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2018 بورقلة

�سنة التـــــــرمــــواي 
وحــــــراك  ال�سارع 

ودعم الأندية 

اإ�سرابات وتهم بف�سل م�سريي القطاع تخلف وفاة تلميذ

غياب التدفـــــئة فــــي املدار�س 
�سيدي بلعبا�ص

عمال التوقيت اجلزئي يحتجون 
لت�سهيل عمليات التخلي�ص و ت�سيري النفقات 

 بنك التنمية املحلية يطلق
 بطاقة كوربورايت للموؤ�س�سات 

�سائرون يف ا�ستكمال برنامج الرئي�س دون خجل

ري عالوة
ت/ب�س



فّجر ليلة ال�ضبت اإىل الأحد ع�ضو املجل�س 
ال�ضعبي الولئي بورقلة �ضليم بلح�رسوف  
مفاجاأة من العيار الثقيل بظفره بع�ضوية 
للعا�ضمة  ر�ضميا  كممثل  الأمة  جمل�س 
متفوقا   ، ال�رسقي  للجنوب  املركزية 
بذلك على مر�ضحي حزب جبهة التحرير 
الدميقراطي  الوطني  والتجمع  الوطني 

الذي ان�ضق عنه موؤخرا فقط .
اأكد �ضليم بلح�رسوف الفائز مبقعد ال�ضينا 
�ضوت   137 مبجموع  ورقلة  ولية  عن 
الآفالن  مر�ضح  عن  �ضوت  وبفارق  27 
مربوك  الأرندي  مر�ضح  عن  �ضوت   50 و 
الطرفاوي ، يف ت�رسيح �ضحفي خ�س به 
انتخابات  يف  فوزه  اأن   « »الو�ضط  يومية 
الأمة  جمل�س  لأع�ضاء  الن�ضفي  التجديد 
اأول  اأجريت عملية اقرتاعها ال�رسي  التي 
منتظرا  كان  الولية  مبقر  ال�ضبت  اأم�س 
يف  تاأتي  اعتبارات  بالنظر  لعدة  وذلك 
املطلقة  ثقته  و  الكبري  اإميانه  مقدمتها 

تعلق  �ضواء  له  واملوالني  م�ضانديه  يف 
بالولية  بلدية   21 عرب  باملنتخبني  الأمر 
اأو اأولئك الذين ي�ضكلون املجل�س ال�ضعبي 
الولئي بورقلة  الذين يوؤمنون ح�ضب قوله 
باأنه رجل املرحلة القادمة من اأجل ك�رس 

طابور فراغ التوا�ضل بني املواطنني بولية 
ورقلة وال�ضلطات املركزية والعليا للبالد . 
من جهة ثانية فقد فجر �ضليم بلح�رسوف 
الذي �ضنع احلدث بامتياز باعتباره اأ�ضغر 
جنوب  وليات  من  الأمة  مبجل�س  ع�ضو 

البالد الكبري مفاجاأة ثانية يف ليلة انت�ضاره 
الن�ضمام  الر�ضمي عن  اإعالنه  من خالل 
حلزب جبهة التحرير الوطني ، مع التاأكيد 
و�ضاية  حتت  للعمل  التام  ا�ضتعداده  عن 
احلقيقي  والرئي�س  بالبالد  الأول  الرجل 
اجلمهورية  رئي�س  فخامة  العتيد  للحزب 

عبد العزيز بوتفليقة .
ال�رسي  القرتاع  اأجواء  اإىل  وبالعودة 
لأع�ضاء  الن�ضفي  بالتجديد  اخلا�س 
مبقعد  الفائز  ثمن  فقد  الأمة  جمل�س 
ورقلة الوحيد �ضليم بلح�رسوف جمهودات 
وايل الولية بورقلة عبد القادر جالوي من 
خالل الإ�رساف على التنظيم اجليد لعملية 
التام مع امل�ضالح  التن�ضيق  القرتاع وكذا 
و  العدالة  م�ضالح  ذلك  يف  مبا  امل�ضرتكة 
الأمن والدرك الوطنيني ل�ضمان جناح هذا 
وليات  عا�ضته جميع  الذي  الهام  احلدث 

اجلمهورية عرب تراب الوطن .
�أحمد باحلاج 
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م�سري الرئا�سيات يتحدد بعد 25يوم
.          �سائرون يف ا�ستكمال برنامج الرئي�س دون خجل

ع�سام بوربيع  

ورغم ذلك وبالن�ضبة ملا وقع  يف العا�ضمة 
امل�ضوؤولني  بع�س  تخاذل  عن  حديث  و   ،
لدينا  �ضيكون  اأنه  العا�ضمة  الأفالنيني يف 
كالم اآخر حول هذا ، يف ظل اإجابته عن 
انتخابات  يف  حدث  ما  عن  حتقيق  فتح 

العا�ضمة .
وقال معاذ بو�ضارب اأم�س يف ندوة �ضحفية 
عقدها يف مقر احلزب عقب فوز الآفالن 
من  اأنه  الأمة  جمل�س  مقاعد  باأغلب 
املوؤكد اأننا خ�رسنا بع�س املقاعد املهمة 
فزنا  باملقابل  لكن   ، العا�ضمة  يق�ضد 
ق�ضنطينة  غرار  على  كربى  وليات  بعدة 
، �ضطيف، تيبازة ، جيجل ، و العديد من 

الوليات الكربى .
متيزت  الذي  باحلياد  بو�ضارب  اأ�ضاد  و 
النتخابية  العملية  هذه  خالل  الإدارة  به 
الق�ضاة  من  العديد  عليها  اأ�رسف  التي  و 
جبهة  اأن  اآخر  �ضياق  يف  م�ضيفا   ،
يدها  متد  دائما  تبقى  الوطني  التحرير 
م�ضلحة  اأجل  من  الأخرى  الأحزاب  اإىل 
اجلزائر .، معقبا اأن م�ضلحة البالد ت�ضمو 
اأن املرحلة  و   ، الأ�ضخا�س  فوق م�ضلحة 
 ، الوطن  م�ضلحة  حول  نلتف  اأن  تتطلب 

التي ت�ضمو فوق اأي م�ضالح اأخرى .
الذي  الكبري  القا�ضم  اأن  بو�ضارب  وقال 
يجمعنا هو تطبيق �رسيح لربنامج رئي�س 
هذا  يف  �ضائرون  ونحن  اجلمهورية، 

الرئي�س دون  الربنامج » و�ضنكمل برنامج 
خجل » .

يف  النخراط  اإىل  اجلميع  بو�ضارب  ودعا 
لالآفالن  �ضتكون  حيث   ، امل�ضعى  هذا 
الكلمة امل�ضموعة ، و�ضن�ضل حيث الهدف 

هو ا�ضتمرار برنامج رئي�س اجلمهورية .
حول  ال�ضحافة  اأ�ضئلة  على  رده  ويف 
الرئا�ضيات وتر�ضح الرئي�س بوتفليقة قال 
اأن  يريد  حينما  يقرر  الرئي�س  بو�ضارب 
م�ضيفا   ،  « نقولها  بالما  نقولها   « يقرر 
نحن   ، ير�ضح  اأن  الرئي�س  يقرر  حينما   «
لنزايد ويف الآفالن ل يوجد �ضوت يعلو 

 « ».وقال  اجلمهورية  رئي�س  �ضوت  فوق 
الرت�ضح  الرئي�س  من  البع�س  يطلب  قد 
فالنتخابات   ، البع�س  يرتجل  وقد   ،
الرئا�ضية �ضيف�ضل فيها اأو يحدد م�ضريها 
25يوم  بعد  الناخبة  الهيئة  ا�ضتدعاء  بعد 
النتخابات  قبل  90يوم  ح�ضبه  اأي   ،.«
حينها   ، وجوبا  الناخبة  الهيئة  ت�ضتدعى 
�ضي�ضتدعي رئي�س اجلمهورية هذه الهيئة 
مدام  الرئي�س  مع  التحرير  وجبهة   ،
يق�ضد   « املالية   قانون  على  �ضادق  قد 

ميار�س ن�ضاطاته .
ت�ضور  ليوجد  الآن  حلد  بو�ضارب  وقال 

العزيز  عبد  الرئي�س  خارج  الآفالن  يف 
ر�ضالة  حول  اآخر  �ضياق  ويف  بوتفليقة، 
الأقالم من  بع�س  اجلي�س يف ردها على 
املتقاعدين من اجلي�س »جرنالت » قال 
بو�ضارب الذي كان ميلك ن�ضخة من بيان 
التحرير  اأن اجلي�س �ضليل جي�س  اجلي�س 
له قواعد حتكمه ، مهام اجلي�س وا�ضحة 
عليه  اأكد  الذي  ال�ضيء   ، تاما  و�ضوحا 
وقطع  �ضالح  القايد  الدفاع  وزير  نائب 
اجلي�س حمددة  مهام  باأن  باليقني  ال�ضك 
. واأ�ضاف » ل نن�ضى اأن وزير الدفاع الذي 
قيادة  اأن  اأكد  و   ، بوتفليقة  الرئي�س  هو 

اجلي�س ل تتدخل يف اللعبة ال�ضيا�ضية ».
وقال اأن هناك بع�س الأقاويل تتكلم عن 
اإخراج اجلي�س عن مهامه الد�ضتورية ومن 
حق اجلي�س اأن يو�ضح ، معقبا اأن اجلي�س 
تريد  التي  النوايا  بع�س  وحت�ض�س  يقظ 
اأنه  و   ، البالد  ا�ضتقرار  و  باأمن  اأن مت�س 
حينما يتعلق الأمر باأمن البالد فاجلي�س 
بالن�ضبة  اأنه  و   ، بيد من حديد  �ضي�رسب 
للت�رسيحات الغري �ضائبة و الكالم الذي 
مثل  يف  يلعب  ل  فاجلي�س  بالدولة  مي�س 

هذه الأمور .
كما نفى بو�ضارب اأن يكون قد توقف عن 
ا�ضتقبال العديد من ال�ضخ�ضيات ، معتربا 
العملية  اأن  و  حمارب  ا�ضرتاحة  ذلك 
بعد   ، الآفالن  اأبناء  كل  لعودة  م�ضتمرة 
 ، غرباء  اأنف�ضهم  الآفالن  اأبناء  وجد  اأن 

ف�ضريجعون و بروؤو�س مرفوعة .

�عترب من�سق جبهة �لتحرير معاذ بو�سارب �أن �لن�سر �لكا�سح �لذي حققته �لآفالن بفوزها ب29مقعد يف �نتخابات �لتجديد �لن�سفي لأع�ساء 
جمل�س �لأمة مبثابة �لر�سيد �جلديد �لذي ي�ساف �إىل ر�سيد �جلبهة ، م�سري� �إىل ك�سب �لآفالن و لأول مرة  لوليات جديدة، م�سيفا من 

ناحية �أخرى �أن خ�سارة �لآفالن ملقعد �لعا�سمة �أن لكل جو�د كبوة ، و �أنه ل�سنا يف �حلزب �لو�حد ، �إذ ح�سبه رغم �أهمية مقعد �لعا�سمة ، �إل 
�أنه مقعد مثل مقاعد باقي �لوليات ، و �لأهم �أن �لآفالن حققت �لفوز بالأغلبية يف باقي �لوليات .

�سليم بلح�سروف �لفائز مبقعد �ل�سينا بورقلة لـ"�لو�سط "

خدمة ال�سالح العام وراء فوزنا  
.       ر�سميا  �أنا �أفالين وفخور بالعمل حتت �إ�سر�ف رئي�س �جلمهورية 

ي�سم �أكرث من 300 منتخب باملجال�س �ل�سعبية

الأفالن يح�سل على 22 �سوت فقط  يف ال�سينا ببلعبا�س
بها  مني  التي  اخل�ضارة  اأبانت 
كبار الأحزاب ال�ضيا�ضية يف ولية 
امل�ضاكل  عن  بلعبا�س  �ضيدي 
من  فيها  تتخبط  التي  الكبرية 
اأعظم  يف  خ�رسته  ما  جراء 
معركة �ضيا�ضية تتعلق بانتخابات 
لأع�ضاء  الن�ضفي  التجديد 
جبهة  حزب  �ضيما  الأمة  جمل�س 
حزب  وكذا  الوطني  التحرير 
الدميقراطي  الوطني  التجمع 

،حث خ�رسا املعركة اأمام حزب 
حظي  الذي  اجلزائر  اأمل  جتمع 

مبقعد ال�ضينا
يبدو اأن هذه النتخابات لن متر 
املنتخبني  على  الكرام  مرور 
بو�ضارب  تهديدات  بعد  خا�ضة 
حزب  واأن  ،خا�ضة  موؤخرا 
العمود  يعترب  الذي  الأفالن 
خ�ضائر  تكبد  بالولية  الفقري 
فادحة كونه ميلك كل القوة للفوز 

بهكذا معرتك �ضيا�ضي ،اأين يحوز 
كن  �ضوت   300 من  اأكرث  على 
22 فقط  على  مر�ضحته ح�ضلت 
،مما يعني اأن هناك خلل كبري قد 
وقع داخل بيت احلزب العتيد ،اإذ 
من املتوقع حترك القيادة العليا 
الأمر  يف  للتحقيق  احلزب  يف 
�ضان  هو  ،كما  كارثة  يعترب  الذي 
الأرندي الذي كان مر�ضحه حمل 
اإجماع كبري لكن اخل�ضارة طعمها 

خالل  حققه  ملا  عدنا  اإذا  مر 
�ضنوات م�ضت ،بحيث �ضيطر على 
مثل هذه النتخابات ،يف حني اأن 
يكون  تاج  حلزب  اجلديد  الوافد 
الرابح الأكرب كونه خا�س مغامرة 
عريقني  اأمام حزبني  فيها  وجنح 
النتخابات  نتائج  لقيت  ،وقد 
تذمرا و�ضط املنا�ضلني الأوفياء 

بعد هذه اخل�ضارة املذلة 
�س.�سهيب

�سيدي بلعبا�س

تاج ي�سحق الأرندي والأفالن 

�لطارف

 مر�سح الأفالن حكيم متراوي  
يفوز مبقعد »ال�سينا« 

بفارق 40 �سوت عن غرميه "غ�سبان"

ا�سماعيل ديلمي يفوز مبقعد 
امل�سيلة “ال�سينا” يف 

�إنتخابات �ل�سينا

الأفالين جواد بوترعة 
يح�سد مقعد البويرة

الأرندي يفوز مبقعد ال�سينا بغليزان 

تاج  اجلزائر  اأمل  جتمع  حزب  متكن 
�ضحق  من  بلعبا�س  �ضيدي  ولية  يف  
بورزيق  مر�ضحه  فوز  بعد  مناف�ضيه 
 289 مقابل  �ضوت   385 عبدالقادرب 
الدميقراطي  الوطني  التجمع  مر�ضح 
فقط  �ضوتا  و22  م�ضطفى  بوتخيل 
الوطني   التحرير  مر�ضحة حزب جبهة 
يف انتخابات التجديد الن�ضفي لأع�ضاء 
بهذا حزب  يكون  ،حيث  الأمة  جمل�س 

يف  مرة  لأول  مقعدا  ح�ضد  قد  تاج 
بعدما  بلعبا�س  ب�ضيدي  الأمة  جمل�س 
ظلت مقت�رسة على الأفالن والأرندي 
لديه  كالهما  اأن  الأمر  يف  ،والغريب 
وقع  ذا  ما  لكن  املنتخبني  من  القوة 
هي اأ�ضئلة كثرية تطرح نف�ضها و�ضتكون 
لها اأجوبة من قبل زعماء الأحزاب يف 

الأيام املقبلة 
  �س.�سهيب

ع�ضو  متراوي   حكيم  فاز 
الولئي  ال�ضعبي  باملجل�س 
لولية الطارف مبقعد يف الغرفة 
على  بتح�ضله  للربملان،  العليا 
حت�ضل  املقابل  ويف  �ضوت   221
الأرندي  حزب  من  غرميه 
�ضوت،   149 على  ب�ضري   عجمي 
تاج  حتالف  مر�ضح  حت�ضل  فيما 
املجل�س  ع�ضو  �ضليم  بحرون 
بريحان   لبلدية  البلدي  ال�ضعبي 
 39 �ضجلت  فيما   ، �ضوتني  على 
ال�ضتحقاق  هذا  ملغاة    ورقة 
للقانون  طبقا  جاء  الذي 
املوؤرخ يف   16/10 رقم  الع�ضوي 
بنظام  املتعلق   2016 اأوت   25
املر�ضوم  اأي�ضا  و  النتخابات 
املوؤرخ   18/286 رقم  الرئا�ضي 
املت�ضمن   ،13/11/2018 يف 
ليوم  النتخابية  الهيئة  اإ�ضتدعاء 
العملية  29 دي�ضمرب 2018 و هي 

لها  اإ�ضتعدت  التي  النتخابية 
ال�ضوؤون  و  التنظيم  مديرية 
لكل  بتوفريها  بالولية  العامة 
ال�رسوط والإمكانيات ال�رسورية 
و�ضارك  املتاحة،  الظروف  و 
�ضيا�ضية؛  ت�ضكيالت  ثالثة  فيها 
التحرير  جبهة  حزب  غرار  على 
الوطني  التجمع   ، الوطني 
 ، تاج  حتالف  و  الدميقراطي 
الناخية  الهيئة  عدد  بلغ  حيث 
املجال�س  اأع�ضاء  من  املتكونة 
اأع�ضاء  و  البلدية  ال�ضعبية 
املجل�س ال�ضعبي الولئي ب 415 
منتخب  وجرى هذا النتخاب يف 
وحتت  وحمكمة  ح�ضنة  ظروف 
اإ�رساف الق�ضاة  من دون ت�ضجيل 
الأحزاب  طرف  من  خرقات  اأي 
التجديد  اإقرتاع  يف  امل�ضاركة 
الن�ضفي لأع�ضاء جمل�س الأمة .
رزق �هلل �سريف

اأم�س مر�ّضح حزب الفالن »ديلمي  فاز 
ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س   « ا�ضماعيل 
الولئي بامل�ضيلة مبقعد يف جمل�س الأّمة 
بالتجديد  ة  اخلا�ضّ النتخابات  خالل 
والتي  الأّمة،  جمل�س  لأع�ضاء  الّن�ضفي 
جرت وقائعها بقاعة املح�رسات بولية 
على  الفالن  مر�ّضح  ل  وحت�ضّ امل�ضيلة 

الثانية  املّرة  يف  ليحتّل  �ضوت،   347
الأرندي   حزب  من  غ�ضبان  عبداحلميد 
  « عمر  »النعيمي  والثالثة  �ضوتا   307 ب 
�ضوتا    88 ب  ال�ضلم   جمتمع  حركة  من 
النتخابي  اليوم  �ضارك خالل هذا  وقد 

830 منتخب من اأ�ضل 836 م�ضّجل .
عبد�لبا�سط بديار 

لإنتخابات  النهائية  النتائج  اأفرزت 
الأمة  ملجل�س  الن�ضفي  التجديد 
الأ�ضوات  فرز  عملية  بعد  بالبويرة 
حزب  مر�ضح  فوز  على  اأم�س  ليلة 
جواد   « الوطني  التحرير  جبهة 
مبجموع  الولية  مبقعد   « بوترعة 
419 �ضوتا وبفارق �ضا�ضع عن مر�ضح 
الذي  الأرندي �ضبايحي �ضالح  حزب 
ح�ضد 163 �ضوتا بفارق 255 �ضوتا ، 
ورغم اأن النتيجة مل تكن مفاجئة لدى 

�ضنع  الأ�ضوات  فارق  ان  اإل  اجلميع 
احلدث كون هناك منا�ضلني يف بع�س 
ال�ضيا�ضي  الإنتماء  خانوا  الأحزاب 
و�ضوتوا  الإنتخابية  العملية  هذه  يف 
�ضاربني  املناف�س  احلزب  ملر�ضح 
احلائط  عر�ض�س  احلزبي  الولء 
ال�ضكارة   « لعبة  عن  حديث  و�ضط 
ال�ضحري  املفتاح  اأ�ضبحت  التي   «
املواعيد  بالفوز يف مثل هذه  للظفر 

الإنتخابية يف بالدنا .

التجديد  انتخابات  نتائج  اأفرزت 
الن�ضفي بولية غيليزان والتي احت�ضنتها 
ام�س  الولية  مبقر  الجتماعات  قاعة 
ال�ضبت على فوز مر�ضح التجمع الوطني 
وع�ضو  قادو�س  حممد  الدميقراطي 
لبلدية �ضيدي  البلدي  ال�ضعبي  باملجل�س 
�ضوت   320 على  حت�ضل  بعدما  خطاب 
عنها  املعرب  الأ�ضوات  جمموع  من 
جمموع  من  �ضوت  ب647  واملقدرة 

 655 عددهم  والبالغ  امل�ضجلني  عدد 
منتخب من بينهم 43 منتخب باملجل�س 
مر�ضح  حت�ضل  فيمنا  الولئي  ال�ضعبي 
جبهة التحرير الوطني حممد خمطاري 
على  الولئي  ال�ضعبي  املجل�س  ورئي�س 
ما  اأن  اإل  �ضوت    64 بفارق  �ضوت   256
 08 غياب  هو  النتخابات  هاته  ميز 

منتخبني وت�ضجيل 71 ورقة ملغاة
غليز�ن  �س  �حلاج

�أ.م

ري عالوة
ت/ب�س
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�سادق على عدد من امل�ساريع واملرا�سيم الرئا�سية

 رئي�س اجلمهورية يف مواجهة 
 اال�ساعات حول م�سري الرئا�سيات

.         اإيحاء باإنهاء املبادرات التي تعرفها ال�ساحة ال�سيا�سية
و�سعت ر�سالة الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة مب�سادقته على قانون املالية 2019 حدا جلميع الإ�ساعات حول �سيناريو تاأجيل الرئا�سيات املقبلة و الذهاب على مرحلة انتقالية 
، وتعترب ر�سالته ح�سب متابعني على اأنها اإنهاء للمبادرات ال�سيا�سية التي تعرفها ال�ساحة على غرار دعوة حنون اإىل جمل�س تاأ�سي�سيو حم�س اإىل توافق وطني و تاج اإىل ندوة 
وطنية ، هي ر�سالة وا�سحة يتجاهل من خاللها كل اللغط ال�سيا�سي الذي اأثري حول قدرته على اللتزام بواجباته وفتح من جديد اإمكانية الرت�سح لعهدة جديدة، اأين �سدد 

على �سرورة تعزيز ت�سريع مكافحة الف�ساد و الوقاية منه، داعيا كافة الأطراف الفاعلة يف املجتمع اإىل الإ�سهام يف �سيا�سة الوقاية من الف�ساد بالتبليغ عن هذه الوقائع عند 
اإثباتها لتمكني العدالة من التدخل بالو�سائل الناجعة املو�سوعة حتت ت�سرفها لتطبيق القانون الذي يت�سدى بقوة لهذه الآفة.

اإميان لوا�س 

بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  كذب 
قانون  على  م�صادقته  خالل  �صمنيا  
املا�صي  الأربعاء   2019 ل�صنة  املالية 
 26 تاريخ  اأن  حول  الإ�صاعات  كل 
يف  حا�صما  �صيكون  املا�صي  دي�صمرب 
م�صتجدات  و�صيحمل  البالد  م�صار 
توقيع  مبنا�صبة  هامة  وقرارات 

الرئي�س على قانون املالية 2019.

املحلل ال�سيا�سي حممد 
بو�سياف

توقيع الرئي�س على 
قانون املالية يفتح من 

جديد اإمكانية تر�سحه 
لعهدة اأخرى

حممد  ال�صيا�صي  املحلل  واعترب 
بو�صياف يف ت�رصيح للو�صط اأن توقيع  
على  بوتفليقة   العزيز  عبد  الرئي�س 
م�صوؤويل  كبار  بح�صور  املالية  قانون 
وا�صحة  ر�صالة  عادي  ب�صكل  الدولة 
اللغط  كل  خاللها  من  يتجاهل 
ال�صيا�صي الذي اأثري حول قدرته على 
جديد  من  وفتح  بواجباته  اللتزام 
امكانية الرت�صح لعهدة جديدة ، م�صيفا 
يف ذات ال�صدد :« وهو من جهة اأخرى 
من  �صعة  يف  اأنه  اأخرى  ر�صالة  ير�صل 
اأمره بخ�صو�س رزنامة املواعيد فال 
م�صاألة  يف  للف�صل  الوقت  بع�س  يزال 
من عدمه ، و هي حالة من  ال�صبابية 
ال�صلطة  تعتمدها  التي  والغمو�س 
ال�صيا�صي  اإدارة امل�صهد  كمنهجية يف 
بع�س  من  امل�صعورة  احلملة  �صببها 
واملتخوفني  الإ�صالحات  خ�صوم 
منها ، ولبد من الإ�صارة اأن  ال�صلطة 
ذلك  كل  ت�صيري  يف  ثقة  بكل  تتحكم 
املنتظمة  باملواعيد  اللتزام  و 
وفريقه  للرئي�س  رهان  لالنتخابات 
من  الدميقراطية  للمكا�صب  وحماية 

كل تراجع ».
 

املبادرات ال�سيا�سية 
الداعية اإىل تاأجيل 

الرئا�سيات خرق للقانون

واأ�صار حممد بو�صياف اأن املبادرات 
مطلوب  �صيا�صي  فعل  ال�صيا�صية 
الواجب  لكن  احلزبية  الكيانات  من 
خرقه  وعدم  بالد�صتور  اللتزام  هو 
املبادرات  جميع  اإن  و  وامتهانه، 

الداعية اإىل تاأجيل الرئا�صيات مبثابة 
اإل  �صوى  ل�صبب  ل  الد�صتور  خرق 
وتغري  الباب  تفتح  حزبية  رهانات 
الت�صققات  عن  يبحث  ممن  الكثريين 
لي�صاوم على وحدة وان�صجام املجتمع، 
يتم  لن  املقبلة  الرئا�صيات  اأن  موؤكدا 
املقبلة  الرئا�صيات  تاأجيل  تاأجيلها 

املزعم اإجراوؤها يف اأفريل 2019

زهري ماروك 
اجلزائر حافظت على 
تنظيم النتخابات يف 

مواعيدها

زهري  ال�صيا�صي  املحلل  واأو�صح   
ماروك اأن اجلزائر منذ خروج اجلزائر 
�صيا�صة  بانتهاج  الأمنية  الأزمة  من 
على  حافظت  الوطنية  امل�صاحلة 
تنظيم النتخابات �صواء املحليات اأو 
وقتها،  الرئا�صيات يف  اأو  الت�رصيعيات 
املواعيد  على  حلفاظ  اأن  معتربا 
الرئا�صية مظهر من مظاهر ال�صتقرار 
لالأمن  �رصب  وتاأجيلها  ال�صيا�صي 
وال�صتقرار وفتح باب نحو املجهول، 
متوقعا  عدم تاأجيل الرئا�صيات واأكيد 
اأنها �صتنظم يف وقتها املحدد ،م�صريا  
اأن ال�صتحقاق املقبل مهم  و م�صريي 
املحدد  وقته  يف  يجرى  اأن  ويجب 
اأن  خا�صة  ال�صتقرار  على  للحفاظ 
وحدودها  م�صتهدفة  دولة  اجلزائر 

حميطة باملخاطر

كل حزب يريد الظهور 
مبظهر املنقذ

وبخ�صو�س املبادرات ال�صيا�صية التي 
:«كل  املتحدث  ،قال  اإطالقها   ثم 
املنقذ  مبظهر  الظهور  يريد  حزب 
متر  التي  ال�صعبة  الأو�صاع  ظل  يف 
تبحث  مبادرات  فهي  اجلزائر،  بها 
عن ر�صيد �صيا�صي فقط ولي�صت على 
قادرة على حتقيق اإجماع وطني، كما 
اأن كرثة املبادرات ال�صيا�صية التي ثم 
اإطالقها العديد من الأحزاب اأفقدتها 

تاأثريها يف ال�صاحة«

اأحمد �سادوق : 
  مبادرتنا حترتم 

ال�سرعية الد�ستورية 
والقانونية

حم�س  حركة  يف  القيادي  جهته  من 

مبادرة  اأن  اأكد  �صادوق،  اأحمد 
الد�صتورية  ال�رصعية  حترتم  حم�س 
والقانونية، معتربا اأن دعوتهم لتاأجيل 
الرئا�صيات كان م�رصوطا باإ�صالحات 
عميقة وتنخرط  كل موؤ�ص�صات الدولة 
م�صاركة  الأطياف  كل  يكون  اأن  و 
،م�صيفا  املعار�صة  خ�صو�صا  فيه 
و  واحدة  ب�صنة  املدة  حددنا  :«كما  
عديد  من  نقا�س  حمل  الآن  املبادرة 
الأطراف » وبخ�صو�س اإمكانية اإجراء 
،قال  وقتها  يف  املقبلة  الرئا�صيات 
املتحدث :«  امل�صهد ال�صيا�صي حلد 
وا�صح  ولي�س  بالغمو�س  يت�صم  الآن 
حتاليل  جمرد  تبقى  الآن  ،وحلد 
وقراءات كل طرف يحاول اأن يجعلها 
ل�صالح مقاربته و نحن بهذه املنا�صبة 
حول  للتمحور  الفاعلني  جميع  ندعو 
عن  بعيدا  للبلد  الوطنية  امل�صلحة 
ال�صخ�صي  اأو  احلزبي  ال�صطفاف 
خ�صو�صا اأن البلد ل يتحمل مزيدا من 
ال�رصاعات  و  الكراهات  و  ال�صغوط 
يف ظل الف�صل يف اجلانب القت�صادي 
وغليان اجلبهة الجتماعية و الأخطار 

الإقليمية و الدولية التي تهددنا«
واأكد املتحدث بخ�صو�س دعوتهم اإىل 
تاأجيل الرئا�صيات ،«هذه الدعوة لي�صت 
يكون  اأن  وهي  �رصوطها،  عن  منعزلة 
هذا امل�رصوع املتكامل م�رصوع دولة 
ومب�صاركة وموافقة جميع موؤ�ص�صاتها، 
م�صبقا،  عليه  متفق  الأجل  يكون  واأن 
الوطني  التوافق  اإطار  يف  يكون  واأن 
وبدون  واملعار�صة  ال�صلطة  مب�صاركة 
اإق�صاء اأحد، اإل من اأق�صى نف�صه، واأن 
و�صاملة،  عميقة  اإ�صالحات  يت�صمن 
م�صلحة  يف  �صتكون  ترى  كما  وهي 
البالد، وم�صلحة املعار�صة، وم�صلحة 
ال�صلطة.. ونحن غري معنيني بالتمديد 

اأو التاأجيل اإذا مل تتوفر تلك ال�رصوط، 
لقد ا�صرتطنا يف هذه املبادرة احرتام 
واإذا  والقانونية،  الد�صتورية  ال�رصعية 
مّت التوافق الوطني على هذا امل�رصوع 
فاإنه يعطي �رصعية �صيا�صية جماعية 
وتوافقية ل�رصعنة هذا الإجراء بتعديل 
الد�صتور، تعديال جزئيا عرب الربملان، 
العميقة  الإ�صالحات  ور�صة  تُفتح  ثم 
بالتعديل اجلذري له، والذهاب به اإىل 
�رصعية  واإعطاء  لال�صتفتاء  ال�صعب 
اأف�صل له، وتعديل قانون الإنتخابات، 
يف  النزيهة  املناف�صة  �رصوط  وتوفري 
اأي ا�صتحقاق انتخابي قادم، كما ت�رّص 

عليه املعار�صة«.

نبيل يحياوي
 ندوة تاج ل تدعو 
لتاأجيل الرئا�سيات 

نبيل  تاج  عن  املتحدث  جهته  من 
التي  الوطنية  الندوة  اأن  اأكد  يحياوي 
اأطلقها تاج ل عالقة لها بالرئا�صيات 
املقبلة وهي لي�صت مربوطة بالتوقيت 
، مو�صحا  يف ذات ال�صدد اأن ندوة تاج  
ل تدعو لتاأجيل الرئا�صيات وثم تداولها 
باخلطاأ اأو�صح املكلف بالإعالم نبيل 
الو�صط  به  ت�رصيح خ�س  يحياوي يف 
تاج  اأطلقها  التي  الوطنية  الندوة  اأن 
املقبلة  الرئا�صيات  لتاأجيل  تدعو  ل 
اأنها   مو�صحا   ، باخلطاأ  تاأويلها  ثم  و 
تاج  من  اقرتاح  و  فكرة  عن  عبارة 
يف  ،موؤكدا  ال�صيا�صية  لل�صاحة  اأطلقه 
وا�صح  تاج  موقف  اأن  ال�صدد   ذات 
ا�صتمرارية  مع  هو  و  الرئا�صيات  من 
الرئي�س ل�صتكمال م�صار الإ�صالحات 

املحققة . 

لي�س لها اأي �سدى �سيا�سي اأو �سعبي، عامر رخيلة:

مبادرة املجل�س التاأ�سي�سي جاءت مللء الفراغ

ت�صكيل  مبادرة  رخيلة«  »عامر  و�صف 
العمال،  حلزب  التاأ�صي�صي«  »املجل�س 
لها  يكن  مل  التي  الفراغ«  »ملء  مببادرة 
اأي »�صدى« »�صعبي« اأو »�صيا�صي« حتى، 
الي�صاري« غري  اأن »احلزب  اأكد  يف حني 
توقيع«  األف   75« جمع  على  حتى  قادر 
»لرت�صيح لويزة« حنون يف »الرئا�صيات«، 
»مليون  على  حتوي  بعري�صة  بالك  فما 

توقيع«.
ات�صال  يف  ال�صيا�صي  املحلل  واأو�صح 

ربطه بالو�صط، اأن حزب العمال بقيادة 
اأمنيته العامة لويزة حنون يلعب حاليا يف 
الوقت بدل ال�صائع، لأن من راهن على 
جمع مليون توقيع منذ اأ�صهر عديدة ومل 
يجمعها لغاية اليوم ل ميكنه اأن قدم اأي 
مبادرة، �صيما واأن اقرتاح ت�صكيل جمل�س 
قدمي  لكونه  اليوم  وليد  لي�س  تاأ�صي�صي 
يف  ال�صرتاكية  القوى  جبهة  حزب  قدم 
ال�صيا�صية اجلزائرية. ويف ذات  ال�صاحة 
ال�صياق اأفاد رخيلة اأن هذه املبادرة مل 

تلقي اأي �صدى �صيا�صي خا�صة من قبل 
ال�صلطة احلاكمة، التي مل تُقِدْم على اأي 
احلزب  قيادة  تاأكيدات  رغم  فعل  ردة 
تَُقدم  اأن  على ت�صجيل جتاوب لكن دون 
خرجاتها  يف  مكتفية  لذلك،  ملمو�س 
مبنا�صليها  تنوه  بت�رصيحات  الإعالمية 
قبل  من  كبريا  جتاوبا  لقوا  الذين 
اأمر واجب عليها من  املواطنني، وهذا 
بهذه  مطالبتها  ا�صتمرارية  تربير  اأجل 
املبادرة. ويف الأخري دعا ذات امل�صدر 

زعيمة حزب العمال اإىل �رصورة اإ�صدار 
ال�صد، من  نتائج حملة احلزب يف هذا 
الكتفاء  وعدم  العام،  الراأي  تنوير  اأجل 
حتمل  ل  التي  بالت�رصيحات  فقط 
واأن  خا�صة  ملمو�صة،  معلومات  اأي 
لي�س  وجلها  كثرية  ال�صيا�صية  املبادرات 
وحتى  و�صعبي  اإعالمي  �صدى  اأي  لها 
لتملء  وجاءت  فارغة  لكونها  �صيا�صي، 

الفراغ ل غري.
علي عزازقة 

 .     حزب العمال غري قادر حتى على جمع 75 األف توقيع      .     على حنون تقدمي نتائج حملتها ب�ساأن مبادرتها

املوؤ�س�سة الع�سكرية ترد قبل الرئا�سيات:

الداعون النقالب اجلي�س 
حتركهم دوائر مريبة

ق�سائيا يف متابعتهم  احلق  له  •        اجلي�س 
الأفعال هذه  تكون  اأن  "•        موؤ�سف 

 �سنيعة ع�سكريني متقاعدين
على  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  ردت 
الع�صكريني  املتقاعدين  بع�س 
من  بالتدخل  طالبوها  الذين 
الدميقراطية  اإنقاذ  اأجل 
لهذه  الداعني  وا�صفة  باجلزائر، 
الذين  اخلطوة  بالأ�صخا�س 
املفرطة  الطموحات  حتركهم 
على  م�صددة  ال�صيئة،  والنوايا 
املبداأ  حتى  يحرتموا  مل  اأنهم 
التي  املوؤ�ص�صة  عليه  ت�صري  الذي 
يف  التدخل  عدم  وهو  فيها  كانوا 

ال�صيا�صة.
الوطني  الدفاع  وزارة  بيان  وقال 
ن�صخة  »الو�صط« على  الذي حتوز 
على  ت�رصفون  الذين  باأن  منه، 
النحو ما هم اإل اأ�صخا�س ناقمني 
مل  هم  مو�صحا:«  الأفق،  و�صيقي 
غري  و�صائل  ا�صتعمال  عن  يتوانوا 
يف  التاأثري  عبثا،  يحاولون  نزيهة، 
م�صداقية  وادعاء  العام  الراأي 
م�صيفا:«  ولكونهم  تعوزهم«، 
عقب  �صدى  اأي  يحققوا  مل 
املتكررة  الكتابية  مداخالتهم 
اإذ  فاإنهم  الإعالم،  و�صائل  عرب 
يحاولون، دون جدوى، تقم�س دور 
الخت�صا�صات،  متعددي  خرباء 
ملخاطبة  توجيههم  مت  قد  فاإنه 
الوطني  للجي�س  العليا  القيادة 

ال�صعبي، كخيار اأخري«.
 واأفاد امل�صدر ذاته باأن مثل هكذا 
يهمهم  ل  هوؤلء  اأن  يوؤكد  ت�رصف 
اأي �صيء �صوى م�صاحلهم ولو على 
ح�صاب املوؤ�ص�صة التي كانوا فيها، 
م�صددا:« فقد تنا�صى هوؤلء اأو ن�صوا 
اأن املبادئ الرا�صخة التي، لطاملا، 
الوطني  اجلي�س  بها  ا�صرت�صد 

التحرير  جي�س  �صليل  ال�صعبي، 
موؤ�ص�صة  منه  جعلت  قد  الوطني، 
يف خدمة ال�صعب اجلزائري وحده 
يف  يرى  بدوره  الذي  �صواه،  دون 
الذي  املنيع  احل�صن  ذلك  جي�صه 
الأخطار  كل  من  اجلزائر  يحمي 
وال�صكينة«،  الأمن  لها  وي�صمن 
حقا  املوؤ�صف  ملن  متابعا:«  واإنه 
�صنيعة  الأفعال من  تكون هذه  اأن 
املتقاعدين  الع�صكريني  بع�س 
مطول  خدموا  اأن  وبعد  الذين، 
الوطني  اجلي�س  �صفوف  �صمن 
الدوائر  بتلك  التحقوا  ال�صعبي، 

املريبة واخلفية«.
املوؤ�ص�صة  اأكدت  الأخري  ويف 
الع�صكرية على اأنها حتتفظ بحقها 
واتخاذ  للق�صاء  بالتوجه  التام 
�صد  القانونية  الإجراءات  كل 
الأ�صخا�س الذين اأ�صحوا يكررون 
ذلك:«وكون  الدعوات، مربزة  هذه 
قد  املتكررة  الت�رصفات  هذه 
ميكن  ل  حدا  بتماديها،  جتاوزت، 
موؤ�ص�صتنا  فاإن  عنه،  ال�صكوت 
اتخاذ،  يف  كامال  بحقها  حتتفظ 
املالئمة  القانونية  الإجراءات 

�صد هوؤلء«.
اجلرنال  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
ن�رص  قد  غديري  علي  املتقاعد 
يف  مطولً  مقالً  �صابق  وقت  يف 
باللغة  ال�صادرة  »الوطن«  �صحيفة 
معاينة  فيها  قّدم  الفرن�صية، 
يف  احلذرة  ال�صيا�صية  لالأو�صاع 
قادة  كبار  فيها  وحث  البالد، 
اجلي�س على التدخل قبل ما و�صفه 

»بحدوث احلريق يف البالد«.
علي عزازقة

ت�سريحات »حنون« ب�ساأنه ت�سقط يف املاء:

حلم »املجل�س التاأ�سي�سي« يتبخر
جمل�س  »ت�صكيل  مبادرة  تتجه 
اإحياءها  اأعاد  التي  تاأ�صي�صي« 
 2018 �صنة  بداية  العمال  حزب 
من  النهائي  »التبخر«  نحو 
ال�صاحة ال�صيا�صية باجلزائر، بعد 
اأن ف�صل كوادر احلزب من ك�صب 
حتوي  عري�صة  وجمع  الرهان 
اإىل  توجه  اإم�صاء  مليون  على 
رئي�س اجلمهورية، يف حني تبقى 
»لويزة حنون« تدعو منا�صليها اإىل 
الت�صبت بهذه املبادرة التي تبقى 
اجلزائر  لإخراج  الأوحد  احلل 

من اأزمتها احلالية ح�صبها.
العمال  حلزب  العامة  الأمينة 
تربعت على عر�س حزبها  والتي 
الي�صاري ملدة 28 �صنة، كانت قد 
م�صداقيتها  من  الكثري  فقدت 
رئي�س  خرجة  بعد  ال�صيا�صية 
مل  التي  الأخرية  اجلمهورية 
هي  ها  �صيء،  باأي  فيها  ي�رصح 
التي  ال�صيا�صية  ومبادرتها  الآن 
الآن  من  اأ�صهر   8 قبل  اأطلقتها 
نحو  تتجه  وهي  »املحك«،  يف 
ال�صاحة  من  النهائي  »التبخر« 
ال�صيا�صية التي ت�صهد تراكما كبريا 
ال�صيا�صية  املبادرات  حجم  يف 
ال�صيا�صية،  الأحزاب  كل  قبل  من 
ب�صبب �صبابية امل�صهد ال�صيا�صي 

ح�صب ما اأكدته »حم�س«.
ورغم مطالبة املراأة »الرتوت�صكية« 
منا�صليها  ب�رصورة الت�صبث بهذه 

اإعالمية  خرجة  كل  يف  املبادرة 
مكتبها  اجتماعات  خالل  لها 
احلل  لكونها  ال�صابقة  ال�صيا�صي 
من  اجلمهورية  ينقذ  الذي 
ال�صياع، بحجة �صعف موؤ�ص�صات 
غري  بطرق  ت�صكلت  التي  الدولة 
ف�صلت  اأنها  اإل  ح�صبها،  �رصعية 
رغم  بها،  املواطنني  اإقناع  يف 
اأكدت  التي  الأخرية  ت�رصيحاتها 
خاللها اأن هنالك رد فعل اإيجابي 
باملبادرة،  رحبوا  الذين  منهم 
�صالوا  الذين  للمنا�صلني  واأكدوا 
الوطن  وليات  كل  يف  وجالوا 
ح�صبها  احلل  هي  املبادرة  باأن 

كذلك.
حزب  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
وجود  عن  اأف�صح  العمال 
اأحزاب   من  حمليني   منتخبني 
على  املعار�صة  وحتى  املوالة 
على  اأم�صوا  الوطني  امل�صتوى 
بوتفليقة  الرئي�س  مطالبة  وثيقة 
بتاأ�صي�س جمل�س وطني تاأ�صي�صي 
التي  احلالية  املوؤ�ص�صات  ليخلف 
اأ�صبحت  التي  اجلزائر  ت�صري 
ح�صب  دورها  توؤدي  ول  �صعيفة 
اأن مبادرة  اأكد  احلزب ، يف حني 
ما  اأح�صن  على  ت�صري  احلزب 
من  كبريا  جتاوبا  ولقيت  يرام 
الذين رحبوا من  قبل املواطنني 

جهتهم بالفكرة و�صاروا معها.
علي عزازقة



التي  التخوفات  اأبرز  اأن  اإال 
تطفو اإىل ال�سطح هي ما تتعلق 
ما  واآخرها  مبلف التدفئة، 
ت�رصيحات  بح�سب  �سجة  اأثار 
كمال  الرتبوي  لل�ساأن  املتابع 
وفاة  من  لـ«الو�سط«  نواري 
التدفئة  انعدام  ب�سبب  طفل 
والية  و�سارة  بعني  مبتو�سطة 
اجللفة، وتعود خلفيات الق�سية 
الإ�رصاب  االأ�ساتذة  تنظيم  اإىل 
التلميذ  متو�سطة  م�ستوى  على 
ب�سبب انعدام التدفئة واأخرجوا 
اأن  اإال  املوؤ�س�سة  من  التالميذ 
بل  للمنزل  يتوجه  مل  ال�سحية 
على  حتفه  ليلقى  لل�سوق  ذهب 
اأن  حني  يف  عقليا«،  »خمتل  يد 
العدالة  م�ستوى  على  الق�سية 
الرتبية،  مديرية  م�ستوى  وعلى 
عمن  نواري  ت�ساءل  حني  يف 
هو  هل   : امل�سوؤولية  يتحمل 
مديرية  ؟  املدير  اال�ستاذ؟ 

الرتبية ؟ اأم التدفئة ؟
التدفئة  انعدام  اأن  اأو�سح  كما 
بني  يختلف  املوؤ�س�سات  يف 
واملتو�سطات  االبتدائيات 
والثانويات، فنجد اأن امل�سوؤولية 
م�ستوى  على  للتدفئة  بالن�سبة 
عاتق  على  تقع  االبتدائيات 
و  املتو�سطات  اأما  البلديات 
ترتاوح  فامل�سوؤولية  لثانويات 
بني مدير املوؤ�س�سة ومديريات 
الرتبية. و�سجل اإ�سكالية اأن اأغلب 
املدافئ يف املدار�س االبتدائية 
يف  باملازوت  خا�سة  ت�ستغل 
واجلبلية.  الريفية  املناطق 
فتخ�س�س  للم�سوؤولية  وبالعودة 
للمتو�سطات والثانويات ميزانية 
و ند خا�س بال�سيانة و الرتميم 
ال�سيانة  عملية  كانت  اإذا  اما 
مدير  على  كبرية  مبالغ  حتتاج 
ا�سالح  ملف  ار�سال  املوؤ�س�سة 
الرتبية  مديرية  اىل  التدفئة 

لطلب اعانة مالية.
حمدث  دعا  احللول  اإطار  ويف 
األواح  تركيب  اإىل  »الو�سط« 

كل  يف  ال�سم�سية  الطاقة 
التعليمية لتخفي�س  املوؤ�س�سات 
طاقة ا�ستهالك الكهرباء و الغاز  
خا�سة واأن ميزانية 2017 و 2018 
�سهدت تخفي�سا و�سل 40٪ من 
الطرح  ال�سنوية، وهو  امليزانية 
الذي راهنت عليه احلكومة من 
خالل اإعداد مدار�س منوذجية 
املدر�سي  الدخول  بداية  مع 
ال�سم�سية، فعلى  بالطاقة  ت�سريرّ 
وايل  رافع  العا�سمة  م�ستوى 
العا�سمة عبد القادر زوخ، خالل 
اإعالن انطالق ال�سنة الدرا�سية 
املدار�س  2019/2018 ل�سالح 
تزويدها  مت  التي  النموذجية 
على  ال�سم�سية،  الطاقة  باألواح 
املجاهد  ابتدائية  راأ�سها 
ببلدية  ال�سالح  حممد  بو�سنة 
تفقدها  مت  التي  املحمدية، 
اإ�سارة  واإعطاء  الزيارة،  خالل 
م�ستواها،  على  من  االإنطالق 
جاءت  العملية  اأن  مو�سحا 
الداخلية،  وزير  لتعليمات  وفقا 
وطبقت اجلزائر العا�سمة على 
باختيار  التجارب  م�ستواها 

بالطاقة  منوذجية  مدر�سة 
مقاطعة  كل  عرب  ال�سم�سية 

اإدارية.
 

بن زينة: تكرار �سيناريو 
التدفئة يثبت ف�سل 
القائمني على القطاع

تاأ�سف رئي�س  جهته   من 
الأولياء  الوطنية  املنظمة 
يف  ينة  ز بن  علي  ميذ  لتال ا
لتكرار  لـ«الو�سط«،  ت�رصيح 
قائال  �سنويا،  ال�سيناريو  نف�س 
العودة  املوؤ�سف  من  اأنه 
غياب  كوارث  عن  للحديث 
التدفئة على م�ستوى املدار�س 
مع كل مو�سم �ستاء، ونقل �سور 
م�ستوى  على  التالميذ  معاناة 
اأحيانا  التدري�س  بل  االأق�سام، 
تتوفر  ال  مدار�س  م�ستوى  على 
ذلك  لكن  ال�رصوط،  اأدنى  على 
من  يثريه  ما  رغم  نتيجة  دون 
ودعوات  اإعالميا  فو�سى: 
اأولياء التالميذ وحتى اإ�رصابات 
ال  كيف  مت�سائال  االأ�ساتذة، 

م�سوؤوليتها  الو�ساية  تتحمل 
نف�س  ويتكرر  ذلك  جتاه 
�سنويا  النتائج  ال�سيناريو بنف�س 

كون اكرتاث.
التربير  ورد بن زينة على 
ميزانية  ب�سعف  اخلا�س 
الت�سيري باأنه حجة غري مقنعة 
ت�رصف  الدولة  واأن  بتاتا، 
ملفات  هكذا  على  املاليري 
�سنويا لكن دون اأن نرى النتائج 
الواقع،  اأر�س  م�ستوى  على 
»من  امل�سوؤولني:  خماطبا 
فليرتك  للعملية  كفوؤا  لي�س 
اأن  معتربا  لغريه«،  املجال 
اأن القائمني على  ذلك يك�سف 
ت�سيري  على  الرتبية  اأو  قطاع 
املن�ساآت املدر�سية ال يقومون 
املوؤ�س�سات  وب�سيانة  بدورهم 
وزير  جهته  من  وجتهيزها. 
الداخلية واجلماعات املحلية 
الدين  نور  العمرانية  والتهيئة 
ظروف  موؤخرا  انتقد  بدوي، 
بع�س  م�ستوى  على  التمدر�س 
و�سفها  التي  املدار�س، 
�رصوط  الأدنى  تفتقر  باأنها 
ا�ستنكر  حيث  التمدر�س، 
احلكومة  لقاء  اأ�سغال  خالل 
بع�س  واقع  اجلمهورية،  بوالة 
املوؤ�س�سات الرتبوية قائال اأنه 
يدر�س  اأن  املعقول  غري  من 
احلداثة  ع�رص  يف  اأبناوؤنا 
والتطور مبدار�س تفتقر الأدنى 
�رصوط التمدر�س«، وا�ستدرك 
اأن قطاعه يعمل ب�سكل  بدوي 
مدر�سة  اإىل  للو�سول  دوؤوب 
وو�سع  منوذجية،  ابتدائية 
 3 مدته  ا�ستعجايل  برنامج 

�سنوات للتكفل باملدار�س.
باأنه  بدوي  تطرق  كما 
اأن  املقبول  غري  من 
ل�ساحات  مدار�سنا  تفتقر 
واأق�سام  ع�رصية  ريا�سة 
عم  مطا و فئة  لتد ا ي  حتتو
ذات  ووجبات  خدمات  تقدم 
بهذا  الوالة  نوعية. ودعا 
املدار�س  جعل  ال�سدد، 

النموذجية اأولوية اأولوياتهم.

اإ�سرابات وتهم بف�سل م�سريي القطاع تخلف وفاة تلميذ

�سارة بومعزة

�سيناري� غياب التدفئة ي�ؤرق املدار�س 
ومطالب بتعميم الأل�اح ال�سم�سية

وزيرة الرتبية تعلن

اختبار مهني يف الأط�ار الثالث 
حل�ايل 50 األف اأ�ستاذ

 .        لقاء وطني يتوج الندوات 
اجلهوية ال�سبت املقبل

الوطنية  الرتبية  وزيرة  اأكدت 
االحد  اأم�س  غربيط،  بن  نورية 
جميع  اأن  العا�سمة،  باجلزائر 
بالدخول  اخلا�سة  التح�سريات 
�ستنتهي   ،2019/2020 املدر�سي 
�سواء  املقبل،  جوان  �سهر  يف 
اأو التالميذ  تعلق االأمر باالأ�ساتذة 
الهياكل  اأو  الثالث  االأطوار  يف 
لها  كلمة  يف  الوزيرة  اأو�سحت  و 
خالل اإ�رصافها على افتتاح الندوة 
الوطنية لواليات الو�سط ، حت�سريا 
للدخول املدر�سي 2019/2020 اأن 
بالدخول  اخلا�سة  »التح�سريات 
يف  تنتهي  املقبل،  املدر�سي 
جوان  �سهر  من  االأول  االأ�سبوع 
املقبل«،م�سرية اإىل اأن كل االأ�ساتذة 
�سيتم توجيههم اإىل منا�سبهم قبل 
بهذه  اأن  ،م�سيفة  التاريخ«  هذا 
معرفة  يتم  اال�ست�رصافية  النظرة 
كل  و  امل�سجلني  التالميذ  عدد 
هياكل  من  القطاع  احتياجات 

تربوية وغريها.
الوزيرة  اأعلنت  باملنا�سبة  و 
�سيتوج  الذي  الوطني  اللقاء  اأن 
�سيكون  االأربع  اجلهوية  الندوات 
يوم ال�سبت املقبل، والذي يتزامن 
االأق�سام  اإىل  التالميذ  عودة  مع 
يوما   15 دامت  �ستوية  عطلة  بعد 
و اأفادت الوزيرة انه خالل الثالثي 
الثاين من ال�سنة الدرا�سية احلالية 
�ستفتح بع�س املوؤ�س�سات اجلديدة 
يف  �سيما  ال  للتالميذ،  اأبوابها 
�سهدت  التي  اجلديدة  االأحياء 
يف  دعت  و  اإ�سكان  اإعادة  عملية 
عرب  الرتبية  مديري  االإطار  هذا 
املتابعة  اإىل  بالو�سط  والية   16
امليدانية للعملية الرتبوية و القيام 
الوقوع  بالزيارات امليدانية وعدم 
موؤكدة   ، االإداري«  »الروتني  يف 
»ح�سا�سة  احلالية  املرحلة  اأن 
 « من  الكثري  تتطلب  و   « وهامة 
اأخرى،  اليقظة وااللتزام«من جهة 

لرتبة  الرتقية  اختبار  وخ�سو�س 
مكون  اأ�ستاذ  و  رئي�سي  اأ�ستاذ 

اأكدت بن 
االأ�ساتذة  عدد  اأن  غربيط 
االختبار  هذا  يف  امل�سجلني 
التعليمية  االأطوار  يف  املهني 
اأ�ستاذ،  األف  الثالث بلغ حوايل 50 
اأ�ستاذ  األف   80 من  اأزيد  بني  من 
يف  امل�ساركة  �رصوط  فيهم  تتوفر 
 15 يف  �سيجري  الذي  االختبار 
جانفي املقبل و ح�سب بن غربيط 
 43( اأي  املرت�سحني  اأغلبية  فان 
برتبة  لاللتحاق  ،يطمحون  الف( 
عدد  بلغ  بينما  رئي�سي،  اأ�ستاذ 
اأ�ستاذ  لرتبة  للرتقية  املرت�سحني 
يتناف�سون   ، اأ�ستاذ  مكون 10.137 
املهني  بني  من�سب  األف   45 على 
�سري  ظروف  عن  و  والتاأهيلي 
غربيط  بن  اأكدت  االمتحان  هذا 
�سري  منهج  بنف�س  �سيكون  اأنه   ،
الوطنية  املدر�سية  االمتحانات 
م�سداقية  على  »احلفاظ  بهدف 
اإدراج  اإىل  م�سرية   ،« االمتحان 
االمتحانات  هذه  يف  مالحظني 

للمزيد من امل�سداقية.
الوزيرة  دعت  باملنا�سبة 
املالحظني اإىل االلتزام ب«اليقظة 
يف  الالزمة  االإجراءات  واتخاذ 
حدوث  حالة  يف  املنا�سب  الوقت 
ي خلل داخل القاعة و هذا �سمانا 
ملبداأ تكافوؤ الفر�س و اال�ستحقاق 
بعدما  املرت�سحني«و  جميع  بني 
واالإجراءات  بالرتتيبات  ذكرت 
اخلا�سة  والتنظيمية  التح�سريية 
حددتها  التي  و   ، االمتحان  بهذا 
ل�سمان  �سابق  وقت  يف  الوزارة 
الفر�س،اأكدت  وتكافوؤ  امل�ساوة 
�سيكون  النجاح  اأن  الوزيرة 
الكفاءة  »اأ�سحاب  ن�سيب  من 
اجلانب  لي�س  و   ، واال�ستحقاق 
االجتماعي الذي ال عالقة له بكل 

ما هو بيداغوجي«.

مع بداية مو�سم الربد يعود للواجهة ملف التدفئة والو�سع العام للمدار�س وظروف متدر�س 
التالميذ، خا�سة اأنه مع كل قطرة مطر ترافقها �سور غلق مدار�س اأو تالميذ باجلزمات، و�سور 

اأق�سام دون نوافذ، وهي ال�سور التي تتكرر �سنويا.
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�سيدي بلعبا�س

عمال الت�قيت اجلزئي يحتج�ن 
 احتج اأم�س عمال التوقيت اجلزئي 
على م�ستوى بلدية �سيدي بلعبا�س 
وطالبوا بتدخل الوايل �سخ�سيا من 
اأجل حل هذا امل�سكل الذي اأرهق 
م�سوؤول  كل  ظل  ،بعدما  كاهلهم 
ب�سبب  االآخر  عند  الكرة  يرمي 

يف  القائم  وال�رصاع  االن�سداد 
دهاليز بلدية عا�سمة الوالية 

ي�سغلون  الذين  العمال  يه�سم  مل 
بالتوقيت اجلزئي الو�سعية الكارثية 
التي يتخبطون فيها من جراء عدم 
املحدد  الوقت  يف  اأجورهم  �سب 

موؤخرا  عليه  االإتفاق  مت  مثلما 
ي�ستغلون  كونهم  رغم  الو�ساية  مع 
اأحيانا اأكرث من 5 �ساعات ،ونا�سدوا 
وايل والية �سيدي بلعبا�س بالتدخل 
ق�سد و�سع حد لهذا امل�سكل الذي 
ظلوا يتخبطون فيه مرارا وتكرارا 

،زد  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  دون 
ما  العائلية  املنح  تاأخر  ذلك  على 
ت�سبب لهم يف م�ساكل كانوا يف غنى 

عنها  �س.�سهيب

..والعثور على جثة 

ر�سيع مرمية اأمام 
ثانوية 

مت العثور ليلة اأول اأم�س، على جثة 
ر�سيع مرمية قرب ثانوية احل�سني 

اجلياليل يف  �سيدي  بحي  ح�سيني 
�سيدي  لوالية  ال�سمالية  املنطقة 
وفتح  نقلها  مت  ،حيث  بلعبا�س 
االأمنية  امل�سالح  قبل  من  حتقيق 

ملعرفة حيثيات الق�سية
 �س.�سهيب



 لت�سهيل عمليات التخلي�ص 
و ت�سيري النفقات 

بنك التنمية املحلية يطلق 
بطاقة ك�رب�رايت للم�ؤ�س�سات 

اأطلق بنك التنمية املحلية منتوج بنكي جديد با�سم » بطاقة 
بطاقة  هي  و   ،2018 دي�سمرب   30 بتاريخ  كوربورايت«، 
للم�ستخدمني  موجهة  و  باملوؤ�س�سات  خا�سة  بيبنكية 
كل  ت�سيري  و  تخلي�ص  اأجل  من  ت�ستعمل  املنال  �سهلة 
النفقات املهنية و املتمثلة اأ�سا�سا يف مرافقة و تاأمني 
تنقالت املتعاملني، و ت�سهيل معاجلة بيانات النفقات 
املهنية و ت�سهل بطاقة كوربورايت اأي�سا عملية التحكم 
بالإ�سافة  املهنية،  للنفقات  املخ�س�سة  امليزانية  يف 
اتخاذ  و  للموؤ�س�سة  امل�رصيف  النظام  يف  التحكم  اإىل 

القرار.
و  الذهبية  كوربورايت«   « بطاقة  من  لال�ستفادة  و 
الف�سية لبنك التنمية املحلية يتطلب على املوؤ�س�سات 
فقط فتح ح�ساب جاري، و حتتوى  بطاقة كوربورايت 
لبنك التنمية املحلية على رقم �رصي من اأجل ال�سحب 
عن طريق موزعات الدفع اللكرتوين  و الدفع بوا�سطة 
اأجهزة الدفع اللكرتوين و ميكن اأي�سا القيام بالعمليات 

عن طريق النرتنت.
و ميكن ا�ستعمال بطاقة كوربورايت لبنك التنمية املحلية 
للقيام بعمليات الدفع من طرف م�سريي املوؤ�س�سات و 
الإطارات و مندوبي املبيعات و كل الأ�سخا�ص املعنيني 

بالقيام بالنفقات يف اإطار ن�ساطاتهم املهنية. 
و يهدف اإطالق منتوج البطاقة البيبنكية » كوربورايت« 
لبنك التنمية املحلية اإىل تنويع و ع�رصنة باقة املنتجات 
و اخلدمات البنكية املوجهة للزبائن مبختلف فئاتهم ) 
اأكرث جودة  اإ�سفاء  و  املوؤ�س�سات، املهنيني(  اخلوا�ص، 
للعالقة ما بني البنك و عمالئه و ترقيتها اإىل م�ستوى 

املعايري الدولية.  
و بالإ�سافة اإىل ا�ستعمال بطاقة كوربورايت يف تخلي�ص 
و ت�سيري النفقات املهنية، باإمكان املوؤ�س�سة املنخرطة 
اأو  �سياعها  حال  يف  و  الفواتري،  و  ال�رصائب  دفع 
�رصقتها ميكن للبنك تعوي�سها بعد الت�رصيح من طرف 

املوؤ�س�سة.
 جتدر الإ�سارة اإىل اأنه ميكن ا�ستعمال بطاقة كوربورايت 
)24 �سا/ 24 و7 اأيام/ 7( بوا�سطة الإنرتنت اأو موزعات 
الدفع اللكرتوين اأو اأجهزة الدفع اللكرتوين بكل اأمان 

وطماأنينة.
طرف  من  واملقرتح  اجلديد  البنكي  املنتوج  هذه  اإن 
باأ�سعار  عليه  احل�سول  ميكن  املحلية  التنمية  بنك 
املوؤ�س�سات  يوميات  حمالة  ل  �سي�سهل   ، تناف�سية 
التي  الإمكانيات  خالل  من  وهذا  منه   امل�ستفيدين 
تتاح لهم باإمتام عملياتهم البنكية دون عناء و بطريقة 
ع�رصية ، وهذا ما ي�سمن لهم اأكرث اأريحية ومرونة يف 

ت�سيريهم حل�ساباتهم.

ال�سركة اجلزائرية ل�سناعة 
ال�سيارات ببو�سقيف والية تيارت

ت�سليم )645( �سيارة ذات 
العالمة »مر�سيد�س بنز« �سنف 

)ج( و«�سربينرت«
�سيارة   )645( ت�سليم   ،2018 دي�سمرب   30 الأحد  اأم�ص  مت 
)نقل  اأنواعها  مبختلف  الدفع  ورباعية  املهام  متعددة 
النقل  التدخل،  للدوريات،  خم�س�سة  �سيارات  الأفراد، 
العالمة  ذات  وال�سحي(،  الطبي  والإ�سعاف  املدر�سي 
ال�رصكة  بنز« �سنف )ج( و«�سربينرت« من �سنع  »مر�سيد�ص 
تيارت/ ولية  ببو�سقيف  ال�سيارات  ل�سناعة  اجلزائرية 
الدفاع  لوزارة  للعتاد  املركزية  املديرية  لفائدة  ن.ع.2، 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  الوطني، 
العمرانية، املديرية العامة لالأمن الوطني، املديرية العامة 

للحماية املدنية بالإ�سافة اإىل هيئات وطنية خا�سة.
العليا  القيادة  حر�ص  ليوؤكد  اجلديد  الت�سليم  هذا  ياأتي 
دفاع  �سناعة  تطوير  على  ال�سعبي  الوطني  للجي�ص 
وكذا  عالية،  ذو جودة  ومنتوج  وطنية، مبوا�سفات عاملية 
وم�ستمر  عايل  بتكوين  م�ستدامة  �سغل  منا�سب  خلق 
الآجال  يف  زبائنها  لطلبات  وال�ستجابة  للم�ستخدمني، 

املحددة لبلوغ الأهداف امل�سطرة.

الوزير  تطرق  ال�سياق،  نف�ص  ويف 
التي  »الكبرية«  الإمكانيات  اإىل 
املهني  التكوين  قطاع  يجندها 
الكفاءات  تطوير  �سبيل  يف 
للن�ساطات  الالزمة  املهنية 
يف  خا�سة  الوطنية،  القت�سادية 
�سعبة ال�سياحة والفندقة، م�سريا 
 1.300 يقارب  ما  وجود  اإىل 
كامل  تغطي  تكوينية  موؤ�س�سة 
�سنويا  وت�ستقبل  الوطني  الرتاب 
مرتب�ص   650.000 من  اأزيد 
 478 يف  تكوين  بعرو�ص  ومتمهن 
�سعبة  اأن  مباركي  واأكد  تخ�س�ص 
وال�سياحة  والإطعام  الفندقة 
لوحدها ت�سمل 26 تخ�س�سا منها 
الإقامة  التكوين  يف  تخ�س�سا   15
والتمهني والتكوين عن بعد وكذا 
11 تخ�س�سا وفق منط التكوين عن 
طريق التمهني، �سيما يف جمالت 
وخدمات  وال�ستقبال  الفندقة 
ال�سياحي  واملر�سد  الفندق 

ال�سياحة  وكالت  و  املحلي 
اأبرز  مت�سل،  �سياق  ويف  والطبخ 
اأن القطاع ي�ستقبل �سنويا  الوزير 
يعادل 40.000 �ساب يف هذه  ما 
�سنويا  وي�سجل  التخ�س�سات 
تخرج اأزيد من 11.500 مرتب�ص 
التكوين  �سهادات  حاملي  من 
تخ�س�سات  خمتلف  يف  املهني 
والفندقة  ال�سياحة  �سعبة 
ترقية  اأن  اعترب  و  والإطعام. 
التكوين عن طريق التمهني، �سيما 
»هدفا  ال�سياحة، ميثل  يف جمال 
التكوين  منظومة  يف  جوهريا« 
التمهني  اأن  مو�سحا  املهني، 
و«الأقرب  فاعلية«  »الأكرث  يعد 
لأن  القت�سادي«  املحيط  من 
التكوين التطبيقي لنمط التكوين 
عن طريق التمهني يتم يف الو�سط  
وزير  اأكد  جهته،  من  املهني 
اأن  التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة 
الب�رصي  العن�رص  يف  ال�ستثمار 
لل�سيا�سة  الفقري«  »العمود  ميثل 
ال�سياحة،  لقطاع  التنموية 
ال�ستجابة  »�رصورة  على  موؤكدا 

للقطاع  احلقيقية  لالحتياجات 
وذلك  موؤهلة«  ب�رصية  موارد  من 
على  الدائم  »احلر�ص  اطار  يف 
هذا  النوعية«ويف  حتدي  رفع 
اأهمية  على  الوزير  ركز  الطار، 
التكوين  قطاع  مع  ال�رصاكة 
»تطوير  جمال  يف  املهني 
ال�ستغالل  اأجل  من  التمهني 
والكفاءات  للقدرات  الأمثل 
ال�سياحي  القطاع  يف  ال�سبانية 
املنظور،  هذا  ومن  والفندقي«. 
املخطط  اأن  م�سعود  بن  قال 
ال�سياحية يويل  للتهيئة  التوجيهي 
ا�سرتاتيجية  اىل  ق�سوى  »اأهمية 
اأهدافه  بني  من  وي�سعها  التكوين 
هذه  اأن  مربزا  الأ�سا�سية«، 
تزويد  �رصورة  يف  »تكمن  الأهمية 
وال�سياحية  الفندقية  املوؤ�س�سات 
ت�ستجيب  خمت�سة  عاملة  بيد 
الع�رصية،  ال�سياحة  ملقت�سيات 
وتنمية  التكوين  فر�ص  تكثيف  لأن 
»يعد  عام  ب�سكل  الب�رصية  املوارد 
لقطاع  الأ�سا�سية  الأولويات  من 
تطرق  ال�سياق،  ذات  ال�سياحة«ويف 

وايل ولية اجلزائر يف كلمة له اىل 
وجود »90 فندقا قيد الجناز على 
م�ستوى الولية، من �ساأنه توفري 8 
اآلف من�سب �سغل دائم يف الآفاق 
 100 اإىل  اإ�سافة  امل�ستقبلية«، 
الدرا�سة«،  »قيد  فندقي  م�رصوع 
يف  التكوين  اأهمية  على  مركزا 
يف  املوؤهلة  العاملة  اليد  اإدماج 
اللقاء بالتوقيع  عامل ال�سغل،ومتيز 
التكوين  مديرية  بني  اتفاقية  على 
ومديرية  املهنيني  والتعليم 
ال�سياحة وال�سناعة التقليدية لولية 
بني  اأخرى  اتفاقية  وكذا  اجلزائر 
والتعليم املهنيني  التكوين  مديرية 
لولية اجلزائر والفدرالية الوطنية 
النقابة  وكذا  الفندقة  مل�ستعملي 
اجلزائر،  ال�سفر  لوكالت  الوطنية 
احتياجات  حتديد  بهدف  �سيما 
والفندقية  ال�سياحية  املوؤ�س�سات 
الب�رصية  املوارد  حيث  من  يف 
املوؤهلة وحتيني برامج التكوين يف 
متا�سيا  والفندقة  ال�سياحة  �سعبة 
مع متطلبات القت�ساد الوطني يف 

املجال ال�سياحي والفندقي

م.�ص

و�سعت قيادة الدرك الوطني خمططا 
نهاية  باحتفالت  خا�سا  وقائيا  اأمنيا 
الو�سائل  كافة  بتجنيد  وذلك  ال�سنة 
تاأمني  بهدف  واملادية  الب�رصية 
طرق  و  واملمتلكات  الأ�سخا�ص 
بيان  افاده  ما  ح�سب  املوا�سالت، 
الأحد  اأم�ص  الوطني  الدرك  لقيادة 
الأمني  املخطط  اأن  البيان  اأو�سح  و 
الوقائي يكون من خالل »جتنيد كافة 
بهدف  واملادية  الب�رصية  الو�سائل 

و  واملمتلكات  الأ�سخا�ص  تاأمني 
الوا�سع  النت�سار  و  املوا�سالت  طرق 
والأربعون  الثمانية  عرب  للوحدات 

ولية«.
و اأ�ساف بيان قيادة الدرك الوطني اأن 
»هذا املخطط  يدخل يف اإطار الت�سكيل 
من  املتخذة  والإجراءات  املو�سوع 
والتي  الوطني  الدرك  قيادة  طرف 
تواجد  اخل�سو�ص  وجه  على  ت�سمن 
ميداين للحفاظ على الأمن العمومي، 

اأمن الطرقات وا�ستتباب النظام«وذكر 
والت�سلية  التجمع  »اأماكن  بان  البيان 
الفنادق  من  ال�سياحية  واملناطق 
�ستكون  واحلافالت  القطار  وحمطات 
حتت مراقبة م�ستمرة« م�سريا من جهة 
»�سي�سمن  املخطط   هذا  اأخرى،بان 
حماور  ومراقبة  املرور  حركة  �سيولة 
التجمعات  مبداخل  خا�سة  الطرقات 
عن  وهذا  و�سواحيها  ال�سكانية 
على  ترتكز  وقائية  عمليات  طريق 

فيما  الطريق  م�ستعملي  حت�سي�ص 
يخ�ص اإلزامية التقيد بقواعد ال�سياقة 
الوطني  الدرك  قيادة  ال�سليمة«وتذكر 
اأنه يف اإطار العمل اجلواري  يف بيانها 
عمومية  خدمة  تقدمي  اإىل  الهادف 
 10.55 الأخ�رص  بالرقم  نوعية،  ذات 
 tariki.dz« الإلكرتونية  واملواقع 
 »https://ppgn.mdn.dz« و   «
اخلا�ص بال�سكاوي امل�سبقة مو�سوعة 

حتت اخلدمة  امل�ستمرة.

بوزارة  البيطرية  امل�سالح  مدير  ك�سف 
الفالحة و التنمية الريفية و ال�سيد البحري 
عن  الأحد  اأم�ص  قدور،  كرمي  ،الها�سمي 
نفوق ما بني 1000 و 1200 من �سغار روؤو�ص 
املجرتات«  �سغار  »وباء  ب�سبب  املا�سية 
ال�سيد   قال  و  ولية   12 م�ستوى  على 
امل�سالح  مع  جمعه  لقاء  خالل  الها�سمي، 

امل�سالح  ملديريات  التابعة  البيطرية 
اأن  الوطن،  وليات  مبختلف  الفالحية  
عدة  م�ستوى  على  مت  املا�سية  هذه  نفوق 
اأم  اجللفة،  ب�سكرة،  بينها   من  وليات 
تيارت،  ال�سعيدة،  املدية،  تب�سة،  البواقي، 
اأنه مت  اأكد  و  تلم�سان  و  النعامة  الأغواط، 
تخ�سي�ص غالف مايل قدره 400 مليون دج 

لقتناء بداية 2019  التلقيح امل�ساد لوباء 
�سغار املجرتات.

التي  القالعية  احلمى  وباء  بخ�سو�ص  اأما 
عن  امل�سوؤول  فك�سف  الأبقار،  ت�سيب 
الوباء  بوجود هذا  ا�ستباه«  او  وجود« �سك 
الأمر  يتعلق  و  وليات  ثالثة  م�ستوى  على 
مت  حيث  تب�سة  و  جلفة  البليدة،  من  بكل 

اإر�سال عينات روؤو�ص املا�سية النافقة اإىل 
من  للتاأكد  املخت�سة   الدولية   املخابر 
التلقيح  اقتناء  اأجل  من  الفريو�ص  طبيعة 
الذين  املوالني  تعوي�ص  مت  قد  و  املالئم 
ذبحت اأبقارهم ب�سبب �سحي على م�ستوى 
اإجمايل   مايل  مببلغ  العمومية  املذابح 

قدره 85 مليون دج .

قيادة الدرك الوطني 

جراء وباء �سغار املجرتات يف 12 والية

اإجراءات خا�سة لتاأمني االحتفاالت مبنا�سبة العام اجلديد 

نف�ق قرابة 1200من روؤو�س املا�سية 

وزير التكوين والتعليم املهنيني, حممد مباركي

�سعبة الفندقة واالإطعام وال�سياحة 
ل�حدها ت�سمل 26 تخ�س�سا

 .     15 تخ�س�سا يف التكوين االإقامة 

والتمهني والتكوين عن بعد
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اأكد وزير التكوين والتعليم املهنيني, حممد مباركي, اأم�ص االأحد 
باجلزائر العا�سمة, على اأهمية ال�سراكة لتحديد االحتياجات 

من حيث املوارد الب�سرية املوؤهلة يف جماالت ال�سياحة واالإطعام 
والفندقة, وذلك يف اإطار امل�ساهمة يف ترقية ال�سياحة كقطاع 
ا�سرتاتيجي يف التنمية االقت�سادية ولدى اإ�سرافه رفقة وزير 

ال�سياحة وال�سناعة التقليدية, عبد القادر بن م�سعود, بح�سور 
وايل والية اجلزائر, عبد القادر زوخ, على اأ�سغال يوم درا�سي حول 
تطوير مهن الفندقة واالإطعام وال�سياحة, اأكد مباركي اأن ال�سراكة 
يف هذا املجال تهدف اإىل »حتديد احتياجات املوؤ�س�سة ال�سياحية من 

حيث املوارد الب�سرية ال�سرورية وحتيني وحتديث برامج وحمتويات 
التكوين وتطوير الرتب�سات التطبيقية لتمكني املتمهنني من 

اكت�ساب املهنية والفعالية«.



ورقلة  تراموي  دخول  �شكل 
 ، املنق�شية  ال�شنة  خالل 
نظرا  الوالية  يف  احلدث 
الأهمية هذا املك�شب ، حيث 
بتعزيز  االجناز  هذا  �شمح 
خدمات النقل النقل يف اإطار 
وفر  كما   ، القطاع  ع�رصنة 
الأبناء  ال�شغل  منا�شب  مئات 
وايل  �رصح  حيث   ، الوالية 
جالوي  القادر  عبد  الوالية 
اأن ا�شتفادت الوالية من هذا 
املك�شب �شي�شاهم يف اإنعا�ش 

التنمية يف هذه الوالية .
كما زفت ال�شنة ذاتها  ل�شكان 
يتمثل  �شارا  خربا   ، الوالية 
اأ�شدره  الذي  القرار  يف 
رئي�ش اجلمهورية ال�شيد عبد 
واملتعلق  بوتفليقة  العزيز 
م�رصوع  عن  التجميد  برفع 
الذي  اجلامعي  امل�شت�شفى 
طاله التجميد ب�شبب �شيا�شية 
طبقتها  التي  التق�شف 
انهيار  اأعقاب  يف  احلكومة 
وا�شتقبل   ، البرتول  اأ�شعار 
بحفاوة  القرار  الوالية  �شكان 
ال�شيما  عارم  وفرح  كبرية 
من  كان  امل�رصوع  ذات  واأن 
الذين  ال�شكان  اأولويات  بني 
على  جت�شيده  يتمنون  كانوا 
تاأخر  اأن  غري   ، امليدان 
اجنازه ال�شباب خمتلفة جعله 
التي  امل�شاريع  �شمن  يدخل 
م�شها التجميد بفعل �شيا�شية 
عنها  اعلنت  التي  التق�شف 

احلكومة يف وقت �شابق.
التي  االحداث  بني  ومن 
ال�شنة  خالل  ورقلة  �شجلها 
املا�شية ، االحتجاجات التي 
 ، املحلي  ال�شارع  �شهدها 
االجتماعي  احلراك  اأبرزها 
بقطاع  املتعلق  خ�شو�شا 
ال�شحة ، اأين �شهد م�شت�شفى 
وقفات  بو�شياف  حممد 
احتجاجية نددت  مبا و�شف 
باالهمال الطبي الذي ت�شبب 
ب�شقوط  املحتجني  ح�شب 
وفاة  واقعة  منها  اأرواح 
عوي�شات  عائ�شة  الدكتورة 
وكذا حاالت   ، بل�شعة عقرب 
يف  اخطاء  بداعي  اأخرى 
نظمت  حيث   ، الت�شخي�ش 
املدين  املجتمع  فعاليات 
برحيل  مطالبة  احتجاجات 

امل�شوؤولني الفا�شلني .

تقت�رص  مل  االإحتجاجات 
فقط على قطاع ال�شحة ، بل 
تو�شعت لت�شمل عدة جماالت 
، االأمر الذي حول االن�شغاالت 
مناد  اجتماعي  حراك  اإىل 
 ، امل�رصوعة  باحلقوق 
 15 الكرامة  وقفة  واعتربت 
�شبتمرب اأكرب وقفة احتجاجية 
ال�شنة  خالل  الوالية  عرفتها 
رفعت  والتي   ، املن�رصمة 
لل�شلطات  مطالب  عدة  فيها 
العليا يف البالد التي ا�شتجابت 
لعدد منها على �شبيل املثال 
عن  التجميد  رفع  احل�رص  ال 
م�رصوع امل�شت�شفى اجلامعي 
وا�شتكمال ال�شطر االخري من 

م�رصوع ترمواي ورقلة .
االندية  ا�شتفادة  يعد  كما 
املايل  الدعم  من  الريا�شية 
من طرف �رصكة �شوناطراك 
التي  الق�شايا  بني  من   ،
 ، املنق�شية  ال�شنة  �شجلتها 
العليا  ال�شلطات  قررت  حيث 
املطالب  اإىل  اال�شتجابة 
�شنوات  منذ  رفعت  التي 
اأندية  متكني  �رصورة  حول 
من  املايل  الدعم  من  ورقلة 
على  �شوناطراك  جممع  قبل 
االندية  بع�ش  بع�ش  غرار 
املوؤ�ش�شة  هذه  مولتها  التي 

العمالقة .
مل  االحداث  كونولوجيا 
بل   ، ذكر  ما  على  يقت�رص 
تن�شيب  الوالية كذلك  عرفت 
رئي�ش جلديد لوكالة الت�شغيل 
الوالئية ويتعلق االأمر مبحمد 
على  تن�شيبه  مت  الذي  رايق 
خلفا  ذاته  املرفق  راأ�ش 
عادل  مهامه  للمنتهية 
تن�شيب  وجاء   ، بو�شو�شة 

عقب  اجلديد  امل�شوؤول 
احتجاجات واأجواء م�شحونة 
مطالبة بتطهري ملف الت�شغيل 
واملتالعبني  الفا�شدين  من 
كما   ، العمل  طالبي  مب�شري 
اعت�شامات مفتوحة  اثر  اأتت 
البطالني  من  العديد  �شنها 
منها  الر�شيمة  املقرات  اأمام 
الوالئية  والوكالة  الوالية 
الطرقات  وعرب  للت�شغيل 
الر�شمية التي �شهدت احتجاز 
ملوؤ�ش�شات  تابعة  �شاحنات 

برتولية والتهديد بن�شفها .
اجلديد  الرئي�ش  تعهد  وقد 
باخراج   ، الت�شغيل  لوكالة 
الزجاجة  عنق  من  امللف 
وا�شفاء ال�شفافية يف معاجلة 
وعد  كما   ، العمل  عرو�ش 
بت�شديد  املحلي  العام  الراأي 
اخلناق على م�شوؤويل ال�رصكات 
املتالعبة بالت�رصيع ، والتكفل 
وكذا  العمل  بطالبي  االأمثل 
مدرو�شة  عمل  خطة  اعتماد 
واإقرار  الرتاكمات  حللحلة 
اأجل  من  جديدة  تدابري 
وت�شحيح  االختالالت  �شبط 
الذي  الوالئية  الوكالة  م�شار 
مما  االخفاقات  يف  غرقت 
وهو  البطالني  واقع  األهب 
االحتجاجات  ترتجمه  ما 
املطالبة بال�شفافية والنزاهة 
ال�شغل  منا�شب  ت�رصيف  يف 

بالوالية .
ال�شنة  خالل  االحداث  ر�شد 
احلديث  اإىل  يحيلنا  الفائتة 
�شهدتها  اأخرى  حوادث  عن 
الوالية ، من بينها فاجعة وفاة 
الزميل لزهر �شريوكان العامل 
ورقلة   من  اجلزائر  باذاعة 
بعد  الرفيق  اإىل  انتقل  الذي 

 ، املر�ش  مع  طويلة  معاناة 
حيث خلف رحيل لزهر فراغا 
لدى  كبريا  وجرحا  رهيبا 
زمالئه يف املهنة خا�شة واأن 
معروفا وحمبوبا  كان  الفقيد 
ب�شبب  اجلميع  طرف  من 
يف  وتفانيه  احلميدة  خ�شاله 
هذا  اإىل  وا�شافة   ، العمل 
فقد �شجلت بالوالية عدد من 
وفاة  منها  االأليمة  احلوادث 
بامل�شعود بحي �شكرة بفعل 
الغاز وكذا االختفاء املحري 
االجرة  �شيارة  �شائق  للزهر 
قتل  جرائم  عن   ف�شال   ،
متفرقة عرفتها الوالية وهي 
ودق  تزايدت  التي  الظاهرة 
اخلطر  ناقو�ش  مبوجبها 
و�شط مطالب بو�شع حد لها 
نظمت يف  كما   . ومعاجلتها 
�شنة  من  االخرية  ال�شاعات 
التجديد  انتخابات   ،  2018
الن�شفي ملجل�ش االأمة والتي 
فاز بها املر�شح احلر ع�شو 
الوالئي  ال�شعبي  املجل�ش 
بلح�رصوف  �شليم  بورقلة 
املفاجئة  اأحدث  الذي 
على  الطاولة  قلب  عندما 
االأفالن  الكبريين  احلزبني 
يف  كبري  وبفارق  واالأرندي 

اال�شوات .
املحلية   ال�شلطات  وتعترب 
اجنازات  من  حتقق  ما  اأن 
اأمرا   ، املنق�شية  ال�شنة 
مكا�شب  انتظار  يف  م�شجعا 
ال�شيما  اجلديدة  ال�شنة 
بعدما مت ت�شجيل العديد من 
من  التي  املهمة  امل�شاريع 
التنمية  انعا�ش قطاع  �شاأنها 
تكتنز  والية  يف  املحلية 

املاليري.

ببلدية  العائالت  مئات  ت�شكو 
ورقلة،  بوالية  البي�شاء  عني 
ل�شبكة  تام  ال�شبه  االفتقار  من 
من  عدد  عرب  العمومية  االإنارة 
ولد  البلدية، مما  واأزقة  �شوارع 
يف  والغ�شب  الغليان  من  حالة 
طالبوا  الذين  ال�شكان،  اأو�شاط 
بالتكفل  املحلية  ال�شلطات 

اجلاد بامل�شكل القائم .
�شكان  من   الع�رصات   عرب 
بورقلة،  البي�شاء  عني  بلدية 
النق�ش  غ�شبهم من  جام  عن 
االإنارة  �شبكة  توفري  يف  الفادح 
من  كبري  عدد  عرب  العمومية 
اأحياء البلدية، و�شع �شجع على 
للح�رصات  الرهيب  االنت�شار 
خالل  �شجلت  حيث  ال�شارة، 
اأزيد  فقط  الفارطة   ال�شائفة 
بالت�شمم  اإ�شابة  88حالة  من 
الو�شع  �شاهم  كما  العقربي، 
اإغراق  ب�شبب  التنموي املتعفن 
الظالم  يف  االأحياء  من  عدد 
ظاهرة  تف�شي  يف  الدام�ش، 
واالأقرا�ش  املخدرات  ترويج 
وامل�رصوبات  املهلو�شة 

ال�رصقة  عن  ف�شال  الكحولية، 
املنازل  على  واال�شتيالء 
حيث  العمومية،  واملوؤ�ش�شات 
نا�شد حمدثونا يف نف�ش ال�شياق 
القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل 
امل�شوؤول  ب�شفته   ، جالوي 
التنفيذي،  اجلهاز  على 
زيارة  لهم  برجمة  ب�رصورة 
اأمهات  على  للوقوف  ميدانية 
حرمان  ب�شبب  يكابدونها  التي 
العمومية،  االإنارة   من  بلديتهم 
هوؤالء  اأي�شا  مطالبة  مع 
وجهة  يف  حتقيق  فتح  ب�رصورة 
للنهو�ش  املر�شودة  االأموال 
بواقع التنمية املحلية يف اإطار 
املعي�شي  امل�شتوى  حت�شني 

للمواطن املحلي .
البي�شاء  اأن عني  بالذكر   جدير 
ال�شنة  خالل  �شهدت  قد  كانت 
احتجاجات  موجات  احلالية  
معامل  برفع  تطالب  عارمة  
مئات  على  والتهمي�ش  الغنب 
حتت  ترزح  التي  العائالت 

اإخطبوط التخلف التنموي .
�أحمد باحلاج 

عائلة  األف   66 نحو  نددت 
البيئي  الواقع  عن  الوادي  بوالية 
خلفية  على  ذلك  و   ، املزري 
الو�شع املزري الذي تعي�شه منذ 
اأ�رصارا  يخلف  قد  الذي  و  فرتة 
عقب   ، �شحتهم  على  ج�شيمة 
 ، للقمامات  الفظيع  االإنت�شار 
اإىل  االأخرية  هذه  و�شلت  حيث 
�شكان  اأن  حيث   ، خميف  حجم 
نحو  على  ينامون  باتوا  الوالية 
14570 طن من القمامات ، االأمر 
بال�شلب  بدوره  �شينعك�ش  الذي 
بالوادي  املواطنني  �شحة  على 
مهددين  اأ�شبحوا  الذين  و   ،
االأمرا�ش  من  بالعديد  باالإ�شابة 
عن  الناجمة  الفتاكة  البيئية 

الو�شع املتعفن .
العديد  جهتهم  من  اأكد  كما   
على  ال�شحة  يف  اخلرباء  من 
الكارثي  البيئي  الو�شع  خطورة 
تهدد  التي  االأمرا�ش  خلق  يف 
ال�شكان  من  الع�رصات  �شالمة 
على  املاالريا  داء  منها  نذكر   ،
هو  و   ، احل�رص  ال  الذكر  �شبيل 
متاما االأمر الذي خلق حالة من 
الرعب يف و�شط ال�شكان بالوادي 
على  يلحون  جعلهم  الذي  و   ،
الو�شية  اجلهات  كافة  منا�شدة 

من اأجل احتواء الو�شع عاجال ، 
و ذلك ح�شبهم قبل ت�شجيل قافلة 
من ال�شحايا ، كالتي مت ت�شجيلها 
يف الفرتة ال�شابقة بوالية الوادي 
الوطن   من  عدة  بواليات  كذا  و 
جدد  فقد  ال�شدد  هذا  يف  و   ،
املجتمع  فعاليات  و  ال�شكان 
يف  التحقيق  يف  مطلبهم  املدين 
التي  ال�شخمة  االأموال  م�شري 
النظافة  مل�شالح  ر�شدها  مت 
التي  و   ، بالبلديات  الوقاية  و 
كانت  اأنها  املفرو�ش  من  كانت 
تخلي�ش  اأجل  من  برجمت  قد 
امل�شكل  تبعات  من  ال�شكان 
ناقو�ش  اليوم  دق  الذي   ، القائم 
من  متفرقة  مناطق  يف  اخلطر 
الوالية على غرار الطالب العربي 
اأن  كما   ، ق�شة   وبن  املاء  ودوار 
االنت�شار الع�شوائي للقمامة �شوه 
اخلارجي  املنظر  العموم  يف 
الأغلب �شوارع و طرقات الوالية ، 
و الذي �شاق منه ذرعا ال�شكان ، 
لتحولها اإىل مكان منا�شب لتجمع 
عدد هائل من احل�رصات ال�شارة 
العقارب  و  البعو�ش  غرار  على 
الكريهة  الروائح  جانب  اإىل   ،

املنبعثة منها . 
�أحمد باحلاج 

عرفت ولية ورقلة خالل �ل�شنة �ملنق�شية 2018 ، �لعديد من �لأحد�ث و�حلو�دث ، �أهمها تد�شني تر�مو�ي ورقلة وكذ� رفع 
�لتجميد عن م�شروع �مل�شت�شفى �جلامعي و��شتفادت �لأندية �لريا�شية من دعم �شركة �شوناطر�ك ، بالإ�شافة �إىل حر�ك 

�جتماعي مندد بالأو�شاع ، ف�شال عن تعيني رئي�س حديد لوكالة �لت�شغيل  �لولئية .

�ل�شلطات تثمن �لجناز�ت �ملحققة يف �نتظار مكا�شب �لعام �جلديد

�أحمد باحلاج 

الرتمواي وحراك ال�شارع ودعم 
الأندية اأهم اأحداث 2018 بورقلة

�لفتقار لالإنارة �شجع على �نت�شار 
�حل�شر�ت �ل�شامة 

و�شط مطالب بالتحقيق يف م�شري �لأمو�ل 
�ملر�شودة للنظافة 

مئات العائالت  ببلدية عني 
البي�شاء بورقلة تغرق يف الظالم 

14570 طن من القمامات 
تهدد قاطني  الوادي 
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ال�سيد  الريا�سة  ال�سباب  مدير  اأكد 
هذا  اأن  كلمته   يف  طاهري  عزيز 
العمل  من  كاملة  ل�سنة  تتويج  احلفل 
والكد واجلد لرابطة ن�ساطات الهواء 
برنامج  من خالل  والرتفيه،  والطلق 
م�س  ال�سباب  اأالف  حوله  جمع  ثري 
من  ال�سباب  موؤ�س�سات  خمتلف 
الوالية،م�سيفا  بلديات  خمتلف 
يف  فعاال  دورا  لعبت  الرابطة  اأن  
ال�سباب  قطاع  ن�ساطات  من  الكثري 
املخطط   ( منها  نذكر  والريا�سة  
التي  املتنقلة  امل�سابح   - االأزرق 
كانت متنف�سا حقيقيا لل�سباب وعرف 
ال�سيفية  املخيمات   ، كبري  اإقبال  
وامل�سي  الطلق  الهواء  وخرجات 
الوالئية  البطوالت  االأٌقدام،  على 
الن�ساطات(،  خمتلف  يف  املنظمة 
والريا�سة  ال�سباب  مدير  واأ�ساف 
يف  تدخل  التي  الن�ساطات  هذه  اأن 
اإطار  تنفيذ خارطة طريق امل�سطرة 
والريا�سة  ال�سباب  مدير  طرف  من 
ال�سباب  وزارة  الإ�سرتاتيجية  جت�سيدا 
ال�سباب  وزير  وتعليمات  والريا�سة 
والريا�سة يف لقاءاته مبدراء القطاع 

وتوجيهات وايل الوالية والتي تهدف 
للتكفل بان�سغاالت ال�سباب يف خمتلف 
املجاالت الرتفيهية والثقافية يف كل 
الف�ساءات  وتوفري  الوالية،  ربوع 
هواياته  مبمار�سة  له  ت�سمح  التي 
وحمايته  املف�سلة،  ون�ساطاته 
االجتماعية،  االآفات  خمتلف  من 
امل�ساريع  عديد  خالل  من  وذلك 

ال�سبانية القطاعية التي هي يف طور 
برتميم  اخلا�س  والربنامج  االجناز، 
تغطية  وبرنامج  ال�سبانية،  املن�سات 
الريا�سية  باملركبات  املالعب  كل 
اال�سطناعي،  بالع�سب  اجلوارية 
العتاد  حظرية  جتديد  واإعادة 
وتدعيم  للموؤ�س�سات،  البيداغوجي 
الرتفيه  بعتاد  ال�سبانية  املوؤ�س�سات 

اإعانات  منح  عن  ناهيك  والت�سلية، 
اجلمعيات،  ملختلف  معتربة  مالية 
العاملة  اإىل حتفيز االإطارات  اإ�سافة 
التي  الرتقيات  خالل  من  بالقطاع 
م�ست 51 اإطار لل�سباب يف االأ�سالك 
اجلهود  تزال  وال  البيداغوجية، 
متوا�سلة يف هذا املجال حتى مت�س 

كل االإطارات واملوظفني.

نظمت رابطة اأن�شطة اله�اء الطلق والرتفيه ومبادالت ال�شباب بالتن�شيق مع دي�ان م�ؤ�ش�شات ال�شباب وحتت اإ�شراف 
مديرية ال�شباب والريا�شة حفل اختتام الن�شاطات ال�شن�ية للرابطة باملدر�شة ال�طنية للريا�شات االأوملبية بالباز، 

حيث مت تكرمي باملنا�شبة 96 �شاب و�شابة من منخرطي امل�ؤ�ش�شات ال�شبانية املتف�قني واحلائزين على املراتب االأوىل يف 
10 بط�الت لن�شاطات ترفيهية ترب�ية واملتمثلة يف البط�لة ال�الئية يف كرة القدم، ال�شطرجن، الكلمات املتقاطعة، 

البابي ف�ت، االألعاب االليكرتونية، البيار، وغريها من الن�شاطات.

�شطيف

م٫�س

تكرمي 96 �شاب و�شابة تفوقوا 
يف 10 بطوالت والئية 

برج ب�عريريج 

املدية 

والية الب�يرة ت

خن�شلة 

ورقلة 

انطالق فعاليات االأيام االإعالمية حول القوات البحرية

ربط 5900 منزل ب�شبكة الغاز الطبيعي عرب 11 بلدية 

اال�شتفادة من برنامج �شكني 
ب3000 وحدة �شنة 2019 

650 مليون د.ج لتهيئة 
املدار�س االبتدائية  

نحو 100 م�شارك يف مهرجان 
التزحلق على الرمال 

ليماين،  م�سطفى  البويرة،  وايل  ك�سف 
برنامج  من  موؤخرا  ا�ستفادت  الوالية  اأن 
من  �سكنية  وحدة   3000 بقوام  جديد 
خمتلف ال�سيغ يندرج يف اإطار برنامج �سنة 
2019 واأو�سح الوايل يف ت�رصيح لل�سحافة 
جديد  برنامج  من  ا�ستفادت  "الوالية  اأن 

ي�سم 3000 
ال�سيغ.  خمتلف  من  �سكنية  وحدة 
اال�ستجابة  من  بف�سله  �سنتكن  و 
هذا  يف  املرفوعة  الطلبات  ملختلف 
الفر�سة  هذه  الوايل  املجال"واغتنم 
قوائم  من  املق�سيني  املحتجني  ليطمئن 
جميع  مبراجعة  ال�سكنات  من  اال�ستفادة 
بال�سكن."اإن  اخلا�سة  والطعون  الطلبات 
هذا  يف  جاهدة  تعمل  املعنية  امل�سالح 
و  ي�ستحقون  الذين  ال�سياق""املواطنون 
احلق  لهم  �سيكون  قبل  من  ي�ستفيدوا  مل 
يف هذه الربامج اجلديدة. نحن حري�سون 
على اال�ستجابة واال�ستماع اإىل ان�سغاالت 
الفح�س  و  الدرا�سة  لهم  مواطنينااأوؤكد 
القوائم"،  �ساأن  �ساأنها  لطعونهم  الدقيق 

اأ�ساف ليماين.
وكان اخلمي�س املا�سي قد احتج الع�رصات 
ب�سام )على  بلدية عني  من املواطنني يف 
والية  عا�سمة  غرب  كلم   20 حوايل  بعد 
البويرة( على "عدم انتظام قبول امللفات 
دعا  و  مدعمة".  ترقوية  �سكنات  وتوزيع 
للتدخل  الوالية  �سلطات  املتظاهرون 
رده  ويف  امل�ساألة  لهذه  حلول  الإيجاد 
اأن  الوايل  طماأن  االحتجاجات  هذه  على 
بحالة  حالة  �ستدر�س  املقدمة  "الطعون 

من طرف امل�سالح املخت�سة". 
قطاع  يف  يجري  مبا  دراية  على  "نحن 
الطعون  كل  اأن  لكم  اأوؤكد  و  ال�سكن 
�ستدر�س  املحتجني  طرف  من  املودعة 
مواطن  كل  يتمكن  حتى  عادلة  ب�سفة 
قال  ال�سكن"و  يف  حقه  على  احل�سول 
من  اأق�سوا  الذين  املواطنني  اأن  الوايل 
القوائم ال�سكنية "لهم احلق يف اال�ستفادة 
على  نحن  اجلديدة.  الربامج  هذه  من 
ا�ستعداد لال�ستماع الن�سغاالت املواطنني 

و نطماأنهم بدرا�سة الدقيقة مللفاتهم"

مايل  مببلغ  خن�سلة  والية  ا�ستفادت 
معترب ناهز الـ650 مليون د.ج �سيوّجه 
لتهيئة املدار�س االبتدائية عرب اإقليم 
ال�سبت  اليوم  به  اأفاد  ح�سبما  الوالية، 

الوايل كمال نوي�رص.
هام�س  على  امل�سوؤول  نف�س  واأو�سح 
بخن�سلة  اجلزائر  اإذاعة  ملقر  زيارته 
تاأ�سي�سها  ذكرى  اإحياء  مبنا�سبة 
�ستخ�س�س   2019 �سنة  باأن  العا�رصة 
االبتدائية  املدار�س  خمتلف  لتهيئة 
تلك  ال�سيما  الوالية،  هذه  عرب 

النائية  واملناطق  بالقرى  املتواجدة 
واأ�ساف الوايل اأن اأ�سغال اإعادة التهيئة 
متدر�س  ظروف  حت�سني  من  �ستمكن 
الئقة  عمل  ظروف  كذا  و  التالميذ 

بالن�سبة للموؤطرين البيداغوجيني.
  وو�سف نف�س امل�سوؤول املبلغ املايل 
املخ�س�س لهذه العملية ب"املعترب" و 
مليار   6 جمموعه  ما  من  مقتطع  هو 
خن�سلة  والية  منها  ا�ستفادت  د.ج 
امل�ساريع  لتمويل   2019 �سنة  بر�سم 

االإمنائية.

ي�سارك نحو مائة )100( متزحلق 
هاوي قدموا من خمتلف بلديات 
الواليات  وبع�س  ورقلة  والية 
من  الثالثة  الطبعة  يف  املجاورة 
الرمال  على  التزحلق  مهرجان 
ال�سبت  اليوم  انطلقت  التي 
كلم   10( البي�ساء  عني  ببلدية 

�رصق عا�سمة الوالية(. 
املهرجان  هذا  من  ويتوخى 
اإ�رصاف  دي�سمرب( حتت   31-29(
للتزحلق  الريا�سي  النادي 
البلدي  والديوان  الرمال  على 
لل�سياحة بعني البي�ساء بالتن�سيق 
لل�سباب  الوالئية  املديرية  مع 
تطوير ممار�سة هذه  والريا�سة، 
توؤدي  اأن  ميكنها  التي  الريا�سة 
اجلذب  كعامل  اأ�سا�سيا  دورا 
ال�سياحي، كما اأو�سح املنظمون.   
وبهذا ال�سدد، ذكر رئي�س النادي 
الرمال  على  للتزحلق  الريا�سي 
الريا�سة  هذه  "اأن  مقدم  علي 
ال�سنوات  هذه  خالل  بداأت 
املمار�سني  عديد  ت�ستقطب 

نق�س  االأعمار رغم  من خمتلف 
ال�رصورية  املادية  االإمكانيات 
اأهمية  على  باملقابل  م�سددا   ،
تتحول  حتى  وتطويرها  ترقيتها 
من هواية للرتفيه عن النف�س اإىل 
ريا�سة ت�ساهم يف ترقية الوجهة 
جتدر  للمنطقة"   ال�سياحية 
هذه  افتتاح  مرا�سم  اأن  االإ�سارة 
املناف�سة التي جتري على كثبان 
التي  "بو�سالح"  لعرق  الرمال 
مرت   80 نحو  اإىل  ارتفاعه  ي�سل 
عرو�س  بتن�سيط  متيزت  قد   ،

فلكلورية  لفرق حملية متنوعة.
وتقع بلدية عني البي�ساء بالعرق 
ال�رصقي الكبري الذي ي�سم كثبان 
اإىل  اأن ي�سل علوها  رملية ميكن 
وفقا   ، مرتا   250 األ  يقارب  ما 
للتهيئة  التوجيهي  للمخطط 
ال�سياحية ويرتبع العرق ال�رصقي 
بحر  مبثابة  يعترب  الذي  الكبري 
من الرمال على م�ساحة �سا�سعة 
والية  اإقليم  ثلثي  بنحو  تقدر 

ورقلة .  

بوعريريج  بربج  انطلقت 
حول  االإعالمية  االأيام  فعاليات 
تنظيم  من  البحرية  القوات 
للجي�س  البحرية  القوات  قيادة 
هذه  وتهدف  ال�سعبي  الوطني 
يحت�سنها  -التي  التظاهرة 
حداد  عائ�سة  الثقايف  املركب 
اجلاري-  دي�سمرب   31 غاية  اإىل 
بني  التوا�سل  ج�سور  مد  اإىل 
واملجتمع  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
)جي�س  العالقة  وتعزيز  املدين 
- اأمة( تنفيذا ملخطط االت�سال 

ملو�سم  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
من  عليه  امل�سادق   2018/2017
للجي�س  العليا  القيادة  طرف 
الوطني ال�سعبي، ح�سب ما اأو�سح 
بقيادة  االت�سال  م�سلحة  رئي�س 
العقيد منري بن  البحرية  القوات 
مطري كما تهدف هذه التظاهرة 
املناطق  مواطني  تقريب  اإىل 
البحرية  القوات  من  الداخلية 
هذا  خ�سو�سيات  على  للوقوف 
من  مكوناته  مبختلف  ال�سالح 
املقام  املعر�س  اأجنحة  خالل 

اأجنحة  غرار  على  باملنا�سبة، 
حلرا�س  الوطنية  امل�سلحة 
العليا  املدر�سة  و  ال�سواحل 
للبحرية و جناح جند البحرية و 
موؤ�س�سة البناء والت�سليح البحريني 
ي�سم  الذي  التكوين  جناح  وكذا 
خمتلف مدار�س ومراكز التكوين 
اإ�سافة  البحرية،  للقوات  التابعة 
وجناح  الغط�س  �رصية  جناح  اإىل 
البحرية  ملغاوير  االأوىل  ال�رصية 
الهيدروغرافية  اآخر للم�سلحة  و 

للقوات البحرية.

حفل  مرا�سم  على  اأ�رصف  وقد 
العميد  التظاهرة  هذه  افتتاح 
الع�سكرية  الناحية  اأركان  رئي�س 
الواجهة  اخلام�سة و عميد قائد 
للناحية  ال�رصقية  البحرية 
رفقة  اخلام�سة  الع�سكرية 
و  املدنية  املحلية  ال�سلطات 
فيلم  عر�س  مت  حيث  الع�سكرية 
البحرية  القوات  حول  وثائقي 
مهام  و  الدفاعية  مهامها  و 
اإجنازاتها و  و  العمومية  اخلدمة 

تطورها.

منزل   5901 جمموعه  ما  ربط  مت 
يتوزعون عرب 11 بلدية بوالية املدية 
�سنة  خالل  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة 

2018، ح�سبما علم اليوم 
الكهرباء  توزيع  مديرية  من  ال�سبت 
جت�سيد  ومت  املدية  لوالية  الغاز  و 
اإطار  يف  اجلديدة  التو�سيالت  هذه 

ال�سطر الثاين من الربنامج اخلما�سي 
االإعانات  بف�سل  كذا  و   2014/2010
املختلفة املخ�س�سة لقطاع الطاقة 
لعام  التكميلي  الربنامج  اإطار  يف 
ال�سمان  و  الت�سامن  2013 و�سندوق 
�سمح  ما  املحلية،  للجماعات 
بالتكفل بان�سغاالت هذا العدد الكبري 

من البلديات يف جمال الربط بالغاز 
الطبيعي.

ومت لهذا الغر�س اإجناز �سبكة توزيع 
للربط  كلم   409 م�سافة  على  متتد 
بو�سكن  ملناطق  جزئي"  اأو  "كلي 
و  �سدراية  و  ميهوب  و  العمارية  و 
و  �سليمان  بني  و  جوامع  خم�س 

احلمدانية و القلب الكبري و �سواغي 
بينما  عنرت،  اأوالد  و  دواوير  تالت  و 
اأخرى  �سيتم ربط جتمعات ح�رصية 
بهذه  "قريبا"  املناطق  لهذه  تابعة 
ال�سبكة و ذلك لتغطية جميع املراكز 
بهذه املادة احليوية، كما  احل�رصية 

اأ�سار نف�س امل�سدر.
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»الفراج الداري« و«امل�سروط« وا�ستثناء الأ�سرى الفل�سطينيني
بقلم/ عبد النا�صر عوين فروانة

اأ�صري حمرر وباحث 
خمت�ص ب�صوؤون الأ�صرى

 
يف  املقدم  االلتما�س  قبولها  بعد 
من  ال�سجون  يف  االكتظاظ  ق�سية 
ا�رسائيلية،  حقوقية  جمعيات  قبل 
العليا  املحكمة  اأ�سدرت 
من  ع�رس  الثالث  يف  االإ�رسائيلية 
يق�سي  قرارا   ،2017 عام  جوان 
لكل  املخ�س�سة  امل�ساحة  بزيادة 
االإ�رسائيلية،  ال�سجون  يف  اأ�سري 
وقالت املحكمة حينها اأن قرارها 
�سيدخل حيز التنفيذ تدريجيا ويف 

غ�سون عام ون�سف العام.
تنفيذ  والأجل  ال�سجون  اإدارة 
للمحكمة  قدمت  امُللِْزم  القرار 
خمطط �سامل يت�سمن بناء اأق�سام 
اأخرى  خيام  واإ�سافة  جديدة 
ال�سحراوي،  النقب  معتقل  يف 
املبكرة«  »االفراجات  وتو�سيع 
وما  االإداري  االإفراج  تفعيل  عرب 
وجد  والذي  »املنهلي«  بـ  يعرف 
-ح�سب قانون ال�سجون- ملعاجلة 
ال�سجون  �سعة  وتنظيم  االكتظاظ 
ال�رسطة  ومراكز  واملعتقالت 
ووفقا  احلاجة  ح�سب  ويُفَعّل 
الداخلي  االأمن  وزير  يحدده  ملا 

اأو  الكني�ست،  يف  الداخلية  وجلنة 
اللجوء اىل م�ساعفة تخفي�س مدة 
مدة  تق�سري  وم�ساعفة  االأحكام 
عنهم  املفرج  عدد  لزيادة  احلكم 
االإداري  االإفراج  يُ�سمى  ما  عرب 

املو�سع 
وتعالت  كثرية  اآراء  برزت  وهنا 
اطالق  تُعار�س  عديدة  اأ�سوات 
�رساح االأ�رسى الفل�سطينيني �سمن 
وطالبت  بل  ال�سجون،  ادارة  خطة 
بحرمانهم من اأية ت�سهيالت تتعلق 
اىل  ودعت  املبكر«،  »االفراج  بـ 
اأن  ميكن  التي  الفئات  ت�سنيف 
االإداري«  »االفراج  من  ت�ستفيد 
وبالفعل  الق�سائي.  لالأمر  تنفيذا 
تعديل  على  امل�سادقة  اأجريت 
قانون  68Aمن  رقم   املادة 
ال�سجون »الن�سخة اجلديدة« ل�سنة 
واحلكم   54 رقم  1971)تعديل 
اأن  بعد  ال�ساعة(  اأمر  اأو  املوؤقت 
مّر بالقراءة الثانية والثالثة بتاريخ 
وا�سبح  ون�رس  املا�سي،  نوفمرب   5

�ساري املفعول يوم 7نوفمرب.
االأ�رسى  ي�ستثني  التعديل  هذا 
من  »االأمنيني«  الفل�سطينيني 
»املنهلي«  االإداري  االإفراج 
م�ساعفة  يعني  والذي  املو�سع، 
الفت،   ب�سكل  احلكم  مدة  تق�سري 
 20 بتاريخ  بالفعل  مت  ما  وهذا 

االفراج  مت  حني  اجلاري  دي�سمرب 
ذلك  وجاء  �سجني،   )1000( عن 
�سعيا لتطبيق قرار املحكمة العليا 
قبل نهاية العام لتخفيف االزدحام 
يف ال�سجون واإعطاء م�ساحة حياة 

اأو�سع لكل اأ�سري.
مع االإ�سارة اإىل ان التعديل اجلديد 
وما بات يُعرف بـ«االإفراج االإداري 
يُلغي«املنهلي  مل  املو�سع«، 
القائم«، والذي من املمكن تفعيله 
م�ستقبال  واإلغائه  جتميده  اأو 
وفقا  للفل�سطينيني  بالن�سبة 
واجلهات  ال�سجون  ادارة  ملزاجية 
ال�سيا�سية واالأمنية. وهنا علينا ان 
و«املو�سع«  »القائم«  بني  ما  نفرق 

وعلى �سبيل املثال:
 27 تخفي�س  يعني  »املو�سع« 
من  اأكرث  اأم�سى  ملن  ا�سبوعاً 
فيما  48�سهرا،  وحتى  �سهرا   42
يُفعل  والذي  امُلعطل  »القائم«، 
اأ�سابيع   9 تخفي�س  يعني  اأحيانا، 
جدول  لدينا  لهوؤالء(.  فقط 

تف�سيلي بذلك.
امل�رسوط  االإفراج  اأما 
»ال�سلي�س«والذي يعني منح االأ�سري 
تخفي�س ثلث مدة احلكم ب�رسوط، 
لي�س  وهو  خمتلف،  �سيء  فهو 
العليا،  املحكمة  بقرار  مرتبطاً 
ع�سالت  ال�ستعرا�س  جاء  وامنا 

االأ�رسى،  جتاه  املتطرف  اليمني 
الكني�ست  ع�سو  قدمت  حيث 
بريكو«  »عنات  املتطرفة  اليمينية 
قانون  م�رسوع  الليكود  حزب  من 
تعديل  اىل  يهدف   ،2018 ماي  يف 
يُحرم  بحيث  ال�سجون  قانون 
مبوجبه االأ�رسى الفل�سطينيني من 
اأي  »ال�سلي�س«،  االإفراج امل�رسوط 
تخفي�س ثلث مدة احلكم، ا�ستنادا 
»مكافحة  االإ�رسائيلي  للقانون 
بدواعي   ،»2016 لعام  االإرهاب 
اأمن  على  خطراً  ي�سكلون  اأنهم 
اأن  ويجب  ومواطنيها   »اإ�رسائيل« 
يق�سوا فرتات حمكومياتهم كاملة

بالقراءتني  امل�رسوع  مّر  وقد 
امل�سادقة  ومتت  والثالثة،  الثانية 
عليه من قبل الكني�ست االإ�رسائيلي 
اجلاري،  دي�سمرب   25 بتاريخ 
للجهات  ملزماً  قانوناً  واأ�سبح 
املعنية كافة، حيث األغت الكني�ست 
حمكومية  ثلث  تخفي�س  امكانية 
»االأمنيني«  الفل�سطينيني  االأ�رسى 

الذين اأدينوا يف اأربع حاالت:
1-   القتل

2-   حماولة القتل املتعمد
3-    الت�سبب باملوت

4-   حماولة الت�سبب باملوت
مبعنى هناك فرق فيما له عالقة بـ 
»االفراج املبكر«، فيما بني االإفراج 

والذي  القائم  »املنهلي«  االإداري 
امُلعدل  بني  وما  هو،  كما  بقّي 
الأجل  املو�سع«  االإداري  »االإفراج 
وما  العليا،  املحكمة  قرار  تنفيذ 
»ال�سلي�س«  امل�رسوط  االإفراج  بني 
ولكل  املدة،  ثلث  تخفي�س  اأي 
على  اخلا�سة  تعديالته  منهما 

القوانني ذات ال�سلة.
وانا ب�رساحة مل اأتفاجاأ من ت�رسف 
ادارة ال�سجون، اأو امل�سادقة على 
اأعاله  ذكرناها  التي  التعديالت 
قبل  من  ال�سجون  قانون  على 
يتعلق  فيما  االإ�رسائيلي  الكني�ست 
باملو�سوعني. هذا الكني�ست الذي 
�رسعن االنتهاكات واجلرائم مرارا 
كثريا  العن�رسي  التمييز  ومار�س 
اأتوقع غري ذلك  اأكن  من قبل. ومل 
وتوجه  القائمة  املعطيات  يف ظل 
اليمني  نحو  االإ�رسائيلي  املجتمع 
واملزيد من التطرف جتاه االآخر.

مب�ساركة  املتمثلة  املقدمات  ان 
كافة مكونات النظام ال�سيا�سي يف 
التحري�س على  دولة االحتالل يف 
ومكانتهم  الفل�سطينيني  االأ�رسى 
ن�سالهم  وم�رسوعية  القانونية 
واتخاذ  بحقهم  اجلرائم  وت�رسيع 
القرارات املجحفة لت�سييق اخلناق 
نتائج  اىل  بالتاأكيد  �ستقود  عليهم، 
»�ساذة«، ولرمبا اأكرث من هذا. وال 

الق�ساء  ينت�رس  اأن  اآٍت  يوماً  اأتوقع 
الفل�سطينيني  االإ�رسائيلي لالأ�رسى 
االإن�سانية.  العدالة  لهم  ويحقق 
املحكمة  على  يراهن  ومن 
االإ�رسائيلي  الكني�ست  اأو  العليا 
االأ�رسى  احتجاز  ظروف  بتح�سني 
مطالبهم  وتلبية  الفل�سطينيني 
االإن�سانية وتوفري امل�ساحة الكافية 
لكل منهم، فهو �ساذج. ومن يتوقع 
اإن حرية االأ�رسى ميكن اإن تتحقق 
خمطئ  فهو  »ا�رسائيلي«  بقرار 

بكل تاأكيد بل واهم.
اإىل  ي�ستند  ال  الذي  احلق  اإن 
يف  باطل  فهو  حتميه  فعل  قوة 
وحرية  والقانون،  ال�سيا�سة  �رسع 
وال  تُنتزع  الفل�سطينيني  االأ�رسى 
قوة  من  البد  تُنتزع  وحتى  توهب، 
والعزمية،  االإرادة  قوة  ت�سندها، 
وقوة  ووحدتهم،  االأ�رسى  وقوة 
دون  وما  املقاوم،  اأو  املفاو�س 

ذلك جمرد هراء. 
املبكر«  »االإفراج  قانون  اأن 
الفل�سطينيني  االأ�رسى  وا�ستبعاد 
املو�سع«،  االإداري  »االإفراج  من 
»االإفراج  من  وا�ستثنائهم 
عن�رسية  من  يعزز  امل�رسوط«، 
االحتالل �سد الفل�سطينيني، ويزيد 
من �سالبة الفل�سطينيني واإرادتهم 

يف مواجهة االحتالل

حممود مرداوي

غرينا يتح�رس وهو يراقب �سبابنا، 
بهذه  �سبابا  ملكنا  اأننا  لو  يقولون 
االإرادة وهذه الروح والعطاء جلعلنا 
الدنيا تتحرك طوع اإرادتنا والعامل 
ليناً يف اأيدينا.. ن�سكله كيفما ن�ساء 

بعزم هوؤالء ال�سباب االأبطال...
اجلمعة  يف  باالأم�س  �ساهدناه  ما 
حقنا  على  ن�ساوم  »لن  الـ)40( 
فبينما  عظيم  بكرامة«  بالعي�س 

�سبابنا ينهمكون بتاأدية االختبارات 
واحلة،  واالأر�س  ماطرة  واالأجواء 
قهرت  كاالأمواج،  االأفواج  اندفعت 
اأن  بعد  يتاأفف  وجعلته  نتنياهو 
والوحل  والربد  االأمطار  باأن  تندر 
الو�سول  دون  حتول  والطني 
واالحت�ساد، لكن هيهات هيهات يا 

نتنياهو ..
التي  البطولة  م�ساهد  فعاًل 
ال  والذي  الثائر  ال�سباب  ير�سمها 
على  ناره  القار�س  الربد  يطفئ 

زال  ما  للقطاع  ال�رسقية  االأبواب 
م�ستعال زاحفا م�رسا على العودة 
التاريخ  م�سرية وخيارا �ستخلد يف 
وتُكتب مبداد من ذهب، وحُتفر يف 
ي�ستوعب  وعندما  اأخاديد،  الوعي 
قيمتها  والوعي  للح�س  الفاقدون 
يغتنموها  ومَل  ريحهم  هبت  تكون 
ثمانية  جتاوز  الذي  عمرها  مع 
طريقها  ت�سق  زالت  وال  اأ�سهر، 
اإىل االإمام .. �سيبكون ندماً وكمداً 
على اأن جياًل تطوعوا فداًء للوطن، 

واأبدى ا�ستعداداً منقطع النظري يف 
الت�سحية والفداء، وقدم يف الواقع 
وماله  وروحه  دمه  ميلك،  ما  كل 
ووقته رخي�سة للوطن ومَل ي�سمحوا 
واأن  يظلها  اأن  ال�سحري  بالب�ساط 
على  ومن  بل�سانهم  للعامل  م  تُقَدّ

من�ساتهم ...
اأما  ال�رساب؛  الالهثون خلف  اأيها 
الت�سحية  قيمة  تدركوا  اأن  لكم  اآن 
الزمن  هذا  يف  واالإ�رسار  والفداء 

؟!

االأوطان  اأن  تعلموا  اأن  لكم  اآن  اأما 
وتُ�سرتد  تعود  ال  عزيزة  غالية 
النازفة  والدماء  بالت�سحيات  اإال 
فيه  عّز  زمن  يف  تُغتَ�سب  عندما 

الن�سري واملعني؟!
الروح  بهذه  العودة  م�سرية  اإن 
�سعاعاً  ت�سق  العمق  وهذا  والفداء 
م�سيئاً يف عتمة ليل ا�ستد �سوادها 
�ستات  تلملم  ال�سبيل،  لنا  �ستنري 
متناثرة،  جهوداً  وجتمع  الوطن 
ح�ساري  مل�رسوع  اأفقاً  وتر�سم 

الثورة  براعم  مع  مت�سل  متكامل 
يف  مروراً  وربيعها  بدايتها  يف 
ومعاركها  وثوراتها  حمطاتها 
واأ�رساها،  وجرحاها  و�سهدائها 
مب�سهد  ومعانيها  ر�سائلها  ُمكِثّفًة 
واخلرب  واملقال  القلم  يف�سل  ال 
والفن عن الر�سا�س واملدفع، عن 
وعن  واملنجل،  واملعمل  الفاأ�س 
ال�سعيف  ون�رسة  امللهوف  اإغاثة 
الثقة  وتعزز  الن�رس  تقرب   ...

واالأمل بتحقيق الهدف.

م�سرية العودة خيار وم�سار 
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تعزية
يا �أيتها �لنف�س �ملطمئنة �رجعي �إىل 

ربك ر��ضية مر�ضية فادخلي يف عبادي 
و�دخلي جنتي، ببالغ �حلزن و�لأ�ضى 

تلقت عائلة رمام نباأ وفاة �أحمد بناي 
عن عمر يناهز 81 �ضنة و بهذ� �مل�ضاب 

�جللل ترفع عائلة رمام و بالأخ�س 
�أخته دعاء �لرحمة و �لغفر�ن �ضائلني 

�ملوىل عز وجل �أن يتغمده بو��ضع 
رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جناته.

ANEP N°: 840831 الو�سط:2018/12/31 الو�سط:2018/12/31
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ال�شتاء  اأجواء  اإن  اجلمعية  وقالت 
الباردة  اجلوية  واملنخف�شات 
للأ�رسى  متجددة  ماأ�شاة  ت�شكل 
معاناتهم  من  تفاقم  الفل�شطينيني 
ال�شديد  االزدحام  حالة  ظل  يف 
داخل  املعتقلني  عدد  وتزايد 
�شجون االحتلل مع ا�شتمرار منع 
االأغطية  دخول  ال�شجون  �شلطات 
اإيل  اإ�شافة  الثقيلة  وامللب�س 
التدفئة  و�شائل  يف  احلاد  النق�س 
داخل ال�شجون وانعدامها يف مراكز 
معاناة  باأن  واأو�شحت  التوقيف. 
نتيجة  عام  كل  تتجدد  االأ�رسى 
واالأغطية  امللب�س  توفر  عدم 
ال�شتوية وو�شائل التدفئة واحلماية 
من الربد، مما يجعلهم عر�شة الآثار 
 ، ت�شاحبه  التي  واالأمرا�س  الربد 
منوهًة اإيل اأن املعاناة تزداد لدى 
حديثا  يعتقلون  الذين  االأ�رسى 
فرا�س  بل  االأر�س  على  وينامون 
اأو اأغطية. واأو�شحت اجلمعية باأن 
اأغلب حاالت االعتقال جتري بحق 
االأ�رسى وهم مبلب�شهم املنزلية، 
احتياجاتهم  باأخذ  لهم  ي�شمح  وال 
من امللب�س ويحتجزون يف غرف 
مكتظة، واأن املئات من املعتقلني 
موؤخرا  بهم  الزج  الذين مت  اجلدد 
لهم  تتوفر  ال   ، ال�شجون  داخل 

م�شاحة للنوم ب�شبب االكتظاظ.

االحتلل  �شلطات  اأن  واأ�شافت 
ال�شماح  �شنوات  منذ  ترف�س 
للأ�رسى باإدخال امللب�س ال�شتوية 
واالأغطية من خلل ذويهم اأو عرب 
وهيئة  االأحمر  ال�شليب  موؤ�ش�شة 
فاقم  الذي  االأمر  االأ�رسى  �شوؤون 
االزدحام  ظل  يف  معاناتهم  من 
والزيادة املطردة الأعداد االأ�رسى 
كفاية  وعدم  ال�شجون  معظم  يف 
االأغطية وامللب�س التي يتقا�شمها 

غالبيتها  اأ�شبحت  والتي  االأ�رسى 
�شاحلة  وغري  ومهرتئة  بالية 
اجلمعية  وطالبت   . لل�شتخدام 
واالإن�شانية  احلقوقية  املوؤ�ش�شات 
ال�شليب  منظمة  راأ�شها  وعلي 
توفري  علي  العمل  الدويل  االأحمر 
م�شتلزمات ال�شتاء للأ�رسي ب�شكل 
املنخف�شات  ا�شتمرار  مع  عاجل 
درجات  وانخفا�س  اجلوية 

احلرارة.

ودعت اإىل ال�شغط على االحتلل 
الإعادة تاأهيل وحت�شني املعتقلت 
اخليام  من  امل�شكلة  املك�شوفة 
وجمدو  وعوفر  النقب  ك�شجون 
التحتية  البنية  اإيل  تفتقر  والتي 
اأكرث  عادة  تكون  والتي  املنا�شبة 
كالغرق  ال�شتاء  الأ�رسار  عر�شة 
املياه  وت�رسب  اخليام  واقتلع 
االأ�رسى  حياة  يحول  الذي  االأمر 

اإيل جحيم ال يطاق.

حذرت جمعية الأ�سرى واملحررين "ح�سام" من اأن اآلف الأ�سرى الفل�سطينيني 
مهددين مبحا�سرة الربد القار�س لهم مع دخول البالد منخف�سات جوية ويف ظل 

تدين درجات احلرارة واخل�سية من ت�سرب املياه اإيل خيام وغرف الأ�سرى خا�سة 
يف املعتقالت امل�سكلة من اخليام والكرفانات.

اآلف الأ�صرى الفل�صطينيني مهددين مبحا�صرة الربد القار�س لهم

كرمي يون�س و37 عام من الفراق املر
تقرير: اإبراهيم مطر 

حبات  تناثرت  غزة  تراب  من 
�شواطئ  على  تنق�س  وهى  الرمل 
زاد  عمره  اأمل  ملمح  غزة  بحر 
لرت�شم  ون�شف  عقود  ثلثة  عن 
فل�شطني  اأ�رسى  عميد  �شورة 
اإ�شماعيل  بون�س.    كرمي  القائد 
مطر فنان فل�شطينى، نق�س بيديه 
عميد  �شورة  الب�شيطة  واأدواته 
كرمي  القائد  فل�شطني  اأ�رسى 
االأن�شطة  �شمن  وذلك  يون�س، 
ال�شهداء  مفو�شية  تنفذها  التى 
فتح  بحركة  واجلرحى  واالأ�رسى 
قمنا  اجلنوبية.   باملحافظات 
ا�شماعيل  ال�شاب  الفنان  ب�شوؤال 
يف  االختلف  هو  ما  عن  مطر 
باقي  عن  يون�س  كرمي  �شورة 
هذا  من  القيمة  وما  اللوحات 
املوهوب  اأجاب  حيث  العمل، 
كرمي  خ�شو�شية  ان  على  مطر 
والقائمني  احل�شور  ولهفة  يون�س 
علي الفعالية واالإ�رسار علي تنفيذ 

من  والتى  م�شقته،  رغم  العمل 
العمل  مكان  يتعر�س  اأن  املمكن 
االأمطار  لت�شاقط  حلظة  باأى 
و�شياع العمل، فالر�شم على رمال 
جعلنى  انه  اال  �شعب،  اأمر  البحر 
اأ�شعر بكينونة وقامة هذا الفدائي 
منذ ٣٦ عام حياته  يق�شي  والذي 
والدته  عن  بعيدا  االأ�رس  داخل 
هذا  عظمة  والده  ووفاة  امل�شنة 
باأن هذا  يوؤكد مطر  الرجل.  كما 
التقط  وانا  به،  حبا  زادنى  االأمر 
كلمات امل�شاهدين واحل�شور وهم 
يت�شائلون عن ماهية هذه ال�شورة، 
احت�شدت  الذى  �شاحبها  هو  ومن 
كرمي  نعم  اأجله،  من  اجلماهري 
الرمل  حبات  تعجز  رجل  يون�س 
فما  ملحمه  لرت�شم  ت�شطف  الأن 

بالكم وانا من اقوم بهذا العمل. 
ال�شادقة  النب�شات  هذه  كل 
ا�شماعيل  الفنان  من  تظهر  كانت 
القائمني  من  حوله  من  وعيون 
ال�شهداء  مبفو�شية  الفعالية  علي 
فتح  بحركة  واجلرحى  واالأ�رسى 

املجل�س  ع�شو  اعتلى  حينما 
واالأ�شري  العام  واملفو�س  الثورى 
مكان  الربدينى  تي�شري  املحرر 
التى  ال�شورة  هذه  لريى  مرتفع 
حني  غزة  بحر  تراب  علي  نق�شت 
حيث  يون�س  كرمي  �شديقه  تذكر 
كانت مرارة الوجع تظهر يف عينيه 
يا  "انه�س  يقول  اأن  يريد  وكاأنه 
حطم  حولك  فكلنا  اأمامنا  كرمي 
فاأنت  �شجانك،  واقهر  قيدك، 

ال�شنديد وانت املعلم". 
االإعلم  دائرة  مدير  اأكد  كما 
رامى  املحرر  االأ�شري  باملفو�شية 
يون�س  كرمي  القائد  اأن  عزارة 
عمل  من جمرد  اأكرث  منا  ي�شتحق 
اأو فعالية، وهو من  اأو ن�شاط  فني 
حريتنا  اأجل  من  �شبابه  كل  قدم 
ولفت  الوطن.   حرية  اأجل  ومن 
عامة  االأ�رسى  ق�شية  باأن  عزارة 
اأولوية  حمط  هي  خا�شة  وكرمي 
ومفو�شها  املفو�شية  لدى  كبرية 
طواقم  وكافة  الربديني  تي�شري 
قامت  حيث  باملفو�شية،  العمل 

باإنتاج  �شابق  وقت  يف  املفو�شية 
مفتوح"  "موؤبد  الوثائقي  الفيلم 
يون�س،  باالأ�شري  خا�س  اأي�شا  وهو 
وهو من اإخراج فايق جرادة، وفكرة 
االأ�شري املحرر رامى عزارة، وقد 
عربية  مهرجانات  يف  عر�شه  مت 
جوائز  عدة  على  وحاز  ودولية، 
الوقت  يف  عزارة  واأ�شاف  هناك، 
الت�شكيلي  الفنان  اإقدام  باأن  ذاته 
ع�شو  جنل  وهو  مطر  ا�شماعيل 
االإعلم  ق�شم  ومدير  املفو�شية 
اإبراهيم  باملفو�شية  االإلكرتوين 
هذا  م�شقة  حتمل  على  مطر 
العمل هو دليل علي اإنتماء ال�شباب 
وق�شايا  االأ�رسى  لق�شية  الواعد 
يون�س  لكرمي  وتقديرا  الوطن، 
ون�شاالته. واأ�شاف عزارة باأن هذا 
فنى  عمل  من  جزء  هو  الن�شاط 
ال�شهداء  مفو�شية  �شتعر�شه  اأكرب 
فتح  بحركة  واجلرحى  واالأ�رسى 
وذلك  القادمة،  القليلة  االأيام  يف 
يون�س  االأ�شري  دخول  مع  تزامنا 

عامه ال�شابع والثلثني. 

الأ�صبوع الأممي للت�صامن مع 
الأ�صري القائد اأحمد �صعدات

عن  للّدفاع  �شامدون  �شبكة   ” اأعلنت 
الدولية  احلملة  مع  وبالتن�شيق  االأ�رسى 
 ” �شعدات  اأحمد  القائد  مع  للت�شامن 
عن االأ�شبوع االأممّي للت�شامن مع القائد 
الوطني االأ�شري اأحمد �شعدات بني 15-
22 جانفي 2019 القادم. ون�رست ال�شبكة 
البو�شرت   ” االلكرتوين  موقعها  على 
تعريف  وبطاقة   ” للحملة  املركزي 
عن القائد االأ�شري اأحمد �شعدات بع�رس 

لغات اأجنبية ف�شًل عن اللغة العربية.
واحلقوقية  النا�شطة  طالبت  بدورها، 
�شارلوت كييت�س املن�شقة الّدولية ل�شبكة 
والت�شامن  التحرر  حركات  �شامدون 
اإىل  العامل  يف  والتقدم  الي�شار  وقوى 
الت�شامن  اأ�شبوع  يف  الوا�شعة  امل�شاركة 
ال�شعبية  اجلبهة  عام  اأمني  مع  الدويل 
دعم  عن  للتعبري   ” فل�شطني  لتحرير 
�شجون  يف  واالأ�شريات  االأ�رسى  ن�شال 
االحتلل واإعلن موقًفا وا�شًحا ينحاز 
اإىل املقاومة الفل�شطينية �شد االحتلل 
ون�شاله  الفل�شطيني  ال�شعب  وي�شاند 
العادل وامل�رسوع من اأجل حتقيق العودة 
والتحرير وممار�شة حق تقرير امل�شري 

يف كل فل�شطني ” بح�شب قولها.
الوطني  املنا�شل  “اأن  كييت�س  وقالت 
بحق  اليوم  ميّثل   ” �شعدات  اأحمد 
�شوته  ويكت�شب  الفل�شطينية  املقاومة 
قوى  من  والدعم  االحرتام  من  املزيد 
التحرر باعتباره اأحد اأبرز رموز احلركة 
ال�شعبية العاملية املناه�شة للإمربيالية 

وال�شهيونية والعن�رسية “.
االأ�شبوع  تنظيم  اأن  كييت�س  واأ�شارت 
الدولية  احلملة   ” مع  بالتعاون  الدويل 
للت�شامن مع �شعدات ورفاقه ” ياأتي يف 
�شياق اإدامة ق�شية االأ�رسى الفل�شطينيني 
بو�شفهم  االأممي  امل�شتوى  على 
اأن  معتربة  احلرية،  اأجل  من  مقاتلون 
اأن �شبب وجودهم يف ال�شجون هو وجود 
 1948 العام  منذ  ال�شهيوين  اال�شتعمار 
وما قبله ومن الطبيعي اأن يكون ن�شالهم 
�شعبهم  لتحرير  االحتلل  هذا  �شد 

واأر�شهم 
وتوؤكد كييت�س على حقيقة اأن ” االأ�رسى 
والن�شاء  الرجال  من  الفل�شطينيني 
واالأطفال وال�شباب والفتيات القا�رسات 
الفل�شطيني،  ال�شعب  فئات  كل  ميثلون 
�شعدات  اأحمد  مثل  الواقع  يف  واأنهم 
وال�رسعية  الفعلية  القيادة  ي�شّكلون 
التي  وال�شورة  الفل�شطيني  للن�شال 
تعك�س جوهر ق�شية ال�شعب الفل�شطيني 
قام  لو  حتى  وطني  حترر  كق�شية 
وعزلهم  بتكبيلهم  ال�شهيوين  االحتلل 
فاإنه  ال�شنوات  ع�رسات  منذ  يفعل  كما 
احلقيقة  هذه  م�شادرة  ي�شتطيع  لن 

اجلوهرية “.
وتقول كييت�س ” يوجد اليوم يف �شجون 
فل�شطينية  وفتاة  امراأة   5٣ االحتلل 
و�شيا�شية  ن�شوية  قيادات  بينهن  اأ�شرية 
مواجهة  يخ�شن  القا�رسات  من  وعدد 
القمع  موؤ�ش�شة  االحتلل.  مع  يومية 
حقوقهن  اأب�شط  ت�شادر  اال�رسائيلية 
ميثلن  ذاته  الوقت  ويف  االإن�شانية، 
وحركة  الفل�شطينية  املراأة  ن�شاالت 
نظام  من  للتحرر  الفل�شطيني  ال�شعب 
اال�شتيطاين  ال�شهيوين  االبارتهاييد 
العن�رسي” .  ودعت كييت�س اإىل تطوير 

ال�شيا�شية  املقاطعة  اأ�شكال  كافة 
والثقافية واالقت�شادية واإىل جترمي بيع 
ومعافبة  اال�رسائيلي  للجي�س  ال�شلح 
الداعمة للحتلل  ال�رسكات  وحما�شبة 

وموؤ�ش�شاته.
واحلقوقية  النا�شطة  طالبت  بدورها، 
�شارلوت كييت�س املن�شقة الّدولية ل�شبكة 
والت�شامن  التحرر  حركات  �شامدون 
اإىل  العامل  يف  والتقدم  الي�شار  وقوى 
الت�شامن  اأ�شبوع  يف  الوا�شعة  امل�شاركة 
ال�شعبية  اجلبهة  عام  اأمني  مع  الدويل 
دعم  عن  للتعبري   ” فل�شطني  لتحرير 
�شجون  يف  واالأ�شريات  االأ�رسى  ن�شال 
االحتلل واإعلن موقًفا وا�شًحا ينحاز 
اإىل املقاومة الفل�شطينية �شد االحتلل 
ون�شاله  الفل�شطيني  ال�شعب  وي�شاند 
حتقيق  اأجل  من  وامل�رسوع  العادل 
تقرير  حق  وممار�شة  والتحرير  العودة 

امل�شري يف كل فل�شطني.
وقالت كييت�س “املنا�شل الوطني اأحمد 
املقاومة  بحق  اليوم  ميّثل  �شعدات 
املزيد  �شوته  ويكت�شب  الفل�شطينية 
التحرر  قوى  من  والدعم  االحرتام  من 
احلركة  رموز  اأبرز  اأحد  باعتباره 
ال�شعبية العاملية املناه�شة للإمربيالية 

وال�شهيونية والعن�رسية “.
االأ�شبوع  تنظيم  اأن  كييت�س  واأ�شارت 
الدولية  احلملة  مع   بالتعاون  الدويل 
ياأتي يف  ورفاقه،  �شعدات  مع  للت�شامن 
�شياق اإدامة ق�شية االأ�رسى الفل�شطينيني 
على امل�شتوى االأممي بو�شفهم مقاتلون 

من اأجل احلرية.
واعتربت اأن �شبب وجودهم يف ال�شجون 
منذ  ال�شهيوين  اال�شتعمار  وجود  هو 
الطبيعي  ومن  قبله  وما   1948 العام 
االحتلل  هذا  �شد  ن�شالهم  يكون  اأن 

لتحرير �شعبهم واأر�شهم .
 ” اأن  حقيقة  على  كييت�س  واأكدت 
الرجال  من  الفل�شطينيني  االأ�رسى 
والفتيات  وال�شباب  واالأطفال  والن�شاء 
ال�شعب  فئات  كل  ميثلون  القا�رسات 
مثل  الواقع  يف  واأنهم  الفل�شطيني،  
الفعلية  القيادة  ي�شّكلون  �شعدات  اأحمد 
وال�رسعية للن�شال الفل�شطيني وال�شورة 
ال�شعب  ق�شية  جوهر  تعك�س  التي 
حتى  وطني  حترر  كق�شية  الفل�شطيني 
بتكبيلهم  ال�شهيوين  االحتلل  قام  لو 
وعزلهم كما يفعل منذ ع�رسات ال�شنوات 
فاإنه لن ي�شتطيع م�شادرة هذه احلقيقة 
اجلوهرية “. واأ�شافت النا�شطة: يوجد 
امراأة   5٣ االحتلل  �شجون  يف  اليوم 
قيادات  بينهن  اأ�شرية  فل�شطينية  وفتاة 
القا�رسات  من  وعدد  و�شيا�شية  ن�شوية 
االحتلل.  مع  يومية  مواجهة  يخ�شن 
ت�شادر  اال�رسائيلية  القمع  موؤ�ش�شة 
الوقت  ويف  االإن�شانية،  حقوقهن  اأب�شط 
ذاته ميثلن ن�شاالت املراأة الفل�شطينية 
من  للتحرر  الفل�شطيني  ال�شعب  وحركة 
نظام االبارتهاييد ال�شهيوين اال�شتيطاين 

العن�رسي.
كافة  تطوير  اإىل  كييت�س  ودعت 
والثقافية  ال�شيا�شية  املقاطعة  اأ�شكال 
ال�شلح  بيع  جترمي  واإىل  واالقت�شادية 
جلي�س االحتلل “االإ�رسائيلي” ومعافبة 
الداعمة للحتلل  ال�رسكات  وحما�شبة 

وموؤ�ش�شاته.
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التي  املحرقة  اأن  الوحيدي  واأكد 
�صدور  منذ  فل�صطني  يف  �صبت 
 100 قبل  امل�صوؤوم  بلفور  وعد 
عام مل تنطفيء نريانها التي اأكلت 
والأعمار  اجل�صد  تاأكل  تزال  ول 
اإىل  م�صريا  الفل�صطينية  والأر�ض 
يف  والأطول  الأكرب  احلريق  اأنه 
التاريخ واجلغرافيا والعدوان الذي 
يطال الأخ�رض والياب�ض بال رحمة 
حتت غطاء همجي اأمريكي ظامل 
الدويل  الإن�صاين  ال�صمت  ظل  يف 
القوانني  اأ�صبحت  حيث  املقيت 
اأبرز  من  الإ�رضائيلية  العن�رضية 
 2018 العام  و�صيا�صات  �صعارات 
التي تنادي بها املنتديات واملنابر 
عر�ض  �صاربة  اأمريكية  ال�صهيو 
واملواثيق  بالأعراف  احلائط 
والإن�صانية  الدولية  والإتفاقات 

والأممية .
الناطق  الوحيدي  ن�صاأت  وقال 
والأ�رضى  ال�صهداء  با�صم مفو�صية 
وممثل  فتح  بحركة  واجلرحى 
حركة فتح يف جلنة الأ�رضى للقوى 
الوطنية والإ�صالمية يف قطاع غزة 
من  وتكرارا  مرارا  حذرنا  لقد 
الإ�رضائيلي  الحتالل  دولة  تويل 
لرئا�صة اللجنة القانونية ال�صاد�صة 
الإثنني  يوم  املتحدة يف  الأمم  يف 
لزيادة  اأدى  ما   2016 حزيران   13
التغول والإرهاب الإ�رضائيلي حيث 
ب�صحب  نطالب  نزال  ول  طالبنا 
لالأمم  القانونية  اللجنة  رئا�صة 
الحتالل  اأنياب  بني  من  املتحدة 

قيام  ولقد حذرنا من  الإ�رضائيلي 
الأمم املتحدة يف 14 / 9 / 2014 
الإ�رضائيلي  الحتالل  دولة  ب�صم 
يف  والأمن  ال�صالم  حفظ  لقوات 

العامل .
احلريق  اأن  الوحيدي  واأو�صح 
الحتالل  �صببه  الذي  التاريخي 
ج�صد  ياأكل  يزال  ل  الإ�رضائيلي 
ال�صحية احلقيقية ول يزال يُزهق 
الأرواح بدم بارد مع �صبق الإ�رضار 
الفل�صطينية  املواطنة  طال  حيث 
جميل  ريا�ض  اإ�رضاء  املقد�صية 
مواليد  من  وهي  اجلعابي�ض 
منطقة جبل املكرب يف 22 / 7 / 
1984 – �صكان جبل املكرب – ولها 
وقد  املعت�صم  ا�صمه  وحيد  طفل 
عن  ناجت  ب�صيارتها  حريق  �صب 
وهي  كهربائي  وما�ض  فني  خلل 
الزعيم  ال�صيارة قرب حاجز  تقود 
مبدينة  الإ�رضائيلي  الع�صكري 
اأكتوبر   11 يف  املحتلة  القد�ض 
اأكرث من 65  النريان  2015 وطالت 
اأ�صابع  وفقدت  ج�صدها  من   %
اليدين وتعاين من الإهمال الطبي 
املتوا�صل  املتعمد  الإ�رضائيلي 
قوات  يد  على  اعتقالها  منذ 
الحتالل الإ�رضائيلي يف 11 اأكتوبر 
الأدنى  احلد  تقدمي  دون   2015
اأخ�رض  ب�صوء  وذلك  العالج  من 
الإ�رضائيلية  احلكومة  رئي�ض  من 
احلرب  وزير  وليربمان  نتانياهو 
اأ�صدرت  وقد  اآنذاك  الإ�رضائيلي 
الإ�رضائيلية  العن�رضية  املحاكم 
بحقها حكما ظاملا بال�صجن ملدة 

ابنها  زيارة  من  وُحِرمت  عاما   11
الوحيد حتت حجة ال�رضوع بتنفيذ 

عملية فدائية .
الناطق  الوحيدي  ن�صاأت  واأ�صاف 
والأ�رضى  ال�صهداء  با�صم مفو�صية 
وممثل  فتح  بحركة  واجلرحى 
حركة فتح يف جلنة الأ�رضى للقوى 
الوطنية والإ�صالمية يف قطاع غزة 
اجلعابي�ض  اإ�رضاء  الأ�صرية  اأن 
من  املهربة  ر�صالتها  يف  قالت 
النظر  تخاف  باتت  اأنها  ال�صجن 
يف املراآة وباتت تخاف من العتمة 
ول رفيق ول اأني�ض لها �صوى الآلم 
ج�صدها  من  وتاأكل  ت�صتعل  التي 
يف  احلريق  ا�صتعال  منذ  وروحها 
باآلم �صديدة  ت�صعر  �صيارتها وهي 
كلما تعر�صت للهواء اأو حني تغ�صل 
عينيها باملاء واأن اأ�صنانها تك�رضت 
الطبي  والإهمال  احلريق  بفعل 
�صجون  يف  املتعمد  الإ�رضائيلي 
ت�صعر  واأنها  الإ�رضائيلي  الحتالل 
حتدث  كلما  والإحراج  بالإهانة 

معها اأحد .
وت�صاءلت اإ�رضاء يف ر�صالتها : ) هل 
املعت�صم  الوحيد  ولدها  �صي�صعر 

باخلوف عندما يراها ( ...
الناطق  الوحيدي  ن�صاأت  وكتب 
با�صم مفو�صية ال�صهداء والأ�رضى 
وممثل  فتح  بحركة  واجلرحى 
حركة فتح يف جلنة الأ�رضى للقوى 
الوطنية والإ�صالمية يف قطاع غزة 
التاريخ  لهذا احلريق يف  اآن  اأما   :
بانت�صار  ينطفيء  اأن  واجلغرافيا 
ال�صجن  لغة  على  الإن�صان  حقوق 

والقتل والقوانني العن�رضية ال�صهيو 
الأ�صرية  اأن  على  م�صددا  اأمريكية 
الأ�صريات  وكل  اجلعابي�ض  اإ�رضاء 
ي�صتحقون  الفل�صطينيني  والأ�رضى 
اأن يقف الكل الفل�صطيني والعربي 
جادة  وقفة  والإن�صاين  والدويل 
املو�صمية  عن  بعيدا  وم�صوؤولة 
اإبرازهم  يف  التقليدي  والعمل 
ومنا�صلني  حقيقيني  ك�صحايا 
والكرامة  احلرية  اأجل  من 
والإرهاب  احلرب  جرائم  وف�صح 
احلمالت  واإطالق  الإ�رضائيلية 
الوطنية والعربية والدولية لتجوب 
واملنابر  املحافل  كل  اأ�صمائهم 

الدولة  قيام  عن  وتعلن  العاملية 
القد�ض  وعا�صمتها  الفل�صطينية 

العربية بني ر�صا�صتني .
للخروج  املتحدة  الأمم  وطالب 
اإىل  القلق  عن  التعبري  دائرة  من 
اإنقاذ  يف  اجلاد  العمل  ف�صاء 
قب�صة  من  الفل�صطينيني  الأ�رضى 
املوت التي حتا�رضهم يف �صجون 
وعدم  الإ�رضائيلي  الحتالل 
امل�ض باملركز القانوين والإن�صاين 
ال�صحية  م�صاواة  وعدم  لالأ�رضى 

باجلالد . 
الناطق  الوحيدي  ن�صاأت  ودعا 
با�صم مفو�صية ال�صهداء والأ�رضى 

وممثل  فتح  بحركة  واجلرحى 
حركة فتح يف جلنة الأ�رضى للقوى 
قطاع  يف  والإ�صالمية  الوطنية 
غزة لأن يكون العام 2019 هو عام 
الفل�صطينية  اجلهود  كل  لتكري�ض 
حرية  اأجل  من  والدولية  والعربية 
اأن  موؤكدا  والأ�صريات  الأ�رضى 
الآذان  �صوت  فوق  يعلو  �صوت  ل 
اهلل  اأكرب  باهلل  عاليا  ي�صدح  وهو 
تُقرع  الكنائ�ض  اأجرا�ض  واأن  اأكرب 
وراأ�ض  اجلديد  العام  مظلة  حتت 
الثنايا  ويف  امليالد  واأعياد  ال�صنة 
حكاية الأ�صرية اإ�رضاء التي ولدت 

يف رحاب اأر�ض الإ�رضاء .

كتب ن�ساأت الوحيدي الناطق با�سم مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى بحركة فتح وممثل حركة فتح يف جلنة الأ�سرى للقوى الوطنية والإ�سلمية يف قطاع غزة موجها التهاين للأ�سرى 
الفل�سطينيني والعرب يف �سجون الحتلل الإ�سرائيلي وللجرحى واأهايل الأ�سرى وال�سهداء ولعموم ال�سعب العربي الفل�سطيني يف كافة اأماكن تواجده يف فل�سطني وال�ستات ويف املنايف واللجوء 

ولكافة الطوائف امل�سيحية مبنا�سبة العام اجلديد واأعياد امليلد وراأ�س ال�سنة والذكرى ال�سنوية 54 لنطلقة حركة فتح والثورة الفل�سطينية يف اأول يناير 1965 .

�سوت الآذان واأجرا�س الكنائ�س وحكاية اإ�سراء 

حول تعذيب الأ�سرى عرب الربد
الأ�سري :�سادي ال�سرفا

وعطاء  خري  من  يحمله  مبا  ال�صتاء  جاء 
ب�صكل  ومزارعيه  عام  ب�صكل  اأمتنا  على 
اإىل  حتّولت  النعمة  هذه  لكن  خا�ض، 
اعتقالهم  يتم  الذين  الأ�رضى  عن  نقمة 
و�صائل  اأب�صع  فاأحد  الأوقات،  هذه 
التعذيب الذي ي�صتخدمها جهاز ال�صاباك 
الإجرامي هو �صالح الربد بحق املعتقلني 
امل�صكوبية  حتقيق”  معتقلي  يف  خا�صة 

وبيت حتكفا” �صيئا ال�صيت وال�صمعة.
التي  الدرا�صة  نتائج  اإىل  هنا  واأ�صري 
اأعدتها اللجنة الإعالمية التابعة ملنظمة 
اجلبهة ال�صعبية يف �صجون الحتالل حيث 
خالل  اجلدد  الأ�رضى  جتارب  توثيق  مت 
الفرتة الأخرية، وقد اأكدت �صهادات اأكرث 
من 90% من الأ�رضى اأن من اأق�صى و�صائل 
التعذيب التي تعر�ض لها كانت ا�صتخدام 

ممنهجة  تعذيب  وو�صيلة  ك�صالح  الربد 
بهدف اإجبار املعتقلني على العرتاف.

وقد اأعادت اإىل ذهني هذه الدرا�صة التي 
اأجراها �صفوة من اأ�رضى اجلبهة ال�صعبية 
�صورة  ال�صجون  كافة  على  املوزعني 
ال�صهيد الرفيق القائد م�صطفى العكاوي 
ا�صت�صهد  والذي  املحتلة  القد�ض  من 
وخا�صة  للتعذيب  كنتاج   1992 �صباط  يف 
ال�صبح يف الربد القار�ض ل�صاعات طويلة.

من  �صل�صلة  عرب  تبداأ  الربد  ومعاناة 
تعد  والتي  بعناية  املدرو�صة  املراحل 
املمنهجة  التعذيب  اأ�صاليب  اأخطر  من 
واجل�صدي،  النف�صي  التعذيب  مبقيا�ض 

ونورد هذه املراحل على النحو التايل:

املرحلة الأوىل:

تبداأ هذه املرحلة باقتياد املعتقلني اإىل 

مع�صكرات اجلي�ض املختلفة مثل مع�صكر 
وغريها،  اجللمة  اأو  نابل�ض  يف  حوارة 
وهناك يرتكون ل�صاعات طويلة مقيدين 
كما  والربد،  املطر  حتت  العراء  يف 
واإهانة  اعتداءات  حالت  عدة  �ُصجلت 
هذه  داخل  الأ�رضى  �صد  جنود  من 

املعتقالت.

املرحلة الثانية:

يدخل  حيث  الثانية  املرحلة  تاأتي  ثم 
يتم  وهناك  التحقيق  مراكز  الأ�صري 
بحجة  مالب�صه  كامل  خلع  على  اإجباره 
مبالب�ض  ا�صتبدالها  ويتم  التفتي�ض 
عن  عبارة  وهي  البنية  “ال�صابا�ض” 
نفعاً  اأي  يجديان  ل  وقمي�ض  بنطلون 
بالربد، ول يقي اجل�صد من الربودة التي 

تنخر يف العظم.

املرحلة الثالثة:

التحقيق  خالل  املرحلة  هذه  وتكون 
اإىل  ويداه  باأرجله  الأ�صري  يقيد  حيث 
�صغري  خ�صبي  كر�صي  على  اخللف 
ذات  على  لأيام  وعادة  طويلة  ل�صاعات 
املكيفات طوال  ت�صغيل  ويتم  الكر�صي، 
التحقيق  من  القا�صية  الفرتة  هذه 
ل  مبعاناة  يت�صبب  مما  وال�صتجواب 

ميكن و�صفها.

املرحلة الرابعة:

اأما هذه املرحلة فهي زنازين التحقيق 
حيث يعود الأ�صري املنهك من التحقيق 
�صويعات  متمنياً  الزنزانة  اإىل  امل�صتمر 
جولة  قبل  والنوم  الراحة  من  ق�صرية 

النوم  م�صتحيل  لكن  جديدة،  حتقيق 
هذه  داخل  املكيفات  ت�صغيل  ب�صبب 
اجلو  حيث  ال�صتاء  ف�صل  ويف  الزنازين 
يتم  الأحوال  اأح�صن  ويف  اأ�صاًل،  بارد 
بالكاد  خفيفة  بطانية  الأ�صري  اإعطاء 
ت�صلح، وعادة تكون و�صخة ورطبة مما 

ي�صعب ا�صتخدامها.
لي�صت  التعذيب  من  الو�صائل  هذه  اإن 
اأجهزة  ا�صتخدمت  فلطاملا  باجلديدة، 
التحقيق  اأ�صاليب  ال�صهيونية  ال�صاباك 
القانون  عن  واخلارجة  الإن�صانية  غري 
غري  الأمر  لكن  والإن�صاين،  الدويل 
املوؤ�ص�صات  اإهمال  هو  الأخالقي 
خا�صة  الظاهرة  لهذه  احلقوقية 
التي  الدويل  الأحمر  ال�صليب  موؤ�ص�صة 
املع�صلة،  هذه  لعالج  �صاكناً  حترك  ل 
الذين  املحامني  جتاهل  عن  ناهيك 
يزورون الأ�رضى داخل هذه املعتقالت 
اأحد  اأي  جند  ل  حيث  الظاهرة  لهذه 

منهم يقدم ال�صكاوي اأو الحتجاج حول 
هذه الق�صية اخلطرية.

من  يعانون  الأ�رضى  من  كبري  جزء  اإن 
واآلم  الروماتيزم  مثل  مزمنة  اأمرا�ض 
املزمنة  واملعدة  والظهر  املفا�صل 
ذلك  وكل  الكلى،  واأمرا�ض  والبوا�صري 
كاإحدى  القار�ض  الربد  ا�صتخدام  نتاج 
و�صائل التعذيب لإجبار املنا�صلني على 

العرتاف وتقدمي ال�صهادات
رغم هذه الأ�صاليب القا�صية فاإن ن�صبة 
ال�صمود يف التحقيق بداأت ترتفع حيث 
ن�صاأت لدى �صعبنا ثقافة ووعي بالتحقيق 
اأن تعمد  و�صبل مواجهته، لذا ل غرابة 
تكثيف  اإىل  ال�صهيونية  الأمن  اأجهزة 
حالت  على  للرد  الإدارية  العتقالت 

ال�صمود امل�رضفة واملت�صاعدة.
قيادات  اأبرز  من  يعترب  مقد�صي  اأ�صري 
وقيادات  الأ�صرية،  الوطنية  احلركة 

اجلبهة ال�صعبية يف �صجون الحتالل.
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عي�شة ق.

�إثارة  �ملبار�ة  ت�شهد  و�شوف 
�مل�شتطيل  على  كبريين  وت�شويق 
فريقني  بني  جتمع  و�لتي  �خل�رض 
�ملحرتفة  �لر�بطة  يف  ين�شطان 
ير�شح  �لذي  �لأمر  وهو  �لأوىل، 
�إق�شاء فريق �آخر من دوري �لكبار 
غمار  يف  �ملناف�شة  مو��شلة  من 
يجد  �ملقابل،  �لكاأ�س، يف  �ل�شيدة 
فريقني من دوري �لكبار نف�شيهما 
�أمام �لتنقل خارج �لقو�عد خلو�س 
بكل  �لأمر  ويتعلق  �لكاأ�س  مقابلة 

و�شباب  د�ي  ح�شني  ن�رض  من 
�لأول  يالقي  حيث  ق�شنطينة، 
�لنا�شط  خن�شلة  �إحتاد  �مل�شيف 
�لعودة  �أجل  من  �لهو�ة  دوري  يف 
�شفريتها  من  �لتاأهل  ببطاقة 
�ليجابية  �لنتائج  �شل�شلة  وتو��شل 
�ملناف�شة  يف  �لتاأهل  عقب 

�لقارية.
بينما يجد �شباب ق�شنطينة نف�شه 
�أجل  من  �لبويرة  �إىل  �شفرية  �أمام 
�لنا�شط  �لأخ�رضية  �حتاد  مالقاة 
�أن  ورغم  �لهاوي،  �لدوري  يف 
�ملقابلة لن تكون �شهلة على ملعب 

يعول  �ل�شيا�شي  �أن  �إل  �مل�شيف 
و�للعب  �ملغامرة  مو��شلة  على 
مناف�شة  يف  �لأوىل  �لأدو�ر  على 

�ل�شيدة �لكاأ�س.

برنامج املباريات

�شباب   / �لأخ�رضية  �حتاد 
ق�شنطينة

�حتاد خن�شلة / ن�رض ح�شني د�ي
�للقاء�ن ينطلقان على 14:00

بلعبا�س  �حتاد   / �لعا�شمة  �حتاد 
�بتد�ء من 17:00

قمة الث�أر يف بولوغني الن�سرية وال�سي��سي لتف�دي املف�ج�أةالدور ال�شاد�س ع�شر لكاأ�س اجلمهورية
تتوا�شل مباريات الدور ال�شاد�س ع�شر من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية بخو�س ثالث مباريات 

مربجمة اليوم والتي تتقدمها القمة املربجمة على ملعب عمر حمادي ببولوغني يف بولوغني 
وجتمع فريقي احتاد العا�شمة واحتاد بلعبا�س، والتي �شوف يدخلها النادي العا�شمي ب�شعار 

الثاأر من املناف�س الذي �شبق اأن اأق�شاه من مناف�شة ال�شيدة الكاأ�س خالل املو�شمني املن�شرمني، 
اأين ميلك الفر�شة من اأجل الإطاحة بت�شكيلة »املكرة« وموا�شلة املغامرة عرب اقتطاع تاأ�شرية 

بلوغ الدور ثمن النهائي.

البطولة الوطنية 
للجيدو اآمال

�سيطرة ب�ب� 
ح�سن لدى 

الإن�ث واأوملبي 
الب�هية عند 

الذكور
�لثاين  �ليوم  مناف�شات  عرفت 
�شنف  للجيدو  �لوطنية   للبطولة 
�أم�س  �أول  جرت  �لتي  �لآمال 
نادي  �شيطرة م�شارعات  ببئرتوتة 
�لالئي  �لإناث  لدى  ح�شن  بابا 
تاألق   بينما  �ألقاب  ثالث  ح�شدن 
عند  �لباهية  لأوملبي  نظر�وؤهم 
ح�شن  بابا  نادي  وح�شد  �لذكور، 
بو��شطة  ذهبية  ميد�ليات  ثالث 
كغ   48 من  �أقل  لهو�وي  بن  ر�نية 
كغ   52 �أقل من  نايت عمار  ور�نية 
كغ   57 من  �أقل  بخرية  وخديجة 
ف�شية  ميد�ليتني  �إىل  بالإ�شافة 
�لذكور،  �شنف  ففي  وبرونزية. 
�لثاين  �ليوم  مناف�شات  عرفت 
تتويج م�شارعي �لباهية بلقبني عن  
كغ   60 من  �أقل  �أمني طهرة  طريق 
ويو�شف فرج �أقل من 66 كغ، فيما 
عاد �للقب �لثالث مل�شارع جمعية 
�أقل  عزوق  بن  �أغيال�س  �حلر��س 

من 73 كغ.
�لتي  �لأول  �ليوم  مناف�شات  �أما 
فقد  �ملن�رضم  �جلمعة  جرت 
ر�بطة   �أندية  �شيطرة  �شجلت 
�لتي ح�شلت على خم�شة  �جلز�ئر 
كانت  �لتي  �لثمانية  �لألقاب  من 
توج  �لذكور  لدى  �ملناف�شة.  حمل 
من حممد  كل  �لذهبية  بامليد�لية 
قروجي من �حتاد �جلز�ئر �أقل من 
81  كغ و�أ�شامة متري من طا�شيلي 
عبي  و  كغ   91 من  �أقل  وهر�ن 
�أقل  �حلر��س  جمعية  من  بلعربي 
من 100 كغ وه�شام ح�شاد من نادي 
وهر�ن �أكرث من 100 كلغ، �أما �ألقاب 
ن�شيب  من  فكانت  �لإناث  �شنف 
كنزة نايت عمار من �لأمن �لوطني 
و كرمية ك�شوط من  كلغ(،    63 -(
و  كلغ(   70  -( �آيت م�شباح  جمعية 
�شندر� �شحنون من �لأمن  �لوطني 
�أقل من 78 كغ ومروى معمري من 
�ملجمع �لبرتويل �أكرث من 75 كغ(.

�لوطنية  �لفرق  مدير  وعرب 
للجيدو  �جلز�ئرية  بالحتادية 
لنجاح  �رتياحه  عن  �أمالو  نبيل 
ل�شنف  �لوطنية  �لبطولة  هذه 
�أ�شبوع  و�لتي برجمت قبل  �لآمال، 
�لأكابر  �شنف  بطولة  تنظيم  من  
ح�شان،  حر�شة  بقاعة  �ملقررة 
عامة،  ب�شفة   « �أمالو:  وقال 
خمتلف  م�شارعي  �شيطرة  �شجلنا 
�شعد  و�لذين  �لوطنية  �ملنتخبات 
كما  �لتتويج،  من�شة  على  �أغلبهم 
م�شارعي  بروز  �أي�شا  �شجلنا 
بعدة  فازو�  �لذين  وهر�ن  ر�بطة 
نف�س  و�أ�شاف  وطنية«،  �ألقاب 
�ملناف�شة،  قائال:« هذه  �ملتحدث 
�لوطنية   للبطولة  حت�شري�  تعترب 
�ملقبل،  �لأ�شبوع  �ملقررة  لالأكابر 
بالن�شبة للم�شارعني �مل�شجلني يف 

مناف�شات  �لأكابر«.
وكالت

بطولة اجلزائر للفوفيتنام

م�س�رعو رابطة بتيزي وزو يب�سطون ال�سيطرة

�لفوفيتنام  ر�بطة  م�شارعو  متكن 
�ل�شيطرة  �إحكام  من   وزو  لتيزي 
�جلز�ئر  بطولة  مناف�شات  على 
�لتي  �لأكابر  لفئة  للفوفيتنام 
بالقاعة  �أم�س  �أول  م�شاء  �ختتمت 
طويل  علي  �لريا�شات  متعددة 
بالطارفـ، و�شو�ء تعلق �لأمر بالدور 
ن�شف �لنهائي �أو �لنهائي لدى �شنف 
�شنف  لدى  �أقل  بدرجة  و  �لإناث 
ر�بطة  ريا�شيو  تاألق  فقد  �لذكور 
�ل�شيطرة على  و�أح�شنو�  وزو  تيزي 
�لأ�شناف  خمتلف  يف  �ملناف�شات 
�أقل  �لتي ت�شمنتها �ملناف�شات)من 
من 48 كغ �إىل  �أكرث من 75  كغ لدى 
�لإناث و�أقل من 55 كغ �إىل �أكرث من 
وتاألقت  �لرجال،  فئة  لدى  كغ   90
�ملناف�شات  بد�ية  منذ  �ل�شيد�ت 
و  متتالية  �أيام  ثالثة  د�مت  �لتي 
باقي  على  �شهولة  بكل  �شيطرن  
 18 ميثلن  �للو�تي  �لريا�شيات 

مالحظة   متت  وقد  ولئية  ر�بطة 
�لرجال،  �شنف  لدى  �ل�شيء  نف�س 
ومل يتمكن ممثلو ر�بطتي �جلز�ئر 
�إحر�ز  من  بومرد��س  و  �لعا�شمة 
لالأو�ئل  بالن�شبة  �ألقاب   4 �شوى 
و�ثنني بالن�شبة لبومرد��س.  ومتيز 
حفل �ختتام هذه �لبطولة �لوطنية 
و�لكوؤو�س  �مليد�ليات  بت�شليم 
�شهاد�ت  على  عالوة  للفائزين  
و  �لريا�شيني  باقي  على  �مل�شاركة 
هو �حلفل �لذي �شارك فيه ممثلون 
عن �لحتادية �جلز�ئرية للريا�شات 
م�شوؤويل  �إىل،  �إ�شافة  �لقتالية 
�لريا�شة  و  �ل�شباب  مديرية  
لل�شيد  �لطارف.و��شتناد�  بولية  
جمال �شقويف ممثل هيئة �لتدريب 
�لطبعة  هذه  مكنت  فقد  �لوطنية 
�ختبار  من  �لريا�شيني  �جلديدة 
مهار�تهم يف هذ� �لتخ�ش�س �لذي 
يتطلب حت�شري� مكثفا، مذكر� باأن 

�أجل  هذ� �ملوعد كان حا�شما من 
�شيمثلون  �لذين  �لريا�شيني  �نتقاء 
�لعامل  بطولة   خالل  �جلز�ئر 
يف  �ملزمعة  للفوفيتنام  �ملقبلة 
عملية  و�شتتم  برو�شيا،   2019 ماي 
�لنتقاء من �شمن �لريا�شيني �لذين 
�إطار  هذ�  �لنهائي يف  بلغو� �لدور 
�ل�شتحقاق �لهام و هم ع�رضون من 
به  �أفاد  ما  ح�شب  فتيات   8 بينهم 
�لريا�شي �ل�شابق  �ملدرب و�حلكم 

�لوطني.
ومن جهته �أكد رئي�س �للجنة �لفنية 
�لوطنية للفوفيتنام �لطاهر حجوج 
�لذي يحوز على �أغلى درجات هذ� 
على   »3 د�نغ  »ترو�نغ  �لخت�شا�س 
�أهمية هذ� �لنوع من �ملو�عيد من 
�أجل �كت�شاف �ملو�هب �ل�شابة �لتي 
باإمكانها �لدفاع عن �لألو�ن �لوطنية 

خالل  �ل�شتحقاقات �ملقبلة.
وكالت 

بينما احرتم املنطق لدى �شباب بلوزداد احتاد 
احلرا�س وجنم مقرة

املوب �س�د�س فرق النخبة يق�سى 
من ال�سيدة الك�أ�س

مباريات  ثالث  �أم�س  �أول  جرت 
حل�شاب �لدور 1/16 لكاأ�س �جلز�ئر 
�إق�شاء �شاد�س فريق  و�لتي عرفت 
و  �لأوىل  �ملحرتفة  �لر�بطة  من 
�لتي  بجاية  مبولودية  �لأمر  يتعلق 
بينما  �أمام �حتاد �حلر��س،  تعرثت 
ل�شالح  �لأخريان  �ملبار�تان  �نتهت 
فبعد  بلوزد�د،  �شباب  و  جنم مقرة 
�أندية �شبيبة �لقبائل، �أوملبي �ملدية، 
و  �ل�شاورة  �شبيبة  و  تاجنانت  دفاع 
جمعية عني مليلة، جاء �لدور على 
�لهدف  تلقت  �لتي  بجاية  مولودية 
�لقاتل يف �ل�شوط �لثاين من �لوقت 
�لقائد   �ملد�فع  بو��شطة  �لإ�شايف 
�لذي   �لوقت  يف  �لرحمن   عبد  بن 
كان فيه �لفريقان يتجهان مبا�رضة 
ل�شل�شلة  �ل�رضبات �لرتجيحية، هذ� 
�لتاأهل ينع�س �آمال �حتاد �حلر��س 
�يل  �ل�شقوط  من  �لإنقاذ  مهمة  يف 
متو�جد  �أنه  طاملا  �لهو�ة،  بطولة 

�نطالق  قبل  �خلطر  منطقة  يف 
�لر�بطة  بطولة  من  �لإياب  مرحلة 
�ملقبل.  �لأ�شبوع  �ملقررة  �لثانية 
من  بلوزد�د  �شباب  جنا  جهته  من 
له  ح�رضها  �لتي  �لإق�شاء  مق�شلة 
�شباب باتنة مبيد�ن �شفوحي، وجاء 
�شفيان  بو��شطة  �خلال�س  هدف 
بعد  �لفريق  �إىل  �لذي عاد  بو�شار  
�ملو�شم �جلاري  بد�ية  �لتحاقه يف 
باتنة  �شباب  �أما  وهر�ن،  مبولودية 
�شوف  �لهو�ة  ق�شم  يف  �ملتو�جد 
�ملتمثل  �لرئي�شي  لهدفه  يتفرغ 
�لر�بطة �ملحرتفة  �إىل  �ل�شعود  يف 
جنم  �لثالث  �ملتاأهل  �أما  �لثانية. 
مقرة �ملتاألق يف �لبطولة �ملحرتفة 
نظيفة  بثالثية  فاز  و�لذي  �لثانية، 
على ميد�ن �حتاد �لرم�شي ليو��شل 
�ل�شيدة  مناف�شة  بثبات يف  م�شو�ره 

�لكاأ�س. 
ق.ر.

املدرب يو�سف بوزيدي
بوزيدي  يو�شف  �ملدرب  يو��شل 
فريقه  مع  �لتدريبات  مقاطعة 
�حتاد بلعبا�س، حيث ج�شد �ملعني 
�لفنية  �لعار�شة  وغادر  تهديد�ته 
له  �شبق  بعدما  »�ملكرة«  لت�شكيلة 
�لتاأكيد �نه �شوف يرحل عن �لنادي 
�لت�شكيلة  �لالعبون  غادر  حال  يف 
وحدث نزيف يف �لنادي بعدما �أكد 
�لت�شكيلة  تدعيم  �إىل  حاجته  عدم 
��شرتط  حني  يف  جدد،  بالعبني 
�لفريق  عن  لعب  �أي  رحيل  عدم 
�حلالية،  بالرتكيبة  و�لحتفاظ 
�أجل  من  �لإد�رة  حماولت  ورغم 
بالرحيل  قر�ره  عن  بوزيدي  ثني 
و�لعودة جمدد� �إىل قيادة �لعار�شة 
مقابلة  يف  عنها  غاب  �لتي  �لفنية 
مولودية  �أمام  �جلمهورية  كاأ�س 
�رض�شال �إل �أن �لأمر مل يجد نفعا 
قر�ره  يف  �ملعني  �إ�رض�ر  ظل  يف 
بعد  خا�شة  جمدد�،  �لعودة  بعدم 
تاأكد مغادرة �لالعب زو�ري �لذي 
�لنادي على  �نت�رض يف ق�شيته مع 
و�أخذ  �ملنازعات  جلنة  م�شتوى 
عن  تنازل  بعدما  �لت�رضيح  وثائق 
من  �ملالية  م�شتحقاته  من  جزء 

�لذي  �لنزيف  وهو  �لرحيل  �أجل 
�شوف ميتد �إىل لعبني �آخرين.

جماهري  �جتمعت  �ملقابل،  يف 
�أين  بينها  فيما  بلعبا�س  �إحتاد 
�ملدرب  يف  �لثقة  بو�شع  طالبت 
�أجل  من  جياليل  زوبا  �مل�شاعد 
�إنهاء �ملو�شم على ر�أ�س �لعار�شة 
على  �لإ�رض�ر  ورف�شو�  �لفنية 
�لت�شول للمدرب بوزيديد من �جل 
طالبو�  حيث  �لفريق،  غلى  �لعودة 
�لفر�شة  منح  �أجل  من  �لإد�رة 
فيما  �لفريق  لت�شيري  �لفريق  لبن 
من  �حلايل،  �ملو�شم  من  تبقى 
�لت�شيب  يتو��شل  �خرى،  جهة 
�لغيابات  بعد  �لت�شكيلة  �أو�شاط 
ح�شة  عن  �لالعبون  �شجلها  �لتي 
م�شاء  جرت  �لتي  �ل�شتئناف 
غياب  �شجلت  و�لتي  �أم�س  �أول 
�ملدرب بوزيدي غلى جانب عدم 
ويتعلق  �لالعبني  من  عدد  ح�شور 
بن  �شوقار،  ثابتي،  من  بكل  �لأمر 
قبلي،  لعباين،  فرقان،  �آيت  عياد، 
لعمارة  لقرع،  عا�شور،  م�شمودي، 

و�حلار�شان غول وخ�شايرية.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

وب�سم بوجن�ح ا�سمه ب�أحرف من 
الئحة  يت�سدر  الذي  وهو  ذهب 
الدوري�ت  يف  الهدافني  اف�سل 
جمموع  �سجل  بعدم�  الع�ملية 
اجل�ري  الع�م  طيلة  هدف�   59
الع�مل  اأف�سل جنوم  متفوق على 
امل�ستديرة على غرار  الكرة  يف 
بر�سلونة  وجنم  االأرجنتيني 
اال�سب�ين ليونيل مي�سي الذي وقع 
وكري�ستي�نو  هدف�   51 جمموع 
هدف�،   49 �سجل  الذي  رون�لدو 
يف  املحرتف  الالعب  اأن  ورغم 

التتويج  ف�سل يف  القطري  ال�سد 
خ�رجي  اأو  حملي  لقب  ب�أي 
اأ�سبح  اأنه  اإال  الف�رط  املو�سم 
حمل االهتم�م لدى املتتبعني يف 
الع�مل وهو الذي جدد العقد مع 

ن�ديه اإىل الع�م 2024.
ري��ض حمرز  بداأ  املق�بل،   يف 
املو�سم الكروي احل�يل بطريقة 
مث�لية مع ن�ديه اجلديد م�ن�س�سرت 
�سيتي االجنليزي الذي انتقل اإليه 
يف ال�س�ئفة امل��سية ق�دم� من 
لي�سرت �سيتي، اإال اأنه فقد مك�نته 
للمدرب  االأ�س��سية  الت�سكيلة  يف 
بيب غوارديوال خالل املب�ري�ت 

ي�سرتجعه�  اأن  قبل  االأخرية 
جمع  الذي  اللق�ء  يف  اأم�ض 
االجنليزي  الدوري  لقب  ح�مل 
ببورمنوث  ال�س�بق  املو�سم 
اللق�ءات  يف  الت�ألق  انتظ�ر  يف 
املدرب  ثقة  وا�ستع�دة  املقبلة 
ي�سجل  جهته،  من  الكت�لوين. 
عط�ل  يو�سف  ال�س�ب  الالعب 
ن�ديه  رفقة  مو�سم مميزة  بداية 
ني�ض الفرن�سي وهو الذي اأ�سبح 
املتتبعني  لدى  احلديث  حمل 
واأنه  خ��سة  »الليغ1«،  ملب�ري�ت 
�س�ر ركيزة اأ�س��سية يف ح�س�ب�ت 
املتوج  فيريا  ب�تريك  مدربه 

بك�أ�ض الع�مل 1998 وك��ض اأوروب� 
املنتخب  رفقة   2002 لالأمم 
قوية  كم� �سجل عودة  الفرن�سي 
الوطنية  الت�سكيلة  �سفوف  غلى 
مب�راة  اأول  يف  اأ�س��سي�  ولعب 
الوطني  الن�خب  قي�دة  حتت 
ج�نب  واإىل  بلم��سي.  جم�ل 
يتن�ف�ض  اجلزائري  الثالثي 
مهدي  املغ�ربة  من  كل  اأي�س� 
بن عطية، حكيم زي��ض واأ�رشف 
العبني  ثالثة  ج�نب  اإىل  حكيم، 
من تون�ض ويتعلق االأمر بكل من 
اخلزري  وهبي  البدري،  اأني�ض 

ونعيم �سيليتي.

من تنظيم جملة فران�س فوتبول

حمرز عطال وبوجناح يتناف�ضون على لقب �أف�ضل العب مغاربي
يتناف�س ثالثة العبني جزائريني حول جائرزة اف�شل العب مغاربي للعام 2018 والتي تنظمها جملة »فران�س فوتبول« 

الفرن�شية، ويتعلق االأمر بكل من بغداد بوجناح، ريا�س حمرز ويو�شف عطال الذين تاألقوا ب�شكل الفت خالل العام 
الذي يقارب على توديعنا وقدموا م�شتويات طيبة على مدار االأ�شهر املن�شرمة من العام اجلاري، اإىل جانب اأن الثالثي 

كانت له امل�شاهمة يف التاأهل الذي �شجله املنتخب الوطني اإىل نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة ال�شائفة املقبل وذلك 
قبل جوزلة واحدة على نهاية الت�شفيات.

قيمة غوالم يف �ضوق 
 �النتقاالت ترتفع 

�إىل 42 مليون �أورو

ك�شف اأ�شباب ف�شل جتربته االحرتافية 
بلوهافر واأعلن ت�شجيعه احتاد العا�شمة

مزياين: رف�ضت عر�ضي �ملولودية 
و�لكناري من �جل �للعب يف �لرتجي

الالعبني  اأعم�ل  وكيل  ك�سف 
ال�سهري خورخي مينديز اأن قيمة 
فوزي  اجلزائري  الدويل  الالعب 
يف  كبري  ب�سكل  ارتفعت  غوالم 
اإىل  التحويالت منذ عودته  �سوق 
املن�ف�سة جمددا عقب غي�به عن 
االإ�س�بة  بعد  ع�م  املي�دين ملدة 
على  له�  تعر�ض  التي  اخلطرية 
اإجراء  اإىل  ا�سطرته  الركبة 
اجل  من  جراحيتني  عمليتني 
ملداعبة  والعودة  جمددا  التع�يف 
ت�رشيح  يف  مينديز  وق�ل  الكرة، 
اال�سب�نية  »اآ�ض«  جريدة  مع 
االأ�سهر  خالل  ابتعد  غوالم  اأن 
ب�سبب  املن�ف�سة  عن  امل��سية 

التي  القوية  العودة  لكن  اإ�س�بته 
ي�سجله� مع ن�ديه ن�بويل االيط�يل 
ترتفع  ال�سوق  يف  قيمته  جعلت 
ميلك  وانه  خ��سة  كبري،  ب�سكل 
مو�سح�  ب�س�أنه  عرو�ض  عدة 
يف  كثرية  مف�ج�آت  �ستكون  انه 
اخل�سو�ض،  بهذا  امل�ستقبل 
غوالم  اأن  اعترب  واأنه  خ��سة 
يف  الع�مل  يف  االأف�سل  بني  من 
م�سيف�  االأي�رش،  الظهري  من�سب 
التحويالت  �سوق  يدخل  لن  انه 
ايتي�ن  �س�نت  ن�دي  خريج  ب�س�أن 
الفرن�سي بقيمة تقل عن مبلغ 42 

مليون اأورو.
ع.ق.

اأن  ك�سف الالعب الطيب مزي�ين 
اختي�ره خو�ض جتربة رفقة ن�ديه 
ج�ء  التون�سي  الرتجي  احل�يل 
دون تفكري وبقرار مب��رش بعدم� 
عن  ب�رادو  ن�ديه  اإدارة  اأبلغته 
من  به�  الرتجي  م�سريي  ات�س�ل 
اجل التع�قد معه خالل املرك�تو 
يف  ك�سف  اأين  احل�يل،  ال�ستوي 
 »24 »فوت  موقع  مع  ت�رشيح�ت 
التون�سي اأن ب�رادو تلقت عر�سني 
اأجل  من  الوطنية  البطولة  من 
االنتق�ل اإىل �سفوف اأحد فرقه� 
مولودية  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
لكنه  القب�ئل  و�سبيبة  اجلزائر 
مب��رشة  موافقته  ومنح  رف�سهم� 
من اأجل خو�ض جتربة يف تون�ض 
واللعب رفقة بطل اإفريقي� خالل 
خريج  وع�د  اجل�ري.  الع�م 
اك�دميية ب�رادو اإىل احلديث عن 
ق�س�ه�  التي  االحرتافية  جتربته 
يف ن�ديه ال�س�بق لوه�فر الفرن�سي 
اأين ك�سف اأن ال�سبب احلقيقي يف 
عدم  لوه�فر  مع  جتربته  ف�سل 
االأول  الفريق  مع  عليه  االعتم�د 
بعدم� حتدث غلى مدرب الن�دي 
لدى و�سوله والذي اأعلمه اأنه لن 

احل�يل  الوقت  يف  عليه  يعتمد 
وعليه ب�لعمل وال�سرب اإىل اأن ين�ل 
فر�سته مع الفريق االأول وهو م� 
جعله يكتفي ب�لتدرب واللعب مع 
مل  الذي  االأمر  الرديف،  ن�دي 
اإىل م�سوؤولوي ب�رادو ح�سبه  يرق 
والتي رف�ست املر واأ؟�رشت على 
لعبه مع الفريق االأول حتى تقوم 
ببيعه اإىل فريق اآخر، مو�سح� انه 
ب�رادو  يغ�در  اأن  مل يكن مربجم� 
ذلك املو�سم وك�ن ينوي موا�سلة 
امل�سوار يف �سفوفه لكن ت�ألقه مع 
دفعه  هدف�   21 وت�سجيله  الن�دي 
واأخذ  االحرتاف  يف  التفكري  اإىل 

فر�سته يف اوروب�.
لفريق  انه من��رش  واأعلن مزي�ين 
ك�ن  الذي  وهو  الع��سمة  احت�د 
بولوغني  ملعب  اإىل  والده  يرافق 
للن�دي  من��رشا  ب�عتب�ره 
مت�بعة  اأجل  من  الع��سمي 
يع�سق  ك�ن  انه  م�سيف�  مب�ري�ته، 
اإينريامو  الك�مريوين  الالعب 
لن�دي  وفي�  متتبع�  م� جعله  وهو 
انتقل  عندم�  التون�سي  الرتجي 

اإىل اللعب يف �سفوفه.
عي�شة ق.

 تخوفات من االإنزالقات
 بني اجلماهري

 و�يل �لبويرة يحفز 
�إحتاد �الخ�ضرية 

ملو��ضلة غمار �لكاأ�س
ق�م اأم�ض وايل البويرة م�سطفى ليم�ين بزي�رة 
خ�طفة اإىل مدينة االخ�رشية من اجل تقدمي 

التحفيزات امل�دية واملعنوية لفريق اإحت�د 

االخ�رشية ع�سية مواجهته الت�ريخية اأم�م عريق 

االأندية الوطنية �سب�ب ق�سنطينة يف اإط�ر الدور 

ال�س�د�ض ع�رش من من�ف�سة ك�أ�ض اجلمهورية، حيث 
اأ�رش امل�سوؤول االأول على الوالية على ت�سجيع 

هذا الن�دي املمثل الوحيد لوالية البويرة يف هذه 

املن�ف�سة والذي �سنع بحر االأ�سبوع الف�رط مف�ج�أة 

ب�إق�س�ئه فريق �سبيبة ال�س�ورة الن��سط يف املحرتف 

االأول، ومن جهة اأخرى ق�مت ال�سلط�ت االأمنية 

بك�فة الرتتيب�ت الإجراء املب�راة يف ظروف جيدة 

مع التخوف�ت من حدوث اأعم�ل �سغب بني جم�هري 

الفريقني بعد املن�و�س�ت التي حدثت بينهم� ال�سنة 

الف�رطة اإثر عودة جم�هري ال�سن�فر من الع��سمة 

وقي�مه� بتحطيم حمطة البنزين يف االخ�رشية 

واالعتداء على املواطنني ب�الأ�سلحة البي�س�ء وم� 

زاد من التخوف�ت �سغر ملعب االخ�رشية الذي ال 

يكفي اجلم�هري املنتظر توافده� خ��سة اأن اأن�س�ر 

ال�سن�فر معروفني بتنقالتهم ب�أعداد غفرية خ�رج 

ق�سنطينة من اجل ت�سجيع فريقه� املحبوب عن 
قرب .

اأح�شن مرزوق 

�شباب بلوزداد ي�شرع اليوم يف ترب�س عني البنيان

عمر�ين يعيد �لثقة لالعبني 
ويحقق �نطالقة مثالية

بت�أ�سرية من ع��سمة االأورا�ض على ح�س�ب ن�دي �سب�ب ب�تنة عن طريق هدف املدافع �سّجل فريق �سب�ب بلوزداد فوزه الث�ين على التوايل عقب الت�أهل الذي ع�د به  العودة  اجل  من  العقيبة  اأبن�ء  لت�سكيلة  ك�في�  ك�ن  الذي  بو�س�ر  فيه� بجدول الرتتيب والتن�ف�ض بقوة يف الن�سف الث�ين من املو�سم احل�يل من كبري اأو�س�ط اأن�س�ر الفريق من اأجل اخلروج من الو�سعية ال�سعبة التي يتواجدون من بوابة ملعبه �سفوحي، اأين اأث�رت النتيجتني االأخريتني للفريق الع��سمي اأمل دف�ع ت�جن�نت من ملعبه ومالق�ة الك�ب وموا�سلة املغ�مرة يف ال�سيدة الك�أ�ض بعد الفوز الث�ين الذي يعودون به من خ�رج الدي�ر وذلك عقب الت�أهل على ح�س�ب عن رغبة كبرية يف العودة بقوة خالل الفرتة املقبلة من املو�سم الكروي اجل�ري الت�أهل وبلوغ الدور ثمن النه�ئي ملن�ف�سة ك�أ�ض اجلمهورية، واأب�ن العبو ال�سب�ب �سفي�ن 
الذي اأجل حتقيق البق�ء خ��سة واأنهم يتذيلون الرتتيب. البلوزدادي  الن�دي  مث�لية مع  بداية  الق�در عمراين  املدرب و�سجل املدرب عبد  رحيل  بعد  �سعبة  فرتة  يف  الوطنية  للبطولة  االأول  الن�سف  يف  مب�راة ل�سم�ن البق�ء. يف املق�بل، ي�رشع اليوم العيو �سب�ب بلوزداد يف تري�ض حت�سريي وا�ستع�د الالعبون الثقة ب�لنف�ض من اأجل رفع املعنوي�ت وحتقيق م�سوار جيد قدوم املدرب املخ�رشم اإىل قي�دة الع�ر�سة الفنية لل�سب�ب اأع�دت الثقة للفريق �رشيف الوزاين اأين اأم�سك زم�م الع�ر�سة الفنية امل�س�عد لطفي عمرو�ض، لكن تواجد  اأجواء  يف  الدخول  اجل  من  البني�ن  عني  يف  واالإطع�م  الفندقة  بوجن�ن جمعية عني مليلة املقررة يف الرابع ج�نفي الداخل حل�س�ب اجلولة االفتت�حية مبركز  كم�ل  البدين  املح�رش  و�سع  اأين  الوطنية،  للبطولة  االإي�ب  مرحلة  اأجل التمكن من التواجد يف اأح�سن و�سعية بدنية ملوا�سلة م� تبقى من املو�سم عليه� الط�قم الفني من اجل�نب البدين لالعبني ويلزمه و�سع برن�مج خ�ض من برن�جم� خ��س� لرفق�ء الالعب ري��ض كني�ض خ��سة يف ظل النق�ئ�ض التي وقف من 

عي�شة ق.احل�يل يف نف�ض الريتم.
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بر�ضلونة يثق يف �ضم فاران اجلديد
ينتظر بر�سلونة الإ�سباين بداية العام اجلديد بفارغ ال�سرب، حيث �سيبداأ النادي الكتالوين 

العمل على اإمتام �سفقتني فرن�سيتني، و�سيبداأ بر�سلونة حمادثات ب�ساأن اأدريان رابيو 
لعب باري�س �سان جريمان والذي ينتهي عقده بنهاية املو�سم، وكذلك جان كلري توديبو 

ا، وقالت �سحيفة »موندو ديبورتيفو«  مدافع تولوز والذي ينتهي عقده بنهاية املو�سم اأي�سً
الإ�سبانية، اإن بر�سلونة متفائل ب�ساأن �سفقة املدافع الفرن�سي ال�ساب جان كلري توديبو الذي 

رف�س جتديد عقده وقرر الرحيل عن تولوز بنهاية املو�سم احلايل.
ويحظى الالعب امللقب بفاران اجلديد يف اإ�سارة ملواطنه رافائيل فاران مدافع ريال 

مدريد، باهتمام العديد من الأندية مثل ريال مدريد وجوفنتو�س ونابويل وليبزيج و�سالكه 
واأوملبيك ليون، واأو�سحت ال�سحيفة الكتالونية اأن بر�سلونة يثق يف قدرته على اإمتام 

ال�سفقة ل�ساحله والتفوق على جميع املناف�سني.وختمت باأن تولوز ي�ستعد لبيع الالعب يف 
جانفي حتى ل يرحل جمانا يف ال�سيف املقبل، وتعاقد مع الياباين جني �سوجي كبديل له.

هيغواين يرد على �ضافرات اال�ضتهجان
اأبدى الأرجنتيني غونزالو هيغواين �سعادته بفوز ميالن على �سبال بهدفني لهدف �سمن 

مناف�سات اجلولة 19 من الكالت�سيو الإيطايل، و�سجل هيغواين هدف الفوز لفريقه يف 
الدقيقة 64 من اللقاء، وقال هيغواين يف ت�رصيحات اأبرزها موقع »كالت�سيو مريكاتو« 

الإيطايل: »الهدف اإنه مهم وح�سلنا به على 3 نقاط مهمة للغاية بال�سبة لنا، لأننا خ�رصنا 
الكثري من النقاط بالدقائق الأخرية يف املباريات ال�سابقة«، واأ�ساف: »هناك جانب اإيجابي 
كبري يف هذا الفوز الذي حققناه، فنحن الآن على بعد نقطة واحدة فقط من املركز الرابع، 
والآن نريد الفوز بكاأ�س ال�سوبر الإيطايل«. وعن تعر�سه ل�سافرات ا�ستهجان من اجلماهري 

قبل ت�سجيل الهدف، قال: »من الطبيعي اأن تتوقع اجلماهري املزيد مني، لقد اآمنت بهذا 
امل�رصوع يف ال�سيف املا�سي، و�سعيد بتحقيق الفوز من اأجل تلك اجلماهري، واأهدي هذا 

الهدف جلينارو غاتوزو«. ويحتل ميالن املركز اخلام�س يف جدول ترتيب الدوري الإيطايل 
بر�سيد 31 نقطة خلف لزيو الرابع بفارق نقطة واحدة.

 بايرن ميونخ ي�ضرتط 30 مليون 
اأورو لبيع هوميلز

حدد بايرن ميونخ ثمن مدافعه الدويل الأملاين مات�س هوميلز لنادي ت�سيل�سي الإجنليزي 
الذي اأبدى اهتمامه موؤخًرا بالتعاقد مع الالعب، وقالت �سحيفة »�سن« الربيطانية اإن 

بايرن ميونخ اأبلغ ت�سيل�سي باأن عليه دفع 30 مليون جنيه اإ�سرتليني قبل 14 جانفي املقبل 
يف حال اأراد احل�سول على هوميلز، ومل يعد الالعب الأملاين �ساحب 30 عاما من الركائز 
الأ�سا�سية يف الفريق البافاري ويريد ت�سيل�سي �سمه من اأجل حت�سني اخلط الدفاعي، وبدا 

الالعب الأملاين مهتًما بالرحيل اإىل �سفوف البلوز، وطلب من ناديه احلايل حتديد ثمن 
انتقاله، واأ�سارت ال�سحيفة اأن الفريق البافاري حدد موعدا نهائيا لرحيل املدافع وذلك 
من اأجل احل�سول على بديل له قبل نهاية فرتة النتقالت. وكان هوميلز يعد من اأف�سل 

املدافعني يف العامل لكن الكرواتي نيكو كوفات�س مدرب بايرن ميونخ و�سعه على مقاعد 
البدلء يف املباريات الأخرية، وقالت مارينا جرانوف�سكايا املديرة التنفيذية لت�سيل�سي اإن 

تدعيم الدفاع اأولوية بالن�سبة لفريقها خالل فرتة النتقالت ال�ستوية التي �ستفتح اأبوابها يف 
اأوروبا خالل اأيام قليلة.

اأ�ضين�ضيو يتفوق على العبي ريال مدريد
اأنهى ماركو اأ�سين�سيو جناح ريال مدريد عام 2018 مرتبًعا على عر�س قائمة الالعبني الأكرث 

م�ساركة مع امللكي، و�سلطت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية ال�سوء على جناح 
الدويل الإ�سباين يف ت�سجيل م�ساركات اأكرث من جميع زمالئه يف الفريق امللكي طوال العام 

اجلاري، واأ�سارت ال�سحيفة اإىل ظهور اأ�سين�سيو يف 54 مباراة لكنه اكتفى بت�سجيل 8 اأهداف 
فقط بينما �سنع 6 اأخرى، وخا�س اأ�سين�سيو 34 مباراة يف الليغا، و12 يف دوري الأبطال و6 

بكاأ�س امللك ولقاء يف ال�سوبر الأوروبي ومثله يف كاأ�س العامل لالأندية.
وياأتي املهاجم الفرن�سي كرمي بنزمية ثانًيا يف قائمة الأكرث م�ساركة مع الريال، بظهوره 
يف 52 مباراة بالت�ساوي مع اجلناح الإ�سباين لوكا�س فا�سكيز، وزادت م�ساركات اأ�سين�سيو 

مع املريينغي يف الن�سف الثاين من العام، ب�سبب رحيل النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
اإىل جوفنتو�س الإيطايل، ورغم ذلك ل يعي�س اأ�سين�سيو اأف�سل فرتاته منذ و�سول املدرب 

الأرجنتيني �سانتياغو �سولري يف نهاية اأكتوبر املا�سي حيث ل ي�سارك اأ�سا�سًيا ب�سفة 
م�ستمرة.

الريدز ي�ضتعر�ض اأمام املدفعجية
على  عري�ساً  انت�ساراً  ليفربول  حقق 
 20 الأ�سبوع  يف   1-5 اأر�سنال  �سيفه 
املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  من 
فريمينو  روبريتو  الربازيلي  وقّدم 
من  ثالثة  م�سجاًل  للذكرى  مباراة 
اأهداف فريقه اخلم�سة فيما اأ�ساف 
وامل�رصي  هدفاً  مانيه  ال�سنغايل 
حممد �سالح هدفاً من ركلة جزاء، 
من  بالرغم  اأر�سنال  خ�سارة  وجاءت 
افتتاحه الت�سجيل يف الدقائق الأوىل 
بف�سل مايتالند، وابتعد ليفربول 54 
نقطة بفارق ت�سع نقاط عن مناف�سه 
عن  موؤقتاً  نقاط  و10  الثاين  توتنهام 
و�ساحب  البطل  �سيتي  مان�س�سرت 

لعب  الأخري  اأّن  علماً  الثالث  املركز 
مباراة اأقل فيما جتّمد ر�سيد اأر�سنال عند 38 نقطة يف املركز اخلام�س.

حقق ولفرهامبتون مفاجاأة من العيار الثقيل بعدما قلب الطاولة على م�سيفه توتنهام الو�سيف، بالفوز عليه 3-1، وبدا توتنهام 
يف طريقه ل�سمان اإنهاء العام يف الو�سافة وحتقيق فوزه ال�ساد�س توالًيا، بتقدمه يف الدقيقة 22 عرب هاري كاين بعدما و�سلته 
الكرة من الكوري اجلنوبي �سون هيونغ-مني، وهو الهدف 11 لكاين يف اآخر 12 مباراة و13 يف الدوري ليلحق مبهاجم اأر�سنال 
اأدرك  ال�سفر حني  نقطة  من  اللقاء  اأطلق  ولفرهامبتون  لكن  الهدافني،  ترتيب  �سدارة  اإىل  اأوباميانغ  بيار-اميرييك  الغابوين 
من  اإثر متريرة  خيمينيز  راوول  املك�سيكي  التقدم عرب  ال�سيوف هدف  ثم خطف  بويل  من  براأ�سية   72 الدقيقة  التعادل يف 
الربتغايل اإيفان كافالريو قبل اأن تكتمل ال�سدمة بهدف ثالث �سجله الربتغايل الآخر البديل هيلدر كو�ستا، وباخل�سارة الأوىل يف 
اآخر 40 مواجهة �سد فريق عائد اإىل الدوري املمتاز وحتديداً منذ اخل�سارة اأمام كوينز بارك رينجرز اأ�سبح توتنهام مهدداً 

بالتنازل عن املركز الثاين ل�سالح مان�س�سرت �سيتي حامل اللقب الذي حل �سيفاً اأم�س.
وعلى غرار الأندية الأخرى، لن يكون اأمام توتنهام املت�سع من الوقت لتوديع عام 2018 والتقاط اأنفا�سه، اإذ مدعو لل�سفر اإىل 
ويلز من اأجل مواجهة كارديف �سيتي الذي اأ�سقط لي�سرت �سيتي يف معقله بالفوز عليه 1، واأ�سبح هادر�سفيلد تاون اأول فريق 
يخ�رص �سبع مباريات يف الدوري خالل �سهر واحد منذ لي�سرت �سيتي يف اأفريل 2001 وذلك ب�سقوطه اأمام م�سيفه فولهام بهدف 
�سجله ال�رصبي الك�سندر مرتوفيت�س يف الدقيقة الأوىل من الوقت ال�سائع، و�سقط اإيفرتون اأمام م�سيفه برايتون بهدف �سجله 
خو�سيه  للفنزويلي  مقابل هدف  دوكوريه  عبداهلل  للفرن�سي  بهدف  ونيوكا�سل  واتفورد  تعادل  فيما  لوكاديا   يورغن  الهولندي 

�سالومون روندون. 

بغاية  فوزاً  نابويل حمققاً  على  ال�سغط  ميالن  اإنرت  وا�سل 
ميالن  اإنرت  اقتن�س  اإمبويل،  م�سيفه  ح�ساب  على  الأهمية 
فوزاً ثميناً من اأر�س م�سيفه اإمبويل 1-0 يف الأ�سبوع 19 من 
اأيام فقط من  اإنرت بعد ثالثة  الدوري الإيطايل، وجاء فوز 
جتاوز نابويل بذات النتيجة ليقرتب اأكرث من مركز الو�سافة، 
و�سّجل ال�سنغايل كيتا بالدي هدف اللقاء الوحيد من ت�سديدة 
املباراة،  نهاية  على  �ساعة  ثلث  من  اأقل  قبل  الطائر  على 
ورفع اإنرت ر�سيده اإىل 39 نقطة خم�س نقاط  خلف نابويل 
ابتعد  كما   ،2-3 بولونيا  على  ب�سعوبة  فاز  والذي  الو�سيف 
بفارق 7 نقاط عن لزيو الرابع الذي �سقط يف فخ التعادل 
على اأر�سه مع تورينو بهدف لل�رصبي �سريغي ميلينكوفيت�س-
�سافيت�س مقابل هدف لأندريا بيلوتي من ركلة جزاء، علماً 

اأّن اللقاء �سهد طرد املونتينيغري مارو�سيت�س من �سفوف 
لزيو والفرن�سي ميتيه من �سفوف مناف�سه، وعاد روما من 
بنتيجة 0-2  الثامن هذا املو�سم، وجاء  بارما بفوزه  ملعب 
رافعاً  اأوندر   جنكيز  والرتكي  كري�ستانتي  براين  �سجلهما 
ر�سيده اىل 30 نقطة يف املركز ال�ساد�س خلف ميالن الفائز 

بدوره على �سبال .2-3
ويف املباريات الأخرى، اأنهى اأتالنتا العام بفوز �ساحق خارج 
ملعبه على �سا�سوولو 6-2 بف�سل ثالثية لل�سلوفيني يو�سيب 
اإيلي�سيت�س، فيما فاز اأودينيزي على كالياري 2-0 يف مباراة 
الفائز ركلة  واأ�ساع خاللها  الفريقان بع�رصة لعبني  اأكملها 
جزاء اأي�ساً، وكييفو على فروزينوين 1-0 �سجله جياكرييني 
م�ستغاًل النق�س العددي يف �سفوف الأخري يف ن�سف ال�ساعة 

الأخري، وتعادل جنوى مع فيورنتينا �سلبا.

اإنرت ميالن يوا�ضل ال�ضغط على نابويل

�ضول�ضكاير متفائل بدي خيا ومار�ضيال
معهما جمدًدا، التلقائي ملدة عام يف عقدي الثنائي لي�ستمران حتى �سيف عام 2020.يعتزم اإجراء حمادثات مع الالعبنّي ملحاولة اإقناعهما بالتجديد مع النادي، وا�سطر مان يونايتد اأن يفعل خيار التجديد مع مان�س�سرت يونايتد، قبل اأن تتم اإقالة جوزيه مورينيو من تدريب الفريق بح�سب التقارير ال�سحفية، لكن املدرب اجلديد حار�س املرمى واملهاجم اأنتوين مار�سيال لعبّي ال�سياطني احلمر، رف�س دي خيا ومار�سيال التوقيع على عقود جديدة يتو�سم الرنويجي اأويل جونار �سول�سكاير املدير الفني املوؤقت لنادي مان�س�سرت يونايتد، خرًيا يف الثنائي ديفيد دي خيا  التوقيع  يريد  النادي  اأن  »اأعرف  الربيطانية:  �سن«  »ذا  �سحيفة  اأبرزتها  ت�رصيحات  �سول�سكاير يف  م�ساعدتي وتوجيه الالعبنّي وجعلهم يفكران يف البقاء داخل هذا النادي«.هناك خيارات اأخرى اأف�سل، اأنت يف اأف�سل مكان، اإنه اأكرب ناٍد يف العامل«، واختتم: »بالن�سبة يل اآمل اأن اأمتكن من تقدمي لأنهما من اأف�سل الالعبني يف العامل«، واأ�ساف: »بالتاأكيد الأمر يعود لالعبني ولكن عندما تكون يف مان�س�سرت يونايتد فلي�س وقال 

ريا�ضة دوليةالأثنني 31 دي�سمرب  2018  املوافـق  ل26ربيع الثاين 1440هـ 14



ثقافةالأثنني 31 دي�سمرب  2018  املوافـق  ل26ربيع الثاين 1440هـ 15
دار العربى للن�سر

�سدور الن�سخة املرتجمة من كتاب »عقيدة الأغنياء« للكاتبة ماريا تا�سلر
اأ�سدرت دار العربى للن�سر، اأول رواياتها املرتجمة من كرواتيا، بعنوان »عقيدة الأغنياء« للكاتبة ماريا 

تا�سلر، ونقلته اإىل اللغة العربية املرتجمة ليلى البدرى.

م٫�س

بيان  فى  العربى،  دار  واأو�ضحت 
»عقيدة  رواية  اأن  لها،  �ضحفى 
عامٍل  عن  يتحدث  الأغنياء« 
الكتاب  هذا  ففى  قادم.  جديٍد 
النا�س اأغنياء باأرواحهم وثرواتهم 
متكامل؛  ب�ضكٍل  حياتهم  يعي�ضون 
الوا�ضع  والإدراك  فاملعرفة 
ومتكاملة  مكثفة  احلياة  يجعالن 
التى  اأفكاِرهم  مع  بتوا�ضلهم 
تاأتى ب�ضكل تدريجى ومع الوقت 
واجلمال  احلقيقة  اإىل  يتو�ضلون 
ينجحون،  وعندما  واخلري، 
البحار  فى  كاملر�ضاِة  يكونون 
اأن  العربى  دار  وراأت  العميقة. 
حمط  تكون  �ضوف  الرواية  هذه 

وخا�ضًة  العرب  للقراء  اهتمام 
التحدى  عن  يبحثون  عندما 
التحدى،  وليحدث  ويع�ضقونه. 
الُقراء خربة  لدى  اأن يكون  يجب 
والفل�ضفة  النف�س  فى جمال علم 
بعد،  فيما  والفن.  وامليثولوجيا 
َفهم هذا  قادرين على  �ضيكونون 
فى  �ضيكونون  وبالتاىل  الكتاب 
منت�ضف الوجود فى هذه احلياة. 
وفى كل مرٍة عندما يقروؤون هذه 
الرواية، �ضيفتحون لأنف�ضهم روؤية 

ا. جديدة وطرق جديدة اأي�ضً
الأغنياء«  »عقيدة  رواية  تت�ضمن 
�ضخ�ضيتني رئي�ضيتني: ال�ضخ�ضية 
والثانية  »الُكونت«،  ت�ضمى  الأوىل 
وهما  »كروزمارك«  مدام 
التحول  اأ�ضبحا كائًنا واحًدا بعد 
الكيميائى ويوجدان على م�ضتوى 

مركز  وفى  الوعى.   من  اأعلى 
ع�ضاء  طاولة  هناك  الكتاب 
على  يُناق�ضون  العباقرة  مللتقى 
عميقة  موا�ضيع  الطاولة  هذه 
ووجهات نظر خمتلفة حول العامل 
وتقول دار العربى: هكذا وجهت 
ماريا تا�ضلر ر�ضالتها اإىل القارئ 
فل�ضفية  رواية  اإنها  العربى.  
كتاب  جمرد  لي�ضت  عادية،  غري 
بعد  وترتكه  جل�ضة  فى  �ضتلتهمه 
مكتبتك.  اأرفف  اأحد  على  ذلك 
يغذى  �ضوف  الغنى  الن�س  فهذا 
بغ�س  حوا�ضك،  كل  �ضك  دون 
�ضخ�ضيتك؛  طبيعة  عن  النظر 
ا  �ضخ�ضً اأم  مفكًرا،  كنت  �ضواء 
اخليال.  حمبى  من  اأم  ا،  غام�ضً
كل  الكتاب  هذا  يتحدى  �ضوف 

اأ�ضحاب الفكر العميق.

ترجمة كتاب »األغاز تاريخية حمرية« لـ بول اأرون
تاريخية  »األغاز  كتاب  ي�ضتعر�س 
حمرية« لـ بول اأرون، الذى ترجمته 
وراجعته  الريدى  طه  �ضيماء 
وال�ضادر  جنم،  الغنى  عبد  اإميان 
اأحد  يف  هنداوي،  موؤ�ض�ضة  عن  
بناء  من  الهدف  ما  �ضوؤال  ف�ضوله 
املثرية  ال�ضخمة  املباين  هذه 
لالإعجاب؟مل يكن الإغريق القدماء 

قد  هومريو�س  كون  من  واثقني 
يكن  لكن مل  فعليا،  �ضاهد طروادة 
التي  املعارك  اأن  يف  �ضك  لديهم 
ومل  بالفعل،  وقعت  قد  و�ضفها 
قد  اأنها  يف  اأي�ضا  �ضك  لديهم  يكن 
وقعت يف ح�ضارليك. فى عامل كان 
الآلهة  وكانت  كالآلهة  فيه  الب�رش 
هاتني  اأعظم  ت�ضادم  ب�رشا،  اأي�ضا 

هي  طروادة  كانت  معا،  الفئتني 
باري�س  اإليها  اأح�رش  التي  املدينة 
)هيلني(  طروادة  ملك  بريام  ابن 
اأن  بعد  العامل،  يف  امراأة  اأجمل 
الإغريقي،  وطنها  من  اختطفها 
الوجهة  هي  طروادة  وكانت 
الإغريقي  امللك  اإليه  قاد  التي 
ل�ضتعادتها.  قواته  اأجاممنون 

الذى  املكان  هى  طروادة  وكانت 
اأعظم املحاربني  اأخيل،  �ضهد ذبح 
باري�س،  �ضقيق  لهيكتور  الإغريق، 
الإلياذة  من  الأخري  امل�ضهد  ويف 
على  للتفاو�س  باأخيل  بريام  التقى 
هدنة  وعقد  ابنه،  جثمان  عودة 
بني الإغريق والطرواديني لكن كما 
يعلم قراء الأودي�ضة، مل تنته الق�ضة 

مميتة  فب�رشبة  احلد،  هذا  عند 
ملقتل  باري�س  ثاأر  اأخيل،  اعقب 
خ�ضبي  ح�ضان  ومب�ضاعدة  اأخيه، 
داخل  اإىل  الإغريق  ت�ضلل  عمالق، 
الأ�ضوار الطروادية ودمروا املدينة 
الع�رش  انتهى  وهكذا  تدمريا، 
بعده  من  وانتهى  لطروادة  الذهبى 
الإغريق. مل  لبالد  الذهبي  الع�رش 

جذب  فقد  ذلك  عند  الأمر  ينته 
العتقاد باأن كل ذلك حدث بالفعل 
لحقني  فاحتني  ح�ضارليك  يف 
قبل   480 عام  ففي  املوقع.  اإىل 
الفار�ضي  امللك  �ضحى  امليالد، 
كقربان  ثور  باألف  خ�ضايار�ضا 
عبور  قبيل  ح�ضارليك  من  بالقرب 

الدردنيل ودخول بالد الإغريق.

مبيعات مذكرات مي�سال اأوباما حتقق 
اأرقامًا قيا�سية خالل 15 يومًا

اأ�سحت مذكرات مي�سال اأوباما زوجة الرئي�س 
الأمريكي ال�سابق من اأكرث الكتب مبيعًا يف 

الوليات املتحدة هذا العام بعد مرور 15 
يومًا من ن�سرها، وقد باعت اأكرث من مليوين 

ن�سخة يف الوليات املتحدة وكندا بح�سب اآخر 
البيانات. ومت الإعالن عن اأرقام املبيعات 

من قبل دار الن�سر »بنغوين راندوم هاو�س« 
اجلمعة ويقول النا�سر اإن« الكتاب هو اأي�سًا 

من الكتب الأكرث مبيعًا يف العديد من البلدان 
الأخرى من بينها ا�سرتاليا واململكة املتحدة 

وفرن�سا واأملانيا وكوريا وجنوب اإفريقيا«ويلقي 
الكتاب ال�سوء على احلياة ال�سخ�سية لعائلة 

اأوباما قبل وبعد وخالل وقتهم يف البيت 
الأبي�س وكاأول �سيدة اأمريكية من اأ�سول 

اإفريقية واأول رئي�س اأمريكي من اأ�سل اإفريقي 
كما تك�سف مي�سال اأوباما يف مذكراتها عن 
ال�سعوبات التي عا�ستها مع زوجها الرئي�س 
ال�سابق باراك اأوباما بداية فرتة زواجهما 
ل�سيما الإجها�س اإىل اأن اختارت التلقيح 

ال�سطناعي لتنجب بعدها ماليا و�سا�سا.
وانتقدت مي�سال اأوباما يف هذه املذكرات 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قائلة »اإنني 
لن اأغفر له اأبداً لأنه عر�س �سالمة عائلتي 

للخطر ب�سبب تبنيه ملقولة اأن زوجها مل يولد 
يف الوليات املتحدة اأي اأنه لي�س رئي�سًا غري 

�سرعي للبالد«.
 

الكاتبة �سهال العجيلى

اإطالق الرتجمة الإجنليزية لروايتى »�سماء قريبة من بيتنا«
العجيلى،  �ضهال  الكاتبة  قالت 
والأدب  الأدب  نظرية  مدر�س 
اللغة  ق�ضم  احلديث  العربى 
الآداب  بكلية  واآدابها  العربية 
جامعة حلب، عرب �ضفحتها على 
اإنه  موقع التوا�ضل الجتماعى، 

اليوم مت ر�ضميا اإطالق الرتجمة 
الإجنليزية لروايتى »�ضماء قريبة 
من بيتنا« فى عمان عرب من�ضة 
وترجمة  الأمريكية،  ريدرز 

مي�ضيل هارمتان.
و�ضدر ل�ضهال العجيلى من قبل 

ق�ض�ضّية  جمموعة  »امل�رشبية« 
حلب  كلمات  دار  عن   ،2005
عن   2006 رواية  الهّر«  »عني 
للدرا�ضات  العربية  املوؤ�ض�ضة 
طبعة  طبعها  واأعيد  والن�رش، 
الهيئة  من   2009 عام  ثانية 

مب�رش،  الثقافة  لق�ضور  العامة 
»مراآة الغريبة« مقالت فى نقد 
املوؤ�ض�ضة  عن   2009 الثقافة 
والن�رش،  للدرا�ضات  العربية 
عجمى  �ضجاد  ورواية  بريوت، 

عن من�ضورات �ضفاف.

ي�سدر قريبا عن دار نا�سرون وموزعون يف عّمان

 كتاب »الكتابة ال�ساخرة يف ال�سحافة« للدكتور حممد جرادات
»الكتابة  مفهوم  يزال  ما 
وغري  مرتبًكا،  ال�ضاخرة« 
وا�ضح املعامل عند الكثريين، 
فبني الهزل وال�ضخرية م�ضافة 
خلًطا  ل  تُ�ضِكّ قد  ق�ضرية، 
الهزل  فاإذا كان  البع�س،  عند 
مرادًفا للتفّكه، فاإن ال�ضخرية 
قد تكون مبنتهى اجلدية، فهي 
نقدية  وتغيريية،  ثورية  حالة 
وهجومية، ت�ضعى نحو التغيري، 
ونقد كل ما هو قائم، ولي�ضت 
والرتويح  لل�ضحك  دعوة 
والرتفيه. حول هذا املو�ضوع 
ال�ضاخرة  »الكتابة  كتاب  يدور 
يف ال�ضحافة« للدكتور حممد 
موؤخًرا  ال�ضادر  جرادات، 
يف  وموزعون  نا�رشون  عن 

فيه  الكاتب  يرى  اإذ  عّمان، 
موقف  ال�ضاخرة  الكتابة  اأن 
�ضامل جذري، ذو طابع ثوري، 
جوهره التغيري ملا هو اأف�ضل 
متجاوًزا  العامة،  للم�ضلحة 
والإ�ضحاك  ال�ضحك  فكرة 
والكتابة ال�ضاخرة، كما ظهرت 
مكّثفة،  كتابة  الكتاب،  يف 
قمة  متقّدًما يف  موقًعا  حتتل 
اأ�ضهر  وتعّد من  الكتابة،  هرم 
املعروفة،  الكتابية  الأ�ضاليب 
حتى  بامتياز،  �ضيا�ضّية  وهي 
لو ظهرت باألوان اأخرى،جدّية 
اأو  اأ�ضحكتنا  لو  حتى  وثائرة 
للتاأمل  دعوة  وفيها  اأبكتنا، 
وت�ضحيح  النظر  واإعادة 
املوؤلف  ،ويرى  العوجاج 

واأن  لبد  ال�ضاخر  الكاتب  اأن 
ويحمل  نهما،  قارئا  يكون 
وناقدة  �ضاخرة  �ضخ�ضية 
قادر  الأ�ضا�س،  يف  ومرحة 
ما  على  ال�ضوء  ت�ضليط  على 
الظواهر  من  ر�ضمي  غري  هو 
واملجتمع،  الإن�ضان  حياة  يف 
بهدف اإظهار وجه احلياة من 
وعن  ابتذال.  اأو  تنميق  دون 
يف  ال�ضاخرة  الكتابة  اأهمية 
اأنها  الكاتب  يرى  ال�ضحافة 
ت�ضّكل قيمة م�ضافة لل�ضحيفة، 
حيث ت�ضهم يف خلق حالة من 
واجلدل،  واحلوار  التفاعل 
هنا  فراغ  ملء  لي�ضت  فهي 
موقف  هي  اإمنا  وهناك، 
ملا  التغيري  اإىل  ي�ضعى  عميق 

اأنها  ياأ�ضف  لكنه  اأف�ضل  هو 
ال�ضائد  امل�ضهد  يف  بدت 
جوهرها،  عن  بعيدة  اليوم 
وكاأنها اختلفت وخلعت ثوبها 
هو  ما  لرتتدي  احلقيقي، 
من  كثري  يف  بها  لئق  غري 
مليئة  فاأ�ضبحت  الأحيان، 
باملديح والتربير والدفاع عن 
ول  وال�ضيا�ضات،  احلكومات 
تخلو من تناق�ضات بني مقالة 
الكاتب  جتد  فمّرة  واأخرى، 
ومّرة  ويربر،  يدافع  ال�ضاخر 
مي�ّس  اأن  دون  يهجم  جتده 
منه  ي�ضتفاد  وبالتايل  اأحًدا، 
ال�ضلطة  يخدم  مبا  ويوّظف 
اأكرث مما قد يعّريها، اأو يف�ضح 

�ضيا�ضاتها اخلاطئة.



�سميحة خري�س:

الرواية التاريخية 
متثل حتديا معرفيا

قالت الروائية الأردنية �سميحة خري�س الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية عام 2017عن روايتها »ف�ستق عبيد« 
اإن عملها ال�سردي املتوج يف�سح عن جوانب �سديدة احل�سا�سية يف عالقة اجلالد بال�سحية حينما تتنازعهما م�ساعر 
احلب والكراهية التي يعجز الن�سان عن ف�سلها ويظل مت�سبثا بحلم بعيد يدور حول احلرية. الروائية املولودة يف 
عمان و�سدر لها قبل ذلك »�سجرة الأبانو�س«، و«�سجرة الفهود«، و«خ�سخا�س«، و«الطوفان« بينت اأن روايتها تتناول 

ق�سية يف بلد بعيد كال�سودان وغام�س بالن�سبة للكثري من العرب، ولكن ما �سهل الأمر اأنها عا�ست زمنا من حياتها فيه 
»لكن هذا القرتاب مل يكن كافيا لين�سج اأحداث رواية، خا�سة اأين اأعنى عادة باأدق التفا�سيل، واأوؤمن باأن الرواية 

يجب اأن تلج جوانيات الإن�سان«.
وكالت

واعرتفت خري�س احلا�صلة على 
من  اجتماع  علم  بكالوريو�س 
الكتابة عن  اختيار  باأن  القاهرة 
املو�صوع ال�صوداين و�صعها اأمام 
وهي  معقدة،  جذور  يف  البحث 
تعد  مل  وبالتايل  الرق،  ق�صية 
الرواية عن ال�صودان فح�صب، بل 
ات�صعت للت�صدي لق�صية اأفريقية 
الإن�صان  ظلم  عن  واإن�صانية 

للإن�صان.
وعن الر�صالة التي تريد الرواية 
رابطة  ع�صوة  لفتت  قولها، 
مهمة  اأن  اإىل  الأردنيني  الكتاب 
»ف�صتق عبيد« كانت البحث عن 
جذور م�صاألة الرق، مركزة على 
كنموذج  ال�صودانية  اجلغرافيا 
من  وغريها  اأفريقيا  عانته  ملا 

بلدان العامل.
وقالت خري�س »اإن الر�صالة التي 
حتملها الرواية مبقدار ما تدين 
الإن�صان فاإنها تدين كل  عبودية 
وا�صرتوا  باعوا  الذين  الأقوياء 

فالرواية  الإن�صان،  يف  وتاجروا 
من  العبودية  م�صاألة  تفح�س 
جوانب جديدة حني يكون ال�صيد 
نف�صه عبدا، وحني يتمكن العبد 
من احلياة بروح �صيد، اإنها تنبيه 
اإهابه عبدا  اأن يف  لكل فرد منا 

و�صيدا«.

املراأة وعذابات اإفريقيا

على  احلائزة  الروائية  وتتوقف 
جائزة الدولة التقديرية للآداب 
املراأة  مو�صوع  عند   2014 عام 
اأعمالها،  يف  بقوة  حت�رض  التي 
وحتديدا يف »ف�صتق عبيد« حيث 
كلها  اأفريقيا  عذابات  حتمل 
اإن�صانيتها  لغتيال  وتتعر�س 

واإهدار كرامتها.
املراأة  تلك  اإن  خري�س  وقالت 
عالية  وكربياء  بروح  تتمتع 
وماآ�صيها،  اأوجاعها  معها  جتتاز 
مفتعل  لي�س  هذا  اأن  اإىل  لفتة 
النا�س  طبيعة  لأن  بل  الن�س  يف 
كانت حتتمل  كتبت عنهم  الذين 

مثل هذه النماذج العفوية القوية 
القادرة على مواجهة العامل.

الرواية  منذ  اأنها  اإىل  واأ�صارت 
الأوىل »الأبانو�س« التي ا�صتندت 
وهي  »احلكامة«،  منوذج  اإىل 
ال�صودان  غرب  تعي�س  امراأة 
تكون  �صكاين،  جتمع  كل  يف 
�صاحبة  هي  العليا،  الكلمة  لها 
احلكمة وفنانة القبيلة وال�صاعرة 
منوذج  وهذا  القراآن،  وحافظة 
ثم  عربيا،  له  مثيل  ل  واقعي 
الرواية  يف  الأوىل  اجلدة  جاءت 
القوة  م�صرية  لتكمل  الثانية 
ال�صعف  من  عا�صف  بحر  عرب 
-بح�صب  فالرواية  وال�صتغلل، 
بالك�صف  ا�صتعانت  الكاتبة- 
لتفهم  املراأة  وبحد�س  الروحي 
على  ولتكرب  حولها،  من  العامل 

اجلراح وت�صامح وحتب.
اأحداث  اأن  من  الرغم  وعلى 
الثورة  زمن  تبداأ  الرواية 
طوال  وت�صتمر   1843 املهدية 
الثانية  العاملية  احلرب  فرتة 
بقليل  وبعدها   )1948-1939(

فاإن الرواية تطرح ق�صية راهنة 
الـ21  الثاين من القرن  يف العقد 
احلرية  مفهوم  تناق�س  التي 
احلدث  وراهنية  والعبودية، 
موؤخرا  اكت�صافه  مت  مبا  تتجلى 
من �صبكات دولية تتاجر بالب�رض 
وحتتجزهم يف زرائب كالأغنام، 
فالعبودية بكل اأ�صكالها مل تنتِه، 
والقرار  والفكر  اجل�صد  عبودية 

والإرادة.

اجلالد وال�سحية

�صدر  التي  خري�س  واأو�صحت 
»اأورك�صرتا«،  الق�صة  يف  لها 
بني  العلقة  اأن  الأر�س«  و«مع 
»ف�صتق عبيد« وروايتها ال�صابقة 
بو�صائج  ارتباطهما  »الأبانو�س« 

كثرية كم�رضوع واحد ولكنه اأجنز 
منف�صل، وميكن قراءة الروايتني 
ل�صتكمال ال�صورة تاريخيا حيث 
من  اأنا�س  حياة  تتناولن  اإنهما 
تربطهم  واأحيانا  منطقة واحدة 

علقات عائلية.
وف�رضت تناوبات اخليال والواقع 
بتاأثري  التاريخية  الرواية  وفكرة 
الن�س،  على  اجلاثم  الواقع  ثقل 
على  حدث  �صيء  ل  اأن  موؤكدة 
احلياة،  يف  يحدث  مل  الورق 
وتتابع  ال�صخو�س  تركيب  ولكن 
ب�صاأن  والجتهادات  الأحداث 
للإن�صان  الداخلي  الع�صف 
من  كانت  والقاهر  املقهور 

ت�صميم خميلتي.
الكاتب  اأن  اإىل  واأ�صارت خري�س 
اأدواته،  احلياة  من  ي�صتعري 

ميلأ  اأن  عليه  باأن  م�صتدركة 
املاعون مبا يفي�س من خميلته 
التاريخية  فالرواية  واقرتاحاته، 
ي�صتكمله  معرفيا  حتديا  متثل 
والدرا�صة،  بالبحث  الكاتب 
باإ�صافة  اجتيازه  عليه  ويتوجب 
وقراءاته  اخلا�صة  ت�صوراته 
اإنه  التاريخ،  لوقائع  املتفردة 
يقدم اقرتاحا فكريا وفنيا على 

احلياة.
على   2017 عام  ح�صولها  وعن 
العربية،  للرواية  كتارا  جائزة 
تلك  اإن  الأردنية  الكاتبة  قالت 
اجلائزة تعد واحدة من اجلوائز 
التي حتظى مب�صداقية  العربية 
العربي،  املثقف  لدى  كبرية 
حتمل  اجلوائز  اأن  اإىل  لفتة 

املبدع م�صوؤولية م�صاعفة.

�شركات حملية وعاملية تختار “مدينة ال�شارقة للن�شر” منطلقًا لأعمالها
وكالة اأنباء ال�سعر 

خدمات  من  تقدمه  ملا  نظراً 
الن�رض  واقع  ترثي  وم�صاهمات 
اختارت  والعاملي،  املحلي 
وعاملية  حملية  �رضكات 
من  الن�رض  جمال  يف  متخ�ص�صة 
للن�رض،  ال�صارقة  17 دولة، مدينة 
اأول منطقة حّرة للن�رض والطباعة 
ال�صارقة  التابعة لهيئة  يف العامل، 
التي  لأعمالها  منطلقاً  للكتاب، 
التو�ّصع يف  ت�صتهدف من خللها 
النطاقني  على  الكتاب  اأ�صواق 

املحلي والعربي.
يف  اأعمالها  ال�رضكات  وبا�رضت 
حزمة  من  م�صتفيدة  املدينة 
التي  والت�صهيلت  اخليارات 

لهم  على تقدمها 

مرت  األف   40 اإىل  ت�صل  م�صاحة 
مربع، ت�صم مرافق جمّهزة وموؤثثة 
وفق اأعلى املعايري، مبا يتنا�صب 
مع طبيعة الأعمال التي تقوم بها، 
اإىل جانب توفري ت�صهيلت تتعلق 
ومكاتب  الرتجمة،  بتوكيلت 
التحرير الأدبي والتدقيق اللغوي، 
والإخراج  الت�صميم  و�رضكات 
الفني مبا يوفر على امل�صتثمرين 
ل�صتخراج  واجلهد  الوقت 
الرتاخي�س والتاأ�صريات اللزمة.

تقدمها  التي  الأعمال  وتوّزعت 
الن�رض  خدمات  بني  ال�رضكات 
الدعاية  وخدمات  والطباعة 
اإىل  والتوزيع،  والإعلن 
اللوج�صتية،  اخلدمات  جانب 
جمالت  يف  وال�صت�صارات 
والتدريب  والرتويج  الت�صويق 
اإىل  اإ�صافًة  والأبحاث، 
اخليارات  من  �صل�صلة 
تقدمها  التي  واخلربات 
للعاملني يف قطاع الن�رض 
مب�صائل  يتعلق  مبا 
والتاأهيل،  التدريب 

القانونية  الأبحاث  وتقدمي 
وغريها. وت�صّم املدينة عدداً من 
الثقافية  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
الرائدة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، التي ي�صهم وجودها يف 
النا�رضين  جلميع  الفر�صة  اإتاحة 
الن�رض  قطاعات  يف  والعاملني 
العامل  اأنحاء  �صتى  من  املختلفة 
تقدمه  ما  طبيعة  على  التعّرف 
من اأعمال، ومن هذه املوؤ�ص�صات 
الإماراتيني،  النا�رضين  جمعية 
للأدباء  العام  الحتاد  من  وكّل 
كّتاب  واحتاد  العرب،  والكتاب 
واأدباء الإمارات، وملتقى نا�رضي 
كتب الأطفال، وجمعية الإمارات 
للمكتبات واملعلومات، مبا يفتح 
العامليني  النا�رضين  اأمام  الباب 
واقع  على  كثب  عن  ليتعرفوا 
املحلي  والثقايف  الأدبي  العمل 

والعربي.
وتقّدم �رضكات حملية من القطاع 
تتعلق  متنوعة  خدمات  اخلا�س 
بن�رض الكتب واملجلت، وتنظيم 
اللوج�صتية  الفعاليات واخلدمات 
من  وغريها  وال�صت�صارات 

مهماً  دوراً  تلعب  التي  اخلدمات 
املحلي  الن�رض  واقع  اإثراء  يف 
تقدمه  ما  جانب  اإىل  والعربي، 
توزيع  باآلية  تتعلق  خيارات  من 
وبيع الكتب الورقية والإلكرتونية، 
معنية  �رضكات  تتواجد  حيث 
باحللول التقنية اخلا�صة بالن�رض.
يف  عاملة  �رضكات  وحجزت 
وال�صت�صارات  الن�رض  جمال 
بهذا  املت�صلة  التجارية 
والربازيل  الإمارات  القطاع، 
وال�صني  وغانا  وفرن�صا  والهند 
واإ�صبانيا والأمم املتحدة وكندا 
وال�صيناتور واأ�صرتاليا واململكة 
ولبنان  والأردن  ال�صعودية 
ونيجرييا،  والعراق  وم�رض 
من  اأعمالها  ملبا�رضة  مكانها 
وجود  جانب  اإىل  املدينة، 
�رضكات متخ�ص�صة يف جمالت 
وتكنولوجيا  الإلكرتوين  الن�رض 
املعلومات التي ت�صهم يف توفري 
اللزمة  واخلربات  املعارف 
لهذا القطاع الذي تتزايد وترية 

الطلب عليه يف عاملنا اليوم.
مدير  �صامل،  عمر  �صامل  واأكد 

مدينة ال�صارقة للن�رض، اأنه منذ 
ا�صتقبلت  اليوم  وحتى  اإن�صائها 
العديد  للن�رض  ال�صارقة  مدينة 
من الطلبات من �رضكات عربية 
قطاعات  يف  عاملة  وعاملية 
عن  ناهيك  املختلفة،  الن�رض 
مع  اأبرمتها  التي  التفاقيات 
واملطابع  الن�رض  دور  كربيات 
خطط  مع  متا�صياً  العاملية، 
توفري  اإىل  الرامية  املدينة 
قدرة طباعية وا�صتيعابية كبرية 
جلميع العاملني بها، ما ي�صعنا 
اأمام م�صهد متكامل يرفد واقع 
الن�رض العربي والعاملي بالكثري 

من اخليارات واملعارف.
ال�صارقة  مدينة  مدير  وتابع 
تنوع  على  حر�صنا  للن�رض: 
العاملة  ال�رضكات  اأن�صطة 
التي  واخلدمات  املدينة  يف 
تقدمها للعاملني يف القطاع، ما 
اأكرب  تبادل  اأمام  املجال  يفتح 
واحدة،  بيئة  �صمن  للمعارف 
الكبرية  ال�صهامات  جانب  اإىل 
التي حتققها على �صعيد اإثراء 
والعربي،  املحلي  الن�رض  واقع 

وواعدة  جديدة  قنوات  وفتح 
على  العامليني  للنا�رضين 
والإقليمية  العربية  الأ�صواق 
من خمتلف اأنحاء العامل ب�صكل 
املدينة  من  يجعل  ما  كبري 
جمال  يف  حمورياً  لعباً 
ال�صعيدين  على  الن�رض  �صناعة 
وكانت  والعاملي.  الإقليمي 
قد  للن�رض  ال�صارقة  مدينة 
الن�رض  لأ�صواق  اأبوابها  فتحت 
لتلّبي  املا�صي،  العام  العاملية 
احلاجة امللحة يف اإيجاد مركز 
املنطقة  يف  متخ�ص�س  ن�رض 
اإمارة  من  ينطلق  العربية 
حتتية  ببنية  ويتميز  ال�صارقة 
وات�صال  ومتطورة،  حديثة 
اأنحاء  جميع  مع  وبحري  جوي 
البيئة  اإىل  بالإ�صافة  العامل، 
بقوانني  تتمثل  التي  الداعمة 
ف�صًل  مرنة،  حكومية  واأنظمة 
منخف�صة،  تكاليف  توفري  عن 
وماهرة،  موهوبة  عاملة  ويد 
ودعم  التناف�صية  لتعزيز 
العمليات الإقليمية للموؤ�ص�صات 

وال�رضكات الدولية. 
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ال�ساعر والروائي الأردين اأمين العتوم يف حوار خا�ص مع "الو�سط"

"�ساأكتب عن اجلزائر يف 2019 
لأن �سعبها ي�ستحق ذلك" 

يتحدث ال�ساعر والروائي الأردين اأمين العتوم يف هذا احلوار اخلا�ص  مع يومية »الو�سط » ب�سراحة تامة حيث ك�سف 
لنا من خالله العديد من م�ساريعه امل�ستقبلية   حيث �سلط ال�سوء  باحلديث عن تفا�سيل م�ساركته يف معر�ص اجلزائر 

الدويل للكتاب �سيال 23،  وزيارته الأوىل اإىل اجلزائر والتي �سمحت له بلقاء بجمهور اجلزائري  الذي يقراأ بنهم لأعماله 
الإبداعية  ورواياته من بينها »يا �ساحبي ال�سجن« ، و«ت�سعة ع�سر« و«ي�سمعون ح�سي�سها » ، »خاوية«  وغريها واآخر اأعماله 
»طريق جهنم » ال�سادرة حديثا يف 2018 عن ع�سري الكتب و التي لقيت  اإقبال وا�سعا من قبل ال�سباب  اليافعني وال�سغوفني 

للقراءة الهادفة  و الذين قدموا من خمتلف الوليات اجلزائرية لروؤية  ومقابلة  كاتبهم  املف�سل املتخ�س�ص يف »اأدب 
ال�سجون« والذي يعد من بني الكتاب واملبدعني العرب الذين �سنعوا جنوميتهم الأدبية وهذا راجع للدللة التي حتملها 

كتبه والتي جتعل القارئ ينجذب من الوهلة الأوىل اإىل �سحر الكلمات والأ�سلوب ال�سل�ص والبعد يف النظر وهذا ما اأك�سبه 
جماهريية كبرية يف  بلده الأردن واجلزائر والوطن العربي . 

حاوره: حكيم مالك 

بداية حدثنا عن 
تفا�سيل زيارتك 

الأوىل للجزائر؟ وكيف 
كان اإقبال جماهري 
القراء يف �سيال 23؟

مرة  �أول  نعم  �حلقيقة  يف 
ك�أنني  لكن  �جلز�ئر  �أزور 
زمن  منذ  �أهله�  �أعرف 
بعيد لأن �ملودة تقرب بني 
�لقلوب و�ملودة �لتي غمرين 
�جلز�ئر  و�أهل  �لقر�ء  به� 
�أعرفهم قبل  جعلتني ك�أمن� 
هذ� بكثري مع �أنني �أول مرة 
ملعر�ض  وب�لن�سبة  �ألتقيهم 
للكت�ب  �لدويل  �جلز�ئر 
�سيال 23 ك�ن ر�ئع� و�لن��ض 
ومتطلعة  ومت�سوقة  �سغوفة 
�أن تقر�أ وهذ� �سيء يف  �إىل 
�حلقيقة �أفرحني و�أ�سعدين 
تدخل  �لن��ض  ك�نت  حيث 
�إىل  �أفو�ج�  وتخرج  �أفو�ج� 
�ملخ�س�ض  �ملعر�ض  هذ� 
�أن  على  يدل  وهذ�  للكت�ب 
للق�رئ  كبري  تعط�ض  هن�ك 
يتعلم  ولكي  يعرف  لكي 
من  يقرتب  �أي�س�  ولكي 

�لثق�فة و�ملعرفة.
  

ما راأيك يف �سعار �سيال 
يجمعنا«؟ »الكتاب   23

متن�ق�سني  يجمع  �لكت�ب 
خمتلفني،  كل  ويجمع 
�لكرمي  �لقر�آن  يف  وهن�ك 
�سورة   من  �لث�نية  �لآية  يف 
تع�ىل  �هلل  يقول   « »�لبقرة 
فيه  لريب  �لكت�ب  ذلك   »:
هدى« ف�أعطى للكت�ب ثالث 
يجمعن�  �أنه  فوق  �سف�ت 
فعظمه  �لكت�ب  ذلك   «
�إليه  �أ�س�ر  عندم�  وقد�سه 
ب��سم �إ�س�رة �لبعيد ، ثم ق�ل 
يعطيك   وهو  فيه«  ريب  »ل 
ل�سك  فيه  ولريب  �ليقني 
يقني  فهو  هدى  ق�ل  ثم 

وهدى ورفعة.

 الأديان حا�سرة بقوة 
يف اأعمالك الإبداعية 

ما �سر هذا التوظيف يا 

ترى؟

�لب�رش  عند  دين  يكن  مل  لو 
فلم�  دين�  �لب�رش  لأخرتع 
موجود�  �هلل  من  �لدين  ك�ن 
�لب�رش  من  �أحد  من  فم� 
حتى  دين  ويحكمه  �إل 
�لالدين  وحتى  دين  �مل�ل 
طب�ئع  يحكم  فهو  دين 
وحي�تهم  وع�د�تهم  �لب�رش 

�لجتم�عية.

 هل روايتك »ت�سعة 
ع�سر« هي الأقرب اإىل 
وجدانك اأم اإىل عقلك؟

»هي  ع�رش  »ت�سعة  رو�ية 
لكن   ، كتبت  م�  �أعمق 
�أن  �أحكم  �أن  �أ�ستطيع  ل 
كك�تب على �أف�سل م� كتبت 
ف�حلكم يبقى للنق�د ، ولكن 
بطبيعة  �أحكم  �أن  ميكن 
م�  �أقرب  على  م�س�عري 
�ستكون  قلبي  �إىل  كتبت 
رو�يتي »ي� �س�حبي �ل�سجن 
» لأنه� تتحدث عن جتربتي 
و�سعت  حيث  �ل�سجن  يف 
فيه� كل م�س�عري و�رشدت 
فيه� وق�ئع حدثت معي يف 

�ل�سجن .

ماذا عن اآخر اأعمالك 
ال�سادر عن ع�سري 

الكتب » طريق جهنم 
»؟  

�لآن  حتى  كتبت  م�  �آخر 
جهنم«   »طريق  رو�ية   هي 
»�أدب  حتت  تندرج   و�لتي 
رو�يتي  وتنق�سم  �ل�سجون«  
علي  هم�  بطلني  �إىل 
�لعكري من �جل�نب �ل�سجني 
و�لقذ�يف من ن�حية �ل�سج�ن 
مع�   بل�س�نهم�  ويتحدث�ن 
و�لرو�ية تتحدث عن �سجن 
�أبو �سليم �لذي ك�ن يف ليبي� 
وظهر �لقذ�يف كزعيم �أوحد 
قدم  �لذي  �لرو�ية  هذ�  يف 
حيث  فيه�  بطل  �أنه  على 
وجعلته  قربه  من  �أق�مته 
بل�س�نه   فتحدث  يتحدث 
حتدث  و  �أن�  بل�س�ين  ولي�ض 
ب�مل�س�عر  ولي�ض  مب�س�عره 

�لتي �أريد �أن �ألب�سه� له .

  من هم الأدباء 
اجلزائريني والعرب 

والأجانب الذين يقراأ 
لهم اأمين العتوم؟

�جلز�ئري  �لأدب  ففي 
�لأعرج  لو��سيني  �أقر�أ 
و�أقر�أ  �أي�س�  �سديقي  وهو 
من  وهو  خ�رش�ء  لي��سمينة 
كت�بتهم  يف  ر�أيت  �لذين 
�أ�سي�ء جميلة و�أقر�أ لأحالم 
م�  بني  ومن  م�ستغ�مني 
»ذ�كرة  رو�ية   له�  قر�أت 
ط�ئفة  وغريهم   « �جل�سد 
و�أقر�أ  �لكت�ب  من  كبرية 
جلون   بن  لط�هر  كذلك 
لإبر�هيم  �أقر�أ  ليبي�  ويف 
�لكوين وعبد �لرحمن منيف 
للك�تب  ب�سكل مو�سع  و�أقر�أ 
�س�لح  �لطيب  �ل�سود�ين  
و�أمري ت�ج �ل�رش من �ل�سود�ن 
وقر�أت من فل�سطني لغ�س�ن 
قر�أت  �لأردن  ومن  كنف�ين 
و�إبر�هيم  غر�يبة  له��سم 
قر�أت  ومن م�رش  �هلل  ن�رش 
ح�رشه�  ميكن  ل  لط�ئفة 
�أن  ميكن  م�  �أقل  لكن 
للعق�د  قر�أت  �أين  �أقول  
و�ملنفلوطي  و�لر�فعي 
من   �أم�  حمفوظ   وجنيب 
�أترك  فلم  �ل�سعر�ء   ن�حية 
�لإحي�ء  �سعر�ء  من  �س�عر� 
�لع�رش  حتى  و�لنه�سة 
�حلديث وقر�أت له    فلقد  
قر�أت لكل �أدب�ء �ملهجر من 
�أمني  جرب�ن   خليل  جرب�ن 
معلوف  و�سفيق  معلوف 
ملحمود  �أي�س�  وقر�أت 
دروي�ض ونز�ر قب�ين وخليل 
من  لي�ض  �أنه  رغم  مطر�ن 
و�لذي  �ملهجر  �سعر�ء 
ي�سمى �س�عر �لقطرين ومن 
بني �أهم �لكتب �لذين ت�أثرت 
به� يف  �ل�سنو�ت 5 �لأخرية 
»�لتي  »�لت�أمالت  كت�ب  هو 
�لروم�ين  �لإمرب�طور  كتبه� 

م�ركو�ض �أوريليو�ض. 

هل �ستخ�س�ص كتابا 
عن اجلزائر يف 2019؟ 

ف�ل�سعب  ممكن  هذ� 
وت�ريخه�  ي�ستحق  �جلز�ئر 

ي�ستحق وهن�ك �أ�سي�ء كثرية 
تخ�ض  عنه�  �لكت�بة  ميكن 
�لع�رشية  بينه�  �جلز�ئر من 
�لتحريرية  و�لثورة  �ل�سود�ء 
من  �جلز�ئر  و��ستقالل 
وهن�ك  �لفرن�سي  �لحتالل 
ميكن  ل  كثرية  �أ�سي�ء 
ج�هد�  و�س�أعمل  ح�رشه� 
يف  �جلز�ئر  عن  للكت�بة 

.2019

 لحظنا يف املعر�ص 
اجلزائر الدويل للكتاب 

اإقبال كثيف لكتابة 
فن الرواية من طرف 

الكتاب اجلزائريني 
النا�سئني؟ ما تف�سريك 

لهذه املوجة التي 
اجتاحت هذا ال�سنف 

الأدبي؟ 

�ل�سب�ب  هوؤلء   غر  لقد 
�لرو�ية   فن  على  �لإقب�ل  
حيث �أقبل �لن��ض على كت�بة 
�لرو�ية  �أن  فظنو�  �لرو�ية 
فن �سهل ولكن يف �حلقيقة 
�لرو�ية ع�مل متد�خل ومن 
ل يتقنه �سيتيه يف جم�هليه 
زق�قته  ويف  �رش�ديبه  ويف 
عند  ��ست�سه�ل  فن  وهو 
�سينطبق  لكن  �لكثريين 
عليهم وعلي� وعلى كل ك�تب 
رو�ئي �ملعي�ر �لنقدي �لذي 
ول   ب�رشي   منه  ينجو  ل 
�لزبد  ف�إم�  �أحد  ك�تب  ول 
ينفع  وم�  ف�ئه  دون  يذهب 
�لأر�ض  يف  �سيمكث  �لن��ض 
يف  ك�ن  م�  ف�إذ�  وب�لت�يل 
ينفع  م�  هوؤلء   كتب  م� 
�إذ�  و�أم�  ف�سيمكث  �لن��ض 
فقط  وفيه  زبد  فيه  ك�ن 
دغدغة  و  �حلروف  �سف�ت 
للفر�غ  وت�سجيل  للم�س�عر 

و�لوقت ف�سينتهي .

 كيف تنظر للخطاب 
الديني يف الوطن 

العربي؟ 

�أرق و�أجمل و�أكرث �خلط�ب�ت 
قرب� �إىل �لقلوب، لكن نحن 
بل  ديني�  خط�ب�  نو�جه  ل 
متدينني  خط�ب  نو�جه 
�س��سع  فرق  وهن�ك 

ف�خلط�ب �لديني هو مثلم� 
كت�به  يف  تع�ىل  �هلل  يقول 
ومن  فليوؤمن  �س�ء  فمن   «
�س�ء فليكفر« )�لآية 29 من 
و�مل�سكلة   ) �لكهف  �سورة 
نو�جه  �ليوم  نو�جهه�  �لتي 
متدينني  �إره�ب  خط�ب 
مت�م�  ب�سلة  له  ولي�ض 
�لذي هو  �لديني  ب�خلط�ب 
و�سالمة  �سال�سة  خط�ب 
وب�لت�يل ف�لدين حوله هوؤلء 

�إىل تطرف.

حدثنا عن الواقع 
الثقايف والأدبي يف 

بلدك الأردن؟

�لأردن �سعب يقر�أ  نحن يف 
بني  ومن  كبري  حد  �إىل 
تقر�أ  �لتي  �لعربية  �ل�سعوب 
�إىل  ب�لثق�فة  تهتم  و�لتي 
�لق�سية  و�سحيح  م�،  حد 
كل  على  �أثرت  �لقت�س�دية 
ولكن  �لعربية  �ملجتمع�ت 
�لقول  ميكن  ع�م  ب�سكل 
ل  �لأردن  يف  �لثق�فة  �أن 
تكون  �أن  ونتمنى  به�  ب�أ�ض 
ب�إذن  �مل�ستقبل  يف  �أف�سل 

�هلل تع�ىل.

ما تقييمك لالإنتاجات 
الأدبية يف الوطن 

العربي؟ 

لكنه  كثري  �إنت�ج  فيه  هو 
فن  فيه  �س�ر  حيث  زمني 
وللرو�ية  للكت�بة  ��ست�سه�ل 
�أن�سح  و�أن�  �سو�ء  حد  على 
�لكت�ب ونف�سي �أول ب�لرتيث 
وعليه  كت�ب  �أي  �إنت�ج  قبل 
�أن ل ينتج كت�ب� �إل بعد �أن 
�لثمرة حتى ينتج م�  تن�سج 
ونفع  وقيمة  ف�ئدة  فيه  هو 

للن��ض.

كلمة عن اإبراهيم ن�سر 
اهلل؟ 

     
�هلل  ن�رش  �إبر�هيم  �لك�تب 
به  وجتمعني  �سديقي  وهو 
جد�  وجيدة  قدمية  عالقة 
�س�عر حتول  من�  ونحن كل 

بني  و�ألتقيه  �لرو�ية  �إىل 
�س�عر  وهو  و�أخرى  فرتة 
ورو�ئي عمالق ومن  جميد 
�أكرث �لرو�ئيني �لعرب قر�ءة 
و�نت�س�ر� وح�سل على ج�ئزة 
�لبوكر موؤخر� وهو ي�ستحق 

كل �خلري و�لتقدير.

األ تطمح بالرت�سح 
م�ستقبال لنيل جائزة 

اأدبية عربية اأو عاملية؟ 
 

لكن  طموح  عنده  �لإن�س�ن 
�هلل  ون�س�أل  �هلل  بيد  �لأمر 

ذلك.

  ماذا عن م�ساريعك 
امل�ستقبلية يف 2019؟  

�أن� د�ئم� عندي م�س�ريع يف دم�غي 
تكتمل وح�لي� لدي 15 فكرة حتت�ج 
�لوقت  �سمح  �إذ�  لكن  تطبيق  �إىل 
�لعموم  على  لكن  ف�س�أفعل  و�لعمر 
د�ئم� عندي فكرة وم�رشوع، ثم �أن 
كل كت�ب �أقر�أه يفتح يل ن�فذة على 

فكرة جديدة وهكذ�. 

ماهي الن�سيحة التي 
تقدمها لل�سباب؟ 

مني  طلب  و�حد  كل 
هذه  له  قلت  �لن�سيحة 
ن�سف  حقيقة  هي  �لعب�رة 
دللة  حتمل  ولكنه�  �سطر 
ي�سيب  حتى  »�قر�أ  كبرية 
ل  �لغر�ب  �أن  ومب�  �لغر�ب 
ي�سيب فعليك �أن تقر�أ حتى 

متوت.

  كلمة اأخرية 
جلمهورك من القراء 
وجلريدة »الو�سط«  

�أ�سكركم   « »�لو�سط  جريدة 
يف  �لفر�سة  يل  �إت�حة  على 
هذ� �للق�ء و�أمتنى �أن تكون 
�لظالم  يف  �سعلة  د�ئم� 
�لطريق،  ي�سيء  ونور� 
و�لقر�ء غمرمتوين مبودتكم 
يف  حبكم  وقر  وحمبتكم 
قلبي، �أمتنى لكم كل �لتوفيق 
وكل خري و�إن �س�ء �هلل د�ئم� 

نلتقيكم على �ملحبة. 
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

وجبة الإفطار حتميك من مر�س خطري �صائع
وجدت درا�شة جديدة اأن تخطي وجبة 
الإفطار يوؤدي اإىل زيادة خطر الإ�شابة 
تقريبا  الثلث  ال�شكري مبقدار  مبر�ص 
يتناولون  ل  الذين  الأفراد  اأن  وتبني 
وجباتهم ال�شباحية، اأكرث عر�شة بن�شبة 
النوع  من  ال�شكري  بداء  للإ�شابة   %33
2، وفقا لتحليل بيانات زهاء 100 األف 

�شخ�ص.
لدى   %55 بن�شبة  اخلطر  ويزداد 
تناول  يتجنبون  الذين  الأ�شخا�ص، 
الأ�شبوع  يف  مرات   4 الإفطار  وجبة 
غريهم  مع  باملقارنة  الأقل،  على 
ويعتقد  �شباحا  الفطور  يتناولون  ممن 
امليل  اإىل  يعود  ال�شبب  اأن  الباحثون 
لتناول وجبة خفيفة يف وقت لحق من 

اليوم، عند عدم تناول وجبة الإفطار.
وجمع الباحثون نتائج 6 درا�شات �شابقة 
ل�شتك�شاف تاأثري النظام الغذائي على 
مر�ص ال�شكري، لدى 96 األف م�شارك 
�شلي�شنغر،  �شابرينا  الدكتورة،  وقالت 
من مركز اأمرا�ص ال�شكري الأملاين يف 
دو�شلدورف، يُعتقد اأن 30% من النا�ص 
يتناولون  ل  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
وجبة الإفطار وتبني اأن الأفراد الذين 
عر�شة  اأكرث  الوزن،  زيادة  من  يعانون 
ال�شباحية،  الإفطار  وجبة  لتفويت 
هذا  اأن  خاطئ  ب�شكل  يعتقدون  لأنهم 
احلرارية  ال�شعرات  من  يقلل  الإجراء 

الكلية التي يتناولونها.
ووجد فريق البحث اأن الأ�شخا�ص اأكرث 
مبر�ص  للإ�شابة   %22 بن�شبة  عر�شة 
وجبة  تخطيهم  حال  يف  ال�شكري 
الإفطار، بغ�ص النظر عن وزنهم. كما 
كبرية،  غداء  وجبة  يتناولون  قد  اأنهم 
وهذا يوؤدي اإىل ارتفاع كبري يف م�شتوى 
غري  اأمر  وهو  والإن�شولني،  الغلوكوز 
ويزيد  الغذائي،  التمثيل  لعملية  جيد 
 2 النوع  بال�شكري  الإ�شابة  خطر  من 
واأكدت الدرا�شة اأن وجبة الإفطار التي 

احلبوب  من  عالية  ن�شب  على  حتتوي 
اللحوم  ن�شب  انخفا�ص  مع  الكاملة، 
احلمراء وال�شكر، تعد الأف�شل ب�شورة 

عامة.

»خاليا الغرباء« جتعل 
م�ستقبل ال�سرطان »م�سرقا«

يعتقد علماء اأن العلج الرائد لل�رسطان 
املناعية  اخلليا  ي�شتخدم  الذي 
اأن  ميكن  الغرباء،  من  امل�شتخرجة 
امل�شتقبل  يف  الأرواح  مليني  ينقذ 
اأيام  يف  يزال  ما  الذي  العلج،  ويعمل 
جهاز  تعزيز  على  الأوىل،  تطويره 
املناعة لدى املر�شى مع جتنب الآثار 
اجلانبية ال�شامة، مثل تلك الناجمة عن 

العلج الكيميائي.
معهد  يف  البحث  فريق  ويرغب 
فران�شي�ص كريك بالعا�شمة الربيطانية، 
مناعة«  »بنوك  اأول  اإن�شاء  يف  لندن، 
لل�رسطان.  املقاومة  اخلليا  تخزن 

وهذا من �شاأنه ال�شماح لأطباء الأورام 
من  جمموعة  تو�شيل  اأوامر  باإ�شدار 
يف  العيادات  اإىل  املناعية  اخلليا 
يف  حقنها  يتم  حتى  �شاعات،  غ�شون 
اجل�شم،  دخولها  ومبجرد  املر�شى 
املناعة  نظام  مع  اخلليا  �شتندمج 
الأورام  ملحاربة  باملري�ص،  اخلا�ص 

با�شتخدام نهج »طبيعي«.
هيداي،  اأدريان  الربوفي�شور،  وقال 
املناعي  املخترب  جمموعة  رئي�ص 
كان  �شنوات،  ب�شع  »قبل   :Crick يف 
ال�رسطان  باأن  ب�شيط  اعتقاد  هناك 
ميكن معاجلته باأي طريقة اأخرى غري 
الآن،  اأما  نف�شه«.  املر�ص  مهاجمة 
الأبحاث  من  متنامي  جمال  يوجد 
والعلجات التجريبية، التي تركز على 
تدريب اأج�شام املر�شى على مكافحة 
ال�رسطانات وقال الباحثون اإن مر�شى 
ملا  رائدة  دفعات  �شيتلقون  ال�رسطان 
يف  الطبيعية،  القاتلة  باخلليا  ي�شمى 

اأوائل العام املقبل.
واأو�شح الربوفي�شور ت�شاريل �شوانتون، 
عدم  وخمترب   »Crick« خمترب  من 

م�رسق  »امل�شتقبل  اجلينوم:  ا�شتقرار 
ب�شكل ل ي�شدق. واإن ا�شتخدام اخلليا 
الورم  ل�شتهداف  اجل�شم  يف  املناعية 
ب�رسعة  تتطور  الأورام  لأن  رائع،  اأمر 
اأدوية  �رسكة  لأي  ميكن  ول  كبرية، 

مواكبتها«.
كانت فكرة حقن اخلليا  الآن،  وحتى 
اأحد  من  امل�شتخرجة  املناعية 
اآخر،  مري�ص  ج�شم  يف  الأ�شخا�ص، 
تواجه خماوف رف�ص اجل�شم للخليا. 
العلماء  اكت�شف  العام،  هذا  يف  ولكن 
»يف اخرتاق طبي« اأن اخلليا املطورة 

تنجح يف جمال تقبل اجل�شم لها.
نتائج  الآن   »Crick« فريق  ويحقق 
اخلليا  اأن  �شيما  ل  للإعجاب،  مثرية 
كما  اجل�شم،  قبل  من  رف�شها  يتم  ل 
العلج  اأ�شكال  بع�ص  مع  احلال  هو 

املناعي.
وت�شاعد اأدوية العلج املناعي، اجلهاز 
لإيجاد  بجد  العمل  على  املناعي 
ولكن  وقتلها.  ال�رسطانية  اخلليا 
ميكن اأن تنتج اآثار جانبية لأنها تهاجم 

اخلليا ال�شليمة اأي�شا.

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو 
يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 

بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، 
واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء الذاكرة 
يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث 

خطوة وا�شعة باجتاه التو�شل اإىل علج 
يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الذي ي�شاحب بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل 

ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على 

موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب خلل 
ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة 

باأنها تعتمد على النوم الذي يعترب مرحلة 
تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد 

نف�شها. وبح�شب دورية نيورو�شاين�ص، اأم�شى 
امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب 

للنوم، وخ�شعوا خلل الليل لطريقة التحفيز 
الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز 

بالتناوب عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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َلَّم ُ َعَلْيِه َو�سَ َلّى �لَلّ ِبِيّ �سَ َبُّة �لَنّ َمَ

احلديث عن حمبته عليه ال�سالة وال�سالم متعة 
عظيمة! اأما الأل�سنة فترتطب بذكره وال�سالة 

عليه، واأما الآذان فتت�سنف ب�سماع �سريته وهديه 
وحديثه، واأما العقول فتخ�سع ملا ثبت من احلكم 
وال�سنة التي جاء بها عليه ال�سالة وال�سالم، واأما 
اجلوارح والأع�ساء فتنتفع وتتمتع مبوافقة هديه 

وفعله وحاله �سلى اهلل عليه و�سلم، املحبة كما 
ُدّ -اأي ل يذكر لها  قال ابن القيم: “املحبة ل ُتَ
تعريف- اإذ هي اأمر ينبعث بنف�س ي�سعب التعبري 

عنه”.
ثم املحبة لها جوانب، منها: حمبة ال�ستلذاذ 

بالإدراك، كحب ال�سور اجلميلة واملناظر 
والأطعمة والأ�رشبة.. تلك حمبة فطرية، اأو تكون 
حمبة باإدراك العقل، وتلك املحبة املعنوية التي 

تكون ملحبة اخل�سال ال�رشيفة، والأخالق الفا�سلة، 
واملواقف احل�سنة، وهناك حمبة ملن اأح�سن اإليك 

وملن قدم لك معروًفا، فتنبعث املحبة حينئذ 
لتكون �رشًبا من �رشوب احلمد وال�سكر، فينبعث 

الثناء بعد ذلك ترجمة لها وتو�سيًحا ملعانيها.
قال النووي رحمه اهلل يف كلمة جميلة: وهذه 

املعاين كلها موجودة يف النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم ملا جمع من جمال الظاهر والباطن، وكمال 

اجلالل، واأنواع الف�سائل واإح�سانه اإىل جميع 
امل�سلمني بهدايته اإياه اإىل ال�رشاط امل�ستقيم، 

ودوام النعم والإبعاد من اجلحيم.. فاإن نظرت اإىل 
و�سف هيئته �سلى اهلل عليه و�سلم فجمال ما بعده 
جمال، واإن نظرت اإىل اأخالقه وخالله فكمال ما 
بعده كمال، واإن نظرت اإىل اإح�سانه وف�سله على 

ا فوفاء ما  النا�س جميًعا وعلى امل�سلمني خ�سو�سً

بعده وفاء.
فمن هنا: تعظم حمبته �سلى اهلل عليه و�سلم 
وي�ستويل يف املحبة على كل �سورها واأعظم 

مراتبها، واأعلى درجاتها، فهو �سلى اهلل عليه و�سلم 
احلري باأن تنبعث حمبة القلوب والنفو�س له يف 
كل حلظة، ويف كل تقلبات حياتنا؛ ولذلك ينبغي 

اأن ندرك عظمة هذه املحبة، وهنا وقفة نتمم بها 
هذا:

فنحن نتعلق ونرتبط بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم من جوانب �ستى: يف جانب العقل معرفة 

وعلًما، نقراأ ونحفظ �سريته وحديثه وهديه و�سنته، 
والواجب منها واملندوب منها ونحو ذلك. وحمبة 
بالقلب، وهي عاطفة م�سبوبة، وم�ساعر جيا�سة، 

وحمبة متدفقة، وميل عا�سف تتعلق به النف�س 
والقلب بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؛ ملا فيه 

من املعاين احل�سية واملعنوية.
ثم حمبة باجلوارح ترتجم فيها املحبة اإىل التباع 

ل�سنته وفعله عليه ال�سالة وال�سالم، فال ميكن 
اأن نقول اإن املحبة اتباع فح�سب! فاأين م�ساعر 
القلب؟ ول ي�سلح اأن نقول اإنها احلب والعاطفة 

اجليا�سة، فاأين �سدق التباع؟ ول ينفع هذا وهذا! 
فاأين املعرفة والعلم التي يوؤ�س�س بها من فقه 

�سريته وهديه واأحواله عليه ال�سالة وال�سالم؛ لذا 
فنحن نرتبط يف هذه املحبة بالقلب والنف�س، 

وبالعقل والفكر، وب�سائر اجلوارح والأحوال 
والأعمال، فتكمل حينئذ املحبة؛ لتكون هي 
املحبة ال�سادقة اخلال�سة احلقيقية العملية 

الباطنية، فتكتمل من كل جوانبها؛ لنوؤدي بع�س 
حق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم علينا.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل الأ�سول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�سم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

الأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رشوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا لآخر الدرا�سات، ميثل امل�سلمون اأقلية يف اأوروبا بن�سبة تقرتب من 5% من عدد ال�سكان، اإل اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�سبة.
ون�رش معهد »بيو« الأمريكي لالأبحاث، اأول اأم�س الأربعاء 29 نوفمرب ، درا�سة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�سبة امل�سلمني يف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �رشيع، حيث بلغت ن�سبة وجودهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل اإىل ا�سطرابات �سيا�سية 
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية، وخا�سة عقب و�سول ماليني طالبي اللجوء موؤخرا، وكثري منهم م�سلمون ففي النتخابات 
الأخرية يف فرن�سا واأملانيا، كان و�سول املهاجرين اإىل تلك البلدان- ول �سيما امل�سلمون منهم- من اأهم الق�سايا وبا�ستخدام اأحدث 

التقديرات ال�سكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتكوين ال�سكان امل�سلمني يف اأوروبا:

امل�سلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�سا واأملانيا لديهما اأكرب عدد من ال�سكان امل�سلمني يف اأوروبا )28 دولة ع�سو يف التاد الأوروبي بالإ�سافة اإىل الرنويج و�سوي�رشا( 
ففي منت�سف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�سلم يف فرن�سا )8.8% من �سكان البالد( و5 ماليني م�سلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قرب�س 
هي الدولة الأوروبية التي ي�سكل فيها امل�سلمون اأكرب ن�سبة من ال�سكان، حيث ي�سكل امل�سلمون البالغ عددهم 300 األف م�سلم يف اجلزيرة 
حوايل ربع �سكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�سة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين 

و�سلوا قرب�س اأخريا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�سلمني  م�ستقبل   2-
اإىل  العقود املقبلة، فمن منت�سف عام 2010  النمو يف  و�ست�ستمر يف  ب�سكل مطرد  اأوروبا  �سكان  ازدادت ح�سة امل�سلمني من جمموع 
منت�سف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�سة امل�سلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئوية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�سيب �سكان القارة العجوز من امل�سلمني اأكرث من ال�سعف، لي�سل اإىل 11.2% اأو اأكرث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�سكل  الهجرة امل�ستقبلية  ا�ستقرار  اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�سموح  يتوقف على مقدار  وهذا 
ال�سكان امل�سلمني ل يزال يف ارتفاع تقدر ن�سبته بـ 7.4%، وذلك ب�سبب ازدياد ن�سبة ال�سباب وارتفاع معدلت اخل�سوبة للمقيمني امل�سلمني 

احلاليني يف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�سلمني  اأعمار  متو�سط   3-
وفقا لآخر اإح�ساء ل�سكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�سلمني هم اأ�سغر �سنا بكثري ولديهم اأطفال اأكرث من الأوروبيني الآخرين، ويبلغ 
متو�سط العمر للم�سلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�سغر من متو�سط الأوروبيني الآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�سط 

عمر الأوروبي »غري امل�سلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�سف امل�سلمني يف اأوروبا تت �سن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�سلمني يف اأوروبا، 
من املتوقع اأن يبلغ متو�سط اإجناب الن�ساء امل�سلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكرث من متو�سط  اإجناب الن�ساء غري امل�سلمات وهو 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�سلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�سف عام 2010 ومنت�سف عام 2016، كانت الهجرة اأكرب عامل يدفع منو ال�سكان امل�سلمني يف اأوروبا، حيث و�سل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�سلم اإىل اأوروبا لأ�سباب اأخرى غري اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�سة فيما ح�سل حوايل 1.3 مليون م�سلم على حق اللجوء، مما 
ي�سمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نحو ربع مليون م�سلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�سلمني 
الأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة ولدة خالل هذه الفرتة، اإ�سافة اإىل انخفا�س عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني 

عامال ثالثا.

م�سلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�سلمني تباينا وا�سعا يف البلدان الأوروبية، فقد وجد ا�ستطالع راأي  اأجراه معهد »بيو« لالأبحاث عام 2016 يف 
10 دول اأوروبية، اأن الآراء ال�سلبية حول امل�سلمني �سادت يف �رشق اأوروبا وجنوبها بينما اأعطى غالبية امل�ساركني يف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�سا وال�سويد وهولندا امل�سلمني ت�سنيفا اإيجابيا وترتبط الآراء حول امل�سلمني بالأيديولوجية، يف حني اأن 47% من الأملان 
ينتمون �سيا�سيا لكتالت ميينية، يعطي امل�سلمني ت�سنيفا غري اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�ساريني الأملان فعلوا ذلك. وازدادت الفجوة 

بني اآراء الي�سار واليمني فيما يخ�س امل�سلمني نحو 30 نقطة مئوية يف اإيطاليا واليونان.
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4 مفاجاآت �سينمائية لأطفال 
الت�سعينيات يف 2019.. عندما 

يتحول اخليال اإىل واقع
من من� مل يع�شق اأفالم “ديزين” الكرتونية ال�شهرية، ب�لطبع ف�إن جيل 
الت�شعيني�ت ب�لك�مل قد �شب على حبه ملثل هذه الأفالم التي كونت 

الكثري من خي�لهم، ويف ظ�هرة جديدة تعمل “ديزين” ح�لًي� على حتويل 
اأفالمه� الكرتونية اإىل ن�شخ �شينم�ئية واقعية، هي لي�شت املرة الأوىل 

فقد حولت �شخ�شي�ت كثرية من �شخ�شي�ته� مثل “طرازان” و”اجلميلة 
والوح�ش” اإىل اأفالم واقعية، ولكن يبدو اأنه يف ع�م 2019 ينتظر جيل 

الت�شعيني�ت مف�ج�أة كبرية، حيث ميتلئ ب�أفالم من هذه النوعية:

بوكيمون ديتكتيف )بيك�ت�شو(

اإذا كنت قد ت�بعت امل�شل�شل الكرتوين “بوكيمون” ف�أنت ل �شك حتب 
�شخ�شية “بيك�ت�شو”، يف ع�م 2019 يتم تقدمي ال�شخ�شية الكرتونية يف 
فيلم ف�نت�زي� غمو�ش كوميدي من اإخراج روب ليرتم�ن، وكت�بة نيكول 

بريمل�ن وليرتم�ن، والفيلم مبني على لعبة فيديو بنف�ش ال�شم، وهو 
م�رشوع اأمريكي ي�ب�ين م�شرتك اأنتجته ليجنداري اإنرتتينمنت، وهو من 
بطولة املمثل ال�شهري راي�ن رينولدز حيث يوؤدي دور املحقق بيك�ت�شو 

وي�ش�نده جيك�شتي�ش �شميث، وك�ثرين نيوتن، وكني وات�ن�بي، ومن املقرر 
عر�ش الفيلم يف يوم 10 م�يو 2019 يف الولي�ت املتحدة.

الأ�شد امللك:

الأ�شد امللك اأو “The Lion King”، كله� م�شطلح�ت تطلق على الأ�شد 
املحبوب “�شيمب�” واخلرب اجليد هذا الع�م اأنه �شوف يتم حتويل الأ�شد 
الكرتوين اإىل �شخ�شية حقيقية وهو فيلم ملحمي مو�شيقي اأمريكي ق�دم 

يف 2019، من اإخراج جون ف�فرو وبطولة دون�لد غلوفر وبيون�شيه وجيم�ش 
اإيرل جونز و�شيث روغن، وق�شة الفيلم مبنية على اأحداث ق�شة الأ�شد 

“�شيمب�” الذي اأنتج اأول فيلم له يف �شنة 1994 وحمل نف�ش العنوان.

الفيل دامبو:

الفيل ال�شغري اللطيف “دامبو” اأحد اأكرث ال�شخ�شي�ت التي ع�شقه� الأطف�ل، يف 
فيلم الر�شوم املتحركة الذي ُعر�ش لأول مرة يف 1941، ويعترب اأحد اأف�شل اأفالم 

الر�شوم املتحركة التي عر�شته� ديزين وتعلق به� اجلمهور يف كل مك�ن حول 
الع�مل، وق�شته اأن هولت جنم ال�شريك الذي غريته احلرب قد ع�د، ليكلفه م�لك 

ال�شريك م�ك�ش ميديت�شي لرع�ية الفيل دامبو، حديث الولدة الذي جعلته اأذنه 
ال�شخمة م�شهوراً، ولكن عندم� يكت�شف اأولد هولت اأن دامبو ي�شتطيع الطريان 

وتبداأ املغ�مرة، ومن املنتظر اأن يكون الفيلم “Dumbo” يف جميع دور 
ال�شينم�ت الع�ملية مع بداية 2019. 

م�سرحية » حت�سيل حا�سل« ت�سنع احلدث يف الطبعة 13 للمهرجان الوطني للم�سرح املحرتف 

يا�سمني علي تطرح دويتو »مالك و�سيطان« مع �سليم ع�ساف

خا�ست بدورها امل�سرحية ال�ساخرة املعنونة » حت�سيل حا�سل« و التي حتذر من مغبة ابادة  الأمة العربية،غمار املناف�سة، اأول 
اأم�س اباجلزائر  العا�سمة، �سمن فعاليات الطبعة 13 للمهرجان الوطني للم�سرح املحرتف، يف اأجواء تناف�سية م�سائية.

الغفري  اجلمهور  اأعجب  قد   و  
الدين   حميي  الوطني  ب�مل�رشح 
املثرية  ب�لأحداث  ب�شط�رزي، 
ح��شل«  حت�شيل   « للم�رشحية 
لأم  اجلهوي  امل�رشح  انت�ج  من  
حل�شن  ت�أليف  من  و  البواقي،  
�شيبة )الذي �رشح عنوان القطعة 
علي  كتبه�  التي  امل�رشحية( 

ت�مرت.
اإىل  الرامي  امل�رشحي  العر�ش 
اإظه�ر م� يجري يف خي�ل اجلميع 
من  م�شغر  منوذج  مو�شوع  ك�ن 
�ش�ب�ن  زوج�ن  اأداه  املجتمع، 
وقف� مكتويف الأيدي، بينم� ت�شلل 
�شل�شلة  يف  مقنعون  جمهولون 
الذي  و  منزلهم،  اىل  متع�قبة 

متن�حرة  ف�ش�ئل  م�شهد  ي�شبه 
خمتلفة تخو�ش حرب� يف العديد 

من الأم�كن من الع�مل العربي.
املت�رشرين  الزوجني  دور  و  يف 
ق�م    ، مطلقة  ا�شتعج�لية  بح�لة 
بون�ب  �شومية  املمثلني  من  كل 
مفعم�ن  هم�  و  قرق�ح  ه�ش�م  و 
خ�شبة   على  بدوره�  ب�لط�قة، 
لعب  يف  وجه  اأمت  على  امل�رشح 
مرفق  و  حمدد  و  دقيق  هزيل  
�شغل  جميلة،  بهلوانية  بحرك�ت 
و  امل�رشح  خ�شبة  اأم�كن  كل 
ارتقى بنحو ع�رشة ممثلني الذين 

رافقوا الزوجني.
و قدم برباعة كل من اأمينة فريك 
و ر�شيد مع�مرية و  ط�رق اأ�شبة 

ولو�شيف  الع�يل  عبد  فرح�ت  و 
مرزوق و رمزي ع��شور و حميد 
حممد �رشيف و �شدام  �شحراوي 
و جنيب زروال و عم�د  ي�حي و 
اأحمد  كذا  و  بلح�شني  جم�ل 
�شف�عي، امل�رشحية مبقني على 
تف�عل كثيف مع الزوجني ب�إيق�ع 

ت�ش�عدي و مطرد.
ال�شينوغرايف  العمل  ك�ن  و 
طيبي  الغ�ين  عبد  قدمه  الذي 
املمثلون  ارتدى  حيث  ن�جح�، 
بي�ش�ء  �رشاويل  امل�رشحيون 
اأ�شك�ل  اىل  توحي  ،مم�  طويلة 
ج�شمية لأموات يف املقربة، كم� 
بدور  تقوم   كرا�شي  ا�شتخدموا 
اجلميع  ك�ن  اأين  انتظ�ر  ق�عة 

منزل  اىل  للت�شلل  دوره  ينتظر 
الزوجني.

ال�شوتي  ال�رشيط  اأي�ش�  ثبت  و  

خمري  الكرمي  عبد  قدمه  التي 
جن�حه،  بخطوط حلنية و ببع�ش 
املوؤثرات ال�شوتية تثري ال�شك و 

الرتي�ب، و هو م� يعد، يف نظر 
هذه  كل  �شي�ق   « ت�مرت  علي 

الثورات  يف البلدان العربية«.

اإلي�سا تطرح »بكرا بت�سرق �سم�س العيد«

ي��شمني  امل�رشية  املطربة  طرحت 
مع  و�شيط�ن«  »مالك  دويتو  علي 
ال�شهري  اللبن�ين  وال�ش�عر  املطرب 
الر�شمية  قن�ته�  عرب  ع�ش�ف،  �شليم 

مبوقع يوتيوب.
كلم�ت  من  و�شيط�ن«  »مالك  اأغنية 
توزيع  ومن  ع�ش�ف،  �شليم  واأحل�ن 
اأغنية  بتوزيع  ق�م  الذي  �شمري  رامي 

»3 دق�ت«.
اأغنية »مالك و�شيط�ن« 13  وتخطت 
من  �ش�ع�ت  خالل  م�ش�هدة،  األف 
الر�شمية مبوقع  قن�ته�  طرحه�، عرب 

يوتيوب.
الث�لث  و�شيط�ن«  »مالك  دويتو  يعد 
للمطربة ي��شمني علي حيث غنت »اأن� 
نور،  حممد  مع  اخل�ئن«  اأن�  �شهرية 

ال�شاليف«  »بيت  م�شل�شل  ترت  واأغنية 
مع امللحن مدين.

 ،»122« لفيلم  املنتجة  اجلهة  اأق�مت 
خ��ش�ً  عر�ش�ً  لطفي،  ط�رق  بطولة 
للفيلم، م�ش�ء اأول اأم�ش ، داخل جممع 
اأ�رشة  بح�شور  م�رش،  مول  �شينم�ت 
والنق�د  ال�شح�فيني  الفيلم وعدد من 

ومرا�شلي املحط�ت الف�ش�ئية.

وح�رش العر�ش ط�رق لطفي وزوجته 
واأحمد  خليل  وجيه�ن  خليل  واأمينة 
واملنتج  منري  �رشيف  اأ�شم�  وزوجته 
من  عدد  تواجد  فيم�  عريبي،  �شيف 
ومنهم  الفيلم،  اأبط�ل  لتهنئة  النجوم 
و�شقيقه  عبدالعزيز  حممود  كرمي 
حممد عبدالعزيز وال�شين�ري�شت ت�مر 

حبيب وحممد فراج ور�ش� مهدي.

طرحت النجمة اللبن�نية اإلي�ش� اأغنيته� 
اجلديدة »بكرا بت�رشق �شم�ش العيد«، 
احتف�لً ب�أعي�د امليالد وراأ�ش ال�شنة 

اجلديدة، عرب قن�ة »روت�ن�« مبوقع يوتيوب.
اأغنية »بكرا بت�رشق �شم�ش العيد« قدمته� 
من قبل املطربة الراحلة �شب�ح، وهي من 

كلم�ت واأحل�ن روميو حلود، ومن توزيع كميل 
خور.

وتخطت اأغنية »بكرا بت�رشق �شم�ش العيد« 
343 األف م�ش�هدة، منذ طرحه�، عرب قن�ة 

»روت�ن�« مبوقع يوتيوب. وك�نت اإلي�ش� قد 
طرحت يف �شيف 2018، األبوم »اإىل كل اللي 

بيحبوين«، والتي حققت من خالله جن�ح�ً 
كبرياً، كم� بداأت التح�شري لألبومه� اجلديد، 

واملقرر طرحه الع�م املقبل.

بالأرقام.. الأفالم الع�سرة الأعلى اإيرادًا يف ال�سينما امل�سرية لعام 2018
�شهدت ال�شينم� امل�رشية انتع��شة 
يف ع�م 2018 على م�شتوى �شب�ك 
التذاكر، اإذ بلغت اإيرادات الأفالم 
املعرو�شة الب�لغ عدده� 33 فيلم�ً 
جنيه  مليون   358 من  يقرب  م� 

م�رشي.
الع�رش  ب�لأفالم  ق�ئمة   24 وين�رش 
الإيرادات  ت�شدرت  التي  الأويل 

احتل  حيث  احل�يل،  الع�م  يف 
ح�شني  ت�مر  للفن�ن  »البدلة«  فيلم 
 64 بتحقيقه  الإيرادات  �شدارة 
م�رشي،  جنيه  األف  و200  مليون�ً 
للفن�ن  كرموز«  »حرب  فيلم  وتاله 
مليون�ً   53 حقق  الذي  كرارة  اأمري 

و452 األف�ً و559 جنيه�ً.
و�رشور«  هن�  »ليلة  فيلم  واحتل 

الث�لث  اإم�م املركز  للفن�ن حممد 
و733  األف�ً  و773  مليون�ً  بـ36 
»تراب  فيلم  ج�ء  فيم�  جنيهًت، 
ح�مد  مروان  للمخرج  امل��ش« 
و262  األف�ً  و436  بـ31 مليون�ً  رابع�ً 
»الديزل«  فيلم  وحل  جنيه�ً، 
املركز  يف  رم�ش�ن  حممد  للفن�ن 
األف�ً  و669  مليون�ً  بـ23  اخل�م�ش 

و965 جنيه�ً.
للفن�ن  »الكوي�شني«  فيلم  وج�ء 
ال�ش�د�ش  املركز  يف  فهمي  اأحمد 
بـ21 مليون�ً و263 األف�ً و221 جنيه�ً، 
فيم� احتل فيلم »رغدة متوح�شة« 
ال�ش�بع  للفن�ن رامز جالل املركز 
بـ20 مليون�ً و546 األف�ً و729 جنيه�ً. 
وج�ء فيلم »قلب اأمه« للثن�ئي ه�ش�م 
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العامل؟ حول  من  كروز  �سيفروليه  اإنتاج  يتوقف  هل 

على  موتورز  جرنال  ح�صول  بعد 
نتائج مبيعات حمبطة لعدة اأ�صهر 
كروز  �صيفروليه  طرازات  من 
والهات�صباك،  ال�صيدان  بن�صختيها 
وقف  الأمريكية  ال�صانعة  قررت 
اإنتاجها قريباً بالوليات املتحدة، 
وقف  مع  بالتزامن  جاء  ما  وهو 
منخف�صة  اأخرى  موديالت  عدة 
م�صانع  عدة  واإغالق  املبيعات 
نظراً  ولكن  العمال،  ت�رسيح  مع 

جيدة  مبيعات  حتقق  كروز  لكون 
الإعالن  مت  العاملية،  بالأ�صواق 
باإنتاجها  ال�صتمرار  عن  موؤخراً 

هناك.
جناحاً  كروز  �صيفروليه  تالقي 
والتي  عاملية،  اأ�صواق  بعدة  كبرياً 
اجلنوبية،  اأمريكا  اأبرزها  يُعد 
ال�صوقية  ح�صتها  ت�صاعفت  حيث 
منت  بينما   ،2016 منذ  بالربازيل 
يف  ون�صف  مرات   4 مبيعاتها 

الأرجنتني التي يتم ت�صنيعها فيها.
جرنال  اأعلنت  اأن  بعد  ذلك  ياأتي 
موتورز موؤخراً نيتها طرح حتديث 
من   2019 ملوديل  العمر  منت�صف 
العام  من  الأول  بالن�صف  كروز 
حمافظة  تظل  كي  وذلك  املقبل، 
التقنيات  لأحدث  حيازتها  على 
الت�صال  واأنظمة  والبتكارات 

والأمان املختلفة.
جرنال  م�صنع  اأن  بالذكر  جدير 

حتى  قام  بالأرجنتني  موتورز 
من  وحدة   110،000 باإنتاج  الآن 
ما  وهو  كروز،  وهات�صباك  �صيدان 
ي�صمل بناء حمرك 4 �صلندر تريبو 
اخلا�ص  لرت   1.4 �صعة  ت�صارجر 
اأن يكون  بها، حيث من املخطط 
اأوىل  هو  القادم   2019 موديل 
حت�صل  التي  �صيفروليه  طرازات 
املدمج  الت�صال  خا�صية  على 

.4G ب�صبكات اجليل الرابع

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

تعديل دودج ت�سالنجر 
 Redeye 2019 ن�سخة

�صوراً  كراي�صلر  فيات  اأ�صدرت 
في�ص  لإطالق  متهيداً  ت�صويقية 
 SRT ت�صالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�صفت  قد  ال�رسكة 
�صتحظى  التي  التغيريات  اأهم 
املحدثة،  الع�صالت  �صيارة  بها 
بالت�صويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
املحرك م�صتوحاة من املوديالت 
ال�صتينات  يف  ت�صدر  كانت  التي 

وال�صبعينات.
بف�صل عنا�رس الت�صميم اجلديدة، 
هيلكات   SRT ت�صالنجر  دودج 
اأي�صاً  بل  �رسا”  “اأكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “اأف�صل  توفر 

ح�صب  وذلك  ال�صوبرت�صارج”، 
ت�رسيحات فيات كراي�صلر.

املحرك  كان  ما  اإذا  نعلم  ل 
HEMI �صعة 6.2  ال�صوبرت�صارج 
هي  قوته  �صتكون  �صلندر   8 لرت 
ل،  اأم   2019 موديل  يف  نف�صها 
ح�صان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم الدوران، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

الطاقة.
اإذا  التيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �صتكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  ال�صيارة  يف 
عليه حاليا، لذا كل ما علينا فعله 
هو انتظار “هذا ال�صيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

�صهيب  زميلنا  وجرب  �صبق 
الأمريكي  ال�صاروخ  �صع�صاعة 
 – اي  ريد  ن�صخة  اجلديد 
الع�صالت  �صيارة  من   Redeye
 ،  2019 ت�صالنجر  دودج  املحدثة 
بالتحديد  �صنتحدث  اليوم  ولكننا 
عن حزمة جديدة من التعديالت 
 – هيني�صي  �رسكة  �صتوفرها 
Hennessey على هذه ال�صيارة 

.
التعديالت  حزمة  �صتحمل 
التي  هيني�صي�ص  من  اجلديدة 
دودج  �صيارة  على  �صتتوفر 
 Redeye ت�صالنجر 2019 ن�صخة 
ا�صم HPE1200 وفقاً للمعلومات 
جي  عرب  يف  لفريقنا  املتوفرة 
من  احلزمة  هذه  �صرتفع  تي 
�صيارة  حمرك  قوة  التعديالت 
تي  ار  ا�ص  ت�صالنجر  دودج 
 Dodge  – اي  ريد  هيلكات 
 Challenger SRT Hellcat
 1،200 اإىل  لت�صل   Redeye
 Carbuzz ح�صان . ولكن موقع
اإىل  و�صلت  التي  الأرقام  اأن  اأكد 
ت�صالنجر  دودج  �صيارة  عجالت 
املزودة   Redeye ن�صخة   2019

 HPE1200 تعديالت  حزمة  بـ 
على  اختبارها  عند  هيني�صي  من 
جهاز داينو – Dyno بلغ 1،013 
من  نيوتن.مرت   1،293 و  ح�صان 

عزم الدوران .
ويف املقابل �صبق ووفرت هيني�صي 
حزمة  ال�صيارة  هذه  نف�ص  على 
تعديالت HPE1000 التي جعلت 
 ، ح�صان  األف  حمركها  قوة  من 
وعند اختبار داينو و�صل من هذه 
القوة مقدار 880 ح�صان و 1،093 
اإىل  الدوران  عزم  من  نيوتن.مرت 

العجالت .
املتوفرة  للمعلومات  وفقاً 
وفرت  تي  جي  عرب  يف  لفريقنا 
هيني�صي  من   HPE1200 حزمة 
 2019 ت�صالنجر  دودج  �صيارة  لـ 
�صوبرت�صارجر   Redeye ن�صخة 
 2.7 من  بدلً  لرت   4.5 �صعة  بـ 
ال�صيارة  يف  قيا�صياً  املتوفر  لرت 
ت�صالنجر  وح�صلت   ، الريا�صية 
عادم  نظام  على  اأي�صاً   redeye
ال�صتانل�ص  من  م�صنوع  جديد 
عايل  وقود  حقن  ونظام   ، �صتيل 
حت�صينات  من  وغريها   ، التدفق 

�صاهمت يف رفع قوة املحرك .

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

اأبرز الأحداث يف عامل ال�سيارات خالل عام 2018

1 اعتقال و�سجن كارلو�س غ�سن

2 اأفعال اإيلون ما�سك املثرية للجدل

ميكنها  ل  ال�صينية  ال�رسكات 
بب�صاطة اأن تكبح نف�صها عن اإغراء 
الغرب،  �صيارات  ت�صاميم  تقليد 
ال�رسكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ص ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�صها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�صيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�صني.
حيث تظهر �صور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�صتطلق  ال�رسكة  باأن  ال�صينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �صيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ص،  جاكوار 
امل�صابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ص يف التفا�صيل، 
لكن و�صائل الإعالم ال�صينية تتوقع 
باأن ال�صيارة �صت�صمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رسوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�صميمها 
�صينجدو  تد�صينها يف معر�ص  يتم 
�صينطلق  والذي   2018 لل�صيارات 

يف 7 �صبتمرب.

مع اقرتابنا من نهاية عام 2018، 
حان الوقت كي نلقي نظرة على 
عا�رسناها  التي  الأحداث  اأبرز 
هذه  ال�صيارات  �صناعة  يف 

حتقيق  من  الرغم  فعلى  ال�صنة، 
اإجمايل،  ب�صكل  عالية  مبيعات 
تعقيدات  عدة  ال�رسكات  تواجه 
بني  التجارية  احلرب  ب�صبب 

وال�صني،  املتحدة  الوليات 
فورد  مثل  �رسكات  عدة  قيام 
عدد  بت�رسيح  موتورز  وجرنال 
مدير  وفاة  املوظفني،  من 

�صريجيو  ال�صابق  كراي�صلر  فيات 
مار�صيوين وف�صائح اإيلون ما�صك، 
مدير تي�صال التنفيذي، التي اأدت 

لذهول الكثريين.

نبداأ اأولً مع الق�صة الأغرب لهذا 
العام حول كارلو�ص غ�صن، رئي�ص 
جمل�ص اإدارة احتاد رينو-ني�صان-

ميت�صوبي�صي ال�صابق، والذي مت 
اإعتقاله مع جريج كيلي الذي عمل 

�صابقاً كاأحد مدراء ني�صان التنفيذيني 

يوم 19 نوفمرب يف طوكيو، ذلك بعد 
اتهامها بعدم الإبالغ ب�صكل �صحيح 

عن دخلهما الكامل اإ�صافة لعدة 

خمالفات مالية اأخرى، ما اأدى لقيام 
كل من ني�صان وميت�صوبي�صي بطرده 

من من�صبه كرئي�ص جمل�ص اإدارتهما.

قام اإيلون ما�صك بالعديد من 
الأمور املحرجة واملثرية للجدل 

هذا العام، ما ت�صمن �صجاراته 
املتعددة مع ال�صحفيني على 

تويرت، اإدعائه قيام اأحد موظفيه 
ال�صابقني بتخريب اأعمال تي�صال، 

اعرتافه بتعاطي مواد كيميائية 
خا�صة كي يتمكن من النوم وعمله 

لأكرث من 120 �صاعة اأ�صبوعياً، 
حماولته حتويل تي�صال ل�رسكة 

خا�صة وحتى تدخينه مواد �صارة 
على الهواء كما يظهر بال�صورة، 

مما اأدى لت�صويه �صورته بدرجة 
كبرية عرب و�صائل الإعالم 

املختلفة، رغم كل ما حققه من 
اإجنازات.
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 »5G« رو�شيا تطلق �شبكة
موحدة على اأرا�شيها

الإعالم  وزارة  يف  م�صادر  ذكرت 
الت�صالت  �رشكات  اأن  الرو�صية 
لإطالق  ت�صتعد  البالد  يف  الكربى 
من  لالإنرتنت  موحدة  �صبكة 
امل�صادر  وتفيد  اخلام�س  اجليل 
 »MTS« �رشكات  ممثلي  باأن 
 »Beeline»و  »Megafon»و
و«Tele2« التي تعد اأكرب �رشكات 
الرو�صي،  الحتاد  يف  ات�صالت 
�صبكة  ا�صتحداث  حاليا  يناق�صون 
»5G« م�صرتكة تغطي معظم مدن 

و�صيخ�ص�صون  رو�صيا،  ومناطق 
و100  مليار  نحو  الغر�س  لهذا 

مليون دولر تقريبا.
ال�رشكات  هذه  اأن  اخلرباء  ويرى 
امل�رشوع،  هذا  اإجناز  يف  �صتنجح 
كبرية  خربة  لديها  اأن  وخ�صو�صا 
اخللوية  اخلدمات  جمال  يف 
�صكلت  قد  وكانت  والال�صلكية، 
�صابقا �رشكة موحدة اأ�رشفت على 
م�رشوع �صبكات »LTE« يف رو�صيا 

يف اأعوامه الأوىل.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

كيفية تفعيل و�شع التاأمني يف 
نظام الت�شغيل اأندرويد باي

نظام  من  التا�صع  الإ�صدار  يحمل 
 Android باي  اأندرويد  الت�صغيل 
امليزات  من  رائعة  جمموعة   Pie  9.0
اجلديدة لهواتف اأندرويد، بالإ�صافة اإىل 
الت�صميم،  بع�س التحديثات املميزة يف 
ومع ذلك فاإن اإحدى اأهم ميزات التاأمني 
اجلديدة يف نظام الت�صغيل اأندرويد باي 
يحمل  جديد  تاأمني  لو�صع  دعمه  هي 

.Lockdown Mode ا�صم
 Lockdown التاأمني  و�صع  يتيح 
اخلا�صة  بياناتهم  حماية  للم�صتخدمني 
لهم  امل�رشح  الغري  الأ�صخا�س  من 
بالو�صول اأو الل�صو�س اأو حتى امل�صوؤولني 
عن تنفيذ القانون، حيث اأنه يعمل على 
�صا�صة  على  الإ�صعارات  ظهور  اإيقاف 
الهاتف واإيقاف ت�صغيل اأدوات ا�صت�صعار 
على  التعرف  وميزة  الأ�صابع،  ب�صمات 
ال�صوت  على  التعرف  وميزات  الوجوه، 
عند ت�صغيله ليجعل من امل�صتحيل اإلغاء 
حماية  م�صتوى  لزيادة  الهاتف،  قفل 

بياناتك.
التاأمني  و�صع  اأن  من  الرغم  على 
م�صتخدماً  يكون  ل  قد   Lockdown
جداً  املهم  من  ولكن  يومي،  ب�صكل 
حلدوث  حت�صباً  تفعيله  كيفية  معرفة 
خ�صو�صيتك  يهدد  طاريء  �صيء  اأي 

وبياناتك الهامة على الهاتف.
 Lockdown كيفية تفعيل و�صع التاأمني

Mode على هواتف اأندرويد:
يعمل  هاتفك  اأن  من  تتاأكد  اأن  يجب 
الت�صغيل  نظام  من  اإ�صدار  باأحدث 
الذي  التا�صع  الإ�صدار  وهو  اأندرويد 
 Android باي  اأندرويد  ا�صم  يحمل 
الو�صع-  هذا  من  لال�صتفادة   9.0  Pie

الت�صغيل  لذلك حتقق من حتديث نظام 
اخلطوات  اتبع  ثم  جهازك،  على  اأوًل 

التالية:
Settings انتقل اإىل الإعدادات•

واملوقع  الأمان  تبويب  على  •ا�صغط 
Security & Location

خيار  اإىل  ت�صل  حتى  لالأ�صفل  •مرر 
 Lock التاأمني  �صا�صة  تف�صيالت 

screen preferences
املوجود  التبديل  زر  على  ا�صغط  •ثم 
 Show التاأمني  خيار  عر�س  بجوار 

lockdown option
التاأمني  و�صع  ا�صتخدام  كيفية 
الت�صغيل  نظام  يف   Lockdown

اأندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذا الو�صع، �صيتم اإ�صافة 
اإيقاف  خيارات  اإىل   Lockdown زر 
الت�صغيل Power Off و اإعادة الت�صغيل 
 Screenshot و لقطة �صا�صة Restart
عند  تظهر  التي  القائمة  يف  املوجودة 
ال�صغط على زر الت�صغيل كما هو وا�صح 

يف ال�صورة التالية:

ما   Lockdown و�صع  تن�صيط  عند 
عليك �صوى التايل:

•ال�صغط مع ال�صتمرار على زر ت�صغيل 
هاتف اأندرويد

•ا�صغط على اأيقونة Lockdown من 
�صيذهب  وبعدها  �صتظهر  التي  القائمة 
القفل  �صا�صة  اإىل  الفور  على  هاتفك 
حتى  الإ�صعارات  جميع  اإخفاء  و�صيتم 
رمز  با�صتخدام  الهاتف  قفل  اإلغاء  يتم 

املرور

ت�شريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�صوؤون  املهتمة  املواقع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�صفات  �صياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�صل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�صيزود  الأ�صواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�صوائي  و�صول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�س  من  كما 
بدقة  العد�صة  ثنائية  اأ�صا�صية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�صل،   13+16
لل�صورة  ممتازة  جودة  ت�صمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�صا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�صل. 
ميللي   3700 ب�صعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�صية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�صحن ال�رشيع، و�صا�صته �صتاأتي بحجم 

6.2 بو�صة.

اآبل تطلق ن�شخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�صخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ص�س للحوا�صب 
امل�صتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�صبحت 
م�صتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�صحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�صبح   »Mac« حوا�صب 
نظام الت�صغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�صم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

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

ت�صجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�صادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�صبه ال�صخ�صي.
الن�صخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�صري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�صغيل ال�صابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�صتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

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

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

الذكية.

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

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

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

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

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�شرقة اأموال 
اأ�شحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �سركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث 
من 10 تطبيقات �سارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�سائيون اإن قرا�سنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �سارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت ا�سم 
»Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات 

�سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل 
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�سعر م�ستخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�سيدة، ي�ستخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل 

.»SMS«
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز 

ب�سحب النقود مبا�سرة من ح�ساب الهاتف، 
ويف الوقت نف�سه، لن يجد امل�ستخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�سائل املر�سلة.



والعمل  امليدانية  للتحّرريات  ا�ستنادا 
التقنية  الدالئل  اإىل  اإ�سافة  اال�ستعالمي، 
اللذان  الفاعالن  هوّية  حتديد  مّت  والعلمية، 
كذلك،  اأّكده  ما  وهو  االإجرامي  بالفعل  قاما 
حيث  حار�س،  وهو  الثالث  فيه  امل�ستبه 
اعرتف على حم�رض ر�سمي، ح�سور �سخ�سني 
م�ستبه فيهما على منت �سيارة وا�ستوليا على 
مّت حتديد  للتحرّيات،  موا�سلة  امل�رضوقات، 
هوّية امل�ستبه فيه الرابع وبتمديد االخت�سا�س 
ا�ستنادا الإذن من وكيل اجلمهورية املخت�س 
جميع  ا�ستيفاء  بعد  توقيفه  مت  اإقليميا، 
االإجراءات القانونية املعمول بها، مّت تقدمي 

اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  على  فيهم  امل�ستبه 
ثالثة  باإيداع  اأمر  حيث  اإقليميا،  املخت�س 

ا�ستفاد  فيما  املوؤقت،  احلب�س  منهم   )03(
امل�ستبه فيه الرابع من ا�ستدعاء مبا�رض

م٫�س

اأمن العا�صمة

توقيف ع�سابة ا�ستولت على 3.7 مليار �سنتيم
اأطاحت م�صالح اأمن والية اجلزائر، بع�صابة اإجرامية قامت ب�صرقة اأحد املنازل حيث ا�صتوىل الفاعلون على مبلغا ماليا قدره )3.7( مليار 
�صنتيم، باالإ�صافة اإىل بع�س االأجهزة االإلكرتونية متّكنت ف�صيلة امل�صا�س باملمتلكات باملقاطعة الو�صطى لل�صرطة الق�صائية، من معاجلة 

ق�صية �صرقة بالك�صر، راح �صحّيتها اأحد املواطنني، حيث قام اأربعة )04( اأ�صخا�س م�صتبه فيهم، ب�صرقة منزله واال�صتيالء على مبلغ مايل 
قدره )3.7( مليار �صنتيم، تلفاز بالزما، جهازي )02( ا�صتقبال رقمية واأربعة )04( هواتف نّقالة.

طالبان جتتمع مع 
 م�سوؤولني اأمريكيني 

يف ال�سعودية 
االأحد،  اأم�س  طالبان،  من  زعيم  قال 
اإن احلركة رف�ست عر�س احلكومة يف 
املقبل  ال�سهر  باإجراء حمادثات  كابل 
يف ال�سعودية، يف الوقت الذي �سيجتمع 
اأمريكيني  م�سوؤولني  مع  ممثلوها  فيه 
طالبان  من  ممثلون  والتقى  هناك 
يف  اأخرى  ودول  املتحدة  والواليات 
يف  اجلاري  دي�سمرب  يف  املنطقة 
االإمارات واأجروا حمادثات تهدف اإىل 
عاما   17 منذ  املندلعة  احلرب  اإنهاء 
رف�ست  طالبان  لكن  اأفغان�ستان  يف 
احلكومة  مع  ر�سمية  حمادثات  اإجراء 

االأفغانية املدعومة من الغرب.
جمل�س  يف  ع�سو  عن  رويرتز  ونقلت 
القرارات،  يتخذ  الذي  طالبان  قيادة 
قوله: »�سنجتمع مع م�سوؤولني اأمريكيني 
املقبل،  العام  يناير  يف  ال�سعودية  يف 
يف  تنته  مل  التي  حمادثاتنا  و�سنبداأ 
جلميع  اأو�سحنا  اأننا  اإال  اأبوظبي.. 
مع  حمادثات  جنري  لن  اأننا  املعنيني 
املتحدث  االأفغانية«وقال  احلكومة 
با�سم طالبان، ذبيح اهلل جماهد، اأي�سا 
اإن زعماء احلركة لن يجروا حمادثات 

مع احلكومة االأفغانية.

موؤمتر املناخ  و اتفاق احلد الأدنى

عني قزام ومترنا�صت

القب�ض على 35 منقبا عن الذهب

2019 اجلديدة  ال�سنة  بحلول  اجلزائريني  ٌتهنئ   Ooredoo

وهران 

اإنتاج اأزيد من 8.000 طن من ال�سمك 

مبوحلي حمل الإ�سادة 
من جماهري التفاق

الذي  املناخ  موؤمتر  انتهى 
احلد  اتفاق  اإىل  دولة   196 جمع 
الفرتة  متديد  من  بالرغم  االأدنى 
املحددة له ب 14 يوما و بعد اأيام 
من ال�سهر و املفاو�سات الع�سرية

ظرف جيو�سيا�سي غري مالئم
الواقع  يف  املتفاو�سون  عا�س 

ظرفا جيو�سيا�سيا غري مالئم .
االأمريكية  املتحدة  -الواليات 
اتفاق  من  ر�سميا  خرجت 
متواجدة  زالت  ال  لكنها  باري�س 

باملوؤمتر.
-فرن�سا غارقة يف اأزمة »ال�سرتات 
ال�سفراء« و مل تكن ممثلة مب�ستوى 

عايل.
للموؤمتر  امل�سيف  البلد  -بولونيا 
و التي دافع رئي�سها عن �سناعاته 
املعتمدة على الفحم، مل تكن لها 
القدرة الكافية للتاأثري على م�سار 
باالإ�سافة  هذا  املفاو�سات. 
يف  الثقيلة  االأوزان  اأ�سحاب  اإىل 
االقت�ساد العاملي و الدين عملوا  

دون  املفاو�سات  اإطالة  على 
نتيجة.

جدا  خمتلفة  االأوربية،  -الدول 
تتمكن  مل  و  املناخ   م�ساألة  حو 
من لعب  الدور الريادي الذي كان 
تقرير  توافر  رغم  منها،  منتظرا 
حول  اخلرباء  ملجموعة  خميف 

املناخ.
اخلرباء  جمموعة  قدمت  حيث 
اأكتوبر،  �سهر  يف  خا�سا  تقريرا 
العام  التطور  حول  مرعبا  كان  و 
يتوقع م�سار ال يقل عن  و  للمناخ 
القيام  درجات، يف حالة عدم    3
باأي اإجراء على امل�ستوى الكوين.  
تتو�سل  الذي مل   الوقت  هدا يف 
ل�سنة 2020   اتفاق  اإىل  الدول  فيه 
لالنبعاثات  تخفي�سا  يت�سمن 
الغازية  يتوافق و الهدف املن�سود 

و هو 1.5 درجة
ا�ستقبل العديد من كبار امللوثني 
جدا  وماطلوا  بالتحفظ  التقرير 

حول حمتواه  و اأهميته العلمية

و  االأدنى  احلد  اتفاق  متحور  و 
و  التطبيق،  دليل  على  الوحيد 
هكذا جاء االتفاق  ه�سا  و باحلد 
امل�سرتكة  القوا�سم  من  االأدنى 

التي تو�سل اإليها املوؤمتر.
الدول  بني  الطر�سان  حوار   

املتطورة و الدول النامية
اإحراز  عدم  اإىل  االإ�سارة  جتدر   
اأي تقدم يذكر يف م�ساألة التمويل 
بنقل  املتعلقة  الق�سايا  كذلك  و 
االإن�سان  حقوق  و  التكنولوجيا 
فاملجموعة  الغذائي.   واالأمن 
الطابع  من  بالرغم  و  الدولية 
الق�سايا  ت�سل  لهده  اال�ستعجايل 
بالرهان  الدفع  عن  عاجزة  
امل�رضوع  قلب  اإىل  االيكولوجي 

املجتمعي.
اجليو�سيا�سي   الظرف  يزال  ال   
لقيام  مالئم  غري  و  �سعبا 
الدول  و  متعددة   دولية  عالقات 
النامية  ال زالت تفتقر اإىل  الوزن 
هذه  ملناق�سة  اجليو�سيا�سي 

مع  امل�ساواة  قدم  على  الق�سايا 
الدول الغنية.

هي  االأممية  الف�ساءات  تبقى 
الدول  اأمام  املتوفرة  الوحيدة 
عن  بحرية  للتعبري  الفقرية 
نف�س  يف  لكنها   ، ان�سغاالتها 

التاأثري  عن  عاجزة   تبقى  الوقت 
لبع�س  اجلامدة  املواقف  يف 
ي�سمن  ال  ه�س  اتفاق  الدول.  

حتديد حرارة املناخ
 جاء االتفاق خميبا لالآمال الأنه ال 
ي�سمن  عدم جتاوز حرارة املناخ  
حل�سن  و  لكنه،  درجة.      2 ال 
اتفاق  بقاء  على  حافظ   احلظ، 

باري�س على ال�سكة.
و  اأنه  ذلك  مع  وا�سحا  يبقى   
 ، ال�سحيح  امل�سار  على  للبقاء 
يجب تخفي�س انبعاثات الكاربون 
  2030 حدود  يف  باملائة    50 ب 
توفري  و    2010 ب�سنة  مقارنة 
اإىل  ال�سنة  يف  دوالر  مليار    100
دعم   بهدف  دلك  و   ،  2020 غاية 
لتحقيق  النامية   الدول  جهود 
االنتقال االيكولوجي  االأقل تلوثا 

بالكاربون.
 اإثنا ع�رض )12( �سنة للتحرك

ترتاوح  املفاو�سات  بقيت  لقد   
�سل  و  �سنوات   10 مند  مكانها 

و  مياطلون،  القرار  اأ�سحاب 
على  االأولوية  ياأخذ  االقت�ساد 
و  تتواىل  املوؤمترات  و  البيئة  
تت�سابه .  تلح املجموعة الدولية  
على طموح متزايد ل�سالح ق�سايا 
اأنها  تبقى عاجزة عن  البيئة، اإال 
لو�سع  حمدد  زمني   اإطار  و�سع 

االتفاق حيز التطبيق.
مع  احلالية  االلتزامات  ت�سري 
االأ�سف اإىل عامل  ب + 3 �سل�سي�س  
الرمز  هذا  يحتويه  مبا   )c°3+(
جفاف  حاالت  و  زوابع  من 
يف  هائلة  خ�سائر  و  وفي�سانات  

االأرواح الب�رضية.
 

ال�صريف رحماين وزير �صابق/
رئي�س موؤِ�ص�صة �صحاري 

العامل
�صفري اأممي عن ال�صحاري 

و االأرا�صي القاحلة /ع�صو 
املنظمة الدولية » رواد من 

اأجل ال�صالم« 

يف اإطار حماربة التهريب واجلرمية 
للجي�س  مفارز  اأوقفت  املنظمة، 
دي�سمرب   29 يوم  ال�سعبي،  الوطني 
بكل  متفرقة  عمليات  اإثر   ،2018
ومترنا�ست/ن.ع.6،  قزام  عني  من 
و�سبطت  الذهب  عن  منقبا   )35(

املعادن  عن  ك�سف  جهاز   )16(
ومولدين  �سغط    )02( ومطرقتي 
اإىل  باالإ�سافة  كهربائيني،   )02(
املعالج  الكيف  من  غرام   )500(
الدفع  رباعية  )03( مركبات  وثالث 

و)11( دراجة نارية.

 Ooredooمبنا�سبة العام اجلديد2019 ،تُقدم
واالزدهار  والنجاح  بالرقي  متنياتها  ،اأطيب 
و�رضكائها  ولزبائنها  اجلزائري  لل�سعب 
جانب  اإىل   دائماً   ،Ooredoo تُوا�سل 
من  زبائنها  مبرافقة  اجلزائريني،التزامها 
املوؤ�س�سات واالأفراد و�ستوا�سل العمل لتحقيق 

اإجنازات وابتكارات تكنولوجية جديدة.

Ooredoo 2018،وا�سلت  �سنة  خالل 
الوحيد  امُلتعامل  اأ�سبحت  ُنوها،حيث 
4G الرابع  للجيل  تغطية  �سبكة  ميلك  الذي 
فر�سة  للجزائريني  يتيح  الذي  والية،و   48 يف 
اال�ستفادة من حلول وخدمات فريدة و ُمبتكرة 
للجيل الرابع وعلى �سبكة عالية االأداء واجلودة 

يف جميع ربوع الوطن.

حققت والية وهران اإنتاجا من ال�سمك 
 ،  2018 �سنة  خالل  طن   8.000 يفوق 
املدير  لدى  االأحد  اليوم  علم  ح�سبما 
واملوارد  البحري  لل�سيد  الوالئي 

ال�سيدية، حممد بن قرينة.
االإنتاج  اأن   ، قرينة،  بن  ال�سيد  واأو�سح 
عرف  ال�سنة  هذه  خالل  امل�سجل 
اإنتاج  عن  طن   160 بحوايل  زيادة 

اإىل »وفرة  ال�سنة املا�سية مرجعا ذلك 
ال�سيد  مهني  تكوين  واىل  ال�سمك 
البحري«ويت�سكل االإنتاج ال�سمكي بن�سبة 
التي  الزرقاء  االأ�سماك  من  باملائة   90
ت�سمل ال�رضدين و »الت�سا »و »اون�سوا« و« 
بوقة« و« البونيط » والباقي من ال�سمك 
وفق  والرخويات،  والق�رضيات  االأبي�س 

ذات امل�سدر.

ال�سعودي  االتفاق  نادي  جماهري  اأ�سادت 
باالأداء الكبري الذي يقدمه احلار�س الدويل 
التالق  اجلزائري راي�س وهاب مبوحلي بعد 
املباريات  خالل  ي�سجله  اأ�سحى  الذي 
االأخرية التي يخو�سها يف الدوري ال�سعودي، 

اأين رّد حار�س عرين اخل�رض بطريقته على 
خمتلف االنتقادات التي طالته خالل الفرتة 
خالل  من  له  اجلميل  رد  ال�سابقة،وكان 
االتفاق  جمهور  اأطلقها  التي  التغريدات 

عربخمتلف و�سائل التوا�سل االجتماعي.
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العا�صمة

حر�ض ال�سواحل 
يحجز 31.8 كلغ 

من الكيف
باجلزائر  ال�سواحل  حر�س  حجز 
من  كيلوغرام   )31،8( العا�سمة/ن.ع.1، 
مفارز  �سبطت  فيما  املعالج،  الكيف 
 )830( ال�سعبي  الوطني  للجي�س  م�سرتكة 
وبندقية  امل�رضوبات  خمتلف  من  وحدة 
�سيد و)500( غرام من مادة البارود وكمية 
من الذخرية ومعدات تعبئة اخلراطي�س، 

بكل من ب�سكرة والوادي/ن.ع.4.

هجوم اإلكرتوين خارجي 
ي�سل �سحفا اأمريكية

قرا�سنة  �سّنه  اإلكرتوين،  هجوم  ت�سبب 
حركة  يف  وا�سع  با�سطراب  جمهولون، 
اأمريكية،  �سحف  عدة  وتوزيع  طباعة 
و«�سيكاغو  تاميز«  اأجنلو�س  »لو�س  مثل 
و«بالتيمور �سن«وذكرت �سحيفة  تريبيون« 
م�سدر  عن  نقال  تاميز«  اأجنلو�س  »لو�س 
على معرفة بالو�سع اأن الهجوم االإلكرتوين 
فيما  املتحدة  الواليات  خارج  م�سدره 
يبدو وقالت ال�سحيفة اإن الهجوم اأدى اإىل 
تاأجيل توزيع ن�سخة ال�سبت من �سحف »ذا 
تاميز« و«تريبيون« و«�سن« و�سحف اأخرى 
ت�سدر يف لو�س اأجنلو�س وتابعت اأن الن�سخ 
اخلا�سة بال�ساحل الغربي من �سحيفة »وول 
�سرتيت جورنال« و«نيويورك تاميز« تاأثرت 
»تريبيون  �رضكة  واأفادت  بالهجوم  اأي�سا 
�سحف  عدة  متلك  التي  بابلي�سينغ«، 
اخلبيث  الربنامج  ر�سدت  باأنها  اأمريكية، 
كوليا�س،  ماري�سا  وذكرت  اجلمعة   يوم 
اأن  بابلي�سينغ،  تريبيون  با�سم  املتحدثة 
ت�ستخدم  التي  باالأنظمة  »اأ�رض  الفريو�س 
نلكه  ما  عرب  ال�سحف  وطباعة  الإنتاج 
»التواطوؤ  مزاعم  من�ساآتنا«.   خمتلف  يف 
تاريخ  يف  خدعة  اأكرب  هو  معه  الرو�سي« 

ال�سيا�سة االأمريكية، 

م�ساهة


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

