
توظيف 5000 �شاب 
يف نهاية 2019

ميكن متابعته يف اجلزائر قبيل �شروق ال�شم�س

خ�شوف كلي للقمر، هذا 
االثنني21جانفي

م�شروع الفو�شفات ال�شخم بتب�شة

ا�شتحداث 13.500 
من�شب �شغل 

ت�شريحات وزير الداخلية الأخرية
الرهان على اال�شتثمار 
واأميار ب�شالحيات اأو�شع

بعد ا�شتدعاء الهيئة الناخبة 

تر�شح الرئي�س من عدمه يزيد من حالة الرتقب

رئي�س الغرفة الفالحية بورقلة عقبة �شكري 
بوزيان ملنتدى الو�شط 

قطاع الفالحة يعاين بدليل احتالل 
الوالية للمرتبة 13 وطنيا 

اأملانيا اأعادت 534 مهاجرا منذ زيارة مريكل

الدول االأوروبية ترحل 5 اآالف جزائري �شنويا 
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عبد العزيز بلعيد :

اإذا اأراد ال�شعب 
تزكية عهدة 
10 فله  ذلك
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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بوالية  القرارة  بلدية  �سكان  ودع 
املن�رصم  االأربعاء  م�ساء  غرداية  
االأخري  مثواه  اإىل  ب.ط  التلميذ 
مبقربة �سيدي عبدالقادر بالقرارة ، 
التلميذ الذي يدر�س �سنة ثالثة علوم 
�سقط   ، القرارة  مبتقنة  جتريبية 
م�ساء االثنني اأثناء ا�سرتاحة ما بني 
�سوطني يف مباراة كرة اليد مبنا�سبة 
دورة داخل املتقنة مغمى عليه و بعد 

املدنية  احلماية  مب�سالح  االت�سال 
اإىل  ال�رصعة  جناح  على  نقلته  التي 
م�سلحة ا�ستعجاالت �رصيفي حممد 
بالقرارة ، لكن للأ�سف تويف التلميذ 

يف طريقه اإليها .   
اإىل  جثمانه  نقل  االأمر  تطلب 
ابراهيم مبقر  د.تري�سني  م�ست�سفى 
الطبيب  على  لعر�سه  غرداية  والية 
 ، الوفاة  اأ�سباب  لك�سف  ال�رصعي 

كانت  الوفاة  اأن  اأكد  عر�سه  بعد  و 
فاإن  للعلم  و   ، قلبية  �سكتة  ب�سبب 
يف  مر�س  من  يعاين  التلميذ  هذا 
به   �رصح  ما  ح�سب  لكن   ، القلب 
يقدموا  اأهله مل  فاإن  املتقنة  ناظر 
اأي ملف يف هذا اخل�سو�س كما اأكد 
الريا�سة  ميار�س  كان  ال�سحية  باأن 
ب�سكل عادي ملدة 4 �سنوات بحكم 
اإحدى  يف  درا�سية  ل�سنة  اإعادته 

امل�ستويات .
حزن  حالة  احلادثة  هذه  خلفت 
و�سط  املوؤ�س�سة  حرم  داخل  كبري 
كل التلميذ و االأ�ساتذة و االإداريني 
اأنه  و  خا�سة  بوفاته  تفاجاأو  الذين 
حمبوب من طرف اجلميع الأخلقه 
العالية و هو ما تطلب توفري اأطباء 

نف�سيني لتجاوز هاته احلالة .
ب.ع

غرداية

وفاة تلميذ مبتقن القرارة

خبر في 
صورة

تيزي وزو 

انزالق الرتبة يهدد �سكان قرى عزازقة 

اأدرار 

الطبعة االأوىل ل�سالون 
اإك�سبو"  "توات 

الطبعة  الوطن يف  عار�سا من خمتلف جهات   40 زهاء  ي�سارك 
االأوىل من �سالون »توات اإك�سبو« للإنتاج الوطني الذي انطلقت 
التظاهرة  هذه  تهدف  و  اأدرار  بوالية  اخلمي�س  م�ساء  فعالياته 
ال�سناعية التي تنظمها غرفة ال�سناعة و التجارة ><توات<<، 
خمتلف  اأو�ساط  يف  له  والرتويج  الوطني  املنتج  ت�سجيع  اإىل 
و  املتوفرة  الفر�س  اإبراز  جانب  اإىل  الهيئات،  و  املتعاملني 
التحفيزات املمنوحة لل�ستثمار بالوالية لدعم التنمية املحلية، 

مثلما اأ�سار اإليه مدير الغرفة، اأحمد بلعامل.
العر�س  بف�ساء  املنظم  جانفي(   21-17( احلدث  هذا  وي�سهد 
املوؤ�س�سات  ومنتجات  اأن�سطة  عر�س  الوالية  بعا�سمة  ال�سويقة 
امل�ساركة يف قطاعات خمتلفة على غرار ال�سناعة و الفلحة و 
التاأمينية،  ال�سياحة و اخلدمات املالية و  الطاقات املتجددة و 

كما اأ�ساف ال�سيد بلعامل.

غرب العا�سمة 

اكت�ساف 23 مدفعا من 
الفرتة العثمانية 

اأعلن باجلزائر العا�سمة املتحف العمومي الوطني البحري عن اكت�ساف 
»23 مدفعا من الفرتة العثمانية« حتت املياه مبوقع ال�سخرة البي�ساء 
باحلمدانية ب�رص�سال )تيبازة( غرب العا�سمة اأين ينجز حاليا اأكرب ميناء 
جتاري جزائري وقالت مديرة املتحف مقراين بوكاري اآمال يف اإطار 
ملوؤ�س�ستها  امليدانية  املعاينات  ح�سيلة  حول  الثقافة  بق�رص  معر�س 
اأن فريق غو�س تابع للمتحف اكت�سف مدافع حديدية حتت مياه موقع 
»ال  عمق  ويف  تقريبا«  واحلجم  ال�سكل  نف�س  »من  البي�ساء  ال�سخرة 

يتجاوز �ستة اأمتار«.
 2016 يف  املدافع  هذه  بوجود  علم  متحفها  اأن  املتحدثة  واأ�سافت 
بتنبيه من ال�سكان املحليني لتبداأ عمليات الرفع االأثري يف 2018 و�سط 
خماوف اآنذاك من »خطر« اأ�سغال امليناء اجلديد عليها والتي اأقرتها 

احلكومة نهاية 2015.

تعاين منطقة عزازقة بوالية تيزي 
منذ  الرتبة  انزالق  م�سكل  من  وزو 
ل�سكان  �سبق  وقد  عديدة،  �سنوات 
طالبوا  واأن  البلدية  للقرى  هذه 
يف  الوالئية  و  املحلية  امل�سالح 
التعجيل  ب�رصورة  منا�سبات،  عدة 
حلمايتهم  للمنطقة  تقنية  بدرا�سة 
من هذا اخلطر، الذي يهدد اأمنهم 
ف�سل  يف  دائمة  ب�سفة  و�سلمتهم 
ال�ستاء، اإال اأن هذه االأخرية مل تكلف 
واأن  �سبق  وقد  ذلك  عناء  نف�سها 
اأ�سارت »الو�سط »يف عدد �سابق لها، 
للمنطقة،  الداهم  اخلطر  هذا  اإىل 

بت�رصيع  عجل  الذي  ال�سبب  واإىل 
فقد  االأتربة،  اجنراف  ظاهرة 
املحلية  امل�سالح  موؤخرا  منحت 
املقاوالت،  من  للعديد  ترخي�سا 
لنقل اآالف االأطنان من االأتربة من 
وتفريغها  القرية  اإىل  عدة  م�ساريع 
�سابقا  كانت  م�ساحة  م�ستوى  على 
»ثادرث  بقرية  عمومية  مفرغة 
اجلوية  التقلبات  موجة  وبعد   ،«
موؤخرا،  املنطقة  عرفتها  التي 
ت�سبب ثقل االأتربة املرتاكمة بعني 
وبالتايل  الو�سع،  تاأزم  يف  املكان 
بات  للأتربة،  مروع  اجنراف  ظهر 

يهدد الع�رصات من املنازل بالقرية 
باالنهيار على روؤو�س قاطنيها هذه 
املنطقة  تعي�سها  التي  الظاهرة 
اأثارت  تاريخها،  يف  مرة  الأول 
وامل�سوؤولني  املواطنني  خماوف 
معا نظرا لهولها، وهول ما قد تاأتي 
عليه اإن توا�سلت يف االأيام املقبلة، 
اإىل  املحلية  امل�سالح  تنقلت  وقد 
حجم  على  للوقوف  املكان  عني 
حل  جتد  علها  الناجمة،  االأ�رصار 
ومدينة  املواطنني  حلماية  عاجل 

عزازڤة من هذا اخلطر.
ح.ك

يف الثابت والنقال

اجلزائر يف ذيل قائمة  
تدفق االنرتنت 

التكنولوجيا  يف  اخلبري  اأو�سح 
له  من�سور  يف  بو�رصمي،  يو�سف 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
تذيل  توا�سل  »فاي�سبوك«، 
اجلزائر للمراتب االأخرية عامليا 
ل�سهر  االنرتنت  تدفق  �رصعة  يف 
الذي  التقرير  بح�سب  دي�سمرب، 
حيث    ،Speedtest تعده  
ما  املرتبة  يف  اجلزائر  جاءت 
 121 اأ�سل  120من  االأخرية  قبل 
دولة م�سنفة مبعدل تدفق 3.75 
الثابت  االنرتنت  يف   Mbps
على   Mbps  3 من  اأكرث  بفارق 

�ساحب املرتبة 119 )م�رص(، يف 
حني احتلت املرتبة 123 من اأ�سل 
االنرتنت  يف  م�سنفة  دولة   125
مو�سحا   ،5.85 مبعدل  النقال 
امل�ستمر  الرتاجع  يثبت  ذلك  اأن 
للجزائر يف االنرتنت النقال �سهر 
�سلطة  تفرج  ظل  يف  �سهر  بعد 
املعدل  بخ�سو�س  اأما  ال�سبط، 
املتو�سط ل�رصعة تدفق االنرتنت 
الثابت =  عامليا فهو:  االنرتنت 

Mbps 54.33
 25.08  = النقال  واالنرتنت 

Mbps

تيزي وزو

ت�سدير الورق املقوى نحو فرن�سا
تقدر  �سحنة  اأول  ت�سدير  �سيتم 
ب 10 حاويات من الورق املقوى 
املر�سكل نحو فرن�سا �سهر مار�س 
بتيزي  به  اأفاد  املقبل، ح�سبما  
متخ�س�سة يف  �رصكة  م�سري  وزو 
املقوى،  الورق  ر�سكلة  اإعادة 
املتحدث  قال  و  حميد  غاوي 
اتفاقية  موؤخراً  اأبرمنا  »لقد 
لتوريد  �رصاء مع �رصكة فرن�سية 
حاويات   10 من  متو�سطة  كمية 
�سهريا ونحن ن�ستعد لتقدمي اأول 

مار�س  �سهر  يف  ت�سليم  عملية 
املوؤ�س�سة  اأن  اأو�سح  املقبل«و 
والتي  حديثا،  اإن�ساوؤها  مت  التي 
يف  عقد  »اأي  حاليا  لديها  لي�س 
الوطنية«  اأو  املحلية  ال�سوق 
�رصاء  عقد  اإعداد  مرحلة  يف 
قيا�سي لتقدميه اإىل زبائنها مثل 
بلديات تيزي را�سد و ياكوران و 
اهتماما  اأظهرن  اللئي  فريحة 
التي  ال�رصكة  تعتمد  و  بتموينهن 
ب10اأطنان  انتاجها  طاقة  اليوم على حوايل 200 جامع تقدر  يف 

ما  يوفرون  املقوى  الورق  ملادة 
من  اليوم  يف  طن  اإىل2   1 معدل 

املواد اخلام »ما 

اال�سباين  الطفل  ق�سية  حتولت 
�سنتني،  العمر  من  البالغ  جولني، 
بئر على عمق 100  العالق داخل 
ف�سول  اأثار  الذي  امللف  مرت 
اجلزائريني،  متابعة  وجذب 
رابطني بينه وبني ق�سية العيا�سي 
ال�سلطات  متكن  عدم  وو�سط 

الطفل  انقاذ  من  اال�سبانية 
قدرته  مدى  يف  ت�سارب  و�سط 
فيديو  اأن  خا�سة  التحمل،  على 
جوليان،  الطفل  االنقاذ،  لفرق 
عليه،  مغمى  البئر،  داخل  وهو 
حيث انقطع �سوته ليلة منذ ليلة 

اأم�س.

طفل ا�سباين با�سبانيا 
يثري اجلزائريني



بعد ا�ستدعاء الهيئة الناخبة 

تر�شح الرئي�س من عدمه يزيد من حالة الرتقب
ا�ستدعى اأم�س رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة لالنتخابات الرئا�سية يوم 18اأفريل 

املقبل ، وهي الدعوة التي كانت متوقعة و اأ�سقطت اأوراق كل دعاة تاأجيل اأو متديد الرئا�سيات و اأ�سحاب 
ال�سيناريوهات الأخرى

ع�سام بوربيع

بدعوته  اجلمهورية  رئي�س  وكان 
الرئا�سية  لالنتخابات  الناخبة  للهيئة 
لرئا�سة  بيان  2019عرب  18اأفريل  ليوم 
باليقني  ال�سك  قطع  قد   ، اجلمهورية 
الذي  ال�سيا�سي  اجلدل  و  اللغط  حول 
متديد  اأو  تاأجيل  اإمكانية  حول  كان 
خالل  من  اأنه  و  ال�سيما   ، الرئا�سيات 
االنتخابات  اأن  اىل  اإ�سارة  البيان  هذا 
يوم  اأي  وقتها  يف  �ستعقد  الرئا�سية 

18اأفريل 2019.
اأم�س  اجلمهورية  رئي�س  دعوة  وجاءت 
الهيئة الناخبة النتخابات 18اأفريل2019، 
يف  �ستجرى  االنتخابات  اأن  معنى  مبا 
م�رشوع  اأو  لورقة  كاإ�سقاط   ، وقتها 
عمار  كان  الذي  التاأجيل  اأو  التمديد 
الرزاق  وعبد   ، تاج  حزب  رئي�س  غول 
مقري رئي�س حزب حم�س اأول الداعني 
اأن يتدارك هذان االأخريان  اإليها ، قبل 
املوقف  هذا  عن  ويعدال   ، موقفيهما 
�ستجرى  االنتخابات  باأن  �سعرا  اأن  بعد 
غول  عمار  به  قام  ما  وهو   . وقتها  يف 
اأنقلب 180درجة يف موقفه حيث  الذي 
وبعد اأن كان ينادي بالتاأجيل و التمديد 
فوجئ   ، وطنية  بندوة  �سمي  وما   ،
الراأي العام بتقلب موقفه ، م�رشحا اأن 
ونف�س   . وقتها  �ستجرى يف  االنتخابات 
ال�سيء بالن�سبة لعبد الرزاق مقري الذي 
اأول الداعني لتاأجيل  هو االآخر كان من 
االآخر  هو  اأن  اإال   ، الرئا�سيات  ومتديد 
راح يعطي تربيرات اأخرى هالمية حول 

هذا املوقف الذي اعتربه م�رشوط .
و اأح�س املتتبعون اأن كل من عمار غول و 
مقري تعر�سا لعملية نخز �سيا�سي ، كان 
�سببا يف تغيري موقفيهما من التاأجيل و 
التمديد اإىل اإجراء االنتخابات يف وقتها 
هرم  يف  جرت  اأ�سياء  هناك  اأن  اأو   ،
و  التاأجيل  اإىل تبخر ورقة  اأدى  ال�سلطة 
االأولية  املعلومات  اأن  رغم   ، التمديد 
االنتخابات  اأن  اإىل  ت�سري  كانت  كلها 

و�سف  ما  لوال   ، وقتها  يف  �ستجرى 
ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  بع�س  بارجتال 
كانت  اأخرى  اإرادات  اإىل  ا�ستنادها  اأو   ،

تريد مترير ورقة التاأجيل.
ومبا اأن �سيناريوهات التاأجيل و التمديد 
مل يعودا مطروحني ، بعد قيام الرئي�س 
لالنتخابات  الناخبة  الهيئة  با�ستدعاء 
18اأفريل  يف  �ستجرى  التي  الرئا�سية 
حاليا  املطروح  ال�سوؤال  يبقى   ، املقبل 
ال�سيا�سية هو هل �سيرت�سح  ال�ساحة  يف 

الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة اأم ال .
املالحظني  من  العديد  توقع  ورغم 
ال�سيا�سيني توجه الرئا�سيات املقبلة اىل 
مقربة  م�سادر  ك�سفت   ، خام�سة  عهدة 
ل« الو�سط » اأن رئي�س اجلمهورية عبد 
اأنه  املحتمل جدا  من  بوتفليقة  العزيز 
الرئا�سية  االنتخابات  �سيرت�سح يف هذه 

املقبلة .
ومن املعلوم د�ستوريا اأنه بعد ا�ستدعاء 
يد  يف  45يوم  هناك   ، الناخبة  الهيئة 
من  تر�سحه  الإعالن  اجلمهورية  رئي�س 
تدخل  اأن  املنتظر  من  كما   ، عدمه 
العديد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية �سباق 
الرئا�سيات ، �سواءا مناف�سون حقيقيون ، 
و�سواءا كما اأ�سبحوا يو�سفون يف العرف 

ال�سيا�سي باالأرانب ال�سيا�سية .
العزيز  عبد  الرئي�س  اإعالن  و�سيكون 
عدمه  من  تر�سحه  اإعالن  بوتفليقة 
ال�سخ�سيات  ظهور  يف  الفي�سل  هو   ،
التي �سترت�سح للرئا�سيات املقبلة ،كون 
اأن  ترى  ال�سخ�سيات  هاته  من  العديد 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  تر�سح 
طموحاتهم  على  �سيق�سي  حتما 

الرئا�سية .
يدخل  اأن  املحتمل  من  ذلك  ورغم 
بن  علي  احلريات  طالئع  حزب  رئي�س 
فلي�س �سباق الرئا�سيات كونه فعل نف�س 
ال�سيء �سنة 2014، حيث تر�سح كمناف�س 
للرئي�س بوتفليقة ، مما ي�سري اإىل اأن بن 
اأي�سا مهما  املرة  �سيرت�سح هذه  فلي�س 
كانت النتائج ، اأواأنه هذه املرة �سيبتعد 
الرئي�س  تر�سح  ما  اإذا  الرت�سح  عن 
بوتفليقة ، ويجتنب ال�سيناريو الذي وقع 

له يف 2014.
 ، الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء  ياأتي  كما 
ال�سابقني  املناف�سني  اأحد  خرجة  بعد 
مولود  بوتفليقة  العزيز  عبد  للرئي�س 
الوطن  جرائد  �سفحات  عرب  حمرو�س 
بع�س  ف�رشها  التي  اخلرجة  وهي   ،
املتتبعني اأنه موقف اأو تدخل احرتازي 

وقائي من حمرو�س ، بعدما �سعر بتفاقم 
ال�رشاع يف هرم ال�سلطة ، رغم اأن بع�س 
عر�س  حمرو�س  اأن  اعتربت  اجلهات 
م�ساندة  وينتظر   ، اآخر  ب�سكل  نف�سه 
اجلي�س له ، وهو االأمر امل�ستبعد ح�سب 

هاته امل�سادر .
من  االأبي�س  اخليط  بروز  بداية  وبعد 
االأ�سود فيما يخ�س الرئا�سيات القادمة ، 
يفتح ا�ستدعاء الهيئة الناخبة النتخابات 
العديد من  اأمام  الباب  18اأفريل 2019، 
 ، املفاجاآت  رمبا  اأحيانا  و  التغيريات 
التي  اإقالة احلكومة  املنتظر  حيث من 
يراأ�سها الوزير االأول اأحمد اأويحيى، ثم 
لطاملا  الذي  اأويحي  اأحمد  م�سري  ما 
الرئي�س  برت�سح  يرت�سح  لن  اأنه  قال 
كذلك  وهو   ، بوتفليقة  العزيز  عبد 
دخول  امل�سادر  بع�س  ت�ستبعد  حيث 
اويحيى يف �سباق الرئا�سيات باأي �سكل 
لطاملا  اأويحيى  اأن  رغم   ، االأ�سكال  من 
كان ح�سان بع�س اجلهات التي لطاملا 

حاولت دفعه للرئا�سيات .
كما �ستكون االأ�سماء التي �سترت�سح اإىل 
الرئا�سيات القادمة هي االأكيد املفاجاأة 
حقيقية  �سخ�سيات  ناحية  من  �سواءا 
دور  لعب  األفت  و�سخ�سيات  و�سادقة، 
نفع  من   « االأرنبة   « االأرنب ملا حتققه 

مايل .
تظهر  الرئا�سيات  حمى  بداأت  وقد 
مثل   ، تر�سحهم  العديد  اأعلن  اأن  بعد 
حممد  ال�سابق  النائب  و  االأعمال  رجل 
بوفرا�س الذي ك�سفت م�سادر عن نيته 
عزيز  وكذلك   ، للرئا�سيات  الرت�سح 
،واأي�سا  امل�ستقبل  جبهة  رئي�س  بلعيد 
العديد من ال�سخ�سيات و التي من بينها 
االأخري  هذا  عمارة  حم�سن  املحامي 
اإىل  اإ�سافة   ، اأي�سا  الرت�سح  ينوي  الذي 
من  احلزبية  ال�سخ�سيات  من  العديد 
اأ�سماء  تظهر  وقد   ، خالفة  �سليم  بينها 
غرار  على   ، معتاد  هو  مثلما  اأخرى 

فوزي رباعني .

نهاية اجلدل وغلق باب املبادرات

بوتفليقة ي�شتدعي الهيئة الناخبة و الرئا�شيات يف موعدها
العزيز  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  قرر 
رئا�سيات  اإجراء  تاريخ  اأن  بوتفليقة، 
اأفريل  يوم اخلمي�س 18  ، �سيكون   2019
خمتلف  طبع  الذي  اجلدل  لينهي   2019
والتاأجيل  التمديد  من  املبادرات 
املوؤ�س�سة  حياد  اأو  تدخل  ودعوات 

الع�سكرية.
وقعه  الذي  الرئا�سي  املر�سوم  حدد 
ا�ستدعاء  وت�سمن  اجلمهورية،  رئي�س 
لالإنتخابات  حت�سبا  الناخبة،  الهيئة 
اأفريل   18 يوم  �ستجرى  التي  الرئا�سية، 
املقبل. خالل الفرتة ما بني 23 جانفي 

06 فيفري 2019.
الدين  نور  الداخلية،  وزير  واأكد  هذا 
الوزارة  جاهزية  اخلمي�س،  بدوي، 
االإمكانيات  وكل  الرئا�سية،  لالنتخابات 
اأن  قائال  كذلك،  واملادية  الب�رشية 

الو�سائل  كافة  على  حتوز  اجلزائر 
القوائم  لتنظيف  التكنولوجية، 
بدوي  وتطهريها. وا�ست�سهد  االنتخابية 
اأ�سماء  من  االنتخابية،  القوائم  بتطهري 

االأ�سخا�س الذين قد توفوا. 
وبهذا اأنهت اخلطوة اجلدل الذي �ساب 
والذي  املقبلة  الرئا�سية  االنتخابات 
الرتاوح بني  طبعه على وجه اخل�سو�س 
خام�سة  لعهدة  بوتفليقة  تر�سح  دعوات 
ال�سابق  العام  االأمني  با�رشها  والتي 
اأعقبه  ثم  عبا�س  ولد  جمال  لالأفالن 
ولد  �سوت  اإىل  �سوته  اأويحيى  �سم 
الذي  الرئا�سي  التحالف  تالها  عبا�س 
الدعوات  لكن  املواالة،  اأحزاب  �سم 
االأبرز جاءت بخ�سو�س التمديد وتاأجيل 
التوافق  بداية من مبادرات:  الرئا�سيات 
الوطني، التمديد وتاأجيل الرئا�سيات 

م�سوؤولني  �رشوع  عن  احلديث  و�سط 
برئا�سة اجلمهورية بالتن�سيق مع قيادات 
وطنية  لندوة  حت�سريا  الكربى  االأحزاب 
منت�سف �سهر جانفي، تزامنا مع املوعد 
الناخبة   الهيئة  الإ�ستدعاء  املفرت�س 
الإختيار رئي�س اجلمهورية يف االإنتخابات 
املقبلة، مفرت�سني اأن ال�سخ�سيات التي 
ت�سمل  الوطنية  الندوة  هذه  �ستح�رش 
روؤ�ساء االأحزاب ال�سيا�سية التي حتوز اأو 
برملانية يف  كتلة  �سابق  وقت  حازت يف 
املجل�س ال�سعبي الوطني، باالإ�سافة اإىل 
روؤ�ساء احلكومة ال�سابقني دون ا�ستثناء، 
والنقابات  الكربى  الوطنية  واملنظمات 
الوطنية  اجلمعيات  واأهم  املعتمدة 
اإقرار  مبلف  االأمر  ويتعلق  النا�سطة، 
وا�ستحداث  عميقة،  د�ستورية  تعديالت 
عبد  اجلمهورية  لرئي�س  نائب  من�سب 

العزيز بوتفليقة، اإ�سافة اإىل طرح تاأجيل 
موعد الرئا�سيات.

اإقحام اجلي�س يف املو�سوع  كما طبعها 
حتى  اأو  الدعوات  خمتلف  �سمن 
خالل  مقري  من  بداية  املبادرات 
ال�سائفة واآخر ف�سولها اجلرنال دعوات 
علي غديري وعلى النقي�س جاءت قراءة 
النظام  وابن  االأ�سبق  احلكومة  رئي�س 
مولود حمرو�س بدعوته البتعاد اجلي�س 
يف   ،2019 رئا�سيات  معامل  حتديد  عن 
اأحمد  الدفاع  وزير  نائب  رد  جاء  حني 
اأو  مقري  على  �سواء  قويا  �سالح  قايد 
اأن اقحام  االأوىل  اأكد يف  غديري، حيث 
اأ�سبح  مف�سلي  حدث  كل  عند  اجلي�س 
اأما على غديري فبلغ  بات غري مقبول، 

حد التلويح بالتوجه للق�ساء.
�سارة بومعزة
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اعترب رئي�س جبهة امل�ستقبل عبد العزيز 
اإعالن الرئي�س على ا�ستدعاء  اأن  بلعيد 
الهيئة الناخبة لي�س بالقرار الفجائي بل 
اجلبهة  اأن  موؤكدا  منطقي،   اإعالن  هو 
مل ت�سكك اأبدا يف ذلك بل كانت ال�سباقة 
املعرتك  يف  الدخول  اإعالنها  يف 
ال�سيا�سي ،اأكد عبد العزيز بلعيد االأم�س 
الندوة  هام�س  على  �سحفية  ندوة  يف 
امل�ستقبل  جبهة  اأن  للطلبة  الوطنية 
تاأجيل  اإمكانية  البداية   منذ  ا�ستبعدت 
مو�سحا  العهدة،  بتمديد  و  الرئا�سيات 
عن  اأعلن  الذي  الوحيد  احلزب  اأنها 
ي�سكك  مل  و  املقبلة  الرئا�سات  دخول 
الناخبة  الهيئة  اإ�ستدعاء  قرار  يف  اأبدا 
التي  الندوات  اأن  املتحدث  واأعترب 
الداعية  و  ال�سيا�سة  ال�ساحة  عرفتها 
كانت  املقبلة،  الرئا�سيات  تاأجيل  اإىل 
البلبلة  خللق  �سيا�سية  مناورات  مبثابة 
و  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  ال�سبابية  و 
االأطياف  من  البع�س  �سمود  زعزعة 

ال�سيا�سية النظيفة. 
على  امل�ستقبل   جبهة  رئي�س  اأ�رش  و 
املقبلة،  الرئا�سيات  معرتك  دخول 
يف  اال�ستحقاقات  باأن  اعرتافه  رغما 
ب�سبب  م�سداقيتها  فقدت  اجلزائر 
ظل  يف  و  ال�سيا�سي  العزوف  و  التزوير 
غياب هيئة م�ستقلة لتنظيم االنتخابات، 
التزوير،   يدوم  اأن  :«م�ستحيل  قائال 
والبد من ترك ال�سعب يختار من يريده 
و اإذا اأراد اختيار و تزكية الرئي�س عبد 
العزيز بوتفليقة ل 10 عهدات فله ذلك 
امل�سهد  ح�سموا  من  ،وبخ�سو�س   «
ل�سالح  بالتوجه  اجلزائر  يف  ال�سيا�سي 
املتحدث  اعترب  اخلام�سة،   العهدة 

ذلك مبثابة خرق لقوانني اجلمهورية و 
موؤكدا   ، الدميقراطية   مب�سار  م�سا�س 
نظيفة  االنتخابية  حملتها  اجلبهة  اأن 
يتعلق  وفيما  حتما،  للحكم  �ست�سل  و 
اال�ستحقاقات  يف  اجلبهة  مب�ساركة 
ندخل   مل   »: املتحدث  قال  املقبلة،   
لدخول  بل  للم�ساركة  لالنتخابات 
لدخول  موجود  حزب  فنحن  احلكم،  
ال�سلطة و التهمنا التكتيكات ال�سيا�سة » 
باأن  �سدد املتحدث  ذاته،   ال�سياق  ويف 
مع  بوق  اأي  لها  لي�س  امل�ستقبل  جبهة 
و�سفها  التي  املعار�سة  مع  و  ال�سلطة 
بال�سالونات، موؤكدا اأن جبهة امل�ستقبل 
و  م�ستقل  و  ووا�سح  معتدل  خطابها 
ال�سلطة  و  املعار�سة  من  مع  تعمل 
و  للحوار  قابلة  اأر�سية  تكون  ب�رشط 

النقا�س مبا يخدم م�سلحة البالد .
امل�ستقبل  جبهة  اأن  املتحدث  واأ�سار 
ال�سيا�سية  احلياة  يف  واقع  اأ�سبحت 
و  ال�سيا�سي،  العمل  يف  عالية  باأخالق 
اجلهات  باإيعاز من  اأو  لي�س مبمار�سات 
يعطيها  اأحد  ال  و  م�ستقل  فقرارها   ،
مقري  لقاء  ،وبخ�سو�س  االأوامر 
مب�ست�سار الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة، 
معلن  و  وا�سحة  لقاءاتنا   »: بلعيد  قال 
عليها ونحن راف�سني للقاءات ال�سبابية 
اأردنا حقيقة بناء دولة  و املبهمة، فاإذا 
املواطن  نحرتم  اأن  البد  وقانون  عدل 
 ، ال�سيا�سية  االأمور  كل  يف  اإ�رشاكه  و 
وهناك من يبيع و ي�سرتي و يعلن الوالء 
هذا  من  ل�سنا  امل�ستقبل  يف  نحن  و 
ال�سنف نريد بناء حزب بكل املقايي�س 
ظل  يف  كبرية  جمهودات  يتطلب  وهذا 

التعفن ال�سيا�سي املوجود ».

عبد العزيز بلعيد :

ا�شتدعاء الهيئة الناخبة 
اإعالن منطقي 

اإذا اأراد ال�سعب تزكية الرئي�س لعهدة 10 فله  ذلك

عاد وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
هام�س  على  موؤخرا،  بدوي،  الدين  نور 
اإىل  للبلدية،   الوطني  باليوم  االإحتفال 
ملف �رشورة خلق بلديات متوازنة ماليا 
التحدي  اأّن  اأن  مو�سحا  امل�ستقبل،  يف 
دون  للرثوة  البلديات  خلق  يف  يكمن 
اعتمادها على اأموال اخلزينة العمومية، 
للدولة  تابعة  اأمالك  هناك  اأنه  م�سريا 
اأنه  موؤكدا  املالية،  قيمتها  بغري  موؤجرة 
ال توجد بلدية فقرية يف اجلزائر، والفقر 
بدوي،  بح�سب  اأذهاننا  هو يف  احلقيقي 
الدولة  موظفي  كل  اأن  بقوله  م�ستدال 
يتلّقون اأجورهم ال�سهرية وكل املدار�س 

ت�سري على اأح�سن ما يرام.
كما تطرق وزير الداخلية للملف الذي مّثل 
املطلب االأول خالل االنتخابات املحلية 
2017، بتو�سيع �سالحيات االأميار، خا�سة 
للمواطنني،  واالأٌقرب  االأوىل  اخللية  اأنه 
كفة  ترجيح  بدل  عنه  منتخبة  اأنها  كما 
البلديات  وترك  املعينة  املنا�سب 
بدوي  ليوؤكد  حمدودة،  جد  ب�سالحيات 
قانون اجلماعات املحلية  اأن  اأم�س  اأول 
و�سيو�سع  العامة  االأمانة  م�ستوى  على 
من �سالحيات االأميار، قائال اأن البلدية 
والطموحات  التحوالت  كل  قلب  هي يف 
واأنها  خا�سة  اجلزائر،  تعرفها  التي 
ال�سعبة  املرحلة  اأ�سا�سيا يف  دورا  لعبت 
الع�رشية  واأثناء  اجلزائر  بها  مرت  التي 
املحلية  اجلماعات  اأن  موؤكدا  ال�سوداء، 
للوطن،  و�سهداء  ون�ساء  رجاال  قّدمت 
اليوم  بتكري�س  تفتخر  اجلزائر  اأن  كما 
الوطني للبلدية الأنها الو�سيلة االأقرب من 
املواطن الذي ميكنه التعرف على مهام 

البلدية ومنتخبيها لرفع التحديات.
رئي�س  انتقد  فقد  للمعنيني  وبالعودة 

حل�سني  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
ت�رشيح  يف  عيدة  بن  القادر  عبد  داي 
ما  اإخفاء  ميكننا  ال   « لـ«الو�سط«: 
فيما  واالأخرى  الفينة  بني  به  ن�سطدم 
تعلق بال�سالحيات كونها تتعدانا وتندرج 
اأننا  اإال  الوالية  �سالحيات  نطاق  �سمن 
املواطنني  مواجهة  يف  اأنف�سنا  جند 
االأوىل،  اخللية  البلدية  كون  بخ�سو�سها 
وبناء عليه ندعو ملزيد من ال�سالحيات 
البلدية  ت�سيري  على  قادرون  اأننا  ونوؤكد 
تو�سعت  فاملداخيل  م�ساريعها،  بكامل 
راأ�سها:  على  اال�ستثمارات  تو�سع  مع 
اإ�سكالية  تبقى  لكن  وال�رشكات،  الفنادق 
و�سع  اأجل  من  ما  حد  اإىل  ال�سالحيات 
م�ستوى  على  امل�سجلة  امل�ساريع 
التطبيق،  حّيز  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
�سنقوم  ال�سالحيات  توفر  حالة  ويف 
عدا  ما  اخلا�سة  مبيزانيتنا  باإجنازها 
بال�سكنات  تعلق  فيما  الكربى،  امل�ساريع 

مثال«.
بلدية  رئي�س  دعا  االإطار  نف�س  ويف 
بخ�سو�س  حراق  توفيق  �سطاوايل 
»هنا  وال�سالحيات:  اال�ستثمار  ملف 
تو�سيع جمال  اأجل  لل�سلطات من  نتوجه 
اال�ستثمار  لتفعيل  االأميار  �سالحيات 
حقيقي،  ب�سكل  بلدياتهم  م�ستوى  على 
يقبلون  امل�ستثمرين  من  الكثري  الأن 
م�ستثمر  زارنا  ق�سرية  مدة  فقبل  علينا، 
يف  مقبوال،  م�رشوعا  وقدم  اجلنوب  من 
اأر�س  حني طلب مني تخ�سي�س قطعة  
�سدم  باملقابل  امل�رشوع  الحت�سان 
ومنه  ال�سالحيات.  اأملك  ال  كوين  بردي 
ال�سلطات البد واأن تفكر جديا يف نقطة 

ال�سالحيات«.
�سارة بومعزة

ت�سريحات وزير الداخلية الأخرية

الرهان على اال�شتثمار وواأميار 
ب�شالحيات اأو�شع

اإميان لوا�س 

الوطنية  اجلبهة  رئي�س  قال 
اأم�س  تواتي،  مو�سى  اجلزائرية، 
»ت�سكيلته  اأن  بخن�سلة،  اجلمعة 
قرار  مر�سوم  حترتم  ال�سيا�سية 

ا�ستدعاء الهيئة 
الناخبة ال�سادر �سباح اأم�س اجلمعة 
رئي�س  للبالد،  االأول  القا�سي  عن 

بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية، 
حت�سبا لالنتخابات الرئا�سية املقررة 
اأنه  ،غري  املقبل«  اأفريل  ال18  يف 
األقاها  التي  الكلمة  يف  اقرتح، 
جمعته  التي  اجلهوية  الندوة  خالل 
ب�رشق  ال�سيا�سية  ت�سكيلته  باإطارات 
�سوايحي،  الثقافة علي  بدار  البالد، 

»الذهاب اإىل مرحلة انتقالية و متديد 
العهدة الرئا�سية للرئي�س بوتفليقة »  
النظر  »اإعادة  قال،  كما  �رشيطة، 
يكون  اأن  يتعني  الذي  الد�ستور«  يف 
»د�ستور �سعب«،وعرج رئي�س اجلبهة 
باملنا�سبة،  اجلزائرية،  الوطنية 
غري  الهجرة  ظاهرة  عن  للحديث 

يف  ال�سبب  اأرجع  التي  و  ال�رشعية 
اإىل  االأخرية  االآونة  خالل  تفاقمها 
ال�سباب  يعي�سها  التي  الهوية  »اأزمة 
»التحلي  اإىل  اإياه  داعيا  اجلزائري«، 
البقاء  على  والعمل  الوطنية  بالروح 
بها  الرقي  بغية  ال�سهداء  اأر�س  يف 

بدل الهروب من الواقع.« 

مو�سى تواتي 

نحرتم قرار رئي�س اجلمهورية 
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اخلا�صة  الإح�صاءات  وبخ�صو�ص 
باملنطقة املغاربية ف�صجلت منذ 
مريكل  اأجنيال  امل�صت�صارة  زيارة 
العربي  املغرب  دول  بع�ص  اإىل 
الأملانية لأزيد  ال�صلطات  ترحيل 
املغرب  من  1500�صخ�ص  من 
مغربًيا   665 بينهم  من   العربي 
من  اأنه  تون�صًيا . كما   318 و 
الأوروبية  اأنه البلدان  املالحظ 
 6 منذ  الق�رسي  بالرتحيل  تقوم 
خم�صة  لأكرث من  متتالية  �صنوات 
اآلف جزائري �صنويا اإىل اجلزائر 

لأ�صباب خمتلفة .
و�صجلت الرابطة انتقادها لطريقة 

مع  اجلزائرية  ال�صلطات  تعاطي 

يف  اجلزائريني  املهاجرين  ملف 

اخلارج، وقبول ترحيل املهاجرين 
ول  �صيا�صية  اعتبارات  اأّي  دون 

اجلزائر  بني  ال�رساكة  حتى 
اأن  موؤكدة  الأوروبي،  والحتاد 
حقوق  مراعاة  دون  يتم  ذلك 
هوؤلء املهاجرين وظروفهم التي 
دفعتهم اإىل الهجرة، وما اإذا كانوا 
قد تعر�صوا لعملية تع�صف، وبعيداً 
عن كل متييز فيما يخ�ص: �صيادة 
الدولية  والتفاقيات  القانون 
حفظاً  الق�رسي  التهجري  وحترمي 
الرتحيل  منددة  الوجه،  ملاء 
حلقوق  مناف  اأنه  اأكدت  الذي 
الرتحيل  يخ�ص  فيما  الإن�صان 
توا�صل  م�صتغربة  اجلماعي، 
�صمت املنظمات الدولية املعنية 
بحقوق الإن�صان يف ملف الرتحيل 
الذي تقوم به ال�صلطات الأوروبية، 

اأي ال�صمت اأمام النتهاكات.

اأدانت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان عمليات الرتحيل الق�سري التي تقوم بها الدول الأوروبية يف حق 
عدد من املواطنني اجلزائريني، مو�سحة اأن عملية الرتحيل على م�ستوى اأملانيا ت�سارعت منذ زيارة امل�ست�سارة اأجنيال 
مريكل اإىل اجلزائر �سهر �سبتمرب من ال�سنة املا�سية، م�سجلني ترحيل 534 جزائريا منذ الزيارة اإىل غاية الآن، خا�سة 
اأن الوزير الأول اأحمد اأويحيى كان قد اأعلن على ا�ستعداد اجلزائر ل�ستقبال مواطنيها املقيمني ب�سفة غري ر�سمية يف 

حالة اإثبات اأنهم جزائريون.

اأملانيا اأعادت 534 مهاجرا منذ زيارة مريكل

�س.ب

الدول االأوروبية ترحل 5 اآالف جزائريا �سنويا 

عبد الغني زعالن

م�ستغامن 

على خلفية اتهامه بتوريط املوظفني يف 
�سراعات �سيا�سية

غليزان اإجناز حموالت جديدة بالطريق ال�سيار يتطلب درا�سات معمقة

االإطاحة بثالث �سبكات لتنظيم االإبحار ال�سري

جمعيات بحا�سي م�سعود تطالب 
براأ�س مدير م�ست�سفى اأيت اأحمد

الوايل يقرر جتميد ن�ساط 
املجل�س البلدي لوادي ارهيو

جمعيات  ممثلي  اأ�صوات  تعالت   
حا�صي  بدائرة  املدين  املجتمع 
اأجل  من   ، بورقلة  م�صعود 
لوايل  جاد  بتدخل  املطالبة 
لو�صع  جالوي  القادر  عبد  الولية 
املوؤ�ص�صة  مدير  لتجاوزات  حد 
ح�صني  الإ�صت�صفائية  العمومية 
اخلطوط  جتاوز  الذي  اأحمد  اأيت 
املرفق  هذا  بتحويله  احلمراء 

�صاحة لت�صفية احل�صابات .
 طالبت مرا�صلة مرفوعة من طرف 
املدين  املجتمع  ممثلي  جمعيات 
ت�صلمت  قد  كانت  بحا�صي م�صعود 
منها  »ن�صخة  »الو�صط  يومية 
القادر  بالولية عبد  الأول  ،الرجل 
العاجل  التدخل  ب�رسورة  جالوي 
امل�صتمر  التدين  يف  حتقيق  لفتح 
مل�صت�صفى ح�صني اأيت اأحمد وهذا 
املرا�صلة  ذات  ح�صب  راجع  كله 
من  اخلربة  ونق�ص  الت�صيري  ل�صوء 
والذي  امل�صت�صفى  مدير  طرف 
املجل�ص  مع  �رساعات  يف  اأ�صبح 
واملنتخبني  البلدي  ال�صعبي 
املحليني واملجتمع املدين ، حيث 
حول ذات امل�صوؤول غري املرغوب 
حلبة  ال�صحية  املوؤ�ص�صة  فيه 
مهامه  واأهمل  ال�صيا�صي  لل�رساع 

و�صحة املر�صى .
اأ�صافت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املوؤ�ص�صة  هاته  اأن  ال�صكوى  نف�ص 
قد  النفط  بعا�صمة  ال�صت�صفائية 
عدة  الأخرية  الأونة  يف  �صهدت 
برحيل  وقفات احتجاجية مطالبة 
تاأتي  اأ�صباب  لعدة  وهذا  املدير 

يف مقدمتها اجلهوية يف التوظيف 
عمال  ا�صتغالل  مع  للموؤ�ص�صة 
املوؤ�ص�صة يف ال�رساعات ال�صيا�صية 
ال�صحية  اخلدمات  لتدين  اإ�صافة 
وتغليط الراأي العام بتقارير خاطئة 

عن و�صعية امل�صت�صفى .
وح�صبما علم من م�صادر اخلا�صة 
وال�صكان  ال�صحة  وزارة  فاإن 
تلقت  قد  امل�صت�صفيات  وا�صالح 
تقارير يف �صاكلة �صكاوى وعرائ�ص 
احتجاجية ويف انتظار الف�صل فيها 
للموؤ�ص�صة  احلايل  املدير  يبقى 
اأيامه  يعد  ال�صت�صفائية  العمومية 
اأن  علمنا  اذا  ،خا�صة  الأخرية 
القادر  عبد  ورقلة  ولية  وايل 
الأول  امل�صوؤول  ب�صفته  جالوي 
على الهيئة التنفيذية قد تعهد يف 
ت�رسيحاته  ال�صابقة  بال�رسب بيد 
نف�صه  له  ت�صول  من  كل  من حديد 
اأو  بالولية  التنمية  م�صار  عرقلة 
مبا�رسة مع  الدخول يف �رساعات 

اجلمعيات املحلية الفاعلة  .
بولية  ال�صحة  قطاع  اأن  ومعلوم   
حا�صي  ودائرة  عموما  ورقلة 
قد  اخل�صو�ص  وجه  على  م�صعود 
املن�رسمة  ال�صنة  خالل  تلقى 
طرف  من  لذعة  انتقادات 
وذلك  الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
من  حقيقية  ارادة  غياب  ب�صبب 
على  املبا�رسين  امل�صوؤولني 
املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية بالتطبيق 
الرامية  احلكومة  لتعليمة  ال�صارم 
ال�صحة  تقريب  خمطط  لتج�صيد 

من املواطن .

بغليزان  الولئية  ال�صلطات  قررت 
جتميد ن�صاط 22 ع�صوا باملجل�ص 
ال�صعبي البلدي  لبلدية وادي ارهيو 
امل�صتوى  على  بلدية  اأكرب  ثاين 
التجميد  قرار  جاء  وقد  الولئي 
قرار  بها  املعمول  للقوانني  وفقا 
الإن�صداد  بعد  املجل�ص  جتميد 
كاملة  ال�صنة  فاق  والذي  احلا�صل 
والتي عطلت �صري البلدية مبا فيها 
مت  وباملنا�صبة  املواطنني  م�صالح 
وادي  دائرة  رئي�ص  من  كل  تكليف 
بالتن�صيق  توفيق  حممدي  ارهيو 

�صيخ  الدين  نور  البلدية  رئي�ص  مع 
بن �صيخ وا�صماعيل تزغات الكاتب 
ن�صري  البلدية  �صوؤون  ت�صيري  العام 
بعد  جاء  التجميد  قرار  اأن  هنا 
ف�صل عدة اجتماعات �صاركت فيها 
جلان ولئية لأجل تقريب وجهات 
بني  تفاهم  �صيغة  واإيجاد  النظر 
مترير  وكذا  املتنازعة  الأطراف 
املتعلقة  اخلا�صة  املداولت 
ميزانية  وبالتحديد  بامليزانية 
اأفا�صت  التي  النقطة  وهي   2019

الكاأ�ص.

اأكد وزير الأ�صغال العمومية والنقل 
عبد الغني زعالن اأن اجناز مراكز 
م�صتوى  على  املتواجدة  الدفع 
غرب   - �رسق  ال�صيار  الطريق 
املحولت  لعدد  وفقا  حاليا  تتم 
تربط عدة  والتي  ال�صتغالل  حيز 
وليات ومناطق عرب هذا الطريق، 
موؤكدا اأن اإ�صافة حمولت جديدة 
مالية  و  تقنية  درا�صات  ت�صتدعي 

معمقة.
على  رّده  يف  الوزير  واأو�صح 
النائب زدام ح�صينة  خالل جل�صة 
م�صائلة وزراء احلكومة اأن ت�صميم 
مواقع  وحتديد  املحولت  هذه 
من  درا�صة  حمل  كانت  اجنازها 
لت�صنيفها  املعنية  الوليات  طرف 

 48 اجناز  تقرر  بحيث  »نهائيا« 
الطريق  م�صتوى  على  حمول 

ال�صيار �رسق- غرب.
اجلهات  على  الوزير  �صدد  كما 
بني  دنيا  م�صافة  احرتام  الو�صية 
كم  و30  بني20  ترتاوح  املحولت 
اإقامتها ووعد  مواقع  لتحديد 
اجلديدة  الطلبات  بدرا�صة  الوزير 
لإجناز حمولت يف حدود الإمكان 
لتتنا�صب مع عدد ومواقع حمطات 

الدفع قيد الجناز حاليا.
من جهة اأخرى ويف رده على �صوؤال 
الذي  خالف  بن  خل�رس  النائب 
يتعلق باهرتاء مقاطع من الطريق 
مترنا�صت  بولية   1 رقم  الوطني 
وقرية  مترنا�صت  بني  )الرابط 

التهيئة  اأ�صغال  واإ�صناد  اآراك(، 
اىل اإحدى ال�رسكات اخلا�صة �صنة 
2014 والتي مل تنطلق يف الجناز، 
الو�صي  القطاع  اأن  الوزير  قال 
وا�صتبدل  الالزمة  باملعاينة  قام 
مديرية  على  امل�رسف  الطاقم 
ال�صغال العمومية بالولية وك�صف 
مليار   550 عن تخ�صي�ص  الوزير 
�صنتيم للتكفل ب 217 كم مبختلف 
اجزاء الطريق رقم 1 ، اإىل جانب 
عني  طريق  بني  الرابطة  املقاطع 
قزام وتني زواتني ومترنا�صت وبني 

عني قزام ومترنا�صت.
الطريق  يظل  الوزير  وح�صب 
الوطني رقم 1 ور�صة مهمة، اأين مت 
منح ا�صارة النطالق لـ 3 موؤ�ص�صات 

عمومية �رسعت يف اجناز اأكرث من 
بعد  املحور  هذا  على  كم   200
ت�رسرا،  املقاطع  اأكرث  حتديد 
رقم  الوطني  الطريق  جانب  اإىل 
3 بطول 60 كم، والذي �صجلت به 
عدة مقاطع بطول اإجمايل يقدر بـ 
الطريق  ذلك  اإىل  ي�صاف  كم.   14
الوطني رقم 53، حيث مت الرتخي�ص 
بالنطالق يف اأ�صغال اإعادة تهيئته 
عموميتني  موؤ�ص�صتني  ت�صخري  ومت 
ولية  م�صتوى  على  ويتم  لالإجناز، 
منه  الثاين  ال�صطر  اجناز  اليزي 
بن�صبة بلغت 8 يف املائة اإىل جانب 
الطريق الولئي رقم 2 الذي بلغت 

غليزان:�س  احلاجن�صبة تقدم الأ�صغال به 79 %.

ك�صفت وزيرة الربيد وتكنولوجيات 
الإعالم و الت�صال هدى فرعون 
توظيف  م�صابقة  فتح  عن 
اجلزائر  اإت�صالت  �رسكة  يف 
�صوؤال  عن  ردها  الوزيرة،لدى 
يو�صف  الربملاين  لنائب  �صفوي 
امل�صتقبل،  حزب  عن  بكو�ص 

قالت اأنه من املنتظر اأن توظف 
موؤ�ص�صة ات�صالت اجلزائر، اأكرث 
 2019 نهاية  �صاب،   5000 من 
الوزيرة  وح�صب   2020 وبداية 
حت�صني  �صمن  من  ذلك  فاإن 
ات�صال  موؤ�ص�صة  لأكرب  اخلدمات 

يف اجلزائر.

ات�سالت اجلزائر 

توظيف 5000 �ساب يف 
نهاية 2019

الأمنية  امل�صالح  متكنت 
بثالث  الإطاحة  من  مب�صتغامن 
ال�رسي  الإبحار  لتنظيم  �صبكات 
منذ  الإ�صبانية  ال�صواحل  نحو 
اجلاري،  جانفي   �صهر  بداية 
ح�صبما ا�صتفيد اأم�ص اجلمعة من 

م�صدر اأمني.
واأو�صح امل�صدر اأن هذه العمليات 
املتفرقة، التي متت باإقليم بلدية 
م�صتغامن، مكنت من توقيف ثالث 
غري  للهجرة  رئي�صيني  منظمني 
ال�رسعية عن طريق البحر و�صبعة 
هذه  وتدبري  تنظيم  يف  متورطني 
الرحالت ال�رسية وجاءت العملية 
الأوىل بناءا على معلومات وردت 
اأن  مفادها  اجلنائية  الفرق  اإىل 
ترتاوح  الأ�صخا�ص  من  عدد 
�صنة   56 و   31 بني  ما  اأعمارهم 
وبع�صهم م�صبوق ق�صائيا يقومون 

ال�رسي،  الإبحار  بتنظيم عمليات 
بينت  كما  ذاته  امل�صدر  ي�صيف 
الرئي�صي  املنظم  اأن  التحقيقات 
وهو  �صنة(   31( ال�صبكة  لهذه 

بحري مقيم 
مب�صتغامن يقوم بتجنيد 4 اأ�صخا�ص 
اآخرين لقتناء القارب واملحرك 
باملر�صحني  ويلتقي  والبنزين 
للهجرة الذين ينحدرون من عدة 
الر�صد  عمليات  وبعد  وليات 
من  الأمن  قوات  متكنت  والتتبع، 
كانت  التي  ال�صبكة  بهذه  الإيقاع 
م�صتغامن  وليات  عرب  تن�صط 
ومع�صكر ووهران ومت اإجناز ملف 
ق�صائي �صد املتورطني واإحالتهم 

للعدالة، ي�صيف نف�ص امل�صدر.
من  امل�صالح  ذات  متكنت  كما 
و�صع حد لن�صاط �صبكة ثانية كانت 
التوا�صل  �صبكات  با�صتغالل  تقوم 

لتنظيم  )الفاي�صبوك(  الجتماعي 
مايل  مبلغ  مقابل  الرحالت  هذه 
و150  األف   120 بني  مبا  يرتاوح 
األف دج لل�صخ�ص الواحد، ي�صيف 
املنظم  وكان  الأمني  امل�صدر 
�صنة(   35( ال�صبكة  لهذه  الرئي�صي 
يقوم بعر�ص خدماته على ح�صاب 
قبل  الفاي�صبوك  ب�صبكة  اإلكرتوين 
حتديد  من  املحققون  يتمكن  اأن 

هويته مب�صاعدة 
مبكافحة  اخلا�صة  الفرقة 
وتوقيفه  اللكرتونية  اجلرمية 

مبدينة م�صتغامن.
املوقوف،  اأن  التحقيقات  وبينت 
ب�صدد  كان  ق�صائيا،  م�صبوق  وهو 
تنظيم رحلة اإبحار �رسي بالتواطوؤ 
مع �رسيكه وهو بحري )31 �صنة(. 
�صيد  قارب  ا�صرتجاع  مت  كما 
ومبلغ  ح�صان   40 بقوة  وحمرك 

وبعد  دج  األف   70 ب  يقدر  مايل 
�صدر  للعدالة  املوقوفني  تقدمي 
ثالث  بال�صجن  حكم  حقهما  يف 
غرامة  وبدفع  نافذة  �صنوات 
دج مع  األف  مالية مقدرة ب 200 
وجاءت  املحجوزات  م�صادرة 
امل�صدر  -ي�صيف  الثالثة  العملية 
الأمني- بعد بالغ تلقته امل�صالح 
اأحد  تعر�ص  مفاده  الأمنية 
�صيد  قارب  ل�رسقة  الأ�صخا�ص 
للهجرة  وا�صتعماله  تهيئته  بهدف 

غري  ال�رسعية.
بتوقيف  الأمنية  الفرق  وقامت 
 31( الق�صية  هذه  يف  متورطني 
للجهات  وتقدميهما  �صنة(  و40 
الق�صائية مبحكمة م�صتغامن، فيما 
لإلقاء  م�صتمرة  الأبحاث  تزال  ل 
املتواجد  �رسيكهما  على  القب�ص 

يف حالة فرار، كما اأ�صري اإليه.

اأحمد باحلاج 
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املبادرة  هذه  عن  االعالن  مت  و 
»ت�سيري  حول  ملتقى  اأعقاب  يف 
احل�رضي..  النقل  موؤ�س�سات 
التكوينية  البيئة  و  اللوج�ستيك 
و   15 بني  ما  الفرتة  خالل  نظم   «
املدراء  ن�سطه  اجلاري  يناير   17
املوؤ�س�سات  اإطارات  و  العامون 
�سبه  و  احل�رضي  للنقل  العمومية 
وزارة  من  اإطارات  و  احل�رضي 
و  النقل  و  العمومية  االأ�سغال 
و  اجلزائر  لوالية  النقل  مديرية 
للنقل  املنظمة  ال�سلطة  اإطارات 
و  العا�سمة  للجزائر  احل�رضي 

ممثلي ال�رضيك االجتماعي.
العمومية  االأ�سغال  اأو�سح  وزير  و 
الذي  زعالن  الغني  عبد  النقل  و 
عن  االإعالن  مرا�سم  ح�رض 
اجلديد,  املجمع  هذا  تاأ�سي�س 
بتوحيد  �سي�سمح   االأخري  هذا  اأن 
العمومية  املوؤ�س�سات  جهود 
املعنية خ�سو�سا يف جمال اقتناء 
احلافالت و قطع الغيار و التاأمني 

و التكوين.
م�سوؤولو  �سدد  جانبهم   من 
�سبه  و  احل�رضي  النقل  موؤ�س�سات 

الرتاب  عرب  النا�سطة  احل�رضي 
امللتقى,  هذا  ختام  يف  الوطني 
على اأهمية الدور الذي تلعبه هذه  
اليومية  احلياة  يف  املوؤ�س�سات  
للمواطنني كونها ت�سهم يف ت�سهيل 

تنقالتهم .
هذه  باأن  امل�ساركون  اأ�ساف  و 
لدى  ناجعة  اآلية   « املوؤ�س�سات 
ل�سمان  العمومية  ال�سلطات 
املعايري  وفق  العمومية  اخلدمة 
املعمول بها عامليا و لتكون اأي�سا 
يف  اخلوا�س«و  للمتعاملني  قدوة 

على  التاأكيد  مت  ال�سياق  نف�س 
هذه  على  املحافظة  وجوب 

املكت�سبات و العمل على 
العمومي  النقل  جاذبية  رفع 
املروري  االزدحام  من  للتقلي�س 
باحرتام  البيئة  على  املحافظة  و 
و اإتباع قواعد الت�سيري ال�سليمةمن 
القواعد مت ذكر �رضورة  بني هذه 
قواعد  احرتام  على  ال�سهر 
�سمان  و  ال�سيانة  و  اال�ستغالل 
مع  متوا�سلة  ب�سفة  اخلدمة 
الرتكيز ح�سن املعاملة مع الزبائن 

كما حث امل�ساركون يف هذا اللقاء 
الت�سيري  تكري�س  �رضورة  على 
العقالين للموارد الب�رضية واملالية 
االأن�سطة  تنويع  و  للموؤ�س�سات 
للح�سول على موارد مالية اإ�سافية 
اىل  اللجوء  تقلي�س  بالتايل  و 
تعزيز  عن  ف�سال  الدولة,  ميزانية 

احلوار مع ال�رضيك 
و  االأزمات  لتفادي  االجتماعي 
اإر�ساء اال�ستقرار و دعا امل�ساركون  
الب�رضي  العن�رض  اإيال  اإىل  اأي�سا  
اأولوية يف برامج الت�سيري من خالل 
دعمه و تعزيزه بربامج تكوينية يف 

خمتلف جماالت الن�ساط املهني
 لالإ�سارة, تبلغ احلظرية االإجمالية 
امل�سافرين  نقل  حلافالت 
 1.611 الوطني  امل�ستوى  على 
احلظرية  احت�ساب  دون   حافلة 
املوؤ�س�سة  قبل  من  امل�ستاأجرة 
 300( احل�رضي  للنقل  العمومية 
النقل  موؤ�س�سة   من  و  حافلة( 
و  حافلة(   100( لوهران  احل�رضي 
العمومية  املوؤ�س�سات  متكنت  قد 
احل�رضي  �سبه  و  احل�رضي  للنقل 
النا�سطة عرب الوطن من نقل  اأكرث 
من 200  مليون م�سافر خالل �سنة 

 . 2018

خالل 2018  

معدل النمو االقت�سادي للجزائر 
بلغ 2,3 باملائة 

بلغ حجم النمو االقت�سادي الفعلي للجزائر خالل العام الفارط  3ر2 باملائة 
كان  و  لوزارة املالية  باملائة يف 2017  ح�سب معطيات موؤقتة  مقابل 4ر1 
بلغ  و  باملائة    4 بـ  منو  ن�سبة  حتقيق  توقع  قد   2018 ل�سنة  املالية  قانون 
دوالر  مليار  3ر178   ) دج  مليار  5ر509.20   للجزائر  اخلام  املحلي  الناجت 
( خالل 2018 مقابل 1ر594. 18 مليار دج ) 6ر167 مليار دوالر( يف 2017 
ح�سبما علم لدى  وزارة املالية و بالن�سبة للناجت املحلي اخلام خارج قطاع 
املحروقات فقد �سجل منوا بـ 4 باملائة خالل 2018 مقابل 2ر2 باملائة يف 
اأرقام الوزارة  و ح�سب ذات امل�سدر فان معدل �سعر برميل  2017 ح�سب 
بـ 43ر72 دوالرا خالل 2018 مقابل  الت�سدير قدر  النفط اجلزائري عند  
71ر52 دوالر يف 2017و بلغ معدل �رضف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر 
نحو 62ر116 دج خالل 2018 مقابل 96ر110 دج  خالل العام 2017  بينما بلغ 
معدل �رضف الدينار اجلزائري مقابل اليورو 69ر137 دج مقابل 32ر125 دج 
يف 2017 وبلغت ن�سبة الت�سخم 27ر4 باملائة خالل 2018 مقابل 59ر5 باملائة 
يف 2017 ي�سيف ذات امل�سدر و كان قانون املالية ل�سنة 2018 يتوقع ن�سبة 

ت�سخم بـ 5ر5 باملائة . 

�سندوق ال�سمان الجتماعي

تعوي�ض 13 مليون يوم عطل 
مر�سية يف 2018

ك�سف املدير العام لل�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي للعمال االإجراء تيجاين 
ح�سان هدام باجلزائر العا�سمة اأن العطل املر�سية كلفت ال�سندوق 16 مليار دج 
خالل العام املن�رضم, معتربا اأن هذه العطل اأ�سبحت ت�سكل �سببا يف اختالالته 
املالية واأو�سح هدام يف جل�سة ا�ستماع حول كيفية عمل وت�سيري ال�سندوق اأمام 
اأع�ساء جلنة ال�سحة وال�سوؤون االجتماعية والعمل والتكوين املهني باملجل�س 
 2018 �سنة  ت�سجيلها  مت  مر�سية  عطلة  مليون  من  اأكرث   « اأن  الوطني  ال�سعبي 
داعيا  دج«,  مليار   16 ال�سندوق  بذلك  مكلفة  يوم  مليون   13 تعوي�ساتها  فاقت 
اإىل »�رضورة مكافحة التحايل يف احل�سول على هذه العطل التي تعد من بني 

االأ�سباب الرئي�سية لالختالالت املالية 
لل�سندوق«.

و يف هذا ال�سياق ابرز اأن ال�سندوق و�سع اآليات يف هذا ال�ساأن �سمحت --كما 
االإدارية عن طريق  املراقبة  تعزيز  مع  املر�سية  العطل  بع�س  برف�س  قال-- 
و�سمان  لل�سندوق  املالية  التوازنات  على  احلفاظ  بغر�س  عميق  برنامج  تبني 
دميومته, م�سددا على اأن هذا امل�سعى » يعترب م�سوؤولية م�سرتكة ق�سد االنخراط 
يف ال�سيا�سة املنتهجة من قبل ال�سلطات العليا للبالد الرامية اىل احلفاظ على 

ال�سلم االجتماعي من خالل املنظومة الوطنية للحماية االجتماعية«.
وذكر نف�س امل�سوؤول اأن عدد امل�ستفيدين من اداءات  ال�سمان االجتماعي بلغ 
39 مليون م�ستفيد من بينهم اأزيد من 12 مليون موؤمن اجتماعيا, م�سجال توازنا 
يف ما بني مداخيل ال�سندوق التي بلغت 440 مليار دج ونفقاته التي قدرت ب414 
مليار دج خالل �سنة 2018, يف حني قدرت نفقات االدوية لوحدها ب 200 مليار 
دج ويف اإطار اجلهود الرامية اإىل تر�سيد النفقات اأكد هدام انه مت تقلي�س عدد 
املر�سى امل�ستفيدين من العالج خارج الوطن �سيما امل�سابني باأمرا�س القلب 
عرب  القلب  وجراحة  مر�س  عيادات  خمتلف  يف  بهم  املتكفل  عدد  بلغ  حيث 

الوطن 800 مري�س بتكلفة مالية قدرت ب اأزيد من 3 ماليري دج .
»�سيتم  فانه  االجتماعية  للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق  العام  املدير  وح�سب 
تو�سيع ا�ستعمال بطاقة ال�سفاء اىل جراحة القلب وت�سفية الدم الحقا », مربزا 
ال�سنة  باأمرا�س مزمنة  باأكرث من 3 ماليني مري�س م�ساب  تكفل  ال�سندوق  اأن 
دفع  وانه مت  بطاقة  مليون  املنجزة جتاوز 14  البطاقات  وان عدد  املن�رضمة 

569 مليون فاتورة الكرتونية منذ 2006 .
كما مت يف 2018 مراقبة اأكرث من 79 األف رب عمل مع ت�سجيل 180 األف خمالفة 
)عدم ت�رضيح بالعمل وبالعامل وت�سجيل جزئي باالأجور...( ليقدر بذلك املبلغ 
امل�ستحق املقيد مبا يقارب 16 مليار دج  ويف رده من جهة اخرى على ان�سغاالت 
بع�س اأع�ساء اللجنة بخ�سو�س قائمة االأدوية املعو�سة , اأو�سح هدام اأن اجلزائر 
» تعترب من الدول القالئل التي تعو�س ب�سفة وا�سعة مر�ساها », م�سريا اإىل وجود 

4500 نوع من االأدوية التي يتم تعوي�سها من قبل ال�سمان االجتماعي«.
االلكرتونية  الطبية  بالبطاقة  العمل  تعميم  �سيتم  باأنه  امل�سوؤول  ذات  اأكد  كما 
العمومية وع�رضنتها وكذا  كاإجراء من �سانه حت�سني اخلدمة  العام  خالل هذا 
اأن  اللجنة على  اأع�ساء  اأمام  بذوي االحتياجات اخلا�سة و�سدد  االمثل  التكفل 

التحديات الكربى التي يعرفها ال�سندوق 
»ت�ستدعي منا جميعا احلفاظ على املكا�سب التي حققها لبلوغ منظومة متينة 
قوامها العدالة االجتماعية و تقدمي اخلدمات اإىل عدد كبري من �رضائح املجتمع«, 
قائال بان ال�سندوق »هو العمود الفقري للحماية االجتماعية والو�سيلة املثلى 
للت�سامن الوطني وهي خيارات تعمل ب�سكل وا�سح يف تر�سيخ العدالة االجتماعية 
كما هي اآلية اأ�سا�سية من اجل احلفاظ على ال�سلم االجتماعي وتوفري االأجواء 
االجتماعي  ال�سمان  منظومة  اآن  قائال  اأو�سح  و  االقت�سادي  للنمو  املنا�سبة 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بتظافر جهود كافة االطراف يف اطار احلوار االجتماعي 
الذي ي�سمح بتح�سني م�ستمر ملوؤ�رضات التنمية االقت�سادية واالجتماعية عالوة 
بالتوازنات  امل�سا�س  �سانها  من  التي   ال�سلبية  املمار�سات  لكل  الت�سدي  على 

املالية للمنظومة املالية لل�سمان االجتماعي«.

م.�س

اأكد امل�ست�سار مبجمع �سوناطراك, 
باجلزائر  اأونوغي  فرحات 
امل�رضوع  متويل  اأن  العا�سمة 
ال�ستغالل  املندمج  ال�سخم 
البالد,  الفو�سفات ب�رضق  وحتويل 
واملقدر ب6 مليار دوالر, ت�سمنه 
بنوك �سينية يف حدود 80 باملائة 
وخالل يوم درا�سي حول حاجيات 
هذا امل�رضوع ال�سخم من املوارد 
اأونوغي  اأو�سح  املوؤهلة,  الب�رضية 
حاليا  يجرون  الذين  ال�رضكاء  اأن 
اطالق  اأجل  من  مفاو�سات 
يعتزمون  امل�سرتكة,  �رضكتهم 
ال�سينية  البنوك  اإىل  اللجوء 
الثمانني  ن�سبة  على  للح�سول 
ال�رضوري  التمويل  من  باملائة 
بالع�رضين  هم  يتكفلوا  اأن  على 

باملائة املتبقية. 
املوقعة  التفاهم  مذكرة  وح�سب 
نوفمرب  يف  امل�رضوع  �رضكاء  بني 
�رضكة  فاإن  بتب�سة,  املا�سي 
جممع  من  )فرع  اأ�سميدال 
باملائة   34 متتلك  �سوناطراك( 
من ح�س�س هذا املركب املندمج 
الفو�سفات,  وحتويل  ال�ستغالل 
مناجم  باملائة ملجمع   17 مقابل 
جمموع  اأي  )منال(  اجلزائر 

اجلزائري  للطرف  باملائة   51
اأن  امل�سوؤول  ذات  اأ�ساف  ,و 
يحوز  الذي  ال�سيني  الطرف 
ي�سم  املتبقية  باملائة   49 على 
 )Citic( »�سيتيك«  كل من جممع 
)الذي  احلرير  طريق  و�سندوق 
اأن�ساأته ال�سني يف 2014( و�سندوق 
التنمية ال�سيني-االفريقي, ا�سافة 
اإىل خبري تكنولوجي �سيتم اختياره 

قريبا من قبل ال�رضكاء.
واأ�سار م�ست�سار جممع �سوناطراك 
املكلف من قبل احلكومة باإجراء 
الطرف  با�سم  املفاو�سات 
اجلزائري اإىل اأن »املفاو�سات من 
بلغت  خمتلطة  �رضكة  ان�ساء  اأجل 
جهته,  من  جدا«  متقدمة  مرحلة 
العام  املدير  الرئي�س  اأو�سح 
ال�رضيف  الطاهر  »منال«,  ملجمع 

زرارفة يف 
ت�رضيح لل�سحافة اأن هذه ال�رضكة 
ترى  اأن  املقرر  من  املختلطة 
من  االأول  ال�سدا�سي  خالل  النور 
عام 2019, وهذا بعد ا�ستكمال كل 
االإجراءات القانونية ال�رضورية ال 
مبجل�س  املتعلقة  تلك  �سيما 
هذه  و�ستعكف  الدولة  م�ساهمات 
ال�ستة  خالل  املختلطة,  ال�رضكة 

على  ان�سائها,  تلي  التي  اأ�سهر 
واختيار  الالزمة  االأموال  ح�سد 
والتموين  الهند�سة  يف  متعامل 

والبناء. 
التي  االأ�سغال  اأن  زرارفة  واأ�ساف 
اأن  يفرت�س   ,2019 يف  �ستنطلق 
على  موؤكدا  �سهرا,   42 ت�ستغرق 
»الطبيعة املعقدة« للم�رضوع الذي 
به  مرتبطة  حتتية  بنى  �سيتطلب 
)مثل تو�سعة ميناء عنابة وحمطات 
�سكة  وخطوط  البحر  مياه  حتلية 
تكلفتها  تقدر  والتي  حديدية...(, 
دينار  مليار  ب790  االجمالية 
وميتد امل�رضوع ال�سخم املندمج 
الفو�سفات  وحتويل  ال�ستغالل 
خم�سة  على  الطبيعي  والغاز 
ي:  اجلزائري  ال�رضق  من  واليات 
والطارف  اأهرا�س  و�سوق  تب�سة 
غري  اأثار  مع  وعنابة  و�سكيكدة 
املجاورة  الواليات  على  مبا�رضة 
واأم  وق�سنطينة  وجيجل  )قاملة 

البواقي 
يتوزع  كما  والوادي(  وخن�سلة 
مواقع  اأربع  على  امل�رضوع 
رئي�سية, وهي مناجم بالد احلدبة 
وبئر العاتر )تب�سة(, واأر�سية وادي 
واأر�سية  اأهرا�س(  )�سوق  الكربيت 

وميناء  )�سكيكدة(  ال�سود  حجر 
املركب  لهذا  و�ستكون  عنابة 
تطوير  على  معتربة  انعكا�سات 
ال�سيما  االقت�سادية  الن�ساطات 
�سغل  من�سب   13.500 ا�ستحداث 
االجناز  ور�سات  حاجيات  ل�سد 
ملرحلة  مبا�رض  من�سب  و2.900 
اال�ستغالل ح�سب درا�سة امل�رضوع 
مكاتب  ثالثة  اأجنزتها  التي 
وفرن�سية  )اأملانية  متخ�س�سة 

وهندية(. 
عمل  جمموعة  تن�سيب  مت  وقد 
ممثلي  من  التوايل  على  تتكون 
واملناجم  ال�سناعة  وزارات 
من  املهنيني  والتعليم  والتكوين 
االحتياجات  جممل  اإح�ساء  اأجل 
لتج�سيد  املوؤهالت  حيث  من 
واعداد  ال�سخم  امل�رضوع  هذا 
خمططات تكوين لتلبية احتياجاته 

من املوارد الب�رضية. 
تا�سع  حاليا  اجلزائر  وتعترب 
عامليا  للفو�سفات  منتج  بلد 
�سنة  منتج  طن  مليون  ب4.0 
من  هام  مكمون  ومتتلك   .2017
عامليا,  بلد  كثالث  االحتياطات 
واملقدر  وال�سني,  املغرب  بعد 

ب2.200 مليون طن. 

م�سروع الفو�سفات ال�سخم بتب�سة

ا�ستحداث 13.500 من�سب �سغل
.      اجلزائر تا�سع بلد منتج عامليا

611 حافلة م�ستغلة 300 حافلة م�ستاأجرة

هيكل تنظيمي جديد ملوؤ�س�سات النقل 
احل�سري و �سبه احل�سري 

مت باجلزائر الإعالن عن تاأ�سي�س جممع ذي منفعة م�سرتكة ي�سم موؤ�س�سات النقل احل�سري و �سبه احل�سري 
النا�سطة على امل�ستوى الوطني, ما من �ساأنه اأن يوحد جهود هذه املوؤ�س�سات يف خمتلف املجالت �سيما اقتناء 

احلافالت و قطع الغيار و التاأمني و التكوين و بالتايل التقلي�س من التكاليف مع ال�ستفادة البينية من 
خمتلف اخلربات.
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الفالحية  الغرفة  رئي�س  اأكد 
الفالحة  قطاع  اأن  بورقلة 
بالوالية   يعي�س حالة ركود بدليل 
املقدمة  واالإح�صائيات  االأرقام 
املرتبة  حتتل  الوالية  اأن  حيث 
االإنتاج  حيث  من  وطنيا    13 الـ 
للمبلغ  بالن�صبة  اأما   ، الزراعي 
بـ  الذي جتنه الفالحة فقد قدر 
30 مليار دينار �صنويا ، ومن بني 
ن�صاطا  ت�صهد  التي  ال�صعب  اأهم 
احلبوب  زراعة  �صعبة  هي  وا�صع 
وكذا  املحورية  املر�صات  حتت 
التمور  اإنتاج  و  النخيل  زراعة 
هذه االأخرية التي تعاين من عدة 
ظاهرة  اأبرزها  من  لعل  م�صاكل 
»النز«  ال�صطحية  املياه  �صعود 
عني  مناطق   من  بكل  وهذا 
مو�صى ، احلجرية ، العالية وقوق 
باملقاطعة االإدارية تقرت اإ�صافة 
بعني  وعجاجة  ال�صط  ملنطقتي 

البي�صاء بدائرة �صيدي خويلد .
�صجلنا  فقد  ذلك  رغم  لكن 
بع�س  اأن  ي�صيف ذات املتحدث 
على  للوجود  بزرت  التي  ال�صعب 
غرار �صعبة تربية الدواجن والتي 
االآونة  ن�صاطا مكثفا هذه  ت�صهد 
من طرف جمموعة من املربني 
والذين يعانون بدورهم من غالء 
»الفلو�س«  وال�صو�س  االأعالف 

هذا االأخري ال يتوفر مبقر الوالية 
وكذا   ، حا�صنة  غياب  بدليل 
�صعبة تربية النحل واإنتاج الع�صل 
، كما الحظنا موؤخرا �صعبة تربية 
اخليول التي ت�صهد ن�صاطا بارزا 
يف هذه االآونة ويعود هذا الف�صل 
الفالحية  الغرفة  تبذله  ما  اإىل 
فالحي  واإر�صاد  مرافقة  من 
اإىل  االن�صغاالت  بنقل  والتكفل 
راأ�صها  وعلى  امل�صتويات  ارقي 
عن  ناهيك   ، الو�صية  الوزارة  
ت�صهد  التي  اخل�رضاوت  �صعبة 
ازدهارا كبريا ومن اأهم اقطابها 
منطقة عني مو�صى بلدية �صيدي 
خويلد وبلدية انقو�صة واحلجرية 
وقا�صي طويل الذي يعترب قطب 
اخل�رضوات  النتاج  كبري  فالحي 
منطقة  وكذا  بامتياز  واحلبوب 
الرمثة واخلفيف »اخلزانة »التي 
بامتياز  فالحي  قطب  تعترب 
، كما �صهدت  النتاج احلم�صيات 
انطالقة  الزيتون  زراعة  �صعبة 
وهذا  ملمو�س  ون�صاط  �رضيعة 
على �صبيل الذكر مبنطقة قا�صي 
�صماعيل  طويل مبزرعة عموري 
اأ�صجار  بزراعة  قام  الذي 
 380 م�صاحة  على  الزيتون 
هكتار ،وعددها 150األف �صجرة 
رمان  �صجرة  األف   20 و  زيتونة 
األف  األف �صجرة تني و 12  و 20 
�صجرة لوز و10 مر�صات حمورية 

اإال   ، هكتار   30 الـ  م�صاحة  ذات 
ت�صهد  تزال  ال  التي  ال�صعبة  اأن 
ورقلة  بوالية  انعدام  و�صبه  ركود 
وانتاج  االأبقار  تربية  �صعبة  هي 
ن�صطة  جد  كانت  التي  احلليب 
والتي  املا�صية  ال�صنوات  عرب 
اأثقل كاهلها ووارها عن الوجود 
م�صكل ت�صويق مادة احلليب الذي 
اآنذاك حال  املربون  له  يجد  مل 
و�صوقا يقدم اإليه منتجاتهم ، كما 
اأن هناك �صعبة جديدة االآن تربز 
للوجود وهي تربية االأرانب التي 
عرب  مكثف  �صبه  ن�صاطا  ت�صهد 

تراب الوالية .
رئي�س  رفع  فقد  ثانية  جهة  من 

الغرفة الفالحية من منرب يومية 
اإعادة  اأجل  من  التما�س  الو�صط 
الفالحي  الدعم  برنامج  تفعيل 
فخامة  طرف  من  امل�صطر 
عبد  ال�صيد  اجلمهورية  رئي�س 
�صنة2009  يف  بوتفليقة  العزيز 

والذي مي�س كل ال�صعب .
اأخر ك�صف بوزياين  وعلى �صعيد 
مل  االأرا�صي  توزيع  عملية  اأن 
تتوقف بل هناك مبا�رضة لعملية 
تطهري االأرا�صي الفالحية وهذا 
بتعليمة وزارية م�صرتكة حيث مت 
األف   145 يقارب  ما  ا�صرتجاع 
توزيعها  يعاد  اأن  على    ، هكتار 

من جديد خالل هذه االأ�صهر 

قال رئي�س الغرفة الفالحية بوالية 
يف   ، بوزياين  �صكري  عقبة  ورقلة 
انعدام  اأن  معنا  حديثه  معر�س 
واهرتاء  الفالحية  الكهرباء 
التماطل  وكذا  الريفية  امل�صالك 
اأ�صبح  العقود  حترير  يف  الكبري 
التقدم  دون  يحول  هاج�صا  ي�صكل 

الفعلي للقطاع بالوالية .
يف   ، بوزياين  �صكري  عقبة  اأكد   
هم  اأ  من  اأن  معنا  حديثه  خ�صم 
انتعا�س  التي حتول دون  العراقيل 
مت   ، بورقلة  الفالحي  القطاع 
رئي�صية  حماور  اأربع  يف  تلخي�صها 
انعدام  �صبه  مقدمتها  يف  تاأتي 
الكهرباء الفالحية عرب املحيطات 
امل�صالك  انعدام  وكذا  الفالحية 
 ، وجدت  اإن  ورداءتها  الفالحية 
يف  الكبرية  االطالة  اإىل  اإ�صافة 
من  امل�صتفيدين  عقود  حترير 
جتهيز  عدم  ،وكذا  االأرا�صي 
اإطار  يف  املمنوحة  املحيطات 
ن�صيان  دون   ، الفالحي  االمتياز 
كالتاأخر  الثانوية  املعيقات  بع�س 
يف االإجراءات االإدارية و الت�صويات 
من  ح�ص�صهم  الفالحيني  ومنح 
اأوقاتها  يف  الكيمياوية  االأ�صمدة 
املحددة ، كما اأن م�صكل الت�صويق 
االن�صغالية  املحاور  اأكرب  من  يعد 
وكانت  الفالح  كاهل  اأثقلت  التي 
بع�س  عزوف  يف  املبا�رض  ال�صبب 
الن�صاط  ممار�صة  على  الفالحيني 

الفالحي .
ذات  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
برنامج  توقيف  اأن  املتحدث 
عاد  االأخرية  االأونة  يف  الدعم 
�صعبة احلبوب مل ي�صجع الفالحني 
هذا  لولوج  منهم  ال�صباب  وخا�صة 

الن�صاط .
رئي�س  اأو�صح  فقد  ثانية  من جهة 
الغرفة الفالحية بورقلة اأنه ح�صب 
املعلومات الواردة اليهم اأن حميط 
حا�صي ميلود الغربي الذي اإن�صائه 
وتوزيعه وبعد عملية التوتيد ن�صبت 
فو�صى كبرية جدا بني امل�صتفيدين 
�صدور  مت  االأخري  هذا  اأثر  وعلى 
ورقلة   والية  وايل  ال�صيد  قرار من 
حلد  الذي  املحيط  هذا  بتجميد 

االآن مل يطراأ عليه اأي جديد .
حمل  فقد   ، اآخر  �صعيد  وعلى 
بوالية  الفالحية  الغرفة  رئي�س 
يف  بوزياين  �صكري  عقبة  ورقلة 
املوارد  معنا  حديثه  معر�س 
للتطهري  الوطني  املائية والديوان 
م�صوؤولية تبعات العواقب الوخيمة 
التي قد تنجر عن تبعات التماطل 
الفالحية  املحيطات  انت�صال  يف 
وهو  املياه   �صعود  ظاهرة  من 
ب�صكل كبري يف  �صاهم  الذي  االأمر 
الق�صاء على اأالف النخيل و حتول 
من  برك  اإىل  الزراعية  االأرا�صي 

املياه .
اأحمد باحلاج 

الفالحية  الغرفة  رئي�س  نفى   
تروج  التي  ال�صائعة  بورقلة 
الب�صيط  املواطن  حرمان  حول 
االأرا�صي  من  اال�صتفادة  من 
الفالحية ، م�صيفا  اأن االأرا�صي 
الأ�صحاب  متنح  التي  ال�صا�صعة 
يقومون  الذين  واالأموال  النفوذ 
ويقدمون  احلقيقي  باال�صتثمار 
القيمة امل�صافة الفالحي بوالية 

ورقلة .
معر�س  يف  بعدها  ليذهب   
اأن  التاأكيد على  اإىل  حديثه معنا 
اال�صت�صالح مينح للم�صتفيد الذي 
من  عليها  موقع  اتفاقية  يوقع 
طرف جمال�س ال�صعبية البلدية ، 
وتهيئة  بتجهيز  فيها  يلتزم  حيث 
القطعة على عاتقه ليكون له حق 
ومتليكها  الفا�صخ  ال�رضط  رفع 
اإياه بعد اال�صت�صالح املبا�رض ويف 
واأق�صاها  اأ�صهر   06 ادانها  مدة 
05 �صنوات ، ومن ثم يكون لدولة 
حق ا�صرتجاعها اذا مل ت�صت�صلح 
االمتياز  اأما   ، املدة  هذه  خالل 
فهي قطعة اأر�س متنح للم�صتفيد 
ويكون  �صنة   40 كل  يجدد  بقعد 

جتهيز  الدولة  عاتق  على 
وال  االأرا�صية   والقطع  املحيط 
عنها  يتنازل  اأن  للم�صتفيد  ميكن 
اإال  اأو يقوم ببيعها وال توؤل لغريه 
يف حالة واحدة وهي الوفاة حيث 
حتول اىل الورثة ، اأما اال�صتثمار 
فيكون مبنح قطع اأرا�صي �صا�صعة 
للم�صتثمرين الذين ياأخذون على 
والتهيئة  التجهيزات  كل  عاتقهم 
وال يطالبون الدولة باأي �صيء بعد 
ح�صولهم على االأر�س ، واأ�صاف 
الغرفة  اأن  بوزياين  �صكري  عقبة 
امل�صتثمرين  قدوم  �صجعت 
جللبهم  جاهدين  ون�صعى  الكبار 
الوايل  ال�صيد  اأن  كما   ، للوالية 
عند  تلقى  ر�صيدة  �صيا�صة  ينتهج 
الر�صى  و  القبول  كل  امل�صوؤولني 
االأرا�صي  هذه  منح  اأن  حيث 
من  جنني  الكبار  للم�صتثمرين 
لل�صباب  اإن�صاء حميطات  خاللها 
امل�صتثمرات  هاته  من  بالقرب 
االإمكانات  كل  من  لي�صتفيدوا 
التي ينجزها هوؤالء امل�صتثمرين 

الكبار .
اأحمد باحلاج 

ك�سف رئي�س الغرفة الفالحية بولية ورقلة عقبة �سكري بوزياين ، خالل نزوله �سيف على منتدى يومية 
»الو�سط » باملكتب اجلهوي بورقلة ،اأن قطاع الفالحة بالولية ل يزال بعيد عن امل�ستوى املطلوب مقارنة 

باملقومات و�سا�سعة م�ساحة الولية ، كما حتدث �سيفنا باإ�سهاب عن العراقيل التي تواجه هذا القطاع 
املعمول عليه لإنهاء التبعية لقطاع املحروقات الذي تهاوت اأ�سعاره يف البور�سات العاملية .

رئي�س الغرفة الفالحية بورقلة عقبة �سكري بوزيان ملنتدى الو�سط 

اأحمد باحلاج 

قطاع الفالحة يعاين بدليل 
احتالل الوالية للمرتبة 13 وطنيا 

.     حت�سيل 30 مليار دج �سنويا بعيد عن التطلعات 
.    نطالب بتفعيل برنامج الدعم 2009لفخامة رئي�س اجلمهورية  

الفالحية  الغرفة  رئي�س  ك�صف   
اأن  بوزياين  �صكري  عقبة  بورقلة 
بيع  �صالحياتها  من  لي�س  غرفته 
من  املدعم  العلف  ال�صعري  مادة 
ذات  يف  م�صيفا   ، الدولة  طرف 
قوائم  متحي�س  بعد  اأنه  ال�صياق 
تبني  املادة  هذه  من  امل�صتفيدين 
مربون  امل�صتفيدين  �صمن  من  اأن 

موتى 
بالغرفة  االأول  الرجل  اأ�صاف  و 
املتبع  املنهج  كان  اأنه   الفالحية 
املربني  قوائم  ت�صجيل  هو  �صابقا 
من طرف ال�صادة روؤ�صاء اجلمعيات 
وتقدميها اإىل مقر الغرفة الفالحية 
لتتم مراجعتها و امل�صادقة عليها 
من طرف 03 م�صالح  وهي الغرفة 

الرئي�س  يف  ممثلة  الفالحية 
يف  ممثلة  الفالحة  وامل�صالح 
الوطنية  والفيدرالية  مديرها 
ال�صيد  يف  ممثلة  املوا�صي  لرتبية 
بعدها  ليتم   ، الوالئي  املمثل 
اإىل  االإر�صال  جدول  عرب  اإر�صالها 
اجلافة  والبقول  احلبوب  تعاونية 
وعلى  موظفوها  لي�رضع  بالوالية 
ت�صجيل  يف  املدير  ال�صيد  راأ�صهم 
التعاونية  با�صم  جديدة  قوائم 
توزع على مركزين ورقلة و تقرت 
ويتم على اأثرها توزيع هذه املادة 
من  كل  ي�صمل  ملف  و�صع  بعد 
لنف�س  املحينة  املهنية  البطاقة 
ال�صنة و�صهادة الهوية امل�صتخرجة 
و�صهادة  الفالحية  الغرفة  من 

بالن�صبة  اجلدري  �صد  التطعيم 
للخيل  بالن�صبة  اأما   ، لالأغنام 
ب�صهادة  مرفوقة  القائمة  فتكون 
�صحية من طرف ال�صيد البيطري 
طبق  وب�صورة  الفالحية  للم�صالح 
ال�صاري  اجلمعية  العتماد  االأ�صل 
�صكري  بعدها  ليذهب   ، املفعول 
باأن  اأكد  اأبعد من ذلك عندما  اإىل 
وعدة  �صعوبات  واجهت  الغرفة 
املربني  طرف  من  احتجاجات 
اأنهم  مرة  كل  يف  يوؤكدون  الذين 
من  ح�صتهم  على  يح�صلون  ال 
حمدثنا  يقول  ولهذا  املادة،  هذه 
االإداري  املجل�س  خالل  مت  فقد 
اتخاذ   2018/11/12 يوم  املنعقد 
يتوجه  املربي  اأن  مفاده  قرار 

مبا�رضة اإىل مقر الغرفة الفالحية 
وبعد ت�صجيل ا�صمه و�صحب التعهد 
هذه  بعد  اأدرج  الذي  ال�رضيف 
من  اجلمعيات  واإعفاء  املداوالت 

هذه املهمة .
رئي�س  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الغرفة الفالحية بوالية ورقلة ، اأنه 
القوائم  التحقيق ومتحي�س  خالل 
امل�صتفيدين  بني  من  باأن  تبني 
متوفون  مربون  ال�صعري  مادة  من 
اأن  املتحدث  ذات  لنا  اأكد  كما   ،
جمموعة من ال�صما�رضة تقوم ببيع 
خارج  من  مربون  اإىل  املادة  هذه 
الوالية وهذا عن طريق الت�صخيم 

الكبري الأعداد روؤو�س االإبل. 
اأحمد باحلاج 

عقبة �سكري بوزياين يخرج عن �سمته ويك�سف امل�ستور : 

النوزع ال�شعري واكت�شفنا مربني موتى 
�شمن امل�شتفيدين 

رئي�س الغرفة الفالحية بورقلة يوؤكد: 

نفى ال�سائعات التي تروج 

انعدام الكهرباء ، امل�شالك 
وتاأخر حترير العقود 

�شيا�شة الوايل �شاهمت يف انعا�ش 
اال�شتثمار الفالحي



�أهمية  تربز  �لإطار،  هذ�  ويف 
جملة  عن  �ل�صادر  �لتقرير 
 2018 عام  يف  "�لإيكونوم�صت" 
ي�صم  و�لذي  لو"،  "�لعامل  �ملعنون 
جملة من �ل�صيناريوهات �مُلتخيَّلة 
فيها:  مبا  متباينٍة  جمالٍت  يف 
�ل�صيا�صية، و�لتكنولوجية، و�لعلمية، 
وفيه  و�لتاريخية.  و�لقت�صادية، 
وترية  بت�صارع  �لتقرير  يجادل 
و�لعلمية  �لتكنولوجية  �لتطور�ت 
"�لدرونز"  ��صتخد�م  حد  �إىل 
حتت �صطح �ملاء، و�إمكانية وجود 
�أخرى.  كو�كب  للحياة على  فر�ص 
يف  �جلذري  �لتغري  عن  ناهيك 
تز�يد  مع  بالتو�زي  �لغذ�ء  طبيعة 

عدد �ل�صكان عاملًيّا.

الدرونز البحرية:

��صتخد�م  تز�يد  �لتقرير  يتوقع 
"�لدرونز �لبحرية"، بفعل �ت�صالها 
�ل�صناعية،  بالأقمار  �ملبا�رش 
�صناعتها  تكلفة  و�نخفا�ص 
مر�قبة  على  وقدرتها  وت�صغيلها، 
ومن  بعد.  عن  �ل�صيد  قو�رب 
�لأن�صطة  مر�قبة  ميكن  خاللها، 
وغري  �لقانونية،  غري  �لبحرية 
قدرة  من  لها  ملا  ا،  �أي�صً �ملرئية 
مائية  م�صطحات  مر�قبة  على 
ومتابعة  ور�صد  �صا�صعة،  وبحرية 
خمتلف �لظروف �لبيئية. ومن ثم، 
يتوقع  وعليه  قوًيّا.  ر�دًعا  ت�صكل 
تعزيز م�صائد �لأ�صماك و�حلفاظ 
على ��صتد�متها، بجانب �حلد من 

�لتلوث.
�لبحرية"  "�لدرونز  وتعتمد 
طاقة  �أو  �لأمو�ج  حركة  على 
�ل�صم�صية.  �لألو�ح  �أو  �لرياح 
�أن�صطة  �كت�صاف  وت�صتطيع 
يتم  حيث  �لقانونية؛  غري  �ل�صيد 
�لعاملي  �ل�صيد  ُخم�ص  ��صطياد 

نحو  قيمته  تبلغ  -�لذي  �ل�صنوي 
غري  ب�صكٍل  دولر-  مليار   23،5
�ل�صيادون  يتجاوز  حيث  قانوين. 
وي�صطادون  �ملقررة،  �حل�ص�ص 
�ملحمية،  �ملناطق  من  �لأ�صماك 
حمظورة،  �أ�صاليب  وي�صتخدمون 

كال�صيد باملتفجر�ت.
ا  �أي�صً �لبحرية  للدرونز  وميكن 
�لبحرية.  �مللوثات  عن  �لك�صف 
تقوم  �لتقدير�ت،  لأحد  فوفًقا 
�ألف   276 حو�يل  بتفريغ  �ل�صفن 
�ل�صامة يف  �لزيتية  طن من �ملو�د 
�لبحر عن ق�صد كل عام. �إذ ميكن 
للدرونز �لبحرية ��صتخد�م �أجهزة 
عن:  بحًثا  بعد  عن  �ل�صت�صعار 
وزيوت  و�ملذيبات،  �لوقود،  �آثار 
�ملحركات. كما ميكنها ��صتخد�م 
�صور  للتقاط  �صغرية  كامري�ت 

جوية للبقع �لزيتية. 
ميكن  �ل�صاحلية،  �ملياه  ويف 
�لعو�دم  مر�قبة  �لبحرية  للدرونز 
�لكربى،  �ل�صفن  من  �ملنبعثة 
حدود  جتاوزها  عدم  من  للتاأكد 
وميكن  بها.  �مل�صموح  �لنبعاثات 
ا معاجلة �لجتار بالب�رش،  لها �أي�صً
�لأن�صطة  �كت�صاف  خالل  من 
�لقو�رب  ذلك  يف  مبا  �مل�صبوهة، 
�لتي ل تر�صو يف �ملو�نئ �لبحرية. 
من  �لآلف  ع�رش�ت  �أن  ويعتقد 
و�إندوني�صيا،  كمبوديا،  من  �لرجال 
وتايالند،  و�لفلبني،  وميامنار، 
وفيتنام، ��صتُعبدو� على منت �صفن 
وتاأمني  هروبهم،  لتفادي  �ل�صيد، 
بعيدة  �أخرى  �صفٍن  �لإمد�د�ت من 

يف �لبحر.
لي�ص  �لبحرية"  "�لدرونز  وترتبط 
�لتكنولوجية،  بالتطور�ت  فقط 
و�صائل  تكلفة  بارتفاع  ولكن 
�لإنقاذ �لتقليدية. فعادًة ما يتكلف 
خلفر  �لبحرية  �لقطع  ت�صغيل 
 1500 بني  ما  �لأمريكي  �ل�صو�حل 
وتكلف  �ل�صاعة.  يف  دولر  و3000 
�لطائر�ت �أكرث من 10 �آلف دولر 
ل  ثّم،  ومن  طري�ن.  �صاعة  لكل 
�ملتحدة،  للوليات  حتى  مُيكن 
�ليوم، �لقيام بدورياٍت  بتكنولوجيا 
�لقت�صادية  "�ملناطق  يف  كاملة 

�لو�قعة  �ملياه  يف  �خلال�صة"، 
�صو�طئها.  بعد 200 ميل من  على 
خارج  �ملحيطات  ثلثا  تَخرج  �إذ 
لأي  �لق�صائية  �لولية  نطاق 
ميكن  �ملثال،  �صبيل  فعلى  دولة. 
للدرونز �لبحرية �لتبليغ عن �ل�صفن 
تبحر  �أو  �ملو�نئ  تتجّنب  �لتي 
�ملحمية.  �لبحرية  �ملناطق  يف 
�ل�صيد  قو�رب  ن�صف  �أن  ذلك 
�ل�رشقية  �ل�صو�حل  من  �لقريبة 
و�لغربية لإفريقيا ل تنقل مو�قعها 
للجهات �لر�صمية. وتعتمد �لدرونز 
"خو�رزميات حتليل  على  �لبحرية 
�أن�صطة  طبيعة  لتحديد  �حلركة"، 
ذلك  وي�صمل  �ملدنية.  �ل�صفن 
تهرب  �لتي  �ل�صفن  مو�قع  حتديد 

�ملخدر�ت �أو �لأ�صلحة �أو �لب�رش.
�لعتماد  تز�يد  يتوقع  و�إجماًل، 
لتعزيز  �لبحرية"  "�لدرونز  على 
�جلهود �لر�مية �إىل فر�ص �لقانون 
يف �لبحار، على �لرغم من تكلفتها 
�لباهظة، غري �أن تلك �لتكلفة �آخذة 
�لوقت،  مرور  مع  �لنخفا�ص  يف 
نظًر� ل�صرت�ك عدد من مكوناتها 

مع مكونات �لهو�تف �لذكية. 

اأر�ض بال قمر:

على �صعيد �لتطور�ت �لتكنولوجية 
�لتقرير  يطرح  ا،  �أي�صً و�لعلمية 
�صوؤ�ل �فرت��صًيّا مفاده: كيف يكون 
ويف  �لقمر؟  بدون  �لأر�ص  كوكب 
�ل�صوؤ�ل،  هذ�  على  لالإجابة  �صبيل 
�لقمر،  طبيعة  �لتقرير  تناول 
�لعلمية  �لفرت��صات  من  وجملة 
�ل�صنو�ت  يف  �لعلماء  قدمها  �لتي 
�لقمر  يتكون  له،  ووفًقا  �لأخرية. 
من  طن  تريليون  �ألف   73 من 
م�صافة  على  تدور  �لتي  �ل�صخور، 

380 �ألف كم. 
�لن�صبي  �لكرب  من  �لرغم  فعلى 

�لأخرى -على  �ل�صخرية  للكو�كب 
�لأقرب  �لزهرة"-  "كوكب  �صاكلة 
�أنها  �إل  �لأر�ص،  كوكب  حجم  �إىل 
تخلو من �لأقمار. ويعتقد �لعلماء 
��صتثنائي  ب�صكٍل  َل  تَ�َصَكّ �لقمر  �أن 
بني  �لعنيف  �لت�صادم  بفعل 
�آخر بحجم  �لأر�ص وكوكٍب �صغرٍي 
�لنظام  ن�صاأة  عقب  وذلك  �ملريخ، 

�ل�صم�صي.
وير�هن �لعلماء على �إمكانية �حلياة 
فقد  �لكون.  من  �أخرى  �أماكن  يف 
بر�ونلي"  "دونالد  من  كل  جادل 
)عامل �لفلك(، و"بيرت و�رد" )عامل 
"�لأر�ص  كتاب  يف  �حلفريات(، 
�لنادرة"، يف عام 2000، باأن �حلياة 
�مليكروبية قد تتطور ب�صهولة على 
جميع �أنو�ع �لكو�كب. ويرتبط ذلك 

جذرًيّا بالأقمار.
دون  من  باأنه،  �لبع�ص  جادل  فقد 
�لقمر، �صيكون لالأر�ص جو �صميك 
�لزهرة. وتقرتح  خانق مثل كوكب 
�لذي �صّكل  �لأثر  �أن  �لنظرية  تلك 
�ملو�د  طرد  يف  �صاعد  �لقمر 
�صكلت  �لتي  �ملتطايرة  �لكيميائية 
لالأر�ص،  �لأ�صلي  �جلوي  �لغالف 
�أدق  غالف  بوجود  �صمح  مما 
�صبقته.  �لتي  �لغاز�ت  من  بكثري 
وقد �قرتح �آخرون �أن �ملد و�جلزر 
وذلك  للحياة،  رئي�صًيّا  �رشًطا  كان 
من خالل تدفق مياه �لبحر ب�صكٍل 
تركزها يف  ثم  وتبخرها،  متقطع، 
�رشورية  كيميائية  مو�ٍد  �صورة 

للحياة. 
جادل  �لنادرة"  "�لأر�ص  ويف 
�لكوكب  باأن  و"و�رد"  "بر�ونلي" 
�لذي يخلو من �لأقمار، �صيكون له 
مناخ فو�صوي مليء بالكو�رث، مما 
يحول دون �زدهار �حلياة. وبدون 
�لقمر، �صتعاين �لأر�ص من تغري�ت 
ول  مناخها.  يف  جذرية  فو�صوية 
ميكن ح�صاب معدل دور�ن �لأر�ص 

�إذ� خلت من �لقمر �بتد�ء.
)عامل  و�لتهام"  "ديفيد  ويرى 
كتابه  يف  �لربيطاين(  �جليوفيزياء 
يف  �ل�صادر  �ل�صعيد"  "�لكوكب 
ذ�ت  �لكو�كب  �أن   ،2014 عام 
كفاءة  بها  تقل  �لق�صرية،  �لأيام 
�ل�صتو�ء  خط  من  �حلر�رة  نقل 
باأن  ويجادل  �لقطبني.  �إىل 
ا يف توزيع  �لقمر يلعب دوًر� مهًمّ
�حلر�رة ب�صكٍل متو�زن، للحيلولة 

دون حدوث ع�رٍش جليدٍي ثاٍن.
�آ�صيموف"  "�إ�صحاق  ويجادل 
يف  �لعلمي(،  �خليال  )كاتب 
مقالته �ملعنونة "ماأ�صاة �لقمر"، 
باأن   ،1972 عام  يف  �ملن�صورة 
جعل  �لأر�ص  حول  �لقمر  دور�ن 
كل  �أن  �فرت��ص  �لطبيعي  من 
�لأ�صياء �لأخرى يف �ل�صماء تفعل 
ا، و�أن �لأر�ص وكل �صيء  ذلك �أي�صً

�آخر يدور�ن حول �ل�صم�ص.

م�ستقبل الغذاء

�إعادة  ب�رشورة  �لتقرير  يجادل 
�لنظر يف كيفية تعاطي �لعامل مع 
عدد  تز�يد  مع  وبخا�صة  �لغذ�ء، 
مليار�ت   9،7 �إىل  �لعامل  �صكان 
�صخ�ص بحلول عام 2050، يف ظل 
منهم  �لعظمى  �لغالبية  �عتماد 
على �لنمط �لغذ�ئي �لغربي. ومن 
�ملطروحة  �خليار�ت  تتعدد  ثم، 
من  �مل�صنعة  �للحوم  لت�صمل: 
و�حل�رش�ت  �لنباتي،  �لربوتني 
و�لديد�ن، و�ل�صبريولينا و�لأ�صكال 
وذلك  �لطحالب.  من  �لأخرى 
بهدف �إيجاد م�صادر متنوعة من 

�لربوتني و�ملكمالت �لغذ�ئية. 
م�صتقباًل  �لتقرير  ويتوقع 
�لطعام"  "روبوتات  ��صتخد�م 
�لو�صفات،  بتنزيل  تقوم  �لتي 
ثالثية  �لوجبات  وطباعة 

خيار�ت  من  يعدد  مبا  �لأبعاد، 
ويجادل  �مل�صتقبل.  يف  �لطهاة 
�ملطروحة  �لأ�صاليب  كافة  باأن 
و�ملثالب  �ملز�يا  من  لها  �أعاله 
-على  �مل�صنعة  فاللحوم  ا؛  �أي�صً
من  �لرغم  على  �ملثال-  �صبيل 
ما  و�نخفا�ص  تكلفتها  �نخفا�ص 
م�صببة  غاز�ت  من  عليها  يرتتب 
�أنها  �إل  �حلر�ري،  لالحتبا�ص 
مليار   1،3 على  بال�صلب  توؤثر 
تربية  على  يعتمدون  �صخ�ص 

�ملا�صية للعمل و�لأمن �لغذ�ئي.
وتُ�صتهلك �حل�رش�ت بالفعل على 
�أنحاء  معظم  يف  و��صع  نطاق 
�لتقرير  ت�صاءل  ولكن  �لعامل، 
�لغربيني  �مل�صتهلكني  قدرة  عن 
�ل�صبريولينا  منو  مو�جهة  على 
�ملتنامي يف كل من فول �ل�صويا 
و�للحم �لبقري. ول ميكن �إغفال 
�أنو�ع �لطحالب �ل�صامة، ولذ� فاإن 

�صمان �لنقاء �أمر حيوي.
تف�صيالت  �أن  يف  �صك  ول 
تلعب  �أن  �صاأنها  من  �مل�صتهلك 
طبيعة  حتديد  يف  كبرًي�  دوًر� 
ما  وهو  �مل�صتقبلية.  �لأطعمة 
"�صحر  ي�صمى  مبا  بدوره  يرتبط 
يربز  �لذي  �ملعزز"  �لو�قع 
�لعامل  يف  �لفرت��صية  �لأ�صياء 
�إلقاء  �حلقيقي. فقد بات ممكًنا 
نظرٍة فاح�صة على بع�ص خيار�ت 

�لطعام �مل�صتقبلية.
"كاباك"،  �رشكة  قدمت  فقد 
متخ�ص�صة  �أمريكية  �رشكة  وهي 
�لتكنولوجيا  بني  �لربط  يف 
متقدمة،  تطبيقاٍت  و�لغذ�ء، 
خالل  -من  �مل�صتخدمني  ُتّكن 
ت�صفح  من  �لذكية-  �لهو�تف 
�أنو�ع  نوع من  لكل  رموٍز خمتلفة 
�لطحالب  ذلك  يف  مبا  �لطعام، 
لالأكل.  �ل�صاحلة  و�حل�رش�ت 
�لطعام  و�صع  ذلك  بعد  وميكن 
على �لطاولة، وتكبريه �أو تدويره. 
تنجح  مل  �لتقنيات  تلك  �أن  غري 
�لأطعمة  بني  �لربط  يف  بعُد 

ور�ئحة وطعم كل منها.
عدة  �لتقرير  قّدم  وختاًما، 
منها  م�صتقبلية،  ��صت�رش�فاٍت 
يدق  ما  ومنها  �لأمل،  يجلب  ما 
ميكن  فال  �خلطر.  ناقو�ص 
�لتطور�ت  �أهمية  من  �لتقليل 
�لهائلة على �ل�صعيدين �ل�صناعي 
يف  ي�صاهم  مما  و�لتكنولوجي، 
�لأمنية،  للتحديات  �لت�صدي 
و�لجتار  �لتهريب،  ذلك:  يف  مبا 
بالب�رش. غري �أنه ويف �ملقابل، ل 
ميكن �إغفال �لأزمات �مل�صتقبلية 
�لأزمة  ذلك  يف  مبا  �لعاملية، 
�ملرتقبة  �لعاملية  �لغذ�ئية 
�صوء  يف  مالحمها  تتك�صف  �لتي 
يف  �لآخذ  �لغربي  �لغذ�ء  منط 

�لنت�صار.

ال �سك يف ت�سارع وترية التطورات واالكت�سافات العلمية التي من �ساأنها اأن تع�سف بالثوابت امل�سّلم بها، واحلقائق الثابتة، على نحو يغري من مالمح الظواهر 
امل�ستقبلية. ومع تزايد التحديات وتغري طبيعتها، على نحو يطال االأفراد، واملجتمعات، والدول؛ يتجه خمتلف املحللني واملفكرين واملراكز البحثية اإىل 

ا�ست�سراف مالمح التطورات والتحديات امل�ستقبلية.

�سيناريوهات متخيلة:

عر�ض: رغدة البهي/ 
مركز امل�ستقبل لالأبحاث و 

الدرا�سات املتقدمة

البحري..  املاء" للأمن  حتت  "درونز 
و"روبوتات" لغذاء امل�ستقبل
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اجلزائر حتافظ على ال�سدارة يف الإنفاق الع�سكري اإفريقًيا

العرب والت�سلح يف 2019.. هل ترتاجع اأخرًيا وترية »اجلنون«؟ 
ل�سنوات،  عربية،  دول  احتلت   
الأكرث  قوائم  يف  متقدمة  مواقع 
ا�سترياًدا لل�سالح عاملًيا، وا�ستحوذ 
من  كبري  جزء  على  القطاع  هذا 
املنطقة،  حكومات  موازنات 

�سغرت اإيراداتها اأم كربت.
الأزمات  �سكلت  احلال،  وبطبيعة 
الإقليمية املتالحقة دافًعا اأ�سا�سًيا 
الت�سلح، ولكن  لزيادة الإنفاق على 
القت�سادية  اأهميته  ازدياد  مع 
وهي  وامل�سدرة،  املنتجة  للدول 
ال�ساحة  على  ثقل  ذات  الغالب  يف 
ي�سكل  الإنفاق  ذلك  بات  الدولية؛ 
الأنظمة  ت�ستخدمها  ورقة  ا  اأي�سً
اأو  �سيا�سية  مواقف  ل�رشاء 
بيانات  غياب  ورغم  دبلوما�سية، 
اإجمايل  فاإن  الدول،  من  عدد 
للمنطقة  الع�سكري  الإنفاق 
دولر  ترليون  بنحو  يقدر  للعربية 
الأخرية،  الـ15-10  ال�سنوات  يف 
املعايري،  بكل  هائل  رقم  وهو 
الكثري  اإىل  تفتقر  ملنطقة  �سيما 
الأ�سا�سية،  التنمية  مقومات  من 
خا�ص،  ب�سكل  ال�سعودية  وتت�سدر 
الدول  عام،  ب�سكل  واخلليج 
العربية يف هذا القطاع، ومن �ساأن 
اإنفاقها  ارتفاع وترية  اأو  انخفا�ص 
التاأثري على املعدل العام للمنطقة 

ب�سكل كبري.
وتالًيا ن�ست�رشف م�ستويات الإنفاق 
الدول  من  عدد  يف  الع�سكري 
اجلاري  العام  خالل  العربية 
املا�سية،  بالأعوام  مقارنة   ،2019
اخللفيات  اأبرز  ا�ستعرا�ص  مع 
اأو القت�سادية ملختلف  ال�سيا�سية 
التوجهات، واأهم ال�رشكاء الدوليني 

يف الت�سليح.

تباطوؤ ن�سبي يف اخلليج

�سهد عام 2018 تعّمق اأزمة اليمن 
م�سبوق  غري  ب�سكل  الإن�سانية 
ت�سارك  على خلفية حرب طاحنة 
منذ  والإمارات  ال�سعودية  فيها 
احلكومة  جانب  اإىل   2015 عام 
احلوثي  جماعة  �سد  ال�رشعية، 

املتهمة بتلقي دعم اإيراين.
تفاقمت  املا�سي،  اأكتوبر  ومنذ 
�سغوط دولية على الريا�ص ب�سكل 
جتلياتها  اأبرز  كان  م�سبوق،  غري 
ت�سدير  حظر  غربية  دول  اإعالن 
اأن  بعد  وذلك  للمملكة،  اأ�سلحة 
ق�سية  الدولية  ال�ساحة  على  دّوت 
جمال  ال�سعودي  ال�سحفي  مقتل 
داخل  ب�سعة  بطريقة  خا�سقجي 

قن�سلية بالده يف اإ�سطنبول.
الرئي�ص  حاول  ذلك،  ورغم 
جاهًدا  ترامب  دونالد  الأمريكي 
اتخاذ موقف م�سابه،  ل من  التن�سّ
متذرًعا، وبو�سوح، بعزم ال�سعودية 
مبئات  بالده  من  اأ�سلحة  �رشاء 
من  حمذًرا  الدولرات،  مليارات 
اإىل  املبالغ  تلك  حتول  قد  اأنها 
ال�سني  اأو  رو�سيا  مثل  مناف�سني 
اأن  اإل  وا�سنطن  �سّعدت  حال  يف 
ترامب  اأراد  كما  ت�رش  مل  الأمور 
وقادة اململكة اإىل حد ما، اإذ كانت 
جرمية القن�سلية اأب�سع من اأن يتم 
ليبداأ  ال�سهولة،  بتلك  جتاهلها 
املطالبة  الأمريكي  الكونغر�ص 

الريا�ص،  على  �سغوط  مبمار�سة 
ت�سمل �سفقات ال�سالح.

بالفعل  الريا�ص  اأملحت  بدورها، 
من  اأ�سلحة  طلب  اإمكانية  اإىل 
عقوبات  واجهت  حال  مو�سكو 

غربية.
ويف 20 نوفمرب املا�سي قال وزير 
اخلارجية ال�سعودي ال�سابق، عادل 
اجلبري، ل�سحيفة »ال�رشق الأو�سط« 
اإن بالده »تف�سل اأن يكون ت�سليحها 
ويعد  احلليفة،  الدول  خالل  من 
العالقات  هذا جزًءا من منظومة 
التزام  لكن  معها،  ال�سرتاتيجية 
اأر�سها  عن  بالدفاع  اململكة 
على  احل�سول  يلزمها  و�سعبها 
اأي  من  حتتاجه  الذي  ال�سالح 

م�سدر كان«.
اأن تذهب  قد يكون من امل�ستبعد 
يف  احلد  ذلك  اإىل  ال�سعودية 
الوليات  مع  بعالقاتها  املخاطرة 
الكونغر�ص،  اأن  علًما  املتحدة، 
ترامب  موقف  من  النقي�ص  وعلى 
معار�سيه،  بو�سف  »املرتاخي«، 
الإقدام  من  ب�سدة  الريا�ص  حذر 
قرار  يف  وذلك  اخلطوة،  على 
ويل  يحمل  ال�سيوخ  جمل�ص  تبناه 
العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان 
خا�سقجي،  ق�سية  يف  امل�سوؤولية 

منت�سف دي�سمرب املا�سي.
املواقف  تلك  فاإن  املجمل،  ويف 
الدويل  املجتمع  وتكثيف  الغربية 
اليمن  يف  احلرب  لإنهاء  اجلهود 
لتهدئة  اأ�سباًبا  ت�سكل  و�سوريا 
املنطقة خالل  الت�سلح يف  ت�سارع 
العام اجلاري، �سيما اأن الأمري بن 
ا اإىل الرتكيز  اأي�سً �سلمان قد يلجاأ 
لرتميم  الهادئة  الدبلوما�سية  على 
الدولية،  ال�ساحة  على  �سورته 
اقت�سادية  اإ�سالحات  تنفيذ  وعلى 

لتعزيز نفوذه داخلًيا.
جانب  من  وا�سنطن،  اأن  كما 
بعقوبات  العمل  اأعادت  اآخر، 
اإلغاء  بعد  اإيران  على  اقت�سادية 
التفاق النووي معها يف مايو/اأيار 
حكومات  اأرادته  ما  وهو   ،2018
بو�سع  ت�سبب  ما  املنطقة،  يف 
اإنها  اإذ  حرج،  موقف  يف  طهران 
تناور منذ ذلك احلني بني الت�سعيد 
�سد ما تعتربه تهديدات اأمريكية، 
دعم  على  واحلفاظ  جهة،  من 
الأوروبيني لالتفاق من جهة اأخرى 
جتريب  يف  بعيًدا  الذهاب  بعدم 

�سواريخ بالي�ستية.
يف  دوًرا  يلعب  قد  اآخر  عامل 
الدفع بهذا الجتاه يتمثل يف توجه 
ال�سعودية نحو رفع ن�سبة م�ساهمة 
الإنتاج املحلي يف الت�سليح من %2 
عام 2017 اإىل 50% عام 2030، من 
خالل »ال�رشكة ال�سعودية لل�سناعة 
الريا�ص  اأ�س�ستها  التي  الع�سكرية« 

حديًثا.
تلك  من  العديد  وتن�سحب 
اأبو ظبي، �رشيكة  على  املعطيات 
الريا�ص يف حرب اليمن وم�ساعي 
اأن  يتوقع  كما  اإيران«،  »مواجهة 
التهدئة  قطار  ا  اأي�سً البلدان  يقود 

يف عموم املنطقة.
ال�سنوي  املعدل  بلغ  وبالأرقام؛ 
يف  ال�سعودي  الع�سكري  لالإنفاق 
ال�سنوات الع�رش املا�سية نحو %26 

احلكومي،  الإنفاق  اإجمايل  من 
عام  دولر  مليار   70 نحو  بواقع 
اإنفاق  اأكرب  ثالث  وهو   ،2017
الوليات  بعد  العامل  يف  ع�سكري 
ح�سب  اآنذاك،  وال�سني،  املتحدة 
لأبحاث  �ستوكهومل  معهد  بيانات 

ال�سالم.
عمان  �سلطنة  خ�س�ست  بدورها 
الإنفاق  من   %26.3 نحو  جلي�سها 
والكويت   ،2017 عام  احلكومي 
11.3% والبحرين 11.8%، مبجموع 
الثالث،  للدول  دولر  مليار   16.9
حجم  يقارب  اأن  يتوقع  ما  وهو 
و�سط  والإمارات،  قطر  اإنفاق 
ليتجاوز  ب�ساأنهما؛  بيانات  غياب 
 100 املنطقة  دول  اإنفاق  جمموع 
ت�سمل  واحد،  مليار دولر يف عام 
على  والإنفاق  والتدريب  الت�سليح 

العمليات الع�سكرية.
اأكرب  املتحدة  الوليات  وتعد 
املنطقة  دول  اإىل  لل�سالح  م�سدر 
بريطانيا  تليها   ،)%60 من  )اأكرث 
)23%( وبفارق كبري عن دول غربية 
وفرن�سا  اأملانيا  اأبرزها  اأخرى، 
)15%(وح�سب  واإيطاليا  واإ�سبانيا 
موقع �سبكة �سي اإن اإن الأمريكية، 
فقد ح�سلت وا�سنطن بالفعل على 
نحو 14.5 مليار دولر من �سفقة 
مع الريا�ص تنفق مبوجبها الأخرية 
�سنوات   10 خالل  مليارات   110
اأمريكية،  اأ�سلحة  على  للح�سول 

تو�سل اإليها اجلانبان عام 2017.
ي�سهد  اأن  يتوقع   ،2019 وخالل 
وكذلك  تباطوؤًا،  ال�سفقة  تنفيذ 
اإىل  جديدة،  ت�سليح  عقود  توقيع 
من  الغ�سب  عا�سفة  انتهاء  حني 
والإماراتية  ال�سعودية  ال�سيا�سات 

على ال�ساحة الدولية.

العراق والنظام ال�سوري نحو 
زيادة الإنفاق

رغم تردي الأو�ساع املعي�سية وما 
احتجاجات  من  البالد  �سهدته 
خدمات  بتوفري  تطالب  �سعبية 
بغداد  اإنفاق  معدل  بلغ  اأ�سا�سية؛ 
الع�سكري خالل ال�سنوات اخلم�ص 
دولر  مليار   7.5 نحو  املا�سية 
يرتفع  اأن  يتوقع  ما  وهو  �سنوًيا، 
بناء  اإعادة  البالد  م�ساعي  يف ظل 
اأنهكته حرب  قوات جي�سها، الذي 
تنظيم  مع  �سنوات   3 ا�ستمرت 
»داع�ص« الإرهابي )2017-2014(.
فاإن  الكونغر�ص،  بيانات  وح�سب 
لبغداد  قوًيا  �رشيًكا  تعد  وا�سنطن 
اأن  ويقدر  الع�سكري،  املجال  يف 
اأمريكية  اأ�سلحة  ا�سرتت  الأخرية 
باأكرث من 30 مليار دولر منذ عام 
2011 اإل اأن العراق اأبدى اهتماًما 
بتنويع م�سادر الت�سليح، اإذ مل مينعه 
حتالفه ال�سرتاتيجي مع الوليات 
من  اأ�سلحة  �رشاء  من  املتحدة 
رو�سيا وال�سني مبجموع 7 مليارات 
الأخرية،  ال�سنوات  خالل  دولر 
�رشكاء  مع  �سفقات  عن  ف�ساًل 
�سد  الدويل  التحالف  يف  اآخرين 
اجلنوبية  كوريا  اأبرزهم  »داع�ص«، 

وت�سيكيا.
ويتوقع اأن تلجاأ وا�سنطن ولندن اإىل 
ا�ستثمار اإقبال بغداد على الت�سليح 

اأي  لتعوي�ص  اجلاري  العام  خالل 
تراجع حمتمل يف اخلليج.

القليلة  الأ�سهر  اأن  يبدو  وباملثل، 
رو�سيا  توقيع  �ست�سهد  املقبلة 
ت�سليح  اتفاقات  ال�سوري  والنظام 
يف �سوء �سيطرة احلليفني على جل 
املا�سي،  العام  ال�سورية  الأرا�سي 
دم�سق  مو�سكو  ت�سليم  غرار  على 
يف  الدفاعية  اإ�ص-300  منظومة 

اأكتوبر املا�سي.
عن  عاجزة  دم�سق  كانت  واإن 
فاإن مو�سكو قد  دفع مبالغ كبرية، 
امتيازات  على  احل�سول  تعر�ص 
وا�ستثمار  الإعمار  اإعادة  يف 
اأ�سلحتها  مقابل  الطبيعية  املوارد 
اأن  كما  الع�سكرية،  وخدماتها 
باملناف�سة  كذلك  معنية  طهران 
�سعًيا للحفاظ على موطئ قدم يف 
�سوريا، التي ا�ستثمرت فيها الكثري 

خالل ال�سنوات املا�سية.
بيانات  تغيب  احلال،  وبطبيعة 
على  ال�سوري  النظام  لإنفاق 
الأخرية،  ال�سنوات  خالل  ال�سالح 
�ستوكهومل  معهد  حديث  با�ستثناء 
ماليني  ع�رشات  دم�سق  دفع  عن 
وطهران،  ملو�سكو  الدولرات 
اأ�سلحة  مقابل  مليوًنا   22 اآخرها 

رو�سية عام 2017.

م�سر توا�سل اإنفاقها الكبري 

الدولية  الديون  تراكم  اأن  يبدو  ل 
�ستثني  القت�سادية  والأزمات 
القاهرة من موا�سلة الإنفاق على 
الت�سليح خالل الأ�سهر املقبلة، مع 
احتفاظ اجلي�ص بقب�سة قوية على 
يف  �سيما  البالد،  اإدارة  مفا�سل 
املجال القت�سادي ومع نهاية عام 
2018 بعثت م�رش اإ�سارة قوية بهذا 
دولًيا  ا  معر�سً بتنظيمها  الجتاه 
للمنتجات الع�سكرية، يف دي�سمرب ، 
هو الأول من نوعه على اأرا�سيها، 
اأكرث من 373 �رشكة من  مب�ساركة 

41 دولة.
توقيع  املعر�ص  �سهد  وبالفعل 
القاهرة 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم 
مع دول اأبرزها فرن�سا، اإ�سافة اإىل 
ال�سني واإيطاليا وبلغاريا والربتغال 
بيان  ح�سب  و�رشبيا،  والبو�سنة 
قيمتها  اإىل  الإ�سارة  دون  للجي�ص، 
املا�سية،  الع�رش  ال�سنوات  ويف 
حافظت البالد على م�ستوى يزيد 

اجلي�ص من  ل�سالح  �سنوًيا   %5 عن 
 4.5 مبعدل  احلكومي،  الإنفاق 
بيانات  �سنوًيا، ح�سب  دولر  مليار 
معهد �ستوكهومل؛ اأكرث من ن�سفها 
ثالث  جعلها  ما  ال�سالح،  لواردات 
العامل  يف  لل�سالح  م�ستورد  اأكرب 
والهند  ال�سعودية  بعد   ،2017 عام 
املتحدة  الوليات  ن�سيب  وتدنى 
ال�سنوات  يف  م�رش  واردات  من 
ل  بات  اإذ  كبري،  ب�سكل  الأخرية 
يتجاوز 20% مقارنة بنحو 76% قبل 
فرن�سا  حل�ساب  وذلك  2011؛  عام 
ا�ستاأثرت  التي  الأوىل،  بالدرجة 
بنحو ن�سف »الكعكة« يف ال�سنوات 
الأربعة الأخرية، تليها رو�سيا بنحو 
25%، وهو م�سهد يتوقع اأن ي�ستمر 
البيت  يرغب  مل  ما   ،2019 يف 

الأبي�ص بالعودة اإىل املناف�سة.

�سباق متوا�سل يف �سمال 
اإفريقيا

اإفريقيا منذ  ت�سهد منطقة �سمال 
املغرب  بني  ت�سلح  �سباق  عقود 
واجلزائر، ي�سعره خالٌف حاد على 
وملفات  ال�سحراء،  اإقليم  م�سري 
وذلك  حملية،  واعتبارات  اإقليمية 
وترتاجع  اأحياًنا  ترتفع  بوترية 
اأخرى وبعد م�رش املح�سوبة على 
منطقة ال�رشق الأو�سط لدى معهد 
على  اجلزائر  حتافظ  �ستوكهومل؛ 
الع�سكري  الإنفاق  يف  ال�سدارة 
مليارات   10 حدود  عند  اإفريقًيا 
دولر �سنوًيا منذ عام 2012؛ %10 
منها ل�سالح ا�سترياد ال�سالح وياأتي 
القارة  م�ستوى  على  ثانًيا  املغرب 
يتجاوز  اإنفاق  مبعدل  ال�سمراء 
منذ  �سنوًيا  دولر  مليارات   3.5

عام 2012.
ال�رشيك  رو�سيا  تعد  حني  ويف 
من   %65 بنحو  للجزائر  الأهم 
الوليات  حتظى  ال�سالح،  واردات 
حالة  يف  م�سابهة  بن�سبة  املتحدة 
عمق  يعك�ص  ما  وهو  املغرب، 
على  البلدين  توجهات  اختالف 
�سدور  ورغم  الدولية  ال�ساحة 
البلدين يف  الهوة بني  لردم  ر�سائل 
املا�سي،  العام  من  الثاين  الن�سف 
�سيما من اجلانب املغربي، اإل اأن 
وترية الع�سكرة يف البلدين ل يتوقع 
اأن ترتاجع، بل قد ت�سهد تزايًدا يف 
2019، مع رغبة اأكيدة لدى الرباط 

حول  »البولي�ساريو«  مع  التفاو�ص 
قوة،  منطلق  من  ال�سحراء 
يف  الأمنية  اجلزائر  وخماوف 
مايل  من  لكل  املحاذية  املناطق 

والنيجر وليبيا.
ومما ي�ستحق الر�سد يف املنطقة 
املقبلة،  القليلة  الأ�سهر  خالل 
املتحدة  الوليات  �سغوط  م�سري 
على اجلزائر للم�ساركة يف عمليات 
يف  »الإرهاب«  ملحاربة  ع�سكرية 
اجلزائر  ترف�سه  ما  وهو  اجلوار، 
اإجراء  د�ستورها  مبنع  متذرعة 
احلدود،  خارج  ع�سكرية  عمليات 
التحذير من  اإىل  ليذهب مراقبون 
جي�ص  توريط  وا�سنطن  م�ساعي 

البالد وا�ستنزاف قوته.

ويتوقع يف 2019 كذلك اأن توا�سل 
املت�ساعد  اهتمامها  تون�ص 
لتعزيز  حماولة  يف  باجلي�ص، 
وذلك  الإرهاب،  جمابهة  قدرات 
بعد اأحداث جبل ال�سعانبي غربي 
البالد )بداأت عام 2012( وهجمات 
�سياح  �سد  و�سو�سة  باردو  متحف 

اأجانب عام 2015، وغريها.
ومنذ عام 2014 بداأت تون�ص زيادة 
الإنفاق  من  الدفاع  خم�س�سات 
عام  ذروتها  وبلغت  احلكومي، 
2016، عندما قدرت بنحو %8.2، 

وهي الأكرب للبالد على الإطالق.
الأخرية،  اخلم�ص  ال�سنوات  ويف 
الع�سكري  الإنفاق  معدل  جتاوز 
بواقع  احلكومي،  الإنفاق  من   %7
 46 �سنوًيا؛  دولر  مليون   900 نحو 
ل�سالح  )متو�سط(  منها  مليوًنا 
حظيت  دولية،  ت�سليح  �سفقات 
بنحو  منها  املتحدة  الوليات 
توؤثر  قد  اآخر،  جانب  80-85%من 
الإنفاق  على  اقت�سادية  �سغوط 
اإل   ،2019 يف  لتون�ص  الع�سكري 
قدراتها  بتعزيز  معنية  البالد  اأن 
قطاع  يف  الثقة  لإعادة  الأمنية 
العمود  ي�سكل  الذي  ال�سياحة، 
وباجلملة،  لقت�سادها  الفقري 
اأن ي�سهد عام 2019 تراجع  يُتوقع 
والت�سلح  الع�سكري  الإنفاق  وترية 
ب�سكل ن�سبي يف املنطقة العربية، 
دولها  اأكرث  يف  متوقع  هدوء  جراء 
اإنفاًقا- ال�سعودية-، رغم ا�ستمرار 
دول  يف  املرتفعة  م�ستوياته 

اأخرى.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجللفة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�س�سات امل�سنفة و املهن املنظمة 
 قر�ر رقم 2768 موؤرخ يف 21 �أكتوبر2018
يت�سمن فتح حتقيق عمومي  حول م�رشوع ��ستغالل
»موؤ�س�سة م�سنفة » مركز جتاري    

�ن و�يل والية �جللفة
 مبقت�سى �لقانون رقم 84/ 09 �ملوؤرخ يف 04 فيفري 1984 �ملتعلق بالتنظيم �الإقليمي للبالد -

مبقت�سى �لقانون رقم 03 /10  �ملوؤرخ يف 19 /07/ 2003 �ملتعلق بحماية �لبيئة يف �إطار �لتنمية �مل�ستد�مة ال �سيما �ملو�د 02 ، 03 ، 18 ،25 ، 44 ، 45 ، 72 ، 73 ، 74 ، 107-
مبقت�سى �لقانون رقم 11/ 10 �ملوؤرخ يف 22 جو�ن 2011 �ملتعلق بالبلدية -

 مبقت�سى �لقانون رقم 12/ 07 �ملوؤرخ يف 21 فيفري 2012 �ملتعلق بالوالية -
مبقت�سى �ملر�سوم �لتنفيذي رقم 94/ 215 �ملوؤرخ يف 27 جويلية 1994 �ملحدد لقو�عد تنظيم �أجهزة �الإد�رة �لعامة يف �لوالية و هياكلها

 مبقت�سى �ملر�سوم �لتنفيذي رقم 95/ 265 �ملوؤرخ يف 06 �سبتمرب 1995 �لذي يحدد �سالحيات مديرية �لتقنني و �ل�سوؤون �لعامة و �الإد�رة �ملحلية و قو�عد تنظيمها و عملها -
. مبقت�سى �ملر�سوم �لتنفيذي رقم 06 /198 �ملوؤرخ 31 /05/ 2006 �لذي ي�سبط �لتنظيم �ملطبق على �ملن�ساأت �مل�سنفة حلماية �لبيئة -

. مبقت�سى �ملر�سوم �لتنفيذي رقم 07 /144 �ملوؤرخ يف 19 ماي 2007 �لذي يحدد قائمة �ملن�ساأت �مل�سنفة حلماية �لبيئة -
 مبقت�سى �ملر�سوم �لتنفيذي رقم 07 /145 �ملوؤرخ يف 19 ماي 2007 �لذي يحدد  تطبيق و حمتوى و كيفيات �مل�سادقة على در��سة و موجز �لتاأثري على �لبيئة �ملعدل و �ملتمم -

 مبقت�سى �ملن�سور �لوز�ري رقم  27 /77  �ملوؤرخ يف 12/ 04/ 1977 عن �ل�سيد وزير �لذ�خلية و �ملتعلق باإجر�ء �لتحقيقات من �أجل �ملالئمة و عدم �ملالئمة -
. نظر� لربقية �ل�سيد وزير �لذ�خلية و �جلماعات �ملحلية و �لتهيئة �لعمر�نية رقم 2312 �ملوؤرخة يف 27 /09/ 2018 �ملت�سمنة تعيني �ل�سيد توفيق �سيف و�يل والية �جللفة -

.نظر� للقر�ر �لوالئي رقم 089 بتاريخ 14 /01/ 2018 �ملت�سمن تعيني �ملحافظني �ملحققني يف جمال �ملالئمة و عدم �ملالئمة عرب �لوالية ل�سنة 2018 -
 نظر� الإر�سال �ل�سيد مدير �لبيئة رقم 273 بتاريخ 12 /02/ 2018 �ملت�سمن طلب حتقيق عمومي مل�رشوع ��ستغالل موؤ�س�سة م�سنفة » مركز جتاري » بلدية  عني و�سارة لفائدة م.ذ.م.م » عمار للخدمات » مل�سريها �ل�سيد -

.خيذر حممد
 نظر� لعقد منح حق �المتياز بالرت��سي رقم 460 من �سجل �لعقود �الإد�رية ل�سنة 2017 �ل�سادر عن مديرية �أمالك �لدولة باجللفة لقطعة �أر�ض كائنة باملنطقة �حل�رشية تنتمي للق�سم 18 جمموعة ملكية 05 بلدية عني و�سارة -

لفائدة م.ذ.م.م » عمار للخدمات« مل�سريها �ل�سيد خيذر حممد
باقرت�ح من �ل�سيد مدير �لبيئة للوالية

يقرر
 �ملادة �الأوىل : يفتح حتقيق عمومي حول م�رشوع ��ستغالل موؤ�س�سة م�سنفة » مركز جتاري » �لكائنة باملنطقة �حل�رشية  تنتمي للق�سم 18 جمموعة ملكية 05 بلدية عني و�سارة لفائدة م.ذ.م.م » عمار للخدمات« مل�سريها

�ل�سيد خيذر حممد
 �ملادة 02 : يهذف هذ� �لتحقيق �ىل تقدير مدى تاأثري على �لبيئة ، و مدى �ملالئمة �أو عدم �ملالئمة لهذ� �مل�رشوع

 �ملادة 03 : يعني �ل�سيد تلي �لطيب رئي�ض فرع �لتعمري و �لهند�سة �ملعمارية و �لبناء ببلدية عني و�سارة حمافظا حمققا لهذ� �لغر�ض و يف حالة �ل�رشورة يخلفه �ل�سيد لعلق �أحمد رئي�ض فرع �ال�سغال �لعمومية ببلدية عني
  و�سارة

.�ملادة 04 : ين�رش هذ� �لقر�ر يف يوميتني وطنيتني على ح�ساب �ساحب �مل�رشوع
 �ملادة 05 : يقوم �ملحافظ �ملحقق بفتح �سجل مرقم و موؤ�رش عليه من طرف رئي�ض �ملجل�ض �ل�سعبي �لبلدي يو�سع حتت ت�رشف �ملو�طنني �ملعنيني بالتحقيق �لعمومي لت�سجيل مالحظاتهم و �أر�ئهم حول هذ� �مل�رشوع خالل

مدة �سهر و�حد ، �بتد�ء من ن�رش �الإعالن عن فتح �لتحقيق مبقر �لبلدية بعد ن�رشه يف �ل�سحف �ليومية
 �ملادة 06 : بعد �نتهاء مدة �لتحقيق �لعمومي يقوم رئي�ض �ملجل�ض �ل�سعبي �لبلدي بقفل �سجل �لتحقيق و �ر�ساله �ىل �ل�سيد و�يل �لوالية ) مديرية �لتنظيم و �ل�سوؤون �لعامة ( مقرونا بر�أيه و تقرير �ملحافظ �ملحقق �ل�رشيح

.حول هذ� �مل�رشوع
 �ملادة 07 : يكلف �ل�سادة : �الأمني �لعام  للوالية ، مدير �لتنظيم و �ل�سوؤون �لعامة ، مدير �لبيئة  : مدير �لطاقة : مدير �ل�سناعة و �ملناجم : مدير �مل�سالح �لفالحية : مدير �ملو�رد �ملائية : مدير �حلماية �ملدنية ، رئي�ض د�ئرة

. عني و�سارة  ، رئي�ض �ملجل�ض �ل�سعبي �لبلدي لبلدية عني و�سارة  ، كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذ� �لقر�ر �لذي �سين�رش يف م�سنف  �لقر�ر�ت �الإد�رية للوالية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية اجلزائر
الدائرة الإدارية لدرارية

بلدية اخلراي�سية
رقم 69 /2019

املو�سوع : اإعالن عن حتقيق حول املالئمة اأو عدم املالئمة

 �إن �ل�سيد رئي�ض �ملجل�ض �ل�سعبي �لبلدي لبلدية �خلري�سية
 بناء على قر�ر رقم 219 �ملوؤرخ يف 08 /01 /2019  �ل�سادر عن

�ل�سيدة / �لو�يل �ملنتدب للذ�ئرة �الإد�رية للدر�رية
2019 �ملوؤرخة � د /م.م.م. /  162 /د  �الإر�سالية رقم   بناء على 
 يف  09/ 01 /2018 �ل�سادرة عن �ل�سيدة / �لو�يل �ملنتدب للد�رة

�الإد�رية للدر�رية
 و تطبيقا الأحكام رقم 144 /07 �ملوؤرخ يف 19 /05/ 2007  �لذي
 يحدد قائمة �ملن�ساأت �مل�سنفة يعلن �ل�سيد رئي�ض �ملجل�ض �ل�سعبي
عدم �أو  �ملالئمة  حول  فتح حتقيق  عن  �خلر�ي�سية  لبلدية   �لبلدي 

.�ملالئمة للملف
�ل�سيد / يحياوي العيد

�لعنو�ن : طريق ال�سحاولة حمل رقم 49 بلدية اخلراي�سية
 ) �لن�ساط : بيع من �ل�سنف �لثالث ) �لرخ�سة �ملحدودة للمطاعم

غاية �إىل   2019  /01/  15 من  �أيام   08 مهلة  حددت  قد   و 
لتقدمي �ملالحظات و �العرت��سات كاأق�سى مدة   22/01/2019 
 حول �لن�ساط �ملزعم قيامه يف �ملكان �ملذكور �أعاله ، و قد فتح
 �سجل خا�ض مبقر �لبلدية مب�سلحة �لتقنية و عني �ل�سيد / �رشيف
 .زكرياء كمحافظ حمقق الأجل تقدمي �ملالحظات و �العرت��سات
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ثاين اأقدم اأ�سري يدخل عامه الـ37 بال�سجون

بتاريخ  يون�س  ماهر  وولد 
املثلث  عارة  قرية  1958/1/9 يف 
الفل�سطيني  الداخل  يف  ال�سمايل 
املحتل، وهو �سقيق واحد خلم�س 
االبتدائية  درا�سته  اأنهى  �سقيقات 
التحق  ثم  القرية  مدار�س  يف 
مدينة  يف  الزراعية  باملدر�سة 
 1983/1/18 يوم  ويف  اخل�سرية، 
اعتقله جي�س االحتالل وذلك بعد 
االأ�رسى  عميد  عمه  ابن  اعتقال 
وبعد  باأ�سبوعني،  يون�س  كرمي 
النيابة  له  وجهت  معه  التحقيق 
االحتالل  لدولة  التابعة  الع�سكرية 
تهمة االنتماء اإىل حركة فتح وحيازة 
اأ�سلحة بطريقة غري قانونية وقتل 
واأ�سدرت  اإ�رسائيلي،  جندي 
حماكم االحتالل يف بداية اعتقاله 
حكماً بحقه باالإعدام �سنقا برفقة 
يون�س  و�سامي  كرمي  االأ�سريين 
حيث  املواطنة"،  "خيانة  بدعوى 
االإ�رسائيلية  الهوية  يحملون  اأنهم 
االحتالل  ويعتربهم  الزرقاء 
�سهر  وبعد  اإ�رسائيليني،  مواطنني 

عادت حمكمة االحتالل واأ�سدرت 
من  العقوبة  بتخفي�س  حكماً 
مدى  املوؤبد  ال�سجن  اإىل  االإعدام 
احلياة، وبعد جهود قانونية حثيثة، 
حددت �سلطات االحتالل يف اأيلول 
 40 املوؤبد  حكم   2012 العام  من 
عاماً، لعدد من اأ�رسى الداخل من 

بينهم االأ�سري ماهر.
يون�س  االأ�سري  اعتقال  جرى  وقد 
اأم�سى  بذلك  وهو  يتزوج،  اأن  قبل 
اأن  دون  املعتقل  يف  �سبابه  �سنني 
حمروم  هو  واليوم  عائلة،  يوؤ�س�س 
حتى من التعرف على اأبناء وبنات 
املحكمة  من  بقرار  اأ�سقائه، 
املركزية يف النا�رسة بحرمانه من 
زيارة ذويه من الدرجة الثانية، كما 
مت رف�س التما�س تقدم به االأ�سري 
على  وهو  والده  لروؤية   2008 عام 
فرا�س املوت، ليتوفى دون اأن يراه 
من  �سنوات  بعد  بوداعه  يقوم  اأو 

االنقطاع.
خا�س  قد  يون�س  االأ�سري  وكان 
الطعام ملدة  عن  مفتوحاً  اإ�رساباً 

�سباط/فرباير   25 يف  اأيام،   10
يف  تواجده  خالل   2013 عام 
لت�سليط  وذلك  "اجللبوع"،  معتقل 
يف  االأ�رسى  معاناة  على  ال�سوء 
خ�سو�سا  االإ�رسائيلية،  ال�سجون 

الذين  الفل�سطيني  الداخل  اأ�رسى 
 ، التبادل  �سفقات  من  يحرمون 
من  تدخل  بعد  اإ�رسابه  واأوقف 
الذي  عبا�س  حممود  الرئي�س 
�سلم  على  ق�سيتهم  برفع  وعد 

االأولويات.
ثاين  هو  يون�س  االأ�سري  اأن  يذكر 
�سجون  يف  فل�سطيني  اأ�سري  اأقدم 
ابن  بعد  االإ�رسائيلي،  االحتالل 
عمه "كرمي يون�س" الذي ي�سبقه يف 

االعتقال باأيام حمدودة، وهو اأي�ساً 
املعتقلني  القدامى  االأ�رسى  اأحد 
وممن  اأو�سلو،  اتفاقية  قبل  ما 
املفاو�سات  بدء  مع  االتفاق  مت 
من  يوليو  اأواخر متوز/  ال�سيا�سية 
اإطالق �رساحهم  2013 على  العام 
التزمت  حيث  دفعات،  اأربع  على 
ثالث  �رساح  باإطالق  اإ�رسائيل 
كل  يف  اأ�سرياً   )26( بواقع  دفعات 
تلتزم  ومل  باالتفاق  ونكثت  دفعة، 
الرابعة،  الدفعة  �رساح  باإطالق 
يتم  اأن  املفرت�س  من  كان  والتي 
العام  من  مار�س  اآذار/  اأواخر 
�سجونها  يف  عليهم  واأبقت   ،2013
اأ�سرياً   )27( وعددهم  اليوم،  لغاية 
الداخل  اأرا�سي  من  ن�سفهم 
كل  وهم   ،1948 عام  املحتل 
يون�س،  وماهر  يون�س،  كرمي  من 
ووليد  مخ،  اأبو  ور�سدي  واإبراهيم 
دقة، واإبراهيم بياد�سة، واأحمد اأبو 
واإبراهيم  اخلطيب،  وب�سري  جابر، 
ويحيى  اغبارية،  اغبارية، وحممد 

اغبارية، وحممد جبارين.

دخل نهار اأم�س اجلمعة ثاين اأقدم اأ�سري فل�سطيني يف �سجون الحتالل، ماهر عبد اللطيف عبد القادر يون�س )61 عامًا( من قرية عارة يف الداخل املحتل، 
عامه )37( يف معتقالت الحتالل الإ�سرئيلي، ويقبع الأ�سري يون�س حاليًا يف معتقل "النقب"، وهو ابن عم عميد الأ�سرى كرمي يون�س.

تردي الأو�ساع ال�سحية
 لـ 4 اأ�سرى مر�سى

االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
لها  �سادر  تقرير  يف  واملحررين 
ظهراأول اأم�س اخلمي�س، اأن عدداً 
من االأ�رسى املر�سى القابعني يف 
يعانون  اإ�رسائيلية،  �سجون  عدة 
للغاية،  �سيئة  �سحية  اأو�ساع  من 
املتعمدة  ال�سيا�سة  جراء  وذلك 
املعتقالت  اإدارة  تنتهجها  التي 
وعدم  اأمرا�سهم  بتجاهل  بحقهم 
التعامل معها ب�سكل جدي، واتباع 
والت�سويف  املماطلة  اأ�سلوب 

بتقدمي العالج.
االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  ور�سدت 
حماميها،  من  عدد  خالل  من 
اأربع حاالت مر�سية تقبع يف عدة 
بينها  ومن  اإ�رسائيلية،  �سجون 
الكرد  اأمين  املقعد  ال�ساب  حالة 
عقب  كفر  بلدة  من  عاماً(   22(
املحتلة،  القد�س  مدينة  �سمال 
يف  ر�سا�سة   12 بـ  اأُ�سيب  والذي 
خمتلف اأنحاء ج�سده اأثناء عملية 
اعتقاله، وعلى اإثرها اأ�سبح يعاين 
ال�سفلية،  اأطرافه  يف  �سلل  من 
ملحامية  االأ�سري  اأو�سح  وقد 
الهيئة عقب زيارتها له يف معتقل 

"اجللبوع" باأنه خالل تواجده فيما 
"الرملة"،  معتقل  عيادة  ي�سمى 
كان يعاين االأمرين، فاإدارة الرملة 
ت�ستهرت باأو�ساع االأ�رسى املر�سى 
تقدمي  عن  وتتقاع�س  واجلرحى، 
العالج لهم وتكتفي فقط باإعطائهم 
"حبة االأكامول"، واأ�ساف اأنه منذ 
اأن مت نقله اإىل "اجللبوع" حت�سنت 
حالته بف�سل زمالئه االأ�رسى، لكن 
اإدارة اجللبوع كاإدارة الرملة تكتفي 
فقط،  لالآالم  م�سكنات  باإعطائه 
طبيعي  عالج  جلل�سة  وتُخ�سعه 
باأن  علماً  ال�سهر،  يف  واحدة  مرة 
ت�ستدعي  ال�سحية  االأ�سري  حالة 
طبيعي  عالج  جلل�سات  اخل�سوع 
طبية  متابعة  واإىل  دائم،  ب�سكل 

حثيثة.
منذ  معتقل  االأ�سري  باأن  يذكر 
 35 لـ  بال�سجن  وحمكوم  عامني 

عاماً.
ال�سابان  االأ�سريان  مير  حني  يف 
 21( العمور  اهلل  ن�رس  اأحمد 
بيت  ق�ساء  تقوع  بلدة  من  عاماً( 
عاماً(   23( الرجبي  وعطية  حلم 
باأو�ساع  اخلليل،  حمافظة  من 

�سحية �سعبة للغاية، حيث ي�ستكي 
اأما  قدميه،  يف  دوايل  من  العمور 
يعاين  فهو  الرجبي  االأ�سري  عن 
يف  مياه  جتمع  من  �سغره  منذ 
حادة،  اأوجاع  له  تُ�سبب  ركبتيه 
تفاقمت  االأخرية  االآونة  ويف 
للربد  نتيجة  االأ�سريين،  كال  حالة 
املعي�سية  االأو�ساع  و�سوء  ال�سديد 
"عت�سيون"  توقيف  مركز  داخل 
عبارة  املعتقل  داخل  فالغرف 
تفتقر  حديدية"  "براك�سات  عن 
، وعلى  اأدنى مقومات احلياة  اإىل 
الرغم من �سوء اأو�ساعهم ال�سحية 
اإال اأن اإدارة املعتقل لغاية اللحظة 
مل تكرتث حلالتهما ومل تعر�سهما 
العالج  لتقدمي  طبيب  اأي  على 

الالزم لهما.
بينما يعاين االأ�سري ايهاب احلجوج 
)32 عاماً( من بلدة بني نعيم �رسقي 
حمافظة اخلليل، من اأوجاع حادة 
جراء  وظهره،  الي�رسى  قدمه  يف 
والتنكيل  بال�رسب  عليه  االعتداء 
وتكتفي  اعتقاله،  عملية  اأثناء  به 
باإعطائه  "رميون"  معتقل  اإدارة 

م�سكنات لالآالم.

دد اعتقال امل�ساب  الحتالل يمُ
زياد ال�ساللدة وجنله

يف  لالحتالل  التابعة  الع�سكرية  املحكمة  مددت 
اعتقال االأ�سري امل�ساب زياد  "امل�سكوبية" جمدداً 
عاماً(،   21( حممود  وجنله  عاماً(   45( ال�ساللدة 
وا�ستكمال  التحقيق  الإنهاء  اأيام  ثمانية  ملدة  وذلك 
نادي  حمامي  وقال  معهما  الق�سائية  االإجراءات 
مع  توا�سل  التحقيق  اإن  احل�سيم  ماأمون  االأ�سري 
االأ�سري زياد ال�ساللدة رغم ما يعانيه من ك�سور يف 
تعر�سه هو وجنله العتداء  بعد  بها  اأُ�سيب  ج�سده، 
عملية  خالل  االحتالل  قوات  يد  على  وح�سي 
اعتقالهما، وما يزال يعاين من اأوجاع �سديدة جراء 

ذلك.
االأ�سري  اعتقلت  قد  االحتالل  �سلطات  وكانت 
ال�ساللدة وجنله من بلدة اأبو �سخيدم يف رام اهلل يف 
اعتدت  اأن  بعد  اجلاري،  جانفي  من  الثامن  تاريخ 
"�سعاري  م�ست�سفى  اإىل  الحقاً  ونقلتهما  عليهما 
ت�سيدك" االإ�رسائيلي، حيث مكث فيها االأ�سري زياد 

ملدة ثالثة اأيام.

من  اإدري�س  االأ�سري حممود  روى  مت�سل  �سياق  ويف 
االحتالل  قوات  اعتداء  تفا�سيل  �سخيدم  اأبو  بلدة 
وجنله  اعتقاله  عملية  خالل  عائلته  وعلى  عليه 
جي�س  من  كبرية  قوة  "اإن  وقال:  الدين،  �سياء 
باب  حطمت  اأن  بعد  منزله  اقتحمت  االحتالل 
عليه  باالعتداء  وقامت  اأ�رسته  واحتجزت  البيت، 
ونقله  الحقاً  اعتقاله  قبل  املربح  بال�رسب  اأمامها 

اإىل معتقل "امل�سكوبية"."
كدمات  من  يعاين  يزال  ما  اأنه  اإىل  االأ�سري  ولفت 
جراء االعتداء الذي تعر�س له، وهذا ما اأكده جنله 
�سياء الدين الذي تعر�س لذات االعتداء، يُ�سار اإىل 
بلدة  اآخرين من  اأربعة  اعتقال  اأن املحكمة مددت 
ال�سهيد �سالح،  كوبر وهم: حممد الربغوثي �سقيق 
وحممد م�سعل، وجودت م�سعل، ومقداد الربغوثي.

اأفاد نادي االأ�سري، باأن حمكمة االحتالل الع�سكرية 
يف �سامل، حكمت على اال�سريين يزن حممود �سبح 
وغرامة  ال�سنة،  ون�سف  �سنوات   6 ملدة  بال�سجن 

غامن  حممد  رامي  االأ�سري  وعلى  �سيقل،   2000
برقني  بلدة  من  اال�سريين  وكال  �سنوات،   4 باحلكم 

جنوب غرب جنني.

�سجن الأ�سري يزن �سبح 6 �سنوات 
ون�سف والأ�سري رامي غامن 4 �سنوات
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الأ�سرى الأطفال يف �سجني عوفر وجمدو 

اأو�ساع �سعبة ب�سبب املنخف�ض اجلوي
ب�أن  ق�ل  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
يقبعون يف  الأطف�ل  الأ�رسى  غ�لبية 
و�صل  وقد  وجمدو،  عوفر  �صجني 
عدد الأطف�ل الأ�رسى خالل الفرتة 
طفاًل،   )250( قرابة  اإىل  الأخرية 
 14 اأعم�رهم  تتج�وز  مل  بع�صهم 
للتنكيل  تعر�صوا  وجميعهم  ع�م�ً، 
وبعد  خالل  الق��صي  والتحقيق 

العتق�ل والتحقيق.
واأو�صح اإعالم الأ�رسى ب�أن الأ�رسى 
من  يع�نون  ال�صجنني  يف  الأطف�ل 
نتيجة  �صعبة،  معي�صيٍة  ظروٍف 
التدفئة  اأدوات  يف  ال�صديد  النق�ص 
ويف  ال�صتوية،  والأغطية  واملالب�ص 
غطى  الذي  الق�ر�ص  الربد  ظل 

والأمط�ر  الري�ح  نتيجة  ال�صجون 
�رسبت  التي  املن�خية  والظروف 
امل��صيني  اليومني  خالل  املنطقة 
مع  �صديدة،  مع�ن�ًة  لهم  و�صببت 
ا�صتمرار رف�ص الحتالل زي�دة كمية 
الأغطية املوجودة لديهم، اأو ال�صم�ح 

لالأهل ب�إدخ�ل املزيد منه�.
ب�أن  الأ�رسى  اإعالم  واأ�ص�ف 
م�ص�عف؛  ب�صكٍل  يع�نون  الأطف�ل 
تتحمل  ل  ال�صغرية  اأج�ص�دهم  لأن 
وي�صتمر  هذا  الربد،  �صدة  ك�لب�لغني 
املالب�ص  اإدخ�ل  منع  يف  الحتالل 
وعق�بهم،  مع�ن�تهم  لزي�دة  لهم 
زاد  ال�صجون  يف  الكتظ�ظ  اأن  كم� 
الأ�رسى  ا�صطر  فقد  مع�ن�تهم، 

مالب�ص  من  لديهم  م�  توزيع  اإىل 
الذين  الأ�رسى اجلدد  واأغطية على 
لكونهم  نظراً  مالب�ص،  ميلكون  ل 
لهم  ي�صمح  ومل  اعتق�ل،  حديثي 
الحتالل ب�لزي�رة اأو امتالك اأغطية 

ومالب�ص.
ب�أن  بنينّ  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
ال�صجون  ك�فة  يف  الأطف�ل  ظروف 
ق��صية، فهم يع�نون اإ�ص�فة اإىل الربد 
وغري  ق��صية  احتج�ز  ظروف  من 
من  الأدنى  للحد  تفتقر  اإن�ص�نية 
الأطف�ل  حلقوق  الدولية  املع�يري 
ي�صتكون  وهم  الأ�رسى،  وحقوق 
الطع�م  نق�ص  من  م�صتمر  ب�صكٍل 
وانت�ص�ر  النظ�فة،  وانعدام  ورداءته، 

والحتج�ز  والكتظ�ظ،  احل�رسات، 
يف غرف ل تتوفر فيه� تهوية واإن�رة 
من��صبتني، والإهم�ل الطبي وانعدام 
الرع�ية ال�صحية، ونق�ص املالب�ص، 
الأه�يل،  زي�رة  من  واحلرم�ن 
اللفظية وال�رسب والعزل،  والإ�ص�ءة 
لياًل،  والأق�ص�م  الغرف  واقتح�م 
واإخراجهم ل�ص�ع�ت يف الربد بحجة 

التفتي�ص.
يط�لب  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
عند  ب�لوقوف  الدويل  املجتمع 
التف�قي�ت  وتطبيق  م�صوؤولي�ته، 
ا�صتثن�ء،  دون  اجلميع  على  الدولية 
اللجوء  بوقف  الحتالل  واإلزام 
احلم�ية  وتوفري  الأطف�ل،  لعتق�ل 

جرائم  من  الأ�رسى  لالأطف�ل 
واملتوا�صلة  امل�صتمرة  الحتالل 

مواثيق  كل  تخ�لف  والتي  بحقهم، 
حقوق الإن�ص�ن.

اأكد مكتب اإعالم الأ�سرى باأن اأو�ساع الأ�سرى الأطفال يف �سجني عوفر وجمدو �سعبة للغاية يف ظل الربد القار�ض الذي ي�ساحب املنخف�ض اجلوي احلايل، ونتيجة 
ا�ستمرار هطول الأمطار منذ يومني، خا�سة يف ظل نق�ض الأغطية وو�سائل التدفئة واملاء ال�ساخن.

الأ�سرية يا�سمني �سعبان 

اأربع �سنواٍت يف الأ�سر حرمتها من 
اأطفالها وزوجها

ت�سعيد غري م�سبوق �سد 
الأ�سرى مبعتقل "ع�سقالن"

ولدت الأ�صرية ي��صمني تي�صري عبد 
قرية  يف  �صعب�ن)33ع�م�ً(  الرحمن 
ومل  جنني،  مدينة  ق�ص�ء  اجللمة 
وزوجه�  اأطف�له�  الحتالل  يرحم 
طلب  فعندم�  اعتق�له�،  لدى 
زوجه�  من  املخ�برات  �ص�بط 
تعود  �ص�عة  ملدة  معه�  يحقق  اأن 
اإىل خم�ص  ال�ص�عة  بعده�، امتدت 
�صنوات، وهو احلكم ال�ص�در بحقه� 
ي��صمني  الأ�صرية  والدة  تقول 
ننتظر  ال�صم�دي"  اآمنة  �صعب�ن، 
واحت�ص�ن  عنه�،  الإفراج  حلظة 
اأولده� الأطف�ل له�، فهذه اللحظة 
ثمنه� غ�ٍل علين� جميع�ً، ف�أطف�له� 
عنه�،  ال�صوؤال  عن  يتوقفون  ل 
ويحلمون بلحظة لق�ئه� بعيداً عن 
ال�صجن،  يف  الزي�رة  زج�ج  األواح 
دون  مب��رسة  لعن�قه�  ويتوقون 
والدته�"  الحتالل"ت�صيف  قيود 

ابنتي الأ�صرية ي��صمني ب�رة حنونة 
فهي  به�،  متعلق  والكل  متدينة 
ورغم جن�حه� يف  الع�ئلة،  حمبوبة 
تزوجت  اأنه�  اإل  الع�مة  الث�نوية 
واأجنبت اأربعة اأطف�ل هم م�صطفى 
الرحمن،  وعبد  واإبراهيم  واأحمد 
ومن يتخيل منظر الأطف�ل الأربعة 
يطري  الق�صب�ن  خلف  ووالدتهم 
نك�صة  يف  نعي�ص  فنحن  عقله،  لب 
واحلكم  طويل  ف�لعتق�ل  ونكبة، 
ال�ص�در ك�ن مبث�بة ال�ص�عقة علين�، 
اأمورهم  الأطف�ل  تدبر  ذلك  ومع 
مع والدهم، ووا�صلوا حي�تهم رغم 

الأمل والق�صوة".
�صعب�ن  الأ�صرية  والدة  وتتحدث 
عن حلظة اعتق�له� فتقول" بت�ريخ 
على  ي��صمني  ك�نت   2014/11/13
فقد  الحتالل،  مع  ق��ٍص  موعٍد 
رف�ص زوجه� اإح�ص�ره�، وق�ل لهم 

اأ�رسوا  اأنهم  اإل  منه�  بدلً  اآتي  اأن� 
ووعدوا  للتحقيق،  اقتي�ده�  على 
ب�أنهم �صوف يرجعونه� بعد �ص�عة، 
لتكون  عندهم  ال�ص�عة  وط�لت 
ت�ريخ  ولي�صبح  �صهراً،  من60  اأكرث 
الإفراج عنه� 2019/11/2م، ونحن 
ب�نتظ�ره�  عداً  ال�ص�ع�ت  نعد 

وقلوبن� تعت�رس اأمل�ً و�صوق�ً له�".
تت�بع والدة الأ�صرية �صعب�ن حديثه� 
يف  �صعب�ن  الأ�صرية  فتقول"تقبع 
ال�صيت  �صيء  الدامون  �صجن 
لعقوب�ت  تعر�صت  وقد  وال�صمعة، 
الزي�رة،  من  حرم�نه�  منه�  عدة، 
الك�مريات  اأزمة  اأثن�ء  وعزله� 
الأ�صرية  ابنتي  اأقول  واأن�  الأمنية، 
ي��صمني �ص�حبة همة وقوة واإرادة، 
الأ�صريات  خدمة  عن  تتوقف  ول 
ال�صجون،  م�صلحة  عقوب�ت  ورغم 
فهي تعترب نف�صه� �ص�حبة ر�ص�لة".

للمرة  ال�صهيونية  الع�صكرية  �ص�مل  مددت حمكمة 
�ص�مح  ال�صحفي  اعتق�ل  التوايل  على  الرابعة 
حممد من��رسة )32 ع�م�ً( من عزبة اجلراد �رسق 
حم�فظة طولكرم، وذلك حتى الأحد الق�دم  وك�نت 
"من��رسة"  ال�صحفي  قوات الحتالل قد اعتقلت 
بت�ريخ 2018/12/10، بعد اقتح�م منزله يف عزبة 
جراد، وتفتي�صه وم�ص�درة ثالثة هواتف نق�له من 

توقيف  مركز  فى  التحقيق  اإىل  ونقلته  املنزل، 
مددت  الوقت  ذلك  ومنذ  تكف�"،  "بت�ح  وحتقيق 
الإجراءات  ا�صتكم�ل  بحجة  مرات   4 اعتق�له 
متزوج  "من��رسه"  اأن  اإىل  ي�ص�ر  بحقه   الق�نونية 
�صوت  لإذاعة  مرا�صاًل  عمل  و  طفالن،  ولديه 
يعمل ك�صحفي  والآن  الغربية،  ال�صفة  القد�ص يف 

حرنّ .

متديد اعتقال ال�سحفي �سامح منا�سرة للمرة الرابعة

اإن  الفل�صطيني  الأ�صري  ن�دي  ق�ل 
اأعلنت  "ع�صقالن"  معتقل  اإدارة 
جديدة  تع�صفية  اإجراءات  عن 
تتمثل  الأ�رسى،  على  �صتفر�صه� 
ج�ن طيلة مدة تواجدهم  بوجود �صنّ
اأوق�ت  خالل  املعتقل  �ص�حة  يف 
"الفورة"، الأمر الذي مل يكن ق�ئم�ً 
يف ال�ص�بق، وتنفيذ عملية التفتي�ص 
من خالل ا�صتخدام كر�صي خ��ص 

بذلك. 
معتقل  يف  لالأ�رسى  ووفق�ً 
 )50( قرابة  وعددهم  "ع�صقالن" 
ت�أتي  الإجراءات  هذه  ف�إن  اأ�صرياً، 
�صمن م� اأعلن عنه م� ي�صمى وزير 
الحتالل  الداخلي حلكومة  الأمن 
تو�صي�ته  ب�ص�أن  اأردان"  "جلع�د 

الأ�رسى  حقوق  على  ب�لنق�ص��ص 
واإجن�زاتهم الت�ريخية التي و�صلوا 
،وعد  والت�صحية  الن�ص�ل  عرب  له� 
ب�أنه�  الإجراءات  هذه  الأ�رسى 
اإىل  �صيوؤدي  م�صبوق،  غري  ت�صعيد 
الأ�رسى  بني  املواجهة  ت�ص�عد 
معركة  و�صت�صكل  املعتقل،  واإدارة 
اأنهم  موؤكدين  لهم؛  ب�لن�صبة  وجود 
لن يقفوا مكتويف الأيدي حي�ل م� 
فر�صه  الحتالل  حكومة  حت�ول 
املعتقالت  بع�ص  على  وتطبيقه 
التي ت�صم عددا قليال من الأ�رسى 
مق�رنة مع بع�ص املعتقالت التي 

ت�صم املئ�ت منهم.
ومنذ  اأنه  الأ�صري  ن�دي  وذكر 
�صكل   ،2018 جويلية  اأواخر 

من  مكونة  جلنة  اأردان"  "جلع�د 
من  وعن��رس  كني�صت  اأع�ص�ء 
"ال�ص�ب�ك"،  الحتالل  خم�برات 
اأو  املعتقالت  اإدارة  من  و�صب�ط 
وذلك  "ال�ص�ب��ص"،  بـ  ت�صمى  م� 
الأ�رسى  اعتق�ل  ظروف  لتحديد 
عليهم  والت�صييق  الفل�صطينيني 
ب�لواقع  تتمثل  اأ�صعدة  عدة  على 
والن�ص�يل،  التنظيمي  التمثيلي 
"الكنتين�"،  من  وامل�صرتي�ت 
ومدة  الأق�ص�م،  داخل  واحلركة 
زي�رات  كذلك  الفورة،  ومواعيد 
الطع�م،  ونوعية  وكمية  الع�ئالت، 
وعدد  املتوفرة،  املي�ه  وكمية 

الكتب، والتعليم والدرا�صة.

الحتالل ُي�سدر اأمر اعتقال اإداري بحق 
الأ�سري عا�سف الربغوثي 

الحتالل  �صلط�ت  اأ�صدرت 
اإداري  اعتق�ل  اأمر  الإ�رسائيلي، 
الربغوثي  ع��صف  الأ�صري  بحق 
�صقيق ال�صهيد �ص�لح وذلك لثالثة 
له  تُعقد  اأن  املتوقع  ومن  اأ�صهر، 
جل�صة تثبيت الأ�صبوع املقبل وق�ل 
الإداري  الأمر  اإن  الأ�صري  ن�دي 
هو  ع��صف  الأ�صري  بحق  ال�ص�در 
والعق�ب  النتق�م  لعملية  ا�صتمرار 

�صلط�ت  تنفذه�  التي  اجلم�عي 
الحتالل بحق ع�ئلة الربغوثي من 
بلدة كوبر، وذلك منذ الإعالن عن 
الث�ين  يف  �ص�لح  جنله�  ا�صت�صه�د 
وك�نت   2018 دي�صمرب  من  ع�رس 
�صلط�ت الحتالل اعتقلت ع��صف 
اأبن�ء  من  وجمموعة  عمر  ووالده 
بلدة كوبر، وذلك ليلة الإعالن عن 
ا�صت�صه�د �ص�لح؛ وتعر�ص ع��صف 

اعتق�لهم�  عقب  عمر  ووالده 
معتقل  يف  ومكثف  طويل  لتحقيق 

"امل�صكوبية".  
�ص�بق  وقت  ويف  اأنه  اإىل  يُ�ص�ر 
اأمر  الحتالل  �صلط�ت  اأ�صدرت 
عمر  الأ�صري  بحق  اإداري  اعتق�ل 
�ص�لح،  ال�صهيد  والد  الربغوثي 
فيم� ل يزال جناله ع��صم وحممد 

قيد التحقيق.



�سل�سلة  ليفربول،  فريق  وا�سل 
ترتيب  قمة  على  التحليق 
القدم  لكرة  الإجنليزي  الدوري 
)الربميريليغ( وتغلب ليفربول على 
نظيف  بهدف  برايتون  م�سيفه 
والع�رشين  الثانية  اجلولة  يف  يف 
ارتفع  الفوز،  وبهذا  للم�سابقة 
نقطة   57 اإىل  ليفربول  ر�سيد 
حملًقا يف ال�سدارة، بينما جتمد 
ر�سيد برايتون عند 26نقطة يف 

املركز الثالث ع�رش.
من  الفريقني  لعبو  يتمكن  مل 
اأتيحت  التي  الفر�ص  ا�ستغالل 
الأول  املباراة  �سوط  طوال  لهم 
لينتهي  اأهداف  اإىل  وترجمتها 
وا�ستمر  ال�سلبي  بالتعادل 
م�سل�سل اإ�ساعة الهجمات خالل 
حيث  الثاين،  املباراة  �سوط 
جاءت الدقيقة 50 لت�سهد هدف 
طريق  عن  لليفربول  التقدم 
وتوالت  جزاء  �رشبة  من  �سالح 

جانب  من  ال�سائعة  الفر�ص 
تتغري  اأن  دون  الفريقني  لعبي 
فائزين  الريدز  ليخرج  النتيجة، 

بالثالث نقاط.

اليوم  اأخرى  مباريات  واأ�سفرت 
على  �ساوثهامبتون  فوز  عن 
لهدف،  بهدفني  �سيتي  لي�سرت 
برينلي  تغلب  ذاتها،  وبالنتيجة 

واتفورد  وكذلك  فولهام،  على 
بينما  بال�ص،  كري�ستال  على 
مع  �سلبًيا  �سيتي  كاريف  تعادل 

هيدير�سفيلد تاون.

ق.ر 

رئي�ص  اإنفانتينو  جياين  قال 
القدم  لكرة  الدويل  الحتاد 
عدد  زيارة  قرار  اإن  )الفيفا(، 
قطر  »مونديال«  منتخبات 
2020، �سيح�سم يف ماي املقبل 
جاء  الأمريكية  ميامي  مبدينة 
ال�سحفية  الندوة  خالل  ذلك 
مبدينة  اخلمي�ص  عقدها  التي 
ختام  يف  املغربية،  مراك�ص 
لالحتاد  التنفيذية  القمة 
»�سوف  اإنفانتينو،  واأ�ساف 
هذا  يف  النهائي  القرار  نتخذ 
املقبلة  القمة  خالل  املو�سوع 
مايو  ميامي  يف  �ستقام  التي 
»الفيفا«،  املقبل«. وقال رئي�ص 
م�ستوى  على  الأمر  »تدار�سنا 
وعر�سنا  التنفيذي،  اجلهاز 

فكرة زيادة عدد املنتخبات من 
32 اإىل 48 منتخبا«ورف�ص رئي�ص 
الفيفا احلديث عن البلدان التي 
ميكن اقرتاحها من اأجل تنظيم 
اأو�سح  لكنه  قطر،  مع  م�سرتك 
قريبا  �سيكون  البلد  »هذا  اأن 
جغرافيا من قطر، حيث �سيتم 

ت�سهيل عملية التنقل«.
�ستاأخذ  »الفيفا  اأن  اإىل  ولفت 
من  جمموعة  باحل�سبان 
تعرفها  التي  املتغريات 
بني  الأزمة  خا�سة  املنطقة، 
اإىل  اإ�سارة  يف  البلدان«،  بع�ص 
له  رد  ويف  اخلليجية  الأزمة 
عن �سوؤال حول طموح »الفيفا« 
»نوبل«  بجائزة  الفوز  اأجل  من 
اأزمات  التدخل حلل  من خالل 
اأزمة  اإىل  اإ�سارة  يف  اإقليمية، 
قائال:  اإنفانتينو  �رشح  اخلليج، 

بجائزة  الفوز  طموح  لنا  »لي�ص 
هو  طموحنا  لل�سالم،  نوبل 
دول  جتمع  دوريات  تنظيم 
اأي�سا  »نهدف  العامل«وتابع 
كرة  عرب  البلدان  م�ساعدة  اإىل 
يف  الأمر  �ساهدنا  لقد  القدم. 
غري  اأن  بعد  رو�سيا،  مونديال 
النمطية  ال�سور  من  العديد 
 2022 مونديال  رو�سيا..  حول 
اأجل  من  اأي�سا  منا�سبة  �سيكون 
املنطقة،  هذه  على  التعرف 
حتى ت�ستفيد قطر ودول اجلوار 

من هذه الفر�سة«.
بع�ص  هناك  »الآن  واأ�ساف 
واإذا  الدول،  هذه  بني  امل�ساكل 
�سنعتمد  حواجز  هناك  كانت 
كرة  نقل،  و�سيلة  الطائرة  على 
ال�سعوب،  بني  تقرب  قد  القدم 

وقد تذوب اخلالفات«.

�إنفانتينو

 �سنح�سم قرار زيادة منتخبات 
»مونديال« قطر يف ماي

اأ�ستون فيال 
ي�ستهدف �سليماين

الإجنليزي،  فيال  اأ�ستون  يرغب 
اجلزائري  النجم  اإعادة  يف 
مهاجم  �سليماين،  اإ�سالمي 
اإىل  جمددا  الرتكي،  فرنبخ�سه 
اإجنلرتا، خالل فرتة النتقالت 
موقع  وذكر  اجلارية  ال�ستوية 
»�سبورت�ص« الفرن�سي، اأن اأ�ستون 
�سليماين  على  عينه  ي�سع  فيال 
»الفيالنز«  هجوم  خط  لتدعيم 
واأ�ساف  اجلاري  جانفي  يف 
ي�سعى  فيال  اأ�ستون  اأن  املوقع 
فرنبخ�سه  مع  ال�سفقة  اإنهاء 
الذي ميتلك عقد  اأول،  الرتكي 
من  الإعارة  ب�سفة  الالعب 
حتى  الإجنليزي،  �سيتي  لي�سرت 

نهاية املو�سم.
امل�ستوى  �سليماين،  يقدم  ومل 
مع  املو�سم  هذا  منه  املنتظر 
�سجل  حيث  الرتكي،  الفريق 
لقاء   14 يف  واحدا  هدفا 
فيه  يحتل  الذي  بالدوري، 
»قبل  الـ17  املركز  فرنبخ�سه 
�سحفية  تقارير  الأخري«وكانت 
الأرقام  اأن  اإىل  اأ�سارت  �سابقة 
اجلزائري  للمهاجم  ال�سعيفة 
موافقة  ترجح  املو�سم،  هذا 
الإعارة  اإنهاء  على  فرنبخ�سة، 
اأن  كما  املو�سم،  منت�سف  يف 
بيعه  يرف�ص  لن  �سيتي  لي�سرت 

اأي�سا

اإميري يك�سف موقفه من 
رحيل اأوزيل

اأكد اأوناي اإميري، املدير الفني 
لآر�سنال، اأنه مل يفكر يف رحيل 
م�سريا  اأوزيل،  م�سعود  الأملاين 
ل�سفوف  عودته  اإمكانية  اإىل 
ت�سيل�سي،  مباراة  يف  الفريق 

ال�سبت املقبل.
من  العديد  عن  اأوزيل  وغاب 
املو�سم  يف  الفريق  مباريات 
هذه  اإميري  واأرجع  احلايل، 
الإ�سابات  اإىل  الغيابات 
منها  عانى  التي  املتكررة 
اإميري  وقال  الأملاين  الالعب 
�سبكة  اأبرزتها  ت�رشيحات  يف 
اليوم  �سبورت�ص«،  »�سكاي 
اخلمي�ص: »لديه بع�ص الإ�سابات 
ويف بع�ص الأحيان يكون على ما 
يرام واأحياًنا ل«واأردف »اأريد اأن 
يكون كل لعب يف الفريق على 
اأح�سن ما يرام يف كل مباراة. مل 
يلعب املباراة الأخرية ولكنه قد 
يكون )اأوزيل( معنا هذا ال�سبت، 

اإنه يتدرب با�ستمرار«.
واأ�ساف: »اأريد من كل لعب اأن 
يح�سل على الت�ساق وهذا لي�ص 
ميكنه  كيف  هو  الأهم  �سهاًل، 

رحيله  يف  اأفكر  ل  م�ساعدتنا، 
وكل ما ي�سغلني هو كيف ميكنه 
التكهنات  م�ساعدتنا«واأثريت 
عن  اأوزيل  رحيل  اإمكانية  حول 
اأن  اإل  ال�سيف،  هذا  اآر�سنال 
اأعماله ك�سف موؤخًرا عن  وكيل 
حتى  البقاء  يف  الالعب  رغبة 
 2021 �سيف  يف  عقده  نهاية 
عن  الإ�سباين  املدرب  واأكمل 
بع�ص  �ساعدنا يف  »لقد  اأوزيل: 
جيد،  باأداء  العام  هذا  الأحيان 
بعد  جيًدا،  يكن  مل  واأحياًنا 
العمل رمبا يكون  اأ�سبوعني من 

متاًحا لنا الآن«.
وحول تعاقدات الفريق ال�ستوية، 
النتقالت  فرتة  »يف  قال: 
اأن  ال�سهل  من  لي�ص  احلالية 
ميكنهم  لعبني  على  نح�سل 
النادي  الفريق.  اأداء  حت�سني 
الأمر  ولكن  جيد  ب�سكل  يعمل 
عن  اأخرًيا  �سهاًل«و�سئل  لي�ص 
مفاو�سات الفريق مع بر�سلونة، 
فاأجاب:  �سواريز،  ديني�ص  ل�سم 
ولن  خا�سة  حمادثات  »اإنها 

اأقول لك ما يجري فيها«.

بر�سلونة يترباأ من خمالفة اللوائح.. 
وليفانتي يدر�س تقدمي �سكوى

ك�سفت تقارير �سحفية، حقيقة 
مبخالفة  املتعلقة  املزاعم 
يف  للوائح،  بر�سلونة  نادي 
الأ�سبوع  ليفانتي،  مباراة 
ملك  كاأ�ص  ببطولة  املا�سي، 
باإ�رشاك  وذلك  اإ�سبانيا، 
وبح�سب  موقوف  لعب 
الإ�سبانية،  »ماركا«  �سحيفة 
اأن  من  متاأكد  بر�سلونة  فاإن 
باإمكانه  كان  �ساومي  الالعب 
الفريق  مباراة  يف  امل�ساركة 
من  الرغم  على  ليفانتي،  اأمام 
ب�سبب  بالإيقاف  معاقب  اأنه 

تراكم البطاقات.
اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
�ساومي  اأن  يعتقد  بر�سلونة 
�سينفذ عقوبة الإيقاف ملباراة 
على  ح�سوله  ب�سبب  واحدة، 
دوري  يف  اخلام�سة  البطاقة 
األكويانو  اأمام  الثانية،  الدرجة 
واأو�سحت اأن الفريق الكتالوين 
�سيحرم  كان  �ساومي  اأن  يرى 
ليفانتي،  اأمام  امل�ساركة  من 
بطاقة  على  ح�سوله  حالة  يف 
كانت  والتي  مبا�رشة،  حمراء 

الأول  الفريق  عن  تبعده  قد 
والثاين لأربع مباريات.

باأن الحتاد  ال�سحيفة  ونوهت 
توجد  ل  اأنه  يرى  الإ�سباين 
ق�سية، لعدم وجود �سكوى على 
يف  اأنه  اإىل  م�سرية  الإطالق، 
فاإن  �سكوى  ليفانتي  قدم  حال 
اإىل  الق�سية  �سيحيل  الحتاد 
ولفتت  لتقييمها  جلنة خمت�سة 
م�سادر  من  علمت  اأنها  اإىل 
يدر�ص  ليفانتي  اأن  خا�سة، 
تقدمي �سكوى للتنديد مبخالفة 
الحتاد  لقوانني  بر�سلونة 
»اإل  �سحيفة  وكانت  الإ�سباين 
موندو« الإ�سبانية، اأ�سارت اإىل 
اأن بر�سلونة خالف املادة رقم 
56.3 من القانون التاأديبي يف 
متنع  والتي  الإ�سباين،  الحتاد 
الفرق  من  لعب  اأي  اإ�رشاك 
اأو  الأول  الفريق  مع  الدنيا 
لعقوبة  تعر�ص  حال  يف  الثاين 
مت  موا�سم،   3 منذ  اأنه  يذكر 
نف�ص  من  مدريد  ريال  اإق�ساء 
امل�سابقة، بعد اإ�رشاكه لالعب 

الرو�سي ديني�ص ت�سريي�سيف.
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�سالح يقود ليفربول للحفاظ على قمة "الربميريليغ"
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وفاق  �أن�صار  من  �أعد�د  جتمعت 
�ملحرتفة  )�لر�بطة  �صطيف 
بعد  �لقدم(  لكرة  موبيلي�س  �لأوىل 
�أمام  �خلمي�س  �أم�س  �أول  ظهر 
�لنادي بحي بومر�صي  �إد�رة   مقر 
مطالبني  �صطيف  مدينة  بو�صط 
برحيل رئي�س �لفريق ح�صان حّمار 
بح�صب ما لوحظ  و �عترب عدد من 
�لو�صعية �خلطرية  �أن  �ملنا�رصين 
�أ�صبح  �لتي   - قولهم  حد  على   –
دفعتهم  �لتي  هي  �لفريق  يعي�صها 
رئي�س  برحيل  للمطالبة  للتجمهر 
حميطه  و  حّمار  ح�صان  �لفريق 

�أن  �أ�صافو�  و  �لعديد  عرب  حيث 
لتحقيق  مطية  »�أ�صبح  فريقهم 
م�صالح �صخ�صية �صيقة للم�صريين 
يف  ف�صلهم  �أثبتو�  �لذين  �حلاليني 
�ملحتجون  ردد  �لنادي«و  ت�صيري 
عديد �لعبار�ت �ملطالبة باملغادرة 

�جلماعية لإد�رة »�لن�رص 
�إىل  �مل�صعل  ت�صليم  و  �لأ�صود« 
قيادة  باإمكانهم  �آخرين  �أ�صخا�س 
�إرجاع  و  �لآمان  بر  �إىل  �لفريق 
�لنت�صار�ت  �صكة  �إىل  فريقهم 
على حد تعبريهم و عدد �لأن�صار 
جعلتهم  �لتي  �لنقاط  من  �لعديد 
فريقهم  ت�صيري  و�صعية  ي�صفون 
تهديد  غر�ر  على  بـ«�لكارثية« 

�ملخت�صة  �لريا�صية  �لهيئات 
�لنادي  بخ�صم 9 نقاط من ر�صيد 
�إذ� مل ت�صو ق�صية �لالعب �ل�صابق 
�أماد�  �إبر�هيم  �مللغا�صي  للوفاق 
�أقرب �لآجال و عدم ��صتقد�م  يف 
�أي لعب خالل مرحلة �لنتد�بات 
�ملقدمة  �لوعود  رغم  �ل�صتوية 
عدم  حالة  يف  �لكبري  �لت�صيب  و 
و�صعية  �صهدتها  �لتي  �لن�صباط 
�أن�س و غريها من  �لالعب �صاعد 
يحيد  �لفريق  جعلت  �لتي  �لأمور 
عن �أعر�فه و تقاليده �لتي ��صتهر 

بها منذ تاأ�صي�صه �صنة 1958 .
جمل�س  رئي�س  �رصح  جهته  من 
�لدين  عز  �صطيف  وفاق  �إد�رة 

كان  �لإد�رة  جمل�س  �أن  �أعر�ب 
�خلمي�س  م�صاء  يجتمع  �أن  مقرر� 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  لنتخاب 
�نتخابه  �إعادة  �أو  له  خلفا  جديد 
�لعام  �ملدير  تعيني  و  جديد  من 
للنادي �ملحرتف ودر��صة �إمكانية 
حدود  يف  �لنادي  ر�أ�صمال  فتح 
�ل67 باملائة م�صري� �إىل �أن غياب 
حم�رص ق�صائي حال دون ذلك  و 
بخ�صو�س غ�صب �لأن�صار �أكد عز 
ذلك  لهم  »يحق  �أنه  �أعر�ب  �لدين 
يف ظل �لو�صعية �ل�صعبة �لتي مير 
بها فريقهم« مرجعا هذه �لو�صعية 
�صيولة  وجود  »عدم  �إىل  بالأ�صا�س 

مالية« .

وفاق �سطيف

اأن�سار الوفاق يطالبون برحيل الرئي�س ح�سان حّمار 
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متاعب مولودية وهران 

متوا�سلة و احلل غائب

�صجلت  �لتي  وهر�ن  مولودية  ت�صكيلة  م�صتوى  على  �لنزيف  يتو��صل 
�إد�رة  من  ��صتفيد  ما  ح�صب  وجيز,  ظرف  يف  لعب  ثامن  مغادرة 
�لأمر  ويتعلق  �لقدم  لكرة  �لأوىل  �لر�بطة  بطولة  �لنا�صط يف  �لنادي 
بو�صط �مليد�ن, حمزة �آيت و�عمر, �لذي يكون قد تلقى �ت�صال من 

ناد 
�أجنبي دفعه لو�صع حد مبكر ملغامرته مع فريق �لباهية �لذي كان قد 

�لتحق به يف �ل�صائفة �ملن�رصمة.
وف�صال عن �آيت و�عمر فاإن خم�صة لعبني �آخرين قدمو� �إىل �ملولودية 
�أي�صا �لت�صكيلة �حلمر�وية خالل مرحلة  يف نف�س �لفرتة غادرو� هم 
�لتحويالت �ل�صتوية وهم: بوعزة و دو�صي, و زيري حمار و بو�صار و 
يطو �إىل جانب لعبني �ثنني من ت�صكيلة �ملو�صم �ملا�صي و هما بالل 
و �صيبان علما و �أن �أغلبيتهم كانو� �أ�صا�صيني و �أ�صحت مهمة �ملدرب 
عمر بلعطوي معقدة يف ظل تقل�س تعد�ده يف �لوقت �لذي جتد فيه 
�إد�رة �لنادي �صعوبات كبرية يف تاأهيل �لالعبني �خلم�صة �جلدد �للذين 
�نتدبتهم )�لإيفو�ري فيفيان �أ�صيي كو� و حممدي و عو�ج و بن عمارة 
و �ملوؤدن( على خلفية ديونها جتاه لعبني و مدربني �صابقني و تو�جه 
بجاية  مولودية  �جلمعة  غد�  �لبقاء  �أجل  من  ت�صارع  �لتي  �ملولودية 
�أربعة  �ملوعد  لهذ�  بلعطوي  �ملدرب  ��صتدعى  �لأخري حيث  مبلعب 

من لعبيه �جلدد �أمال يف تاأهيلهم قبل �ملبار�ة. 

خوزيه مورينيو 

مازلت »�سغري ال�سن« لكي 
اأعتزل التدريب

�عترب �لربتغايل خوزيه مورينيو باأنه ل يز�ل �صغري �ل�صن جد� لكي يعتزل, 
بعد  �م�س �خلمي�س,  �لنخبة كما قال,  �أندية  �أحد  بتويل  موؤكد� طموحه 
�لإنكليزي وقال  يونايتد  �إقالته من من�صبه مدربا ملان�ص�صرت  �صهر على 
مورينيو, يف ت�رصيح ل�صبكة »بي �إن �صبورت�س« �لقطرية, »�أريد �لتدريب. 
ل �أز�ل �صغري �ل�صن جد� و�أنا يف عامل كرة �لقدم لوقت طويل, طويل جد�. 
�صاأبلغ �ل�صاد�صة و�خلم�صني بعد �أ�صابيع قليلة و�أنا فعال �صغري �ل�صن لكي 
�أفكر بالعتز�ل«وعن م�صاريعه �مل�صتقبلية قال »�أنا �أنتمي �إىل كرة �لقدم 
يونايتد  مان�ص�صرت  نتائج  �ملجال« وحت�صنت  هذ�  و�صاأبقى يف  �لنخبوية, 
منذ �إقالة مورينيو وتعيني �لرنوجي �أويل غونار �صول�صكاير خلفا له, لأن 
�لفريق فاز يف مبارياته �ل�صت �لأخرية يف خمتلف �مل�صابقات باإ�رص�ف 
�لبطاقات  �إحدى  �ل�رص�ع على  ليدخل جمدد�  17 هدفا  و�صجل  �لأخري 

�ملوؤهلة �إىل دوري �أبطال �أوروبا �ملو�صم �ملقبل.
ومتيز عهد مورينيو مع مان�ص�صرت يونايتد بخالفات كثرية مع �أبرز لعبيه 
باإ�رص�ف  خمتلفا  لعبا  بد�  �لذي  بوغبا  بول  �لفرن�صي  ر�أ�صهم  وعلى 
�صول�صكاير, بدليل ت�صجيله �أربعة �أهد�ف وجناحه يف 4 مترير�ت حا�صمة 

يف �صت مباريات حتى �لآن.
وعلق مورينيو على مو�صوع بوغبا بالقول »�جلملة �لتي �حتفظ بها من 
�أليك�س فريغو�صون )�ملدرب �لأ�صطوري �ل�صابق ليونايتد( هي +يف �ليوم 
مورينيو  ود�عا+«وهاجم  �لنادي,  من  �أكرب  لعب  �أي  فيها  ي�صبح  �لذي 
�لنقاد �لذين �نتقدوه, معترب� �أنه ي�صتحق �لحرت�م �صاأنه يف ذلك �صاأن بيب 
غو�رديول )مان�ص�صرت �صيتي( �أو كارلو �ن�صيلوتي )نابويل( بف�صل جناحاته 
�لكثرية على مدى م�صريته وقال »�إذ� تكلمتم عن غو�رديول �أو �أن�صيلوتي, 
�ألقابا  �أحرزو�  �لذين  �ملدربني  من  �ملجموعة  هذه  �صمن  بو�صوح  فاأنا 
على مدى فرت�ت طويلة, طويلة جد�«وت�صاءل »�أين هم �ملدربون �ل�صبان 

و�أين تاأثريهم يف ما يتعلق بالنتائج ؟ �أين هم؟«.

تعادل فريق مولودية �جلز�ئر 
بنتيجة  بلوزد�د  �صباب  �أمام 
 )0-0( �لول  �ل�صوط   )1-1(
بالعا�صمة  جويلية   5 مبلعب 
حل�صاب  مقدمة  مبار�ة  يف 
بطولة  من   18 �جلولة 
�لأوىل  �ملحرتفة  �لر�بطة 
لكرة  ><موبيلي�س<< 
غاية  �إىل  و�ملتو��صلة  �لقدم, 
و�صجل  �ملقبل  مار�س  �لفاحت 
�صويبع  من  كل  �للقاء  هديف 
�صتال  و  ل«�لعميد«   )49(
هذه  �ثر  وعلى  لل�صباب   )70(
يف  �ملولودية  تبقى  �لنتيجة 

بر�صيد   موؤقتا  �لثالث  �ل�صف 
يتو�جد  حني  يف  نقطة,    28

�ملركز  يف  »�لعقيبة«  �أبناء 
�لخري مبجموع 13ن.

برنامج مباريات �جلولة �ل18 
:

ال�سبت 19 جانفي:
عني  جمعية   : مليلة  عني 
مليلة -اأوملبي املدية )00ر15(

�سيدي بلعبا�س : احتاد بلعبا�س 
- �سبيبة القبائل )00ر16(

الثالثاء 29 جانفي: 
ن�سر   :  )55 اأوت   20( اجلزائر 
تاجنانت  دفاع   - داي  ح�سني 

)00ر15(
اجلمعة 1 مار�س:

 - ال�ساورة  �سبيبة   : ب�سار 
�سباب ق�سنطينة )45ر17(

الرابطة الأوىل / اجلولة ال 18 )مباراة مقدمة(

 تعادل مولودية اجلزائر اأمام �سباب بلوزداد )1-1(

�صيفه  �أمام  بر�صلونة  مبار�ة  �صهدت 
ملك  كاأ�س  نهائي  ثمن  �إياب  يف  ليفانتي, 
على  جماهريي  ح�صور  �أ�صو�أ  �إ�صبانيا, 
وذكرت  �ملو�صم  هذ�  نو  �لكامب  ملعب 
�حل�صور  �أن  ديبورتيفو«,  »موندو  �صحيفة 
�أقل رقم  �جلماهريي لهذه �ملبار�ة �صجل 
�ألًفا   42 بتو�جد  �ملو�صم,  هذ�  لرب�صلونة 
و354  �ألًفا   99 �أ�صل  من  م�صجًعا,  و838 
م�صجًعا هي �ل�صعة �لكاملة مللعب �لكامب 

نو.
عن  �جلماهري  عزوف  �ل�صحيفة,  وبررت 
�ملتاأخر,  �للقاء  بتوقيت  �ملبار�ة,  ح�صور 
ب�صقوط  �ملو�جهة  قبل  �جلوية  و�حلالة 
�ملناف�س,  قيمة  �إىل  بالإ�صافة  �لأمطار, 
على  �ل�صعبة  �لفرق  من  يعترب  ل  �لذي 
جماهريي  ح�صور  �أ�صو�أ  وكان  �لبلوغر�نا 
ل�س  �أمام  �ملا�صي  �ملو�صم  لرب�صلونة 
�ألًفا   48 بتو�جد  �لليغا,  يف  باملا�س 

بح�صب  �ملتوقع  من  وكان  م�صجًعا  و336 
كولتور�ل  مبار�ة  تكون  �أن  �ل�صحيفة, 
ليوني�صا يف دور �لـ 32 بكاأ�س ملك �إ�صبانيا, 
 68 تو�جد  �صهدت  لكنها  ح�صوًر�,  �لأقل 

�ألًفا و775 م�صجًعا يف �لكامب نو.
نهائي  ربع  �إىل  �لتاأهل  يف  بر�صلونة  وجنح 
ليفانتي  على  بالفوز  �إ�صبانيا,  ملك  كاأ�س 
خ�صارته  ليعو�س  �خلمي�س,  �أم�س   ,)0-3(

ذهاًبا بنتيجة 2-1.

اإح�سائية �سلبية جلماهري الكامب نو
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املجموعة  الوداد  ويت�صدر 
متفوقا  نقاط،   3 بر�صيد 
اأقرب  على  الأهداف  بفارق 
�صتارز،  لوبي  مالحقيه 
نف�س  يف  معه  املت�صاوي 
�صن  يحتل  فيما  الر�صيد، 
املركزين  واأ�صيك  داونز 
الرتتيب  والرابع على  الثالث 
الوداد،  وحقق  نقاط،  بال 
 1992 عامي  باللقب  الفائز 
الأكرب  النت�صار  و2017، 
بفوزه  الأوىل،  اجلولة  يف 
�صيفه  على   2 ـ   5 العري�س 
اأ�صيك، ليبعث بر�صالة �صديدة 
عزمه  خاللها  اأكد  اللهجة 
لقب  على  بقوة  املناف�صة 

اأجمد الكوؤو�س الأفريقية.
الفريق  مهمة  تكون  ولن 
اجتياز  يف  �صهلة  املغربي 
اجلنوب  مناف�صه  عقبة 
بالبطولة  املتوج  اأفريقي، 
عام 2016، حيث ي�صعى �صن 
داونز لتعوي�س خ�صارته 1 ـ 2 
�صتارز يف اجلولة  لوبي  اأمام 
على  يحافظ  حتى  الأوىل، 
�صمن  التواجد  يف  حظوظه 
التي  الإق�صائية  الأدوار 
يتاأهل اإليها مت�صدر وو�صيف 
كل جمموعة من املجموعات 
اللقاء  هو  هذا  ويعد  الأربع 
و�صن  الوداد  بني  اخلام�س 
داونز، بعدما �صبق اأن التقيا 
املا�صيتني  الن�صختني  يف 
الوداد  فاز  حيث  للم�صابقة، 
فوز  مقابل  مباراتني  يف 
وتعادل  داونز،  ل�صن  وحيد 

يف لقاء واحد.
وتبدو الأمور مت�صابكة متاما 
التي  الثانية،  املجموعة  يف 
�صهلة  لي�صت  مواجهة  ت�صهد 
)حامل  التون�صي  للرتجي 
بالتينيوم  �صيفه  مع  اللقب( 
يلتقي  فيما  الزميبابوي، 
اجلنوب  بريات�س  اأورلندو 
حوريا  �صيفه  مع  اأفريقي 
غدا  الغيني،  كوناكري 

اجلمعة.
الأربعة  الفرق  وت�صاوت 
واحدة،  نقطة  ر�صيد  يف 
 1 ـ   1 الرتجي  تعادل  عقب 
فيما  حوريا،  م�صيفه  مع 
فخ  يف  اأورلندو  �صقط 
م�صيفه  مع  ال�صلبي  التعادل 
الرتجي،  و�صيعاين  بالتينيوم 
ب�صبب  حمبيه  غياب  من 
عليه  وقعت  التي  العقوبة 
الحتاد  قبل  من  موؤخرا 
الأفريقي لكرة القدم )كاف( 
يف  جماهريه  بدون  باللعب 
على  القادمتني  مباراتيه 
ب�صبب  بالبطولة،  ملعبه 
قام  التي  ال�صغب  اأحداث 
اإياب  يف  م�صجعوه  بها 
املا�صية  الن�صخة  نهائي 
للم�صابقة �صد لعبي الأهلي 

امل�رصي.
الثالثة  املجموعة  وت�صهد 
بني  خال�صة  عربية  مواجهة 
الإ�صماعيلي امل�رصي و�صيفه 
التون�صي،غدا  الإفريقي 
اجلمعة،  فيما يلتقي �صباب 
مع  اجلزائري  ق�صنطينة 
�صيفه مازميبي بطل الكونغو 
الدميقراطية، يف اليوم التايل 
ترتيب  مازميبي  ويت�صدر 
املجموعة بر�صيد 3 نقاط، 
عقب فوزه على الإ�صماعيلي 
2 ـ  0 يف اجلولة الفتتاحية، 
ق�صنطينة  �صباب  يحتل  فيما 
املركز الثاين بنف�س الر�صيد، 

بعدما حقق فوزا مثريا 1 ـ 0 
على الإفريقي.

الإ�صماعيلي  ويدرك 
والإفريقي اأن احل�صول على 
الثالث �صوف يجدد  النقاط 
اإىل دور  ال�صعود  اآمالهما يف 
الثمانية، حيث يعيد لقائهما 
مواجهتهما  الأذهان  اإىل 
بن�صخة  الثمانية  دور  يف 
التي   ،1992 عام  امل�صابقة 
كاأ�س  م�صمى  حتت  جرت 
اأبطال  الأفريقية  الأندية 
الدوري، حيث تعادل ذهابا 3 
ـ 3 بامللعب الأوملبي باملنزه، 
قبل اأن يفوز الإ�صماعيلي 3 ـ 
التون�صي  مناف�صه  على   1
ملعب  على  العودة  لقاء  يف 

الإ�صماعيلية.
ق�صنطينة،  �صباب  ويحلم 
الذي ي�صارك للمرة الأوىل يف 
دور املجموعات، بالنفراد 
عندما  املجموعة  ب�صدارة 
يواجه مازميبي، حيث يعول 
على موؤازرة عاملي الأر�س 
عقبة  لتخطي  واجلمهور 
الذي  الكونغويل  مناف�صه 
يف  األقاب  خم�صة  ميتلك 

البطولة.
الأهلي  خرج  جانبه،  من 
م�صيفه  ملالقاة  امل�رصي 
يف  ال�صاورة  �صبيبة 
التي  الرابعة،  املجموعة 
يجمع  اآخر  لقاء  ت�صهد 
الكونغويل  كلوب  فيتا  بني 

�صيفه  مع  الدميقراطي 
اليوم  التنزاين،  �صيمبا 

ال�صبت.
ترتيب  �صيمبا  ويت�صدر 
املجموعة بر�صيد 3 نقاط، 
الأهلي  اأمام  هدف  بفارق 
معه  املت�صاوي  امل�رصي، 
فيما  الر�صيد،  نف�س  يف 
و�صبيبة  كلوب  فيتا  يحتل 
الثالث  املركزين  ال�صاورة 

والرابع بال ر�صيد.
على  املباراة  اإقامة  ورغم 
ملعبه واأمام جماهريه، فاإن 
مهمة �صبيبة ال�صاورة، الذي 
يف  الأوىل  للمرة  ي�صارك 
البطولة، تبدو �صعبة للغاية 
الأهلي،  عقبة  اجتياز  يف 
القيا�صي يف  الرقم  �صاحب 
بالبطولة  الفوز  عدد مرات 
األقاب،  ثمانية  بر�صيد 
الإمكانيات  فارق  ظل  يف 
الفريق امل�رصي،  مل�صلحة 
خربة  لعبوه  ميتلك  الذي 
تلك  مثل  مع  التعامل 

املواعيد الكربى.
ال�صاورة  �صبيبة  ويطمح 
القا�صية   خ�صارته  لتعوي�س 
�صيمبا  م�صيفه  اأمام   0 ـ   3
ل  حتى  الأوىل،  اجلولة  يف 
ال�صعود  يف  موقفه  يتاأزم 
ياأمل  فيما  الثمانية،  لدور 
انت�صاره  الأهلي يف حتقيق 
يف  التوايل  على  الثاين 

املجموعة.
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كا�ضيا يرتك ر�ضالة وداع 
لريال مدريد

رحيله  بعد  اخلمي�س،  اليوم  مدريد،  ريال  ال�صابق  فريقه  كا�صيا،  كيكو  املرمى،  حار�س  ودع 
ب�صكل ر�صمي اإىل ليدز يونايتد وكتب كا�صيا، عرب ح�صاباته على مواقع التوا�صل الجتماعي: 
»بعد مرور ثالث �صنوات ون�صف، حان الوقت ملغادرة منزيل.. اأغادره بعد اأن ع�صت حلظات 
ل تُن�صى ول تتكرر، لي�س فقط ب�صبب الألقاب، لكن للحب الذي تلقيته منكم جميًعا«واأ�صاف: 
»اأ�صكر النادي على الفر�صة التي اأتاحها يل، لتحقيق كل الأحالم التي حلمت بها عندما كنت 
طفاًل، وب�صبب متكني من الفوز بجميع الألقاب... واللعب يف اأف�صل ناٍد بالعامل«واختتم بقوله: 
»اأبداأ الآن حتدًيا جديًدا ومثرًيا بالن�صبة يل، وبدون �صك �صيكون ريال مدريد يف قلبي دائًما.. 
بالتاأكيد �صوف اأفتقد زمالئي، واأمتنى لهم اأن يحققوا اأكرب عدد من النجاحات.. حتيا مدريد، 

دائًما يف قلبي«.

روبرت�ضون يجدد عقده مع 
ليفربول

اأعلن ليفربول الإجنليزي، عن توقيع مدافعه اأندري روبرت�صون عقدا طويل الأمد مع الفريق، 
بعد اأن ان�صم للفريق قبل 18 �صهًرا، قادًما من هال �صيتي ومل يك�صف ليفربول عن مدة عقد 
الالعب الأ�صكتلندي، �صاحب الـ24 عاًما، اإل اأن التقارير يف اإجنلرتا ت�صري اإىل اأن العقد �صيمتد 
حتى �صيف عام 2024 ومنذ ان�صمامه للفريق يف �صيف عام 2017 قادًما من هال �صيتي، خا�س 

روبرت�صون 56 مباراة مع الريدز يف خمتلف امل�صابقات و�صجل هدًفا واحًدا.
وقال روبرت�صون معلًقا على متديد عقده: »مبجرد اأن جاءين النادي مل اأفكر يف نف�صي، اأردت 

ا على الطاولة وقعت عليه �رصيًعا«. البقاء هنا، ومبجرد اأن و�صعوا عر�صً
واأ�صاف: »لقد كان عقًدا �صهاًل بالن�صبة يل وللنادي، اأنا متاأكد من ذلك. اتفقنا ب�رصعة كبرية، 
وهذا هو ال�صبب يف توقيع العقد بهذه ال�رصعة«وتابع: »التعرف على من هنا والعمل مع جميع 
املوظفني كان اأمًرا ممتًعا. اأف�صل �صيء هو العمل يف مكان حتبه. هذا ما اأفعله هنا. اأنا �صعيد 
لأنني مددت عقدي، واأمتنى اأن نحظى بالكثري من اللحظات اجليدة«واأكمل: »اأمتنى حتقيق 
النجاح مع الفريق خالل هذه الفرتة. هذا النادي مطالب بالألقاب، ورمبا مرت �صنوات طويلة 
من دون األقاب، لهذا اآمل اأن اأ�صاعد يف الفوز لهذا النادي وحتقيق ما يريده امل�صجعون«واختتم: 
اأوروبا، ولكن الأمر الآن يتعلق باتخاذ اخلطوة  اأبطال  اإىل نهائي دوري  »لقد اقرتبنا وو�صلنا 

التالية وناأمل باحل�صول على اجلوائز مهما كانت املناف�صة، هذا هو هدفنا الرئي�صي«.

الرتجي التون�ضي يتعاقد ر�ضميا 
مع بلكاالم

تعاقد الرتجي التون�صي، ر�صميا مع اجلزائري �صعيد بلكالم، لعب �صبيبة القبائل ال�صابق، بعقد 
ميتد ملو�صمني، رغم انتهاء املريكاتو ال�صتوي يف تون�س اأول اأم�س.

ذلك  التي جتيز  للقوانني  ووفقا  املريكاتو،  انتهاء  بعد  اجلزائري،  الالعب  مع  التعاقد  وجاء 
يف ظل اأنه غري مرتبط باأي ناد يف الفرتة احلالية عقب ف�صخ تعاقده مع �صبيبة القبائل ويبلغ 
بلكالم من العمر 30 عاما، و�صبق له اأن لعب لواتفورد الإجنليزي، طرابزون الرتكي، واأورليان 
األوان الرتجي الريا�صي التون�صي  الفرن�صي وبهذا �صيكون بلكالم ثالث لعب جزائري يحمل 
اأفريقيا  �صمال  لعبي  مبعاملة  م�صتفيدا  باليلي،  ويو�صف  مزياين  الطيب  بعد  املو�صم،  هذه 

كمحليني.

ت�ضيل�ضي ي�ضعى الإ�ضراك هيغواين 
اأمام اآر�ضنال

يوفنتو�س  الأرجنتيني جونزالو هيجواين، لعب  ت�صيل�صي لإمتام �صفقة �صم املهاجم  ي�صعى 
املعار اإىل ميالن، خالل ال�صاعات القليلة القادمة.

وقيد  ال�صفقة  اإمتام  ت�صيل�صي  حماولة  اإىل   ، الإجنليزية  �صتاندرد«  »لندن  �صحيفة  واأ�صارت   
ال�صبت ، �صمن مباريات  اليوم  اآر�صنال  هيجواين يف قائمة الفريق، لال�صتعانة به يف مواجهة 

اجلولة الـ 23 من الربمييريليغ.
 واأ�صافت ال�صحيفة اأن ت�صيل�صي كان اأمامه حتى الـ 12 ظهر اأم�س اجلمعة من اأجل قيد اأي 
لعب جديد يف قائمة الفريق التي �صيتم اإعالنها ا�صتعداًدا ملواجهة اآر�صنال يوم ال�صبت على 
ملعب الإمارات، وكان هيغواين قد عاد اإىل اإيطاليا ، بعد امل�صاركة ملدة 20 دقيقة فقط مع 
اأم�س، وانتهت  ال�صعودية  اأقيمت يف  ال�صوبر الإيطايل، والتي  اأمام يوفنتو�س يف مباراة  فريقه 

بفوز ال�صيدة العجوز بهدف نظيف.
ا�صتعارة  على  يوفنتو�س،  مع  لتفاق  ت�صيل�صي  تو�صل  اأكدت  ال�صحفية  التقارير  بع�س  وكانت 

هيجواين حتى نهاية املو�صم، مع وجود بند ي�صمح بتجديد الإعارة ملدة مو�صم اإ�صايف.

مواجهات قوية للفرق العربية 
بدوري اأبطال اأفريقيا

توا�سل الفرق العربية الـ 7 امل�ساركة يف مرحلة املجموعات لبطولة دوري اأبطال 
اأفريقيا لكرة القدم، م�سريتها يف امل�سابقة القارية، وذلك عندما تخو�ض فعاليات 

اجلولة الثانية يف املجموعة الأوىل، يخو�ض الوداد البي�ساوي املغربي اليوم ال�سبت 
، اختبارا �سعبا عندما يحل �سيفا على ماميلودي �سن داونز اجلنوب اأفريقي، فيما 

يلتقي اأ�سيك ميموزا الإيفواري مع �سيفه لوبي �ستارز النيجريي.
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اأحد رواد النقد الأدبي احلديث 

الناقد ال�ساخر مارون عبود ..�سذرات من �سريته و اآرائه النقدية
الأديب اللبناين الفكه مارون عبود، ابن قرية عني كفاح اللبنانية، اأحد رواد النقد الأدبي احلديث يف الن�سف الأول من القرن الع�سرين، وقد كتب 
الكثري يف هذا الباب، اإل اأنه ومنذ اأن ودع احلياة يف الثالث من حزيران عام 1962، بعد اأن ا�ست�سعر قبل هذا التاأريخ ب�سنتني دوارا يف راأ�سه، ن�سحه 
الأطباء على اإثره برتك القراءة والكتابة، عادين ما اأ�سابه جزءا من حياة ال�سيخوخة التي تزيدها الأمرا�ض وطاأة وق�ساوة وا�سعني يف احل�سبان 
معاناته مع مر�ض ال�سكري، اأقول منذ اأن غادر احلياة، بداأ جنم مارون عبود يخفت، ول يكاد يذكره الذاكرون اإذا ما ذكر النقاد والدار�سون وبقيت 

الإ�سارة اإىل الناقد امل�سري الراحل حممد مندور )تويف يف ماي�ض 1965( بو�سفه من رواد النقد، ويرجع الكثري اإىل درا�ساته وكتبه.

ق.ث/وكالت
الناقد  كتب  من  العديد  قراأت  لقد 
اللبناين الراحل مارون عبود يف جمال 
النقد اأو الق�صة اأو املقالة مثل: )على 
و)وجوه  اجلراب(  و)من  الطائر( 
وحكايات( و)يف املخترب( وهو حتليل 
وكان  املعا�رصين،  الكتاب  لآثار  ونقد 
اآخر ما قراأت من كتبه، كتابه النقدي 
وفيه  وجمرتون(  )جمددون  اجلميل 
يجد  حني  اجلاد  الناقد  هذا  يتناول 
املوقف  احتاج  اإذا  والفكه  اجلد، 
من  عددا  يتناول  وطرفة،  ملزحة 
ب�صارة  ق�صيدة  منها  املو�صوعات 
اخلوري يف رثاء اأحمد �صوقي، ف�صال 
عن ق�صيدة اأمني نخلة يف رثاء �صوقي 
هذه  اأَنّ  نفهم  املقال  �صياق  ومن 
�صنة   ،1931 عام  بعد  كتبت  املقالت 
اأ�صار  لو  اأحبذ  وكنت  �صوقي،  وفاة 
ومكان  مقالته  ن�رص  �صنة  اإىل  املوؤلف 
ي�رص  مل  كما  التوثيق،  لزيادة  ن�رصها 
اإىل تاأريخ طبع الدواوين اأو الكتب التي 
كما حتدث  الن�رص،  ودار  عنها  حتدث 
ال�صاعر  غ�صوب  يو�صف  دواوين  عن 
املهجور  القف�ص  الثالثة:  اللبناين 
الطيب،  وقارورة  امللتهبة  والعو�صجة 
اللبناين  ال�صاعر  عند  طويال  ووقف 
ديوانه  و  �صبكة  اأبو  اإليا�ص  ال�صهري 
ومل  الفردو�ص(،  )اأفاعي  املدوي 
يقت�رص حديثه على اأبو �صبكة ال�صاعر 
بل حتدث عن اأبو �صبكة الناثر الكاتب 
وقد  الدين،  تقي  اأمني  على  ف�صال 
للعديد  باإجنابها  الأ�رصة  هذه  عرفت 
فهذا  والباحثني  وال�صعراء  الأدباء  من 
الدين،  تقي  اأحمد  ال�صاعر  عمه  ابن 
اأخوه ر�صيد تقي الدين، وهذان  وهذا 
ابنا اأخيه خليل تقي الدين و�صعيد تقي 
فلك�ص  عند  طويال  وقف  كما  الدين، 
لكتاب  ترجمته  قراأت  الذي  فار�ص، 
للفيل�صوف  زراد�صت(  تكلم  )هكذا 

الأملاين نيت�صه( �صنة 1967.

�سرية و م�سرية
مل يقف مارون عبود يف كتابه النقدي 
دار مارون  وال�صادر عن  املمتع هذا، 
بطبعته  بريوت  الثقافة يف  ودار  عبود 
اخلام�صة عام 1979، عند اأدباء لبنان، 

العراق  اأدباء  عن  للحديث  امتد  بل 
عن  احرتام  بكل  فيتحدث  و�صعرائه، 
املرحوم  الكبري  العراق  �صاعر  ديوان 
يقف  لكنه  ال�صبيبي،  ر�صا  حممد 
موقفا �صلبيا اإزاء اأ�صعار اأحمد ال�صايف 
النجفي، وقد عرف عن ال�صايف عدم 
اّتفق  بل يطلقه كيفما  ب�صعره  اعتنائه 
قلمه  اأوقف  الذي  عبود،  ومارون 
قول  ول  احلقيقة،  قول  على  ال�صادق 
عنده غريها ما كان جماماًل وحمابياً، 
�صواء مع ال�صايف النجفي، اأم بع�ص من 
بع�ص  اأم  اخلوري  ب�صارة  مثل  �صبقوه، 
اأن  يرى  فهو  غ�صوب،  يو�صف  اأ�صعار 
ال�صخرة  رِيّ  يَ�صَ اأن  ي�صتطيع  ل  املّثال 
ل  كذلك  واحدة،  ب�رصبة  الروائع  من 
ما  اأ�صلوب  يف  يبدع  اأن  ال�صاعر  يقدر 
�صعف  اأعزو  هذا  اإىل  كثرياً،  يتاأَنّ  مل 
فالأ�صلوب  ال�صايف،  �صعر  يف  الرتكيب 
تعابري  تعوزه  يتعمده  الذي  الق�ص�صي 
وقوالب  حديثة  واأمناط  جديدة 
الكلمة  معدن  من  ي�صوغها  طريفة، 
فهو ل يحتاج فقط اإىل كلمات يبحث 
ال�صاعر وي�صعها حيث ا�صرتخى  عنها 
اإىل  اأي�صا  يحتاج  بل  في�صتد  �صعره 
غريها،  عنها  يغني  ل  �صائرة  األفاظ 
ول يتم املعنى اإل بها )...( لي�ص ي�صري 
ال�صايف قولنا اإن اأغرا�صه غري جديدة، 
التو�صع  هذا  وَح�صبُه  كثريون،  فاأمثاله 
الذي فيه من رخاوة، فالفكرة ل  لول 
بل  فيها،  ولدت  التي  الزاوية  يف  تنمو 
البلدان  وتخوم  القرية  حدود  تتجاوز 
جواز..  بال  ولكن  كالنا�ص،  وتهاجر 
ول  فيها  قنا�صل  ل  الأدب  فدولة 

�صفراء للتاأ�صري.. تراجع �ص180.
ولكن ال�صايف بدل اأن يتقبل اآراء مارون 
يطلقها  التي  النزيهة  النقدية  عبود 
بعيدا عن الغر�ص ال�صخ�صي، بل لوجه 
زاد يف عنجهيته،  فاإّنه  اهلل واحلقيقة، 
حتى و�صل الأمر به اإىل التنديد- لكن 

ب�صكل خفي ورمزي- مبارون عبود.
بنقاد القري�ص برمت ملا راأيتهم وقوفا 

يف طريقي

فلم اأرحيلة يل غري 
اأنــي اأ�سري ول اأبايل 

بالنقيــق

اأو قوله:
ركبت  لأنني  اللئام  نقادي  �صاأ�صكر 

عليهم يف طريقي اإىل املجد
ري�صة  اأبو  عمر  ديوان  عن  ويتحدث 
حا�رصة  ال�صهباء،  حلب  مدينة  ابن 
ديوانه  احلمداين،  الدولة  �صيف  ملك 
املو�صوم بـ )�صعر( فريى اأن يف ديوان 
اأبو ري�صة �صعراً طاملا متنينا اأن نقراأه 
الكالم  يحدو  ف�صاعرنا  ون�صمعه، 

ويزجيه على هواه، تراجع �ص200.
)هذه خن�صاء جديدة - ولكنها مثقفة 
الع�رصين  القرن  يف  علينا  تطلع   -
مو�صوع  حول  يدور  �صعر  بديوان 
الغابر،  الزمن  خن�صاء  كديوان  واحد، 
تلك ذوبت �صعرها دموعا على اأخويها، 
وهذه ا�صتحالت عواطفها �صعرا حزينا 
دي  األفريد  قاله  ما  فيه  ي�صح  كئيبا 
مو�صه- اإذا مل تخني الذاكرة: ا�رصب 
القلب فهناك ال�صعر الذي ل ميوت لو 
�صح بي اأن اأمتثل بالنابغة لقلت لنازك 
كل  من  اأ�صعر  فاأنت  اذهبي  املالئكة: 
ذات ثديني، ولول ذلك الب�صري عمر اأبو 
ري�صة، لف�صلتك على �صعراء املوا�صم، 
األف ح�صان، فال يخلق  وليغ�صب علي 
النقد غري الأعداء. مارون عبود ناقد 
مثقف، قارئ جاد، كثري الطالع على 
وحديثها،  قدميها  والفنون،  الآداب 
وعلى  الإ�صارة،  اأو  القولة  يطلق  لذا 
القارئ اللبيب فهم فحواها ومغزاها. 
هو ي�صري وعليك اأنت اأّيها القارئ، اأن 
تالحقه لفهم مراميه ومغازيه يف هذه 
لف�صلتك  الب�صري،  ذلك  ولول  القولة، 
على �صعراء املوا�صم، اإ�صارة ذكية اإىل 
الأدب  كتب  بها  حفلت  نقدية،  مروية 
وغابرها،  حديثها  القدمي  العربي 
التي  النقدية،  املناظرة  تلك  مفادها 
اأبو علي  ال�صاعر اجلاهلي  بطلها  كان 
النقد  كتب  اإذ حتفل  الذبياين،  النابغة 
الأدبي بتلك املرويات عن �صوق عكاظ 
اأيام اجلاهلية، التي ما كانت �صوقا لبيع 
احلاجيات و�رصائها بل منتدى لالأدب 
فكانت  �صاعرة،  اأّمة  والعرب  وال�صعر، 
جلد،  من  حمراء  قبة  للنابغة  تن�صب 
اأ�صعارهم،  عليه  ال�صعراء  فيعر�ص 
وهو  الأع�صى،  جاءه  اأن  مرة  وحدث 
اأن�صده  ثم  بـ)الب�صري(  هنا  املق�صود 
ح�صان بن ثابت واآخرون، ثم جاء دور 
متا�رص بنت ال�رُصَيد ال�صلمية املعروفة 

التي  ق�صيدتها  فاأن�صدته  بـ)اخلن�صاء( 
وهي  الزمن  �صمري  يف  مدوية  �صتظل 

رثاء لأخيها �صخر ومنها:
علم  كاأنه  به  الهداة  لتاأمت  �صخرا  واإن 

يف راأ�صه ناُر
لها،  وقال  بالق�صيدة  النابغُة  فاأُعِجَب 
الأع�صى-  يعني  ب�صري-  اأبا  اأن  لول 
اأن�صدين �صعرا، لقلت اإنك اأ�صعر اجلن 
املروية  هذه  من  يفهم  اإذن  والإن�ص، 
بعد  ثانية  تاأتي  اأنها  يريد  النابغة  اأن 
ال�صارة  تلك  تف�صري  هذا  الأع�صى، 
اأي  عبود،  مارون  اأطلقها  التي  الذكية 
اأّن نازك تاأتي ثانية بعد ال�صاعر عمر 
اأبو ري�صة وكتابات مارون عبود زاخرة 
وحافلة بهذه الإ�صارات الذكيات، التي 
الأ�صتاذ  وحديث  القارئ،  عقل  ت�صغل 
مارون عبود هذا، كان احتفاًء ب�صدور 
الديوان الأول لل�صاعرة نازك املالئكة 
 ،1947 الليل( عام  بـ)عا�صقة  املو�صوم 
ال�صعري  ال�صوت  بهذا  تب�صري  وفيه 
املنفرد، ويكون بهذا قد احتاز ف�صل 
ال�صبق، باكت�صاف هذه الطاقة ال�صعرية 
حيويتها  الأيام  اأثبتت  التي  الرائعة، 
الناقد  مهمة  هي  وهذه  وروعتها، 
ال�صادق النزيه، فهو يوؤكد اأن ال�صاعرة 
يف  الليل،  عا�صقة  املالئكة،  نازك 
ال�صاعرات -  طليعة بنات جن�صها من 
اإن  الوقت،  - يف هذا  الدواوين  ذوات 
احل�صبان  يف  وا�صعني  اأولهن،  تكن  مل 
النقدي  راأيه  يطلق  عبود،  مارون  اأن 
ديوانها  �صدور  عند   ،1947 عام  هذا 
املوهوبة  ال�صاعرة  يرى  فهو  الأول، 
موؤ�رص  فالبداية  ت�صيح،  البي�صة  من 

على امل�صرية املوهوبة حتى النهاية.

اأدب ما وراء البحار 
اللبناين

الناقد مارون عبود، ما اكتفى يف كتابه 
)جمددون  والر�صني  املمتع  النقدي 
ال�صعر،  دواوين  بدرا�صة  وجمرتون( 
بل انتقل لدرا�صة اأدب ما وراء البحار 
املهجر  اأدب  بذلك  واأعني  اللبناين، 
املتحدة  الوليات  اأي  ال�صمايل، 
من  العديد  انتقل  فلقد  الأمريكية، 
الأدباء اللبنانيني اإىل اأمريكا، بو�صطن 
قوٍم  بخالف  واللبنانيون  ونيويورك، 

ذلك  ولعل  اآفاق،  جوابو  اآخرين، 
اأجدادهم  الأوىل،  بجذورهم  مرتبط 
بحار  جوابي  كانوا  اإذ  الفينيقيني 
خليل  جربان  انتقل  اأقول  وحميطات، 
اأبو  واإيليا  نعيمة  وميخائيل  جربان 
وغريهم،  الريحاين  واأمني  ما�صي 
القلمية(  )الرابطة  هناك  ليوؤ�ّص�صوا 
طبقت  الذي  جربان،  تراأ�صها  التي 
باأ�صلوب  كتب  والذي  الآفاق  �صهرته 
وحاول  القراء،  ا�صتهوى  جديد، 
والن�صج  تر�ّصمه  الكتاب  من  العديد 
على منواله، ولكن اأّنى لهم ذلك، وهذه 
اهلل  �صّبها  التي  املواهب  يف  الفوارق 
الأمر  فعلها،  تفعل  خالئقه  بع�ص  يف 
يكتب  اأْن  نعيمة  مبيخائيل  دفع  الذي 
جربان  عمره  �صديق  عن  ذاك  كتابه 
لكن ما متّكن من التخل�ص من دواعي 
احلقد واحل�صد، وقد حتول جربان يف 
حماولً  واأيقونة  رمز  اإىل  النا�ص  نظر 
حتطيمها )فبداأ كما يقول مارون عبود 
منذ حبل به يف البطن، واأخريا، ك�صف 

عن عورته.... فتم الكتاب( �ص247.
عن  حديثه  املوؤلف  يوا�صل  ثم 
املهجر  اأي  اجلنوبية،  املدر�صة 
حيث  خا�صة،  الربازيل  يف  اجلنوبي، 
املهاجرون  اللبنانيون  الأدباء  اأ�ص�ص 
الأندل�صية  الع�صبة  الأ�صقاع،  تلك  اإىل 
يف  العرب  اأيام  ذلك  يف  م�صتوحني 
وما  الأندل�ص  الإيبريية؛  �صبه اجلزيرة 
قدموا للح�صارة الإن�صانية فيها، وكان 
موازاة  يف  ال�صعر.  الغالب،  نتاجهم 
النرث يف املهجر ال�صمايل، واقفاً عند 
اإليا�ص  اأمثال:  الع�صبة  هذه  اأعمدة 

فرحات �صاحب البيت املدوي:

فكم  ليعرب  ع�رصا  الدولت  كانت  اإذا 
دولة ت�صتوعب ال�صني والهند

وال�صاعر القروي ر�صيد �صليم اخلوري، 
�صليم  قي�رص  املدين  ال�صاعر  و�صقيقه 
الذي  اجلر،  اهلل  و�صكر  اخلوري، 
جملة  يف  اأ�صعاره  من  الكثري  قراأت 
عن  توقفها  قبل  اللبنانية  )الأديب( 
لوفاة   ،1984 عام  خريف  ال�صدور 
)رحمه  اأديب  األبري  ومن�صئها  �صاحبها 
قازان  ونعمه  اجلر  عقل  واأخوه  اهلل( 
�صفيق  و�صقيقاه  املعلوف  وفوزي 
قن�صل  اإليا�ص  �صنوات  وبعد  وريا�ص، 
كنت  الذي  قن�صل  زكي  و�صقيقه 
)الأقالم(  جملة  يف  ق�صائدهما  اأقراأ 
التي  الأوىل هي  �صنواتها  العراقية يف 
جملة  عن  ف�صاًل   ،1964 �صنة  اأ�ّص�صت 
من  كثري  ذكرها.   الآنف  )الأديب( 
ومرور  الأّيام  تقادم  مع  متوت  الكتب 
الأزمان، لكن ها هي موؤلفات القا�ص 
والناقد اللبناين ال�صاخر مارون عبود، 
اأّنها  مع  عي�صها،  دميومة  معها  حتمل 
والأربعني  الثالثني  �صنوات  يف  كتبت 
راجع  وذلك  الع�رصين،  القرن  من 
الناقد وثقافته وجديته وقوله  لنزاهة 
املعني  اأغ�صبت  اإْن  وحتى  احلقيقة، 
ياأتي م�صداق املقولة  فيها، ومن هنا 
الدهر  اأ�صماع  يف  ترُنّ  �صتبقى  التي 
قي�ص،  عبد  بن  عمر  اأطلقها  والتي 
وقعت  القلب  من  الكلمة  خرجت  اإذا 
الل�صان مل  واإذا خرجت من  القلب  يف 
تتجاوز الآذان...، وكتابة مارون عبود 
خرجت من القلب الطيب لتجد مكانها 
والدرا�صني  القراء  قلوب  يف  الرحيب 

ونفو�صهم. وذلك َح�صبُه.

الكاتب و الروائي بوزيان بن عا�سور يحل �سيفا ب�سعيدة

رواية  ال�سابر ينال  تاأخذ ن�سيبها من الدرا�سة الأكادميية
حل اأول اأم�ص بكلية الآداب و اللغات 
و الفنون  بجامعة  الدكتور  مولي 
الروائي  الأديب  ب�صعيدة  الطاهر 
ال�صحفي  و  امل�رصحي  الكاتب  و 
بوزيان بن عا�صور للتعريف بروايته 
ال�صادرة   » ينال  »ال�صابر  الأخرية 
الن�رص  دار  عن  الفرن�صية  باللغة 
النظر بوهران حيث جاءت املبادرة 
خا�صة  و  الكلية  على  القائمني  من 
اأ�صتاذ  اإبراهيم  وردي  الربوفي�صور 
خمت�ص  و  الفرن�صة  اللغة  بق�صم 

مبادرة  اعترب  حيث  امل�رصح  يف 
ا�صت�صافة الكاتب بوزيان بن عا�صور 
و غريه من الكتاب و املثقفني �صمن 
موؤكدا  للكلية  املكثفة  الن�صاطات 
و  الكتاب  احتكاك  �رصورة  على  
الأكادميي  الو�صط  و  املبدعني 
من  وطالب  وباحثني  اأ�صاتذة  من 
املطلوب  التفاعل  اإحداث  اأجل 
الثقافية  ال�صاحة  يحرك  الذي 
و م�صاره  الكاتب  اإىل جتربة  م�صريا 
والكتابة  ال�صحافة  يف   الطويل 

اأنها  لي�صيف  والرواية  امل�رصحية 
يف  و  للطالب  خا�صة  مهمة  جتربة 
عا�صور«  »بن  ا�صتهل  ال�صدد   هذا 
الأدبية  م�صريته  حول  حديثه  رحلة 
و الإعالمية انطالقا من  ال�صحافة 
اإىل  و�صول  امل�رصحية  الكتابة  اإىل  
الرواية حيث عدد اأهم موؤلفاته منها 
احلقرة  املخت�رص  الوقت  اأو  القمر 
الأجنا�ص  يف  اإنتاجاته  و  وغريها 
بات  التي  املكانة  مربزا   ، الثالث 
الأدبي  امل�صهد  يف  الأديب  يحتلها 

بالإ�صافة  اجلزائري  امل�رصحي  و 
وظفها  التي  ال�صخ�صيات  اأهم  اإىل 
اإلقاء  وعرف  املختلفة  اأعماله  يف 
كبري  عدد  ح�صور  بامتياز  الثقايف 
من الطلبة  والأكادمييني و املثقفني 
من املجتمع املحلي الذين اأمطروا  
حيث  الأ�صئلة  من  بوابل  الكاتب 
النقا�ص  املثمر حول  �صاد نوع من 
و  الطلبة  اأثارها  متنوعة  موا�صيع 
احل�صور  يف جل املجالت الفكرية 
قال  الأخرية  روايته  عن  و  والأدبية 

 ، خيالية  رواية  باأنها  عا�صور  بن 
يدمج  اأن  �صفحة   160 عرب  حاول 
فيها بع�ص التقنيات و ق�ص�ص لأول 
 ، كتاباته  يف  جديدة  كتجربة  مرة  
ق�صة  ينال«  ال�صابر   « اأن  العلم  مع 
ال�صابر  ا�صمه  �صاب  بطلها  خيالية  
�صعبة  حياة  يعي�ص  كان  الذي  ينال 
بعد اأن تزوجت والدته و تخلت عنه 
ق�صوة  ي�صارع  وحيدا  نف�صه  ليجد 
وي�صعى  مرارتها  ويتجرع  احلياة 
ويف  الأف�صل  نحو  حياته  لتغيري 

حلظة معينة يظن اأنه و�صل ملبتغاه 
حيث بداأ ين�صط كمهرب لالأ�صخا�ص 
الراغبني يف عبور احلدود اجلزائرية 
املغربية مقابل مبالغ  كبرية و نال 
بعد �صنوات و اأ�صبح رجال ثريا غري 
اأنه �رصعان  ما يخونه حظه بعدما 
املواطنني  اأمام   احلدود  فتحت 
اجلديدة  الراوية  هذه  بداية  لتكون 
و  اأخرى  ق�ص�ص  فيها  تتقاطع  التي 

�صخ�صيات حتمل اأ�صماء رمزية.
خلدون.ع
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 بعد ترجمته لرواية "حدائق الرئي�س" للكاتب العراقي حم�سن الرملي

-املرتجم الأمريكي لوك لوفغرين يفوز 
بجائزة �سيف غبا�ش-بانيبال 

منحت جائزة �سيف غبا�س بانيبال لرتجمة الأدب العربي للإجنليزية لعام 
"حدائق  رواية  ترجمته  عن  لوفغرين  لوك  الأمريكي  املرتجم  اإىل   2018

الرئي�س" )دار مكلهوز الربيطانية( للكاتب العراقي حم�سن الرملي، التي 
اختريت من بني ترجمات لأربع روايات دخلت القائمة الق�سرية.

وكالت

ثالثة  وقيمتها  اجلائزة،  ت�سلم  و�سوف 
اآالف جنيه اإ�سرتليني )نحو 3800 دوالر 
يف  ليفغرين،  لوك  للمرتجم  اأمريكي( 
جمعية  تقيمه  الذي  الر�سمي  احلفل 
فيفري   13 يوم  بريطانيا  يف  املوؤلفني 

2019 باملكتبة الربيطانية يف لندن.
اأربعة  من  التحكيم  جلنة  وت�سكلت 
اآيرتون  بيرت  النا�رش  هم:  اأع�ساء، 
املحررة  وع�سوية  اللجنة(  )رئي�س 
�سامبرييه،  دي  جورجيا  واملرتجمة 
الفقري  فادية  واالأكادميية  والكاتبة 

والباحثة واملرتجمة �سوفيا فا�سالو.
"يف  اأنه  التحكيم  تقرير جلنة  وجاء يف 

ال�سخ�سي  ميتزج  الرائعة  الرواية  هذه 
ير�سد  حيث  واخليايل،  وال�سيا�سي 
الكاتب تاريخ العراق املعا�رش وي�سجل 
التي  التعقيدات، والرعب، والعبثية  كل 

تكتنفه".
لوك  ترجمة  اأن  اللجنة  واأ�سافت 
وتعك�س  بالدقة،  تتميز  ليفغرين 
البلد.  ذلك  �سهدها  التي  ات  التغريرّ
ومن حظ الكاتب اأنه عرث على مرتجم 
اأن  ومع  روايته.  مع  متاماً  تعاطف 
اأثناء  كثرية  �سعوبات  واجه  ليفغرين 
مطابقاً  عماًل  اأ�سدر  فاإنه  الرتجمة، 
للن�س العربي، ويف الوقت نف�سه، عماًل 

فنياً رائعاً باللغة االإجنليزية.
لعميد  م�ساعدا  ليفغرين  لوك  يعمل 

كلية هارفرد، ويدررّ�س اللغة العربية يف 
درجة  على  وحا�سل  هارفرد،  جامعة 
الدكتوراه يف االأدب املقارن عام 2012، 
وترجم العديد من االأعمال العربية اإىل 
�سالم"  "يا  رواية  منها  االإجنليزية، 
االأ�سابع"  "متر  ورواية  بركات،  لنجوى 
ملح�سن الرملي، ورواية "�ساعة بغداد" 
التي  الراوي،  �سهد  العراقية  للكاتبة 
من  كتاب  اأول  جائزة  على  ح�سلت 

معر�س اأدنربه العاملي للكتاب.
من  فهو  املرتجمة  الرواية  موؤلف  اأما 
مواليد �سمال العراق عام 1967، ويقيم 
مبدريد باإ�سبانيا منذ عام 1995، ونُ�رش 
ق�سرية  ق�س�س  اأدبيا،  عمال   11 له 
وترجم  واأ�سعار،  ومقاالت  وروايات 

الكال�سيكية  االأدبية  االأعمال  بع�س 
"دون  مثل  العربية،  اإىل  االإ�سبانية 
كيخوته"، وح�سل على درجة الدكتوراه 
من  االإ�سباين  واالأدب  الفل�سفة  يف 
 ،2000 عام  امل�ستقلة  مدريد  جامعة 

ويدررّ�س حاليا يف جامعة �سانت لوي�س 
مبدريد.

بانيبال  غبا�س  �سيف  "جائزة  ومتنح 
التي  ال�سنوية  العربي"  االأدب  لرتجمة 
تبلغ قيمتها ثالثة اآالف جنيه اإ�سرتليني 

برتجمة  يقوم  الذي  املرتجم  اإىل 
اإىل  كامل  اإبداعي  عربي  اأدبي  عمل 
اأدبية،  باأهمية  يتمتع  االإجنليزية  اللغة 
اململكة  يف  املوؤلفني  جمعية  وت�رشف 

املتحدة على اإدارة اجلائزة.

الن�سخة  وف�سيكرة"..  "حمدة 
اخلليجية من �سندريال

العا�سق  يحملها  التي  �سندريال  حكاية 
على ح�سانه االأبي�س لينقذها من ظلم 
االأطفال  ق�س�س  اأ�سهر  تعد  االآخرين، 
انت�سارا حول العامل، اإال اأن اأبطال تلك 
املناطق،  تغري  مع  يتغريون  الق�سة 
اإىل  �سندريال  حكاية  انتقلت  فعندما 
"حمدة"  تدعى  بطلتها  باتت  اخلليج 
�سمكة  الظلم  من  خمل�سها  وبات 

"ف�سيكرة".
وتدور اأحداث ق�سة حمدة -املتوارثة 
حيث  البحر،  �ساطئ  على  �سفهيا- 
لتنقذ  ال�سحرية  ف�سيكرة  �سمكة  تاأتي 
مع  وجتمعها  االأب  زوجة  من  حمدة 
حمدة  عانت  اأن  بعد  الو�سيم  ال�سيخ 
وفاة  منذ  يدها  على  كبري  ظلم  من 
الظلم  لتربز احلكاية عنا�رش  والدتها، 
مكافاأة  باملقابل  وتظهر  واالإجحاف، 
قويت  مهما  الظلم  واأن  املظلوم، 

�سوكته حتما �سينهار.
عموما  اخلليجي  ال�سعب  ارتباط 
والقطري خ�سو�سا بالبحر جاء ب�سبب 
كانت  التي  والغو�س  ال�سيد  رحالت 
املنطقة،  لتلك  الوحيد  الرزق  م�سدر 
فارتبطت كافة مناحي احلياة مبا فيها 

احلكايات بالبحر واأ�رشاره.
التي  وف�سيكرة  حمدة  ق�سة  اأحداث 
علم  واأ�ستاذة  الكاتبة  اإحياءها  اأعادت 
بنت  كلثم  قطر  جامعة  يف  االجتماع 
الغامن، مماثلة متاما يف املغزى  علي 
الذي حتتويه ق�سة �سندريال العاملية، 

تدعى  فتاة  حول  اأحداثها  تدور  التي 
�سعبة  ظروف  يف  تعي�س  �سندريال 
منعمة  حياة  اإىل  فجاأة  حياتها  تنقلب 
االأب  زوجة  مع  تعي�س  كانت  اأن  بعد 
بع�س  اإال  اأحد  لها  يتبق  ومل  كخادمة 
اأ�سبحوا  الذين  والفئران  الع�سافري 
اأعمال  يف  ي�ساعدونها  اأ�سدقاءها 

البيت والتنظيف.
طلبها  اأن  اإىل  ال�سعبة  االأيام  ومتر 
فتتحول  البالد،  تلك  اأمري  للزواج 
حياة �سندريال من البوؤ�س اإىل ال�سعادة 
واملال، ليتحقق مغزى الق�سة القائمة 

على اأن الظلم ال يدوم.
الغامن التي بثت احلياة من جديدة يف 
اأن  تعترب  وف�سيكرة"،  "حمدة  حكاية 
الرتاث القطري بحاجة اإىل املزيد من 
االهتمام للمحافظة عليه من ال�سياع.

خ�سو�سية  عن  الغامن  وحتدثت 
يف  واخلليجي  القطري  املجتمع 
اأن  اإىل  م�سرية  بالبحر،  االرتباط 
كان  الذي  اللوؤلوؤ  عن  بحثا  الغو�س 
البحر  جعل  للرزق،  الرئي�سي  امل�سدر 
وكذلك  واالأمثال  للحكايات  م�سدرا 
تفاعلية بني  لتحدث عالقة  االأ�ساطري 

املجتمع القطري والبحر.
واأ�سارت الغامن اإىل جهود �سابقة جلمع 
اأكرث  منذ  ال�سعبية  احلكايات  تراث 
على  تعاون  حيث  عاما،  اأربعني  من 
الهيئات  من  عدد  الرتاث  هذا  جمع 
احلكومية واالأهلية، عالوة على جهود 

بع�س االأفراد، اإ�سافة اإىل مركز الرتاث 
ال�سعبي لدول جمل�س التعاون اخلليجي 
توثيق  يف  وامليدانية  البحثية  وجهوده 

الرتاث اخلليجي.
الرتاث  ا�ستلهام  �رشورة  اإىل  ودعت 
يف  ال�سعبية  واحلكايات  القطري 
االأدب واالإنتاج الفني ليكون له مكانته 
من  بدال  القطرية  الهوية  ت�سكيل  يف 
االعتماد على ثقافات وافدة، مو�سحة 
اأن هناك العديد من احلكايات ال�سعبية 
ت�سلح لعمل م�رشحيات اأو اأفالم لتعرب 
عن التاريخ والرتاث القطري وحتفظه 

لالأجيال القادمة.
وذكرت الغامن اأن �سعوبة جمع الرتاث 
على  يعتمد  اأنه  اإىل  تعود  القطري 
التوا�سل ال�سفهي مع كبار ال�سن وكتابة 
وقيم  واأمثال  حكايات  من  ورثوه  ما 
عن  يتم  اأن  ميكن  ال  وذلك  وعادات، 
اإىل  يحتاج  بل  فردي،  جمهود  طريق 
هذا  جمع  على  تعمل  موؤ�س�سية  جهود 

الرتاث النفي�س.
عن  وف�سيكرة"  "حمدة  كتاب  و�سدر 
للن�رش،  خليفة  بن  حمد  جامعة  دار 
باأبعاد  اإ�سداراتها  يف  تعنى  التي 
وخارجها،  قطر  يف  والرتاث  الثقافة 
الثقافة  بن�رش  اهتمامها  اإطار  ويف 
كبريا  عددا  الدار  اأ�سدرت  القطرية 
من الكتب التي تتحدث عن احلكايات 
ال�سعبية القدمية والفنون وكافة االأمور 

املتعلقة بالرتاث ال�سعبي.

اأ�سماء   ، اأم�س   اأول  اأعلنت 
ابن  بجائزة  الفائزين 
يف  الرحلة  الأدب  بطوطة 
ذهبت  والتي  الـ17،  دورتها 
و�سعوديني  �سوريني   3 اإىل 
واأردين  وم�رشيني 

و�سوداين.
املركز  يقدمها  اجلائزة 
اجلغرايف  لالأدب  العربي 
“ارتياد  م�رشوع  �سمن 
اأحد  وهو  االآفاق”، 
ال�سويدي  دارة  م�رشوعات 
اأبوظبي،  يف  الثقافية 
اإىل  �سنوياً  وتذهب 
املحققة  االأعمال  اأف�سل 

واملكتوبة يف اأدب الرحلة.
ويف فرع “الن�سو�س الرحلية 
باجلائزة  فاز  املحققة”، 
عن  �رشحان  هيثم  االأردين 
ال�سفر  يف  ال�سمول  “ن�سوة 
ون�سوة  اإ�سالمبول  اإىل 
املدام يف العودة اإىل مدينة 

ال�سالم”، وال�سعودي اأ�سامة 
عن  الفليح  �سليمان  بن 

“اأ�سفار فتح اهلل احللبي”.
فرع  يف  اجلائزة  وح�سد 
املعا�رشة- “الرحلة 
فاز  اجلديد”  �سندباد 
اأحمد  عثمان  ال�سوداين 
خمطوطه  عن  ح�سن 
اال�ستوائية..  “اأ�سفار 
اأفريقيا”،  قارة  رحالت يف 
مبارك  مهدي  وامل�رشي 
“مرح  خمطوطه  عن 
االآلهة: 40 يوماً يف الهند”، 
عن  �رشف  خلود  وال�سورية 
العودة  “رحلة  خمطوطها 
يف  يوميات  اجلبل:  اإىل 
وامل�رشي  ظالل احلرب”، 
�سحاتة  �سعد  خمتار 
بالد  “يف  خمطوطه  عن 
ال�سامبا.. يوميات عربي يف 

الربازيل”.
اأما يف فرع “اليوميات” فاز 

خريي  ال�سوري  باجلائزة 
“من  كتاب  عن  الذهبي 
يوم   300 حيفا:  اإىل  دم�سق 

يف االأ�رش االإ�رشائيلي”.
فرع  يف  باجلائزة  فاز  كما 
ال�سعودي  “الرتجمة” 
ربيع  اآل  حممد  عائ�س 
ال�سم�س:  “وراء  كتاب  عن 
يف  اأحوازي  كاتب  يوميات 
ال�رشية”،  اإيران  زنازين 
حوج  كامريان  وال�سوري 
الطواف  “فا�س:  كتاب  عن 

�سبعا”.
التحكيم،  جلنة  وحجبت 
اأع�ساء،   5 من  املكونة 
فرع  يف  اجلائزة 
“الدرا�سات” وهو ما عزته 
الن�سو�س  كفاءة  عدم  اإىل 

امل�ساركة بهذا الفرع.
ال�سوري  ال�ساعر  وقال 
امل�رشف  اجلراح،  نوري 
املركز  اأعمال  على 

اجلغرايف،  لالأدب  العربي 
هذا  الفائزة  املوؤلفات  اإن 
تزايد  جمدداً  توؤكد  العام 
الرحلة  باأدب  االهتمام 
واالأدباء  الباحثني  قبل  من 

العرب.
اجلائزة  جلنة  وكانت 
 51 الدورة  هذه  تلقت 
م�ساركة من 12 دولة، وبعد 
مراجعة االأعمال وا�ستبعاد 
املطابقة  غري  الن�سو�س 
بلغ  امل�سابقة  ل�رشوط 

العدد 21 م�ساركة.
بالفائزين  وحتتفي اجلائزة 
متعاقبني،  احتفالني  يف 
يقام االأول باملغرب يف 10 
فيفري على هام�س معر�س 
الدار البي�ساء للكتاب، فيما 
باالإمارات  الثاين  يقام 
اأفريل  على هام�س معر�س 

اأبوظبي الدويل للكتاب.

خم�ش دول عربية حت�سد جائزة 
ابن بطوطة لأدب الرحلة 2019

ميكن اعتبار رواية »ع�سفور الفوالذ« 
لنادر حالوة نافذة تاريخية يطل منها 
القارئ على الواقع، فرغم اأن اأحداثها 
القرن  يف  حمددة  حقبة  خالل  تدور 
القرن  مالمح  اأن  اإال  ع�رش،  الرابع 
الواحد والع�رشين تكاد تقفز من بني 
ال�سطور لتذكرنا اأن لعنة تكرار التاريخ 
عن  نعجز  عندما  اإال  تاأتي  ال  لنف�سه 

ا�ستيعاب درو�سه.
الذي متتد جذوره عميقاً،  فالتطرف 
ثمارها  تنتج  ال�رشيرة  نبتته  تزال  ال 
تقدم  وهنا  ع�رشنا،  يف  الدموية 
الكراهية  ملرتكزات  روؤية  الرواية 
عرب  ال�سنني،  مئات  منذ  والتطرف 
انتزع  الذي  الفتى  »نوير«  �سخ�سية 
عن  عجز  لكنه  عينيه،  التطرف 

روحه  تدني�س  اأو  احلر  عقله  تروي�س 
الذي  النائي  احل�سن  وداخل  النقية، 
عا�س فيه نوير اأ�سرياً للعمى، تتداخل 
وتتقاطع  الرواية،  �سخو�س  حكايات 
جتاربهم احلياتية، ليربز اأحد العنا�رش 
يحتدم  حني  العمل  هذا  يف  الرئي�سية 
ال�رشاع بني نقاء احلب واخلري واأكدار 

الكراهية العمياء.

نادر حالوة  يطل على الواقع  
برواية »ع�سفور الفولذ«

الراحل  ال�سوري  ال�ساعر 
عنوان  القرنفلي  و�سفي 
�سل�سلة  من  اجلديد  العدد 
الكتاب  ومبدعون  اأعالم 
مت�سمنا  لليافعة  ال�سهري 
وطرائق  ال�ساعر  حياة 
االأدب  مع  وتعامله  كتابته 

وال�سعر والزمالء والعمل.
الباحث  اأعده  الذي  الكتاب 
اأني�س  م�سطفى  وال�ساعر 
مواقف  يبني  احل�سون 
القرنفلي الوطنية واجتهاده 
تركه  برغم  االأدب  يف 
الظروف  ب�سبب  للدرا�سة 

احلياتية واملعي�سية.
كتابه  يف  احل�سون  ويوثق 

والنقاد  الدار�سني  اأ�سماء 
القرنفلي  عن  كتبوا  الذين 
مثل حممد غازي التدمري 
وممدوح ال�سكاف وغريهما 
ووثائق  �سواهد  موردا 
حول  واأدلة  ومقاالت 
ومراثيه  ال�ساعر  عالقات 
بعد  رثوه  ل�سعراء  ون�سو�سا 
وفاته واملقاالت التي كتبت 
عنه ب�سفته واحدا من اأهم 

ال�سعراء ال�سوريني.
الكتاب من من�سورات الهيئة 
للكتاب  ال�سورية  العامة 
من  �سفحة   43 يف  ويقع 
القطع املتو�سط اأما موؤلف 
احل�سون  م�سطفى  الكتاب 

يف  وع�سو  �ساعر  فهو 
لديه  العرب  الكتاب  احتاد 
املجموعات  من  العديد 
اخلريف  ياأتي  عندما  منها 

وتداعيات المراأة م�ستحيلة 
اأول  موجه  وهو  ال�سعر  يف 
وزارة  يف  العربية  للغة 

الرتبية.

ال�ساعر ال�سوري و�سفي القرنفلي 
يف �سل�سلة اأعالم ومبدعون

 وكالة اأنباء ال�سعر 

 وكالت 

 وكالت 
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اإطالق الدورة الأوىل جلائزة حمّمد 
حراء  يخ لن�صو�ص ال�صّ ولد ال�صّ

« قام املقهى الثقايف لأدرار ومببادرة من التعاونية الثقافية »الّنخلة« لفنون  حتت �سعار »توؤخذ احلياة جمالاً
العر�ص والّتاث ال�ّسعبي لولية اأدرار، باإطالق الّدورة الأوىل 2019 من جائزة حمّمد ولد ال�ّسيخ لن�سو�ص 

حراء ب�سفتها ت�سّكل  ا يف ال�سّ ا على ال�ستثمار اأدبياًّ حراء، برعاية ومتويل من وزارة الّثقافة وياأتي هذا حثاًّ ال�سّ
ا من الوجدان واملخيال اجلزائريني، واإحياء لذكرى �ساّب مبدع من اجلنوب اجلزائري كان من  ا مهماًّ �سطراً

ال�سّباقني اإىل الكتابة والّن�سر خالل الّن�سف الأّول من القرن الع�سرين.
 حكيم مالك 

ا  حراء هاج�ساً تيمة ال�سّ
ا لإبراز جمالية الأدب  اإبداعياً

وتتوّجه اجلائزة للّن�صو�ص الّتي تّتخذ 
حراء هاج�ًصا اإبداعًيا لها  من تيمة ال�صّ
والأدبية  اجلمالية  املعايري  وتكون    ،
اأي�صا  منطلقها حيث  تتوّجه اجلائزة 
الّنظر  بغ�ّص  اجلزائريني،  الكّتاب  اإىل 
اإقاماتهم.  ومواقع  اأعمارهم  عن 
الّن�صو�ص املكتوبة  وت�صتقبل اجلائزة 
الفرن�صية،  اأو  الأمازيغية  اأو  بالعربية 
حّد  على  املن�صورة  وغري  املن�صورة 
منها  املن�صور  يكون  اأن  على  �صواء، 

بعد 2010. 

»الرواية« و«اأدب الرحلة« 
مو�سوع اجلائزة 

وهما  فرعني  على  اجلائزة  وت�صمل 
 25 املالية  قيمتها  وتقدر  الّرواية«   «
مليون �صنتيم يف كّل لغة )املجموع 75 
وتبلغ  الّرحلة«  و«اأدب  �صنتيم(  مليون 

قيمتها املالية  20  مليون �صنتيم عن 
�صنتيم(   مليون   60 )املجموع  لغة  كّل 
خارج  التقديرية  اجلائزة  �صتمنح  كما 
امل�صابقة لكاتب له جتربة متمّيزة يف 
�رسًدا  اأو  �صعًرا  حراء  ال�صّ الكتابة عن 
مليون   20 بـ   املالية  قيمتها   وتقدر 

�صنتيم  .

عبد اهلل كروم واإبراهيم 
تازغارت وحممد �ساري 

اأع�ساء يف جلنة التحكيم 
 وت�صم جلنة حتكيم الّن�صو�ص بالعربية 
كل من الدكتور  والروائي والأكادميي 
اأدرار  اأحمد  من ولية  ال�صّديق حاج 
والقا�ص والأكادميي  الدكتور عبد اهلل 
الكاتبة والأكادميية   اأدرار و  كّروم من 
ورقلة  من  خمقاتي   فايزة  الدكتورة 
الهامل  اهلل  عبد  واملرتجم  ال�صاعر  و 
والأكادميي  ال�صاعر  و  تندوف  من 
وادي  من  وني�صي  ب�صري  الدكتور 
القادر  عبد  عّزوز  وامل�رسحي  �صوف 
لأع�صاء  بالن�صبة  اأما  مترنا�صت،  من 
بالأمازيغية  الّن�صو�ص  حتكيم  جلنة 

الكاتب واملرتجم والنا�رس  تتكون من 
و  بجاية  من  تازاغارات  ابراهيم 
الباحث والأكادميي عبد اهلل �صّديقي 
من مترنا�صت والباحث من بجاية نبيل 
ب�صري  والباحث  وال�صاعر    ، مهديوي 
عجرود من باتنة  وتتكون جلنة حتكيم 
عدة  من  الفرن�صية  باللغة  الن�صو�ص 
الروائي  يف  واملتمثلة  بارزة  اأ�صماء 
�صاري  حممد  والأكادميي  واملرتجم 
من  تيبازة وال�صاعر لزهاري لبرت من 
الأغواط والروائي والقا�ص واملرتجم 
حمّمد بورحلة من املدية  وامل�رسحي 
ولية  من  خودي  اأحمد  والأكادميي  
والناقد حمّمد  والإعالمي  بومردا�ص 
وتتكون  متو�صنت،  عني  من  كايل  
الدكتور  من  التقديرية  اجلائزة  جلنة 
الكاتب والأكادميي واملرتجم عبد اهلل 
املعلقة  اجل�صور  مدينة  من  حّمادي 
والباحث  والدكتور  )ق�صنطينة( 
والأكادميي اأحمد الدلباين  من ب�صكرة 
وال�صاعرة والأكادميية  الدكتورة و�صيلة 
وال�صاعرة  جيجل  ولية  من  بو�صي�ص 
من  �صعالل  بن  فاطمة  والإعالمية 

والكاتب واملرتجم  العا�صمة  اجلزائر 
الكاتب  و  النعامة  من  عمرّي  بوداود 
من  جلويل  بن  احلفيظ  عبد  والناقد 

ولية ب�صار .

م�سرحة الن�سو�ص الفائزة 
والتكفل بن�سرها 

الّرحلة  ون�ّص  الّرواية  كانت  واإذا 
دار  تتكّفل  من�صورين،  غري  الفائزان 
وفق  بن�رسهما،  تقراأ«  »اجلزائر 
ويرتجم  املوؤلّف  مع  خا�ص  عقد 
اإىل  بالعربية  املكتوب  الفائز  الّن�ص 
الفرن�صّية والأمازيغية والعك�ص و�صتتم 
اأي�صا م�رسحة الّن�صو�ص الفائزة، على 
اأن ت�صتفيد اجلهة املنظمة من ن�صف 
اإطار  للن�ّص يف  املبلغ الذي يخ�ص�ص 

الإنتاج امل�رسحي.

تثمني م�سار اأدباء ال�سحراء 
اجلزائرية بالتعريف 

باأعمالهم وطنيا

بالثقافة  املهتمني  اعترب  كما    
اجلائزة  هذه  اأن  اجلزائري  والأدب 
ال�صحراء  اأدباء  مل�صار  تثمني  تعد 
باإبراز  لهم  �صت�صمح  التي  اجلزائرية 
للقراء  والإبداعية  الأدبية  اأعمالهم 
الوليات  خمتلف  من  اجلزائريني 
اجلائزة  هذه  و�صتكون  اجلزائرية  
ال�صحراء  ملبدعي  �صفري  اأح�صن 
بطاقات  تزخر  التي  اجلزائرية 
اإبداعية خارقة للعادة حيث اأن هذه 
التظاهرة  �صت�صاهم يف التعريف بهم 

 .

اإعالن النتائج يوم 05 
جويلية 2019

يف  خا�ّص  حفل  يف  الّنتائج  و�صتعلن 
يوم  اأدرار  بولية  الّثقايف  املقهى 
اأكده  ما  ح�صب   .2019 جويلية   05
الو�صط  يومية  حت�صلت  بيانالذي 
ن�صخة منه من طرف   اجلهة  على 
ال�ّصيخ  ولد  حمّمد  جلائزة  املنظمة 
حراء يف دورتها الأوىل  لن�صو�ص ال�صّ
اأمانتها   على  ي�رسف  والتي   2019
الرزاق  عبد  اجلزائري   الروائي 
اجلائزة   من�ّصقا  ومب�صاركة  بوكّبة 
جلّول حّدادي  وعمر دريو�ص وخالد 

بوزنون م�صمم اللوغو .

وهران

م�صروع لإجناز بنك معلومات �صمعي ب�صري ي�صمل 
مليون �صخ�صية يف اجلزائر

الأنرثوبولوجيا  يف  البحث  مركز  يعتزم 
الجتماعية  و الثقافية ال�رسوع يف جت�صيد 
م�رسوع يخ�ص اإجناز بنك معلومات �صمعي 
ب�رسي ي�صمل مليون  �صخ�صية يف اجلزائر، 

ح�صبما اأعلن عنه يوم اخلمي�ص.
و ي�صم هذا امل�رسوع الذي يدوم جت�صيده 
و  العلمية  ال�صخ�صيات   ، �صنوات   10
من  غريها  و  القت�صادية  و   الثقافية 
خمتلفة  تاريخية  مراحل  عرب  املجالت 
اليه  اأ�صار  ما  وفق  الوطن   وليات  بكل  و 
على  التوقيع  مبنا�صبة  املركز  م�صئولو 

مع  التعاون  و   لل�رساكة  اإطار  اتفاقية 
موؤ�ص�صة مفدي زكريا.

و ي�رسف على هذا امل�رسوع الذي �صينطلق 
يف  حمرتف  فريق  اجلاري  جانفي  �صهر 
ال�صمعي  الب�رسي و حتليل املعلومات من 
موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  و  املذكور  املركز 

مفدي زكريا.
لكل  حتليلية  درا�صات  اإجراء  �صيتم  و 
الر�صيد  و  بحياة  اخلا�صة  املعطيات 
لهذه  املهني  امل�صار  عرب   املكت�صب 
ال�صخ�صيات و اخلروج بربامج علمية حول 

بع�ص  يف  الر�صيد  هذا   ا�صتثمار  كيفية 
هذه  اىل  حاجة  يف  هي  التي  القطاعات 

اخلربات، كما اأ�صري اإليه.
ر�صيدا  املعلومات  بنك  �صي�صبح  كما 
ثقافيا وح�صاريا »يعتمد عليه يف التوا�صل 
و  متكامل«.  جمتمع  وبناء  الأجيال  بني  
يتم جمعها و  التي  �صيتم ن�رس املعلومات 
حتليلها  عرب موقع خا�ص بامل�رسوع وكذا 
على  عالوة  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 

اإجناز اإ�صدارات  خا�صة بها.
ق.ث 

ورقلة

نحو اإعداد درا�صة لرتميم "دار القا�صي" بق�صر 
ورقلة العتيق

املعلم  ترميم  حول  درا�صة  اإعداد  يرتقب 
الأثري »دار القا�صي« املتواجد داخل ق�رس 
اجلارية،  ال�صنة  غ�صون  يف  العتيق  ورقلة 
ح�صبما ا�صتفيد اخلمي�ص لدى م�صوؤويل فرع 
لت�صيريوا�صتغالل  الوطني  للديوان  ورقلة 

املمتلكات الثقافية املحمية.
اإعداد هذه الدرا�صة التي تندرج يف  و�صيتم 
للمنطقة  املادي  بالرتاث  الهتمام  اإطار 
الثقافية  اجلمعيات  من  كل  مع  بالتعاون 
وطلبة  الأثرية  باملعامل  املهتمة  املحلية 
و  ب�صكرة  بجامعتي  الآثار  علم  تخ�ص�ص 

�صطيف، مثلما اأو�صحت م�صوؤولة الفرع.
به  بادر  الذي  امل�صعى  هذا  �صيكون  و 
ا�صتغالل  و  لت�صيري  الوطني  الديوان  فرع 

املمتلكات الثقافية املحمية بورقلة، فر�صة 
�صانحة خا�صة بالن�صبة لطلبة تخ�ص�ص علم 
الآثار باملوؤ�ص�صتني اجلامعيتني املذكورتني 
من اأجل التج�صيد امليداين للدرو�ص النظرية 
الدرا�صي  م�صارهم  اإطار  يف  تلقوها  التي 
بخ�صو�ص حماية و ترميم املعامل الأثرية، 

كما اأكدت الآن�صة بن زاهي اأم اخلري .
اأ�صواطا  الآن  حد  اإىل  حققت  و 
ب�صبط  يتعلق  فيما  ><متقدمة<< 
الرتتيبات الالزمة املتعلقة بهذه الدرا�صة، و 
مل يتبقى �صوى حتديد موعد مع اجلامعتني 
اإىل مدينة  الطلبة  هوؤلء  لتنقل  املذكورتني 
مبا   ، امل�صعى  هذا  يف  للم�صاركة  ورقلة 
الإجناز  مقاولت  باختيار  لحقا  ي�صمح 

التي تتكفل باأ�صغال الرتميم على �صوء ذات 
الدرا�صة ، ت�صيف ذات املتحدثة .

الأثري  و �صتكون عملية ترميم هذا املعلم 
م�صتقبال  منوذج  مبثابة  ا�صتكمالها  لدى 
لعتمادها  ورقلة  ق�رس  �صكان  لكافة 
هذا  داخل  م�صاكنهم  ترميم  بخ�صو�ص 

الف�صاء العمراين العريق، كما اأ�صري اإليه .
القا�صي«  دار   « الأثري  املعلم  هذا  وكان 
قد ا�صتفاد ما بني �صنتي 2014 و 2015 من 
عملية تدخل »ا�صتعجالية« ر�صد لها ثمانية 
تدعيم  ا�صتهدفت حينها  والتي  دج،  ماليني 
 ، لل�صقوط  اآيلة  كانت  التي  املبنى  اأ�ص�ص 

وفقا لتو�صيحات م�صوؤولة ذات الهيئة .
ق.ث 

اليوم الوطني للبلدية: تد�صني 
املتحف البلدي لتلم�صان

تلم�صان  بلدية  مبقر  اأم�ص  اأول  م�صاء  مت 
اإحياء  مبنا�صبة  البلدي  املتحف  تد�صني 
ال�صلطات  باإ�رساف  للبلدية  الوطني  اليوم 

الولئية.
البلدية  اأر�صيف  املتحف  هذا  يت�صمن  و 
والتعريف مبختلف مراحل تطور وع�رسنة 
م�صالح البلدية وعر�ص ملختلف الن�صو�ص 
التنظيمية اخلا�صة بت�صيري البلدية ال�صادرة 
بع�ص  كذا  و   2011 و   1967 �صنتي  بني  ما 
�صابقا  امل�صتعملة  التجهيزات  و  املعدات 

مبختلف امل�صالح البلدية.
و �صيظل هذا املتحف مفتوحا للمواطنني 
و  البلدية  م�صالح  خمتلف  على  للتعرف 
مهامها و التطورات التي مرت بها اإىل غاية 

و�صولها ملرحلة الع�رسنة.
لهذه  بالنيابة  العامة  الكاتبة  اأو�صحت  و 
مرا�صيم  خالل  زبيدة،  حمجوب  البلدية، 
ا�صتخراج  مت  اأنه  الذكرى،  بهذه  الحتفال 
ظرف  يف  بيومرتية  وثيقة   700 من  اأكرث 
اأ�صبوع واحد من افتتاح ال�صباك البيومرتي 
دي�صمرب   11 بتاريخ  كان  الذي  املوحد 

ببلدية  العملية منوذجية  تعد هذه  و   2018
باقي  تعميمها لحقا عرب  �صيتم  و  تلم�صان 

البلديات.
واأ�صافت قائلة اأنه »�صيتم عما قريب ال�رسوع 
البيومرتية  ال�صياقة  رخ�صة  ا�صت�صدار  يف 
بتب�صيط  �صمح  الذي  ال�صباك  هذا  عرب 
و  الوثائق  تقلي�ص  و  الإدارية  الإجراءات 

اخت�صار الوقت لفائدة املواطنني«.
بهذه  الحتفال  مرا�صيم  ت�صمنت  كما 
روؤ�صاء  قدماء  من  عدد  تكرمي  الذكرى 
وهم  لتلم�صان  البلدي  ال�صعبي  املجل�ص 
بجاوي �صاو�ص حممد الأمني واحلاج قدور 
بومدين و بريك�صي �صنو�صي عبد النبي و بن 

دحمان بلقا�صم.
البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  على  تداول 
 19 خالل  للبلدية  رئي�صا   18 لتلم�صان 
ال�صيد  يعد  و  ال�صتقالل  منذ  ت�صيري  فرتة 
تلم�صان  لبلدية  رئي�ص  اأول  غوتي  ال�رسيف 
يزيد  اأخرهم  و   1964 و   1962 بني  ما 
اإليه  الإ�صارة  مثلما مت  بن مو�صى  ال�رسيف 

خالل هذا احلفل.

حتت �سعار » اأكتب ...حياة واحدة ل تكفيني

ال�صالون الأدبي الن�صوي برقان يطلق 
م�صابقة اأدبية خا�صة باملراأة

برقان  الن�صوي  الأدبي  ال�صالون  اأعلن 
باملراأة  خا�صة  اأدبية  م�صابقة  تنظيم  عن 
بالتن�صيق مع اجلمعية اخلريية نري نوبريد 
ل  واحدة  ...حياة  اأكتب  �صعار«  حتت 
تكفيني و�صيكون جمال امل�صاركة يف ال�صعر 
بالعربية اأو املزابية  يف  الق�صة الق�صرية 

، واخلاطرة وعليه ف�صتوزع  اجلوائز على 
الفائزات  مبنا�صبة عيد املراأة  يف حفل 
  2019 مار�ص   16 يوم  للمبدعات   تكرمي 
و�صيتم تقييم الأعمال امل�صاركة من طرف 

جلنة ت�صم  نخبة من الأ�صاتذة  .
حكيم مالك  

ق.ث



ما عالقة ال�سرطان بفريو�س الهرب�س؟
فريو�س  بني  عالقة  العلماء  اكت�شف 
لت�شابه  وال�رسطان،  الهرب�س 
الإن�شان  ج�شم  يف  النت�شار  اآلية 
�شحيفة  وت�شري  �شحته  وتقوي�س 
»Neuroscience News« اإىل اأن 
الهرب�س  فريو�س  اأن  اأثبتوا  الباحثني 
الإن�شان م�شتخدما  ينت�رس يف ج�شم 
املحفوظة يف  الوراثية  املواد  اأقدم 
اخلاليا  تفعله  ما  النووي،  احلم�س 
اخلاليا  تغزو  التي  ال�رسطانية 

ال�شليمة.
»فريو�س  اإن  الباحثون  ويقول 
احلم�س  مع  يتعاون  الهرب�س 
 satellite RNA( الريبي  النووي 
عدة  قبل  ت�شكل  الذي   (HSATII
ال�شنني. وعادة، ل يكون  ماليني من 
ميكنه  ل  لأنه  ن�شيطا   HSATII
ين�شط  ولكنه  الربوتينات.  ترميز 
اإىل  الهرب�س  فريو�س  دخول  عند 
نف�س  ال�رسطانية  اجل�شم.وللخاليا 

اخلا�شية«.

من  اأنه  اإىل  الباحثون  ي�شري  كما 
الهرب�س  يكون  اأن  املحتمل 
التفاعل  كيفية  تعلما  قد  وال�رسطان 
مع احلم�س النووي الريبوزي القدمي 
اأن  انفراد. كما ميكن العتقاد  على 

ال�رسطان وفريو�س الهرب�س يتعاونان 
ووفقا  اجل�شم  داخل  التجذر  يف 
ي�شري  غرينباوم،  بنجامني  للدكتور 
تقارب  »اإمكانية  العتقاد  هذا  اإىل 
املختلفني  املر�شني  هذين  اآليات 

اللذين ل ميكن املقارنة بينهما«كما 
فريو�س  دخول  اأن  العلماء  يعتقد 
الهرب�س اإىل ج�شم الإن�شان قد يكون 
غري  اأخرى  اأمرا�س  بتطور  مرتبطا 

ال�رسطان، مثل األزهامير.

�سحةاجلمعة 18  ال�سبت 19   جانفي  2019  املوافـق  ل14 جمادى الأول 1440هـ 18
فوائد الغلوتني ال�سحية

على  التي حتتوي  والأطعمة  بالقمح،  غالباً  الغلوتني  يرتبط   
القمح، ويف درا�شٍة اأُجريت عام 2017 على اأكرث من 100.000 
وجد  اله�شمية،  ال�شطرابات  من  يعانون  ل  م�شارٍك  األف 
الباحثون عدم وجود ارتباٍط بني ا�شتهالك الغلوتني الغذائي 
على املدى الطويل، وبني خماطر التعر�س لأمرا�س القلب، 
يتجنبون  الذين  الأفراد  اأّن هوؤلء  اإىل  اأي�شاً  النتائج  واأ�شارت 
الغلوتني قد يزيد لديهم خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب؛ وذلك 
ب�شبب احتمالية ا�شتهالكهم لكمياٍت اأقل من احلبوب الكاملة، 
كما ربطت العديد من الدرا�شات ا�شتهالك احلبوب الكاملة 
مع نتائج ملحوظٍة يف حت�شن ال�شحة، فعلى �شبيل املثال ُوِجد 
اأّن الأ�شخا�س الذين تناولوا اأكرب كميٍة من احلبوب الكاملة مبا 
يف ذلك القمح من 2-3 ح�ش�س يومياً، مقارنًة مع الأ�شخا�س 
الذين تناولوا كمياٍت اأقل من ح�شتني يومياً، باأّن لديهم معدلت 
الدماغية،  وال�شكتة  القلب  باأمرا�س  الإ�شابة  من  بكثري  اأقل 
والوفيات  الثاين،  النوع  من  ال�شكري  ملر�س  والتعر�س 
تغذية  على  الغلوتني  يعمل  الأ�شباب.  جميع  عن  الناجمة 
ال�شكاريد  قليل  اأرابينوك�شيالن  اجل�شم،  يف  اجليدة  البكترييا 
)بالإجنليزية: Arabinoxylan oligosaccharide) وهي 
الكربوهيدرات امُل�شببة للبكترييا، والناجتة من نخالة القمح، 
)بالإجنليزية:  البيفدية  بكترييا  ن�شاط  اأّنها حُتفز  ثبت  والتي 
Bifidobacteria) يف القولون، وعادًة توجد هذه البكترييا 

يف اأمعاء الإن�شان ال�شحية. الأطعمة املحتوية على الغلوتني

 خطر غري متوقع للت�سوير
 بالرنني املغناطي�سي!

مغناطي�شيا  حقال  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�رست  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�شال، 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�شال.

احذروا مادة الرتيكلو�سان يف 
معاجني الأ�سنان!

اأن  الأمريكية  ما�شات�شو�شت�س  جامعة  من  علماء  اأكد 
تت�شبب  اأن  ميكن  للبكترييا  امل�شادة  الرتيكلو�شان  مادة 
موقع  ون�رس  والتهابه  القولون  ب�رسطان  بالإ�شابة 
مادة  علمية عن خطورة  درا�شة   »MedicalXpress«
التي تدخل يف تركيب الكثري من منتجات  الرتيكلو�شان 
العلماء  واأجرى  وال�شابون.  الأ�شنان  كمعجون  التنظيف 
فئران  على  الرتيكلو�شان  تاأثري  خاللها  در�شوا  جتربة 
يف  ت�شببت  اأنها  فوجدوا  وال�شليمة  املري�شة  التجارب 
جميع  لدى  والتهابه  القولون  �رسطان  مر�س  تطور 

الفئران دون ا�شتثناء.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن »هذه التجربة اأكدت اأن تريكلو�شان 
واأثر  الفئران  اأمعاء  يف  احليوية  البكترييا  تركيب  غري 
�شلبا على تنوعها الهام يف هذه املنطقة احل�شا�شة من 
اجل�شم«وقال م�رسف الدرا�شة، غادون ت�شانغ، اإن »هذه 
يوؤثر  الرتيكلو�شان  اأن  على  الأوىل  للمرة  تربهن  النتائج 

�شلبيا على حالة الأمعاء«.
م�شادة  ا�شطناعية  مادة  هو  الرتيكلو�شان  اأن  يذكر 
يف  احلايل  الوقت  يف  ت�شتخدم  والفطريات  للجراثيم 
�شناعة معاجني الأ�شنان وال�شابون ومزيل العرق واأنواع 
يف  الرتيكلو�شان  ي�شتخدم  كما  املختلفة.  املنظفات 

عالج الأ�شنان قبل تركيب احل�شوات لها.

فح�س للدم يتنّباأ ب�سرطان الكلى قبل 5 اأعوام من الإ�سابة

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�سف املبكر عن ف�سل القلب

قالت نتائج درا�شة جديدة اإن اأحد فحو�شات البول والدم التي يتم 
عملها للكلى ميكن اأن يتنّباأ باإمكانية الإ�شابة ب�رسطان الكلى قبل 

تطّوره بـ 5 اأعوام، وي�شّمى الفح�س KIM-1، وميكن اأن ينقذ حياة 
كثريين اإذا اأجري يف وقت مبكر وك�شف عن احتمال الإ�شابة بهذا النوع 

من ال�رسطان الذي ي�شعب عالجه.
واأجريت اأبحاث الدرا�شة يف جامعة بريجهام يف ولية ما�شات�شو�شت�س، 

ونُ�رست يف دورية »كريتيكال كان�رس ري�شري�س«. واأظهرت النتائج اأن 
هذا الفح�س ميكن اأن مييز بني من لديهم ال�شتعداد لالإ�شابة ب�رسطان 

الكلى قبل اأن ينمو الورم وبني من لي�س ليدهم خماطر لالإ�شابة بهذا 
املر�س وي�شاعد الك�شف املبكر ملخاطر الإ�شابة ب�رسطان الكلى 

على اإنقاذ حياة املر�شى من قب�شة الورم الذي يعترب من اأكرث الأورام 
ت�شبباً يف الوفاة اإذا هاجم، ودعا فريق البحث اإىل اإ�شافة فح�س الدم 

KIM-1 اإىل طرق تقدير خماطر الإ�شابة ب�رسطان الكلى نظراً لدقة 
نتائجه مقارنة بفحو�شات الـ »�شي تي �شكان«.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�س الأمرا�س الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�س )باركن�شون). ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خالل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�س، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  �شتانفورد يف 
خالله  من  ميكن  جديد  عامل 
ف�شل  باحتمال  املبكر  التنبوؤ 
القلب، وهو قيا�س مدى �شهولة 
الكهربائية  املوجات  مرور 
دهون  اأن�شجة  يف  الب�شيطة 
ف�شل  حالة  وتو�شف  ال�شاق. 
يف  القلب  ا�شتمرار  باأنها  القلب 
اخلفقان دون اأن يقدر على �شخ 
اأجزاء  اإىل  الدم  من  يكفي  ما 
وقلة  اجللو�س  كرثة  اجل�شم. 
ف�شل  اكت�شاف  توؤخر  احلركة 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�س  ويتم  الأمريكية،  القلب 
مقاومة دهون اجل�شم للموجات 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
ال�شاق،  يف  ب�شيطة  موجات 
يف  وال�شوائل  املاء  زاد  وكلما 
التيار  مرور  كان  كلما  ال�شاق 
زيادة  وعند  �شهاًل،  الكهربي 
الدهون ي�شعف مرور املوجات 
ذلك  خالل  ومن  الكهربائية، 
باحتمال  املبكر  التنبوؤ  ميكن 

ف�شل القلب.



من نبع وفائه �سلى اهلل عليه و�سلم، 
وفاوؤه لل�سيدة الفا�سلة خديجة ر�سي 
اهلل عنها التي وا�سته مباله وح�سبها 
فما  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  ون�رصته 
ها  ن�سي النبي لها ذلك اجلميل؛ فعَمّ
بوفائه يف حياتها وبعد مماتها ر�سي 

اهلل عنها.
فمن وفائه �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
يكرم �سديقات  كان  اأنه  الباب،  هذا 
بعد  عنها  اهلل  ر�سي  زوجته خديجة 
النَِّبُيّ  َكاَن  َقاَل:  اأَنَ�ٍس  َعْن  موتها؛ 
ْيِء  لَّى اهللُ َعلَيِْه َو�َسلََّم اإَِذا اأُِتَي ِبال�َسّ �سَ
َفاإِنََّها  ُفَلنٍَة؛  اإَِل  ِبِه  يَُقوُل: ))اْذَهبُوا 
ِبِه  اْذَهبُوا  َخِديَجَة،  ِديَقَة  �سَ َكانَْت 
ُبّ  ُتِ َكانَْت  َفاإِنََّها  ُفَلنٍَة؛  بَيِْت  اإَِل 

َخِديَجَة((.
َعلَى  ِغْرُت  »َما  َقالَْت:  َعاِئ�َسَة  َعْن 
َعلَيِْه   ُ اهلَلّ لَّى  النَِّبِيّ �سَ اأَْزَواِج  ِمْن  اأََحٍد 
َو�َسلََّم َما ِغْرُت َعلَى َخِديَجَة، َوَما ِبي 

ِلَكْثَِة  اإَِلّ  َذاَك  َوَما  ْدَرْكتَُها  اأَ اأَُكوَن  اأَْن 
َعلَيِْه َو�َسلََّم   ُ لَّى اهلَلّ ِ �سَ ِذْكِر َر�ُسوِل اهلَلّ
اَة َفيَتَتَبَُّع ِبَها  لََها، َواإِْن َكاَن لَيَْذبَُح ال�َسّ

.» َداِئَق َخِديَجَة َفيُْهِديَها لَُهَنّ �سَ
بوفاء  منبهًرا  كارليل  توما�س  يقول 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم لزوجته 
وفاًء  وفاوؤه  »كان  املتوفاة:  ال�سابقة 
اأبًدا  ين�س  مل  اإنه  ل تده حدود... 
الأخلق  الكرمية  الطيبة  زوجته 
اأم  زوجته  وفاة  وبعد  خديجة، 
طويل،  بوقت  خديجة  املوؤمنني 
امراأة  وهي  ال�سابة،  زوجته  �ساألته 
بني  املتمِيّزة  مبكانتها  ت�سُعر  كانت 
له:  قائلة  يوًما  و�ساألته  النبي،  ن�ساء 
خديجة؟  من  اأف�سل  الآن  اأنا  األ�سُت 
فقال لها: ))ل، واهلل لقد اآمنت بي اإذ 
رف�سني  اإذ  واآوتني  النا�س،  بي  كفر 
بني النا�س،  النا�س، و�سدقتني اإذ كَذّ
ورزقت منها الولد وُحِرمتموه مني((

وفاء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مع زوجاته:
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كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رصار 
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 دللٌت تقوُد 
اإل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

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

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

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

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

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِصّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رصار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة 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، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

ال�سحابّي اجلليل دحية الكلبي ر�سي اهلل عنه
هو دحية بن خليفة بن فروة بن ف�سالة 
النبي  و�ساحب  جليل  �سحابي  الكلبي، 
به  ي�رصب  كان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ال�سورة،  الهيئة وجمال  املثل يف ُح�سن 
اأحياناً  ينزل  ال�سلم  عليه  جبيل  وكان 

على �سورته.
اأجمل  احلكم:  بن  لعوانة  رجل  قال 
النا�س جرير بن عبد اهلل البجلي .فقال: 
على  جبيل  نزل  من  النا�س  اأجمل  بل 

�سورته »يعني ِدحية ر�سي اهلل عنه«.
اإ�سالمه:

ومل  بدر  قبل  عنه  اهلل  ر�سي  اأ�سلم 
الندق  كانت  م�ساهده  واأول  ي�سهدها، 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  بعثه  اأُحد.  وقيل 
وحده،  �رصية  على  يوماً  و�سلم  عليه 

و�سارك يف معركة الريموك.
بعثه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإل 
قي�رص ر�سولً �سنة �ست من الهدنة فاآمن 
به قي�رص وامتنع عليه بطارقته، فاأخب 
دِحية ر�سي اهلل عنه ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم بذلك، فقال: )ثبت اهلل ملكه( 

ثم بعث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
ملك  قي�رص  اإل  عنه  اهلل  ر�سي  دِحية 
النبي  عن  ف�ساأل  هرقل،  وا�سمه  الروم، 
�سلى اهلل عليه و�سلم وثبت عنده �سحة 
نبوته، َفهم بالإ�سلم، فلم توافقه الروم، 

وخافهم على ملكه فاأم�سك.
عن دِحية ر�سي اهلل عنه قال: بعث ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم معي بكتاب اإل 
قي�رص، فقمت بالباب، فقلت: »اأنا ر�سوُل 
عليه  فدخل  لذلك،  ففزعوا  اهلل  ر�سول 

الآذن، ُفاأدخلت، واأعطيته الكتاب«.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »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 اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ 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 الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�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 الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سيًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعال: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْصِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
لة وال�ّسلم-  ه اإل �سوؤال امُل�رصكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخل�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِصّ

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

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

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

تعال �سورة الإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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اآمال ماهر تتاألق
 يف  "اأ�شل الإح�شا�س"

يف  »املنارة«  م�رشح  على  كبرياً  غنائياً  حفاًل  ماهر،  اآمال  اأحيت 
التجمع اخلام�ش، احتفاالً بطرح األبومها اجلديد »اأ�شل االإح�شا�ش« 

الذي اأ�شدرته، قبل اأيام.
وتاأخر انطالق احلفل ما يزيد عن �شاعتني كاملتني، ما دفع ماهر 
لالعتذار، ثم ا�شتهلت حفلها بـ »اأ�شل االإح�شا�ش« التي القت تفاعاًل 
ربنا  اتقي  منها  اأغانيها،  اأبرز  من  عدداً  قدمت  ثم  احل�شور،  من 
فيا، واأنا بع�شق الغنا، وياعيني عليكي يا طيبة، وبداية بدايتك، وما 

خال�ش.
عمرو  امللحن  مثل  الفنية،  ال�شخ�شيات  من  عدد  احلفل  وح�رش 
وهاين  فهمي،  وحامت  ك�شاب،  ومي  ال�رشنوبي،  وحممد  م�شطفى، 

رمزي، وتامر عا�شور .

رحيل املمثل امل�شري �شعيد 
عبد الغني اإثر اأزمة �شحية

   
يف  اجلمعة،  اأم�ش  �شباح  الغني،  عبد  �شعيد  امل�رشي  املمثل  تويف 

القاهرة، بعد اأزمة �شحية اأملت به اأخرياً عن عمر يناهز 82 عاماً.
بعد  �شرياتون  ال�شديق مب�شاكن  م�شجد  الراحل من  و�شيعت جنازة 

�شالة اجلمعة، اإىل مقابر العائلة مبنطقة العا�رش من رم�شان.
ال�شيدة«  »والد  م�شل�شل  كان  عبدالغني  �شعيد  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 

للمخرج هاين اإ�شماعيل، والذي ُعر�ش يف 2015.

م�شر: نقابة املو�شيقيني 
توقف »�شامو زين« عن الغناء

   
اأوقفت نقابة املهن املو�شيقية امل�رشية برئا�شة الفنان هاين �شاكر، 
املطرب ال�شوري �شامو زين عن الغناء، حلني مثوله اأمام التحقيق يف 
ببالغ منظم احلفالت  �شعبة غناء، اخلا�شة   – الق�شية رقم 11613 
حممود عبد ال�شتار الذي اتهم زين باإنهاء حفل راأ�ش ال�شنة بحجة 

تعر�ش �شوته ملكروه.
ينتهي مبثول �شامو  الوقف  النقابة،اإن قرار  وقال م�شدر من داخل 
زين للتحقيق، خا�شة واأنه تخلف عن جل�شة التحقيق ال�شابقة بدعوى 
اإ�شابته بنزلة برد، م�شيفاً اأن النقابة �شتبذل ق�شاري جهدها لل�شلح 

بني الطرفني ومنع تفاقم االأزمة.

جولة  لأول  "مادونا" تخطط 
فنية عاملية منذ 3 اأعوام

   تخطط النجمة العاملية مادونا، حالياً الأول جولة فنية عاملية منذ 
األبومها  اإ�شدار  اأعوام، يف وقت الحق من العام اجلاري، بعد  ثالث 

الغنائي الرابع ع�رش.
واأفاد موقع »كونتاكت ميوزيك« االلكرتوين املعني باأخبار امل�شاهري، 
باعتزام اأ�شطورة البوب ال�شهرية، اأداء اجلولة املو�شيقية املنتظرة، 

يف اأواخر 2019.
ونقل املوقع االلكرتوين عن اأحد امل�شادر املعنية ب�شناعة املو�شيقى 
�شيكون  اجلديدة...  مو�شيقاها  لتقدمي  جداً  متحم�شة  »مادونا  اأن 
الرباقة،  االإ�شاءة  وعوامل  الراق�شني،  من  املعتاد  اجلي�ش  هناك 

اإ�شافًة اإىل بع�ش االألعاب النارية اأي�شاً«.
واأ�شاف امل�شدر »رمبا تكون مادونا يف ال�شتني، ولكنها تعمل بجد ال 
يُ�شدق لتحافظ على قوامها يف اأف�شل �شكل ممكن، وتخطط الإظهار 

ذلك من خالل بع�ش املالب�ش املبهرة«.
وامتدت اأخر جولة فنية ملادونا هي »ريبل هارت« »القلب املتمرد«، 
الغنائي  األبومها  اإىل مار�ش 2016، وكانت لدعم  من �شبتمرب  2015 
يف   �شدر  والذي  هارت«،  »ريبل  العنوان  نف�ش  حمل  والذي   ،13 الـ 

.2015

اأف�شل  بجائزة  بيل" يفوز  "كري�شتيان 
ممثل على ح�شاب رامي مالك

ا�ستطاع النجم واملمثل الربيطاين ال�سهري كري�ستيان بيل، البالغ من العمر 44 عاما، من خطف جائزة اأف�سل 
ممثل يف فيلم عن دوره يف فيلم »Vice«، وهي اجلائزة التي فاز بها على ح�ساب النجم واملمثل امل�سري الأ�سل 

والأمريكي اجلن�سية رامي مالك.
جوائز  توزيع  حفل  يف  ذلك  وجاء 
 Critics’« النقاد  اختيار 
لعام  الـ24  دورته  يف   »Choice
اأقيم يف مدينة �شانتا  2019، والذي 
االأمريكية   كاليفورنيا  بوالية  مونيكا 
الكثري من  وقد ح�رش هذا  احلفل 
مالك،  رامي  بينهم:  من  النجوم، 
كوبر،  وبراديل  كوملان،  واأوليفيا 
واإيرينا �شايك، وليدي جاجا، واإميا 
�شتون، وريان جو�شلينج، و�شارة اوه، 
كينج،  وريجينا  اأركيت،  وباتري�شيا 
وجيم كاري، وكري�شتيان بيل، واإيثان 
واإميلي  مورتين�شني،  وفيجو  هوك، 
وميلي�شا  كوليتي،  وتوين  بالنت، 
و�شام  علي،  �شاال  وماهر  مكارثي، 
اإيليوت، وريت�شارد اأي جرانت، وكلري 

فوي، ونيكول كيدمان وغريهم..
فيلم  اأن  بالذكر  واجلدير 
ا�شتوديوهات »مارفل وديزين« ك�رش 
على  القيا�شية  االأرقام  من  العديد 

 ،»Black Panther« م�شتوى العامل
بينها  من  تر�شيحا   12 على  وح�شل 
�رشكة  نالت  فيما  فيلم،  اأف�شل 
ع�رشة   »Universal Pictures«
الدرامي  فيلمها  بف�شل  تر�شيحات 
 »First Man« العلمي  واخليال 

وبطولة  ت�شازيل  داميان  للمخرج 
 A« رايان جو�شلينج، وك�شبت اأفالم
Star Is Born« من ا�شتوديوهات 
جانب  اإىل   ،»Warner Bros«
 Mary« الن�شخة اجلديدة من فيلم
من   »Poppins Returns

وفيلم   ،»Disney« ا�شتوديوهات 
منها  كل  بيل  لكري�شتيان   »Vice«
على ت�شعة تر�شيحات، بينما �شجلت 
فيلمها  خالل  من  »نتفلك�ش«  �شبكة 
االأجنبي الدرامي »Roma« ثمانية 

تر�شيحات.

معار�س وور�س فنية يحت�شنها مهرجان الفنون 
الإ�شالمية بال�شارقة

احلادية  الدورة  فعاليات  �شهدت 
الفنون  مهرجان  من  والع�رشين 
الفعاليات  من  عدداً  االإ�شالمية 
الفنيني  املعر�شني  افتتاح  منها 
و«اأفق  االإ�شالمية«  »احلديقة 
واحلا�رش«  املا�شي  بني  االإمارات 

يف كلية الفنون بجامعة ال�شارقة .
من  مناذج  املعر�شان  وير�شد 
يف  واملعا�رشة  الرتاثية  املباين 
�شهدت  حيث  ال�شارقة  مدينة 
لونت  م�شطردة  عمرانية  نه�شة 
واقعها اجلمايل مبزيج من الطرز 

الرتاثية واحلديثة.
ويهدف امل�رشوع الفني اإىل ر�شد 
الت�شميمية  العنا�رش  وا�شتلهام 
فنون  اأ�شاليب  اجلمالية يف  والقيم 
منها  الرتاثية  املحلية  البناء 
خم�شة  اختريت  حيث  واحلديثة 

ال�شارقة  قلب  من  تراثية  بيوت 
املائية  الواجهة  اإىل  باالإ�شافة 

مبنطقة املجاز.
عدة  عقد  املهرجان  �شهد  كما 
لفن  ال�شارقة  مركز  يف  ور�ش 
وبيوت  والزخرفة  العربي  اخلط 
»جماليات  منها  اخلطاطني 
املرقعات«  و«خط  االإبرو«  فن 
و«الزخارف التيمورية« و«جماليات 
حيث  العديد،  وغريها  احلروفية« 
تقنيات  على  امل�شاركون  تعرف 
املختلفة  اخلط  فنون  يف  جديدة 
واأتيحت لهم فر�شة اال�شتفادة من 
ينتمون  لفنانني  خمتلفة  خربات 

الأكرث من دولة عربية واإ�شالمية.
بن  الرحمن  »عبد  م�شجد  ويف 
تنظيم  مت  بال�شارقة  بكر«  اأبي 
ور�شة »اآفاق ال�شطر بخط الرقعة 

جمالياً« باإ�رشاف جالل املحارب 
تعرف خاللها احل�شور على كيفية 
كتابة ال�شطور باأف�شل �شكل ممكن 
خلط الرقعة، كما اأ�رشف م�شطفى 
بن  »عمار  م�شجد  يف  العبيدي 
يا�رش« بال�شارقة على ور�شة »كيفية 
يف  الب�شملة  يف  ال�شني  حرف  مد 

ور�شة  اىل  اإ�شافة  الن�شخ«،  خط 
ر�شا  باإ�رشاف  وطنية«  »عبارات 
بالبطائح،  الطفل  مركز  جمعة يف 
وور�شة »جودة القرطا�ش والقلم يف 
فتوحي يف  اأن�ش  باإ�رشاف  اخلط« 
القا�شمي«  »را�شد  ال�شيخ  م�شجد 

يف مدينة دبا احل�شن.

على  الزمان  من  مرورعقد  بعد 
امللحمي  العلمي  اخليال  فيلم 
املنتجة  ال�رشكة  ك�شفت  »اأفتار«، 
الثاين  اجلزء  عر�ش  موعد 
»اأفتار«،  �شل�شلة  من  والثالث 
التي التزال حتى االآن يف �شدارة 
اأعلى  التي حققت  قائمة االأفالم 

ال�شينما  تاريخ  يف  االإيرادات 
العاملية.

جيم�ش  الفيلم  خمرج  واأكد 
ح�شابه  عرب   ،2017 يف  كامريون 
اأجزاء   4 وجود  في�شبوك  على 
وك�شف  »اأفتار«،  فيلم  من  قادمة 
اأخرياً موعد عر�ش فيلم »اأفتار2« 

يف دي�شمرب 2020، واجلزء الثالث 
»اأفتار3«، يف دي�شمرب 2020.

الرابع  اجلزء  وقف  �شائعة  وعن 
اأو�شح  اأفتار،  من  واخلام�ش 
كامريون اأنه يعمل حالياً بالتزامن 
اإن  وقال  االأجزاء،  جميع  على 
�شت�شتك�شف  اجلديدة  االأفالم 

عوامل جديدة من كوكب »بندورا« 
حتت  اأحداثها  و�شتكون  اخليايل 

املاء.
اأفتار  من  االأول  اجلزء  اأن  يُذكر 
 ،2009 يف  عر�شه  منذ  حقق 
دوالر  مليار   2٫5 فاقت  اإيرادات 

اأمريكي حول العامل.

دي�شمرب 2020 موعد طرح اجلزء الثاين من "اأفتار" 
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ب�سبب خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي

كامل  ب�سكل  �سياراتها  اإنتاج  توقف  قد  رولزروي�س 

 Automotive جريدة  ح�سب 
�أعلن  �لأوروبية،  بن�سختها   News
رئي�س رولز روي�س �لتنفيذي، تور�سنت 
�لربيطانية  �لعالمة  �أن م�سنع  مولر، 
قد  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لفاخرة 
تام  ب�سكل  �إنتاجه  لوقف  ي�سطر 
�ملكونات  بع�س  لغياب  نظر�ً  قريباً 

�لالزمة و�لعالقة على حدود �لبالد.
�أغلب  مثل  روي�س،  رولز  وتعمل 
بنمط  �لأخرى،  �ل�سيار�ت  �رشكات 
فيه  يتم  و�لذي  �لفوري،  �لإنتاج 
يف  للم�سنع  �لالزمة  �لقطع  و�سول 

حاجة  هناك  تكون  �لذي  �لوقت 
عن  تخزينها  فرتة  تطول  فال  لها، 
يوم و�حد، حيث �أن خمازن �لعالمة 
عدة  �سوى  ��ستيعاب  ت�ستطيع  ل 
 ، �أيام  ب�سعة  �إنتاج  تكفي  مكونات 
كما �أن كل �سيارة تتطلب 800 �ساعة 
عمل ل�سنعها، وهو ما يوؤدي لت�سعيب 

�ملهمة �أكرث.
خالل �نتظار قر�ر �لحتاد �لأوروبي 
�أو قبول �سفقة تهيئة خروج  برف�س 
�ململكة �ملتحدة من �لحتاد، بد�أت 
عرب  مورديها  بتهيئة  روي�س  رولز 

�إليها  �ملكونات  �سحن  عملية  تغيري 
مع  بحر�ً،  من  بدلً  جو�ً  نقلها  ليتم 
�أ�سبوعني على  �لإنتاج  لوقف  خطط 

�لأقل يف مطلع �بريل �ملقبل.
�رشكة   600 روي�س  رولز  ت�ستخدم 
 32،000 لإح�سار  عاملياً  خمتلفة 
مكون، ورغم كونها �رشكة بريطانية، 
�إل �أن 8% فقط من �أجز�ء �سيار�تها 
تاأتي من د�خل �لبالد، ونتيجة لهذ�، 
�إىل 35 رحلة عاملية  �ل�رشكة  حتتاج 

ونحوها يومياً.
�إىل  �لإنتقال  �أن  من  �لرغم  وعلى 

لت�سهيل  �سيوؤدي  بريطانياً  خارج 
لل�رشكة  بالن�سبة  م�ستقباًل  �لإنتاج 
�ململوكة ملجموعة بي �م دبليو، �إل 
�أنها ل تنوي ترك �ململكة �ملتحدة.

يذكر �أن مبيعات رولز روي�س �رتفعت 
بن�سبة 20% خالل �لعام �ملا�سي بعد 
�سيارة،   4،107 بيع  من  متكنت  �أن 
حيث �ساعد �جليل �لثامن من فانتوم 
�إذ  ذلك،  يف  كلياً  �جلديدة  وكولينان 
كانت �لوليات �ملتحدة �أكرب �أ�سو�ق 
مبيعاتها  بثلث  �لربيطانية  �لعالمة 

متبوعة بال�سني و�أوروبا.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�سور�ً  كر�ي�سلر  فيات  �أ�سدرت 
في�س  لإطالق  متهيد�ً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  �ل�رشكة 
�ستحظى  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم 
�ملحدثة،  �لع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
�ملحرك م�ستوحاة من �ملوديالت 
�ل�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  �لتي 

و�ل�سبعينات.
بف�سل عنا�رش �لت�سميم �جلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
�أي�ساً  بل  �رش�”  “�أكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “�أف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  �ل�سوبرت�سارج”، 
ت�رشيحات فيات كر�ي�سلر.

�ملحرك  كان  ما  �إذ�  نعلم  ل 
HEMI �سعة 6.2  �ل�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
ل،  �أم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

�لطاقة.
�إذ�  �لتيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  �ل�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذ� كل ما علينا فعله 
هو �نتظار “هذ� �ل�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�سالح  �ل�سيار�ت  ت�ستخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�س 
وز�رة  بد�أت  �لع�سكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�سيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�سولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�ستكون 
تردد�ت  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�سار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�سيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�سيار�ت، �سيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�سيار�ت، ما �سيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
�جلهاز يف �سندوق �سيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �سابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�سخة  هدف  و�سيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�سع  هو 
�لعامة �ملتعر�سة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�س �ملدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�سبوع �ملا�سي 
و�إ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.

فورد Focus حتذر من ال�سري يف الجتاه اخلاطئ

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2019 �سعرها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟

موديل خا�س من باجاين زوندا بـ 15 مليون يورو

جتهيز  عن  فورد  �رشكة  �أعلنت 
�سيارتها Focus �جلديدة، �لتي 
تنتمي لفئة �ملوديالت �ملدجمة، 
من  للتحذير  جديدة  بوظيفة 

�ل�سري يف �لجتاه �خلاطئ.
�إىل  �لأمريكية  �ل�رشكة  و�أ�سارت 
�أن �سيارتها �جلديدة تعتمد على 
منع  على  ت�ساعد  متطورة  تقنية 

�لطرق  على  �خلاطئ  �لنحر�ف 
على  ت�ستند  و�لتي  �ل�رشيعة، 
نظام فورد �حلايل للتعرف على 
ي�ستخدم  كما  �ملرور،  �إ�سار�ت 
�لنظام  معلومات  نظام �ملالحة 
 GPS �ملو�قع  لتحديد  �لعاملي 
موقع  على  �لتعرف  �أجل  من 

�ل�سيارة.

و�أو�سحت �رشكة فورد �أن كامري� 
على  تتعرف  �لأمامي  �لزجاج 
حدود  مثل  �ملرور  �إ�سار�ت 
�ل�رشعة، و�لتي يتم عر�سها على 
�سا�سة  �أو  �لقيادة  لوحة  �سا�سة 
و�إذ�  �لختيارية   Head-up
لعالمتي  �ل�سيارة  قائد  �جتاز 
جانبي  على  �ملرور"  "ممنوع 
موؤدي  طريق 
يق  لطر
 ، يع �رش

فاإن �ل�سيارة تقوم بتنبيه قائدها 
�لتحذير  وظيفة  طريق  عن 
بعر�س  �لنظام  ويقوم  �جلديدة؛ 
وبيان  حمر�ء  حظر  عالمة 

"حتقق من �جتاه �ل�سري".
�لوظيفة  هذه  جانب  و�إىل 
فورد  �سيارة  تزخر  �جلديدة 
من  بالعديد  �جلديدة   Focus
مثل  �مل�ساعدة  �لقيادة  �أنظمة 
�أو  �ل�سطر�ري  �لكبح  م�ساعد 

م�ساعد �ملناورة.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �لأيقوين  �ل�سكل  على 
�أ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

�حلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  �لفاخرة  �ل�سيد�ن  من 
يك�سف  جديد  فيديو  ظهر  وقد 
عن  �ل�سيارة  تفا�سيل  جميع  عن 
�أثناء  و�لد�خل  �خلارج  من  قرب 

عر�سها يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�سع  �ل�سيارة 
�لكال�سيكي،  �خلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ��ستخد�م  مع 
مثري  وت�سميم  �لد�خل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س �لأبو�ب ونظام 
�أوديو فاخر بع�رشين مكرب �سوت 
�خلارجي  �ل�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�سني يف �ملق�سورة 
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�سو�سية.

�سن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ل 
�جلديدة يبد�أ �سعرها من 180،000 
�سعودي(،  ريال   675،000( دولر 
مر�سيد�س  من  �أغلى  يجعلها  ما 
دولر   168،600 بـ   S560 مايباخ 
كل  �أن  ويُذكر  ريال(،   626،000(
حمجوزة  �ل�سيارة  على  �لطلبات 

حتى �لعام �لقادم.

عن  باجاين  �رشكة  ك�سفت 
 HP" �خلا�س  �ملوديل 
�أيقونتها  من   "Barchetta
يقت�رش  و�لذي   ،Zonda
�إنتاجه على 3 ن�سخ فقط ب�سعر 

15 مليون يورو.
�لإيطالية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 

ريا�سية  �ل�سوبر  �ل�سيارة  �أن 
�سو�عد  على  تعتمد  �جلديدة 
مكون  طبيعي  �سحب  حمرك 
�سعة   V12 �أ�سطو�نة   12 من 
 760 بقوة  ويز�أر  لرت   7.3
جهوده  وتت�سافر  ح�سان، 
 6 من  يدوي  حركة  ناقل  مع 

�ل�رشكة  تك�سف  ومل  �رشعات. 
بعد عن معدلت �لأد�ء �أو قيم 
�ل�سعيد  وعلى  �ل�ستهالك. 
�ملوديل  يخطف  �لت�سميمي، 
 "HP Barchetta" �خلا�س 
ثوب  خالل  من  �إليه  �لأنظار 
و�لزجاج  و�لتيتانيوم  �لكربون 

�لأمامي �لق�سري وكذلك �لنو�فذ 
بالإ�سافة  �لق�سرية،  �جلانبية 
�لريا�سية  �ملقاعد  �إىل 
يزد�ن  جلدي  بفر�س  �ملك�سوة 
بنقو�س �لكاروهات، مع جنوط 
و21  �أماماً  بو�سة   20 قيا�س 

بو�سة خلفاً.
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عن  جديد  تقرير  ك�شف 
اأكرب اخرتاق للبيانات، �شمل 
الإلكرتوين  الربيد  ر�شائل 
من  لأكرث  املرور  وكلمات 
وعرث  ح�شاب  مليون   770
ت�رسيب  على  اأمني  باحث 
 87 عن  تزيد  بيانات 
غيغابايت خمباأة يف منتدى 
للقرا�شنة، ويقول اإن العديد 
منها اأدرج يف ال�شابق �شمن 
ت�رسيبات اأخرى مثل اخرتاق 

و«لينكد   »MySpace«
هانت،  تروي  اإن«ووجد 
جتميع  موقع  يدير  الذي 
 Have« البيانات  خروقات 
 ،»I Been Pwned
ا�شم  عليه  واأطلق  الت�رسيب 
قائال   ،»1#Collection«
اإنه من املحتمل اأن »يتكون 
اخرتاقات  من  العديد  من 
املختلفة  الفردية  البيانات 
امل�شادر  اآلف  من 

املتنوعة«.
قائال:  هانت  واأ�شاف 
هناك  الإجمال،  »يف 
جمموعة   1160253228
الربيد  عناوين  من  فريدة 
الإلكرتوين وكلمات املرور«، 
هناك  اأن  اأي�شا  ووجد 
مرور  كلمة   212222975
لالخرتاق  تعر�شت  فريدة 
مليون   772 عن  يزيد  ملا 
على  و�شعت  ح�شاب، 

ال�شحابي  التخزين  خدمة 
الرابط  ون�رس   ،»MEGA«
داخل ملف تفريغ يف منتدى 
منذ  حذف  ولكنه  اخرتاق، 

ذلك احلني من اخلدمة.
من  الرغم  وعلى 
من  كبريا  جزءا  اأن 
يف  املوجودة  املعلومات 
»Collection#1« معروفة 
للعامل، اإل اأن الباحث الأمني 
 140 ت�رسيب  مت  اأنه  يعتقد 
مليون عنوان بريد اإلكرتوين 
يزال  ما  اأنه  اإل  �شابقا  اآمن 
من غري الوا�شح ما اإذا كانت 
هذه الخرتاقات جاءت من 
م�شدر واحد اأو من م�شادر 
هانت  وحّمل  خمتلفة 
الإلكرتوين  الربيد  عناوين 
املخرتقة  املرور  وكلمات 
 Have I Been« يف موقعه
ي�شمح  ما   ،»Pwned
اإذا  مما  بالتحقق  للجميع 
تعر�شوا لالخرتاق، وبالتايل 
تغيري كلمات املرور ل�شمان 

اأمنهم على الإنرتنت.

تقنياجلمعة 18  ال�سبت 19   جانفي  2019  املوافـق  ل14 جمادى الأول 1440هـ 23

اكت�شاف اأكرب اخرتاق للبيانات �شمل 
770 مليون ح�شاب

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�سوميات -

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

microSD/HC/« با�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�سل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�س�ض ل�سماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�ست�سعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�سغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei
 »Digitimes« موقع  ذكر 
اأن �رسكة Huawei ال�شينية 
عازمة على طرح اأول هاتف 
مع  التعامل  على  قادر  ذكي 
اجليل  من  الإنرتنت  �شبكات 

.»5G« اخلام�س
املدير  عن  املوقع  ونقل 
اإيريك  لل�رسكة  التنفيذي 
 Huawei« اإن  قوله،  �شوي 
هاتف  اأول  ت�شتعر�س  قد 
للتعامل  خم�ش�س  العامل  يف 
مار�س  يف   ،5G �شبكات  مع 
اأن  املنتظر  ومن   ،2019
يف  الأ�شواق  يف  تطرحه 
العام  من  الثاين  الن�شف 
اأن  اإىل  �شوي  نف�شه«،واأ�شار 
�شابقا  ا�شتعر�شت  �رسكته 

املتعلقة  التقنيات  بع�س 
من  الإنرتنت  ب�شبكات 
ك�رسائح  اخلام�س،  اجليل 
الإلكرتونية،   »970  Kirin«
اأن  املفرت�س  من  والتي 
على  الهواتف  ت�شاعد 
البيانات  وحتميل  ا�شتقبال 
من الإنرتنت ب�رسعة ترتاوح 

ميغابايت/  و100   50 ما بني 
ثانية.

قبل  تلك اخلطوة من  وتاأتي 
الذي  الوقت  يف   Huawei
اأكدت فيه ال�شني اأن العديد 
من �رسكات الت�شال العاملة 
فيها �شتبداأ باعتماد �شبكات 

»5G« العام املقبل.

ت�شريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�شوؤون  املهتمة  املواقع  بع�س  �رّسبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

اإل  من  املنتظر   »V40«
جي.

 Android« وذكر موقع 
الهاتف  اأن   »Police
�شياأتي  املذكور 
جتعل  مبوا�شفات 
اأف�شل  من  واحدا  منه 
يف  الذكية  الأجهزة 
الأ�شواق، و�شيزود مبعالج 
 SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 وذاكرة و�شول ع�شوائي   ،»845-

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�س  من  كما 
بدقة  العد�شة  ثنائية  اأ�شا�شية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�شل،   13+16
عالية ت�شمن جودة ممتازة لل�شورة حتى 
عند تكبريها عدة مرات، وكامريا اأمامية 
مزدوجة اأي�شا بدقة 24 ميغابيك�شل. اأما 
تكون  اأن  املتوقع  فمن  اجلهاز  بطارية 
اأكرث بقليل،  اأو  اأمبري  ب�شعة 3700 ميللي 
ال�رسيع،  ال�شحن  بخا�شية  ومزودة 

و�شا�شته �شتاأتي بحجم 6.2 بو�شة.

اآبل تطلق ن�شخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رسكة اآبل اأن ن�شخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ش�س للحوا�شب 
امل�شتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�شبحت 
م�شتخدمي  جميع  اأن  ال�رسكة  واأو�شحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�شبح   »Mac« حوا�شب 
نظام الت�شغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�شم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�شتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأول 

ت�شجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�شمي 
دخوله عرب ح�شاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�شادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�شبه ال�شخ�شي.
الن�شخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�شري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�شغيل ال�شابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�شتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�شتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رسكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رسكة م�شتقباًل.
حيث �رسح الرئي�س اجلديد �شنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

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

وتو�شيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  اأرباحاً  ال�رسكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�شع  اأكرث  بالتفكري  ال�رسكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�شاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رسكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�شرقة اأموال اأ�شحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �سركة » McAfee« عرب موقعها الإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث 
من 10 تطبيقات �سارة بالهواتف الذكية العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 

.»Google Play «
وقال الأخ�سائيون اإن قرا�سنة من جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �سارة يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت 
ا�سم »Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات �سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، 
ير�سل تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« 

بخدمات مدفوعة.
ي�ستخدم  امل�سيدة،  بهذه  الذكية  الهواتف  م�ستخدمو  ي�سعر  ل  ولكي 
الهاكرز تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب 

.»SMS« ر�سائل



يف  –البوزجاين-  الفلكية  اجلمعية  ذكرت 
اأن اجلزائريني على غرار ن�صف  لها  بيان 
االثنني  هذا  �صبيحة  االأر�ض،  �صكان 
املوافق  هـ  االوىل1440  جمادى  منت�صف 
مع  موعد  على  اجلاري،  21جانفي  ليوم 
6اأ�صهر  بعد  يحدث  للقمر  كلي  خ�صوف 
�صهرة  وقع  مماثل  كلي  خ�صوف  من 
بدرا  القمر  ي�صري  حني  27جويليية2018، 
لب�صع  كليا  لينخ�صف  اال�صتدارة  كامل 

�صاعات!!.
�ص�صل�صلة  يف  االأخري  اخل�صوف  يعتربهذا 
كما   ، متتالية  كلية  خ�صوفات  ثالثة  من 
اأنه  اإذ  ال�صنة،  نوعه هذه  الوحيد من  يعد 
اأن  اال   ،2022 �صنة  بالدنا حتى  ير يف  لن 
االأوىل  ال�صاعات  يف  باكرا  حدوثه  توقيت 
�صي�صمح  جانفي  االثنني21  �صبيحة  من 
مبتابعة  والف�صوليني  الفلكيني  من  لعدد 
الواليات  ل�صكان  اأف�صلية  مع  مراحله  جل 
الظروف  كانت  اإذا  واجلنوبية  الغربية 
للتل�صكوب  احلاجة  ودون  منا�صبة  اجلوية 
اأو نظارات خا�صة نظرا لكونه الي�صكل اأي 
خطورة على العني كما هو احلال بالن�صبة 

لك�صوف ال�صم�ض . 
العامل من و�صط قارة  يبداأ اخل�صوف  يف 
بالتوقيت  ال�صاعة2و37دقيقة  على  اآ�صيا 
القمر  بدخول  :+1�صا(  العاملي)اجلزائر 
االأر�ض وهي مرحلة الميكن  يف �صبه ظل 
ويوا�صل  املجردة،  بالعني  مالحظتها 

واأوروبا  واإفريقيا  اآ�صيا  غرب  نحو  رحلته 
لينتهي يف املحيط الهادي مرورا بقارتي 
ظل  يف  بالدخول  القمر  يبداأ   ، اأمريكا 
بتوقيت  ال�صاعة4و34دقيقة  على  االأر�ض 
اجلانب  يبدو  اإذ   ) م  اجلزائراملحلي)ت 
تدريجيا  يتناق�ض  كاأنه  منه  ال�رشقي 
وهي  اجلزئي  باخل�صوف  ي�صمى  ما  وهو 
املرحلة التي ميكننا اال�صتمتاع مبتابعتها. 
عندما  للخ�صوف  الكلية  املرحلة  تبداأ 
املمتد  االأر�ض  ظل  يف  القمر  كل  يدخل 
5و41دقيقة)ت  ال�صاعة  على  الف�صاء  يف 
االأحمر  اإىل  مييل  �صاحبا  لونه  لي�صري  م( 
الكلية  املرحلة  هذه  وتدوم  االآجوري 
كما  )62دقيقة(   ودقيقتني  �صاعة  حوايل 

يبلغ خاللها اخل�صوف ذروته على ال�صاعة 
القمر  يبداأ  م(.  ت   ( و12دقيقة  ال�صاد�صة 
تدريجيا  االأر�ض  ظل  من  اخلروج  يف 
م(  و42دقيقة)ت  ال�صاد�صة  ال�صاعة  على 
لتنتهي هذه املرحلة على ال�صاعة ال�صابعة 
ملعانة  القمر  لي�صتعيد   ) م  و51دقيقة)ت 
مع  تتزامن  التي  املرحلة  وهي  تدريجيا 
ال�رشقية  الواليات  غروب القمر يف بع�ض 
املرحلة  متتد  الوطن.  من  واجلنوبية 
ل�صبه  القمر  بعبور  اخل�صوف  من  االأخرية 
ظل االأر�ض لينتهي اخل�صوف متاما حوايل 
ال  مرحلة  وهي  م(  ال�صاعة8و48دقيقة)ت 
لغروب  نظرا  بالدنا  يف  متابعتها  ميكننا 

القمر و�رشوق ال�صم�ض .

م.�س

ميكن متابعته يف اجلزائر قبيل �شروق ال�شم�س

خ�سوف كلي للقمر، هذا االثنني21جانفي
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�شعيدة
ندوة حول املخدرات 

لفائدة طلبة التكوين املهني
هذا  �صعيدة  والية  اأمن  م�صالح  قامت 
لفائدة  توعوية  ندوة  بتنظيم  االأ�صبوع 
املتواجدة  املهني  التكوين  مراكز  طلبة 
بعا�صمة الوالية وهذا مبقر املعهد الوطني 
املتخ�ص�ض الكائن بالرباحية و التي اأ�رشف 
والدرك  االأمن  من  اإطارات  تاأطريها  على 
الوطنيني وبح�صور اأئمة ممثلني عن مديرية 
عن  نف�صانيني  واأخ�صائيني  الدينية  ال�صوؤون 
مديرية ال�صباب والريا�صة ومديرية الن�صاط 
لتعريف  باالأ�صا�ض  خ�ص�صت   ، االإجتماعي 
العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات  ال�صباب 
االإن�صان  �صحة  على  اجل�صيمة  واأ�رشارها  
امل�رشع  اأقرها  التي  العقوبات  اإبراز  مع 
ال�صموم  ومروجي هذه  اجلزائري ملتعاطي 

خا�صة القانون 18/04 
خلدون.ع 

 حي 600 �شكن  �شعيدة 
توقيف اإمراأة تروج 

امل�سروبات الكحولية
لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  متكن 
الق�صائية باأمن والية �صعيدة من حجز اأكرث 
الكحولية  امل�رشوبات  من  وحدة   230 من 
من  تبلغ  اإمراأة  وهي  مروجها  وتوقيف 
العمر 38 �صنة  معروفة لدى م�صالح االأمن 
تعود  اأين  الق�صايا  هذه  مثل  يف  بتورطها 
لنهاية االأ�صبوع املا�صي بعد  وقائع الق�صية 
لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  ا�صتغالل 
الق�صائية ب�صعيدة ملعلومات مفادها تواجد 
الكحولية  امل�رشوبات  من  معتربة  كمية 
مب�صكن اإمراأة تقطن بحي 600 �صكن اجلديد 
االأر�صي   بالطابق  مب�صكنها  باإحكام  خمباأة 
ليقوم عنا�رش الفرقة بربجمة عملية تفتي�ض 
مل�صكن  الق�صائية  اجلهات  مع  بالتن�صيق 
اإيجابية  نتائجها  كانت  والتي  فيها  امل�صتبه 
من  اخلمور  من  وحدة   231 على  بالعثور 
ترويج  نتاج  االأنواع ومبلغ مايل من  خمتلف 

هذه ال�صموم .
خلدون.ع

املوت يغيب املمثل 
امل�سري �سعيد عبد الغني

عبد  �صعيد  امل�رشي  املمثل  يغيب  املوت 
الغني

تويف �صباح اأم�ض الفنان الكبري، �صعيد عبد 
بعد  عاما،   81 الـ  يناهز  عمر  عن  الغني، 
الفنان  اخلرب  واأعلن  املر�ض،  مع  �رشاع 
الراحل عرب  الغني، جنل  عبد  �صعيد  اأحمد 

ح�صابه على موقع في�صبوك.
ولد �صعيد عبد الغني عام 1938 يف حمافظة 
عام  احلقوق  اإجازة  على  وح�صل  الدقهلية، 
1958، ثم عمل �صحفيا باالأهرام، ما اعترب 
م�صواره  بداأ  حيث  الفن،  عامل  اإىل  ج�رشا 
التلفزيون  اإىل  وانتقل  امل�رشح،  من  الفني 
عام 1973، حيث قدم فيه عددا من ال�صهرات 

امل�صل�صالت.
من خالل  ال�صينما  الغني يف  عبد  ملع جنم 
عدد من اأ�صهر االأفالم امل�رشية مثل »اإحنا 
�صهادة  على  ح�صل  الذي  االأتوبي�ض«،  بتوع 
على  ح�صل  وكذلك  فيه،  دوره  عن  تقدير 
للفنون  االأوىل  الدرجة  من  الدولة  و�صام 
الفنان كان  اأعمال  اآخر  اأن  عام 1996 يذكر 
عام  عر�ض  الذي  ال�صيدة«،  »والد  م�صل�صل 
تاأليف  ومن  اإ�صماعيل،  هاين  للمخرج   2015

جمدي االإبياري.

»ويكيليك�س«

 وا�سنطن حتقق يف 
عالقة حمتملة بني اأ�ساجن 

وحملة ترامب

باأن  ويكيليك�ض  موقع  اأفاد 
�صي�صتجوبون  اأمريكيني  حمققني 
�صفارة  يف  عملوا  دبلوما�صيني 
االإكوادور بلندن، حول زوار جوليان 
املقيم  ويكيليك�ض  موؤ�ص�ض  اأ�صاجن 
يف �صفارة االإكوادور املذكورة منذ 
�صنوات وتاأتي هذه اخلطوة ح�صب 
ويكيليك�ض بعد اإ�صدار وزارة العدل 
لال�صتماع  مذكرات  االأمريكية 
يف  اإليهم  امل�صار  املوظفني  اإىل 
بتقرير  املتعلقة  حتقيقاتها  اإطار 
ترامب  حملة  رئي�ض  زيارة  عن 
مانافورت  بول  ال�صابق  االنتخابية 
�صفارة االإكوادور لدى لندن واإجرائه 

حمادثات �رشية فيها مع اأ�صاجن.
العدل  وزارة  اأن  املوقع  واأ�صاف 
االأمريكية التي رف�صت التعليق على 
اإىل  تتحدث  اأن  تريد  االأنباء،  هذه 
ال�صفارة،  يف  عملوا  موظفني  �صتة 
معهم  مقابالت  باإجراء  و�صتبداأ 
االإكوادورية  العا�صمة  يف  اجلمعة 
»الغارديان«  �صحيفة  وكانت  كيتا 
نوفمرب  يف  ذكرت  قد  الربيطانية 
املا�صي اأن مانافورت، الذي متت 
وغ�صل  امل�رشيف  باالحتيال  اإدانته 
منف�صلتني  ق�صيتني  يف  االأموال 
العام املا�صي، التقى اأ�صاجن خالل 
 2013 عامي  بني  منا�صبات  عدة 

و2016.

جيجل

1400 مليار �سنتيم للنهو�ض بالتنمية 

ببلدية بوخ�شرة تب�شة

اكت�ساف رفاة �سهداء يف مغارة قارة ال�سنون 

ال�شفري الهولندي روبرت فان اأومبدن

اأهمية فتح خط جوي مبا�سر بني 
اجلزائر وهولندا 

فار،نهاية  ب�صري  جيجل  والية  وايل  اأعلن 
التنوي  الربنامج  عن  املا�صي   االأ�صبوع 
الذي  و  الوالية  لتاأهيل  املخ�ص�ض  الهام 
يت�صمن  و  �صنتيم  مليار   1400 له  خ�ص�ض 
الربنامج  هذا  عملية،   715 من  اأكرث 
التنموية  للحركة  جديدا  دفعا  �صيعطي 

للوالية والدي �صي�صمل 627 منطقة وقرية 
وم�صتتة و�صي�صمح بخلق 10اآالف  من�صب  
عملية   67 تخ�صي�ض  مت  كما   . �صغل  
مببلغ  لل�رشب  ال�صاحلة  باملياه  للتزويد 
مايل قدره اأزيد من 171 مليار �صنتيم. يف 
جمال التطهري مت برجمة 68 عملية بقيمة 

مالية تقدر باأزيد من 223 مليار �صنتيم
و يف قطاع ال�صباب و الريا�صة مت برجمة 
�صنتيم ملختلف  110 ماليري  بــ  عملية   92
�صاحات  و  اجلوارية  و  البلدبة  املالعب 
اللعب، و يف قطاع ال�صحة خ�ص�ض 28.8 
مليار �صنتيم لــ 45 عملية متمثلة يف اقتناء 

�صيارات اإ�صعاف جمهزة و  عمليات التهيئة 
اأخرى  اإجنازات  و  طبية  التجهيزات  و 
جديدة �صي�صهدها القطاع اأما قي  قطاع 
ماليري   110 تخ�صي�ض  مت  فقد  الرتبية 

�صنتيم الإجناز 286 عملية .
ر�شيد هزيل

املدنية  ال�صلطات  اأم�ض  نهار  نّظمت 
معاينة  تب�صة  بوالية  املحلية  والع�صكرية 
من طرف  ك�صفها  بوخ�رشة مت  جبل  مغارة 
بها  ت�رشيحهم  ح�صب  املنطقة  جماهدي 

رفاة ل�صهداء الثورة التحريرية املجيدة كما 
تبعد املغارة عن مدينة بوخ�رشة بحوايل 04 
كلم باملكان امل�صمى قارة ال�صنون متت من 
ت�صكيلها  خالها معاينة من طرف جلنة مت 

ال�صلطات  من  متكونة  تب�صة  والية  وايل 
واالأ�رشة  واملدنية  واالأمنية  الع�صكرية 
الثورية حتت اإ�رشاف مدير احلماية املدنية 
�صهداء  رفاة  ا�صتخراج  عملية  يف   بتب�صة  

ثورة التحرير واأكد �صهود عيان يف حديثهم 
ل يومية الو�صط اأّن عددا كبريا من ال�صهداء 
املعروفة  املغارة  هذه  يف  جثثهم  رمي  مت 

با�صم قارة ال�صنون.

البليدة 
اإعادة فتح اأقدم مكتبة

باملغرب العربي
�صتعيد مكتبة موقان الواقعة مبحاذاة �صاحة 
اأقدم  التوت بقلب مدينة البليدة و التي تعد 
اأمام  اأبوابها  فتح  العربي،  باملغرب  مكتبة 
ال�صبت  اليوم  القراءة  و  املطالعة  حمبي 
غلقها،  من  �صنوات  ع�رشة  نحو  بعد  هذا  و 
املطبعة  هذه  م�صرية  عنه  ك�صفت  ح�صبما 
التي تعد كذلك اأول مطبعة تن�صاأ يف اجلزائر 
لوني�صي  �صهيلة  االإ�صتعماري،  العهد  خالل 

املكتبة  هذه  غلق  من  �صنوات  ع�رشة  فبعد 
التي اأ�ص�صتها عائلة موقان �صنة 1909 �صتعاد 
حمبي  اأمام  اأبوابها  �صتفتح  و  لها  احلياة 
املائة  الذكرى  مبنا�صبة  هذا  و  القراءة 
لتاأ�صي�صها تقول لوني�صي داعية حمبي الكتاب 
كتب  على  تتوفر  اأنها  و  خا�صة  زيارتها  اإىل 
نادرة ال توجد باأي مكتبة اأخرى و التي تعود 

تواريخ اإ�صدارها اإىل �صنوات اخلم�صينيات.

فان  روبرت  الهولندي،  ال�صفري  اأكد 
جوي  خط  فتح  اأهمية  على  اأومبدن، 
مبا�رش بني اجلزائر وهولندا بهدف »خلق 
خا�صة  ال�صواح«،  تنقل  وت�صهيل  حركية 
الهولونديني  ال�صياح  اهتمام  تزايد  بعد 
اللقاء  وخالل  اجلزائرية  الوجهة  على 
الذي جمعه مع وزير ال�صياحة وال�صناعة 

م�صعود،  بن  القادر  التقليدية،عبد 
خط  »فتح  اأهمية  على  اأومبدن  اأ�صار 
حركية  خللق  البلدين  بني  مبا�رش  جوي 
على  موؤكدا  ال�صواح«،  تنقل  وت�صهيل 
الهولنديني  لل�صواح  املتزايد  »االهتمام 
على الوجهة اجلزائرية«، ح�صب ما اأفاد 

به بيان للوزارة.

ع/ ر�شيد تب�شة
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