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الطاهر ب�لن�ار ي�ؤكد:
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جياليل �سفيان رئي�س جيل جديد ل الو�سط

»مواقف حم�س الأخرية متخبطة وغري مفهومة«
الرئا�سيات قبل  املعار�سة  بجميع الأحزاب  اللتقاء  اإىل  •        ن�سعى 

تاأجيل النتخابات دعوة  تاما  •        نرف�س رف�سا 
و�سف، »جياليل �سفيان«، »مواقف« حركة جمتمع ال�سلم الأخرية »باملتخبطة« التي ل حتمل اأي 
»مبداأ«، داعيا اإياها ب�سرورة التعريف بخطها »ال�سيا�سي احلايل« �سواء كان »معار�سا« اأو »مواليا« 

لربنامج الرئي�س بوتفليقة، يف حني اأ�سار اإىل اأن جيل جديد يقوم »مب�ساورات« مع عديد الأحزاب 
ال�سيا�سية املح�سوبة على »تيار معار�سة«  قبيل الرئا�سيات.

علي عزازقة

جيل  يف  الأول  الرجل  واأو�ضح 
جديد، يف ات�ضال ربطه بالو�ضط، 
موقف  اأي  يتخذ  مل  حزبه  باأن 
معرو�ضة  �ضيا�ضية  مبادرة  اأي  من 
من  �ضواء  ال�ضيا�ضية،  ال�ضاحة  يف 
حزب العمال، اأو الفافا�س، وحتى 
حركة جمتمع ال�ضلم، يف حني �ضدد 
على اأن جيل جديد يرف�ضا رف�ضا 
بتاأجيل  خا�س  مطلب  لأي  تاما 
الرئي�س  حكم  ومتديد  الرئا�ضيات 
بوتفليقة ملدة اأخرى، فيما ك�ضف 
اأحزاب  مع  م�ضاورات  وجود  عن 
املعار�ضة قبل النتخابات هدفها 
هذه  يف  عليه  ترتكز  موقف  خلق 
ال�ضتحقاقات املهمة املقررة يف 

ربيع 2019.

جمتمع  حركة  دعوة  على  وردا 
اإىل  املعار�ضة  اأحزاب  ال�ضلم 
الجتماع يف قادم الأيام ملجابهة 
تيار املوالة الذي ي�ضتد عوده يوم 
�ضفيان  جياليل  اأو�ضح  يوم،  بعد 
باأن قيادة احلزب الإ�ضالمي تفهم 
معار�ضة  كانت  اإن  نف�ضها  حتى 
يف  م�ضيفا  لل�ضلطة،  موالية  اأو 
هذه النقطة:« قيادة حم�س يجب 
مما  موقفها  هو  ما  ت�رشح  اأن 
املوالة  مع  كانت  �ضواء  يح�ضل، 
وفق  ت�ضري  لأنها  املعار�ضة،  اأو 
يُفهم  اأن  ميكن  ل  متذبذب  خط 
الأخرية  ومواقفها  اإطالقا، 
�ضعوبة  مدى  وتظهر  متخبطة 
احلركة«،  بها  متر  التي  الفرتة 
اأكرث  نقول  اأن  ميكن  ل  متابعا:« 
من هذا، فحتى قيادة احلركة مل 

تت�ضاور معنا بخ�ضو�س مبادرتها 
ال�ضيا�ضية، ونحن مل نت�ضاور معها 
مرة  يوؤكد  ما  مبادرتنا«،  ل�رشح 

ل  اأ�ضحى  التيار  اأن  على  اأخرى 
و«جيل  مقري،  »حم�س«  بني  مير 

جديد« جياليل �ضفيان.

الأمني العام حلركة الإ�سالح فياليل غويني

احلل الوحيد يف توافق وطني بني اجلميع 
دعا رئي�س حركة الإ�ضالح الوطني، 
من  ال�ضبت  اأم�س  غويني،  فياليل 
كذا  و  ال�ضيا�ضية  النخبة  البويرة 
الجتماعيني  ال�رشكاء  خمتلف 
بغية  ال�ضفوف  ر�س  على  للعمل 
و  الجتماعية  التحديات  »رفع 
القت�ضادية و الأمنية التي تواجهها 

اجلزائر يف الظرف احلايل«.
جمعه  لقاء  خالل  غويني  وقال 
نظم  املحلية  حزبه  باإطارات 
ال�ضباب  موؤ�ض�ضات  ديوان  مبقر 
الوقت  حان  »لقد  البويرة  ملدينة 
ال�ضيا�ضية  النخبة  تتحرك  لكي 
توحيد  اأجل  من  وتعمل  البالد  يف 
احلايل.  الو�ضع  هذا  يف  ال�ضفوف 
الحتاد  على  بالعتماد  اإنه 
مواجهة  على  اجلزائر  تتمكن 
واقت�ضادية  اجتماعية  حتديات 
واأمنية كبرية.« واأ�ضاف »اأن حزب 
تقوم  مبادرة  اأي  يدعم  الإ�ضالح 

بها الدولة يف اجتاه الإجماع 
واحلوار الوطني من اأجل مناق�ضة 
خمتلف الق�ضايا احلالية والتي تهم 

�ضبابنا«.
اإىل  غويني  تطرق  كلمته  ويف 
اجلزئي  التجديد  انتخابات 

اآمال  الأمة  جمل�س  لأع�ضاء 
اأع�ضاء  املنتخبون  يختار  اأن 
اأمة »واعني وقادرين على  جمل�س 
الو�ضع  حت�ضني  اأجل  من  العمل 
واألح   ، والقت�ضادي.«  الجتماعي 
اختيار  يتما�ضى  اأن  »ناأمل  قائال 
املعايري  و  الأمة  جمل�س  اأع�ضاء 
امل�ضالح  تخدم  اأن  ميكن  التي 

اأع�ضاء  على  يجب  لالأمة.  العليا 
جمل�س الأمة امل�ضتقبليني اأي�ضا اأن 
يكونوا قادرين على متثيل املواطن 
رئي�س  بكرامة«واأردف  اجلزائري 
»يجب على  قائال  الإ�ضالح  حركة 
اختيار  املنتخبني  امل�ضوؤولني 
ب�ضفافية  الأمة  جمل�س  اأع�ضاء 
كما  لل�ضغوط«.  التعر�س  دون 

الإ�ضالح  حركة  رئي�س  انتهز 
دعمه  لتاأكيد  الفر�ضة  الوطني 
اجلمهورية  لرئي�س  خام�ضة  لعهدة 
ال�ضيد عبد العزيز بوتفليقة، قائاًل 
اإنه »هو ال�ضامن الوحيد ملوا�ضلة 
امل�ضاحلة  وم�ضار  البالد  تطوير 
لرئي�س  نداءنا  »«جندد  الوطنية 
اجلمهورية للرت�ضح لعهدة خام�ضة 
من اأجل موا�ضلة جهود امل�ضاحلة 
خمتلف  ت�ضهدها  التي  التنمية  و 
مناطق البالد«، معرتفا يف ال�ضياق 
بوجود ثغرات يجب �ضدها من اأجل 
تلبية تطلعات ال�ضباب اجلزائريني. 
وحول ق�ضية الهجرة غري ال�رشعية، 
ب  الظاهرة  هذه  غويني  و�ضف 
لالأ�ضف  و  التي  و  جدا  »اخلطرية 
يف  ال�ضحايا  من  الع�رشات  تخلف 
قوارب  ي�ضتقلون  البحر««�ضبابنا 
ب�ضبب  البحر  يعربون  و  املوت 
البطالة والظروف ال�ضيئة للحياة«، 
اأو�ضح رئي�س حركة الإ�ضالح الذي 
البالد  يف  العليا  ال�ضلطات  دعا 
لتطلعات  ال�رشيعة  ال�ضتجابة  اإىل 
ال�ضباب قبل اأن يزداد الو�ضع اأكرث 

تعقيدا.
م.�س

الناطق الر�سمي لالأرندي، �سديق �سهاب

العدالة حتكمت جيدا يف انتخابات جمل�س الأمة
�ضهاب  �ضديق  اأم�س  قال 
الناطق الر�ضمي با�ضم الأرندي 
اأثبتوا  العدالة  جهاز  ممثلي  اأن 

ت�ضيري  يف  اجليد  حتكمهم 
اخلا�ضة  النتخابية  العملية 
ملجل�س  الن�ضفي  بالتجديد 

الأمة ، وعلق رجل الثقة لأحمد 
هاتفي  ات�ضال  يف  اأويحي، 
بر�س”  “�ضبق  معه   معاأجراه 

اللكرتوين، اأن مكاتب احلزب و 
ممثليه مل تبلغهم اأية مالحظات 

�ضلبية” .

مناف�سة حادة بني الأفالن و الأرندي

» ال�سكارة » تنطق يف 
انتخابات ال�سينا بالعا�سمة

�سورة �سيلفي مع مر�سح 
للح�سول على بالزما اأو ثالجة 

من » اأيري�س »
 

 جرت اأم�س على م�ضتوى كافة وليات 
الن�ضفي  التجديد  انتخابات  الوطن 
التي  وهي   ، الأمة  جمل�س  لأع�ضاء 
بني  وكول�ضة  حادة  مناف�ضة  �ضهدت 
خمتلف املرت�ضحني ، و�ضلت اإىل حد 
الأجهزة  ب�ضكوك  الأ�ضوات  �رشاء 
تلفزيونات  اأجهزة  و  الكهرومنزلية 
الذكية ، مما مل  الهواتف  البالزما و 
يدع ال�ضك حول دور » ال�ضكارة » يف 

انت�ضار العديد من املرت�ضحني .
»الو�ضط »كانت حا�رشة يف انتخابات 
بولية  اخلا�ضة  الأمة  جمل�س 
حاد  �رشاعا  كان  اأين   ، العا�ضمة 
�ضابي  بن  نا�رش  الآفالن  بني مر�ضح 
، ومر�ضح الأرندي ب�ضري ولد زمرييل 
من  اآخرين  7مر�ضحني  اإىل  اإ�ضافة   ،
الفجر  التي هي  و  الأحزاب  خمتلف 
 ، ،امل�ضتقبل  الأفافا�س   ، اجلديد 

ومر�ضحة حم�ضوبة على الأحرار .
العا�ضمة  ممثل  على  املناف�ضة 
مر�ضح  بني  حادة  كانت  ال�ضينا  يف 
رئي�س  �ضابي  بن  نا�رش  الآفالن 
بلدية �ضابق لربج البحري ، و مر�ضح 
رئي�س  زمرييل  ولد  ب�ضري  الأرندي 

فريق النهد .
ويف اأجواء ميزها الكول�ضة و الكول�ضة 
اأن�ضار  بني  ال�رشاع  تركز   ، امل�ضادة 
خا�ضة   ، الأرندي  اأن�ضار  و  الآفالن 
مر�ضح  اأهم  هو  العا�ضمة  ممثل  اأن 
من الناحية الإ�ضرتاتيجية لالأحزاب ، 

ويعمل دورا كبريا يف موقع احلزب .
وقد ا�ضتمرت عملية النتخابات اإىل 
انطلقت  اأين  ال�ضاعة اخلام�ضة  غاية 
عملية الفرز ، و�ضط اأجواء حممومة 
من  العديد  ح�رشته  حاد  وتناف�س   ،
الآفالن  و قيادات حزبي  �ضخ�ضيات 
و الأرندي على غرار ال�ضديق �ضهاب 
، فرحات �ضابخ ، و �ضعيدة بوناب من 
الأفالين عبد  ال�ضيناتور  و   ، الأفالن 
الوهاب بن زعيم ، و رئي�س املجل�س 
وغريها  بنور  كرمي  الولئي  ال�ضعبي 

من القيادات احلزبية .
 

بالزما اأو ثالجة اأو هاتف ذكي 
لكل م�سوت على مر�سح معني 

 « م�ضطلح  تداول  يتم  ما  كثريا 
الإنتخابات  هذه  مثل  يف  ال�ضكارة« 
فكان   ، اأعظم  خفي  ما  اأن  ورغم   ،
اأحد  املبا�رش  وعلى  بالأم�س 
يوزع �ضكوك  ال�ضخ�ضيات من حزب 
كل  على  توزع  �ضكوكا  اأو   ، الغفران 
انتخابه  يوؤكد  احلزب  من  منتخب 
يح�ضل  كي   ، الأرندي  مر�ضح  على 
على �ضك لقتناء اأجهزة كهرومنزلية 
 ، باحلميز  ايري�س  املتعامل  من 
�ضواءا ثالجة ، اأو جهاز تلفاز من نوع 
بالزما ، اأو حتى هواتف ذكية ، وكان 
اأظطروا  الكثريين  اأنظار  حتت  هذا 
اىل اللجوء لل�ضحافة من اأجل ف�ضح 

هذه املمار�ضات .
النتخابات  هذه  كذلك  تخف  ومل 
اإن  الذمم  و  الأ�ضوات  �رشاء  من 
�ضخ�ضية  كانت  حيث   ، التعبري  �ضح 
اأخرى حزبية توزع املال على بع�س 
على  الت�ضويت  اأجل  من  املنتخبني 
ال�ضخ�ضية  هذه  لكن   ، م�رشحهم 
كانت اأكرث تخفيا ، ومل يتوقف احلد 
تاأخذ  اأن  فقط  فيكفي  هذا  عند 
�ضورة �ضليفي مع اأحد املرت�ضحني و 
بون  على  تتح�ضل  كي  للمعني  تريها 
توجه مبا�رشة اإىل احلميز و بال�ضبط 
اإىل حمالت ايري�س كي تتح�ضل على 

ثالجة اأو تلفزوين بالزما .
 

ولد زمرييل نائم خالل 
الإنتخابات

اىل  الأرندي  عن  املرت�ضح  ا�ضطر 
�رشقة بع�س الوقت من اأجل الركون 
مكان  يف  نام  حيث   ، الراحة  اإىل 
اأجواء  من  ال�ضديد  تعبه  بعد  هادى 

النتخابات .
 

تندوف الأوىل و الأفالن يف ال�ضدارة

الأوىل  الولية  تندوف  ولية  كانت   
النتخابات  نتائج  فيها  ظهرت  التي 
جبهة  حزب  مر�ضحى  فاز  حيث   ،
الذي  ال�ضيىء   ، الوطني  التحرير 
الذين  املناف�ضني  من  الكثري  اأربك 
قاعة  يف  النتائج  ينتظرون  كانوا 

الإنتخابات بالعا�ضمة .
 ع�سام بوربيع

�سكك يف نوايا حماربة الف�ساد

مقري يفتح النار على اجلميع
 يف خرجة جديدة للدكتور 
رئي�س  مقري  الرزاق  عبد 
الأخري  هذا  قال  حم�س 
املعار�ضة  و  ال�ضلطة  اأن 
يف  يف  جادتني  غري 
على  الف�ضاد  حماربة 
قال  و  امل�ضتويات  جميع 
على  �ضفحته  عرب  مقري 
ينتهي  “ل  الفاي�ضبوك 
بالتدافع”،  اإل  الف�ضاد 
ال�ضيا�ضي  النظام   ” قائاًل 
ذاته  حد  يف  هو  اجلزائري 
من  هو  ف�ضاد،  منظومة 
ينتج ويحمي وين�رش الف�ضاد 

ويحكم بوا�ضطته”.
الوكالت  هذه  واأ�ضاف” 
ين�ضئها  التي  واملوؤ�ض�ضات 

ملكافحة الف�ضاد هي جمرد 
الداخل  يف  ل�ضورته  تزيني 
اإيهام  وحماولة  واخلارج 
مع  يتفاعلون  باأنهم  الغري 
خا�ضة  الكربى،  الف�ضائح 
كثريا  رائحتها  تفوح  حينما 
كق�ضية الكوكايني”، ويعتقد 
ال�ضلم  رئي�س حركة جمتمع 
اأن ” الف�ضاد ل يزول بالنظرة 
الأحادية وال�ضلطة املطلقة 
على  واحدة  جهة  وهيمنة 
واإمنا  املجتمع،  قوى  كل 
الرقابة  على  بالقدرة  اإل 
بالتدافع  العام،  ال�ضاأن  على 
ال�ضلمي واحلر بني خمتلف 
الآراء  وخمتلف  القوى 

والأفكار وامل�ضالح”.



دعا لولوج �سوق حتويل الغاز والبرتول، بوزيان مهماه:

�صعار »تنويع القت�صاد خارج املحروقات« يعزز الأزمة
دعا اخلبري االقت�سادي مهماه بوزيان احلكومة للتحرر من �سعار« تنويع االقت�ساد خارج املحروقات«، وال�سعي ال�ستغالل منظومة الغاز والبرتول كاقت�ساد 

نا�سئ عرب ال�سناعات البرتوكيمياوية وتثمني خمتلف ثرواتنا عن طريق ال�سناعات التحويلية من �ساأنه تقلي�ص 50 باملائة فاتورة الواردات، مو�سحا اأنه اخليار 
االأق�سر واالأن�سب يف ظل حجم م�ساريف 100 مليار دوالر يف 2018.

�سارة بومعزة

يف  االقت�صادي  اخلبري  وارتكز 
معطيات  اإىل  لـ«الو�صط«  ت�رصيحه 
�صنة 2018 التي تو�صك على االنق�صاء 
يف ظل ميزانية ا�صتهلكت 100 مليار 
�صعر  �صوء  على  م�صاريف،  دوالر 
مرجعي لربميل النفط بـ 50 دوالرا، 
�رصيعة  ح�صيلة  اإجراء  اأن  مو�صحا 
خاللها،  مل�رصوفاتنا  وخمت�رصة 
ا�صتهلكنا ما قيمته 99  باأننا  �صنجد 
 38 م�صادرها  كانت  دوالر،  مليار 
مليار دوالر كمداخيل املحروقات، 
من  كاإ�صتنزاف  دوالر  مليار  و17 
احتياطي ال�رصف و 44 مليار دوالر 
غري  التمويل  من  متاأتي  كمكافئ 
تنويع  م�صعى  بقاء  مع  التقليدي. 
االإقت�صاد الوطني خارج املحروقات 

كل  منا  ي�صتنزف  �صعار  جمرد 
التي لدينا بدال من  القوة«  »اأر�صدة 
يف  امل�صافة«  القيمة  »عنا�رص  بناء 
فال�صادرات  الوطني،  االقت�صاد 
يف  ترتنح  باقية  املحروقات  خارج 

م�صتوى 2 مليار دوالر.
وحدد اخلبري طريقة تعديل املنظور 
والبرتول  الغاز  ملنظومة  الكلي 
التغيري،  اإحداث  �صاأنها  من  والتي 
بناء  اختزال امل�صعى يف  اأن  معتربا 
املحروقات«   عن  »ُمنفك  اقت�صاد 
اأهدافه وبناء عليه ينبغي  مل يحقق 
امل�صعى  و«تنويع  اأكرث  الروؤية  اإثراء 
العمل  خالل  من  كذلك«  واحلديث 
منخف�صة  اإنتاجية«  »قيم  بناء  على 
فاحلّد  التكاليف،  وقليلة  الكلفة 
وامل�رصوفات  املوارد  هدر  من 
االإحتياطي  اإ�صتنزاف  عن  والتوقف 

االإ�صترياد،  يف  التو�صع  من  واحلّد 
اأولوية  ذلك  كل  يكون  اأن  ينبغي 
اأن  م�صيفا  بح�صبه،  االأولويات،  
يكون  اأن  ينبغي  الواردات«  »اإحالل 
ال�صادرات،  يف  التنويع  على  مقدماً 
يف  ذلك  حتقيق  ميكن  اأنه  قائال 
نهج  لتوخي  احلكومة  عمدت  حالة 
املوارد  تثمني  ي�صتهدف  اقت�صادي 
االإنتاج  �صال�صل  وجتويد  الوطنية 
مهماه  بوزيان  ودعا  منظومتنا.  يف 
يف  النمطية  ال�صورة  عن  للتخلي 
والغاز«  النفط  »منظومة  منا�صبة 
اعتبارها  عن  والكف  عدائية،  لغة 
من  وحتويلها  االأزمة  وراء  ال�صبب 
منظور جديد الأ�صا�س بناء »اإقت�صاد 
خالل   من  وذلك  حقيقي«،  نا�صئ 
التو�صع يف ال�صناعات البرتوكيماوية، 
كل  ت�صتويف  اجلزائر  اأن  موؤكدا 

املوؤهالت املتعلقة بذلك، وبالتايل 
ميكن توفري حاجات ال�صوق الوطنية 
الداخلي من خمتلف  الطلب  وتلبية 
اليوم  التي ت�صكل  املنتجات وال�صلع 
جزًء وا�صعا من �صلة وارداتنا. نف�س 
»الو�صط«  حمدث  �صحبه  املقرتح 
التحويلية  ال�صناعات  بعث  على  
واأي�صا  واملنجمية  املعدنية 
هذا  اأن  معتربا  الغذائية،  الزراعية 
فاتورة  تقلي�س  من  �صيمكن  النهج 
الواردات على االأقل بـ 50 يف املئة، 
حقيقي  م�صعى  حتقيق  اإىل  اإ�صافة 
وعقالين وقابل للتج�صيد وهو احلّد 
�صكلها  على  مواردنا  ت�صويق  من 
يف  ت�صويقها  نحو  والتوجه  اخلام، 
�صكل  على  اخلارجية  االأ�صواق 
م�صنعة،  ون�صف  م�صنعة  منتجات 
وذات قيمة م�صافة »عالية القيمة«، 

مع التو�صع يف خلق منا�صب ال�صغل 
اإىل  اجلدد  الوافدين  من  الأجيال 
كله  وهذا  �صنة،  كل  العمل  �صوق 
التكاليف،  بخف�س  يُرفق  اأن  ينبغي 
ومنه التمكن من بناء منظور اإيجابي 

»اإقت�صاد غري  الإقت�صادنا يقوم على 
بدال  النفط«  باأ�صعار  كلية  مرتبط 
الوطنية  اجلماعة  جهد  �صجن  من 
وفواعلها يف �صعار » تنويع االقت�صاد 

خارج املحروقات«. 

مدينة تيبازة 

 ال�صلطات تقر تعديال 
على خمطط املرور

لتفادي االإ�سابة بداء احلمى القالعية بالنعامة 

غلق الأ�صواق الأ�صبوعية 
للموا�صي  ملدة �صهر

الدائرة  جلنة  اأجرتها  طفيفة  تعديالت  دخلت 
تيبازة  ملدينة  اجلديد  املرور  خمطط  على 
حيز التنفيذ بعد موجة انتقادات كانت واجهتها 
هذه  جاءت  و  لوحظ  ح�صبما  �صابق،  وقت  يف 
جلنة  عقدتها  لقاءات  �صل�صلة  بعد  التعديالت 
الذي  املرور  خمطط  باإعداد  املكلفة  الدائرة 
اال�صطياف  مو�صم  خالل  التطبيق  حيز  و�صع 
تقاطع  و  طرق  عدة  فتح  تقرر  حيث  املا�صي 
كانت  بعدما  احلركة  ازدواجية  اأمام  طرقات 
يف اجتاه واحد كانت جمموعة من جتار مدينة 
تيبازة قد �صنت يوم 10 دي�صمرب املا�صي حركة 
احتجاجا  املحالت  غلق  احتجاجية من خالل 
املرور  البلدي مبخطط  املجل�س  على مت�صك 
على اعتبار اأنه )خمطط املرور( اأثر �صلبا على 
ن�صاطهم التجاري. و تق�صي التعديالت اجلديدة 
باعتماد مبداأ ازدواجية الطريق بكل من طريق 
الوالية اإىل غاية فرقة الدرك الوطني و الطريق 
املوؤدي من امل�صمكة الواقعة بامليناء اإىل اأعايل 
مدينة تيبازة و كذا الطريق املوؤدي من املدينة 

الرومانية بو�صط املدينة اإىل احلي ال�صعبي واد 
االجتاه  قاعدة  وفق  ت�صري  كانت  بعدما  مرزوق 

الوحيد.
و اأو�صح وايل تيبازة، حممد بو�صمة، يف ت�رصيح 
اأجل  من  تعمل  الدائرة  جلنة  م�صالح  اأن  �صابق 
االأوىل الإ�صفاء  بالدرجة  انتهاج خمطط يهدف 
اأكرث على حركة املرور خا�صة  مرونة و �صيولة 
خالل ف�صل اال�صطياف و نهاية كل اأ�صبوع اأين 
لل�صيارات  كثريا  توافدا  تيبازة  مدينة  ت�صهد 
كل  لرفع  »تقني«  اللجنة  عمل  اأن  اإىل  م�صريا 
املرور  خمطط  على  امل�صجلة  التحفظات 
ال�صيقة«و  احل�صابات  و  ال�صغوطات  »بعيدا عن 
بني معار�س و م�صاند للتعديالت املدرجة يبقى 
خمطط املرور مبدينة تيبازة مثريا للجدل يف 
جدوى  عن  املواطنني  من  عدد  يت�صاءل  وقت 
دون  اأ�صهر  منذ  ال�صوئية  االإ�صارات  تن�صيب 
وقت مت  اخلدمة يف  حيز  و�صعها  و  ا�صتعمالها 
ال�صارعني  عرب  املمهالت  و�صع  تكثيف  فيه 

الرئي�صني للمدينة.

االأ�صبوعية  االأ�صواق  جميع  غلق  قرار  اتخاذ  مت 
للما�صية املنت�رصة بوالية النعامة ملدة �صهر وذلك 
املوا�صي  اإ�صابة  لتفادي  اجلمعة  اأم�س  من  بدءا 
اأم�س  به  اأفاد  ح�صبما  القالعية،  احلمى  بداء 
يو�صفي.  الفالحية، حممد  ال�صبت مدير امل�صالح 
الوالية،  وايل  اتخذه  الذي  القرار  هذا  وياأتي 
حممد حجار، بناء على تعليمة من  وزارة الفالحة 
اإىل  املوجهة  البحري  وال�صيد  الريفية  والتنمية 
الواجب  التدابري  واملت�صمنة  الوطن  واليات  كافة 
القالعية  للحمى  بوؤر  ظهور  خلفية  على  اتخاذها 
ي�صيب  الذي  ال�صغرية،  املجرتات  طاعون  وداء 
امل�صدر  ذات  اأو�صح  كما  واليات،  بعدة  املوا�صي 
ومي�س هذا االإجراء �صبعة اأ�صواق للموا�صي تتواجد 
و  ال�صفراء  عني  و  م�رصية  و  النعامة  من  بكل 
البيو�س و مكمن بن عمار وعني بن خليل وبلغراد 
و  داخل  املوا�صي  نقل  منع  على  اأي�صا  وي�صتمل 
خارج الوالية اإال برتخي�س م�صبق للذبح يحرر من 
طرف امل�صالح البيطرية ووفقا لنف�س القرار متنع 
كل جتمعات االبقار و االأغنام و املاعز و االإبل عرب 
كافة تراب والية النعامة وكذا ا�صتعمال االأحوا�س 
وبالتزامن  اجلماعية   املراعي  و  املياه  نقاط  و 

بتلقيح  للبيطرة  الوالئية  املفت�صية  قامت  ذلك  مع 
من  خمتلفة  مبناطق  بقر  راأ�س  األف   22 من  اأكرث 
الوالية �صد مر�س احلمى القالعية يف اإطار حملة 
و  الفارط  نوفمرب  �صهر  منذ  امتدت  التي  التلقيح 
القليلة املقبلة وت�صتهدف  االأ�صابيع  تتوا�صل حتى 
الداء  للوقاية من هذا  راأ�س  األف   28 قرابة  تلقيح 
، اإ�صتنادا اإىل نف�س امل�صوؤول. واأ�صار ذات امل�صدر 
على ح�صة  �صتتح�صل  املذكورة  املفت�صية  اأن  اإىل 
للبيطرة  اللقاحات من املخرب اجلهوي  اأخرى من 
تربية  م�صتثمرات  جميع  تغطية  بهدف  لتلم�صان 
روؤو�س االأبقار بالوالية  وللتذكري ، مت خالل االأ�صبوع 

الفارط اإن�صاء جلنة والئية ملتابعة االإجراءات 
املتخذة املتعلقة بت�صجيل نفوق اأعداد من املا�صية 
و  معدي  مر�س  ب�صبب  الوالية  مناطق  من  بعدد 
نتائج  ظهور  مبجرد  طبيعته  حتديد  يجري  الذي 
امل�صدر،  نف�س  اأ�صاف  كما  املخربية،  التحاليل 
وت�صهر هذه اللجنة التي ت�صم خمتلف القطاعات 
املعنية ، على املتابعة الدقيقة للو�صعية ال�صحية 
للرثوة احليوانية بالوالية وتوعية املربني بالتدابري 
اإ�صابة ثروتهم احليوانية  الواجب اتخاذها لتجنب 

بهذه االأمرا�س.   

خالل 11 �سهرا من 2018

اجلزائر ت�صتورد ماقيمته 1,942 مليار دولر من الأدوية
االإجمالية  الفاتورة  �صجلت 
لواردات املواد الغذائية ارتفاعا 
ع�رصة  اإحدى  خالل  طفيفا 
مدفوعة   2018 �صنة  من  �صهرا 
احلبوب  فئة  واردات  بارتفاع  
و  االأبي�س  والدقيق  وال�صميد 
م�صتخل�صات  جمموعة  كذا 
ال�صويا،  وم�صتخرجات  الزيوت 
ح�صبما علمت واأج لدى م�صالح 

اجلمارك اجلزائرية.
االإجمالية  الفاتورة  وبلغت 
لواردات املواد الغذائية ، التي 
من  باملائة   19 حوايل  متثل 
اجلزائرية،   الواردات  تركيبة 
844ر7 مليار دوالر خالل املدة 
نهاية  اإىل  جانفي  من  املمتدة 
767ر7  مقابل    2018 نوفمرب 
مليار دوالر يف نف�س الفرتة من 
 77 قدره  بارتفاع  اأي   ،  2017
 ، )+0،99باملائة(  دوالر  مليون 
الوطني  املركز  بيانات  ح�صب 
املعلومات  ونظام  لالإر�صال 

للجمارك.
و قد ارتفعت  واردات جمموعة 
احلبوب  من  الغذائية  املواد 
االأبي�س  الدقيق  و  ال�صميد  و 
مليار دوالر مقابل    2،844 اإىل 
2،552  مليار دوالر، اأي بارتفاع 
مليون    292 من  اأكرث  بلغ  
بني  ما  )+11،46باملائة(  دوالر 
�صجلت  املقارنةو  مرحلتي 
بدورها فاتورة واردات الزيوت 
ارتفاعا  ال�صويا  وم�صتخرجات 
مقابل  دوالر  مليون  4ر587  اإىل 
اأي  دوالر،  مليون  95ر386 
مليون  44ر200  قدره  بارتفاع 
من  و  باملائة(   51،8+( دوالر 
خم�صة  عرفت  اأخرى،  جهة 
 ( الغذائية  املواد  جمموعات 
ال�صكر  و  م�صتقاته  و  احلليب 
ال�صاي  و  النب  و  ال�صكاكر   و 
اللحوم(  و  اجلافة  البقول  و 
 ، الواردات  لرتكيبة  امل�صكلة 
احلليب  يخ�س  ففيما  تراجعا 

فاتورة  قدرت  م�صتقاته،   و 
دوالر  مليار  ب287ر1  وارداته 
دوالر،  مليار  312ر1  مقابل 
دوالر  مليون  ب25  مرتاجعة 

)-93ر1 باملائة(.
و  ال�صكر  واردات  اأما  و 
ال�صكاكر، تراجعت اإىل 04ر771 
4ر958  مقابل  دوالر  مليون 
بانخفا�س  اأي  دوالر،  مليون 
دوالر)- مليون  34ر187  قدره 
تراجعت   قد  ،و  19،55باملائة( 
اجلافة  البقول  واردات  فاتورة 
دوالر   مليون  7ر300  لتبلغ 
مقابل 21ر376 مليون دوالر اأي 
مليون  52ر75  قدره  بانخفا�س 

دوالر)-20،07 باملائة(.
و عرفت واردات النب و ال�صاي 
حيث  التنازيل  املنحنى  نف�س 
مليون  54ر342  اإىل  تراجعت 
دوالر  مليون   396 مقابل  دوالر 
املقارنة  فرتة  نف�س  خالل 
برتاجع  اأي  الذكر،  �صالفة 
دوالر)- مليون  45ر53  قدره 
وتراجعت  13،5باملائة(  
اللحوم  واردات  بدورها 
دوالر  مليون  ب53ر168  لتقدر 
دوالر،  مليون  52ر181  مقابل 
دوالر  مليون  ب13  مرتاجعة 

وبا�صتثناء  باملائة(   7،16-(
التي  ال�صبع  املجموعات  هذه 
الغذائية  املنتجات  اهم  تعد 
املنتجات  باقي  امل�صتوردة، 
الغذائية مت ا�صتريادها ب54ر1 
اىل  جانفي  من  دوالر  مليار 

غاية 
مقابل  املن�رصم  نوفمرب  نهاية 
نف�س  خالل  دوالر  مليار  60ر1 

املرحلة من 2017. 
الزيوت  واردات  فاتورة  وبلغت 
الغذائية  لل�صناعة  املوجهة 
املجموعة  يف  )املبوبة 
و�صائل  لت�صغيل  املوجهة 
دوالر  مليون  63ر912  االنتاج( 
دوالر،  مليون  28ر813  مقابل 
اي بارتفاع قدره  35ر99  مليون 
دوالر )+22ر12باملائة( و هكذا 
االجمالية  الفاتورة  قدرت 
الزيوت  و  الغذائية  للمنتجات 
املوجهة اىل ال�صناعة الغذائية 
ب 75ر8 مليار دوالر من جانفي 
اىل نهاية نوفمرب 2018  مقابل 
نف�س  خالل  دوالر  مليار  58ر8 

الفرتة من 2017. 
             

واردات االأدوية يف 
ارتفاع م�ستمر 

 
ارتفعت  اأخرى،  جهة  ومن 
خالل  االأدوية   واردات  فاتورة 
االأوىل  ع�رص  االإحدى  االأ�صهر 
مليار   1،942 اىل   2018 من 
مليار   1،723 مقابل  دوالر 
دوالر يف نف�س الفرتة من 2017 
مليون   219 قدره  بارتفاع  اأي 
يذكر  باملائة(  دوالر،)+7ر12 
اأن تنظيم واردات ال�صلع، مبا يف 
ذلك املواد الغذائية، عرف منذ 
بداية ال�صنة اجلارية دخول حيز 
تهدف  جديدة  اآليات  التنفيذ 
التجاري  العجز  من  احلد  اإىل 

وترقية االإنتاج املحلي. 
تعليق  االإطار  هذا  يف  وتقرر 
منتجو   800 من  اأكرث  ا�صترياد 
ذات  تدابري  واإدخال  موؤقتا 
عليها  تن�س  تعريفية  طبيعة 
ل�صنة  املالية  قانون  اأحكام 
2018 ، وذلك من خالل تو�صيع 
قائمة ال�صلع اخلا�صعة ل�رصيبة 
اال�صتهالك الداخلي )تكنولوجيا 
اإىل  واالت�صاالت(  املعلومات 
ن�صبة 30 باملائة ورفع احلقوق 
الغذائية  اجلمركية على املواد 
املالية  قانون  اأدرج  كما 
الر�صم   2018 ل�صنة  التكميلي 

الوقائي االإ�صايف املوؤقت 
ا�صترياد  عمليات  على  يطبق 
بني  قيمته  ترتاوح  الب�صائع، 
�صيتم  200باملائة،  و  30باملائة 
الر�صوم  اإىل  باالإ�صافة  فر�صه 

اجلمركية. 
الوقائي  الر�صم  اأن  يذكر 
يدخل  مل  املوؤقت  االإ�صايف 
اأن  علما  بعد،  التطبيق  حيز 
لهذا  �صتخ�صع  التي  املنتجات 
التي  الن�صب  خمتلف  و  الر�صم 
تخ�صع  اأن  يجب  �صتحت�صب 
الأربع  مقايي�س تتمثل يف قدرة 
ال�صوق  تغطية  ون�صبة  االإنتاج 
الوطنية واأفاق اال�صتثمار و كذا 

اأفاق الت�صدير. 
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واأو�صح ذات امل�صدر خالل ات�صال 
ربطه بالو�صط، باأن قانون املالية 
لل�صنة املقبلة وا�صح جدا يف هذا 
ال�صدد، واحلكومة لن تعيد النظر 
املقبلة  ال�صنة  الدعم  �صيا�صة  يف 
الرئا�صيات،  اأهمها  اأ�صباب  لعدة 
ذلك  يكون  اأن  ي�صتبعد  يف حني مل 
ما بعد 2019 اإذا ما ا�صتمر النزيف 
الكارثي،  النحو  هذا  على  املايل 
�صيما واأن احلكومة اأ�صحت تعتمد 
اعتمادا مبا�رشا على التمويل غري 
اخلزينة  اأنهك  الذي  التقليدي 
العمومية واملواطن الب�صيط الذي 
اأ�صبح يعاين جدا من �صعف القدرة 
النائب  اأما  الأخري.  هو  ال�رشائية 
الربملاين املح�صوب على الحتاد 
م�صعود  والبناء،  العدالة  اأجل  من 
ت�رشيحه  يف  حمل  فقد  عمراوي 
ا�صتمرارية  م�صوؤولية  للو�صط 
الدعم  طريقة  على  العتماد 

لل�صلطة،  التقليدي  الجتماعي 
بال�صجاعة  حتليها  عدم  ب�صبب 
ال�صلبيات  رغم  تغيريه،  اأجل  من 
العديدة التي متيزه، موؤكدا يف ذات 
تتخلى  لن  احلكومة  باأن  ال�صياق 
املواطنني  تدعم  و�صتظل  عنه 
املمنهجة  غري  الطريقة  بهذه 

لأطول  الجتماعي  ال�صلم  ل�رشاء 
مدة ممكنة، تفاديا لأي كارثة قد 

تقع على حد تعبريه.
اخلبري  �صدد  اآخر  �صياق  ويف 
القت�صادية  العلوم  واأ�صتاذ 
�صي  كمال  تلم�صان  بجامعة 
ربطه  ات�صال  يف  حممد 

 2019 �صنة  باأن  بالو�صط، 
ا�صتباقية  مفاجاآت  �صت�صهد 
الدعم،  ب�صيا�صة  مرتبطة 
الدعم  منط   »: اأكد  حيث 
الجتماعي �صيعاد النظر فيه 
يف  الرئا�صية  النتخابات  بعد 
الربيع املقبل«، م�صريا اإىل اأن 
الإبقاء على هذا النمط يهدف 
اإىل احلفاظ على الهدوء قبل 
الرئا�صيات لي�س اإل. ويف �صياق 
القت�صادي  اخلبري  دعا  اأخر 
ات�صال  يف  حداد  حممد 
ال�صلطات  بالو�صط،  ربطه 
اإىل �رشورة العتماد  الو�صية 
حتوي  الكرتونية  بطاقة  على 
اخلا�صة  املعلومات  كل  على 
من  ي�صتفيد  الذي  باملواطن 
هذا  يف  البقاء  لأن  الدعم، 
�صيُ�صعف  التقليدي  النمط 
اأكرث  الوطني  القت�صاد 
من  العديد  ل�صتفاد  نظرا 

املوؤ�ص�صات الأجنبية منه.

اجلزائري  النفط  اأ�صعار  �صهدت 
الـ12  برنت خالل  املنت�صبة ملزيج 
احلالية  ال�صنة  من  الأوىل  الأ�صهر 
كانت  مبا  مقارنة  قيا�صيا  ارتفاعا 
ت�صجيل  مبقابل   ،2017 �صنة  عليه 
ال�صهريني  خالل  رهيب  تراجع 
دولرا   20.60 بلغ  الأخريين 
الدول  خماوف  جدد  للربميل، 
البرتولية يف ال�صوق الدولية، و�صط 

النخفا�س  هذا  با�صتمرار  تنبوؤات 
ال�صنة املقبلة.

النفط اجلزائري  �صعر  وبلغ معدل 
ال�صنة احلالية  خالل 12 �صهرا من 
واحد  للربميل  دولرا   65.49
ال�صعر  عن  دولر   10.49 بفائ�س 
قانون  يف  عليه  املعتمد  املرجعي 
�صعر  و�صجل   ،2018 ل�صنة  املالية 
الربميل من نفط الربنت يف جانفي 

يف  لينخف�س  دولرا   70  2018
ليعود  دولرا،    65.36 اإىل  فيفري 
�صهر  غاية  اإىل  لالرتفاع  بعدها 
الأ�صعار  كانت  حيث   2018 اأكتوبر 
يف  دولرا   70.32 التوايل،  على 
اأفريل،  يف  دولر  و74.27  مار�س 
اأما �صهر ماي فبلغ 76.79 وجوان 
�صجل ب 77.69 ينخف�س بدولرين 
اأوت  اأما   74.63 ليبلغ  جويلية  يف 

دولرا   77.48 �صعره  كان  فقد 
لي�صجل بعد �صهر بعد اأعلى معدل 
منذ  قيا�صي  �صعر  يف  بلغ  حيث  له 
دولرا   80.40 اإىل   2014 منت�صف 
�صعره  بلغ  فقد  اأكتوبر  �صهر  اأما 
79.35 دولرا، لينخف�س بعدها يف 
نوفمرب ودي�صمرب ب 58.80 دولرا 

و58.36 دولرا على التوايل.
 علي عزازقة

كمال  القت�صادي  اخلبري  توقع 
رزيق ا�صتقرار اأ�صعار البرتول عند 
 ،2019 �صنة  يف  للربميل  دولر   60
الجراءات  حزمة  دخول  بعد 
من  املنتجني  بني  عليها  املتفق 
اجتماعهم  يف  وخارجها  اوبك 
بفيينا حيز التنفيذ، لفتا باأن عدة 
الأ�صعار  ارتفاع  �صتمنع  عوامل 
حلدود 70 اأو 80 دولر، على غرار 
والركود  العاملي  الت�صخم  تنبوؤات 
احتمال  اإىل  اإ�صافة  القت�صاد،  يف 

انهيار بع�س البنوك العاملية.
ربطه  ات�صال  يف  رزيق  واأفاد 
ت�صعى  ما  كل  »رغم  باأنه  بالو�صط 
الدول  رفقة  الوبب،  دول  اإليه 
خارج  من  معها  املتفقة  الأخرى 
العتبار  اإعادة  على  املنظمة 
جمهوداتها  فاإن  البرتول،  لأ�صعار 
واأن  خا�صة   نفع،  جتدي  لن 

يف  تخمة  يعرف  حاليا  املعرو�س 
هذه  انهيار  اإىل  اأدى  مما  ال�صوق، 
طفيفا  حت�صنا  متوقعا  الأ�صعار«، 
 60 حدود  اإىل  لت�صل  الأ�صعار  يف 
دخول  عند  وذلك  للربميل،  دولر 
عليها  املتفق  الجراءات  حزمة 
يف اجتماع فيينا �صهر جانفي من 
ترواحت  بعدما  القادمة،  ال�صنة 

حاليا ما بني 52 و55 دولر.
توقعات  باأن  اخلبري  نف�س  واأبرز 
ال�صنة القادمة فيما يخ�س الت�صخم 
العاملي والركود يف القت�صاد، مع 
البنوك  بع�س  انهيار  يف  التوقع 
�صاأنها  من  عوامل  كلها  العاملية، 
اأن توؤثر �صلبيا على الطلب العاملي 
للبرتول، وبالتايل فاإن احلفاظ على 
معجزة  هو  دولر   60 يفوق  �صعر 
حقيقية، كما اأن الرجوع اإىل اأ�صعار 
80/70 دولر �صتكون �صبه م�صتحيل 

بالن�صبة للجزائر، لفتا باأن ال�صعر 
املنا�صب للجزائر هو 95 دولر من 
امليزان  متويل  من  التمكن  اأجل 
املدفوعات  وميزان  التجاري 
بالتايل  و  ح�صبه،  الدولة  وميزانية 
تغطية نفقاتها بدون احلديث على 
من طرف  املقدم  القر�س  اإرجاع 
مردفا  للخزينة،  املركزي  البنك 
اأكرب،  يكون  ال�صعر  »هنا  باأن  يقول 
الأ�صعار  هذه  من  اأقل  �صعر  حتى 
اإىل  تلجاأ  احلكومة  يرتك  �صوف 
التمويل،  اأجل  من  النقود  طبع 
اأي  النعامة،  �صيا�صة  ت�صمى  وهذه 
وجمابهته،  الواقع  من  الهروب 
ل�صنتني  الأزمة  اإرجاء  بالتايل  و 
نف�س  واأو�صح  فقط«.  ثالثة  اأو 
احلكومة  على  ما  باأن  امل�صدر 
هيكلية  باإ�صالحات  القيام  اإل 
لقت�صاد، وبالتايل التطبيق الفعلي 

من  اجلديد  القت�صادي  للنموذج 
الزجاجة،  عنق  من  اخلروج  اأجل 
اإ�صالحات  خالل  من  وذلك 
الرتقيعات  بدل  وحقيقية  عميقة 
اأن  اعتبار  على  حاليا،  املمار�صة 
احتياطي ال�رشف ل يعطي الأمان 
التقدير،  اأق�صى  على  ل�صنتني  اإىل 
وبعدها �صوف تذهب اجلزائر اإىل 
ال�صتدانة اخلارجية، وذلك �صيكون 
الزجاجة  قعر  يف  الوقوع  مبثابة 
الزجاجة  عنق  يف  العلق  ولي�س 
تعبريه، م�صت�صهدا بحال  على حد 
علق  الذي  العيا�صي  املرحوم 
ي�صتطع  ومل  ارتوازي  اأنبوب  يف 
�صعودا  النفق  من  اخلروج  بعدها 
ول نزول، ما يحتم على احلكومة 
�رشورة الإ�صالح يف كل املجالت 

وبدون ا�صتثناء.
 علي عزازقة 

قال اإن قانون املالية ي�ضمن ذلك، حمدادو�ش:

فيما �ضجل تراجعا قيا�ضيا يف ال�ضهريني الأخريين:

توقع انهيار بنوك عاملية وا�ضتقرار البرتول عند 60 دولر، رزيق:

علي عزازقة

من امل�ستبعد تغيري منط الدعم يف 2019

معدل �سعر النفط اجلزائري يف 2018 بلغ 65.49 دوالرا

اجلزائر �ستقع يف قعر الزجاجة ولن تعلق يف عنقها فقط

.      �سي حممد: التغيري �سيكون بعد الرئا�سيات
.      حداد: احلكومة جمربة على اإعادة النظر يف �سيا�سة الدعم

.       عمراوي: اخلوف من الفو�سى �ساهم يف اال�ستمرار

اخلبري القت�ضادي امل�ضري 
اأحمد خزمي للو�ضط:

اأ�سعار النفط �ستنهار اأكرث يف 2019

 يف قرارات اقت�ضادية مفاجئة
 �ضدرت يف الـ2018:

اإعادة النظر يف �سيا�سة الدعم موؤجل 
مع رفع قيمة التحويالت االجتماعية

توقع اخلبري القت�صادي امل�رشي، 
انهيار  ا�صتمرار  خزمي،  اأحمد 
بعد  املقبلة  ال�صنة  النفط  اأ�صعار 
القليلة  الأ�صهر  خالل  تراجعت  اأن 
للربميل،  دولرا   56 اإىل  املا�صية 
ب�صب ال�رشاعات الكثرية املوجودة 
اأكد  حني  يف  العربية،  املنطقة  يف 
التي  الدول  موازانات  عجز  اأن 
تعتمد على النفط كم�صدر رئي�صي 
لكون  عديدة  احتجاجات  �صت�صهد 
عجز ميزانيتها �صيكون حادا ال�صنة 
امل�صدر  ذات  واأو�صح  املقبلة. 
باأن  بالو�صط،  ربطه  ات�صال  يف 
لأ�صعار  املذهل  الرتاجع  هذا 
القوى  موا�صلة  اإىل  راجع  النفط 
الرثوة  ا�صتنزاف  يف  العظمى 
وذلك  العربية،  للبالد  البرتولية 
بعد اأن دخلت ال�صيا�صة الدولية اإىل 
واأدخلتها  العربية  الدول  »اأح�صاء« 
متابعا:«   ، باملنطقة  يف �رشاعات 
اإ�صعال  يف  بالفعل  جنحت  ولقد 
العربية  الدول  بني  النزاعات  فتيل 
بني بع�صها البع�س،  ومتكنت بذلك 

ا  الإيرادات  م�صدر  التحكم  من 
اأ�صبح  للتنمية  توجيهه  من  وبدل 
وهذا  الأنظمة،  عن  للدفاع  ثمن 
مرة  كل  يف  ترامب  اإليه  اأ�صار  ما 
وخا�صة  اخلليج  دول  يخاطب  ملا 

ال�صعودية«.
اخلبري  ا�صتبعد  ال�صياق  ذات  ويف 
فر�صية  امل�رشي  القت�صادي 
النتعا�س،  اإىل  النفط  اأ�صعار  عود 
انهيار  ا�صتمرار  نتوقع  موؤكد:« 
ال�صعار فى 2019 وا�صتمرار العجز 
وارتفاع  الدول  تلك  موازنات  يف 
ارتفاع  نتيجة  الحتجاج  معدلت 
الو�صطى«،  الطبقة  على  الأ�صعار 
متابعا:« ما �صيح�صل هي املرحلة 
املنطقة  لتق�صيم  الأخرية  قبل 
ما  مرحلة  وهى  النعرات  واإثارة 
اجلديد  العاملى  النظام  قبل 
القطب  ال�صني  فيه  �صتولد  الذي 
الرئي�س،  ومت اأوربا مبرحلة انهيار 
املتحدة  الوليات  بعدها  وتاأتى 

الأمريكية.«
علي عزازقة

قرارات  احلالية  ال�صنة  حملت 
قبل  من  مفاجئة  اقت�صادية 
تاأجيل  عمد  ملا  التنفيذي  اجلهاز 
الدعم  �صيا�صة  يف  النظر  اإعادة 
ال�صعوبات  رغم   الجتماعي، 
اجلزائر  حتا�رش  التي  املالية 
منت�صف عام 2014، يف حني  منذ 
التحويالت  قيمة  من  الرفع  مت 
الجتماعية التي بلغت ن�صبتها 0.7 
باملائة، يف خرجة اأخرى قال عنها 
متابعون باأنها مدرو�صة لتجنب اأي 
طارئ ي�صاحب الرئا�صيات املقررة 

يف ربيع 2019.
املالية  قانون  يف  جاء  ما  وح�صب 
عليه  �صادق  الذي   2019 ل�صنة 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
فاإنه  املا�صي،  اخلمي�س  بوتفليقة 
فيما  معتربة  زيادات  اإدراج  مت 
الجتماعية،  التحويالت  يخ�س 
مقارنة ب�صنة 2018، حيث ترجمت 
ن�صبتها ب0.7 باملائة، التي ت�صاوي 
قدرت  بزيادة  دينار،  مليار   1772
ي�صاوي  ما  اأي  دينار،  مليار   12
الداخلي  الناجت  من  باملائة   8.2
دينار  مليار   1760 مبقابل  اخلام، 
احلالية،  لل�صنة  املالية  قانون  يف 
اأنها  على  متابعون  راآها  زيادة 
على  اجلزائر  واأن  �صيما  مدرو�صة 

الرئا�صية  النتخابات  من  مقربة 
م�صريين   ،2019 ربيع  يف  املقررة 
يف ذات ال�صياق اإىل اأن �رشاء ال�صلم 
رغم  �رشوريا  كان  الجتماعي 
بها  متر  التي  املالية  ال�صعوبات 
وهذا   2014 جوان  منذ  اجلزائر 
الأول  الوزير  باعرتاف �رشيح من 
اأحمد اأويحيى يف كل خرجاته عرب 

وليات الوطن.
التي  الأخرى  املفاجاآت  ومن 
قرار   هو  احلايل،  العام  �صهدها 
يف  النظر  اإعادة  بتاأجيل  احلكومة 
للمواطن  املوجهة  الدعم  �صيا�صة 
باأن  اأكدت  التي  الوعود  رغم 
اإعادة النظر فيها اأ�صحت �رشورة 
حتمية، ب�صبب النتقادات العديدة 
يف  عدل  الال  ب�صبب  لها  املوجهة 
خا�صة  املواطنني،  على  توزيعها 
لفئة  ال�صلطة  واأنها موجهة ح�صب 
منها  ي�صتفيد  اجلميع  لكن  معينة، 
واأن  �صيما  باأخرى،  اأو  بطريقة 
الكثري من املوؤ�ص�صات تقتني ال�صكر 
والفرينة  الزيت  وحتى  واحلليب 
واملواد الأ�صا�صية الأخرى بال�صعر 
كبرية  فو�صى  خلق  ما  املدعم، 
املالية  للقدرات  حاد  وا�صتنزاف 

للجزائر يف كل �صنة.
علي عزازقة

ا�ضتبعد النائب الربملاين والقيادي يف حركة جمتمع ال�ضلم نا�ضر حمدادو�ش، فر�ضية تخلي احلكومة 
عن �ضيا�ضة الدعم الجتماعي احلالية يف منت�ضف �ضنة 2019، يف حني �ضدد على اأن اإعادة النظر فيها 

م�ضتقبال موؤكدة نظرا للظروف القت�ضادية واملالية التي حتيط باجلزائر.
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البويرة

انت�شار رهيب لظاهرة 
�شرقة الزيتون

مو�سم  ككل  الأيام  هذه  جديد  من  عادت 
يف  الرعب  لتزرع  الزيتون  �رسقة  ع�سابات 
لولية  ال�رسقية  اجلهة  مواطني  نفو�س 
البويرة , حيث م�س هذا الكابو�س املرعب 
كل مدا�رس بلديات �سحاريج , العجيبة , اأهل 
وايت  واغبالو  وب�سلول  وم�سدالة   , الق�رس 
لعزيز وحيزر , وعلمت يومية » الو�سط » اأن 
الزيتون  غلة  ب�رسقة  تقوم  اجلماعات  هذه 
اإما  املذكورة  املناطق  حقول  م�ستوى  على 
 , بعيدا  لنف�سها  املثمرة  الغ�سان  بقطع 
لإعادة  التي جمعت  الغلة  اأكيا�س  ب�رسقة  اأو 
دج   100 و   80 بني  ما  ترتاوح  مببالغ  بيعها 
ل  الذين  التجار  لبع�س  الواحد  للكيلوغرام 
يعرفون م�سدرها , الأمر الذي �سجع هوؤلء 
واملغامرة  ن�ساطهم  ممار�سة  على  الناهبني 
باحلب  املعباأة  الأكيا�س  عن  للبحث  اأحيانا 
يف م�ستودعات الفالحني , ويف هذا ال�سياق 
عرب الفالحون الذين اإلتقيناهم عن �سخطهم 
اأرقت �سفو  التي  ال�سديد من هذه الظاهرة 
على  باملنا�سبة  النار  فاحتني   , حياتهم 
تو�سع  على  �ساهموا  الذين  التجار  اأ�سباه 
وانت�سار الظاهرة با�ستغاللهم حاجة ال�سباب 
املتمدر�سني  فئة  منهم  خا�سة  للم�رسوف 
الذين يتواجدون يف عطلة مدر�سية , وطالبوا 
اجلهات املعنية التدخل العاجل لوقفهم عند 
العائالت  توا�سل  اأخرى  جهة  .ومن  حدهم 
انطلقت معا�رس  اأين  البويرية عملية اجلني 
امل�سالح  توقعات  و�سط  العمل  يف  الزيتون 
مقارنة  ال�سنة  هذه  الإنتاج  بارتفاع  املعنية 
بال�سنوات الفارطة رغم تاأثر املنتوج مبر�س 
ح�رسة الزيتون يف بع�س املناطق كال�سنام  , 
ولالإ�سارة ت�ستهر ولية البويرة باإنتاج الزيتون 
وتتوفر عن ما يزيد 4 ماليني �سجرة موزعة 
هكتار  األف   34 تفوق  اإجمالية  م�ساحة  على 
من  الأ�سد  ح�سة  ال�رسقية  املنطقة  وتاأخذ 

هذه الرثوة .
اأح�سن مرزوق

اأمن والية جيجل 

 حجز 02 كلغ 
من املخدرات 

ال�رسطة  م�سلحة  اإىل  وردت  معلومات  على   يناء 
الق�سائية باأمن ولية جيجل مفادها حيازة  �سخ�س 
العدالة  لدى  حاليا  مطلوب  و  ق�سائيا  م�سبوق 
اإقامته,  مبكان  خمباأة  املخدرات  من  كمية  على 
�سادر عن  املنزل  بتفتي�س  اإذن  على  وبناء  عليه  و 
ال�سيد وكيل اجلمهورية  مت توقيف املعني بالأمر 
مع  م�سكنه   بداخل  �سنة   33 العمر  من  البالغ  و 
من  وكمية  )�سيف(  اأبي�س  �سالح  بحوزته  �سبط 
املخدرات  قدر وزنها بـ245 غرام, بالإ�سافة اإىل 
كمية معتربة من امل�رسوبات الكحولية من خمتلف 
الأنواع و الأحجام, قدرت بـ3012 وحدة, التحقيق 
مع امل�ستبه فيه ك�سف عن تورط �سخ�سني اآخرين 
يبلغان من العمر 34 و 38 �سنة حيث مت توقيفهما 
على  بداخلها  عرث   اأين  مركبتهما,  منت  على 
الكمية  بذلك  لتفوق  املخدرات,  من  اأخرى  كمية 
الإجمالية املحجوزة اأكرث من 02 كلغ, بعد ا�ستكمال 
قدموا  املوقوفني,  �سد  القانونية  الإجراءات  كل 
ق�سية  لأجل  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
للمخدرات  البيع  ق�سد  النقل  و  ال�رساء  احل�سول, 
ال�سنف  من  �سالح  حيازة  م�رسوعة,  غري  بطريقة 
ال�ساد�س »�سيف« دون مربر �رسعي, احليازة ق�سد 
البيع للم�رسوبات الكحولية بدون رخ�سة, اأين �سدر 
يف حق اثنني منهم اأمر اإيداع احلب�س, فيما مت و�سع 

ال�سخ�س الثالث حتت الرقابة  الق�سائية . 
ر�سيد هزيل

اأ�سعار  ارتفاع  بولنوار,  الطاهر  توقع, 
احتفالت  خالل  البي�ساء  اللحوم 
جانفي  �سهر  وبداية  ال�سنة  نهاية 
مبعدل 50 دج  للكلغ الواحد, ب�سبب 
زيادة الطلب عليها مقارنة مبا هي 
حني  يف  الراهن,  الوقت  يف  عليه 
�سدد على انخفا�س اأ�سعار اخل�رس 
مبعدل  دي�سمرب  �سهر  يف  والفواكه 
للكلغ مبا كانت عليه خالل  30 دج 

ال�سهريني الأخريين.
التجار  جمعية  رئي�س  واأو�سح 
واحلرفيني اجلزائريني, يف ات�سال 
ربطه بالو�سط يوم اأم�س, اأن اأ�سعار 
ا�ستقرارا  عرفت  البي�ساء  اللحوم 
كبريا خالل ال�سهر الأخري بعد اأن 
للكلغ  دج   300 يف  �سعرها  ا�ستقر 

الواحد, بعد اأن فاقت 400 دج يف 
لنا  بالن�سبة  م�سريا:«  �سابق,  وقت 
فهو  جدا,  منا�سب  دج   300 �سعر 
حتى  ي�رس  ول  املربني  ي�رس  ل 
نتوقع  لكن  امل�ستهلكني«, متابعا:« 
اأن يرتفع �سعر الكلغ الواحد ب50 
املقبلة,  اليوم  ال14  خالل  دج 
ب�سبب ت�سادف منا�سبتني يف �سهر 
يف  �سك  بدون  �ستت�سببان  جانفي, 
نظرا  البي�ساء,  اللحوم  �سعر  رفع 
وفيما  عليها«,  املتزايد  للطلب 
فاأكد  احلمراء,  اللحوم  يخ�س 
اإذا  م�ستقرة  باأنها  ذته  امل�سدر 
 ,1500 اإىل  دج   1400 بني  ترتاوح 
هذا  لكن  قائال:«  ا�ستطرد  لكنه 
قرار  ب�سبب  ي�ستمر  لن  ال�ستقرار 
بغلق  القا�سي  الفالحة  وزارة 
اأ�سهر   6 ملدة  املوا�سي  اأ�سواق 
الذي  وهذا  الطاعون,  ب�سبب 

�سيوؤثر ب�سكل با�رس على الأ�سعار«, 
ال�سلطات  نف�سه  الوقت  يف  داعيا 
لأ�سواق  جزئي  غلق  اإىل  الو�سية 
الأ�سعار  لتذبب  تفاديا  املوا�سي 

ح�سبه«.
الطاهر  تطرق  اأخر  �سياق  ويف 
اخل�رس  اأ�سعار  اإىل  بولنوار 
اأ�سعارها  اأن  اأبرز  اأين  والفواكه, 
و�ستظل  منخف�سة  �ستكون 
النقطة:«  هذه  مو�سحا  م�ستقرة, 
عرفت  والفواكه  اخل�رس  اأ�سعار 
للكلغ  دج   30 مبعدل  انخفا�سا 
احلايل,  دي�سمرب  �سهر  يف  الواحد 
لكون  به,  ننوه  اأن  اأمر يجب  وهذا 

الأخريين  ال�سهريني  يف  الأ�سعار 
واأبرز  قيا�سيا«,  ارتفاعا  �سهدت 
اأ�سعار  تذبذب  تفا�سيل  حمدثنا 
اأفاد:«  ملا  والفواكه  اخل�رس 
قائما  �سيظل  الأ�سعار  تذبذب 
منها  يعاين  التي  امل�ساكل  ب�سبب 
نق�س  تتقدمهم,  والتي  املزارع 
البال�ستيكية«,  البيوت  يف  الزراعة 
متابعا:« يجب اأن يعلم الراأي العام 
باأن اجلزائر هي البلد الوحيد الذي 
الإنتاج,  زيادة  من  الفالح  فيه  يتخوف 
بدون  له  �سيعود  الذي  الفائ�س  بحجة 
يف  الكبري  للنق�س  نظرا  فائدة,  اأي 

وحدات التحويل الغذائي«.

علي عزازقة

بولية  البيطرية  امل�سالح  �سجلت 
راأ�س   32 نفوق  بلعبا�س  �سيدجي 
ما�سية على م�ستوى بلدية تيغاليمت 
40 كلم جنوب ولية �سيدي بلعبا�س 
للولية  البيطري  املفت�س  ,وح�سب 
�سماع  ولدى  فاإنه  �سيايف  قا�سي 
املكان  عني  اإىل  التنقل  مت  اخلرب 
,اأين  املخت�سة  اجلهات  طرف  من 
من  ملربني  توجيهات  تقدمي  مت 
خارج  ما�سيتهم  خروج  عدم  اأجل 
تكون  خماطر  لأي  تفاديا  احلظرية 
عواقبها وخيمة, وعدم �رساء قطيع 

ال�سياق  هذا  يف  مت  ,حيث  جديد 
واإر�سالها  الدم  من  عينات  اقتطاع 
اإىل املخرب اجلهوي بتلم�سان للتاأكد 
القرار  من  �ساعات  بعد  ذك  ,وجاء 
�سيدي  ولية  وايل  اأ�سدره  الذي 
بلعبا�س  والذي يت�سمن الإجراءات 
القالعية  الوقائية ملكافحة احلمى 
ال�سغرية  املجرتات  وطاعون 
�سيتم  ,حيث  الولية  تراب  داخل 
الأ�سواق  كافة  غلق  ال�سياق  هذا  يف 
ويتعلق  الأ�سبوعية ملدة �سهر كامل 
,اإذ وبغية �سمان  الأمر ب09 مواقع 

ال�سري احل�سن لإجراءات الوقاية التي 
البيطرية  امل�سالح  عليها  ت�رسف 
القرار  ,ت�سمن  للولية  والرقابية 
ح�رس اأي جتمع للحيوانات املتمثلة 
عرب  واملاعز  والغنم  الأبقار  يف 
نقل  منع  عن  ,ناهيك  الولية  تراب 
هذا ال�سنف من احليوانات من واإىل 
,اإذ وح�سب ن�س قرار  الولية  اإقليم 
الوايل فاإنه يتوجب احل�سول م�سبقا 
على �سهادة ال�سالمة البيطرية لنقل 
التي  الولية  تراب  داخل  املوا�سي 
ت�سدرها امل�سالح املخت�سة التابعة 

للمديرية الولئية للم�سالح الفالحية 
جملة  على  ذاته  القرار  اأ�سار  ,كما 
من الإجراءات ال�رسورية والإلزامية 
الآليات  خمتلف  اإىل  تهدف  التي 
ت�سهر  التي  والوقائية  التحفظية 
وامل�سالح  الهيئات  تطبيقها  على 
املعنية  وقد ت�سبب نفوق الع�رسات 
م�ستوى  على  املا�سية  روؤو�س  من 
ال�ساحية اجلنوبية يف قلق  املوالني 
الذين  يعي�سون يف حرية من اأمرهم 

من جراء انت�سار هذا الداء .
�ص.�سهيب

يف ح�سيلتها ال�سنوية لعام 2018 م�سالح 
ق�سية   600 حت�سي  غليزان  ولية  امن 
تتعلق باملخدرات اأين متكنت امل�سالح 
من  كلغ   122 قرابة  حجز  من  الأمنية 
الكيف املعالج واأكرث من 12100 قر�س 
 781 توقيف  خاللها  من  مت  مهلو�س 
متهما اأودع منهم 481 احلب�س وا�ستفاد 
املبا�رس  ال�ستدعاء  من  الباقون 
وح�سب احل�سيلة ال�سنوية التي ك�سفت 
ان  الولية  امن  مديرية  م�سالح  عنها 
م�ساحلها عاجلت: 3835 ق�سّية مت على 
واإيداع  �سخ�س,   3771 توقيف  اإثرها 
1141 �سخ�س احلب�س ومن بني الق�سايا 
التي عاجلتها ذات امل�سالح اىل  جانب 
ق�سايا املخدرات , ق�سايا التهريب يف 
�سق تهريب و�رسقة ال�سيارات فقد متت 
بناءا على �سكاوى  معاجلة 09 ق�سايا  

ب�رسقة  تتعلق  املواطنني  من  لعدد 
العتداء  بعد  منها  واحدة  املركبات 
منها  ا�سرتجاع  مت  اأين  �سائقها  على 
اأ�سخا�س  , توقيف )13(  )05( مركبات 
اجلهات  اأمام  قدموا   , متورطني 
احلب�س   )05( منهم  اأودع   , الق�سائية 
امل�سلحة  متكنت  ال�سياق  نف�س  يف   ,
بحث  حمل  مركبة   )19( ا�سرتجاع  من 
مركبات   08( الخت�سا�س  اإقليم  خارج 
مكافحة  ف�سيلة  قبل  من  م�سرتجعة 
مركبات    )09( ال�سيارات,  تهريب 
الآيل  بالقارئ  بال�ستعانة   م�سرتجعة 
)01( مركبة م�سرتجعة من قبل عنا�رس 
داود  بن  اخلارجي  احل�رسي  امن 
املتنقلة  الفرقة  قبل  و)01( مركبة من 
يف  اأما  غليزان(  الق�سائية  لل�رسطة 
حماربة  و  والتهريب  امل�ساربة  �سق 

الوطني,  بالقت�ساد  امل�سا�س  ظاهرة 
بن�سبة  اأي  الق�سايا  جميع  معاجلة  مت 
اجناز بـ:100 %, كل الق�سايا تتمثل يف 
التجاري  ال�سجل  انعدام   ( امل�ساربة 
حيث  التهريب...الخ(,  الفوترة,  عدم 
بـ  للمحجوزات  املالية  القيمة  قدرت 
كالآتي:   هي  و  دج   1.253.644.55
وحدة.   47160 كحولية:  م�رسوبات 
املن�سوق   ( التبغ  علبة.  �سجائر: 2564 
– املم�سوغ( 122.3 كلغ. مادة ال�سمة 
كلغ.   37.800 و  قنطار   42 التبغ  و 
يف  اما   , وحدة   288000 املفرقعات 
جمال اجلرائم الإلكرتونية  التي باتت 
تنغ�س   احلياة اليومية للمواطن �سجلت 
اجلرائم  مكافحة  بفرقة  امل�سلحة 
و  الإعالم  بتكنولوجيات  املتعلقة 
الت�سال, )61( ق�سية, حلت منها )35( 

تورط فيها )36( �سخ�س اأودع منهم )03( 
تتمثل  الق�سايا  هذه  اأغلب  و  احلب�س, 
يف الت�سهري, التهديد و البتزاز قر�سنة 
بيان  وا�ساف  اللكرتونية.  احل�سابات 
عمليات  ان  والت�سال  العالم  خلية 
ال�رسطة املنجزة خالل �سنة 2018 اما 
عن ن�ساطات مكتب حماية ال�سخا�س 
امل�سلحة  ا�ستقبلت  فقد    104 اله�سة 
 )115( امل�ست�سعفة  الفئة  حلماية 
مكاملة, منها )70( تتعلق ببالغات عن 
الختفاء و الهروب من املنزل العائلي, 
اأين تدخلت عنا�رس امل�سلحة بالبحث 
عن الق�رس و اإعادتهم اإىل ذويهم, منها 
اأخرى  ببالغات  تتعلق  مكاملة   )45(
حوادث  عن  التبليغ  املثال  �سبيل  على 

املرور.
 غليزان:�ص  احلاج 

املوالون يف حرية ب�سيدي بلعبا�ص

غليزان

نفوق 32 راأ�س ما�شية يف بلدية تيغاليمت 

الأمن يحجز قنطار و25 كلغ من الكيف خالل عام 2018

خالل الـ14 اليوم املقبلة، الطاهر بولنوار يوؤكد:

اأ�شعار اللحوم البي�شاء 

�شت�شهد ارتفاعا ب50 دج
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•        اأ�سعار اخل�سر والفواكه 
انخف�ست ب30 دج هذا ال�سهر

املوا�سي اأ�سواق  غلق  "•        قرار 
 �سيوؤثر على االأ�سعار
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املوؤ�س�سة  تتجه لالإفال�س ب�سبب و�سعيتها املالية املعقدة

وايل ورقلة يتدخل وينقذ عمال �سركة pasp من قرار تع�سفي 
عرفت ق�سية ت�سريح جمموعة كبرية من عمال ال�سركة الأجنبية » با�سب » بحا�سي م�سعود ، تطورات جديدة بعد تدخل وايل ورقلة عبد القادر جالوي لإبطال 
مفعول  القرار التع�سفي الذي اأ�سدرته املوؤ�س�سة ، وقالت م�سادر مطلعة اأن جهود الوايل اأثمرت تراجع هذه الأخرية عن خطوتها وقامت ب�سحب الق�سية من اأروقة 

العدالة . اأفادت م�سادر مطلعة ليومية »الو�سط » اأن ال�سركة الأجنبية املختلطة » با�سب » قد تراجعت عن قرار ت�سريح عدد كبري من العمال اجلزائريني من العمل 
مع نهاية ال�سهر اجلاري وهو تاريخ نهاية عقودهم ، وجاء هذا القرار  عقب تدخل وايل الولية عبد القادر جالوي ب�سفته امل�سوؤول الأول على الهيئة التنفيذية  

الذي طالب اإدارة املوؤ�س�سة بالعدول عن القرار املذكور الذي من �ساأنه ت�سريد عائالت بكاملها .

ملف من اإعداد :اأحمد باحلاج 

قد  املت�رضرون  العمال  وكان 
وقفة  املا�ضي  الأ�ضبوع  نظموا 
ال�رضكة  مقر  اأمام  احتجاجية 
وثبتوا  مداخلها  بغلق  وقاموا 
�ضعارات منددة باحلقرة والتع�ضف 
يف  املوؤ�ض�ضة  هذه  متار�ضه  الذي 
رف�ضت  الذي  الوقت  يف   ، حقهم 
اجلهود  كل  ال�رضكة  اإدارة  فيه 
وامل�ضاعي املبذولة من قبل الفرع 
الأو�ضاط  من  عدد  وكذا  النقابي 
املدين  املجتمع  يف  النا�ضطة 
املوؤ�ض�ضة  مطالبة  اإىل  الرامية 
ت�رضيح  قرار  عن  بالعدول  ذاتها 
العمال اجلزائريني الذين ي�ضتكون 
من م�ضايقات الإدارة وما يرافقها 
منها  م�ضوؤولة  غري  ت�رضفات  من 
العمال  بحقوق  العرتاف  عدم 

التي يقرها القانون اجلزائري .

الوايل يت�سدى خلطوة 
ال�سركة والعمال 

يتنف�سون ال�سعداء   

قالت ذات امل�ضادر املطلعة على 
امللف اأن تدخل الوايل عبد القادر 
�ضكوى  على  بناء  جاء  جالوي 
اإىل  دفعه  الأخري مما  تلقاها هذا 
هذه  لإجها�ض  �رضيعا  التدخل 
العمال  اخلطوة املجحفة يف حق 
امل�ضادر  واأ�ضافت   ، اجلزائريني 
بورقلة  الأول  الرجل  اأن  ذاتها 
املركزية  بالعا�ضمة  املعروفة 
من  طلب  قد   ال�رضقي  للجنوب 
املوؤ�ض�ضة �ضحب الدعوة الق�ضائية 
التي رفعت �ضد العمال املحتجني 
ا�ضتجابت  حيث   ، القرار  على 
ال�رضكة لطلب الوايل و�ضط ارتياح 
 ، اجلزائريني  العمال  لدى  كبري 
العمال  اأن  امل�ضادر  نف�ض  واأكدت 
الت�رضيح  بقرار  اإخطارهم  ومنذ 
والهلع  القلق  من  حالة  يف  دخلوا 
اأن   علمنا  اإذا  خا�ضة  الكبريين 

من  اأكرث  لوحت  الأجنبية  ال�رضكة 
مرة باتخاذ القرار.

وقال عدد من العمال اأنهم يرتقبون 
من  الق�ضية  هذه  يف  نهائيا  حال 
والعودة  عقودهم  جتديد  خالل 
هوؤلء  واتهم   ، منا�ضبهم  اإىل 
بالدو�ض  ال�رضكة  اإدارة  باملقابل 
العرتاف  وعدم  حقوقهم  على 
التي  املهنية  املطالب  ببع�ض 
اإدارة  م�ضريين   ، الد�ضتور  يكفلها 
عن  اأذانها  ت�ضم  الأخرية  هذه 
ل�ضنوات  ظلوا  عمالية  حقوق 
تبادر  ومل  منها  حمرومني  طويلة 
اإىل تلبيتها رغم الوعود  املوؤ�ض�ضة 
دون  لكن  للعمال  منحتها  التي 
جدوى ، الأمر الذي  ا�ضطرهم يف 
اأكرث من مرة ، الدخول يف وقفات 
 ، ال�رضكة  مقر  اأمام  احتجاجية 
يف  واأمال  القائم  بالواقع  تنديدا 
العليا حيال  ال�ضلطات  اأنظار  لفت 
ما تعي�ضه املوؤ�ض�ضة من اإخفاقات 
يف   ، باملزرية  تو�ضف  وظروف 
يف  الإدارة  فيه  تتعنت  الوقت 
التكفل بالن�ضغالت املطروحة . 

العمال يطمحون اإىل 
اإدماجهم يف �سركة 

خدمات الآبار

ولأن �رضكة با�ضب موؤ�ض�ضة �رضاكة 
وموؤ�ض�ضة  الآبار  خدمات  بني 
الأخرية  هذه  اأن  غري  اأمريكية 
باملائة   60 ن�ضبته  ما  متلك 
الن�ضبة  تقدر  بينما  الأ�ضهم  من 
لل�رضيك  باملائة   40 املتبقية 
ال�رضيك  اأن  ومبا   ، اجلزائري 
الأجنبي يحوز على الن�ضبة الكبرية 
من الأ�ضهم فاإن �ضالحيات الت�ضيري 
يحتكرها ، الأمر ظل يوؤرق العمال 
يعي�ضون على  اجلزائريني وجعلهم 
وقع املخاوف من انتهاء عقودهم 
واإحالتهم على البطالة لذلك نا�ضل 
مرة  من  اأكرث  يف  ونا�ضدوا  العمال 
باإدماجهم  اجلزائري  ال�رضيك 
املجهول  امل�ضتقبل  من  للتخل�ض 

الذي ينتظرهم يف هذه املوؤ�ض�ضة 
.

يف  العمال  من  عدد  وقال 
اأنهم   ، لهم  متفرقة  ت�رضيحات 
بكل  وقاموا  الأبواب  كل  طرقوا 
قرار  افتكاك  اأجل  من  امل�ضاعي 
الوطنية  ال�رضكة  يف  لإدماجهم 
بـ  املعروفة  الآبار  خلدمات 
ensp، موؤكدين اأنهم تلقوا وعودا 
من طرف هذه الخرية ونقابتها ، 
اإل اأن الأمور ظلت على حالها وهو 
ما اأدخل الياأ�ض يف نفو�ضهم يف ظل 
املتاعب وامل�ضايقات التي يلقونها 
وم�ضيريها  الأجنبية  ال�رضكة  من 
كل  قولهم  حد  على  جتاوزا  الذي 
يحرتموا  ومل  احلمراء  اخلطوط 
املنظمة  اجلزائرية   القوانني 
املتحدثني  نف�ض  واعترب   ، للعمل 
اأن  معنا  حديثهم  معر�ض  يف 
العمال اجلزائريني م�ضتعبدون من 
اآن  واأنه  طرف م�ضوؤويل املوؤ�ض�ضة 
الأوان لنف�ض الغبار عن الرتاكمات 
احلا�ضلة وو�ضع حد ملعاناة العمال 
وتفاقمت  طويال  عمرت  التي 
غري  الت�رضفات  من  الكثري  معها 

اأجانب  مل�ضوؤولني  امل�ضوؤولة 
على  احلقرة  اأ�ضاليب  كل  مار�ضوا 
مبالني  غري  اجلزائريني  العمال 
لقانون  املنظمة  باتفاقيات 

ال�ضغل.

مطالب بالتحقيق يف 
اأو�ساع العمال ب�سركة » 

با�سب »

نا�ضد العمال اجلزائريني العاملني 
ت�رضيح  يف   « با�ضب   « �رضكة  يف 
اجلهات  »الو�ضط«  يومية  مع  لهم 
العمل  مفت�ضية  يف  ممثلة  الو�ضية 
العاجل من خالل برجمة  التدخل 
الظروف  على  للوقوف  زيارات 
والتي  يعي�ضونها  التي  املزرية 
التع�ضفية  املمار�ضات  ترتجمها 
وعدم احرتام الت�رضيع املعمول به 
، ف�ضال عن جتاوزات اأخرى تتعلق 
والتي  املهنية  احلقوق  به�ضم 
حتقيقها  ال�رضكة  اإدارة  رف�ضت 
امل�ضتكون  ذات   واأكد   ، للعمال 
امل�ضتور  ك�ضف  من  بد  ل  اأنه 
داخل هذه املوؤ�ض�ضة التي متار�ض 
العمال  على  الت�ضييق  اإدارتها 
اأب�ضط الأمور التي  وحرمانهم من 
يقرها ت�رضيع العمل ، ودعا نف�ض 
املتحدثني م�ضوؤويل خدمات الآبار 
اإىل و�ضعيتهم  اللتفات  ، ب�رضورة 
من  وانت�ضالهم  والغام�ضة  ال�ضعبة 
يتجهون  الذي  املجهول  امل�ضري 
ال�ضعب  املايل  الو�ضع  ب�ضبب  اإليه 

الذي تتخبط ال�رضكة الأجنبية .

هذه هي مطالب العمال 
امله�سومة 

الأجنبية قد  ال�رضكة  العمال  وكان 
را�ضلوا يف ال�ضابق امل�ضالح املعنية  
واجلهات الو�ضية لإبالغهم بالواقع 
املزري الذي حرمهم من خمتلف 

العمال لئحة  وجه  كما   ، احلقوق 
ملطالبتها  ال�رضكة  لإدارة  مطالب 
اجلزائري  العمل  بقانون  باللتزام 
كل  اأن  اإل   ، مبطالبهم  والكتفل 

امل�ضاعي باءت بالف�ضل .
وتتخل�ض مطالب العمال يف رف�ض 
للموؤ�ض�ضة  الهيكلة  اإعادة  م�رضوع 
املقرتح من طرف الإدارة خا�ضة 
مبكت�ضبات  املتعلق  �ضطره  يف 
العمل  اتفاقية  املدونة يف  العمال 
العمال  ت�رضيح  م�ضاألة  ل�ضيما 
يعترب  حيث   ، العمل  نظام  وتغيري 
اأ�ضبحت  الق�ضية  هذه  اأن  العمال 
غري  ومن  للعمال  هاج�ضا  ت�ضكل 
املر�ضوم  اإىل  الحتكام  امل�ضتبعد 
املنظم   09 ـ   94 رقم  الت�رضيعي 

حلقوق العمل .
التي  مطالب  لئحة  ت�ضمنت  كما 
ح�ضب  بامل�رضوعة  و�ضفوها 
تطبيق  وجوب   �رضورة   ، قولهم 
جمل�ض  ملح�رض  اخلام�ض  القرار 
الإدارة املنعقد بتاريخ 16 نوفمرب 
عقود  بتحويل  املتعلق   2017
عقود  اإىل  املدة  املحددة  العمال 
�ضلفا  عليها  املتفق  املعايري  وفق 
عن  ف�ضال   ، والإدارة  النقابة  بني 
متكني العمال الذين ل تتوفر فيهم 
للح�ضول على عقد غري  ال�رضوط 
لثالث  عقود  من   ، املدة  حمدد 
مع  ال�ضغل  بعقد  عمال  �ضنوات 
�ضوناطراك ، بالإ�ضافة اإىل متكني 
يف  ال�ضنوية  الرتقية  من  العمال 
باملائة   03 بـ  املقدرة  الرواتب 
يف  عليه  من�ضو�ض  هو  مثلما 
الرواتب  لنظام  اجلماعي  التفاق 

�ضنة 2014 باأثر رجعي.

املوؤ�س�سة تتجه نحو 
الإفال�س والعمال 

اجلزائريني اخلا�سر 
الأكرب

ليومية  موثوقة  م�ضادر  قالت 
»الو�ضط اجلزائرية » ، اأن موؤ�ض�ضة 
اإىل  رويدا  رويدا  تتجه   « با�ضب   «
نتيجة حتمية هي الإفال�ض ب�ضبب 
و�ضعتها املادية  املعقدة وف�ضلها 
من  متكنها  ب�ضفقات  الظفر  يف 
حتقيق توازن مايل مريح يجعها يف 
مناأى عن اأي خماوف وتهديدات ، 
اأن  اإىل  املتاحة  وت�ضري املعطيات 
كبرية  اأرباحا  حتقق  مل  املوؤ�ض�ضة 
الأمر   ، الأخرية  ال�ضنوات  يف 
و�ضعيتها  على  �ضلبا  انعك�ض  الذي 
، وطرح واقع احلال بهذه ال�رضكة 
م�ضتقبل  حول  ا�ضتفهامات  عدة 
ال�رضيك  واأن  الأخرية خا�ضة  هذه 
باهظة  خ�ضائر  تكبد  اجلزائري 
الذي  املتدهور  الو�ضع  ب�ضبب 

يعرفه ن�ضاط املوؤ�ض�ضة .
الوا�ضح  غري  امل�ضتقبل  ومع 
املنا�ضدات  كرثت   ، ال�رضكة  لهذه 
والعرائ�ض  وال�ضكاوى  واملطالب 
للم�ضوؤولني  املوجهة  الحتجاجية 
اأو  املركزيني  �ضواء  اجلزائريني 
�رضورة  اإىل  الداعية   ، املحليني  
ال�رضكة  لإنقاذ  العاجل  التدخل 
الأجنبي  ال�رضيك  مع  حل  واإيجاد 
وحتويل  اأ�ضهمه  �رضاء  طريق  عن 
على  وطنية  �رضكة  اإىل  املوؤ�ض�ضة 
 ، �ضوناطراك  فروع  باقي  غرار 
�رضكة  ق�ضية   يف  متحدثون  واأكد 
» با�ضب » اأن ما تعانيه املوؤ�ض�ضة 
لن   ، اأو�ضاعها  اإليه  توؤول  قد  وما 
�ضوى  الأكرب  فيه  اخلا�رض  يكون 
العمال  ومعه  اجلزائري  ال�رضيك 
الذين �ضيجدون اأنف�ضهم يف ال�ضارع 
يف حال ظلت الأو�ضاع على حالها 
دون التدخل واإيجاد حلول جذرية 
للمع�ضلة ، خا�ضة واأن عدد العمال 
وهو  كبرية  اأعدادهم  اجلزائريني 
قلقا  ت�ضكل  الق�ضية  يجعل  ما 
يف  �ضنوات  ق�ضوا  لعمال  حقيقيا 

هذه املوؤ�ض�ضة . 



وهذا يف  الذروة،  اأوقات  خا�صة يف 
التي متيز  اليومية  الفو�صى  جو من 
والناقلني  امل�صافرين  بني  العالقة 
هذا  اأهمية  ورغم  �صواء  حد  على 
ثالث  بني  يربط  الذي  املحور 
مواقف  م�صتعملي  اأن  اإال  بلديات، 
تادمايت  خدة  بن  دراع  بلدية 
العودة  على  يجربهم  ما  وهو 
وزو  بتيزي  النهائية  املحطة  اىل 
تعد  ال  حني  يف  مقا�صدهم،  لبلوغ 
�صابقتها،  من  اأف�صل  القار  مواقف 
داخل  والتزاحم  االكتظاظ  كون 
يف  الغالبة  ال�صمة  هو  احلافالت 
وقفت  ما  وهو  االأحوال،  اح�صن 
"عليه الو�صط "يف امليدان ويف هذا 
بع�ض �صكان هراوة،  االإطار، يقرتح 
دراع  منطقة  يربط   فرعيا  خطا 
مثلما  بالناقلني  ي�رض  ال  خدة  بن 
ترمتني  وزو  تيزي  خط  �صاأن  هو 

غري  النقل،  ظروف  حت�صني  ق�صد 
اأن  يرون  امل�صافرين  من  عددا  اأن 
ال  امل�صكل  لهذا  الرئي�صي  ال�صبب 
يكمن يف نق�ض احلافالت واإمنا يف 
بعدم  الناقلني،  لدى  التنظيم  نق�ض 

حتقيق التوازن يف توزيع احلافالت 
�صباحي  انطالق  باأول  يتعلق  فيما 
وزو   نيزي  حمطتي   م�صتوى  على 
التي تت�صم بالنق�ض الفادح، يف حني 
يف�صل اأغلبهم حمطة القار القدمية، 

ت�صبعها،وهو  اىل  يوؤدي  الذي  واالأمر 
االن�صغال الذي يبقى مطروحا خا�صة 
واقرتاب  الدرا�صي  الن�صاط  عودة  مع 
مو�صم ال�صتاء الذي ي�صهد حركة كبرية 

على طول هذا اخلط .

تتزايد يوميا معاناة امل�سافرين على م�ستوى اخلط الرابط بني تيزي وزو و دراع بن خدة 
نتيجة لعجز الناقلني عن ا�ستيعاب العدد الهائل من �سكان البلديات حيث ي�سطر اأغلبهم 

لالنتظار ملدة طويلة اأو التدافع للظفر بالأماكن ال�ساغرة يف كل موقف.

تيزي وزو

ح- كرمي

�سوء تنظيم الناقلني 
يربك تنقل املواطنني 

تيزي وزو

�سيدي بلعبا�س

 خطوة اإ�ستباقية ملواجهة احلمى القالعية وطاعون املجرتات

خن�سلة

�سرطة العمران و حماية البيئة بالعا�سمة

الق�ساء على اأكرث من 300 مفرغة ع�سوائية 

الدري�سية باجللفة 

�سوء تنظيم الناقلني يربك تنقل املواطنني 

غلق 09 مواقع لبيع املوا�سي عرب الأ�سواق الأ�سبوعية  

حجز 6550 علبة 
�سجائر اأجنبية مهّربة 

اإح�ساء اأزيد من 2000 بناء 
بدون رخ�سة خالل �سنة 2018

حجز  اأزيد من 380 كيلوغرام 
من اللحوم البي�ساء 

الوالئي  االأمن  م�صالح  حجزت 
مداهمة  عمليات  خالل  بخن�صلة 
مبختلف امل�صاحات العمومية واأماكن 
بالو�صط  االنحراف  بوؤر  و  التجمعات 
من  علبة   6550 يناهز  ما  احل�رضي 
ال�صجائر االأجنبية املهّربة وكذا 7430 
باالإ�صافة  املقلدة  ال�صّمة  من  وحدة 
و  املعالج  الكيف  من  غرام   120 اإىل 
اليوم  علم  ح�صبما  بي�صاء،  اأ�صحلة   3
لدى  باالإعالم  املكلف  لدى   اجلمعة 
وك�صف  خن�صلة  والية  اأمن  م�صالح 
هذه  اأن  براهامي  خالد  ال�صابط 
العملية التي و�صفها ب''النوعية'' التي 
قامت بها امل�صلحة الوالئية لل�رضطة 
الق�صائية وكذا فرقة البحث والتدخل، 
تقوم  التي  العمليات  اإطار  يف  جاءت 
احتفاالت  ''لتاأمني  امل�صالح  ذات  بها 
�صمان  خالل  من  ال�صنة  راأ�ض 
االنت�صار الفعال لعنا�رضها عرب اإقليم 

االخت�صا�ض بهدف حماية االأ�صخا�ض 
واملمتلكات''.

خمتلف  اأن  املتحدث  ذات  واأ�صاف 
عمليات  قادت  التي  االأمنية  الفرق 
لغرور  عبا�ض  �صاحة  اإىل  املداهمة 
الدوران  نقطة  وكذا  املدينة  بو�صط 
مو�صى  وحي  الثقيل  الوزن  بطريق 
االأمني مبدخل مدينة  رداح واحلاجز 
نقل  حمطات  وخمتلف  خن�صلة 

امل�صافرين، اأعدت خّطة 
اأمنية حمكمة، اأقحمت فيها قوة ب�رضية 
النتائج  حتقق  جعلتها  معتربة  ومادية 
و  املداهمة  عمليات  من  املرجوة 
م�صالح  لدى  باالإعالم  املكلف  اكد 
العمليات  هاته  ان  خن�صلة  والية  اأمن 
خمتلف  عرب  الوترية  بذات  ''�صت�صتمر 
احل�رضي   بالو�صط  التجمعات  اأماكن 
حماربة  و  العمومية  ال�صكينة  ل�صمان 

كافة اأ�صكال اجلرمية''. 

حماية  و  العمران  �رضطة  فرق  قامت 
 2018 �صنة  خالل  بالعا�صمة  البيئة 
املحافظة  اأجل  من  تدخالت  بعدة 
البيئي  و  العمراين  املحيط  على 
ع�صوائية  مفرغة   )354( اإزالة  اأبرزها 
رخ�صة،  بدون  بٍناء   )2136( واإح�صاء 
امن والية اجلزائر  بيان  اأكده  ح�صبما 
والية  اأمن  م�صالح  اأن  البيان  اأو�صح  و 
فرق  خالل  من  متكنت  اجلزائر 
من  البيئة،  وحماية  العمران  �رضطة 
يخ�ض  فيما  تدّخالت  عدة  ت�صجيل 
وحماية  العمران  على  املحافظة 
البيئة وكذا ال�صّحة على م�صتوى قطاع 
االخت�صا�ض، بت�صجيل )2136( تدخال 

تعلق باإجناز 
بناء بدون رخ�صة و )58( تدخال حول 
البناء  لرخ�صة  البناء  مطابقة  عدم 
متعلّقا  تدّخال  و)1419(  امل�صلّمة 

بالتجارة غري ال�رضعية.
اأما فيما تعلق بحماية البيئة يف �صقها 
ومراقبتها  النفايات  بت�صيري  املتعلّق 
 )6624( اإىل  البيان  ي�صري  واإزالتها، 
واإهمال  رمي  حول  متحور  تدخال 
نظام  ا�صتعمال  رف�ض  اأو  النفايات 
النفايات املو�صوع من طرف الهيئات 

اآخرا حول  تدخال   )3381( و  املعنية، 
عن  الناجتة  الهامدة  النفايات  رمي 
ا�صتغالل املحاجر واملناجم واأ�صغال 
 )772( وكذا  والرتميم،  والبناء  الهدم 
العام  الطريق  باإعاقة  متعلقا  تدخال 
اأن متنع حرية  بو�صع مواد من �صاأنها 
املرور اأو جتعله غري اآمن، ناهيك عن 
)356( تدخل متعلق بو�صع يف الطريق 
اأخرى  مواد  اأي  اأو  اأقذار  العمومي 
باالإ�صافة  �صحّية،  اأ�رضار  اإىل  توؤدي 
غري  ومفرغة  موقع   )354( اإزالة  اإىل 
ال�صلطات  مع  بالتن�صيق  �رضعية 

املحلية.
يف  امل�صالح،  ذات  قامت  كما 
العمومية،  وال�صحة  النظافة  �صق 
حيوانات  رمي  حالة   )74( ب�صجيل 
حيواين  م�صدر  ذات  وف�صالت  ميتة 
اآو  الدفن  طريق  عن  اإتالفها  وعدم 
امل�صاحات  جانب  يف  الرتميداأما 
فقد  وتنميتها،  وحمايتها  اخل�رضاء 
اأح�صت فرق حماية البيئة )38( تدخل 
يف  وف�صالت  نفايات  بو�صع  متعلق 
اأو  االأماكن  خارج  خ�رضاء  م�صاحات 
لهذا  واملعينة  �صة  املخ�صّ الرتاتيب 

الغر�ض. .

العمومي  االأمن  فرقة  عنا�رض  متكن 
) 100 كيلومرت  االإدري�صية  دائرة  باأمن 
من  كمية  حجز  من  اجللفة(  غرب 

االأ�صماك واللحوم البي�صاء 
كيلوغرام،   380 االإجمايل  وزنها  فاق 
من  اجلمعة  اليوم  علم  ما  ح�صب 
و  الوالية   الأمن  االإت�صال  خلية 
جاءت  فقد  امل�صدر  لذات  اإ�صتنادا 
م�صرتك  تدخل  اإطار  العملية يف  هذه 
الغ�ض  لقمع  امل�صرتكة  الفرقة  مبعية 
وال�صحة-االأمن(  )البيطرة-النظافة 

بال�صوق  روتينية  مراقبة  عملية  اأثناء 
اأ�صفر  وقد  املدينة  لذات  االأ�صبوعي 
التدخل ي�صيف ذات امل�صدر -والذي 
�صحة  على  احلفاظ  اإطار  يف  يندرج 
الكمية  حجز  "من  امل�صتهلك- 
كلغ   219 يف  واملتمثلة  اآنفا  املذكورة 
الدجاج  من  كلغ  و163  ال�صمك  من 
من  تبني  املحجوزات  هذه  وكل 
عدم  البيطري  الطبيب  معاينة  خالل 
�صالحيتها لال�صتهالك الب�رضي حيث 

تقرر اإتالفها بعد تقرير املعاينة".

تتزايد يوميا معاناة امل�صافرين 
الرابط  اخلط  م�صتوى  على 
خدة  بن  دراع  و  وزو  تيزي  بني 
عن  الناقلني  لعجز  نتيجة 
من  الهائل  العدد  ا�صتيعاب 
ي�صطر  حيث  البلديات  �صكان 
طويلة  ملدة  لالنتظار  اأغلبهم 
باالأماكن  للظفر  التدافع  اأو 
ال�صاغرة يف كل موقف، خا�صة 
يف  وهذا  الذروة،  اأوقات  يف 
التي  اليومية  الفو�صى  من  جو 
امل�صافرين  بني  العالقة  متيز 

�صواء ورغم  والناقلني على حد 
الذي  املحور  هذا  اأهمية 
يربط بني ثالث بلديات، اإال اأن 
م�صتعملي مواقف بلدية دراع بن 
خدة تادمايت وهو ما يجربهم 
على العودة اىل املحطة النهائية 
مقا�صدهم،  لبلوغ  وزو  بتيزي 
القار  مواقف  تعد  ال  حني  يف 
كون  �صابقتها،  من  اأف�صل 
داخل  والتزاحم  االكتظاظ 
احلافالت هو ال�صمة الغالبة يف 
اح�صن االأحوال، وهو ما وقفت 

امليدان  "يف  الو�صط  "عليه 
بع�ض  يقرتح  االإطار،  هذا  ويف 
فرعيا  خطا  هراوة،  �صكان 
يربط  منطقة دراع بن خدة ال 
�صاأن  هو  مثلما  بالناقلني  ي�رض 
ق�صد  ترمتني  وزو  تيزي  خط 
اأن  غري  النقل،  ظروف  حت�صني 
اأن  يرون  امل�صافرين  من  عددا 
امل�صكل  لهذا  الرئي�صي  ال�صبب 
احلافالت  نق�ض  يف  يكمن  ال 
لدى  التنظيم  نق�ض  يف  واإمنا 
التوازن  حتقيق  بعدم  الناقلني، 

يف توزيع احلافالت فيما يتعلق 
على  �صباحي  انطالق  باأول 
وزو   نيزي  حمطتي   م�صتوى 
الفادح، يف  بالنق�ض  تت�صم  التي 
املحطة  اأغلبهم  يف�صل  حني 
يوؤدي  الذي  واالأمر  القدمية، 
اإىل ت�صبعها،وهو االن�صغال الذي 
يبقى مطروحا خا�صة مع عودة 
واقرتاب  الدرا�صي  الن�صاط 
مو�صم ال�صتاء الذي ي�صهد حركة 

كبرية على طول هذا اخلط
 ح- كرمي

ال�صلطات  اأم�ض  اأ�صدرت 
بلعبا�ض  ب�صيدي  الوالئية 
يت�صمن  والئي  قرار 
الوقائية  االإجراءات 
القالعية  احلمى  ملكافحة 
املجرتات  وطاعون 
تراب  داخل  ال�صغرية 
الوالية ،حيث �صيتم يف هذا 
االأ�صواق  كافة  غلق  ال�صياق 
االأ�صبوعية ملدة �صهر كامل 

مواقع  ب09  االأمر  ويتعلق 
ال�صري  �صمان  وبغية  ،اإذ 
الوقاية  الإجراءات  احل�صن 
التي ت�رضف عليها امل�صالح 
للوالية  والرقابية  البيطرية 
اأي  ح�رض  القرار  ،ت�صمن 
املتمثلة  للحيوانات  جتمع 
واملاعز  والغنم  االأبقار  يف 
،ناهيك  الوالية  تراب  عرب 
ال�صنف  هذا  نقل  منع  عن 

من احليوانات من واإىل اإقليم 
ن�ض  وح�صب  ،اإذ  الوالية 
يتوجب  فاإنه  الوايل  قرار 
على  م�صبقا  احل�صول 
البيطرية  ال�صالمة  �صهادة 
تراب  داخل  املوا�صي  لنقل 
ت�صدرها  التي  الوالية 
التابعة  املخت�صة  امل�صالح 
للم�صالح  الوالئية  للمديرية 
اأ�صار  ،كما  الفالحية 

جملة  على  ذاته  القرار 
ال�رضورية  االإجراءات  من 
اإىل  تهدف  التي  واالإلزامية 
التحفظية  االآليات  خمتلف 
على  ت�صهر  التي  والوقائية 
تطبيقها الهيئات وامل�صالح 
اإ�صتباقية  خطوة  املعنية 
القالعية  احلمى  ملواجهة 

وطاعون املجرتات
 �س.�سهيب.
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�أزمات جمتمعية �سنعتها �أجهزة �أمنية فل�سطينية
بقلم/الكاتبفهمي�شراب

ال�سيا�سي  االنق�سام  اأن  �سك  ال 
وحما�س  فتح  بني  واملناكفات 
بداية  لها  عديدة  م�ساكل  خلفت 
لها  ولي�ست  املعاناة،  ف�سول  من 
منتميي  على  فقط  لي�س  نهاية،  
اأي�سا  ولكن  الكبريين،  احلزبيني 
اأخرى  جمتمعية  قطاعات  على 
بال�سيا�سة،  عالقة  لها  لي�ست 
يف  �سببا  اأو  جزء  يوما  تكن  ومل 
املنا�سدات  �سمن  ومن  االنق�سام، 
تخ�س  التي  تلك  وجهناها،  التي 
حيث  باالأ�سفل،  املعنونة  الفئات 
يعترب اللواء ماجد فرج يف ال�سفة 
الغربية هو من يقود تلك االأجهزة 
و�سلوكها  وفل�سفتها  وبنيتها 
وموقفها جتاه قطاع غزة،، وعدم 
حل تلك االأزمات من خالله ميكن 

اإما  منها؛  عدة  الأ�سباب  يعزى  اأن 
يف  القرن  �سفقة  بنود  يطبق  اأنه 
انه  واأما  ال�سفة،  عن  غزة  ف�سل 
كيان  مكوناتها  بكل  غزة  يعترب 

معادي!
مينع  اآخراً  تف�سريا  يوجد  وهل   
اأبناء  م�ساعدة  من  اللواء  �سيادة 

�سعبه؟
ما  التي  امللفات  هذه  �سمن  من 

زلنا نطالب اللواء بحلها:

اأواًل:ورقة»عدم
املمانعة«االأردنية:

يزداد عدد املمنوعني من احل�سول 
على ورقة »عدم املمانعة« لدخول 
ا�سعاف  العدد  وازداد  االردن. 
رغم  املا�سيني،  العامني  خالل 
واململكة  امللك  جاللة  اإعالن 

تقدمي  عن  اهلل  حفظها  االأردنية 
اأين  للفل�سطينيني.  ت�سهيالت 

اخللل؟

ثانيًا:م�شيدةايرز:

منحهم  مت  الذين  بع�س  يُفاجئ 
التجار  من  اإيرز  لدخول  موفقة 
اأ�سحاب  املر�سى  اأو  الطالب  اأو 
باإيقافهم  املر�سية،،  التحويالت 
لدى اجلانب ال�سهيوين واقتيادهم 
ملاذا  نت�ساءل  وهنا  لالعتقال، 
ر�سيدها  ال�سلطة  ت�ستعمل  ال 
وت�ستعمل  االأمني«  »التن�سيق  يف 
تهدد  بان  الرابحة،  الورقة  هذه 
التن�سيق  بوقف  الغا�سم  االحتالل 
هوؤالء  عن  االإفراج  يتم  مل  اإذا 

ووقف هذه املهزلة؟

ثالثًا:جوازات�شفر
الفل�شطينيني:

غزة  يف  االآالف  ع�رشات  يزال  ال 
على  احل�سول  من  حمرومني 
االمني  باملنع  �سفرهم  جوازات 
اهلل  رام  اجهزة  ت�سعه  الذي 

االمنية!

رابعًا:200األفممنوع
اأمنىعربمعربرفح

)املدرجني(:

اأ�سبح   باأنه  تعلم  اأن  ال�سادم  من 
قطاع  يف  �سخ�س  األف   )200(
عرب  ال�سفر  من  ممنوعني  غزة 
اأنهم  بحجج  الربي،  رفح  معرب 
االأمن  على  وخطريون  اإرهابيون 

العدد  وهذا  امل�رشي..  القومي 
من   %15 ن�سبة  تفوق  ن�سبه  ميثل 
ومثري  الفت  ب�سكل  املجتمع 
اأعتى املجتمعات  لل�سخرية. ففي 
واأكرثها اإجرامية وتوح�س ال جتد 
وخا�سة  ال�سخمة!!  الن�سبة  هذه 
اأبيهم  بكرة  عن  الفل�سطينيني  اأن 
يحبون م�رش حد الع�سق، ومل تثبت 
اأي حمكمة يف م�رش اأن فل�سطيني 
�سواء  جرمية  اأو  ذنب  اأي  ارتكب 
جنائية اأو �سيا�سية.  بل يقف اليوم 
واحداً  و�سفاً  الفل�سطينيني  جميع 
االإرهاب  مكافحة  يف  م�رش  مع 
يكون  بان  تر�سون  فكيف  االأ�سود. 
كممنوعني  م�سجل  العدد  هذا 
العدد  هذا  ي�سيء  اأال  وخطريين؟ 
واىل  ح�رشتكم  اإىل  فيه  املبالغ 
واىل  �سيا�ساتكم؟  واىل  دولتكم 

�سمعة �سعبكم يا �سيادة اللواء؟

واأنت ترمق كر�سي الرئا�سة بكلتي 
يت�ساءلون؛  الكثري  هناك  عينيك، 
هل  قائلني:  تزايد،  يف  وعددهم 
اأمريكي  فرج مواطن  اللواء  اأ�سبح 
وجندي  هناك،  عالجه  يتلقى 
ل�سالح  يعمل  االحتالل  �سف  يف 
�سعبه؟  �سد  ال�سهيوين  الكيان 
كما  احلقيقة  لكم  اأنقل  اأن  اأردت 
واإن  النا�س،  حال  ول�سان  هي.. 
يف  تقع  واأكرث  امل�ساكل  هذه  حل 
منكم  ونرجو  م�سوؤوليتكم،  دوائر 
جند  وان  حللها  بالتدخل  التكرم 
اآذاناً �ساغية وعقول واعية وقلوب 
حانية. فال يعقل اأن نخاطبكم بكل 
اإلينا  تنظرون  واأنتم  ووطنية،  ذوق 

يف غزة كاأعداء!
وحفظ اهلل �سعب فل�سطني واالأردن 

وم�رش، واالأمة العربية جمعاء.
فهمي �رشاب- كاتب واعالمي

�شاريعرابي

دون تقليل من اأهمية املناق�سة 
وم�سموًنا  �سكاًل  القانونية 
حممود  الرئي�س  نقله  ملا 
املحكمة  حّل  عن  عّبا�س 
الد�ستورية للمجل�س الت�رشيعي 
اأهمية  عن  ف�ساًل  الفل�سطيني، 
املحكمة  قانونية  مناق�سة 
نف�سها،  اخلطوة  فاإّن  نف�سها.. 
قيادةُ  بها  هّددت  طاملا  التي 
تاأكيد  حما�س،  قيادَة  ال�سلطة 
بات  قد  يكون  اأن  ينبغي  ملا 
موؤكًدا منذ زمن حول توجهات 

ال�سلطة ومعاركها اجلّدية.
�سّناع  من  اأحّد  ال  اأن  احلقيقة 
القرار �سوف يحرجه - ف�ساًل 
احلجاج  يردعه-  اأن  عن 
القانوين، هذا باالإ�سافة للحالة 
ال�سائلة من جتاوز القانون منذ 
ميكن  ملا  باالإ�سافة  عاًما،   12
القانوين  النقا�س  يثريه  اأن 

لتجربتني  بالنظر  اأ�سى  من 
ال�سلطة  هي  االأوىل  مريرتني، 
والثانية  االحتالل،  ظّل  يف 
هي االنتخابات االأخرية، وكاأّن 
اإرادتنا  يف  اجلوهرية  م�سكلتنا 
اختياراتنا  يف  ال  القانونية، 
ال�سيا�سية التي تقامر باأّي اإرادة 
فلتعر�س  ذلك  ومع  لنا،  اأخرى 
ال  قرار  مواجهة  يف  حجة  كّل 
يف  الواجبة  معركتنا  يف  يندرج 

مواجهة االحتالل.
ياأتي االإعالن عن حّل املجل�س 
اإعالن  وهو  الت�رشيعي، 
ي�ستهدف ح�رًشا حركة حما�س 
املجل�س  يف  االأغلبية  ذات 
مع  املعّطل،  الت�رشيعي 
االإ�رشائيلي  احل�سار  ا�ستمرار 
ملدينة رام اهلل، وبعد اأيام قليلة 
االحتالل  قوات  اقتحام  على 
�سيما من  وال  للمدينة،  الوا�سع 
اأكرث مناطقها االأمنية ح�سا�سية 
الفل�سطينية،  لل�سلطة  بالن�سبة 

عمليات  �سل�سلة  بعد  وذلك 
وهذا  حما�س،  حركة  نفذتها 
كان ي�ستوجب بال�رشورة موقًفا 
ال�سياق  ذات  يف  ال�سلطة  من 
اأي  ال�سلطة،  فيه  تقف  الذي 
والقانوين  ال�سيا�سي  ن�سالها 
حّول  الذي  االحتالل،  �سّد 
اتفاقية اأو�سلو اإىل التزام اأمني 
و�سيا�سي خال�س على ال�سلطة، 
عليه  يرتتب  ما  كّل  اإلغائه  مع 
فاقتحام  التزامات،  من 
)اأ( خمالف  للمناطق  االحتالل 
لكن  ال�سلطة،  مع  التفاقياته 
قيادة ال�سلطة -بدالً من ذلك- 
اجّتهت ال�ستكمال معركتها مع 
امللف  والإدارة  حما�س،  حركة 
الداخلي الأجل ترتيب املرحلة 
القادمة بني نخبة قيادة حركة 
نافلة  ومن  وال�سلطة.  فتح 
الكالم، التذكري بجملة التحّديات 
التي حتّذر منها قيادة  ال�سخمة 
اأبرزها  والتي  نف�سها،  ال�سلطة 

الق�سية  لت�سفية  القرن«  »�سفقة 
واالإجراءات  الفل�سطينية، 
فّرغت  التي  االأخرية  االأمريكية 
من  االحتالل  مع  املفاو�سات 
للفل�سطينيني،  بالن�سبة  قيمة  اأي 
ولكن االأهم يف كّل ذلك بالن�سبة 
للفل�سطينيني، هو الف�سل املحّتم 
انبثقت  الذي  الت�سوية  مل�رشوع 
على  وجرت  ال�سلطة،  عنه 
هذا  انتخابات،  اآخر  اأ�سا�سه 
ا عن امل�سار  الف�سل ي�ستدعي كًفّ
بف�سله،  اعرُتف  الذي  اجلاري 
الداخلية،  اخل�سومة  وعن 
جديدة  توجهات  يف  لال�ستناد 
اإىل وحدة وطنية حقيقية تتجاوز 
هذا امل�سار، واإذا كان هذا �سعبًا 
على ال�سلطة، فيمكنها على االأقل 
اإدارة خالفها مع حما�س بالنمط 
دون  االنق�سام  منذ  اجلاري 
قانونية  اإجراءات  ودون  ت�سعيد 
االنق�سام.  تعمق  اأن  �ساأنها  من 
الكثري من الكالم يف  ميكن قول 

الت�رشيعي  املجل�س  �رشيالية 
اأ�ساًل، اأو من حيث كونه معّطاًل، 
اأو يف خرافة فكرة فر�س الدولة 
على االحتالل والعامل، فالنتائج 
باتت  و�سلطة  انق�سام،  وا�سحة: 
باأّي  حتلم  ال  ذاتها  يف  هدًفا 
وحتتكرها  اأرقى،  �سيا�سي  اأفق 
مع  م�ساحلها  تتعار�س  نخبة 
اأّي ن�سال حقيقي ولو يف االإطار 
ولو  اأي  طرفها،  من  املعلن 
ال�سعبية  املقاومة  حدود  يف 
مع  ولكن  واجلاّدة،  الوا�سعة 
ال�سكل  املجل�س  هذا  ظّل  ذلك 
تعّطله  على  املتبقي،  الوحيد 
يربط  الذي  فاعليته،  وانعدام 
ال�سيا�سي  بالنظام  يُ�سمى  ما 
ال�سفة  من  كّل  يف  الفل�سطيني 
كون  يف  هنا،  امل�سكلة  وغّزة. 
تف�سري قيادة ال�سلطة ملا يُ�سّمى 
دويلة  اإقامة  هو  القرن،  ب�سفقة 
غّزة  وف�سل  غّزة،  فل�سطينية يف 
الوطني،  امل�رشوع  ت�سميه  عّما 

بيد اأّن الذي ما زال مت�سًحا اأن 
وحماولة  غّزة،  على  العقوبات 
حما�س  على  كا�سح  حّل  فر�س 
ي�سّفي كل م�ساحلها وال يراعي 
كل ما ترتب لها خالل ال�سنوات 
املا�سية.. اإمنا يدفع لف�سل غّزة 
�سفقة  كانت  واإذا  الإرجاعها،  ال 
فحّل  غّزة،  ف�سل  تريد  القرن 
ذلك،  على  ي�ساعد  الت�رشيعي 
ثم  معركة،  عن  تعلن  فال�سلطة 
اجلهة  من  خو�سها  عن  تعلن 
اخلاطئة!  وباالأدوات  اخلاطئة 
ت�سفية  يجري  ما  اإن  يقال  قد 
وعناد يف  مع حما�س،  ح�سابات 
بعد،  حما�س  ت�سقط  مل  معركة 
خاطئة  معركة  ا  اأي�سً هذه  لكن 
قال  كما  فحما�س  بالكامل، 
من  جزء  خطابه  يف  الرئي�س 
ظّل  ويف  الفل�سطيني،  ال�سعب 
املوؤكد  الف�سّل  ومع  االحتالل 
مل�رشوع الت�سوية ال ينبغي خو�س 

املعركة اإال مع االحتالل.

حّل �ملجل�س �لت�سريعي.. معركة �ل�سلطة مع �أي عدّو؟!
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تعـــــــــــــازي
على �إثر بلوغنا نباأ وفاة 

و�لدته �ملغفور لها باإذن �هلل 
�ل�سيدةطاو�س طالب �رملة 
بوخالفة، يتقدم ن�سيم وكل 
�لأ�سدقاء باأ�سدق �لتعازي 

و�مل�ساو�ة �إىل �لأخ و�ل�سديق 
�ل�سيد بوخالفة يو�سف، �لرئي�س 

�ملدير �لعام لل�سركة �لوطنية 
للجيوفيزياء فرع �سونطر�ك 

معربين له عن وقوفهم معه ومع 
كل �أفر�د عالته يف هذ� �مل�ساب 

�جللل.
�إن هلل و�إن �إليه ر�جعون

ANEP N°: 840528 �لو�سط:2018/12/30
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بقلم د. راأفت حمدونة

من  نخبة   على  بغريب  ولي�س 
تقاتل  �أن  �لفل�سطينى  �ل�سعب 
�ل�سالح،فقد  بنف�س  �ل�سجان 
�ل�سهيونى  �لقمع  كيان  هدف 
�لظالم  �أجهزة  خالل  من 
�لب�رشية  �لهند�سة  خرب�ء  من 
و�لق�ساء  �لقانون  و�سناعة 
قتل  و�لتخطيط   و�لت�رشيع 
�لأ�سري �لفل�سطيني وتدمريه من 
�لعقاب  و�أ�سكال  �لفر�غ  خالل 
لديه  حالة  خللق   ، �لأخرى 
و�مللل  و�لقهر  �لإحباط  من 
و�لإرهاق يف  و�لتوتر  و�لرتابة، 
�لع�سكرية  �لأحكام  جنون  ظل 
ل�سبع  و�سلت  �لتى  �لردعية 
 ، �حلياة  ملدى  موؤبد�ً  و�ستني 
على  قارب  من  �لأ�رشى  ومن 
�عتقالني  على  عاماً  �لأربعني 
�لربغوثى  نائل  كالأ�سري 
وماهر  كرمي  �لأ�رشى  وعمد�ء 
�لوقت  وبالفعل حتول   . يون�س 
و��ستثمره  ��ستغله  ل�سالح 
متحدياً  �لفل�سطينى  �لأ�سري 
�سعى  �لذى   ، �ل�سجان  �سيا�سة 
�لفل�سطيني  �لإن�سان  لإفر�غ 
وقتل  �لوطني،  حمتو�ه  من 
فيه،  و�لتحدي  �لتمرد  روح 
ولقد ��ستدرك مبدعو �حلركة 
�لأ�سرية  �لفل�سطينية  �لوطنية 
على  وعملو�  �لأمر  هذ�  �أبعاد 
دو�ئر  على  �لفر�سة  تفويت 
هذ�  وكان  �ل�سهيونية،  �لقمع 
�لوعي بد�ية للمبدعني �لأ�رشى 
للبدء يف حملة ثورية لال�ستفادة 
من �لفر�غ �لطويل وحتويله من 
عامل �سلبي يخلق �لأزمات، �إىل 
عامل �إيجابي يوفر �لإمكانيات 

يف بناء �لذ�ت، ف�سعى �لأ�رشى 
و�لتفكري  �لفائدة،  حتقيق  �إىل 
و�لقدرة  و�ملعرفة،  و�ملبادرة، 
�لظرف  يف  �لتحكم  على 
و�لتنظيم  و�لتخطيط  و�لبيئة، 
نحو  و�لندفاع  و�لتقومي، 
قتل  وبذلك  و�لتعليم،  �لثقافة 
�لأ�رشى �لوقت قبل �أن يقتلهم 
بالفعل  حتولت  يقال  وكما   ،

�ل�سجون �إىل جامعات.
�لوقت  مبلء  �لأ�رشى  فاهتم 
�ل�سمود يف  �أ�سكال  �أهم  كاأحد 
وجه �ل�سجان ، وذلك من خالل  
و�لتو�سع  و�لتعليم  �ملطالعة 
بعد  و�لثقافات  �ملعارف  يف 
خالل  من  و�طلعو�  �لعتقال، 
و�لكتاب  �لثقافية  �جلل�سات 
و�لثقافات  �حل�سار�ت  على 
�لعاملية،  �لن�سالية  و�لتجارب 
وتعلم  باجلامعات  و�للتحاق 

�للغات  ، ومل ي�ست�سلم �لأ�رشى 
و�لتحنيط بني  �لعتقال  لو�قع 
من  ��ستطاعو�  بل  جدر�نه، 
وقدر�تهم،  �إمكانياتهم  خالل 
بالو�قع  �إيجاباً  يوؤثرو�  �أن 
�ملفاهيم  وين�رشو�  �ملحيط، 
�لفكر،  كحرية  �لإبد�عية 
�لثقايف،  �لتطور  وتعزيز 
ور�سم  �لأدب،  حركة  وت�سجيع 
و�لرب�مج  �ل�سيا�سات و�خلطط 
و�لكو�در،  �لقادة  لتخريج 
�لوقت  وملء  �لعقل،  و�إعمال 

و�إد�رته مبا يفيد.
�ل�سجون  �أن  و�أعتقد 
��ستغالل  بف�سل  و�ملعتقالت 
�لفل�سطينيني  لالأ�رشى  �لوقت 
كانت ول ز�لت مدر�سًة وطنيًة 
دو�ئر  من  ود�ئرة  وتربويًة 
�لإبد�عي  �لن�سايل  �لعمل 
طالئع  وبلورت  ف�ساغت 

و�ملعتقلني،فكان  �لأ�رشى 
�ملحررين  �لأ�رشى  لآلف 
�لتحرر،  بعد  �لطليعى  دورهم 
�أكادميية  من  تخرجو�  �أن  بعد 
�ملو�قع  وت�سدرو�  �ل�سجون 
وتبووؤو�  �ملتنوعة،  و�ملر�كز 
مهمة  و�أماكن  �سيا�سية  مو�قع 
�ملجتمعية  �ملوؤ�س�سات  يف 
�ملختلفة ولعبو� ول ز�لو� دور�ً 
�ل�سيا�سية،  �حلياة  يف  موؤثر�ً 
و�لجتماعية،  و�لفكرية، 
�سيا�سيني  كقادة  و�لإعالمية، 
ونو�ب  ووزر�ء  وع�سكريني، 
و�أمناء عاّمني و�أع�ساء مكاتب 
وحركات  لف�سائل  �سيا�سية 
ثورية، و�أع�ساء فى �ملجل�سني 
" �لوطني و�لت�رشيعي"، ومدر�ء 
و�أهلية،  ر�سمية  ملوؤ�س�سات 
ونخب  ومفكرين،  وخرب�ء 

�أكادميية و�إد�رية. 

قد يكون من الغرابة احلديث اأن الوقت �سالح الأ�سري الفل�سطينى بني جدران معتمة يف وجه �سجان ميلك 
كل اإمكانيات القوة ، ولكنها بب�ساطة احلالة الإبداعية لالأ�سرى الفل�سطينيني بقدرتهم على نقل الوقت من 
اأداة قوة يف يد ال�سجان حلالة �سمود وحتدى يف يد الأ�سري ، وحتويله من عن�سر قتل اإىل و�سيلة حياة ، ومن 

غاية اإحباط اإىل هدف اإعداد للم�ستقبل بكل تفاوؤل واأمل باحلياة .

الوقت �سالح الأ�سري الفل�سطينى يف وجه �سجانه

رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

�سنجابه القوانني العن�سرية املتطرفة بحق الأ�سرى 
قال رئي�س هيئة �سوؤون �لأ�رشى 
�أبو  قدري  �للو�ء  و�ملحررين 
�لحتالل  مو��سلة  �أن  بكر، 
�لقو�نني  ب�سن  �سيا�سته 
بحق  �ملتطرفة  �لعن�رشية 
من  مبزيد  �ستو�جه  �لأ�رشى 
حقوقهم  عن  �لدفاع  يف  �لقوة 
�لدعم  �أ�سكال  كل  وتوفري 

و�لرعاية لهم ولعائالتهم.
و�أ�ساف �أبو بكر، رد� على �إقر�ر 
�أم�س  �لإ�رش�ئيلي  �لكني�ست 
�لأحكام  تخفي�س  )عدم  قانون 
هذه  �لفل�سطينيني(،  لالأ�رشى 
�لقو�نني لن تكون مرجعيتنا يف 
عن  لالإفر�ج  و�سعينا  جهودنا 
�سجون  من  و�أ�سري�تنا  �أ�رش�نا 
�لرئي�س  موقف  و�أن  �لحتالل، 
�لفل�سطينية  و�لقيادة  مازن  �أبو 
�لأ�رشى  �رش�ح  �إطالق  يَعترب 
�ملبادئ  من  �أ�سا�سياً  جزء�ً 

�أي  من  رئي�سياً  وثابتاً  �لوطنية، 
حل �أو ت�سوية �سيا�سية قادمة.

وقال، �إن هناك موجة حممومة 
ت�سود  و�لعن�رشية  �لتطرف  من 
و�أع�ساء  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة 
حيث  �ملتطرفني،  �لكني�ست 
يعتربون �لأ�رشى عنو�نا لالنتقام 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  من  �لب�سع 
تلك،  بكر  �أبو  �أقو�ل  وقيادته. 
من  ووفد  قيامه  خالل  جاءت 
�لهيئة، بزيارة عدد من �لأ�رشى 
�أ�رشى  وعائالت  �ملحررين 
ودور�  ويطا  �خلليل  مدينة  يف 
�لأ�سري  منزل  �لوفد  ز�ر  حيث 
عاما،   16 جبارين  خليل  �لفتى 
 2018/9/16 بتاريخ  و�ملعتقل 
يف  م�ستوطن  قتل  بتهمة 
�أ�سدر  و�لذي  "عت�سيون"، 
بهدم  �أيام  قبل  قر�ر  �لحتالل 
يطا،  مدينة  يف  عائلته  منزل 

�ملحرر  �لأ�سري  �لوفد  ز�ر  كما 
�أحمد �بو علي يف نف�س �ملدينة 
�سجون  من  عنه  �أفرج  و�لذي 
�لحتالل �لإ�رش�ئيلية قبل عدة 
يف  عاما   12 ق�ساءه  بعد  �أيام 
بكر  �بو  �للو�ء  قام  كما  �لأ�رش. 
و�لوفد �ملر�فق، بزيارة �لأ�سري 
�رش�ونة  جالل  �جلريح  �لفتى 
17 عاما من مدينة دور�، و�لذي 
�أفرج عنه بتاريخ 2018/12/16 
بعد ق�ساءه 3 �سنو�ت يف �لأ�رش، 
برت  قد  �لحتالل  كان  و�لذي 
�عتقاله  بعيد  �ليمنى  قدمه 
�أطلق  �لذي  �لر�سا�س  ب�سبب 
عائلة  زيارة  متت  كما  عليه. 
�لعرقان  نبيل  حممد  �لأ�سري 
�لعام  منذ  و�ملعتقل  �خلليل  يف 
بال�سجن  و�ملحكوم   ،1995
�ملوؤبد مدى �حلياة، وزيارة و�لد 
�ملحكوم  �سلهب  علي  �لأ�سري 

عاما   17 منها  ق�سى  عاما   18
�لنقب،  �سجن  حاليا يف  و�لقابع 
�سحي  بو�سع  و�لده  مير  حيث 
م�ست�سفى  �ىل  نقله  ومت  �سعب 
كما  باخلليل  �حلكومي  عالية 
ز�ر �للو�ء �أبو بكر �أم�س، �لأ�سري 
 50 نو�جعه  يو�سف  �ملري�س 
يطا يف جممع  عاما من مدينة 
بعد  �هلل،  بر�م  �لطبي  فل�سطني 
"عيادة  م�سفى  من  عنه  �لفرج 
بو�سع  �لإ�رش�ئيلية  �لرملة" 
حيث  وخطري،  �سعب  �سحي 
�لأ�رشى  يف  �سنو�ت   6 �أم�سى 
تعر�س خاللها لأب�سع �سيا�سات 
�ملتعمد.  �لطبي  �لإهمال 
�ل�سريين  من  كل  زيارة  وكذلك 
�ملحررين عدي يون�س �سو�مرة 
وموؤمن خملوف يف ر�م �هلل، بعد 
يف  ون�سف  �سنو�ت   3 ق�سائهما 
�سجون �لحتالل �لإ�رش�ئيلية. 

الأ�سرى للدرا�سات : 

�سلطات الحتالل حاولت ت�سويه 
ن�سالت الأ�سرى يف العام 2018

�أكد مركز �لأ�رشى للدر��سات 
�لكثري  �سهد   2018 �لعام  �أن 
من �لنتهاكات �لقانونية بحق 
يف  �لفل�سطينيني  �لأ�رشى 
حيث   ، �ل�سهيونية  �ل�سجون 
�ل�سهيونية  �لأمن  �أجهزة  �أن 
مار�ست �لع�رش�ت من �أ�سكال 
و�جل�سدى  �لنف�سى  �لتعذيب 
 ، �لتحقيق  �أقبية  يف  بحقهم 
وقامت بالإعد�مات �مليد�نية 
�ملكانة  م�سادرة  وحتاول   ،
�لقانونية لهم كاأ�رشى حرب .

�لأ�رشى  مركز  مدير  و�أ�سار 
ر�أفت  �لدكتور  للدر��سات 
�لنتهاكات  لع�رش�ت  حمدونة 
�للحظية و�لتف�سيلية و�ليومية 
�ل�سجون  يف  �لأ�رشى  بحق 
كحمالت   " �ل�رش�ئيلية 
�أو�ساطهم  يف  �لو��سعة  �لتنقل 
��ستقر�رهم،  �إعاقة  بهدف 
مو�سوع  يف  �لأهايل  و�إرباك 
�حل�رش�ت  و�نت�سار  �لزيار�ت، 
�ل�سجون  من  عدد  يف 
بالإ�سافة  و�ملعتقالت، 
لالكتظاظ يف �لغرف، و�نعد�م 
�سمل  جمع  وعدم  �لتهوية، 
وو�سع  و�لأقارب،  �لأخوة 
كاملر�قبة  �مل�رشة  �لأجهزة 
�لطعام  و�سوء   ، و�لت�سوي�س 
و�لقتحامات  ونوعاً،  كماً 
�لعارية،  و�لتفتي�سات  �لليلية 
 ، و�لغر�مات  و�لعقوبات 
و�حلرمان من زيارة �ملحامني 
، وعدم توفري �أماكن للعبادة ، 
مطالب  مع  �لتعاطي  وعدم 
رم�سان  مر��سيم  يف  �لأ�رشى 
و�لأعياد و�ملنا�سبات �لدينية، 
�جلامعي  �لتعليم  ومنع 
وتقدمي �لثانوية �لعامة، وعدم 
�لأن�سطة  ومنع  �لكتب  �إدخال 
�لذهنية و�لتعليمية و�لرتفيهية 

و�لريا�سية للمعتقلني.
�أن �سلطات  وقال د. حمدونة 
�أقدمت  �ل�سهيوين  �لحتالل 
يف �لعام 2018 على ما يقارب 
وفق  �عتقال  حالة   6600 من 
موؤ�س�سات  �إح�سائيات   "
�لأ�رشى " من كل �ملحافظات 
عرب   ، �لفل�سطينية  و�ملدن 
ون�سب  �لليلية  �ملد�همات 
و�لتوغالت  �حلو�جز 
ومعرب   ، �جلي�س  و�قتحامات 
عر�س  ومن   ، حانون  بيت 
�لبحر لل�سيادين . و�أو�سح �أن 
�سادق  �لإ�رش�ئيلي  �لكني�ست 
�لقو�نني  من  �لكثري  على 
بحق  �ملجحفة  و�مل�ساريع 
كقانون   ،  2018 يف  �لأ�رشى 
،وقطع  �ملبكر  �لفر�ج  عدم 
من  و�ل�سهد�ء  �لأ�رشى  �أمو�ل 
�مل�ستحقة  �ل�رشيبة  �أمو�ل 
لل�سلطة �لفل�سطينية ، وقو�نني 
�أخرى يف �أعو�م �سابقة كقانون 
لالأ�رشى  �لق�رشية  �لتغذية 

�لطعام،  عن  �مُل�رشبني 
بحق  �لأحكام  رفع  وقانون 
�حلجارة،  ر��سقي  �لأطفال 
�لأطفال  حُماكمة  وقانون 
وقانون  14عاما،  �سن  دون 
توثيق  من  �ملخابر�ت  �إعفاء 
�إعد�م  وقانون  �لتحقيق، 
حرمان  وقانون  �لأ�رشى، 
وعري  �لتعليم  من  �لأ�رشى 
ذلك من قو�نني �أو مقرتحات 

قو�نني.
و�أ�ساف �أن �سلطات �لحتالل 
ماكنة  خالل  من  حاولت 
ن�سالت  ت�سويه  �إعالمية 
و�سورة �لأ�رشى �لفل�سطينيني 
وحاولت   ،  2018 �لعام  يف 
م�سادرة مكانتهم �لقانونية من 
خالل جتاوز قر�ر�ت �جلمعية 
 ، �ملتحدة  لالأمم  �لعامة 
�لأ�سا�سية  حقوقهم  ونزع 
عليها  �أكدت  �لتى  و�لن�سانية 
�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية 
جنيف  �تفاقيتى  وخا�سة   ،
و�لتعامل  و�لر�بعة،  �لثالثة 
�رهابيني  �أو  ك�سجناء  معهم 
قانونية  خمالفات  يرتكبون 

بهدف ت�سويه ن�سالتهم .
"�إن   : حمدونة  د.  و�أ�ساف 
دولة  متار�سه  ما  �أخطر 
هو  �لأ�رشى  بحق  �لحتالل 
�لطبى"  �ل�ستهتار  �سيا�سية 
يف ظل �رتفاع قائمة �لأ�رشى 
و�لتى  �ل�سجون  يف  �ملر�سى 
و�سلت �إىل ما يقارب ) 1500( 
�أمر��س  من  يعانون  �أ�سري 
خمتلفة تعود �أ�سبابها لظروف 
و�ملعاملة  �ل�سعبة  �لحتجاز 
وهوؤلء  �لتغذية  و�سوء  �ل�سيئة 
�لرعاية  يتلقون  ل  جميعا 
�إد�رة  به  تقوم  وما   ، �لالزمة 
 54 بحق  �ل�سجون  م�سلحة 
�لد�مون  �سجن  يف  �أ�سرية 
وتعاملها   ، ماأ�ساوية  بظروف 
�سن  دون  �لأطفال  مع 
د.  وطالب   . ع�رش  �لثامنة 
�لدولية  �ملوؤ�س�سات  حمدونة 
�لإن�سان  حقوق  وجمل�س 
وتاأمني  �ل�سجون  لزيارة 
، وحما�سبة  لهم  دولية  حماية 
م�سلحة  �إد�رة  �سباط 
�لأمنية  و�جلهات  �ل�سجون 
عن  مل�سئوليتها  �لإ�رش�ئيلية 
و�خلروقات  �لنتهاكات  تلك 
ولأدنى  �لدولية  لالتفاقيات 
 ، �لن�سان  حقوق  مفاهيم 
�ل�سغط  جمموعات  وطالب 
على  بال�سغط   ، �لدولية 
عمليات  لوقف  �لحتالل 
�لعتقال غري �ملربرة وبدون 
�لأحكام  ووقف   ، �تهام  لو�ئح 
�لنو�ب  و��ستهد�ف   ، �لإد�رية 
�لتفاقيات  مع  �ملتناق�س 
و�لقانون  �لدولية  و�ملو�ثيق 

�لدوىل �لن�سانى 
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االحتالل  �سلطات  اأن  واأ�ساف: 
اعتقلت  قد  كانت  االإ�رسائيلي 
م.احللبي )40( عاما، والذي يعمل 
العاملية  الروؤية  مل�ؤ�س�سة  مديرا 
 Worldvision االأمريكية 
متخ�س�سة  وهي  غزة،  قطاع  يف 
وامل�ساعدات  االإغاثة  جمال  يف 
معرب  عرب  تنقله  خالل  االإن�سانية، 
قطاع  )�سمال  حان�ن/ايرز  بيت 
من  ع�رس  اخلام�س  يف  غزة( 
يف   ،2016 عام  حزيران/ي�ني� 
اإطار ا�ستهدافها املتعمد للعاملني 
تُعنى  التي  الدولية  امل�ؤ�س�سات  يف 
للم�اطنني  االإن�سانية  بال�س�ؤون 
ال�سغط  بهدف  غزة،  قطاع  يف 
وتغيري  ن�ساطهم  ل�قف  عليهم 
قطاع  يف  اهتماماتهم  جماالت 

غزة املحا�رس.
الق�ساء  تاريخ  بان  واأو�سح فروانة 
واأن  وظامل،  جائر  االإ�رسائيلي 
ي�ما  تكن  مل  الع�سكرية  املحاكم 
عادلة ونزيهة وهي اأداة من اأدوات 
املنظ�مة  من  وجزء  االحتالل 
التي ت�سعى دوما اىل قمع  االأمنية 

الفل�سطيني وقهره.
"احللبي"  اأن  اىل  فروانة  واأ�سار 
"نفحة"  �سجن  يف  حاليا  يت�اجد 
ال�سج�ن  اإدارة  واأن  ال�سحراوي، 
وال�سغط  واإيذائه  تعذيبه  تتعمد 
االعرتاف  على  الإجباره  عليه 
رحلة  واأن  اليه،  امل�جهة  بالتهم 
الع�سكرية  املحكمة  اإىل  الذهاب 
تُ�سمى  ما  عرب  التنقالت  وكرثة 
وقا�سية  �ساقة  هي  "الب��سطة" 
عالوة  اأيام،  ب�سعة  وت�ستغرق 
ظل  يف  تتفاقم  معاناته  اأن  على 
وق�س�ة  االحتجاز  ظروف  �س�ء 

وزوجته  والده  ومنع  املعاملة، 
من  اأ�رسته  اأفراد  من  والعديد 
زيارته. فيما مل ي�سمح يل من اأفراد 
التي  حماكمته  ح�س�ر  من  اأ�رسته 
القد�س.  يف  الي�م  جل�ستها  تُعقد 
امل�ؤ�س�سات  كافة  فروانة  ودعا 
والدولية،  املحلية  احلق�قية، 
اإىل  املدين  املجتمع  ومنظمات 
�سلطات  على  وال�سغط  التحرك 
االحتالل من اأجل االإفراج الف�ري 

عن املعتقل )م. حممد احللبي(
املهند�س/  املعتقل  بان  يذكر 
عام  م�اليد  من  احللبي،  حممد 
1978 وي�سكن خميم جباليا �سمال 
�سهادة  على  وحا�سل  غزة  قطاع 
ماج�ستري هند�سة مدنية، ومتزوج 
ولديه خم�سة اأبناء )خليل 14عاما، 
10اأع�ام،  عمرو  13عاما،  عا�سم 
"فار�س"  اأ�سغرهم  رتال 6اأع�ام و 

الذي يبلغ من العمر اأربعة اأع�ام.

قال الأ�سري املحرر، املخت�س ب�سوؤون الأ�سرى، عبد النا�سر فروانة، اأن �سلطات الحتالل ال�سهيوين تنوي تقدمي املهند�س/حممد احللبي، واملعتقل لديها منذ قرابة �سنتني ون�سف اىل جل�سة 
حماكمة جديدة للمرة )106( دون اأن يعرتف بالتهم املوجهة اليه، ودون ان تتمكن من اإدانته بالتهم املتمثلة بتمويل منظمات واأ�سخا�س يتبعون حلركة "حما�س".

الق�ساء الإ�سرائيلي جائر وظامل  واأداة لقهر الفل�سطيني

م٫�س 

فروانة: االحتالل يقدم املهند�س احللبي للمحاكمة اليوم للمرة )106(

نادي الأ�سري الفل�سطينى

دد اعتقال عمر الربغوثي وجنله عا�صف جمددًا االحتالل يمُ
الع�سكرية  املحكمة  مددت 
يف  لالحتالل  التابعة 
االأ�سري  اعتقال  "امل�سك�بية" 
ال�سهيد  والد  الربغ�ثي  عمر 
جمدداً  عا�سف  وجنله  �سالح، 
ال�ستكمال  اأيام  خم�سة  ملدة 

التحقيق.

االأ�سري  نادي  حمامي  واأو�سح 
االأ�سري  اأن  احل�سيم  ماأم�ن 
 66( العمر  من  البالغ  الربغ�ثي 
عاماً( حُمتجز يف زنزانة �سيقة 
ويتعر�س  بكامريات  ومراقبة 
والتهديد  كبرية  ل�سغ�ط 
اإىل االعتقال االإداري،  بتح�يله 

كما وي�سطر للن�م على االأر�س، 
ويُ�ساب بدوخة م�ستمرة، جراء 
القا�سية  االعتقالية  الظروف 
التي ي�اجهها يف زنازين معتقل 

"امل�سك�بية".
الربغ�ثي  عمر  االأ�سري  ويعاين 
يف  خطرية  �سحية  م�ساكل  من 

من  الأكرث  تعر�س  حيث  القلب، 
االأخرية  االأع�ام  خالل  جلطة 
لعمليات  وخ�سع  املا�سية، 
من  ويعاين  كما  جراحية، 
ال�سكري، ويتناول اأكرث من )12( 

ن�عاً من الدواء.
االحتالل  �سلطات  وكانت 

وجنله  الربغ�ثي  اعتقلت 
جمم�عة  اإىل  اإ�سافة  عا�سف 
من اأبناء بلدة ك�بر، بعد اإعالن 
االحتالل عن نباأ ا�ست�سهاد جنله 
يد  على  اختطافه  بعد  �سالح 
ق�ة خا�سة من جي�س االحتالل 
يف تاريخ الثاين ع�رس من كان�ن 

االأول/ دي�سمرب اجلاري.  
عمر  االأ�سري  اأن  اإىل  يُ�سار 
 )26( من  اأكرث  ق�سى  الربغ�ثي 
االحتالل،  معتقالت  يف  عاماً 
بني اأحكام واعتقال اإداري، وه� 
الربغ�ثي  نائل  االأ�سري  �سقيق 

املعتقل منذ )39( عاماً.

يهدد بوقف غ�سيل الكلى

االأ�صري املري�س ب�صارات يتخذ اإجراءات ت�صعيدية �صد املماطلة يف عالجه
�سعيد  حممد  االأ�سري  اأفاد 
�سكان  من  )34عاماً(  ب�سارات 
بلدة طم�ن، عرب حماميه باأنه 
ت�سعيدية  اإجراءات  �سيتخذ 
اإجراء  يف  املماطلة  �سد 
بها  بداأ  له،  م�ستعجلة  عملية 
امل�افق  املا�سي  الثالثاء  ي�م 
ومل  اأدويته  اأعاد  12/25 حيث 
�سيت�قف  باأنه  واأبلغ  يتناولها، 
الي�م  الكلى  غ�سيل  عن 
�سيدخل  حني  يف  اخلمي�س، 
اإ�رساباً عن الطعام ي�م االأحد 
القادم امل�افق 2018/12/30.
اأو�سح  االأ�رسى  اإعالم  مكتب 
بحاجة  ب�سارات  االأ�سري  باأن 
كلى،  زراعة  عملية  اإجراء  اإىل 
وتطابقت  له  متربع  وجد  وقد 
ذلك  ورغم  بينهما  االختبارات 
ينتظر منذ عدة �سه�ر حتديد 
م�ساب  وه�  العملية،  م�عد 
بالف�سل الكل�ي؛ ب�سبب اإ�سابته 
تلقاها  املعدة  يف  بجرث�مة 
نتيجة ت�سمم غذائي يف �سجن 
العام  من  اأيار  �سهر  يف  النقب 

.2017
واأ�ساف مكتب اإعالم االأ�رسى 
مت�اجد  ب�سارات  االأ�سري  اأن 
على  االأ�رسى  ي�سطلح  ما  يف 
منذ  الرملة  مب�سلخ  ت�سميته 
مت  وقد  لالنتكا�سة،  تعر�سه 
مل�ست�سفى  مرات  عدة  نقله 
تعر�سه  بعد  ه�رفيه  اآ�ساف 

النتكا�سات �سحية عدة مرات، 
الكلى  يغ�سل  ب�سارات  واالأ�سري 

ثالث مرات اأ�سب�عياً.
مكتب اإعالم االأ�رسى اأ�سار اإىل 
اأن االأ�سري ب�سارات اأجرى كامل 
الفح��سات الطبية التي اأكدت 
على اأن حالته ت�ست�جب اإجراء 
م�ستعجلة  كلى  زراعة  عملية 

له، ولكن اإدارة ال�سج�ن متاطل 
ال  حني  يف  العملية،  اإجراء  يف 
ال�سحية  حممد  حالة  ت�سمح 
ويف  ذلك،  من  اأكرث  بالتاأخري 
لعدة  فيه  تعر�س  الذي  ال�قت 
انتكا�سات كادت ت�دي بحياته، 
فرتة  قبل  غيب�بة  يف  ودخ�له 

ق�سرية.

اأبن  االأ�صرية اإ�صراء 
جعابي�س..

ر�سالة من ابنها الطفل معت�سم اإىل 
اأمه اأوالً واإىل اأحرار العامل..

االأ�سرية  الأمه  االأوىل  الر�سالة 
ا�رسبي  ميا  بحبك  ))اأنا  اإ�رساء.. 
تن�سيني  وما  ق�ية  وخليكي  الدوا 
�رست  واأنا  اأن�ساكي،  راح  ما  اأنا 
اآخذ  وب�عدك  باحل�ساب  اأ�سطر 
ب�سع  هي  املدر�سة((  يف  االمتياز 

الطفل  اأنامل  خطتها  كلمات 
معت�سم جعابي�س يف ر�سالة كتبها 
اإ�رساء  امل�سابة  االأ�سرية  ل�الدته 
مل  الر�سالة  هذه  لكن  جعابي�س، 
الثانية  الر�سالة  بعد..  للي�م  ت�سل 
اأحرار  اإىل  معت�سم  الطفل  من 
العامل.. ))م�ستاق اإىل اأمي، وحبها 

ملء قلبي((



عي�شة ق.

رغم �أنه مل يتعود على �لو�صول �إىل 
�أدو�ر متقدمة من �ملناف�صة �إال �أن 
والية  �إىل  �ملنتمي  �لفريق  العبي 
��صتغالل  على  ي�رصون  وزو  تيزي 
عاملي �الأر�ض و�جلمهور من �أجل 
جتاوز عقبة �لنادي و�صنع �ملفاجاأة 
�لتي متيز مباريات هذه �ملناف�صة، 
ثمينة  فر�صة  �لفريق  ميلك  حيث 
�مليد�ن  �أف�صلية  يحور  �لذي  وهو 
بعدما  �لتو�يل  على  �لثاين  للقاء 

��صتقبل يف �لدور 1/32 نادي �حتاد 
على  وتاأهل  به  و�أطاح  تلم�صان 
�ل�صاد�ض ع�رص،  �لدور  �إىل  ح�صابه 
�لفني  �لطاقم  ي�رص  �لغر�ض  لهذ� 
على  �ملو��صلة  على  و�لالعبني 
�ملاأمورية  �أن  رغم  �ملنو�ل  نف�ض 
لي�ض  فريق  �أمام  �صهلة  تكون  لن 
يدخل  �ملقابل،  يف  �ملنال.  �صهل 
�أر�صية �مليد�ن بحثا  بار�دو  نادي 
�صارة  غري  مفاجاأة  �أي  تفادي  عن 
ورغم  �ملناف�صة،  غمار  ومو��صلة 
لن  �لعا�صمي  �لنادي  ماأمورية  �أن 

يلعب  مناف�ض  �أمام  �صهلة  تكون 
�لالعب  رفقاء  �أن  �إىل  مبيد�نه 
زكريا نعيجي ي�رصون على �لعودة 
تاأ�صرية  حاملني  وهم  �لديار  �إىل 
�لنهائي  ثمن  �لدور  �إىل  �لتاأهل 
نادي  ميلك  �ين  �لكاأ�ض،  لل�صيدة 
�صيناريو  لتكر�ر  �لفر�صة  بار�دو 
�لدور �لثاين و�لثالثني عندما تاأهل 
ح�صاب  على  �لقو�عد  خارج  من 
�لفر�صة  وبالتايل  �لبليدة،  �حتاد 
الإعادة  بار�دو  نادي  �أمام  مو�تية 

نف�ض �ل�صيناريو.

بن دوالة ت�سعى للمفاجاأة وبارادواحتاد بني دوالة / نادي بارادو ابتداء من 15:00
الحرتام املنطق  يحت�شن ملعب اأول نوفمرب مبدينة تيزي وزو مباراة �شمن الدور 
ال�شاد�س ع�شر من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية والتي جتمع فريقي احتاد بني دوالة 

النا�شط يف البطولة الهاوية ونادي بارادو، وهو اللقاء الذي �شوف ي�شهد اإثارة وت�شويق 
على امل�شتطيل االأخ�شر بني فريقني يدخالن املقابلة مبوازين خمتلفة، حيث يبحث 

احتاد بني دوالة على التحدي يف مواجهة نادي من اأندية النخبة وموا�شلة غمار 
مناف�شة ال�شيدة الكاأ�س

اأن�شار الكناري 
ينتقدون �شيا�شة 
مالل ويطالبون 
تخفي�س قيمة 

التذاكر

كاباري مهدد 
بالت�سريح بعد 

لقاء �سبيبة 
ال�ساورة

�أمني  حممد  �لالعب  يتو�جد 
�لتهديد  طائل  حتت  كاباري 
نادي  �صفوف  من  بالت�رصيح 
�لقر�ر  بعد  �لقبائل  �صبيبة 
�لنادي  �إد�رة  �تخذته  �لذي 
�لفني  �لطاقم  رفقة  بالت�صاور 
�لفرن�صي  �ملدرب  بقيادة 
قررت  و�لتي  دوما�ض  باتريك 
�الأخرية  �لفر�صة  �لالعب  منح 
�جلولة  مبار�ة  مبنا�صبة 
�الإياب  مرحلة  من  �الفتتاحية 
يلعبها  و�لتي  �لوطنية  للبطولة 
�صبيبة  �أمام  �لقبائلي  �لنادي 
�لالعب  �ل�صاورة، حيث �صيكون 
�مل�صتقدم �جلديد يف �ملركاتو 
�صفوف  من  �ملقبل  �ل�صتوي 
فر�صته  �أمام  ب�صكرة  �حتاد 
�الأخرية مبنا�صبة مبار�ة �ل�صاورة 
من �أجل �لربهنة على �مكانياته 
�ملنتظر  �مل�صتوى  وتقدمي 
�الإقناع  عدم  حال  ويف  منه 
باأد�ئه فاإنه �صوف ي�رصح ب�صفة 
م�صادر  ك�صفت  ح�صبما  �آلية 
�لقبائل،  �صبيبة  من  �لو�صط 
عدم  »�لكناري«  �أن�صار  و�أعرب 
تعاقد  �لتي  باالأ�صماء  �قتناعهم 
مالل  �رصيف  �لرئي�ض  معها 
لتدعيم  حت�صبا  �ملركاتو  هذ� 
�ال�صتعد�د  �أجل  من  �لت�صكيلة 
�ملو�صم  من  �لثاين  للن�صف 
�لكروي �حلايل، و�لذين رف�صو� 
�لتي  �الأ�صماء  �ختيار  طريقة 
مل  و�لتي  �ل�صبيبة  �ألو�ن  حتمل 
�لطريقة  ب�صبب  �صيئا  تقدم 
طريق  عن  مالل  ينتهجها  �لتي 
حت�صبا  �صبان  العبني  ��صتقد�م 
تكوين  م�رصوع  على  للعمل 
يرق  مل  و�لذي  م�صتقبلي  فريق 
مل�صجعي �لفريق �لذين ي�رصون 
�لت�صكيلة بالعبني  على  تدعيم 
�الإ�صافة  منح  على  قادرين 
كاأ�ض  من  �الإق�صاء  وتعوي�ض 
�الأدو�ر  لعب  عرب  �جلمهورية 
�لوطنية  �لبطولة  يف  �الأوىل 
�صمن  مكانة  على  و�لتناف�ض 
ثالثي �ل�صد�رة ل�صمان م�صاركة 

قارية �ملو�صم �ملقبل.
�أن�صار  طالب  �آخر،  مو�صوع  يف 
قيمة  تخفي�ض  �لقبائل  �صبيبة 
�أول  ملعب  لدخول  �لتذكرة 
مباريات  وم�صاهدة  نوفمرب 
تبلغ  حيث  �لقو�عد،  �لفريق يف 
دينار،   500 �حلالية  قيمتها 
�لقبائلي  �جلمهور  ويطالب 
دينار   300 �إىل  تخفي�صها 
�لر�غبني  جميع  �إىل  لل�صماح 
رفقاء  مباريات  متابعة  يف 
من  �حل�صور  �صاحلي  �حلار�ض 

�ملدرجات.
عي�شة ق.

الكابا احلمراوة اأبناء بونة يحرتمون املنطق وانتهاء مغامرة غري�س

ال�سام خام�س اأندية الكبار تودع مناف�سة ال�سيدة الكاأ�س

مباريات  من  �الأول  �ليوم  متيز 
ملناف�صة  ع�رص  �ل�صاد�ض  �لدور 
فريق  �إحد�ث  �جلمهورية  كاأ�ض 
خالل  من  للمفاجاأة  بجاية  �صبيبة 
�لعودة بالتاأهل �إىل �لدور �ل�صاد�ض 
على  �لقو�عد  خارج  من  ع�رص 
ح�صاب �مل�صيف جمعية عني مليلة 
�ملحرتفة  �لر�بطة  يف  �لنا�صط 
�أبناء  ت�صكيلة  جنحت  �أين  �الأوىل، 
بال�صاعد  �الإطاحة  يف  قور�يا  ميا 
�الأ�صو�ء،  حظرية  �إىل  �جلديد 
دوري  �لنا�صطني يف  �أحد  و�أق�صت 
�لكبار لريتفع عددهم �إىل جمموع 
من  �النتهاء  قبل  �أندية  خم�صة 
�لثاين من مناف�صة  �لدور  مباريات 
�صبقتها  بعدما  �لكاأ�ض،  �ل�صيدة 
�صبيبة  تاجنانت،  دفاع  �أندية 
و�صبيبة  �ملدية  �وملبي  �لقبائل، 
»�ل�صام«  العبو  وتاأثر  �ل�صاورة، 
معنويا يف ظل رف�صهم �ال�صتقبال 
بباتنة  نوفمرب  �ول  ملعب  على 

�لوطنية  �لبطولة  يف  ين�صطون  �أين 
مليلة  بعني  ملعبهم  على  و�أ�رصو� 
�لطلب  رف�صت  �لكاأ�ض  جلنة  لكن 
وهو �الأمر �لذي �أثر على معنويات 
�لالعبني �لذين ذهبو� غلى �لوقت 
�الإ�صايف بعد �نتهاء �للقاء بالتعادل 
هدف يف كل �صبكة قبل �أن يتمكن 
�لتاأهل  هدف  ت�صجيل  من  �لزو�ر 
بعد مرور �صبع دقائق على �نطالق 

�لوقت �الإ�صايف.
مو�جهتان  ذهبت  �ملقابل،  يف 
نهاية  بعد  �لرتجيح  ركالت  �إىل 
بالتعادل  و�الإ�صايف  �الأ�صلي  وقتها 
�أهلي  قمة  من  بكل  �الأمر  ويتعلق 
تلم�صان  وود�د  بوعريريج  برج 
منه  دقيقة   120 �نتهت  �لذي 
�حلظ  و�بت�صم  �ل�صلبي  بالتعادل 
�إىل  مرو�  �لذين  �الأر�ض  الأ�صحاب 
ت�صكيلة  على ح�صاب  �لنهائي  ثمن 
�أبناء »�لزيانيني«، بينما �نتهى لقاء 
قاي�ض  و�صباب  بوقري�ط  �صباب 

بالتعادل هدف يف كل �صبكة وحقق 
�لفريق �ملحلي �صيناريو �لرب�يجية 
�لرتجيحية  �لركالت  ح�صم  بعدما 

ل�صاحلهم.
وهر�ن  مولودية  عاد  جهته  من 
خارج  من  �الأنف�ض  ب�صق  بالتاأهل 
عني  ر�ئد  ح�صاب  على  �لديار 
ما  بطولة  يف  �لنا�صط  �لدفلى 
�صعب  بفوز  وذلك  �جلهات،  بني 
ف�صل  بينمكا  لو�حد،  بهدفني 
�أمل   1/32 �لدور  مفاجاأة  �صاحب 
غري�ض �لذي �أق�صى �صبيبة �لقبائل 
�ل�صيدة  يف  �مل�صو�ر  مو��صلة  يف 
�لدور  يف  م�صو�ره  وتوقف  �لكاأ�ض 
�ل�صاد�ض ع�رص خارج ميد�نه �أمام 
�لذي  �ملحمدية  �رصيع  �مل�صيف 
ح�صم �الأمور ل�صاحله، بينما مل جتد 
كتيبة فريق �حتاد عنابة �صعوبة يف 
جتاوز �صيفها بازر �صخرة �أين فاز 

عليه بثالثية نظيفة.
عي�شة ق.

الدورة الدولية الثانية للكاراتي دو مبيلة

م�ساركة اأكرث من 600 
م�سارع وم�سارعة

بالقاعة  �أم�ض  �أول  �نطلقت 
عبد  بن  �لريا�صات   �ملتعددة 
ميلة  ببلدية  �لطيب  �لرحمان 
�لثانية  �لدولية  �لدورة  مناف�صات 
تدوم  �صوف  �لتي  دو  �لكار�تي  يف 
�أزيد  مب�صاركة  متتاليني  ليومني 
كل  من  قدمو�  م�صارع   600 من 
وفرن�صا،  وليبيا  وتون�ض  �جلز�ئر 
رئي�ض  بوختالة  فوزي  و�أو�صح 
�لر�بطة �لوالئية للكار�تي دو �جلهة 
بالتن�صيق  �لدورة  لهذه  �ملنظمة 
و�لريا�صة  �ل�صباب  قطاع  مع 
�جلز�ئرية  و�الحتادية  ميلة  لوالية 
 80 هناك  �أن  دو  �لكار�تي  لريا�صة 
منهم  مناف�صاتها  يف  م�صاركا  ناديا 
3  نو�دي من تون�ض ونادي من ليبيا 
ونادي من فرن�صا �أما بقية �لنو�دي 
فكلها جز�ئرية  قدمت من 24 والية 

من �لوطن. وجتري مناف�صات هذه 
�الأ�صبال  لفئتي  �ملوجهة  �لدورة 
و�الأو��صط لدى �لذكور و�الإناث يف 
كل من �صنف »�لكاتا« و«�لكوميتي« 
وقد  �ملتحدث،  ذ�ت  وفق  فردي 
بح�صور  �ملناف�صات  هذه  �نطلقت 
ر�أ�صها  وعلى  �لوالئية  �ل�صلطات 
و�يل والية ميلة حممد عمري رفقة 
�الحتادية  رئي�ض  م�صدوي  �صليمان 
وكانت  دو،  للكارتي  �جلز�ئرية 
�ل�صباحية  �لفرتة  يف  �لدورة  بد�ية 
�أ�صبال  للفئتني  »�لكاتا«  �صنف  مع 
�مل�صاء  هذ�  و�صتتو��صل  و�أو��صط 
النتقاء  »�لكوميتي«  �صنف  مع 
�لنهائي  �لن�صف  للدور  �ملتاأهلني 
�لدور  مع  غد  يوم  �صيكون  �لذي 

�لنهائي وفق ذ�ت �مل�صدر.
وكاالت

اإميري: �سالح �سمن اأف�سل 
خم�سة العبني يف العامل

مدرب  �إميري  �أوناي  �الإ�صباين  �عترب 
�صالح  حممد  �مل�رصي  �أّن  �أر�صنال 
جنم ليفربول من �أف�صل خم�صة العبني 
�لعامل حالياً، وذلك يف ت�رصيحات  يف 
ع�صية حلول �لفريق �للندين �صيفاً على 
�الإجنليزي  �لدوري  ترتيب  مت�صدر 
ليفربول  �إىل  �صالح  و�ن�صم  �ملمتاز، 
روما  من  قادماً   2017 �صيف  يف 
�الإيطايل، ومتيز يف مو�صمه �الأول مع 
كان  �إذ  �ل�صمايل،  �الإجنليزي  �لفريق 
هدفاً   32 مع  �ملحلي  �لدوري  هد�ف 
�لربمريليغ،  يف  العب  �أف�صل  و�ختري 
حالياً  �ملو�صم  هذ�  �صالح  ويحتل 
�لهد�فني  ترتيب  يف  �لثاين  �ملركز 
خلف  هدف  بفارق  هدفاً،   12 مع 
�أوباميانغ  بيار-�إميريك  �لغابوين 
�لذي  �إميري  وك�صف  �أر�صنال،  مهاجم 
لباري�ض  �ملا�صي  �ملو�صم  مدرباً  كان 
حتدثنا  »�إذ�  �لفرن�صي:  جريمان  �صان 
�لعامل،  يف  العبني  خم�صة  �أف�صل  عن 
�أحدهم هو �صالح«، ونوه �إميري باأد�ء 
�أبرمها  �لتي  و�لتعاقد�ت  ليفربول 
�الأملاين  �حلايل  مدربه  عهد  يف 
و�ملد�فع  ومنها �صالح  كلوب،  يورغن 

�إىل  �ن�صم  �لذي  د�يك  فان  �لهولندي 
ويت�صدر  �صهر�ً،   12 نحو  قبل  �صفوفه 
هذ�  �لدوري  ترتيب  �الأحمر  �لفريق 
�صت  بفارق  مرحلة   19 بعد  �ملو�صم 
على  ويبدو  �لثاين،  توتنهام  عن  نقاط 
الإحر�ز  م�صعاه  يف  �ل�صحيح  �مل�صار 

لقبه �لغائب منذ �أكرث من عقدين.
�لفريق  يقود  �لذي  �الإ�صباين  وقال 
متحدثاً  �الأول،  مو�صمه  يف  �للندين 
�أعو�م  ثالثة  قبل  »�أذكر  ليفربول:  عن 
�إال  دفاعهم،  يف  م�صاكل  لديهم  كانت 
�أنهم تعاقدو� مع بع�ض �لالعبني مثل 
فان د�يك، يف ��صتثمار جيد و�لنتيجة 
�لتقدم  و�إىل  حالياً  �إليهم  ننظر  �أننا 
�أقوياء  »هم  �أ�صاف:  يحققونه«،  �لذي 
مع  كبري  ب�صكل  وحت�صنو�  �لدفاع  يف 
�ل�صعيد  على  و�الآن  �صالح  �ن�صمام 
�لهجومي هم فريق كبري جد�ً«. ويحتل 
ترتيب  يف  �خلام�ض  �ملركز  �أر�صنال 
وخم�صة  �نت�صار�ً   11 بعد  �لدوري 
تعادالت وثالث هز�ئم، ويبتعد بفارق 
نقطتني فقط عن ت�صيل�صي �لر�بع �آخر 
�ملر�كز �ملوؤهلة لدوري �أبطال �أوروبا 

يف �ملو�صم �ملقبل.
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عي�شة ق.

ت�شكيلة  احلظ  يحالف  ومل 
القرعة  ترحمها  مل  التي  ال�شيا�شي 
جمموعة  �شمن  اأوقعتها  بعدما 
اأندية الفوج  املوت والتواجد رفقة 
وهي  املجموعات  دور  من  الثالث 
الإفريقي  الحتاد  �شنفها  التي 
يلتقي  حيث  الثالث،  امل�شتوى  يف 
اأ�شبال املدرب ديني�س لفان رفقة 
الكونغويل،  مازميبي  بي  تي  اأندية 
والنادي  امل�رصي  الإ�شماعيلي 
�شدامات  يف  التون�شي  الإفريقي 
قوية لت�شكيلة اأبناء مدينة »اجل�شور 
مهمتها  تكون  لن  والتي  املعلقة«، 
اأجل  من  م�شتحيلة  غري  لكن  �شهلة 
موا�شلة حتقيق املفاجاآت والذهاب 
يف  القارية،  املناف�شة  يف  بعيدا 
ممثل  القرعة  اأوقعت  املقابل، 

امل�شابقة  نف�س  يف  الثاين  اجلزائر 
�شبيبة ال�شاورة �شمن جمموعة اأقل 
وهم  ق�شنطينة،  �شباب  من  �شعوبة 
الذين �شوف يتناف�شون رفقة اأندية 
الأهلي  من  كل  رفقة  الرابع  الفوج 
الكونغويل  كلوب  فيتا  امل�رصي، 
املفارقة  ومن  التنزاين،  و�شيمبا 
مواجهته  اجلنوب  اأندية  ملمثل 
اأبطال  رابطة  نهائيي  ملن�شطي 
ن�شختها  يف  الكاف  وكاأ�س  اإفريقيا 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  الأخرية 

الأهلي وفيتا كلوب على التوايل. 
مباريات  برنامج  الكاف  ون�رصت 
املناف�شة  غمار  �شمن  الأندية 
�شباب  بداية  �شتكون  اين  القارية، 
بالتنقل  القواعد  خارج  ق�شنطينة 
يف  الإفريقي  ملالقاة  تون�س  اإىل 
ا�شتقبال  قبل  املقبل  جانفي   11
اإىل  والتنقل  منه   18 يف  مازميبي 

يف  الإ�شماعيلي  امام  للعب  م�رص 
الن�شف  حل�شاب  فيفري  الفاحت 
بينما  املجموعات،  دور  من  الأول 
يف  تنزانيا  اإىل  ال�شاورة  يتنقل 
املجموعات  بدور  خرجاتها  اأول 
ا�شتقبال  قبل  �شيمبا،  ملواجهة 
الأهلي امل�رصي يف ملعب 20 اأوت 
بب�شار والتنقل اإىل الكونغو ملواجهة 

فيتا كلوب.

نغيز: وقعنا مبجموعة 
�شعبة لكن كل �شيء 

ممكن

نبيل  ال�شاورة  �شبيبة  مدرب  اأكد 
جمموعات  دور  قرعة  اأن  نغيز 
ترحم  مل  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
كبار  جانب  اإىل  بو�شعه  فريقه 

يف  نغيز  وقال  الإفريقية،  الأندية 
ت�رصيحات  خالل  اخل�شو�س  هذا 
يف  اأوقعتنا  “القرعة  اإذاعية: 
وتنتظرنا  جدا،  �شعبة  جمموعة 
تنقالت �شاقة اإىل اأدغال اإفريقيا«، 
الذي  الأهلي  »�شنواجه  واأ�شاف: 
اللقب،  بهذا  تتويجا  الأكرث  يعد 
وفيتا كلوب الذي لعب نهائي 2014 
الآخر  هو  ميلك  التنزاين  و�شيمبا 
وتابع:  البطولة«،  هذه  يف  خربة 
يف  فريق  اأ�شغر  ال�شاورة  »�شبيبة 
اأول  هذه  باعتبار  املجموعة  هذه 
ممكن،  �شيء  كل  لكن  له،  م�شاركة 
و�شندافع بكل قوة عن حظوظنا«، 
تقوم  »الإدارة  نغيز:  نبيل  واأردف 
كل  توفري  خالل  من  بواجبها 
وجمهورنا  للفريق،  الإمكانيات 
مت�شوق لروؤية الأهلي امل�رصي يف 

ب�شار«.

�شباب ق�شنطينة ت�شطدم مبجموعة املوت وال�شاورة تلتقي من�شط نهائي الن�شخة الفارطة

مهام متباينة لل�سيا�سي وال�ساورة يف رابطة الأبطال
�شهدت عملية �شحب القرعة اخلا�شة برابطة اأبطال اإفريقيا كاأ�س الكاف وقوع ممثلي الكرة اجلزائرية مبهام متباينة فيما 

يتعلق بفريقي �شباب ق�شنطينة و�شبيبة ال�شاورة يف دوري الأبطال، حيث وقع حامل لقب البطولة الوطنية املو�شم املن�شرم �شمن 
جمموعة املوت والأكيد اأن ثاين م�شاركة قارية لل�شيا�شي لن تكون �شهلة وهو الذي حقق تاأهال تاريخيا اإىل دور املجموعات مثلما 

حدث مع �شبيبة ال�شاورة و�شيف البطل والذي تاأهل بدوره لأول مرة يف تاريخه اإىل دور جمموعات املناف�شة القارية.

 م�شاركة قا�شمي ويو�شفي 
اأمام احتاد خن�شلة حمل ال�شك

الن�سرية تواجه اأهلي 
بنغازي يف تون�س

رونالدو ينقذ اليويف من 
ال�سقوط اأمام �سامبدوريا

يالقي ن�رص ح�شني داي مناف�شه 
الدور  يف  الليبي  بنغازي  اأهلي 
ملناف�شة  مكرر  ع�رص  ال�شاد�س 
اأ�شفرت  ما  وفق  الكاف  كاأ�س 
القرعة  �شحب  عملية  عنه 
اخلا�شة باملناف�شة القارية التي 
جرت فعالياتها م�شاء اأول اأم�س 
لكرة  الإفريقي  الحتاد  مبقر 
تتنقل  حيث  م�رص،  يف  القدم 
الن�رصية خارج القواعد ملالقاة 
مناف�شها وذلك ما بني 11، 12 اأو 
مباراة  جترب  بينما  جانفي   13
العودة على ملعب 5 جويلية بني 
18، 19 اأو 20 من نف�س ال�شهر، 
دور  اإىل  املوؤهل  الدور  وهو 
فريق  اأن  وتاأّكد  املجموعات، 
ي�شتقبل  �شوف  بنغازي  اأهلي 
اأ�شبال املدرب ل�شات يف تون�س 
بعدما كان يفا�شل بينها وم�رص 
قبل ان يقع الختيار على الأوىل 
اأرا�شيها،  على  اللعب  اأجل  من 
يف  الختيار  هذا  ي�شب  اأين 
�شوف  التي  الن�رصية  م�شلحة 
ت�شهل تنقل اأن�شارها اإىل تون�س 
من  الفريق  ت�شجيع  اأجل  من 
بجانبه  الوقوف  املدرجات 
القارية  املغامرة  ملوا�شلة 

والتاأهل اإىل دور املجموعات.

رفقاء  عاد  خمتلف،  �شياق  يف 
الالعب �شم�س الدين حراق اإىل 
من  اأم�س  م�شاء  التدريبات  جو 
ملعب بن �شيام من اأجل حتويل 
اجلمهورية  كا�س  نحو  الرتكيز 
وهم الذين كانوا نالوا يوم راحة 
عقب خو�س الدور 1/32 لكاأ�س 
بالتاأهل  عادوا  اأين  اجلمهورية 
على ح�شاب اأوملبي اأقبو، حيث 
للقاء  ال�شتعداد  يف  �رصعوا 
باحتاد  غدا  يجمعهم  الذي 
قبل  الأخري  ملعب  على  خن�شلة 
مدينة  اإىل  اليوم  �شباح  ال�شفر 
الدخول  اأجل  من  البي�شاء  عني 
ت�شبق  التي  الروتو�شات  اآخر  يف 
اإمكانية  تعرف  والتي  املواجهة 
اأحمد  الهجوم  ثنائي  غياب 
قا�شمي ويو�شفي، حيث يتخوف 
غيابهما  حول  ل�شات  املدرب 
اإلزامية اللعب  اأمام  معا وي�شعه 
دون راأ�س حربة حقيقي يف ظل 
حمل  اللقاء  يف  م�شاركتهما  اأن 
من  معاناتهما  ب�شبب  ال�شك 
ي�شجل  املقابل  يف  الإ�شابة، 
ورايح  لعريبي  الآخر  الثنائي 
مبنا�شبة  املناف�شة  اإىل  عودته 

اللقاء.
عي�شة ق.

على  جوفنتو�س  نادي  فاز   
بهدفني  �شامبدوريا  م�شيفه 
املباراة  يف  هدف  مقابل 
األيانز  مبلعب  اأقيمت  التي 
�شمن  اأم�س  اأول  �شتاديوم 
لقاءات الأ�شبوع 19 من الدوري 
كري�شتيانو  اأحرز  الإيطايل، 
جوفنتو�س  هديف  رونالدو 
بينما  و65،   2 الدقيقتني  يف 
هدف  كوالياريال  فابيو  �شجل 
بالدقيقة  الوحيد  �شامبدوريا 
اإىل  اليويف  ر�شيد  وارتفع   ،33
53 نقطة باملركز الأول، بينما 
عند  �شامبدوريا  ر�شيد  جتمد 
اخلام�س،  باملركز  نقطة   29
اأهداف  اأول  رونالدو  افتتح 
املباراة يف الدقيقة الثانية بعد 
متريرة عر�شية من باولو ديبال 
من الناحية اليمنى اإىل الي�رصى، 
�شيطر عليها الدون و�شدد من 
اجلزاء  منطقة  حدود  على 
ليعلن اأول اأهداف اليويف، و�شدد 
من  ت�شويبة  �شاندرو  األيك�س 
بالدقيقة  على حدود املنطقة 
اأوديرو  اإمييل  لها  ت�شدى   13
وكاد  �شامبدوريا،  حار�س 
هدًفا  ي�شجل  اأن  ديبال  باولو 
مميًزا بالدقيقة 24 بعد متهيد 
جورجيو  قبل  من  للكرة  جيد 
الذي  املنطقة  خارج  كيلليني 

القائم  بجوار  �شددها  بدوره 
و�شهدت  ل�شامبدوريا،  الأمين 
الدقيقة 30 اإيقاف حكم اللقاء 
حكام  لحظ  بعدما  املباراة، 
على  يد  مل�شة  الفيديو  تقنية 
اإميري ت�شان لعب جوفنتو�س 
العودة  ليقرر  املنطقة  داخل 
احت�شاب  ثم  ومن  الفار  اإىل 
ركلة جزاء ل�شالح �شامبدوريا، 
يحول  اأن  كوالياريال  وا�شتطاع 
ركلة اجلزاء اإىل هدف التعادل 
جيانلوكا  وهدد  ل�شامبدوريا. 
�شامبدوريا  مهاجم  كابراري 
الدقيقة  يف  جوفنتو�س  مرمى 
بعدما  الثاين،  ال�شوط  من   47
املنطقة،  داخل  الكرة  و�شلته 
الدقيقة 63 مل�شة يد  و�شهدت 
مدافع  فرياري  األيك�س  على 
جزاء  منطقة  داخل  ال�شامب 
حكم  ب�شببها  عاد  فريقه، 
ومن  الفيديو  لتقنية  املباراة 
ركلة جزاء حولها  احت�شبها  ثم 
الدقيقة 65 لهدف  رونالدو يف 
ثاين لليويف، واألغى حكم اللقاء 
هدف قاتل ل�شالح �شامبدوريا 
يف الدقيقة 92 �شجله ريكاردو 
�شابونارا بطريقة رائعة قبل اأن 
يعود احلكم لتقنية الفيديو من 

جديد ويحت�شب حالة ت�شلل.
ق.ر. 

تلقى الإ�شادة من طرف مدربه مونتانيي

م�سلوب اأف�سل لعب 
بالن�س للعام 2018

اختري الالعب وليد م�شلوب اأف�شل لعب يف العام 2018 يف �شفوف فريقه 

ب�شفوف  التحاقه  منذ  قدمه  الذي  الالفت  الأداء  بعد  الفرن�شي  لن�س 

الفريق النا�شط يف الدرجة الثانية الفرن�شية يف جانفي املن�رصم، حيث 

تاألق ب�شكل لفت مع ناديه وقدم م�شتويات رائعة جعلته اأف�شل لعب يف 

ناديه احلايل ويتفوق على اأ�شماء اأخرى تن�شط يف �شفوفه، وهو الذي نال 

العرتاف يف �شفوف فريقه خا�شة من طرف مدربه يف النادي فيليب 

مونتانيي الذي اعتربه احللقة الرمز يف الفريق والتي تقوم بالربط بني 

خمتلف اخلطوط الثالثة للنادي الدفاع، و�شط امليدان والهجوم، حيث 

التن�شيط  اأن لعب اخل�رص يقدم امل�شاعدة خا�شة يف  اأو�شح مونتانيي 

الكرات  وتوزيع  امليدان  اأر�شية  على  التمركز  كيفية  ويعرف  الهجومي 

احلا�شمة لزمالئه، الأمر الذي يجعل اعتباره الأف�شل يف �شفوف الفريق 
منطقيا.

يف املقابل، ك�شف م�شلوب يف ت�رصيحات اإعالمية انه ل يفكر يف العتزال 

والتوقف عن اللعب حاليا، اأين ل يزال قادرا على العطاء واملوا�شلة على 

خالل  الأحوال  اأح�شن  يف  باأنه  ي�شعر  انه  م�شيفا  الأخ�رص،  امل�شتطيل 

وتعطيه  اللعب  يف  ال�شتمرار  على  القدرة  متنحه  والتي  احلالية  الفرتة 

الرغبة يف املوا�شلة مبفاجاأة املتتبعني ل�شوؤون الكرة امل�شتديرة.

عي�شة ق.

عطال ي�ستبعد من الت�سكيلة 
املثالية لذهاب الليغ1

ا�شتبعد الالعب الدويل اجلزائري يو�شف 
عطال من الت�شكيلة املثالية ملرحلة الذهاب 

من الدوري الفرن�شي التي ك�شفتها اأم�س 
جريدة »لكيب« الفرن�شية، ورغم اأن املدافع 
الأمين للت�شكيلة الوطنية قدم بداية مو�شم 
مميزة وابهر املتتبعني بامل�شتوى الرائع 

الذي قدمه رفقة ناديه منذ انطالق املو�شم 
الكروي احلايل اإل ان ذلك مل ي�شفع له لدى 
املخت�شني من اأجل التواجد �شمن الت�شكيلة 
املثالية التي مت خاللها و�شع لعب باري�س 
�شان جرمان توما�س مونيه الذي ين�شط يف 
نف�س من�شب عطال مكانه، ويعترب الالعب 
ال�شابق لنادي بارادو النجم الأول يف فريقه 
بعدما اأ�شحى يتاألق من جولة اإىل اأخرى يف 
»الليغ1« وهو الذي يقدم عرو�شا قوية رفقة 

ني�س ويقدم اأداء ت�شاعديا مع ناديه.
ع.ق.
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ت�سيل�سي يتو�سل التفاق حول بولي�سيت�ش
تو�سل ت�سيل�سي الإجنليزي اإىل اتفاق ل�سم �سفقة قوية من البوند�سليغا خالل فرتة 
النتقالت ال�سيفية املقبلة، وقالت »�سحيفة بيلد« الأملانية اإن ت�سيل�سي اتفق مع 

بورو�سيا دورمتوند على �سم الأمريكي كري�ستيان بولي�سيت�ش مقابل 50 مليون يورو ال�سيف 
املقبل، وتتناف�ش العديد من الأندية من اأجل الظفر بخدمات الالعب الأمريكي ال�ساب، 

على راأ�سها ليفربول وريال مدريد بالإ�سافة اإىل اأر�سنال.
واأ�سارت تقارير اأنه قد يتم الإعالن عن ال�سفقة ب�سكل ر�سمي، خالل فرتة النتقالت 

ال�ستوية احلالية على اأن ين�سم الالعب ال�سيف املقبل للبلوز، وارتبط الالعب بقوة 
موؤخرا بليفربول الإجنليزي، بطلب من املدير الفني للريدز يورغن كلوب، والذي يريد 
توفري بدائل للثالثي الهجومي روبرتو فريمينو وحممد �سالح و�ساديو ماين، ومل يتبق 

يف عقد الالعب الأمريكي �سوى 18 �سهًرا، وت�سري بع�ش التقارير اأنه لن يجدد عقده مع 
دورمتوند، ما �سيدفع الفريق الأملاين لبيعه خ�سية رحيله جماًنا.

كالهانوجلو: غاتوزو �سفعني عدة مرات
ك�سف الرتكي هاكان كالهانوجلو لعب ميالن حقيقة رحيله عن فريقه، بعد اأنباء حول 

رغبة ليبزيج الأملاين يف �سمه، وقال هاكان خالل ت�رصيحات نقلها موقع »كالت�سيو 
مريكاتو« الإيطايل: »يف كرة القدم، من الطبيعي اأن حت�سل على م�ستويات عالية 

ومنخف�سة خالل املو�سم، اأعتقد اأن هذه الفرتة قد تدفعنا لالأمام«، واأ�ساف: »نحن 
متاأخرون بفارق ثالث نقاط فقط عن املربع الذهبي املوؤهل لدوري اأبطال اأوروبا، كل 

�سيء ل يزال متاًحا اأمامنا«، وتابع: »بيليا وبونافنتورا كالهما م�سابان، لذا علّي اأن األعب 
مكانهما من وقت لَخر، مركزي يتقرر بوا�سطة غاتوزو، اأحب اللعب خلف املهاجمني 

لكن هذا ل يهم، املهم هو احلفاظ على الرتكيز«.
وحول م�ستقبله مع الفريق، قال هاكان: »اأنا �سعيد يف ميالن، و�سعيد مع جينارو غاتوزو 

وجهازه الفني، اأ�سعر باأنني جيد جًدا هنا«، واأردف: »العالقة جيدة مع غاتوزو، حتى 
عندما يكون غا�سبًا مني اأقبل ذلك، لأنه املدير الفني، هو يتمتع بعقلية الفوز، ومن 

الأف�سل عدم قول اأي �سيء اأمامه واإل فقد يقوم ب�سفعك، لقد تعر�ست لهذا عدة مرات«.

كوادرادو يخ�سع لعملية جراحية ويغيب 3 
اأ�سهر

اأعلن نادي جوفنتو�ش الإيطايل اأن جناحه الدويل الكولومبي خوان كوادرادو خ�سع لعملية 
جراحية يف ركبته الي�رصى ملعاجلة اإ�سابة يف الغ�رصوف، ويف حني مل يحدد جوفنتو�ش 

املدة التي يحتاجها كوادرادو للتعايف، حتدثت و�سائل الإعالم الريا�سية املحلية عن 
ابتعاده لفرتة ت�سل اإىل ثالثة اأ�سهر، ما يعني اأنه لن يكون متواجداً مع الفريق عندما 

يواجه اأتلتيكو مدريد الإ�سباين يف فيفري املقبل �سمن الدور ثمن النهائي لدوري اأبطال 
اأوروبا، وعلى رغم اأنه لي�ش من الالعبني الأ�سا�سيني على الدوام يف ت�سكيلة الفريق، يعترب 
كوادرادو من العنا�رص املهمة بالن�سبة للمدرب ما�سيميليانو األيغري الذي ي�رصكه يف بع�ش 

الأحيان يف مركز الظهري الأمين اإىل جانب مركزه العتيادي كجناح.

نابويل يطالب تخفي�ش عقوبة كوليبايل 
واإن�سيني

قرر نادي نابويل تقدمي طلب اإىل الحتاد الإيطايل، بتخفي�ش العقوبة املوقعة على 
ثنائي الفريق كاليدو كوليبايل ولورينزو اإن�سيني، بعدما مت طرد الالعبني يف مباراة اإنرت 
ميالن، وذكر موقع »كالت�سيو مريكاتو« اأن نابويل قرر مطالبة الحتاد الإيطايل بتقليل 

عقوبة الإيقاف من مباراتني اإىل مباراة واحدة فقط يف ظل الأحداث التي �سهدتها تلك 
املواجهة، وح�سل كوليبايل على بطاقة �سفراء ثم قام بالت�سفيق حلكم اللقاء، الذي اعترب 

ذلك �سخرية من قراره ليمنحه البطاقة احلمراء يف الدقيقة 81، فيما ح�سل لورينزو 
اإن�سيني على بطاقة حمراء يف الدقيقة 95، وكانت مباراة اإنرت ميالن ونابويل التي اأقيمت 

مبلعب �سان �سريو قد �سهدت هتافات عن�رصية من قبل جماهري النرياتزوري جتاه 
كوليبايل، وطالب الالعب ومدربه كارلو اأن�سيلوتي حكم اللقاء باإيقاف املباراة اإل اأنه 

رف�ش ذلك، وخ�رص نابويل اأمام اإنرت ميالن بهدف نظيف الأربعاء املا�سي يف اجلولة 18 
من الدوري الإيطايل.

وجد جنوم ُكرث طريق التاألق خالل عام 
املنتخبات،  اأو  الأندية  مع  �سواء   2018
الطريق  هذا  �سل  الآخر  البع�ش  ولكن 
قدر  على  يكن  مل  م�ستوى  بتقدمي 
التوقعات، ومع اقرتاب نهاية عام 2018 
هذا  خالل  �سفقات   5 اأ�سواأ  ن�ستعر�ش 

العام 
 

 �أليك�شي�س �شان�شيز 
مان�ش�شرت يونايتد

 
األيك�سي�ش  الت�سيلي  املهاجم  و�سل 
يف  ترافورد  اأولد  ملعب  اإىل  �سان�سيز 
كبرية  تطلعات  و�سط  املا�سي،  جانفي 
الذي  يونايتد  مان�س�سرت  جمهور  من 
بعدما  خا�سة  كبري،  ب�سغف  انتظره 
تاريخ  يف  راتب  اأعلى  يتقا�سى  اأ�سبح 
األف   500 بقيمة  الإجنليزي  الدوري 
من  قادما  اأ�سبوعيا  اإ�سرتليني  جنيه 
العام  يقارب  ما  مدار  وعلى  اأر�سنال، 
ال�سياطني  جمهور  اآمال  �سان�سيز  خيب 
املنتظر  املردود  يقدم  ومل  احلمر، 
لعبي  اأف�سل  من  واحد  كونه  منه 
الربمييريليغ يف ال�سنوات الأخرية، فقد 
ال�سابق  املدرب  مع  م�ساكل  يف  دخل 
جوزيه مورينو وانتهى به الأمر لت�سجيل 
 30 خالل   7 و�سناعة  فقط  اأهداف   4

مباراة بقمي�ش الفريق.
 

 دييغو كو�شتا �أتلتيكو 
مدريد

 
يفتقد النجم الإ�سباين حتى الآن حلا�سته 
التهديفية منذ عودته جمددا اإىل �سفوف 
يف  ت�سيل�سي،  من  قادما  مدريد  اأتلتيكو 
الروخيبالنكو�ش  خزائن  كلفت  �سفقة 
الربازيلي  وعانى  يورو،  مليون   66 نحو 
الأ�سل من عدة اإ�سابات منذ ان�سمامه 
غابت  كما  املا�سي،  جانفي  للفريق يف 
�سارك  حيث  ملحوظة،  ب�سورة  اأهدافه 
�سجل  مباراة   37 يف  الفرتة  تلك  خالل 
خاللها 11 هدفا، حتى اأنه �سجل هدفا 

واحدا فقط يف الليغا هذا املو�سم.
 

 غونز�لو هيغو�ين ميالن
 

ن�سخته  الأرجنتيني  الهداف  ترك 
الأ�سلية يف تورينو هذا ال�سيف، بعدما 
�سمن  ميالن  اإىل  جوفنتو�ش  من  انتقل 
بونوت�سي،  ليوناردو  مع  تبادلية  �سفقة 
القليلة  الأ�سهر  خالل  م�ستوى  ليقدم 
و�سوله  منذ  له  الأ�سواأ  هو  املا�سية 
اأهداف   5 غونزالو  �سجل  اإيطاليا،  اإىل 
الرو�سونريي  مع  م�ساركة   14 خالل 
بالكالت�سيو، كما يعود اآخر هدف �سجله 
يف البطولة لنحو �سهرين منذ هدفه يف 
العا�رصة،  باجلولة  �سامبدوريا  مرمى 
رحيله  اإمكانية  عن  احلديث  ليزداد 
مع  خا�سة  ال�ستوية  النتقالت  خالل 
حاجة ماوري�سيو �ساري مدرب ت�سيل�سي 

ملهاجم اإ�سايف.
 

مالكوم دي �أوليفري� 
بر�شلونة

 
اإىل  املا�سي  ال�سيف  مالكوم  ان�سم 
بر�سلونة بعدما خطفه النادي الكتالوين 
قبل روما الذي اأعلن عن تو�سله لتفاق 
النادي  لإميان  وذلك  بالفعل،  بوردو  مع 
الكبرية،  الالعب  بقدرات  الإ�سباين 
وعانى ال�ساب الربازيلي من جتاهل تام 
من املدرب اإرن�ستو فالفريدي، الذي مل 
ي�رصكه �سوى يف 9 مباريات فقط يف كل 
الليغا  واحدة يف  مباراة  البطولت منها 
كاأ�سا�سي ومباراتني يف كاأ�ش امللك، اإل 
يف  بالإ�سابة  موؤخرا  �رصبة  تلقى  اأنه 

الكاحل.
 

 ر�دجا ناينغوالن �إنرت 
ميالن

 
بداأ الالعب البلجيكي رادجا ناينجولن، 
النرياتزوري  �سفوف  يف  مو�سم  اأول 
تعكرت  ما  �رصعان  ولكن  متزن  ب�سكل 
عن  الرحيل  من  قريبا  واأ�سبح  الأجواء 
بامل�ستوى  ناينغولن  يظهر  مل  الفريق، 
باملوا�سم  روما  مع  قدمه  الذي 
امل�ساكل  افتعال  يف  بداأ  كما  املا�سية، 
اإدارة  قررت  بعدما  الأخرية  الفرتة  يف 
لتعود  تاأديبية،  لأ�سباب  اإيقافه  النادي 
فكرة انتقاله اإىل روما جمددا خا�سة يف 

ظل رغبته يف الرحيل.

كني فخور بالتكرمي امللكي
الثانية موؤخرا، ومنحت امللكة  اإليزابيث  ناله من ملكة بريطانيا  بالتكرمي الذي  MBE »و�سام خا�ش بطبقة الفر�سان يف الإمرباطورية الربيطانية« عرفاًنا مبا قدمه مهاجم عرب هاري كني مهاجم توتنهام عن فخره  نقلتها اإليزابيث هاري كني و�سام   ت�رصيحات  يف  كني  وك�سف  البطولة،   هداف  بجائزة  وفوزه  رو�سيا  مونديال  يف  الإجنليزي  املنتخب  مع  ا«، واختتم: واحدة، والعمل ال�ساق اأتى بثماره«، وتابع: »اإنه اأمر طبيعي ومنطقي، لقد كان عاًما رائًعا مع املنتخب والنادي، ومن ال�سعب لكن كيت كانت متحم�سة وقالت يل اإننا تلقينا ر�سالة من امللكة، اأنا فخور بها وبجميع اأفراد الأ�رصة، نحن جزء من رحلة ولكن كانت هناك مكاملة فائتة ور�سالة ن�سية قالت فيها: »هل ميكنك الرد«، واأ�ساف: »اعتقدت اأن هناك �سيء ما خاطئ، �ساوثهامبتون، والتي انتهت بفوز فريقه 3-1، وقال: »و�سل خطاب اإىل منزلنا وفتحته كيت، نادًرا ما تت�سل بي قبل اأي مباراة، �سحيفة »ذا �سن« كوالي�ش معرفته بهذا التكرمي، مو�سحا اأنه تلقى ات�سال هاتفيا من خطيبته كيت قبل مباراة الفريق اأمام توتنهام  وغاريث �ساوثجيت بدونهما مل اأكن لأح�سل على هذه اجلوائز«.»اأنا فخور باأن اأكون جزًءا من هذا املنتخب، اأريد اأن اأ�سكر جميع املدربني يف املنتخب والنادي وحتديًدا ماوري�سيو بوكيتينو و�سفه يف ب�سع كلمات، اأنا متحم�ش للغاية للعودة للعب مرة اأخرى مع املنتخب، لي�ش اأنا فقط بل اجلميع اأي�سً
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ر�ؤى

تداعيات »اأ�سلمة احلداثة«
تتحّول �لفكرة �إىل كتاب بعد �سنو�ت من �لتاأليف.�يتحّول كتاب �إىل مقال بهدف ن�سر �ملعرفة �ت�سهيلها، لكن �أن 
ير�كممقالبعد يومني من ن�سره مادة كتاٍب جاهز للتحرير ��الإ�سد�ر �أمر الفت يف ع�سر ك�ساد �لكتابة ��لكّتاب.

�الأ�سعب من هذ� كّله �أن تن�سج من هذ� �لرت�كمللتعليقات �ملتناق�سة �أمامك مقااًل جديد�ً �عرب�ً. 

ن�سيم �خلوري

 ملاذ� ؟
ن�رشت  بعدما  لأّنهاجتربة ح�صلت 
بعنوان:  مقايل   اخلليج  �صحيفة 
لأ�صلمة  ل  الفرن�صّية«:  »ماريان 
نقلته   ،)2018/12/22( احلداثة« 
واملواقع  ال�صحف  من  العديد 
ولندن  وا�صنطن  يف  كاماًل 
وباري�س وبريوت والقاهرة وعمان 
واإجتزاأته  وغريها،  وفل�صطني 
و�صائل  يف  الإذاعات،لياأخذ  بع�س 
الإهتمام  من  حّيزاً  التوا�صل 
وال�صلبية  الإيجابية  والتعليقات 
التي �صغلتني والتي فائدة رّبا من 

تو�صيبها ون�رشها يف كتاب.

�لهذ� موؤ�ّسر�ت:
اأنقر  بل  تنقر!  اأّل  املهم   -1
بري�صتك وباإحرتام باب املحّرمات 
فتتحّرك  احلّية  واملدفونة  الثابتة 
فت�صبق  الربق  مثل  ال�صبابات 
وحولها  وتتفّجر  القراءة  الكتابة 
الأفعال  التائهبني  ال�صلوك  فتظهر 
معظم  كباأن  الأفعاللتذّيلن�صّ وردود 
ويع�صقون  يكتبون  �صاروا  العرب 
الكوارث.  ردود الأفعال بعد وقوع 
الأجيال  بجمع  اإيجابي  اأمر  وهذا 
الكتابة  نقاوة  نحو  والأمزجة 

املتوا�صعة.
2- اأتذّكرالتجربة الأوىل ال�صاخبة 
 2 يف  ن�رشتها  نقرٍة  مقال/  على 
حزيران 1979  يف جملّة امل�صتقبل 
ال�صادرة يف باري�س بعنوان:« م�رش 
و�صعرة معاوية« بعد زيارة ال�صادات 
»اإ�رشائيل«طالبت  اإىل  املفاجئة 
ال�صعرة مع امل�رشيني  فيها بقطع 
على  باملئة   99 بن�صبة  وافقوا  اإن 
نتيجة الإ�صتفتاء الر�صمي للزيارة، 
معاوية  �صنة.اإّن   40 منذ  جاء  كما 

لن يزعل لو عاد اأو كان يف م�رش.
ما  خمطوطاً  كتاباً  املقال  با�س 
اإن تبّدلت مالمح الدنيا يف  قيمته 

�صاأن فل�صطني!
باأّن  ال�صائعة  املقولة  مّتحي   -3
يكتبون،  ول  يقراأون  ل  العرب 
والكتابة  القراءة  كانت  زمن  غاب 
باملثقفني  متعاحًم�صورة  فيه 
وعرب  وغريهم،  الدين  ورجال 
وخارج  الإ�صتعمال  �صهولة 
ع�رش  اأيقظ  املعرفة  تعقيدات 
العربي  التاريخي  الكبت  التوا�صل 
واملتابعة  القراءة  اأبواب  و�صّقت 
اجلارح  والنقد  والكتابة  والتعبري 
والت�صويبات لدى عاّمة العرب با 
املثقفني  ن�صو�س  اأحياناً  يتجاوز 
واملفكرين وتعقيداتهم الفل�صفية. 
تتكّد�س اأمامنا يومياً املالحظات 
العربي  العام  الراأي  وتعليقات 
والنربة  بال�صوت  املتفّجر 
والن�صو�س ال�صغرية املفككة لغوياً 
لكنها ال�صادقة الب�صيطة واملبا�رشة 
املتنّوعة احلاملة مل�صامني د�صمة 
الهاديء  التفكري  تخلط  جاذبة 
العقل  وتدمج  وال�صليقة  بالعفوية 
بالغرائز وتقرن التهذيب بال�صتائم 
اأمام  اأنت  والتحقري.  وال�صباب 
و�صو�صت  لطاملا  ب�رشية  ظاهرة 
كاملة  �صعبية  مكتبات  ب�صمت 
عند  متّر  ال�صدوروهي  يف  دفنت 
متاثيل  اأمام  ال�صاحات  يف  الفجر 
اأبواب  وكاأّنها  الزعماء.تبدو 
لتتدّفق  فتحت  واحلرية  ال�صجون 
هو  اإهمالها.  يجوز  ل  �صيولً 
�صناعة  نحو  يناديناغناه  الواقع 
لدى  ل  والثقافات  والرقي  الوعي 
احلكام  لدى  بل  وح�صب  العاّمة 

وامل�صوؤولني يف العامل. 
وتداعياته  العربي«  ل«الربيع   -4
التعبريات  تفجري  وا�صح يف  ف�صل 
ال�صعبية فوق جدران الكتابة ولفت 
�صعوب العامل بختلف اللغات اإىل 
ماأ�صي فل�صطني والعرب وامل�صلمني 
واأ�صواق التجارب املّرة وامل�صتمّرة 

وحرمان  حموها  ي�صعب  التي 
قناعاتهم  تدفقات  من  �صعوبها 

ولوعيهم وتاريخهم الأخر�س. 
لكن  بنهم  ويكتبون  يقراأون   -5
دون  ومن  ملحوظ،  بت�رّشع 
ل  اأّن  والغرابة  وتدقيق  اأناة 
املتعلّمني  وا�صحاًبني  فرق 
الواردة،  التعليقات  والعاديني،وفق 
يف  املن�صور  املقال  ن�س  لأّن 
فرن�صية  ل�صيدة  كان  »اخلليج«، 
قو�صني  بني  العربّية  اإىل  نقل 
اأمنوذجاًلنبذ بع�س الفرن�صيني وك
راهيتهمللم�صلميناملهاجريناحلاق

دين على فرن�صا والغرب. 
مهّماً  اأمراً  اأ�صيف  ان  ن�صيت   -6
باأن املالحظات اخلليجية طالبت 
يطال  اأن  الذي«يجب  بالنقد 
الديني  ال�صلوك  حّتى  �صيء  كل 
قيم  من  �صيء  عليه  يعلق  ل  الذي 
�صعودي  م�صوؤول  كتب  كما  الدين« 

كبريم�صيفاً :
املقال  كاتبة  مع  اأتعاطف   «

الأكرثية  مع  واتعاطف  الفرن�صّية، 
الذين  البلدان  تلك  يف  املتواجدة 
لالخرين  الكراهية  يحملون  ل 
حل�صارتهم  ول  لثقافتهم  ول 
القلية  ممار�صات  ثمن  ويدفعون 
من اجلهلة ومر�صي النفو�س حتى 
مل�صتع�صية.  احللول  ا�صبحت 
خويف ان يح�صل للعرب امل�صلمني 
يقبلوا  مل  منهم  خا�صة  اإذا 
الذي  املحيط  مع  بالتعاي�س 
تطوره  يف  وي�صهموا  فيه  يعي�صون 
ما  لهم  يح�صل  احل�صاري،  اأن 
علي  يوم  لليهود  ذات  ح�صل 
تطل  بدات  التي  النازية  ايدي 
بالقتل  اإّما  جديد  من  برا�صها 
اجلماعي  الرتحيل  او  اجلماعي 
اوطان  ا�صلية  للعرب  اأن  وكوي�س 
اأقول  اأن  اإليها،  اأحب  يرجعون 
كل  الغرب  حتميل  يف  ن�صتمر  اأّل 
م�صاكلنا فنن�رشف عن التفكري يف 

احللول«.

باملقابل كتب م�سلم 
من باري�س:

»اإن عدد امل�صلمني يف فرن�صا ي�صل 
اىل �صبع ماليني ل يعرتف لهم باأي 
خ�صو�صية ثقافيةومع ذلك يدر�صون 
ب�رشوطها  الفرن�صية  املدار�س  يف 
املجحفة ويوؤّدون ال�رشائب كاملة 
لالإقت�صاد  املروجني  اأكرث  وهم 
الكبري؛  باإ�صتهالكهم  الفرن�صي 
ذلك  ومع  اأقلية  اليهود  بينما 
الثقافية  بخ�صو�صيتهم  يعرتف 
ولهم  بل  اخلا�صة  مدار�صهم  ولهم 
ويطبقون  اخلا�صة  حماكمهم 
،، لهذا  ال�صخ�صية  اأحوالهم  قانون 
على  ينطلي  ل  الكالم  هذا  فاإن 

اأحد .
كانت  �صنوات  قبل ع�رش  واأزيدك، 
اإ�صبانيا اجلارة تعي�س اأزمة خانقة 
وكان الإعالم ي�صوق على اأن �صبب 
املهاجرين  تواجد  هو  الأزمة 

امل�صلمون  طرد  وفعال  امل�صلمني 
وعاد  ووظائفهم  اأعمالهم  من 
الأزمة  ولكن  بلدانهم  اىل  اأغلبهم 
وعليه  تفاقمت؛  بل  ا�صتمرت 
اأزمتهم  �صبب  اأن  الإ�صبان  عرف 
ل عالقة للمهاجرين بها بل لنظام 
للحدود  عابر  متوح�س  راأ�صمايل 
�صغرية  اأقلية  فيه  الرثوة  حتتكر 
نقلت  التي  الفرن�صية)  هذه  ؛ولعل 
ها( من هذه الأقلية وهي تريد  ن�صّ
ت�صتيت اإنتباه الفرن�صيني املطالبني 
ال�صرتات  اأ�صحاب  بحقوقهم 
الأ�صطوانة  هذه  اىل  ال�صفراء 

امل�رشوخة امل�صلمون.«

��لنتيجة؟؟؟؟
»اأ�صلمة احلداثة«خمطوطة اأ�صعها 
على الرف اإىل جانب«م�رش و�صعرة 
 40 تف�صلهما  �صهادتان  معاوية« 

�صنة.

�أحالم م�ستغامني 

رواية »�سهيا كالفراق« بني لوعة احلب واأالعيب القدر
روايتها  على  �صنوات  خم�س  بعد 
بك«،  يليق  »الأ�صود  الأخرية 
اأحالم  اجلزائرية  الكاتبة  تطل 
بكتاب  قرائها  على  م�صتغامني 
اأعماق  يف  فيه  تغو�س  جديد 
عوامل  لتكت�صف  الب�رشية  النف�س 
القدر  واألعيب  املثرية  الع�صق 

اخلبيئة.
الكتاب  يف  م�صتغامني  تتحدث 
اجلديد، الذي يحمل عنوان »�صهيا 
وت�صرتجع  نف�صها  عن  كالفراق«، 
خالل  ومن  ال�صابقة.  رواياتها 
واأفقده  الفارق  لوعه  رجل  ق�صة 
دور  الكاتبة  تاأخذ  ثقته يف احلب، 
البطولة وتن�صج اأحاديث مع الرجل 
بكلمات  يخاطبها  الذي  الغام�س 

لي�صت �صوى كلماتها.

العا�صق  لوعة  م�صتغامني  وت�صف 
»اأحتاج  الكتاب:  ن�س  يف  بقولها 
�صظايا  من  بقي  با  اأ�صتعني  لأن 
والقيام  �صهي  ن�س  لكتابة  ق�صتك 
باإعادة اإعمار عاطفي لقلوب اأحلق 
لكن  الدمار..  اأنواع  كل  احلب  بها 
الق�ص�س لي�س ما ينق�صني للكتابة 
ينق�صني  اجلميلة،  الن�صو�س  ول 
اأجله  من  تاأملت  ما  فكل  الأمل؛ 
ندمي  م�صدر  اأ�صبح  املا�صي  يف 
وعجبي، با يف ذلك تلك الأوطان 
وتلك  اُحّتلت،  يوم  مر�صت  التي 
العوا�صم التي بكيتها يوم �صقطت، 
طرق  قّطاع  ذلك  بعد  لنا  لتنجب 
يف  ي�صبهون  ل  واأنا�صا  التاريخ 
�صيء ممن كنت جاهزة للموت من 

اأجلهم«.

 250 من  يتكون  الذي  الكتاب، 
والذي  الو�صط  القطع  من  �صفحة 
�صدر عن دار »ها�صيت- اأنطوان« 
للن�رش يف بريوت، يتناول مقتطفات 
احلب  من  باأكملها،  احلياة  من 
واللقاء  والفراق  والأمل  والبغ�س 
وو�صائل التوا�صل احلديثة والطرق 

القدمية.
الرواية  بني  ميزج  وباأ�صلوب 
الكتاب  م�صتغامني  تعترب  وال�رشد، 
القراء  اإىل  هدية  توجهها  ر�صائل 
�صعاة  دام  ما  »فليكن...  قائلة 
الربيد جميعهم قد خانوا �صندوق 
�صندوق  ل  ر�صائل  هذه  بريدنا، 
اأبعثها  البحر،  عدا  لوجهتها  بريد 
يف زجاجة، اإىل الذين مل يعد لهم 

من عنوان لنكتب اإليهم«.

يف  م�صتغامني  اأحالم  وتتحدث 
ككاتبة  نف�صها  الكتاب عن  مقدمة 
من  كثريا  »كتبت  وتقول:  واإن�صانة 
العواطف يف ت�صادها ويف ذهابها 
الأحا�صي�س  علو  عن  واإيابها، 
الب�رشية  النف�س  عن  وانهياراتها، 

وتناق�صاتها«.
وت�صيف: »اأ�صبت غالبا وحدث اأن 
دهاليز  اأتاأمل  زلت  وما  اأخطاأت 
ومتاهاتها.  الب�رشية  النف�س 
جتاه  تاأملي  واجب  فللكاتب 
هي  العاطفة  دامت  ما  امل�صاعر 
وما  احلياة  يف  النا�س  يحكم  ما 
يحرك الأبطال يف الروايات وهي 
حتكم  املجنون  بنطقها  التي 

العامل«.
بقولة  م�صتغامني  وت�صت�صهد 

جوانا  الإجنليزية  للكاتبة 
اأن  هي  العامل  »ماأ�صاة  ترولوب: 
والن�صاء  الن�صاء  يحبون  الرجال 
يحبون  والأطفال  الأطفال  يحبنب 
الكتاب  يحتوي  بينما  القطط«. 
الق�ص�س  من  العديد  على 
كتاب  واآراء  والأقوال  والأمثال 

واأ�صعار واأغان.
تتحدث  تهكمي  وباأ�صلوب 
م�صتغامني عن الوطنية والنك�صار 
العربية  البلدان  به  متر  ما  وكل 
وت�صف  وخيبات.  اإخفاقات  من 
�صعوب املنطقة على اأنها »معلقة 
عاد  ما  القطارات.  اأبواب  اإىل 
يريد  منا  كل  الوطن  اإنقاذ  همنا 
للحاق  يرك�س  الكل  نف�صه،  اإنقاذ 
الهروب  فقطار  الأخرية  بفر�صته 

من اجلحيم ل ينتظر«.
نف�صها  عن  م�صتغامني  وتتحدث 
الكتاب قائلة: »ماذا تنتظرون  يف 
الإع�صار؟  هذا  و�صط  مني 
اإىل  متعلق  هو  من  يبدع  كيف 
يكتب  وبالثانية  بيد،  القطار 
مير  تارة  من  امل�صهد؟  لي�صف 
بنفق،  مير  وتارة  جميل  بنظر 
وينزلون  ي�صعدون  النا�س  بينما 
ليفوزوا  حوله  من  ويتدافعون 
بقعد احتياطي لالنتظار، يقعون 
يف احلب حال ال�صعود، ويفرتقون 
قبل حمطة الو�صول. فع�صق اليوم 
اأن  وعليك  حمطة  م�صافة  يدوم 
وتقنع  املخدوع  العا�صق  توا�صي 
تذكرة  دون  من  ت�صافر  عا�صقة 

عودة باأن عليها النزول«.
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للم�ؤلف روديغر �سافران�سكي

�صدور كتاب » ُمَعّلم 
�أملاين: هايدغر وع�صره«
�سدر حديًثا عن �سل�سلة »ترجمان« يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب معلم اأملاين: 

sEin Meister aus Deut  هايدغر وع�سره، وه� ترجمة ع�سام �سليمان لكتاب روديغر �سافران�سكي
من مدر�سة  جاء  اأملانًيا،  معِلًّما  بالفعل  هايدغر  مارتن  كان   .chland: Heidegger und seine Zeit

املت�س�ف املعّلم اإيكهارت. وكما مل يفعل غريه، اأبقى الأفق مفت�ًحا اأمام التجربة الدينية يف ع�سر 
ي  ا، لكنه قِبَل حتِدّ لديني، واهتدى اإىل فكٍر ي�س�ن من ال�سق�ط يف البتذال. بداأ فيل�س�ًفا كاث�ليكًيّ

احلداثة. تلئم فل�سفته الفرد يف حريته وم�س�ؤوليته، وتاأخذ امل�ت على حممل اجلّد. ت�رط هايدغر يف 
ا، غري اأن فل�سفته �ساعدته يف  ا ق�مًيّ ا ا�سرتاكًيّ ال�سيا�سة، وانطلًقا من اأ�سباب فل�سفية م�قتة اأ�سبح ث�رًيّ

ر نف�سه من امل�سهد ال�سيا�سي. ميّثل ا�سم هايدغر الف�سل الأكرث اإثارًة يف تاريخ الروح الأملانية يف  اأن يحِرّ
ه، ويف ما وراء اخلري وال�سر. القرن الع�سرين، ويجب احلديث عن ذلك بخريه و�سِرّ

وكالت

بني الله�ت والطبيعة

�صفحة   656( الكتاب  هذا  يتاألف 
بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( 
يف  ف�صًل.  وع�رشين  خم�صة  من 
الف�صل الأول، يتناول املوؤلف اإرادة 
البداية،  معِلّم  يكون  اأن  هايدغر 
وم�صكري�ش،  بويرون  يف  واأيامه 
الليربالية  روح  الكني�صة  وتوظيف 
حركة  وت�صكل  مل�صلحتها، 
املعار�صة  القدمية  الكاثوليكية 
يف  هايدغر  وترعرع  للكني�صة، 
الرومان  بني  التعار�ش  خ�صم 
يف  واأيامه  القدامى،  والكاثوليك 
ي�صبح  اأن  من  واقرتابه  فرايبورغ، 

ي�صوعًيّا.

يتحدث  الثاين،  الف�صل  يف 
بني  هايدغر  عن  �صافران�صكي 
اأبراهام  وتاأثري  احلداثة،  اأعداء 
القيمة  وم�صاألة  كلرا،  �صانكتا  اأ 
واملنطق  للحياة،  املاورائية 
برنتانو  واكت�صافه  ال�صماوي، 
جتفيف  اإىل  اإ�صافة  وهو�رشل، 
»كما  وفل�صفة  الأملانية،  املثالية 

لو«، وهروبه اإىل القيم الثقافية.
يتناول  الثالث،  الف�صل  يف 
انقطاع  اأخرًيا،  �صافران�صكي 
اللهوت،  درا�صة  عن  هايدغر 
الطبيعية  العلوم  كلية  يف  وت�صّجله 
الريا�صيات  ليدر�ش  فرايبورغ  يف 
والفيزياء والكيمياء، مع ا�صتمراره 
م هايدغر  الفل�صفة. قَدّ يف درا�صة 
املجّد  التلميذ  بو�صفه  نف�صه 
تركت  الذي  لهو�رشل  والأملعي 
فيه،  اأثرها  املنطقية  بحوثه 
جدلية  معارك  جانبه  اإىل  وخا�ش 
املنطقي  تف�صري  حماولة  �صد 

بالنف�صاين.
املوؤلف  يتناول  الرابع،  الف�صل  يف 
الأوىل،  العاملية  احلرب  اندلع 
حينها،  �صادت  التي  والأفكار 
ويتطرق اإىل التفل�صف الهايدغري 
ت�صييل  واإىل  التاريخ،  رغم 
اأطروحة  وحت�صريه  ال�صكولئية، 
يتحدث  كما  للأ�صتاذية.  التاأهيل 
الع�صكرية،  اخلدمة  اأدائه  عن 
وف�صله يف النجاح املهني ال�رشيع، 

وعن زواجه.
يتناول  اخلام�ش،  الف�صل  يف 
انت�صار  �صافران�صكي 
وهو�رشل  الفينومنولوجيا، 
ال�صعر  اإىل  متطرًقا  وجماعته، 

للفل�صفة،  اخلفي  احلنني  بو�صفه 
فينومنولوجًيّا،  برو�صت  واإىل 
كاأب  بهايدغر  هو�رشل  وعلقة 
للحياة  واإىل حب هايدغر   ، وابن. 

وحالته اجلنونية.

يف الث�رة ووداع 
الكاث�ليكية

يتكلم  ال�صاد�ش،  الف�صل  يف 
الثورة،  مرحلة  على  �صافران�صكي 
�صد  واقًفا  فيرب  ماك�ش  وعلى 
اأعداد  وت�صخم  املن�صة،  اأنبياء 
التاريخ  يف  يبحث  كما  القدي�صني. 
وجتربة  الكينونة،  ل�صوؤال  املبكر 
احلياة ونزعها، والتعومل، ودادائية 
وال�صاب  وهايدغر  هايدغر، 

اإرن�صت بلوخ.
املوؤلف  يكتب  ال�صابع،  الف�صل  يف 
الكاثوليكية،  هايدغر  وداع  عن 
اهلل،  على  ا  اعرتا�صً يده  ورفع 
وكيف يدر�ش املرء �صاقًطا قوانني 
ال�صقوط، وبداية �صداقة هايدغر 
يف  وحما�رشته  يا�صربز،  وكارل 
الأنطولوجيا يف عام 1923، خامًتا 

عن فاحتة الكينونة والزمان.
يف الف�صل الثامن عناوين عديدة: 
�رشاكة  ماربورغ؛  اإىل  ال�صتدعاء 
اأرواح  يا�صربز؛  مع  الن�صال 
حّنة  اللهوتيني؛  بني  ماربورغ؛ 
حّنة  كفاح  الكبري؛  احلب  اأرندت؛ 
انت�صار هايدغر  العلنية؛  اأجل  من 
يف اخلفاء؛ احلياة متثل اأمام الروح 
�صافية، وب�صيطة، وعظيمة؛ ظهور 
الكينونة والزمان؛ الوالدة حتت�رش 

على فرا�ش املوت.
ي�صتمر  التا�صع،  الف�صل  يف 
عن  احلديث  يف  �صافران�صكي 
هايدغر،  عند  والزمان  الكينونة 
معنى؟  واأي  كينونة؟  اأي  �صائًل: 
للخديث  ينتقل  ثم  يبداآن؟.  واأين 
اأ�صنيات:  م�صتعمرة  الدازاين  عن 
الكل مرتابط، وعن الكينونة - يف 
Das In-Sein، واخلوف. ي�صاأل 
الإن�صان؟  اأ�صالة يحتمل  ثانيًة: كم 
وغيلني،  بلي�صرن  بدائل  يقدم  ثم 
ويتناول فل�صفة هايدغر الأخلقية، 
وم�صائل القدر واحلرية والدازاين 

اجلمعي: جماعة اأم جمتمع؟
يكتب  العا�رش،  الف�صل  يف 
�صميت  كارل  عن  �صافران�صكي 
ح�صور  وعن  وغريهما،  وتيلي�ش 
وحترر  والعدم،  والعتزام  الروح، 
التدري�ش،  ق�رش  من  هايدغر 
وال�صجال  الدازاين،  وا�صتدعاء 

هايدغر  دافو�ش:  يف  الكبري 
وكا�صرير على اجلبل ال�صحري.

رئي�ًسا للجامعة

عناوين  ع�رش  احلادي  الف�صل  يف 
�صافران�صكي:  يتناولها  عدة 
حما�رشات  خفي:  رئي�ش  موؤلَّف 
1929/1930؛  لعامي  امليتافيزيقا 
عن ال�صاأم؛ اللغز والرعب؛ حماولة 
من  طبيعية؛  فل�صفة  يف  هايدغر 

احلجر اإىل الوعي؛ تاريخ انفتاح.
يبحث  ع�رش،  الثاين  الف�صل  يف 
نهاية  عند  التوازنات  يف  املوؤلف 
بلي�صرن،  فل�صفة  ويف  اجلمهورية، 
اأم  الفرد  هايدغر:  والتبا�ش 
اإىل  الأول  وال�صتدعاء  املجتمع؟، 
برلني، ويف كارل مانهامي، والنزاع 
املعرفة،  اجتماع  علم  حول 
واحلياة  الليربالية،  اإنقاذ  وحماولة 
مع املمتنع عن احلل. كما يتناول 
هايدغر يف كهف اأفلطون، وفكرة 
ي�صري  التي  والكيفية  التفوي�ش، 

فيها الكائن اأكرث كينونة.
الثالث ع�رش عناوين  الف�صل  ي�صم 
 /  1931 عام  �صتاء  خمتلفة: 
احلديد  يفل  ل  الكوخ:  يف   1932
ال�صرتاكية  الثورة  احلديد؛  اإل 
اجلماعي  اخلروج  القومية، 
و�صلت؛  الكينونة  اجلحيم؛  من 
�صيا�صية؛  غري  �صيا�صة  اإىل  احلنني 
هتلر  يدا  والنخبة؛  الرعاع  حلف 
نف�صه؛  يقحم  هايدغر  الرائعتان؛ 
خطاب  للجامعة؛  رئي�ًصا  انتخابه 
التن�صيب؛ ع�صور قدمية منفجرة؛ 

الكاهن بل ر�صالة.
يتطرق  ع�رش،  الرابع  الف�صل  يف 
�صافران�صكي اإىل خطاب التن�صيب 
وتاأثرياته، واإ�صلح اجلامعة، وهل 
ون�صاطه  لل�صامية؟،  معاٍد  هايدغر 
الثوري، وعمله يف خدمة ال�صعب، 

ومع�صكر العلماء.
يبحث  ع�رش،  اخلام�ش  الف�صل 
ال�صغرية  الدائرة  يف  �صافران�صكي 
ويف  وال�صيا�صة،  الفل�صفة  بني 
الإن�صان باملفرد واجلمع، ويتناول 
من  لي�ش  قائًل  التباين  اختفاء 
يتكلم  للختلف.  اأنطولوجيا 
لهايدغر  الثاين  ال�صتدعاء  على 
نقاء  اأجل  من  وكفاحه  برلني،  اإىل 

احلركة الثورية.

اأين نك�ن عندما نفكر؟

يبداأ �صافران�صكي الف�صل ال�صاد�ش 

عندما  نكون  اأين  بال�صوؤال:  ع�رش 
يف  توتناوبرغ  متناوًل  نفكر؟ 
اأقامة  م�رشوع  منظور  من  برلني 
امل�صاعدين،  للأ�صاتذة  اأكادميية 
ووداع هايدغر الن�صاط ال�صيا�صي، 
اإىل  هتلر  من  اأبطاله:  واختياره 
العامل  تعمية  وم�صاألة  هولدرلني، 
املوجودة  القومية  وال�صرتاكية 

واقعًيّا.
عناوين  ع�رش  ال�صابع  الف�صل  يف 
العامل  �صورة  املوؤلف ع�رش  عدة: 
هايدغر  ال�صامل؛  والتح�صيد 
يف  ال�صتغال  عن  من�صحبًا؛ 
الرباغماتية  النزعة  احلقيقة؛ 
الدولة،  موؤ�ص�صو  الحتفالية؛ 
فكر  نقد  الفل�صفة؛  الفنانون، 
من  وهايدغر-  نيت�صه  ال�صلطة؛ 
الطوافات  بناء  عن  من؟؛  يتجاوز 

يف بحر مفتوح.
يبحث  ع�رش،  الثامن  الف�صل  يف 
هايدغر  يوميات  يف  املوؤلف 
»م�صاهمات  ا�صم  حتت  الفل�صفية 
يف الفل�صفة«، ويف ت�صبيح هايدغر 
املكرور  الكلم  ويف  الفل�صفي، 
ال�صغرية  واملعراجات  العظيم 

وال�صمت البليغ.
ي�صم الف�صل التا�صع ع�رش عناوين 
املراقبة؛  هايدغر حتت  خمتلفة: 
موؤمتر الفل�صفة يف باري�ش )1937(؛ 
اأجل  اأفكار من  يتدحرج؛  هايدغر 
تفاهم اأملاين – فرن�صي؛ هايدغر 
الفكر  ي�صتعل؛  الكوكب  واحلرب؛ 

والأملانية.
مو�صوعات  الع�رشين  الف�صل  يف 
منها:  �صافران�صكي،  تناولها  عدة 
ال�صعبي،  اجلي�ش  يف  هايدغر 
وهايدغر ميثل اأمام جلنة اجتثات 
النازية، وتقرير يا�صربز: »غري حر، 
وفرن�صا  توا�صلي«،  غري  م�صتبد، 
وهايدغر  هايدغر،  تكت�صف 
هايدغر  وانهيار  �صارتر،  يقراأ 

وا�صت�صفاوؤه يف الغابة ال�صتوية.

علقات �سخ�سية 
وفل�سفية

والع�رشين،  احلادي  الف�صل  يف 
هايدغر  جواب  املوؤلف  يورد 
ماذا  عنوان:  حتت  �صارتر  اإىل 
عن  ور�صالة  نفكر؟،  عندما  نفعل 
النزعة  ونه�صة  الإن�صانية،  النزعة 
الإن�صانية. كما يتناول وجوديات يف 
اأملانيا ما بعد احلرب، واملنعطف 
التاأويلي الذاتي الهايدغري، وعدم 

�صناعة �صورة ل للإن�صان ول هلل.

يف الف�صل الثاين والع�رشين، يتحدث 
هايدغر  مارتن  عن  �صافران�صكي 
بعد  يا�صربز  وكارل  اأرندت  وحنة 
احلرب، موؤرًخا لعلقات �صخ�صية 

وفل�صفية بينهم.
يف الف�صل الثالث والع�رشين، يقدم 
للتقنية:  هايدغر  نقد  املوؤلف 
عن  ويتكلم  والطماأنينة،  الإطار 
وعن  اليونان،  يف  هايدغر  اأيام 
حلقات يل تور يف فرن�صا، وحلقات 

زوليكون يل �صوي�رشا.
والع�رشين  الرابع  الف�صل  ي�صم 
اأدورنو  ال�صوؤم؛  نذر  عدة:  عناوين 
وطريق  اأمورباخ  وهايدغر؛ 
اإىل  الأ�صالة  رطانة  من  احلقل؛ 
الكلم  ال�صتينيات؛  �صنوات  رطانة 
وال�صمت عن اأو�صفيتز؛ مقابلة دير 
�صبيغل؛ باول ت�صيلن يف فرايبورغ 

وتوتناوبرغ.
والع�رشين  اخلام�ش  الف�صل  يف 
خمتلفة:  مو�صوعات  والأخري 
اأخرى؛  مرة  حّنة  احلياة؛  م�صاء 
هايدغر وفرانت�ش بيكنباور؛ منزل 
معنى  عن  احلديقة؛  يف  �صغري 

الكينونة:  ومعنى  الكينونة  �صوؤال 
الو�صم؛  اجل�صور؛  ِزن؛  حكايتا 

البومة؛ املوت.
فيل�صوف  �صافران�صكي  روديغر 
ذاتية  �صري  كاتب  اأملاين،  وموؤرخ 
له  كل�صيكيني.  وكتاب  لفل�صفة 
الفل�صفية  الأعمال  من  العددي 
اأكرث  اإىل  التي ترجمت  والتاريخية 
من 30 لغة، ونال جوائز عن بع�صها. 
 Schiller :من موؤلفاته بالأملانية
 Oder Die Erfindung Des
 Deutschen Idealismus
املثالية  اخرتاع  اأو  )�صيلر 
 Schopenhauer الأملانية(، 
 und Die wilden Jahre
)�صوبنهاور   der Philosophie
اجلاحمة(،  الفل�صفة  و�صنوات 
 Nietzsche: Biographie
 Seines Denkens Hanser

)نيت�صة: �صرية فل�صفية(.
طبيب  �صليمان  ع�صام  ترجمة: 
ومرتجم �صوري، در�ش يف اأملانيا، 
واطلع من كثب على الثقافة والفكر 

الأملانيني.
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بهاء طاهر رئي�صا �صرفيا 
الحتاد كتاب م�صر

اأعلن ال�صاعر الدكتور علء عبد الهادي، رئي�ش النقابة العامة 
لحتاد كتاب م�رش، عن اختيار جمل�ش اإدارة النقابة الكاتب الكبري 
بهاء طاهر، رئي�ًصا �رشفًيا للحتاد ملدة عام اعتباًرا من الأول من 
دي�صمرب 2018. واأو�صح الدكتور واملفكر علء عبد الهادي، اأن هذا 
التقليد ال�صنوي وللعام الثالث على التوايل، ياأتي تكرمًيا من النقابة 
العامة لحتاد كتاب م�رش لإحدى قامات م�رش الثقافية والفكرية 
والإبداعية الكربى، و�صيحتفل الحتاد بت�صليم درع الحتاد اخلا�ش 

بهذه املنا�صبة اإىل الرئي�ش ال�رشيف اجلديد.
 وكالة اأنباء ال�صعر 

نيويورك  قائمة  “�حل�صاب” تت�صدر 
تاميز الأعلى مبيعات �لكتب

قائمة  يف  الأول  للمركز  جري�صام  جلون  “احل�صاب”  رواية  �صعدت 
نيويورك تاميز لأعلى مبيعات الكتب يف الأ�صبوع الأخري، بينما حلت 

رواية “كل نف�ش” لنيكول�ش �صبارك�ش يف املركز الثاين.
امل�صتنقعات  لوب�صرت  يغني  “عندما  رواية  الثالث جاءت  ويف املركز 
مارتني  جلورج  ودماء”  “نار  رواية  واحتلت  اوينز،  لداليا  الأحمر” 
نيويورك  قائمة  يف  والأخري  اخلام�ش  املركز  ويف   . الرابع  املركز 
كرو�ش”  “الهدف:الك�ش  رواية  ا�صتمرت  الأخري  للأ�صبوع  تاميز 

جليم�ش باتري�صون وذلك للأ�صبوع الثالث على التوايل. 
 وكالة اأنباء ال�سعر
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يف تقييمهم للم�سهد الثقايف يف نهاية ال�سنة، كتاب ونقاد يجمعون »للو�سط »

الإبداع الأدبي وامل�سرحي 
يعود اإىل الواجهة يف 2018

�سهدت ال�ساحة الثقافية يف �سنة 2018 العديد من الأحداث يف خمتلف جمالت الإبداع يف الأدب و امل�سرح ، ال�سينما ، املو�سيقى والفن 
الت�سكيلي وغريها  من الفنون الأخرى والتظاهرات واملهرجانات  باختالف جمالتها ، حيث كانت هذه ال�سنة مليئة بالإجنازات حيث متكن 

من خاللها  الأدباء  النا�سئني من فر�ض اأنف�سهم على ال�ساحة الأدبية   من خالل م�ساركة قوية ومنقطعة النظري لهم يف معر�ض اجلزائر 
الدويل للكتاب �سيال 23 يف العديد من الفنون الأدبية  كالرواية وال�سعر والق�سة واملقالت النقدية وهذا ما �ساهم يف ارتقاء الأدب اجلزائري  
عن طريق اإعطاءه  نف�سا جديدا بوا�سطة  الهتمام بهذه الأقالم ال�سابة التي يوجد يف ر�سيدها الكثري لتقدمه  للجزائر م�ستقبال من اأعمال 

اإبداعية  كما اأن 2018 عرفت تتويج العديد من  الأ�سماء اجلزائرية ال�سابة بجوائز وطنية ودولية يف جمالت عدة من بينها جائزة اآ�سيا جبار 
يف �سنف الرواية العربية  التي كانت من ن�سيب الروائية  املبدعة ناهد بوخالفة عن روايتها  »�سريان« وجهة رجل متفائل  وجائزة الهيئة 
العربية للم�سرح  التي كانت من ن�سيب  الكاتب امل�سرحي يو�سف بعلوج  عن ن�سه »قمقم مارد الكتب » يف حني توج باملرتبة الأوىل للجائزة 

الدولية »م�سطفى كاتب«  يف النقد امل�سرحي الكاتب والناقد حممد الأمني بحري  يف فعاليات الدورة  13 من املهرجان الوطني للم�سرح 
املحرتف وغريها من اجلوائز الأخرى وعليه اختارت يومية »الو�سط » اأن ت�سارك اأراء الكتاب والنقاد اجلزائريني لإعطاء ح�سيلة اإجمالية 

عن  ال�سنة احلالية التي اأ�سرفت على نهايتها يف انتظار ما �ستاأتي  به ال�سنة اجلديدة 2019. 

حكيم مالك 

الكاتب والناقد جمال 
�سعداوي: »لبد من 

بناء م�سهد ثقايف 
جزائري متوازن »

جمال  والناقد  الكاتب  قدم 
خ�ص  ت�رصيح  يف  �سعداوي  
احل�سيلة  »الو�سط«  يومية  به 
 2018 الثقافية  لل�سنة  العامة 
بع�ص  فيها  هنالك  اأن  جند 
الن�ساطات الدورية التي األفها 
امل�ستغلني يف ال�ساحة كبع�ص 
التي  واملهرجانات  اللقاءات 
ب�سكل  قارة  الآن   اأ�سبحت 
على  ال�سوء  ،م�سلطا  دوري 
املهرجانات  هذه   اإ�سكاليات 
الدويل  املهرجان  بينها  من 
باجلزائر)اأيام  لل�سينما 
امللتزم(واملهرجان  الفيلم 
املحرتف  للم�رصح  الوطني 
الدويل  اجلزائر  ومعر�ص 
واملهرجان   23 �سيال  للكتاب 
الأندل�سية  للمو�سيقى  الوطني 
اإ�سافة  العتيقة  واملو�سيقى 
ال�سعرية  اللقاءات  لبع�ص 
الإ�سكالية  وتتمثل  والثقافية 
توجد  ل  الآن  حد  اإىل  اأنه 
لهذه  زمنية  اأجندة  هناك 
اأن  ،م�سريا  الثابتة  املواعيد 
هو  الزمنية  الأجندة  ثبات 
تقاليد  تكون  اأن  يجعل  الذي 
ميكن  وم�ستقرة  قارة  ثقافية 
مع  توا�سل  يبني  اأن  كان  لأي 
وامللتقيات  اللقاءات  هذه 
وبالتايل  وم�ستمر  دائم  ب�سكل 
الأجندة  يف  التذبذب  فهذا 
الثقافية  للمواعيد  الزمنية 
القارة هو الذي يخلق تذبذب 
هذا  وعلى  معها  التوا�سل  يف 
له   ينظر  اأن  فيجب  الأ�سا�ص 
اأكد  حني  يف   ، جيد  ب�سكل 
الثقافية  ال�ساحة  اأن  �سعدواي 
مازالت  ال�ساعة  حد  اإىل 
ت�ستغل مفهوم الن�ساط الثقايف 
ومل يتبلور بعد  م�رصوع ثقايف 
ثقايف  م�سهد  بناء  اإىل  يهدف 
خالله  من   ميكن  جزائري 
الأ�سماء  خمتلف  تقدمي 
الروافد  يف  وامل�ستغلني 
طريق  عن  وهذا  الثقافية 
العتماد  على ما يقدمونه من  
نظر  وجهات  ومن  اإبداعات 
كما   ، ثقافية  اإنتاجات  �سمن 
الإ�سكالية  هذه  يف  جند   اأننا 
الآن  حد  اإىل  املوؤ�س�سات  اأن 
مازالت ت�ستغل ب�سكل ارجتايل 
بناء  هناك  يوجد  ول  وعفوي 

لالأ�سماء  معلومات  بنك  على 
املوجودة يف ال�ساحة الثقافية 
على  حتى  اأي�سا  يوجد  ول 
املختلفة  الوليات  م�ستوى 
م�سهد  بت�سكيل  جهد  وهناك 
ومنه  الوليات  لهذه  ثقايف 
ثقايف  م�سهد  ت�سكيل  �سيتم 
الوطنية  الثقافية  لل�ساحة 
خاللها  من  ميكن  التي 
وواجهة  وجهة  ت�سدير 
الإقليمي  للم�ستويني  ثقافية  
والعاملي وعليه فحاليا مازال 
الثقافية حمور  العملية  حمور 
لبنة   على  يرتكز  ول  جمدد 
هي  تكون  اأن  ميكن  معينة 
حوله  من  تدور  الذي  املركز 
وعليه  الثقافية  العملية  كل 
فعندما ننظر اإىل البلدان التي 
تقدمت يف هذا املجال جند 
الثقافية  العملية  حمور  اأن 
والكاتب  الكتاب  على  يركز 
م�سادر  من  م�سدر  لكونه  
يطوف  الباقي  وكل  املعرفة 
الأ�سا�سي  املحور  هذا  على 
ذلك  لدينا  يوجد  ل  واليوم 
احلقيقي  الثقايف  امل�رصوع 
اأن  ميكن  خالله  من  الذي 
ليجد  ثقافية  خارطة  نر�سم 
له  موقعا  الت�سكيلي   الفن 
وكذلك   اخلارطة  هذه  من 
والإبداع  وامل�رصح  ال�سينما 
املوؤ�س�سات  باقي  و  الأدبي 
اعتربها  والتي  الثقافية 
حيث  جدا  كبرية  اإ�سكالية 
على جمالت  تطغى جمالت 
نتيجة   تاأتي  والتي  اأخرى  
للم�سوؤولني  �سخ�سية  مليولت 
هذه  م�ستوى  على  الثقافيني 
التي  الثقافية   املوؤ�س�سات 
على  اليوم  عاجزة  مازالت 
الإنتاج  لتوزيع  خارطة  و�سع 
داعيا  اجلزائر،   يف  الثقايف 
توازن  �سمان  �رصورة  اإىل 
خمتلف  على  ال�ستغال  يف 
حل�سور  الثقافية   الروافد 
تفاعل  �سمان  مع  اجلميع 
يف  الثقافية  النتاجات  هذه 
الو�سط الثقايف من خالل فتح 
خالل  ومن  حولها  النقا�ص 
لإبداء  حرة  م�ساحات  توفري 
النظر  وجهات  وتبادل  الراأي 

املختلفة .
        

عي�سى ماروك: 
حراكا  2018عرفت 

اأدبيا مميزا على 
م�ستوى احتاد الكتاب 

اجلزائريني

وقال عي�سى ماروك  املكلف 
الكتاب  احتاد  لدى  بالإعالم 
اجلزائريني يف ت�رصيح خا�ص 
�سنة  اأن   « »الو�سط  ليومية 
اأدبيا  حراكا  عرفت   2018
احتاد  م�ستوى  على  مميزا 
كانت  اإذ  اجلزائريني   الكتاب 
لتاأ�سي�ص  موعدا  ال�سنة  بداية 
يف  الأمازيغي  الأدب  رابطة 
من  اأكرث  جمعت  بومردا�ص 
مع  ذلك  وتزامن  ولية   20
لفقيد  تكرميية  احتفائية 
حمند  الأمازيغي  الأدب 

اأوحمند بولية بومردا�ص.
ك�سف  ال�سياق   ذات  ويف   
ماروك »للو�سط« ،  اأن املقر 
اجلزائريني  الكتاب  احتاد 
عرف على مدار العام جل�سات 
وفودا  فيها  ا�ستقبل  اأدبية 
والأردن  �سوريا  من  عربية 
تكرمي  جانب  اإىل  وفل�سطني 
�سخ�سيات اأدبية جزائرية من 
وعالوة  الزاوي  اأمني  اأمثال 
وغريه،   وزتيلي  وهبي  جروة 

م�ساهمة  لالحتاد  كان  كما 
العربي  ال�سعيد  على  فعالة 
من خالل دور اجلزائر الفعال 
الأ�سا�ص  القانون  اإعداد  يف 
لالحتاد العام للكتاب والأدباء 
حكام  حلنة  وع�سوية  العرب 
كانت  كما   ، العربية  اجلائزة 
ال�سالون  يف  الحتاد  م�ساركة 
الرابعة  للمرة  للكتاب  الدويل 
عرف  حيث  التوايل  على 
نتيجة  ة  مميز  حركية  اجلناح 
احت�سنها  التي  للفعاليات 
فيها  اأ�سهم  اأو  الحتاد  جناح 
الحتفائية  اجلل�سة  مثل 
لأرواح �سحايا حادثة الطائرة 
تخلد  رواية  �سدور  مبنا�سبة 
التوقيع  وجل�سات  ذكراهم، 
املوؤلفني،  من  عدد  لكتب 
حملية  تظاهرات  جانب  اإىل 
نظمتها  دولية  وحتى  ووطنية 
عرب  املنت�رصة  الحتاد  فروع 
هذا  الوطن  وليات  خمتلف 
برناجما  الحتاد  �سطر  وقد 
لأجل  اجلديد  للمو�سم  ثريا 
تفعيل امل�سهد الثقايف الوطني 
اجلزائر  متثيل  جانب  اإىل 
اأح�سن متثيل عربيا ودوليا.   

قادة زاوي:« �سنة 
بالن�سبة   2018

للجزائر تقراأ كانت 
ثرية بامل�ساريع 

الإبداعية«

 ، تقراأ  اجلزائر  مدير  اأكد 
ليومية  زاوي  قادة  الإعالمي 
 2018 �سنة  اأن   « »الو�سط 
كان  تقراأ  للجزائر  بالن�سبة 
ب�سبب  لي�ص  خا�سا،  عاما 
اأطلقناها  التي  امل�ساريع 
ب�سبب  اأي�سا  اإمنا  وفقط، 
حظيت  الذي  الكبري  التفاعل 
القراء  به هذه امل�ساريع لدى 

والنخبة على حد �سواء.
ويف ذات ال�سياق قال زاوي اأنه 
خالل  اأطلقت  تقراأ  اجلزائر 
هذا العام عديد امل�ساريع من 
بينها جائزتني يف الرواية، هما 
لالإبداع  تقراأ  اجلزائر  جائزة 
اجلزائر  وجائزة  الروائي 
اأقل  ال�سباب  للروائيني  تقراأ 
جائزة  وكانت  �سنة    25 من 
لالإبداع  تقراأ  اجلزائر 
جزائرية  جائزة  اأول  الروائي 
ن�رص  دار  وترعاها  تطلقها 
لتوؤكد  جاءت  وقد  جزائرية، 
اجلزائرية  ال�ساحة  ثراء  على 
يف  الكتابية  بالإبداعات 

واأتبعتها  الرواية،  جمال 
جائزة اجلزائر تقراأ للروائيني 
اأخرى  جائزة  وهي  ال�سباب، 
اكت�ساف  منها  الهدف  كان 
الكتابة  يف  ال�سابة  املواهب 

الإبداعية واحت�سانها.
قادة   اأو�سح  اأخرى  جهة  من 
زاوي اأن هذه الدار عملت على 
50 عنوانا جديدا، يف  اإطالق 
الرواية وال�سرية واأدب الرحلة 
لكتاب  الق�سرية،  والق�سة 
غالبيتهم  وعرب،  جزائريني 
كان  كما  �سباب.  كتاب 
للرتجمة ن�سيب، حيث عملت 
الدار على ترجمة ثالث كتب 
عاملية من اللغتني الإجنليزية 
والإ�سبانية، ويتعلق الأمر بكل 
اأع�سا�ص  بال  طيور  رواية  من 
املرتجمة من اللغة الإ�سبانية 
اجلزائري  الكاتب  برتجمة 
»الأ�سياء  بومعراف،  حممد 
اآت�سيبي  لتي�سنوا  تتداعى« 
عبد  فوؤاد  املرتجم  برتجمة 
غريبة«  و«جرمية  املطلب، 
برتجمة  دويل  كونان  لآرثر 
ولقد  خو�سة  ح�رصي  حبيب 
تكللت جتربة الدار هذا العام 
من�سورات  مع  ب�رصاكة  اأي�سا 

املتو�سط باإيطاليا.

الكاتبة نادية 
بوخالط: ال�ساحة 
الثقافية يف 2018 
�ساهمت يف بروز 

اأ�سماء روائية �سابة 

بوخالط  نادية  الكاتبة  اأكدت 
خالل  الثقايف   امل�سهد  اأن 
�سنة 2018 ات�سم  برثاء عرفته 
اأبرزه  لعل  و  وهران  مدينة 
تنظيم الطبعة الثامنة مللتقى 
رفعت  التي  تنطفئ  ل  �سموع 
بويجرة  ب�سري  الدكتور  لروح 
بات  الذي  امللتقى  هو  و   ،
حيث  بوهران  فارقة  عالمة 
الأدباء و حمرتيف  فيه  يجتمع 
اأدبية  اأجواء  البوح اجلميل يف 
امللتقى  هذا  وفر  و   ، راقية 
ثقافيا  حراكا  الثاين  عامه  يف 
 ، به  تفتخر  وهران  باتت 
اجلهوي  امل�رصح  اإىل  اإ�سافة 
اأي�سا  القادر علولة« هو  »عبد 
م�رصحية  لنطالقة  اأ�س�ص 
ال�سنة  هذه  مدار  على  جيدة 
م�سارح  مع  اتفاقيات  طبعتها 
جهوية و كذا فرق اأجنبية من 
خالل برامج تبادل و مل يكتفي 

بالعرو�ص امل�رصحية بل نظم 
حفالت مو�سيقية لفرق اجنبية 
على غرار ايطاليا ، اإ�سبانيا و 

ال�سني و غريها.
الكتاب  ملعر�ص  بالن�سبة  اأما 
الدويل الذي احت�سنت اجلزائر 
العا�سمة قالت بوخالط ، اأنه  
لقامات  كبريا  اإقبال  �سهد 
اأدبية كبرية و �سم ع�رصات دور 
الن�رص العربية و الأجنبية كان 
الرواية  فيه  عرفت  معر�سا 
القراء  كبريا من طرف  اقبال 
و لعل امليزة الكربى هي بروز 
عديد الأ�سماء الروائية ال�سابة 
�ستكون  هي  التي  و  اجلديدة 
و  الإبداع  �ستت�سلم م�سعل  من 

الأدب م�ستقبال .
نادية  الروائية  اأكدت   كما 
اأن  لـ«الو�سط«  بوخالط 
غليزان  بولية  يلل   بلدية 
و  نه�سة  عرفت  الأخرى  هي 
�سحوة  ثقافية  �سنعها النادي 
الأدبي الذي يراأ�سه ال�ساعر 
اي�سايف حيث عرفت  رابح 
تنظيم عدد من الن�ساطات 
اأبرزها  من  الثقافية 
ا�ستقطبت  ادبية  اأم�سيات 
�سعراء و اأ�سماء اإبداعية من 
داخل و خارج تراب الولية 
، كما ا�ستفادت ذات البلدية 
جديد  ثقايف  �رصح  من 
و  بلدية  مكتبة  يف  متمثل 
فيه  �سك  ل  ما  من  التي 
�ستكون هذه املكتبة مركز 
يلتقي  تنوير  و  كبري  اإ�سعاع 
و  التالميذ  و  الطلبة  فيه 
املبدعني ليجدوا مبتغاهم 
تن�سيب  اأنه مت  ، خ�سو�سا 
اي�سايف  رابح  ال�ساعر 
اإدارتها  راأ�ص  على  ليكون 
البلدية  هذه  �سيجعل  مما 
ثقافيا  ال�سعداء  تتنف�ص 
يل  بالن�سبة  .و  اإبداعيا  و 
 2018 �سنة  فاإن  كروائية 
عملني  ب�سدور  كللت 
اليد   « رواية  هما   ، اأدبيني 
اليمنى للكولونيل« بطبعتها 
اجلزائرية عن دار »املاهر 
مبدينة  التوزيع«  و  للن�رص 
�سطيف،   بولية  العلمة 
وقت  يف  �سدورها  بعد 
 ، الأردنية  باململكة  �سابق 
اأي�سا  يل  �سدرت  بعدها  و 
رواية مب�رص هذه املرة، و 
يتعلق الأمر برواية » طوق 
البنف�سج« و التي راأت النور 
بالقاهرة عن دار كليوباترا 
للن�رص و التوزيع بالقاهرة.
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تاأثريات مرعبة لتدخني ال�صجائر العادية مقارنة بالإلكرتونية 
الآثار  يوثق  جديد  فيديو  ك�شف 
ال�شجائر  لتدخني  املتناق�شة 
نتائج  عن  والإلكرتونية،  العادية 
ال�شحة  واأجرت  ومرعبة  �شادمة 
العامة يف اإجنلرتا »PHE« جتربة 
للتدخني  املدمر  الأثر  لتحديد 
على اجل�شم، واأو�شحت كيف ميكن 
جتنب مثل هذا ال�رضر من خالل 
الإلكرتونية،  ال�شجائر  اإىل  التحول 

اأو الإقالع عن التدخني متاما.
و�شدر الفيديو امل�شور كاآخر عمل 
 »HealthHarms« حملة  يف 
مبادرة  وهي   ،»PHE« لـ  التابعة 
املدخنني  ت�شجيع  اإىل  ت�شعى 
العادة  هذه  من  التخل�ص  على 
الدائم،  ال�رضر  اإظهار  خالل  من 
ال�شجائر،  حتدثه  اأن  ميكن  الذي 
من  اأكرث  فاإن  لالأبحاث،  ووفقا 
يعتقدون  املدخنني  من   %44
الإلكرتونية  ال�شجائر  اأن  خطاأ 
يدركون  ل  اأو  العادية،  مثل  �شارة 
بكثري  اأقل  خماطر  ت�شكل  اأنها 
على ال�شحة، ويف مقطع الفيديو، 
�شهاب  ليون  اخلبريان،  يقوم 
ليونارد، بتجربة مرئية  وروزماري 
امل�شببة  الكيميائية  املواد  تو�شح 
لل�رضطان، التي ي�شتن�شقها املدخن 
العادي يف ال�شهر، مقارنة مع غري 
ي�شتخدم  �شخ�ص  اأو  املدخن 

ال�شجائر الإلكرتونية.
وحتاكي التجربة تاأثريات ا�شتن�شاق 
دخان التبغ، وال�شجائر الإلكرتونية 
 3 مع  الرئتني،  يف  العادي  والهواء 
بال�شوف  مليئة  اأ�شطوانية  عبوات 

التجربة،  نهاية  ويف  القطني، 
عبوة  يف  القطني  ال�شوف  يتحول 
مع  البني،  اللون  اإىل  التبغ  دخان 
بالقطران. وعلى  الأنبوب  ان�شداد 
النقي�ص من ذلك، مل يحدث تغري 
كبري يف عبوة ال�شجائر الإلكرتونية، 

حيث ل يبدو القطن خمتلفا.
نيوتن،  جون  الربوفي�شور،  وقال 
 ،»PHE« مدير تطوير ال�شحة يف
اإن التجربة تو�شح ب�رضيا التناق�ص 
التدخني  تاأثريات  بني  ال�شارخ 
وت�شري  والإلكرتوين،  العادي 
على  اأنه  اإىل  الأبحاث  تقديرات 
من  خاليا  كونه  عدم  من  الرغم 

التدخني  تاأثري  اأن  اإل  املخاطر، 
على   %95 بن�شبة  اأقل  الإلكرتوين 
ال�شجائر  بتدخني  مقارنة  الأقل، 
العادية وقال الدكتور �شهاب، وهو 
جمال  يف  بارز  اأكادميي  اأ�شتاذ 
واأ�شتاذ  التدخني،  عن  الإقالع 
ال�شحي  النف�ص  علم  يف  م�شارك 
»العتقاد  اإن  لندن،  بجامعة 
الإلكرتونية  ال�شجائر  باأن  اخلاطئ 
اآلف  منع  العادية،  بقدر  �شارة 
اإىل  النتقال  من  املدخنني 
مل�شاعدتهم  الإلكرتونية  ال�شجائر 

على الإقالع عن التدخني«.
واأ�شاف مو�شحا: »اآمل اأن ت�شاعد 

النا�ص  التو�شيحية  التجربة  هذه 
ال�شخمة  الأ�رضار  روؤية  على 
الناجمة عن التدخني، والتي ميكن 
اإىل  التحول  طريق  عن  جتنبها 
واأظهرت  الإلكرتونية.  ال�شجائر 
ن�شبيا  اآمنة  الأخرية  اأن  الأبحاث 
غرار  على  الطويل،  املدى  على 
النيكوتني  منتجات  ا�شتخدام 
اأن  اإىل  الإ�شارة  املرخ�شة«وجتدر 
التدخني يزيد ب�شكل كبري من خطر 
�شحية  حالة   50 من  اأكرث  تطوير 
ال�رضطان  ذلك  يف  مبا  خطرية، 
خطر  وي�شاعف  القلب،  واأمرا�ص 

املوت من ال�شكتة الدماغية.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات

علماء رو�س يبتكرون دواء لعالج انف�صام ال�صخ�صية

ال�شوء  الأوروبي  الحتاد  اأعطى 
الوقاية  يوؤمن  جديد  لدواء  الأخ�رض 
من نوبات ال�شداع الن�شفي )ال�شقيقة( 
اإرنوماب  الدواء  ت�شويق  الآن  وميكن 
التجاري  )ال�شم   erenumab
من  للوقاية  دواء  كاأول   )®  Aimovig
نوبات ال�شداع الن�شفي، والذي طورته 
 .  Novartis نوفارتي�ص  خمتربات 
املتحدة  الوليات  اأجازت  اأن  وبعد 
ال�شهر  البالد  يف  الدواء  هذا  ت�شويق 
قبل  �شوي�رضا  وتبعتها  املا�شي، 
الحتاد  بلدان  وافقت  اأ�شبوعني، 
العالج  هذا  ت�شويق  على  الأوروبي 
نوبات  من  يعانون  الذين  للمر�شى 
ال�شهر  يف  مرات   4 الن�شفي  ال�شداع 

على الأقل.
 erenumab( اإرنوماب  الدواء  يقدم 
جديداً  اأ�شلوباً   ®  - )Aimovig
متاماً يف عالج ال�شداع الن�شفي حيث 

ال�شريوتونني  نظام  ي�شتهدف  ل  اأنه 
اأو   ،  triptans تربتان  اأدوية  مثل 
ergotamineولكنه  اإرغوتامني 
البيبتيدات  م�شتقبالت  �شد  موّجه 
 .)CGRP( ذات ال�شلة بالكال�شيتونني
الدواء  فاإن  العملية  هذه  ولتب�شيط 
يحجب م�شتقبالت الأمل التي يفرت�ص 
ال�شداع  اأمل  تن�شيط  يف  تنخرط  اأنها 

الن�شفي.
ن�شف  فاإَنّ  ال�رضيرية،  التجارب  خالل 
عدد املر�شى البالغ 2600 مري�ص ممن 
الن�شفي  ال�شداع  نوبات  من  يعانون 
العر�شي بفرتة تطول من 4 اإىل 14 يوماً 
يف ال�شهر وممن اأخذوا عالج اإرنوماب، 
الن�شفي  ال�شداع  اأيام  عدد  انخف�ص 
اأو اأكرث.  الذي يعانون منه اإىل الن�شف 
لل�شخ�ص  ميكن  الوقائي  العالج  وهذا 
اأن ياأخذه بنف�شه يف البيت مرة واحدة 

يف ال�شهر با�شتخدام قلم احلقنة.

ابتكر علماء معهد فالدمان للعلوم ال�شيدلنية التابع جلامعة الأكادميي 
بافلوف الطبية يف بطر�شبورغ، دواء يفيد يف عالج الأمرا�ص النف�شية مبا 

فيها انف�شام ال�شخ�شية والهو�ص.
ويقول اإيليا �شوخانوف، اأحد امل�شاهمني يف ابتكار الدواء اجلديد، اإن العلماء 

ابتكروا مادة توؤثر يف الت�شالت الع�شبية. وقال اإنه »عند حقن الفئران 
املخربية بهذا الدواء، ن�شطت م�شتقبالت TAAR1 يف اجلهاز الع�شبي 

املركزي. اأي اأثرت يف نقل الإ�شارات بني اخلاليا الع�شبية يف الدماغ«.
ويوؤكد العلماء على اأن ال�شيغة ال�شيدلنية للدواء، ت�شمح باإنتاج اأقرا�ص لعالج 
ال�شطرابات النف�شية، وتعد طريقة جديدة لعالج مر�ص انف�شام ال�شخ�شية. 
كما اأن نتائج اختبار الدواء على الفئران، ت�شمح بالقول اإن هذا الدواء �شيكون 

فعال يف عالج الأمرا�ص النف�شية مبا فيها الهو�ص.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن مر�ص انف�شام ال�شخ�شية ي�شيب اأكرث من 21 مليون 
�شخ�ص حول العامل، ويتميز با�شطراب التفكري والإدراك والعواطف واللغة 

وال�شلوك وغريها.

طرق �صهلة لتخفيف 
التوتر اأثناء احلمل

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

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

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

يخّفف التدليك )امل�شاج( توتر الع�شالت ويخف�ص م�شتوى 
هرمون الكورتيزول يف اجل�شم * تناويل اخل�رضوات 

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

غري ال�شحية.
* النوم �شاعات كافية اأف�شل و�شيلة خلف�ص التوتر 

وتخفيف ال�شغوط.
* احلركة والتمارين والن�شاط البدين و�شيلة رائعة للتغلّب 
على التوتر واأنت حامل. كما ت�شاعد متارين اليوغا على 

حت�شني احلالة املزاجية.
* التاأمل و�شماع املو�شيقى الهادئة التي ت�شاعد على 

ال�شرتخاء.
* يخّفف التدليك )امل�شاج( توتر الع�شالت ويخف�ص 

م�شتوى هرمون الكورتيزول يف اجل�شم.
* عندما ت�شعرين بزيادة ال�شغوط والتوتر خذي حماماً 

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

ال�شلبية خالل فرتة احلمل.

عند املراهقني

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

 النتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�شلت درا�شة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�شتخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�شة لالإ�شابة 
با�شطراب نق�ص النتباه/ فرط الن�شاط )ADHD( خالل 

العامني املقبلني.
ل تثبت النتائج اأن و�شائل الإعالم الرقمية هي امل�شوؤولة 

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

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

التدخني
ا�شتخدام املخدرات �رضب الكحول

مل يكن من ال�شهل قيا�ص مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�ص املراهقني الذين مل ي�شتخدموا هواتفهم با�شتمرار 
لديهم قواعد �شارمة يف املنزل اأو اأن الأباء ي�شجعون اأطفالهم 

على القيام بن�شاط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�شائل 
الرقمية الأخرى ب�شبب اإمكانية التوا�شل امل�شتمر وامل�شاركة 

امل�شتمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�شاكل يف ال�شرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�شبب اعتيادهم على التحفيز امل�شتمر. بالإ�شافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�شتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�ص عندما يحني الوقت للرتكيز على �شيء واحد فقط.
ا�شتملت الدرا�شة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�ص 
الثانوية مل يكونوا م�شخ�شني با�شطراب نق�ص النتباه/ فرط 
الن�شاط يف البداية، واأكمل الطالب ا�شتبيانات كل �شتة اأ�شهر 
ملدة عامني ت�شاأل عن اأي اأعرا�ص ا�شطراب نق�ص النتباه/ 

فرط الن�شاط.
وجدت الدرا�شة اأنه لكل ن�شاط رقمي اإ�شايف ميار�شه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتمالت الإ�شابة باأعرا�ص ا�شطراب نق�ص 

النتباه/ فرط الن�شاط ترتفع بن�شبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�شخي�ص ا�شطراب فرط احلركة ونق�ص 
النتباه ب�شكل ر�شمي؛ بل قد �شاألوا فقط عن الأعرا�ص. من 
املحتمل اأن بع�ص م�شكالت الأطفال تعك�ص م�شكالت اأخرى 

غري ا�شطراب نق�ص النتباه/ فرط الن�شاط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�شبب الن�شغال باجلهاز.
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�لأحاديث �لتي تتعلق ب�سل�سلة ن�سبه �سلى �هلل عليه و�سلم

عن اأبى هريرة ر�ضى اهلل عنه قال: قال 
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »بعثت 
من خري قرون بنى اآدم قرنا نقرنا حتى 
القرن الذي كنت فيه« )رواه  بعثت من 
اال�ضقع  بنت  وائلة  عن   -2 البخاري(. 
ر�ضى اهلل عنها اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل 
ا�ضطفى من  اهلل  »اإن  قال:  و�ضلم  عليه 
من  وا�ضطفى  اإ�ضماعيل  اإبراهيم  ولد 
بنى اإ�ضماعيل بنى كنانة وا�ضطفى من 
بنى كنانة قري�ضا وا�ضطفى من قري�ش 
بنى ها�ضم وا�ضطفاين من بنى ها�ضم« 
)رواه م�ضلم(. 3- عن جعفر بن حممد 
عن اأبيه اأبى جعفر الباتر يف قوله تعاىل: 
اأَنُف�ِضُكْم{  ْن  ِمّ َر�ُضوٌل  َجاَءُكْم  }لََقْد 
�ضئ  ي�ضبه  »مل  قال:  ]التوبة:128[، 
من والدة اجلاهلية، قال وقال الر�ضول 
اإنى خرجت  و�ضلم:  اهلل عليه  اهلل �ضلى 
)رواه  �ضفاح«،  من  اأخرج  ومل  نكاح  من 
كثري  ابن  وقال  والبيهقى  الرازق  عبد 
وهذا مر�ضل جيد(. 4- عن ابن عبا�ش 
ر�ضى اهلل عنهما اأن اأبا �ضفيان اأخربه اأن 
اإليه يف ركب من قري�ش،  اأر�ضل  هرقل 
وذكر احلديث، اإىل اأن قال اأبو �ضفيان: 
»اأول ما �ضاألني عنه اأنه قال: كيف ن�ضبه 
فيكم ؟ فقلت: هو فينا ذو ن�ضب ثم قال 

اأبو �ضفيان قال هرقل للرتجمان قل له: 
اأنه فيكم ذو  �ضاألتك عن ن�ضبه فذكرت 
ن�ضب وكذلك الر�ضل تبعث يف ن�ضب من 

قومها« )رواه البخاري(. 

ن�سب النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم

هو  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  نوح  يعترب   
عليه  اآدم  بعد  للب�رش  الثاين  االأب 
ظهر  على  بقى  من  كل  اأن  اإذ  ال�ضالم 
ولده،  من  هم  الطوفان  بعد  االأر�ش 
ُهُم  يَّتَُه  ُذِرّ اهلل عز وجل: }َوَجَعلْنَا  قال 
وممن  ]ال�ضافات:77[،  الْبَاِقني{ 
اأبناوؤه  ال�ضالم  عليه  نوح  ذرية  من  بقى 
ينت�ضب  حام  واإىل  ويافث  وحام  �ضام 
ينت�ضب  يافث  واىل  واحلب�ضة،  ال�ضودان 
الرتك والروم، واىل �ضام ينت�ضب العرب 
من اآهل ال�ضام والعراق واجلزيرة، واإليه 
وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  اإبراهيم  ينت�ضب 
عليه  الذبيح  اإ�ضماعيل  ومنهم  واأبناوؤه 
ن�ضب  ينتهي  واإليه  وال�ضالم  ال�ضالة 
مرورا  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي 
�ضلى  اأجداده  وعدنان  وكنانة  بها�ضم 

اهلل عليه و�ضلم. 

ما ظنك باثنني �هلل ثالثهما
هل كان ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
- م�ضطراً للتعر�ش لكل تلك املخاطر؟ 
اأمل يكن ربه - �ضبحانه - قادراً على اأن 

ينقله اإىل املدينة نقاًل مبا�رشاً كما حدث 
يف رحلة االإ�رشاء واملعراج؟ مِلَ كانت 

الهجرة اإذن، وما الهدف والر�ضالة التي 
تبعثها اإىل اأمة امل�ضلمني �َضلَِفهم وَخلَِفهم؟ 

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

تتبعت قري�ش ر�ضول اهلل و�ضاحبه اأبا بكر 
َحّتى انتََهوا اإىَل بَاِب الَغار َفَوَقُفوا َعلَيِه. 
َفَقاَل اأَبُو بَكٍر، يَا َر�ُضوَل اهلّلِ لَو اأَّن اأََحَدُهم 
نََظَر اإىَل َما َتَت َقَدَميِه الأَب�رَشَنَا. َفَقاَل 
َما َظّنك ِباثننَِي اهلّلُ ثَاِلثُُهَما؟ ال َتَزن اإّن 

اهلّلَ َمَعنَا.
لو تاأملنا هذا املوقف الأدركنا معنًى 
�ضامياً ينبع من اأ�ضل عقيدة امل�ضلم 

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

املعنى هو الثقة باهلل وح�ضن الظن به 
والتوكل عليه - �ضبحانه -... مع العمل 

واالأخذ باأ�ضباب النجاح. يقول - �ضبحانه 
وتعاىل- يف حديٍث، قد�ضي: اأنا عند ظن 
عبدي بي، واأنا معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين 

يف نف�ضه ذكرته يف نف�ضي، واإن ذكرين 
يف ملٍئ، ذكرته يف ملٍئ، خرٍي، منهم، واإن 
تقرب اإيّل �ضرباً تقربت اإليه ذراعاً، واإن 
تقرب اإيّل ذراعاً تقربت اإليه باعاً، واإن 

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

امل�رشكني عند خروجه من بينهم، بل ونرث 
على روؤ�ضهم الرتاب.. وحجب اأب�ضارهم 
عنه عند الغار.. واحلمامة والعنكبوت.. 
وق�ضة �رشاقة بن مالك.. و.... }و من 
يتوكل على اهلل فهو ح�ضبه * اإن اهلل بالغ 

اأمره{.  

من لو�زم �إميان �لإن�سان :
 يوجد اأحياناً جهاز ثمنه مئة األف يف بيوز، 
�ضعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  البيوز 
جداً، على اأدنى حرارة عالية ي�ضيخ، يقطع 
التيار، هو البيوز يف احلقيقة نقطة �ضعف 
اجلهاز،  ل�ضالح  ال�ضعف  لكن  اجلهاز،  يف 
لو جهاز �ضيارة عال فجاأة، بدل اأن يحرق 

اجلهاز، يحرتق البيوز، ثمنه لريتان، فهذا 
البيوز رحمة ملا نقمة؟ رحمة. 

ال�ضعف،  البيوز،  عنده  يوجد  واالإن�ضان   
اخلوف:

نْ�َضاَن ُخِلَق َهلُوعاً،  ]�ضورة املعارج  ﴿اإَِنّ ااْلإِ
َجُزوعاً،    ُّ ال�رَشّ ُه  َم�َضّ ﴿اإَِذا  االآية:19[  

]�ضورة املعارج االآية:20[
 اإذا ال يخاف ال يتوب، اإذا ال يخاف ال يلجاأ 
اإىل اهلل عز وجل، اإذا ال يخاف ال ي�ضطلح 

مع اهلل. 
يف  �ضعف  نقطة  كان  واإن  فاخلوف،   

االإن�ضان، اإال اأنه من لوازم اإميانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�ضان اإىل بع�ش امل�ضطلحات �ضمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�ضجم مع 
الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�ضليمة يف اأ�ضل خلقها تعرفها، الق�ضاء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 

الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�ضب الفطر ال�ضليمة قد يك�ضفون احلقيقة، االإن�ضان له فطرة �ضليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �ضيء تعرفه فطرتك ال�ضليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ش واالإثم ما حاك يف �ضدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ش، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�ضيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �ضيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �ضميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�ضان معروفاً، و�ضمي ال�ضيء الذي تاأباه 
الفطر ال�ضليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�ضيء يتوافق مع فطرة النف�ش توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �ضورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َش َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�ضن لكن يف االأمراء اأح�ضن، واحلياء ح�ضن لكن يف الن�ضاء اأح�ضن، وال�ضخاء ح�ضن 

لكن يف االأغنياء اأح�ضن، وال�ضرب ح�ضن لكن يف الفقراء اأح�ضن، والتوبة ح�ضن لكن يف ال�ضباب اأح�ضن. 
يعني ال�ضاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�ضخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�ضرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�ضد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ضاب الطائع اأ�ضد، اأحب املتوا�ضعني، وحبي 
للغني املتوا�ضع اأ�ضد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�ضد، واأبغ�ش ثالثاً، وبغ�ضي لثالث اأ�ضد، 
اأبغ�ش الع�ضاة، وبغ�ضي لل�ضيخ العا�ضي اأ�ضد، اأبغ�ش املتكربين، وبغ�ضي للفقري املتكرب اأ�ضد، اأبغ�ش 

البخالء، وبغ�ضي للغني البخيل اأ�ضد. 
فاحلياء من االإميان، واإذا مل ت�ضتِح فا�ضنع ما �ضئت على معنيني: اإن مل ت�ضتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ضتِح من اهلل فافعل ما �ضئت وال تعباأ بكالم النا�ش.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َضِبيِل اهلَلّ

�ضورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�ضالم 
و�ضطي.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

�شيلف�شرت �شتالون يودع 
�شخ�شية »روكي«

اأ�سدل النجم العاملي �سيلف�سرت �ستالون اأم�س ال�ستار على 
اآخر ف�سل يف حكاية البطل »روكي«، الذي ا�ستهر بتج�سيد 
�سخ�سيته يف الأجزاء ال�سبعة من �سل�سلة الأفالم »روكي«، 
حتى اأ�سبح اأيقونة الأك�سن الأمريكية ورمزاً للبطل الذي 

ل يقهر، وذلك يف مقطع فيديو ن�سره عرب ح�سابه على 
اإن�ستغرام. اأعلن �سيلف�سرت �ستالون توديعه ل�سخ�سية روكي 

ب�سكل نهائي وذلك من خالل مقطع فيديو مت ت�سويره يف 
اليوم الأخري من كوالي�س ت�سوير فيلمه »كريد 2«، والذي قام 

بتاأليفه، لفتًا اإىل اأنه �سيمثل ختام �سل�سلة اأفالم روكي، م�سرياً 
اإىل امتنانه ال�سديد »للنجاح العظيم الذي حققته �سخ�سية 

البطل روكي، حتى اأ�سبح رمزاً يف الثقافة ال�سعبية، على مدار 
الأربعني عامًا املا�سية«.

اأبرز االأفالم التي ت�شتحق امل�شاهدة خالل 2019
مع عقارب ال�ساعة من اأعلى ي�سار: بري لر�سن يف »كابنت مارفل«، وتارون اإيجريتون يف »روكيتمان«، واأوليفيا كوملان يف 

»املف�سلة«، و�سموئيل جاك�سون يف »زجاج« بينما يقرتب العام احلايل من اأيامه الأخرية، مف�سحا املجال اأمام عام 2019 بكل ما 
قد ياأتي معه من جديد ومفاجاآت، يبدو الوقت مثاليا لن�ستك�سف ما يف جعبة العام اجلديد من اأعمال �سينمائية.

املقبلة  االأ�شهر  خالل  وننتظر 
جمموعة من االأفالم املتنوعة التي 
يتوقع اأن تلبي اأذواق اجلميع، بدءا 
العالية  االأفالم ذات احلظوظ  من 
واالأفالم  االأو�شكار  جوائز  يف 
و�شال�شل  ال�شهرية،  الغنائية 
اإىل  وو�شوال  اخلارقني،  االأبطال 
اإنتاجات جديدة الأعمال �شينمائية 

ملحمية �شخمة.

وفيما يلي نلقي نظرة 
على اأهم الأفالم 

املرتقبة:

جانفي - مار�ش
مبا اأن حفل توزيع جوائز االأو�شكار 
ياأتي يف 24 فرباير ، فمن الطبيعي 
املر�شحة  االأفالم  تهيمن  اأن 
خالل  العر�ش  دور  على  للجوائز 
عام  من  االأوىل  الثالثة  االأ�شهر 

.2019
فيلم  مع  اجلديدة  ال�شنة  وتبداأ 
بريطانية  دراما  وهو  »املف�شلة«، 
اآن  امللكة  بالط  اإىل  بنا  يعود 
ع�رش،  الثامن  القرن  بدايات  يف 
جوائز  على  قوي  مناف�ش  وهو 
ال  الوقت  اأن  ورغم  االأو�شكار 
كثريا  فاإن  للحكم،  مبكرا  يزال 
من النقاد اختاروا منذ االآن بطلة 
الفيلم اأوليفيا كوملان، وهي اأحدث 
بريطانية،  ملكة  دور  تلعب  ممثلة 

كمر�شحة جلائزة االأو�شكار.
املر�شحة  االأخرى  االأفالم  ومن 
يف  االأهم  اجلائزة  على  للتناف�ش 
عن  موؤثر  فيلم  ال�شينما،  عامل 
»ال�شبي  بعنوان  خمدرات  مدمن 
»�شبي  بعنوان  واآخر  اجلميل« 
ممحو« عن مراهق يخ�شعه والداه 
ميوله  من  التخل�ش  بهدف  لعالج 
واجلرمية  الت�شويق  وفيلم  املثلية، 

بطولته  تلعب  الذي  »املدمر« 
نيكول كيدمان.

»كتاب  فيلم  اأي�شا  يربز  كما 
ل�شارع  اأمكن  »لو  وفيلم  اأخ�رش« 
التمييز  عن  وهما  يحكي«  اأن  بيل 
فرتتي  يف  ال�شود  �شد  العن�رشي 
اأمريكا،  وال�شبعينات يف  ال�شتينات 
امللوك  اآخر عن  فيلم  اإىل  اإ�شافة 

وهو »ماري ملكة اال�شكتلنديني«.
وهناك اأي�شا جمموعة من االأفالم 
تعالج  ال�شخ�شية  ال�شري  عن 
موا�شيع خمتلفة مثل »كله حقيقي« 
عن وليام �شك�شبري، و«كوليت« عن 
الكاتبة الفرن�شية �شيدوين غابرييل 
كوليت، وهو من بطولة كريا نايتلي، 
الثنائي  عن  واأويل«  »�شتان  وفيلم 
الكوميدي االأ�شهر لوريل وهاردي، 
عن  ت�شاحمني«  اأن  ميكن  و«هل 
اإ�رشائيل  يل  االأمريكية  الكاتبة 
التي تورطت بعمليات تزوير اأدبي، 
وفيلم »حرب خا�شة« عن املرا�شلة 
يف  قتلت  التي  االأمريكية  احلربية 
و«الغراب  كولفني،  ماري  �شوريا، 
الباليه  راق�ش  حياة  عن  االأبي�ش« 

ال�شهري رودولف نورييف.
اأما ع�شاق االأفالم التي تتحدث عن 
ف�شيجدون  االأمريكية،  ال�شيا�شة 
نائب  حياة  عن  فيلم  يف  �شالتهم 
ديك  االأ�شبق  االأمريكي  الرئي�ش 
يف  اأو  »النائب«،  بعنوان  ت�شيني 
فيلم »عداء اجلبهة« عن ال�شيناتور 
الذي  هارت  غاري  االأمريكي 
عام  االأمريكية  للرئا�شة  تر�شح 
اأ�شا�ش  »على  بعنوان  واآخر   ،1988
املحكمة  قا�شية  عن  اجلن�ش« 
بادر  روث  االأمريكية  العليا 

غين�شبورغ.
ويف �شهر جانفي، ياأمل املخرج اإم 
نايت �شياماالن يف اأن يثبت فيلمه 
على  قادر  اأنه  »زجاج«  اجلديد 
فيلميه  مثل  التذاكر  �شباك  غزو 

ال�شابقني يف ثالثية »ال يك�رش«.
هناك  ف�شيكون  مار�ش  يف  اأما 
االأبطال  اأفالم  من  املزيد 
مارفل«،  »كابنت  مع  اخلارقني 
وهو الفيلم االأول عن بطلة خارقة 
�شينماتيك  مارفل  اإنتاجات  من 
ع�شاق  وينتظر  يونيفري�ش 
اأجزاء  املتحركة  الر�شوم  اأفالم 
املف�شلة  ال�شال�شل  من  جديدة 
العامل  تنينك:  تدرب  »كيف  مثل 
اجلزء   :2 مويف  و«ليغو  املخفي«، 
اإنتاجات  اإىل  اإ�شافة  الثاين«، 
ر�شوم  اأفالم  عن  ماأخوذة  جديدة 
عن  فيلم  مثل  �شهرية  متحركة 
للمخرج  »دمبو«  املحبوب  الفيل 
اإنتاج  اإعادة  وهو  بورتون  تيم 
للق�شة  احلركية  املحاكاة  بتقنية 
وفيلم  ال�شهرية،  الكال�شيكية 
اخليال العلمي الذي طال انتظاره 

»األيتا: معركة املالك«.

اأفريل – جوان

االأبطال  اأفالم  تدفق  وي�شتمر 
الذي  اأفريل  �شهر  يف  اخلارقني 
يبداأ مع فيلم »�شازام!«، قبل عودة 
نيل  للمخرج  فيلم  يف  بوي«  »هيل 
جديد  جزء  اإىل  اإ�شافة  مار�شال، 
اإنتاج  من �شل�شلة »املنتقمون« من 
»املنتقمون:  بعنوان  وهو  مارفل 
ف�شي�شهد   ، ماي  اللعبة«اأما  نهاية 
على  �رشير  خارق  بطل  هبوط 
كوكب االأر�ش يف فيلم »برايتبورن«، 
»رجال  معه  جوان  يحمل  يف حني 
جزء  وهو  الظالم«  عنقاء  اإك�ش: 
عن  ال�شهرية  ال�شل�شلة  من  جديد 

كائنات غريبة خارقة القوة.
عودة  بوكيمون  اأفالم  و�شت�شهد 
كبرية لها هذا الربيع مع »املحقق 
البزات  »رجال  وكذلك  بيكات�شو«، 

البزات  »رجال  فيلم  مع  ال�شود« 
لعبة  و«حكاية  عاملي«،  ال�شود: 
للحيوانات  ال�رشية  و«احلياة   »4
على  ال�شغار  2«و�شيح�شل  االأليفة 
هذا  يف  املتعة  من  كبري  ن�شيب 
ال�شهر خ�شو�شاً مع فيلمي الر�شوم 
»الرابط  اجلديدين  املتحركة 

ال�شائع« و«حديقة العجائب«.
اإلتون  حياة  ق�شة  على  و�شنتعرف 
يف  ال�شهرة  اإىل  و�شعوده  جون، 
»روكيتمان«،  بعنوان  غنائي  فيلم 
يف حني اأن مو�شيقى واأغاين فريق 
جزء  يف  حا�رشة  �شتكون  البيتلز 
»احلب احلقيقي«  فيلم  جديد من 
للمخرج  الكوميدي  الرومان�شي 
اختيار  يتم  )مل  كورتي�ش  ريت�شارد 
اأما ع�شاق فيلم  ا�شم الفيلم بعد(. 
مع  موعد  فلديهم  الدين«،  »عالء 
فيه  يلعب  ديزين  من  جديد  اإنتاج 
»اجلني«،  دور  �شميث  ويل  املمثل 
اأنه  ملعجبيه  نوؤكد  اأن  وميكننا 
�شيكون اأزرق اللون متاماً كما كان 
املتحركة  الر�شوم  فيلم  اجلني يف 

الذي �شبقه. 
جويلية – �سبتمرب

باأجزاء  ال�شيف  هذا  ويتميز 
جديدة من �شال�شل اأفالم �شهرية، 
بعيدا  العنكبوت:  »الرجل  فلدينا 
املالك:  و«�شقط  الوطن«،  عن 
الف�شل الثاين« بطولة جريارد باتلر 
التا�شع  ومورغان فرميان، واجلزء 
والغ�شب«  »ال�رشعة  �شل�شلة  من 

حتت ا�شم »هوبز اآن �شو«.
�شيء،  كل  لي�ش  هذا  مهاًل،  لكن 
تارانتينو  كويننت  املخرج  يعود  اإذ 
هذا ال�شيف مع فيلم »ذات مرة يف 
هوليوود« وهو من بطولة ليوناردو 
وجتري  بيت  وبراد  كابريو  دي 
الفرتة  يف   1969 عام  اأحداثه 
بتحري�ش  ارتكبت  جرائم  �شهدت 
زعيم  مان�شون،  ت�شارلز  من 
الهيبيني. كما �شي�شهد هذا ال�شيف 
م�شل�شلني  من  ن�شختني  ظهور 
»داون  وهما  �شهريين  بريطانيني 
تاون اآبي« و«تاريخ فظيع«، اإ�شافة 
من  جديد  �شينمائي  اإنتاج  اإىل 
»االأ�شد  الغنائية  للم�رشحية  ديزين 

امللك«.

اأكتوبر –دي�سمرب

نهايته،  من  العام  اقرتاب  ومع 
�شيكون هناك مزيد من االنتاجات 
تلفزيونية  مل�شل�شالت  اجلديدة 
�شهرية �شبق اأن و�شلت اإىل ال�شا�شة 
الكبرية مع ن�شخة �شينمائية جديدة 
و«عائلة  ت�شاريل«  »مالئكة  من 

اأدامز« و«�شادة الكون«.
با�شم  فيلم  اإىل  باالإ�شافة  هذا 
الوطواط،  الرجل  عدو  »جوكر«، 
فينيك�ش،  بطولة خواكني  وهو من 
وموعد مع اأرنولد �شوازينغر يف جزء 
احلركة  اأفالم  �شل�شلة  من  جديد 
»تريميناتور«ومع  العلمي  واخليال 
النجوم:  و«حرب   ،»2 »فروزين 
احللقة التا�شعة«، �شت�شدل ال�شتائر 
ديزين،  باأفالم  زاخرة  �شنة  على 
�شينمائي  عمل  مع  العام  و�شنختم 
ماأخوذ عن امل�رشحية املو�شيقية 
اأن  املتوقع  من  »قطط«  ال�شهرية 
ينزل اإىل ال�شاالت يف الع�رشين من 
ن�شبح  قد  بحيث  دي�شمرب/كانون، 
كلنا من ع�شاق القطط قبيل عيد 

امليالد القادم. 

ت�شوير اجلزء التا�شع من ال�شل�شلة الهوليوودية »Star Wars« يف وادي رم

اأجنلينا جويل وبراد بيت يتو�شالن التفاق ب�شاأن ح�شانة اأوالدهم

ال�شل�شلة  من  التا�شع  اجلزء  ت�شوير 
الهوليوودية ت�شوير اجلزء التا�شع من 
 »Star Wars« ال�شل�شلة الهوليوودية
يف وادي رم قرر املخرج االأمريكي، 
اجلزء  ت�شوير  اأبرامز،  جيفري 
الهوليوودية  ال�شل�شلة  من  التا�شع 

وادي  منطقتي  يف   ،»Star Wars«
رم وال�شاكرية يف االأردن ومت اختيار 
ملا  بالتحديد  املنطقتني  هاتني 
طبيعية  خ�شائ�ش  من  به  تتمتعان 
كما  الفيلم  يف  �شتظهران  اإذ  فريدة، 
بعيد ويف  كانتا يف كوكب ف�شائي  لو 

تعليقه على اخلرب، اأ�شار املخرج اإىل 
يحب�ش  ب�شكل  جميل  رم  »وادي  اأن 
املثايل  املوقع  وهو  االأنفا�ش، 
اأبرامز  اأ�شاف  كما  القادم«.  لفيلمنا 
جدا  حمظوظ  باأنني  »اأ�شعر  قائال: 
االأردن.  يف  الت�شوير  من  لتمكني 

ونتيجة للرتحيب احلار من احلكومة 
مهنيا،  املحلي  الفيلم  طاقم  وتفاين 
ممكنة  جتربة  اأف�شل  على  ح�شلنا 
اأن فريق  للغاية«يذكر  ونحن ممتنون 
االإخراج والت�شوير تعاون مع اأكرث من 

250 احرتايف اأردين .

املطلقان  هوليوود  جنما  تو�شل 
التفاق  بيت  وبراد  جويل  اأجنلينا 
اأوالدهم  ح�شانة  ب�شاأن  نهائي 
من  عامني  من  اأكرث  بعد  ال�شتة 
وذلك  ال�شاقة،  املفاو�شات 
ح�شبما قالت حمامية جويل اأم�ش 

اجلمعة.
يف  ديجان  بلي  �شامانثا  وقالت 
ترتيب  على  االتفاق  »مت  بيان: 

عليه  ووقع  اأ�شابيع  قبل  ح�شانة 
واأ�شافت  والقا�شي.  الطرفان 
على  يقوم  الذي  الرتتيب،  »هذا 
تقييم  خبري  تو�شيات  اأ�شا�ش 
ح�شانة االأطفال، ي�شتبعد احلاجة 
وتفا�شيل  امللف  حماكمة.  اإىل 
م�شالح  حلماية  �رشية  االتفاق 
ممثلي  لدى  يكن  ومل  االأطفال«. 
بيت تعليق وكانت جويل وبيت من 

جذباً  هوليوود  يف  االأزواج  اأكرث 
لالأ�شواء وقد انف�شال يف �شبتمرب 
ا�شتمرت  حب  ق�شة  بعد   2016
ا�شتمر  وزواج  اأعوام  ع�رشة 

عامني.
للطالق  دعوى  جويل  ورفعت 
م�شرية اإىل وجود خالفات ال ميكن 
احل�شانة  اإىل  و�شعت  ت�شويتها 
ومن  ال�شتة  الأوالدهم  االأ�شا�شية 

يو�شح  ومل  بالتبني.  ثالثة  بينهم 
كيفية  اجلمعة  �شدر  الذي  البيان 
متحدث  وامتنع  احل�شانة  تق�شيم 

با�شم جويل عن اإعطاء تفا�شيل.
للمحاكمة  موعد  حتدد  قد  وكان 
يف ق�شية احل�شانة ب�شكل مبدئي 
)كانون  دي�شمرب  من  الرابع  يف 
االأول( اأمام قا�ش خا�ش يف لو�ش 

اأجنلي�ش.
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اجلديدة  2020 �سوبرا  تويوتا  عن  بالكامل  يك�سف  ت�سريب 

تويوتا  عن  الك�شف  مقرر  كان 
يف  كلياً  اجلديدة   2020 �شوبرا 
لل�شيارات  ديرتويت  معر�ض 
اإىل  ننتظر  لن  اأننا  اإال   ،2019
للتو  ظهرت  حيث  الوقت  ذلك 
ال�شور  تك�شف  االإنرتنت،  على 
وذلك  �شوبرا  عن  بالكامل 
واخللفية  الواجهة  يت�شمنه 
اأخرى  �شورة  اإىل  باالإ�شافة 
من  اإنزالها  اأثناء  تظهرها 

نظرة  منحنا  مع  نقل،  �شاحنة 
�شورة  عرب  الداخلية  على 

جت�ش�شية.
 2020 �شوبرا  كون  الوا�شح  من 
 1-FT م�شتوحاة مقدمتها عرب
االختبارية وهذا ما اأكدت تويوتا 
�شابقاً نيتها القيام به حيث يربز 
امل�شابيح  ت�شميم  يف  ذلك 

االأمامية واالأنف املدبب.
مع ذلك، يتميز اجلزء ال�شفلي من 

امل�شد بت�شميم خمتلف بثالثة 
اثنني،  من  بدالً  تهوية  فتحات 
االإبقاء على حواف  يف حني مت 
احلاّدة  االأمامية  امل�شابيح 
ت�شتمر  حجمها  ت�شغري  مع 
اأخرى مثرية لالهتمام  تفا�شيل 
بينها غطاء املحرك املنحوت 
الذي  ال�شقف  قوية،  بخطوط 
فقاعتني،  �شكل  على  يبدو 
واملرايا  اجلانبي  العمود 

اخللفية  ال�شوداء  اخلارجية 
تت�شابه  حيث  كاملتوقع،  متاماً 
االختبارية،   1-FT مع  كثرياً 
ال�شكل،  مثلثة  امل�شابيح  اأن  اإذ 
اجلناح  عدواين،  الهواء  م�شتت 
كبري وكذلك العادم ثنائي ترقبوا 
�شوبرا 2020  تويوتا  تد�شني  اإذاً 
اجلديدة بالكامل يف 14 جانفي، 
لذا  االآن،  ا�شبوعني من  بعد  اأي 

كونوا على قرب منا.

اأفخم  "هيونداي" تطرح 
�سياراتها رباعية الدفع

ن�رشت �رشكة 
 "Genesis"

املتخ�ش�شة بطرح 
مناذج فاخرة من 

�شيارات "هيونداي"، 
فيديو تو�شيحيا الأول 

�شياراتها رباعية 
الدفع املخ�ش�شة 
ملحبي الرفاهية.
وبالنظر للفيديو، 

ميكن اأن نالحظ اأن 
 "GV80" ت�شميم

اجلديدة ي�شبه اإىل حد 
 Grand" ما ت�شميم

Santa Fe" التي 
ا�شتعر�شتها هيونداي 

موؤخرا، لكنها اأتت 
ب�شبك اأمامي مميز 

وكبري، وم�شابيح 
"LED" على �شكل 
خطوط متوازية من 

االأمام واخللف.

اأما من الداخل، 
ف�شتاأتي قمرة هذه 

ال�شيارة مبقاعد 
جلدية مريحة تت�شع 
الأربعة ركاب، ومقود 
مميز باأزرار للتحكم 

بالعديد من خ�شائ�ض 
املركبة، وواجهة 

قيادة مزودة ب�شا�شتني 
كبريتني واأحدث 

اأنظمة املولتيميديا.
ومن املفرت�ض 

اأن تاأتي املركبة 
مبحرك ثماين 

االأ�شطوانات، وعلبة 
�رشعة اأوتوماتيكية بـ 
10 مراحل، واأنظمة 
اأمان توقف ال�شيارة 

اأوتوماتيكيا قبل 
ارتطامها بج�شم قد 
يظهر فجاأة اأمامها 

على الطريق.

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

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

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

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

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

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

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

للطلب بالفعل.

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

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

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

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

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

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

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ال�شيارات  ت�شنيع  ك�شفت �رشكة 
اليابانية مازدا عن �شيارة مازدا6 
والتي �شتكون اأول �شياراتها التي 
اأوتو  اآندرويد  من�شتي  تدعم 
وكار بالي الذكيتني، وجاء ذلك 
يف معر�ض ال�شيارات الدويل يف 

نيويورك االأمريكية.
�شتكون اأول ن�شخة من النظامني 
العام  �شيف  يف  متاحة  الذكيني 
�شيكون  كما   ،2018 احلايل 
هذا  من  ال�شيارات  اأ�شحاب 

كار  حتديث  على  قادرين  النوع 
بالي واآندرويد اأوتو ب�شكل كامل 
واختياري فور اإ�شدار التحديث 
مازدا  و�رشحت  ال�شيف  يف 
وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي  باأن 
اإ�شافات  �شمن  �شتكونان  بالي 
املوجود  الذكي  الت�شغيل  نظام 
 Mazda ال�رشكة  �شيارات  يف 
اأن  يُذكر   .Connected
كندا  اليابانية يف  ال�رشكة  موقع 
املن�شتني  دعم  بيانا حول  ن�رش 

املتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة 
املعر�ض  يف  ال�رشكة  با�شم 
الدويل لل�شيارات مل يتحدث عن 
مما  كلمته،  خالل  االأمر  ذلك 
امل�شتخدمني  ا�شتغراب  اأثار 
اأعلنت  مازدا  �رشكة  كانت 
من�شتي  باإ�شافة  رغبتها  عن 
املا�شي،  العام  يف  واآبل  قوقل 
لذلك  التخطيط  بداأت  اأن  بعد 
 Mazda نظامها  اإطالق  منذ 

Connected عام 2014.
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»Huawei« ترفع ال�ستار عن اأقوى هواتفها

�رشكة  ا�ضتعر�ضت 
ال�ضني  يف   »Huawei«
 »Honor V20« هاتف 
هواتفها  اأف�ضل  لي�ضبح 
املوا�ضفات  حيث  من 

والتقنيات اجلديدة.
بكامريا  الهاتف  وجاء 
بدقة  مزدوجة  اأ�ضا�ضية 
من  ميغابيك�ضل   48
مزودة  �ضوين،  تطوير 

 »3D ToF« مب�ضت�ضعر 
ال�ضورة،  عمق  لقيا�س 
 25 بدقة  اأمامية  واأخرى 
تتزودان  ميغابيك�ضل، 
 Super« بخا�ضية 
Night View« اللتقاط 
يف  الدقة  عالية  �ضور 
االإ�ضاءة  وظروف  الليل 
اإىل  باالإ�ضافة  اخلافتة، 
لتثبيت   »EIS« ميزة 

�ضا�ضة  اأما  ال�ضورة 
مبقا�س  فاأتت  الهاتف 
واأبعاد  بو�ضة،   6.4
»19.25:9«، ودقة عر�س 
وخا�ضية   ،FHD+
 »2.0  GPU Turbo«
التي تعطي و�ضوحا اأكرب 
اأو  اللعب،  اأثناء  لل�ضورة 
الفيدوهات  م�ضاهدة 

عالية الدقة.

 »Huawei« وزودت 
 Kirin« مبعالج  اجلهاز 
وذاكرة  املتطور،   »980
 8/6 ع�ضوائي  و�ضول 
وذاكرة  غيغابايت، 
 256/  128 داخلية 
�ضعر  ويبلغ  غيغابايت، 
الن�ضخة العادية منه 510 
الن�ضخة  اأما  دوالرات، 

االأفخم فـ 580 دوالرا.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

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

ثالث  �ضام�ضونغ  �رشكة  اأ�ضدرت 
ت�ضويقية جديدة  دعائية  اإعالنات 
املنتظر  الرئي�ضي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غاالك�ضي 
9، والذي من املفرت�س اأن تك�ضف 
عرب  اأوت   9 بتاريخ  عنه  النقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�ضري العالمة التجارية
Note اإىل حد كبري على رد فعل 
 Galaxy هاتف  على  العمالء 
لهذا  الإدراكها  وتبًعا   ،9  Note
الت�ضويقية  الفيديوهات  االأمر فاإن 
ال�رشكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
الكورية اجلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�ضار االأمور.
قد  ال�ضابقة  الت�رشيبات  وكانت 
اأكدت اأن �ضام�ضونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy اإلغاء عالمتها التجارية 
الربحية،  انخفا�س  ب�ضبب   Note
الذكية،  الهواتف  �ضوق  وت�ضبع 
وتاأخري دورات الرتقية مع احتفاظ 
اأطول،  لفرتة  باأجهزتهم  العمالء 
 Galaxy S Plus وت�ضابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�ضائ�س املنتج، مما قد ي�ضتدعي 
توحيد املنتجني لتخفي�س التكلفة 
اجلديد  اجلهاز  مبيعات  كانت  اإذا 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�ضيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو اأن �ضام�ضونغ قررت ا�ضتباق 
احلدث واالإعالن بطريقة ت�ضويقية 
عن امليزات التي من املفرت�س اأن 
يف  مبا  اجلديد،  هاتفها  يت�ضمنها 
ذلك بطارية ب�ضعة اأكرب من املعتاد 
 Galaxy بالن�ضبة لت�ضكيلة هواتف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
امل�ضتخدمني مبكًرا للهاتف، حيث 
ال�رشكة  اتخاذ  اإىل  الفيديو  ي�ضري 
قراًرا بزيادة �ضعة البطارية، والتي 
اأكرب  للكثريين  بالن�ضبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
ال�ضادرة  املعلومات  واأو�ضحت 
الهاتف  ح�ضول  اإمكانية  �ضابًقا 
ميلي   4000 ب�ضعة  بطارية  على 
ملدة  ال�ضمود  على  قادرة  اأمبري، 
م�ضاهدة  زمن  من  �ضاعة   25
�ضطوع  باأعلى  امل�ضتمر  الفيديو 
�ضعة  اأكرب  يجعلها  مما  لل�ضا�ضة، 
�ضام�ضونغ �ضمن  بطارية تطرحها 
اأي هاتف ذكي من ت�ضكيلة هواتفها 
ت�ضكل حت�ضًنا  اأنها  كما  املختلفة، 
كبرًيا بالن�ضبة لبطارية جهاز العام 
 ،8  Galaxy Note املا�ضي 
ب�ضعة  بطارية  ميتلك  كان  والذي 

3300 ميلي اأمبري.

�سبكة ال�سيف
�ضبكة  اإىل  الو�ضول  يف  الرغبة  وعند 
فعندئذ  املنزلية،  ال�ضبكة  دون  االإنرتنت 
ب�ضبكة  الذكي  التلفزيون  تخ�ضي�س  ميكن 
خدمات  تعمل  احلالة  هذه  ويف  ال�ضيف، 
تثبيت  ويتم  االإنرتنت،  �ضبكة  من  البث 
ت�ضغيل  ويتعذر  الفريموير،  حتديثات 
ال�ضبكية  التخزين  وحدات  من  املحتويات 
NAS، اإذا مل تكن يف �ضبكة ال�ضيف اأي�ضاً، 
وتتمثل ميزة �ضبكة ال�ضيف يف عدم تعر�س 
بال�ضبكة  االأخرى  االإلكرتونية  االأجهزة 

واالأكواد  بالفريو�ضات  لالإ�ضابة  املنزلية 
الذكي  التلفزيون  تعر�س  ما  اإذا  اخلبيثة، 

لهجوم اأو اخرتاق بوا�ضطة الفريو�ضات.
فلرتة  اإمكانية  الراوتر  اأجهزة  بع�س  وتتيح 
ما  وهو  الويب،  مواقع  بع�س  اإىل  الو�ضول 
املجلة  اأن  غري  التحكم،  من  املزيد  يتيح 
اأن العناية مبثل هذه  اأ�ضارت اإىل  االأملانية 
القوائم ال�ضوداء تعترب عملية مرهقة للغاية، 
ومن  �ضغريا،  يكون  الفلرت  اأن  عن  ف�ضال 
ا�ضتعمال  اأي�ضا  املتوفرة  اخليارات  �ضمن 

 Raspberry بحوا�ضيب   Pi-hole فلرت 
.Pi

ميكن  التي  القوائم،  من  الكثري  وهناك 
امل�ضتخدم.  احتياجات  ح�ضب  موائمتها 
على  يتعني  اأنه  االأملانية  املجلة  واأ�ضافت 
امل�ضتخدم تخ�ضي�س بع�س الوقت الإجراء 
عملية التحكم يف تدفق البيانات بالتلفزيون 
فلرت  اإ�ضافة  مع  تف�ضيلي،  ب�ضكل  الذكي 
حظر  يتم  ال  حتى  بحر�س،  الويب  مواقع 

بع�س اخلدمات املطلوبة.

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

التنفيذي  الرئي�س  وج�ضيكي  �ضوزان  ك�ضفت 
بتطوير  �ضتقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �ضناع  اأجل  من  املزايا  بع�س 
وامل�ضتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد االإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ضتك�ضف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�ضاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�ضيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  االإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�ضها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�ضيكي 

ت�ضغيله  يتم  الذي  الر�ضمي”  “غري  امل�ضدر 
بوا�ضطة موظفي يوتيوب.

اال�ضتك�ضاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد االختبار حالًيا على ن�ضبة 1 باملائة 
فقط من م�ضتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�س  اأو  اآي  الت�ضغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �ضمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�ضتالحظ اأن �رشيط التنقل ال�ضفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدالً  خمتلًفا،  يبدو 

�ضرتى  واال�ضرتاكات،   Trendingو الرئي�ضية، 
الرئي�ضية واال�ضتك�ضاف  ال�ضفحة  بدالً من ذلك 

واال�ضرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ضتك�ضف
يف تزويد م�ضتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�ضاهدة  العر�س  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ض�ضة  الفيديو  تو�ضيات 
بن�ضاط العر�س ال�ضابق و�ضلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�ضاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

االختيار املتجان�س للمحتوى املو�ضى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ضاً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�ضابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�ضومي كيمي�ضيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ضتقباًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �ضنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ضتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �ضويت�س. اإال اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  الهواتف  األعاب 

وتو�ضيع عملها يف جمال االألعاب.
مع  كبرية  و�ضعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�ضع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ضاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �ضاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �ضنوات  عن  عو�ضاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



�أحمد باحلاج 

حنكة  احلاج  فيعترب  ذلك  جانب  اإىل 
املال  رجال  من  امل�رشوع  هذا  �صاحب 
املركزية  بالعا�صمة  القليلني  والأعمال 
للجنوب ال�رشقي الذي رفعوا التحدي من 
الذي   ، امل�رشوع  ال�صتثمار يف هذا  اأجل 
ومبجرد  عليه  القائمني  ح�صب  �صيمكن 
الأ�صبوع  منت�صف  اخلدمة  حيز  دخوله 
 150 عن  يزيد  ما  ا�صتحداث  من  اجلاري 
لفائدة  من�صب عمل مبا�رش وغري مبا�رش 
مراكز  مرتب�صي   ، اجلامعات  خريجي 
عدميي  وحتى  والتمهني  املهني  التكوين 
اأن  �صاأنه  الذي من  الأمر  ، وهو  امل�صتوى 
ي�صاهم يف امت�صا�ص �صبح البطالة ب�صكل 

تدريجي .
م�صوؤويل  طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

كري�صت لين ماركت من وايل ولية ورقلة 
العاجل  بالتدخل  جالوي  القادر  عبد 
علمنا  اإذا  تخزين خا�صة  بنقطة  لدعمهم 
التنفيذية  الهيئة  اأن امل�صوؤول الأول  على 

قد اأكد يف ت�رشيحات �صابقة له لل�صحافة 
لتقدمي امل�صاعدة  ا�صتعداد م�صاحله  عن 
من خالل تذليل ال�صعوبات التي قد تواجه 

امل�صتثمرين اخلوا�ص . 

��صتحدث 150 من�صب عمل 

مركز كري�ست الين ماركت بورقلة يدخل اخلدمة هذا الثالثاء
.        مطالب بتدخل و�يل �لوالية   لدعمه بنقطة تخزين

من �ملنتظر �أن ي�صرف يوم غد� �الثنني  و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي مبعية �ل�صلطات �ملحلية على تد�صني و�إدخال �ملركز �لتجاري كري�صت الين ماركت ب�صوق �ل�صبت 
�لقدمي بورقلة حيز �خلدمة ، قررت �جلهات �مل�صرفة على �ملركز �لتجاري كري�صت الين ماركت ببلدية ورقلة حتديد يوم �لفاحت جانفي من �ل�صنة �لقادمة كتاريخ �فتتاح هذ� 
�ملجمع �لتجاري �مل�صغر �لذي تدعمت به عا�صمة �لوالية ، خا�صة ما تعلق مبوقعه �ال�صرت�تيجي �لهام �لذي يربط بني �الأحياء �ل�صعبية و�لتجمعات �ل�صكنية �حلديثة �لن�صاأة ، 

وهو ما ي�صهل من حركية تنقل �ملت�صوقني يف ظل توفر و�صائل �لنقل �حل�صري وكذ� مركبات �لرت�مو�ي .

اجلزائر اجلي�ش 
و االإرهاب

اهتمت كثري من و�صائل الإعالم الدولية 
خالل �صهر نوفمرب الفارط بت�رشيحات اأحد 

كبار م�صوؤويل التن�صيق بالأجهزة الأمنية 
الرو�صية »األك�صندر بورتنيكوف«، الذي قال 
يف موؤمتر خمت�ص اأن تقارير ا�صتخباراتية 
ر�صدت ما ميكن اأن ن�صميه  بوادر تقارب 
بني تنظيمي »القاعدة« و«داع�ص«، م�صرًيا 

اإىل اأن هناك حالت كثرية لن�صمام عنا�رش 
من كل منهما لالآخر، واأن هزمية الإرهابيني 

على �صاحات القتال دفعتهم اإىل البحث 
عن اإمكانيات جديدة ملوا�صلة ن�صاطاتهم 

الدموية، مبا يف ذلك تو�صيع رقعة وجودهم 
يف دول »اآمنة« �صابًقا، اإ�صافة اإىل ر�صد 

حوادث تنقل م�صلحني اإىل اأوطانهم يف دول 
اأوروبا و�صمال اإفريقيا وجنوب �رشق اآ�صيا، 

وكذلك اإىل اأفغان�صتان، مما يزيد من خطورة 
اخرتاقهم منطقة اآ�صيا الو�صطى. و�صط 
هذا كله تقف اجلزائر اأكرثا من اأمنا من 

كل جريانها بف�صل العمل امليداين الدوؤوب 
الذي تنجزه فرق اجلي�ص الوطني ال�صعبي و 
م�صالح الأمن املختلفة و هذا منذ �صنوات 

طويلة بف�صل النتقال من اأ�صلوب رّدات الفعل 
اإىل �صناعة الفعل و العتماد على التدابري 

ال�صتباقية التي اأف�صت ميدانيا اإىل نتائج 

ممتازة . الأرقام و املعطيات امليدانية توؤكد 
اأن اجلزائر باتت قادرة على الت�صدي لكل 

املخاطر املحدقة بها و بالتايل فمن نافلة 
القول التاأكيد على اأن حمالت ال�صتهداف 

التي تطال املوؤ�ص�صة الع�صكرية و ووحدة 

�صفها لتزيدها اإىل �صمودا و قوة و قدرة على 
مواجهة الأخطار

 ود�د �حلاج

موقف

بني  27 �إىل 29 دي�صمرب 2018

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح6 اأ�سخا�ش

مفاجاآت كاأ�ش اجلمهورية م�ستمرة اأول رد من »حما�ش« على �سهادة مبارك!

 29 اإىل   27 بني   املمتدة  الفرتة  خالل 
هذا  �صبيحة  غاية  اإىل  و   2018 دي�صمرب 
)اأي  �صباحا  الثامنة  ال�صاعة  على  اليوم 
وحدات  �صجلت  خالل48�صاعةالأخرية( 
عــدة  يف  تدخل   4643 املدنية  احلماية 
على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة  مناطق 

اإثر تلقي مكاملات ال�صتغـاثة من  طرف 
�صملت  التدخالت  هذه  املواطنني، 
خمتلف جمالت اأن�صطة احلماية املدنية 
�صواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث 
اإخمــاد  ال�صحي  الإجالء  املنزلية، 
على  الأمنية...الخ،  الأجهزة  و  احلرائق 

مرور  حوادث  عدة  �صجلت  النحو  هذا 
وفاة  يف  ت�صببت  دموية  الأكرث   10 منها 
06 اأ�صخا�ص يف مكان احلوادث و اإ�صابة 
32 اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة، مت 
اإىل  نقلهم  ثم  املكان  عني  يف  اإ�صعافهم 
ح�صيلة  اأثقل  املحلية.  امل�صت�صفيات 

�صجلت على م�صتوى ولية املدية بوفاة 
01 �صخ�ص يف مكان احلادث و اإ�صابة 12 
�صخ�ص اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة   
مت اإ�صعافهم يف مكان احلوادث ثم نقلهم 
حوادث  اإثر02  على  امل�صت�صفى،  اإىل 

مرور.

اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�صة  اأن  يبدو 
كامل  عن  بعد  تف�صح  مل  ال�صنة  لهذه 
حيثياتها، ولزالت تقدم لنا املفاجاأة 
فريق  اأُق�صي  اأن  فبعد  املفاجاأة،  تلو 
غري�ص  اأمل  يد  على  القبائل  �صبيبة 
�صبيبة  به  ثم حلقت  الأول،  الدور  من 
ال�صاورة التي ودعت املناف�صة بعد اأن 

خ�رشت لقاءها �صد نادي الأخ�رشية، 
فرق  ثالث  مليلة  عني  اأمل  ليكون 
من  اخلارج  الأول  املحرتف  الق�صم 
الكبري  لقاءه  خ�رش  اأن  بعد  املناف�صة 
الذي جمعه ب�صبيبة بجاية، لتوؤكد هذه 
النتائج املتتابعة باأن كاأ�ص اجلمهورية 

هذه ال�صنة قد تكون تاريخية.

على  ال�صبت،  اأم�ص  حما�ص،  حركة  ردت 
الأ�صبق  امل�رشي  الرئي�ص  اتهامات 
الأربعاء  �صهادته  خالل  مبارك،  ح�صني 
القاهرة،  جنايات  حمكمة  اأمام  املا�صي 
ال�رشقية  احلدود  »اقتحام  ق�صية  يف 
بيان  يف  حما�ص  وال�صجون«واأكدت 
الإعالمي،  مكتبها  عن  �صدر  �صحفي 
نفيها القاطع ملا ورد يف �صهادة الرئي�ص 
مبارك،  ح�صني  الأ�صبق  امل�رشي 

مبارك  �صهادة  اأن  احلركة،  واأ�صافت 
حما�ص  اإر�صال  اإىل  فيها  اأ�صار  التي 
لإطالق  القاهرة،  اإىل  عن�رش  ثمامنائة 
�رشاح ال�صجناء امل�رشيني والفل�صطينيني 
خالل  امل�رشية  ال�صجون  من  والعرب 
ثورة جانفي 2011 غري �صحيحة، م�صرية 
الزج  على  الإ�رشار  ت�صتهجن  اأنها  اإىل 
بحركة حما�ص يف ق�صايا تتعلق بال�صوؤون 

الداخلية امل�رشية.
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غليز�ن

م�سرع كهل حتت 
عجالت قطار 

لنقل امل�سافرين
اأم�ص كهل حتفه حتت عجالت  لقي 
من  القادم  امل�صافرين  قطار 
اجلزائر العا�صمة نحو مدينة وهران 
بعا�صمة  �صطال  حي  مبنطقة  وهذا 
ب�صدد  كان  ال�صحية  غليزان  الولية 
عبور ال�صكة احلديدية يف نقطة غري 
القطار  بقدوم  ليتفاجاأ  حمرو�صة 
،جثة ال�صحية مت حتويلها من طرف 
اعوان احلماية املدنية على م�صلحة 
غليزان  مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ 
ال�رشعي  الطبيب  على  لعر�صها 
فتح  مّت  كما  الوفاة،  اأ�صباب  لتحديد 
حتقيق يف الغر�ص لك�صف مالب�صات 

احلادث
غليز�ن:�س  �حلاج

�جللفة

هالك 5 اأفراد 
من عائلة واحد 

اختناقا 
عائلة  من  اأ�صخا�ص  خم�صة  هلك 
بولية  ال�صبت  اأم�ص  واحدة، 
بغاز  اختناقهم  جراء  اجللفة، 
ح�صبما  الكربون،  اأوك�صيد  اأحادي 
املدنية  احلماية  م�صالح  من  علم 
فقد  امل�صدر  لذات  واإ�صتنادا 
لدائرة  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
م�صعد )75 كيلومرت جنوب الولية( 
يف حدود ال�صاعة التا�صعة ون�صف 
حوايل  عثمان(  )قرية  ب  �صباحا 
م�صعد  مدينة  �رشق  �صمال  كلم   3
يف  تتمثل  ماأ�صوية  حادثة  لأجل 
اأ�صخا�ص من عائلة  هالك خم�ص 
 31( بالأب  الأمر  ويتعلق  واحدة، 
�صنة( والأم )29 �صنة( وطفل عمره 
تواأمني عمرهما  )5 �صنوات(و كذا 
املعطيات  وت�صري  �صنوات(   3(
اأحادي  بغاز  اختناقهم  اإىل  الأوىل 
املدفاأة  من  املنبعث  الكربون 
احلادثة  هذه  يف  التحقيق  ليبقى 
من قبل اجلهات الأمنية املخت�صة 

وفقا لذات امل�صالح.

راديوز متنح عمرة 
لوالد عيا�ش

لالعبني  راديوز  جمعية  اأقدمت 
القدامى على منح تكرمي خا�ص اإىل 
والد املرحوم عيا�ص حمجوبي الذي 
تويف بعد ال�صقوط يف البئر مب�صقط 
راأ�صه امل�صيلة، حيث تكفلت اجلمعية 
لأداء  الكاملة  امل�صاريف  بدفع 
يف  املرحوم  لوالد  العمرة  منا�صك 
�صورة للتاأكيد على الأعمال اخلريية

لبطولة �جلز�ئرل�صباق �صيار�ت �لكارتينغ لالإعالمينيعبد املالك بن حبيل�ش يف ذمة اهلل 

الثانية  الطبعة  �سريك   ،Ooredoo انتقل اإىل رحمة اهلل ليلة اجلمعة، 
للمجل�ص  الأ�صبق  الرئي�ص 
الد�صتوري املجاهد عبد املالك 
 98 يناهز  عمر  عن  حبيل�ص،  بن 
�صنة، ح�صب ما علم اأم�ص ال�صبت 
جنازة  ،و�صت�صيع  اأقاربه  لدى 
ال�صبت  اأم�ص  ظهر  بعد  الفقيد 
بوزريعة  نعمان  �صيدي  مبقربة 
باجلزائر العا�صمة ولد الفقيد يف 
27 اأفريل 1921 ، ب�صطيف و تقلد 
حيث  الدولة  يف  منا�صب  عدة 
لوزارة  عام  اأمني  من�صب  �صغل 
الفرتة  بني  اخلارجية  ال�صوؤون 

املمتدة من �صنة 1963 اإىل غاية 
�صنة 1964.

�صفري  من�صب  الفقيد  �صغل  كما 
من  بتون�ص  ثم  باليابان  اجلزائر 
تقلد  اإىل  ليعود  اإىل 1971    1964
ال�صوؤون  اأمني عام لوزارة  من�صب 
 ،1977 اإىل   1971 من  اخلارجية 
ويف �صنة 1977 عني وزيرا للعدل 
ثم اأمينا عاما لرئا�صة اجلمهورية 
الرئي�ص  عهد  يف   1989 �صنة  يف 
وكان  جديد  بن  ال�صاذيل  الراحل 
اآخر من�صب تقلده الفقيد رئي�صا 

للمجل�ص الد�صتوري.

دعمها   Ooredoo تُوا�صل 
وتُ�صاهم  امُلواطنة  للمبادرات 
لبطولة  الثانية  الطبعة  يف  ك�رشيك 
الكارتينغ  �صيارات  اجلزائرل�صباق 
�صعار«  حتت  امُلنظمة  لالإعالميني، 
و  العي�ص«  تعلُّم   ... ال�صياقة  تعلُّم 
ذلك يوم ال�صبت 29 دي�صمرب باملركز 
Megakart والرتفيهي  الريا�صي 

ال�رشاڤة )اجلزائر العا�صمة(.
ل�صباق  جمعت بطولة اجلزائرالثانية 
التي  لالإعالميني  الكارتينغ  �صيارات 
نُّظمت حتت الرعاية ال�صامية لوزارة 

اإعالمًيا  ثالثون  والريا�صة،  ال�صباب 
الإعالم  و�صائل  خمتلف  ميثلون 
ال�صحافة  التلفزيون،  )الإذاعة، 
كانت  كما  والليكرتونية(.   املكتوبة 
منا�صبة  الريا�صية  التظاهرة  هذه 
املرورية  الوقاية  حول  للتح�صي�ص 
يف  الإعالم  و�صائل  دور  واإبراز 
خالل  ،من  املرور  حوادث  مكافحة 
م�صاركتها يف هذا احلدث امُلواطن، 
تُوؤكد Ooredoo بُعدها امُلجتمعي 
والتزامها الثابت يف دعم املبادرات 

ذات امل�صلحة العامة.
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