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رئي�ش بلدية �ملاء �الأبي�ش 
بتب�سة نور�لدين مر�ح للو�سط

م�ساريع لفك العزلة 
وحت�سني االإطار املعي�سي 

وزير �ل�سكن عبد �لوحيد طمار 

ا�ستالم اأزيد من 1.12 مليون �سكن 
ما بني 16 �إىل 22 دي�سمرب 2018

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 53 �سخ�سا
غيابه �ملتكرر عن مكتبه �أثار �سخط �ل�ساكنة 

 املدير املنتدب للن�ساط االجتماعي 
بعني �سالح خارج جمال التغطية  

ت/ب�سري عالوة

الرباءة للمتهمني الثالثة من جنحة اإهانة هيئة نظامية
4 اأ�سهر  حب�سا نافذا لعبد العزيز لعجال و نقرو�ض عبد احلفيظ



يف  جيو�ش  ك�أقوى  الث�نية،  املرتبة  اجلزائر   احتلت 
اإفريقي�، بـ520 األف جندي ن��شط، و272.350 احتي�طي. 
اجلي�ش  اأن  ب�ور”،  فري  “غولوب�ل  الأمريكي  وبح�شب 
اجلزائري ج�ء بعد امل�رصي الذي احتل املرتبة الأوىل 
الث�نية  املرتبة  يف  اجلزائري  اجلي�ش  اإفريقي�.وج�ء 
حيث  دولة،   136 التقرير  وحدد  ع�ملي�.  والـ23  اإفريقي� 
والـ12 ع�ملي�  اإفريقي�،  الأوىل  ج�ء امل�رصي يف املرتبة 

بعد ايط�لي� واإيران.

تاأجيل رحلة القطار 
اجلزائر وق�سنطينة

اأقدمت ال�رصكة الوطنية للنقل ب�ل�شكك احلديدية على اإلغ�ء 

رحلة القط�ر التي تقل ن الع��شمة اإىل ق�شنطينة، حيث ج�ء 

القرار يف بي�ن لل�رصكة ن�رصته اأم�ش والتي اأكدت من خالله 

اأن ت�أجيل الرحلة �شوف يتوا�شل اإىل غ�ية ت�ريخ 29 دي�شمرب 
املقبل، مربرة الأمر اإىل وجود اأ�شب�ب تقنية متنع قي�م 

القط�ر ب�لرحالت.

الوايل ي�ستقبل وفد 
�سباب ق�سنطينة

حظي وفد فريق �سباب ق�سنطينة با�ستقبال 

ر�سمي من طرف ال�سلطات الوالئية للمدينة 
بعدما عادوا اإىل اأر�ض الوطن وهم يحملون 

تاأ�سرية التاأهل اإىل دور جمموعات رابطة 
اأبطال اإفريقيا الأول مرة يف تاريخ الفريق، 

حيث وجد اأفراد الوفد يف ا�ستقبالهم بالقاعة 

ال�سرفية ملطار حممد يو�سياف الوايل رفقة 

اأع�ساء املجل�ض ال�سعبي الوالئي، عرفانا على 
االإجناز الذي عادوا به من اأوغندا.

مطارق�سنطينة

اإحباط حماولة تهريب 58 األف اأورو 

اجلزائر يف املرتبة 2 اإفريقيا

خبر في 
صورة

مترنا�ست

�سبط 03 م�سد�سات ر�سا�سة 
و05 خمازن ذخرية 

الدرك الوطني بالعا�سمة

حملة حت�سي�سية لفائدة 
�سائقي الدراجات النارية 

�شطرت املجموعة الإقليمية للدرك الوطني ب�جلزائر الع��شمة 
برن�جم� خ��ش� �شمن حملته� التح�شي�شية لف�ئدة �ش�ئقي 

الدراج�ت الن�رية  و التي اطلقته� بت�ريخ 22 دي�شمرب اجل�ري 
حتت �شع�ر« و�شع اخلوذة » اإنق�ذ حي�تك » ، ح�شبم� ج�ء اأم�ش 

الثالث�ء يف بي�ن عن ذات اجله�ز المني.
و او�شح البي�ن انه و يف اإط�ر احلملة التح�شي�شية التي ب�درت بـه� 

قي�دة الدرك الوطني يف �شي�ق ال�شالمة الـمرورية لفئة �ش�ئقي 
الدراج�ت الن�رية تـحت �شع�ر«و�شع اخلوذة = اإنق�ذ حي�تك« والتي 

انطلقت منذ ت�ريخ 22 دي�شمرب 2018 اإىل غ�ية ت�ريخ 05 ج�نفي 
2019 ، �شطرت الـمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ب�جلزائر 

»برن�مج خ��ش« لإجن�ح هذه احلملة التوعوية التي تدخل يف 
اإط�ر تـج�شيد الأهداف الـم�شطرة من طرف قي�دة الدرك الوطني 

بـخ�شو�ش الأمن الطرقي. 

الر�سومات ال�سخرية بتاغيت 

500 هكتار حتت احلماية 
بيوجد خمطط حم�ية و حفظ مواقع الر�شوم�ت ال�شخرية ملنطقة ت�غيت )97 كلم 
جنوب ب�ش�ر( يف مرحلة الإ�شتكم�ل، ح�شبم� علم اأم�ش الثالث�ء من مديرية الثق�فة 

ب�لولية. و يتكفل بهذه العملية التي ت�شمن توفري الإمك�ني�ت الالزمة من اأجل 
حم�ية هذه املواقع الت�ريخية والأثرية التي تعود ر�شوم�ته� اإىل اأزيد من 5.000 

�شنة، الديوان الوطني لت�شيري و ا�شتغالل املمتلك�ت الثق�فية املحمية، و هو جه�ز 
عمومي متخ�ش�ش يف حم�ية املع�مل الت�ريخية و الأثرية ، كم� ذكر ذات امل�شدر، 

وميتد املوقع الذي تقع به هذه الر�شوم�ت على م�ش�حة 500 هكت�ر مب�ش�فة قريبة 
من مقر البلدية وهو غني بنقو�ش ترجع اإىل فرتة م� قبل الت�ريخ و الع�رص احلجري 

اأمن العا�سمة

حجز )136.5( غرام من الكوكايني
 متّكنت م�ش�لح اأمن ولية اجلزائر، من توقيف �شخ�ش�ن م�شتبه فيهم�، ك�ن� �شمن 
جم�عة اإجرامية منظمة خمت�شة يف ا�شترياد املخدرات بطريقة غري �رصعية، من 

نوع "كوك�يني" وكذا خمدرات من نوع القنب الهندي وذلك بعد حجز )136.5( غرام 
من الكوك�يني و )8.4( غرام من القنب الهندي.

اجلمركية  الفرقة  متكنت   
لفح�ش امل�ش�فرين على م�شتوى 
الدويل  بو�شي�ف  حممد  مط�ر 

حم�ولة  اإحب�ط  من  بق�شنطينة، 
 58 بـ  يقدر  م�يل  مبلغ  تهريب 
بي�ن  به  اأف�د  ح�شبم�  اأورو،  األف 

للجم�رك  الع�مة  للمديرية 
اأن  امل�شدر،  نف�ش  واأ�ش�ف 
العملة ال�شعبة مت حجزه� بحوزة 

مع�جلة  اأثن�ء  جزائري  م�ش�فر 
نحو  متجهة  ك�نت  جوية  رحلة 

الع��شمة الرتكية، ا�شطنبول.

للجي�ش  مفرزة  �شبطت 
الوطني ال�شعبي، بتمرنا�شت 
ب�لن�حية الع�شكرية ال�ش�د�شة 
م�شد�ش�ت   )03( ثالث   ،
ر�ش��شة من نوع كال�شنيكوف 
خم�زن   )05( وخم�شة 
لوزارة  بي�ن  ح�شب  ذخرية، 
يف  وج�ء  الوطني  الدف�ع 
 »: انه  الثالث�ء  اأم�ش  البي�ن 
يف  اإط�ر مك�فحة الإره�ب، 
للجي�ش  مفرزة  �شبطت 
 24 يوم  ال�شعبي،  الوطني 
عملية  اإثر   2018 دي�شمرب 

بحث وتفتي�ش 
ثالث  بتمرنا�شت/ن.ع.6، 
)03( م�شد�ش�ت ر�ش��شة من 
وخم�شة  كال�شنيكوف  نوع 
)05( خم�زن ذخرية«، م�شيف�  
الوطني  للجي�ش  مفرزة  ان  
 « بب�شكرة/ن.ع.4،  ال�شعبي 
مك�فحة  اط�ر  يف  اوقفت 
التهريب واجلرمية املنظمة، 
مهربني )02( اثنني وحجزت 
التبغ،  )53( قنط�را من ورق 
حرا�ش  �شبط  حني  يف 
بتلم�ش�ن/ن.ع.2،  ال�شواحل 

الكيف  من  كيلوغرام   )213(
املع�لج«.

اأخرى،حجزت  جهة  من 
الوطني  الدرك  عن��رص 
ب�شطيف/ن.ع.5، ثالثة )03( 
اأ�شلحة ن�رية تقليدية ال�شنع، 
حرا�ش  اأحبط  حني  يف 
تلم�ش�ن  من  بكل  ال�شواحل 
وم�شتغ�من/ن.ع.2 حم�ولت 
 )22( لــ  �رصعية  غري  هجرة 
قوارب  منت  على  �شخ�ش 
ذات  ال�شنع، ح�شب  تقليدية 

البي�ن.

حتت �سعار »هيا بنا اإىل امل�سرح »

انطالق الأيام الأوىل مل�سرح الطفل برو�سيكادا
�رصاج  حممد  الثق�فة   دار  احت�شنت 
الوطنية  �شكيكدة الأي�م  بولية 
انطلقت  الطفل  التي  مل�رصح  الأوىل 
بن�  ،  ب�شع�ر »هي�  اأم�ش  اأول  فع�ليته� 

التظ�هرة  هذه  » وت�أتي  امل�رصح  اإىل 
امل�رصح  مع   ب�لتن�شيق  امل�رصحية 
اجلهوي ملدينة �شكيكدة  والتي تنظم 
دي�شمرب  من  24  املمتدة  يف  الفرتة 

 04 غ�ية  ت�شتمر اإىل  التي     2018
جمموعة  ت�شم  والتي   2019 ج�نفي 
والعرو�ش  امل�رصحية  العرو�ش  من 
فك�هي ولقد  البهلوانية والتن�شيط 

اأن  الأوىل  الدورة  هذه  اخت�رت 
ب�شع�ر«  الفن�ن  هالل ه�ش�م  ت�شتذكر 

حتى ل نن�شى �شديق ال�شغ�ر« .
ح.م  
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ع�سام بوربيع 

يف  القا�ضية  اأم�س  اأ�ضدرت  قد  و 
حمكمة باينام يف حدود يف اجلل�ضة 
ال�ضاعة  حدود  يف  انطلقت  التي 
الثانية م�ضاءا حكما بعام حب�س �ضد 
ال�ضحفي عدالن مالح ، فيما حت�ضل 
املتهمون الثالثة على الرباءة حول 
اأو  لالأمن  اأعوان  اإهانة  جنحة 
اأن  احلكم  واعترب    . نظامية  هيئة 
يف  اال�ضتئناف  حق  لهم  املتهمني 
نطق  بعد  10اأيام  ظرف  يف  القرار 
احلكم ،وقد كان احلكم ال�ضادر عن 
نافذ  حب�س  بعام   ، باينام  حمكمة 

ال�ضحفي عدالن مالح مبثابة  �ضد 
ال�ضدمة و�ضط هيئة الدفاع وكذلك 
غائبا  وكان   ، مالح  املتهم  عائلة 
باحلكم  النطق  عملية  خالل  اأم�س 
التي مل تكن طويلة و اقت�رصت على 
املحامون  اأغلب   ، الدقائق  بع�س 
الذين كانوا قد رافعوا مع مالح يف 
اجلل�ضة ال�ضابقة ، قبل اأن ين�ضحبوا 
ملا اعتربوه غياب ظروف املحاكمة 
املحامية  اعتربت  وقد   ، العادلة 
املحكمة  قرار  اأن  ع�ضول  زبيدة 
حب�س  بعام  مالح  ال�ضحفي  بحكم 
هيئة  اأنهم  و   ، ال�ضدمة  مبثابة  هو 
الدفاع �ضي�ضتاأنفون احلكم ، و�ضوف 

كما   . اال�ضتئناف  اأقوى يف  يكونون 
مل تنفي زبيدة ع�ضول يف ردها على 
احلكم  يكون  باأن  ال�ضحافة  اأ�ضئلة 
حكم  باأنه  مالح  ال�ضحفي  على 

�ضيا�ضي .
و�ضط  �ضدمة  القرار  اأثار  قد  و 
عائلة ال�ضحفي عدالن مالح ، التي 
االأخرى  هي  جائر  قرار  اعتربته 
املتابعني  من  العديد  اأعترب  ،فيما 
تعرف  مل  الدفاع  هيئة  اأن  للق�ضية 
املعروفة  القا�ضية  ت�ضتقطب  كيف 
بنزاهته وحياديتها رغم اأنها منحت 
تكون  اأن  حاولت  و   ، الفر�ضة  لهم 
مت�ضاهلة و متفهمة بعد اأن اأعطت 

الكلمة الأكرث من 20حمامي دافعوا 
عن مالح ، اإال اأن اجلل�ضة ال�ضابقة 
الدفاع  هيئة  بني  ب�ضدام  انتهت 
اجلمهورية  ووكيل  القا�ضية  �ضد 
من  الدفاع  هيئة  بان�ضحاب  انتهت 
بالنطق  قرار  لي�ضدر   ، املحاكمة 
هيئة  ان�ضحاب   ، اأم�س  اإىل  باحلكم 
الدفاع الذي اعتربه بع�س املتتبعني 
اأنه اليخدم املتهم عدالن مالح ،و 
املحاكمة   جمريات  تابعت  التي 
اأن  ع�ضول  زبيدة  تقول  هذا  ورغم 
خالل  اأقوى  �ضتكون  الدفاع  هيئة 
الق�ضية  اأن  وقالت   ، اال�ضتئناف 

�ضيا�ضية بامتياز .  
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رد على �لإنتقاد�ت �ملوجهة ملبادرة حم�ش، نا�سر حمد� دو�ش »للو�سط«:

الرئا�سيات املقبلة لن جترى يف موعدها املحدد

رّد �لنائب �لربملاين عن حركة حم�ش نا�سر حمد� دو�ش �لأم�ش يف حو�ر خ�ش به »�لو�سط«  على �لنتقاد�ت �لتي 
وجهت للحركة بخ�سو�ش دعوتها لتاأجيل �لرئا�سيات �ملقبلة، موؤكد� �أن �لو�سع �حلايل ل ي�سمح باإجر�ء �ل�ستحقاقات 

�ملقبلة، حمذر� من جر �جلز�ئر �إىل ما يحمل عقباه، مد�فعا على مبادرة �لتو�فق �لوطني معترب� �أنها م�سروع يعطي 
�سرعية �سيا�سية جماعية وتو�فقية من �أجل �لذهاب �إىل �ل�سعب لال�ستفتاء و�إعطاء �سرعية �أف�سل له من خالل 

وتعديل قانون �لنتخابات، وتوفري �سروط �ملناف�سة �لنزيهة يف �أي ��ستحقاق �نتخابي قادم.

حاورته: �إميان لو��ش

.   بد�ية ما ردك على �لنتقاد�ت 
�لالذعة �لتي وجهت �إىل حم�ش بعد 

�إطالقها دعوة تاأجيل �لرئا�سيات؟

اأن  وهي  �رصوطها،  عن  منعزلة  لي�ضت  الدعوة  هذه 
يكون هذا امل�رصوع املتكامل م�رصوع دولة ومب�ضاركة 
متفق  االأجل  يكون  واأن  موؤ�ض�ضاتها،  جميع  وموافقة 
الوطني  التوافق  اإطار  يف  يكون  واأن  م�ضبقا،  عليه 
اأحد،  اإق�ضاء  وبدون  واملعار�ضة  ال�ضلطة  مب�ضاركة 
اإ�ضالحات عميقة  اأق�ضى نف�ضه، واأن يت�ضمن  اإال من 
البالد،  م�ضلحة  يف  �ضتكون  ترى  كما  وهي  و�ضاملة، 
ونحن  ال�ضلطة..  وم�ضلحة  املعار�ضة،  وم�ضلحة 
تلك  تتوفر  مل  اإذا  التاأجيل  اأو  بالتمديد  معنيني  غري 

ال�رصوط..

.  مبادرة حم�ش حول �لتو�فق �لوطني 
وتاأجيل �لرئا�سيات ف�سرت على �أنها 

حماولة للزعامة و�لظهور ل �أكرث من 
ذلك، ما ميكنك قوله بهذ� �خل�سو�ش؟

واحل�ضا�ضيات  االتهامات  تظهر  اأن  الطبيعي  من 
بخلفيات  تكون  فقد  مبادرة،  كل  مع  ال�ضيا�ضية 
اإيديولوجية اأو نظرة حزبية �ضيقة، اأو ح�ضابات الربح 
واخل�ضارة لكل حزب اأو �ضخ�ضية �ضيا�ضية، اأو لتناف�س 
ونحن  تزعجنا،  ال  وهي  واملواقف،  املبادرات  بني 
نرتّفع عنها، واإمياننا اأن احلوار والتوافق ال يكون اإال 
نبادر  واأن  بواجبنا  نقوم  اأن  ويكفينا  املختلفني،  بني 
الإنقاذ  الوطن  هذا  �رصفاء  مع  ن�ضعى  واأن  باحللول، 
ال  وهي  االأبعاد،  متعددة  املخاطر  هذه  من  البالد 

عالقة لها ال بحّب الظهور وال بحب الزعامة.

.   �لعديد من �لأطياف �ل�سيا�سية، 
�عتربت دعوتكم �إىل تاأجيل 

�لرئا�سيات خرق للد�ستور و�إ�سعاف 
ملوؤ�س�سات �لدولة، ما تعليقكم على 

هذ�؟

ال�رصعية  احرتام  املبادرة  هذه  يف  ا�ضرتطنا  لقد 
الوطني  التوافق  مّت  واإذا  والقانونية،  الد�ضتورية 
�ضيا�ضية  �رصعية  يعطي  فاإنه  امل�رصوع  هذا  على 

بتعديل  االإجراء  هذا  ل�رصعنة  وتوافقية  جماعية 
الد�ضتور، تعديال جزئيا عرب الربملان، ثم تُفتح ور�ضة 
االإ�ضالحات العميقة بالتعديل اجلذري له، والذهاب 
له،  اأف�ضل  واإعطاء �رصعية  ال�ضعب لال�ضتفتاء  اإىل  به 
وتعديل قانون االإنتخابات، وتوفري �رصوط املناف�ضة 
ت�رّص  كما  قادم،  انتخابي  ا�ضتحقاق  اأي  يف  النزيهة 

عليه املعار�ضة.

.     4 �أ�سهر تف�سلنا على �لرئا�سيات ول زلنا 
نتكلم على �ملبادر�ت ولي�ش على �ملرت�سحني، 

يف نظرك هل �ستجرى �لنتخابيات 
�لرئا�سية يف موعدها �لر�سمي؟

 يف تقديرنا اأن الذهاب اإىل االنتخابات الرئا�ضية يف 
ظل هذه الظروف ال يغري من الو�ضع �ضيئا، و�ضتكون 
النتائج، وندخل يف  اإىل نف�س  توؤدي  نف�س املقدمات 
احلايل،  الو�ضع  من  البالد  على  اأخطر  اأخرى  دوامة 
وال  الوطني،  التوافق  اإال  امل�ضتقبل  لنا يف  ي�ضلح  وال 
يتحّمل  اأن  باإمكانه  البالد  هناك طرفا يف  اأن  نعتقد 
اأجل  اإىل وقت من  امل�ضوؤولية مبفرده، ولذلك نحتاج 
التوافق على روؤية �ضيا�ضية واقت�ضادية �ضاملة.، ولذلك 
الرت�ضح، مع  ولي�س على  حديثنا يرتّكز على املبادرة 
باأنها  قّدرنا  اإذا  للمناف�ضة،  اجلاهزية  كامل  يف  اأننا 
اإطار  خارج  جّدية،  وانتخابات  حقيقية  مناف�ضة 
العهدة اخلام�ضة، لذلك فاإننا ال نعتقد باأن االإنتخابات 
�ضتُجرى يف موعدها، واإذا وقع ذلك ف�ضتكون كارثية 
االأمر  فر�س  �ضيا�ضة  اإىل  اللجوء  و�ضيتم  البالد،  على 
بعدم  اجلزائر،  على  الفر�ضة  هذه  وتفويت  الواقع، 
اللجوء اإىل االإرادة احلقيقية لل�ضعب عرب االإنتخابات 

النزيهة.  

�ملحلل �ل�سيا�سي  زهري ماروك »للو�سط«:

تاأجيل الرئا�سيات �سرب  الإ�ستقرار البالد

توقع �ملحلل �ل�سيا�سي زهري ماروك يف حو�ر خ�ش به �لو�سط �أن �لنتخابات 
�لرئا�سية �ستجرى يف وقتها �ملحدد و لن يتم تاأجيلها، م�سدد� �أن �جلز�ئر 

ل طاملا حافظت على تنظيم �لنتخابات يف مو�عيدها �لر�سمية لن ذلك 
يعترب مظهر من مظاهر �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي، معترب� �أن كرثة �ملبادر�ت 

�ل�سيا�سية من قبل �أغلب �لأحز�ب �أفقدتها قيمتها  يف �ل�ساحة ،فاأ�سبحت 
مبادر�ت تبحث عن ر�سيد �سيا�سي فقط ولي�ست على قادرة على حتقيق 

�إجماع وطني.

حاورته: �إميان لو��ش

.   تعرف �ل�ساحة �لعديد من �ملبادر�ت 
�ل�سيا�سية �لتي �أطلقتها �أغلب �لأطياف 
�ل�سيا�سية، ما قر�ءتك لذلك خا�سة �أن 
�جلز�ئر مقبلة على �إ�ستحقاقات مهمة؟ 

ظل  يف  املنقذ  مبظهر  الظهور  يريد  حزب  كل 
االأو�ضاع ال�ضعبة التي متر بها اجلزائر، فهي مبادرات 
قادرة  على  ولي�ضت  فقط  �ضيا�ضي  ر�ضيد  عن  تبحث 
املبادرات  كرثة  اأن  كما  وطني،  اإجماع  حتقيق  على 
االأحزاب  من  العديد  اإطالقها  ثم  التي  ال�ضيا�ضية 

اأفقدتها تاأثريها يف ال�ضاحة

. يف نظرك و�أمام �لو�سع �لقائم، هل 
 �لنتخابات �لرئا�سية �ستجرى

 يف موعدها �ملحدد؟     

منذ خروج اجلزائر من االأزمة االأمنية بانتهاج �ضيا�ضة 
االنتخابات  تنظيم  الوطنية حافظت على  امل�ضاحلة 
يف  الرئا�ضيات  اأو  الت�رصيعيات  اأو  املحليات  �ضواء 
وقتها، فاحلفاظ على املواعيد الرئا�ضية مظهر من 
لالأمن  وتاأجيلها �رصب  ال�ضيا�ضي  اال�ضتقرار  مظاهر 
اأتوقع  فاأن  املجهول،  نحو  باب  وفتح  واال�ضتقرار 
اأنها �ضتنظم يف وقتها  واأكيد  الرئا�ضيات  تاأجيل  عدم 
املقبل  اال�ضتحقاق  اأن  االإ�ضارة  يجب  ،كما  املحدد 
املحدد  وقته  يف  يجرى  اأن  ويجب  م�ضريي  و  مهم 
دولة  اجلزائر  اأن  خا�ضة  اال�ضتقرار  على  للحفاظ 

م�ضتهدفة وحدودها حميطة باملخاطر .  

.     على خلفية تزكية نف�ش �لأمناء 
على ر�أ�ش �لأحز�ب، حتولت �لأحز�ب 

�ل�سيا�سية يف �جلز�ئر �إىل جمرد 
موؤ�س�سات ذ�ت طابع ملكي حترم فيه 

�لتعددية و�لتد�ول على �ل�سلطة، ماذ� 
ميكنك قوله بهذ� �خل�سو�ش؟

التداول  مببداأ  توؤمن  ال  اجلزائرية  االأحزاب  لالأ�ضف 
اأ�ضبحت جمرد  احلزبية  فاملوؤ�ض�ضات  ال�ضلطة،  على 

التعددية  فيه  حترم  ملكي  طابع  ذات  موؤ�ض�ضات 
احلزبية، فاالأمني العام يبقى لفرتة طويلة حيث يقبع 
توؤمن  ال  اأحزاب  فهي  املنية،  تاأتيه  حتى  من�ضبه  يف 
بالدميقراطية والتداول على ال�ضلطة باإ�ضتثناء بع�س 

االأحزاب التي تتكيف مع التداول والتغيري .

.   ما تعليقك على �لأحز�ب �ملنادية 
بالعهدة �خلام�سة قبل �أن يعلن 
�لرئي�ش عن تر�سحه من عدمه؟

كل حزب هو حر يف اأطروحاته، واأكيد اأحزاب املواالة 
هي داعمة لربنامج الرئي�س و �ضتكون من �ضالحيتها 
تر�ضيحه، فالتحالف الرئا�ضي الذي مت ت�ضكيله و الذي 
ي�ضم اأربعة اأحزاب من املواالة �ضعارها دعم الرئي�س 
و م�ضاندته و تر�ضيحه لعهدة خام�ضة ال�ضتكمال م�ضار 

امل�ضاحلة الوطنية .

.    ما تعليقك على �لو�سع �ل�سيا�سي يف 
�لعام؟

امل�ضهد ال�ضيا�ضي يف اجلزائر يت�ضم بالرتقب والرتيث 
بخ�ضو�س ماذا �ضيكون عليه الو�ضع خا�ضة اأن اجلزائر 
مقبلة على اإ�ضتحقاقات مهمة واالنتخابات الرئا�ضية 
ترقب  وهو   ،  2019 اأفريل  يف  اإجراءها  املزعم 
�ضينعك�س  وما  عدمه  من  الرئي�س  تر�ضح  بخ�ضو�س 

على جمريات االنتخابات املقبلة.

.       نحن غري معنيني بالتمديد �أو �لتاأجيل �إذ� مل تتوفر �ل�سروط
.            �لنتقاد�ت �لتي �ملوجهة لنا ل تزعجنا ونرتفع عنها

.     �لنتخابات �لرئا�سية �ستجرى يف موعدها ولن يتم تاأجيلها

�أ�سدرت �أم�ش حمكمة باينام بالعا�سمة حكما بعام حب�ش نافذ �سد �ل�سحفي عدلن مالح وغر�مة مالية قدرها 10�ألف دينار جز�ئري بتهمة �لتجمهر �لذي من �ساأنه �لإخالل 
بالأمن �لعمومي ، فيما �سدر حكم �سد �ملتهمني �لآخرين لعجال عبد �لعزيز و نقرو�ش عبد �حلفيظ ب4�أ�سهر حب�ش نافذ و غر�مة 50�ألف دينار جز�ئري .

ت/ب�سري عالوة



خالل  طمار  الوحيد  عبد   واأو�ضح 
جل�ضة  يف  قطاعه  ح�ضيلة  عر�ضه 
الإ�ضتماع التي نظمتها جلنة الإ�ضكان 
العمرانية  والتهيئة  الري  و  التجهيز  و 
بح�ضور  الوطني  ال�ضعبي  باملجل�س 
وزير العالقات مع الربملان حمجوب 
مبختلف  ال�ضكني  »الربنامج  اإن  بدة 
اخلما�ضي  بعنوان  امل�ضجل  ال�ضيغ 
وحدة،   2.153.668 ي�ضمل  احلايل 
 1.128.424 ا�ضتالم  مت  حيث 
وحدة   733.440 جانب  اإىل  وحدة، 
وحدة   291.804 و  الإجناز  طور  يف 
»هذا  اأن  مو�ضحا  منطلقة«،  غري 
وحدة  األف   180 له  ي�ضاف  الربنامج 
�ضنة  بعنوان  موؤخرا  م�ضجلة  �ضكنية 
خالل  الأخرى  هي  �ضتنطلق   ،2019
املقبلة،  ال�ضنة  من  الأول  ال�ضدا�ضي 
بالإيجار  للبيع  �ضكن  األف   90 وتخ�س 
�ضكن  األف  و50  ريفي  �ضكن  األف  و40 

الرتقوي املدعم«
الأ�ضغال  ن�ضب  تقدم  وبخ�ضو�س 
هذا  من  باملائة   52 اأن  اأفاد  الوزير 
الربنامج قد مت ا�ضتالمه و34 باملائة 
باملائة  منه هو يف طور الإجناز و14 
الربنامج  من  جله  بعد،  ينطلق  مل 
ال�ضدد  اىل  ذات  يف  م�ضريا  اجلديد، 
اأن وترية الإجناز عرفت قفزة نوعية، 
ال�ضنوي  الإجناز  معدل  اأ�ضبح  حيث 
يناهز 280.000 وحدة �ضكنية، ال�ضيء 

الذي يبعث على الرتياح فيما يخ�س 
للخما�ضي  امل�ضطرة  الأهداف  بلوغ 
املايل  الغالف  وعن   ،  2019-2015
-2015 ال�ضنوات  خالل  امل�ضتهلك 
2018 فقدره الوزير بـ 2065،43 مليار 
 550،78 يعادل  ما  اأي  جزائري  دينار 
البيع  �ضكنات  وعن  �ضنويا  دج  مليار 
اإن  طمار  فذكر  »عدل«  بالإيجار 
بلغ  ال�ضيغة  هذه  يف  املكتتبني  عدد 
561.384 مع العلم اأنه مت ت�ضجيل 90 

 ،2019 �ضنة  بر�ضم  �ضكنية  وحدة  األف 
املكتتبني  بكل  التكفل  من  ميكن  ما 
من  التحقق  عملية  نهائيا  تتم  ريثما 
اأن  م�ضيفا  لال�ضتفادة«،  قابليتهم 
من  بها  قمنا  التي  الرتتيبات  »اأهم 
اأجل تذليل العقبات للمكتتبني واإعطاء 
مزيد من ال�ضفافية لهذه العملية توفري 
كل الإمدادات املالية وت�ضجيل العجز 
وحدة  األف   90 بـ  املقدر  و  امل�ضجل 
�ضكنية وحدة �ضكنية واإعداد اإتفاقيات 

بالتن�ضيق  لل�ضكنات  م�ضبق  تخ�ضي�س 
ال�ضكن  اجلمعيات«. وبخ�ضو�س  مع 
اأن  طمار  فك�ضف  املدعم  الرتقوي 
قوام هذه ال�ضيغة اإىل غاية اليوم يقدر 
وحدة  و50.000  وحدة   253.031 بـ 

بالن�ضبة لل�ضكن الرتقوي العمومي
على  ح�ضيلة  عر�س  يف  طمار  وعرج 
ال�ضعبي  باملجل�س  ال�ضكن  جلنة 
الرتقوي  ال�ضكن  �ضيغة  على  الوطني 
للجالية  العمومي«lpp املخ�ض�س 
ليوؤكد  باخلارج  املقيمة  اجلزائرية 
رئي�س  توجيهات  و  تعليمات  اأن 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
�ضددت على �رضورة تو�ضيع الإ�ضتفادة 
لهذه ال�رضيحة يف هذه ال�ضيغة كا�ضفا 
يفوق  ما  ت�ضجيل  عن  الأرقام  بلغة 
من  ال�ضيغة  هذه  يف  مكتتب  األف   20
دولة   93 على  موزعني  اجلالية  اأفراد 
رغبتهم  عن  عربوا  الذين  العامل  يف 
على  ال�ضيغة  هذه  من  ال�ضتفادة  يف 

م�ضتوى كافة وليات الوطن«
اله�ضة  ال�ضكنات  و يف ح�ضيلة خ�ضت 
اأفاد طمار اأن الإح�ضاء الوطني �ضامل 
ال�ضكن مت على  الذي قامت به وزارة 
يق�ضي  خا�س  برنامج  و�ضع  اإثره 
موؤكدا  ال�ضكن  من  النوع  هذا  باإزالة 
 560 يبلغ  اله�ضة  ال�ضكنات  عدد  ان 
امل�ضجل  الربنامج  وبان  وحدة  الف 
اإيجاري  �ضكن   388.045 بـ  يقدر 
اله�س و  ال�ضكن  عمومي للق�ضاء على 
95 الف اإعانة للرتميم ح�ضب الطلبات 

املقدمة من الوليات«

تتوا�ضل  التوايل  على  الثامن  لليوم 
»عيا�س  ال�ضاب  جثة  انت�ضال  عملية 
الرتوازي  البئر  يف  �ضقط  »الذي 
احلوامد،  بلدية  ال�ضمل  اأم  بقرية 
م�ضالح  تتمكن  ومل  امل�ضيلة  ولية 
اإخراج  من  بعد  املدنية  احلماية 
ال�ضعوبات  ب�ضبب  عيا�س  ال�ضحية 
 ، الإنقاذ  فرق  تواجه  التي  الكبرية 
وكذا ارتفاع من�ضوب املياه الذي اأثر 
كثريا وعطل �ضري عملية الإنقاذ حيث 
تدعمت عملية احلفر والإنقاذ �ضباح 
اأم�س بفرقة خا�ضة للحماية املدنية 
يقودها من�ضق عمليات  العا�ضمة  من 

الإجالء والإنقاذ،حيث، ر�ضمت خطة 
تو�ضيع مكان  تق�ضي مبعاودة  جديدة 
املتدفقة  املياه  لت�رضيف  احلفر 
انت�ضال  دون  حتول  ما  غالبا  والتي 
نزول  ب�ضكل كبري يف  عيا�س وت�ضاعد 
الرتوازي  البئر  اأ�ضفل  اإىل  اجلثة 
.اأين  اإليها    الو�ضول  يتعذر  ،حيث 
املتمثلة  الإمكانيات  جميع  �ضخرت 
ال�ضخمة  والآلت  .املعدات  يف  
.يقوم  .اأين   باحلفريات،   اخلا�ضة 
مبجهودات  املدنية  احلماية  اأفراد 
ال�ضاب  انت�ضال  من  للتمكن  حثيثة 
.فقد  اأخرى،   جهة  .ومن  واإخراجه 

�ضباب  من  املنطقة  �ضكان  جتند 
النت�ضال،   .عمليات  يف   للم�ضاعدة 
.اأين  .يلتف الع�رضات حول هذه البئر 
من  ال�ضاب  جثة  اإخراج  .انتظار  يف  
ولية  وايل  اكد  فيما  العميقة  البئر 
مل  الدولة  اأن  مقداد«  »حاج  امل�ضيلة 
ولن تتخلي ابدا عن ابنائها ومل تدخر 
اأي جهد من اجل توفري كل الو�ضائل 
والعتاد  والآليات  والب�رضية  املادية 
اأن  م�ضيفا   « »عيا�س  ال�ضاب  لإنقاذ 
تطورات  تتابع  الر�ضمية  ال�ضلطات 
و�ضلنا  عندما  اأنه  .مو�ضحا  الق�ضية 
خرب �ضقوط ال�ضاب عيا�س يف  .البئر 

اأجل  من  الالزمة  الإجراءات  اتخذنا 
اإنقاذه وقال الوايل  .اإن املواطن عليه 
اأن هذه العملية فريدة من  اأن  .يعلم 
�ضعوبات  عدة  وجود  ب�ضبب  نوعها 
لإنقاذ ال�ضاب،  .من بينها املاء موؤكدا 
وهو   الإنقاذ  عملية  يتابع  .كان  اإنه  
.غري متهرب من امل�ضوؤولية .والق�ضية 
ماأخودة بعني العتبار  يف حني ثمنت 
الت�ضامنية  الهبة  ال�ضلطات  ذات 
ل�ضكان املنطقة والولية وكل ال�ضعب 
للو�ضع  واحتوائه  لتاآزره  اجلزائري 
وحماولة اإنقاذ ال�ضحية منذ الوهلة. 

عبدالبا�سط بديار   

وزير  بوعزغي   القادر  عبد  ك�ضف   
الفالحة اأم�س اأن اجلزائر قامت  يف 
 409 يعادل  ما  ،بت�ضدير   2017 عام 
طن من الفواكه ذات النواة و البذور، 
و ذلك نحو تايالند واإ�ضبانيا والفيتنام 
�ضوء  وعلى  رئي�ضي   ب�ضكل  ورو�ضيا 
وزير  قال  املحققة  النتائج  هذه 
الفالحة اأن  هذه ال�ضعبة تلعب دوًرا 
هاًما  واجتماعًيا  واقت�ضادًيا  زراعًيا 
الكتفاء  يف  امل�ضاهمة  خالل  من 
الذاتي يف الفاكهة الطازجة واملحولة  
الزراعية  ال�ضناعات  و تطوير قطاع 
و  الغذائية   الزراعية  وال�ضناعات 
تثمني وا�ضت�ضالح املناطق اجلبلية و 
املناطق التي تتميز مبناخ حملي  مع  

توفري فوائ�س للت�ضدير.
تعد   امل�ضاتل   الوزير  اعترب    

»الأ�ضجار  ل�ضعبة  حا�ضماً  عن�رضاً 
لتكاثر  مركزاً  باعتبارها   « املثمرة 
مما  اجلودة،  عالية  ال�ضتالت  واإنتاج 
وتنظيم  لتطويرها  ال�ضعي  ي�ضتوجب 
قطاع اإنتاجها مبا يتالءم مع القدرات 
وعليه  اجلزائر،  بها  تتمتع  التي 
عرفها  التي  الفالحية  فالديناميكية 
اأ�ضفرت  املثمرة  الأ�ضجار  جمال 
وتناف�ضي  بيئي  �ضياق  ظهور  عن 
و  الإجراءات  توافق  يقت�ضي  مما 
ت�ضجيل  بغية  ال�ضامل  التاآزر  حتقيق 
اأف�ضل النتائج، وال�ضماح لهذه ال�ضعبة 
مما  التنظيمية  اأ�ض�ضها  باإر�ضاء 
خمتلف  على  الفاعلني  من  يتطلب 
لر�س  الفعلي  التجند  امل�ضتويات 
ل�ضمان  الأمثل  النتظام  و  ال�ضفوف 
الأمثل  ال�ضتغالل  و  ال�ضتمرارية 

وثبة  لتحقيق  املتاحة  لالإمكانيات 
اإ�ضافية لتطوير هذا الفرع الهام يف 
ذلك  يف  مربزا   ، الوطني  اقت�ضادنا 
و  الريفية  التنمية  و  الفالحة  وزير 
الذي  البارز   الدور  البحري   ال�ضيد 
ا�ضتثمارات  باإجناز  الدولة  به  قامت 
التحتية  البنية  يخ�س  فيما  معتربة 
و  الريفي،  العامل  يف  والتجهيزات 
وزراعة  امل�ضقية،  امل�ضاحات  تهيئة 
املثمرة  بالأ�ضجار  هامة  م�ضاحات 
املكننة  تطوير  و  امل�ضاتل  واإن�ضاء   ،
الفالحية ، موازاة مع اإجناز مركبات 
معدات  توفري  ،و  التقليم  و  التطعيم 
التحويل والتخزين ف�ضال عن ت�ضجيع 
التحويلية  ال�ضناعات  اإن�ضاء  وتطوير 
الغذائية  الفالحية  وال�رضكات 
يف  اإنفاقه  مت  ما  مدى  و  الفالحية 

هذه  لتطوير  املايل  الدعم  جمال 
هذه  خمتلف  فاإن  وعليه   ال�ضعبة  
لبد  ثمينة  مكا�ضب  تعد  الإجنازات 
من تعزيزها و موا�ضلة العمل للرقي 
من  ال�ضعبة  تطلعات  م�ضتوى  اإىل 
اخلا�ضة  امل�ضاحات  تو�ضيع  خالل 
بها و تطوير ا�ضاليب تنميتها  داعيا 
من  حتقق  ما  تثمني  �رضورة  اإىل 
تنمية يف هذا املجال باإيالء الأولوية 
منطقة  لكل  الإقليمية  للخ�ضائ�س 
بهدف حتقيق التطابق بني القدرات 
و  منطقة  بكل  الكامنة  الطبيعية 
ت�ضافر  خالل  من  الغر�س  عمليات 
جهود اجلهات الفاعلة من اإداريني و 
تقنيني ودعم الفالحني عرب عمليات 

البحث و التنمية و الإر�ضاد.
 حكيم مالك 

وزير ال�سكن عبد الوحيد طمار 

امل�سيلة

وزير الفالحة عبد القادر بوعزغي يك�سف

اإميان لوا�س 

��ستالم �أزيد من 1.12 مليون �سكن 

عملية �نت�سال جثة �ل�ساب عيا�ش متو��سلة لليوم �لثامن

�جلز�ئر �سدرت 409 طنا من �لفو�كه 

وزارة الرتبية ترد على انتقادات الف�سل الأول:

�لنتائج كانت مر�سية يف كل �لأطو�ر

اإتاحة الدرا�سة بها بعد العطلة ال�ستوية

 تد�سني جمموعة موؤ�س�سات تربوية 
عرب 6 بلديات بالعا�سمة

على  الوطنية  الرتبية  وزارة  ك�ضفت 
الر�ضمية  النتائج  بالتويرت  ح�ضابها 
حيث  الأول،  الدرا�ضي  الف�ضل  لن�ضب 
حددت ن�ضب احلا�ضلني على املعدل 
خالل  تربوية  موؤ�ض�ضة   27000 بـ 
الدرا�ضية  ال�ضنة  من  الأول  الف�ضل 
بـ81  الن�ضب  مقدرة   ،2019-2018
و61  البتدائي  م�ضتوى  على  باملائة 
باملائة للطور املتو�ضط و63 باملائة 

للطور الثانوي.
الدرا�ضات  على  الوزارة  رد  وجاء 
امليدانية التي �ضبق واأن اأطلقها عدد 
موؤكدين  الجتماعيني،  ال�رضكاء  من 
من  بداية  كارثية،  جاءت  الن�ضب  اأن 
ال�ضنة  يف  وبخا�ضة  املتو�ضط  الطور 
الأوىل وهو ما عك�س نتائج الغ�س يف 
الطور البتدائي بح�ضبهم، كما حملوا 
اأن  قائلني  اإجمال،  النتيجة  الو�ضاية 
حا�ضل  كتح�ضيل  جاء  النتائج  تراجع 
وجلته  الذي  النفرادي  النهج  على 

م�ضالح بن غربيط.
التقومي  كمديرة  اأكدت  جهتها  من 
وال�ضت�رضاف بوزارة الرتبية الوطنية، 
تقييم  ندوة  خالل  ميزاب،  �ضامية 
الثانوي  الطور  اأن  المتحانات  نتائج 
نتائج  عرف  الأ�ضا�ضي  التعليم  من 
مر�ضية يف الف�ضل الأول من املو�ضم 
الدرا�ضي احلايل، بعد يومني من تاأكيد 
باأن  »كال«،  اجلزائر  ثانويات  جمل�س 
اأكرث من 45 باملائة من التالميذ عرب 
املعدل،  على  يتح�ضلوا  مل  الثانويات 
يف حني 60 باملائة ممن حت�ضلوا على 
املعدل مل يحققوا نتائجا مر�ضية بل 
�ضعيفة يف مواد: الريا�ضيات والفيزياء 

والفرن�ضية والجنليزية.
واأكدت �ضامية ميزاب اأن ال�ضنة الأوىل 
ثانوي، فاقت املعدلت بالن�ضبة للمواد 

ن�ضبة 61 يف املائة. اأما بالن�ضبة لل�ضنة 
الثانية من نف�س الطور، فاإنه بح�ضب 
�ضعبة  يف  باملائة   63 تتعدى  ال�ضعب، 
للمواد.  املائة  يف   60 الريا�ضيات 
الريا�ضي  تقني  �ضعبة  وبخ�ضو�س 
لدى  املائة  يف   72 الن�ضبة  تعدت 
املواد املمتحنة،اأما بخ�ضو�س الثالثة 
متقاربة يف  النتائج  كانت  فقد  ثانوي 
�ضعبة  خ�ضو�ضا  ال�ضعب،  مواد  اأغلبية 

الريا�ضيات التي تعدت 62 يف املئة.
اأما بالن�ضبة للطور البتدائي فاأ�ضافت 
مر�ضية،  بدورها  جاءت  النتائج  اأن 
التالميذ حت�ضلوا  اأغلبية  اأن  مو�ضحة 
على املعدل يف العربية والريا�ضيات، 
من  اأكرث  حت�ضل  الفرن�ضية  اللغة  اأما 
هذه  يف  املعدل  على  التالميذ   3/2
املادة. كما اأن النتائج ح�ضب الوليات 
املائة  يف   80 من  اأكرث  اإىل  و�ضلت 
ن�ضبة احل�ضول على املعدل، يف حني 
اقرتبت اإىل ن�ضبة 90 يف املائة ببع�س 

الوليات.
التي  الرقمية  الأر�ضية  وبخ�ضو�س 
فاأ�ضافت  الوزارة  عليها  راهنت 
الرقمية  الأر�ضية  اأن  امل�ضوؤولة 
باملائة   95 بقرابة  عليها  املتح�ضل 
من املوؤ�ض�ضات الرتبوية اأي ما يعادل 
باملائة  فـ80  موؤ�ض�ضة،  و420  األف   27
الطور البتدائي حت�ضلوا  من تالميذ 

على املعدل يف الف�ضل الأول.
ترتاوح  جناح  ن�ضبة  اإىل  بالإ�ضافة 
مابني 63 و66 باملائة لتالميذ التعليم 
املتو�ضط، اأما بالن�ضبة للتعليم الثانوي 
فبلغت ن�ضبة النجاج 60 باملائة لأق�ضام 
لأق�ضام  باملائة  و65  الأوىل،  ال�ضنة 
لأق�ضام  باملائة  و43  الثانية.  ال�ضنة 

ال�ضنة الثالثة ثانوي.
�سارة بومعزة 

من  جمموعة  تد�ضني  عن  العا�ضمة  ولية   ك�ضفت 
الدخول  مع  بالعا�ضمة  بلديات   6 عرب  املدار�س 
رويبة،  بلديات:   عرب  الثاين،  للف�ضل  املدر�ضي 
ق�ضنطينة  ج�رض  الكاليتو�س،  البحري،  برج  هراوة، 
بعد  باملعاملة،  اهلل  عبد  ل�ضيدي  اجلديدة  واملدينة 
حجم الكتظاظ الذي عرفه الف�ضل الدرا�ضي الأول، 

وم�ضاءلت اأ�ضباب الـاأخر يف ت�ضليم امل�ضاريع.
بداية  اجلزائر  لولية  بيان  بح�ضب  الأمر  ويتعلق 
بحي  ثانوية  بدخول  للرويبة  الإدارية  من املقاطعة 
اأن  مو�ضحني  العمل،  حيز  الرويبة  ببلدية  �ضابو 
املن�ضاأة  تت�ضع لـ 1000 مقعد بيداغوجي، �ضتخ�ض�س 
درا�ضتهم  يزاولون  احلي  من  تلميذ   340 لإ�ضتقبال 
برج  ببلدية  درقانة  الدبلوما�ضي  باحلي  ثانويتني  يف 
ف�ضيفتتح  هراوة  بلدية  م�ضتوى  على  الكيفان. اأما 
حيث  معمر،  باأولد  )د(  نوع  من  مدر�ضي  جممع 
تتكون املن�ضاأة من 12 قاعة درا�ضة ب�ضعة 480 مقعد 
بيداغوجي )دوام واحد(، قاعة متعددة الإ�ضتعمالت 
وم�ضكن وظيفي، �ضتخ�ض�س ل�ضتقبال 320 تلميذ من 
هذا احلي يزاولون درا�ضتهم يف املرحلة الإبتدائية 

ببلدية هراوة با�ضتعمال و�ضائل النقل املدر�ضي.
فتح  �ضيتم  البي�ضاء  للدار  الإدارية  وباملقاطعة 
ببلدية  �ضابو  بحي  )د(  نوع  من  مدر�ضي  جممد 
ب�ضعة  درا�ضة  قاعة   12 من  يتكون  البحري،  برج 
اخلدمات  متعددة  قاعة  بيداغوجي،  مقعد   480
 400 حوايل  ل�ضتقبال  �ضتخ�ض�س  وظيفي،  وم�ضكن 
يف  حاليا  درا�ضتهم  يزاولون  احلي  هذا  من  تالميذ 
بدرقانة  الدبلوما�ضي  احلي  م�ضتوى  على  مدر�ضتني 
الطريق  لقطع  ا�ضطرارهم  مع  الكيفان،  برج  بلدية 
لرباقي،  الإدارية  املقاطعة  املزدوج. وبخ�ضو�س 
الكاليتو�س  بلدية  م�ضتوى  على  التد�ضني  فيتعلق 
الدالية  بحي  )ب6(  مبتو�ضطة  موؤ�ض�ضتني:  ل�ضالح 
�ضعة  ذات  درا�ضة  قاعة   16 ت�ضم  الكاليتو�س،  بلدية 
والفيزياء،  للعلوم  بيداغوجي، و3 خمابر  640 مقعد 
للريا�ضة،  ملعب  الإ�ضتعمالت،  متعددتي  قاعتني 
وظيفية،  م�ضاكن   5 ي�ضم  وجناح  اإداري  جناح 
احلي  هذا  من  تلميذ   542 ل�ضتقبال  �ضتخ�ض�س 
يتمدر�ضون حاليا على م�ضتوى 5 متو�ضطات.وكذلك 
جممع مدر�ضي »عثمان بن عفان« ببلدية الكاليتو�س، 
مقعد  لـ480  �ضعة  ذات  درا�ضة  قاعة   12 وي�ضم 

وم�ضكن  ال�ضتعمالت  متعددة  قاعة  بيداغوجي، 
وظيفي، �ضتحل حمل املدر�ضة القدمية )عثمان بن 
»�ضاليهات«،  البناء اجلاهز  عفان( امل�ضيدة بطريقة 
مو�ضحني اأن اإعادة توزيع 400 تلميذ بهذه املدر�ضة 
بكر  اأبو  مبدر�ضة  التمدر�س  ظروف  من  �ضيح�ضن 

الرازي التي يبلغ تعدادها 800 تلميذ.
مراد  لبئر  الإدارية  املقاطعة  �ضت�ضتفيد  كما 
راي�س مبجمع مدر�ضي من نوع )د( بحي 483 م�ضكن 
ي�ضم  حيث  ق�ضنطينة،  ج�رض  لبلدية  املاحلة  عني 
بيداغوجي،  مقعد   480 لـ  تت�ضع  درا�ضة  قاعة   12
ملعب  مدر�ضي،  مطعم  اخلدمات،  متعددة  قاعة 
�ضتخ�ض�س  وظيفي،  وم�ضكن  الريا�ضة  ملزاولة 
لإ�ضتقبال 128 تلميذ من هذا احلي وبالتايل تخفيف 
اإىل  املجاورة.  بالإ�ضافة  املدار�س  عن  ال�ضغط 
ال�ضفاري  بجنان  )د(  نوع  من  جممعني  مدر�ضيني 
ببلدية ج�رض ق�ضنطينة، تتكون من 24 قاعة درا�ضة 
متعددتي  قاعتني  بيداغوجي،  مقعد   1000 ب�ضعة 
حوايل  لإ�ضتقبال  �ضتخ�ض�س  وم�ضكنني،  اخلدمات 
عرب  املاحلة  عني  بحي  يتمدر�ضون  تلميذ   200
اإىل  بالإ�ضافة  يوميا،  ال�رضيع  للطريق  قطعهم 
ا�ضتقبال اأطفال العائالت التي �ضت�ضتفيد من عمليات 

الرتحيل القادمة.
عرب  املوؤ�ض�ضات  من  عدد  توفري  املنتظر  ومن 
متو�ضطة  من  بداية  لزرالدة،  الإدارية  املقاطعة 
تتكون  املعاملة،  ببلدية  اهلل  عبد  ب�ضيدي  )ب6( 
هذه املن�ضاأة من 16 قاعة درا�ضة ب�ضعة 640 مقعد 
وقاعتني  والفيزياء  للعلوم  خمابر   03 بيداغوجي، 
ي�ضم  وجناح  اإداري  جناح  الإ�ضتعمالت،  متعددتني 
05 �ضكنات وظيفية، �ضتخ�ض�س لإ�ضتقبال 497 تلميذ 
يتوفر  ل  درا�ضي  مبجمع  حاليا  درا�ضتهم  يزاولون 
على ف�ضاءات بيداغوجية خا�ضة بالطور املتو�ضط، 
مدر�ضية  جممعات   5 املخابر. وتدعمها  �ضيما  ل 
قاعة   100 ت�ضم  املعاملة،  ببلدية  اهلل  عبد  ب�ضيدي 
قاعات   10 بيداغوجي،  مقعد   2400 ب�ضعة  درا�ضة 
�ضت�ضمح  وظيفية،  �ضكنات  و10  اخلدمات  متعددة 
املدر�ضيني  املجمعيني  على  ال�ضغط  بتقلي�س 
العائالت  اأطفال  ا�ضتقبال  اإىل  بالإ�ضافة  احلاليني 

املرحلة م�ضتقبال.
�سارة بومعزة 

اأفاد وزير ال�سكن والعمران واملدينة عبد الوحيد طمار عن ا�ستالم اأزيد من 1.12 مليون وحدة �سكنية مبختلف ال�سيغ من بني 
اأزيد من 2.15 مليون وحدة متت برجمتها يف اإطار اخلما�سي احلايل، معتربا اأن العمل احلكومي املن�سق �سمح هذه ال�سنة توزيع 

عدد معترب من ال�سكنات والإعانات فاق 295.000 وحدة من �سهر جانفي اإىل غاية نوفمرب و يرتقب توزيع حوايل 40 الف وحدة 
�سكنية اإىل غاية 15 جانفي 2019
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�سيدي بلعبا�س

�إن�ساء منطقتني للتو�سع 
�ل�سياحي ب�سيدي 
حمادو�ش وت�سالة

و�فقت �لوز�رة �لأوىل على �إن�ساء منطقتني للتو�سع 
�ل�سياحي ب�سيدي بلعبا�س وهو ما ك�سف عنه و�يل 
�أنه �سيتم تعزيز قطاع �ل�سياحة  �أكد  بلعبا�س �لذي 
وتثمينه بالولية �لتي �ستحت�سن م�ساريع ��ستثمارية 
للقطاع  �حلالية  �حلاجيات  مع  �ستتكيف  هامة 
موقع  �لو�يل  ح�سب  �ألأوىل  �ملنطقة  تخ�س  و   ،
و�لتي  ت�سالة  بجبل  �ملعروف  و  �لعطو�س  جبل 
�لثانية   �ملنطقة  .�أما  هكتار�   380 م�ساحتها  تبلغ 
“�سارنو” ببلدية �سيدي  فتتو�جد بالقرب من �سد 
 432 تقدر ب  م�ساحة  ترتبع على  و�لتي  حمادو�س 
فاإنه  لل�سياحة  �لولئية  �ملديرة  وح�سب  هكتار�. 
�لهامني  �مل�رشوعني  هذين  ت�سجيل  بعد  �سيتم 
يف  �ل�رشوع  ثم  ومن  �لدر��سة  عملية  يف  �لنطالق 
��ستقبال عرو�س �مل�ستثمرين �خلو��س ل�ستغالل 
�سياحية  ف�ساء�ت  �إىل  وحتويلها  �ملنطقتني  هاتني 
ركود�  ببلعبا�س  �ل�سياحة  وتعرف  .هذ�  جذ�بة 
تتمتع بعرو�س �سياحية فريدة من  �أنها  كبري� رغم 
نوعها متيزها عن باقي مناطق �لوطن و�لتي ت�سمل 
�لتي  �ملائية  و  �ليكولوجية �جلبلية منها  �ل�سياحة 
تتمثل يف �سياحة �لبحري�ت و�ل�سدود ملا ت�سمنه من 
مو�قع ذ�ت طبيعة مائية كبحرية �سيدي حممد بن 
وهي حتتاج  كبري�  بيئيا  تدهور�  تعرف  و�لتي  علي 
لها  �لعتبار  و�إعادة  تهيئتها  �أجل  من  �لدعم  �إىل 
بعد  ترتق  �لتي مل  بالولية  �ل�سياحة  ترقية  لغر�س 
�لعبا�سي  �ملو�طن  �إليه  يتطلع  �لذي  �مل�ستوى  �إىل 
�ملجاورة  بالوليات  �ل�ستنجاد  �إىل  ي�سطر  �لذي 
�لر�حة  �أجل  من  وتلم�سان  متو�سنت  كوهر�ن،عني 
ذك  على  زد  �ل�سياحية   مبناطقها  �ل�ستجمام  و 
بجنوب  �لو�قعة  مرحوم  ببلدية  �ل�رش�كات  �ساية 
�لولية �لتي تعترب حممية طبيعية لكنها ظلت تعاين 
تعرف  ،حيث  �لو�سية  �جلهات  من طرف  �لإهمال 
وتعترب  �لطيور  من  هام  عدد  تو�فد  �لأخرية  هذ� 
بهذه  �ل�سياحي  بالقطاع  للنهو�س  �لفر�سة  مبثابة 
�ملنطقة �سانها يف ذلك �ساأن منطقة �ملكمن �لتي 

حتولت �إىل مرتع للكثبان �لرميلة لي�س �إل .. 
�س.�سهيب

غليزان

قطاع �ل�سحة بجديوية 
يتدعم ب12 طبيب عام

�جلو�رية  لل�سحة  �لعمومية  �ملوؤ�س�سة  ك�سف مدير 
بجديوية �ل�سيد كمال خفيف �أن �ملوؤ�س�سة تدعمت 
عام 2018 باأكرث من 12 طبيبا عاما �سيتم �للتحاق 
و�لعياد�ت  �لقاعات  �سيما  ل  عملهم  مبنا�سب 
يف  نق�س  من  تعاين  �لتي  �خلدمات  �ملتعددة 
�لقادم  �لأ�سبوع  مطلع  مع  وهذ�  �لطبية  �لطو�قم 
مبنا�سب  عامون  �طباء   05 �للتحاق  مت  حيث 
�لأ�سبوع  �آخرين  �أطباء   03 يلتحق  �أن  على  عملهم 
و�أهل  �ل�رش�رجة  من  بكل  �لعالج  بقاعات  �جلاري 
�لقاعات  و�ريز�ن وهي  ببلدية  و�أولد قدور  �لعابد 
�لتي مت ترميمها وح�سب نف�س �ملتحدث �أن �لقطاع 
�سي�ستلم مطلع �لعام �ملقبل 2019 �لعيادة �ملتعددة 
هو  �لذي  �مل�رشوع  وهو  بو�ريز�ن  �خلدمات 
من  �لأ�سغال  و�لتي �رشفت  �لجناز  حاليا يف طور 
نهايتها �سيتم ��ستالمه مع مطلع عام 2019 �لعيادة 
�ستحظى باأجهزة حديثة ومتطورة للحد من معاناة 
�سكان �ملنطقة وتخفيف �ل�سغط على م�ست�سفيات 
قطاع  ذكر  وعلى  وغريهما  ومازونة  �رهيو  و�دي 
يف  نق�س  من  يعاين  يز�ل  ل  �لقطاع  فاإن  �ل�سحة 
مب�ست�سفيات  �لأ�سعة  يف  �لأخ�سائيني  �لأطباء 
�أين  �رهيو  وو�دي  مازونة  غليز�ن  �لثالثة  �لولية 
لدى  �ل�سكانار  �أ�سعة  �إجر�ء  على  �ملر�سى  ��سطر 
�ل5000  فاقت  باه�سة  بتكاليف  �خلو��س  �لأطباء 

دج للك�سف �لو�حد.
غليزان:�س  احلاج

تدارك االختالالت 

�لعهدة  يف  �لأبي�س  �ملاء  بلدية  وجدنا 
�لتنمية  عجلة  يف  جد�  بطيئة  �لأوىل 
�مل�ساريع  ماهي  �ملجالت  جميع  ويف 
�لتي ��ستفادة منها بلدية �ملاء �لأبي�س؟ 
حيث بد�أنا يف ترتيب �لأولويات ح�سب 
�حلاجة وو�سع برنامج خا�س ��ستعجايل 
لكل  در��سات  و�سع  على  عملنا  حيث 
لل�رشب  �ل�سالح  �أولوية بد�يتا من �ملاء 
وفك �لعزلة و�لتهيئة �حل�رشية وتطوير 
�ملرفق �لعام ماهو عدد �لأغلفة �ملالية 
�لعهدة  يف  ؟  �ل�ساأن  هذ�  يف  �ملمنوحة 
�سنتيم  مليار   90 حدود  يف  �لفارطة 
،�أما يف  �إىل غاية 2017  �سنة 2013  من 
�لعهدة �حلالية من �سنة 2018 �مليز�نية 

حاليا متو�زية
ك�سف رئي�س �لبلدية،�أن بلديته ��ستفادت 
مب�ساريع وعمليات �أخرى �سيتم �لإعالن 
�لإجر�ء�ت  خمتلف  �إمتام  بعد  عنها 
�لعام. من  �لأول  �ل�سد��سي  خالل 

مر�ح  �لدين  نور  �لبلدية  رئي�س  وح�سب 
بني  �سريبط  �لهام  �مل�رشوع  هذ�  فاإن 

�لكريز،  �لزناد،  �لبغد�دي،ذر�ع  م�ساتى 
فك  �ساأنه  من  ما  و�لدكان،وهو  �لعقلة، 
�لعزلة عن �سكان هذه �ملناطق �لريفية 
�لتي ت�سكو من تدهور �مل�سالك �لريفية 
�لثلوج  ت�ساقط  فرت�ت  خالل  ل�سيما 
من  �لبلدية  ��ستفادت  كما  و�لأمطار. 
مبلغ معترب لتهيئة مقر �حلر�س �لبلدي 
وحتويله �إىل مقر�ت �إد�رية تابعة للبلدية 
و�لد�ئرة، كما تعرف �لإجر�ء�ت �لإد�رية 

للتح�سي�سات �ملربجمة تقدما.
�لتد�بري�ملعتمدة يف ت�سيري �ل�ساأن �لعام  
كما �أفاد رئي�س بلدية باأن �جلميع ي�سعى 
�إق�ساء،  �أي  يف تقدمي �لقرت�حات دون 
�ل�سالح  و  �ملو�طن  خدمة  يف  �لكل 
�أـي�سا  �لعام، رئي�س بلدية ذكر يف لقائه 
�لت�سكيلة  رفقة  ي�سعى  باأنه  �لو�سط  مع 
جديد  دفع  لإعطاء  للمجل�س  �جلديدة 
للمدينة يف جميع �ملجالت �لجتماعية 
�لقت�سادية،دون  وحتى  و�لثقافية 
د�عيا  �سيا�سي،  غطاء  �أي  ��ستخد�م 
جميع �لكفاء�ت و�لفاعلني �ملدنيني �إىل 
بالتنمية  للنهو�س  �لبلدية  مع  �لتفاعل 
�إىل  �أ�سار  كما  �لعام،  �ل�سالح  وخدمة 
يف  تنح�رش  ل  �لأبي�س  �ملاء  بلدية  �أن 
�ملنتخبني فقط،م�سيفا بالقول �سنفتح 
و�جلامعيني  �لكفاء�ت  جلميع  �ملجال 
و�لباحثني �لقادرين على �ملر�فقة ق�سد 

  . �حلقيقية  �ملدينة  مكانة  ��ستعادة 
مبد�أ �لتو�فق و �ل�ستفادة من �خلرب�ت 
بلديته  �ملتحدث،باأن  تابع  �لكفاء�ت  و 
لت�سيري  ��ست�ساري  جمل�س  عن  عبارة 
�لكفاء�ت  جميع  مع  �لبلدية،بالتو�فق 
و�خلرب�ء،�إذ �سيتم �إ�رش�كهم يف �لت�سيري 
يف جميع �ملجالت،�لتي تعنى مبا�رشة 
�سيتم  للمو�طن،كما  �ليومية  باحلياة 
وكذ�  �لعمر�ن  نظافة  على  �ل�سهر 
باأنه  و�لريا�سة،مربز�  �ملمتلكات 
و�سفه  ما  يدخل يف  لن  بلدية  وكرئي�س 
ن�سب  ي�سع  �ل�سيا�سية،�إذ  باملتاهات 
عينيه خدمة �لبلدية و�ل�سالح �لعام،ومن 
عجلة  دفع  يف  قال،  يرغب،كما 
يتم  لن  �أنه  �لتنمية،فليتف�سل،م�سيفا 
�إق�ساء �أي �أحد مهما كانت �لظروف،و 
لكل  �لفر�سة  باإعطاء  �سيقوم  باأنه 
�ملجل�س،قال  �أولويات  منتخب،وعن 
و�لنهو�س  �لتدخل  من  لبد  باأنه 
و�ملناطق  �مل�ساتي  من  بالعديد 
�لتي تفتقد �إىل جميع �ملتطلبات من 
ما  وكهرباء،وهو  وماء  وغاز  طريق 
��ستعجالينا  يتطلب،بح�سبه،تدخال 
على �لأقل لرتقيتها ن�سبيا،م�سري� �إىل 
قيامه يف قادم �لأيام بتنظيم خرجات 
قطاع  كل  م�ستوى  على  ميد�نية 
للوقوف على �مل�ساكل �ملطروحة،كما 

�لبلدية  مل�ساكل  حلول  �إيجاد  �سيتم 
�أعد  �ملجل�س  بالقول،باأن  مردفا 
�لقريبة  �مل�ستويات  على  برناجما 
يف  �سيطبق  ما  �ملتو�سطة،ومنه  و 
�ملقبلة. �خلم�س  �أو  �سنو�ت  �لثالث 
�أما فيما يخ�س م�ساكل �لت�سيري �لتي 
�لبلدية،فقد  يف  �ملوؤ�س�سات  تعرفها 
�ملر�فق  �ستكون  �لبلدية  باأن  �أكد 
�لأول جلميع �ملوؤ�س�سات،حيث �سيتم 
تقرير  باإعد�د  �لعام  �لكاتب  تكليف 
عن كل �لو�سعيات،لت�سخي�س ولإعادة 
ممتلكات  تثمني  لها.   �لعتبار 

�لبلديات
�سيتم  باأنه  �أي�سا  �ملتحدث  و�أ�ساف 
للقيام  �للجان  من  �لعديد  تعيني 
عن  ف�سال  �لبلدية  ممتلكات  تثمني 
و�ملو�رد  �جلباية  �لتح�سيل  جلنة 
يف  ت�سب  �إجر�ء�ت  للبلدية،وكلها 
عرج  �لد�خلية،كما  وز�رة  تعليمات 
�لقت�سادية  على و�سعية �ملوؤ�س�سات 
موؤكد�  �أو�سح  للبلدية،حيث  �لتابعة 
لت�سيري  خمطط  �إعد�د  �سيتم  باأنه 
�أي�سا  �سيقوم  �لنفايات،يف حني  ورفع 
د�عيا  �ملوؤ�س�سات  عمل  مبر�قبة 
و  بال�سرب  �لتحلي  �إىل  �ملو�طنني 
جميع  ملعاجلة  �لكايف  �لوقت  منحه 

�لإختاللت �مل�سجلة. 

تب�سة /  ع/ ر�سيد 

قامت قو�ت �لأمن بتحرير و�سيط 
�نطالقا  �ل�رشي  �لإبحار  لتنظيم 
بعد  م�ستغامن  ولية  �سو�حل  من 
�ساعات  و�حتجازه ملدة  �ختطافه 
من طرف �أربعة مر�سحني للهجرة 
ع�سعا�سة،  ببلدية  �ل�رشعية  غري 
من  �لثالثاء  �ليوم  علم  ح�سبما 
�مل�سدر  و�أو�سح  �أمني  م�سدر 
من  بالغ  بعد  جاءت  �لعملية  �أن 
�لو�سيط مفاده  �أقارب  �أحد  طرف 
قامو�  جمهولني  �أ�سخا�س  �أن 
باختطاف �سقيقه �لبالغ من �لعمر 
�أولد  بدو�ر  و�لقاطن  �سنة   27
بوخامت ببلدية حجاج )45 كيلومرت 

�رشق م�ستغامن(.
و�لد  من  �ملختطفون  وطالب 
�لو�سيط ��سرتجاع مبلغ مايل قدره 
200 �ألف دج هو قيمة قارب �ل�سيد 
�لذي قام ببيعه لهم بغر�س �لإبحار 
�ل�سبانية،  �ل�سو�حل  نحو  �ل�رشي 

ح�سب نف�س �مل�سدر وبعد حتديد 
م�سالح  قامت  �لختطاف  مكان 
باقتحام  ع�سعا�سة  د�ئرة  �أمن 

�ل�رش�يفية  بيت مهجور يقع بدو�ر 
�رشق  كلم   80( ع�سعا�سة  ببلدية 
على  �لعثور  مت  �أين  م�ستغامن( 

�ملختطف �لذي كان مقيد �ليدين 
�لذين  �لأربعة  �خلاطفني  وتوقيف 
ترت�وح �أعمارهم بني 19 و30 �سنة.

وقامت ذ�ت �مل�سالح باإف�سال هذه 
�ل�رشعية  غري  للهجرة  �ملحاولة 
وحمرك  �ل�سيد  قارب  وحجز 
�أخرى  ولوز�م  ح�سان   40 بقوة 
�لإبحار فيما ل تز�ل  ت�ستخدم يف 
�لرحلة  مدبر  عن  جارية  �لأبحاث 
�لذي يوجد يف حالة فر�ر وبتهمة 
و�حتجاز  �أ�رش�ر  جمعية  تكوين 
�لإقليم  مغادرة  وحماولة  �سخ�س 
مت  �رشعية  غري  بطريقة  �لوطني 
�لثنني  �أم�س  �ملوقوفني  تقدمي 
�أمام وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
�لق�سية  �أحال  �لذي  علي  �سيدي 
باإيد�ع  و�أمر  �لتحقيق  قا�سي  �إىل 
�حلب�س  منهم  �أ�سخا�س  خم�سة 
و�أفرج عن �سخ�سني، كما  �ملوؤقت 

متت �لإ�سارة �إليه.

قوات االأمن مب�ستغامن

حترير و�سيط بعد �حتجازه من طرف مر�سحني للهجرة غري �ل�سرعية

 رئي�س بلدية املاء االأبي�س بتب�سة

 نورالدين مراح للو�سط

 م�ساريع لفك �لعزلة 
وحت�سني �لإطار �ملعي�سي 

.         مقاربة حملية يف ت�سيري ال�ساأن العام
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ببلدية املاء االأبي�س 28 كلم جنوب عا�سمة 
الوالية حيث تعترب االأوىل على م�ستوى الوالية 
�سكانها اأزيد من 11 األف ن�سمة وهي من البلديات 
ال�سناعية منها م�سنع اال�سمنت وم�سنع الزجاج 

وم�سنع االأنابيب واملحجر العمالق وحتتل املرتبة 
االأول يف جمال الفالحة وتعرف بلدية املاء 

االأبي�س تنمية كبرية



بقرية  العقار  مبلف  مهتمون  طالب   
ت�رصيح  يف   ، ورقلة  ببلدية  بامنديل 
الوالية  وايل   ،« »الو�سط  يومية  مع  لهم 
رئي�س  ب�سفته  جالوي  القادر  عبد 
العقاري  القطاع  على  االإدارة  جمل�س 
باالإ�رصاع يف اتخاذ التدابري واالإجراءات 
االإدارية الالزمة لردع كل املت�سببني يف 
الدولة  ملك  عقارات  على  اال�ستيالء 
با�سم العقود العرفية و بيعها عن طريق 
كاذبة  بت�رصيحات  العمومي   الكاتب 
تقل�س  يف  �ساهم  الذي  الو�سع  وهو   ،
من  دون متكني  وحال  العقارية  اجليوب 
التنموية  امل�ساريع  من  جملة  جت�سيد 
بحاجة  املذكورة  املنطقة  باتت  التي 
االأعظم  امل�سجد  غرار  على  لها  ما�سة 
منذ  ببامنديل  برجمته  تقرر  الذي 
هوؤالء  تاأكيد  عن  ناهيك   ،  2013 �سنة 
هكتار   20 م�ساحة  على  اال�ستيالء  على 
من  ا�ستفادتهم  من  القرية  قاطني  حرم 
يحز  ومما   ، العقارية  التجزئة  خمطط 
بني  القائم  ال�رصاع  اأن  هوؤالء  نفو�س  يف 
العقار  وبارونات  ومافيا  اجلهة  �ساكنة 
امل�ساريع  من  جملة  جت�سيد  دون  حال 
ثانوية  و  متو�سطة  غرار  على  الرتبوية 
الإنهاء معاناة التالميذ مع قطع م�سافات 
بعيدة باجتاه االأحياء املجاورة لالإلتحاق 

مبقاعد الدرا�سة .

تقارير  اتهمت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اللجان االأمنية املكلفة مبتابعة احلراك 
االجتماعي باجلنوب الكبري مافيا العقار 
التي قامت بت�سيد م�ستودعات وحظائر 
تابعة  عقارية  اأوعية  فوق  ع�سوائية 
بالوقوف  بناء  رخ�سة  وبدون  للدولة 
عن  امل�سوؤولني  على  الت�سوي�س  خلف 
طريق �سلتهم ببع�س االحتجاجات التي 
اىل  املرات  من  العديد  يف  ا�ستعدت 
من  ق�سوى  امني  ا�ستنفار  حالة  اعالن 
درجة الثانية وفق ما اأوردته م�سادرنا  .

متحدث  من  اأكرث  قال  ثانية  جهة  من   
تو�سيات  من  وبالرغم  اأنه  املو�سوع  يف 
وثائق  بوجود  وهذا  املحلية  ال�سلطاتن 
وادلة ملمو�سة وهذا يف منطقة بامنديل 
هذه  من  بالرغم  و  اليد  و�سع  بحجة 
بها  و  الدولة  الأمالك  تابعة  املنطقة 
برامج م�سطرة لذلك من بينها امل�سجد 
اإىل  ردع  اأي  دون  لكن  و  للوالية  االأعظم 
اأن تتجذر جذوره  و بالرغم من مطالب 
اأن  اإال  بناء  باأرا�سي  امللحة  ال�سباب 
النهب العقار حال بينهم و بني حقهم و 

لكن  ال�ساحة  عن  املغيبة  ال�سلطات  بني 
دار لقمان بقيت على حالها .

القادر  عبد  الوالية  وايل  اأن  ومعلوم   
على  االأول  امل�سوؤول  ب�سفته  جالوي 
وقت  يف  وجه  قد  كان  التنفيذية  الهيئة 
�سابق تعليمات �سارمة لل�سلطات املعنية 
من اأجل االإ�رصاع يف تنفيذ مئات قرارات 
واحلظائر  وامل�ستودعات  البنايات  هدم 
اأوعية  فوق  �سيدت  التي  الع�سوائية 

عقارية تابعة ملمتلكات الدولة .
�أحمد باحلاج 

اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
اأنواعها ال �سيما ما تعلق  ب�ستى 
امل�رصوع  غري  باالجتار  منها 
دوريات  اإثر  و على  باملخدرات 
اأمنية رقابية قامت بها عنا�رص 
التدخل  )لكتيبة  ال�رصطة 
للم�سلحة  التابعني  ال�رصيع( 
عرب  العمومي،  لالأمن  الوالئية 
بتاريخ  تندوف،  مدينة  �سوارع 
متكن  فقد   ،2018 دي�سمرب   21
توقيف  من  الكتيبة  عنا�رص 
مبدينة  )مقيمني  �سخ�سني 
مركبة  منت  على  كانا  تندوف( 

�سياحية .
املدعو  من  بكل  االمر  يتعلق  و 
)ح. ع ق( من مواليد �سنة 1995 
و املدعو ) ب. ع ح( من مواليد 
�سنة 1994، هذا االأخري الذي ُعرث 
بحوزته على كمية من املخدرات 
باأكرث  وزنها  قدر  معالج(  )كيف 
من )38( غ و يف اإطار التحقيق و 
البحث متكنت عنا�رص ال�رصطة 
نف�س  يف  تندوف  والية  الأمن 
ثالث  �سخ�س  توقيف  من  اليوم 
االجتار  جرم  يف  تورطه  م�ستبه 
و  باملخدرات  امل�رصوع   غري 
�س.ل(   ( باملدعو  االأمر  يتعلق 

بتندوف   1995 �سنة  مواليد  من 
كمية  بحوزته  �سبط  الذي  و 
معالج(  )كيف  املخدرات  من 
كانت  غ،   )234،7( بـ  وزنها  ٌقدر 
مبلغ  و  للبيع  مهياأة  و  معدة 
من  دج(   3930.00( قدره  مايل 
باملخدرات  االجتار  عائدات 
تورطهم  امل�ستبه  تقدمي  بعد  و 
وكيل  ال�سيد  اأمام  الق�سية  يف 
اجلمهورية لدى حمكمة تندوف 
بتاريخ 23 دي�سمرب 2018 و طبقا 
الفوري،  املثول  الإجراءات 
�س.ل(   ( املدعو  من  كل  اأدين 
بتهمة  ق(  ع  )ح.  املدعو  و 
غري  بطريقة  املخدرات  حيازة 
على  عر�سها  بهدف  م�رصوعة 
اال�ستهالك  اأجل  من  الغري 
ال�سخ�سي، ف�ُسدر يف حق االأول 
ملدة  النافذ  احلب�س  عقوبة 
غرامة  و  �سنوات   )03( ثالثة 
األف  مائتي  قدرها  نافذة  مالية 
�سدر يف حق  و  دج   )200.000(
احلب�س  عقوبة  الثاين  املتهم 
النافذ ملدة �سنتني )02( �سنتني 
قدرها  نافذة  مالية  غرامة  و 

مائتي األف )200.000( دج.     
�أحمد باحلاج 

تعالت االأ�سوات املطالبة ب�رصورة 
مترنا�ست  والية  وايل  تدخل 
�سالح   بعني  املنتدب  الوايل  و 
للن�ساط  لتقدمي املدير املنتدب  
االإدارية  باملقاطعة  االجتماعي 
امل�ساءالت  اأمام  �سالح  عني 
املتكرر  غيابه  ب�سبب  القانونية 
للظروف  مواكبته  مكتبه عدم  عن 

االأن�سانية واالجتماعية القاهرة .
اجلمعيات  ممثلي  من  عدد  اأبدى 
الطابع  ذات  الفاعلة  املحلية 
واخلريي  واالن�ساين  االجتماعي 
�سالح  عني  االدارية  باملقاطعة 
مع  لهم  ت�رصيح  يف   ، بتمرنا�ست 
امتعا�سهم  عن   ،« »الو�سط  يومية 
من  املطبق  ال�سمت  من  ال�سديد 
للن�ساط  املنتدب  املدير  طرف 
االجتماعي باملنطقة التي ت�سنف 
النائية  بجنوب  يف خانة املناطق 
يف  يحز  ومما   ، الكبري  البالد 
امل�سوؤول  ذات  ان  هوؤالء  نفو�س 
مكتبه  عن  املتكرر  غيابه  يوا�سل 
وهو ما حال دون التكفل باحلاالت 
بفئات  تعلق  ما  خا�سة  احلرجة 
 ، اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 
الطارئة  الظروف  و   ، املطلقات 
املرور  حوادث  عن  الناجمة 
غري  غيابه  بلة  الطني  زاد  ،ومما 
و  الوطنية  املنا�سبات  عن  املربر 

اخلريية  التظاهرات  وكذا  الدينية 
الذي  االأمر  ،  وهو  االجتماعية  و 
وتوجيهات  تو�سيات  مع  يتنافى 
وق�سايا  الوطني   الت�سامن  وزير 
اداليا  غنية  واملراأة  االأ�رصة 
خرجاتها  جميع  يف  �سددت  التي 
الوطن  واليات  امليدانية ملختلف 
على  �رصورة فتح قنوات احلوار مع 
اجلمعيات اخلريية واالجتماعية و 
وال�سعي  الإن�سغاالتها  االإ�ستماع 
خلف التكفل بها تدريجيا بتطبيق 
مبداأ ح�سب االأولويات واالمكانات 

املتاحة .
يومية  حاولت  ثانية  جهة  من 
بالوايل  االت�سال   « »الو�سط 
عني  االإدارية  للمقاطعة  املنتدب 
املو�سوع  يف  راأيه  ملعرفة  �سالح 
ب�سبب  ذلك  علينا  تعذر  انه  االإ   ،
تواجد هاتفه مغلق اأو خارج نطاق 
التغطية . و يف اإنتظار عودة  املياه 
اإىل جماريها بني املدير املنتدب 
بالوالية  االجتماعي  للن�ساط 
املنتدبة عني �سالح و اجلمعيات و 
الفئات املحتاجة التي ترزح حتت 
على  لزاما  يبقى  الفقر  نار  خط 
املزري  الو�سع  معاي�سة  هوؤالء 
الأجل غري م�سمى وفق املعطيات 

االأولية املتوفرة .
�أحمد باحلاج 

��ستغلت  مافيا و بارونات �لنهب �لعقاري مبنطقة بامنديل ببلدية ورقلة تفاوت �لأدو�ت �لرقابية ، لل�سطو 
و�ل�ستيالء على م�ساحات عقارية  تتجاوز 20 هكتار كانت يف �لأ�سل موجهة من طرف �ل�سلطات �ملحلية 

من �أجل جت�سيد جملة من �مل�ساريع �لأمنائية كامل�سجد �لأعظم ، موؤ�س�سات تربوية وجتزئات عقارية للبناء 
�حل�سري ح�سب �ملعلومات �ملتاحة .

تقارير �أمنية تتهمهم بالت�سوي�ش على �مل�سوؤولني و�لتورط يف �لحتجاجات 

.    �لإ�ستيالء على 20 هكتار يجه�ش خمطط بناء م�سجد و �لتجزئات �لعقارية

�أحمد باحلاج 

مافيا العقار ببامنديل ورقلة 
جته�ض م�شاريع تنموية  

   نفذت اأول اأم�س م�سالح االأمن 
عملية  بتمرنا�ست  املخت�سة 
اأمنية نوعية ، مكنت من اإحباط 
حماولة �رصقة مكتب بريد حي 
�سور، فيما تبقى عملية مالحقة 
اثر  على   . م�ستمرة  اجلناة 
احد  طرف  من  هاتفي  ات�سال 
االخ�رص  املواطنني عرب اخلط 
مكتب  ابواب  ان  مفاده   15-48

بريد الكائن بحي �سورو مفتوح 
بالنافذة  اخلا�س  ال�سباك  و 
انتقلت   هذا  اثر  ،على  منزوع 
جناح  على  ال�رصطة  عنا�رص 
اين   املكان   عني  اىل  ال�رصعة 
ا�سخا�س  تواجد  انتباههم  لفت 
م�ستبه فيهم بالقرب من مكتب 
التقرب  حماولة  عند  و  الربيد، 
وجهة  اىل  بالفرار  الذوا  منهم 

جمهولة.    عند معاينة املكتب 
م�سالح  طرف  من  الربيدي 
ال�سباك  ان  الحظوا  ال�رصطة 
اخلارجي للنافذة منزوع والباب 
مع  بالتن�سيق  مفتوح،   الرئي�سي 
تبني  الربيدي   املكتب  مديرة 
ذا  �سيء  اأي  �رصقة  يتم  مل  انه 
قانونية  طبيعة  اأو  مالية  قيمة 
وال  تخريب   اي  ت�سجل  مل  كما 

ب�رصية  او  مادية  �سواء  خ�سائر 
باملكتب ال�سالف الذكر .

امل�سلحة  املمثلة يف  م�ساحلنا 
الق�سائية  لل�رصطة  الوالئية 
قامت  مترنا�ست  والية  باأمن 
من  الق�سية  يف  حتقيق  بفتح 
و  الفاعلني  لهوية  الو�سول  اأجل 

توقيفهم .
�أحمد باحلاج 

الأمن  ال�رصطة  م�سالح  قامت 
احل�رصي  االأمن  يف  ممثلة  الوالية 
ثالثة  توقيف  الثاين  من 
اأعمارهم  اأ�سخا�س  ترتاوح 
( متورطني  �سنة   47 اإىل  بني )17  
اأ�رصار  جمعية  تكوين  ق�سية  يف 
ال�رصقة  جنحة  ارتكاب  لغر�س 

اأ�سياء  واإخفاء  م�سكن  داخل  من 
الق�سية  م�رصوقة  .  حيثيات 
احد  من  هاتفي  ات�سال  اإىل  تعود 
املواطنني على الرقم االأخ�رص 48-
15 مفاده وجود اأ�سخا�س يقومون 
اأغرا�س منزلية داخل جممع  ببيع 
حيث  تاف�سيت،  بحي  التجاري 

عني  اىل  ال�رصطة  عنا�رص  انتقلت 
اأغرا�س  على  عرثوا  اأين  املكان 
للبيع   معرو�سة  كانت  منزلية 
وقاموا با�سرتجاعها، وبعد تكثيف 
التحريات تبني اأن هاته االأغرا�س 
كانت حمل �رصقة من داخل م�سكن 
حتقيق  فتح  مت  تاف�سيت،  بحي 

اجل  من  املجهودات  وتكثيف 
الذين  فيهم  امل�ستبه  اإىل  الو�سول 
مقر  اإىل  وحتويلهم  توقيفهم  مت 
ال�رصطة من اجل اإمتام االإجراءات 
القانونية، مت تقدمي امل�ستبه فيهم 
اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة.

�أحمد باحلاج    

�سرطة مترن��ست 

مترن��ست

اإحباط  حماولة �شرقة من مكتب بريد �شورو

توقيف ثالثة ا�شخا�ض يف ق�شية تكوين جمعية ا�شرار لغر�ض   ال�شرقة 

�ل�سرطة بولية تندوف

 غيابه �ملتكرر عن مكتبه
 �أثار �سخط �ل�ساكنة 

ت�شيق اخلناق مرة اأخرى على 
جتار و م�شتهلكي املخدرات

املدير املنتدب للن�شاط 
االجتماعي بعني �شالح 

خارج جمال التغطية 
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تو�فد �أزيد من 620 �ألف 
م�صطاف 

مو�سم  خالل  م�ستغامن  والية  وعرفت 
�ال�سطياف )من جو�ن �إىل �سبتمرب2018( 
تو�فد 623 �ألف م�سطاف على خمتلف 
�إ�ستناد�  �ل�سياحية,  و�الإقامات  �لفنادق 
�ملتحدثة  و�أو�سحت  معمري  لل�سيدة 
�لتي تدعمت  �لفندقية  "�ملوؤ�س�سات  �أن 

خالل هذ� �ملو�سم بثمانية 
�لفاحت  بني  ��ستقبلت  جديدة  مر�فق 
�ألف  جو�ن و30 �سبتمرب �ملا�سيني 623 
م�سطاف   5650 بينهم  من  م�سطاف 
من  م�سطاف  �ألف   82 مقابل  �أجنبي 
بينهم 715 �أجنبي خالل نف�س �لفرتة من 
�لعام �ملا�سي"ووفرت هذه �ملوؤ�س�سات 
�الإيو�ئية  طاقتها  تبلغ  �لتي  �لفندقية 
من�سب   1285 من  �أزيد  �رسير   5100
من�سب   4500 يفوق  وما  د�ئم  �سغل 
ذ�ت  ح�سب  مبا�رس,  وغري  موؤقت  �سغل 

�ملتحدثة.
ومن جهتها ��ستقبلت �ملخيمات �لعائلية 
�لتي بلغ عددها خالل مو�سم �ال�سطياف 
�ملا�سي 21 خميم عائلي زهاء 57 �ألف 
�إيو�ء  قدرة  ت�ساعفت  كما   . م�سطاف 
�ل�سباب  وموؤ�س�سات  �ال�سطياف  مر�كز 
�إىل  لت�سل  �سنة  �ملائة خالل  60 يف  ب 
والية  �سو�طئ  وعرفت  �رسير   16700
 124 م�سافة  على  �ملمتدة  م�ستغامن 
م�سطاف  مليون   11 تو�فد  كيلومرت 
و�لرتفية  �لت�سلية  ح�سرية  و��ستقبلت 
م�سطاف  �ألف   650 "مو�ستاالند" 
"خروبة  �ملائية  �الألعاب  وحديقة 

ت�سيف  م�سطاف  �ألف   16 �أكو�بارك" 
مديرة �ل�سياحة و�ل�سناعة �لتقليدية.

�لرتويج وجودة �خلدمات، 
رهان لتطوير �لقطاع �ل�صياحي

بوالية  �ملحلية  �ل�سلطات  وتر�هن 
م�ستغامن على تطوير �لقطاع �ل�سياحي 
�خلدمات  جودة  ترقية  خالل  من 
و�لرتويج  للم�سطافني  �ملقدمة 
لل�سياح  مف�سلة  كوجهة  مل�ستغامن 
�لواليات  من  �لقادمني  خ�سو�سا 
والية  مل�سالح  -وفقا  ومت  �لد�خلية 
�ال�سطياف  مو�سم  خالل  م�ستغامن- 
 487 قيمته  ما  تخ�سي�س  �ملا�سي 
مليون دج لتهيئة �ل�سو�طئ وجتهيزها 
ال�ستقبال �مل�سطافني وهو ما �ساهم 
�لبلديات  مد�خيل  ت�ساعف  يف 
دج  مليون   107 بلغت  �لتي  �ل�ساحلية 

�الإقامة  ر�سم  �ملد�خيل  وتخ�س هذه 
وعمليات �المتياز �ملتعلقة بال�سو�طئ 

و�لتي مت 
فندقية  موؤ�س�سات  ل�سبع  منحها 
وت�سعرية  فقط  لل�ساطئ  متاخمة 
�لتخييم  و�متياز  �ل�سيار�ت  مو�قف 
�لوالئية  �ملوؤ�س�سة  و�سخرت  �لعائلي  
مع  بالتن�سيق  نظافة"  "م�ستغامن 
و14  عامل   233 �ل�ساحلية  �لبلديات 
�ل�سو�طئ  نظافة  على  لل�سهر  �ساحنة 
�أح�سن  يف  �مل�سطافني  و��ستقبال 
�لنقل  م�سالح  وو�سعت  �لظروف 
خمططا ي�سمح بتوفري 11 �ألف مقعد 
و�أماكن  �ل�سو�طئ  نحو خمتلف  للنقل 

�ال�ستجمام .
لل�سيدة  �ل�سنة -وفقا  ومت خالل هذه 
مطول  ترويجي  فيلم  �إنتاج  معمري- 
من 52 دقيقة بعنو�ن "م�ستغامن ملتقى 
�لثقافات و�حل�سار�ت" و�إ�سد�ر دليل 

�سياحي من 200 �سفحة ون�رسية من 
50 �سفحة ومطوية بعنو�ن ""م�ستغامن 
هذه  �ملتو�سط"وت�ساهم  لوؤلوؤة 
�لب�رسية  و�ل�سمعية  �لورقية  �لدعائم 
وخ�سو�سا  لل�سياحة  �لرتويج  يف 
والية  باإمكانات  و�لتعريف  �لد�خلية 
جماالت  يف  وموؤهالتها  م�ستغامن 
�ل�سياحة �ل�ساطئية و�ل�سياحة �لثقافية 

و�ل�سياحة �خل�رس�ء .
كما �سيتم -وفقا لنف�س �مل�سدر- �إبر�م 
�لدر��سات  خمرب  مع  �رس�كة  �تفاقية 
عبد  بجامعة  و�الت�سالية  �الإعالمية 
لتكوين  بادي�س مب�ستغامن  بن  �حلميد 
و�ل�سناعة  �ل�سياحة  مديرية  �إطار�ت 
�لتقليدية يف خمتلف تقنيات �الت�سال 
لالإعالم  خلية  �إن�ساء  مع  �ل�سياحي 
�لرتويج  على  �ستعكف  و�الت�سال 
باالعتماد  �ل�سنة  طو�ل  �ل�سياحي 
خ�سو�سا على �لتكنولوجيات �حلديثة. 
تعول  �مل�رسوع  هذ�  مع  وباملو�ز�ة 
مديرية �ل�سياحة و�ل�سناعة �لتقليدية 
على �إجناز �خلارطة �ل�سياحية لوالية 
الإعادة  عمليات  وت�سجيل  م�ستغامن 
�ملو�قع  من  عدد  وتاأهيل  ترميم 
و�إجناز  و�الأثرية  و�لثقافية  �ل�سياحية 
م�ستغامن  ملدينة  �ل�سياحي  �مل�سلك 
تخ�س�سات  عدة  �ملهنيني يف  وتكوين 
�لدليل  �أو  �ملر�سد  مهنة  بينها  ومن 
بوالية  يوجد  للتذكري  �ل�سياحي  
بينها  �سياحية  موؤ�س�سة   39 م�ستغامن 
ونزلني  �سياحية  و�إقامة  فندق   31
للطريق ونزل عائلي و5 هياكل �أخرى 
تقدر  ��ستقبال  بطاقة  للفندقة  معدة 
ب 5100 �رسير وتتوفر �لوالية على 44 
�ساطئ من بينها 39 �ساطئ م�سموح به 

�ل�سباحة.

حتولت والية م�صتغامن خالل �ل�صنة �جلارية �إىل قطب �صياحي وترفيهي باإمتياز بف�صل �ملن�صاآت �لفندقية ذ�ت �جلودة �لعالية �لتي دخلت �خلدمة موؤخر� 
و�لرتويج للوالية كوجهة �صياحية مف�صلة عرب خمتلف �لو�صائط �اللكرتونية و�لدعائم �الت�صالية و�صهدت م�صتغامن خالل هذه �ل�صنة تو�فد� قيا�صيا 

للم�صطافني على �ل�صو�طئ و�رتفاعا يف �الإقبال على �لفنادق و�الإقامات �ل�صياحية وف�صاء�ت ومر�كز �لت�صلية و�لرتفيه �صاحبته حركية �قت�صادية 
وجتارية كبرية جعلت �لوالية قبلة لل�صياحة �لد�خلية ، وفقا ملا �أكدته يف ت�صريح مديرة �ل�صياحة و�ل�صناعة �لتقليدية حياة معمري.

م�صتغامن

م٫�س

ت�ضاعف مداخيل البلديات 
ال�ضاحلية بفعل توافد امل�ضطافني

و�صط فرحة عارمة للم�صتفيدين ب�صعيدة

م�صالح �أمن تب�صة 

�أثناء عملية مد�همة ب�صعيدة

�لطارف 

ت�ضليم املفاتيح للم�ضتفيدين من ال�ضكنات العمومية الإيجارية

حجز كميات حجرية من مادة الزئبق

حجز اأكرث من 3970 وحدة 
من امل�ضروبات الكحولية

الإطاحة بع�ضابة تعتدي 
على املواطنني بالقالة 

�ملتنقلة  �لفرقة  عنا�رس  متكن 
والية  باأمن  �لق�سائية  لل�رسطة 
 3970 من  �أكرث  من حجز  �سعيدة 
�لكحولية  �مل�رسوبات  من  وحدة 
بطريقة  �لرتويج  ب�سدد  كانت 
تعود  �لق�سية  وقائع  قانونية  غري 
تلقت  حينما  �ملا�سيني  لليومني 
تفيد  موؤكدة  معلومات  �لفرقة 
�خلمور  من  هامة  كمية  بوجود 
بقرية  �مل�ساكن  باأحد  خمباأة 
خالد  �أوالد  بلدية  تغات  عني 
��ستغالل  وبعد  حيث   , ب�سعيدة 
�لتن�سيق  مت   �ملعلومات  لهذه 
لتفتي�س  �لق�سائية  �جلهات  مع 
بوجود  �مل�ستبه  �مل�سكن 

م�رسوبات كحولية بد�خله , حيث 
�إيجابية  �لتفتي�س  نتائج   كانت 
من  وحدة   3972 على  بالعثور 
�الأنو�ع  خمتلف  من  �خلمور 
كانت موجهة للرتويج يف �أو�ساط 
�ل�سباب مبنا�سبة �إحتفاالت ر�أ�س 
�ل�سنة �مليالدية �جلديدة  �إ�سافة 
ترويج  نتاج  من  مايل  مبلغ  �ىل 
يف  �ملتورطان   , �ل�سموم  هذه 
 33 �لعمـــــر  من  يبلغان  �لق�سية 
�إجر�ء  �أجنز  ,حيث   �سنة  و36 
�أمام  �سيحال  �سدهما  ق�سائي 
�ل�ساعات  يف  �جلمهورية  نيابة 

�لقادمة . 
خلدون.ع

�الأول  �حل�رسي  �الأمن  متكن 
جمموعة  توقيف  من  بالقالة  
 05 من  متكونة  خطريين  �سبان 
من  �لثاين  �لعقد  يف  �أ�سخا�س 
مدينة  من  كلهم  ينحدرون  �لعمر 
�لقالة ,�ملعنيون �أغلبهم م�سبوقني 
على  باالعتد�ء  قامو�  ق�سائيا 
و�سط  �ل�سبان  من  جمموعة 
�أ�سلحة  با�ستعمال  �لعام  �لطريق 
تعود  .حيث  حمظورة  بي�ساء 
م�سالح  تلقي  �إىل  �لق�سية  وقائع 
�الأول  �حل�رسي  باالأمن  �ل�رسطة 
معلومات موؤكدة بخ�سو�س وجود 
بني  �ملدينة  و�سط  عنيف  �سجار 
جمموعتان من �ل�سبان با�ستعمال 
,لتنتقل  حمظورة  بي�ساء  �أ�سلحة 
�إىل عني �ملكان  �ل�رسطة  عنا�رس 
لعنا�رس  مالحظتهم  مبجرد  و 

�ل�رسطة الذ �أفر�د �لع�سابة بالفر�ر 
غري �نه مت �لتعرف على �لفاعلني 
�حد  �إ�سابة  يف  ت�سببو�  �لذين  و 
على  خطرية   بجروح  �الأ�سخا�س 
توقيف  مت  ,حيث  �لفخذ  م�ستوى 
�ملعنيني يف ظرف وجيز و مت فتح 
بخ�سو�س  جميعا  معهم  حتقيق 
�لطريق  يف  �مل�ساجرة  ق�سية 
بي�ساء  �أ�سلحة  با�ستعمال  �لعام 
�ل�رسب  �إىل  باالإ�سافة  حمظورة 
و �جلرح �لعمدي با�ستعمال �سالح 
�سدهم  ,لتنجز  حمظور  �بي�س 
مبوجبها  قدمو�  ق�سائية  ملفات 
�مام �جلهات �لق�سائية �ملخت�سة 
�أين �سدر يف حق  �لقالة  مبحكمة 
�ثنان منهم �أمر �إيد�ع فيما ��ستفاد 

�لبقية من ��ستدعاء�ت مبا�رسة.
رزق �هلل �صريف

ب�سعيدة  �لوالئية  �ل�سلطات  �أ�رسفت 
�ملفاتيح  ت�سليم  على  �أم�س  �أول 
�ل�سكنية  �حل�سة  من  للم�ستفيدين 
و  �الإيجاري  �لعمومي  ب�سيغة 
م�سبقا  مو�قعها  حتديد  مت  �لتي 
طاهريي  �ملتويف  "�ملجاهد  بحي 
م�سكن   1200 بتعد�د  �لقادر"  عبد 
�لطريق  �ملعروفة  باملنطقة 
ترحيل  عملية  �ستنطلق  �أين  �لكحلة 
يف  �الأ�سبوع  هذ�  بحر  �مل�ستفيدين 
ظروف تنظيمية حمكمة �سخرت لها 

جميع �الإمكانيات �ملادية و �لب�رسية 
حيث �ستدوم هذه �لعملية ملدة ثالث 
�أيام متتالية , هذ� و يتوفر حي 1200 
م�سكن على جميع �لهياكل و �ملن�ساآت 
, �سوق  �إبتد�ئية  �ملر�فقة - مدر�سة 
للعب  م�ساحات  و  مالعب  و  جو�ري 
خط  تخ�سي�س  مت  كما   , جو�رية 
للنقل �حل�رسي توؤمنه موؤ�س�سة �لنقل 
�حل�رسي ETUSA مبعدل حافلتني 
كمرحلة �وىل ليتدعم �خلط بالناقلني 
�خلو��س و �سيار�ت �الأجرة �جلماعية 

خالل �الأيام �لقليلة �لقادمة كما تعمل 
على  و  �ملر�فقة  �لتقنية  �مل�سالح 
�لهند�سة  و  �لتعمري  مديرية  ر�أ�سها 
�إ�ستكمال  على  �لبناء  و  �ملعمارية 
�الأ�سغال �لنهائية فيما يتعلق بالتهيئة 
م�ستوى  على  �حل�رسي  �لتح�سني  و 
و�يل  �أعطى  كما  �ل�سكني  �حلي  ذ�ت 
مو�عيد  بخ�سو�س  تعليمات  �لوالية 
�إقليم  عرب  �ل�سكنية  �حل�س�س  ت�سليم 
بلديات �لوالية �سمن �الأ�سابيع �لقليلة 
�مل�رسح  �لرزنامة  وفق  �لقادمة 

و  �لرتقية  ديو�ن  مدير  قبل  من  بها 
على  �سعيدة  لوالية  �لعقاري  �لت�سيري 
غر�ر ح�سة 120 وحدة ببلدية �سيدي 
ببلدية  وحدة   100 ح�سة  و  �عمر 
�إ�سافة حل�ستي 300 و  �سيدي بوبكر 
100 وحدة يف كل من بلديتي يوب و 
�أوالد �بر�هيم على �لتو�يل كما برمج 
لتق�سيم  كموعد   2019 مار�س   19
�حل�سة �ل�سكنية ل�ساكني �لق�سدير و 

�له�س ببلدية �سعيدة.
خلدون.ع

للفرقة  �ل�رسطة  قو�ت  متكنت   
عني  �لق�سائية    لل�رسطة  �ملتنقلة 
�أم�س  نهار  تب�سة   والية  باأمن  زروق 
من توقيف �سخ�سني ترت�وح �أعمارهم 
ق�سية  يف  لتورطهم  �سنة   39  23 بني 
تبني  �للون  حمر�ء  حجرية  قطع  بيع 
حيثيات  تعود  �أين  �لزئبق  مادة  �أنها 
ذ�ت  وردة  معلومات  �إىل  �لق�سية 
من  جمموعة  قيام  مفادها  �لفرقة 

�الأ�سخا�س  يقومون برتويج وبيع قطع 
بعد  حيث  �لزئبق  مادة  من  حجرية 
�تخاذ  و  و�لتحريات  �الأبحاث  تكثيف 
�لالزمة  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  كافة 
�أ�سفرت  �لعملية على توقيف �ل�سالفي 
قطع  بحوزتهم  �سبط  مت  �أين  �لذكر 
حجرية حمر�ء �للون من مادة �لزئبق 
�إىل  و�ملحجوز�ت  حتويلهما  ليتم 
�لق�سية  وفتح حتقيق يف  �لفرقة  مقر 

�لق�سائية حلني  بالتن�سيق مع �جلهات 
��ستكمال �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 
�لق�سائية   �جلهات  �أمام  وتقدميهما 
.كما متكنت قو�ت �ل�رسطة الأمن د�ئرة 
�أ�سخا�س من  �ل�رسيعة من توقيف 05 
�أعمارهم بني  �الإجر�م ترت�وح  معتدي 
تورطو� يف  فيهم  �سنة م�ستبه  و23   19
عدة ق�سايا خطرية منها �لفعل �ملخل 
بحرمة  و�مل�سا�س  بالعنف  باحلياء 

وذلك  لالأ�سخا�س  �ل�سخ�سية  �حلياة 
�إذنهم  بغري  الأ�سخا�س  �سور  بلتقطان 
�لعقلية  �ملوؤثر�ت  وترويج  بيع  وكذ� 
�لدوريات  نتيجة  وهذ�  �ملخدر�ت  و 
�ل�سود�ء  �لنقاط  مد�همات  مع  يومية 
�ملعروفة ليتم �تخاذ جميع �الإجر�ء�ت 
�جلهات  �أمام  وتقدميهم  �لقانونية  

�لق�سائية  �أين �أودع �حلب�س.   
 ع/ ر�صيد تب�صة
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قانون الوالء بالثقافة
د.رائد ناجي

الكني�ست  اأروقة  يف  يدور   
ما  »الربملان«  اال�رسائيلي 
قانون”  مب�رسوع  ي�سمى 
ان  بعد  بالثقافة”.  الوالء 
ال�سهر  متت امل�سادقة عليه 
الرتبية  بلجنة  املا�سي 
للكني�ست؛  التابعة  والتعليم 
اجلل�سة  �سهدت  اأن  بعد 
حادة  نقا�سات  �سبقها  وما 
ورف�ض  كبرية  ومعار�سة 
فئات  قبل  من  وا�سح 
هذه  وم�سمون  خمتلفة. 
وزيرة  حتظى  ال�سيغة 
ب�سالحيات  الثقافة، 
بالتحكم  وخمولة  وا�سعه 
املمنوحة  بامليزانيات 
الثقافية  للموؤ�س�سات 
راأت  حال  ويف  للفنانني، 
الوزيرة باأن الن�ساط الثقايف 
مي�ض باإحدى العلل والذرائع 

املذكورة يف القانون مثل:” 
كدولة  باإ�رسائيل  االعرتاف 
ودميوقراطية”  يهودية 
ت�سجيع  اأو  التحري�ض”  اأو 
 ” اأو  واالإرهاب”  العنف 
لدولة  امل�سلح  الكفاح  دعم 
اأو”  الإ�رسائيل  معادية 
التعامل مع  ” يوم ا�ستقالل  
حزينة  كذكرى  اإ�رسائيل 
اإ�رسائيل  علم  متزيق  اأو  
رموز  اإحرتام  عدم  اأو 
الدولة” كما ورد من قبل يف 
“قانون النكبة” فاإن الوزيرة 
�سحب  اأو  بتقلي�ض  خمولة 
امليزانيات ب�سكل كامل  عن 

هذه املوؤ�س�سات.
العديد من  يثري  القانون  اإن 
االأ�سئلة الهامة يف املجالني 
مثل،  والعملي  املفاهيمي 
الوالء؟  الوالء؟ وملن  ما هو 
وهل  الثقافة؟  هي  وما 
ان  والثقافة  للوالء  ميكن 

الوالء  وهل  معا؟  يتعاي�سا 
هو اآحادي؟ مبعنى اأن الوالء 
وحمدود  وحم�سور  �سيق 
واأهدافها  وال�سلطة  بالدولة 
الثقافة  اأن  اأم  وم�ساحلها؟ 
ن�ساط  هي  ذاتها  بحدد 
اإذا  وهل  لل�سلطة؟  مقاوم 
يكون  اأن  املمكن  من  كان 
من  األي�ض  بالثقافة  والء 
للقيم  يكون  اأن  املفرو�ض 

االيجابية؟
بالثقافة”  “الوالء  اإن قانون 
هو قانون عن�رسي وخطري 
وفا�سي  النزعة  وكارثي 
الأنه  فقط  ولي�ض  املنطلق، 
ميزانيات،  مع  يتعاطى 
يف  ويخفي  يحمل  الأنه  بل 
واأقوى  اأعمق  تبعات  طياته 
هنالك  اأن  )وخ�سو�سا 
وم�ستمر  منهجي  متييز 
العربي  املجتمع  �سد 
يف  وخ�سو�سا  وموؤ�س�ساته 

جمال الثقافة(، فهو يهدف 
و�سيطرة  االأفواه  كم  اإىل 
على  وال�سيا�سيني  ال�سيا�سة 
كما  الثقافية.  امل�سامني 
اأنه يفر�ض هيمنة اخلطاب 
ال�سهيوين  ال�سيا�سي 
املوؤ�س�ساتي  العن�رسي، 
على العمل الثقايف ويختزل 
الثقافة  ويزدري  ويق�سي 
يحاول  بل  الفل�سطينية 
طم�سها، ومعاداتها بالدرجة 
اخلطاب  ان  اذ  االوىل 
ينبع  الفل�سطيني  الثقايف 
»فل�سطني  ان  حقيقة  من 
هناك  وان  حمتلة«  دولة 
االر�ض  يهدد  غا�سب  كيان 
والوجود  والثقافة  واالأرواح 
الفل�سطيني، اأي ان اخلطاب 
م�ساد  الفل�سطيني  الثقايف 
اليهودي،  الثقايف  للخطاب 
القانون  وبذلك يحاول هذا 
تر�سيخ قاعدة الغاب »فر�ض 

احلركة  وواأد  القوة«  منطق 
الثقافية الفل�سطينية خا�سة 

يف مناطق 48 والقد�ض.
الوزيرة،  مينح  القانون  فاإن 
ومطلق  �سخ�سي  وب�سكل 
وال�سالحيات  احلرية 
العلل  وتاأويل  بتف�سري 
ب�سكل  بالقانون؛  املذكورة 
يتنا�سب  ومبا  اإعتباطي 
وميولها  وتوجهاتها 
ان  وخ�سو�سا  ال�سيا�سية؛ 
وغري  �سبابية  العلل  هذه 
وف�سفا�سة،  وا�سحة 
وكاأنها  ت�سبح  وبذلك 
اأكرث  بل  ال  ق�سائية؛  �سلطة 
�رسعت  من  فهي  ذلك  من 
تنفذه  التي  وهي  القانون 
وهي التي حتكم وهذا بحد 
ف�سل  ملبداأ  زعزعة  ذاته 
اىل  يحتكم  وال  ال�سلطات 
يتطابق  ما  وهو  قانون  اأي 
ليربمان  افيغدور  نظرة  مع 

»ا�سرتاط  العن�رسية 
�سمن    « بالوالء  املواطنة 
اليهودية.  القومية  قانون 
الكل  يت�سدى  اأن  يجب 
العربي  وحتى  الفل�سطيني 
العن�رسي  القانون  هذا  اإىل 
هيمنة  فر�ض  يريد  الذي 
والغاء  عن�رسية  ثقافية 
الثقافة العربية الفل�سطينية، 
قوانني  ل�سل�سلة  متهيدا 
االأر�ض  تطال  عن�رسية 
والذات   والفل�سطيني 
الفل�سطيني، فه ل ميكن اإن 
الثقافية  املوؤ�س�سات  تقوم 
والفل�سطينية  العربية 
الفل�سطينية  الثقافة  ووزارة 
ملثل  �سد  حائط  بو�سع 
تفعيل  مع  القوانني  هذه 
الثقافية  املوؤ�س�سات  دور 
واأنواعها  اأطيافها  بكافة 
الثقافة  والرد بقوانني تعزز 

والوجود الفل�سطيني.

ماجد الزبدة

رئي�ض  اأعلنه  الذي  املفاجئ  القرار 
ال�سلطة حممود عبا�ض بحل املجل�ض 
انتخابات  اإىل  والذهاب  الت�رسيعي، 
املحكمة  لقرار  تنفيًذا  ت�رسيعية، 
الد�ستورية اأعاد االنق�سام الفل�سطيني 
اإىل مربعه االأول؛ فقد اأتى هذا القرار 
من  فقط  قليلة  اأيام  بعد  املفاجئ 
دعوة اأطلقها رئي�ض املكتب ال�سيا�سي 
للقاء  هنية  اإ�سماعيل  حما�ض  حلركة 
امل�ساحلة  ملف  واإمتام  عبا�ض، 
انتخابات  اإىل  والذهاب  الفل�سطينية، 

خالل  وت�رسيعية  رئا�سية  فل�سطينية 
ثالثة اأ�سهر، برعاية دولية وعربية.

قرار عبا�ض من حيث فداحة نتائجه 
الفل�سطينية  الق�سية  على  ال�سلبية 
النظام  تدمري  يف  برغبته  يوحي 
ال�سيا�سي الفل�سطيني، وف�سل غزة عن 
ال�سفة؛ فعقد الرجل �سابًقا املجل�ض 
الوطني يف رام اهلل دون توافق وطني، 
املركزي  املجل�ض  عقد  على  واأ�رس 
حتى  �سيا�سية،  �رساكة  دون  منفرًدا، 
التي  فتح  الف�سائل حلركة  اأقرب  من 

تهيمن على ال�سلطة يف رام اهلل.
اأن عبا�ض ما�ٍض  واليوم يبدو وا�سًحا 

الت�رسيعي،  املجل�ض  حل  قرار  يف 
يفرت�ض  التي  الربملانية  املوؤ�س�سة 
الفرقاء  قبتها  حتت  يجتمع  اأن 
ال�سيا�سيون تعزيًزا للوحدة واحلوار ال 

العداء واالنف�سال.
االأ�سا�سي  بالقانون  �رسب  عبا�ض 
حني  احلائط  عر�ض  الفل�سطيني 
بقوة  الت�رسيعي  املجل�ض  رئي�ض  منع 
ال�سالح من الدخول اإىل مقر املجل�ض 
برام اهلل بعيد االإفراج عنه من �سجون 
االحتالل، وكذلك حني رف�ض التخلي 
عن من�سب رئا�سة ال�سلطة رغم انتهاء 
ا حني ا�ستخف  واليته القانونية، واأي�سً

ت�سكيل  الذي �ساحب  القانوين  العوار 
القانون  الد�ستورية خمالًفا  املحكمة 

االأ�سا�سي الفل�سطيني.
رغم معرفة عبا�ض امل�سبقة اأن قراره 
يكون  لن  الت�رسيعي  املجل�ض  حل 
انتزع  االأر�ض  على  ميداين  تاأثري  له 
القانون،  الت�رسيع خمالًفا  �سالحيات 
بقوة  الت�رسيعي  املجل�ض  وعطل 
ال�سالح يف ال�سفة، اأما غزة فهو يوقن 
اأنه لن يتمكن من فر�ض قراره عليها 
ب�سبب �سيطرة حما�ض امليدانية على 
لقراره،  ت�ستجيب  لن  التي  االأر�ض، 
ت�سع  منذ  القانونية  واليته  النتهاء 

�سنوات.
للنظام  تدمريية  خطوة  عبا�ض  قرار 
فعلي  واإنهاء  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي 
حقيقية  وخطوة  امل�ساحلة،  مللف 
نحو ف�سل غزة عن ال�سفة، وهو ياأتي 
ال�سيا�سي  برناجمه  اأفق  ان�سداد  مع 
التعاون  يتبق منه �سوى عار  الذي مل 
والتن�سيق االأمنيني ال�سائنني مع جي�ض 

االحتالل.
ل�سان احلال يقول اإن قرار عبا�ض حل 
�سياق  يف  ياأتي  الت�رسيعي  املجل�ض 
هنية  اإ�سماعيل  مبادرة  على  الرد 
الإمتام امل�ساحلة الفل�سطينية، وقدرة 

حما�ض امليدانية على تنفيذ عمليات 
املحتلة،  ال�سفة  يف  ناجحة  مقاومة 
لتجاوزه  عبا�ض  من  غ�سب  ور�سالة 
يف ملف اإدخال امل�ساعدات واالأموال 
القطرية اإىل غزة رغم رف�سه املعلن، 
حما�ض،  على  امل�رسي  واالنفتاح 
والرتحيب الرو�سي بهنية يف مو�سكو.

ي�سعى  عبا�ض  اأن  الوا�سح  من 
قنبلة  تفجري  اإىل  املفاجئ  بقراره 
�سيا�سية، ت�سيب �سظاياها اجلميع؛ 
تلك  ترتد  اأم  ذلك  يف  ينجح  فهل 
فت�سيبه  عليه  ال�سيا�سية  اخلطوة 

يف مقتل؟   

عبا�س وخطوة حل املجل�س الت�شريعي
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بقلم عي�سى قراقع نائب يف 
املجل�س الت�سريعي 

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

احلبايل  ا�شت�شهاد  مكان  الكامريات يف 
امليداين  االعدام  م�شهد  �شورت 
ومراحل اجلرمية , ج�شٌد حتمله عكازته 
بطيئات  خطواته   , هاديء  يوم  يف 
من  جاءت  الر�شا�شة   , للجنود  وظهره 
اخللف , مل يعرف انه احلا�رض الغائب 
له  لي�س   , قنا�س  ر�شا�شة  حتت رحمة 
الدنيا غري عكازته وحلمه وهذيانه  يف 

االن�شاين .
�شقط احلبايل مدرجاً بدمائه , حاولت 
عكازته ان ت�شنده وهي ت�شري اىل القتلة 
 , وو�شيَة  �شاهد  اىل  العكازة  حتولت   ,
دول  وباقي  املتحدة  االمم  ت�شتنفر  مل 
املعاق  بيوم  حتتفل  كانت  التي  العامل 
بدم  معاق فقري والجيء  بقتل  العاملي 
بارد , مل ت�شمن له احلق يف العودة اىل 
بلده املنكوبة املدمرة , ومل ت�شمن له 
 , وال�شكوك  الن�شو�س  يف  الئقا  مكانا 
مكانه   , واالخرة  الدنيا  له يف  مكان  ال 
, �شار  الدويل  االحتفال  فارغا يف  ظل 
خربا هام�شياً , تركوه بال قدمني ويدين 
وبال طريق , عكازته حتولت اىل �شاهد 

وبندقية .
احتفال  وخالل   2018/12/12 بتاريخ 
العامل باليوم العاملي حلقوق االن�شان , 
اال�رضائيلي  االحتالل  �شلطات  اعدمت 
�شكان  عاما   29 الربغوثي  عمر  �شالح 
قرية كوبر ق�شاء رام اهلل , انق�شت على 
قوات  بها  يعمل  التي  العمومية  مركبته 
واعدمته  حيا  باعتقاله  قامت  خا�شة 
يف  العيان  �شهود   , �شاعات  عدة  بعد 
ونقله  اعتقاله  مت  انه  افادوا  املكان 
ات�شل  امل�شاء  ويف   , اىل جهة جمهولة 
اال�رضائيلية يف  �شابط من املخابرات 

والده ليقول له قتلنا لك �شالح .
ج�شد  على  اطلقت  �شامتة  ر�شا�شة 
حمكمة   , الربغوثي  �شالح  ال�شهيد 
اعدام ميدانية اجريت له ليكون م�شرية 
املوت وكانت جرمية مركبة : احتجاز 
جثمان ال�شهيد يف غمو�س عن م�شريه 
منزل  مداهمة  ويف   , وفاته  وا�شباب 
البيت  ح�شار   , ثاأرية  بطريقة  عائلته 
 , بداخله  الع�شوائي  النار  واطالق   ,

من  احلي  بالر�شا�س  �شبان   3 ا�شابة 
برتت  الذي  الربغوثي  �شالح  بينهم 
عمر  اعتقال   , معتقال  زال  وال  قدمه 
واخ�شاعه  ال�شهيد  والد  الربغوثي 
 , امل�شكوبية  �شجن  يف  قا�ٍس  لتحقيق 
لال�شتهداف  تتعر�س  ال�شهيد  عائلة 

واحل�شار واملالحقة .
تتزاحم يف قرية  ا�شئلة املوت واحلياة 
وطائرات  اجلي�س  يداهمها  التي  كوبر 
اال�شتطالع , وقد �شاهدت االبن الوحيد 
 3 ال  ابن  قي�س  الطفل  �شالح  لل�شهيد 
الع�شكرية  االحتفاالت  يراقب  �شنوات 
جلي�س االحتالل يف القرية , يفت�س عن 
ابيه الذي حتول اىل �شورة على جدار , 
ويراقب العامل وهو يقراأ مواد االعالن 
االن�شان  حلقوق  العاملي  االعالن 
 , اعتقاالت جماعية  تتحدث عن  وهي 
اعتقاالت تع�شفية , تعذيب , اغتياالت 
احتجاز   , بيوت  هدم   , وت�شفيات 
�شد  وجرائم  حرب  جرائم   , اجلثامني 
االن�شانية , كل �شيء هنا يف هذا البيت 
ويف هذه القرية , كل اجلرائم هنا عند 
قدم الطفل اليتيم املفجوع وهو ي�رضخ, 
تطارده الر�شا�شات وال�رضخات ورعب 

املحتلني .
هنا يف فل�شطني الهواء موت , االخبار 
العاجلة موت , كل يوم �شهيد او اكرث , 
مبوتنا  يذهبون  اين   , يومية  اعتقاالت 
بيوتنا  يهدمون  ؟  وارواحنا  و�شبابنا 
وذاكرتنا , ياأتون يف الليل وال يغادرون اال 

بجثث او م�شابني او معتقلني , اياديهم 
الع�شكرية  �شياراتهم   , فارغة  لي�شت 
امل�شفحة لي�شت فارغة , بنادقهم لي�شت 
فارغة بل ملقمة ح�شب تعليمات قيادة 
 , جاهزة  ال�شوداء  االكيا�س   , اجلي�س 
ال�شال�شل واحلديد  والقنابل والهراوات 
واجلرافات والكالب والر�شا�س من كل 
الزنازين   , جاهزة  ال�شجون   , االنواع 

والثالجات الباردة .
 " بالو  اوري   " اال�رضائيلي  ال�شحفي 
ح�شابه  عرب   2018/12/13 يوم  غرد 
بتغريدة يعرب فيها �شمناً عن  يف تويرت 
التي وقعت  رف�شه لعمليات االغتياالت 
ال�شحفي   , فل�شطينيني  بحق  موؤخرا ً 
الفل�شطينيني  ان   : قال  اال�رضائيلي 
ا�شتجواب  او  اعتقال  بدون  يقتلون 
احد يف  ي�شكك  ان  ودون   , او حماكمة 
التي  فال�شهولة   , احلكومة  ادعاءات 
القتل  عمليات  ا�رضائيل  فيها  تنفذ 
متنعنا  ان  يجب  الق�شاء  نطاق  خارج 

من النوم .
اال�رضائيليون  املتطرفون  هاجم  لقد 
هذا ال�شحفي على اقواله , قامت الدنيا 
ومل تقعد , فاجلي�س اال�رضائيلي جي�س 
ال�شكان  على  ينت�رض  ان  يجب  الذبح 
والن�شاء  االطفال  وعلى  املدنيني 
واملفكرين واحلاملني وامل�شلني , على 
املزارعني والبيوت واال�شجار والطيور 
ا�رضائيل  حترز  مل  عاما   70 ومنذ   ,
االنت�شار بعد , هذه املذبحة ال تكفي 

واال�رضى  ال�شهداء  من  االالف  هوؤالء   ,
ال  وامل�رضدين  واملبعدين  واجلرحى 
يكفي , مل ت�شبع تل ابيب من دمنا , مل 

تنم حتى االن  .

االعدام بديال لالعتقال 
اأو االعدام بعد االعتقال

�شيا�شة  ا�شبح  االعتقال  بعد  االعدام 
 , االحتالل  حلكومة  وممنهجة  ثابتة 
حمكمة  ا�شبح  اال�رضائيلي  اجلي�س 
 , واجلالدون  الق�شاة  هم   , متحركة 
من  والدعم  الت�شجيع  يلقون  القتلة 
ال   , ا�رضائيل  يف  الر�شمي  امل�شتوى 
يقدموا للمحاكمات , يحظون باحل�شانة 
واحلماية , كل ملفات ال�شكاوي اغلقت 

كما اغلق املوت عيون ال�شهداء .
حلكومة  اخر  هدف  هناك  دائما 
 , ال�شارع  لهذا  املوت   , االحتالل 
التذكاري , املوت  الن�شب  املوت لهذا 
 , للن�شيد  املوت   , اجلديد  للمولود 
�شار  املاأمول  اال�رضائيلي  الن�رض 
�شجراً , املنت�رض �شار مهزوماً وقلقاً , 
ا�شتنه�شتهم �شحايانا اىل درجة انهم ال 
ينامون , يعربدون ويتوهون يف العتمة , 
يتوقعون  تارة   , الزناد  على  اياديهم 
انتفا�شة ثالثة ,و تارة يتوقعون ان تلقى 
ال�شماء حمولتها فوقهم �شهبا وحجارة 
, كل �شجرة ت�شبه القد�س , كل حمامة 
 , مت�شابهني  االوالد  كل   , حيفا  ت�شبه 
االحياء  اج�شام  يف  عادوا  قتلوا  الذين 
واملولودين , اختلط ال�شبيه بامل�شبه , 

فكان القتل العمد ملجرد اال�شتباه .
حبايل  حممد  لل�شهيد  احلياة  عكازة 
ال�شهيد  ال�شامتة يف ج�شد  والر�شا�شة 
جي�س  واختباأ   , الربغوثي  �شالح 
االحتالل خلف جدار او م�شفحة , وتلك 
قنا�س على حدود  مائة   : االوامر  هي 
غزة , مئات الدبابات �شد املتظاهرين 
, ت�رضيع قانون طرد عائالت املقاومني 
العنان  واطالق  اال�شتيطان  ت�رضيع   ,
اال�رضى  اعدام  قانون   , للم�شتوطنني 
بحمى  يلتهب  اال�رضائيلي  الكني�شت   ,
االر�س   , للعرب  املوت   , العن�رضية 
املوعودة ال زالت غا�شبة وعا�شية , يف 
كل مرة يعودون اىل البداية , مزيداً اذاً  

من الر�شا�س والقتل واجلنون .

بتاريخ 2018/12/4 وخالل احتفال العامل بالي�م العاملي لذوي االعاقة , اعدمت �سلطات االحتالل اال�سرائيلي حممد ح�سام 
عبد اللطيف حبايل 22 عاما , �سكان خميم ط�لكرم , وه� يعاين من اعاقات ج�سدية وادراكية , اطلق جن�د االحتالل الر�سا�س 
على راأ�سه وه� مي�سي على عكازته , مل يكن ي�سكل خطرا  على حياة اجلن�د , القتل جاء من اجل القتل او من اجل الت�سلية , دم 
الفل�سطيني رخي�س يف نظر اال�سرائيليني , رمبا مل تعجبهم عكازته او كنيته بزعرت , اجلن�د ي�ستمتع�ن با�سطياد الب�سر , وهذا 
ال�سيد �سيك�ن مقابله و�سامًا وترقية وني�سانًا لهم تقديرا لبط�لتهم وت�سديهم لعكازة احلبايل التي ي�سق بها طريقه يف احلياة .

عكازة احلياة لل�سهيد حممد حبايل

والر�صا�صة ال�صامتة يف ج�صد ال�صهيد �صالح الربغوثي

2018عام ت�صريع اجلرائم واالنتهاكات بحق اال�صرى الفل�صطينيني
عبد النا�سر فروانة

يف  فل�شطيني  اآالف   6 نحو  يعي�س 
يف  اال�رضائيلي  االحتالل  �شجون 
ظروف قا�شية جراء توا�شل االنتهاكات 
بحقهم  االن�شانية  واجلرائم  اجل�شيمة 
�شهد  وقد  ال�شجون.  اإدارة  قبل  من 
الكثري  واإقرار  مناق�شة   2018 عام 
اجلرائم  ت�رضيع  بهدف  القوانني  من 
واالنتهاكات بحق االأ�رضى واملعتقلني 
اإطار  يف  امل�رضوع  ن�شالهم  وجترمي 
لت�شويه  االحتالل  حكومة  �شعي 
الفل�شطيني,  ال�شعب  كفاح  م�رضوعية 
االأمر الذي اأدى اإىل تو�شيع اجلرمية, 
حتدي  يف  االنتهاكات  وترية  وارتفاع 
القانون  قواعد  الأب�شط  ومعلن  �شافر 
الدويل  والقانون  االإن�شاين  الدويل 

حلقوق االإن�شان.
الباحث  املحرر  االأ�شري  ويقول 
املخت�س ب�شوؤون االأ�رضى عبد النا�رض 
العام احلايل كان خطريا  “اإن  فروانة 
االحتالل  �شجون  يف  االأ�رضى  على 

حيث ا�شت�شهد 7 اأ�رضى خالل العام يف 
االحتالل  و�شلطات  خمتلفة,  ظروف 
تتحمل امل�شوؤولية. اإ�شافة اإىل مناق�شة 
واإقرار االحتالل العديد من القوانني 
قانون  منها  االأ�رضى  ت�شتهدف  التي 
اإعدام االأ�رضى, وقانون خ�شم االأموال 
من  لالأ�رضى  ال�شلطة  تدفعها  التي 
اموال ال�رضائب )املقا�شة(, و قانون 
منع زيارات اأ�رضى ينتمون لتنظيمات 
عدم  وقانون  اإ�رضائيليني,  حتتجز 
اإبعاد  وقانون  االأ�رضى,  عالج  متويل 
وقانون  العمليات,  منفذي  عائالت 

ي�شمح باحتجاز جثامني ال�شهداء”.
مت  ذلك  كل  اأن  فروانة  وي�شيف 
االأمن  وزير  ت�شكل جلنة  اإىل  “اإ�شافة 
مهمتها  والتي  اأردان  جلعاد  الداخلي 
وتقدمي  االأ�رضى  اأو�شاع  تقييم 
داخل  عليهم  للت�شييق  تو�شيات 
اللجنة  هذه  اأن  مو�شحا  ال�شجون”, 
التو�شيات  من  جمموعة  اأقرت 
على  الت�شييق  اىل  تهدف  وجميعها 
االأ�رضى وم�شادرة حقوقهم اال�شا�شية 

او تقلي�شها اىل حد كبري مما �شيفاقم 
اعتقال  اإىل  م�شريا  معاناتهم”,  من 
االحتالل نحو 6500 فل�شطيني خالل 
العام بينهم 140 فتاة وامراة واكرث من 

1000طفل.
داخل  الفل�شطينيون  االأ�رضى  ويتوزع 
فروانة  ح�شب  االإ�رضائيلية  ال�شجون 
توقيف  ومركز  معتقال  �شجنا   22 اإىل 
و54  طفل   250 االأ�رضى  بني  ومن 
نواب  و8  اإداري  معتقل  و450  اأ�شرية 

و23�شحافيا.
م�شى  الذين  االأ�رضى  عدد  وارتفع 
يزيد  وما  قرن  ربع  اعتقالهم  على 
اإىل )27( اأ�شريا وهم جمموع االأ�رضى 
املعتقلني منذ ما قبل اتفاق “اأو�شلو” 

وقيام ال�شلطة الفل�شطينية.
اأ�شريا   )13( هناك  هوؤالء  بني  ومن 
من  اأكرث  اعتقالهم  على  م�شى 
وماهر  كرمي  بينهم  عاما,  ثالثني 
عاما   36 منذ  واملعتقالن  يون�س 
اإىل  ب�شكل متوا�شل. هذا باالإ�شافة 
ع�رضات اآخرين كانوا قد حترروا يف 

اعتقالهم  واأعيد  “�شاليط”  �شفقة 
الربغوثي”  “نائل  االأ�شري  واأبرزهم 
�شنة   39 جمموعه  ما  اأم�شى  الذي 

على فرتتني.
النظام  مكونات  كافة  اأن  ويو�شح 
ال�شيا�شي يف دولة االحتالل �شاركوا 
خالل العام 2018 يف مناق�شة واإقرار 
التي  والقوانني  القرارات  جمموعة 
هدفها ت�شييق اخلناق على االأ�رضى 
واجلرائم  االنتهاكات  وت�رضيع 
حمالت  مع  تزامنا  بحقهم. 
املتطرفة  والت�رضيحات  التحري�س 
�شوءا  �شكل  وهذا  اال�رضى.  �شد 
اخ�رضا لكافة العاملني يف ال�شجون 
اجلي�س,  وقوات  االأمنية  واالأجهزة 
ورمبا هذا ما يف�رض-ح�شب فروانة- 
اجل�شيمة  االنتهاكات  ت�شاعد 
م�شادرة  وا�شتمرار  االأ�رضى  بحق 
االعتداءات  وتوا�شل  حقوقهم 
عمليات  تزايد  واالأخطر  عليهم, 
اجل�شدية  والت�شفية  امليداين  القتل 

حتت ذرائع خمتلفة.

وفاء للأ�صرية ا�صراء جعابي�ص 
ولكل االأ�صرى املر�صى

واملحررين  االأ�رضى  �شوؤون  هيئة 
ت�شيئ �شجرة احلرية 

االأ�رضى  �شوؤون  هيئة  احتفلت 
نادي  مع  بالتعاون  واملحررين, 
وجمعية  الفل�شطيني  اال�شري 
اال�رضى املحررين بيت حلم,امام 
�رضح اال�رضى يف مدينة بيت حلم, 
باإ�شاءة �شجرة احلرية للعام 2019, 
جعابي�س  ا�رضاء  لالأ�شرية  وفاء 
واالأ�رضى  اال�شريات  وكافة 
االحتالل  �شجون  يف  املر�شى 

االإ�رضائيلية.
جنل  بح�شور  ال�شجرة,  واأ�شيئت 
اال�شرية الطفل منت�رض و�شقيقتها 
�رض�شاوي  �شمري  املحرر  واالأ�شري 
من الداخل املحتل عام 48, حيث 
تزينت ال�شجرة بكرات حتمل كافة 
يف  القابعات  اال�شريات  اأ�شماء 

�شجون االحتالل.
كامل  حلم  بيت  حمافظ  وقال 
ا�شاءة �شجرة امليالد  "اإن  حميد, 
اننا متم�شكون  تعرب عن  واحلرية, 
وامل�شتقبل,  واحلرية  باالأمل 
ر�شالة  نر�شل  اننا  اىل  اإ�شافة 
للعامل نقول فيها هنا ولد امل�شيح 
الر�شالة  هذه  و�شتبقى  واملحبة, 
بعد دحر  تتوقف حتى  ولن  قائمة 

املحتل".
�شوؤون  هيئة  رئي�س  قال  بدوره 
قدري  اللواء  واملحررين  اال�رضى 
اأبو بكر, "ان ا�شاءة �شجرة احلرية 
مت�شك  على  وا�شح  تاأكيد  هو 
اال�رضى  بق�شية  و�شعبنا  قيادتنا 
ال�شيد  دوما  عليه  يوؤكد  ما  وهو 
واي�شا  عبا�س,  حممود  الرئي�س 
هي مل�شة وفاء لالأ�شرية جعابي�س 
املر�س  ويالت  يوميا  تكابد  التي 
نه�شت  التي  احلروق  وعذابات 
م�شل�شل  وا�شتمرار  ج�شدها 
و�شعها  واهمال  بها  التنكيل 
قبل  من  متعمد  ب�شكل  ال�شحي 

ال�شجان اال�رضائيلي املتطرف .
ر�شالتنا  "ان  بكر,  اأبو  واأ�شاف 
هي  اليوم  للعامل  نوجهها  التي 
حياة  يف  حا�رضون  اال�رضى  ان 
وجود  ال  وانه  اليومية  الفل�شطيني 
حلل اىل بتحرير ا�رضانا وا�شرياتنا 

من �شجون املحتل".
اأ�شاقفة  رئي�س  قال  جهته  من 
االب  االأرثوذك�س  للروم  �شب�شطية 
ال�شجرة  هذه  "ان  حنا  اهلل  عطا 
اىل  ترمز  باإ�شاءتها  نحتفل  التي 
الرتبة  هذه  يف  العميقة  جذورنا 

التي هي ملك الفل�شطينيني".
خاطبهم  للعامل  ر�شالة  حنا  ووجه 
فيها بالقول: "اما حان الوقت حتى 
كاملة  حقوقه  الفل�شطيني  ياأخذ 
ا�شوة بباقي �شعوب العامل باحلرية 
واال�شتقالل, مت�شائال, اين هيئات 
حقوق االن�شان من دورها وموقفها 
ي�شتحقون  اال  ان�شاف ا�رضانا,  يف 

احلرية ؟.
ويف كلمة احتاد املراأة اكدت اأحالم 
الفل�شطينية  املراأة  ان  الوح�س, 
دوما كانت اىل جانب �شقيقها يف 
مطالبة  والكفاح,  الن�شال  خندق 
الدولية  االتفاقيات  تطبيق  العامل 
املتعلقة  جنيف  اتفاقية  خا�شة 

باالأ�رضى.
ووجهت الوح�س حتياتها اىل كافة 
اال�شريات, م�شرية اىل ان اال�شرية 
 9 اىل  حتتاج  جعابي�س  ا�رضاء 
املحتل  ان  اال  جراحية  عمليات 
العالجات  لها  يقدم  وال  يتعنت 

املطلوبة الإنقاذ حياتها.
عي�شى  النائب  اأ�شار  جانبه  من 
الف�شائل  كلمة  يف  قراقع 
اجلاري  ال�شهر  ان  اىل  الوطنية 
فهناك  ميالد,  من  اكرث  فيه 
احلرية  وميالد  امل�شيح,  ميالد 
والذي  �رض�شاوي  �شمري  لالأ�شري 

عاما   30 منذ  مرة  الأول  ي�شارك 
�شجون  يف  اأم�شاها  التي  املدة 
ميالد  ال�شهر  اآخر  ويف  املحتل, 
انتفا�شة  الفل�شطينية,  الثورة 
وميالد   ,1987 العام  احلجارة 
يون�س,  كرمي  اال�رضى  عميد 
واأخريا  االإعالن العاملي حلقوق 

االن�شان ويوم املعاق العاملي.
االأ�شري  تكرمي  مت  اخلتام  ويف 
املحرر �شمري �رض�شاوي وكذلك 
عائلة اال�شرية ا�رضاء جعابي�س.

االأ�سرية ا�سراء 
جعابي�س

اإ�رضاء )32 عاما( من قرية جبل 
املحتلة,  القد�س  جنوب  املكرب 
بال�شجن  االحتالل  عليها  حكم 
األ�شقت  بتهمة  عاما   11 ملدة 
�رضطي,  قتل  حماولة  وهي  بها 
وبحادث  انفجرت  اأن  بعد  وذلك 
عر�شي اأ�شطوانة غاز كانت تقلها 
ب�شيارتها على بعد خم�شمئة مرت 

من حاجز ع�شكري )زعيم(.
اأ�شابع  تال�شت  االنفجار  ومع 
التهمت  حروق  بفعل  اإ�رضاء 
يف  ج�شدها  من   %60 من  اأكرث 
 2015 االأول  اأكتوبر/ت�رضين   11
اإىل  طريقها  يف  كانت  عندما 
مدينة القد�س قادمة من مدينة 

اأريحا.

ثماين عمليات

م�شفى  اإىل  حينها  اإ�رضاء  نقلت 
"هدا�شا عني كارم" االإ�رضائيلي, 
لكن �شلطات االحتالل مل ت�شتكمل 
املعتقل,  اإىل  ونقلتها  عالجها 
اإىل  ما�شة  بحاجة  هي  واليوم 
اأكرث من ثماين عمليات جراحية 
ممار�شة  اإىل  العودة  لت�شتطيع 
ولو جزءا من حياتها ب�شكل �شبه 
لف�شل  ذلك عملية  ومن  طبيعي, 
ما تبقى من اأ�شابع يديها الذائبة 
وامللت�شقة ببع�شها البع�س, فقد 
اإال  تبق  االأ�شابع ومل  ذابت عقد 
عقدة واحدة يف كل من اأ�شابعها 
اأخرى  وعملية  املتبقية,  الثالثة 
العظام  ليغطي  جلد  لزراعة 

املك�شوفة.
اأن  بعد  فالت�شقتا  االأذنان  اأما 
الراأ�س,  يف  احلروق  بفعل  ذابتا 
رفع  على  تقوى  تعد  يف حني مل 
كامل  ب�شكل  االأعلى  اإىل  يديها 
اأي�شا,  االإبطني  الت�شاق  نتيجة 
وجهها  على  النريان  اأتت  كما 
مل  الوحيد  طفلها  اأن  لدرجة 
ي�شتطع التعرف عليها يف زيارته 
االأوىل بعد نحو عام ون�شف من 

اعتقالها.
اإ�رضاء بحاجة اأي�شا اإىل عمليات 
ت�شحيح للجلد يف حميط عينها 
اأ�شبح  الذي  االأنف  ويف  اليمنى 
بالن�شبة  االأمر  وذات  غائرا, 

لل�شفاه.
جعابي�س  االأ�شرية  منه  تعاين  ما 
جلدها  يجعل  حروق  من 
�شنتني  من  اأكرث  مرور  وبعد 
ال�شخونة  دائم  احلادثة  على 
مما  �شديدة,  الآالم  امل�شاحبة 
يجعلها ال تقوى على و�شع جميع 
االأغطية على  اأو  االأقم�شة  اأنواع 

ج�شدها.
�شتى  اإ�رضاء  تعاين  �شجنها  ويف 
اإدارة  اأن  لدرجة  االإهمال  اأنواع 
البدلة  تغري  اأن  رف�شت  ال�شجن 
و�شد  احلروق  بعالج  اخلا�شة 
الإ�رضاء  اأح�رضت  التي  اجللد 
مقا�س  تطابق  اأكرب  واحدة  اإىل 

ج�شدها املحرتق.
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ولقد ت�ضمن الإعالن العاملي حلقوق 
للب�رشية  تكفل  مادة،  ثالثني  الإن�ضان 
واحلرية  بالكرامة  فيها  تتمتع  حياة 
لكرامة  كجوهر  والمان،  والأمن 
اأربعني  قبل  اعالنه  ومنذ  الإن�ضان. 
بحقوق  املعنية  واملوؤ�ض�ضات  عاما 
والدولية،  والعربية  املحلية  الإن�ضان، 
حتييه يف كافة اأرجاء العامل، وت�ضيد به 
بطرق  م�ضمونه  على  ال�ضوء  وت�ضلط 

واأ�ضكال خمتلفة.
عليهم  حقنا  ومن  حقهم،  هذا 
احرتام  على  بالعمل  نطالبهم  اأن 
وحتمل  الفل�ضطيني  الإن�ضان  حقوق 
والإن�ضانية  الأخالقية  م�ضوؤولياتهم 
الحتالل  قوات  تقرتفه  ما  جتاه 
فظة  جتاوزات  من  الإ�رشائيلي 
قواعد  لأب�ضط  ج�ضيمة  وانتهاكات 
التي  الإن�ضان  الدويل وحقوق  القانون 
يتغنى بها املجتمع الدويل وموؤ�ض�ضاته 
من  كثري  يف  ترتقي  والتي  احلقوقية، 
حرب  جرائم  م�ضاف  اىل  الأحيان 
ت�ضتوجب  الإن�ضانية  �ضد  وجرائم 

املالحقة واملحا�ضبة.
حلقوق  العاملي  الإعالن  كفل  لقد 
احلياة.  يف  حقه  لالإن�ضان  الإن�ضان، 
واأمنه  حريته  يف  الإن�ضان  حق  اأي 
ال�ضخ�ضي ، ون�ضت املادة الأوىل منه 
مت�ضاوين  اأحراراً  النا�س  جميع  "يولد 
وهبوا  وقد  واحلقوق،  الكرامة  يف 

يعامل  اأن  وعليهم  و�ضمرياً  عقاًل 
بع�ضهم بع�ضاً بروح الإخاء".

فيما كفلت املادة الثانية حق الإن�ضان 
واحلريات  احلقوق  بكافة  بالتمتع 
حلقوق  العاملي  الإعالن  يف  الواردة 
كالتمييز  متييز،  اأي  دون  الإن�ضان، 
اجلن�س  اأو  اللون  اأو  العن�رش  ب�ضبب 
ال�ضيا�ضي  الراأي  اأو  اأوالدين  اللغة  اأو 
اأو اأي راأي اآخر، اأو الأ�ضل الوطني اأو 
الجتماعي اأو الرثوة اأو امليالد اأو اأي 
و�ضع اآخر، دون اأية تفرقة بني الرجال 

والن�ضاء.
اأما املواد الأخرى فلقد ت�ضمنت حق 
و�ضالمة  واحلرية  احلياة  يف  الإن�ضان 
والعمل  التعلم  يف  واحلق  �ضخ�ضه، 
الراأي  وحرية  الجتماعية  وال�ضمانة 
اعتناق  حرية  ذلك  يف  مبا  والتعبري، 
وحمايته  تدخل،  اأي  دون  الآراء 
والتعذيب   ، وال�ضتعباد  الرق  من 
اأو  والعتقال  القا�ضية  واملعامالت 
الق�رشي  والنفي  التع�ضفي  الحتجاز 
الإن�ضان  "العالن"  ومنح  والإبعاد. 
حق التنقل واختيار حمل اإقامته داخل 
التدخل  وحظرت  دولة،  كل  حدود 
اأو حياة  التع�ضفي يف حياته اخلا�ضة، 
اأو  مرا�ضالته  اأو  م�ضكنه  اأو  اأ�رشته 
احلمالت على �رشفه و�ضمعته. وجاء 
متهم  ان�ضان  كل  ان  بنوده  بع�س  يف 
بجرمية، هو بريء، اإىل ان تثبت ادانته 
توؤمن  وعادلة  علنية  مبحاكمة  قانوناً 
للدفاع  ال�رشورية  ال�ضمانات  فيها  له 
احلقوق  من  لكثري  بالإ�ضافة  عنه. 
والقت�ضادية  والجتماعية  املدنية 
"القابلة  غري  الأخرى  والثقافية 

الإعالن  ت�ضمنها  التي  للتجزئة" 
والتي  الإن�ضان،  حلقوق  العاملي 
وانتقائها  �ضياغتها  يف  موفقة  كانت 
يف  ورائعة  وامل�ضامني،  للكلمات 
اأن  الأهم  فيما  ومعانيها،  جوهرها 
حترتم وترتجم ملمار�ضة واقعية دونة 

جتزئة اأو متييز.
ان "الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان" 
كان امل�ضدر الأول املبا�رش للمعاهدة 
الن�ضاء  بحق  التمييز  �ضد  الدولية 
الدولية  املعاهدة  واأي�ضاً   ،1979 عام 
بالإ�ضافة   ،1984 عام  التعذيب  �ضد 
الطفل  حلقوق  الدولية  للمعاهدة 
اجلنائية  املحكمة  واإن�ضاء   1990 عام 

الدولية عام 1998.
الإعالن  ذاك  فاإن  �ضديد  وباخت�ضار 
يف  قلنا  كما  الأ�ضا�ضية  املقدمة  كان 
يف  جديدة  عاملية  لأ�ض�س  البداية 
التعامل مع الإن�ضان واحرتام ان�ضانيته، 
الأ�ضا�ضية  الطبيعية  احلقوق  واأن 
ل  التي  احلقوق  تلك  هي  لالإن�ضان، 
وانها  بدونها،  كب�رش  العي�س  ن�ضتطيع 
متكننا من اأن ن�ضتعمل على نحو كامل 
خ�ضالنا الإن�ضانية، واأن نطور قدراتنا 
العقلية ومواهبنا و�ضمائرنا، واأن نفي 

باحتياجاتنا الروحية وغريها.
الأمم  فيه  حتتفي  الذي  الوقت  ويف 
اأخرى  حقوقية  وموؤ�ض�ضات  املتحدة 
حلقوق  العاملي  "العالن  بذكرى 
تطرقنا  التي  مبادئه،  فان  الإن�ضان"، 
اآنفاً،  جوهرها  عن  وحتدثنا  اإليها 
تدا�س وتُنهك اأمام مراأى وم�ضمع من 
الأمم  حُترك  اأن  دون  اأجمع،  العامل 
جدي  حترك  ودون  �ضاكناً،  املتحدة 

واملبادئ  اجلميلة  الن�ضو�س  حلماية 
الإ�رشائيلي،  البط�س  من  ال�ضامية 
حيث مازالت تلك املبادئ جمرد حرباً 
على ورق بالن�ضبة لل�ضعب الفل�ضطيني، 
وما زالت حقوق الإن�ضان الفل�ضطيني، 
والجتماعية  والقت�ضادية  الإن�ضانية 
اللحظة  مدار  على  تنهك  والثقافية 
وب�ضكل مل ي�ضبق له مثيل من قبل دولة 

الحتالل الإ�رشائيلي.
اليومية  العتقالت  ومازالت 
ال�ضجون  وع�رشات  م�ضتمرة، 
واملعتقالت الإ�رشائيلية تكتظ باآلف 
الأطفال  بينهم  املدنيني  املواطنني 

واجلرحى  والن�ضاء  والفتيات  وال�ضيوخ 
اأي�ضاً  وبينهم  واملعاقني.  واملر�ضى 
النواب املنتخبني والقيادات ال�ضيا�ضية 
هذا  والكادميية.  العلمية  والكفاءات 
العتقال  حمالت  ت�ضاعد  ظل  يف 
ادارياً  املواطنني  مئات  واحتجاز 
ب�ضبب اآرائهم ومعتقداتهم ال�ضيا�ضية. 
اجلثامني  مئات  احتجاز  عن  ف�ضال 
يُعرف  ما  يف  فل�ضطينيني  ل�ضهداء 
املوتى  ثالجات  اأو  الأرقام"  "مبقابر 
عقاباً لهم بعد موتهم، وعقاباً جماعياً 
اإكرامهم  من  وحرمانهم  لذويهم 
الإ�ضالمية،  لل�رشيعة  وفقاً  ودفنهم 

يف جرمية تعترب وفقاً للقانون الدويل 
جرمية اأخالقية ودينية وقانونية .

احلنونة  والأ�ضرية،  الأم  "اإ�رشاء". 
واجلريحة،  املري�ضة  والربيئة، 
ا�ضتعلت النريان يف �ضيارتها، فالتهمت 
جلدها  وذاب  ج�ضدها  احلروق 

وا�ضابعها وت�ضوه وجهها.
معها  واحرتقنا  احرتقت  "اإ�رشاء". 
وجعا واأملاً، ونريانها امل�ضتعلة حترق 
الإن�ضان"  حلقوق  العاملي  "العالن 
يف  معنى  اأو  قيمة  له  يعد  مل  الذي 
ظل ا�ضتمرار وجود ج�ضدها املحرتق 

داخل �ضجون الحتالل الإ�رشائيلي.

�أعلنت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف �لعا�سر من كانون �أول/ دي�سمرب عام 1948، بق�سر �سايو يف باري�س �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان، وهو مبثابة وثيقة حقوق دولية تعرب عن ر�أي 
�لأمم �ملتحدة عن حقوق �لإن�سان �ملحمية لدى كل �لنا�س. لي�سع هذ� �لإعالن �أ�س�س عاملية جديدة يف �لتعامل مع �لإن�سان و �حرت�م �إن�سانيته وكر�مته وقد�سية �حلياة �لإن�سانية، و�لعرت�ف 

بالكر�مة �ملتاأ�سلة يف جمع �أع�ساء �لأ�سرة �لب�سرية وبحقوقهم �ملت�ساوية �لثابتة كاأ�سا�س للحرية و�لعدل و�ل�سالم يف �لعامل.

بقلم / عبد �لنا�سر عوين فرو�نة
رئي�س وحدة �لدر��سات و�لتوثيق 

يف هيئة �سوؤون �لأ�سرى

نريان "اإ�سراء" حترق العالن العاملي حلقوق الإن�سان !

اإدارة �سجن الدامون تفر�ض عقوبات تع�سفية بحق عدد من الأ�سريات
  اأفادت موؤ�ض�ضة مهجة القد�س لل�ضهداء والأ�رشى ، 
اأن اإدارة �ضجن الدامون -الذي تقبع فيه الأ�ضريات 
الفل�ضطينيات- فر�ضت عقوبات تع�ضفية بحق عدد 
من الأ�ضريات، ومتثلت العقوبات يف منع الكانتينا 
ملدة �ضهر، منع زيارة الأهايل ملدة �ضهر وغرامة 

مالية مائة �ضيكل على كل اأ�ضرية. 
مهجة  و�ضلت  ر�ضالة  يف  الأ�ضريات  واأو�ضحت 
 2018/12/17 بتاريخ  اأنه  عنها،  ن�ضخًة  القد�س 
ال�ضجن  �رشطيات  اإحدى  ح�رشت  الظهر  وقت 
غرفة  اإىل  مدنيني  معتقلني  ومعها  )ولء(  وتُدعى 
يف  ال�ضالحات  بع�س  اإجراء  بادعاء   )11( رقم 
الغرفة، وطلبت ال�رشطية من الأ�ضريات يف الغرفة 
النتظار يف احلمام حلني النتهاء من الإ�ضالحات، 
مما حذا بالأ�ضريات برف�س اخلروج لأنه وح�ضب 
اإىل  الأ�ضريات  تخرج  اأن  و�ضع  هكذا  يف  املعهود 

ل�ضاعات  احلمام  يف  احتجازهن  ولي�س  الفورة 
طويلة.

اأبلغت  ال�ضجن  اإدارة  اأن  الأ�ضريات  واأ�ضافت 
مبعاقبة  �ضتقوم  اأنها  التميمي  ا�ضتربق  الأ�ضرية 
غرفة )11( على خلفية هذا احلدث، حيث دخلت 
فرقة قمع مكونة من )45( �رشطي من اأجل �ضحب 
الأدوات الكهربائية من غرفة )11(، ورف�ضت جميع 
الأ�ضريات يف الغرفة ال�ضماح لهم بدخولها فقاموا 
باإغالق الغرفة وقرروا عزلها مع جميع الأ�ضريات 
يا�ضمني  الأ�ضريات  عزل  مت  حيث  يومني.  ملدة 
الت�رشيعي  املجل�س  يف  النائبة  �ضعبان،  تي�ضري 
اأبو  نافذ  روان  جرار،  كنعان  خالدة  الفل�ضطيني 
مو�ضى  مي�ضون  زبيدات،  حممد  �ضابرين  مطر، 
اجلبايل، حنني عبد القادر اعمر ونورهان اإبراهيم 

عواد.

التايل  اليوم  اإنه يف  ر�ضالتهن  الأ�ضريات يف  وقالت 
الأ�ضريات  قوة قمع من دون حتذير ممثلة  دخلت 
اأو الأ�ضريات وفتحوا باب غرفة )11( ودخلوا بدون 
اأي �ضابق اإنذار والأ�ضريات كن يتناولن الطعام على 
روؤو�ضهن، مما حذا  الأر�س ومل ي�ضعن �ضيئاً على 
لبا�س  بو�ضع  الفور  على  �ضعبان  يا�ضمني  بالأ�ضرية 
له  وقالت  ال�ضابط  عند  للباب  وتوجهت  ال�ضالة 
روؤو�ضهن،  بتغطية  البنات  تقوم  اأن  اإىل  تدخل  لن 
وبدون  هكذا  الدخول  له  يجوز  ل  باأنه  واأخربته 
املمثلة واإعالمها بالأمر، فقاموا باإخراج يا�ضمني 
الأ�ضريات  وبداأت  للعزل،  واأخذها  الغرفة  من 
بال�رشاخ والدق على الأبواب ومل يهتموا لهن اأبداً 
ول حتى للممثلة، وقاموا بتفتي�س الغرفة و�ضحب 
الكهربائية جميعهاً، ورداً على ذلك قمن  الأدوات 
ول  للفورة  يخرجن  ومل  الغداء  وجبة  باإرجاع 

الأ�ضرية  واأعادت  الإدارة  ا�ضتجابت  الكانتينا حتى 
يا�ضمني اإىل الغرفة.          

التي  الر�ضالة  يف  جرار  خالدة  الأ�ضرية  واأفادت 
و�ضلت مهجة القد�س، اأن ما حدث وما يحدث غري 
اإدارة ال�ضجن بعزل غرفة  اأن تقوم  مقبول اإطالقاً 
باأكملها عزل جماعي ملدة يومني واأن هذا اإجراء 
العقوبات  هذه  بفر�س  الإدارة  تقوم  اأن  تع�ضفي، 
علينا ونحن مل نفعل اأي �ضيء خمالف للقانون، بل 
بالعك�س هم من طلب منا طلب غري اإن�ضاين وغري 
منطقي وخمالف لكل الأعراف باأن نتواجد ثمانية 
انتهائهم من ادعاء  اأ�ضريات يف احلمام معاً حلني 

الإ�ضالحات.
م�ضيفًة اأن دخولهم لغرفة )11( بدون اإعالم ممثلة 
الأ�ضريات ول الأ�ضريات وبهذا ال�ضكل الذي ينتهك 
خطري،  م�ّس  فيه  ن�ضاء  كاأ�ضريات  خ�ضو�ضيتهن 

الذي  ال�ضابط  واأنهن �ضوف يتقدمن ب�ضكوى �ضد 
دخل للغرفة.

وقالت اإن ال�رشطية )ولء( مل تكتفي مبا فعلته بل 
قمن  باأنهن  الأ�ضريات  �ضد  �ضكوى  بتقدمي  قامت 
بتهديدها ومت فتح ملف بهذا اخل�ضو�س والتحقيق 
جاري بهذا اخل�ضو�س، واأنه من الوا�ضح اأن الدارة 
من  املنقولت  الأ�ضريات  �ضد  الإ�ضاءة  تعمدت 
واأن  ب�ضخو�ضها   )11( وغرفة  ال�ضارون  �ضجن 

ت�رشفها كان عن �ضبق تخطيط ومتعمد.
كانت  عندما  اأنه  اإىل  جرار  الأ�ضرية  واأ�ضارت 
اإدارة  و�ضعت  بالعزل،  �ضعبان  يا�ضمني  الأ�ضرية 
التي  بالزنزانة  )يهودي(  مدين  معتقل  ال�ضجن 
بجوارها، وقام هذا املعتقل طوال الوقت باإ�ضماع 
الل�ضان عن  يعجز  بذيئة  وم�ضبات  كلمات  يا�ضمني 
قولها ملا حتمله من اإ�ضاءة واإهانة، ولي�س هو فقط 

بل ال�ضجانني اأي�ضاً واأن ال�ضب كان موجه ليا�ضمني 
�ضعبان ب�ضكل مبا�رش.

القد�س  مهجة  موؤ�ض�ضة  طالبت  جهتها  من 
املوؤ�ض�ضات احلقوقية والإن�ضانية، وخا�ضة اللجنة 
الدولية لل�ضليب الأحمر، وجمل�س حقوق الإن�ضان 
لو�ضع  ال�ضهيوين  الحتالل  �ضلطات  لدى  بالتدخل 
وظروفهن  الفل�ضطينيات  الأ�ضريات  ملعاناة  حد 
غري الإن�ضانية، ومراعاة خ�ضو�ضياتهن يف �ضجون 
م�ضلحة  انتهاكات  وف�ضح  ال�ضهيوين،  الحتالل 
م�ضا�س  اأن  معتربًة  بحقهن،  الحتالل  �ضجون 
وخ�ضو�ضياتهن  بالأ�ضريات  الحتالل  �ضلطات 
خط اأحمر من �ضاأنه اأن يدخل الأو�ضاع يف �ضجون 
ال�ضتقرار  اإىل حالة من عدم  الحتالل وخارجها 
�ضجونه  وم�ضلحة  الحتالل  مع  واملواجهة 

و�ضّجانيه.

ت�سابق ا�سرائيلى يهدف للم�ض مبكانة الأ�سرى الفل�سطينيني
 اأكد مدير مركز الأ�رشى للدرا�ضات 
تقدمي  اأن  حمدونة،  راأفت  د. 
مُل�ضادرة  جديد  قانون  م�رشوع 
وال�رشى  ال�ضهداء  خُم�ض�ضات 
ياأتي  الفل�ضطينية،  ال�رشائب  من 
الإ�رشائيلي  التحري�س  �ضياق  يف 
بحقهم،  وامُل�ضتمر  امُلمنهج 
الإ�رشائيلية  احلكومة  اأن  ُموؤكداً 
اخلناق  زيادة  اأجل  من  تت�ضابق 
عامًة  الفل�ضطيني  ال�ضعب  على 
ولالأ�رشى خا�ضَة، من خالل فر�س 

القوانني والإجراءات اجلائرة.
الحتالل  اإن  حمدونة  وقال 
قوانني  على  �ضادق  ال�رشائيلي 
ق�ضية  مت�س  خطرية  وم�ضاريع 
اجلاري،  العام  خالل  الأ�رشى 
وزراء  قبل  من  ُقدمت  والتي 
واأع�ضاء  الإ�رشائيلية  احلكومات 
واجلماعات  اليهود  الكني�ضت 

على  الأ�رشى  لت�ضوير  املتطرفة، 
اأنهم قتله وارهابيون، والتحري�س 
عدائية  �ضيا�ضات  واإتباع  �ضدهم 

عن�رشية بحقهم".
الإ�رشائيلي  الكني�ضت  اأن  واأو�ضح 
القوانني  من  الكثري  على  �ضادق 
بحق  املجحفة  وامل�ضاريع 
الأ�رشى، كقانون التغذية الق�رشية 
الطعام،  عن  امُل�رشبني  لالأ�رشى 
وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال 
را�ضقي احلجارة، وقانون حُماكمة 
14عاما،  �ضن  دون  الأطفال 
من  املخابرات  اإعفاء  وقانون 
اعدام  وقانون  التحقيق،  توثيق 
ال�رشى، وقانون حرمان ال�رشى 
اأموال  قطع  واأخرها  التعليم،  من 
ال�رشيبة  من  وال�ضهداء  ال�رشى 

الفل�ضطينية.
الحتالل  �ضلطات  اأن  واأ�ضاف 

القانونية  حتاول م�ضادرة املكانة 
الفل�ضطينيني  لالأ�رشى واملعتقلني 
من خالل جتاوز قرارات اجلمعية 
ونزع   ، املتحدة  لالأمم  العامة 
والن�ضانية  الأ�ضا�ضية  حقوقهم 
التفاقيات  عليها  اأكدت  التى 
وخا�ضة   ، الدولية  واملواثيق 
والرابعة،  الثالثة  جنيف  اتفاقيتى 
يرتكبون  ك�ضجناء  معهم  والتعامل 
ت�ضويه  بهدف  قانونية  خمالفات 

ن�ضالتهم .
تعمد  اىل  حمدونة  د.  واأ�ضار 
التكييف  �ضيا�ضة  لتباع  الحتالل 
ال�ضيا�ضية  مل�ضاحلها  القانوين 
والأمنية، و�ضنت الأوامر الع�ضكرية 
حياة  على  ال�ضيطرة  لفر�س 
الواقعني  الفل�ضطينيني  ال�ضكان 
اللتزام  بدون  الحتالل  حتت 
بقواعد القانون الدويل الإن�ضاين، 

ت�ضكل  اأن  املفرت�س  من  التي 
لرتتيب  الأ�ضا�ضي  القانون  الإطار 
ال�ضكان  مع  الحتالل  دولة  تعامل 
حياتهم  وواقع  الفل�ضطينيني 
اأيلول  منذ  وذلك  الحتالل،  حتت 
فر�ضت  حني   ، 1967م  )�ضبتمرب( 
الإ�رشائيلية  الع�ضكرية  املحاكم 
�ضطوتها على كافة جوانب احلياة 

للفل�ضطينيني .
وقال د. حمدونة اأن هناك اإجماع 
واإن�ضاين  واأخالقي  وقيمي  قانوين 
معاملة  يف  اجلميع  عليه  يتفق 
)الأ�رشى واملعتقلني يف ال�ضجون( 
الإن�ضانية  حقوقهم  على  والتاأكيد 
الثالثة  للمادة  وفقاً  والآدمية، 
جنيف  اتفاقيات  يف  امل�ضرتكة 
مبعاملة  تطالب  والتي  الأربع 
الأ�ضخا�س  جلميع  اإن�ضانية 
)الأ�رشى واملعتقلني( �ضواء، وعدم 

على  وحترم  لالأذى،  تعري�ضهم 
القتل،  اأو  الإيذاء  الآ�رشة  الدولة 
واملعاملة  والتعذيب،  والت�ضويه، 
واملهينة،  والالاإن�ضانية،  القا�ضية، 
واملحاكمة  الرهائن،  واحتجاز 

غري العادلة.
مكانة  على  حمدونة  د.  و�ضدد 
الفل�ضطينيني  واملعتقلني  الأ�رشى 
لتو�ضية  ا�ضتناداً   ، حرية  كطالب 
املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 
التى تق�ضي بوجوب ت�ضمني جميع 
املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق 
الإن�ضان املعدة من قبل املنظمة، 
يف  ال�ضعوب  حق  على  تن�س  مادة 
الدول  تعمل  واأن  م�ضريها  تقرير 
على احرتام وتاأمني ممار�ضة هذا 

احلق.
احلقوقية  املوؤ�ض�ضات  وطالب 
ال�ضلطة  مع  بالتعاون  والدولية 

املكانة  لتثبيت  الفل�ضطينية 
واملعتقلني  لالأ�رشى  القانونية 
الفل�ضطينيني يف املحاكم الدولية، 
الن�ضانية  حقوقهم  وتثبيت 
تتجاوزها  التى  والأ�ضا�ضية 
كل  على  يومياً  الحتالل  دولة 

امل�ضتويات.
تن�ضيق  و�ضدد على �رشورة وجود 
حقوقية  ُمنظمات  مع  فل�ضطيني 
على  لل�ضغط  دولية،  واإن�ضانية 
الإ�رشائيلي  الحتالل  �ضلطات 
و�ضيا�ضاتها  اإجراءاتها  بوقف 
الُعن�رشية بحق الأ�رشى، واإلزامها 
وفقاً  ال�رشى  مع  بالتعامل 
اأ�رشى  اأنهم   " القانونية  ملكانتهم 
والتي  �ضيا�ضيني"  ومعتقلني  حرب 
�ضمنتها كافة التفاقيات واملواثيق 
بدولة  الحتالل  وا�ضفاً  الدولية، 

خارجة عن القانون.
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عي�شة ق.

الو�سط  م�سادر  فاإن  الغر�ض  ولهذا 
ك�سفت  الفريق  اإدارة  من  املقربة 
يف  مزيان  بقاء  على  ي�رص  حداد  اأن 
اأحد  وانه  خا�سة  الفريق  �سفوف 
الركائز التي ال ميكن اال�ستغناء عنها 
واأ�سحى ميلك دورا كبريا يف اخلطة 
تيريي  الفرن�سي  للمدرب  التكتيكية 
واالأداء  التاألق  بعد  خا�سة  فروجي 
انطالق  منذ  يقدمه  الذي  الكبري 
يلفت  جعله  احلايل  الكروي  املو�سم 
انتباه الناخب الوطني جمال بلما�سي 
ويح�سل على دعوة املنتخب الوطني 
االأول واملحلي، اأين ي�رص حداد على 
لت�سكيلة  االأي�رص  باجلناح  االحتفاظ 
النادي  رغبة  ظل  يف  »�سو�سطارة« 
العا�سمي لعب االأدوار االأوىل لرابطة 

وهو  املقبل  املو�سم  اإفريقيا  اأبطال 
للتتويج  اجلهود  بذل  يوا�سل  الذي 

باأول لقب قاري يف تاريخ النادي.
رفقاء  ا�ستاأنف  خمتلف،  �سياق  يف 
الالعب حمزة كودري اأم�ض التدريبات 
ال�ساد�ض  الدور  ملواجهة  حت�سريا 
اجلمهورية  كاأ�ض  مناف�سة  من  ع�رص 
امام  املقبل  االثنني  يجريها  التي 
بلعبا�ض  احتاد  لقاء  من  املتاأهل 
يجري غدا  الذي  ومولودية �رص�سال 
ا�ستفاد  حيث  متاأخرة،  مقابلة  يف 
راحة  يوم  من  اأم�ض  اأول  الالعبون 
املن�رصم  االأحد  اأجروا  كان  بعدما 
مباراة تطبيقية اأمام ت�سكيلة الرديف 
موا�سلة  قبل  الراحة  من  لال�ستفادة 
الكاأ�ض،  ال�سيدة  للقاء  اال�ستعداد 
تدريبية  ح�سة  الفريق  خا�ض  حيث 
االأم�سية مبلعب عمر حمادي يف  يف 

بولوغني، قبل اأن يرفع فروجي اليوم 
ح�ستني  برمج  بعدما  العمل  وترية 
خم�س�سة  �سباحية  االأول  تدريبيتني 
يف  التدرب  قبل  البدين  للجانب 
�سوف  والتي  حمادي  بعمر  االأم�سية 
التقني  للجانب  خم�س�سة  تكون 
والتكتيكي، و�سهدت التدريبات عودة 
الالعب بالل بن حمودة غلى زمالئه 
بعدما مت ت�رصيحه من طرف الناخب 
له  وجه  كان  الذي  بلما�سي  الوطني 
الدعوة اإىل ترب�ض املنتخب الوطني 
للمحليني من اأجل اللقاء به واندماجه 
�سمن املجموعة دون اأن يكون معنيا 
ب�سفرية اخل�رص اإىل الدوحة خلو�ض 
املنتخب  اأمام  الودية  املواجهة 
الالعب  ي�ستاأنف  اأن  قبل  القطري، 
مع  عادية  ب�سفة  التدريبات  ال�ساب 

الفريق.

حداد يتكفل باإقناع مزيان لتجديد العقدت�شكيلة اأبناء �شو�شطارة ا�شتاأنفوا اأم�س التدريبات
يتكفل الرئي�س املدير العام لفريق احتاد العا�شمة علي حداد �شخ�شيا مبلف جتديد 

عقد الالعب عبد الرحمان مزيان الذي ينتهي بنهاية املو�شم الكروي احلايل واأ�شبح 
مهددا بالرحيل عن النادي جمانا مثلما حدث مع النادي خالل املوا�شم املا�شية مع 

العبيه ال�شابقني على غرار اأ�شامة درفلو وزين الدين فرحات اللذان اختارا الوجهة 
نحو االحرتاف يف اأوروبا دون اأن ي�شتفيد الفريق من اأي مقابل مايل نظري احرتافهما

الت�شكيلة تتنقل 
اإىل ال�شاورة عرب 

طائرة خا�شة

اإدارة الكناري 
تكلف املحامي 

ملقا�ضاة 
را�ضدي

�سبيبة  فريق  اإدارة  قّررت 
ق�سائية  دعوى  رفع  القبائل 
�سد الناطق الر�سمي لفريق 
جمال  اجلزائر  مولودية 
االأخري  قام  بعدما  را�سدي 
باتهام رئي�ض النادي القبائل 
بالر�سوة  مالل  �رصيف 
من  فريقه  اإنقاذ  اأجل  من 
املو�سم  خالل  ال�سقوط 
يف  وذلك  املن�رصم  الكروي 
عرب  تلفزيونية  ت�رصيحات 
اخلا�سة،  القنوات  اإحدى 
النادي  اإدارة  ن�رصت  حيث 
فيه  تندد  بيانا  القبائلي 
طالت  التي  بالت�رصيحات 
خالله  اأكدت  والتي  رئي�سها 
الفريق من  تكليفها حمامي 
اأجل ال�رصوع يف االإجراءات 
را�سدي  ملتابعة  القانونية 
قانونيا ورفع دعوى ق�سائية 
�سده على م�ستوى املحكمة 
من اجل الدفاع على الرئي�ض 
مالل، اأين تعول االإدارة على 
يف  الرتاجع  لعدم  اال�رصار 
قرارها برفع دعوة ق�سائية 
الفريق  والدفاع على �سورة 
الذي كان جنا مكن ال�سقوط 
الرابطة  يف  البقاء  و�سمن 
املحرتفة االأوىل يف اجلولة 
من  االأخرية  قبل  وما   29

البطولة الوطنية.
با�رصت  اأخرى،  جهة  من 
اإدارة »الكناري« يف التح�سري 
لل�سفرية التي �سوف تقودها 
ملواجهة  ب�سار  مدينة  اإىل 
حل�ساب  ال�ساتورة  �سبيبة 
اجلولة االفتتاحية من مرحلة 
الوطنية  للبطولة  االإياب 
الثالث جانفي  واملقررة يف 
اإدارة  قررت  اأين  املقبل، 
طائرة  عرب  التنقل  ال�سبيبة 
خا�سة اإىل اجلنوب الغربي، 
وهو ما جعلها حتجز طائرة 
اأجل  من  للطا�سيلي  تابعة 
لالعبني  مريح  تنقل  �سمان 
الديار  اإىل  للعودة  حت�سبا 
قام  بينما  ايجابية.  بنتيجة 
باخل�سوع  اأوقا�سي  الالعب 
على  جراحية  عملية  اإىل 
االإ�سابة  اإثر  االأنف  م�ستوى 
املعني  تلقاها  كان  التي 
اجلمهورية  كاأ�ض  مباراة  يف 
اأمل  اأمام  لعبوها  التي 
اأن  ينتظر  حيث  اأغري�ض، 
املقبلة  االأيام  خالل  يغيب 
اأي  لتفادي  التدريبات  عن 
اال�ستئناف  قبل  م�ساعفات 
ملا  واتلح�سري  جمددا 
الكروي  املو�سم  من  تبقى 

احلايل.
عي�شة ق.

وفاق �شطيف يوا�شل التح�شري الأمل بو�شعادة

ربيعي ي�ضر على الرحيل وخو�ض جتربة يف الدوري امل�ضري

ربيعي  ميلود  الالعب  يوا�سل 
عن  الرحيل  على  االإ�رصار 
�سطيف  وفاق  فريقه  �سفوف 
اإ�رصار  ب�سبب  البقاء  ويرف�ض 
اإدارة الفريق على رف�ض العر�ض 
االأندية  اأحد  من  جاءه  الذي 
معه  التعاقد  اأجل  من  امل�رصية 
احلايل،  ال�ستوي  املركاتو  خالل 
رف�ض  على  الالعب  ي�رص  حيث 
والتم�سك  التدريبات  غلى  العودة 
النادي  عن  الرحيل  يف  مبوقفه 
امل�رصي  بالدوري  وااللتحاق 
يف  وذلك  هناك  اللعب  اجل  من 
الذي و�سله  العر�ض املغري  ظل 
خا�سة واأن اإدارة النادي امل�رصي 
الذي يرغب يف التعاقد معه قدم 
اأجرة  للوفاق  االأمين  للظهري 
مليون   800 قيمتها  تفوق  �سهرية 

 5 مبلغ  عر�ض  جانب  اإىل  �سنتيم 
الرئي�ض  اإدارة  على  �سنتيم  مليار 
احل�سول  اأجل  من  حمار  ح�سان 
الالعب  ت�رصيح  اأوراق  على 
مع  بالعقد  مرتبطا  الزال  الذي 
حمار  الرئي�ض  يجد  ولن  ناديه، 
املقبلة  الفرتة  خالل  اآخر  خيارا 
�سوى االن�سياع اإىل رغبة الالعب 
جتربة  خو�ض  على  ي�رص  الذي 
خارج البطولة الوطنية واللعب يف 

م�رص.
ت�سكيلة  توا�سل  املقابل،  يف 
حت�سرياتها  االأ�سود«  »الن�رص 
االثنني  تنتظرها  التي  للمقابلة 
اأمل  امل�سيف  اأين تالقي  املقبل 
بو�سعادة على ملعبه �سمن الدور 
ال�ساد�ض ع�رص من مناف�سة كاأ�ض 
الفريق  يعلق  والتي  اجلمهورية، 

اآماال كبرية عليها من اأجل جتاوز 
الرابطة  يف  النا�سط  املناف�ض 
اإىل  والتاأهل  الثانية  املحرتفة 
الدور ثمن النهائي من املناف�سة، 
نور  املدرب  اأ�سبال  اأجرى  حيث 
اأم�ض  اأول  م�ساء  زكري  الدين 
ح�سة تدريبية على ملعب الثامن 
موا�سلة  عرفت  والتي  ماي 
املهاجم اأكرم جحنيط للمقاطعة 
التدريبات  اإىل  احل�سور  وعد 
الرحيل  يف  االأمر  ح�سم  بعدما 
التي  ال�ستائم  ب�سبب  الفريق  عن 
ال�سطايفي  اجلمهور  من  يتلقاها 
اإليا�ض  الثنائي  غياب  جانب  اإىل 
يعانيان  اللذان  ومنديل  �سيدهم 
مباراة  يف  وم�ساركتهما  االإ�سابة 

الكاأ�ض غري موؤكدة.
عي�شة ق.

يف اخت�شا�س كرة الري�شة

تتويج بوك�ضاين اأف�ضل العبة 
عربية للعام 2018

املنتخب  العبة  توجت   
االأوا�سط  فئتي  يف  الوطني 
هالة  الري�سة  لكرة  اأكابر 
بوك�ساين بلقب اأف�سل العبة 
ح�سبما   2018 ل�سنة  عربية 
العربي  االحتاد  عنه  اأعلن 
�سفحته  على  للري�سة 
مبوقع التوا�سل االجتماعي  
هذا  وياأتي  »فاي�سبوك«، 
العبة  تاألق  بف�سل  التتويج 
اأمل املحمدية خالل  نادي 
التي  وهي  اجلارية  ال�سنة 
االإفريقية  التاأ�سرية  اأفتكت 
اإىل  املوؤهلة  الوحيدة 
لل�سباب   2018 اأوملبياد 
ببوينو�ض اآيري�ض االرجنتني 
بف�سل مرتبتها 19 عامليا يف 
واالأوىل  الفارط  اأوت  �سهر 
اإفريقيا، كما برزت بوك�ساين 
لعدة  بافتكاكها  اأي�سا 
ع�رص  انتزعت  حيث  األقاب 
ميداليات ذهبية يف خمتلف 
الو�سطيات  فئة  مناف�سات 
بكوت  فيها  �ساركت  التي 
موري�ض،  جزر   ، ديفوار 
زامبيا،  م�رص،  اجلزائر، 
اأوغندا  افريقيا،  جنوب 
فئة  لدى  اجلزائر  ودورة 
بوك�ساين  وتوجت  االأكابر، 
االإفريقية  االألعاب  بذهبية 
اجلزائر  احت�سنتها  التي 
املا�سي  جويلية  �سهر 
والزوجي  الفردي  يف 
على  عالوة  الفرق  وح�سب 
يف  نالتها  التي  الربونزية 
بلبنان  العربية  البطولة 
نالت  كما   ،2018 �سبتمرب 
املرتبة  اجلزائرية  الالعبة 
الدولية  الدورة  يف  الثانية 
االماراتية  بدبي  املفتوحة 
اأكتوبر  �سهر  جرت  التي 
بوك�ساين  وق�ست  املن�رصم 
البالغة 17 �سنة عاما �سعبا 
كونها  بالتحديات  مليئا 
�ساركت يف عدة  مناف�سات 
خ�سو�سا االألعاب االفريقية 

م�سبوقة  كانت  التي 
وتزامن  القارية  بالبطولة 
يف  جناحها  مع  العام  هذا 
البكالوريا،  �سهادة  امتحان 
وح�سبما علم من االحتادية 
بوك�ساين  فاإن  اجلزائرية 
توزيع  حفل  عن  �ستغيب 
املقرر  بالقاهرة  اجلوائز 
تواجدها حاليا  ب�سبب  غدا 
تيكجدة  باأعايل  ترب�ض  يف 
ا�ستعدادا للبطولة االإفريقية 
اأفريل  �سهر  املقررة  اأكابر 
املقبل باأبوجا يف نيجرييا.

امل�رصي  نال  باملقابل، 
كامل  م�سطفى  حممد 
عربي  العب  اأف�سل  لقب 
امل�رصيتان  نالت   فيما 
هادية ح�سني و �سحى هاين 
عربي  زوجي  اأف�سل  لقب 
زوجي  اأف�سل  اأما  �سيدات، 
من  فكان  خمتلط  عربي 
�سحى  حامت  اأدهم  ن�سيب 
لقب  هاين من م�رص، وعاد 
رجال  عربي  زوجي  اأف�سل 
ونايف  ال�سنيك  بهاء  اىل 
يف   االأردن،  من  من�سور 
فيه  حت�سل  الذي  الوقت 
فرن�سي�ض  األفريد  اللبناين 
عربي  العب  لقب  اأف�سل 
تاج  اأف�سل  اأما  جامعي، 
بادمنتون  بارا  العبة عربية 
فقد حت�سلت عليه امل�رصية 
كان  فيما  عي�سى،  يا�سمينة 
الأف�سل  الرجال  ن�سيب 
بادمنتون  بارا  عربي  العب 
�سعبان،  حممد  للم�رصي 
وحت�سل م�سطفى كامل من 
جائزة  اأف�سل  على  م�رص 
االأردين  وتوج  عربي  مدرب 
با�سل  النوباين كاأف�سل حكم 
م�رص  منتخب  وفاز  عربي، 
بلقب  بادمينتون  للبارا 
اأف�سل منتخب عربي، فيما 
توج  االحتاد  ال�سوري بلقب 

اأف�سل اإحتاد عربي 2018.
وكاالت
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عي�شة ق.

وكان بوجناح ك�سف ملوقع »�أ�ستاد 
يحلم  �أنه  �لقطري  �لدوحة« 
�ل�سغر  منذ  �أوروبا  باالحرت�ف يف 
�الأمر،  لتج�سيد  حان  قد  و�لوقت 
نفى  �لوقت  نف�س  يف  �أنه  رغم 
�إد�رة  رفقة  �التفاق  �إىل  تو�سله 
نادي لي�سرت �سيتي �الجنليزي �لتي 

معه  للتعاقد  كبري�  �هتماما  �أبدت 
�حلايل،  �ل�ستوي  �ملركاتو  خالل 
لتوؤكد  �لالعب  تف�سري�ت  وجاءت 
يف  �الأخرية  �أيامه  يق�سي  �نه 
يف  �لقطري  �ل�سد  ناديه  �سفوف 
ظل �متالكه عرو�سا لالحرت�ف يف 
خطوة  بعد  على  ويتو�جد  �وروبا 

من �أجل جت�سيد �حللم.
ع�سو  عبرّ  مت�سل،  �سياق  يف 

�للجنة �ال�ست�سارية يف نادي �ل�سد 
حمد  بن  �لعزيز  عبد  �لقطري 
مدينة  �بن  رحيل  فكرة  �لعطية 
»�لزعيم«،  ت�سكيلة  عن  وهر�ن 
�إعالمية  ت�رصيحات  يف  عب  �أين 
رحيل  فكرة  �سد  �أنه  قطرية 
�لنادي  �سفوف  عن  �لالعب 
ويتمنى  �حلالية،  �لفرتة  خالل 
خالل  وقيادته  �سفوفه  يف  بقاءه 

�للعب  �أجل  من  �ملقبلة  �لفرتة 
�ملحلية  �الألقاب  خمتلف  على 
�ملتحدث  و�أ�ساف  و�خلارجية، 
�لكبرية  بوجناح  رغبة  يدرك  �أنه 
كبري  �أوروبي  فريق  مع  �للعب  يف 
فريق  �ي�سا  �ل�سد  �ن  �عتب  لكنه 
�أنه يف حال رحيل  كبري، مو�سحا 
يعمل  �سوف  �ل�سد  فاإن  بوجناح 

على تعوي�سه مبهاجم كبري.

اأطراف من اإدارة ال�شد ترف�ض رحيله

ليدز يونايتد ين�سم اإىل الراغبني يف ا�ستقدام بوجناح
ان�شم فريق ليدز يونايتد الجنليزي اإىل قائمة الأندية الراغبة يف احل�شول على خدمات الالعب الدويل اجلزائري بغداد 

بوجناح الذي يتاألق ب�شورة لفتة هذا املو�شم وهو الذي يرتبع على عر�ض الكرة العاملية باعتبار مت�شدر قائمة الهدافني 
يف العامل ويناف�ض جنوما عاملية على غرار الأرجنتيني ليونيل مي�شي، واأ�شبح ليدز يونايتد ثاين فريق اجنليزي يعرب عن 

اهتمامه باإمكانيات مهاجم اخل�شر والرغبة يف التعاقد معه هذا املركاتو ال�شتوي، حيث ين�شط يف الدرجة الأوىل من الدوري 
الجنليزي ويحتل ال�شدارة ويتناف�ض على ال�شعود اإىل الدوري املمتاز.

الت�شكيلة ا�شتاأنفت اأم�ض التح�شريات للقاء 
احتاد الأخ�شرية

�سبيبة ال�ساورة تتعاقد مع التنزاين 
اأوليموانغو مو�سمني ون�سف

تعرف اإجراء منازلت يف املالكمة

�سهرة دولية اليوم وغدا 
تخليدا لذكرى �سلطاين

ح�سمت �إد�رة فريق �سبيبة �ل�ساورة 
ثاين �لتعاقد�ت �ملتعلقة باملركاتو 
�ل�ستوي، حيث وقعت �أم�س ر�سميا 
�أوليمو�نغو  �لتنز�ين  �لالعب  رفقة 
من  قدم  �لذي  �إميانويل  توما�س 
بعدما  �ل�سود�ين  �لهالل  نادي 
بالرت��سي،  �إد�رته  �لعقد مع  ف�سخ 
�أم�س  �لتنز�ين  �لالعب  وتو�جد 
يف  دخل  حيث  ب�سار  مبدينة 
�لنادي  رئي�س  مع  مفاو�سات 
يف  �الأخري  وجنح  زرو�طي  حممد 
�أين  �لفريق  �ألو�ن  بحمل  �إقناعه 
�لبارحة  نهار  منت�سف  �لعقد  وقع 
حيث  ون�سف،  ملو�سمني  وميتد 
�لالعب  �لفريق  حميط  �عتب 
بال�سفقة �لر�بحة وهو �لذي ين�سط 
�ستكون  �أين  �لهجوم،  من�سب  يف 
�ملدرب  �أمام  مو�تية  �لفر�سة 
نبيل نغيز من �أجل تدعيم �لقاطرة 
�لذي  وهو  لت�سكيلته  �الأمامية 
�لتناف�س  مع  موعد  على  يتو�جد 
على عدة جبهات خا�سة بعد تاأهل 
�لفريق �إىل دور جمموعات ر�بطة 

�أبطال �إفريقيا باالإ�سافة �إىل لعب 
�لوطنية  للبطولة  �الأوىل  �الأدو�ر 
وكاأ�س �جلمهورية، ويعتب �لالعب 
ثاين  �لتنز�ين  للمنتخب  �لدويل 
�جلنوب  ن�سور  ت�سكيلة  �سفقات 
زيري  �لالعب  مع  �لتعاقد  بعد 
غلى  عودته  �سجل  �لذي  حمار 
مولودية  قادما من  �ل�سابق  فريقه 

وهر�ن.
�ل�ساورة  العبو  �رصع  �ملقابل،  يف 
بعد  �لتدريبات  يف  �أم�س  م�ساء 
�ال�ستفادة من يوم ر�حة �إثر �لرحلة 
�ملغرب  من  قادتهم  �لتي  �ل�ساقة 
عقب �ملبار�ة �لتي خا�سوها �أمام 
�حتاد طنجة �ملغربي و�لذي تاأهلو� 
جمموعات  دور  �إىل  ح�سابه  على 
ي�ستعيد  �أين  �لقارية،  �ملناف�سة 
�ملناف�سة  حامية  �لالعب  رفقاء 
�ملحلية ويح�رصون ملبار�ة �حتاد 
�سمن  غد�  �ملقررة  �الأخ�رصية 
كاأ�س  مناف�سة  من   1/32 �لدور 

�جلمهورية.
ع.ق.

 تنظم ر�بطة بومرد��س للمالكمة 
�سهرة  و�خلمي�س  �الأربعاء  يومي 
لذكرى  تخليد�  �لنبيل  للفن  دولية 
ح�سني  �الأ�سطورة  �ملالكم  وفاة 
�جلز�ئري  �ملالكم  �سلطاين 
مبيد�ليتني  توج  �لذي  �لوحيد 
وكالة  علمته   ح�سبما  �وملبيتني 
�الحتادية  من  �جلز�ئرية  �الأنباء 
وتقام  للمالكمة،  �جلز�ئرية 
�ل�سهرة �لدولية بتنظيم من ر�بطة 
مع  بالتن�سيق  للمالكمة  بومرد��س 
وكذ�  و�لريا�سة  �ل�سباب  مديرية 
للمالكمة  �جلز�ئرية  �الحتادية 
بح�سور �ملنتخب �لوطني �لبلجيكي 
و�لعديد من �ملالكمني �جلز�ئريني 
�لدوليني، ويعد �سلطاين �لذي ولد 
بالثنية   1972 دي�سمب   27 بتاريخ 
مار�س  �لفاحت  يف  �حلياة  وفارق 
�لعربي  �ملالكم  مبر�سيليا   2002
�لذي  �لثاين  و�الإفريقي  �لوحيد 
�ألعاب  يف  �الوملبي  باللقب  توج 
�أطلنطا �الأمريكية يف وزن 54 و57 
و�جنيلي  نابونيي   �لكيني  بعد  كغ 
يعتب  كما  ب�سيول   1988 �ألعاب  يف 
�جلز�ئري  �الوملبي  �لبطل  �أي�سا 

يف �ملالكمة.
�ملرحوم  �ملالكم  وح�سد 
و  �لري�سة  وزين  يف  �ملتخ�س�س 
خالل م�سو�ره �حلافل عدة �ألقاب 
�مليد�ليتني  �إىل  باالإ�سافة  �إذ 
�الوملبيتني نال ميد�لية برونزية يف 
ب�سيدين وذلك  يف  مونديال 1991 
وزن �لري�سة، كما حظي بتتويجات 
�أعلى  �إىل  لل�سعود  �أهلته  �أخرى 
من�سات �لتتويج �الإفريقية و�لعربية 
و�ملتو�سطية، ومن ميز�ت �ملالكم 
�لقوة  �أنه كان يجمع بني  �ملرحوم 
على  قادر  جعلته  �لتي  �لرز�نة  و 
ملناف�سيه  كثرية  �سعوبات  خلق 
علما �أن ي�رص�هتتميز بقوة خارقة 
�ملثالية  �سجاعته  �ىل  �إ�سافة 
و��ستعد�ده �لنف�سي �لعايل، و�غتيل 
ح�سني �سلطاين يوم 1 مار�س 2002 
�سوى  عليه  يعرث  ومل  مبر�سيليا 
�ل�رصطة  طرف  من   عامني  بعد 
�خلب  �سقط  حيث  �لفرن�سية 
�إىل  �أن يعاد رفاته  كال�ساعقة قبل 
ليو�ري   2004 عام  �لوطن  �أر�س 

�لرثى مب�سقط ر�أ�سه بودو�و.
وكالت

الالعب غادر مطار تركيا نحو اجنلرتا

اإدارة فرنبات�سي تتخلى عن 
�سليماين وتنهي الإعارة

ل �لالعب �لدويل �جلز�ئري يا�سني بر�هيمي عودته  �سجرّ

�إىل �جنلرت� بعد نهاية مرحلة �لذهاب من �لدوري �لرتكي 

�ملمتاز، حيث مت تد�ول مقطع فيديو له رفقة عائلته 

�ل�سغرية من �ملطار برتكيا وهو يتوجه نحو �ل�سفر �إىل 

�جنلرت� يف �سورة تقرب �الأقاويل حول عودته �إىل �سفوف 

ناديه �الأ�سلي لي�سرت �سيتي �الجنليزي �لذي الز�ل مرتبطا 

معه بعقد �ساري �ملفعول، وتاأتي عودة مهç�جم �لت�سكيلة 

�لوطنية �إىل �جنلرت� بعد قر�ر �إد�رة ناديه فيرنبات�سي 

�لرتكي بت�رصيحه وعدم مو��سلة فرتة �الإعارة �لتي 

وقعتها مع نظريتها لي�سرت �سيتي ملدة عام، �أين مل يقنع 

�لالعب �إد�رة فرنبات�سي وهو �لذي الحقه �سوء �حلظ 

منذ �نطالق �ملو�سم �لكروي �حلايل رفقة �لنادي �لرتكي، 

�الأمر �لذي دفع �مل�سوؤولني عليه �إىل �خلروج بقر�ر 

ت�رصيحه وبالتايل �لعودة �إىل �جنلرت� �أين يتو�جد �أمام 

م�ستقبل غام�س رغم �أن �إمكانية مو��سلته �ملو�سم رفقة 
لي�سرت م�ستبعد جد�.

ع.ق.

حمرز مر�سح اأ�سا�سيا اليوم اأمام 
فريقه ال�سابق

�أن يتو�جد �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�س حمرز �سمن  �لثانية هذ� �ملو�سم على ملعب »ووكرز« من �جل مو�جهة �الجنليزي �ملمتاز، حيث يتو�جد متو�سط ميد�ن �لت�سكيلة �لوطنية �ليوم �أمام �مل�سيف لي�سرت �سيتي حل�ساب �جلولة 19 من �لدوري �لت�سكيلة �الأ�سا�سية للمبار�ة �لتي يخو�سها فريقه مان�س�سرت �سيتي ينتظر  �ليوم خلو�س ملعبه �ل�سابق يف مناف�سة كاأ�س �لر�بطة �الجنليزية وعاد منه رفقة �لبميرليغ مو�سم 2016/2015 بعدما �أن �سبق ت�سجيل عودته غلى فريقه �ل�سابق �لذي �سنعه مع ��سما عامليا وقاده �إىل �لتتويج بلقب للمرة  �أن يعود جمدد�  �لتاأهل، قبل  بتاأ�سرية  مبار�ة تندرج �سمن »�لبوك�سينغ د�ي« حيث ال تتوقف �لبطولة يف ناديه �حلايل 
متو�سط �جنلرت� ب�سبب �أعياد �مليالد. فاإن  �أم�س  �لبيطانية  �ل�سحافة  عنه  ك�سفت  تد�رك ميد�ن �خل�رص �سوف يلعب �أ�سا�سيا �سمن كتيبة �ملدرب �ال�سباين وح�سبما  �جل  من  ثقيلة  مهمته  تكون  و�سوف  غو�رديوال،  جناحا �لهزمية �ملفاجئة �لتي تعر�سو� لها يف �جلولة �ل�سابقة يف معقلهم بيب  حمرز  يلعب  �ن  ويتوقع  باال�س،  كري�ستال  �ل�سيف  حمرز على موعد مع قيادة ت�سكيلة »�ملان �سيتي« من �أجل حتقيق �أمين بينما �سيكون زميله �سرتلينغ يف �لرو�ق �الأي�رص، �أين �سيكون �مام 

�النتفا�سة.
ع.ق.
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اإدارة نابويل تريد ت�شريحه على �شكل اإعارة

اأونا�س حمل اهتمام اأندية الكالت�سيو
�لدويل  �لالعب  يتو�جد 
حمط  �أونا�س  �آدم  �جلز�ئري 
يف  ترغب  �ندية  عدة  �هتمام 
مرحلة  خالل  معه  �لتعاقد 
يف  �حلالية  �ل�ستوية  �لتحويالت 
ظل �لتنبوؤ�ت للتقارير �الإعالمية 
للرحيل  تر�سحه  �لتي  �اليطالية 
رغم  نابويل  ناديه  �سفوف  عن 

�ملدح �لذي يتلقاه يف �خلرجات 
كارلو  ملدربه  �الإعالمية 
�أنت�سيلوتي، ويف هذ� �ل�سدد فاإن 
�أونا�س �أ�سحى قريبا من �لرحيل 
عن نادي �جلنوب �الإيطايل وهو 
�لذي يتو�جد حمل �أطماع عدد 
�لتي  �لكالت�سيو  يف  �لندية  من 
بالنظر  ��ستقد�مه  يف  ترغب 

هذ�  �أبرزها  �لتي  لالإمكانيات 
�ملو�سم على غر�ر كل من بارما، 
جنوى، الزيو روما و�سامبدوريا، 
�أن  توحي  �ملوؤ�رص�ت  �ن  رغم 
من  �الأقرب  يبقى  بارما  نادي 
و�للعب  خدماته  على  �حل�سول 
من  تبقى  فيما  �سفوفه  يف 
حيث  �حلايل،  �لكروي  �ملو�سم 

متو�سط  وجهة  تكون  �ن  ينتظر 
رحيله  حال  يف  �خل�رص  ميد�ن 
�إعارة  �سكل  على  نابويل  عن 
بن�سبة كبرية خا�سة و�أن م�سوؤويل 
�لرغبة  ميلكون  ال  نابويل  نادي 
ب�سكل  يخدماته  �لتفريط  يف 
بالكثري  يعد  �لذي  وهو  نهائي 

م�ستقبال.



انتفا�ضة مان�ض�ضرت يونايتد ت�ضرق الأ�ضواء
كري�ستال  �أمام  �أر�سه  على  �سيتي  مان�س�سرت  جترعها  �لتي  �ملفاجئة  �لهزمية  �سبت 
باال�س يف م�سلحة ليفربول �لذي تربع على �لقمة منفرد� بعد �لفوز على وولفرهامبتون 
متقدما بفارق 4 نقاط على حامل لقب �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز، بعد �أن حل بديال 
للربتغايل �ملقال من من�سبه جوزيه مورينيو يف تدريب مان�س�سرت يونايتد، قال �أويل 
�سول�سكاير  وبد�أ  �لفريق،  مع  �خلو�يل  �الأيام  ال�ستعادة  يتطلع  �إنه  �سول�سكاير  جونار 
م�سو�ره با�ستعادة جهود كل من بول بوغبا و�أنطوين مار�سيال، بعدما عانيا من عالقة 
متوترة مع �ملدرب �ل�سابق، و�رشعان ما رد �لالعبان �جلميل للمدرب و�أظهر� �رش��سة 
هجومية يف �لفوز 5-1 على كارديف �سيتي، وكان بوغبا موؤثر� طو�ل �ملبار�ة و�سجل 
مار�سيال هدفا عقب حترك �سل�س و�رشيع، وقدم يونايتد كرة هجومية نادر� ما ك�سف 
عنها منذ �أيام �ملدرب �أليك�س فريغ�سون، ويف �حلقيقة كانت هذه هي �ملرة �الأوىل 
�لتي يحرز فيها يونايتد 5 �أهد�ف يف  لقاء و�حد بالدوري �الإجنليزي �ملمتاز منذ 

�لتعادل يف ماي 2013 حتت قيادة فريغ�سون 5-5 �أمام و�ست بروميت�س �ألبيون.
ال يحرز �أندرو�س تاون�سند �أهد�فا كثرية لكن عندما يهز �ل�سباك فاإنه غالبا ما يكون 
على   2-3 باال�س  كري�ستال  فريقه  فوز  هدفه يف  �سيظل  وبالتاأكيد  ين�سى،  ال  هدفا 
مان�س�سرت �سيتي يف عقر د�ره على ملعب �الحتاد يف �لذ�كرة لفرتة طويلة يف �مل�ستقبل، 
�ملو�سم يف  هذ�  �ل�سباك  تاون�سند  فيها  يهز  �لتي  فقط  �خلام�سة  �ملرة  �أنها  ورغم 
 27 �لبالغ  �لالعب  ي�سجله  �الأهد�ف  من  ر�سيد  �أكرب  ثاين  �أنه  �إال  �مل�سابقات  جميع 
�الأهد�ف يف  �أكرب من  تاون�سند عدد�  �لتي �سجل فيها  �لوحيدة  عاما، وكانت �ملرة 

مو�سم و�حد عندما �أحرز 6 �أهد�ف مع توتنهام هوت�سبري يف 2015-2014.
ركز �سون د�يك، مدرب برينلي جمدد� على �دعاء �سقوط �ملناف�سني د�خل منطقة 
�إميري  �أوناي  �لغانرز  مدرب  و�تهم  �أر�سنال،  �أمام   1-3 فريقه  خ�سارة  بعد  �جلز�ء 
�أوزيل وجر�نيت  �إىل م�سعود  �التهام  باأ�سابع  د�يك  و�أ�سار  �ملطلق،  �لغ�س  مبمار�سة 
ت�ساكا وماتيو جندوزي ورمبا يكون د�يك على حق الأن �لثنائي �الأخري كان من بني 3 
العبني من �أر�سنال تلقو� �إنذ�ر�ت ب�سبب �دعاء �ل�سقوط �سد هيدير�سفيلد تاون يف 

وقت �سابق هذ� �ل�سهر.

جوفنتو�س مهتم بالتعاقد اإي�ضكو
ذكرت و�سائل �إعالم �إيطالية �أن نادي جوفنتو�س �الإيطايل يرغب يف �سم جنم ريال مدريد 
�الإ�سباين �إي�سكو خالل فرتة �النتقاالت �ل�سيفية �ملقبلة، وقالت �سبكة »�سكاي �سبورت�س« �إن 
جوفنتو�س �سيعمل على ��ستغالل �لعالقة �ل�سيئة بني �إي�سكو و�ملدرب �حلايل لريال مدريد 
�الأرجنتيني �سانتياغو �سوالري للفوز بخدمات �لالعب �ملوهوب، و�أكدت »�سكاي �سبورت�س« 
�أن �لفريق �الإيطايل يخطط لبيع �لبو�سني مري�ليم بيانيت�س و�الأملاين �سامي خ�سرية للتعاقد 
مع �إي�سكو، ولن يكون جوفنتو�س �لفريق �لوحيد �لر�غب يف �سم �إي�سكو �إىل �سفوفه حيث من 

�ملتوقع �أن يجد مناف�سة �رش�سة من مان�س�سرت �سيتي و�أر�سنال �الإجنليزيني.

بينيتيز يقّلل من �ضاأن غوارديول
�عترب �ملدير �لفني لنيوكا�سل �الإجنليزي �الإ�سباين ر�فاييل بينيتيز �أن مو�طنه بيب غو�رديوال 
لبناء �سمعته،  �لتو��سل �الجتماعي  �النرتنت وو�سائل  ��ستفاد من  �سيتي  مدرب مان�س�سرت 
وقال بينيتيز فى ت�رشيحات ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« �إن �سبب ��ستمر�ر غو�رديوال يف 
�أن حت�سل على  و�أ�ساف: »من �ملهم  �لتي دربها،  �لفرق  لعنا�رش جيدة يف  �لقمة �متالكه 
�أف�سل �لالعبني، ويف بع�س �الأحيان �الأ�سلوب لي�س �أمر�ً �رشورياً، غو�رديوال ميتلك العبني 
جيدين جد�ً و�إذ� ��ستمر يف �لفوز �سيو��سل �لنا�س �حلديث عنه، ولكن هناك �أندية �أخرى 
تظهر ب�سكل خمتلف وحتقق �النت�سار�ت«، وتابع: »غو�رديوال مل ي�سنع ثورة يف كرة �لقدم، 
�أنا و�جهت �أندية تلعب باأ�سلوب هجومي قوي للغاية خالل م�سريتي، ولي�س من �الإن�ساف 

�أن �أحتدث عن �سيء من هذ� �لقبيل«.

نيمار يحّذر من مان�ض�ضرت يونايتد
حّذر �لنجم �لرب�زيلي لباري�س �سان جريمان �لفرن�سي نيمار د� �سيلفا رفاقه من مو�جهة 
نيمار  وطالب  �أوروبا،  �أبطال  لدوري  �لنهائي  ثمن  �لدور  يف  �الإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت 
رفاقه يف �لنادي �لفرن�سي باال�ستعد�د جيد�ً ملو�جهة �ل�سياطني �حلمر خا�سة بعد تغيري 
�ملدرب باإقالة �لربتغايل جوزيه مورينيو وتعيني �لرنويجي �سول�سكاير. و�أقيل مورينيو من 
تدريب مان�س�سرت يونايتد بعد �سل�سلة من �لنتائج �ملخيبة، وحّل مكانه �لرنويجي �أويل غونار 
�سول�سكاير �لذي قاد �لفريق لفوز كبري 5-1 على م�سيفه كارديف �سيتي يف �ملرحلة 18 من 

�لدوري �الإجنليزي �ملمتاز.

�ضبح رميونتادا رونالدو يطارد مي�ضي
كري�ستيانو  �لربتغايل  �لنجم  �كتفى 
�الإيطايل  جوفنتو�س  العب  رونالدو 
دور  يف  وحيد  هدف  بت�سجيل 
�أوروبا  �أبطال  بدوري  �ملجموعات 
خالل ن�سخة �ملو�سم �حلايل، وخا�س 
رونالدو 5 مباريات مع �لبيانكونريي، 
بويز  يوجن  مو�جهة  عن  غاب  حيث 
بعد  �لثانية  �جلولة  يف  �ل�سوي�رشي 
يف  �الإ�سباين  فالن�سيا  �أمام  طرده 
ومل  بالبطولة،  م�سو�ره  م�ستهل 
ي�ستطع �لنجم �لربتغايل هز �ل�سباك 
مرة  �سوى  �ملجموعات  مرحلة  يف 
مان�س�سرت  مو�جهة  خالل  و�حدة 

�لر�بعة،  يونايتد �الإجنليزي يف �جلولة 
�جلولتني  بويز يف  ويوجن  فالن�سيا  مو�جهتي  ب�سناعة هدفني خالل  �لهدف  هذ�  �لدون  و�أتبع   ،1-2 �الأخري  بفوز  �نتهت  و�لتي 
�أهد�ف يف مرحلة �ملجموعات،   6 �الإ�سباين ت�سجيل  بر�سلونة  ليونيل مي�سي جنم  �الأرجنتيني  و�ل�ساد�سة، و��ستطاع  �خلام�سة 
وغاب �لربغوث �الأرجنتيني عن مو�جهتي �إنرت ميالن �الإيطايل ب�سبب �إ�سابته بك�رش يف ذر�عه لي�سارك فقط يف 4 مباريات، 
رغم ذلك متكن مي�سي من �إحر�ز 6 �أهد�ف، بعدما �فتتح م�سو�ره »بهاتريك« �أمام �آيندهوفن �لهولندي يف �جلولة �الأوىل، �أ�ساف 
مي�سي هدفني �إىل ر�سيده �سجلهما خالل فوز �لبار�سا على توتنهام هوت�سبري �الإجنليزي 4-2 يف �جلولة �لثانية، قبل �أن يحرز 
هدًفا يف �آيندهوفن يف خام�س جوالت دور �ملجموعات، و�أنهى قائد �لبلوغر�نا �لدور �الأول يف �ملركز �لثاين بقائمة هد�يف 
دوري �الأبطال خلف �لبولندي روبرت ليفاندوفي�سكي مهاجم بايرن ميونخ �الأملاين �لذي �أحرز 8 �أهد�ف. يف مو�سم 2016-
ُدفعة و�حدة يف  �أهد�ف  ��ستطاع مي�سي �عتالء �سد�رة هد�يف دوري �الأبطال من دور �ملجموعات، بعدما �سجل 10   ،2017
�لدور �الأول، و�بتعد مي�سي بفارق كبري عن رونالدو �لذي �سجل يف ذلك �ملو�سم هدفني فقط بدور �ملجموعات، �أحرزهما �أمام 
�سبورتنغ ل�سبونة �لربتغايل وبورو�سيا دورمتوند �الأملاين، ومع �بتعاد �لربغوث عن غرميه �لربتغايل بفارق 8 �أهد�ف، ��ستبعد 
�جلميع �قرت�ب رونالدو من �سد�رة �لهد�فني مهما جنح يف هز �ل�سباك باالأدو�ر �الإق�سائية، رغم ذلك، متكن العب ريال مدريد 
�ل�سابق من حتقيق �مل�ستحيل بعدما �أحرز 10 �أهد�ف يف مباريات �الأدو�ر �الإق�سائية.  ويف �ملبار�ة �لنهائية، �أحرز رونالدو 
هدفني �أمام فريقه �حلايل جوفنتو�س، ليقلب �لطاولة على مي�سي بخطف �سد�رة �لهد�فني بعد و�سوله لـ12 هدًفا، بعدما �كتفى 
�لدويل �الأرجنتيني باإحر�ز هدف وحيد يف �الأدو�ر �الإق�سائية، ويف �ملو�سم �حلايل، �بتعد مي�سي عن رونالدو بفارق 5 �أهد�ف، 
لكن قدرة جنم جوفنتو�س على �إعادة رميونتاد� مو�سم 2016-2017 باتت مبثابة �ل�سبح �لذي يطارد جنم بر�سلونة يف �الأدو�ر 

�الإق�سائية.

�لدوري  خام�س  �أر�سنال  نادي  ك�سف 
�لدويل  و�سطه  العب  �أن  �الإجنليزي 
�سيبتعد  خميتاريان  هرنيك  �الأرميني 
�الأقل  على  �أ�سابيع  �ستة  �ملالعب  عن 
وتعر�س  قدمه،  يف  �إ�سابة  ب�سبب 
قدمه  م�سط  يف  لك�رش  خميتاريان 
�للندين  جاره  �سد  �ملبار�ة  يف  �ليمنى 
ربع  يف  �ملا�سي  �الأربعاء  توتنهام 
وترك  �لر�بطة  كاأ�س  م�سابقة  نهائي 
مكانه بني �ل�سوطني للمد�فع �لفرن�سي 
لور�ن كو�سيلني، كما غاب عن �ملبار�ة 
يف  �ل�سبت   1-3 برينلي  �أمام  �الأخرية 

�أّن  �للندين  �لنادي  وكتب  �لدوري، 
�أن  �ملتوقع  �الأرميني من  �ألعابه  �سانع 
�ستة  بعد  �لكاملة  �لتدريبات  �إىل  يعود 

�أ�سابيع.
�أ�سا�سياً  عن�رش�ً  خميتاريان  وكان 
�الإ�سباين  �ملدرب  ت�سكيلة  يف  بانتظام 
يف  �أهد�ف   4 و�سجل  �إميري  �أوناي 
�لدوري هذ� �ملو�سم، و�سيغيب �لدويل 
عن مباريات  �لبالغ 29 عاماً  �الأرميني 
وت�سيل�سي  ليفربول  �سد  �أهمها  عدة 
ومان�س�سرت �سيتي، يف وقت ي�سعى فيه 
�لكبار  �الأربعة  �لتو�جد بني  �إىل  فريقه 

يف ترتيب �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز، 
و�ن�سم خميتاريان �إىل �أر�سنال قبل عام 
يونايتد  مان�س�سرت  من  قادماً  تقريباً 
�لت�سيلي  مبوجبها  �نتقل  �سفقة  يف 
�ملدفعجية  من  �سان�سيز  �أليك�سي�س 
ويحتل  �حلمر«،  »�ل�سياطني  فريق  �إىل 
�لدوري  يف  �خلام�س  �ملركز  �أر�سنال 
بر�سيد 37 نقطة بفارق �الأهد�ف خلف 
جاره ت�سيل�سي و5 نقاط خلف جارهما 
توتنهام �لثالث و7 عن مان�س�سرت �سيتي 
خلف  نقطة  و11  �للقب  وحامل  �لثاين 

ليفربول �ملت�سدر.

الإ�ضابة تغّيب خميتاريان عن اأر�ضنال

نهائي مونديال الأندية يك�ضف تناق�س رامو�س
�أن ر�مو�س تعر�س ل�سافر�ت ��ستهجان خالل �لنهائية على �لعني �الإمار�تي بنتيجة 4-1، لكن تلك �ملبار�ة ك�سفت عن تناق�س كبري يف موقف ر�مو�سمن �إطالق �جلماهري �ساهم �سريجيو ر�مو�س قائد ريال مدريد بقوة يف تتويج �لفريق �مللكي بلقب كاأ�س �لعامل لالأندية، بعد �النت�سار يف �ملبار�ة  �ل�سحيفة بني موقف ر�مو�س بعد يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا باملو�سم �ملا�سي، وعقب �ملبار�ة علق ر�مو�س على تعر�سه ل�سافر�ت �ال�ستهجان قائال: »ال  و�أرجع �لبع�س تلك �ل�سافر�ت �إىل غ�سب �جلماهري من ر�مو�س بعد ت�سببه يف �إ�سابة �مل�رشي حممد �سالح العب ليفربول �ملبار�ة �لنهائية كلما مل�س �لكرة، لريد �لالعب بعد ت�سجيل هدف يف �سباك �لعني مبطالبة �جلماهري بال�سمت.ل�سافر�ت �ال�ستهجان �سد �لالعبني، و�أو�سحت �سحيفة »موندو ديبورتيفو«  �لقدم«، وقارنت  �أنه يجب �حرت�م �سخ�سيات كرة  �أعتقد  مبار�ة ميكن تف�سري موقف �جلمهور،  بيكيه خالل  بر�سلونة جري�رد  �سد العب  �ال�ستهجان  �سافر�ت  �إطالق  على  مدريد  ريال  قائد  وتعليق  �لعني  تكون �الأجو�ء جيدة لكن كل �سخ�س يفعل ما ير�ه منا�سبا«.فعل �أي �سيء وكل �سخ�س له حرية �لتعبري، و�سحيح �أننا يجب �أن نفكر قليال يف �لفريق �لوطني وهذه �ملجموعة، ويجب �أن �إ�سبانيا و�ألبانيا، يف �لت�سفيات �ملوؤهلة ملونديال رو�سيا، وقال ر�مو�س عقب تلك �ملبار�ة: »ال ميكن �أن تطلب من �جلماهري مبار�ة 
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اإ�سكالت فكرية

الي�سار العربي...احت�سار الأيديولوجيا واأممية ال�سقوط
كيف يكون الإن�سان ي�ساريًا؟ ما الذي يعنيه الفكر الي�ساري حتديداً؟ من هم اأهل الي�سار يف الألفية الثالثة؟ ما الفرق بني 

الي�سار املتع�سب والإ�سالم املت�سدد؟ هل الي�سار العربي موجود حقًا ب�سكل ح�سي ملمو�س، اأو ب�سكل رمزي، اأو ب�سورة تاريخية 
اأم حزبية اأم اأيديولوجية، اأو موجود مبواقف �سيا�سية، اأم كمنظومة فكرية، اأم موجود بالنتماء والتحزب؟

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

الفكر  ومذاهب  مدار�س  اإن 
متنوعة  وال�سيا�سي  الفل�سفي 
بالفكر  يتعلق  فيما  ومتعددة. 
جتد  عامة  الي�ساري  ال�سيا�سي 
الي�سار  الي�سار اال�سرتاكي،  تيارات 
املارك�سي  ال�سيوعي،  الليربايل، 
املاوي،  الرتوت�سكي،  اللينيني، 
الي�سار  ديني،  والال  الديني 

االإاإ�سالمي، الي�سار امل�سيحي.
فهو  ا�ستثناًء،  لي�س  العربي  الي�سار 
ي�سار ذو طيف فكري وا�سع، هناك 
اال�سرتاكي،  ال�سيوعي،  الي�ساري 
اللينيني،  املارك�سي  القومي، 
املاوي، ي�سار ديني، ملحد. وتتعدد 
امليول لدى الي�سار العربي، فهناك 
واأفراد  عربية  ي�سارية  اأحزاب 
ي�ساريون مييلون للي�سار، الرو�سي، 
الأمريكا  لل�سيني،  مييل  ومنهم 
االأفريقية.  للتجربة  الالتينية، 
الت�رشذم  نالحظ  بب�ساطة  وهكذا 
الذهني والفكري هو �سمة الي�سار 
اختالف مرجعياته  ب�سبب  العربي 
حتوله  اإىل  اأدى  مما  النظرية، 
لي�سار تائه مت�ستت ال عمق له وال 
اأ�سالة. وهو الي�سار الذي مل يجد 
معظم قادته ومنظروه يف ثقافتنا 
العربية التاريخية اأية عنا�رش قوة، 
وبظني هنا تكمن واحدة من اأبرز 
العربي  للي�سار  الوجودية  االأزمات 
يقدم  اأنه  من  الرغم  فعلي  عامة. 
اإال  عربي  ي�سار  اأنه  على  نف�سه 
غريبة  ونظريات  اأفكاراً  يقدم  اأنه 
متاماً، بل ومتناق�سة مع املوروث 
العربية،  لل�سعوب  االجتماعي 
و�سلت اإىل حد جتاهل اأهم عن�رش 
وهو  املنطقة  �سعب  لدى  ثقايف 
الدين، مما اأدى اإىل عزوف النا�س 
حيث  الي�سار،  يقدمه  ما  كل  عن 

اعتربوه قادم غريب على واقعنا.

يف فقه النقد
املياه  يف  االأحجار  نرمي  نحن 
اآ�سن  هو  ما  لتحريك  الراكدة 
ون�سعى  االأفكار  م�ستنقع  يف 

التخلف  ثقافة  من  االنعتاق  اإىل 
التميز  ثقافة  اإىل  والتقوقع 
واالإبداع والتجدد. اإن دق االأبواب 
النقد  وممار�سة  االأ�سئلة  وطرح 
النوافذ  فتح  و�سيا�سة  واملراجعة 
اأمام الروؤو�س، هي ممار�سات توؤدي 
اإىل جتدد االأفكار والطاقات، واإىل 
تدفق االإبداع واحللول التي ت�سكل 
املمر الرئي�سي للتغيري املجتمعي، 

واأهم اأ�رشار التفوق والتطور.
ومفاهيم  مو�سع  عن  نبحث  نحن 
الي�سارية  وال�سلوكيات  االأفكار 
التي  والتحررية  املنغلقة،  غري 
الب�سطاء  النا�س  هموم  اإىل  تنحاز 
وتطلعاتهم، وتعمل اإىل اإيجاد حلول 
يوؤمن  الذي  الي�سار  مل�سكالتهم، 
الي�ساري  وعن  والتطور،  باحلرية 
العدالة  قيم  يتبنى  الذي  املنفتح 
ولي�س  الظلم،  ويحارب  وامل�ساواة 
عن الي�سار الفوقي والنخبوي، وال 
املتزمتة  الي�سارية  االأفكار  عن 
عن  وال  التجدد،  ترف�س  التي 
بجانب  يقفون  الذين  الي�ساريني 

الطغاة ويدافعون عنهم.

موطن الي�سار 
اجلديد

اأ�سبحوا  العرب  الي�ساريني  معظم 
فيما  الدينية  لل�سلفية  اأ�سبه 
وقراءتهم  فهمهم  باأ�سلوب  يرتبط 
لالأحداث، فهم متم�سكني بنظريات 
و�سعارات فقدت كل �سلتها بالواقع 
املعا�س منذ �سنني. والكثري منهم 
مل يكلف نف�سه لالآن عناء تفقد ما 
يجري حوله، اإذ ظل اأ�سري روؤية مل 
عاملنا  يف  �سيء  بها  يربطنا  يعد 
االجتماعية  بالتحوالت  املت�سارع 

واالقت�سادية وال�سيا�سية.
اإن فاجعة الفكر الي�ساري يف العامل 
الفكر  هذا  اأحزاب  اأن  العربي 
ُمنظري  اأن  عنهم  غاب  وقادته 
كانوا  الغرب  الكبار يف  الفكر  هذا 
احلركة  جممل  اأن  من  يحذرون 
الي�سارية العاملية قد بداأت تنزلق 
قبل  حتى  اجلمود،  م�ستنقع  نحو 
بوقت  ال�سوفيتي  االحتاد  انهيار 
النتائج  من  كذلك  وحذروا  طويل، 

يف  الي�ساري  الفكر  لقيام  الكارثية 
الفل�سفية،  املذاهب  جميع  تكفري 
قد  املارك�سية  الفل�سفة  اأن  بحجة 
ما  متاماً  وهذا  قبلها.  ما  األغت 
الذي  الديني  ال�سلفي  الفكر  يفعله 
يحاول فر�س موروث فكري على 

واقع مغاير.
الفكر  عند  االأيديولوجيا  تُعترب  اإذ 
جدال  ال  م�سلمة  مبثابة  الي�ساري 
كل  تف�سري  قادرة على  فيها، وهي 
االأيديولوجيا  ت�سبح  بهذا  �سيء. 
تتبنى  فهي  بامتياز،  جديد  دين 
جتمع  اإميانية  م�سلمات  فكرة 
حولها ع�سبية طائفية من معتنقي 
هذه االأفكار، وتتدعي اأنها اأفكاراً 
تبّني  يتم  ال�سورة  وبهذه  واقعية. 
قبل  من  الي�سارية  االأيديولوجية 
واأحزابهم،  العرب  الي�ساريني 
�سياقها  عن  االأفكار  ف�سل  بعد 

التاريخي.
حول  الي�سارية  الفكرة  تتمحور 
اأن  تعترب  التي  ال�سيوعية  الفكرة 
الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة 
يف املجتمع ومكلّفة عرب الفل�سفة 
جميع  واأن  العامل،  باإنقاذ  املادية 
االجتماعية  وال�رشائح  الطبقات 
ح�سناً،  تتبعهم.  اأن  عليها  االأخرى 

الفا�سي  بالفكر  هذا  يذكركم  اأال 
الب�رشية  خال�س  باأن  يوؤمن  الذي 
مرهون بالعرق االآري ح�رشياً، واأن 
جميع االأعراق االأخرى هي اأعراق 

اأدنى وعليها اخل�سوع لهم.
وكذلك حال اأ�سحاب االأيديولوجية 
التي  املت�سددة  ال�سلفية  الدينية 
اأ�سا�س  على  للعامل  روؤيتها  ت�سيغ 

اأنهم املنقذون للنا�س.
هو:  االآن  اإحلاحاً  االأكرث  ال�سوؤال 
اأن  العرب  للي�ساريني  ميكن  هل 
باأننا  البديهية  احلقائق  ي�ستوعبوا 
العوملة  ع�رش  يف  نعي�س  اأ�سبحنا 
عربة  االقت�سادية  والتكتالت 
ال�رشيع  التطور  وع�رش  للقارات، 
التوا�سل،  وو�سائل  التكنولوجيا  يف 
التطور  هذا  مع  ميكن  ال  واأنه 
القرن  وعقلية  باأفكار  التم�سك 
القرن  حتى  وال  ع�رش،  التا�سع 
الع�رشين؟ هذا بب�ساطة الأن الكثري 
قد  وامل�سلمات  النظريات  من 
حدثت  التي  التطورات  جتاوزتها 
الب�رشية.  املجتمعات  عمق  يف 
الي�ساريني  معظم  اأ�سيب  حقاً  هل 
مينعهم  الروؤية  يف  بت�سلب  العرب 
الفكر  يف  واحداً  كتاباً  قراءة  من 
�سّدة  اأن  اأم  احلديثة؟  الفل�سفة  اأو 

واالأيديولوجية  الفكرية  الع�سبية 
فيما  ينغم�سون  جعلتهم  واحلزبية 
اأنه ن�سال �سد االمربيالية  يظنون 
حقيقته  يف  هو  فيما  العاملية، 
اإعادة  ا�سمه » وهم  مر�س ع�سال 
وهو  الوراء«  اإىل  ال�ساعة  عقارب 

مر�س ال �سفاء منه كما تعلمون.
الي�سار  على  التي  احلقائق  اأهم 
اأن  اأمامها  يتوقف  اأن  العربي 
هناك واقعاً جديداً فر�سه طغيان 
العوملة وتطور و�سائل االت�ساالت، 
واأن هناك اأدوات جديدة للتوا�سل 
كثرياً  اأهم  الب�رش وخماطبتهم  بني 
يرفعها  التي  ال�سعارات  كافة  من 
هذا الي�سار واأخطر، وعلى اجلميع 
املعطيات  هذه  مع  يتعامل  اأن 
اأينما  الي�ساريني  فيه  اجلديدة مبا 

وجدوا بكل وعي وم�سوؤولية.
من جهة اأخرى على الي�سار اإدراك 
اأن ق�سية حتقيق املهام امل�سريية 
تعد  مل  واالأمم  لل�سعوب  الكربى 
»الربوليتاريا«  بطبقة  مناطة 
واأحزابها. ومع احرتامنا وتقديرنا 
اأن  اإال  العاملة،  للطبقة  الكبري 
التاريخية  واملتغريات  التطورات 
الب�رشية  اأ�سابت املجتمعات  التي 
الطليعي  دورهم  العمال  اأفقدت 

تقود  اأن  لها  مقدر  �سوف  كطبقة 
واالقت�سادي  االجتماعي  التغيري 

وال�سيا�سي العاملي.
ثم من بالغ االأهمية القول باأن على 
ما بقي من الي�سار العربي اأن يقوم 
للواقع، تبداأ يف  مبقاربات جديدة 
واإرجاع  االأ�سا�سية،  االأ�سئلة  طرح 
ثم  جذورها،  اإىل  االإ�سكاليات 
اإعادة �سياغة االأهداف والتطلعات 
التي  التحوالت  مع  يتالءم  مبا 
املنطقة،  تزال-  وما   – �سهدتها 
خمتلفة  �سيغ  بابتداع  والقيام 
االأيديولوجي  اال�ستبداد  ملقاومة 
البلدان  يف  والديني  وال�سيا�سي 
املدنية  احلقوق  وانتزاع  العربية، 
لل�سعوب العربية يف العي�س بكرامة 
مدنية  جمتمعات  وبناء  وحرية، 
جلميع  مت�ساوية  حقوق  ت�سمن 
املواطنني بغ�س النظر عن العرق 

اأو الدين اأو املذهب اأو الطائفة.
جمحفني،  غري  نكون  وحتى 
من  حمدود  عدد  هناك  اإن  نقول 
املثقفني الي�ساريني معظمهم كّتاباً 
بالتقدير  الذين حظوا  واأكادمييني 
ون�سال  م�سرية  يف  الأدوارهم 
ال�سعوب العربية لنيل حريتها وبناء 

الدولة املدنية.

�سدور ترجمة رواية »�سيدتان جادتان« للكاتبة الأمريكية جني بولز

�سدور طبعة جديدة من ديوان اأجمد نا�سر »حياٌة ك�سرٍد متقطع«

»�سيدتان  رواية  ترجمة  �سدور 
جني  االأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
»�سيدتان  رواية  ترجمة  بولز�سدور 
جني  االأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
خان«،  »الكتب  دار  ت�سدر  بولز  

للكاتبة  جادتان«  »�سيدتان  رواية 
ترجمة  عن  بولز،  جني  االأمريكية 
ق�سة  الرواية  وت�رشد  ع�رشى  وائل 
�سديقتني تعيدان اكت�ساف نف�سيهما 
اخلطورة.  فى  غاية  جتربتني  عرب 

و»فريدا  جويرجن«  »كر�ستينا 
ثرية،  عان�س  اأولهما  كوبرفيلد«، 
االآن�سة  تبيع  متزوجة،  واالأخرى 
عن  ورثته  الذى  منزلها  »جويرجن« 
بيٍت  فى  لالإقامة  وترحل  عائلتها 

متهالك فى اإحدى اجُلزر املوح�سة، 
العالقات  من  عدد  فى  لتتورط 
املرتبكة مع رجال غريبى االأطوار.

مع  »كوبرفيلد«  ال�سيدة  وتنطلق 
بنما،  اإىل  بحرية  رحلٍة  فى  زوجها 

وتهجر  احلب،  فى  تقع  لكنها 
من  عامٍل  اإىل  وتن�سحب  زوجها، 
الذات.  حول  والتمركز  الق�سوة 
التجربة،  بعد  النهاية،  فى  تلتقيان 
لتُح�سيا خ�سائرهما الرواية مفعمة 

وتفكك  والغمو�س،  بال�سخرية 
الطبقة  لن�ساء  املتداعى  العامل 
الفو�سوية  مبيولهن  االأر�ستقراطية، 
يكتنف  الذى  االغرتاب  واإح�سا�س 

حياتهن.

�سدور طبعة جديدة من ديوان 
ك�رشٍد  »حياةٌ  نا�رش  اأجمد 
جديدة  طبعة  متقطع«�سدور 
»حياةٌ  نا�رش  اأجمد  ديوان  من 

ك�رشٍد متقطع«

لق�سور  العامة  الهيئة  عن 
�سدرت  امل�رشية،  الثقافة 
ديوان  من  جديدة  طبعة 
ك�رشٍد  »حياةٌ  نا�رش  اأجمد 
فى  نا�رش  يقول  متقطع«، 

مثل  »وقعُت  للديوان:  تقدميه 
غريى فى هذا االلتبا�س الذى 
لها �سكل  جعلنا نكتب ق�سيدة 
ق�سيدة التفعيلة وتقطيعها اإىل 
لكن من  ال�سفحة،  اأبيات على 

ق�سيدة  ون�سميها  وزن،  دون 
الديوان  هذا  �سدر  حتى  نرث، 
على  ورمبا   ، علَيّ طارحاً 
مل  �سوؤاالً  العربية،  ال�سعرية 
ق�سيدة  اأهذه  ذاك:  مذ  يربح 

اأم  �سعر،  اأقا�سي�س؟  اأم  نرث، 
يكن  مل  مبت�رشة؟  حكايات 
هذا  ن�سو�س  تقّبل  �سهاًل 
ق�سائد،  باعتبارها  الديوان 
الأن  بالتحديد،  نرث  وق�سائد 

النرث  لق�سيدة  ال�سائد  ال�سكل 
ق�سيدة  هيئة  له  العربية 
عند  نرثيتها  متاماً.  التفعيلة 
غياب  من  تاأتى  يكتبونها  من 

الوزن لي�س اإال«.



ال�شادر حديثا عن دار ها�شيت اأنطوان يف بريوت

 �لكاتبة �جلز�ئرية �أحالم م�ستغامني تغو�ص 
هيًا كالِفر�ق« يف �أعماق �لنف�ص �لب�سرية بـ »�سَ

بعد خم�س �شنوات على روايتها الأخرية »الأ�شود يليق بك« تطل الكاتبة اجلزائرية 
على قرائها بكتاب جديد تغو�س فيه يف اأعماق النف�س الب�شرية، لتكت�شف عوامل 

الع�شق املثرية، واألعيب القدر اخلفية. تتحدث م�شتغامني يف الكتاب الذي يحمل 
عنوان »�شهيًا كالِفراق«، عن نف�شها وت�شرتجع رواياتها ال�شابقة. ومن خالل ق�شة رجل 

لوعه الفراق واأفقده ثقته يف احلب، تاأخذ الكاتبة دور البطولة وتن�شج اأحاديث مع 
الرجل الغام�س الذي يخاطبها بكلمات لي�شت �شوى كلماتها.

    وكالت 

العا�شق  لوعة  م�شتغامني  وت�شف 
»اأحتاج  الكتاب:  ن�ص  يف  بقولها 
�شظايا  من  بقي  مبا  اأ�شتعني  لأن 
والقيام  �شهي  ن�ص  لكتابة  ق�شتك 
باإعادة اإعمار عاطفي لقلوب احلق 
بها احلب كل اأنواع الدمار .. لكن 
الق�ش�ص لي�ص ما ينق�شني للكتابة 
ينق�شني  اجلميلة،  الن�شو�ص  ول 
اأجله  من  تاأملت  ما  فكل  الأمل 
ندمي  م�شدر  اأ�شبح  املا�شي  يف 
وعجبي، مبا يف ذلك تلك الأوطان 
وتلك  اأحتُلت،  يوم  مر�شت  التي 
العوا�شم التي بكيتها يوم �شقطت، 
طرق  قّطاع  ذلك  بعد  لنا  لتنجب 
يف  ي�شبهون  ل  واأنا�شاً  التاريخ 
�شيء ممن كنت جاهزة للموت من 

اأجلهم«.

مقتطفات من احلياة 
باأكملها

الكتاب الواقع يف 250 �شفحة من 
دار  عن  ،وال�شادر  الو�شط  القطع 

ها�شيت اأنطوان يف بريوت، يتناول 
مقتطفات من احلياة باأكملها، من 
والفراق،  والأمل،  والبغ�ص،  احلب، 
واللقاء، وو�شائل التوا�شل احلديثة، 

والطرق القدمية.

اأ�شلوب ميزج بني 
الرواية وال�شرد

الرواية  بني  ميزج  وباأ�شلوب 
الكتاب  م�شتغامني  تعترب  وال�رسد، 
هديًة  توجهها  ر�شائل  عن  عبارة 
دام  ما  »فليكن...  قائلة:  للقراء 
خانوا  قد  جميعهم  الربيد  �شعاة 
ل  ر�شائل  هذه  بريدنا،  �شندوق 
�شندوق بريد لوجهتها عدا البحر، 
مل  الذين  اإىل  زجاجة،  يف  اأبعثها 

يعد لهم من عنوان لنكتب اإليهم«.
عن  الكتاب  مقدمة  يف  وتتحدث 
وتقول:  واإن�شانًة  كاتبًة  نف�شها 
يف  العواطف  من  كثرياً  »كتبت 
عن  واإيابها،  ذهابها  ويف  ت�شادها 
عن  وانهياراتها،  الأحا�شي�ص  علو 

النف�ص الب�رسية وتناق�شاتها«.
اأن  وحدث  غالباً  »اأ�شبُت  وت�شيف 

دهاليز  اأتاأمل  زلت  وما  اأخطاأت 
ومتاهاتها.  الب�رسية  النف�ص 
جتاه  تاأملي  واجب  فللكاتب 
امل�شاعر ما دامت العاطفة هي ما 
يحكم النا�ص يف احلياة وما يحرك 
التي  وهي  الروايات  يف  الأبطال 

مبنطقها املجنون حتكم العامل«.
للكاتبة  مبقولة  وت�شت�شهد 
الإجنليزية، جوانا ترولوب: »ماأ�شاة 
يحبون  الرجال  اأن  هي  العامل 
الأطفال،  يحبنب  والن�شاء  الن�شاء، 

والأطفال يحبون القطط«.
من  العديد  على  الكتاب  ويحتوي 
والأقوال،  والأمثال،  الق�ش�ص، 

واآراء كتاب، واأ�شعار، واأغاٍن.

الوطنية والنك�شار

تتحدث  تهكمي  وباأ�شلوب 
م�شتغامني عن الوطنية والنك�شار، 
وكل ما متر به البلدان العربية من 

اإخفاقات وخيبات.
»معلقة  املنطقة  �شعوب  وت�شف 
عاد  ما  القطارات.  اأبواب  اإىل 
يريد  منا  كل  الوطن  اإنقاذ  همنا 
للحاق  يرك�ص  الكل  نف�شه،  اإنقاذ 

الهروب  فقطار  الأخرية  بفر�شته 
من اجلحيم ل ينتظر«.

م�شتغامني تتحدث عن 
نف�شها

وتتحدث م�شتغامني عن نف�شها يف 
الكتاب قائلًة: »ماذا تنتظرون مني 
و�شط هذا الإع�شار؟ كيف يبدع من 
هو متعلق اإىل القطار بيد وبالثانية 
تارة  من  امل�شهد؟  لي�شف  يكتب 
مير مبنظر جميل وتارة مير بنفق، 
وينزلون  ي�شعدون  النا�ص  بينما 
ليفوزوا  حوله  من  ويتدافعون 
مبقعد احتياطي لالنتظار، يقعون 
يف احلب حال ال�شعود، ويفرتقون 
قبل حمطة الو�شول. فع�شق اليوم 
اأن  وعليك  حمطة  م�شافة  يدوم 
وتقنع  املخدوع  العا�شق  توا�شي 
تذكرة  دون  من  ت�شافر  عا�شقة 

عودة باأن عليها النزول«.

ال�شعي ملقاربة الواقع

تقول  الواقع  ملقاربة  �شعيها  ويف 

»وقعت  اإنها  كتابها  م�شتغامني يف 
فمن�شوب  خميفة،  حقيقة  على 
يتناق�ص  حياتنا  يف  ال�شدق 
لقد  العاطفية،  العفوية  بتناق�ص 
ابتلينا بالت�شاوف واإ�شهار العواطف 
جمع  يف  املجامالت  وبفائ�ص 
زمناً  نعي�ص  نحن  لذا  »الاليكات« 
كاذباً ومنافقاً ل بركة يف عواطفِه 

ول يف وقتِه ول يف مالِه«.
وتعترب الكاتبة اأن الزمن كان مي�شي 
يف ان�شياب جميل قبل اأن تكون له 
اأرقام فت�شاأل: »هل بداأت ماأ�شاتنا 
القليل ووقعنا يف  يوم فقدنا بركة 
الأعوام،  اأرقام  الأرقام؟  قب�شة 
والأعمار، واأرقام متابعينا، واأرقام 
الأر�شدة، واأرقام الهواتف، واأرقام 
من  حولنا  ما  كل  لفك  ال�شفرات 
حتكمه  مب�شرينا  واإذ  اأجهزة، 
يف  رقم  اىل  حولتنا  اأرقام  �شل�شلة 
�شل�شلة ب�رسية... فما عرفت رقماً 

اإل خانني«.
ويُذكر اأن م�شتغامني وقعت الكتاب 
يف معر�ص بريوت للكتاب يف وقت 

�شابق من ال�شهر اجلاري. 
وقالت اإن هذا الكتاب »لي�ص د�شماً 
كالروايات لأن الزمن تاأخر والعامل 

تغري والقارئ اأ�شبح متعباً لي�ص له 
القدرة على التعاي�ص مع كتاب من 

500 �شفحة«.
و�ُشئلت م�شتغامني من ال�شحافيني 
يف بريوت عن دجمها يف كتابها بني 
التوا�شل  وو�شائل  والثورة،  احلب 
فقالت: »اأنا اأبعث بر�شائل م�شفرة 
وهو  لنف�شي  كتبته  الكتاب  وهذا 
اىل  للو�شول  الأ�شدق  الو�شفة 
القارئ. علينا يف مرحلة معينة اأن 
معنيني  نكون  واأل  لأنف�شنا  نكتب 
من  والكاتبة  وبالآخرين«.  بالنقد 
مواليد 1953 وهي روائية جزائرية 
وحائزة  الروايات،  من  العديد  لها 
يف  حمفوظ  جنيب  جائزة  على 
1998 عن روايتها »ذاكرة اجل�شد«.

و�شنفتها جملة فورب�ص الأمريكية 
العربية  الكاتبة  باأنها   2006 يف 
مبيعاتها  بتجاوز  انت�شاراً  الأكرث 
»اأجمل  وقالت:  ن�شخة.  مليوين 
للن�رس.  لي�ص  نكتبها  الن�شو�ص 
الكتاب  فهذا  يقراأها.  لن  لقارئ 
اأن  واأعتقد  نف�شي  مع  درد�شة  هو 
ي�شبهونني �شوف  الذين  القراء  كل 
هذا  يف  اأنف�شهم  على  يعرثون 

الكتاب«.

ثقافةالأربعاء 26 دي�شمرب  2018  املوافـق  ل19ربيع الثاين 1440هـ 16

�أمر�ء �لكالم.. در��سة يف �أ�سكال �ل�سعر �لعربي عرب �لع�سور

196 كاتبًا يوقعون �إ�سد�ر�تهم يف معر�ص جدة

يف  ال�شفدي  بيان  الباحث  ي�شعى 
عنوان  حتت  حديثا  ال�شادر  كتابه 
يف  درا�شات  الكالم..  “اأمراء 
وا�شعة يف  درا�شة  لتقدمي  ال�شعر” 
مورفولوجيا “علم اأ�شكال” ال�شعر 
م�شتوى  الع�شور على  العربي عرب 

البالغة واللغة وال�شوت.
اأن  كتابه  يف  ال�شفدي  ويو�شح 
اأن  على  تدل  الثابتة  التعاريف 
وزن  عن  عبارة  فقط  لي�ص  ال�شعر 
مقفى بل هو مرتبط اي�شا مبعان 
اإىل  الإن�شان  وبحاجة  �شحرية 
مع  والتوا�شل  ال�شخ�شي  البوح 
كثرياً  تناوله  عن  ف�شال  الآخرين 

من م�شامني احلياة.
ال�شعر  اأن  الكتاب  موؤلف  ويرى 

عرب  خمتلفة  معاين  اأخذ  العربي 
اآراء  م�شتعر�شا  الزمن  مرور 
كالفارابي  وفال�شفة  ونقاد  �شعراء 
وابن خلدون وابن فار�ص وغريهم 
املتنبي  لغة  على  ال�شوء  وم�شلطا 
وبع�ص  العربي  ال�شعر  ومو�شيقا 
اأمل  و�شعر  التفعيلة  �شعر  ظواهر 
املعا�رس  اليمني  وال�شعر  دنقل 
ال�شعرية  قباين  نزار  وظاهرة 
حممود  و�شعر  النرث  وق�شيدة 
تفكيك  الكتاب  ويف  دروي�ص. 
الأبنية  حيث  من  ال�شعر  ملفا�شل 
متجنبا  والت�شاد  والأن�شاق 
اأكادميية مثقلة  ا�شتخدام منهجية 
تتعار�ص مع واقع احلال  مبفاهيم 
دون اأن ي�رسف يف التب�شيط الذي 

باأ�شلوب  البحث  مبنهجية  يخل 
يجمع بني وفرة املعلومة وتقدميها 
تتحا�شى  م�شتقيمة  ولغة  ب�شهولة 

كرثة امل�شطلحات واملفاهيم.
كما ي�شم الكتاب بني دفتيه متارين 
ال�شاحة  على  موجودة  غري  نقدية 
من  كثري  يف  جمدداً  ال�شورية 
طرائق وو�شائل ا�شتخدام التفكيك 
والدرا�شي  النقدي  والتحليل 
والأفكار  الن�شو�ص  يف  واملنهجي 
عن  ال�شادر  الكتاب  والتواريخ. 
الهيئة العامة ال�شورية للكتاب يقع 
الكبري  القطع  من  �شفحة   319 يف 
يف  مهمة  اختيارات  اإىل  ويذهب 
تناول قامات �شعرية مليئة بالزخم 
وال�شعري حماولً  والأدبي  الثقايف 

دون  الفنية  البنى  على  يقت�رس  اأن 
ال�شيا�شة  م�شارات  اإىل  التعر�ص 

عند بع�شهم كمحمود دروي�ص.
من  ال�شفدي  بيان  اأن  اإىل  ي�شار 
 1956 عام  ال�شويداء  مواليد 
اللغة  يف  الإجازة  على  حا�شل 
العربية واآدابها من جامعة دم�شق 
و�شغل العديد من املواقع الثقافية 
واأعماله  عربية  وبلدان  �شورية  يف 
املجالت  خمتلف  يف  من�شورة 
يف  اأعمال  وله  العربية  وال�شحف 
حمليا  وتلفزيونية  اإذاعية  برامج 
وعربيا ولديه ع�رسات الإ�شدارات 
للكبار ولل�شغار يف ال�شعر والبحث 

الأدبي.
وكالت 

خ�ش�ص معر�ص جدة الدويل الرابع 
من  الفرتة  يف  يقام  الذي  للكتاب 
26 دي�شمرب اجلاري اإىل 5  جانفي 
املقبل، برعاية من م�شت�شار خادم 
منطقة  اأمري  ال�رسيفني  احلرمني 
ال�شمو  �شاحب  املكرمة  مكة 
 6 الفي�شل،  خالد  الأمري  امللكي 
من�شات للتواقيع حلوايل 196موؤلًفا 

املعر�ص،  اأيام  مدى  على  تتوزع 
من �شمنهم اأ�شغر كاتبة وهي حال 
يتجاوز  ل  التي  التميمي  طالل 
عمرها 11 �شنة. وبح�شب م�شادر 
اعالمية، فان من الكتب التي �شيتم 
التواقيع  من�شة  على  من  اإطالقها 
باملعر�ص كتاب »عبقرية احلفيد« 
والباحث ماجد بن نا�رس  للموؤلف 

املوؤلف  فيه  يتحدث  الأحمدي 
عن روؤية 2030وفكر الأمري حممد 
الروؤية.  �شناعة  يف  �شلمان  بن 
ال�شعودي  ال�شفري  يوقع  وكذلك 
الثقفي  عابد  ع�شام  الرنويج  يف 
بني قطبني«  »�شفري  كتابه اجلديد 
لعدد  بالإ�شافة  املعر�ص  خالل 
امل�شهد  يف  البارزة  الأ�شماء  من 

كالإعالمي  والإعالمي  الثقايف 
بكتابه  �شبيحي  حممد  الدكتور 
يف  وذكريات  الأيام  رحلة  اجلديد 
الإعالم. والدكتور نبيل احليدري، 
والدكتور علي اخلبتي وكيل وزارة 
تد�شني  �شيتم  كما  �شابقاً.  التعليم 

العديد من الكتب باملعر�ص.
وكالة اأنباء ال�شعر 

لدى جلنة �لتقييم مبنظمة 
�لأمم �ملتحدة للرتبية 

و�لعلوم و�لثقافة »�ليون�سكو«
الك�شك�شي  ت�شنيف  ملف  اإيداع 
مار�ص  �شهر  نهاية  عاملي  كرتاث 

املقبل 
املتخ�ش�شني  لقاء   : ميهوبي 
وعيا  »ي�شكل  الرتاث  يف  املغاربة 

م�شرتكا« و«خطوة ايجابية«
ت�شنيف  ملف  ايداع  �شيتم 
الن�شانية  تراث  يف  الك�شك�شي 
 2019 مار�ص  �شهر  نهاية  قبل 
الأمم  مبنظمة  التقييم  جلنة  لدى 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 
بلدان  اأربع  با�شم  »اليون�شكو« 
مغاربية، ح�شبما اأ�شار اإليه الثنني 
املركز  مدير  العا�شمة  باجلزائر 
الوطني لالأبحاث فيما قبل التاريخ 
فريد  والتاريخ،  الإن�شان  وعلم 

خربو�ص.
اإثر  على  خربو�ص  ال�شيد  واأو�شح 
لقاء حت�شريي للملف، اأنعقد مبقر 
هذا  ت�شنيف  ملف  اأن  املركز، 
لألف  يعود  الذي  العتيق  الطبق 
ال�شنني وامل�شهور جدا يف منطقة 
النتهاء  جاري  العربي  املغرب 

منه.

نوعه  من  الثاين  الجتماع  وجمع 
منذ �شهر مايو املن�رسم جملة من 
الثقافة  وزارات  وممثلي  اخلرباء 
والرتاث بكل من تون�ص وموريتانيا 
اجلزائر  اإىل  ا�شافة  واملغرب 
واملدير  الباحث  يف  املمثلة 
لالأبحاث  الوطني  للمركز  ال�شابق 
الإن�شان  وعلم  التاريخ  قبل  فيما 

والتاريخ، �شليمان حا�شي.
غاية  اإىل  الأ�شغال  وخ�ش�شت 
واإنهاء  امللف  لتحرير  اأم�ص  يوم 
�شريافق  الذي  الفيديو  الربورتاج 
كعن�رس  الك�شك�شي  ت�شنيف  طلب 

م�شرتك بني البلدان الأربعة.
الثقافة  وزير  �رسح  جهته،  من 
الجتماع،  هذا  اأي�شا  الذي ح�رس 
لقاء  اأن  ميهوبي،  عزالدين 
الرتاث  يف  املغاربة  املتخ�ش�شني 
و«خطوة  م�شرتكا«  وعيا  »ي�شكل 
على  احلفاظ  اأجل  من  ايجابية« 
بالطبخ  اخلا�ص  الرتاث  هذا 
املغرب  بلدان  بني  وامل�شرتك 

العربي.
 ق.ث 
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الكاتبة كرمية طالبي تفتح قلبها ح�سريا ليومية »الو�سط«

»عربية و�ستبقى«.. ر�سالة خطتها 
اأنامل جزائرية لفل�سطني الأبية

تر�سد الكاتبة ال�سابة كرمية طالبي يف كتابها » عربية و�ستبقى » ال�سادر حديثا عن دار املثقف باجلزائر ، معاناة املعتقلني الفل�سطينيني 
داخل �سجون الحتالل ال�سهيوين  لتثبت هذه املبدعة  اجلزائرية  التي تعد اأ�سغر موؤلفة جزائرية تكتب عن فل�سطني مدى ت�سبث هوؤلء 
املقاومني الأبطال  باأر�سهم ومدى اإميانهم الكبري بق�سيتهم  يف زمن تنا�سى هذه الق�سية العرب ، لكن يف املقابل جند اأن اجلزائر بقيت وفية 

وداعمة للق�سية الفل�سطينية  وموؤمنة بها وهذا راجع ملواقف الزعماء اجلزائريني اأبرزهم الرئي�س الراحل هواري بومدين، وعليه فلقد 
مل�سنا من خالل مطالعتنا ملقالت طالبي ال�سدق يف الكتابة  وهذا ما يربز مت�سكها الكبري بها عرب الكتابة عن فل�سطني اأر�س الإ�سراء واملعراج  

التي يرتبع على اأر�سها امل�سجد الأق�سى  اأوىل القبليتني وثالث احلرمني ، وهذا  لي�س ببعيد عن مدينتها خن�سلة اأر�س ال�ساوية الأحرار 
الذين كانوا رجال اأفذاذا واأبطال عظماء واجهوا امل�ستعمر الفرن�سي الغا�سم بكل ب�سالة من اأجل ا�سرتجاع الأر�س ونيل احلرية وال�ستقالل 

للجزائر بلد املليون ون�سف املليون �سهيد  ، فمن خالل  هذا احلوار ال�سيق واحل�سري ليومية » الو�سط« �سيكت�سف قرائنا الأعزاء تفا�سيل 
هذا الكتاب القيم مع اإحدى الأقالم  اجلزائرية املنتف�سة اإبداعا يف عامل الكتابة عموما  فهي حتمل يف طياتها جمموعة من الر�سائل الهادفة 

التي تنادي بالإ�سرار وال�سمود والتحدي والإرادة والعزمية من اأجل حتريراأر�س العروبة فل�سطني الأبية من مغت�سبيها .

حاورها: حكيم مالك 

بداية، من هي الكاتبة 
طالبي كرمية؟

 13 مواليد  من  كرمية  طالبي 
ب�سكرة  بوالية   2000 اأفريل 
والية  ابنة  اأورا�سية  اأ�سول  من 
تلقيت  بابار،  دائرة  خن�سلة 
درا�ستي بثانوية قنطري ال�سديق 
ومتح�سلة على �سهادة البكالوريا 
احلاج  بجامعة  طالبة   ،2018 يف 
اأي�سا  متح�سلة  بباتنة،  خل�رض 
اللغة  يف  �سهادات  عدة  على 
من  والفرن�سية  االجنليزية 
املنار  للغات  الدولية  االأكادميية 
منذ  القراءة  موهبتي  بخن�سلة 
اإىل  بعدها  الألج  ال�سابعة  �سن 

الكتابة ولت�سبح املوهبة االأم.

متى دخلتي عامل 
الكتابة؟

الكتابة يف �سن  12  وجلت عامل 
فبداأتها بكتابة يومياتي اخلا�سة 
وبع�ض االأحداث اليومية ،لتتطور 
عندي موهبة الكتابة يف �سن 14 
اخلواطر  بع�ض  اأناملي  فخطت 
خمتلفة  بطرق  االجتماعية 
ومتنوعة اأما يف �سن16 الحت يل 
اأكتب  فبداأت  كتاب  تاأليف  فكرة 
املختلفة  املقاالت  من  بع�سا 
تاريخية(...  ثقافية  )اجتماعية 
يف نف�ض الوقت كنت متاأثرة مبا 
يحدث يف فل�سطني و مما يعانون 
وقهر  وظلم  ت�ستت  من  منه 
،فاإن  وهويتهم  حريتهم  و�سلبهم 
بلغت 17 قررت تاأليف كتاب عن 
الق�سية الفل�سطينية من اجلانب 
فكتبت  ال�سيا�سي  ال  االإن�ساين 
عدة مقاالت الأتوقف عن الكتابة 
ملدة 8اأ�سهر الأين كنت مقبلة على 
اجتياز امتحان �سهادة البكالوريا 
�سهادة  نيلي  بعد  ذلك  ،الأوا�سل 

البكالوريا .

من هو عرابك يف 
الكتابة؟

التي  عائلتي  اإىل  يعود  الف�سل 
الو�سول  نحو  ودفعتني  دعمتني 
اإ�سافة  اأبي  نربا�سي  خا�سة 
وبع�ض  الرتبوي  الطاقم  اإىل 
اأطلقت  ملا  فلوالهم  االأ�سدقاء 
عنان �سطوعي يف هذا املجال.

هل ت�سعرين بجمالية 

الروح واملعنى اأثناء 
ممار�ستك الكتابة؟

نعم فكل ما اأخطه واأكتبه منبثق 
وبدافع  املعنوي  الروح  من 
يل  بالن�سبة  فالكتابة  اأحا�سي�سي 
قلمي  املعنوية  الروح  غذاء  هي 
الذي  ووني�سي  �سديقي  هو 
فرحي  همومي  جميع  له  اأ�سكو 
اأبدا  مني  ميل  ال  والذي  وحزين 
كتاباتي  ق�ساوة  من  الرغم  على 
فالكتابة  االأحيان،  بع�ض  يف 
هي  االأمل..  هي  احلياة..  هي 
االأوك�سجني..  ...هي  االإبداع 
هي رئة الف�ساحة.. تنمي الذات 
النف�سية الكتابة هي امل�ستقبل.. 
فاأنا  به  نب�رض  الذي  النور  هي 

اأعتربها اأ�سا�ض الكل..

هل الكتابة بالن�سبة 
لك جمرد هواية اأم اأنها 

منبثقة من القراءة؟ 

اأمار�سها لكن  الكتابة هي هواية 
بف�سل القراءة الدائمة واملتنوعة 
تطورت هذه املوهبة فاأنا اأعترب 
القراءة العماد الذي ترتكز عليه 
الكتابة وانا مع املقولة ال�سهرية 
يف  كثريا  يكتب  كثريا  يقراأ  من 
لغوية  ثروة  اأكرث  الكاتب  جتعل 
خللق  فتدفعه  ف�ساحة  واأكرث 
يف  وخمتلف  جديد  اأ�سلوب 

الكتابة.

ملن تقرئني عادة؟

اأنا جد متاأثرة بالكاتبة اجلزائرية 
قراأت  والتي  م�ستغامني  اأحالم 
اأثري  الروائية  ،كذلك  كتب   4 لها 
عبد اهلل الن�سمي  رواية »اأحببتك 
اأكرث مما ينبغي » و »فلتغفري« و 
»يف دي�سمرب تنتهي كل االأحالم« 
خولة حمدي  رواية  اإىل  ،اإ�سافة 
و«غربة   « اأنثى عربية  قلبي  »يف 
اليا�سمني«  ، كما اأنني جد �سغوفة 
البولي�سية  الروايات  بقراءة 
قراأت  والتي  كري�ستي  الأجاثا 
»جرمية  رواية   15 حوايل   لها 
ال�سفر«  »باجتاه  جمرم«  بال 
،«امراأة  االأخرية«  »الكاأ�ض   ،
املدفون«،  ،«الكنز  ماأزق«  يف 
»القاتل الربيء« ،و جربان خليل 
املنك�رضة«،   »االأجنحة   ، جربان 
لطفي  مل�سطفى  اأي�سا  وقراأت 
»ماجدولني«  املنفلوطي 
لويليام  وقراأت   ، و«العربات« 
لري«،  »امللك  رواية  �سك�سبري 
»احلب  حمفوظ  لنجيب  اإ�سافة 

والروائي  الهرم«   ه�سبة  فوق 
مع  »ذهب  مت�سيل  مارغريت 
باولو  ال�سهري  والروائي  الريح«، 
اأن  تقرر  »فريونيكا  رواية  كويلو 
واأي�سا  و«اخليميائي«  متوت« 
ال�سهري  الكولومبي  الروائي 
»مئة  ماركيز  غار�سيا  غابريال 

عام من العزلة«.

حديثينا عن فحوى 
باكورة اأعمالك 

»عربية و�ستبقى »؟

هو  و�ستبقى«  »عربية  كتاب 
جمموعة مقاالت معنونة تناولت 
يعي�سها  التي  املعاناة  جانب  يف 
�سجون  يف  الفل�سطيني  االأ�سري 
و�ستى  االإ�رضائيلي  االحتالل 
التي  والظلم  التعذيب  اأ�ساليب 
يلقاها من العدو،  حيث حتدثت  
اأي�سا عن براءة طفولة فل�سطني 
املحرومة وعن حقوق امل�سلوبة 
منهم  خا�سة  االأطفال  لهوؤالء 
الذين ولدوا يف ال�سجون ، ولقد 
عنوان  حتت  عنهم  مقالة  كتبت 
»وليد يوم العيد« ، و�سمل كتابي 
دور  عن   اأخرى   مقاالت  عدة 
املراأة الفل�سطينية و�سمودها مع 
�سعبها وبلدها ودورها يف الدفاع 
واالإ�سالمية  العربية  هويتها  عن 
النكبة  عن  حتدثت  بلدها  وكذا 
عنوان  حتت  لفل�سطني  ال�سبعني 
�سهداء  واأي�سا عن  عاما  �سبعون 
النكبة حتت عنوان �سهيد النكبة 
طرف  من  للعرب  ر�سالة  توجيه 
يف  اأ�سرية  عنوان  حتت  اأ�سرية 
زنزانة و اأخرى ر�سالة جعابي�ض 
اإ�سافة اإىل توجيه ر�سالة للرئي�ض 
عنوان  حتت  كافة  الروؤ�ساء  اأو 
 ،« الرئي�ض«،«عروبة  »�سيدي 
يوم  وليد  »جزائ�سطينية«،« 
العيد«، »مترد يا قلم«،« مقد�سية 
»عيد  متذكر«،  م�ض  الهوى«،« 
ذلك  »اإىل  حماكمة«،   ميالدك 
زنزانة«،«  يف  »اأ�سرية  االأ�سري«، 
احلرب  »نع�سق   ، عاما«  �سبعون 
احلرية«،  »حلم  ال�سالم«،  وناأيد 
اأنا  اآدم«،«  ابن  يا  حرا  »ع�ض 
بركع  ما  »فل�سطيني  الجئ«، 
»ق�سايانا  �سهيون«،  ابن  يا 
براءة  منكم  »بريء  مو�سمية«، 
»،«بني  يو�سف  دم  من  الذئب 
االأمل واالأمل«،«اأر�ض الوقائع وما 
ذهب  اأحالم«،«  اأ�سغاث  دونها 
احلرية«،«من  »تنف�ض  يعد«،  ومل 
»اخلنوع«،   ،« اللحد  اإىل  املهد 
�سالة  »بعد  اجلمعة«،  »�سباح 
تولد  اأن  �سيء  »اأجمل  الفجر«، 

عا�سقا« ، »عذرا« ...

كم دامت فرتة كتابتك 
لها؟

بداأت كتابة »عربية و�ستبقى » يف 
عن  توقفت  ثم  2017من  اأواخر 
كنت  الأين  8اأ�سهر  ملدة  الكتابة 
البكالوريا  �سهادة  على  مقبلة 
جناحي  بعد  ذلك  فوا�سلت 
فاأكملت جميع مقاالتي يف ظرف 

5اأ�سهر.

كيف كان تعاملك مع 
دار املثقف؟

االحرتام  غاية  يف  تعامل  كان 
بجزيل  اأتقدم  فاأنا  والتقدير 
الطاقم  جلميع  والعرفان  ال�سكر 
خا�سة  املثقف  بدار  العامل 
من�سوري،  �سمرية  املديرة 
متاألقة  دائما  دمت  لها  واأقول 

باحرتامك.

ماذا تعني لك الق�سية 
الفل�سطينية؟

يل  تعني  الفل�سطينية  الق�سية 
الكثري، فاأنا اأعتربها الق�سية االأم 
والهم االأكرب وال�سغل ال�ساغل قبل 
كل �سيء اأريدها اأن تلقن الأبنائنا 
وبناتنا تلقينا جيدا واأن نر�سعهم 
وحب  فل�سطني  حب  املهد  يف 
الدفاع عنها الأنها وديعتنا جميعا 
والوحدة  النخوة  نغر�ض  واأن 

العربية يف جيلنا القادم.

هل �ست�ساركني 
بـ«عربية و�ستبقى« يف 

معر�س اجلزائر الدويل 
للكتاب �سيال 24؟

اهلل  �ساء  اإن  �ساأ�سارك  نعم 
معر�ض  يف  و�ستبقى«  بـ«عربية 
اجلزائر الدويل للكتاب �سيال 24 
م�ساركتي  اإىل  اإ�سافة   ،2019 يف 
ب�سدد  اأنا  رواية  اأو  ثاين  بكتاب 

تاأليفها اأو ن�رضها.

 ما تقييمك لواقع النقد 
يف اجلزائر؟

يغلب  بناء  واقع  هو  يل  بالن�سبة 
على الواقع الهدام.

هل قدم جيل اليوم من 
ال�سباب املبدع اإ�سافة 

من خالل كتاباته 
النقدية؟

اليوم  النا�سئني  الكتاب  جل  اأرى 
لعبوا دورا كبريا يف ترقية النقد 
اإىل  اإ�سافة  اجلزائري  والفكر 
مت�ض  موا�سيع  يف  تخ�س�سهم 
اجلزائر  تعي�سه  الذي  الو�سع 
اجلزائري،  ال�سعب  ويعي�سه 
من  مبدعة  وبداية  اإ�رضاقة  نعم 
الفر�سة  اأن  اأرى  كما  �سبابنا، 
اأ�سباه  بني  الفئة  لبع�ض  تتح  مل 

الكتاب.

هل كانت املدر�سة 
اجلزائرية اأر�سية 

خ�سبة لتفجري 
طاقاتك الإبداعية؟ 

اجلزائرية  املدر�سة  كانت  نعم 
فلقد  الكتابة  اإىل  يل  دافع  اأكرب 
موهبتي  تنمية  يف  �ساهمت 
الذي  الرتبوي  الطاقم  خا�سة 
الكتابة  موهبة  ومنى  دعمي 
داخلي خا�سة يف مرحلة الثانوي 
فلقد كان الأ�ستاذة االأدب العربي 
يف  كبري  دور  هيام«  اهلل  »معط 
دفعي نحو التميز والدخول لهذا 

العامل.

فيم تتمثل م�ساريع 
امل�ستقبلية يف جمال 

الإبداع؟ 

متنوعة  امل�ستقبلية  م�ساريعي 
الرواية  بني  التاأليف  جمال  يف 
واخلاطرة اإ�سافة اإىل جمموعات 
ب�سدد  فاأنا  وبالتايل  ق�س�سية، 
عنوان  حتت  الثاين  كتابي  ن�رض 
»حال اأممنا العربية« اإ�سافة اإىل 
تاأليف كتاب عن مر�سى ال�رضطان 
»اأنهكتني  والذي �سيحمل عنوان 
مل  ورواية  الكيماوي«  جرعة 

ال�سوء  ت�سلط  والتي  بعد  تعنون 
وما   24 �سن  يف  �ساب  حياة  عن 
الطفولة  من  جتارب  من  خا�ض 
حتى املراهقة، اإ�سافة خلواطر 
بعنوان »يبقى االأمل قائما لتكون 

الب�سمة عنوانا لالإن�سانية«.

ماهي الر�سالة التي 
توجهينها ل�سباب 

اليوم؟ 

�ساب  كل  يجعل  اأن  هي  ر�سالتي 
لنف�سه كلمة »اأنا »لي�ض غرورا واإمنا 
»ال  اليوم  ل�سباب  خطابي  اإجنازا 
يكون  اأن  كان  ظرف  الأي  ت�ست�سلم 
�سعيدا  كن  وبني حلمك  بينك  عائقا 
يف عاملك اخلا�ض بعيدا عن م�ساكل 
،اإىل  تنتهي  ال  فامل�ساكل  املجتمع 
متى �ستكون حزينا اإىل متى �ستنتظر 
من يجعلك �سعيدا ، كن اأكرث واقعية 
ال توجد حياة وردية و�سوداء ،واإمنا 
مفتاح  اأنت  بينهما  مزيج  هناك 
عن  امل�سوؤول  اأنت  املقفل  بابك 
اإال  ماهي  فحياتنا  بنف�سك  نف�سك 
نتاج الأفكارنا غري اأفكارك لالأف�سل 
لغد  يوم  كل  اأمل  بزرع  ،اأن�سحك 
اأف�سل ،ال تندم على �سيء م�سى بل 
تعلم منه در�سا جيدا كان اأ�ستاذه اأنت 
 ، اخلا�سة  بلم�ساتك  اأزهر حياتك   ،
�ست�سل  وحتما  هدفا  لنف�سك  اجعل 
اأمل  جرعة  فقط  ملبتغاك،  يوما 

تكفيك خلو�ض كل املعيقات.

 كلمة اأخرية لقرائك 
الأعزاء وجريدة 

»الو�سط«؟

م�رضفة  جنمة  اأكون  اأن  اأمتنى 
لواليتي خن�سلة اأو باالأحرى بلدي 
ككل واأن اأكون عند ح�سن ظن كل 
قراء كتابي واأرجو اأن يكون النقد 
بناء ال هداما واأن ندفع مواهبنا 
نحو التميز وال�سطوع دائما، كما 
اأتقدم بجزيل ال�سكر اإىل جريدة 
احلوار  هذا  على  »الو�سط«   
بفتحها  معروفة  فهي  ال�سيق   

املجال لكل املبدعني .
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عملية زراعة مطورة تنقذ اآالف املر�صى من اآالم البطن املزمنة!
جديدة  تكنولوجيا  باحثون  طور 
حول  �صغرية  غ�صاريف  لزراعة 
الفقري،  العمود  يف  الأع�صاب 
ميكن اأن ت�صاعد الآلف من النا�س 
البطن  اآلم  حدة  تخفيف  على 
للتهاب  املرافقة  امل�صتع�صية 

البنكريا�س املزمن.
ياأتي  ويجري اختبار اجلهاز الذي 
 30 على  الثقاب،  علبة  بحجم 
الوطنية  ال�صحة  اإدارة  يف  مري�صا 
يقلل  اأن  ميكن  حيث  الربيطانية، 
تخفيف  الأدوية  ا�صتخدام  من 
املورفني،  مثل  القوية،  الآلم 
مهدئا  للمر�صى  الباحثون  وقدم 
قبل  مو�صعي،  خمدر  جانب  اإىل 
يف  �صغري  كهربائي  قطب  زراعة 
�صغري،  �صق  خالل  من  الظهر 
الفقري.  العمود  من  بالقرب  يقع 
من  رفيع  �صلك  بربط  قاموا  ثم 
تنظيم  جهاز  ي�صبه  مبولد  القطب 
�رضبات القلب، مزروع يف الأرداف 

اأو جدار ال�صدر اأو البطن.
ق�صرية  موجات  املولد  ويوفر 
متبوعة  الكهربائي،  التحفيز  من 
الراحة،  من  ق�صرية  بفرتات 
فيها  تنقل  التي  نف�صها  بالطريقة 
الكهربائية،  الإ�صارات  الأع�صاب 
تنتقل  التي  الأمل  اإ�صارات  لوقف 
ويعتقد  الدماغ  اإىل  البطن  من 
التي  التكنولوجيا  اأن  الباحثون 
تعمل بالبطارية ويطلق عليها ا�صم 

»حتفيز احلبل ال�صوكي«، ميكن اأن 
من  يتعافون  الذين  اأولئك  تفيد 
اجلراحة، وكذلك الأمهات اللواتي 

خ�صعن للولدة القي�رضية.
يف  الأع�صاب  اأخ�صائيو  وقال 
الذين  كندا،  و�صرتن،  جامعة 
املر�صى  على  الزراعة  اختربوا 
مزمنة  اآلم  من  يعانون  الذين 
التقنية  اإن  والبطن،  احلو�س  يف 
املورفني  كمية  تقلل من  اجلديدة 
جميع  قبل  من  تناولها  املطلوب 
جامعة  علماء  ووجد  املر�صى، 
بعد درا�صة  الأمريكية،  جيفر�صون 

حالة اأكرث من 5 اآلف من املر�صى 
يف  مزمنة  اآلم  من  يعانون  الذين 
منهم   %93 اأن  وال�صاق،  الظهر 
خف�صوا جرعة املورفني املطلوبة 
العمود  غ�صاريف  زراعة  عند 

الفقري.
غاني�صان  الدكتور  ويقول 
طب  ا�صت�صاري  بارانيدهاران، 
الأمل يف م�صت�صفى ليدز التعليمي، 
التهاب  حملة  يقود  والذي 
جهاز  مبثابة  »اإنه  البنكريا�س: 
تنظيم �رضبات القلب، حيث ميكن 
مرتبط  اأمل  اأي  معاجلة  للجهاز 

اإىل  الثديني  اأ�صفل  من  بالأع�صاب 
منطقة احلو�س«.

التي  التجربة،  هذه  وتهدف 
 ،2019 دي�صمرب  حتى  �صت�صتمر 
اإىل م�صاعدة املر�صى على تقليل 
تقل  ل  بن�صبة  املورفني  ا�صتخدام 

عن %50.
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن البنكريا�س 
املعدة  خلف  تقع  كبرية  غدة  هو 
يف اجلزء العلوي من البطن، تنتج 
الهرمونات املختلفة، مبا يف ذلك 
كيفية  يتحكم يف  الذي  الإن�صولني، 

ا�صتخدام اجل�صم لل�صكر.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات

�صمادة »كهربائية« ت�صرع �صفاء اجلروح!

ال�صوء  الأوروبي  الحتاد  اأعطى 
الوقاية  يوؤمن  جديد  لدواء  الأخ�رض 
من نوبات ال�صداع الن�صفي )ال�صقيقة( 
اإرنوماب  الدواء  ت�صويق  الآن  وميكن 
التجاري  )ال�صم   erenumab
من  للوقاية  دواء  كاأول   )®  Aimovig
نوبات ال�صداع الن�صفي، والذي طورته 
 .  Novartis نوفارتي�س  خمتربات 
املتحدة  الوليات  اأجازت  اأن  وبعد 
ال�صهر  البالد  يف  الدواء  هذا  ت�صويق 
قبل  �صوي�رضا  وتبعتها  املا�صي، 
الحتاد  بلدان  وافقت  اأ�صبوعني، 
العالج  هذا  ت�صويق  على  الأوروبي 
نوبات  من  يعانون  الذين  للمر�صى 
ال�صهر  يف  مرات   4 الن�صفي  ال�صداع 

على الأقل.
 erenumab( اإرنوماب  الدواء  يقدم 
جديداً  اأ�صلوباً   ®  - )Aimovig
متاماً يف عالج ال�صداع الن�صفي حيث 

ال�صريوتونني  نظام  ي�صتهدف  ل  اأنه 
اأو   ،  triptans تربتان  اأدوية  مثل 
ergotamineولكنه  اإرغوتامني 
البيبتيدات  م�صتقبالت  �صد  موّجه 
 .)CGRP( ذات ال�صلة بالكال�صيتونني
الدواء  فاإن  العملية  هذه  ولتب�صيط 
يحجب م�صتقبالت الأمل التي يفرت�س 
ال�صداع  اأمل  تن�صيط  يف  تنخرط  اأنها 

الن�صفي.
ن�صف  فاإَنّ  ال�رضيرية،  التجارب  خالل 
عدد املر�صى البالغ 2600 مري�س ممن 
الن�صفي  ال�صداع  نوبات  من  يعانون 
العر�صي بفرتة تطول من 4 اإىل 14 يوماً 
يف ال�صهر وممن اأخذوا عالج اإرنوماب، 
الن�صفي  ال�صداع  اأيام  عدد  انخف�س 
اأو اأكرث.  الذي يعانون منه اإىل الن�صف 
لل�صخ�س  ميكن  الوقائي  العالج  وهذا 
اأن ياأخذه بنف�صه يف البيت مرة واحدة 

يف ال�صهر با�صتخدام قلم احلقنة.

تو�صلت درا�صة حديثة اإىل اأن �صمادة مطورة تولد تيارا كهربائيا لطيفا، 
ميكن اأن ت�صاعد على �صفاء اجلروح ب�صورة اأ�رضع بنحو 4 مرات وقام باحثو 

جامعة »Wisconsin-Madison« بتجربة اجلهاز الإلكرتوين على �صدور 
فئران عانت من جروح على ظهورها.

ومع كل نف�س للفئران، يتم توليد نب�صة كهربائية �صاهمت يف ت�رضيع عملية 
ال�صفاء، حيث تدفقت خاليا �صفاء اجللد، املعروفة با�صم اخلاليا الليفية، 

اإىل املنطقة امل�صابة، والتي �صجعت اإنتاج الكولجني وخاليا اجللد اجلديدة 
ومت التعرف على التحفيز الكهربائي كمعزز للتئام اجلروح لأول مرة يف 

ال�صتينيات، للحد من التورم وزيادة تدفق الدم وحتفيز منو الأن�صجة اجلديدة 
وبعد اإن�صاء النطاق الإلكرتوين الذاتي، اختربه الباحثون على جمموعات 

من الفئران، تعاين من جروح تبلغ 1 �صم على ظهورها. وبعد يومني، �صفيت 
الفئران مع اإغالق »كامل« للجرح يف غ�صون 3 اأيام وجتدر الإ�صارة اإىل اأن 

انخفا�س م�صتوى الكهرباء املولدة، يعني اأن القوار�س مل تظهر اأي عالمات 
على الأمل اأو عدم الراحة. 

طرق �صهلة لتخفيف 
التوتر اأثناء احلمل

   
بينما يتنامى ارتباطك باجلنني خالل اأ�صهر احلمل واأنت 
تنتظرين اللحظة التي حتملينه فيها بني يديك، احر�صي 

األ تتداخل مع هذه الرابطة م�صاعر التوتر. متاعب 
احلمل عديدة، وكلما كرب بطنك تزداد ال�صغوط، وميكن 

اأن يت�صبب التوتر يف زيادة املخاطر ال�صحية. لذلك، 
اتبعي الإجراءات التالية لتخفيف التوتر واأنت حامل:

يخّفف التدليك )امل�صاج( توتر الع�صالت ويخف�س م�صتوى 
هرمون الكورتيزول يف اجل�صم * تناويل اخل�رضوات 

الورقية والفواكه زاهية الألوان واللنب )الزبادي( واحلليب، 
واحر�صي على التوازن الغذائي والبتعاد عن الأطعمة 

غري ال�صحية.
* النوم �صاعات كافية اأف�صل و�صيلة خلف�س التوتر 

وتخفيف ال�صغوط.
* احلركة والتمارين والن�صاط البدين و�صيلة رائعة للتغلّب 
على التوتر واأنت حامل. كما ت�صاعد متارين اليوغا على 

حت�صني احلالة املزاجية.
* التاأمل و�صماع املو�صيقى الهادئة التي ت�صاعد على 

ال�صرتخاء.
* يخّفف التدليك )امل�صاج( توتر الع�صالت ويخف�س 

م�صتوى هرمون الكورتيزول يف اجل�صم.
* عندما ت�صعرين بزيادة ال�صغوط والتوتر خذي حماماً 

دافئاً.
* ابتعدي عن الأحاديث التي تثري اأي نوع من امل�صاعر 

ال�صلبية خالل فرتة احلمل.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص

 االنتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�صتخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�صة لالإ�صابة 
با�صطراب نق�س النتباه/ فرط الن�صاط )ADHD( خالل 

العامني املقبلني.
ل تثبت النتائج اأن و�صائل الإعالم الرقمية هي امل�صوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبالغ املراهقني عن اأعرا�س ا�صطراب نق�س 

النتباه/ فرط الن�صاط، مثل:
دخل الأ�رضة ما اإذا كان الأطفال يعانون من اأعرا�س الكتئاب

التدخني
ا�صتخدام املخدرات �رضب الكحول

مل يكن من ال�صهل قيا�س مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�س املراهقني الذين مل ي�صتخدموا هواتفهم با�صتمرار 
لديهم قواعد �صارمة يف املنزل اأو اأن الأباء ي�صجعون اأطفالهم 

على القيام بن�صاط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�صائل 
الرقمية الأخرى ب�صبب اإمكانية التوا�صل امل�صتمر وامل�صاركة 

امل�صتمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�صاكل يف ال�صرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�صبب اعتيادهم على التحفيز امل�صتمر. بالإ�صافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�صتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�س عندما يحني الوقت للرتكيز على �صيء واحد فقط.
ا�صتملت الدرا�صة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�س 
الثانوية مل يكونوا م�صخ�صني با�صطراب نق�س النتباه/ فرط 
الن�صاط يف البداية، واأكمل الطالب ا�صتبيانات كل �صتة اأ�صهر 
ملدة عامني ت�صاأل عن اأي اأعرا�س ا�صطراب نق�س النتباه/ 

فرط الن�صاط.
وجدت الدرا�صة اأنه لكل ن�صاط رقمي اإ�صايف ميار�صه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتمالت الإ�صابة باأعرا�س ا�صطراب نق�س 

النتباه/ فرط الن�صاط ترتفع بن�صبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�صخي�س ا�صطراب فرط احلركة ونق�س 
النتباه ب�صكل ر�صمي؛ بل قد �صاألوا فقط عن الأعرا�س. من 
املحتمل اأن بع�س م�صكالت الأطفال تعك�س م�صكالت اأخرى 

غري ا�صطراب نق�س النتباه/ فرط الن�صاط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�صبب الن�صغال باجلهاز.
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من �سفات �سخ�سّية �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم

العدل

كرمي،  وخلق  عظيمة  �صفة  العدل 
قلوب  يف  واملحبة  الأمل  تبعث 
يخيف  اأّنه  كما  املظلومني، 
الأمور  العدل  فيعيد  الظاملني، 
اإىل  احلقوق  وتعود  موا�صعها،  اإىل 
من  العظماء  خلق  وهو  اأ�صحابها، 
واأعظمهم  وال�صاحلني،  الأنبياء 
حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، فكان 
له،  مالزمة  جليلة  �صفة  العدل 
فكان عدلاً مع ربه ونف�صه والنا�س، 
اأو  بعيد،  اأو  قريب  بني  يفرق  فال 
اأو  خمالف،  اأو  عدو،  اأو  �صديق، 
واإن  العدل  يرتك  ل  وكان  موافق، 
فيخطئ  حقه،  يف  النا�س  اأخطاأ 
بعدله،  في�صتمر  حقه  يف  النا�س 
بالعدل،  وياأمر  وي�صفح  ويعفو 
يف  له  مالزمااً  كان  عدله  اأّن  كما 
املتاعب  فيتحمل  وترحاله،  حله 
اأ�رسته  ويف  كاأ�صحابه،  وامل�صاق 
ياأمر  كان  كما  زوجاته،  بني 
واملوازنة،]٢[  بالعدل  اأ�صحابه 
و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قال  وقد 
اأنََّك  بلََغني  عمرٍو!  بَن  عبَداهللِ  )يا 

فال  الليَل.  وتقوُم  النهاِر  ت�صوُم 
ا.  حظاً علَيَْك  �َصِدَك  ِلَ فاإَِنّ  تفعْل. 
ِلَزْوِجَك  واإَِنّ  ا.  حَظّ عليَك  وِلَعيِنَك 

ا(. عليَك حظاًّ

ال�سدق

كان الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم 
اأو  جادااً  كذبااً  يتكلم  ل  �صادقااً 
و�صدق،  حٌق  كالمه  وكل  مازحااً، 
ونهى عنه، وهو  الكذب  وقد حّرم 
اهلل  حماه  اإذ  الكذب،  عن  مع�صوم 
من هذا اخللق الذميم، فاأ�صلح اهلل 
نطقه و�صدد لفظه، وهو الذي جاء 
فكل  به،  و�صّدق  اهلل  من  بال�صدق 
و�صنته �صدق،  كالمه �صدق وحق، 
كان  وقد  �صدق،  ور�صاه  وغ�صبه 
والنا�س،  ونف�صه  ربه  مع  ا  �صادقاً
فهو �صادق يف يف ح�رسه و�صفره، 
وعهوده ومواثيقه، و�صلحه وحربه، 
واإقامته،  وحلّه  زر�صائله،  وق�صهه 
عليه  ينق�س  فلم  ودرايته،  وروايته 
ال�صالة وال�صالم على ر�صالته التي 
كاملة،  فاأداها  حرفااً  بتبليغها  اأمر 
َل  وذلك م�صداقااً لقوله تعاىل: )ِليَ�ْصاأَ

ْدِقِهْم(. اِدِقنَي َعْن �صِ ال�صَّ

الرفق

كان الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم 
لنّي الانب، لطيفااً يف قوله وفعله، 
وتاركااً  واللطف،  بال�صهل  ا  اآخذاً
الرفق  فيُدخل  والتعنيف،  لل�صدة 
يف التعامل مع النف�س واأهل البيت، 
وال�صائلني،  والريان،  والأقارب، 
تعليم  يف  اأي�صااً  ا  رفيقاً وكان 
باملعروف  الأمر  ويف  الاهلني، 
العا�صي  ومع  املنكر،  عن  والنهي 
يف  الكفار  مع  ورفيقااً  التائب، 
الأذى،  في�صرب على  معهم،  تعامله 
ا بالنا�س يف العبادات، ويرفق  ورفيقاً
مع نف�صه يف التطوع في�صمل كافة 
عليه  كان  وقد  وال�صوؤون،  الأحوال 
ال�صالم كثري الرفق ي�صع الأمور يف 
ويهدي  ال�صلوك،  ويقوم  موا�صعها 
ال�صالة  عليه  اأكرث  وقد  احلق،  اإىل 
ومدحه،  الرفق  ذكر  من  وال�صالم 
وال�صالم:  ال�صالة  عليه  قال  وقد 
يحُبّ  رفيٌق  اهللَ  اإَنّ  عائ�صُة!  )يا 
ل  ما  فِق  الِرّ على  ويُعطي  فَق.  الِرّ

ما ظنك باثنني �هلل ثالثهما
هل كان ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم 
- م�صطرااً للتعر�س لكل تلك املخاطر؟ 
اأمل يكن ربه - �صبحانه - قادرااً على اأن 

ينقله اإىل املدينة نقالاً مبا�رسااً كما حدث 
يف رحلة الإ�رساء واملعراج؟ مِلَ كانت 

الهجرة اإذن، وما الهدف والر�صالة التي 
تبعثها اإىل اأمة امل�صلمني �َصلَِفهم وَخلَِفهم؟ 

ندرك تلك الر�صالة وهذا الهدف من 
املواقف املختلفة يف الهجرة: عندما 

تتبعت قري�س ر�صول اهلل و�صاحبه اأبا بكر 
َحّتى انتََهوا اإىَل بَاِب الَغار َفَوَقُفوا َعلَيِه. 
َفَقاَل اأَبُو بَكٍر، يَا َر�ُصوَل اهلّلِ لَو اأَّن اأََحَدُهم 
نََظَر اإىَل َما َتَت َقَدَميِه لأَب�رَسَنَا. َفَقاَل 
َما َظّنك ِباثننَِي اهلّلُ ثَاِلثُُهَما؟ ل َتَزن اإّن 

اهلّلَ َمَعنَا.
لو تاأملنا هذا املوقف لأدركنا معنىاً 
�صاميااً ينبع من اأ�صل عقيدة امل�صلم 

واإميانه باهلل.. الواحد.. القادر.. املالك.. 
الذي يقول لل�صئ كن فيكون... ذلك 

املعنى هو الثقة باهلل وح�صن الظن به 
والتوكل عليه - �صبحانه -... مع العمل 

والأخذ باأ�صباب النجاح. يقول - �صبحانه 
وتعاىل- يف حديٍث، قد�صي: اأنا عند ظن 
عبدي بي، واأنا معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين 

يف نف�صه ذكرته يف نف�صي، واإن ذكرين 
يف ملٍئ، ذكرته يف ملٍئ، خرٍي، منهم، واإن 
تقرب اإيّل �صربااً تقربت اإليه ذراعااً، واإن 
تقرب اإيّل ذراعااً تقربت اإليه باعااً، واإن 

اأتاين مي�صي اأتيته هرولة. ماذا كانت نتيجة 
هذا التوكل: لقد اأعمى اهلل عنه عيون 

امل�رسكني عند خروجه من بينهم، بل ونرث 
على روؤ�صهم الرتاب.. وحجب اأب�صارهم 
عنه عند الغار.. واحلمامة والعنكبوت.. 
وق�صة �رساقة بن مالك.. و.... }و من 
يتوكل على اهلل فهو ح�صبه * اإن اهلل بالغ 

اأمره{.  

�لنبي �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم مع�سوم يف �أقو�له و �أفعاله و�إقر�ره
مع�صوم  وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي 
مبفرده، مع�صوم يف اأقواله، ويف اأفعاله، 
وجل  عز  اهلل  اأمرنا  وقد  اإقراره،  ويف 
من خالل القراآن الكرمي اأن ناأخذ منه 
نهانا،  عنه  عما  ننتهي  واأن  اآتانا،  ما 
وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي  فمتابعة 

يف اأقواله ويف اأفعاله ويف اإقراره واجب 
عيني على كل م�صلم، لأنه القدوة، ولأنه 
املثل، ولأنه ميثل الكمال الب�رسي، ولأن 
اهلل عز وجل بعثه هاديااً لكل الأمم من 

دون ا�صتثناء بل هو رحمة للعاملني.
الإ�صالمي  العامل  يعانيه  ما  كل  اإن  بل 

بعد  ب�صبب  وتفرق  �صعف  من  اليوم 
النبي  �صنة  تطبيق  عن  امل�صلمني 
العملية،  ب�صنته  القتداء  وعن  القولية، 
 ُ اهلَلّ َكاَن  )َوَما  تعاىل:   قوله  والدليل 
الأنفال  ]�صورة  ِفيِهْم(   َواأَنَْت  بَُهْم  ِليَُعِذّ

الآية: 33[

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�صان اإىل بع�س امل�صطلحات �صمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 
الفطرة معروفااً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رسة من 

الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، الإن�صان له فطرة �صليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة ابتداءاً من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�صيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �صيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�صان معروفااً، و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكرااً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقااً تامااً 

الدليل:
ا ﴾  ) �صورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفااً ينقلب على فطرتك: يِن َحِنيفاً ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ ا ِفْطَرَة اهلَلّ يِن َحِنيفاً ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف الأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف الأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثااً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعني، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب املتوا�صعني، وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�س ثالثااً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�س الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جدااً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم 
و�صطي.
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 حممد حماقي ي�شتعر�س
 موهبته الفنية اجلديدة

�شارك النجم حممد حماقي جمهوره، عرب ح�شابه 
الر�شمي على “اإن�شتقرام”، مبقطع فيديو من 

داخل اإحدى حفالته الغنائية ك�شف من خالله عن 
موهبة فنية جديدة له، وهي العزف على اآلة االإيقاع 

“الدرامز”. وظهر “حماقي”، خالل املقطع وهو يقوم 
بالعزف على “الدرامز”، اأثناء تقدمي اأغنيته ال�شهرية 

“داري” التي حققت جناحات كبريه وقت طرحها 
باالأ�شواق، واأظهر املقطع اأي�شا تفاعل الكثريين من 
جمهور احلفل معه، واأ�شاد بطريقة عزفه الكثري من 

متابعيه الذين اأكدوا اأنه فنان من طراز رفيع.
ي�شار اإالآ اأن “حماقي”، انتهى منذ عدة اأ�شهر من 

الكور�ش التمثيلي الذي كان يتلقاه ا�شتعداًدا لبدء اأول 
اأعماله التمثيلية، ومن املفرت�ش اأن يبداأ التح�شري 

الفعلي للعمل الذي من املتوقع البدء يف ت�شويره مطلع 
العام املقبل. وانتهى “حماقي”، من ت�شجيل كافة اأغاين 
األبومه اجلديد والذي ي�شم 15 اأغنية يعود من خاللهما 
اإىل جمهوره بعد غياب 3 اأعوام منذ طرح اآخر األبوماته 
“عمره ما يغيب”، الذي حقق جناحا كبريا، ويتعاون فيه 

مع عدد من ال�شعراء وامللحنني واملوزعني من بينهم 
رم�شان حممد، وبهاء الدين حممد، وخالد عز، واأمري 
طعيمة، ومتيم، وتوما، واأحمد اإبراهيم، واأمين بهجت 
قمر، وحممد يحيى، وخالد عز، واإيهاب عبدالواحد، 

واأحمد �شالح ح�شني، ونادر حمدي.

النجم دي نريو مبراك�س: »ترامب«.. الدور الذي لن األعبه اأبدا

عمرو يو�شف :لن اأ�شارك يف دراما رم�شان 2019

اأخريا اقتنع روبرت دي نريو النجم ال�سينمائي املخ�سرم -الذي يجمع النقاد وع�ساق ال�سينما على اأنه اأحد اأف�سل املمثلني عرب تاريخ 
ال�سينما- باأنه عاجز عن اأداء دور بعينه »ترامب«، ذلك اأن بطل »�سائق التاك�سي« و«الثور الهائج« و«العراب« )اجلزء الثاين( اعرتف على 

هام�س تكرميه يف مراك�س املغربية باأن دور الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب هو الدور الوحيد الذي ل ميكن اأن ميثله اأبدا.

على  م�شتغربا  االأمر  يبدو  قد 
اأدى  �شوء م�شرية دي نريو الذي 
بذات  اأبدع  لكنه  اخلري،  اأدوار 
�شخ�شيات  تقم�ش  يف  القدر 
�رشيرة يدفعها اإىل حدود ق�شوى 
�رشيحة  فعل  بردود  عابئ  غري 

من اجلمهور.
الت�شاوؤل  على  املمثل  ويرد 
ال�شخ�شيات  كل  »مع  بو�شوح 
اأ�شتطيع  منها-  ال�رشيرة  -حتى 
معها  تعاطف  نقطة  على  العثور 
مع  اإن�شانيتها،  ي�شنع  �شيء  على 

ترامب ال اأ�شتطيع«.
نريو  دي  يوا�شل  دعابة  وبروح 
مع  االأحد  اليوم  لقائه  خالل 
اأين  تعتقدوا  »ال  قائال  ال�شحافة 
يوم  كل  اأحاول  بلى،  اأحاول،  ال 
العثور على نقطة تعاطف اإن�شاين 

مع ترامب بدون جدوى«.
املخرج  دربه  رفيق  اأن  واحلال 
ي�شتعيد  �شكور�شيزي  مارتن 
واإن�شانية  فنية  �شداقة  م�شار 
خاللها  لعب  عاما   45 بلغت 
االختالالت  اأنواع  كل  نريو  دي 
كان  لقد  ومتكن،  بتاألق  النف�شية 
االإن�شان  اإىل  امل�شاهد  يجذب 

الذي ي�شكن الوح�ش.
النجم  �شنعها  ا�شتثنائية  اأم�شية 
ال�شينمائي االأمريكي روبرت دي 
اأم�ش  م�شاء  يت�شلم  وهو  نريو 
املخرج  دربه  رفيق  من  ال�شبت 
النجمة  �شكور�شيزي  مارتن 
مراك�ش  ملهرجان  الذهبية 
مل�شار  تكرميا  للفيلم  الدويل 
المع يوا�شله املمثل الذي هاجم 
التي  املت�شددة  القومية  النزعة 
يف  املتحدة،  الواليات  ت�شهدها 
اإ�شارة اإىل ال�شخ�شية التي ينبذها 
علنا الرئي�ش دونالد ترامب، فعل 
الر�شالة  لكن  اأكرب،  بتهذيب  ذلك 

و�شلت.
من  موؤثر  ا�شتقبال  غمار  ويف 
الذين  والنجوم  ال�شيوف  قبل 
ق�رش  داخل  م�شفقني  وقفوا 
بدا  مراك�ش  يف  املوؤمترات 
بالن�شبة  التمثيل  فن  اأيقونة 
الأجيال من الفنانني وع�شاق الفن 
ال�شابع اأكرث انزياحا نحو تكري�ش 
االإن�شانية  قيم  باإعالء  االلتزام 
بنزعة  منددا  الثقايف،  والتنوع 
الواليات  جتتاح  متع�شبة  قومية 
املتحدة �شدا على تركيبة �شعب 

متعدد الثقافات واالأعراق.
»بوب«-  قال  -كما  النزعة  هذه 
الذي  ال�شينما  كنه  تناق�ش 
من  جئنا  -الذي  نحن  »يجعلنا 
نلتئم  العامل-  بلدان  خمتلف 

مل�شاهدة اأفالم من 29 دولة«.
رئا�شة  ترامب  اعتالء  ومنذ 
نريو  دي  خرج  العظمى  القوة 
�شورة  عن  الدفاع  �شدارة  اإىل 
واملت�شاحمة  املفتوحة  اأمريكا 
االأجانب  معاداة  �شيا�شات  �شد 
واإغالق احلدود اأمام املهاجرين 
املهددة  الع�شكرية  والنزعة 
اعتنقتها  التي  العاملي  لل�شالم 

اإدارة الرئي�ش االأمريكي.
اكت�شف جمهور مراك�ش و�شيوف 
لروبرت  اآخر  وجها  املهرجان 
عرف  طاملا  الذي  نريو  دي 
بخجله ال�شديد وحتفظه وحديثه 
النجم  واأم�شى  املقت�شب، 
اأكرث من ع�رشين دقيقة  العاملي 
يتنقل بني �شفوف احل�شود  وهو 
مدخل  عند  ا�شطفت  التي 
جمهورا  م�شافحا  املهرجان 
ملتقطا  خمتلفة،  �رشائح  من 
ن�شاأت  �شباب  مع  �شيلفيات«   «

ال�شينمائية  امل�شاهدة  ثقافة 
 « وموقعا  اأعماله،  عرب  لديهم 
اأوتوغرافات« برحابة �شدر اأثنى 

عليها اجلميع.
ق�رش  يف  املدعوون  كان 
امل�شهد  يتابعون  املوؤمترات 
الكربى،  ال�شا�شة  عرب  اخلارجي 
ي�شتعجلون  املنظمون  بدا  حيث 
الربوتوكول ال�شطحاب النجم اإىل 
مقر احتفالية اعتربها املتابعون 

حلظات  اأقوى  من  واحدة 
عام  تاأ�شي�شه  منذ  املهرجان 
ف�شل  الكبري  ال�شيف  كاأن   2001
على  التلقائي  االإن�شاين  الدفء 
يعرف  التي  الر�شمية  الرتتيبات 

عنه �شعوره باحلرج اإزاءها.
للنجم  االإن�شانية  احل�شا�شية 
العاملي بلغت مداها حني تهدج 
مغالبا  لثوان  وتوقف  �شوته 
دموعه وهو ي�شتعيد ق�شة عالقته 

الذي  �شكور�شيزي  دربه  برفيق 
خالدة  روائع  �رشاكتهما  اأثمرت 
يف تاريخ ال�شينما. وبتوا�شع مثري 
على  تعرفه  اأن  روبرت  اعترب 
�شكور�شيزي من النعم التي حظي 
�شكور�شيزي  اأما  حياته،  يف  بها 
فك�شف �رش توا�شل هذه ال�رشاكة 
التي يج�شدها اآخر عمل م�شرتك 
يف فيلم »الرجل االإيرلندي« وهو 

الثقة املطلقة.

اأ�شبوع الفيلم الرو�شي يف لندن يقلد الفائزين جائزة »اأحادي القرن الذهبي«

ي�شارك  لن  اإنه  يو�شف،  عمرو  قال 
يف دراما رم�شان 2019، لرغبته يف 
الراحة بعد م�شل�شله االأخري »طايع«، 

الذي ُعر�ش يف رم�شان املا�شي.
واأ�شاف يو�شف، اأنه تعر�ش الإرهاق 
ظروف  ب�شبب  »طايع«،  يف  بالغ 
اإ�شافًة  �شعبة،  اأماكن  يف  ت�شويره 
اإيل �شعوبة التجربة من كل جوانبها، 
كانت  »طايع«  �شخ�شية  اأن  خا�شًة 

دور  يج�شد  مل  الأنه  عليه،  جديدة 
اأعماله،  �شابق  يف  �شعيدي  �شاب 
م�شاريع   3 بـ  اأنه مرتبط  اإىل  والفتاً 

�شينمائية حالياً.
عمرو  »طايع«  بطولة  يف  وي�شارك 
و�شهري  مبارك،  و�شبا  عبداجلليل، 
املر�شدي، واأحمد عبداهلل حممود، 
من  وكوكبة  علي،  حممد  و�شلوي 

النجوم، من اإخراج عمرو �شالمة.

فاز الفيلم الرو�شي »كيف نقل فيتكا ت�شي�شنوك ليوخا �شتري اإىل بيت 
العجزة«، بجائزة »اأحادي القرن الذهبي« يف اإطار اأ�شبوع الفيلم 

ال�شينمائي الرو�شية يف لندن.
وح�شد نف�ش الفيلم، للمخرج األك�شاندر خانتا، جائزة اأف�شل 

�شيناريو، وحاز بطل الفيلم املمثل يفغيني تكات�شوك جائزة اأف�شل 
ممثل.

كما اختارت جلنة التحكيم الدولية برئا�شة املمثل واملخرج 
واملنتج الربيطاين، بريان كوك�ش، الفيلم االإ�شباين الكوبي، »�شريخيو 

و�شريغي« ملخرجه اإيرن�شت داران�ش كاأف�شل فيلم اأجنبي متعلق 
برو�شيا. وذهبت جائزة اأف�شل فيلم وثائقي اأجنبي لفيلم »حرب 

القنا�شة« الأولغا �شيخرت، اأما جائزة اأف�شل فيلم ق�شري، فكانت من 
ن�شيب فيلم »عالمة« �شفيتالنا �شامو�شينا.

وفازت بجائزة اأف�شل ممثلة الفنانة اإيرينا �شتار�شينباوم، عن دورها 
يف فيلم »ال�شيف« للمخرج، كرييل �شرييربينيكوف.

وقد �شارك يف مهرجان اأ�شبوع الفيلم الرو�شي ال�شنوي الثالث اأكرث 
من 50 فيلما، عر�شت يف 4 مدن رئي�شية: لندن واإدينورغ وكامربيدج 

واأك�شفورد.
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اجلديدة  2020 �سوبرا  تويوتا  على  نظرة  اأول 

تويوتا  عن  الك�شف  مقرر  كان 
يف  كلياً  اجلديدة   2020 �شوبرا 
لل�شيارات  ديرتويت  معر�ض 
اإىل  ننتظر  لن  اأننا  اإال   ،2019
للتو  ظهرت  حيث  الوقت  ذلك 
ت�رسبت  ال�شورة  االإنرتنت،  على 
 SupraMKV منتديات  عرب 

الريا�شية  ال�شيارة  تك�شف  حيث 
قبل  وذلك  املنتظرة،  اليابانية 

اإنزالها من �شاحنة نقل.
 2020 �شوبرا  كون  الوا�شح  من 
 1-FT عرب  مقدمتها  م�شتوحاة 
االختبارية وهذا ما اأكدت تويوتا 
حيث  به  القيام  نيتها  �شابقاً 

امل�شابيح  ت�شميم  يف  ذلك  يربز 
مع  املدبب،  واالأنف  االأمامية 
من  ال�شفلي  اجلزء  يتميز  ذلك، 
بثالثة  خمتلف  بت�شميم  امل�شد 
اثنني،  من  بدالً  تهوية  فتحات 
حواف  على  االإبقاء  مت  حني  يف 
مع  احلاّدة  االأمامية  امل�شابيح 

ت�شغري حجمها.
مثرية  اأخرى  تفا�شيل  ت�شتمر 
املحرك  غطاء  بينها  لالهتمام 
املنحوت بخطوط قوية، ال�شقف 
فقاعتني،  �شكل  على  يبدو  الذي 
واملرايا  اجلانبي  العمود 

اخلارجية ال�شوداء.

مر�سيد�س تك�سف عن جي 
كال�س 2019 مبحرك ديزل

قامت مر�شيد�ض موؤخراً 
بالك�شف عن فئة قيا�شية 

 G-Class جديد من طراز
با�شم d 350 G موديل 2019 

مع حمرك ديزل خم�ش�ض 
لل�شوق االأوروبي يُعد املحرك 

هو اأهم ما مييز الفئة 
اجلديدة، حيث ياأتي من فئة 
6 �شلندر ديزل تريبو �شعة 3 
لرت بقوة 286 ح�شان وعزم 

دوران 600 نيوتن.مرت ما بني 
1،200 و3،200 لفة/دقيقة، 

وهو ما يقرتب من معدل عزم 
حمرك V8 مزدوج التريبو 

 ،550 G العامل بالبنزين بفئة
لتكون d 350 G قادرة على 

الت�شارع حتى 100 كم/�ض 
خالل 7.4 ثانية مع �رسعة 

ق�شوى ت�شل اإىل 200 كم/�ض.
يُذكر اأن املحرك ذاته قد 

مت تد�شينه العام املا�شي مع 
S-Class املحدثة، ورغم اأن 

وجوده يف G-Class الكبرية 
�شيوؤدي للحاجة اإىل �شحب 

وزن اأعلى، اإال اأن مر�شيد�ض 
تقول باأنه �شيوفر كفاءة 

ا�شتهالك وقود ت�شل اإىل 9.6 
لرت/ 100 كم.

اأما عن باقي االأجزاء، ف�شوف 
جند اأنها G-Class قيا�شية 

متاماً، ما يت�شمن ناقل 
اأوتوماتيكي 9 �رسعات، مع 
داخلية فاخرة ذات اأ�شطح 

ناعمة وعدادات رقمية 
جديدة اإ�شافة خلامات ذات 

جودة اأعلى والعديد من 
اخليارات.

هذا ورغم عدم االإعالن 
عن االأ�شعار بعد، اإال اأن 

مر�شيد�ض تنوي بدء ا�شتقبال 
طلبات d 350 G يف يناير 
املقبل، على اأن ت�شل اإىل 

الوكاالت االأوروبية خالل ربيع 
.2019

بور�س ماكان S 2019 و�سلت بقوة 354 ح�سان
بعد الك�شف عن ماكان املحدثة، قامت بور�ض 
االآن بالك�شف عن كافة تفا�شيل ماكان S االأقوى 
 SUV اأف�شل  �شا�شيه  بتحديث  بور�ض  قامت 
اأف�شل،  قيادتها  جتربة  لتجعل  لديها  مبيعاً 
من  االأمامية  التعليق  دعامات  اأ�شبحت  حيث 
االأملنيوم بدالً عن احلديد لزيادة دقة التوجيه 
اأعمدة مقاومة  تعديل  الركوب، كما مت  وراحة 
االنحراف لزيادة التحكم ال�شل�ض مع زيادة اأداء 

نظام التعليق الهوائي االختياري.
دوا�شات  ال�شغط على  �شعور  اأي�شاً حت�شني  مت 
حجم  زيادة  مع  خفتها  زيادة  عرب  املكابح 
اأقرا�ض املكابح االأمامية بقدر 10 ملم كي ت�شل 
اإىل 360 ملم، كما متت زيادة ال�شماكة بقدر 2 
ملم كي ت�شبح 36 ملم، اإ�شافة الإمكانية اختيار 

مكابح بور�ض امل�شنوعة من األياف الكربون.
ماكان،  يف  االأكرب  اخلارجي  التغيري  عن  اأما 
 LED م�شابيح  هيئة  على  باخللف  فيتواجد 
م�شابيح  مع  العر�ض  بكامل  مت�شلة  خلفية 

LED اأمامية.
معلوماتي  ترفيه  نظام  �شا�شة  جند  بالداخل، 
املالحة  الأنظمة  دعم  مع  اإن�ض   10.9 بحجم 
ذكي،  �شوتي  حتكم  املرور،  حالة  ومراقبة 

م�شاركة الواي فاي واالت�شال باالإنرتنت مع عدة 
خ�شائ�ض اأخرىن اأ�شافت بور�ض عدة خيارات 
ريا�شي   GT مقود  مثل  اأي�شاً   2019 ملاكان 
االختناقات  م�شاعد  مدمج،  قيادة  منط  مع 
املرورية، زجاج اأمامي ذو نظام تدفئة ومنقي 

لهواء املق�شورة.
 V6 نوع  من  يكون  ف�شوف  املحرك،  عن  اأما 
كايني  بطرازات  امل�شتخدم  ذاته  لرت   3 �شعة 
وبانامريا مع تريبو ت�شارجر مزدوج، كي ت�شبح 
نيوتن.مرت  و480  ح�شان   354 االإجمالية  القوة 
 14 بفارق  زيادة  يعني  ما  الدوران،  عزم  من 
ال�شابقة،   S ماكان  نيوتن.مرت عن  و20  ح�شان 
كي تتمكن من الت�شارع حتى 100 كم/�ض خالل 
 250 اإىل  ت�شل  ق�شوى  �رسعة  مع  ثانية   5.1
�شبورت�ض  حزمة  على  احل�شول  عند  كم/�ض 

كرونو.
 2019 ماكان  بور�ض  اأ�شعار  تبداأ  و�شوف  هذا 
اململكة  يف  ريال(   218،589(  £46،334 عند 
املتحدة للن�شخة ذات حمرك 4 �شلندر �شعة 2 
لرت ذو قوة 245 ح�شان، بينما تبداأ ماكان S عند 
48،750£ )229،987 ريال(، حيث متت اإتاحتها 

للطلب بالفعل.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�شتعر�شت �رسكة IAT Design ال�شينية �شيارة "Karlmann King" التي �شنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع 

الرباعي يف العامل وبح�شب موقع "CarAndBike" املتخ�ش�ض يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت االنتباه يف هذه 
ال�شيارة هو هيكلها اخلارجي امل�شمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�شنوع من مزيج من املعادن 

اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�شلب.
وي�شمن القوة واالأداء املمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 اأ�شطوانات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 

8 نقالت، بقوة 400 ح�شان، قادرة علي بلوغ �رسعة ق�شوي ت�شل اإيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز ال�شيارة من الداخل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، 

باالإ�شافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رسوبات ال�شاخنة، وماكينة ل�شنع القهوة، واأماكن خم�ش�شة حلفظ الكوؤو�ض املغطاة 
بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف االإ�شاءة 

وعدد من املهام االأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من هذه 
ال�شيارة فقط حول العامل ب�شعر ي�شل اإىل 2 مليون دوالر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رسي تقريباً.

 "Camaro" سيفروليه تطلق�
اجلديدة كليا

�رسكة  ا�شتعر�شت 
�شيفروليه منوذجها اجلديد 
 "Camaro" �شيارات  من 
ال�شهرية،  الريا�شية 
ال�شكل  التعديالت  و�شملت 
جاء  اإذ  لل�شيارة،  اخلارجي 
بواجهة  اجلديد  النموذج 
بفتحات  مزودة  اأمامية 
وم�شابيح  كبرية،  هوائية 
باالإ�شافة  مميزة،   LED
�شغري  هوائي  جناح  اإىل 

اخللفي  ال�شندوق  على 
على  املركبة  ثبات  لزيادة 

ال�رسعات العالية.
اأما من الداخل، فقد زودت 
مبقاعد  ال�شيارة  قمرة 
ومقود  مريحة،  جلدية 
للتحكم  باأزرار  ريا�شي 
املركبة،  تقنيات  مبختلف 
و�شا�شتني تعمالن باللم�ض، 
واجهة  منت�شف  يف  واحدة 

مقابل  واأخرى  القيادة، 
ال�شائق مبا�رسة.

 "Camaro" وتعمل 
ب�شعة  توربيني  مبحرك 
زيادة  على  قادر  لرت،   2.0
 100 اإىل   0 من  ت�شارعها 
كلم/�شاعة يف غ�شون 5.9 
نظام  اإىل  باالإ�شافة  ثانية، 
�رسعة  وعلبة  خلفي،  دفع 

اأوتوماتيكية بـ 8 �رسعات.
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الفريو�سات البيولوجية »مفتاح« اإنتاج احلوا�سب العمالقة فائقة ال�سرعة

رائدة  طريقة  اإىل  العلماء  تو�صل 
اأ�رسع من خالل  جلعل احلوا�صيب 
ولي�صت  الفريو�صات،  ا�صتخدام 
عادة  ترتبط  التي  الأنواع  تلك 
من  علماء  وا�صتخدم  بالتكنولوجيا 
للتكنولوجيا  معهد ما�صات�صو�صت�س 
للتكنولوجيا  �صنغافورة  وجامعة 
بيولوجيا  فريو�صا  والت�صميم، 
اأجل  من   ،»M13« ا�صم  يحمل 
هند�صة �صكل اأكرث فعالية للذاكرة، 
يف  الدرا�صة  هذه  نتائج  ون�رست 
 ACS Applied Nano« جملة

.»Materials

وتعد ذاكرة الكمبيوتر احلالية غري 
فعندما  التعبري،  جاز  اإن  �صل�صة، 
يقوم جهاز الكمبيوتر بنقل البيانات 
الع�صوائي  الو�صول  ذاكرة  من 
)RAM( ب�صكل �رسيع، اإىل »ذاكرة 
التي   )ROM( فقط«  القراءة 
تكون اأبطاأ، ولكنها اأكرث موثوقية اأو 
ذات تخزين دائم، ت�صتغرق العملية 

ب�صع اأجزاء من الثانية.
واإذا كان من املمكن حتويل نظام 
من  يتكون  الذي  هذا،  التخزين 
اأنواع  من  واحد  نوع  اإىل  جزاأين، 
»تغيري  ذاكرة  ي�صمى  التخزين 

هذا  يقلل  اأن  �صاأنه  فمن  الطور«، 
نانوثانية،   10 نحو  اإىل  التاأخري 
اأ�رسع  الطور«  »تغيري  ذاكرة  وتعد 
الع�صوائي،  الو�صول  ذاكرة  من 
وحتتوي على �صعة تخزين اأكرب من 

حمرك الأقرا�س الثابتة.
تكنولوجيا  تتطلب  ذلك،  ومع 
ميكنها  مادة  الطور  تغيري  ذاكرة 
التبديل بني الأ�صكال غري املتبلورة 
الوقت  ويف  البلورية،  والأ�صكال 
املواد  هذه  ف�صل  ميكن  احلايل، 
درجة  اإىل  احلرارة  ت�صل  عندما 
الأنتيمونيد  مركب  تدمر  عالية 

مو�صل  �صبه  مركب  وهو  الغاليوم، 
والأنتيمون  غاليوم  من  يتكون 
الالزمة  الأ�صا�صية  املواد  واإحدى 
لت�صنيع نظم ذاكرة »تغيري الطور«، 
دمج  ال�صعب  من  يجعل  ما  وهذا 
الكمبيوتر  دوائر  يف  املواد  هذه 
اأنه ميكن ا�صتخدام  العلماء  ووجد 
املواد  لتحويل   »M13»الفريو�س
اأ�صالك  اإىل  الثنائي  النوع  من 
قابلة لال�صتخدام يف درجة حرارة 
منخف�صة، ما ي�صمح باإن�صاء ذاكرة 
واإنتاج  اجلديدة،  الطور«  »تغيري 

حوا�صيب فائقة ال�رسعة.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

�سام�سونغ ت�سوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �صام�صونغ  �رسكة  اأ�صدرت 
ت�صويقية جديدة  دعائية  اإعالنات 
املنتظر  الرئي�صي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�صي 
9، والذي من املفرت�س اأن تك�صف 
عرب  اأوت   9 بتاريخ  عنه  النقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�صري العالمة التجارية
Note اإىل حد كبري على رد فعل 
 Galaxy هاتف  على  العمالء 
لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9  Note
الت�صويقية  الفيديوهات  الأمر فاإن 
ال�رسكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
الكورية اجلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�صار الأمور.
قد  ال�صابقة  الت�رسيبات  وكانت 
اأكدت اأن �صام�صونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy اإلغاء عالمتها التجارية 
الربحية،  انخفا�س  ب�صبب   Note
الذكية،  الهواتف  �صوق  وت�صبع 
وتاأخري دورات الرتقية مع احتفاظ 
اأطول،  لفرتة  باأجهزتهم  العمالء 
 Galaxy S Plus وت�صابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�صائ�س املنتج، مما قد ي�صتدعي 
توحيد املنتجني لتخفي�س التكلفة 
اجلديد  اجلهاز  مبيعات  كانت  اإذا 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�صيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو اأن �صام�صونغ قررت ا�صتباق 
احلدث والإعالن بطريقة ت�صويقية 
عن امليزات التي من املفرت�س اأن 
يف  مبا  اجلديد،  هاتفها  يت�صمنها 
ذلك بطارية ب�صعة اأكرب من املعتاد 
 Galaxy بالن�صبة لت�صكيلة هواتف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
امل�صتخدمني مبكًرا للهاتف، حيث 
ال�رسكة  اتخاذ  اإىل  الفيديو  ي�صري 
قراًرا بزيادة �صعة البطارية، والتي 
اأكرب  للكثريين  بالن�صبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
ال�صادرة  املعلومات  واأو�صحت 
الهاتف  ح�صول  اإمكانية  �صابًقا 
ميلي   4000 ب�صعة  بطارية  على 
ملدة  ال�صمود  على  قادرة  اأمبري، 
م�صاهدة  زمن  من  �صاعة   25
�صطوع  باأعلى  امل�صتمر  الفيديو 
�صعة  اأكرب  يجعلها  مما  لل�صا�صة، 
�صام�صونغ �صمن  بطارية تطرحها 
اأي هاتف ذكي من ت�صكيلة هواتفها 
ت�صكل حت�صًنا  اأنها  كما  املختلفة، 
كبرًيا بالن�صبة لبطارية جهاز العام 
 ،8  Galaxy Note املا�صي 
ب�صعة  بطارية  ميتلك  كان  والذي 

3300 ميلي اأمبري.

�سبكة ال�سيف
�صبكة  اإىل  الو�صول  يف  الرغبة  وعند 
فعندئذ  املنزلية،  ال�صبكة  دون  الإنرتنت 
ب�صبكة  الذكي  التلفزيون  تخ�صي�س  ميكن 
خدمات  تعمل  احلالة  هذه  ويف  ال�صيف، 
تثبيت  ويتم  الإنرتنت،  �صبكة  من  البث 
ت�صغيل  ويتعذر  الفريموير،  حتديثات 
ال�صبكية  التخزين  وحدات  من  املحتويات 
NAS، اإذا مل تكن يف �صبكة ال�صيف اأي�صاً، 
وتتمثل ميزة �صبكة ال�صيف يف عدم تعر�س 
بال�صبكة  الأخرى  الإلكرتونية  الأجهزة 

والأكواد  بالفريو�صات  لالإ�صابة  املنزلية 
الذكي  التلفزيون  تعر�س  ما  اإذا  اخلبيثة، 

لهجوم اأو اخرتاق بوا�صطة الفريو�صات.
فلرتة  اإمكانية  الراوتر  اأجهزة  بع�س  وتتيح 
ما  وهو  الويب،  مواقع  بع�س  اإىل  الو�صول 
املجلة  اأن  غري  التحكم،  من  املزيد  يتيح 
اأن العناية مبثل هذه  اأ�صارت اإىل  الأملانية 
القوائم ال�صوداء تعترب عملية مرهقة للغاية، 
ومن  �صغريا،  يكون  الفلرت  اأن  عن  ف�صال 
ا�صتعمال  اأي�صا  املتوفرة  اخليارات  �صمن 

 Raspberry بحوا�صيب   Pi-hole فلرت 
.Pi

ميكن  التي  القوائم،  من  الكثري  وهناك 
امل�صتخدم.  احتياجات  ح�صب  موائمتها 
على  يتعني  اأنه  الأملانية  املجلة  واأ�صافت 
امل�صتخدم تخ�صي�س بع�س الوقت لإجراء 
عملية التحكم يف تدفق البيانات بالتلفزيون 
فلرت  اإ�صافة  مع  تف�صيلي،  ب�صكل  الذكي 
حظر  يتم  ل  حتى  بحر�س،  الويب  مواقع 

بع�س اخلدمات املطلوبة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�سف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�س  وج�صيكي  �صوزان  ك�صفت 
بتطوير  �صتقوم  ال�رسكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رسكة 
املحتوى  �صناع  اأجل  من  املزايا  بع�س 
وامل�صتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�صتك�صف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�صاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�صيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�صها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�صيكي 

ت�صغيله  يتم  الذي  الر�صمي”  “غري  امل�صدر 
بوا�صطة موظفي يوتيوب.

ال�صتك�صاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�صبة 1 باملائة 
فقط من م�صتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�س  اأو  اآي  الت�صغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �صمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�صتالحظ اأن �رسيط التنقل ال�صفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�صرتى  وال�صرتاكات،   Trendingو الرئي�صية، 
الرئي�صية وال�صتك�صاف  ال�صفحة  بدلً من ذلك 

وال�صرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�صتك�صف
يف تزويد م�صتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�صاهدة  العر�س  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ص�صة  الفيديو  تو�صيات 
بن�صاط العر�س ال�صابق و�صلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�صاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�س للمحتوى املو�صى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رسكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

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

الذكية.

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

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

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

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رسكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يُعيد ال�رسكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



ال�صحي  الإجالء  املنزلية،  احلوادث   
الأجهزة  تغطية  و  احلرائق  اإخمــاد 
الأمنية  ملختلف التظاهرات، من بينها  
الإجالء  بعمليات  خا�ص  تدخــل   12941
ال�صحي، اأيـن مت فــيهــا اإ�صــعاف و اإجالء 
1631 جريح و حتويل 11055 مري�ص اإىل 
امل�صت�صفيات من طرف اأعوان احلــماية 

املدنيـة.
قامت  املرور  حوادث  يخ�ص  فيما  اأما 
 1851 بـ  املدنية  احلماية  وحدات 
مرور  حادث    1024 اأجل  من  تـدخـل 
 1193 و جرح  �صخ�ص   53 وفاة  اإىل  اأدت 
اآخرين مت اإ�صعافهم و نقلهم اإىل املراكز 
ح�صــيلة  اأثقل  اأن  للعلم  الإ�صت�صفائية، 

 11 بوفاة  البي�ص  وليــة  يف  �صجلت 
اأ�صخا�ص و جرح 20 اآخريــن مت اإ�صعافهم 

الإ�صت�صفـائية   املراكز  اإىل  حتويلهــم  و 
على اإثـر  11  حوادث مرور.

م٫�س

ما بني 16 �إىل 22 دي�سمرب 2018

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح 53 �صخ�صا
خالل  �لفرتة  �ملمتدة ما بني 16 �إىل 22 دي�سمرب 2018، �سجلت وحد�ت �حلماية  �ملدنية 21004 تدخل وهذ�  على �إثر تلقي مكاملات 

�ال�ستغـاثة من  طرف  �ملو�طنني، هذه �لتدخالت �سملت خمتلف جماالت �أن�سطة �حلماية �ملدنية �سو�ء �ملتعلقة بحو�دث �ملرور،

الكني�صة 
 الربوت�صتانية

و اجلزائر
ذكر تقرير �إخباري ن�سرته يومية �خلرب 

�أم�س �أن �لكني�سة �لربوت�ستانية ��ستكت 

من م�سايقات عديدة،و من عدم جتاوب 

�ل�سلطات �لعمومية مع طلبها باعتماد فرعها 

�لتنفيذي �جلديد و حتدثت �لكني�سة �أي�سا 

عما �أ�سمته م�سايقات ق�سائية �سد عدد من 

منت�سبيها و كالعادة ربطت ذلك مبلف حقوق 

�الإن�سان بهدف حت�سيل مظلومية متكنهم 

من ترويج �دعاء�تهم �سد �جلز�ئر، �سبق 

لهذه �لهيئة �لدينية �أن �رتكبت �لعديد من 

�النتهاكات للقو�نني �جلز�ئرية على عك�س 

ما كان ي�سدر عن �لكني�سة �لكاثوليكية 

�لتي �أبانت دوما عن ح�س عال من �اللتز�م 

. يف �سنة 2014 كان �لفرع �لربوت�ستانتي 

للكني�سة �لوحيد �لذي رف�س  م�سمون قانون 

�جلمعيات �لذي ي�سرتط لتاأ�سي�س جمعية 

�أن يكون ممثال يف 12 والية وهي �لتي 

تتو�جد يف واليات ال تتعدى �أ�سابع �ليد 

�لو�حدة ،و ف�سال عن ذلك ت�سري تقارير 

حت�سلت عليها م�سالح ذ�ت �سلة بامللف �إىل 

جملة من �لتجاوز�ت �مليد�نية �لتي �رتكبتها 

�لكني�سة مثل �إف�سال م�ساعيها يف �سر�ء قطع 

�أر�سية بالبويرة و تيزي وزو با�سم �لكني�سة  

حيث كانت تر�هن على �سر�ء قطع �أر�سية 

يف �أماكن مرتفعة ،و �أي�سا ��ستعمالها لبع�س 

�جلمعيات كغطاء لن�سر �أفكارها �ملتطرفة 

كما حدث يف وهر�ن قبل �سنو�ت طويلة.

للعلم تنتمي هذه �لكني�سة لق�س �أملاين ��سمه 

لوثر و يعني ��سمها لغويا �الحتجاج كاأ�سا�س 

للتغيري،وب�سكل رئي�سي تبالغ هذه �لكني�سة 

يف �الهتمام باجلز�ئر وو�سعها �لد�خلي 

ولها وجود ر�سمي يف مدينتي تيزي وزو و 
�لعا�سمة.

ود�د �حلاج

موقف

و�يل �لعا�سمة عبد�لقادر زوخ

14 مكتب درا�صات جزائري يتوىل ترميم الق�صبة

�ل�سيناتور �جلمهوري يف �لكونغر�س �الأمريكي ر�ند بول

الرئي�س ال�صوري انت�صر!

غليز�ن  

�صونلغاز تبا�صر عملية قطع التيار �صد املخالفني

ورقلة

املهرجان الوطني للريا�صة املدر�صية

�جلز�ئر �لعا�سمة

انقطاع يف التزويد بالغاز باأوالد �صبل و بئر توتة 

يف طبعتها �الأوىل بالبويرة

انطالق فعاليات االأيام الوالئية للم�صرح املدر�صي 

زوخ  عبدالقادر  العا�صمة  وايل  اأم�ص  قال 
الق�صبة  ترميم  �صفقة   منح  �صبب  اأن 
العا�صمة  وايل  وقال  اجلزائر  للفرن�صيني 
فرن�صا،  مع  اإتفاقية  عقدت  اجلزائر  اأن 
مت يف اإطارها طلب امل�صاعدة من ناحية 
عملية  يف  والتوجيهات  واخلربة  الأفكار 

املقاولني  كل  اأن  ،واأ�صار  الق�صبة  اأحياء 
اأياد  حاليا،  الق�صبة  يف  ي�صتغلون  الذين 
هناك   ” باملائة،واأ�صاف  مئة  جزائرية 
فرن�صا  من  جاء  معروف،  دويل  مهند�ص 
الرتميم  يخ�ص  فيما  اأما  للدرا�صة،  فقط 
طريق  عن  جزائرية  كفاءات  بها  تتكفل 

14 مكتب درا�صات و17 موؤ�ص�صة، وجتنيد 
اأكرث من 200 جامعي من بينهم مهند�صني 
عاملة  ويد  �صامني،  وتقنيني  معماريني 
100 باملائة جزائرية بحيث �صي�صهر على 

الأ�صغال 1200 عامل موؤهل.
ف.ن�سرين

يف  اجلمهوري  ال�صيناتور  اعترب 
اأن  بول،  راند  الأمريكي  الكونغر�ص 
قد  الأ�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�ص 
راند  وقال  منت�رصا  احلرب  من  خرج 
الأ�صد  مطالبة  ن�صتطيع  ل  »نحن  بول: 

بالرحيل... الأ�صد انت�رص يف احلرب.. 
لكن بع�ص الأ�صخا�ص ي�صعون روؤو�صهم 
األفي  اإر�صال  يريدون  وفقط  الرمل  يف 
و�صيلة  �صت�صبح  �صوريا...  اإىل  ع�صكري 
مو�صعة  حرب  اندلع  اإمكانية  ت�رصع 

ت�صمل رو�صيا واإيران و�صيكون ذلك خطاأ 
فادحا... ل اأعتقد اأن ال�صعب الأمريكي 
ال�رصق  يف  اأخرى  كبرية  حربا  يريد 
الأو�صط«. واعترب يف حوار اأجرته معه 
قناة »�صي بي اإ�ص نيوز« الأمريكية يوم 

الأحد، اأنه لي�ص اأمام الوليات املتحدة 
�صوريا  مع  التفاو�ص  �صوى  خيار  من 
واإيران ورو�صيا، واأ�صاف: »رو�صيا لعب 
كبري... اإذا مل نتحدث معها عن �صوريا 

فلن نتو�صل اإىل حل«.

باملولدات  ت�صتعني  القطار  بلدية  م�صالح 
الكهربائية

با�رصت م�صالح موؤ�ص�صة توزيع الكهرباء والغاز 
مقر  على  التمويل  قطع  على  غليزان  لولية 
نتيجة  وهذا  الوحيد  والفرع  القطار  بلدية 
مل�صتحقات  البلدية  م�صالح  ت�صديد  عدم 
باأكرث  واملقدرة  والغاز  للكهرباء  ال�صتهالك 
من 400 مليون �صنتيم الأمر الذي دفع م�صالح 

التي  الكهربائية  باملولدات  ال�صتعانة  البلدية 
م�صالح  �صريورة  ل�صمان  الكهرباء  حمل  حلت 
التمويل  قطع  عملية  واملواطنني  البلدية 
ال�صارمة  الإجراءات  جت�صيد  اإطار  يف  تندرج 
ت�صوية  املخالفني يف  الزبائن   �صد  والردعية 
اأو�صاعهم العالقة جتاه ال�صونلغاز بعدما بلغت 

ديونها باأكرث من 90 مليار �صنتيم.
 غليز�ن :�س  �حلاج

ي�صارك 550 ريا�صي بني ذكور واإناث، 
يف ثالثة اخت�صا�صات، يف املهرجان 
املقرر  املدر�صية  للريا�صة  الوطني 
بولية ورقلة من 29 دي�صمرب اجلاري 
اإىل غاية 2 جانفي 2019، ح�صب ما 
الحتادية  من  الثالثاء  اأم�ص  علم 
املدر�صية  للريا�صة  اجلزائرية 

ميثلون  الذين  الريا�صيون،  ويتناف�ص 
كرة  من  كل  يف  وطنية،  ولية   23
القوى  واألعاب  الطاولة  وتن�ص  اليد 
اأتليتيك�ص(، ح�صب  )كيد�ص  لالأطفال 
بالريا�صات  املكلف  الفني  املدير 
عزيز  الحتادية،  لدى  اجلماعية 

�صالماين.

بالغاز  التزويد  خدمة  يف  انقطاع  ت�صجيل  �صيتم 
10�صا00  من  ابتداء  دي�صمرب   26 الأربعاء  اليوم 
على م�صتوى بلديات اأولد �صبل و بئر توتة )ولية 
ما  ال�صبكة، ح�صب  باأ�صغال على  للقيام  اجلزائر( 
الغاز  و  للكهرباء  التوزيع  ملديرية  بيان  يف  جاء 
جل�رص ق�صنطينة التابعة ل�رصكة توزيع الكهرباء و 
الغار للجزائر العا�صمة و جاء يف البيان »يف اإطار 
اأ�صغال تعزيز �صبكة غاز املدينة باأولد �صبل و بئر 
توتة، تعلم مديرية التوزيع للكهرباء و الغاز جل�رص 

ق�صنطينة جميع زبائنها اأنه متت برجمة انقطاع 
للغاز يوم الأربعاء 26 دي�صمرب على ال�صاعة ال10 
،و �صيخ�ص هذا  الأ�صغال«  اإىل غاية النتهاء من 
 971 حي  الكحلة،  التالية:  الأحياء  النقطاع 
حو�ص  بال�صعايبية،  م�صكن   3.200 حي  م�صكن، 
�رصكة  ت�صع  و  اأحممدية  و  �صبل  اأولد  �صابون، 
توزيع الكهرباء و الغاز حتت ت�رصف زبائنها الرقم 
هذا  و  اإ�صافية  معلومة  اأي  على  للح�صول   3303

24/24�صا و على مدار الأ�صبوع. 

 « زعموم  علي   « الثقافة  بدار  اأم�ص  انطلقت 
فعاليات الطبعة الأوىل لالأيام الولئية للم�رصح 
املدر�صي التي اأ�رصفت على تنظيمها مديرية 
الثقافة بالتن�صيق مع مديرية البيئة على مدار 3 
اأيام تزامنا مع حلول العطلة املدر�صية ال�صتوية 
، حيث يت�صمن برنامج هذه التظاهرة ح�صب 
�صليحة   « ال�صيدة  الثقافة  دار  مديرة  ت�رصيح 
�رصبي » ليومية » الو�صط » عرو�ص م�رصحية 

تن�صطها فرق حملية متثل 7 اإكماليات بالولية 
الت�صكيلي  والفن  للر�صم  معار�ص  جانب  اإىل 
الق�صة  وكتابة  ال�صغري  ال�صحفي  وح�صة 
الثقافية  الن�صاطات  من  وغريها  وال�صعر 
والفنية التي تهدف ح�صب حمدثتنا اإىل اإبراز 
حتت  م�صتقبال  ل�صقلها  وت�صجيعها  املواهب 

اإ�رصاف اأ�صاتذة خمت�صني يف املجال .
�أح�سن مرزوق
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وهر�ن

م�صاع القرتاح 
ت�صنيف اأربعة 

معامل اأثرية 
على  لوهران  الثقافة  مديرية  تعكف 
اإعداد ملفات لقرتح تن�صيف اأربعة معامل 
تاريخية اأثرية خالل �صنة 2019 ، ح�صبما 
مكتب  رئي�ص  لدى  الثالثاء  اأم�ص  ا�صتفيد 
جمال  واأ�صاف  املديرية   بذات  الرتاث 
امل�صجد  تخ�ص  العملية  هذه  اآن  برقة 
واملكتبة  �صالم«  بن  اهلل  »عبد  العتيق 
اجلهوية )الكتدرائية �صابقا( ومقر البلدية 
بو�صط مدينة وهران وحمطة القطار بحي 

�صيدي الب�صري )بالتو  �صابقا(.

بلجيكا

خدمات جديدة 
لنزالء ال�صجون 

�صيتمكن النزلء يف ال�صجون البلجيكية 
اإجراء  من  اجلديد،  العام  من  اعتبارا 
وذلك  اأقل،  بكلفة  الهاتفية  املكاملات 
العدل  وزير  عن  �صادر  قرار  مبوجب 
بهذا  بيان  يف  وجاء  جين�ص  كوين 
ي�صطروا  لن  ال�صجناء  اأن  ال�صدد، 
ال�صجن  بهو  من  لالت�صال  الآن  بعد 
بهواتف  قريبا  �صتجهز  الزنزانات  لأن 
الراهن  الوقت  ويف  منها  كل  يف  ثابتة 
اإىل  ال�صجناء  حمادثات  اأ�صعار  ت�صتند 
البالد  يف  معتمدة  كانت  التي  التعرفة 

عام 2002.
مزود  مع  جديدة  اتفاقية  وبف�صل 
خدمة الهاتف، �صتتم مراجعة الأ�صعار 
كلفة  فاإن  وبالتايل  املقبل،  العام  يف 
اجتاه  يف  الذروة  �صاعة  يف  املكاملة 
يورو   0.11 �صتكون  حممول  هاتف 
الآن كما  للدقيقة مقابل 0.86 �صابقا 
�صيتم يف العام املقبل تعميم الهواتف 
الفردية وهو اأمر غري ممكن يف الوقت 
الراهن، ح�صب موقع 7sur7 البلجيكي 
الذي اأ�صار اأي�صا اإىل اأن اأ�صغال تركيب 

الكابالت �صارت منتهية تقريبا.

ميلة

هالك �صخ�س 
ده�صته �صاحنة 
بالقرارم قوقة 

هلك �صخ�ص )50 �صنة( ده�صته �صاحنة على 
القرارم  ببلدية   27 رقم  الوطني  الطريق 
اأم�ص  علم  ح�صبما  ميلة،  بولية  قوقة 
للحماية  املحلية  املديرية  من  الثالثاء 
احلادث  اأن  امل�صدر  اأو�صح  ،و  املدنية 
حتديدا  الثالثاء  اإىل  الثنني  ليلة  وقع 
تدخلت  حيث  حممد«  »اأولد  مبنطقة 
لدائرة  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة 
القرارم قوقة لنقل ال�صحية املتوفى بعني 
املكان اإىل م�صلحة ال�صتعجالت بالعيادة 
من  البلدية،  لذات  اخلدمات  املتعددة 
املخت�صة  الأمنية  اجلهات  فتحت  جهتها 
اإقليميا حتقيقا لك�صف ظروف ومالب�صات 

احلادث.  
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