
ر�شالة �لفريق قايد �شالح من �أكادميية �شر�شال

اجلي�ش لن ي�سمح بالعودة ل�سنوات الدم و الفتنة

تقودها بع�ض �لأحز�ب و �ل�شخ�شيات

حماوالت فا�سلة لال�ستيالء 
على احلراك ال�سعبي

  .      جلول جودي: قر�ر �إن�شحابنا من �لرئا�شيات يتجه يف �مل�شار �ل�شعبي
�ض3  .     مو�شى تو�تي : نحن �لأو�ئل من دعينا �إىل تاأجيل �لرئا�شيات

حملته م�شوؤولية �حتو�ء �لحتقان بعرو�ض وهمية 

جمعيات بورقلة تفتح النار على رئي�ش الوكالة الوالئية للت�سغيل 
�ض6

�ض4
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 �مل�شابقة �لثانية لتوظيف
 �لأ�شاتذة يوم 16 مار�ض �ملقبل

 45 األف مرت�سح
  يتناف�سون على 
�ض94 اآالف من�سب
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�ض3

�ض4
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تاأخر �حلزمة �لثانية من �للقاح  

تفاقم اخلوف من طاعون 
املجرتات بغرب البالد

�لأمن منعهم من �لتوجه نحو �ملر�دية

اآالف الطلبة يف ال�سارع  
يف اإحتجاج �سلمي

و�شاط تنامي �ل�شخط على ت�شرفاته 

 اعتقال ر�سيد نكاز 
يف نواحي بئر توتة

�شاملة قيمة تذ�كر �ل�شفر

 تكلفة حج 2019 تقدر
 ب565 األف دج  

ري عالوة
ت/ب�ش



يف اإطار ع�رصنة قطاع ال�صحة بوالية �صيدي بلعبا�س و حت�صني املرفق ال�صحي 
بعد  الدم  اأمرا�س  فتح م�صلحة  اأعيد  القادر  مل�صت�صفى اجلامعي ح�صاين عبد 
عملية ال�صيانة و اإعادة االعتبار التي �صهدتها  ملدة عامني من غلقها خا�صة و 
اأن امل�صلحة تعرف توافد عدد كبري من املر�صى من خمتلف الواليات الغربية 
من  باأكرث  امل�صلحة  نف�س  تدعمت  كما  البي�س  و  مع�صكر  و  �صعيدة  غرار  على 
امل�صلحة  على  املتوافدة  احلاالت  ا�صتيعاب  قدرة  تو�صيع  �صياق  �رصير يف   16
خا�صة وان معدل احلاالت املت�صقبلة ما بني 15 اإىل 20 حالة يوميا. كما �صهدت 
ع�رصي  طابع  ذات  ال�صوكي  النخاع  لزرع  بوحدة  تزويدها  اجلديدة  امل�صلحة 
يف  اخلدمة  حيز  تدخل  ان  املنتظر  من  التي  و  الطبية  التجهيزات  باأحدث  و 
ال�صدا�صي االأول من �صنة 2019، وفيما يخ�س م�صلحة الغدد ال�صماء و ال�صكريات  
اأكدت االأخ�صائية بن طلحة اأنها تعرف نوع من االكتظاظ م�صيفة اأن احلاالت 

القدم ال�صكري امل�صتعجلة  هي  االأكرث ا�صتفحاال بن�صبة 3 حاالت يوميا.
م.ح 

جامعة عنابة

اأطروحة دكتوراه عن 
�شعر مالك بوديبة

ناق�صت الباحثة اجلامعية �صامية كعوان اأطروحة دكتوراه 

بق�صم االأدب واللغة العربية بجامعة عنابة،مو�صومة ب�صيميائية 

املوت يف �صعر مالك بوديبة،امام جلنة متكونة من الدكاترة 

حممد �صلوغة،ال�صعيد بو�صقطة،حممد بلواهم،ميلود 

قيدوم،وليد بوعديلة، وقد تكونت اخلطة من مدخل حول 

مفاهيم املنهج ال�صيميائي واأ�ص�صه، وف�صل اأول عن املوت 

يف ال�صعر،در�س مفاهيم املوت وتعريفاته وح�صوره يف 

ال�صعر العربي،ثم جتلياته يف بع�س فرتات تطورات الدولة 

واملجتمع ويف ال�صعر اجلزائري، وقد قراأ الف�صل الثاين 

متظهرات املوت الذاتي واجلماعي عند ال�صاعر مالك 

بوديبة،وهنا بحثت الباحثة كعوان يف االغرتاب واملوت،املوت 

والف�صل العاطفي،املوت وق�صايا الفقر واليتم،ماأ�صاة الوطن 

واملا�صي العربية،و جتارب الفراق واالغتيال واالنتحار عند 

ال�صاعر،كما در�س الف�صل الرابع بع�صا من االإبعاد الفنية 

حل�صور املوت يف ال�صعر، وبعد �صاعات من النقا�س حول 
م�صاىل منهجية ومعرفية،حت�صلت الباحثة هلى درجة 

الدكتوراه بتقدير م�رصف جدا. للتذكري فال�صاعر مالك بوذيبة 

من ال�صعراء احلداثيني يف ال�صعرية اجلزائرية،تويف �صنة 

2012، من اأعماله »عطر البدايات«2003 ،«مالذي ت�صتطيع 

الفرا�صة«،2009«قمر الأزمنة الرماد«،2009، كان ع�صوا يف 

اجلمعية الثقافية اجلاحظية ويف احتاد الكتاب اجلزائريني.

و.ب

قطاع ال�سحة بوالية �سيدي بلعبا�س

م�شلحة اأمرا�ض الدم ت�شتعيد ن�شاطها

خبر في 
صورة

غليزان

و�شع حجر الأ�شا�ض لإجناز 
م�شنع لأنابيب احلديد اللني

فيريا تنّباأ لعطال بالت�شجيل

ك�صف الالعب الدويل اجلزائري يو�صف عطال اأن مدرب فريقه ني�س 
الفرن�صي باتريك فيريا تنباأ له قبل مقابلة الفريق و�صرتا�صبورغ نهاية 
ي�صجل هدفا يف  �صوف  باأنه  الفرن�صي  الدوري  املنق�صي يف  االأ�صبوع 
اللقاء وهو ما حدث وتوجه على اإثره املدافع االأمين للخ�رص مبا�رصة 
نحو الدويل الفرن�صي ال�صابق ملعانقته، اأين �صجل عطال عودة موفقة 

اإىل املناف�صة بعد غياب ب�صبب اال�صابة التي كان يعاين منها.

قديورة فخور باجلزائريني

عبرّ الالعب الدويل اجلزائري عدالن قديورة عن افتخاره بالطريقة 
تنديدا  اجلزائريون  خرجها  التي  امل�صرية  تقود  التي  ال�صلمية 
بالعهدة اخلام�صة، حيث واكب العب نوثينغهام فوري�صت االجنليزي 
بها  يتعامل  التي  بالطريقة  �صعادته  عن  وعبرّ  البارزة  ال�صخ�صيات 
اجلزائريون يف رف�صهم للو�صع احلايل للبالد من خالل ن�رص جمموعة 

�صور عب ح�صابه اخلا�س على موقع التوا�صل االجتماعي »تويرت«.

املائية  املوارد  وزير  اأ�رصف 
على  الثالثاء  اأم�س  ن�صيب  ح�صني 
و�صع حجر االأ�صا�س الإجناز م�صنع 
باملنطقة  اللني  احلديد  الأنابيب 
)والية  خطاب  ل�صيدي  ال�صناعية 
جزائرية  �رصاكة  اإطار  يف  غليزان( 
هذا  باأن  ن�صيب  اأبرز  و   . تركية   -
�صيا�صة  اإطار  يف  يندرج  امل�رصوع 
االقت�صاد  تنويع  اإىل  الرامية  الدولة 
الوطني خارج املحروقات و التقليل 
من فاتورة اال�صترياد  و اأ�صار الوزير 
مك�صبا  يعد  امل�صنع  هذا  اأن  اإىل 
حيث  اجلزائر  و  غليزان  لوالية 
املوارد  قطاع  حاجيات  �صيلبي 
املائية و ال�صوق الوطنية اإىل جانب 
من  القريب  اال�صرتاتيجي  موقعه 
ميناء م�صتغامن مما �صي�صهل عملية 

ت�صدير منتج هذا املركب.
 80 اال�صتثمار  هذا  قيمة  وبلغت 
اإطار  يف  يندرج  حيث  اأورو  مليون 
قاعدة ال�رصاكة 51/49 بني املجمع 
اجلزائري كو�صيدار وال�رصكة الرتكية 
و�صينتج  �صناعي  ماكينا  �صام�صان 
اإجنازه  اآجال  الذي حددت  امل�صنع 
ب 18 �صهرا اأزيد من 100 األف طن 
من اأنابيب احلديد �صنويا مما �صيلبي 
احتياجات ال�صوق الوطنية والتوجه 
هذا  و�صي�صمح  الت�صدير  نحو 
امل�صنع الذي �صينجز على م�صاحة 
�صغل  من�صب   160 بخلق  هكتار   33
قام  و  املقدمة  ال�رصوحات  وفق 
وزير املوارد املائية ح�صني ن�صيب 
يف م�صتهل زيارته للوالية بو�صع يف 
اخلدمة خلزان مائي ب�صعة 1.000 

ق�صد  بلع�صل  ببلدية  مكعب  مرت 
متوين �صكان املنطقة باملياه  كما 
االأ�صا�س  حجر  و�صع  على  اأ�رصف 
مرت   40.000 ب�صعة  ال�صخ  ملحطة 
اخلري)  وادي  ببلدية   يوميا  مكعب 
املنطقة  لتموين   ) م�صتغامن  والية 
باملياه   خطاب  ل�صيدي  ال�صناعية 
اىل  الوزير  زيارة  برنامج  ويت�صمن 
حجر  و�صع  اأي�صا  غليزان  والية 
اأخرى  �صح  ملحطة  االأ�صا�س 
ب�صعة  )زمورة(  احلرايزية  مبطقة 
19.700 مرت مكعب لتموين بلديات 
زمورة و دار بن عبد اهلل و مندا�س 
ووادي ال�صالم مبياه البحر املحالة 
اإىل جانب تد�صني خزان مائي ب�صعة 
1000 مرت مكعب باملدينة اجلديدة 

بن عدة بن عودة بغليزان .

العا�سمة

يوم حت�شي�شي ترقية لثقافة املواطنة 
نظمت اأم�س موؤ�ص�صة فنون و ثقافة 
الثقافة  مديرية  مع  بالتعاون  لوالية 
حت�صي�صي   لقاء  اجلزائر   لوالية 
 « املواطنة  لثقافة  »ترقية  حول 
خلدون  ابن  قاعة  م�صتوى  على 

مناظرة  �صكل  يف   وياأتي  العا�صمة 
�صهد  الذي  املو�صوع   هذا  حول  
املجتمع  ممثلي   بني  م�صاركة 
و  كتاب  و  مثقفون  من   املدين 
مفكرون و فنانون  وم�صوؤولون، على 

م�صتوى ، وي�صعى هذا اللقاء اإىل فتح 
و  التوا�صل  و  للحوار  جديد  ف�صاء 
و  ق�صايا  مناق�صة  عب   التفاعل 
مبادرات   اقرتاح  و  اأفكار  تقدمي  
بالدرجة  اجلزائري  املجتمع  تهم 

املواطنني  تفعيل  مع  االأوىل   
يتم  الذي  املواطنة  حا�صة  وترقية 
الواعية �صمن  عن طريق املمار�صة 
واجلامعة  واملدر�صة  االأ�رصة  نطاق 

واالإعالم . 
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م�ؤ�س�سة   86 �أن  ميالط  �حلفيظ  عبد  ك�سف 
و  �لكنا�س  دع�ة  لبت  �ل�طن  عرب  جامعية 
�لتحقت مب�سري�ت �لأم�س  م�سيد� ب�سلميتها، 
قائال« �أنها كانت حتمل �سعار�ت تدع� للتغيري 

و لالإ�سالح �ل�سيا�سي«.  
مع  �ت�سال  �أو�سح عبد �حلفيظ ميالط يف  و 
و�ل�قفات  �حلركات  متابعة  وبعد  �أنه  �ل��سط 
خمتلف  م�ست  �لتي  �ل�سلمية  �لحتجاجية 
و�لتي  �ملا�سي،  �لأ�سب�ع  �ل�طن  وليات 
�عتربها م�س�ؤولية �جلميع، مثمنا �لدور �لكبري 
متظاهرين  من  �لأطر�ف  كل  لعبته  �لذي 
�إىل  �ل��سية  �جلهات  د�عيا  �أمن  و�أع��ن 
حتمل م�س�ؤوليتها على �أكمل وجه، �إىل جانب 

�لأ�ساتذة  دور  عن  ميالط  حتدث  �أي�سا  ذلك 
�إىل  بالنظر  �مل��قف  هذه  مثل  يف  �جلامعيني 
ك�سف  و  �أي�سا  �لقر�ر  �ساحب  ه�  �ل�سعب  �أن 
ميالط �نه منذ بد�ية �حلر�ك �لجتماعي هذه 
كنت  �أنني  قائال  �أ�ساف  و  م�ؤطرة  �أول م�سرية 
�لأ�ساتذة  خرج  ،و  ورقلة  م�سرية  يف  م�ساركا 
�ل�ستجابة  كانت  و  �لطلبة  بنا  �لتحق  و  بق�ة 
و��سعة يف �غلب �ل�طن ماعد� بع�س �جلامعات 
�لتي كانت م�ساركتها حمت�سمة و �عتربه جناحا 
�ل�سابقة  دع��ته  ب�سان  و  �جلز�ئرية  للجامعة 

�أن  ميالط  قال  �جلامعة  ت�سيي�س  عدم  �إىل 
�لحتجاجات ل عالقة لها بالت�سيي�س م��سحا 
�إىل  �حلزبي  �لفكر  �إدخال  ه�  �لت�سيي�س  �أن 
�جلامعة  ت�ستغل  معينة  جهات  �أو  �جلامعة 
لتحقيق �أغر��س �سيا�سية كنقل طلبة �إىل مقر 
�أحز�ب و غريها فيما �عترب خرجتهم ��ستجابة 
لند�ء �ل�طن كما �أ�ساد ذ�ت �ملتحدث مب�سري�ت 
�لطلبة و �أ�ساف برهن�� بخرجتهم �أنهم  و�ع�ن 
مبا يحدث و �أكدو� من خالل �مل�سري�ت �لتي 
على  قادرون  �أنهم  �أ�سب�ع  ظرف  يف  نظم�ها 

خلق نف�س جز�ئري للجز�ئر، ليقتدي بهم �لي�م 
�لأ�ساتذة ويخرج�ن �إىل �ل�سارع دعما وم�ساندة 

للحر�ك �لذي ت�سهده خمتلف وليات �ل�طن.

ال�سيناتورعبد احلق كازيتاين
على الطلبة التجاوب مع ر�سالة الرئي�س

عبد  �لأمة  ع�س� جمل�س  �أكد  �أخرى  جهة  من 
للطلبة  �ل�سلمية  �مل�سري�ت  �أن  كازيتاين  �حلق 
عن  تعبري  هي  �ل�طن  جهات  خمتلف  عرب 
�جلز�ئر   يف  �ملكر�سة  �لدميقر�طية  مبد�أ 
�أننا  م�سيفا  لهم  �ل�سيا�سي  بال�عي  م�سيد� 
من  منعهم  ي�ستطيع  �حد  ل  و  ب�سبابنا  نفخر 
�لفتي  �ل�س�ت  �عتربهم  و  ر�أيهم   عن  �لتعبري 
للدميقر�طية يف �لعامل وباملقابل قال كازيتاين 
مطالبهم  �إىل  ��ستمع  �جلمه�رية  رئي�س  �أن 
بتغيري  �لقا�سي  �لأ�سا�سي  باملطلب  �لتزم  و 
ذ�ت  دعا  كما  �لتعهد�ت  من  غريها  و  �لنظام 
ر�سالة  مع  �لتجاوب  �إىل  �لطلبة  �ملتحدث 
رئي�س  �إليها  دعا  �لتي  و�للتز�مات  �لرئي�س 
�جلمه�رية  و ��ستغالل هذه �لفر�سة �لتي من 

�ساأنها تلبية طم�حات �ل�سعب �جلز�ئري .
ف.ن�سرين

جتمهر �آلف �لطلبة، �أم�س على حميط �لربيد �ملركزي �إىل �ساحة م�ري�س �أود�ن 
�لإعالم  وكلية  �ل�سيا�سية  �لعل�م  وكلية  ب�زريعة  �جلامعات:  خمتلف  من  قادمني 
�لتي  �ل�قفة  �إبر�هيم و�حلق�ق و�لطب وبن ي��سف بن خدة، حيث �سهدت  ود�يل 
�لآلف  لتبلغ  �مل�سائية  للفرتة  و�س�ل  �ل9�سباحا ح�س�ر� مز�يد�  قر�بة  �نطلقت 
قر�بة �ل1 زو�ل حاملني �سعار�ت: بال�سلمية نحقق �ل�سيادة ول للعهدة �خلام�سة 
�حلق�ق،  كلية  و�جهة  لف  �لذي  �ل�سعار  نف�س  ،وه�  للخام�سة  ر�ف�سة  و�لنخبة 
ملتحفني بالأعالم �ل�طنية مع ترديد �لأنا�سيد �ل�طنية �إىل جانب �لهتافات �لتي 
�سادت م�سري�ت �جلمعة. و�أكد �لطلبة يف ت�رصيحاتهم يف خرجتهم �لأوىل لل�سارع، 
حيث ركزت وقفاتهم �ل�سابقة على �لحتجاج على م�ست�ى �جلامعات ثم حماولة 
�لثالثاء مبا�رصة نح�  �أم�س  �ل�سارع عرب م�سري�ت حا�سدة، يف حني ت�جه��  بل�غ 
رئي�س  ر�سالة  على  ر�دين  �خلام�سة  للعهدة  رف�سهم  م�ؤكدين  �ملركزي،  �لربيد 
�جلمه�رية �لأخرية ب�س�ر خمتلفة، على مد�ر �نتقالتهم ما بني �لربيد �ملركزي 
و�ساحة �أود�ن، يف حني �أقام �لأمن حاجز� على م�ست�ى �سارع ديدو�س مر�د ملنعهم 
من �ل�سري باجتاه �ملر�دية، �أين جتمع �ملئات منهم قر�بة �ل�ساعة �لثانية زو�ل �أمام 
�حلاجز �لذي �أقيم ب�ساحنات �لأمن جمددين �لهتاف �سد �لعهدة �خلام�سة. من 
جهتهم عنا�رص �لأمن �كتف�� خالل �ل�سبيحة وعلى م�ست�ى �لربيد �ملركزي بتاأمني 
حميط �مل�سري�ت خالل جت��لها على حميط �ملنطقة دون ت�سجيل تدخالت من 
م�ست�ى  على  �مل�سائية  �لفرتة  يف  �ملياه  خر�طيم  ��ستخد�م  مت  حني  يف  طرفهم 
منهم  �قرتبت  �لذين  �لطلبة  و�أو�سح  للمر�دية،  �لت�جه  من  مر�د ملنعهم  ديدو�س 
�لثاين �سد  ت�سعيدهم  منذ  �جلامعات  م�ست�ى  مت�قفة على  �لدر��سة  �أن  �ل��سط 

�لعهدة �خلام�سة �لأحد �لفارط، خا�سة �أن �لثالثاء مثل ي�م وقفة �لأ�ساتذة على 
وكلية  و�لت�سال  �لإعالم  كلية  من  كل  من  �ل��سط  و�قرتبت  �جلامعات.  م�ست�ى 
�لعل�م �ل�سيا�سية، حيث كانت خالية على عرو�سها فغالبية �لطلبة ت�جه�� مبا�رصة 
لتنظيم وقفة �لربيد �ملركزي، حيث �أو�سح �لطلبة �أن غالبيتهم ل يز�ول�ن �لدر��سة 
منذ �لأحد و�سط عالمات ��ستفهام ح�ل م��عيد ��ستئنافها يف ظل �سبابية �تخاذ 

قر�ر�ت �لت�سعيد.
�سارة بومعزة  

تقودها بع�س الأحزاب و ال�سخ�سيات

حماوالت فا�شلة لال�شتيالء على احلراك ال�شعبي
.          حممد بو�سياف: ر�سالة  الرئي�س ا�ستجابة ملطالب  ال�سارع                           .          نا�سر حمدادو�س: �سلطة ومعار�سة عادوا اإىل مبادرة التوافق الوطني

.          جلول جودي: قرار ان�سحابنا من الرئا�سيات يتجه يف امل�سار ال�سعبي       .          مو�سى تواتي : نحن الأوائل من دعينا اإىل تاأجيل الرئا�سيات

من اإعداد :  اإميان لوا�س

بو�سياف 
اأحزاب حتاول تزعم احلراك 

ال�سعبي 

�عترب �ملحلل �ل�سيا�سي حممد ب��سياف يف 
ت�رصيح خ�س به �ل��سط باأن ر�سالة �لرئي�س 
�لتي وجهها �إىل �لمة خالل �إيد�ع ملفه عن 
�لغني  عبد  �لنتخابية  حملته  مدير  طريق 
حا�سما  حال  تقدم  ر�سالة  باأنها  زعالن 
و��ستجابة لر�سائل �ل�سارع �ل���سحة، متهما 
بع�س �لأحز�ب �ل�سيا�سية مبحاولة بالتز�حم 
على �ل�سارع حماولة تبني �حلر�ك �ل�سعبي 
�إىل  خرج  من  جهد   ثمرة  قطف  �أجل  من 
�ل�سارع دون خلفية و ل �أجندة �س�ى �لتعبري 

عن رف�سه لرت�سح �لرئي�س.
ب��سياف   حممد  ،�أ�سار  مت�سل  �سياق  ويف 
ر�سالة  باأن   « �ل��سط  به  خ�س  ت�رصيح  يف 
�لرئي�س  �لذب بعتها �ىل جم�ع �ملعار�سة 
تبنى  فيها مطالبها يف ظل و�سع د�ست�ري 
�إىل  �جلل��س  وبعد  �لنتخابات  بعد  �أي 
متعهد�  للد�ست�ر  ومر�جعة  �حل��ر  طاولة 
باأن هذه �ملرحلة لن تط�ل بعد �لنتخابات  
تقدم  ر�سالة  وهي   ، ب�سنة  قدرها  وقد 
�ل�سارع  لر�سائل  و��ستجابة  حا�سما  حال 
�ل���سحة ، لكن يبدو� باأن �ملعنيني بالر�سالة 
و�ملق�س�د �لأحز�ب مل يفهم�� �لر�سالة ومل 
فا�سحني  عنها  بعيد�  وغردو�   ، يقدروها 
لهم  �إهانة  ، وهي  يق�دهم  لل�رص�ع  �ملجال 
�ل�سيا�سية  �لتنظيمات  �أن  �ملفرو�س  فمن 
للمطالب �ملجتمعية  تعمل على �ل�ستماع  
بعيد� عن  �لدولة  ومناق�ستها يف م�ؤ�س�سات 
�لذي  هذ�  لكن   ، و�سغطه  �ل�سارع  ت�سنج 
�ملعار�سة  ف�سائل هذه  ر�حت  بل   ، ح�سل 
تتز�حم على �ل�سارع لتقطف ثمرة جهد من 
خرج بالخلفية ول �أجندة �س�ى �لتعبري عن 

رف�سه لرت�سح �لرئي�س«.
�ملرت�سحني  �ن�سحاب  وبخ�س��س 
يف  �إجر�وؤها  �ملزمع  �ملقبلة  للرئا�سيات 
�أفريل 2019 على غر�ر  مقري وحن�ن   18
و بن فلي�س ، �أو�سح �ملتحدث باأن �ن�سحاب 
روؤ�ساء �لأحز�ب من �لنتخابات تقدير منها 
وقد ل حتتاج  ذلك  �حلرية يف  كامل   ولها 
م�قفا  يبقى  �أنه   ،م�سري�  لتربيره  �أ�سال 
حزبيا ، م�سيفا » لكن �ل��سع �لذي متر به 
�ل�سباب  يعلنها  �لتي  �لتذمر  وحالة  �لبالد 
حتتاج �إىل من ي�ؤطر ه وير�فقه حتى جننب 
غنى  يف  نحن  �أخرى  ماأ�ساة  ويالت  �لبلد 
عنها ، �لأ�سماء �ملن�سحبة �لتي تختلف من 
�ل�سعبي  �جلذر  حيث  من  �أخرى  �إىل  حال 
و�لق�ة �لتنظيمية من جهة يف مقابل �خلربة 
قد   ، �ملعل�مة  وحيازة  �ل�سيا�سية  و�حلنكة 
فه�  �سدقا  �لأكرث  حم�س  م�قف  يك�ن 
م�قف مبدئي �أملته �خليار�ت �مل�ؤ�س�ساتية 
�أن  حم�س  من  ينتظر  �جلميع  كان  و�إن   ،
ت�ساهم يف دعم �مل�سار �لنتخابي وتر�سيخه 
لكن هكذ� كانت رغبة منا�سليها رغم تطلع 
�إىل �ملناف�سة  �لرز�ق  مقري  �لرئي�س عبد 
و�ل�ستعد�د لها ، �لأحز�ب �لأخرى �لطالئع 
تعمل  �أخرى  ح�سابات  لهم  ه�ؤلء  و�لعمال 
و�نتكا�سه  �لنتخابي  �مل�سار  �إف�سال  على 
و�رتباطات  و�سيا�سية  نف�سية  لأ�سباب 
عرفتها  �سغط  وجمم�عات  ل�لبيات  مع 

�جلز�ئر منذ �أكرث من ع�رص �سن��ت«.
و�تهم �ملتحدث �لبع�س مبحاولة  �لتز�حم 
�لتناف�س   « قائال  �ل�سعبي،  �حلر�ك  لتبني 
ويح�زه  �حلر�ك  على  ي�سيطر  من  على 
، فربر�ب كان يعتزم  جار على قدم و�ساق 
تنظيم م�سرية يف تيزي وزو من �جل حالة 
�سيفيتال،  م�ؤ�س�سة  تعرفها  �لتي  �لن�سد�د 
لكنه ف�سل �إلغائها ليتم �إغر�ق �لعا�سمة يف 
وت�سجيل ح�س�ر  �ملنتظرة  �جلمعة  م�سرية 
�لعام  �لر�أي  �أمام  ي�س�ق  حتى  وق�ي  ن�عي 
هم  و�لعلمانيني  �لدميقر�طيني  �أن  �لدويل 
منظ�مة  على  ويث�ر  �حلر�ك  ي�ؤطر  من 
ح�س�ر  �لنية  هذه  �سيقابل   ، ب�تفليقة 
نتمنى  �لفكرة،  لنف�س  ومز�حمة  �إ�سالمي 
عن  �لأم�ر  وتخرج  �حتكاك  يحدث  �أل 
�حلر�ك  �إىل  بالإ�سافة  هذ�   ، �ل�سيطرة 
�أي  تربطه  ل  قد  �لذي  �ل�سباين  �لأ�سلي 
�سخطه  عن  يعرب  و�إمنا  �سيا�سية  �أجندة 
�لعف�ي لرت�سح �لرئي�س ل�لية �أخرى  و�لذي 

يرف�س �أ�سال �أن يخ�سع لأي ح�ساب.
�ملعار�سة  دع��ت  باأن  �ملتحدث  و�سدد 

بتاأجيل �لرئا�سيات وتنفيذ جمريات �لندوة 
يف  للطعن  حماولة  ه�  �لنتخابات  قبل 
من  و�إخر�جها  �لرئي�س  وبرنامج  م�سرية 
مقب�ل  ر�أي  يف  وه�  �لد�ست�رية  �رصعيتها 
خ�س��سا �أن �ل�سارع �لي�م لي�س له من ميثله، 
تائهة  تبدو�  �ملعار�سة  �أحز�ب  باأن  معترب� 
وغري م�ستعدة خل��س �لتجربة مع �سباب ل 

تربطه �أي �سلة بها .

حمدادو�س
 تر�سح الرئي�س م�سادم لإرادة 

ال�سعب

حم�س  حركة  عن  �لربملاين  �لنائب  �نتقد 
�لرئي�س  ر�سالة  م�سم�ن  نا�رص حمد�دو�س 
�لرئي�س  تر�سح  باأن  م�ؤكد�  �لرئي�س،  تر�سح 
�لتي  �ل�سعب  لإر�دة  م�سادم  �أخرى  ل�لية 
�لتي  �مللي�نية  �مل�سري�ت  عرب  عنها  عربرّ 
�جلالية  ويف  �ل�طن  وليات  كل  خرجت يف 

على حد ق�له .
خ�س  ت�رصيح  يف  حمد�دو�س  نا�رص  �عترب 
تر�سح  ر�سالة  م�سم�ن  باأن  �ل��سط  به 
�لرئي�س، ه� �س�رة طبق �لأ�سل ملا قدمته 
مبادرة  بخ�س��س  �حلركة  �قرتحته  و 
�لفرق فقط  باأن  �ل�طني، م��سحا  �لت��فق 
�ملرت�سح  �أطلقها  �لتي  �لإ�سالحات  �أن  يف 
�إقرتحتها  �لتي  �لإ�سالحات  ،و  ب�تفليقة 
م�سري�  بال�سمانات،  �ملتعلقة  و  �حلركة 
�ل�طني  �لت��فق  ح�ل  حم�س  مبادرة  باأن 
�ل�سلطة يف  �إليها  �لتي رجعت  هي �ملبادرة 
�ملعار�سة  �أطر�ف  بع�س  و  �لرت�سح  ر�سالة 
زمام  �ل�سعب  و�أخذ  �لأو�ن  ف��ت  بعد 
�حلرة  �ل�سعبية  و�لإر�دة  بنف�سه،  �ملبادرة 
هي �لتي يجب �أن تك�ن حا�رصة �لآن يف �أي 

ترتيبات م�ستقبلية ».
�ن�سحاب �حلركة من �ملعرتك  وبخ�س��س 
�ن�سحاب  باأن  �ملتحدث  �أو�سح  �لرئا�سي، 
مطروًحا  ذلك  كان  �لرت�سح  من  �حلركة 

�سهر  �لرت�سح  عن  �لإعالن  منذ  بق�ة 
باأنه  �حلركة  �أكدت  �ملا�سي، حيث  جانفي 
معنى  فال  خام�سة  عهدة  هناك  كانت  �إذ� 
لالنتخابات، »فهي عملية عبثية، �إذ ل يُعقل 
ل  �سحي  وب��سٍع  غائبا،  رئي�سا  تناف�س  �أن 
ي�ؤهله لذلك، �أن ذلك ل يقع �إل �إذ� �نحازت 
يف  يطعن  مما  �لدولة،  م�ؤ�س�سات  كل  له 

م�سد�قيتها »على حد ق�له .
�أن  لأحد  ميكن  ل  باأنه  �ملتحدث  و�أ�سار 
به  و�لنحر�ف  �ل�سعبي  �حلر�ك  يتبنى 
ل�عي  ذلك  مرجعا  �حلقيقية،  �أهد�فه  عن 
من  �أنه   م�سري�  ذلك،  بخط�رة  �جلميع 
و�سلميا  �سعبيا  يبقى  �أن  �جلميع  م�سلحة 
د� يف �أهد�فه و�سعار�ته، و�أن  �جلميع  وم�حرّ
هذ�  خذلن  وعدم  بق�ة،  بدعمه  معني 
�ل�سعب يف م�جته �لث�رية �ل�سلمية �ل��عية.

�إىل  �ملعار�سة  بدع�ة  يتعلق  فيما  و 
»�سلطة  �ملتحدث  قال  �لرئا�سيات،  تاأجيل 
�لت��فق  مبادرة  �إىل  عادو�  ومعار�سة 
�ل�طني، و�لتي مل تكن حزبية �سيقة، ونعتقد 
�أن هذ� ه� �لأ�س�ب و�لأ�سلم للجز�ئر �لآن، 
�لعديد  وهناك  �لإنتخابات،  تاأجيل  وه� 
بذلك  تدفع  �لتي  �لقان�نية،  �ملربر�ت  من 
�إنقاذ لل��سع، وجتنيب للبالد  �لإجتاه، وه� 
لأن  �ملجه�ل،  نح�  �لذهاب  خماطر  من 
�ل�سعب �جلز�ئري لن ي�سمح بتمرير �لعهدة 
�أكرب  لأنها  و�قع،  كاأمر  وفر�سها  �خلام�سة 

مهزلة �نتخابية يف تاريخ �جلز�ئر«.

جودي 
قرار حزب العمال لن  يكون يف اجتاه 

معاك�س امل�سار ال�سعب

�لعمال  �لربملانية حلزب  �لكتلة  رئي�س  �أكد 
جل�ل ج�دي �أن يتخد قر�ر يك�ن يف �جتاه 
على  باأنه  م�سري�  �ل�سعبي،  �مل�سار  معاك�س 
�أ�سا�س ذلك حزب �لعمال �أخذ م�قف بعدم 

�مل�ساركة يف �لرئا�سيات �ملقبلة

به  خ�س  ت�رصيح  يف  ج�دي  جل�ل  �أو�سح 
م�سم�ن  و  �ل�سعبية  للتطلعات  بان  �ل��سط 
قرر  �مل�سري�ت    يف  �ملركزي  �ل�سعار 
بالإجماع بعدم �مل�ساركة يف  �لعمال  حزب 
�أفريل   18 يف  �إجر�ءها  �ملزمع  �لرئا�سيات 
2019، م�ؤكد� باأنه ل ميكن لأي �سخ�س �أن 
يركب �مل�جة و يتبني هذ� �حلر�ك �ل�سعبي 

لأنه مطلب ي�سرتك فيه �جلميع.
 و�عترب �ملتحدث باأن ر�سالة تر�سح �لرئي�س 
هي مبثابة عرت�ف باأن �لنظام �ل�سيا�سي يف 
�جلز�ئر  �أ�سبح خطر� ولبد من �إ�سالحات 

�إ�ستعجالية ».  
تنظيم  ميكن  ل  باأنه  �ملتحدث  و�أكد 
�نتخابات يف �جلز�ئر، معترب� باأن م���سلة 
�لتح�سري لهذه �مل�عد �ملزع�م �لنتخابي 
ملف�ف  له  �ل�سيا�سية  �ل�رصوط  بنف�س 
ذ�ت  يف  قائال  بالدنا،  على  كبرية  خماطر 
�لرئا�سية  �لنتخابات  تنظيم   « �ل�سدد 
مرف��س متاما �س��ء بقيام �لرئي�س باإيد�ع 
للملف  �إيد�عه  بعدم  قيام  �أو  �لرت�سح  ملف 

�إىل غاية �لنظام �لبايل »

مو�سى تواتي
ر�سالة الرئي�س الأخرية جاءت 

متاأخرة

من جهته رئي�س �جلبهة �جلز�ئرية م��سى ت��تي �عترب 
باأن ر�سالة �لرئي�س �لأخرية جاءت متاأخرة، م�سري� باأن 
حزبه كان من �لأو�ئل �لذين دع�� �إىل تاأجيل �لرئا�سيات 
�لنزلقات  �ل�سيا�سية، حمذر� من  و�إ�سالح  �ملنظ�مة 
�لذي ه�  �ل�سعبي  �أن حتدث د�خل �حلر�ك  �لتي ميكن 
ت�رصيح  ت��تي يف  دعا  ق�له.  �لن�سب على حد  جمه�لة 
خ�س به �ل��سط ب�رصورة تاأطري �حلر�ك �ل�سعبي لتفادي 
�لي�م ه�  باأن �حلر�ك  �لنزلقات، م�سري�  �إىل  �لذهاب 

عف�ي وغري م�ؤطر فم�سدر جمه�ل �لن�سب.

الأمن منعهم من التوجه نحو املرادية

 اآالف الطلبة يف ال�شارع  
يف اإحتجاج �شلمي
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اأثار تر�سح الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة لولية اأخرى جدل وا�سعا يف ال�ساحة ال�سيا�سية بني معار�س و موؤيد لذلك، فقبل اإيداع ملف تر�سحه من قبل مدير حملته النتخابية زعالن قام العديد من 
املرت�سحني على غرار مقري وحنون ،و بن فلي�س من الن�سحاب من امل�ساركة يف الرئا�سيات املقبلة، يف حني ذهب البع�س اإىل  م�سريات  �سعبية مطالبة للرئي�س بالعدول على قرار الرت�سح .  

عبد احلفيظ ميالط

86 م�ؤ�ش�شة جامعية لبت نداء الكنا�س 

ري عالوة
ت/ب�س

ري عالوة
ت/ب�س



لقد   : قائال  �أ�ضاف  �لأركان  قائد 
�أكون  �أن  على  منا�ضبة  كل  يف  تعودت 
ل  �أنني  على  وتعودت  �رصيحا،  دوما 
�أخ�ضى لومة لئم يف قول �حلقيقة كما 
بالوطن  �لأمر  تعلق  �إذ�  ل�ضيما  هي 

وباأمنه و��ضتقر�ره. 
�إر�ضاء  �أن  �ملتحدث   ذ�ت  �أ�ضار  و 
من  �أمنها،  عو�مل  لكافة  �جلز�ئر 
و�إف�ضال  �لإرهاب  �لق�ضاء على  خالل 
�أهد�فه، بف�ضل �لإ�ضرت�تيجية �ل�ضاملة 
بف�ضل  ثم  �ملتبناة،  و�لعقالنية 
�ل�ضعب  �أبد�ه  �لذي  �لعازم  �لت�ضدي 
�جلز�ئري ويف طليعته �جلي�ش �لوطني 
�لأمنية  �لأ�ضالك  كافة  رفقة  �ل�ضعبي 
�لأطر�ف  بع�ش  ير�ش  مل  �لأخرى، 
�لذين يزعجهم باأن يرو� �جلز�ئر �آمنة 
بها  يعودو�  �أن  يريدون  بل  وم�ضتقرة، 
�جلمر،  و�ضنو�ت  �لأمل  �ضنو�ت  �إىل 
�لتي عاي�ش خاللها �ل�ضعب �جلز�ئري 
خاللها  وقدم  �ملعاناة،  �أ�ضكال  كل 
و�لأبي  �لأ�ضيل  فال�ضعب  غاليا،  ثمنا 
�لظروف  تلك  عا�ش  �لذي  و�لو�عي 
�ل�ضعبة، و�أدرك ويالتها ل ميكنه باأي 
نعمة  يف  يفرط  �أن  �لأحو�ل  من  حال 

�لأمن ونعمة ر�حة �لبال. 
�مل�ضتتب،  �لأمن  هذ�  �أن  ندرك  �إننا 

�لركائز،  �لثابت  �ل�ضتقر�ر  وهذ� 
تر�ضيخا،  و�ضيزد�د  جتذر�  �ضيزد�د 
يرفل يف  �ل�ضعب �جلز�ئري،  و�ضيبقى 
�جلي�ش  و�ضيبقى  �لنعمة،  هذه  ظل 
بزمام  ما�ضكا  �ل�ضعبي  �لوطني 
�لغايل  �ملك�ضب  هذ�  �إر�ضاء  ومقاليد 

�لذي به ��ضتعاد وطننا هيبته.
�لإرهاب  �أف�ضل  �لذي  �ل�ضعب  �إن 
هو  ومر�ميه،  خمططاته  و�أحبط 
موقع  �أي  يف  �ليوم،  �ملطالب  نف�ضه 
مع  يتعامل  كيف  يعرف  �أن  كان، 
ظروف وطنه و�ضعبه، و�أن يعرف كيف 
من  ما  كل  ل�ضد  منيعا  ح�ضنا  يكون 

غري  لأخطار  �جلز�ئر  تعري�ش  �ضاأنه 
حم�ضوبة �لعو�قب«.

�لفريق ذكر بج�ضامة �ملهام �لعظيمة 
�لتي يتولها �جلي�ش �لوطني �ل�ضعبي، 
و�جلهود �مل�ضنية و�حلثيثة �لتي يبذلها 
�أفر�ده يف جميع مو�قع تو�جدهم ويف 
كل  ي�ضتحقون  و�لذين  �لظروف  كل 

�لعرفان و�لتقدير
�ضالح  قايد  �أحمد  �لفريق  �أن  يذكر 
هام�ش  على  �لت�رصيحات  هذه  �أورد 
قادته  �لتي  �لتفتي�ش  و  �لعمل  زيارة 
�إىل �إىل �لأكادميية �لع�ضكرية ل�رص�ضال 

»�لرئي�ش �لر�حل هو�ري بومدين«.

فبعد مر��ضم �ل�ضتقبال، ورفقة �للو�ء 
�لربية  �لقو�ت  قائد  �ضنقريحة  �ضعيد 
�لناحية  قائد  �ضيد�ن  علي  و�للو�ء 
بلقا�ضم  و�للو�ء  �لأوىل  �لع�ضكرية 
منه  ووفاء  �لأكادميية،  قائد  بوعافية 
�لثورة  وجماهدي  �ضهد�ء  لت�ضحيات 
�ل�ضيد  وقف  �ملباركة،  �لتحريرية 
�لفريق وقفة ترحم على روح �لرئي�ش 
�لر�حل »هو�ري بومدين« �لذي حتمل 
�إكليال  و�ضع  حيث  ��ضمه،  �لأكادميية 
�لتذكاري  �ملعلم  �أمام  �لزهور  من 
على  �لكتاب  فاحتة  وتال  له،  �ملخلد 

روحه وعلى �أرو�ح �ل�ضهد�ء �لأبر�ر.

�أ�ضار �ملفت�ش �لعام لوز�رة �لرتبية 
�أم�ش  م�ضقم  جنادي  �لوطنية، 
عن  �لعا�ضمة  باجلز�ئر  �لثالثاء 
توفر 9000 من�ضب �أ�ضتاذ مكون و 
�أ�ضتاذ رئي�ضي خالل �لدورة �لثانية 
مل�ضابقة �لتوظيف و �لتي �ضتنظم 
ي�ضارك  و  �ملقبل  مار�ش   16 يوم 

فيها 45.000 مرت�ضح.
�ضيفا  نزل  �لذي  م�ضقم  �رصح  و 
على قناة �لإذ�عة �لثالثة �أن »هناك 
9000 من�ضب �أ�ضتاذ رئي�ضي و �أ�ضتاذ 
مكون �ضاغر منذ �مل�ضابقة �لأوىل 
متوفرة  هي  و   2018 يف  �ملنظمة 
�ضتنظم  �لتي  �لثانية  �لدورة  خالل 
مننح  حتى  �ملقبل  مار�ش   16 يف 
قبولهم  يتم  مل  ملن  ثانية  فر�ضة 
يف �مل�ضابقة �ملا�ضية«، مذكر� �ن 
يف   45.000 بلغ  �ملر�ضحني  عدد 

�لأطو�ر �لثالثة .
�لأمني  �أو�ضح  �ل�ضياق  نف�ش  يف  و 
�مل�ضابقة  �أن  �لرتبية  لوز�رة  �لعام 
عن  تغيبو�«  »ملن  حتى  مفتوحة 
�أن  �إىل  م�ضري�  �لأوىل  �لدورة 
حو�يل 43.000 مرت�ضح �ضجلو� يف 

م�ضابقة 2018 .
�لوطني  �لديو�ن  �أن  م�ضقم  ذكر  و 
»قد  �مل�ضابقات  و  لالمتحانات 
يتعلق  فيما  �لرتتيبات  نف�ش  �تخذ 
باملر�قبة و �ل�ضفافية« خالل هذه 
�مل�ضابقة �ضانها �ضاأن �لمتحانات 
�لأطو�ر  تالميذ  يجتازها  �لتي 
�أحد  »ل  �أنه  على  م�ضدد�  �لثالثة، 

�ضيتدخل يف ذلك«.
ذ�ت  �أبرز  �ل�ضدد  ذ�ت  يف  و 
�أن مو��ضيع �لمتحانات  �مل�ضوؤول 
متعلقة  مهني«  طابع  »ذ�ت  هي 
بالنظر  و  �نه  م�ضيفا  بالتعليمية 
تكوين  فاإن  �خلا�ضة«  »ملهامهم 
يخ�ضع  �ملكونني  �لأ�ضاتذة 
عن  دورة  كل  نهاية  عند  للتقييم 
للمتابعة  »د�ئمة«  �أدو�ت  طريق 
مت  �أنه  علما  دوليني  خرب�ء  ت�ضم 
تكوين �أكرث من 2000 �أ�ضتاذ مكون 
»بكفاء�ت عالية«،و �أ�ضاف �أن هذ� 
مقاربة  �إطار  يف  يندرج  �مل�ضعى 
يهدف  �لتي  جودة«  ذ�ت  »مدر�ضة 
 2030 �فق  مع  �لقطاع  بلوغها  �إىل 
»خطط  �أجله  من  و�ضعت  �لذي  و 
»�رتياحه«  عن  معرب�  و�ضيطة«، 
ب�ضاأن وترية �لثالثي �لأول و جمدد� 

عزم وز�رته على متابعة »تخفيف« 
�لرب�مج �ملدر�ضية.

رزنامة  �أن  �لذ�عة  �ضيف  و�أكد 
�متحانات �ل�ضنة، ومنها �لبكالوريا، 
»و�أننا  »حمكمة«،  رزنامة  هي 
مو�ضحا  �ملوعد«،  لهذ�  جاهزون 
خالل  عليها  �ملح�ضل  �لنتائج  �أن 
خمتلف  يف  �لأخرية  �ل�ضنو�ت 
�لديو�ن  قد عززها  �لرتبية  �أطو�ر 
�لوطني لالمتحانات و�مل�ضابقات، 
باإعد�د  �ملكلفة  �للجان  كون 
�ملو��ضيع لها »بروتوكول م�ضبوط 
�أجل  من  تعليمات  �أية  تتلقى  ول 

تعديل �ملو��ضيع«.  
»�ملوؤ�رص�ت  �أن  �ملتحدث  و�أو�ضح 
�ل�ضنو�ت  خالل  ��ضتقرت  قد 
�لثالثة �لأخرية«، م�ضيفا �إن 79 �إىل 
81 يف �ملائة من تالميذ �لبتد�ئي 

�ملعدلت،  على  حت�ضلو�  قد 
بالن�ضبة  �ملائة  يف   75 �إىل  و70 
وحو�يل  �ملتو�ضط،  لتالميذ 
�ملرت�ضحني  من  �ملائة  يف   53
»�إن  يقول  و�أ�ضرت�ضل  للبكالوريا، 
وتنبئ  جد�،  معتربة  �لن�ضب  هذه 
ترت�وح  زياد�ت  ترتكز على  بنتائج 
من 5 �إىل 10 يف �ملائة« ،ويف رده 
�لذي  �لإ�رص�ب  حول  �ضوؤ�ل  على 
دعت �إليه موؤخر� نقابات �لقطاع، 
»�لت�ضال  على  �ملتحدث  �أكد 
�لد�ئم« �لقائم بني �لوز�رة �لو�ضية 
�أدى  ما  وهو  �لنقابات،  وهوؤلء 
م�ضيفا  معينة«،  »م�ضاكل  حل  �إىل 
للمرة  �أجمعت،  قد  »�لنقابات  �إن 
مو�ضوع  �إىل  �لتطرق  على  �لأوىل، 
بهذه  و�أعلن،  �لبيد�غوجيا«.   
در��ضي  يوم  �نعقاد  �ملنا�ضبة، عن 
با�ضرت�تيجية  »�عالمهم  لأجل 
�لوز�رة �لر�مية �إىل حت�ضني نوعية 
�أكد  �آخر،  �ضياق  ،ويف  �لتعليم« 
»يف  �لرتبوي  �لنظام  �أن  م�ضقم 
�ليديولوجية  �لتيار�ت  عن  مناأى 
مفيد�  �ملوؤ�ض�ضات«،  �ملعروفة يف 
هذ�  يف  �ملفت�ضني  »بح�ضد« 
ل  ح�ضبه،  فاملدر�ضة،  �ل�ضدد، 
ت�ضبغها �أية �ضبغة �ضيا�ضية، كما �أن 
�لرب�مج �ملكتوبة يف 2016 قد مت 
تخفيفها وتخلي�ضها من كل ما من 
موؤكد�  بالتالميذ«،  ي�رص  �أن  �ضاأنه 
�أن »�لثو�بت �لوطنية خط �أحمر ل 

ميكن جتاوزه«. 

ر�شالة �لفريق قايد �شالح من �أكادميية �شر�شال

�مل�شابقة �لثانية لتوظيف �لأ�شاتذة يوم 16 مار�س �ملقبل

حكيم مالك  

اجلي�ش لن ي�سمح بالعودة 
ل�سنوات الدم و الفتنة

45 األف مرت�سح يتناف�سون على 9 اآالف من�سب

�شاملة قيمة تذ�كر �ل�شفر

تكلفة حج 2019 تقدر 
ب565 األف دج  

و�شاط تنامي �ل�شخط على ت�شرفاته 

اعتقال ر�سيد نكاز 
يف نواحي بئر توتة

دعا �لديو�ن �لوطني للحج و�لعمرة 
حج  مبو�ضم  �ملعنيني  �حلجاج 
كاملة  �حلج  تكلفة  دفع  �إىل   2019
مبا  دج  �ألف  ب565  و�ملقدرة 
وذلك  �ل�ضفر  تذكرة  قيمة  فيها 
�جلز�ئر  بنك  فروع  م�ضتوى  على 
�ملنت�رصة عرب كافة وليات �لوطن 

ينبغي  �أنه  ذ�ته  �مل�ضدر  و�أو�ضح 
مرفقني  يكونو�  �أن  �حلجاج  على 
با�ضتمارة  �حلج  تكلفة  دفع  �أثناء 
�ل�ضفر  وجو�ز  �لقرعة  يف  �لفوز 
�لفح�ش  و�ضهادة  �لبيومرتي 
�لطبي، وذلك بد�ية من 11 مار�ش 
�جلاري �إىل غاية 11 �أفريل 2019.

�أم�ش  �لأمن  م�ضالح  منعت 
ر�ضيد نكاز من �للتحاق مبكتبه 
�أجل  من  �لعا�ضمة  باجلز�ئر 
من  كان  �ضحفية  ندوة  عقد 
بعدما  ل�ضيما  عقدها  �ملزمع 
باملجل�ش  �لأخري  لهذ�  وقع 
�لد�ضتوري ، و �أ�ضتاء منه �لكثري 
�عتربوه  �لذين  �ملو�طنون  من 
على  نكاز  ر�ضيد  من  حتايل 

�جلز�ئريني .
�لو�ردة  �ملعلومات  وح�ضب 
بالإعالم  �ملكلف  ح�ضب  ،و 
�لأخري  فاإن هذ�   ، نكاز  لر�ضيد 
 ، مبكتبه  �للتحاق  ي�ضتطع  مل 
�عتقاله من طرف م�ضالح  بعد 

�لأمن يف نو�حي بئر توتة .
و  �لف�ضوليني  من  �لعديد  وكان 
و�ضول  ينتظرون  �ل�ضحافيني 
�لربيد  �ضاحة  �إىل  نكاز  ر�ضيد 
يف  تبني  �أنه  �إل   ، �ملركزي 
�لأخري �أن نكاز لن ين�ضط ندوة 
�ملعلومات  وح�ضب   ، �ضحافية 
�أم�ش  حجز  نكاز  ر�ضيد  فاإن 
تذكرة �ل�ضفر �إىل باري�ش ، حيث 
ليلة  ي�ضافر  �أن  �ملفرت�ش  من 

�أم�ش �إىل فرن�ضا .
وقد توقع �لعديد من �ملتابعني 
ر�ضيد  على  �لعتد�ء  �إمكانية 
و�ضط  دخوله  حال  يف  نكاز 
�لكثري  �أن  ،ل�ضيما  �جلماهري 

ر�ضيد  �أن  روؤو�  �ملو�طنني  من 
وحتايل   ، خدعهم  قد  نكاز 
�بن  بتقدمي  قام  عندما  عليهم 
�ل�ضم  نف�ش  يحمل  �لذي  عمه 
ما  وهو   ، عنه  بديل  كمر�ضح 
م�ضالح  قيام  ور�ء  �ضببا  يكون 
من  نكاز  ر�ضيد  مبنع  �لأمن 
�جلماهري  و�ضط  �إىل  �لو�ضول 
لعتد�ء�ت  تعر�ضه  من  خوفا 
�أو  �ملو�طنني  طرف  من 
يوجد  .حيث  بدنية  �إكر�هات 
�لعديد  و�ضط  عارم  غ�ضب 
�أح�ضو�  �لذي  نكاز  متتبعي  من 
 ، مب�ضاعرهم  يتالعب  كان  �أنه 
�لو�قعة  وكانت   . و��ضتغبائهم 
�ليومني  �أحد�ثها  جرت  �لتي 
�لد�ضتوري  باملجل�ش  �لفارطني 
�إىل  نكاز  �ضعبية  �أ�ضقطت  قد 
�أن  بعد  ل�ضيما   ، �حل�ضي�ش 
فوجئ �ل�ضحافيون و �ملتتبعون 
�آخر  نكاز  ر�ضيد  بوجود   ،
�عرتف �أنه �بن عمه ، و �أن نكاز 
�ملتد�ول �ضعبيا هو مدير حملته 
، و �عتربه �لعديد �أن حتايل على 
نكاز  ر�ضيد  �أن  �لقانون، خا�ضة 
وحتى �أخوه ، مل ينفيا ��ضتعمال 
نكاز  ر�ضيد  عمهما  �بن  ��ضم 
�لآخر من �أجل �إيد�ع �مللف يف 

�ملجل�ش �لد�ضتوري .
ع�شام بوربيع 

قال �أم�س �لفريق قايد �شالح �أن �جلي�س و خمتلف �لأ�شالك �لأمنية مقتنعة متاما �أن هناك من 
يريد �إرجاع �لبالد �إىل جو �لفتنة و �شنو�ت �لدم و �لدمار ،وهو �ل�شيناريو �لذي لن يقف �أمه 

�جلي�س مكتوف �لأيدي و �شيحول دون �مل�شا�س باأمن و ��شتقر�ر �لبالد 
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تاأخر احلزمة الثانية من اللقاح  

تفاقم اخلوف من طاعون 
املجرتات بغرب البالد

 طالب الع�رشات من موايل  واليات اجلهة الغربية » تلم�سان ، �سيدي 
بلعبا�س ، النعامة و�سعيدة  من وزير الفالحة التحرك العاجل من اأجل 
التدخل حلماية موا�سيهم  من  النفوق  على خلفية ارتفاع ح�سيلة وفاة 
اخلراف بداء طاعون  املجرتات ال�سغرية  خا�سة يف ظل عدم كفاية 
الكميات االأوىل من اللقاح وكذا حم�سوبية توزيعه من قبل  البياطرة 
يحدث هذا يف الوقت الذي توؤكد م�سالح الفالحة لهذه الواليات ان 
اأخرى  لتلقي كوطات  الوزارة   الكوطة االأوىل ورا�سلت  م�سالح تلقت 

لكن  احلراك ال�سعبي عطل العملية ما اأدى اإىل تو�سع الوباء  .
اإح�ساء نفوق ما يزيد عن 4000 راأ�س من  النعامة  مت  ففي   والية 
املجرتات ال�سغرية باإقليم الوالية  رغم توفر اللقاح ، لكن تو�سع دائرة 
االإ�سابة  جعل امل�سالح الفالحية الفالحية تقوم بعملية اإح�ساء بغية 
التكفل  بالو�سع  الذي اأ�سار املوالني اأن م�سالح الفالحة والبياطرة 
هم �سببه بفعل املحاباة  يف التلقيح والبزن�سة باللقاح يف حني اأرجعت 
100األف  يتعدى  مل  الذي  اللقاح  نق�س  اإىل  ال�سبب  الفالحة  م�سالح 
بفعل  و�سوله  وتاأخر  الفالحني   من  الهائل  العدد  تكفي  مل  جرعة  
نفوق  عن  املوالون   ك�سف   �سعيدة   وبوالية   ، ال�سعبي  احلراك 
اأن  الفالحة  اللقاح فيما قالت م�سالح  تاأخر  نتيجة  اآالف املجرتات 
راأ�س   نفوق 7639  وت�سجيل  لالإ�سابة  اأح�ست 104 موقعا  م�ساحلها  
وان م�ساحلها ا�ستفادت من 100الف جرعة  من اللقاح وزعت على 
البياطرة ، لكنها غري كافية ومت مرا�سلة وزارة الفالحة  بغية اإ�سافة 
يوؤكد  الذي  الوقت  ففي  وبتلم�سان   ، الو�سع  ملحا�رشة  اأخرى  كمية 
األف  تلقي م�ساحله ل100  بفعل  الو�سع  الفالحة   حتكمه يف  مدير 
توزيعها  ل�سمان  ال36  البياطرة  والتي وزعت على  اللقاح  جرعة من 
على املوالني الذين اأكدوا اأن تاأخر و�سولها والبزن�سة  فيها ت�سبب يف 
تو�سع دائرة الوباء ونفوق اأكرث من 6000 راأ�س من اخلراف ال�سغرية  
خا�سة باجلهة اجلنوبية اي مناطق العري�سة و�سيدي اجلياليل البويهي 
باالإ�سافة اإىل الفحول وعني تالوت بال�سمال وال�رشق ، وبجنوب �سيدي 
بلعبا�س اليزال موالو را�س املاء ، مرحوم ورجم دمو�س يطالبون من 
م�سالح الفالحة التدخل  من اأجل حما�رشة وباء املجرتات ال�سغرية  
الفالحة  مديرية  حمملني  اللقاح  و�سول  تاأخر   نتيجة  تو�سع  الذي 
والبياطرة امل�سوؤولية ، يف حني مل نتمكن من االت�سال مبدير الفالحة 
ب�سيدي بلعبا�س  رغم حماولتنا التكررة ملعرفة رده عن هذا املو�سوع 

.
حممد بن ترار

 منع دخول 187طنا من املواد 
الفا�سدة وغري املطابقة

اإغراق موانئ الغرب 
مبواد فا�سدة وممنوعة  

دقت م�سالح اجلمارك املدعمة بفرق الرقابة  العاملة على م�ستوى 
خلفية  على  اخلطر  ناقو�س  م�ستغامن    ، الغزوات   ، وهران  موانئ 
والتي  التغذية  جمال  يف  خا�سة  مطابقة   غري  مواد  اإدخال  ارتفاع 
ت�سكل خطرا على ال�سحة العمومية  والتي مت اإجها�س عمليتها مع 

اإحالة اأ�سحابها على التحقيق يف انتظار  تقدميهم اأمام العدالة.
من  متكنت  قد  اجلمارك   م�سالح  اأن  امل�سادر  ذات  واأ�سارت  هذا 
حجز 71طنا من القمح  الغذائي امل�ستورد من قبل احد امل�ستوردين 
�سكل  على  جلبها  مت  التي  ال�سحنة  اأن  تبني  حيث   ، لبنان  دولة  من  
الغذائية  للمقايي�س  مطابقة  غري  كلغ  و50  25كلغ  وزن  من  اأكيا�س 
امل�سالح  ذات  متكنت  اآخر  جانب  من   ، لال�ستهالك  �ساحلة  وغري 
من  اإحباط دخول 57طنا من االأدوات  اخلا�سة بال�سيانة  املنزلية 
وال�سناعية واخلردوات الغري مطابقة للو�سم  والتي مت ا�ستريادها من 
دولة ال�سني ومت اإخراجها من ميناء وهران اإىل  امليناء اجلاف اأين مت 
اأ�سحابها  خا�سة وان  حجزها قبل اإخراجها ومبا�رشة التحقيق مع 

القيمة امل�رشح بها  تفارق الو�سم احلقيقي ب3.2 مليار �سنتيم  .
مع  بالتعاون  الرقابة  تلم�سان  متكن م�سالح  الغزوات غرب  ومبيناء 
اإحباط  دخول  البحرية من  بذات املحطة  العاملة   فرق اجلمارك 
كمية هامة من  �رشائح البطاطا املقرم�سة التي حتمل نوع »�سيب�س 
من  م�ستوردة  ب49طن   قدرت   ، التجاري  للو�سم  مطابقة  الغري   «
بلجيكا  حيث تبني اأنها حتمل  و�سمني خمتلفني وقدرت قيمتها ب44 
مليار �سنتيم ، هذا وقد اأ�سبح ميناء الغزوات وجهة  جتارية لتهريب 
حجز  مت  واأن  �سبق  حيث   ، املطابقة  ال�سلع  واإدخال   املال  راأ�س 
كمية  هامة من املالب�س الغري مطابقة ناهيك على  كميات اهرى 
، كما مت منع دخول جتهيزات طبية قدمية الإحدى  من املفرقعات 
اجلمعيات  زيادة على اآالت �سناعية �سينية غري �ساحلة وكميات اأكرب 
اأجه�ست  اآخر  الفاقدة لل�سالحية . من جانب  الفواكه واللحوم   من 
م�سالح اجلمارك العاملة مبيناء م�ستغامن كميات هامة من االألب�سة 
االأحذية  من  اأطنان   10 راأ�سها  على  للو�سم  مطابقة  الغري  واالأحذية 
الريا�سية امل�ستوردة من ال�سني ب�سبب عدم مطابقتها للو�سم وتبني 
 ، �سنتيم  مليار  ، وقدرت قيمتها ب3.2  اأمرا�سا خطرية  ت�سبب  اأنها 
اإقامتهم  الق�ساء مع  اإحالة امل�ستوردين املتهمني على  هذا وقد مت 
يف القائمة ال�سوداء  ملنعهم من  اال�سترياد جمددا بعدما تبني اأنهم 
يحاولون اإغراق ال�سوق الوطنية مبنتجات غري مطابقة دون املراعاة 

ل�سحة املواطن .
حممد بن ترار

العقارية  الرتقية  موؤ�س�سة   نا�سدت 
باجناز  املكلفة  احلفيظ  عبد  منور 
ت�ساهمي  اجتماعي  م�سكن   50 ح�سة 
اجلديدة  ببامنديل  الن�رش  بحي 
�سناع   ، ورقلة  لبلدية  اإداريا  التابع 
وايل  راأ�سهم  وعلى  بالوالية  القرار 
اأجل  من  جالوي  القادر  عبد  الوالية 
ال�سكن  مديرية  لدى  العاجل  التدخل 
من   ، الدائرة  وم�سالح  ورقلة  بوالية 
العالقة  املالية  املبالغ  حترير  اأجل 
لل�سكن  الوطني  ال�سندوق  لدى 
وامل�ستفيدين ، مع �سطب من القائمة 
، حتى  للم�ستفيدين  بالن�سبة  اال�سمية 
يت�سنى لهذه املوؤ�س�سة املكلفة باجناز 

هذا النمط من ال�سكنات الجناز هذا 
امل�رشوع يف اأقرب وقت ممكن .

والية  وايل  ذلك فقد وجه  اإىل جانب 
امليدانية  خرجاته  خالل  ورقلة 
ال�سكنية  امل�ساريع  لدى  املتكررة 
و  ال�سكن  مل�سالح  �سارمة  تعليمات 
ال�سعوبات  تذليل  اأجل  من  الدائرة 
باالإرهاب  اأ�سماه  ملا  حد  وو�سع 
املوؤ�س�سات  تواجهه  الذي   ، االإداري 
املكلفة باجناز احل�س�س ال�سكنية من 
خمتلف االأمناط مبا يف ذلك ح�سة 50 

م�سكن اجتماعي ت�ساهمي .
تتحمل  القائم   امل�سكل  اأن  ومعلوم 
كل  االإدارية  و  القانونية  م�سوؤولياته 
ب�سبب   ، والدائرة  ال�سكن  من مديرية 
الرتقية  موؤ�س�سة  ت�سليم  يف  تعنتهم 
العقارية منور عبد احلفيظ ملح�رش 

التحرير  ومن ثم �سطب امل�ستفيدين 
الذين ال تتوفر فيهم ال�رشوط املعمول 

بها لال�ستفادة من هذه ال�سيغة .
خالل  وجه  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
ال�سكن  وزير  املن�رشم  االأ�سبوع 
الوحيد  عبد  والعمران  واملدينة 
مدراء  لدى  �سارمة  تعليمات  طمار 
الوطن  واليات  خمتلف  عرب  ال�سكن 
ت�سهيل  بحتمية  اإلزامهم  اأجل  من 
الالزمة  والرتتيبات  االإجراءات  كافة 
للحيلولة دون عرقلة ن�ساط املوؤ�س�سات 

اخلا�سة بالرتقية العقارية .
الرتقية  موؤ�س�سة  اأن  بالذكر  جدير 
لها  منور  احلفيظ  عبد  العقارية 
امل�ساريع  من  جملة  الجناز  تطلعات 
املثال  �سبيل  وعلى  الهامة  االإمنائية 
وب�رشوط  جتارية  مدينة  احل�رش  ال 

اأربع  االأقل  على  ت�سغيل  التجار  مع 
عمل على م�ستوى 126 وحدة جتارية 
الطبي  لل�سبه  عليا  اإ�سافة ملدر�سة   ،
وكذا  الطبية  ال�سبه  الطواقم  لر�سكلة 
، ناهيك عن  العتاد  التحكم يف  اآليات 
 ، لالأ�سمنت  م�سنع  اجناز  م�رشوع 
يعد  ال�سناعي  الذي  الرخام  وم�سنع 
القارة  م�ستوى  على  نوعه  من  االأول 

ال�سمراء .
لالأمانة فان موؤ�س�سة الرتقية العقارية 
منور عبد احلفيظ ، اأبدت ا�ستعدادها 
مرفق  مبعية  حموي  مركز  الجناز 
بن  حا�سي  مبنطقة  والرتفيه  للت�سلية 
للعراقيل  حد  و�سع  �رشط  اهلل  عبد 
هاته  تواجهها  التي  وال�سعوبات 
مظاهر  تف�سي  ب�سبب  املوؤ�س�سة 

البريوقراطية التي حتاك �سدها .  

اأحمد باحلاج

يف اإطار اختيار الفائز بجائزة »حتدي 
نظمها  الذي  النا�سئة«  املوؤ�س�سات 
من  اجلزائر  التزييت  ملواد  طوطال 
خرباء  من  متكونة  حتكيم  جلنة  قبل 
حمليني، يتم يوم 4 مار�س 2019 بفندق 
�سوفيتيل اجلزائر احلامة االإعالن عن 
الفائزين يف طبعة 2018-2019 خالل 

حفل ر�سمي لتوزيع اجلوائز.
»حتدي  م�سابقة  يف  الثالث  الفائزون 
ملواد  لطوطال  النا�سئة«  املوؤ�س�سات 

التزييت اجلزائر هم:

الفائز رقم 1: 
 BIOYEAST م�سروع

DZ املقدم من طرف غانا 
حممد وليد

Bioyeast DZ هي �رشكة تعمل يف 
املائيات،  تربية  خمتلفة:  قطاعات 
وال�سيدالنية.  الغذائية  ال�سناعات 
التي  املكونات  ا�ستبدال  اإىل  تهدف 
االأ�سماك  اأطعمة  �سياغة  يف  تدخل 
وهي الدقيق وزيت ال�سمك باخلمرية ، 
اأو اأ�سباغ كاروتينويد التي ت�ساعد على 
اأي�سا  ت�سعى  كما  التلف.  من  احلفاظ 
لقطاعات  االأولية  املواد  توفري  اإىل 
عن  الغذائية  ال�سناعات  مثل  معينة 
م�سانع  نفايات  ر�سكلة  اإعادة  طريق 

االألبان اأو بقايا التمور.

تهدف Bioyeast اإىل اإنتاج العنا�رش 
التكنولوجيا  من  امل�ستخل�سة  االأوىل 
باجلزائر  �سنعها  مت  التي  احليوية، 
لتح�سني  جزائريني  طالب  طرف  من 
تنمية  خالل  من  امل�ستهلك  معي�سة 
تربية  وتنويع  ال�سمكي  اال�ستزراع 
ال�سناعات  اإنتاج   وزيادة  االأ�سماك 
ا�ستريادها  اإىل  اللجوء  دون  الغذائية 
االأخرى  القطاعات  يف  الثغرات  و�سد 
التي تفتقر اإىل ال�رشوريات االأ�سا�سية 

حملًيا.

احلائز على اجلائزة رقم 2 : 
الربوز الن�سوي يف امل�سابقة 

 GREEN م�سروع :
SEWING املقدم من اأمينة 

بوخلوف

 Green-Sewing م�رشوع  يهدف 
يف  النفايات  ا�ستغالل  اإعادة  اإىل 
يف  واإدماجها  �سالحيتها،  نهاية 
ال�رشكة  تقرتح  حيث  دائري.  اقت�ساد 
املنتهية  االإعالنية  املل�سقات  حتويل 
ال�سالحية اإىل منتوج واحد لال�ستخدام 

اليومي.
 

الفائز رقم 03 : 
 NRECYCLI م�سروع

املقدم من طرف مربوك 
اأحمد رامي

لفرز  م�سرتك  جهاز  هو   Nrecycli
حرية  مينح  املنزلية  النفايات  وجمع 
خالل  من  املنازل  يف  الفرز  عملية 
امل�رشوع  يعترب  جديدة.  ن�سخة  توليد 
و�رشكات  امل�ستهلك  بني  كج�رش 
اإعادة الر�سكلة بدمج خمتلف اجلهات 

الفاعلة يف �سل�سلة اال�ستهالك.
�سيح�سل هوؤالء ال�سباب املقاولني على 
م�ساعدة مالية لتطوير م�رشوعهم ت�سل 
اإىل 2.000.000 دج  للفائز االأول. كما 
�سيتم تقدمي مرافقة �سخ�سية وحملة 

اإت�سال الإبراز م�رشوعهم.

كما منحت جلنة 
التحكيم:

اجلائزة الرمزية  
»موؤ�س�سة نا�سئة  لطاقة 

 GREEN اأف�سل«: مل�سروع
من  املقدم   LATERN
طرف اأمني بن �سماعني

النفايات   Green Latern يَقِيُم  
متجددة.  طاقة  باعتبارها  الع�سوية 
الطاقات  هذه  ا�ستخدام  ميكن  حيث 
خمتلفة:  بطرق  املواطنني  قبل  من 

املت�سلة  غري  املناطق  تو�سيل 
النقل  و�سائل  حتديث  باالنرتنت، 

العمومي وتنظيف حميط املدن.
 مت تنظيم م�سابقة حتدي املوؤ�س�سات 
النا�سئة لعام 2018-2019 الذي اأطلقته 
طوطال، يف 55 دولة  اأخرى- يف نف�س 
الفرتة من بينهم 37 يف اإفريقيا، و 11 
وال�رشق  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  يف 
 3 و  االأمريكتني،  يف   4 و   ، االأو�سط 
من  توؤكد  اخلطوة  هذه    ̶ اأوروبا  يف 
التنمية  دعم  يف  طوطال  رغبة  جديد 
االجتماعية واالقت�سادية للبلدان التي 
اأنحاء  جميع  يف  املجمع  فيها  ين�سط 
تعزيز  ي�ساهم حملًيا يف  حيث  العامل. 
الت�سامن االجتماعي، من خالل الدعم 
االأكرث  امل�ساريع  الأ�سحاب  املقدم 

ابتكاًرا، يف اإجناز م�ساريعهم.
من  الثانية  الطبعة  ا�ستقبلت  وقد 
النا�سئة  املوؤ�س�سات  حتدي  م�سابقة 
 50.000 حوايل  العام  لهذا  لطوطال 
 15.000 من  اأكرث  بينهم  من  م�سجل 
ملف كامل. 825 املتاأهلني للت�سفيات 
لعر�س  الفر�سة  لهم  كانت  النهائية 
خبرية  حتكيم  جلنة  على  م�رشوعهم 

ومت مكافئة 165 فائًزا.
�سيكون للفائز االأول من كل بلد �رشف 
جلنة  على  يعر�س  م�رشوعه  م�ساهدة 
املكلفة  الكربى  العاملية  التحكيم 
الدول  كبار« جلميع  »فائزين   6 بتعيني 

الـ 55.                 

طوطال ملواد التزييت اجلزائر 

الك�سف عن الفائزين يف م�سابقة املوؤ�س�سات النا�سئة 

للمطالبة ب�سخ  مبالغها العالقة  لدى ال�سندوق 

الوطني لل�سكن وامل�ستفيدين  

موؤ�س�سة الرتقية العقارية منور عبد 
احلفيظ ت�ستنجد بوايل ورقلة 

.      املوؤ�س�سة متلك م�ساريع �سخمة وعرقلة 

ن�ساطها مناف لتوجهات احلكومة االقت�سادية
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طالبت موؤ�س�سة الرتقية العقارية منور 
عبد احلفيظ وايل والية ورقلة عبد 
القادر جالوي ب�سفته امل�سوؤول االأول 

على الهيئة التنفيذية ب�سرورة التدخل 
العاجل لدى امل�سالح املعنية من اأجل 

�سخ اأموال هذه املوؤ�س�سة العالقة لدى 
ال�سندوق الوطني لل�سكن وامل�ستفيدين .



طرف  من  موقعة  �شكوى  نا�شدت 
وجمعيات  منظمات  من  جمموعة 
حتوز   ، بورقلة  املدين  املجتمع 
ن�شخة  على   « »الو�شط  يومية 
منها، املدير العام للوكالة الوطنية 
العاجل  التدخل  ب�رضورة  للت�شغيل 
وخروقات  لتجاوزات  حد  لو�شع 
للت�شغيل  الوالئية  الوكالة  رئي�س 
وح�شبما   ، رايق  حممد  بورقلة 
فاإنه  ال�شكوى  نف�س  به  اأفادت 
املن�شب  هذا  يف  تن�شيبه  ومنذ 
اإطالق  يف  يتوانى  مل  احل�شا�س 
والتالعب  الكاذبة  الوعود  
تلتم�س  مل  حيث   ، العمل  بطالبي 
واجلمعيات  املنظمات  ذات  فيه 
و  خا�شة   ، العمل  يف  اجلدية  فيه 
يف  والكفاءة  للتجربة  يفتقد  اأنه 
وكذا   ، مرفق  هكذا  مثل  ت�شيري 
يتما�شى  والذي   ، املهني  ال�شمري 
اىل  نظرا  املنطقة  ومتطلبات 
اخل�شو�شية التي متتاز بها منطقة 

ورقلة .
ال�شكوى  وح�شبما جاء يف حمتوى 
الوالئية  الوكالة  رئي�س  فاإن 
للت�شغيل مل يقدم �شيء يذكر على 
اأر�س الواقع ، �شوى تطبيق �شيا�شة 

الهروب اىل االأمام ، وهو ما زاد من 
االحتقان  وتزايد  ال�شارع  احتقان 
لدى طالبي العمل ، نتيجة اعماله 
وحتركاته الالم�شوؤولة ، وا�شتعماله 
للحيلة و العرو�س الوهمية للتحكم 
مل�شته  ما  وهو  وهو   ، ال�شارع  يف 
العرو�س  يف  منه  اجلمعيات  ذات 
على  بتق�شيمها  قام  التي  الوهمية 
 400 بحوايل  الت�شغيل  وكاالت 
للجيو  الوطنية  للموؤ�ش�شة  من�شب 
فيزياء ، حيث نفت هاته  االأخرية 
باإر�شال  قامت  باأنها  قاطعا  نفيا 
الوكالة  رئي�س  وو�شف  العر�س 

العمل  بطالبي  بالتالعب  الوالئية 
على حد و�شفهم .

تعالت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بتقدمي  املطالبة  االأ�شوات 
املدير  طرف  من  تو�شيحات 
 ، للت�شغيل  الوطنية  للوكالة  العام 
الوالئية  الوكالة  حول تعيني رئي�س 
له  والذي  بورقلة  احلايل  للت�شغيل 
�شوابق عدلية يف التالعب بعرو�س 
العمل مبنطقة اأرزيو ، قائلني »هل 
رئي�س  من�شب  من  عزله  يعقل 
اأعلى  اىل  وترقيته  حملية  وكالة 
 ،« ورقلة  بحجم  والية  ويف  مرتبة 

التي تعترب اأ�شخن نقطة يف الوطن 
من  عدد  اأكرب  ت�شجيل  ناحية  من 
وكذا   ، يومي  ب�شكل  االحتجاجات 
لها  تكال   ، حدودية  والية  كونها 
اأن تكون  اأجل  الد�شائ�س ، من  كل 
لالحتجاجات  انطالقة  نقطة 
وخلق جو الفو�شى  يف كامل ربوع 
الوطن . ويف مو�شوع مت�شل فقد 
االت�شال  ومرارا  تكرارا  حاولنا 
للت�شغيل  الوالئية  الوكالة  برئي�س 
اأنه  اإال  املو�شوع  يف  راأيه  ملعرفة 
الرد  عدم  ب�شبب  ذلك  علينا  تعذر 

على مكاملتنا .

  330 حي  �شكان  يعي�شه  وتذمر  ا�شتياء 
القاطنون  ،خ�شو�شا  باالأغواط  �شكن  
يف ال�شكنات املحاذية لل�شبكة الرئي�شية 
هاته  هاج�س  تدفق  من  القذرة  للمياه 
لعدم  وذلك  االأر�س،  �شطح  اإىل  املياه 
اإي�شالها بال�شبكة الرئي�شية ، وذلك بعدما 
واإن�شداد  البالوعات  بع�س  ت�شدع  بات 
ال�شكان،  �شحة  يهدد  للمياه  جماري 
ال�شيما مع انت�شار الروائح الكريهة على 
ت�شدع  �شكناتهم،ب�شبب  حميط  م�شتوى 
من  تهيئتها  وعدم  البالوعات  اأغطية 

جديد.
لعدة  ال�شكان  معاناة  �شكل  ذالك  واقع   
الو�شية  اجلهات  تتدخل  اأن  دون  اأزمنة 
الناقلة  وربطها  القناة  هذه  اإ�شالح  يف 
املياه  ملجرى  الرئي�شية  بال�شبكة 
البالوعات  تاأهيل  واإعادة  القذرة 
�شحية  حياة  ي�شمن  ب�شكل  واأغطيتها 
اإنت�شار  مع  معاناتهم  وينهي  لل�شكان 
احل�رضات ال�شامة والقاتلة التي اأ�شحت 
ت�شتقطبها برك املياه القذرة، وخا�شة 

اأن هذه ال�شكنات بجانب مركز ل�رضطة 
من  هوؤالء  تخوف  كل هذا  اإىل جانب   ،
باتت  التي  الو�شعية  هذه  اإ�شتمرار 
يعي�شون  التي  والبيئة  �شحتهم  تهدد 
حالة  اإ�شتقرار  مع  حولها،خ�شو�شا  من 
جراء  معاناتهم  يعلل  ا�شحى  ما  اجلو 
احل�رضات  اإنت�شار  و  الكريهة  الروائح 
ال�شلبية  املظاهر  من  وغريها  ال�شارة 
�شكناتهم  من  بالهجرة  تهددهم   التي 
اإذ مل ت�شارع ال�شلطات يف اإ�شالح �شبكة 
جهة  من  ناهيك   ، ال�شحي  ال�رضف 
ح�شب  باحلي  نقائ�س  عدة  اإىل  اأخرى 
كالطرقات   ،  « لـ«الو�شط  حتدثوا  من 
 ، ترميم  اإىل  حتتاج  والتي  املك�رضة 
الذين  املقاولني  خملفات  باالإ�شافة 
بعد  امل�رضوع  ويغادرون  يرتكونها 
عن�رض  لغياب  االأ�شغال   من  االإنتهاء 
الرقابة ومتابعة هوؤالء ،وما تخلفه هذه 
يفتك  وحميطي  بيئ  تلوث  من  االآخرية 

ب�شحة االإن�شان .
�أحمد باحلاج

باملقاطعة  الدغام�شة  حي  يفتقر 
لوالية  التابعة  �شالح  عني  االإدارية 
 ، احلياة  �رضوريات  اأدنى   ، مترنا�شت 
ومما اأزم الو�شعية االإجتماعية لل�شاكنة 
االأمر  الرمال  زحف  ظاهرة  تف�شي  هو 
ال�شكنية  التجمعات  يهدد  بات  الذي 

بالدفن .
 ، املذكورة  الناحية  �شكان  نا�شد 
املنتدب  �شالح  عني  والية  وايل 
لهم  برجمة  ب�رضورة  خل�رض  �شدا�س 
حجم  على  للوقوف  ميدانية  زيارة 
 ، يكابدونها  التي  اليومية  املعاناة 
ال�رضوريات  الأب�شط  افتقارهم  ب�شبب 
وعلى   ، الكرمي  العي�س  على  امل�شاعدة 
عيادة  غياب  احل�رض  ال  املثال  �شبيل 
طبية متعددة اخلدمات ، للتخفيف من 
كلم    1.5 م�شافة  على  التنقل  معاناة 
باجتاه املرافق ال�شحية بو�شط املدينة 
بحثا عن العالج ، باالإ�شافة اىل النق�س 
الفادح يف التغطية ب�شبكة الكهرباء ، مما 
الكهرباء  لربط  العائالت  غالبية  اأرغم 

حمدثي  �شدد  كما   ، ع�شوائية  بطرق 
جريدة  »الو�شط » ، بالت�شعيد من لهجة 
االحتجاجات واخلروج لل�شارع للمطالبة 
عناء  من  للتخفيف  مبتو�شطة  بدعمهم 
تنقل تالميذ احلي الذي �شبهوه بالقرية 
ق�رض  باإحياء  الرتبوية   املرافق  نحو 
اإذا  خا�شة  العرب  ،  وق�رض  املرابطني 
باال�شتفادة  معني  لي�س  احلي  اأن  علمنا 

من خدمات النقل املدر�شي .
عن  هوؤالء  اأعرب  ثانية   جهة  من 
من  ال�شديدين  وتذمرهم  ا�شتيائهم 
ال�شلطات  تدخل  مربر يف  الغري  التاأخر 
التي  الرملية  الكثبان  الإزاحة  املحلية 
باتت تهدد جمموعة امل�شاكن املرتامية 
ال�شبب يف  ، مرجعني  بالدفن  االأطراف 
ذلك لغياب اإرادة حقيقية من ال�شلطات 
البحث  يف  املعنية  وامل�شالح  الو�شية 
امل�شتمرة  للمع�شلة  جذرية  حلول  عن 

التي نغ�شت معي�شتهم اليومية .
�أحمد باحلاج

واحلفاظ  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
بوالية  املواطنني  و�شالمة  اأمن  على 
اأدرار �شجلت امل�شلحة الوالئية لل�رضطة 
اأدرار  والية  الأمن  التابعة  الق�شائية 
خالل �شهر فيفري 2019 جمموعة من 

الق�شايا .
مت  فقد  م�شادرنا  به  اأفادت  وح�شبما 

باجلنايات  خا�شة  ق�شية   24 معاجلة 
تورط  باالأ�شخا�س  ما�شة  واجلنح 
منها 21 ق�شية،  حلت  فيها 22 �شخ�س 
امل�شلحة 02 ق�شية  نف�س  �شجلت  كما 
املا�شة  واجلنح  باجلنايات  خا�شة 
فيها 17 �شخ�س،  تورط  باملمتلكات 
ت�شجيل 07 ق�شايا  مت  ذاته  ال�شياق  يف 

ال�شيء  �شد  واجلنح  باجلنايات  خا�شة 
فيها 09 اأ�شخا�س  تورط  العمومي 
يخ�س  وفيما  جميعها  حلت 
مت  واملالية  االقت�شادية  اجلرائم 
ت�شجيل 07 ق�شاية حلت جميعها حيث 

تورط فيها 07 اأ�شخا�س.
املخدرات  مكافحة  فرقة  �شجلت  كما 

امل�شلحة 03 ق�شايا  لنف�س  التابعة 
العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات  خا�شة 
على  مت  فيها 05 اأ�شخا�س،  تورط 
اإثرها حجز كمية من املخدرات تقدر 
القنب،  راتنج  من  بـ 202.62 غرام 

اإ�شافة اإىل0.13 غرام من العفيون.
�أحمد باحلاج 

طالبت منظمات وجمعيات �ملجتمع �ملدين بورقلة ، �ملدير �لعام للوكالة �لوطنية للت�ضغيل ، ب�ضرورة 
�لتدخل �لعاجل لو�ضع حد للوعود �لكاذبة �لتي ما فتئ يطلقها رئي�س �لوكالة �لوالئية للت�ضغيل 

وكذ� �لتالعب بطالبي �لعمل .

. مطالب بتقدمي تو�ضيحات حول تعيني م�ضوؤول نافذ له �ضو�بق عدلية 

حملته م�ضوؤولية �حتو�ء �الحتقان بعرو�س وهمية 

�أحمد باحلاج 

جمعيات املجتمع املدين بورقلة تفتح النار 
على رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل 

يف اإطار املجهودات املبذولة من 
طرف قوات ال�رضطة يف حماربة 
االإجتار غري امل�رضوع باملخدرات 
واملوؤثرات العقلية، متكنت فرقة 
والية  باأمن  املخدرات  مكافحة 
من  اجلاري   بحراالأ�شبوع  اأدرار 
كمية  لرتويج  حماولة  اإحباط 
موجهة  كانت  املخدرات  من 
غريامل�رضوع بو�شط  لالإ�شتهالك 
مدينة اأدرار، قدر وزنها االإجمايل 
بـ 88.9غ من مادة الكيف املعالج 
مع حجز10اأقرا�س من املوؤثرات 
اإجمايل  مايل  ومبلغ  العقلية 
العملية  بـ9500 دج. جاءت  يقدر 

اإىل  واردة  معلومات  على  بناءا 
حماولة  مفادها  الفرقة  ذات 
من  كمية  ترويج  �شخ�شني 
املدينة،  بو�شط  املخدرات 
الفرقة  عنا�رض  لتبا�رض 
حترياتها امليدانية التي تكللت 
�شيارة  منت  على  بتوقيفهما 
اإخ�شاعهما  بعد  �شياحية، 
عرث  اجل�شدي  التلم�س  لعملية 
م�شط  على  اأحدهما  بحوزة 
نوع  من  العقلية  املوؤثرات  من 
به 10 اأقرا�س  نوريكا 150 ملغ 
بـ 6000 دج،  و مبلغ مايل يقدر 
اأمن  مقر  اإىل  حتويلهما  بعد 

التحقيق،  الإ�شتكمال  الوالية 
للمعلومات  واإ�شتغالال 
الك�شك  تفتي�س  مت  امل�شتقات 
بناءا  املوقيفني  باأحد  اخلا�س 
�شادرعن  بالتفتي�س  اإدن  على 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 
حمكمة ادرار اأين كانت العملية 
حجزعلبة  فيها  مت  اإيجابية 
كرتونية بها قطع من املخدرات 
االجمايل 88.9 غرام  وزنها 
ي�شتعمل  �شكني  اإىل  اإ�شافة 
لتقطيع املخدرات ومبلغ مايل 
يقدر ب3500 دج. بعد اإ�شتيفاء 
جميع اإجراءات التحقيق االأويل 

بتاريخ:2019/03/03  مت  
اأمام  فيهما  امل�شتبه  تقدمي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
امللف  اأحال  الذي  اأدرار 
املثول  اإجراءات  مبوجب 
اجلل�شة،  على  مبا�رضة  الفوري 
امل�شتبه  حق  يف  �شدر  اأين 
نافدة  حب�س  االأول 10�شنوات 
مالية  غرامة  و 5000.000 دج 
باجلل�شة،  االإيداع  مع  نافدة 
ف�شدريف  الثاين  للمتهم  بالن�شبة 
حقه 2 عامني حب�س نافد وغرامة 

مالية قدرها 100.000دج.
�أحمد باحلاج 

�ضبط بحوزتهما 88.9غ من �لكيف و 10 �أقر��س من �ملهلو�ضات 

اأمن  اأدرار ي�شع حدا لن�شاط �شخ�شني كانا ب�شدد ترويج ممنوعات 

مو�ز�ة مع �النت�ضار �لفظيع ملخلفات �ملوؤ�ض�ضات �ملقاوالتية  

و�ضط �ضخط كبري من تف�ضي ظاهرة زحف �لرمال

يف �إطار تطويق بوؤر �الإجر�م 

ت�شربات املياه القذرة تهدد 
�شكان حي 330  �شكن باالأغواط 

حي الدغام�شة بعني �شالح 
...غنب وتهمي�س وحلول موؤجلة 

م�شالح اأمن والية اأدرار تعالج ق�شايا هامة لها �شلة باجلنح و اجلنايات 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
مكتب االأ�شتاذ بن حادو حممد حم�رض ق�شائي لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة

الكائن مكتبه : �شارع االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة الهاتف : 50 22 027 92
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة 748-749-750 من ق. ا. م. و .ا 

نحن  االأ�شتاذة بن حادو حممد حم�رض ق�شائي لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة الكائن مكتبنا : 
�شارع االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة و املوقع اأ�شفله و بطلب من ال�شيد )ة( : خلفاوي رابح جمال بن داود 

ال�شاكن )ة( : بحي ال�شيخ عامر بريان والية غرداية 
�شد ال�شيد )ة( : يطو حمجوب بن حممد ال�شاكن )ة( : ب�شارع االأمري عبد القادر بال�شارف اجللفة 

مبقت�شى ال�شند التنفيذي املتمثل يف عقد اعرتاف بدين حمرر عن مكتب التوثيق لالأ�شتاذ : كا�شي مو�شى 
�شليمان بن باحمد رقم الفهر�س : 2012/137 بتاريخ : 2018/01/18 و املمهور بال�شيغة التنفيذية 

-بناء على اأمر حجز تنفيذي على عقار ال�شادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم 2016/853 بتاريخ 
2016/11/10

و بناءا على اأمر حجز تنفيذي على عقار ال�شادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم 2016/853 بتاريخ 
 2016/11/10

بناء على اإيداع قائمة �رضوط البيع رقم 2019/01 فهر�س 2019/17 املوؤ�رض عليها من طرف رئي�س حمكمة 
اجللفة بتاريخ 2019/01/14 و التي حددت بها جل�شة االعرتا�شات بتاريخ : 2019/02/11 و مت حتديد جل�شة 

البيع باملزاد العلني بتاريخ 2019/03/14و بالنتيجة احلكم ببيع العقارات على التوايل :
01/ قطعة اأر�س بتجزئة 250 قطعة بال�شارف بالق�شم 13 جزء 61 م�شاحته 202 مرت  250 قطعة بال�شارف 

بالق�شم 13 جزء 61 م�شاحته 202 ب�شعر افتتاحي )1.010.000.00 دج( مليون و ع�رضة االلف دينار جزائري .
02/ �شكن بحي امللعب بال�شارف بالق�شم 07 اجلزء 160 م�شاحته 245  مرت مربع ب�شعر افتتاحي 

)6.125.000.00 دج( �شتة مليون و مائة و خم�شة و ع�رضون .
03/منابه يف ال�شكن الكائن بحي امللعب و املتمثل يف الربع على ال�شياع بال�شارف بالق�شم 07 اجلزء 161 
م�شاحته 144 مرت مربع ب�شعر افتتاحي مقدر ب : 3.600.000.00 دج ثالثة ماليني و �شتمائة األف دينار 

جزائري 
نعلن للجمهور اأنه �شي�رضع يف البيع باملزاد العلني ل�شالح اأعلى و اأخر مزايد ابتداء من ال�شعر االفتتاحي 
لعقارات املذكورين اأعاله ح�شب كل قطعة و ذلك ال�شتفتاء مبلغ الدين و املقدر ب : 4.300.000.00دج 

باالإ�شافة اىل م�شاريف التنفيذ و ذلك بجل�شة البيوع و املحددة بتاريخ : 2019/03/25 على ال�شاعة الثانية ) 
14:00( زواال مقر املحكمة باجللفة  .

 �رضوط البيع : اإ�شافة اىل ال�رضوط الواردة يف قائمة البيع امل�شار اإليها اأعاله فعلى الرا�شي عليه املزاد 
يتحمل االأعباء القانونية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�شة خم�س 5/1 الثمن و امل�شاريف و حقوق املح�رض و 

الر�شوم امل�شتحقة و بدفع املبلغ يف اأجل 08 اأيام املوالية لر�شو املزاد باأمانة �شبط املحكمة 

�لو�ضط:2019/02/06

اإ�شهار



هنية  لقاء  خالل  ذلك،  جاء 
الزيارة  على  تعقيباً  بال�صحفيني 
حما�س  حركة  لوفد  الأخرية 
املت�صارعة  والتطورات  للقاهرة، 
الفل�صطينية  الق�صية  على 
عموًما،  العربية  واملنطقة 
ال�صامية  بالر�صالة  هنية  واأ�صاد 
الفل�صطيني  الإعالم  يوؤديها  التي 
املت�صامن  والإ�صالمي  والعربي 
اإياه  وا�صفاً  وال�صعب،  الق�صية  مع 
مبن�صات املقاومة يف هذا ال�صياق 
الذي يتفهمه كل العامل، ولفت اإىل 
اأنه من خالل التطورات الإعالمية 
يعي�صون  الذين  مع  واحلديث 
اأن  اأكدوا  العربية،  املنطقة  خارج 
الرواية الفل�صطينية، لها تاأثري كبري 
الق�صية  لهذه  العتبار  اإعادة  يف 
ال�صهيونية  الرواية  ومواجهة 
واإظهار املظلومية وتكري�س احلق 

الفل�صطيني.
تقديره  عن  هنية  واأعرب 
الفل�صطيني،  بالإعالم  وتعزيزه، 
على  وقدرته  ون�صاله  وبجهده 
موجهاً  كافة،  التحديات  مواجهة 
ال�صعب  لأبناء  والتقدير  التحية 
املرابطني  خا�صًة  الفل�صطيني 
امل�صجد  و�صاحات  القد�س  يف 
اأن  واأو�صح  املبارك،  الأق�صى 
اإطار  يف  تاأتي  الأخرية  الزيارات 
الأ�صقاء  مع  الدائم  التوا�صل 
كل  يف  اأنه  مو�صحاً  العرب، 
الفل�صطينية  الق�صية  تكون  زيارة 
مع  واحلوارات  النقا�صات  حمور 
عربية  دولة  اأي  يف  امل�صوؤولني 
واإ�صالمية خا�صًة م�رص ملا متثله 
من دور وجغرافيا وتاريخ للق�صية 
حركة  رئي�س  وبني  الفل�صطينية، 
كانت  ملفات  عدة  اأن  حما�س، 
م�رص؛  مع  النقا�صات  طاولة  على 
الثنائية  والعالقة  امل�صاحلة 
مع  التعامل  وكيفية  غزة،  وح�صار 
امللفات كافة، والأو�صاع ال�صيا�صية 
الق�صية  تواجهها  التي  والتطورات 

الفل�صطينية.
واأ�صاف اأن الزيارة بحثت يف �صياق 
تطوير العالقات مع م�رص، موؤكداً 
يف  دخلت  م�رص  مع  العالقة  اأن 
ف�صاء احلوار ال�صرتاتيجي املنفتح 

وب�صاأن  بعمق،  امللفات  كل  على 
البع�س  عّدها  التي  الزيارة،  مدة 
اأنها قد طالت، وقد ف�رص هنية اأن 
اإىل  حما�س  وفد  زيارة  مدة  طول 
ولي�س  طبيعي،  وجود  هو  القاهرة 
ا�صتثنائيا باعتبارها حا�صنة عربية 
للن�صال  عربية  وحا�صنة  للقيادات 
وللوجع  الفل�صطينية  واملقاومة 
هنية  واأ�صاف  الفل�صطيني،  والأمل 
اأن طول مدة الزيارة جاءت كذلك 
ب�صبب طبيعة امللفات التي بحثت، 
خالل  بها  الإحاطة  ميكن  ول 
العديد  ولإجناز  اأيام،  اأو  �صاعات 
وكذلك  بحثت،  التي  امللفات  من 
املخابرات  وزير  من  وعد  ب�صبب 
املختطفني  ملف  اأن  امل�رصية 
اجلهود  فكانت  �صينتهي،  الأربعة 
امللف،  انتهاء  اأجل  من  تبذل 
العودة  على  احلركة  فحر�صت 

بال�صبان الأربعة.

�صفقة القرن

 5 على  "ركزنا  هنية:  وقال 
مدير  مع  ونقا�صنا  لبحثنا  ملفات 
عبا�س  امل�رصي  املخابرات 
العامة؛  املخابرات  وقيادة  كامل 
ال�صيا�صي  امللف  يف  اأولها  يتمثل 
ال�صيا�صية  التطورات  وا�صتعرا�س 
الفل�صطينية  الق�صية  �صبيل  على 
و�صفقة  التحديات  عن  واحلديث 
يف  له  الرتتيب  يجرى  وما  القرن 
على  ذلك  وانعكا�س  املنطقة 
القد�س  مدينة  له  تتعر�س  ما 
وحماولت  الأمريكية،  والقرارات 
الالجئني،  ق�صية  ت�صفية 
ال�صفة  بني  الف�صل  وحماولت 
تتعر�س  التي  واملخاطر  وغزة، 
وتغول  الغربية  ال�صفة  لها 
هنية:  امل�صتوطنني"واأ�صاف 
لتهديد  تتعر�س  فل�صطني  "اإن 
خا�صة  حقيقي،  ا�صرتاتيجي 
الق�صية  رمزيات  له  تتعر�س  ما 
الفل�صطينية بغطاء اأمريكي وا�صح 
وم�صاعدته، وقد اأكدنا للم�صوؤولني 
امل�رصيني رف�صنا املطلق ل�صفقة 
اأي  عن  التنازل  وعدم  القرن، 
الفل�صطيني  احلق  يف  يتمثل  �صيء 
وعا�صمته  ومقد�صاته  اأر�صه  يف 

والوحدة اجلغرافية".

الو�صع الداخلي 
واحل�صار

احلوار  اأن طاولة  اإىل  هنية  واأ�صار 
مع م�رص ناق�صت �صيناريو اللقاءات 
امل�صاحلة  ب�صاأن  واحلوارات 
الوحدة  وا�صتعادة  الفل�صطينية، 
للم�صوؤولني  "واأكدنا  الوطنية، 
امل�رصيني اأن وحدة �صعبنا �رصورة 
حتيط  التي  املخاطر  ب�صبب 

بالق�صية الفل�صطينية".
الذي  احل�صار  اإىل  هنية  واأ�صار 
زاد  وما  غزة،  قطاع  على  ي�صيطر 
بالقرارات  وتفاقمه  خطورته  من 
غزة  جتاه  ال�صلطة  اتخذتها  التي 
ذوي  رواتب  قطع  ذلك  يف  مبا 
اأنه  وبني  والأ�رصى،  ال�صهداء 
تقييم  احلوارات  خالل  جرى 
مع  م�رص  رعتها  التي  التفاهمات 
وتنفيذ  "الإ�رصائيلي"،  الكيان 
منه،  املطلوبة  ال�صتحقاقات 
حما�س  حركة  تقييم  اأن  مو�صحاً 
اأن الحتالل تن�صل من التفاهمات 
ومل ينفذ ماهو مطلوب منه، وعرج 
يف  اخلا�صة  القوات  حادثة  على 

خانيون�س.

ال�صبان الأربعة

وحول ال�صبان الأربعة املختطفني، 
م�رص  يف  الأخوة  اأن  هنية  بني 
يف  القومية  امل�صوؤولية  حتملوا 
هذا  اأن  اإىل  لفًتا  عنهم،  الإفراج 
امللف كان حا�رًصا يف كل زيارات 
ولفت  م�رص  مع  ولقاءاتها  احلركة 
يحمل  عنهم  الإفراج  اأن  اإىل 
تعك�س  حيث  اإيجابية؛  دللت 
بني  العالقة  وطبيعة  م�صتوى 
امل�رصية؛  والدولة  وغزة  حما�س 
من  الكثري  بها  ملرحلة  يوؤذن  "ما 
اأن  والتفاهم"واأو�صح  الت�صاور 
الزيارات  يُثقل  الأمني كان  امللف 
التي جتريها احلركة مل�رص، وبني 
بها  تقوم  التي  املبذولة  اجلهود 
غزة  قطاع  يف  الأمنية  الأجهزة 
بالأمن  لالإ�رصار  اأي حماولة  ملنع 
وامل�رصي  الفل�صطيني  القومي 
وقال: "الأذرع الأمنية الفل�صطينية 
تعمل يف غزة، ولي�س لدينا اأي عمل 

خارج حدود القطاع"، م�صدًدا على 
اأن غزة م�صدر تاأمني مل�رص.

التفاهمات مع الحتالل

مع  الأخرية  التفاهمات  وب�صاأن 
اأن  حما�س  رئي�س  اأكد  الحتالل، 
م�رص ب�صدد القيام بدفعة جديدة 
بالتفاهمات،  الحتالل  لإلزام 
املدى  على  نفعل  اأن  يجب  "وما 
تن�صل  الحتالل  اأن  البعيد"وبني 
يبداأ  ومل  عملًيّا،  التفاهمات  من 
من  الثانية  للمرحلة  بالتح�صري 
التفاهمات؛ بل قام بعملية اخرتاق 
اأن  ،وكادت  خانيون�س  يف  اأمني 
�صاماًل،  تفجرًيا  الأو�صاع  تفجر 
رعتها  التي  التفاهمات  ون�صت 
م�رص وقطر والأمم املتحدة على 
اأ�صبوعني  ملدة  الأوىل  مرحلتني؛ 
والثانية ل�صتة اأ�صهر؛ على م�صاريع 
يف  للقطاع  وا�صرتاتيجية  مهمة 

ملفات الكهرباء والت�صغيل.

امل�صاحلة الفل�صطينية

الفل�صطينية،  امل�صاحلة  ويف ملف 
جدد هنية التاأكيد اأن حما�س ترى 
ا�صرتاتيجية،  �رصورة  الوحدة  اأن 
اأ�صباب  لالأخوة يف م�رص  "وقدمنا 
اللحظة،  حتى  امل�صاحلة  تعرث 
يف  اخرتاق  اإحداث  ميكن  وكيف 
"اأقول  هنية:  الأمر"وقال  هذا 

اأمام  لإخوتنا يف حركة فتح: نحن 
واأي  حقيقي،  ا�صرتاتيجي  خطر 
مواجهة  ي�صتطيع  ل  وحده  ف�صيل 
ذلك  ن�صتطيع  لكن  اخلطر،  هذا 
موحدين"واأ�صاف:  نكون  حينما 
"تعرث امل�صاحلة يُلقي بظالله على 
يف  املواطن  وعلى  الوطني  الكل 
غزة بفعل العقوبات التي تفر�صها 
ال�صلطة"، م�صدًدا على اأن "حما�س 
م�صوؤولياتها"و�صدد  عن  تتخلى  لن 
بالقول: "ل�صنا بفائ�س من الوقت؛ 
فاخلطر يقف على اأبوابنا مبا�رصة، 
اإل مبوقف  مواجهته  ن�صتطيع  ول 

فل�صطيني موحد وقوي".
واأ�صار اإىل اأنه بنّي للم�رصيني "كيف 
حال  الإخفاق  نتجنب  اأن  ميكن 
الف�صائل  لدعوة  امل�رصية  الرغبة 

جمددا لتحقيق امل�صاحلة".
حتقيق  اأن  على  هنية  و�صدد 
خالل  من  يتاأتى  امل�صاحلة 
-ل  املوقعة  التفاقيات  "تطبيق 
وت�صكيل  اتفاقيات جديدة-،  نريد 
حكومة وحدة وطنية من الف�صائل، 
توافقية،  اأو  تكنوقراط  ل 
�صاملة  لنتخابات  والتح�صري 
)رئا�صية وت�رصيعية وجمل�صا وطنيا، 
على  العقوبات  كل  رفع  ي�صاحبها 
حركته  تاأكيد  وجدد  غزة("  قطاع 
ت�رصيعية  انتخابات  عقد  رف�صها 
يف  انتخابات  اإجراء  اأو  وحدها، 
ال�صفة دون غزة اأو انتخابات دون 
حتقيق  خطوات  ويتبع  القد�س 
امل�صاحلة -وفق هنية- البحث يف 

املو�صوع ال�صيا�صي والتوافق على 
نتوافق  الذي  ال�صيا�صي  الربنامج 
عليه يف هذا املرحلة "عرب دعوة 
الإطار القيادي املوؤقت اأو الأمناء 

العاّمني للف�صائل".

منظمة التحرير

كما �صدد هنية على اأن حما�س تريد 
ا�صتدرك  لكنه  التحرير،  منظمة 
قيادة  تكون  اأن  "نريدها  بالقول: 
ويُعاد  وبعافية"،  وقوية  جامعة 
الوطني  املجل�س  باب  من  بناوؤها 

باإجراء النتخابات.
الأمريكية  التحركات  وحول 
الأخرية، اأكد هنية اأن ما ظهر منها 
ال�صافر  النحياز  يوؤكد  روؤية  من 
التبني  ملربع  وانتقالها  لأمريكا 
اأمريكية  حركة  وهي  الكامل، 
على  مبا�رص  تاأثري  وذات  خطرية 

الكيان ال�صيا�صي الفل�صطيني.
هنية  وجه  اآخر،  ملف  ويف 
ب�رصورة  الليبية  لل�صلطات  نداًء 
الفل�صطينيني  الإخوة  عن  الإفراج 
بتهمة  هناك  لديها  املحكومني 
واأبدى  حما�س  حلركة  النتماء 
احلكم  من  احلركة  ا�صتغراب 
يف  حما�س  ممثل  بحق  ال�صادر 
مروان  �صنوات،  مدار  على  ليبيا 
مع  تتما�صى  اأنها ل  وبني  الأ�صقر، 

التاريخ الليبي ودعمها ل�صعبنا.

اأكد رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلركة "حما�س" اإ�صماعيل هنية، اأن زيارته الأخرية مل�صر، بحثت العديد من امللفات 
املبا�صرة وذات اجلهد امل�صري خا�صة ملف امل�صاحلة والعالقات الثنائية وح�صار غزة، واجلهود التي تبذل من اأجل 

اإنهاء احل�صار، لفتًا اإىل اأن العالقة مع م�صر دخلت يف ف�صاء احلوار ال�صرتاتيجي.

حتدث عن زيارته املطولة مل�صر بح�صور �صحفيني ،هنية:

م .�س

عالقة حما�س مع القاهرة دخلت مرحلة احلوار اال�سرتاتيجي

نائب جمهوري

جمل�س ال�سيوخ �سيوؤيد اإلغاء الطوارئ التي اأعلنها ترامب
يف  اجلمهورية  الأغلبية  زعيم  رجح 
ميت�س  الأمريكي  ال�صيوخ  جمل�س 
حذو  جمل�صه  يحذو  اأن  ماكونيل، 
يلغي  قانون  اإقرار  يف  النواب  جمل�س 
اأعلنها  التي  الوطنية"  "الطوارئ  حالة 

الرئي�س دونالد ترامب.

الأغلبية  باأن  الثنني  ماكونيل  واأقر 
جمل�س  يف  الن�س  لقبول  الالزمة 
"يف  واأ�صاف:  جمعت،  قد  ال�صيوخ 
�صيكون  اأنه  جليا  يبدو  النواب  جمل�س 
هناك ما يكفي من الأ�صوات لعتماد 
بعدها  �صيتعر�س  الذي  الرف�س  قرار 

لفيتو من الرئي�س ومن ثم على الأرجح 
حيث  النواب  جمل�س  اإىل  �صيعود 
"لقد  الفيتو"واأ�صاف:  هذا  �صيتكر�س 
الرئي�س  اأن  يف  اأملوا  الذين  اأحد  كنت 

مل يلجاأ خليار الطوارئ".
اأقدم  ما  ي�صكل  اأن  اأنه يخ�صى  واأو�صح 

ي�صتند  اأن  ميكن  �صابقة  ترامب  عليه 
دميقراطي  رئي�س  امل�صتقبل  يف  اإليها 
لاللتفاف على اإرادة الكونغر�س حتقيقا 
ملاآرب �صيا�صية وكان ترامب قد تعهد 
عهده  يف  الأوىل  للمرة  ي�صتخدم  باأن 
الفيتو الرئا�صي يف حال اأقر الكونغر�س 

قرار رف�س حالة الطوارئ التي اأعلنها 
ترامب وكان جمل�س النواب الذي يهيمن 
عليه الدميقراطيون قد اعتمد الأ�صبوع 
املا�صي باأغلبية كبرية قرارا يلغي حالة 
الطوارئ التي فر�صها ترامب مبوجب 
مر�صوم رئا�صي لتمويل بناء جدار على 

الهجرة  احلدود اجلنوبية بهدف وقف 
ال�رصية من املك�صيك اإىل بالده وتتيح 
حالة الطوارئ لرتامب �رصف مليارات 
يطالب  الذي  اجلدار  لبناء  الدولرات 
الكونغر�س  اأكرث مما خ�ص�صه  به، وهو 

لإقامة حواجز حدودية.
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با�سم را�سد/مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

�سعود الدميقراطية املبا�سرة: 

املواطنني  »م�شاورات  مبادرة  تهدف 
جودة  حت�شني  اإىل   »)ECCs( الأوروبيني 
الحتاد  م�شتوى  على  الدميقراطية 
املواطنني  منح  خالل  من  الأوروبي 
اآرائهم،  عن  التعبري  اإمكانية  الأوروبيني 
وم�شتقبله،  الحتاد  حول  الآراء  وتبادل 
ت�شمن  �شفافة  دميقراطية  اآليات  عرب 
اأكرب عدد من املواطنني يف تلك  اإ�رشاك 

امل�شاورات.
الأوىل  للمرة  املبادرة  فكرة  ظهرت  وقد 
»اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  خطاب  يف 
 ،2017 �شبتمرب   7 يف  اأثينا،  يف  ماكرون« 
الحتاد  بناء  اإعادة  عن  حديثه  اإطار  يف 
الأوروبيني  املواطنني  واإ�رشاك  الأوروبي 
مناق�شة  ومتت  القرار.  �شنع  عملية  يف 
غري  الأوروبي  املجل�س  قمة  يف  املبادرة 
واأبدت معظم   ،2018 فرباير  الر�شمية يف 
للفكرة.  ودعمها  تاأييدها  الأع�شاء  الدول 
الدول  جميع  م�شتوى  على  تنفيذها  وبداأ 
ت�شليم  اأبريل 2018، وقد مت  الأوروبية يف 
الدول  لروؤ�شاء  املواطنني  مقرتحات 
واحلكومات قبل اجتماع املجل�س الأوروبي 
مت  الإطار،  هذا  ويف   .2018 دي�شمرب  يف 
تنفيذ  على  الأع�شاء  الدول  بني  التفاق 
ميكن  م�شتويات  عدة  خالل  من  املبادرة 

تو�شيحها فيما يلي:

الحتاد الأوروبي: 

بعقد  امل�شئولة  اللجنة  قامت  حيث 
متوفر  الإنرتنت،  عرب  للراأي  ا�شتطالع 
بجميع لغات الحتاد الأوروبي، ويتاألف من 

املواطنني  فريق  �شاغها  اأ�شئلة  جمموعة 
امل�شاركني يف املبادرة يف اجلل�شة العامة 
اأكرب عدد  اإىل  الو�شول  لهم، وذلك بهدف 
ف�شالاً  الأوروبيني،  املواطنني  من  ممكن 
القومي  فوق  والبعد  الت�شاق  �شمان  عن 
تقوم  ذلك،  مع  وبالتوازي  املبادرة.  لهذه 
عدد  بزيادة  ا  اأي�شاً الأوروبية  املفو�شية 
»حوارات املواطنني«، وهي عملية جارية 

منذ عام 2012.

حكومات الدول الأع�ساء: 

الأوروبية  الدول  حكومات  �شتكون  حيث 
اخلا�شة  الفعاليات  تنظيم  عن  م�شئولة 
التقارير  واإعداد  بلدانهم،  يف  باملبادرة 
يتم  وقد  احلوارات،  نتائج  حول  النهائية 
اإ�رشاك بع�س اأ�شحاب امل�شالح يف تنظيم 
املجتمعات  مثل:  املواطنني،  م�شاورات 
واملوؤ�ش�شات،  واجلمعيات،  املحلية، 
والنقابات،  وال�شناعة،  التجارة  وغرف 
واملدار�س  الثقافية،  واملوؤ�ش�شات 
م�شاورات  تنظيم  يف  واجلامعات، 
اأكرب عدد  مع  التوا�شل  بهدف  املواطنني 

من املواطنني الأوروبيني. 

جمموعات عمل غري ر�سمية: 

جمموعة  تكوين  مت  اأخرى،  ناحية  من 
كل  من  ممثلني  ت�شم  ر�شمية،  غري  عمل 
املفو�شية  اإىل  بالإ�شافة  ع�شو،  دولة 
املجتمع  الفاعلة يف  واجلهات  الأوروبية، 
ال�شهر  يف  واحدة  مرة  وجتتمع  املدين، 
امل�شالح  اأ�شحاب  بني  التن�شيق  بهدف 
املختلفة، وت�شهيل وتوجيه العملية ب�شكل 

غري ر�شمي.
ثم يناق�س روؤ�شاء الدول واحلكومات نتائج 
وامل�شاورات  الإنرتنت  عرب  ال�شتبيان 

الوطنية يف املجل�س الأوروبي يف دي�شمرب 
اأحد  لت�شبح  اإعدادها  يتم  بحيث   ،2018
ال�شرتاتيجي  الأعمال  جدول  مدخالت 
ال�شنوات  يف  الأوروبي  الحتاد  وخطة 
�شتناق�شها  والتي  القادمة،  اخلم�س 
املفو�شية الأوروبية يف قمة القادة يف مايو 
امل�شاركون  املواطنون  حدد  وقد   .2019
رئي�شية  مو�شوعات  �شتة  املبادرة  يف 
ينبغي على قادة الحتاد الأوروبي الرتكيز 
عليها يف ال�شنوات املقبلة؛ وهي: مو�شوع 
ال�شباب والتعليم، تعزيز امل�شاواة والعدل 
القواعد  �شنع  البيئة،  ق�شية  والت�شامن، 
والالجئني،  الهجرة  ق�شية  والقرارات، 

واأخرياًا ق�شية الأمن والدفاع.
اأنه  اإىل  الإ�شارة  جتدر  الإطار،  هذا  ويف 
مت تنظيم م�شاورات املواطنني الأوروبيني 
قبل جمموعة من منظمات املجتمع  من 
موؤ�ش�شة  مقدمتها  ويف  امل�شتقلة،  املدين 
مع  بالتعاون  بلجيكا  يف  بودوين  امللك 
ومركز  الأوروبي،  املواطن  عمل  خدمة 
املوؤ�ش�شات  و�شبكة  الأوروبي،  ال�شيا�شات 

الأوروبية للتعاون البتكاري.

�سيا�سات احتواء اليمني: 

و�شع الرئي�س الفرن�شي »ماكرون«، بالتعاون 
مع قادة الحتاد، خم�شة اأهداف طموحة 
الأوروبيني  املواطنني  »م�شاورات  ملبادرة 
املعلنة  الأهداف  تلك  وترتكز   ،»ECC
الدميقراطية  م�شار  اكت�شاف  اإعادة  يف: 
واهتمامات  »اأولويات  اأوروبا، وحتديد  يف 
حول  الأوروبيني«  املواطنني  واأفكار 
الوعي  ورفع  الأوروبي،  الحتاد  م�شتقبل 
ودفع  عمله،  وكيفية  الحتاد  حول  العام 
الأوروبية  الق�شايا  ملناق�شة  املواطنني 
حول  النقا�س  دعم  اإىل  بالإ�شافة  حملياًّا، 
 ،2019 لعام  الأوروبي  الربملان  انتخابات 
وكذلك جدول اأعمال املفو�شية الأوروبية 
من  جمموعة  هناك  وتظل  القادمة. 
الأهداف غري املعلنة وراء املبادرة تتمثل 

فيما يلي:

ا�ستعادة الثقة: 

ثقة  عدم  اأزمة  الأوروبي  الحتاد  يواجه 
الأوروبيني  املواطنني  بع�س  جانب  من 
احلاكمة  النخب  باأن  اعتقادهم  ظل  يف 
عن  مبعزل  القرارات  تتخذ  بروك�شل  يف 
واحتياجاتهم.  واأولوياتهم  ال�شعوب  اإرادة 
ومن ثم فاإن اإ�رشاك املواطنني الأوروبيني 
قد  الحتاد  م�شتقبل  ر�شم  يف  مبا�رشة 
يف  املفقودة  الثقة  ا�شتعادة  يف  ي�شاهم 
يعزز  مما  وموؤ�ش�شاته،  الأوروبي  الحتاد 
�شيناريو  تكرار  ومينع  �رشعيته،  من 

»بريك�شت«. 

�سعود اليمني املتطرف: 

اأن  الأوروبي  الحتاد  قادة  يرى  حيث 
القومية  اليمينية  التيارات  بع�س  �شعود 
�شعبوية  خلطابات  تبنيها  ب�شبب  كان 
تلقى قبولاً من جانب املواطنني، وبرامج 
انتخابية بها حلول غري تقليدية وراديكالية 
القادة  ظل  فيما  الأ�شوات،  حل�شد 
املعتدلون م�رّشين على احللول التقليدية 
املحافظة، التي يراها املواطنون نخبوية 
هي  ما  على  الأو�شاع  بقاء  اإىل  توؤدي 
املبادرة  تلك  ت�شاعد  قد  ثم  ومن  عليه، 
املتطرف،  القومي  اخلطاب  مواجهة  يف 
لكونها ت�شع املواطنني الأوروبيني مبا�رشة 
من  وتزيد  القرار،  �شنع  عملية  قلب  يف 
وعيهم بالحتاد واأهميته وعوائده عليهم، 
مبا ي�شاهم يف اإنتاج خطاب �شعبي م�شاد 
تفكيك  اإىل  الداعية  ال�شعبوية  لالأفكار 

الحتاد الأوروبي.

تعزيز الدميقراطية 
الت�ساركية: 

الدميقراطية  الأنظمة  على  الغالب 
فيها  يختار  متثيلية  دميقراطية  كونها 
الربملانات  يف  لهم  ممثلني  املواطنون 
لتخاذ القرار وحتديد مالمح امل�شتقبل، 
اأما تلك املبادرة فتهدف اإىل تعزيز منط 
ت�شاركي جديد من الدميقراطية ي�شتهدف 
املواطنني ب�شكل مبا�رش بجانب ا�شتمرار 
من  ك�شكل  التمثيلية،  الدميقراطية 
الداخلي لالحتاد  الإ�شالح  اأ�شكال عملية 
الأوروبي التي يتزعمها الرئي�س الفرن�شي 

»ماكرون«. 

عوائق »املبادرة الأوروبية«: 

خالل العقود املا�شية، بذلت املوؤ�ش�شات 
وتعزيز  لتح�شني  مكثفة  ا  جهوداً الأوروبية 
خالل  من  املواطنني،  مع  التوا�شل 
للمناظرة،  اأوروبا  برنامج  مثل:  مبادرات 
ومبادرات  للمواطنني،  اأوروبا  وبرنامج 
املواطنني الأوروبيني، ومن ثم فاإن مبادرة 
 »ECC »م�شاورات املواطنني الأوروبيني 
لي�شت الأوىل من نوعها، لكنها تتميز عن 
اإن�شاوؤها  مت  باأنها  املبادرات  من  غريها 
كا�شرتاتيجية  ا  دائماً رئي�شياًّا  ا  لتكون حموراً
بعيدة املدى لإ�رشاك املواطنني، كما اأنها 
جاءت بعد �شنوات طويلة من الركود فيما 

يتعلق مب�شاركة املواطنني. 
املبادرة  جناح  فاإن  اأخرى،  ناحيٍة  ومن 
مرهون بحدود تاأثريها على خطة الحتاد 
�شتتم  التي  املقبلة  اخلم�شة  الأعوام  يف 
الربملان  انتخابات  اأعقاب  يف  مناق�شتها 
الأوروبي يف مايو 2019. ومن ثم اإذا ا�شتعان 
اآراء املواطنني،  اأفرزته  قادة الحتاد مبا 

فاإنه �شي�شاهم ب�شكل كبري يف زيادة فعالية 
ف�شالاً  القادمة،  املرات  املبادرة يف  تلك 
امل�شاركني  املواطنني  اأعداد  زيادة  عن 
اإىل  الإ�شارة  الإطار، ميكن  هذا  ويف  بها. 
عدٍد من املالحظات التي قد ت�شاهم يف 

تقييم املبادرة، لعل من اأبرزها ما يلي: 

مقرتحات ا�ست�سارية: 

تعترب كافة هذه الآراء التي ترد يف مبادرة 
ا�شت�شارية  الأوروبيني  املواطنني  م�شاورة 
ثّم  ومن  الحتاد،  لقادة  ملزمة  وغري 
املقرتحات  هذه  بع�س  تبني  يتم  مل  اإذا 
ف�شيكون له انعكا�س �شلبي على املواطنني 
ينتظرون  ممن  وغريهم  امل�شاركني 
، حيث �شريون اأن هذه  امل�شاركة م�شتقبالاً
املبادرة جمرد »حملة دعائية« من الحتاد 

لتح�شني �شورته فقط.

تناق�ض الأهداف: 

الأع�شاء  للدول  الأوروبي  الحتاد  اأتاح 
منذ بداية املبادرة مرونة كاملة يف تنفيذ 
املبادرة يف مقابل م�شاركتهم فيها؛ بداية 
التي  لالجتماعات  الزمني  الإطار  من 
املختارين،  واملنظمني  داخلياًّا،  تعقد 
واإجراءات  الأعمال،  وجدول  وال�شكل، 
دولة  كل  قامت  وقد  التقارير.  تقدمي 
باقي  عن  ب�شكل خمتلف  املبادرة  بتنفيذ 
اإىل عدم  اأدى  اأن هذا  اإل  الدول الأخرى؛ 
وجود ُهوية م�شرتكة للمبادرة. ويرى بع�س 
روؤيتها  على  �شيوؤثر  هذا  اأن  املحللني 
كما  الوقت،  مبرور  وقوتها  وم�شداقيتها 
قد ينتج عن هذه امل�شاورات تقارير ذات 
يوؤدي  مما  متناق�شة،  ر�شائل  اأو  اأهداف 
اإىل وجود �شعوبة يف اإنتاج تقرير متما�شك 
ل�شانعي ال�شيا�شات الأوروبيني، وهو الأمر 
الذي �شيوؤدي اإىل اإ�شعاف التاأثري املحتمل 

. للمبادرة م�شتقبالاً

�سعف امل�ساركة: 

مل تفلح جهود الحتاد املختلفة لإ�رشاك 
م�شتوى  على  املواطنني  من  عدد  اأكرب 
ا ل�شعف  الحتاد يف تلك امل�شاورات، نظراً
ا�شتجابة املواطنني الأوروبيني ل�شتطالع 
ذلك  لكن  الإنرتنت،  عرب  املن�شور  الراأي 
ميكن اأن يتح�شن م�شتقبالاً اإذا مت تبني اأي 
من املقرتحات التي تقدم بها املواطنون. 
نوع من اخللط  ذلك، حدث  وعالوةاً على 
بني  الحتاد  دول  بع�س  يف  والتداخل 
مبادرة »م�شاورات املواطنني الأوروبيني«، 
حيث  املواطنني،  حوارات  »مبادرة  وبني 
وتو�شيح  كاٍف  ب�شكل  لها  الرتويج  يتم  مل 
يعتقد  البع�س  جعل  مما  بينهما،  الفارق 

اأنهما نف�س املبادرة. 
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عودة »اأثينا«:

كيف يجتاز الحتاد الأوروبي 
»الثقة املفقودة« مع املواطنني؟

اأدى ت�ساعد اجتاهات النف�سال عن الحتاد الأوروبي، عقب ت�سويت 
غالبية الربيطانيني يف ا�ستفتاء بريك�ست، و�سعود التيارات اليمينية 

وال�سعبوية املعادية لالحتاد يف عدد من الدول الأوروبية؛ اإىل 
طرح املوؤ�س�سات التكاملية يف بروك�سل لآلية دميقراطية جديدة 

لإ�سراك املواطنني بالدول الأع�ساء ب�سورة مبا�سرة يف عملية �سنع 
القرار، و�سياغة م�ستقل الحتاد يف الأعوام اخلم�ض املقبلة. و�ستتم 
مناق�سة روؤى املواطنني الأوروبيني حول م�ستقبل الحتاد يف القمة 
املقبلة لقادة الدول الأع�ساء املقرر انعقادها يف مايو 2019، وهو ما 

يت�سل بعملية الإ�سالح ال�ساملة لالحتاد الأوروبي، وتعزيز انخراط 
املواطنني يف عملية �سنع القرار.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رضكة املدنية للمح�رضين الق�سائيني ا/�سيف اهلل ر�سيد .ا/بو�سماحة حممد 

حم�رضين ق�سائيني معتمدين لدى حمكمة بئرمراد راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبها ب10 �سارع احمد معزوز االبيار اجلزائر 

الهاتف 021.90.98.48/021.79.22.48
Scp-boudif@yahoo.fr

حم�رض ن�رض م�سمون تكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنيةملف رقم 2019/14 
املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�ستاذ/بو�سماحة حممد –حم�رض ق�سائي –لدى حمكمة بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر �رضيك يف ال�رضكة املدنية 
الوا�سع ختمه و توقيعه ادناه بطلب من اال�ستاذة بوع�سيد راحم �سورية حمامية معتمدة لدى املحكمة عليا  املهنية املذكورة اعاله و 
وجمل�س الدولة الكائن مقرها ب/15 طريق �سيدي يحي حيدرة منطقة �سعيد حمدين اجلزائر العا�سمة لفائدة:املوؤ�س�سة العمومية �رضكة 
باال�سهم امل�سماة البنك الوطني اجلزائري الكائن مقره ب 08نهج ارن�ستو �سي قيفارة اجلزائر العا�سمة  بناءا على االمر ال�سادر عن ال�سيد 
رئي�س حمكمة الدار البي�ساء بتاريخ :2019/02/24 حتت رقم 2019/0613 املت�سمن اذن بن�رض م�سمون تكليف بالوفاء يف جريدة يومية 
وطنية بناءا على/عقد التزام برهن اموال عقارية ال�سادر عن مكتب اال�ستاذ رزاق بار على موثقة ببئر مراد راي�س بتاريخ 2002/01/27 
حتت رقم الفهر�س 2002/41 املمهور بال�سيغة التنفيذية و امل�سهر باملحافظة العقارية بالطاهري بتاريخ 2005/05/25 ايداع رقم 1130/07 
بتاريخ  العلني املحرر  باملزاد  بيع عقار حمجوز  عليه من عملية  املتح�سل  املبلغ  كفاية  بناءا على 2-حم�رض عدم   310 رقم   01 حجم 
ومائة  �سبعة ماليري  7.180.905.244.00دج  مبلغ  :1-دفع  –املت�سمن  ق�سائي  –حم�رض  رابح  بورزام  اال�ستاذ  2016/03/16 من طرف 
و ثمانون مليون و ت�سعمائة و خم�سة االف و مائتني و اربعة و اربعون دينار جزائري –ميثل الدين اال�سلي املتبقي و توابعه 2-دفع مبلغ 
72.881.052.44دج احلقوق التنا�سبية املح�رض الق�سائي م�سافا اليها الر�سم على القيمة امل�سافة 19% من احلقوق التنا�سبية املقدرة 

13.847.399.96دج وبناءا على/
1-حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء  املوؤرخ يف 2019/01/27 و املر�سل عن طريق الربيد املو�سي عليه مع العلم بالو�سول بتاريخ:2019/01/27 

حتت رقم                                من طرف اال�ستاذ بو�سماحة حممد-حم�رض ق�سائي لدى حمكمة بئر مراد راي�س 
2-حم�رض تبليغ التكليف الوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعالنات البلدية و املحكمة بتاريخ 2019/02/07 �سد/ال�سيد خللف حممد بن 
عمار ال�ساكن ب حي:كرمي بلقا�سم رقم 10 الدار البي�ساء اجلزائر العا�سمة و نبهناه )ها( بان له مهلة خم�سة ع�رض يوما )15( للوفاء ت�رضي 
من تاريخ تبليغه هذا املح�رض و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية و لكي ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل 

طبقا للقانون. 

ANEP N°: 1916005539 الو�شط:2019/02/06

الو�شط:2019/02/06

الو�شط:2019/02/06

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

حم�رض ق�سائي لدى حمكمة ال�رضاقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
ال�رضاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء  عن طريق الن�رض بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد : 612و 613و 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه االأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد حم�رض ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : �رضكة اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س �رضكة ذات امل�سوؤولية املحدودة املمثلة يف م�سريها و مديرها العنوان : مركز االأعمال 
القد�س الطابق 9 مكتب رقم 09-22 ال�رضاقة   

-�سد : نبيل اأبو عطية  العنوان : حي عمارة 02 ال�رضاقة 
-بناءا على  ال�سند التنفيذي املتمثل يف قرار �سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة الغرفة املدنية  بتاريخ 18/04/09 رقم الق�سية 18/00473 رقم الفهر�س 18/00993  

املمهور بال�سيغة التنفيذية رقم 1590 /2018امل�سلمة بتاريخ 2018/12/26  .
-بناءا على حم�رض التبليغ الر�سمي املتمثل يف : 

حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/01/20 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة  
-بناءا على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/01/20

-بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/20 
-- بناءا على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف 2019/01/27

- بناءا على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية   املوؤرخ يف 2019/01/27
بتاريخ  ال�رضاقة  حمكمة  رئي�س  ال�سيد  عن  �سادر  اأمر  على  بناء  و   ، منها  الرابعة  الفقرة  �سيما  االإدارية  و  املدنية  االإجراءات  قانون  من   412 املادة  على  بناء   -  
2019/02/14 حتت رقم 18/00575 ، ياأذن بن�رض م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/20 عن طريق ر�سالة بريدية 
م�سمنة لل�سند التنفيذي املتمثل يف قرار �سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة الغرفة املدنية   بتاريخ 18/04/09 رقم الق�سية 18/00473 رقم الفهر�س 18/00993  املمهور 

بال�سيغة التنفيذية  رقم 2018/1590 امل�سلمة  بتاريخ 2018/12/26  
املت�سمن ما يلي  ))....اإلغاء احلكم امل�ستاأنف عليه نبيل اأبو عطية ان يدفع للم�ستاأنفة �رضكة اأبو غزالة للملكية الفكرية )تي اأم جي اجيني�س( املمثلة من قبل م�سريها 

مبلغ مليون دينار جزائري 1.000.000.00 دج تعوي�سا عما حلقها من ال�رضر و حتميل امل�ستاأنف عليه امل�ساريف الق�سائية ....((                                   
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ التبليغ الر�سمي و اإال �سي�رضع يف تنفيذ  ال�سند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�رض الق�سائي 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
MINISTERE DE L’ENERGIE                                                                                                          وزارة الطاقة
DIRECTION DE L’ENERGIE                                                                                                      مديرية الطاقة

  WILAYA DE OUARGLA                                                                                                                   والية ورقلة
الرقم 467 / م.ط / 159 / م.م.ح.م /2019

                              ورقلة يف 17 فيفري 2019
            مدير الطاقة 

                           اإىل ال�سيد غندير اأحمد / حمطة خدمات ببلدية املنقر

املو�سوع : ب/خ ن�رض قرار ممار�سة ن�ساط بيع الوقود يف جريدتني وطنيتني .
املرجع : اإر�سال وزارة الطاقة بتاريخ 2019/02/11 

ي�رضفني اأن انهي اإىل علم �سيادتكم انه مت اإ�سدار قرار متديد ترخي�س ممار�سة ن�ساط تخزين و توزيع الوقود » حمطة خدمات » من 
طرف وزارة الطاقة لفائدتكم حتت رقم 57 املوؤرخ يف 2019/02/07 : 

"Par décision N° 57 du 2019/02/07 du Ministère de l’Energie ، une autorisation 
portant prorogation de délai d’une année a été accordé à Mr Ghendir Ahmed pour 
la création d’un point de vente de carburants sis à la commune de M’ neugueur ، 
Willaya d’Ouargla ، conformément aux dispositions du décret exécutif 57-15 du 08 
février 2015"

الو�سية من طرف  الوزارة  من  الرخ�سة  �سحب  قبل  وطنيتني  املذكور يف جريدتني  الرتخي�س  قرار  ن�س  اإ�سهار  ي�ستوجب  عليه  و 
م�ساحلي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�سائي االأ�ستاذة بلمداين ح�سينة

حم�رضة ق�سائية لدى حمكمة احلرا�س الكائن مكتبها ب38 �سارع بوعمامة احلرا�س الهاتف 87 36 021 83 
ن�رض م�سمون �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء  عن طريق الن�رض

املواد 613/612/412 ق.ا.م.ا
نحن االأ�ستاذة بلمداين ح�سينة حم�رضة ق�سائية لدى حمكمة احلرا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر املوقعة ادناه  الكائن مكتبها ب 04 �سارع خل�رض بيدة احلرا�س 

لفائدة // بنك التنمية املحلية BDL بومردا�س ، الكائن مكتبها ب 04 �سارع خل�رضة بيدة احلرا�س 
بعد االطالع على املواد 613/612/412/407/406 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بناءا على ال�سند التنفيذي لعقد رهن ر�سمي تكميلي بالكفالة العينية من الدرجة االأوىل �سادر عن مكتب التوثيق لالأ�ستاذة درية هجرية املوثقة ببومردا�س  بتاريخ: 
2017/09/10 17 رقم الفهر�س:2017/953املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ:2017/10/08 رقم الفهر�س : 2017/17  مرفق باتفاقية قر�س اال�ستغالل 
رقم 2017/08/040 املحررة ببومردا�س يف 2017/08/06 مرفق بجدول قيد رهن م�سهر باملحافظة العقارية لربج منايل بتاريخ : 2017/10/03 رقم : 213/27 

جملد 11 رقم 16
بناء على �سهادة ر�سيد دين ، �سادرة عن بنك التنمية املحلية ، دائرة حت�سيل الديون و املنازعات اجلهوية 946موؤرخة ببومردا�س يف : 2018/11/28 ، املرجع 

رقم : 2018/429
بعد االطالع على املواد:412/416/407/406 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بناء على حم�رض تبليغ عقد رهن ر�سمي تكميلي بالكفالة العينية من الدرجة االأوىل مرفق بجدول قيد رهن و حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف 
بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة بتاريخ 19/01/23 و املر�سلة عن طريق ر�سالة م�سمنة من ا�سعار باال�ستالم و�سل رقم : 00014648776

اىل//�سيبان فريد بن اأعمر   ، ال�ساكن ب : رقم 28 نهج عي خوجة االبيار والية اجلزائر
بناء على حم�رض تبليغ عقد رهن ر�سمي تكميلي بالكفالة العينية من الدرجة االأوىل مرفق بجدول قيد رهن و حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف 

بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ: 19/02/26
بناءا على حم�رض تبليغ ناء على حم�رض تبليغ عقد رهن ر�سمي تكميلي بالكفالة العينية من الدرجة االأوىل مرفق بجدول قيد رهن و حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و 

حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ: 19/02/24
اأمر  اذن بالن�رض  حم�رض تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية ، ال�سادر عن رئي�س  حمكمة بئرمراد راي�س بتاريخ : 2019/02/27 ، رقم الرتتيب :  بناءا على 

 19/1752
كلفنا بالوفاء//�سيبان فريد بن اأعمر  ال�ساكن ب رقم 28 نهج علي خوجة االبيار والية اجلزائر 

بتنفيذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي بدفع مبلغ 95.800.000.00دج قيمة الدين الرئي�سي قبل احت�ساب الفوائد التاأخريية و التي تبقى �سارية 
مع امل�ساريف و املاحقات االأخرى التي �سترتتب اىل حني الدفع الكلى للدين .

- احلقوق التنا�سبية : 1.988.000 دج                        - م�ساريف التنفيذ: 8322 دج .
اأي دفع مبلغ اجمايل قدره: �سبعة وت�سعون مليون و �سبعمائة و �ستة و ت�سعون األف و ثالثمائة و اثنان و ع�رضون دينار جزائري 97.796.322 دج 

و نبهناهم: بان لهم مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض و اال نفذ عليهم جربا بكافة الطرق القانونية.
و لكي ال يجهل ما تقدم

-و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .

الو�شط:2019/02/06

الو�شط:2019/02/06

الو�شط:2019/02/06

الو�شط:2019/02/06
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بقلم: عي�سى قراقع 
ع�سو املجل�س الت�سريعي ورئي�س هيئة 

�سوؤون الأ�سرى واملحررين ال�سابق

التقى الأ�رسى املحررون يف قاعة واحدة، 
والدموع  العناقات  راأيت  عيني  وباأم 
مع  لقاءاتهم  خالل  والأ�شواق  واحلنني 
تنهال  الذكريات  بداأت  البع�ض،  بع�شهم 
اأحيانا  بالعتزاز  املمتزجة  والروايات 
وباحلزن اأحيانا اأخرى، فقد رحل الكثريون 
وغابوا، وظلت �شورهم ت�شع على جدران 
القاعة م�شلوبة مب�شامري الغياب والقيود، 
وجتمعاتهم  ومالحمهم  الأ�رسى  حركات 
واأحاديثهم ت�شري كاأنهم يف غرفة �شجن اأو 
يف زنزانة اأو يف �شاحة فورة، كل واحد له 
بطولة ومعانيات واأحالم تفوح منها رائحة 

املاء والورد وامللح واملطر.
الفل�شطيني موؤ�ش�شة  الأ�شري  نادي  جمعية 
واأمنيات  باأفكار  ال�شجن  داخل  خلقت 
الأ�رسى اأنف�شهم، خرجت من الظالم اإىل 
وبيتا  ووطنيا  �شعبيا  عنوانا  لت�شبح  النور 
ق�شية  وهي  ق�شية  واأقد�ض  لأنبل  جامعا 
الإن�شان الأ�شري، حملت همومهم وحكايتهم 
و�رساخهم يف ذلك الليل الطويل، �شلطت 
انتباه البعيد والقريب واملوؤ�ش�شات الأممية 
وجنود  الأ�رسى  جي�ض  على  واحلقوقية 
وقاتلوا  �شحوا  الذين  الفل�شطيني  ال�شعب 
تقرير  وحق  فل�شطني  حرية  اجل  من 
التقارير  الفل�شطيني.  ل�شعبنا  امل�شري 
ل  املوؤمتر  يف  النادي  هيئة  وزعتها  التي 
ت�شري ب�شكل كاف اإىل التفا�شيل التاريخية 
واندفاع  ونقاء  بطهارة  انطلقت  ملوؤ�ش�شة 
الأ�رسى  حقوق  عن  الدفاع  يف  و�شجاعة 
اأردنا  ما  واإذا  واإن�شانية،  �شيا�شية  كق�شية 
ان نوثق تاريخ انطالق العمل اجلماهريي 
حقوق  عن  الدفاع  يف  والدويل  وال�شعبي 
وطنية  ق�شية  اإىل  وحتويلها  الأ�رسى 
من  نبداأ  ان  يجب  دولية  وق�شية  جامعة 
واأر�شيف ون�شاطات  خالل ر�شائل ووثائق 
جمعية نادي لأ�شري الفل�شطيني، من ذلك 
واملظاهرة  ال�شارع  اإىل  ال�شغري  املكتب 
كل  اإىل  والعبور  والزيارة  والعت�شام 

ال�شاحات الدولية.
جعلت  وروؤيته  الأ�شري  نادي  فل�شفة  ان 
املحتلني  على  عبئا  الأ�رسى  ق�شية  من 
والنعتاق  احلرية  ق�شية  وان  وال�شجانني، 
الهاج�ض  هي  الحتالل  قيود  من 
الفل�شطيني،  ل�شعبنا  الأ�شمى  والهدف 
النادي  وموؤمترات  فعاليات  ك�شفت  وقد 
دولة  لطغيان  والعن�رسي  الب�شع  الوجه 
ملبادئ  اجل�شيمة  وانتهاكاتها  الحتالل 
الدويل،  وللقانون  الإن�شان  حقوق 
�رسعية  عن  بقوة  املوؤ�ش�شة  ودافعت 
دولة  كاأ�رسى  الأ�رسى  ن�شال  وم�رسوعية 
الوطني  التحرر  حركة  واأ�رسى  فل�شطني 
املوؤ�ش�شات  كافة  مع  و�شعت  الفل�شطيني، 
عوائل  رعاية  اإىل  الر�شمية  واجلهات 
وتوفري  املحررين  والأ�رسى  الأ�رسى 

وطني  كواجب  لهم  الكرمي  العي�ض  �شبل 
باأنظمة  ذلك  وتثبيت  واأخالقي،  واإن�شاين 
يتجزاأ  اأ�شبحت جزء ل  واأعراف  وقوانني 
الأ�رسى  حقوق  عن  الدفاع  معركة  من 
لت�شحياتهم.  ووفاًء  ن�شالتهم  وتكرمي 
نادي  ال�شاد�ض جلمعية  املوؤمتر  قاعة  يف 
رام اهلل قراأت ر�شائل �شديقي  الأ�شري يف 
انتخب  الذي  النادي  قدورة فار�ض رئي�ض 
بالإجماع، ر�شائل قدمية على ورق ال�شفاف 
يف  جنيد  �شجن  من  مهربة  )كب�شولت( 
الت�شعينات، للر�شائل رائحة احلنني  بداية 
تدق  قب�شات  وقع  ولكلماتها  املحرتق، 
الكلمات  ال�شجون،  واأبواب  اجلدران  على 
و�شهداء  اأحياء  ودماء،  واأرواح  اأ�شخا�ض 
من  العامل  اأيقظت  الر�شائل  ومواجهات، 
واجلالدين  ال�شجانني  واأيقظت  حولنا، 
واأجهزة القمع والبط�ض يف دولة الحتالل، 
و�شوتهم  الأ�رسى  اأنا�شيد  هي  الر�شائل 
العايل، هي اإرادة احلياة تنت�رس على اإرادة 

املوت والن�شيان.
نادي  ال�شاد�ض جلمعية  املوؤمتر  قاعة  يف 
الأعلى،  هو  الوطني  ال�شوت  كان  الأ�شري 
واملداخالت  واملناق�شات  الكلمات 
جمهود  لبذل  اقرتاحات  على  تناف�شت 
له  يتعر�شون  مما  الأ�رسى  لإنقاذ  اكرب 
حلقوقهم  وانتهاكات  وقمع  جرائم  من 
املوؤمتر  حتول  والجتماعية،  ال�شيا�شية 
يف  الحتالل  ممار�شات  لف�شح  منرب  اإىل 
كان  واجلميع  ال�شجون،  وخارج  ال�شجون 
لق�شية  حماية  مظلة  خلق  على  حري�شا 
اجلهود  وتفعيل  وعوائلهم  الأ�رسى 
القانونية والإعالمية وال�شيا�شية ملواجهة 
دولة  �شنته  الذي  والعدوان  احلرب 
الوطنية،  وهويتهم  اأ�رسانا  على  الحتالل 
من  امالءات  نف�شه،ل  �شيد  املوؤمتر  كان 
احلرية  مار�ض  خا�شة،  اجندات  ول  احد 
الدميقراطي  والعمل  والتعبري  الراأي  يف 
الأ�رسى  جتربة  هي  �شفافية،  بكل 
�شنعوا  عندما  ال�شجون  داخل  اأنف�شهم 
والعتقايل  التنظيمي  وكيانهم  دولتهم 
متحدين �رسوط وقيود ال�شجان... ناق�ض 

املوؤمترون قرار حكومة ا�رسائيل بقر�شنة 
حجة  حتت  الفل�شطيني  ال�شعب  اموال 
اعانة عوائل ال�رسى وال�شهداء واجلرحى، 
مثمنني موقف الرئي�ض ابو مازن والقيادة 
وهذه  البتزاز  هذا  برف�ض  الفل�شطينية 
ن�شال  جترمي  ت�شتهدف  التي  ال�رسقة 
�شعبنا امل�رسوع، وقد قرا عريف املوؤمتر 
ب�شم  ال�شان:  بهذا  ابو مازن  الرئي�ض  بيان 
رف�ض  اعلن  الفل�شطينية  والقيادة  ال�شعب 
اننا لن  الظامل، ونوؤكد  القرار  وادانة هذا 
ن�شتلم الموال منقو�شة قر�شا واحدا، ولن 
نقبل بذلك اطالقا، وان مو�شوع عائالت 
�شلم  يف  واجلرحى،  وال�رسى  ال�شهداء 
لدينا  يتوفر  مبلغ  واي  الق�شوى،  اولوياتنا 
�شيكون خم�ش�شاً لهم، حتى يفهم اجلميع 
ان ال�شهداء وال�رسى واجلرحى هم اعظم 

وا�رسف ما لدى �شعبنا.
نادي  ال�شاد�ض جلمعية  املوؤمتر  قاعة  يف 
مانديال  نيل�شون  راأيت  اهلل  رام  الأ�شري يف 
اأبو علي �رسمي  اإىل جانب  حا�رساً، وقف 
و�شالح  من�شور  ومنري  الربغوثي  وفخري 
قرعو�ض  وزهرة  الأزرق  وخالد  ال�شبتي 
وعاطف وريدات وعدد كبري من الأ�رسى 
املحررين، وقال: ان حرية جنوب اأفريقيا 
فل�شطني  حت�شل  مل  ما  منقو�شة  �شتبقى 
على حريتها، فقد كنا نقاتل �شويا، منوت 
�شويا، من اجل حرية الإن�شان وانعتاقه من 
وما  والعن�رسية،  والحتالل  الظلم  براثن 
دمتم انتم يا اأبناء هذا ال�شعب ل متلكون 
ميكن  ول  حريتي،  فحريتكم  حريتكم، 
ل  احلرية  بان  واأو�شيكم  بينهما،  الف�شل 
تعطى على جرعات، فاملرء اما ان يكون 
احلرية،  فلتحكم  حرا،  يكون  ل  اأو  حرا 

فلتحكم احلرية.
نادي  ال�شاد�ض جلمعية  املوؤمتر  قاعة  يف 
حا�رساً،  احل�شيني  في�شل  راأيت  الأ�شري 
كانت القد�ض م�شتعلة يف بوابات الأق�شى 
ويف باب الرحمة، امل�شيحيون وامل�شلمون 
العا�شمة،  القد�ض  عن  للدفاع  يت�شدون 
الأمريكية،  العار  ل�شفقة  ويت�شدون 
خماطبا  وقال  احل�شيني  في�شل  وقف 

من  القد�ض  يف  زمنا  ا�شرتوا  املوؤمترين: 
العربية قائمة،  ان تبقى املوؤ�ش�شات  اجل 
من اجل ان تبقى القد�ض عربية اإ�شالمية 
اأقول  القد�ض،  يف  زمنا  ا�شرتوا  م�شيحية، 
ت�شالوا  ل  احل�شان،  بطن  ادخلوا  لكم 
العطب،  ناله  ان  ت�شالوا  ل  اخل�شب،  نوع 
ادخلوا بطن احل�شان، ولنجعل من دخول 
القد�ض،  ادخلوا  العمل،  بداية  احل�شان 
اقفزوا عن الأ�شوار، كوين معنا يف �شاحة 
الأق�شى، يف �شاحة القيامة، مع املرابطني 
امل�شرتكة  ال�شالة  يف  واملرابطات، 

والإميان الأكيد بحتمية الن�رس.
نادي  ال�شاد�ض جلمعية  املوؤمتر  قاعة  يف 
فدريكو  ال�شباين  ال�شاعر  راأيت  الأ�شري 
لوركا حا�رساً وكان يتدىل من رقبته حبل 
اجلرنال  الطاغية  �شجون  يف  امل�شنقة 
الأ�رسى  عانق  اإعدامه  وقبل  فرانكو، 
قانون  ان  القاعة معتربا  الفل�شطينيني يف 
الكني�شت  �رسعه  الذي  الأ�رسى  اإعدام 
العدائية  القوانني  و�شائر  الإ�رسائيلي 
الفل�شطيني  ال�شعب  تثني  لن  والعن�رسية 
عن ال�شتمرار يف الن�شال يف �شبيل حريته 
لن  ولكنهم  اجل�شد  يعدموا  قد  وكرامته، 
متعط�ض  �شعب  اإرادة  اإعدام  ي�شتطيعوا 

للحرية، وقرا لوركا ق�شيدته امل�شهورة:

وعرفت اإنني قتلت

وبحثوا عن جثتي يف املقاهي 
واملداخن الكنائ�س..

فتحوا الرباميل واخلزائن..

�سرقوا ثالث جثث..

ونزعوا اأ�سنانها الذهبية..

ولكنهم مل يجدوين قط.

نادي  ال�شاد�ض جلمعية  املوؤمتر  قاعة  يف 
الأ�شري يف رام اهلل راأيت املنا�شل يوليو�ض 
فوت�شيك حا�رسا، كان يتدىل حتت اأعواد 
اأملانيا،  يف  النازية  ال�شجون  يف  امل�شانق 
وقف فوت�شيك وخاطب احلا�رسين قائال:

�شياأتي وقت يكون فيه هذا احلا�رس ذكرى، 
و�شيتحدث النا�ض عن ع�رس عظيم، وعن 
وليكن  التاريخ،  �شنعوا  جمهولني  اأبطال 
معلوما اأنهم كانوا اأبطال جمهولني واأنهم 
وتطلعات  وق�شمات  اأ�شماء  لهم  ب�رس 
�شانا  هوؤلء  ا�شغر  عذابات  وان  وامال، 
ما كانت اقل من عذابات اأول من خلدت 
الطغاة  بو�شع  فوت�شيك  وقال  اأ�شماوؤهم، 
ينتزعوا  لن  ولكنهم  منا  احلياة  ي�شلبوا  ان 
�رسفنا وحبنا اأبدا، فقد ع�شت للفرح ويف 
�شبيل الفرح اأموت، ول�شوف ت�شيئون يل لو 
املوت  احلزن على قربي،  و�شعتم مالك 
ل  فالإن�شان  لالإن�شانية،  واحلياة  للفا�شية 

ي�شغر حتى لو قطعوا راأ�شه.

بتاريخ 2019/2/23 عقد املوؤمتر ال�ساد�س جلمعية نادي الأ�سري الفل�سطيني يف مدينة رام اهلل حتت رعاية الرئي�س اأبو مازن وبح�سور اأكرث 
من 500 اأ�سري واأ�سرية حمررة وكوادر و�سخ�سيات وطنية وعائالت اأ�سرى و�سهداء من خمتلف اأرجاء الوطن، القاعة كانت ثقيلة الوزن كونها 

متتلئ مبئات ال�سنني الطويلة التي حملها احلا�سرون على اأج�سادهم واأرواحهم يف �سنوات العتقال، مراحل متداخلة يف جتربة احلركة 
الوطنية الأ�سرية ميثلها احلا�سرون، كل له حكايته وق�سته واأحالمه الأوىل والأخرية، ويف وجمموعها كان امل�ساركون يعربون عن تاريخ 

وم�سرية ون�سال الأ�سرى الوطني والتحرري �سد الحتالل والظلم ويف �سبيل احلرية والكرامة.

يف قاعة املوؤمتر ال�ساد�س جلمعية نادي الأ�سري الفل�سطيني...

راأيت مانديال وفي�شل احل�شيني ولوركا وفوت�شيك
 ال�شهداء والأ�شرى
 اأكرم منا جميعا...

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

الحتالل اعتقل )17( مواطنا 
من غزة خالل فرباير املا�شي

يبدو اأن دولة الحتالل ل تعرف جيداً 
اأو ل تريد اأن تعرف ما معنى �شهداء 
ل  ،هي  الفل�شطيني  ال�شعب  واأ�رسى 
تريد اأن تعرف عن ق�شد ،لكننا نحن 
معنى  ما  نعرف  الفل�شطيني  ال�شعب 

�شهيد واأ�شري كامل املعرفة .
تعرف  اأن  تريد  ل  اأو  تعرف  قد 
�شهيد  لديه  فل�شطيني  بيت  كل  اأن 
قدموا  ،وهوؤلء  جريح  اأو  اأ�شري  اأو 
اأنف�شهم يف �شاحات الوغى دفاعاً عن 
�شعب  وكرامة  وعزة  فل�شطني  اأر�ض 
والإ�شالمية  العربية  والأمة  فل�شطني 
والفداء  للت�شحية  ال�شباقني  ،وكانوا 
ل  اأو  تعرف  قد   . واأمولهم  باأنف�شهم 
ما  الحتالل  دولة  تعرف  اأن  تريد 
بدمه  الفل�شطيني  يفدي  اأن  معنى 
دولة  لن  ،هذا  وطنه  تراب  وروحه 
ول  اأر�ض  ول  حمتلة  دولة  الإحتالل 
ول  حا�رس  ول  تاريخ  ول  لها  تراب 

م�شتقبل لها .
الق�شية لي�شت مال ،الق�شية هي حب 
تفهمه  ل  الذي  الوطن  اأر�ض  وع�شق 
املحتلة  الدولة  معانية  تدرك  اأو 
هذا  تاريخ  مراجعة  عليها  ،لذلك 
وحفظ  �شهداءه  قد�ض  الذي  ال�شعب 
وخلدهم  قلب  ظهر  عن  بطولتهم 
وال�شوارع  املدار�ض  اأ�شم  اأطلق  باأن 
لهم  وفياً  �شيظل  و  ،وظل  باأ�شمائهم 

اىل اأن تقوم ال�شاعة .
رواتب  دفع  على  القيادة  اإ�رسار 
حفظ  باب  من  جاء  كاماًل  الأ�رسى 

واأطهر  اأنبل  ،لأنهم  لهم  اجلميل 
والواحد  الع�رسين  القرن  يف  ظاهرة 
لنا  يكن  مل  هوؤلء  ،ولول  والع�رسين 
رغم عن  �شتعلن  ودولة  ووطن  ق�شية 

دولة الحتالل .
كتلة  فهي  تتجزاأ  ل  والكرامة  العزة 
اأن  فل�شطيني  اأي  يقبل  ،فلن  واحدة 
طائل  اأي  حتت  هوؤلء  كرامة  مت�ض 
القيادة  موقف  جاء  ،لذلك  مربر  اأو 
الطويل  وتاريخه  نف�شه  مع  من�شجماً 

بالت�شحية والفداء .
اأن الهجمة �رس�شة جدا �شد  ل �شك 
،وهي  التحرير  ومنظمة  ال�شلطة 
دولة  ،فا  معاً  وجودهما  ت�شتهدف 
الحتالل ت�شد الأبواب والنوافذ على 
الفل�شطينيني  اأمل ي�شعى  اأي ب�شي�ض 
لإيجاده لهم ،باملقابل ت�شيق اخلناق 
الفل�شطينيني  ي�شاعد  �شيء  كل  على 

على ال�شمود والبقاء يف وطنهم .
املعركة طويلة والدرب �شاق مع دولة 
الحتالل التي تدير ظهرها لكل �شيء 
عل  واحلق  العقل  تغلب  اأن  تريد  ول 
منطق القوة والبلطجة ،لكن هذا لن 
الفل�شطيني  ال�شعب  ع�شد  من  يفتت 
الذي قرر اأن يقول ل لأمريكا ويقول 
�شهداءنا  و�شيظل  الحتالل  لدولة  ل 
عليهم  نحافظ  القلب  يف  واآ�رسانا 
ونحميهم من كل من يحاول الإ�شاءة 
والحرتام  التقدير  منا  ،ولهم  لهم 

ولدولة الحتالل الغزي والعار .
بقلم: منر العايدي 

"فل�شطني خلف  قال مدير موقع 
ب�شوؤون  املخت�ض  الق�شبان" 
فروانة،  النا�رس  عبد  ال�رسى، 
الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  اأن 
قطاع  من  مواطنا   )17( اعتقلت 
�شباط/فرباير  �شهر  خالل  غزة 
املا�شي. وا�شاف: وبذلك يرتفع 
قطاع  من  اعتقالهم  مت  من  عدد 
احلايل  العام  مطلع  منذ  غزة 
اعتقال  بواقع  مواطنا.   )27( اإىل 
)10( مواطنني خالل يناير و)17( 
واأن  فرباير.   خالل  مواطنا 
يف  اعتقلوا  قد  كانوا  جميعهم 
اأن جتاوزوا  اأو بعد  البحر  عر�ض 
وال�شمالية  ال�رسقية  احلدود 
ت�شجل  مل  فيما  غزة.  لقطاع 
بيت  معرب  عرب  اعتقال  حالة  اأي 
يناير  �شهري  خالل  حانون/ايرز 

وفرباير املا�شيني.
واأو�شح املحت�ض ب�شوؤون الأ�رسى 
اعتقلوا  ممن  مواطنني   )4( باأن 

كانوا  املا�شي  فرباير  خالل 
يعملون يف مهنة ال�شيد، واعتقلوا 
�شلطات  واأن  البحر،  عر�ض  يف 
جميعهم  عن  اأفرجت  الحتالل 
واأن  اأيام.  عدة  دام  اعتقال  بعد 
واحداً منهم قد فقد ب�رسه جراء 

ا�شابته اثناء العتقال.
قوات  اأن  اىل  فروانة  وا�شار 
اأوقات  ويف  اأعلنت  الحتالل 
�شباط/فرباير  خالل  متفرقة 
املا�شي عن اعتقال ما جمموعه 
جتاوزوا  ان  بعد  اآخرين   )13(
وال�شمالية  ال�رسقية  احلدود 
جميعهم  زال  وما  غزة.  لقطاع 

رهن العتقال.
وذكر فروانة باأن نحو )300( ا�شري 
من قطاع غزة يقبعون يف �شجون 
الحتالل الإ�رسائيلي، واأن الأ�شري 
منذ  واملعتقل  الفالوجي  �شياء 
اأقدمهم  هو  �شنة،   26 من  اأكرث 

ويُعترب عميد اأ�رسى قطاع غزة.
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حتى  احلرب  ا�رسى  تعريف  كان  وقد 
امل�سلحة  للقوات  افراداً  ي�سم  االن 
ينتمون  الذين  واالن�سار  النظامية 
جانب  اإىل  النزاع  اأطراف  اأحد  اىل 
يتبعون  الذين  االخرين  من  اال�سخا�ص 
ي�سكلون  ال  ولكنهم  امل�سلحة  القوات 
�سيبل  على  مبا�رس  ب�سكل  منها  جزءاً 
املثال: املرا�سلون احلربيون واالفراد 
الطائرات  اطقم  يف  املدنيون 
االول  الربتوكول  ومبوجب   ، الع�سكرية 
ي�سمل  احلرب  اأ�سري  تعريف  اأ�سبح   ،
التي  امل�سلحة  القوات  افراد  جميع 
تكون حتت قيادة م�سوؤولة كما يفيد من 
الع�سابات  حرب  افراد  االحكام  هذه 
اذا  حتى  خا�ص  زي  لهم  لي�ص  الذين 
بها  يعرتف  ال  كيانات  يتبعون  كانوا 
الطرف اخل�سم، وقد ن�ص الربوتوكول 
القوات امل�سلحة  على ان جميع افراد 
القانون  قواعد  باحرتام  ملتزمون 
يعد �رسطاً  ولكن ال   ، االن�ساين  الدويل 
ملنح الو�سع القانوين الأ�سري احلرب يف 
حالة وقوعه يف قب�سة العدو، وباملقابل 
باأن  امل�سلحة  القوات  افراد  يلتزم 
املدنيني،  ال�سكان  انف�سهم عن  مييزوا 
اثناء  علناً  ال�سالح  يحمل  االقل  على 
االلتزام  عدم  يوؤدي  ان  وميكن  القتال. 
بهذه القاعدة اىل احلرمان من الو�سع 
ولقد مت عقد  الأ�سري احلرب،  القانوين 
العديد من املوؤمترات الدولية ملناق�سة 

يف  الفل�سطينيني  االأ�رسى  وظروف 
�سجون االحتالل موؤمتر االأمم املتحدة 
يف فينا و ق�سية االأ�رسى الأول مرة ويف 
)عا�سمة  فينا  يف  املتحدة  االأمم  مقر 
عقد  7\3\2011م،  وبتاريخ  النم�سا(، 
حتت  االأ�رسى  ق�سية  حول  موؤمتر 
عنوان ال�رسورة امللحة ملعاجلة حمنة 
يف  الفل�سطينيني  ال�سيا�سيني  ال�سجناء 
بح�سور  االإ�رسائيلي  االحتالل  �سجون 
وعدد  دولة،  مائة  من  اأكرث  وم�ساركة 
من موؤ�س�سات حقوق االإن�سان، وخرباء 
املوؤمتر  وا�ستمر  الدويل؛  بالقانون 
اأوراق عمل  يومني قدمت خالله  ملدة 
تتعلق بكافة اجلوانب املتعلقة بحقوق 
بني  من  وكان  الفل�سطينيني  املعتقلني 
)عي�سى  االأ�رسى  وزير  املتحدثني: 
العام  )االأمني  مون  كي  بان  و  قراقع(، 
غيالرد  وماكويل  املتحدة(،  لالأمم 
)نائب املن�سق اخلا�ص لالأمم املتحدة 
االأو�سط(،  ال�رسق  يف  ال�سالم  لعملية 
اخلتامي  البيان  يف  جاء  ما  اأهم 
وزير  باقرتاح  ال�سديد  االهتمام 
باإثارة  القا�سي  قراقع  عي�سى  االأ�رسى 
باالأ�رسى  املتعلقة  القانونية  امل�سالة 
القانونية  الهيئات  مع  الفل�سطينيني، 
املخت�سة يف االأمم املتحدة، مبا فيها 
البيان  وعرب  الدولية،  العدل  حمكمة 
عن اإ�ستنكار الإنتهاك اإ�رسائيل للقانون 
لالأ�رسى  معاملتها  االإن�ساين يف  الدويل 
 ، االإداري  كاالعتقال   ، الفل�سطينيني 
وممار�سة  والنواب  االأطفال  واعتقال 
االأهايل  ، ومنع  اأنواعه  بكافة  التعذيب 
والعزل   ، االأ�رسى  اأبنائهم  زيارة  من 

�سوء  اأ�سكال  من  وغريها   ، االنفرادي 
املعاملة واالعتداء على كرامة االأ�رسى 
ا�رسائيل  انتهاك  اإىل  البيان  واأ�سار 
غالبية  اإن  اإذ  الرابعة؛  جنيف  التفاقية 
تقع  �سجون  يف  يحتجزون  املعتقلني 
غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  خارج  يف 
احلاالت  معظم  يف  ال�سجناء  ويحرم 
االإن�سانية  حقوقهم  على  احل�سول  من 
والقانونية. ودعا البيان اإىل االإفراج عن 
كافة االأ�رسى من �سجون االحتالل ، واأن 
دون  �ساماًل  يكون  اأن  ميكن  ال  ال�سالم 
)20( من  اإطالق �رساحهم، ويف املادة 
الئحة احلرب الربية ن�ص �رسيح يدعو 
اوطانهم  اىل  احلرب  ا�رسى  اعادة  اىل 
مبجرد عقد معاهدة �سلح بني الطرفني 
باالتفاق  يذكرنا  وهذا  املتنازعني، 
الفل�سطيني – اال�رسائيلي يف وا�سنطن 
واتفاقية   1993 عام  �سبتمرب   13 يف 
القاهرة املوقعة يف 4 ماي عام 1994 
باطالق  تلزم اجلانب اال�رسائيلي  التي 
يف  الفل�سطينيني  اال�رسى  �رساح جميع 
�سجون االحتالل واعادتهم اىل ديارهم 
هذه  تاأخذ  حتى  �رسط  او  قيد  بدون 
التنفيذ.  حيز  يف  موقعها  االتفاقية 
وفيما بعد ي�ستطيع اجلانبان حل جميع 
وعندما  العالقة   االخرى  امل�ساكل 
نقراأ كافة القرارات الدولية املناه�سة 
اإىل  جميعاً  تدعوا  جندها  للتعذيب 
اأن  بعد  جيدة  ب�سورة  االأ�رسى  معاملة 
يحملون  كانوا  لو  حتى  باالأ�رس  يقعوا 
ال�سالح فاإنه يعاملون كاإن�سان وال يجب 
بحقه  والتعذيب  الق�سوة  ي�ستخدم  اأن 
حترتم  بطريقة  يعامل  اأن  يجب  بل 

وقتنا  ويف   . كاإن�سان  وحقه  الكرامة 
اآالف  �سبعة  من  اكرث  يزال  ال  احلايل 
ا�سري فل�سطيني يقبعون خلف الق�سبان 
ومعتقاًل  �سجناً  وع�رسين  ثالثة  يف 
وعليه  اال�رسائيلي،   للتوقيف  ومركزاً 
قد  اال�رسائيلي  االحتالل  قوات  تكون 
يومنا  وحتى   1967 العام  منذ  اعتقلت 
ا�سري ومعتقل  هذا ما يزيد عن;مليون 
املعتقلني  غالبية  زال  وما  فل�سطيني، 
ال�ساليب  يتعر�سون  الفل�سطينيني 
ترد  ودائماً   . دولياً  املحرمة  التعذيب 
معلومات توؤكد تعر�ص معظم املعتقلني 

قبل  من  التعذيب  من  ال�سكال خمتلفة 
اجهزة االمن اال�رسائيلية، وي�سكل ذلك 
انتهاكاً ج�سيماً التفاقية جنيف الرابعة، 
واالتفاقية اخلا�سة مبناه�سة التعذيب 
القا�سية  املعاملة  ا�سكال  من  وغريه 
ومتار�ص  1984م،  للعام  والالان�سانية 
ر�سمية  كو�سيلة  التعذيب  ا�رسائيل 
والتغطية  ال�سيا�سي  بالدعم  حتظى 
املحكمة  و�سعتها  التي  القانونية 
اال�رسائيلية  االمنية  لالجهزة  العليا 
جهاز  منحت  ان  بعد   ،1996 العام  يف 
التعذيب  ا�ستخدام  يف  احلق  ال�ساباك 

واملعنوي  اجل�سدي  ال�سغط  وا�ساليب 
بنقل  ا�رسائيل  وتقوم  املعتقلني  �سد 
واحتجاز اآالف املعتقلني الفل�سطينيني 
داخل  وال�سجون  االعتقال  مراكز  اىل 
حدود  وخارج  املحتلة   االأرا�سي 
عام  املحتلة  الفل�سطينية  االرا�سي 
من   76 للمادة  انتهاك  وهذا  1967م، 
تن�ص  التي  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
على انه يحتجز اال�سخا�ص املحميون 
ويق�سون  املحتل،  البلد  يف  املتهمون 

فيها عقوبتهم اذا ادينوا.

لعل من اأهم امل�سائل التي ت�ستحق الدرا�سة هي م�ساألة اأ�سرى احلرب ، حيث �سغلت هذه امل�ساألة بال الكثريين من مفكري وجمتهدي القانون الدويل 
الذين �سعوا ومازالوا ي�سعون جاهدين لو�سع اأر�سية قانونية حتمي حقوق االأ�سرى مفهوم اال�سري من وجهة نظر القانون الدويل االن�ساين مت تو�سيع 

تعريف اأ�سري احلرب يف الربوتوكول االأول باملقارنة بالتعريف الوارد يف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.

املوقف الدويل من النتهاكات الإ�سرائيلية من الأ�سرى الفل�سطينيني

جمد حممود الوادية
 ق�سم العلوم �سيا�سية- 

جامعة االأزهر بغزة

هيئة �سوؤون الأ�سرى تر�سد معاناة الأ�سرى املر�سى 
يف معتقلي "ع�سقالن ورميون"

االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
ال�سادر  تقريرها  يف  واملحررين 
ال�سحية  االأو�ساع  اأن  اليوم،  �سباح 
املر�سى  واملعتقلني  لالأ�رسى 
و  "ع�سقالن  معتقلي  يف  القابعني 
رميون" تزداد �سعوبة وتفاقماً، وذلك 
طبية  النتهاكات  لتعر�سهم  نتاجاً 
االحتالل  �سلطات  حيث  متوا�سلة، 
طبياً  باهمالهم  ا�ستهدافهم،  تتعمد 
وحرمانهم من العالح وعدم التعامل 
مع اأ�سقامهم بجدية، وبالتايل تركهم 
فري�سة لالأوجاع.     ووفقاً ملا �سدر 
عن تقرير الهيئة فقد مت الك�سف عن 
حالة االأ�سري با�سم نع�سان )25عاماً( 

من قرية املغري �سمال مدينة رام اهلل، 
والذي مير بظروف �سحية غاية يف 
ال�سوء،  فهو ي�ستكي من ا�سابة قبل 
عملية اعتقاله يف رجله الي�رسى، كما 
اأنه يعاين من م�ساكل بالقولون وُعلق 
وهو  )لالإخراج(،  خارجي  كي�ص  له 
بحاجة ما�سة الجراء عملية جراحية 
اإدارة  اأن  غري  اأعوام،  عدة  منذ 
متاطل  زالت  ال  "ع�سقالن"  معتقل 
اأنها متاطل بتقدمي  يف حتويله، كما 
حلالته  �رسورية  طبية  م�ستلزمات 
ب�سيط  جزء  ممار�سة  ي�ستطيع  لكي 
املعتقل.    جدران  داخل  حياته  من 
 30( حنني  معاذ  االأ�سري  عن  اأما 

�رسقي  فوريك  بيت  بلدة  من  عاماً( 
مدينة نابل�ص، فهو الزال ي�ستكي من 
العالج  بتقدمي  والت�سويف  املماطلة 
ثالثة  من  اأكرث  منذ  يعاين  فهو  له، 
يف  وم�ستمرة  حادة  اآالم  من  اأعوام 
راأ�سه، ولغاية اللحظة مل جتر له اأية 
حالته،   لت�سخي�ص  طبية  فحو�سات 
باإعطاءه  "ع�سقالن"  اإدارة  واكتفت 
الهيئة  امل�سكنات.   كما وثق تقرير 
 48( الرجوب  خالد  االأ�سري  حالة 
اخلليل،  ق�ساء  دورا  بلدة  من  عاماً( 
رجله  يف  اعاقة  من  يعاين  والذي 
قدماً  وي�ستخدم  ال�سغر  منذ  اليمنى 
اأ�سيب  فرتة  ومنذ  ا�سطناعية، 

جراء  الفقري،  عموده  يف  بانحراف 
همجية  معاملة  من  له  تعر�ص  ما 
النح�سون  قوات  يد  على  نقله  اأثناء 
ومنذ  "بالبو�سطة"،  ي�سمى  ما  عرب 
م�ساكل  من  يعاين  وهو  اللحظة  تلك 
ورغم   ، ظهره  يف  حادة  واأوجاع 
ال�سحية،  حالته  و�سعوبة  اعاقته 
باإعطاءه  تكتفي  "رميون"  اإدراة  لكن 

م�سكنات لالآالم فقط.
الهيئة  حمامي  االأ�سري  طالب  وقد 
التدخل  ب�رسورة  له،  زيارته  عقب 
له  الالزم  العالج  لتقدمي  الفوري 
يوماً  ال�سحية  حالته  لتدهور  نظراً 

بعد اآخر.   

املعتقل امل�ساب هيثم علقم بو�سع 
�سحي جيد ويقبع يف �سجن ع�سقالن

االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  حمامي  اأفاد 
�سباح  عجوة،  كرمي  واملحررين، 
للمعتقل  ال�سحي  الو�سع  باأن  اأم�ص، 
امل�ساب هيثم با�سم جمعة علقم )17 
عاماً( من قرية �سفا ق�ساء مدينة رام 
جي�ص  بر�سا�ص  اأ�سيب  والذي  اهلل، 
قرية  قرب  اأم�ص  فجر  االحتالل، 
اهلل،  رام  حمافظة  غرب  نعمة  كفر 
�سجن  يف  حاليا  ويقبع  وم�ستقر  جيد 
طبيعة  اأن  عجوة،  وقال  ع�سقالن. 
اإ�سابة االأ�سري اجلريح علقم هي بع�ص 
الر�سو�ص بالكتف والقدم اليمنى، ومل 
من  نقله  مت  حيث  بالر�سا�ص،  ي�سب 
التحقيق  مركز  اىل  احلادثة  مكان 
املعتقل  وكان  مبا�رسة.  ع�سقالن  يف 
بعد  بر�سو�ص،  اأُ�سيب  قد  علقم، 

على  النريان  االحتالل  جنود  اإطالق 
�سيارة كان ي�ستلقها مع �سابني اآخرين 
بالقرب من قرية كفر نعمة غرب رام 
اهلل، حيث ا�ست�سهد اثنان من الركاب، 
عاًما(   20( دراج  حممود  اأمري  وهما 
ويو�سف  امل�سباح،  خربثا  قرية  من 
قرية  من  عاًما(   20( عنقاوي  رائد 
بر�سو�ص،  علقم  واأ�سيب  �سريا،  بيت 
االحتالل  جي�ص  اختطف  وبعدها 
امل�ساب  واعتقل  ال�سهيدين،  جثماين 
علقم، زاعًما اأن ال�سبان حاولوا تنفيذ 

عملية ده�ص.
اأنه  عجوة،  الهيئة  حمامي  واأ�ساف 
متديد  جل�سة  تُعقد  اأن  املقرر،  من 
االأربعاء  غد  علقم،  للم�ساب  توقيف 

يف املحكمة الع�سكرية يف عوفر.
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تلقت اإدارة فريق �سباب ق�سنطينة 
الإ�سابة  بعد  موجعة  �رضبة 
اخلطرية التي تلقاها لعبها يا�سني 
�ساحلي خالل مقابلة الإ�سماعيلي 
امل�رضي التي جرت نهاية الأ�سبوع 
الرابعة  اجلولة  املنق�سي حل�ساب 
اأبطال  رابطة  دور جمموعات  من 
اإفريقيا، حيث يعاين �ساحلي على 
والتي  الركبة  ع�رضوف  م�ستوى 
اأنه  الطبية  الفحو�سات  اأثبتت 
يحتاج اإىل اخل�سوع لعملية جراحية 
والتعايف  منها  التخل�ص  اأجل  من 
بيت  من  م�سادر  وح�سب  نهائيا، 
اإ�سابة  فاإن  »ال�سيا�سي«  ت�سكيلة 
عن  تبعده  �سوف  املعني  الالعب 
املالعب ملدة اأربعة اأ�سابيع كاملة 
زمالئه  عن  بعيدا  يجعله  ما  وهو 
خالل ما تبقى من دور جمموعات 
والتي  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
اخلام�سة  جولتيها  جتري  �سوف 
مار�ص  �سهر  خالل  وال�ساد�سة 
يدفع  �سوف  الذي  الأمر  اجلاري، 
ديني�ص  الفرن�سي  الفريق  مبدرب 
لفان اإىل البحث عن البديل خالل 

املناف�سة املقبلة.
ت�سكيلة  توا�سل  املقابل،  يف 
عا�سمة اجل�سور املعلقة التح�سري 
تخو�سها  والتي  القادمة  ملقابلتها 
النادي  امام  املقبل  اجلمعة 
ي�رضب  حيث  التون�سي،  الإفريقي 

النادي موعدا جديدا مع املناف�سة 
قبل  ما  جولتها  بخو�ص  القارية 
خاللها  يحتاج  والتي  الأخرية 
بلوغ  اأجل  من  واحدة  نقطة  اإىل 
وتفادي  النهائي ر�سميا  ربع  الدور 
دور  من  اخلرية  اجلولة  ح�سابات 
الطاقم  يقوم  حيث  املجموعات، 
للقاء  الرتتيبات  اآخر  بو�سع  الفني 
من خالل حت�سري اأ�سباله من كافة 
اجلوانب حتى يكونوا عند املوعد 
ويحققوا فوزا جديدا يف موا�سلة 
انطالق  منذ  الرائع  للم�سوار 
يعترب  اأين  القارية،  امل�سابقة 
ينهزم يف  الذي مل  الوحيد  النادي 

اي لقاء داخل وخارج الديار.

�لإفريقي �لتحق �أم�س 
بق�سنطينة يف غياب 

خليل ويحي

اأم�ص  التحق  منف�سل  �سياق  يف 
بعا�سمة  الإفريقي  النادي  وفد 
�سريتا اأين طار عرب رحلة جوية 
من  الدويل  تون�ص  مطار  من 
التي  للمواجهة  التح�سري  اجل 
بعد  ق�سنطينة  ب�سباب  جتمعهم 
ت�سكيلة  وتعرف  اجلمعة،  غد 
الثنائي  غياب  باب جديد  اأبناء 
اأين  العقوبة  ب�سبب  يحي  و�سام 

اجلولة  يف  الثاين  الإنذار  تلقى 
مازميبي  بي  تي  اأمام  ال�سابقة 
يعاين  الذي  خليل  واحمد 
اإ�سابة متنعه من لعب املقابلة، 
لعبو  يتدرب  اأن  ينتظر  حيث 
التدرب  قبل  اليوم  الإفريقي 
حمالوي  ال�سهيد  ملعب  على 
يف  غدا  اللقاء  ي�ستقبل  الذي 
ابتداء  املقررة  املقابلة  موعد 

من اخلام�سة م�ساء.

عي�سة ق.

�رضبة  تلقى  اأنه  يتبنينّ  اأن  قبل 
اإدارة  تك�سف  مل  والتي  موجعة 
الغياب  مدة  العا�سمي  النادي 
والتي  الالعب  على  املقرتحة 
عن  بعيدا  البقاء  على  جتربه 
يف  اأو�سحت  حيث  املناف�سة، 
عرب  اأم�ص  ن�رضته  الذي  البيان 
متو�سط  ان  الإلكرتوين  موقعها 
اأم�ص  زار  قد  الت�سكيلة  ميدان 
يتابع  �سوف  الذي  الربوفي�سور 
وين�سحه  ال�سحية  حالته 
باإتباعها  يلتزم  التي  بالإجراءات 

خالل الفرتة املقبلة، ول ي�ستبعد 
باكرا  املو�سم  �سيتة  ينهي  اأن 
وفق  الإ�سابة  خلطورة  بالنظر 
وهي  العا�سمي،  النادي  بيان 
تدفع  التي  املوجعة  ال�رضبة 
املدرب الفرن�سي تيريي فروجي 
والذي  البديل  عن  البحث  نحو 
اجلديد  امل�ستقدم  بني  �سيكون 
كودري  حمزة  اأو  بلعربي  كمال 
التقني  لعب  ا�سرتاتيجية  ظل  يف 
لعبني  ثالثة  باإقحام  الفرن�سي 
اأن  والأكيد  امليدان.  و�سط  يف 
تلقاها  التي  املوجعة  ال�رضبة 
من  باحلرمان  تهدده  الالعب 

النهائية  القائمة  �سمن  لتواجد 
واملعنية  الوطني  للمنتخب 
اإفريقيا  كاأ�ص  نهائيات  بخو�ص 
لالأمم املقررة مب�رض �سهر جوان 
املقبل وهو الذي �سيكون ر�سميا 
مار�ص  �سهر  ترب�ص  عن  غائبا 
الت�سكيلة  تلعب  اأين  الداخل 
�سمن  غامبيا  مباراتي  الوطنية 
تون�ص،  وودية  »الكان«  ت�سفيات 
قا�سية  �رضبة  يعترب  ما  وهو 
النف�ص  ميني  كان  الذي  لالعب 
اإىل  اخل�رض  مرافقة  اأجل  من 
م�رض والتاألق يف العر�ص الكروي 

املقبل.

�سيتة يعاين اإ�سابة خطرية بالركبة ومهدد باإنهاء املو�سم�أحالمه قد تتبخر يف م�ساركة �خل�سر بالكان

نزل خرب �لإ�سابة �لبليغة �لتي تعر�س لها لعب �حتاد �لعا�سمة �أ�سامة �سيتة 
كال�ساعقة على �لالعب وفريقه وهو �لذي كان �أجرى فحو�سات طبية معمقة عرب 

�لأ�سعة فوق �لبنف�سجية، �أين تبينّ �أن �لالعب تلقى �إ�سابة خطرية على م�ستوى 
�لركبة �لي�سرى خالل مقابلة �لد�ربي �لتي خا�سها �لحتاد �أمام نادي بار�دو نهاية 

�لأ�سبوع �ملن�سرم �سمن �جلولة 23 من �لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل، و�لتي عرفت مغادرة 
�سيتة �أر�سية �مليد�ن قبل نهاية �للقاء بدقائق متاأثر� بالإ�سابة 

�لألعاب �ملتو�سطية 
وهر�ن 2021

اقرتاح تنظيم 
الن�سخة بني 

25 جوان و5 
جويلية

 
تنظيم  اقرتاح  تقدمي  �سيتم 
الدورة 19 من األعاب البحر 
الأبي�ص املتو�سط املقررة 
بوهران يف 2021 يف الفرتة 
ما بني 25 جوان و5 جويلية 
اول  ا�ستفيد  ما  ح�سب 
التنظيم  جلنة  من  اأم�ص 
واأو�سح  لالألعاب،  املحلية 
نف�ص امل�سدر باأن القرتاح 
الدولية  اللجنة  اإىل  �سيقدم 
لالألعاب خالل الأيام القليلة 
املقبلة من اأجل درا�سته، مع 
اأمل املوافقة عليه باعتبار 
املحليني  املنظمني  اأن 
اإقامة  ياأملون يف  للتظاهرة 
الختتام يف اخلام�ص  حفل 
يتزامن  الذي  جويلية  من 
بعيدي  الحتفالت  مع 

ال�ستقالل وال�سباب.
ي�سري  امل�سدر  ذات  لكن 
تاأخذ  كثرية  اأمورا  اأن  اإىل 
بخ�سو�ص  العتبار  بعني 
يتم  التي  الألعاب  تاريخ 
بالت�ساور  عموما  حتديدها 
الدولية  الحتاديات  مع 
للريا�سات املعنية، وتراهن 
لألعاب  الدولية  اللجنة 
املتو�سط  الأبي�ص  البحر 
وهران  ن�سخة  على  كثريا 
اأن  يف  تاأمل  حيث  املقبلة 
ريا�سيني  م�ساركة  تعرف 
العايل،  امل�ستوى  من 
التي  التن�سيق  جلنة  ح�سب 
يف  وهران  موؤخرا  زارت 
منذ  لها  ر�سمية  مهمة  ثاين 
تنظيم  �رضف  املدينة  منح 

املناف�سة.
املتو�سطية  الألعاب  ولأن 
�ستكون التظاهرة الريا�سية 
الوحيدة املربجمة يف 2021، 
حظوظ  يعزز  ذلك  فاإن 
للريا�سيني  نوعية  م�ساركة 
احلو�ص  دول  خمتلف  من 
ما  ح�سب  املتو�سطي، 
ال�ست�سارات  يتوقعه مكتب 
خالل  اجلن�سيات  متعدد 
بخ�سو�ص  ت�ساوري  لقاء 
الألعاب �سارك فيه الثالثاء 
وتنظم  بوهران،  املن�رضم 
يف  الثانية  للمرة  اجلزائر 
تاريخها هذه الألعاب بعدما 
�سبق واأن ا�ست�سافت ن�سخة 
العا�سمة،  باجلزائر   1975
ال�سلطات  تتوان  ل  حيث 
كافة  توفري  يف  العمومية 
من  جتعل  التي  الإمكانيات 
ل�سنة  املتو�سطي  املوعد 
غري  ريا�سيا  حدثا   2021
ردده  ما  وفق  م�سبوق<، 
والريا�سة  ال�سباب  وزير 
زياراته  يف  حطاب  حممد 
عا�سمة غرب  اإىل  ال�سابقة 

البالد.
وكالت 

�ل�سيا�سي يو��سلون �لتح�سري للقاء �لإفريقي �لتون�سي

�ساحلي يغيب �سهرا عن تعداد �سباب ق�سنطينة

حت�سري� للبطولة �لفريقية للم�سارعة

14 م�سارعا ي�سارك 
برتب�ص مركز ال�سويدانية

اجلزائريان  املنتخبان  �رضع 
 ، الثنني  يوم  والكابر  لالأوا�سط 
يف ترب�ص اعادي  مبركز حت�سري 
وجتمع الفرق الوطنية بال�سويدانية 
حت�سبا   ، العا�سمة(  اجلزائر   (
للبطولة الفريقية  املقررة من 26 
اىل 31 مار�ص باحلمامات )تون�ص(، 
من  الثنني  يوم  علم  ح�سبما 
للم�سارعة  اجلزائرية  الحتادية 
امل�سرتكة.وا�ستدعى الطاقم الفني 
املدربني  من  -املتكون  الوطني 
الروماين ري�سو كورنال ومعزوز بن 
جدة- ، 14 م�سارعا للم�ساركة يف 
هذا الرتب�ص الذي �ستوا�سل حتى 
املرحلة  هذه  مار�ص.وتندرج   13

للمنتخبات   اجلديدة  التح�سريية 
الربنامج   اطار  يف  الوطنية 
امل�سطر من قبل املديرية  الفنية 
الوطنية حت�سبا للبطولة الفريقية 
اكابر  اوا�سط،  ا�سبال،   ( بتون�ص 
ريا�سي  موعد  وهو  وال�سيدات(،  
الفديرالية. للهيئة  بالن�سبة  هام 

اجلزائري  املنتخب  نال  للتذكري، 
للم�سارعة ) ا�سبال، اوا�سط، اكابر 
الطبعة  يف   ) ن�سوية  وم�سارعة 
 11 اىل   7 من  املقامة  املا�سية 
هاركور  ببورت   2018 فربابر  
)نيجرييا(، 37 ميدالية ) 16 ذهبية، 

10 ف�سيات و11 برونزية.
وكالت

 �إىل جانب �إق�ساء م�سو�س كمال
 بدري ثالثة �أ�سهر

جلنة االن�سباط تعاقب وداد 
تلم�سان مباراة دون جمهور

فريق  الن�سباط  جلنة  عاقبت 
دون  واحدة  مبباراة  تلم�سان  وداد 
الذي  احلكم  تقرير  بعد  جمهور 
اأدار مباراته اأمام جنم مقرة �سمن 
الرابطة املحرتفة  اجلولة 24 من 
الأ�سبوع  نهاية  جرت  التي  الثانية 
خالله  دونّن  والذي  املنق�سي 
لالألعاب  الوداد  اأن�سار  اإ�سعال 
امليدان  اأر�سية  ور�سق  النارية 
عقب  والقارورات  باحلجارة 
الأمر  ملعبه،  على  فريقهم  تعرث 
من  حمروما  الفريق  يجعل  الذي 
الذي  الغرب  داربي  يف  جماهري 
يخو�سه امام جمعية وهران �سمن 
اجلولة 25 املقررة نهاية الأ�سبوع 
املقبل. يف املقابل �رضب اأع�ساء 
الجتماع  خالل  الن�سباط  جلنة 
الذي اأجروه اأول اأم�ص بقوة عندما 
فريق  م�ساعد  مدرب  كل  عاقبت 
ب�سو�ص  نا�رض  احلرا�ص  احتاد 
بثالثة اأ�سهر ب�سبب اتهامه للحكم 

بالر�سوة وم�ساعدة رائد القبة على 
حتقيق الفوز يف داربي الذي جرى 
مبلعب اول نوفمرب يف املحمدية، 
بنف�ص  اللجنة  عاقبت  جانبه  اإىل 
احتاد  م�سري  من  كل  العقوبة 
احلرا�ص كمال بن عبد اهلل ومهدي 
�سبيبة  م�ساعد  مدرب  بدري 

�سكيكدة.
اإىل جانب ذلك توا�سلت العقوبات 
مدرب  من  كل  حق  يف  الثقيلة 
العزيز  عبد  مقرة  جنم  م�ساعد 
جمموع  اأق�سي  الذي  عبا�ص 
ا�ستفزازه  ب�سبب  مقابالت  اأربع 
اأن�سار وداد تلم�سان خالل مقابلة 
الفريقني، ومباراتني ملناجري وداد 
واأربع  برحال،  يو�سف  تلم�سان 
مقابالت منها لقاءين غري نافذين 
حممد  املدية  اأوملبي  لالعب 
لعب  عبدات  وفي�سل  هريات 

احتاد احلرا�ص.
ع.ق.
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عي�شة ق.

بنادي  الرم�سي  احل�ساب  وك�سف 
الذي  الرو�سي  مو�سكو  �سبارتاك 
عرب  هني  �سفوفه  يف  يحرتف 
االجتماعي  التوا�سل  موقع 
»تويرت« عن تلقيه ال�ستدعاء هني 
اإىل الرتب�ص الذي يجريه اخل�رض 
غامبيا  مقابلتي  اجل خو�ص  من 
متو�سط  �سيكون  اأين  وتون�ص، 
امليدان احد الالعبني اجلدد يف 
مبركز  اإجراوؤه  املقرر  الرتب�ص 

يف  الوطنية  املنتخبات  حت�سري 
غاب  الذي  وهو  مو�سى  �سيدي 
عن املع�سكر التح�سريي ال�سابق 
الناخب  اأ�سبال  خا�سه  الذي 
وعرف  بلما�سي  جمال  الوطني 
الطوغو  اأمام  عري�ص  انت�سار 
لهم  �سمحت  لواحد  برباعية 
بالتاأهل ر�سميا اإىل دورة »الكان« 
يف  احل�سم  انتظار  دون  املقبلة 
الت�سفيات  من  االأخرية  اجلولة 
وبالتايل تفادي ح�سابات التاأهل.

اجلزائرية  االحتادية  واأر�سلت 
لالعبني  دعوات  القدم  لكرة 

الناخب  خيارات  �سمن  املعنية 
احل�سور  اأجل  من  الوطني 
اخل�رض  ترب�ص  يف  وامل�ساركة 
انطالقه  على  يف�سلنا  الذي 
ينتظر  حيث  اأ�سبوعني،  من  اأقل 
عدد  عودة  القائمة  ت�سهد  اأن 
الظهري  �سورة  يف  الالعبني  من 
كان  الذي  غوالم  فوزي  االأي�رض 
من  الأزيد  اخل�رض  عن  بعيدا 
اخلطرية  االإ�سابة  ب�سبب  عام 
م�ستوى  على  تلقاها  كان  التي 
رفقة   2017 العام  نهاية  الركبة 
ناديه نابويل االيطايل، اإىل جانب 

توجيه الدعوة اإىل الالعب �سعيد 
بن رحمة الذي يتاألق يف �سفوف 
ناديه بالدرجة االأوىل االجنليزية 
و�سيكون بن�سبة كبرية حا�رضا يف 
ترب�ص اخل�رض القادم، باالإ�سافة 
و�سلكه04  هوفنهامي  العبي  غلى 
بلفو�سيل  اإ�سحاق  االأملانيان 
ونبيل بن طالب، يف املقابل اأقدم 
الثالثي  ا�ستبعاد  على  بلما�سي 
�سليماين  واإ�سالم  زية  بن  يا�سني 
فيرنبات�سي  رفقة  املحرتفان 
الرتكي ور�سيد غزال العب لي�سرت 

�سيتي االجنليزي.

اإىل جانب ا�شتبعاده للثالثي �شليماين غزال وبن زية

بلما�ضي ي�ضتدعي هني بلفو�ضيل بن طالب وبن رحمة لرتب�ص اخل�ضر
تعرف قائمة املنتخب الوطني عودة الالعب �شفيان هني اإىل �شفوفها حت�شبا للرتب�ص التح�شريي الذي جتريه العنا�شر الوطنية 

ابتداء من تاريخ 18 مار�ص املقبل ويتوا�شل اإىل 26 منه، اأين تخو�ص مواجهتي غامبيا وتون�ص الأوىل تندرج حل�شاب اجلولة 
الأخرية من ت�شفيات كاأ�ص اإفريقيا لالأمم املقررة �شهر جوان املقبل مب�شر والثانية ودية يف اإطار ال�شتعداد للعر�ص الكروي 

القاري الذي تاأهل له املنتخب الوطني ر�شميا بعد فوزه يف اجلولة ال�شابقة على ح�شاب نظريه الطوغويل

�ضاري مر�ضح لتدريب روما

 اإيكاردي ي�ضر على 
يل ذراع اإنرت ميالن

اأتلتيكو مدريد يراقب 
عطال ومهتم بالتعاقد معه

فران�سي�سكو،  دي  اإيزيبيو  يواجه 
م�ستقباًل  لروما،  الفني  املدير 
العا�سمة  »ذئاب«  مع  ا  غام�سً
يحققها  التي  ال�سلبية  النتائج  بعد 
املو�سم. بداية  منذ  الفريق 
ثقيلة  لهزمية  روما  وتعر�ص 
التقليدي  غرميه  اأمام  ومذلة 
الزيو روما بنتيجة 3-0 يف ديربي 
من   26 اجلولة  العا�سمة، حل�ساب 
موقع  وذكر  االإيطايل،  الدوري 
دي  موقف  اأن  مريكاتو«  »كالت�سيو 
من  اأماًنا  اأقل  اأ�سبح  فران�سي�سكو 
اأن  اإىل  م�سريا  م�سى،  وقت  اأي 
الفريق  مواجهة  ينتظر  النادي 
يف  اليوم  لها  واملقرر  بورتو  اأمام 
اإياب الدور ثمن النهائي من دوري 
اأبطال اأوروبا، واأ�ساف اأن مون�سي 
حدد  لروما،  الريا�سي  املدير 
عدة بدائل يف حالة حدوث نتيجة 

�سلبية اأمام بورتو.
يود  روما  اأن  اإىل  املوقع  واأ�سار 
اإىل  الفني  املدير  مهمة  مينح  اأن 

ت�سيل�سي  مدرب  �ساري  ماوري�سيو 
�سعبًا،  خياًرا  يعد  اأنه  اإال  احلايل، 
يف ظل �سعوبة مغادرته للبلوز قبل 
النادي  اأن  واأردف  املو�سم،  نهاية 
مدرب  رانيريي،  كالوديو  حدد 
والذي جنح  االأ�سبق،  لي�سرت �سيتي 
بلقب  للتتويج  الثعالب  قيادة  يف 
اأو   ،2016 يف  االجنليزي  الدوري 
بولونيا  مدرب  دونادوين  روبرتو 
املهمة  اإحداهما  ليت�سلم  ال�سابق، 
حتى نهاية املو�سم، وقالت تقارير 
اأخرى اإن مدرب فيورنتينا ال�سابق 
دي  خلالفة  مر�سح  �سوزا  باولو 
فران�سي�سكو، مو�سحة اأن املدرب 
يف  موجودا  �سيكون  الربتغايل 
االأربعاء،  مباراة  يف  املدرجات 
دي  خلالفة  اخليارات  واأحد 
روما  مدافع  هو  فران�سي�سكو 
الذي  بانوت�سي  كري�ستيان  ال�سابق 

يقود حاليا منتخب األبانيا.
وكالت

عن  اإيطايل  �سحفي  تقرير  ك�سف 
اإ�رضار االأرجنتيني ماورو اإيكاردي 
تنفيذ  على  ميالن  اإنرت  مهاجم 
النرياتزوري،  ذراع  يل  �سيناريو 
بعدم امل�ساركة يف املباريات خالل 
ملوقع  ووفًقا  احلايل،  املو�سم 
فاإن  االإيطايل،  مريكاتو«  »كالت�سيو 
جراحة  الإجراء  يخطط  اإيكاردي 
اإثرها  على  �سيغيب  الركبة،  يف 
عن املباريات حتى نهاية املو�سم 
القيادة  �سارة  نزع  ومنذ  احلايل، 
اإ�سابته  يدعي  وهو  اإيكاردي  من 
القدرة  وعدم  الركبة،  يف  باآالم 
على امل�ساركة يف املباريات رفقة 
املهاجم  وي�سعى  ميالن.  اإنرت 
�سفحة  بداية  اإىل  االأرجنتيني 
اإنرت  مع  املفاو�سات  من  جديدة 
ولكن يف �سهر جوان املقبل، حيث 

�ستكون ال�سورة باتت اأو�سح ب�ساأن 
الفريق  مع  اال�ستمرار  من  موقفه 
ومن  اآخر،  ناٍد  اإىل  الرحيل  اأو 
جل�سة  اإيكاردي  يعقد  اأن  املقرر 
يف  اإنرت  رئي�ص  ت�ساجن  �ستيفن  مع 
حل  عن  للبحث  املقبلة،  الفرتة 
الأزمته، واأ�سار املوقع االإيطايل اأن 
التنفيذي  جو�سيبي ماروتا املدير 
نارا  واندا  ي�ستدعي  قد  الإنرت، 
اإيكاردي  اأعمال  ووكيلة  زوجة 
اإثر  الالعب،  مع  الو�سع  لتهدئة 
املدرب  مع  عقدها  التي  اجلل�سة 
لوت�سيانو �سباليتي اأول اأم�ص. يذكر 
نهاية  حتى  اإيكاردي  غياب  اأن 
املو�سم �سي�سع هجوم اإنرت ميالن 
يف اأزمة، الأن الفريق ال ي�سم االآن 
لوتارو  االأرجنتيني  املهاجم  �سوى 

مارتينيز.

مل مير تاألق الالعب الدويل اجلزائري 
ني�ص  ناديه  رفقة  عطال  يو�سف 
الفرن�سي دون اأن يلفت انتباه االأندية 
ظهر  الذي  وهو  الكربى  العاملية 
خا�سها  مباراة  اأول  يف  قوي  بوجه 
نهاية االأ�سبوع املنق�سي مبا�رضة بعد 
تلقاها  كان  التي  االإ�سابة  من  عودته 
يف وقت �سابق مع ناديه وتعافى منها 
وقاد  املقابلة  يف  هدفا  �سجل  اأين 
ني�ص اإىل الفوز اأمام �سرتا�سبورغ �سمن 
تقارير  وح�سب  الفرن�سي،  الدوري 

فاإن  اأم�ص  �سدرت  فرن�سية  اإعالمية 
الظهري االأمين للخ�رض يتواجد �سمن 
اهتمام اإدارة العمالق الثاين للعا�سمة 
والذين  مدريد  اأتلتيكو  اال�سبانية 
الالعب  باإمكانيات  م�سوؤولوه  اأعجب 
خا�سة  بارادو  اأكادميية  من  القادم 
االكت�سافات  اأف�سل  اأحد  يعترب  واأنه 
يف »الليغ1« هذا املو�سم وال ي�ستبعد 
ان ينتقل اإىل اأحد االأندية الكبرية يف 

نهاية املو�سم الكروي اجلاري.
ع.ق.

�شمنا لت�شفيات املوؤهلة اإىل البطولة 
الإفريقية للمحليني

اخل�ضر يواجهون املغرب 
يف �ضبتمرب واأكتوبر

مواجهتي  تاريخ  عن  القدم  لكرة  االإفريقي  االحتاد  اأعلن 

الت�سفيات  �سمن  املغربي  ونظريه  الوطني  املنتخب 

املوؤهلة اإىل البطولة االإفريقية للمحليني املقررة نهائياتها 

العام 2020 يف اإثيوبيا، ويف هذا ال�سدد فاإن الهيئة الكروية 

ار�ص  يف  جتري  �سوف  الذهاب  مباراة  اأن  ك�سفت  القارية 

يلعب  بينما  املقبل  �سبتمرب  و22   20 تاريخ  بني  ما  الوطن 

االإياب ما بني 18 و20 اأكتوبر القادم، وهي الت�سفيات التي 

جتري بني منتخبات �سمال اإفريقيا باعتبار اأن اللقاء الثاين 

يجمع منتخبي تون�ص وليبيا، وتعرف الت�سفيات تاأهل الفائز 

مبجموع لقائي الذهاب واالإياب مبا�رضة اإىل النهائيات التي 

جتري العام املقبل يف اإثيوبيا دون خو�ص دور ت�سفوي اآخر، 

وكان حمليو اخل�رض قد غابوا عن الدورة ال�سابقة التي جرت 

العام املن�رضم يف املغرب بعد االإق�ساء يف الدور الت�سفوي 

بق�سنطينة  الذهاب  يف  الهزمية  اإثر  الليبي  املنتخب  اأمام 

1-2 والتعادل اإيابا يف مدينة �سفاق�ص التون�سي 1-1.

ع.ق.

قا�شمي اأجرى عملية جراحية على الوجنة 
ويغيب ما يقارب �شهر عن امليادين

الن�ضرية ت�ضد الرحال اليوم اإىل 
لواندا ا�ضتعداد لبيرتو اأتلتيكو

كاأ�ص للقاء الذي ينتظرها االأحد املقبل امام نادي بيرتو اتلتيكو االأنغويل ي�سد فريق ن�رض ح�سني داي اليوم الرحال نحو مدينة لواندا ا�ستعداد  جمموعات  دور  من  االأخرية  قبل  وما  اخلام�سة  اجلولة  الهامة �سمن  للمقابلة  حت�سريا  العا�سمي  النادي  وفد  ي�سافر  اأين  املناف�سة الكاف،  يف  اجلزائر  ملمثل  بالن�سبة  ثمينة  نقاطها  تعترب  مدينة والتي  لواندا عرب  نحو  الرحال  �سد  الن�رضية  اإدارة  وقررت  يلتحقوا دبي االإماراتية قبل موا�سلة الرحلة اجلوية نحو اأنغوال وفق خمطط القارية،  اأن  ينتظر  حيث  النادي  يف  امل�سوؤولني  و�سع  الذي  اال�ستعداد بلواندا يف وقت متاأخر من الليل وهو ما يجعل اأ�سبال املدرب مزيان الرحلة  اأجل  من  الغد  اأم�سية  تدريبية  ح�سة  اأول  يجرون  ثالثة اإيغيل  وذلك  اأنغوال  اإىل  باكرا  التنقل  ف�سلوا  الذين  وهم  للقاء  الوجنة على االأجواء املناخية هناك. اإىل جانب ذلك اأجرى مهاجم الن�رضية اأيام عن موعد املواجهة املقررة زوال االأحد املقبل من اأجل التعود اجليد  اأم�ص عملية جراحية على م�ستوى عظم  اأول  الكيني مبلعب اأحمد قا�سمي  غورماهيا  مباراة  يف  تلقاها  كان  التي  االإ�سابة  يعود هداف امل�ست�سفى لتلقي االإ�سعافات االأولية، حيث خ�سع اإىل اجلراحة والتي االأخري والتي دفعته غلى اخلروج منت�سف اللقاء والتوجه مبا�رضة نحو عقب  اأ�سابيع و�سهر، حيث  تبعده عن املناف�سة ما بني ثالثة 
عي�شة ق.الن�رضية جمددا اإىل مداعبة الكرة بداية �سهر اأفريل املقبل.
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مودريت�ش يفتقد كري�ستيانو رونالدو

اعرتف الكرواتي لوكا مودريت�ش بافتقاد ريال مدريد لنجمه ال�سابق الربتغايل 
كري�ستيانو رونالدو حمذراً من قوة اأيدجاك�ش الهولندي الذي واجهه اأم�ش الثالثاء، 

و�سّدد مودريت�ش على �رضورة الهدوء واللعب بجماعية لتخطي عقبة اأجاك�ش يف اإياب 
ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا وذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد اأول ام�ش يف 

العا�سمة الإ�سبانية مدريد، وعانى ريال مدريد بعد تلقيه هزميتني على التوايل من 
غرميه بر�سلونة يف اإياب ن�سف نهائي كا�ش اإ�سبانيا 3-0 ويف الدوري 1-0 الأمر الذي 
فتح احلديث جمدداً عن خطاأ ريال مدريد يف التخلي عن كري�ستيانو رونالدو املنتقل 

ال�سيف الفائت اإىل جوفنتو�ش الإيطايل، وقال مودريت�ش: »كري�ستيانو هو الالعب الذي 
يفتقده اأي فريق، تعوي�سه يبدو م�ستحياًل، بالتاأكيد نحن نفتقده، النادي حاول تق�سيم 

العبء بني الالعبني وهذا لي�ش �سهاًل«. وقّدم ريال مدريد اأداًء متو�سطاً اأمام اأجاك�ش يف 
لقاء الذهاب لكنه عاد منت�رضاً بهدفني مقابل هدف مما عّزز حظوظه يف قطع بطاقة 

العبور اإىل ربع نهائي اأبطال اأوروبا، وقال مودريت�ش عن املباراة املف�سلية اأمام اأجاك�ش 
عقب فقدان فر�سة الفوز بلقب الكاأ�ش ب�سكل ر�سمي وبلقب الدوري ب�سكل نظري: 

»لن يغريوا اأ�سلوبهم يف اللعب خارج الديار، �سياأتون بذات الأفكار، لي�ش لديهم ما 
يخ�رضونه«، وتابع: »�سيكون ذلك خطرياً جداً على ريال مدريد، علينا اأن نتمتع بالهدوء 

وعدم الت�رضع، املباراة �سعبة اأمام عنا�رض �سابة وعلينا ال�سرب واللعب بجماعية«.

�ألفي�ش يحذر قبل موقعة مان�س�سرت يونايتد
حذر داين األفي�ش ظهري اأمين باري�ش �سان جريمان من عدة اأمور قبل مواجهة مان�س�سرت 

يونايتد م�ساء اليوم يف اإياب الدور ثمن النهائي لدوري اأبطال اأوروبا، وقال األفي�ش عرب 
�سحيفة »ليكيب« الفرن�سية: »بالطبع، تقدمنا خطوة كبرية نحو التاأهل، ولكن ل جمال 

للثقة الزائدة، لأن كل �سيء وارد يف كرة القدم، ويجب اأن نكرر العمل الرائع الذي 
قدمناه يف مباراة الذهاب، واأل نغرت بالنتيجة بل نحقق نتيجة اأخرى جيدة، هذا هو 

ال�سبيل الوحيد للتاأهل يف النهاية«، واأ�ساف الالعب الربازيلي: »ل جمال للرعب يف كرة 
القدم، ففي احلياة الأهداف ت�سيع ب�سبب اخلوف، يجب األ نخاف �سيئا، بل نحرتم 
املناف�ش لأن مان�س�سرت يونايتد فريق عريق يف دوري اأبطال اأوروبا و�سبق له الفوز 

باللقب، اأما باري�ش �سان جريمان فلم يتوج به من قبل«.
واأكد داين األفي�ش اأن فريقه حت�سن كثريا على امل�ستوى اجلماعي، وهو ما ظهر يف 

ا�ستمرار النتائج الإيجابية، وختم: »اأوؤكد دائما اأن نيمار ومبابي وكافاين عنا�رض 
ا�ستثنائية ت�سنع الفارق يف اأي وقت، ودورنا م�ساعدتهم داخل امللعب«. يذكر اأن بي اإ�ش 

جي فاز ذهابا على مان�س�سرت يونايتد بنتيجة 2-0 يف اإجنلرتا.

ميالن ي�سدم ريال مدريد وت�سيل�سي
وجه ميالن �سدمة لريال مدريد وت�سيل�سي ب�ساأن رغبة الفريقني يف اإمتام �سفقة دفاعية 

مميزة خالل املريكاتو ال�سيفي املقبل، ووفًقا ملوقع »كالت�سيو مريكاتو« الإيطايل 
فاإن األي�سيو رومانيويل مدافع الرو�سونريي جذب اأنظار ريال مدريد وت�سيل�سي، واأبدى 

الناديان اهتمامها ب�سمه يف الأ�سابيع الأخرية، ورد ميالن على عرو�ش رومانيويل 
الأخرية باأن الالعب خارج املريكاتو، ول ميكن التفريط يف خدماته.

و�ساهم رومانيويل يف �سحوة ميالن الأخرية وقاده لحتالل املركز الثالث يف جدول 
ترتيب الدوري الإيطايل، بالإ�سافة اإىل جعل دفاع الرو�سونريي �سمن الأف�سل يف اأوروبا 

من حيث ا�ستقبال الأهداف منذ �سهر دي�سمرب املا�سي، وي�سعى ميالن للحفاظ على 
خدمات رومانيويل كي يكون ركيزة اأ�سا�سية يف م�رضوع النادي للعودة اإىل القمة يف 

ال�سنوات املقبلة، و�سبق اأن تلقى الالعب عر�سا لالنتقال اإىل ت�سيل�سي عندما كان يقوده 
ا من جانب اإدارة ميالن. الإيطايل اأنطونيو كونتي اإل اأنه قوبل بالرف�ش اأي�سً

�سالح يدفع فاتورة �أزمات ليفربول
الإجنليزي  الدوري  بطولة  خالل  الأخرية  الفرتة  يف  م�ستوى  تراجع  اأزمة  من  �سالح  حممد  امل�رضي  وجنمه  ليفربول  يعاين 

املمتاز، ووفًقا لتقرير ن�رضته �سبكة 
»�سكاي �سبورت�ش«، فاإن �سالح لي�ش 
الريدز  اأزمة  يف  الرئي�سي  ال�سبب 
الفريق  اأزمات  ثمن  يدفع  ولكنه 
وكان  احلايل،  املو�سم  يف  الوا�سحة 
اآخر  يف  وحيًدا  هدًفا  �سجل  �سالح 
6 مباريات للريدز، كما اأنه لأول مرة 
ليفربول  بقمي�ش  ال�سباك  يزور  ل 
خالل 3 مباريات متتالية يف الدوري 
�سالح  وتعر�ش  املمتاز،  الإجنليزي 
فر�ستني  اأهدر  اأن  بعد  كبري  لهجوم 
اإيفرتون  خطريتني للريدز يف مباراة 
انتهت  والتي  بالربميريليغ  الأخرية 
بالتعادل، ما ت�سبب يف فقدان الفريق 

مان�س�سرت  ل�سالح  البطولة  ل�سدارة 
�سيتي.و�ساهم يف رفع درجة الهجوم على �سالح اأنه يف مثل هذا التوقيت باملو�سم املا�سي كان قد اأحرز 24 هدًفا بالربميريليغ 

مقارنة 17 هدًفا فقط حتى الآن، حيث يتفوق عليه الآن الأرجنتيني �سريجيو اأغويرو مهاجم مان�س�سرت �سيتي 18 هدًفا.
وتتزامن فرتة تراجع �سالح مع الفرتة ال�سيئة التي يعي�سها ليفربول بالدوري الإجنليزي، حيث اإن الفريق ح�سل فقط على 10 
نقاط من اأ�سل اآخر 18 نقطة، واأكدت ال�سبكة يف تقريرها اأنه من غري العدل اإلقاء اللوم فقط على �سالح يف تعرث فريقه الأخري 
بالربميريليغ رغم اأن تراجع اأداء النجم امل�رضي جاء يف وقت حا�سم من املو�سم، واأو�سحت اأن معدل اإحراز �سالح لالأهداف 
ا هذا املو�سم اإىل هدف وحيد جاء اأمام اأر�سنال من ركلة جزاء، مقارنة باإحراز 8 اأهداف  اأمام الأندية ال�ستة الكربى تراجع اأي�سً

�سد الكبار يف املو�سم املا�سي.
انخف�ش معدل اأهداف �سالح يف املو�سم احلايل من الت�سجيل مرة كل 90 دقيقة اإىل زيارة ال�سباك كل 145 دقيقة بالربميريليغ، 
كما تراجعت ن�سبة حتويل الت�سديدات اإىل اأهداف من 22% اإىل 18% فقط، وانخف�ش معدل اإحراز �سالح لالأهداف يف 90 دقيقة 
من 0.75 يف املو�سم املا�سي اإىل 0.6 خالل املو�سم احلايل، وتراجع متو�سط ت�سديدات �سالح على املرمى باملباراة هذا 

املو�سم من 4.4 اإىل 3.4 ت�سديدة، وهو انخفا�ش وا�سح باأداء النجم امل�رضي ت�سل ن�سبته اإىل %20.
وتربئ الأرقام �سالح يف جزئية اأنه مل يرتاجع مبفرده يف عدد الت�سديدات على املرمى، ولكن فريق ليفربول مير هذا املو�سم 
برتاجع عام يف هذه اجلزئية، حيث اأ�سارت ال�سبكة اإىل تراجع معدل ت�سديدات الريدز باأكمله من 16.8 اإىل 14.8 ت�سديدة يف 
املباراة الواحدة، وطرحت ال�سبكة ت�ساوؤًل: هل يح�سل �سالح على الدعم املنا�سب من زمالئه داخل امللعب مل�ساعدته على 
التاألق، اأو�سحت ال�سبكة اأن م�سرية ليفربول اجليدة يف املو�سم احلايل بالربميريليغ تعود يف الأ�سا�ش اإىل التطور على م�ستوى 
الدفاع بقيادة احلار�ش األي�سون بيكر واملدافع فريجيل فان ديك، حيث اإن الفريق ا�ستقبل 15 هدًفا فقط، بينما خرج 16 مرة 
ب�سباك نظيفة، واأفادت ال�سبكة اأن نق�ش الإبداع ب�سكل عام لدى فريق املدرب الأملاين يورغن كلوب يدفع �سالح ثمنه من 
حيث تراجع معدل تهديفه وتهديده ملرمى املناف�سني، وعلق كاراجر على هذه اجلزئية باأن ليفربول ل يعاين من م�سكلة نق�ش 

الإبداع الآن فقط، ولكن الفريق فقد لعبًا مهًما يف املو�سم املا�سي هو كوتينيو، ومل يتمكن من تعوي�سه حتى الآن.

ملان�س�سرت  الفني  املدير  �سول�سكاير  اأويل  الرنويجي  تدخل 
الفرن�سي بول  اأزمة كبرية بني  ا�ستعال  اأجل عدم  يونايتد من 
احلمر،  ال�سياطني  جنمي  لوكاكو  روميلو  والبلجيكي  بوغبا 
ووفًقا ل�سحيفة »�سن« الربيطانية، فاإن لوكاكو �سعر بالغ�سب 
نهاية  اجلزاء يف  ركلة  ت�سديد  الأخري  قرر  اأن  بعد  بوغبا  من 
يهدرها  اأن  قبل  بالربميريليغ  الأخرية  �ساوثهامبتون  مباراة 
يف  هدفني  لوكاكو  واأحرز  جديد،  هدف  من  فريقه  ويحرم 
املباراة التي انتهت ل�سالح اليونايتد بنتيجة 3-2، وكان يريد 
التي  اجلزاء  ركلة  ت�سديد  طريق  عن  الهاتريك  اإىل  الو�سول 

ح�سل عليها الفريق يف نهاية اللقاء.
بوغبا  بني  حادة  حمادثة  ا�ستعال  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
انتهاء  عقب  يونايتد  مان�س�سرت  مالب�ش  غرفة  يف  ولوكاكو 
املباراة، و�سعر لوكاكو بالغ�سب من ت�رضف بوغبا، خ�سو�سا 
اأنه �سبق اأن �سانده يف �رضاعه ال�سابق مع املدرب الربتغايل 
بوجبا  بني  التدخل  اإىل  �سول�سكاير  وا�سطر  مورينيو،  جوزيه 
ولوكاكو واإنهاء املوقف �رضيًعا قبل اأن تتطور املحادثة احلادة 
بني الطرفني، يذكر اأن مان�س�سرت يونايتد يحتل حالًيا املركز 

الرابع يف جدول ترتيب الربميريليغ بر�سيد 58 نقطة.

�سول�سكاير يطفئ �لفتنة بني بوغبا ولوكاكو

ت�سرف �إيكاردي يقّرب �نتقاله �إىل �ليويف
اإىل جوفنتو�ش  انتقاله  اإنرت ميالن، على ت�رضف غريب يزيد من تكهنات ربط  اإيكاردي مهاجم  ال�سيدة العجوز خالل املريكاتو ال�سيفي املا�سي.يف املو�سم املقبل، كما اأن واندا نارا زوج ووكيلة الالعب اأكدت اأنه كانت هناك حمادثات ب�ساأن انتقال راق�ش التانغو اإىل ب�ساأن التوقيع على عقد جديد مع النادي الإيطايل، وكانت العديد من التقارير ربطت اإيكاردي بالنتقال اإىل جوفنتو�ش �سارة قيادة النرياتزوري ومنحها لزميله �سمري هاندانوفيت�ش، كما اأن املهاجم الأرجنتيني يعاين من اأزمات مع اإدارة اإنرت ويعاين اإيكاردي حاليًا من �رضخ يف عالقته باإنرت ميالن، حيث اإن الالعب مل يخ�ش اأي مباراة منذ واقعة جتريده من حمل جوفنتو�ش، والتي ن�رضها لالحتفال بفوز فريقه على نابويل بنتيجة 2-1 �سمن مناف�سات اجلولة 26 من الدوري الإيطايل، يف املو�سم املقبل، ووفًقا ملوقع »كالت�سيو مريكاتو« الإيطايل فاإن اإيكاردي اأعجب ب�سورة الربتغايل جواو كان�سيلو ظهري اأقدم الأرجنتيني ماورو 
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رواية 

خطوط الرخام 
ق�سيت ليلتي الثالثة عند عمتي وفى �سباح الليلة التاليةاإذبباب دارنا القدمي يطرق ب�سدة  فقد انتقلت اليه ملا راودين من اأن اإقامتي يف القرية �ستطول 

، طرق الباب بالقدر الذي اأفزعني جعلني اأ�سارع اإىل فتحته، واإذ بال�سائق مرة اخرى بالباب رفقة �سخ�ص اآخرا مل اعرفه  اأول وهلة ، لكني مرور 
الدقائق بداأت اأحت�س�ص وجها  اذ لي�ص غريبا بدا اأمام عيوين ، وما اأنبداأتاأتفح�سه اأكرث حتى بادر قائال :

ي�سني بوغازي

» اأن�سيني،اأن�سيت« 
املكي » اأبن خالك ؟

قفز  حتى   ا�سمه  اأننطق  ومبجرد 
اإىل دهني وجهه ،فلقد كان » املكي 
»من االأوالد القرويني الدين ق�سينا 
معا اأجملأيام الطفولة ، وقد �سار 
،ما  واأبللأوالداربعة  متزوج  رجل 
االأر�ض  فلحة  يف  ي�ستغل  زال 
،وقد جاء مع ال�سائق الذي اختفى 
دون اأن انتبه تاركا » املكي » واقفا 
رمبا  اأدرك  ،لقد  الدار  باب  اأمام 
اأننا �سديقني قدميني وقد تعارفنا 
،ح�سنت  بيننا  للبقاء  جمال  ،فل 
�سديق طفولتي بحرارة وجلبته من 
يده اإىل داخل  الدار ،والأين حديث 
بعد  فيها  ولدت  التي  بالدار  عهد 
املكي«   « قال  فقد   ، الغياب  اأمد 

ملا ولج اإىل و�سط الدار .
»داركم مل تتبدل اأبدا ، غريب هذا 
، فقد بدل جميع ال�سكان  دورهم 
على ح�سب بريق الهند�سة اجلديدة 
فيطلء اجلدران وتعديل ال�ساحات 
،اأماداركم فبقيت كما هي مل تتغري 
بني  يف�سل  الذي  ال�سغري  ،فناءها 
ق�س�ستا  وقد  كبريتني  غرفتني 
طال  بالتبنوالطني،الذي  اأ�سقفهما 
�سلبا ع�سيا  فاأ�سحي  الزمن  عليه 
اقتلعه ، واإ�سطبل �سغري يف مدخل 
الدار على عادة الدور القدمية ما 

زال على حاله ، واالأ�سجار الكبرية 
من  الوارفة  باأغ�سانها  املحوطة 

جميع اجلهات .
كان » املكي » من كلمه وا�سحة 
القدمية   دارنا  بقاء  على  حريته  
من  انه  ورغم   ، حالها  على 
القرويني الدينظلوا بالقرية،اإال انه 
ثم   ، راأي  ملا  اعجاب   اأعجباميا 

اأردف يخاطبني .
على كل احمل لك اأمر مهم !

ما هو !؟
 ، عندياأمانة  ترك  �سديقك   «
لقاء  فياأول  لك  واأو�سانياأناأعطيها 

يتاح يل معك كما قال » 
اأ�سابتنيهزة  �سديقك  قال  عندما 
تذكرته،فلقد  قلت،اآه  �سديقي   ،
بكتابته  العوامل  هذه  اأعادنااإىل 
يحاول  وهاهو  منيته،  وبخرب 
قلت   ، اعرف  ال  ما  ا�ستدراجياإىل 
�سديق  اأجبت  ثم  بداخلي  هذا 

طفولتي .

ماذا ترك يل عندك 
؟!

» كتابه ،،،

قلت: »ترك كتاب، 
عندك يل !

قال : » اأجل ، لي�ض بالكتب  الكتاب 
الكامل ،لكنه قال يل حني تركه انه  
»كتاب » فقلت لك لقد ترك » كتاب 
» والذي يروي فيها �سيئا يريدك اأن 
تطلع عليه ،اأوراققد كتبت ورزمت 
عندي  اأ�ستودعها  ،وملا  مدة  منذ 
، طلب  مني  األتقيته  مرة  فياآخر  

ت�سلمها اإليكاأنت �سخ�سيا !

اإىل  ياأتي  " اأكان 
القرية !"

االإطلقاإاليف  على  يرتكها  مل 
�سنوات الغياب االأوىل بعدها �سار 
ياأتي بانتظام لكن كل مرة بطريقة 

خمتلفة ؟

على كل حال،اإليك 
" "اأمانة �سديقك 

واخرج رزمة  من االأوراق من حتت 
ثيابه اخل�سن الذي يرتده فقد كان  
اإىل عمله رعي  على اهبة امل�سي 
القرويني  واأغنامبع�ض  اأغنامه 
من  االأوراقبدت  من  رزمة  ،كانت 
اأول وهلة اإن الزمن قد فعل  فعلته 
ظلت   لكن  االنواء،  اأ�سفرتباثر   ،
تبدو جيدة للقراءة ، عددها يبدو 

كثريا رمبا يفوق املائتني ورقة .
 ، االأوراق  تلك  ده�سة  اخدت  لقد 
طلب  قد   « املكي   « اأن  انتبه  فلم 
قد  بالفعل  وانه   ، بالرحيل  االأذن 
ترك الدار دون اأن انتبه . فلم اعد 
اإىل ادراكي مبا حويل اإال بعد  زمن 
حينها مل يعد اأمامي ال ال�سائق وال 
رزم  �سوى  اأمامي  يعد  ،مل  املكي 
هذه االأوراقالتي قيل يل اأنهااأمانة 

يل منه .
  يا جراح الدنيا  ،ويا كل مرارات  
الهاوية  �سوب  امل�سوبة  الدهور 
ميتطى  من  يا  التعب  �سيدي   ،يا 
الدموع  ليايل  يف  احلزانى  اأكتاف 
االأحداق   خباأتها   ح�رسات  ،يا 
تراين  اأن  نريد  ال  لعيون  اٍحرتاما  

حني  نبكى .
اأيجب اأن ي�سقوا �سدرك لي�سدقوك 
�سطوة  تاأخذك  ، حني  اأنك حزين 
وحينها  �سباقاتها   يف  اجلراح  
ترجتى   اإطللة  لل�سعادة  ي�سري 
كتلك ال�ساكنة يف وجوه ال�ساحلني 
لتطال  االإحلاح   �سديدة   ،وت�سري 
 ، حزن  فا�سلة  األف  بعد  ولو 
�سيء،وال  كل  يف  يخدعوننا  اإنهم 
وراءنا  نح�سها  التي  �سوى  حقيقة 
وحدها  ال�ساحرة.  الظلل  كما 
امل�ساعر الغام�سة تلك املتك�رسة 
مبا  حتذرك  اخلوف  جدار  علي 
هواأق�سي؟ و�سطوتها  جال�سة على 
،كان  هنا  النا�ض  �سدور  عرو�ض 
بعد  اأح�س�سته  الذي  نف�سه  احلزن 
واأنا  اأمامي  قابعا  االأوىل  ليلتي 
اقلب الرتاب ،وهو ال يخطئه وقد 
اللحظات  هذه  يف  االآن   اأح�س�سه 

ي�ستبيح كل كياين ...
�سنعوا  الدين  بارعني  كانوا  كم 

كيف  اذ  بارعني   ، هذا  كل 
اأتراه  اأن يخدعونني  ا�ستطاعوا 
اجلديدة   االأيام  مرور  طق�ض 
كما  اال�سياء  نرى  جعلنا  من 
كانوا  كم  ؟  االيام  هذه  نراها 
ن�سافحهم  �سباح  وكل  بارعني 
تغري  مل  والكفوف  نف�سه  الوجه 

اأو�سماها...
وقد  ؟  هي  اأهي  هذه  اأيدي 
بعدما  عيني  امام  رفعتها  
و�ساعدي   ، جزعي  مني  متكن 
هذا اتذكره  بعد احلفر والردم 
يدي  اأهذه  الرتاب  واعادة 
املعفرة برتاب قربه واملخ�سبة 
خائفة  واملرتع�سة  احلفر  بغبار 
املرتاكم   احلزن  �رسبات  حتت 
هذا  طويل  طويل   ، واخلادع 
؟والتيه  ابدا  ينتهي  فلم  احلزن 
وهي  يدي  ،اأهذه   والل�سيء 
القبور  مئات  فوق   ترفع   
املجهولة  واملعلومة  كما بنادق 
جباه  على  ترفع  التي  املرتزقة 

االآمنني .
االأوىل  ال�سباح  �ساعات  م�ست 
عقارب  تقدم  مع  ،فوعيت 
اإذ     ، كثرية  اأ�سياء  الوقت  
احلني  بني  كان  انه  تذكرت 
م�سامعي  على  يلقي  واالآخر 
قراءات عجيبة طل�سمية غريبة 
يف املدن الكربى ، لكنها اأ�سياء 
مفيدة وظلت كذلك عالقة  معي 
اإىل االآن ،كانت ذات وقعا قادرا   

اأن يعيد عمارة حياة جديدة يف 
كل حلظة بعد  الدمار.

كنا بني احلني واالآخريف املدن  
معانيال�سمت  نتبادل  الكربى 
يقول  كان   ، الفراغ   وقع  و 
اأنهمايفتتانه مرارا وتكرارا ومع 
�سوب  نخطوها  كنا  خطوة  كل 
املجهول ، ومع كل يوم  مي�سى 
هذه  ،عادته   الل�سيء  يف 
غريبا  اأمامي  جعلته  لطاملا  

مرة   مت�سوفا فيمرات كثرية .
و�سعي  وعيت  حلظات  بعد 
الذي بدا يل غريبا هذا ال�سباح 
اأن  مند  �سكتنني   لعنة   وكاأن   ،
حطت قدامي تربة املقربة  وما 
تزال تراودين ، ومند  اإن فارقني 
�سمت  ال�سائق  الذي اغناين عن 
يف  اأ�سبحت   ، الكلم  من  كثريا 
ام�ض احلاجة ملن يخفف عني  
قريتي   ففي    ، حزينة  اأثقال 
االثقاالملرتاكمة   من  يوجد 
التي  الطويلة  االأيام  مثلما  
تركتها  ،والتي  ابدا  تنتهي  ال 
،وعندما  قريتي  تركت  عندما 
متكنت من ن�سيانها يف املدن ، 
نف�سها   ايامي  اأعادتني  قد  وها 
املدن  بظلم  اإليها غريبا مكبل 
حزن   ، احلزن  وت�سفى  الكربى 
االآنورمبا  ارفعه   النري  مثلما 
كل  يف  يرفعونه  جميعا  النا�ض 
على  لعنته  ف�سلت  لقد   . االأيام 
درو�سها،  اأول  علمتني  مقا�سي، 

للفراغ  االإن�سات  ثم  ال�سمت، 
فل  الباطنية،  االأ�سوات  ثم 
�سكاكني  من  ملذ  �سيء غريها 
ال�سياع يف قريتي وفى كل مكان 
من  النائمة  اللحود  كهذه  متاما 

الريح واملطر والكلب.
اأحاول�سربها  هذه  يدي  حتى 
جميعها  االرتكاب  خارطة 
الهاالت  مثلما  م�سطرة  املحها 
،اأيدي هذه ،اأهي هي »اأي�ستطيع 
قربه  اأن يتحمل  ما يجرى  بي » 
وما ع�ساه  يفيد يف حياة لي�ست 
طاأطاأت  وفجاأة   ، احلياة   يف 
راأ�سي ف�سعرتها تعاود مراودتي 
الهزمية   اأهي   ، اخرى  مرة 
ج�سدي  ت�ستوطن  التي  الدائمة 
راأ�سي  ،ويطاأطاأ  يدي  فيهوي 
ليب�رسقدماي ، وقد غر�ستا يف  

تراب املقربة .
يكتب  ذاته  االعرتاف  وهاهو 
جديدة  مرة  عيوين  لوحة 
اعرتاف   ، اي�سا  اخرى  مرة 
جتليه  غريب  عجيباأمره، 
بعد  غريي،  يدركه  فل  وزمنه، 
الهزمية  ت�ستوطنني  غ�سب  كل 
وهزمية  غ�سب  ،غ�سبوهزمية 

،اأعرتف مل يتغري �سيء.
امامي  االوراق  رزمة  بقيت 
وكاأنها  كذلك  ،خلتها  تنتظر 
االنتظار  هو  ،ورمبا  تنتظر 
بعد  حكيه  �سيفتح  الذي 

كتابته وقربه .  
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�لرو�ئي �مل�سري �لكندي، �أ�سامة عالم

»احلي العربي«.. رواية 
الأ�سئلة املتوارثة

يدخل �لرو�ئي �مل�سري �لكندي، �أ�سامة عالم، مرحلة جديدة يف كتابته عن 
�لهجرة و�الغرت�ب، يف رو�ية »�حلي �لعربي« يتناول فيها ق�سايا �جليل �لثاين من 

�ملهاجرين، عرب مدينة مونرتيال �لتي متحورت حولها معظم �أعماله.

   وكاالت 

والرواية ال�صادرة عن دار ال�رشوق 
هي  �صفحة   292 يف  القاهرة  يف 
يعمل  الذي  للم�ؤلف  اخلام�صة 
م�نرتيال  يف  ويعي�ش  طبيباً، 
اإىل  اإ�صافة  كيبك،  مبقاطعة 

جمم�عة ق�ص�صية واحدة.
من  قالب  يف  الأحداث  وتدور 
منتخب  ب��ص�ل  يبداأ  الفانتازيا 
عربي لكرة القدم اإىل نهائي كاأ�ش 
لتتح�ل  بالبط�لة  وف�زه  العامل 
العربي  احلي  �صكان  احتفالت 
اإىل  الكندية  م�نرتيال  مدينة  يف 
بفر�ش  تنتهي  �صغب،  اأحداث 
ومنحه  احلي،  ح�ل  عازل  �ص�ر 
ال�صتقالل لتن�صاأ بذلك اأ�صغر دولة 

يف اأمريكا ال�صمالية.

ال�اقع  هذا  من  امل�ؤلف  ويتخذ 
روايته  لبناء  منطلقاً  اجلديد 
عبد  اإىل  البط�لة  فيها  تع�د  التي 
الرحمن حمم�د، و�صهرته »رحمن 
زعب�ط«، الذي هاجر اإىل كندا يف 
وميلك  الع�رشين  القرن  ثمانينات 
قلب  يف  والأ�صهر  الأكرب  املقهى 

احلي العربي.
رحمن  لتق�د  الأحداث  وتتط�ر 
ال�ليدة  الدولة  حكم  اإىل  زعب�ط 
لذلك،  منه  �صعي  اأو  جهد  دون 
�صخ�صيته  متناق�صات  لتبداأ جميع 
ال�طن  راكمها  التي  والرت�صبات 
الأم داخله يف الطف� على ال�صطح، 
تارة  غريبة  ت�رشفاته  فتبدو 

وجريئة تارة وحمقاء تارة اأخرى.
للمال  حمب  اجلديد،  واحلاكم 
اأفكار  داخله  يف  يحمل  وللن�صاء، 

ال�صابق  وطنه  وذكريات  وتقاليد 
ي�صتفيد  نف�صه  ال�قت  يف  لكنه 
ي�فرها  التي  املكت�صبات  كل  من 
ميكن  ل  �صخ�ش  وه�  الغرب،  له 
يحمل  ذلك  ورغم  باملثايل  و�صفه 
الأحالم  من  الكثري  داخله  يف 
كلما  والتي  ال�ليد  للبلد  الطيبة 
�صعى اإىل حتقيق اأحدها حت�ل اإىل 

كاب��ش.

ما بعد زينب

واجهها  التي  التحديات  وبجانب 
الأر�ش  على  زعب�ط  رحمن 
واإقامة  اجلديدة  الدولة  لتاأ�صي�ش 
حتديات  هناك  كانت  دعائمها 
التغلب عليها  وع�ائق داخله عليه 

اأولً.

زوجته  رحيل  التحديات  هذه  اأول 
حيًة،  قهرها  التي  املراأة  زينب، 
من  اأخرى  تل�  مرة  عليها  وتزوج 
نف�صه،  لإمتاع  �صغريات  فتيات 
وم�صاندة  داعمة  ظلت  لكنها 
اأحداث  يف  مقتلها  ي�م  حتى  له 
ال�صغب الكروي التي كانت �صببا يف 

قيام الدولة.
اأ�رشة  عقد  ينفرط  زينب  وبرحيل 
من  تتاألف  التي  زعب�ط،  رحمن 
ممزقاً  ن�صاأ  الذي  يا�صني،  البن 
بني جذوره العربية، وبيئته الغربية 
ت�صكيل  اإىل  احلال  به  فانتهى 
والبنة  والنهب،  لل�صط�  ع�صابة 
حياة  يف  انخرطت  التي  نرج�ش، 
بعيداً  بحياتها  وا�صتقلت  الغرب 

عذريتها  عن  وتخلت  العائلة،  عن 
فترباأ الأب منها.

وتتداخل مع احلاكم اجلديد وابنه 
احلي  يف  كثرية  �صخ�صيات  وابنته 
العربي معظمها ملهاجرين جاءوا 
هم  ليجمعهم  خمتلفة  مناطق  من 
الغرتاب يف كندا، لكنهم ما لبث�ا 
و�صعهم  ل�صتتباب  اطمئن�ا  اأن 
الذوبان  يف  وبداأوا  م�نرتيال  يف 
وجدوها  حتى  املدينة  و�صط 
تلفظهم وت�صعهم خلف �ص�ر عازل 
متاهة  اإىل  جديد  من  فتعيدهم 

اله�ية والنتماء.

نرج�س.. وديع.. يا�سني

وبينما تتفاعل نرج�ش مع الأحداث 
وحتركها جزئياً مع حبيبها اجلديد 
»وديع« الذي جاء من املغرب اإىل 
ق�صري  وقت  قبل  العربي  احلي 
عن  يا�صني  يغيب  ا�صتقالله،  من 
امل�صهد ويع�د قرب نهاية الرواية 
راأ�صاً على عقب يف  الأم�ر  ليقلب 

الدولة اجلديدة.
ذروتها  اإىل  الأحداث  و�ص�ل  ومع 
الفرتا�صي  ال�طن  يرتاجع 
ر�صمه  الذي  اجلغرايف  مبفه�مه 
مف�صحاً  خياله  وحي  من  امل�ؤلف 
الطريق اأمام ال�طن ال�صاكن داخل 
كل �صخ�صية من �صخ�صيات العمل 

ليعيد ت�صكيل امل�صتقبل.

العا�سمة العاملية للكتاب.. الإمارات ت�ستعد ل�ستقبال اللقب الأعلى ثقافيًا يف العامل
دولة  تف�صل  ي�ماً  خم�ص�ن 
عن  ال�صارقة  واإمارة  الإمارات 
لقب  بنيلها  التاريخي  الحتفال 
للعام  للكتاب  العاملية  العا�صمة 
ثقافياً  الأرفع  اللقب   ،2019
العامل،  م�صت�ى  على  ن�عه  من 
الأمم  منظمة  اأطلقته  والذي 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
 ،2001 العام  منذ  »الي�ن�صك�« 
اأول مدينة  لتك�ن ال�صارقة بذلك 
خليجية تنال هذا اللقب والثالثة 
من  كل  بعد  العربي  ال�طن  يف 
والتا�صعة  والإ�صكندرية،  بريوت 

ع�رشة على م�صت�ى العامل.
ت�صتعد  �صاملة،  روؤية  و�صمن 
باللقب  ال�صارقة لالحتفال  اإمارة 
تفتح  كتاباً..  »افتح  �صعار  حتت 
ال�صارقة  �صت�صهد  حيث  اأذهاناً« 

ومبادرات  وفعاليات  احتفالت 
ن�عية  وفنية  ثقافية  واأن�صطة 
انطالقا  مناطقها  جميع  تعم 
وت�صتمر   2019 اأفريل   23 من 
ت�صارك   2020 اأفريل   32 حتى 
وم�ؤ�ص�صات  هيئات  جميع  فيها 
فئات املجتمع  الإمارة وخمتلف 
من مقيمني وزوار، بح�ص�ر عدد 
الإبداعية  القامات  من  كبري 
كتاب  من  والعاملية  العربية 
ومثقفني  وم�رشحيني،  و�صعراء 
وعامليني،  عرب  واإعالميني 
التي  ال�صتة  املحاور  يج�صد  مبا 
لحتفالت  ال�صارقة  و�صعتها 
جمتمع  يف  واملتمثلة  اللقب، 
القراءة،  ثقافة  وتعزيز  واحد، 
الأطفال  الرتاث، ومتكني  واإحياء 
املجتمعية،  والت�عية  وال�صباب، 

وتط�ير �صناعة الن�رش.
خالل  من  ال�صارقة  وت�صعى 
تعزيز  اإىل  الحتفال  حماور 
قيم  وغر�ش  القراءة  ثقافة 
والكتاب وجعل  للمعرفة  النتماء 
جلميع  حياة  اأ�صل�ب  املطالعة 
فئات املجتمع ل �صيما الأطفال 
واليافعني اإ�صافة اإىل دعم الن�رش 
والنا�رشين بحزمة من اخليارات 
على  التاأكيد  جانب  اإىل  ال�اعدة 
الهتمام باإحياء الرتاث باعتباره 
والرثوة احلقيقة  املعرفة  خزانة 
�صيتم  من خاللها  التي  لل�صع�ب، 
نقل الروايات العربية والإماراتية 
جمالياتها  على  الباب  وفتح 
لالأجيال  واملعرفية  ال�رشدية 
الفعاليات  خالل  من  اجلديدة 

التي تنظمها على مدار العام.

واأ�صارت رئي�ش اللجنة ال�صت�صارية 
للكتاب  عاملية  عا�صمة  لل�صارقة 
القا�صمي،  بدور  ال�صيخة   ،2019
اإىل اأن اللقب الذي نالته ال�صارقة 
ياأتي  للكتاب«،  عاملية  »عا�صمة 
باملكانة  دويل  اعرتاف  مبثابة 
العربية  الإمارات  لدولة  الثقافية 
املنطقة  م�صت�ى  على  املتحدة 
ملنجزات  وتت�يجا  والعامل، 
امل�صرية الثقافية لإمارة ال�صارقة 
على امتداد الـ 40 عاماً املا�صية 
لها  اأ�ص�ش  التي  للروؤية  وتكرميا 
حاكم  الأعلى  املجل�ش  ع�ص� 
ال�صارقة، ال�صيخ الدكت�ر �صلطان 
التي  القا�صمي،  حممد  بن 
وركيزة  حم�رها  املعرفة  ت�صكل 

جناحها.
حققت  ال�صارقة  اأن  اإىل  ولفتت 

على  مميزاً  ثقافياً  ح�ص�راً 
والعاملي  املحلي  امل�صت�يني 
وا�صتطاعت اأن تلعب دوراً فاعاًل 
الثقافات  بني  اجل�ص�ر  مد  يف 
باأن  منها  اإميانا  الإن�صانية 
مدخاًل  ي�صكل  الثقايف  التقارب 
على  املبنية  ال�صليمة  للعالقات 
الحرتام والتعاون بني ال�صع�ب، 
�صي�صكل   2019 العام  اأن  م�ؤكدة 
املبادرات  من  للكثري  انطالقة 
مكانة  تعزز  التي  والربامج 
نتائج  لتك�ن  والقراءة  الكتاب 
م�صتدامة  باللقب  الحتفاء 
يف   «  : وقالت  التاأثري.  ووا�صعة 
�صنفتح  املقبل  اأفريل  من  الـ23 
�صفحة جديدة يف كتاب التاريخ 
ال�صارقة  اإجنازات  ي�صطر  الذي 
يف  �صباقة  كانت  لطاملا  التي 

واملبادرات  الأحداث  جميع 
الثقافية التي تقام على ال�صعيد 
والعاملي،  والعربي  املحلي 
على  تفتح  ب�ابة  اأمام  �صنك�ن 
ومعريف  فكري  وثراء  كن�ز 
فئات  جميع  ي�صمل  وثقايف 
�صياغته  يف  ي�صرتك  املجتمع 
واملبدعني  املثقفني  من  نخبة 
ونا�رشين  وم�ؤلفني  كتاب  من 
وفنانني يح�رشون جميعهم بكل 
اإىل  اإبداعات  من  يحمل�ن  ما 
ر�صالة  ليطلق�ا  ال�صارقة  اأر�ش 
قيمة  على  تدل  نبيلة  اإن�صانية 
باعتباره  الفاعل  ودوره  الكتاب 
التقارب  لتحقيق  اأ�صا�صية  و�صيلة 
جميع  بني  واملعريف  احل�صاري 

الثقافات ح�ل العامل ».
وكاالت 
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�سدور الكتاب الأخري للمفكر الراحل الدكتور جالل اأمني
اأ�صدرت دار الكرمة يف القاهرة 
الراحل  للمفكر  الأخري  الكتاب 
بعن�ان:  اأمني،  جالل  الدكت�ر 

ماذا حدث للثقافة يف م�رش؟.
»من  مقدمته:  يف  اأمني  يق�ل 
الفرتة  اأن  للنظر  الالفت 
تاريخ  من   1945-1914 من 
ت�صهد  مل  امل�رشية  الثقافة 
الكتابة  يف  جبارة  قفزة  فقط 
ويف  بل  والتاريخية،  الأدبية 
الفن�ن: امل�رشح،  اأن�اع  خمتلف 
وال�صينما، وامل��صيقى، والغناء، 

والنحت.
ونالحظ اأنه يف كل هذه الفروع، 
والفنان�ن  املثقف�ن  جمع 

احرتامهم  بني  امل�رشي�ن 
لرتاثهم وبني تقديرهم لالأ�صاليب 
والفن�ن  الثقافة  يف  اجلديدة 
الغربية، فاأنتج�ا اأعماًل جديرة 
األبابنا  تخلب  تزال  ول  بالبقاء، 
كل  قارن  الي�م.  حتى  بجمالها 
من  جليل  الآن  يُن�رش  مبا  ذلك 
اجلامعات،  واأ�صاتذة  املثقفني 
اأط�ل  ُمدًدا  الغرب  يف  ق�ص�ا 
مما ق�صاه جيل ما بني احلربني، 
الغرب  �صهادات  من  وحازوا 
اأكرث مما حازه ذلك اجليل، فاإذا 
بهم اإذا كتب�ا كان�ا اأقل اإبداًعا، 
لغة،  واأ�صعف  ف�صاحة،  واأقل 
ثقة  واأقل  العقالنية،  واأبعد عن 

للمجاملة  ميالً  واأ�صد  بالنف�ش، 
ق�ل  مع  تعار�صت  ل�  حتى 
اإىل تده�ر يف  احلق. بالإ�صافة 
م�صداقية  ويف  التعليم،  م�صت�ى 
الإعالم. يف هذا الكتاب و�صف 
لهذا التده�ر يف هذه املجالت 
مع حماولة لتف�صريه«. د. جالل 
عامل   )2018-1935( اأمني 
اقت�صاد ومفكر م�رشي تخرج يف 
كلية احلق�ق يف جامعة القاهرة 
الدكت�راه  واأجنز   ،1955 عام 
دَرّ�ش  لالقت�صاد.  لندن  كلية  يف 
يف  احلق�ق  بكلية  القت�صاد 
 1965 بني  �صم�ش  عني  جامعة 
م�صت�صاًرا  عمل  ثم  و1974، 

الك�يتي  لل�صندوق  اقت�صاديًّا 
العام 1978، حيث  للتنمية حتى 
كاأ�صتاذ  كاليف�رنيا  اإىل  انتقل 
جامعتها  يف  لالقت�صاد  زائر 
من�صب  �صغل  ثم  �صنتني.  ملدة 
اجلامعة  يف  القت�صاد  اأ�صتاذ 
الأمريكية يف القاهرة منذ 1979 
 25 يف  عاملنا  عن  رحل  وحتى 
اأمني  د.  ن�رش   .2018 �صبتمرب 
يف  م�ؤلًفا  الأربعني  يقارب  ما 
والتاريخ  وال�صيا�صة  القت�صاد 
وتُرجم  املعا�رش،  القت�صادي 
اإىل  كتب  ع�رشة  من  اأكرث  له 

الإجنليزية.
 وكاالت 

 2020 عام الثقافة 
امل�سرية – الرو�سية

اأكد مدير املركز الرو�صي للعل�م 
مراد  بالإ�صكندرية  والثقافة 
امل�رشية  العالقات  ق�ة  جاتني، 
يف  اأنها  اإىل  م�صرًيا  الرو�صية، 
اإىل  لفًتا  وم�صتمر،  دائم  تقدم 
بني  عمالقة  م�رشوعات  تنفيذ 
البلدين ما يعك�ش حجم التعاون 

الكبري بينهما.
جاٍر  اأنه  عن  جاتني،  وك�صف 
فعاليات  لإقامة  ال�صتعداد 
عديدة خالل 2020 باعتباره عام 
الثقافة امل�رشية الرو�صية، حيث 
الأيام  رو�صي  ثقايف  وفد  زار 
الإ�صكندرية  مدينة  املا�صية 

لتن�صيق اإقامة الفعاليات.
اأن  على  املركز  مدير  و�صدد 
برت�صيخ  ق�ًيا  اهتماًما  هناك 
املجال  يف  الثنائية  العالقات 
اإىل  م�صرًيا  والتعليم،  الثقايف 
اأهمية تبادل ال�ف�د بني ال�صعبني، 
التفاهم  حتقيق  يف  ي�صاهم  مبا 

والتقارب.
حالًيا  يجرى  اأنه  اأو�صح  كما 
من  العديد  لتنفيذ  ال�صتعداد 
الفعاليات مع مكتبة الإ�صكندرية 
ومركز  �صعيد  حمم�د  ومتحف 

الإبداع.
 وكالة �أنباء �ل�سعر 
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تكرميا لإبداعاتهن يف خمتلف املجالت 

اأون�سيي وامل�سرح الوطني يحتفيان 
باليوم العاملي للمراأة فنيا 

خ�ش�س امل�شرح الوطني اجلزائري ل�شهر مار�س2019  برناجما ثريا بداية من  الفاحت 
من ال�شهر اجلاري وت�شم جمموعة من امل�شرحيات من بينها م�شرحية للأطفال �شديق 
البيئة ن�س �شيد علي بو�شافع واإخراج ح�شني كناين من اإنتاج امل�شرح الوطني اجلزائري 

مع الحتفاء باليوم العاملي للمراأة بجملة من التكرميات . ويف ذات ال�شياق فلقد  خ�ش�س 
الديوان الوطني للثقافة والإعلم  هو الآخر  يف اإطار الحتفال باليوم العاملي للمراأة، 

برناجما ثقافيا و فنيا متنوعا ي�شمل معار�س متنوعة و اأم�شيات �شعرية مع عر�س اأجود 
الأفلم ال�شينمائية مع تنظيم اأحلى  ال�شهرات الفنية عرب العديد من الف�شاءات التابعة 

لأون�شيي  كبومردا�س و تيبازة و بجاية  ومدينة اجل�شور املعلقة ق�شنطينة والباهية هران.

حكيم مالك 

 تكرمي الفنانات 
اجلزائريات يف عيد 

املراأة

مار�س   08 �ملر�أة  عيد  ويف 
2019  �سيتم  عر�س كوريغر�يف 
و  ت�سميم  من  كال�سيكي 
�سنو�سي  نامو�س  كوريغر�فيا 
�إنتاج  ومن  �لزهر�ء  فاطمة 
�لفنية  و  �لثقافية  �لتعاونية 
�أر�بي�سك و ذلك �حتفاال باليوم 
�لعاملي للمر�أة  يف حني �سيقام 
�جلز�ئري  �لوطني  �مل�رسح 
يف  ب�سطارزي   �لدين  حمي 
تكرميي  حفل  �ملو�يل  �ليوم 
تنظيم  من  �لفنانات  ملختلف 
و  �لثالثة  �الألفية  جمعية 
�جلز�ئري  �لوطني  �مل�رسح 
و�سيتم  �ملر�أة.  عيد  مبنا�سبة 
و  كال�سيكي  كوريغر�يف  عر�س 
نامو�س  كوريغر�فيا  و  ت�سميم 
�سنو�سي فاطمة �لزهر�ء و�إنتاج 
�لفنية  و  �لثقافية  �لتعاونية 

�ر�بي�سك و ذلك �حتفاال باليوم 
�لعاملي للمر�أة.

عرو�س م�شرحية 
متنوعة بالعا�شمة

�لر�بع  �لفن  ع�ساق  و�سيحظى  
�لعرو�س  من  ملجموعة 
�مل�رسح  ركح   على  �مل�رسحية 
�لدين  �لوطني �جلز�ئري حمي 
يف  و�ملتمثلة  ب�سطارزي   
»حماكمة«  م�رسحية  عر�س  
�إخر�ج  ومن  رزوق  نبيل  ن�س 
�مل�رسح  و�إنتاج  قرمي  جمال 
و�سيتم   ، �جلز�ئري   �لوطني 
عر�س م�رسحي »�أرلوكان خادم 
قولدوين  كارلو  ن�س  �ل�سيدين« 
علولة   �لقادر  عبد  �قتبا�س 
�إخر�ج زياين �رسيف عياد  ومن 
�إنتاج �مل�رسح �لوطني و�مل�رسح 
�جلهوي لوهر�ن  ، كما  �سيكون  
�جلمهور �جلز�ئري على موعد 
مع   �مل�رسحية  �لفرجة  مع 
�أنتجها  �لتي  �مل�رسحيات  �أملع 
�جلز�ئري  �لوطني  �مل�رسح 

ب�سطارزي   �لدين  حمي 
م�رسحية  »ماكبت« ن�س �أوجني 
�مل�رسحي  للمخرج  يوني�سكو 

�لكبري �أحمد خودي.

معر�س لل�شناعات 
التقليدية الن�شوية

  كما �ستحت�سن قاعة �لعرو�س 
�إىل   05 من  بومرد��س  ي�رس  
معر�س   2019 مار�س   09
�لن�سوية:  �لتقليدية  لل�سناعات 
�للبا�س  و  �لطرز   ، �خلياطة  
�سناعة  للعرو�س،  �لتقليدي 
غزل  و  �لتقليدية  �حللويات 
و�ستعرف  �لورد...  و  �ل�سوف 
�أحمد  �لكربى  �لعرو�س  قاعة 
�إىل 15  باي- ق�سنطينة من 07 
مار�س 2019 معر�س لل�سناعات 
جمعية  تقدمي  من  �لتقليدية 
�لبهاء للفنو و ماأكوالت تقليدية 
تقطري  و  �حللويات  �سناعة  و 
و  تقليدي  لبا�س    ، �لزهر  ماء 
�لفخار  على  �لنحت  و  ع�رسي 
و  �لتقليدي  �لطبخ  �لنحا�س،  و 

�ليوم  ويف  �لتقليدية  �الأدو�ت 
�ملو�يل �سيتم تخ�سي�س  عر�س 
�لع�رسية  و  �لتقليدية  لالأزياء 
وحفل  للفنون  �لبهاء  جلمعية 

فني مع بالل �ل�سغري.

ديوان العرب يحتفي 
باملراأة

�سعرية  �أم�سية  و�ستقدم 
بن  �ل�ساعرتان  �ستن�سطها  
ن�سرية   قا�سيمي  و  �آ�سيا  بريك 
 2019 مار�س  من  �ل�ساد�س  يوم 
�ملر�أة  �ست�ستمتع   حني  يف 
عيدها  مبنا�سبة  �جلز�ئرية   
مار�س  من   07 يوم  �لعاملي 
�لبهيج  �لفني  باحلفل  �جلاري 
تانينا   �لفنانتان   �لذي �ستحييه 
و كنزة .يف حني  �ستقام �أم�سية  
من  �ستكون   �أخرى   �سعرية 
�سليحة  �ل�ساعرتني  تن�سيط 
خل�ساري  مونية  و  �إمكر�ز 
على  �لعرب  ديو�ن  و�سيكون 
�خلا�س  �لعيد  هذ�  مع  موعد 
باملر�أة و�لذي يقام كل �سنة  يف 

�جلز�ئر �حلبيبة .

عر�س اإبداعات اأنامل 
ذوي الحتياجات 

اخلا�شة

مار�س   13 يف  و�سيخ�س�س 
باليوم  خا�س  برنامج   2019
�الحتياجات  لذوي  �لعاملي 
معر�س  �سيقام  حيث  �خلا�سة 
ذوي  �أنامل  �إبد�عات  ملختلف 

�الحتياجات �خلا�سة.

انطلق فعاليات 
الدورة التا�شعة لأيام 

اجلنوب يف 23 مار�س

 29 �ىل   23 من  و�ستنطلق   
�لدورة  فعاليات   2019 مار�س 
�لتا�سعة لالأيام �لوطنية مل�رسح 
�مل�رسح  تنظيم  من  �جلنوب  
�لوطني �جلز�ئري بالتن�سيق مع 
�لهيئة �لعربية للم�رسح و�ستنظم  
ندوة فكرية دولية  بعنو�ن »نقد 

�لتجربة... همزة و�سل.

الفن الت�شكيلي يقول 
كلمته

�الآخر  هو  �سي�سهد  كما    
عبد  �لفنان  �لثقايف  �ملركب 
تيبازة  ب�سنوة   �سليم  �لوهاب 
�بتد�ء من 05 �إىل 18 مار�س 
2019 �فتتاح  معر�س للفنون 
عبد  للفنانني  �لت�سكيلية 
جمال  و  بختي  �لرحمان 
فنية  م�ساركة  مع  عبديل 
  ،  DJ Faycel Galaxy
 08 قاعة  و�ستحت�سن   كما  
بجاية  بخر�طة   1945 ماي 
17 مار�س 2019  �إىل   05 من 
معر�س للفنون �لت�سكيلية مع 
و�سيقام  نبيل  حامة  �لفنان 
حفل فني مع غال�س �أمز�ل.  
�ملغرب  بقاعة  �سيقام  فيما 
بالتعاون  فني  حفل  بوهر�ن 
لوالية  �لثقافة  مديرية  مع 
و هر�ن حتييه جمموعة من 

�لفنانات.

�سبكة مراكز »معهد �سرفانت�س« تعمل على فتح فرع لها مل�ساعدة الالجئني ال�سحراويني
عز�لدين  �لثقافة  وزير  �رسح 
�سبكة  �أن  �أم�س  �أول  ميهوبي  
 « �رسفانت�س  معهد   « مر�كز 
فرع  فتح  على  تعمل  �لعامل  يف 
�لالجئني  مل�ساعدة  لل�سبكة 

باملخيمات �ل�سحر�وية .
ت�رسيح  يف  �لثقافة  وزير  وقال 
له عقب ��ستقباله ملدير  �سبكة 
» يف  » معهد �رسفانت�س  مر�كز 
مونتريو   غار�سيا  لوي�س  �لعامل  
�الخري  هذ�  �ن  وز�رته  مبقر 
فرع  فتح  على  يعمل  �أنه  �أفاد 
لل�سبكة مل�ساعدة �لالجئني على 
�ل�سحر�وية  �ملخيمات  م�ستوى 
باعتبار �أن هناك »�إرث تاريخي 
يف  عليه  �حلفاظ  من  البد 

و�للغة  للثقافة  تعزيز�  �ملنطقة 
�الإ�سبانية« . وذكر �لوزير �نه مت 
خالل �للقاء �لذي جرى بح�سور 
�ل�سخ�سيات  من  هام  وفد 
�ملهتمني  �الإ�سبان  و�مل�سوؤولني 
عدة  بحث   ، �لثقايف  بال�ساأن 
�لثنائي مرتبطة  للتعاون  ملفات 
دولية  ندوة  بتنظيم  ال�سيما 
يف  �الإ�سبانية  �لثقافة  حول 
�الإجناز  جتربة  تخ�س  �جلز�ئر 
�الإ�سباين«  للكاتب  �الإبد�عي 
»�سمن  �رسفانت�س  دي  ميغيل 
برنامج فعاليات �لطبعة �لقادمة 
ملعر�س �جلز�ئر �لدويل للكتاب 

)�سيال( يف طبعته �ل24.
مدير  مع  �للقاء  �أن  �أو�سح  و   

�سبكة مر�كز » معهد �رسفانت�س 
» يف �لعامل كان » مثمر� »و يعد 
فر�سة لتعزيز �لتعاون �لثنائي يف 
�ملجال �لثقايف مت خالله تناول 
�لثقايف  �لتاريخ  من  جو�نب 

و�لرت�ثي �مل�سرتك .
قامت  �جلز�ئر  �أن  وذكر 
�لكاتب  مغارة  بت�سنيف  موؤخر� 
بالعا�سمة  �الإ�سباين«�رسفانت�س« 
وكذ� �حل�سون �الإ�سبانية بوهر�ن 
�سمن قائمة �لرت�ث �لوطني �إىل 
جانب تن�سيق �جلهود بني �لبلدين 
لت�سنيف  �لدويل  �مل�ستوى  على 
�الإ�سبانية  �حل�سون  بع�س 
�لعاملي  �لرت�ث  قائمة  على 
�أنه  ميهوبي  و�أفاد  لليوني�سكو. 

وجه دعوة لل�سيد لوي�س غار�سيا 
�لندوة  يف  للم�ساركة  مونتريو 
بالثقافة  تعنى  �لتي  �لدولية 
�الإ�سبانية يف �جلز�ئر من خالل 
�لكبري  �الإ�سباين  �لكاتب  جتربة 
�لذي ميثل همزة   « »�رسفانت�س 
تر�ث  و  �لثقافتني  بني  و�سل 
�لبلدين  بني  م�سرتك  ثقايف 
�لطبعة  �إطار  يف  �ستعقد  و�لتي 
�جلز�ئر  معر�س  من  �ملقبلة 
�لدويل للكتاب )�سيال( يف طبعته 

�ل24.
بدوره �أكد لوي�س غار�سيا مونتريو 
�لعديد  تناول  �لذي  �للقاء  �أن 
و  �لثقايف  �لتعاون  ملفات  من 
�مل�سرتك  �لتاريخي  �ملوروث 

نحو  �أكرث  »�سيدفع  �لبلدين  بني 
عرب  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز 
�مل�ساريع  من  �سل�سلة  جت�سيد 
و   . م�ستقبال«  و�لفنية  �لثقافية 
�لتي  �لن�ساطات  مبختلف  ذكر 
 « �الإ�سباين  �ملعهد  بها  ي�سطلع 
�لعا�سمة  باجلز�ئر  �رسفانت�س« 
�ملخزون  »�إبر�ز  بغية  ووهر�ن 
لدى  �جلز�ئري«  �لثقايف 
يف  خا�سة  �الإ�سباين  �جلمهور 
�للغة  وتعليم  �لرتجمة  جمال 
�لن�ساطات  �الإ�سبانية �ىل جانب 
يقدمها  �لتي  و�لفنية  �لثقافية 
»�رسفانت�س«  �الإ�سباين  �ملعهد 
�سو�ء  �جلز�ئري  �جلمهور  �أمام 
و  �لت�سكيلي  �لفن  جمال  يف 

تعزيز�  و�مل�رسح  �ل�سينما 
�لتاريخية  �لعالقات  الأو��رس 

�لعريقة بني �لبلدين .
و�أبرز مدير �سبكة مر�كز »معهد 
�لدور  �لعامل  يف  �سريفانت�س« 
تعزيز  يف  لل�سبكة  �جلوهري 
�الإ�سبانية  و�لثقافة  �للغة  مكانة 
�الأمريكية- �لثقافة  وكذ� 
�أنه  م�سري�  �لعامل  يف  �لالتينية 
ت�سكيلي  معر�س  تنظيم  �سيتم 
�لعاملي  �لفنان  باأعمال  خا�س 
دي  »فر�ن�سي�سكو  �الإ�سباين 
حول  ندوة  تنظيم  وكذ�   « غويا 
و�لعربية  �الإ�سبانية  �لرتجمة 

�سهر �أكتوبر �لقادم باجلز�ئر .
 ق.ث

لنات�شومي �ُشو�شيكي

ترجمة عربية للرواية اليابانية »و�سادة من ع�سب«
�سدر حديثاً عن د�ر م�سكلياين يف 
لرو�ية  �لعربّية  �لرتجمة  تون�س، 
حتت  �ُسو�سيكي  نات�سومي  �لياباين 
عنو�ن »و�سادة من ع�سب«، ترجمة 

�ل�ساعر و�ملرتجم وليد �سويركي.
�سو�سيكي  �لرو�ية  هذه  و�سعت 

�الأدباء  )1867-1916(، يف م�ساف 
�أ�ستاذة  و�أحد  �ليابان،  يف  �لكبار 
�لرو�ئيني يف بالده مثل يو�سيناري 

كو�باتا ويوكو م�سيما.
تتناول �لرو�ية رحلة ر�ّسام و�ساعر 
�جلبل  ي�سعد  وهو  هايكو  ق�سائد 

ي�سكنها  �لتي  ناكوي  قرية  من 
يف  مهزومون  حماربون  ب�سالم، 
�لثاين  �لقرن  يف  �لع�سائر  حروب 
�ملياة  نزل  يقع  حيث  �إىل  ع�رس، 
�حلاّرة باحًثا عن �ل�سكينة، وخالل 
�سرية  �سو�سيكي  يروي  �لرحلة 

يف  �سو�سيكي  ولد  و�لفّن.  �ل�سعر 
�الإنكليزي  �الأدب  ودر�س  طوكيو، 
�الإمرب�طورية،  طوكيو  جامعة  يف 
�سنو�ت  عدة  عمل  تخرجه،  وبعد 
جزيرتي  يف  ثانوية  مد�ر�س  يف 
�ليابان  جنوب  وكيو�سو  �سيكوكو 

�ليابانية  �حلكومة  تر�سله  �أن  قبل 
ملو��سلة  �إنكلرت�  �إىل   1900 عام 
در��ساته �الأدبية. وعند عودته �إىل 
�أ�سبح حما�رًس�   ،1903 عام  بالده 
جامعة  يف  �الإنكليزي  �الأدب  يف 
ي�سغل  ياباين  �أول  وكان  طوكيو، 

هذ� �ملن�سب.
تعترب هذه �لرتجمة �الأوىل للعربية 
�ل�سويركي  و�أجنزها  �لرو�ية،  لهذه 
�الإ�سبانّية،  عن  يرتجم  �لذي 

و�لفرن�سّية باملقام �الأّول.
 وكالت    



اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة طوكيو اأن الذين 
جتري يف عروقهم ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 

للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.
وتفيد جملة Critical Care التي ن�رشت نتائج الدرا�شة، 

باأن العلماء در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، واكت�شفوا 
اأن ن�شبة الوفيات بني امل�شابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل تتجاوز بني الآخرين 
.%11

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد امل�شاركني يف البحث، 
اإن اأ�شحاب ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت ب�شبب 

�شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم للإ�شابات. وقد يكون 
ال�شبب يف عامل فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبلزما 

تاأثري نقل الدم الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري درا�شتنا م�شاألة كيفية 
من الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�س الذين تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف جتان�س الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف الدم، وهل هناك 

اختلف باملقارنة مع ف�شائل الدم الأخرى«.
واأكد تاكاياما على �رشورة ال�شتمرار يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج امل�شابني.

اكت�شافهم  ال�شني  من  خرباء  قدم 
اجلديد يف علج مر�س امللريا، 

يف 25 اأفريل 2018، اليوم العاملي 
وا�شتخرج  امللريا،  ملكافحة 

اكت�شافهم  ال�شينيون  العلماء 
نبتة  من  امللريا  لعلج  اجلديد 
ال�شيح احلويل املعدلة وارثيا، التي 
تعد من النباتات القيمة يف علج 
جمموعة من الأمرا�س لحتوائها 
على مادة الأرتيمي�شينني، املكون 

الرئي�شي للعديد من الأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن 
يف  جدا  قليلة  الأرتيمي�شينني 
بح�شب  احلويل،  ال�شيح  نبتة 
كتبوا ذلك  الذين  ال�شينني  العلماء 
جملة  يف  العلمية  مقالتهم  يف 
»Molecular Plant«. ومبا اأن 
ال�شيح املجفف يحتوي على ن�شبة 
0.1 اإىل 1% من الأرتيمي�شينني، قام 
العلماء بتعديل وراثي على جينات 
ال�شيح احلويل واأ�شبح يعطي النوع 
املعدل منه ن�شبة ت�شل اإىل %3.2 

من هذه املادة.
كيت�شوان  البحث،  واأو�شح م�رشف 

�شانغهاي  جامعة  من  تانغ، 
�شكان  ن�شف  اأن  تونغ  جياو 
الإ�شابة  خلطر  معر�شون  العامل 
بامللريا حيث يتم ت�شجيل حوايل 
ميوت  عام،  كل  حالة  مليون   216

منهم 445 األف �شخ�س.
ال�شينيون  العلماء  قام  لذلك 
جينات  وعزل  ومعرفة  بتحديد 
على  وح�شلوا  بالكامل  ال�شيح 
مورثات  جلميع  جينية  خريطة 
 ،63226 عددها  يبلغ  التي  النبتة 
الربوتينات  ترميز  عن  وامل�شوؤولة 

فيها.
اجلامعة  اأخ�شائيو  ويخطط 
ال�شينية لبدء زراعة ال�شيح احلويل 
اأكرب  لإنتاج كميات  وراثيا  املعدل 
املعالج  الدوائي  املركب  من 
املادية  تكلفته  ولت�شبح  للملريا، 

اأقل بكثري مما هي عليه اليوم.

الب�صل والثوم للوقاية من 
تطور مر�ض ال�صكري

اأ�شدرت خبريتا التغذية الدكتورة، �شارة بروير، 
للفوائد  يكر�س  جديدا  كتابا  كيلو،  وجوليت 
»تناولوا  لكتاب  ووفقا  والثوم  للب�شل  ال�شحية 
املواد  فاإن  اأطول«،  تعي�شون  اأف�شل،  طعاما 
حت�شني  يف  ت�شاعد  والثوم  الب�شل  يف  املوجودة 
يحمي  وهذا  الدم،  يف  ال�شكر  م�شتوى  موؤ�رش 
اأثبتت  وقد  ال�شكري.  مر�س  تطور  من  اجل�شم 
الفئران  على  اأجريت  التي  التجارب  نتائج 

املخربية هذا الأمر.
اأن  علمية  درا�شة  »اأثبتت  الكتاب:  يف  وجاء 
لكل  الب�شل  من  ملليغرام  و600   400 خل�شة 
كيلوغرام من الوزن، خف�شت م�شتوى ال�شكر عند 

الفئران املخربية بن�شبة 35 و50%على التوايل«.
والثوم  الب�شل  احتواء  اإىل  اخلبريتان  وت�شري 
على  ي�شاعد  الذي  الكربيت،  على  والكراث 
اأظهرت  وقد  الدم.  يف  ال�شكر  م�شتوى  تطبيع 
تناول  اأن  متطوعني،  على  اأجريت  جتربة  نتائج 
100 غرام من الب�شل يوؤدي اإىل ا�شتقرار م�شتوى 

ال�شكر يف الدم.
دورية  ب�شورة  تناوله  فاإن  للثوم،  بالن�شبة  اأما 
من  يزيد  ما  البنكريا�س  عمل  يحفز  منتظمة 
اإفراز الإن�شولني. اإ�شافة اإىل هذا، يحتوي الثوم 
على م�شادات اأك�شدة ت�شاعد على تطبيع جميع 

عمليات التجدد اجلارية يف اجل�شم.

ثاين �شخ�ص يف التاريخ ي�شفى من 
الإيدز!

بريطانيا  يف  املقيم  املري�س  ي�شبح  اأن  ميكن 
ال�شخ�س الثاين يف التاريخ الذي �شفي متاما من 
فريو�س نق�س املناعة الب�رشية، وذكرت �شحيفة 
عرثوا  الأطباء  اأن  الثلثاء،  اأم�س  ميل،  ديلي 

للمري�س على متربع ميتلك ح�شانة فطرية �شد 
فريو�س نق�س املناعة الب�رشية.

اجلذعية  اخلليا  زراعة  عملية  و�شاعدت 
على  الإيدز،  املتربع ملري�س  من  للدم  املكونة 
املري�س  لدى  ونظامه  املناعة  جهاز  تغيري 

بطريقة طورت مقاومته �شد املر�س.
ا�شمه،  يذكر  الذي مل  اللندين  املري�س  واأ�شيب 
الب�رشية منذ 15 عاما،  بفريو�س نق�س املناعة 

ت�شخي�س  بعد  اجلذعية  اخلليا  زراعة  وقرر 
اإ�شابته بورم �رشطاين عام 2016.

التاريخ  يف  �شخ�س  اأول  اأن  ال�شحيفة  واأكدت 
�شفي متاما من الإيدز هو، تيموتي راي براون، 
 12 وبعد   .1996 عام  بالفريو�س  اأ�شيب  الذي 
ومل  جذعية  خليا  زراعة  لعملية  خ�شع  عاما، 
يعرث الأطباء بعد العملية بثلث �شنوات على اأي 

اأثر لفريو�س نق�س املناعة يف دمه.
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 خطر غري متوقع للت�صوير

 بالرنني املغناطي�صي!
مغناطي�شيا  حقل  تخلق  التي  املقطعي  الت�شوير  لأجهزة  ميكن 
الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  اأن حترر  قويا 
درا�شة  نتائج  موؤخرا،   Radiology جملة  ون�رشت  الأ�شنان،  يف 
اأجراها باحثون من جامعة كرييكايل الرتكية، تفيد باأن احل�شوات 
لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية  كميات  حترر  الف�شية 
ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي.  بالرنني  املقطعي  الت�شوير 
خا�س على الأجيال اجلديدة من اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني 
املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 
ت�شل، ميكنه اأن يحرر املعدن ال�شام، ما قد ي�شبب ت�شمما خطريا، 
وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد �شل�شلة جتارب على 
ولعاب  ف�شية  زئبقية  وح�شوات  اأ�شنان  فيه  الفم  لتجويف  ت�شاميم 
ا�شطناعي، حيث اختربت يف هذه الت�شاميم اأجهزة تبلغ قوتها 1.5 

و7 ت�شل.

 »ح�صان طروادة« ينجح 
يف عالج ال�صرطان!

طور باحثون دواء جديدا لل�رشطان يعمل بتكتيك »ح�شان 
طروادة«، جنح يف الت�شلل اإىل اخلليا وعلج 6 اأ�شكال للمر�س 

القاتل يف جمموعة من التجارب الربيطانية ويقول الباحثون 
اإن العلج اأثبت فعاليته يف مراحل متقدمة من ال�رشطان لدى 

املر�شى ممن توقفت لديهم ال�شتجابة للعلجات الأخرى. 
وتقل�شت الأورام اأو توقفت عن النمو، مبعدل 5.7 اأ�شهر، وما 

ي�شل اإىل 9.5 اأ�شهر.
وا�شتفاد نحو 27% من املر�شى امل�شابني ب�رشطان املثانة، 

و27% من مر�شى �رشطان عنق الرحم، بالإ�شافة اإىل 14% من 
مر�شى �رشطان املبي�س، بعد جتربة الدواء املطور و�ُشجلت 

ا�شتجابات اإيجابية لدى 13% من مر�شى �رشطان املريء، 
و13% من امل�شابني باأورام يف الرئة غري �شغرية، و7% من 

حالت �رشطان بطانة الرحم.
 tisotumab« ويطلق العقار اجلديد املبتكر، وا�شمه

vedotin« اأو )TV(، مادة �شامة لقتل اخلليا ال�رشطانية من 
الداخل.

واخترب معهد اأبحاث ال�رشطان يف العا�شمة الربيطانية، 
لندن، وم�شت�شفى »Royal Marsden«، العقار يف نحو 150 

مري�شا، وكانت النتائج اإيجابية للغاية. وجتري الآن املزيد من 
التجارب التي �شتتو�شع لت�شمل اأنواعا اأخرى من ال�رشطان، مبا 

يف ذلك الأمعاء والبنكريا�س والراأ�س والرقبة.
وقال قائد الدرا�شة، الربوفي�شور يوهان دي بونو: »يتمتع 
علج )TV( باآثار جانبية ميكن التحكم بها، وراأينا بع�س 
ال�شتجابات اجليدة لدى املر�شى يف جتربتنا، خا�شة اأن 

جميعهم يف مراحل متقدمة من ال�رشطان، وعوجلوا م�شبقا 
باأدوية اأخرى. ولقد بداأنا بالفعل بتجارب اإ�شافية لهذا الدواء 
اجلديد يف اأنواع خمتلفة من الأورام، وكعلج للمرحلة الثانية 

من �رشطان عنق الرحم، حيث كانت معدلت ال�شتجابة 
 Lancet« عالية ب�شكل خا�س«ونُ�رشت الدرا�شة يف جملة

Oncology« الطبية. 

ال�صيح لعالج اأكرث الأمرا�ض خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!



اال�ستجابة  هي  الطاعة: 
منك،  تطلب  التي  للأوامر 
اأما الرُبّ فهو اأعُمّ من الطاعة، 
الوالدين  رغبات  تلبية  وهو 

دون اأمرهم بذلك.
• اإىل من يقدم طلب الزوجة 
اأذنك  يف  اأهم�س  االأم  على 
واأقول: الزوجة قد يكون بدالاً 
االأم،  لكن  اأُخرى؛  زوجة  منها 
اأخرى؟  اأٌُمّ  لك  �سيكون  هل 
يف  واجب  واالإن�ساف  فالعدل 
يقدم  ال  لكن  االأمرين؛  كل 
االأم  طلب  على  الزوجة  طلب 

اإذا توافقا يف وقٍت واحد.

الرب: �صور  • من 

1- عن عمر بن اخلطاب ر�سي 
ر�سول  �سِمعُت  قال:  عنه،  اهلل 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 
يُقال  التابعني رجٌل  ))اإن خري 
وكان  والدة،  ولُه  اأوي�س،  له: 
فلي�ستغفر  فمُروهُ  بيا�س،  به 

لكم((
بن  عمر  اأتى  رجلاً  اأن   -2

اخلطاب ر�سي اهلل عنه، فقال: 
الكرب،  بها  بلغ  ا  اأماًّ يل  »اإن 
اإال  حاجتها  تق�سـي  ال  واإنها 
ئها،  واأو�سِّ لها  مطية  وظهري 
اأي:   - عنها  وجهي  واأ�سـرف 
يُْت  اأَدّ فهل   - و�سوئها  عند 
ها؟ قال: ال، قال: األي�س قد  حَقّ
حملتها على ظهري، وحب�سُت 
نف�سـي عليها؟ قال: اإنها كانت 
تتمنَّى  وهي  بك،  ذلك  ت�سنع 

بقاءك؛ واأنت تتمنَّى فراقها«
3- قال رجٌل لعبداهلل بن عمر 
ي  اأُِمّ »حملت  عنه:  اهلل  ر�سي 
على رقبتي من خرا�سان حتى 
اأتراين  املنا�سك،  بها  ق�سيت 
طلقة  وال  ال،  قال:  جزيتها؟ 
بندار  عن   -4 طلقاتها«.  من 
»اأردت اخلروج - يعني:  قال: 
احلديث،  طلب  يف  ال�سفر- 
ومل  فاأطعتُها،  ي،  اأُِمّ فمنعتني 
اأخرج فبُورك يل فيه« 5- عن 
هريرة  اأبا  »اأن  حازم:  اأبي 
حتى  يحَجّ  مل  عنه  اهلل  ر�سي 

ه«. ماتَْت اأُُمّ
املنكدر:  بن  حممد  قال   -6

وبات  ي،  اأُِمّ ِرْجَل  اأغمز  »بُتّ 
ين  اأخي عمر يُ�سِلّي، وما ي�سـُرّ

يف ليلتي بليلته«
7- عن علي بن احل�سني: 
من  اأنت  له:  قيل  »اأنه 
نراك  وال  النا�س،  اأبِرّ 

قال:  ك؟!  ِمّ
اأُ مع  تاأكل 

يدي  ت�سبق  اأن  اأخاف 
اإليه  �سبق  قد  ما  اإىل 
عَقْقتُها«   قد  فاأكون  عينُها، 
عيا�س  بن  بكر  اأبي  عن   -8
من�سور  مع  كنت  »رمبا  قال: 

به  فت�سيح  ا  جال�ساً منزله  يف 
فتقول:  غليظة،  وكانت  ه،  اأُُمّ
يا من�سور، يريدك ابن هبرية 
وهو  فتاأبَى؟!  الق�ساء  على 
وا�سع حليته على �سدره 

ما يرفع طرفه اإليها«.

الفرق بني الطاعة والرب يف حق الوالدين
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كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها واالأ�رضار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على  ُمْدَخلاً َكِرمياً

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ  و�سَ

غِر نظرااً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِضّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�رضار، واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتلِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

نن ال�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  لة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  امُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�سلم  اأ�رّض 

املوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  االآداب 
اأبعا�س  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُترب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمدااً  امُل�سلّي  ترَكها  �سواءاً  ال�سهو، 
ال  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهوااً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  املالكّيُة  اأّما  ُترَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف االأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعااً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�س اأ�سيلاً 
، الكفر و االإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْضِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
لة وال�ّسلم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخل�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخل�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
لة وال�ّسلم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �سورة االإخل�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِضكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإاَلّ �سيَموُت، وال �سيء ميوُت اإاَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

ا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفواً اهلَلّ
لة وال�ّسلم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة االإخل�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة االإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ



ملكة جمال العرب لبنان 2019 
متثل لبنان يف اجلزائر

ت�شتعد لوت�شيانا مهنا ملكة جمال العرب لبنان 2019، قريبا ، لتمثيل لبنان 
يف اجلزائر يف حفل ختام ملكة جمال العرب النتخاب امللكة بعد اجراء 

الت�شفيات يف معظم الدول العربية من خالل وكالء يف كل الدول .
وقد اأقيم احلفل يف بريوت ب�شهر دي�شمرب 2018 ومت انتخاب ماريا كمون 

ملكة جمال العرب لبنان بفارق ب�شيط يف النقاط مع لوت�شيانا مهنا ، 
ونظرا لظروف الدرا�شة اخلا�شة بامللكة ماريا والتي حتول دون االلتزام 

بال�شفر للجزائر ومتثيل لبنان باأكرث من فعالية تخ�ص امل�شابقة مت نقل 
التاج للو�شيفة االوىل لوت�شيانا مهنا لت�شبح ملكة جمال العرب لبنان 2019 

. و�شت�شافر قريبا لتمثيل لبنان باجلزائر ، وت�شتعد حاليا بتوفري اللبا�ص 
التقليدي اللبناين الذي �شتظهر به يف فعاليات حفل اخلتام واملوؤمتر 

ال�شحفي يف اجلزائر مبار�ص املقبل ..
كما ت�شتعد حلمالت دعائية داخل لبنان وخارجها عن طريق امل�شابقة 
برئا�شة د. حنان ن�رص ووكيل امل�شابقة بلبنان االعالمية حنان ح�شني، 

وموؤخرا مت ت�شوير لوت�شيانا مهنا ملكة جمال العرب لبنان 2019 وارتدت 
التاج ومت ت�شعيد مرينا ازعور للو�شيفة االوىل، وبعد الن�رص حذرت ادارة 

املهرجان انها حتمل كل من يدعي حمله هذا اللقب واال�شتفادة منه �شواء 
اعالنيا فنيا واإعالميا امل�شوؤولية القانونية وامل�شابقة غري م�شوؤولة عن اي 

�شخ�ص �شوى املذكورين من التوب فايف وامللكة لوت�شيانا مهنا .

هكذا ردت نتفليك�س على 
مطالبة �سبيلرغ برف�س 

تر�سيح اأعمالها للأو�سكار
   
 

اأ�شدرت �شبكة نتفليك�ص بياناً على تويرت، بعد اعرتا�ص املخرج االأمريكي 
�شتيفن �شبيلرغ، على تر�شيح اأفالمها جلوائز االأو�شكار، واأنباء عن مطالبته 

اأكادميية االأو�شكار بتغيري �رصوط الفوز باالأو�شكار، وو�شع اأخرى خا�شة 
بنتفليك�ص وغريها من �شبكات البث عرب االإنرتنت.

وجاء الرد غري املبا�رص على املخرج االأمريكي بتغريدة على تويرت قالت 
فيها: »نحن نحب ال�شينما، ون�شعى ملنح ع�شاق ال�شينما، العاجزين عن 

دفع ثمن تذكرة ال�شينما اأو الذين يعي�شون يف مناطق ال تتوفر فيها قاعات 
ال�شينما، جتربة م�شاهدة اأفالمهم املف�شلة«.

وتابعت »نف�شل منح اجلميع يف اأنحاء العامل، فر�شة م�شاهدة اأفالمهم 
عند اإ�شدارها اإ�شافًة حلر�شنا على اإعطاء �شانعي االأفالم املزيد من 

االأ�شاليب مل�شاركة اأعمالهم الفنية«.
وياأتي ذلك بعد فوز فيلم نتلفيك�ص »روما« للمخرج املك�شيكي األفون�شو 

كوارون، بثالث جوائز اأو�شكار منها جائزة اأف�شل فيلم بلغة اأجنبية واأف�شل 
اإخراج واأف�شل ت�شوير �شينمائي.

فنيالأربعاء 06   مار�س  2019  املوافـق  ل30جمادى الأخر 1440هـ 20
مهرجان الفيلم الأمازيغي: حجب جائزة الزيتونة الذهبية لأف�سل فيلم طويل

اختتم يوم اأم�س بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو املهرجان الثقايف الوطني ال�سنوي للفيلم الأمازيغي دون اأن متنح 
جلنة التحكيم جائزة الزيتونة الذهبية لأف�سل فيلم طويل يف هذه الطبعة الثانية على التوايل. 

التحكيم،  جلنة  رئي�ص  واأو�شح 
�شعيد عوملي، اأن االأفالم الطويلة 
ال17  الطبعة  م�شابقة  يف  االأربعة 
فرباير   28 يف  افتتحت  التي 
لل�رصوط  ت�شتجيب  ال  املن�رصم، 
التقنية و الفنية ملنح اأعلى جائزة 
يف هذا املهرجان. ومنحت جلنة 
تقدير  اخرى  جهة  من  التحكيم 
ن  »تاما�شاهوت  لفيلم  خا�ص 
�شليونة« لعزيز �شلموين و هو فيلم 
طويل مدته 85 دقيقة تدور ق�شته 
مهرجان  �شليونة.  اأ�شطورة  حول 
الفيلم االمازيغي : »توقيث« لكرمي 
وجدان  ال�شتك�شاف  فيلم  موحايل 
الوثائقي  فئة  ويف  اأعمى  اإن�شان 
الذهبية  الزيتونة  مت منح جائزتي 
»�شبيبة  بعنوان  وثائقيني  لفيلمني 

لعبد  جنحت«  عندما  القبائل 
»يوبا  و  ال�رصيف  العربي  الرزاق 
ويف  �شعادة.  اآيت  ملقران   »II
نف�ص الفئة، منحت جلنة التحكيم 
»اأ�شفرق  لفيلم  خا�شا  تقديرا 
جلمال  بوزقن«  ذي  اإيذومن 
ت�شيري  م�شاألة  تناول  الذي  با�شا 
النفايات يف منطقة بوزقن )تيزي 
الق�شرية،  االأفالم  وزو(.  ويف فئة 
الذهبية  الزيتونة  جائزة  منح  مت 
دقيقة(   17( بونية  �شليمان  لفيلم 
بعنوان »الذي يحرتق » و هو فيلم 
حاول  الذي  لونا�ص  ق�شة  يحكي 
حرق نف�شه.  وحاز الفيلم الق�شري 
حدادي  ليحيى  »ثاميات«  بعنوان 
التحكيم  جلنة  من  خا�شا  تقديرا 

يف نف�ص الفئة. 
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 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

�سبكة مراكز "معهد �سرفانت�س" تعمل على فتح 
فرع لها مل�ساعدة اللجئني ال�سحراويني

عزالدين  الثقافة  وزير  ا�رصح 
�شبكة  اأن  اأم�ص  يوم  ميهوبي 
 " �رصفانت�ص  معهد   " مراكز 
فرع  فتح  على  تعمل  العامل  يف 
الالجئني  مل�شاعدة  لل�شبكة 
وقال   . ال�شحراوية  باملخيمات 
وزير الثقافة يف ت�رصيح له عقب 
مراكز  �شبكة  ملدير   ا�شتقباله 
العامل   يف   " �رصفانت�ص  معهد   "
مبقر  مونتريو   غار�شيا  لوي�ص 
اأنه  اأفاد  االخري  ان هذا  وزارته 
لل�شبكة  فرع  فتح  على  يعمل 
مل�شاعدة الالجئني على م�شتوى 
باعتبار  ال�شحراوية  املخيمات 
البد  تاريخي  "اإرث  هناك  اأن 
املنطقة  يف  عليه  احلفاظ  من 
تعزيزا للثقافة واللغة االإ�شبانية" 
خالل  مت  انه  الوزير  وذكر    .
وفد  بح�شور  الذي جرى  اللقاء 
هام من ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني 
بال�شاأن  املهتمني  االإ�شبان 
ملفات  عدة  بحث   ، الثقايف 
للتعاون الثنائي مرتبطة ال�شيما 
بتنظيم ندوة دولية حول الثقافة 
تخ�ص  اجلزائر  يف  االإ�شبانية 
جتربة االإجناز االإبداعي للكاتب 
االإ�شباين" ميغيل دي �رصفانت�ص 
الطبعة  فعاليات  برنامج  "�شمن 
القادمة ملعر�ص اجلزائر الدويل 
للكتاب )�شيال( يف طبعته ال24.   

مدير  مع  اللقاء  اأن  اأو�شح  و 
�شبكة مراكز " معهد �رصفانت�ص 
" يف العامل كان " مثمرا "و يعد 
فر�شة لتعزيز التعاون الثنائي يف 
املجال الثقايف مت خالله تناول 
الثقايف  التاريخ  من  جوانب 
والرتاثي امل�شرتك .  اإقراأ اأي�شا:   
املنمنمات  لفن  معر�ص  افتتاح 

باجلزائر العا�شمة
قامت  اجلزائر  اأن  وذكر   
الكاتب  مغارة  بت�شنيف  موؤخرا 
االإ�شباين"�رصفانت�ص" بالعا�شمة 
وكذا احل�شون االإ�شبانية بوهران 
الوطني  الرتاث  قائمة  �شمن 
بني  اجلهود  تن�شيق  جانب  اإىل 
الدويل  امل�شتوى  على  البلدين 
احل�شون  بع�ص  لت�شنيف 
الرتاث  قائمة  على  االإ�شبانية 
واأفاد  لليوني�شكو.   العاملي 
دعوة  وجه  اأنه  ميهوبي  ال�شيد 
مونتريو  غار�شيا  لوي�ص  لل�شيد 
الدولية  الندوة  يف  للم�شاركة 
التي تعنى بالثقافة االإ�شبانية يف 
اجلزائر من خالل جتربة الكاتب 
"�رصفانت�ص  الكبري  االإ�شباين 
بني  و�شل  همزة  ميثل  الذي   "
الثقافتني و تراث ثقايف م�شرتك 
يف  �شتعقد  والتي  البلدين  بني 
اإطار الطبعة املقبلة من معر�ص 
)�شيال(  للكتاب  الدويل  اجلزائر 

اأكد  بدوره  ال24.   طبعته  يف 
مونتريو  غار�شيا  لوي�ص  ال�شيد 
العديد  تناول  الذي  اللقاء  اأن 
و  الثقايف  التعاون  ملفات  من 
امل�شرتك  التاريخي  املوروث 
نحو  اأكرث  "�شيدفع  البلدين  بني 
عرب  الثنائية  العالقات  تعزيز 
امل�شاريع  من  �شل�شلة  جت�شيد 
الثقافية والفنية م�شتقبال" .  و 
التي  الن�شاطات  مبختلف  ذكر 
 " االإ�شباين  املعهد  بها  ي�شطلع 
العا�شمة  باجلزائر  �رصفانت�ص" 
املخزون  "اإبراز  بغية  ووهران 
لدى  اجلزائري"  الثقايف 
يف  خا�شة  االإ�شباين  اجلمهور 
اللغة  وتعليم  الرتجمة  جمال 
الن�شاطات  اىل جانب  االإ�شبانية 
يقدمها  التي  والفنية  الثقافية 

"�رصفانت�ص"  االإ�شباين  املعهد 
�شواء  اجلزائري  اجلمهور  اأمام 
و  الت�شكيلي  الفن  جمال  يف 
تعزيزا  وامل�رصح  ال�شينما 
التاريخية  العالقات  الأوا�رص 
واأبرز    . البلدين  بني  العريقة 
"معهد  مراكز  �شبكة  مدير 
الدور  العامل  يف  �شريفانت�ص" 
تعزيز  يف  لل�شبكة  اجلوهري 
االإ�شبانية  والثقافة  اللغة  مكانة 
االأمريكية- الثقافة  وكذا 

اأنه  م�شريا  العامل  يف  الالتينية 
ت�شكيلي  معر�ص  تنظيم  �شيتم 
العاملي  الفنان  باأعمال  خا�ص 
دي  "فران�شي�شكو  االإ�شباين 
حول  ندوة  تنظيم  وكذا   " غويا 
والعربية  االإ�شبانية  الرتجمة 

�شهر اأكتوبر القادم باجلزائر .

وفاة املمثل الأمريكي لوك بريي بطل م�سل�سل »بيفريل هيلز 90210«
وافت املنية املمثل االأمريكي لوك 
بريي الذي ا�شتهر باأدائه دور ديالن 
االأ�شطوري  امل�شل�شل  يف  ماكاي 
عمر  عن   »90210 هيلز  »بيفريل 

ناهز 52 عاما.
وتويف جنم م�شل�شل »بيفريل هيلز« 

بجلطة  اإ�شابته  من  اأ�شبوع  بعد 
املا�شي  االثنني  يوم  حادة  دماغية 
اأدخل على اإثرها اإىل امل�شت�شفى يف 

لو�ص اإجنلو�ص.
وكيل  روبين�شون،  اأرنولد  وقال 
حماطا  تويف  اإنه  بريي،  اأعمال 

بعائلته واأ�شدقائه، )ابناه وخطيبته 
و�شقيقه  واأبواه  ال�شابقة  وزوجته 

و�شقيقته(.
واحد  يوم  بعد  بريي  وفاة  وتاأتي 
امل�شل�شل  عودة  عن  االإعالن  من 
لل�شا�شة   »90210 هيلز  »بيفريل 

ال�شيف املقبل.
بدور  االأمريكي  املمثل  وا�شتهر 
ديالن ماكاي يف امل�شل�شل املذكور 
حول  كثرية  دول  يف  عر�ص  الذي 
القرن  من  الت�شعينات  يف  العامل 

املا�شي.
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جديدة كهربائية  �سيارة  تطلق  "ت�سال" 

ت�سال،  �رشكة  م�ؤ�س�س  �أعلن 
�رشكته  �أن  م��سك،  �إيل�ن 
 Model" ستك�سف عن �سيارة�
Y" �لكهربائية �جلديدة، يف 14 
مار�س �جلاري و�ستاأتي �ل�سيارة 
 ،"SUV" بهيكل  �جلديدة 
وحجم �أكرب من �أحجام �سيار�ت 

"MODEL 3"، و�سعر �سيقل 
بهدف  دوالر،  �ألف   40 عن 
�إعادة "ت�سال" �إىل �ل�سد�رة يف 
�س�ق �ل�سيار�ت �لكهربائية كما 
�ستاأتي "Model Y" بنظامي 
�أما  وخلفي،  �أمامي  دفع 
�الأعلى  نح�  ف�ستفتح  �أب��بها 

 MODEL" �سيار�ت  يف  كما 
�ستاأتي  �أنها  عن  ف�سال   ،"X
ببطاريات جديدة تعمل بنمط 
خمتلف عن تلك �مل�ج�دة يف 

باقي �سيار�ت "ت�سال".
طرح  خالل  من  ت�سال  وتاأمل 
هذه  من  ن�سخة  ملي�ن  نح� 

جزء�  تع��س  �أن  يف  �ل�سيارة، 
تكبدتها  �لتي  خ�سائرها  من 
ب�سبب  �ملا�سيني  �لعامني  يف 
يف  ظهرت  �لتي  �مل�ساكل 
 ،"3  MODEL" مركبات 
خمتلف  يف  بع�سها  و�حرت�ق 

بلد�ن �لعامل.

رولزروي�س حتقق اأعلى مبيعات على مر 
115 عامًا!

�أعلنت رولز روي�س عن متكنها من بيع 4،107 �سيارة خالل 2018، 
�أعلى معدل مبيعات �سهدته �ل�رشكة خالل تاريخها  وه� ما يُعد 
على مدى 115 عام، متغلبة بذلك على رقمها �لقيا�سي �ل�سابق يف 

2014 عندما باعت 4،063 ن�سخة.
بعام  مقارنة   %22 ن�سبتها  زيادة   2018 يف  �ل�رشكة  مبيعات  متثل 
يعزي  حيث  فقط،  �سيارة   3،362 بيع  من  متكنت  عندما   2017
�أغلب هذ�  �لتنفيذي،  روي�س  رولز  مدير  �وتف��س،  م�لر  ت�ر�سنت 

�لنم� �إىل تد�سني و�إنتاج �جليل �لثامن من فانت�م �لر�ئدة.
روي�س، حيث  رولز  �أ�س��ق  �أكرب  هي  �ل�سمالية حالياً  �أمريكا  تظل 
�أنها م�س�ؤولة عن ثلث مبيعات �ل�رشكة عاملياً، بينما ت�سكل �أوروبا 

بن�سبة 40% خا�سة لطر�ز�ت فانت�م وج��ست، كما منت مبيعات  �ل�سني حتديد�ً منت مبيعاتها يف 2018  �أن  و�آ�سيا 20% فقط، رغم 
�ململكة �ملتحدة �أي�ساً بن�سبة 10% رغم �لتحديات �ل�سيا�سية و�القت�سادية �لتي متر بها �لبالد.

هذ� ويت�قع م�لر �أن حتظى رولز روي�س بعام ر�ئع �أي�ساً يف 2019 مع بدء �الإنتاج �مل��سع لـSUV ك�لينان �جلديدة، حيث �أن �لطلب 
�مل�سبق عليها يغطي �لفرتة حتى �لربع �لثالث من �لعام �جلاري، ما ي�سري لك�نها �ستك�ن �لطر�ز �الأعلى مبيعاً من �لعالمة �لربيطانية 

�لفاخرة هذ� �لعام.

بي اإم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2019 تك�سف نف�سها ر�سميا 
�ل�ستار  دبلي�  �إم  بي  �أز�حت 
ك�بيه  �لثامنة  �لفئة  عن  �أخري� 
من  �أ�سهر  عقب  �جلديدة 
و�لت�رشيبات  �لتج�س�سية  �ل�س�ر 
فيما  لكم  ونعر�س  �ملختلفة.. 
وتفا�سيل  معامل  �أهم  يلي 
دبلي�  �إم  بي  �لفاخرة،  �ل�سيارة 
يف  �لرتكيز  �أن  على  �أكدت 
ت�فري  ه�  �جلديدة  �لك�بيه 
جتربة قيادة مثرية وديناميكية، 
�ل�سا�سيه  �سبط  مت  حيث 
وم�لد�ت �لطاقة ونظام �لتعليق 
على  ترتقى  “ر�ساقة  لعر�س 

�ملناف�سني ودقة المتناهية كما 
ه� مت�قع من �سيارة ريا�سية يف 

قمة جمالها”.

الت�صميم اخلارجي 

ك�بيه  �لثامنة  �لفئة  خارجية 
بني  وجتمع  �أنيقة  �جلديدة 
حزمة  يف  �لع�سلية  �ل�سط�ح 
عالمة  بر�ئحة  تف�ح  م�حدة 
مبالمح  وتلتزم  دبلي�  �إم  بي 
�الأبرز  و�ملثال  ت�سميمها، 
�لته�ية  �سبكة  ه�  ذلك  على 

�لكليتني  �سكل  على  �ل�سخمة 
�إىل 4،843  �لك�بيه  وي�سل ط�ل 
مليمرت وعر�سها 1،902 مليمرت 
مليمرت   1،341 و�رتفاعها 
 2،822 عجالتها  وقاعدة 

مليمرت.

املحركات 

�ستت�فر  ك�بيه  �لثامنة  �لفئة 
ديزل  تريي�  �الأول  مبحركني، 
�سلندر�ت  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
دور�ن  وعزم  ح�سان   315 بق�ة 

من  بت�سارع  ني�تن.مرت،   680
يف  كلم\�س   100 �إىل  �ل�سفر 
4.9 ثانية �ملحرك �لثاين تريب� 
بثماين  لرت   4.4 �سعة  مزدوج 
ح�سان   523 بق�ة  �سلندر�ت 
ني�تن.مرت،   750 دور�ن  وعزم 
يف  كلم\�س   100 �إىل  بت�سارع 
ويت�سل  فح�سب..  ثانية   3.7
�أوت�ماتيكي  بجري  �ملحركان 

بثمان �رشعات.

اأهم املميزات 

تعليق  بنظام  �لك�بيه  وتاأتي 
ب�سكل  �ملتكيف   M طر�ز  من 
ن��ب�س  ي�سمل  و�لذي  قيا�سي، 
باالإ�سافة  متط�رة،  �إلكرتونية 
�لت�جيه  نظم  �أحدث  �إىل 
�إم دبلي�، ونظام  �لفعال من بي 
و�أنظمة  �لدحرجة،  ملنع  فعال 
�لتحكم  مثل  متعددة  �سالمة 
�ل�سري  �رشعة  يف  �الأوت�ماتيكي 
يف  للبقاء  �مل�ساعدة  ونظام 
من  و�حلماية  �لطريق  حارة 
�ال�سطد�م �جلانبي و�مل�ساعدة 

على �لركن.

�سا�سة  جند  �ملق�س�رة  د�خل 
�إن�س   10.25 بط�ل  مل�سية 
�أخرى  و�سا�سة  �لقيادة،  لل�حة 

12.3 �إن�س لل�حة �لعد�د�ت.
مر�سيد�س  ع��مل  بني  �جلمع 
 911 وب�ر�س  ك�بيه   S-Class
ي�جد  �أنه  تعتقد  دبلي�  �إم  بي 
 S-Class فر�غ بني مر�سيد�س
مل�ؤه  ليتم   911 وب�ر�س  ك�بيه 
و�لتي  �جلديدة،  �لثامنة  بالفئة 
جتمع بني �أهم ميز�ت �مل�ديلني، 
جتربة �لقيادة �لريا�سية �ملثرية 

و�ملق�س�رة �لفاخرة.

مر�سيد�س GT R AMG رود�سرت 
املحدودة تك�سف عن نف�سها

ت�ستعد مر�سيد�س AMG لت��سيع 
عرب   GT م�ديالت  جمم�عة 
جديدة،  رود�سرت  ن�سخة  �إ�سافة 
من  �الأعلى  �لفئة  �ستك�ن  و�لتي 

�لك�بيه �لريا�سية.
رود�سرت   GT R مر�سيد�س  تاأتي 
ثالثي  للطي  قابل  �سقف  مع 
�لطبقات، هيكل خفيف �ل�زن من 
�الأل�مني�م و�ملاغن�سي�م و�لف�الذ، 
�أغطية مر�يا جانبية �س�د�ء المعة، 
وعجالت  �سفر�ء  مكابح  مكاب�س 

19 �أو 20 �إن�س.
باالنتقال للمق�س�رة، �سنجد �سا�سة 
عد�د�ت رقمية 12.3 �إن�س، �سا�سة 
مل�سية 10.25 �إن�س، زخرفات من 
�الأ�س�د،  و�خل�سب  �لكرب�ن  �ألياف 
 AMG مقاعد  وج�د  بجانب 
�الأ�س�د  نابا  �الأد�ء من جلد  عالية 
تربيد  �أنظمة  �إ�سافة  خيار�ت  مع 
تدفئة  نظام  بجانب  بها،  وتدفئة 

للرقبة عند فتح �ل�سقف.
ن�سخة  فتحمل  �ملحرك،  عن  �أما 
 GT R م�لد  نف�س  �لرود�سرت 
�سعة   V8 هيئة  على  �لقيا�سية 
 585 بق�ة  �لتريب�  مزدوج  لرت   4
ني�تن.مرت،  و700  �أوروبي  ح�سان 

 7 �أوت�ماتيكي  بناقل  يت�سل  حيث 
�رشعات مزدوج �لقاب�س مع قدرة 
ت�سارع من 0 �إىل 100 كم/�س خالل 
3.6 ثانية قبل بل�غ �رشعة 317 كم 

�لق�س�ى.
�لك�سف  �سيار�ت  �أغلب  �أن  ورغم 
�الن�سيابية،  �لقيادة  على  تركز 
تاأتي  رود�سرت   GT R �أن  �إال 
ومثبتات  ديناميكي  ت�سميم  مع 
من  عادم  �أنابيب  �حلركة،  لتاقل 
�ألياف  من  عزم  �أنب�ب  �لتيتاني�م، 
خم�س�س  تعليق  نظام  �لكرب�ن، 
للعجالت  ن�سط  ت�جيه  للحلبات، 
خلفي  �إغالق  ومعامل  �خللفية، 
�إلكرتوين حمدود الأجل �أد�ء عايل.

 AMG GT هذ� وتاأتي مر�سيد�س
ديناميكية  حزمة  مع  رود�سرت   R
من  ل�ح  �إطالة  على  تعمل  متكيفة 
 40 بقدر  لالأ�سفل  �لكرب�ن  �ألياف 
�ل�سيارة  تثبيت  ملم، مما يزيد من 
على �لطريق من �ملح�ر �الأمامي 
عرب ت�ليد طاقة جاذبة قدرها 40 
كم/�س،   250 �رشعة  على  كجم 
ن�سخة   750 �إنتاج  يتم  �أن  على 
�الإعالن  دون  منها  حمدودة فقط 

عن �الأ�سعار بعد.

على  "Lada Granta" حتافظ 
�سدارة �سوق املبيعات الرو�سية

نتائج   "autostat" م�قع  ن�رش 
�لتي  �ل�سيار�ت  تظهر  �إح�سائيات 
�أعلى ن�سب مبيعات يف رو�سيا  حققت 

خالل �سهر يناير 2019.
وجاءت يف �ملرتبة �الأوىل من �لت�سنيف 
منها  بيع  �لتي   "Lada Granta"
 "Lada Vesta" 7630 �سيارة، وتلتها

بـ 7078 �سيارة.
 Hyundai" وحلّت يف �ملرتبة �لثالثة

Creta" �لتي بيعت منها 4187 ن�سخة، 
بـ   "HyundaSolaris" وبعدها 

.3805
�أما بالن�سبة لل�رشكات �لتي باعت �أكرب 
عدد من �ل�سيار�ت يف رو�سيا، يف يناير 
�لتي  "�أوت�فاز"  فكانت  �لعام،  هذ� 
بـ  "كيا"  وتلتها  �سيارة،   21531 باعت 
بـ 10843  و"هي�ند�ي"  �سيارة،   15691

�سيارة. 



اإ�شهارالأربعاء 06   مار�س  2019  املوافـق  ل30جمادى الأخر 1440هـ 22



ب�ش�ؤون  مهتمة  م�اقع  اأكدت 
 »Huawei« �رشكة  اأن  التقنية 
مميز  هاتف  اإطالق  تن�ي 
مب�ا�شفات مناف�شة و�شعر مقب�ل 
الهاتف  اأن يحمل  ومن املفرت�ض 
 ،»Pro  P30« ا�شم  اجلديد 
ويزود ب�شا�شة متالأ كامل واجهته 
ب��شة،   6.15 مبقا�ض  الأمامية، 

 ،FULL HD+عر�ض ودقة 
اأن  ه�  والأهم   .19.5:9 واأبعاد 
اأ�شا�شية  بكامريا  �شيزود  اجلهاز 
عر�ض  ودقة  عد�شات،   3 بـ 
)20+16+2( ميغابيك�شل، تعمل مع 
وح�شا�ض  متط�ر،  اإ�شاءة  م�شباح 
قيا�ض  على  ي�شاعدها  ليزري 
امل�شافات وحتديد عمق ال�ش�رة، 

يف  الدقة  عالية  �ش�ر  والتقاط 
ظروف الإ�شاءة املنخف�شة.

الهاتف  هذا  يعمل  اأن  يت�قع  كما 
وذاكرة   ،»980  Kirin« مبعالج 
غيغابايت،   6 ع�ش�ائي  و�ش�ل 
وبطارية ب�شعة 4000 ميللي اأمبري. 
اأما �شعره فقد يك�ن 400 دولر اأو 

اأكرث بقليل.
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»وات�س اآب« تطلق حتديثا قد يكون »Huawei« تطلق هاتفا رخي�صا بـ 3 كامريات
»مثاليا« للمجرمني!

اأمني  حتديث  تط�ير  على  اآب«  »وات�ض  تعمل 
جديد يتطلب من امل�شتخدمني تاأكيد ه�يتهم 
وبداأ  التطبيق  لفتح  الإ�شبع  ب�شمة  خالل  من 
قبل  من  اململ�ك  ال�شهري،  املرا�شلة  تطبيق 
في�شب�ك، بالعمل على الآلية اجلديدة يف ه�اتف 
اأندرويد و�شيجعل التحديث الأخري من ال�شعب 
على اأجهزة ال�رشطة واملخابرات وغريها من 
وكالت اإنفاذ القان�ن، قراءة الر�شائل املر�شلة 

من قبل املجرمني والإرهابيني.
الذي   ،»WABetaInfo« م�قع،  واأو�شح 
التحديث  اأن  اآب«،  »وات�ض  تط�رات  يتابع 
من   »alpha stage« مرحلة  يف  يزال  ما 

�شيتم  ولكن  الختبار،  مرحلتي  اأول  التط�ير، 
ويتيح  امل�شتقبلية  الإ�شدارات  يف  اإطالقه 
با�شتخدام  التطبيق  فتح  اجلديد  التحديث 
اآب«،  »وات�ض  حتميل  عند  الأ�شابع  ب�شمات 
وقال  الفردية  املحادثات  يحمي  لن  ولكنه 
التطبيق  حماية  »�شيتم   :»WABetaInfo«
اإىل  امل�شتخدم  �شيحتاج  لذا  كامل،  ب�شكل 

ت�ثيق ه�يته من اأجل ا�شتخدام وات�ض اآب«.
»وات�ض  �رشكة  اعرتفت  املا�شي،  ي�لي�  ويف 
اآب« اأنه ميكن اإ�شاءة ا�شتخدام برنامج الت�شفري 

اخلا�ض بها، من قبل املجرمني والإرهابيني.

S10 ما اأعلنت عنه �صام�صونغ يف موؤمتر اإطالق غاالك�صي
اأ�شدلت �رشكة �شام�ش�نغ ال�شتار عن م�ؤمترها اخلا�ض 
 Galaxy وهاتف S10 بالك�شف عن �شل�شلة غالك�شي
واأخر  رئي�شية  ه�اتف  ثالثة  اإطالقها  مع   ،Fold
 5G قابل للطي وكذلك ن�شخة تدعم اجليل اخلام�ض
اجليل  متثل  ل�شلكية  �شماعة  بجانب  ذكية،  و�شاعة 
اجلديد من �شماعاتها، لت�شع بني اأيدي امل�شتخدمني 
الإمكانيات  وعالية  الرائدة  املنتجات  من  جمم�عة 
اأنها  من  بالرغم  عام؛  كل  بداية  مع  العادة  هي  كما 
اإعالن  امل�ؤمتر  �شهد  وقد  املعتاد.  من  اأبكر  جاءت 
ال�رشكة عن بيع 2 مليار هاتف غالك�شي منذ اإطالقها 

قبل عقد من الزمان.

واإليكم ما اأعلنت عنه ال�شركة يف 
موؤمترها:

كما كان منتظًرا، فقد ك�شفت �شام�ش�جن عن الهاتف 
القابل للطي Galaxy Fold حيث يقدم نقلة كبرية 
باجلمع بني اله�اتف التقليدية والأجهزة الل�حية من 
ب�شا�شة  العادي  �شكله  من  �شه�لة  بكل  حت�يله  خالل 
 7.3 �شا�شة  مع  اأكرب  ب�شا�شة  جهاز  اإىل  ب��شة   4.3
الهاتف  وي�فر  بك�شل.   2152×1536 بدقة  ب��شة 
ميكن  حيث  التطبيقات،  لت�شفح  ا�شتثنائية  طريقة 
لل��شع  ثم حت�يلها  العادي ومن  بال��شع  ا�شتخدامها 
الكبري ب�شبب على طريقة الأجهزة الل�حية، كما ميكن 
بف�شل  وذلك  ال�شا�شة  على  مًعا  تطبيقات  ثالثة  فتح 
الهاتف  ال�رشكة يف �شناعة  ا�شتخدمتها  التي  التقنية 

والتي متاثل وج�د هاتفني مًعا.
ويحمل الهاتف ذاكرة رام ب�شعة 12 جيجا بايت بتقنية 
�شعة  مع  الذكية  اله�اتف  يف  مرة  لأول  مرت  نان�   7
وياأتي مع 6 كامريات على  بايت.  تخزين 512 جيجا 
واثنتني  اجلانب  على  كامريتني  ب�ج�د  العادة،  غري 
بالأمام ومثلهما يف اخللف. كما ي�شم بطاريتني ب�شعة 
لالت�شال   eUFS منفذ  بجانب  اأمبري،  ملي   4،380

ال�رشيع.
وياأتي ب�شعر 1،ابتداًء من 26 اأفريل القادم اأي بعد ما 

يقارب �شهرين من الآن.

S10 شل�شلة غالك�شي�

 ،S10 �شل�شلة  عن  احلال  بطبيعة  �شام�ش�نغ  ك�شفت 
خمتلف  بت�شميم  ه�اتف  ثالثة  مع  املرة  وهذه 
بطبيعة  لكن  ال�شا�شة  داخل  النت�ء  ب�ج�د  مرة  ولأول 

خمتلفتني  بطريقتني  الثالثة  اله�اتف  جاءت  احلال 
الهاتف  يف  مزدوجة  اأمامية  كامريا  ت�اجد  ب�شبب 
جميًعا  ا�شتملت  لكنها  الأعلى.  الإمكانيات  �شاحب 
اأ�شفل  م�ج�دة  الأمامية  للكامريا  م�شت�شعرات  على 
ال�شتفادة  من  قدرة  اأكرب  امل�شتخدم  لتمنح  ال�شا�شة 
ب�شمة  م�شت�شعر  على  حتت�ي  كما  امل�شاحة،  من 
و  S10 ن�شختني  يف  ال�شا�شة  يف   UltraSonic
 S10e لأول مرة يف اله�اتف الذكية فيما قدم +S10
اله�اتف  وحتت�ي  الهاتف.  بجانب  ب�شمة  م�شت�شعر 
اجليل  هذا  يف  ه�  كما  ال�شماعة  منفذ  على  ا  اأي�شً
 Dolby تقنية  تقدميها  اإىل  بالإ�شافة  ال�شابق، 

Atmos ال�ش�تية.
وباحلديث اأكرث عن اله�اتف فهي جتتمع مًعا ب�ج�د 
معالج �شنابدراغ�ن 855 ذو القدرات العالية من ناحية 
ال�رشعة والذكاء ال�شطناعي، كما تاأتي اله�اتف نظام 
اجلديدة  امل�شتخدم  وواجهة   9.0 اأندرويد  ت�شغيل 
 .IP68 املاء  مقاومة  تقنية  وكذلك   One UI
وال�شحن  ال�رشيع  ال�شحن  تقنية  دعم  اإىل  بالإ�شافة 
الال�شلكي  ال�شاحن  ب�ج�د   Qi بتقنية  الال�شلكي 

.2.0 Fast Wireless Charging ال�رشيع
اأما بتف�شيل املزايا الأخرى، فالهاتف الأقل اإمكانيات 
S10e ياأتي ب�شا�شة 5.8 ب��شة بدقة +FHD وتقنية 
HDR10، كما يجلب بكامريا خلفية مزدوجة بدقة 
الزاوية  وا�شعة  اإحداها  عد�شة  لكل  بك�شل  ميغا   12
والأخرى ت�شتطيع الت�ش�ير برتكيز عايل وو�ش�ح كبري، 
بك�شل  ميغا   10 بدقة  الأمامية  الكامريا  تاأتي  فيما 
بفتحة غالق f/1.9 مع قدرتها على الرتكيز التلقائي 
والتقاط �ش�ر بدقة UHD. وي�شيف الهاتف بطارية 
كما  ال�رشيع.  ال�شحن  تدعم  اأمبري  ملي   3،100 ب�شعة 
 128 تخزين  �شعة  مع  بايت  6 جيجا  رام  ذاكرة  ي�فر 
جيجا بايت اأو 8 جيجا بايت مع 256 جيجا بايت �شعة 
الأزرق،  الأ�ش�د،  الأبي�ض،  بالأل�ان:  وي�شل  تخزين. 

الأخ�رش، والأ�شفر الكناري. و�شيبداأ �شعره من.
�ش�بر  ن�ع  �شا�شة من  ياأتي مع   ،S10 بينما غالك�شي
اأم�ليد بحجم 6.1 ب��شة وبدقة QHD+ تدعم تقنية 
 Dynamic Tone وكذلك   +HDR10 العر�ض 
م�شت�شعر  بداخلها  ال�شا�شة  وحتمل   ،Mapping
اأما  ال�شا�شة.  من  كبرية  ن�شبة  يغطي  الأ�شبع  لب�شمة 
بثالث  كامريا  مع  ياأتي  فه�  الكامريا،  عن  باحلديث 
عد�شات لديها قدرات كبرية وت�شتطيع ت�ش�ير فيدي� 
يف  اإطار   60 ب�رشعة   +HDR10 وتقنية   4K بدقة 
بك�شل  ميجا   12 بدقة  واحدة  اإىل  وتنق�شم  الثانية 
للت�ش�ير العميق والرتكيز، فيما تاأتي الثانية بدقة 12 

بزاوية 77 درجة وفتحة غالق f/1.5 عالية احل�شا�شية 
بدقة  اإىل عد�شة  بالإ�شافة  الب�رشي،  التثبيت  وتقنية 
16 ميغا بك�شل وا�شعة جًدا بزاوية 123 درجة وفتحة 
الأمامية بدقة 10  الكامريا  تاأتي  f/2.2. فيما  غالق 
ميجا بك�شل �شبيهة بكامريا الهاتف ال�شابق بخا�شية 
الرتكيز التلقائي وت�ش�ر بدقة UHD وتقدم الكامريا 
الثالثية الت�ش�ير البطيء ب�رشعة 960 اإطار يف الثانية. 
ويحمل الهاتف بطارية ب�شعة 3،400 ملي اأمبري. كما 
ي�فر خيارين من �شعة التخزين بني 128 جيجا بايت 
8 جيغا  رام م�حدة  ذاكرة  بجانب  بايت  و512 جيجا 
الأخ�رش،  الأ�ش�د،  الأبي�ض،  بالأل�ان  و�شي�شل  بايت. 

والأزرق. فيما �شيبداأ �شعره من.
�شابقيه  اأعلى من  ياأتي هاتف S10+ مبزايا  فيما 
مزدوجة،  اأمامية  كامريا  على  باحت�ائه  �شيما  ل 
اإحدى العد�شتني تقنية ت�ش�ير ثالثية  حيث تقدم 
ال�اقع  تقنيات  دعم  تط�ير  يف  ت�شاعد  الأبعاد 
الفرتا�شي واملعزز وتقدم جتربة حماية خمتلفة 
الكامريا  عن  باحلديث  اأما  ال�جه.  على  بالتعرف 
ه�  كما   S10 لهاتف  �شبيه  ب�شكل  فتاأتي  اخللفية 
تقنية  ودعم   +QHD ال�شا�شة  دقة  مع  احلال 
ب��شة.   6.4 بقيا�ض  اأكرب  تاأتي  لكنها   HDR10
ملي   4،100 ب�شعة  بطارية  معه  الهاتف  ويجلب 
جيجا   8 رام  ذاكرة  على  الهاتف  ويحت�ي  اأمبري. 
تاأتي  فيما  بايت،  جيجا   128 تخزين  و�شعة  بايت 
الزجاج  من  بدًل  بال�شرياميك  املحمية  الن�شخة 
مع ن�عني؛ ب�شعة 12 جيجا بايت مع �شعة تخزين 
�شعة  مع  رام  بايت  12 جيجا  اأو  بايت  512 جيجا 
تخزين 1 تريا بايت ميكن زيادتها بـ512 جيغا بايت 
و�شي�شل  اخلارجية.  الذاكرة  بطاقات  عرب  اأخرى 
لن�شخ  ل�نني  وج�د  بجانب  ال�شابق  الهاتف  باأل�ان 
ال�شرياميك بالأبي�ض والأ�ش�د. و�شيبداأ �شعره من 

و�شيزيد يف كل ن�شخة مبزايا اأعلى.

غالك�شي S10 5G اأو اجليل اخلام�س

بجانب ه�اتفها ال�شابقة، اأعلنت �شام�ش�نغ عن نيتها 
املرة  وهذه   S10 �شل�شلة  من  اأ�شخم  ن�شخة  طرح 
ب�شا�شة 6.7 ب��شة من ن�ع QHD+ وبطارية ب�شعة 
كما  اأ�رشع،  ب�شكل  ال�شحن  تدعم  اأمبري  ملي   4،500
اخللفية  الكامريا  مع  اإ�شايف   3D م�شت�شعر  حتمل 
و  S10 مع  الأخرى  املزايا  تت�شابه  بينما  الثالثية. 

بالت�شال  جًدا  كبرية  �رشعة  الهاتف  يقدم   +S10
بف�شل تقنية اجليل اخلام�ض.

 G7 اإل جي تطلق هاتفها
اجلديد  ThinQ

اأعلنت �رشكة اإل جي اإطالق هاتفها 
الذكي ThinQ G7 بكامريا معدلة، 

مع العتماد على تقنية الذكاء 
ال�شطناعي.

واأو�شحت ال�رشكة الك�رية اجلن�بية 
اأن جهازها اجلديد مزود بنظام 

غ�غل اأندرويد 8 ومعالج ك�الك�م 
Snapdragon 845 مع ذاكرة 

و�ش�ل ع�ش�ائي �شعة 4 جيغابايت 
وذاكرة داخلية �شعة 64 جيغابايت.

وياأتي الهاتف اإل جي اجلديد 
ب�شا�شة قيا�ض 6.1 ب��شة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�شل وبتن�شيق 
19.5:9، بالإ�شافة اإىل وج�د جت�يف يف اجلزء العل�ي لل�شماعة والكامريا 

وامل�شت�شعرات. وترّوج ال�رشكة الك�رية اجلن�بية لهاتفها الذكي اجلديد 
من خالل الكامريا املتط�رة املزودة باثنني من امل�شت�شعرات 16 

ميغابيك�شل، وميتاز اأحدهما بعد�شة وا�شعة الزاوية، من اأجل التقاط 
�ش�ر اأكرث و�ش�حا مقارنة بامل�ديالت ال�شابقة، مع ت�ش�ي�ض اأقل عند 

ا�شتعمال العد�شة وا�شعة الزاوية. وتع�ل ال�رشكة الك�رية على تقنية الذكاء 
ال�شطناعي لإعدادات ال�ش�رة، حيث تتعرف الكامريا على الأ�شياء 

واملناظر املراد ت�ش�يرها وتق�م مب�اءمة بارامرتات الت�ش�ير، ويف ظل 
ظروف الإ�شاءة ال�شيئة يتم ا�شتعمال العديد من اأدوات امل�شاعدة، وت�فر 

الكامريا للم�شتخدم ما يبلغ جمم�عه 19 و�شعا للت�ش�ير.
ومن �شمن املزايا الأخرى، التي يتمتع بها الهاتف، الرتكيز على ج�دة 

 ،DTS:X ش�تا بج�دة� ThinQ G7 النغمات، حيث ي�فر هاتف اإل جي
بالإ�شافة اإىل معالج �ش�ت هاي فاي لت�شغيل ال�ش�ت عن طريق �شماعة 
الراأ�ض. كما ميتاز هاتف اإل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�شيتم 

طرحه يف الأ�ش�اق العاملية مع بداية ي�ني� )حزيران( بالل�ن الأ�ش�د 
والرمادي.



واأكد ذات امل�شدر انه و«ل�شمان م�شاركة فعالة 
م�شاحة  خ�ش�شت  ال�شالون  هذا  يف  للجزائر 
التي  التقنية  الو�شائل  باأحدث  جمهزة  معتربة 
ق�شد  للقطاع  الرتقوية  وال�شيا�شة  تتما�شى 
املتطلبات  وفق  اجلزائر  ل�شورة  الرتويج 
ال�شناعة  �شوق  ت�شتلزمها  التي  الع�رصية 
ال�شياحية الدولية«،كما �شيتم خالل هذا احلدث 
اأف�شل  تقدمي  البيان-«  ذات  ال�شياحي-ح�شب 
الدعائم  والعرو�ض التناف�شية من اجل التعريف 
لال�شتقطاب  املختلفة  ال�شياحية  باملعامل 
بور�شة  �شالون  اأن  البيان  ذات  ال�شواح«،وذكر 
برلني الدولية لل�شياحة يعد اأكرب �شالون �شياحي 
حيث  العامل  م�شتوى  على  ومهني  ترويجي 
دولة   189 من  اأزيد  م�شاركة  طبعة  كل  ت�شجل 
وتوافد اأكرث من 175 األف زائر ، كما ميثل هذا 

و�رصاكة  لقاءات  لعقد  مميزة  »اأر�شية  ال�شالون 
ال�شوق  يف  الفاعلني  خمتلف  بني  مثمرة  جد 
هذا  يف  ي�شارك  لالإ�شارة  العاملية«  ال�شياحية 
ال�شياحة  اإطارات وزارة  اإىل  ال�شالون بالإ�شافة 
الوطني  الديوان  من  كل  التقليدية  وال�شناعة 

واحلمامات  ال�شياحة  فندقة  وجممع  لل�شياحة 
املعدنية وموؤ�ش�شة الديوان اجلزائري لل�شياحة 
خا�شة  �شياحية  وكالت  من  القطاع  ومهني 
وحرفيني  وخا�شة  عمومية  فندقية  وموؤ�ش�شات 

يف �شتى جمالت ال�شناعة التقليدية.

تنطلق فعالياته اليوم

م�ساركة جزائرية يف �سالون بور�سة برلني الدولية لل�سياحة 
ت�صارك اجلزائر بوفد هام ي�صم اإطارات وزارة ال�صياحة وال�صناعة التقليدية واملوؤ�ص�صات حتت الو�صاية 

العمومية واخلا�صة يف �صالون بور�صة برلني الدولية لل�صياحة الذي �صتنطلق فعاليته اليوم الأربعاء 
وتدوم اإىل غاية 10 مار�س اجلاري, ح�صب ما اأفاد به اأم�س الثالثاء بيان لذات الوزارة.

�صيدي بلعبا�س  

املحطة الربية 
�سوقرال لنقل 

امل�سافرين م�سلولة 
�رصح مدير املحطة الربية ال�شمالية  لنقل 

اأن  بلعبا�ض   �شيدي  لولية  امل�شافرين 

�شلال  احدث  الربية  للخطوط  حتويل  قرار 

وا�شح  فارغة  �شبه  اأ�شحت  التي  باملحطة 

البعيدة  اخلطوط  على  مقت�رص  ن�شاطها 

م�شعود  حا�شي  و  ق�شنطينة  و  عنابة  كخط 

و التي يعترب ن�شاطها �شعيفا مبعدل رحلتني 

يف ثالثة اأيام  ما اثر  على مداخيل املحطة  

املحالت  اأ�شحاب  من  العديد  واأرغم 

حمالتهم  غلق  على  املتعاقدين  التجارية 

اأ�شهم يف تردي  ب�شبب �شعف املداخيل ما 

ال�شيد  املدير  جمهودات  رغم   اخلدمات 

عفور الذي اأكد رغم قرار 2011 والذي اأقرته 

ال�شوء  اأعطت  التي  و  للولية  النقل  جلنة 

الأخ�رص  لتحتوي املحطة جميع اخلطوط 

الطويلة و املتو�شطة ما بني الوليات اإل انه 

و2017   2015 بقراري  تفاجاأ  القرار  رغم  و 

الذي مبوجبه مت اإعادة نقل خطوط وهران 

لغاملي  حمطتي  اإىل  مع�شكر  و  �شعيدة  و 

قرار  مع  تعار�ض  رغم  احلمراء  وال�شاقية 

املحطة  اأن  املتحدث  اأ�شاف  و   .2011

حتتوي  هكتاركما   3.5 م�شاحة  على  متتد 

لالإنزال  ر�شيفني  و  ر�شيف �شعود   52 على 

و  بريدي  و مرافق هامة على غرار مكتب 

قاعة للح�شانة و غرفة للمراقبة كما يجري 

التح�شري لإن�شاء نزل ب�شعة تفوق 40 �رصير  
.

حوا�س حممد اأمني

مع ت�صاعد التوتر يف منطقة م�صلى باب الرحمة 

متطرفون يدعون لإقامة كني�س يهودي يف امل�سجد الأق�سى

ب�صبب اأ�صغال �صيانة 

انقطاع جزئي للكهرباء غدا اخلمي�س بالرغاية 

مفتي رو�صيا راوي عني الدين

 امل�سلمون ي�سكلون 30% من ال�سكان 

جممع �صونلغاز 

اتفاقية �سراكة مع  �سركة ليبية 

الوادي 

اإنتاج 15 مليون قنطار من البطاط�س

دعا ن�شطاء من اليمني »ال�شهيوين«، احلكومة 
اإىل اقامة كني�ض يهودي يف امل�شجد الأق�شى 
�شحيفة  ،وقالت  اليهود  �شالة  اأمام  وفتحه 
»اجلروزاليم بو�شت« ال�شهيونية، يف عددها 
كبرية  جمموعة  اإن  الثالثاء،  اأم�ض  ال�شادر 
احلكومة،  دعوا  ال�شهاينة  الن�شطاء  من 
املا�شي، اإىل اإقامة كني�ض يف احلرم، وفتحه 

اأمام �شالة اليهود«.  واأ�شافت ال�شحيفة اإن 
الأحد  اجتمعوا  املت�شدد  اليمني  من  قادة 
املا�شي، لبحث و�شع لفتة ت�شري اإىل وجود 
»كني�ض« داخل حرم امل�شجد الأق�شى ،ومل 
اأ�شماء من �شارك  بو�شت  تذكر اجلروزاليم 
قد  الأق�شى  امل�شجد  اللقاء،وكان  هذا  يف 
حالة  املا�شية،  القليلة  الأ�شابيع  يف  �شهد 

ال�شهيونية  ال�رصطة  اإقدام  بعد  التوتر  من 
على  وقفل  حديدية  �شال�شل  و�شع  على 
يف  الرحمة  باب  اإىل  توؤدي  حديدية،  بوابة 
الأق�شى  امل�شجد  من  ال�رصقية  الناحية 
اأغلقت باب  اأن  ،و�شبق لل�رصطة ال�شهيونية 
الرحمة يف العام 2003، بداعي ا�شتخدامه 
من قبل منظمة غري قانونية، وجددت اأمر 

مطالبة  رغم  احلني،  ذلك  منذ  الغالق 
القد�ض  يف  ال�شالمية  الأوقاف  دائرة 
باإعادة فتحه.  وقبل اأ�شبوعني فتحت دائرة 
امل�شوؤولة  القد�ض،  يف  ال�شالمية  الأوقاف 
عن اإدارة �شوؤون امل�شجد الأق�شى والتابعة 
باب  م�شلى  الأردنية،  الأوقاف  لوزارة 

الرحمة امام امل�شلني. 

يوم  الكهرباء  متوين  قطع  �شيتم 
عدة  يف  هذا  و  مار�ض   7 اخلمي�ض 
)العا�شمة(  الرغاية  ببلدية  مناطق 
اأفاد  ح�شبما  �شيانة،  اأ�شغال  ب�شبب 
توزيع  �رصكة  بيان  الثالثاء  اأم�ض  به 

الكهرباء و الغاز بالعا�شمة. 
و ي�شري ذات امل�شدر اأن هذا النقطاع، 
املربمج غدا اخلمي�ض من 9 �شا00 اإىل 
اأحياء  من  كل  �شيم�ض  م�شاء،  الرابعة 
م�شكن   168  « و  عالل«  »�شعيداين 

�شعيداين عالل« و »علي خوجة« و كذا 
»�شعيداين  الق�شديرية  البيوت  جممع 
لأ�شغال  النقطاع  هذا  يرجع  عالل«و 
التوتر  ذات  اخلط  �شتخ�ض  �شيانة 
و  كيلوفولط   30 العايل  و  املتو�شط 
ببلدية  ل�شونلغاز  التوزيع  ت�شع مديرية 
الرقم  زبائنها  ت�رصف  حتت  احلرا�ض 
مزيد  اأجل  من   »3303« الأخ�رص 
و  اليوم  مدار  على  املعلومات  من 

الأ�شبوع. 

رو�شيا،  يف  املفتني  جمل�ض  رئي�ض  توقع 
راوي عني الدين، اأن ت�شل ن�شبة امل�شلمني 
يف بالده خالل الأعوام الـ 15 القادمة اإىل 
تبلغ  وقت  يف  ال�شكان،  جمموع  من   %30
فيه ن�شبتهم احلالية 7%جاء ذلك يف كلمة 
مبجل�ض  موؤمتر  خالل  الدين  عني  األقاها 
اليوم«  ، نقلت عنه �شبكة »رو�شيا  الدوما، 
وذكر عني الدين اأن هذه التقديرات ت�شتند 
اإىل راأي »املتخ�ش�شني الذين ل يُ�شك يف 
يف  عمله  خالل  معاينته  وح�شب  كفاءتهم 
امل�شتمرة  للزيادة  الكبري  مو�شكو  م�شجد 

يف عدد مرتاديه«.
الدين: »نحتاج ب�شكل �رصوري  وقال عني 
ذات  اجلديدة  امل�شاجد  ع�رصات  اإىل 
البنية التحتية الثقافية والرتبوية املنا�شبة 
اإىل  اأي�شا  الرو�شية«ودعا  املدن  اأكرب  يف 
لرجال  اجتماعي«  �شمان  »حزمة  توفري 
علمية  مراكز  وتنظيم  الإ�شالمي  الدين 
جانب  اإىل  الإ�شالمية  للهوية  وتعليمية 
املفتي  وحتدث  الأكادميية  العلوم  مراكز 
لإعاقة  رو�شيا  م�شطنعة يف  »حواجز  عن 

انت�شار الإ�شالم، ينبغي الق�شاء عليها«. 

و  �شونلغاز  اجلزائري  املجمع  اأبرم 
ايليكرتي�شتي  »جينريال  الليبية  ال�رصكة 
الثالثاء  اأم�ض  )جيكول(«،  ليبيا  اأوف 
تعاون  اتفاقية  العا�شمة،  باجلزائر 
يف  م�شتدامة«  »�رصاكة  اإر�شاء  هدفها 
جمال اإنتاج الكهرباء بليبيا و مت التوقيع 
على التفاقية من طرف الرئي�ض املدير 
و  اركاب  �شونلغاز، حممد  العام ملجمع 
جيكول،  ل�رصكة  العام  املدير  الرئي�ض 
هذا  و  حمزة،  حممد  املجيد  عبد 
بح�شور وزير الطاقة، م�شطفى قيطوين 

ليبيا  �شفارة  لدى  بالأعمال  املكلف  و 
باجلزائرو مبوجب هذه التفاقية، تلتزم 
�شونلغاز بتوفري خدمات لل�رصيك الليبي 
»�شيانة  حول  عموما  تتمحور  التي  و 
حمطات اإنتاج الكهرباء بليبيا و الرتكيب 
بكل  الكهرباء  اإنتاج  حمطات  اإطالق  و 
تلتزم  كما  البلد«  هذا  يف  الأ�شكال 
ت�شيري  جمال  يف  ب«التكوين  �شونلغاز 
م�شاريع  اإطالق  و  املحطات  �شيانة  و 
اأي  امل�شاعدة يف  تقدمي  كذا  و  جديدة 

ميدان اآخر يخ�ض الإنتاج الكهربائي«. 

حم�شول  من  قنطار  مليون   15 اإنتاج  مت 
الفالحي  املو�شم  بر�شم  البطاط�ض 
ا�شتفيد  ح�شبما  الوادي،  بولية  اجلاري 
الغرفة  م�شوؤويل  من  الثالثاء  اأم�ض 

الفالحية.
اأول  بطاط�ض  بني  الإنتاج  هذا  يتوزع  و 
اأغ�شط�ض  )�شهري  واآخره  املو�شم 
و�شبتمرب(، ويتم جنيها بداية من دي�شمرب 
بثمانية  وت�شاهم  فرباير  �شهر  غاية  واإىل 
ال�شنوي،  الإنتاج  من  قنطار  ماليني   )8(
 60 من  اأزيد  الولية  هذه  تغطي  حيث 

باملائة من احتياجات الأ�شواق الوطنية، 
بكار  الفالحية  الغرفة  رئي�ض  اأو�شح  كما 

غمام حامد.
املو�شمية  البطاط�ض  اإىل  بالإ�شافة  و 
)تزرع �شهري فرباير ومار�ض( ويتم جنيها 
تقدر  مب�شاهمة  وجويلية  جوان  �شهري 
الإنتاج  من  قنطار  ماليني   )5( بخم�شة 
ما  كذلك  الولية  تغطي  حيث  ال�شنوي، 
هذا  اإحتياجات  من  باملائة   30 ن�شبته 
ي�شيف  الوطنية،  بالأ�شواق  املح�شول 

ذات املتحدث .
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الفرقة املتنقلة لل�صرطة 
الق�صائية بخمي�س مليانة

الإطاحة بثالث 
اأ�سخا�س خمت�سني يف 

ترويج املخدرات
ملكافحة  املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
تعلق  ما  ل�شيما  اأوكارها  و�رصب  اجلرمية 
الو�شط  يف  اأنواعها  ب�شتى  ال�شموم  برتويج 
ال�شباين، متكنت نهاية الأ�شبوع الفارط عنا�رص 
  )BMPJ(الفرقة املتنقلة لل�رصطة الق�شائية
من  الدفلى  عني  بولية  مليانة  بخمي�ض 
الإطاحة بثالثة اأ�شخا�ض ينحدرون من مدينة 
خمي�ض مليانة، ترتاوح اأعمارهم بني 30 و 63 
�شنة خمت�شني يف ترويج املخدرات مع حجز 
118 غرام من الكيف املعالج اإىل جانب مبالغ 

مالية.
معلومات  ا�شتغالل  اإثر  جاءت  العملية 
برتويج  الأ�شخا�ض  اأحد  قيام  مفادها  دقيقة 
نوفمرب   01 �شارع  م�شتوى  على  املخدرات 
وتر�شد  متابعة  وبعد عملية  مليانة،  بخمي�ض 
مت اإعداد خطة حمكمة لالإطاحة به لتثمر عن 
توقيفه متلب�شا بحيازة قطع من الكيف املعالج 
معدة للرتويج، وبعد تفتي�ض م�شكنه عرث على 
ومعدة  اأخرى من املخدرات مقطعة  كميات 
بقطع  خا�شة  معدات  اإىل  بالإ�شافة  للرتويج 
التحريات  اأف�شت  كما  الطلبيات،  وتو�شيب 
والذي  اإىل حتديد هوية �رصيكيه  الق�شية  يف 
املادة  لهذه  الرئي�شي  املمون  اأحدهما  يعترب 
ال�شامة، هذا الأخري وبعد تفتي�ض م�شكنه مت 
قطع  �شكل  على  املخدران  من  كمية  �شبط 
مالية،  مبالغ  اإىل  بالإ�شافة  للرتويج  مهياأة 
لكمية املخدرات  الإجمايل  الوزن  حيث قدر 

املحجوزة بـ 118.44 غرام.
حترير  مت  التحقيق  اإجراءات  ا�شتكمال  بعد 
ق�شية  بخ�شو�ض  �شدهم  ق�شائي  ملف 
احليازة والعر�ض والبيع بطريقة غري م�رصوعة 
للمخدرات ، قدموا مبوجبه اأمام ال�شيد وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة خمي�ض مليانة والذي 
الفوري  املثول  اإجراءات  على  امللف  اأحال 
حقهم  يف  اأ�شدر  الذي  احلكم  قا�ض  على 

اأوامر اإيداع.
خمتار برادع

بني 24 فيفري اإىل 
02 مار�س 2019

خالل  الفرتة  املمتدة ما بني 24 فيفري اإىل 
، �شجلت وحدات احلماية   02 مار�ض 2019 
املدنية 22449 تدخل وهذا  على اإثر تلقي 
مكاملات ال�شتغاثة من  طرف  املواطنني، 
جمالت  خمتلف  �شملت  التدخالت  هذه 
املتعلقة  �شواء  املدنية  احلماية  اأن�شطة 
املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
تغطية  و  احلرائق  اإخماد  ال�شحي  الإجالء 
التظاهرات،  ملختلف  الأمنية   الأجهزة 
بعمليات  خا�ض  تدخل   13907 بينها   من 
و  اإ�شعاف  فيها  مت  اأين  ال�شحي،  الإجالء 
اإجالء 1619 جريح و حتويل 11765 مري�ض 
اإىل امل�شت�شفيات من طرف اأعوان احلماية 

املدنية.
قامت  املرور  حوادث  يخ�ض  فيما  اأما 
تدخل   1992 ب  املدنية  احلماية  وحدات 
من اأجل 1118 حادث مرور اأدت اإىل وفاة 28 
�شخ�ض و جرح 1192 اآخرين مت اإ�شعافهم و 

نقلهم اإىل املراكز الإ�شت�شفائية.
اأن اأثقل ح�شيلة �شجلت يف ولية غرداية بوفاة 
04 اأ�شخا�ض و جرح 15 اآخريــن مت اإ�شعافهم 
على  الإ�شت�شفائية   املراكز  اإىل  و حتويلهم 

اإثر  14  حوادث مرور. 
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