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املديرية العامة للأمن الوطني

من�سورات ت�سيء اإىل �سمعة ال�سرطة على الفاي�سبوك

العبو واأن�سار الكناري يت�سامنون 
مع بن �سعرية

                                                                        
اأقدم العبو فريق �شبيبة القبائل على لفتة طيبة نحو زميلهم يف النادي 
انطالق  قبل  موحد  قمي�ص  بارتداء  قاموا  بعدما  �شعرية  بن  حممد 
اجلولة  حل�شاب  بارادو  نادي  اأمام  اأم�ص  اأول  خا�شوه  الذي  اللقاء 
اأعماق  الوطنية، والذي حمل عبارة »نحن معك من  البطولة  18 من 
القلب«، وذلك على اإثر الفاجعة التي اأملت بالعائلة ال�شغرية لالعب 
الذي كان فقد االأ�شبوع املا�شي ابنتيه، من جانبهم مل يفّوت جماهري 
من  راية  رفع  مع العبهم عرب  بالت�شامن  وقاموا  الفر�شة  »الكناري« 
مدرجات اأول نوفمرب بتيزي وزو �شهدت عبارة »ال�شرب بن �شعرية«.

باليلي يتاألق باملراوغات
 باأبطال اآ�سيا

 تاألق الالعب الدويل اجلزائري يو�شف باليلي خالل املباراة التي 
ا�شتقالل طهران  ال�شيف  اأمام  ال�شعودي  اأهلي جدة  ناديه  خا�شها 
يفّوت  مل  اآ�شيا،  اأبطال  رابطة  جمموعات  دور  حل�شاب  االإيراين 
يلعب �شوى 36  اأنه مل  الفر�شة وترك ب�شمته رغم  مهاجم اخل�رض 
فقط من اأطوار اللقاء وذلك من خالل قيامه ب�شبع مراوغات ناجحة 
ح�شب االإح�شائيات التي مت االإعالن عنها عقب نهاية املقابلة بفوز 

رفقاء باليلي.

8 جامعات جزائرية يف 
مراتب م�سجعة

ك�شف املدير الفرعي للموؤ�رضات العلمية والتقنية، باملديرية العامة 
للبحث العلمي، الدكتور حكيم حريك، اأن ثمانية جامعات جزائرية، 
األف   57 من  الأزيد  ن�رضها  بعد  م�شجعة،  عاملية  مراتب  احتلت  قد 

بحث علمي، لباحثني جزائريني، يف قواعد البيانات العاملية.
اأن  اإىل  اجلزائرية،  االإذاعة  به  ت�رضيح خ�ص  اأو�شح حريك، يف  كما 
يف  �شاهم  ال�شابقة،  ال�شنوات  يف  اجلزائرية،  البحوث  مرئية  عدم   «

تراجع ترتيب اجلامعات اجلزائرية، يف الت�شنيف الدويل العلمي.
م.خ

ملبنتان عموميتان اأمام العدالة 
للعدالة،  اأن قد مت تقدمي �شكوى   التجارة، كمال رزيق،  ك�شف وزير 
على  بالتعدي  تتعلق  اأفعال  يف  عموميتني،  ملبنتني  تورط  بخ�شو�ص 

»احلليب املدعم«، الأكرث من 200 األف لرت حليب.
جاء هذا يف من�شور للوزير عرب �شفحته الر�شمية، على الفاي�شبوك، 
حيث يخو�ص الوزير منذ اأ�شابيع، حربا �شد نهب وتبذير مادة احلليب 

املدعم.

تلم�سان

حجز مواد �سيدالنية مغ�سو�سة 
والية  المن  التابعة  ع�رض  احلادي  احل�رضي  االأمن  م�شالح  متكنت 
 61 مغ�شو�شة  وحجز  �شيدالنية  ملواد  مبروجني  تلم�شان  االإطاحة 
قر�ص باالإ�شافة اإىل اأ�شلحة حمظورة تخ�ص  جمموعة من ال�شيوف 

و�شاعق كهربائي .

وزارة الداخلية 

 7 اآالف حافلة لتالميذ 
املناطق النائية

خ�ش�شت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية، 7 اآالف حافلة موجهة 
للمناطق النائية واملعزولة عرب الوطن لفائدة التالميذ املتمدر�شني 

وذلك جت�شيدا لقرارات رئي�ص اجلمهورية  عبد املجيد تبون .
حممد  الداخلية  بوزارة  املحلية  للجماعات  العام  املدير  واأكد 
فرياري، يف برنامج اخللفية والقرار للقناة االإذاعية االأوىل، باأن هذا 
االإجراء ياأتي من اأجل حت�شني ظروف متدر�ص االأطفال خ�شو�شا يف 
ال�شق املتعلق بتوفري النقل املدر�شي، وقد �شخرت يف هذا االإطار 
وزارة الداخلية بالتن�شيق مع موؤ�ش�شات عمومية 7 اآالف حافلة لنقل 
هذا  اأن  فرياري،  واأ�شاف  واجلبلية.  النائية  املناطق  يف  التالميذ 
املحلية  اجلماعات  على  ال�شغط  تخفيف  اإطار  يف  ياأتي  االإجراء 
للعجز  وا�شتدراكا  واجلبلي  الريفي  الطابع  ذات  املناطق  خ�شو�شا 

امل�شجل يف هذا ال�شدد. 

لالأمن  العامة  املديرية  تكذب 
ما  كل  قطعي،  ب�شكل  الوطني 
اإىل  ت�شيء  من�شورات  تروجه 
على  الوطني  االأمن  جهاز  �شمعة 
االجتماعي  التوا�شل  �شبكة 
)الفاي�شبوك( على اعتباره واجهة 
كان  مغر�ص،  اإلكرتوين  ملوقع 
اآخرها من�شورين متتابعني بتاريخ 

16 فيفري 2020، يدعي �شاحبها 
املخت�شة  ال�رضطة  قوات  اأن 
حجم  ي�شتكون  النظام  حفظ  يف 
من  اإ�شتفادتهم  وعدم  العمل 
اإدعاء ال  التعوي�شية، وهو  الراحة 

اأ�شا�ص له من ال�شحة.
املن�شوبة  ال�شفحة  هذه  حتاول   
من  واملحر�شني  املناوئني  الأحد 

هذه  خالل  من  الوطن،  خارج 
ب�شورة  امل�شا�ص  املن�شورات 
الوطني  االأمن  جهاز  و�شمعة 

ومبعنويات اأفراد ال�رضطة.
لالأمن  العامة  املديرية  وتعلن   
الوطني اأنها رفعت �شكوى ر�شمية 
اأمام اجلهات الق�شائية املخت�شة 
يك�شف  من  كل  اأو  املعني  �شد 

هذه  بخ�شو�ص  التحقيق  عنهم 
واملغر�شة،  املمنهجة  احلملة 
ال�شفحة  �شاحب  ي�شنها  التي 
ال�رضطة  جهاز  �شد  بانتظام 

واأفراده.
لالأمن  العامة  املديرية  وتبقى 
حني  اإىل  املو�شوع  تتابع  الوطني 
ما ي�شفر عنه التحقيق الق�شائي.

خبر في 
صورة

مكنت خمططات التدخل املكثفة 
اجلرمية  يف  تراجع  بتحقيق 
اخت�شا�ص  باإقليم  املا�شية  ال�شنة 
للدرك  االإقليمية  املجموعة 
ا�شتفيد  ح�شبما  بتندوف،  الوطني 
هذا  قيادة  لدى  الثالثاء  اأم�ص 
تلك  و�شمحت  االأمني  اجلهاز 
املدرو�شة  املكثفة  املخططات 

و  الدوريات  على  ارتكزت  التي 
وا�شتغالل  االأمنية،  احلواجز 
باالإ�شافة  االإ�شتعالمات  عن�رض 
مداهمات  عمليات  برجمة  اإىل 
م�شرتكة مع م�شالح االأمن الوطني 
عرب  االإجرام  بوؤر  �شملت  التي 

االإقليم، بتحقيق نتائج جد 
من  التقليل  جمال  يف  »اإيجابية« 

قائد  اأو�شح  كما  االإجرام،  معدل 
للدرك  االإقليمية  املجموعة 
الوطني العقيد كمال مرادي خالل 
لعر�ص  خ�ش�شت  �شحفية  ندوة 
املنق�شية  ال�شنة  ن�شاط  ح�شيلة 
ذات  عاجلت  ال�شدد  هذا  يف  و 
املن�رضمة  ال�شنة  خالل  امل�شالح 
العام،  القانون  تخ�ص  ق�شية   161

�شخ�شا   243 اإثرها  على  اأوقف 
احلب�ص  �شخ�شا   56 منهم  ،اأودع 
 187 عن  اأفرج  فيما  املوؤقت، 
متعلقة  ق�شية   306 مقابل  اآخرا 
 ،2018 يف  �شجلت  العام  بالقانون 
�شخ�شا   292 خاللها  اأوقف  والتي 

، ح�شب ذات امل�شدر.

 املجموعة الإقليمية للدرك الوطني  تندوف

تراجع اجلرمية 

بلدية بئر خادم بالعا�سمة

توزيع مرتقب لـ100 وحدة �سكنية اجتماعية 
ت�شمل  �شكنية  ح�شة  توزيع  يرتقب 
ال�شكن  �شيغة  من  �شكنية  وحدة   100
عائالت  على  »قريبا«  االجتماعي 
واالأحوا�ص  ال�شيق  ب�شكنات  قاطنة 
العا�شمة،  ببلدية بئر خادم باجلزائر 
ح�شبما علم اأم�ص الثالثاء لدى رئي�ص 

ذات البلدية.

ت�رضيح  يف  ع�شو�ص  جمال  واأو�شح 
اأنه، يف اإطار عمليات الرتحيل واإعادة 
االإ�شكان التي با�رضتها الوالية �شيتم يف 
اأٌقرب االآجال )دون اأن يحدد امل�شدر 
 ) املذكورة  الرتحيل  عملية  اآجال 
توزيع ح�شة �شكنية ت�شمل 100 وحدة 
�شكنية �شمن �شيغة االإجتماعي التي 

 2013 منذ  البلدية  عليها  حت�شلت 
تقوم  حيث  توزيعها  عملية  وتاأجلت 
راي�ص  مراد  لبئر  االإدارية  املقاطعة 
املعنية  العائالت  باإح�شاء  حاليا 
و�شبط  ملفاتها  ودرا�شة  بالعملية 

القائمة النهائية للم�شتفيدين.
العملية  هذه  خالل  الرتكيز  و�شيتم 

الرتحيل  برنامج  اإطار  يف  املندرجة 
والية  با�رضتها  التي  االإ�شكان  واإعادة 
التي  العائالت  متكني  على  اجلزائر 
وال�شيقة  اله�شة  بال�شكنات  تقطن 
ذوي  و  اله�شة  الفئات  و  واالأحوا�ص 
االحتياجات اخلا�شة واالأرامل، يفيد 

ذات امل�شدر.

م�سر 4- اجلزائر 1
يف كا�س العرب لل�سباب 

حتت 20 عامًا...

متو�شطة  تالميذ  اأولياء  نا�شد 
البويرة  مبدينة   « �شعيد  »قويزي 
عبد  عياط  »لكحل  الوالية  وايل 
العاجل  التدخل  اأجل  من   « ال�شالم 
ما  من  اأكبادهم  فلذات  الإنقاذ 
 « ليومية  ت�رضيحاتهم  يف  و�شفوه 
الو�شط » بامل�شري املجهول بعد اأن 

اأنف�شهم يعودون كل �شبيحة  وجدوا 
توا�شل  اإثر  املنزل  اإىل  اأدراجهم 
مديرة  بني  احلديدية  القب�شة 
يف  االأ�شاتذة  وبع�ص  املوؤ�ش�شة 
خالف اإداري ا�شتمر على نحو �شهر 
التالميذ  متدر�ص  يف  تذبذبا  �شهد 
اإجراء  م�شارف  على  هم  الذين 

امتحانات الف�شل الثاين االأمر الذي 
زاد من قلق وتخوف هوؤالء االأولياء 
املقبلني  خا�شة  اأبنائهم  نتائج  على 
 ، املتو�شط  التعليم  �شهادة  على 
امل�شوؤول  حمدثونا  نا�شد  حيث 
االأول على الوالية التدخل بعد عجز 
م�شالح مديرية الرتبية اإعادة املياه 

 وفك خيوط امل�شكل  اإىل جماريها 
يرهن  قد  الذي    الطرفني  بني 
م�شتقبل التالميذ بل ذهبوا اإىل اأبعد 
الرتبية  وزارة  طالبوا  حني  ذلك  من 
اإيفاد جلنة حتقيق لتق�شي احلقائق 
واتخاذ االإجراءات الالزمة يف هذه 

الق�شية .

متو�سطة قويزي �سعيد بالبويرة

االأولياء ينا�سدون تدخل الوايل الإنقاذ اأبنائهم

اأح�سن مرزوق

م.خ

م.ب

ب.ع



يف ر�شالة مبنا�شبة اليوم الوطنية لل�شهيد

رئي�س اجلمهورية يتحدث عن 
مناورات ت�ستهدف اجلزائر

دعا رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س الثالثاء، اجلزائريني للوقوف �شدا منيعا �شد كل حماوالت 
اال�شتهداف املتكررة مبناورات خارجية وداخلية متعددة حتى نكون يف م�شتوى ثقة ال�شهداء

باية ع  

مبنا�سبة  ر�سالة  يف  تبون  وقال 
عنه  نيابة  قر�أها  �ل�سهيد  يوم 
وزير �ملجاهدين وذوي �حلقوق، 
�لطيب زيتوين �أنه عندما ن�ستذكر 
�ل�سهد�ء و�أرو�حهم �لطاهرة البد 
�ملقد�سة  �أماناتهم  نتذكر  �أن 
م�سري�  �لغالية  �حلبيبة  جز�ئرنا 
خلدمة  �جلميع  هبة  �رضورة  �إىل 
�سيادته  على  و�حلفاظ  �لوطن  
هبو�  مثلما  �سعبها  ووحدة 
و�ل�سهد�ء   �ملجاهدين  باالأم�س 

لتحريرها �سرب� �سرب ومل يفرطو� 
�لزكي  تر�بها  من  و�حدة  حبة  يف 
حتى ب�سطو� �ل�سيادة على ربوعها 
�ل�سهد�ء  �أن  �لرئي�س  و�أ�ساف 
�لتن�سري  حماوالت  �إىل  ت�سدو� 
�لل�سان  وفرن�سة  و�لتم�سيح 
�ل�سياق  ذ�ت  يف  وتابع  و�ملكان  
منيعا  �سد�  �ليوم  نقف  �أن  يجب 
�ال�ستهد�ف  حماوالت  كل  �سد 
خارجية  مبناور�ت  �ملتكررة 
نكون  حتى  متعددة  ود�خلية 
�لثورة  �سهد�ّء  ثقة  م�ستوى  يف 
�لتحريرية م�سدد� يف ذ�ت �الإطار 

على �رضورة �سحذ �لهمم وتقوية 
�لعز�ئم و�الإ�رض�ر و�الإميان  ببناء 
�جلز�ئر �لتي حلمو� بها �ل�سهد�ء 
��ست�سعار   �رضورة  �إىل  د�عيا 
رقابتهم لنا يف كل كبرية و�سغرية 
م�سيفا علينا » �أن جنّد �إذ� �أ�سابنا 
�مللل  م�سنا  �إذ�  ونثابر  �لك�سل 
ون�ستقيم �إذ� �نحرفنا ون�سرب عند 
�ل�سد�ئد �إذ� حّل بنا �ل�رضر« يقول 

رئي�س �جلمهورية

عددها 36 مودعة مبتحف 
االن�شان بباري�س

تبون يتعهد با�شرتجاع رفاة 
ال�شهداء اجلزائريني

عبد  �جلمهورية  رئي�س  وعد 
ذ�كرة  با�سرتجاع  تبون،  �ملجيد 
�جلز�ئريني  يف  �ل�سهد�ء  ورفات 
�ملقاومني  رفات  �إىل  �إ�سارة 
مبتحف  �ملتو�جدين  �جلز�ئريني 
يف  تبون  .وقال  بفرن�سا  �الن�سان 
من�سور له ب�سفحته �لر�سمية على 
�لفاي�سبوك مبنا�سبة �ليوم �لوطني 
لل�سهيد �أنه يف هذ� �ليوم �ملبجل 
و�ملمجد ل�سهد�ء �جلز�ئر �الأبر�ر 

»�أجدد عهدي ووفائي لر�سالتهم، 
ذ�كرتنا  با�سرتجاع  لهم  ووعدي 
�مل�ستعمر  من  �سهد�ئنا  ورفات 
�ل�سعبية  �لثور�ت  �سهد�ء  �ل�سابق، 
�لتي مهدت لثورة نوفمرب �ملظفرة 

و�ملنت�رضة »
رئي�سا  �نتخابه  منذ  مرة  والأول 
�لفاطر  دي�سمرب   12 يف  للبالد 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  يتطرق 
��سرتجاع  ملف  �إىل  تبون  �ملجيد 
�جلز�ئر  �سهد�ء  جماجم 

 36 وعددها  بفرن�سا  �ملتو�جدة 
رفاة وهو �مللف �لذي عرف قبل 
�سنتني تقدما يف �إطار مفاو�سات 
ما  �رضعان  لكنه  �لبلدين  بني 
يف  �جلز�ئر  دخول  نتيجة  �ختفى 
م�رضوع  �أجه�س  �سعبي  حر�ك 
�لعهدة �خلام�سة للرئي�س �ملخلوع 
عبد �لعزيز بوتفليقة و�أنهى حكم 
�لعالقات  عرفت  كما  �لع�سابة 
هذه  خالل  �لفرن�سية  �جلز�ئرية 

�لفرتة نوعا ما من �لربودة

24 �ساعةاالأربعاء 19 فيفري   2020  املوافـق  ل 25 جمادى الثاين  1441ه 3

الوزارة ت�شتقبل »مالحظات« حول اخلطب 

اأئمة امل�ساجد مطالبون بتكييف 
اخلطاب الديني

�أ�سغال  يف  م�ساركون  �أكد 
حول  �لدويل  �مللتقى 
يف  و�أثره  �لقر�آين  »�الإعجاز 
�لديني«  �خلطاب  ترقية 
�أم�س  �أ�سغاله  �نطلقت  �لذي 
�لثالثاء بالبليدة، على �رضورة 
�لديني  �خلطاب  ترقية 
متا�سيا مع م�ستجد�ت �لو�قع 
و  �أ�ساتذة  و�أو�سح  �ملعا�س 
علوم  يف  خمت�سون  دكاترة 
�لعربية  �للغة  و كذ�  �ل�رضيعة 
�أئمة  �أن  �للقاء  هذ�  خالل 
بتجديد  مطالبون  �مل�ساجد 
مو�زنته  و  �خلطاب  فقه 
و  �لنا�س  �هتمامات  مع 
حتقيقا  �لوقت  م�ستجد�ت 
هذه  من  �الأ�سا�سي  للهدف 
»خدمة  هو  و  �خلطابات 
�ملجتمع و حتبيب �لنا�س يف 

�لدين �الإ�سالمي«.
و�سف  �ل�سياق  هذ�  ويف 
�ل�سوؤون  وزير  م�ست�سار 
مر�د  �الأوقاف،  و  �لدينية 
�لديني  �خلطاب  معيزة، 
على  موؤكد�  ب«�ملقبول« 
توليها  �لتي  �لكبرية  �الأهمية 
لتح�سني  �لو�سية  �لوز�رة 
هذ�  م�سمون  حتديث  و 
�الإلقاء  طريقة  و  �خلطاب 
عرب خمتلف �مل�ساجد و هو 
تنظيم  يعك�سه  �لذي  �الأمر 
�لتي  �مللتقيات  من  �لعديد 
ت�سب يف هذ� �ملو�سوع عرب 

خمتلف واليات �لوطن.
كما �أ�ساد معيزة مب�ستوى �أئمة 
�مل�ساجد �الأمر �لذي ينعك�س 
ح�سبه على م�ستوى �خلطاب 
�لديني م�سري� �إىل �أن �لعديد 
عليا  �سهاد�ت  يحملون  منهم 
�ملا�سرت  �سهادتي  غر�ر  على 
�أن  �أكد  �أنه  �لدكتور�ه، غري  و 

من  �لعديد  »ت�ستقبل  �لوز�رة 
�خلطب  حول  �ملالحظات 
عدد  عرب  �إلقاوؤها  يتم  �لتي 

من �مل�ساجد«.
�سدد ممثل  �ل�سدد  ذ�ت  ويف 
و  �لدينية  �ل�سوؤون  وز�رة 
�لتز�م  �الأوقاف على �رضورة 
�للغة  با�ستعمال  �خلطباء 
خا�سة  �لف�سحى  �لعربية 
خالل خطب �جلمعة و �لعمل 
على ��ستغالل ف�ساحة و بالغة 
هذه �للغة هذ� باالإ�سافة �إىل 
�للغة  من  مفرد�ت  ��ستعمال 
�ل�رضورة  حالة  يف  �لعامية 
�لعلمي  مل�ستوى  مر�عاة 
لرو�د �مل�سجد �لذي ي�ستقبل 
�رض�ئح  خمتلف  من  �أنا�س 

�ملجتمع.
مو��سيع  �ختيار  �أن  و�أ�ساف 
قر�ر  �إىل  يعود  �خلطب 
�ملتو�جد  �لعلمي  �ملجل�س 
على م�ستوى كل والية و �لذي 
يقرتح �أع�ساوؤه �لفكرة �لعامة 
ملو��سيع خطبة �جلمعة ممن 
�لو�قع  مع  تتما�سى  يروها 
�ملعي�سي �إال �أنهم ال يفر�سون 
على  �ملو�سوع  من  جزئيات 

�خلطيب.
�ملدير  �أكد  جهته  من 
�لدينية،  لل�سوؤون  �ملحلي 
مو��سيع  �أن  بلع�سل،  كمال 
�أن  يجب  ال  �لديني  �خلطاب 
تبقى حم�سورة على مو��سيع 
حمددة م�ستهلكة بل يجب �أن 
تتعد�ها �إىل مو��سيع جديدة 
م�ستجد�ت  مع  تتما�سى 
تثري  �لتي  و  �حلديث  �لع�رض 

�هتمام �لنا�س.
تاأ�سف  �أخرى،  جهة  من 
حممد  �ملفكر  و  �لد�عية 
مل�ستوى  �حل�سني،  �لهادي 

�مللمني  غري  �الأئمة  بع�س 
باأ�س�س و تقنيات فن �خلطابة 
ح�سبه-   – ت�سببو�  �لذين  و 
ح�سور  من  �لنا�س  نفور  »يف 
خطب �مل�ساجد«و�أرجع ذ�ت 
�إىل  ذلك  �أ�سباب  �ملتحدث 
�خلطباء  من  عدد  بذل  عدم 
حتيني  يف  جهد�  �الأئمة  و 
لغتهم  حت�سني  و  معارفهم 
�إىل  �الآخر  هو  د�عيا  �لعربية 
هذه  مثل  تد�رك  �رضورة 
على  توؤثر  �لتي  �لنقائ�س 
�لدين  يف  �لنا�س  حتبيب 
�كت�ساف  كذ�  و  �الإ�سالمي 

�الإعجاز �لقر�آين.
�أ�سغال  يف  ي�سارك  لالإ�سارة، 
طبعته  يف  �لدويل  �مللتقى 
�إىل  بادرت  �لذي  �الأوىل 
�ل�سوؤون  مديرية  تنظيمه 
بالوالية  �الأوقاف  و  �لدينية 
�للغة  خمرب  مع  بالتن�سيق 
�لعربية بكلية �الآد�ب و �للغات 
لوني�سي«  »علي  بجامعة 
يف  خمت�سا   400 بالعفرون، 
علوم �ل�رضيعة و �للغة �لعربية 
�لوطن و  من خمتلف واليات 
�أجنبية كاالأردن  كذ� من دول 
و تون�س و لبنان باالإ�سافة �إىل 
مر�سد�ت  و  �مل�ساجد  �أئمة 

دينيات.
تتو��سل  �أن  �ملنتظر  ومن 
حتت�سنها  �لتي  �أ�سغاله 
مب�سجد  �ملحا�رض�ت  قاعة 
�إىل  �ملدينة،  بو�سط  �لكوثر 
ذلك  و  �الأربعاء،  �ليوم  غاية 
مبناق�سة عديد �ملحاور على 
�للغوية  »�لدر��سات  غر�ر 
»و�قع  و  لالإعجاز«  �حلديثة 
معوقات  و  �لديني  �خلطاب 

جناحه«.
م.�س

يف رده على �شوؤال لنائب برملاين بوقادوم يوؤكد

ال معلومات عن حراقة جزائريني بتون�س
ن  و ل�سوؤ � ير  ز و ك�سف 
بوقادوم  �سربي  �خلارجية 
كل  ر��سلت  م�ساحله   �أن 
�لدبلوما�سية  �ملمثليات 
من  باخلارج  و�لقن�سلية 
�أجل معرفة م�سري 15 �سابا 
جز�ئريا حاولو� �لهجرة غري 
�سبتمرب  �سهر  يف  �ل�رضعية 
�سو�حل  من  �نطالقا   2017
�أن  موؤكد�  بومرد��س  مدينة 
لها  لي�س  �خلارجية  م�سالح 
وجود  تثبت  معلومات  �أي 

هوؤالء ب�سجون تون�س
من   مر��سلة  على  رده  ويف 

�لنائب �لربملاين  زو�ر  �سعيد 
�ملمثليات  باأن  بوقادوم  �كد 
تون�س  كل من   �لقن�سلية يف 
و  ��سبانيا  �ملغرب   و 
بها  �الت�سال  مت  �إيطاليا قد 
لالزمة  �الإجر�ء�ت  ملبا�رضة 
�ملخت�سة  �ل�سلطات  لدى 
بغية  �العتماد   بلد  يف 
معلومات  �أية  على  �حل�سول 
�ل�سباب   هوؤالء  بخ�سو�س 
�لذي  �الإخطار  بعد  مبا�رضة 
�ل�سباب  عائالت  به  تقدمت 
�ملفقودين و�أ�ساف بوقادوم 
ترد  مل  �ل�ساعة  وحلد  �أنه 

تو�جد  تثبت  معلومات   �أية 
باأي من هذه  �ل�سباب  هوؤالء 
�ل�سلطات  �أن  كما   �لبلد�ن 
قاطعا  نفيا  نفت  �لتون�سية 
وجود  ر�سمية  مر��سالت  يف 
جز�ئريني  مو�طنني  �أي  
�لتون�سية  بال�سجون  قابعني 
�أي�سا  بوقادوم  ��ستدل  كما 
�لتون�سي  �لرئي�س  بت�رضيح 
نفى  �لذ1ي  و  �سعيد  قي�س 
وجود �أي �سجناء  جز�ئريني 
زيارته  خالل  وهذ�  بتون�س 
و�أكد  موؤخر�  للجز�ئر 
�سو�ء  باأن م�ساحله  بوقادوم 

�ملركزي  �مل�ستوى  على 
�ملمثليات  م�ستوى  على  �أو 
�لقن�سلية  �لدبلوما�سية �أو 
�لدفاع  ت�سهر على  باخلارج  
�جلز�ئرية  �جلالية  عن 
�أن  �أ�ساف  كما  باخلارج، 
م�سالح  وز�رة �خلارجية لن 
تدخل �أي جهد يف دفاع عن  
معرفة م�سري هوؤالء �ل�سباب 
م�ستمر  تو��سل  يف  و�ستبقى 
�ملعنية  �لعائالت  مع  مع  
�مل�ستجد�ت  بكل  لتزويدها 

بخ�سو�س هذه �لق�سية.
باية ع 

االحتاد العاملي للعلماء امل�شلمني

تكرمي  خا�س لرئي�س اجلمهورية بو�سام �سرف  
�الحتاد  �لثالثاء  �أم�س  كرم 
�مل�سلمني  للعلماء  �لعاملي 
عبد  �جلمهورية  رئي�س 
�رضف  بو�سام  تبون  �ملجيد 
لنجاحه يف تويل �سدة �حلكم 
�إثر رئا�سيات دي�سمرب �ملا�سي 
لالحتاد  �لعام  �الأمني  وقدم 
�مل�سلمني،  للعلماء  �لعاملي 
�لدين  حمي  علي  �لدكتور 
�رضف  و�سام  د�غي،  �لقره 

عبد  �جلمهورية  لرئي�س 
نيابة  ��ستلمه  تبون،  �ملجيد 
عنه �لوزير �ملنتدب �ملكلف 
و�ال�ست�رض�ف،  باالإح�سائيات 
�لذي  م�سيطفى،  ب�سري 
بجامعة  �أم�س  �أ�رضف 
�أ�سغال  �فتتاح  على  تيبازة 
»�ل�سريفة  حول  دويل  ملتقى 
�الإ�سالمية«وقال �لدكتور علي 
�الأمة  علماء  �أن  �لدين  حمي 

�ملن�سوين حتت لو�ء �الحتاد 
�مل�سلمني  للعلماء  �لعاملي 
 95.000 عددهم  و�لبالغ 
رئي�س  تكرمي  �رتاأو�  عامل 
�ل�رضف  بو�سام  �جلمهورية 
يف  بالتوفيق  له  و�لدعاء 
�الأمن  وحتقيق  �لف�ساد  �إز�لة 
و�جلعل  للجز�ئر  و�الأمان 
�لعربي  �لعامل  يف  قوة  منها 
كافة  وحتقيق  و�الإ�سالمي 

مطالب �ل�سعب �مل�رضوعة.
على  �لتكرمي  هذ�  وجاء 
�لثانية  �لطبعة  هام�س 
لل�سريفة  �لدويل  للملتقى 
بجامعة  �ملنظم  �الإ�سالمية 
يومني  مد�ر  على  تيبازة 
ثلة  فيه  ي�سارك  �أين  كاملني، 
من  �لدكاترة  و  �لباحثني  من 
�الحتاد  جانب  �إىل  دولة   13

�لعاملي للعلماء �مل�سلمني.

حلركة  �لوطني  �ملكتب  �أكد  
�لثالثاء  �لوطني،   �لبناء 
مكافحة  الإجر�ء�ت  تاأييده 
�رضورة   �إىل  د�عية  �لف�ساد 
وطنـي  حو�ر  يف  �ل�رضوع 
د�خلية  جلبهة  يوؤ�س�س  مو�سع 
ملو�جهة  متما�سكة  قوية 
�لتحديات �ملختلفة �حلا�سلة 
و�مل�ستعجلة.  و�ملتوقعة 
�لوطني  �لبناء  حركة  وثّمنت 

�الجتماع  توج  بيان  من خالل 
�لوطني مرور  �لعادي ملكتبها 
�ل�سعبي  �حلر�ك  على  �سنة 
�ل�سلمية  و�لتز�مه  �حل�ساري 
و�لوحدة �لوطنية و�الأخوة بني 
وبني  كله  �جلز�ئري  �ل�سعب 
�إىل  د�عية  وجي�سه،  �ل�سعب 
لباقي  �ال�ستجابة  يف  �لتعجيل 
خالل  من  �حلر�ك  مطالب 
�خلادمة  �الإ�سالحات  د�سرتة 

و�لتعددية  للدميقر�طية 
ملمو�سة  حلول  وتقدمي 
كما  �ملو�طن  الحتياجات 
ير�أ�سها  �لتي  �حلركة  جددت 
�لقادر بن قرينة، دعمها  عبد 
��ستكمال  �إجر�ء�ت  لكل 
�ىل  د�عية  �لف�ساد،  مكافحة 
وطنـي  حو�ر  يف  �ل�رضوع 
د�خلية  جلبهة  يوؤ�س�س  مو�سع 
ملو�جهة  متما�سكة  قوية 

�لتحديات �ملختلفة �حلا�سلة 
كما  و�مل�ستعجلة  و�ملتوقعة 
�أعلنت �لت�سكيلة �ل�سيا�سية عن 
�إطالق �سل�سلة من �الت�ساالت 
مع �لقوى �لوطنية حر�سا على 
تفعيل �لدور �ل�سيا�سي للجميع 
من �أجل ��ستكمال �الإ�سالحات 
�لوطنية وتلبية مطالب �حلر�ك 

يف �الإ�سالحات �لوطنية.
عطار باية 

حركة البناء الوطني 

حملة مكافحة الف�ساد يجب اأن ت�ستمر
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اجلوية اجلزائرية تتكبد خ�سائر فادحة
 .      خلية اأزمة ملحاولة ت�سيري الرحالت موؤقتا

 .      املح�سر الق�سائي اأثبت �سغور 62 من�سب عن العمل

اليوم الثاين لإ�سراب امل�سيفني

مرمي خمي�سة

من جهته، �عترب �أندل�سي، يف ت�رصيح 
خ�ص به جريدة »�لو�سط«، �أن �إ�رص�ب 
من  ويخلو  قانوين«،  »غري  �مل�سيفني، 
�إ�سعار  دون  تنظيمه  ب�سبب  �ل�رصعية، 
�ل�رصكة  تت�سامح  لن  وبالتايل  م�سبق، 
�كتفو�  �مل�رصبني،  �أن  خا�سة  معه، 
ن�سية  ر�سالة  طريق  عن  بالإ�سعار، 
للإجر�ء�ت  �حرت�مهم  دون  ق�سرية، 
�لتنظيمية �ل�سارية �ملفعول، و�خلا�سة 

باحلق يف �لإ�رص�ب.
يف حني، �أكد ذ�ت �مل�سدر »للو�سط«، 
�لتجارية،  �مللحة  م�ستخدمي  �أن 
�حتجاجية،  حركة  يف  دخلو�  �لذين 
وعددهم  �لفارط،  �لثنني  يوم  منذ 
ب�سفة حتفظية،  توقيفهم  قد مت   ،62
�لتفاو�ص،  �ل�رصكة حتاول  �أن  م�سيفا 
�ل�رصكاء  مع  للحو�ر،  قنو�ت  وفتح 
حل،  �إيجاد  �أجل  من  �لجتماعيني، 
�ملالية  �لو�سعية  �لعتبار  بعني  ياأخذ 
لل�رصكة، خا�سة �أن �لأ�سباب �لرئي�سية 
�إىل  تعود  �لحتجاجية،  للحركة 

�لأجور.
�أندل�سي،  �أف�سح  �ل�سياق،  نف�ص  ويف 
�أثبت  قد  �لق�سائي،  �ملح�رص  �أن 
�لعمل،  عن  من�سب   62 �سغور  حالة 
�ل�رصكة  �أن  م�سري�  �لإ�رص�ب،  نتيجة 
�ستتخذ  �جلز�ئرية،  �جلوية  �خلطوط 
�سد  �للزمة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 

�مل�رصبني.
خ�سائر تزد�د يوما عن يوم

�رصكة  با�سم  �لر�سمي  �لناطق  و�أكد 
�خلطوط �جلوية �جلز�ئرية، مبنا�سبة 
حديثه مع »�لو�سط«، �أن �إ�رص�ب �لذي 
�لتجارية،  �مللحة  م�ستخدمو  �سنه، 
�إلغاء  عنه  �جنر  م�سبق،  �إ�سعار  دون 
�أي  �ملربجمة،  �لرحلت  من   %40
يوميا،  مربجمة  رحلة   13 يعادل  ما 
د�خلية،  رحلت   3 و  دولية   10 منها 
كل  �أن  �ملتحدث،  ذ�ت  �عرتف  كما 
�لنقل  �رصكة  يكبد  مير،  �إ�رص�ب  يوم 
�لعديد  على  فادحة،  خ�سائر  �جلوي، 
من �مل�ستويات، مت�ص �جلانب �ملايل، 
فقد�ن  نتيجة  �ل�رصكة،  �سمعة  ت�سويه 

�لثقة، بني �لزبون و�ل�رصكة، �ملعروفة 
بلة  �لطني  ز�د  وما  بان�سباطها،  دوليا 
�أن �لإ�رص�ب، مل يت�سح لغاية �للحظة، 

�إىل متى �سي�ستمر.

هذه هي مطالب املحتجني من 
اجلوية اجلزائرية

�لإ�رص�ب ليز�ل  �أن  �لإ�سارة،  وجتدر 
م�ستمر�، حيث �سهدت عدة مطار�ت، 
حالة من �لفو�سى، و�سط �مل�سافرين، 

نتيجة تعليق �لعديد من �لرحلت.
�لطري�ن،  م�سيفي  بيان  ت�سمن  حيث 
عدم  يف  متثلت  �ملطالب،  من  جملة 
تطبيق �لتفاقيات �ملوقعة و�مل�سجلة، 
بالإ�سافة �إىل ظروف �لعمل �ملوؤ�سفة، 
�لتي ل تخ�سع للمعايري �ملعمول بها، 
للمو�رد  �ل�سيئة  �لإد�رة  جانب  �إىل 
�لع�سو�ئية  و�لربجمة  �لب�رصية، 
مناخ  بتح�سني  مطالبني  للم�سيفني، 
�لأجور،  يف  بزيادة  و�ملطالبة  �لعمل، 

ت�سل لثلث �أ�سعاف.
حتاول  �لذي  �لوقت،  يف  هذ�  ياأتي 
�لتو��سل  مو�قع  على  �جلهات،  بع�ص 
�لعمال  �أن  �لرتويج  �لجتماعي، 
�مل�رصبني، قد �أجربو� على �لحتجاج 

�لتجاوز�ت  نتيجة  �لطريقة،  بهذه 
م�ستوى  على  للإد�رة،  �خلطرية 
و�لتفاقيات  �لد�خلية،  �لقو�نني 
بالإ�سافة  �ملوقعة،  �جلماعية 
وغري  �لتع�سفية  �ملمار�سات  �إىل 
للجوية  �لعام  للمدير  �مل�سوؤولة، 
�جلز�ئرية، مطالبني برحيله من على 
ر�أ�ص �ل�رصكة، حيث لطاملا عمل على 
على  �ل�سخ�سية،  �مل�سلحة  تغليب 

�مل�سلحة �لعامة لل�رصكة وعمالها.
�جلوية  زبائن  �أحد  وفاة  �سائعة 

�جلز�ئرية بـ«�سكتة قلبية«
من  �لعديد  تد�ولت  �أخرى،  جهة  من 
�مل�سادر �إعلمية، خرب وفاة م�سافر، 
ب�سكتة قلبية، على �إثر حالة �لفو�سى، 
�سهدها  و�لتي  �مل�سافرين،  و�سط 
�لدويل،  بومدين  هو�ري  مطار 
من  �لعديد  تاأخر  �أم�ص،  مت  حيث 
رحلة   14 �لدولية،بلغت  �لرحلت، 
حني  يف  طويلة،  ل�ساعات  دولية، 
ما  �أخرى،  رحلت  خم�ص  �إلغاء  مت 
وج�سماين  نف�سي  تعب  يف  ت�سبب 
قاعات  �كتظاظ  مع  للزبائن، 
تعرف  حيث  بامل�سافرين،  �لنتظار 
�لوطن،  �أر�ص  على  مطار�ت  عدة 
عدد  تاأخر  ب�سبب  فو�سى،  حالة 
و�خلارجية،  �لد�خلية  �لرحلت  من 

�لر�سمي،  �لناطق  �متنع  باملقابل 
عن  �جلز�ئرية،  �جلوية  للخطوط 
�أنه  بحجة  �مل�ساألة،  يف  �حلديث 
�ملو�سوع،  عن  معلومات  ميلك  ل 

�خلارج عن نطاق �خت�سا�سه.

اخلطوط اجلوية اجلزائرية
العدالة تاأمر بالوقف 

الفوري لالإ�سراب
�لبي�ساء  �لد�ر  حمكمة  �أ�سدرت 
�أم�ص  �أ�سدرت  �لعا�سمة(  )�جلز�ئر 
�لثلثاء قر�ر� يق�سي بالوقف �لفوري 
م�ستخدمو  ي�سنه  �لذي  للإ�رص�ب 
�مللحة �لتجارية لل�رصكة مع �أمرهم 
�ل�رصكة  ن�ساط  عرقلة  عن  بالكف 
»قر�ر �لعد�لة �لذي �أ�سدرته حمكمة 
�لعا�سمة(  )�جلز�ئر  �لبي�ساء  �لد�ر 
للإ�رص�ب  �لفوري  بالوقف  يق�سي 
�مللحة  م�ستخدمو  ي�سنه  �لذي 
�جلوية  �خلطوط  ل�رصكة  �لتجارية 
عن  بالكف  �أمرهم  مع  �جلز�ئرية 

عرقلة ن�ساط �ل�رصكة«.
�جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط  �رصكة 
عن  �لثنني  �أم�ص  �أعلنت  قد  كانت 
 10 منها  مربجمة  رحلة   13 �إلغاء 

رحلت دولية و 3 �أخرى د�خلية.

ك�سف الناطق الر�سمي، للخطوط اجلوية اجلزائرية، اأمني اأندل�سي، اأم�س، اأنه قد مت يف اليوم الثاين 
لالإ�سراب، تن�سيب خلية »اأزمة«، لإدارة املحنة التي تعي�سها، اخلطوط اجلوية اجلزائرية، باأقل خ�سائر 

ممكنة، والتي �ستكون مهمتها متابعة الإ�سراب، وحماولة ت�سيري الرحالت موؤقتا، من خالل تعوي�س امللغاة 
منها، برحالت ت�ستخدم فيها طائرات ذات قدرة ا�ستيعاب اكرب للم�سافرين.

وزير ال�سناعة فرحات اآيت علي 

اإ�سترياد ال�سيارات حيز التنفيذ 
مار�س القادم

 .      اإعفاء مركبي ال�سيارات من ال�سريبة اجلمركية كان 
وراء ت�سخيم الفواتري

 .     اإن طلب اجلي�س ت�سيري مركب احلجار لن نعار�س

 ، و�ملناجم  �ل�سناعة  وزير  قال 
فرحات �آيت علي بر�هم، �أن �سعر 
�ل�سيار�ت �لأقل من ثلث �سنو�ت، 
�ل�سيار�ت  ل�سعر  مقاربا  �سيكون 
�جلديدة م�سري� يف ذ�ت �لوقت �أن 
ل�ستري�دها  �لتنظيمية  �لن�سو�ص 

ت�سري بوترية �رصيعة.
خلل  �لوزير  ذ�ت  و�أو�سح 
جريدة  منتدى  يف  ��ست�سافته 
�ملجاهد �أم�ص، �أن �سعر �ل�سيار�ت 
�لأقل من ثلث �سنو�ت يف �لبلد�ن 
مقارنة  منخف�سا  لي�ص  �مل�سدرة 
باجلديدة، لأن م�ستوى �سريها يف 
�لعد�د لي�ص كبري، وقد ل يتجاوز 
�إليها حقوق  �ألف كلم، ي�ساف   20
�ل�سعبة  �لعملة  و�سعر  �جلمركة 
ك�سف  كما  �ملو�زية  �ل�سوق  من 
�ل�سيار�ت  ��ستري�د  ،�أن  فرحات 
لأقل من 3 �سنو�ت �سيكون من 3 
�لأمر  ويتعلق  فقط  �أوروبية  دول 
بكل من فرن�سا و��سبانيا و�أملانيا 
و�أ�ساف ذ�ت �ملتحدث ،�أن دفرت 
بخ�سو�ص  �سدر  �لذي  �ل�رصوط 
�سنة  �ل�سيار�ت  تركيب  قطاع 
2015، كان تقا�سما للنهب بني فئة 

معينة بني �أ�سخا�ص معينني. 
�سدور دفرت ال�سروط يف 

غ�سون �سهرين 

�ل�سيار�ت  �إ�ستري�د  ملف  �أن 
�سيدخل حيز �لتنفيذ خلل �ل�سهر 
�لقادم و �و�سح �لوزير �أن منت�سف 
�سهر مار�ص �ملقبل، �ستكون خطة 
�إعادة  بخ�سو�ص  و��سحة  �مللف 
تنظيم �سوق تركيب �ل�سيار�ت، يف 
�ل�رصوط يف  دفرت  �نتظار �سدور 
نظرة  �أن  مربز�  �سهرين،  غ�سون 
بخ�سو�ص  و��سحة  تبون  �لرئي�ص 
�سابقا  كان  فقد  �لقطاع،  هذ� 
وزير� �أول وحاول يف 2017 �إعادة 
�لأولوية  �أن  على  و�سدد  تنظيمه 
�خلا�سة  �لت�رصيعات  تعديل 

بال�ستثمار.

اإذا طلب اجلي�س ت�سيري 
مركب احلجار لن نعار�سه 

و�ملناجم،  �ل�سناعة  وزير  قال 
�لوطني  �جلي�ص  طلب  �إن  �أنه 
�حلجار  مركب  ت�سيري  �ل�سعبي 
فلن �أعار�ص طلبه ،و�أبرز فرحات 
مركب  ت�سيري  علي،�أن  �أيت 
�حلجار �حلايل لي�ص يف �مل�ستوى 
�جلز�ئر  �أن  موؤكد�  �ملطلوب”، 
�لنمط  لتطبيق  �أبد�  تلجاأ  لن 
،و�أ�سار  �سناعاتها  يف  �مل�رصي 
�ليوم  �أن ما يهمنا  وزير �ل�سناعة 

هو خلق منط تنظيمي جديد يف 
ت�سيري �ملركب، لأنه �أ�سبح ي�سري 
�لدولة  كبد  روتينية،مما  بطريقة 
خ�سائر معتربة م�سري� �أن �حلجار 
على  بني  �لذي  �لوحيد  هو 
�جلز�ئرية  �خلام  مو�د  ��ستعمال 

�ملحلية.
»اأونيام« كانت �سحية 

النظام ال�سابق 

�ملوؤ�س�سة  تعانيه  ما  بخ�سو�ص 
�لعمومية لل�سناعات �لكهرومنزلية 
�إنه قد مت  »�أونيام«، قال فرحات 
دينار  مليار   2 قيمة  �سخ  موؤخر� 
�لوطني  �لبنك  من  »�أونيام« 
�أن  مربز�   ،»BEA»خلارجي�
للنظام  �سحية  كانت  �ل�رصكة 
�لعمومي  �لت�سيري  و�سوء  �ل�سابق، 
�رصكات  خلق  �إليها  �أ�سيف 
وهمية يف �ل�سناعات �لإلكرتونية 

و�ملناف�سة غري �ل�رصيفة.
م�سري� �أن موؤ�س�سة »�أونيام« كانت 
ت�سنع  يف حني كان هناك �أزيد من 
108 موؤ�س�سة �سناعية خمت�سة يف 
�لرتكيب، م�سري� �إىل �أن هناك فئة 
من  قليلة  وفئة  ي�سنع  قليلة ممن 
ن�سبة  وتعترب  �إدماج  ن�سبة  لديها 
�أما �لباقي فكلها  حمت�سمة جد�، 

تركيب.
قرار �سم »snvi » للجي�س 

كان الأن�سب 

�إن   ، علي  �آيت  فرحات  قال 
ل�رصكة  بالن�سبة  �لأن�سب  �حلل 
»SNVI« كان �إدماجها بال�سناعة 
و�جهت  �أنها  مربز�  �لع�سكرية، 
و�زد�د  مالية  و�أعباء  م�ساكل 
عدد �لعمال مقابل رقم �أعمال ل 
ي�سمح مبو�جهة �لأعباء. و�أكد �أن 
�ل�سناعة �لع�سكرية يجب �أن تكون 
مدجمة حمليا وتتمتع با�ستقللية 
�لع�سكري  للعتاد  بالن�سبة  خا�سة 
حتى لو كان ذ� طابع مدين خا�ص 

باحتياجات �لدفاع �لوطني.
تطهري العقار ال�سناعي 

وعقلنة توزيعه 

�ل�سناعي،  �لعقار  بخ�سو�ص  و 
تطهريه  �سيتم  �أنه  فرحات  فاأكد 
وعقلنة توزيعه، من خلل �إعد�د 
ن�سو�ص قانونية خا�سة باملناطق 
�لن�ساطات،  ومناطق  �ل�سناعية 
جديدة  �سناعية  مناطق  وخلق 
�ملتاحة  �لإمكانيات  ح�سب 

و�حتياجات كل منطقة.
ف.ن�سرين

 مداخيل جمركية:

 ارتفاع ب7 باملئة �سنة 2019 
للجز�ئر  �جلمركية  �لير�د�ت  بلغت 
�سنة  خلل  دينار  مليار   1.097،86
دينار  مليار   1.026،28 مقابل   2019
�رتفاعا   بذلك  م�سجلة    2018 خلل 
ب7 باملئة، ح�سبما علم �أم�ص �لثلثاء 

لدى �ملديرية �لعامة للجمارك.
و �أو�سح ذ�ت �مل�سدر �أن هذ� �لتح�سن 
�لتح�سيلت  �إىل  �أ�سا�سا  يرجع  
بعنو�ن  �أجنزت  �لتي  »�ل�ستثنائية« 
�لت�سوية يف مد�خيل �جلمارك  مبيناء 
�جلز�ئر خلل �ل�سنة �لفارطة و �لتي 
�رتفعت �إىل 177،06 مليار دج ، ف�سل 
عن ��سغال  �إح�ساء ح�سابات �لت�سيري 

�لتي تقوم بها �جلمارك. 
�جلمركية  �لتح�سيلت  �ساهمت  و 
ل�سنة 2019  يف متويل  ميز�نية �لدولة  
مقابل  دج  مليار    947،05 مبقد�ر 

حو�يل 882،13 مليار دج يف 2018 �أي 
ح�سب  باملائة،   7،36 حو�يل  بارتفاع 
ملديرية  �لإح�سائية  �ملعطيات 

�لدر��سات و �لإح�ساء للجمارك. 
�سكلت  �مل�سدر،  ذ�ت  ح�سب  و 
�لإير�د�ت  �ملوجهة مليز�نية �لدولة 
�إجمايل  من  باملائة   86،26 ن�سبة  
�لعام  خلل   �جلمارك  �إير�د�ت 

�لفارط.
ل�سندوق  �ملوجهة  �حل�سة  �أما  
للجماعات  �لت�سامن   و  �ل�سمان 
يقارب  93،2  بلغت ما  �ملحلية فقد 
مليار دج مقابل 89،16 مليار دج، �أي 
نف�ص  خلل  باملائة    4،52 بارتفاع 
فرتة �ملقارنة �ملذكورة �آنفا و ح�سب  
�ل�ست�رص�ف  و  �لدر��سات  مديرية 
فان  للجمارك  �لعامة  باملديرية 

�لإير�د�ت �ملوجهة لل�سندوق �لوطني 
للتقاعد بلغت حو�يل 50،47  مليار دج 
بارتفاع  �أي  دج،  مليار   46،37 مقابل 

كذلك بن�سبة 8،84 باملائة.
�ملوجهة   �لإير�د�ت  بخ�سو�ص  �أما 
�لتخ�سي�ص  ح�سابات  ل�سندوق 
�خلا�سة  فقد بلغت  6،06 مليار دج 
مقابل 6،32 مليار دج ،م�سجلة بذلك 
�نخفا�سا ب 3،97 باملائة و تر�جعت 
باأكرث  للبلديات   �ملوجهة  �ملد�خيل 
 1،074 لتبلغ   ،2019 يف  �لن�سف  من 
مليار دج مقابل  2،294 مليار دج يف 
2018 م�سجلة �نخفا�سا قدره 53،17 

باملائة .
للمبالغ  �ل�سهري  �لتطور  �أظهر  و 
�أن  �جلمارك  طرف  من  �ملح�سلة 
�ملد�خيل �جلمركية عرفت »�رتفاعا 

و هو  باملئة   56،65 بن�سبة  ملحوظا« 
يف  �أهمية  �لأكرث  »�لتطور  ميثل   ما 
قر�بة   �إىل   بذلك  لت�سل   »2019 عام 
دينار مقابل 84،6 مليون  133 مليون 

دينار يف نوفمرب �ملا�سي.
و تتعلق �لزيادة �مل�سجلة يف دي�سمرب 
�ملا�سي بجميع �لإير�د�ت �مليز�نياتية 
�ل�سمان  ل�سندوق  �ملخ�س�سة  تلك  و 
و  �ملحلية  للجماعات  �لت�سامن   و 
�لبلديات  و  �لتخ�سي�ص  ح�سابات 

و�أخري� �ل�سندوق �لوطني للتقاعد.
�ملخ�س�سة  �لإير�د�ت  بلغت  و 
 +( دينار  مليون   116،86 للميز�نية 
تلك   بلغت  فيما  باملئة(،   59،34
و  �ل�سمان  ل�سندوق  �ملوجهة  
�لت�سامن  للجماعات �ملحلية حو�يل 

9،7 مليون دينار )+ 37،35 باملئة(.
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�صندوق دعم ال�صحافة فارغ منذ 2015 
 .       القنوات اخلا�سة وال�سحف اللكرتونية �ستوؤطر قريبا 

 .        مل يتم حجب اأي موقع الكرتوين

وزير الت�سال عمار بلحيمر يوؤكد

باية.ع 

قريب  عن  �سيتم  �أنه  بلحيمر  و�أكد 
�ل�سمعية  �لإعالم  و�سائل  تاأطري 
�لناحية  من  و�لإلكرتونية  �لب�رصية 
على  متح�سلة  كونها  �لقانونية 
�عتماد وم�سكلها �لوحيد �أنها كانت 
للقانون  يخ�سع  ل  قطاع  يف  تن�سط 
�هتماما  يول  مل  �حلكم  منط  لأن 
بل  �ل�سبط  منط  يف  للقانون  كبري� 
قوة  ولي�س  �لقوة  قانون  يطغى  كان 
�ل�سياق  نف�س  يف  �لقانون  مربز� 
�أنه �سيتم �إخ�ساع عدد من �لأن�سطة 
منها  ل�سيما  �لقانونية  للمنظومة 
�لتي  �لب�رصي  بال�سمعي  �ملتعلقة 
وتبث  �أجنبية  لقو�نني  حاليا  تخ�سع 
و�أ�ساف  �أجنبية  �إر�سال  هيئات  عرب 
تاأطري  باملو�ز�ة   �سيتم  �أنه   �لوزير 
�لتي  �لإلكرتونية  �ل�سحافة  ن�ساط 
تعد حاليا نحو 150 موقعا �إلكرتونيا 
لقد منحناها  �ل�سدد  وقال يف هذ� 
رخ�سة ملمار�سة ن�ساطها يف �نتظار 
تاأطريها قانونيا �بتد�ء من �لأ�سبوع 
�إ�سالح  ور�سة  �أول  خالل  �ملقبل 
و�ملخ�س�سة  �لت�سال  لقطاع 
لل�سحافة �لإلكرتونية و�أ�سار بلحيمر 
�لتابعة  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  �أن  �إىل 
للقانون  �ستخ�سع  �خلا�س  للقطاع 
�حلكومة  م�سيفا  �ن  �جلز�ئري 
نظام  لو�سع  �لإمكان  قدر  ت�سعى 
يجعلها تبث عرب �لقمر �ل�سطناعي 
»مل  �أنه  1«  موؤكد�  »�ألكوم�سات 
 « �لكرتوين  موقع  �أي  حجب  يتم 
يف  �ل�سحافة  بحرية  يتعلق  وفيما 
تكري�س  �ىل  �لوزير  �جلز�ئر  دعا 
�ل�سحافة  ملمار�سة  م�سرتك  �إطار 
�حلرية  ثنائية  على  قائما  يكون 
و�مل�سوؤولية معترب� �أن ذلك من �ساأنه 
�ملو�ءمة بني �حلرية �لتامة و�لتخلي 

عن نظام �لعتماد

نظام  �أجل  من  �لوزير  ر�فع  كما 
هذه  ممار�سة  يوؤطر  م�سوؤوليات 
�حلرية” �لتي يجب �أن حترتم �حلق 
و�حلياة  و�ل�رصف  �لغري  �سورة  يف 
�أن  لالأ�سخا�س  و�أ�ساف  �خلا�سة 
تقوم  عنها  يد�فع  �لتي  �ملنظومة 
على عدد معني من �لقيم �مل�سرتكة 
�ملهنة  باأخالقيات  �ملتعلقة 
و�لرقابة �لذ�تية وتنظيم �ملهنة �أما 
بخ�سو�س �ل�سحافة �ملكتوبة، فقد 
�أو�سح بلحيمر �أنه ل توجد موؤ�س�سة 
خا�سة،  �أو  كانت  عمومية  �سحفية، 
�ملوؤ�س�سات  كل  �إن  د�ئمة،م�سيفا 
منها  �سيما  �سعوبات،  �ليوم  تو�جه 
�لتكنولوجية  �لتحولت  مع  �لتكيف 
ويف رده على �سوؤ�ل متعلق باإمكانية 
م�ساعدة �لدولة لل�سحف �لتي تعاين 
�لوزير  �أجاب  مالية،  �سعوبات  من 
لي�ست  �حلايل،  �لوقت  يف  بقوله 
�ل�سحافة  لدعم  مالية  �أد�ة  �أي  ثمة 
لأن  م�ساعب  تو�جه  �لتي  �ملكتوبة 
يُزود  مل  �ل�سحافة  دعم  �سندوق 
�إىل  م�سري�   2015 منذ  بالأمو�ل 
و�سائل �لدعم �ملتوفرة حاليا تقت�رص 
للمطابع،  �مل�ستحقة  �لديون  على 
حافة �لتي  و�إ�سهار �لدولة،وُدور �ل�سِ

خمتلف  يف  للجر�ئد  حمالت  توفر 
وليات �لوطن

�ساأنها  من  �لتي  للو�سائل  وبالن�سبة 
فقد  �ل�سحفيني،  حقوق  حماية 
جمعيات  �إن�ساء  �أهمية  �لوزير  �أكد 
ونقابات متثيلية، تكون فعالة وقوية 
على  �ل�سوء  وت�سلط  وموحدة، 

�ملمار�سة �حل�سنة للمهنة.

احلراك ميكن اأن يكون مبثابة 
نظام لليقظة 

�لناطق  �لت�سال  وزير  �أكد  كما 
�لر�سمي للحكومة، عمار بلحيمر �أن 
م�ستقبال،  يكون  �أن  ميكن  �حلر�ك 
�ل�ساحة  ت�سكيل  �إعادة  �إطار  يف 
لليقظة  نظام  مبثابة  �ل�سيا�سية، 

وي�سمح بربوز جمتمع مدين جديد.
�لذي نزل �سيفا على  و�أكد بلحيمر 
ح�سة »�سيف �لتحرير« للقناة �لثالثة 
لالإذ�عة �لوطنية �أن »�لأمر ل يتعلق 
بعرقلة م�سار �حلر�ك �لذي ميكن �أن 
يكون م�ستقبال مبثابة نظام لليقظة 
جديد  مدين  جمتمع  بربوز  وي�سمح 
وجمعيات تقوم على قو�عد جديدة 
�ل�سيا�سية«،  �ل�ساحة  ت�سكيل  و�إعادة 

يوم  كر�س  �حلر�ك  هذ�  �أن  م�سيفا 
22 فرب�ير يوما وطنيا.

»�حلر�ك  �أن  �لت�سال  وزير  وقال 
مباركة  م�ستقلة  �سعبية  حركة  يعد 
�أنقذت �لدولة �جلز�ئرية من �نهيار 

ُمعلن«.

ور�سة حول تطوير ال�سحافة 
اللكرتونية 

باجلز�ئر  �ملقبل  �خلمي�س  يوم  يتم 
خم�س�سة  ور�سة  تنظيم  �لعا�سمة 
�ل�سحافة  �لتمهيدي حول  للم�رصوع 
جمموع  مب�ساركة  �للكرتونية  
و  تطوير  بهدف  �لقطاع  مهني 
�خلا�سة  �لتنظيمية  �لأ�س�س  حتديد 

بن�ساطات هذه �ل�سحافة. 
تنظم  �لتي  �لور�سة  هذه  و�ست�سمح 
علوم  و  لل�سحافة  �لعليا  باملدر�سة 
و�سعية  �إىل  بالتطرق  �لإعالم 
�إح�ساء  و  �للكرتونية  �ل�سحافة 
من  �لقطاع  يف  �لفاعلني  �ن�سغالت 
ت�ساركية  �إ�سرت�تيجية  ت�سطري  �أجل 
�لنوع  هذ�  تطوير  �إىل  تهدف 
�أ�س�سها  حتديد   و  �ل�سحافة  من 

�لتنظيمية.  
و كان وزير �لت�سال �لناطق �لر�سمي 
للحكومة عمار بلحيمر قد �أعلن �أن 
�سل�سلة  من  �لأوىل  �لور�سة،  هذه 
قطاع  ��سالح  حول  تنظم  ور�سات 
�لت�سال، �ستجمع كل مهني �لقطاع 
خرب�ء  و  متعاملني  و  �أكادمييني  و 
لطرح عليهم عر�سا و م�رصوع ن�س 
من  عليه  �مل�سادقة  قبل   متهيدي 

طرف �حلكومة.
يف  �أعلن  قد  �لت�سال  وزير  كان  و 
ور�سات  تنظيم  عن  �ملا�سي  يناير 
لقطاع  �سامل«  »�إ�سالح  حول 
�لت�سال  باإ�رص�ك خمتلف �لفاعلني 

يف �لقطاع.

اأكد وزير الت�سال الناطق الر�سمي للحكومة عمار بلحيمر القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع اخلا�ص 
�ستكون خا�سعة للقانون اجلزائري قريبا مربزا اأن �سندوق دعم ال�سحافة املكتوبة مل ميول منذ 2015 , 

نافيا اأن يكون اأي موقع الكرتوين تعر�ص للحجب .

اأم البواقي

مهند�صي يحتجون  �صد قرارت 
مديرية التجهيزات 

�لع�رص�ت  �ليوم  �سبيحة  تو�فد 
�لبو�قي  �أم  ولية  مهند�سي  من 
�لتجهيز�ت  مديرية  مقر  �إىل 
وتنديد�  �حتجاجا  �لعمومية 
�لتي  �لكارثية  �لو�سعية  على 
يعاين منها �ملهند�س �ملعماري 

يف �لولية .
و�إ�ستنكار� �لقر�ر�ت �لالقانونية 
و�لتي تتمثل يف تنظيم �إ�ست�سار�ت 
غري  و�سعيات  ت�سوية  ق�سد 
قانونية ملكتب در��سات عمومي 
�ملو�جهة  �ل�رصوط  ودفاتر 
�لتجاوز�ت  عن  �لنظر  بغ�س 
تخلق  �لتي  و�خلروق  �لقانونية 
�مل�ساريع  كبرية ملختلف  فجوة 
�ملعنية   �لإد�رة  توؤطرها  �لتي 
هذه  �سبقت  قد  �أنه  وللتذكري 
�لوقفة �لإحتجاجية �ليوم �لعديد 

�أمام  �لحتجاجية  �لوقفات  من 
�ملعمارية  �لهند�سة  مديرية 
ولكن  �لأ�سباب  لنف�س  و�لبناء 
�رصبت  �ملهند�سني  مطالب 
�أن  موؤكدين  �حلائط  عر�س 
و�أن  جدوى  تاأخذ  مل  وقفاتهم 
حالها  على  باقية  لقمان  د�ر 
�لإد�رة  يف  يت�رصف  و�مل�سوؤول 
ولي�ست  �خلا�س  م�سكنه  كاأنها 

ملك للدولة وعامة �ل�سعب 
�لو�يل  �ملعنيون  طالب  حيث 
�أو�مر  �لعاجل يف �سل  بالتدخل 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
تبون و كون هذ� �لقطاع ح�سا�س 
�لتنمية  على  �سلبا  ويوؤثر  جد� 
�مل�سوؤول  و�لو�يل  �لولية  يف 
ي�ستطيع وقف هذه  �لذي  �لأول 

�ملمار�سات �لطائ�سة.

اأمام اجلامعات اجلزائرية

احتجاج حاملي ال�صهادات العليا 
يوم اخلمي�س املقبل

�لتن�سيق  ع�سو  �أم�س،  �أعلن، 
�سهاد�ت  حلاملي   ، �لوطني 
�جلامعية،  و�ل�سهادة  �لدكتور�ه 
له، عن  بيان  ها�سمي عمار، يف 
يوم  �حتجاجية،  وقفة  تنظيم 
لـ20  �ملو�فق  �ملقبل،  �خلمي�س 
�ل�ساعة  على  �جلاري،  فيفري 
جامعة  �أمام  �سباًحا،   10
وزو،  بتيزي  معمري،  مولود 
�لوطن،  عرب  �أخرى،  وجامعات 
�لتوظيف  يف  باحلق  للمطالبة 

�ملبا�رص،بطريقة حمرتمة.
�ملطالب  �أن  ها�سمي،  و�أو�سح 

�لتن�سيق،  �سريفعها  �لتي 
هي  �لعت�سامات،  هذه  خالل 
لعدة  وقانونية،  عادلة  دعاوى 
��ستغالل  منها  �عتبار�ت، 
و�لدكتور�ه  �ملاجي�ستري  حاملي 
�إن�سانية  وغري  مهينة،  بطريقة 
كمدر�سني موؤقتني، مع �لر�تب ل 
�فتقار  دج، رغم  يتجاوز 15000 
بالإ�سافة  لأ�ساتذة،  �جلامعات 
يف  باحلق  يعرتف  �لقانون  �أن 
وخا�سة  �ملبا�رص  �لتوظيف 

�ملر�سوم �لتنفيذي 254-98.
مرمي خمي�سة 

املوؤمتر الدويل الثاين لل�سريفة الإ�سالمية 

تفعيل اقت�صاد مبني على الفقه الإ�صالمي
نظم، �أم�س �ملركز �جلامعي مر�سلي 
�لدويل  �ملوؤمتر  بتيبازة،  �هلل  عبد 
�لإ�سالمية  �ل�سريفة  حول  �لثاين 
�إىل  مدخل  عنو�ن  حتت  �ملالية  و 
�قت�ساديات �لبنك �لإ�سالمي، وذلك 
و  دوليني  دكاترة  من  عدد  بح�سور 
�ملوؤ�س�سات  و  �لبنوك  عديد  مدر�ء 

�ملالية �جلز�ئرية.
لل�سريفة  �لدويل  �ملوؤمتر  وعرف 
�ملركز  نظمه  �لذي  �لإ�سالمية 
يومني  مد�ر  على  بتيبازة  �جلامعي 
بح�سور علماء، دكاترة و �أ�ساتذة من 
خمتلف �لدول �لعربية و �لإ�سالمية، 
�قت�ساديني  وحمللني  وخرب�ء 
�لقت�سادي  بال�ساأن  ومهتمني 
�لعربية  �لدول  ومن  �جلز�ئر  من 
متحور  حيث   ، �لإ�سالمي  و�لعامل 
�قت�ساديات  حول  �مللتقى  مو�سوع 
نوه �ملتدخلون  �لإ�سالمي، و  �لبنك 

�ل�سريفة  دور  على  �لفتتاح  خالل 
�لقت�سادية  �حلياة  يف  �لإ�سالمية 
�عتماد  يف  �جلز�ئرية  �لدولة  ونية 
مثل هذه �لبنوك لتطوير منظومتها 

�ملالية.
�ملكلف  �ملنتدب  �لوزير  �سدد 
ب�سري  و�لإ�رص�ف  بالإح�سائيات 
تتوجه  �أن  �رصورة  على  م�سيطفى 
�ل�سريفة  تبني  نحو  �ل�سلطات 
�ل�سيا�سة  لت�سحيح  �لإ�سالمية 
يف  ت�سحيحها  و  �لبالد  يف  �لنقدية 
نف�س �لوقت، �أين ر�فع لهذ� �لطرح، 
�لإ�سالمية  �ل�سريفة  �أن  �إىل  لفتا 
ملف  يف  مهم  مكان  لها  �سيكون 
على  و�لنقدي  �ملايل  �لإ�سالح 

م�ستوى قطاعه.
�لأم�س  م�سيطفى  ب�سري  و�أكد 
�لدويل  �ملوؤمتر  يف  له  كلمة  يف 
باأنه  �ملالية  و  �لإ�سالمية  لل�سريفة 

مبني  �قت�ساد  لتفعيل  �لوقت  حان 
منظور  وفق  �لإ�سالمي  �لفقه  على 
�لتو�زن �لعام ، م�سدد� باأن �ل�سريفة 
�لإ�سالمية �سيدفع �إىل �لأمام ن�ساط 
م�ستوى  على  �لقرت��س  و  �لدخار 

�لبنوك.  
و �عترب ب�سري م�سيطفى �أن م�ستقبل 
�مل�سارف �لإ�سالمية يف �لبالد و�عد 
ور�ئد بف�سل �لإر�دة �ل�سيا�سية، لفتا 
باأن �ل�سريفة �لإ�سالمية �سيكون لها 
مكان مهم يف ملف �لإ�سالح �ملايل 
و�لنقدي على م�ستوى قطاعه، قائال 
�لإ�سالح  ملف  �لنظر يف  �سنعيد   »:
�ملايل و �لنقدي و �سيكون لل�سريفة 
�لإ�سالمية مكانة هامة م�ستقبال ».

�ل�سريفة  باأهمية  �ملتحدث  و�أ�ساد 
�ملايل،  �لإ�سالح  يف  �لإ�سالمية 
�لقت�ساد  جتريب  �إىل  د�عيا 
�لإ�سالمي ، قائال :« �لر�أ�سمالية مل 

ت�سل بعد �إىل هدف �لتو�زن �لكلي، 
�لقت�ساد  جتريب  من  لبد  لذ� 
�لإ�سالمي »، �أين �عترب باأن �لتجديد 
�ملايل �سينتج عنه منتجات جديدة 
جهة  من  �لإ�سالمية  منها  خا�سة 
على  م�سيطفى  ب�سري  �سدد  �أخرى، 
�لنظر،ومر�جعة  �إعادة  �رصورة 
قانون �لقر�س و�ل�رصف،�لذي يعترب 
�ملالية،  �ملوؤ�س�سات  ت�سيري  �أ�سا�س 
ي�ستبعد  ل  �أنه  ي�ستبعد  مل  حني  يف 
يف  وعاملية  �إ�سالمية  بنوك  دخول 

�ل�سريفة �لإ�سالمية.
ب�سري  لفت  �أخرى،  جهة  ومن 
�ل�سريفة  فكرة  �أن  على  م�سيطفى 
يف  مرة  �أول  ظهرت  �لإ�سالمية 
�جلز�ئر عن طريق �إبر�هيم يق�سان، 
�لفرن�سية  لل�سلطات  قدم  �لذي 
يف  �لإ�سالمي  �لبنك  م�رصوع 

�جلز�ئر. 
اإميان لوا�ص 

24 �صاعة

من  مقربة  م�سادر  ك�سفت   
لولية  �ملحلية  �ل�سلطات 
معمقة  حتقيقات  تلم�سان 
مدير �أمالك  مع  �نطلقت 
بعدما  تلم�سان   لولية  �لدولة 
تبني قيام م�ساحله مبنع قطعة 
مربع  مرت  ب1000  �أر�سية 
�ل�سعبي  باملجل�س  ملنتخبة 
و�يل  من  باأمر  �لولئي وذلك 
مهامه  �أنهيت  �لذي  �لولية  

موؤخر� .
�مل�سادر  ذ�ت   و�أكدت  هذ� 
�أن هذه �ملنتخبة �لتي كان لها 
عالقة مبا�رصة مع و�يل �لولية 
�حل�سول  من  متكنت  �ملقال 
�لو�قعة  �لأر�سية  �لقطعة  على 
�ل�سكة  حمطة  من  بالقرب 
�إنقاذ  على  وذلك   ، �حلديدية 
�إفال�سها  مت  عمومية  موؤ�س�سة 
وبحكم  متعمدة    بطريقة 
�لدولة  لأمالك  تابعة  �أنها 

منحها  يف  �لولية  و�يل  جنح  
�إنهاء  قبل  يومني  للمنتخبة 
�أمالك  مدير  كلف   ، مهامه 
�لدولة بت�سوية  ملفها  �لإد�ري 
يفجر  قد  �لذي  �لأمر  وهو 
�لثقيل   �لعيار  من  ف�سيحة 
�لتحقيق  �لو�يل �إىل  تعيد  �لتي 
�لذي  �ل�سائك   �مللف  هذ�  يف 
ي�ساف �إىل ملف �متياز�ت عني 
عجرود �لذي يح�سب يف خانته 
�خليمة  ملف  �إىل  بالإ�سافة   ،
بتظاهرة  �خلا�سة  �لعمالقة 
�لثقافة  عا�سمة  تلم�سان 
فيه  يتابع  �لإ�سالمية  �لذي 
�لو�يل  يتقدمهم  41  �سخ�سا 
من   ، �لثقافة  ووزيرة  �لأ�سبق  
جهة �أخرى يتابع و�يل تلم�سان 
�سابقا   وو�يل ق�سنطينة حاليا 
�أمالك   على  �لتعدي  ملف  يف 

�سندوق �لتوفري و�لحتياط .
حممد بن ترار

ملفه ي�ساف اإىل ملفات  الولة ال�سابقني يف 
ق�سايا خمتلفة

وايل تلم�صان املقال مينح 1000 
مرت مربع ملنتخبة
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اح�سن خال�ص      

العام  الراأي  جند  لذا 
ينتظر بحر�ص �شديد نوع 
بها  يقوم  التي  التعيينات 
ال�شيما  اجلديد  الرئي�ص 
احل�شا�شة  املنا�شب  يف 
اخليط  له  ليتبني 
اخليط  من  االأبي�ص 
الطبيعة  من  االأ�شود 
لل�شيا�شات  احلقيقية 
عن  بعيدا  ينتهجها  التي 
التي  الرباقة  ال�شعارات 
احلمالت  عادة  حتملها 
خالل  فمن  االنتخابية، 
للمعينني  الذاتية  ال�شري 
املهني  وما�شيهم 
وكفاءاتهم  وال�شيا�شي 
من  ور�شيدهم  العلمية 
النزاهة يتبني الراأي العام 
القائمة  النوايا  طبيعة 
وراء هذا التعيني اأو ذاك 

ومدى جناح الرئي�ص يف 
مهمته.

املوالون  ويذهب 
واملدافعون  للرئي�ص 
خياراته  عن 
اإىل  عادة  ال�شيا�شية 
تربير اإخفاقه وف�شله 
اأو  املجال  هذا  يف 
االأفراد  بف�شاد  ذاك 

»مل  واأنه  به  املحيطني 
ال�شاحلة«  البطانة  يرزق 
الطريق  اإىل  تر�شده  التي 
منهم  حر�شا  ال�شليم، 
ببيا�ص  االحتفاظ  على 
�شورة الرئي�ص لدى الراأي 
العام مع اأنه هو امل�شوؤول 
ح�شب  واالأخري،  االأول 
جميع  عن  الد�شتور، 

منا�شب  يف  التعيينات 
الدولة. 

ومع اأن لرئي�ص اجلمهورية 
يف  املطلقة  امل�شوؤولية 
املنا�شب  يف  التعيني 
مثل  والع�شكرية  املدنية 
الد�شتور  عليه  ين�ص  ما 
ينبغي  التي  ال�شبل  فاإن 
املر�شحون  ي�شلكها  اأن 
للتعيني متعددة ومت�شعبة 
معقدة  ملعايري  وتخ�شع 
لفئة  اإال  ال�شهل  من  لي�ص 
االإطارات  من  قليلة 
اأقل  لفئة  ثم  معرفتها 
ا�شتيفاء �رشوطها بالنظر 
منابعها  اختالف  اإىل 
القائمة  وال�رشاعات 
اأن  اإىل  بالنظر  حولها 
تاأثري  جماالت  املنا�شب 
ونفوذ بامتياز منها ترجى 
امل�شالح واملنافع وتتقى 

امل�شائب واالأ�رشار.

متلك  ال  الدولة  اأن  غري 
يف  للتعيني  ثابتة  معايري 
وجدت  واإذا  املنا�شب، 
يتجه  ما  اآخر  تعد  فاإنها 
اعتبارات  فثمة  اإليه، 
الكفاءة  خارج  اأخرى 
والتدرج الوظيفي واخلربة 
املعايري  من  وغريها 
تاأثريها  متار�ص  املهنية 

على قرارات التعيني وقد 
ال�شنوات  جتربة  بينت 
دوائر  اأن  كيف  املا�شية 
�شيا�شية  خارجية، 
ودينية  وع�شكرية  ومالية 
وع�شائرية وعائلية كانت 
يف  الف�شل  الكلمة  لها 
من  وذاك  هذا  تعيني 
املنا�شب  يف  االإطارات 
ال�شامية للدولة. لذا عادة 
ينتظر  الذي  يقوم  ما 
قريبا  تعيينا  اأو  ترقية 
مب�شاعي ماراطونية لدى 
حميط الرئي�ص العائلي اأو 
الديني ال�شيما الزوايا اأو 
لدى دوائر املال املقربة 
التو�شط للظفر  اأجل  من 
تلعب  كما  بالتعيني. 
والزماالت  ال�شداقات 
الفاعل  دورها  القدمية 
ذاك  اأو  هذا  اختيار  يف 
ذاك  اأو  املن�شب  لهذا 

اجلهود  تكون  وقد 
مربرا  �شابقا  املقدمة 
اآخر لالختيار. وعادة ما 
تتكون �شبكة من امل�شالح 
ال�شيما  التعيينات  حول 
توفر  التي  املنا�شب  يف 
الوزراء  مثل  امتيازات 
توزع  وحيث  والوالة 
ال�شفقات  يف  االأولويات 

املثمرة«  »غري  العمومية 
تقدم  التي  واخلدمات 
ب�شكل غري ر�شمي اأو عن 

طريق التلفونات.
هذا هو واقع التعيني 
يف املنا�شب ال�شامية 
للدولة فال يكاد مييز 
حلركات  املراقبون 
يف  اجلديدة  التعيني 
والواليات  احلكومة 
وال�شفارات  والدوائر 
ال�شيادية  واملوؤ�ش�شات 
بني  واال�شرتاتيجية 
ورجال  الدولة  رجال 
ورجاالت  الرئي�ص 
يف  املوؤثرة  الدوائر 
يدرك  فهل  القرارات، 
اأهمية  اجلديد  الرئي�ص 
و�شع الرجل املنا�شب يف 
يف  اأو  املنا�شب  املكان 

مكان املكا�شب؟ 
كرمي  ال�شيد  تعيني  اأثار 
يون�ص يف من�شب و�شيط 
اجلمهورية جدال وا�شعا 

مهمني  جانبني  �شمل 
املن�شب  اأن  اأولهما 
يف  عليه  من�شو�ص  غري 
اعتربنا  اإذا  الد�شتور 
اجلمهورية  و�شاطة  اأن 
بذاتها،  قائمة  هيئة 
يف  الو�شاطة  تدخل  وال 
التي  ال�شالحيات  جمال 
تفوي�شها،  للرئي�ص  ميكن 
لي�ص  املن�شب  اأن  مع 
اأعراف  يف  جديدا 
فقد  اجلزائرية  الدولة 

�شبق اأن عني يف الرئي�ص 
زروال  ليامني  االأ�شبق 
اإثر  ال�شالم حبا�شي  عبد 
جناحه يف تنظيم مراقبة 

الرئا�شية  االنتخابات 
بها  فاز  التي   1995 لعام 
املفارقة  لكن  زروال 
مل  زروال  الرئي�ص  اأن 
املن�شب  بد�شرتة  يبادر 
التي  التعديالت  خالل 
الد�شتور  على  اأدخلها 
جعل  ما  وهو   1996 يف 
ال  بوتفليقة  الرئي�ص 
الإلغائه  كبريا  عناء  يجد 
من�شب  األغى  كما  متاما 
الكربى  حمافظ اجلزائر 

د�شتوريته.  عدم  بدعوى 
اأن  اجلدل  دواعي  وثاين 
كرمي  عني  تبون  الرئي�ص 
على  له«  »مكافاأة  يون�ص 

الو�شاطة  جلنة  قيادة 
واحلوار يف �شبيل ت�شكيل 
لتنظيم  الوطنية  ال�شلطة 
االنتخابات وهو ما اأعاد 
اإىل ال�شطح املعايري التي 
تبون  الرئي�ص  يعتمدها 
الوظائف  يف  للتعيني 
اأهي  للدولة،  ال�شامية 
اأو  ال�شيا�شي  الوالء 
النظام  داخل  التوازنات 
ال  اأخرى  خلفيات  اأم 
حميطه  اإال  يعلمها 

اإعالن  ومع  املبا�رش؟ 
فو�ص  اأنه  تبون  الرئي�ص 
التعيني  �شلطات  بع�ص 
اإال  جراد  االأول  للوزير 
التعيينات  كل  اأن 
التي �شدرت كانت 
ما  الرئي�ص  بتوقيع 
مدير  تعيني  عدا 
الذي  اجلمارك 
مرة  الأول  �شدر 
الوزراء   جمل�ص  عن 
قبل اإلغائه يف اآخر حلظة 
عليها  يطلع  مل  الأ�شباب 

الراأي العام.
يف  التعيني  ويبقى 
للدولة  العليا  الوظائف 
يطل  التي  النافذة  تلك 
العام  الراأي  خاللها  من 
اإرادة  ملعرفة مدى توفر 
مع  والقطيعة  التغيري 
اأ�شاليب احلكامة ال�شابقة 
وو�شع رجال الدولة مكان 

رجال الوالءات.

ما وراء التعيني يف املنا�صب العليا؟
مل مير اأكرث من �سهر على تن�سيبه �سرع الرئي�ص تبون يف جملة من التعيينات اجلديدة 
يف املنا�سب العليا ملوؤ�س�سات الدولة وقد �سملت عدة قطاعات منها اجلمارك و�سوناطراك 

والتلفزيون واحلكومة والرئا�سة والإدارة املحلية كما اأعاد اإىل الواجهة من�سب و�سيط 
اجلمهورية الذي األغاه الرئي�ص ال�سابق. ول مير تعيني جديد دون اأن يثري اجلدل، حتى لدى 

من يعرت�ص على منظومة احلكم باأكملها، ملا للتعيينات يف املنا�سب من اأهمية كونها مفتاح 
ممار�سة ال�سلطة وتاأثريا يفوق تاأثري تغيري الن�سو�ص القانونية ول يقل اأهمية عن تاأثري 

القرارات ال�سيا�سية الكربى. 

ويبقى التعيني يف الوظائف العليا للدولة تلك 
النافذة التي يطل من خاللها الراأي العام ملعرفة 

مدى توفر اإرادة التغيري والقطيعة مع اأ�ساليب 
احلكامة ال�سابقة وو�سع رجال الدولة مكان 

رجال الولءات

جند الراأي العام ينتظر بحر�ص �سديد نوع 
التعيينات التي يقوم بها الرئي�ص اجلديد 

ل�سيما يف املنا�سب احل�سا�سة ليتبني له 
اخليط الأبي�ص من اخليط الأ�سود

بني رجال الولء ورجال الدولة

24 �صاعة
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الربوفي�سور  الندوة  رئي�س  وح�سب 
بوحنية قوي، فاملبادرة الأكادميية 
مع  تن�سيقا  تنظم  والتي  املذكورة 
خمرب اإ�سكالية التحولت ال�سيا�سية 
يف  والجتماعية  والقت�سادية 
تزامنا  تاأتي  اجلزائرية،  التجربة 
والجتماعي  ال�سيا�سي  والتحول 
الذي �سهدته اجلزائر بعد احلراك 
املا�سية  ال�سنة  بداية  ال�سعبي 
 ،12/12 رئا�سيات  بعد  وت�سهده 
تبون رئي�سا  وانتخاب عبد املجيد 
جديدا للجمهورية اجلزائرية ، هذا 
الذي تعهد يقول املخت�س  الأخري 
على  الدولة،  حتولت  يف  والباحث 
الد�ستور  مراجعة  م�رشوع  اأن 
وا�سعة  م�ساورات  حمل  �سيكون 
ال�سيا�سية  الفاعلني يف احلياة  لدى 
اإىل  اإحالته  واملجتمع املدين، قبل 
ليُطرح  عليه،  للم�سادقة  الربملان 
�سعبي،  ل�ستفتاء  بعدها  الن�س 
عميد  ي�سيف  دعنا  الذي  ال�ساأن 
ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية 
بجامعة ورقلة ، اإىل �رشورة الإثراء 
انطالقا  الأكادميية  والدرا�سة 
يف  وخرباء  كجامعيني  ر�سالتنا  من 
والن�سغالت  التخ�س�سات  خمتلف 

التي يقوم عليها نظام احلكم. 
املعروف  وهو   ، “بوحنية”  وينوه 
حول  العلمي  واإن�سغاله  ببحثه 
وم�سائٔل  احلكامـة  موا�سيع 
املرتبطـة  الق�سايـا  يف  ال�سفافية 
يف  املختلفـة  النتقـالت  مب�سـار 
املجـال ال�سيا�سـي والأمنـي، �ساحب 
يف  والبحثية  العلمية  امل�ساركات 
القانونية  الأعمال  من  العديد 
وعامليا  واإقليما  وطنيا  وال�سيا�سية 
، و الع�سـو يف عدة جلـان حتكيـم يف 
موؤ�س�سـات اأكادمييـة دوليـة، ورئيـ�س 
املحكمـة  الدوليـة  املجلـة  حتريـر 
اأنه  والقانـون،  ال�سيا�سـة  دفاتـر 
التعديل  م�سمون  يرتقي  وحتى 
للنظام  م�ستوى  اأجود  الد�ستوري 
على  ي�ستند  اأن  لبد   ، ال�سيا�سي 

دعامتني اأ�سا�سيتني، اأولهما معاجلة 
والنقائ�س  والأزمات  الإ�سكالت 
يف  ال�سيا�سي  النظام  اأفرزها  التي 
املراد  الد�ستورية  القواعد  ظل 
ال�ست�رشاف  وثانيهما  تعديلها، 
والتنبوؤ باآليات منهجية وا�سحة ملا 
ميكن اأن يح�سل لحقا من حتولت 
ومطالب وان�سدادات توؤثر �سلبا على 
واأي�سا  ال�سيا�سي،  النظام  ا�ستقرار 
الرفع من م�ستوى اأداء املوؤ�س�سات، 
الع�رشات  )�ساحب  ي�سيف  وهذا 
“اإدارة  غرار  على  املوؤلفات  من 
وجيوبوليتيـكا  الأمنيـة  املع�سلـة 
التعديل  يجعل  ما   ،  )“ اإفريقيا 
متمركز حول  املرتقب  الد�ستوري 
تكري�س  مدى  يرتجم  احلكامة، 
القانون،  و�سيادة  ال�سعب  �سيادة 
احلقوق  و�سبط  حماية  ويعزز 
واحلريات، واحلر�س على التنظيم 
اآليات  وتعزيز  لل�سلطات  املتوازن 
واأخلقه  الف�ساد  ومكافحة  الرقابة، 
امل�ساهمة  ثم  ومن  العامة،  احلياة 
واملوؤ�س�سات  القواعد  نقل  يف 
يف  م�ستوى  اأجود  اإىل  الد�ستورية 
حتقيق الأهداف والغايات املنوطة 
بها، على حد قول املتح�سل على 
وخـارج  داخـل  بحثيـة  جوائـز  عـدة 
�سنة  اختياره  غرار  على  اجلزائر، 
موؤثرة  وطنية  ك�سخ�سية   2013

موؤ�س�سة  قبل  مـن  اجلزائر  يف 
الت�سـالت اأوريـدو وجمعية اقراأ.

الأربعاء  يومي  �ستقام  التي  الندوة 
�ستعرف  القادمني،  واخلمي�س 
للخرباء  كبري  واإنزال  مميز  ح�سور 
واملخت�سني على غرار الربوفي�سور 
مدير  الطاهر  حممد  حليالت 
الد�ستوري  ،واخلبري  ورقلة  جامعة 
بو�سياف  عمار  الربوفي�سور 
وال�سخ�سية  تب�سة،  جامعة  من 
الربوفي�سور  املعروفة  الد�ستورية 
بجامعة  والأ�ستاذة  رخيلة،  عامر 
عقيلة  الربوفي�سورة  امل�سيلة 
والأ�ستاذ  اإ�سافة  خربا�سي، 
رواب جمال من  الدكتور  اجلامعي 
�سوقي  والدكتور  مليانة،  خمي�س 
 ، ب�سكرة  جامعة  من  يعي�س  متام 
�سامية  اإطارات  عدة  اإىل  اإ�سافة 
ظل  يف  مهام  واأ�سحاب  الدولة  يف 
احلا�سل  والتوجه  الوطني  العمل 
باجلزائر، على اأن نكون مناق�ستهم 
�سمن برنامج علمي مكثف، )يحمل 
املنوط  الدور  معنى  طياته  يف 
على  اأكد  التي  اجلزائرية  للجامعة 
عدة  يف  اجلمهورية  رئي�س  دورها 
جمل�س  مع  تلك  �سواء  منا�سبات 
مع  لقاءاته  خالل  من  اأو  الوزراء 
و  الوطنية  ال�سخ�سيات  خمتلف 
اأو ت�رشيحاته  اخلرباء وال�سيا�سيني 

ورئي�سا(،  مرت�سحا  الإعالمية 
اأهمها:  كربى  حماور  على  ترتكز 
و�سيادة  ال�سعب  اإرادة  تكري�س 
�سيادة   ، ال�سعب  �سيادة  القانون 
القانون،  اأمام  امل�ساواة  القانون 
ونزاهة  �سفافية  حمور  اإىل  اإ�سافة 
ال�سلطة  والتداول على  النتخابات 
وهو  الأهم  امللف  عن  ناهيك 
حماية و�سبط احلقوق واحلريات، 
املتوازن  التنظيم  مبحور  مرورا 
الرقابة  اآليات  تعزيز  و  لل�سلطات، 
الربملانية،  الرقابة  غرار  على 
الرقابة الق�سائية ، الرقابة ال�سعبية 
مكافحة  و  احلزبية(،  الرقابة 

الف�ساد و اأخلقة احلياة العامة . 
ما  وح�سب  اأنه  الإ�سارة  جتدر 
اأيام من املكلف مبهمة  �سدر منذ 
لعقاب،  اجلمهورية حممد  برئا�سة 
اأن جلنة اخلرباء التي كلفها رئي�س 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الد�ستور  تعديل  مقرتحات  باإعداد 
�رشعت يف �سياغة امل�سودة الأولية، 
خمتلف  على  عر�سها  �سيتم  والتي 
الأحزاب  غرار  على  الفاعلني 
واجلمعيات  والنقابات  ال�سيا�سية 
ملناق�ستها  الوطنية  وال�سخ�سيات 
انتهاًء  وتنقيحها  اإثرائها  واإعادة 
جدول  وفق  ال�سعبي  بال�ستفتاء 

زمني حمدد. 

ببلدية  اجلبادي  قرية  �سكان  يتخبط 
الأخرية    الآونة  بالوادي،يف  قمار 
التنموية  امل�ساكل  من  جملة  و�سط 
اليومية  بارز على احلياة  ب�سكل  اأثرت 
ب�سبب  املعزولة  القرية  هذه  لقاطني 
املوجهة  التنموية  الربامج  حمدودية 
التهمي�س  �سيا�سة  ظل  يف  للقرية، 
ال�سلطات  قبل  من  عليهم  امل�سلّطة 
عناء  نف�سها  تكلف  مل  التي  املحلية 
يف  ت�ساهم  حياتية  م�ساريع  منحهم 

اإنعا�سها. 
اجلبادي  قرية  �سكان  من  عدد  وعرّب 
عن  »الو�سط«  ليومية   ، الوادي  بولية 
لعدم  ال�سديدين  وا�ستيائهم  تذمرهم 
ال�رشقي  ب�سقيها  منطقتهم،  برجمة 
والغربي، �سمن برامج التنمية املحلية 
خمتلف  ت�سهدها  التي  واحل�رشية 
ما  خالل  من  وهذا  البلدية،  اأحياء 
باجلملة  نقائ�س  من  ال�سكان  يعانيه 
م�سكل  اأبرزها  لعل  املجال،  هذا  يف 
اأزمة حقيقية  ال�سكان  اإذ يعي�س  النقل 
يف جمال النقل منذ اأزيد من 15 �سنة، 

خا�سة باجتاه و�سط املدينة .
التحاق  اأثناء  امل�سكل  هذا  ويتفاقم 
�سكناتهم،  اأو  عملهم  مبقر  العمال 
وال�سبب يف ذلك انعدام كلي ل�سيارات 
ما  وهو  اجلماعي،  النقل  وحافالت 
واملوظفني  العمال  من  ال�سكان  يجرب 
على قطع م�سافات طويلة م�سيا على 
البلدية  مركز  اإىل  للو�سول  الأقدام 
حتى  احلافلة  داخل  مبكان  والظفر 

يتنقلوا اإىل عا�سمة الولية. 
اإىل  املواطنني  من  الكثري  يلجاأ  كما 

وال�ستجابة  “الفرود”  �سيارات  كراء 
عليهم  يفر�سها  التي  الأ�سعار  لقوانني 
 100 70و  بني  ترتاوح  اإذ  �سائقوها، 
كاهل  يرهق  ما  وهو  جزائري،  دينار 

املواطن ويلهب جيوبه.
تتواجد  الذي  الوقت   يحدث هذا يف 
امل�سافرين  لنقل  حمطة  اجلبادي  يف 
ت�سغل  ومل  �سنوات  منذ    اأجنزت 

بعد.  .
حيهم  اأّن  اجلبادي،،  �سكان  واأ�ساف 
التهيئة  �رشوط  اأدنى  اإىل  يفتقر 

احل�رشية، منها الإنارة العمومية .
ب�رشورة  احلي  هذا  �سكان  ويطالب 
و�سع ممهالت على الطريق املحاذي 
الطريق  هذا  اأن  خ�سو�سا  لل�سكنات، 
�سيما  ن�سطة، ل  ي�سهد حركة مرورية 
الفالحية  الأ�سمدة  �ساحنات  من 
اجلبادي  الأ�سبوعي  لل�سوق  املتوجهة 
مبنطقة  الفالحية  املزارع  وكذا 

الزقب والبلديات املجاورة.
ي�ستكي  الن�سغالت،  هذه  جانب  اإىل 
املرافق  نق�س  من  اجلبادي  �سكان 
ملعب  غرار  على  لل�سباب  ال�رشورية 
نادي  او  القدم  كرة  للمار�سة  ريا�سي 
ال�سعوبات  هذه  كبري   واأمام  �سباين 
من  القرية  �سكان  طالب  التنموية، 
العاجل  بالتدخل  امل�سوؤولة  اجلهات 
التهمي�س  دائرة  من  اإخراجهم  بغية 
التنموي، من خالل منحهم �سطرا من 
وكذا  للبلديات  املمنوحة  امل�ساريع 
يف  املرتاكمة  امل�ساكل  حلّل  ال�سعي 

قرية اجلبادي ببلدية قمار بالوادي. 

بعني  املجاهدين  م�ستقبل  يوا�سل 
ملواجهة  حت�سبا  حت�سرياته  �سالح 
اجلولة الأوىل من مرحلة العودة التي 
�سويطر،  باأمل  زقري  اأبناء  �ستجمع 

و�سط اأجواء جيدة .
يوا�سل الطاقم الفني لنادي امل�ستقبل 
الريا�سي للمجاهدين بقيادة التقني 
ال�ساب خل�رش حيلو جتهيز  الكروي 
عليها خلو�س  املعول  الفريق  كتيبة 
ممثل  �ستجمع  التي  القمة  مقابلة 
دائرة اينغر اأمل �سويطر ومب�ستقبل 
حل�ساب  �سالح  بعني  املجاهدين 
الق�سم  بطولة  من  الفتتاح  جولة 
حيلو  ا�ستغل  حيث   ، ب  ال�رشيف 
خطاب  لتوجيه  ال�ستئناف  ح�سة 
�رشيح لالعبني ، اأين طالبهم بن�سيان 
الفارطة  اجلولة  يف  العري�س  الفوز 
على ح�ساب نادي ال�ساهلة الغربية ، 
وو�سع الأقدام على الأر�س والرتكيز 
با�ستغالل  القادمة  املقابلة  على 
لالإطاحة  واجلمهور  الأر�س  عاملي 
بالأمل ومن ثم موا�سلة الزحف نحو 
الأ�سداء  وح�سب   . الرتتيب  �سدارة 
الواردة من بيت امل�ستقبل الريا�سي 
للمجاهدين فاأن رجل اأعمال معروف 
قد وعد الالعبني مبنحة مغرية يف 
واملهاجم  الهداف  رفقاء  فوز  حالة 
على  هداوي  احلليم  عبد  اخلطري 

اأمل ال�سويطر الذي ا�سرتجع عافيته 
من  ومتكن  الأخرية  اجلولت  يف 
كوكبة  �سمن  الذهاب  مرحلة  اإنهاء 
املقدمة . من جهة ثانية فقد اجمع 
رفقاء قائد امل�ستقبل �سخرة الدفاع 
واعون  اأنهم  على  كمبو  بوجمعة 
على  امللقاة  امل�سوؤولية  بحجم 
عاتقهم و�سيلعبون الكل يف الكل من 
اأجل الإطاحة باأمل �سويطر والإبقاء 
على النقاط الثالث مبلعبهم للتاأكيد 
الثقيلة املحققة يف اجلولة  النتيجة 
ال�سباق  مراقبة  ثم  ومن  املا�سية 
ال�سعود  تاأ�سريتي  اإحدى  على 

للجهوي  .
اإىل جانب ذلك فقد اجمع املتتبعون 
ل�سوؤون ال�ساحرة امل�ستديرة بعا�سمة 
ت�رشيح  يف  �سالح  عني  التيديكلت 
ان  على   ،« »الو�سط  يومية  مع  لهم 
للمجاهدين  الريا�سي  امل�ستقبل 
ميلك ت�سكيلة تناف�سية قوية بحاجة 
الثقة  ك�سب  اأجل  من  للوقت  فقط 
ومما  الن�سجام  وحتقيق  النف�س  يف 
يعاب على املدرب يقول هوؤلء هو 
ما  وهو  التكتيكي  للمكر  افتقاره 
كلفه خ�سارة نقاط مقابالت الربكة 
، اأمل تاغرم واأمال الفقارة واكتفائه 

بالتعادل .
اأحمد ،ب  

من املنتظر اأن ت�شهد جامعة قا�شدي مرباح بولية ورقلة �شباح اليوم، اأ�شغال ندوة علمية وطنية 
تتمحور حول التعديل الد�شتوري وم�شتقبل الإ�شالح ال�شيا�شي يف اجلزائر، اأين �شيكون ل�شيوف 

كلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية من اأ�شاتذة وخرباء وخمت�شني، اإثراء م�شروع التعديل الد�شتوري 
املرتقب، ل �شيما ما تعلق مب�شاألة الأخالق واحلكامة. 

مبادرة اأكادميية يرتاأ�شها الربوفي�شور »بوحنية قوي«بجامعة ورقلة

عماره بن عبد اهلل

 خمت�شون يناق�شون �آليات 
�لد�شتوري �لتعديل  "يف  "�حلكامة 

قرية اجلبادي بقمار الوادي 

مقاول يتعهد مبنحة خا�شة للفوز 

�مل�شافة قريبة و�لتنمية 
بعيدة 

م�شتقبل �ملجاهدين يو��شل 
حت�شري�ته ملقابلة �أمل �ل�شويطر

�أخبار �جلنوب

�شالح .ب

الفو�سويني  الباعة  طاولت  عادت 
اإىل الواجهة لتحتل اأر�سفة و�سوارع  
عا�سمة الولية ورقلة ، مت�سببة يف 
خلق م�ساكل يف حركة ال�سري خا�سة 
ذلك يف  يت�سبب  و   . اأيام  منذ عدة 
النظام  و  باملحيط  الإخالل 
املواطنني   بع�س  اأكد  حيث  العام  
ليومية »الو�سط »  اأن عودة التجارة 
الأ�سواق  نق�س  �سببها   ، الفو�سوية 
اجلوارية التي متت�س العدد الهائل 

من  ياأتون  الذين  الباعة  هوؤلء  من 
خمتلف الأماكن ويعر�سون �سلعهم ، 
وا�ستكت العائالت القاطنة مبحاذاة 
انت�سارالأ�سواق  من  الطاولت  هذه 
الأماكن  احتلوا  حيث  الفو�سوية، 
�سوق  اإىل  وحولوها  والطرقات 
ال�سلع  خمتلف  فيها  تباع  فو�سوية 
و  الأطفال  مالب�س  غرار   ،على 
و  الفواكه  و  العطور  و  الروائح 
اخل�رش و الأحذية ، وت�سبب انت�سار 

عرقلة  يف  الأر�سفة   عرب  الباعة 
ناهيك عن  حركة �سري املواطنني، 
نقل  مبحطة  امل�سافرين  �سكاوى 
امل�سافرين ال�سغرية مبدخل ال�سوق 
من املال�سنات و امل�سايقات التي 
جانب  اإىل   ، يوميا  لها  يتعر�سون 

الفو�سى والإزعاج الكبريان. 
الباعة  بع�س  يوؤكد  جهتهم،  من 
بديال  يجدوا  مل  اأنهم  الفو�سويني 
واأنهم   ، �سلعهم  خمتلف  لعر�س 

جمربون على ا�ستعمال تلك الطرق 
البطالة  انت�سار  ظل  يف  وال�سوارع 
وعدم وجود فر�س عمل اأو اأ�سواق 
الوحيد  ال�سبيل  واأنه   ، جوارية 
هذا  اليومي،  عي�سهم  قوت  لك�سب 
املحلية مطالبة   ال�سلطات  تبقى  و 
انت�سار  من  للحد  اأ�سواق  باإجناز 
و  ال�سوارع  يف  املوازية   التجارة 

انت�سار القمامة .
جناة ،ح 

يف ظل اإفتقار املدينة لأ�شواق جوارية

�لتجار �ملتنقلون يحتلون �أر�شفة �ل�شو�رع بورقلة 
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و�أ�ساف ت�سوري يف مقال له يف 
�أحرنوت«  »يديعوت  �سحيفة 
�لأ�سبوع،  نهاية  »يف  �لعربية، 
حول  �سوؤ�ل  لنف�سي  وجهت 
�إمكانية �لقيام بتجول �سياحي 
�أن  فاكت�سفت  يف غالف غزة، 
�لأمر بحاجة ل�ست�سارة رئي�س 
نتنياهو  بنيامني  �حلكومة 
بينيت،  نفتايل  �حلرب  ووزير 
�ل�سباط  كبار  من  وبينهما 
لالأ�سف  لكنني  و�جلرن�لت، 
ل  هوؤلء  جميع  �أن  يل  تبني 
وكاأن  يل،  يقولونه  ما  يعرفون 
��ساألو�  يقول:  حالهم  ل�سان 
�ساحب  فهو  �ل�سنو�ر،  يحيى 
على  �لر�سمي  غري  �ل�سيادة 

غالف غزة«.
�ل�سنو�ر  �أن  ت�سوري  و�أو�سح 
عنا�رص  وباقي  ورجاله 
�لفل�سطينية  �ملنظمات 
�مل�سلحة يف غزة، يبدو كاأنهم 
ح�سلو� من بينيت ب�سورة غري 
مبا�رصة عن حتمل �مل�سوؤولية 
عن هذه �لأو�ساع �مليد�نية يف 
م�ستوطنات غالف غزة، حني 

�أعلن �أن �أفعال حما�س تقربها 
�حل�سم،  �ساعة  تبعدها من  �أو 
وهو يعي �أنه يتحدث يف مو�سم 

�نتخابي حامي.
غالف  م�ستوطني  �أن  و�أكد 
باأن  �ل�سعور  يريدون  ل  غزة 
تتحكم  حولهم  »حما�س« 
مبناطق  �سو�ء  بحياتهم، 
خارج  �أو  مبا�رصة،  �لغالف 
لي�س  �لو�قع  لكن  �حلدود، 
عن  يدور  �حلديث  بل  كذلك، 
بينيت  وكاأن  خمتلف،  ميد�ن 
تكون  �أن  »حما�س«  من  يريد 
قريبة بعيدة، قريبة من حدود 
عن  بعيدة  ولكن  غزة،  غالف 
وهي  �أبيب«،  و«تل  �لقد�س 
متقدمة  �أولوية  حتتل  مناطق 
وهنا  �لأمني،  �ملجال  يف 
تكون  باأن  �لعجب  �أين  ن�ساأل: 
على غالف  م�سيطرة  حما�س 

غزة.
�لتي  »�مل�سكلة  و�أ�ساف: 
تو�جه م�ستوطني غالف غزة 
�لتخطيط  ي�ستطيعون  �أنهم ل 
لأنهم   ، قادمة  لأيام  حلياتهم 
�سيح�سل  �لذي  ما  يعلمون  ل 
فرمبا  غد،  بعد  �أو  غد�  لهم 
�لكل  فجاأة،  �لغالف  ي�ستعل 

منوط مبا �لذي ت�ستيقظ عليه 
فاإن  ولذلك  حما�س،  قيادة 
حالة �نعد�م �ليقني لديهم هو 
�لأمر �لأكرث �سوء�، فاأي عائلة 
غزة  غالف  يف  �إ�رص�ئيلية 
لنزهة  �لتح�سري  ت�ستطيع  ل 
لأنها  �لأ�سبوع،  �آخر  عائلية 
�سيحدث  �لذي  ما  تعلم  ل 

بال�ساعات �لقادمة«.
منوط  �سيء  كل  �أن  �إىل  ولفت 
غزة  غالف  م�ستوطنات  يف 
ل  وفيما  �لأمني،  بالو�سع 
ت�ستطيع �ملنظومة �لأمنية يف 
�لفعاليات  تاأمني  »�إ�رص�ئيل« 
غزة،  غالف  يف  �جلماهريية 
لكن حما�س ت�ستطيع �إعطاءنا 
�إن  حتى  �لأخ�رص،  �ل�سوء 
يطلقون  باتو�  �مل�ستوطنني 
على �ل�سنو�ر لقب وزير �لأمن 

�لد�خلي لهم.
و�أكد �أن �لو�قع �ملزري لغالف 
غزة  م�سكلة  باأن  يذكرنا  غزة 
طويل  زمن  منذ  �ملزمنة 
�أمنيا،  ��ستقر�ر�  متنح  ل 
�ملجتمعية  باحل�سانة  ومت�س 
�حللول  وكل  للم�ستوطنني، 
�لإ�رص�ئيلية لها �أثبتت ف�سلها، 
لأن »حما�س« �مل�سيطرة على 

�لقوة،  لغة  �إل  تفهم  ل  غزة 
بعيدة  تبدو  �لتي  �لقوة  هذه 
عن ح�سم قدرتها، وقد توفرت 
للتخل�س  عديدة  فر�س  لدينا 
و�قع  و�إيجاد  �لو�قع،  من هذ� 
فيها،  فرطنا  لكننا  جديد، 
ووقعنا �أكرث من مرة يف �أفخاخ 

ن�سبتها لنا »حما�س«.

و�أ�سار �إىل �إن »�إ�رص�ئيل« عقب 
حرب �جلرف �ل�سامد يف غزة 
2014 مل ت�ستغل �لردع �لناجم 
كاملة  لت�سوية  للتو�سل  عنها 
�أننا  و�لنتيجة  »حما�س«،  مع 
يف نقطة �سعف �أمام حما�س، 
�لهو�ج�س  ببث  ونكتفي 
و�لقلق، يف حني �أن �لنتخابات 

فر�سة  »حما�س«  �لثالثة متنح 
�لإدر�ك باأن »�إ�رص�ئيل« تعي�س 
حالة من �لإرباك، وهي فر�سة 

لبتز�زها و�ل�سغط عليها.
هذ�  تغيري  ميكن  �أنه  و�أو�سح 
�لو�سع من خالل خطوة وقر�ر 
�لإ�رص�ئيليني،  جميع  يعرفها 
وهو موؤمل يف كل �لأحو�ل، لكن 

حل و�حد و��سح، ويتمثل باأن 
�لتي  غزة  يف  حما�س  �سلطة 
�أنقا�س  على  �لبقاء  تو��سل 
�مل�ستوطنني  و�أمن  حياة 
�أو�ن  �آن  غزة،  غالف  يف 
�إ�سقاطها، ولكن يبقى �ل�سوؤ�ل: 

من يقوم بذلك؟.

قال الكاتب الإ�سرائيلي ماتان ت�سوري اإن »حما�س« وقائدها يف غزة يحيى ال�سنوار هم من ميلكون ال�سيادة على م�ستوطنات غالف غزة، ما يجعل 
الإ�سرائيليني غري قادرين على معرفة ما الذي يح�سل يف اجلبهة اجلنوبية، رغم رغبتهم اجلارفة با�ستعادة الهدوء هناك، بدل من البقاء يف حالة 

ر�سد للبالونات احلارقة من فوق روؤو�س امل�ستوطنني.

ق.د

لهذا ال�سبب ..

»اإ�ضرائيل« يف حالة �ضعف اأمام املقاومة يف غزة

دويل

فل�سطني املحتلة

خطة »تنوفا« و«�ضفقة القرن«.. جبهات �ضاخنة وا�ضتعدادات ال تتوقف
�لإ�رص�ئيلية  �لع�سكرية  �خلطة 
يف  تتو�فق  »تنوفا«  �جلديدة 
م�رصوع  مع  وتوقيتها  جوهرها 
�لإد�رة �لأمريكية �جلديد »�سفقة 
خطورة  ي�سكل  �لذي  �لقرن«، 
�لفل�سطينية  �لق�سية  ثو�بت  على 
ودخلت منذ يومني خطة »تنوفا« 
�لع�سكرية �خلما�سية حيز �لتنفيذ، 
و�لتي قدمها رئي�س �أركان جي�س 
قبل  كوخايف  �أفيف  �لحتالل 
�سهور، وتركز على �مللف �لإير�ين 
ب�سالح  �لحتالل  جي�س  وتدعيم 

مدفعية وطائر�ت متطّور.
�خلطة  تتو�ءم  �أن  عجب  ول 
�سيا�سية  �أهد�ف  مع  �لع�سكرية 
�إ�رص�ئيلية جديدة تر�فق »�سفقة 
لتعزيز  تعود من خاللها  �لقرن«، 
يف  �لقدمية  �لأمنية  نظريتها 
على  �مليد�ين  �لو�قع  تغيري 
خدمًة  �جلبهات  وتطويع  �لأر�س 

مل�ساريع �لحتالل �ل�سيا�سية.

 جبهات الت�سعيد

ب�رصعة  تتدحرج  �لت�سعيد  كرة 
على  ًة  خا�سّ �حلدود  جبهات  يف 
توتر�  تعي�س  �لتي  غزة  حدود 
م�ستمر� ميار�س عليها �لحتالل 
�قرت�ب  مع  �سيا�سية  دعاية 

�نتخابات �لكني�ست مطلع مار�س 
جبهة  حتافظ  حني  يف  �ملقبل 
جنوب لبنان على �لهدوء �حلذر.

عن  »تنوفا«  خطة  وك�سفت   
و�إغالق  جديدة،  فرقة  تاأ�سي�س 
دبابة،   150 و�رص�ء  دبابات،  لو�ء 
�لطائر�ت  من  �رصبني  و�إن�ساء 
نهاية  حتى  �إ�سافية  �حلربية 
�إىل  �إ�سافة  �حلايل،  �لعقد 
جوية  دفاعية  منظومات  �رص�ء 
يدلل  ما  حممولة؛  و�سو�ريخ 
تدعيم  يف  �لحتالل  رغبة 
حممد  ويوؤكد  �مليد�نية  قوته 
�ل�سوؤون  يف  -�ملخت�س  م�سلح 
�لإ�رص�ئيلية- �أن »كوخايف« رئي�س 
تعديالت  يجري  �جلي�س  �أركان 
�لذي  »�آيزنكوت«  �سلوك  على 
تفا�سيل  تنال  �ملهمة  يف  خلفه 
»�سابقاً  وي�سيف:  �إ�سرت�تيجية 
لالأركان  �آيزنكوت  تروؤّ�س  خالل 
و�بتعد  �لدبابات  �سالح  ��ستبعد 
خل�سائر،  �جلي�س  تعري�س  عن 
لكن كوخايف �ليوم يجري تعدياًل 
�سيا�سي  لهدف  خدمًة  ع�سكرياً 
�سفقة  ميالد  مع  �إ�سرت�تيجي 

�لقرن«.
على  �جلي�س  يرّكز  ما  وعادًة 
�سالح �لدبابات و�مل�ساة �إذ� �أر�د 
تغيري و�قع ميد�ين �أهمه �حتالل 

طو�ل  نتنياهو  عمل  وقد  �أر�س، 
ما  مغاير؛  ب�سكل  م�ست  �سنو�ت 
قلّل �لثقة باجلي�س �خلطة ت�ّسكل 
�لع�سكري  �ل�سلوك  يف  �نقالباً 
�خلبري  ترجيح  -ح�سب  مرتبطا 
لأن  �لقرن«؛  بـ«�سفقة  م�سلح- 
تفا�سيل  يف  �ساهم  �جلي�س 
كالعب  كبرية  م�ساهمة  �ل�سفقة 
لتغيري  بحاجة  وهي  �أ�سا�سي، 
و�قع على �لأر�س �إذ� ما ��ستعلت 

�ملنطقة.
ون�رص �لإعالم �لإ�رص�ئيلي �أجز�ًء 
زيادة  يف  ترتكز  �خلطة  من 
و�سّل حركة  »�لقتل«  �لقدرة على 
و�لهتمام  �عتقاله  �أو  �لعدو 
حلماية  �لع�سكري  �لعمل  بدقة 
�جلنود و�ل�سباط من �ملالحقات 
يو�سف  �للو�ء  ويقول  �لق�سائية 
�لع�سكري-:  -�خلبري  �رصقاوي 
�إن �لحتالل يحاول دعم منظومة 
�لهجوم جلبهات عدة هي )غزة-
لبنان-�إير�ن( مع رغبته موؤخر�ً يف 
�إ�سرت�تيجية جتاه  �سناعة خطوة 
�لأقرب  غزة  جبهة  وبقاء  �إير�ن، 

لالنفجار و�سّن عدو�ن.
عدو�ن  �سن  »�أتوقع  ويتابع: 
وغزة  لبنان  جنوب  جبهتي  على 
حتدثت  �لقرن  �سفقة  معاً. 
غزة،  �سالح  نزع  عن  �رص�حًة 

على  ميد�ين  تغيري  يلزمه  وذلك 
�إعالم  و�سائل  �لأر�س«وحتدثت 
م�سريًة  �خلطة،  عن  �إ�رص�ئيلية 
�أنها ت�سع نخبة �لق�سام على ر�أ�س 
�أولوياتها يف �أي عدو�ن قادم؛ ما 
و�لرتويع  �ل�سدمة  مببد�أ  يذكر 
�لذي رمبا يتكرر يف عدو�ن غزة 
)نتنياهو(  يتوّعد  �لذي  �لقادم 
ب�سّنه منذ �أ�سابيع عّدة وهو يكرر 

حديثه عن مفاجاأة.
�ساحتني  �خلطة  وحددت 
هي  �لأوىل؛  للمعركة  �أ�سا�سيتني 
و�لثانية  �هلل،  حزب  مع  مو�جهة 
��ستمر�ر  عن  متحدثًة  غزة، 
و�إجبار  طويلة  �أياًما  �ملعركة 
طلب  على  �هلل  وحزب  حما�س 

وقف �إطالق �لنار.

اإعادة النظرية الأمنية

�لبعد �لأمني عن وجهه  ويك�سف 
»�سفقة  تفا�سيل  يف  �رص�حًة 
�لأغو�ر  �سم  من  بدًء�  �لقرن« 
ل�ست  �ل�سفة  �أو�سال  وتقطيع 
وخمطط  متفرقة،  مناطق 
عرب  من  �لفل�سطينيني  طرد 
�لتجمعات  على  و�حلفاظ   ،48
�ل�ستيطانية، وحماولة نزع �سالح 

�ملقاومة.

�لهاج�س �لأمني �لذي �سّكل -ول 
يز�ل- ع�سب �لروؤية �لإ�رص�ئيلية 
دوماً  ��ستخدم  �ل�رص�ع  يف 
تفوق  ل�سمان  �لع�سكرية  �لقوة 
)�جلد�ر  نظرية  من  بدًء�  �لقوة 
�أ�سهر  لـ)جابوتن�سكي(  �حلديدي( 
زعماء �لحتالل �لتاريخيني �لتي 
�لقوة  تفوق  �سمان  على  ركزت 

على جري�ن �لحتالل.
ومنذ �نتهاء عدو�ن غزة )2014م( 
عّزز  )2006م(  لبنان  وجنوب 
�ل�ستخباري  من عمله  �لحتالل 
��ستعد�د�ً  �جلبهتني؛  على 
ملو�جهة قد ت�ستعل يف �أي حلظة 
يف حني بقي �مللف �لإير�ين �أكرث 
حكمه  خالل  نتنياهو  ي�سغل  ما 
حممد  ويقول  دور�ت  لأربع 
�ل�سوؤون  يف  -�خلبري  م�سلح 
ت�سهم  �خلطة  �إن  �لإ�رص�ئيلية-: 
�لأمنية  �لنظرية  بناء  �إعادة  يف 
�لإ�رص�ئيلية، ويرى �أن »�آيزنكوت« 
عالج �سابقاً ق�سايا �أمنية خطرية، 
و�أن �ل�سفقة �لآن وخطة »تنوفا« 
�أمنية حيوية تخدم  تعالج ق�سايا 
�لقو�ت  على  �لرتكيز  �ل�سفقة 
و�قع  فر�س  مقدمة  هو  �لربّية 
�لأر�س  على  جديد  �سيا�سي 
�لع�سكرية؛  �لأدو�ت  با�ستخد�م 
حيث يرى �خلبري م�سلح �أن غزة 

�ستو�جهها  �لطاولة  قلبت  �إذ� 
»�إ�رص�ئيل« ب�سالح مدرعات يحتل 

غزة ويفر�س و�قعا جديد�.
حديث  ينف�سل  »ل  ويتابع: 
�لأمنية �لإ�رص�ئيلية عن  �لنظرية 
�سفقة �لقرن وحتديات ع�سكرية 
�لأمنية  لنظريته  �لحتالل  تعيد 
�حتالل  على  �لقائمة  �لقدمية 
�لأر�س وتقلي�س رقعة �جلغر�فيا 
�أمام خ�سومه«�سحيح �أن غزة �لآن 
حتت �ملجهر لكن �سمت �جلبهة 
درجة  �رتفاع  يوؤكد  �للبنانية 
�لحتالل  ��ستخدم  بينما  �خلطر 
طائرة جديدة لق�سف �سوريا قبل 
�لحتالل  يعمل  جبهة  يف  �أيام 

على حتييدها بالكامل.
�رصقاوي  يو�سف  �للو�ء  ويقول 
�سوريا  �إن  �لع�سكري-:  -�خلبري 
و�إن  �لرو�سية،  �لهيمنة  تقع حتت 
جبهات �لعمل �لع�سكري هي غزة 
�إير�ن  متار�س  حني  يف  ولبنان، 
�سلوكاً  �ل�رص�ع  يف  �أكرب  كمحطة 
�سليماين  �غتيال  بعد  حم�سوباً 
يف  فل�سطني  جبهات  وتعي�س 
ترقب  حالة  و�ل�سمال  �جلنوب 
بعد �لإعالن عن »�سفقة �لقرن« 
من  �لعربي  �ملوقف  وتر�جع 
وقوع  كّفة  يرجح  ما  �لق�سية؛ 

عدو�ن لتمرير �ل�سفقة.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ال�سركة املدنية للمح�سرين الق�سائيني اأ/ �سيف اهلل ر�سيـد ، اأ/ بو�سماحة حممد 
حم�سرين ق�سائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 
الهاتف 021.79.22.48 /023.37.76.32-023.37.76.23

 Scp_boudif@yahoo.fr
ملف رقم :707 /19

حم�سـر ن�سر م�سمون احتجاج لعدم الوفاء بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ستاذ / بو�ضماحة حممد -  حم�رش ق�ضائي -  لدى حمكمة بئر مر�د ر�ي�س �خت�ضا�س جمل�س ق�ضـاء �جلز�ئر، �رشيك يف �ل�رشكة �ملدنية �ملهنية �ملذكورة �أعاله و 
�لو��ضع ختمـه و توقيعه �أدناه بطلب من م�رشف �ل�ضالم- �جلز�ئر- خلية حت�ضيل �لديون– �ملمثلة مـن رئيـ�س خلـية متـابعة 

و حت�ضــيل �لدين �ل�ضـيد �ضليـم بو�ضحـابـة �لكائن مقره �الجتـماعي/ 233 �ضارع �حمد و�كد �س ب 141 د�يل �بر�هيم  �جلز�ئر �لعا�ضمة .
بناء على �الأمر �ل�ضادر عن  �ل�ضيد رئي�س حمكمة ح�ضني د�ي  بتاريخ :01/30/ 2020 حتت رقم 2020/212 �ملت�ضمن �إذن بن�رش م�ضمون �حتجاج لعدم �لوفاء يف جريدة يومية 

وطنية بناء� على/ - �ضند الأمر �ملنـ�ضاأ بتاريخ 2016/08/15 بقيــة 200.000.000.00 دج �ل�ضادر عن �لطالب بتاريخ ��ضتحقاق2017/09/01 .
2- حم�رش توقيـف �لدين �ل�ضادر عن �لطالب ، خلية حت�ضيل �لديون ، بتاريخ 2019/12/02، �ملرجع : خ ت :2019/08 .

3- ر�ضالـة �حتجاج لعدم �لدفـع ل�ضـند الأمـر �لـمنــ�ضاأ بتـــاريـخ 2016/08/15 بـــقــيــمة 200.000.000.00 دج �ل�ضـادرة عـن �لطالب بتـــاريــخ 2019/12/02  �ملت�ضمن : دفع مبلـــغ 
18.261.996.36 دج  ) ثـمانيــة عـ�ضـر مليـون و مـائتــان و و�حد و �ضتــون �لـــف 

و ت�ضــعمائة و �ضــــتة و ت�ضـــعون دينار جز�ئري و �ضتـة و ثالثون �ضنتيم( يـمـــثل قيــــمة �لـدين بناء� على حم�رش توقيف �لدين .
2- دفـع مبلـغ  17.620.00 دج ميثل م�ضاريـــف �لتنفــيـذ �الختــياري. 

3- دفع مبلـغ 437.239.93 دج �حلـقـوق �لتنا�ضبية للمحـ�رش �لق�ضائـي باالإ�ضافـة �إىل �لر�ضم على �لقـيـمة �مل�ضافة للحق �لتنا�ضـبي  19% �ملـقـدر بـــ/ 83.075.59 دج 
و بناء على/1 - حم�رش تبليغ �حتجاج لعدم �لوفاء �ملوؤرخ يف 2019/12/22 و �ملر�ضل عن طريق �لربيد �ملو�ضي عليه مع �لعلم بالو�ضول بتاريخ : 2020/01/02 حتت رقم 

RR 001 710 001 16 من طرف �الأ�ضتاذ بو�ضماحة حممد - حم�رش ق�ضائي لدى حمكمة  بئر مر�د ر�ي�س .
2- حم�رش تبليغ �حتجاج لعدم �لوفاء عن طريق �لتعليق بلوحة �عــالنات �لبلديـة بتاريخ 2020/01/20 .

3- حم�رش تبليـغ �حتجاج لعدم �لوفاء عن طريق �لتعليق بلوحة �عالنات �ملحكمة بتاريخ 2020/01/23 .
�سد/ �ل�ضــيد)ة( بـن حـمام ود�د ب�ضــفتها كفـــيلة �ضـخ�ضية و مت�ضامنة مع �ل�رشكة ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة �مل�ضـماة »غرناطة للـ�ضياحة

و �ل�ضــفر« �ل�ضـاكن)ة( بـ : حي قاريـدي 01 عـمارة 51 رقـم 16 بلـدية �لقـبة واليــة �لـجز�ئر.                                                        
ونبهناه)ها( باأن طبقا لن�س �ملادة 440 من قانون �لتجاري فان له �أجل ع�رشين يوما )20( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذ� �ملح�رش و �إال نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق 

�لقانونية و لكي ال يجهل ما تقدم و �ثباتا لذلك حررنا هذ� �ملح�رش �لكل طبقا للقانون.

مكتب الأ�ستاذ بلخ�سر يحي حم�سر ق�سائي لدى 
جمل�س ق�ساء الأغواط

حي الوئام الأغواط
حم�سر تبليغ حكم ح�سوري  عن طريق الن�سر املادة 

ق.اإ.م.اإ  612-412
املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�س الوحيد وذات   : بطلب من ال�سيد 
اجلزائر  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  و  الوحيد  ال�سخ�س 
الرتنجات  و  القاعدية  البال�ستيكي  �سناعة  بال�ستيك 
الرتكيبية ممثلة بوا�سطة م�سريها خميلي عبد القادر .

حمكمة  عن  ال�سادر  احل�سوري  احلكم  على  بناء 
الأغواط ق�سم التجاري املوؤرخ يف 15 /10 /2018 فهر�س 
: 02517 /18 لفائدة : املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�س الوحيد 
املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  و  الوحيد  ال�سخ�س  وذات 
و  القاعدية  البال�ستيكي  �سناعة  بال�ستيك  اجلزائر 
الرتنجات الرتكيبية ممثلة بوا�سطة م�سريها خميلي 
املعمارية و  الهند�سة  : �سركة  ال�سيد  القادر �سد  عبد 

البناء ممثلة مب�سريها بن مولي 
طريق  عن  املبلغ  ح�سوري   حكم  تبليغ  حم�سر  على  بناء 

التعليق بالبلدية و املحكمة بتاريخ :13 /02 /2019
الأغواط  حمكمة  رئي�س  عن  ال�سادر  الأمر  على  بناءا 
بتاريخ 27 /01 /2020 رقم 00090 /20 القا�سي بن�سر 
احل�سوري  احلكم  تبليغ  ملح�سر  الر�سمي  التبليغ  عقد 

بجريدة يومية وطنية  

مكتب الأ�ستاذ بلخ�سر يحي حم�سر ق�سائي لدى 
جمل�س ق�ساء الأغواط

حي الوئام الأغواط

حم�سر تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر املادة 
ق.اإ.م.اإ  612-412

بطلب من ال�سيد : �سعيب عمر

ق�سم  الأغواط  حمكمة  عن  ال�سادر  احلكم  على  بناء 
 02108/16  : فهر�س   31/03/2016 يف  املوؤرخ  اجلنح 
عن  ال�سادر  بالقرار  املوؤيد   00753/16: رقم  ق�سية 
 : فهر�س   26/10/16 بتاريخ  الأغواط  ق�ساء  جمل�س 
بال�سيغة  ممهور   01093/16  : رقم  ق�سية   02108/16
)ها(  له  املنفذ  25/09/2017لفائدة  بتاريخ  التنفيذية 
املت�سمن  عمر  قريبي�سة   : ال�سيد)ة(  �سد  عمر  �سعيب   :

ت�سديد مبالغ جمموعة : 1.695.180.00 دج 
بناء على حم�سر تبليغ التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق 

التعليق بالبلدية و املحكمة بتاريخ : 12/11/2019
الأغواط  حمكمة  رئي�س  عن  ال�سادر  الأمر  على  بناءا 
بن�سر  القا�سي   00156/20 رقم   06/02/2020 بتاريخ 
التكليف  حم�سر  تبليغ  ملح�سر  الر�سمي  التبليغ  عقد 

بالوفاء بجريدة يومية وطنية  

ANEP N°:  2016003738الو�سط:2020/02/19



ق.ف

اال�ستعمارية  املعتقالت 
ال�سيخ  الربيطانية يف مذكرات 

عربي بدوي اأحد ثوار 1936
عام  حم�سن  بدوي  عربي  ولد 
التي  قبالن  قرية  يف  1916م 
مدينة  من  اجلنوب  اإىل  تقع 
الغربية،  ال�سفة  يف  نابل�س 
يف  تعمل  اأ�رسته  وكانت 
موؤمنا  بدوي  ن�ساأ  الزراعة. 
وتالوة  لعبادة  متفرغا  زاهدا 
القراآن الكرمي ودرا�سته، وتاأثر 
بتعاليم االأ�ستاذ حيدر التميمي، 
دون  اإ�سالم  ال  باأن  يوؤمن  وكان 
جهاد، واأن اجلهاد فر�س على 
طريق  على  ف�سار  م�سلم،  كل 
اجلهاد منذ العام 1933 وق�سى 
يخطط، وي�ستعد اإىل اأن التقى 
الق�سام،  الدين  عز  بال�سيخ 
والتحق  جمموعته  اإىل  وان�سم 
بدوي  اعتقل   .1936 بثوار 
االأ�سخا�س،  من  عدد  �سمن 
عقب معركة حر�س يعبد، التي 
 20 االأربعاء  يوم  �سباح  وقعت 
 ،1934 نوفمرب  الثاين/  ت�رسين 
ال�سيخ  فيها  ا�ست�سهد  حيث 
من  وعدد  الق�سام  الدين  عز 
غري  حامية  معركة  يف  رفاقه 
واجلي�س  ال�رسطة  مع  متكافئة 
املحكمة  وق�ست  الربيطاين، 
يف  اال�ستعمارية  الربيطانية 
بدوي  ب�سجن  الوقت  ذلك 
حترره  وبعد  اأعوام.  ع�رسة 
يف  بدوي  عمل  االأ�رس  من 
ميادين �ستى، حيث كان مديًرا 
ملكتب �سندوق االأمة بالقد�س 
وا�سرتك يف حرب عام 1948م، 
من  لقوة  قائدا  خاللها  �سغل 
للجي�س  التابعني  املنا�سلني 
العربي يف القد�س، كما ا�سرتك 
القومية يف  اللجنة  تاأ�سي�س  يف 
جلان  اإحدى  ويف  نابل�س، 
ال�سعبي.  والدفاع  املقاومة 
"القوة  بعنوان  كتاًبا  واأ�سدر 
عربي  ال�سيخ  اخلفية".تويف 
عمر  عن   1987 عام  يف  بدوي 
يناهز ال�سبعني عاًما بعد حياة 
طويلة ق�ساها يف الن�سال منذ 

ثورة الق�سام وحتى مماته.

املحاكمة

 19 املحاكمة  موعد  جاء     
اأكتوبر 1936، وكانت الثورة يف 
اأننا  من  وبالرغم  اأوجها،  اأ�سد 
�سوى  اأحد  قتل  على  نوافق  ال 
دائما  الثورة  اأن  اإال  االإجنليز، 
والبط�س  العنف  طريق  تعرف 
الأعدائها.  والت�سفية  وال�سحق 
على  ق�ست  قد  الثورة  كانت 
من  خ�سومها  من  الكثري 
حققوا  الذين  املباحث  رجال 
من  وكثري  تعقبونا،  اأو  معنا 
جت�س�سوا  الذين  املخربين 
البولي�س  �سباط  حتى  علينا، 
مثلوا  الذين  ال�سباط  و�سف 
اإ�سافة  �سدنا،  العام  االدعاء 
والوجهاء  الزعماء  بع�س  اإىل 
معادية  ميوالً  اأظهروا  الذين 
لنا وحلركتنا...   كان هذا كله 
مدعاة لعزتنا ومبعثاً لهيبتنا يف 
نظر اأعدائنا االإجنليز وغريهم، 
ومن اأجل هذا كله علمنا فيما 
"مايننج"مل  القا�سي  اأن  بعد 
بعد  اإال  حماكمتنا  على  يجروؤ 
حمامي  هيئة  مع  اتفق  اأن 
للدفاع  تربعوا  الذين  الدفاع 
ع�رسين  حوايل  وكانوا  عنا، 
ال�سالح  عمر  يراأ�سهم  حماٍم، 
ما  اأخف  الإيقاع  الربغوثي 
ي�سمح به القانون.   �سباح يوم 
�ساحة  دخلنا   1936 اأكتوبر   19
رهيبة  حرا�سة  حتت  املحكمة 
بجمع  هناك  والتقينا  م�سددة، 
من املحامني الذين ا�ستقبلونا 
وا�سحة،  وباأخّوة  بالغ  بحما�س 
ب�سكل  املحكمة  قاعة  وكانت 
خا�س و�سوارع مدينة النا�رسة 
ب�سكل عام تعج باالألوف املوؤلفة 
اأقا�سي  من  ح�رسوا  الذين 
املحكمة.  حل�سور  البالد 
واجتمعوا  املحامون،  اأخذنا 
واأخربونا  انفراد،  على  بنا 
االدعاء  مع  عليه  اأتفقوا  مبا 
اأننا  من  املحكمة  وهيئة  العام 
بالتهمة،  ونعرتف  �سندخل 
على  احلكم  ي�سدر  ذلك  وبعد 
عليهم  قب�س  الذين  االأربعة 
باأربعة  منهم  واأنا  املعركة،  يف 
لكل  وعامني  عاماً،  ع�رس 

الذين  اجلرحى  االأربعة  من 
اعتقلوا غداة املعركة.   وافق 
فاأن  اأنا  اأما  ذلك،  على  رفاقي 
باأن جهادهم  اعرتف لالإجنليز 
وال  م�ستحيل،  فهذا  جرمية 
رفاقي  ته�سمه  اأن  ميكن 
املحامني  فاأخربت  نف�س، 
اأنني اأرف�س االعرتاف فقالوا: 
عدم االعرتاف معناه االإعدام، 
مقيدة  �سالحيته  القا�سي  الأن 
ين�س  والقانون  بالقانون، 
معناه  االعرتاف  عدم  اأن  على 
االإعدام. وعبثاً حاولوا اإقناعي 
م�رس  واأنا  املحكمة  ودخلنا 
دخلنا  االعرتاف.    عدم  على 
رفاقي  على  ونادوا  املحكمة 
وكان  االآخر،  تلو  واحداً 
تعرتف  هل  القا�سي:  ي�ساألهم 
باالإيجاب.  ويجيبون  بالتهمة، 
التهمة  وكانت  دوري  جاء  وملا 
على  احلرب  )اإعالن  يلي:  كما 
والعمل  العظمى  بريطانيا 
اليهودية  الطائفة  اإفناء  على 
"الهدف  قلت:  فل�سطني(  يف 
فل�سطني،  من  االإجنليز  طرد 
ولي�س  جهاداً،  اعتربه  وهذا 
القا�سي  فانده�س  جرمية" 
املحامني،  اإىل  نظره  ووجه 
يقنعوين  اأن  منهم  يطلب  وكاأنه 
على  اأ�رس  واأنا  باالعرتاف، 
اإىل  نظرت  وهنا  ذلك.  خالف 
فراأيت  املتفرجني،  مقاعد 
كاملطر،  دموعه  تنهمر  والدي 
املقاعد  يف  يجل�س  وكان 
"اإن  وقال:  اإيل  فاأ�سار  االأوىل 
مل ترحم نف�سك ارحم �سيبتي". 
وهنا بحثت ب�رسعة عن جواب 
يرحم والدي، ويف نف�س الوقت 
وعقيدتي  مبدئي  مي�س  ال 
نظركم،  يف  جمرم  "اأنا  فقلت: 
 ، ذلك"  خالف  نظري  ويف 
للقا�سي  املحامون  فاأ�سار 
ف�سجله  اعرتافاً،  ذلك  باأن 
القا�سي واالدعاء العام كذلك.   
يف  تواجدوا  الذين  عدد  ُقدر 
املحكمة وخارجها يف ال�سوارع 
حوايل خم�سة ع�رس الفاً. جميع 
هوؤالء تناولوا طعام الغداء على 
)عبا�س  هو  واحد  رجل  مائدة 
الفاهوم(، الذي و�سع اأ�سخا�ساً 

يدعون  الطرق  مفارق  على 
الطعام واحللوى  لتناول  النا�س 
والفاكهة، وعبا�س الفاهوم هذا 
ال�سخمة  داره  االإجنليز  ن�سف 
وحبوب  اأثاث  من  فيها  مبا 
وخالف ذلك، ومل يعطوه مهلة 
االأثاث واحلبوب.    لرتحيل هذا 
يف  اأخرجونا  حماكمتنا  بعد 
�سجن  يف  التايل  اليوم  �سباح 
حيث  املدير،  ملقابلة  عكا 
رقم  حمكوم  واحد  لكل  يعني 
وانتظرنا  عمله،  ونوع  غرفته، 
يف  الباطون  من  مقعد  على 
جاء  وملا  املدير،  طريق 
م�سرت)وورزيل( ومر من اأمامنا 
اآخرون  وكان هناك حمكومون 

خالفنا وقف اجلميع اإال اأنا.
   وقف اأمامي وقال: )دغري(.. 

اأي قف.  
   قلت: ملن؟

قال: يل.
   قلت: ال اأقف لعدو.

ملكتبه  وان�رسف  تركني     
املحكومني  طلب  وهناك 
وعندما  اآخر،  بعد  واحداً 
اأن  يجب  ال�سخ�س  ا�سم  يذكر 
ذكر  فلما  �سيدي(،  بقول)نعم 

ا�سمي، قلت: نعم.
   قال: قل �سيدي.

قلت: بل اأنا �سيدك.
يف  وقذفها  بطاقة  فتناول     
وجهي قائاًل: اذهب اإىل العمل 

على النول.
   قلت: اأنا ال اعمل لديكم.

   قال: على الزنزانة.
حديد  رجلي  يف  و�سعوا     
عنرت- كما كانوا ي�سمونه- ويف 
اإىل  و�ساقوين  الكلب�سات  يدي 
االنفرادي(  الزنزانة)ال�سجن 
قدموا يل  الطعام  توزيع  وعند 
من  عميق  وعاء  وهي  كروانة 
االأرز  من  ر�سات  وعليه  االأرز 
الكروانة  فقذت  خبز  ورغيف 
مبا فيها، وراحت تقرع يف ممر 
عن  االإ�رساب  معلناً  الزنزانة، 
اآخر  بنزيل  فوجئت  الطعام. 
يقذف  بجانبي  التي  بالزنزانة 
زميلي  بكروانته..  االآخر  هو 
يراين،  اأو  اأراه  ان  ميكنني  ال 

ولكنني اأ�سمعه وي�سمعني.

   قلت: من اأنت يا اأخي؟
من  طاف�س  اأحمد  فاأجاب:     
�سفد حمكوم موؤبد، ومن ثوار 

عام 1929.
اأعلنت  وملاذا  قلت:     

االإ�رساب؟
   قال: ت�سامناً معك.

التايل جاء  اليوم     ويف �سباح 
�سجناء  ومعه  عربي  �سجان 
لتنظيف الزنازين، فما كان منه 
جريدة  جيبي  يف  د�ّس  اأن  اإال 
خروجه  وبعد  �رسي،  ب�سكل 
فتحت اجلريدة واإذا بال�سفحة 
االأوىل وبالقلم العري�س )ال�سيخ 
عربي واحمد طاف�س ي�رسبان 
عربي  )ال�سيخ  الطعام(..  عن 
ال�سلطات يف ال�سجن(..  تعذبه 
ال�سحف  تُرجمت  اإن  وما  الخ. 
للمدير حتى حتطمت اأع�سابه 
من  وخوفاً  الثورة،  من  خوفاً 
توبيخ روؤ�سائه له، واأر�سل �سابط 
با�سمه،  ي�ست�سمحني  عربي 
االإ�رساب  حّل  مني  ويطلب 
قلت:  الزنزانة..  من  واخلروج 
اأخرج  ولن  االإ�رساب،  اأحل  لن 
احتداه  وانا  الزنزانة  من 
هذا  عاد  ي�ساء.  ما  يفعل  اأن 
ال�سابط عدة مرات طالباً مني 
اإحلاح  وبعد  معه،  االجتماع 
االجتماع  على  وافقت  �سديد 
واملقابلة، وعندما دخلت عليه 
ابت�سم ووقف قائال: اأنا ا�سف.

   قلت: ملاذا؟
   قال: لهذا احلديد الذي يف 

رجليك. 
   قلت: من و�سعه؟

   قال: اأنا ولكنك اأرغمتني
وقال:  القيود...  بحل  واأمر     
اجل�س اأنت حمكوم ملدة طويلة 
ال�سجن..  هذا  يف  واإياك  واأنا 
طريقة  على  نتفق  اأن  اأريد 
اأعطيك  اأن  بها..  نتعاي�س 
�ساوي�س منذ  رتبة  بي�ساء  بدلة 
هذا  حكمك،  من  االأول  اليوم 
روؤ�سائي  اأقدر عليه، الأن  ما ال 
و�سيتهمونني  �سينتقدونني 

باجلنب.
   قلت: ولو اأعطيتني مثل هذا 

فاإنني اأرف�س.
لك  اأقول  ولكني  قال:     

من  معمل  اي  اإىل  اذهب 
اأن  و�ساآمرهم  ال�سجن،  معامل 
جتل�س  كر�سياً  لك  يح�رسوا 
عليه وال تعمل نهائياً، و�ستجد 
هناك جماالً للت�سلية اأف�سل من 

اجللو�س يف الغرفة.
يف  نبحث  ان  قبل  قلت:     
يف  نبحث  اأن  اأريد  تعاي�سنا، 

ق�سية اأحمد طاف�س.
اأحمد طاف�س! وملاذا     قال: 
نُدخله يف االأمر.. اإنه م�ساغب 
وعنيد، ثم ماذا تريد اأن اأعمل 
   قلت: خروجه من الزنزانة.

   قال: لك ذلك.
قدمي  معتقل  هذا  قلت:     

وموؤبد ووطني.
بي�ساء  بدلة  �ساأعطيه  قال:     
ليكون  واأر�سله  �ساوي�س،  برتبة 

م�ساعداً ملدير امل�ستودع.
للمحددة، ال  �ساأذهب     قلت: 
الأجل�س فقط، بل الأحرك دمي 
اأي�ساً يف املعمل، و�ساأكتب طلباً 
ملعاملتنا  بوا�سطتك  للمحكمة 
كان  حيث  اخلا�سة،  باملعاملة 
املحامون قد طلبوا منها ذلك، 
ويظهر اأنهم �سهوا عن ت�سجيل 
لرئي�س  و�ساأر�سل  الطلب،  هذا 

املحامني طلباً مماثاًل.
�ساأن�سب  عندي  ومن  قال:     
اأيام  بعد  الطلب.    تنفيذ هذا 
جاءت املوافقة على معاملتنا 
ذلك  اإىل  وانتقلنا  اخلا�سة، 
ال�سجن  خارج  وكان  الق�سم 
اأ�سوار  �سمن  ولكن  العمومي، 
اخلروج  رف�ست  وهنا  ال�سجن، 
يف  اإبقائي  وطلبت  العمل،  اإىل 
ال�سديد  ميلي  الإ�سباع  الغرفة 
اإبعادي  للمطالعة. كان هدفهم 
قدر  بال�سجناء  االختالط  عن 
لهم  اأخلق  ال  كي  االإمكان، 
الغرفة  يف  فيقت  امل�ساكل، 
من  الكتب  على  وح�سلت 
مكتبة  ومن  املعتقلني،  اأيدي 
مبادئ  تعلمت  كما  ال�سجن. 
واأ�سبحت  والعربية  االإجنليزية 
العلم  من  جيد  م�ستوى  على 
وجود  اأ�ستغل  وكنت  والتعليم، 
بع�س كبار االأ�ساتذة من عرب 
وغريهم معنا، وكانوا يتربعون 
فدر�ست  لتعليمي  بحما�س 

اجلغرافيا،  كتب  من  الكثري 
واحل�ساب، والتاريخ، والفل�سفة، 
واالأدب، وعلم االأحياء، والفقه 
التوراة  در�ست  كما  والدين. 
اال�ستعمار  وتاريخ  واالإجنيل 
واأالعيبه،  وحيله  االأوروبي 
العاملية،  ال�سهيونية  وتاريخ 
وتاريخ  ومراميها،  واأهدافها، 
در�ست  كما  رجاالتها. 
وفل�سفتها.  ثورتها،  البل�سفية: 
ال�سجن  مدة  كانت  وباخت�سار 
درا�سة  مدة  يل  بالن�سبة 
فارق  مع  اجلامعة  يف  داخلية 
اأن جامعتي  يف الربامج، حيث 
وغري  مفتوحة  براجمها  كانت 
من  خليط  واأ�ساتذتها  حمددة 
هذا  ويف  متعددة،  جن�سيات 
تعليم  الو جهداً يف  ال�سجن مل 
على  اأ�سبحوا  اأن  اإىل  رفاقي 
م�ستوى جيد من العلم والتعليم، 
كما علمت الكثريين من رجال 
الثورة االأميني القراءة والكتابة 
مبادئ  علمتهم  منهم  وكثريين 

االإجنليزية والعربية.

حماولة الهروب من 
ال�سجن

االونبا�سي  جاءين  يوم  ذات 
قرية  من  وهو  )جني( 
)اكفريت( غربي مدينة جنني، 
اأن  قررت  لقد  يل:  فقال 
اأفديكم بروحي الأخرجكم من 
باإخوانكم  ولتلحقوا  ال�سجن 
كثرياً  ف�سكرته  الثورة،  يف 
واأخربت  الت�سحية  هذه  على 
بكل  فوافقوا  بذلك،  زمالئي 
�ساعة  جاءت  وملا  حما�س، 
ال�سفر، وجاء االأونبا�سي ومعه 
ال�سيخ  وقف  لياًل،  املفاتيح 
منر يعار�س الفكرة، فتعاركت 
اأثناء  اإ�سبعي  وك�رست  معه، 
ال�سيخ  اأن  حيث  العراك،  هذا 
منر بعد تفكري، قال: لن ت�سل 
اإىل اجلبل �ساملاً و�ستُقتل قبل 
واألغيت  هدفك،  اإىل  الو�سول 
العملية علماً اأن ق�سم املعاملة 
ال�سجن  خارج  كان  اخلا�سة 
العمومي وتنفيذ العملية ممكن 

بن�سبة %70.

ي�ا�سل مركز اأب� جهاد ل�س�ؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى  حيث 
ين�سر على جزئني جتربة مميزة من جتارب املنا�سلني الفل�سطينيني يف فرتة النتداب الربيطاين 

م�ستعينا باأر�سيف هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين .

جتربة ال�شيخ عربي
 بدوي حم�شن
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. . .
اإىل القد�س

مبئات  يعج  عكا  �سجن  �أ�سبح 
وذوي  �مل�ؤبدين،  �ملحك�مني 
�لث�رة  رجال  من  �لط�يلة  �ملدد 
و�لعنا�رص �ل�طنية وكان �ملعتقل�ن 
�سبعمائة  عن  عددهم  يقل  ال 
مع جميع  وكانت عالقتنا  معتقل، 
مل  و حمبة.  �أخ�ة  ه�ؤالء عالقات 
�ل�سجن،  ملدير  �لعالقة  هذه  تُرق 
علم  �أنه  �أو  ع��قبها،  من  فخ�سي 
�أنهم  حيث  �الأونبا�سي  بحادثة 
رجم�ه)ف�سل�ه( بعد تلك �حلادثة. 
عام  من  �الأيام  �أحد  �سباح  يف 
جاوؤو�  �لفجر  طل�ع  ومع   ،1937
�سجن  �إىل  ذ�هب�ن  �أننا  و�أبلغ�نا 
�لقد�س، �أنا ومنر �ل�سعدي، وح�سن 
وبقية  جابر،  ومعروف  باير، 
�الإخ�ة يف �سجن عكا وهم: �أحمد 
ي��سف،  وحممد  �لرحمن،  عبد 
�خلطاب.  ود�وود  مفلح،  و�أ�سعد 
وملا و�سلنا نّظارة �سجن �لقد�س، 
�إجنليز  �س���س  �أربعة  وجدنا 
�أن تقدم  لتفتي�سنا، وما  ينتظروننا 
هربرن(  )�ل�ساوي�س  مني  �حدهم 
وفمه  مناخريه  على  لكمة  ناولته 
م�رصعاً  فرتكني  �س��به،  �أطارت 
وكان  ليخربه.  �ملدير  �إىل  وذهب 
عنه  �سمعنا  كما  �ستيل(  )�مل�سرت 
كان  فما  و�سلباً،  حازماً  مدير�ً 
منه �إال �أن �أح�رص ق�ة من �جلن�د 
و�سّفهم  �لغليظة،  بهر�و�تهم 
�الإجنليز  و�أمر  �أمامنا.  طاب�ر�ً 
فمد  �إيل،  يتقدم��  �أن  �الأربعة 
و�أم�سك��  �ليمنى  و�حديده  كل 
رجل  �سدة  و�سدوه  قمبازي  بعنق 
و�حد  كل  بيد  فخرج  و�حد، 
�لقمباز،  هذ�  من  �رصيحة  منهم 
من  �أخرجت  �سامتني.  وقف��  ثم 
�آخر،  قمباز�ً  مالب�سي  حقيبة 
تقدمت  ثم  وق�ف،  وهم  فلب�سته 
ودققت  وكان متكر�ساً  من �ملدير 
�سرتى  له:  وقلت  باأ�سبعي،  بطنه 
م�سمار�ً..  �أو  �سكيناً  �أجد  مل  �إن 
�ساأبقر بطنك باإ�سبعي هذه. قال: 
�أنا و�أنت يف هذ� �ل�سجن و�سرنى.. 
�حلمام  �إىل  ذهبنا  ذلك  بعد 
لنت��ساأ، ثم �إىل غرفنا، وملا فرغنا 
من �ل��س�ء، وخرجت �إىل �ملم�سى 
�نتظر خروج رفاقي، ر�أيت �ملدير 
وظل  �لبقر،  رعاة  يُ�سفر  قادماً 
�أمامي  وقف  �أن  �إىل  ذلك  على 
نظري،  يف  نظره  و�سّمر  مبا�رصة 
دون �أن يرم�س، ف��سعت يدي من 
�الأخرى  �ل��حدة يف  خلف ظهري 
كما يفعل، وجحرته بنظري �أي�ساً. 
بقينا على هذ� �حلال لب�سع دقائق 
عيني،  قبل  عينه  �نك�رصت  ثم 
ورم�س، ور�ح يتم�سى وه� يُ�سفر، 
�أن  مات�س�ن(  )�مل�سرت  نائبه  و�أمر 
ومكان  غرفنا،  لنا  ليعنّي  ياأخذنا 
نائبه  �أخذنا  و�ن�رصف.  ن�منا، 
وو�سعني يف غرفة رقم 20 وح�سن 
ومنر   ،19 رقم  غرفة  يف  باير 

�ل�سعدي،ومعروف جابر يف غرفة 
�ملعاملة  غرف  �سمن   18 رقم 
�خلا�سة. رجال �ملخزن، �أح�رصو� 
بفر�سة  جاءين  ثم  �رصير�ً،  �إىل 
فقذفتها  نظيفة،  وغري  م�ستعملة 
له:  وقلت  باجتاهه،  �خلارج  �إىل 
هذه ت�سلح لن�مك! فبّدلها باأخرى 
جديدة، و�ن�رصف. خرجنا يف ظهر 
كنت  وفيما  للف�سحة،  �لتايل  �لي�م 
�لظهر،  ل�سالة  �أت��ساأ  �حلمام  يف 
خلفي  يقف  ما  �أحد�ً  �أن  �سعرت 
ه�  �ملدير  وجدت  ��ستدرت  وملا 

�لذي يقف.
عربي  وقال:  لي�سافحني،  يده  مّد 
�أنت بطل، فلنكن �سديقني يف هذ� 

�ل�سجن.
�الإجنليز،  �أ�سادق  ال  �أنا  قلت: 

ورف�ست م�سافحته.
فت��سل معروف جابر، وقال: عربي 

هذ� عيب مد يدك، و�سافحه.
قائال:  و�سافحته  يدي  فمددت 
�أن  �أريد  قال:  مني؟  تريد  ماذ� 

نك�ن �سديقني يف هذ� �ل�سجن.
�أال تدو�س  قلت: لك ذلك �رصيطة 
قدمي، و�أال ت�سمح جلندك ب�رصب، 
�أو ��سطهاد �أي معتقل ب�ج�دي، �أو 

على مر�أى مني.
قال: لك ذلك.

وخر��س  �أمر،  كنت  حينما  وفعاًل 
�ملعتقلني  �أحد  ي�س�ق�ن  �ل�سجن 
لت�سغيله، �أو ي�ستم�نه، �أو ي�رصب�نه 
�أنهم  يرفع�ن �أيديهم، ويتظاهرون 
يعامل�نه بخالف ذلك. وكي يك�سب 
كان  ما  كثري�ً  �لث�رة،  معتقلي  ثقة 
�أثناء خروجنا  يح�رص �إىل �ل�ساحة 
للف�سحة، يتقدم �إيل ويطلب مني �أن 
�لي�رصى  يده  و��سعاً  معه،  �أمت�سى 
ويده  �لذهاب  يف  �ليمنى  يدي  يف 
�ليمنى يف يدي �لي�رصى يف �لع�دة 

كما يفعل �ملعتقل�ن.

الإعدام

�لقد�س  �سجن  يف  وج�دي  خالل 
وخالل   )1938-1937( �لفرتة  يف 
مي�سي  يكن  مل  �لث�رة،  ��ستعال 
�أن  دون  �أ�سب�ع  كل  من  ثالثاء  ي�م 
ثالثة  �أو  �ثنني،  �أو  و�حد�ً،  يعلق�� 
�أبطال  من  �مل�سنقة  حبال  على 
�لث�رة. وكان كل و�حد منهم يُلقي 
�مل�سنقة على  ق�سري�ًوزرد  خطاباً 
عنقه، و�آخر كلمة كانت: )ال �إله �إال 
عربية(،  فل�سطني  عا�ست  �لّل... 
من  وّدعتهم  �لذين  عدد  بلغ  حتى 
من  �أكرث  باالإعد�م  �ملحك�مني 
مئتني وخم�سني �سهيد�ً يف �لقد�س 
عكا  يف  �سنق  ما  عد�  وحدها، 
خالل هذه �ملدة، و�أعتقد �أنه �أكرث 
�لكثريين  �إىل  باالإ�سافة  ذلك،  من 
على  ي�ست�سهدون  كان��  �لذين 
�أي  )�سي  �ملخابر�ت  رجال  �أيدي 
دي(. لقد ��ست�سهد ه�ؤالء جميعاً، 
وهم يف منتهى �لر�سا عن عملهم، 
مياثلها  ال  عالية،  معن�يات  ويف 
�إىل عرو�سه، ويف  �إال عري�س يزف 
�لر�ية  يتلقف  �أن  �ليقني  منتهى 

ينت�رصون  بعدهم  من  لهم  �أخ��ن 
وياأخذون بثاأرهم.

اإىل عكا

�لع�دة  �أو�خر عام 1938 طلبنا  يف 
�إىل  لالن�سمام  عكا  �سجن  �إىل 
لرفاقي،  ف�سمح��  هناك،  رفاقنا 
ي��فق مدير �سجن عكا  �أنا مل  �إال 
رفاقي  ع�دة  وبعد  ع�دتي.  على 
�لطعام،  عن  �الإ�رص�ب  �أعلنت 
ملدة  �إ�رص�بي  ��ستمر  �أن  وبعد 
ع�دتي،  على  و�فق��  �أيام  ثالثة 
جاءين  و�حد  بي�م  �سفري  وقبل 
�ل�سجن، وقال:  م�سرت �ستيل مدير 
�لتقاعد،  على  �أحال�ين  "عربي، 
و�ساأع�د �إىل بالدي بعد �أيام، وقبل 
هذه  �إليك  �أ�سدي  �أن  �أريد  فر�قنا 
�لن�سيحة خذها من �سديق ولي�س 
من عدو �إجنليزي كما تق�ل.. �إنك 
بحاجة  وبالدك  لئام،  ق�م  بني 
�لعمر،  مقتبل  �ساب يف  �إنك  لك.. 
و�أكرر عليك �أن بالدك بحاجة لك، 
فال تعطيهم �لفر�سة لقتلك.. هل 

فهمت؟
قلت: نعم فهمت.

قتلك،  يتمنى  من  منهم  �إن  قال: 
فّ�ت  لذلك..  �لفر�سة  ويتحني 

عليهم هذه �لفر�سة. 
�ن�سممت  عكا،  �إىل  ع�دتي  بعد 
غرفة  يف  و�أ�سكن�نا  رفاقي،  �إىل 
�ملعاملة  �سمن  مبفردنا  و�حدة 
�خلروج  رف�ست  وهناك  �خلا�سة، 
يف  �لبقاء  و�آثرت  �لعمل،  �إىل 
�أخذ  و�ملطالعة.  للدر��سة  �لغرفة 
جر�نت(  )�مل�سرت  �ل�سجن  مدير 
�إجازة ملدة �سهر، وعين�� )�مل�سرت 
بايك( مدير�ً لل�سجن خالل غيابه، 
وجر�نت هذ� �أعرج ق�سري �لقامة، 

ود�هية يف �لل�ؤم و�حلنكة.
�ل�سيا�سي�ن  �ملعتقل�ن  كان 
معظمهم من �لزعماء يف �ملزرعة 
بايك  وكان  عكا(،  �سمال  )معتقل 
�أنه  يكره �لعرب، وقد �سمعت عنه 
�ل�سخ�سيات،  �إهانة  يتعمد  كان 
ذهاب  وقبل  �أحياناً،  ويالكمهم 
�مل�سرت  ومعه  �أتى  بي�م  جر�نت 
بايك لي�سلمه �أق�سام �ل�سجن ويعرفه 
عليه، وملا و�سال �إىل غرفتي، وقفا 
جر�نت:  وقال  �لغرفة  باب  على 
ط��ل  تدخلها  ال  �لغرفة  "هذه 
تدخل  ال  �ل�سخ�س  وهذ�  غيبتي، 

�مل�سرت  فهّز  ُتدثه"...  وال  عليه 
بايك ر�أ�سه و�ن�رصفا.

�لي�م �لتايل ويف م�عد تفتي�س  يف 
�ملدير على نظافة �ل�سجن، وح�له 
وبع�س  �ل�س���ساالإجنليز  من  �سلة 
�مل�سرت  جاء  �لنظافة،  م�س�ؤويل 
بابك، و�أمر بفتح غرفتي متجاهاًل 
ت��سية �مل�سرت جر�نت له، فدخل 
علّي وكنت �أم�سي يف �لغرفة ذهابا 

و�إياباً، وقال: �أنت ما ��سمك؟
قلت: عربي ومالك ومال ��سمي.

قال: ملاذ� ال تقف وتكلمني؟
قلت: ملن �أقف؟

قال: يل.
قلت: من �أنت؟

قال: م�سرت بايك مدير �ل�سجن.
قلت: �ذهب و�ساأنك.

�أن  �إال  قلياًل،  مني  �القرت�ب  فهّم 
بذر�عه  �أم�سك  هربرن  �ل�ساوي�س 
وقال: هل ن�سيت يا �سيدي ت��سية 
�مل�سرت جر�نت؟ فجحرين بنظره، 
وه� ي�ستاط غيظاً، و�ن�رصف، ومل 

يعد ملثلها بعد ذلك.
جاء  تقريباً  �سهرين  �أقل من  وبعد 
�مل�سرت جر�نت وقال: ما ر�أيك؟ ما 
ت�ستلم  �أن  باملطالعة  �سغ�فاً  دمت 
�ملكتبة بدالً من �لبقاء يف �لغرفة.

ماء  حفظ  يريد  د�خله  يف  كان 
عندهم  �لعمل  رف�س  الأن  �ل�جه، 
و�أنا �عتربت  ثقيل، وال يه�سم�نه، 
يف  يل  مك�سباً  �ملكتبة  ��ستالم 
ف��فقت  �ملتن�عة،  �لكتب  حيازة 

على ��ستالم �ملكتبة.
�لركن  تقع يف  �ل�سجن هذه  مكتبة 
وبجانب  �ل�ساحة  من  �ل�رصقي 
�ملطالعة  على  فانكببت  غرفتي، 
ط��ل �لنهار وق�سط كبري من �لليل، 
وبقيت حر�ً طليقاً ط��ل �لنهار يف 
�أمار�س  �ل���سعة،  �ل�ساحة  هذه 
�لكتب  و�أطالع  �أحياناً  �لريا�سة 
هذه  على  بقيت  �أخرى.  �أحياناً 
�حلالة ح��يل �سنتني، ويف ي�م من 
�الأيام خالل هذه �لفرتة، �سبط�� 
نابل�س  من  تيم  �سعيد  حممد  مع 
له..  يُ�رصف  عما  زيادة  قمي�ساً 
�لزنز�نة  و�أدخل�ه  معهم  ت�ساجر 
ثالثة ع�رص  معه ح��يل  فت�سامن 
منطقة  من  جميعهم  معتقاًل، 
)�لفر��س  �أبر��سهم  فلف��  نابل�س 
�لذي ينام�ن عليه ومفرده بر�س( 
طالبني  �لزنز�نة،  �أمام  وك�م�ها 

�إخر�ج زميلهم، �أو �إدخالهم عنده.. 
كان ذلك بعد �لع�رص وقت �لتفقد 
من  وبدالً  للمعتقلني،  �مل�سائي 
يف  �مل�س�ؤول  �ل�ساوي�س  ينظر  �أن 
�أكمل  �ملدير،  �إىل  ويبلغه  طلبهم، 
عملية �لتفقد و�إقفال �لغرف وجاء 

وجل�س عندي بجانب �ملكتبة.
باب  �ملعت�سم�ن  له�ؤالء  ما  قلت: 

�لزنز�نة؟
فقال: م�س �سغلك.

قلت: �أنا م�س �سغلي!
قال: نعم.

منهم..  و�حد  �عتربين  �إذ�  قلت: 
فذهبت ووقفت معهم.

�لتي �سمعتها منه مل  �لكلمة  هذه 
حتى  منه،  �أعلى  ممن  �أ�سمعها 
يق�لها  �أن  ال ميكن  نف�سه  �ملدير 
م�سم�عة،  كلمتي  كانت  حني  يل 
�مل�ساكل  �أف�س  كنت  ما  وكثري�ً 
ومعتقلي  �الإد�رة  بني  تقع  �لتي 

�لث�رة.
فعلمت  غا�سباً  �ل�ساوي�س  خرج 
ق�ة،  الإح�سار  ذ�هب  �أنه  ق�سده، 
�لدخ�ل  و�إرغام �ملعت�سمني على 
لغرفهم بالق�ة. كانت يف يدي �سبه 
م�سيطرة ز�ن �سميكة ت�سكل ع�سا 
من  برميل  بغطاء  و�أتيت  ثقيلة، 
�لقمامة، وكان له مم�سكاً  بر�ميل 
تر�ساً  منه  �تخذت  و�سطه.  يف 
لتلقي �ل�رصبات فيه، وكان رفاقي 
�حتاط  من  منهم  �ملعت�سم�ن، 
ومنهم  �سم،  ع�رصة  م�سمار  على 
من معه �سفرة �سدت على قطعة 
خ�سب، ف�سكلت �سكيناً، ومنهم من 
�لغرف  مكان�س  من  مكن�سة  بيده 

وهكذ�.
قليل..  بعد  �سياأت�ن  لهم:  قلت 
من  ظهري  حماية  �أنتم  عليكم 
تبد�أ  وحينما  فقط،  �خللف 
ي�ساب  حتى  قاتل��  �ملعركة 
فقط،  و�حدة  ب�رصبة  �أحدكم 
الأن  �أر�ساً،  �أنف�سكم  �طرح��  ثم 
يتلقى  �سيظل  و�قفاً  يظل  �لذي 

�ل�رصبات حتى يقتل�ه.
و�ل�سابط  �ل�ساوي�س  هذ� 
�لعملية،  قاد  �لذي  �الإجنليزي 
الأحد  ميكن  ال  �أنه  يعلمان  كانا 
من �لب�لي�س �لعربي �أن ي�رصبني، 
فات�سال باجلي�س �ملر�بط بجانب 
جن�د  �أربعة  منه  وطلبا  �ل�سجن، 
�إخماد  على  م�ساعدتهم  بحجة 
�أنهم  وبر�أيي  �ل�سجن،  يف  مترد 
�الأربعةخ�سي�ساً  ه�ؤالء  ��ست�ردو� 
�ل�سابط  دخل  قليل  وبعد  يل. 
وخلفه  )�سرتوجن(  �الإجنليزي 
�لعرب،  �ل�سجن  �ست�ن من حر�س 
�جلي�س  من  �الإجنليز  و�الأربعة 
م�سلحني بهر�و�ت ثقيلة. ��سّطف 
رفاقي من خلفي على �سكل ن�سف 
بيدي  �أمامهم  و�قف  و�أنا  د�ئرة، 
�لرت�س،  �الأخرى  وباليد  �لع�سا، 
ي�سهرون  �لب�لي�س  رجال  وتقّدم 
�ل�سابط  يتقدمهم  هر�و�تهم، 
بي  �ساح  و�س�له  وف�ر  بع�ساه، 
فعاجلته  ع�ساك،  �رمي  قائاًل: 

�أخرى  ر�أ�سه، وب�رصبة  ب�رصبة يف 
عليه..  ويقع مغ�سياً  جعلته يرتنح 
�لعرب  �لب�لي�س  رجال  هجم 
�لذي  �لرت�س  �رصب  متعمدين 
بيدي دون �أن ي�ؤذونني، ويحاول�ن 
بيني وبني  �إمكانهم �حليل�لة  قدر 
�أن  �إال  �الأربعة،  �جلي�س  رجال 
يكره�ن  كان��  ممن  جن�د  ب�سعة 
وعنف،  بل�ؤم  هاجم�هم  رفاقي 
ومل مي�س �لكثري من �ل�قت حتى 
لزم جميع رفاقي �الأر�س، مُيثل�ن 
من  وبالرغم  عليهم.  مغ�سي  �أنهم 
�ل�ق�ف  �لعرب  �جلن�د  حماولة 
�جلن�د  وبني  بيني  حاجز�ً 
قد  ظهري  وكان  �لربيطانيني، 
متّكم  رفاقي،  وق�ع  بعد  �نك�سف 
�رصبي  مت  �جلي�س  جن�د  �أحد 
من  �الأمين  �جلانب  على  �رصبة 
على  �أخرى  وب�رصبة  ر�أ�سي، 
م�ؤخرة ر�أ�سي، �سعرت على �إثرها 
ب�سيٍء من �لدو�ر، ولكنني مل �أقع.. 
�ل�سابط  �أفاق  �الأثناء  هذه  ويف 
فلما  وعيه،  ومتالك  �الإجنليزي، 
بجن�د  �ساح  يتفجر،  دمي  ر�أى 
عنه..  �أيديكم  �رفع��  �جلي�س: 
وتقدم  جميعاً..  �أيديكم  �رفع�� 
�لقادمة �سرتى  مني قائاًل: �ملرة 

�أكرث من هذ�.
مرة  هناك  �أن  تعرف  �أنت  قلت: 

قادمة.
يذهب  لن  دمك  �أن  �أعرف  قال: 

هدر�ً بدون ثاأر.
كان �ل�قت �سيفاً وحار�ً، وكنت يف 
عز �سبابي �سحتي، ما جعل �لدم 
�خلفيفة  �لفانيلة  ملطخاً  يتفجر 
بنطل�ن  من  وق�سماً  �أرتديها  �لتي 
�ل�س�رت �لذي �ألب�سه.. ذهبت �إىل 
�ملكتبة، وجل�ست هناك، وبدورهم 
�مل�ست�سفى  �إىل  رفاقي  حمل�� 
ح�رص  قليل  وبعد  الإ�سعافهم، 
جر�نت،  �مل�سرت  �ل�سجن  مدير 
�أنا  عربي  علي:  مقبل  وه�  وقال 
ال  �أنا  دمك..  عن  م�س�ؤول  ل�ست 
عدة  كررها  باحلادث..  يل  علم 

مر�ت.
قلت: �إذ� من �مل�س�ؤول؟

قال: �ل�ساوي�س، ولكن برغم عدم 
ح�س�ري �حلادث، �أنا �مل�س�ؤول.

وو�سع�هم  ��سعف�هم  رفاقي 
�أ�سعف�ين،  و�أنا  �مل�ست�سفى،  يف 
وو�سع�ين يف �لزنز�نة لئال يختلط 
هذ�  من  ي�م  ثالث  ويف  �أحد،  بي 
حممد  �ل�سابط  جاء  �حلادث، 
من  �خرج  وقال:  �لعال  عبد 
�لزنز�نة، لقد �أعدو� لك مكاناً يف 

�مل�ست�سفى.
فذهب  م�ستحيل..  هذ�  قلت: 
�سابطاً  فاأر�سل  �ملدير،  و�أخرب 
�آخر، و�أ�رصرت على عدم �خلروج 
جاء  ملا  و�أخري�ً  �لزنز�نة  من 
طبيب �ل�سجن، وقال: �أن�سحك �أن 
تخرج من تلقاء نف�سك، الأنهم لن 
يرتك�ك يف �لزنز�نة، فخرجت �إىل 
غرفة  يف  وو�سع�ين  �مل�ست�سفى، 

خا�سة.
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النقاط  نزيف  توا�صل  ظل  يف 
من  االقرتاب  فر�صة  وت�صييع 
يوا�صل االحتاد  اأين  املقدمة، 
الرتتيب  جدول  يف  الرتاجع 
بعدما نزل اإىل املركز ال�صابع، 
يف وقت اأن اجلميع يطالب منح 
ال�صبان  الالعبني  اإىل  الفر�صة 
ال�صاب  الالعب  يفعله  مثلما 
الدفاع  حمور  يف  عليالت 
اقتنا�ص  من  متكن  والذي 
اأحقيته  الفر�صة والتاأكيد على 
اأ�صا�صيا واحل�صول على  اللعب 
فر�صته كاملة، هذا االأمر جعل 

حميط االحتاد ي�رص على تكرار 
االأ�صماء  مع  ال�صيناريو  نف�ص 
الرديف  النادي  مع  املتاألقة 
بجاوي،  عليان،  غرار  على 
ويوا�صل  وغريهم،  لوان�صي 
احتاد العا�صمة �صل�صلة النتائج 
يف  ف�صل  الذي  وهو  ال�صلبية 
�صبع  مدار  على  الفوز  حتقيق 
االأمر  التوايل  على  مباريات 
الذي يوؤكد مرحلة الفراغ التي 
حامل  جعلت  والتي  بها  مير 
لقب البطولة املو�صم املن�رصم 

يعاين االأمّرين.
بن  بالل  الالعب  رفقاء  �رصع 
للديربي  التح�صري  يف  حمودة 

الغرمي  اأمام  الكبري  العا�صمي 
اجلزائر  مولودية  التقليدي 
على  املقبل  ال�صبت  املربمج 
ملعب 5 جويلية حل�صاب اجلولة 
الوطنية،  البطولة  من   19
الفني  الطاقم  يجد  و�صوف 
دزيري  بالل  املدرب  بقيادة 
امل�صاكل  مع�صلة  اأمام  نف�صه 
اأ�صباله  يعانيها  التي  البدنية 
من  �صعوبة  وجدوا  والذين 
جمعية  مواجهة  اإكمال  اأجل 
الدقائق  مليلة خا�صة يف  عني 

االأخرية من ال�صوط الثاين.

اأخبار عن تلقي �شريبور 

ال�شوء الأخ�شر من 
العدالة ل�شراء الأ�شهم

ك�صفت  منف�صل،  �صياق  يف 
ت�صكيلة  من  مقربة  م�صادر 
العدالة  اأن  »�صو�صطارة«  اأبناء 
ل�صالح  الرتخي�ص  منحت  قد 
اأجل  من  »�صريبور«  �رصكة 
االإجراءات  يف  ال�رصوع 
القانونية حت�صبا ل�رصاء اأغلبية 
العا�صمة  احتاد  نادي  اأ�صهم 
الر�صمي  املالك  اإىل  والتحول 
االأعمال  لرجل  خلفا  للفريق 
املتواجد خلف اأ�صوار ال�صجن 

علي حداد.

اكتفى فريق احتاد العا�شمة بالتعادل من التنقل الذي قاده ملالقاة امل�شيف جمعية عني مليلة �شمن اجلولة 18 من 
الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث �شجل النادي العا�شمي تعادل بطعم الفوز، وهو الذي كان متقدما يف النتيجة بعدما 

افتتح باب الت�شجيل عرب الالعب عبد الرحيم حمرة مع بداية ال�شوط الثاين قبل اأن يتلقى دفاع الحتاد هدفا مباغتا، 
اأين فوت الفريق العودة باأول فوز من خارج الديار والتنف�س يف جدول الرتتيب وت�شييق اخلناق على ثالثي املقدمة

احتاد العا�ضمة يكتفي بتعادل خمّيب ت�شكيلة اأبناء �شو�شطارة ت�شرع يف التح�شري للديربي الكبري
وال�ضبان بحاجة اإىل لفتة

عمورة �شنع احلدث بت�شجيل هدف يف اأول لقاء مع الفريق الأول

الن�ضر االأ�ضود يوا�ضل االنتفا�ضة واالقرتاب 
من البوديوم

�صطيف  وفاق  فريق  ي�صجل 
الذي  وهو  النتائج  يف  انتفا�صة 
القوية  عودته  جمددا  يربهن 
مو�صم  بداية  بعد  املناف�صة  يف 
مهزوزة جعلته يتواجد يف املراكز 
اأن  قبل  الرتتيب،  جلدول  الدنيا 
يحقق اال�صتفاقة منذ تعاقد اإدارة 
نبيل  التون�صي  الفريق مع املدرب 
الكوكي على راأ�ص العار�صة الفنية 
على  مقابالت  �صت  حقق  والذي 
البطولة  يف  هزمية  دون  التوايل 
ربع  الدور  اإىل  والتاأهل  الوطنية 
النهائي ملناف�صة كاأ�ص اجلمهورية، 
والتحق اجلار اأهلي برج بوعريريج 
النادي  بقائمة ال�صحايا ال�صتفاقة 
ال�صطايفي، بعدما �صقط يف عرين 
بثالثية  ب�صطيف  ماي  الثامن 
نظيفة، قدم خاللها العبو ت�صكيلة 
قوية  مباراة  االأ�صود«  »الن�رص 
وجنحوا يف ال�صيطرة على اأطوارها 
بالطول والعر�ص، هذا االأمر منح 
االأوك�صجني اإىل االأن�صار وطماأنهم 

االأوىل  االأدوار  لعب  الوفاق  بقدرة 
فيما تبقى من املو�صم احلايل ملا 
قتالية  روح  من  الالعبون  اظهره 
امليدان،  اأر�ص  على  وانت�صارية 
جتعلهم يدخلون امللعب بحثا عن 
اأمام  الفوز  و�صمح  غري،  ال  الفوز 
ال�صطايفي  للنادي  الربج  اهلي 
يف  الرابع  املركز  اإىل  باالرتقاء 
الفارق  وتقلي�ص  الرتتيب  جدول 

فقط  نقطتني  على  البوديوم  عن 
املركز  �صاحب  تعرث  م�صتغال 

الثالث �صبيبة القبائل.
منح  يف  الكوكي  املدرب  جنح 
القائد  رفقاء  اإىل  الفوز  نزعة 
متكن  الذي  وهو  جحنيط،  اأكرم 
ت�صكيلة  بناء فريق قوي ميلك  من 
وبدائل  امللعب  اأر�صية  على  قوية 
يف امل�صتوى جاهزون يف اأي وقت 

م�صابه  م�صتوى  وتقدمي  للعب 
لالأ�صا�صيني مثلما حدث اأول اأم�ص 
متت  الذي  عمورة  الالعب  مع 
ترقيته من ت�صكيلة الرديف و�صجل 
له مع  اأول مواجهة  اأول هدف يف 
الذي  االأمر  للوفاق،  االأول  الفريق 
يدفعه اإىل ك�صب الثقة والعمل على 
من�صبه  يف  قوية  مناف�صة  �صمان 

من اأجل ك�صب ثقة املدرب.
ت�صكيلة  ا�صتاأنفت  اآخر،  �صياق  يف 
التدريبات  اأم�ص  �صباح  الوفاق 
وذلك  الراحة،  دون احل�صول على 
ينتظرهم  الذي  للتنقل  ا�صتعداد 
مواجهة  اأجل  من  املقبل  ال�صبت 
حل�صاب  مقرة  جنم  امل�صيف 
الوطنية،  البطولة  من   19 اجلولة 
ت�صجيل  على  اجلميع  ي�رص  والتي 
الو�صعية  وا�صتغالل  اإيجابية 
ال�صاعد  بها  مير  التي  ال�صعبة 
منطقة  يف  يتواجد  الذي  اجلديد 

اخلطر.
عي�شة ق.

بلوزداد  �صباب  فريق  يوا�صل 
بقوة  التناف�ص  نحو  ثابتة  بخطى 
الوطنية  البطولة  بلقب  التتويج  على 
اجلار  اأمام  الديربي  ح�صم  بعدما 
النادي  اأين حقق  داي،  ن�رص ح�صني 
االأهم من خالل حتقيق  البلوزدادي 
النقاط الثالث التي دعم بها ر�صيده 
يف �صدارة جدول الرتتيب وجنح يف 
ت�صجيل املباراة الرابعة على التوايل 
دون هزمية، والتي �صمحت للمت�صدر 
تعميق الفارق عن اأقرب املالحقني 
نقاط  �صت  اإىل  اجلزائر  مكولودية 
حيث  لالأخري،  موؤجلة  مواجهة  مع 
اأبناء  لت�صكيلة  ال�صاب  الالعب  تاألق 
»العقيبة« بو�صليو من خالل ت�صجيل 
والذي  اللقاء  يف  الوحيد  الهدف 
ال�رصاع  ظل  يف  ثمينا  فوزا  منحهم 
الوطنية،  البطولة  لقب  على  القوي 
�صعوبة  الفريق  يف  اجلميع  واإدراك 
املو�صم  من  تبقى  فيما  املاأمورية 
التتويج  ح�صم  اأجل  من  احلايل 
خزائن  وتزيني  ل�صاحلهم  باملقابلة 

بعد  اجلديد  البطولة  بلقب  النادي 
غياب عن من�صة التتويج على مدار 
املدرب  وجنح  كامال.  عاما   19
اللعب  يف  دوما  فرانك  الفرن�صي 
عز  نظريه  على  متفوقا  التكتيكي 
الدين اآيت جودي، خا�صة واأنه ح�صم 
بالتغيريات من خالل و�صع الثقة يف 
كان  والذي  بو�صليو  خالد  الالعب 
اأبناء  ت�صكيلة  اأهدى  الذي  الالعب 
فيما  غالية  نقاط  ثالث  »العقيبة« 
اللقب  على  اللعب  �صباق  من  تبقى 
هذا املو�صم. يف �صياق اآخر، �صوف 
جمددا  بلوزداد  �صباب  تنقل  يعرف 
اإىل ب�صكرة ملواجهة االحتاد املحلي 
املقبل  ال�صبت  مقررة  مواجهة  يف 
البطولة  من   19 اجلولة  حل�صاب 
الوطنية غياب الالعب �صعيب كداد 
احتجاج  اإنذار  االأخري  تلقى  بعدما 
اإيربير  املواجهة  حكم  قرار  على 
اآلية  عقوبة  يتلقى  �صوف  وبالتايل 

بالغياب عن لقاء واحد.
عي�شة ق.

�صباب  مدرب  خوذة  كرمي  قال 
ي�صتحق  كان  فريقه  اإن  ق�صنطينة، 
اللقاء  الفوز على مولودية وهران يف 
اأم�ص  اأول  ملثله  بهدف  انتهى  الذي 
على ملعب ال�صهيد حمالوي، واأو�صح 
ت�رصيحات  يف  اللقاء،  عقب  خوذة 
ودون  »�رصاحة  االإعالم:  لو�صائل 
كنا  املناف�ص،  قيمة  من  التقليل 
ن�صتحق الفوز، لقد �صنحت لنا فر�صا 
مل  لالأ�صف  ولكن  للتقدم،  وا�صحة 
اأهداف«،  اإىل  حتويلها  يف  ننجح 

انقلبت  املباراة  اأن  »اأعتقد  وتابع: 
االأول،  الهدف  تلقينا  بعدما  علينا 
اأمام  مطلقا  �صهل  �صيء  يوجد  ال 
مولودية وهران الذي كان م�رصا على 
تدارك تعرثه االأخري، لكننا جنحنا يف 
قلب االأمور ومعادلة النتيجة«، وختم: 
»اأنا را�ص عما قدمه الالعبون، وعن 
امل�صتوى الذي ظهروا به، علينا االآن 
طي �صفحة هذه املباراة، والتفكري يف 

كيفية التعوي�ص اأمام اأهلي الربج«.
ق.ر.

التابعة  االن�صباط  جلنة  عاقبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
باحلرمان  مليلة  عني  جمعية  فريق 
واحدة  مباراة  يف  اجلمهور  من 
»ال�صام«  ت�صكيلة  اأن�صار  ر�صق  بعد 
مقابلتهم  خالل  امليدان  اأر�صية 
اأهلي  اأمام  املن�رصم  االأ�صبوع  نهاية 
ثمن  الدور  حل�صاب  بوعريريج  برج 
والتي  كاأ�ص اجلمهورية،  النهائي من 
املحلي،  الفريق  اإق�صاء  عرفت 
بر�صق  وقامت  اجلماهري  ثارت  اأين 
اإنذار  ثالث  يف  باحلجارة  االأر�صية 
تلعب  �صوف  اأين  االأر�ص،  الأ�صحاب 
اأمام  الديار  داخل  القادم  لقاءاها 
اجلولة  �صمن  بوعريريج  برج  اأهلي 
20 من الرابطة املحرتفة االأوىل اأمام 
مدرجات �صاغرة، اإىل جانب غرمت 
اإدارة اجلمعية قيمة 20 مليون �صنتيم. 
مدرب  من  كل  عوقب  املقابل،  يف 
ن�رص ح�صني داي ودفاع تاجنانت عز 
الدين اآيت جودي وم�صطفى ب�صكري 
على التوايل باالإق�صاء لقاءين مينعان 
امليدان  اأر�صية  دخول  من  خاللهما 
بعد  وذلك  املالب�ص،  تغيري  وغرف 
اإيقاف اآيت جودي ب�صبب ت�رصيحاته 

الرئي�ص  هيئة  واتهامه  االإعالمية 
�صد  العمل  مدوار  الكرمي  عبد 
اأندية  وجماملة  الن�رصية  م�صلحة 
عوقب  بينما  ح�صابهم،  على  اأخرى 
نحو  الت�رصف  �صوء  ب�صبب  ب�صكري 
طاقم حتكيم لقاء فريقه اأمام جمعية 
اأوقفت  ذلك  جانب  على  اخلروب، 
مدرب  من  كل  االن�صباطية  الهيئة 
لقاء  اإيغيل  مزيان  ال�صاورة  �صبيبة 
واحدا ب�صبب االحتجاج على قرارات 
مولودية  اأمام  النادي  مواجهة  حكم 
فوؤاد  من  كل  اأق�صي  بينما  اجلزائر، 
مولودية  حرا�ص  مدرب  �رصيط 
مدرب  اهلل  بوعبد  وحمو  اجلزائر 
باالإق�صاء  غليزان  �رصيع  حرا�ص 
ال�صلوك  �صوء  ب�صبب  �صهر  ملدة 
اإىل  احلكم،  نزاهة  يف  والت�صكيك 
العام  املدير  اإيقاف  مت  ذلك  جانب 
لفريق وفاق �صطيف فهد حلفاية اإىل 
االن�صباط  جلنة  اأمام  االمتثال  غاية 
جل�صة  خالل  الأقواله  واال�صتماع 
اأحدثها  التي  املناو�صات  الغد عقب 
ناديه و�صباب  ما بني �صوطي مقابلة 

ق�صنطينة �صمن كاأ�ص اجلمهورية.
عي�شة ق.

كداد يغيب عن مباراة احتاد ب�شكرة

ن ال�ضدارة  �ضباب بلوزداد يح�ضّ
وبخطى ثابتة نحو اللقب

خوذة: كنا ن�ضتحق الفوز اأمام 
مولودية وهران

جلنة الن�شباط تق�شي مدربي حرا�س العميد 
والرابيد �شهرا

مباراة دون جمهور لال�ضام 
واإيقاف اآيت جودي مباراتني
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ل زمالء الالعب الدويل  تو�صّ
اإىل  اجلزائري ريا�ض حمرز 
رفقة  البقاء  حول  االتفاق 
�صيتي  مان�ص�صرت  نادي 
اإىل  والوقوف  االإجنليزي 
الفرتة  خالل  الفريق  جانب 
بعد  بها  مير  التي  حلرجة 
العقوبة التي �صلطها االحتاد 
على  القدم  لكرة  االأوروبي 
النادي من خالل حرمانه من 
االأوروبية  امل�صابقات  لعب 
عامي  متتاليتني  طبعتني  يف 
االإق�صاء  عرب  و2022   2021

مناف�صتي  لعب  خاللهما من 
رابطة اأبطال اأوروبا والدوري 
االأوروبي، حيث ك�صفت �صبكة 
»�صكاي �صبورت« الربيطانية 
اأن اإدارة املان �صيتي اأجرت 
العبي  رفقة  اجتماعا 
اأع�صاء  وبح�صور  الفريق 
مقدمتهم  يف  الفني  الطاقم 
ب�صب  اال�صباين  املدرب 
من  وخرجوا  غوارديوال، 
البقاء  على  باالتفاق  خالله 
ت�صكيلة  عن  الرحيل  وعدم 
املو�صم  نهاية  »ال�صبريز« 

م�صاندة  اأجل  من  اجلاري 
جانبه  اإىل  والوقوف  الفريق 
الع�صيبة  الفرتة  هذه  يف 
خا�صة  عليه،  متر  التي 
يف  �صيتي  املان  جنوم  واأن 
اأغويرو،  حمرز،  مقدمتهم 
دي  �صيلفا،  دافيد  �صرتلينغ، 
بروين وغريهم تلقوا حديث 
بت�صجيع  الكتالوين  املدرب 
عن  لهم  اأعلن  بعدما  كبري 
النادي  مع  املهام  موا�صلته 
هذه  ظل  يف  االإجنليزي 
راأ�ض  على  والبقاء  الظروف 

املو�صم  الفنية  العار�صة 
املقبل.

املوافقة  جدية  تتاأكد  ومل 
على الطعن الذي تقدمت به 
اإدارة النادي االإجنليزي على 
املحكمة الريا�صية »التا�ض« 
رفقاء  ينتظر  اأين  بلوزان، 
قائد الت�صكيلة الوطنية قرار 
البث  قبل  الدولية  املحكمة 
م�صتقبلهم  يف  نهائية  ب�صفة 
بنهاية  الرحيل  اأو  بالبقاء 

هذا املو�صم.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

�صيحدث  الذي  االأمر  وهو 
من   19 اجلولة  مبنا�صبة 
بعدما  الوطنية،  البطولة 
نهائيا من  تعافى  اأنه  �رصح 
يعاين  كان  التي  االإ�صابة 
للتواجد  جاهزا  واأ�صبح 
الطاقم  ت�رصف  حتت 
نبيل  املدرب  بقيادة  الفني 

التواجد  اأجل  من  نغيز 
حا�رصا يف املوعد الكروي 
يف  االأول  يعد  الذي  الكبري 
اجلزائر، واالأكيد اأن اجلميع 
ينتظر  العا�صمي  النادي  يف 
مباراة  يف  »ممو�ض«  تاألق 
حديث  ال  التي  االحتاد، 
�صوى  الفريق  معاقل  يف 
بنقاطها  الفوز  �رصورة  عن 
وتاأكيد اال�صتفاقة امل�صجلة 

اأمام  املن�رصمة  اجلولة  يف 
اأجل  من  ال�صاورة  �صبيبة 
باملت�صدر  اللحاق  موا�صلة 
وت�صييق  بلوزداد  �صباب 
ظل  يف  عليهن  اخلناق 
اللعب على  رغبة املولودية 
هذا  اآخر حلظة  اإىل  اللقب 

املو�صم.
يجد  �صوف  اآخر،  �صياق  يف 
اأمام  نف�صه  الفني  الطاقم 

مقابلة  قبل  حرج  و�صع 
بعودة  العا�صمة،  احتاد 
بعد  �صعال  فريد  احلار�ض 
التي  االإ�صابة  من  التعايف 
والتي  منها  يعاين  كان 
�صبيبة  مواجهة  عن  اأبعدته 
خا�صها  حيث  ال�صاورة، 
كان يف  والذي  زميله طوال 
يف  جنح  بعدما  امل�صتوى 
احلفاظ على عذرية �صباكه 

االأمر الذي �صاهم اأي�صا يف 
بف�صل  باللقاء  زمالئه  فوز 
بوردمي،  الالعب  هدف 
�صوف  الذي  االأمر  هذا 
يجعل مدرب احلرا�ض فوؤاد 
�رصيط واملدرب نبيل نغيز 
طوال  يف  الثقة  جتديد  بني 
اأو اإعادة �صعال على من�صبه 

االأ�صا�صي.

الطاقم الفني حمتار بني جتديد الثقة يف طوال اأو اإقحام �شعال

جابو يتعافى وجاهز لديربي
 احتاد العا�ضمة

ت�شتعيد ت�شكيلة فريق مولودية اجلزائر خدمات الالعب عبد املوؤمن جابو حت�شبا للديربي 
العا�شمي املقرر ال�شبت املقبل اأمام اجلار احتاد العا�شمة وذلك على ملعب 5 جويلية الأوملبي، 

حيث عانى �شانع األعاب النادي العا�شمي من �شبح الإ�شابة خالل الفرتة املن�شرمة، دفعه 
على ت�شجيل الغياب عن عدة مواعيد كروية مع الفريق �شواء يف البطولة الوطنية والبطولة 

العربية لالأندية، اأين اكتفى خاللها بالعالج للعودة �شريعا اإىل امليادين

وا�شل عاداته يف تلقي الإنذارات

بن نا�ضر يقود امليالن اإىل الفوز
 اأمام تورينو

ينتظرون التعرف على نتائج الطعن لدى »التا�س«

حمرز ورفقائه يوافقون على البقاء رفقة املان �ضيتي
الأول حل ّ ثالثا والثاين خام�شا

زغبة يتفوق على مبوحلي لأف�ضل 
احلرا�س يف ال�ضعودية

اجلزائري  احلار�ض  تفّوق 
م�صطفى زغبة على مواطنه 
مبوحلي  وهاب  رايب�ض 
احلرا�ض  اأف�صل  قائمة  يف 
الدوري  يف  لل�صباك  نظافة 
ال�صعودي للمحرتفني، حيث 
اأم�ض  اأول  �صهرة  ك�صفت 
تقارير اإعالمية �صعودية عن 
ال�صابق  احلار�ض  احتالل 
لفريق وفاق �صطيف للمركز 
احلرا�ض  الأف�صل  الثالث 
االأهداف  تلقي  عدم  يف 
الطيبة  امل�صتويات  بف�صل 
ناديه  رفقة  يقدمها  التي 
ب�صت  بالقيام  وذلك  �صك 

للكرة يف املباراة  ت�صديات 
اجلولة  يف  لناديه  االأخرية 
ال�صعودي  الدوري  من   18
االأ�صبوع  نهاية  جرت  التي 
اعتلى  بينما  املنق�صي، 
�صدارة جدول ترتيب اأحني 
براد  االأ�صرتايل  احلرا�ض 
نادي  مرمى  حار�ض  جونز 
مبجموع  قام  الذي  الن�رص 
9 ت�صديات يف املباراة التي 
ال�صباب  اأمام  ناديه  لعبها 
لهدفني،  برباعية  بها  وفاز 
ال�صباب  حار�ض  جاء  بينما 
يف  م�صطفى  بن  فاروق 
قام  بعدما  الثاين  املركز 

ب�صبع ت�صديات للكرة.
وتقدم زغبة مواطنه راي�ض 
وهاب مبوحلي هذا االأخري 
االأ�صبوع  خالل  تراجع 
يف  يكن  ومل  املن�رصم 
يف  تعّود  مثلما  املوعد 
احتل  حيث  عليه،  الربهنة 
اخل�رص  عرين  حار�ض 
بعدما  اخلام�ض  املركز 
ت�صديات  بخم�ض  اكتفى 
و�صبقه حار�ض مرمى نادي 
الفي�صلي م�صطفى مالئكة 
الذي حّل يف املركز الرابع 

من الرتتيب.
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  �صجل 
بن  اإ�صماعيل  اجلزائري 
رفقة  ثمينا  فوزا  نا�رص 
على  اأ�صي  ميالن  ناديه 
تورينو  ال�صيف  ح�صاب 
جمع  الذي  اللقاء  حل�صاب 
اأم�ض  اأول  �صهرة  الفريقني 
من   24 اجلولة  �صمن 
حيث  االإيطايل،  الدوري 
ميدان  متو�صط  وا�صل 
التواجد  الوطني  املنتخب 
مدربه  خمططات  �صمن 
والذي  بيويل  �صتيفانو 
الثقة  و�صع  يف  يوا�صل 
اللعب  اجل  من  بخدماته 
يف الت�صكيلة االأ�صا�صية وهو 
اأطوار  جميع  لعب  الذي 
املقابلة التي انتهت ل�صالح 
»الرو�صونريي«  ت�صكيلة 
�صريو«  »�صان  ملعبها  على 
كافيا  كان  رد  دون  بهدف 

نقاط  ثالث  امليالن  ملنح 
جدول  يف  واالرتقاء  ثمينة 
اأجل االقرتاب  الرتتيب من 
املوؤهلة  املراكز  من 
اإىل �صمان  املو�صم املقبل 
بلعب  �صواء  قارية  م�صاركة 
اأو  اأوروبا  اأبطال  دوري 

الدوري االأوروبي.
نا�رص عند ح�صن  بن  وكان 
اأين  للفنيني  بالن�صبة  الظن 
امل�صتوى  يف  مقابلة  قدم 
يف  من�صبه  م�صتوى  على 
يف  وجنح  امليدان  و�صط 

موكولة  كانت  التي  املهام 
له وهو الذي وا�صل عاداته 
بعدما  االإنذار  تلقي  يف 
املواجهة  حكم  اأ�صهر 
البطاقة ال�صفراء يف وجهه 
عند الدقيقة 22 من اللقاء 
وتلقى بن نا�رص تنقيطا يف 
امل�صتوى بعدما نال عالمة 
موقع  طرف  من   7.2
يف  املخت�ض  »هو�صكورد« 
اأرقام واإح�صاءات الالعبني 
الدوريات  م�صتوى  على 

االأوروبية.

دوري اأبطال اأوروبا

الغمو�س مييز توتنهام وليبزيغ وطموح اأتالنتا يهدد اخلفافي�س
االأملاين  اليبزيغ  يدخل 
اأمام  االأول  القاري  اختباره 
يحل  عندما  اإجنليزي  ناٍد 
توتنهام  على  �صيفاً  اليوم 
ثمن  الدور  يف  الو�صيف 
دوري  مل�صابقة  النهائي 
ي�صت�صيف  اأوروبا،  اأبطال 
هوت�صبور«  »توتنهام  ملعب 
يف  االأوىل  املباراة  لندن  يف 
ناٍد  �صد  لاليبزيغ  اأوروبا 
امل�صاركة  وهي  اإجنليزي، 
االأملاين  للفريق  الثانية 
ويخو�ض  امل�صابقة،  يف 
للمرة  االإق�صائية  االأدوار 
دور  من  بعد خروجه  االأوىل 
ما  املو�صم  يف  املجموعات 
توتنهام  وبلغ  املا�صي،  قبل 
ثانياً  بحلوله  النهائي  ثمن 
خلف  الثانية  املجموعة  يف 
بايرن ميونيخ االأملاين، بينما 
اأمام  ال�صابعة  ت�صدر اليبزيغ 
رغم  وعلى  الفرن�صي،  ليون 
التي  االأو�صع  القارية  اخلربة 
االإجنليزي  النادي  بها  يتمتع 
احلايل  مدربه  ال�صيما 
مورينيو  جوزيه  الربتغايل 
مع  مرتني  باللقب  املتّوج 
واإنرت ميالن  بورتو يف 2004 

اأن  االإيطايل 2010، ال يتوقع 
يكون اليبزيغ لقمة �صائغة اإذ 
هذا  مميزة  م�صتويات  يقدم 
احتالل  له  اأتاحت  املو�صم 
املركز الثاين يف البوند�صليغا 
بفارق نقطة يتيمة عن بايرن 

املت�صدر.
مبدرب  توتنهام  ويحظى 
وا�صعة،  قارية  بخربة  يتمتع 
جتري  ال  الرياح  اأن  رغم 
�صفنه،  ت�صتهي  كما  دوما 
ثمن  الدور  يتخَط  مل  اإذ 
حني   ،2014 منذ  النهائي 
خ�رص مع ت�صيل�صي يف ن�صف 
مدريد  اأتلتيكو  اأمام  النهائي 
قائد  غياب  ويف  االإ�صباين، 
هاري  االإجنليزي  املنتخب 
وانتقال  امل�صاب،  كاين 
الدمناركي  االألعاب  �صانع 
اإىل  اإريك�صن  كري�صتيان 
مورينيو يف خط  يعول  اإنرت، 
اأيل  ديلي  على  املقدمة 
مورا  لوكا�ض  والربازيلي 
الميال،  اريك  واالأرجنتيني 
يكون  اأن  يف  ياأمل  بينما 
القائد حار�ض املرمى هوغو 
م�صتوياته  اأف�صل  يف  لوري�ض 
نظيفة  �صباك  على  للحفاظ 

اأملانيا  يف  االإياب  لقاء  قبل 
يف  املقبل،  مار�ض   10 يف 
املدرب  يعلق  املقابل، 
يوليان ناغل�صمان اآماله على 
ثاين  فرنر  تيمو  مهاجمه 
ترتيب هدايف البوند�صليغا 20 
خلف مهاجم بايرن البولندي 
ليفاندوف�صكي  روبرت 
والنم�صوي مار�صيل �صابيتزير 

العب خط الو�صط.
اأتاالنتا  ياأمل  املقابل،  يف 
يف  ي�صارك  الذي  االإيطايل 
يف  االأوىل  للمرة  امل�صابقة 
حلمه  موا�صلة  يف  تاريخه 
يف  اإيجابية  نتيجة  وحتقيق 
اأمام  النهائي  ثمن  ذهاب 
االإ�صباين،  فالن�صيا  �صيفه 
يف  احللم  اأتاالنتا  ويعي�ض 
االأهم  القارية  امل�صابقة 
الدوري  يف  ثالثا  حل  بعدما 
املا�صي،  املو�صم  االإيطايل 
من  االق�صائية  االأدوار  وبلغ 
حل  بعدما  االأوىل  امل�صاركة 
�صيتي  ملان�ص�صرت  و�صيفا 
املجموعة  يف  االإجنليزي 
الثالثة، بينما ت�صدر فالن�صيا 
اأمام  الثامنة  املجموعة 
النادي  ويطمح  ت�صيل�صي، 

النهائي  ربع  لبلوغ  االإ�صباين 
عاما،   13 منذ  االأوىل  للمرة 
ثمن  يف  ي�صارك  باأنه  علما 
ومل  الرابعة،  للمرة  النهائي 
يعرف اأتاالنتا طعم اخل�صارة 
يف  مباريات  اأربع  اآخر  يف 
اأ«، وهو يحتل حاليا  »�صريي 
�صت  بفارق  الرابع  املركز 

نقاط اأمام قطب العا�صمة.
فالن�صيا  يدخل  جهته،  من 
و�صيف بطل امل�صابقة عامي 
ملعب  لقاء  و2001   2000
 2-2 تعادل  بعد  �صريو  �صان 
اأتلتيكو مدريد يف  مع �صيفه 
املركز  يحتل  وهو  الليغا 
عن  نقطتني  بفارق  ال�صابع 
الرابع،  العا�صمة  نادي 
جوزيب  ال�صلوفيني  و�صيقود 
املقدمة  خط  اإيليت�صيت�ض 
يف اأتاالنتا، وهو رابع هدايف 
هذا  االإيطايل  الدوري 
هدفا،   14 بر�صيد  املو�صم 
فيما �صيعول املدرب األبريت 
�صيالدي�ض على االأوروغوياين 
الذي  غوميز  ماك�صيميليانو 
�صجل ت�صعة اأهداف يف الليغا 

هذا املو�صم.
ق.ر. عي�شة ق.



لكرة  الأوروبي  الحتاد  قال 
من  ثانية   15 وفر  اإنه  القدم 
يحتاجه  الذي  الزمن  معدل 
امل�ساعد  الفيديو  حكم 
لت�سحيح قرار يف دوري اأبطال 
ليرتاجع  املو�سم  هذا  اأوروبا 
وعرب  ثانية،   90 اإىل  املعدل 
جلنة  رئي�س  رو�سيتي  روبرتو 
�سعادته  عن  باليويفا  احلكام 
تكنولوجيا  ا�ستخدام  بطريقة 
يف  امل�ساعد  الفيديو  حكم 
اأنها  على  �سدد  لكنه  البطولة 

واأو�سح  الوا�سحة،  للأخطاء 
اليويفا اأنه يف 108 مباريات يف 
املجموعات  ودور  الت�سفيات 
 27 ت�سحيح  مت  الآن  حتى 
الفيديو  حكم  بوا�سطة  قرارا 
واحد  قرار  مبعدل  امل�ساعد 
واأ�ساف  مباريات،   4 كل 
كفاءة  يو�سح  »هذا  رو�سيتي: 
اإىل  بالإ�سافة  احلكام،  اأداء 
ذلك ن�سعر اأن الزمن لت�سحيح 
هذا  الآن  حتى  مهم،  القرار 
ثانية   90 املعدل  بلغ  املو�سم 

عن  ثانية   15 بنحو  اأقل  اأي 
املو�سم املا�سي«.

لتكنولوجيا  انتقادات  وُوجهت 
يف  امل�ساعد  الفيديو  حكم 
املحلية  البطولت  بع�س 
الإجنليزي  الدوري  يف  خا�سة 
مع الإ�سارة اإىل اأن تاأثري التقنية 
على  احلكام  من  اأكرب  اأ�سبح 
اأر�س امللعب، و�سدد اأن القرار 
للحكم  يكون  اأن  يجب  الأخري 
م�سيفا:  امللعب  اأر�س  على 
»يجب اأن اأ�سدد مرة اأخرى اأنه 

فحكم  اللوائح  مع  وبالتوافق 
للأخطاء  امل�ساعد  الفيديو 
الوا�سحة فقط ولي�س للحالت 
اليويفا  واأكد  للجدل«،  املثرية 
حكم  تكنولوجيا  ا�ستخدام 
من  بداية  امل�ساعد  الفيديو 
يف  املغلوب  خروج  اأدوار 
مرة  لأول  الأوروبي  الدوري 
امللحق  ويف  املو�سم  هذا 
 2020 اأوروبا  لبطولة  املوؤهل 
يف مار�س والبطولة ذاتها اأي�سا 

ال�سيف املقبل.

�سحفية  تقارير  ك�سفت 
الربازيلي  اأن  اأم�س  فرن�سية 
باري�س  �سيلفا جنم  دا  نيمار 
بعيًدا  زال  ما  جريمان  �سان 
نادي  مع  عقده  متديد  عن 

وكان  الفرن�سية،  العا�سمة 
مغادرة  على  ا  حري�سً نيمار 
جريمان  �سان  باري�س 
والعودة  املا�سي  ال�سيف 
القيمة  اأن  اإل  بر�سلونة،  اإىل 
طلبها  التي  الكبرية  املالية 
ال�سفقة،  عطلت  ناديه 
»لو  �سحيفة  وبح�سب 
فاإن  الفرن�سية،  باريزيان« 
بعد  يبداأ  مل  جريمان  �سان 
متديد  اأجل  من  مفاو�ساته 
اأن  واأ�سارت  نيمار،  عقد 
املدير  ليوناردو  الربازيلي 
جريمان،  ل�سان  الريا�سي 

مع  الجتماع  بعد  يطلب  مل 
حتى  اأجل  من  نيمار  ممثلي 
ما  التجديد،  يف  مفاحتتهم 
الفرن�سي  النادي  باأن  يوحي 
على  الأمر  هذا  يف  يفكر  ل 
احلالية،  الفرتة  خلل  الأقل 
املدير  اأبيدال  اإيريك  وكان 
�رصح  لرب�سلونة،  الريا�سي 
ناديه  باأن  �سابق  وقٍت  يف 
�سيكرر حماولته يف ال�سيف 
جدير  نيمار.  ل�ستعادة 
مع  نيمار  عقد  اأن  بالذكر 
�سان جريمان ميتد ملو�سمني 

مقبلني.

مدرب  لمبارد  فرانك  قال 
اإن هاري ماجواير  ت�سيل�سي 
يونايتد  مان�س�سرت  مدافع 
كان يجب اأن يتعر�س للطرد 
قبل اأن ي�سجل الهدف الثاين 
يف   0  -2 فريقه  فوز  يف 
املمتاز  الإجنليزي  الدوري 
حكم  وخطف  اأم�س،  اأول 
الأ�سواء  امل�ساعد  الفيديو 
جنا  عندما  اأخرى  مرة 
ركل  عقوبة  من  ماجواير 
مهاجم  بات�سواي  مي�سي 
الأول  ال�سوط  يف  ت�سيل�سي 
هدف  ي�سجل  اأن  وقبل 
ب�رصبة  النت�سار  �سمان 
 ،66 الدقيقة  يف  راأ�س 
لل�سحفيني:  لمبارد  وقال 
ي�ستحق  كان  »ماجواير 

وكان  وا�سح  هذا  الطرد، 
املباراة  �سري  �سيغري  ذلك 
واأ�ساف:  تاأكيد«،  بكل 
تكون  القرارات  هذه  »مثل 
حا�سمة، هذا جزء مهم من 
يلعبه  اأن  يجب  الذي  الدور 
امل�ساعد  الفيديو  حكم 
مرة  اللقطة  متابعة  وهو 
خمتلفة،  زوايا  من  اأخرى 
ينظر  ل  ملاذا  اأعرف  ل 
يجب  ال�سا�سة،  اإىل  احلكام 

ا�ستخدامها«.
هدفني  الفيديو  حكم  واألغى 
الأول  وكان  اأي�سا  لت�سيل�سي 
ب�سبب وجود خطاأ من �سيزار 
براندون  �سد  اأزبيليكويتا 
ي�سجل  اأن  قبل  ويليامز، 
راأ�س  ب�رصبة  زوما  كريت 

ركنية،  ركلة  من  م�ستفيدا 
والآخر ب�سبب وجود اأوليفييه 
جريو يف موقف ت�سلل بقدمه 
قبل اأن ي�سجل ب�رصبة راأ�س، 
»هدف  لمبارد:  واأ�ساف 
زوما كان يجب اأن يحت�سب، 
كثريا  اأثر  اإلغاء هدف جريو 
على معنوياتنا لكن هذا كان 

نتيجة عدة مواقف«.

�سول�سكاير  جونار  اأويل  اأعرب 
ملان�س�سرت  الفني  املدير 
بالفوز  �سعادته  عن  يونايتد 
رد  دون  بهدفني  ت�سيل�سي  على 
�سمن مناف�سات اجلولة 26 من 
�سول�سكاير،  وقال  الربميريليغ، 
�سكاي  ل�سبكة  ت�رصيحات  يف 
على  حافظنا  »لقد  �سبورت�س: 
على  ونتح�سن  �سباكنا،  نظافة 
و�سجلنا  الدفاعي،  امل�ستوى 

�ُسعداء  للغاية،  جيدين  هدفني 
جًدا«، واأ�ساف: »اأحيانا ي�ستغرق 
�سباك  لهز  الوقت  بع�س  الأمر 
الثاين  ال�سوط  يف  لكن  اخل�سم، 
كنا اأف�سل، حيث ظهرنا مرهقني 
بع�س ال�سيء يف ال�سوط الأول«. 
يكون  الفردي  »الأداء  وتابع: 
جيدا يف بع�س الأحيان، لكن يف 
ال�سوط الأول كنا �سلبيني للغاية، 
وكان  فنية،  اأخطاء  وارتكبنا 

الهدف رائًعا«، وزاد: »مار�سيال 
من  العديد  يف  الكرة  طلب 
وكان  املنطقة،  داخل  املرات 
هاري  مع  م�ستمرة  اأزمة  لدينا 
والوقت  الراأ�سية،  وت�سديداته 
وا�ستكمل:  للت�سجيل«،  حان  قد 
»اأعتقد اأنه مت دفع فريد وهاري 
احلمراء،  البطاقة  ي�ستحق  ل 
فقط  نف�سه  يحمي  كان  فهو 
من اللعب الذي كان بجانبه«، 

مينحنا  الفوز  »هذا  وا�ستطرد: 
للتاأهل  ال�سباق  و�سيكون  الثقة، 
�سعبًا،  الأبطال  دوري  اإىل 
اأي  م�ساعدة  على  نح�سل  ولن 
نلعب  »نحن  وختم:  �سخ�س«، 
ول  اخلمي�س،  و�سنلعب  اليوم 
اأ�ستطيع اأن اأفهم ملاذا مل نلعب 
علينا  �سيتعني  لكن  ال�سبت، 
مرة  ونلعب  اأنف�سنا  نرهق  اأن 

اأخرى«.

معاناة  يونايتد  مان�س�سرت  زاد 
م�سيفه ت�سيل�سي مانحاً املزيد 
من الآمال للمرتب�سني باملركز 
الرابع املوؤهل اإىل دوري اأبطال 
مان�س�سرت  حرم  حيث  اأوروبا، 
اأول  ت�سيل�سي  م�سيفه  يونايتد 
على  الطمئنان  من  اأم�س 
هزمه  بعدما  الرابع  مركزه 
من   26 الأ�سبوع  يف   0-2
الإجنليزي  الدوري  م�سابقة 
لكرة القدم، و�رصب مان�س�سرت 
ع�سفور  من  اأكرث  يونايتد 
من  بعدما خرج  واحد،  بحجر 
ح�سد  اأين  ال�سلبية،  نتائجه 
مباريات،  اآخر ثلث  نقطة يف 
وقلل  ال�سابع  باملركز  وانفرد 
ت�سيل�سي،  مع  النقاط  فارق 
مار�سيال  الفرن�سي  ووّقع 
يونايتد  مان�س�سرت  هدف  على 
حمكمة  راأ�س  ب�رصبة  الأول 
بي�ساكا  عر�سية  مرتجماً 
يف  كابايريو  الأرجنتيني  ف�سل 

ت�سيل�سي  ودفع  معها،  التعامل 
اإهداره للفر�س ال�سهلة  فاتورة 
بات�سواي  البلجيكي  خلل  من 
عرب  الثاين  الهدف  لياأتي 
كرة  املدافع ماغواير م�ستغًل 
الربتغايل  اجلديد  الوافد  من 
تنفع  ومل  فرينانديز.  برونو 
زّج  الذي  لمبارد  تبديلت 
له  -األغي  جريو  بالفرن�سي 

ومونت  الت�سلل-  بداعي  هدفاً 
لت�سديدته  القائم  الذي ت�سدى 
الفريق  نتائج  لتتوا�سل  القوية، 
لغة  بغيابه عن  ال�سلبية  اللندين 
الرابعة  للمباراة  النت�سارات 
رفع  امل�سابقة،  يف  توالياً 
اإىل  ر�سيده  يونايتد  مان�س�سرت 
ال�سابع  املركز  يف  نقطة   38
بفارق ثلث نقاط عن ت�سيل�سي 

اأنظار  حتت  نقطة   41 الرابع 
نقطة   40 اخلام�س  توتنهام 
ال�ساد�س  يونايتد  و�سيفيلد 
ت�سيل�سي  و�سيواجه  نقطة،   39
توتنهام  �سيفه  املقبل  ال�سبت 
ثم  ومن  املمتاز  الدوري  يف 
الأملاين  ميونيخ  بايرن  يلتقي 
دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  يف 

اأبطال اأوروبا –جرت اأم�س-
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مان�ض�ضرت يونايتد ي�ضاعف معاناة ت�ضيل�ضي

�ضول�ضكاير: لن ي�ضاعدنا اأحد يف �ضباق التاأهل لدوري الأبطال

لمبارد: ماجواير كان ي�ضتحق الطرد

بر�ضلونة يح�ضم �ضفقة بديل دميبلي

نيمار بعيد عن التفاق مع البي اأ�س جي

اليويفا يقل�س زمن مراجعة تقنية الفيديو

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين 
عن طلب كيكي �سيتني املدير 
التعاقد  لرب�سلونة  الفني 
مارتني  الدمناركي  مع 
ليغاني�س  مهاجم  بريثويت 
دميبلي،  اإ�سابة  لتعوي�س 
»�سبورت«  �سحيفة  وبح�سب 
بر�سلونة  فاإن  الإ�سبانية، 
اجلزائي  ال�رصط  دفع  قرر 
يبلغ  الذي  بريثويت  عقد  يف 
18 مليون يورو وقد يتم اإبرام 
اأو الأربعاء،  ال�سفقة الثلثاء 
بريثويت  »وكلء  واأ�سافت: 
للتفاو�س  بر�سلونة  يف  الآن 
�سيوقع  حيث  ال�سفقة،  على 
 3 ملدة  عقد  على  اللعب 
�سيف  حتى  ون�سف  �سنوات 
قد  بر�سلونة  وكان   ،»2023
من  ت�رصيح  على  ح�سل 
لإمتام  لليغا  الطبية  اللجنة 
رغم  مهاجم،  مع  التعاقد 
نهاية �سوق النتقالت ب�سبب 

اإ�سابة دميبلي وغيابه ملدة 6 
اأ�سهر.

وبداأ بريثويت البالغ 28 عاما 
م�سريته يف �سفوف اإ�سبيجرج 
الدمناركي، قبل اأن ينتقل اإىل 
ثم  فرن�سا  يف  وبوردو  تولوز 
قبل  الإجنليزي،  ميدل�سربه 
على  لليغاني�س  ين�سم  اأن 
جانفي  يف  الإعارة  �سبيل 
مع  ليغاني�س  وتعاقد   ،2019

اللعب ب�سكل نهائي ال�سيف 
هذا  و�سارك  املا�سي، 
املو�سم يف 19 مباراة و�سجل 
امللك  كاأ�س  ويف  اأهداف،   6
و�سجل  وحيدة  مباراة  لعب 
امل�ستوى  وعلى  هدفني، 
 39 بريثويت  لعب  الدويل 
مباراة، و�سجل 7 اأهداف مع 
عام  منذ  الدمنارك  منتخب 

.2013

مي�ضي وهاميلتون يت�ضاركان جائزة لوريو�س العاملية
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  نال 
هاميلتون  لوي�س  والربيطاين 
العاملية  لوريو�س  جائزة 
ام�س،  اأول  ريا�سي  كاأف�سل 
بر�سلونة  قائد  مي�سي  وتقا�سم 

بطل  وهاميلتون  الإ�سباين 
التي  اجلائزة  وان  الفورمول 
اأعلن عنها خلل حفل اأقيم يف 
العا�سمة الأملانية برلني، وحلق 
مي�سي وهاميلتون بالعديد من 

�رصف  نالوا  الذين  الأبطال 
قبل وعلى  باجلائزة من  الفوز 
راأ�سهم تيغر وودز وال�سوي�رصي 
اأو�ساين  واجلامايكي  فيدرر 
مل  الذي  مي�سي  وقال  بولت، 

ب�سبب  »اأعتذر  يح�رص احلفل: 
عدم تواجدي يف هذا احلدث 
اأكون  اأن  حقاً  اأردت  الليلة، 
هناك ولكن للأ�سف مل اأمتكن 

من ذلك«.
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وكالت 

الع�صر العثماين والبحر 
الأحمر منذ القدم

الف�صل  يف  امل�ؤلف،  عر�ض 
قبل  الأحمر  »البحر  الأول، 
الكيفية  العثماين«،  الع�رص 
التي كان بها البحر الأحمر 
الفراعنة  اهتمام  م��صع 
والرومان  الإغريق  ثم   ، اأولاً
وانتهاءاً  الإ�صالمية،  والدولة 
فامل�رصي�ن  باملماليك. 
على  �صيطروا  القدماء 
باأ�صط�لهم  البحر  هذا 
التجاري والع�صكري. واهتم 
بالبحر  الإ�صكندر املقدوين 
الرومان  وورث  الأحمر. 
الفراعنة  م�رصوعات 
ون�ّصط�ا  فيه،  والإغريق 
على  وق�ص�ا  التجارة 
القر�صنة. وبعد قيام الدولة 
على  �صيطرت  الإ�صالمية، 
ا  البحر الأحمر فاأ�صبح بحراً
ا. حني هدد  اإ�صالمياًّا خال�صاً
البحر  باإغالق  الربتغالي�ن 
م�انئه،  وهاجم�ا  الأحمر 
بالدولة  املماليك  ا�صتعان 
عن  دافعت  التي  العثمانية 
من  وطهرته  الأحمر  البحر 

ال�ج�د الربتغايل.

الثاين،  الف�صل  وناق�ض 
العثمانية  ال�صيادة  »امتداد 
الأحمر«،  البحر  على 

العثمانية  الدولة  حتّ�ل 
اإىل  اأوروبا  من  بفت�حاتها 
على  وا�صتيالئها  ال�رصق 
ال�صام وم�رص، وحتّ�ل تبعية 
احلجاز اإىل الدولة العثمانية، 
على  العثمانية  واحلمالت 
اإىل  اأّدى  نحٍ�  على  اليمن، 
بحرية  الأحمر  البحر  جعل 
فالدولة  خال�صة.  عثمانية 
ب�صط  يف  جنحت  العثمانية 
�صيطرتها التامة على البحر 
اإىل  �صماله  من  الأحمر 
ال�صاحل  كان  واإن  جن�به، 
عن  مبناأى  بقي  قد  اليمني 
خالل  العثمانية  ال�صيطرة 
املديد،  العثماين  الع�رص 
�صيطرة  لإحكام  وكان 
الدولة العثمانية على البحر 
يف  دورها  يف  اأثره  الأحمر 

م�اجهة الربتغاليني.

املالحة يف البحر 
الأحمر ودور الدولة 
العثمانية يف الدفاع 

عنه

الف�صل  يف  امل�ؤلف  بحث 
الدولة  »دور  الثالث، 
عن  الدفاع  يف  العثمانية 
ح�صم  الأحمر«،  البحر 
مع  امل�اجهة  العثمانيني 
وانتهاجهم  الربتغاليني 
تتمثل  جديدة،  اإ�صرتاتيجيا 
املالحة.  اأمام  اإغالقه  يف 
يف  العثماني�ن  ينجح  مل 

ال��ص�ل اإىل ال�ص�ي�ض اإل يف 
نهايات القرن الثامن ع�رص، 
حماولت  من  الرغم  على 
الأحمر  البحر  فتح  اأوروبا 
واعتمدت  �صفنها.  اأمام 
منظ�مةاً  العثمانية  الدولة 
من  البحر  هذا  يف  لالأمن 
وق�اعدها  اأ�صط�لها  خالل 
من  مّكنتها  التي  الع�صكرية 
فكر  وقت  يف  عنه،  الدفاع 
فيه العثماني�ن يف �صق قناة 
الأحمر  البحرين  بني  تربط 

والأبي�ض املت��صط.
الرابع،  الف�صل  تطرق 
»املالحة يف البحر الأحمر«، 
املالحة  علم  ن�صاأة  اإىل 
اإىل  والتعرف  العرب  عند 
الأحمر  البحر  م�انئ 
واملالحة  و�صفنه  املختلفة 
وخماطرها.  ومعّ�قاتها 
ريح  املع�قات:  هذه  اأبرز 
وريح  اجلن�ب،  اأو  الأزيب 
الدب�ر،  وريح  ال�صمال، 
وريح ال�صبا، وريح ال�ص�رم، 
وال�صخ�ر الكثرية، وال�صعاب 
درجة  وارتفاع  املرجانية، 
ن�صبة  وزيادة  احلرارة، 
الرط�بة. وبح�صب امل�ؤلف، 
يف  املالحة  كانت  ما 
»اإىل  ي�صرية،  الأحمر  البحر 
يعّد  ماجد  ابن  اأن  درجة 
بحار  اأو�صخ  الأحمر  البحر 
فيه  تن�صط  حيث  الدنيا، 
وال�صعاب  املتعددة،  الرياح 
والتجاويف  املرجانية 

اإ�صافة  والكه�ف،  واحلفر 
اإىل احلرائق التي كانت تهب 
يف ال�صفن اأحياناًا، وهجمات 
البحر  وبقي  ونهبهم.  البدو 
من  الرغم  على  الأحمر، 
مالحياًّا  �رصياناًا  كله،  ذلك 
من  ا  خ�ص��صاً للغاية،  ا  مهماً

الناحية التجارية«.

�صعف الدولة 
العثمانية والتجارة 

عرب البحر الأحمر
الف�صل  امل�ؤلف  خ�ص�ض 
عرب  »التجارة  اخلام�ض، 
للتعرف  الأحمر«،  البحر 
البحر  جتارة  تط�ر  اإىل 
التي متر  والب�صائع  الأحمر 
اإن  امل�ؤلف  يق�ل  عربه. 
النب  جديد،  منتج  دخ�ل 
التجارة عرب  اليمني، جمال 
وازن جتارة  الأحمر،  البحر 
عليها  يح�صل  التي  الت�ابل 
الأوروبي�ن، على الرغم مما 
�صعف  من  التجارة  اأ�صاب 
اله�لنديني  و�ص�ل  بعد 
الفرن�صيني  ثم  والإنكليز 
ويختم  ال�رصقية.  املياه  اإىل 
الف�صل بالق�ل: »كان البخ�ر 
ال�صيني  واخلزف  والعاج 
وال�صرب  واملّر  وال�ص�صم 
وم�اد ال�صباغة، اإ�صافة اإىل 
طريقها  جتد  اأخرى،  �صلع 
وم�انئه  الأحمر  البحر  عرب 
جعله  نح�  على  املختلفة، 
ما  بقدر  جتارياًّا  �رصياناًا 

واإن  مالحياًّا،  �رصياناًا  كان 
عربه  التجارة  تلك  �صهدت 
اأن  منذ  ا  خ�ص��صاً تغريات، 
بداأ ال�صعف يدب يف اأو�صال 
الأمر  العثمانية،  الدولة 
ا�صرتاتيجيتها  يف  اأّثر  الذي 

يف البحر الأحمر«.
ال�صاد�ض،  الف�صل  تناول 
العثمانية  الدولة  »�صعف 
يف  ا�صرتاتيجيتها  يف  واأثره 
ع�امل  الأحمر«،  البحر 
العثمانية  الدولة  �صعف 
واخلارجية،  الداخلية 
يف  ال�صعف  ذلك  واأثر 
البحر  يف  اإ�صرتاتيجيتها 
بعد  ا  خ�ص��صاً الأحمر، 
الأوروبية  ال�صفن  و�ص�ل 
مبا�رصة،  ال�ص�ي�ض  اإىل 
الدويل  التناف�ض  وتاأجج 
اإبان  الأحمر  البحر  يف 
وبح�صب  الفرن�صية.  احلملة 
تراجع  وراء  كان  امل�ؤلف، 
الدولة العثمانية ابتعاد اأبناء 
ال�صتعداد  عن  ال�صالطني 
للحكم والتدرب على مهماته، 
عن  العظام  ال�صدور  وعجز 
اإ�صافة  ال�صلطة،  فراغ  ملء 
اجلي�ض،  حال  تراجع  اإىل 
وتده�ر الدولة العثمانية يف 
ا  الأوروبية، خ�ص��صاً اجلبهة 
اأ�رصة  من  املتتالية  الهزائم 
مع  وال�رصاع  هاب�صب�رغ، 
رو�صيا، ثم ال�رصاع العثماين 

- ال�صف�ي.
الكتاب  خامتة  وجاءت 

التي  النتائج  لأهم  ا  عر�صاً
يف  امل�ؤلف  اإليها  ت��صل 

كتابه.
جمال كمال حمم�د حا�صل 
يف  الدكت�راه  �صهادة  على 
القاهرة  التاريخ من جامعة 
حما�رص   .2006 عام  يف 
والندوات  بامل�ؤمترات 
الإ�صكندرية،  مبكتبة 
للثقافة،  الأعلى  واملجل�ض 
امل�رصية  واجلمعية 
التاريخية،  للدرا�صات 
الكربى،  القاهرة  ومكتبة 
العامة  الهيئة  يف  وم�ظف 

لق�ص�ر الثقافة التابعة ل�زارة 
�صارك  امل�رصية.  الثقافة 
الندوات  من  العديد  يف 
ون�رص  الدولية،  وامل�ؤمترات 
الدرا�صات  من  العديد 
والبح�ث يف دوريات عربية 
الأرمن  له:  �صدر  خمتلفة. 
يف م�رص يف الع�رص العثماين 
والأر�ض  والفالح   ،)2008(
الع�رص  يف  م�رص  �صعيد  يف 
وحكاية   ،)2010( العثماين 
الع�رص  يف  امل�رصي  الفالح 
العثماين )2012(، واخلبز يف 

م�رص العثمانية )2016( .

للموؤلف جمال كمال حممود

البحر االأحمر يف اال�سرتاتيجيا العثمانية )1801-1517(
�صدر عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات كتاب جمال كمال حممود البحر الأحمر يف ال�صرتاتيجيا العثمانية )1801-1517(، ويتناول 

اأهمية البحر الأحمر الإ�صرتاتيجية والقت�صادية خالل الع�صور القدمية والو�صطى، ابتداًء بالفراعنة، مروًرا بالإغريق والرومان والدولة 
الإ�صالمية خالل عهودها املختلفة، وانتهاًء ب�صلطنة املماليك وتعاونها مع الدولة العثمانية ملواجهة اخلطر الربتغايل. كما يتناول حماولت القوى 
الكربى ال�صيطرة عليه، و�صيا�صة الدولة العثمانية يف البحر الأحمر ومدى جناحها اأو اإخفاقها يف الدفاع عنه �صد اخلطر الربتغايل، وروؤية الدولة 
العثمانية يف الإ�صرتاتيجيا التي اعتمدتها فيه، واملتمثلة يف اإغالقه اأمام ال�صفن الأوروبية، ومدى جناح العثمانيني يف تطبيق منظومتهم الأمنية 

فيه. ويتاألف الكتاب )227 �صفحة بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( من مقدمة و�صتة ف�صول وخامتة وع�صرة مالحق.

اكت�سافات جديدة من تاريخ مدينة بابل
العراقية  بابل  جامعة  وثقت 
مقتنيات اأثرية مب�قع تل الديلم، 
التاريخية  دلبات  مدينة  يف 
كم   100 احللة  مدينة  جن�بي 
جن�ب بغداد، اأ�صهمت ولأول مرة 
بالك�صف عن اجلزء املفق�د من 

تاريخ مدينة بابل التاريخية.
ونقلت �صحيفة »ال�صباح« العراقية 
يف عددها الي�م الأحد عن معاوُن 
كلية  يف  العلمية  لل�ص�ؤون  العميد 
جرب  كاظم  بابل  بجامعة  الآداب 
�صلمان ق�له اإن« فرق التنقيب يف 
الديلم،  تل  م�قع  الآثار يف  ق�صم 
اأحد  عن  الك�صف  من  متكنت 
دلبات  الرئي�صة ملدينة  املداخل 
جمم�عة  على  والعث�ر  الأثرية، 

من القطع الأثرية بعد عام كامل 
الأثري  امل�قع  يف  التنقيب  من 
الغم��ض عن  باإزالة  اأ�صهم  الذي 
اجلزء املفق�د من تاريخ املدينة 

الأثرية«.
واأو�صح اأنه«مت العث�ر ولأول مرة 
الن�ص��ض  من  جمم�عة  على 
ال�ص�مرية  باللغة  امل�صمارية 
من  جمم�عة  على  منق��صة 
الآجرات )الطاب�ق( �صمن اجلدار 
املحيط باملعبد«، من�هااً اإىل اأن 
يف  غاية  تعد  الكت�صافات  هذه 
لت�ثيقها حقائق علمية،  الأهمية 
مرة  لأول  احل�ص�ل  مقدمتها  يف 
يثبت  ملم��ض  مادي  دليل  على 
بقايا  بالفعل  اأن هذا امل�قع ه� 

مدينة دلبات الآثرية.
املعبد  اأن«  اإىل  �صلمان  ولفت 
هذا  تنقيبات  يف  املكت�صف 
اورا�ض  الإله  معبد  ه�  امل��صم 
الذي يعد الإله الرئي�ض للمدينة، 
امللك  ه�  �صيده  من  وان 
ال�صاللة  مل�ك  اأحد  )كريكالزو( 
بابل  يف  حكمت  التي  الكي�صية 
قبل  الثاين  الألف  منت�صف  عند 

امليالد«.
ال�صابقة  الأدلة  اأن«  اإىل  واأ�صار 
كانت  امل��ص�ع  هذا  ب�صاأن 
حمط �صك لدى الآثاريني، ك�نها 
اأخذت من ن�ص��ض مل يتم العث�ر 
عليها يف هذا امل�قع عن طريق 
تنقيبات اآثرية، بل جلبت من قبل 

يدي  بني  لتقع  املنطقة  اأهايل 
خالل  ر�صام(  )هرمز  الآثاري 
امليالدي  ع�رص  التا�صع  القرن 
تنقيبات  باأول  قام  اثرها  وعلى 

اآثرية غري علمية يف امل�قع«.
واأكد اأن«البعثة التنقيبية يف جامعة 
عديدة،  اآثرية  قطعا  وثقت  بابل 
وك�رص  فخارية  األ�اح  بينها  من 
من قطع ذهبية وا�صكال نحا�صية 
وفخاريات،  ا�صطوانية  واأختام 
والعديد من املقتنيات الآثرية«، 
التي  اأبـرز املع�قات  اأن  م�صيفااً 
متثلت  التنقيب  عمليات  ت�اجه 
املـالـيـة  الـتـخـ�صـيـ�صـات  بقلة 
�صري  تاأخري  فــي  تـ�صـبـب  مـمـا 

الأعمال.

الديلم  تل  اأن«م�صاحة  واأ�صاف 
تبلغ نح�170 دومنا تقريبا جن�ب 
الكفل،  ناحية  احللة،  مدينة 
يعرف  اإذ  �صميج،  اأب�  مقاطعة 
)تل  با�صم  حمليا  امل�قع  هذا 
مدينة  بقايا  ه�  الذي  الديلم(، 
با�صم  عرفت  قدمية  عراقية 
اإىل  تاريخها  ويع�د  )دلبات(، 
و�ص�ل  ال��صيط  البابلي  الع�رص 

اإىل ع�رص فجر ال�صاللت«.
الأمم  منظمة  اأن  اإىل  ي�صار 
والعل�م  للثقافة  املتحدة 
�صهر  يف  )ي�ن�صك�(اأدرجت 
بابل  مدينة  املا�صي  ج�يلية 
الرتاث  م�اقع  �صمن  العراقية 
ا�صرتطت  اأنها  بيد  العاملي، 

ب�رصوط  العراق  التزام  يتم  اأن 
املنظمة واإزالة املخالفات، ومت 
من  فيفري  �صهر  حتى  اإمهاله 

العام احلايل.
ملي�ن   250 مبلغ  العراق  ور�صد 
دولر لإزالة التغيريات، واأبرزها 
اأنب�ب النفط وق�رص �صدام الذي 
اإىل  اإ�صافة  الآثار  قرب  �صيده 
الزحف العمراين وامل�صتنقعات.

يف  املالية  اللجنة  وخ�ص�صت 
 60 مبلغ  حينها،  الن�اب  جمل�ض 
دولر(،  دينار)50ملي�ن  مليار 
واأكدت اأن املبلغ خالل الأع�ام 
 200 �صيك�ن  املقبلة،  اخلم�صة 

مليار دينار.
 وكالت 
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وكالت

الثاين  اأبوظبي  موؤمتر  وي�سعى 
للمخطوطات الذي يقام على مدار 
يومي 17 و18 فرباير )�سباط( اإىل 
خالل  من  عملية  حلول  تقدمي 
الإ�سكاليات  من  طرحه ملجموعة 
تواجه  التي  الفنية  والتحديات 
العاملني يف جمال حفظ وحتقيق 
رفع  يف  ي�سهم  مبا  املخطوطات، 
التي  التاريخية  الكنوز  هذه  قيمة 
نقلت اإلينا مكنون املعرفة العربية 
ومنها انت�رشت حول العامل، ح�سب 

بيان للدائرة.
للموؤمتر  الفتتاحية  كلمته  ويف 
بالإنابة  التنفيذي  املدير  قال 
دائرة  يف  الكتب  دار  لقطاع 
الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، عبد 
موؤمتر  "اإن  علي:  اآل  ماجد  اهلل 
بات  للمخطوطات  الثاين  اأبوظبي 
الباحثني  نخبة  من�سة جتمع  ميثل 
واخلرباء واملخت�سني من خمتلف 
ومناق�سة  للبحث  العامل  اأرجاء 
املخطوطات  على  احلفاظ  �سبل 
مع  ين�سجم  مبا  حتقيقها،  وكيفية 
وال�سياحة  الثقافة  دائرة  جهود 
على  املحافظة  يف  اأبوظبي،   –
من  يحتويه  وما  والرتاث  التاريخ 
واإرث  ومعلومات  خمطوطات 
خمتلف  يف  متنوع  وفكري  علمي 

املجالت".

الأمة  "متتلك  علي:  اآل  واأ�ساف 
خمطوطاً  فكرياً  اإرثاً  العربية 
التي  واملعارف،  العلوم  �ستى  يف 
التي  واحل�سارة  اأزمنتها  حددت 
الدرا�سات  وركزت  اإليها،  تنتمي 
فهر�ستها  كيفية  على  الأوىل 
هذه  اأ�سهمت  حيث  وتوثيقها، 
اأماكن  على  التعرف  يف  اجلهود 
حفظ املخطوطات وكيفية تتبعها. 
اأن  ونوؤكد من خالل هذا املوؤمتر 
غاية  يف  املخطوط  �سناعة  علم 
الأهمية لدوره يف التاأكد من تاريخ 
املخطوط وتقييم الن�سخ املتوافرة 
متهيداً لرتتيبها وفق الأ�س�س التي 

و�سعها علما التحقيق".
اإىل  بكلمة  علي  اآل  وتوجه 
امل�ساركني  واملخت�سني  اخلرباء 
"نتطلع  قال:  حيث  املوؤمتر  يف 
عملكم  اأوراق  اإىل  كبري  بف�سول 
الإ�سكاليات  �ستتناول  التي 
الرتاثي  الن�س  حتقيق  يف  العامة 
واجلغرايف  واللغوي  والتاريخي 
للمخطوطات،  والعلمي  والأدبي 
على  قرب  وعن  اأكرث  والتعرف 
التي  املخطوطات  حتقيق  كيفية 
لدرا�سة  الأوىل  امل�سادر  من  تعد 
والإن�سانية  الجتماعية  العلوم 

واجلغرافية".
�ست  املوؤمتر  فعاليات  وتت�سمن 
جل�سات ت�سلّط ال�سوء على القيمة 
و�رشورة  للمخطوطات  التاريخية 

يف  ي�ساهم  مبا  ون�رشها،  حفظها 
حلفظ  املت�سافرة  اجلهود  دعم 
املخطوطات  وتوثيق  الرتاث 

وتاريخها، وحمايتها من الّتلَف.
تفا�سيل جل�سات اليوم الأول

ثالث  انعقاد  الأول  اليوم  �سهد 
اجلل�سة  وكانت  رئي�سية،  جل�سات 
عامة  "اإ�سكاليات  بعنوان  الأوىل 
التي  الرتاثي"،  الن�س  حتقيق  يف 
ب�سار  العراقي  الدكتور  اأدارها 
الدكتور  مب�ساركة  معروف،  عواد 
اململكة  من  الدخيل  نا�رش  حمد 
والأ�ستاذ  ال�سعودية،  العربية 
اململكة  من  اجل�سار  �سالح 
اأنور  والدكتور  ال�سعودية،  العربية 
الأردنية  اململكة  من  �سويلم  اأبو 
الأ�ستاذ  اإىل  بالإ�سافة  الها�سمية، 

يو�سف ال�سناري من م�رش.
الأوىل  اجلل�سة  وناق�ست 
والتحريف،  الت�سحيف  اإ�سكاليات 
وتعدد  العنوان  وا�سطرابات 
املَحِقق  تدخل  وحدود  الروايات، 
اإىل  بالإ�سافة  امُلَحَقق،  الن�س  يف 
املخطوطات  حتقيق  اإ�سكاليات 

املجهولة.
اجلل�سة  مدير  اأ�ساد  جانبه  ومن 
عواد  ب�سار  الدكتور  الأوىل 
الإمارات  دولة  بجهود  معروف 
وال�سياحة  الثقافة  بدائرة  ممثلة 
يف  احلثيثة  جلهودها  اأبوظبي   –
التلف  من  الرتاث  هذا  حفظ 

القادمة،  الأجيال  اإىل  واإي�ساله 
هوية  ،املخطوطات  اأّن  معترباً 
اأنحاء  يف  جتاربها  وخزين  الأمة 
الإن�سانية،  املعارف  من  �ستى 
همم  ينمي  الذي  الرتاث  وهي 
�سبابنا وي�سقل انتمائهم ومت�سكهم 

برتاث الأجداد".
على  الثانية  اجلل�سة  وركزت 
اإ�سكاليات حتقيق الن�س اجلغرايف، 
الدكتور عبداهلل  الأ�ستاذ  مب�ساركة 
والدكتور  الكويت،  من  الغنيم 
عمرو عبدالعزيز منري من م�رش، 
من  ال�رشيحي  عبداهلل  والأ�ستاذ 
عيد  املهدي  والدكتور  اليمن، 

الأردنية  اململكة  من  الروا�سية 
الها�سمية.

وتطرقت هذه اجلل�سة اإىل موا�سيع 
متعددة اأبرزها، اإ�سكاليات حتقيق 
والن�س  اجلغرافية،  اخلرائط 
والغرائبي،  الواقعي  بني  اجلغرايف 
التكرار  اإ�سكاليات  جانب  اإىل 
والتحريف  الت�سحيف  عن  الناجم 
العربية،  املعاجم  يف  والرتجمة 
بني  املحقق  اجلغرايف  والن�س 

الأ�سل املفقود واملنقول.
حملت  فقد  الثالثة  اجلل�سة  اأّما 
الن�س  حتقيق  "اإ�سكاليات  عنوان 
من  كل  فيها  و�سارك  الأدبي"، 

من  ال�سبيب  اأحمد  الدكتور 
اإبراهيم  والأ�ستاذ  ال�سعودية، 
والدكتور  ال�سعودية،  من  احلقيل 
اململكة  من  الفجاوة  عمر 
والدكتور  الها�سمية،  الأردنية 
اأي�ساً من اململكة  اإبراهيم  حممد 
فيها  وناق�سوا  الها�سمية،  الأردنية 
غري  ال�سواهد  تخريج  اإ�سكالية 
الأدبي  الن�س  و�سحة  املن�سوبة، 
يف امل�سادر التاريخية امل�سطربة 
الرواية، واإ�سكالية الرواية الوحيدة 
ال�سعري  للديوان  واملتعددة 
حتقيق  واإ�سكاليات  القدمي، 

املف�سليات والأ�سمعيات.

حتت عنوان "اإ�شكاليات وروؤى"

انطالق فعاليات موؤمتر اأبوظبي الثاين للمخطوطات يف منارة ال�سعديات
انطلقت فعاليات موؤمتر اأبوظبي الثاين للمخطوطات الذي تنظمه دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي، اأول اأم�س حتت عنوان "اإ�شكاليات وروؤى"، يف منارة 

ال�شعديات، و�شط ح�شور وا�شع من امل�شوؤولني والباحثني والأكادميينَي واملحققني الفنيني من منطقة اخلليج العربي والعامل العربي.

للكاتب الفرن�شي �شريج مي�شرتي

»�ساهد«.. نظرة على ماآ�سي احلرب
�سريج  الفرن�سي  الكاتب  جمع 
ال�سور  من  جمموعة  مي�سرتي، 
وماآ�سي  اآلم  توثق  التي  النادرة 
يف  الأوىل،  العاملية  احلرب 
»�ساهد«،  عنوان  حملت  رواية 
م�سورة  �سهادة  للقارئ  لتقدم 
�سور  األبوم  �سكل  يف  الورق  على 
ترتجم  ر�سيقة  بكلمات  ي�رشح 
ال�سور  تت�سمنها  التي  امل�ساعر 
ت�سوير  م�ساهري  �سورها  التي 
جريدا  »الإ�سباين  مثل  احلروب 
مواليد  من  كابا،  وروبرت  تارو، 
ليقدموا  فريدمان«،  اإندري 
ذخرية  مي�سرتي  �سريج  للكاتب 
لقطة   4500 قدرها  ال�سور  من 
من اأندر واأجمل لقطات احلروب 

رغم ق�سوتها.

اأبعاد ال�شورة

التي  »�ساهد«  رواية  وتكت�سب 
�سريج  الكاتب  فيها  ي�رشد 
احلرب  توثق  حكايات  مي�سرتي، 
�سوق  يف  اأهميتها  الإ�سبانية، 
الكتب امل�سورة من اأهمية ال�سور 
يف  جميعاً  م�سوروها  قتل  التي 
احلرب،  بر�سا�س  ال�سباب  �سن 
املقاتلني  معاناة  وثقوا  حيث 
والالجئني وال�سيا�سيني، اإبان فرتة 

حكم الدكتاتور الإ�سباين فرانكو، 
يف  الأهلية  احلرب  زمن  وخا�سة 
قدمت   ،»1939-1936« اإ�سبانيا 
رواية »�ساهد« وم�سات مرتابطة 
مالمح  تُظهر  ب�سكل  ومت�سل�سلة 
الرواية  لتنتهي  املعاناة،  واأبعاد 
التي ج�سدها اأ�سخا�س حقيقيون، 
بني م�سورين م�سهورين يف اأوروبا 
احلروب،  م�سوري  اأمهر  باأنهم 
ال�سور  وثقت  �سحايا  وبني 
حلظات  اأو  نهايتهم  حلظات 
اأحيان قليلة  املعاناة والأمل، ويف 
اأن  بعد  املوت  من  الفرار  حلظة 
وجميعها  جديد،  عمر  لهم  كتب 
الكاتب  يتجاهلها  مل  حلظات 
�سريج مي�سرتي، واأمعن يف ت�رشيح 
�سمعه  ما  و�رشد  �سورتها  اأبعاد 
وثقوا  الذين  من ورثة امل�سورين 

هذه اللحظات بلقطاتهم.
ال�شورة الكاملة

ول تتوقف حدود الإبداع يف رواية 
»�ساهد« عند ال�سور وال�رشح، بل 
يزيد من قيمتها الفنية الربط بني 
اأبطال ال�سور وتقدمي �سورة �سبه 
كاملة عن حياتهم وظروفهم وقت 
جعلت  اأخرى  وتفا�سيل  احلرب 
اأبطال الرواية احلقيقيني  ح�سور 

تكون  رمبا  ف�سولها،  على  طاغياً 
واملعلومات  ال�سحف  ق�سا�سات 
الذي  الأ�سفر  الورق  يف  الواردة 
نحت الزمن جزءاً من روعته �سبب 
هذا املذاق التاريخي الذي اأكمل 
عذوبتها،  واأمت  الرواية  مالمح 
الرواية  يـ»�ساهد«  القارئ  فجعل 

ول يقراأها.

معاٍن ومبادئ

واأبطالها  الرواية  �سور  اأن  ورغم 
حول  تدور  بالكامل  وتفا�سيلها 
اأوروبا  يف  الأهلية  احلرب 
�سريج  الكاتب،  اأن  اإل  واإ�سبانيا، 
وتفا�سيل  اأفكاراً  ن�سج  مي�سرتي، 
لرت�سيخ  والف�سول  احلكايات  بني 
�سائدة  ومعتقدات  ومبادئ  معاٍن 
احلقبة  تلك  حول  اأوروبا  يف 
الدرامية،  واأحداثها  التاريخية 
والت�سامح،  »العدالة،  مثل 
والأخوة،  والدميقراطية، 
مكت�سبات  وجميعها  والحتاد«، 
والإ�سبان  عموماً  الأوروبيني 
على وجه اخل�سو�س من �سنوات 
النزاع، واحلروب العاملية »الأوىل 

والثانية«.
وكالت 

لإيلينا فريانتي

املراهقة املوؤملة عامل نابويل وطبقاته االجتماعية
تلقف  كبري،  بحما�س 
رواية،  الإيطايل  اجلمهور 
الأخرية  فريانتي،  اإيلينا 
التي تعالج فرتة املراهقة 
املوؤملة لفتاة يف الـ12 من 
التي  واحليثيات  عمرها 
على  متردها  يف  تعجل 

اأ�رشتها وحميطها.
حققت  اأن  لفريانتي  �سبق 
تناولها  عرب  �سهرة 
عن  مماثلة  مو�سوعات 
والعالقات  ال�سداقة 
اأن ما مييز  الأ�رشية، غري 
كتابها اجلديد هو ت�رشيحه 
وطبقاته  نابويل  لعامل 
والذهنيات  الجتماعية 

ال�سائدة يف املدينة.
كتبت   2005 عام  يف 
بعنوان  مقالً  فريانتي 
كانت  بوفاري  »مدام 
والدتي«، ك�سفت فيها عن 
دوماً،  اأقلقتها  ت�ساوؤلت 
اإذا كانت والدتها  حول ما 
حمبطة  اأفكار  راودتها 
كبطلة »غو�ستاف فلوبري«، 
الت�ساوؤل  واأجابت عن هذا 
هذا  لقبح  »يا  بالقول: 

الطفل!«.
»احلياة  الأخرية  روايتها 
�سوف  للبالغني«  الكاذبة 
الفكرة،  بتلك  ت�ستهل 
جيوفانا،  ق�سة  وت�رشد 

الفتاة الودودة املطيعة يف 
تعي�س يف  والتي  الـ12  �سن 
حي عائد للطبقة الو�سطى 

يف نابويل.
ال�سمع  ت�سرتق  الفتاة 
يقارنها  والدها  على 
التي  فتوريا،  ب�سقيقته، 
و�سفها  يجري  ما  غالباً 
عليه  »تنطبق  ب�سخ�س 
والقبح«،  الب�ساعة  �سفتا 
تعجل  �سوف  تلك  كلماته 
ترمي  اأحداث  �سل�سلة  يف 
من  حالة  يف  بجيوفانا 
يجري  فيما  ال�سطراب، 
عن  تدريجياً  الك�سف 
الرواية  العائلة.  تداعي 
عن  حية  بذكريات  مليئة 
املراهقة،  اإحراجات 
الكاتبة  خاللها  من  تر�سم 
�سن  من  جيوفانا  حياة 
عاماً،   16 اإىل  عاماً   12
لطيفة  فتاة  من  وتطورها 
تع�سق والديها اإىل مراهقة 
يف  متعة  جتد  عدوانية 
حتقري الذات واإزعاج حياة 

كل من حولها.
ي�سكل  املو�سوع  هذا 
للكاتبة  خ�سباً  مرتعاً 
املراهقة  �ست�سور  التي 
عن  ف�ساًل  بتجاذباتها 
ال�ساحقة  عواطفها 
وبا�ستح�سار  اخلاطئة. 

والأولويات  املخاوف 
ا�سمحالل  تتبع  املتبدلة، 
اجليا�سة  امل�ساعر  تلك 
اأ�سكال  اإىل  وحتولها 
والأ�سباب  النفاق  من 
تربز  فيما  امل�سو�سة، 
وعاداتهم  الأهل  نواق�س 

التي تنقل لالأطفال.
هو  اأي�ساً  العائلة  ت�ستت 
الكاتبة  عاجلته  مو�سوع 

الن�ساء  وكانت  قبل،  من 
فيه.  حمورية  �سخ�سيات 
�سوف  ال�سخ�سيات  تلك 
والختفاء  الظهور  تعاود 
تتطور  فيما  الرواية،  يف 
وتنتقل  جيوفانا  �سخ�سية 
من ال�سعور بانعدام الأمان 
املحبط  الذاتي  والتحليل 

اإىل القبول والر�سا.
وكالت 



الأربعاء 19 فيفري   2020  املوافـق  ل 25 جمادى الثاين  1441ه ثقافة17
اأدباء و�صخ�صيات ثقافية ينعون الراحل :

�ستبقى حيا يف قلوبنا يا عيا�ش يحياوي

حكيم مالك 

م�صرية اأدبية وفكرية 
عابرة للقارات 

من  يحياوي  وعيا�ش 
بعني   1957 مواليد 
اخل�رضاء بامل�شيلة  �شاعر 
وباحث واإعالمي جزائري 
مقيم يف الإمارات العربية 
 .1998 منذ  املتحدة 
يف  ا�شتغل   واأن  له  �شبق 
»ال�رضوق  اأ�شبوعيتي 
»ال�رضوق  و  العربي« 
عدة  يف  »وكتب  الثقايف 
قبل  جزائرية  �شحف 
الإمارات  نحو  هجرته 
 . املتحدة  العربية 
الق�شم  رئي�ش  ثم  حمرر 
»اخلليج«  يف  الثقايف 
.2007 حتى  بال�شارقة 
هيئة  يف  الباحثني  كبري 
والرتاث  للثقافة  اأبوظبي 
حما�رض   .2007 منذ 
ال�شعر«  »اأكادميية  يف 
العديد  له  اأبوظبي.  يف 
ال�شعرية  املوؤلفات  من 
 »: يف  واملتمثلة  والنرثية 
عا�ش  الذي  ان�شطارات 
بدوي  »تباريح  �شهوا«/ 
من  »�شعراء  متجول«/ 
خلوجيات«/   الظفرة«/ 
وجه  يف  »تاأمل  ديوان 
 ،1982 عام  الثورة« 
الأر�ش  »عا�شق  وديوان 
 /  1986 عام  وال�شنبلة« 
القلب  »مايراه  وديوان 
احلايف يف زمن الأحذية« 
»لقب�ش«      /2000 عام 

حلليب  ذاتية  �شرية 
/«في�شبوكيات«  الطفولة 
على  مت�شي  اأفكار 
»�شرية   / قمتني  حبل 
موروث  يف  جولة  مكان«. 
واجلغرافيا  الإن�شان 
العربية  الإمارات  بدولة 
  2004 �شنة  املتحدة. 
عن دار اخلليج بال�شارقة 
/«ابن طاهر:�شاعر القلق 
تاأويلية  درا�شة   - واملاء« 
 -2004 �شنة   - الن�ش  يف 
)فاز  »البيان«دبي  مطابع 
عن  كتاب  اأح�شن  بجائزة 
معر�ش  يف  الإمارات 

للكتاب  الدويل  ال�شارقة 
2004(./«العالمة  �شنة 
درا�شات   -« والتحولت 
والكتابة  املجتمع  يف 
 2006 �شنة  الإمارات  يف 
وفاز بجائزة اأح�شن كتاب 

الإمارات يف معر�ش  عن 
للكتاب  الدويل  ال�شارقة 
�شنة 2006(./«اأول منزل« 
وحوارات  درا�شة   -
مثقفا   50 طفولة  حول 
مطابع   - الإمارات  من 
)فاز  دبي  »البيان« 
عن  كتاب  اأح�شن  بجائزة 
معر�ش  يف  الإمارات 
للكتاب  الدويل  ال�شارقة 
/«�شلمى   )2007 �شنة 
الإمارات«  �شعراء  جدة 
�شريتها  يف  مقاربة   -
وق�شيدتها  ال�شعبية 
�شنة  اأبوظبي  اليتيمة 

ال�شاي«  /و«قمر   2008
»ال�شهم   /.2008 عام 
انتبهوا  مثقفون  الأبكم 
عام  وكتبوا«  لعبوره 
/«العادات   .2010
القولية يف ال�شعر النبطي 

مقامات  بالإمارات«. 
وم�شارات  الأمومة 
الفجر  دار  اجلمال. 
/ديوان   2014 اأبوظبي 
»جزر الإمارات املحتلة«، 
اأكادميية  اإ�شدارات  من 
ال�شعر، اأبوظبي. ولقد نال 
العوي�ش  »جائزة  الراحل  
لالإبداع الأدبي » بدبي يف 
عام 2015 . ورعى  الفقيد 
اجلائزة  من  ن�شختني 
ال�شعرية الوطنية  »لقب�ش 
لل�شعر اجلزائري«  والتي 
الكلمة  جمعية  اأ�رضفت 
على  والإعالم  للثقافة 

منذ  وتوزيعها  تنظيمها  
�شنة 2013  الأوىل  دورتها 
اإل اأنها توقفت لظروف . 

بن دودة : برحيلك 
 يا يحياوي يفقد 

الو�صط  الثقايف 
اجلزائري والعربي 

اإحدى قاماته 

 واأكدت وزيرة الثقافة اأنه 
يحياوي،   عيا�ش  برحيل 
الثقايف  الو�شط   يفقد 
اجلزائري والعربي اإحدى 
القامات الأدبية والفكرية 
التي كتبت عن الرتاث وعن 
العالقات الإن�شانية والتي  
اجلزائرية  الثورة  اأهدت 
فهو   ... مميزا  �شعرا 
�شاحب رائعة » اأنا الوطن 
كان  فلقد  الذات..«  واأنا 
يف  الباحثني  اأي�شا  كبري 
وال�شياحة  الثقافة  »دائرة 
 ،2007 منذ  اأبوظبي«  يف 
»اأكادميية  ا يف  وحما�رض 
ال�شعر« و تقدمت  وزيرة 
الثقافة بعد هذه الفاجعة 
التعازي  باأحر   الأليمة 
ولالأ�رضة  الفقيد  لأ�رضة 
راجية  والأدبية،  الثقافية 
من اهلل  عز وجل اأن يغفر 
جناته  ف�شيح  وي�شكنه  له 
ال�شرب  وذويه  اأهله  ويلهم 
وال�شلوان . اإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون.

الدكتور عمار بن 
زايد: من قرير العني 

يا »عيا�ش » فاإن 
من اأحبوك حيا لن 

ين�صوك ميتا

والأ�شتاذ  ال�شاعر  وقال 
بن  عمار  والدكتور 
يا  رحلت  حقا  هل  زايد 
تقول  كنت  ؟    »عيا�ش« 
 ! اللقاء  اإىل  اأتوق  كم  يل: 
اأيام  جل�شات  اإىل  م�شتاق 
يا  وحدك  ل�شت  زمان. 
مثلك  ..فاأنا  »عيا�ش« 
ن�شيان  ميكن  ل  م�شتاق. 
مبقهى  �شباح  كل  لقائنا 
�شاحة  قبالة  الزاوية 
نرت�شف  احلرا�ش  بلدية 
قراءة  ونتبادل   ، القهوة 
الأ�شعار بح�شور اأ�شتاذك 
�شابا  . كنت  علي عجراد 
يافعا حينها بثانوية عبان 
على  مقبال   ، رم�شان 
وكان   ، ب�شغف  احلياة 
مب�شتقبل  احللم  ومي�ش 
عينيك  يف  يتالألأ  زاهر 
 .. وا�شتغلَت  وتخرجَت   .

ينهار  حلمك  راأيت  وملا 
خيبتك  وكربت   ، اأمامك 
هاجرت  اخليبات  بلد  يف 
بحثا  الطيور  تهاجر  كما 
حللمك  يت�شع  ف�شاء  عن 
ما  لك  وكان   ، و�شعرك 
اأردت . وملا طاب العي�ش 
ياأتيك غيلة  هاهو املوت 
التي  القلب  نافذة  من 
البعد م�رضعة  ظلت رغم 
والأ�شدقاء  الوطن  على 
قرير  والذكريات.من 
العني يا »عيا�ش » فاإن من 
ين�شوك  لن  حيا  اأحبوك 
ولكن  اجل�شد  ميتا.مات 
اآثارك يف حرفك ون�شلك 
واأ�شدقائك  وطالبك 
»اإن اهلل عنده علم  باقية. 
الغيث  وينزل  ال�شاعة 
ويعلم ما يف الأرحام وما 
تك�شب  ماذا  نف�ش  تدري 
غدا وما تدري نف�ش باأي 
عليم  اهلل  اإن  اأر�ش متوت 
خبري » �شدق اهلل العظيم 

.
ال�صاعر �صليمان 

جوادي : اأعزي نف�صي 
فيك اأيها املبدع 

اجلميل

�شليمان  ال�شاعر  وعرب   
بيت  ورئي�ش  جوادي 
عن  اجلزائري  ال�شعر 
�شدة تاأثره لرحيل عيا�ش 
هو  كم    « قائال  يحياوي 
موؤمل يا �شديقي يحياوي 
َ مَلْ األّب دعوتك  رحيلك ملمِ
لالإقامة معك اأ�شبوعا يف 
اأمدد  مل  مل   !! ظبي  اأبو 
حتى  بالإمارات  اإقامتي 
األتقيك !! فاجعة حقيقية 
الرفيق  اأيها  فراقك  خرب 
العزيز الغايل كان عزائي 
�شهر  بداية  يف  لقاوؤك 
امل�رضوع  لتد�شني  مار�ش 

الذي اأردته �شدقة جارية 
لأبناء عني اخل�رضاء التي 
اأعزي  ت�شكنك.  ظلت 
املبدع  اأيها  فيك  نف�شي 
تفقد  فاجلزائر  اجلميل. 
اأهم  من  واحدا  اليوم 
�شعرائها  واأبرز  مبدعيها 
واأكرب عا�شقيها اإنه املبدع 
اجلميل عيا�ش يحياوي واإذ 
اأتقدم  فيه  نف�شي  اأعزي 
املكتب  با�شم  و  با�شمي 
ال�شعر  لبيت  الوطني 
كافة  وا�شم  اجلزائري 
بخال�ش  اأ�رضتي   اأفراد 
لكافة  واملوا�شاة  التعازي 
لوالدته  عائلته   اأفراد 
عبد  واأخوه  الكرمية 
احلميد واأبنائه راجيا من 
اأن  قدرته  جلت  الباري 
يتغمده بوا�شع رحمته واأن 
واإنا  جناته  ف�شيح  ي�شكنه 

هلل واإنا اإليه راجعون.

الأديب رابح خدو�صي 
: رحمك اهلل  يا 

�صديقي  »عيا�ش 
»ونتمنى اأن تتحقق 

اأحالمك 

رابح  الأديب  وكتب 
�شفحته  على  خدو�شي  
»الفاي�شبوك  الر�شمية 
ال�شديق  اأكرب...  اهلل   «
عيا�ش  الباحث  الأديب 
احلياة  يفارق  يحياوي 
ظبي...حيث  اأبو  يف 
ا�شتقبلني و اأكرمني وجال 
وحدثني   .. املدينة  بي 
اإقامة  م�رضوعه  عن 
بامل�شيلة  ثقايف  متحف 
الوطنية  للراية  و�شارية 
.... مرتا   62 ارتفاعها 
رحمك  قراآنية  ومدر�شة 
عيا�ش...اإنا  �شديقي  اهلل 

هلل واإنا اليه راجعون.

تلقت  الأ�صرة  الثقافية اجلزائرية ، بكثري من احلزن نباأ التحاق املثقف الأديب وال�صاعر عيا�ش 
يحياوي اإىل جوار ربه بعد عار�ش �صحي  يف الإمارات العربية املتحدة عن عمر يناهز 63 �صنة 

،وبالتايل فربحيل عيا�ش  تفقد اجلزائر ا�صما لمعا يف ال�صعر والأدب والفكر  اجلزائري والعربي  
لذا فلقد �صكل  وفاة هذه القامة الأدبية املو�صوعية  �صدمة كبرية بالن�صبة لالأدباء واملثقفني 

اجلزائريني والعرب الذين تاأثروا كثريا لرحيله . 



قالت منظمة ال�صحة العاملية هذا 
اإنه قد مير 18 �صهرا قبل  الأ�صبوع 
فريو�س  �صد  فعلي  لقاح  اإ�صدار 
ال�صدد،  وبهذا  اجلديد  »كورونا« 
األرت« تقريرا  »�صاين�س  ن�رش موقع 
هذه  وراء  الكامنة  الأ�صباب  عن 
توافر  مع  حتى  الطويلة،  الفرتة 

اجلهود العاملية احلالية.
يف الن�صف الأول من �صهر جانفي، 
ت�صل�صل  علنا  ال�صني  �صاركت 
الكامل  الريبي  النووي  احلم�س 
RNA للفريو�س، املعروف ر�صميا 
وبداأت   19-COVID با�صم 
عمليات تطوير اللقاحات يف جميع 
اأنحاء العامل، مبا يف ذلك يف جامعة 
الأمريكية  واملعاهد  »كوينزلند« 
جانفي،  اأواخر  وبحلول  والأوروبية 
خارج  خمتربيا  الفريو�س  ُطّور 
معهد  قبل  من  مرة،  لأول  ال�صني 
وهي  ملبورن،  يف   Doherty
مرة،  ولأول  للغاية.  مهمة  خطوة 
اأخرى  بلدان  يف  باحثون  متكن 
من  حية  عينة  اإىل  الو�صول  من 

الفريو�س.
ميكن  العينة،  هذه  وبا�صتخدام 
 CSIRO خمترب  يف  للباحثني 
)خمترب �صحة احليوان الأ�صرتايل(، 
خ�صائ�س  فهم  عملية  يبا�رشوا  اأن 
الفريو�س، يف خطوة اأخرى حا�صمة 
�صمن اجلهد العاملي لتطوير لقاح 
وتاريخيا،  الفتاك  املر�س  �صد 
ا�صتغرقت عمليات تطوير اللقاحات 
مع  ولكن  �صنوات،   5 اإىل  �صنتني 
من  وال�صتفادة  عاملي،  جهد  بذل 
لقاحات  لتطوير  ال�صابقة  اجلهود 
للباحثني  ميكن  »كورونا،  فريو�س 
بكثري  اأق�رش  وقت  يف  لقاح  تطوير 
ول يوجد معهد واحد لديه القدرة 
اأو الت�صهيالت لتطوير لقاح مبفرده، 
اأكرث  تطوير  مراحل  اأي�صا  وهناك 
اأول،  النا�س  من  الكثري  يقدره  مما 
الفريو�س  نفهم خ�صائ�س  اأن  يجب 
)الب�رش(.  امل�صيف  لدى  و�صلوكه 
وللقيام بذلك، يجب تطوير منوذج 

حيواين.
وبعد ذلك، يجب اإثبات اأن اللقاحات 
ت�صيب  اأن  وميكن  اآمنة  املحتملة 
مناعة  من  ال�صحيحة  الأجزاء 
اجل�صم، دون الت�صبب يف اأية اأ�رشار 
اختبارات  اإجراء  ميكن  ثم  تذكر. 
قبل  حيواين،  منوذج  با�صتخدام 

وبعد  ال�رشيرية  الختبارات  تطبيق 
اللقاحات  ا�صتخدام  ميكن  ذلك، 
قبل  الختبارات  جتتاز  التي 
معاهد  قبل  من  بنجاح،  ال�رشيرية 
اإجراء  على  القدرة  لديها  اأخرى 
بعد  يتحدد  ومل  ب�رشية.  جتارب 
الختبارات.  �صيجري  ومن  اأين 
اختبار  املثايل  من  عام،  وب�صكل 
تف�صي  �صياق  يف  هذه  اللقاحات 
ثبت  اإذا  واأخريا،  احلايل.  املر�س 
�صيحتاج  وفعال،  اآمن  اللقاح  اأن 
الر�صمية  املوافقات  اجتياز  اإىل 
توفري  اأي�صا  و�صيلزم  الالزمة. 
التمويل ل�صنع اللقاح، قبل اأن ي�صبح 
خطوة  كل  وتواجه  للت�صليم  جاهزا 
من خطوات تطوير اللقاح حتديات 

حمتملة، وفيما يلي اأهمها:
لبتكارات  الدويل  التحالف  �صارك 
اأوليتني:  خطوتني  للوباء،  التاأهب 
حتديد خ�صائ�س الفريو�س احلايل، 
ثم الختبار قبل ال�رشيري للقاحات 

حمتملة.
معهد  اأن  من  الرغم  وعلى 
دور  لها  كان  وغريه،   Doherty
»كورونا«  فريو�س  عزل  يف  فعال 
هي  التالية  اخلطوة  فاإن  اجلديد، 
حتى  منه،  كبرية  كميات  اإن�صاء 
من  يكفي  ما  العلماء  لدى  يكون 
ويت�صمن  عليها.  للعمل  العينات 
ذلك اإمناء الفريو�س يف املخترب يف 
ظروف اآمنة ومعقمة، ب�صكل خا�س 
تطوير  يف  التايل  التحدي  ويتمثل 
البيولوجي  النموذج  �صحة  وتاأكيد 

هذا  و�صيكون  للفريو�س.  املنا�صب 
منوذجا حيوانيا يقدم لنا اأدلة على 
»كورونا«  فريو�س  ت�رشف  كيفية 
ال�صابق  العمل  وقدم  الب�رش  لدى 
انت�رش خالل  الذي  »ال�صار�س«،  مع 
ال�صني،  يف  و2003   2002 عامي 
وطور  عليه.  للبناء  جيدا  اأ�صا�صا 
ملر�س  بيولوجيا  منوذجا  العلماء 
»ال�صار�س«، م�صتخدمني القوار�س، 
الأ�صلي  امل�صيف  لتحديد 

للفريو�س: اخلفافي�س.
-COVIDو »ال�صار�س«  وت�صارك 
من   %90 اإىل   80 نحو  اجلديد،   19
جتربة  فاإن  لذا،  اجليني.  الرمز 
اأمال  هناك  اأن  تعني  »ال�صار�س« 
وا�صحا باأن النموذج احلايل، ميكن 
للعمل  انطالق  كنقطة  ا�صتخدامه 

على فريو�س »كورونا«.
احتمالية  هناك  اإن  القول  وميكن 
 19-COVID ي�صتمر  باأن  قوية 
التكيف،  اأثناء  خا�صة  التحور،  يف 
النتقال  ثم  اآخر،  حيوان  مع  اأول 
اإن�صان والآن، اتخذ  اإىل  من حيوان 
م�صتمر  انتقال  يف  مهمة  خطوة 
ي�صتمر  وبينما  لآخر.  اإن�صان  من 
فاإنه  النا�س،  اإ�صابة  يف  الفريو�س 
وهو  ال�صتقرار،  من  ب�صيء  مير 
قد  التي  الطفرة،  عملية  من  جزء 
من  خمتلفة  اأجزاء  يف  تختلف 

العامل، لأ�صباب متنوعة.
ما  ال�صكانية،  الكثافة  ذلك  وي�صمل 
يوؤثر على عدد الأ�صخا�س امل�صابني 
وعدد الفر�س، التي تُتاح للفريو�س 

ليتحّور. وقد يوؤثر التعر�س امل�صبق 
على  الأخرى  »كورونا«  لفريو�صات 
يوؤدي  العدوى، ما قد  انت�صار  مدى 
ت�صبه  خمتلفة،  �صاللت  ظهور  اإىل 
املو�صمية  الإنفلونزا  كبري  حد  اإىل 
لذا، ينبغي موا�صلة العمل مع اأحد 
الفريو�س، لإعطاء  اأحدث �صاللت 

اللقاح فر�صة اأكرب ليكون فعال.
العمل،  هذا  بكل  القيام  ويجب 
للجودة  �صارمة  �رشوط  ظل  يف 
مع  توافقه  ل�صمان  وال�صالمة، 
العاملية،  الت�رشيعية  املتطلبات 
ول�صمان �صالمة العاملني واملجتمع 

ككل.
ت�صنيع  يتمثل يف  اآخر  وهناك حتد 
الالزمة  الفريو�س،  من  الربوتينات 
ممت  لتطوير لقاحات حمتملة. و�صُ
هذه الربوتينات خ�صي�صا للح�صول 
على ا�صتجابة مناعية عند تناولها، 
لدى  املناعة  لنظام  ي�صمح  ما 
من  احلماية  بتوفري  ال�صخ�س 

العدوى يف امل�صتقبل.
التطورات  فاإن  احلظ،  وحل�صن 
الربوتينات  فهم  يف  احلديثة 
ووظائفها،  وهيكلها  الفريو�صية، 
يف  بالتقدم  العمل  لهذا  �صمحت 

جميع اأنحاء العامل ب�رشعة كبرية.
تطوير  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
ولي�س  �صخمة  مهمة  فعال،  لقاح 
ع�صية  بني  يحدث  اأن  ميكن  اأمرا 
ُخّططت  اإذا  ولكن  و�صحاها. 
العمليات ب�صكل جيد، ف�صيكون ذلك 

اأ�رشع بكثري مما �صهدناه �صابقا.
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فائدة غري متوقعة 
ال�صتخدام �صودا اخلبز

تناول �صودا اخلبز يقلل  اأن  الطبية يف جورجيا  الكلية  اكت�صف علماء من 
بدرجة كبرية من التهابات اأمرا�س املناعة الذاتية.

ال�صودا حتفز  اأن  بينوا  الباحثني  باأن   »MedicalXpress« موقع  ويفيد 
اإفراز كمية كبرية من حم�س املعدة ال�رشوري له�صم الطعام. وي�صاعد هذا 
الذي  الطحال  العبء على  ويقل�س  البكترييا املر�صية  احلم�س على قتل 
اأن  الختبارات  نتائج  وبينت  امليكروبات.  املناعة �صد  تعزيز  ي�صاهم يف 
الفئران التي اأعطيت حملول ال�صودا انخف�س لديها عدد اخلاليا املناعية 
التي تثري رد فعل اللتهابات. كما تزيد ال�صودا من عدد اخلاليا امل�صادة 
كانت  التي  الفئران  الكلى عند  ا�صتعادة وظيفة  و�صاعدت يف  لاللتهابات، 
تعاين من مر�س مزمن، وتقلل من خطر الإ�صابة باأمرا�س القلب والأوعية 
ا�صطرابات  الذاتية  املناعة  اأمرا�س  وت�صمل  العظام.  وه�صا�صة  الدموية 
يف اجلهاز املناعي، ت�صبب اإنتاج اأج�صام وخاليا ملفاوية م�صادة لأن�صجة 

اجل�صم ال�صليمة.

اأف�صل 5 مواد غذائية 
حلرق الدهون

بفعالية  الدهون   حرق  ميكنها  منتجات   5 وال�صحة  التغذية  خرباء  حدد 
الإن�صان ون�رش موقع قناة  الغذائي يف ج�صم  التمثيل  كبرية وحت�صني عمل 
»РЕН ТВ« التلفزيونية الرو�صية نتائج درا�صة حددت املواد التي ت�صاعد 

على حرق الدهون وتخفي�س الوزن لدى مر�صى ال�صمنة:
الغذائية  بالألياف  الثمرة  هذه  لغنى  )احلر�صوف(:  �صوكي  الأر�صي   -1
الكولي�صرتول يف  ن�صبة  وتنظم  ال�صفراء  اإنتاج  تن�ّصط  الأك�صدة،  وم�صادات 

الدم. كما اأنها مادة مدرة للبول ومزيلة لالحتقان.
2- غريب فروت: فاكهة منخف�صة ال�صعرات احلرارية ومتنع الإفراط يف 

تناول الطعام وتنظم ن�صبة ال�صكر يف الدم.
كتلة  من  ويزيد  الغذائي  التمثيل  تنظيم  على  ي�صاعد  اللنب:  م�صل   -3

الع�صالت يف اجل�صم.
4- ال�صاي الأخ�رش: مفيد جدا لعمل الكبد ووقايته من الأمرا�س.
5- الفلفل الأحمر احلار: ينقي ال�رشايني وين�صط الدورة الدموية.

مادة غذائية متنع االإ�صابة 
بال�صرطان وتوقف منوه!

نوع معني ميكن  اأحما�س دهنية من  تناول  اأن  اأمريكيون  وجد علماء 
اأي�صا ون�رشت جملة  اأن مينع الإ�صابة بال�رشطان واأن يوقف انت�صاره 
 3 اأوميغا  تناول  فائدة  على  اأكدوا  العلماء  اأن   »MedicalXpress«

لتفادي الإ�صابة بالأورام اخلبيثة وتطورها اإن وجدت لدى الإن�صان.
وقال اخلرباء، اإن تناول اأوميغا 3 ي�صاعد اجل�صم على اإنتاج الكانابينويد 
و�صاعدت  )الأي�س(.  الغذائي  التمثيل  عملية  خالل  والإيبوك�صيدات 
اأوميغا  من  بتن�صيط  اجل�صم  اأنتجها  التي  الكيميائية،  املركبات  هذه 
3، على قتل اخلاليا ال�رشطانية لدى فئران التجارب، واأبطاأت تكوين 
اأن الكانابينويد  اأوعية دموية جديدة مرتبطة باأن�صجة �رشطانية كما 
والإيبوك�صيدات، قمعت هجرة اخلاليا امل�صابة بال�رشطان اإىل اأن�صجة 
اأخرى يف اجل�صم واأوقفت امل�صاعفات اخلطرية التي ي�صببها مر�س 
ال�رشطان عادة يذكر اأن املاأكولت البحرية وبذور الكتان تعد من اأهم 

م�صادر اأوميغا 3.  

ملاذا ي�صتغرق تطوير لقاح �صد 
»كورونا« القاتل وقتا طويال؟

ال�صجائر االإلكرتونية ت�صبب ال�صرطان!
الدولية  اجلمعية  علماء  اأعلن 
مدينة  يف  الأ�صنان  لأطباء 
فريجينيا  بولية  الإ�صكندرية 
ال�صجائر  اأن  الأمريكية، 
خطر  من  تزيد  الإلكرتونية 
جتويف  ب�رشطان  الإ�صابة 
ت�صايف  بنجامني  ويقول  الفم، 
ب�صان  كاليفورنيا  جامعة  من 
التحاليل  نتائج  »بينت  دييغو: 
معظم  اأن  اأجريناها  التي 
النيكوتني  ي�صتهلكون  الذين 
التبغ،  با�صتثناء  بطرق خمتلفة 
م�رشطنة  مواد  على  يح�صلون 
ميكنها  اأكرث،  حتى  اأو  م�صاوية 
الإ�صابة  خطر  من  تزيد  اأن 

الفم  جتويف  ب�رشطان 
كاملدخنني التقليديني«.

وفريقه  ت�صايف  متكن  وقد 
العلمي من اكت�صاف ميزة �صلبية 
الإلكرتونية،  لل�صجائر  جديدة 
فقد اأخذوا عينات من دم وبول 
تارك  اأو  مدخن   1500 حوايل 
وقارنوا  وحللوها  للتدخني، 
نتائجها. وتبني اأن حال مدخني 
لي�س  الإلكرتونية  ال�صجائر 
ال�صجائر  مدخني  من  اأف�صل 
ن�صبة  كانت  حيث  التقليدية، 
يف  متقاربة  امل�رشطنة  املواد 
كانت  فمثال  جميعها.  العينات 
ن�صبة مادة نيرتو�صونورنيكوتني 

امل�رشطنة متقاربة يف العينات، 
�رشطان  م�صببات  من  وهي 

املريء وجتويف الفم.
وتوؤكد النتائج على اأن ال�صجائر 

املدخن  حتمي  ل  الإلكرتونية 
يف  ي�صاع  كما  ال�رشطان  من 
على  بل  التجارية،  الإعالنات 

العك�س، ت�صاهم يف تطوره.
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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
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النقال  :0661.41.25.76  

فني
عبري �شربي  تو�شل ت�شوير م�شاهدها 

يف »دهب عرية«
  

توا�شل الفنانة عبري �شربي ت�شوير م�شاهدها يف م�شل�شل »دهب عرية« 
لعر�شه يف  الفنانة ي�رشا، متهيداً  للمخرج �شامح عبدالعزيز، وبطولة 
اإن �شربي تظهر يف دور زوجة الفنان  رم�شان املقبل. وقال م�شدر، 
للفنانة هنادي مهنا والفنان تيام م�شطفى قمر،  خالد �رشحان، واأماً 

م�شيفاً اأن الفنانة تظهر يف هيئة �شكلية خمتلفة عن �شابق اأدوارها.
امل�شل�شل  مغادرة  عن  اأخرياً  تردد  اأنه ال �شحة ملا  امل�شدر  واأو�شح 
لل�شباق الرم�شاين، بخا�شة واأن املخرج �شامح عبدالعزيز و�شع جدوالُ 
يف  وي�شارك  املقبل.  رم�شان  من  االأخرية  االأيام  حتى  م�شتمر  زمنياً 
وخالد  فوؤاد  وبيومي  �شيحة  وحال  مراد  »دهب عرية« جومانا  بطولة 

اأنور وكوكبة من النجوم.

»�شم�س املعارف« يفتتح مهرجان البحر 
الأحمر ال�شينمائي يف جدة

دورته  يطلق  الذي  ال�شينمائي  االأحمر  البحر  مهرجان  اختيار  وقع 
الروائي  الفيلم  على  ال�شعودية  جدة  مبدينة  القادم  مار�ش  يف  االأوىل 

ال�شعودي »�شم�ش املعارف« للعر�ش يف االفتتاح.
اإخراج فار�ش قد�ش وبطولة �شهيب قد�ش ويتناول تاأثري  والفيلم من 
الطالب  ال�شعودي عام 2010، من خالل ق�شة  ال�شباب  االإنرتنت على 
ح�شام الذي يو�شك على االنتهاء من املرحلة الثانوية، لكنه يجد نف�شه 
فيلم  الإنتاج  درا�شته  ويهمل  االإنرتنت،  على  املحتوى  ب�شناعة  مهتماً 
�شباغ  حممود  املهرجان،  مدير  املخرج  وقال  ميزانية.  دون  رعب 
يف بيان �شحايف »ال يوجد اأن�شب من اأن يفتتح اأول مهرجان �شعودي 
دويل فيلم �شعودي ميثل نظرة على بدايات حركة �شناعة ال�شينما يف 
ال�شعودية«. وتقام الدورة التاأ�شي�شية للمهرجان امل�شتقل يف الفرتة من 
12 اإىل 21 مار�ش، مبدينة جدة ال�شاحلية حتت �شعار »تغيري ال�شيناريو«، 
وق�شم خا�ش  والق�شرية  الطويلة  لالأفالم  الربنامج م�شابقات  وي�شمل 
وندوات  عمل  ور�ش  اإىل  اإ�شافة  اجلديدة  ال�شعودية  ال�شينما  باأفالم 
لكبار ال�شينمائيني. كما ي�شاهم املهرجان يف اإنتاج اأعمال جديدة من 
خالل »معمل اأفالم البحر االأحمر« الذي يقدم الدعم املهني والتوجيه 

لل�شينمائيني املبتدئني ويتيح لهم فر�ش احل�شول على متويل.
يف  ال�شينمائي«  االأحمر  البحر  »�شوق  املهرجان  هام�ش  على  ويقام 
الفرتة من 13 اإىل 16 مار�ش، والذي يجمع املوزعني واملنتجني ووكالء 

املبيعات وي�شتعر�ش االأعمال الفنية قيد االإجناز.
ال�شينما  واأعلن املهرجان يف وقت �شابق عن تكرمي ثالثة من �شناع 
االأ�شبق جاك  الفرن�شي  الثقافة  وزير  بالعامل هم  من مناطق خمتلفة 
بو�شان  مهرجان  موؤ�ش�ش  هو  كيم-دوجن  اجلنوبي  والكوري  الجن، 
مهرجان  ورئي�شة  موؤ�ش�شة  مي�شيل  دانيال  واملك�شيكية  ال�شينمائي، 

موريليا ال�شينمائي.

واملغامرة  احلركة  فيلم  ت�شدر 
اإيرادات  هيدجهوغ«  ذا  »�شونيك 
دور ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية، 
ا�شتوديوهات  تقديرات  ح�شب 
ال�شينما م�شاء اأول اأم�ش . وحقق 
بطولته  يف  ي�شارك  الذي  الفيلم 
و  �شونيك  دور  يف  �شوارتز  بني 
مار�شدن،  وجيم�ش  كاري،  جيم 
بلغت  اإيرادات  �شومبتري،  وتيكا 

57 مليون دوالر.
فيلم  الثاين  للمركز  وتراجع 
اأوف  »بريدز  واملغامرة  احلركة 
براي«، والذي ت�شارك يف بطولته 
برييز،  وروزي  روبي،  مارغو 

واإيوان مكريغور، باإيرادات بلغت 
17٫11 مليون دوالر.

فيلم  الثالث  املركز  يف  وجاء 

»فانتازي  والرعب  الكوميديا 
يف  ي�شارك  والذي  اأيالند«، 
كيو  وماغي  هيل،  لو�شي  بطولته 

مليون   12٫4 بـ  بينيا،  ومايكل 
دوالر.

الدراما  فيلم  رابعاً  وجاء 
فوتوغراف«،  »ذا  والرومان�شية 
ليكيث  بطولته  يف  ي�شارك  الذي 
�شتانفيلد، واإي�شا راي، وت�شيل�شي 

برييتي، بـ 12٫27 مليون دوالر.
فيلم  اخلام�ش  املركز  واحتل 
احلركة والكوميديا »باد بويز فور 
اليف«، والذي ي�شارك يف بطولته 
لورن�ش،  ومارتن  �شميث،  ويل 
وفاني�شا هادغنز، بـ 11٫3 مليون 

دوالر.

»�شونيك ذا هيدجهوغ« يت�شدر اإيرادات دور ال�شينما الأمريكية

ذكريات ومو�شيقى وحكايات مع »طارق العربي 
طرقان« يف حديقة اأم الإمارات

للفنان  غنائي  حفل  اأخرياً  اختتم 
الذي  االأطفال،  اأغاين  وموؤلف 
�شخ�شيات  �شمن  �شوته  ا�شتهر 
العربي  طارق  عدة،  كرتونية 
�شمن  اأبنائه  رفقة  طرقان، 
االأ�رشي  اأبوظبي  ملتقى  فعاليات 
اأم  حديقة  يف   ،  2020 الثاين 
رئي�شة  رعاية  حتت  االإمارات، 
رئي�شة  العام  الن�شائي  االحتاد 
لالأمومة  االأعلى  املجل�ش 
االأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
االأ�رشية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك.
ويعد طرقان �شانع ذكريات اأجيال، 
والت�شعينيات  الثمانينيات  منذ 
وحلن  األف  حيث  كبري،  ب�شكل 
واأدى �شارات م�شل�شالت كرتونية 
حققت جناحاً باهراً، بني االأطفال 

والكبار.
�شهد  الذي  العر�ش  وت�شمن 
وا�شعاً،  جماهريياً  ح�شوراً 
عرو�شاً بهلوانية، وا�شتقبل الزوار 
على امل�رشح عر�شاً الأغنية »داي 
العربي  طارق  واعتلى  ال�شجاع« 
حممد  الثالثة،  واأبناوؤه  طرقان 
متفاعلني  امل�رشح،  وتالة  ودمية 
املتحم�ش،  جمهورهم  مع 
االأخرى  تلو  �شارة  غناء  وبا�رشوا 
مثل »فولرتون« و«اأ�رشار املحيط« 
وهي واحدة من االأغاين املف�شلة 
»بابار«  واأغنية  اجلمهور  لدى 
التي ت�شف كلماتها القائلة »عامل 
احلفل  جميل«  عامل  االأطفال 
الذي  طرقان  بح�شب  بدقة، 
اأبنائي،  من  جزء  »اأنتم  اأ�شاف: 
لعائلتي  تنتمي  التي  عائلتي  اأنتم 

الكبرية حول العامل العربي«.
بغناء  طرقان  عائلة  قامت  كما 
»�شابق والحق« »واملحقق كونان«، 
الديجتال«،  »اأبطال  واأغنية 

وغريها الكثري.

عائلية  بجل�شة  احلفل  وحظي 
طرقان  ا�شتدعى  حيث  حميمة، 
اأغنية  الأداء  املعجبني،  من  �شاباً 
امل�رشح  على  معهم  »�شو�شان« 
و�شابة را�شلتهم طالبة اأداء اأغنية 
وو�شط  اختياراها،  من  معهم 
امل�شجعة  اجلمهور  هتافات 
�شعدت على امل�رشح وغنت �شارة 
»القنا�ش« ليندمج معها اجلمهور 

وعائلة طرقان لتاأديتها.

املوؤلفة الإماراتية اأمل 
املن�صوري

امل�رشح  اإىل  دعيت  كما 
اأمل  ال�شابة،  االإماراتية  املوؤلفة 
»اأمنية  اأغنية  لتوؤدي  املن�شوري، 
عملها  من  امل�شتوحاة  �شياد«، 
الروائي الذي يحمل نف�ش اال�شم، 
غاية  يف  »اأنا  املن�شوري:  وقالت 
ميكن  وال  اليوم،  وال�شعادة  التاأثر 
الذي  والت�شجيع  الدعم  اأن�شى  اأن 
منحه اإياي طارق العربي طرقان 

لال�شتمرار يف اإبداعي االأدبي«.
وقرب انتهاء احلفل تعاىل الهتاف 
املطالب بتاأدية اأغنيتي »ماوكلي«، 

طرقان  عائلة  قامت  وبعدها 
الديجتال«  »اأبطال  �شارة  باإعادة 
اجلمهور  اأ�شوات  لتتعاىل 
على  لتطغى  معهم  اأداها  الذي 
معاً  اجلميع  اأدى  كما  اأ�شواتهم، 
اأن  بعد  االأ�شدقاء«،  »عهد  اأغنية 
النقالة  بهواتفهم  اجلمهور  �شكل 
بنجوم  اأ�شبه  متمايلة  اأنواراً 

راق�شة يف �شماء ليلة ال تن�شى.
وتذكر جمهور وا�شع ممن يعتربون 
»�شبي�شتون«،  قناة  جيل  من 
اأبرز   ،2000 منذ  ا�شتهرت  التي 
عاملاً  �شاغت  ايل  احلكايات 
املو�شيقى  رفقة  اإبداعياً،  غنياً 
والكلمات والر�شائل التي امتالأت 
واختتم  واإلهاماً،  ومغامرات  قيماً 
الذي  طرقان  العربي  طارق 
لتعلقهم  روحياً  اأباً  يعتربه كثريون 
»اأدام اهلل  قائاًل:  باإبداعه، احلفل 

الطفل الذي يف داخلكم«.

اخلانات املو�صيقية 
اجلزائرية

وتت�شم اأحلان طارق العربي طرقان 
املو�شيقية  بطبيعتها  االأخرى 

املعقدة، خالفاً ملا تعود عليه يف 
اأحلان  اأغاين االأطفال، من  جمال 
يغلب عليها طابع املرح، فطارق 
اأغانيه  جل  طبع  طرقان  العربي 
ال�شغري،  ال�شلم  اأو  املاينور  بطبع 
وثراء  عمقاً  للحن  يعطي  الذي 
اخلانات  بكرثة  وتتواجد  كبريين. 
اأحلان  يف  اجلزائرية  املو�شيقية 
ويظهر  طرقان،  العربي  طارق 
ومو�شيقاه،  اأدائه  خالل  من  ذلك 
لالإخوة  االأغاين  بع�ش  اأعاد  كما 
من  الغيوان  ونا�ش  ميغري 
ب�شكل  اأحلانه  وتاأثرت  املغرب، 
كبري باملو�شيقي االأمازيغي اإيدير 

من اجلزائر وغريهم.
العربي  طارق  الفنان  ويعترب 
ملدر�شة  موؤ�ش�شاً  طرقان 
مو�شيقية جديدة يف جمال اأغنية 
تعتمد  العربي،  بالعامل  الطفل 
على اإعالء امل�شتوى يف الكلمات 
واالأحلان لرفع القيمة التح�شي�شية 
واملو�شيقية لالأغنية يف اآن واحد، 
وهي مدر�شة اأر�شاها عرب اأغانيه 
الفنانني  من  بع�ش  عنه  وتلقاها 

ال�شباب ال�شاعدين.
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�سيارات تي�سال باإمكانها 

ر�سد اأعطابها وطلب قطع 
الغيار اأوتوماتيكيًا

قدمت تي�سال ميزة جديدة يف �سياراتها 
امليكانيكية  امل�ساكل  بر�سد  ت�سمح 
لقطع  اأوتوماتيكية  طلبات  واإر�سال 
تي�سال  مالك  اأحد  الالزمة.  الغيار 
خدمات  طلب  لتذكرة  �سورة  ن�رش 
املعلومات يف  �سا�سة  ا�ستلموها على 
موديل 3، حيث ر�سدت ال�سيارة ظرف 
الطاقة،  حتويل  نظام  يف  متوقع  غري 
ب�سكل  غيار  قطعة  لطلب  دفعها  ما 
تلقائي واإر�سالها ملركز خدمة تي�سال 

املف�سل للعميل.
�سياراتنا  “باإمكان  تي�سال:  و�رشحت 
من  للتاأكد  املكونات  بع�ض  تفح�ض 

قطع  وطلب  لال�ستبدال  احتياجها 
ملركز  القادمة  زيارتك  قبل  الغيار 
اخلدمة”، ويُذكر اأن املدير التنفيذي 
اأن  العام  بداية  يف  اأكد  ما�سك  ايلون 
ل�سيارات  املتوفرة  اخلدمات  حت�سني 
تي�سال هي واحدة من اأولوياته. واأ�سار 
ما�سك اإىل اأن مالك تي�سال باإمكانهم 
لقطعة  اأوتوماتيكي  طلب  اأي  حذف 
اأنها غري �رشورية،  اإذا اعتقدوا  غيار 
اخلدمة  لهذه  جدا  هام  جانب  وهو 
ال�سيارات  ملالك  حرية  لإعطاء 
اأو  فورياً  املكونات  بع�ض  تغيري  يف 

النتظار قلياًل ل�سبب اأو لآخر.

ظهر فيديو جت�س�سي ملر�سيد�ض 
اأثناء  القادم  اجليل   S-Class
بقاعدة  اأملانيا  يف  اختبارها 
عجالت مطولة كما هو ظاهر من 
حجم الأبواب اخللفية، وم�سابيح 

اأمامية جديدة.
الفاخرة  ال�سيدان  ا�ستالم  رغم 
لفي�ض ليفت العام املا�سي، يبدو 
اأن مر�سيد�ض تتجهز لطرح جيل 
ونالحظ  عامني،  خالل  جديد 
تقنيات  ا�ستخدام  املقدمة  يف 
للم�سابيح  متقدمة   LED
لت�سميم  ا�ستالمها  مع  الأمامية 
قد  يدري،  ومن  خمتلف،  اأنيق 
موديل  اول   S-Class ت�سبح 
“الإ�ساءة  مب�سابيح  ملر�سيد�ض 
ال�رشكة  تقوم  التي  الرقمية” 
التمويهات  حاليا،   باختبارها 
الأبواب  مقاب�ض  على  الكثيفة 
الأمامية واخللفية تثري الهتمام، 
اأ�سلوبا  �سرنى  ترى  يا  فهل 

ال�سيدان  اأبواب  فتح  يف  خمتلفا 
بينما  بعد،  ندري  ل  الفاخرة؟.. 
خلفية  م�سابيح  نرى  اخللف،  يف 
مر�سيد�ض  ت�ستخدمها  موؤقتة 
من  الأوىل  املراحل  يف  عادة 

اختبار موديالتها.

عن  ال�ستار  ك�سف  توقعوا 
القادمة   S-Class مر�سيد�ض 
يف  اإنتاجها  وبدء   ،2020 عام  يف 
 56 م�سنع 

م�رشوع  اأكرب  ثالث  وهو  اجلديد، 
مب�ساحة  اأملانيا  يف  مباين 

220،000 مرت مربع.

بي اإم دبليو تطلق �سيارةمر�سيد�س S-Class اجليل القادم 2021 
 ريا�سية جبارة

ا�ستعر�ست بي اإم دبليو موؤخرا 
�سيارة  لأحدث مناذج  جتاربها 
املنتظر  الريا�سية،   "Z4"
طرحها العام املقبل واأو�سحت 
منوذج  اختبارات  اأن  ال�رشكة 
يف  جرت   "M40i  Z4"
 Autodrome de" حلبة 
فرن�سا،  جنوبي   "Miramas
من  التحقق  خاللها  وجرى 
على  وثباتها  ال�سيارة  ت�سارع 
اإىل  بالإ�سافة  املنعطفات 
الفرامل  منظومة  قدرات 
والعديد  التعليق،  ونظام 
امليكانيكية  خ�سائ�سها  من 

والإلكرتونية.
دبليو  اإم  بي  وتعمدت 

اأثناء  ال�سيارة  هيكل  متويه 
خا�ض  بطالء  الختبارات 
بع�ض  لكن  تفا�سيله،  لإخفاء 
اأكدت  منها  املقربة  امل�سادر 
بنموذج  �سبيهة  �ستاأتي  اأنها 
العام  ا�ستعر�سته  الذي   "Z4"
التعديالت  بع�ض  مع  الفائت 
املربد  �سبك  �سكل  على 
الأمامية  والأ�سواء  الأمامي 
واخللفية كما ت�سري الت�رشيبات 
�ستزود  ال�سيارة  هذه  اأن  اإىل 
بثماين  جبار  توربيني  مبحرك 
تعليق  ونظام  اأ�سطوانات، 
لمت�سا�ض  خا�ض  ريا�سي 
ال�رشعات  عند  ال�سدمات 

العالية.

عامني  خالل  كليا  جديد  ت�سميم  على  حت�سل  دات�سون  “ني�سان”: 
عالمة  اإحياء  ني�سان  اأعادت 
�سهدت  وقد   ،2014 يف  دات�سون 
خا�سة  احلني  ذلك  منذ  منوا 
اأعوام   4 اأنه مر عليها  اأي  بالهند، 
�سانعة  تراه  ما  وهو  بال�سوق، 
كافيا ملبا�رشة  اليابانية  ال�سيارات 

عملية تغيري ت�ساميمها بالكامل.
األبايزا  األفون�سو  ح�سب  هذا  ياأتي 

للت�سميم،  ني�سان  رئي�ض  نائب 
دات�سون  باأن  اأم�ض  �رشح  حيث 
متطورة  من�سة  على  �ستح�سل 
�سيارات جديدة  وتدخل قطاعات 
على  تاأكيده  مع  عامني،  خالل 
للم�سي  حان  قد  “الوقت  اأن 
التغيريات يف 2018  قدما” �ستبداأ 
خوا�ض  يف  طفيفة  بتح�سينات 

بال�سوق،  حاليا  املتاحة  �سياراتها 
اإ�سافة و�سائد هوائية ونظام  مثل 
املدى  على   ABS املكابح 
اإىل  دات�سون  �ستنتقل  الطويل، 
�ستتيح  والتي   +CMF-A من�سة 
اقت�سادية  اأوفر  لها تقدمي كرو�ض 
التكلفة، مع معدلت حماية عالية 
�سيارات  مثل  متاما  بالت�سادمات 

األبايزا  اأن  بالذكر  اجلدير  ني�سان، 
�ستح�سل  ني�سان  باأن  اأي�سا  ك�سف 
خالل  جذرية  تغيريات  على 
ال�سنوات املقبلة، �سواًء يف ت�سميم 
الداخلية اأو اخلارجية اأو التقنيات 
بداأوا  وقد  واملحركات،  واملن�سة 
باخلطة  قدما  امل�سي  يف  بالفعل 

بتقدمي األتيما اجلديدة كليا.

مر�سيد�س وبي ام دبليو تبحثان 
تطوير من�سات ال�سيارات معًا

ام  وبي  مر�سيد�ض  من  كل  اأعلنت 
دبليو موؤخراً نيتهما بدء العمل على 
لل�سيارات  جديدة  من�سة  تطوير 
�سي�ساعد  ما  وهو  الكهربائية، 
على خف�ض تكاليف الت�سنيع لكال 

ال�رشكتني بدرجة كبرية.
الإخبارية،  رويرتز  وكالة  بح�سب 
ام  وبي  مر�سيد�ض  من  كل  تقوم 
م�ساركة  حول  مبباحثات  دبليو 
تكاليف هند�سة ال�سيارات ال�سغرية 
املحركات  ذات  واملتو�سطة 
الكهربائية بالكامل ب�سكل اأ�سا�سي، 
اأي�ساً  ا�ستخدامها  اإمكانية  مع 
الحرتاق  حمركات  ل�ستيعاب 

الداخلي.
ت�سري جريدة Autobild الأملانية 
يف  ت�ساعد  قد  اخلطوة  هذه  لأن 

لكل  دولر   مليار   7.91 توفري 
اأعوام   7 مدار  على  ال�رشكتني  من 
معدل  يزداد  قد  حيث  قادمة، 
�سم  مت  حالة  يف  النفقات  تقليل 
ال�سيارات الكبرية مل�رشوع املن�سة 
ل  النقا�سات  اأن  رغم  امل�سرتكة، 
اأن  تزال يف بدايتها، ومن املمكن 
باأي  املبدئية  اخلطط  هذه  تتغري 

حلظة.
دبليو  ام  بي  ماليات  مدير  اأكد 
ال�رشكة  اأن  املا�سي  العام  خالل 
مع  مو�ّسع  تعاون  باأي  ترحب 
جمموعة داميلر مالكة مر�سيد�ض، 
اإل اأنه من ال�سعب حتديد الفر�ض 
املتاحة لذلك يف جمال املن�سات 
كال  تفيد  قد  التي  امل�سرتكة 

ال�رشكتني.

فيات  �سراء  هيونداي  تنوي  هل 
ذلك؟ يف  تنجح  وهل  فعال؟  كراي�سلر 

كوريا  يف  الإعالم  و�سائل  ح�سب 
تخطط  هيونداي  اجلنوبية، 
على  ا�ستحواذ  عر�ض  لتقدمي 
فيات كراي�سلر، وذلك مع اقرتاب 
تقاعد رئي�سها التنفيذي �سريجي 
مطلع  م�سدر  يقول  مارت�سيوين. 
�سيتم  العر�ض  باأن  امل�ساألة  على 
لجتماع  ا�ستباقا  وذلك  تقدميه، 
عند  كراي�سلر  فيات  م�ساهمي 
وهذا  مارت�سيوين،  مغادرة 
هيونداي  اأن  اإىل  يعود  التوقيت 
�سانعة  �سهم  انهيار  تتوقع 
الأمريكية بحلول ذلك  ال�سيارات 
الوقت وبالتايل انخفا�ض قيمتها 

ال�سوقية.
ي�ساع اأن الرجل الذي يقف خلف 

مالك  �سينجر  بول  هو  العر�ض 
�رشكة Elliott الأمريكية لإدارة 
يف  ميتلك  وهو  ال�ستثمارات، 
مليار   1 قيمتها  ح�سة  هيونداي 
األفريدو  ذلك  ويدعمه يف  دولر، 
كراي�سلر  فيات  رئي�ض  األتافيال 
الأو�سط  وال�رشق  باأوروبا 
ي�سغل  اأي�سا  الذي  واأفريقيا 
اإدارة  مبجل�ض  ع�سو  من�سب 
�رشكة  وهي  اإيطاليا،  تيليكوم 
ميتلك �سينجر ح�سة كبرية فيها. 
جذب مارت�سيوين اهتمام عمالقة 
كوريا اجلنوبية با�ستخدام اهتمام 
جريت وول موتور ال�سينية ب�رشاء 
فيات كراي�سلر ثم رف�ض عر�سها، 
للفكرة  متقبل  الرجل  وفعليا 

وحتدث مرارا وتكرارا عن رغبته 
�سيارات  �سانعة  مع  الندماج  يف 
 2016 يف  حيث  اأخرى،  عمالقة 
جرنال  مع  �سفقة  عقد  حاول 
كما  رف�سته..  اأنها  اإل  موتورز، 
مهتمة  كانت  فاجن  فولك�ض  اأن 
كراي�سلر،  فيات  مع  بالندماج 
ان  اإل  روميو،  األفا  �رشاء  خا�سة 
ا�ستمرار  مع  ف�سلت  التفاقية 
ف�سيحة  من  التعايف  حماولت 
واإنفاقها  الديزل  انبعاثات 
ال�سيارات  مبجال  التطور  على 
بني  اندماج  اأي�سا،  الكهربائية. 
�سيارات  و�سانعة  كراي�سلر  فيات 
متاما  م�ستبعد  اأمر  هو  �سينية 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  كون 

التفاقية  حظر  باإمكانه  ترامب 
عن  وتكرارا  مرارا  عرّب  وبالفعل 

اأنه لن ي�سمح بهكذا �سيء.
مفتوحا  املجال  يرتك  هذا  كل 
كراي�سلر  وفيات  هيونداي  اأمام 
موافقة  اأن  و�سحيح  لالندماج، 
لإمتام  �رشورية  ترامب  اإدارة 
اجلنوبية  كوريا  اأن  اإل  التفاق 
ا�سرتاتيجيا  حليفا  كانت  لطاملا 
يوجد  ل  لذا  املتحدة،  للوليات 
اجلدير  العملية.  لوقف  داٍع  اأي 
بالذكر اأن جيم تراينور املتحدث 
با�سم هيونداي �رشح باأن ال�رشكة 
الأ�سواق،  �سائعات  على  تعلق  ل 

ول تنكر اأو تنفي التقرير. 
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فريق  بحّل  غوغل  بد�أت 
و�ملطورين  �ملهند�سني 
�لعتاد  تطوير  على  �لعاملني 
�للوحية  �حلو��سب  بالأخ�ص 
�إىل  ي�سري  قد  ما  و�ملحمولة 
�أنها تخلت عن تطوير �أجهزة 
وبح�سب  جديدة.  مماثلة 
�أبلغت  غوغل  فاإن  �مل�سادر 
ومدر�ء  �ملهند�سني  ع�رش�ت 
تعيينهم  �سيتم  باأنهم  �لرب�مج 
جديدة  و�أماكن  �أق�سام  يف 
وهذ�  �ألفابت.  �رشكة  �سمن 
�ستوقف  �إما  غوغل  �أن  يعني 
�أجهزة  تطوير  م�ساريع 
لن  �لأقل  على  �أو  جديدة، 

يكون هناك تو�سع فيها.
�ملوظفني  �أحد  ويقول 

�لعاملني يف غوغل �أن �ل�رشكة 
يدعى  قطاع  لديها  كان 
Create م�سوؤول عن تطوير 
حا�سبي بك�سل بوك �ملحمول 

.Pixel Slate و
غوغل  �أطلقت  وعندما 
كان  بوك  بك�سل  حا�سبها 
عام  جاء  عندما  متاأخر�ً 
من  �لكثري  وهناك   2017
�حلو��سب �مل�سابهة �ملتحولة 
�لعالمات  من  �ل�سوق  يف 
لينوفو  مثل  �لر�ئدة  �لتجارية 
�سعره  �أن  حتى  و�أ�سو�ص، 
كروم  بنظام  وعمله  �ملرتفع 
من  جاذبية  �أقل  خيار�ً  جعله 
بد�ئل �أف�سل وتعمل بويندوز. 
على  تعمل  غوغل  وكانت 
من  منه  ثاين  �إ�سد�ر  �إطالق 

حتت  قريباً  نر�ه  �أن  �ملتوقع 
ياأتي   2  Pixelbook ��سم 
ودقة  �أنحف  �سا�سة  بحو�ف 
�ل�سحن  ودعم  �أعلى  عر�ص 

�ل�رشيع.
غوغل  عائد�ت  �أن  نعلم  كما 
�لأجهزة  بيع  من  تتحقق  ل 
و�خلدمات  �لإعالنات  بل 

هو�تف  �أيام  ومنذ  �لأخرى، 
تهدف  كانت  �لأوىل  نك�سو�ص 
منها �إىل ن�رش نظام �لت�سغيل 
�أندرويد �أكرث لتحقيق �لدخل 
ونف�ص  �لأخرى،  بالطرق 
حو��سبها  مع  �تبعته  �لأمر 
�سمن  و�ملحمولة  �للوحية 

�لعالمة �لتجارية بك�سل.

على غرار »في�سبوك ما�سنجر«.. 
وات�ساب تخترب خا�سية جديدة

ذكر تقرير �إخباري �أن تطبيق �لتو��سل 
حاليا  يخترب  »و�ت�ساب«  �لفوري 
مل�سقات ر�سوم متحركة، متاما مثل 
تلك �مل�ستخدمة يف تطبيق »في�سبوك 

ما�سنجر«.
وذكر موقع » 9to5google« �لتقني، 
�لتجريبية  �لن�سخة  �أن  �جلمعة، 
و�ملخ�س�سة  بالتطبيق،  �خلا�سة 

تعمل  �لتي  للهو�تف 
حتتوي  »�أندرويد«  بنظام 
وكان  متحركة  مل�سقات 
هذه  �ملا�سي  يف  �خترب  »و�ت�ساب« 
�ملل�سقات، لكنه توقف عن تطويره. 
 GIF رموز  �أن  من  �لرغم  وعلى 
تعمل  ل  �أنها  �إل  متحركة،  �ملرحة 
مثل  معها  �لتعامل  ويجب  تلقائيا 
عليها  �لنقر  يجب  �أي  �مللفات،  بقية 

�ملتحركة  �لرموز  و�ستعمل  لت�سغيلها 
من  ��ستالمهما  مبجرد  �جلديدة 
تلقائيا  و�ستعمل  �مل�ستخدمني،  قبل 
ميكن  �لتي  و�حلو��سيب  �لهو�تف  يف 
�إر�سال �ملل�سقات عربها �أي�سا. ومن 
�لإ�سد�ر  �سيتم  متى  �لو��سح  غري 
�لر�سمي لهذ� �خلا�سية �جلديدة، �إل 
�أن يتم قريبا  �أن �ملوقع �لتقني توقع 

نظر� �إىل �أنه �سغري ن�سيا.

الفريو�سات البيولوجية »مفتاح« اإنتاج 
احلوا�سب العمالقة فائقة ال�سرعة

تو�سل �لعلماء �إىل طريقة ر�ئدة جلعل �حلو��سيب �أ�رشع من خالل 
عادة  ترتبط  �لتي  �لأنو�ع  تلك  ولي�ست  �لفريو�سات،  ��ستخد�م 
بالتكنولوجيا و��ستخدم علماء من معهد ما�سات�سو�ست�ص للتكنولوجيا 
بيولوجيا  فريو�سا  و�لت�سميم،  للتكنولوجيا  �سنغافورة  وجامعة 
للذ�كرة،  فعالية  �أكرث  �سكل  هند�سة  �أجل  من   ،»M13« ��سم  يحمل 
 ACS Applied Nano« ون�رشت نتائج هذه �لدر��سة يف جملة

.»Materials
وتعد ذ�كرة �لكمبيوتر �حلالية غري �سل�سة، �إن جاز �لتعبري، فعندما 
�لع�سو�ئي  �لو�سول  ذ�كرة  من  �لبيانات  بنقل  �لكمبيوتر  يقوم جهاز 
�لتي   )ROM( �لقر�ءة فقط«  »ذ�كرة  �إىل  ب�سكل �رشيع،   )RAM(
ت�ستغرق  د�ئم،  تخزين  ذ�ت  �أو  موثوقية  �أكرث  ولكنها  �أبطاأ،  تكون 

�لعملية ب�سع �أجز�ء من �لثانية.
يتكون  �لذي  هذ�،  �لتخزين  نظام  حتويل  �ملمكن  من  كان  و�إذ� 
»تغيري  ذ�كرة  ي�سمى  �لتخزين  �أنو�ع  نوع و�حد من  �إىل  من جز�أين، 
�لطور«، فمن �ساأنه �أن يقلل هذ� �لتاأخري �إىل نحو 10 نانوثانية، وتعد 
�لع�سو�ئي، وحتتوي  �أ�رشع من ذ�كرة �لو�سول  ذ�كرة »تغيري �لطور« 

على �سعة تخزين �أكرب من حمرك �لأقر��ص �لثابتة.
ومع ذلك، تتطلب تكنولوجيا ذ�كرة تغيري �لطور مادة ميكنها �لتبديل 
بني �لأ�سكال غري �ملتبلورة و�لأ�سكال �لبلورية، ويف �لوقت �حلايل، 
ميكن ف�سل هذه �ملو�د عندما ت�سل �حلر�رة �إىل درجة عالية تدمر 
من  يتكون  مو�سل  �سبه  مركب  وهو  �لغاليوم،  �لأنتيمونيد  مركب 
نظم  لت�سنيع  �لالزمة  �لأ�سا�سية  �ملو�د  و�إحدى  و�لأنتيمون  غاليوم 
ذ�كرة »تغيري �لطور«، وهذ� ما يجعل من �ل�سعب دمج هذه �ملو�د يف 
 »M13»دو�ئر �لكمبيوتر ووجد �لعلماء �أنه ميكن ��ستخد�م �لفريو�ص
قابلة لال�ستخد�م يف  �أ�سالك  �إىل  �لثنائي  �لنوع  �ملو�د من  لتحويل 
�لطور«  »تغيري  ذ�كرة  باإن�ساء  ي�سمح  ما  منخف�سة،  حر�رة  درجة 

�جلديدة، و�إنتاج حو��سيب فائقة �ل�رشعة.

تطبيق مميز ي�ساعدك يف حفظ 
الكلمات الإجنليزية بطريقة مبتكرة

هو   Memrise تطبيق 
يف  ي�ساعدك  مميز  تطبيق 
�لإجنليزية  �لكلمات  حفظ 
بطريقة مبتكرة، بحيث تختار 
�للغة �لتي تريد تعلمها من بني 
100 لغة، ثم يعر�ص لك كلمات 
تعريفها  مع  متكرر  ب�سكل 
وميكنك  �ل�سحيح،  ونطقها 
للكلمات  معني  عدد  حتديد 

�لتي �ستحفظها �أ�سبوعياً.

مميزات التطبيق:

- Chatbots ت�ساعدك على 
حت�سني تدفق �ملحادثة

حقيقيون  �أ�سخا�ص   -
لغة  تعلم  على  ي�ساعدونك 

حقيقية كل يوم يف �ل�سياق
من  متنوعة  جمموعة   -
�ملثرية  �لتفاعلية  �لألعاب 
مر�جعة  و�ملمار�سة:  للتعلم 
�ل�ستماع  مهار�ت   ، �ل�رشعة 
 ، �ل�سعبة  �لكلمات   ،
 ، �لكال�سيكية  �ملر�جعة 

... Grammarbot
طريق  عن  �لنطق:  دليل   -
مع  نطقك  ومقارنة  ت�سجيل 

�ملتحدثني �لأ�سليني
�ختبار   : �ت�سال  دون  - و�سع 
مهار�تك �للغوية كلما وحيثما 

يكون منا�سبًا لك
- تعلم �لكثري �أو �أقل عدد من 

�لكلمات يف �ليوم كما ت�ساء .

تقني

غوغل قد تتوقف عن تطوير حوا�سب 
لوحية وحممولة جديدة

كيفية اإيقاف تخزين بيانات بح�ساب غوغل

على �لرغم من قيام �مل�ستخدم باإيقاف 
�سجل �ملوقع بهاتف �أندرويد، �إل �أن ذلك 
ل مينع �رشكة غوغل من مر�قبتك عرب 
مو��سلة جمع بيانات �مل�ستخدم �ملتعلقة 
�ل�رشوط  تن�ص  وتخزينها.  باملوقع 
�ل�رشكة  خلدمات  �لعامة  و�لأحكام 
�لأمريكية يف عدة مو��سع، على �أنه يتم 
عندما  �ملوقع  بيانات  من  �ملزيد  جمع 
خدمة  با�ستعمال  مثاًل  �مل�ستخدم  يقوم 
خر�ئط غوغل Maps �أو وظيفة �لبحث 
�إ�سافة  تتم  ول  �ملحيطة،  �ملنطقة  يف 
�ل�سهري  �ل�سجل  �إىل  �لبيانات  هذه  مثل 
�مل�ستخدم  رغب  و�إذ�  �ملوقع.  لبيانات 
�ملتعلقة  �لبيانات  جمع  عملية  باإيقاف 

�لقيام  يتعني عليه  فاإنه  بالفعل،  باملوقع 
بذلك يف قائمة �إعد�د�ت ح�ساب غوغل 
و�خل�سو�سية«  »�حل�سابات  بند  حتت 
وبند »�إعد�د�ت ن�ساط غوغل« من خالل 

»�أن�سطة �لويب و�لتطبيقات«.
على  بذلك  �لقيام  للم�ستخدم  وميكن 
�لهاتف �لذكي مبا�رشة عن طريق تطبيق 
غوغل �أو يف مت�سفح �لويب بعد ت�سجيل 
�لدخول يف ح�ساب غوغل، وعندئد لن يتم 
تخزين عالمات �ملوقع �لتي يتم جمعها، 
وبالإ�سافة �إىل ذلك ميكن للم�ستخدم يف 
�لتعرف  جوجل  بح�ساب  �ملو�سع  نف�ص 
و�إز�لتها  جمعها  مت  �لتي  �لبيانات  على 

ح�سب �لرغبة.

الأرقام الهاتفية .. 
و�سيلة القرا�سنة احلالية 

لبتزاز امل�ستخدم
   

�أ�سارت بو�بة �لتقنيات »هايزه �أونالين« �لأملانية �إىل 
�أن �لقر��سنة كانو� ي�ستخدمون يف �ل�سابق كلمات 

�ملرور �ل�سابقة �أو �حلالية �خلا�سة بامل�ستخدم من 
�أجل �إ�سفاء بع�ص �مل�سد�قية على ر�سائل �لبتز�ز 

وطلب �لفدية. لكن يف �لوقت �حلايل فاإنهم يعتمدون 
�أي�ساً على جزء من �لرقم �لهاتفي �خلا�ص بامل�ستخدم، 

وعادة ما يزعم �لقر��سنة يف ر�سائل �لبتز�ز باخرت�ق 
ح�ساب �مل�ستخدم �أثناء م�ساهدته لالأفالم �لإباحية 

وت�سجيل هذه �لزيار�ت بالفيديو، �سو�ء كان ذلك 
على �لكمبيوتر �ملكتبي �أو �لهاتف �لذكي، وعادة ما 

يطلب �لقر��سنة فدية مالية نظري عدم �إر�سال مقاطع 
�لفيديو هذه �إىل جهات �لت�سال �خلا�سة بامل�ستخدم، 

ويهدف �لقر��سنة من خالل ذكر هذه �لبيانات يف 
ر�سائلهم �إىل تعزيز �مل�سد�قية بها، ولكن يف و�قع 

�لأمر فاإن هذه �لتهديد�ت لي�ص لها �أ�سا�ص من �ل�سحة، 
ول ميتلك �لقر��سنة �أية ت�سجيالت فيديو �أو بيانات 
جهات �لت�سال �خلا�سة بامل�ستخدم، ولذلك يتعني 

على �مل�ستخدم عدم �ل�ستجابة لر�سائل �لبتز�ز وعدم 
دفع �أية �أمو�ل. و�أكدت بو�بة �لتقنيات �لأملانية على 
�أن �لقر��سنة ل ميتلكون �أية �أرقام هاتفية �أو بيانات 

�لو�سول �إىل ح�سابات �مل�ستخدم، ورمبا يح�سلون على 
بع�ص �لبيانات من عمليات �لخرت�ق �لناجحة لبع�ص 

خدمات ومو�قع �لويب، ف�سال عن �أنه قد يتم �حل�سول 
على �لبيانات من م�سادر م�سكوك فيها.

ان�ستغرام تلغي وظيفة التحذير 
عند اأخذ لقطات ال�سا�سة

�لتقنيات  بو�بة  �أ�سارت 
�أن  �إىل   »9to5mac.com«
�ن�ستغر�م  �سبكة  م�ستخدمي 
عندما  حتذير  �أي  يتلقو�  لن 
لقطات  بعمل  �لآخرون  يقوم 
على  ق�س�سهم  من  �سا�سة 
�ن�ستغر�م، بعد �أن �ألغت �سبكة 
�لتو��سل �لجتماعي �لوظيفة 

بعد �ختبارها لبع�ص �لوقت.
�أ�سباب  �ل�سبكة  تعلن  ومل 
عند  �لتحذير  وظيفة  �إلغاء 
غري  �ل�سا�سة،  لقطات  �أخذ 
�إر�سال  يف  �ست�ستمر  �أنها 
لقطة  �أخذ  عند  �لتحذير�ت 
�ملبا�رشة،  للر�سائل  �سا�سة 

�لتي يتم �إخفاوؤها.



�أح�سن مرزوق

التن�سيقية  ا�ستنكرت  حيث 
التعليم  لأ�ساتذة  الوطنية 
يف  املعتمدة  غري  البتدائي 
و�سفته  ما  اأم�س  ال�سادر  بيانها 
التي  والعتداءات  بالإهانات 
هذه  يف  الأ�ساتذة  لها  تعر�س 
امل�سرية التاريخية والتي ح�سبها 
وتدو�س  الأ�ستاذ  بكرامة  مت�س 
ال�سلمي  التظاهر  حق  على 
دعت  كما   , د�ستورا  املكفول 
ذات اجلهة يف نف�س ال�سياق كل 
وجميع  الثالثة  الأطوار  اأ�ساتذة 
كافة  عرب  الرتبوية  الأ�رسة 

الرتاب الوطني اإىل تنظيم وقفات 
املدار�س  داخل  احتجاجية 
ملدة  فيفري   19 الأربعاء  اليوم 

وم�ساندة  ت�سامنا  دقائق  ع�رس 
لالأ�ساتذة الذين تعر�سوا لل�رسب 
نا�سد  كما   , ال�رسطة  من طرف 

من  الطور  هذا  اأ�ساتذة  البيان 
مو�سع  نقا�س  لفتح  التجند  اأجل 
للرد  املنا�سبة  القرارات  لتخاذ 
حيال  الرتبية  وزارة  �سمت  على 
هذه الق�سية التي تدخل �سهرها 
بوادر  ظهور  دون  اخلام�س 
لنفراج الأزمة , كما مل ي�ستبعد 
حديثهم  يف  الأ�ساتذة  من  كثري 
مقاطعة   « الو�سط   « ليومية 
اإىل  الثاين  الف�سل  امتحانات 
الثنني  يوم  على  الإبقاء  جانب 
اأمام  وقفات  وتنظيم  لالحتجاج 
مقرات مديريات الرتبية يف كل 

الوليات .
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بر�سلونة ي�ستقر على 

خليفة دميبيلي

يبدو اأن نادي بر�سلونة قد ا�ستقر على بديل 
الذي  دميبيلي,  عثمان  الفرن�سي  لنجمه 
اإ�سابته  بعد  مو�سمه  انتهاء  ر�سميا  تاأكد 
الركبة  اأوتار  يف  جراحية  لعملية  وخ�سوعه 
اإدارة  اأن  اإ�سبانية,  اإعالمية  تقارير  وك�سفت 
الفريق الكتالوين, تخطط ل�سم مهاجم نادي 
برايثوايت,  مارتني  الدمناركي  ليغاني�س, 
�سحيفة  وتوقعت  عاما   28 العمر  من  البالغ 
هذا  ال�سفقة  تتم  اأن   ,»Cadena Cope«
مليون   20 نحو  تكلفتها  و�ستبلغ  الأ�سبوع, 

يورو.
من  قليلة,  �ساعات  بعد  الأنباء  هذه  وتاأتي 
القدم  لكرة  الإ�سباين  الدوري  رابطة  منح 
بر�سلونة  لنادي  الأخ�رس  ال�سوء  »الليغا«, 
للتعاقد ب�سكل طارئ مع لعب جديد, خارج 

فرتة �سوق انتقالت الالعبني املعتادة.
وتن�س لوائح الحتاد الإ�سباين على ال�سماح 
لأي ناد يغيب عنه لعب خلم�سة اأ�سهر على 
بديل  مع  بالتعاقد  الإ�سابة,  ب�سبب  الأقل 
يكون  اأن  ب�رسط  النتقالت,  فرتة  خارج 
الالعب قادما من فريق اإ�سباين اأو اأن يكون 

لعبا حرا )غري مرتبط مع اأي فريق(.

عدوى »كورونا«
 ت�سيب »اآبل«

حذرت �رسكة التكنولوجيا الأغلى يف العامل 
الربع  خالل  مبيعاتها  قيمة  اأن  من  »اآبل«, 
بفعل  تت�رسر  قد  احلايل,  العام  من  الأول 
على  »كورونا«  فريو�س  تف�سي  تداعيات 

القت�ساد ال�سيني.
وقالت ال�رسكة, اإنها قد ل تتمكن من حتقيق 
ثالثة  حوايل  قبل  و�سعته  الذي  الهدف, 
اأ�سابيع, يف ما يتعلق برقم املبيعات اخلا�س 
والذي  العام  من  احلايل  الربع  خالل  بها 
ينتهي يف مار�س 2020, حيث توقعت ال�رسكة 
و67   63 بني  ترتاوح  الفرتة  لهذه  اإيرادات 
ظل  اأنه يف  ال�رسكة,  واأ�سافت  دولر.  مليار 
تف�سي الوباء اجلديد يف ال�سني, فاإن مرافق 
تعمل  هناك  بال�رسكة  اخلا�سة  الت�سنيع 
بوترية اأبطاأ من املتوقع, كما ل تزال بع�س 
متاجر التجزئة اخلا�سة بال�رسكة يف ال�سني 
مغلقة, اأو تعمل ل�ساعات اأقل من الطبيعي, 
مما يوؤدي بدوره اإىل نق�س يف عر�س هواتف 

»اآيفون« املتاحة للبيع يف العامل.

النقال  الهاتف  متعامل  �سارك   
تكنولوجيا  حول  منتدى  يف  جازي 
موؤخراً  نظمته  اخلام�س  اجليل 
وتطوير  لرتقية  الوطنية  الوكالة 
املدينة  يف  التكنولوجية  احلظائر 
التكنولوجية �سيدي عبد اهلل باجلزائر 
بهاء  ال�سيد  العا�سمة. حيث تدخل 
ال�سرتاتيجية  مدير  ف�سيل  الدين 
بجازي  التكنولوجية  والهند�سة 
التي  الرئي�سية  التطورات  عن 
�ستوفرها تقنية اجليل اخلام�س من 
وتطوير  الإنتاجية  حت�سني  خالل 
و  جديدة,للم�ستهلكني  خدمات 
�ست�سمح  حيث  للمتعاملني  كذلك 
واأكد  �سبكاتهم   بنية  بتطوير  لهم 
على  خا�س  ب�سكل  املتدخل 
لإطالق  الأ�سا�سية  املتطلبات 
اجلزائر,  يف  التكنولوجيا  هذه 
يكون  اأن  �رسورة  على  م�سدًدا 

امل�ستقبلية  الروؤية  املتعاملني  لدى 
ل�ستثماراتهم  للتخطيط  الالزمة 
اإىل  بالإ�سافة  املجال,   هذا  يف 
بيئة  و  ُمكيف  تنظيمي  اإطار 
مراحل  جميع  يف  �سليمة  تناف�سية 
و   ال�رسيعة  النرتنت  ا�ستغالل 
عالية ال�رسعة. تغطي جازي و هي 
ال�رسكة القت�سادية العمومية حاليا 
اجليلني  بتقنيتي  الوليات  جميع 
ولية   45 و�ستغطي  والثالث  الثاين 
الربع  نهاية  بحلول  الرابع  باجليل 
تعمل  ,و   2020 عام  من  الثالث 
جميع  يف  موجودة  تكون  اأن  على 
بدعم   ,2021 اأفاق  يف  الوليات 
الوطني  ال�سندوق  م�ساهميها  من 
لال�ستثمار وجمموعة فيون, توا�سل 
جازي العمل لتح�سني جودة �سبكتها 
عرب  الإنرتنت  ا�ستخدام  وتعميم 

الهاتف النقال يف اجلزائر.

جازي 

امل�ساركة يف ندوة حول تكنولوجيا 
اجليل اخلام�س

   
ي�سني بوغازي

لكنها   , باكرا  خروجه  ذكرى  رايات  طلعت 
احلراك  عن  الأول  باأكرمية  مب�رسة  طلعت 
طلعت  ؟  وقرى  ومدن  �سوارع  يف  تال  الذي 
ذكراه وكاأنها مق�سمة وكاأنها �سباقات ترجتي 
خوامت  اأخرى ,لي�ست  متاما  تلك  التي بدت  

يف �سبيحة خروج عظيم .

ارها�سات  ح�سن  يف  كان  حراك   �سباقات   
وبدايات انفجار ؟ ومل يكن يعول  اأبدا  على 
جهات ول �سوارع  ول مدن دون �سواها  , لكي 
ت�ستظهر ريادة  واولية  خروجه   قبل الخرين 
, خروج  بدا �سعيفا  اأول مرة  قبل اأن ينت�رس  
 , ينتظره  كانت  برمته  وطن  جغرافية  على 
مع  يعود  لكنه  مكان!   بكل  موعودا   خروجا 
ذكراه  الأوىل  حراك  مبقا�سات , �سوؤال ,من 
خرج الول؟ .لذا �سيدخلون حراكا عظيما يف 
وجهات  ومدن  �سوارع  بني  �سباقات  م�سمار 
!؟ كل يريد  ريادة غ�سب  كان موؤ�س�سا , واأن 

كان حزنا جزائريا غائرا منذ عقود  اأ�سلفت 
خروجه ,هو وحده  موؤ�س�س  �سبيحة �رساخ  
ورده  يف �سوارع  غا�سبة مل تهداأ  وقد جتادب 
ب�سفونية  اجتماعيا   توا�سال  من�سات  ذكراه  
منا�سبا  الوقت  كان  اإن  اأدري  !ول  مريبة 
للحديث بهكذا لغة,عن ذكرى احلراك الأوىل 
؟ اإذ  األهمه  بع�س ن�سطاء باإلقاء تعابري قا�سية 
,واأخرى كتابات مفاخرة واأخرى رمبا اختلفت 
قليال مبقا�سات م�سارب وايديولوجيات , وما 
غاب يف خ�سم  حما�سة  زائدة كونه  حراك مل 

ياأت من فراغ ومواعدة �سدفة �سانحة .

اجتماعية   علوم  بح�سب خرباء   لكنه ظاهرة 
و�سيا�سية , جميعا يتفقون باأن لكل  ا�ستيقاظ 
�سعبي اأو خروج اأو ثورة  اإرها�سات , ومقدمات 
طاغية جدا , ثم  مفجرات  ل ياأبه لها  تاأتي  
ثم   , وغ�سب  غليان  ,وبينهما  الأيام  حبل  من 
يلقى  الذي   ,ذاك  اأعظم   اندلع  خوامته  
اإىل   , كرث  ومتاأملني   وغا�سبني  مبقهورين 

اأح�سان �سوارع و�ساحات .
هو  متاما  فيفري   22 �سبيحة  حراك  رمبا 
ول  فيها  بجوهر  يختلف  فال    , ظاهرة 
جمة  باإ�سقاطات  �سعبية  ظاهرة  مظهر,هي 

ت�رسي عليها  اأحكام �سلفت من علوم  ثورات 
من  ب�سكل  �سعبية  وخروجات  وانتفا�سات 

الأ�سكال مهما تباين زمان واختلف مكان .
طلعت رايات ذكرى خروج احلراك  باكرا , وما 
يلفت النتباه  اأن  اقرتاب موعده بدا  موزعا 
ما  على  رمبا   , و�سوارع  وجهات  قبائل  بني 
يعليه ن�سطاء  ف�ساء اأزرق كان طريق احلراك 
الفرتا�سي الول , يوحي بذاك الن�سطار بني 
�سارع و�سارع , وبني جهة واخرى , وبني مدينة 
لي�ست ال ارها�سات من هنا  , وكلها  ومدينة 

وهناك لينبت الورد يف  كل مكان .

روؤى 

ليبيا
ا�ستهداف �سفينة تركية

 يف ميناء طرابل�س 

املعنوي  التوجيه  اإدارة  مدير  اأعلن 
لـ«اجلي�س  ي�سمى  ملا  العامة  بالقيادة 
الوطني الليبي« العميد خالد املحجوب, 
اأن اجلي�س مل يتنب تدمري ال�سفينة الرتكية 
يف ميناء طرابل�س واأ�سار املحجوب اإىل 
تركية  �سفينة  اإن  قال  الليبي  اجلي�س  اأن 
قد ا�ستهدفت, لكنه مل يعلن اأنه هو من 
واأ�سار  املذكورة.   ال�سفينة  ا�ستهدف 
املتاحة  املعلومات  اأن  اإىل  املحجوب 
قذائف  بـ3  ا�ستهدافها  مت  باأنه  تفيد 
بينما  البحر  يف  قذيفتني  منهم  �سقطت 
مبا�رسة  اإ�سابة  ال�سفينة  الثالثة  اأ�سابت 
اأن  توؤكد  املتاحة  املعلومات  اأن  واأكد 
راف�سا  كبري  ب�سكل  دمرت  ال�سفينة 
الف�ساح عن اجلهة التي قامت ب�رسبها, 
قائال: »اأردوغان هو من بعث مبرتزقته 
ملحاربة ال�سعب الليبي وعليه اأن يتحمل 
الليبية  الإعالم  لو�سائل  النتائج«ووفقا 
اأم�س  الليبي  الوطني  اأعلن اجلي�س  فقد 
ميناء  يف  تركية  �سفينة  تدمري  الثالثاء, 
متنها  على  حتمل  البحري  طرابل�س 
اأ�سلحة وذخائر. وقال املركز الإعالمي 
للجي�س:  التابع  الكرامة  عمليات  لغرفة 
املحملة  الرتكية  ال�سفينة  تدمري  »مت 
هذا  ر�ست  والتي  والذخائر  بالأ�سلحة 

ال�سباح يف ميناء طرابل�س«. 

الوطني  الدرك  عنا�رس  متكنت  
لدائرة بني �سنو�س 40 كلم جنوب 
غرب  تلم�سان من اإحباط حماولة 
اختطاف طفل يف ال12 من العمر 
 04 قب�سة  من  حتريره   مت  الذي 
على  اختطفوه  الذي  اأ�سخا�س 
هونداي  نوع  من  مركبة   منت  

اك�سنت .
اأم�س  اأول  ليلة  اإىل  تعود  العملية 
�سالة  لأداء  الطفل   خرج  اأين 
 04 يعرت�سه  اأن  قبل  املغرب  
من  مركبة  منت  على  اأ�سخا�س 
» حيث مت   »اأك�سنت  نوع هونداي 

وتكبيله  بال�رسب  عليه  العتداء 
باجتاه   وحمله  ويده  رجليه  من 
الطريق  عرب  بهدل   بني  منطقة 
املوؤدي اإىل احلدود الغربية , غري 
للدرك  بحاجز  ا�سطدموا  اأنهم  
الوطني حيث القوا به على قارعة 
 , جمهول  باجتاه  وفرو  الطريق 
جارية  التحقيقات  ولتزال  هذا 
من  قبل م�سالح  الدرك الوطني 
للو�سول اإىل عنا�رس هذه ال�سبكة 
اختطاف  رعب  اأعادت  التي 

الأطفال اإىل  املنطقة  .
حممد بن تر�ر

من بني �سنو�س بتلم�سان

اإحباط حماولة اختطاف طفل 
ببلدية العزايل

�سباقات حراك !

�أفق

ال�سفينة الرتكية و 
�سربي بوقادوم

ود�د �حلاج

وزير  فيه   كان  الذي  الوقت  نف�س  يف 
بوقدوم,  �سربي  اخلارجية,  ال�سوؤون 
الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  على   �سيفا 
ليبيا,  يف  الوطني  الوفاق  حلكومة 
تركية  �سفينة  ال�رساج,تعر�ست  فائز 
يف  قذائف  بثالثة  مبا�رس  ل�ستهداف 
هناك  هل  اأدري  ل  طرابل�س.  ميناء 
الدور  اأن  يقني  لكن  احلدثني  بني  رابط 
اجلزائري يف ال�ساحة الليبية بات مزعجا 
لبع�س الأطراف التي يخدمها اأن ت�ستمر 
لو  و  اأكرث  الأو�ساع  تتعفن  اأن  و  احلرب 
دفعت يف ذلك ثمنا باه�سا. وعليه فمن 
املتوقع اأن تطور تلك الأطراف من دائرة 
ال�ستعرا�سية  وعملياتها  ا�ستهدافاتها 
اأي دور يدفع باحلل ال�سيا�سي  لإجها�س 
تلعب  اإقليمية  اأطراف  وهي  الأمام  نحو 
قذرة  اأدوارا  اأخرى  متوترة  �ساحات  يف 
هناك  �ستكون   . دولية  لأجندات  خدمة 
مثلما  اجلزائري  الدور  اأمام  معوقات 
لتخريب  اأخرى  اإقليمية  اأطراف  تدخلت 
اتفاق ال�سالم الذي توافقت عليه حركات 

الأزواد يف �سمال مايل.

��ستنكرو� تعنيفهم يف �لعا�سمة

اأ�ساتذة الإبتدائي يهددون مبقاطعة 
امتحانات الف�سل الثاين

يعي�س �أ�ساتذة تعليم �لطور �لبتد�ئي على وقع �لغليان �ل�سديد بعد �ليوم �لأ�سود �لذي عا�سوه �أول 
�أم�س بالعا�سمة �إثر منعهم بالقوة من طرف قو�ت �لأمن من تنظيم م�سريتهم �ملقررة من �ساحة 

�ل�سهد�ء �إىل ق�سر �حلكومة من �أجل ت�سليم �لوزير �لأول لئحة �ملطالب �لتي رفعوها منذ مطلع �أكتوبر 
من �ل�سنة �لفارطة .

�جلز�ئر �لعا�سمة

حجز 236 األف كي�س من ال�سمة املقلدة 
الإقليمية  الفرقة  عنا�رس  متكنت 
)غرب  بالدويرة  الوطني  للدرك 
اأزيد  العا�سمة( من حجز  اجلزائر 
تبغ  مادة  من  كي�س   236.000 من 
ال�سمة  مقلدة(  )�سمة  الرت�سق 
املقلد و 5ر1 مليار �سنتيم, ح�سب 
بيان  الثنني  اأم�س  به  اأفاد  ما 
للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني 
باجلزائر واأو�سح ذات امل�سدر اأن 

الفرقة  التي عاجلتها  العملية  هذه 
الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة 
مكنت من حجز 995 علبة كارتونية 
ال�سمة  من  كي�س   236.000 حتوي 
مبلغ  حجز  جانب  اإىل  املقلدة 
مايل يقدر ب1 مليار �سنتيم و 500 
القيمة  تقدر  حيث  �سنتيم  مليون 
مبليارين  للمحجوزات  الإجمالية 

�سنتيم و 214 ملوين �سنتيم.

�سهداء  لأرواح  ومتجيدا  تكرميا 
اجلزائر الأبرار, ومبنا�سبة اليوم 
املتحف  نظم  لل�سهيد,  الوطني 
الثالثاء  اأم�س  للجي�س  املركزي 
احتفالية   ,2020 فيفري   18
لل�سهيد  الوطني  »اليوم  بعنوان 
لر�سالة  وفاء  فيفري...   18
افتتاح  على  ال�سهيد«اأ�رسف 
مادي  بوعالم  اللواء  التظاهرة 
مدير الإي�سال والإعالم والتوجيه 
ال�سعبي,  الوطني  لأركان اجلي�س 
واإطارات  �سباط  بح�سور 

ال�سعبي,  الوطني  اجلي�س  من 
اأ�ساتذة جامعيني وتالميذ بع�س 

املوؤ�س�سات الرتبوية.
بعر�س  الن�ساط  هذا  ا�ستهل 
عنوان  حتت  وثائقي  �رسيط 
...ثوار  الوطني  التحرير  »جي�س 
كما  الوطن«,  حب  ذخريتهم 
ت�سمن برنامج الحتفالية عر�س 
م�سرية  حول  تاريخية  ملحمة 
تاريخية  ومداخلة  ال�سهيد 
ملجاهدين  حية  و�سهادات 

بالإ�سافة اإىل معر�س لل�سور.

�ملتحف �ملركزي للجي�س 

احتفاء باليوم الوطني لل�سهيد



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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