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ال�صيغة املعدلة لل�صكن الرتقوي ت�صحح االختالالت احلالية

امللتقى العلمي 18 بزاوية ال�سيخ بلم�سعود بالطيبات بورقلة

تكرمي رئي�س اجلمهورية الإر�صائه 
قواعد ال�صلم و امل�صاحلة

رابطة حقوق الإن�سان:
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 ال�سيناتور ال�سابق و القيادي
 يف الآفالن اإبراهيم بوحلية :

 رئــــيــــــــ�س الـــــــــحـــــــــــــزب 
 اأمــــر بتحقيق املـــــ�صاحلة

�ص3 مـــــــع كافة فرقاء الــــحزب
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اأكد ثقته يف بلما�سي ورف�ص 
التطرق اإىل عوار

زطـــــــ�صي: الـــــــجزائـــر 
جاهزة الحت�صان الكان 
بالـــــــــمواعيد املــــــقبلة

الأمني الوطني لالأفافا�ص حممد حاج جيالين :

املواالة اأثبتت اأن حلولها ظرفية 
وي�صتحيل اأن ننخرط فيها 

عبد الغاين زعالن

 تخفي�س التكاليف اللوجي�صتية 
اإىل 15 باملائة عام 2025 
خالل ملتقى دويل احت�سنته جامعة اجلزائر 3 بنب عكنون

 خرباء يحللون الو�صع يف منطقة
 ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا 

  .       1 مـــــــــليــــــــار دج للـــــــتهيـــــــئــــــة الــــــخارجــــــيـــــــة
  .     توزيع 20 األف �صكن ب�صيغة عدل قبل مت�صف جانفي2018



نال املعلق اجلزائري حفيظ  دراجي على جائزة 
اأح�سن معلق عربي للعام 2018، متقدما على عدة 
وجوه معروفة يف غرف التعليق عرب اأكرب القنوات 

الريا�سية العربية على غرار التون�سي ع�سام 
ال�سوايل وغريه، وجاء اختيار ال�سحايف ال�سابق يف 

التلفزيون اجلزائري اأحني معلق عربي باإجماع من 
الفاعلني يف القطاع.

�سعيدة

الوكالة الوالئية 
للت�سغيل ب�سعيدة

.      ارتفاع حم�سو�س يف عمليات التوظيف 

�سجلت الوكالة الوالئية للت�سغيل ب�سعيدة 2744 عملية 

تن�سيب �سملت 1832 يف النظام الكال�سيكي و 800 يف 

من�سب �سمن عقود   112 وكذا  املهني  االإدماج  اإطار 

العمل املدعمة منذ بداية ال�سنة ، حيث �رصح مدير 

ن�سبة  اأن  للو�سط  الكرمي  عبد  �سلف  الت�سغيل  وكالة 

نف�س  من  املا�سية  بال�سنة  مقارنة  ارتفعت  التوظيف 

هذه  اأن  م�سيفا  باملائة   10 ب  تقدر  بزيادة  الفرتة 

امليدانية  اخلرجات  نتيجة  كانت  االيجابية  االأرقام 

االقت�سادية  للموؤ�س�سات  الوكالة  مل�ست�ساري  املكثفة 

من اأجل البحث و التنقيب عن عرو�س عمل جديدة ، 

وبالن�سبة لعملية املرافقة لطالبي العمل قامت الوكالة 

الوالئية للت�سغيل بتنظيم ور�سات لفائدة طالبي العمل 

خا�سة بتقنيات البحث عن العمل على م�ستوى فروع 

التي  و  الوالية  تراب  عرب  املنت�رصة  االأربعة  الوكالة 
قدرت ب 557 ور�سة تكوينية .

خ.ع

بلخما�سة يزور درفلو يف هولندا

حفيظ دراجي اأح�سن معلق عربي

خبر في 
صورة

قيطوين نائبا لرئي�س منظمة 
اأوبك لعام 2019

لتح�سيل ديونها بالبويرة

�سونلغاز ت�سرع يف قطع الكهرباء 
والغاز عن 853 زبونا 

�رصعت اأم�س ال�سبت موؤ�س�سة �سونلغاز بالبويرة يف عملية 
قطع الكهرباء والغاز على ما يزيد 853 مواطن بدائرة 

م�سدالة وذلك بعد انتهاء اآجال ت�سديد الديون املرتتبة عنهم 
واملقدرة ب 22 مليون دج ، حيث �سبق مل�سوؤويل املوؤ�س�سة 
وان وجهوا عدة نداءات جلميع الزبائن من اجل التقرب من 
مقرات املوؤ�س�سة لت�سديد م�ستحقاتهم لكن هذه النداءات 

مل جتد اأذانا �ساغية خا�سة على م�ستوى املنطقة ال�رصقية 
والبلديات 4 التابعة لدائرة م�سدالة وهي �سحاريج واحنيف 
وم�سدالة واغبالو ، ويف ال�سياق تعتزم املوؤ�س�سة ملوا�سلة 
حت�سيلها يف كافة مناطق الوالية ومن الزبائن العاديني 

واملوؤ�س�سات العمومية .
اأح�سن مرزوق

يومي 12 و 13 دي�سمرب بال�سلف 

ملتقى حول الدولة القطرية يف ظل 
املتغريات الدولية 

حتت�سن جامعة ح�سيبة بن بوعلي بال�سلف يومي 12 و 13 من دي�سمرب اجلاري 
ال�سيا�سية  العلوم  يف  املخت�سني  من  ثلة  �سيعالج  اأين  دويل  ملتقى  اأ�سغال  
االإقليمية  و  الدولية  املتغريات  ظل  يف  الُقطرية  العربية  »الدولة  مو�سوع 
الراهنة«، ح�سبما ا�ستفيد اأم�س ال�سبت لدى الهيئة املنظمة. واأو�سح مل�سوؤول 
تنظيم امللتقى ،عبد القادر �ساقوري، اأن هذا املحفل االأكادميي الذي ي�سهد 
م�ساركة، اإىل جانب االأ�ساتذة الباحثني من عديد جامعات الوطن، خمت�سني 
من ثالث دول )م�رص – العراق – تركيا( حيث �سيحاولون طيلة هاذين اليومني 
�سبط التاأ�سيل املفاهيمي و النظري للدولة العربية الُقطرية وكذا ت�سخي�س 
املو�سوع  هذا  اأهمية  وتربز  حاالت،  درا�سة  من خالل  العربية  الدول  واقع 
- وفقا للمتحدث – كون اأن »املعطى الُقطري للدولة العربية فر�س نف�سه 
على الواقع العربي منذ قيام و ا�ستقالل الوحدات ال�سيا�سية العربية، وهذا 
بفعل ال�سغوط املمار�سة من طرف البيئة الدولية يف اجتاه تكري�س <الو�سع 
القطرية  العربية  الدولة  بناء  اإ�سكاليات  البحث يف  ي�ستدعي  ما  وهو  القائم 

وا�ست�رصاف م�سريها و م�ستقبلها«.

اجلزائر  احتاد  العب  ا�ستغل 
الراحة  فرتة  بلخما�سة  حممد 
الفني  الطاقم  منحها  التي 

مرحلة  نهاية  بعد  لالعبني 
الوطنية  البطولة  من  الذهاب 
اين  هولندا  اإىل  بالتنقل  وقام 

النادي  يف  ال�سابق  زميله  التقى 
وق�سى  درفلو  اأ�سامة  العا�سمي 
فرتة الراحة معه قبل العودة اإىل 

وال�رصوع  جمددا  الوطن  اأر�س 
من  الثاين  للن�سف  التح�سري  يف 

املو�سم الكروي اجلاري.

اأع�ساء  ممثلو  انتخب 
امل�سدرة  الدول  منظمة 
خالل  »اأوبك«  للنفط 
وزير  بفيينا  اجتماعهم 
الطاقة م�سطفى قيطوين، 
نائبا لرئي�س هذه  املنظمة 
اأفاد  ح�سبما   ،2019 لعام 

بيان للوزارة.
باالإجماع  انتخب  كما 
االجتماع،  هذا  خالل 
اأم�س  انعقد  الذي 
املنظمة  بقمر  اجلمعة 
النم�ساوية،  بالعا�سمة 
الفنزويلي  النفط  وزير 

كيفيدو  �سلفادور  مانويل 
الأوبك،  رئي�ًسا  فرينانديز 
اعتبارا من 1 يناير 2019، 
امل�سدر  نف�س  ح�سب 
اأوبك  اأع�ساء  اأن  يذكر 
االع�ساء  غري  واملنتجون 
يف املنظمة الذين ان�سموا 
اإىل  اإعالن التعاون، وعلى 
اأعلنوا يف  راأ�سهم رو�سيا ، 
ا  انخفا�سً االجتماع  نف�س 
اإنتاجهم  يف  م�سرتًكا 
برميل/ مليون  2ر1   ب 
االأ�سعار.  لتح�سني  اليوم 
على  الهدف  هذا  ويتوزع 

برميل/اليوم   800.000
تقوم بخف�سها الدول ال15 
اأوبك  االأع�ساء يف منظمة 
برميل/اليوم   400.000 و 
ال�سعر  الدول  تخف�سها 
ال�رصيكة يف االتفاق، مبا يف 
ذلك رو�سيا وقد مت االتفاق 
على هذا التخفي�س، الذي 
باملائة   1 من  اأكرث  ميثل 
من االإنتاج العاملي، بهدف 
التي  وقف هبوط االأ�سعار، 
باملائة  بن�سبة 30  تراجعت 
�سياق  يف  �سهرين  خالل 

زيادة العر�س يف ال�سوق.

الدرك الوطني بامل�سيلة 

حجز اأكرث من 9 اآالف قارورة خمر
م�سالح  االأ�سبوع  نهاية  جنحت 
بامل�سيلة  الوطني  الدرك 
من  معتربة  كمية  حجز  من 
قدرت  الكحولية  امل�رصوبات 
9720 قارورة من خمتلف االأنواع 

حملي  �سنع  من  واالأحجام 
منت  على  خمباأة  كانت  واأجنبي 
من  مقتادة  ا�سيزي  نوع  �ساحنة 
ال�ساكن  خ(  م   ( بامل�سمى  طرف 
بلدية  من  قادمة   ، بجاية  والية 

بلدية بو�سعادة  املعاريف باجتاه 
جاء ذلك بعد قيام ذات امل�سالح 
بنقطة مراقبة علي طريق بلدية 
�ساحنة  توقيف  وبعد  املعاريف 
مب�رصوبات  حمملة  اأنها  تبني 

ال�سائق  توقيف  مت  اأين  كحولية 
واجناز ملف ق�سائي @�سده قبل 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميه 

لدي حمكمة بو�سعادة .
ع.ب
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ال�سيناتور ال�سابق و القيادي يف الآفالن اإبراهيم بوحلية :

رئي�س احلزب اأمر بتحقيق امل�صاحلة مع كافة فرقاء احلزب
.          بو�سارب يحتاج اإىل دعم من طرف اجلميع

ع�سام بوربيع

فيما   « الو�سط  ل«  ت�رصيحاته  ويف 
الآفالن  داخل  بامل�ستجدات  يتعلق 
و�سيا�سة النفراج و احلوار املطروحة 
، وحول موعد انعقاد موؤمتر احلزب 
اإبراهيم  بوحلية  القيادي  اأ�ساف 
ولد  جمال  ال�سابق  العام  الأمني  اأن 
الأمني  �سيا�سة  نف�س  وا�سل  عبا�س 
نزول  اإىل  اأدى  مما  �سابقه  العام 
، ودخول  للحزب  ال�سيا�سي  اخلطاب 
الكثري من الغرباء و الذين ل عالقة 
لهم ، مما اأ�رص مب�سداقية احلزب ، 
رئي�س  تدخل  اإىل  اأدى  الذي  ال�سيء 

احلزب رئي�س اجلمهورية الذي اأنقذ 
حزب جبهة التحرير الوطنية و اأعاد 
اإليه اللحمة بني اأع�سائه ، ل�سيما من 
املوؤقتة  اللجنة  هذه  ت�سكيل  خالل 
ال�سفوف  توحيد  على  �ستعمل  التي 
ومل ال�سمل وجتاوز هذه اجلراح التي 
خلقت خالل م�سرية الأمينني العامني 
اآن  اأنه  بوحلية  اأ�ساف  و   . ال�سابقني 
اإىل  امل�ساعدة  يد  يقدموا  اأن  الأوان 
معاذ  راأ�سها  على  التي  اللجنة  هذه 
بو�سارب ،« فاأعتقد اأن هذا فاأل خري 
اإىل  نعيده  اأن  اأجل  من  احلزب  على 
الريادة ، و اأن نذهب اإىل موؤمتر �سيد 
خا�سة   ، الدميقراطية  فيه  متار�س 
اأ�س�ست  من  هي  التحرير  جبهة  اأن 

اإىل العمل الدميقراطي ، فاآن الأوان 
اأن  للحزب  الع�سوي  للقانون  طبقا 
نتجه نحو الدميقراطية لتخرج قيادة 
ونتخل�س   ، املنا�سلني  اأو�ساط  من 
التي  الأقاويل  من  الكثري  من  بذلك 
اأ�رصت باحلزب اأن فالنا من جماعة 
الأولوية  اأن  حمدثنا  وقال   ... املال 
الأوىل هو تنقية احلزب من الدخالء 
الذين ت�سللوا اإىل احلزب و ا�ستطاعوا 
اأن يزرعوا ال�سقاق ، معقبا اأن ر�سالة 
حماربة  هي  املرة  هذه  احلزب 
الف�ساد ، وبخ�سو�س �سيا�سة النفتاح 
داخل  التعبري  �سح  اإن  امل�ساحلة  اأو 
جميع  �ستم�س  ،وهل  العتيد  احلزب 
الأطياف مبا يف ذلك رئي�س الربملان 

م�سوؤول  قال  بوحجة   ال�سعيد 
العالقات اخلارجية الأ�سبق مبجل�س 
الأمة اإبراهيم بوحلية اأنه من اأن�سار 
اأن ي�ستقبل الكل ، ونفتح حوار مع كل 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  فرقاء 
الفائدة  اأن  معتربا   ، الإطارات  وكل 
�ستعم كل ما كان احلوار مو�سعا ، من 

اأجل مل ال�سمل .
مازال  الذي  املوؤمتر  موعد  وعن 
ح�سب  الذي  و  الغمو�س  ي�سوبه 
العديد قد ميتد اإىل اأ�سهر متاأخرة ، 
قال املتحدث اأنه من اأن�سار اأن ناأخذ 
التح�سري  اأجل  من  الالزم  الوقت 
اجليد حتى ل ن�سقط يف الإق�ساء و 
التهمي�س ، فل�سنا يف عجلة من اأمرنا 

و الأولوية هي التح�سري اجليد حتى 
ل نقع يف اخلطاأ ، فال ميكن معاجلة 

خطاأ بخطاأ اآخر .
واأ�ساف املتحدث اأنه يف حالة كانت 
لنعقاد  و�رصيعة  ملحة  هناك حاجة 
موؤمتر ، فيمكن اأن نذهب اإىل موؤمتر 

من  العديد  يف  مثال  للف�سل  م�سغر 
كان  اإن  كمر�سح احلزب  الأمور مثال 
اأمرا عاجال ، اأما ق�سية املوؤمتر فهو 
التح�سري  و  للمعاجلة  الوقت  يتطلب 
و  التهمي�س  عن  البعد  و  اجليد 

الإق�ساء . 

الأمني الوطني لالأفافا�س حممد حاج جيالين :

املواالة اأثبتت اأن حلولها ظرفية 
وي�صتحيل اأن ننخرط فيها

حممد  لالأفافا�س  الوطني  الأمني  فتح 
املوالة،  اأحزاب  على  النار  جيالين  حاج 
موؤكدا اأن هذه الأحزاب اأثبت يف كل مرة 
اأن مبقرتحاتها تقدم حلول ظرفية و نحن 
نهائية،  حلول  نريد  بل  فيها  ننخرط  لن 
الرئا�سيات  ملف  يف  الف�سل  اأن  م�سريا 
من  الرغم  على  احلزب  ملوؤ�س�سات  يعود 
الرئا�سيات يف نظرنا لن تكون حال لالأزمة 

التي تعي�سها البالد على حد قوله.
الأم�س  اجليالين  احلاج  حممد  اأو�سح 
لالإعالن  ال�سبعني  الذكرى  مبنا�سبة 
يف  الأزمة  اأن  الإن�سان«  حلقوق  العاملي 
اجلزائر �سيا�سية و حلها لن يكون ب�سيا�سة 
اإمنا  و  مرة  كل  تنتهج يف  التي  الربيكولج 
الوطني  بالإجماع  ياأتي  ال�سيا�سي  احلل 
يزال  ل  و  اقرتحه  الأفافا�س  كان  الذي 
الذهاب  و  اجلميع  بانخراط  به  متم�سكا 
الذي  الظروف  هذه  يف  ثانية  جلمهورية 
ان�سداد  و  غمو�س  من  البالد  به  متر 
القدرة  �سعف  و  اجتماعي  وغليان 
و  للحريات  قمه  و  ت�سييق  و  ال�رصائية 
احلقوق، كل هذه الظروف ل ت�ساعد على 

حل الأزمة ».
ذهب  ما  وبخ�سو�س  اأخرى،  جهة  ومن 
اإليه غول من الدعوة لندوة وطنية تف�سي 
لإجماع وطني، قال املتحدث:« كل واحد 
حر فيما يقول به ويدعو  له قلنا نحن اأن 
منظارنا للم�سكل اجلزائري قلنا اأن الأزمة 
�سيا�سية باإمتياز وحلها لي�س �سعب املنال 
بل يحتاج لإرادة �سيا�سية فقط ل �سيا�سة 

الربيكولج«.
واأكد املتحدث   »مت�سكنا مببادرة الإجماع 
الفرتات  بل  تع�سبا  لي�س  فهذا  الوطني 
الأفافا�س  مواقف  جناعة  اأثبتت  ال�سابقة 
ملقرتحاتنا  يعودون  الإخوة  من  والكثري 
حمتواها  من  ملبادرتنا  اإفراغ  وهذا 
الربيكولج  ب�سيا�سة  الأمور  ويعاجلون 
ويعيدها  الأفافا�س  قالها  الوحيد  فاحلل 
يف الإجماع الوطني مل�ساركة اجلميع دون 

اإق�ساء ».
حممد  لالأفافا�س  الوطني  الأمني  اأكد 
اجلزائر  يف  الإن�سان  حقوق  جيالين  حاج 
�سنة   2018 �سنة  ان  معتربا  مه�سومة، 
قمع احلريات وانتهاك احلق با�سم احلق، 
احرتام  عدم  م�سوؤولية  النظام  حممال 
على  والدو�س  القوانني  على  القانون 
التفاقيات التي اأم�ساها اجلزائر يف جمال 
عرفت  لقد   »: ،م�سيفا  الإن�سان  حقوق 
معايره  باأ�سمى  الت�رصيعي  العنف   2018
اجتماعي   غري  املالية  قانون  اأن  خا�سة 
فر�ست  التي  املال  اأرباب  فهو يف خدمة 
التق�سف يف وقت  �سيا�سة  �رصيبة  بحجة 

�سعب يعرف بتدين ظروف الجتماعية

حممد  لالأفافا�س  الوطني  الأمني  عرب 
حاج جيالين عن ا�ستيائه ملا يعرفه واقع 
منددا  اجلزائر،  يف  واحلريات  احلقوق 
يف  املمار�سة  والرتهيب  القمع  ب�سيا�سة 
بف�سل  معرتفا  اجلزائري،  ال�سعب  حق 

النظام يف اإر�ساء الدميقراطية.
لالأفافا�س  الأول  الوطني  الأمني  وقال 
حقوق  و�سعية  اأن  جيالين  حاج  حممد 
الإن�سان يف اجلزائر اليوم، مل تتغري ب�سرب، 
موؤكدا اأن النظام يحاول اإيهام ال�سعب منذ 
لإر�ساء  باإ�سالحات  يقوم  باأنه  �سنوات 
الدميقراطية وحقوق الإن�سان لكن الواقع 
واجلزائريات  اجلزائريون  يعي�سه  الذي 
اخلطاب  يف  له  يروج  ما  عك�س  يثبت 
اإىل  ان  مت�سل  �سياق  م�سريا يف  الر�سمي، 
اأن ال�سعب اجلزائري ممنوع عليه ممار�سة 
والنقابات  ال�سعبية  التجمعات  يف  حقه 

تعاين من الت�سييق.
الوطني  الأمني  اعترب  اأخرى  جهة  من 
ل  اجلزائري  الربملان  اأن  لالأفافا�س 
فهو  الت�رصيعية  وظيفته  اأن ميار�س  ميكن 
الأزمة  بعد  خا�سة  فقط  واجهة  يعترب 
لل�رصعية  فاقد  اأنه  اأثبت  عرفها  التي 
مييل لتحقيق امل�سالح ال�سيقة لأ�سحاب 

القرار
واأ�سار جيالين اأن ال�سعب اجلزائري ممنوع 
اأرائه،  عن  التعبري  يف  حقوقه  الأدنى  من 
ال�سحافة  ال�سعبية،  التجمعات  خالل  من 
امل�سايقات  من  تعاين  النقابات  مكبوتة، 
»يقبع  قائال:  متناهية،  ل  وتهديدات 
منا�سلون �سيا�سيون وحقوقيون يف ال�سجن 
النقابية  ال�سيا�سية،  ن�ساطاتهم  ب�سبب 
واجلمعوية« ،  م�سيفا » اإن و�سعية حقوق 
رهينة  هي  اجلزائر  يف  املزرية  الإن�سان 
احلوار  يرف�س  الذي  ال�سيا�سي  النظام 
الأزمة  لأن  الأزمة،  من  للخروج  والتوافق 
ميكن  ول  اأوىل  بدرجة  �سيا�سية  ح�سبه 
دون  الإن�سان  حقوق  ترقية  عن  احلديث 

الدميقراطية«.
 واأكد ذات املتحدث اأن الدميقراطية هي 
ال�سامنة لدولة القانون واحلريات، وملبداأ 
الق�ساء  يلعب  لكي  ال�سلطات  بني  الف�سل 
دوره يف حماية حقوق الإن�سان بدلً من اأن 
لقمع احلقوق  النظام  يد  كاآلية يف  ي�ستمر 

واحلريات ح�سب ما جاء يف كلمته.
و�سدد املتحدث باأن حقوق الإن�سان غري 
وتنوعت  فيه  بلد كرثت  للتجزئة يف  قابلة 
الإن�سان،  حلقوق  والنتهاكات  التجاوزات 
يف ظل غياب موؤ�س�سات قادرة على حماية 
ال�سعب، موؤكدا اأن دولة القانون لن تتحقق 
املوؤ�س�سات  لأن  مقيدة  والدميقراطية 

ت�ستند قوتها من �رصعيتها  .
 اإميان لوا�س 

خالل ملتقى دويل احت�سنته جامعة اجلزائر 3 بنب عكنون

خرباء يحللون الو�صع يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا
.      الدكتور عامر م�سباح:  هدفنا ن�سر الوعي والدعوة اإىل ال�ستقرار يف املنطقة
.       الدكتور ع�سور ق�سي: » احلل الع�سكري يف منطقة ال�سرق الأو�سط  غري جمد 

العلوم  كلية  اأم�س  احت�سنت   
الدولية  والعالقات  ال�سيا�سية 
عكنون  بنب   3 اجلزائر  بجامعة 
باجلزائر العا�سمة اأم�س  موؤمترا 
دوليا بعنوان » الأو�ساع احلالية يف 
و�سمال  الأو�سط  ال�رصق  منطقة 
اإفريقيا : امل�ساكل واقرتاح احللول 
و�سيتوا�سل هذا امللتقى اإىل غاية 
بقاعة    2018 دي�سمرب   09 اليوم 
ت�سافيز«  هوغو   « املحا�رصات 
جامعة   مدير  فيها  و�سارك 
اجلزائر 3 الأ�ستاذ والدكتور رابح 
حممد  الكلية  وعميد   ، �رصيط  
عامر  والدكتور  والأ�ستاذ  خوجة 
العلمية   اللجنة  رئي�س  م�سباح 
قدي  الأ�ستاذ  امللتقى  ورئي�س 

عبد املجيد.
جامعة   ومدير   رئي�س  اأكد  ولقد 
اجلزائر 3 الأ�ستاذ والدكتور رابح 
�رصيط اأن هذه التظاهرة العلمية 
حميطة  جوهرية  لق�سايا  تتطرق 
ق�سايا  يف  واملتمثلة  باملجتمع 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رصق 
منها   واحدة  اجلزائر  تعد  التي 
حيث اأن منطقة ال�رصق والأو�سط 
اإفريقيا   متر منذ �سنني  و�سمال 
م�ساكل  من  حرجة   جد  باأو�ساع 
نتج  اقت�سادية  واأزمات  واإرهاب 
وعلى   ، اقت�سادي  تخلف  عنها 
جامعة  قامت  الأ�سا�س  هذا 
املوؤمتر  هذا  بتنظيم    3 اجلزائر 
م�ساركة  عرف  والذي  الدويل 
دولية من اأ�ساتذة جامعيني اأجانب 
وغريهم من الأ�ساتذة اجلزائريني  
الذين قدموا من خمتلف جامعات 
الطلبة  حل�سور  اإ�سافة  الوطن 
مناق�سة   اأجل  من  والباحثني 
وتدار�س هذه الإ�سكالية كيف واأن 
ت�ستحوذ على  التي  هذه املنطقة 
خمزون  من  باملائة   60 من  اأكرث 
باملائة    45 وحوايل  النفط 
فوقها  مرت   فلقد  الغاز  من 
ح�سارات متعددة والتي تعد مهد 
ال�سماوية  والديانات  احل�سارات 
ويد  كثرية  طبيعية  موارد  وفيها 
ودين  متالئمة  وثقافة   عاملة 
واحد ، م�سريا اأنه بالرغم من هذا  

هي املنطقة التي فيها الكثري من 
كالهجرة  الجتماعية  امل�ساكل 
القت�سادية   امل�ساكل  من  والكثري 
العميقة  اجلذور  عن  البحث  مع 
اأجل  العامل  ومن  لهذا اجلزء من 
تتاأرجح  بقيت  التكامل   م�ساعي 
يف مكانها وهذا ما �سمح بانت�سار 
الإرهاب والتطرف الديني وتف�سي 
ال�ستقرار  وعدم  فيها  العنف 
وعليه  والجتماعي  ال�سيا�سي 
بالقيام  املوؤمتر   هذا  يف  ارتاأينا 
وجتلياتها  اأ�سبابها  يف  بالبحث 
للم�ساهمة  ومعاجلتها   واآثارها  
يف ن�رص الوعي وبلورته وحل هذه  
امل�سكالت  وياأتي هذا عن طريق  
هذه  تخدم  قد  بنتائج  اخلروج 
املنطقة اأو على الأقل تنور الراأي 
والدويل،  الوطني  الداخلي  العام 
�رصورة  اإىل  ذلك  يف  داعيا  
القت�سادي  التعاون   اإىل   اللجوء 

وال�سيا�سي يف املنطقة .       
امللتقى  اإ�سكالية   وتطرقت 
الأو�سط  ال�رصق  منطقة  اإىل 
يحتاج  ع�رص  يف  اإفريقيا  و�سمال 
التي  للم�سكالت  جدية  لقراءة 
حفظ  يف  واملتمثلة  منها  يعاين 
والفقر  احلدود،  وحماية  ال�سالم 
والإرهاب  الطائفي  والتق�سيم 
والتي   ، العرقية  وال�رصاعات 
مواجهتها  ال�سعوب  ت�ستطع  مل 
 ، ومعنويا  ماديا  واحد  كتكتل 
ووجد بع�س النا�س اأن اأف�سل حل 
ال�رصاعات  من  حياتهم  لإنقاذ 
الداخلية التي تعي�سها بالدهم هو 
ليفقد  الغربية   الدول  اإىل  اللجوء 
املئات بل الآلف منهم اأرواحهم، 
ولأ�سباب  ال�سبب  لهذا  وبالتايل 
اأخرى ، تقرر تنظيم  هذا املوؤمتر 
يف  الراهنة  الق�سايا  حول  الدويل 
و�سمال  الأو�سط  ال�رصق  منطقة 
عن  البحث  بغر�س   ، اإفريقيا 
من  وامل�سكالت  لالأزمات  خمرج 

خالل بحوث مو�سوعية.

الدكتور عامر م�سباح
  هدفنا ن�سر الوعي والدعوة 

اإىل ال�ستقرار يف املنطقة

واأو�سح  رئي�س اللجنة العلمية لهذا 
م�سباح   عامر  الدكتور  املوؤمتر 
الذي قمنا بتنظيمه يف وقت متر 
الأو�سط  وال�رصق  اأفريقيا  فيه 
بتحليل  قمنا  ولهذا  النزاعات 
 23 امل�ساكل احلقيقية ومب�ساركة 
دولية  و3جامعات  وطنية  جامعة 
والدعوة  الوعي  لن�رص  كله  وهذا 
، حيث قدم ذات  ال�ستقرار   اإىل 
املتحدث يف اجلل�سة الأوىل لهذا 
باللغة  مداخلة  الدويل  املوؤمتر 
الإجنليزية  حملت عنوان« الأبعاد 
لتحليل  الجتماعية  ال�سيا�سية 

الإرهاب يف منطقتنا«.
�سارك  فلقد  ال�سياق  ذات  ويف 
اأوي�سال  اأحمت  الرتكي  الدكتور 
مبداخلة  اإ�سطنبول  جامعة   من 
حل  يف  الرتكية  »التجربة  حول 
،فلقد   الأو�سط«  ال�رصق  اأزمات 
من  ق�سي  ع�سور  الدكتور  اأبرز 
مداخلته  يف  وزو   تيزي  جامعة 
باحلديث عن »التف�سريات النظرية 
للحرب وال�رصاع يف اإقليم ال�رصق 
وتوازن   القوة  الأو�سط بني ميزان 
�ساركت  كما   « والأمة  الدولة 
من  يحي   بن  عتيقة  الدكتورة 
ال�رصاع  اأبعاد  بـ«  تيارت   جامعة 
منطقة  يف  الرو�سي  الأمريكي 
ال�رصق الأو�سط و�سمال اإفريقيا » 
من  بوقيدر  اأني�س  قدم  ، يف حني 
جامعة اجلزائر 3 مداخلة »حتليل 
منطقة  على  الدويل  ال�رصاع 
ال�رصق الأو�سط و�سمال اإفريقيا«،  
كما قدمت اأ�سماء دروي�س مداخلة 
مو�سوع  تناول  بالإجنليزية   قيمة 
اإ�سكالية  مع  مبا�رصة  عالقة  له 

هذا املوؤمتر الدويل .
 

الدكتور ع�سور ق�سي 
»للو�سط« : 

» احلل الع�سكري يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط  غري جمدي 

«

ع�سور  الباحث   و  الدكتور  قال 
اأن  وزو  تيزي  جامعة  من  ق�سي 
احلل الع�سكري يف منطقة ال�رصق 

 ، اإطالقا   جمدي  غري  الأو�سط 
اإىل  اللجوء  �رصورة   اإىل  داعيا 
اإتباع    طريق   عن  حملية   حلول 
دبلوما�سية  �سيا�سية  قنوات 
اأ�سحاب  وجميع  الأطراف  بني 
داعيا   ، املحلية  امل�سلحة 
بني  للحوار  ملنتديات   لتاأ�سي�س 
واململكة  اإيران  الرئي�سية  الدول 
لتبديد  وتركيا   ال�سعودية  العربية 
بق�سايا  يتعلق  فيما  ال�سكوك 
واملنتدى  الأو�سط  ال�رصق 
الإقليمي  الذي اأ�س�سته دول �رصق 
الثقة  بناء  يف  وامل�ساهمة  اآ�سيا  
الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني 
العظمى   والقوى  واليابان  وال�سني 
اآ�سيا  املتواجدة يف �رصق  النووية 

.

اأني�س بوقيدر
العامل اجلغرايف له دوريف 

حتديد التوجهات ال�سيا�سية

جامعة  من  بوقيدر  اأني�س  وركز 
حول«  مداخلته  يف   3 اجلزائر 
حتليل ال�رصاع الدويل على منطقة 
اإفريقيا   و�سمال  الأو�سط  ال�رصق 
التي األقاها يف هذا املوؤمتر على 
اخللفية اجليو�سيا�سية  يف  تف�سري  
يف  النفوذ   مناطق  على  ال�رصاع 
ال�رصق الأو�سط  وذلك من خالل  
يف  اجلغرايف  العامل  دور  اإبراز 
حتديد التوجهات ال�سيا�سية للقوى 
ينجر  وما  وتداعياتها   العظمى 
و�رصاعات  حروب  من  ذلك   عن 
�سوريا  على  بالرتكيز  قام  حيث 
ب�سفتها معربا جغرافيا ذو اأهمية 
كميدان   كربى  جيو�سرتاتيجية 
»رو�سيا«  الرب  قوى  بني  لل�سدام 
املتحدة  »الوليات  البحر  وقوى 
الأمريكية«  وتو�سيح خلفية واأبعاد  
التواجد الدويل بكل اأطياف  القوى 
كامليلي�سيات  والإقليمية  العظمى 
خالل  من  وذلك  املنطقة   يف 
تف�سري  يف  اجليو�سيا�سية  النظرة 
والتحركات  ال�سيا�سية  الظواهر 

الع�سكرية يف املنطقة .  
حكيم مالك 
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اأعترب ال�سيناتور ال�سابق و القيادي يف الآفالن اإبراهيم بوحلية بخ�سو�س امل�ستجدات يف احلزب العتيد واىل اأين �ستوؤول اإليه الأو�ساع وموعد انعقاد موؤمتر احلزب اأنه كان 
من الأوائل الذين نادوا ب�سرورة ت�سكيل جلنة جلمع ال�سمل واإعادة العتبار خا�سة لكافة اأع�ساء الآفالن املق�سيني من طرف الأمني العام ال�سابق .

.       الرئا�سيات لن تكون حال لالأزمة



 

اجلزائرية  الرابطة  اعتربت 
يف  الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
و�سعية  حول  ال�سنوي  تقريرها 
حقوق الإن�سان باجلزائر بالتزامن 
اإطالق  على  ال�سبعون  والذكرى 
الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن 
بالتزاماتها  اأخلت  ال�سلطة  اأن 
الإن�سان،  الدولية يف جمال حقوق 
بالت�رشيعات،  تقيدها  عدم  وكذا 
بالنتهاكان  و�سفته  ما  م�سجلة 
حلقوق الإن�سان، بداية من احلق يف 
ال�سكن، حيث اعتربت ان ال�سيا�سة 
املتبعة ف�سلت كونها مل ت�ساهم يف 
بات�ساع  م�ستدلة  الأزمة  معاجلة 
توزيع  على  الحتجاجات  رقعة 
خمتلف  يف  الجتماعية  ال�سكنات 
على  اجلنوبية  منها  حتى  وليات 

راأ�سها: ولية
مو�سحة  ورقلة  ااأدرار-   – ب�سار 
ومافيا  امل�ساربني  اأيادي  اأن 
هذا  يف  طويلة  بقيت  العقار 
تفاقمت  الذي  الوقت  املجال؛ يف 
كما  الع�سوائي،  البناء  ظاهرة  فيه 
احلق  ملف  لفتح  الرابطة  عمدت 
احلادة  الندرة  لتاأتي  ال�سحة  يف 
الأدوية لالأمرا�ض املزمنة   لبع�ض 
مر�ض  غرار  على  راأ�سها  على 
الذي  ال�رشياين  وال�سغط  القلب 
مرة  كل  يف  الوجود  اإىل  يظهر 
امل�سوؤولة  الأطراف  حتديد  دون 
ب�سوء  امل�سوؤولني  متهمني  عنه، 
الت�سيري والتوزيع. كما اأ�سارت اإىل 
لل�سحة،  العمومي  التمويل  �سعف 
الذاتية  النفقات  ن�سيب  وارتفاع 
من جيوب الأ�رش اجلزائرية ، مبا 
يعادل 46% من النفقات الإجمالية 
.ناهيك  ال�سحية  الرعاية  على 
الطبية  امل�ساعدة  نظام  ف�سل 

حمددة  املحدود،  الدخل  لذوي 
 : خاليا  تهيمن  وبائية  حالت   5
ال�سل والتهاب ال�سحايا اجلرثومي 
القمل  مع  »بوحمرون«  واحل�سبة 

واجلرب وحتى الكولريا.

م�شردون باالآالف 
و ت�شاعد الت�شرب 

املدر�شي

فعادت  الطفل  حقوق  عن  
 13 من  اأزيد  ت�سجيل  لح�ساءات 
خمتلف  ي�سمل  اعتداء  حالة  الف 
الع�رشة  خالل  العنف  اأ�سكال 
بينها  ،من   2017 �سنة  من  اأ�سهر 
املعاملة  و�سوء  اجل�سدي  العنف 
والقتل  واجلنح  املربح  وال�رشب 
الأطفال  ظاهرة  وتنامي  العمدي، 
نحو  و�سلت  التي  املت�رشدين 
ال�ستغالل  وكذا  حالة.   11000
املمتهنني  اأو  العمل  �سوق  يف 

ال�سجائر  كبيع  هام�سية،  لأن�سطة 
، املطلوع… حيث هذه ال�رشيحة 
فاقت 200000 األف طفل. وتفاقم 
حيث  املدر�سي  الت�رشب  ظاهرة 
يقارب  ما  �سنويا  اجلزائر،  ت�سجل 
350 األف حالة ت�رشب من املدر�سة 
 250 من  اأقل  منهم  يذهب  ل   ،
وحول  املهني  التكوين  اإىل  األف 
اأو�سحت  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 
اأنه مل ي�سهد اأي حت�سن يف حتقيق 
واأن  واملراأة  الرجل  بني  امل�ساواة 
كون  طويال،  يزال  ل  الطريق 
اجلزائر احتلت املرتبة 127 ل�سنة 
املنتدى  تقرير  بح�سب   2017
حيث  من  العاملي  القت�سادي 

امل�ساواة بني اجلن�سني.

القطاع اخلا�ص يحتل 
الريادة يف انتهاك 

حقوق العمال 

وجاءت الإ�رشابات العمل لتك�سف 
حيث  العمال،  حقوق  و�سعية  عن 
كبرية  جمموعة  الرابطة  �سجلت 
العديد  يف  الحتجاجات  من 
و�سبه  العمومية  القطاعات  من 
العمومية، معتربة اأن رد ال�سلطات 
�سافر  خرق  القتطاع  باأ�سلوب 
للحقوق واحلريات  النقابية، ومثل 
الأوفر  الن�سيب  اخلا�ض  القطاع 
ت�سجيل  مت  حيث  النتهاكات،  من 
اأب�سط  من  احلرمان  ا�ستمرار 
العمل،  )بطاقة  العمال  احلقوق 
ورقة الأداء، احلد الأدنى لالأجور، 
ال�سمان  �سندوق  يف  النخراط 
الجتماعي، حتديد �ساعات العمل، 
وال�سنوية…(  الأ�سبوعية  العطل 
التع�سفي  الطرد  م�سل�سل  وتوا�سل 
اجلماعية  والت�رشيحات  للعمال، 
غري القانونية ، مع جترمي ممار�سة 

احلقوق واحلريات النقابية.
عرفتها  لإ�رشابات  اأهم  وجاءت 
اإ�رشاب   :2018 �سنة  اجلزائر 
من  اأزيد  املقيمني  الأطباء 
قطاع  يف  واإ�رشاب  اأ�سهر،   09
عمال  و  املوانئ،  عمال  و  الرتبية 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
العليا  املدار�ض  واإ�رشاب 
وحاملي  البلديات،  عمال  وكذا 
والتكوين  التطبيقية  الدرا�سات 
املتوا�سل وكذا ذوي الحتياجات 
اخلا�سة يف ظل 4  مليون �سخ�ض، 
بالإ�سافة اإىل ملفات البيئة يف ظل 
ارتفاع  نتيجة  امل�ستمر  التدهور 
خا�سة  املختلفة  النفايات  حجم 
تهدد  التي  واخلطرية  ال�سلبة 
بفعل  الطبيعية  املوارد  بزوال 
لهذه  العقالين  غري  ال�ستغالل 
اخلطورة  اإىل  بالإ�سافة  الأخرية، 
ال�سحي  الو�سع  ت�سكلها على  التي 
الناحية  من  تكلف  كما  لل�سكان، 
باأكرث  تقدر  خ�سائر  القت�سادية 

من 10 مليار دولر �سنويا.

 اأ�رشف وزير الأ�سغال العمومية 
والنقل عبد الغاين زعالن على 
للملتقى  الر�سمي  الفتتاح 
اللوجي�ستية  و  للنقل  الدويل 
»�سيتام  املنتجات  تخزين  و 
عبد  املوؤمترات  مركز  يف   «
اللطيف رحال بالعا�سمة  وقال 
هام�ض  على  اأم�ض  زعالن 
الدولية  الثالثة  الطبعة  افتتاح 
للملتقى حتت عنوان” ال�سني ” 
الرئي�سي  القت�سادي  ال�رشيك 
تخفي�ض  �سيتم  اأنه  للجزائر 
املقدرة  اللوجي�ستية  التكاليف 
 15 اإىل  باملائة   35 ب  حاليا 

باملائة مع حلول عام 2025 و 
اأو�سح زعالن اأن هذا الإجراء 
التناف�سية  القدرة  من  للرفع 
من  القت�ساديني  للمتعاملني 
حلركة  الأمثل  الت�سيري  خالل 
يف  ي�ساهم  مما  الب�سائع 
تخفي�ض كلفة الإنتاج و بالتايل 
ال�رشائية  القدرة  حت�سني 
وزير  ك�سف  و  للمواطن 
انه  النقل  و  العمومية  الأ�سغال 
�سارمة  تعليمات  اإعطاء  مت 
اللوجي�ستيكي  الن�ساط  لإدراج 
التنموية  امل�ساريع  ت�سميم  يف 
ال�سكك  ب�سبكات  لربطها 

ال�رشيعة  الطرق  و  احلديدية 
بهدف  و املطارات  املوانئ  و 
و  الب�سائع  تنقل  حركة  ت�سهيل 
بالتايل  و  الوقت  يف  القت�ساد 

يف تكلفة النقل
 و اأعترب زعالن امللتقى فر�سة 
يف  الفاعلني  ل  جلميع  �سانحة 
اللوجي�ستية  و  النقل  جمال 
ل�ستعرا�ض خمتلف الإجنازات 
البحث  و  اخلربات  تبادل  و 
ك�سب  و  جديدة  �رشاكات  عن 
اأ�سواق على امل�ستوى الإقليمي 
الإفريقي  وخ�سو�سا  الدويل  و 
،من جهة اأخرى ك�سف املدير 

بولية  جن  جن  مليناء  العام 
يف  بواب   ال�سالم  عبد  جيجل 
متت  اأنه  لـل�سحافة    ت�رشيح 
ر�سيف  اإن�ساء  على  املوافقة 
جن  جن  ميناء  داخل  جديد 
طرف  من   ، جيجل  بولية 
الدولة خالل  جمل�ض م�ساهمة 
مايل  بغالف  الفارط  الأ�سبوع 
وهذا  دينار   مليار   6 قدره 
الر�سيف موجه لل�سفن الكبرية 
 ، مرت   18 بعمق  �سيكون  و 
التي  الكبرية  ال�سفن  ل�ستيعاب 
األف   170 اإىل  حمولتها  ت�سل 
العمل  اأفواج  وتطرقت  طن 

ال�سلة  ذات  املوا�سيع  اإىل 
والقانونية  التقنية  باجلوانب 
موؤ�رشات  واأي�سا  واملالية، 
يف  اللوج�ستية  لل�سل�سة  الأداء 
القطاع القت�سادي ب�سفة عامة 
واملنتج ب�سفة خا�سة. وقد مت 
تن�سيط اأفواج العمل من طرف 
وخرباء،  وحمرتفني  مهنيني 
اأول  وحدد ملتقى ”�سيتام” يف 
طبعة له 3 اأهداف كربى، الأول 
باأهمية  ال�سناعيني  حت�سي�ض 
ت�سيري �سل�سلة النقل اللوج�ستي، 
يف  الرغبة  الثاين  والهدف 
بالنا�سطني  والرتويج  التعريف 

اللوج�ستي،  املجال  يف 
التقاء  الثالث  الهدف  واأخريا 
النا�سطني  الفاعلني  خمتلف 
ال�سناعيني  اللوج�ستيك  يف 
ل�ستغالل  اجلزائريني 
مثل  املمنوحة  الت�سهيالت 
الت�سدير  ن�ساط  يف  املرافقة 
مبا فيه دعم تكاليف النقل وكذا 
الجنازات التي مت حتقيقها يف 
التحتية يف جمال  البنى  قطاع 
وذلك  واللوج�ستيك  الطرق 
نحو  �سادراتهم  تنويع  بهدف 

الدول الإفريقية .
ف.ن�شرين

رابطة حقوق االإن�شان:

عبد الغاين زعالن

�شارة بو معزة

 11  �ألف طفل م�شرد و350 �ألف 
�شحية �لت�شرب �ملدر�شي �شنوبا

تخفي�ض �لتكاليف �للوجي�شتية �إىل 15 باملائة عام 2025

وزير ال�شكن عبد الوحيد متار يعلن من م�شتغامن

�ل�شيغة �ملعدلة لل�شكن �لرتقوي 
�ملدعم ت�شحح �الختالالت �حلالية

.      1 مليار دج للتهيئة اخلارجية
 .        توزيع 20 األف �شكن ب�شيغة 

عدل قبل مت�شف جانفي2018

دي�سمرب  �سهر  خالل  �سيتم 
وحدة  األف   40 توزيع  اجلاري 
�سكنية يف خمتلف ال�سيغ على 
األف  و20  الوطني  امل�ستوى 

م�سكن ب�سيغة البيع 
غاية  اإىل  »عدل«  بالإيجار 
املقبل،  جانفي  منت�سف 
اأم�ض  عنه  اأعلن  ح�سبما 
ال�سبت  مب�ستغامن وزير ال�سكن 
عبد  واملدينة،  والعمران 

الوحيد متار.
حفل  خالل  الوزير  واأبرز 
 326 مفاتيح  لتوزيع  رمزي 
اإيجاري  عمومي  م�سكن 
وب�سيغة البيع بالإيجار »عدل« 
و500 مقرر ا�ستفادة من اإعانة 
اأن  بلدية(   25( الريفي  للبناء 
»عمليات التوزيع التي انطلقت 
اليوم وتتوا�سل تدريجيا خالل 
توؤكد  وجانفي  دي�سمرب  �سهري 
اجلمهورية  رئي�ض  حر�ض 
على  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
كرمية  معي�سية  �سمان ظروف 

للمواطن«.
جانفي   15 غاية  اإىل  و�سيتم 
توزيع  متار،  ح�سب  املقبل، 
10 اآلف وحدة �سكنية »عدل« 
األف  و4  العا�سمة  باجلزائر 
و1.000  بوهران  اأخرى  وحدة 
وحدة  و970  بغليزان  م�سكن 
و450  مبيلة  و900  ب�سطيف 
وحدة  و274  ب�سعيدة  وحدة 

بربج بوعريريج و900 وحدة 
وتيارت  ال�سلف  بوليات 
اأخرى   ووليات  وتي�سم�سيلت 
زيارته  خالل  الوزير  واأ�رشف 
على  اليوم  م�ستغامن  ولية  اىل 
لإجناز  الأ�سا�ض  حجر  و�سع 
1.500 وحدة �سكنية تدخل يف 
الرتقوي  ال�سكن  برنامج  اإطار 
اجلديدة  �سيغته  يف  املدعم 
الربنامج  هذا  اإجناز  و�سيتم 
الذي يت�سمن اأي�سا 360 وحدة 
ف�ساء   و38  ترقوية  �سكنية 
مقاولة   28 قبل  من  جتاري 

من بينها مقاولتان عموميتان، 
ح�سب ال�رشوحات التي قدمها 
بولية  ال�سكن  قطاع  م�سوؤويل 

م�ستغامن.
املعدلة  ال�سيغة  وبخ�سو�ض 
اأبرز  الرتقوي املدعم،  لل�سكن 
متار اأن الن�ض القانوين اجلديد 
ال�سكنية  ال�سيغة  لهذه  املنظم 
كفيل مبعاجلة الإختاللت التي 
مت ت�سجيلها يف ال�سيغة ال�سابقة 

وبتفاديها يف امل�ستقبل.
اجلديد  الن�ض  هذا  و«�سيمكن 
املال  على  املحافظة  من 
املواطنني  واأموال  العمومي 
مراقبة  ومن  واملرقني 
التي  املالية  احل�سابات 
ال�سندوق  على  متر  اأ�سبحت 
ودفع  لل�سكن  الوطني 
ح�سب  املرقني  م�ستحقات 
مثلما  امل�ساريع«،  تقدم  ن�سبة 
ولية  وا�ستفادت  الوزير  اأبرزه 
ال�سيد  -ح�سبما  م�ستغامن 
تكميلية  برامج  من  متار- 
وبرامج  احلالية  ال�سنة  بر�سم 
ال�سنة  خالل  جديدة  �سكنية 
 2.205 بينها  من  املقبلة 
»عدل«  ب�سيغة  �سكنية  وحدة 
ترقوي مدعم  و1.500 م�سكن 
 1.900 و  اجلديدة(  )ال�سيغة 
اإعانة ريفية وما بني 300 و500 
وحدة �سكنية عمومية اإيجارية 
قاطني  اإ�سكان  لإعادة  موجهة 

البنايات القدمية واله�سة.
املقبلة  ال�سنة  خالل  و�سيتم 
تخ�سي�ض غالف مايل قدره 1 
مليار دج للتهيئة اخلارجية ملا 
�سكنية  وحدة  األف   8 يقارب 
جديدة و200 مليون دج للتهيئة 
الريفية  لل�سكنات  اخلارجية 
دج  مليون  و500  املجمعة 
والتح�سني  احل�رشية  للتهيئة 
بينها 200 مليون  العمراين من 
واإجناز  امل�سالك  لتهيئة  دج 
املناطق  يف  العمومية  الإنارة 

الريفية كما اأ�سري اإليه. 

اتهمت رابطة حقوق االإن�شان ال�شلطات بانتهاك جملة من احلقوق، مو�شحة اأن 46 باملائة من النفقات 
على ال�شحة هي ذاتية، باالإ�شافة اإىل ف�شل �شيا�شة ال�شكن و�شعف حقوق الطفل وقتامة امل�شهد بالن�شبة 

للحريات ال�شحفية، ي�شاف لها هيمنة ال�شغط على العمال وعلى املواطنني عرب البريوقراطية واملح�شوبية، 
ناهيك عن ملف احلرقة. 
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»ال�سرتات  اأ�سحاب  طالب 
الرئي�س  با�ستقالة  ال�سفراء« 
بع�سهم  ورفع  ماكرون،  اإميانويل 
فرن�سا  خروج  اإىل  تدعو  الفتات 
من االحتاد االأوروبي، وذلك خالل 
موجة احتجاجات جديدة انطلقت 
واأوقفت   ، فرن�سا  اأنحاء  يف  اليوم 
ال�رشطة �سباح اأم�س 343 �سخ�سا 
اجلديدة  االحتجاجات  بدء  قبيل 
يف  عن�رش  األف   89 نحو  ون�رشت 
اأغلقت  كما  البالد،  اأنحاء  خمتلف 
واملعامل  اإيفل  برج  ال�سلطات 
باري�س  يف  واملتاجر  ال�سياحية 
واأزالت  النهب،  اأعمال  لتجنب 
ا�ستخدام  لتجنب  ال�سوارع  مقاعد 
وانت�رش حوايل  املعدنية  الق�سبان 
8 اآالف �رشطي يف باري�س لتجنب 
تكرار اأحداث الفو�سى التي وقعت 
اأ�رشم  عندما  املا�سي،  ال�سبت 
ال�سيارات  يف  النار  املحتجون 
يف  التجارية  املحالت  ونهبوا 
قو�س  و�سوهوا  ال�سانزليزيه  �سارع 
ي�ستهدف  غرافيتي  بر�سم  الن�رش 

الرئي�س اإميانويل ماكرون.
واندلعت االحتجاجات يف نوفمرب 
التي  الوقود  �رشائب  ب�سبب 
وحتولت  الفرن�سيني  كاهل  اأثقلت 
وا�سع  مترد  اإىل  املظاهرات 
االأحيان،  بع�س  يف  العنف  يتخلله 
فيما ال يوجد زعيم ر�سمي حلركة 
ال�سعب  من  يجعل  مما  االحتجاج 

على ال�سلطات التعامل معها.

�أردوغان 
�نظرو� ماذ� تفعل �شرطة 

هوؤالء �لذين كانو� 
يهزوؤون ب�شرطتنا

رجب  الرتكي  الرئي�س  اتهم 
االأوروبية  الدول  اأردوغان  طيب 
خلفية  على  املعايري،  بازدواجية 
»ال�سرتات  احتجاجات  ت�ساعد 
اأنها  معتربا  فرن�سا،  يف  ال�سفراء« 
الدميقراطية  امتحان  يف  ف�سلت 
»ال�سرتات  حول  اأردوغان 
ف�سل  امل�سهد  يك�سف  ال�سفراء«: 
الدميقراطية  امتحان  يف  اأوروبا 

وحقوق االإن�سان واحلريات.

مطالب بخروج فرن�شا 
من �الحتاد �الأوروبي

طالب حمتجو »ال�سرتات ال�سفراء« 
االحتاد  من  فرن�سا  بخروج 
االأوروبي، و�سط دعوات با�ستقالة 

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 
ماكرون.

بباري�س  ال�سغب  اأعمال  واندلعت 
وحاول بع�س املتظاهرين الهجوم 
ومنها  ال�سحيفة  املن�ساآت  على 
بالعا�سمة  الربيطانية  االإذاعة 
الفرن�سية باري�س  وذكرت �سحيفة 
»لوفيغارو« الفرن�سية، اأن عدًدا من 
ال�سحفيني تعّر�سوا للهجوم خالل 
ِقبل  من  للمظاهرات  تغطيتهم 
املحتجني، يف حني ا�ستبك اآخرون 
خالل  ال�رشطة  من  عنا�رش  مع 
حماولتهم م�سادرة كامرياتهم وقال 
والدمري  ويدعى  املرا�سلني  اأحد 
ا�ستهداف  يتم  اإنه  جار�سني، 
امل�سورين ال�سحفيني يف ال�سوارع، 
ب�رشبهم،  املتظاهرون  ويقوم 

وحماولة تك�سري كامرياتهم.
الفرن�سية  الداخلية  وزارة  واأعلنت 
على  القب�س  األقت  ال�رشطة  اأن 
نحو  واعتقل  منهم  �سخ�س   700
�سباح  باري�س  يف   575 بينهم   700

اأم�سال�سبت.

باري�ض تنتف�ض لل�شبت 
�لر�بع

الداخلية  وزير  نائب  اأعلن 
 31 نحو  اأن  نونيز  لوران  الفرن�سي 
األف �سخ�س �ساركوا يف تظاهرات 
يف  ال�سفراء«  »ال�سرتات  حركة 
ال�سبت،  اأم�س  فرن�سا  اأنحاء 
مت    700 اعتقال  اإىل  م�سريا 
ت�سجيل باإ�سابة 10 متظاهرين من 
ا�ستباك  بعد  ال�سفراء،  ال�سرتات 
اأم�س  الفرن�سية،  ال�رشطة  مع 
ال�سبت، كما اأطلقت ال�رشطة الغاز 
متظاهري  على  للدموع  امل�سيل 
الق�رش  قرب  ال�سفراء  ال�سرتات 
مدرعات  وانت�رشت  الرئا�سي، 
ملواجهة  الن�رش  قو�س  قرب 
تظاهرات ووقعت �سدامات اأم�س 
و�سط  ال�سانزليزيه  �ساحة  قرب 
باري�س بني قوات مكافحة ال�سغب 
حركة  من  وحمتجني  الفرن�سية 
»ال�سرتات ال�سفراء« الذين خرجوا 
يف تظاهرات جديدة �سد الرئي�س 

الفرن�سي، اإميانويل ماكرون.

»�ل�شعب يريد �إ�شقاط 
�لرئي�ض«.. 

بني  املتبادل  العنف  حدة  ازدات 
ومتظاهري  الفرن�سية  ال�رشطة 
اليوم  ال�سفراء«،  »ال�سرتات 
احلكومة  تراجع  رغم  ال�سبت، 
ال�رشائب  فر�س  قرار  تطبيق  عن 
على املحروقات وتراجع الرئي�س 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون خطوة 

املا�سي،  االأربعاء  اأخرى،  رئي�سية 
التي  االحتجاجات  مواجهة  يف 
�سد  البالد  م�ستوى  على  خرجت 
با�سم  متحدثة  وقالت  حكومته 
مكتب ماكرون اإن الزيادة املقررة 
على �رشيبة الوقود لن يتم تطبيقها 

يف عام 2019.
الفرن�سي،  الوزراء  رئي�س  وكان 
وقت  يف  اأعلن  قد  فيليب،  اإدوارد 
�سيتاأجل  ال�رشائب  رفع  اأن  �سابق 
جانفي  اأول  من  اأ�سهر  �ستة  ملدة 

املقبل.
عقب  املتظاهرون  يهداأ  ومل 
جتميد قرار زيادة ال�رشائب على 
املحروقات، بل طالبوا برفع احلد 
االأدنى لالأجور، واأبدوا اعرتا�سهم 
ع�سوية  من  فرن�سا  خروج  على 
رفعوا  كما  االأوروبي،  االحتاد 
�سقف مطالبهم اإىل رحيل الرئي�س 
عن  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سى 
تظاهرات  وخرجت  ال�سلطة 
اإىل  م�سرية  يف  اليوم  حا�سدة 
باإ�سقاط  للمطالبة  االإليزيه،  ق�رش 
عنيفة  مواجهات  وجرت  الرئي�س، 
بني االأمن واملتظاهرين، واأطلقت 
ال�رشطة الغاز امل�سيل للدموع فى 
املحتجني  مئات  الإبعاد  حماولة 
كما اأطلقت ال�رشطة الغاز امل�سيل 
املتظاهرين  مئات  على  للدموع 
منطقة  حول  احت�سدوا  الذين 
الن�رش  وقو�س  الراقية  الت�سوق 

و�سط العا�سمة الفرن�سية.
اإدوار  اأعلن  مت�سل،  �سياق  ويف 
الفرن�سية  احلكومة  رئي�س  فيليب، 
يف ت�رشيحات لفران�س 24، ارتفاع 
عدد املعتقلني فى باري�س اإىل اأكرث 
من 500 معتقل، خالل احتجاجات 
تدخل  التي  ال�سفراء«  »ال�سرتات 
�سيا�سات  �سد  الرابع  اأ�سبوعها 
االجتماعية  ماكرون  الرئي�س 

واالقت�سادية.
التاأهب  من  حالة  فرن�سا  وت�سهد 
الق�سوى، يف خمتلف اأنحاء البالد، 
واملعامل  اإيفل  برج  اإغالق  كما مت 
واملتاجر  االأخرى  ال�سياحية 
اإزالة  اأعمال النهب، ومتت  لتجنب 
ا�ستخدام  لتجنب  ال�سوارع  مقاعد 

الق�سبان املعدنية كمقذوفات.

تفا�شيل �الأزمة

التي  التظاهرات  حدة  وازدادت 
�سهدتها فرن�سا احتجاجا علي رفع 
اأ�سعار الوقود، وال�رشائب، ال�سبت 
اأعمال  باري�س  و�سهدت  املا�سي، 
ومواجهات  ونهب،  و�سلب  تخريب 
عنيفة مع قوات االأمن، اأ�سفرت عن 
�سقوط مئات امل�سابني واملعتقلني 
بني  املواجهات  وت�ساعدت    ،

واملتظاهرين،  الفرن�سي  االأمن 
قنابل  ال�رشطة  وا�ستخدمت 
للدموع  امل�سيل  والغاز  ال�سوت 
تفريق  ملحاولة  املياه  ومدافع 
�سفوف املحتجني، الذين يهتفون 
اإميانويل  الرئي�س  ا�ستقالة  بطلب 
املظاهرات  تقت�رش  ومل  ماكرون 
بل  فقط  باري�س،  العا�سمة  يف 
البالد، ومنها  اأنحاء  �سملت جميع 
مدينة مر�سيليا التي �سهدت حالة 
املتظاهرين  بني  والفر  الكر  من 
مبحاولة  تقوم  التي  االأمن  وقوات 
ا�ستخدام  طريق  عن  تفريقهم 

قنابل الغاز امل�سيلة للدموع.

�شلب ونهب �ملتاجر 
و�ملحاالت و�إغالق »قو�ض 

�لن�شر«

اأغلقت  مت�سل،  �سياق  ويف 
�سارع  اأعلى  الفرن�سية  ال�رشطة 
كما  تام،  ب�سكل  ال�سانزليزيه 
والنهب  ال�سلب  عمليات  انت�رشت 
اأ�سفر  مما  واملحاالت،  للمتاجر 
من  املئات  وت�رشر  اإغالقها  عن 
ازدادت  كما  االأعمال،  اأ�سحاب 
املمتلكات  وحرق  العنف  اأعمال 

العامة واخلا�سة.
�سهادة  يف  متحدثتان   وقالت 
حمالت  اإن  رويرتز  وكالة  نقلتها 
برنتان  ومتاجر  الفاييت  غالريى 
باري�س  و�سط  فى  اأبوابها  اأغلقت 
فى  العنف  حدة  ت�ساعد  مع 
على  احتجاجات  و�سط  العا�سمة 
وذكر  املعي�س،  تكاليف  ارتفاع 
تلفزيون )بي.اإف.اإم( اأنه مت اإغالق 
لقطارات  االأقل  على  حمطة   19

االأنفاق يف و�سط باري�س ال�سبت 
اال�ستباكات  امتداد  و�سط 
من  املحتجني  بني  العنيفة 
ال�سفراء  ال�سرتات  اأ�سحاب 
ال�سغب  مكافحة  و�رشطة 

مع  العا�سمة  اأنحاء  يف 
�سحابة  وخّيمت  الليل  حلول 

»قو�س  ن�سب  فوق  ال�سباب  من 
قوات  حماوالت  و�سط  الن�رش«، 
على  املتظاهرين  اإجبار  االأمن 
الغاز  قنابل  با�ستخدام  الرتاجع 

وخراطيم  للدموع  امل�سيل 
املياه.

وذكرت قناة 
»�حلدث« �أن 

متظاهرين فرن�شيني 
حاولو� �إطفاء �شعلة 
»�جلندي �ملجهول«.

الفرن�سية  العا�سمة  بلدية  وقررت 

الن�رش«  »قو�س  اإغالق  باري�س 
االأحد اأمام حركة ال�سياحة ب�سبب 

االحتجاجات القائمة يف البالد.
الفرن�سى،  الداخلية  وزير  وقال 
يقودها  منظمة  حركة  هناك  اإن 
اأعمال ال�سغب فى  حمرتفون وراء 

باري�س.

�شحيفة »لوبو�ن«: ما 
يحدث يف فرن�شا نذر 

ثورة

على  فرن�سي  احتجاج  وحتول 
وتكاليف  ال�رشائب  ارتفاع 
يف  ال�سبت،  �سغب،  اإىل  املعي�سة 
باري�س، و�سط ا�سطدام  العا�سمة 
ال�سرتات  وحمتجي  ال�رشطة  بني 
اعتربتها  مواجهات  يف  ال�سفراء، 
�سحيفة »لوبوان« مبثابة نذر ثورة 
بالنظر اإىل امل�ستوى غري امل�سبوق 

للعنف واالحتقان.

ماكرون
 ما يحدث ال عالقة له 

بالتعبري �ل�شلمي 

من جانبه، ندد الرئي�س الفرن�سي، 
باالأحداث  ماكرون،  اإميانويل 
جراء  بالده  �سهدتها  التي 
حتت  خرجت  التي  االحتجاجات 
م�سمى »ال�سرتات ال�سفراء« ب�سبب 
اأ�سعار الوقود. ويف موؤمتر �سحفي 

قمة  هام�س  على 

قال  االأرجنتني،  يف  الع�رشين 
ماكرون اإن »ما حدث يف باري�س ال 
عالقة له بالتعبري ال�سلمي للغ�سب 
امل�رشوع«، ح�سبما نقل يف ح�سابه 

على موقع »تويرت«.
يوجد  »ال  اأنه  ماكرون  واأ�ساف 
�سبب يربر تعر�س ال�رشطة لهجوم، 
اأو نهب املحال، اأو اإحراق املباين 
العامة اأو اخلا�سة، اأو تهديد املارة 
تدني�س  يتم  بحيث  ال�سحفيني،  اأو 
»مرتكبي  اأن  واعترب  الن�رش  قو�س 
هذا العنف ال يريدون التغيري، فهم 
اأي حت�سن، بل يريدون  ال يريدون 
االأ�سباب  يخونون  فهم  الفو�سى، 
يخدمونها  اأنهم  يدعون  التي 
حتديدهم  �سيتم  بها.  ويتالعبون 

وحما�سبتهم يف املحكمة«.
�ساأعقد  عودتي،  »عند  وتابع: 
اجتماعاً م�سرتكاً بني الوزارات مع 
�ساأحرتم  ال�سلة.  ذات  اخلدمات 
و�ساأ�سغي  االحتجاج،  دائماً 
لن  لكنني  املعار�سة،  اإىل  دائماً 
الرئي�س  العنف«كان  اأبداً  اأقبل 
هدد  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي 
قمة جمموعة  اأعمال  ختام  خالل 
املتظاهرين  مبحا�سبة  الع�رشين 
بدعوى اأنهم ال يريدون التغيري بل 
اأنه لن يقبل  الفو�سى، و�سدد على 

اأبدا بالعنف.
اأي  على  يجيب  لن  اأنه  واأ�ساف 
واأنه  املو�سوع  هذا  حول  اأ�سئلة 
االأمن  للهجوم على قوات  ال مربر 

وتدني�س الرموز الوطنية.

م٫�ض / وكاالت

�ل�شرطة فرقتها بالقنابل و�ملدرعات

نذر الثورة تخيم على �شوارع باري�س
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.       مطالب با�شقاط �لرئي�ض و �خلروج من �الحتاد �الأوروبي
.      �إغالق 19 حمطة على �الأقل لقطار�ت �الأنفاق

الأول مرة منذ �ندالع حركة »�شرت�ت �ل�شفر�ء« يف فرن�شا �أدخلت �ل�شرطة �ليوم �ملدرعات 
لوقف �الحتجاجات و�شط �لعا�شمة باري�ض. كما ��شتخدمت �ل�شرطة خر�طيم �ملياه و�لقنابل 
�ل�شوتية وقنابل �لغاز �مل�شيل للدموع �شد عنا�شر »�ل�شرت�ت«، ما ت�شبب بوقوع حاالت �إغماء 

يف �شفوفهم باملقابل، قذف �ملحتجون �أفر�د �ل�شرطة بحجارة �الأر�شفة وقدرت وز�رة �لد�خلية 
�لفرن�شية عدد �مل�شاركني يف �حتجاجات �ليوم يف باري�ض باأكرث من 8 �آالف، موؤكدة توقيف 

قر�بة 700 �شخ�ض من عنا�شر »�ل�شرت�ت« من �أ�شل 31 �ألف حمتج يف �أنحاء �لبالد.



القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  اأكد 
خ�ص  �صحفي  ت�رصيح  يف  جالوي 
به يومية »الو�صط »، اأن والية ورقلة 
عملية  القادم  الثالثاء  يوم  �صت�صهد 
احل�ص�ص  من  هائل  عدد  توزيع 
عرب  ال�صييغ  مبختلف  ال�صكنية 
ح�صة  غرار  على  البلديات  خمتلف 
اله�ص  بنمط  متعلقة  اإعانة   500
على  املفاتيح  لتوزيع  اإ�صافة   ،
�صكن   400 ح�صة  من  امل�صتفيدين 
و 300   ، ايجاري عمومي  اجتماعي 
متعلق  عقد   600 وكذا  ريفي  �صكن 
بالتجزئات العقارية اخلا�صة بالبناء 
الريفي و البناء احل�رصي  ، وذلك يف 
ال�صلطات  بتو�صيات  االإلتزام  اإطار 
ال�صكن  وزارة  يف  ممثلة  املركزية 
واملدينة والعمران الرامية مل�صاركة 
يف  الوطني  الرتاب  واليات  جميع 
خمتلف املنا�صبات الوطنية والدينية 
احل�ص�ص  على  االإفراج  خالل  من 

ال�صكنية من خمتلف االأمناط .
االأ�صمية  القوائم  وبخ�صو�ص 
للم�صتفيدين من ال�صكن االجتماعي 
االإيجاري العمومي بعا�صمة الواحات 

علىال  االأول  امل�صوؤول  اأكد  فقد   ،
القادر  بورقلة عبد  التنفيذية  الهيئة 
القوائم  اأن  ال�صدد  ذات  يف  جالوي 
ح�صة  من  للم�صتفيدين  االأ�صمية 
1000 وحدة �صكنية اجتماعية ببلدية 
نف�ص  الدرا�صة،  قيد  تزال  ال  ورقلة 
االأ�صمية  للقوائم  بالن�صبة  ال�صيء 
مبدينة   600 من  للم�صتفيدين 
التحري  قيد  املوجودة  الروي�صات 

احل�صتني  على  االإفراج  اأمل  على 
االإجراءات  من  االإنتهاء  مبجرد 

والرتتيبات االإدارية املعمول بها .
الرجل  ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
االأول بورقلة عبد القادر جالوي يف 
معر�ص حديثه معنا اإىل اأبعد من ذلك 
من خالل التاأكيد ، على  اأن م�صاحله 
جلميع  ميدانية  مبعاينة  قامت 
الور�صات ال�صكنية املوجودة يف طور 

توجيهات  خاللها  من  مت   ، االإجناز 
اإحرتام  اأجل  من  �صارمة  تعليمات 
معايري االإجناز و اأجال الت�صليم وفق 
ما تن�ص عليه دفاتر ال�رصوط،ناهيك 
ومكثفة  دورية  اجتماعات  عن عقد 
مع م�صوؤويل ملف ال�صكن الإطالعهم 
املتعلقة  امل�صتجدات  اأخر  على 
ال�صلطات  تعليمات  و  بتوجيهات 

املركزية  .

ورقلة  والية  م�صالح  �صطرت 
 58 بالذكرى  لالإحتفال  ثري  برنامج 
من   ،1960 دي�صمرب   11 ملظاهرات 
امل�صاريع  من  جملة  تد�صني  خالل 
االإدارية و التنموية الهادفة . اأفاد بيان 
قد  كانت  بورقلة  الوالية  وايل  لديوان 
ت�صلمت ،يومية »الو�صط » ن�صخة منه ، 
الـ 58  اأنه مبنا�صبة االحتفال بالذكرى 
 11 لـ  امل�صادفة  ال�صعبية  للمظاهرات 
هذه  تنظيمه  1960واملزمع  دي�صمرب 
ال�صنة بدائرة اأنقو�صة ، حيث �صي�رصف 
املنا�صبة  بهذه  االحتفاالت  على 
القادر  الوطنية وايل والية ورقلة عبد 
فتح  اعادة  على  باالإ�رصاف   ، جالوي 
باأنقو�صة    CNAS الدفع  مركز 
عر�ص  تقدمي  الثانية  املحطة  لتكون 
ال�صحي  ال�رصف  م�صاريع  حول  حال 
املتعلقة بال�صطر االأول بكل من قرى 
لزيارة  التنقل  قبل   ، اأفران  و  البور 
ور�صة اجناز ق�صمني وم�صكنني وظيفني 

بعقلة  لل�رصب  ال�صاحلة  املياه  و�صبكة 
االأرباع ، اأما املحطة الثالثة لل�صلطات 
ف�صتكون  االأمنية  و  املدنية  الوالئية 
انطالق  اإ�صارة  اإعطاء  خالل  من 
بانقو�صة  احل�رصية  التهيئة  م�صاريع 
احل�رصية  التهيئة  اجناز  غرار  على 
غاية  اىل  مهيدي  بن  العربي  حي  من 
ابتدائية ف�صيلة �صعدان باأنقو�صة وكذا 
و�صط  من  احل�رصية  التهيئة  اجناز 
املتعددة  العيادة  باجتاه  املدينة 
ذلك  جانب  اإىل   . باأنقو�صة  اخلدمات 
و�صط  احتفالية  برجمة  تقرر  فقد 
باأنقو�صة   1960 دي�صمرب   11 �صاحة 
فلكورية  ان�صطة  عر�ص  خالل  من   ،
املعر�ص  تنظيم  مع   ، املحلية  للفرق 
التقليدي  والثقايف وال�صياحي ، ناهيك 
عن توزيع قرارات االإ�صتفادة من تربية 
به  اأفاد  ما  »وفق  »املاعز  احليوانات 

البيان ال�صالف الذكر .
�أحمد باحلاج

واالإت�صال  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
اأمن  مبديرية  اخلارجية  والعالقات 
حت�صلت  قد  كانت   ، ورقلة  والية 
 ، منه  ن�صخة  على   « »الو�صط  يومية 
لل�رصطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�رص  اأن 
دائرة حا�صي  التابعني الأمن  الق�صائية 
االأخرية  االأيام  خالل  بورقلة  م�صعود 
من توقيف جمرم خطري بحوزته كمية 
من املخدرات. تفا�صيل العلمية متت 
املتنقلة  الفرقة  عنا�رص  قيام  اأثناء 
مداهمة  بعمليات  الق�صائية  لل�رصطة 
امل�صبوهة  االأماكن  الأحد  فجائية 
بحا�صي م�صعود ، اأين مت توقيف �صاب 

يف احلادي والع�رصين من العمر حمل 
التلم�ص  لعملية  اإخ�صاعه  ليتم  �صبهة، 
على  بحوزته  عرث  اأين  اجل�صدي 
قطعتي خمدرات مقدر وزنها بـ2.9 غ 
، ليتم حتويله مبا�رصة اإىل مقر االأمن 

ومبا�رصة اإجراءات التحقيق معه .
االإجراءات  كافة  اإ�صتكمال  عقب 
ملف  اإجناز  مت  الالزمة،  القانونية 
اجلهات  اأمام  وتقدميه  �صده  ق�صائي 
جرم  الإرتكابه  املخت�صة  الق�صائية 
حيازة املخدرات بطريقة غري �رصعية  

وفق ما اأوردته م�صادرنا  .
�أحمد باحلاج

احل�رصي  االأمن  م�صالح  متكنت 
تندوف،  والية  الأمن  التابع  االأول 
ال�صنة  من  دي�صمرب  �صهر  بداية 
القب�ص  اإلقاء  من   2018 اجلارية 
يف  �صلوعه  م�صتبه  �صخ�ص  على 
ق�صايا �رصقة ، متفاوتة من حيث 
الزمان و املكان كلها ق�صية �رصقة 
على  اإذ   ، الليل   ظرف  بتوافر 
ال�صحايا  املواطنني  تقدم  اإثر 
م�صالح  لدى  �صكواهم  ر�صم  و 
الذي  االأول  احل�رصي  االأمن 
حترياتهم  بف�صل  عنا�رصه  متكن 
و جمهوداتهم املبذولة يف امليدان 
من توقيف و القب�ص على املتورط 
و  املذكورة  ال�رصقة  جرائم  يف 
يتعلق االأمر باملدعو )م.اأ( 19�صنة 
يقطن  و  الوالية  من  ينحدر  هو  و 

بها . 
امل�صتبه  تقدمي  مت  قد  و  هذا 
ال�صيد  اأمام  الذكر  �صالف  فيه 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
دي�صمرب2018،   05 يوم  تندوف 

ق�صية  ب�صاأن  حقه  يف  �صدر  حيث 
ملدة  النافذ  احلب�ص  اأمر  واحدة 
�صنتني )24 �صهرا( و غرامة مالية 
و  دج   500.000 بقيمة  نافذة 
 70.000 قدره  بتعوي�ص  اإلزامه 
دج ، فيما يبقى التحقيق متوا�صل 
مماثلة  اأخرى  ق�صايا  بخ�صو�ص 
اأمن  م�صالح  لتبقى  �صده.  مقدمة 
والية تندوف م�صتعدة و با�صتمرار 
و  اأرواحهم  يف  املواطنني  حلماية 
ممتلكاتهم و ما على املواطنني اإال 
التحلي بثقافة التبليغ و التعاون مع 
�رصطتهم من اأجل جمتمع تندويف 

اأمن.  
وح�صبما اأفادت به نف�ص امل�صادر 
 ، االأخرية  االمنية  العملية  فاإن 
ال�صارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
املديرية  وتوجيهات  لتعليمات 
الهادفة   ، الوطني  لالأمن  العامة 
لتج�صيد خمطط اإحتالل امليدان 

.
�أحمد باحلاج

.       1000  وحدة �سكنية �إجتماعية بورقلة قيد �لدر��سة     .       600 �سكن بالروي�سات قيد �لتحري
ك�سف و�يل ولية ورقلة عبد �لقادر جالوي ،�أن �لحتفال مبظاهر�ت 11 دي�سمرب �سيتميز هذه �ل�سنة بالإفر�ج عن 
�ملئات  من �حل�س�ص �ل�سكنية مبختلف �ل�سييغ لفائدة م�ستحقيها ، كما حتدث �مل�سوؤول �لأول على �لهيئة �لتنفيذية عن 
�لإفر�ج على 1600 �سكن �جتماعي ببلديتي ورقلة و�لروي�سات مبجرد �لنتهاء من �لجر�ء�ت و�لرتتيبات �لإد�رية 

�ملعمول بها .

و�يل ولية ورقلة عبد �لقادر جالوي يك�سف ليومية »�لو�سط«

�أحمد باحلاج 

توزيع 500�إعانة �سكن ه�ش ، 400 �سكن  
�جتماعي ، 300�سكن ريفي  

نهاية  ورقلة  والية  وايل  اأ�رصف 
توزيع  على  املن�رصم  االأ�صبوع 
القمامات  لنقل  �صاحنة   16 مفاتيح 
و  ال�صوارع  املنت�رصة يف  االأو�صاخ  و 
االأحياء ال�صعبية على 08 بلديات يف 
لتوجيهات  ال�صارم  التطبيق  اإطار 
وتعليمات الوزارية الو�صية .  تنفيذا 
لتعليمات وزير الداخلية و اجلماعات 
نور  العمرانية  التهيئة  و  املحلية 
العمليات  اإطار  يف  و  بدوي   الدين 
املمولة من طرف �صندوق ال�صمان 
 ، املحلية  للجماعات  الت�صامن  و 
بورقلة  الوالية  وايل  ال�صيد  اأ�رصف 
يوم  اأم�صية    ، جالوي  القادر  عبد 
عملية  على  الوالية  مبقر  االأربعاء  
�صاغطة  �صاحنات  مفاتيح  ت�صليم 
 08 منها  اإ�صتفادت  القمامة  لرفع 

ال�صلطات  بح�صور  وهذا   ، بلديات 
املنتخبون  و  االأمنية  و  املدنية 
املجتمع  ممثلي  وكذا  املحليون 
املدين ، مع العلم اأنه قد مت ت�صليم 
مفاتيح 16 �صاحنة على 08 بلديات 
انقو�صة   – الروي�صات   – ورقلة  هي 
�صيدي   – العالية   – احلجرية   –
حا�صي   – البي�صاء  عني   – خويلد 
بن عبد اهلل ، و التي تعترب اإ�صتكماالً 
لعمليات متت �صابقاً اإ�صتفادت منها 
تقرت  االإدارية  املقاطعة  بلديات 
توزيع  كذاعملية  و  الفارطة  ال�صنة 
اإندالع  04 �صاحنات مبنا�صبة ذكرى 
موؤخراً  �صلمت  التحريرية  الثورة 
رئي�ص  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من   .
ببلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�ص 
ت�رصيح  يف  عزي  بوبكر  ورقلة 

�صحفي خ�ص به يومية »الو�صط »، 
هذه املبادرة وا�صفا اياها بالداعم 
البلدية  حظرية  لعتاد  احلقيقي 
اأن ي�صاهم ب�صكل  وهو ما من �صاأنه 
االو�صاخ  و  القمامات  رفع  يف  كبري 

املكد�صة  البال�صتيكية  واالأكيا�ص 
ثقافة  غر�ص  بهدف  ال�صوارع  يف 
اأفاد  البيئة ح�صبما  املحافظة على 

به مري عا�صمة الواحات .
�أحمد باحلاج

لرفع �لقمامة على 08 بلديات بورقلة  

�إثر �إنحر�ف حافلة لنقل �مل�سافرين 

توزيع  مفاتيح 16 �ساحنة �ساغطة 

حادث مرور يخلف م�سرع �سخ�ش و �إ�سابة 25 �أخرين بتمرن��ست 

�لذكرى 58 ملظاهر�ت 11دي�سمرب حتت�سنها د�ئرة �أنقو�سة 

حا�سي م�سعود بورقلة 

يف �إطار جت�سيد خمطط �حتالل �مليد�ن 

و�يل ورقلة يد�سن جملة 
من �مل�ساريع هذ� �لثالثاء 

�لقب�ش على جمرم خطيـر 

متورط يف ق�سايا �سرقة 
بتندوف ور�ء �لق�سبان

�أخبار �جلنوب�لأحد 09  دي�سمرب  2018  �ملو�فـق  ل31 ربيع �لأول 1440هـ 6

املن�رصم  االأ�صبوع  نهاية  لقي 
اإ�صابة  و  م�رصعه  واحد  �صخ�ص 
متفاوتة  بجروح  اخرين   25
اإنحراف  اإثر  وذلك   ، اخلطورة 
بالطريق  امل�صافرين  لنقل  حافلة 

االإدارية  املقاطعة  بني  الرابط 
ببلدية  اأراك  –قرية  �صالح  عني 
وفور   ، بتمرنا�صت  امقل  عني 
اإبالغها باحلادث �صارعت م�صالح 
املكان  لعني  املدنية  احلماية 

ونقله  ال�صحية  باإجالء  وقامت 
مت  فيما   ، اجلثث  حفظ  مل�صلحة 
م�صلحة  اىل  امل�صابني  حتويل 
االإ�صعافات  لتلقي  االإ�صتعجاالت 
الالزمة ، من جهتها فتحت �رصايا 

اأمن الطرقات باملجموعة الوالئية 
للدرك الوطني حتقيقا اأمنيا معمقا 
لك�صف مالب�صات احلادث وفق ما 

اأوردته م�صادرنا اخلا�صة .
�أحمد باحلاج



الديني  املرفق  هذه  واحت�ضن 
اأم�س ال�ضبت مرا�ضم تطويب 19 
بعدما  م�ضيحية  دينية  �ضخ�ضية 
حظي بعملية ترميم هامة. وقد 
باأعايل  الكني�ضة  هذه  ت�ضييد  مت 
وباء  بعد  "مرجاجو"  جبل 
املدينة  �ضهدته  الذي  الكولريا 

يف عام 1849.
املرفق  موقع  اإىل  وبالنظر 
يعد  فاإنه  مدينة  على  املطل 
الأكرث  التاريخية  املباين  اأحد 
خ�ضعت  وقد  بوهران.  و�ضوحا 
ترميم  لعملية  الكني�ضة  هذه 
للتبادل  ف�ضاء  �ضكلت  التي 
خ�ضو�ضا  �ضمح  مما  املتعدد 
لفائدة  ور�ضة-مدر�ضة  بو�ضع 
واملهند�ضني  املتمهن  ال�ضباب 

املعماريني.
الور�ضة  هذه  ا�ضتقبلت  وقد 
للجمعية  ت�ضيريها  اأ�ضند  التي 
 30 زهاء  للجزائر  الأبر�ضية 
التكوين  مدر�ضة  من  مرتب�ضا 
الجتماعية  الثقافية  للجمعية 
الهواري"وقد  �ضيدي  "�ضحة 
املرتب�ضون  هوؤلء  �ضارك 
النجارة  يف  املتخ�ض�ضون 
يف  اأي�ضا  احلجر  و�ضقل  والبناء 
للمبنى  اخلارجي  ال�ضور  ترميم 
)احلماية على حافة املنحدر(.

اجلمعية  بدورها  �ضاهمت  كما 

اجلميل"  "الأفق  املحلية 
املعروفة با�ضتثمارها يف جمال 
ت�ضجيع تكوين  الرتاث يف  تثمني 
الهند�ضة  طلبة  من  العديد 
ور�ضة  �ضكلت  وقد  املعمارية 
بيداغوجية  اأر�ضية  الرتميم 
حقيقية. بالن�ضبة لأ�ضقف وهران 
جون  الأبر�ضية  جمعية  وممثل 
ور�ضة- "و�ضع  فاإن  في�ضكو  بول 

ملئات  فر�ضة  اأتاح  مدر�ضة 
ال�ضباب من اأجل تعميق تكوينهم 

ور�ضة حقيقية ملعلم  من خالل 
تاريخي".

اإىل  "بالإ�ضافة  اأنه  اإىل  واأ�ضار 
تدخلت  التعليمية,  الأن�ضطة 
املوؤ�ض�ضات  من  العديد 
يف  املحليني  واحلرفيني 
وتزيني  لرتميم  خا�ضة  الور�ضة 
لهذه  كانت  الكني�ضة"وقد 
ملا  حقيقًيا  "بعًدا  الأن�ضطة 
الثقافات  بني  وما  الأديان  بني 
اأ�ضقف  ي�ضري   ," واملواطنة 

"يوجد  اأنه  م�ضيًفا   , وهران 
وذات  ثقافية  لأن�ضطة  م�رشوع 
فاعلني  مع  باملواطنة  �ضلة 
"العي�س  �ضعار  حمليني"وحتت 
معا يف �ضالم", �ضتحت�ضن �ضاحة 
مرا�ضم  ال�ضبت  غدا  الكني�ضة 
ال�ضابق  وهران  اأ�ضقف  تطويب 
وال�ضخ�ضيات  كالفري  بيري 
الأخرى  امل�ضيحية  الدينية 
والذين توفوا يف اجلزائر خالل 

الع�رشية ال�ضوداء. 

اأ�سرف وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف حممد عي�سى بوهران بح�سور مبعوث بابا الفتيكان فران�سوا 
الكاردينال اأجنيلو جيوفاين بي�سو على مرا�سم اعادة افتتاح كني�سة "�سيدة �سانتا كروز" بعدما �سهدت 

عملية ترميم هامة كما مت باملنا�سبة منح ت�سمية �ساحة الكني�سة با�سم "�ساحة العي�ش ب�سالم".

وهران

م٫�ش

ترميم كني�ضة "�ضيدة �ضانتا كروز" بح�ضور
 مبعوث بابا الفتيكان فران�ضوا

الطارف

تابع جغرافيا ل�سفيزف ببلعبا�ش واإداريا لولية وهران

حجز 23 األف دينار تون�ضي باملركز احلدودي باأم الطبول 

منتجع الدكتور "قي�ضار" 
يبحث  عن هوية 

ببلدية  القرمود  عني  غابة  تزخر 
�ضفيزف �رشق ولية �ضيدي بلعبا�س 
اإن�ضاوؤه  يعود  هائل  �ضياحي  مبنتجع 
كان  ,حيث  ال�ضتعمارية  احلقبة  اإىل 
الدكتور  لعائلة  ملكا  الأخري  هذا 
"قي�ضار" وهو اأحد املعمرين اآنذاك 
والذي كان الطبيب الوحيد مبنطقة 
�ضفيزف  والذي كان ينقل املر�ضى 
اإىل هذا املنتجع  اأهل املنطقة  من 
خمتلف  من  معاجلتهم  اأجل  من 
طبيبا  كان  اأنه  باعتبار  الأمرا�س 
اخلم�ضينيات  �ضنوات  عاما,ويف 
اإىل  املنتجع  باإهداء  العائلة  قامت 
بلدية وهران وبعد ال�ضتقالل  عرث 
ملكية  عقد  على  البلدية  باأر�ضيف 
الثمانينات  يف  وذلك  املنتجع  هذا 
وهران  بلدية  اآنذاك  ت�ضتغله  وكانت 
بلديات  عمال  لأبناء  �ضيفي  كمخيم 
يف  يقع  املنتجع  واأن  وهران,خا�ضة 
كثيفة  غابة  يتو�ضط  �ضاحر  مكان 
الأ�ضجار ومبحاذاته عني ماء تعرف 
اإن�ضاوؤها  يعود  التي  ال�ضلطان  ببنت 
اإىل العهد الروماين وخالل الع�رشية 
ويالتها  من  عانت  التي  ال�ضوداء 
فرقة  ا�ضتقرت  �ضفيزف  منطقة 
بهذا  الوطني  ال�ضعبي  للجي�س  تابعة 
الت�ضعينيات  نهاية  غاية  اإىل  املخيم 
يعاين  واملنتجع  الوقت  ذلك  ومنذ 
هذا  والتهمي�س.واأمام  الإهمال 

�ضفيزف  �ضكان  طالب  الو�ضع 
ينتمي  الذي  املكان  هذا  ا�ضرتجاع 
بلعبا�س  �ضيدي  ولية  اإىل  جغرافيا 
ملمار�ضة  وهران  لولية  اإداريا  و 
اأن�ضطتهم الثقافية والرتفيهية,بعدما 
ا�ضتاءوا من حتول هذا املكان الذي 
اإىل  وح�ضارتهم   بتاريخهم  يرتبط 
كان  اأو خالء مهمل,فبعدما  اأنقا�س 
يف  ال�ضكان  وجهة  املنتجع  هذا 
اأن ع�رشه الذهبي  الثمانينيات يبدو 
ياأتون  ل  زوارا  ينتظر  وبداأ  وىل  قد 
�ضحر  ف�ضيئا  �ضيئا  تتال�ضى  وبداأت 
حدائقه ومرافقه املختلفة,املنتجع 
�ضا�ضعة  م�ضاحة  على  ميتد  الذي 
حتول  ثم  الإهمال  عليه  �ضيطر 
مهجورة  مباين  اإىل  ومن�ضاآته  هو 
و�ضعت  ونوافذه  اأبوابه  وخلعت 
البلدية اإىل املحافظة على ما تبقى 
ال�ضرتجاع  اأمل  على  املنتجع  من 
ال�ضاحر. ال�ضياحي  املوقع  لتجديد 
�ضيدي  لولية  اجلغرايف  فانتماوؤه 
وهران  لولية  والإداري  بلعبا�س 
ت�ضبب يف عرقلة اإعادة تهيئته وبعث 
الن�ضاط فيه,هو م�ضكل وجب تدخل 
ال�ضلطات املحلية حلله من اأجل دفع 
ال�ضياحة املحلية واإرجاع بهاء خميم 
"قي�ضار" من اأجل النهو�س بال�ضياحة 

بهذه املنطقة التاريخية 
�ش.�سهيب

 23 بقيمة  مبلغ مايل  مت حجز 
طرف  من  تون�ضي  دينار  األف 
باملركز  اجلمارك  م�ضالح 
بولية  الطبول  باأم  احلدودي 
عمليتني  يف  ذلك  و  الطارف 
من  علم  ح�ضبما  منف�ضلتني 
باملديرية  بالت�ضال  املكلف 
اجلهوية للجمارك اجلزائرية.

و قد مكنت العملية الأوىل من 
تون�ضي  دينار  األف   14 حجز 
م�ضافر  تفتي�س  عملية  خالل 
اجلزائر  لدخول  يتاأهب  كان 
اأ�ضماء  اأو�ضحته  ح�ضبما 
اأن  اإىل  اأ�ضارت  التي  بلخريي 
حجزت  اجلمارك  م�ضالح 
 50 امل�ضافر  نف�س  لدى  اأي�ضا 
�ضاحلة  غري  الكبد  من  كلغ 
خمباأة  "كانت  لال�ضتهالك 
يف  ال�ضمك  و�ضط  باإحكام 
حماولة منه ملخادعة عنا�رش 
احلجز  عملية  اأما  اجلمارك". 
الأ�ضبوع  خالل  فتمت  الثانية 

اجلاري و مكنت من ا�ضرتجاع 9 
اآلف دينار تون�ضي كانت خمباأة 
حتمل  مركبة  داخل  باإحكام 
وفقا  جزائرية  ترقيم  لوحة 
لنف�س امل�ضدر و ا�ضتنادا لذات 
املركبة  مالك  فاإن  امل�ضدر 

ملغادرة  يتاأهب  كان  الذي 
املركز  عرب  الوطني  الرتاب  
احلدودي باأم الطبول قد اأخفى 
هذا املبلغ خلف لوحة القيادة 
الإ�ضارة  متت  ح�ضبما  للمركبة 
اجلمارك  لقوانني  وفقا  و  اإليه 

م�ضافر  اأي  فاإن  اجلزائرية 
املبلغ  عن  بالت�رشيح  مطالب 
عند  بحوزته  الذي  املايل 
دخوله اأو خروجه حدود البالد 
و ذلك بهدف مكافحة التحويل 

غري ال�رشعي للعمالت.
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البي�ش

 توزيع 170 اإعانة للبناء 
الريفي بدائرة بوعالم 

بوعالم  بدائرة  موؤخرا  مت 
البي�س(  ولية  �رشق  )جنوب 
توزيع 170 اإعانة مالية موجهة 
علم  ح�ضبما  الريفي,  للبناء 

اأم�س الأربعاء لدى 
حراثي  اأفاد  و  الدائرة  رئي�س 
الإعانات  هذه  اأن  حممد 
 700 ب  املقدرة  و  املالية 
على  تتوزع  للوحدة  دج  األف 
45 اإعانة مالية ببلدية بوعالم, 
و40  اأ�ضتينت,  ببلدية  و35 
اأعمر,  �ضيدي  ببلدية  اإعانة 
مواطنني  لفائدة  اإعانة  و25 
�ضليمان,  �ضيدي  بلدية  من 
�ضيدي  لبلدية  اإعانة  و25 
العملية يف  هذه  وتاأتي  طيفور 
ا�ضتفادت  التي  احل�ضة  اإطار 
 2018 حل�ضاب  الولية  منها 
اإعانة  ب1.000  واملقدرة 
و  الريفي  للبناء  موجهة  مالية 
الدائرة  اأن  اأبرز ذات امل�ضدر 
من  اأي�ضا  موؤخرا  ا�ضتفادت 
 180 حوايل  ت�ضم  ثانية  ح�ضة 
�ضمن  وذلك  مماثلة  اإعانة 
احل�ضة الإ�ضافية التي حظيت 
بها ولية البي�س موؤخرا خالل 
والعمران  ال�ضكن  وزير  زيارة 

ب1.000  واملقدرة  واملدنية 
عملية  حاليا  وجترى  اإعانة 
املواطنني  ملفات  درا�ضة 
احل�ضة  هذه  من  لال�ضتفادة 
الإ�ضافية كما اأ�ضري اإليه. و من 
جهة اخرى, يرتقب اأن يتم قبل 
نهاية ال�ضنة اجلارية توزيع 16 
م�ضكن عمومي اإيجاري ببلدية 
يف  وحدة  و14  اأعمر,  �ضيدي 
�ضيدي  ببلدية  ال�ضيغة  نف�س 
و�ضلت  بعدما  وذلك  �ضليمان 
وترية تقدم الأ�ضغال ن�ضبة جد 
متقدمة ومل تتبقى �ضوى بع�س 
اللم�ضات الأخرية لت�ضليم هذه 
ال�ضكنات لأ�ضحابها كما �ضيتم 
العام  الأول من  الثالثي  خالل 
املقبل توزيع 18 وحدة �ضكنية 
الإيجاري  العمومي  �ضيغة  يف 
ببلدية بوعالم بعدما جتاوزت 
ن�ضبة تقدم الأ�ضغال بها ال70 
امل�ضوؤول  لذات  وفقا  باملائة, 
خالل  توزيع  مت  فقد  للتذكري 
م�ضكن   184 اجلارية  ال�ضنة 
عمومي اإيجاري ببلدية بوعالم 
وحدات   10 توزيع  مت  فيما 
�ضكنية يف نف�س ال�ضيغة ببلدية 

اأ�ضتينت وفقا لل�ضيد حراثي. 



فل�سطني تهزم اأمريكا يف الأمم املتحدة
بقلم / �أحمد يون�س �شاهني

من منطلق اأن الق�سية الفل�سطينية 
ولها  عادلة  وطنية  ق�سية 
انطلق  ومتطلباتها  ا�ستحقاقاتها 
�ساحب  الفل�سطيني  ال�سعب 
الن�سالية  بثورته  الق�سية  هذه 
اال�رسائيلي  االحتالل  بداية  منذ 
العدوان  لهذا  راف�ساً  الأر�سه 
اأر�سه  وحترير  لطرده  وطاحماً 
وتقرير م�سريه، وهذا ما توؤمن به 
وتعمل عليه جميع حركات التحرر 
مبختلف  الفل�سطينية  واالأحزاب 
م�سمياتها، فاملقاومة حق م�رسوع 
الدولية  واملواثيق  القوانني  كفلته 
لالأمم  العامة  اجلمعية  و�رسعته 
و�رسيح  وا�سح  بقرار  املتحدة 
»يحمل رقم 3214 لعام 1974 حول 
يف  ال�سعوب  حق  العدوان  تعريف 
فيها  االأ�سكال مبا  بجميع  الن�سال 

الكفاح امل�سلح من اأجل نيل احلرية 
امل�سري،  تقرير  وحق  واال�ستقالل 
وبالتايل اأجازت حق جميع ال�سعوب 
امل�سلحة  املقاومة  يف  العامل  يف 
من  حتررها  �سبيل  يف  لالحتالل 
اأي  اأن  اإىل  وذهب  االحتالل، 
الكفاح امل�سلح �سد  حماولة لقمع 
واالأجنبية  اال�ستعمارية  ال�سيطرة 
خمالفة  هي  العن�رسية  واالأنظمة 
والإعالن  املتحدة  االأمم  مليثاق 
اخلا�سة  الدويل  القانون  مبادئ 
بني  والتعاون  الدولية  بالعالقات 
الدول ، ولالإعالن العاملي حلقوق 

االإن�سان«
باأن  لل�سك  جمال  ال  هنا  ومن 
حماولتها  من  اأمريكا  اأرادته  ما 
ا�ست�سدار قرار من االأمم املتحدة 
واعتبارها  حما�س  حركة  باإدانة 
حركة اإرهابية لهو خمالف ملا جاء 
بالقرار املذكور وهو التفاف على 

الفل�سطيني مبمار�سة  ال�سعب  حق 
وت�رسيع  وال�سلمي  امل�سلح  الكفاح 
املمار�س  »االإ�رسائيلي«  لالإرهاب 

�سد اأبناء �سعبنا الفل�سطيني.
م�رسوع  اأمريكا  قدمت  اأن  ومنذ 
املقاومة  اأن  منطلق  ومن  القرار 
واأن  دولياً  وم�رسوع  مكفول  حق 
فل�سطيني  ف�سيل  باأي  امل�سا�س 
الفل�سطينيني  بكل  م�سا�س  لهو 
وق�سيتهم الوطنية اجتهدت القيادة 
حراك  خالل  من  الفل�سطينية 
على  ومكثف  مو�سع  دبلوما�سي 
خالل  من  �سواء  االأ�سعدة  كافة 
مندوب  خالل  من  او  �سفاراتها 
املتحدة  االمم  يف  فل�سطيني 
الإف�سال  من�سور  ريا�س  الدكتور 
حركة  يدين  الذي  القرار  هذا 
يتجزاأ  ال  جزء  هي  والتي  حما�س 
وف�سيل  الفل�سطيني  ال�سعب  من 
وا�ستطاعت  لالحتالل  مقاوم 

الدبلوما�سية الفل�سطينية من ح�سد 
الإجها�س  الكفيل  الدويل  الدعم 
الهيمنة  واأمام  االمريكي،  القرار 
االمريكية واالنحياز ل�سالح الظلم 
حتطمت  اال�رسائيلي  واجلربوت 
على  االحتالل  ودولة  حماوالتها 
مل�رسوع  االأممي  الرف�س  �سخرة 
يف  حما�س  حركة  باإدانة  القرار 
اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة 
الق�سية  ل�سالح  العامل  لينت�رس 
احلق  ظهر  فقد  الفل�سطينية، 
ا�رسائيل  وخابت  الباطل  وزهق 
اأنهما  يدركا  اأن  وعليهما  واأمريكا 
اأ�سبحا يف حالة من العزلة الدولية 
اأن  ورغم  املتحدة،  االأمم  يف 
قرار   700 من  يقارب  ما  هناك  
ينفذ  ومل  ا�رسائيل  يدين  دويل 
لو  حال  يف  اأنه  اإال  قرار  اأي  منها 
مت تاأييد م�رسوع القرار االمريكي 
ال�سوء  من  غاية  يف  االأمر  لكان 

ال�سلبي  باأثره  واألقى  والتعقيد 
على م�ستقبل الق�سية الفل�سطينية 
متار�سها  التي  املقاومة  الأن 
الف�سائل  وباقي  حما�س  حركة 
جي�س  �سد  لهي  الفل�سطينية 
املدنيني  �سد  ولي�س  االحتالل 
ومغت�سبني  حمتلني  اأنهم  رغم 
كان  ولكن  الفل�سطينية،  لالأر�س 
واجناز  انت�سار  القرار  اف�سال 
ي�ساف  الفل�سطينية  للدبلوما�سية 
حققتها  التي  االجنازات  ملجمل 
وحليفتها  االحتالل  مواجهة  يف 
الفل�سطينيني  واأظهر  اأمريكا 
اأمام العامل وعليه يجب  موحدين 
حركة  وخا�سة  اجلميع  ينتهز  اأن 
الإنهاء  الفر�سة  هذه  حما�س 
نحو حتقيق  واالنطالق  االنق�سام 
املوقف  لتقوية  الوطنية  الوحدة 
املعركة  اأن  ال�سيما  الفل�سطيني 
�ست�ستد  واأمريكا  االحتالل  مع 

القرار  اف�سال  بعد  �رسا�سة 
املجتمع  وانحياز  االمريكي 
الدويل ل�سالح ال�سعب الفل�سطيني 
�ساهدناه  كما  العادلة  وق�سيته 
يف  ال�ساحقة  االأغلبية  تاأييد  بعد 
الذي  للقرار  العامة  اجلمعية 
تقدمت به مندوبة ايرلندا والذي 
ين�س على حتقيق �سالم عادل يف 
انهاء  خالل  من  االأو�سط  ال�رسق 
االحتالل الذي بداأ عام 1967 مبا 

فيها القد�س ال�رسقية.
الكل  على  يتحتم  اخلتام  ويف 
خلف  اال�سطفاف  الفل�سطيني 
املتمثلة  الفل�سطينية  ال�رسعية 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  يف 
جلميع  والوحيد  ال�رسعي  املمثل 
الفل�سطيني  ال�سعب  مكونات 
اأمام املجتمع الدويل.  اأمني �رس 
والراأي  للثقافة  العربية  ال�سبكة 

واالإعالم.

�شالح �لدين �لعو�ودة

بنظرة �رسيعة على تاريخ الت�سويت 
بالق�سية  املتعلقة  القرارات  على 
املوؤ�س�سات  يف  الفل�سطينية 
كانت  االأغلبية  اأن  جند  الدولية 
ت�سوت ل�سالح الفل�سطينيني  دائماً 
يف  اأو  االأمن  جمل�س  يف  �سواء 
جمل�س حقوق االإن�سان اأو اجلمعية 
العامة ومل حت�سل »اإ�رسائيل« على 
حمدودة  حاالت  يف  اإال  اأغلبية 
وابتزاز  لر�سوة  فيها  جلاأت  جداً 
الدول يف مراحل مبكرة  عدد من 
كثري  بعد  تكن  مل  املتحدة  لالأمم 
درايٍة  على  االأع�ساء  الدول  من 
الق�سية  كافية مبا يتعلق بحيثيات 
فيها متثيل  يكن  ومل  الفل�سطينية، 
كانت  التي  العربية  الدول  الأغلب 
يف حينه حتت اال�ستعمار كما دول 
يف  اأخرى  ودول  كثرية  اإ�سالمية 
مثل  واأفريقيا   الالتينية  اأمريكا 

والذي   ،1947 عام  التق�سيم  قرار 
ال�سهيونية  الع�سابات  ح�سلت فيه 
على اأغلبية 33 �سوتاً موؤيداً مقابل 
اجلمعية  يف  معار�ساً  �سوتاً   13
العامة لالأمم املتحدة بعد اأن قام 
بن غوريون بر�سوة عدد من ممثلي 
الدول ح�سب اعرتافات »اإ�رسائيل« 

نف�سها.
كثرية  قرارات  مرت  املقابل  ويف 
القرار  مثل  الفل�سطينيني  ل�سالح 
رقم 194، وهو يوؤكد حق الالجئني 
الفل�سطينيني يف العودة والتعوي�س، 
اأ�س�س  الذي   302 والقرار 
الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة 
تبنت   1974 وعام  الفل�سطينيني، 
االعرتاف  قرار  العامة  اجلمعية 
بحق ال�سعب الفل�سطيني يف تقرير 
العام  يف  واال�ستقالل،  امل�سري 
نف�سه تبنت اجلمعية العامة لالأمم 
االعرتاف مبنظمة  قرار  املتحدة 
التحرير الفل�سطينية، وح�سلت من 

خالله املنظمة على �سفة مراقب 
حركة  باعتبارها  املتحدة  باالأمم 

حترر وطني.
�سل�سلة  منع  اإىل  باالإ�سافة  هذا 
االأمن  جمل�س  يف  قرارات 
الواليات  ملنعها  ا�ستخدمت 
املتحدة حق النق�س الفيتو ب�سعاً 
وا�سح  انحياز  يف  مرة  واأربعني 
االأغلبية  ح�ساب  على  لـ«اإ�رسائيل« 
�سياقه  يف  يعني  ما  وهو  الدولية، 
العام اعرتافا عامليا وا�سع بعدالة 
الق�سية الفل�سطينية، واأنه يف حال 
دمقرطة املوؤ�س�سات الدولية فاإنه 
نظام  اأو  الحتالل  جمال  يكون  لن 
عن�رسي اأو عدوان اأو غريه ف�ساًل 
�سد  وجرائم  اإبادة  جرائم  عن 
حتت  ترتكب  زالت  ما  االإن�سانية 
التي  املتحدة  االأمم  وب�رس  �سمع 

تعجز عن مواجهة فيتو يحميها.
االأخرية  املحاولة  �سعيد  على 
يف  قرار  لتمرير  لالحتالل 

املقاومة  لتجرمي  العامة  اجلمعية 
ن�سبة  اأن  �سك  ال  الفل�سطينية 
املوؤيدين للمقرتح مقلقة اإىل درجة 
فقط  لي�س  حري�ٍس  لكل  مرعبة 
بل على  الفل�سطينية  الق�سية  على 
فتجنيد  االإن�سانية،  العدالة  قيم 
حتى  العامل  دول  من  الن�سبة  هذه 
لو بالر�سوة واالبتزاز والتهديد هو 
اأخرى  جهة  ومن  اإن�سانية،  ماأ�ساة 
جتنيد  يف  الفل�سطينيون  ف�سل 
اأع�ساء  من  االأقل  على  االأغلبية 
املقرح  لرف�س  العامة  اجلمعية 
االحتالل  جرائم  رغم  االحتاليل 
يبعث  اأمٌر  اجلرمية  و�سوح  ورغم 
على القلق، فكيف نف�سل يف الدفاع 
عن حقنا وينجح املعتدي بالدفاع 
عن باطله! ونحتفل واالأغلبية �سد 

عدالة مقاومتنا وق�سيتنا.
لدى  لالحتفال  مدعاة  لي�ست 
الفل�سطينيني وال لدى اأحرار العامل؛ 
فاأن جتد 87 دولة يف العامل تدعم 

اأخالقية،  كارثة  هذه  االحتالل 
الفل�سطينيون -على غري  كان  واإن 
العمل  يف  توحدوا  قد  عادتهم- 
االإ�رسائيلي  امل�رسوع  الإحباط 
ف�سل  عن  تعبري  النتيجة  اأن  اإال 
الفل�سطينيني  لكل  دبلوما�سي 
االأعدل من  اأنزلوا ق�سيتهم  الذين 
بني الق�سايا اإىل هذا امل�ستوى من 
املهانة يف نظر الدول، بدءاً باأو�سلو 
فتح  الذي  باالحتالل  واالعرتاف 
يف  الدول  لع�رسات  الطريق 
دولة  مع  عالقاتها  لتطبع  العامل 
منذ  قاطعتها  اأن  بعد  االحتلتال 
اإقامتها ن�رسة للحق الفل�سطيني، 
الفل�سطينية«  »القيادة  التهت  ثم 
و�رساع  الداخلية  بال�رساعات 
التطبيع  ت�سونامي  اأمام  البقاء 
جعل  حتى  واالإ�سالمي  العربي 
ت�سبح  الفل�سطينية  الق�سية 

هام�سية اإىل هذا احلد.
الفل�سطينية«  »القيادة  على 

اليوم  واملقاومة  ال�سلطة  من 
من  بدالً  العرب-  ت�ستخل�س  اأن 
وكاأن  الكاذبة اخلادعة  املظاهر 
واأن  فل�سطيني-  اإجناز  هناك 
قبل  قليال  ولو  نف�سها  اإىل  تعود 
بدا  الذي  فالعدو  االأوان،  فوات 
اأمام  ع�سكرياً  مقيداً  موؤخراً 
مبقدوره  يعد  ومل  املقاومة، 
كان  كما  ع�سكرياً  العربدة 
يعربد يف جماالت  اأ�سبح  �سابقاً 
للفل�سطينيني  ملعباً  كانت  اأخرى 
اإىل  ال�سفارات  فنقل  �سابقاً، 
التطبيعية  والزيارات  القد�س 
للكيان  مع  والعجم  العرب  من 
يف  اأغلبية  وحت�سيل  االحتاليل 
�سوؤم  نذر  هي  العامة  اجلمعية 
توقظ  اأن  عليها  حمراء  واأ�سواء 
واأن  غفوتهم،  من  الفل�سطينيني 
يكّدوا دولياً وحقوقياً ودبلوما�سياً 
للدفاع عن قلعتهم االأخرية، وهي 

حقهم وعدالة ق�سيتهم

ف�سل لالحتالل اأم اإجناٌز للفل�سطينيني؟

م�ساهمة�لأحد 09  دي�شمرب  2018  �ملو�فـق  ل31 ربيع �لأول 1440هـ 8



ANEP N°: 837411 الو�سط:2018/12/09

�إ�شهارالأحد 09  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل31 ربيع الأول 1440هـ 9



�لكاتب: فادي قدري �أبو بكر

منطقة  �إىل  �إ�رس�ء  و�صلت  عندما 
معاليه  م�صتوطنة  قرب  �لزعيم 
�ل�صيارة  بالون  �نفجر  �أدوميم 
وهو  �ملقود،  بجانب  �ملوجود 
من  للتقليل  �أ�صاًل  موجود 
�ل�صري،  حو�دث  م�صاعفات 
�ل�صيارة  د�خل  �لنري�ن  و��صتعلت 
�ل�صيارة  من  �إ�رس�ء  فخرجت 
رجال  من  �لإ�صعاف  وطلبت 
�ل�رسطة �لإ�رس�ئيليني �ملتو�جدين 
�حلادث،  مكان  من  مقربة  على 
�للذين عو�صاً عن تقدمي �لإ�صعاف 
لها، با�رسو� باإطالق نري�ن بنادقهم 
جتاه مركبتها، ما �أدى �إىل �نفجار 

�أ�صطو�نة �لغاز.
�إ�رس�ء  تعر�صت  �لنفجار  مع 
�صديدة  وحروق  خطرية  لإ�صابات 
ج�صدها،  ن�صف  من  �أكرث  �لتهمت 
عمليات  لثماين  بحاجة  وهي 
عاجلة يف عينيها ووجهها ولف�صل 
بر�أ�صها،  �مللت�صقتني  �أذنيها 
يديها،  يف  بالغة  �إ�صابات  ولعالج 
درجات  �رتفاع  من  �أي�صاً  وتعاين 
عالجها  ويحتاج  د�ئماً،  �حلر�رة 
�جل�صدي  �لتاأهيل  من  ل�صنو�ت 
معظم  تاآكل  وب�صبب  و�لنف�صي. 
�أ�صابعها نتيجة �حلريق و�لإ�صابة، 
�لطعام  تناول  �إ�رس�ء  ت�صتطيع  ل 
�ملعي�صة  مهام  باأدنى  �لقيام  ول 

�ليومية.
تق�صي �إ�رس�ء حكماً بال�صجن ملدة 
11 عاماً، وغر�مة مالية مقد�رها 
�لحتالل  و�صحب  �صيكل،  �ألف   50
بطاقة �لتاأمني �ل�صحي منها ومنع 
عنها زيارة ذويها عدة مر�ت، مبن 
فيهم �بنها معت�صم �لذي ل يتجاوز 

عمره ع�رس �صنو�ت.
�إ�رس�ء  �جلريحة  �لأ�صرية  �أر�صلت 
�جلعابي�ص من معتقل �لد�مون يف 
ت�رسين ثاين/ نوفمرب 2018 ر�صالة 
حترق �لقلوب.. ر�صالة تنا�صد فيها 
�ل�صمري �لإن�صاين �لعاملي، وت�صاأله 
فيها ملاذ�؟ .. ملاذ� نحن من�صيون؟ 

ملاذ� ل تلتفت يل؟ ملاذ� ل تنظر 
لوجهي �لذي تغريت مالحمه كما 
تغريت مالمح فل�صطني؟... تنا�صد 
غيبوبة  يف  �لر�قد  �ل�صمري  هذ� 
�مل�صترت  �ل�صمري  كذلك  و�مل�صترت 

يف �لدر�ص �لنحوي.
�ملجرم  �ل�صهيوين  �ملحتل  �إن 
قد  فل�صطني،  مالمح  غري  �لذي 
قام هو �لآخر بتغيري مالمح وجه 
منوذجاً  �إل  �إ�رس�ء  وما  �إ�رس�ء، 
�ملحتل  هذ�  ب�صاعة  مدى  يعك�ص 
ت�صعى  �لتي  �لإجر�مية  و�صيا�صاته 
�ل�صجر و�حلجر  تغيري مالمح  �إىل 
هو  ما  كل  تغيري مالمح  و�لب�رس.. 

فل�صطيني.
يف  �جلعابي�ص  �إ�رس�ء  معاناة  �إن 
هي  �ل�صهيونية  �لظلم  معتقالت 
�مل�صهد  يف  �أبطالها  يكرث  ق�صة 
�لفل�صطيني، فاأكرث من 750 �أ�صري�ً 
يعانون  وجريح  مري�ٍص  بني  ما 
وكل  يوم  كل  �ملعتقالت يف  د�خل 
يكتفي  ول   .. حلظة  وكل  �صاعة 
ب�صن  �لإجر�مي  �لحتالل  هذ� 
وممنهجة  منظمة  �صحية  حرب 
د�خل  و�لأ�صري�ت  �لأ�رسى  �صد 
�ملعتقالت، بل ي�صعى �إىل �رسعنة 
حربه هذه، فكان رّده �لأخري على 
ب�صن  �لأ�رسى  وكل  �إ�رس�ء  ر�صالة 

قانون جتميد متويل �لعالج �لطبي 
�لثاين من  و�مل�صابني يف  لالأ�رسى 
كانون �أول 2018، وذلك عقاباً لهم 
�ملتمثلة  �لكربى  جرميتهم  على 
يف حب �صعبهم �لكادح ومعانقتهم 
للحرية  وع�صقهم  �لعادلة  لق�صيته 

و�حلياة �لكرمية.
ميثل هذ� �لقانون �نتهاكاً �صارخاً 
للقو�نني �لدولية و�لإن�صانية، وعلى 
جنيف  �تفاقية  �خل�صو�ص  وجه 
�لثالثة �لتي تن�ص فيها �ملادة )30( 
على : " �أن تتحمل �لدولة �حلاجزة 
�حلرب، مبا  �أ�رسى  تكاليف عالج 
لزمة  �أجهزة  �أي  تكاليف  ذلك  يف 
�صحتهم..".  على  للمحافظة 
�لإ�رس�ئيلي  �لقانون  هذ�  ويوؤكد 
د�خل  يجري  ما  �أن  على  �لكارثي 
طبياً  �إهمالً  لي�ص  �ملعتقالت 
�صبق  مع  قتل  هو  بل  فح�صب، 

�لإ�رس�ر و�لرت�صد.
للمر�أة  بالن�صبة  و�حد  �لعتقال 
�لغتيال  كما  معاً..  و�لرجل 
و�لقتل و�لتعذيب و�لنفي و�لت�صويه 
و�لت�رسيد..  �لعائلة  و�لنتقام من 
�أو  �لعتقال  قبل  �ملعاناة  وكما 
بالظلم  �لإح�صا�ص  وكما  بعده.. 
هذ�  �إن  و�لقهر..  و�ل�صطهاد 
يرحم  ل  �لإجر�مي  �لحتالل 

ل  كما  �ملر�أة،  يرحم  ول  �لرجل 
يرحم �ل�صيخ ول يرحم �لطفل..

�أ�رس�نا  وكل  �جلعابي�ص  �إ�رس�ء 
�أن  منا  يحتاجون  و�أ�صري�تنا 
�أر�ص  على  �صعار�تنا  نرتجم 
و�لُعقد  �لأحقاد  فلندع  �لو�قع.. 
وت�صفية  و�ل�صموم  و�لنفايات 
بعيد�ً،  �ل�صغرية  �حل�صابات 
من  �لفعلي  بالو�قع  وليلتحق 
�لحتاد  و�قتناع  بكل جدية  يهمه 

و�لتحالف و�لن�صهار..
�لن�صالية  �لوحدة  �أو�ن  �آن  لقد 
فعاًل.. و�آن �أو�ن �لتحالف �لن�صايل 
�لن�صهار  �أو�ن  و�آن  فعاًل.. 
فعاًل،  و�لأمر  فعاًل..  �لن�صايل 
على  و�ملنا�صلة  �ملنا�صل  يخ�ص 

حد �صو�ء وعلى قدم �مل�صاو�ة.
�صي�صهد  متى  �ل�صوؤ�ل:  يبقى 
ميالده  �لدويل  �ملجتمع  �صمري 
�ل�صحيح، �أو متى �صي�صحح تاريخ 
دموعه  �صيكفكف  متى  ميالده؟! 
كلمته  �صيقول  متى  �حلارقة؟! 
يبقى  �ملقابل  ويف  �لفا�صلة؟!. 
ينمو،  حياً  �لفل�صطيني  �لأمل 
و�لأ�صفاد  و�ل�صيم  �ل�صنى  فرغم 
�صيعّم �لنور بالدي، وكيف ل ويف 
فل�صطني حتى �لطفل يدرك و�ثقاً 

�أن ل حياة لنا بغري ن�صال .. 

هيئة �سوؤون �الأ�سرى و�ملحررين كان يوم �أحد كاأي �أحد يف نظر �إ�سر�ء �جلعابي�ص، �إال �أنها 
مل تكن تعلم �أن هذ� �الأحد �سيكون �حللقة �الأوىل من م�سل�سل �لعذ�ب و�الأمل و�ملر�ر. كان 

يوم �الأحد �ملو�فق �حلادي ع�سر من ت�سرين �لثاين عام 2015، وكانت �إ�سر�ء يف طريقها 
من مدينة �أريحا �إىل مدينة �لقد�ص؛ حيث كانت تعمل يف مدينة �لقد�ص وتنقل بع�ص 

�أغر��ص بيتها )�أنبوبة غاز وجهاز تلفاز( �إىل �سكنها �جلديد بالقرب من مكان عملها.

معاناة اإ�صراء اجلعابي�ص يف معتقالت الظلم ال�صهيونية

مركزعبد �هلل �حلور�ين للدر��سات و�لتوثيق

24 �صهيدًا و 450 معتقال خالل ت�صرين الثاين املا�صي
ر�صمية،   فل�صطينية  معطيات  �أكدت 
خالل  فل�صطينيا  �صهيد�    24 �رتقاء 
�ملا�صي  نوفمرب  �لثاين/  ت�رسين  �صهر 
من  غالبيتهم  �لحتالل  جي�ص  بر�صا�ص 

قطاع غزة.
�ليوم  �ل�صادر  �ل�صهري  �لتقرير  وقال  
عن مركز "عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات 
�لتحرير  ملنظمة  �لتابع  و�لتوثيق" 
 )3( �ل�صهد�ء  بني  من  �إن  �لفل�صطينية، 
من  �صهيد�    )21( �أن  مو�صحا  �أطفال، 
�ل�صفة  يف  �صهد�ء  وثالثة  غزة،  قطاع 
�لغربية، فيما حتتجز �صلطات �لحتالل 
من  ل�صهد�ء  جثماناً   )35( ثالجاتها  يف 
خمالفة  يف  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

�صارخة للقانون �لإن�صاين �لدويل.
وذكر �لتقرير �أن قو�ت �لحتالل �عتقلت 

 )450( نحو  �ملر�صود  �ل�صهر  خالل 
�ل�صفة  من  كل  يف  فل�صطينيا  مو�طناً 
�لغربية و�لقد�ص وقطاع غزة، من بينهم 
)12( مو�طنا من قطاع غزة، كما قامت 
 )850( نحو  باإ�صابة  �لحتالل  قو�ت 
و�ملعدين  �حلي  بالر�صا�ص  مو�طناً  
منهم  للدموع،  �مل�صيل  �ل�صام  و�لغاز 
ونحو  غزة،  قطاع  يف   مو�طناً   )490(
)360( يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص، وذلك 
يف  �مل�صاركني  على  �لنار  �إطالق  خالل 
�حلدود  طول  على  �ل�صلمية  �مل�صري�ت 
�إطالق  �إىل  بالإ�صافة   ، غزة  قطاع  يف 
قو�ت  �قتحام  �أثناء  �ل�صام  و�لغاز  �لنار 
و�ملخيمات   و�لبلد�ت  للقرى  �لحتالل 
�مل�صري�ت  �أثناء  �لغربية  �ل�صفة  يف 

�لأ�صبوعية.

و�أ�صار �إىل �أن من بني �مل�صابني ع�رس�ت 
و�لفل�صطينيني  �لدوليني  �ل�صحفيني 
خالل  �ختناق  بحالت  �أ�صيبو�  حيث 
لالحتاد  م�صرية  �لحتالل  قو�ت  قمع 
قلنديا  حاجز  على  لل�صحفيني  �لدويل 
�لغربية  �ل�صفة  بني  )�لفا�صل  �لحتاليل 
�لحتالل  �صلطات  ملطالبة  و�لقد�ص( 
من  �ل�صادرة  �ل�صحافة  بطاقة  باحرت�م 
�لحتاد وت�صهيل حرية حركة �ل�صحفيني 
�لفل�صطينيني ووقف �لنتهاكات بحقهم.

وبني �لتقرير �أن �صلطات �لحتالل هدمت 
خالل �صهر ت�رسين ثاين/ نوفمرب �ملا�صي 
بيتاً،   )19( �صملت  ومن�صاأة،  بيتاً   )75(
و)56( من�صاأة تعود ملو�طنني فل�صطينيني 
�ملحتلتني.  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف 
كما �أخطرت �صلطات �لحتالل )67( بيتاً 

بينها  من  �لبناء،  ووقف  بالهدم  ومن�صاأة 
قرب  يطا  مب�صافر  �ل�صبع  خلة  مدر�صة 
فيما  �ملحتلة(،  �لقد�ص  )جنوب  �خلليل 
�ل�صهر  �أقدمت �صلطات �لحتالل خالل 
على  �ليد  وو�صع  بال�صتيالء  �ملن�رسم 
نحو )807( دومنا من �أر��صي �ملو�طنني 

�لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية.
�عتد�ء�ت  ت�صاعد  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار 
�ملا�صي  �ل�صهر  خالل  �مل�صتوطنني 
و�لتي �أ�صفرت عن �إ�صابة )10( مو�طنني 
نتيجة  خمتلفة،  بجر�ح  فل�صطينيني 

�لعتد�ء عليهم من قبل �مل�صتوطنني.
�مل�صتوطنني  �عتد�ء�ت  �صملت  كما 
زيتون،  �صجرة   )100( وتك�صري  �قتالع 
 )70( �إطار�ت  �إعطاب  �إىل  بالإ�صافة 

مركبة تعود ملو�طنني فل�صطينيني.

�الأ�سري �ملحرر، �لباحث �ملخت�ص ب�سوؤون �الأ�سرى

 اأكرث من )200( األف حالة 
 اعتقال و)42( معتقال 

ا�صت�صهدوا خالل انتفا�صة 1987
قال �لأ�صري �ملحرر، �لباحث �ملخت�ص 
ب�صوؤون �لأ�رسى، عبد �لنا�رس فرو�نة، 
 1987 عام  �حلجارة"  "�نتفا�صة  �أن 
�صهدت �عتقالت و��صعة و�ُصجل فيها 
�عتقال  حالة  �ألف   )200( من  �أكرث 
�ملجتمع  و�رس�ئح  فئات  كافة  طالت 
�ملناطق  و�صملت  �لفل�صطيني 
و�أن  ��صتثناء.  دون  كافة  �لفل�صطينية 
�لكثري من �لفل�صطينيني مّرو� بتجربة 
�لعديد  و�أن  مرة.  من  �أكرث  �لعتقال 
�فتتحت  و�ملعتقالت  �ل�صجون  من 
�جلدد  �ملعتقلني  ل�صتيعاب  خاللها 
ولعل �أبرزها معتقل �لنقب �ل�صحر�وي 
عام  �آ�آذ�ر/مار�ص   17 �أفتتح يف  �لذي 

.1988
فل�صطينيا  معتقال   )42( �أن  وتابع: 
ومعتقالت  �صجون  د�خل  ��صت�صهدو� 
خالل  �لإ�رس�ئيلي،  �لحتالل 
�لتعذيب  جر�ء  �حلجارة"،  "�نتفا�صة 
و�طالق  �لطبي  و�لهمال  �لقا�صي 
�لرتزي،  خ�رس  �أمثال  �لر�صا�ص، 
�بر�هيم �لر�عي، م�صطفى �لعطاوي، 
خالد �ل�صيخ علي، ��صعد �ل�صو�، ب�صام 
�ل�صمودي، عطية �لزعانني، جمال �أبو 
�لقا�صم،  عمر  �لريفي،  حممد  �رسخ، 
�صالمة.  �صمري  عبيد�ت،  ح�صني 

وغريهم.
�لحتالل  �صلطات  �أن  و��صاف: 
ومنهجاً  �صيا�صة  �لعتقالت  �نتهجت 
للق�صاء على �لنتفا�صة �ل�صعبية وروح 
�لفل�صطيني،  �ل�صعب  ولردع  �ملقاومة 
�لعتقالت  ��صكال  من  وبالرغم 
وزيادة  �أرقامها،  و�رتفاع  وطبيعتها، 
�ل�صجون  د�خل  �ملعتقلني  �أعد�د 
باملجتمع  حلق  وما  و�ملعتقلني، 
�لفل�صطيني على �مل�صتويني )�جلمعي 
و�أذى  وخر�ب  �أ�رس�ر  من  �لفردي(  و 
ي�صاحبها  وما  �لعتقالت  تلك  جر�ء 
ويتبعها من �نتهاكات ج�صيمة وجر�ئم 
توؤثر  مل  �أنها  �إل  �لإن�صانية،   �صد 
ودميومتها،  �لنتفا�صة  م�صرية  على 
ومل  فيها.  �مل�صاركة  حجم  على  �أو 
مو��صلة  عن  كذلك  �لفل�صطينيني  تُثِن 
من  لالحتالل  �مل�رسوعة  مقاومتهم 
ونيل حريتهم  ��صرتد�د حقوقهم  �أجل 
فالثورة  �مل�صتقلة.  دولتهم  و�قامة 
متجذرة  و�ملقاومة  م�صتعرة  ماز�لت 

و�لنتفا�صة �ل�صعبية م�صتمرة.
هذه  فرو�نة  ت�رسيحات  جاءت 
�لذكرى  يف  وزعه  �صحفي  بيان  يف 
�حلجارة"  "�نتفا�صة  لندلع  �لـ31 
كانون   8 بتاريخ  فل�صطني  يف  �لكربى 
�لحتالل  �صد  �أول/دي�صمرب1987، 
�لإ�رس�ئيلي، و��صتمرت حتى منت�صف 

�لعام 1994.
�نتفا�صة  فرو�نة �لذي عاي�ص  ور�أى 
�حلجارة، وعا�رس مر�حلها �ملختلفة، 
من  مر�ت،  لأربع  ومعتقل  كمقاوم، 
ما  �أكرث  باأن  �د�ريا،  مرتني  بينها 
�صموليتها  1987"هو  ميز "�نتفا�صة 
و�لتعا�صد  �ل�صعبي،  وطابعها 
�لأ�رسي  و�لتكافل  �لجتماعي 
�لفل�صطيني  �لوطني  �ل�صف  ووحدة 
�لوطنية �ملوحدة و�حلا�صنة  و�لقيادة 
لها. ف�صال عن  �لجتماعية و�ل�صعبية 
�أن �صالحها �لب�صيط و�ملتمثل يف �لقلم 
و�حلجر و�ملقالع، ويف بع�ص �لأحيان 
�لبلطة و�ل�صكني و�ملولوتوف، كان يف 
متناول �جلميع، �صغار� و�صبانا، رجال 
�لأمر  ..�لخ.  ون�صاء  فتيات  و�صيوخا، 
�ىل  و�أدى  �ت�صاعها  يف  �صاهم  �لذي 

ت�صاعدها ودميومتها.
�لف�صائل  كافة  فرو�نة  ودعا 
�لفل�صطينية، �ىل �لعمل من �أجل توثيق 
�لكربى  �ل�صعبية  �لنتفا�صة  مر�حل 

و�أ�صكالها،  �صورها  بكل   1987 عام 
باعتبارها  درو�صها،  من  و�ل�صتفادة 
يف  هامة  وحمطة  فل�صطينية  مفخرة 
�لفل�صطيني  �لوطني  �لن�صال  م�صرية 
و�صتبقى  �لإ�رس�ئيلي،  �لحتالل  �صد 
حمفورة يف �صجل �لتاريخ �لفل�صطيني 
كل  ذ�كرة  يف  ور��صخة  �ملقاوم، 
وقر�أ  تابعها  �أو  عاي�صها  فل�صطيني 

عنها.
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�صلطات االحتالل 
اعتقلت منذ 

اإعالن ترامب اأكرث 
من )5600( 

فل�صطيني
قال نادي �لأ�صري �أن �صلطات 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل 
�عتقلت �أكرث من )5600( من 
�أبناء �صعبنا وذلك منذ �إعالن 
عا�صمة  �لقد�ص  تر�مب 
كانون   6 بتاريخ  لإ�رس�ئيل 
 ،2017 دي�صمرب   / �لأول 
ت�رسين  �صهر  نهاية  وحتى 

�لأول/ �أكتوبر 2018.
�أن  �لأ�صري  نادي  و�أو�صح 
تركزت  �لعتقالت  كثافة 
�إعالن  بعد  �لأوىل  �لفرتة  يف 
مع  تز�منت  و�لتي  تر�مب 
�صهدتها  و��صعة  �حتجاجات 
حمافظات  وكافة  �لقد�ص 
�لوطن. و�صملت جميع �لفئات 
و�صباب  ون�صاء  �أطفال  من 
و�ملر�صى  �جلرحى  منهم 
وذوي �لحتياجات �خلا�صة. 
�لأ�صري  نادي  رئي�ص  قال  و 
�صيا�صة  "�إن   : فار�ص  قدورة 
تنفذها  �لتي  �لعتقال 
بحق  �لحتالل  �صلطات 
عن  تثنينا  لن  �صعبنا  �أبناء 
عن  �لدفاع  يف  �ل�صتمر�ر 

وجودنا."
كل  "ففي  فار�ص:  وتابع 
�لتي  �لهامة  �ملحطات 
�صهدتها �لق�صية �لفل�صطينية 
�نتفا�صات  ر�فقها  و�لتي 
�لحتالل، و�صد  �صعبية �صد 
منها  �لهدف  كان  قر�ر�ت 
�لفل�صطيني،  �لوجود  م�ص 
�عتقلت �إ�رس�ئيل �لآلف من 
بذلك  معتقدة  �صعبنا  �أبناء 
�لعتقال  خالل  ومن  �أنها 
�صتتمكن من م�صادرة �إر�دتنا 
يف  �ل�صتمر�ر  يف  وقر�رنا 

�لدفاع عن وجودنا."
ف�صائل  فار�ص جمدد�ً  ودعا 
ب�رسورة  �لوطني  �لعمل 
�ملو�جهة  روح  ��صتعادة 
�لأ�رسى  حلماية  �حلقيقية 
معتقالت  يف  و�لأ�صري�ت 

�لحتالل حتى حتريرهم.



)38عاماً(  �رسور  �أبو  �أ�رسف  كما حتتجز 
لالجئني  "عايدة"  خميم  �سكان  من 
وحممد  حلم،  بيت  ق�ساء  �لفل�سطينيني 
وعماد  �لقد�س،  مدينة  من  �ل�ساوي�س 
يف  حيفا  مدينة  من  عاماً(   39( �رسحان 
�لد�خل �ملحتل، وجرى موؤخر�ً نقل �أ�سري 
�أي�رس  ويدعى  �لعزل  زنازين  �إىل  قا�رس 

كعقاب له ملدة �سهرين.
�جل�سيمة  �النتهاكات  �لهيئة  ور�سدت 
حيث  بطر�ن،  �الأ�سري  لها  يتعر�س  �لتي 
�ل�سعبة  �العتقالية  �الأو�ساع  �ساهمت 
�لتي يقبع بها �إىل تدهور و�سعه �ل�سحي 

و�ال�رس�ر ب�سالمته �جل�سدية.
�ملر�رة  يف  ح�سى  وجود  من  يعاين  فهو 
وهو بحاجة ما�سة الجر�ء عملية جر�حية 

باأ�رسع وقت ممكن، غري �أن �إد�رة �ملعتقل 
�لرغم  وعلى  وعالجه،  بتحويله  متاطل 
من ظروفه �ل�سحية �ل�سيئة، �إال �أن �إد�رة 
�ملعتقل ال تكرتث حلالته وحتتجزه د�خل 
زنز�نة  �سيقه كريهة �لر�ئحة ال تدخلها 

�أ�سعة �ل�سم�س.
وك�سفت �لهيئة يف تقريرها عن �ملعاملة 
�لهمجية �لتي يتعر�س لها �الأ�سري �لعروج 
�النفر�دي  �لعزل  بزنازين  تو�جده  خالل 
يف "جميدو"، حيث ال تقوم �إد�رة �ملعتقل 
ي�سمى  ما  �أو  �ليومية  لل�ساحة  باإخر�جه 
ورجليه،  يديه  تقييد  بعد  �ال  "�لفورة" 
و�سمن  �لقيود  فك  يتم  �لفوره  وخالل 
�حتياجاته  �أن يق�سي  �ل�ساعة يجب  هذه 
غرفة  و�ىل  من  نقله  مت  وكلما  �ليومية، 
وعند  ورجليه  يديه  تقييد  يتم  �لعزل 
�لذهاب للعيادة، باال�سافة �إىل ما يعانيه 
من حمالت تفتي�س قمعية لزنز�نته و�لتي 

يتخللها عبث وتخريب باملقتنيات وقلبها 
ر�أ�ساً على عقب.

مت  قد  كان  �لعروج   �الأ�سري  باأن  ي�سار 
عام  منذ  �د�ري  �عتقال  بقر�ر  �عتقاله 
يُنهي  �أن  �ملفرو�س  من  وكان   ،2016
�عتقاله �الد�ري بتاريخ 18 ني�سان/�أبريل 
مر�ت  عدة  جتديده  مت  لكن  �ملا�سي، 
بقر�ر من �ملخابر�ت" �ل�ساباك" بدعوى 
�أمن  على  خطري  باأنه  �رسي  ملف  وجود 

�لدولة.
ي�سار �إىل �أن عقوبة "�لعزل" تعترب �أق�سى 
�أنو�ع �لعقاب، حيث يتم �حتجاز �ملعتقل 
لفرت�ت طويلة ب�سكل منفرد د�خل زنز�نة 
�أدنى  �إىل  تفتقر  قذرة  �سيقة  معتمة 
�إذالل  بهدف  وذلك  �حلياة،  مقومات 
�إر�دته  �ملعتقل وحتطيم معنوياته وك�رس 
�الأذى  و�إحلاق  ومربمج  منظم  ب�سكل 

�لنف�سي و�ملعنوي و�جل�سدي به.

حذرت "هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين"، يف تقريرها من ��ستمر�ر �سيا�سة �لعزل �لتي متار�سها �إد�رة �سجون �لحتالل بحق �لأ�سرى �لفل�سطينيني. وبينت �لهيئة يف بيانها �أن 
�سلطات �لحتالل ل ز�لت حتتجز يف زنازين عزل معتقل "جميدو" �سبعة �أ�سرى، وهم كل من : عماد �لبطر�ن )44 عامًا( من بلدة �إذنة ق�ساء �خلليل، و�بر�هيم �لعروج )33 عامًا( 

من بلدة "جناتا" �سرقي بيت حلم، وو�ئل نعري�ت )43 عامًا( من بلدة "ميثلون" ق�ساء جنني. 

هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين

م٫�س 

حتذير من ا�ستمرار �سيا�سة العزل بحق الأ�سرى الفل�سطينيني

اأ�سغر اأ�سرية مقد�سية منار �سويكي تدخل عامها الرابع يف العتقال
تقرير / �إعالم �الأ�رسى 

�لطفلة  باأن  �الأ�رسى  �إعالم  مكتب  �أفاد 
عبد  جمدي  منار  �الأ�سرية  �ملقد�سية 
�لبلدة  من  �سويكي)18عاماً(  �ملجيد 
�لقدمية، �سكان مدينة �لقد�س، قد �نهت 
ودخلت  �لق�سبان،  خلف  �لثالث  عامها 
عامها �لر�بع، وهي تعترب �أ�سغر �الأ�سري�ت 

�ملقد�سيات يف �سجون �الحتالل.
قو�ت  باأن  �الأ�رسى  �إعالم  مكتب  و�أو�سح 

�ل�سويكي  �لطفلة  �عتقلت  كانت  �الحتالل 
�سلو�ن  بلدة  يف  حلوة  و�دي  حي  يف 
مغادرتها  عقب  �الأق�سى  �مل�سجد  قرب 
وكان   ،2015/12/6 بتاريخ  �ملدر�سة 
و�عتقلت  فقط،  عاماً   15 �آنذ�ك  عمرها 
�ملدر�سية  �أنها عرثت يف حقيبتها  بحجة 
على �سكني، و�أنها كانت تنوي تنفيذ عملية 
طعن، وجرى نقلها �إىل �لتحقيق، ثم قامت 
بنقلها �إىل �سجن ه�سارون. و�أ�ساف �إعالم 

�الأ�رسى باأن حمكمة �الحتالل يف �لقد�س 
وبعد تاأجيل حماكمة �لطفلة �الأ�سرية منار 
�سويكي �أكرث من 23 مرة، بحجة ��ستكمال 
�أ�سدرت  بحقها،  �لق�سائية  �الإجر�ء�ت 
بحقها حكماً يق�سي بال�سجن �لفعلي مدة 
�ست �سنو�ت بعد �أن �أد�نتها مبحاولة تنفيذ 
�الآن  حتى  ن�سفها  و�أم�ست  طعن،  عملية 
وهي تقبع يف �سجن �لد�مون. و�أ�سار �إعالم 
بو�  �الأ�رسى �إىل �أن ذوي �لفتاة �سويكي كَذّ

�بنتهم  باأن  حينه  يف  �الحتالل  �دعاء�ت 
�سغرية  طفلة  و�أنها  �سكيناً،  حتمل  كانت 
�ملريول  وترتدي  �ملدر�سة  تغادر  كانت 
�ملدر�سية،  بها، وحتمل حقيبتها  �خلا�س 
حني �أوقفها �جلنود وفت�سوها �أمام �ملارة، 
��ستيطانية يف �حلي،  بوؤرة  �إىل  و�قتادوها 
بدوى �أي �سبب و�دعو� �أن بحوزتها �سكيناً. 
و�لد �لطفلة �الأ�سرية منار، جمدي �سويكي 
فقد  �نتقامية،  �عتقالها  عملية  باأن  قال 

ب�سهرين  �ملرة  هذه  قبل  �عتقلت  كانت 
�ملحققني  ولكن  �رس�حها،  �إطالق  وجرى 
مرة  �ل�سجن  �إىل  �ستعود  باأنها  قالو� 
باعتقالها،  �الحتالل  قام  وبالفعل  �أخرى 
خالل  لو�لدتها  �ملخابر�ت  �سابط  وقال 
هذه  تفلت  لن  �بنتهم  باأن  لها  زيارة  �أول 
طعن  حماولة  بحجة  �ل�سجن؛  من  �ملرة 

م�ستوطن، و�أن �الإد�نة بحقها و��سحة.
جتدر �الإ�سارة �إىل �أن �الحتالل منع و�لدها 

من زيارتها بعد �عتقالها لعدة �سهور، قبل 
يف  �إمعاناً  وذلك  بزيارتها  له  ي�سمح  �أن 

�لتنكيل باأهايل �الأ�سري�ت وتعذيبهم.
يف  �لر�بع  عامها  دخولها  ومبنا�سبه 
"منار  �ال�سرية  عائله  جددت  �العتقال 
�حلقوقية  للموؤ�س�سات  مطالبتها  �سويكى" 
الإطالق  �لتدخل  �ملعنية  و�الن�سانية 
�رس�حها كونها �سغرية يف �ل�سن، وال يوجد 

مربر قانوين ال�ستمر�ر �عتقالها .
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اأن تتزوجي فل�سطينيا ... يعنىاإ�سراء اجلعابي�ص ..جرحنا النازف
ثامر �سباعنه

ال يكاد مير يوم علينا �إال وفيه �أخو�ت لنا 
يطوي �لزمان �سفحات من �أعمارهّن وهّن 
يقارعن �سجانيهّن ، وي�سجلن �سفحات من 
م�سو�ر  يكملن   ، و�لعزمية  و�ملجد  �لعز 
غرف  د�خل  يف  حتى  و�لن�سال  �لتحدي 

�ملعتقل وزنازين �لتحقيق .
�لع�سكري  �الحتالل  �سلطات  �إن   
�الإ�رس�ئيلي �رسبت بعر�س �حلائط حقوق 
�ملر�أة �لفل�سطينية �ملحرومة من حريتها 
نظام  �أو  قانون  �أي  دون  معها  وتعاملت   ،
و�ملعاملة  �لعذ�ب  �أ�سناف  و�أذ�قتهّن   ،
و�سبح  �رسب  من  و�ملهينة  �لقا�سية 
، وتهديد  �لنوم ومن �لطعام  وحرمان من 
من  وحرمان   ، جن�سي  وحتر�س  و�ستائم 
�لزيارة ، و��ستخدمت معهن �أب�سع �لو�سائل 
 ، �العرت�فات  النتز�ع  و�لبدنية  �لنف�سية 
�ل�سيا�سة  هذه  من  جزء�ً  هنا  و�سنتناول 

�لعن�رسية �سد �أ�سري�تنا.
قرية  من  عاما(   34( �جلعابي�س  �إ�رس�ء 
�ملحتلة،  �لقد�س  جنوب  �ملكرب  جبل 
وحكم عليها بال�سجن ملدة 11 عاما بتهمة 
�رسطي،  قتل  حماولة  وهي  بها  �أل�سقت 
عر�سي  وبحادث  �نفجرت  �أن  بعد  وذلك 

على  ب�سيارتها  تقلها  كانت  غاز  �أ�سطو�نة 
 ، ع�سكري  حاجز  من  مرت  خم�سمئة  بعد 
ومع �النفجار تال�ست �أ�سابع �إ�رس�ء بفعل 
 11 يف  ج�سدها  من   %50 �لتهمت  حروق 
كانت  عندما   2015 �الأول  �أكتوبر/ت�رسين 
�إىل مدينة �لقد�س قادمة من  يف طريقها 

مدينة �أريحا.
 » �إ�رس�ء   « حياة  تغريت  �ليوم  ذلك  ومنذ 
يتجاوز  مل  �لذي  �بنها  وخا�سة  وعائلتها، 
�الحتالل  �أعو�م،  �ل�سبعة  حينه  يف  عمره 
خطورة  رغم  كاإرهابية،  معها  تعامل 
تعر�ست  �لتي  و�الإ�سابة  �ل�سحي  و�سعها 
لها،خالل حمكمة �ال�ستئناف على حكمها 
�الأ�سرية  ت�ستطيع  مل  عاما،   11 بال�سجن 
على  �لرد  �إ�رس�ءجعابي�س  �ملقد�سية 
�سوؤ�ل �إحدى �ل�سحافيات لها "ماذ� تقويل 
الأبنك" و�سمتت، بعد �أن طلبت �مل�ساعدة 
للعالج.�أجابت  �ل�سجن  من  باخلروج 
�ساهره يديها �للتان ذ�بتا من �حلروق ومل 
ماذ�  �سوؤ�لها  على  رد�  �أ�سابع،  فيهما  يبق 
طال  لقد  هنا  وجودي  مربر  "ما  تطلبني: 
�الأمر دون تقدمي �أي م�ساعدة وعالج يل"، 
وعندما �ساألت هل تتوجعني قالت:" وجعي 

مرئي للجميع".
ما �جملك ��رس�ء و �ن غبت خلف �لقيود 
.. لكن  تبقى ذكر�ك يف �لقلوب.. و�إن ز�د 

للوطن... �أرجوحه  �ىل  حولتيه  جرحك 
زهرة  يا  عليك  �هلل  و�سالم  ��رس�ء  بوركت 
�سالم  �لد�مي...  �متنا  وجرح  فل�سطني 
الميوت  �لذي  �لق�سيه  نب�س  يا  عليك 
...�سالم عليك يا �مل �لغد �مل�رسق رغم 

كل �لقيود .
تق�سرينا  حجم  جميعا  ندرك   .. �ختي 
جتاهك وجتاه �خو�تنا �ال�سري�ت و�خو�ننا 
هذ�  يربر  ما  اليوجد  و�سدقا  �ال�رسى 
�نكم  �نف�سنا  ، وندرك يف قر�رة  �لتق�سري 
وبكافة  و�لعمل  �جلهد  كل  منا  ت�ستحقون 
و�حبابكم..  �هلكم  �ىل  لعودتكم  �لو�سائل 
كل  وروح  قلب  يف  �نتم  �سدقا  لكن 

فل�سطيني يحب فل�سطني
�سالم عليك �سيدتي .. �سالم عليك و�أنت 
و�ل�سمود  �لعزة  معاين  �أروع  ت�سّطرين 
تعّو�سني  و�أنت  عليك  �سالم   .. قيدك  يف 
نق�سنا، رغم مر�رة �إ�سعارك لنا بال�سعف 
و�جلنب.. ولكن ال �سري .. فما د�م �لو�قع 
على  �سالم   . ؟   �ملكابرة  فلم  كذلك 
�سالم   .. و�سربك  وت�سحياتك  جهادك 
عليك من رٍبّ رحيٍم .. �إن تخلّى عنك �لكّل 
 .. ذلك  و�الأر�س  �ل�سماو�ت  لرحيم  فاأّنى 
فهناك حفظ بال حدود .. وعزة بال توقف 
.. ووفاء عظيم ال نظري له .. �سالم عليك 

�أختي ��رس�ء و �ساحمينا �إن ق�رسنا.

�لهام �ملغيث نز�ل – زوجة �أ�سري

بع�س  يف  حممد  �ىل  �حتدث  بينما 
�لق�رسي  بعدنا  بفلكلور  �ملتعلقة  �المور 
�ل�سفر.. منع  بقر�ر  �ملوقوف  ،وزو�جنا 
زوجة  ،وهي  �سديقتي  من  ر�سالة  ت�سلني 
عليه  �مر  �ن  من  ��سدق  ،فحو�ها  ��سري 
،يعني  فل�سطينيا  تتزوجي  �ن   . ب�سحكة 
�ن "تتمرمطي معه ": لي�س �سعار� مبالغا 
..هو  عاطفية  در�ماكولوجيا  ،وال  فيه 
جلودنا  يف  �ملنغر�سة  بحذ�فريه  �لو�قع 
يعلم  ال   . �مل�سمومة  زو�جنا  هدية  ..هي 
�لكثريون �نني ما �خرتت ق�سية فل�سطني 
�سرية  ��سع يف  ،فلم  به  �لزو�ج  قبلت  حني 
�و  بعد  �و  �عتقال  �حتمال  �حالمنا 
يعي�س  كان  ،فمحمد  بلده  بو�قع  �حتكاك 
،وما  طويلة  لفرتة  فل�سطني  عن  بعيد� 
كان ينوي يوما �لرجوع �ليها ..ما كان يف 
�سجل �ملدعوين يهودي وال �سجان . حني 
من  علي  �بي  يخف  ،مل  حممد  تزوجت 
�لوحدة ،ومل تتوقع �مي �نها �سرت�ين �بكي 
دهر� ،بل �ن �جلميع ��ست�سلم لرغبة �البنة 
تقاليد  بعيد� عن  �ختارت  ،�لتي  �ملغرتبة 

مغربيتها ،زوجا حمبا ،�ح�سن �لطلب .
�ن  ،والمي  لل�سديقات  �حكي  ر�يتني  ثم 

،في�سحكون  للفل�سطينيات  �لفل�سطينيني 
�ن  قلت  �ن  �بالغ  ال   .. �مزح  �نني  ،ظنا 
�سارية  حرب  هو  بفل�سطيني  �لزو�ج 
�لنف�س  يف  ما  و�ق�سى  ��سو�أ  ،ت�ستح�رس 
خانة  يف  ..وتوقعك  طاقات  من  �لب�رسية 
�ملحارب �ملكبل حتى �خم�س قدميه . ال 
حرية يل ،و�نا �حلرة يف و�قعي �لباري�سي 
تفا�سيل  تطول  عنده  �لالقانون  ،فقو�نني 
. ال معرفة عندي  ،وتلغيها  �حلياة عندي 
من  بني  �تخبط  فرت�ين   ، جمتمعه  برموز 
لو�سالهم  �ملقد�س  �رتباطنا  ��سطرين 
فيه  �ل�سلبي  من  �اليجابي  �فهم  ،لعلي 

..وليت �المر ينتهي عند �حتالله ..
،عن  �ي�سا  ،فل�سطينية  �سديقة  حدثتني 
�سديقتها �الوكر�نية �لتي تزوجت غز�ويا 
و�نتقلت معه. وكيف �ن �ملجتمع حاكمها 
،ق�سى عليها ،ومنع عنها طقو�س �مل�ساندة 
حني �عتقلو� زوجها ،النها غريبة .. وكاأن 
لذغات  �حدى  نعم هي   .. تعلم  �سديقتي 
جتدي  ،قد  �لفل�سطيني  بالكائن  �لزو�ج 
لن  ،لكنك  �هاتك  يح�سن  ممن  �لكثري 
،و�ستقرئني  �لغر�بة  تهمة  من  ت�سلمي 
�تهامات متو��سلة :�سو جابك علينا. ..؟؟

تقتب�سي  �ن  ،يعني  فل�سطينيا  تتزوجي  �ن 
ذ�ك �ل�سوؤ�ل ،�نا �سو ود�ين عليهم ؟؟

�ن تتزوجي فل�سطينيا ،معناها �ن ينام هو 
وت�سهري على مو�قع �الخبار ،بني �لتنف�س 
و�الختناق، تتبعني تفتل �جلنود يف �سو�رع 
حيه . تتظاهرين باحلياة ،باالمل ،ببع�س 
�حد�ث  ،فتف�سحك  �لعاطفية  �الدو�ر 
�لكابو�س ،وتعلن للحب دمعك �ن تتزوجي 
فل�سطينا ،يعني �ن تكت�سفي �خل�سا�س يف 
�سجل تلقيحك ، وت�سابي ب�سلل �ل�سغار يف 
ح�رسة �مل�سائب .. �ن تتزوجي فل�سطينيا 
،يعني �ن تعتزيل م�ساندتك لق�سيتهم ،و�ن 
تنفري من كل دور ..وبطولة ..حني �رستي 
...و�لظلم  ..و�الحد�ث  �الخبار  جزء� من 
تتزوجي  �ن   . كامل  ب�سعب  �مللحق 
تتلقي �رسبات غريبة  �ن  يعني  فل�سطينيا 
على  لك  ..عقابا  ،جمانية  منطقية  ،ال 
�مل�سيوؤون  فيها  يعرف  د�ئرة  �قتحام 
�الذى  بدورية  ويتعاملون  بع�سهم 
و�ملجاملة ..فتذهلني كالطفل �مام حنكة 
،يعني  فل�سطينيا  تتزوجي  �ن   . �لو�نهم 
،�ن  حلظة  كل  يف  نف�سك  �ست�ساألني  �نك 
..�و  ..فرن�سيا  ..عربيا  يهوديا  �الذى  كان 
زلت  ..وال  مترمطت  �الر�سية  �لكرة  من 
..لكنني مل �كن �عرف قو�نني �للعبة ،فهل 
يعلم جمتمع زوجي �ن يل يف جهلي �سبهة 

�لرب�ءة ،من ركب �لبطولة �لوهمية ؟؟

حمامي نادي الأ�سريالفر�سات الطائرة حكايات من الأ�سر
بقلم: ثامر �سباعنه

بني  �ملو�جهه  �أ�سكال  تتعدد 
ويبدع  و�ل�سجان،  �ال�سري 
�نتاج طرق جديده  �ال�سري يف 
و�ذكر  ��رسه،  د�خل  �ملقاومه 
هناق�سة حقيقيه ح�سلت عام 

2015 يف �سجن جمدو.
الإجر�ء  �لق�سم  مدير  دخل 
دق  للغرف)  �ليومي  �لفح�س 
بان  �نتبه  وهنا  �أر�سيات( 
عليها  �الأ�رسة  بع�س  هناك 
فاأبلغ  �لفر�سه،  فر�ستانبدل 
وهو   ) )�لدوبري  �لق�سم  ممثل 
�ملتابعه  عن  �مل�سوؤل  �ال�سري 

و�أد�ره  بالق�سم  �ال�رسى  بني 
�نه  �لق�سم  �ل�سجن.�بلغهمدير 
�لفر�سات  كل  �خر�ج  يجب 

�لز�ئده. 
�ن كل   : �لق�سم  له ممثل  قال 
بالق�سم  �لز�ئده  �لفر�سات 
هي 10 فر�سات فقط ، علما 
فر�سه   ٧0 من  �كرث  هناك  �ن 
عليها...  للنوم  تالفهالت�سلح 
فر�ستان  ي�سع  فاالأ�سري  لذ� 
و�حده  فر�سه  عن  بدال 

فعليا!!!!
ذلك  �لق�سم  مدير  رف�س 
�لثاين  باليوم  عاد  �ن  و�أخربه 
�لفر�سات  �خر�ج  يتم  ومل 

�لز�ئده فان �لق�سم �سيعاقب.
�لثاين  �ليوم  يف  �ملدير  عاد 

وبد�أ بالفح�س...
�لفر�سات  �خرج  لك  �قل  �مل 
�لز�ئده!!! هكذ� قال �ملدير. 
�ال�رسى:  ممثل  عليه  فرد 
تالفه  فر�سات  �نها  لك  قلت 
وحتتاج تبديل. �جابه �ملدير: 
اليعنيني ذلك ،،، �خرج �لع�رس 

فر�سات �لز�ئده.
�ال�رسى  ممثل  �أ�سار  وهنا 
�ملدير  بان  �لق�سم  الأمري 
م�سادرة�لفر�سات  م�رس على 
��ستبد�ل  واليريد  �لز�ئده 

�لتالفه.

��ساره  �أعطى  �ال�رسى  �مري 
لال�رسى  �سابقا  عليها  متفق 
بد�أت  ثو�ين  وخالل  بالق�سم، 
بالق�سم تتطاير  �لفر�سات  كل 
��سري  كل  �لق�سم،  في�ساحة 
�لغرفه  خارج  بفر�سته  �ألقى 
�لق�سم  مدير  نظر  �مام 
هذ�  من  جنونه  جن  �لذي 
من120  �كرث  �ملنظر... 
�ملدير  خرج   . طائره  فر�سه 
 - و�حد  غا�سبا:  ي�سيح  وهو 

�سفر لكم
بعد �يام مت ��ستبد�ل عدد من 

�لفر�سات �لتالفه.
هذ� يوم من حياة �ال�رسى

�الأ�سري علي كر�كره يتعر�س 
للتعذيب �لنف�سي و�جل�سدي 
"�مل�سكوبية"  معتقل  يف 
يتعر�س �الأ�سري عمر �أحمد 
من  عاماً(   33( كر�كره 
حمافظة  يف  عايدة  خميم 
بيت حلم للتعذيب �جل�سدي 
و�لنف�سي على يد �ملحققني 
"�مل�سكوبية"،  معتقل  يف 
وذلك منذ تاريخ �عتقاله يف 
ت�رسين  من  ع�رس  �حلادي 

�لثاين/ نوفمرب 2018.
زيار�ت  عدة  وخالل 
نادي  حمامي  �أجر�ها 

كر�كرة  للمعتقل  �الأ�سري 
لتحقيق  يتعر�س  �أنه  �أكد 
يف  مدته  جتاوزت  مكثف 
�عتقاله  من  �الأوىل  �الأيام 
�ساعة   )22( من  الأكرث 
�إجباره  يتم  حيث  يومياً، 
د�خل  �لطعام  تناول  على 
وير�فق  �لتحقيق،  غرفة 
�ليدين  مقيد  �إبقاءه  ذلك 
بكر�سي  ومكبل  و�لقدمني 
على  �إ�سافة  حديد،  من 

حرمانه من �لنوم.
ولفت �الأ�سري خالل �لزيارة 
�ملحققني  �أن  له  �الأخرية 

معه  �لتحقيق  ��ستاأنفو� 
�أيام،  منذ  مكثف  ب�سكل 
ال�سيما بحرمانه من �لنوم، 
غرفة  د�خل  و�حتجازه 
طويلة،  لفرت�ت  �لتحقيق 
متو��سل  ب�سكل  وتقييده 

لفرتة جتاوزت �الأ�سبوع.
�سلطات  �أن  �إىل  يُ�سار 
�عتقال  مددت  �الحتالل 
منذ  مر�ت  �أربع  كر�كرة 
�آخرها  كان  �عتقاله  تاريخ 
كانون  �لثالث من  تاريخ  يف 
�جلاري  �الأول/ دي�سمرب 

وذلك ملدة ثمانية �أيام.  

وتعقيباً على ذلك �أكد نادي 
�الحتالل  قو�ت  �أن  �الأ�سري 
عمليات  من  �سعدت 
�ملعتقلني  بحق  �لتعذيب 
�الأخرية،  �الآونة  خالل 
عمليات  �أثناء  ال�سيما 
�العتقال، م�سري�ً �إىل �أن ما 
�ملعتقلني  من   %95 ن�سبته 
للتعذيب  يتعر�سون 
ويعترب  و�لنف�سي،  �جل�سدي 
من  "�مل�سكوبية"  معتقل 
�العتقال  مر�كز  �أ�سو�أ 
�لتي يتعر�س فيها �الأ�رسى 

للتحقيق. 



عي�شة ق.

القرعة  عملية  ت�شهد  و�شوف 
عودت  مثلما  ال�شو�شبان�س 
املفاجاآت  ظل  يف  �شنويا  عليه 
ال�شغرية  الأندية  حتدثها  التي 
لعب  على  املتعودة  الفرق  اأمام 
خا�شة  بلقبها  والتتويج  الكاأ�س 
هذا  تعرف  �شوف  املناف�شة  واأن 
مرة  لأول  اأندية  م�شاركة  املو�شم 
اأوملبي  غرار  على  تاريخها  يف 
اجلهوي  يف  الن�شاط  �رش�شال 
تاريخ  يف  مرة  لأول  ويتاأهل  الأول 
بعدما  الدور  هذا  اإىل  املناف�شة 
الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  اأحدث 
ول  ال�شلف.  جمعية  واأق�شى 
القرعة  عملية  ت�شهد  اأن  ي�شتبعد 
والتي  الثقيل  العيار  من  مباريات 
بلقاءات  ال�شو�شبان�س  ترفع  �شوف 
اأو  الأ�شواء  دوري  اندية  بني 
املناف�شة  جتعل  التي  داربيات 
توقع  ال�شعب  ومن  اأ�شدها  على 
جلنة  وبرجمت  املتاأهلني،  هوية 
كاأ�س اجلمهورية التابعة لالحتادية 
مباريات  القدم  لكرة  اجلزائرية 
دي�شمرب  17و18  يومي   23 الدور 

املقبل.

�لأندية �ملت�أهلة �إىل 
�لدور 32

 
وفاق  الأوىل:  املحرتفة  الرابطة 
�شطيف، مولودية وهران، مولودية 
�شبيبة  العا�شمة،  اإحتاد  اجلزائر، 
ن�رش  بلعبا�س،  اإحتاد  القبائل، 
ح�شني داي، �شباب بلوزداد، اأتلتيك 
�شباب  املدية،  اأوملبي  بارادو، 
�شبيبة  تاجنانت،  دفاع  ق�شنطينة، 
جمعية  بجاية،  مولودية  ال�شاورة، 

عني مليلة، اأهلي برج بوعريريج 
 : نية لثا ا _ فة ملحرت ا _ بطة ا لر ا
القبة، جمعية  البليدة، رائد  اإحتاد 
�شبيبة  تلم�شان،  وداد  وهران، 
اإحتاد  عنابة،  اإحتاد  بجاية، 
احلرا�س، �شبيبة �شكيكدة، مولودية 

العلمة، اأمل بو�شعادة، جنم مقرة 
واد  م�شتقبل  هواة:  الق�شم_الثاين 
اإحتاد  و�شارة،  عني  �شباب  �شلي، 
الأخ�رشية،  احتاد  دوالة،  بني 
باتنة،  �شباب  الرم�شي،  اإحتاد 
خن�شلة،  اإحتاد  قاي�س،  �شباب 

جمعية اأمل مغنية، �شباب بني ثور، 
تيارت،  �شبيبة  �شوف،  واد  ت�شامن 
مع�شكر،  غايل  املحمدية،  �رشيع 

�شباب حي مو�شى 
عني  رائد  الرابطات:  مابني 
حمراء  باتنة،  مولودية  الدفلى، 
ملعب  غري�س،  اأمال  عنابة، 
اإحتاد  �شطيف،  اإحتاد  �شطيف، 
تلم�شان، �شباب بوقرياط، اأوملبيك 
املقرن، م�شتقبل الروي�شات، جنم 

الب�شبا�س 

�جلهوي �لأول: �أوملبي 
بومهرة، مولودية �لبي�ض، 

مولودية �شر�ش�ل، �إحت�د 
حم�م �ل�شاللة، �إحت�د 
ذر�ع بن خدة، �شب�ب 

عب�ن رم�ش�ن، �شبيبة قري 
�لعب�دلة، ر�ئد بوق�عة، 

م�شتقبل ب�زر �شكرة
�جلهوي �لث�ين: فريق 

�لأمن �لوطني 
�لق�شم �لولئي: �أوملبي 

�أقبو .

�سو�سب�ن�س ك�أ�س اجلمهورية ينطلق اليوم64 يرتقب عملية �شحب �لقرعة �خل��شة ب�ملن�ف�شة
جتري �أم�شية �ليوم عملية �شحب �لقرعة �خل��شة ب�لدورين 1/32 و1/16 ملن�ف�شة ك�أ�ض 

�جلمهورية �ملتعلقة ب�ملو�شم �لكروي �جل�ري 2019/2018، حيث ت�شد عملية �لقرعة 
�لأنظ�ر خل�شو�شية من�ف�شة �ل�شيدة �لك�أ�ض ورغبة �لأندية �إحر�ز �للقب، �أين يعرف 

هذ� �لدور دخول �أندية �لكب�ر �ملن�ف�شة بعد خو�ض �لدور م� قبل �جلهوي و�لدور 
�جلهوي �لذي يعرف م�ش�ركة �أندية �لر�بطة �ملحرتفة �لث�نية و�لتي �شجلت بع�ض 

�ملف�ج�آت ب�إق�ش�ء �لبطل �ل�شتوي جمعية �ل�شلف يف �لدور �جلهوي

 �ليوم �لأول 
من �لدورة �لدولية 

للفوفين�م في�ت فود�و

�سيطرة جزائرية 
على النه�ئي�ت

 
ملناف�شات  الأول  اليوم  عرف 
الدولية  للدورة  الأوىل  الطبعة 
فيات  للفوفينام  اجلزائر  لولية 
م�شاء  انطلقت  التي  فوداو 
البي�شوية  بالقاعة  اأم�س  اأول 
جويلية   5 الوملبي  باملركب 
على  الوطني  املنتخب  �شيطرة 
ومنازلة  تقني  النهائيات  اأغلب 
ميدالية   22 جمموع  بح�شده 
فمن جمموع  ذهبيات،   10 منها 
اجلزائر  ح�شدت  نهائيا،   15
اإىل  بالإ�شافة  منها،   10 األقاب 
برونزيات،  وثالث  ف�شية   11
متبوعة مبنتخب ايطاليا بخم�س 
ف�شيتان   ، ذهبية  ميداليات 
ديفوار  كوت  ثم  وبرونزيتني 
برونزيات،  واأربع  واحدة  ذهبية 
املنازلت  على  وتناف�س 
بلدان  خم�شة  ممثلو  النهائية، 
اأجنبية اإىل جانب اجلزائر، فيما 
يف  البلدان  باقي  ريا�شيو  خرج 
جرت  التي  الت�شفوية  الأدوار 
ما  مب�شاركة  اأم�س  اأول  �شباح 

جمموعه 145 م�شارعا.
من  الأول  اليوم  م�شابقات  وعن 
اجلزائر  لولية  الدولية  الدورة 
الفدرايل  املكتب  ع�شو  �رشح 
اجلزائرية  لالحتادية  ال�شابق 
رفيق  فوداو  فيات  للفوفينام 
املعروفة  »املنتخبات  تودافت: 
القاري،  ال�شعيد  على  والقوية 
النهائيات  ن�شطت  التي  هي 
اجلزائر،  غرار  على  اليوم، 
بلجيكا،   ، ايطاليا  ديفوار،  كوت 
التي  البقية  والفرق  ورومانيا 
الت�شفوية،  الأدوار  يف  خرجت 
بهذه  العهد  حديثة  كونها 
واأ�شاف:  القتالية«،  الريا�شة 
وغدا  بعد  تختتم  مل  »الدورة 
نهائية  فكرة  لنا  �شتكون  ال�شبت 
عن امل�شتوى الفني لهذه الدورة 
الحتاد  رئي�س  ح�رشها  التي   ،
فوداو  فيات  للفوفينام  الدويل  
»بع�س  م�شريا:  تن«،  هي  مي 
من  ح�رشت  الأجنبية  الوفود 
اجلمعية  يف  امل�شاركة  اجل 
لالحتاد  التاأ�شي�شية   العامة 
املقررة  الريا�شة  لهذه  العربي 
التقني  وجدد   القدمية.  بالقبة 
الهدف  اأن  التاأكيد   اجلزائري 
موا�شلة  الدورة  تنظيم  من 
الحتكاك بامل�شارعني الأجانب 
لال�شتحقاقات  والتح�شري 
البقاء  اجل  من  املقبلة  الدولية 
اأن  موؤكدا  الريادة،  يف  دائما 
واإناثا  ذكورا  الوطنية  العنا�رش 
الدورة،  بلقب  للتتويج  ت�شعى 
وي�شارك يف الدورة الدولية لأول 
الثالث  املراتب  اأ�شحاب  مرة، 
الأوىل يف كا�س اجلزائر والبطولة 
الوطنية، بهدف اعطاء الفر�شة 
الفريق  مع  واإدماجهم  لبع�شهم 
اإفريقيا  لبطولة  الأول، حت�شريا 
يف  املغربية  القنيطرة  مبدينة 
دي�شمرب،   30 اإىل   26 من  الفرتة 
كل  اجلزائر  موعد  يف  و�شارك 
بلجيكا،  رومانيا،   ، ايطاليا  من 
كوت ديفوار، ليبيا، م�رش لبنان، 
فيما  الردن   ال�شودان،  اليمن، 
دعيت لبنان وبيالرو�شيا ك�شيفي 
مناف�شات   وتتوا�شل  �رشف، 
الدولية  للدورة  الأوىل  الطبعة 
للفوفينام  اجلزائر   لولية 
فيات فوداو باإجراء  الت�شفيات 

�شباحا والنهائيات م�شاء.

زم�مو�ض غري ج�هز ملب�ر�ة �لغد وبن يحي �أ�ش��شي

�س�فعي يندمج يف التدريب�ت وم�س�ركته اأم�م املريخ يف ال�سك
اندمج الالعب فاروق �شافعي يف 
ح�شوره  �شجل  بعدما  التدريبات 
التي  التدريبية  احل�شة  خالل 
اأم�س على ملعب عمر  اأول  جرت 
حمادي ببولوغني حت�شبا للمباراة 
املريخ  اأمام  غدا  تنتظرهم  التي 
ثمن  الدور  اإياب  �شمن  ال�شوداين 
العربية  البطولة  من  النهائي 
لالأندية، وجاء اندماج �شافعي يف 
ح�شة  عن  غيابه  بعد  التدريبات 
اخلمي�س  جرت  التي  ال�شتئناف 
اندماج  �شهدت  والتي  املن�رشم 
ما  التدريبات  يف  التعداد  جميع 
الذي يواجه م�شاكل  عدا �شافعي 
يف الفريق واأ�شحى حمل انق�شام 
فئة  تطلب  الذين  الأن�شار  بني 
بعدما  الفريق  عن  رحيله  منهم 
الأخرية  الفرتة  يف  معه  حدث 

املدرب  طرف  من  ومعاقبته 
بعدم  فروجي  تيريي  الفرن�شي 
ال�شتدعاء ملقابلة وفاق �شطيف 
التي  التدريبات  عن  غيابه  ب�شبب 
�شبقت املواجهة، وتبقى م�شاركة 
ال�شك  حمل  املحوري  املدافع 
املدرب  اأن  رغم  الغد  موعد  يف 
الرتخي�س  منحه  الفرن�شي 
ب�شفة  التدريبات  يف  لالندماج 

عادية مع املجموعة. 
الآخر  املدافع  عاد  املقابل  يف 
التدريبات  اإىل  يحي  بن  حممد 
ح�شة  منذ  زمالئه  مع  واندمج 
غري  الت�رشف  بعد  ال�شتئناف 
اأخالقي الذي ظهر به يف الفيديو 
حيث  الربق،  ب�رشعة  انت�رش  التي 
املدرب  عليه  يعتمد  ان  ينتظر 
و�شيحال  املريخ  اأمام  اأ�شا�شيا 

على جمل�س التاأديب بعد اللقاء.
من جهة اأخرى، عرب املدير العام 
عن  ر�شاه  عدم  العا�شمة  لحتاد 
فروجي  �شلطها  التي  العقوبة 
على الثنائي �شافعي وبن يحي يف 
�شدد  اأين  �شطيف،  وفاق  مباراة 
اأن التعداد يعاين نق�شا يف لعبي 
و�شعه  يتم  اأن  ويفرت�س  املحور 
على  بالدفاع  م�شوؤولياته  اأمام 
عقوبة  ت�شليط  قبل  الفريق  األوان 
مالية عليه. اإىل جانب ذلك تبقى 
اأمني  حممد  احلار�س  م�شاركة 
زمامو�س غري موؤكدة اأمام املريخ 
التي  الإ�شابة  ب�شبب  ال�شوداين 
يعاين منها حيث ينتظر اأن يح�شم 
من  ا�شتدعائه  يف  اليوم  فروجي 

عدمه ح�شب حالته ال�شحية.
عي�شة ق.

�لبطولة �لوطنية  للمالكمة ب�ل�شلف

انطالق املن�ف�سة 
مب�س�ركة 250 مالكم�

بال�شلف  اأم�س  اأول  افتتحت   
فعاليات البطولة الوطنية للمالكمة 
مالكما،   250 زهاء  مب�شاركة 
املنظمني،  لدى  ا�شتفيد  ح�شبما 
والريا�شة  ال�شباب  مدير  واأو�شح 
فعاليات  اأن  حقا�س  ال�شعيد 
يحت�شنها  التي  البطولة  هذه 
املركز الوطني لتجميع املواهب 
طيلة  الريا�شية  النخب  وحت�شري 
م�شاركة  ت�شهد  اأيام  خم�س 
من  فريقا   33 من  مالكما   250
خمتلف وليات الوطن، واأكد ذات 
امل�شوؤول: »توفري جميع الظروف 
امل�شابقة  اإجناح  �شاأنها  من  التي 
وو�شع  الفرق امل�شاركة يف اأح�شن 
الوقت  ذات  يف  مثمنا  الظروف« 
يف   خا�شة  بقوة  اجلمهور  ح�شور 
4 مالكمني حمليني  م�شاركة  ظل 

وزن 52 ، 56 ،64 و75 كغ يف اإطار 
هذه  من  الأول  اليوم  منازلت 
ال�شلف  ولية  وميثل  املناف�شة. 
خالل مناف�شات هذه البطولة 12 
امل�شوؤولني  يتطلع  حيث  مالكما 
املحليني لهذه الريا�شة لكت�شاف 
التي  املواهب  عديد  ودعم 
وي�شارك  املنطقة،  بها  تزخر 
البطولة  هذه  مناف�شات  يف 
موؤهلة  نتائجها  �شتكون  التي 
جانب  اإىل  املقبلة  للمناف�شات 
فرق واأندية الرابطات الولئية كل 
من املنتخبني الوطنيني الع�شكري  
الوطني  الأمن  وفريقي  واملدين 
املجمع  وكذا  املدنية  واحلماية 
البرتويل. لالإ�شارةتختتم فعاليات 
البطولة الوطنية للمالكمة يف 12 

دي�شمرب اجلاري.

�لإد�رة ت�شرح كني�ض بن و��شح وبن رقية

 �سب�ب بلوزداد يواجه
 احت�د البليدة ودي� اليوم

�شباب  فريق  اإدارة  برجمت 
م�شاء  ودية  مباراة  بلوزداد 
اليوم اأمام نادي احتاد البليدة 
النا�شط يف الرابطة املحرتفة 
املقابلة  الثانية، حيث جتري 
والإطعام  الفندقة  مركز  يف 
اأينب يخو�س النادي العا�شمي 
اخلا�س  التح�شريي  الرتب�س 
من  الثاين  للن�شف  بالتح�شري 
اجلاري،  الكروي  املو�شم 
فر�شة  املباراة  تكون  و�شوف 
القادر  عبد  املدرب  اأمام 
فكرة  اأخذ  اأجل  من  عمراين 
قرب  عن  التعداد  حول 
اإمكانيات  على  والتعرف 
الإعداد  اأجل  من  الالعبني 
خا�شة  ينتظره  الذي  للعمل 
مهمة  اأمام  نف�شه  يجد  واأنه 
بتحقيق  يتعلق  فيما  ثقيلة 
الهدف امل�شطر له من طرف 
الإدارة وذلك بتحقيق البقاء يف 
دوري الأ�شواء، ورفع الطاقم 
التدريبات  وترية  ام�س  الفني 

برمج  بعدما  الالعبني  على 
ح�شتني تدريبيتني مبركز عني 
تركز  �شباحية  الأوىل  البنيان 
اجلانب  على  العمل  خاللها 
الالعبون  بينما خا�س  البدين 
ح�شة  تلتها  م�شائية  ح�شة 
الالعبني  مل�شاعدة  ا�شرتجاع 
الإرهاق  من  التخل�س  على 
قاموا  الذي  الكثيف  للعمل 

به.
من جهة اأخرى اأقدمت اإدارة 
ت�رشيح  على  بلوزداد  �شباب 
ر�شمية  ب�شفة  لعبني  ثالثة 
ويتعلق الأمر بكل من الثالثي 
رقية  وبن  وا�شح  بن  كني�س، 
الثالثي  اإنزال  قررت  بينما 
ومقراين  حر�شاوي  برامكي، 
يف  الرديف،  ت�شكيلة  اإىل 
على  الالعبون  وقع  املقابل 
للفريق  الداخلي  القانون 
تطبيقه  يتم  �شوف  والذي 

عليهم هذا املو�شم.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

تقدم  �أن  زط�شي  ��شتطرد 
لكرة  �جلز�ئرية  �الحتادية 
مناف�شة  �حت�شان  بطلب  �لقدم 
�إفريقيا  كاأ�س  بحجم  كبرية 
�ل�شلطات  مو�فقة  يتطلب 
�لعليا و�لقر�ر ال يعود �إىل هيئته 
�الأمر  وهو  وحدها  �لكروية 
�لذي يعمل عليه من �أجل تقدم 
�ملناف�شة  �حت�شان  �إىل  بالدنا 

يف مو�عيد مقبلة.
نزوله  خالل  زط�شي  وقال 
�أن  �لوطنية  �الإذ�عة  �شيفا على 
�لناخب �لوطني جمال بلما�شي 

�أجل  من  �لكايف  �لوقت  ميلك 
كاأ�س  يف  للم�شاركة  �لتح�شري 
�لعام  �شائفة  �ملقررة  �إفريقيا 
�ملقبل، �أين �شدد �أن فرتة �شتة 
و�شع  �أجل  من  كافية  �أ�شهر 
�أف�شل  ل�شمان  �لكافية  �الأ�ش�س 
�ن  مو�شحا  لالعبني،  حت�شري 
للمحليني  �لوطني  �ملنتخب 
يف  ودية  مو�جهة  يجري  �شوف 
�ملحلي،  �ملنتخب  �أمام  قطر 
و�لفر�شة مو�تية �مام �مل�شوؤول 
�لفنية  �لعار�شة  على  �الأول 
�لوقوف على  �أجل  �لوطنية من 
�ملحليني،  �لالعبني  �إمكانيات 
مبار�ة  بديه  �الأول  و�ملنتخب 

ر�شمية �شهر مار�س �ملقبل �أمام 
غامبيا وتخو�س مبار�ة ودية يف 
نف�س �ل�شهر �أمام تون�س باأر�س 
�لوطن �أين �شيكون �ملوعد ملنح 
�لفر�شة لالعبني �لذين مل تكن 
لهم فر�شة �للعب يف �لت�شفيات 

للمناف�شة �لقارية.
�شيجدد  �أنه  �ملتحدث  و�شّدد 
�لثقة يف بلما�شي حتى يف حال 
كاأ�س  دورة  من  باكر�  �خلروج 
يف�شل  �أنه  و�أو�شح  �إفريقيا، 
�لفنية  �لعار�شة  يف  �ال�شتقر�ر 
يدرك  و�أنه  خا�شة  �لوطنية، 
�أن �مل�شاركة يف �لدورة �لقارية 
فر�شة  تكون  �شوف  �ملقبلة 

للقيام  �لوطني  �لفني  �لطاقم 
وتقييمه  �لتعد�د  على  بالوقوف 
�لهدف  نحو  �لنظر  توجيه  قبل 
�لتاأهل  على  �للعب  وهو  �الأكرب 
�لعامل 2022 �ملقررة  �إىل كاأ�س 
�الإجابة  بقطر. ورف�س زط�شي 
من  �لفاف  ��شتعد�د�ت  حول 
�لفر�نكو  �لالعب  �إقناع  �أجل 
بالدفاع  عو�ر  ح�شام  جز�ئري 
و�ختيار  �لوطنية  �الألو�ن  على 
حيث  �خل�رض،  مع  �للعب 
جز�ئري  العب  كل  �أن  قال 
ير�شحه  �لذي  �مل�شتوى  ميلك 
لالن�شمام �إىل �لت�شكيلة �لوطنية 

�شوف تكون لديه �لفر�شة.

اأكد ثقته يف بلما�شي ورف�ض التطرق اإىل عوار

زط�ضي: اجلزائر جاهزة الحت�ضان الكان باملواعيد املقبلة
ك�شف رئي�ض االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي اأن اجلزائر جاهزة الحت�شان مناف�شة كاأ�ض اإفريقيا 

للأمم، ولن ترتدد يف اغتنام الفر�شة من اجل التواجد يف قلب حدث كروي قاري مثل مناف�شة »الكان«، حيث اأو�شح 
اأنه حتدث اإىل وزير ال�شباب والريا�شة حممد حطاب واأعرب له عن رغبة الفاف يف الرت�شح من اأجل ك�شب تنظيم 

العر�ض الكروي القاري، واالأمر �شوف يحدث عندما يفتح االحتاد االإفريقي لكرة القدم ملفات الرت�شح من اأجل احت�شان 
الدورات الكروية املقبلة .

اأول بلد يتقدم خللفة الكامريون

الكونغو ترت�ضح لتنظيم الكان 
2019 واختفاء ملف غينيا

 بعدما �شجل ثنائية وجتاوز الرقم 
القيا�شي للربازيلي كليمري�شون

بوجناح ي�ضجل هدفه 33 وي�ضبح 
الهداف التاريخي للدوري القطري

�الحتاد  رئي�س  نو�ب  �أحد  �أعلن 
كون�شتان  �لقدم  لكرة  �الإفريقي 
عمري �شليماين �أول �م�س �أن �لكونغو 
ال�شت�شافة  تر�شحت  بر�ز�فيل 
�الإفريقية  �الأمم  كاأ�س  نهائيات 
�ملقررة �لعام �ملقبل يف حني �أن ملف 
ال�شت�شافة  �ختيارها  مت  �لتي  غينيا 
�لعام  يف  موجود،  غري   2021 ن�شخة 
�ل�شابق  رئي�شه  عهد  وخالل   2014
�أقر  حياتو،  عي�شى  �لكامريوين 
�مل�شيفة  �لدول  �الإفريقي  �الحتاد 
 ،2019 �لثالث:�لكامريون  للن�شخ 
 ،2023 وغينيا   2021 ديفو�ر  كوت 
لكن �الحتاد �الإفريقي �أعلن �جلمعة 
على  �لكامريون  من  �لتنظيم  �شحب 
حت�شري�تها  �إجناز  يف  �لبطء  خلفية 
�شبعة  نحو  قبل  �الأمنية،  و�الأو�شاع 
الإقامة  �ملقرر  �ملوعد  من  �أ�شهر 
�لبطولة �لقارية، و�أعاد �الحتاد فتح 
باب �لرت�شيح لال�شت�شافة، معربا عن 
جديد  م�شيف  بلد  ت�شمية  يف  �أمله 
�أن  علما  �حلايل،  �لعام  نهاية  بحلول 
�أي دولة مل تعلن ر�شميا نيتها �لتقدم 
ي�شارك  �لتي  �لبطولة  تنظيم  بطلب 

فيها 24 منتخبا بدال من 16.
الإذ�عة  ت�رضيح  يف  �شليماين  وقال 
»كتبت  �إيه:  �إف  �أر  �لدولية  فرن�شا 
�لكونغو بر�ز�فيل لتنظيم �حلدث يف 
عام 2019«، م�شيفا »�أخربين �الأمني 
�لعام �مل�شاعد �أنطوين بافو �أنه كان 
ثان«  تر�شيح  عن  معي  �شيتحدث 
دون �لك�شف عن �ال�شم، وبخ�شو�س 
و�شائل  �إليه  �أ�شارت  �لذي  �ملغرب 
�الأبرز  �ملر�شح  �أنه  على  �الإعالم 
»ر�شميا،  قال   ،2019 ن�شخة  لتنظيم 
به  تقدم  تر�شيح  طلب  يوجد  ال 
�الحتاد  �أن  �شليماين  و�أكد  للكاف«، 

�الإفريقي قرر منح �لكامريون �رضف 
��شت�شافة ن�شخة 2021 وكوت ديفو�ر 
ن�شخة 2023، وقال: »رئي�س �الحتاد 
ر�شالة  وقع  �أحمد  �أحمد  �الإفريقي 
ليوؤكد  �لكامريوين  للرئي�س  وجهت 
�شي�شت�شيفون  �أنهم  �لكامريونيني 
تلقينا  �شاعة   24 بعد   ،2021 ن�شخة 
رد كوت ديفو�ر يوم �الأحد مت �إر�شال 
��شت�شافة  �لعاج  �شاحل  �إىل  �لر�شالة 

ن�شخة 2023«.
مل  �لتي  �لكامريون  �حلل  يُرق  ومل 
�شت�شتاأنف  كانت  �ذ�  ما  بعد  تك�شف 
حمكمة  �أمام  �لتنظيم  �شحب  قر�ر 
�لتحكيم �لريا�شية ولكن بد� �إعالنها 
�لوقت  يف  �الأعمال  �إجناز  نيتها  عن 
قادرة  �أنها  �إثبات  مبثابة  �ملنا�شب 
بني  �ملقررة  �لبطولة  تنظيم  على 
يف  �ملقبلني،  جويلية  و13  جو�ن   15
�الثنني  ديفو�ر  كوت  �أكدت  �ملقابل، 
�ملا�شي �أن �أيا من �ل�شلطات �لر�شمية 
�أو �لكروية يف �لبالد مل يتم �لتو��شل 
معها من قبل �الحتاد �الإفريقي بهذ� 
ما  »هناك  �شليماين  وتابع  �ل�شان، 
و�ملفاو�شات  �لطاولة  على  يحدث 
»عرب  م�شيفا/  �لطاولة«،  حتت 
بالفعل  هناك  كانت  �لقنو�ت،  بع�س 
�ت�شاالت غري ر�شمية مع كال �لبلدين 
وبالن�شبة  و�لكامريون«،  ديفو�ر  كوت 
لغينيا، فقد �أ�شبح كل �شيء غام�شا، 
�الأمانة  من  »طلبنا  �شليماين  وقال 
�لعامة �أن تخرج لنا ملف غينيا، الأنه 
يف �الأر�شيف، هذ� �مللف �جلوهري 
غري موجود«، وعند �شوؤ�له عن هذه 
�شليماين  خل�س  �الأخرية،  �لنقطة 
على  �حلكم  �أن  �أريد  »ال  للقول: 
�لقيادة �ل�شابقة لالحتاد �الفريقي«.

وكاالت    

�لدويل  �لالعب  �أ�شحى 
بوجناح  بغد�د  �جلز�ئري 
للدوري  �لتاريخي  �لهد�ف 
�إىل  غلّته  رفع  بعدما  �لقطري 
بد�ية  منذ  هدفا   28 جمموع 
و��شل  حيث  �حلايل،  �ملو�شم 
�لوطني  �ملنتخب  مهاجم 
�شجل  بعدما  �لتهديفية  �شهيته 
ثنائية جديدة رفقة ناديه �ل�شد 
جمعه  �لذي  �للقاء  مبنا�شبة 
�أم�س  �أول  �ل�شحانية  بامل�شيف 
لهدف  برباعية  عليه  وفاز 
دوري  من   15 �جلولة  �شمن 
بوجناح  و�شجل  قطر،  جنوم 
يف  وذلك  �ملقابلة  يف  هدفني 
له  �شمحا  و76   50 �لدقيقتني 
�لرب�زيلي  �لالعب  بتجاوز 
كليمري�شون دي �أر�جاو �شو�ريز 
�لرقم  �شاحب  كان  �لذي 
هدفا   27 مبجموع  �لقيا�شي 
�لغر�فة  ناديه  باألو�ن  �شجلها 

 ،2008/2007 مو�شم  وذلك 
ملدة  �شمد  �لذي  �لرقم  وهو 
ع�رضة مو��شم قبل �أن يحطمه 
�بن مدينة وهر�ن �لذي يعترب 
�أف�شل �لهد�فني يف �لعامل هذ� 
�ملو�شم ويت�شدر قائمة �أف�شل 
جنوم  على  متفوقا  �لهد�فني 

عاملية يف �لكرة �مل�شتديرة.
مقربة  على  بوجناح  ويتو�جد 
قيا�شي  رقم  حتطيم  من 
هد�يف  �ف�شل  يف  يتمثل  �آخر 
يف  �خلليجية  �لدوريات 
و�لذي  �لو�حد،  �ملو�شم 
حمزة  �ل�شعودي  يتقا�شمه 
علي  و�الإمار�تي  �إدري�س 
هدفا   33 بر�شيد  مبخوت 
لكل العب و�لالعب ال تف�شله 
لي�شح  �أهد�ف  خم�شة  �شوى 
�لهد�ف �لتاريخي يف �لدوريات 

�خلليجية.
عي�شة ق.
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التعداد يتنقل اليوم اإىل ترب�ض ا�شبانيا و�شاعد لن يتنقل

�ضك �ضمان بو�ضار يحدث حالة ا�ضتنفار يف بيت الوفاق
�شطيف  وفاق  فريق  بيت  يتو�جد 
حتت �ل�شدمة منذ �أم�س بعدما مت 
�كت�شاف عدم وجود �شك �ل�شمان 
للفريق  �ل�شابق  بالالعب  �خلا�س 
قيمة  يحمل  و�لذي  بو�شار  �شفيان 
طالت  حيث  �شنتيم،  مليون   400
�لفريق  يف  �مل�شريين  �التهامات 
فيما بينهم بعدما مت �حلديث عن 
مبنح  �لفريق  يف  موؤ�مرة  وجود 
عاد  �لذي  �لالعب  �إىل  �ل�شك 
بلوزد�د  �شباب  بيت  �إىل  جمدد� 
ووقع �لعقد يف �الأ�شبوع �ملن�رضم، 
�لرئي�س  �أن  �لو�شط  علمت  حيث 
بالالعب  �ت�شل  حمار  ح�شان 
و��شتف�رض حول �شحة وجود �ل�شك 
لديه وهو ما نفاه �ملعني �لذي كان 
بنف�شه قد ك�شف عن حت�شله على 
�ل�شك مقابل مبلغ مالية قيمته 80 
�أثارت  خطوة  يف  �شنتيم،  مليون 
و�أثارت  �لفريق  و�شط  �لبلبلة 
غ�شب �لرئي�س ح�شان حمار �لذي 
حتدث عن موؤ�مرة يتعر�س لها من 

د�خل �لفريق.

ت�شكيلة  وفد  ي�شافر  �ملقابل،  يف 
من  ��شبانيا  �إىل  �الأ�شود«  »�لن�رض 
يف  حت�شريي  ترب�س  خو�س  �أجل 
للمرحلة  ��شتعد�د  �ليكانت  مدينة 
حيث  �حلايل،  �ملو�شم  من  �لثانية 
�ملعنيون  �لالعبون  يكون  لن 
يف  بالتو�جد  معنيون  بالت�رضيح 
�لالعب  جانب  �إىل  �ل�شفرية، 
�حلديث يف  �لذي مت  �شاعد  �ن�س 
�إىل  عودته  عن  �ملا�شيني  �ليومني 
�شفرية  �شمن  وتو�جده  �لفريق 
ميلك  ال  �ملعني  �أن  �إال  ��شبانيا 
�لتاأ�شرية وهو ما يجعله يغيب عن 
مطروحة  ق�شيته  وتبقى  �ل�شفرية 
�إىل  �النتقال  رف�س  و�أنه  خا�شة 
�شباب بلوزد�د بعد حدوث �التفاق 

بني �إد�رة �لفريقني.
من جهة �أخرى، رف�س �ملدرب نور 
حتويل  �الإد�رة  قر�ر  زكري  �لدين 
زغبة  و�حلار�س  ربيعي  �لالعبني 
و�ل�شعودي  �مل�رضي  �لدوري  �إىل 
على �لتو�يل بعدما ف�شلت �الإد�رة 
�أمو�ل  حت�شيل  �أجل  من  بيعهما 

�ملرتتبة  �لديون  لدفع  �نتقالهما 
زكري  �أن  �إال  �ل�شابقني،  لالعبني 
�شدد على موقفه يف رف�شه �لتخلي 

عن �لثنائي وي�رض على بقائهما يف 
�لتعد�د �إىل نهاية �ملو�شم �حلايل. 

عي�شة ق.



جوفنتو�س يح�سم ديربي ايطاليا
يف  رد  دون  بهدف  ميالن  انرت  �ضيفه  على  بتغلبه  ايطاليا  ديربي  جوفنتو�س  نادي  ح�ضم 
افتتاح املرحلة 15 من الدوري االيطايل، ويعود الف�ضل لفوز جوفنتو�س اىل الكرواتي ماريو 
يف  املو�ضم  هذا  ال�ضابع  هدفه  ماندزوكيت�س  و�ضجل  الوحيد،  الهدف  �ضاحب  ماندزوكيت�س 
مقابل  له  و14  التوايل  على  ال�ضاد�س  فوزه  العجوز«  »ال�ضيدة  فريق  وحقق  االيطايل،  الدوري 
ر�ضيد خال من الهزمية ليوا�ضل حتليقه يف �ضدارة الكال�ضيو بر�ضيد 43 نقطة وبفارق 14 نقطة 

كاملة عن انرت الثالث بر�ضيد 29 نقطة. 
وعادل جوفنتو�س رقم باري�س �ضان جرمان يف 15 مرحلة يف الدوري الفرن�ضي كاأف�ضل انطالقة 
اليويف تفوقه على نابويل 3-1 وميالن 0-2  البطوالت االأوروبية اخلم�س الكربى، وفر�س  يف 
والزيو 2-0 وفيورنتينا 3-0، ومل يبق �ضوى روما املرتاجع اىل املركز ال�ضابع والذي �ضي�ضت�ضيفه 

يف املرحلة 11 يف 22دي�ضمرب احلايل بعد خو�ضه دربي املدينة اأمام جاره تورينو يف 15 منه.

ماريو م�سوؤولية هدف جوفنتو�س
جوفنتو�س  اأمام  فريقه  هزمية  �ضبب  ميالن،  الإنرت  الفني  املدير  �ضباليتي  لوت�ضيانو  ك�ضف 
�ضمن اجلولة 15 من الدوري االإيطايل، وقال �ضباليتي خالل ت�رصيحات نقلها موقع »كالت�ضيو 
مريكاتو« االإيطايل: »قبل الهدف كنت اأنادي على جواو ماريو الأنه مل يكن متما�ضًيا مع خط 
الدفاع، هذا ما يحدث عندما تاأخذ االأمور ب�ضهولة، وهذا ما اأحتدث عنه«، واأ�ضاف: »ال يجب 
اأبًدا اأن تفقد تركيزك، الأنك اإذا تعاملت مع االأمر بخفة، لن تكون قادًرا على العودة«، وتابع: 
»نحن ا�ضطررنا للرتاجع، وكان على الدفاع اأن يغلق امل�ضاحات وبدال من ذلك تركنا للخ�ضم 
م�ضاحة لتمرير كرة عر�ضية، وقد �ضجلوا منها هدفا بالراأ�س«، وبهذه الهزمية جتمد ر�ضيد 
اإنرت ميالن عند 29 نقطة يف املركز الثالث بجدول ترتيب الكالت�ضيو بينما ابتعد جوفنتو�س 

�ضاحب 43 نقطة بال�ضدارة.

كلوب: املان �سيتي ال ي�سعر بال�سغط 
و�ستوريدج لي�س غ�سا�سا

حتدث االأملاين يورغن كلومبدرب ليفربول، عن حالة م�ضابي فريقه واملناف�ضة مع مان�ض�ضرت 
�ضيتي، وذلك قبل مواجهة بورمنوث التي جرت ام�س يف اجلولة 16 من الربميريليغ، وقال كلوب، 
االأول  الهدف  باأي �ضغط.  ي�ضعر  �ضيتي  اأن مان�ض�ضرت  اأعتقد  باللقاء: »ال  يف املوؤمتر اخلا�س 
بالن�ضبة لنا هو تقدمي اأداء جيد اأمام بورمنوث«، وتابع: »هناك عمل كبري لنقوم به وهو اأن نكون 

على قمة اجلدول، ولكن هذا من املمكن اأن يكون لعدة �ضاعات فقط«.
ودافع كلوب عن االتهامات املوجهة اإىل �ضتوريدج من مدرب برينلي ديت�س، قائال: »�ضتوريدج 
لي�س بالغ�ضا�س، ول�ضت متاأكدا اإذا كان ديت�س حتدث عن التحام باردي�ضلي اأمام مورينو، ماذا 
اأ�ضتطيع اأن اأقول يف بع�س االأحيان املهاجم يتوقع التدخل ويحاول اأن يتفاداه بالقفز«، واأكد 
بالرك�س وعلى  اأن �ضاديو ماين �ضيبداأ  ليفربول، كما  يتواجد مع  اأن املدافع ديان لوفرين لن 
االأغلب لن يكون جاهزا بينما �ضيعود روبرت�ضون للم�ضاركة مع الفريق، واأخريا حتدث كلوب عن 
اإ�ضابة جو غوميز قائال: »هذا خمجل بالن�ضبة له، الأنه كان يقدم اأداًء رائعا و�ضاعدنا كثريا، 
وغيابه 6 اأ�ضابيع اأزمة كبرية لنا، ولكن هذا يعني باأنه �ضيعود يف اجلزء االأهم من املو�ضموهذا 

�ضيء جيد«.

نهاية مو�سم هولدينغ مع اأر�سنال
تعر�س اأر�ضنال االإجنليزي ل�رصبة قا�ضية الأنه �ضيفتقد قلب دفاعه روب هولدينغ حتى نهاية 
املو�ضم نتيجة متزق يف الرباط ال�ضليبي االأمامي لركبته الي�رصى، وذلك بح�ضب ما اأعلن النادي 
اللندين، وتعر�س اإبن 23 عاماً لالإ�ضابة يف املباراة التي جمعت فريقه بغرميه مان�ض�ضرت يونايتد 
االأربعاء يف الدوري املمتاز، وخرج يف ال�ضوط االأول بعد احتكاك مبهاجم »ال�ضياطني احلمر« 
ماركو�س را�ضفورد، وقال اأر�ضنال يف موقعه الر�ضمي: »باإمكاننا التاأكيد باأن روب هولدينغ يعاين 
من متزق يف الرباط ال�ضليبي اخلارجي لركبته الي�رصى، �ضيخ�ضع روب لعملية جراحية يف االأيام 
القليلة املقبلة«، كا�ضفاً: »يتوقع اأن متتد عملية التعايف بني �ضتة وت�ضعة اأ�ضهر«، وتابع: »جميع 
من يف النادي �ضيعملون االآن بقدر االإمكان من اأجل احلر�س على عودة روب اإىل اأر�ضية امللعب 
يف اأ�رصع وقت ممكن«. وباإ�ضابة هولدينغ مل يعد يف ت�رصف املدرب االإ�ضباين اأوناي اإميري 
�ضكودران م�ضطفي يف ظل  واالأملاين  بابا�ضتاثوبولو�س  �ضقراطي�س  اليوناين  دفاع  قلبي  �ضوى 
اإ�ضابة اليوناين االآخر قن�ضطانطينو�س مافروبانو�س والفرن�ضي لوران كو�ضييلني الذي اقرتب 

من العودة اإىل الفريق.
و�ضيوؤثر ذلك على اإ�ضرتاتيجية اإميري الذي لعب بثالثة العبني يف قلب الدفاع خالل املباريات 
اإ�ضابة هولدينغ  يونايتد، لكن  الدوري �ضد بورمنوث وتوتنهام ومان�ض�ضرت  الثالث االأخرية يف 
�ضتجربه على اللعب بت�ضكيلة تقليدية من اأربعة مدافعني، اأو قد يحتكم اإىل ال�ضوي�رصي �ضتيفان 

ليخت�ضتايرن كقلب دفاع على اجلهة اليمنى كما فعل يف املباراة االأخرية �ضد يونايتد.

فريدر برمين ي�ستعيد نغمة االنت�سارات
نغمة  برمين  فريدر  ا�ضتعاد 
�ضيفه  على  بفوزه  االنت�ضارات 
فورتونا دو�ضلدورف �ضاحب املركز 
 14 املرحلة  افتتاح  يف   1-3 االأخري 
فريدر  وبكر  االأملاين،  الدوري  من 
برمين بالت�ضجيل عرب كيفن موهفالد 
يف الدقيقة 20 بت�ضديدة قوية بيمناه 
ال�ضيوف  لكن  املنطقة،  خارج  من 
الدقيقة  ركلة جزاء يف  ح�ضلوا على 
�ضيبا�ضتيان  املدافع  مل�س  اثر   43
النغكامب للكرة بيده داخل املنطقة 
تقنية  اإىل  اللجوء  بعد  واحت�ضبت 
منها  اأدركوا  بالفيديو  امل�ضاعدة 
الكونغويل  املهاجم  عرب  التعادل 
لوكيباكيو،  دودي  الدميوقراطي 
 71 الدقيقة  برمين  فريدر  وانتظر 
الو�ضط  العب  عرب  جمددا  ليتقدم 
هارنيك  مارتن  النم�ضوي  الدويل 
بت�ضديدة بيمناه من داخل املنطقة، 
جو�ضوا  االأمريكي  ي�ضيف  اأن  قبل 
الدقيقة  الثالث يف  الهدف  �ضارجنت 

78 ب�رصبة راأ�ضية من م�ضافة قريبة، وهو الفوز االأول لفريدر برمين يف مبارياته ال�ضت االأخرية وال�ضاد�س هذا املو�ضم ف�ضعد 
اإىل املركز ال�ضابع موؤقتا بر�ضيد 21 نقطة بفارق االأهداف خلف هوفنهامي الذي حل �ضيفا على فولف�ضبورغ اأم�س.

و3  فوزين  مقابل  املو�ضم  هذا  التا�ضعة  بخ�ضارته  االأ�ضواء،  دوري  اإىل  حديثا  العائد  دو�ضلدورف  فورتونا  مني  املقابل،  يف 
تعادالت فبقي يف املركز االأخري بر�ضيد 9 نقاط بفارق االأهداف خلف �رصيكه هانوفر الذي يالقي م�ضيفه ماينت�س غدا يف 
ختام املرحلة. ولعب اأم�س بايرن ميونيخ مع نورمربغ، �ضالكه مع بورو�ضيا دورمتوند، باير ليفركوزن مع اأوغ�ضبورغ، فرايبورغ 

مع اليبزيغ،وهرتا برلني مع اينرتاخت فرانكفورت، بينما يلتقي اليوم بورو�ضيا مون�ضنغالدباخ مع �ضتوتغارت. 

لتوتنهام  الفني  املدير  بوكيتينو  ماوري�ضيو  االأرجنتيني  رد 
معه  بالتعاقد  يونايتد،  مان�ض�ضرت  اهتمام  على  االإجنليزي 
احلمر  ال�ضياطني  مدرب  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  خلالفة 
املهدد باالإقالةـ وقال بوكيتينو يف ت�رصيحات نقلتها �ضحيفة 
»ذا �ضن« الربيطانية: »اأ�ضعر بال�ضعادة هنا يف توتنهام الأن قيم 
النادي تعرتف مبا قمنا به، لذا ال اأحتاج لال�ضتماع لالأحاديث 
التي تدور يف اخلارج، الأن اأهم �ضيء ما ت�ضعر به يف ناديك«، 
يف  يونايتد  مان�ض�ضرت  رغبة  عن  �ضحفية  تقارير  وحتدثت 
التعاقد مع بوكيتينو، حال اإقالة مورينيو الذي يواجه انتقادات 
بالكاد  اأنه  وك�ضف  املو�ضم،  هذا  الفريق  نتائج  لرتاجع  حادة 
بتجهيز  ان�ضغاله  ب�ضبب  ليفي  دانييل  الرئي�س  مع  يتحدث 
املا�ضيني  االأ�ضبوعني  »يف  وقال:  للنادي،  اجلديد  امللعب 
تلقيت ر�ضالة واحدة منه، اإنه م�ضغول للغاية مع امللعب، لقد 
اإنه  لك فقال يل  بالن�ضبة  اأولوية  اأعد  و�ضاألته هل مل  مازحته 
نكون  اأن  واأ�ضاف: »مبجرد  بهدية عيد امليالد«.  �ضيفاجئني 
لنا،  بالن�ضبة  من جناح  اأكرث  فهذا  االأوىل  االأربعة  املراكز  يف 
يوًم  االأبطال  دوري  اأو  الدوري  بلقب  الفوز  هو  اأملنا  بالطبع 
ما، لكن اخلطوة االأوىل هي التواجد يف املربع الذهبي ب�ضكل 

منتظم، وهذا لي�س باالأمر ال�ضهل مع تواجد فريق مثل اأر�ضنال 
وت�ضيل�ضي وليفربول وال�ضيتي واليونايتد«، وتابع: »نحن بعيدون 
هناك  يكون  وعندما  الكبرية،  االأندية  هذه  ا�ضتثمارات  عن 
اإيفرتون وو�ضت  مقارنة يف امليزانيات فنحن يف نف�س مركز 
ي�رصعون  النا�س  كان  وفولهام،  ولي�ضرت  و�ضاوثهامبتون  هام 
املا�ضي،  ال�ضيف  يف  حدث  ما  بعد  توتنهام  ب�ضاأن  بالت�ضاوؤم 
اجلديد«،  امللعب  ب�ضبب  جدد  العبني  مع  نتعاقد  مل  حيث 
واأكمل: »لكننا االآن منلك 8 نقاط اأكرث مما كنا عليه يف هذه 
املرحلة يف املو�ضم املا�ضي، واأمامنا مباراة حا�ضمة بدوري 
�ضنكون  اأننا  الكثريون  يعتقد  بر�ضلونة، مل  اأوروبا �ضد  اأبطال 
هنا، ولكننا بحالة جيدة للغاية«. ووجه اللوم ملنتخب اإجنلرتا 
اأنه  مو�ضحا  تريبري،  كريان  الفريق  مدافع  يعانيه  ما  ب�ضبب 
مازال متاأثرا باإ�ضابته يف مونديال رو�ضيا، كما اأ�ضار اأنه ي�ضعى  
وقال: »يف الوقت احلايل ما يزال لدى هاري الكثري من الطاقة 
ولهذا ال�ضبب فاإنه يلعب، لكن كل يوم نقوم بتقييم الالعب«، 
ما  هناك  ولي�س  اأوروبا  الالعبني يف  اأف�ضل  اأحد  »اإنه  وختم: 
يدعو الإراحته لو كان الئًقا للعب، لكننا نفكر يف اإراحته ببع�س 

املباريات«.

بوكيتينو يرد على اهتمام مان�س�سرت يونايتد

جلنة اال�ستئناف ترف�س طلب بوكا جونيورز
التحكيم الريا�ضي من اأجل اإعالن فريقه بطال للم�ضابقة دون خو�س اإياب نهائي »كوبا ليربتادوري�س«.و�ضائل االإعالم يف اإ�ضبانيا اأن رئي�س بوكا دانيال اأجنيلي�ضي �ضيوا�ضل ت�ضعيد املوقف بعد تاأكيده على التوجه اإىل حمكمة بوكا جونيورز �ضوى رفع الطلب ملحكمة التحكيم الدويل اإن اأراد اال�ضتمرار يف طلبه، هذا ويف �ضياق مت�ضل اأكدت اإحدى اإىل تاأجيله قبل نقله خارج االأرجنتني وحتديدا اإىل ملعب �ضانتياغو برينابيو بالعا�ضمة االإ�ضبانية مدريد، وبذلك مل يبق اأمام وكان بوكا قد تقدم بطلب يف 30 نوفمرب املا�ضي الإق�ضاء غرميه من امل�ضابقة، بعد االأحداث التي �ضبقت اإياب النهائي واأدت رف�ضت جلنة اال�ضتئناف باحتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة القدم طلب بوكا جونيورز باإق�ضاء ريفر باليت من كاأ�س ليربتادوري�س، 
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�إ�شكاالت فكرية

الي�سار العربي...احت�سار الأيديولوجيا واأممية ال�سقوط
كيف يكون �الإن�شان ي�شاريًا؟ ما �لذي يعنيه �لفكر �لي�شاري حتديد�ً؟ من هم �أهل �لي�شار يف �الألفية �لثالثة؟ ما �لفرق بني 

�لي�شار �ملتع�شب و�الإ�شالم �ملت�شدد؟ هل �لي�شار �لعربي موجود حقًا ب�شكل ح�شي ملمو�س، �أو ب�شكل رمزي، �أو ب�شورة تاريخية 
�أم حزبية �أم �أيديولوجية، �أو موجود مبو�قف �شيا�شية، �أم كمنظومة فكرية، �أم موجود باالنتماء و�لتحزب؟

ح�شن �لعا�شي /كاتب وباحث 
فل�شطيني مقيم يف �لد�منرك

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 �لنقد
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 �لي�شار 
�جلديد

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«.
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فران�سي�ش فوكوياما يناق�ش امللف

�سعود �سيا�سات الهوية يف مواجهة  
الدميقراطيات الليربالية

.      عر�ش: رغدة البهي، مدر�ش العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد، جامعة القاهرة
طرح »فران�سي�ش فوكوياما« )املفكر، والفيل�سوف، والأكادميي الأمريكي ال�سهري بجامعة �ستانفورد( يف كتابه »نهاية التاريخ 

والإن�سان الأخري«، الذي �سدر يف اأعقاب نهاية احلرب الباردة، و�سقوط الحتاد ال�سوفيتي، اأن الدميقراطية الليربالية بقيمها 
ال�سيا�سية والقت�سادية ت�سكل مرحلة نهاية التطور الأيديولوجي للإن�سان، واأنها �ستكون ال�سيغة النهائية للحكومات. لكنه يف 

كتابه اجلديد »الهوية: احلاجة للكرامة و�سيا�سات ال�ستياء« يطرح روؤية مغايرة ملا طرحه من قبل، حيث يري اأن  �سعود �سيا�سات 
ثل اأحد اأكرب التحديات التي تواجه الدميقراطيات الليربالية احلديثة يف النظام الدويل املعا�سر، وهي ال�سيا�سات التي  الهوية ميمُ

تتاأجج معها ق�سايا من قبيل: العرتاف، والكرامة، والهجرة، والقومية، والدين، والثقافة، وال�سعبوية. ودون الفهم ال�سحيح لتلك 
ال�سيا�سات من ناحية، و�سيا�سات الكرامة الإن�سانية من ناحيٍة اأخرى؛ �ستزداد ال�سراعات امل�ستقبلية حدة.

مركز امل�ستقبل للأبحاث 
و الدرا�سات املتقدمة

كتابه  يف  »فوكوياما«  ويجادل 
بالهوية  االعرتاف  يف  الرغبة  باأن 
�شاأنها  من  االإن�شانية  والكرامة 
متبادٍل  احرتاٍم  عن  اإما  ت�شفر  اأن 
قدم  على  االأفراد  ملختلف 
عن  ناجٍت  ا�شتعالٍء  اأو  امل�شاواة، 
واأن  املرء.  بتمايز  االعرتاف 
�شاهم  بالرئا�شة  »ترامب«  فوز 
االأمريكية  املوؤ�ش�شات  تداعي  يف 
من  الرغم  على  له،  نتاًجا  وكان 
وعوده با�شتخدام �شعبويته الإ�شالح 
النظام، وجعله فاعاًل مرًة اأخرى. 
اجتاًها  »ترامب«  ميثل  وعليه، 
ا يف ال�شيا�شة الدولية نحو ما  عاًمّ

ي�شمى »القومية ال�شعبوية«.

تغرياٍت جذريٍة:

الدولية  ال�شيا�شات  �شهدت 
جذريٍة؛  تغرياٍت  املعا�رصة 
الدميقراطية  اأ�شحت  اأن  بعد 
الليربالية ال�شكل املعتاد لكثرٍي من 
وتزايد  العامل،  حول  احلكومات 
االعتماد االقت�شادي املتبادل بني 
العوملة.  ظاهرة  وتنامت  الدول، 
ي�شهد  الرغم من ذلك،  ولكن على 
توزيٍع  �شوء  الدول  من  كبرٌي  عدٌد 
مكا�شب  تدفقت  حتى  للموارد، 
النمو اإىل نخٍب بعينها دون اأخرى. 
و�شهولة  ال�شلع،  اإنتاج  تزايد  ومع 
اإىل  مكاٍن  من  االأ�شخا�ص  انتقال 
التغريات  حدة  تزايدت  اآخر، 
وتكيفت  املدمرة،  االجتماعية 
جديدة،  قواعد  مع  العمل  اأ�شواق 
اأوروبا  من  الت�شنيع  وانتقل 
�رصق  اإىل  املتحدة  والواليات 

اآ�شيا.
بداية  ومع  لـ«فوكوياما«،  ووفًقا 
تلك  كافة  تزامنت  الثانية،  االألفية 
ماليتني؛  اأزمتني  مع  التغريات 
العقاري،  الرهن  اأزمة  اأوالهما 
اليونانية.  الديون  اأزمة  وثانيهما 
�شيا�شات  اأ�شفرت  كلتيهما،  ويف 
النخب عن ارتفاع معدالت البطالة، 
وانخفا�ص دخول ماليني العاملني 
اإثرهما،  وعلى  العامل.  حول 
الدميقراطية  �شمعة  تقو�شت 
»الري  و�شف  فقد  الليربالية. 
اأعقبت  التي  ال�شنوات  دميوند« 
بالركود  االقت�شاديتني  االأزمتني 
عدًدا  اأ�شاب  الذي  الدميقراطي 
وامتد  الدميقراطيات،  من  كبرًيا 

اإىل اأجزاء كبريٍة حول العامل.
ال�شني  بداأت  االإطار،  ذلك  ويف 
ال�شيني«،  »النموذج  تطوير  يف 

االنحالل  رو�شيا  وهاجمت 
االأوروبي  لالحتاد  الليربايل 
وانزلق  املتحدة،  والواليات 
احلكومات  اإىل  الدول  من  عدٌد 
املجر،  ذلك:  يف  مبا  ال�شلطوية، 
كما  وبولندا.  وتايالند،  وتركيا، 
االآمال  العربي  الربيع  قو�ص 
�شقطت  اأن  بعد  الدميقراطية 
والعراق،  واليمن،  ليبيا،  من:  كل 
و�شوريا يف حروٍب اأهلية، واأ�شحت 
املزعومة  االإ�شالمية«  »الدولة 
منارًة  االإرهابي  »داع�ص«  لتنظيم 

للعنف ال�شيا�شي حول العامل.
-وفًقا  لالأنظار  والالفت 
ان�شحاب  هو  لـ«فوكوياما«- 
االأوروبي  االحتاد  من  بريطانيا 
»دونالد  وانتخاب  ناحية،  من 
املتحدة  للواليات  رئي�ًشا  ترامب« 
كلتا  ففي  اأخرى.  ناحيٍة  من 
احلالتني، اهتم الناخبون باالأو�شاع 
االقت�شادية خا�شًة الطبقة العاملة 
وتاأثرت  وظائفها،  خ�رصت  التي 
جّراء  املتاأججة  باملخاوف 
كان  التي  النطاق  وا�شعة  الهجرة 
يُنظر اإليها كعامٍل م�شاعٍد يف احلد 
والتاأثري يف  املتاحة  الوظائف  من 

الهويات الثقافية من جانٍب اآخر.

�سيا�سات الكرامة:

منع  حول  اجلدل  ت�شاعد  مع 
االإ�شالمية،  الهوية  مظاهر 
االأوروبية؛  نظريتها  يف  وتاأثرياتها 
م�شالح  على  الي�شار  ركز 
اجلماعات امُلَهم�شة، مثل: ال�شود، 
واملهاجرين، واملراأة، والالجئني. 
الهوية  حلماية  �شعيه  اليمني  واأكد 
املرتبطة  التقليدية  الوطنية 
وال  والدين.  واالإثنية،  بالعرق، 
تتعر�ص  التي  اجلماعات  اأن  �شك 
كامنة  عواطف  حتمل  لالإذالل 
مقارنًة بتلك التي ت�شعى للمكا�شب 

االقت�شادية.
الرئي�ص  حتدث  ذاته،  ال�شياق  ويف 
عن  بوتني«  »فالدميري  الرو�شي 
ماأ�شاة انهيار االحتاد ال�شوفيتي يف 
الت�شعينيات. ورغب يف روؤية رو�شيا 
اإقليمٍي  كالعٍب  ال  عظمى  كقوة 
»باراك  و�شفها  كما  �شعيف، 
�رصح  كما  ال�شابق.  يف  اأوباما« 
الوزراء  رئي�ص  اأوربان«  »فيكتور 
»نحن   :2017 عام  يف  املجري 
دولتنا،  ا�شتعادة  قررنا  املجريون 
وا�شتعادة  االحرتام  يف  ونرغب 

م�شتقبلنا«.
كافة  يف  اأنه  »فوكوياما«  ويرى 
يوؤمن  من  هناك  ال�شابقة،  االأمثلة 
باالعرتاف  حتظى  ال  هويته  باأن 

اخلارجي.  العامل  قبل  من  الكايف 
عدة  اإىل  عموًما  الهوية  وت�شري 
االأدوار  اإىل  اأب�شطها  ي�شري  معاٍن، 
اأو الت�شنيفات االجتماعية. ووفًقا 
لـ«فوكوياما«، فاإنها تنبع من التفرقة 
والعامل  الداخلي  الفردي  بني 
قواعد  من  ي�شمله  مبا  اخلارجي، 
بذلك  تعرتف  ال  وقيم  اجتماعية 
الفردي اأو الداخلي. وكالهما مًعا 
ي�شكالن اأ�شا�ًشا للكرامة االإن�شانية 
الزمن.  عرب  طبيعتها  تتغري  التي 
وتتطلب الكرامة انتماء الفرد اإىل 
م�شرتكة  قوا�شم  تربطها  جماعٍة 
بها  االآخرين  واعرتاف  جهة،  من 
الذات  فاحرتام  اأخرى؛  جهٍة  من 

ين�شاأ من احرتام االآخرين لها.
املعا�رص  االإح�شا�ص  يتطور 
يف  تف�رص  �شيا�شات  اإىل  بالهوية 
جانٍب كبرٍي منها الكفاح ال�شيا�شي 
الثورات  من  املعا�رص  العامل  يف 
احلركات  اإىل  الدميقراطية 
ولفهم  اجلديدة.  االجتماعية 
�شيا�شات الهوية املعا�رصة، تدعو 
للدوافع  اأعمق  فهٍم  اإىل  احلاجة 
الب�رصي،  وال�شلوك  االإن�شانية 
الروح  عن  اأف�شل  نظريٍة  بجانب 

الب�رصية.

اأبعاد �سيا�سات الهوية:

النظريات  من  عدٌد  ينه�ص 
على  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 
الب�رصية؛  والطبيعة  ال�شلوك 
االقت�شادية  النظريات  فتجادل 
ب�شعي االأفراد اإىل تعظيم مكا�شبهم 
ومنافعهم وفًقا مل�شاحلهم الذاتية 
املادية، باعتبار اأن الفرد العقالين 
الرئي�شية.  التحليل  وحدة  هو 
ميكنها  ال  النظريات  تلك  اأن  غري 
املادية،  غري  التف�شيالت  تف�شري 
اأو االإجابة عن ت�شاوؤالٍت من قبيل: 
جلمع  االأفراد  بع�ص  ي�شعى  ملاذا 
املال بينما ي�شعى اآخرون للتربع به 
مل�شاعدة االآخرين؟ وملاذا ي�شحي 
املعارك؟  يف  باأرواحهم  اجلنود 
وملاذا يُقِدُم بع�ص االإرهابيني على 

تفجري اأنف�شهم؟.
االإجابة  باإن  »فوكوياما«  ويجادل 
تكمن  الت�شاوؤالت  تلك  كافة  عن 
النظريات  ال  الهوية  �شيا�شات  يف 
اأن  وي�شيف  ال�شائدة.  االقت�شادية 
ترتبط  املعا�رصة  ال�شيا�شات  تلك 
باجلماعات  باالعرتاف  بدورها 
املهم�شة من ِقبَل جمتمعاتها. وهو 
الهوية  من  كبرًيا  جانبًا  ي�شكل  ما 
القومية وبع�ص اأ�شكال ال�شيا�شات 

الدينية املتطرفة االأخرى.
التفرقة  يف  الهوية  جوهر  ويكمن 

من  واملجتمع  املرء  ذاتية  بني 
بني  فجوةٌ  حتدث  فقد  حوله؛ 
والدور  جانب،  من  االأفراد  هوية 
املجتمع  ِقبل  من  به  املكلفني 
املحيط من جانٍب اآخر. وتتاأ�ش�ص 
اأكون؟  عّمن  الت�شاوؤل  على  الهوية 
ِقبل  من  اعرتاًفا  يتطلب  ما  وهو 
املجتمعات  ففي  املجتمع. 
الزراعية على �شبيل املثال، هناك 
جمموعة من القواعد االجتماعية 
املحدودة والثابتة، وكذا هرياركية 
ويف  وال�شن.  للنوع  وفًقا  ثابتة 
الوظائف  اجلميع  يوؤدى  اإطارها، 
وتربية  االأرا�شي  زراعة  من  ذاتها 
االأطفال. ويعي�ص اجلميع يف دائرٍة 
واالأ�شدقاء،  اجلريان  من  مغلقة 
تت�شارك جميعها يف الدين الواحد؛ 
اأو  التنوع  اأو  للتعددية  مكان  فال 

االختيار. 
اأهمية  تت�شاءل  االإطار،  ذلك  ويف 
ومن  املرء  حقيقة  عن  الت�شاوؤل 
التي  العوامل  ثبات  ظل  يف  يكون، 
تبلور الذات الب�رصية. غري اأن ذلك 
املدن  ات�شاع  مع  التغري  يف  بداأ 
اجتماعيٍة  طبقاٍت  وظهور  حجًما، 
اخليارات  فازدادت  جديدة، 
وتنامت  االأفراد،  اأمام  املتاحة 

اأهمية الت�شاوؤل عّمن نكون.
وتتعدد اأبعاد الهوية لت�شمل جوانب 
الب�رصية،  ال�شخ�شية  من  عدة 
اجلوانب  بتلك  االعرتاف  بجانب 
ومتايزها من ِقبل املجتمع. ويُعد 
ذلك مفهوًما متطوًرا من الكرامة. 
االعرتاف  يف  الرغبة  جتلت  وقد 
بالكرامة وا�شحًة يف كافة الثورات 
الثورة  ذلك:  يف  مبا  املندلعة 
امللونة،  والثورات  الفرن�شية، 

وغريها من الثورات.
االحتجاجات  جوهر  متثل  فقد 
االأوكرانية يف عام 2013 يف االختيار 
بني حكومٍة معا�رصة تعامل اجلميع 
على قدم امل�شاواة، اأو نظاٍم فا�شٍد 
يتالعب بالدميقراطية خلف �شتار 
الدميقراطية.  املمار�شات  من 
تعرتف  ال  ال�شلطوية  فاحلكومات 
َقدم  على  مواطنيها  بهوية 

امل�شاواة.

الهوية والقومية 
والدين:

ارتباط  اإىل  »فوكوياما«  ي�شري 
الهوية والقومية والدين بني اجليل 
غرب  يف  امل�شلمني  من  الثاين 
امل�شلمون  يعي�ص  حيث  اأوروبا؛ 
يف جمتمعاٍت علمانية ذات جذوٍر 
كافًيا  دعًما  تقدم  ال  م�شيحيٍة، 
ممار�شاتهم  اأو  الدينية  لقيمهم 
االأطفال  ي�شعى  العقائدية. وفيها، 
اإىل  اجليل  ذلك  من  املهاجرون 
اإبعاد اأنف�شهم عن الطرق التقليدية 
التي ترعرع عليها اآباوؤهم، اإال اأنهم 
املحيط  يف  بعد  يندجموا  مل 
بالنظر  خا�شًة  اجلديد،  االأوروبي 
اإىل معدالت البطالة املرتفعة بني 
بلغت  والتي  امل�شلمني،  ال�شباب 
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ينتمي االإ�شالميون املعا�رصون اإىل 
جماعٍة دينيٍة اأكرب هي االأمة، ولكن 
وقدمها  عراقتها  من  الرغم  على 
ال  لها،  االنتماء  مظاهر  وتعدد 
اخلارجي.  العامل  باحرتام  حتظى 
اأنف�شهم  امل�شلمون  يجد  وعليه، 
من  املوروثة  تلك  ثقافتني؛  بني 
تتبناها  التي  وتلك  الآخر،  جيٍل 
الدول االأوروبية التي يقيمون بها. 
يف  البع�ص  نظر  يف  احلل  ويكمن 
يقدم  الذي  الراديكايل«  »االإ�شالم 
الت�شاوؤل  يربز  ولذا،  الكرامة.  لهم 
»االإ�شالم  �شعود  هل ميثل  التايل: 
هو  اأم  هوية  اأزمة  الراديكايل« 

ظاهرة دينية؟
لفوكوياما-  -وفًقا  القومية  وتثري 
اأن  بعد  عدة  اإ�شكالياٍت  باملثل 
ال�شيا�شة  �شمات  اأهم  اإحدى  باتت 
جتلت  والتي  املعا�رصة،  الدولية 
اأمثال:  القادة  من  عدٍد  يد  على 
كما  وترامب(،  واأردوغان،  )بوتني، 
بريطانيا  خروج  عند  ا  اأي�شً جتلت 
من االحتاد االأوروبي. ومن املتوقع 
ال�شعبوي  الي�شار  اكت�شاح  تزايد 
ذات  الغنية  اأو  الفقرية  الدول  يف 
ففي  االجتماعية.  التفاوتات 
الثورة الفرن�شية، �شعى الي�شار اإىل 
ا�شتخدام قوة الدولة الإعادة توزيع 

الرثوة من االأغنياء اإىل الفقراء. 
ولكن منذ االأزمة املالية العاملية، 
�شعدت  الي�شار،  �شعود  من  وبداًل 
ال�شعبوية  اليمينية  القومية  القوى 
يف اأرجاٍء عدة من العامل املتقدم، 
الواليات  يف  خا�شة  وب�شفٍة 
وعليه،  وبريطانيا.  املتحدة 

اأ�شباب  عن  »فوكوياما«  ت�شاءل 
من  بداًل  القومي  اليمني  �شعود 
املالية  االأزمة  الي�شار على خلفية 
يف  الدين  �شعد  وملاذا  العاملية؟ 
ال�رصق االأو�شط يف اأعقاب ثورات 
الطبقات  من  بداًل  العربي  الربيع 

االجتماعية املهم�شة؟
الو�شطى  الطبقة  ت�شعر  ما  عادًة 
وقد  القومية،  الهوية  قلب  باأنها 
الو�شطى  الطبقة  تلك  اأيدت 
االأمريكي  الدميقراطي  احلزب 
�شعود  حتى  الثالثينيات  منذ 
الي�شار  اأن  غري  ريجان«.  »رونالد 
يف  اهتمامه  يركز  املعا�رص 
فريكز  بعينها.  وجماعاٍت  طبقاٍت 
�شغريٍة  جماعاٍت  على  الي�شار 
االأمر  وهو  عدة،  بطرٍق  مهم�شة 
مبعزٍل  اإليه  النظر  ميكن  ال  الذي 
وا�شتبدال  احلديثة،  الليربالية  عن 
باالعرتاف  العاملي  االعرتاف 

بجماعاٍت بعينها دون اأخرى.
اإىل  املجتمعات  حتتاج  وختاًما، 
وامل�شتبعدين،  املهم�شني  حماية 
حتقيق  اإىل  ا  اأي�شً بحاجة  لكنها 
خالل  من  م�شرتكة  اأهداٍف 
ال  ثّم،  ومن  والتوافق.  التداول 
الهويات  تعريف  اإعادة  من  بد 
املجتمعات  مُتيز  التي  اجلماعية 
احلرة.  الدميقراطية  الليربالية 
الهوية  اأن  االعتبار  يف  االأخذ  مع 
من االت�شاع بحيث ت�شم يف طياتها 
مثل:  املهمة،  الق�شايا  من  عدًدا 
من  وغريها  وال�شعبوية،  القومية، 
واأنها متعددة  ال�شيا�شية.  التيارات 
الُفرَقة  لن�رص  اإما  اال�شتخدامات، 
النهاية  يف  لكنها  ال�شمل،  للم  اأو 
ال�شعبوية  لل�شيا�شات  االأمثل  احلل 

يف الوقت احلا�رص.
القادة  يرغب  اإطارها،  ويف 
ال�رصعية  ا�شتخدام  ال�شعبويون يف 
االنتخابات  متنحها  التي 
قوتهم.  لتعظيم  الدميقراطية 
قطاعاٍت  يف  »ال�شعب«  ويختزلون 
ويكرهون  غريها،  دون  بعينها 
ال�شوابط  ويقو�شون  املوؤ�ش�شات، 
قوة  من  ُدّ  حَتُ التي  والتوازنات 
القائد ال�شيا�شي يف الدميقراطيات 
ذلك  يف  مبا  احلديثة،  الليربالية 
والت�رصيعية،  الق�شائية  ال�شلطتان 
واالإعالم امل�شتقل، والبريوقراطية 

غري احلزبية. 
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»برو�سي« تتوج بالعنقود الذهبي للمهرجان 
الوطني للم�سرح الفكاهي باملدية

توجت اأول اأم�س م�سرحية »الربو�سي »بجائزة العنقود الذهبي يف اختتام  
الطبعة الثانية ع�سرة )12( للمهرجان الوطني للم�سرح الفكاهي دورة 

بدار الثقافة »ح�سن احل�سني«  2018، واملرفوعة لروح فقيد الكوميديا 
املمثل الفكاهي »الطيب اأبي احل�سن«،  فالعمل املتوج يعود جلمعية �سباب 

وفنون تابالط« من املدية واملقتب�سة عن ن�س »جمل�س العدل« للكاتب 
توفيق احلكيم، وهي من اإخراج  الفنان هاليل حممد. 

 حكيم مالك 

 
توظيف القالب الفكاهي 

ال�ساخر

وتدور اأحداث م�رسحية » برو�سي 
العدل  جمل�س  عن  املقتب�سة   «
فكاهي  قالب  يف  احلكيم،  لتوفيق 
العمل   هذا  ي�رسد  حيث  �ساخر 

ق�سة يوميات قا�سي املدينة الذي 
�سداقة  الفئران  وبني  بينه  ن�ساأت 
احلكايات  من  وهي  م�سلحة 
ال�سعبية القدمية التي قام ال�سعب 
العمل  هذا  اأن  كما  بتاأليفها  
امل�رسحي   من اإنتاج جمعية �سباب 
وفنون تابالط باملدية، واأخرجها 
ال�سينوغرافيا  اأما  هاليل،  حممد 
فهي من اإجناز اإميان داوي ، وقد 
و  �ساعة   1 العر�س  مدة  و�سلت 
كل  الأدوار  باأداء  وقام  دقائق،   5

فريدة  ومدا�س  مراد  جمرام  من 
فوزي  وح�ساين  هاليل  وحممد 
زهية  ونا�سف  في�سل  جامع  وبن 

ودرواوي عبد املالك.

علي جبارة يختار 
كاأح�سن خمرج وجائزة 
جلنة التحكيم ل�سالح 

بوبري

حتكيم  جلنة  اختارت   فلقد 
املخرج  يرتاأ�سها  التي  املهرجان 
»اأحمد  والأكادميي  امل�رسحي 
الفنان  من  كل:  وع�سوية  خودي«، 
»�سالح اأوقروت«، »حممد الزاوي«، 
»هارون كيالين« والأكادميية »دليلة 
التحكيم  منح جائزة جلنة  نوار«،  
م�رسحية  عن  بوبري  �سالح  للفنان 
اإنتاج امل�رسح  »زواج خمربي« من 
منحت  حني  يف  باتنة،  اجلهوي 
جائزة اأح�سن ن�س واأح�سن اإخراج 

للمخرج علي جبارة عن م�رسحية 
»جا ي�سعى ودر ت�سعة« لتعاونية بور 
بجائزة  وتوج  )اجلزائر(،    �سعيد 
للم�سّمم  �سينوغرافيا  اأح�سن 
م�رسحية  عن  تركي  الدين  �سالح 
»تيك تاك بوم« من اإنتاج امل�رسح 
نالت  ولقد  ق�سنطينة،   اجلهوي 
اأمال  الفنانة  ممثلة  اأح�سن  جائزة 
»حمار  م�رسحية  عن  عمارة  بن 
ولو طار« للمخرج امل�رسحي عبد 

امل�رسح  جلمعية  �سنتوف   الغني 
فيما  )بومردا�س(،  ي�رس  اجلديد 
ممثل  اأح�سن  جائزة  عادت 
كرمي  عّطاف  الفنان  بني  منا�سفة 
ودر  ي�سعى  »جا  م�رسحية  عن 
عن  جمرام  مراد  والفنان  ت�سعة« 
حني  يف  برو�سي«،    « م�رسحية 
اأحمد حنيب جائزة  الفنان  افتك  
م�رسحية  عن  مو�سيقى  اأح�سن 

»حمار ولو طار«.

اختارتها املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اإي�سي�سكو(

غينيا بي�ساو عا�سمة الثقافة الإ�سالمية الأفريقية يف 2019 
الإ�سالمية  املنظمة  اختارت 
والثقافة  والعلوم  للرتبية 
عا�سمة  بي�ساو  )اإي�سي�سكو( 
 ،2019 عام  الإ�سالمية  للثقافة 
واملدينة متثل القارة الأفريقية 
الإ�سالمية  الثقافة  عوا�سم  يف 
ومنها  املقبل  العام  الأربع 
بندر  ومدينة  وتون�س  القد�س 

�سريي بيغاوان الآ�سيوية.
بي�ساو«  »غينيا  عا�سمة  وبي�ساو 
التي  ال�سغرية  الإفريقية  الدولة 
تقع غرب اأفريقيا على املحيط 
جمهورية  �سمال  الأطل�سي 

غينيا.
الأو�سع  الديانة  الإ�سالم  ويُعد 
يقدر  اإذ  بي�ساو،  بغينيا  انت�ساراً 
ال�سكان  بن�سف  امل�سلمون 
ال�سنة  من  اأغلبهم  تقريباً 
�سغرية  اأقليات  مع  املالكية، 
وهي  والأحمدية.  ال�سيعة  من 
اأحد بلدان انت�سار �سعبي ُفاّلن 
بغرب  امل�سلمني  وماندينغو 

القارة.
وتاأ�س�ست املدينة بالقرن الـ 17 
الربتغال  امل�ستعمرين  قبل  من 

جتاري،  ومركز  ح�سني  كميناء 
بعد  البالد  عا�سمة  واأ�سبحت 
�سكان  عدد  ويبلغ  ا�ستقاللها. 
ون�سف  مليون  قرابة  الدولة 
املليون، وهي ع�سو يف منظمة 
والحتاد  الإ�سالمي  التعاون 

الأفريقي.
املوؤمتر  قرر  اأن  و�سبق 
لوزراء  الثالث  الإ�سالمي 
الثقافة املنعقد يف الدوحة يف 
برنامج  اعتماد   2001 دي�سمرب 
الإ�سالمية  الثقافة  عوا�سم 
اإي�سي�سكو،  به  تقدمت  الذي 
وت�سمل ثالث مدن عريقة متثل 
الثالث  الإ�سالمية  املناطق 
اأفريقيا  وقارتْي  العربي  العامل 
العا�سمة  اإليها  وت�ساف  واآ�سيا، 
املوؤمتر  ت�ست�سيف  التي 
الذي  الثقافة  لوزراء  الإ�سالمي 

ينعقد كل عامني.
الربتغال  امل�ستعمرون  اأن�ساأ 
 ،1687 عام  بي�ساو  مدينة 
وم�ستودعا  ميناء  وجعلوها 
جتاريا، واأحد مراكز جتارة بيع 
اأفريقيا.  الرقيق مبنطقة غرب 

غينيا  عا�سمة  واأ�سبحت 
وظلت   ،1942 عام  الربتغالية 
الإدارية  ال�سفة  بهذه  حتتفظ 
 1973 عام  ال�ستقالل  حتى 
اإىل  التاريخ  هذا  بعد  لتتحول 

عا�سمة غينيا بي�ساو.
اأبرز  اأحد  كانت   1963 و�سنة 
اأطلقها  التي  الثورة  معاقل 
ل�ستقالل  الأفريقي  احلزب 
الراأ�س  وجزر  بي�ساو  غينيا 
اآمليكار  بزعامة  الأخ�رس، 

كربال وبع�س رفاقه.
املواجهات  من  عددا  و�سهدت 
املتمردين  بني  امل�سلحة 
باحلرب  النظامية  والقوات 

الأهلية )2004-1998(.
فيفري  يف  املدينة  حتت�سن 
وفنية  ثقافية  تظاهرة  عام  كل 
بي�ساو«  »كرنفال  بـ  تٌعرف 
املدينة  اأحياء  فيها  تتناف�س 

برتاثها ال�سعبي والثقايف.
من  ال�ستقالل  اإعالن  وبعد 
املناه�سني  املقاتلني  قبل 
لال�ستعمار عام 1973، مت اإعالن 
بي�ساو  وظلت  دوبوي،  مدينة 

حتتلها  التي  املنطقة  عا�سمة 
اعرتفت  وعندما  الربتغال. 
البلد  هذا  با�ستقالل  الأخرية 
ا�ستعمارها  واأنهت   1974 عام 
الع�سكري  النقالب  اإثر  على 
الإقليمان  اندمج  ل�سبونة،  يف 
واأ�سبحت بي�ساو عا�سمة الدولة 

امل�ستقلة املوحدة اجلديدة.
ملعارك  م�رسحا  بي�ساو  وكانت 
ونهاية  بداية  خالل  عنيفة 
 1998 عامي  الأهلية  احلرب 
البالد  و�سهدت  و1999، 
من  العديد  ا�ستقاللها  منذ 
ال�سيا�سية  ال�سطرابات 
ع�سابات  واأن�سطة  والنقالبات 
تهريب املخدرات، وهي واحدة 

من اأفقر بلدان العامل.
تعترب  العا�سمة  كونها  وبخالف 
بالبالد  مدينة  اأكرب  بي�ساو 
واملركز  الرئي�سي  وامليناء 
والع�سكري.  والإداري  التعليمي 
ال�سوداين  الفول  باإنتاج  وت�ستهر 
النخيل  وزيت  والأخ�ساب 
املطار  وبها  واملطاط، 

الدويل.

�سعب ُفاّلن وماندينغو
الثقافة  عن  احلديث  ميكن  ل 
بدون  بي�ساو  يف  الإ�سالمية 
ُفاّلن  �سعب  عن  احلديث 
وماندينغو املنت�رسين يف غرب 
اأفريقيا ومنها غينيا بي�ساو ويبلغ 
مليونا   40 قرابة  ُفاّلن  تعداد 
اأغلبهم من امل�سلمني، وهم من 
يف  العرقية  املجموعات  اأكرب 
وغرب  ال�ساحل  منطقة  بالد 
بلغة  مرتبطون  وهم  اأفريقيا، 
وكذلك  الديني  وانتمائهم  فول 
وي�سكل  وثقافتهم،  تاريخهم 
مما  ُفاّلن  ثلث  قرابة  الرعاة 
العرقية  املجموعة  يجعلهم 
بدويا يف  الأكرب جمتمعا رعويا 
العامل. بالإ�سافة اإىل املزارعني 
والتجار  امل�ستقرين واحلرفيني 
على  ُفاّلن  ويحر�س  والنبالء، 
العربية  اأبنائهم  بع�س  تعليم 
ويعي�س   ، الإ�سالمية  والثقافة 
وغرب  و�سط  بلدان  يف  ُفاّلن 
اأفريقيا واأي�ساً ال�سودان، ومنهم 
�سال،  ماكي  ال�سنغال  رئي�س 
بارو  اأداما  غامبيا  ورئي�س 

الأمني  نائبة  حممد  ج.  واأمينة 
�سابقا،  املتحدة  لالأمم  العام 
اأوبك  ملنظمة  العام  والأمني 

حممد �سنو�سي باركيندو.
جمموعة  فهي  ماندينغو  اأما   
اأفريقيا  غرب  يف  عرقية 
الإجمايل  �سكانها  عدد  ويقدر 
واأغلبهم  ن�سمة  مليون   11 بـ 
جمتمع  ولديهم  امل�سلمني،  من 
على  قائم  متما�سك  تقليدي 
والريف،  بالأ�رسة  الرتباط 
ويعتربون جمتمعاً �سفوياً تنتقل 
فيه الثقافة والتاريخ والأ�ساطري 
التقليد  عرب  لآخر  جيل  من 
اأ�سا�ساً  وينحدرون  ال�سفهي. 
الإ�سالمية  مايل  مملكة  من 
الـ  بالقرن  ذروتها  بلغت  التي 
اأغلب  لت�سم  وتو�سعت   ،13
حالياً  ويعي�سون  اأفريقيا،  غرب 
بغرب اأفريقيا يف مايل وغامبيا 
وال�سنغال  و�سرياليون  وغينيا 
وبوركينا فا�سو وليبرييا والنيجر 
العاج  و�ساحل  وموريتانيا 

بالإ�سافة اإىل غينيا بي�ساو.
وكالت 

يف معر�سها اجلديد املو�سوم ب »حتت ظل ال�سجرة ال�سافية »

اأعمال الفنانة الت�سكيلية حميدة �ساليل تبحث عن روح الأ�سياء و جوهرها 
يف  جوهرها  و  الأ�سياء  روح  عن  البحث  �ساليل  حميدة  الت�سكيلية  الفنانة  اختارت 
معر�سها اجلديد املو�سوم ب »حتت ظل ال�سجرة ال�سافية »  كما توؤكده اللوحات ال41 
الت�سكيلة  هذه  لوحات  وتنوعت   . العا�سمة  باجلزائر  البحر  ريا�س  بق�رس  املعرو�سة 
اأنها ت�سرتك غالبيتها«  اأي�سا من ناحية الأ�سكال والألوان غري  للبيع  اجلديدة املوجهة 
الإن�سان  الأ�سيلة مثل  »ال�سجرة  اأن   . الفنانة  قالت  »كما  اأو روحها  ال�سجرة  يف ح�سور 
الفنانة. تعرب لوحات املعر�س �سواء  لي�س مبظهره«، ت�سيف  و  الأ�سيل يعرف مبعدنه 
تلك متيزها الألوان الفاحتة اأو التي �سيطر عليها اللونني الأبي�س والأ�سود عن حالت و 
م�ساعر خمتلفة من احلياة اليومية حزن ومعاناة وفرحو  توتر، لكن مبدعة تلك الأعمال 
ل تريد من خاللها التاأثري يف ردود اأفعال الزوار و توا�سلهم  مع تلك اللوحات و لكنها 

تكتفي كما قالت بدعوتهم  »لالقرتاب و التاأمل فيها« . وت�سري حميدة يف هذا ال�سياق اإىل 
اأن« التدقيق« يف اللوحات يك�سف الكثري من خفاياها والتفا�سيل التقنية الدقيقة التي 
ا�ستعملها الفنان و تطويعه للري�سة و حتوير بع�س الأ�سكال خدمة للمو�سوع والر�سالة 
التي حتملها التحفة الفنية و اأي�سا تعامله مع الألوان وا�ستقاقها . واأكدت الت�سكيلية التي 
در�ست الفن الت�سكيلي يف مدر�سة فرن�سية بعد جتربة رائدة مع امل�رسح يف الثمانينات 
وجتربة يف الديكور امل�رسحي اأنها تقوم يف اأعمالها بالبحث عن احلقيقة و عن الذات 
بالغو�س يف اأعماق الأ�سياء . يكت�سف زائر معر�س هذه الفنانة الطليعية )تنتمي للحركة 
فيها  ا�ستعملت  املعرو�سة  الأعمال  بع�س  اأن  الت�سكيلي(،  الفن  جمالية  يف  الطالئعية 
اأكرث من  الأعمال يف  بع�س  العربي كما جاءت  تقنية اخلط  اأ�سكال م�ستمدة من  روح 

 . الفنانة  اأو�سحت  كما  البع�س«،  بع�سه  يكمل  واحد  »عمل  الأمر  واقع  لكنها يف  لوحة 
من  والنابعة  لالأمور  التاأملية  بالنظرة  اإبداعاتها  تتميز  التي  الفنانة  هذه  ويبقى هدف 
لي�س  و  الأ�سياء  جوهر  عن  للك�سف  بفنها   ال�سمو  هو«  الهندو�سية   الفل�سفة  تاأثريات 
اأن  يذكر   . التاأملية  النزعة  و  الروحانية  من  الكثري  اأعمالها  يف  يظهر  لذا   « مظهرها 
الفنانة حميدة �ساليل املولودة �سنة  1948 لها جتربة رائدة يف امل�رسح الوطني و يعترب 
النقاد اأنها اأول خمرجة جزائرية يف امل�رسح .كما عملت يف جمايل  التمثيل والديكور 
بعنوان  لالأطفال  الوطني اجلزائري م�رسحية  للم�رسح  اأخرجت يف 1981  و  امل�رسحي 
بق�رس   « ال�سافية  ال�سجرة  » حتت ظل  �سيتوا�سل معر�س  الزرقاء«  ال�سغرية  »ال�سمكة 

ق.ثريا�س البحر 30 دي�سمرب اجلاري.
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فائزون بجائزة نوبل يدلون بت�صريح »خطري« عن ال�صرطان!

نوبل  بجائزة  الفائزان  قال 
اإنهما  العام  هذا  للطب 
يف  كبريا  تقدما  يتوقعان 
جمال عالج ال�رسطان خالل 
املقبلة،  القليلة  العقود 
من  اأنه  من  الرغم  على 
على  الق�ضاء  املحتمل  غري 

املر�ض.
من  األي�ضون  جيم�ض  واأدىل 
وتا�ضكو  املتحدة،  الواليات 
بالتقييم  اليابان،  من  هوجنو 
�ضحفي  موؤمتر  يف  االأخري 
ُعقد، يوم اخلمي�ض 6 دي�ضمرب، 
اأيام من ح�ضولهما على  قبل 
دوالر    999000 بقيمة  جائزة 
يف  باجلائزة  فوزهما  واأعلن 
لعملهما  املا�ضي،  اأكتوبر 
بالعالج  يتعلق  فيما  الناجح 
املناعي: تفعيل نظام الدفاع 
ملكافحة  للج�ضم  الطبيعي 

»لن  األي�ضون:  وقال  االأورام 
من  خاليا  اأبدا  العامل  يكون 

ال�رسطان«.
قال  حديثهما،  معر�ض  ويف 
العاملان اإن هذا التقييم عادل 
ال�رسطان،  اأنواع  من  للعديد 
التي ال ميكن الق�ضاء عليها. 
ولكن هناك العديد من اأنواع 
جتنب  ميكن  التي  ال�رسطان 
االإ�ضابة بها، من خالل وقف 
االأنظمة  وحت�ضني  التدخني 
البدين،  والن�ضاط  الغذائية 
االأ�ضخا�ض  معدل  وزيادة 
الذين يتلقون لقاحا لفريو�ض 

.»HPV«
هوجنو،  قال  ال�ضدد،  وبهذا 
مع  اجلائزة  �ضيت�ضلم  الذي 
يوم  �ضتوكهومل،  يف  األي�ضون 
اإنه  دي�ضمرب،   10 االثنني 
ا�ضتخدام  يتم  اأن  يتوقع 

النهاية  يف  املناعي  العالج 
ال�رسطان،  اأنواع  �ضد معظم 
االإ�ضعاعي  العالج  اإىل جانب 
اأو الكيميائي كما يعتقد باأنه 
ال�رسطان على  اإيقاف  ميكن 
حال  يف  حتى  فعال،  نحو 
الق�ضاء  على  القدرة  عدم 
البقاء  مع  الورم،  على  التام 

على قيد احلياة رغم االإ�ضابة 
ببع�ض االأورام.

العالج  اأن  من  الرغم  وعلى 
كبريا  تقدما  يعترب  املناعي 
يف جمال عالج ال�رسطان، اإال 
حيث  مرتفعة،  التكاليف  اأن 
العالجات  اأن  التقارير  تفيد 

تتجاوز 100 األف دوالر.

الأرق

األزهامير لي�س مر�صا واحدا بل 6 حالت خمتلفة!

هو داء ي�ضيب االإن�ضان، واالأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�ضتمراره 
تدهور  ي�ضبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�ضدية،  النف�ضية  ال�ضحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  واالأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
االأرق  اأ�ضباب  ت�ضببهتختلف 
الآخر،  �ضخ�ض  من  وعالجاته 
�ضعوبة  االأ�ضباب  هذه  ومن 
املتكرر  اال�ضتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و اال�ضتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�ضباح، ولالأرق  يف 
االأرق  وهو  العابر  االأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ضتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�ضابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  االأرق  هو 
االأنواع  من  تعقيدا  االأنواع 
املزمن  االأرق  وينتج  االأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�ضمية  االإ�ضطرابات  منها 
االأ�ضباب  ،واأكرث  النف�ضية  اأو 
لالأرق  امل�ضببة  ال�ضائعة 

املزمن هي الكاآبة

طور فريق كبري من الباحثني طريقة جديدة لت�ضنيف املر�ضى امل�ضابني باألزهامير، 
ما يوحي باأننا يجب اأن نفكر يف املر�ض على اأنه 6 حاالت خمتلفة بو�ضوح، ال حالة 

واحدة وميكن ت�ضنيف مر�ض األزهامير �ضابقا اإىل نوعني فقط، اإما يف املرحلة 
املبكرة من املر�ض، اأو يف املرحلة املتقدمة منه، اعتمادا على املرحلة التي 

يبداأ فيها ظهور االأعرا�ض على املري�ض. ولكن بع�ض الباحثني يعتقدون اأن مر�ض 
األزهامير قد يكون اأكرث تعقيدا وحتديدا من ذلك. ولكن، ا�ضتنادا اإىل درا�ضات 

طبية حللت اأكرث من 4 اآالف مري�ض يعانون من »ا�ضطراب �رسقة الذاكرة«، اكت�ضف 
الباحثون اأن مر�ض األزهامير ميكن تق�ضيمه اإىل �ضت جمموعات خمتلفة، اعتمادا 

على مدى تاأثر املر�ضى، حيث كانوا جميعا لديهم اختالفات وراثية.
وياأمل فريق البحث املكون من 18 �ضخ�ضا، من جمموعة كبرية من اجلامعات 

 Virginia Puget Sound« املرموقة التي ت�ضم جامعة بو�ضطن ومركز
Health Care System« وجامعة اإنديانا، اأن تو�ضل هذه النتائج اإىل خطوات 

اأقرب اإىل عالج مر�ض األزهامير. كما يزعم الفريق اأن هذه النتائج قد تف�رس عدم 
جناح التجارب ملعاجلة املر�ضى، با�ضتخدام االأدوية ذاتها جلميع احلاالت وتراأ�ض 

امل�رسوع الدكتور �ضوبهارباتا خمرجي، من ق�ضم الطب الباطني العام يف جامعة 
وا�ضنطن ب�ضياتل وقال الدكتور خمرجي: »مر�ض األزهامير، مثل �رسطان الثدي، 

لي�ض مر�ضا واحدا. واأعتقد اأن الدواء اجليد قد يف�ضل يف التجارب ال�رسيرية الأن 
اجلميع ال ميتلكون النوع نف�ضه من مر�ض األزهامير«.

وكان جميع امل�ضاركني يف الدرا�ضة من امل�ضابني مبر�ض األزهامير يف مرحلته 
املتاأخرة، وهو ال�ضكل االأكرث �ضيوعا للمر�ض، عندما يتم ت�ضخي�ض �ضخ�ض ما عند 

�ضن 65 عاما اأو اأكرث.

البومنلومو�س  يخف�س الوزن 
ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ضاعد على 
خ�ضارة الوزن والتخل�ض من الدهون املرتاكمة يف اجل�ضم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت االأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�ضً
عالج قوي جدا وفعال ملر�ضى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�ضحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�ضهر فوائده هي 
خف�ض الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�ضب ما اأثبتته الدرا�ضة 

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

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

يعمل على انقا�ض الوزن والق�ضاء على ال�ضمنة.
 حيث مت تق�ضيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، االأوىل خ�ضعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�ضمة وع�ضري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�ضعت اأي�ضا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�ضبة عالية من الدهون امل�ضبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�ضة ملدة 100 يوم.

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

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

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�ضرتول على الدم، وت�ضاعد على تنظيم 
م�ضتويات ال�ضكر يف الدم. ذلك الأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�ضة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ضاعد على انقا�ض الوزن وذلك بعد انت�ضار 
حمية اجلريب فروت ال�ضهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، الأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�ضة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�ضيكاغو االأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء واالأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ض ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �ضواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�ضاف ذلك عندما كان هناك �ضيدة تعاين من مر�ض �رسطان 

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

الأكرث من خم�ض �ضنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�ضنوات اكت�ضف االأطباء اأن االأورام اخلبيثة لدى املري�ضة تقل�ضت 

ب�ضكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�ضفاء متاًما من هذا 
املر�ض. 

وعندما �ضاألها االأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�ضيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�ضري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�ضيكاغو اأن اجلريب فروت ي�ضاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�ضم االن�ضان ب�ضكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع االأدوية ولكن يف مر�ض ال�رسطان تثبت العك�ض، 
الأنه ي�ضاعد على تاأثري العقار داخل اجل�ضم لكي يحارب ال�رسطان 

واالورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�ضحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�ضكلة بحة ال�ضوت 
التي ت�ضاب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رساخ وال�ضوت العايل، 
اأو حتى االإ�ضابة باالإنفلونزا ونزالت الربد ال�ضديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�ضادة لاللتهاب الذي 
ي�ضيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ض من م�ضكلة 

بحة ال�ضوت ب�ضكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�ضع ملعقة كبرية من م�ضحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�ضحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

حتديد مادة تطيل ريعان »ال�صباب« للدماغ
الواليات  من  علماء  اأجرى 
املتحدة درا�ضة مثرية اكت�ضفوا 
معروفة  غري  وظائف  خاللها 
الذي  كلوثو،  لربوتني  �ضابقا 
ج�ضم  يف  م�ضتواه  يتناق�ض 

بالعمر  التقدم  مع  االإن�ضان 
 Proceedings جملة  تفيد 
 of the National
 Academy of Sciences
هو  بالذات  الربوتني  هذا  باأن 

الدماغ  مقاومة  عن  امل�ضوؤول 
الأمرا�ض ال�ضيخوخة يف اجلهاز 
الع�ضبي املركزي ومينع معظم 
االلتهابات. وقد بينت التجارب 
على  العلماء  اأجراها  التي 

م�ضتوى  ارتفاع  باأن  احليوانات 
بروتني كلوثو يف ج�ضمها اأطال 
عمرها، يف حني اأن نق�ضه ي�رسع 
يف وترية �ضيخوختها ويعجل يف 

ظهور االلتهابات يف الدماغ.
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�ليتيم ياأخذنا �إىل �جلنة
 النبي �صلى اهلل عليه و �صلم و«اليتيم«  قال ـ �صلى اهلل عليه 

و�صلم ـ م�صجعاًعلى رعاية اليتيم: )اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة 
هكذا، واأ�صار بال�صبابة والو�صطى وفرج بينهما �صيئاً( رواه 

البخاري.
وجعل ر�صول اهلل »�صلى اهلل عليه و�صلم« الإح�صان اإىل اليتيم 

عالجاً لق�صوة القلب، فعن اأبي الدرداء ـ ر�صي اهلل عنه ـ 
قال: اأتى النبَيّ ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ رجل ي�صكو ق�صوة 
قلبه، فقال له النبي »�صلى اهلل عليه و�صلم«: ) اأحتب اأن 

يلني قلبك وتدرك حاجتك؟، ارحم اليتيم، وام�صح راأ�صه، 
واأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك( رواه 

الطرباين كما ب�رش النبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ من اأح�صن 
اإىل اليتيم ولو مب�صح راأ�صه ـ ابتغاء وجه اهلل ـ بالأجر والثواب 
الكبري، حيث قال ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ: ) من م�صح راأ�س 
يتيم ـ مل مي�صحه اإل هلل ـ كان له بكل �صعرة مرت عليها يده 
ح�صنات، ومن اأح�صن اإىل يتيمة اأو يتيم عنده، كنت اأنا وهو 

يف اجلنة كهاتني( رواه اأحمد. وقد كان ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل 
عليه و�صلم ـ يحر�س كل احلر�س على رعاية م�صاعر الأيتام 
واإدخال ال�رشور عليهم، ففي ق�صة اخت�صام اأبي لبابة ـ ر�صي 

اهلل عنه ـ ويتيم يف نخلة، ق�صى ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل عليه 
و�صلم ـ لأبي لبابة بالنخلة؛ لأن احلق كان معه، لكنه ـ �صلى 

اهلل عليه و�صلم ـ ملا راأى الغالم اليتيم يبكي، قال لأبي لبابة: 
)اأعطه نخلتك، فقال: ل، فقال اأعطه اإياها ولك عذق يف 
اجلنة، فقال: ل، ف�صمع بذلك ابن الدحداحة فقال لأبي 

لبابة: اأتبيع عذقك ذلك بحديقتي هذه؟، فقال نعم.. ثم جاء 
ر�صوَل اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ فقال: النخلة التي �صاألت 

لليتيم اإن اأعطيته األيِ بها عذق يف اجلنة؟!، فقال ر�صول اهلل 

ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ نعم . ثم ُقتيِل ابن الدحداحة �صهيداً 
يوم اأحد، فقال ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ: ُرب عذق 

مذلل لبن الدحداحة يف اجلنة( رواه البيهقي
وقد مدح النبي  ن�صاء قري�س لرعايتهن اليتامى، فقال: 
)خري ن�صاء ركنب الإبل ن�صاء قري�س، اأحناه على يتيم يف 
�صغره، واأرعاه على زوج يف ذات يده( رواه اأحمد وملا 

مات جعفر بن اأبي طالب ـ ر�صي اهلل عنه ـ تعهد الر�صول 
اأولده واأخذهم معه اإىل بيته، فلما ذكرت اأمهم من يتمهم 

وحاجتهم، قال ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ: )العيلة )يعني الفقر 
واحلاجة( تخافني عليهم واأنا وليهم يف الدنيا والآخرة( 
رواه اأحمد ،ثم اإن النبي مل يقت�رش يف اهتمامه باليتيم 

على الت�صجيع فقط، بل حذر من الإ�صاءة اإىل الأيتام، اأو 
اأكل اأموالهم بالباطل، فعن اأبي هريرة ـ ر�صي اهلل عنه ـ اأن 

النبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ قال: )اجتنبوا ال�صبع املوبقات 
)املهلكات(، قالوا: يا ر�صول اهلل، وما هن؟، قال: ال�رشك 

باهلل، وال�صحر، وقتل النف�س التي حرم اهلل اإل باحلق، 
واأكل الربا، واأكل مال اليتيم، والتول يوم الزحف، وقذف 

املح�صنات املوؤمنات الغافالت( رواه البخاري.. فعَدّ 
الر�صول ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ اأكل مال اليتيم من ال�صبع 

املوبقات، ومن كبائر الذنوب وعظائم الأمور.
وخلطورة وعظم حق مال اليتيم، منع ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل 

عليه و�صلم ـ من كان �صعيفاً من ال�صحابة من اأن يتوىل مال 
يتيم، فعن اأبي ذر - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل 
عليه و�صلم ـ قال: )يا اأبا ذر، اإين اأراك �صعيفا، واإين اأحب لك 

ما اأحب لنف�صي، ل تاأمرن على اثنني، ول تولني مال يتيم( 
رواه م�صلم

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�صول اهلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخذيِ الَْعْفَو َواأُْمْر 

ليِنَي{ )الأعراف/169(. اهيِ �ْس َعنيِ اجْلَ بيِالُْعْرفيِ َواأَْعريِ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �صرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�صحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�صوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

حتى اأثرت حا�صية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل ل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل ل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�صلم.

توقريه و�لتاأدب عند �حلديث عنه �سلى �هلل عليه و �سلم 
اأن  اأمته  على  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  حقه  من 
لهم  الدين  اإي�صال  �صبيل  يف  عاناه  ملا  تعظمه 
وهدايتهم، وميكن التعرف على ذلك من خالل 
بحياته  ال�صخ�س  علم  وكلما  العطرة،  �صريته 
وتوقريه  تعظيمه  زاد يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

والتاأدب معه، لذلك نرى اأن ال�صحابة هم الأكرث 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  معه  احلديث  عند  تاأدباً 
والتوقري  التعظيم  هذا  ويكون  له،  ملعاي�صتهم 
تقدمي  من  بد  ول  واجلوارح،  والل�صان  بالقلب 
حمبته �صلى اهلل عليه و�صلم على حمبة النف�س 

والولد والأهل، والثناء عليه يف جميع املجال�س، 
والتيقن باأنه مر�صل من عند اهلل عز وجل، ولكن 
يجب األ يكون يف هذه املحبة الغلو ورفعه فوق 
كالتقدي�س  له؛  التي حددها اهلل تعاىل  املرتبة 

اأو التعبد اأو العتقاد باأنه يعلم الغيب.

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 معروفاً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون 
ع�رشة 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 
ابتداًء 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 معروفاً، و�صمي ال�صيء الذي 

تاأباه الفطر ال�صليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�س 
توافقاً تاماً الدليل:

ينيِ َحنيِيًفا  ) �صورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على  ْم َوْجَهَك ليِلديِّ َفاأَقيِ
فطرتك:

يُن الَْقييُِّم  يِ َذليَِك الديِّ لْقيِ اهلَلّ َ يَل خليِ يِ الَّتيِي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبْديِ ْطَرَة اهلَلّ ينيِ َحنيِيًفا فيِ ْم َوْجَهَك ليِلديِّ َفاأَقيِ
 )30(

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 ثالثاً، 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 ثالثاً، 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�صتحيِ فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتحيِ فال خري فيك، واإن مل 

ت�صتحيِ من اهلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم النا�س.
يُكْم اإيِىَل التَّْهلَُكةيِ )195(   ) �صورة  اأَيْديِ يِ َوَل تُلُْقوا بيِ ُقوا يفيِ �َصبيِيليِ اهلَلّ يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: َواأَنْفيِ

البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم و�صطي.
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»طار البلد«

 النجم راغب عالمة يطرح 
اأغنية �سيا�سية »جريئة«

طرح �لنجم �للبناين، ر�غب عالمة، �أغنية وطنية جديدة، يف 6 
�نتقد من خاللها  �لبلد«،  »طار  ��سم  �جلاري، حملت  دي�سمرب 
من  وتطرق عالمة  لبنان  و�القت�سادية يف  �ل�سيا�سية  �الأو�ساع 
�لعد�لة  �لو�سع �القت�سادي وغياب  �إىل  خالل �الأغنية �الأخرية 
على  �لنا�س  �ملطرب  حث  بينما  لبنان،  بلده،  يف  �الجتماعية 

�لت�سدي لالأزمات �لتي مير بها �لوطن و�ل�سكوى ب�سوت عال.
�إذ  �الإنرتنت،  رو�د  من  كبري�  �إقباال  �جلديدة  �الأغنية  والقت 
�أقل من 24 �ساعة  �ألف �سخ�س بعد  �أكرث من 12  �إليها  ��ستمع 
�الأغنية  كلمات  »�أنغامي«وكتب  موقع  عرب  �إطالقها  على 
ريا�سي، يف حني  نز�ر فرن�سي�س، وحلنها جان ماري  �جلديدة 
ن�رش �لنجم قبل �ساعات تغريدة �أو�سح من خاللها �ل�سبب ور�ء 

»طار �لبلد«.

فايا يونان تفوز بلقب »اأف�سل 
مطربة �سورية لعام 2018«

مطربة  »�أف�سل  لقب  يونان،  فايا  �ل�سورية،  �لنجمة  حازت 
�أوورد«  ميوزيك  باما  »د�ف  2018«، �سمن جو�ئز  لعام  �سورية 

�الأملانية.
وح�سلت يونان على �للقب عقب مناف�سة �رش�سة بني جمهورها 
وجمهور �ملطربة، �أ�سالة ن�رشي، خالل عملية �لت�سويت، لتنال 
يونان يف نهاية �ملطاف �لن�سبة �الأعلى من �الأ�سو�ت ويف �إطار 
فوزها باللقب، ت�ستعد �لفنانة �ل�سورية لل�سفر �إىل مدينة دبي، 
باما  لتوزيع جو�ئز »د�ف  حيث من �ملقرر عقد حفل ر�سمي 

ميوزيك �أوورد«، يف 21 دي�سمرب �جلاري.
و�أعلنت �للجنة �ملنظمة للحدث �لعاملي، الئحة �لنجوم �لعرب 
�ملر�سحني للفوز بلقب »�أف�سل مطرب عربي لعام 2018«، يف 
حني ما ز�لت عملية �لت�سويت جارية، ومن �سمن هوؤالء �لنجوم: 

عمرو دياب وتامر ح�سني و�سعد ملجرد.

اإزاحة ال�ستار عن متثال الكاتب جنكيز اأيتماتوف يف مو�سكو
�سهد املتنزه الواقع يف تقاطع �سارعي بافلوف�سكي وبودول�سكي، يف جنوب �سرق مو�سكو، مرا�سم اإزاحة ال�ستار عن 

متثال الكاتب ال�سوفيتي القرغيزي البارز، جنكيز اأيتماتوف.
�أقيمت  �لتي  �ملر��سم  وح�رش 
�لـ  �لذكرى  حلول  مبنا�سبة 
عمدة  �لكاتب  لوالدة   90
�سوبيانني،  �سريغي  مو�سكو، 
�لرو�سي،  �لثقافة  ووزير 
فالدميري ميدين�سكي، ورئي�س 
�سورون  قرغيزيا،  جمهورية 
ومندوب  جانبيكوف،  باي 
ل�سوؤون  �لرو�سي  �لرئي�س 
�لثقايف،  �لدويل  �لتعاون 
وقال  �سفيدكوي  ميخائيل 
عمدة مو�سكو يف كلمة �ألقاها 
�لتمثال  تد�سني  مر��سم  يف 
مو�طني  من  كامال  جيال  �إن 
بناء  تربى  �ل�سوفيتية  �لدولة 

على موؤلفات جنكيز �أيتماتوف 
�لرو�سي،  �لثقافة  وزير  وقال 
�إن  ميدين�سكي،  فالدميري 
كاتب  هو  �أيتماتوف  جنكيز 
�ل�سوفيتي  لالأدبنينْ  كال�سيكي 
�أهدى  ثم  و�لقرغيزي. 
قرغيزيا  رئي�س  ميدين�سكي 
م�ستوحاة  رقمية  �أفالم   8
جنكيز  وق�س�س  رو�يات  من 
جنكيز  �أن  يذكر  �أيتماتوف 
�أيتماتوف ولد، يف 12 دي�سمرب 
عام 1928، يف مقاطعة تاال�س 
�لقرغيزية حيث ن�رش �أول ق�سة 
وهي »جميلة« جلبت له �سهرة 
موؤلفاته  �أكرث  ومن  و�سعبية. 

�ليوم  »ويطول  رو�يات:  �سهرة 
»جميلة«،  قرن«،  من  �أكرث 
»طريق  �الأول«،  »�ملعلم 
»�ل�سفينة  »�لنطع«،  �حل�ساد«، 
�لبي�ساء«، »ود�عا ياغول�ساري«، 
»طفولة  �ملبكرة«،  »�لغر�نيق 
وبح�سب  قرغي�ستان«.  يف 
منظمة �ليون�سكو �الأممية، فاإن 
جنكيز �أيتماتوف يعد من �أكرث 
�الأدباء �سعبية يف �لعامل، حيث 
لغة   175 �إىل  رو�ياته  ترجمت 
وتويف  بلد�.   128 و�سدرت يف 
 2008 عام  �أيتماتوف  �لكاتب 
نورنربغ  مدينة  م�ست�سفى  يف 

�الأملانية.

مغنية �سورية تبعث بر�سائل حنني و�سالم لبلدها 
لينا  �ل�سورية  �ملطربة  قدمت 
باأد�ئها  �ملعروفة  �ساماميان 
�أ�سيلة،  عربية  تر�ثية  �أغاين 
على  �الأغاين  من  جمموعة 
خ�سبة م�رشح »جمال ر�سيد ري« 
حنني  ر�سائل  حملت  با�سطنبول 
و��ستهلت  �سوريا  لوطنها  و�سالم 

وغنت:  �لغنائي  �حلفل  �لفنانة 
�حلمام،  �ذبح  ولن  تنامي  »يلال 
و�ساأر�سلها ل�سوريا«، وتفاعل �أكرث 
�ألف �سخ�س ح�رشو� �حلفل  من 
لبلدية  تابع  م�رشح  قاعة  يف 
و�أ�سعلو�  �أغانيها  مع  ��سطنبول 

�أ�سو�ء هو�تفهم.

»ر�سائل«  �أغنية  لينا  و�أهدت 
كل  »�إىل  قائلة:  لل�سوريني 
�مل�سابني و�ملتاأملني و�ملبعدين 
و�لذين  و�ملعتقلني  و�الأ�رشى 
من  وكل  �رش�عات  من  يعانون 
�أقدم  للجميع  �لد�خل  يف  بقي 
لهم هذه �الأغنية«وحتظى �لفنانة 

لينا �ساماميان �الأرمنية  �ل�سورية 
وت�ستهر  و��سعة،  ب�سعبية  �الأ�سل، 
مبزج �ملو�سيقى �ل�سعبية �لعربية 
بالغربية، وتبدع يف كتابة كلمات 
خمتلف  على  و�لعزف  �أغانيها 
عن  ف�سال  �ملو�سيقية،  �الآالت 

�الإنتاج �إىل جانب �لغناء.
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رحيل املمثل التون�سي حامت بالرابح عن 47 عامًا

ال�سقا يجمع بني الدراما وال�سينما فى 2019

�حلزن  من  حالة  �جتاحت 
بعد  �لتون�سي  �لفني  �لو�سط 
حامت  للممثل  �ملفاجئ  �لرحيل 
يف  ب�سمة  خلفه  تاركاً  بالر�بح، 
و�لتلفزيون  �مل�رشح  من  كل 
�ل�سوؤون  وز�رة  وقالت  و�ل�سينما 
»ببالغ عبار�ت  بيان  �لثقافية يف 
وز�رة  تنعي  و�حل�رشة  �الأ�سى 

�ملمثل  رحيل  �لثقافية  �ل�سوؤون 
�لقدير حامت بالر�بح، �لذي تويف 
يوم �جلمعة 16 نوفمرب )ت�رشين 
عن  �سحته  تعكر  بعد  �لثاين( 

عمر ناهز 47 عاماً«.
و�أ�ساف �لبيان �أن بالر�بح »يعترب 
من �أبرز �ملمثلني من �أبناء جيله، 
ورغم ظهوره غري �ملنتظم على 

�مل�ساهد  �أقنع  فقد  �ل�سا�سة 
�أد�ء  يف  باإتقانه  �لتون�سي 
�أدو�ره«كما نعاه عدد من �لفنانني 
فنية  وموؤ�س�سات  �لتون�سيني 
�الأكرب  �لر�سيد  وي�سب  وثقافية 
�لدر�ما  يف  بالر�بح  �أعمال  من 
�لعديد  قدم  �إذ  �لتلفزيونية، 
»�الأيام  مثل  �مل�سل�سالت  من 

�الأيام«  و«حكم  �لريح«  كيف 
و«�خلطاب  مليحة«  �أيام  و«من 
فيه  ��ستهر  �لذي  �لباب«  على 
�ل�سينما  »�إليا�س«ويف  ب�سخ�سية 
حلق  »�سيف  فيلمي  يف  �سارك 
كما  �لريح«،  و«رق�سة  �لو�دي« 
�الأعمال  من  كبري�ً  ر�سيد�ً  ترك 

�مل�رشحية.

يعي�س �لفنان �أحمد �ل�سقا حالة ن�ساط فنى، �إذ يح�رش لعملني �أحدهما 
للدر�ما بعنو�ن »�لربميو« ي�سارك به فى رم�سان 2019، و�لثانى لل�سينما 
لت�سوير  �ال�ستوديو  �ل�سبت  غد�  �ل�سقا  �إبلي�س«ويدخل  »تر�نيم  بعنو�ن 
�مل�ساهد �الأوىل من »تر�نيم �إبلي�س« وجتمعه بالفنانة منى زكى و�لفنان 
�ل�سينما  �إىل  و�ل�سقا  زكى  منى  عودة  �لعمل  وي�سهد  �سعبان،  وم�سطفى 
بعد غياب عامني، منذ �أن قدما �سويا فيلم »من 30 �سنة« للمخرج عمرو 
عرفة، كما ي�سهد �لتعاون �لثانى بني �ملوؤلف حممد �سيد ب�سري و�ل�سقا، 

بعد �أن قدما فيلم »هروب ��سطر�رى«.
فيلم »تر�نيم �إبلي�س« ي�سارك فى بطولته �أحمد �ل�سقا، م�سطفى �سعبان، 
خالد �لنبوى، حممد دياب، تاأليف حممد �سيد ب�سري، �إخر�ج �أحمد نادر 
جالل كما يعقد �ل�سقا جل�سات عمل مع فريق م�سل�سل »�لربميو« �لذى 
يعود به للدر�ما �لتليفزيونية ويوؤدى فيه �ل�سقا �سخ�سية �سعيدية لكنها 
�أن ق�سة �لفيلم بعيدة عما  خمتلفة عما قدمه فى فيلم »�جلزيرة« كما 
�عتادت عليه �لدر�ما �ل�سعيدية من مو�سوعات �لثاأر و�ل�سالح بل ي�سلط 
تاأليف  »�لربميو« من  �الجتماعية. م�سل�سل  �لق�سايا  �إحدى  �ل�سوء على 

عمر  ومى  �ل�سقا  �أحمد  وبطولة  �سامى  حممد  و�إخر�ج  �سالمة  �أمين 
وحممد ممدوح و�سفاء �لطوخى و�إدو�رد وكمال �أبورية.
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منها احذر  ال�ستاء  يف  �سيارتك  ت�سيب  اعطال   4

يعتقد كثري من ال�سائقني اأن ال�سيارات 
تتاأثر اأجزائها بال�سلب وال�رضر يف 
ف�سل ال�سيف فقط، وهذا اعتقاد 

خاطئ، حيث ي�ؤثر االنخفا�ض ال�سديد 
يف درجات احلرارة يف ال�ستاء على 

ال�سيارة مثلما تفعل درجات احلرارة 
املرتفعة يف ال�سيف، ون�ستعر�ض الي�م 
عدد من االأعطال التي ميكن اأن تلحق 

بال�سيارة خالل ف�سل ال�ستاء.

زيادة لزوجة الزي�ت وجتمد ال�س�ائل
تعتمد ال�سيارات على عدد من 

ال�س�ائل يف عملية ت�سغيلها، ومنها زيت 

املحرك وزيت ناقل احلركة و�سائل 
التربيد وزيت الفرامل وزيت مق�د 

القيادة، جميعها تتاأثر بانخفا�ض درجة 
احلرارة العالية، بع�سها قد يتجمد 
يف امل�ا�سري واالأنابيب الناقلة لها، 

والبع�ض االآخر وه� الزي�ت قد تزيد 
ن�سبة اللزوجة بها وال ي�ستطيع القيام 

ب�ظيفته، ومل�اجهة ذلك يجب ت�سغيل 
ال�سيارة ب�سفة دورية.

�سعف البطارية

تظهر عي�ب بطارية ال�سيارة يف ف�سل 

ال�ستاء نتيجة الربودة ال�سديدة، التي 
قد ت�ؤدي اإىل جتمد ال�س�ائل بداخلها 

فتعمل على �سعفها اأو تلفها، لذا يجب 
ركن ال�سيارة يف مكان مغلق مثل اأماكن 

االنتظار الداخلية اأو اجلراجات لتجنب 
اأي م�ساكل قد تطال البطارية، ويف 

حال تعذر ذلك االأمر يجب فح�سها كل 
اأ�سب�عني تقريباً للتاأكد من كفاءتها.

البوجيهات “�سمعات الحرتاق”

الب�جيهات هي اأحد االأجزاء امل�س�ؤولة 
عن ت�سغيل املحرك، كما اأنها تتاأثر 

جداً اأي�ساً بانخفا�ض درجات احلرارة، 
لذا يجب فح�سها ب�سفة دورية 

وتغيريها يف حال �سعفها.

�سغط االإطارات

يف ف�سل ال�ستاء ومع انخفا�ض درجات 
احلرارة الكبري تتاأثر اإطارات ال�سيارات 

بال�سلب، حيث ينكم�ض اله�اء داخل 
االإطار مبعدل درجة �سغط ه�اء لكل 

3 درجات مئ�ية انخفا�ض يف الطق�ض، 
لذا يجب فح�ض االإطارات ب�سفة دورية 

وقيا�ض �سغط اله�اء بها كل اأ�سب�ع.

مازدا 

امل�ستقبل بيد حمركات االحرتاق 
الداخلية ال الكهربائية؟

تُعد املحركات الكهربائية 
اأقلل �رضراً للغاية بالبيئة من 
تلك املعتمدة على االحرتاق 

الداخلي، ولكن هذا يعتمد 
على طرق ت�ليد الكهرباء التي 

تعمل بها يف املقام االأول، وه� 
ما يختلف من بلد الآخر، ما 

يجعل مازدا تقرر اأن حمركات 
االحرتاق الداخلي �ستك�ن اأف�سل 

يف تقليل ن�سبة انبعاثات ثاين 
اأك�سيد الكرب�ن مقارنة بتلك 
الكهربائية، وذلك كما اأعلنت 

بحديث �سحفي اأخري.
خالل لقاء حديث مع جملة 

CarAdvice العاملية 
�سمن فعاليات معر�ض ل��ض 

اأجنل��ض املا�سي، قال ايت�سريو 
هريو�سيه، املدير التنفيذي 
لق�سم تط�ير املحركات يف 
مازدا، اأن ال�سانعة اليابانية 

�س�ف ت�ستمر يف ت�جهها للرتكيز 
على حمركات البنزين واالحرتاق 

الداخلي ب�سكل رئي�سي، وذلك 
نظراً الختالف طرق ت�ليد 
الكهرباء ح�ل العامل، حيث 

�ستك�ن املحركات الكهربائية 
خيار اأف�سل فقط بالدول التي 
تق�م على ت�ليد الكهرباء عرب 

م�سادر نظيفة، ولكن نظراً لك�ن 
العدد االأكرب من الدول مازال 
يعتمد طرق غري نظيفة متاماً 
بت�ليد الكهرباء، ولهذا �ستك�ن 

حمركات االحرتاق الداخلي 
املط�رة خيار اأف�سل لها. كما 
اأ�ساف هريو�سيه اأن حمركات 

البنزين احلديثة ميكن تط�يرها 
اأكرث كي تزداد كفائتها بن�سبة 
30% عما هي عليه االآن، كما 
�سيتم الت�جه الحقاً لتط�ير 

حمركات الديزل ب�سكل مماثل 
اأي�ساً، حيث اأن هذه املحركات 

تنتج انبعاثات اأقل من تلك 
العاملة بالبنزين يف �سيارات 

SUV ال�سخمة.

تويوتا كوروال �سيدان 2020 حت�سل على ن�سخة هايربد الأول مرة
بعد الك�سف عن ك�روال �سيدان اجلديدة كلياً مبعر�ض 
غ�اجنت�س� ال�سيني لل�سيارات، اأعلنت ت�ي�تا للت� نيتها 

طرح ن�سخة هجينة منها الأول مرة. رغم وج�د ن�سخ 
هجينة �سابقة من ك�روال واجن وهات�سباك باالأ�س�اق 

االأوروبية، اإال اأن هذه �ستك�ن املرة االأوىل التي يتم فيها 
ت�فري اخليار نف�سه لن�سخة ال�سيدان، والتي �ستاأتي مع 

حمرك 1.8 لرت ذاتي ال�سحن بق�ة 120 ح�سان ومعدل 
ا�ستهالك وق�د يبلغ 23.2 كم/لرت، بينما لن تتجاوز ن�سبة 

انبعاثات ثاين اأك�سيد الكرب�ن 98 جم/كم، اإ�سافة اإىل 
اإمكانية و�س�ل معدل ا�ستخدام الطاقة الكهربائية اإىل 

50% من اال�ستهالك الكلي للطاقة خالل القيادة الي�مية، 
ح�سب ظروف القيادة.

اإ�سافة اإىل الن�سخة الهجينة، تاأتي ك�روال �سيدان التقليدية 
مع حمرك بنزين 1.6 لرت بق�ة 130 ح�سان مع ناقل حركة 
يدوي ذو 6 �رضعات اأو اآخر اختياري من ن�ع CVT، وه� 

ما ينتج عنه معدل ا�ستهالك وق�د يبلغ 16.4 كم/لرت مع 
ن�سبة انبعاثات ثاين اأك�سيد كرب�ن تبلغ 139 جم/كم.
ونظراً العتماد ك�روال �سيدان 2019 اجلديدة على 

من�سة TNGA GA-C، جند اأن مركز اجلاذبية اأ�سبح 
منخف�ض اأكرث مع هيكل اأق�ى بن�سبة 60% اإ�سافة ل�ج�د 
نظام تعليق قيا�سي متعدد ال��سالت بكافة الفئات، ما 

ي�ؤدي اإىل حتكم وثبات اأف�سل دون التاأثري على م�ست�يات 
الراحة.

تت�سارك ال�سيدان قاعدة عجالتها ذات ط�ل 2،700 ملم 
مع ن�سخة ال�اجن، ما ينتج عنه وج�د مق�س�رة رحبة 

ذات م�ساحة كبرية لالأقدام وم�ست�يات راحة عالية لركاب 
ال�سف الثاين من املقاعد، اإ�سافة ل�ج�د عدة مزايا 

جديدة تت�سمن ت�فري �سحن ال�سلكي لله�اتف الذكية، 
�سا�سة مل�ض 8 اإن�ض لنظام الرتفيه املعل�ماتي، �سا�سة 

عدادات رقمية 7 اإن�ض و�سا�سة عل�ية 10 اإن�ض.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رضكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب م�قع "CarAndBike" املتخ�س�ض يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت االنتباه يف هذه ال�سيارة ه� هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سن�ع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكرب�ن الق�ية، وال�سلب.

وي�سمن الق�ة واالأداء املمتاز لل�سيارة حمرك ق�ي من 10 اأ�سط�انات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوت�ماتيك من 8 نقالت، بق�ة 400 
ح�سان، قادرة علي بل�غ �رضعة ق�س�ي ت�سل اإيل 160 كيل� مرت / �ض. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �س�ت، باالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رضوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القه�ة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الك�ؤو�ض املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتت�ي ال�سيارة على خزينة ق�ية مزودة ب��سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف االإ�ساءة وعدد من املهام االأخرى عن طريق تطبيق عرب اله�اتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط ح�ل العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 ملي�ن دوالر، اأي ما يعادل )34 ملي�ن حنيه م�رضي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رضكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستك�ن  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض ال�سيارات الدويل يف ني�ي�رك 

االأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستك�ن 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيك�ن اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رضحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي امل�ج�د يف �سيارات 
ال�رضكة Mazda Connected. يُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رض  كندا  يف  اليابانية  ال�رضكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رضكة يف املعر�ض الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  االأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رضكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي ق�قل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف االأرا�سي ال�عرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مط�رة ك�سفت �رضكة "اأوت�فاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �س�لنيت�سن�غ�ر�سك يف �س�احي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رضكة "اأوت�فاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها واالأر�ض مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�ض "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�ض اإن "نيفا" الع�سكرية املط�رة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�سة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�ساعة يف االأرا�سي ال�عرة حيث ال�رضيع واال�ستطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رضعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل م��سك�.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.
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»�سكايب« يفرح �سعاف ال�سمع مبيزة جديدة
على  القائمون  اأ�ضاف 
تطبيق �ضكايب ميزة جديدة 
�ضت�ضاعد فاقدي اأو �ضعيفي 
مع  التوا�ضل  على  ال�ضمع 
التي  وامليزة  الآخرين 
التحديث  مع  ظهرت 
الأخري ل�ضكايب هي »الن�ص 
ما  اأو  لل�ضورة«  املرافق 

 »subtitle« بالـ  يعرف 
عن  التطبيق  يقوم  والتي 
الكالم  برتجمة  طريقها 
مكتوب،  ن�ص  اإىل  وحتويله 
على  للم�ضتخدم  يظهر 
ال�ضا�ضة، ما �ضي�ضاعد ال�ضم 
على  ال�ضمع  �ضعيفي  اأو 
عرب  الآخرين  مع  التوا�ضل 

مكاملات الفيديو.
ملرة  امليزة  هذه  ولتفعيل 
واحدة اأثناء مكاملة الفيديو، 
امل�ضتخدم  على  يجب 
يف   »+« زر  على  ال�ضغط 
ثم  ومن  املفاتيح،  لوحة 
 Show« زر  على  ال�ضغط 
لتفعيل  Subtitles«اأما 

مكاملات  جلميع  امليزة 
التوجه  فيجب  الفيديو، 
يف  الإعدادات  قائمة  اإىل 
الذهاب  ثم  ومن  التطبيق، 
 »Calling« خيار  اإىل 
 »Call Subtitles« وبعدها
خيار  على  ال�ضغط  واأخريا 

.»Show Subtitles«

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�ضام�ضونغ ت�ضوية ودية خلالف م�ضتمر بينهما منذ �ضبع 

�ضنوات حول اتهامات بن�ضخ تفا�ضيل من ت�ضميم هاتف اآي فون، 
بح�ضب ما اأفادت م�ضادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �ضفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�ضية يف مايو )اأيار( املا�ضي على �ضام�ضونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�ضخها تفا�ضيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ضتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�ضية الفدرالية 
لو�ضي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�ضوية 

الق�ضية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�ضحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�ضكاوى جديدة يف هذا 

ال�ضدد.
واأ�ضدرت اأبل ت�رصيحاً يف ماي املا�ضي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�ضل حماية العمل 

ال�ضاق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ضت �ضام�ضونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�ضبت اأبل ق�ضية اأوىل حكم فيها على �ضام�ضونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ضتاأنفت احلكم.
وو�ضل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رص الت�ضميم التي ن�ضختها �ضام�ضونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�ضميم الهاتف الذكي مو�ضع اخلالف اأو ق�ضم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�ضية ت�ضمل خ�ضو�ضاً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�ضمل خ�ضو�ضاً ال�ضكل امل�ضتطيل مع احلواف امل�ضتديرة مع رموز 

ملونة م�ضفوفة على ال�ضا�ضة.

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2
اأن  ال�ضينية  �ضاومي  �رصكة  ك�ضفت 
هاتفها اجلديد Redmi S2 �ضيكون 
تقنيات  على  يحتوي  الذي  اجلهاز 
للتقاط  خا�ضة  ا�ضطناعي  ذكاء 
�ضور �ضيلفي متاًحا لل�رصاء وباأ�ضعار 

مناف�ضة كما هو احلال دائٍما.
ياأتي الهاتف مع �ضا�ضة بقيا�ص 5.99 
بو�ضة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �ضنابدراغون 
الذاكرة وم�ضاحة التخزين الداخلية، 
مع  تاأتي  الأوىل  الن�ضخة  اأن  حيث 
وم�ضاحة  بايت  جيجا   3 رام  ذاكرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �ضعودي،  ريال   549 ب�ضعر 
ذاكرة  على  الثانية  الن�ضخة  حتتوي 
تخزين  وم�ضاحة  جيجابايت   4 رام 
64 جيجابايت وتاأتي ب�ضعر 679 ريال 

�ضعودي.

يجلب  و
الهاتف معه كامريا اأمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�ضل  ميغا 
binning لرفع دقة ال�ضور، كما هو 
احلال مع تقنيات الذكاء ال�ضطناعي 
لتح�ضني �ضور التقاط ال�ضيلفي. كما 
خلفية  كامريا  على  الهاتف  يحتوي 
و5  بك�ضل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�ضل يُذكر، اأن اجلهاز �ضيكون 
عرب  ح�رصي  وب�ضكل  لل�رصاء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �ضيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�ضيغنال،  اآب  ووات�ص  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�ضغر على  للتدوين  تويرت  �ضبكة 
بينهم  فيما  الر�ضائل  تبادل  للم�ضتخدمني  ت�ضمح 
ب�ضكل م�ضفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ضتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رصية«  »املحادثات  ا�ضم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ضتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�ضابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�ضية ر�ضائل مبا�رصة م�ضفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�ضب موقع »تك كران�ص« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�ضمي ل�ضبكة 
بعد  يت�ضح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�ص  تويرت 
تغريدة  وبح�ضب  ر�ضمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�ضفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�ص اآب واآي ما�ضيج لأبل، بل يختار امل�ضتخدم 
الكيفية  بنف�ص  م�ضفرة  �رصية  حمادثة  بدء 

م�ضنجر.  بوك  في�ص  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�ضة �رصاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�ضالة ن�ضية �رصاً«، �ضتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�ضة امل�ضفرة.

في�سبوك يطرد العديد من 
م�ستخدمي تطبيقه ب�سكل غام�ض!

في�ضبوك  م�ضتخدمي  من  العديد  طرد 
ب�ضكل غام�ص من ح�ضاباتهم، ومل يتمكنوا 
الأربعاء  �ضاعات م�ضاء  اإليها يف  العودة  من 

املا�ضي
امل�ضتخدمني  من  كبرية  اأعداد  وذكرت 
ح�ضاباتهم،  اإىل  الو�ضول  اإمكانية  فقدان 
يف حني اأبلغ اآخرون عن توقف املوقع عن 

العمل بالكامل.
اإرباك  حالة  اإىل  امل�ضكلة  هذه  واأدت 
اإىل  امل�ضتخدمون  اجته  حيث  جماهريي، 
مثل  الجتماعي،  للتوا�ضل  اأخرى  مواقع 

تويرت، ليطلبوا من في�ضبوك تف�ضري ما حدث 
خوفهم  عن  اآخرون  عرب  فيما  حل�ضاباتهم، 
اأن  من التعر�ص لالخرتاق، على الرغم من 
عمل  بطريقة  وتتعلق  فنية،  تبدو  امل�ضكلة 
امل�ضتخدمون  وقال  الأغلب،  على  املوقع 
ح�ضاباتهم،  اإىل  الدخول  حاولوا  اإنهم 
وعندما  خروجهم.  ت�ضجيل  مت  اأنه  ليجدوا 
اأن  بدا  كاملعتاد،  الدخول  ت�ضجيل  حاولوا 

كلمة املرور توقفت عن العمل.
وت�ضري املطالبة التي تظهر عند عدم متكن 
ح�ضاباتهم،  اإىل  العودة  من  امل�ضتخدمني 

عرب ال�ضبكات الجتماعية، اإىل اإعادة تعيني 
يف  رمز  تلقي  خالل  من  مرورهم  كلمات 
من  يتمكنوا  مل  لكنهم  الإلكرتوين.  بريدهم 
هذا  لأن  جمددا،  ح�ضاباتهم  اإىل  الدخول 

الرمز ل يعمل.
على  قادرين  غري  الكثريون  يزال  وما 
الو�ضول اإىل ح�ضاباتهم على الإطالق، وفقا 
اأن  ويبدو   .»Down Detector« ملوقع 
هذه امل�ضكلة ترتكز ب�ضكل كبري يف اأوروبا، 
في�ضبوك حتى  تعلق  ومل  ذاته  للموقع  وفقا 

الآن على �ضبب هذه امل�ضكلة.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�ض املعطوبة
اأر�ضلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�ضكالت تتعلق 
بتقنية »في�ص اآي دي« يف اآي فون اإك�ص، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ضتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�ضالح الكامريا اخللفية حلل م�ضاكل »في�ص اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ضتخدمني لحظوا اأنه عند ف�ضل الكامريا اخللفية، 
تف�ضل تقنية »في�ص اآي دي« اأي�ضاً يف العمل ب�ضكل �ضحيح.

نظارة اأوكولو�ض غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة على اأبرز م�ضاكل نظارات الواقع الفرتا�ضي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�ص يف العوامل الفرتا�ضية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ضتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�ضة بات�ضال �ضبكة WLAN الال�ضلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�ضرية، بالإ�ضافة اإىل ربط اجلهاز بح�ضاب اأوكولو�ص ب�ضبكة في�ص بوك، وبعد ذلك ت�ضل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�ضور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�ضي.

وميكن للم�ضتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ضتعمال نظارة اأوكولو�ص غو من خالل ا�ضتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�ضطدم عد�ضات النظارة مع عد�ضات نظارة الواقع الفرتا�ضي.
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انطالق فعاليات امللتقى العلمي الـ 18 بزاوية ال�شيخ 
الطيبات  بدائرة  املنقر  ببلدية  بلم�شعود  م�شعود 
و  التطرف  تفكيك   « عنوان  حمل  والذي   ، بورقلة 
�شيدوم  والذي   « الدينية  املوؤ�ش�شات  دور  تفعيل 
ملدة ثالثة اأيام كاملة يحظى بالرعاية لدولة معايل 
الوزير االأول وعرف ح�شور كل من وايل الوالية عبد 
القادر جالوي  و  رئي�س املجل�س االإ�شالمي االأعلى 
االإ�شالمي  اأبو عبد اهلل غالم اهلل، ممثل وزير ال�شوؤون 
الدينية و رئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي م�شطفى 
زعطوط ، الوايل املنتدب للمقاطعة االإدارية تقرت 
كما  واالأمنية،  املدنية  وال�شلطات  يحاينت  يحي 
قوية   م�شاركة  االأول  يومه  يف  امللتقى  هذا  عرف 
مل�شايخ و اأ�شاتذة عن عدة بلدان عربية و اإ�شالمية، 
عن  للبحث  املحاور  من  جملة  برجمة  مت  حيث 
االآليات االأجنع ملحاربة التطرف و كذا الدور الهام 

ذلك  جانب  اإىل   . الدينية يف حماربته  للموؤ�ش�شات 
العلمي  امللتقى  تنظيم  على  امل�رشفون  قام  فقد 
، على تكرمي رئي�س اجلمهورية عبد  الـ 18 بورقلة 
العزيز بوتفليقة وذلك نظري جمهوداته اجلبارة يف 
ناهيك  الوطنية،  وامل�شاحلة  ال�شلم  قواعد  اإر�شاء 

ملتقيات  هكذا  ملثل  النظري  املنقطع  دعمه  عن 
دينية وذلك يف ظل الفو�شى التي يعي�س على  وقعها 
وما  الديني  التطرف  مظاهر  تف�شي  ب�شبب  العامل 
باتت  وخيمة  وعواقب  تبعات  من  ذلك  عن  اأجنر 

تهدد اأمن وا�شتقرار العامل باأكمله .

�أحمد باحلاج 

�مللتقى �لعلمي 18 بز�وية �ل�سيخ بلم�سعود بالطيبات بورقلة

تكرمي رئي�س اجلمهورية لإر�صائه قواعد ال�صلم و امل�صاحلة
.       م�ساركة 05 دول عربية وبح�سور رئي�س �ملجل�س �لأعلى �لإ�سالمي

الزوايا لي�صت 
جمرد ف�صاءات دينية

تقيمها  �لتي  �لعلمية  �مللتقيات  �أثبتت 

على  �ملوؤ�س�سات  هذه  قدرة  �لزو�يا 

�لتاأثري يف �لر�أي �لعام �ملحلي و �لدويل 

و جناعة قنو�تها �لت�سالية يف �حل�سد 

و  �ملريدين  ��ستقطاب  و  �لتنظيم  و 

يجب  �أمور  وهي  و�حد  �آن  يف  �ل�سياح 

تثمينها و �لحتفاء بها و ملا ل �لتفكري 

يف ��ستغالل هذه �لقدر�ت يف جمالت 

�ل�سياحة و �لدين و �لأمن و هذ� مبا ل 

ي�سكل مناف�سة جلهود وز�رة �خلارجية 

ع�سر�ت  �لربملانية.  �لدبلوما�سية  و 

�مللتقيات  يف  ممثلة  كانت  �لدول 

�لأ�سابيع  خالل  جرت  �لتي  �لأخرية 

�لأخرية و من كل �لقار�ت و هو �أمر ل 

يتوفر لدول كثرية هي م�ستعدة لدفع 

مما  ي�سري  جزء  لتحقيق  لديها  ما  كل 

ماليني  على  تاأثري  من  �جلز�ئر  حتوزه 

�لأ�سخا�س و خ�سو�سا يف دول �ل�ساحل 

�حلز�م  عنه  يقال  ما  �أو  �لإفريقي 

�جلنوبية  باحلدود  �ملحيط  �لناري 

وهو منبع �أغلب �لتهديد�ت �لإرهابية 

�أجهزة  فيه  تن�سط  كبري�  م�سرحا  و 

جمموعات  عن  ف�سال  عاملية  خمابر�ت 

�إرهابية منها �ملعلوم و منها �ملجهول.

�لزو�يا يف حتقيق  �إغفال دور  ل ميكن 

�ل�ستقر�ر �لجتماعي،و ل ميكن لأي 

هذ�  تغفل  �أن  �سيا�سية  �أو  �أمنية  جهود 

و  �لأيام  �أثبتت  �حليوي،حيث  �لدور 

�ملوؤ�س�سات  هذه  �أن  �مليد�نية  �لتجارب 

له ما يوؤهلها لأن ت�ستمر يف �أد�ء دورها 

�ملرجعية  حماية  يف  �ل�سرت�تيجي 

�لخرت�قات   خمتلف  من  �لوطنية 

حماربة �لتطرف مبختلف �أ�سكاله.

ود�د �حلاج

موقف

مع�سكر 

توقيف 14 مهاجرا غري �صرعي 
�سيدي بلعبا�س

قتيالن وجريح يف ا�صطدام دراجتني ب�صيارة 

�لعملية تتم �ليوم

اإعادة جثماين جزائريني هلكا غرقا يف �صواحل كالياري 

الق�شائية  ال�رشطة  فرقة  عنا�رش  اأوقف 
مع�شكر  مبدينة  ال�شابع  احل�رشي  لالأمن 
اأفارقة(  )رعايا  �رشعي  غري  مهاجرا   14
نقلهم  كان يحاول  رفقة �شخ�س جزائري 
الواليات  اإحدى  نحو  البالد  جنوب  من 
ال�شاحلية ، ح�شبما علم اأم�س ال�شبت لدى 
متت  وقد  الوالئي.  لالأمن  االإعالم  خلية 

العملية على م�شتوى حاجز اأمني مبخرج 
مدينة مع�شكر حيث جرى توقيف الرعايا 
االأفارقة ال 14 من بينهم 5 اأطفال اإ�شافة 
املا�شي  اخلمي�س  جزائري  مواطن  اإىل 
امل�شافرين  لنقل  حافلة  منت  على  كانوا 
الهجرة  بغية  �شاحلية  والية  اإىل  متوجهني 

غري ال�رشعية ، وفق نف�س امل�شدر.

اأ�شيب  ،فيما  م�رشعهما  �شخ�شان  لقي 
اآخر بجروح خطرية يف حادث مرور وقع 
ع�شية اجلمعة يف حدود ال�شاعة ال�شاد�شة 
رقم  الوطني  الطريق  م�شتوى  على  م�شاء 
،عند  الربد  عني  بلدية  مدخل  عند   13
نفعية  ب�شيارة  ناريتني  دراجتني  ا�شطدام 
احلماية  تدخلت  ،حيث  »لوقان«  نوع  من 

املدنية ونقلت  �شائق الدراجة الذي تويف  
اأنفا�شه  اآخر  لفظ  ،فيما  املكان  عني  يف 
بالعيادة املتعددة اخلدمات وجرح �شائق 
،يف  باخلطرية  و�شفت  بجروح  ال�شيارة 
يف  حتقيقا  االأمن  م�شالح  فتحت  وقت 

اأ�شباب احلادث 
�س.�سهيب

 )02( اجلزائريني  جثماين  اإعادة  �شيتم 
كالياري  �شواحل  يف  غرقا  هلكا  اللذين 
اأر�س  اإىل  ايطاليا(  �رشدينيا،  )جزيرة 

الوطن اليوم االثنني 
، ح�شبما اأعلنه اأم�س ال�شبت الناطق با�شم 
بن  العزيز  عبد   اخلارجية  ال�شوؤون  وزارة 

علي �رشيف.

و اأكد بن علي �رشيف يف كلمته قائال »ما 
 17 يوم  االيطالية  ال�شحافة  اأعلنت  اإن 
نوفمرب املن�رشم عن خرب حول غرق قارب 
م�شاحلنا  قامت  �رشدينيا،  �شواحل  يف 
مب�شاع  باإيطاليا  القن�شلية  و  الدبلوما�شية 
االيطالية  االإدارات  و  الهيئات  كل  لدى 
و  اخلارجية  ال�شوؤون  )وزارة  املخت�شة 

و  الداخلية  وزارة  يف  الهجرة  م�شلحة 
ال�شلطات الق�شائية و كذا ال�رشطة( بغر�س 
حتديد هوية هوؤالء االأ�شخا�س )اجلثث و 
الناجون(« و اأ�شاف  ذات امل�شوؤول قائال 
»و بعد اإجراءات مطولة، متت متابعتها و 
مرافقتها يوما بعد يوم من طرف �شفارتنا 
بروما و امل�شالح املركزية لوزارة ال�شوؤون 

اخلارجية بالتن�شيق مع عائالت ال�شحايا، 
 28 يوم  اجلثتني  هوية  حتديد  من  متكنا 
»لقد  بالقول  اأ�شاف  2018«،و  نوفمرب 
اإقليميا  املخت�س  العام  النائب  اأعطى 
اأجل  من  اجلاري  دي�شمرب   4 يوم  االإ�شارة 
ت�شليم اجلثتني بعد االإجراءات التي قامت 

بها �شفارتنا بروما«.
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كاأ�س �لكونفدر�لية �لإفريقية لكرة �لقدم

  Ooredoo ُتهنئ احتاد بلعبا�س بعد تاأهله 
ع�رش  ال�شاد�س  الدور  اإىل  تاأهله  بعد 
لكرة  االإفريقية  الكونفدرالية  كاأ�س  من 
اأمام  العودة  لقاء  يف   2019-2018 القدم 
تتقدم  الليبريي،  كوربورايت  �شيب  نادي 

لالحتاد  الر�شمي  الراعي   ،Ooredoo
باأحّر  بلعبا�س،  �شيدي  ملدينة  الريا�شي 
واالإداري  الفني  والطاقم  لالعبي  التهاين 

لنادي عا�شمة املقرة.

�لبويرة

اأون�صاج متّول 
م�صاريع ال�صيدلة

املتح�شلني  بالبويرة جميع   « »اأون�شاج  وكالة  م�شوؤولو  دعا 
اجل  من  الوكالة  مقر  من  التقرب  ال�شيدلة  �شهادة  على 
املجال  هذا  يف  م�شاريعهم  متويل  قرو�س  من  االإ�شتفادة 
، وذلك بعد رفع التجميد عن متويل هذا التخ�ش�س وتغيري 
ي�شمح  الذي  االمر  اخلدماتي  اىل  التجاري  من  �شيغته 
اخلدماتية  امل�شاريع  من  كغريه  متويلية  قرو�س  مبنح 
طرف  من  اجلزائري  ال�شباب  منها  ا�شتفاد  التي  االأخرى 
احلاملني  اجلامعات  خريجي  ملئات  و�شبق  هذا   ، الوكالة 
قاموا  اأن  ،و  البويرة  والية  م�شتوى  على  ال�شيدلة  ل�شهادة 
بوقفات احتجاجية للمطالبة بفتج فر�س الت�شغيل يف جمال 
اأن الزمهم �شبح البطالة بعد م�شقة وتعب  تخ�ش�شهم بعد 
�شنوات طويلة من الدرا�شة وياأمل بع�س الذين حتدثوا مع 
يومية » الو�شط » ان تخفف عنهم هذه اخلطوة وت�شمح لهم 

بولوج عامل ال�شغل .
�أح�سن مرزوق

مترن��ست وبرج باجي خمتار

توقيف 26 منقبا 
عن الذهب 

اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�شعبي 26 منقبا عن الذهب 
اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�شب  خمتار،  باجي  وبرج  بتمرنا�شت 
ال�شبت بيان لوزارة  الدفاع الوطني ، و اأو�شح امل�شدر ذاته 
اأن »يف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، اأوقفت 
مفارز للجي�س الوطني ال�شعبي، يوم 07 دي�شمرب 2018 بكل 
من مترنا�شت وبرج  باجي خمتار/ن.ع.6، )26( منقبا عن 
الذهب وحجزت 10 مولدات كهربائية و15مطرقة �شغط 
الدفع«من  رباعية  اأجهزة ك�شف عن املعادن ومركبة  و04 
مفارز  �شبطت  امل�شدر-«  نف�س  اأخرى-ي�شيف  جهة 
م�شرتكة بكل من ب�شار/ن.ع.3، اأم البواقي وبجاية/ن.ع.5، 
)4،5( كيلوغرام من الكيف املعالج، يف حني مت حجز 8586 

وحدة من خمتلف امل�رشوبات بورقلة/ن.ع.4 ».

خالل 48 �ساعة �لأخرية  

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 12 �صخ�صا 

لقي 12 �شخ�شا حتفهم واأ�شيب 41 اآخرون بجروح متفاوتة 
اخلطرية خالل 48 �شاعة االأخرية يف 12 حادث مرور عرب 
خمتلف جهات الوطن، ح�شب ما اأفاد به اأم�س ال�شبت بيان 
ح�شيلة  اأثقل  اأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح  املدنية.  للحماية 
 3 بوفاة  العا�شمة  اجلزائر  والية  م�شتوى  على  �شجلت 
مرور،  حوادث   3 اإثر  على  بجروح  اآخر  واإ�شابة  اأ�شخا�س 
احلادث االأول وقع على م�شتوى ببلدية با�س جراح وت�شبب 
يف وفاة �شخ�س واحد على اثر ا�شطدام �شيارة به والثاين 
واحد  �شخ�س  وفاة  يف  وت�شبب  براهيم  دايل  ببلدية  وقع 
على اثر انقالب درجة نارية، اأما احلادث االأخري فقد وقع 
واحد  �شخ�س  وفاة  يف  اأي�شا  ت�شبب  حيث  البي�شاء  بالدار 

واإ�شابة اآخر بجروح على اثر انقالب درجة نارية.    

كاأ�س �جلز�ئر 2019

موبيلي�س ترعى حفل 
قرعة مناف�صات الدوري 

الـ 32 و الـ 16 
       

اجلزائر  يف  للريا�شة  االأول  ال�رشيك  موبيلي�س 
التوايل مرا�شيم حفل  لل�شنة اخلام�شة على  ،يرعى 
قرعة �شحب مناف�شات الدورين الـ 32 و الـ 16 لكاأ�س 
اجلزائر 2019، التي �شتقام ليلة االأحد 09 دي�شمرب 
2018 على ال�شاعة 18:00 باملدر�شة العليا للفندقة 
و املطاعم باجلزائر ،احلفل ،الذي يحظى مبتابعة 
بال�رشاكة  ينظم  اجلزائري،  اجلمهور  من  كبرية 
التلفزيون  و  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  مع 
عن  ممثلني  ح�شور  ،�شيعرف   )3A( اجلزائري 
الفاف و من موؤ�ش�شة موبيلي�س ،و ممثلي االأندية 64 
،ف�شاًل   2019 عام  طبعة  امل�شاركة يف  القدم  لكرة 

عن ال�شخ�شيات الريا�شية و االإعالمية. 

�نطلقت بحر �لأ�سبوع �جلاري بز�وية �ل�سيخ م�سعود  بلم�سعود ببلدية �ملنقر بد�ئرة �لطيبات بورقلة فعاليات �مللتقى �لعلمي 18 �لذي حمل 
عنو�ن »تفكيك خطاب �لتطرف وتفعيل دور �ملوؤ�س�سات �لدينية »، وذلك مب�ساركة علماء ودكاترة وم�سايخ لـ 05 دول عربية .

�مليلية يف جيجل

توقيف �صخ�س بحوزته كمية من الكوكايني
اجلرمية  مكافحة  اإىل  الرامية  ن�شاطاتها  اإطار  يف 
الق�شائية  ال�رشطة  اأنواعها، متكنت عنا�رش  ب�شتى 
وردت  معلومات  اإثر  وعلى  امليلية   دائرة  الأمن 
اإليها مفادها وجود �شخ�س م�شبوه  و�شط املدينة 
با�رشت  املعلومات   اجليد ملحتوى  ،وباال�شتغالل 
م�شالح ال�شبطية الق�شائية  عملية البحث والتحري 
مكان   والرت�شد مت حتديد  املراقبة  عمليتي  وبعد 
و  توقيفه  مت  احرتافية  وبطريقة  بدقة   تواجده  
املخدرات  من  كمية  بحوزته  �شبط  اأين  تفتي�شه  
بـ2،1  وزنها  قدر  الكوكايني،  مادة  من  ال�شلبة 

غرام،يف احلني مت اقتياده اإىل مقر امل�شلحة  اأين 
اأبانت جمريات التحقيق معه  عن �شلوع  �شخ�شني 
اآخرين يف الق�شية ، وبعد ا�شتكمال كل االإجراءات 
اأمام  تقدمهم  مت  فيهم  امل�شتبه  حق  يف  القانونية 
حيازة  اأجل   من  املخت�شة   الق�شائية  اجلهات 
املخدرات ال�شلبة )كوكايني( لغر�س املتاجرة فيها 
ب�شفة غري م�رشوعة، اأين مت اإ�شدار اأمر اإيداع يف 
لالثنني  مبا�رش  االأول،وا�شتدعاء  ال�شخ�س  حق 

املتبقني. 
ر�سيد هزيل
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