
الوزيرعبد القادر بن م�شعود يك�شف

اجلل�سات الوطنية لل�سياحة يومي 21 و 22 جانفي 2019

الإطار القانوين لل�شحافة الإلكرتونية موجود، جمال كعوان:

 ت�سهيالت جديدة لدعم
ال�سحافة الإلكرتونية
 .       من يريد احل�شول على اعتماد 

�ص3لإن�شاء   قناة  يتقدم بطلب

رئي�ص اجلبهة الوطنية مو�شى تواتي :

الرئا�سيات لن جترى يف موعدها الر�سمي 
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 الأمني العام اجلديد للنه�شة 
يزيد بن عائ�شة ل" الو�شط "
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رئي�ص بلدية الأبيار خالد 
كرجيج لـ"الو�شط":

1400 مــــــلف �ســــــكــــن 
اجتماعي وبعث م�سروعي 

كـناب بـ 643 �ســـــكنا

وزير العدل الطيب لوح

 67 ق�سية تخ�ص وقائع اعتداء
 على جزائريني باخلارج  

رئي�ص املجل�ص الوطني للغة العربية، �شالح بلعيد

 التمكني للعربية و الأمازيغية قبل
 تكري�ص التعدد اللغوي مدر�سيا 

 ف�شيحة مدوية  تهز enafor فرع 
�شوناطراك بحا�شي م�شعود

 الـــــــرئي�ص الــــــــمديــــــر الـــــــعام
 للموؤ�س�سة  يتحدى احلكومة  

ا�ستحداث  933.000 من�سب �سغل و361 األف ن�ساط حريف

الوة
ري ع

ت/ب�ش



اأ�رشفت وزيرة الربيد واملوا�سالت ال�سلكية 
والال�سلكية والتكنولوجيات و الرقمنة هدى-
بالبويرة على  الثالثاء  اأم�س  اإميان فرعون  
اإ�سدار طابع بريدي مبنا�سبة الذكرى الأوىل 
الكوم  اجلزائري  ال�سناعي  القمر  لإطالق 
للوزارة  بيان  اأورده  ما  ح�سب   ,  1  - ب�سات 
عمل  بزيارة  فرعون  ال�سيدة  قامت  و     .

بالأخ�رشية  الف�سائية  املحطة  اإىل  قادتها 
ولية البويرة, و كذا مركز ا�ستغالل اأنظمة 
 )CEST( الت�سالت ال�سلكية و الال�سلكية
التابع للوكالة الف�ساء اجلزائرية ب بو�ساوي 
مرور  مبنا�سبة  وذلك  العا�سمة(  )اجلزائر 
�سنة على اإطالق القمر ال�سناعي اجلزائري 
وجتدر    .   1- ب�سات  الكوم  لالت�سالت 

اجلزائري  ال�سناعي  القمر  اأن  اإىل  الإ�سارة 
وهو   ,1-ALCOMSAT لالت�سالت 
ثمرة الربنامج الف�سائي الوطني الذي بادر 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  به 
تعزيز  اإىل  يهدف   ,2003 �سنة  بوتفليقة 
الت�سالت  جمال  يف   الوطنية  ال�سيادة 

ال�سلكية و الال�سلكية.

والية اجلزائر 

�أزيد من 2200  حم�ضر �ضد 
�لتجار �ملخالفني للقو�نني خالل 

�ضهر  نوفمرب �ملن�ضرم 
حرر اأعوان الرقابة و مكافحة الغ�س التابعني ملديرية التجارة لولية 

2200 حم�رش �سد  اأزيد من  املن�رشم  نوفمرب  �سهر  اجلزائر خالل 

التجار املخالفني للقوانني و الت�رشيعات املنظمة للقطاع مع حتويل 

عن  الثنني  اليوم  علم  ,ح�سبما  فيها  للف�سل  العدالة  اإىل  ملفاتهم 
م�سدر من املديرية.

مت  التي  املحا�رش  عدد  اأن  املديرية  ممثل  العيا�سي  دهار  واأو�سح 

بلغ  املن�رشم  نوفمرب  �سهر  خالل  املخالفني  التجار  �سد  رفعها 

2259 حم�رش منها 1083 حم�رش لعدم التزام التجار باإعالم الزبائن 

 684 حترير  مت  فيما  للبيع  املعرو�سة  ال�سلع  باأ�سعار  وامل�ستهلكني 

حم�رش خا�س بالتجار الذين قاموا بعر�س �سلع ت�سكل خطرا غذائيا 

على �سحة امل�ستهلك. و مت توجيه هذه املحا�رش اىل العدالة للف�سل 

فيها اىل جانب 20 حم�رشا اآخر يخ�س جتاوزات لتجار مل يحرتموا 
التنظيم اخلا�س بالأ�سعار و التعريفات املقننة.

الفرتة ر�سد 2416 خمالفة جتارية مرتكبة من  نف�س  كما مت خالل 

قيمة  فاقت  فيما   . العا�سمة  اجلزائر  باإقليم  املقيدين  التجار  قبل 

ال�سلع غري املفوترة املعرو�سة للبيع خالل نف�س ال�سهر عرب خمتلف 

الف�ساءات والأ�سواق و املحالت التجارية بالعا�سمة 993 مليون دج.

�أن�ضار �حتاد �لعا�ضمة يتذكرون �حلر�قة

القمر ال�سناعي اجلزائري الكوم ب�سات - 1  

��ضد�ر طابع بريدي يف �لذكرى �ل�ضنوية �لأوىل 

خبر في 
صورة

تب�سة

توقيف ثالثة عنا�ضر دعم 
للجماعات �لإرهابية بتب�ضة  

التموين مبياه ال�سرب ب�سوق اأهرا�س

حفر 4 �آبار �إ�ضافية عميقة 
                                                                             

اأكد الأمني العام لوزارة املوارد املائية, حاج بلكاتب, 
م�ساء اأم�س الثنني ب�سوق اأهرا�س, باأن ال�رشوع يف 

حفر 4 اآبار اإ�سافية عميقة ا�ستك�سافية بعدة مناطق 
بهذه الولية, ياأتي بعد اإقرار الربنامج ال�ستعجايل يف 
مار�س املا�سي بهدف تعزيز ال�سكان باملياه ال�ساحلة 

لل�رشب. واأو�سح نف�س امل�سوؤول خالل زيارة قام 
بها اإىل هذه الولية باأن الربنامج ال�ستعجايل الذي 
ا�ستفادت به هذه الولية يف جمال حت�سني تزويد 

ال�سكان مبياه ال�رشب يت�سمن حفر ما جمموعه  17 
بئرا عميقة بغالف مايل بـ2 مليار د.ج حيث مت اإىل 
غاية اليوم ا�ستالم 13 بئرا فيما تتوا�سل الأ�سغال 

لإجناز 4 اآبار اأخرى �سمن هذا الربنامج.

العا�سمة

ت�ضجيل 90 حالة �إ�ضابة بد�ء 
�لتهاب �لكبد �لفريو�ضي 

مت ت�سجيل قرابة 90 حالة اإ�سابة بداء التهاب الكبد الفريو�سي 
ب�سنفيه )ب و �س ( خالل ال�سدا�سي الأول من ال�سنة اجلارية 2018 
باجلزائر العا�سمة ,ح�سبما اأفادت به م�سوؤولة باملديرية الولئية 

لل�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات , واأو�سحت رئي�سة م�سلحة 
التاأثري ال�سحي واملواد ال�سيدلنية الدكتورة بوركي�س زكاغ نادية 
اأنه مت ت�سجيل خالل ال�سدا�سي الأول)جانفي -جوان( من ال�سنة 

اجلارية, 89 حالة اإ�سابة مبر�س التهاب الكبد الفريو�سي مربزة اأن 
غالبية امل�سابني يتابعون عالجهم بامل�سالح املرجعية لالأمرا�س 
املعدية حيث مت تزويدها مبختلف املواد ال�سيدلنية وباإ�رشاف 
من طواقم طبية و�سبه طبية متخ�س�سة . واأفادت الدكتورة زكاغ 
نادية اأن احلالت امل�سجلة جاءت من خالل التحاليل الالزمة 

للك�سف عن مر�س التهاب الكبد الفريو�سي بنمطيه )ب و �س ( التي 
اجريت باملراكز املرجعية الثالثة املتواجدة على م�ستوى الولية 

على اأزيد من 9.000 �سخ�س.  

فريق  جماهري  تفوت  مل 
فر�سة  العا�سمة  احتاد 
جويلية   5 مبلعب  تواجدها 
اأمام  فريقها  مباراة  ملتابعة 

املريخ ال�سوداين, اأين تذكرت 
جمموعة ال�سباب من احلراقة 
الذين هلكوا يف عر�س البحر 
بالن�سبة  احللم  �سفرية  خالل 

الأخرى  ال�سفة  نحو  لهم 
باأوروبا,  العي�س  اإىل  والتنقل 
»احلراقة  بالرتديد  وقاموا 
على  ترحما  يرحمهم«,  ربي 

املنية  وافتهم  الذين  ال�سباب 
اآخرهم  البحر  عر�س  يف 
لبوانت  �سبان  جمموعة 

بالعا�سمة.

اأوقفت مفرزة م�سرتكة للجي�س 
اأم�س  اأول  ال�سعبي  الوطني 
دعم  عنا�رش  ثالثة  بتب�سة 
ح�سب  الإرهابية,  للجماعات 
ما اأورده اأم�س الثالثاء لوزارة 

الدفاع الوطني.  
اأنه » يف اإطار  وجاء يف البيان 
وبف�سل  الإرهاب  مكافحة 
اأوقفت  املعلومات,  ا�ستغالل 
للجي�س  م�سرتكة  مفرزة 
 10 يوم  ال�سعبي,  الوطني 
بتب�سة/ن.ع.5,   2018 دي�سمرب 
دعم  عنا�رش   )03( ثالثة 
للجماعات الإرهابية«ويف اإطار 

املنظمة  اجلرمية  حماربة 
-ي�سيف  احلدود  وحماية 
البيان- اأوقفت مفارز م�سرتكة 
ال�سعبي,  الوطني  للجي�س 
من  بكل  متفرقة  عمليات  اإثر 
ومترنا�ست  جانت/ن.ع.4, 
خمتار/ن.ع.6,  باجي  وبرج 
الذهب  عن  منقبا   )36(
مركبات   )07( �سبع  وحجزت 
لتوليد  ولوحة  الدفع  رباعية 
واأكيا�سا  ال�سم�سية  الطاقة 
وخام  احلجارة  خليط  من 
عن  للتنقيب  ومعدات  الذهب 
عنا�رش  �سبط  فيما  الذهب, 

الدرك )5,5( كيلوغرامات من 
بحوزة  كانت  املعالج  الكيف 
خمدرات  جتار   )03( ثالثة 
جهة  من   .« بالطارف/ن.ع.5 
الدرك  عنا�رش  فكك  اأخرى, 
متو�سنت/ بعني  الوطني, 
ن.ع.2, �سبكة اإجرامية مكونة 
خمت�سة  اأ�سخا�س,   )06( من 
يف تنظيم عمليات هجرة غري 
�رشعية, يف حني اأحبط حرا�س 
هجرة  حماولت  ال�سواحل 
�سخ�سا   )17( لـ  �رشعية  غري 
كانوا على منت قوارب تقليدية 

ال�سنع بوهران/ن.ع.2.

معلق �أبو ظبي وملعب �ضان �ضريو
ظبي  اأبو  قناة  معلق  لفت 
على  علّق  الذي  الريا�سية 
اأطوار املواجهة التي جمعت 
احتاد  فريق  اأم�س  اأول 

ال�سوداين  باملريخ  العا�سمة 
العربية  البطولة  �سمن 
بو�سفه  النتباه  لالأندية 
مللعب 5 جويلية »�سان �سريو« 

التي  الرائعة  لالأجواء  نظرا 
�سنعها ع�ساق اللونني الأحمر 
والأ�سود الذين ح�رشوا بقوة 
اأجل  من  امللعب  مبدرجات 

انبهر  اأين  فريقهم,  ت�سجيع 
�ساهدها  التي  بال�سور 
على  كان  الذي  والت�سجيع 

الطريقة الأوروبية.
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رحب بدعوة حم�س و اأنتقد الندوة الوطنية لتاج ، مو�سى تواتي :

االنتخابات الرئا�سية لن جترى يف موعدها الر�سمي
.       الندوة الوطنية لتاج حماولة للتزعم والظهور ال اأكرث

رحب  رئي�س حزب اجلبهة الوطنية اجلزائرية مو�سى تواتي بدعوة  حم�س لتاأجيل الرئا�سيات  و القيام  باإ�سالحات ، معتربا اأنها  ت�سجيع لفكرة اجلبهة الوطنية و االإقتناع باأنه ال ميكن اخلروج من االأزمة 
التي تعرفها اجلزائر بالقيام بانتخابات رئا�سية ، مت�سائال هل الندوة  الوطنية التي اأطلقها حزب تاج هي من اأجل التزعم  و الظهور اأو من اأجل اإيجاد احللول ،متوقعا باأن الرئا�سيات املقبلة لن جترى يف وقتها 

املحدد نظرا ال�ستقالة ال�سعب من املمار�سة ال�سيا�سية  على حد قوله  ،داعيا الرئي�س بوتفليقة اإىل �سرورة االإ�سراف على مرحلة انتقالية مدتها 3 �سنوات، يتم العمل فيها على تعديل د�ستور دائم وفق القانون 
الذي يخدم ال�سعب.

حاورته: اإميان لوا�س

 بداية، ما تعليقك على 
الو�سع ال�سيا�سي يف 

اجلزائر؟

املمار�سة  من  ا�ستقال  ال�سعب 
الوعود  يف  يثق  يعد  ومل  ال�سيا�سية 
االعرتاف  ال�سيا�سة، يجب  والربامج 
اأنه مل ن�سل بعد اإىل الن�سج ال�سيا�سي 
العامة  امل�سلحة  بني  التفريق  يف 
واخلا�سة وحماية الدولة، لذلك البد 
الو�سع  ملعاجلة  انتقالية  مرحلة  من 
ال�سعب  اإىل  الثقة  اإعادة  و  احلايل 
االقت�سادي  الو�سع  ظل  يف  ،اأي�سا 
الريع  على  يعتمد  الذي  اله�ش 
باالقت�ساد  النهو�ش  بدل  البرتويل 
املنتج  يف  اال�ستثمار  و  الوطني 
على  اأثرت  العوامل  هذه  كل  املحلي 
االقت�سادي  و  االجتماعي  الو�سع 
على  �سلبا  انعك�ش  مما  ال�سيا�سي  و 
اجلبهة االجتماعية التي تعرف غليانا 

يف العديد من القطاعات.

بخ�سو�س دعوة رئي�س حركة 
جمتمع ال�سلم اإىل تاأجيل 
االنتخابات الرئا�سية، اأال 

تظن اأن ذلك مبثابة امتداد 
لدعوتكم اإىل مرحلة اإنتقالية ؟

اإن دعوة حم�ش اإىل تاأجيل الرئا�سيات 
ت�سجيع  هي  باإ�سالحات  القيام  و 
االقتناع  و  الوطنية  اجلبهة  لفكرة 
باأنه ال ميكن اخلروج من االأزمة التي 
بانتخابات  بالقيام  اجلزائر  تعرفها 
يف  بذلك  ي�سمح  ال  فالو�سع  رئا�سية، 
اخللل  و  الد�ستور  احرتام  عدم  ظل 
القانونية  االإجراءات  تعرفه  الذي 
ال�سيا�سي  العزوف  اإىل  باالإ�سافة   ،
املمار�سة  من  ا�ستقالته  و  لل�سعب 
ال�سيا�سية ،لذلك البد من الذهاب اإىل 
مرحلة انتقالية الإيجاد �سيغة جديدة 
املمار�سة  يف  لل�سعب  الثقة  الإرجاع 

ال�سيا�سية
 

رئي�س حزب تاج عمار غول 
اأطلق ندوة وطنية موؤخرا 
لتحقيق اإجماع وطني، ما 

تعليقك على ذلك ؟

التي  الوطنية  الندوة   هل  نت�ساءل 
اأطلقها حزب تاج هي من اأجل التزعم  
احللول  اإيجاد  اأجل  من  اأو  الظهور  و 
، ون�ستغرب كيف يوم اأن يطلق حزب 
ندوة حتت اإّ�رشاف الرئي�ش الأنها هنا 
ال ت�سبح ندوة حزب ، وملاذا تاج يريد 

ّاإ�رشاك الرئي�ش يف هذه الندوة .
 

ما راأيك يف التحالف الرئا�سي 

الذي �سكلته اأحزاب املواالة 
االأربعة ؟

اأجل  من  الرئا�سي  التحالف  هل هذا 
برنامج  اجل  من  اأو  ال�سلطوي  الريع 
االأزمات  جمابهة  اإىل  يهدف  وا�سح 
يف  ثقته  و  ال�سعب  ك�سب  اإعادة  و 
ال  فاحلل  ال�سيا�سية،  املمار�سة 
ميكن يف تاأ�سي�ش التحالفات و القيام 
بالرئا�سيات و اإمنا يكمن يف الذهاب 
�سيغ  اإيجاد  و  اإنتقالية  مرحلة  اإىل 
ال  اجلزائر  يف  الو�سع  الأن  جديدة 

ي�سمح بذلك .
 هل لقت دعوتكم اإىل 

مرحلة اإنتقالية ترحاب 
من قبل االأطياف 

ال�سيا�سية؟

االأحزاب ال�سيا�سية يف اجلزائر توؤمن 
�سورة  يف  الظهور  و  بالتناف�ش  فقط 
االأقوى، وال تهتم مبقرتحات ال�رشكاء 
 ، االأخرى  ال�سيا�سية  االأطياف  و 
على  نوؤكد  االأفانا  يف  نحن  لذلك 
و  الرئي�ش  فرتة حكم  �رشورة متديد 
الذهاب اإىل مرحلة انتقالية و القيام 
باإ�سالحات جذرية خا�سة فيما يتلق 

باملمار�سة ال�سيا�سية لل�سعب .
 موقفكم من الرئا�سيات املقبلة؟

من  ال�سعب  وا�ستقالة  جتاذب  هناك 

العزوف  وهذا  الوطني،  واجبه  اأداء 
من  عوامل  عدة  ب�سبب  ال�سيا�سي 
دخول   ، اإرادته  احرتام  عدم  بينها 
املال الفا�سد ،عدم االإلتزام بالوعود 
امل�سوؤولني  طرف  من  املقدمة 
هذه  على  يعاقب  قانون  وجود  ،عدم 
التجاوزات ،لذلك نحن ندعو الرئي�ش 
على  االإ�رشاف  �رشورة  اإىل  بوتفليقة 
مرحلة انتقالية مدتها 3 �سنوات، يتم 
دائم  د�ستور  تعديل  على  فيها  العمل 
وفق القانون الذي يخدم ال�سعب، كما 
الدولة  املنظومة  اإ�سالح  من  البد 
االنتخابات  تنظم  قوانني  �سن  و 

الإعطائها م�سداقية و �سفافية اأكرث
 

  خلط ال�سيا�سة باملال، اأ�سبح 
يهدد تكامل الدول اجلزائرية، 

ما تعليقك على ذلك؟

و  املال  بني  تكاملية  عالقة  هناك 
خلط  يعني  ال  هذا  ،لكن  ال�سيا�سة 
ال�سيا�سة  باملمار�سة  الفا�سد  املال 
اإنتقالية  مبرحلة  طلبنا  نحن  ،لهذا 
الو�سية  ال�سلطات  على  البد  لذلك   ،
ب�رشورة تطبيق القوانني على اجلميع 
خدمة  وهذا  قوته،  ب�سط  اأجل  من 
اأ�سا�ش  هو  الذي  اجلزائري  لل�سعب 
البالد  واأن  �سيما  الدولة  ا�ستمرار 
ت�ستلزم  قوية جدا  مالية  اأزمة  ت�سهد 
ال�سغط  ولي�ش  اجلميع  تكاثف جهود 

من  غريها  دون  معينة  فئة  على 
اجلزائري،  لل�سعب  املكونة  الفئات 
خا�سة اأن قانون املالية جاء جمحفا 
جاء  التي  ال�سعيفة  الطبقة  على 
ليخدم م�سالح رجال املال واالأعمال 

على حد تعبريه
 

ال يف�سلنا عن االنتخابات 
الرئا�سية �سوى 5 اأ�سهر و الزلنا 
نتكلم عن مبادرات ولي�س  عن 

مرت�سحني ، ما ميكنك قوله بهذا 
اخل�سو�س ؟

هذه  هو  اأن  تو�سيحه  ميكن  ما 
ظل  يف  منها  جدوى  ال  املبادرات 
املزيفة  العود  و  ال�سعب  اإ�ستقالة 
و  التزوير  و  اأ�سال  تطبق  مل  التي 

املال الفا�سد ،لذلك حان الوقت اإىل 
الإرجاع  اإنتقالية  مرحلة  اإىل  الذهاب 
اأنه  نوؤكد  نحن  ،و  ال�سعب  اإىل  الثقة 
ال ميكن اأجراء الرئا�سيات يف الوقت 
و  اإ�سالحات  من  والبد  لها  املحدد 
من  اجلزائر  الإخراج  جادة  اأحزاب 
اأزمتها و اإعادة �سياغة د�ستور �سعبي 

و لي�ش نخبوي .
 

بخ�سو�س ما يعرفه احلزب 
العتيد و االإقاالت التي �سهدها 

موؤخرا ،ما راأيك يف ذلك ؟

اأنا ال اأعترب ااّلأفالن حزب بل اأعتربه 
من  امل�سالح  لق�ساء  حزبيا  جهازا 
االأول  احلزب  جعله  حتاول  اإدارة 

احلاكم يف البالد.   

االأمني العام اجلديد للنه�سة يزيد بن عائ�سة ل« الو�سط »

�سنحدد موقفنا من الرئا�سيات �سهر فيفري املقبل
.     اأولوياتنا اإعادة ترتيب بيت النه�سة قبل التفكري يف اأي حتالف اآخر

اجلديد  العام  االأمني  ك�سف 
بن  يزيد  النه�سة  للحركة 
خلفا  جاء  الذي  عائ�سة 
حممد  االأ�سبق  العام  لالأمني 
ذويبي اأن احلركة �ستف�سل يف 
خمتلف مواقفها فيما يخ�ش 
اأهم الق�سايا املطروحة على 
ال�ساحة ال�سيا�سية ال�سيما ما 
املقبلة  بالرئا�سيات  تعلق 
بعد  القادم  فيفري  �سهر  يف 
على  الطريق  ورقة  عر�ش 

جمل�ش ال�سورى .
يف  عائ�سة  بن  يزيد  وقال 
اأن   « الو�سط  ل«  ت�رشيحه 
اإعادة  هو  اأولوياتهم  من 
حركة  بيت  ترتيب  و  تنظيم 
التي  الهزات  بهد   ، النه�سة 
تعر�ست لها ، واحلر�ش على 
 ، للحركة  الداخلي  التما�سك 
ال�سيا�سي  باالأداء  االرتقاء  و 
�سواءا على م�ستوى القيادات 
بطبيعة  ،و  املنا�سلني  اأو 
يف  بفعالية  االإ�سهام  احلال 
امل�سهد ال�سيا�سي مبا يواكب 
تطورات ال�ساحة يف ال�سقني 
الداخلي و اخلارجي ، واإعادة 
تفعيل احلركة واندماجها يف 

احلقل ال�سيا�سي .

حركة  مراقبة  وحول 
احلراك  و  لل�ساأن  النه�سة 
 ، اجلزائر  يف  ال�سيا�سي 
 « اأن  عائ�سة  بن  يزيد  قال 
حماطة  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
و  اجتماعية  بتفاعالت 
اقت�سادية و حتوالت �رشيعة، 
ت�سهده  الذي  الغمو�ش  و 
ظل  يف   ، ال�سيا�سية  ال�ساحة 
كثري  من  م�ستقبلية  تخوفات 
حتديات  من   ، الفاعلني  من 
وحتوالت   ، ودولية  اأمنية 
األقت   ، العربي  امل�سهد  يف 
املجتمع  على  ب�ساللها 
�سعوبة  اأن  معقبا  ككل.«، 
اليقظة  منا  حتتاج  املرحلة 
و االإدراك اجليد كمجتمع يف 
متا�سكه ويف م�ستقبله ، مما 
كرثت  �سعب  م�سهد  �سكل 

فيه التحديات .«.
عرف  ما  مل�سري  بالن�سبة  و 
ذات  االأحزاب  بائتالف 
الذي كانت  االإ�سالمي  التيار 
 ، اأع�سائه  اأحد  النه�سة 
اجلديد  العام  االأمني  قال 
هناك  اأن  عائ�سة  بن  يزيد 
اأولويات ، و اأن االئتالف اأدى 
التي  معينة  مرحلة  يف  دورا 

املحلية  االنتخابات  هي 
طراأت  لكن   ، الت�رشيعية  و 
على  االأ�سياء  من  الكثري 
 ، النه�سة  حركة  م�ستوى 
اإعادة  هو  االآن  االأولوية  و 
و  احلركة  بيت  ترتيب 
التما�سك ، حيث كان االأوىل 
اأن  خارجي  حتالف  اأي  قبل 
داخلي  حتالف  هناك  يكون 
قبل  الداخلي  االإحتاد  اأي   ،
وا�ستطرد   . يقول  اخلارجي 
املتحدث قائال » اأنه بطبيعة 
املعقول  غري  ومن   ، احلال 
االآخر  مع  حتالفا  حتقق  اأن 
التما�سك  نحقق  مل  ونحن   ،
اأن  م�سيفا  بعد،  الداخلي 
فكرة  لي�ست  االئتالف  فكرة 
حتتاج  اآليتها  و   ، مرفو�سة 
تكاملي  اإطار  يف  ترتيب  اإىل 
مع  فقط  لي�ش  و�ستكون   ،
مع  واإمنا  االإ�سالمي  التيار 

باقي التيارات االأخرى .
احلركة  راأي  وبخ�سو�ش 
امل�سائل  من  العديد  يف 
ال�سيما ما طرح فيما يخ�ش 
احلديث  وبداية  الرئا�سيات 
ترى  وكيف   ، تاأجيلها  عن 
احلركة هذا امللف ، قال بن 

عائ�سة اأن مو�سوع الرئا�سيات 
اأعمال  جدول  يف  مدرج 
وموؤمتر  القادم  املوؤمتر 
جمل�ش ال�سورى وهو �سيكون 
م�ستوى  على  االإثراء  حمل 
ثم   ، احلركة  مكتب  موؤ�س�سة 
�سكل  على  ذلك  بعد  يعر�ش 
ال�سورى  جمل�ش  على  ورقة 
للبث  �سهر فيفري  يف حدود 
لي�ش  االآن  اأنه  م�سيفا   ، فيه 
موقف  اأي  احلركة  يف  لهم 
�سواء  الرئا�سيات  يف  حمدد 
حيث   ، االإجراء  اأو  التاأجيل 
مل يدر�ش بعد احلزب موقفه 
باقي  وعن   . الرئا�سيات  من 
امل�سائل االأخرى املطروحة 
مثل   ، ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  دور 
املطروحة  التوافق  وم�سائل 
االأمني  قال  ال�سيء  نف�ش   ،
اأنهم  للحركة  اجلديد  العام 
مازالوا مل يدر�سوا مثل هذه 
ميكنه  ال  حيث   ، الق�سايا 
اإعطاء راأيه اخلا�ش ، م�سيفا 
اأن هناك اآليات طرحت على 
�ستوايف   ، الوطنية  امل�سائل 

احلركة بها قريبا .
 ع�سام بوربيع 
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االإطار القانوين لل�سحافة االإلكرتونية موجود، جمال كعوان:

 ت�سهيالت جديدة لدعم 
ال�سحافة االإلكرتونية

  من يريد احل�سول على اعتماد 
الإن�ساء  قناة  يتقدم بطلب

كعوان  جمال  االإت�سال  وزير   اأكد 
للجرائد  القانوين  االإطار  اأن 
اأن  معرتفا  موجود  ،  االإلكرتونية 
النموذج  يف  ميكن  فقط  امل�سكل 
االقت�سادي  ،كا�سفا عن  ت�سهيالت 
لدعم  ال�سحافة  جديدة 
�سحافة  االإلكرتونية  باعتبارها  

امل�ستقبل .
خالل  االأم�ش  كعوان  �سدد  جمال 
 56 الذكرى  اإحتفالية  عل  اإ�رشافه 
املوافق  ال�سعب  جريدة  لتاأ�سي�ش 
املواقع   ،باأن  دي�سمرب   11 ل 
االإلكرتونية  تخ�سع للقانون ،مربزا 
يخالف  من  كل  متابعة  �سيتم  اأنه 
اأخالقيات  يحرتم  ال  و  القانون 
االإلكرتونية  اجلرائد  حتى  املهنة 
على  بذلك  معنية  معتمدة  الغري  و 

حد قوله
املتحدث  ثمن  اأخر،  �سياق  يف  و 
بع�ش ال�سحف االإلكرتونية  املهنية 
تتميز  التي  و  املحرتمة  و 
اأ�سبحت  اأنها  ،م�سريا  باالحرتافية 

عناوين مهمة و م�سدر للخرب
الإن�ساء  االعتماد  منح  وبخ�سو�ش 
:«من  املتحدث  قال  القنوات، 
اعتماد  على  احل�سول  يريد 
وفق  بطلب  يتقدم  الإن�ساء  قنوات 
،واإذا  لذلك  االإجراءات املخ�س�سة 
له  �ستعطى  ال�رشوط  اإ�ستوفى 

املوافقة الأننا يف دولة القانون »
و�سدد املتحدث باأن الدولة حري�سة 

حرية  ترقية  على  احلر�ش  كل 
االإعالم  و�سائل  دعم  و  ال�سحافة 
ر�سالة  اأن  م�سريا  مهامها،  اأداء  يف 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الرئي�ش 
الرئي�ش  حر�ش  جددت  لل�سحافة 
على تطوير اإعالم وطني و اإحرتايف 
التعديالت  من  العديد  خالل  من 
التي  الد�ستور،  على  اأدخلت  التي 
هذه  وحق  االإعالم  حرية  عززت 
املعلومة  اإىل  الو�سول  يف  الو�سائل 
حماية  حتت  املهنة  هذه  جهل  و 
القانون الذي يحمي جميع احلريات 

و يفر�ش اإحرتام كل الواجبات.
واأكد املتحدث اأن االإعالم الوطني 
لعب دورا هاما يف �سناعة و كتابة 
يوا�سل  اليوم  هو  وها  التاريخ، 
الدولة  �سيا�سة  يوافق  مبا  امل�سرية 
بلوغ  اإىل  ال�سعب  طموحات  و 
التطور املاأمول و التنمية املرجوة 
،معتربا باأن االإعالم الوطني يتحمل 
م�سوؤولية كربى يف التاأريخ لنا�سالت 
لالأجيال  ت�سحياته  نقل  و  ال�سعب 

ال�ساعدة .
 11 مظاهرات  ذكرى  ومبنا�سبة 
املتحدث  قال   ،1960 دي�سمرب 
بارز  عنوان  دي�سمرب   11 :«حدت 
ر�سالة  و  باأكمله  �سعب  ملقاومة 
لالإن�سانية جمعاء علال عزمية هذا 
تقرير  نيل حقوقه يف  ال�سعب على 

امل�سري و اال�ستقاليل .
اإميان لوا�س 



جل�سة  يف  �أم�س  مد�خلته  وخالل 
ملو�سوع:  �ست  خ�سّ ��ستماع 
قيمة  و  منو  عامل  »�ل�ّسياحة 
�كد  �آفاق«  و  ح�سيلة  م�سافة 
�ل�سناعات  �أن  على  �لوزير  معايل 
كن�ساط  نف�سها  فر�ست  �لتقليدية 
على  دليل  و�أح�سن  للرثوة  خالق 
 933.000 حو�يل  ��ستحد�ث  ذلك 
ن�ساط  �ألف  و361  �سغل  من�سب 
�لن�ساط  هذ�  حقق  كما  حريف، 
 334 بحو�يل  يقدر  د�خلي  �نتاج 
مليار دينار جز�ئري بف�سل برنامج  
و  �لتقليدية  �ل�سناعة  عمل تطوير 
�ملكونني  تكوين  على   يقوم  �لذي 
و�لأن�سطة،  �لفروع  خمتلف  يف 
يف  خ�سو�سا  �حلرفيني  تكوين 
�ملجالت �ملدعمة لعملية �لرتقية 
و�لت�سدير،تاأطري  و�لت�سويق 
و�حلرفيني  �لأن�سطة  وتنظيم 
�لأد�ء،و�ملر�فقة  لتح�سني 
كذ�  للحرفيني،و  �ملتو��سلة 
و�لحرت�فية  �ملنتظمة  �مل�ساركة 
و   �ملتخ�س�سة  �ملعار�س  يف 
يف  و�لناجحة  �ملكثفة  �مل�ساركة 
�لتظاهر�ت �لدولية و كذ� �ل�رشوع  
مطلع �سنة 2019 يف �إعد�د وو�سع 
وطني  خمطط  �لتنفيذ  حيز 

لت�سدير منتوجاتنا باخلارج.
�لنوعية  بالقفزة  �لوزير  نوه   كما 

جمال  يف  �لقطاع  حققها  �لتي 
، فمن حو�يل  طاقات �ل�ستقبال 
�نطالق  بد�ية  يف  �رشير   60000
�حلظرية  تتوفر  �ملخطط، 
�ألف   125 على  �ليوم  �لفندقية 
 101762 وجود    مع  �رشير� 
مت�س  �لإجناز  مرحلة  يف  �رشير 
�سياحة  �ل�سياحية من  �لفروع  كل 
�سحر�وية  و  حموية  و  �ساطئية 
�أ�سار  كما  غريها.  و  وح�رشية 
�لوزير �إىل �لدعم �ملتو��سل �لتي 
تقدمه �حلكومة لقطاع �ل�سياحة 
�أو  مبا�رشة  متويل  عمليات  مثل 

جبائية  ت�سجيعات  و  ت�سهيالت 
��ستعمال  كذ�  �رشيبية و  ،و 
لالإعالم  �حلديثو  �لتكنولوجيات 
لتثمني  توظيفها  و  �لت�سال  و 
�لتعريف  و  �ل�سياحية  �لوجهة 
و�لرت�ثية  �لطبيعية  مبوؤهالتها 
�ل�سياحية  �لأقطاب  كل  عرب 

�ملنت�رشة عرب كل ربوع �لوطن
و�ل�سعوبات  �لعر�قيل  عن  و 
�ل�سياحي  �لن�ساط  تعرقل  �لتي 
�إفر�ز�ت �ملحيط  �لوزير  �عتربه 
��ستلزم  �أنه  �لتحدث  ذ�ت  وقال 
للتعامل  �آليات  �إيجاد  �لأمر  منا 

�لقطاعات  مع  �ل�رش�كة  و 
و  �لنقل  كقطاع  �ل�سلة  ذ�ت 
دعم  بهدف  و�لفالحة  �لثقافة 
جهة  �ل�سياحية  من  �حلركية 
بن  �لقادر  �أخرى  �أعلن  عبد 
�جلل�سات  �نعقاد  عن  م�سعود 
لل�سياحة يومي 21 و 22  �لوطنية 
�ستمكن  �لتي  و   ،  2019 جانفي 
م�سوؤول  و  مو�سوعي  تقييم  من 
و  �جلز�ئر  يف  �ل�سياحة  لو�سعية 
ت�سطري برنامج عمل مالئم لدفع 
�حلركية �ل�سياحية �لوطنية و دعم 

وترية تطويرها �إىل �آفاق 2030. 

�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �أكد 
�أم�س  بلعيد،  �سالح  �لعربية،  للغة 
�ملدر�سة  �أن  تيبازة  من  �لثالثاء 
�جلز�ئرية مطالبة بالتعدد �للغوي 
�لآخر يف مرحلة  �لنفتاح على  و 
ثانية تاأتي بعد متكني �لأجيال من 
�آليات �للغتني �لأ�سا�سيتني �لعربية 

و �لأمازيغية.
و �أو�سح رئي�س �ملجل�س يف ت�رشيح 
ملتقى  يف  م�ساركته  هام�س  على 
لتيبازة  �جلامعي  باملركز  نظم 
�جليل  كتب  »�إ�سالحات  حول 
�جلز�ئرية«  �ملدر�سة  يف  �لثاين 
�أن �ملرحلة �لأوىل تتطلب متليك 
�آليات �للغتني �لر�سميتني لالأجيال 
�لنفتاح  �رشورة  قبل  �ل�ساعدة 
على لغات �لعامل من خالل تعدد 

لغوي »متنوع و مق�سود«.
باللغتني  �لتم�سك  �أن  �أ�ساف  و 
يعني  ل  �لأمازيغية  و  �لعربية 
»لغة  �إهمال  و  د�خلهما  �لتقوقع 
لغات  و  )�لإجنليزية(  �لنرتنت« 
و  �ل�سبانية  غر�ر  على  عاملية 

�للغات  من  غريها  �إىل  �ل�سينية 
�لأخرى �لتي لها مكانتها يف �لعامل 
�ملق�سود   « م�سرت�سال:  �أبرز  و 
�رشورة  �للغوي  �لتعدد  من  �أي�سا 
�لفرن�سية  �للغة  على  �ملحافظة 
لكن  حرب  غنيمة  �أو  كمك�سب 
على  ننفتح  �أن  �أي�سا  �رشوري 
لغات �لعلم و �ل�ستفادة منها لأن 
و�حدة«  لغة  يف  يوجد  ل  �لعلم 
و�حدة  بلغة  »�لتم�سك  �أن  م�سدد� 
يوؤدي لطريق م�سدود و ل ننتظر 
منه �لتطور« مثلما قال يف دعوته 

لوز�رة �لرتبية �لوطنية.
»ل  �أنه  بلعيد  قال  �ل�سياق  يف  و 
�لثاين  باجليل  ي�سمى  ما  يوجد 
)..( هناك جيل و�حد و يق�سد به 
�لإ�سالح و تقدمي �لقيمة �مل�سافة 
و  �لنقائ�س  بع�س  مر�جعة  و 
�لتطور�ت  و  �ملتغري�ت  مر�عاة 
مع  �ملحتويات  نوعية  حيث  من 
تتمكن  حتى  �لوقت  كامل  �إعطاء 
كتاب  �إ�سد�ر  من  �لقطاع  وز�رة 
على  يحتوي  و  �لأخطاء  يتفادى 

هيئته  �أن  مربز�  جيدة«  م�سامني 
عملية  يف  �رشيك  يرت�أ�سها  �لتي 

�إعد�د كتاب �جليل �لثاين.
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  ر�فع  و 
و  �حلو�ر  �أجل  من  �لعربية  للغة 
تقدمت  �لأمم  �أن  مربز�  �لتعاي�س 
�ل�سماع  و  �لبناء  �لنقد  بف�سل 
�لعلماء  و  �لأخ�سائيني  ل�سوت 
»لغة  �لعربية  �للغة  �أن  مربز� 
�لإن�سانية لأنها مل تنقر�س و ظلت 
حتتاج  �ملقابل  يف  لكنها  �سامدة 
و  �لثغر�ت  ل�سد  �لعلمي  للجانب 

�لفر�غات«.
و يف هذ� �ل�سياق قال �أن »�لأجيال 
على  لإ�سالحات  بحاجة  �لقادمة 
و  �ملتو�سط  و  �لقريب  �ملدى 
�لعلوم  يف  �لتحكم  �أولها  �لبعيد 
د�عيا  �لريا�سيات«  و  �ملنطق  و 
�ملحتويات  بع�س  من  للحذر 
�لتو��سل  �سبكات  على  �ملغر�سة 
ي�سمى  ما  خا�سة  �لجتماعي 
�أو  �للغات  يف  �لتحكم  بت�سنيفات 
و  �سليمة  غري  �أغلبها  �جلامعات 

كما  �أخرى  �أغر��س  لها  �سيا�سية 
باللغتني  �لهتمام  بعد  بلعيد  دعا 

�لأم و �لريا�سيات �لهتمام 
�ملنطق  لي�س  و  �لعام  باملنطق 
يف  �لتلميذ  �أن  مربز�  �خلر�يف 
لتف�سري  �أكرث  بحاجة  مبكرة  �سن 
حول  عقلي  و  منطقي  و  علمي 
دور�ن  و  �ملطر  �سقوط  ظاهرة 
من  غريها  من  --مثال-  �لأر�س 
�لدينية  كالتف�سري�ت  �لتف�سري�ت 
-يتابع  تاأتي  ثم  �خلر�فية  �أو 
�للغات  تعليم  مرحلة  بلعيد- 

�لأجنبية �أهمها �لإجنليزية.
�ملدر�سة  على  يتوجب  كما 
�لتكنولوجيات  على  �لنفتاح 
و  �لأولياء  حت�سي�س  مع  �حلديثة 
�لذكية  �لآلت  بخطورة  �لتالميذ 
على ذكاء �لأطفال و كذ� خطورة 
على  �مل�ستعمل  �للغوي  �لهجني 
و  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
�خلا�سة  �لدرد�سة  تطبيقات 
لأنها »تخلخل �جلانب �لفكري يف 

�ملنظومة �لرتبوية«، ح�سبه. 

الوزيرعبد القادر بن م�شعود يك�شف

رئي�س املجل�س الوطني للغة العربية, �شالح بلعيد

ف.ن�شرين

اجلل�سات الوطنية لل�سياحة يومي 
21 و 22 جانفي 2019

التمكني للعربية و الأمازيغية قبل تكري�س التعدد اللغوي مدر�سيا

.        ا�ستحداث  933.000 من�سب �سغل و361 األف ن�ساط حريف

وزير العدل الطيب لوح

 67 ق�سية تخ�س وقائع اعتداء 
على جزائريني باخلارج 

 النائب العام لدى جمل�س
 ق�شاء قاملة, جادي عبد الكرمي

املادة 188 من الد�ستور تعزز 
اآليات حماية املواطن قانونيا

حافظ  �لعدل  وزير  ك�سف 
�لختام، �لطيب لوح �أم�س �لثالثاء 
باجلز�ئر، عن فتح حتقيق ق�سائي 
يف 67 ق�سية تخ�س وقائع �عتد�ء 

على جز�ئريني يف �خلارج.
له  مد�خلة  يف  لوح،  و�أو�سح 
يف  �لوطني  �ل�سعبي  باملجل�س 
�ليوم �لربملاين �ملخ�س�س حلقوق 
حماية  بهدف  �أنه  �لإن�سان، 
حاليا  »مت  �جلز�ئريني  �ملو�طنني 
تخ�س  ق�سية   67 يف  حتقيق  فتح 
يف  جز�ئريني  على  �عتد�ء  وقائع 
تفعيل  �إطار  يف  وهذ�  �خلارج« 

�آليات �لتعاون �لق�سائي �لدويل.
هذه  فتح  �أن  �إىل  �لوزير  و�أ�سار 
�لتحقيقات تندرج يف �إطار �إ�سالح 
من  و�لتي  �لق�سائية  �ملنظومة 
�لخت�سا�س  »متديد  ثمارها  �أهم 
�جلز�ئرية  للمحاكم  �لق�سائي 

ب�ساأن �لعتد�ء�ت على �جلز�ئريني 
باأهم  تذكريه  �خلارج«وبعد  يف 
قطاع  فتحها  �لتي  �لور�سات 
�لر�مي  �لإ�سالح  �إطار  �لعد�لة يف 
�ملتقا�سني  حقوق  حماية  �إىل 
لوح  �أكد  �لإن�سان،  حقوق  وتعزيز 
بحكمة«  »�لإقر�ر  �أهمية  على 
بف�سل  �لذي  �جلمهورية  رئي�س 
حكمته ��ستطاع �أن »ير�سي قو�عد 
�لتقدم يف هذه �لق�سايا �حل�سا�سة 
يف  يكرب  �سيد  وطني  منظور  من 

تربة جز�ئرية خال�سة«.
�إىل  �لوزير  �أ�سار  باملقابل،  لكن 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �لرئي�س  �أن 
حقوق  مبادئ  ت�ستغل  �أن  »يرف�س 
من  بطبيعتها  �ل�سامية  �لإن�سان 
ماآرب  لتحقيق  �أجنبية  �أو�ساط 
بلد�ن  يف  �أثارها  جتلت  �أخرى 

عديدة«.

جمل�س  لدى  �لعام  �لنائب  �أو�سح 
�لكرمي  عبد  جادي  قاملة،  ق�ساء 
 2016 د�ستور  من   188 �ملادة  �أن 
�لدفع  ��ستثناء  ملبد�أ  �أ�س�ست  قد 
�سي�سمح  مما  �لد�ستورية،  بعدم 
يف  �لإجر�ء  هذ�  باإثارة  للمو�طن 
حال ما �عترب �أن حقا من حقوقه 
�ملكفولة د�ستوريا قد مت �مل�سا�س 
يرى  ت�رشيعي  حكم  خالل  من  به 

باأنه غري مطابق للد�ستور.
�لإجر�ء  هذ�  مر�حل  �أوىل  وتبد�أ 
�لقانوين �لذي من �ملقرر �أن ي�رشع 
مار�س   7 من  �بتد�ء  تطبيقه  يف 
�لذي  �ملتقا�سي  بتقدمي  �ملقبل، 
يطعن يف د�ستورية �حلكم ، مذكرة 
منف�سلة  تكون  وم�سببة  مكتوبة 
�لأ�سلية،  �لق�سية  ملف  عن  متاما 
�لآلية  تطبيق  �إىل  �للجوء  �أن  علما 
مرحلة  �أي  يف  يتم  �ملذكورة 
�سو�ء  �لق�سية،  �سري  مر�حل  من 
حمكمة  �أو  �لتحقيق  قا�سي  �أمام 
�أو  �لإد�رية  �لغرفة  �أو  �ل�ستئناف 

غريها.
�لق�سائية  �جلهة  ف�سل  �أن  غري 
�أمامها �مللف يف قر�ر  �ملعرو�س 
�إر�سال �ملذكرة �إىل �ملحكمة �لعليا 
لنوعية  )تبعا  �لدولة  جمل�س  �أو 
�لق�سية( يبقى مرهونا با�ستيفائها 
و  �ل�سكلية  �ل�رشوط  من  لعدد 

�ملو�سوعية، يتابع جادي.
�أن  �ل�رشوط،  هذه  �أهم  بني  من  و 
ل يكون �حلكم �ملعرت�س عليه قد 
ف�سل يف د�ستوريته يف وقت �سابق 
و  �لد�ستوري  �ملجل�س  طرف  من 
باجلدية،  �ملثار  �لوجه  يت�سف  �أن 
�ملذكور  �حلكم  ميثل  �أن  كذ�  و 
�أ�سا�س �ملتابعة �أو �أن يتوقف عليه 
ماآل �لنز�ع و عقب �لتاأكد من توفر 
كل �ل�رشوط �ملن�سو�س عليها يف 
�لقانون �لع�سوي �ملحدد ل�رشوط 
بعدم  �لدفع  تطبيق  كيفيات  و 
�ملذكرة  �إر�سال  يتم  �لد�ستورية، 
�أو  �لعليا  �ملحكمة  �إىل  �ملعدة 
يف  م�سبب  بقر�ر  �لدولة  جمل�س 
من  �أيام  �لع�رشة  يتعدى  ل  �أجل 

�سدوره.
و يف مرحلة تالية، تقوم �ملحكمة 
بالنظر  �لدولة  جمل�س  �أو  �لعليا 
�أخرى يف �ملذكرة �ملرفوعة  مرة 
�أمامها و تقرير قبولها من عدمه، 
�أ�سار  �لذي  �لعام  �لنائب  يو�سح 
�إىل �أنه و يف حال �لقبول، تر�سلها 
�أجل  يف  و  بدورها  �ملعنية  �لهيئة 
تاريخ  من  �ل�سهرين  يتعدى  ل 
�ملجل�س  �إىل  �لإر�سال  ��ستالم 
�لد�ستوري و يوؤكد �ل�سيد جادي ن 
�ملجل�س �لد�ستوري »ميتلك حاليا 
كل �مليكانيزمات �لكفيلة بتمكينه 
من �لف�سل يف �لعرت��س �ملرفوع 
حاليا  يقوم  �أنه  كما  �أمامه«، 
ل�سري  �ملحدد  للقانون  بالتح�سري 
جل�سات �لف�سل يف مذكر�ت �لدفع 
�أن  رجح  حيث  �لد�ستورية  بعدم 
�ل�سنة  نهاية  قبل  منه  �لنتهاء  يتم 

�جلارية.
ذ�ت  �أفاد  �لإطار،  هذ�  يف  و 
�ملجل�س  ف�سل  باأن  �مل�سوؤول 
يف  يجري  �مللف  يف  �لد�ستوري 
يح�رشها  »نقي�سة«  علنية  جل�سة 
يقوم  كما  �لنز�ع،  طريف  حمامو 
رئي�س  باإعالم  فور�  �ملجل�س 
غرفتي  رئي�سي  و  �جلمهورية 
�لذين  �لأول،  �لوزير  و  �لربملان 

باإمكانهم توجيه 
�خل�سو�س  بهذ�  مالحظاتهم 

لرئي�س �ملجل�س �لد�ستوري.
يف  و  باأنه  جادي  �ل�سيد  �أو�سح  و 
�لد�ستوري  �ملجل�س  ف�سل  حال 
بد�ستورية �حلكم يعد قر�ره »ملزما 
ل رجعة فيه« يف حني يوؤدي قر�ره 
بعدم �لد�ستورية �إىل �سحب �لن�س 
�لقانونية  �ملنظومة  من  �ملذكور 
حتى  فيه  �لنظر  لإعادة  �لوطنية 
للقانون  متاما  مطابقا  ي�سبح 
على  رده  يف  و  للبالد  �لأ�سمى 
يف  �ملتبعة  �خلطو�ت  حول  �سوؤ�ل 
هذه �حلالة، رجح جادي باأن تعاد 
عر�سه  و  �ملذكور  �لن�س  �سياغة 

على �لربملان كاأي قانون جديد.
م.�س

اأكد وزير ال�شياحة وال�شناعات التقليدية عبد القادر بن م�شعود اأن النهو�س بال�شياحة الوطنية لي�س جمرد خيار ظريف بل 
هو مبثابة حتمية متليها تطلعات البالد لبناء اقت�شاد فعال مبني على تنويع ال�شادرات, يف اإطار تنفيذ برنامج فخامة رئي�س 

اجلمهورية ال�شيد عبد العزيز بوتفليقة و ذلك خاللعر�س اإ�شرتاتيجية قطاعه اأمام جلنـة الّثقافة والإعالم وال�ّشبيبة 
وال�ّشياحة ملجلـ�س الأّمــة,  مبقر جمل�س الأمة.
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يف حفل توزيع 690 وحدة �سكنية 

وايل امل�سيلة ي�ؤكد 
حر�سه على م�ا�سلة ت�زيع 

ال�سكنات االجتماعية   
ام�س  �صبيحة   « مقداد  »حاج  امل�صيلة  والية  وايل  اأ�رشف 
ال�صيغ  �صكنية،مبختلف  وحدة   690 مفاتيح  ت�صليم  على 
بح�صور ال�صلطات املحلية وال�صلطات االأمنية والع�صكرية، 
حيث مت توزيع مفاتيح 30 �صكن ت�صاهمي ببلدية امل�صيلة 
عرب  ريفي  �صكن   530 وكذا  ايجاري  عمومي  �صكن  و130 
امل�صيلة  وايل  جدد  حيث  اجلميع  فرحة  و�صط  بلدية   12
تاأكيده اأن الدولة ت�صعى جاهدة ملوا�صلة التكفل مبختلف 
ان�صغاالت املواطنني خا�صة يف قطاع ال�صكن ويف خمتلف 
واالإ�صتفادة  االإيجاري  االجتماعي  ال�صكن  ومنها  ال�صيغ 
من �صكن الئق م�صيفا انه وجه تعليمات �صارمة للإ�رشاع 
باالإعلن قوائم ال�صكن االإجتماعي االإيجاري بعد االإنتهاء 
ال�صكنات  ت�صليم  اأن  الوالية على  اإجنازها و�صدد وايل  من 
التهيئة،  من  بال�صكن  اخلا�صة  ال�رشوريات  بكامل  �صيكون 
ال�صحي،  ال�رشف  لل�رشب،  ال�صاحلة  املياه  �صبكات 
اأجل ا�صتفادة املواطن  الوالية من  الكهرباء، عرب بلديات 
باأن  منوها  ومريحة  جيدة  ظروف  ويف  به  الئق  ب�صكن 
اجلمهورية  رئي�س  فخامة  برنامج  من  ا�صتفادت  امل�صيلة 
جميع  يف  �صكنية  وحدة  األف   87 بـ  يقدر   2005 �صنة  منذ 
الأ�صغال  الق�صوى  االأولوية  اعطاء  على  و�صدد   ، ال�صيغ 
التهيئة و االإجناز مطمئنا �صكان مدينة امل�صيلة باأن اللجنة 
الوالئية لل�صكن تعكف حاليا، على درا�صة ملفات اخلا�صة 
اأن عملية توزيع ال�صكنات  اأكد  بال�صكنات االجتماعية كما 
والوطنية  الدينية  واالأعياد  تزامنا  م�صتقبل  �صتتوا�صل 

املقبلة .
عبدالبا�سط بديار

الدرك الوطني بامل�سيلة

 حجز 36 األف كي�س
 من ال�سمة املقلدة  

الوطني  للدرك  االإقليمية  املجموعة  عنا�رش  جنحت 
من  معتربة  كمية  وحجز  �صخ�صني  توقيف  من  بامل�صيلة 
ن�صب  اإثر  على  متت  هذه  العملية  املقلدة  ال�صمة  مادة 
نقطة مراقبة باأحد الطرقات الرئي�صية باملدينة من طرف 
ذات العنا�رش ليتم توقيف �صيارة نوع طويوطا هليك�س ،و 
ال�صيارة  تفتي�س  و  االإدارية  الوثائق  خمتلف  مراقبة  بعد 
ال�صمة  مادة  كمية من  بال�صندوق اخللفي على  العثور  مت 
املقلدة معباأة داخل علب كرتونية ، تقدر بـ )147( كرتونة 
وزن  الهلل  ماكلة  و  اأ�صيلة  نوع  كي�س   )36240( مبجموع 
30 غرام للكي�س،هذه االأكيا�س مقلدة م�صنوعة يف ور�صات 
امل�صتهلك،بقيمة  �صحة  على  التاأثري  �صاأنها  من  �رشية 
�صخ�صني  وتوقيف  دج   1689600 قدرها  اإجمالية  مالية 
و 45  العمر 44  يبلغان من  ال�صلف  و  بامل�صيلة  ،ال�صاكنان 
�صنة، �صاحب الب�صاعة مل ميلك اأي وثيقة تثبت ممار�صتة 
ت�صليمها ملديرية  و  الب�صاعة  التجاري مت حجز  للن�صاط 
اأملك الدولة بامل�صيلة و و�صع املركبة باملح�رش البلدي 
اإىل غاية �صدور اأمر ق�صائي و �صيتم تقدمي املعنيان اأمام 

ال�صيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �صيدي عي�صى .
عبدالبا�سط بديار 

امل�سيلة 

وفاة �سخ�سني واإ�سابة 
5 اآخرين يف حادث مرور

الطريق  م�صتوى  على  اأم�س  وقع  مرور،  حادث  اأدى 
الوطني رقم 60 الرابط بني بلديتي حمام ال�صلعة وونوغة 
بامل�صيلة اإىل وفاة رجل واإمراأة، ، واإ�صابة 5 اآخرين من 
بينهم ر�صيع بجروح متفاوتة اخلطورة، احلادث جنم عن 
ا�صطدام بني �صيارتني مبنطقة عني جراد وقد تدخلت 
الوحدة الثانوية للحماية املدنية لدائرة حمام ال�صلعة 
الإ�صعاف امل�صابني اللذين ثم نقلهم على جناح ال�رشعة 
لتلقي  ال�صلعة  حمام  بعيادة  الطبية  اال�صتعجاالت  اإىل 
العلج ال�رشوري يف حني مت نقل جثماين املتوفني اإىل 
اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة  لذات  اجلثث  حفظ  م�صلحة 
حتقيقا  اإقليميا  املخت�صة  امل�صالح  فتحت  جهتها  من 

ملعرفة اأ�صباب وملب�صات احلادث .
عبدالبا�سط

بداية بخ�سو�ص ميزانية 
بلدية الأبيار، بكم تقدر وهل 

هي كافية لتغطية النفقات؟

ميزانية بلديتنا هي 76 مليار �صنويا، 
وهي كافية لتغطية نفقاتنا واإرفاقها 
مب�صاريع لها عائداتها على البلدية، 
تعطيلت يف  دائما  كان هناك  واإن 
تلك  طبيعة  يف  تتج�صد  االإجراءات 
اإىل  املايل  املراقب  من  القوانني 
عدة خطوات تطيل اأمد املعاملت 
وتدخل يف نطاق البريوقراطية بدل 

الت�صيري ال�صل�س للم�صاريع.
جمموعة  جت�صيد  على  نركز  كما 
جت�صيد  مت�س  حاليا  امل�صاريع  من 
احلملة  خلل  للمواطنني  وعودنا 
املكتبة  من  بداية  االنتخابية، 
البلدية التي بلغت ن�صبة اأ�صغالها 95 
باملائة، ونحن على و�صك تد�صينها، 
البلدي،  وال�صوق  الريا�صة،  وقاعة 
متثل  ما  وهي  البلدي،  وامل�صبح 

البنية التحتية لبلدية االأبيار.
كما اأن البلدية تراهن على ال�صباب 
على:  للرتكيز  نعمد  عليه  وبناء 
امل�صبح  وكذا  الريا�صية  القاعة 
امللعب  اإىل  باالإ�صافة  البلدي. 

اجلوارية.

البلدية متثل اخللية الأوىل 
للمواطن وتعد مطالب ال�سكن 

وال�سغل من اأكرث ما يبحث 
عنه املواطن لدى اقرتابه 

من البلدية، ما هو واقع هذه 
امللفات على م�ستوى بلديتكم؟

فيما يخ�س ال�صكن واإعادة ال�صكن، 
هو من اخت�صا�س الوالية، اأما نحن 
فنعمد لتح�صري امللفات وحتيينها، 
الكوطة املخ�ص�صة،  الوالية  لتحدد 
وبالن�صبة لل�صكن االجتماعي ن�صجل 
وا�صتفدنا  ملف،   1400 من  اأكرث 
ال�صنة الفارطة من 80 �صكنا، وهو ما 
يعد رقما �صغريا ال يلبي احلاجيات 

فعليا.
اأما ال�صكن الت�صاهمي فغري م�صجل 
النمط  وبخ�صو�س  حاليا،  بالبلدية 
اجلديد االجتماعي املدعم فكذلك 
ننتظر ال�صلطات و�صط احلديث عن 
املتعلقة  االأولية  االإجراءات  بع�س 
امللفات  ا�صتقبال  عملية  بتح�صري 

لكن مل يتم مبا�رشتها ر�صميا بعد.
 

وماذا عن �سكنات البلدية 
بال�سراكة مع بنك ال�سندوق 
الوطني للتوفري والحتياط 

»كناب«؟

لدينا م�رشوع دايل اإبراهيم، املجل�س 
الذي �صبقني منحهم لديوان الرتقية 
والت�صيري العقاري لبئر مراد راي�س، 
حاليا  وهو  الدرا�صات  مكتب  واأعد 
انتظار  �صكنا يف  بـ270  العمل،  قيد 
امللفات،  يف  للف�صل  معهم  التقائنا 
فمنح  طرارية  بئر  بالن�صبة  وكذلك 
بـ373  كوندور  جممع  امل�رشوع 
بريد  مبكتب  �صكني  مبجمع  �صكنا، 
مت  �صيارات،  وحظرية  بلدي  وفرع 
ودفعوا  املعنيني  بع�س  مع  االتفاق 
التكاليف، واملجمع حاليا يف بداية 
االتفاق  �صيتم  حني  يف  امل�رشوع، 
اللقاءات  الت�صليم خلل  اآجال  على 

املقبلة.

خالل ال�سنة اجلارية راهنت 
وزارة الرتبية على تخ�سي�ص 
عمال خا�سني للمطابخ، كيف 

تلتزم البلدية بذلك؟

مدر�صة   21 االأبيار  م�صتوى  على 
مدر�صتان  مطعم،  بـ11  ابتدائية، 
بافتتاح  �صنقوم  كما  االآن،  مغلقتان 
اأما  الدين.  خري  مبدر�صة  مطعم 
حتوز  ال  التي  املدار�س  بخ�صو�س 
مطعم  حل  فنبحث  مطاعم  على 

مركزي لتدارك كل املدار�س.
وحول العمال من طباخني، فرا�صلتنا 
عمال  توظيف  اأجل  من  الو�صاية 
خا�صني لكن بعقود ما قبل الت�صغيل، 
امللفات  حت�صري  ب�صدد  ونحن 
يكون  اأن  على  للمعنيني  لتحويلها 
العمال من املنطقة، ولكن يف راأيي 
قبل  ما  بعقود  التوظيف  اأن طريقة 
خا�صة  اخلطوة،  �صتعيق  الت�صغيل 
اأن الو�صاية ا�صرتطت حيازة �صهادة 
معتمدة للطباخ والنادلني، باملقابل 
اأجر  تقا�صي  ال�صخ�س  ير�صى  هل 
ما  وهذا  الت�صغيل،  قبل  ما  عقود 

اأوقع البلدية يف م�صكلة توظيف.

بلدية الأبيار حتوي كثافة 
�سكانية معتربة اإل اأنها 

تفتقد لالأ�سواق والف�ساءات 
التجارية، هل من م�ساريع يف 

هذا اخل�سو�ص؟

فيما يخ�س ال�صوق البلدي فهي من 
منلك  االنتخابية،  حملتنا  اأولويات 

افتتاحه  �صيتم  الذي  البلدي  ال�صوق 
بقيمة  املقبل،  دي�صمرب   25 يف 
مركز  �صكل  يف  وهو  مليارا،   40
يف  قيمة  للبلدية  و�صيعطي  جتاري 
جعله  على  عملنا  اخل�صو�س.  هذا 
مب�صتوى عايل مبنى زجاجي مزود 
حمل.   176 على  وموزع  مب�صاعد، 
ملنتوجات  طابق  كل  يخ�ص�س  كما 
االأر�صية  تخ�ص�س  حني  يف  معينة، 
ل�صوق عائلي للخ�رشاوات والفواكه، 
والطابق االأعلى يخ�ص�س للمطاعم 

واملقاهي.
عمدنا  التجار  وبخ�صو�س 
الكراء  دفع  بخ�صو�س  ملرا�صلتهم 
ال�صابق، حيث وقعنا رهيني اإ�صكالية 
عدم  �صيا�صة  على  التجار  اعتياد 
يدفعنا  قد  ما  وهو  للبلدية،  الدفع 

للرد باإق�صاء راف�صي دفع الديون.

وزارة الداخلية راهنت موؤخرا 
على �سرورة �سري البلديات 
باجتاه ال�ستثمار، هل من 
ن�ساطات بخ�سو�ص ذلك؟

م�صاعدات  على  تعتمد  ال  بلديتنا 
الوالية، فلدينا حيز من املداخيل، 
باالإ�صافة اإىل م�صاريع قادمة، على 
راأ�صها امللعب البلدي الذي �صيحول 
البلدي،  ال�صوق  للفرق، وكذا  للكراء 
تابعة  اأي�صا  وبناءات  واملحال، 
بخا�صة  املعار�س  وحتى  للبلدية. 
�صجلت  لكن  كنيدي،  م�صاحة  على 
هذه  تقنن  التي  املداوالت  غياب 
دون  العر�س  يتم  اأي  العمليات، 
وهو  مادي،  مقابل  وبدون  تنظيم 
تنظيم  املقبول، فقررنا  االأمر غري 

املو�صوع لتقنينه.

وماذا عن امل�ساحات اخل�سراء، 
حيث حتوز الأبيار على 
جمموعة من احلدائق؟

منذ قدومي خلل �صنة، واأنا اأعاين 
من م�صكل حول احلدائق، املواطنون 
يرون اأن البلدية حتوز على حدائق، 
متلكها،  ال  البلدية  الواقع  يف  لكن 
مل�صاحلنا،  تابعة  لي�صت  الأنها 
ا�صتغللها  لنا  يحق  ال  عليه  وبناء 
منلك  اأننا  رغم  بها،  اال�صتثمار  وال 
عدة مقرتحات حلو ذلك من �صاأنها 
االأح�صن  وتقدمي  البلدية  خدمة 
اأو  حفلت،  تنظيم  مثل  للمواطن، 
تزويدها مبن�صاآت خا�صة باالأطفال، 
الرد،  انتظار  يف  الوالية،  ورا�صلنا 
يف  احلق  مننح  اأن  نريد  فعل  لكن 

ت�صيري هذه احلدائق.
 

وماذا عن م�سكلة 
النقل  والإزدحام على 

م�ستوى الأبيار، خا�سة اأنها 
منطقة عبور؟

اأعددنا خمطط عن خطوط ال�صري 
انتظار  ويف  للوالية،  ورفع  بالبلدية 
الوالية  تفو�صها  التي  املوؤ�ص�صات 
للرد على ان�صغاالتنا، وهي موؤ�ص�صة 
ال�صوئية  باالإ�صارات  خا�صة  اأجنبية 
تابعة  الطرق  كون  ال�صري،  وتنظيم 

للوالية.
وحول تهيئة الطرقات فمع قدومنا 
املا�صية  ال�صنة  البلدية  راأ�س  على 
بالبلدية  الطرق  كل  اأن  �صجلنا 
منذ  للتجديد  تخ�صع  ومل  مهرتئة 
ال�صهر  خلل  واأعلنا  �صنوات، 
بالتهيئة  معني  حيا   25 املا�صي 
بداية من 2019، يف انتظار م�صاريع 

اأخرى ال�صنة املقبلة.

وفيما يخ�ص املعوزين والفئات 
اله�سة، هل ت�ساعدهم 

البلدية؟

كبلدية  واملعاقني  املعوزين  ق�صية 
ال ميكننا امل�صاعدة، فلي�صت هناك 
من  بذلك  خا�صة  ر�صمية  اإجراءات 
يف  ن�صاعد  لكن  مداخيلنا،  �صمن 
جمعية  بـ27  اجلمعوي  العمل  اإطار 
عرب البلدية ما بني ريا�صية وخريية، 

عن طريقها ن�صاعد هاته الفئات.

وزارة الداخلية ركزت 
على �سرورة النتقال نحو 
الدميقراطية الت�ساركية، 

كيف تقيمون الأداء مع 
املجتمع املدين؟

اجلمعيات  كل  موؤخرا  ا�صتدعينا 
التي  االأحياء  م�صتوى  على  وحتى 
ببع�س  التقيت  جمعيات  حتوز  ال 
التعاون،  اأجل  من  عنهم  املمثلني 
ملفات  اإعداد  ب�صدد  هم  وحاليا 
االأحياء،  عن  جمعيات  الإن�صاء 
لذلك  احلاجة  باأم�س  االآن  ونحن 
البلدية  كون املواطن ال يتعاون مع 
حاليا. واأوجه كر�صالة للمواطنني باأن 
طروحات  لديه  من  وكل  ي�صاعدونا 

اأن يقرتب منا، واأتينا للعمل.

حاورته: �سارة بومعزة

رئي�ص بلدية الأبيار خالد كرجيج لـ«الو�سط«:

1400 ملف �سكن اجتماعي وبعث 
م�سروعي كناب بـ 643 �سكنا
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•        هذه قائمة امل�ساريع التي �سند�سنها قريبا
ك�سف رئي�ص بلدية الأبيار خالد كرجيج، يف حوار مع 

»الو�سط« عن ت�سجيلهم لـ1400 ملف �سكن اجتماعي م�سجل 
على م�ستوى البلدية، يف انتظار اإعطائهم اإ�سارة ا�ستقبال 
ملفات الجتماعي املدعم، مقابل م�سروعني بال�سراكة مع 

»لكناب« بـ270 م�سكن بدايل اإبراهيم، و373 ببئر طرارية، 
باملقابل طالب  مبنحهم احلق يف ت�سيري احلدائق ل�ستثمارها، 

يف حني راهن على تد�سني م�ساريع: املكتبة البلدية واملركز 
التجاري بـ176 حمال، وامل�سبح البلدي يف القريب العاجل.



�أن  �مل�صادر  ذ�ت  �أ�صافت  و 
�لعام  �ملدير  �لرئي�س  ��صتفادت 
لأنافور و عائلته من رحلة �صياحية 
على   2017 �صيف  تون�س  �إىل  �إىل 
�لجتماعية  �خلدمات  ح�صاب 
للإجر�ء�ت  تخ�صع  مل  للعمال 
عن  بعيد�  ومتت  بها  �ملعمول 
�لجتماعية  �خلدمات  جلنة  �أعني 
�لتي  �لوحيدة  �لهيئة  باعتبارها 
يخول لها �لقانون ت�صطري �لربنامج 
�إجنازه  على  ت�صهر  �لذي  �ل�صنوي 
�لجتماعية  �خلدمات  د�ئرة 
جلنة  مع  بالتن�صيق  للموؤ�ص�صة 
�ملكونة   ، �لإجتماعية  �خلدمات 
من ممثلي �لعمال ، باعتبار �أن هذه 
دفع  �صكوك  على  توؤ�رش  �لأخرية 
م�صاريف كل �لعمليات �لتي تنجز 

يف �إطار �خلدمات �لجتماعية .
فاإن  د�ئما  �مل�صادر  لذ�ت  ووفقا 
قادت  �لتي  �ل�صياحية  �لرحلة 
للموؤ�ص�صة  �لعام  �ملدير  �لرئي�س 
على  تون�س  �إىل  وعائلته  للتنقيب 
�لجتماعية  �خلدمات  ح�صاب 
يف  مدرجة  تكن  مل  للعمال 
�لربنامج �ل�صنوي للجنة �خلدمات 
يعني  ما   2017 ل�صنة  �لجتماعية 
خرقا  تعترب  منها  �ل�صتفادة  �أن 
�ملعمول  للإجر�ء�ت  �صارخا 
 ، �ملوؤ�ص�صة  م�صتوى  على  بها 
�ملح�رش  حترير  يتم  مل  حيث 
�ملو�فقة  خلله  من  متنح  �لذي 

لتربير  �ل�صفرية  من  للم�صتفيد 
�لرحلة من ح�صاب  دفع م�صاريف 
للعمال  �لجتماعية  �خلدمات 
�خلا�صة  �ل�صياحية  �لوكالة  �إىل 
�ل�صفرية  هذه  بتنفيذ  كلفت  �لتي 
�ل�صياحية دون علم جلنة �خلدمات 
�لتكلفة  قدرت  وقد  �لإجتماعية 
�ل�صيفية  �ل�صفرية  لهذه  �لإجمالية 
للرئي�س �ملدير �لعام وعائلته �أكرث 
من 70 مليون �صنتيم منها �أكرث من 
55 مليون �صنتيم م�صاريف �لإقامة 

يف �لفندق ملدة 10 �أيام فقط .
»�لو�صط  يومية  م�صادر  وت�صري 
�أكتوبر من �ل�صنة  »�أنه خلل �صهر 
�جتماع  برجمة  متت  �ملنق�صية 
جلنة  جمل�س  لأع�صاء  طارئ 
�لنقاط  عديد  لدر��صة  �مل�صاركة 
�إدر�ج  مت  ،حيث  �لعمال  لفائدة 
للمناق�صة  �لأعمال  جدول  �صمن 
�خلدمات  ت�صيري  تخ�س  نقطة 
يتد�ول  ما  بينها  ومن  �لإجتماعية 
�لعام  �ملدير  �لرئي�س  رحلة  عن 
�إىل  للتنقيب  �لوطنية  للموؤ�ص�صة 
�ملدير  �لرئي�س  �أن  غري   ، تون�س 
قر�ر  �ليوم  نف�س  يف  �أ�صدر  �لعام 
�مل�صاركة  جلنة  ن�صاطات  �إنهاء 
وتبعه  عهدتها  �نتهاء  بحجة 
�صلحيات  حتويل  مت  بتعليمة 
جلنة �مل�صاركة �إىل مديرية �لإد�رة 
�لأمني  تعيني  مت  كما   ، �لعامة 
�ملوؤ�ص�صة  لنقابة  �ل�صابق  �لعام 
هذ�  �أن  غري  �ل�صكوك  لإم�صاء 
�لأخري تر�جع ورف�س �لقيام بهذه 

ما  وهو   ، قانونيتها  لعدم  �ملهمة 
�إىل جتميد ح�صاب �خلدمات  �أدى 
�لإعتمال  و  للعمال  �لإجتماعية 
لإجناز  �ملوؤ�ص�صة  �أمو�ل  على 
�خلدمات  جلنة  برنامج  وتنفيذ 
�إىل  �لتاريخ  ذلك  منذ  �لإجتماعية 

يومنا هذ� .
�إنهاء  قر�ر  فاإن  مت�صل  �صياق  ويف 
خلل  �مل�صاركة  جلنة  ن�صاطات 
�نتهاء  2017بحجة  �أكتوبر  �صهر 
جلنة  تن�صيب  وعدم  عهدتها 
ع�صوي  �إق�صاء  عن  �أ�صفر  جديدة 
ممثلي �لعمال على م�صتوى جمل�س 
�إجتماعات  من  للموؤ�ص�صة  �لإد�رة 
جمل�س �لإد�رة ما يجعل �جتماعا 
 ، ت�صاوؤلت   عدة  تطرح  �ملجل�س 

عملية  �أن  �إىل  �لإ�صارة  وجتدر 
للموؤ�ص�صة  �لعمال  مندوبي  جتديد 
�إنطلقت يف �صهر نوفمرب �ملا�صي 
عنه  �صينبثق  �صك  دون  من  و�لذي 
�نتخاب جلنة م�صاركة جديدة بعد 
�أكرث من �صنة من دون ن�صاط ، وهو 
عن  يت�صاءلون  �ملهتمني  جعل  ما 
لت�صوية  �صتعتمد  �لتي  �لطريقة 
حت�صى  �لتي  �ملعتربة  �لنفقات 
�رشفت  �لتي  �ملليار�ت  بع�رش�ت 
لإجناز  �ملوؤ�ص�صة  خزينة  من 
�لإجتماعية  �خلدمات  برنامج 
�مل�صاركة  جلنة  �صتو�فق  ،وهل 
ت�صوية  طريقة  على  �جلديدة 
على  ت�رشف  و�لتي مل  �مل�صاريف 

�إنفاقها .

تقطن  عائلة   800 قر�بة  تعاين 
بولية  �لرمل  حا�صي  مبنطقة 
�مل�صاكل  من  جملة  �لأغو�ط، 
�لكبري  �لتاأخر  عن  �لناجمة 
غاز  ب�صبكة  �أحيائهم  دعم  يف 
�ملدينة للتخفيف من معاناتهم 
عن  �لبحث  رحلة  مع  �ليومية 
خا�صة  �لبوتان  غاز  قارور�ت 
و�أن ف�صل �ل�صتاء على �لأبو�ب، 
هذه  على  �لطلب  يزد�د  �أين 

�ملادة �حليوية .
�ل�صكان  من  جمموعة  عرب 
حا�صي  مبنطقة  �لقاطنني 
عن  �لأغو�ط،  ولية  يف  �لرمل 
��صتيائهم وتذمرهم �ل�صديدين 
ب�صبب تاأخر �جلهات �ملعنية يف 
دعم جتمعاتهم �ل�صكنية ب�صبكة 
غاز �ملدينة لأ�صباب و�هية مل 
�ملو�طنني،  هوؤلء  بها  يقتنع 
وهو ما �أثار حفيظتهم وجعلهم 
�ملر��صلت  من  جملة  يربقون 
�ملحلية  لل�صلطات  و�ل�صكاوى 
تبعات  م�صوؤولية  حملوها  �لتي 
�لتجاوب  يف  �لفادح  �لعجز 
يف  �مل�رشوعة  مطالبهم  مع 
غاز  ب�صبكة  منازلهم  ربط 
�لو�صع  �صاهم  حيث  �ملدينة، 
معاناتهم  ��صتمر�ر  يف  �ملزري 
عن  �ليومي  �لبحث  رحلة  مع 
لق�صاء  �لبوتان  غاز  قارور�ت 

على  �ليومية  م�صتلزماتهم 
�لذين  �لأمر  �لطهو،  غر�ر 
يهددون  �ل�صكان  ذ�ت  جعل 
ما  حالة  يف  لل�صارع  باخلروج 
مل جتد مطالبهم �أذ�نا �صاغية، 
على  �ل�صتاء  ف�صل  و�أن  خا�صة 
�لأبو�ب، �أين يزد�د �لطلب على 
خا�صة  �حليوية  �ملادة  هذه 
بربودة  معروفة  �ملنطقة  و�أن 

�لطق�س.
�لذي  �ملزري  �لو�صع  وهو 
يف  للم�صاربة  �لتجار  ��صتغله 
و�أن حملت  ، خا�صة  �لأ�صعار 
تكاد  �لبوتان  غاز  وتعبئة  بيع 
بتجمعهم  منعدمة  تكون 
��صطر  �لذي  �لأمر  �ل�صكني، 
رغم  �قتنائها  �إىل  بال�صكان 
حمملني  �أ�صعارها،  �رتفاع 
�ل�صلطات �ملعنية وعلى ر�أ�صها 
و�لغاز  �لكهرباء  توزيع  مديرية 
�مل�صوؤولية نتيجة عدم حر�صها 
و�ملناطق  �لأحياء  ربط  على 

�لنائية بهذه �ملادة �لهامة.  
�ل�صكان  هوؤلء  نا�صد  وقد 
�لوز�رة �لو�صية بالتدخل �لعاجل 
للتقليل من حجم �ملعاناة �لتي 
يكابدونها مع حلول مو�صم  كل 
�صتاء و�لتي تبد�أ برحلة �لبحث 

عن هذه �ملادة �ل�رشورية.
�أحمد باحلاج 

بالذكرى  �لحتفال  مبنا�صبة   
�ل�صعبية  للمظاهر�ت   58 �لـ 
دي�صمرب   11 لـ  �مل�صادفة 
�ملجل�س  رئي�س  قرر   ،  1960
حا�صي  لبلدية  �لبلدي  �ل�صعبي 
يا�صني  حممد  بورقلة  م�صعود 
�إدخال  مو��صلة  �صا�صي  بن 
�ملو�طنني  قلوب  يف  �لفرحة 
باإر�صال  �لتكفل  قرر  بعدما   ،
�لثورية  �لأ�رشة  �أفر�د  من   04
منا�صك  لأد�ء  �ملقد�صة  للبقاع 

�لعمرة .
حا�صي  بلدية  مري  �غتنم 
بن  يا�صني  حممد  م�صعود 
بالذكرى  �لحتفال   ، �صا�صي 
�لـ 58 للمظاهر�ت 11 دي�صمرب 
1960 ، للتاأكيد على تخ�صي�س 
�ملقد�صة  للبقاع  مقاعد   04
لفائدة  �لعمرة  منا�صك  لأد�ء 
،ويف  �لثورية  �لأ�رشة  �أفر�د 
ثمنت   فقد  مت�صل  �صياق 
بلدية  باأغنى  �لثورية  �لأ�رشة 
�ملبادرة  هذه  �جلز�ئر  يف 
�ملطلق  دعمها  عن  معلنة 
للمجهود�ت  و�للم�رشوط 
يبذلها  فتئ  ما  �لتي  �جلبارة 

رئي�س �ملجل�س �ل�صعبي �لبلدي 
حممد  م�صعود  حا�صي  لبلدية  
معامل  لرفع  �صا�صي  بن  يا�صني 
خمتلف  على  و�لتهمي�س  �لغنب 
�ملحلي  �ملجتمع  �رش�ئح 
 ، �لثورية  �لأ�رشة  فيهم  مبا 
�لفئات   ، �لحتياجات  ذوي 
ناهيك   ، و�لريا�صية  �ل�صبانية 
عن �مل�صاهمة �لفعالة و�لكبرية 
بخ�صو�س �لحتفالت �ملتعلقة 
يف  �ملتفوقني  �لطلبة  بتكرمي 
خمتلف �لأطو�ر �لدر��صية على 
�متحانات  يف  �لناجحني  غر�ر 
 ، �لإبتد�ئي  �لتعليم  �صهادة 

�ملتو�صط و�لبكالوريا .
من جهة ثانية قال مري حا�صي 
�صحفي  ت�رشيح  يف  م�صعود 
 ،« »�لو�صط  يومية  به  خ�س 
للبحث  جاهد�  ي�صعى  �أنه 
لإن�صغالت  جذرية  حلول  عن 
�ملحلية  �لجتماعية  �جلبهة 
، �لرتبية ،  �لتنمية  يف جمالت 
�ل�صحة و�ل�صغل ، بتطبيق مبد�أ 
�لإمكانات  و  �لأولويات  ح�صب 

�ملتاحة .
�أحمد باحلاج  

علمت يومية »�لو�صط » من م�صادر موثوقة باأن ف�صيلة �لأبحاث �لتابعة للمجموعة �لإقليمية 
للدرك �لوطني بورقلة ، �صرعت خلل �لأ�صبوع �ملن�صرم يف �ل�صتماع للأطر�ف �ملعنية مبا بات 

يعرف بق�صية �لرحلة �ل�صياحية �لتي ��صتفادت منها عائلة �لرئي�س �ملدير �لعام للموؤ�ص�صة �لوطنية 
للتنقيب و�لتي متت خارج �لإجر�ء�ت �ملعمول بها ح�صب �ملعلومات �ملتاحة  وقد كلفت  هذه �لرحلة 

ح�صاب �خلدمات �لإجتماعية للعمال �أكرث من 70 مليون �صنتيم .

ف�صيحة مدوية  تهز enafor فرع �صوناطر�ك بحا�صي م�صعود

.     �لدرك يحقق يف ��صتفادته من رحلة �صياحية على ح�صاب �خلدمات �لجتماعية 

حتقيق : حمادة �لعربي  

الرئي�س املدير العام 
للموؤ�س�سة يتحدى احلكومة 

متكنت م�صالح �لأمن �ملتخ�ص�صة 
و�جلرمية  �لتهريب  مكافحة  يف 
حماولة  �إحباط  من  �ملنظمة  
من  �لوقود  من  لرت   17800 تهريب 
نحو  بتمرن��صت  قز�م  عني  بلدية 
دولة �لنيجر ، وقد �أ�صفرت �لعملية 
و�كت�صاف  مهربني   05 توقيف  عن 
ذ�ت  لتخزين  مهياأ  �رشي  م�صتودع 
�ملادة ومن ثم تهريبها نحو �لبلد�ن 
�ملتورطني  تقدمي  ليتم  �ملجاورة، 
�أمام وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
مترن��صت  �لذي �أمر باإيد�عهم رهن 
�لتهريب  بتهمة  �ملوؤقت  �حلب�س 
يف  �لوطني  بالقت�صاد  و�لإ�رش�ر 

�نتظار حماكمتهم لحقا.
بولية  �لأمن  م�صالح  �أوقفت 
كانو�  مهربني   05  ، مترن��صت 

لرت   17800 تهريب  حماولة  ب�صدد 
قز�م  عني  بلدية  من  �لوقود  من 
�لنيجر  دولة  نحو  بتمرن��صت 
�كت�صاف   خلفية   على  ،وذلك 
�رشي  مل�صتودع  �مل�صالح  ذ�ت 
ثم  ومن  �ملادة  ذ�ت  لتخزين  مهياأ 
�ملجاورة،  �لبلد�ن  نحو  تهريبها 
مت  �ملتورطني  مع  �لتحقيق  وبعد 
�جلمهورية  وكيل  �أمام  تقدميهم 
لدى حمكمة عني قز�م بتمرن��صت  
�حلب�س  رهن  باإيد�عهم  �أمر  �لذي 
و�لإ�رش�ر  �لتهريب  بتهمة  �ملوؤقت 
�نتظار  يف  �لوطني  بالقت�صاد 
حماكمتهم لحقا بالتهمة �ملوجهة 
نف�س  به  �أفادت  وح�صبما  �إليهم. 
�لأمنية  �لعملية  فاإن   ، �مل�صادر 
�إطار  يف  تندرج  �لأخرية  �لنوعية 

�لتطبيق �ل�صارم ملخطط جتفيف 
منابع تهريب �ملو�د �لطاقوية من 
دول  باإجتاه  �حلدودية  �ملناطق 

�أوردته  ما  وفق  �لإفريقي  �ل�صاحل 
م�صادرنا . 

�أحمد باحلاج 

عقب حماولة تهريب 17800 لرت من �لوقود

توقيف 05 اأ�سخا�س واكت�ساف م�ستودع �سري عني قزام بتمرنا�ست 

لإنهاء معاناتهم مع رحلة �لبحث �ليومي عن غاز �لبوتان 

 مبنا�صبة �لحتفال بالذكرى 58
 ملظاهر�ت 11 دي�صمرب 1960

800 عائلة  ببلدية  حا�سي الرمل 
باالغواط تطالب بغاز املدينة

مري حا�سي م�سعود يهدي 04 
عمرات للأ�سرة الثورية 
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فريق  العيادة  هذه  على  وي�سهر 
عامني  اأطباء   6 من  مكّون 
اثنني،  وخمربيني  و10ممر�سني، 
ال�سنة  من  بداية  يتم  اأين  على 
اأ�سنان  بطبيبي  تدعيمها  القادمة 
للوايل  املقدمة  لل�رشوحات  وفقا 
هذه  اأن  باملنا�سبة  الوايل  واأبرز 
العيادة الطبية املتعددة اخلدمات 
�ست�ساهم يف تقلي�ص تنقل مر�سى 
الأبي�ص  م�ست�سفى  اإىل  املنطقة 
بحوايل  يبعد  الذي  ال�سيخ  �سيدي 
70 كلم وم�ست�سفى عا�سمة الولية 

)200 كلم(.
نف�ص امل�سوؤول �سمن  اأ�رشف  كما 
توزيع  على  اأي�سا  للمنطقة  زيارته 
اأرا�سي  من  ال�ستفادة  مقررات 
م�ستثمر  �سابا   14 على  فالحية 
املحيط  م�ستوى  على  وذلك 
حيث  املقامات"  "قور  الفالحي 
 5 م�ساحة  من  �سباب  كل  ا�ستفاد 
خالل  تنطلق  اأن  على  هكتارات 
ربط  عملية  املقبلة  القليلة  الأيام 
الكهرباء  ب�سبكة  املحيط  هذا 
وفتح امل�سالك وفق مدير امل�سالح 
الفالحية بالنيابة �ساعد الهواري.

املحيط  هذا  تو�سيع  �سيتم  و 
الفالحي لتمكني م�ستثمرين �سباب 
من  البنود  قاطني  من  اآخرين 

يف  فالحية  اأر�سي  على  احل�سول 
الفالحة  قطاع  ا�سرتاتيجية  اإطار 
الأرا�سي  من  للرفع  بالولية 
وتوفري  وامل�سقية  امل�ست�سلحة 
العزلة  لل�سباب وفك  من�سب �سغل 
لذات  وفقا  املنطقة  هذه  عن 
امل�سئول. و باملنا�سبة، وقف وايل 
الولية على عملية انطالق زراعة 
)القمح  احلبوب  من  240هكتار 
لأحد  تابع  مل�رشوع  ال�سلب( 
اخلوا�ص الذي ا�ستفاد موؤخرا من 
م�ساحة تقدر ب5 اآلف هكتار يف 
اإطار المتياز الفالحي و�سيتم يف 

امل�رشوع  هذا  من  لحقة  مراحل 
ال�ستثماري الذي ر�سد له غالف 
زراعة  دج  مليار  81ر1  قدره  مايل 
م�ساحة  تخ�سي�ص  وكذا  الذرة 
الزيتون   اأ�سجار  لغرا�سة  اأخرى 
والأرقان واللوز، على اأن يتم اأي�سا 
الفالحي  لل�سقي  بئرا   20 حفر 
امل�رشوع  على   القائمني  ح�سب 
ومن جهة اأخرى مت بذات اجلماعة 
املحلية و�سع حيز اخلدمة مللعب 
الأ�سا�ص  حجر  وو�سع  جواري 
كما  لل�سباب  نادي  اإجناز  مل�رشوع 
متت معاينة م�رشوع اإجناز الطريق 

الوطني  الطريق  بني  الرابط 
رقم6ب وزاوية احلاج بحو�ص على 
طول 6كلم والذي ينتظر اأن يت�سلم 
اأبرزه  ح�سبما  ال�سهر  غ�سون  يف 

مدير الأ�سغال العمومية.
داخلية  على  اأي�سا  الوقوف  ومت 
مبتو�سطة البنود ب�سعة 200 �رشير 
اإجنازها  من  النتهاء  مت  والتي 
اخلدمة  حيز  تدخل  اأن  ويرتقب 
الدرا�سي  املو�سم  من  بداية 
اأ�سغال  معاينة  فيما متت  املقبل، 
بالع�سب  مزود  ملعب  اإجناز 

ال�سطناعي.

متعددة  بعيادة  البي�ض  والية  جنوب  كلم   200 بعد  على  الواقعة  البنود  ببلدية  ال�صحة  قطاع  تعزز 
املرفق  هذا  جتهيز  ومت  ال�صيخ  وب�صيف  بحو�ض  بو�صيف  االأخوين  ال�صهيدين  ا�صم  حتمل  اخلدمات 
حممد  البي�ض  وايل  اأ�صرف  و  دج  مليون    196 ب  قدرت  اجناز  بكلفة  الطبي  العتاد  مبختلف  ال�صحي 

جمال خنفار على مرا�صيم دخوله حيز اخلدمة اأم�ض االثنني.

البي�ض

بلدية البنود تتدعم بعيادة متعددة اخلدمات 

تيزي وزو

�صكيكدة 

امل�صيلة

غليزان 

توزيع اأكرث من 2000 �سكن 

جتار �سوق اجلملة ب�سالح بو ال�سعور ي�ستاأنفون العمل 

متو�سطة عبد احلميد مهري.. 
مثل ي�ستحق الإ�سارة اإليه

م�سرع  �سخ�ص  اإثر انهيار 
جدار ببلدية احلا�سي  

مهري  احلميد  عبد  متو�سطة 
و�سورة  ا�سم  زوه  بن  ببلدية 
واقع  عن  وم�رشفة  م�رشقة 
الرتبية والتعليم يف ولية امل�سيلة 
ومثال  وبطالبها  مبرافقها 
النموذجية  للمدر�سة  يحتذى 
درجات  باأق�سى  متيزت   ،
الن�سباط لت�سبح على ل�سان كل 
من ت�رشف بزيارتها بف�سل اأطر 
املتميزين  املوؤ�س�سة  وكـوادر 
الذين  واأ�ساتذة واداريني  مديرا 
املوؤ�س�ســـة  اي�سال  يف  اأبدعــوا 
بكل   البهية  احللــة  هذه  اإىل 
قابلية وفاعلية متميزة ، النظافة 
من  للمتو�سطة  حقيقي  عنـوان 
 ، واأر�سيات  وجدران  مرافق 
�سيء  كل  التزيني  طال  حيـث 
�سكال  املوؤ�س�سة   داخل وخارج 
حظ  له  �سيء  فكل  وم�سمونا  
والبداع  واجلمال  الزينة  من 
تعيد  كبرية  خطوة  يف  والتميز 
تظهر  ب�سمات  ذكرى  لالأذهان 
اجلميلة  اجلزائرية  املدر�سة 
 ، املفقود  بريقها  من  �سيئا 
�ساحة املوؤ�س�سـة زرعت بالورود 
 ، وترتيب   باأناقة  والأ�سجار 
اكت�ست  درا�سية  حجرات 
مت   ، مبدعة  باأنامل  بهية  حلة 
بر�سم  بهي  رونق  اإ�سفاء  فيها 
قيم  م�ست  هادفة  جداريات 
البيئة واملواطنة ،  داخل وخارج 
املتو�سطة بيئة اجتماعية مليئة 
تربـــوي  وف�ســـاء  باملثريات 
اجلمالية  للمعايري  ي�ستجيب 
التاأقلم  على  املتعلمني  ي�ساعد 

النف�سية  احلواجز  وتك�سري  معه 
جلوانب  تعزيزا  املفرت�سة 
جو  يف  الأداء  ح�سن  و  التميز 
مالئــم ومريـح وجــذاب  ومالئم 

للتح�سيل. 
مل   ، النموذجية  املبادرة 
�سخمة  ميزانية  اإىل  حتتاج 
قائــد  اإىل  حتتاج  ما  بقدر 
مثل  متوا�سل  مبــدع  تربـــوي 
عبد  معمري  املدير  ال�سيد 
الرحمان ، يدرك مدى اأهمية 
تفعيل اأدوار احلياة املدر�سية 
روح  ثم  اأول،  الفكرة  ، ميتلك 
التطوع والنفتاح على �رشكاء 
منه  حبا  الرتبوية  املنظومة 
للعطاء ولإعادة الثقة للمدر�سة 
لالأ�ستاذ  خاللها  ومن    ،
متو�سطة  لتبقى   ، اجلزائري 
عبد احلميد مهري ا�سم على 
جميعا  منا  ت�ستحق  م�سمى 
ادارتها  ومتيز   ، الحرتام 
مادية  مبوارد  حملي  منوذج 
وعزمية  وبهمة  متوا�سعة 
كوادرها واأبناء جمتمعها مثل 
اإليه  ال�سارة  ي�ستحق  قيادي 

والتعلم منه.
�سالح  الرتبية  م�ست�سار 
معمري : اإن الر�سالة الرتبوية 
احلملة  هذه  من  املتوخاة 
للمتعلمني،  بامتياز  و�سلت 
روح  بزرع  يتعلق  فيما  خا�سة 
العمل  و  التطوع  و  املبادرة 
عالقات  ون�سج  الت�ساركي 

التوا�سل الرتبوية .
بقلم  خل�صر بن يو�صف 

لقي �سخ�ص م�رشعه م�ساء اأم�ص 
جدار  انهيار  حادث  يف  الثنني 
�رشق  كلم   60  ( احلا�سي  ببلدية 
اأم�ص  علم   ح�سبما    ) غليزان 
الثانوية  الوحدة  لدى  الثالثاء  

للحماية املدنية لعمي مو�سى .
املالزم  الوحدة  رئي�ص  اأو�سح  و 
م�سالح  اأن  لواأج  ال�سارف  مداح 
م�ساء  تدخلت   املدنية  احلماية 

مقاول  لإجالء  الثنني  اأم�ص 
ببلدية  اإنهار عليه جدار حميط  

احلا�سي  دائرة عمي مو�سى 
) 37 �سنة  ال�سحية  و قد مت نقل 
(  الذي تويف يف عني املكان اإىل 
بالعيادة  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
املتعددة اخلدمات لعمي مو�سى 
امل�سالح  فتحت  جهتها  من 

الأمنية حتقيقا يف احلادث .

نظم اليوم الثنني بتيزي وزو حفل 
و  م�سكنا   2062 مفاتيح  لت�سليم 
يف  م�ساعدة  قرار   1581 حوايل 
اطار ال�سكن الريفي و ذلك مبنا�سبة 
احياء الذكرى ال68 ملظاهرات 11 

دي�سمرب 1960.
بادرت  الذي  احلفل  هذا  خ�ص  و 
م�ستوى  على  الولية  تنظيمه  اىل 
يا�سني  كاتب  اجلهوي  امل�رشح 
برامج ال�سكن بكل �سيغها من بينها 
1358 وحدة حل�ساب برنامج ال�سكن 

م�سكنا   125 و  اليجاري  العمومي 
اجتماعي ايجاري و 159 م�سكنا يف 
اطار الق�ساء على ال�سكنات اله�سة 
برنامج  اطار  يف  م�سكنا   345 و 
ال�سكن  لتح�سني  الوطنية  الوكالة 
على  املتوزعة  )عدل(  تطويره  و 
بلديات وا�سيف و عزازقة و اأزفون 

و ذراع امليزان و تيزي وزو.
توزيع  املنا�سبة  بذات  مت  كما 
البناء  اطار  يف  م�ساعدة  قرارات 
الوطني  الربنامج  حل�ساب  الذاتي 

 1581 لفائدة  الريفي  لل�سكن 
م�ستفيد بقيمة مالية تقدر ب واحد 
به  افادت  ح�سبما  دج،  مليار   )01(

املديرية املحلية لل�سكن.
ولية  وايل  ذكر  ال�سدد  هذا  يف 
�ساطر  احلكيم  عبد  وزو  تيزي 
التي  الذي ح�رش احلفل، باجلهود 
برنامج  خالل  من  الدولة  تبذلها 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
بوتفليقة الرامي اىل توفري الطار 
للمواطنني،  الالئق  املعي�سي 

لل�سكن  اخرى  "برامج  ان  م�سيفا 
على  عالوة  قريبا  ت�سليمها  �سيتم 
منح قرارات م�ساعدة للم�ستفيدين 
موؤكدا  الريفي"  ال�سكن  جمال  يف 
تيزي  "ولية  ان  ال�سياق  ذات  يف 
هامة  م�ساريع  من  ا�ستفادت  وزو 
�رشح  كما  املجالت".  �ستى  يف 
املحلي  التنفيذي  اجلهاز  رئي�ص 
ا�ستفادت من  وزو  تيزي  بان ولية 
برنامج جديد لل�سكن ل�سنة 2019 و 

الذي �سيك�سف عنه قريبا.

ب�سوق  تاجر   200 قرابة  ا�ستاأنف 
ببلدية  الفواكه  و  للخ�رش  اجلملة 
�سكيكدة(  بوال�سعور )جنوب  �سالح 
يومني  دام  اإ�رشاب  بعد  عملهم 
بنود  يف  النظر  باإعادة  للمطالبة 
رئي�ص  واأكد  ال�رشوط  دفرت 
بذات  اجلملة  �سوق  جتار  جمعية 
التجار  اأن  قارة،  مولود  البلدية، 
الإ�رشاب  هذا  جتميد  قرروا 
ملطالبهم  ال�ستجابة  مت  اأن  بعد 

بوال�سعور  �سالح  بلدية  قبل  من 
و  بالولية  التجارة  مديرية  كذا  و 
النظر  اإعادة  يف  اأ�سا�سا  املتمثلة 
يحمل  الذي  ال�رشوط  دفرت  يف 
على  ت�ساعد  ل  عديدة  "بنودا 
كما  التجارية"،  الن�ساطات  مزاولة 
التجارة،  مدير  اأو�سح  بدوره  قال 
مت  اأنه  عي�ساوي،  اللطيف  عبد 
التفاق خالل اجتماع عمل جمعه 
مبمثلي التجار و كذا برئي�ص دائرة 

�سالح  بلدية  رئي�ص  و  احلرو�ص 
اأنه  الأحد  اأم�ص  م�ساء  بوال�سعور 
و  الدخول  مواقيت  تعديل  �سيتم 
اخلروج من ال�سوق و التي كانت من 
يف  �سباحا  التا�سعة  اإىل  ال�ساد�سة 
حدود ما ي�سمح به القانون و ذلك 
لل�سماح للتجار مبزاولة ن�ساطاتهم 
تقرر  كما  باأريحية.     التجارية 
يف  النظر  اإعادة  الجتماع  خالل 
و  ودخول  املحالت  كراء  حقوق 

خروج املركبات و كذا اإلزامية وزن 
ي�سمى  ما  على  بالعتماد  ال�سلع 
من  اأكده  ح�سبما  امليزان،  بج�رش 
جهته رئي�ص بلدية �سالح بوال�سعور 
ت�سبب  وقد  قوي�سم  املالك  عبد 
يومي  �سنه  الذي  الإ�رشاب  هذا 
جتار  املا�سيني  الأحد  و  ال�سبت 
اجلملة للخ�رش و الفواكه يف ندرة 
بع�ص املواد باأ�سواق التجزئة عرب 

الولية و ارتفاع الأ�سعار اأي�سا.
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�صفعاٌت وركالٌت على وجِه العدِو وقفاه
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

ال�صهيوين  الكيان  يكاد  ال 
وال  ي�صقط،  حتى  ينه�ض 
يتلقى  حتى  �رضبٍة  من  يفيق 
�صقٍم  من  ي�صفى  وال  اأخرى، 
وال  مبر�ٍض،  ي�صاَب  حتى 
يبتلى  حتى  م�صيبٍة  من  ينجو 
ي�صرت  اأن  يحاول  وال  بغريها، 
ويف�صح، وال يغطي  اإال  نف�صه 
وال  تك�صف،  حتى  عورته 
يرفع قدماً حتى تزل االأخرى 
وتتعرث  اأقدامه  ت�صيخ  اأو 
اأن  اأبداً  قدره  وكاأن  خطواته، 

واأ�صحوكًة،  مهزلًة  يكون 
وحكايًة  واأمثولة،  ونكتًة 
و�صورًة  النا�ض  يتداولها 
ونحن  املواطنون،  يتبادلها 
بهذا نفرح، وعلى �صقطاته 
ال  عرثاته  وعلى  ن�صحك، 
نقلق،  ال  ومل�صاكله  نحزن، 
ولكننا  نهتم،  ال  ولهمومه 
ونتابع  اأخطاءه،  نر�صد 
ت�رضفاته، ونراقب حركاته، 

ونعرف  �صيا�صته،  وندر�ض 
بخطواته،  ونتنباأ  فعله،  ردود 
وناأخذ  العتداءاته،  ونتح�صب 
حذرنا من غدره، ونعد العدة 

ملكره وخداعه.
االإ�رضائيلي  العدو  اأن  اإال 
وال  �صقطاته،  من  يتعلم  ال 
ي�صتفيد من عرثاته، وال ياأخذ 
العربة مما ي�صيبه ويلحق به، 
ذاتها  اأخطائه  على  وي�رض 
و�صيا�صاته  يكررها،  التي 
يريد  وال  يتبعها،  التي  نف�صها 
يقبل  وال  يتغري،  اأو  يغري  اأن 
ير�صى  وال  اجلديد  بالواقع 
اأنه  ويعتقد  بتطورات احلياة، 
�صيء  كل  على  قادراً  زال  ما 
يريد،  ما  يفعل  اأن  وي�صتطيع 
اأنه مل يعد هو االأقوى  ون�صي 

وال  وتفوقاً،  قدرًة  االأكرث  وال 
القدمية  �صورته  باأن  يعرتف 
العتيدة  وهالته  انهارت،  قد 
قد زالت، ومل يعد القوة التي 
ال  الذي  واجلي�ض  تقهر،  ال 
ويُهزُم،  يُرغُم  بات  بل  يهزم، 
اإرادته وت�صيع هيبته،  وتُك�رض 
االأقوى  نحن  واأ�صبحنا 
واالأ�صجع،  واالأجراأ  واالأقدر، 
عليه،  وننت�رض  منه  ننال 

ون�صده ونرد عليه.
جي�صه،  اأنُف  ميرغ  غزة  يف 
وي�صوء وجه اأمنه، وتف�صل فرق 
نخبته، وتنهار اإرادته، وتعجز 

اأجهزته عن حتقيق اأهدافها، 
وتعود من غزة اأدراجها، جتر 
فلولها  تلملم  اخليبة،  اأذيال 
وتلعق جراحها، وت�صحب على 
عن  وتخفي  قتالها،  االأر�ض 
له  وتهب  خ�صائرها،  العيون 
و�صعبها،  بف�صائلها  املقاومة 
وبقواها وجمهورها، فتك�صف 
العملية،  وتبطل  املجموعة، 
النار على عنا�رضها،  وتطلق 
حتت  �صيارتهم  وتالحق 
الطائرات  نريان  من  وابٍل 
التي  احلديثة،  احلوامة 
بطلقاتها،  االأر�ض  اأمطرت 
فيها  اآمناً  طريقاً  و�صقت 
ترد  املقاومة  لكن  بنريانها، 
وعلى  وب�رضعٍة  وح�صٍم،  بقوٍة 
عجٍل، فتميط اللثام عن هوية 

�صورهم،  وتن�رض  املنفذين، 
وت�صلط ال�صوء على مهمتهم، 
وتطالب  مالحقتهم،  وتعلن 
باعتقالهم وحماكمتهم، وتعلن 
اأنها لهم باملر�صاد اإن فكروا 
التجربة،  بتكرار  اأو  بالعودة 
وخيمة  عاقبتهم  ف�صتكون 
وخامتتهم تعي�صة، و�صي�صيبهم 
اأ�صواأ مما يتوقعون، واأكرث مما 

يتخيلون.
تلقاها  التي  ال�صفعة  لكاأن 
ورئي�ض  العدو  جي�ض 
نتنياهو  بنيامني  حكومته 
مل تكن كافية، اأو اأن الدر�ض 
املقاومة  اإياه  لقنته 
بليغاً،  يكن  مل  غزة  يف 
نحو  �صماالً  فا�صتدار 
لبنان، واأعلن عن درعه 
الذي  ال�صمال،  يف 

االأنفاق  فيه  ا�صتهدف 
املقاومة  وخطوط 
اأنه  وظن  االأمامية، 
و�صريد  منها،  �صينال 
يف  تلقاها  التي  ال�صفعة 
و�صريمم  واأهله،  للبنان  غزة 
وترك  اأدماه  الذي  اجلرح 
اأثراً على وجه، و�صوه �صورته 
وما  حقيقته،  زيف  وك�صف 
لبنان  يف  املقاومة  اأن  علم 
اأ�صد واأقوى، واأ�رض�ض واأنكى، 
مرا�صاً،  واأكرث  عوداً  واأ�صلب 
واأن �صفعتها مدوية، ولطمتها 
تخل، وركلتها ت�صل، ورد فعلها 
اإن  يقَو  لن  واأنه  موؤمل،  موجٌع 
ولن  النهو�ض،  على  واجهته 
على  ب�صالتها  اأمام  ي�صتطيع 

الثبات.
ويف ال�صمال كما يف اجلنوب، 
قد  غزة  مقاومو  كان  فاإن 
العدو  جنود  من  غنموا 
يف  املقاومة  فاإن  م�صد�صاً، 
لبنان غنمت منه اأ�صلحًة اأكرث، 

املتاأهبني  من جنوده  و�صلبت 
احلدود  وراء  من  اجلاهزين 
بندقيتني ر�صا�صتني، ونقلتهما 

اإىل االأر�ض اللبنانية.
اللبنانية  املقاومة  تكتف  ومل 
التي  املدوية،  ال�صفعة  بهذه 
طالت �صمعته وهيبته، وهتكت 
�رضف  من  ونالت  كرامته 
�صالحه  خ�رض  اإذ  جي�صه، 

وجل�ض  كرامته،  رمز  وفقد 
يبكي  عاجزاً  االأر�ض  على 
ي�صتطيع  فال  ي�صكو،  �صعيفاً 
يقوى  وال  فقد،  ما  ا�صتعادة 
على ال�رضب والرد، اإذ يخ�صى 
ما هو اأخطر واأ�صد، لعلمه اأن 
مما  اأكرث  املقاومة  عند  ما 
يتوقع،  مما  واأخطر  يت�صور، 

بني  اأ�صحوكًة  جعلته  بل 
بعد  و�صعبه،  جمهوره 
الغنيمة  �صور  ن�رضت  اأن 
يتداولونها  للمواطنني، 
وين�صجون  بينهم،  فيما 
الق�ص�ض  حولها 
ويحبكون  واحلكايات، 
والنكت  الطرائف  بها 
اجلميلة  والقف�صات 
املعربة، التي بها يهزاأون 

من العدو ويتهكمون عليه.
وال�صفعات  الركالت  توالت 
اأدرعي  اأفيخاي  فطالت 
جي�ض  با�صم  الناطق 
على  اعتاد  الذي  االحتالل، 

متغطر�صاً،  متبخرتاً  الظهور 
داخل  من  املقاومة  ف�صورته 
فل�صطني، وتابعت حركته على 
معه  ت�صري  كاأنها ظله  االأر�ض 
وتتبعه، ومت�صي اإىل جانبه وال 
مرمى  حتت  فكان  تفارقه، 
التي  القاتلة،  نريان املقاومة 
ولكنها  قتلته،  قتله  اأرادت  اإن 
وجلي�صه  له  ر�صالًة  اأرادتها 
با�صمه  ينطق  الذي 
ي�صتظل  التي  وحلكومته 
اأقرب  اأن املقاومة  بها، 
يت�صورون،  مما  اإليهم 
الو�صول  على  واأقدر 
يتخيلون،  مما  اإليهم 
ي�صتطيعون  ال  واأنهم 
وال  اأنف�صهم،  حماية 
على  الرد  على  يقوون 
اأرادت  اإن  املقاومة 

ا�صتهدافهم والنيل منهم.
يكن  مل  اأدرعي  اأفيخاي  لكن 
نريان  مرمى  حتت  وحده 
مثله  كان  بل  املقاومة، 
العدو،  جنود  من  الكثري 
املقاومة  �صورتهم  ممن 
االأرا�صي  داخل  من  اللبنانية 
املحتلة،  الفل�صطينية 

اأقدامهم،  يجرون  هم  بينما 
ويبدو  م�صيتهم،  يف  ويتعرثون 
ذلك  وال�صقاء،  التعب  عليهم 
مما  �صيئاً  يجدوا  مل  اأنهم 
ومل  حكومتهم،  رئي�ض  توقعه 

اأعلن عنه  نفقاً مما  يكت�صفوا 
باأنه  لهم  و�صوره  جي�صهم، 
�رضبٌة  واأنه  وانت�صاٌر،  �صبٌق 
وخطوة  موجعة،  للمقاومة 

�صده األيمة.
وتعددت  ال�صفعات  توالت 
املتحدة  االأمم  يف  الركالت 
وحتبط  م�رضوعها،  يف�صل 
باري�ض  ويف  جهودها، 
العرب  املتظاهرون  يعتلى 
وامل�صلمون �صطح قن�صليتهم، 
�صطحها  على  من  وينزعون 
ويحرقونه،  كيانهم  علم 
ويزرعون مكانه علم فل�صطني، 
يرفرف،  عالياً  ويرفعونه 

ويختارونه كبرياً يخفق.
بكل  العربية  املقاومة  اإنها 
وبكل  ووجوهها،  اأ�صكالها 
ويف  وانتماءاتها،  اأطيافها 
وامليادين،  ال�صاحات  كل 
كيف  تعرف  اأ�صبحت 
طريقة  وتتقن  العدو  تواجه 
تالعبه  فباتت  معه،  التعامل 
على  وتراق�صه  بطريقتها، 
منه  وتنال  بخربتها،  احلبال 
بقدراتها، ت�صفعه على وجهه، 
وجتعله  قفاه،  على  وتركله 
والتهكم،  لل�صخرية  عر�صة 
ينف�ض  جمهوره  وجتعل 
ي�صعر  وال  به،  يثق  وال  عنه 
اإىل  بالقوة  وال  معه  باالأمن 
جانبه، ويوماً �صرناه ي�صقط 
توازنه  ويفقد  وينهار، 
ت�صقط  عندما  ويتخبط، 
ت�صرت  التي  التوت  ورقة 
املقاومة  وتك�رض  عورته، 
عليها،  يتكئ  التي  من�صاأته 
ولعلها بداأت امل�صوار و�صلكت 
ال�صبيل، وعرفت الطريق نحو 
الدرب  على  وم�صت  عزتها، 
ويحقق  الن�رض  ي�صنع  الذي 

لها الكرامة. 
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 ممن �سورتهم املقاومة 
اللبنانية من داخل 

الأرا�سي الفل�سطينية 
املحتلة، بينما هم 
يجرون اأقدامهم، 

وتبطل العملية، وتطلق 
النار على عنا�سرها، 

وتالحق �سيارتهم حتت 
وابٍل من نريان الطائرات 

احلوامة احلديثة،

و�سقت طريقًا اآمنًا فيها 
بنريانها، لكن املقاومة ترد 

بقوٍة وح�سٍم، وب�سرعٍة 
وعلى عجٍل، فتميط اللثام 

عن هوية املنفذين،



بقلم /عي�سى قراقع

نائب يف املجل�س 
الت�سريعي الفل�سطيني

رئي�س هيئة �س�ؤون 
اال�سرى واملحررين �سابقا

امللقبة  حميد  ابو  يو�سف  ام 
بخن�ساء فل�سطني جتل�س يف و�سط 
البيت , تقول : لن ارحل لو هدموا 
البيت فوق راأ�سي , كم مرة �سوف 
ارحل ؟ لقد هدموا بيتنا يف قرية 
 1948 عام  ال�سمايل  ال�سوافري 
مذبحة  بني  م�رشدين  وع�سنا   ,
لقد   , وخيمة   وخيمة  ومذبحة  
هدموا هذا البيت مرتني , خرجنا 
من حتت االنقا�س والركام ولي�س 
لنا مكان اخر �سوى هنا , لي�س لنا 
بيوت اخرى خارج حدود فل�سطني 
 , بلدنا   , البلد  اال هذه  , ال منلك 
 , خطانا   , هنا  ميالدنا  كو�سان 
والبحر  وزوجي  اوالدي  رائحة 

ومفتاح البيت االول .
يكن  مل   , البيت  يف  زرتها  عندما 
ابنائها  من  �ستة   , احد  حولها 
االحتالل  �سجون  يف  يقبعون 
اال�رشائيلي , اربعة منهم حمكومني 
ون�رش  نا�رش   , وهم  باملوؤبدات 
و�رشيف وحممد وجهاد وا�سالم , 
وفقدت ابنها ال�سهيد عبد املنعم 
بني  عمرها  يو�سف  ام  لتق�سي 

املقابر وبوابات ال�سجون .
 : البيت حديقتان  على اجلدار يف 
 , للحلم  وحديقة  للذاكرة  حديقة 
ويف هذا املكان يوجد بيت وا�سع 
وما   , للموت  وا�سع  وبيت  للحياة 
بينهما تتنا�سل االجيال وتتوالد بال 
انقطاع , هذا اجلدار ن�سقيه بالدم 

كما النعنع , تقول ام يو�سف.
جنود  ترى  حميد  ابو  يو�سف  ام 
م�سغولني   , ليلة  كل  االحتالل 

االبواب  يقرعون   , بالبيت 
القيا�سات  ياخذون   ’ وال�سبابيك 
ا�ستعدادا لتفجريه , ا�سباح وبنادق 
هيئة   , وا�ستفزازات  ومالحقات 
االركان يف ا�رشائيل تتاهب لن�سف 
ا�رشائيل  دولة  بطولة   , القلعة 
احلرب  اعلنت  العليا  وحمكمتها 

على عائلة ابو حميد .
ابو حميد مرفوع على رحيل  بيت 
مي�سي   , حدود  له  لي�س   , دائم 
, يرى ويعرف  على اقدامه ويديه 
االحتالل  جنود   , يكون  اين 
وقدرته  البيت  هذا  من  خائفون 
من  وخائفون   , الوقوف  على 
ال�سور  و�رشاخ  ال�سعارات  �سوت 
اال�رشى  عيون   , اجلدران  على 
يتمنون ان   , وال�سهداء حتدق بهم 
ان   , االمعري  من خميم  يخرجوا 
اين  من   , بالغبار  الف�ساء  ميتليء 
املخيم  يف  الليل  ؟  احلجارة  تاتي 
له اياٍد كثرية ومقاليع كثرية واوالد 

ال ينامون .
خميم  يف  حميد  ابو  بيت  يف 
يتحرك  ال  �سعبا  رايت  االمعري 
اال نحو ال�سماء , اما ان يكون يف 
بيت يرفع   , او يف االخرة  ال�سجن 

�سارة الن�رش تارًة و�سارة االعرا�س 
يعرف  ان  اراد  ومن   , اخرى  تارة 
بيت  على  �ساأدله  فل�سطني  �سعب 
احفاد  للموت  هنا   , حميد  ابو 

ولل�سجن ن�سيد احلرية .
خميم  يف  حميد  ابو  بيت  يف 
يتحرك  ال  �سعبا  رايت   , االمعري 
املتحدة  االمم   , ال�سماء  نحو  اال 
والهيئات الدولية مل ت�ستطع وقف 
جمرمي  وحما�سبة  البيوات  هدم 
زال  ال   , اال�رشائيليني  احلرب 
دولة  على  يتفرج  الدويل  املجتمع 
غطاء ً  تعطي  فا�سية  عن�رشية 
�سد  وانتهاكها  جلرائمها  قانونيا ً 
العادلة  حقوق ال�سعب الفل�سطيني 
, ويف بيت ابو حميد جتتمع االمم 
 , االمم  �سيدة  يو�سف  ام   , كلها 
فيها هبة من و�سايا قدميها على 
االر�س , ارث ال ينقطع عن تزويد 
واعجاز  الربهان  بقوة  العامل 
الطغيان  على  وال�سمود  الن�رش 

وال�سمت الطويل .
خميم  يف  حميد  ابو  بيت  يف 
االمعري رايت �سعبا ال يتحرك اال 
نحو ال�سماء , ينجو من املوت بني 
حاجز وحاجز , ينجو من اعتداءات 

ينجو   , وعربداتهم  امل�ستوطنني 
من موؤبد ال�سجن وظروفه القا�سية 
 , ور�سا�سة  ر�سا�سة  بني  يعي�س   ,
وال  يغيب  ال  ولكنه  وينه�س  ميوت 

يتناثر , يتجمع من جديد .
ام يو�سف ابو حميد جتل�س امامي 
, هي امي , ت�سبه ال�رشخة االوىل 
الزيتون  �سجرة   , احلليب  قطرة   ,
 , امراأة  من  اكرث  هي   , اخل�رشاء 
لنجد   , ثوبها  حتت  دمها  تخبيء 

دمنا ي�ستعل بعد قليل .
ام يو�سف ابو حميد ت�سيء �سجرة 
امليالد هذا العام , ت�سلي , ت�سع 
يدها اليمنى  فوق روؤو�س ال�سهداء 
وت�سلي , ت�سع يدها الي�رشى فوق 
امراة   , وت�سلي  اال�رشى  روؤو�س 
متخمة باملوت وباحلياة وباملطر 

.
خميم  يف  حميد  ابو  بيت  يف 
يتحرك  ال  �سعبا  رايت  االمعري 
هو  املخيم   , ال�سماء  نحو  اال 
ن�سفوها  ومدن  قرى  جمموعة 
 , النكبة  عام  �سكانها  وهجروا 
الغياب  فو�سى   , ترتيب  بال  اقيم 
 , وال�سدمة  والده�سة  وال�سوارع 
الب�رش يف املخيم لهم رئة تتنف�س 
القاتل والقتيل , جنده احيانا  بني 
الفدائي  ن�سيد,   واحياناً  منفى 
واملقنع  العا�سق   , هنا  من  خرج 

والفقري وال�سهيد .
خميم  يف  حميد  ابو  بيت  يف 
االمعري راأيت �سعبا ال يتحرك اال 
نحو ال�سماء , �سوت اوالد املخيم 
ا�سعار�سميح  يرددون  االزقة  يف 

القا�سم.
تقدموا تقدموا

بناقالت جندكم
وراجمات حقدكم
وهددوا و�رشدوا

وهدموا لن تك�رشوا عظامنا
لن تهزموا ا�سواقنا

نحن ق�ساء مربُم

قررت �سلطات االحتالل اال�سرائيلي هدم منزل عائلة اب� حميد يف خميم االمعري يف رام 
اهلل بعد ان �سادقت املحكمة العليا اال�سرائيلية على قرار الهدم , وامهلت العائلة الخالء 

املنزل حتى الثاين ع�سر من هذا ال�سهر .

يف بيت اب� حميد يف االمعري

راأيت �سعبا ال يتحرك اال نحو ال�سماء

يف القد�س العا�سمة ..

�ستبقى جباُه العِز عاليًة .. ولن يثنيها االإعتقال عن موا�سلة الن�سال
فرا�س الطرياوِي

اأدب  من  اجلميلة  االأبيات  بهذه 
 : هذه  مقالتي  اأفتتح  املقاومة 
تهرتُئ  والق�سبــــــــاُن  يهرُم  ال�سجُن 
اجتاحها  ملا  الدهر  �سنعة  من 
العِزّ  جباهُ  �ستبقى  لكن   ,, ال�سداأُ 
ما  جنوٌم  فيها  للنوِر  عاليــــــــــــًة 
ِعطراً  ينرثُ  الورُد   ,, ظمــــــــاأُ  بــــها 
اإن همو ر�سمـــوا وال�سعُر ينمو على 
زهــــــوٌر  هنا   ,, قراأوا  اإن  اجلدراِن 
تُنبُت  فاالأر�ُس  وداليـــــة ٌ وزيتــــــوٌن 
يوماً  وطاأوا,,  الذي  ال�سجن  يف 
�سريوي جداُر ال�سجــــِن ق�ستُه عن 

الذين على بدِر ال�ّسما اتكـــــاأوا. 
ملوؤها  فل�سطينية  عربية  حتية 
والكرامة,  والعزة,  الن�سال 
الذين  اإىل  والفخار  واملجد, 
االأمامية  اخلنادق  يف  يتمرت�سون 

من اأجل فل�سطني ال�سعب, والوطن 
النفو�س  تلك  اإىل  حتية  والق�سية. 
الراف�سة   , ال�سامدة  العظيمة 
لالإحتالل والذل والهوان , واخلنوع 

واخليانة واالإ�ست�سالم. 
البوا�سل,  اأ�رشانا  اإىل  حتية  األف 
احلرائر  املاجدات  واأ�سرياتنا 
الفدائي  واإىل  البا�ستيالت,  يف 
واخوانه  غيث  عدنان  املحافظ 
واملرابطني  ولل�سامدين  ورفاقه, 
الذين   .. العا�سمة  القد�س  يف 
قمم  ال�ساخمة  بهاماتهم  عانقوا 
التاريخ  املجد, و�سطروا يف �سفر 
�سفحات  والعربي  الفل�سطيني 
درب  اإىل  االأجيال  تقود  م�رشقة 
والفداء,  والبطولة  الت�سحية 
نحو  ثابتة  بخطى  عليها  لي�سريوا 

الن�رش والتحرير.
واالأبطال  االأحرار  هوؤالء  زرع  لقد 

اأ�سجار  الغايل  الوطن  تراب  يف 
بحبات  رووها  عطاء..  و  مقاومة 
عرقهم ودمهم, ف�سمخت بعنفوان 
وجتذرت  الكرامة,  �سم�س  لتعانق 
االأعا�سري,  هوج  لتقاوم  بثبات 
احلرية  ورود  ظاللها  يف  ومنت 
منها  يفوح  التي  النعمان  و�سقائق 
االنت�سار..  وعطر  ال�سهادة  عبق 
بهم  ويكرب  القلب,  بهم  يعمر 
تعيد  متجددة  م�سرية  الوطن, 
التليد,  جمدها  ولالأمة   , للثورة 
البطولة  مالحم  للتاريخ  وت�سوغ 
والفداء, وتقف باملر�ساد يف وجه 
اخلونة, وجتار املخدرات, وبائعي 
االأرا�سي, وم�رشبي العقارات, وما 
يخفى  وال   , موؤامرات  من  يحاك 
امل�ساعي  تلك  لب؛  ذي  كل  على 
القد�س  تاريخ  لتلويث  ال�سهيونية 
العربية وطم�س هويتها االإ�سالمية 

وامل�سيحية.
اإن الليل مهما طال؛  ويف اخلتام : 
فلن ي�ستمر والقيد مهما �ساق؛ فال 
بد اأن ينك�رش واجلرح مهما اأثخن؛ 
فال بد اأن ينجرب؛ وان االعتقاالت 
عن  اجلبارين  �سعب  تثني  لن 
اإ�سرتداد  حتى  الن�سال  موا�سلة 
ونيل  االإحتالل  وكن�س  ار�سه 

احلرية واال�ستقالل. 
ن�ستطيع  ال  الذي  فاالأمر  يقينا 
اإجنازه اليوم �سنحققه غداً اإن �ساء 
احلق  لقول  م�سداقاً  وذلك  اهلل, 
ااْلأَيَّاُم  )َوِتلَْك  وتعاىل-:  -تبارك 
عمران:  ]اآل  النَّا�ِس(  بنَْيَ  نَُداِولَُها 
-�سبحانه-  اأنه  كما   ,]140
على  نحزن  اأو  نياأ�س  اأاّل  اأو�سانا 
َزنُوا  حَتْ َوال  تَِهنُوا  )َوال  اأ�سابنا:  ما 
ُموؤِْمِننَي(  ُكنْتُْم  اإِْن  ْعلَْوَن  ااْلأَ َواأَنْتُُم 

]اآل عمران:139[.

االحتالل يحكم على االأ�سرية اإ�سراء 
جن الفعلي ملدة )30( �سهرًا جابر بال�سّ

مبنا�سبة الذكرى ال�احد والثالثني لها 

337 األف حالة اعتقال 
منذ انتفا�سة احلجارة

حكمت املحكمة الع�سكرية التابعة 
لالحتالل يف "عوفر" على االأ�سرية 
اإ�رشاء �سميح جابر )19( عاماً من 
الفعلي  بال�ّسجن  حمافظة اخلليل, 
ملدة )30( �سهراً اإ�سافة اإىل غرامة 
مع  �سيقل,   )2000( بقيمة  مالية 

وقف تنفيذ ملدة خم�س �سنوات.
�سلطات  اأن  االأ�سري  نادي  وذكر 
جابر  الفتاة  اعتقلت  االحتالل 

من  ع�رش  احلادي  تاريخ  يف 
�سباط/ فرباير 2017, ووجهت لها 
تُهم تتعلق بحيازة �سكني وحماولة 

طعن.
والتي  جابر  االأ�سرية  اأن  اإىل  يُ�سار 
تقبع يف معتقل "الدامون" متكنت 
من اجتياز امتحان الثانوية العامة 
داخل االأ�رش, اإىل جانب جمموعة 

من رفيقتها االأ�سريات. 

ملركز  االإعالمي  الناطق  اأكد 
اأ�رشى فل�سطني للدرا�سات الباحث 
�سيا�سة  باأن  االأ�سقر”  “ريا�س 
مليون  طالت  التي  االعتقاالت 
االأرا�سي  احتالل  منذ  فل�سطيني 
الفل�سطينية عام 1948 ف�سلت يف 
حتقق اأهداف االحتالل باإخ�ساع 
عن  وردعه  الفل�سطيني  ال�سعب 
حتى  املقاومة  يف  اال�ستمرار 

حترير ار�سه.
�سيا�سة  ان  “االأ�سقر”  واأو�سح 
يومياً  حدثا  اأ�سبحت  االعتقاالت 
و  الفل�سطيني,  لل�سعب  مالزما 
وو�سيلة  القمع  اأدوات  من  اأداة 
ملحاربة  اجلماعي  للعقاب 
تكاد  فال  الفل�سطيني,  ال�سعب 
عدد  اعتقال  بدون  �ساعة  متر 
واأ�سحت  الفل�سطينيني,  من 
بَ�رشى  ا�ستنزاف  االعتقاالت 
بلغت  حيث  الفل�سطيني,  لل�سعب 
انتفا�سة  منذ  االعتقال  حاالت 
اليوم  وحتى   ,1987 عام  احلجارة 

)337( األف حالة .
اآالف   )210( باأن  “االأ�سقر”  وبني 
بداية  من  �سجلت  اعتقال  حالة 
ال�سلطة  قدوم  حتى  االنتفا�سة 
عام  منت�سف  يف  الفل�سطينية 
1994, طالت كافة فئات و�رشائح 
االف  منهم  الفل�سطيني  املجتمع 
اعتقلوا اكرث من مرة, وال�ستيعاب 
افتتح  الكبرية  االعداد  هذه 
ال�سجون  من  العديد  االحتالل 
ومراكز التوقيف, واأبرزها معتقل 
 ,1988 عام  ال�سحراوي  النقب 
االالف  ع�رشات  ا�ستقبل  والذى 
عدد  ارتقاء  و�سهد  االأ�رشى  من 

من ال�سهداء .
حالة   )10000( باأن  واأ�ساف 
اعتقال �سجلت ما بني عام 1994 
االأق�سى  انتفا�سة  اندالع  وحتى 
�سبتمرب  والع�رشين من  الثامن  يف 
اعتقال  حالة  األف  و)97(   ,2000
االأق�سى  انتفا�سة  �سنوات  خالل 
اكتوبر  القد�س  انتفا�سة  وحتي 
2015, والتي �سهدت حواىل )20( 

األف حالة اعتقال.
اأو�ساع  اأن  اىل  “اال�سقر”  واأ�سار 
االأوىل  االنتفا�سة  خالل  االأ�رشى 
عليه  هي  مما  بكثري  اأ�سواأ  كانت 
اإىل  تفتقر  ال�سجون  وكانت  االآن, 
احلياة  �رشوط  من  االأدنى  احلد 
الكثري  فيها  يتوفر  وال  الب�سيطة, 
التي  واالأجهزة  االأدوات  من 
الوقت  يف  ال�سجون  يف  تنت�رش 
كماً  �سئ  الطعام  وكان  احلايل, 

االآن  عليه  ما  يفوق  ب�سكل  ونوعاً 
اأو  اأو فر�سات  , وال يوجد اأغطيه 
مالب�س, وكانت ال�سجون تتكد�س 
من  العديد  كان  كذلك  باالأ�رشى, 
الزيارات  فيها  مينع  ال�سجون 
العنف  وكان  نهائي,  ب�سكل 
التعامل  يف  ال�سائد  هو  اجل�سدي 
مع االأ�رشى . ونوه “االأ�سقر” باأنه 
ال يزال يف �سجون االحتالل )27( 
االنتفا�سة  منذ  معتقلني  اأ�سري 
االأ�رشى  وهم  وقبلها  االأوىل 
االحتالل  رف�س  الذين  القدامى 
الدفعة  �سمن  عنهم  االإفراج 
الرابعة التفاق احياء املفاو�سات 
بني ال�سلطة واالحتالل , منهم )9( 
ا�رشى من ال�سفة الغربية اأقدمهم 
الطو�س  اأحمد  حممد  االأ�سري 
, و)12(  من اخلليل, 1985/10/6 
اأ�سريا من اأرا�سى ال 48 اأقدمهم 
 ” االأ�سري  جميعا  االأ�رشى  واأقدم 
كرمي يو�سف يون�س ” من ارا�سى 
 ,1983/1/6 منذ  ومعتقل  ال48 
االأ�سري  اأقدمهم  القد�س  و)5( من 
 ” نعمة  ابو  اإبراهيم  �سمري   ”
 )2( ,و  معتقل منذ 1986/10/20 
 ” اأقدمهم االأ�سري  من قطاع غزة 
فار�س احمد بارود ” وهو معتقل 

منذ1991/3/23.
خالل  االأ�سرية  احلركة  وقدمت 
�سهيداً,   )43( احلجارة  انتفا�سة 
نتيجة  ق�سوا  �سهيد  بينهم)23( 
التعذيب, و)11( اأ�سريا ا�ست�سهدوا 
املتعمد  الطبي  االإهمال  نتيجة 
ا�ست�سهدا  ال�سهداء  من  و)2( 
عليهما  النار  اإطالق  نتيجة 
 )7( ا�ست�سهد  وكذلك  مبا�رشة, 
بدم  العمد  القتل  نتيجة  اأ�رشى 

بارد بعد االعتقال .
االحتالل  اأن  “اال�سقر”  واعترب 
ال�سعب  اخ�ساع  يف  ف�سل 
االعتقاالت,  عرب  الفل�سطيني 
اال�رش  عملية  ا�سبحت  حيث 
مفخرة لل�سباب الفل�سطيني و�سط 
احت�سان �سعبي ور�سمي وف�سائلي 
اجل  من  �سحوا  الذين  لالأ�رشى 
الفل�سطيني  ال�سعب  كرامة 
الثقافة  �سكلت  كذلك  وحريته, 
مفهوم  ال�سجون  داخل  الوطنية 
الذين  �سعبنا  اأبنا  لدى  جديد 
عوداً  اأ�سد  وخرجوا  اعتقلوا, 
ووا�سلوا  وعزمية,  ارادة  واأ�سلب 
مقاومة  طريق  التحرر  بعد 
ال�سجون  وخرجت  االحتالل, 
قادت  التي  الكوادر  من  املئات 

العمل الوطني فيما بعد .
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القيادي يف حزب ال�شعب 
الفل�شطيني الكاتب والروائي

نعم ان هذا ما يحدث الآن يف �ساحة ال�سجن، 
واليوم هو الأحد حيث تبداأ املحا�رضة متام 
ال�ساعة احلادية ع�رض �سباحاً وتنتهي متام 
فرتتني  يتخللها  ع�رضاً  والن�سف  الثالثة 
دقائق  خم�س  منها  كل  مدة  اإ�سرتاحة 
اأو  ال�سالة  اأجل  من  اأو  ال�ساقني  لتمرين 
يوم  اأنه  التدخني،  اأو  الطعام  بع�س  تناول 
احل�سارات  م�ساق  حما�رضة  يوم  الأحد 
حيث  الفكر  يف  درا�سات  عن  عبارة  وهي 
ل�سموئيل  احل�سارات  �سدام  كتاب  ي�سمل 
�سعيد  لإدوارد  الإ�ست�رضاق  وكتاب  هنغتون 
وكتاب العقل ال�سيا�سي العربي ملحمد عابد 
اجلابري وكتاب النظام الأبوي امل�ستحدث 
التي  املقالت  وع�رضات  �سارابي  له�سام 
تتناول نف�س املو�سوع، والآن هنا يف �سيف 
ال�سجون يف القرية احلديدية يناق�س الطلبة 
مروان  د.  ي�سعى  حيث  الإ�ست�رضاق  كتاب 
وفك  ومقولته  الإ�ست�رضاق  تفكيك  يف 
والعميقة  املكثفة  �سعيد  اإدوارد  لغة  الغاز 
�ساخناً حول هذه امل�ساألة  نقا�ساً  ومفتتحاً 
الذي  ما  مروان:  د.  ويقول  الإ�ست�رضاقية 
يريده �سعيد؟ وعلى ماذا يحثنا؟ اأنه يريدنا 
اننا  ونكت�سف  النقدي  الوعي  منتلك  ان 
الإ�ست�رضاق  وغارقني يف حميط  منغم�سني 
الهائج، ثم يبح �سوته بر�سفة ماء، ثم ي�رضع 

هوؤلء  من  البع�س  مداخالتهم،  يف  الطلبة 
العامة  الثانوية  �سهادة  الطلبة حت�سل على 
يف  البكالوريو�س  درجة  نال  ثم  ال�سجن  يف 
اجلهد  ويبذل  ي�سعى  الآن  هو  وها  ال�سجن 
ومن  ال�سجن،  يف  املاج�ستري  �سهادة  لنيل 
ويحمل  تخرج  قد  كان  من  الطلبة  هوؤلء 
وهم  اإعتقاله  قبل  البكالوريو�س  �سهادة 
الفارق بني جامعة  قلة قليلة جداً، غري ان 
تعليمية  حلقة  اأو  بني حما�رضة  وما  اأخرى 
العليا  الدرا�سات  التعليم يف  ان  واأخرى هو 
يف �سجن هدارمي لي�س �سالون ثقايف ولي�س 
قائمة  علمية  حلقة  بل  عابرة  حما�رضة 
التعليم  خالل  من  التثقيف  اأ�سا�س  على 
املفتوح والنقدي ولي�س من خالل التثقيف 
ياأتي  اذ  وعلمياً،  اأكادميياً  الالممنهج 
اجلاهزية  اأمت  على  املحا�رضة  اىل  الأ�سري 
للمحا�رضة  اجليد  التح�سري  حيث  من 
و�ساعياً  عليه  التب�س  وما  الأ�سئلة  و�سياغة 
الفكري  اإنتمائه  حتييد  يف  الإمكان  قدر 
الأكادميية،  العملية  اأجواء  عن  وال�سيا�سي 
من  مروان  د.  تعزيزه  يف  جنح  ما  وهذا 
املفتوح  التفكري  لأجواء  اإ�ساعته  خالل 
الوعي  وتعزيز  النقدي  التفكر  واأ�سلوب 
العلمي،  التفاعل  واآليات  الفكرية  باحلرية 
مما اأدى بالنهاية اىل تطوير م�ستوى احللقة 
م�ستويات  نحو  بها  والإرتقاء  الأكادميية 
اأنه  الفل�سطينية،  اجلامعات  يف  مثيلها  قل 
تعليم م�سكون بالنقد والتفاعل وهو نقي�س 
ان  اأذ  التع�سفي،  الإيداعي  البنكي  للتعليم 
العليا يف هذا  الدرا�سات  الطالب يف حلقة 
العملية  يف  وكامل  فاعل  �رضيك  ال�سجن 

فان  فح�سب،  بها  منفعل  ولي�س  التعليمية 
اأو  احلارق  ال�سيف  اأوج  يف  اإن�سان  يجل�س 
يناق�س  لكي  املطر  وحتت  القار�س  الربد 
العربي  العقل  تكوين  اأو  الإ�ست�رضاق  ويقراأ 
�سديد  وباإقبال  تاأفف  اأو  تذمر  اأدنى  دون 
وتفاعل كبري فان هذا يعني ويعرب عن مدى 
ال�سجن.  هذا  يف  الأكادميية  العملية  جناح 
باأخرها  ينوه  التي  املحا�رضة  تنتهي  والآن 
باأداء  ال�رضوع  ب�رضورة  للطلبة  مروان  د. 
املختلفة،  للم�ساقات  وتقاريرهم  اأبحاثهم 
حيث ان التعليم الأكادميي ل ي�ستند فقط 
اأربع  متتد  حيث  الأ�سبوع  حما�رضات  اىل 
ان  بل  منها،  واحدة  كل  ون�سف  �ساعات 
اإعداد الأبحاث بواقع بحث لكل م�ساق مع 
الأجواء  يعزز  م�ساق مما  لكل  تقارير  عدة 
الأكادميية اجلادة وال�ساقة يف نف�س الوقت، 
فكل طالب ملزم باإعداد الأبحاث والتقارير 
وعر�س  البحث  خطة  اإعداد  ذلك  وقبل 
يوافق  لكي  مروان  د.  على  املو�سوع 
الطلبة  ي�رضع  ثم  بدوره،  عليها  وي�رضف 
باإعداد امل�سادر واملراجع لهذه الأبحاث، 
النور  ترى  ان  الأبحاث  لع�رضات  قدر  ولو 
ال�سجون  وظلمة  وعتمة  اأ�سوار  خارج 
واملخت�سني  اخلارج  من  النا�س  لأ�سيب 
حجم  من  باملفاجئة  الأكادمييني  وكبار 
يعدها  التي  الأبحاث  وعمق  ونوعية 
الذي ميتد  الدرا�سي  الف�سل  الطلبة خالل 
يوجد  ل  اأنه  اىل  الإ�سارة  مع  اأ�سهر  لأربعة 
ون�سبة  الف�سل،  خالل  تعطيل  واحد  يوم 
الف�سول  كل  مدار  على   %100 احل�سور 
اأبحاثهم  كتابة  من  الطلبة  اإنتهاء  وبعد   ،

احللقات  يف  مناق�ستها  يجري  وتقاريرهم 
اإنها  عليها،  املالحظات  واإبداء  الدرا�سية 
واملناف�سة  واجلد  بالكد  حافلة  اأجواء 
واحلما�س الذي ي�ستمده الطلبة من حلمهم 
املاج�ستري  اأو  البكالوريو�س  �سهادة  لنيل 
داخل املعتقل، كما ي�ستمدونه اأي�ساً من د. 
اأدنى  يف�سح عن  الذي ل  الربغوثي  مروان 
اأو ملل بل هو الذي  اأو تعب  اإرهاق  عالمة 
على  وت�سجيعهم  الطلبة  همم  ب�سحذ  يقوم 
التعليم بعقلية مفتوحة على النقد والتفاعل 
من  ليتخرج  والفكر  العقل  بحرية  والإميان 
هذه الإجواء ع�رضات الطلبة يف الدرا�سات 
مب�ستوى  ال�ساحقة  غالبيتهم  تتمتع  العليا، 
رفيع اأبهر كثريين ممن دخلوا هذا ال�سجن 
الف�سل  نهاية  يف  والآن  الأكادمييني.  من 
فان   ،2019-2018 الدفعة  لهذه  الأول 
يجل�سون  والطلبة  باردة  خريفية  الأجواء 
ما  لن  عددها  ملحدودية  املقاعد  على 
ي�سمى مب�سلحة ال�سجون كانت قد �سحبت 
املقاعد املتوفرة لدى الأ�رضى، كما قامت 
بحجج  كتبهم  من  جزء  على  �سطو  بعملية 
التع�سفية  نيتها  اإخفاء  تقوى على  واهية ل 
الرامية اىل حما�رضة وحرمان الأ�رضى من 
وجه  يف  �سامدون  الأ�رضى  ان  اإل  التعليم، 
القار�س  الربد  وجه  ويف  الإجراءات  هذه 
يف  حقهم  ميار�سون  وهم  ال�سيف  وقي�س 
التعليم وي�رضون على املوا�سلة والإ�ستمرار 
وجملهم  دفاترهم  املطر  بلل  ولو  حتى 
لتتفتح  يبللهم  ومالحظاتهم،  ومداخالتهم 
ورياحني وكما قال  عقولهم وليزهروا ورداً 
لهم د. مروان يف املحا�رضة ال�سيفية الأوىل 

من  بع�ساً  منار�س  والثقافة  "بالتعليم   :
وجزء  ال�سجون  داخل  وهو م�رضوع  حريتنا 
من مقاومة املحتل ومن مقاومة ال�ستعمار 
وهو �سيغة لتعزيز ال�سمود والثبات وانت�سار 
لقد  ممكن"  اىل  امل�ستحيل  الرادةوحتويل 
والريادية  الواعدة  التعليم  جتربة  حققت 
وهي  املحرومني  الأ�رضى  ملئات  حلماً 
تخ�سع لنظام �سارم يف هذا ال�سجن وتطبق 
القواعد الأكادميية باأعلى معايريها حفاظاً 
الإطار  وامل�سوؤولية، ويف هذا  الأمانة  على 
ل بد من توجيه التقدير وال�سكر والإجالل 
من  نافذة  فتحت  التي  القد�س  جلامعة 
فيها  وفتحت  الأ�سوار  هذه  ودقت  احلرية 

ثغرة اأمل لكل من يعمل فيها وي�سهم يف 
ليتحقق  يكن  مل  الذي  الربنامج  هذا 
ويحقق هذه النتائج العظيمة لول جهد 
الربف�سور  راأ�سها  وعلى  اجلامعة  اإدارة 
حنا  ود.  ك�سك  اأبو  عماد  د.  الأ�ستاذ 
زياد  ود.  بدران  اآمنة  ود.  النور  عبد 
والت�سجيل  القبول  دائرة  وتعاون  عياد، 
وكافة الدوائر، ول بد من �سكر احلملة 
ال�سعبية لإطالق �رضاح القائد املنا�سل 
على  الأ�رضى،  وكافة  الربغوثي  مروان 
اإجناح  والأ�سا�سي يف  املحوري  دورها 
رعاية  ويف  التعليمية  العملية  هذه 

الأ�رضى ب�سكل عام.

يف اأجواء قيظ يعلن عن �شيفه احلارق ب�شياط �شم�س حتتل كبد ال�شماء يف متوز 2018، حيث ثمة جمموعة من الأ�شرى يجل�شون يف حلقة يف ركن من اأركان الفورة داخل ال�شجن. امل�شهد للوهلة الأوىل لدى املراقب 
من بعيد عبثي ول يعرب عن اأدنى اإحرتام لهذا ال�شيف اجلهنمي ب�شيء من الفيء العليل، غري ان الأ�شرى اجلال�شني يف حلقتهم وامل�شتظلني بدفاترهم وكتبهم ل يكرتثون لدرجة احلرارة املرتفعة اثناء انتباههم 

وا�شغائهم لأ�شري �شئيل البنية لفحته �شم�س اأ�شفت على وجهه �شمرة تكاد تكون برونزية، اأ�شري يتحدث ويناق�س وي�شرح ببحة �شوت تفيد بعنفوانه الذي ل ي�شي ب�شنوات عمره املندفعة لنهاية اخلم�شينات، 
هذا الأ�شري هو القائد الفل�شطيني والزعيم الوطني د.مروان الربغوثي، وهوؤلء الأ�شرى اخلم�شة والع�شرين هم اأع�شاء وكوادر وقيادات منتمني لتنظيمات فل�شطينية خمتلفة، بع�شهم ينتمي حلما�س واآخرون 
للجهاد وفتح واجلبهة ال�شعبية واجلبهة الدميقراطية وحلزب ال�شعب، ولكن حلظة واحدة يجب ان نقوم بت�شحيح اللغة الو�شفية للم�شهد فهذا هو د.مروان الربغوثي املحا�شر وامل�شرف على برنامج الدرا�شات 

الإ�شرائيلية يف كلية الدرا�شات العليا يف معهد الدرا�شات الإقليمية يف جامعة القد�س، وهوؤلء هم طلبة الدرا�شات العليا.

الكاتب: الأ�شري با�شم خندقجي

الأ�سري خندقجي يكتب.... يف �ساحة ال�سجن

احلياة الجتماعية يف الأ�سر

الأ�سري �سمري الطوبا�سي يتحدى ال�سجن بالتعليم وال�سهادات العلمية العليا

بقلم الأ�شري:  ثامر �شباعنه

بني  من  ُمقتلع  الفل�سطيني  الأ�سري 
حمروم  واأ�سدقائه،  واأحبائه  اأهله 
والتعرف على  التوا�سل معهم،  من 
�سجنه  �سنوات  يق�سي  اأخبارهم، 

بعيدا عن جمتمعه واأقربائه.
املعتقل  له يف  دقائق  اأول  مع  لكن 
مع  جديدة  عالقات  بن�سج  يبداأ 
رفاقه يف الأ�رض ، �سواء كانوا هوؤلء 
اأو  �سابقه  عالقة  بهم  له  الأ�رضى 
لأول مرة يلتقي بهم، قد يكونوا من 
اأو حمافظته  بلدته  اأو  نف�س قريته 
لكن  بعيده  اأخرى  حمافظه  من  اأو 

اجلرح واحد .
الأ�رضى  بني  الجتماعية  العالقة 
معظم  اأن  حتى  ومتينة  قويه 
اخلروج  بعد  ت�ستمر  العالقات 

بني  التوا�سل  ويبقى  الأ�رض،  من 
حلظات  لأول  اأعود  الأ�رضى. 
ي�ستقبله  اإذ  املعتقل  يف  الأ�سري 
لتوفري  وي�سارعون  الأ�رضى  اإخوانه 
ما ا�ستطاعوا من مالب�س له ليقوم 
بقايا  من  ليتخل�س  بال�ستحمام 
ت�ستمر  قد  التي  ال�سعبة  التحقيق 
اأن ي�ستطيع ال�ستحمام  اأ�سهر دون 
املالب�س  ولب�س  ال�ستحمام  بعد   ،
له  يُقدم  اإخوته  من  له  املقدمة 
الطعام وبعدها تبداأ حلقة التعارف 
من  على  الأ�سري  بها  يتعرف  التي 
يف  ق�سمه  اأو  غرفته  ي�ساركونه 

املعتقل .
يف  الواحدة  كالعائلة  الأ�رضى 
 ، والأفراح  الهموم  يف  امل�ساركة 
وفاة  حالة  هنالك  تكون  فعندما 
باقي  يقوم  الأ�رضى  لأحد  قريب 

الأ�سري  غرفة  بتجهيز  الأ�رضى 
ويقف  ال�سادة  القهوة  ويُعدون 
منطقته  اأبناء  اأو  الأ�سري  اأقرباء 
ليتلقوا التعازي من باقي الأ�رضى .

عن  الإفراج  موعد  يحني  وعندما 
الأ�رضى  اإخوته  فاإن  الأ�رضى  احد 
يقيمون له حفله ليلية يوزعون فيها 
وع�سائر  حلوى  من  لهم  توفر  ما 
املختلفة  الأغاين  له  وين�سدون 
لتكون  الدبكه  حلقات  ويقيمون 

حفلة وداع لهذا الأ�سري املغادر.
يف الأعياد ي�سارع الأ�رضى لإدخال 
ال�سعادة اإىل قلوب بع�سهم البع�س ، 
كٌل ح�سب قدرته ، فاأحدهم يجهز 
ي�سارع  واآخر   ، الب�سيطة  احللويات 
اأوراق  من  توفر  مبا  الزينة  لعمل 
يعمل  ،وذاك  جمالت  اأو  جرائد 
 ، الغرفة  اأو  اخليمة  جتهيز  على 

واآخر ير�سم الر�سومات اجلميلة اأو 
يخط كروت التهنئة لباقي الأ�رضى 
ال�سالة  اأداء  وبعد  العيد  و�سباح   ،
حلقه  ب�سكل  الأ�رضى  كل  ي�سطف 
وتبادل  بال�سالم  ويبدوؤون  كبريه 
البع�س،  بع�سهم  على  التهاين 
قد  والتمر.  احللوى  ويوزعون 
مكوثه  فرتة  خالل  الأ�سري  مير�س 
يف املعتقل وعندها يجتهد اإخوانه 
يف تخفيف اأمله ووجعه ، وي�سهرون 
اخلدمة  وتقدمي  راحته  على 
احد  يُرزق  وعندما  له  وامل�ساعدة 
الأ�رضى مبولود فاإن باقي الأ�رضى 
له  التهاين  لتقدمي  ي�سارعون 
وم�ساركته الفرح ، بل اإن معظمهم 
ي�سارع ل�رضاء احللوى ليوزعها على 
باقي الأ�رضى وكاأنه هو الذي ُرزق 

بالطفل اجلديد. 

تقرير : اإعالم الأ�شرى 

�سجون  يف  الأ�رضى  يوا�سل 
لل�سجن  حتديهم  الحتالل 
عن  يتوقفون  فال  وال�سجان، 
موا�سلة طموحاتهم، غري اآبهني 
ت�سدرها  التي  املوؤبد  باأحكام 
يرون  فهم  الحتالل،  حماكم 
اأحكاماً  ال�سادرة  الأحكام  يف 
قوة  ثم  اهلل  قدر  مع  وهمية، 
اأوراٍق  من  لديها  وما  املقاومة 

وكنز.
عبد  �سمري  الأ�سري  قرر  لذلك 
الفتاح الطوبا�سي)36عاماً( اإنهاء 
واملاج�ستري  اجلامعية  درا�سته 
موؤخراً  والتحق  الأ�رض،  داخل 

خطوة  يف  الدكتوراة  بربنامج 
فيها التحدي وقوة الإرادة.

والدته حورية، اأم جمال طارت 
من الفرحة؛ لأن �سنوات الأ�رض 
ول  ابنها  عزمية  من  تك�رض  مل 
املفتوح  املوؤبد  حكم  فعل 
جمال  اأم  تقول  بحقه،  ال�سادر 
اأمتنى  الأ�رضى"  اإعالم  ملكتب 
نيل  اأحالمه يف  ابني  يحقق  اأن 
حفل  مع  واحلرية  الدكتوراة 
احلرية،  تن�سمه  بعد  الزفاف 
حكم  يف  معه  اأ�رضى  فكلنا 
هي  بالتحرر  والأمنية  املوؤبد، 
فحكم  فينا،  واحد  كل  اأمنية 
نف�سي  اأثر  له  املفتوح  املوؤبد 

�سعب علينا".

ت�سيف اأم جمال" �سمري ترعرع 
من  وكان  جنني،  خميم  يف 
�سمع  وكلما  فيه،  النا�سطني 
�سهيد  ارتقاء  اأو  منزل  بهدم 
اعتقاله  مت  وقد  كثرياً،  يحزن 
يف  الفل�سطيني  الداخل  يف 
له،  �سديٍق  مع  الغربية  باقة 
القا�سي  للتحقيق  واأُخ�سع 
وُعزل  املخابرات،  يد  على 
يف  زيارته  وعند  مرات،  عدة 
ال�سمود  ال�سجن نرى لوحة من 
واحلياة  العالية  واملعنويات 
رغم  بها  يتمتع  التي  الطبيعية 
وغريها  والتنقالت  احلرمان 
من الإجراءات القا�سية بحق 

الأ�رضى".

لغاية  اأم�سى  �سمري  الأ�سري 
الآن 18 عاماً خلف الق�سبان، 
منه،  الأعوام  هذه  تنل  ومل 
اأم  والدته  و�سف  بح�سب 
رف�س  لقد  تقول"  جمال، 
حكم  تخفي�س  الحتالل 
املوؤبد املفتوح بحقه، ورغم 
عو�سنا  اهلل  اأن  اإل  حزننا 
كل  تتحدى  جبارة  بنف�سية 
فهو  الظاملة،  الإجراءات 
بالتعليم  ال�سجن  يتحدى 
رغماً عن ال�سجان، و�سيخرج 
عن  رغماً  اأي�سا  للحرية 
الأ�رضى  فاإرادة  ال�سجان، 
حتطم كل القيود والإجراءات 

الظاملة".

وفاء املقد�سية...اأوفت لوطنها 
وارتبطت باأ�سري موؤبد من �سلفيت

ترتبط  ان  فل�سطينية،  �سابة  او  فتاة  كل  حلم 
ب�ساب وفتى اأحالمها، لكن ان يكون هذا ال�ساب 
حمكوم باملوؤبد ، وم�سى على اعتقاله 17 عاما 
معاين  من  فيها  اخرى،  حكاية  فهذه  ال�رض  يف 
واليكم  بالبنان  له  ي�سار  وما  الكثري  الت�سحية 

تفا�سيلها.

وفاء ..اأوفت للوطن

�سواحي  من  فل�سطينية  فتاة  حممد  وفاء 
القد�س – العيزرية ، وهي ا�سرية حمررة، قررت 
ان  احد  اأي  من  �سغط  ودون  ارادتها  ومبح�س 
ترتبط با�سري حمكوم باملوؤبد من �سلفيت، وهو 

ال�سري البطل احمد ا�سليم.
وفاء التي اأوفت للوطن تقول عن ت�سحيتها انها 
ل تذكر امام �ساب �سحى لوطنه بزهرة �سبابه، 
اقل  وهذا  عاما،   17 منذ  ال�سجن  يبقع يف  وهو 
وهو  له،  فداء  انا  ف�سبابي  اقدمه  ان  ميكن  ما 
ما افتخر به واعتربه جزء من �رضيبة يجب ان 

ندفعها فداء لتحرير الوطان.
يف  نقلي  مت  وفاء:  تقول  احمد  معرفة  وعن 
البو�سطة وهي و�سيلة نقل ال�رضى اإىل املحاكم 
كان  عوفر  ملحكمة  نقلي  يوم  يف  وبال�سدفة   ،
احمد متواجد يف نف�س البو�سطه وكانو قد نقلوه 
من �سجن اإىل �سجن اآخر ، يف ذلك اليوم تعر�ست 
لل�ستم  وتعر�ست  ال�سجانات  قبل  من  للتفتي�س 
من قبل ال�سجانني وهذا ما دفع احمد لل�رضاخ 
عليهم و�ستمهم وكان قد فقد اأع�سابه فهو ا�سري 
اللحظه  هذه  يف  ا�سريه.  اي  تهان  اأن  يقبل  ول 
وهو  ال�سجانني  قبل  من  لل�رضب  احمد  تعر�س 

مكبل اليدين والقدمني.
a

وبداأت احلكاية

املحكمه  بعد  لل�سجن  عودتي  عند  وفاء  تقول 
تعر�س  الذي  ال�ساب  و�سع  عن  بال�سوؤال  قمت 
لل�رضب وكانت الطريقه الوحيده ملعرفة من هو 
هذا ال�ساب وما هو و�سعه عن طريق املحاميني 
ولكن مل يكن هناك رد من اي احد وم�ست الأيام 
اأعرف ما و�سع ذلك  اأن  الإفراج عني دون  ومت 

ال�ساب او دون معرفتي من هو.
اإحدى قريبات والدتي  الإفراج عني قامت  بعد 
بزيارتنا وهي ام ا�سري حمكوم موؤبدين و2٥ عام 
و من خالل نقا�ساتنا يف موا�سيع الأ�رضى قامت 
ال�سري  ابنها  مع  وقعت  حادثه  بذكر  ال�سري  ام 
وتعر�س خاللها لل�رضب وهنا كانت املفاجاأة يل 
انا �سخ�سيا ولوالدة ال�سري وللح�سور واملفاجاه 
زيارة  عند  ا�سليم  احمد  لال�سري  كانت  الكربى 
رجولته  بكل  دافع  الذي  ال�ساب   ... له  اأهله 
قريبي  قريبي  هو  عني  نف�سه  وعزة  و�سموخه 
وقت  البع�س  بع�سنا  على  نتعرف  مل   !!! ولكن 

هذه احلادثة!!! ومن هنا ابتداأت ق�سة ال�سريين 
... ال�سريه املحرره والأ�سري املحكوم باملوؤبد 
�سدفه رائعه جمعت قلبيهما وتكللت باخلطوبه 
. وعن كيفية قيام ال�سري احمد بطلب يدها وهو 
اقارب  من  جمموعة  جاءت  قالت:  ال�رض  يف 
عائالت  واحدى  احمد  ال�سري  واخوة  واعمام 
وزوجات  و�سقيقته  ووالدته  املحررين  ال�رضى 
احمد  لال�سري  يدي  وطلبوا  العيزرية  اىل  اإخوته 

فوافقت وانا كلي فخر بارتباطي به،
اليام  كبرية خالل  جاهة  تاأتي  ان  املقرر  ومن 
�سخ�سيا،  ال�رضى  وزير  بينهم  من  القادمة 
تقام  لكي  حمررين  وا�رضى  وكوادر  وقيادات 
تقول   .. احمد  لال�سري  ت�سويرها  ويتم  جاهه 
طبيعي  ب�سكل  �ستتم  خطوبتنا  مرا�سم  وفاء 
لن  وال�سجان  ال�سجن  ان  وتقول  حفل  �سيقام 
مينعنا من الفرحه فارتباطي باأحمد هو م�سدر 
ما  ال�سجن  قائله  وفاء  وت�سيف  بذاته  الفرح 
بلهفة  تنتظر  ال�سريه  هذه   . حدا  على  ب�سكر 
ولو  حتى  ال�سجن،  يف  خطيبها  زيارة  و�سوق 
خلف  من  او  الق�سبان  خلف  من  الزيارة  كانت 
الزجاج، املهم ان تراه ويراها، وان تنعم بروؤيته 
عن  معه  واحلديث  ال�سجن،  يف  اخباره  ومعرفة 
امل�ستقبل امل�رضق اخلايل من ال�سالك ال�سائكة 
طويلة  لفرتات  والنتظار  والتفتي�س،  والق�سبان 

لل�سماح بالزيارة.
وعن م�ساعرها تقول وفاء بان امل�ساعر خمتلطة 
وال�سوق واحلنني واكتمال ال�سعاده ل يتحققن ال 
بحرية ال�سري احمد وكل ال�رضى جميعا، وهي 
تدعو اهلل ان يعجل يف فك ا�رضه وا�رض ال�رضى 

والأ�سريات جميعا ب�سفقة قريبه م�رضفه...

وماذا عن اأحمد
التي  امل�ساعر  وكمية  وكالمه  اأحمد  عن  اما 
عرب بها باإحدى الزيارات عن ارتباطه بال�سريه 
احلريه  بانها  بو�سف خطيبته  فاكتفى  املحرره 
وانه الن ل ي�سعر مبرارة الأ�رض، وقال اأي�سا بان 
لقب  خطيبته  على  اأطلق  باخت�سار  حريه  ثلثيه 
اأ�سفها  و�سف  يوجد  ل  احمد  واأ�ساف  احلريه 
ت�سفها  ان  من  وارقى  واأ�سمى  اأكرب  لنها  به 
كنت  اعتقايل  فرتة  طيلة  احمد  وقال   . كلمات 
اكتب الأ�سعار اأبيات قد يعجز من خارج ال�سجن 
لكن يف و�سف �رضيكة حياتي وفاء، قد  كتابتها 
�سوى  ي�سفها  ما  اأجد  فال  الكتابه  عن  عجزت 
 ... حريتي  نلت  بها  فبارتباطي  احلريه  اأنها 
وهنا   .. وقوتي  طاقتي  وم�سدر  حريتي  وفاء 
اليام  وخالل  ارتباطي،  عن  بالكالم  �ساأكتفي 
القادمه �ستكون يل ق�سيده حتمل بحروفها كمية 
امل�ساعر النبيله التي جمعتنا ق�سيده بعنوان نلت 

حريتي ...
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حاورته: عي�شة ق

بد�ية ما هي �أخبار 
كمال بوجنان؟

الطاقم  رفقة  العمل  با�رشت 
بلوزداد  �شباب  لفريق  الفني 
طلب  بعدما  وذلك  اأ�شبوع  منذ 
القادر  عبد  املدرب  مني 
للإ�رشاف  به  االلتحاق  عمراين 
للعبني،  البدين  التح�شري  على 
الفريق البلوزدادي له تاريخ كبري 
ال  رفقته،  التواجد  يل  و�رشف 
يتواجد  التي  الو�شعية  ي�شتحق 

عليها وي�شتحق مكانة اأف�شل.

�نت�شر حديث يف 
�لأيام �لأخرية حول 
وقوع م�شاكل بينك 

و�ملدرب �ملغربي 
�لطاو�شي �أثرت 

على �لفريق بال�شلب 
و�أنكما مل تكونا 

تتفقان، ما هو ردك؟

من  الوكيل  ونعم  اهلل  ح�شبي 
مثل  اأطلق  الذي  ال�شخ�ص 
ال  والتي  الكاذبة  االأخبار  هذه 
اأ�شا�ص لها من ال�شحة، ال اأملك 
ومل  الطاو�شي  مع  م�شكل  اأي 
تعرت�شني عراقيل اأو م�شاكل من 
العمل  فرتة  خلل  القبيل  هذا 
التي ق�شيتها رفقة وفاق �شطيف 
الفني  الطاقم  اأع�شاء  مع  �شواء 
املدرب  واالإدارة،  اللعبني  اأو 
الرد  له  يكون  �شوف  الطاو�شي 
العاري  الكلم  هذا  حول  بدوره 
من ال�شحة، والذي كانت علقتي 
الأنه يف مقام  اأخوية  به والزالت 
اأن  اأخي االأكرب وع�رشة ال ميكن 
معها  م�شاكل  اأفتعل  اأو  اأخونها 
خا�شة واأنني كنت ملزما له يف 
�شيمي  من  ولي�ص  التنقلت  كل 
الذي  ال�شخ�ص  على  اأنقلب  اأن 
ميد يل يد امل�شاعدة، الطاو�شي 
عن  الرحيل  قبل  �شكره  قدم 

الوفاق اإىل جميع اأع�شاء الطاقم 
الذين  واللعبني  واالإدارة  الفني 
عمله،  فرتة  خلل  �شاعدوه 
افتعال  اأراد  الذي  االإن�شان 
م�شكل يل مع الطاو�شي عمدا ال 

اأقول له �شوى ربي وكيلك.
 

وكيف كانت عالقتك 
رفقة باقي �أع�شاء 

�لطاقم �لفني 
للوفاق؟

علقتي جيدة باجلميع، والزلت 
مع  يوميا  تقريبا  توا�شل  على 
اأعتربه  الذي  دري�ص  بن  ر�شا 
اأنني  جانب  اإىل  اأخي،  مقام  يف 
من  والدعم  امل�شاندة  وجدت 
الطاقم  اأع�شاء  بقية  طرف 
ن�رش  اأو  عبا�شن  �شواء  الفني 
االأ�شماء،  وبقية  �شادي  الدين 
التي  االأقاويل  م�شدقا  ل�شت 
ح�شة  يف  واحلديث  تداولها  مت 
مفربكة  خلفات  عن  تلفزيونية 
الفتنة،  اإحداث  اإىل  تهدف 
�شاندتني  االإدارة  اأن  هلل  احلمد 
ووقفت بجانبي يف �شورة ر�شيد 
جرودي الذي كذب تلك االأخبار 
يف  ح�شابه  على  من�شور  عرب 
االأخ  نعم  الطاو�شي  الفاي�شبوك، 
اخلري  اأن�شى  ولن  يل  بالن�شبة 
الذي قدمه يل و�شمريي مرتاح 

من هذا اجلانب واأ�شيف �شيئا

تف�شل..

اإدارة  لدى  دعمني  الطاو�شي 
بلوزداد  �شباب  احلايل  فريقي 
بي  اأو�شاهم  اأين  بهم  وات�شل 
ا�شاد  حيث  عمراين  اإىل  وتكلم 
يريدين معه  كان  اأنه  واأخربه  بي 
تعلق  عندما  لكن  املغرب  يف 
ملنحه  دعمني  بلوزداد  ب�شباب 

يد امل�شاعدة.

هل �شعرت باأن بع�ض 
�لالعبني �أحاكو� فعال 

موؤ�مرة �شد �ملدرب 

�لطاو�شي من �أجل 
دفعه �إىل �لرحيل 

ورمي �ملن�شفة؟

اإقدام  حول  احلكم  ميكنني  ال 
ينت�رش  مثلما  مبوؤامرة  اللعبني 
االأمر  ما يف  كل  اأن  اإال  احلديث 
باالإدارة  جمعنا  اجتماع  اآخر  اأن 
من  نقاط  �شبع  بح�شد  طالبتنا 
ف�شلنا  اأننا  اإال  مباريات  ثلث 
يف  يحدث  اأمر  وهو  املهمة  يف 
علوما  لي�شت  التي  القدم  كرة 
معه  عملنا  فريقا  تركنا  دقيقة، 
والدليل  واحرتافية،  باإخل�ص 
اجلديد  للمدرب  تركت  انني 
خلله  �رشحت  تقريرا  زكري 
العمل  حول  التفا�شيل  جميع 
الذي قمت به على مدار �شهرين 
وذلك  الطاو�شي،  من  بطلب 
للطاقم  العمل  ت�شهيل  اأجل  من 
وتلقيت  يخلفنا،  الذي  اجلديد 
على  �شكرين  زكري  من  ات�شاال 
والتقرير  قدمته  الذي  العمل 

الذي تركته له.

كيف ت�شري �أمورك 
مع فريقك �جلديد 
�شباب بلوزد�د وهل 

توؤمنون باإمكانية 
�إنقاذه من �ل�شقوط؟

�شعبة  مرحلة  عرف  الفريق 
جميء  ومنذ  املو�شم  بداية  يف 
االأمور  اأخذت  مدار  جممع 
التنظيمي،  اجلانب  من  تتح�شن 
م�شتحيلة  لي�شت  مهمتنا  االآن 
لكنها  ال�شقوط  من  اإنقاذه  يف 
�شعبة بالتاأكيد، نحن نعمل بجد 
ونقدم عمل جماعيا بني اجلميع 
حديثنا  االأهم،  حتقيق  اأجل  من 
تقدمي  مرة  كل  يف  اللعبني  مع 
االأف�شل وهم ال يدخرون جمهودا 
من اأجل م�شاعفة اجلهود الأنهم 
تقع  امليداين  العمل  اأن  يدركون 
مبا  وواعون  عليه  م�شوؤوليته 
من  الثاين  الن�شف  يف  ينتظرهم 

املو�شم الكروي احلايل.

.     الطاو�سي زكاين لدى عمراين وتركت تقريرا لزكريعالقتي جيدة بالطاو�سي وح�سبي اهلل ونعم الوكيل فيمن رّوج للفتنةكمال بوجنان �ملح�شر �لبدين ل�شباب بلوزد�د يف حو�ر للو�شط
��شتغرب �ملح�شر �لبدين كمال بوجنان من �لأخبار �لتي ربط وجود خالفات جتمعه 

و�ملدرب �ملغربي ر�شيد �لطاو�شي �لذي عمل رفقة طاقمه �لفني مع فريقه �ل�شابق وفاق 
�شطيف، حيث �عترب �أن �لأطر�ف �لتي تتناقال هذ� �لكالم تبحث �إثارة �لفتنة ل غري 

و�شدد �أن عالقته بالطاو�شي ر�ئعة خا�شة و�أنه يف مقام �شقيقه �لأكرب ول ميكنه �أن 
ينكر �جلميل �لذي قدمه له طيلة فرتة �لعمل �لتي جمعتهما ولز�ل على تو��شل معه، 

م�شيفا �ن �لعالقة كانت ر�ئعة بني جميع �أع�شاء �لطاقم �لفني وغياب �لنتائج دفع 
لنتهاء مهامهم مع �لوفاق

�لأن�شار يدعمون 
�لت�شكيلة للفوز �أمام 

فايري�ض �لأوغندي

الفان يقود اأول 
ح�سة تدريبية 

لل�سيا�سي يف 
غياب 5 العبني

الفان  ديني�ص  املدرب  اأ�رشف 
على اأول ح�شة تدريبية لفريقه 
ق�شنطينة  �شباب  اجلديد 
اأول  اأم�شية  جرت  كانت  والتي 
التي  للمقابلة  ا�شتعدادا  اأم�ص 
اأمام  املقبل  اجلمعة  تنتظره 
نادي فايري�ص االأوغندي وذلك 
الدور  ذهاب  مباراة  �شمن 
مناف�شة  من  ع�رش  ال�شاد�ص 
اأين  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
ملعب  على  املقابلة  جتري 
بق�شنطينة،  حملوي  ال�شهيد 
على  الفرن�شي  املدرب  واأقدم 
اأ�شباله  حت�شري  يف  ال�رشوع 
املقبل  اجلمعة  ملباراة 
اأجل  من  النواحي  كافة  من 
ت�شاهم  ايجابية  نتيجة  حتقيق 
ت�شكيلة  مهمة  ت�شهيل  يف 
غامبيا  اإىل  للتنقل  »ال�شيا�شي« 
وخو�ص مباراة االإياب يف راحة 
وموا�شلة امل�شوار نحو التاأهل 
املناف�شة  جمموعات  دور  اإىل 
هدفا  �شطرته  مثلما  القارية 
وكانت  ق�شنطينة،  �شباب  اإدارة 
من  الفان  اأمام  الفر�شة 
املجموعة  اإىل  التعرف  اجل 
اجلدي  العمل  يف  واالنطلق 
باأر�ص  التحق  كان  بعدما 
الوطن ال�شبت املن�رشم واأنهى 
عرب  النادي  اإدارة  مع  تعاقده 
للنطلق  العقد  على  التوقيع 
ر�شميا يف املهام. يف املقابل، 
التدريبية  احل�شة  �شهدت 
امل�شاعد  املدرب  غياب 
م�شاعدا  عمل  الذي  اأعراب 
للمجرب  الفني  اطلقم  يف 
القادر عمراين  امل�شتقيل عبد 
قيادة  مهمة  اإليه  توكل  اأن  قبل 
موؤقت  ب�شكل  الفنية  العار�شة 
و�شوف  عمراين  رحيل  بعد 
الطاقم  رفقة  مهامه  يوا�شل 
امل�شوؤول  جانب  اإىل  الفني 
ال�شبانية  الفئات  على  ال�شابق 
اإىل  الفرن�شي،  لوهافر  لنادي 
احل�شة  عرف  ذلك  جانب 
التدريبية ت�شجيل غياب خم�شة 
ويتعلق  اأطوارها  عن  العبني 
عبيد  الثنائي  من  بكل  االأمر 
كل  اإىل  باالإ�شافة  و�شاحلي 
بلمختار واملغرتب  من خذير، 
اإىل  ح�رشوا  الذي  زيتوين 
ومل  املدين  بالزي  امللعب 

يخو�شوا التدريبات.
وكان االأن�شار حا�رشون يف اأول 
ح�شة تدريبية للفان من اأجل 
ت�شجيعه لت�شجيل بداية موفقة 
اجل�شور  عا�شمة  فريق  مع 
تقدمي  جانب  اإىل  املعلقة، 
احلار�ص  رفقاء  اإىل  الدعم 
من  رحماين  الدين  �شم�ص 
هذا  مريح  فوز  حتقيق  اأجل 

اجلمعة. 
عي�شة ق.

 بعد �ل�شتماع �إىل �أقو�له
 عقب ثبوت تناوله �ملن�شطات

اإق�ساء احلار�س قحة 6 
اأ�سهر منها 3 غري نافذة

التابعة  االن�شباط  جلنة  عاقبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
وليد  ب�شكرة  احتاد  فريق  حار�ص 
اأي  ممار�شة  عن  باالإيقاف  قحة 
اأ�شهر  �شتة  ملدة  كروي  ن�شاط 
منها ثلثة غري نافذة ب�شبب تناول 
اللجنة  قرار  وجاء  املن�شطات، 
عقب اال�شتماع اإىل اأقوال احلار�ص 
الرابطة  مقر  اإىل  ح�رش  الذي 
النادي  وطبيب  مبحاميه  مرفقا 
اأجل الدفاع عن نف�شه وتربير  من 
العثور  مت  التي  املن�شطة  املادة 
عليها يف العينة التي مت اأخذها منه 
املن�شطات  فح�ص  عملية  خلل 
فريقه  مباراة  عقب  اأجراها  التي 
اأمام �رشيع غليزان حت�شبا للجولة 
13 من الرابطة املحرتفة الثانية، 
والتي جاءت نتائجها ايجابية وهو 
احلار�ص  توقف  اللجنة   جعل  ما 

اأول  حت�شم  اأن  قبل  موؤقتة  ب�شفة 
اللعب  اأم�ص يف ملفه وتق�شيه من 
اأخذها  عقب  نافذة،  اأ�شهر  ثلثة 
التي  التربيرات  االعتبار  بعني 
قدمها والتي اأقنعت اأع�شاء اللجنة 
بعدما دافع املعني عن نف�شه واأكد 
تعمدا  من�شطة  مادة  تناوله  عدم 
دواء  اأخذ  اأنه  االأمر  يف  ما  وكل 
كان  التي  الربد  نزلة  من  للعلج 
ميلك  انه  العلم  دونه  منها  يعاين 

مادة من�شطة.
عن  بعيدا  اللعب  و�شيكون 
الزيبان ملدة  اأبناء  �شفوف فريقه 
ي�شجل  لن  اأين  مقبلة  اأ�شهر  ثلثة 
�شوى  امليادين جمددا  اإىل  عودته 
املقبل  مار�ص  �شهر  من  ابتداء 
املو�شم  من  تبقى  ما  ملوا�شلة 

الكروي احلايل.
ع.ق.

 �شمن م�شابقة �لعدو �لريفي 
�لتي جرت يف وهر�ن

الناحية الع�سكرية االأوىل يتوج 
بالبطولة الوطنية الع�سكرية

توج فريق الناحية الع�شكرية االأوىل 
الوطنية  بالبطولة  الفرق  ح�شب 
ذكور  الريفي  للعدو  الع�شكرية 
مناف�شاتها  اختتمت  التي  واإناث  
م�شاء اأول اأم�ص باملركب الريا�شي 
بالناحية  الع�شكري  اجلهوي 
وقد  بوهران،  الثانية  الع�شكرية 
ال�شباق  يف  الثانية  املرتبة  عادت 
اآالف م لقيادة القوات  الطويل 10 
الع�شكرية  بالناحية  الربية متبوعة 
الق�شري  ال�شباق  ويف  اخلام�شة، 
املمتد على م�شافة 5 اآالف م ذكور 
فريق  حت�شل  فقد  الفرق  ح�شب 
على  اجلمهوري  احلر�ص  قيادة 
الناحية  فريق  يليه  االأوىل  املرتبة 
الناحية  ثم  الثالثة  الع�شكرية 
عادت  فيما  الثانية  الع�شكرية 
املرتبة االأوىل يف ال�شباق الق�شري 
لفريق  اإناث  م   4000 م�شافة  على 
متبوعا  البحرية  القوات  قيادة 

بفريق قيادة الدرك الوطني.

بالناحية  اجلو  قائد  اأ�رشف  وقد 
عبد  العميد  الثانية  الع�شكرية 
اللواء قائد  با�شم  الكرمي دواي�شية 
على  الثانية  الع�شكرية  الناحية 
الوطنية  البطولة  اختتام  مرا�شيم 
و  ذكور  الريفي  للعدو  الع�شكرية 
دواي�شية  العميد  واعترب  اإناث، 
هذه  اأن  االختتامية  كلمته  يف 
و  دوريا  تقام  التي  التظاهرات 
لرتقية  �شانحة  فر�شة  بانتظام 
الريا�شة الع�شكرية وتقوية الروابط 
بني اأفراد القوات امل�شلحة وتلعب 
اأي�شا دورا فعاال يف تقوية الطاقة 
الأفراد  القتالية  والقدرات  البدنية 
يف  �شارك  فقد  للتذكري  جي�شنا. 
هذه البطولة املقامة بال�شانيا 150 
عداء وعداءة ميثلون 17 فريقا من 
النواحي الع�شكرية ال�شت وخمتلف 
القيادات ووحدات اجلي�ص الوطني 

ال�شعبي.
وكالت 
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عي�شة ق.

�آخر  �لعا�صمي  �لنادي  وغادر 
هذ�  يخو�صها  خارجية  مناف�صة 
ربع  من  �أق�صي  بعدما  �ملو�صم 
نهائي كاأ�س �لكاف �مام �مل�رصي 
تبقى  فيما  ليكتفي  �لبور�صعيدي، 
�لتناف�س  من �ملو�صم �حلايل على 
�لتتويج حمليا من خالل  �أجل  من 
�لبطولة  يف  �لأوىل  �لأدو�ر  لعب 
وهو  �جلمهورية،  وكاأ�س  �لوطنية 
�لذي توج باللقب �ل�صتوي ويت�صدر 
جدول ترتيب �لبطولة، وكان لعبو 
�لإحتاد �لأقرب �إىل �إحر�ز تاأ�صرية 
من  �ملو�يل  �لدور  �إىل  �لتاأهل 
كان  فريق  �أمام  �لعربية  �ملناف�صة 
�أن �لت�صاهل �لذي  �إل  يف �ملتناول 
ميز لعب عنا�رص �خلط �لهجومي 
بالدرجة �لأوىل فّوت على �لت�صكيلة 
عديدة  �أهد�ف  ت�صجيل  فر�صة 

�حلربة  ر�أ�س  طريق  عن  خا�صة 
�أمني حامية �لذي كان جنم �للقاء 
�لكر�ت  من خالل  �لتاأهل  بتفويته 
�لعديدة �لتي �صيعها �أمام �ل�صباك 
�لثمينة  �لفر�صة  �إثرها  على  �صّيع 
من �أجل مو��صلة خو�س �ملناف�صة 
و�لأكيد  زمالئه.  على  �لعربية 
�لرحمان  عبد  �لالعب  رفقاء  �أن 
�ملقابلة  رجل  كان  �لذي  مزيان 
�لهدفني  متريرتي  منحه  عرب 
�صيتة  �لثنائي  �صجلهما  �للذين 
�لرتكيز   ي�صوبون  �صوف  وعرجي 
�لتتويج  من�صة  غلى  �لعودة  على 
يف  عنها  يغيبون  و�لتي  جمدد� 
�آخر  �أحرزو�  بعدما  �آخر مو�صمني 
لقب للبطولة �لوطنية و�لذي يعود 
�إىل �ملو�صم �لكروي 2016/2015، 
جمهود�تهم  ي�صاعفون  و�صوف 
�لغفرية  �إفر�ح �جلماهري  �جل  من 
للفريق و�لتي �أكدت وفائها للنادي 

�إىل  �لكبري  تنقلها  خاللها  من 
خلف  و�لتو�جد  جويلية   5 ملعب 
حظو�  �أين  �ملدرجات  من  �لنادي 
�للقاء  نهاية  عقب  بالت�صفيق 
تقدمي  بعد  �لإق�صاء  مر�رة  رغم 

�لت�صكيلة مبار�ة يف �مل�صتوى.
تيريي  �ملدرب  على  ويعاب 
فروجي �لوقوع يف �أخطاء فنية من 
يف  �أحدثها  �لتي  �لتغيري�ت  خالل 
�ل�صوط �لثاين وهو �لذي �أ�رّص على 
�مليد�ن  �أر�صية  على  حامية  ترك 
�ملو�جهة  �أطو�ر  كامل  ملو��صلة 
يف  يكن  ومل  جانبا  مر  �أنه  رغم 
عرجي  باإخر�ج  قام  بينما  يومه، 
�لذي كان من بني �أح�صن �لعنا�رص 

على �مل�صتطيل �لأخ�رص.

علي حد�د �جتمع �أم�س 
ب�شر�ر

 
علي  �لعا�صمة  �حتاد  مالك  طالب 
حد�د �جتماعا عاجال �أم�س رفقة 
�حلكيم  عبد  �لريا�صي  �ملدير 
تك�صف  مل  و�إن  و�لذي  �رص�ر 
�إىل  للتطرق  كان  �أنه  �إل  حماوره 
بعد  �لنادي  به  مير  �لذي  �لو�صع 
�لإق�صاء من ثاين مناف�صة خارجية 
�إىل  �ملو�صم،  هذ�  �لنادي  يودعها 
فر�صة  كان  �لجتماع  �ن  جانب 
�لأحد�ث  غلى  �لتطرق  �أجل  من 
�لفريق  يف  وقعت  �لتي  �لخرية 
غري  للم�صاكل  بالن�صبة  خا�صة 
بع�س  فيها  وقع  �لتي  �لن�صباطية 
فاروق  �لالعب  وق�صية  �لالعبون 
�صافعي و�ملدرب فروجي، وينتظر 
قر�ر�ت  �لجتماع  يعرف  �ن 
�لثاين من  للن�صف  حا�صمة حت�صبا 

�ملو�صم �لكروي �حلايل.

ح�مية �شنع �حلدث وفروجي يعرتف ب�خلط�أ

لعنة املناف�صة اخلارجية توا�صل مطاردة احتاد العا�صمة
وّدع فريق �حت�د �لع��شمة �لبطولة �لعربية للأندية رغم �لفوز �لذي �شجله �أم�م �ملريخ �ل�شود�ين يف �ملب�ر�ة �لتي جمعت 

�لفريقني م�ش�ء �أول �أم�س حل�ش�ب �إي�ب �لدور ثمن �لنه�ئي من �لبطولة �لعربية للندية، حيث مل ي�شفع �النت�ش�ر 
بهدفني دون رد لت�شكيلة »�شو�شط�رة« من �جل بلوغ �لدور ربع �لنه�ئي وذلك بعد �لهزمية �لتي تكبده� يف �لذه�ب 

برب�عية لهدف، جعلته م�شطر� للفوز بف�رق ثلثة �أهد�ف من �أجل �لت�أهل �إال �أن ذلك مل يحدث

العب �وملبيك ليون يك�شف رغبته يف �للعب 
حتت قي�دة غو�رديوال

بن زمية يدعم عوار الختيار
 اللعب للخ�صر

انطالق البطولة الوطنية 
الع�صكرية للكرة الطائرة

�جلن�صية  مزدوج  �لالعب  يجد 
من  ودعما  م�صاندة  عو�ر  ح�صام 
�جلز�ئرية  �لأ�صول  ذو  �لالعب 
�ختيار  �أجل  من  زمية  بن  كرمي 
�ملنتخب  �ألو�ن  على  �لدفاع 
�لوطني يف ظل �ملناف�صة �ل�صديدة 
�لتي يجدها من طرف �ملنتخب 
�لفاعلني  ي�رص  �لذي  �لفرن�صي 
دفعه  على  �لفرن�صية  �لكرة  يف 
�ملدرب  ت�صكيلة  �ألو�ن  حمل  �إىل 
مقدمتهم  يف  دي�صان  ديدييه 
رئي�س ناديه �وملبيك ليون مي�صال 
 10 »لو  �صحيفة  وك�صفت  �أول�س، 
لعب  يدعم  زمية  بن  �أن  �صبور« 
مع  �للعب  �ختيار  �أجل  من  ليون 
ويعود  �لأجد�د،  بلد  �جلز�ئر 
�ل�صبب �إىل �مل�صاكل �لتي و�جهت 
يف  �ل�صباين  مدريد  ريال  جنم 
وهو  »�لديوك«  ت�صكيلة  �صفوف 
خو�س  من  �إق�صائه  مت  �لذي 
لالأمم  �أوروبا  كاأ�س  مناف�صتي 

وكاأ�س �لعامل.
�ملقابل، عرب عو�ر عن رغبة  يف 

قيادة  حتت  �للعب  يف  كبرية 
�ملدرب �ل�صباين بيب غو�رديول 
له  كان  �أين  �لأيام  من  يوم  يف 
�ملديح، و�عتربه �ف�صل �ملدربني 
�للعب  يف  يحلم  �لذي  �لعامل  يف 
ميلك  و�أنه  خا�صة  �إ�رص�فه  حتت 
�مل�صابهة  �لكروية  �لنظرة  نف�س 
عو�ر  و�أ�صاد  �لكتالوين،  للمدرب 
نقلتها  �إعالمية  ت�رصيحات  يف 
�ل�صحافة �لفرن�صية بطريقة عمل 
بها  �إعجابه  عن  وعرب  غو�رديول 
تطبيق  على  يعمل  و�أنه  خا�صة 
�لقدم �حلديثة،  كرة  لعب  طريقة 
قريبا  ليون  نادي  خريج  و�أ�صحى 
مان�ص�صرت  بت�صكيلة  �للتحاق  من 
�إىل  و�للعب  �لجنليزي  �صيتي 
حمرز  ريا�س  مو�طنه  جانب 
�إعجاب  نال  بعدما  خا�صة 
�ملبار�ة  تاألقه يف  بعد  غو�رديول 
�لفريقني �صمن دور  �لتي جمعت 
جمموعات ر�بطة �أبطال �أوروبا.
عي�شة ق.

�أعطيت يوم �لثنني �ملا�صي �إ�صارة 
�نطالق مناف�صات �ملرحلة �لأوىل 
�لع�صكرية  �لوطنية  �لبطولة  من 
�لريا�صي  باملركب  �لطائرة  للكرة 
�لع�صكرية  للناحية  �جلهوي 
�خلام�صة بق�صنطينة، و�أو�صح مدير 
�ملركب �لريا�صي �جلهوي للناحية 
طاهر  �لر�ئد  �خلام�صة  �لع�صكرية 
كر��س باأن 8 فرق ت�صارك يف هذه 
�لدورة �لأوىل من �لبطولة �لوطنية 
م�صري�  �لطائرة  للكرة  �لع�صكرية 
�ملناطق  �لفرق متثل  هذه  �أن  �إىل 
�جلهوية �ل�صت بالوطن �إ�صافة �إىل 
�لوطني  �لدرك  قيادة  ت�صكيالت 
�ملعتمدية  تقنيات  ومدر�صة 

للناحية �لع�صكرية �لأوىل.
�لأوىل  �ملرحلة  هذه  و�صتتو��صل 
�لتي و�صف م�صتو�ها  �لبطولة  من 
�لفتتاحي  �ليوم  خالل  �لفني 
عديد  طرف  من  باملتو�صط 
�ملالحظني �إىل غاية يوم �لأربعاء، 
و�صتتبع مبرحلة ثانية �صهر فيفري 
�صهر  يف  ثالثة  مرحلة  ثم  �ملقبل 
�أفريل �صيتم تنظيمها يف �أماكن مل 
يتم حتديدها بعد، ويف ختام هذه 
�أربعة  �صتتاأهل  �لثالث  �ملر�حل 
فرق حيث �صت�صمح �لدورة �لأخرية 
ما  ح�صب  �جلز�ئر  بطل  بتحديد 

�أو�صحه �ملنظمون.
وك�الت

�ش�رك �أم�س يف م�شرية جممع �شفيت�ل ببج�ية

 مالل يعد بت�صوية ديون 
�صبيبة القبائل

وعد رئي�س فريق 
�لقبائل  �صبيبة 
مالل  �رصيف 
�جلهود  ببذل 
ت�صوية  �جل  من 
�لعالقة  �لديون 
�لفريق  على 
لعبيها  نحو 
�أجل  من  �ل�صابقني 
�لعقوبة  جتاوز 

جلنة  �صلطتها  �لتي 
يتعلق  فيما  �لأندية  على  �لن�صباط 
�لذي ينطبق  �لأمر  بحرمان من متلك ديونا تتجاوز مليار �صنتيم وهو 

على �لنادي �لقبائلي و�لذي يتو�جد �صمن قائمة �لأندية 19 �لتي متثل 

�لأندية �ملحرتفة بر�بطتيها �لأوىل و�لثانية �ملمنوعة من �ل�صتقد�مات 

وعدم منح �إجاز�ت لعبيها �جلدد حت�صبا للمركاتو �ل�صتوي �حلايل، ولهذ� 

�ملنازعات  رفعو� دعاوى على م�صتوى جلنة  �صتة لعبني  فاإن  �لغر�س 

�أمو�لهم �لتي  لالحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم من �أجل �حل�صول على 

مل  و�لتي  �لعالقة  �ملالية  م�صتحقاتهم  متثل  و�لتي  للغد�رة  بها  يدينون 

يطو،  بولطيف،  ع�صلة،  �حلار�س  من  بكل  �لأمر  ويتعلق  بعدن  يتلقوها 

رفقة  مالل  �لرئي�س  �صجل  �أخرى،  جهة  وجر�ر.من  ر�صو�ين  فرحاين، 

�لناطق �لر�صمي للكناري ميلود عيبود تو�جده يف �مل�صرية �لتي قام بها 

عمال �رصكة �صفيتال �ململوكة لرجل �لأعمال ي�صعد ربر�ب وجرت يف 

مدينة بجاية من �أجل �ملطالبة برفع تعطيل �مل�صاريع �خلا�صة بال�رصكة 
وفتح جمال �ل�صتثمار لها يف �أر�س �لوطن.

عي�شة ق.

�ملغرتب مزغر�ين يجري �لتدريب�ت
 دون �لتوقيع على �لعقد

�صباب بلوزداد يالقي رائد 
القبة وديا اليوم

يجري فريق �صباب بلوزد�د ثاين مبار�ة ودية �صمنا لرتب�س 
�لفندقة  مركز  م�صتوى  على  يجريه  �لذي  �لتح�صريي 
�لثاين  �لن�صف  لتح�صري  حت�صبا  �لبنيان  بعني  و�لإطعام 
برجمة  �ل�صدد  هذ�  ويف  �جلاري،  �لكروي  �ملو�صم  من 
�إد�رة �لفريق �ملبار�ة �لودية �لثانية �ليوم �أمام ر�ئد �لقبة 
�حتاد  ودية  خو�س  من  يومني  بعد  جتري  �صوف  و�لتي 
�أبناء »�لعقيبة« يف  �لبليدة و�لتي �صهدت هزمية ت�صكيلة 
�أول �متحان ودي على م�صتوى ترب�س مركز عني �لبنيان، 
�لبلوزد�دي  �لفني  للطاقم  مو�تية  �لفر�صة  �صتكون  �أين 
�لوقوف  �أجل  من  عمر�ين  �لقادر  عبد  �ملدرب  بقيادة 
للتح�صري يف  �أ�صباله حت�صبا  تو�جه  �لتي  �لنقائ�س  على 
�أف�صل �لظروف للمبار�ة �لتي تنتظر �لت�صكيلة �أمام دفاع 

تاجنانت �صمن �لدور 1/32 من كاأ�س �جلمهورية.
�حد  جتريب  �أجل  من  مو�تية  �لفر�صة  تكون  و�صوف 
�أجل  من  �لفريق  مع  يتدرب  �لذي  �لأفارقة  �لالعبني 
�لوقوف على م�صتو�ه و�لف�صل يف بقاءه مع �لتعد�د من 
بلوزد�د  �صباب  تدريبات  تعرف  ذلك  جانب  �إىل  عدمه، 
�حتاد  من  �لقادم  مزغر�ين  �ملغرتب  �ملد�فع  تو�جد 
�أن  �لعا�صمي دون  �لفريق  �لعا�صمة و�لذي يتدرلب مع 
يوقع �لعقد يف �نتظار �لف�صل يف �لأمر بني �إد�رتي �صباب 

بلوزد�د و�حتاد �لعا�صمة.
ع.ق
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�شلوك دميبلي ال يفاجئ بر�شلونة
قال اأوربانو اأورتيغا الذي عمل على مدار 7 �شنوات يف الإدارة الفنية لرب�شلونة اإن النادي 
تعاقد  عندما  دميبلي،  عثمان  للفرن�شي  الن�شباطية  بامل�شاكل  علم  على  كان  الكتالوين 
معه بداية املو�شم املا�شي من بورو�شيا دورمتوند الأملاين، م�شريا اأن البيئة املحيطة 
لل�شكرتري  كم�شاعد  يعمل  كان  الذي  اأورتيغ،  واأ�شار  الإطالق،  ت�شاعده على  ل  بالالعب 
الفني بالنادي روبرت فرنانديز، يف ت�رصيحات لراديو »Esports Cope«، اأن املخاطرة 
مطلوبة اأحيانا، ولهذا فاإن امل�شئولني يف اإدارة النادي فكروا يف اأنها فقط م�شكلة متعلقة 
ب�شغر �شن الالعب واأن الأمور �شت�شتقيم بعد ذلك، كما علق على اأن الفريق كان باإمكانه 
من  الفرن�شي  جريمان  �شان  لباري�س  انتقل  الذي  مبابي  كيليان  مع  التعاقد  فقط  لي�س 
موناكو، ولكن اأي�شا لعب اآخر وذلك قبل ال�شتقرار على ا�شتقدام الالعب �شاحب 21 

عاما.
وجاءت ت�رصيحات اأورتيغا بعدما طفت على ال�شطح اأزمة اأخرى بطلها دميبلي عندما 
تاأخر �شاعتني عن تدريبات الفريق احلد املن�رصم، واأ�شاف »يف بع�س الأحيان يتم اتخاذ 
كاأ�شا�شي مع  امل�شاركة  الالعب �شريغب يف  اإما لأن هذا  القرار وفقا لظروف عديدة، 
الفريق، اأو اأنه يبحث عن مرحلة انتقالية لفرتة ق�شرية، كما حدث مع دميبلي نف�شه عندما 
اأردنا التعاقد معه قبل عام، ولكنه رحل يف النهاية لدورمتوند«، وتطرق امل�شئول الريا�شي 
ال�شابق بالنادي الكتالوين للحديث عن النجمني الواعدين يف �شفوف اأجاك�س الهولندي 
فرينكي دي يوجن وماتيا�س دي ليخت، ملمحا اإىل �شعوبة التعاقد معهما، وقال يف هذا 

ال�شدد »املناف�شة كبرية على �شم الثنائي البي اإ�س جي ميتلك قدرات مالية هائلة«.

 روبن ال ي�شتبعد االعتزال
 بعد الرحيل عن البافاري

ل  اأنه  الأملاين  الدوري  بطل  ميونيخ  بايرن  لنادي  الهولندي  اجلناح  روبن  اأريني  ك�شف 
ي�شتبعد اعتزال اللعب نهائيا بعد تاأكيد رحيله عن فريقه يف نهاية املو�شم احلايل لدى 
عاما   35 �شيبلغ  الذي  روبن  اأكد  الأملانية  »كيكر«  ملجلة  ت�رصيحات  ويف  عقده،  انتهاء 
اأكيد«،  اأمر  »هذا  قال:  بايرن،  عن  اأ�شهر  بعد  بالرحيل  ال�شابق  اإعالنه  املقبل  جانفي 
فكرت  لقد  واحد،  يوم  يف  باتخاذها  تقوم  ل  كبرية  خطوة  هذه  تاأكيد،  »بكل  م�شيفاً: 
مل�شجعي  بالن�شبة  ل�شيما  الآن  العلن  اإىل  ظهر  القرار  لأن  بالراحة  واأ�شعر  ملياً  بالأمر 
لفريقه  الأخريتني  املباراتني  عن  غاب  وبعدما  املنا�شب«،  الوقت  اإنه  والنادي،  الفريق 
ب�شبب م�شكلة ع�شلية، قد يعود روبن اإىل �شفوف الفريق البافاري اليوم ملواجهة م�شيفه 
اأجاك�س اأم�شرتدام الهولندي علماً باأن الفريقني �شمناً بلوغ الدور ثمن النهائي يف م�شابقة 

دوري اأبطال اأوروبا.
وبداأ م�شوؤولو بايرن التخطيط ل�شخ دماء جديدة يف الفريق اعتباراً من املو�شم املقبل، 
وراأى روبن باأن الوقت منا�شب للرحيل على رغم موا�شلته تقدمي اأداء جيد، مثل تاألقه يف 
املباراة الأخرية لفريقه على ال�شعيد القاري حيث �شجل هدفني رائعني يف مرمى بنفيكا 
الربتغايل وقال »املباراة �شد بنفيكا اأكدت قدرتي على اللعب على اأعلى امل�شتويات، يف 
املقابل فاإن النادي يريد تغيري وجه الفريق واأريد التح�شري مل�شتقبلي«، وعن م�شاريعه 
يتعلق  الأمر  اللعب،  عن  اأتوقف  رمبا  كلي،  ب�شكل  وا�شحاً  لي�س  »الأمر  قال  امل�شتقبلية 
بالنتظار ومعرفة ما هي اخليارات املتاحة اأمامي«، م�شيفاً »اإذا ح�شلت على عرو�س، 

�شاأدر�شها بكل تاأكيد، لكن اإذا مل تكن مثالية فرمبا تكون النهاية«.

تيبا�س يرتاجع عن برجمة لقاء البار�شا 
وجريونا مبيامي

اإقامة مواجهة بر�شلونة وجريونا يف  اأعلنت رابطة الدوري الإ�شباين تراجعها عن فكرة 
مدينة ميامي الأمريكية بعد اعتذار كال الناديني موؤخرا، وواجهت الفكرة التي اأعلن عنها 
خافيري تيبا�س رئي�س الرابطة منذ اأ�شهر، هجوما حادا من الالعبني وم�شوؤويل الحتاد 
الإ�شباين والحتاد الدويل، وقال البيان الر�شمي للرابطة: »نريد اأن نهنئ بر�شلونة وجريونا 
على ا�شتعدادهما ليكونا الرواد لإقامة لقاءات خارج اإ�شبانيا، ومنذ اللحظة الأوىل ذكرنا 
املباراة يف  اإقامة  بعد رف�شهما ل ميكن  ولكن  املباراة تطوعي،  امل�شاركة يف  اأن  فيها 
املوعد املتفق عليه«، واأ�شاف: »نحن ناأ�شف، حيث ل ميكن اأن يكون الأمر خالف ذلك، 
وخيبة الأمل التي قد ت�شيب م�شجعينا يف الوليات املتحدة الأمريكية، ويف اأق�رص وقت 
�شنلعب مباراة ر�شمية هناك مثل البطولت الكربى الأمريكية التي تُقام خارج حدودها«، 
واختتم: »رابطة الليغا �شوف توا�شل تخطيطها لإقامة مباراة خارج اإ�شبانيا، و�شن�شتمر 
يف دعوتنا الق�شائية �شد الحتاد الإ�شباين، حيث لدينا املعلومات والأدلة باأن موقفهم 

ل يتفق مع القانون«.

دور جمموعات ر�بطة �أبطال �أوروبا

ال�شدارة هاج�س اليويف وبايرن ميونيخ
ي�شدل ال�شتار اليوم على فعاليات دور 
املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا من 
خالل 8 مباريات يف اجلولة ال�شاد�شة 
الأخرية بهذا الدور، وحت�شم مباريات 
من  الباقية  الوحيدة  البطاقة  اليوم 
الدور  هذا  من  تاأهل  بطاقة   16
باأن  علما  للبطولة،  الثاين  الدور  اإىل 
هذه  يف  الأخرى  الثماين  املباريات 
اأخرى،  بطاقات   3 �شتح�شم  اجلولة 
من  الأوىل  اخلم�س  اجلولت  وكانت 
فريقا   12 تاأهل  ح�شمت  الدور  هذا 
وي�شتعل  للبطولة،  الثاين  الدور  اإىل 
ال�رصاع بني ليون الفرن�شي و�شاختار 

دونيت�شك الأوكراين على بطاقة التاأهل الثانية من املجموعة ال�شاد�شة اإىل الدور الثاين، بعدما خطف مان�ش�شرت �شيتي بطاقة 
نقاط  و5  لليون  نقاط   7 نقاط مقابل   10 بر�شيد  �شيتي املجموعة  مان�ش�شرت  ويت�شدر  الأوىل من هذه املجموعات،  التاأهل 
ل�شاختار و3 نقاط لفريق هوفنهامي الأملاين، ويحتاج مان�ش�شرت �شيتي اإىل نقطة التعادل فقط من مباراته اأمام هوفنهامي لي�شمن 
�شدارة املجموعة بغ�س النظر عن نتيجة املباراة الأخرية يف املجموعة بني �شاختار وليون، وقد ل يحتاج مان�ش�شرت �شيتي 
لهذه النقطة اأي�شا حال ف�شل ليون يف الفوز على م�شيفه �شاختار يف املباراة التي نقلت للعا�شمة الأوكرانية كييف ب�شبب الو�شع 
ال�شيا�شي الراهن يف اأوكرانيا، ويحتاج ليون اإىل نقطة التعادل لريافق مان�ش�شرت �شيتي اإىل الدور الثاين ويكمل عقد الدور ثمن 

النهائي بالبطولة، فيما لن يكون اأمام �شاختار �شوى الفوز اإذا اأراد التاأهل.
�شدارة  يف  البقاء  لي�شمن  اأجاك�س  م�شيفه  اأمام  التعادل  نقطة  اإىل  الأملاين  ميونخ  بايرن  يحتاج  اخلام�شة،  املجموعة  ويف 
املجموعة فيما يحتاج الفريق الهولندي للفوز من اأجل انتزاع ال�شدارة، يف املباراة الثانية باملجموعة يلتقي بنفيكا الربتغايل 
الذي �شمن املركز الثالث والنتقال اإىل الدور ال�شاد�س ع�رص بالدوري الأوروبي مع اآيك اأثينا اليوناين بدون ر�شيد الذي يبحث 
عن اأي نقطة يف هذه املباراة حلفظ ماء الوجه بعدما ودع البطولة ر�شميا. ويف املجموعة الثامنة، يركز جوفنتو�س الإيطايل 
بقيادة مديره الفني ما�شيمليانو األيغري على الحتفاظ ب�شدارة املجموعة التي يحتلها حاليا بر�شيد 12 نقطة مقابل 10 نقاط 
ملان�ش�شرت يونايتد الإجنليزي و5 نقاط لفالن�شيا الإ�شباين الذي �شمن املركز الثالث والنتقال مل�شابقة الدوري الأوروبي ونقطة 
واحدة لياجن بويز ال�شوي�رصي، ويحل جوفنتو�س �شيفا على ياجن بويز فيما يحل مان�ش�شرت يونايتد �شيفا على فالن�شيا، واإذا مل 
فالن�شيا. ويف املجموعة  الفوز على  انتزاع �شدارة املجموعة من خالل  يونايتد  ي�شتطيع مان�ش�شرت  الفوز  يحقق جوفنتو�س 
ال�شابعة، يختتم ريال مدريد حامل لقب البطولة م�شريته يف دور املجموعات مبواجهة �شي�شكا مو�شكو الرو�شي، فيما يحل روما 
الإيطايل �شيفا على فيكتوريا بلزن الت�شيكي، وح�شم الريال �شدارة املجموعة ل�شاحله حيث يت�شدر الريال املجموعة بر�شيد 

12 نقطة مقابل 9 نقاط لروما الذي �شمن املركز الثاين و4 نقاط لكل من �شي�شكا مو�شكو وفيكتوريا بلزن.

تقام مناف�شات كاأ�س العامل لالأندية بالإمارات ابتداء من اليوم 
وتتوا�شل اإىل 22 دي�شمرب اجلاري، وقد �شهدت بع�س الأندية 
امل�شاركة يف البطولة رحيل عدد من جنومها ب�شكل مفاجئ 
خالل النتقالت ال�شيفية املا�شية، حيث خ�رصهم املونديال 

ون�شتعر�س اأبرز لعبني منهم

كري�ستيانو رونالدو

اأعلن الربتغايل رحيله عن ريال  يف مفاجاأة من العيار الثقيل 
بقمي�س  التاألق  من  �شنوات   9 بعد  جوفنتو�س،  اإىل  مدريد 
امللكي، وقاد »الدون« املريينغي« لتحقيق لقب دوري الأبطال 
�شيغيب  لكنه  التوايل يف املو�شم املا�شي،  الثالثة على  للمرة 
اأرقامه  من  عدًدا  ميلك  الذي  املونديال  يف  امل�شاركة  عن 
القيا�شية، فهو الهداف التاريخي للبطولة بر�شيد 7 اأهداف، 

هذه  ت�شهد  ورمبا  باللقب،  تتويًجا  الالعبني  اأكرث  اأنه  كما 
الن�شخة ك�رص بع�س اأرقام رونالدو يف ظل �شعي ريال مدريد 

للتتويج باللقب الرابع يف تاريخه.

مار�سيلو �سار�ت�سي

رحل الأوروغواياين مار�شيلو �شارات�شي الظهري الأي�رص ال�شابق لريفر 
بليت الأرجنتيني ال�شيف املا�شي، اإىل �شفوف ليبزيج الأملاين يف 
�شفقة بلغت قيمتها 10.8 مليون اإ�شرتليني، وو�شل ريفر بليت لنهائي 
غرميه  ح�شاب  على  باللقب  التتويج  يف  وجنح  ليربتادوري�س  كاأ�س 
التقليدي بوكا جونيورز، لي�شمن مكانه يف مونديال الأندية، وكانت 
البطولة مبثابة فر�شة مميزة ل�شارات�شي لإظهار قدراته ل�شيما اأنه 
�شاب �شغري 20 عاما وقد تر�شح جلائزة اأف�شل لعب �شاب يف اأوروبا 

موؤخًرا التي تقدمها �شحيفة »توتو �شبورت« الإيطالية.   

مونديال االأندية يخ�شر كري�شتيانو و�شارات�شي

�شيميوين يتهم جماهري الريال بالربود
برودة، ال�شيناريو كان رائعا يف اأر�س امللعب«، واختتم مازحا: »هذه هي املرة الأوىل التي اآتي فيها اإىل الربنابيو بدون اأي من قبل، لأنهم لي�شوا جماهري حارة مثل اأتلتيكو مدريد اأو اأتلتيك بيلباو اأو اإ�شبيلية«، واأ�شاف: »جماهري ريال مدريد اأكرث ت�رصيحات نقلتها �شحيفة »�شبورت« الكتالونية: »بالن�شبة جلماهري ريال مدريد فالأمر خمتلف، فهم مل يعي�شوا هذه الأجواء اإياب نهائي كاأ�س ليربتادوري�س بني ريفر بليت وبوكا جونيورز يف معقل امللكي »�شانتياغو برنابيو«، وقال �شيميوين خالل اتهم دييغو �شيميوين املدير الفني لأتلتيكو مدريد جماهري اجلار اللدود ريال مدريد بالربود، جاء ذلك عقب ح�شوره مباراة 

�شغط«.
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ر�ؤى

مع تطور الفرد يتقدم املجتمع، �حني يتطور الب�سر يف املجتمعات يرتقي الوعي اجلمعي، �ي�سبح اأكرث متا�سكًا �تناغما، �هو ما يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل ت�سذيب املجتمع من امليول �ال�سلوك 
ال�سلبي. اإذن هي حركة جمتمعية �اعية متفاعلة مع ذاتها يف االآخر، �مع االآخر يف ذاتها، يف حركة م�ستمرة لرتاكم معريف يحقق مزيداً من الوعي. هذا امل�سار املتوا�سل ما هو اإال م�ساهمة الفرد 

يف �سياغة املفاهيم املجتمعية، �دفع ركب التطور �التقدم. فاإن كانت اإرادة الفرد تاأخذه نحو �سل�سلة متداخلة من االأ�سئلة، فاإن عدم احل�سول على االإجابات التي يريدها قد تقف عائقًا اأمام 
تطوره، رغم اأن االإن�سان كان عرب التاريخ قادراً على اإعادة �سياغة القيمة الو�سطية يف اأمناط تتنا�سب مع م�ستوى الوعي �درجة احلرية املجتمعية.

الزندقة الثقافية يف امل�سهد العربي.. هكذا ت�سقط الأمم

ح�سن العا�سي /كاتب 
�باحث فل�سطيني 
مقيم يف الدامنرك

كّتابنا  يغيب عن  ال  الذي  ال�س�ؤال 
ف�سل  ملاذا  ومفكرينا:  ونّقادنا 
وملاذا  االإ�سالحي،  م�رشوعنا 
وتط�ر  تقدم  حتقيق  ن�ستطيع  ال 
كرث  من  وح�سارياً؟  اقت�سادياً 
بتنا ن�سك يف  ال�س�ؤال  ترديد هذا 
عق�لنا. اإنه ال�س�ؤال املقلق جلميع 
العرب، يف �س�ء االرتباط اجلديل 
وبني  الفرد  تط�ر  بني  العميق 
يف  ت�سهم  ثقافية  مناخات  ت�فري 
اإذ كلما  تط�ير امللكات الفردية. 
املجتمع،  ازدهر  الفرد  ارتقى 
حترر  الثقافة  انتع�ست  وكلما 
ال�عي  وتنامى  الفردي  العقل 
بريقها  لالأ�سئلة  ويظل  اجلمعي. 

املعريف الذي ال يخفت.
 

اأ�سئلة حرجة

نطرح  احلرجة  االأوقات  يف 
يت�ساءل  قد  املربكة.  االأ�سئلة 
االأدباء  يزندق  هل  اأحدنا، 
اإن  نعم  هي  االإجابة  واملثقفني؟ 

بع�سهم يفعل�ن.
فاإن كان الع�ز ذريعة تدفع الفقري 
ل�ساناً  يتح�ل  اأن  اإىل  واملحتاج 
اأو  ال�سيا�سية  ولل�سلطة  للحاكم 
الدينية، تراه ينفث يف اأذن احلاكم 
ما يريد �سماعه، ويربر ت�رشفات 
واأفعال وم�اقف احلاكم ونظامه، 
فما ه� دافع اأولئك الذين يتب�وؤون 
منا�سباً، ويديرون جتارًة واأعماالً، 
�سهادات جامعية عليا،  ويحمل�ن 
ي�سلك�ا  الأن  معروفني،  ومثقفني 
تكن  مل  اإن  واملكر  النفاق  درب 
بع�ض  ا�ستثنينا  فاإن  زندقة. 
املثقفني الذين ت�ستغلهم االأنظمة 
يلمع�ن  لها  كاأب�اق  ال�سيا�سية 
بني  والزندقة  فالنفاق  قبحها، 

بقية املثقفني يكمنان يف ال�سعي 
نح� احل�س�ل على منفعة، ب�سبب 
ال�سع�ر  اأو ب�سبب  احل�سد والغرية 

بالنق�ض جتاه االآخر.
بل  الكذب  ي�سبه  ال  النفاق  اإن 
يعي�ض معه ويقتات منه، والزندقة 
معه  تعي�ض  بل  النفاق  ت�سبه  ال 

وتتغذى منه بحبل �رشي.
عر�ض  ه�  ذاته  بحد  النفاق  اإن 
من  حلالة  جلدي  وطفح  مر�سي 
الكين�نة  يف  متجذرة  النق�ض 
هذا  ويختفي  يظهر  الب�رشية، 
الثقة  مبقدار  الرتباطه  العر�ض 
والفكري  التعليمي  وامل�ست�ى 
ولعدم  واالإبداعي،  واملعريف 
اإىل  ال��س�ل  على  مثقف  قدرة 
اأو علمية التي متكن  اأدبية  مكانة 
االآخرون من ال��س�ل اإليها. اأحياناً 
جتد النفاق والزندقة عند مثقفني 
اإح�سا�ض  لكن  ومرم�قني،  كباراً 
ب�س�رة  مرتفعة  لديهم  »االأنا« 
مر�سية جتعلهم ال يرغب�ن يف اأن 
ي�سل اأحداً غريهم للمكانة ذاتها، 
خ�سية من املناف�سة. وه� �سل�ك 
اإن  يعرب عن حالة نق�سان كامنة. 
النفاق والكذب والزندقة مك�نات 
وخامدة  قائمة  طبيعية  حمم�لة 
يف الالوعي الب�رشي، قد تظل يف 
ت�ستيقظ  وقد  ال�سبات،  من  حالة 
�سم�م  ينفث  تنني  مثل  يف حلظة 
واملداهنة،  والتدلي�ض  املكر 
درب  ال  اأن  االإن�سان  �سعر  ما  اإن 
النق�ض  عن  للدفاع  ي�سلكه  اآخر 
اأو لتحقيق غاية  الذي ي�ست�سعره، 

ذاتية.

 �سيكولوجيا النفاق

والزندقة  النفاق  �سي�ع  اإن 
ال�سيا�سية  بالفل�سفة  يرتبطان 
وكيفية  احلاكم  يتبناها  التي 
التي  االأدوات  ون�عية  حكمه، 
اإدارة  يف  ال�سلطة  نظام  يعتمدها 
التي  والتحديات  الب�رش،  �س�ؤون 

ويف  ال�سيا�سية.  ال�سلطة  ت�اجهها 
مناذج  ثالثة  جند  العربي  ال�اقع 
امل�ساملني  فئة  املثقفني،  من 
اأنها  على  لل�سلطة  ينظرون  الذي 
م�سدر اأذية واالبتعاد عنها اأ�سلم، 
يقف�ن  الذين  املعار�سني  وفئة 
ال�سيا�سية،  ال�سلطة  وجه  يف 
وينتقدون اأدائها ويك�سف�ن عي�ب 
بحق�قهم  ويطالب�ن  الق�س�ر، 
الثالثة  الفئة  اأما  العباد.  وحق�ق 
الذين  املنافق�ن  الزناديق  فهم 
ما  عك�ض  لل�سلطة  يظهرون 
يف  طمعاً  ويدل�س�ن  يكتم�ن، 
جتنباً  اأو  جاه،  اأو  مال  اأو  �سلطة 
من  حدوثها  يت�قع�ن  الأذية 

ال�سلطة.
يف  يبالغ  من  املنافقني  ومن 
التمجيد لدرجة جتعل من الزعيم 
�سخ�سية  الديكتات�ري  احلاكم 
على  يجب  ا�ستثنائية،  كاريزمية 
بها  والقب�ل  طاعتها  النا�ض 
وجند  واأفعاله.  باأق�اله  والت�سليم 
كل  يف  الزنادقة  ه�ؤالء  اأمثال 
العامل  مكان على امتداد خارطة 
العربي، ومفا�سل الدول. جتدهم 
املرئية  االإعالم  و�سائل  يف 
يك�ن�ن  واملقروءة،  وامل�سم�عة 
ومديرو  �سحف،  حترير  روؤ�ساء 
حترير ف�سائيات واإذاعات، كّتاب 
انت�سار  نتيجة  كانت  مقاالت.  
�سيك�ل�جيا النفاق يف بع�ض الدول 
مّداح�ن،  مثقف�ن  ظه�ر  العربية 
مما  ثقافة،  واأُجراء  ومعار�س�ن، 
يف  ي�سقط�ن  معظمهم  جعل 
ذواتهم  عن  االغرتاب  م�سيدة 
وعن الثقافة وعن ال�طن. فكانت 
وحت�سني  تنميق  املّداح�ن  مهمة 
وتقدمي  لل�سلطة،  القبيح  ال�جه 
مفخمة  بعبارات  للنا�ض  تربيرات 
عن التجاوزات واالعتداءات التي 
بحق  االأمنية  االأجهزة  بها  تق�م 
امل�اطنني. واأُجراء الثقافة تت�سم 
باحليادية  بال�سلطة  عالقتهم 
م�سدر  فهي  الرمادي،  والل�ن 

وحالة  للبع�ض،  ومعي�سة  رزق 
�سائكة مربكة للبع�ض االآخر. اأما 
املثقف�ن املعار�س�ن اإما تق�قع�ا 
االنتحار  لدرجة  ذواتهم  على 
االوطان  ترك�ا  اأو  االإبداعي، 

وهاجروا اإىل بالد اأخرى.

املثقفون زنادقة الع�سر

ال�ارد  التعريف  ح�سب  الزندقة 
»لفظ  هي  االأديان  م��س�عة  يف 
كانت  وقد  معّرب،  فار�سي 
ي�ؤمن  من  على  البداية  يف  تطلق 
الفر�ض  لدى  املقد�ض  بالكتاب 
لبثت  ما  ثم  »الزنداف�ست«، 
الع�رش  انت�رشت منذ  اأن  الت�سمية 
على  واأطلقت  االأول،  العبا�سي 
الدين،  يف  يت�سكك  اإن�سان  كل 
اأو  فيه،  ورد  مما  �سيئاً  يجحد  اأو 
يهزاأ  اأو  عباداته  اأداء  يف  يتهاون 
املعا�سي  على  يتجراأ  اأو  بها، 
ي�ؤمن  اأو  بها،  ويعلن  واملنكرات 
وي�رشف  الكفر،  عقائد  ببع�ض 
زنادقة هذا  واملج�ن.  العبث  يف 
زنادقة  عن  يختلف�ن  الع�رش 

ال�سالفة.  االإ�سالمية  الع�س�ر 
»الديانة  يكتم�ن  كان�ا  فاأولئك 
االإ�سالم.  ويظهرون  املان�ية« 
فاإنهم  الع�رش  هذا  زنادقة  اأما 
بالدميقراطية  االإميان  يظهرون 
للب�رش،  اال�سا�سية  واحلريات 
االختالف،  يف  باحلق  وينادون 
كل  من  �سيقاً  يكتم�ن  لكنهم 
ويتح�ل�ن  الأفكارهم،  خمالف 
اإن  احلريات  اأعداء  ا�سد  اإىل 
ولديهم  م�ساحلهم،  من  اقرتبت 
الدميقراطية  ل�اأد  ا�ستعداد 
مفاهيمهم،  مع  تعار�ست  اإن 
حق�ق  عن  بالدفاع  يت�سدق�ن 
اجلماهري،  وم�سالح  ال�سع�ب 
لكن يف حدود عدم تعار�ض هذه 
ال�سعارات مع م�ساحلهم االأنانية، 
ينقلب�ن  واحدة  حلظة  يف  الأنهم 
�سد اجلماهري وينحازون للطغاة. 
اأب�  ال�س�يف  م�ؤلفات  ورد يف  لقد 
اأحمد  بن  ال�ّهاب  عبد  امل�اهب 
ولد  الذي  االأن�ساري«  علي  بن 
م�رش،  يف  ميالدي   1491 العام 
حتذيراً  بـال�سعراين،  وامل�سه�ر 
�سديداً للمظل�مني من ال�ق�ع يف 

الظامل،  احلاكم  على  الدعاء  اإثم 
باأن  حتذيره  ال�سعراين  ويربر 
اأحد  على  يقع  قد  الذي  الظلم 
ي�سدر  احلال  واقع  يف  ه�  اإمنا 
الظامل  احلاكم  واأن  نف�سه،  عنه 
بح�سب  اهلل  من  م�سلط  ه�  اإمنا 
الظامل  فاحلاكم  الب�رش،  اأعمال 
جلد  يتم  �س�ط  اإال  ه�  ما  هنا 
النا�ض به، واإن الذنب لي�ض طبعاً 
ذنب ال�س�ط، اإمنا الذنب واجلرم 
االإثم  يف  �سقط  من  على  يقع 
املع�سية،  يف  ووقع  واخلطيئة 
رب  من  عقاباً  ا�ستحق  وبالتايل 
الرجل  مق�الت  ومن  العباد. 
مد�س��سة  اإنها  وقيل  ال�سهرية- 
اأخذت  قد  العه�د  اأن  عليه- 
زمانهم  اأهل  مع  الدوران  عليهم 
لهم  نتلّ�ن  واأن  لهم،  وينخدع�ن 
مثلما يتل�ن�ن لنا، وبذلك ناأمر اإخ�اننا اأن 
يدوروا مع الزمان واأهله كيفما يدورون. بع�ض 
والنفاق،  الزندقة  يبدع�ن يف  العرب  املثقفني 
لق�اعد  خمل�سني  تالميذ  كاأنهم  ويبدون 
ال�سعراين، فهم يظهرون النفاق للحكام ما بقي 
احلاكم يف �سلطانه، فاإن مت عزله اأو 

مات فال تعظيم له.

ال�ساعر ال�ساب رامي حلمر جلريدة الو�سط 

الق�سيدة �سرية معكو�سة حلياة لل�ساعر
بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

 
رامي حلمر كاتب و�ساعر بداأ يداعب 
 9 بعمر  كان  اأن  منذ  ال�سعر  احلرف 
الكتاب  احتاد  اإىل  ان�سم   ، �سن�ات 
الن�ادي  من  العديد  و  قاملة  ل�الية 
، ح�رش  بال�الية  الثقافية  واجلمعيات 
وامللتقيات  االأم�سيات  من  العديد 
فاز   ، ال�الية  وخارج  داخل  ال�سعرية 
باملرتبة االأوىل يف ال�سعر يف م�سابقة 

ال�ساب املتميز ل�سنة 2018
حياتك  عن  حتدثنا  اأن  لك  هل 
ودرا�ستك ومن �سجعك على الكتابة ؟

االن�سان  ي�فق  اأن  جدا   ال�سعب  من 
فاإحداهما   ، وامل�هبة  الدرا�سة  بني 
واالأخرى  املهني  م�ستقبلك  لك  تبني 
احلياة  هذه  يف   ، الفني  م�ستقبلك 
اإحباطك  يحاول  من  العديد  �ستجد 
من  �ستجد  املقابلة  اجلهة  يف  لكن 
ياأخذ بيدك اإىل بر االأمان وتلك الفئة 
على  ت�سجعك  من  هي  النا�ض  من 

الكتابة و امل�سي قدما 
ما هي مواهبك ، هل من هوايات 

ما زلت متار�سها حتى االآن ؟

خرب�سة  ه�ايتي  كانت  ال�سغر  منذ 
 ، ال�سعر  واملطالعة  اأبيات  بع�ض من 

واأحيانا اأق�م باإخراج  الفيدي�هات
ما هي اأن�اع الكتب التي جتذبك وجتد 
يف  جلي�ض  خري  ؟  قراءتها  يف  متعة 
االأنام كتاب ، كل كتاب ه� ع�سارة جهد 
وفكر  لكاتب ما  ، فكل الكتب جميلة ، 
و الدواوين ال�سعرية والروايات هي ما 
جتذبني اأكرث  واأحر�ض على اأن اأختار 
منها من اأجد فيها ذاتي  يالحظ يف 
ال�سعر  االنطالق من  اإنتاجاتك  بداية 
يتجه�ن  الذين  ال�سباب  غالبية  عك�ض 
للخطاب الروائي ، ما ال�سبب يف ذلك 
؟ هل يع�د ذلك اإىل رغبة مق�س�دة يف 
تك�ينك  اأم اأنه حماولة دائمة للبحث 

عن ذات ال�سعر ؟
مبثابة  الأنه  مني  مق�س�دة  رغبة  ه� 
يتذوق�ن  ال  عامة  فالقراء   ، حتدي 
الرواية  لقراءة  اأكرث  مييل�ن  و  ال�سعر 
وذلك لت�سل�سل اأحداثها ، عك�ض ال�سعر 
فيها  جتد  اأن  ميكن  ق�سيدة  كل  ففي 
ذاتك ، الأنها تنبع من القلب بالدرجة 

االأوىل 

م�سادر  مبدع  اأو  واأديب  مفكر  لكل 
الثقافية  خلفيته  تك�ين  يف  اأ�سهمت 
وتط�ر  وتنمية   ، جهة  من  العامة 
ملكاته يف جمال تخ�س�سه ، فما هي 
م�سادر ومناهل املعرفة التي كان لها 
اأكرب االأثر يف تك�ين خلفيتك الثقافية 
يف  العلمية  خلفيتك  واأي�ساً  العامة 

جمال تخ�س�سك  ؟
ال�سعبة  علمي  اأنا  دائما  اأق�ل  كما 
خلفيتي  اأبني  كنت   ، امل�ساعر   اأدبي 
و   ، املطالعة  خالل  من  الثقافية 
من خالل  واأي�سا   ، البناء  النقد  تقبل 
خارج  من  كبار  �سعراء  مع  االحتكاك 
اإىل املحيط  اإ�سافة   ، ال�الية  وداخل 
اأي  ترب�ية  عائلة  من  ك�ين  العائلي 
اأغلبهم اأ�ساتذة ، �سعراء ، مبعنى اآخر 
بامل�سادر  وثري  ثقايف  عائلي  و�سط 

واملعارف ل�سقل امللكات

من هم اأبرز ال�سعراء الذين 
تراهم قد�تك  �تفتخر بهم 

�ملاذا ؟

قباين  نزار  هم  ال�سعراء  من  قدوتي 

و  دروي�ض  حمم�د   ، �س�قي  اأحمد    ،
نازك املالئكة ، الأنهم من رواد ال�سعر 
الكتاب  من  ذلك  على  �سف   ، النرثي 
والدكت�ر   ، خ�سة  الغني   / ع  الدكت�ر 

عالوة ك��سة ، وقامات اأدبية اأخرى
حدثنا عن دي�انك ، ماذا يعني العن�ان 
التي  وامل��س�عات  املحاور  اأهم   ،

تناولتها داخل ن�س��سك ؟
دي�اين زرع �سيطاين يحمل بني دفتيه 
بع�سا  من الق�سائد واخل�اطر اأغلبها 
 ، وح�سا�سة  اجتماعية  م�ا�سيع  ت�سم 
�سيطاين  زرع  العن�ان   بخ�س��ض  اأما 
الإحدى  عن�ان  عن   عبارة  ه� 
ق�سائدي التي حتكي  ق�سة اجتماعية 
باالأحرى  اأو  فني  �سعري  اأ�سل�ب  يف 
و�سلب  رحم  من  ولد  لزرع  �رشخة 
�سياطني ليعترب ذاك و�سم عاره وتاريخ 

قا�ض ال ميحى

ما هي اأبرز االإجنازات التي 
حققِتها ؟

املتميز  ال�ساب  لقب  على  ح�س�يل 
االأوىل  باملرتبة  والظفر  ال�سعر  يف 

اأح�سن  على  ح�س�يل  اإىل  اإ�سافة   ،
اآنذاك  املت��سطة  يف  اأدبي  اإنتاج 
وحت�سلت على العديد من التكرميات  

وال�سهادات  

ما هي امل�ساريع التي حتلم 
باإجنازها ؟

كبار  مع  اإ�سمي  اأ�سع  الأن  اأطمح 
ال�سعراء بال�طن العربي

ما هي اأهم املخاطر التي حتدق 
باللغة العربية ؟

الكتابات  �سمن  العامية  اللغة  دخ�ل 

العربية  اللغة  ممار�سة  عن  واالبتعاد 
على االأقل يف املحادثات  الر�سمية ، 
غياب وعي املطالعة ، الأن املطالعة 

لها دور يف اكت�ساب مدارك لغ�ية

ما هي كلمتك االأخرية  للقراء 
�جلريدة الو�سط ؟

اأمتنى اأن ينال دي�اين اإعجابكم ،  واأن 
كل  اأ�سكر   ، ذلك  يف  وفقت  قد  اأك�ن 
كف  راحة  ولكل  حلرويف  اأ�سغت  اأذن 
ال��سط  و�سكرا جلريدة   ، يل  �سفقت 
يدها  ومدت  املجال  فتحت  الأنها  
للم�اهب ال�ساعدة ، واأطلت ب�سم�سها 

على الثقافة.
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للباحث مايكل فابي

كتاب »اال�صطدام: �صراع القوة بني الواليات 
املتحدة وال�صني يف املحيط الهادي« 

يعتقد فابي اأن ال�سني ال ت�سعى اإىل احلرب مع الواليات املتحدة كما اأن الواليات املتحدة ال ترغب 
بحرب مع ال�سني. يتفهم الطرفان وزن العواقب ولقد متت مراجعة كتاب  »اال�سطدام: �سراع القوة بني 

الواليات املتحدة وال�سني يف املحيط الهادئ« للكاتب مايكل فابي  من طرف مات نوالند ونقلها اإىل العربية 
اإبراهيم عبد اهلل العلو مع تعزيز الزعيم ال�سيني زي جينبينغ زعامته للحزب ال�سيوعي ال�سيني بطرق 
مل ميكن التفكري بها منذ وفاة ماوت�سي تونغ يقدم التاأمل يف املناف�سة بني الواليات املتحدة االأمريكية 

وجمهورية ال�سني ال�سعبية فر�سة لنف�ض الغبار عن الزعماء االأوائل ال�ست�سراف امل�ستقبل.

 وكاالت 

الإ�سرتاتيجي  اخلبري  نّبه  فقد 
»ل  قائاًل  تزو  �سون  ال�سيني 
يعترب الن�رص مائة مرة يف مائة 
معركة ذروة الرباعة، ولكن قمة 
العدو  املهارة تكمن يف هزمية 

من دون خو�ض حرب.«
اأن ال�سني متتثل لكلمات  ويبدو 
نحو  تنتقل  وهي  تزو  �سون 
الأهداف الإ�سرتاتيجية من دون 
من  ع�سكري  فعل  رد  ا�ستثارة 
كان.  اأي  اأو  املتحدة  الوليات 
تغريت ديناميكية القوة العظمى 
يف املحيط الهادي منذ احلرب 
الباردة وخا�سة يف �سوء ان�سغال 
اأمريكا خالل العقدين املا�سيني 
اآ�سيا.  بال�رصق الأو�سط وو�سط 
ومع ذلك ل توجد حرب اأو اأي 
وت�ستمر  لها  و�سيك  اإحتمال 
بالتدفق.  وال�سلع  اخلدمات 
ال�سينيني  الزعماء  ونا�رص 
والعتماد  ال�سالم  والأمريكيون 

القت�سادي املتبادل.
التوتر  يتنامى  ذلك  ورغم 
املتحدة  الوليات  بني 
اأهدافهم  ت�سعب  مع  وال�سني 
الطرفان  ويقوم  الإ�سرتاتيجية، 
الع�سكرية  مقدراتهما  بتدعيم 
املحيط  يف  ووجودهما 
الهادي. يفتتح ال�سحفي مايكل 
بزعم  »ال�سطدام«  كتابه  فابي 
املتحدة  الوليات  اأن  مفاده 
غرب  حرب  حالة  يف  وال�سني 
ذلك  ويثبت  الهادي.  املحيط 
بالقول اإن ال�سني بنت وب�رصعة 
قوات بحرية هائلة القوة تهدف 
ال�سعف  نقاط  ا�ستغالل  اإىل 
البحرية  يف  واحل�سا�سية 
ال�سني  وت�ستخدمها  الأمريكية 
وع�سكري  اقت�سادي  كتفوق 
وال�ستهزاء  جريانها   لرتهيب 
وتدعيم  الدولية  بالأعراف 
عاملي  نظام  خللق  خططها 

جديد يف �رصق اآ�سيا.
الأمريكية  العداوة  فابي  يراجع 
البحرية  بتعابري  ال�سينية 
الكامل  العنوان  اأن  من  بالرغم 
ال�رصاع  »ال�سطدام:  لكتابه 
وال�سني  املتحدة  الوليات  بني 
اإىل  ي�سري  الهادي«  املحيط  يف 
التوتر  ولكن  ال�ستنتاج  هذا 
يذهب اأبعد من القوى البحرية 
وميتد اإىل اأعلى امل�ستويات يف 

كال احلكومتني. وبينما تتوا�سل 
يلحظها  اأن  دون  من  احلرب 
البحارة  اآلف  ولكن  الأغلبية 
الأمريكيني ونظرائهم ال�سينيني 
هم بالفعل عند طرفها الواخز. 
و�سوء  اأفعالهم  توؤدي  وقد 
اأحكامهم وح�ساباتهم اإىل معركة 

يف غرب املحيط الهادي.
يك�سف فابي جداله عرب ع�رصة 
ف�سول مبا فيها نبذة رائعة عن 
التاريخ اجليو�سيا�سي واملالحي 
احلالة  هذه  خلف  يقف  الذي 
جمهورية  تزال  ول  الراهنة. 
غ�سباً  ت�ستعل  ال�سعبية  ال�سني 
-1839( الإذلل«  »قرن  من 
القوى  تطاولت  عندما   )1949
�ساللة  على  ال�ستعمارية 
و�سامتها  متهالكة  اإمرباطورية 
واهنة  وجمهورية  اخل�سف 
ذاكرته  تعود  جمتمعاً  واأهانت 
الثقافية واملوؤ�س�ساتية اإىل اآلف 
جمهورية  وتعر�ض  ال�سنني. 
انتقائيا  نهجاً  ال�سعبية  ال�سني 
فابي  وي�سري  ال�سني.  ملا�سي 
ال�سيني  الإعجاب  اإىل  مثاًل 
هي  زينغ  بالإدمريال  اجلديد 
من القرن اخلام�ض ع�رص والذي 
ميزت مغامراته البحرية الذروة 
البحرية  القوة  من  املا�سية 
تراث  اإىل  وا�ستنادا  ال�سينية. 
ال�سني  جمهورية  ت�سكل  زينغ 
بحرية  كقوة  نف�سها  ال�سعبية 
من  معامل  وت�ستخدم  تاريخية 
رحالته- اإ�سافة اإىل الإدعاءات 
كيومينغ  حكومة  �ساقتها  التي 
لتوؤ�س�ض   -1947 عام  يف  تانغ 
ال�سني  لبحر  مبلكيتها  الإدعاء 

اجلنوبي.
بني  املجابهات  فابي  ل  يف�سّ
ال�سينية  والطائرات  ال�سفن 
والأمريكية مبا يف ذلك الهبوط 
ال�سمعة  ال�سيء  الإ�سطراري 
»اإي  اإ�سارات  جت�س�ض  لطائرة 
يف  هاينان  جزيرة  على   »3 بي 
عام 2001 بعد اإرتطام قاتل مع 

طائرة حربية �سينية. 
كاد يح�سل  عام 2013  وموؤخراً 
�سفينة  بني  و�سيك  اإ�سطدام 
املوجهة  الأمريكية  ال�سواريخ  
جي  )�سي  كاوبن�ض«  ا�ض  »يو 
�سينية  حربية  �سفينة  مع   )63-
كان  اجلنوبي.  ال�سني  بحر  يف 
كاوبن�ض  منت  على  وقتها  فابي 
الأمريكية  ال�سفينة  اأن  ويتذكر 

التي  هي  ال�سينية  ولي�ست 
تراجعت وتركت املنطقة.

تلك  منت  على  ح�سوره  كان 
من  وا�ستفاد  مهماً  ال�سفينة 
�سباط  مع  مهنية  بناء عالقات 
هذه  وا�ستخدم  البحرية. 
الت�سالت ليقدم للقراء منفذاً 
البحرية  للقيادة  ي�سدق  ل 
مع  تواجده  ومينح  العليا. 
اآنذاك  البحرية  العمليات  قائد 
غرينريت  جوناثان  الأدمريال 
الباندا«  »معانقو  ف�سله  عنوان 
تف�سيل  فابي  ل  يف�سّ حيث 
لحتواء  الأمريكية  ال�سيا�سة 
ال�سني والتي �سادت خالل اإدارة 

الرئي�ض باراك اأوباما.
الكاتب  ي�ستخدم  وبالعك�ض 
القيادة  قائد  منظور 
هاري  الأدمريال  البا�سيفيكية 
ملخيم  القراء  لتقدمي  هاري�ض 
»ذباح التنني« من خرباء ال�سني 
مع  التعاون  ب�ساأن  دموية  الأقل 
ال�سني التي يرونها غري جديرة 
املواجهة  وت�سجع  بالثقة 
النظام  على  للحفاظ  كطريقة 

العاملي.
حالته  اأف�سل  يف  فابي  ويكون 
عندما ي�ستخدم اأ�سوات �سباط 
الأحداث  اإىل  لي�سري  البحرية 
والروؤى. وي�سّهل نهجه ال�سحايف 
من  بالرغم  الكتاب  مطالعة 
من  مالئماً  م�ستوًى  تقدميه 
والتقنية.  النظرية  التفا�سيل 
ولكن الكتابة ل تتغول كثرياً يف 
ويجب  والتحذلق.  الأكادميية 
اأن ياأخذ كتاب فابي مكانه اإىل 
الأحمر  »النجم  كتاب  جانب 
نهو�ض  الهادي:  املحيط  فوق 
الإ�سرتاتيجية  وحتدي  ال�سني 
البحرية)2010(«  الأمريكية 
وجيم�ض  يو�سيهارا  لتو�سي 
منهجاً  ينهج  والذي  هوملز 
للبناء  اأعمق  ب�سورة  علمياً 

ال�سيني البحري.
اأن كتاب »ال�سطدام«  ول �سك 
من  اأعر�ض  جمهوراً  يجذب 
من  اأكرب  اأعداداً  ويخرب  القراء 
الأمريكيني مبا تقوم به بحريتهم 
يف املحيط الهادئ والتحديات 

التي تواجهها كل يوم.
العالقات  �سبكة  من  وبالرغم 
فابي،  لدى  لالإعجاب  املثرية 
فاإن اعتماد الكتاب على الروؤى 
ال�سخ�سية يقلل من  فعاليته. اإذ 

الذين  ال�سباط  معظم  تقاعد 
الأدمريال  فيهم  مبا  قابلهم 
انتهى  والذي  لوكلري  �سام 
لالأ�سطول  كقائد  تفوي�سه 
الهادئ  املحيط  يف  الأمريكي 
والأدمريال  �سنوات  ثالث  قبل 
هاري هاري�ض، وبع�ض ال�سباط  
مثل  غيابهم  رغم  املالحظني 
الأدمريال  ال�سابق  القائد 
يعترب  والذي  �سويفت  �سكوت 
مفكراً متعمقاً بال�سني وي�ستحق 
ال�سني  اأن  فابي  يعتقد  الثناء. 
ت�سريان  املتحدة  والوليات 
اأزمة وتقوم حكوماتهما  باجتاه 
لأمر  اأ�ساطيلهم حت�سباً  بتوجيه 
جلل. وبداأت املالب�سات تطفو 
اأقوى  وت�ستخدم  ال�سطح.  اإىل 
دولتني يف العامل البحارة لتعزيز 
يف  الإ�سرتاتيجية  ال�سيا�سات 
ب�سكل  متوترة  بحرية  بيئة 
اأي  يف�سي  قد  حيث  متزايد 
ح�ساب فردي خاطئ اإىل اندلع 

حرب بني القوتني النوويتني.
املنطوقة  غري  فابي  وجدلية 
الأمريكي  ال�سعب  على  اأن  هي 
اجليو�سيا�سية  احلالة  يفهم   اأن 
لأن  الهادئ  املحيط  غرب  يف 
املتحدة  الوليات  بني  العالقة 
وال�سني اأكرث عالقة ثنائية ذات 

عواقب هائلة يف العامل.
ال�سني  اأن  اإىل  الكاتب  وينّوه 
ُح�رصتا  قد  املتحدة  والوليات 
الذي  ثو�سيديدي�ض«  »فخ  يف 
احلرب  موؤرخ  اإىل  ين�سب 
الإغريقي  البيلوبوني�سية 
�سعبية  اكت�سب  والذي  العظيم، 
يف  الأ�ستاذ  بف�سل  جديدة 
جامعة هارفرد غراهام الي�سون 
نف�ض  يحمل  الذي  كتابه  يف 
اإن املفهوم يعمل  ال�سم، حيث 
ال�رصاع  خطر  من  كتحذير 
والقوة  ال�ساعدة  القوة  بني 

املهيمنة. احلالت التاريخية
ال�ستة  التاريخية  احلالت  ويف 
األي�سون،  تفح�سها  التي  ع�رص 
املتناف�سة  القوى  جتنبت 
فقط.  حالت  اأربع  يف  احلرب 
جادل ثو�سيديدي�ض »باأن نهو�ض 
يف  ولّده  الذي  واخلوف  اأثينا 
اإ�سبارطة هو الذي جعل احلرب 
حمقاً  فابي  كان  واإذا  حتمية«. 
كذلك هي احلال يف امل�ستقبل 
وال�سني  املتحدة  الوليات  بني 

يف بحر املحيط الهادئ.

ال�سني  ا�ستعادة  اإىل  ولننظر 
املثرية للجدل لالأر�ض وال�سعاب 
املتنازع  »املناطق  من  وغريها 
عليها« يف بحر ال�سني اجلنوبي. 
ول يوجد لدى الوليات املتحدة 
لالإهتمام  يدعوها  �سبب  من 
اجلغرافيا  تلك  ميلك  مبن 
اإن  ل�ستغاللها.  واختيارهم 
املتقدمة  ال�سينية  املواقع 
هي  اجلنوبي  ال�سني  بحر  يف 
منها  اأكرث  بعبء ع�سكري  اأ�سبه 
اآثار  اأن  كما  ع�سكرية.  قيمة 
الأوامر الثانية هي اأهم ما يقلق 
تكون  وقد  املتحدة.  الوليات 
اأهدافها  يف  بها  مرحب  ال�سني 
ال�سني  بحر  يف   وحيازاتها 
الأمر،  مت  اإذا  وغريه  اجلنوبي 
الراهنة.  الدولية  لالآليات  وفقاً 
ملثل  ال�سني  اإعتناق  اأن  كما 
�سيعزز  ال�رصعية  الطرائق  تلك 
املعا�رص.  الدويل  النظام  من 
ي�ستخدم  عندما  وباملقارنة 
اأو  القوة  الدوليون  الالعبون 
–كما  اأهدافهم  لتحقيق  الإكراه 
اأوكرانيا-  يف  الرو�ض  فعل 
ويتاآكل  الأمريكي  الألق  يتال�سى 
العاملي.  بالنظام  الإميان 
الأعظم  اأمريكا  اإهتمام  ويكمن 
»النظام  هذا  ا�ستمرارية  يف 
الأطراف  املتعدد  العاملي« 
باهظة.  بتكاليف  مت  واإن  حتى 
فابي  يغامر  ل  ثمن؟  باأي  ولكن 

باإبداء راأيه يف تلك امل�ساألة.
ل  ال�سني  اأن  فابي  يعتقد 
الوليات  مع  احلرب  اإىل  ت�سعى 
الوليات  اأن  كما  املتحدة 
مع  بحرب  ترغب  ل  املتحدة 
وزن  الطرفان  يتفهم  ال�سني. 
�سفحة  اأخذنا  واإذا  العواقب. 
ال�سني  تف�سل  تزو:  �سون  من 
وهي  قتال-   دون  من  الن�رص 
حد  اإىل  ناجحة  ا�سرتاتيجية 
كبري بالن�سبة لهم خالل العقدين 
مزايا  كانت  ورمبا  املا�سيني. 
جميعها  لي�ست  الراهنة  ال�سني 
من �سنيعها ولكنها تعزى لالآثار 
الوليات  خليارات  املرتاكمة 
مثلما  الإ�سرتاتيجية-  املتحدة 
من  اأثينا  �سكان  بريكليز  حذر 
اأنه ل يخ�سى اأفعال الإ�سبارطني 
اأخطاء  من  يخاف  ما  بقدر 
الوليات  بني  الفرق  الأثينيني. 

املتحدة وال�سني 
الفرق  اإن  فابي  يقول  ذلك  ومع 

وال�سني  املتحدة  الوليات  بني 
يرغبان  ل  الطرفني  كال  اأن 
ال�سني  حكام  ويراهن  باحلرب 
بالقتال  رغبة  اأكرث  اأنهم  على 
وقاموا  الأمريكي  ال�سعب  من 
القيام  على  قادر  اأ�سطول  ببناء 
الكتاب  ق�سور  متثل  باملهمة.  
يف  فابي  ف�سل  يف  الأعظم  
الوليات  بني  التوتر  اإىل  النظر 
كلية  نظرة  وال�سني  املتحدة 
عامل  اإىل  ي�ستند  وهو  �سمولية. 
الع�سكرية  ال�سحافة  يف  خربته 
ويف  يراه.  ما  وين�رص  والبحرية 
الكاتب  يتجاهل  ذلك  اأثناء 
احلكم-  لفن  الأخرى  الطرائق 
الدبلوما�سية  الأذرع  وبالتحديد 
والتي  لل�سلطة  والإقت�سادية 
يف  �ساأن  ذات  ت�سبح  قد 
العظمى  القوة  بعالقة  الإبحار 
تتداخل  قد  كما  ال�سني.  مع 
يف  الأ�سطولني  بني  املواجهات 
تدخل  ل  القادمة.  ال�سنوات 
مع  حروب  يف  البحرية  القوات 
الدول  ولكن  البع�ض.  بع�سها 
احلروب.  تخو�ض  التي  هي 
ولذلك يحجم املنظور البحري 
الذي يقدمه فابي من اإمكانيات 
الكتاب  هذا  ي�سد  قد  الكتاب. 
العارفني  غري  املبتدئني 
غرب  يف  الراهنة  بالعمليات 
والأ�سخا�ض  الهادئ  املحيط 
بال�سوؤون  املهتمني  العاديني 
اأنه  اأعتقد  ل  ولكنني  البحرية. 
اأو  القرار  �سناع  اإهتمام  �سيثري 
ال�سيا�سات �سمن البحرية لأنه ل 
يتو�سل قط اإىل حكم قاطع ول 
كيفية  حول  جديدة  فكرة  يوفر 
يف  ال�سني  مع  العالقة  مناق�سة 
القادمة.  ال�سنوات  البحر خالل 
الأمور  و�سلت  اإذا  ذلك،  ومع 
�رصاع  اأي  فاإن  احلرب،  اإىل 
املتحدة  والوليات  ال�سني  بني 
مميز  بحري  بطابع  �سي�سطبغ 
الأمريكيون  يتاآلف  اأن  ويجب 
وكيفية  البحرية  قواتهم  مع 
مهمة  باأ�سعب  للقيام  جتهيزها 
والقوات  الأمة.  بها  تكلّفها  قد 
انعكا�ض  الأمريكية  البحرية 
واجلغرافيا  وللقيم  للتاريخ 
الأمريكية وانعكا�ض لالأمة ككل. 
يف  املحك  على  الكثري  ويبقى 
جاهزيتها للفعل- يف املحافظة 
النخراط يف  ويف  ال�سالم  على 

احلرب.
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بعدما ح�سدت جمعية املنارة الثقافية اجلائزة الكربى يف ال�سنة املا�سية

رائعة ابن املقفع »القرد والغيلم« متواجدة يف 
الأيام الوطنية الرابعة مل�سرح الطفل ببجاية

�ست�سارك جمعية املنارة الثقافية قور�سو بومردا�س بعر�سها امل�سرحي اجلديد » القرد والغيلم«  لتج�سد 
م�سرحيا اإحدى  روائع  ابن املقفع بالأيام الوطنية الرابعة  مل�سرح الطفل بامل�سرح اجلهوي بجاية و من 

تنظيم جمعية زهري دروي�س العر�س امل�سرحي من اقتبا�س احلكواتي نذير ح�سني و �سينوغرافيا حممد 
بريك �ساو�س و اإعداد الن�س و اإخراج وليد عبد الالهي ، متثيل جمموعة من املمثلني ، عبد العزيز قا�سد 

و اإ�سماعيل قمبور و حممد بريك �ساو�س وليد عبد الالهي و فهيمة �سياد ، العر�س الذي يحمل ر�سائل 
نبيلة كيف اأن ل نثق بالآخرين بكل �سهولة و قيمة ال�سداقة .

حكيم مالك

وليد عبد الالهي: 
التظاهرة فر�سة 

لالحتكاك بني خمتلف 
الفرق امل�سرحية 

امل�ساركة

ولقد اأكد املخرج امل�رسحي 
وليد عبد الالهي يف ت�رسيح 
 « »الو�سط  يومية  به  خ�ص 
باأن م�ساركة م�رسحية »القرد 
املنارة  جلمعية   « والغيلم 
بومردا�ص  قور�سو  الثقافية 
الرابعة  الوطنية  الأيام  يف 
بامل�رسح  الطفل  مل�رسح 
فر�سة  هو  بجاية  اجلهوي 
لالحتكاك بني خمتلف الفرق 
امل�رسحية امل�ساركة القادمة 

باتنة، الأغواط، اجللفة،  من 
بومردا�ص،  تيارت،  بجاية، 
يف  الور�سات  عن  وناهيك 
التمثيل و العرائ�ص  فامل�رسح 
يبقى هو اأبو الفنون و التوفيق 
لكل الفرق امل�ساركة ومرحى 
جمموعة  مل�ساهدة  للطفولة 
عطلتهم  يف  العرو�ص  من 
ال�سياق  ذات  ويف  ال�ستوية. 
الالهي  عبد  وليد  اأو�سح 
�سبق  قد  »اأنه  »للو�سط 
الثقافية  املنارة  جلمعية 
بومردا�ص  ولية  من  قور�سو 
ال�سنة  يف  �ساركت  واأن 
التظاهرة  هذه  يف  املا�سية 
متكنت  والتي  امل�رسحية 
الكربى  اجلائزة  افتكاك  من 
متكامل  عر�ص  لأح�سن 
الراحل  ا�سم  رفع  الذي 
م�سريا  بوخيار«،  »مالك 

حتت  كان  العر�ص  هذا  اأن 
ال�سعبي  املجل�ص  اإ�رساف 
ومب�ساهمة  قور�سو  البلدي 
ميموين  ر�سيد  الثقافة  دار 

بومردا�ص.

م�سرحية  عرو�س   8
تزين ركح عبد املالك 

بوقرموح ببجاية

فعاليات  ر�سميا  �ستفتتح   
الأيام الوطنية مل�رسح الطفل  
يف طبعته الرابعة حيث �سيتم 
امل�رسحي   العر�ص  تقدمي 
الأول داخل املناف�سة »لوجنة 
لل�سباب  الثقافية  »جلمعية 
مع   توجة  �سيال  املبدعني 
�ساحة  من  كرنفال  انطالق 
مديرية ال�سباب و الريا�سة اإىل 
امل�رسح اجلهوي عبد املالك 

مب�ساركة   بجاية  بقرموح 
ممثلي الفرق  ولقد خ�س�ست 
امل�رسحية  التظاهرة  هذه 
من  ومتنوعا   ثريا  برناجما 
األعاب  و  ن�ساطات  خالل   
وور�سات  لالأطفال  ترفيهية 
الأطفال)  لفائدة  التكوينية 
التمثيل-الكتابة-العرائ�ص( 
حيث �ستقدم 8 عرو�ص داخل 
العر�ص  بينها  من  املناف�سة 
الأول لوجنة و  العر�ص الثاين 
جلمعية  الغيلم«:   و  القرد   «
لولية  قر�سو  الثقافية  منارة 
بومردا�ص  من اجلزائر يوم 24 
دي�سمرب اجلاري على ال�ساعة 
11 �سباحا اإ�سافة   مع عر�ص 
م�رسحية  »ال�سجعان الثالثة« 
اخل�سبة  �سياء  فرقة  جلمعية 
للفنون الدرا�سية تيارت حيث 
»احلكيم  �ستعر�ص  م�رسحية 

عيون  جلمعية  الزمان«  قمر 
الثقافة و الفنون لولية باتنة   
وم�رسحية  »الأرنب و ال�ستاء 
الثقافية  لتعاونية  التابعة    «
اجلزائري  الفن  �رسح 
�سطيف  مع عر�ص م�رسحي  
املفقود«   »الكنز  اآخر 
و  للثقافة  ثاقرارات  جلمعية 
يف  تلم�سان    لولية  الفنون 
جمهور  على  �ستعر�ص  حني 
م�رسحية  بجاية  مدينة 
لتعاونية   قمر«  »الأمرية 
امل�رسح  و�سال  الثقافية 
ويعد  هذا  الأغواط   لولية 

ال�سابع  امل�رسحي  العمل 
امل�رسحية   الفعالية  هذه  يف 
م�سك   ختامها  �سيكون  التي 
الثامنة  امل�رسحية  بعر�ص 
جلمعية  اأخواتي«  و  »اأنا 
النربا�ص  امل�رسحية  الفنون 
لولية اجللفة يف هذه الأيام 

اخلا�سة بالفن الرابع.
ولالإ�سارة ف�ستختتم فعاليات 
الطبعة الرابعة الأيام الوطنية 
مل�رسح الطفل بولية بجاية  
دي�سمرب   27 اخلمي�ص  يوم 
2018 عن طريق الإعالن عن 

النتائج وتكرمي الفائزين.

عدد م�ستخدمي املكتبة الإلكرتونية يف مرتو 
مو�سكو بلغ 100 األف �سخ�ص

عن دار الرافدين

ام حّجار �سدور الأعمال ال�سعرّية الكاملة لب�سّ
اأنفاق  مرتو  ركاب  �سارك 
املكتبة  م�رسوع  يف  مو�سكو 
ملا  بتحميلهم  الإلكرتونية 
كتاب  األف   100 عن  يزيد 

اإلكرتوين.
الإلكرتوين  املوقع  واأ�سار 
اإىل  مو�سكو  لبلدية  التابع 
و�سيوفها  مو�سكو  اأهل  اأن 
حملوا يف مرتو الأنفاق، منذ 
اأغ�سط�ص املا�سي، 100 األف 

كتاب اإلكرتوين.
مرتو  مدير  نائبة  وقالت 
خدمات  ل�سوؤون  مو�سكو 
تيومنيكوفا،  يوليا  الركاب،  
ب�سورة  ف�سيف�ساء  لوحة  اإن 
موؤخرا  ظهرت  بو�سكني 
الإلكرتوين  الرف  بجانب 
الإلكرتونية،  للمكتبة  التابع 
»بو�سكين�سكايا«  حمطة  يف 

مبرتو اأنفاق مو�سكو.
ركاب  يحمل  اأن  وميكن 
الرف  هذا  من  املرتو 
»يفغيني  رواية  الإلكرتوين 

ورواية  ال�سعرية  اأونيغني« 
وق�سيدتي  »دوبروف�سكي« 
النحا�سي«  »الفار�ص 
وليودميال«  و«رو�سالن 
النقيب«  »ابنة  وق�ستي 
بقلم  الب�ستوين«  و«�سيدة 

األك�سندر بو�سكني.
ميكن   QR �سفرات  وهناك 
الركاب  منها  ي�ستفيد  اأن 
املف�سلة  كتبهم  لتحميل 
اإىل  الإلكرتوين  الرف  من 

اأجهزتهم الذكية.
املكتبة  م�رسوع  اأن  يذكر 
اأنفاق  مرتو  يف  الإلكرتونية 
 30 يوم  تد�سينه،  مت  مو�سكو 
اأغ�سط�ص املا�سي. وتت�سمن 
املكتبة ما يزيد عن 100 كتاب 
لالأدباء الكال�سيكيني الرو�ص 
ليف  بينهم:  ومن  والأجانب. 
تول�ستوي، األك�سندر بو�سكني، 
جورج  ت�سفيتايفا،  مارينا 
مارك  لندن،  جيك  �ساند، 

توين وغريهم.

تيومنيكوفا،  يوليا  وقالت، 
الإلكرتونية  الكتب  عدد  اإن 
املكتبة  يف  املحفوظة 
اأن  واأ�سافت  �سيزداد، 
احلديثة  املرتو  حمطة 
�سهدت  »را�سكازوفكا« 
موؤخرا ت�سكيل رف اإلكرتوين 
ميكن  حيث  بها،  خا�ص 
»رحلة  مثل  كتب  حتميل 
بقلم  الأر�ص«  مركز  اإىل 
بالد  »األي�ص يف  فرين،  جولز 
العجائب« بقلم لوي�ص كارول، 
وليم  بقلم  فري«  »فانيتي 
بقلم  الكرز«  »ب�ستان  زاكري، 

اأنطون ت�سيخوف وغريها.
الكتب  حتميل  ويتم 
طريق  عن  الإلكرتونية 
للكتاب   QR �سفرة  ت�سوير 
الهاتف  بكامريا  املختار 
الذكي، تت�سمن رابطا لبوابة 
الأنفاق«  مرتو  يف  »الكتب 

الإلكرتونية.
 وكالت

عن  بريوت  يف  �سدرت 
ومن�سورات  الرافدين  دار 
تكوين، »الأعمال ال�سعرّية 
اللبناين  لل�ساعر  الكاملة« 
حّجار  ب�ّسام  الراحل 
بواقع جملدين من القطع 
وباإعداد  املتو�سط 
علي  ال�ساعر  وتقدمي 

حممود خ�سرّي.
الذي  الكتاب  �سّم  وقد   
�سفحاته  جمموع  جتاوز 
مبجلده  �سفحة   )950(
ال�سعرية  املجاميع  الأّول، 
رجل  »م�ساغل  التالية: 
كمن  جداً«،«لأروي  هادئ 
يخاف اأن يرى«، »فقط لو 
الظالل«،  يدك«،«�سحبة 
الق�سوة«،«جمّرد  »مهن 
املجلد  �سّم  فيما  تعب«. 
التالية:  املجاميع  الثاين 
الأ�سواق«،  »معجم 
الذي  الرجل  »حكاية 
»ب�سعة  الكناري«،  اأحب 
الرمل«،  »كتاب  اأ�سياء«، 
العابر  يليه  العائلة  »األبوم 
لإدوارد  ليلي  منظر  يف 
الرخام«.  »تف�سري  هوبر«، 

الكتاب  غالف  �سمم 
النبهان  حممد  ال�ساعر 
الغالف  كانت ر�سمة  فيما 

للفنان حامد �سعيد.
كتب  الكتاب،  مقدمة  من 
ب�ّسام  »جمع  خ�سرّي: 
حّجار يف �سعره خ�سائ�ص 
على  دلليًة  عالمًة  ظلت 
ن�سدها  لطاملا  فرادة 
الإبداعي  اجلوهر  ك�سافو 
برهانهم يف  قدموا  الذين 
عن  ب�ّسام  كتب  الكتابة. 
عن  مت،  وال�سّ اله�سا�سة 
و�سّعد  والعائلة،  الغياب 
لبنة  على  �سعره  عمارة 
والإرث  والفل�سفة  الفكر 
ُم�ستنداً  لل�ّسعر،  العاملي 
اإىل ثقافة وروؤيا ل تعوزها 
�ساعر  هو  اليقظة. 
�ساعر  اأنه  مبعنى  القلة 
الهم�ص  الوفرة،  ل  العمق 
تكون  قد  ال�رساخ.  ل 
حمدودة،  مو�سوعاته 
باأمناط  عاجلها  لكنه 
النرث  ق�سيدة  من  متنوعة 
حيوية  ق�سيدته  جعلت 
متباين  قارئ  اإزاء  ومرنة 

يتعامل  كان  امل�ستوى. 
جتربة  بو�سفها  اللغة  مع 
فر�سة  ب�ّسام  �سعُر  عي�ص. 
التجربة املعا�سة  ملراقبة 
وهي تتحول اإىل لغة. ولهذا 
الب�ساطة  بني  جتمع  فهي 

والعمق يف اآٍن واحد«.
يف  )املولود  حّجار  ب�ّسام 
ال�سعراء  من  يعد   )1955
الذي  البارزين  اللبنانيني 
جوهرية  قيمة  اأ�سافوا 
العربي  ال�سعري  للمنجز 
جتربته  عرب  احلديث 
ح�سوراً  فيها  حقق  التي 
كتابة  جمال  يف  موؤثراً 
النقدّية  واملقالة  ال�سعر 
م�سكاًل  والرتجمة 
لال�ستغال  فريداً  اإمنوذجا 
الأدبي احل�سيف واملتاأين، 
ا�سهاماته  عن  ف�ساًل  هذا 
اجلاّدة يف جمال ال�سحافة 
�سحيفة  يف  بداياته  منذ 
»النداء« اأواخر ال�سبعينيات 
 2009( عام  رحيله  حتى 
يف  حمرراً  وقتها  وكان   )

�سحيفة »امل�ستقبل«.
وكالت 

.      وليد عبد الالهي: التظاهرة فر�سة لالحتكاك بني خمتلف الفرق امل�ساركة
.         8 عرو�س م�سرحية تزين ركح عبد املالك بوقرموح ببجاية
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الهواء امللوث يهدد احلوامل بالإجها�ض
للقلق  ك�شف تقرير جديد مثري 
امللوث،  للهواء  التعر�ض  اأن 
كبري  ب�شكل  يزيد  اأن  ميكن 
املراأة  تعر�ض  خماطر  من 

للإجها�ض يف غ�شون اأ�شبوع.
نوعية  اأن  من  الرغم  وعلى 
املتحدة  الواليات  يف  الهواء 
منذ  كبري  ب�شكل  حت�شنت  قد 
التغري  بداأ  عندما   ،1990 عام 
من  حيزا  ياأخذ  املناخي 
االهتمام احلكومي، اإال اأن 4 من 
الواليات  يف  اأ�شخا�ض   10 كل 
يف  يعي�شون  زالوا  ما  املتحدة، 
مناطق يكون فيها الهواء خارج 
ويقول  جدا  ملوثا  منازلهم 
يوتا،  جامعة  من  الباحثون 
التعر�ض  من  وجيزة  فرتة  اإن 
تكون  اأن  ميكن  امللوث  للهواء 
على  دراماتيكية  تاأثريات  لها 
زيادة  ذلك  يف  مبا  اجل�شم، 
خماطر االإجها�ض بن�شبة %16.

ويف املتو�شط، يفقد كل �شخ�ض 
�شنة   2.6 حوايل  االأر�ض  على 
الذي  ال�رضر  ب�شبب  العمر  من 
وقد  الهواء،  تلوث  بنا  يلحقه 
ي�شل املعدل يف بع�ض املناطق 

اإىل ثماين �شنوات.
الرئتني  امللوث  الهواء  ويدفع 
اإىل العمل بجهد اأكرب، ما يوؤدي 

باالإ�شافة  خلياها،  تدمري  اإىل 
عمل  �شعوبة  من  يزيد  اأنه  اإىل 
اإ�شابة  خماطر  ومن  القلب، 
االأجنة بالعيوب اخللقية ووجدت 
الدرا�شة اجلديدة اأن العي�ض يف 
املناطق امللوثة يزيد اأي�شا من 
خماطر االإجها�ض، حيث يقول 
املعد  فولر،  ماثيو  الدكتور 
وجود  اإن  للدرا�شة،  الرئي�ض 
الهواء  تلوث  بني  وثيقة  علقة 
اأمرا  يعد  الن�شاء،  واإجها�ض 
مثريا للقلق. وقام فولر وفريقه 

 1300 حوايل  بيانات  مبراجعة 
الطوارئ  اأق�شام  دخلن  امراأة 
يف م�شت�شفى جامعة يوتا، �شعيا 
بعد  الرعاية  على  للح�شول 
 2007 عامي  بني  االإجها�ض، 
البحث،  فريق  وقام  و2015 
االأوزون  م�شتويات  بقيا�ض 
واجل�شيمات  والنيرتوجني، 
 PM2( الهواء  يف  الدقيقة 
2.5( يف االأيام ال�شابقة حلاالت 
وبعد  در�شوها  التي  االإجها�ض 
االأخذ باالعتبار العوامل االأخرى 

التي توؤدي اإىل االإجها�ض، تبني 
للتلوث  التعر�ض  اأن  للعلماء 
اأيام،   7 اإىل   3 بني  ترتاوح  ملدة 
لدى  االإجها�ض  من حاالت  زاد 
ون�شح   .%16 بن�شبة  الن�شاء 
يف  يرغنب  اللواتي  الن�شاء  فولر 
االإجناب، باتخاذ بع�ض التدابري 
من  واأجّنتهن  اأنف�شهن  حلماية 
من  امللوث،  الهواء  خماطر 
خلل تركيب نظام فلرتة فعال 
على  الهواء،  لتنقية  املنزل  يف 

�شبيل املثال. 

الأرق

هل يهدد الهاتف الذكي ب�صرك؟

هو داء ي�شيب االإن�شان، واالأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�شتمراره 
تدهور  ي�شبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�شدية،  النف�شية  ال�شحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  واالأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
االأرق  اأ�شباب  ت�شببهتختلف 
الآخر،  �شخ�ض  من  وعلجاته 
�شعوبة  االأ�شباب  هذه  ومن 
املتكرر  اال�شتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و اال�شتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�شباح، وللأرق  يف 
االأرق  وهو  العابر  االأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�شتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�شابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  االأرق  هو 
االأنواع  من  تعقيدا  االأنواع 
املزمن  االأرق  وينتج  االأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�شمية  االإ�شطرابات  منها 
االأ�شباب  ،واأكرث  النف�شية  اأو 
للأرق  امل�شببة  ال�شائعة 

املزمن هي الكاآبة

ميثل اعتماد االأجيال احلالية على 
على  خطرا  االإلكرتونية  االأجهزة 
على  وحتديدا  العامة،  �شحتهم 
يتاأثر  قد  الذي  الب�رضي  اجلهاز 
يوميا  طويلة  اأوقات  بق�شاء  �شلبا 

اأمام هذه االأجهزة.
اإ�شابة موؤقتة  وقد �شجلت حاالت 
عن  نتجت  بريطانيا،  يف  بالعمى 
االإلكرتونية  االأجهزة  ا�شتخدام 
ا�شرتاحة،  دون  طويلة  ل�شاعات 
حيث ات�شح اأن ا�شتخدام االأجهزة 
اال�شتلقاء  و�شع  يف  االإلكرتونية 
اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  طويلة  ملدة 
ما  الب�رض،  يف  معقدة  م�شكلت 
دفع العلماء الربيطانيني اإىل اإجراء 
حول  لة  ومف�شّ متعمقة  درا�شة 
به  اأ�شيبت  الذي  املوؤقت،  العمى 
فتاة )22 �شنة(، نتيجة ا�شتخدامها 
للهاتف الذكي لفرتة طويلة، و�شكت 
من اأنها مل تعد ترى بعينها اليمنى 
اليوم،  من  املظلمة  الفرتة  خلل 

وهي حالة عانت منها ملدة �شنة.
ت�شخي�ض  من  الطبيب  يتمكن  ومل 
االأوعية  جميع  اأن  حيث  احلالة، 

بحالة  كانت  العني  داخل  الدموية 
االختبارات  تك�شف  ومل  �شليمة، 
يف  م�شكلة  اأي  عن  اأجراها  التي 
الفحو�ض  نتائج  اأن  كما  العني، 
كانت  الفتاة  اأجرتها  التي  ال�شاملة 

طبيعية.
ويف حالة اأخرى ت�شري اإىل االأ�رضار 
اجل�شيمة التي قد تنتج عن االأجهزة 
 40( اأخرى  امراأة  عانت  الذكية، 
باإحدى  الروؤية  فقدان  من  عاما( 
 6 ملدة  اال�شتيقاظ،  عند  العينني 
من  دقيقة   15 م�شي  وبعد  اأ�شهر، 
الب�رض  حا�شة  كانت  اال�شتيقاظ، 
االأطباء  اإىل طبيعتها، وعجز  تعود 
هذه  ت�شخي�ض  عن  اأي�شا  هنا 

احلالة.
حتديد  االأطباء  حاول  وبينما 
لهاتني احلالتني،  العوامل امل�شببة 
كان  املوؤقت  العمى  اأن  اكت�شفوا 
كل  تق�شي  اأن  بعد  دائما  يظهر 
اإىل  النظر  يف  طويل  وقتا  منهما 
هاتفها الذكي يف و�شع اال�شتلقاء، 
عمليا  العينني  اإحدى  تكون  حيث 
اإىل  دفعهم  ما  باملخدة،  مغطاة 

بني  رابطا  هناك  اأن  ا�شتنتاج 
اال�شتلقاء  وعادة  الب�رض  فقدان 
حيث  بالو�شادة،  العني  وتغطية 
باملخدة  املغطاة  العني  تتكيف 
مع الظلم، يف الوقت الذي تتكيف 
ال�شاطع  االإ�شعاع  مع  االأخرى  فيه 
من �شا�شة الهاتف الذكي، وعندما 
العني  تفقد هذه  ال�شا�شة،  تنطفئ 
العني  تتكيف  حتى  موؤقتا،  الروؤية 

الثانية مع ال�شوء.
على  التجربة  هذه  وباإجراء 
ب�شعف  االأطباء  �شعر  اأنف�شهم، 

من  وجيزة  فرتة  بعد  الب�رض 
ا�شتخدامهم للهاتف الذكي بنف�ض 
اأن  على  االأطباء  يوؤكد  الطريقة. 
االأعرا�ض املر�شية مر�ّشحة  هذه 
للنت�شار وفقا للحتياج املتنامي 
االأجهزة،  هذه  على  واالعتماد 
الذي  ال�شا�شات  �شطوع  وكذلك 
يزداد مع تطور التكنولوجيا، لذلك 
�شطوع  بخف�ض  االأطباء  ين�شح 
لتخفيف  الذكية  الهواتف  �شا�شات 
اأثناء  العني  �شبكية  على  �رضرها 

الليل.

«البومنلومو�ض«  يخف�ض الوزن 
ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�شاعد على 
خ�شارة الوزن والتخل�ض من الدهون املرتاكمة يف اجل�شم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت االأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�شً
علج قوي جدا وفعال ملر�شى ال�رضطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�شحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�شهر فوائده هي 
خف�ض الوزن وحماربة ال�رضطان وهذا ح�شب ما اأثبتته الدرا�شة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�شات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�شة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ض الوزن والق�شاء على ال�شمنة.
 حيث مت تق�شيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، االأوىل خ�شعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�شمة وع�شري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�شعت اأي�شا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�شبة عالية من الدهون امل�شبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�شة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�شعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة االأوىل التي تناولت 

الطعام الد�شم مع ع�شري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�شبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�شاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�شرتول على الدم، وت�شاعد على تنظيم 
م�شتويات ال�شكر يف الدم. ذلك الأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رضيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�شة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�شاعد على انقا�ض الوزن وذلك بعد انت�شار 
حمية اجلريب فروت ال�شهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، الأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.  كما اأجريت درا�شة علمية حديثة اأخرى، ولكن 

هذه املرة يف جامعة �شيكاغو االأمريكية حتت اإ�رضاف جمموعة من 
العلماء واالأطباء الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة 
مر�ض ال�رضطان بجميع اأنواعه، �شواء كان �رضطان الكبد اأو �رضطان 

الثدي اأو �رضطان الرئة.
ومت اكت�شاف ذلك عندما كان هناك �شيدة تعاين من مر�ض �رضطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية واالأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

الأكرث من خم�ض �شنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�شنوات اكت�شف االأطباء اأن االأورام اخلبيثة لدى املري�شة تقل�شت 

ب�شكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�شفاء متاًما من هذا 
املر�ض. 

وعندما �شاألها االأطباء عن ال�رض يف ذلك، فقالت ال�شيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�شري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�شيكاغو اأن اجلريب فروت ي�شاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�شم االن�شان ب�شكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع االأدوية ولكن يف مر�ض ال�رضطان تثبت العك�ض، 
الأنه ي�شاعد على تاأثري العقار داخل اجل�شم لكي يحارب ال�رضطان 

واالورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�شحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف علج م�شكلة بحة ال�شوت 
التي ت�شاب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رضاخ وال�شوت العايل، 
اأو حتى االإ�شابة باالإنفلونزا ونزالت الربد ال�شديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�شادة لللتهاب الذي 
ي�شيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ض من م�شكلة 

بحة ال�شوت ب�شكل طبيعي، وباأ�رضع وقت. جربي طريقة م�رضوب 
الكركم من خلل و�شع ملعقة كبرية من م�شحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�شحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخللط الكهربائي وا�رضبيه 

مرتان يومًيا.



�إ�سالمياتالأربعاء  12  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل04 ربيع الثاين 1440هـ 19
كيف �أعرف �أن �هلل قد قبل توبتي

 كثرٌي من �لنا�س يت�ساءلون �أيا ترى هل قبل ربنا 
ياأخذهم  وقد  توبتي؟  �هلل _تبارك يف عاله_ 
�النتكا�س،  حّد  �إىل  �الأمر  هذ�  يف  �لتفكري 
من  ذلك  فكل  �لذنوب،  م�ستنقع  �إىل  و�لعودة 
الأن يقّنط  �لذي ي�سعى جاهد�ً  �ل�سيطان  عمل 
جّل   _ �هلل  �أن  حني  يف  ربه،  رحمة  من  �لعبد 
تعاىل:  فقال  �لطريق،  لنا  بنّي  قد  عاله_  يف 
�سغرية  وقفة  ولنا  �لتّو�بني«  يحب  �هلل  »�إّن 
)�لتائبني(  يقل  مل  ملاذ�  »�لتّو�بني«،  كلمة  على 
�لتّو�بني هي �سيغة  كلمة  »�لتّو�بني«، الأن  وقال 
و�ال�ستغفار،  �لتوبة  كثريي  على  تدل  مبالغة، 
هي  �لتوبة،  طريق  على  �خلطو�ت  فاأوىل  �إذ�ً 
هذه  على  خطو�تنا  ثاين  �أّما  �ال�ستغفار،  كرثة 
�لدعاء، قال �هلل )عز وجل(  �لطريق، هو كرثة 
:«�دعوين �أ�ستجب لكم«، فيجب علينا �أن جنتهد 
بالدعاء الأن يقبل �هلل توبتنا، و�أن يهدينا ملا فيه 
�خلطو�ت  ثالث  و�الآخرة،  �لدنيا  يف  لنا  �خلري 
على طريق �لتوبة، هي ح�سن �لظّن باهلل، وعدم 

�لقنوت من رحمته. وبذلك جند لنا خري معني 
لنا على �أنف�سنا للثبات على طريق �ال�ستقامة. 

ذنوبي كثرية جداً

ذنوبي ال تعد وال حت�سى، هل يل من توبة؟�إن 
ما  �لعمل  من  ميلك  ال  فقري،  خملوق  �لعبد 
ولكن  غالية،  �هلل  ف�سلعة  �لرحمن،  جّنة  يدخله 
رحمة �هلل قريب من �ملح�سنني، فربحمته تعاىل 
يدخل �أهل �جلّنِة، فاهلل رحيم )�سيغة مبالغة(، 
و�هلل غفور )�سيغة مبالغة(، ولو �أتى �لعبد قر�بة 
قر�بتها  �هلل  �أتاه  و�أناب،  فتاب  ذنوباً  �الأر�س 
مغفرة، بل �إن �هلل تعاىل يقّرر �لعبد يوم �حل�ساب 
بذنوبه حتى يظّن �لعبد �أّنه قد هلك، فيقول �هلل 
لك  �أغفرها  و�إيّن  �لدنيا  لك يف  �سرتتها  قد  له 
�ليوم، فتقلب ذنوبه �إىل ح�سنات، وهل �أكرث من 
هذ� �ملذنب �لتائب حظاً يومئٍذ؟فو�هلل ما خاب 

عبٌد، رب �لعباد رجاوؤه

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
و�أما �الأخالق �حلميدة و�الآد�ب �ل�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم على 
�النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

�لعاملني يف �إذ يقول) و�إنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول �لنبي عن نف�سه )�أدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة �أم �ملوؤمنني ر�سي �هلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول �هلل فقالت«كان 
خلقه �لقرء�ن« �أي كل خ�سلة خري يف �لقرء�ن هي 

يف ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي �هلل عنها يف و�سف خلقه 

�أي�ساً:«مل يكن ر�سول �هلل فاح�ساً وال متفح�ساً وال 
يجزي �ل�سيئة �ل�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
�نتقم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم لنف�سه �إال �أن 

تنتهك حرمة �هلل تعاىل.
ويف حيائه يقول �أبو �سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنه: 
كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أ�سد حياء من 
�لعذر�ء يف خدرها وكان �إذ� كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رو�ه �لبخاري.
وكان �حللم و�لعفو مع �ملقدرة من �أو�سافه �سلى 

�هلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تعاىل �أن ياأخذ �لعفو 
من �أخالق �لنا�س فقال تعاىل }ُخِذ �لَْعْفَو َو�أُْمْر 

اِهِلنَي{ )�الأعر�ف/169(. ِبالُْعْرِف َو�أَْعِر�ْس َعِن �جْلَ
فما من حليم �إال عرفت له زلة �أما نبينا �الأعظم 

عليه �ل�سالة و�ل�سالم فكان ال يزيد مع كرثة �الإيذ�ء 
�إال �سرب�ً، ومع �إ�رش�ف �جلاهل �إال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »�للهم �هد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلو� به وباأ�سحابه 

ما فعلو�. وكذلك قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
يف �لذين �أخرجوه من دياره ونكلو� بهم وقاتلوه 

وحر�سو� عليه قبائل �لعرب وغريهم »�ذهبو� فاأنتم 
�لطلقاء« وذلك يوم �لفتح. 

وروى �أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه قال:«كنت 
مع �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
�حلا�سية فجذ به �أعر�بي برد�ئه جذبة �سديدة 

حتى �أثرت حا�سية �لربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد �حمل يل على بعريي هذين من مال �هلل 
�لذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال �أبيك!!!
ف�سكت عليه �ل�سالة و�ل�سالم ثم قال: �ملال مال �هلل 

و�أنا عبده و�أعطاه ما طلب، فهل هناك يف �حللم 
و�لعفو يف مثله �سلى �هلل عليه و�سلم.

�لتدرج يف �لرتبية 
حّتى تاأتي �لرتبية �الإ�سالمية ثمارها فاإّنها 
بدون  ف�سيئاً،  �سيئاً  �لتوجيه  يف  تتدرج 
يف  مفاجئ  حتول  عملية  هناك  يكون  �أن 
�لب�رشية  �لنف�س  طبيعة  �أّن  ذلك  �ل�سلوك، 
�أّنها  كما  و�لتقريب،  �لتقدمي  �إىل  حتتاج 
�لتغيري،  على  و�حلث  �لتجريب  �إىل  حتتاج 
للرتبية  �خلا�سية  هذه  على  �الأمثلة  ومن 
�خلمر،  حترمي  م�ساألة  �لقر�آنية  �الإ�سالمية 

فقد كان �لعرب قبل بعثة �لنبي عليه �ل�سالة 
و�ل�سالم ي�رشبون �خلمر ويحبونها، وبعد �أن 
بعث �لنبي �لكرمي كان ال بد من حترمي هذه 
�الآفة �لتي لها مفا�سد كثرية، ولكن �ل�رشيعة 
تعلق  �خلمر  عند حترمي  ر�عت  �الإ�سالمية 
مرة  �خلمر  حترمي  يكن  فلم  بها،  �لنفو�س 
و�حدة، و�إّنا كان على ثالثة مر�حل تتدرج 
�الآيات  فبد�أت  حترميها،  يف  �لنا�س  مع 

�لكرمية باحلديث عن منافع �خلمر و�إثمها، 
نهت  ثّم  نفعها،  من  �أكرب  �آثامها  �أّن  مبينة 
يقربو�  �أن  �مل�سلمني  �الإ�سالمية  �ل�رشيعة 
�لتحرمي  جاء  ثّم  �سكارى،  وهم  �ل�سالة 
تعاىل:  قوله  يف  للخمر  و�حلا�سم  �لنهائي 
َو�مْلَيْ�رِشُ  ْمُر  �خْلَ َا  �إَِنّ �آََمنُو�  �لَِّذيَن  �أَيَُّها  )يَا 
َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌس  ْزاَلُم  َو�اْلأَ اُب  َو�اْلأَنْ�سَ

يَْطاِن َفاْجتَِنبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن(. �ل�َسّ

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
�أيها �الأخوة، قد ال ينتبه �الإن�سان �إىل بع�س �مل�سطلحات �سمى �هلل �الأعمال �لطيبة �لتي تن�سجم مع 

�لفطرة معروفاً الأن �لفطر �ل�سليمة يف �أ�سل خلقها تعرفها، �لق�ساء �لربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
�لطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب �لفطر �ل�سليمة قد يك�سفون �حلقيقة، �الإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك �حلياء �أن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك �ل�سليمة بد�هة �بتد�ًء من دون تعليل.
�لرب ما �طماأنت �إليه �لنف�س و�الإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت �أن يطلع عليه �لنا�س، لك فطرة هذه 
�لفطرة تتفق مع منهج �هلل مئة باملئة، يعني ما �أمرك �هلل ب�سيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت �الأعمال �لطيبة �لتي �أودعت قيمتها يف فطرة �الإن�سان معروفاً، و�سمي �ل�سيء �لذي تاأباه 
�لفطر �ل�سليمة منكر�ً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذ� �ل�سيء يتو�فق مع فطرة �لنف�س تو�فقاً تاماً 

�لدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة �لروم: 30(  الأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن �لَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك �لِدّ لِْق �هلَلّ ِ �لَِّتي َفَطَر �لنَّا�َس َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة �هلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالو�: �لعدل ح�سن لكن يف �الأمر�ء �أح�سن، و�حلياء ح�سن لكن يف �لن�ساء �أح�سن، و�ل�سخاء ح�سن 

لكن يف �الأغنياء �أح�سن، و�ل�سرب ح�سن لكن يف �لفقر�ء �أح�سن، و�لتوبة ح�سن لكن يف �ل�سباب �أح�سن. 
يعني �ل�ساب �ألزم ما يلزمه �لتوبة، و�ملر�أة �ألزم ما يلزمها �حلياء، و�لغني �ألزم ما يلزمه �ل�سخاء، و�لفقري 

�ألزم ما يلزمه �ل�سرب، و�الأمري �ألزم ما يلزمه �لعدل، ورد:
�أحب ثالثاً، وحبي لثالث �أ�سد، �أحب �لطائعني، وحبي لل�ساب �لطائع �أ�سد، �أحب �ملتو��سعني، وحبي 
للغني �ملتو��سع �أ�سد، �أحب �لكرماء، وحبي للفقري �لكرمي �أ�سد، و�أبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث �أ�سد، 
�أبغ�س �لع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ �لعا�سي �أ�سد، �أبغ�س �ملتكربين، وبغ�سي للفقري �ملتكرب �أ�سد، �أبغ�س 

�لبخالء، وبغ�سي للغني �لبخيل �أ�سد. 
فاحلياء من �الإميان، و�إذ� مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: �إن مل ت�ستِح فال خري فيك، و�إن مل 

ت�ستِح من �هلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم �لنا�س.
ِ َواَل تُلُْقو� ِباأَيِْديُكْم �إِىَل �لتَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف �آيات دقيقة جد�ً من هذه �الآيات: ﴾ َو�أَنِْفُقو� يِف �َسِبيِل �هلَلّ

�سورة �لبقرة (  �إن مل تنفقو� �أو: وال تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة �إن �أنفقت كل �أمو�لكم، لذلك �الإ�سالم 
و�سطي.
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 Game of« اجلزء الأخري من
يح�صد   »Thrones"

ماليني امل�صاهدات 
حقق العر�ض الرتويجي للمو�سم الأخري لأكرث امل�سل�سالت 

العاملية �سعبية، »Game of Thrones«، على اأكرث من 11 
مليون م�ساهدة بعد 4 اأيام فقط على اإطالقه.

وعلى الرغم من اأن مدة العر�ض ل تتجاوز دقيقة واحدة، 
اإل اأن كثريا من املتابعني رجحوا من خالله احتمالية ن�سوب 

حرب بني عائلتي »النار« و«اجلليد«، �سمن اأحداث اجلزء 
القادم ومن املقرر بدء عر�ض املو�سم الثامن والأخري، 
يف �سهر اأبريل 2019، يف حني ي�سم 6 حلقات فقط، وهو 

احلدث الذي من �ساأنه اأن يعزز عدد متابعي ال�رشكة 
املنتجة »HBO« بـ 50 مليونا، ح�سب التوقعات الأخرية 
لل�رشكة العمالقة ويعد »Game of Thrones« اأكرث 
م�سل�سالت الت�سويق واخليال العلمي �سعبية يف الوليات 

املتحدة والعامل، وذلك منذ عر�سه اأول مرة يف عام 2011، 
بينما ر�سح العمل وحاز على العديد من اجلوائز الدولية.

 وفاة الفنان امل�صري 
حممود القلعاوي

تويف الفنان امل�رشي حممود القلعاوي، م�ساء الإثنني 
املا�سي، داخل منزله بعد �رشاع مع املر�ض عن 
عمر يناهز 79 عاماً ومن املقرر اأن تُ�سيع جنازة 

الفنان الراحل من م�سجد عمر بن عبدالعزيز مبنطقة 
م�رش اجلديدة، على اأن يوارى جثمانه الرثى مبقابر 

العائلة يذكر اأن حممود القلعاوي قدم ع�رشات الأدوار 
ال�سينمائية وامل�رشحية، منها م�رشحيات »اجلوكر« 

و«علي بيه مظهر« و«اأولد دراكول« وغريها من 
الأعمال املميزة.

حملة ت�صامن مع راغب عالمة بعد التهديد بقطع راأ�صه
ت�سامن اإعالميون وفنانون مع املطرب راغب عالمة، بعد مطالبة ع�سو كتلة لبنان القوي النائب حكمت ديب »بقطع« راأ�س عالمة، اعرتا�سًا على 

اأغنيته اجلديدة »طار البلد« التي تنتقد الأو�ساع يف لبنان وغرد عا�سي احلالين عرب ح�سابه تويرت قائاًل: »لن تنبعث �سرارة الإ�سالح يف هذا 
الظالم احلالك اإل اإذا تعلمت ال�سعوب وحافظت علي حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر ولي�س يا �سعادة النائب 

من خالل تقطيع الروؤو�س، نحن بلد دميقراطي، ولنا احلق يف التعبري والتغيري، وما بنوطي راأ�سنا اإل للي خلقنا«.

تغريدة  علي  عالمة  ورد 
»بوجود  قائاًل:  احلالين 
راأ�سنا  بقطع  يهددون  نواب 
كدواع�ض،  علنا  ويت�رشفوا 
خفت  اأنت  البلد،  طار  اأكيد 
اأنا  تهددين،  وعم  اأغنيتي  من 
ما بخاف من تهديدك، لكني 
فخامة  اإىل  اإخبار  اأقدم  الآن 
نبيه  الرئي�ض  ودولة  الرئي�ض، 
�سعد  الرئي�ض  ودولة  بري، 
الداخلية،  ووزارة  احلريري، 
والأجهزة الأمنية باأن حكمت 

ديب هددين بقطع راأ�سي«.

وت�سامن ال�ساعر اللبناين نزار 
عرب  عالمة،  مع  فرن�سي�ض 
ديب  »حكمت  قائاًل:  تويرت 
املفاجاأة  راأ�سنا،  يطري  بدو 
الرئي�ض  فخامة  عهد  يف  اأننا 
اآمالً كبرية لناحية  عون نعلق 
ومل  والإ�سالح،  التعبري  حرية 
ننتظر من نائب حم�سوب على 
العهد وينتمي لتيار يعلن حرباً 
على الف�ساد الذي يهدد البلد 
بالإنهيار ان يهددنا لنا ب�سبب 
عالمة،  راغب  �سكراً  اأغنية، 

طار البلد حتقق اأهدافها«.

عرب  ني�سان  الإعالمي  وغرد 
تويرت اأي�ساً فقال: »من نوائب 
الدهر اأن يتفوه نائب م�سوؤول 
بكالم غري م�سوؤول ي�سيء اإليى 
فنان تُرفع الروؤو�ض مب�سريته، 
واأكاد اأجزم اأن الأ�ستاذ حكمت 

ديب نادم علي تعبريه«.
ديب  حكمت  النائب  اأن  يُذكر 
على  �سديداً  اعرتا�ساً  اأبدى 
لقاء  يف  البلد«  »طار  اأغنية 
وعلق   ،»OTV« بقناة  متلفز 
عليها قائاًل: »راغب هذا لزم 

يطري راأ�سه«.

فيلم »املنتقمون« يلقى رواجا خياليا قبل اإطالقه!
ا�ستوديوهات  على  القائمون  ذكر 
الفيديو  اأن  العاملية   »Marvel«
»املنتقمون«  لفيلم  الرتويجي 
مبئات  م�ساهدات  حقق  القادم، 
من  ق�سرية  فرتة  بعد  املاليني 

طرحه على الإنرتنت.
�سكر  تويرت،  على  تغريدة  ويف 
 »Marvel« على  القائمون 

اجلمهور، واأ�ساروا اإىل اأن املقطع 
اأرقاما  حقق  للفيلم  الدعائي 
مليون   289 من  باأكرث  قيا�سية 
�ساعة   24 من  اأقل  يف  م�ساهدة 
وبهذا  الإنرتنت  على  طرحه  بعد 
امل�ساهدات  من  الكبري  العدد 
الفيديو  يكون هذا  واحد،  يوم  يف 
الرتويجي  املقطع  على  تفوق  قد 

لفيلم »املنتقمون« ال�سابق، والذي 
م�ساهدة،  مليون   230 ح�سد 
وكذلك فيديو فيلم »الأ�سد امللك« 
الذي حقق مقطعه الرتويجي نحو 
خمتلف  يف  م�ساهدة  مليون   224
اجلزء  ويعترب  الإنرتنت  مواقع 
متابعة  الفيلم  هذا  من  اجلديد 
»املنتقمون«  من  �سابقة  لأجزاء 

 »Avengers: Endgame« اأو 
التي تروي حكاية اأبطال خارقني، 
 »Marvel« اأنتجتها ا�ستوديوهات
»والت  ا�ستوديوهات  ون�رشتها 
ديزين« العاملية، و�سارك فيها عدد 
ك�سكارليت  الكبار  املمثلني  من 
�ستان،  و�سبا�ستيان  جوهان�سون، 

وجو�ض برولني.
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»العدل غروب« تفاو�س عادل اإمام على العودة اإىل ال�صينما

النجمة اجلزائرية �صعاد ما�صي تتاألق يف القاهرة

يتفاو�ض املنتج جمال العدل مع عادل 
اإمام على بطولة فيلم من اإنتاجه، يف 
لالإنتاج  للعودة  �رشكته  �سيا�سة  اإطار 

ال�سينمائي يف الفرتة املقبلة.
وعلم اأن العدل و�سقيقه ال�سيناري�ست 
�سيناريو  عن  يبحثان  العدل  مدحت 
�سينمائي منا�سب لإمام، الذي  يفكر 
يف  امل�ساركة  عن  المتناع  يف  جدياً 
لعرتا�سه   ،2019 رم�سان  دراما 
جنوم  اأجور  تخفي�ض  �سيا�سة  على 
الراحة  يف  ورغبته  امل�سل�سالت، 

التليفزيونية.  الدراما  يف  العمل  من 
»العدل  اجتاه   ، م�سادر  وك�سفت 
�سينمائية،  اأفالم   5 لإنتاج  غروب« 
حممد  تعاقد  الذي  الفيلم  منها 
اآخر  اأن  يُذكر  بطولته.  على  رم�سان 
اأفالم عادل اإمام كان فيلم »زهامير«، 
و�ساركه   ،2010 يف  ُعر�ض  الذي 
كرمي،  ونيللي  �سالح،  �سعيد  البطولة 
الوهاب، ورانيا يو�سف،  وفتحي عبد 
�سالح  نادر  تاأليف  من  رزق،  واأحمد 

الدين واإخراج عمرو عرفة

اأحيت اجلزائرية �سعاد ما�سي، حفاًل غنائياً 
علي م�رشح »املاركي« يف القاهرة اجلديدة، 

م�ساء اأول اأم�ض ابح�سور عدد كبري من 
جمهورها.

وافتتحت ما�سي احلفل باأغنية »يا قلبي«، ثم 
عدداً من اأبرز اأغنياتها، منها »م�سك الليل 
ودار جدي وطليت علي البري«، وغريها من 

الأغنيات التي قدمتها بتوزيع جديد.
وفاجاأت اجلزائرية حمبيها بغناء ق�سيدة 

»�ساعر الأر�ض« للفل�سطيني حممود دروي�ض، 
واأدت اأغنيتها اجلديدة »�سالم« باللهجة 

العامية، من كلمات نادر عبداهلل، وق�سيدة 
»اإقراأ �سالمي على من ل اأ�سميه« لبهاء الدين 

زهري، قبل اأن تختتم حفلها باأغنية »زوروين كل 
�سنة مرة«.
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ر�سميًا ن  تد�سّ �سبورت  اإ�سدار   2019 ا�سكاليد  كاديالك 
اليوم  كاديالك  قامت 
الريا�ضي  الإ�ضدار  بتد�ضني 
وذلك   ،2019 ا�ضكاليد  من 
خالل معر�س لو�س اأجنلو�س 

لل�ضيارات 2018.
الريا�ضي  الإ�ضدار  �ضيتوفر 
كاديالك  من  اجلديد 
فئات  بثالثة   2019 ا�ضكاليد 
 Premiumو Luxury هي
 ،Platinumو  Luxury
خارجية  مع  �ضتاأتي  حيث 
مطلية باللون الأ�ضود الالمع 
على كل من ال�ضبك الأمامي، 
اخلطوط  النوافذ،  اإطارات 
مع  بعد،  والكثري  اجلانبية 
وجود عجالت 22 اإن�س بلون 
ح�رصي يحمل ا�ضم منت�ضف 

الليل الف�ضي.
تاأتي حزمة الإ�ضدار الريا�ضي 
حتديثات  مع  ا�ضكاليد  من 

الـ لتظل  فقط،  ت�ضميمية 
حمتفظة  الفاخرة   SUV
كما  امليكانيكية  باأجزائها 
البقاء  يعني  ما  وهو  هي، 
�ضعة   V8 حمرك  على 
ح�ضان   420 بقوة  لرت   6.2
اإىل   0 من  ت�ضارع  وقدرة 
من  اأقل  كم/�س خالل   100
نظامي  وجود  مع  ثوان،   6
الرباعي  اأو  الثنائي  الدفع 
تت�ضمن  اختياري.  ب�ضكل 
اأي�ضاً  الإ�ضافية  التجهيزات 
كل من �ضا�ضة عدادات رقمية 
اأحدث  اإن�س،   12.3 قيا�س 
املعلوماتي  الرتفيه  اأنظمة 
من كاديالك مع دعم جلميع 
نظام  الت�ضال،  اأنظمة 

للتحكم  مغناطي�ضي  تعليق 
الركوب،  وراحة  �ضال�ضة  يف 
�ضوتي  نظام  اإىل  اإ�ضافة 

 Bose Centerpoint
هذا  �ضماعة.   16 الفاخر 
الريا�ضي  الإ�ضدار  وياأتي 
للحفاظ   2019 ا�ضكاليد  من 

فئة  مببيعات  ريادتها  على 
الفاخرة   SUVالـ �ضيارات 
جديد  مظهر  عرب  الكبرية 
اأن  على  وهجومي،  مظلم 

الوليات  يف  الأ�ضعار  تبداأ 
املتحدة عند 84، )317،965 
احلزمة  �ضعر  ويكون  ريال(، 
ريال(،   10،125(  ،2 منف�ضلة 

يف  كاديالك  تبداأ  و�ضوف 
عليها  احلجوزات  ا�ضتقبال 

مطلع عام 2019.

ني�سان و�سريكتها رينو توقفان تطوير حمركات الديزل لإلغاءها
مع توا�ضل امل�ضتهلكني النتقال اإىل 

�ضيارات البرتول والكهرباء و�ضغوطات 
احلكومات حول العامل حلظر الديزل 

بالكامل، بداأت �ضانعات ال�ضيارات 
التخلي عنها واآخر املن�ضمني اإىل 

احلملة هي ني�ضان، حيث اأعلنت 
ر�ضميا توقفها عن بيع �ضيارات الديزل 

يف اليابان واأنها �ضتوقفها خالل 
عامني يف اأوروبا مع اإيقافها تطوير 

واإنتاج حمركات الديزل والرتكيز على 
ال�ضيارات الكهربائية.

فيات كراي�ضلر وتويوتا وغريهما 

اأعلنوا خططا مماثلة، لكن ني�ضان 
ا�ضرتاتيجيتها خمتلفة قليال حيث 

تنوي تقدمي مركبات جتارية 
مبحركات ديزل ت�ضرتيها من �رصكات 
�ضيارات اأخرى ولي�س �رصيكتها رينو 

التي �ضتوقف هي الأخرى تطوير 
حمركات الديزل.

هذا وبالرغم من اأن خطوة حتالف 
رينو-ني�ضان على الطريق ال�ضحيح، اإل 
اأن �رصكاءهما قد يتاأثران بذلك حيث 
مر�ضيد�س كمثال ت�ضتخدم حمركهما 

1.5 لرت dCi يف بع�س موديالتها.

الدفع رباعية  �سياراتها  اأفخم  "هيونداي" تطرح 
ن�رصت �رصكة "Genesis" املتخ�ض�ضة بطرح مناذج فاخرة من �ضيارات "هيونداي"، فيديو تو�ضيحيا لأول �ضياراتها رباعية الدفع املخ�ض�ضة 

ملحبي الرفاهية.
وبالنظر للفيديو، ميكن اأن نالحظ اأن ت�ضميم "GV80" اجلديدة ي�ضبه اإىل حد ما ت�ضميم "Grand Santa Fe" التي ا�ضتعر�ضتها هيونداي 

موؤخرا، لكنها اأتت ب�ضبك اأمامي مميز وكبري، وم�ضابيح "LED" على �ضكل خطوط متوازية من الأمام واخللف.
اأما من الداخل، ف�ضتاأتي قمرة هذه ال�ضيارة مبقاعد جلدية مريحة تت�ضع لأربعة ركاب، ومقود مميز باأزرار للتحكم بالعديد من خ�ضائ�س 

املركبة، وواجهة قيادة مزودة ب�ضا�ضتني كبريتني واأحدث اأنظمة املولتيميديا.
ومن املفرت�س اأن تاأتي املركبة مبحرك ثماين الأ�ضطوانات، وعلبة �رصعة اأوتوماتيكية بـ 10 مراحل، واأنظمة اأمان توقف ال�ضيارة اأوتوماتيكيا 

قبل ارتطامها بج�ضم قد يظهر فجاأة اأمامها على الطريق.

اإيلون مو�سك قد ي�سرتي بع�ض معامل "جرنال موتورز"
اإيلون  الأمريكي،  امللياردير  اأعرب 
مو�ضك، يف مقابلة موقع "CBS" عن نيته 
�رصاء بع�س م�ضانع ال�ضيارات التي اأعلنت 
اإغالقها،  عن  موتورز"  "جرنال  �رصكة 
وقال مو�ضك: "من املمكن جدا اأن نكون 
امل�ضانع.  هذه  ب�رصاء  مهتمني  ت�ضال  يف 

نناق�س هذا الأمر على منحى جدي".

موتورز"  "جرنال  اأن  مو�ضك  واأو�ضح 
اإغالق  عن  الفائت،  نوفمرب  يف  اأعلنت، 
لهذه  ت�ضال  وب�رصاء  م�ضانعها،  من   5
امل�ضانع، �ضتكون قد اأنقذت اأكرث من 14 
األف �ضخ�س يعملون هناك من البقاء دون 

عمل.
ميل  ديلي  �ضحيفة  اأ�ضارت  جانبها،  من 

اإىل اأن �رصكة ت�ضال باإدارة مو�ضك، متلك 
واإعادة  املعامل  �رصاء  يف  �ضابقة  خربة 
م�ضنعا  ا�ضرتت   ،2010 فعام  ت�ضغيلها. 
مقابل  وتويوتا  موتورز  جلرنال  يتبع  كان 
امل�ضنع  هذا  وبات  دولر،  مليون   42
اأهم م�ضانع ت�ضال لإنتاج  الآن واحدا من 

ال�ضيارات الكهربائية.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�ضري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�ضيارة يف الأرا�ضي الوعرة، وات�ضح اأنها ل�ضيارة "نيفا"، ف�ضال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�ضالم الرو�ضية البيالرو�ضية عن مناذج ع�ضكرية مطورة ك�ضفت �رصكة "اأوتوفاز" الرو�ضية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �ضولنيت�ضنوغور�ضك يف �ضواحي ع�ضكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�ضة واأكد ليبيد اأن �رصكة "اأوتوفاز" �ضلمت 4 �ضيارات امل�ضافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ضتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�ضا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�ضاة، وميكن اأن ين�ضب فيها قاذف قنابل اأو ر�ضا�س اإن "نيفا" الع�ضكرية املطورة خم�ض�ضة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�ضة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�ضاعة يف الأرا�ضي الوعرة حيث ال�رصيع وال�ضتطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رصعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �ضيارة للتدخل مو�ضكو.
ت�ضتهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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توقعات بنك�سة كبرية لآبل يف ال�سنوات املقبلة!

وخرباء  حمللون  توقع 
بنوك  جمموعة  من  اقت�صاديون 
»Nomura« اليابانية اأن تواجه 
املبيعات  يف  م�صاكل  اآبل  �رشكة 
وراأت  املقبلني  العامني  خالل 
اآبل �صتبيع  اأن  اإيني يل،  اخلبرية، 
اآيفون  هاتف  ماليني   204 نحو 

 ،2020 عام  اأما  املقبل.  العام 
فقد تنخف�ض هذه املبيعات اإىل 
اإىل  واأ�صارت  جهاز  مليون   200
اأن هذا االنخفا�ض يف املبيعات 
اآبل  قدرة  عدم  ب�صبب  �صيكون 
على مناف�صة الهواتف املتطورة 
املقبل،  العام  �صتطرح  التي 

بتقنيات  معظمها  �صتاأتي  والتي 
اإ�صارات  با�صتقبال  ت�صمح 
التي  الوقت  يف   ،»5G« �صبكات 
ومن  البلدان  بع�ض  فيه  بداأت 
تلك  بت�صغيل  اأمريكا  �صمنها 

ال�صبكات.
مدة  منذ  اأعلنت  قد  اآبل  وكانت 

مبيعات  عن  را�صية  غري  اأنها 
طرحتها  التي  الثالثة  هواتفها 
هذا العام، يف حني اأكد حمللون 
اأن  اإىل  يعود  ذلك  ال�صبب يف  اأن 
»اآبل« مل تطرح ما هو جديد يف 
تلك  مع  مقارنة  االأجهزة،  هذه 

التي طرحتها العام الفائت.

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�صد بع�ض امل�صتخدمني حتديث اإن�صتغرام االأخري الذي اأ�صاف رمز 
في�صبوك على �صفحات امللفات ال�صخ�صية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث الأول مرة من قبل م�صتخدم، رديت، قام 
بتحميل �صورة لرمز في�صبوك، وو�صفها باأنها »اإ�صدار جتريبي من 

اإن�صتغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة الإعالم امل�صتخدمني باإ�صعاراتهم 
على في�صبوك، وذلك على ملفاتهم ال�صخ�صية يف اإن�صتغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�صغيل تطبيق في�صبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�صاب اإن�صتغرام مع في�صبوك، ف�صتظهر ر�صالة تقول: »اإن�صتغرام 
يرغب بفتح في�صبوك«.

وبالن�صبة للم�صتخدمني الذين ر�صدوا رمز االإ�صعارات على اإن�صتغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع االجتماعية ميلك اإن�صتغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�صتخدمني 
اإىل تويرت لي�صفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�صخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�صابي على في�صبوك قبل اأ�صهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�صتغرام ير�صل يل اإ�صعارات عن اأن�صطة اأ�صدقائي 

على في�صبوك«. ومع ذلك، قال م�صتخدم اآخر: »يف البداية �صعرت 
باالنزعاج من اأن في�صبوك اأ�صافت االإ�صعارات اإىل ح�صابي على 

اإن�صتغرام، ولكن هذا يعني االآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�صبوك 
على االإطالق ما مل اأح�صل على اإ�صعار يف اإن�صتغرام! ال اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�صيلة لت�صجيع م�صتخدمي اإن�صتغرام على 
ا�صتخدام في�صبوك، الذي �صهد انخفا�صا وا�صحا يف اال�صتخدام بني 

ال�صباب خالل ال�صنوات االأخرية.
واأو�صح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�صف م�صتخدمي 

االإنرتنت يف الواليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�صنة، �صي�صتخدمون في�صبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة االأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�صبوك مليوين م�صتخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اأبرز موا�سفات هاتف 
 5.1 Nokia«
اجلديد  »Plus

 HMD« ا�صتعر�صت 
بيع  املالكة حلقوق   »Global
 5.1  Nokia« هاتف  نوكيا 
جيدة  مبوا�صفات   »Plus

ومناف�صة.
الفنية  اخل�صائ�ض  اأبرز  من 

والتقنية للهاتف:
 MediaTek« معالج   -
MT6771« ثماين النوى برتدد 

1.8 غيغاهريتز.
 ARM« ر�صوميات  معالج   -
برتدد   »MP3  Mali-G72

800 غيغاهريتز.
 Android« ت�صغيل  نظام   -

.»Oreo 8.1.0
- �صا�صة مبقا�ض 5.86 بو�صة 
 720/1530 عر�ض  ودقة 

بيك�صل، واأبعاد 19:9.
مزدوجة  اأ�صا�صية  كامريا   -

بدقة )13+5( ميغابيك�صل.

 -
اأمامية  كامريا 

بدقة 8 ميغابيك�صل.
 3 ع�صوائي  و�صول  ذاكرة   -

جيغابايت.
- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت، 
با�صتخدام  للتو�صيع  قابلة 
خارجية  ذاكرة  بطاقات 

.»microSD«
االت�صال  لبطاقات  منفذين   -
 USB« ومنافذ »nanoSIM«

.»USB-OTG، 2.0
- م�صتقبل اإ�صارات راديو.

 3060 ب�صعة  بطارية   -
االأبعاد:  اأمبري.-  ميللي 

8.1/71.9/149.5 ملم.
- الوزن: 160غراما.

هاتف »اآ�سو�س« اجلديد 
يقتب�س اأهم خ�سائ�س »اآيفون«

هاتف  موؤخرا  اآ�صو�ض  طرحت 
)ZenFone Max )M2 ليكون 
الهواتف  �صوق  يف  قويا  مناف�صا 
بهيكل  الهاتف  وزود  املتو�صطة، 
والزجاج،  املعدن  من  اأنيق 
على  االأ�صابع  لب�صمات  وما�صح 
وكامريا  اخللفية،  الواجهة 
 )2+13( بدقة  مزدوجة  اأ�صا�صية 
ميغابيك�صل، وكامريا اأمامية بدقة 

بخا�صية  مزودة  ميغابيك�صل،   8
التعرف على الوجوه.

اأداء اجلهاز معالج  وي�صمن جودة 
ثماين   »632  Snapdragon«
 3 و�صول ع�صوائي  وذاكرة  النوى، 
و4 جيغابايت، وذاكرة داخلية 32 
ت�صغيل  ونظام  جيغابايت،  و64 
وبطارية   ،»8.1  Android«
تكفيه  اأمبري  ميللي   4000 ب�صعة 

ليعمل 21 �صاعة متوا�صلة يف حال 
م�صاهدة الفيديوهات، و22 �صاعة 

يف حال ت�صفح االإنرتنت.
منفذين  الهاتف  يحوي  كما 
ميكن  االت�صال،  لبطاقات 
لبطاقات  اأحدهما  ا�صتخدام 
حتى  ب�صعات  اخلارجية  الذاكرة 
2 تريابايت، اأما �صعره فيرتاوح ما 

بني 196 و227 دوالرا.

موتورول تك�سف عن جديدها 
عن  الك�صف  موتوروال  �رشكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�صرت  ح�صب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�صل  �صبكات  يف  املن�صور  الدعوة 
االأنظار  بالتاأكيد  هناك   االجتماعية 
�صل�صلة  من  ال�صاد�ض  اجليل  اإىل  تتجه 
با�صم  �صلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  باالإ�صافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�صة  ومتو�صطة  رئي�صية  هواتف 
ت�رشيبات  اليوجد  االآن  حتى  ال�صعر. 
الهواتف  هذه  موا�صفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�صفات 
والذاكرة  ال�صا�صة  وحجم  املعالج  نوع 

الزالت  الدعوة  اأي�صاً  ذلك  ومااإىل 
�صيكون  هل  وا�صح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �صيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتوروال رواجاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع الليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�صفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �صام�صونغ 
تقريرها  يف  العام  من  االأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �صهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
االإليكرتونية.  االأجهزة  يف  امل�صتخدمة 
حتقيق  بذلك  �صام�صونغ  وا�صتطاعت 

رقم قيا�صي باالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دوالر 
العام املا�صي  االأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�صدارة على مدار 25 عاما 
املا�صية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�صا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�صية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�صيل  عن  تك�صف  مل 
مع  ي�صدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�صكل 
نهاية �صهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  واالأرباح  املبيعات  يف  قيا�صي  رقم 
ذكر م�صادر تلك االأرباح؛ مثل االأجهزة، 

ال�صا�صات، البطاريات، … وغريها.



والال�سلكية  ال�سلكية  واالت�ساالت  الربيد  وزيرة  اأعربت 
اأم�س  فرعون,  اإميان  هدى  والرقمنة,  والتكنولوجيات 
ع�رصنة  اأ�سغال  تقدم  و�سعية  عن  ر�ساها  عن  الثالثاء 
باالخ�رصية  الف�سائية  اجلزائر  ات�ساالت  حمطة 

)البويرة(.
ب�سعة  منذ  اأ�سغاله  انطلقت  الذي  امل�رصوع  يت�سمن  و 
ا�سهر, تهيئة املبنى االإداري و اجناز ق�سم تقني لتخزين 
و    1974 �سنة  ان�ساأت  التي  املوؤ�س�سة  هذه  معطيات 
املحطة  هذه  ت�سغيل  بع�رصنة  االأ�سغال  هذه  �ست�سمح 
ال�رصوحات  ح�سب  و  الف�سائية,  لالت�ساالت  الهامة 
مركز  بناء  كذلك  ت�سمل  االأ�سغال  فان  للوزيرة  املقدمة 
بينها  من  ال�رصورية  املرافق  بكل  مزود  الوطني  للدرك 

مبنى لالإقامة لتاأمني املحطة.
عمليات  قاعة  و  حرا�سة  قاعة  املركز  هذا  �سي�سم  و 
قاعة  من  املتكون  االإداري  املبنى  تهيئة  جتري  كما 
ملا  وفقا  مكاتب  و  للمحا�رصات  قاعة  و  لالجتماعات 
م�سار  اأهمية  اإىل  اأ�ساروا  الذين  املحطة  م�سوؤولو  ذكره 

ع�رصنة هذه املحطة التي حت�سي حوايل 24 
الع�رصنة اجناز  اأخرى, يت�سمن م�رصوع  عامال من جهة 

مركز للبحث و التطوير ح�سبما �رصحه م�سوؤولو املوؤ�س�سة 
حول  لعر�س  الزيارة  هذه  خالل  ا�ستمعت  التي  للوزيرة 
م�رصوع ع�رصنة خمتلف االأنظمة التكنولوجية املوجودة 

على م�ستوى هذه املحطة.
و ا�ستنادا لهذه ال�رصوحات فان هذه املحطة التي تقدم 
العمومية قررت  الهيئات  و  للموؤ�س�سات  اأ�سا�سا  خدماتها 

يف 2017 ا�ستهداف القطاع االقت�سادي اخلا�س و جنحت 
اإىل  الوزيرة  ا�ستمعت  كما  جدد  زبائن  ت�سجيل  يف  بهذا 
ت�سمح  التي  التكنولوجية  التطبيقات  حول  اآخر  عر�س 
باالإ�رصاف على خمتلف االر�ساالت و املراقبة التامة عن 
الرتاب  االأخرى )يف �سات( املوزعة عرب  للمحطات  بعد 

الوطني, ح�سب م�سوؤول املحطة. 

م٫�س

حمطة ات�ضالت اجلزائر الف�ضائية بالأخ�ضرية

تهيئة املبنى الإداري و اجناز ق�سم تقني لتخزين معطيات
.      وزيرة القطاع تبدي ر�ساها عن وترية الأ�سغال

املواجهة بني 
وا�سنطن و اأوبك
يف ورقة بحثية للباحث امل�ضري اإبراهيم 

الغيطاين ن�ضرها موقع امل�ضتقبل للأبحاث 

و الدرا�ضات املتقدمة قال هذا الأخري اأن 

�ضنة 2019 �ضتكون �ضنة املواجهة احلا�ضمة 

بني الإدارة الأمريكية و منظمة الأوبك 

على �ضعيد �ضبط اأ�ضعار النفط حيث تطالب 

اإدارة ترامب اإىل توفري جملة من الآليات 

»للتقليل من  فعالية �ضيا�ضة اأوبك بكبح 

اإنتاج النفط من خلل تدابري اأخرى قد 

تتمثل -بح�ضب بع�س التوقعات- يف اللجوء 

ل�ضتخدام الحتياطي ال�ضرتاتيجي 

الأمريكي للنفط يف �ضخ مزيد من الإمدادات 

من اأجل خف�س الأ�ضعار والبالغ حجمه 727 

مليون برميل، هذا يف الوقت الذي بحث 

فيه الكونغر�س الأمريكي موؤخًرا زيادة 

ال�ضغط على اأوبك عرب اإحياء م�ضروع 

قانون منع التكتلت الحتكارية لإنتاج 

وت�ضدير النفط )نوبك NOPEC(، والذي 

�ضيلغي احل�ضانة ال�ضيادية لكارتلت النفط 

داخل الوليات املتحدة ومن بينها اأوبك، 

ومبا ي�ضمح مبقا�ضاتها.  و ذكر الباحث  اأن  

هذه املتغريات تت�ضل مبدى التزام الدول 

الأع�ضاء يف اأوبك وخارجها باحلدود 

املو�ضوعة اخلا�ضة بخف�س �ضقف الإنتاج 

املحلي. فعلى الرغم من اأن كافة الأطراف 

تبدو حري�ضة على اإجناح التفاق وحتقيق 

م�ضتويات مقبولة للأ�ضعار، اإل اأن بع�س 

املنتجني قد مييلون اإىل تغليب هدف زيادة 

احل�ضة ال�ضوقية على تعظيم الإيرادات 

النفطية، خا�ضًة اإذا مل حتقق اأ�ضعار النفط 

الزيادة املرغوبة يف الأ�ضهر املقبلة. علوة 

على ذلك، فاإن �ضركات النفط الرو�ضية 

ا على مدى  �ضتقوم بخف�س الإنتاج تدريجًيّ

عدة اأ�ضهر، وهذا ما قد ُيقلل من فعالية 

امل�ضاركة الرو�ضية يف التفاق.

وداد احلاج

موقف

ال�ضوقر تيارت

اإنتاج الأجيال ثالثة اأجيال جديدة من  بذور ال�سعري 

تركيا

حماولة اغتيال �سابط م�سوؤول اأمني كبري

امل�ضيلة 

النقل املدر�سي يتعزز ب28 حافلة جديدة

الأغواط 

دورة وطنية احرتافية يف ريا�سة الكيك بوك�سينغ 

الوا�سعة  للزراعات  التقني  املعهد  انطلق 
بوالية  ال�سبعني  ببلدية  الكربى  واملحا�سيل 
تيارت يف اإنتاج البذور القاعدية اجليل 0 و1 و2 
من بذور ال�سعري من �سنف »ال�سوقر« الذي مت 
م�سلحة  به  اأفادت  ح�سبما  حمليا,  ا�ستنباطها 
رئي�سة  واأو�سحت  املعهد  بذات  االإنتاج  دعم 
مبنا�سبة  �رصع,  اأنه  غربايل,  جازية  امل�سلحة, 
اإنتاج  يف   ,2019-2018 والبذر  احلرث  مو�سم 

البذور  هذه  من  و1   0 اجليل  القاعدية  البذور 
البذور  من  جمموع  من  ا�ستنباطها  مت  التي 
الظروف  مع  واملتاأقلمة  للجفاف  املقاومة 
لل�سعري  معترب  مردود  وذات  املحلية  املناخية 
حيث  للمعهد  التابعة  التجارب  مبزرعة  والتنب 
البذور  اإنتاج  اأجل  من  150خطا  زراعة  متت 
م�ساحة  وتخ�سي�س   0 اجليل  من  القاعدية 

1هكتار الإنتاج اجليل 1.

اأم�س  وردي  األتوغ  ريزة  والية  اأمن  مدير  اأ�سيب 
م�سلح  هجوم  تنفيذ  بعد  نارية  بعيارات  الثالثاء, 
اأن  الرتكية,  الوكالة  وذكرت  املديرية  مبنى  على 
الهجوم,  خالل  اأي�سا  اأ�سيبا  اآخرين  �سخ�سني 
ونوع  الثالثة  امل�سابني  حالة  اإىل  التطرق  دون 

االإ�سابات.
بح�سب معلومات , فاإن �سيارات االإ�سعاف هرعت 

بعد  )�سمال(  ريزة  يف  االأمن  مديرية  مبنى  اإىل 
,�سيارات  املبنى  نارية يف  اإطالقات  �سماع �سوت 
�سوت  �سماع  فور  املبنى  اإىل  توجهت  االإ�سعاف 
وامل�سابني  »وردي«  ونقلت  داخله  نارية  عيارات 
طوقت  احلادث  وعقب  امل�ست�سفى  اإىل  االآخرين 
�رصطة الوالية )�سمال تركيا( حميط املبنى فيما 

دخلت قوات التدخل ال�رصيع اإليه.

للنقل  جديدة  حافلة   28 بـ  امل�سيلة  والية  تدعمت 
املدر�سي, مت ا�ستالمها اال�سبوع املا�سي من وزارة 
الداخلية واجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية, 
حيث ا�رصف اأم�س وايل والية امل�سيلة »حاج مقداد« 
 28 لفائدة  املدر�سي  للنقل  حافلة   28 ت�سليم  على 
طراز  من  اجلديدة  احلافالت  هذه  وتتوفر  بلدية 
»مر�سيد�س« على جميع ظروف الراحة حيث تقدر 
التي  العملية  هاته  وتاأتي   ,20 من  باأزيد  ا�ستيعابها 
ال�سيا�سة  اإطار  عرفتها بلديات امل�سيلة �سابقا, يف 

و  خدمات  لتح�سني  الدولة  طرف  من  املنتهجة 
القاطنني  خا�سة  املدار�س  لتالميذ  النقل  ظروف 
عن  البعيدة  النائية  املناطق  و  اجلنوبية  باملناطق 
يف  الوايل  اأ�سدى  وباملنا�سبة  الرتبوية  موؤ�س�ساتهم 
يخ�س  فيما  توجيهات  البلديات  روؤ�ساء  مع  لقائه 
املحيط  نظافة  وكدا  احلافالت,  على  املحافظة 
بان�سغاالت  والتكفل  املدار�س,  نظافة  ومتابعة 

املواطنني .
عبدالبا�ضط بديار 

مناف�سات  باالأغواط  الثالثاء  اأم�س  انطلقت 
دورة وطنية احرتافية يف ريا�سة الكيك بوك�سينغ 
مببادرة من الرابطة الوالئية للكيك بوك�سينغ وما 
بالذكرى املخلدة ملظاهرات 11  �سابه, احتفاال 
التي  التظاهرة  وي�سارك يف هذه  دي�سمرب 1960  
يحت�سنها املركب الريا�سي اجلواري بن خويلدي 
م�سارعا   16  ) الرمل  )حا�سي  ببليل  عمر  بن 

جميعهم  ينتمون  واالأكابر  االأوا�سط  �سنفي  يف 
الرابطة  رئي�س  اأو�سحه  كما  الوطني  للمنتخب 

خالد عالل .
واإىل جانب هوؤالء امل�سارعني الذي يحملون األقاب 
وطنية واإفريقية وعربية ت�سارك يف هذه التظاهرة 
الريا�سية املقامة يف �سكل منازالت ا�ستعرا�سية 

نوادي من واليتي مترنا�ست واالأغواط.
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من اأطلق ال�سرارة الأوىل حلراك 
»ال�سرتات ال�سفراء«؟

ال�سعودية الأ�سواأ عامليا يف مكافحة التغري املناخي
هوية  على  ال�سوء  عديدة  اإعالم  و�سائل  �سلطت 
مطلق ال�رصارة االأوىل الحتجاجات حركة »ال�سرتات 

ال�سفراء« التي ت�سهدها فرن�سا حاليا.
لودو�سكي,  بري�سيليا  فاإن  االإعالم  و�سائل  وح�سب 
امراأة تعمل بائعة اأدوات جتميل يف �سواحي باري�س 
اأطلقت يف نهاية ماي 2018, عري�سة على في�سبوك, 
اأ�سعار  ارتفاع  على  لالحتجاج  دعوة  ت�سمنت 
االرتفاع  هذا  يثقل  كيف  مو�سحة  املحروقات, 
اأو  املحدود  الدخل  اأ�سحاب  االأ�سخا�س  كاهل 

اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرى ويخنقهم.
متزايدا  تقبال  لودو�سكي  بري�سيليا  عري�سة  ولقيت 
على ال�سبكات االجتماعية, ومع بداية �سهر اأكتوبر 
كان عدد املوقعني على العري�سة 400 مواطن, لكن 
ارتفع  نوفمرب  بداية  وحتى  اأكتوبر  منت�سف  منذ 
العدد فجاأة اإىل اأكرث من 800 األف توقيع لتنطلق اأّول 
فعالية احتجاج يوم ال�سبت 17 نوفمرب, عرب مواقع 
الطرق  لعرقلة  تخطيط  مع  االجتماعي,  التوا�سل 

يف فرن�سا.

احتلت الواليات املتحدة وال�سعودية اأدنى مراتب 
 56 �سمت  التي  املناخي  التغري  من  احلد  قائمة 
الغازات  انبعاثات  من  باملائة  بـ90  ت�ساهم  دولة 

التي تت�سبب برفع درجة حرارة االأر�س.
ثاين  انبعاثات  اأن  املا�سي  االأ�سبوع  علماء  واأكد 
من  باملئة  بـ80  ت�ساهم  التي  الكربون  اأك�سيد 
العامل,  منه  يعاين  الذي  احلراري  االحتبا�س 
بن�سبة ثالثة باملئة تقريبا يف 2018 هذا  �ستزداد 

فارغة  القائمة  يف  االأوىل  الثالثة  املراكز  وتركت 
لعدم وجود دولة تعد �سيا�ساتها وحتركاتها كافية 
ال�سويد  اأن  االإح�سائية  واأظهرت  االإطار  هذا  يف 
واملغرب ت�سدرتا القائمة ال�سنوية املتعلقة باحلد 
القائمة  راأ�س  يف  تتبعهما  املناخي,  التغري  من 
واالحتاد  والربتغال  والرنويج  والهند  بريطانيا 
املرتبة  ال�سعودية  احتلت  فيما  ككل,  االأوروبي 

االأخرية. 

غرداية 

 توزيع 382 مقرر 
 ا�ستفادة من 
قطع اأر�سية 

مت توزيع 382 مقرر ا�ستفادة من 
قطع اأر�سية موجهة للبناء الذاتي 

مع اإعانة الدولة بقيمة واحد 
)1( مليون دج اأم�س الثالثاء على 

م�ستحقيها بوالية غرداية , كما اأفاد 
مدير ال�سكن بالواليةو ياأتي توزيع 
هذه القطع االأر�سية الفردية التي 

ترتاوح م�ساحتها ما بني 200 و 250 
مرت مربع مبنا�سبة اإحياء الذكرى 

ال58 ملظاهرات 11 دي�سمرب 1960 
و ذلك بعد ا�ستكمال جمموع اأ�سغال 
التهيئة, مثلما اأو�سح مدير القطاع 

عبد احلليم مالط.

غليزان

ق�سية النقابي 
رحال املف�سول 
مطروحة بقبة 

الربملان
عادت ق�سية النقابي رحال عبداهلل 

وهو موظف بوكالة ال�سندوق الوطني 
لل�سكن بغليزان اإىل الواجهة وهذا بعد 

رف�س مدير عام ال�سندوق الوطني 
لل�سكن من تنفيذ اأحكام العدالة 

والتي تن�س على اإعادة اإدماج النقابي 
املف�سول مع تعوي�سه مبالغ مالية عن 

االأ�رصار التي حلقت به جراء عملية 
الت�رصيح حيث وجه النائب باملجل�س 

ال�سعبي الوطني و النقابي باالحتاد 
الوطني لعمال الرتبية و التكوين م�سعود 

عمراوي اأول اأم�س �سوؤاال كتابيا لوزير 
ال�سكن و العمران واملدينة عبد الوحيد 
طمار بخ�سو�س رف�س املدير العام اأو 

باالأحرى  امتناعه يف تنفيذ االأحكام 
الق�سائية ح�سب ال�سيغ التنفيذية 
وال�سادرة با�سم ال�سعب اجلزائري 

والتي حتوز اجلريدة على ن�سخة منها 
حيث عرج ذات النائب مرة اأخرى 

اإىل  تفا�سيل ق�سية النقابي الذي مت 
ت�رصيحه منذ اأكرث من �سنتني ون�سف .

�س  احلاج

ال�سعيد بوحجة يف 
اجلزائر العميقة 

�سوهد رئي�س الربملان ال�سابق ال�سعيد بوحجة 
اأم�س وهو يف اأحد املقاهي بقلب بالعا�سمة 
, و بال�سبط يف مقهى باالأمري عبد القادر , 
حيث األتف حوله بع�س االأ�سدقاء و كذلك 

املواطنني , وظهر ال�سعيد بوحجة يف كامل 
لياقته ما يوحي اأنه ما تعر�س له من اإطاحة 
يف  الربملان مل يوؤثر على عمي ال�سعيد الذي 
يرتاد املقاهي ب�سكل عادي بعدما كان يف 
من�سب الرجل الثالث يف الدولة , و يبدو اأن 
عمي ال�سعيد ا�ستاق اإىل اجللو�س يف مقاهي 

العا�سمة ,بعدما حرمته م�سوؤولياته ال�سابقة يف 
الربملان من ذلك .
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