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وزير ال�سياحة عبدالقادر
 بن م�سعود 
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.    �الإرهاب جتارة بائرة و �سلعة كا�سدة

ن�سب اأم�س  وزير الثقافة عز الدين ميهوبي مراد و�ساحي 
خلفا للخ�سر بن تركي الذي ق�سى �سنوات طويلة على راأ�س 
املدير اجلديد كان ي�سغل  من�سب  اأن  الهيئة،و يذكر  هذه 

مدير اإذاعة “جيل اأف اأم” على راأ�س الديوان.
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مت  التي  التمور  كمية  بلغت 
بريزنية،  مبنطقة  اإنتاجها 
خالل  البي�ض،  والية  جنوب 
حملة اجلني التي انتهت موؤخرا 
اأ�ستفيد  3.000 قنطار، ح�سبما 
الفالحية  لدى رئي�ض املقاطعة 
لعرج  غيالين  اأفاد  و  لربيزينة 

جنيها  مت  التي  التمور  كمية  اأن 
هذا املو�سم مبنطقة بريزينة و 
التي تعد اأحد اأهم مناطق اإنتاج 
تناق�سا  عرفت  بالوالية  التمور 
ملحوظا بحوايل الن�سف مقارنة 
باملو�سم الفالحي املا�سي الذي 

عرف اإنتاج حوايل 6 اآالف 

اأرجع هذا االإنخفا�ض  قنطار و 
يف االإنتاج اإىل موجة الربد التي 
التي  و  اجلني  مو�سم  �سبقت 
هذا  ن�سوج  اكتمال  على  اأثرت 
الفالحية  املنتجات  من  النوع 
و  منه  معتربة  كمية  اإتالف  و 
ال�سدد  هذا  يف  غيالين  اأ�ساف 

املو�سم  هذا  اجلني  عملية  اأن 
من  نخلة   6.000 فقط  م�ست 
و  منتجة  نخلة   12.000 اأ�سل 
ال�سالفة  لالأ�سباب  راجع  ذلك 
مردودية  قدرت  فيما  الذكر 
كلغ   50 بحوايل  الواحدة  النخلة 

من التمر.

 بريزينة البي�ض

اإنتاج 3.000 قنطار من التمور 

خبر في 
صورة

اختفاء ال�صحفي امل�صور كرمي بن حليمة يف البحر 

القوات البحرية ت�سارك 
عمليات البحث املتوا�سلة 

عدد الذكور اأكرث من عدد 
الإناث باجلزائر

ك�سف عمر وايل مدير ال�سكان بوزارة ال�سحة، اأنه مت ت�سجيل ارتفاع يف 
عدد الذكور اأكرث من االإناث باجلزائر، وهو ما يعادل 106 ذكرا مقابل 
اأنه مت ت�سجيل ن�سبة الوفيات اأكرث  100 بنت �سنة 2018 واأ�ساف وايل 

عند الذكور، ويف �سن مبكرة عند الذكور مقارنة باالإناث.

عني متو�صنت

�سبط 49 كلغ من الكيف 
املعالج

�سبطت مفرزة م�سرتكة للجي�ض الوطني ال�سعبي، يوم 21 جانفي 2019 
بعني تيمو�سنت/ن.ع.2، )49( كيلوغراما من الكيف املعالج، فيما اأوقفت 
مفارز م�سرتكة اأخرى بكل من اأم البواقي/ن.ع.5 وتلم�سان/ن.ع.2، )03( 

جتار خمدرات وحجزت )1284( قر�سا مهلو�سا 

عمليات  الثالثاء  اأم�ض  توا�سلت 
ال�سحفي  امل�سور  عن  البحث 
دوران«  الكوتيديان   « ليومية 
كرمي بن حليمة، الذي يذكر اأنه 
يكون قد �سقط من �سخرة م�ساء 
املر�سى  من  بالقرب  االأحد 
هواية  ميار�ض  هو  و  الكبري 
املدير  به  اأفاد  ح�سبما  ال�سيد، 

الوالئي للحماية املدنية .
 40 و  12فرقة  جتنيد  مت  قد  و 
البحث  عمليات  يف  غوا�سا 

و  مناطق  ثالثة  م�ستوى  على 
وقع  اأين  العجوز«  »�سخرة  هي 
اأرزيو  خليج  و  ميناء  و  احلادث 
البحرية،  التيارات  حيث تتالقى 
حممودي  اأحممد  اأو�سحه،  كما 
كما مت ت�سخري فرق من الوحدات 
الع�سكرية  للناحية  البحرية 
الثانية على منت مركبات ن�سف 
كما  البحث،  مهمة  يف  مطاطية 

اأ�ساف ذات امل�سوؤول.
يف  البحث  عمليات  مع  موازة  و 

منذ  متطوعون  �رشع  البحر، 
االثنني يف مت�سيط موقع احلادث 
حيث يعد موقع »�سخرة العجوز« 
منطقة خطرية تاأوي كهوفا حتت 
قوية،  تيارات  متيزها  و  املاء 
و  املدنية  احلماية  مدير  وفق 
اأكرث  البحث  فرق  مهمة  تبدو 
القادمة  ال�ساعات  يف  �سعوبة 
الظروف املناخية و  مع تدهور 
ت�سجيل بحر م�سطرب، ح�سبما 

اأ�سري اليه .

اإىل غاية دي�صمرب 2018 

معدل الت�سخم على اأ�سا�س �سنوي يفوق 4 باملائة
االأ�سعار  تطور  وترية   بلغت 
اأ�سا�ض  على  اال�ستهالك  عند 
غاية  اإىل  املائة  يف  3ر4  �سنوي 
ح�سب  دي�سمرب2018،  �سهر 
الوطني  الديوان  لدى  علم  ما 
تطور  ،ويعترب  لالإح�سائيات 
على  اال�ستهالك  لدى  االأ�سعار 
اأ�سا�ض �سنوي اإىل غاية دي�سمرب 
الت�سخم  معدل  مبثابة   2018
احت�سابه  يتم  الذي  ال�سنوي 

خالل 12 �سهرا املا�سية ابتداء 
من جانفي 2018  اإىل غاية �سهر 
بالفرتة  مقارنة   2018 دي�سمرب 
اإىل   2017 يناير  بني  املمتدة  
دي�سمرب2017 اأما بالن�سبة للتطور 
عند  االأ�سعار  ملوؤ�رش  ال�سهري 
موؤ�رش  تطور  اأي  اال�ستهالك، 
مقارنة   2018 دي�سمرب  �سهر 
ال�سنة،   نف�ض  من  نوفمرب  ب�سهر 

فقد تراجع ب1 باملائة.

ال�سهري  املتغري  بخ�سو�ض  و 
�سجلت  املنتجات،  فئة  ح�سب 
تراجعا  الغذائية  ال�سلع  اأ�سعار 
�سهر  يف  باملائة  6ر2   بن�سبة 
مقارنة  املن�رشم  دي�سمرب 
هذا  جنم  2018و  نوفمرب  ب�سهر 
اأ�سعار  انخفا�ض  عن  الرتاجع 
الطازجة  الفالحية  املواد 
هذا  ويف�رش  باملائة(   - )2ر5 
الأ�سعار  الرتاجعي  امل�سعى 

املواد الفالحية الطازجة ، على 
ا�سعار  وجه اخل�سو�ض، برتاجع 
حلوم الدجاج )6ر11 - باملائة( 
باملائة(  1ر9-   ( الفواكه  و 
باملائة(  1ر14-   ( اخل�رش  و 
)6ر5-  البطاط�ض  بينها  من 

باملائة(. 
و يف ما يخ�ض ا�سعار املنتجات 
الغذائية ال�سناعية،  فقد عرفت 
ارتفاعا طفيفا بلغ 1ر0 باملائة.  

من  ال�رشقية  املناطق  تعرف 
ب�سبب  كبرية  معاناة  اجلزائر 
�سكان  طرف  من  الغاز  ندرة 
والنائية  املعزولة  املناطق 
وايراقن  تاك�سنة  يف  واملتمثلة 
وجيملة  ياجي�ض  وبن  و�سلمى 
فهوؤالء  جيجل   لوالية  التابعة 
االآالف  يقطعون  املواطنني 
اأنهم   حيث  الكيلومرتات   من 
واملتمثلة  القا�سية  الظروف 

وت�ساقط  ال�ستاء  ف�سل  برد  يف 
املرتفعات   يف  والثلوج  االأمطار 
التزود  اأجل   من   كله  وهذا 
القارورات  اقتناء  عرب  بالغاز 
للحياة  االأ�سا�سية  ل�سد حاجيتهم 
نا�سد  فلقد  االأ�سا�ض  وعلى هذا 
جل  مواطنو الوالية اإىل �رشورة 
حترك ال�سلطات املحلية  لتوفري 
املعزولة  القرى  هذه  يف  الغاز 
التي تعاين من ويالت التهمي�ض .   

جيجل

مواطنو املناطق النائية 
يعانون ندرة الغاز 

يف اإطار مكافحة االإرهاب وبف�سل 
ك�سفت  املعلومات،  ا�ستغالل 
ال�سعبي،  الوطني  للجي�ض  مفرزة 
اإثر   ،2019 جانفي   21 اأم�ض  يوم 
عملية بحث وتفتي�ض بتمرنا�ست/
الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة، خمباأ 

للذخرية يحتوي على:
غراد  نوع  من   )01( �ساروخ   -

BM-21 عيار 22 ميليمرت 

 82 عيار  هاون  قذائف   )06(  -
ميليمرت؛

- )06( �سمامات؛
مع  دفاعية  يدوية  قنبلة   )25(  -

م�ساعل؛
- )46( طلقة عيار 23 ملم؛

- )40( طلقة عيار 14.5 ملم؛
- )250( طلقة عيار 12.7 ملم.

النتائج  لتعزز  العملية،  هذه  تاأتي 
قوات  حتققها  التي  االإيجابية 
وتوؤكد  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ض 
الدائمني  واال�ستعداد  اليقظة 
لوحداتنا يف دح�ض كل حماوالت 

امل�سا�ض باأمن وا�ستقرار البالد.

مترنا�صت

العثور على خمباأ للذخرية اأوقفت مفارز للجي�ض الوطني ال�سعبي بكل من عني قزام ومترنا�ست/
ن.ع.6 اأربعة )04( منقبني عن الذهب وحجزت )04( مولدات كهربائية 
اأوقفت  حني  يف  الدفع،  رباعية  ومركبة  �ساغطة  مطارق   )04( واأربع 
مفرزة اأخرى بالوادي/ن.ع.4، �سخ�سني )02( و�سبطت �ساحنتني )02( 
اأخرى،  امل�رشوبات من جهة  )10108( وحدة من خمتلف  بـ  حمملتني 
ويف اإطار حماربة الهجرة غري ال�رشعية، اأوقف عنا�رش الدرك الوطني 
بوهران/ن.ع.2، منظما )01( لرحالت الهجرة غري ال�رشعية، فيما مت 
من  بكل  خمتلفة  جن�سيات  من  �رشعيني  غري  مهاجرين   )03( توقيف 

غليزان واالأغواط.

توقيف اأربعة منقبني
 عن الذهب



�لفريق �أحمد قايد �صالح

اجلي�ش يتعهد بتاأمني الرئا�سيات
.     �لإرهاب جتارة بائرة و �صلعة كا�صدة

جدد �لفريق �أحمد قايد �صالح �لتعهد باأن �جلي�ش �صيربهن على متكنه من تاأمني �لنتخابات �لرئا�صية �ملزمع 
�إجر�وؤها يف �لثامن ع�صر �أفريل �لقادم وفق قو�نني �جلمهورية و كما فعل �صابقا يف كل �ملو�عيد �ل�صيا�صية 

�لكربى و خ�صو�صا �لنتخابات بكل �أنو�عها

م.�ش

رئي�س  قيام   �أن  �لفريق  �عترب  و 
�لهيئة  با�ستدعاء  �جلمهورية 
�جلي�س  �أن  على  دليل  �النتخابية 
وفق  كامال  دوره  يوؤدي  كموؤ�س�سة 

للد�ستور 
و قال �لفريق قايد �سالح يف كلمة 
وحد�ت  جميع  �إىل  بُثت  توجيهية 
�الأوىل،   �لع�سكرية  �لناحية 
�النتخابات  و�إجر�ء  �سري  باأن 
�لرئا�سية �ملقبلة �ستتم يف �أجو�ء 
مبمار�سة  ل�سعبنا  ت�سمح  �آمنة 
عادية  �لوطني يف ظروف  و�جبه 
�جلز�ئر  ب�سورة  تليق  وطبيعية 

ومبكانتها �لرفيعة بني �الأمم.
و�عترب نائب وزير �لدفاع �لوطني 
�لع�سكرية  �لناحية  يزور  �لذي 
�الأوىل يف �لبليدة باأن هذ� �ل�سلوك 
مرة  يوؤكد  �ملحرتف  �ملهني 
�أخرى �أن �جلي�س نظامي ومنظم 
يقوده رجال يدركون جيد� نطاق 
ح�سا�سية،  ويعون  م�سوؤولياتهم 
م�سيفا �أن �اللتز�م بالد�ستور ن�سا 
�لثابت  �لعملي  �لنهج  هو  وروحا 
�أبد�، متا�سيا  عنه  نحيد  ال  �لذي 

مع �ملادة 28 من �لد�ستور.

�سالح  قايد  �أحمد  �لفريق  و�سدد 
جعلت  �جلي�س  �إجناز�ت  باأن 
�أعد�ء  حاول  �لذي  �الإرهاب 
و�الإ�ستتثمار  توظيفه  �جلز�ئر 
كا�سدة  و�سلعة  بائرة  فيه، جتارة 
وال مكان له يف �جلز�ئر رغم كافة 

�ملحاوالت �ملتكررة �لتي ي�سعى 
�إليها �أعد�ء �ل�سعب �جلز�ئري.

�لدفاع  وزير  نائب  و�أ�ساف 
فال   ” �ل�سياق:  هذ�  يف  �لوطني 
حماولة  من  �إطالقا  جدوى 
�إعادة توظيف هذه �الآفة �لبائدة، 

فاجلز�ئر �الآمنة و�مل�ستقرة هي 
حققها  ونفي�سة  غالية  مكا�سب 
جي�سه،  رفقة  �جلز�ئري  �ل�سعب 
�الأبد،  و�إىل  �ستبقى  وحدودها 
�إن �ساء �هلل تعاىل وقوته، حمكمة 

وموؤمنة”.
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وزير �ل�صياحة عبد�لقادر بن م�صعود 

اإلزامية تفعيل اآلية تنفيذ برامج 
التنمية ال�سياحية حمليا

�الأطباء  عمادة  رئي�س  دق 
جر�س  بركاين  بقاط  �جلز�ئريني  
هجرة  ظاهرة  بخ�سو�س  �خلطر 
�الأطباء �إىل �خلارج، م�سري� �إىل �أن 
هاجرو�  جز�ئري  طبيب  �ألف   15
�إىل فرن�سا 5 �أالف منهم ثم ت�سوية 
بطريقة  يعملون  و  و�سعيتهم 
يف  يعملون  �آالف   10 و  قانونية 
م�سدد�  �الإ�ستعجاالت،   �إطار 
�لظروف  حت�سني  �رضورة  على 
�الجتماعية و نوعية �لتكوين لو�سع 

حد  لهجرة �الأطباء  �إىل �خلارج.
عند  �الأم�س  بركاين  بقاط  عرب 
جريدة  فروم  على  �سيفا  حلوله 
تعرفه  ملا  �أ�سفه  عن  �حلو�ر 
�ملنظومة �ل�سحية يف �جلز�ئر من 
�إختالالت وقو�نني تع�سفية التخدم 
حمذر�  �جلز�ئري،   �لطبيب 
�الأطباء  هجرة  ن�سبة  �إرتفاع  من 
�جلز�ئريني للخارج مقارنة بالدول 
�لو�ساية  حممال   ، �ملجاورة 
من  �مل�ست�سفيات  �إفر�غ  م�سوؤولية 
ل�سيا�سة  ب�سبب ممار�ستها  �الأطباء 
�لتجاهل و �لكيل مبكيالني، قائال » 
من �ملفرو�س �أن �لدولة ��ستثمرت 
لي�س  �جلز�ئر   �أطباء  تكوين  يف 
�خلارج  �إىل  هجرتهم  و  لذهابهم 
فمن   ، هنا   حتتاجهم  الأنها 
�ملعقول  �ن  تكوينها تكوينها لهذه 
مع  لتذهب   �لكثري  كلفها   �لنخبة 
خارج  خربتها  متار�س  و  �الأخري 

�جلز�ئر«

قانون �ل�صحة �جلديد يحمل 
�لعديد من �لنقائ�ش 

�الأطباء  عمادة  رئي�س  �إنتقد  و 
�جلديد،  �ل�سحة  قانون  ب�سدة 
من  �لعديد  �أق�سى  �أنه  مو�سحا 
خا�سة  عنها  يتحدث  مل  و  �الأمور 
من  �لوقاية  بق�سية  يتعلق  فيما 
 50 �أن  م�سري�  �ملزمنة،  �الأمر��س 
�ألف حالة ت�سجل �سنويا،  م�سدد� 
على  �رضورة تبني �سيا�سة وقائية 
�سلبة للت�سخي�س �ملبكر  ويف ذ�ت 
�ل�سدد،  طالب بقاط بركاين باإن�ساء 
وكاالت �سحية �ليقظة حتى تعطي 
�أجل  �إر�ساد�ت حول و�سعيات من 
�لوقاية من �الأمر��س و �لت�سخي�س 

�ملبكر. 

�ملنظومة �ل�صحية قدمية و 
متدهورة منذ �صنو�ت 

حالة  من  �ملتحدث  وتاأ�سف 
�جلز�ئرية  �مل�ست�سفيات  و�سعية  
�لعمومية �لتي تعاين على حد قوله 
من �لعديد من �مل�ساكل على غر�ر 
ويف  �الأدوية  نق�س  و  �الإكتظاظ 
�الإمكانيات، معرتفا باأن �ملنظومة 
و  مهرتئة  �جلز�ئر  يف  �ل�سحية 
�سنو�ت،  منذ  متدهورة  و  قدمية 
�أبو�ب  فتح  �رضورة  �إىل  د�عيا 
�الأمور”من  مر�جعة  و  �حلو�ر 

�أجل حت�سني هذ� �لقطاع، ال�سيما 
متويل  و  �ال�ست�سفائية  �لهياكل 
يف  تكون  حتى  �لعمومية  �خلدمة 
جمال  يف  �ل�سكان  طلب  م�ستوى 

�لعالج.

�لأدوية تباع ك�صلع ووز�رة 
�ل�صحة تتفرج 

وحمل �ملتحدث �لو�ساية م�سوؤولية 
�الأدوية  �سوق  يف  �لتحكم  عدم 
 ، قبلها  من  تع�سفية  قر�ر�ت  من 
يباع  �أ�سبح  �لدو�ء  �أن  من  متاأ�سفا 
�أمام  �ملو�زية  �ل�سوق  يف  ك�سلع 
�أعني �لو�ساية ، د�عيا �إىل �رضورة 

�لتحكم يف هذ� �ل�سوق .

�صعف �لتكوين و �لظروف 
�لإجتماعية ور�ء هجرة 

�لكفاء�ت 

�إ نتقد بقاط بركاين �لتكوين �لطبي 
باجلز�ئر، معترب� �أنها �سببا فاعال 
نحو  �لكو�در  هده  هجرة  ور�ء 
�إعادة  �رضورة   �إىل  �خلارج،د�عيا 
باإيالء  �لتكوين  �لنظر يف منظومة 
�لتكوين   نوعية  لرتقية  �الأهمية 
�الأ�سباب  �سمن  »من   ،م�سيفا 
هجرة  يف  �ساهمت  �لتي  �الأخرى 
�الجتماعية  و�سعيتهم  �الأطباء 
م�ستوى  �إىل  بعد  ترق  مل  �لتي 
نق�س  �إىل  �إ�سافة  طموحاتهم 
�لتدرج  و�سعوبة  �لعمل  �رضوط 
�أهمية  على  ملحا  �ملنا�سب  يف 
�إعادة تنظيم �سري عمل �ملنظومة 
طاولة  �إىل  و�جللو�س  �ل�سحية 

�حلو�ر حلل م�ساكل �الأطباء.

�إميان لو��ش 

رئي�ش عمادة �لأطباء �جلز�ئريني  بقاط بركاين يدق ناقو�ش �خلطر 
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و�ل�سناعة  �ل�سياحة  وزير  �أكد 
م�سعود،  بن  �لقادر  عبد  �لتقليدية، 
�لوطنية  �جلل�سات  ��سغال  ختام  يف 
باجلز�ئر  �لثالثاء  �أم�س  لل�سياحة 
جت�سيد  �رضورة  على  �لعا�سمة، 
تو�سيات �جلل�سات �لوطنية لل�سياحة 
يف تنفيذ �ملخطط �لتوجيهي الآفاق 

2030 ق�سد �لنهو�س بهذ� �لقطاع.
�أ�سغال  ختام  يف  �لوزير  و�أو�سح 
�أن  يومني،  د�مت  �لتي  �جلل�سات 
تعترب  �لور�سات  �أ�سغال  »نتائج 
�لتي �سيبنى عليها برنامج  �لقاعدة 
�لتي  بال�سفة  �ل�سياحة  تقومي 
�مل�ستجد�ت  مبو�كبة  لنا  ت�سمح 
�لتوجهات  يف  و�الندماج  �لوطنية 
لالأ�سو�ق  و�مل�ستقبلية  �لر�هنة 
�ملبادئ  �أهم  بني  �ل�سياحية«ومن 
�أ�سغال  يف  ��ستخال�سها  مت  �لتي 
على  �لتي عكفت  �الأربعة  �لور�سات 
�ل�سياحية  �لوجهة  تعزيز  »در��سة 
وحوكمة  و�ملناجمنيت  �جلز�ئرية  
�لوجهات �ل�سياحية و�أهم �لرهانات 
و�لتحديات �لتنمية �ل�سياحية الآفاق 
»�لعمل  �لوزير--  --ي�سيف   »2030
على تكري�س وجت�سيد مبد�أ �لتنمية 
�إطار  يف  �الأقاليم  كل  يف  �ل�سياحية 
�نتهجها  �لتي  �لالمركزية  �سيا�سة 
�حلكومة« ،كما حث بن م�سعود على 
�إىل مقاربة عمل  »�النتقال  �رضورة 
مقا�سد  بروز  ت�سجيع  على  تقوم 
�سياحية حملية متكاملة ومتجان�سة 
�مل�ساريع  هيكلة  �إىل  و�ل�سعي 
�ل�سياحية ح�سب ما يقت�سيه �لطلب 
و�ملناف�سة �خلارجية«، موؤكد� كذلك 
�جلمعيات  لدور  �أكرب  »تفعيل  على 
حتى  �ل�سياحيني  للفاعلني  �ملمثلة 

يف  فعاال  �رضيكا  طرفا  ت�سبح 
على  ،و�ألح  �ل�سياحة«  تطوير  م�سار 
»�إلز�مية تفعيل �آلية حملية من �آجل 
بر�مج  تنفيذ  ومتابعة  �الإ�رض�ف 
�لتنمية �ل�سياحية �ملحلية بالتن�سيق 
جانب  �إىل  �ل�سياحة  قطاع  مع 
�لتي  و�لقو�نني  �الأنظمة  حتيني 
ملالءمته  �ل�سياحي  �لن�ساط  توؤطر 
�ملقبلة«كما  �ملرحلة  متطلبات  مع 
دعا من جهة �أخرى �إىل »��ستحد�ث 
لت�سجيع  د�ئم  حتفيزي  �إطار 
�الحرت�فية على م�ستوى كل حلقات 
�إىل  م�سري�  �ل�سياحية«،  �ل�سل�سلة 
يف  حتققت  �لتي  �الجناز�ت  »�أهم 
�لتوجيهي  �ملخطط  جت�سيد  �إطار 
تد�رك  بينها  من  �ل�سياحية  للتهيئة 
�لعجز �لذي كانت تعاين منه �لوجهة 

�لوطنية يف جمال طاقات �الإيو�ء«.
تقييم  عملية  �ن  �سمعود  بن  و�أكد 
للتهيئة  �لتوجيهي  �ملخطط 
من  »جملة  �أظهر  �ل�سياحية 
�لن�ساط  يف  و�الختالالت  �لنقائ�س 
و�لت�سويقي  و�لرتقوي  �الإت�سايل 
بني  للتحالفات  ن�سبي  و�نعد�م 
�ملناف�سة  ملو�جهة  �ملتعاملني 
قطاعه  �أن  �إىل  م�سري�  �خلارجية«، 
�سيعمل يف هذ� �الإطار على »�سياغة 
لت�سحيح  ��ستعجايل  عمل  برنامج 
و��ستدر�ك  �الختالالت  هذه 
�جلميع  باملنا�سبة  �لنقائ�س«ودعا 
�إقالع  حتقيق  يف  »�مل�ساهمة  �إىل 
�ل�سياحة  جمال  يف  ونوعي  حقيقي 
يف ظل �لظروف �ملو�تية وذلك بعد 
معترب�  و�ال�ستقر�ر«،  �الأمن  عودة 
بالوجهة  �لثقة  »�سيدعم  ذلك  �ن 

�ل�سياحية �لوطنية«.

�ل�سيد  �ل�سوؤون �خلارجية،  وزير  �أبرز 
�لثالثاء،  ،�أم�س  م�ساهل  �لقادر  عبد 
�لتجربة �جلز�ئرية �لناجحة يف جمال 
�أن م�سعى  �لوطنية موؤكد�  �مل�ساحلة 
معناه  وجد  »قد  �جلز�ئر  يف  �ل�سالم 
و  �ملدين  �لوئام  قانون  يف  �مللمو�س 
�لوطنية«و  �مل�ساحلة  و  �ل�سلم  ميثاق 
�أمام  مد�خلته  يف  �لوزير  �أو�سح 
�ل�سالم  م�سعى  �أن  د�فو�س  منتدى 
�مللمو�س  معناه  وجد  »قد  باجلز�ئر 
ميثاق  و  �ملدين  �لوئام  قانون  يف 
�ل�سلم و �مل�ساحلة �لوطنية �مل�سبعني 
�جلز�ئري  �ل�سعب  على  غالية  بقيم 
و  �لو�سطية  و  �لت�سامح  هي  و  �إال 
�سعور  و  �لتاآزر  و  �لت�سامن  و  �لعفو 
كبري  مت�سك  و  �مل�سري  بوحدة  قوي 

بالوحدة و �لتالحم �لوطنيني«.
�لدبلوما�سية  رئي�س  �أ�ساف  و 
�ملدين  �لوئام  قانون  �ن  �جلز�ئرية 
�جلمهورية  رئي�س  �قرتحه  �لذي 
�ل�سعب  على  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
»كان   1999 �سنة  يف  �جلز�ئري 
بد�فع �حلر�س على فتح باب �لعودة 
�لذين  �الأ�سخا�س  كل  �أمام  للمجتمع 

�ن�سمو� �إىل �جلماعات 
�لقومي«  �لطريق  ظلو�  و  �الإرهابية 
�سمح  قد  �لقانون  »هذ�  �أن  موؤكد� 
�الأ�سخا�س  �أولئك  من  �أالف  بعودة 
على  �ملحافظة  و  عائالتهم  �إىل 
�أما  �الأخرى«  �لب�رضية  �الأرو�ح  �أالف 
و �مل�ساحلة  �ل�سلم  ميثاق  بخ�سو�س 
طريق  عن  �إقر�ره  مت  �لذي  �لوطنية 
�أكد  فقد   2005 �سنة  يف  �ال�ستفتاء 
�سمح  �نه  �خلارجية  �ل�سوؤون  وزير 

جو  �إىل  نهائيا  ب«�لعودة  للبالد 
�أن  م�سيفا  �ال�ستقر�ر«  و  �ل�سالم 
�أربعة  توفر  بف�سل  مت  �لكلي  جناحه 
�ل�أول  �ملقام  يف  تتمحور  �رضوط 
و  �لد�ستور  �حرت�م  �رضورة  حول 
�جلميع  قبل  من  �جلمهورية  قو�نني 
باأنه  �لقناعة  من  ذلك  يف  �نطالقا 
�سيادة  على  ممكن  لبديل  وجود  ال 
�لقانون و �حرت�م �لنظام �لد�ستوري 
و  ناجع  �لبحث عن خمرج  �إطار  يف 

د�ئم لالزمة«.
و يف �ملقام �لثاين فقد �أ�سار �لوزير 
فعال  ت�سامن  �إقامة  »�رضورة  �إىل 
جميع  مع  �لوطني  �ملجتمع  لكافة 
بدون  �لوطنية  �ملاأ�ساة  �سحايا 
�مل�سعى  هو  و  متييز  �و  ��ستثناء 
�ال�ستجابة  �ساأنه  من  �لذي  �لوحيد 
و  �مل�ستقبل  يف  �لتفكري  ل�رضورة 
�ملمكنة  �الأ�سباب  على  �لق�ساء 
�أو  �الجتماعي  �الحتقار  و  للحقد 

�لثاأر«. 
و ذكر يف �ملقام �لثالث ب«�العرت�ف 
و  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  بدور 
�الإرهاب  حاربو�  �لذين  �ملو�طنني 
�لقانون  �إطار  �إدر�ج كفاحهم يف  مع 
�أبرمتها  �لتي  �لدولية  �اللتز�مات  و 
ترقية  و  حماية  جمال  يف  �لدولة 
يف  �حلريات«�آما  و  �الن�سان  حقوق 
م�ساهل  ذكر  فقد  �الأخري  �ملقام 
»بفتح �إمكانية �لعودة �إىل �ملجموعة 
ظلو�  �لذين  �أولئك  �أمام  �لوطنية 
تقوم  �لتي  �لعودة  هي  و  �لطريق 
�لنظام  �حرت�م  ظل  يف  �لتوبة  على 

�جلمهوري.

م�صاهل من �ملنتدى �لقت�صادي �لعاملي د�فو�ش

جتربة اجلزائر يف امل�ساحلة 
الوطنية ت�ستحق التدويل
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نظم تكتل نقابات �لرتبية �لوطنية، �أم�س، 
مديريات  �أمام  �الحتجاجية  وقفاته 
�لرتبية على �مل�ستوى �لوطني، م�سلمني 
مديري �لرتبية ن�سخا عن بيانهم �الأخري 
ومطالب  باالإ�رض�ب  �الإ�سعار  �ملت�سمن 
باالإعالم  �ملكلف  �أو�سح  حيث  �لتكتل، 
لالحتاد �لوطني لعمال �لرتبية و�لتكوين 
لـ«�لو�سط«  ت�رضيح  يف  »�الأنباف« 
�سهدت  �لواليات  كل  �أن  زوقار  �لعمري 
جتديدها  �أعقبت  �حتجاجية  وقفات 
حني  يف  �أم�س،  �أول  �الإ�رض�ب  على 
جاءت ن�سب �حل�سور متفاوتة من والية 
غر�ر:  على  باملئات  بع�سها  الأخرى: 
تر�وح  حني  يف  �لبو�قي،  �أم  تلم�سان، 
�حل�سور بواليات �أخرى ب�سعة ع�رض�ت، 
ر�فعني �سعار�ت: »نريد �لتكفل مبطالب 
و��سحة  رزنامة  �طار  يف  �لرتبية  قطاع 

وحمددة«.
�لتكتل  �أن  �لو�سط  حمدث  �أو�سح  كما 
�خلطوة  تقييم  �أجل  من  غد�  �سيجتمع 
ويوم  �إ�رض�ب  بيوم  متثلت  �لذي  �الأوىل 
�مل�ستوى  على  �حتجاجية  وقفات 
طبيعة  يف  �لنظر  �أجل  من  �لوطني 
لقاءهم  و�أن  خا�سة  �ملقبلة،  �خلطوة 
نطاق  يتجاوز  مل  بالوز�رة  �الأخري 
جلوء  �إىل  باالإ�سافة  بح�سبهم،  �لوعود 
�أ�سدرت  حيث  للعد�لة،  �الأخرية  هذه 

ر�ي�س،  مر�د  لبئر  �الإد�رية  �ملحكمة 
بعدم  تق�سي  �أحكاما  �الإثنني،  م�ساء  
تكتل  �إليه  دعا  �لذي  �الإ�رض�ب  �رضعية 
�لرتبية  لقطاع  �مل�ستقلة  �لنقابات 
ح�سب  �لثالثة،  �لتعليمية  �الأطو�ر  يف 
�لوطنية،  �لرتبية  وز�رة  لدى  علم  ما 
باالإ�سافة �إىل ت�سارب ن�سب �ال�ستجابة 
باأن  نقابات   6 ي�سم  �لذي  �لتكتل  بني 
�لن�سبة مثلت 57 باملائة على �مل�ستوى 
�أن �لن�سبة  �لوطني مقابل تاأكيد �لوز�رة 

مل تتجاوز 8 باملائة.

الإدارة متهمة بال�ضغط على 
العمال لك�ضر الإ�ضراب

�لوطنية  �لتن�سيقية  �أ�سادت  جهتها  من 
�لرتبويني،  و�مل�رضفني  للم�ساعدين 
�ملنت�سبني  الإ�ستجابة  �لوطنّية  بالّن�سبة 
لقطاع  �لنقابي  �لتكتل  الإ�رض�ب  لها 
 65،21 بلغت  �أنها  موؤكدة  �لرتبية، 
“بكل  �سجلت  باأنها  م�سرية   ،  %
لها  تعّر�س  �لتي  �مل�سايقات  �أ�سف” 
من  �لرتبويون  و�مل�رضفون  �مل�ساعدون 
�لرتبية،  وم�ست�ساري  �ملديرين  بع�س 
تك�سري  �ل�ّسبل  وبكّل  حاولو�  و�لذين 
�الإ�رض�ب و�لّنيل من عزمية �مل�رضبني، 

وفقا للتن�سيقية.
�ال�ستجابة  ن�سبة  �أن  �لتن�سيقية  و�أكدت 
�لنقابي  �لتكتل  الإ�رض�ب  فئتهم  و�سط 
��ستجابة   و��سعا  كان  �لرتبية  لقطاع 

�لوطنّية  �لتن�سيقية  لدعوة  منهم 
�لرّتبويني  و�ملـٌ�رضفني  للٌم�ساعدين 
ب�رضورة خو�س هذ� �الإ�رض�ب، كر�سالة 
حتذيرية لوز�رة �لرتبية �لوطنية من �أجل 
�لو�ردة  �مل�رضوعة  �ملطالب  حتقيق 
�أن  م�سيفني   ،2019-02 رقم  �لبيان  يف 
�أعلى �لن�سب كانت على م�ستوى طوري 
دليل  �أنه  قائلني  و�لثانوي،  �ملتو�سط 
على م�ستوى �لن�سج �لنقابي �لذي و�سل 
�إليه �مل�ساعدون و�مل�رضفون �لرتبويون 
�لنقابية،  �نتماء�تهم  �ختالف  على 
�ال�ستحقاقات  خلو�س  يوؤهلهم  و�لذي 
�أجل  من  وعزمية،  ثقة   بكل  �لقادمة 
لهذه  و�الجتماعي  �ملهني  �لو�قع  تغيري 
وو�أد  تهمي�سها  �لوز�رة  تريد  �لتي  �لفئة 

�أحالمها، بح�سبهم.
و�أو�سحت �لتن�سيقية �أن �لن�سبة �لوطنية 
تباينت  حني  يف  باملائة،   65،21 بلغت 
�إىل  والية  ومن  �أخرى  �إىل  ٌموؤ�س�سة  من 
من  �لكثري  �سجلت  �أنها  موؤكدة  والية، 
�ل�سغوطات �لتي تعر�س لها �مل�ساعدون 
ك�رض  �أجل  من  �لرتبويون  و�مل�رضفون 
بالعملية  تنديدهم  م�سجلني  �الإ�رض�ب، 
ٌمار�سة  حلق  منافية  �أنها  �أكدو�  �لتي 
�الإ�رض�ب و�لعمل �لنقابي، و�لذي كفلته 
90-02و90- �لقانون  �سيما  ال  �لقو�نني 
�لتي  للم�سايقات  ��ستهجانها  مع   ،11
و�مل�رضفون  �مل�ساعدون  لها  تعّر�س 
�ملديرين  بع�س  من  �لرتبويون 

وم�ست�ساري �لرتبية.

حتت �ضعار "نريد التكفل باملطالب برزنامة حمددة"

�ضارة بومعزة

النقابات تعت�سم اأمام مديريات الرتبية
وا�ضل تكتل نقابات الرتبية ت�ضعيدهم، اأم�س، بتنظيم وقفات احتجاجية عرب كل مديريات الرتبية على 

امل�ضتوى الوطني، متهمني الإدارة مبحاولة ك�ضر خطوتهم الحتجاجية، يف حني �ضيف�ضلون يف خطوتهم 
القادمة خالل اجتماع الغد، خا�ضة يف ظل احلكم بعدم �ضرعية اإ�ضرابهم من طرف العدالة.

تكرار اإ�ضرابات قطاع الرتبية

ح�سابات الظل ترهن
 م�ستقبل التالميذ

ملفهم جممد رغم جناحهم يف امل�ضابقة موؤخرا

احلكومة مطالبة برخ�سة 
ا�ستثنائية لنواب املقت�سدين

عمر�وي  م�سعود  �لنائب  طالب 
مع  م�سرتك  لقاء  بعقد  �لرتبية  وز�رة 
�لعمومية  للوظيفة  �لعامة  �ملديرة 
لت�سوية  ��ستثنائية  رخ�سة  ال�ست�سد�ر 
ملف نو�ب �ملقت�سدين �لناجحني يف 
�مل�سابقة موؤخر�، بدل تركهم رهيني 

�لالمباالة.
رفع �لنائب عن جبهة �لعد�لة و�لتنمية 
عمر�وي  م�سعود  �ل�سابق  و�لنقابي 
�لناجحني  �ملقت�سدين  نو�ب  ملف 
�أنهم  قائال  موؤخر�،  �مل�سابقة  يف 
��ستمر�ر  ظل  يف  �لالمباالة  �سحايا 
رغم  و�سعيتهم  ت�سوية  عدم  م�سل�سل 
�لرتبية  وز�رة  نظمتها  �مل�سابقة  �أن 
�للقاء  حتى  �أن  م�سيفا  �لوطنية، 
�لعامة  �ملديرية  بني  �مل�سرتك 
�لرتبية  ووز�رة  �لعمومية  للوظيفة 
�أن جميع  من  بالرغم  يتم  مل  �لوطنية 
حملة  فهم  متوفرة،  �الحتياطيني 
�لناجحني  �أن  �أي  لي�سان�س،  �سهادة 
على  بناء  �أعلى  م�ستوى  لهم  جميعا 
�لوثائق �ملرفقة مللفات �ملرت�سحني، 
قبلتها  �مللفات  هذه  �أن  مو�سحا 

�ملرتكب  فاخلطاأ  �لرتبية  مديريات 
�سادر منها.

�لرتبية لعقد  كما دعا عمرو�ي وز�رة 
�لعامة  �ملديرية  مع  م�سرتك  لقاء 
�لعمومية ال�ست�سد�ر رخ�سة  للوظيفة 
�لقانون،  تعديل  يتم  ريثما  ��ستثنائية 
باأن  �لو�ساية  لدر�ية  دعوته  مرجعا 
وبدون  �مل�سابقة  يف  �مل�ساركني  كل 
��ستثناء م�ستو�هم �أعلى من �مل�ستوى 
عدة  واليات  �أن  خا�سة  �ملطلوب، 
ما  وهو  �الإ�سكال،  نف�س  يف  وقعت 
�إجر�ء  �تخاذ  بح�سبه  ي�ستدعي 
ل�سد  �لقائم  �الإ�سكال  ��ستعجايل حلل 
�لفر�غ �لكبري �لذي تعانيه �ملوؤ�س�سات 
�ل�ساغرة  �ملنا�سب  نتيجة  �لرتبوية 
يبقى  متى  »فاإىل  عمر�وي  وت�ساءل 
يف  �لناجحني  �ملقت�سدين  نو�ب 
وال  �الهتمام  عدم  �سحايا  �مل�سابقة 
�لتي  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  مباالة 
يفرت�س �أن تكون �سباقة يف عقد لقاء 
م�سرتك مع �ملديرية �لعامة للوظيفة 

�لعمومية ؟«.

�لتكتل  �سنه  �لذي  �الإ�رض�ب  �سكل 
�لوطنية جدال  �لرتبية  لقطاع  �لنقابي 
�الإ�رض�ب  تكر�ر  مع  خ�سو�سا  و��سعا 
�نعكا�سات  من  �الأولياء  تخوف  و 
نتائجه على �أبنائهم و حقهم يف �لتعلم 
�الإ�رض�ب  يف  �الأ�ستاذ  حق  مقابل 
وياأتي �حلر�ك �الحتجاجي يف قطاع 
�جلز�ئر  دخول  مع  متز�مناً  �لرتبية، 
يجري  �إذ  �سيا�سي،  ��ستحقاق  مرحلة 
�لرئا�سية  لالنتخابات  �لتح�سري 

�ملقررة يف 18 �أفريل �ملقبل.
ملطالب  لالإ�رض�ب  �ملعلمون  جلاأ  و 
مهنية  و  �جتماعية  و  بيد�غوجية 
�لعمال  بع�س  ت�سنيف  �إعادة  تخ�س 
و�لتم�سك بالتقاعد �لن�سبي و �ملطالبة 
�ل�رض�ئية  للقدرة  �لتو�زن  باآليات تعيد 

و غريها من �ملطالب

خالد اأحمد
النقابات يف اجلزائر غري 

واعية 
فيدر�لية  رئي�س  �أحمد  خالد  قال   
�ت�سال  يف  �لتالميذ  �أولياء  جمعية 
د�ئم  موقفه  تنظيمنا  �أن  �لو�سط  مع 
تعلن  �لتي  �الإ�رض�بات  �سد  وم�ستمر 
عنها نقابات قطاع �لرتبية �ملعتمدة، 
�لتي  و�الأ�سباب  �حلجج  كانت  مهما 
تت�سبب  �أنها  �أو�سح  ،و  بها  تتذرع 
�لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  ��سطر�ب  يف 
�لوز�رة  ��ستجابة  ظل  يف  و�لتعليم، 
�لنقابات  متهما  مطالبها  ملعظم 
بعدم �الكتفاء باملكا�سب �ملحققة يف 

�ل�سنو�ت �ملا�سي
�الإ�رض�بات  تكر�ر  �أ�سباب  �أرجع  و 
�أنها  قال  و  �لنقابات  خربة  عدم  �إىل 
�لتجريب  طور  يف  وفتية  و�عية  غري 
�ملكا�سب  رغم  �أنها  وقال  �لتعلم  و 
�لتي حققتها �إال �أنها تطالب باحلقوق 
على ح�ساب م�سلحة �لتلميذ و�أ�ساف 
�ل�سحية  هم  »�لتالميذ  خالد  �أحمد 
�لوز�رة  بني  �لقائم  لل�رض�ع  �لوحيدة 
حق  �الإ�رض�ب  و  و�لنقابات،  �لو�سية 
لكن   57 �ملادة  مبوجب  د�ستوري 
 53 باملادة  يلتزمو�  �أن  عليهم  يجب 
�لتي تقر بحق �لطفل يف �لتمدر�س و 

�لتي هي �أوىل من مادة حق �الإ�رض�ب 
يف  �الإ�رض�ب  مبنع  طالب  و  ح�سبه 
��ستبعد  و  �الإ�سرت�تيجية  �لقطاعات 
لالإ�رض�ب  تكون  �أن  �ملتحدث  ذ�ت 
الإف�ساد  �أجند�ت  �أو  �سيا�سية  �أهد�ف 
قولة  مربر�  �لرئا�سية  �ال�ستحقاقات 

�أن �الإ�رض�ب كان ليوم و�حد

 مزيان مريان
حوارات الوزارة لربح الوقت 

و لي�س للحلول
رئي�س  مريان  مزيان  قال  جهته  من 
الأ�ساتذة  �مل�ستقلة  �لوطنية  �لنقابة 
تكر�ر  �سبب  �أن  �لثانوي  �لتعليم 
�الإ�رض�بات عدم وجود حلول للملفات 
:عندما  قائال  �أ�ساف  و  �ملطروحة 
نتكلم عن حو�ر يجب �أن تتوج بحلول 
و ال تكون جمرد جل�سات لربح �أو ردود 
ت�سفر عن  �سطحية وقال يف حالة مل 
�أي جديد  ن�سل �إىل تكر�ر �الإ�رض�بات 

.
قال  �لتالميذ  جمعية  عن  رده  يف  و 
�أننا ال ن�سمع �سوتهم �إال عندما يكون 
�إ�رض�ب �لنقابات و ت�ساوؤل عن دورهم  
�الكتظاظ  من  بالن�سبة  �أين هم  قائال 
�مل�ساكل  و  �الإطعام  م�ساكل  و 
لتناق�سات  بالن�سبة  ،و  �لبيد�غوجية 
قال  �ال�ستجابة  ن�سبة  حول  �الأرقام 
مزيان �إذ� �أخذنا باإح�سائيات �لوز�رة 
فاإن ن�سبة 8ياملئة متثل  72000 �أ�ستاذ 
لالأخذ  كاف  رقم  �عتربه  ما  هو  و 
�مللفات  و  �ملطالب  �العتبار  بعني 
على  يجب  �نه  �أ�ساف  و  �ملطروحة 
�إن  و  حتى  باملطالب  �الأخذ  �لوز�رة 
عن  و  1باملئة  �الإ�رض�ب  ن�سبة  كانت 
�إذ� مت  مزيان  قال  �لدرو�س   تعوي�س 
�خل�سم من رو�تب �الأ�ساتذة لن يكون 

هنالك تعوي�س .
عن   مزيان  عقب  �أخرى  جهة  ومن 
�حلكم �ل�سادر بعدم �رضعية �الإ�رض�ب 
�لوز�رة  جلوء  عن  مزيان  ت�ساءل  و 
كان  �الإ�رض�ب  �أن  خ�سو�سا  للق�ساء 
��ستوفى  �لتكتل  �أن  قال  و  و�حد  ليوم 

جميع �ل�رضوط .

�أكد �أم�س �ملدير �لعام لالأمالك �لوطنية 
رقمنة  �إىل  �للجوء  قررت  �ل�سلطات  �أنه 
م�ستوى  على  �ملوجود  �الأر�سيف  كل 
�ملتو�جدة  �لعقارية  �ملحافظات  جميع 
�إن�ساء  �أجل  من  �لوطني  �لرت�ب  عرب 
و  تاأمني  هدفه  ع�رضي  معلوماتي  نظام 
بطريقة  �مل�سهرة  �حلقوق  على  �حلفاظ 
فعالة، ح�سبما �أكده �أم�س �لثالثاء جمال 

خزناجي.
��ستماع  جل�سة  خالل  خزناجي،   قال  و 
�ملجل�س  لدى  �مليز�نية  و  �ملالية  للجنة 
�ل�سعبي �لوطني- بعد �إجر�ء هذه �الأخرية 
�حلفظ  م�سالح  �إىل  ��ستعالم  ببعثات 
باتنة،  بومرد��س،  لواليات  �لعقاري 
�نه  تلم�سان-  �لبليدة، وهر�ن  و  ب�سكرة، 
مت يف �الآونة �الأخرية �إبر�م �سفقة القتناء 
300 جهاز �سكانر مهني لرقمنة �لوثائق، و 
45 �سكانر �آخر لرقمنة �ل�سجالت و 1200 
للتكفل  طابعة   300 مع  �آيل  �إعالم  جهاز 
�ملحافظات  كل  �أر�سيف  رقمنة  بعملية 
�لعقارية و �أ�ساف �أنه �سيتم ��ستالم هذه 

�الأجهزة خالل �الأيام �ملقبلة .
�أر�سيف  رقمنة  عملية   �ن  �أو�سح  و 
�خلطوة  تعد  �لعقارية  �ملحافظات 
لربنامج  �الأوىل  �ملرحلة  من  �لثالثة 
بعد  �لعقاري  �حلفظ  �أن�سطة  ع�رضنة 

قو�عد  باإن�ساء  �خلا�سة  �الأوىل  �خلطوة 
بيانات معلوماتية تخ�س معلومات جميع 
مت  �أين  م�سهرة  �سند�ت  على  �حلائزين 
�ملعلومات  �لبيانات  قو�عد  يف  �إدخال 
�خلا�سة بحو�يل 10 ماليني بطاقة ملكية 
�مل�سوؤول-  -ي�سيف  �لثانية  �خلطوة  �أما 
�خلا�سة  �ملعلومات  باإدخال  تتعلق  فهي 
ن�سبة  بلغت  قد  و  تو�بعها.  و  بامللكيات 
�إجنازها حو�يل 93 باملائة مع نهاية �سهر 

دي�سمرب 2018.
�لتكفل  ت�سل�سل  مر�عاة  بخ�سو�س  �أما 
و  لالإ�سهار  �ملودعة  �لعقود  و  بامللفات 
عليها يف  �ملن�سو�س  بها  �لتكفل  �حرت�م 
�ل�ساري �ملفعول، قال خزناجي  �لقانون 
�نه مت تطوير و�جهة خا�سة بهذه �لعملية 
ع�رضنة  لربنامج  �لثانية  �خلطوة  �سمن 
�أن�سطة �حلفظ  �لعقاري   يتم من خاللها 
على  �مل�ستلمة  بالعقود  �ملبا�رض  �لتكفل 
ح�سب  �لعقارية  �ملحافظات  م�ستوى 
يف  معاجلتها  يتم  حيث  ��ستالمها  تاريخ 

�الأجل �لقانوين �ملحدد.
و قال خزناجي �أنه بناء على �قرت�ح جلنة 
�لقانون  تعديل  حول  �مليز�نية  و  �ملالية 
عقاري«  »حمافظ  ملن�سب  �الأ�سا�سي 
بهدف توفري حماية �أكرث له بالنظر للمهام 
و �مل�سوؤوليات �مللقاة على عاتقه، قامت 

م�ساحله باقرت�ح تعديل �أحكام �ملر�سوم 
�لتنفيذي �ملوؤرخ يف مار�س 1991 �ملعدل 
و �ملتمم ملهام �ملحافظة �لعقارية �لتي 
ي�رضف على ت�سيريها �ملحافظ �لعقاري 
من  بات  �أنه  �ل�سياق  ذ�ت  يف  �أو�سح  و 
�لقانونية  �لو�سعية  مر�جعة  �ل�رضوري 
ملن�سب ><حمافظ عقاري<< من �أجل 

تثمينه و توفري �أكرث حماية له. 
�لب�رضية  �ملو�رد  نق�س  بخ�سو�س  �أما 
�لعقاري  �حلفظ  م�سالح  م�ستوى  على 
ب�سكرة،  باتنة،  بومرد��س،  لواليات 
�لبليدة، وهر�ن  و تلم�سان �لتي كان حمل 
�ملالية  جلنة  الأع�ساء  �ال�ستعالم  بعثات 
�سبب  �أرجع خزناجي  �مليز�نية، فقد   و 
هذ� �لنق�س �إىل »��ستفادة عدد معترب من 
�لتقاعد  من  �خلربة  ذوي  من  �ملوظفني 
يربز  �لعجز-  هذ�  من  للحد  �مل�سبق«و 
�لدولة  �أمالك  �إد�رة  فاإن  �مل�سوؤول- 
�سعت �إىل �إعادة توزيع و ن�رض �ملوظفني 
من  �الحتياج  درجة  �مل�سالح ح�سب  بني 

�جل �سمان خدمة عمومية الئقة.
و �أ�ساف يف ذ�ت �ل�سياق �أن �إد�رة �أمالك 
لتقدمي  بالتح�سري  حاليا  تقوم  �لدولة 
حول  �لعمومية  لل�سلطات  مف�سل  تقرير 
من  و  �لب�رضية  �ملو�رد  يف  �لنق�س  هذ� 
ثمة طلب ترخي�س الإجر�ء عملية نوعية 

م�ستوى  على  جدد  �أعو�ن  لتوظيف 
م�سالح �أمالك �لدولة و �حلفظ �لعقاري 
لالأعو�ن  ذلك  يف  �الأولوية  �ستعطى  �أين 
�ملقبولني  �مل�سالح  بهذه  �ملتو�جدين 
�الإدماج  على  �مل�ساعدة  جهاز  �إطار  يف 
على  �غلبهم  يتوفر  �لذين  و  �ملهني 
�نه  ذكر  ،كما  �سنو�ت   4 تقل عن  مدة ال 
�ملحافظات  على  �لعبء  تخفيف  بهدف 
و  مكثفا  ن�ساطا  تعرف  �لتي  �لعقارية 
لتمكني �ملحافظني �لعقاريني من �لتحكم 
مبد�  حتقيق  و  �مل�سالح  هذه  ت�سيري  يف 
�ملو�طن مت مبوجب  من  �الإد�رة  تقريب 
 48 �إن�ساء  م�سرتك  وز�ري  قر�ر  �آخر 
من  بالعديد  جديدة  عقارية  حمافظة 
 234 �إىل  عددها  لريتفع  �لوطن  واليات 
�ل�سياق  ذ�ت  يف  �أ�ساف  حمافظةو 
مر�جعة  على  �لعمل  حاليا  يجري  �نه 
لبع�س  �القليمي  لالخت�سا�س  �أخرى 
و  �لرت�سيد  مع  �لعقارية  �ملحافظات 

�لتحكم يف �لنفقات �لعمومية.
على  �لعمل  ظروف  حت�سني  و  لت�سهيل  و 
رفع  مت  �لعقارية  �مل�سالح  م�ستوى 
�لتجميد يف �الآونة �الأخرية من قبل �لوزير 
�ملتعلقة  �مل�ساريع  جميع  على  �الأول 
عرب  �مل�سجلة  �لعقارية  �ملر�كز  باإن�ساء 

�لوطن و �ملقدرة ب34 م�رضوع .

املدير العام لالأمالك الوطنية

رفع التجميد عن  34 مركز عقاري امل�سجلة وطنيا
 .        قرار برقمنة كل الأر�ضيف

�س.ب  

يو�سف  و�ملناجم   �ل�سناعة  وزير  د�سن 
يو�سفي  وحدتني مب�سنع »�إيري�س« �الأوىل 
�لثانية  و  �الإلكرتونية  �الأجهزة  ل�سناعة 
�لكائنة  �لكهرومنزلية  �الأجهزة  ل�سناعة 
باملنطقة �ل�سناعية بوالية �سطيف  وعليه 
فلقد �أبدى �لوزير ��ستعد�د د�ئرته �لوز�رية 
لتخفي�س  �ملمكنة   �حللول  كل  لدر��سة 

تكلفة �إنتاج �أجهزة �الإعالم �الآيل«.

 كما �أكد يو�سف يو�سفي  �أم�س �أن �مل�رضوع 
�لتعليمية  �الأطو�ر  لتالميذ  فائدة  ي�سمن 
موؤ�س�سات  على  �لقائمني  بقدرة  �لثالثة  
�إنتاج هذه �الأجهزة على توفريها بنوعية و 
بتكاليف منخف�سة« �سمن م�رضوع و�سفه 
�لرتبية  وز�رة  لفائدة  بـ«�ال�سرت�تيجي« 
�الأجهزة  ملاليني  حتتاج  �لتي  �لوطنية 
�ملد�ر�س  خمتلف  لتالميذ  �ملوجهة 

هذ�  وعلى  �ملتو�سطات«  و  �البتد�ئية 
�ملناجم     و  �ل�سناعة  وزير  قدم  �الأ�سا�س 
�جلديدة  �لوحدة  على  للقائمني  تعليمات 
»�أجهزة  �الإلكرتونية  �الأجهزة  ل�سناعة 

تلفزيون + هو�تف ذكية«  .
�رضورة  �إىل  يو�سفي  دعا  �ملقابل  ويف   
ن�سبة  برفع  ت�سمح  ��سرت�تيجيات  »ت�سطري 
�لت�سدير«  ثم  �لت�سميم  ح�سن  و  �الإدماج 

على  حاليا  تتوفر  �جلز�ئر  �أن  ،مو�سحا 
قدر�ت من �ساأنها �مل�ساهمة ب�سكل فعال 
�لوزير  �أ�ساد  يف رفع ن�سبة �الإدماج  فلقد 
من  �لدولة  طرف  من  �ملبذولة  باجلهود 
�أجل مر�فقة �مل�ستثمرين يف هذ� �ملجال 
تز�ل مر�فقة  ما  �لدولة  �أن«  �إىل  ، م�سري� 
غر�ر  على  �جلو�نب  خمتلف  يف  لهم 

�لتمويل �لبنكي

وزير ال�ضناعة من �ضطيف

تدابري خلف�ض تكاليف اإنتاج ال�سناعة االلكرتونية

ف.ن�ضرين  حكيم مالك  
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بني  الهوة  تبينت  فقد 
اجلديد  الوافد  عمل  طريقة 
وبني  نايل(  اأوالد  على)ق�رص 
،رغم  االإعالم  و�سائل  ممثلي 
اإعالمي  ح�سور  للجلفة  اأن 
قنوات  ت�سع  يف  ممثال  مميز 
و14 جريدة يومية باللغتني و7 
و�سائط الكرتونية وعلى راأ�سها 
االلكرتونية  اجلرائد  اأكرب 
اآنفو(  اجللفة   ( بالوطن 
لكن  يومية  تغطيات  ،وهناك 
تبقى ناق�سة مقارنة مع حجم 
ال�ساكنة  واهتمامات  امل�ساكل 
اإعالم  يف  حقها  من  والتي 
لتعرف  وحمايد  ونزيه  �سفاف 
وما  التنمية  بوادر  خالله  من 
التي  بالوالية املليونية  يحدث 
هام�ش  على  �سكانها  يعي�ش 
املعلومة  كانت  االأحداث.وان 
وغري  حينها  يف  متوفرة  غري 
متاحة رغم جمهودات معتربة 
االإعالم  خلية  على  للقائمني 
عرقلة  يف  ي�ساهم  ذلك  فان 
وانه  خا�سة  االإعالميني  عمل 
بع�ش  يف  االأخري  التغيري  مع 
احلركة  اإثر  على  االإطارات 
التي اأجراها رئي�ش اجلمهورية 
فان االأ�سماء مل تتوفر اإال بعد 
وهذا  التعيينات  من  اأيام   5
تقدمي اخلرب  �ساهم يف  بدوره 
الفو�سى  اأن  كما  للمواطن، 
االإعالم  و�سائل  تعي�سها  التي 
يف غياب دار �سحافة بالوالية 
عدم  يف  مبا�رصا  �سببا  كانت 
االأ�رصة  م�ساكل  معرفة 
االإعالمية نف�سها يف ظل كرثة 
بع�ش  واعتماد  املرا�سلني 
بل  اثنني  من  الأكرث  اجلرائد 
وهناك جرائد لها ثالث واأربع 
ال�سفافية  عدم  مع  مرا�سلني 
بع�ش  مع  التعامل  يف  واحلياد 
املعلومات  وحجب  امللفات 
ليجد  ال�سحافة  عن  واالأرقام 
م�سطرا  نف�سه  املرا�سل 

متاهات  يف  واجلري  للبحث 
قد ال حتقق له مبتغاة وهدفه  
يف تقدمي معلومات واحل�سول 
على ال�سبق ال�سحفي،باالإ�سافة 
بني  التعامل  يف  االنتقائية  اإىل 
واالعتماد  واملرا�سلني  االإدارة 
عل  املرات  من  الكثري  يف 
خلية  و�سحفيو  االإذاعة 
والتي  االأخرية  هذه  االت�سال 
بالكفاءات  تدعيمها  يجب 
بني  وا�سطة  لتكون  واالأجهزة 
الوالية واملوؤ�س�سات واالإدارات 
االإعالم  واأ�رصة  العمومية 
،وهذا هو املطلب الرئي�ش مع 
لعمل  احل�سنة  الظروف  توفري 
ظروف  هناك  املرا�سلني،الن 
من  لهم  تتاح  اأن  يجب  عمل 
اإعالمية  خدمة  تقدمي  اجل 
من  والذي  للمواطن  مميزة 
ال�سورة كما  يكون يف  ان  حقه 
اأن اجلرائد والقنوات باالإ�سافة 
جترب  االلكرتونية  املواقع  اإىل 
يف  يكون  ان  على  املرا�سل 
على  لال�ستحواذ  املقدمة 
التناف�سية  ظل  يف  اخلرب 
على  الفي�سبوك  وا�ستحواذ 

التي  )الطازجة(  املعلومة 
وت�سبح  وقتها  يف  متوت 

م�ستهلكة لدى العامة .
ال�سحافة  فان  بدء  وعود على 
�سدام  اأول  يف  وقعت  باجللفة 
االحتفال  غداة  الوايل  مع 
الوايل عن  بيومهم حيث غاب 
االحتفالية مما ا�سطر البع�ش 
منهم اإىل االن�سحاب ومقاطعة 
عليها  ا�رصف  التي  االحتفالية 
اأعاد الوالية  العام وقد  االأمني 
احلفل ومتت دعوة املقاطعني 
ح�رص؟،واكتفى  من  ومعاقبة 
مع  بارد(  ب�سالم   ( الوايل 
والتي  املت�رصذمة  االأ�رصة 
املاأ�ساة  حجم  عن  حالها  ينباأ 
املرا�سلون  يعي�سها  التي 
املحليون يف ظل ظروف عمل 
التكفل  .دون  للغاية  �سعبة 
االجتماعية  بان�سغاالتهم 
فمنهم من يعاين مع املوؤ�س�سة 
خا�سة يف ظل  بها  يعمل  التي 
عدم ح�سوله على عقد العمل 
ظل  يف  باملهمة  التكليف  اأو 
يف  به  حتدق  التي  االأخطار 
ال�سفر يوميا ، ومنهم من يعاين 

العمل  عقد  جتديد  عدم  من 
املهنية  و�سعيته  ت�سوية  اأو 
بها  ي�ستغل  التي  االإدارة  مع 
واآخرون  االأ�سلية  وظيفته 
من  ومنهم  البطالة  يعانون 
يفتقد الأدنى �رصوريات احلياة 
وم�ساكل  ال�سكن  يف  كاحلق 
اأخرى عديدة،لكن الوايل بهذه 
الطريقة والنظرة والتي جعلته 
يف  ال�سحافة  عن  ي�ستغني 
العديد من الزيارات يوؤكد باأنه 
يتخذ موقفا م�سبقا من و�سائل 
االإعالم اأو رمبا قد اخذ �سورة 
ويحاول  الواقع  عن  مغايرة 
عداء  خلق  الطريقة  بهذه 
ال�سحافة  اأن  مع  افرتا�سي 
التنمية  يف  حقيقي  �رصيك 
االإدارة  لعمل  ومكمل  املحلية 
حقيقة  على  لالطالع  وعينها 
اأن  املفرت�ش  ،ومن  الو�سع 
يجعل لقاءا مع املهنيني لطرح 
النقاط  وو�سع  االن�سغاالت 
وانه  خا�سة  احلروف  على 
الفعاليات  من  العديد  ا�ستقبل 
تغطيتها  عن  غابت  والتي 
و�سائل االإعالم حتى؟، مع انه 
اأن اجللفة  من املتعارف عليه 
بها اأ�سماء اإعالمية ثقيلة ولها 
وح�سور  ودويل  وطني  وزن 
يومي مميز ، مع وجود ممثلي 
املهنية  التنظيمات  لبع�ش 
ميكن التعامل معها مثل مكتب 
لل�سحفيني  الوطنية  النقابة 
لل�سحفيني  الوطني  واالحتاد 
واملرا�سلني وجمعة املرا�سلني 
ق�سية  وتبقى   . املحليني 
اإيل  والعراقيل  البريوقراطية 
حتول دائما دون احل�سول على 
م�سكال  قتها  يف  املعلومات 
على  اأدل  املرا�سلني،وال  يوؤرق 
ذلك من زيارة وزيري ال�سباب 
املهني  والتكوين  والريا�سة 
لت�سول  املرا�سل  ا�سطر  حيث 
باإمكان  انه  مع  املعلومات 
مبا�رصة  التعامل  املديريات 
مع خلية االإعالم حتى ي�ستفيد 
وتتم  االأرقام  من  ال�سحفي 

التغطية يف اأح�سن الظروف .

ال�شحافة �شريك يف التنمية
و للمواطن حق يف الإعالم 

رغم اأنه ل يف�سل خلية الإعالم والت�سال عن ال�سحفيني �سوى كب�سة زر،اإل اأن 
املعلومات لي�ست متاحة بدرجة اأن يقوم ال�سحفيون واملرا�سلون املحليون باجللفة 

بعملهم ، ورمبا اأن طريقة الوايل اجلديد يف اإق�ساء ال�سحافة من مرافقته يف اأكرث من 
95 خرجة ميدانية حلد الآن بالإ�سافة اإىل لقاءات دورية يف اإطار اجتماع املجل�س 

التنفيذي اأو غريها

تاجرا   250 من  اأكرث  عرب 
�سوق  حمالت  اأ�سحاب  من 
عن  و�سارة  بعني  الطحطاحة 
الذي  االنتظار  من  ا�ستيائهم 
و�سعيتهم  ت�سوية  يف  طال 
الذي  احلريق  بعد  العالقة 
على  واتى  �سنتني  منذ  ن�سب 
من  اأكرث  ي�سم  باأكمله  �سوق 
تعر�ست  وطاولة  حمل   400
كهربائية  �رصارة  جراء  للحرق 
ال�سحايا  ي�ستغرب  كما   ،
املحلية  ال�سلطات  �سكوت 
ظروف  على  اطالعهم  وعدم 
خا�سة  التحقيق  ومالب�سات 

يف  اأكد  من  هناك  وان 
كان  احلريق  بان  ت�رصيحاته 
كانت  كما   ، ومتعمد!  مق�سود 
جدا  كبرية  املادية  اخل�سائر 
؟.  باملاليري  قدرت  وال�سلع 
التي  الفو�سى  حالة  ورغم 
وغياب  ال�سوق  يعرفها  كان 
والوقاية  االأمن  اإجراءات 
معاينة  خالل  من  ذلك  وتاأكد 
للواقعة مبا�رصة بعد احلريق اإذ 
يوجد  مدخل يف اجتاه واحد 
ال  عمومية  مرافق  بني  ويقع 
اإجراءات  اأدنى  فيها  يتوفر 
انعدام  اإىل  باالإ�سافة  االأمن 

اإطفاء  وو�سائل  النجدة  منافذ 
اإىل  الولوج  و�سعوبة  احلرائق 
مهمة  من  �سعب  مما  ال�سوق 
تدخل رجال احلماية املدنية 
ا�ستعمال  اإىل  ا�سطروا  الذين 
اجل  من  املعدنية  ال�سالمل 
حلد  انه  اإال  احلريق،  اإطفاء 
االأ�سباب  حتديد  يتم  مل  اليوم 
التجار  لتعوي�ش  وطريقة 
باعتبار   . ال�سلع  واأ�سحاب 
من  املئات  ي�سغل  كان  ال�سوق 
يف  خا�سة  البطال  ال�سباب 
ميدان جتارة االألب�سة واالأواين 
من  هناك  ومازال  املنزلية، 

هيكلة  واإعادة  تطوير  ينتظر 
يناف�ش  كان  الذي  ال�سوق 
 ، التجارية  املحالت  باقي 
وباأ�سعار  �سلع  من  يوفره  ملا 
خمف�سة يف متناول املواطن، 
�سعبيا  �سوقا  كان  انه  كما 
اإقباال  ي�سهد  االأوىل  بالدرجة 
تتوفر  التي  ال�سلع  على  كبري 
به ، واقتناء االأفر�سة واالألب�سة 
خا�سة األب�سة الن�ساء واالأطفال 
باالإ�سافة اإىل االأواين املنزلية 
واالأحذية  واالألعاب  والروائح 
املاركات  خمتلف  من 

العاملية.

عني و�سارة

�شحايا حرق �شوق الطحطاحة ينتظرون التعوي�ض 

اجلزائر  فيه  حتتفل  الذي  الوقت  يف 
باليوم الوطني للبلديات ال زال املواطن 
االأميار  بع�ش  بلقاء  يحلم  اجللفة  يف 
بع�ش  بريوقراطية  من  .والتخل�ش 
روؤ�ساء  غياب  ظاهرة  ولعلى  االأعوان  
وحا�سي  عمورة  و  العظام  اآم  بلديات 
الع�ش و حا�سي فدول و �سيدي بايزيد 
و تعظميت ...الخ ، قد زادت من حدة 
واأن  خا�سة  والغ�سب  االحتقان  حالة 

هناك الكثري منهم ال يقطن مبقر بلديته 
وي�سكن بعا�سمة الوالية التي تبعد عنها 
تنف�ش  حني  يف  الكيلومرتات،  مبئات 
بعد  ال�سعداء  املجبارة  بلدية  �سكان 
جديد  رئي�ش  وعني  طرا  الذي  التغيري 
للبلدية خلفا لل�سابق الذي كان ميار�ش 
ال�ساكنة،  �سد  والبريوقراطية  احلقرة 
مع اأن هناك بع�ش التواطوؤ من روؤ�ساء 
برتخي�ش  يلتزمون  ال  الذين  الدوائر 

مقراتهم  من  البلديات  روؤ�ساء  خروج 
اال�ستقبال  اأيام  وخا�سة  العمل  اأثناء 
من  برمتها  االإدارة  فيها  تغيب  التي 
املري اإىل الكاتب العام وحتى االأع�ساء 
املنتخبون ، ويرفع املواطنون نداءهم 
عرب جريدة )الو�سط ( من اجل تدخل 
لهذا  حد  لو�سع  الوالئية  ال�سلطات 
اال�ستهتار والت�سيب وفتح اأبواب االإدارة 

يف وجه املواطنون .

معاناة املواطن مع بريوقراطية 
روؤ�شاء البلديات

طالب جمع من الريا�سيني القدامى 
اجللفاوية  الكرة  ب�سان  واملهتمني 
ت�سيري فريق  بفتح حتقيق معمق يف 
االإعانات  ويف  نايل  اأوالد  احتاد 
املدية والعينية التي منحت له طيلة 
اأ�سبحت  .بعدما  االأخرية  ال�سنوات 
ال  جلفاوي  فريق  اعرق  و�سعية 
تطاق وانهزاماته املتكررة وتقهقره 
دوري  يف  ليلعب  املراتب  اأدنى  اإىل 
امالأ  كان  بعدما  البلديات  بني 
للمنا�رصين والريا�سيني ، حيث بات 
يعي�ش على وقع العديد من امل�ساكل 
من  والتهرب  االختال�سات  جراء 
اإىل  باالإ�سافة  امل�سوؤولية  حتمل 
،منها  الغام�سة  املالية  احل�سابات 
الفريق  منها  ا�ستفاد  مليون   200
االأ�سبق  الوايل  من  كاإعانة  موؤخرا 
اال�ستغاثة  مقال  بعد  قنفاف  حمانة 
املن�سور بجريدة )الو�سط ( ،كما اأن 
من  الرتبح  وحماولة  تالعبا  هناك 
الفريق اإذ يوؤكد العديد من امل�سريين  
ي�سب  وكلما  لهم  مدين  االحتاد  بان 

اأ�سابع  اأن  ،كما  تقا�سمه  يتم  مبلغا 
االتهام موجهة للرئي�ش و اأمني املال 
و  االأموال  تلك  �رصف  كيفية  يف 
م�ساريف االإطعام والتنقالت خا�سة 
الت�سول  طريقة  اعتاد  الفريق  وان 
دون  العمل  واأرباب  املقاولني  من 
وطريقة  املالية  احل�سيلة  تقدمي 
.مع  اخلوا�ش  اأموال  من  اال�ستفادة 

معاناة الطاقم 
التقني للفريق والالعبني  يف طريقة 
يف  الرتب�سات  واإجراء  التنقالت 
املزرية  احلالة  جراء  ملعب  غياب 
والذي  الكبري  الريا�سي  للمركب 
يعرف هو االآخر ف�سادا وقفت عليه 
واىل  واملحلية  املركزية  ال�سلطات 

غاية اليوم مل حترك �ساكنا 

املطالبة بالتحقيق يف اأموال 
الحتاد الريا�شي اأولد نايل 

اجلمعيات  من  العديد  ت�ستكي 
االحتياجات  وذوو  االجتماعية 
ملدير  امللفت  الغياب  من  اخلا�سة 
 ، باجللفة  االجتماعي  الن�ساط 
وغياب برامج للتكفل بالفئات اله�سة 
، كما يتاأ�سف البع�ش عن الغياب التام 
ال�ساحة  على  الت�سامن  ملبادرات 
خا�سة يف ف�سل ال�ستاء ، مما جعلهم 
الذي عمر  املدير  اأن  يوؤكدون على 
البتة  اليتجاوب  من�سبه  يف  طويال 

ت�سري  التي  الربامج  عك�ش   ، معهم 
والتي  املجاورة  الواليات  بع�ش  بها 
الت�سامن  ميدان  رائدة يف  اأ�سبحت 
الكثري  هناك  اأن  كما  االجتماعي، 
للمعوقني  بالن�سبة  من املنح خا�سة 
اأيام  وفاقدي الب�رص مل تتجدد منذ 
ال�سيخوخة  منحة  تبقى  حني  يف 
الكبرية  االإعداد  مع  مقارنة  ناق�سة 
وح�سب   . املطروحة  للملفات 
امليدان  يف  تن�سط  جمعيات 

الت�سامني واالجتماعي فان املدير 
او  بادرة  اأي  كل مرة من  يتهرب يف 
عمل ت�سامني وهو مامل�سته جريدة 
املتكررة  ات�ساالتها  يف   ) الو�سط   (
يغيب  الذي  الوالئي  املدير  مع 
ا�ستقبال  اأيام  يف  حتى  مرة  كل  يف 
املواطنني . ويرفع ذوو االحتياجات 
نداءهم لوزير القطاع ووايل اجللفة 
الت�سيب  لهذا  حد  و�سع  جل  ا  من 

والتهرب من حتمل امل�سوؤولية.

مدير الن�شاط الجتماعي وغياب 
عمليات الت�شامن

املكتب اجلهوي : 
احلفناوي . ع .غ

للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  نظمت 
يف  ممثلة  االإن�سان  حقوق  عن 
مع  بالتعاون  باجللفة  مكتبها 
مبادرة  واخلريين  اجلمعيات  بع�ش 
دافئ  �ستاء  اجل  )من  �سعار  حتت 
اله�سة  الفئات  بع�ش  مل�ساعدة   )
بدون  واملواطنون  واملت�رصدين 
عملية  بعد  �سعار.  حتت  ماأوى 
الوالئي  املكتب  بها  قام  اإح�ساء 
للمت�رصدين واالأ�سخا�ش بدون ماأوى 
خمتلف  عرب  املعوزة  وللعائالت 
،خا�سة  للوالية  الـ36  البلديات 
القا�سية  املناخية  الظروف  مع 
االأحوال  يف  والتغريات  وال�سعبة 
اجلوية التي ت�سل يف بع�ش االأحيان 
ال�سفر  حتت  درجات  خم�ش  اإىل 
حيث   . وال�سقيع  الربد  �سدة  من 

العملية  من  االأوىل  املرحلة  ويف 
التي يف  للعائالت   �سامل  تقييم  مت 
منها  عاجلة  م�ساعدة  اإىل  حاجة 
بلدية اجللفة 85 عائلة و 180عائلة 
معبد  ،عني  القديد  ببلديات 
،�سيدي  ،قطارة  �سلمانة  ،اخلمي�ش، 
بايزيد ،بن يعقوب و حا�سي الع�ش، 
حيث �سملت العملية توزيع بطانيات 
 43 بطانية   85 يف  ممثلة  ومالب�ش 
جديدة  مالب�ش  رزمة   12 ماطلة 
 100 م�ستعملة  مالب�ش  رزمة   25
.و  للن�ساء  حذاء   100 اأطفال  حذاء 
مواد غذائية 64( رزمة �سميد ذات 
كغ   350 لرت  زيت2  125علبة  كغ   10
�سكر 450 علبة طماطم 54 كغ قهوة 
خ�رصاء 250 كغ عد�ش 500 كغ اأرز 
كغ حمم�سة   500 مقارون  كغ  و500 

طعام  علبة   500 �سعريية  كغ   500
 700 دجاجة   100 كغ   1 وزن  ذات 
ب�سكويت  علبة   500 ياغورت  علبة 
وغاز  كهرباء  اأدوات  اإىل  ،باالإ�سافة 
طبيعي  غاز  مدفاأة   25 موزعة عرب 
غاز  مدفاأة   30 بلوازمها  جديدة(   (
بوتان ) 10 م�ستعملة ويف حالة جيدة 
و 20 جديدة ( 12 مدفاأة مازوت 150 
قارورة غاز بوتان 1000 لرت مازوت، 
مع العلم انه مت توزيع كتب وق�س�ش 
على اأطفال العائالت املعوزة منها 
م�سحف  و150  لالأطفال  ق�سة   150
على  القائمني  عجز  حني  ،يف 
وتزويد  توفري  طلبات  يف  العملية 
بع�ش االأطفال باملحافظ واالأدوات 
القرى  تالميذ  خا�سة  املدر�سية 

واالأرياف.

حملة �شتاء دافئ 

�شراع النقابة يعرقل �شري موؤ�ش�شة الردم التقني
تعرف موؤ�س�سة الردم التقني باجللفة 
منذ اأ�سابيع حركة احتجاج يقوم بها 
بالتجاوزات  اأ�سموه  ما  �سد  العمال 
املحلي  املكتب  بها  يقوم  التي 
اجلزائريني،  للعمال  العام  لالإحتاد 
ن�سخة   ) الو�سط   ( حتوز  بيان  ويف 
الردم  ت�سيري  مراكز  عمال  عرب  منه 
املن�سويني  اجللفة  بوالية  التقني 
التم�سك  عن  االيجيتيا  لواء  حتت 
�سد  للوقوف  حتقيق  جلنة  مبطلب 
خا�سة  اجللفة  مكتب  جتاوزات 

عرقلته لت�سكيل مكتب ح�سب االإطار 
النتخابات  وعرقلته  الدميقراطي 
،كما  لل�سندوق  واالحتكام  �سفافة  
خالل  من  معاناتهم  على  اأكدوا 
منذ  اال�سرتاك  ديون  بدفع  اإلزامهم 
2016 وت�سخيم فوترتها  وتعجيزهم 
بطاقات  من  حرمانهم  مع   ، ماديا 
ال�سابق  املكتب  واحتكار  اال�سرتاك 
وحماولة  البطاقات  من  لعدد 

توزيعهم على املوالني له.
النقابي  الفرع  العمال  اتهم  كما 

بعدم تفعيل دور املكتب ، وال�رصب 
والنظام  االأ�سا�سي  القانون  مبحتوى 
،مع  احلائط  عر�ش  الداخلي 
على  والعمل  جتديده  يف  املماطلة 
تاأجيل اجلمعية العامة ،وحماولة بيع 
ما  عقود  لعمال  اال�سرتاك  بطاقات 
قبل الت�سغيل وتهديدهم بعدم جتديد 
عقودهم مع العلم اأن القانون يرف�ش 
كما  موظف  ال�سفة  لعدم  انت�سابهم 

جاء يف البيان  .

ح.غ

ح.غ

ح.غ

ح.غ
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علمت يومية »الو�صط » من م�صادر 
اأنه بعد املعاينة والزيارة   ، مطلعة 
اأ�صغال  موؤ�ص�صة  من  لكل  امليدانية 
البناء و هيئة املراقبة التقنية وخمرب  
اال�صغال العمومية تبني ان امل�صكل 
ببلدية  االجتماعي  ال�صكن  بح�صة 
وحدة   620 بـ  املقدرة  الروي�صات 
ديوان  م�صالح  قامت  حيث   ، تقني 
الرتقية والت�صيري العقاري »اأوبيجي 
» ورقلة  باتخاذ االإجراءات الالزمة 
والتكفل بامل�صكل القائم ، وح�صبما 
مت  فقد  امل�صادر  نف�س  به  اأفادت 
 20 لتبقى  منها  باملائة   80 معاجلة 

باملائة طور الدرا�صة واملتابعة .
متابعون  ثمن  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اجلبارة  املجهودات  ال�صكن  مللف 
والية  وايل  طرف  من  املبذولة 
القادر جالوي واملدير  ورقلة عبد 
والت�صيري  الرتقية  لديوان  العام 

يو�صف  ورقلة  اوبيجي  العقاري 
خمتلف  اجناز  اأجل  من  حمدي 
يف  املوجودة  ال�صكنية  الربامج 
دوائر  مبختلف  االجناز  طور 
و  ورقلة  ببلديتي  وباالأخ�س  الوالية 
املعايري  وفق  الإجنازها  الروي�صات 
بها مع  والقانونية املعمول  التقنية 
وفق  وذلك  الت�صليم  اجال  احرتام 
وتوجيهات  تعليمات  عليه  تن�س  ما 
والعمران  واملدينة  ال�صكن  وزير 

عبد الوحيد طمار .
متابعة  اإطار  يف  و  ثانية  جهة  من 
ال�صيد  قام   ، بالوالية  ال�صكن  قطاع 
وايل الوالية  بحر االأ�صبوع اجلاري  
ال�صكنية  امل�صاريع  عديد  بزيارة 
املجل�س  رئي�س  ال�صادة  بح�صور   ،
العام  االأمني   ، الوالئي  ال�صعبي 
رئي�س  ورقلة،  دائرة  رئي�س  للوالية، 
لورقلة،  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 
 ، املعنية  امل�صالح  وممثلي  مدراء 
العمومي  ال�صكن  حيث زار م�صاريع 

م�صاريع   ، الن�رص  بحي  االإيجاري 
التجزئات العقارية بحي بامنديل ، 
 1500 اإ�صافة  قرار  اتخاذ  حيث مت 
اإىل  املجموع  لي�صل  اأر�صية  قطعة 
4000 قطعة ، كما اأكد وايل الوالية 
على اأن املنطقة �صتتوفر على كافة 
�صياق  ويف  ال�رصورية،  التجهيزات 

مبعاينة   االأول  الرجل  قام  مت�صل 
الرتقوية  ال�صكنات  م�صاريع  كذلك 
عدل  �صكنات  م�صاريع   ، املدعمة 
يف  و    ،  49 رقم  الوطني  بالطريق 
كافة النقاط حث على الت�رصيع يف 
اإمتام كافة اأ�صغال االإجناز و التهيئة 
اخلارجية يف اآجالها املتفق عليها.

ليومية  موثوقة  م�صادر  ك�صفت 
»الو�صط »، اأن انتخابات جتديد 
الفروع النقابية لور�صات احلفر 
ب�رصكة االأ�صغال يف االآبار جرت 
يف ظروف �صفافة ونزيهة ،واأن 
لرتويج  ت�صعى  التي  االأطراف 

للخروقات والتجاوزات.
التي  اجلهات  نف�س  اأفادت  و 
اأوردت املعلومة ، اأن انتخابات 
النقابية   الفروع  جتديد 
باملوؤ�ص�صة  احلفر  لور�صات 
االآبار  يف  لالأ�صغال  الوطنية 
بورقلة  م�صعود  حا�صي  بدائرة 
�صفافة  ظروف  و�صط  جرت   ،
اأمام  املجال  بفتح  ونزيهة 
تتوفر  الذين  االأ�صخا�س  جميع 
حيث   ، ال�رصوط  جميع  فيهم 
فندت ذات امل�صادر ما جاء يف 
ال�صكوى امل�صجلة �صد  حمتوى 
تقول  التي   ، املحلي  االحتاد 
�صكوى  م�صجلة �صد  اأن هناك 
قيام  مفادها  املحلي  االحتاد 
خروقات  بارتكاب  االأخري  هذا 
العمال  ع�رصات  مبنع  تق�صي 

الأطراف  خدمة  الرت�صح  من 
ال�رصكة  يف  عليها  مغ�صوب 

الوطنية .
وح�صبما اأ�صافت ذات امل�صادر 
للموؤ�ص�صة  النقابية  الفروع  فاإن 
تخ�س  التي  املذكورة  النفطية 
النفطي  املجمع  لو�صاية 
العمالق �صوناطراك  تعمل وفق 
ما ين�س عليه القانون ، رغم كل 
ال�صائعات التي تروج لوجود نية 
باجلملة  وخروقات  جتاوزات 
تتوفر  ال  اأ�صخا�س  طرف  من 
فيهم ال�رصوط القانونية الإيداع 
ال�رصيك  يف  الرت�صح  ملفات 
اأوردته  ما  وفق  االجتماعي 

م�صادرنا . 
اأعلن  فقد  ثانية  جهة  من 
حديثهم  معر�س  يف  الع�رصات 
�رصكة  ور�صات  عمال  من  معنا 
دعمهم  عن  االأبار  يف  االأ�صغال 
لل�رصيك  والالم�رصوط  املطلق 
االجتماعي ، الذي يعترب همزة 

و�صل بني العمال و االإدارة .
اأحمد باحلاج 

الفالحية  الغرفة  رئي�س  ا�صتبعد 
بوالية ورقلة عقبة �صكري بوزياين 
دعم  م�رصوع  برجمة  ،اإمكانية 
مربي االإبل ماديا ، م�صيفا يف ذات 
ال�صدد اأن االأحزمة امل�صيئة لالإبل 
متوفرة والفالحون هم من امتنعوا 

عن اأخذها .
الفالحية  الغرفة  رئي�س  قال 
يف  بوزياين  �صكري  عقبة  بورقلة 
يومية  به  خ�س  �صحفي  ت�رصيح 
دعم  م�رصوع  اأن   ،« »الو�صط 
ال�صاعة  حلد  ماديا  االإبل  مربي 
االأحزمة  م�صكل  واأن  يتوفر  ال 
امل�صيئة التي تتوفر على امل�صالح 
الفالحية  للم�صالح  البيطرية 
الغرفة  مقر  م�صتوى  على  ولي�س 
ا�صتعمالها  رف�س  من  اأن  نفيد 
لنا معهم  كانت  ولقد  هم املربون 
بان  اإخطارهم  ومت  لقاءات  عدة 
ومتوفرة  موجودة  االأحزمة  هذه 
عاتق  على  اجنازها  مت  والتي 
الوالئي  ال�صعبي  ميزانية املجل�س 
امتنعوا  املربون  اأن  اإال   ، اآنذاك 
اأن  كما   ، وا�صتعمالها  اأخذها  عن 
اإعادة  اأجل  من  جاهدين  ن�صعى 
دعم الكبري لهذه ال�صعبة التي متثل 

لهذه  وح�صاريا  تاريخيا  معلما 
التي  االجنازات  بني  ومن  الوالية 
ن�صعى لتج�صيدها هو اإقامة مركز 
�صحي لالإبل وحتديد مرعى االإبل 
املحيطات  طغيان  ترك  وعدم 
ناهيك  املراعي  على  الفالحية 
جميع  لتزويد  امل�صاعي  عن 
الرعوية بالطاقة املتجددة  االآبار 
ذات  اأ�صاف  مت�صل  �صياق  ويف   ،
اأن الغرفة رفعت عديد  املتحدث 
الو�صية  للوزارة  االن�صغاالت 
لالإبل  التلقيح  حمالت  واأهمها 
واتخاذ اإجراءات وتدابري حلمايتها 
كان  كما   ، الطرقات  حوادث  من 
اإح�صاء  هو  االن�صغاالت  اأهم 
الوالية  تراب  عرب  االإبل  اإعداد 
من  دورية  �صحية  دورات  واإقامة 
طرف بياطرة القطاع لهذه الرثوة 
التدابري  اتخاذ  وكذا  احليوانية 
ال�رصكات  اأخطار  من  الالزمة 
اإىل  ن�صعى جاهدين  كما  البرتولية 
املدعم  االإجمايل  املبلغ  حتويل 
ملادة ال�صعري وبعد عملية التطهري 
من  جمانا  املادة   هاته  تقدم  اأن 

طرف الدولة كدعم مبا�رص.
اأحمد باحلاج 

بناء على الزيارة امليدانية الأخرية للم�شالح امل�شرتكة مت معاجلة 80 باملائة من امل�شاكل التقنية 
ل�شكنات الجتماعية ببلدية الروي�شات بورقلة فيما توجد 20 باملائة قيد الدرا�شة واملتابعة .

 بعد معاينة هيئة املراقبة التقنية وخمرب الأ�شغال و اأوبيجي ورقلة 

اأحمد باحلاج 

التكفل بـ 80 باملائة من امل�شاكل التقنية 
لل�شكنات االجتماعية بالروي�شات 

م�صادر  من   ،« »الو�صط  علمت 
املحلية عرب  ال�صلطات  اأن  موثوقة، 
ما  حت�صي  اأدرار،  والية  بلديات 
يزيد عن 2500  قرار بهدم البنايات 
االأدراج،  حبي�س  يبقى  الفو�صوية، 
وهو ما بات ي�صتدعي ح�صب متابعني 
والية  وايل  تدخل  املحلي  لل�صاأن 
اأدرار حمو بكو�س ، ب�صفته امل�صوؤول 
االأول على اجلهاز التنفيذي من اأجل 
فتح حتقيق يف هوية االأطراف التي 
هذا  مثل  تنفيذ  عرقلة  خلف  تقف 
ت�صتهدف  التي  القرارات  من  النوع 
العقارية  اجليوب  ا�صرتجاع  عملية 
البلدية،  وم�صالح  للدولة  التابعة 
والتي مت اال�صتيالء عليها من طرف 

اأ�صحاب املال والنفوذ .
وقالت عدد من ال�صكاوى املرفوعة 
على  واالإدارية  االأمنية  لل�صلطات 
روؤ�صاء  اأن  توات،  عا�صمة  م�صتوى 
املجال�س ال�صعبية البلدية بالبلديات 
من  لوحدهم،  واحلدودية  النائية 
  2500 تنفيذ  تعرث  م�صوؤولية  يتحمل 
وامل�صتودعات  ال�صكنات  بهدم  قرار 
اأجنزت  التي  الع�صوائية،  واحلظائر 
مل�صالح  تابعة  عقارية  اأوعية  فوق 
التابعة  االحتياطات  اأو  الدولة، 
البلديات،  بني  ما  العقارية  للوكالة 
املديريات  بغالبية  دفع  و�صع 
التنفيذية و الوالئية لتجميد ما يزيد 
بقطاعات  تنمويا  م�رصوعا   30 عن 

ال�صحة والفالحة وال�صكن وال�صباب 
والريا�صة و و�صونلغاز، وبدرجة اكرب 
نف�س  يف  �صجلت  اإذ  الرتبية،  قطاع 
ببلديات   « »الو�صط  عيون  ال�صياق 
�صايل وزاوية كنتة ورقان ودائرة برج 
يف  فا�صحا  تاأخرا  املختار،  باجي 
متو�صطات   04 اإجناز  يف  االنطالق 
غالف  ر�صد  رغم  ثانويات،    03 و 
التي  م�صاريع  هام ملثل هكذا  مايل 
تهدف من خاللها ال�صلطات الوالئية 
اأولياء  لال�صتجابة ملطالب جمعيات 
البحث  ب�رصورة  القا�صية  التالميذ 
على  للق�صاء  جذرية  حلول  عن 
االأق�صام،  داخل  االكتظاظ  ظاهرة 
خا�صة يف االأطوار النهائية لتح�صري 

�صهادتي التعليم املتو�صط والثانوي 
.

ال�صلطات  تنتظر  اآخر،  جانب   من 
من  الف�صل  قرار  باأدرار  امل�صوؤولة 
بتورط  تتعلق  ق�صية   13 يف  العدالة 
اال�صتيالء  يف  واأعمال  مال  رجال 
من  10 هكتارات  م�صاحة  على 
العقار املخ�ص�س الإجناز جملة من 
يف  املوجهة  اال�صتعجالية  الربامج 
االأ�صل للجبهة االجتماعية املحلية، 
اإجناز مرافق �صحية لها  على غرار 
لالأمرا�س  باخت�صا�س م�صحة  �صلة 
بداء  للم�صابني  واأخرى  العقلية 
دار  عن  ف�صال  الفتاك،  ال�رصطان 

للم�صنني .

اإح�شاء 30 م�شروعا تنمويا جممدا 

بحوزتهم خمدرات و موؤثرات عقلية 

جتميد غام�ض 2500قرار لهدم البنايات الفو�شوية 

�شركة الآبار بحا�شي م�شعود

رئي�س الغرفة الفالحية لولية ورقلة عقبة 
�شكري بوزيان لـ"الو�شط"

انتخابات جتديد الفروع 
النقابية جرت يف �شفافية 

الأطراف التي تروج للخروقات ت�شعى لال�شطياد 
يف املياه العكرة 

دعم مربي االإبل غري متوفر واملربون 
امتنعوا عن االأحزمة امل�شيئة 

ترويج  ظاهرة  مكافحة  اإطــار  يف 
العقلية و�صط  املخدرات واملوؤثرات 
ال�صباب ، �صيما اأنها كانت �صببا مبا�رص 
يف كثري من اجلرائم ، متكن عنا�رص 
التابعني  املخدرات  مكافحة  فرقة 
للم�صلحة الوالئية لل�رصطة الق�صائية 
 ، املا�صية  االأيام  خالل  بورقلة 
�صباب  ثالث  لن�صاط  حد  و�صع  من 
املوؤثرات  ترويج  احرتف  اأحدهم 
العقلية واالآخرين بحوزتهما كمية من 

املخدرات و�صالح اأبي�س من ال�صنف 
ال�صاد�س حم�صور .

قيام  اأثناء  متت   ، العملية  تفا�صيل 
راجلة  بدوريات  ال�رصطة  عنا�رص 
لفت  اأين   ، االإخت�صا�س  باإقليم 
توقيفه  ليتم   ، م�صبوه  �صاب  اإنتباههم 
اجل�صدي  التلم�س  لعملية  واإخ�صاعه 
من  كمية  على  بحوزته  العثور  ليتم 
املوؤثرات العقلية متمثلة يف م�صطني 
بهما )20( كب�صولة دواء ، معدة للرتويج 

ومق�س حديدي ف�صال عن مبلغ مايل 
 ، الرتويج  عائدات  من  اأنه  حمتمل 
ليتم حتويله اإىل مقـر االأمن ملوا�صلة 
اإجراءات التحقيق ، ويف اليوم املوايل 
توقيف  من  ال�رصطة  عـنا�رص  جنح 
بو�صط  يتجوالن  �صبهة  حمل  �صابني 
واأثناء   ، توقيفهما  ليتم  املدينة 
واإخ�صاعهما  هويتهما  من  التحقيق 
القانونية  اجل�صدي  التلم�س  لعملية 
من  قطعة  على  اأحدهما  بحوزة  عرث 

املخدرات و�صـالح اأبي�س )�صيف( من 
اإىل  ال�صنف ال�صاد�س ليحول مبا�رصة 

مقر االأمن ق�صد التحقيق.
اإجراءات  كافة  ا�صتيفاء  عـقـب 
مت   ، الثالث  املوقوفني  مع  التحقيق 
اإعـداد ملفات جزائية ق�صائية �صدهم 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  وتقدميهم 
املخت�صة لتورطهم يف جرائم معاقب 

عليها قانونا .
اأحمد باحلاج 

فرقة مكافحة املخدرات بورقلة تلقي 
القب�ض على ثالثة �شبان

اأحمد باحلاج 
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�أهمية  تربز  �لإطار،  هذ�  ويف 
م�ستقبل؟"،  "�أي  �ملعنون  �لكتاب 
جمموعٍة  من  يتاألف  و�لذي 
تقدم  �لتي  �ملقالت  من  متباينة 
و�لتحليالت  �لت�سور�ت  من  جملًة 
�أو  �ل�سيا�سية،  �سو�ء  �مل�ستقبلية، 
و�لتي  �لبيئية،  �أو  �لتكنولوجية، 
من  عدٍد  يف  منها  كل  ن�رش  �سبق 
�لدولية.  و�لدوريات  �ملجالت 
مقاًل،   21 �لكتاب  ي�سم  وعليه، 
و�لباحثني.  �ملوؤلفني  من  لكوكبٍة 
حول  جوهره  يف  �لكتاب  ويدور 
�ملهمة  �مل�ستقبلية  �لق�سايا  �أبرز 
خالل  �لدول  �ستو�جهها  �لتي 

�ل�سنو�ت �لقادمة.

روؤيتان مت�ضاربتان:

على  �مل�ستقبلية  �لتنبوؤ�ت  تنه�ض 
�أولهما  مت�ساربتني؛  روؤيتني 
مت�سائمة، وثانيهما متفائلة. ووفًقا 
�لأمر��ض  �نت�سار  يتوقع  لالأوىل، 
و�لأوبئة، و�رتفاع من�سوب �لبحار، 
وغرق �ملحا�سيل، وتز�يد معدلت 
�لهجرة �لب�رشية، و�إغالق �حلدود 
�لقومية بني �لدول، وتهديد �لتنوع 
�لبيولوجي. ويف �إطار �لثانية، ي�سود 
�لتفاوؤل، ويتوقع تز�يد �لبتكار�ت 
�لتكنولوجية و�لكت�سافات �لعلمية، 
على نحٍو يحقق �لتقدم و�لرفاهية 

لالإن�سانية.
�لروؤيتني  عن  �لنظر  وب�رشف 
�مل�ستقبل  يعد  �ل�سابقتني، 
كان  �سو�ء  ب�رشية،  �سناعة 
يف  �سك  ول  �لأ�سو�.  �أو  لالأف�سل 
وكافة  بينه  �ملرتقب  �لت�سادم 
و�ل�سيا�سية،  �لأخالقية،  �لق�سايا 
و�لثقافية. وهو ما يدعو للت�ساوؤل 
�جلينوم  در��سات  �أخالقية  عن 
�لتي  �ملدن  وطبيعة  �لب�رشي، 
ظل  يف  م�ستقباًل  �إن�ساوؤها  يجب 
تدهور �ل�سو�حل وتاآكل �ل�سو�طئ، 
وكيفية ��ستخد�م �ملو�د �لطبيعية 
�أ�سو�ق  �إد�رة  و�آليات  �ملتاحة، 
و�ل�ستفادة  �لف�سائي  �لتعدين 
منها، وغريها. وتتطلب كافة تلك 
نحو  خطو�ٍت  �تخاذ  �لت�ساوؤلت 
م�ستقبل يعود بالنفع على �لب�رشية 
بدوره  يتطلب  ما  وهو  جمعاء، 
�حتمالت  و��ستك�ساف  تخيل 
من  ممكن  قدٍر  باأكرب  �مل�ستقبل 

�لدقة.
ويرتبط ذلك مبا يُ�سمى "�ملعارك 
�لتخيلية"، و�إعمال �خليال �لعلمي 

�مل�ستقبلية،  �خلر�ئط  لر�سم 
�سيا�ساٍت  �إىل  لرتجمتها  متهيًد� 
كما  �لو�قع.  �أر�ض  على  فعلية 
�لروؤى  خمتلف  ��ستك�ساف  �أن 
يُلقي  �أن  �ساأنه  من  �مل�ستقبلية 
و�لآمال  �لهتمامات  على  �ل�سوء 

�مل�سرتكة.

التغريات البيئية:

تنه�ض �أطروحة "رو�ض �أندر�سون" 
بكم  "مرحبًا  �ملعنون  مقاله  يف 
على  �لع�رش �حلديث"  يف حديقة 
من  بامل�ستقبل  �لتنبوؤ  �إمكانية 
وبت�سليط  �ملا�سي.  �إحياء  خالل 
�ملناخية،  �لتغري�ت  على  �ل�سوء 
�لتغري�ت  تلك  مو�جهة  باأن  جادل 
�سمات  على  �لوقوف  تتطلب 
�جلليدي  �لع�رش  وخ�سائ�ض 

�لأخري.
�لنظام  على  �لرتكيز  من  وبدًل 
"�سارة  جادلت  باأكمله،  �لبيئي 
للم�ستقبل  �لنظر  باأن  ل�سكو" 
طبيعة  يف  �لنظر  �إعادة  يتطلب 
�لأ�سياء. ولذ�، يتحتم �لت�ساوؤل عن 
م�سادرها، وم�سريها، و�سريورتها، 
م�ستدلًة على ذلك بكيفية �سناعة 
�ل�سغرية.  �لأ�سجار  من  �لكر��سي 
ت�سكيل  �إعادة  يعني  لها،  ووفًقا 
م�ستقبلية  بخطٍط  �لإميان  �لعامل 
يف  بدورها  توؤثر  �لأمد،  طويلة 
توؤثر  فمثاًل،  �لر�هنة.  �خلطط 
و�ملز�رع  �حلديثة  �ملجتمعات 
�مل�ستحدثة على �مل�ستقبل بطرٍق 

ل ميكن لأحٍد �لتنبوؤ بها.
�إك�سو  "رو�ض  مقال  وي�ستك�سف 
�لبيئة  ت�سيطر  كيف  �آدمز" 
�ملحيطة على �أج�سادنا، على نحٍو 
يقيد �لحتمالت �ل�سيا�سية، ويربز 
بطرٍق  و�ملدن  �ملباين  طبيعة 
�ل�سوء  ي�سلط  ما  وهو  مبتكرة. 
على �أحد �ملفاهيم �جلديدة �لتي 
وخمططي  �ملعماريني  بني  برزت 
"هند�سة  وهو  �أل  �ملدن، 
�ملفهوم  ذلك  وي�سلط  �ملرونة". 
طرق  �إيجاد  كيفية  على  �ل�سوء 
حديثة حلماية �ل�سو�حل �ملعر�سة 
�حلو�جز  خالل  من  للخطر، 
و�ملو�نع �ل�سناعية. وهو ما يعني 
مو�جهة  بها  تتم  �لتي  �لكيفية  �أن 
�لتغري�ت �ملناخية، ت�سكل بدورها 

�مل�ستقبل بطرٍق غري متوقعة.
"�أوليفيا  ت�سلط  ذ�ته،  �ل�سياق  ويف 
روز�ين"، يف مقالها �ملعنون "ك�رش 
تد�عيات  على  �ل�سوء  �لأمو�ج"، 
زعزعة  على  �مل�ستقبلي  �لتفكري 
��ستقر�ر �حلا�رش، وخلق �إح�سا�ٍض 
ذلك  و�ل�سيطرة.  بالأمن  ز�ئٍف 
لالأمو�ج  �ملتعمقة  �لدر��سات  �أن 

و�لتغري�ت  �لبحار  ومن�سوب 
قد  �ملثال،  �سبيل  على  �ملناخية 
بالإملام  �لز�ئف  �لعتقاد  تُعزز 
باملعرفة و�ل�سيطرة على �لطبيعة، 
�لتي  �لكيفية  يف  بدوره  يوؤثر  مما 

تو�جه بها تلك �لتغري�ت.

التطورات التكنولوجية:

�ملقال  يف  فيني"  "�إد  يجادل 
�لتنبوؤ�ت  تغري  "كيف  �ملعنون 
�مل�ستقبل؟" باأن �لتكنولوجيا �لتي 
نتفاعل معها كل يوم تغريرّ �لطريقة 
�مل�ستقبل.  مع  بها  نتعامل  �لتي 
�لبحث  مبحرك  ذلك  على  ويُدلل 
�أ�ستونيا  حالة  وتدلل  "جوجل". 
�لهائل  �لتكنولوجي  �لتقدم  على 
�لفرت��سية،  �حلكومة  يف  ممثاًل 
و�لأمن  �لإلكرتوين،  و�لت�سويت 
حدود،  بال  و�ملو�طنة  �جلماعي، 
�لرقمية.  �ل�سحية  و�ل�سجالت 
ففي مقاله "�أ�ستونيا.. �جلمهورية 
باأن  هيلر"  "ناثان  دفع  �لرقمية"، 
نظاًما  �عتمدت  �أ�ستونيا  حكومة 
ناحية،  من  و�لوقت  �لأمو�ل  يوفر 
جيو�سيا�سية  ��سرت�تيجية  ويطبق 
فاإذ�  �أخرى.  ناحيٍة  من  متقدمة 
رو�سيا  بني  �حلرب  �ندلعت 
ويف  �ملثال،  �سبيل  على  و�أ�ستونيا 
�لتكنولوجي  �لتقدم  ذلك  ظل 
�لهائل، ��ستطاعت �لأخرية "�إد�رة 

�لدولة عن بعد".
�ل�سني،  يف  ميل   2500 بعد  وعلى 
يف  �لتكنولوجيا  توظيف  مت 
�أ�ستونيا.  حلالة  معاك�ض  �جتاهٍ 
نظاًما  �ل�سني  طبقت  فقد 
حتركات  كافة  ملر�قبة  �سارًما 
�إليه  خلُ�ست  ما  وهو  �ملو�طنني. 
"ميجا ر�جاجوبالن" يف در��ستها 
عليه  تبدو  ما  هو  "هذ�  �ملعنونة 
�لدولة �لبولي�سية يف �لقرن �حلادي 
ا". وتك�سف فيها عن  و�لع�رشين حًقرّ
ت�ستخدمها  �لتي  �لحتجاز  طرق 
�لتكنولوجيات �جلديدة يف مر�قبة 
يومًيرّا،  �لأويغورية  �لأقلية  وحماية 
�لدولة  �سيطرة  من  ي�سخم  مما 
�مل�سطهدة  �لأقليات  �إحدى  على 
�لنظام  هذ�  ويجد  بالفعل. 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �أو��رشه 
�لبطاقات  بالفعل  تر�قب  �لتي 
�لئتمانية، و�مل�سرتيات �خلا�سة، 
ملختلف  �لطبية  و�لحتياجات 
�ملو�طنني يف ظل نظاٍم حمكٍم من 

�لرقابة �لإلكرتونية.
يف  �سمايلي"  "لورين  وتت�ساءل 
ما  "�سخ�ض  �ملعنون  مقالها 
عندما  يحدث  ماذ�  ير�قبني: 
لآبائنا  �لتقنية  بالرعاية  ن�سمح 
�ل�سن  كبار  موقع  عن  �مل�سنني"، 

ت�ستخدم  وهل  �لتكنولوجيا،  من 
حياتهم  لتح�سني  �أم  ملر�قبتهم 
�لبارزة  �لأمثلة  ومن  �ملعي�سية؟. 
�لتكنولوجيا  ��ستخد�م  على 
تقنيات  �ل�سن  كبار  حياة  لتح�سني 
�لتحكم يف �لذ�كرة. ففي "م�ستقبل 
�لتذكر"، تت�ساءل "ر��سيل ريديرر" 
�لتقنيات  تلك  م�ستقبل  عن 

و�ملتحكمني بها.

م�ضتقبل النيوليربالية:

�لذي  "ما  �ملعنون  �ملقال  يف 
حلقة  �لنيوليرب�لية:  �سيقتل 
حاول  م�سريها؟"،  حول  نقا�سية 
ذلك  على  �لإجابة  موؤلفني  عدة 
�لت�ساوؤل؛ فافرت�ض "بر�ي�ض كوفر" 
وطاأة  حتت  �لنيوليرب�لية  �نهيار 
�أزمة �لرعاية �ل�سحية، ويق�سد بها 
تلبية  على  �ملو�طنني  قدرة  عدم 
�ملتز�يدة،  �ل�سحية  �حتياجاتهم 
�أو رعاية �أبنائهم �ملر�سى �أو كبار 
�ل�سن، بفعل �لظروف �لقت�سادية 
"بول  ر�أى  بينما  �ل�سائدة. 
�ستنتهي  �لنيوليرب�لية  �أن  ما�سون" 
�لقومية  ونهو�ض  �لعوملة  بنهاية 
ذ�ته،  �لوقت  ويف  �لقت�سادية. 
�لدخل  باأن  بارنز"  "بيرت  جادل 
�ساأنه  من  �لعاملي  �لأ�سا�سي 
�قت�سادٍي  منوذٍج  �إىل  يقود  �أن 

و�جتماعٍي جديد. 
جامبل"  "جويل  وت�سري 
�ل�سعبوية  �ل�ستجابات  �إىل 
�ليمني،  �سعود  فمع  للنيوليرب�لية؛ 
متمردة.  بدوٍل  �ل�سعبوية  تنذر 
ومع �سعود �لي�سار، ميكن للنزعة 
�لرثوة  توزيع  �إعادة  �ل�سعبوية 
�أن  ذلك  �سامل،  ب�سكٍل  و�ل�سلطة 
�إىل  ي�سبه  �لنيوليرب�لية  �سعود 
�لطبيعية.  �لقو�نني  كبرٍي  حِدرّ 
فوفًقا للتجارب �لتاريخية، تنتهي 
بها  ينتفي  �لتي  �ملجتمعات 
نهاية  يف  للرثوة  �لعادل  �لتوزيع 
�ملطاف �إىل �لنهيار �لقت�سادي 
�ختالف  على  و�لجتماعي 
�إجماًل  يب�رش  ما  وهو  �أ�سكاله. 
معه  ت�سمد  ل   ، ه�ٍضرّ مب�ستقبٍل 
و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية  �لهياكل 
تتوقف م�ساألة  ثم،  �لر�هنة. ومن 
متى؟  على  �ل�سامل  �لإ�سالح 

وكيف؟ ولي�ض ملاذ�؟.
�لإ�سالحات،  تلك  بني  ومن 
مقاله  يف  روجرز"  "بري�سن  يركز 
يف  �لأ�سا�سي  "�لدخل  �ملعنون 
�لإ�سالح  على  عادل"  جمتمٍع 
�لطبقي، ��ستجابًة للفقر �ملتز�يد، 
يف  لل�سناعة  �ملتز�يدة  و�مليكنة 
ذلك  ففي  �لعامل.  �أنحاء  جميع 
�إىل  �حلاجة  تتز�يد  �ل�سياق، 

�لهياكل  يُعزز  �لذي  �لعمل �ملنتج 
من  و�لروؤ�ساء  للعمال  �لر�أ�سمالية 
يتطلب  ما  وهو  �مليكنة،  خالل 
�سيا�ساٍت جادة ملو�جهته، وجعل 

�مل�ستقبل �أف�سل.

الطريق للم�ضتقبل:

�أن  بالن�سفيلد"  "باتريك  �أو�سح 
�لطريق  هو  �ملا�سي  �إىل  �لنظر 
وجادل  �مل�ستقبل.  لروؤية  �لوحيد 
يف  �مل�سلح  �لعنف  معاجلة  باأن 
�سبيل  على  �ملتحدة  �لوليات 
طوياًل  �لبحث  يتطلب  �ملثال 
وبقوة يف �لعالقات �ملتد�خلة بني 
�لع�سكرية  و�لنزعة  �لر�أ�سمالية 
يكمن  ل  له،  ووفًقا  �لأمريكية. 
تخيالتنا  يف  �لق�سية  جوهر 
ت�سفر  كيف  ولكن  �مل�ستقبلية، 
تر�ث  �لتخيالت عن جتاهل  تلك 

ما�سينا وو�قع حا�رشنا.
مقاله  يف  نايت"  "�سام  ويوؤكد 
لندن:  ج�رش  "�نهيار  �ملعنون 
تلي  �لتي  لالأيام  �ل�رشية  �خلطة 
ترك  �رشورة  على  �مللكة"  وفاة 
�لهياكل �لقدمية، و�إتاحة �ملجال 
من  جديدة  �أ�سكاٍل  لظهور 
�ل�سيا�سات �ملعا�رشة. م�سرًي� �إىل 
�أن �لهياكل �لقدمية للبريوقر�طية 
�إىل  تتقدم  و�ل�ستعمار  �لتاريخية 

�مل�ستقبل بخطى ثابتة.

يوكنافيت�ض"  "ليديا  وتتطلع 
"�لذ�كرة  �ملعنون  مقالها  يف 
�إىل  �لن�سوي"  �ملدنية: �مل�ستقبل 
�ل�سوء  لإلقاء  حماولة  يف  �لأمام، 
على م�ستقبل �لن�سوية. فت�ساءلت 
�لوليات  يف  �ملر�أة  م�ستقبل  عن 
بدوره  يتطلب  ما  وهو  �ملتحدة، 
و�أو�ساعها  تاريخها،  يف  �لنظر 
�ملعا�رشة. ويف �ل�سياق ذ�ته، توؤكد 
�أهمية  على  �إمياري�سا"  "وليدة 
و�مل�ستقبل،  �ملا�سي  تدوين 
�رشورة  �ملا�سي  يف  فالتفكري 
لي�ض  فالتاريخ  �مل�ستقبل.  لروؤية 
وكروي.  د�ئري  هو  بل  خطًيرّا، 
كما �أنه يتو�جد يف عدة �أماكن يف 

وقٍت و�حد.
جاذبية  �رش  يكمن  وختاًما، 
وعدم  �لغمو�ض  يف  �مل�ستقبل 
�ليقني �لذي يكتنفه. هذ� �لغمو�ض 
وتقوي�سه  منه  �حلد  ميكن 
�حلياتية،  �لتجارب  خالل  من 
و�ملعا�رشة  �لتاريخية  و�خلرب�ت 
�لجتماعي،  و�خليال  جانب،  من 
من  �لقائمة  �ل�سيا�سية  و�لهياكل 
جانٍب �آخر. ودون حتديد حقائق 
�ليوم، ودون �لعرت�ف بامل�ساكل 
�لقائمة �أو �لإمكانات �ملتاحة، لن 
يكون �مل�ستقبل عادًل �أو �إن�سانًيرّا، 
�أو  عليه،  �ل�سيطرة  ت�سهل  ولن 
�إىل  �ملجهول  دو�ئر  من  �خلروج 

�ملعلوم.

مع تزايد التحديات والظواهر الأمنية والجتماعية وال�ضيا�ضية التي تهدد لي�س الدول وحدها، ولكن النظام الدويل ذاته، من تغري املناخ، والهجرة الب�ضرية، 
وامل�ضاواة بني اجلن�ضني، والتكنولوجيا الرقمية، وغريها؛ ين�ضرف الباحثون والكتاب اإىل التفكري يف كيفية مواجهتها يف امل�ضتقبل، لتقدمي احللول والبدائل 

ل�ضناع القرار، اأو اإخبارهم بالظواهر امل�ضتقبلية التي �ضيتوجب عليهم مواجهتها. وكثري من قيادات بع�س الدول املتقدمة تتبنى الأفكار امل�ضتقبلية التي 
يطرحها املفكرون والأكادمييون وترتجمها اإىل �ضيا�ضاٍت فعلية وفعالة على اأر�س الواقع. 

معادلة اخلربة واخليال:

عر�س: رغدة البهي/ 
مركز امل�ضتقبل للأبحاث و 

الدرا�ضات املتقدمة

كيف ميكن ا�ست�سراف امل�ستقبل 
لدعم �سيا�سات الدول؟

درا�سة
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ت�ساد ح�سٌن �أفريقٌي �آخٌر ي�سقُط وينهاُر
بقلم د. م�سطفى يو�سف 

اللداوي

العدو  حكومة  رئي�س  زيارة  �شكلت 
اإىل  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي 
يف  جديداً  اإ�رسائيلياً  خرقاً  ت�شاد 
ذات  ال�شوداء،  الأفريقية  القارة  قلب 
كانت  والتي  دولة،  واخلم�شني  الأربعة 
تتحالف  لنا،  و�شنداً  عمقاً  كلها  يوماً 
وتتعاون معنا، وتتبنى ق�شايانا وتلتزم 
وتوؤيد  �شيا�شتنا  عن  وتدافع  بثوابتنا، 
وتعلن  يعادينا  من  وتعادي  مطالبنا، 
وتلتزم  يحاربنا،  من  على  احلرب 
الكيان  مع  التامة  العربية  املقاطعة 
ال�شهيوين، فال تعرتف به، ول تتبادل 
ول  الدبلوما�شية،  العالقات  معه 
ت�شمح له بفتح �شفاراٍت يف عوا�شمها، 
وم�شاعداته  با�شتثماراته  ترحب  ول 
يخالف  من  كل  وتعاقب  لبالدها، 
تتفق  ل  �شيا�شًة  ويعتمد  اأنظمتها 
مع  مواقفها  تن�شق  وكانت  معها، 
جامعة الدول العربية، وتتبنى منظمة 
العربية  ال�شيا�شات  الأفريقية  الدول 
كلها، اإذ كانت دولها توؤمن مب�رسوعية 
وتوؤيد  الفل�شطيني،  الوطني  الن�شال 
حترير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حق 
بالده وا�شتعادة اأر�شه واإقامة �شلطته 
الوطني،  ترابه  كامل  على  الوطنية 
اأنه كياٌن  وتنظر اإىل الكيان ال�شهيوين 

عن�رسي ا�شتيطاين مقيت.
اخرتاٍق اأمني وع�شكري

لت�شاد  زيارته  بني  نتنياهو  يف�شل  ل 
وزعماء  قادة  من  لعدٍد  وا�شتقباله 
الكبرية  الثورة  عن  الأفريقية،  القارة 
التي اأحدثها كيانه باإعالن عالقاته مع 

يدع  ل  حيث  العربية،  الأنظمة  بع�س 
فيها عن  ويعرب  اإل  اأو منا�شبًة  فر�شًة 
قادة  مع  كيانه  عالقات  وعمق  حجم 
ويعزز  العربية،  الدول  بع�س  وملوك 
�شوراً  لديه  اأن  بالقول  ت�رسيحاته 
وكان قد  يقوله،  ما  توؤكد  وت�شجيالٍت 
ودع رئي�س اأركان جي�شه ال�شابق جادي 
من  حققه  مبا  بالإ�شادة  اأيزونكوت 
عالقاته  يف  وع�شكري  اأمني  اخرتاٍق 
العربية،  اجليو�س  اأركان  قادة  مع 
واتفق  لهم  وابت�شم  بهم  اجتمع  الذين 
على  ومتنى  معهم،  ون�شق  واإياهم 
رئي�س الأركان اجلديد اأفيف كوخايف 
اأن يحذو حذوه، واأن ي�شري على نهجه 
اكت�شاب �شداقاٍت عربيٍة جديدٍة،  يف 
حتقق ال�شتقرار لكيانه والأمن ل�شعبه 

والزدهار لقتاده.

اخرتاقه لل�سور الإ�سالمي 
الأفريقي

ت�شاد  اإىل  نتنياهو  زيارة  اأن  �شحيح 
اإذ  الزمن،  بح�شاب  ق�شرية  كانت 
اأنها  اإل  معدودة،  �شاعاٍت  ا�شتغرقت 
كبرية بالنظر اإىل حجم الإجنازات التي 
حققها، فهو ف�شاًل عن اخرتاقه لل�شور 
الإ�شالمي الأفريقي، واإ�شافته ب�رسى 
جديدة اإىل �شجله ال�شخ�شي يف مو�شم 
النتخابات الربملانية، والتي �شيكللها 
العا�شمة  يف  لكيانه  �شفارٍة  بافتتاح 
�شفارة  ولالأخرية  اجنمينا،  الت�شادية 
من  متكن  فقد  اأبيب،  تل  يف  جديدة 
عقد عدة �شفقات اقت�شادية زراعية 
ع�شكرية  اتفاقياٍت  واأبرم  وجتارية، 
كما  ت�شاد،  يف  امل�شوؤولني  مع  واأمنية 

ح�شل على موافقٍة على فتح املجال 
اجلوي الت�شادي اأمام الطريان املدين 
الإ�رسائيلي يف رحالته اإىل دول اأمريكا 
م�شاعدات  تقدمي  مقابل  الالتينية، 
ت�شاد  حدود  ل�شبط  وع�شكرية  اأمنية 
ملنع  وال�شودان،  ليبيا  مواجهة  يف 

ت�شلل امل�شلحني من البلدين اإليها.
نتنياهو يف اأح�شان دولة م�شلمة

الذي  الإجناز  حجم  نتنياهو  يدرك 
حققه، فهو يعرف مكانة دولة ت�شاد، 
فهي لي�شت كاأي دولٍة اأفريقية اأخرى، 
فهي دولٌة ذات اأغلبيٍة م�شلمة، ورئي�شها 
ديبي،  اإدري�س  الرئي�س  وهو  م�شلم 
التي ارتبطت بها  لليبيا  وهي جماورة 
ت�شهد  والتي  طويلة،  لفرتٍة  �شيا�شتها 
وا�شطراب  �شالح  فو�شى  الأيام  هذه 
معارك وقتال، وتتعر�س حدود ت�شاد 
لعمليات  معها  الطويلة  ال�شحراوية 
ت�شلٍل كبرية ملجموعاٍت متطرفة من 
تنظيمي القاعدة وداع�س، وهو الأمر 
الذي يقلق احلكومة الت�شادية، والذي 
كان �شبباً يف تعجيل انفتاحها وتعاونها 

مع الكيان ال�شهيوين.

على حدود ال�سودان

كما اأنها تقع على حدود دولة ال�شودان، 
معادية  اأنها  نتنياهو  فيها  يرى  التي 
لكيانه، واأنها �شمن حمور ال�رس الذي 
�شطبه  اإىل  ويتطلع  بكيانه،  يرتب�س 
واإزالته من الوجود، حيث اأن ال�شودان 
بزعمه دولٌة ترعى الإرهاب وحتت�شن 
وترتبط  الفل�شطينية،  املقاومة 
التنظيمات  مع  وثيقٍة  بعالقاٍت 
الفل�شطينية املتطرفة، ويف املقدمة 
منها حركة حما�س، التي تتلقى منها 

منها  وحت�شل  وامل�شاعدة،  الدعم 
وقد  اإليها،  ب  امُلَهَرّ ال�شالح  على 
تاأثري  ال�شوداين  ال�شيا�شي  للنظام  كان 
اأنظمة احلكم  مبا�رس على الكثري من 
الأفريقية، كما اأن احلكومة ال�شودانية 
يف  بالتدخل  ال�شهيوين  الكيان  تتهم 
يف  وبامل�شاركة  الداخلية،  �شوؤونه 
اإحداث ا�شطراباٍت وقالقل يف عموم 
زال  وما  دور  لهم  كان  وقد  ال�شودان، 
قبل  اجلنوبيني  املتمردين  دعم  يف 
جنوب  بدولة  وي�شتقِلّوا  ينف�شلوا  اأن 

ال�شودان.
منع لبنان و حزب اهلل من 

ال�ستفادة من اجلالية اللبنانية

اهلل  حزب  ال�شهيوين  الكيان  ي�شابق 
اأفريقيا،  دول  يف  النا�شطني  واإيران 
عليهما،  الطريق  قطع  ويحاول 
الأفريقية  احلكومات  مع  والتن�شيق 
منابعهما  وجتفيف  عليهما  للت�شيق 
ال�شتفادة  من  ومنعهما  املالية، 
واجلماعات  اللبنانية  اجلاليات  من 
عموم  يف  املنت�رسة  الإ�شالمية 
اأفريقيا، حيث تزخر القارة الأفريقية 
مبهاجرين لبنانيني يعملون يف جمالٍت 
كثرية، ويعتربون من اأثرياء القارة ومن 
باأنهم  ويتهمون  فيها،  التجار  كبار 
النفوذ  وي�شهلون  اهلل،  حزب  ميولون 
الإيراين املتعاظم يف الدول الأفريقية 

املختلفة.
اخرتاق ا�سرتاتيجي

التاريخية  زيارته  اأن  نتنياهو  ويعتقد 
وحزب  اإيران  تغ�شب  ت�شاد  دولة  اإىل 
وتقلق  ال�شودان،  وتزعج  اهلل، 
طوياًل  راهنوا  الذين  الفل�شطينيني 

القارة  دول  مع  عالقاتهم  عمق  على 
روايتهم  تتبنى  كانت  التي  الأفريقية، 
اإىل جانبهم  وت�شدق حكايتهم، وتقف 
موؤ�ش�شات  ويف  الأمن  جمل�س  يف 
بفل�شطني  وتعرتف  املتحدة،  الأمم 
يف  �شفاراٍت  بفتح  لها  وت�شمح  دولًة 
عوا�شمها، واأعلن نتنياهو يف ت�رسيٍح 
ت�شاد  اإىل  التاريخية  زيارته  اأنه  له 
يحملها،  كثرية  ب�رسياٍت  �شمن  تاأتي 
و�شيعلن عنها يف حينها، واأنه كان على 
حمور  اأطراف  بع�س  �شعي  من  يقني 
لكنهم  زيارته،  اإف�شال  ملحاولة  ال�رس 
الذي  النجاح  اأمام  جميعاً  اأحبطوا 

لقته زيارته.
فرحتهم  الإ�رسائيليون  يخف  مل 
الكبرية  و�شعادتهم  الزيارة،  بهذه 
الكبري،  ال�شرتاتيجي  اخلرق  بهذا 
ع�شياً  كان  الذي  لل�شور  واخرتاقهم 
حمرمًة  كانت  التي  وللقارة  عليهم، 

على قيادتهم، واأعلن رئي�س حكومتهم 
ثنائية مع  اأنه ما�ٍس يف فتح عالقاٍت 
الدول الأفريقية، واأنه يخطط لزيارة 
ويتباهى  جديدة،  اأفريقية  عوا�شم 
معترباً  ت�شاد  اإىل  الأخرية  بزيارته 
بالده  �شت�شهد  اإذ  البداية،  اإياها 
الدول  من  على غريها  كبرياً  انفتاحاً 
الكبري  بالنفع  �شيعود  مبا  الأفريقية، 
و�شيح�شن  و�شعبه،  حكومته  على 
اخلارجية،  ال�شتثمار  فر�س  من 
و�شيزيد يف حجم التبادلت التجارية، 
التي  »الوهمية«  اجلدران  و�شيقو�س 
الأفريقيون  الديكتاتوريون  بناها 
�شيا�شات  التزموا  الذين  القدامى، 
الرئي�س امل�رسي جمال عبد النا�رس 
الذي فر�س على كيانهم طوقا حمكماً 
كثرياً،  اأملهم  م�شدداً،  وح�شاراً 
بالعن�رسية  طوياًل  وو�شمهم  وعزلهم 

والإرهاب.

�مل�سار�ت �ملتوقعة لق�سية فل�سطني يف �سنة 2019
د.حم�سن �سالح

اأزمة  يف  ت�شاعداً   2018 �شنة  حملت 
امل�رسوع الوطني الفل�شطيني، وتدهوراً 
م�شار  يف  وف�شاًل  امل�شاحلة،  م�شار  يف 
الت�شوية، ومزيداً من ال�شغوط الأمريكية 
ال�شهيونية  الليكودية  الت�شورات  لفر�س 
يف  وحملت  الفل�شطينية.  الق�شية  حلل 
الوقت نف�شه �شموداً للمقاومة، واإبداعاً 
لل�شعب  وثباتاً  العودة،  م�شريات  يف 
التهويد  برامج  وجه  يف  اأر�شه  على 

وال�شتيطان.
ل يبدو اأن �شنة 2019 حتمل اختالفاً كثرياً 
ا�شت�رساف  يلي  ما  ويف  �شابقتها..  عن 
بق�شية  املتعلقة  امل�شارات  من  لعدد 
اأزمة  تفاقم  اأولً:  ال�شنة:  لهذه  فل�شطني 
دت  عَقّ الفل�شطيني:  الوطني  امل�رسوع 
التطورات الداخلية الفل�شطينية يف ال�شنة 
الوطني  امل�رسوع  اأزمة  من  املا�شية 
الفل�شطيني املثقل اأ�شاًل باأزماته، وهي 
اأزمات مر�شحة للتفاقم ب�شكل اأكرب �شنة 
2019. فبالإ�شافة اإىل الأزمات املزمنة 
التمثيلية  املوؤ�ش�شات  ويف  القيادة  يف 
وال�شلطة  التحرير  )منظمة  الفل�شطينية 
الفل�شطينية،( ويف التنازع على الأولويات 
يظهر  واملقاومة؛  الت�شوية  م�شاري  بني 
فتح  وقيادة  عبا�س  حممود  �شلوك  اأن 
ال�شاحة  يف  التاأزمي  من  مزيد  اإىل  مييل 
الفل�شطينية، من خالل حماولت فر�س 
وحركة  غزة  قطاع  وتطويع  الهيمنة 
هذه  جتاوزت  اأن  بعد  وذلك  حما�س؛ 
باقي  مع  ال�شابقة  التوافقات  القيادة 
على  فاأ�رست  الفل�شطينية،  الف�شائل 
حتت  للمنظمة  الوطني  املجل�س  عقد 
ا�شتمرار  وعلى  اهلل،  رام  يف  الحتالل 
بحِلّ  وقامت  القطاع،  على  العقوبات 
املجل�س الت�رسيعي ب�شكل غري د�شتوري 

ومتع�شف. ويظهر اأنه طاملا ظّل عبا�س 
وفتح،  وال�شلطة  املنظمة  راأ�س  على 
ويت�شاعد.  �شي�شتمر  التاأزمي  م�شار  فاإن 
ال�شتقواء  حماولة  عبا�س  و�شيتابع 
ببيئة عربية ودولية خما�شمة اأو معادية 
وخلط  ال�شيا�شي«  »الإ�شالم  لتيارات 

املقاومة.

فر�شة  ول  للم�شاحلة…  اأفق  ل  ثانياً: 
التاأزميي  ال�شلوك  جديدة:  لنتخابات 
املجل�س  حّل  وخ�شو�شاً  لعبا�س 
امل�شاحلة  اتفاق  بخالف  الت�رسيعي، 
مزيداً  و�شع  تفعيله،  اإىل  يدعو  الذي 
واأدى  النق�شام،  نار  على  الزيت  من 
واأوجد  الثقة،  بناء  م�شار  تراجع  اإىل 
اأجواء موبوءة، ل ت�شمح بعقد انتخابات 
حقيقية نزيهة و�شفافة، و�رسب الأ�ش�س 
ال�رساكات  عليها  تبنى  اأن  ميكن  التي 
الوطنية والتعددية وتداول ال�شلطة حتت 

مظلة منظمة التحرير.
الدعوة  متت  التي  النتخابات  اأما 
تكون  فتكاد  اأ�شهر،  �شتة  خالل  لها 
قيادة  فلي�شت  معدومة؛  اإقامتها  فر�س 
اإذا  اإنفاذها،  يف  جادة  وال�شلطة  فتح 
فوز  لإمكانية  الأدنى  احلد  توفر  ما 
حما�س بها. كما اأن الطرف الإ�رسائيلي 
هذه  تعطيل  على  القدرة  ميلك  نف�شه 
ال�شفة  وباقي  القد�س  يف  النتخابات 
لقبول  م�شتعد  غري  اأي�شاً  وهو  الغربية؛ 
حما�س  اإن  ثّم  حلما�س.  جديد  فوز 
اإذا مل  �شتقاطعها،  الف�شائل  من  وعدداً 
�شحية  لبيئة  الكاملة  ال�شمانات  تتوفر 
�شمان  مع  النتخابات،  ت�شبق  وحرة 
هذا  و�شفافيتها،  النتخابات  نزاهة 
النتخابات  مع  بتزامنها  املطالبة  مع 
الوطني  وللمجل�س  ال�شلطة،  لرئا�شة 
الفل�شطيني، وهو ما مل يدُع اإليه عبا�س.

الداخلية حلركة  العزلة  من  مزيد  ثالثاً: 
وحركة  عبا�س  اإ�رسار  اأن  يظهر  فتح: 
فتح على متابعة النفراد بالهيمنة على 
�شيا�شات  وتطبيق  الفل�شطينية،  ال�شاحة 
الفل�شطينية،  للتوافقات  خمالفة 
مبا  الفل�شطيني،  العام  للراأي  وحتى 
غزة،  قطاع  على  العقوبات  ذلك  يف 
الحتالل  مع  الأمني  التن�شيق  ومتابعة 
مبزيد  �شيت�شبب  وغريها؛  الإ�رسائيلي 
بعد  خ�شو�شاً  فتح،  حلركة  العزلة  من 
الرئي�شية  والقوى  الف�شائل  قاطعت  اأن 
الجتماع  التحرير  منظمة  يف  الأخرى 
الفل�شطيني،  املركزي  للمجل�س  الأخري 
حما�س  م�شاركة  عدم  اإىل  بالإ�شافة 
ومع  اأ�شاًل.  فيه  الإ�شالمي  واجلهاد 
اإ�رسار فتح على ال�شلوك نف�شه بعد ذلك 
بحل »الت�رسيعي«، فاإن »العزف املنفرد« 
�شي�شتمر يف �شنة 2019، مع ات�شاع دائرة 

ني عنه. امُلنَف�شِّ
املقاوم…  العمل  ا�شتمرار  رابعاً: 
تواجهه:  التي  التحديات  ت�شاعد  مع 
واحل�شار،  الحتالل  ا�شتمرار  مع 
ال�شلطة  وف�شل  الت�شوية،  اآفاق  وان�شداد 
اخل�شبة  البيئة  فاإن  �شيا�شياًواقت�شادياً؛ 
و�شتتابع  حا�رسة،  �شتظل  للمقاومة 
ول  خمتلفة…  باأ�شكال  اإبداعاتها 
بيئة   2019 رحم  يف  تت�شكل  اأن  يُ�شتبعد 
ا�شتمرار  اأن  كما  جديدة.  انتفا�شة 
حماولت تطويع قطاع غزة ونزع �شالح 
املقاومة، ينذر بتفجري الو�شع يف غزة، 

وبحرٍب جديدة.
ومع وجود بيئة عربية ودولية معادية )اأو 
فاإن  للمقاومة،  داعمة(  غري  الأقل  على 
قوى  تواجهها  التي  املالية  ال�شعوبات 
واجلهاد،  حما�س  وخ�شو�شاً  املقاومة 
حماولت  اأن  كما  وتتزايد.  �شت�شتمر 
�شيا�شياً  واإ�شعافها  القوى  هذه  تهمي�س 

�شت�شتمر.  و�شعبياً وحما�رستها اإعالمياً 
اأن الأزمات التي تعاين منها القوى  غري 
املناف�شة اأو املعادية للمقاومة )داخلياً، 
�شتُمكن  ودولياً(،  وعربياً،  واإ�رسائيلياً، 
يف  الزجاجة  عنق  جتاوز  من  املقاومة 

النهاية.
الهجمة  وت�شاعد  الليكود،  فوز  خام�شاً: 
وترية  وزيادة  القد�س،  على  ال�شهيونية 
اليمينية  الجتاهات  اإن  اإذ  ال�شتيطان: 
املجتمع  يف  املتطرفة  والدينية 
وهي  الأغلبية  متثل  تزال  ما  ال�شهيوين 
يف تزايد وات�شاع. ويتوقع لها اأن تفوز يف 

النتخابات الإ�رسائيلية القادمة.
يف  قوي،  اأمريكي  دعم  وجود  اإن  ثم 
الجتاهات،  لهذه  ترامب،  اإدارة  ظّل 
يف  والإ�شالمي  العربي  الدور  غياب  مع 
جاداً،  دعماً  الفل�شطينية  الق�شية  دعم 
العربية  الأنظمة  من  عدد  دخول  مع 
الطرف  �شيدفع  التطبيع،  م�شار  يف 
نحو  اأكرب  ب�شكل  لالندفاع  الإ�رسائيلي 
يف  خ�شو�شاً  التهويد  برامج  من  مزيد 
التق�شيم  فر�س  وحماولت  القد�س، 

الزماين واملكاين للم�شجد الأق�شى.
�شاد�شاً: مبادرات فل�شطينية وتزايد الدور 
ال�شعبي: اإن تفاقم اأزمة النظام ال�شيا�شي 
امل�شاحلة،  اآفاق  وتراجع  الفل�شطيني، 
يف  وال�شلطة  املنظمة  دور  وتدهور 
حمل هموم ال�شعب الفل�شطيني، ومعاناة 
قيام  باجتاه  �شيدفع  املقاومة؛  برنامج 
رموز وقوى �شعبية فل�شطينية مببادرات، 
ال�شيا�شي  النظام  بناء  لإعادة  �شواء 
الفل�شطيني، اأم للمحافظة على الثوابت 
اأدوار  لتفعيل  اأم  الفل�شطينية،  واحلقوق 
ال�شاأن  يف  وامل�شتقلة  ال�شعبية  القوى 

الفل�شطيني.
اأطلقت  التي  ال�شعبية  املبادرة  ولعل 
غزة،  قطاع  يف  العودة  م�شريات 

لفل�شطينيي  ال�شعبي  املوؤمتر  وكذلك 
الي�شارية  القوى  مبادرة  وكذلك  اخلارج، 
�شمن  جهودها  لتوحيد  الفل�شطينية 
الفل�شطيني«..  الدميوقراطي  »التجمع 
وهي  الجتاه،  هذا  يف  ي�شب  ذلك  كل 
يف  والت�شاع  للتزايد  مر�شحة  مبادرات 
عجز  ظّل  يف  وخارجها  فل�شطني  داخل 
هذا  ويف  الفل�شطينية.  القيادة  و�شعف 
اخلارج  فل�شطينيي  دور  فاإن  الإطار، 
مع  اأو�شع  واآفاقاً  فر�شاً  ميلك  رمبا 
عن  عملياً  وال�شلطة  املنظمة  غياب 

متثيلهم وعن ق�شاياهم وهمومهم.
وغري  عاجزة  عربية  بيئة  �شابعاً: 
م�شتقرة: ل يبدو اأن تغيرياً كبرياً موؤثراً 
على الق�شية الفل�شطينية؛ �شيحدث يف 
القادمة.  الأ�شهر  خالل  العربية  البيئة 
فقد حملت �شنة 2019 اأزمات ال�شنوات 
من  العديد  ان�شغلت  حيث  ال�شابقة، 
الداخلية.  مب�شاكلها  العربية  الأنظمة 
فواتري  تدفع  ال�شعوب  تزال  وما 
والتغيري،  والإ�شالح  الثورة  حماولت 
حالة  اأن  يظن  الأنظمة  بع�س  اأن  كما 
الأمريكي  بالر�شا  مرهونة  ا�شتقراره 
عرب البوابة الإ�رسائيلية )التطبيع(، وهو 

ما ينعك�س �شلباً على ق�شية فل�شطني.
ال�شعب  �شمود  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 
املقاومة  و�شمود  الفل�شطيني، 
ال�شهيوين  الوجه  وانك�شاف  واإبداعها، 
القبيح، وا�شتمرار عدوانه على الأق�شى 
والإن�شان؛  الأر�س  وعلى  واملقد�شات، 
ووجود حا�شنة �شعبية عربية واإ�شالمية 
عدداً  �شيبقى  للق�شية؛  داعمة  وا�شعة 
نحو  الندفاع  يف  مرتدداً  الأنظمة  من 
التطبيع. كما اأن الأنظمة التي تتعاطف 
ت�شاعد  يف  �شتجد  املقاومة،  مع 
ال�شغوط  لتجاوز  فر�شة  املقاومة، 
دعمها  وترية  ورفع  الغربية،  الأمريكية 

العربية  الأنظمة  اإن  ثم  للمقاومة. 
املحبطة من �شوء الأداء الأمريكي قد 
جتد فر�شة لاللتفات ب�شكل اأف�شل اإىل 
م�شاحلها وفق اأجندتها الوطنية واأمنها 
القومي، مما قد يعزز من دعمها لق�شية 

فل�شطني.
لليمني  الأمريكي  الدعم  توا�شل  ثامناً: 
الإ�رسائيلي، وت�شع�شع »�شفقة القرن«: 
اإدارة ترامب �شتوا�شل دعمها  اأن  يبدو 
مل�شار  ولروؤيته  الإ�رسائيلي  لليمني 
الت�شوية، و�شت�شعى لتوفري الغطاء الدويل 
الإ�رسائيلي  الكيان  �شيطرة  ل�رسعنة 
الالجئني  ملف  ولإغالق  القد�س؛  على 
الفل�شطينيني. غري اأنها قد جتد نف�شها 
بعد  الداخلية  مب�شاكلها  ان�شغالً  اأكرث 
فوز الدميوقراطيني يف جمل�س النواب؛ 
بفر�س  يتعلق  فيما  اأ�شعف  و�شع  ويف 
تزايد  مع  الدولية،  البيئة  على  اإرادتها 
القوى الدولية امل�شتاءة من �شيا�شاتها. 
كما �شت�شطدم باأن ما ي�شمى بـ«�شفقة 
للتنفيذ،  قابل  غري  عملياً  هو  القرن« 
والبيئة  الفل�شطيني،  الرف�س  وجود  مع 
اأو  دعمها،  يف  املرتددة  العربية 
املعار�شة لها )واإن كانت غري راغبٍة يف 
ب�شكل  الأمريكي  »الكاوبوي«  مواجهة 
مبا�رس(، ف�شاًل عن عدم رغبة الطرف 
اأو  اأثمان  اأي  الإ�رسائيلي نف�شه يف دفع 
بالت�شوية.  مرتبطة  جادة  ا�شتحقاقات 
�شيظل  الت�شوية  اأفق  فاإن  وبالتايل، 

م�شدوداً.
تواجه  فل�شطني  ق�شية  فلعل  وهكذا، 
�شنة  لكنها   ،2019 يف  �شعبة  �شنة 
تدفع  انتقالية،  بيئة  ت�شُبّ يف  خما�س، 
وجتربة  الت�شوية  م�شار  انهيار  باجتاه 
»اأو�شلو«، وتُعّزز من فر�س �شعود خط 
التي  ال�شعوبات  من  بالرغم  املقاومة 

يواجهها.
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الأ�سري عبد النا�سر عي�سى.. 28 عاًما 
والقيد مل يك�سر اإرادته

جهاد بالوراثة
ولد املجاهد عي�سى يف 1-10-1968 يف 
 1969 عائلته يف  وانتقلت  نابل�س،  مدينة 
اإ�سدار  بعد  بالطة  خميم  يف  لل�سكن 
اإغالق  اأو  بهدم  ع�سكريا  اأمرا  االحتالل 
والده  اعتقال  بعد  وذلك  العائلة،  منزل 
�سبع  بال�سجن  عليه  واحلكم  �ساكر"  "اأبو 
نعومة  منذ  النا�رص  عبد  �سارك  �سنوات 
والتظاهرات  االحتجاجات  يف  اأظفاره 
�سد االحتالل االإ�رصائيلي، ك�سائر اأطفال 
تظاهرة  خا�سة  فل�سطني،  يف  احلجارة 
يوم االأر�س يف عام 1976، حيث اأ�سيبت 

�سقيقته الكربى بالر�سا�س احلي.

اإ�صابة وعمل

عي�سى،  اأ�سيب   1982 �سبتمرب  يف 
بالر�سا�س احلي يف اأعلى فخذه االأي�رص 
بعد مواجهات عنيفة مع جي�س االحتالل 
القد�س-  �سارع  يف  جرت  االإ�رصائيلي 
مذابح  على  احتجاجا  بالطة؛  خميم 

�سربا و�ساتيال.
ويف العام ذاته اأ�رّص والده على نقله اإىل 
نابل�س  �ساحية  يف  االإ�سالمية  املدر�سة 
بعد  حياته  على  للحفاظ  ن�سبيا،  الهادئة 
التزامه  بداية  كانت  وهناك  االإ�سابة، 
بجماعة   1983 يف  التحق  حيث  الديني، 
بالطة،  خميم  يف  امل�سلمني  االإخوان 

وقدم البيعة لل�سهيد القائد جمال من�سور 
يف م�سجد خميم بالطة القدمي ويف العام 
الطالبية  اللجنة  يف  ع�سًوا  عمل  نف�سه 
تراأ�سها  والتي  املدر�سة  عن  امل�سئولة 

االأ�ستاذ جمال من�سور.

العتقال الأول

الأول  النا�رص  عبد  اعتقل   1986 عام  يف 
وا�سعة يف املخيم  مرة يف عملية قمعية 
واقتيد  بتهمة حيازة من�سورات ممنوعة، 
ال�سهيد  -منهم   اآخرين  جانب  اإىل 
القائد جمال من�سور- اإىل حتقيق �سجن 
 1988 "االإ�سطبل"ويف  وامل�سمى  الفارعة 
اعتقله اجلي�س املحتل للمرة الثانية على 
اإثر مواجهات �سعبية �سديدة بالقرب من 
ال�سديد  لل�رصب  وتعر�س  بالطة،  خميم 
بعد  اقتادوه  الذين  االحتالل  جنود  من 
�سجن  اإىل  اإخوانه  من  وجمموعة  ذلك 

الفارعة "االإ�سطبل" مرة اأخرى.

اإ�سابة وعمل ع�سكري
 1988 عام  يف  النا�رص،  عبد  اأ�سيب 
بالر�سا�س للمرة الثانية يف قدميه خالل 
خميم  يف  ال�سعبية  التظاهرات  اإحدى 
بالطة �سمن فعاليات االنتفا�سة االأوىل، 
ر�سا�سات  ب�سبع  والدته  اأ�سيبت  كما 
بداأ  ذاته،  العام  من  ماي  ويف  مطاطية 

ال�رصي؛  الع�سكري  العمل  النا�رص  عبد 
حيث كان ع�سًوا يف خلية خا�سة حلما�س 
والتي  جربيني،  عمر  ال�سيخ  بقيادة 
وعملت  خا�سة،  اأمنية  تدريبات  تلقت 
لو�سع  والتخطيط  واإعداد  جتهيز  على 
جلي�س  نقاطا  ت�ستهدف  نا�سفة  عبوة 
على  متمو�سعة  االإ�رصائيلي  االحتالل 
زجاجات  الإلقاء  اإ�سافة  املخيم،  مدخل 

املولوتوف على دوريات اجلي�س.
اعتقلت قوات االحتالل  ذاته،  العام  ويف 
اخللية التي �سملت اإ�سافة لعبد النا�رص، 
وعمر جربيني؛ كامل اأبو حمادة ويو�سف 
كعبي وال�سهيد وائل �سالمة واآخرين، اإىل 
جانب خلية اأخرى تراأ�سها ال�سيخ ال�سهيد 
ال�سهيد  و�سملت  ال�رصكجي؛  يو�سف 
دويكات  اجلبار  وعبد  عي�سة  اأبو  فهمي 

وغريهم.

هدم منزله

بعد اعتقاله اأقدمت قوات االحتالل على 
هدم منزل عائلة االأ�سري عي�سى يف املخيم 
على خلفية االعتقال، كما هدمت منزل 
يو�سف  هو  املجموعة  يف  اآخر  عن�رص 
النا�رص  كعبي ويف عام 1988 خ�سع عبد 
وبعد  والتحقيق،  التعذيب  اأ�سناف  ل�ستى 
تاأ�سي�س  يف  �ساهم  التحقيق  من  خروجه 

ونابل�س،  حركة حما�س يف �سجون جنني 
حيث كان واإخوانه اأول من اأدخلوا حما�س 
يف �سجون االحتالل، وتوىل اإمارة حما�س 
واجلهاد )اجلماعة االإ�سالمية( يف �سجن 

نابل�س املركزي عامْي 1991-1990.

توا�صله مع ال�صيف

مع  توا�سله  بداية  كانت   1994 عام  يف 
له  اأر�سل  والذي  ال�سيف،  حممد  القائد 
ال�سفة،  الق�سام يف  تنظيم خاليا  الإعادة 

واملبعوثني  الر�سائل  خالل  من  وذلك 
العرابيد-  �سعد  الق�سامي  كال�سهيد 
ذاته  العام  ال�ساطئ- وغريه ويف  مع�سكر 
ال�ساباك  جهاز  حماولة  اإف�سال  يف  جنح 
خميم  يف  منزله  من  اعتقاله  واجلي�س 
حلظة  حتى  مطاردا  وا�ستمر  بالطة، 
كل  رغم   ،1995-8-19 االأخري  اعتقاله 
االحتالل  �سلطات  بذلتها  التي  اجلهود 

العتقاله مبكرا.
التخفي  النا�رص عام 1995 يف  جنح عبد 

حديثا  اخلا�سع  غزة  قطاع  اإىل  والت�سلل 
وهناك  الفل�سطينية،  ال�سلطة  ل�سيطرة 
التقى جمددا باإخوانه يحيى عيا�س واأبو 
خالد ال�سيف ومعظم املطاردين يف ذلك 
اإىل نابل�س  الوقت بعدها جنح يف العودة 
الق�سام يف  الإعادة تنظيم �سفوف كتائب 

ال�سفة وخا�سة خاليا اال�ست�سهاديني.

العبوة املوقوتة

وتنفيذ  التخطيط  النا�رص يف  تفوق عبد 
التي  اال�ست�سهادية  العمليات  من  العديد 
ال�سهيوين وقادته،  الكيان  اأربكت ح�ساب 
 ،1995 اأغ�سط�س  يف  اعتقل  اأن  اإىل 
اخلا�سة  القوات  له  ن�سبته  كمني  يف 
احلاج  م�سجد  من  بالقرب  ال�سهيونية 
ال�ساعة  حوايل  يف  نابل�س  مبدينة  منر 
التا�سعة ليال، واعتقل يف ال�ساعة نف�سها 
منزله  من  بالل  عثمان  املجاهد  زميله 
يف املدينة، حيث تعر�سا مبا�رصة لعملية 
حتقيق قا�سية جدا يف زنازين التحقيق يف 
اأ�ساليب  اأثارت  اجللمة  ثم  نابل�س  مدينة 
�سد  ا�ستخدمت  التي  القا�سية  التحقيق 
واآخرين  عثمان  واإخوانه  النا�رص،  عبد 
جدال وا�سعا يف اأو�ساط االأجهزة االأمنية 
اأطلق  حيث  "اإ�رصائيل"،  يف  والق�سائية 
لرف�سه  املوقوتة"  "العبوة  و�سف  عليه 

واإ�رصاره على عدم االعرتاف.

مل  ذلك  اأّن  اإل  احلياة،  مدى  عليه  املحكوم  وهو  ا،  تراكمًيّ عي�صى  النا�صر  عبد  الفل�صطيني  الأ�صري  مع�صم  يلف  ال�صهيوين  القيد  يزال  ول  عامًا   28
يفت يف عزميته وحتديه قيَد ال�صجان؛ بل يوا�صل التحدي.

100 اإ�سابة بقمع الحتالل الأ�سرى 
يف �سجن عوفر

عقب  اأ�سري   100 من  اأكرث  اأُ�سيب 
ال�سهيوين  االحتالل  قوات  قمع 
و"اليماز"  و"درور"  "املت�سادة"  من 
االحتالل،   �سجون  الإدارة  التابعة 
يف  "عوفر"  �سجن  االثنني،   اليوم 
"نادي االأ�سري  ال�سفة املحتلة واأفاد 
 100 من  اأكرث  بوقوع  الفل�سطيني" 
وقنابل  بالر�سا�س املطاطي  اإ�سابة 
على  االحتالل  قوات  باعتداء  الغاز 
"عوفر"واقتحمت  مبعتقل  االأ�رصى 
�سباًحا،  املعتقل  االحتالل  قوات 
و�رصعت يف االعتداء على االأ�رصى، 
وتخريب  وا�سعة  تفتي�سات  وتنفيذ 

ملقتنياتهم.
له،  بيان  يف  االأ�سري"،  "نادي  واأكد 
املزيد  ا�ستدعى  االحتالل  اأن 
ر�ست  التي  االإ�سافية  القوات  من 
اأق�سام  ثمانية  يف  بالغاز،  االأ�رصى 
�سجن  اأن  واأ�ساف  ع�رصة  اأ�سل  من 
التوتر  من  حالة  ي�سهد  "عوفر" 
االأ�رصى  )عدد  اأم�س  منذ  ال�سديد 
نفذت  اأن  بعد  اأ�سري(   1200 فيه 
وتفتي�سات  اقتحامات  القمع  قوات 
املعتقل. يف   "17" ق�سم  طالت 

اإجراء عملية  ويتعمد االحتالل عند 
ال�سجون،  اأو  االأق�سام  الأحد  اقتحام 
وا�سعة  �ساحات  اإىل  االأ�رصى  اإخراج 
اإعطائهم  دون  القار�س،  الربد  يف 
الفر�سة الرتداء مالب�س ثقيلة، حيث 
تكون االقتحامات مفاجئة واالأ�رصى 
يخرجهم  االأحيان  بع�س  وفى  نيام، 
اأوقات  يف  العراء  اإىل  النوم  مبالب�س 
االأوىل،  الفجر  �ساعات  اأو  الليل 
تزداد  الذين  املر�سى  فيهم  مبن 
هذه  يف  خطورة  ال�سحية  اأو�ساعهم 

الظروف.
عمليات  اأن  االأ�سري"  "نادي  وعّد 
�سجون  اإدارة  نفذتها  التي  االقتحام 
االحتالل جزًءا من �سيا�سة ممنهجة 
لالنتقام  االأ�رصى  بحق  متار�سها 
العام  خالل  وثق  حيث  منهم، 
عمليات  من  الع�رصات  املا�سي 
ذت واأُ�سيب خاللها  االقتحام التي نُِفّ
عدد من االأ�رصى وحّمل اإدارة �سجون 
االحتالل امل�سوؤولية الكاملة عن حياة 
جهته،  من  املعتقل  داخل  االأ�رصى 
ذكر موقع 0404 العربي، اأن عدداً من 
"عوفر"  �سجن  يف  االأمنيني  االأ�رصى 

غرف  اإحدى  اإحراق  من  متكنوا 
ال�سجن؛ احتجاجاً على تفتي�س اأحد 
واأ�ساف  القمع  قوات  من  االأق�سام 
القوات  من  املزيد  ا�ستدعيت  اأنه 
االإ�رصائيلية لقمع االأ�رصى، حيث اأكد 
اإ�سابة �سبعة اأ�رصى فل�سطينيني منهم 
لوا للعالج يف اأحد امل�سايف  ثالثة حِوّ

االإ�رصائيلية.
الغرفة جاء عقب  اإحراق  اأن  واّدعى 
يف  االأق�سام  اأحد  تفتي�س  عمليات 
هواتف  على  العثور  وزعم  ال�سجن، 
جانب  اإىل  ال�رصائح،  وبع�س  خلوية، 
معدات و�سفها بـ"املحظورة"واأو�سح 
الذين  االأ�رصى"  التعامل مع  "مت  اأنه 

ُوجدت بحوزتهم الهواتف الّنقالة.
�سجون  داخل  االأ�رصى  عدد  ويبلغ 
منهم  اأ�سري،  اآالف   6 نحو  االحتالل 
قا�رص(،  فتاة  )منهم  طفاًل   250
نواب  من  وثمانية  وامراأة،  فتاة  و54 
اأ�سرًيا  و27  الت�رصيعي،  املجل�س 
اإدارًيّا،  معتقاًل  و450  �سحافًيّا، 
ا؛ منهم  باالإ�سافة لـ 750 اأ�سرًيا مري�سً
حوايل 200 بحاجة اإىل تدخل عاجل 

وتقدمي الرعاية الالزمة.

الأ�صري فرا�س ن�صراهلل

اعت�سام على مدخل خميم عايدة 
للمطالبة باإعادة راتبه املقطوع

خميم  من  ن�رصاهلل  فرا�س  املحرر  االأ�سري  نا�سد 
عايدة �سمال بيت حلم الرئي�س حممود عبا�س و وزير 
االأ�رصى قدري ابو بكر و اجلهات امل�سوؤولة يف وزارة 
االأ�رصى و ال�سحة وحمافظ حمافظة بيت حلم كامل 
حميد العمل على حل م�سكلته املتمثلة بقطع راتبه 
من هيئة االأ�رصى منذ �سنتان دون معرفته االأ�سباب، 
عمره  لطفل  واالأب  املتزوج  املحرر  االأ�سري  وقام 
مدخل  على  واحتجاج  اعت�سام  خيمة  بن�سب  اأيام 
اإليها  و�سل  التي  احلالة  �سوء  عن  للتعبري  املخيم 
ب�سبب قطع راتبه من هيئة االأ�رصى منذ �سنتان يف 
حماولة منه للفت االأنظار واالنتباه لق�سيته الوطنية 
امل�سوؤولني  كافة  اإىل  توجه  انه  مو�سحا  واالن�سانية 

لكنهم مل يجدوا له حال.
الذي  ن�رصاهلل  فرا�س  يقول  الق�سة  تفا�سيل  ويف 
اإال  اأعوام  خم�سة  االحتالل  �سجون  يف  اأم�سى 
جمموعه  مبا  مرات  ثالث  اعتقل  انه  اأيام  ع�رصة 
وزارة  رف�ست  حيث  اأيام  ع�رص  اإال  �سنوات  خم�س 
االأ�رصى اعتماده ليتقا�سى راتبا حيث مينح القانون 
االأ�رصى الذين ام�سوا خم�س �سنوات فما فوق راتبا 
طلبه  على  توافق  مل  االأ�رصى  هيئة  اأن  اإال  �سهريا 
الوعود  ورغم  املتكررة  مطالباته  رغم  وا�ستثنته 
من قبل امل�سوؤولني، واأ�ساف ن�رص اهلل خالل ن�سبه 

لالجئني  عايدة  خميم  مدخل  على  احتجاج  خيمة 
وقبل  انه   PNN �سبكة  الفل�سطينني يف حديث مع 
اعتقاله كان قد اأ�سيب بر�سا�سة كامت ل�سوت اأطلقه 
عليه جنود االحتالل خالل حماوالت اعتقاله حيث 
توجه اإىل وزارة ال�سحة وقدم تقاريره التي تثبت اأن 
لديه عجز بقدمه ي�سل اإىل 55% حيث مت منحه راتبا 
�سهريا كونه جريحا واأ�سريا �سابقا ولديه ن�سبة عجز 
حيث �سكر اهلل على الراتب الذي ي�رصف له كجريج 

بالدرجة االأوىل.
تقا�سى  اأنه  اهلل  ن�رصا  املحرر  االأ�سري  واأو�سح 
راتبه بعد هذه اجلهود و�سكر ربه عليه اأ�سوة بباقي 
راتب واخذ عليه  لديه  اأ�سبح  االأ�رصى وتزوج حيث 
مالية  �سيكات  اإ�سداره  اإىل جانب  البنك  قر�سا من 
ال�سدمة جائته  البيت و لكن  لتغطية نفقات جتهيز 
بعد عام تقريبا حيث مت وقف الراتب نتيجة ق�سية 
التزوير التي يف وزارة ال�سحة بالتقارير الطبية حيث 
تقرر اإعادة كافة االأ�رصى واجلرحى احلا�سلني على 
ال�سحة وبعدها  اإىل جلنة حتقيق  يف وزارة  رواتب 
تقرر رف�س اإعادة راتبه على الرغم من اإقرار ن�سبة 
ا�رصي  رواتب  وقف  تقرر  كما   %55 وهي  به  العجز 
اآخرين اإال اأنهم وبعد مراجعاتهم للم�سوؤولني اأعيدت 

رواتبهم لكن اأنا مت رف�س طلبي عدة مرات .



الأربعاء   23   جانفي  2019  املوافـق  ل18 جمادى الأول 1440هـ 11

اقتحام �سجون الأ�سرى.. تعوي�ض 
للف�سل وحرب انتخابية

بـ"م�صلحة  ت�صمى  ما  وكانت 
للقوات  �صمحت  قد  ال�صجون" 
ترافقها  "املت�صادا"  اخلا�صة 
القمع  واأدوات  البولي�صية،  الكالب 
اخلا�صة، باقتحام ق�صم 17 ب�صجن 
االقتحام  اأعادت  فيما  عوفر، 
�صبيحة  االأق�صام  وبقية   15 لق�صم 
على  اأقدمت  وقد  االثنني،  اأم�س 
االأ�رسى  مقتنيات  و�رسقة  حتطيم 
والتفتي�س اال�صتفزازي، مما اأ�صعل 
حالة من التوتر يف �صفوف االأ�رسى 
عام  ب�صكٍل  االحتالل  �صجون  يف 

وب�صجن "عوفر" ب�صكٍل خا�س.
للقوى  االأ�رسى  جلنة  اأّكدت  وقد 
من  اأكرث  اأّن  واالإ�صالمية،  الوطنية 
بالر�صا�س  اأ�صيبوا  اأ�صري   120
اأ�صريا   20 قرابة  وبقي  املطاطي، 
لالعتداءات  وفري�صة  رهينة 
املتعمد  الطبي  واالإهمال 
وامل�صت�صفيات  العيادات  يف 

"االإ�رسائيلية".
للقوى  االأ�رسى  جلنة  وتوقعت 
اندالع  بغزة،  واالإ�صالمية  الوطنية 
�صجون  يف  فل�صطينية  انتفا�صة 
ب�صبب  "االإ�رسائيلي"،  االحتالل 

ا�صتمرار هذه امل�صايقات.

تعوي�ض الف�شل

وممثل  املحرر  االأ�صري  ويعتقد 
جلنة  يف  الدميقراطية  اجلبهة 
اأّن  م�صلماين،  م�صطفى  االأ�رسى 
التعامل  يف  االحتالل  �صيا�صة 
�صيا�صة  مع  تن�صجم  االأ�رسى  مع 
اليمني "االإ�رسائيلي" وهي التنكيل 
واالألوان  االأ�صكال  ب�صتى  باالأ�رسى 
على  احل�صول  اأجل  من  وذلك 

اأ�صوات اأعلى يف االنتخابات.
"�صاحة  اأّن  م�صلماين  وي�صري 
هي  االإ�رسائيلية  ال�صجون 
املجتمع  لدى  ح�صا�صية  االأكرث 
االإ�رسائيلي"، مبيناً اأّنها تعّد �صاحة 
ال�صاحات  يف  لتوظيفها  مهمة 
االنتخابية  وخا�صة  ال�صيا�صية، 
يف  احلكومي  االئتالف  واأعلن 
اإجراء  عن  موؤخراً  "اإ�رسائيل" 
انتخابات برملانية مبكرة يف اأبريل 
اأّن  املحرر،  االأ�صري  ويوؤّكد  القادم 
بال  وا�صح  االأ�رسى  على  االعتداء 
لتعوي�س ف�صل  اأّنه حماولة  مواربة 
املقاومة  اأمام  االحتالل  جي�س 
جهة،  من  غزة  يف  الفل�صطينية 
االأخري  البطولية  العمليات  واأمام 

بال�صفة املحتلة.
قمع م�شتمر

االإ�رسائيلية  القمع  "عمليات 
لالأ�رسى يف ال�صجون غري مرتبطة 
فهي  حمدد،  مكان  اأو  بزمان 
واإن مل تكن  ال�صنة  م�صتمرة طوال 
وفيه  اأ�صبوع  اإال  مير  فال  يومًيّا 
اإليه  ذهب  ما  هذا  قمع"  عملية 
االأ�صري املحرر واملخت�س ب�صوؤون 

االأ�رسى فوؤاد اخلف�س.
هذا  يف  القمع  عن  ر�صالته  ويف 
لـ"املركز  اخلف�س  يوؤّكد  الوقت 
الفل�صطيني لالإعالم" اأّن االحتالل 
القمع  عمليات  خالل  من  ي�صعى 
للجمهور  ر�صالة  يوجه  اأن  احلالية 
لليمني  وحتديداً  االإ�رسائيلي 
للتنكيل  الوعودات  باأّن  املتطرف، 

باالأ�رسى تتحقق.
وي�صيف املخت�س ب�صوؤون االأ�رسى: 

للفيديوهات  االحتالل  اأراد  "رمبا 
ال�صجون،  من  وتخرج  تنت�رس  اأن 
من اأجل دعاية انتخابية اأكرث قوة 
االنتخابات  يف  لالأ�صوات  وك�صباً 
هذه  اأّن  اخلف�س،  القادمة"ويوؤّكد 
لن  االأ�رسى  ي�صميها  كما  "القمعة 
االأخرية،  تكون  ولن  االأوىل  تكون 
م�صلحة  "اعتادت  وي�صيف: 
قريباً  االأمور  ت�صل  اأن  ال�صجون 
من االنفجار، اإال اأّنها تعرف كيف 

تت�رسف وتدرك ما يريد اأن ي�صل 
ت�صتخدم  اأن  فتحاول  االأ�رسى  له 

�صيا�صة متباينة".
ف�صل  خالل  يقت�رس  ال  االقتحام 
على  �صعبة  ظروف  ويف  ال�صتاء 
االأ�رسى البالغني فقط، حيث يوؤّكد 
مكتب اإعالم االأ�رسى اأّن ذلك ميتد 
الذين  االأطفال  االأ�رسى  لي�صمل 
املمار�صات  هذه  اإىل  يتعر�صون 
�صجني  اإدارة  وتتعمد  التع�صفية، 
مراكز  ويف  وعوفر،  جمدو 
اأطفال،  فيها  يقبع  التي  التوقيف 
التنكيل باالأ�رسى االأطفال يف مثل 
هذه االأوقات من العام؛ مل�صاعفة 

معاناتهم مع الربد ال�صديد.
يف  االأ�صريات  اأق�صام  اأّن  واأو�صح 
لنف�س  تتعر�س  الدامون  �صجن 
وتفتي�س  اقتحام  من  الظروف 
خالل ف�صل ال�صتاء، وتتعمد االإدارة 
عدم توفري اأغطية ومالب�س �صتوية 
املعاناة  لزيادة  لالأ�صريات  كافية 
امل�صتمرة، وال ت�صمح �صوى بدخول 
قليل من املالب�س كل ثالثة اأ�صهر 
باإدخال  ي�صمح  ال  كذلك  لالأ�صرية، 
الزيارة  خالل  االأهل  مع  االأغطية 

نهائًيّا.

معاناة  زيادة  حيث  الحتالل،  �شجون  يف  الأ�شرى  على  واحد  اآٍن  يف  جتتمع  واأكرث  الوقائع  هذه  عاٍر" كل  تفتي�ض  قار�ض،  برد  خا�شة،  وحدات  ليلي،  اأو  �شباحي  "اقتحام 
الأ�شرى وحرمانهم من حلظات للراحة اأو لل�شالة اأو النوم اأو اأي اأن�شطة اأخرى مكتب اإعالم الأ�شرى، اأو�شح اأّن التفتي�ض ي�شتمر ل�شاعات طويلة لأق�شام ال�شجون على 

اختالفها، يكون خاللها الأ�شرى الذين مت اإخراجهم من الغرفة متواجدين يف غرفة �شيقة دون اأي اإمكانيات اأو طعام اأو و�شائل تدفئة.

احلكم على الأ�سري ال�سحفي احمد 
العرابيد بال�سجن 4 �سنوات و 8 �سهور

االحتالل  حمكمة  حكمت 
"اال�رسائيلية" يف بئر ال�صبع على 
جمدي  اأحمد  ال�صحفي  االأ�صري 
العرابيد بال�صجن ملدة 4 �صنوات 
مالية  وغرامة  اأ�صهر  وثمانية 
األف �صيكل، وكانت  مقدارها 20 
اعتقلت  قد  االحتالل  قوات 
بعد   2018/2/5 بتاريخ  العرابيد 
مداهمة منزل عائلته يف رام اهلل 
احلني  ذلك  منذ  حتتجزه  حيث 
وكانت قد فر�صت عليه اإجراءات 
التحقيق  فرتة  خالل  عقابية 

معه.
يف  �صحفياً  العرابيد  ويعمل 
تبث  التي  احلرية  �صوت  اإذاعة 
اإحدى  وهي  اهلل  رام  مدينة  من 
تبث  التي  ال�رسيكة  االإذاعات 
مواجز االأخبار بالتعاون مع �صبكة 
فل�صطني االإخبارية PNN  حيث 

اإذاعات  �صت  عرب  املواجز  تبث 
FM حملية بال�صفة الغربية.

احلرية  اإذاعة  وت�صتنكر  هذا 
 PNN و�صبكة  اهلل  برام 
اإذاعات  من  املكونة  االإذاعية 
وريحان  حلم  ببيت  موال 
وفرح  اهلل  برام  واحلرية  باأريحا 
الزبابدة  يف  و�صبا  جنني  مبدينة 
العن�رسي  "اال�رسائيلي"  احلكم 
العرابيد  احمد  الزميل  بحق 
احلرب  اإطار  يف  ياأتي  وتعتربه 
ال�صحفيني  على  االإ�رسائيلية 
الفل�صطينية  االإعالم  و�صائل  و 
�صبكة  و  احلرية  اإذاعة  وتطالب 
اجلهات  كافة  االإذاعية   PNN
نقابة  راأ�صها  وعلى  ال�صحفية 
ال�صحفيني الفل�صطينني و االحتاد 
الدويل باإ�صدار قرار الإدانة قرار 
املحكمة  وال�صغط على حكومة 

عن  االإفراج  اجل  من  االحتالل 
الزمالء  وكافة  احمد  الزميل 
اأن  موؤكدة  املعتقلني  ال�صحفيني 
مل  والرتهيب  االعتقال  �صيا�صة 
اأداء  من  ال�صحفيني  متنع  ولن 
اأن  اإىل  ي�صار  املهنية  مهامهم 
�صيا�صة  تنتهج  االحتالل  حكومة 
عن�رسية وقمعية �صد ال�صحفيني 
االإعالم  و�صائل  و  الفل�صطينيني 
تعتقل  حيث  الفل�صطينية 
"ا�رسائيل" ما ال يقل عن ثالثني 
�صحفي فل�صطني يف �صجونها يف 
ال�صنوات االأخرية كما اأن �صلطات 
اإجراءات  باتخاذ  تقوم  االحتالل 
عقابية بحق ال�صحفيني و و�صائل 
االإعالم وتنتهج �صيا�صة ا�صتهداف 
وحمطات  االإخبارية  للمواقع 
التلفزية الفل�صطينية حتت حجج 

واهية اأهمها التحري�س.

جلنة الأ�سرى حتذر من انتفا�سة يف 
ال�سجون "الإ�سرائيلية"

حذرت جلنة االأ�رسى للقوى الوطنية 
من  غزة،  قطاع  يف  واالإ�صالمية 
من  تندلع  فل�صطينية  انتفا�صة 
حترق  "االإ�رسائيلية"  ال�صجون 
لل�صيا�صات  نتيجة  والياب�س  االأخ�رس 
واجلرائم  واالنتهاكات  واملمار�صات 
اإدارة  ترتكبها  التي  العدوانية 
"االإ�رسائيلية"  ال�صجون  م�صلحة 
بحق االأ�رسى الفل�صطينيني يف �صجن 
وحّملت  ال�صجون  بقية  ويف  عوفر 
و�صل  لها  بياٍن  يف  االأ�رسى  جلنة 
"املركز الفل�صطيني لالإعالم" ن�صخة 
االحتالل   ،)1-22( الثالثاء  عنه، 
الكاملة  امل�صوؤولية  "االإ�رسائيلي" 
يتعر�صون  الذين  االأ�رسى  حياة  عن 
العن�رسية  الوح�صية  لالعتداءات 
التي تنفذها وحدات القمع اخلا�صة 

"االإ�رسائيلية".
واأ�صارت اإىل اأّنه منذ اأول اأم�س االأحد، 
اقتحمت قوات القمع اخلا�صة ق�صم 

17 ب�صجن عوفر، واأعادت االقتحام 
�صبيحة  االأق�صام  وبقية   15 لق�صم 
على  اأقدمت  وقد  االثنني،  اأم�س 
االأ�رسى  مقتنيات  و�رسقة  حتطيم 

والتفتي�س اال�صتفزازي.
اأكرث  اأّن  االأ�رسى،  جلنة  واأو�صحت 
بالر�صا�س  اأ�صيبوا  اأ�صرًيا   120 من 
اأ�صري   20 قرابة  وبقي  املطاطي، 
رهينة وفري�صة لالعتداءات واالإهمال 
العيادات  يف  املتعمد  الطبي 
وامل�صت�صفيات "االإ�رسائيلية"واأفادت 
االعتداءات  "هذه  اأّن  اللجنة، 
املتوا�صلة  االإ�رسائيلية  العدوانية 
تنال  لن  الفل�صطينيني  االأ�رسى  �صد 
ولن  االأ�رسى،  وعزمية  اإرادة  من 
يف  الفل�صطينية  املقاومة  يد  تك�رس 

حترير االأ�رسى".
واأكدت على جاهزية احلركة الوطنية 
الف�صائل  من  االأ�صرية  الفل�صطينية 
جديد  ن�صايل  برنامج  خلو�س  كافة 

اإحراق االأخ�رس والياب�س  قادر على 
والقوانني  القرارات  كل  وك�رس 
"االإ�رسائيلية"وك�صفت  العن�رسية 
االأوىل  اخلطوة  اأن  االأ�رسى،  جلنة 
يف الربنامج الن�صايل لالأ�رسى بداأت 
عوفر  �صجن  يف  االثنني،  اأم�س 
وجبات  باإرجاع  "االإ�رسائيلي" 
وهناك  االأق�صام،  واإغالق  الطعام 
خطوات ن�صالية قادمة �صوف يتم 

االإعالن عنها وفق االأ�رسى.
املتحدة  االأمم  اللجنة،  وطالبت 
حلقوق  ال�صامي  واملفو�س 
لل�صليب  الدولية  واللجنة  االإن�صان 
االأحمر واالإحتاد االأوروبي وعموم 
اأمام  بالوقوف  الدويل،  املجتمع 
واالإن�صانية  التاريخية  م�صوؤولياتهم 
الدم  نزيف  وقف  يف  واالأخالقية 
االحتالل  واإلزام  الفل�صطيني 
حقوق  باحرتام  "االإ�رسائيلي" 

االإن�صان.



كتاب  م�ؤلف  برييرا  مان�يل  غازل 
ج�زيه  للربتغايل  الذاتية  ال�سرية 
مان�س�سرت  نادي  مدرب  م�ريني� 
ال�سابق  الإجنليزي  ي�نايتد 
مي�نيخ  بايرن  نادي  م�س�ؤويل 
املدرب  رغبة  وك�سف  الأملاين 
العمالق  تدريب  بت�يل  الربتغايل 

البافاري خالل الفرتة املقبلة.
وتعر�ض م�ريني� لالقالة من تدريب 
نادي مان�س�سرت ي�نايتد قبل ب�سعة 
ا�سهر ب�سبب �س�ء النتائج حيث مل 
الربتغايل م�س�ؤولية  يت�ىل املدرب 
اأي فريق عقب رحيله عن  تدريب 
احلمر  ال�سياطني  تدريب  مقاعد 
ت�ليه  اإمكانية  عن  اأنباء  و�سط 
تدريب نادي ريال مدريد الإ�سباين 
الكرواتي  بداية  من  الرغم  وعلى 
ببداية  املتعرثة  ك�فات�ض  نيك� 
نقاط   9 بفارق  وتخلفه  امل��سم 
ولكن  املت�سدر  دورمت�ند  عن 
م�ست�اه  ا�ستعادة  يف  الفريق  بداأ 
فقط  نقاط  ل�ست  الفارق  وتقل�ض 
ت�رصيحات  خالل  برييرا  واأكد 
�سحفية برغبة م�ريني� يف تدريب 

نادي بايرن مي�نيخ خالل م�سريته 
تدريب  ت�ليه  عقب  التدريبية 
الأوروبية  الأندية  من  العديد 
على  باحل�س�ل  ورغبته  الكربى 
فر�سة لتدريب العمالق البافاري.

قال  �سحفية  ت�رصيحات  وخالل 
هاينز  كارل  قام  »اإذا  برييرا: 
رومينيغه بالت�سال مب�ريني� وقدم 
بايرن  نادي  لتدريب  عر�ساً  له 
الف�ر  على  ي�افق  ف�س�ف  مي�نيخ 
خا�ض  »لقد  تردد«وتابع:  وبدون 
م�ريني� جتارب عديدة بالدوريات 
اإجنلرتا  اإ�سبانيا  الكربى  الأوروبية 
يحظى  مل  ومازال  واإيطاليا 
اأملانيا«وعلى  التدريب يف  بفر�سة 
برييرا  يعتقد  ل  ذلك  من  الرغم 
للتدريب  يع�د  �س�ف  م�ريني�  اأن 
مان�س�سرت  عن  رحيله  عقب  قريباً 
ي�نايتد حيث قال: »انه لي�ض على 
عجلة من اأمره لديه ال�قت الكايف 
بهدوء  والتفكري  قراره  لتخاذ 
الأمر امل�ؤكد اأنه �س�ف ياأخذ فرتة 
من  املقبل  ال�سيف  حتى  راحة 
جديد«وعلى  حتدي  خ��ض  اأجل 
الرغم من تلقي املدرب الربتغايل 
العديد من العرو�ض لتدريب بع�ض 
برييرا  اأن  ال  الأوروبية  الأندية 
اأمام  اأخراً  خياراً  هناك  اأن  يرى 
م�ريني� خالل الفرتة املقبلة واأمت 
اأن  »ميكنني  قائاًل:  حديثه  برييرا 
للمنتخب  كمدرب  م�ريني�  اأتخيل 

الربتغايل قريباً«.

الربتغايل  القدم  كرة  جنم  تقبل 
كري�ستان� رونالدو، عق�بتي غرامة 
مالية وال�سجن مع اإيقاف التنفيذ، 
يف ق�سية تهرب �رصيبي يف اإ�سبانيا 
اتفاق ت�س�ية  الثالثاء، ووقع  اأم�ض 
�سيكلفه  ما  وه�  الق�سية،  لإنهاء 
ملي�ن   21.4( ي�رو  ملي�ن   18.8

دولر(.
وكان رونالدو و�سل اإىل حمكمة يف 
بالتهرب  اتهامه  على  للرد  مدريد 
ق�ساها  اأع�ام   9 ال�رصيبي، خالل 
حامل  مدريد  ريال  �سف�ف  يف 
بات  اأوروبا،  اأبطال  دوري  لقب 
للنادي  التاريخي  الهداف  خاللها 
باأي  يدل  مل  لكن  رونالدو  وابت�سم 
مع  املحكمة  دخ�له  اأثناء  تعليق 
رودريغيز  ج�رجينا  �سديقته 
العام  الربتغايل  املهاجم  وت��سل 
ال�سلطات  مع  لتفاق  املا�سي 

مقابل  الق�سية،  لت�س�ية  الإ�سبانية 
باحلب�ض 23  والقب�ل  الغرامة  دفع 
وطالبت  التنفيذ  اإيقاف  مع  �سهرا 
مع  ال�سجن  عق�بة  بت�قيع  النيابة 
اإيقاف التنفيذ لكري�ستيان� مع دفع 
ملي�ن   18.8 قدرها  مالية  غرامة 
اتفقت  التي  العق�بة  وهي  ي�رو، 
املالية،  وزارة  مع  النيابة  عليها 

مقابل اعرتاف لعب ريال مدريد 
ال�سابق وي�فنت��ض احلايل بارتكابه 
بني  �رصيبي  تهرب  جرائم  اأربع 

عامي 2011 و2014.
لكن رونالدو )33 عاما( لن يق�سي 
القان�ن  لأن  ال�سجن  يف  وقت  اأي 
اأي عق�بة  اأن  الإ�سباين ين�ض على 
جرمية  اأول  يف  عامني  من  اأقل 

وقال  تنفيذها  اإيقاف  ميكن 
املدعي العام يف اإ�سبانيا الأ�سب�ع 
 5.7 دفع  رونالدو  اإن  املا�سي 
دولر(  ملي�ن   6.5( ي�رو  ملي�ن 
بنح�  يقدر  ما  اإىل  اإ�سافة  غرامة 
يف  م�ستحقة  فائدة  ي�رو  ملي�ن 
�سابق  وقت  2018 ويف  ي�لي� مت�ز 
رونالدو  زميل  ال�ن�س�  ت�سابي  مثل 
املحكمة  اأمام  ريال  يف  ال�سابق 
�رصيبي  تهرب  ق�سية  ب�ساأن  اأي�سا 
الدعاء  فيها  يطالب  اأخرى، 
�سن�ات  خم�ض  الالعب  بحب�ض 
ي�رو  ماليني  اأربعة  وتغرميه 
مع  الفائز  ال�ن�س�،  اإىل  ووجهت 
ا�سبانيا بكاأ�ض العامل واعتزل عام 
2017، اتهامات بالتهرب ال�رصيبي 
ملي�ين  نح�  دفع  وعدم  والحتيال 
نفى  لكنه  و2012،   2010 بني  ي�رو 

مرارا ارتكابه اأي خمالفة.
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القبائل  �سبيبة  فريق  ع�قب 
جمه�ر  دون  واحدة  مبباراة 
الألعاب  »ا�ستعمال  ب�سبب 
خالل  امللعب«  داخل  النارية 
بفريق  جمعته  التي  املباراة 
بها  فازت  التي  و  بلعبا�ض  احتاد 
 )2-0( بنتيجة  الق�اعد  خارج 
ي�م ال�سبت الفارط �سمن اجل�لة 
الوىل،   املحرتفة  للرابطة   18
الثنني  الي�م  به  اأفادت  ح�سبما 

الرابطة املحرتفة لكرة القدم.

 « اأن  امل�سدر  نف�ض  واأو�سح 
اأي�سا  مطالب  القبائلي  الفريق 
ب  تقدر  مالية  غرامة  بدفع 
اإىل  اإ�سافة   ، دج   100.000
ا�ستعمال  جراء  دج   200.000
على  النارية  الألعاب  قذف  و 
�سبيبة  فريق  �سيلعب  امليدان«و 
املرتبة  يحتل  الذي  القبائل، 
الثانية على بعد نقطتني من فريق 
احتاد العا�سمة، مباراته القادمة 
يف عقر الديار �سد فريق جمعية 
عني مليلة املقررة ي�م 25 يناير 
بالن�سبة  اأما  جمه�ر  دون  من 

فقد  املحرتفة،  الثانية  للرابطة 
متت معاقبة فريق جمعية وهران 
مبباراة من دون جمه�ر و غرامة 
»قذف  جراء  دج   200.000 ب 
املقابلة  خالل  النارية«  الألعاب 
م�ل�دية  بنادي  جمعته  التي 
ب�عقل  مبلعب   )2-0( بجاية 
و   18 اجل�لة  حل�ساب  )وهران( 
وهران،  جمعية  فريق  �سي�ستقبل 
الذي يحتل املرتبة ال14، فريق 
اجل�لة  حل�ساب  �سكيكدة  �سبيبة 
20 للرابطة الثانية املحرتفة من 

دون جمه�ره. 

 معاقبة  فريق �شبيبة القبائل الرابطة املحرتفة الأوىل موبيلي�س )اجلولة 18(
مبباراة واحدة  دون جمهور  

�سول�سكاير

 را�شفورد قادر 
على اأن يكون 

رونالدو اجلديد

مان�س�سرت  فريق  مهاجم  يقدم 
مارك��ض  الإجنليزي،  ي�نايتد 
را�سف�رد، اأداًء  منقطع النظري منذ 
ت�يل املدرب الرنويجي اأويل ج�نر 
�س�ل�سكاير الدفة التدريبية للنادي 
قبل عدة اأ�سابيع خلًفا للُمقال خ�زيه 
من  البالغ  الالعب  وقاد  م�ريني�  
احُلمر  ال�سياطني  عاًما،   21 العمر 
املا�سي  ال�سبت  هام  ف�ِز  لتحقيق 
�سد برايت�ن بهدفني ل�احد عندما 
م�ؤمًنا  الثاين  الهدف  على  دّون 
رقم  املباراة  يف  الثالث،  النقاط 
مان�س�سرت  بقمي�ض  لرا�سف�رد   150
ي�نايتد بعد ت�سعيده للفريق الأول 

قبل 3 اأع�ام.
املدرب  تاأثري  مدى  وملعرفة 
الالعب،  على  اجللي  �س�ل�سكاير 
فاإن را�سف�رد قد �سجل 3 اأهداف 
من  ج�لة   17 مرور  بعد  فقط 
اأن  بيد  م�ريني�،  مع  امل�سابقة 
مع  عقب  على  راأ�ًسا  انقلب  الأمر 
اأهداف   5 على  دّون  بعدما  ج�نر 
ولأن  فقط،  مباريات   6 خالل 
ال�سيء بال�سيء يذكر فاإن املهاجم 
الرابعة  للمرة  ال�سباك  ال�سغري زار 
ت�الًيا وظفر بجائزة لعب املباراة 

اأمام برايت�ن.
فقد  النتائج،  �سعيد  على  اأّما 
ال�ساد�ض  الف�ز  �س�ل�سكاير  حقق 
الدوري،  م�سابقة  يف  الت�ايل  على 
كارديف،  من  كاًل  �سد  فاز  بعدما 
هادير�سفيلد، ب�رمن�ث، ني�كا�سل، 
خرج  برايت�ن..  واأخرًيا  ت�تنهام، 
الفريق ب�سباك نظيفة يف مباراتني 
وكمجمل �سّجل 17 هدًفا وا�ستقبل 
5 يف اأف�سل �ِسِجل انطالقي ملدرب 

يف تاريخ مان�س�سرت ي�نايتد.

بواتينغ بني احللم املدريدي 
والواقع الكتالوين

اأعلن  الثقيل،  العيار  من  مفاجاأة  يف 
الغاين  مع   ، ر�سمًيا  تعاقده  بر�سل�نة، 
�سف�ف  من  ب�اتينج  برين�ض  كيفن 

�سا�س�ل� على �سبيل الإعارة.
الأ�سماء  من  العديد  ارتبط  اأن  وبعد 
مثل  البار�سا  ل�سف�ف  بالن�سمام 
الإعالن  مت  وفيال،  م�راتا،  �ست�اين، 
ب�سكل مفاجئ عن �سم ب�اتينج، وه� 
اأنها  اجلماهري  من  العديد  ظنه  ما 
اأخبار مزيفة حتى مت الإعالن الر�سمي 
مع  لتفاق  الكتال�ين  النادي  وت��سل 
نهاية  حتى  ب�اتينج  ل�سم  �سا�س�ل�، 
امل��سم اجلاري، مع وج�د بند خليار 
ال�رصاء ب�سكل نهائي مقابل 8 ماليني 
املهاجم  دور  ب�اتينج  و�سيلعب  ي�رو 
البديل لالأوروج�اياين ل�ي�ض �س�اريز، 
ة بعد رحيل الإ�سباين ذو الأ�س�ل  خا�سً
اإ�سبيلية،  اإىل  املغربية منري احلدادي 
و�سريتدي القمي�ض رقم 19 الذي كان 
�سحيفة  وبح�سب  رحيله  قبل  لالأخري 
بر�سل�نة  فاإن  ديب�رتيف�«،  »م�ندو 
دفع ملي�ن ي�رو فقط لنادي �سا�س�ل�، 
لفتة اإىل اأنه املبلغ الذي ح�سل عليه 
الكتال�ين من �سفقة بيع منري  الفريق 

احلدادي، اإىل اإ�سبيلية.

حلم مدريدي

ب�اتينج ه� م�سجع كبري لريال مدريد، 
وكان يحلم بارتداء قمي�ض املرينغي، 
ومل يُخف ذلك على الإطالق، �س�اء يف 
ت�رصيحاته مع و�سائل الإعالم اأو على 
و�رصح  الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات 
ب�اتينغ يف اأفريل 2017: »ريال مدريد 
وبر�سل�نة؟ �ساأختار ريال مدريد، فاأنا 
الأبي�ض«وخالل  القمي�ض  اأحب  دائما 
فرتة وج�ده مع فرانكف�رت الأملاين، 

�رصح ل�سحيفة »رين�ض ب��ست«: »اأعلم 
اأنني كنت  اأبدو متغطر�سا،  اأن  وبدون 
قادرا على اللعب لريال مدريد، لكني 
مل اأعمل بجد مبا يكفي«وعلى و�سائل 
ب�اتينج  دعم  الجتماعي،  الت�ا�سل 
الفريق  وجنم  كثرًيا،  مدريد  ريال 
كان  الذي  رونالدو  كري�ستيان�  ال�سابق 

يراه الأف�سل.

واقع كتالوين

لكني  ذلك،  تريدون  ل  اأنكم  »اأعلم 
ح�سلت على فر�سة حياتي، و�ساألعب 
لكم وداًعا  اأق�ل  اأن  لرب�سل�نة.. يجب 
وداع  ر�سالة  ن�ض  هذا  كان  الآن«، 
بعد  �سا�س�ل�،  يف  لزمالئه  ب�اتينج 

ح�سم اتفاقه مع البل�غرانا.
وبالتاأكيد عر�ض من بر�سل�نة لالعب 
مهما  رف�سه،  ميكن  ل  الـ31  �سن  يف 
الذي  العر�ض  هذا  قبل  مي�له  كانت 
ورد  عام  ب�سكل  م�سريته  على  �سي�ؤثر 
التقليدي  للغرمي  دعمه  على  ب�اتينغ 
عن  ت�ساأل�ين  »ل  قائال:  مدريد،  ريال 
لقد كان من املا�سي..  ريال مدريد، 
بر�سل�نة«واأ�ساف:  مع  الرتكيز  اأريد 
»اأمتنى اأن اأ�سجل يف الكال�سيك�، على 

ملعب �سانتياغ� برنابي�«.
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رونالدو يعرتف بالتهرب ال�شريبي

مورينيو جاهز لتويل تدريب 
بايرن ميونيخ!

ربع  بل�زداد،  �سباب  نادي  بلغ 
نهائي كاأ�ض اجلزائر لكرة القدم، 
�رصيع  �سيفه  على  تغلبه  اإثر 
الثالثة  الدرجة  من  املحمدية 
)3-0( ، يف افتتاح مباريات الدور 

جمال  �سجل  البط�لة  من  الـ16 
�سعي�د،  واأمري  �ستال،  الدين 
اأهداف �سباب  بالغ،  واأب� �سفيان 
بل�زداد يف الدقائق )45، 71، 86( 
متذيل  بل�زداد  �سباب  ويلتقي 

الدور  يف  املحرتفني،  دوري 
املباراة  املتاأهل من  مع  املقبل 
التي يلتقي فيها ن�رص ح�سني داي 
بعد  اجلزائر  م�ل�دية  �سيفه  مع 

الي�م الأربعاء.

�شباب بلوزداد اأول املتاأهلني لربع نهائي 
كاأ�س اجلزائر
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نهاية  على  قليلة  �أيام  �سوى  يتبق  مل 
كان  �لذي  �ل�ستوي  �النتقاالت  �سوق 
�أي  فيه  تتم  ومل  �الآن  حتى  هادًئا 
ذلك  من  وبالرغم  مدوية،  �سفقات 
�الأخبار  من  �لكثري  �نت�رشت  فقد 
و�لتي �خت�ست بانتقال بع�ض �لنجوم 
وبكل  �الأوروبية  �الأندية  كبار  �إىل 
�لكثري  �الأيام �ملقبلة  تاأكيد �ستح�سم 
هذ�  ويف  �ملنتظرة  �لتعاقد�ت  من 
�ل�سفقات  �أبرز  ن�ستعر�ض  �لتقرير 
�الأيام  يف  تتم  �أن  �ملتوقع  من  �لتي 

�ملقبلة.

مور�تا �إىل �أتلتيكو مدريد

�قرتب �الأرجنتيني غونز�لو هيغو�ين 
ت�سيل�سي  �إىل  �النتقال  من  كثرًي� 
�نتظرها  �لتي  �ل�سفقات  �أحد  يف 
منذ  �ساري  ماوريزيو  �الإيطايل 
معاناة  ظل  يف  �ملا�سي  �ل�سيف 
�حلربة،  ر�أ�ض  مركز  يف  ت�سيل�سي 
�لفني  �ملدير  �أجرب  �لذي  �الأمر 
�لبلجيكي  على  لالعتماد  �الإيطايل 

�إدين هاز�رد يف هذ� �ملركز مما �أثر 
وبالتايل  �لهجومي  �لفريق  �أد�ء  على 
�الأرجنتيني  �لنجم  �ن�سمام  مع 
�سيكون �لباب مفتوًحا �أمام �الإ�سباين 
�الأخري  �رتبط  وقد  للرحيل  مور�تا 
�لذي  مدريد  �أتلتيكو  �إىل  باالنتقال 
�لهجومي  �الأد�ء  �سعف  مع  يعاين 

لدييغو كو�ستا حتى �الآن.

�آرون ر�م�سي �إىل يوفنتو�س

�ر�سنال  مفاو�سات  جميع  ف�سلت 
�آرون ر�م�سي،  �لتجديد مع  �أجل  من 
�أوناي  �الإ�سباين  �عتماد  من  بالرغم 
�إميري على �لالعب �سمن �أهم العبي 
ت�سكيلته يف هذ� �ملو�سم �إال �أن بع�ض 
�مل�ساكل �الإد�رية ت�سببت يف �أن يتخذ 
فقد  بالرحيل  قر�ره  �لويلزي  �لنجم 
كبار  من  للكثري  مهًما  هدًفا  �أ�سبح 
�الأخبار  وتو�ردت  �الأوروبية  �الأندية 
ح�سم  من  يوفنتو�ض  �قرت�ب  حول 
جماًنا  ينتقل  قد  �لذي  �لالعب  �سم 

�إىل �لبيانكونريي يف �ل�سيف �لقادم.
كري�ستوف بيونتيك �إىل ميالن

بيونتيك  كري�ستوف  �لبولندي  يعترب 
�نفجرت  �لتي  �ملو�هب  �أبرز  �أحد 
يف هذ� �ملو�سم يف �لدوري �الإيطايل 
كر�كوف  كر��سيوفا  من  �نتقل  حيث 
يف  �الإيطايل  جنوى  �إىل  �لبولندي 
مليون  ب4.5  قيمتها  قدرت  �سفقة 
قدر�ته  �أثبت  حيث  �إ�سرتليني  جنيه 
 13 ت�سجيله  خالل  من  �لتهديفية 
�لدوري  يف  مبار�ة   19 من  هدًفا 
وبالتايل  �ملو�سم،  هذ�  يف  �الإيطايل 
من  للكثري  مهًما  مطلبًا  �أ�سبح  فقد 
�لفرق و�رتبط �لالعب باالنتقال �إىل 
ميالن مع رحيل هيغو�ين �لقريب �إىل 

ت�سيل�سي.
�إيدير ميليتاو �إىل ريال مدريد

ي�سعى ريال مدريد يف �لوقت �حلايل 
بع�ض  و�سم  �لفريق  دماء  لتجديد 
يف  جنح  فقد  �ل�سابة  �ل�سفقات 
�لظفر بخدمات �إبر�هيم دياز العب 
تتجه  �ل�سابق حيث  �سيتي  مان�س�سرت 
نحو  �حلالية  �ملريينغي  �إد�رة  �أنظار 
مع  بالتعاقد  �خللفي  �خلط  تدعيم 
�إيدير ميلياتو العب بورتو  �لرب�زيلي 

ر�ئعة يف هذ�  �لذي يقدم م�ستويات 
�ملو�سم حيث �سارك ذو �ل21 عاًما 
�لربتغايل  �لدوري  يف  مبار�ة   15 يف 
و�سناعة  هدف  ت�سجيل  من  ومتكن 
�للعب  يف  بقدرته  وميتاز  �آخر 
و�لظهري  �لدفاع  قلب  مركزي  يف 

�الأمين.

فرينكي دي يونغ �إىل باري�س 
�سان جريمان

يونغ  دي  فرينكي  �لهولني  لفت 
�إليه ب�رشعة ملا ميتلكه من  �الأنظار 
مهًما  مطلبًا  جتعله  جيدة  قدر�ت 
�لو�سط  خط  يف  �لفرق  من  للكثري 
جيدة  مترير�ت  دقة  ميتلك  حيت 
خا�سة  �لفردية  مهار�ته  �إىل  �إ�سافة 
�أياك�ض  يف �ملر�وغة فقد خا�ض مع 
�لدوري  يف  مبار�ة   16 �لهولندي 
هدف  ت�سجيل  يف  وجنح  �لهولندي 
و�حد و�سنع �آخر، وقد ��ستد �ل�رش�ع 
�سان جريمان  وباري�ض  بر�سلونة  بني 
يبدو  �لذي  �لالعب  �سم  �أجل  من 
فريق  �إىل  �الن�سمام  من  �قرتب  �أنه 

�لعا�سمة �لفرن�سية.

5 �سفقات ينتظر ح�سمها قبل غلق 
�سوق االنتقاالت

ريا�سة�لأربعاء   23   جانفي  2019  �ملو�فـق  ل18 جمادى �لأول 1440هـ 13
قرار جديد من هازارد حول 

انتقاله لريال مدريد

ميني �لنجم �لبلجيكي �إيدين هاز�رد جناح فريق ت�سيل�سي �الإجنليزي �لنف�ض بتحقيق 
حلمه يف �النتقال �إىل قلعة �سانتياغو برينابيو وتقمي�ض �ألو�ن ريال مدريد �الإ�سباين 
يف �ملو�سم �ملقبل، رغم كافة �ملعوقات ت�سيل�سي يرف�ض �لتفريط يف خدمات العب 
خط و�سطه �لبلجيكي هاز�رد �إىل ريال مدريد �الإ�سباين يف فرتة �النتقاالت �ل�ستوية 
هاز�رد  �أن  ذكرت  �إجنليزية  تقارير  ب�سدة  �لفريق خلدماته  حاجة  �حلالية، يف ظل 
�سيوؤجل قر�ر �نتقاله �إىل �لنادي �مللكي �إىل �سوق �النتقاالت �ل�سيفية �ملقبلة، يف 

ظل �مل�ساعب �لتي يو�جهها �لفريق يف �ملباريات �الأخرية.
ترتيب  �سد�رة  على  �ل�سباق  عن  �أبعده  �لنتائج  يف  كبري  تر�جع  من  يعاين  ت�سيل�سي 
�لربميريليغ مع ليفربول ومان�س�سرت �سيتي وتوتنهام �أ�سحاب �ملر�كز �لثالثة �الأوىل 
يف �مل�سابقة و�أ�سارت �لتقارير �إىل �أن �لالعب �لبلجيكي لن ي�سغط على �إد�رة �لفريق 
�الإجنليزي من �أجل �لرحيل يف يناير �حلايل، حيث يرغب يف �لبقاء لنهاية �ملو�سم، 

مل�ساعدة فريقه على جتاوز حمنة تر�جع �لنتائج.
�جلناح �لبلجيكي يرف�ض جتديد عقده �حلايل مع كتيبة �لبلوز �للندنية، يف ظل رغبته 

يف حتقيق حلمه �لكبري باللعب مع عمالق �لعا�سمة �الإ�سبانية يف �ل�سيف.
عر�ض بـ100 مليون يورو �سيكون كافياً الإقناع ت�سيل�سي باملو�فقة على حتويل وجهة 
العب ليل �لفرن�سي �ل�سابق من �ستامفورد بريدج نحو �سانتياغو برينابيو عقد �لنجم 
مو�فقة  �سي�ساهم يف  ما  وهو   ،2020 ينتهي يف �سيف  �للندين  �لنادي  مع  �لبلجيكي 
نهاية عقده  �قرت�ب  مع  رحيله جماناً  من  �لالعب، خوفاً  رحيل  �الأزرق على  �إد�رة 

مع �لفريق.
�ملو�سم  خالل  �ساري  ماوري�سيو  �الإيطايل  ت�سكيلة  يف  �الأبرز  �لالعب  هو  هاز�رد 
�حلايل، حيث جنح يف ت�سجيل 12 هدفاً يف جميع �لبطوالت حتى �الأن و�سناعة 10 
�أهد�ف لزمالئه يُذكر �أن �لالعب �ساحب �لـ27 عاًما كان قد عرب �أكرث من مرة عن 
رغبته يف �للعب لريال مدريد، حيث يُعد �حللم �الأكرب له هو�رتد�ء �لقمي�ض �الأبي�ض. 

فهل يتحقق هذ� �حللم يف �ل�سيف؟
ويُعترب �لالعب �لدويل �لبلجيكي هدًفا طويل �الأمد الإد�رة نادي �لعا�سمة �الإ�سبانية 
مدريد من �أجل تدعيم �جلبهة �لهجومية للفريق، لكن �إد�رة ت�سيل�سي مل ترغب يف 
رونالدو  كري�ستيانو  �لربتغايل  رحيل  لكن  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  يف  بخدماته  �لتفريط 
قمي�ض  و�إرتد�ء  �لريال  قمي�ض  وخلع  �الإيطايل  �ملالعب  �إىل  �ملا�سي  �ل�سيف  يف 

يوفنتو�ض، جعل �لنادي �مللكي يتحرك ل�سم �لوريث �ل�رشعي للدون يف مدريد.

بر�سلونة يحدد موا�سفات 
املهاجم اجلديد وموعد و�سوله

قالت م�سادر ُمقّربة من �إد�رة 
بر�سلونة �الإ�سباين، �أن �لنادي 
مهاجم  مع  للتعاقد  يهدف 
لتدعيم  �الأ�سبوع  هذ�  خالل 
بر�سلونة  �الأمامية  �خلطوط 
�أعلن يف �لثاين ع�رش  كان قد 
�نتقال  �جلاري  �ل�سهر  من 
�إىل  �حلد�دي  منري  مهاجمه 
�إ�سبيلية، لي�سبح �الأوروجوياين 
�ملهاجم  هو  �سو�ريز  لوي�ض 
�لنادي  بقائمة  �لوحيد 
�سحيفة  ون�رشت  �لكاتالوين 
تقريًر�  ديبورتيفو«  »موندو 
�ليوم �الإثنني تناولت من خالله �أولوية �لتعاقد مع مهاجم خالل �سوق �النتقاالت 
�حلايل، و�أ�سارت �إىل �أن �الأمر يت�سدر الئحة مهام �ملدير �لتقني �إيريك �أبيد�ل 
بالعب  �سبيهة  مهاجمني  نوعية  عن  يبحث  بر�سلونة  �أن  �أّكد  �ل�سحيفة  تقرير 
�لفريق �ل�سابق، الر�سون، كما ي�سرتط �أاّل يُكلّف خز�ئن �لنادي كثرًي� كما حدث 
و�سي�سبح �ملهاجم �جلديد  �ل�ستاء  �لذي وفد هذ�  مع �ملد�فع جي�سون موريو 
�لكئوو�ض ويف  ي�سارك يف مباريات  �سو�ريز وقد  للوي�ض  �حتياطية  جمرد ورقة 
حالة �إ�سابة لويز�تو �أو قر�ر �إر�حته من قبل �ملدرب فالفريدي، لذ� فاإنه من غري 
�ملتوقع �أن يكون العبًا من �ل�سف �الأول باأوروبا، �خليار �الأقرب هو ��ستعارة �أحد 

مهاجمي �لدوري �الإ�سباين �أو كبار خم�رشمي �لدوريات �خلم�ض �لكربى.
�ملفاو�سات  وف�سل  مدريد  �أتليتكو  �إىل  مور�تا  �ألفارو  �نتقال  �قرت�ب  ومع 
معينة  خ�سائ�ض  �أعينه  ن�سب  �سيجعل  �لنادي  فاإن  فيال،  وكارلو�ض  فالكاو  مع 
للمهاجم �جلديد �أولها ر�ساه بالدور �لثانوي كبديل ل�سو�ريز، وحا�سته �لتهديفية 
�لعالية عرب �سناعته للفارق مبجرد نزوله الأر�سية �مليد�ن، وخرب�ته �لتي جترب 
�خل�سم على �حرت�مه. �خليار�ت وفق هذ� �ملنطق منح�رشة للغاية يف �لليجا 

ك�ستو�ين �أو �أ�سبا�ض على �سبيل �ملثال.
�لدوري  خارج  من  �ملو��سفات  عليها  ينطبق  �لتي  �الأ�سماء  بع�ض  ا  �أي�سً هناك 
 33( ليورنتي  فريناندو  ت�سيل�سي،  مهاجم  عاًما(   23( جريو  كاأوليفيه  �الإ�سباين، 
عاًما( مهاجم توتنهام هوت�سبري و�لذي يبدو �أن م�ساألة خروجه باتت �سعبة بعد 
�إ�سابة هاري كني، �لقائمة تت�سمن كال�ض يان هونتيالر )35 عاًما( العب �أياك�ض 

و�ملعروف بخرب�ته �لكبرية. 

�أثار �لنجم �لدويل �لفرن�سي كيليان مبابي مهاجم 
بعد  موؤخر�ً،  �جلدل  جريمان  �سان  باري�ض  فريق 
فريق  �سفوف  عن  رحيله  �إمكانية  عن  تلميحاته 
�الإ�سباين.  مدريد  ريال  �إىل  و�النتقال  �لعا�سمة 
مبابي خرج بت�رشيحات مثرية عقب �نت�سار فريقه 
�ل�ساحق على فريق جاجنون بت�سعة �أهد�ف نظيفة 
مباريات  �سمن  �لـ21  �جلولة  مناف�سات  �إطار  يف 

�لدوري �لفرن�سي على ملعب حديقة �الأمر�ء.
�الإ�سبانية  �آ�ض  يف  �ل�سحفي  هريميل  فريديريك 
و�لذي  جيد�ً،  �لفرن�سي  �لالعب  يعرف  �لذي 
يف  ��ستمر�ره  �أن  مبعرفة  �الإعالم  لو�سائل  �سمح 
�لنهاية  من  يكون قريباً  �سان جريمان قد  باري�ض 

و�أ�سار  قريباً  مدريد  لريال  �سيوقع  �لالعب  و�أن 
�ل�سحفي �الإ�سباين �أنه على �لرغم من فوز مبابي 
بلقب كاأ�ض �لعامل وهو يف عمر �لـ19، �إال �أنه جائع 
ويرغب يف �لفوز بجميع �جلو�ئز و�أو�سح �أن مبابي 
غا�سب ب�سدة من عدة فوزه بالكرة �لذهبية هذ� 
فرن�سي  العب  �أف�سل  بجائزة  فوزه  رغم  �لعام، 
�أنطو�ن جريزمان جنم  مو�طنه  �أن  �إال   ،2018 يف 
�أتليتكو مدريد هو من �حتل �ملرتبة �لثالثة خلف 
�لبالون  �سباق  يف  رونالدو  وكري�ستيانو  مودريت�ض 

دور الأف�سل العب يف �لعامل.
موهبته  �إظهار  يريد  ال  مبابي  �أن  �أكد  هريميل 
�لالعب  ي�سبح  يف  �أي�ساً  يرغب  بل  فح�سب، 

موقف  �سيكون  حيث  �لقمة،  �إىل  وي�سل  �الأف�سل 
باري�ض �سان جريمان يف دوري �أبطال �أوروبا هذ� 

�لعام حا�سماً يف قر�ر �لالعب ب�ساأن م�ستقبله.
مبان�س�سرت  �سي�سطدم  جريمان  �سان  باري�ض 
�أبطال  بدوري  �لـ16  دور  يف  �الإجنليزي  يونايتد 
�أولد  يف  �لذهاب  مب�ر�ة  �ستقام  حيث  �أوروبا، 
تر�فورد يوم 12 فرب�ير �ملقبل، على �أن يقام لقاء 
�لعودة يف حديقة �الأمر�ء يوم 6 مار�ض �سبب �آخر 
�ألو�ن ريال مدريد،  قد يقرب مبابي من تقم�ض 
�أن  حيث  مدريد،  يف  �للعب  قيمة  يف  يتلخ�ض 
مو�طنه زين �لدين زيد�ن هو �أكرب مثال على هذ� 
�الأمر، حيث عندما كان زيزو العباً يف يوفنتو�ض 
�الإيطايل، كان يفتقد للح�سول لقب دوري �أبطال 

�أوروبا.
�لثامنة  �سن  يف  مدريد  لريال  وقع  �أنه  �إال 
نف�ض  يف  �ل�سامبيونزليغ  بلقب  ليتوج  و�لع�رشين، 
حيث  برينابيو،  ل�سنتياجو  �نتقاله  بعد  �ملو�سم 
�سجل هدف �لفوز يف نهائي غال�سغو على بايرن 
ليفركوزن �الأملاين وقتها �ل�سحفي �الإ�سباين يرى 
�أن مبابي لن ينتظر حتى �سن �لثامنة و�لع�رشين 
حتقيق  �أجل  من  زيد�ن  �لدين  زين  فعل  مثلما 
حلم �لفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا، وهو ما قد 

يعجل برحيله �إىل ريال مدريد.
�سان  باري�ض  ل�سفوف  �نتقل  قد  مبابي  وكان 
موناكو  من  قادماً   ،2017 �سيف  يف  جريمان 
�لفرن�سي على �سبيل �الإعارة مع خيار بند �ل�رش�ء 

�لنهائي مقابل 180 مليون يورو.

احلقيقة ال�سرية وراء حلم مبابي باللعب لريال مدريد
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حيث حت�سن اأداء اخلط اخللفي 
هذا  يف  خا�سة  ملحوظ  ب�سكل 
دفاع  خط  اأ�سبح  فقد  املو�سم 
ليفربول هو الأقوى يف البطولة 
حيث ا�ستقبل 13 هدًفا فقط يف 
الدوري الإجنليزي ناهيك عن اأن 
الفريق هو اأكرثهم حفاًظا على 
الربميريليغ  يف  ال�سباك  نظافة 
حيث مل تهتز �سباكه باأي هدف 
يف 13 مباراة يف البطولة وبفارق 
3 مباريات على الأقل عن اأقرب 
مالحقيه يف هذه القائمة ولكن 
يف الو�سع احلايل اأ�سبح الفريق 
اآخر  لعب  �سم  اإىل  بحاجة 
النجم  ليجاور  املركز  هذا  يف 
التقرير  هذا  ويف  الهولندي 
ن�ستعر�ض الأمور التي يجب اأن 
للبحث عن  تدفع يورغني كلوب 

لعب اآخر يف هذا املركز.

كرثة الإ�صابات

اأزمة  من  حالًيا  ليفربول  يعاين 
ظل  يف  اخللفي  اخلط  يف 
تعر�ض  التي  الإ�سابات  كرثة 
مما  موؤخًرا  الفريق  لعبو  لها 
كلوب  يورغني  الأملاين  اأجرب 
الربازيلي  على  العتماد  على 

فابينيو يف مركز قلب الدفاع يف 
برايتون  اأمام  الفريق  مواجهة 
�ساحب  جناح  من  وبالرغم 
املركز  هذا  يف  عاًما  ال25 
من  اأنه  اإل  املباراة  هذه  يف 
املخاطرة  هذه  اإجراء  ال�سعب 
يف املباريات الكبرية حيث اأنها 
حم�سوبة  غري  جمازفة  �ستكون 
يف ظل احتياج الفريق اإىل جميع 
النقاط املتبقية حل�سم تتويجه 

بالدوري الإجنليزي.
الإرهاق البدين

من  الكثري  ليفربول  يواجه  ل 
الوقت  يف  البدنية  الأزمات 
الفريق  واأن  خا�سة  احلايل 
الكاأ�ض  بطولت  من  خرج  قد 
يكون  لن  وبالتايل  الإجنليزية 
احلايل  الوقت  يف  الفريق  اأمام 

لقب  على  املناف�سة  �سوى 
يف  ولكن  فقط  الربميريليغ 
احلياة  �ستعود  القادم  ال�سهر 
اأوروبا  اأبطال  دوري  بطولة  اإىل 
ا  والتي ي�سعى الفريق فيها اأي�سً
يف  تاريخي  اإجناز  لتحقيق 
�سي�سطر  تاأكيد  وبكل  البطولة 
يورغني كلوب اإىل احلفاظ على 
ذات الت�سكيلة الأ�سا�سية، الأمر 

الذي قد يرهق الفريق بدنًيا.

غياب فان دايك

مع  كثرًيا  ليفربول  �سيعاين 
فان  فريجيل  الهولندي  غياب 
الفريق  مباريات  اأوىل  دايك يف 
دوري  ال�ستة ع�رش يف   دور  يف 
يواجه  حيث  اأوروبا  اأبطال 
بايرن ميونيخ على ملعب اأنفيلد 
اإىل  بحاجة  الريدز  و�سيكون 

هذا  يف  كبرية  نتيجة  حتقيق 
اللقاء دون ا�ستقبال اأي اأهداف 
ا مع معاناته يف جميع  خ�سو�سً
خارج  خا�سها  التي  املباريات 
الأوروبية  البطولة  يف  الديار 
حيث تعر�ض للهزمية يف جميع 
هدًفا  و�سجل  املواجهات 
جزاء  ركلة  من  فقط  واحًدا 
وبالتايل وجود مدافع قوي قد 
حت�سم  التي  الأمور  اأهم  يكون 

نتيجة هذه املواجهة.

�صعف احلالة الفنية 
لعنا�صر هذا املركز

فريجيل  الهولندي  با�ستثناء 
يواجه  ليفربول  فاإن  دايك  فان 
قلب  مركز  يف  كبرية  م�سكلة 
الإختالف  مع  خا�سة  الدفاع 
يجاور  الذي  لالعب  الدائم 
مل  حيث  عاًما  ال25  �ساحب 
ي�سل جو غوميز اإىل اأوج م�ستواه 
عليه  العتماد  ميكن  والذي 
بينما  املركز  هذا  يف  وحيًدا 
لوفرين  ديان  الكرواتي  يرتكب 
مل  بينما  الهفوات  من  الكثري 
الكامريوين  كثرًيا  عنه  يختلف 
�سم  وبالتايل  ماتيب  جويل 
قد  املركز  اآخر يف هذا  لعب 
اأمام  الختيارات  من  يح�سن 

يورغني كلوب.
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�أمور ت�ضري �إىل حاجة ليفربول 
�إىل قلب دفاع

�ضان�ضيز ُيغرم خز�ئن مان�ض�ضرت 
يوناتيد 7 ماليني كل 566 دقيقة!

مر عام كامل منذ ان�سمام الدويل الت�سيلي األيك�سي�ض �سان�سيز اإىل نادي 
ال�ستوي  النتقالت  �سوق  كان هذا يف  الإجنليزي،  يونايتد  مان�س�سرت 

من  قادًما  ترافورد  اأولد  قلعة  اإىل  وفد  عندما  املا�سي  العام  من 
على  اللندين  النادي  اإثرها  على  ح�سل  تبادلية  �سفقة  يف  اأر�سنال 

لعب يونايتد، الأرميني هرنيك خميرتيان.
من  ا�ستفاد  قد  يونايتد  مان�س�سرت  اأن  يبدو  ل  عام،  انق�ساء  وبعد 

يورو  مليون   34 مبلغ  دفع  اأنه  خا�سة  املاأمول،  بال�سكل  ال�سفقة 
اإىل تركه ملخيرتيان و�رشاعه مع اجلار �سيتي حول  اإ�سافة  لأر�سنال 

مقارنة مبا  للغاية  ركيكة  جاءت  ل�سان�سيز  التهديفية  فاحل�سيلة  مت الالعب، 
دفعه.

دور  وجتاوز  املحلي  الدوري  من  والع�رشين  الثالثة  اجلولة  حّتى  حا�سمة  متريرات  و4  وحيد  هدف 
املو�سم  �سان�سيز هذا  اأجنزه  ما  للكاأ�ض، هذا هو  اأوروبا وخو�ض بطولتني  اأبطال  لدوري  املجموعات 
رفقة النادي اأّما املو�سم ال�سابق فلم يكن اأف�سل حاًل، و�سّجل هدفني اإ�سافة لثالثة متريرات حا�سمة 
طيلة م�سوار الدور الثاين من الدوري الإجنليزي بقمي�ض مان�س�سرت يونايتد.. ال�سد كان حا�رًشا يف الدور 

الأول رفقة اأر�سنال بعدما دّون على 7 اأهداف و�سنع ثالثة اأخرى.
ب�سكل اإجمايل دّون الالعب على 4 اأهداف مع مان�س�سرت يونايتد، 3 بالدوري واآخر بكاأ�ض الرابطة خالل 
بالتمام والكمال، ولهواة الأرقام فاإن الالعب �سجل الأهداف الأربعة يف جمموع دقائق بلغ  365 يوًما 

2265 دقيقة، مُبعّدل هدف لكل 566 دقيقة.
يورو،  يونايتد 7 ماليني  مان�س�سرت  كلّف  الالعب  ي�سجله  اأن كل هدف  اإىل  اأ�سارت  الإجنليزية  التقارير 
فراتبه يزيد على 28 مليون �سنوًيا خالية من ال�رشائب.. اإ�سافة اإىل وكيل اأعماله الذي تلقى 11 مليون 

يورو من خزائن النادي نظري ت�سهيل عملية انتقاله والتغلب على م�ساعي مان�س�سرت �سيتي.
عقد �سان�سيز مليء بالمتيازات، فالالعب البالغ من العمر 30 عاًما �سيتح�سل على مبلغ 2.5 مليون يورو 
عند و�سوله للهدف 40 مع النادي ولديه تعاقد حّتى �سيف 2022 وهو ما قد يجعل حت�سيل املبلغ م�ساألة 

وقت �رشيطة اأخذ مكان يف الت�سكيل الأ�سا�سي، وهو الأمر امل�ستع�سى عليه يف الوقت احلايل.

ريال  نادي  ويعلن  وقت  م�ساألة 
التعاقد  عن  الإ�سباين  مدريد 
اإيدير  الربازيلي،  املدافع  مع 
بورتو  �سفوف  من  ميليتاو، 
دفاعات  لتعزيز  الربتغايل 
تبقى  فيما  امللكي  الفريق 
الالعب  احلايل  املو�سم  من 
عاًما   21 العمر  من  البالغ 
اأحد  احلايل  الوقت  يف  يعترب 
اأف�سل املدافعني يف الدوريات 
ويقدم  الكربى،  اخلم�ض 
العمالق  رفقة  لفتة  م�ستويات 

اإىل  اأ�سارت  التقارير  الربتغايل 
�ستقوم  مدريد  ريال  اأدارة  اأن 
بعقد  اجلزائي  ال�رشط  بدفع 
الالعب، والبالغ 50 مليون يورو 
ل�سببني، اأولهما الفوز بخدماته 
والتغلب على م�ساعي مان�س�سرت 
يونايتد وبايرن ميونيخ، والثاين 
اجلزائي  ال�رشط  ارتفاع  هو 
مليون   75 اإىل  القادم  ال�سيف 
ريال  مع  ميليتاو  عقد  يورو 
�سيف  حّتى  �سيمتد  مدريد 
مدافع  اأغلى  و�سيغدو   ،2025

ماليني   5 النادي،  تاريخ  يف 
من قيمة ال�سفقة �ستذهب اإىل 
لالعب،  ال�سابق  النادي  خزائن 
حق  بقوة  الربازيلي،  �ساوباولو 

الت�سامن.
�سحيفة »اآ�ض« الإ�سبانية ن�رشت 
تقريًرا يف ن�سختها الإلكرتونية 
�سباح ، مفادة اأن النادي �سيكون 
قد اأنقف ما جملته 225 مليون 
ميليتاو-  يورو -يف حالة جلب 
منذ عام 2009 على ال�سفقات 
الدفاعية بواقع 11 لعب خالل 
فرتة الرئا�سة الثانية لفلورينتو 
الدفاعية  ال�سفقة  برييز. 
ن�سيب  من  كانت  الأغلى 
األفارو اأودريوزول �سيف 2018 
ريال  �سفوف  من  قدم  عندما 
مليون   35 مبلبغ  �سو�سيداد 
ك�رش  البا�سكي  الالعب  يورو، 
الوافد  دانيلو  الربازيلي  رقم 
بـ  اأعوام    3 قبل  بورتو  من 

لعبني  يورو..  مليون   31.5
الثالثني  حاجز  عربا  فقط 
كوينرتاو  فابيو  وهما  مليوًنا 
هرينانديز  وثيو   2012-2001

.2018-2017
لراوؤول  كانت  ال�سفقات  باقي 
فاران مببلغي  ورافائيل  األبيول 
التوايل،  على  ماليني  و10   15
وفاييخو،  كارفاليو  ويليام 
بواقع  كارفخال  وداين  اأربيلوا، 
يورو  مليون   6.5  ،4  ،5  ،8
كذلك  �ستكون  ميليتاو  �سفقة 
هي الثالثة هذا ال�ستاء بالن�سبة 
تعاقد  بعدما  للمريجني، 
من  الإ�سبانيني  ال�سابني  مع 
مزيان  حممد  مغربية،  اأ�سول 
�سبيل  على  مليلة  �سفوف  من 
الإعارة حتى نهاية املو�سم مع 
وجود بند حق ال�رشاء، اإ�سافة 
من  القادم  دياز  براهيم  اإىل 

مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي.

نظرة �قت�ضادية على �ضفقة ريال مدريد 
�جلديد »�إيدير ميليتاو«!

تعاقد ليفربول مع الهولندي فريجيل فان دايك قادًما من �صاوثامبتون يف ال�صتاء املا�صي يف 
اأحد اأهم واأف�صل ال�صفقات التي اأبرمها الريدز يف ال�صنوات الأخرية حيث قدم ذو ال27 عاًما 

م�صتويات رائعة مع الفريق

�لأف�ضل يف �جلولة )23( من �لدوري 
�لإجنليزي �ملمتاز

الإجنليزي  الدوري  يعترب  �سك  بال 
الدوريات  اأف�سل  اأحد  هو  املمتاز، 
قوية  فرقا  ميتلك  والذي  العامل،  يف 
كل  بينهم  فيما  مثري  ب�سكل  تتناف�ض 
اأ�سبوع، مبا ميتلكونه من اأف�سل لعبو 
الأمر  وهو  املراكز،  كل  يف  العامل 
التلهف على متابعته من  الذي يجعل 
اأ�سا�سيات ع�ساق كرة القدم، فهو يعد 
بكرة  ال�سغوفة  اجلماهري  ِقبلة  حًقا 

القدم احلديثة.
وهو ما يجعلنا نفرد له تقريًرا اأ�سبوعًيا، لر�سد الأف�سل خالل كل جولة من جولت الربميريليغ، �سواء من مباريات اأو 

لعبني اأو مدربني، وكذلك ن�سع ت�سكيلة فريق الأ�سبوع، لأف�سل الالعبني يف كل املراكز يف اجلولة  رقم 23..

ثالثة  ت�سجيل  من  متكن  الذي  ولفرهامتون،  لعب  جوتاه،  دييغو  ال�ساب،  الربتغايل  املهاجم  لعب..  اأف�سل   -1
اأهداف »هاتريك« يف مباراة فريقه اأمام لي�سرت �سيتي.

2- اأف�سل �سانع اأهداف..لعب و�سط امليدان الربتغايل الدويّل جواو موتينهو، لعب ولفرهامتون، �سنع هدفان 
يف مباراة فريقه اأمام لي�سرت �سيتي.       

اأ�سي�ست.. لعب و�سط امليدان الربتغايل الدويّل روبن نيفيز، لعب ولفرهامتون ، �سنع هدف فريقه  اأف�سل   -3
الثالث اأمام لي�سرت �سيتي، لزميله ومواطنه يوتاه.

4- اأف�سل لعب بديل.. لعب و�سط امليدان الأملاين، ماك�ض مري، لعب كري�ستال بال�ض، بعد نزوله مباراة فريقه 
اأمام ليفربول متكن من ت�سجيل هدف فريقه الثالث.                                         

5- اأف�سل اإنقاذ.. كان بطله املدافع ال�سوي�رشي،  فابيان �سار، لعب نيوكا�ض يونايتد، عندما اإنق�ض بفدائية على 
متريرة لعب كارديف قبل و�سولها لزميله واإنفراده باملرمى، واأنقذ فريقه من هدف �سبه موؤكد.    

لت�سديدة  ت�سدى  واتفورد،  اأمام  مباراة فريقه  )برينللي(، يف  توم هيتون،  الإجنليزي  ت�سدي.. احلار�ض  اأف�سل   -6
هائلة من ديني مهاجم واتفورد، الذي لعبها مفاجئة عك�ض اجتاه الكرة، لكن ردة فعل ور�ساقة هيتون اأنقذت فريقه 

من هدف حمقق.                  
7- اأف�سل مدرب.. الإ�سباين اأوناي اإميري، مدرب اآر�سنال

                                                                                                                                                                                                       .
8- اأف�سل هدف.. الهدف الذي اأحرزه املهاجم الإجنليزي الدويّل، كاليوم ويل�سون، لعب بورمنوث، يف مرمى 

فريق و�ست هام.
9- اأف�سل فريق.. اآر�سنال10- اأف�سل مباراة.. اآر�سنال وت�سيل�سي.

فريق اجلولة )23(..
هوغو لوري�ض )توتنهام(- بريلني )اآر�سنال(–  فابيان �سار )نيوكا�سل(-  كو�سليني )اآر�سنال(– دانيلو
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مقاربات

ال�سعر  الفل�سطيني ، احتفالية 
املطر ودالالته

ل يكتفي ال�ساعر الفل�سطيني عز الدين املنا�سرة باملدلول الب�سيط املاألوف للمطر، بل يتاألق به، 
ويعود اإىل مرجعيات تراثية- اأ�سطورية يف تاأمله لهذه الظاهرة الطبيعية، فيمزج يف حواره 

مع املطر الواقع والالواقع ، م�ستفيًدا من معرفة جمالية بجوهر الرمز، و�سماته الإيحائية 
والنفعالية، وكذلك احل�سّية وال�سياقية، فدخل الرمز الأ�سطوري يف عالقة جديدة مع ال�سياق.

وليد بوعديلة

الأ�ساطري يف  املطر  -1عن 

الواقعي  املفهوم  جند  ومل 
اإال قلياًل يف �شعر  للمطر  املعهود 
توظيف  جناح  فتحقق  املنا�رصة، 
الأّن  املطرية،  الطقو�س  رمزية 
)تعدد الدالالت ينه�س من الكثافة 
يعّب  التي  واملعنوية  ال�شعورية 
اأّن  اأي  عليها،  ويقوم  الرمز  عنها 
للرمز،  �شمة  تكون  اإذ  االإيحائية 
ا �شمة للتجربة اجلمالية  تكون اأي�شً
من حيث الكثافة والعمق والتنوع، 
واالعتباطية  املجانية  فاإّن  ولهذا 
يف طرح الرموز لن توؤدي بحال من 
وظيفة  ذات  اإحائية  اإىل  االأحوال 
ياأتي  فاالإيحاء   ، تعبريية(  جمالية 
وليفتحها  ال�شعرية  الروؤية  ليعمق 
ما  وهو  املتعّددة،  القراءات  على 
واملبا�رصة،  التقريرية  تنجزه  ال 
بخا�شة يف ن�شو�س �شعرية توّظف 
االأ�شطورة، وتقّدم عوامًلا مده�شًة 
عن  الدائم  االإن�شاين  للبحث 
اخل�شب، احلب، اجلمال، احلياة... 
يف الت�شورات والقيم املتج�شدة يف 
االأر�س،  املختلفة حول  الطقو�س 
املاء، االإله، املراأة... ونقف عند 
فيه  االأر�س،  اأمام  كنعاين  ابتهال 
معراجه  لالإن�شان  تنجز  ترانيم 
واهب  )بعل(  نحو  االآلهة،  نحو 

املطر واحلياة: 
ن�شلّي الليلة ل�رصايني اأر�س كنعاْن
ر�رْص�شي الغيث من قْربة ال�شماْء

يا اأمطار اأجدادنا على الوهاْد
يف  اأُهطلي  اأُهطلي،  اأُهطلي، 

القرى.
اإّن قامو�س املطر املنا�رصي غنٌيّ 
يف اإ�شاراته واإيحاءاته، ويكون اأكرث 
اإىل  ال�شالة  ح�رصت  كلّما  غنى 
يكون  ال  كي  الرتكيب،  يف  جانبه 
ح�شورها على امل�شتوى االأ�شلوبي 
فقط، واإمنا على امل�شتوى الداليل 
بالهطول  يدعو  فال�شاعر  ا،  اأي�شً
ويُناجي  كنعان،  باالأر�س/  ويوؤمن 
اإىل  يدخلنا  وكاأّنه  املطر،  اآلهة 
يف  املطرية  االحتفالية  الطقو�س 
فيتحاور  االأول،  الكنعاين  الزمن 
ال�شعري مع االأ�شطوري، وال غرابة 
فهناك الكثري من م�شاحات الت�شابه 
واالأ�شطورة  ال�شعر  الأن  بينهما، 
يبحثان عن حتقيق اأحالم االإن�شان 
بخا�شة  الواقع،  �شطوة  عن  بعيًدا 
اخلانق  املعا�رص  الواقع  هذا 

للذات االإن�شانية.
ومن تلك الروؤية خلدت االأ�شطورة 
وجاء ال�شعر لي�شتفيد منها احللول 
واالأجوبة، فـ )اإّن اللّجوء لالأ�شطورة 
فاللغة  له،  الراهن  احلل  ذاته  هو 

مبوا�شفاتها، وحتى باخلروج على 
حل  عن  تعجز  املوا�شفات،  هذه 
هذه االإ�شكالية، االأ�شطورة –اإذن- 
اإعجازًيا  حاًل  تقدم  جوهرها  يف 
االإ�شكايل  الواقع  بني  تربط  حني 
 ، لالإن�شان(  االأولية  اخلبة  وتلك 
حتقيق  من  متكنه  قد  خبة  وهي 
وا�شعال  العدم  ومقاومته  وجوده 
النور بدال من ُرعب الظالم، ومنح 
بدال  واحليوية  واحلركة  احلياة 
تبنيه  الذي  االإن�شاين،  املوت  من 
اجلديدة  واحل�شارة  التكنولوجيا 
حتت ثوب حتقيق ال�شعادة وتوفري 
الروحي  ال�شقاء  لكنه  الراحة، 
والفراغ القيمي الذي يقتل كل �شيء 

جميل، �شاٍم، طاهٍر، �شاف... 

ال�سعبية -2املطر والأعياد 

 تتجلى طقو�س االحتفال باملطر 
عناوين  خالل  من  واالأر�س 
الق�شائد، مثل )عيد الكروم(، فهنا 
جند ثنائية االحتفال -مبا فيه من 
والكروم،  ورق�س-  وترانيم  اأدعية 
يكون  ال  الذي  االأر�س  منتوج  اأي 
اإاّل باملاء، بل هو منتوج يحتاج اإىل 
الطقو�س  تتجلى  ثم  الكثري،  املاء 
من  ال�شعري  املنت  يف  املطرية 
القائم  اجلزئي  التوظيف  خالل 
على اأ�شا�س الت�شوير البالغي الذي 
يُ�شبه �شقوط املطر بلحظة الوالدة 
ال�شاعر  وي�شتعني  املراأة،  عند 
االأ�شطورية  العنا�رص  ببع�س 
االأنا�شيد...(،  الطبل،  )الغمامة، 
و)عيد  الكروم(  )عيد  اأن  علماً 
ال�شعري( من ابتداعات املنا�رصة، 
حممود  زميله  بهما  تاأثر  وقد 
 ،1999 )اجلدارية(،  يف  دروي�س 
ن�رص  املنا�رصة  اأن  عرفنا  اإذا 
يف  الكرمل(  )جملة  يف  ق�شيدتيه 

اأّول الثمانينات. لنقراأ: 
االآمورّيات واالأدوميات، يتاآخني يف 

، نقر املاء يف الُقِفّ
ُقرب  اجلبلية  اخللجان  عند 

بلوطات ممرا
يغ�شلن القنابيز يف ال�شيل،

ي�شتغنب الرعد واملطر
الغيمات ال�شوداء يف حالة الطلق

تولد بالطبول واالأنا�شيد
لتكون  ال�رصاخ  اإىل  املراأة  حتتاج 
الوالدة �شهلة وكي ال ميوت اجلنني 
ويخرج اإىل الدنيا، وحتتاج االأمطار 
يف الوعي االأ�شطوري اإىل طقو�س 
من�شدة  لها،  وحتتفل  بها  حتتفي 
بداية  ومعلنة  اخل�شب  اأغاين 
خالل  من  اجلماعي،  االحتفال 
الطبول واالأنا�شيد، وهكذا يقرتب 
البناء ال�شعري من جديد من البناء 
االأ�شطوري، وقد اعتمد املنا�رصة 

يف  االأ�شطورة  اإيراد  تقنية  على 
اأن  القارئ  على  اإ�شارة،  �شكل 
وتاأويله،  ويوا�شل حتليله  يكت�شفها 
اأنتج  االأ�شطورة  �شاعرية  فمن 
فتح  وقد   ، ن�شه  �شاعرية  املبدع 
ال�شعري  النموذج  اأمام  االأداء  هذا 
يف  االأ�شطوري،  املطر  جتلّيات 
�شغرية  تركيبية  م�شاحة  ذات  بنية 
داللية  كثافة  �شمن  لكن  �شيقة، 
وتدفع  القراءة،  �شهوة  تفتح 
بني  الذهني  االنتقال  اإىل  املتلقي 

املحدود والالحمدود.
يحتفي  ال�شعبي  املوروث  اإّن 
من  انطالًقا  واملطر،  باالأر�س 
احتفائه الكبري بقوة اخللق )املاء، 
)جعلت  التي  القوة  وهي  املطر(، 
ملوؤها  بعني  اإليها  ينظر  البدائي 
�شاغ  اأن  فكان  واحلرية،  الت�شاوؤل 
مار�شها  عديدة  واأدعية  طقو�س 
اأزمات  يف  اإلهه  اإىل  بها  وتو�شل 
اجلذب واملحن من اأجل احل�شول 
هذه  فتحولت  املطر،  على 
الزمن  مبرور  واالأدعية  الطقو�س 
واأ�شبحت عادة متار�س حني تذبل 
واأخذت  احلياة،  وتعطل  االأ�شجار 
جمعي  ب�شكل  العادة متار�س  هذه 
منظم( ، واإذا الحظنا اإَنّ املنا�رصة 
يف  )التجلي(  مب�شتوى  يكتفي 
توظيفه للعنا�رص االأ�شطورية حول 
املطر، فهذا ال يعني اأّنه مل يغامر 
االأبعاد  وتاأ�شي�س  )املطاوعة(  يف 
جنده  حيث  لالأ�شطورة،  اجلديدة 
والتغيري  الت�شويه  بع�س  ميار�س 

وينجز التحويل:
ال�شحرُيّ  املطر  انهمر  حني 

االأخ�رص
مزاراً  ال�شخرُيّ  اجلبل  �شار 

اْق للُع�َشّ
مناراٌت،

يف باب ال�شام، ويف باب الطاْق
كالطري  االأفواُج، جماعاٌت  ال�ّشياُح 

الراحِل،
بعد  من  غيماٍت  م�شاقط  نحو 

عجاٍف
اْن اأكلت �شخر االأر�س واأثداء الرَمّ

ثم تذكرت ينابيع الزيتون. 
فاأن�شدُت واأن�شدِت الغاباُت معي

يتحول املكان اإىل القدا�شة، فبعد 
ينتقل  هو  ها  اجلفاف  اأ�شابه  اأن 
اإىل اخل�شب، الأن املطر ال�شحري 
، وجاءه كي  فيه  االأخ�رص قد حل 
يجعل من االأر�س الزراعية منتجة، 
اإىل  ال�شخر  يتحّول  ال�شعر  ويف 
م�شاحة مائية مفتوحة على االآخر 
االإن�شاين، حيث ياأتي الزوار الع�شاق 
املكان  �شحر  ليكت�شفوا  وال�شياح 
ورمزية معناه، وال يبقى املنا�رصة 
التحوير  من  امل�شتوى  هذا  عند 
االحتفايل  الطق�س  يجعل  الذي 

ولي�س  ال�شقوط  بعد  يقع  باملطر 
قبله، واإمّنا ي�شيف حتويًرا اآخر يف 
االأ�شطورة  كانت  فاإذا  االأ�شطورة، 
الذي  هو  االإن�شان،  باأن  لنا  تقول 
املطر،  ويطلب  ويرق�س  يتغنى 
فاإّن املنا�رصة اأ�شاف هذا الن�شيد 
)اأن�شدت  الطبيعة  اإىل  الرمزي 
ظهور  حلظة  بعد  معي(،  الغابات 
الزيتون  ينابيع  بني  /احلب  املراأة 

وال�شوك وال�شو�شن.
3-املطر وخ�شوبة االأر�س

عالمات  املنا�رصة  ي�شكل   
ودالالت  ال�شحري  املطر  من 
الفرح  اإىل  و�شوالً  اخل�شب، 
وبني  اخل�شب،  ودالالت  االإن�شاين 
يف  الطبيعة  نقراأ  واخلتام  البدء 
مع  �شاعرية/عجائبية  حوارية 
–يف هذا  االإن�شان، فاتخذ املطر 
اجلمال  مدلول  ال�شعري-  ال�شياق 
واملحبة، فهو املنقذ من اجلفاف 
يقوُد  واملخلّ�س من اجلوع، وهذا 
 – ثقافية  دالالت  اإىل  القراءة 
الفل�شطيني  ال�شاأن  عن  �شيا�شية 
كذلك.  واالإن�شاين  بل  والعربي 
ي�شبح  االأ�شطوري  املطر  وهذا 
واأداة  االإن�شاين  لالنبعاث  رمًزا 
تنفلت من ح�شارة  لكي  االإن�شانية 
واالأخالقي،  الروحي  اجلفاف 
لكل  والفكري  الفني  الدور  وهو 
رمٍز قادٍم من التاريخ اأو الرتاث اأو 
االأ�شطورة)...( ، وهي جدلية تنقل 
القراءة من عامل االإن�شان اإىل عامل 
اإىل املا�شي،  الراهن  االآلهة، ومن 
ومن  التخييلي  اإىل  احلقيقي  ومن 
وعندما  اخلارق.  اإىل  املاألوف 
يكتب املنا�رصة مطره االأ�شطوري، 
العودة  �شياق  �شمن  يكتب  فاإّنه 
اإرهاب  ملواجهة  االأ�شطورة،  اإىل 
حيث  التكنولوجي،  الع�رص  هذا 
و�شيلة  التكنولوجيا  نتائج  تكن  مل 
كانت  ما  بقدر  ح�شارية  اإن�شانية 
اأدخلت  همجية،  عدائية  و�شيلة 
ال�رصاعات  اأزمنة  يف  االإن�شان 
واحلروب، ف�شيطر قناُعها واأهلها 
النجاح  وحتقق  غريهم،  على 
االقت�شادي/ املادي، لكن مع ف�شل 
الروحي/  امل�شتوى  على  رهيب 
راأ�س مال الرمزي، لذلك يجب اأن 

يتدخل املطر االأ�شطوري:
قويل للغيمة، يا غيمة القرنفل

خمالب  بني  حبيبي  ترتكني  هل 
الوحو�س!!

متطر  ال�شخر،  ين�شق  عندما 
االأر�س طيوًرا اأبابيل

ق�شيدة  كتبُت  قد  بذلك  واأكون 
احلجر.

متمّيزة  ال�شاعر  روؤية  كانت  اإذا 
والتفرد،  اخل�شو�شية  روح  متتلك 
ا،  اأي�شً متمّيًزا  �شيكون  تعبريه  فاإن 

وال يتحقق ذلك اإاّل ملن يوؤمن باأن 
فكرًيا  ال�شائد  جتاوز  هو  االإبداع 
واجتماعًيا واجلاهز فنًيا وثقافًيا، 
البدائل  نحو  الطموح  يكون  كي 
املوا�شع  عن  البحث  هو  اجلديد 
الكتابات،  اإليها  ت�شل  مل  التي 
بوا�شطة  كذلك  وكل  االأخرى، 
قدرة  )للكلمة  فـ  ال�شعرية،  الكلمة 
يتقن  من  وجدت  اإذا  عجيبة، 
موجات  تغيري  يف  ا�شتخدامها 
ورمبا  االنفعال،  وحركات  الفكر 
فاقته،  اأو  ال�شحر  بلغه  ما  بلغت 
اأخرى،  معطيات  لها  اجتمعت  اإذا 

كاالإيقاع واالإ�شارة واالإيحاء(، 
�شعره  يف  املنا�رصة  قدم  وقد 
خطاًبا للغيمة كي ت�شعفه بالنجدة 
احلبيب  تنقذ  التي  ال�شماوية 
املاأ�شور بني خمالب الوح�س، وهو 
اإىل  املنا�رصة  فيه  يعود  ابتهاٌل 
املطرية  االحتفالية/  الطقو�س 
عند  نتوقف  عندما  لكن  الأهله. 
رمزية املطر فال يجب اأن نكتفي 
بالقراءة  اأو  ال�شطحية  بالبنية 
تتحول  هنا  الغيمة  الأّن  العابرة، 
–يف العمق ال�شعري/االأ�شطوري- 
باملطر،  املتكفل  االإله  اإىل 
االأر�س  هذه  اإىل  احلبيبة  وتتحول 
الن�شيج  ياأتينا  وعندما  والذاكرة، 
الن�شّي باملطر الذي يرمي الطيور 
االإبداعي  الدخول  يزداد  االأبابيل، 
االأ�شطورية  االأبعاد  يف  والداليل 
واإيحاءاتها،  للمطر  املده�شة 
وعنا�رص  )ع�شتار(  ت�شع  وهنا 
اأ�شطورة اخل�شب معها، من خالل 
واالنت�شار وعودة  اإيحاءات احلياة 
فيبتهج  والبهجة،         االأمل 
االإن�شان وتتجّدد االأر�س، وينت�رص 

الوطن....
الذي  احل�شاري  االنت�شار  اإنه   
تاأ�ّش�س يف االأ�شطورة والتاريخ، وها 
هو ينت�رص من جديد يف ال�شعر، كي 
يكون احلا�رص الفل�شطيني مفتوًحا 
و�شوق  املقاومة  طموح  على 
م�شتويات  يف  والنماء  االنبعاث 
متعّددة. لقد قراأ املنا�رصة رمزية 
املطر االأ�شطوري، وكتب بعد ذلك 
واإعطاءه  ال�شعري،  ن�شه  رمزية 
زمن  من  باالآتي  التفاوؤل  دالالت 
طقو�س  فاملطلوب  االأر�س،  هذه 
وترتّجى  واحلياة  باجلمال  حتتفل 
ال�شماء اأن متنح العطاء واخل�شب، 
و�شياأتي الزمن القادم بكل اأعرا�شه 
املطر  يكون  لن  لكن  واأفراحه، 
الرمزية  وهذه  بل هو حجٌر،  ماًء، 
احلجر،  للنماء/  االأ�شطورية 
االأ�شطوري  املوروث  يف  متتد 
للح�شارات وال�شعوب، وهذا توّجه 
املنا�رصة،  لدى  اآخر  اإبداعي 
ميزج فيه بني االأ�شاطري يف الن�س 

االأجواء  عليها  ي�شفي  ثم  الواحد، 
الن�س  يتحول  وهنا  الدرامية. 
على  مفتوح  ف�شاء  اإىل  ال�شعري 
املعارف واالأجنا�س االأدبية، وتلك 
االأ�شطوري،  التوظيف  هي �شعرية 
الداليل  النب�س  خالل  من  تاأتينا 
)املطر(  تيمة  لتجلّي  املفتوح 
الفل�شطيني  فيه  يرتَنّ  قّدا�س  قي 
الفل�شطينية،  االأر�س  باحلبيبة/ 
هو  ا�س  الُقَدّ هذا  يف  واملنا�رصة 
االأول،  ومن�شدها  الكلمات  كاتب 
يف  دوًما  حا�رصة  )فل�شطني  الأن 
التي  عرو�شه  فل�شطني  �شعره، 
ليلة،  كل  يف  يحُنّ  واإليها  يتغنى 
همومهم  املنفيون  فيها  يُلملم 
احُللم  فيتالأالأ  عليها،  ويرقدون 
الثقة  النف�س  يف  ي�شيع  بالعودة، 

بامل�شتقبل( ، 
بعقليات  ترتبط  االأ�شاطري  والأن 
انطلق  فقد  ال�شعوب،  ومعتقدات 
املعتقدات  من  املنا�رصة 
الدينية  تفاعالتها  الفل�شطينية يف 
ال�شعوب  خمتلف  مع  احل�شارية 
بها،  احتكت  التي  واحل�شارات 
تقارب  وهو  مهم  عن�رص  بقاء  مع 
تف�رص  التي  االأ�شاطري  وت�شابه 
وقد  بخا�شة  الطبيعية،  الظواهر 
اأثرت وتاأثرت فيما بينهما، كما هو 
ال�شومرية،  التكوين  اأ�شطورة  �شاأن 
التي ف�رّصت الن�شاأة الكونية بتنازع 
ا�شتظهار  ثم  بينهما،  فيما  االآلهة 
فكانت  ق�شمني،  اإىل  االأم  االآلهة 
التوا�شل  وبقي  واالأر�س،  ال�شماء 
خالل  من  واالأر�س  ال�شماء  بني 
املختلفة،  الطبيعية  الظواهر 
متنح  حيث  املطر،  راأ�شها  وعلى 
واالأمل  والتجّدد  اخل�شب  ال�شماء 
لالأر�س، ومن هذه االأر�س تنطلق 
وتبعث  والرجاء  الدعاء  اأ�شوات 

طقو�س االحتفال...
يف اخلتام

اأ�شحاب  ويعود  االأر�س   �شتحرر   
وطنهم،  اأر�شهم-  اإىل  االأر�س 
اأ�شئلته  يطرح  ال�شعر  ويظل 
االإن�شان  واأحالم  وجمالياته، 
الفل�شطيني التي تع�شق بناء دولة و 
عالماتها ال�شيا�شية )علم- ن�شيد(، 
بعد اأن امتدت يف الذاكرة وحملت 
االأ�شطورية  الرتاثية-  عالماتها 
التفاعل  �شياق  يف  لغريها 
احل�شاري، ومل تكن هذه االأحالم 
لوال  والفن  الوعي  يف  لتح�رص 
فقد  للمطر،  االأ�شطورية  الرمزية 
ا�شتطاع املنا�رصة اأن يفتح اأ�شئلة 
الوطن واال�شتقالل عب الولوج يف 

عوامل الطقو�س املطرية.

مالحظة للدرا�سة مراجع
وليد بوعديلة 
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الذاكرة  القد�س"… دور  يف  كان  ياما  "كان 
ال�سفهية  يف الدفاع عن اأر�س فل�سطني

يف هذه الرواية تكتب الكاتبة �صحر حمودة، وهي م�صرية من مدينة الإ�صكندرية، ق�صة والدتها التي تنتمي اإىل عائلة 
الفتياين يف القد�س. تلك العائلة التي اختار منها �صالح الدين مفتي الديار، وظّلت حمتفظة بهذا املن�صب حتى اآلت الفتوى 

اإىل اآل احل�صيني. الكتاب �صدر يف 2010 باللغة الإجنليزية، حيث قامت الراوية بتدوين »التاريخ ال�صفهي« الذي ت�صرده 
والدتها، )هند الفتياين(، وهي تبدو على وعي تام باأهمية تدوين »التاريخ ال�صفهي« وقيمة ال�صرد والذاكرة. فاحلقيقة اأنه 
لكي ُيكتب التاريخ املقد�صي ال�صفهي، لبد اأن نعرف اأن الذاكرة ترتكز على اأمرين اأ�صا�صيني: »الرواية ال�صفهية« و«الوثيقة 

املكتوبة«، ويعترب »التاريخ ال�صفهي« اأحد الروافد املهمة يف التاريخ الب�صري.

وكالت 

التاريخ ال�صفهي من واقع 
الرواية والراوي

من  النوع  هذا  اأمام  نحن  نعم    
التاريخ الذي يُعرف باأنه: )ت�سجيل 
املعلومات  وتف�سري  وحفظ 
اأو  مهمني،  لأ�سخا�ص  التاريخية 
هامة  اأحداًثا  عا�رصوا  اأ�سخا�ص 
اعتماًدا على خرباتهم ال�سخ�سية، 
اأو  اأحداث(،  من  �سمعوه  ما  اأو 
مبعنى اأ�سمل، اإنه التاريخ املروي 
تاأخر  ورغم  الآخرين.  عن 
حلقب  اجلانب  بهذا  الهتمام 
تاريخية طويلة، اإل اأن التطورات 
العلمية والتقنية – وخا�سة اأجهزة 
باأنواعها-  واحلا�سبات  الت�سجيل 
ا  مهًمّ دفًعا  اإعطائه  يف  �ساهمت 

وتطويره خالل العقود الأخرية.
الهتمام  من  الرغم  على    
بقاع  خمتلف  يف  املوؤ�س�ساتي 
وال�ستات  الفل�سطيني  الوطن 
بني  التفاعل  من  حالة  بخلق 
ال�سحيح  والفهم  العلمي  املنهج 
للرواية ال�سفهية ال�سادقة القائمة 
على حقائق يديل بها من عا�رصوا 
احلدث، اإل اأن ما اأجنز من كتابات 
الفل�سطيني  ال�سفهي  التاريخ  يف 
حجم  اإىل  بالن�سبة  قلياًل  زال  ما 
تكبدها  التي  واملعاناة  املاأ�ساة 
النكبة.  وبعد  اأثناء  الفل�سطينيون 
املوؤ�س�سات  يف  تق�سري  وثمة 
املعنية بالتاريخ ال�سفهي بتدوين 
ممن  ال�سفهية  الروايات  وجمع 

عا�رصوا اأحداث النكبة.
الفتقار  من  نوع  هناك  كذلك    
ر�سمية  موؤ�س�سة  اأو  حكومة،  اإىل 
املراكز،  تلك  وتتبنى  تهتم 
فقرية  املراكز  اأن  اإىل  اإ�سافة 
واملعنوية  املادية  الناحية  من 
وثمة  والتاأهيل.  الدعم  حيث  من 
لها  حا�سنة  وجود  اإىل  حاجة 
الر�سمية  واجلهات  احلكومة  من 
ودعم  بها  والرتقاء  لالهتمام 
م�ساعدتها  اأجل  من  م�ساريعها 
جمع  يف  م�سوارها  ا�ستكمال  يف 
املقابل،  ويف  ال�سفهي.  التاريخ 
يدعم  الإ�رصائيلي  الحتالل  فاإن 
ال�سفهي  التاريخ  مراكز  بكثافة 
املفرتاة  الروايات  ويوؤهل  لديه 
دولية  قانونية  روايات  تكون  لأن 
يف ظل الدعم الال حمدود مادياً 
ومعنوياً من قبل الوليات املتحدة 

الأمريكية والدول الأوروبية.

دور الذاكرة ال�صفهية يف 
الدفاع عن الأر�س

   نعم الذاكرة هي �ساحبة احلق 

والتي  الأر�ص،  ملكية  توؤكد  التي 
يف  لتزدهر  اجلذور  اإنعا�ص  تعيد 
حا�رص يكاد ين�سى الأر�ص، ويكاد 
ما  الأر�ص  هذه  على  اأن  ين�سى 
اأر�ص  والتدوين،  احلياة  ي�ستحق 
و�سارت  فل�سطني،  تُ�سّمى  »كانت 
يقول  كما  فل�سطني«،  تُ�سّمى 
الراحل حممود دروي�ص. هذه هي 
الق�سة التي تلتها اأم الكاتبة �سحر 
م�سامعها،  على  الفتياين  اآل  من 
عليها،  ُق�ست  التي  الق�سة  وهي 
وهي تزعم اأن اجلميع يعرفونها. 
مل  الذي  ال�سفهي  تاريخهم  اإنها 
يفكر اأحد منهم يف التحقق منه. 
قيمة  يقدر  اأحد  ل  الآن  ولكن 
اأو  ُوثق  اإذا  اإل  ال�سفهي  التاريخ 
ثبت مبا ل يدع جمال لل�سك، ومن 

ثم يدخل التاريخ الر�سمي.
يزال  ل  اأنه  فيه  ريب  ل  ومما   
للق�سية  ال�سفهي  التاريخ 
حماًل  الأر�سيف  يف  الفل�سطينية 
خ�سبًا  وجماًل  واجلدل،  للنقا�ص 
ل  حيث  والأبحاث،  للدرا�سات 
يزال اأغلب املوثقني اأو الأر�سيفني 
ال�سفهي  التاأريخ  اأن  يعتربون 
ا،  خا�سً والفل�سطيني  عموًما 
ن�ساًطا ل يدخل يف نطاق عملهم، 
ت�سم  ال�سفهية  املواد  ومعظم 
ب�رصية(  )ال�سمع-  املكتبة  اإىل 
املتخ�س�ص.  لالأر�سيف  ولي�ص 
ولكن الأمر ي�ستحق اإعادة النظر، 
تتطلب  قد  مهني  فالأر�سيفي 
تلك  توثيق  يف  امل�ساركة  مهمته 
لعمل  مقارب  عمل  وهو  املواد 

املوؤرخ ال�سفهي.   

ق�صية التاأريخ ال�صفهي 
لالجئني الفل�صطينيني

اأن  اأدركت  حمودة  �سحر    
لالجئني  ال�سفهي  التاأريخ  ق�سية 
الفل�سطينيني ما جاءت اإل لينطبق 
يف  املوؤرخني  حماولت  عليها 
اإيراد �رصوط كثرية لتْحويل الرواية 
ال�سفهية اإىل رواية مدّونة، طاملا 
اأن اأغلب الرتاث ال�سفهي يحمل يف 
طياته تناُق�سات كثرية مع التاريخ 
الن�ساء  حلكايات  وهنا  املدّون. 
فتنتقل  الدار�سني  يجتذب  �سحر 
�ساحباتها.  من  احلكايات  اإليهم 
حمودة  �سحر  الراوية  ف�رصعت 
لعاملنا  اإ�سهاًما  تقدمي  يف 
بال�رصديات  احلافل  احلديث 
وظلّت  بقلمها  وتناولت  الكبرية 
ليل نهار، �سعًيا وراء  اأمها  تطارد 
وال�سور  والتواريخ  التفا�سيل 
احل�سول  ا�ستطاعت  ما  وكل 
وتقدميه  ون�رصه  وت�سجيله  عليه 
الأجيال املقبلة،  كي ت�سعه طوع 
ال�سعادة  وم�ساعر  لنف�سها  وقالت 

اإ�سهامي،  والفخر تنازعها: »هذا 
و�سحبت  املا�سي  اإىل  عدت  لقد 
من اأعماق اأمي رغًما عنها حكاية 

ت�ستحق ال�رصد«.
  اجلديد اأي�ساً اأن هذا الكتاب ل 
يقّدم التاريخ ال�سفهي �رصًدا فقط، 
ا جمموعة  بل يعر�ص للقارئ اأي�سً
التي  الفوتوغرافية  ال�سور  من 
ح�سلت عليها الكاتبة من م�سادر 
التدوين  دللت  تتك�ّسف  عدة. 
املوقع  يف  ندقق  عندما  اأكرث 
هنا  واملق�سود  عنه،  يُعرّب  الذي 
الزمني.  والإطار  املكان  هو 
ق�سة  تُدّون  امل�رصية  فالكاتبة 
ا�ستقرت  التي  املقد�سية  اأمها 
وعملت  القاهرة  يف  بعد  فيما 
اأوائل  يف  اليوني�سكو  منظمة  يف 
اخلم�سينات من القرن الع�رصين.

تتبلور  الفكرة  اأن  واحلقيقة    
فقد  متاًما،  مغايرة  حلظة  يف 
يف  لفرتة  حمودة  �سحر  عملت 
فتقول  العربية،  بريوت  جامعة 
كتابة  »تعمدت  املقدمة:  يف 
األقي  كنت  حني  الكتاب  هذا 
بني  ما  بريوت  يف  حما�رصاتي 
من  عدد  كان  اإذ  و2000،   1996
الأ�سل،  فل�سطينيي  تالميذي 
معرفة  على  يكونوا  مل  اأنهم  اإل 
الأ�سل  يف  ينت�سبون  التي  بالقرى 
اإليها اأو اأي �سيء عن البالد التي 
واأجدادهم  اآباوؤهم  اإليها  انت�سب 
الذين اأُجربوا على تركها، مل يكن 
واإمنا  فل�سطيني،  ما�ٍص  لديهم 

حا�رص لبناين فقط« 
الطالب  هوؤلء  عك�ص  وعلى 
يف  بتفا�سيلها  فل�سطني  تعي�ص 
هذا  اأّدى  وهنا  الكاتبة،  وجدان 
اإىل  املت�سابك  النف�سي  التوا�سل 
اإجناز فكري، »ذلك اأّن احلكايات 
ال�سغرية يف حياتنا هي التي ت�سنع 
والتاريخ  للبلد  الأكرب  املوزاييك 

و�رصوح املا�سي الكبري«.

ال�صردية التاريخية عرب 
ذاكرة الأم

امل�ستمرة  احلركة  يف  يكون  قد 
بني  ال�رصدية  هذه  لرحتال 
ال�سمت  يتحّول  خمتلفة  ثقافات 
وتذّكر،  تعبري  فعل  اإىل  والن�سيان 
�سوت  مع  �سوتها  الراوية  فت�سع 
الأم ومتّيزه ببنط ثقيل، فتتوا�سل 
عرب  املختلفة  بروؤاها  الأجيال 
يظهر  وما  الأمومي.  ال�سوت 
م�سو�ًسا يف تاريخ الأم تُنّقب عنه 
دون  من  التفا�سيل  وتنقح  البنة 

اأن تتعدى على م�ساحة الذاكرة.

ن�سمع  ال�رصدية  يف  التوغل  ومع 
تخربنا  وهي  الراوية  �سوت 

من  كل  مع  الإن�ساين  بتوا�سلها 
تبقى من عائلة الفتياين، فتقابلهم 
تارة يف القاهرة وتارة يف عمان. 
وترحتل  الأ�سوات،  تتداخل  هنا 
واملكان  الزمان  عرب  احلكاية 
حتى تقوم �سحر حمودة بتدوينها 

يف »كان ياما كان يف القد�ص«.
وي�ستمر  التوا�سل  يتعمق  ولكي 
الثقافات  بني  الكتاب  ترحال 
الفتياين  هند  تقوم  والذاكرة 
احلكاية-  و�ساحبة  الكاتبة  -اأم 
العربية،  اإىل  الكتاب  برتجمة 
الأم  وكاأن  الأدوار  تتبدل  وهكذا 
هي التي تقتفي اآثار ابنة اأم�سكت 
»كان  وكتبت  الذاكرة  من  بجزء 
ياما كان يف القد�ص«. ت�سري خلف 
منوذج �سابق لكتاب )ر�سم القد�ص( 
جمع بني الن�ّص والر�سومات، كاأّن 
بالواحد منهما على  يوؤّكد  الفّنان 
باب  عن  احلديث  فعند  الآخر. 
حاله  لنا  يبنّي  مثاًل،  العامود، 
متاًما من الداخل واخلارج، وكيف 
تطّور �سيًئا ف�سيًئا. وهو مل يكتِف 
واحدة،  ب�سورة  ذلك  لإي�سال 
الر�سومات  توظيف  من  اأكرث  بل 
حّتى يح�سل املتلّقي على �سورة 
املعلم  هذا  عن  ووافية  متكاملة 
من معامل املدينة وتاريخه، وهو 

ما ين�سحب على معامل اأخرى.
  ومن بني ر�سومات كتاب »كان يا 
مكان: القد�ص قبل مئة عام« جاء 
يف الكتاب: »للقد�ص �سحر يقع كّل 
فيبقى  تاأثريه،  حتت  يزورها  من 
باإحدى  مرتبًطا  زائريها  وجدان 
اأركانها التي تعود اإىل  زواياها اأو 
اأزمنة غابرة، ومل يبَق من من�سئيها 
على  يدلّل  املعمارّي،  فّنهم  اإّل 
اأّنهم كانوا هنا؛ فالقد�ص ل يعّمر 
فيها اأحد، بل ي�سعى اجلميع اإليها 
رحيلهم  بعد  حّية  �سريتهم  لتبقى 

من خاللها«.
الفّنان  قّرر  املنطلق،  هذا  ومن 
اأن  القوا�سمي )57 عاًما(،  �سهاب 
يكون له ن�سيب من ذاكرة القد�ص، 
فّنّية جميلة يف  ب�سمة  واأن يرتك 
كتاًبا  للمدينة  فاأعّد  �سجاّلتها، 
ال�سايف،  احلقيقّي  ي�سّور جمالها 
اأحدثه  زيف  اأّي  عن  البعيد 

الحتالل الإ�رصائيلّي فيها.
حمودة  �سحر  حاولت  وقد     
وقفت  التي  العوائق  تتجنب  اأن 
جمع  اأمام  عرثة  حجر  ذلك  قبل 
للتاأريخ  ال�سفهية  الروايات 
اجلهل  منها  النكبة،  لأحداث 
اخلربات  وجمع  التوثيق  باأهمية 
موقف  تغيري  يف  وا�ستخدامها 
بالإ�سافة  للفل�سطينيني،  �سيا�سي 
ك�سعف  اأخرى  عوائق  اإىل 
للمهتمني  املادية  الإمكانيات 
الأولويات  و�سوح  عدم  نتيجة 

عدم  مع  ال�سعب.  بهذا  اخلا�سة 
ال�سفهية  الرواية  جمع  اإيالء 
ق�سوى  اأهمية  النكبة  لأحداث 
كل  الأولويات،  �سلم  يف  وو�سعها 
حجم  ت�ساوؤل  يف  �سببًا  كان  ذلك 
اجلهد املبذول مقارنة مع ما هو 

مطلوب.
 وقد األقت الكاتبة هنا حجراً يف 
اأن عملية  اأدركت  ماء راكد، حني 
تدوين الرواية ال�سفهية يف �رصاع 
املا�سية  فال�سنوات  الوقت،  مع 
فيها  الكثريون  يهتم  مل  التي 
كثرًيا  ال�سفهي، خ�رصت  بالتدوين 
املعمرين  اآجال  لنق�ساء  نظًرا 
وبات من  النكبة،  الذين عا�رصوا 
يف  كانوا  اأ�سخا�ص  وجود  النادر 
على  عاماً   12 بعمر  النكبة  زمن 
تفا�سيلها.  الآن  لريووا  الأقل 
ال�سفهية  للرواية  الإنقاذ  ف�سبيل 
عليه  وبناء  جداً،  متاأخراً  بات 
والهتمام  العمل  �رصورة  يجب 
ال�سفوية  الرواية  بتدوين 
املعا�رصة  والق�سايا  لالأحداث 
يعمد  والتي  بنا  تلحق  التي 
وروايتها  تزويرها  اإىل  الحتالل 

من وجهة نظره.

 اأهمية تدوين التاريخ 
ال�صفهي للق�صية 

الفل�صطينية

التاريخ  اأهمية  هنا جتب معرفة 
يحدد  مكمل  كم�سدر  ال�سفهي 
وثقتها  التي  الوقائع  ي�سحح  اأو 
ظل  يف  التقليدية،  امل�سادر 
لأ�سباب  الوثائق  توافر  عدم 
القانونية لالطالع  تتعلق باملدة 
اأو لأنها فقدت، وي�ستدعى ذلك 
ال�سهادات  العتماد على  اأحياًنا 
لعتبارات  ال�سفهية  والروايات 
الأ�سا�سي  امل�سدر  �ستكون  اأنها 
وثائق  ل  التاريخي.  للتوثيق 
كان  لقد  تاريخ...  ل  يعني 
يف  التقليدي  ال�سعار  هو  ذلك 
يف  الوثائقية  غري  املواد  تناول 
الع�رص  ولكن  التاريخي،  البحث 
احلديث بكل ما ا�ستجد فيه من 
تكنولوجيا املعلومات منذ بداية 
ال�سوتي  الت�سجيل  اأجهزة  ظهور 
و�سولً  الفيديو  ت�سوير  واأجهزة 
اإىل الربيد اللكرتوين والإنرتنت 

فر�ص تغيري ذلك ال�سعار.
ال�سفهي  التاريخ  اأن  يقيًنا     

على  يقع  الفل�سطينية  للق�سية 
لدميقراطية  الأمامية  اخلطوط 
الطالع على الأر�سيف لالأجيال 
على  نكون  اأن  وينبغي  املقبلة، 
ملثل  التاريخية  بالقيمة  وعى 
وبالتايل  الوثائق  من  النوع  هذا 
وحفظها  اإنتاجها  بقيمة  الوعي 
واإتاحتها، ولبد يف املقابل من 
�سهادات  وحفظ  اإنتاج  جتنب 
اإىل  هنا  الحتياج  حيث  تافهة 
من  متكنه  ب�سرية  ذي  اأر�سيفي 
تبني امل�سدر ال�سفهي ذي القيمة 

التاريخية الأ�سيلة.
وزّعت  هذه،  روايتنا  يف     
اإىل  الأم  ذاكرة  ح�سيلة  حمودة 
مقد�سي:  »بيت  اأق�سام:  خم�سة 
العائلة«،  »حياة  الفتياين«،  دار 
»مقا�سمة القد�ص مع الإجنليز«، 
ال�ستات«،  يف  »احلياة  »النكبة«، 
بالإ�سافة اإىل مقدمة ت�رصح فيها 
ا  اأي�سً والالفت  البحث.  رحلة 
الكتاب.  ت�سّدر  الذي  ال�سكر 
حمودة  �سحر  وجهت  لقد 
تنتمي  حمّددة  لأ�سماء  ال�سكر 
وفروعها،  الفتياين  عائلة  اإىل 
ل  التدوين  اأّن  يعني  ما  وهو 
بل  الأم،  ذاكرة  عن  فقط  يُعرّب 
باأجيالها  لذاكرة عائلة  هو وعاء 
الكتاب  اأّن  احلقيقة  املتعاقبة. 
الفل�سطينية  للقد�ص  ر�سًدا  يُعد 
لذاكرتها،  وتدويًنا  اخلال�سة 
وعائالتها،  وتقاليدها  بعاداتها 
وهو ما ظهر يف تدوين الرتكيبة 
على  الإبقاء  مع  الجتماعية 
واملقاومة،  ال�سيا�سي  الإطار 

و�سوًل اإىل ال�ستات.   
الكاتبة  قامت  الروؤية  بهذه 
حيث  اأمها،  �رصدية  بتدوين 
فمنحتها  ذاكرتها،  من  انتزعتها 
وجوًدا  املا�سي  ومنحت  �سوًتا 
التدوينة حُمكمة  مادًيا. فجاءت 
فاأ�سفت  اأفكارها،  يف  ُمرتبة 
التذكر،  فعل  على  فنًيا  نظاًما 
�سحر  من  متوقعة  نتيجة  وهي 
حمودة التي ت�سغل من�سب اأ�ستاذ 
يف ق�سم اللغة الجنليزية واآدابها 
فجاء  الإ�سكندرية.  جامعة  يف 
التدوين،  ليوؤطر  بحثياً  عملها 
يف  تعمقها  ا  اأي�سً و�ساعدها 
والرومانية  اليونانية  الثقافة 
القدمية التي تدفع القارئ دائًما 
اأ�سل  عن  والتنقيب  البحث  يف 

الأ�سطورة واأ�سكال ارحتالها.

للباحثة �صحر حمودة
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حكيم مالك  

اإعالء ال�سوت الن�سوي 
ونزع غاللت 
التهمي�ش عنه

اعتربت   ال�سياق  ذات  ويف 
ناجام هذا احلدث  الثقايف 
والأدبي  الوطني  هام جدا 
لكونه معرب ب�سيغة  الأنثى 
واملتوج بتاء التاأنيث ويرمي 
الن�سوي   ال�سوت  اإعالء   اإىل 
التهمي�ش  غاللت  ونزع 
عنه ، كا�سفة اأن  فكرة هذه 
اجلائزة الأدبية  ياأتي نتيجة 
الأيام الأدبية  التي نظمتها  
من  والثاين  الفاحت  يف 
املكتبة  يف    2018 �سبتمرب 
باجلزائر  احلامة  الوطنية 
عرفت  والتي  العا�سمة 
ح�سور للكاتبات والنا�رشات 
والعامالت يف جمال �سناعة 
وتبادلن  وتناق�سن  الكتاب 
روؤاهن  وطرحن  التجارب  

يف املجال الأدبي.

تكري�ش لإبداعات 
املوؤلفات يف اللغات 

الثالث  

  

اأن  ناجام  دليلة  واأ�سافت 
ل�سنة  م�ساكرة  ميينة  جائزة 
لإبداعات  تكر�ش    2018
الثالث   اللغات  يف  موؤلفات 
 ، الأمازيغية   ، العربية 
اأن  اإىل  اإ�سافة  الفرن�سية  
فيه   التحكيم  جلنة  اأع�ساء 
يف  بارزة  اأ�سماء  من  موؤلفة 
والأكادميية   الأدبية  ال�ساحة 
لهذا  الكربى  امليزة  اأن  اإل 
املنظمة   ح�سب  احلدث 
م�ساركة   اأن  يف   تتمثل 

على  تقت�رش   ل  الكاتبات  
الرتاب  يف  يقطنن   من 
الوطني ، بل طالت اأخريات  
يع�سن  يف مناطق اأخرى من 

العامل .
كاي�سة  طلباوي  جميلة 
�ساحلي  بن  وهادية  خليفي 
مبدعات متوجات باجلائزة

الروائية  ح�سدت   ولقد   
اجلزائرية  والإعالمية 
ابنة  طلباوي  جميلة   «
ميينة  »جائزة  ب�سار  مدينة 

الأوىل   طبعتها  يف  م�ساكرة 
اللغة  فرع   الن�سوية  للرواية 
عن   2018 ل�سنة  العربية 
ال�سباين«  »قلب  روايتها 
اليوم  »الوطن  عن  ال�سادرة 
الروائية  وا�ستطاعت      ،«
خليفي    كاي�سة  الراحلة 
بروايتها  م�ساركتها  بعد 
بهذه   الفوز    »Ihlfan«
اللغة  فرع  يف  اجلائزة  
�سنف  ويف    ، الأمازيغية 
افتكت  الفرن�سية   اللغة 
�ساحلي    بن  هادية  الروائية 

  «  Orages  « بروايتها 
من�سورات  عن  ال�سادرة 
ميينة  جائزة  فانون  فرانز 

م�ساكرة .

قيمة م�سافة لالأدب 
اجلزائري

اجلائزة  هذه  �سهدت  ولقد 
طرف  من  وا�سعا  اإقبال 
الروائيات اجلزائريات  التي 
رحبت بهذه  اجلائزة الأدبية 
لإحدى  العتبار  ترد  التي 
اجلزائريات   الأديبات 
والناجحات  املبدعات 
والثقافة  الأدب  م�سار  يف 
التي  اأعمالهن  بف�سل 
الأدب  �سماء  يف  بها  حلقنا 
واملغاربي  اجلزائري 
فبعد  والعاملي  والعربي 
املوجودة  الأدبية  اجلوائز 
كجائزة  اجلزائر  يف 
ماكيبا  ومرمي  جبار  اآ�سيا 
ميينة  جائزة  اإليها  ت�ساف 
الن�سوية  للرواية  م�ساكرة 
لالأديبات  فر�سة  لتعطي 
امل�ساركة  يف  اجلزائريات 
لكونها  بها  والتتويج  بها 
لل�ساحة  م�سافة  قيمة  تعد 

الأدبية  ككل .

جائزة ميينة م�ساكرة للرواية الن�سوية �ست�ستمر 
م�ستقبال بعد ما ك�سبت الرهان 

اأكدت منظمة جائزة ميينة م�ساكرة للرواية الن�سوية دليلة ناجام   �ساحبة دار الن�سر داملان اأن هذه 
التظاهرة الهامة �ست�ستمر يف طبعة ثانية  وتليها طبعات اأخرى  مبدية طموحها  بهذه اجلائزة  التي اأخذت 
طابعا ر�سميا هو اأن ل تبقى حدثا برا عابرا ل يتكرر ، م�سرية ذات املتحدثة اأن هذه اجلائزة ا�ستطاعت اأن 

حتيي ذكرى اأدبية  للراحلة ميينة م�ساكرة بف�سل الثقة  وزير الثقافة عز الدين ميهوبي التي منحها لها 
هذا الأخري وهذا من اأجل رفع راية الثقافة اجلزائرية.

منظمة اجلائزة دليلة ناجام  تك�سف:

جتديد  اأبوظبي  يف  اأم�ش  اأعلن 
الثانية  للدورة  المارات  رئا�سة 
لالأدباء  العام  التوايل لالحتاد  على 
ملدة  بالإجماع  العرب  والكتاب 
اأربع �سنوات مقبلة بانتخاب �سعادة 
جاء  عامو.  اأمينا  ال�سايغ  حبيب 
الأمانة  انتخاب  جل�سة  ذلك خالل 
النوعية  الن�ساط  ومكاتب  العامة 
والكتاب  لالأدباء  العام  لالحتاد 
العرب وذلك على هام�ش املوؤمتر 
لالحتاد  والع�رشين  ال�سابع  العام 
العام لالأدباء والكتاب العرب الذي 
يف  اأبوظبي  العا�سمة  ت�ست�سيفه 

فندق روتانا – ال�سعديات.
العام  الأمني  ال�سايغ  حبيب  وقال 
والكتاب  لالأدباء  العام  لالحتاد 
احتاد  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  العرب 
هذه  اأن  الإمارات  واأدباء  كتاب 
املرحلة املقبلة هي مرحلة متكني 
و�سيكون  العرب  الكتاب  �سباب 
�سباب  متكني  اأولوياتي  �سلم  على 
احلقيقة  ال�رشاكة  وحتقيق  الكتاب 

يف العمل.
النظام  تعديل  مت  اأنه  واأ�ساف 
اأربع  اإىل  العام  الأمني  انتخاب 
للتجديد مرة واحدة  �سنوات قابله 
وهذا النظام ن�سميه تعديال جمازا 
اإىل  يهدف  كليا  جديد  نظام  لكنه 
بني  احلقيقة  ال�رشاكة  حتقيق 

لأنهم  العمل  يف  الحتادات  روؤ�ساء 
العام  لالأمني  م�ساعدون  جميعا 
ل�سوؤون املكتب النوعي مثال يوجد 
ورئي�ش  ترجمة  مكتب  تون�ش  يف 
م�ساعد  هو  تون�ش  كتاب  احتاد 

الأمني العام ل�سوؤون الرتجمة.
وقال �سالح الدين احلمادي رئي�ش 
ورئي�ش  التون�سيني  الكتاب  احتاد 
“�رشفنا  املغاربة  الكتاب  احتاد 
الكتاب  احتادات  روؤ�ساء  الخوة 
املوؤمتر  يف  امل�ساركون  العربية 
�ستتوزع  والذي  الجتماع  برئا�سة 
كانت  اإذ  جل�سات   3 على  اأعماله 
وقع  حيث  الأوىل  اجلل�سة  ام�ش 
النظام  واعتماد  ت�سديق  فيها 
الأ�سا�سي اجلديد الذي وقع تعديله 
انعقد  �سابق  ا�ستثنائي  موؤمتر  يف 
ثم  املا�سي  اأكتوبر  القاهرة يف  يف 
مت انتخاب الأمني العام ومت جتديد 
ال�سايغ  حبيب  �سعادة  يف  الثقة 
لالأدباء  العام  لالحتاد  عام  كاأمني 
نواب   3 وانتخب  العرب  والكتاب 
ن�سال  الدكتور  وهم  العام  لالأمني 
العرب  كتاب  احتاد  رئي�ش  �سالح 
رئي�ش  �سقرة  ويو�سف  �سوريا  يف 
و�سعيد  اجلزائريني   الكتاب  احتاد 
الكتاب  جمعية  رئي�ش  ال�سقالوي 
مكان  حتديد  مت  كما  العمانيني.. 
الثامن  املوؤمتر  انعقاد  وتاريخ 

لالأدباء  العام  لالحتاد  والع�رشين 
والكتاب العرب والذي �سينعقد بعد 
4 �سنوات بتون�ش يف  جانفي 2023 
ثم و�سع جدول لجتماعات جمل�ش 
 6 كل  مرة  ينعقد  الذي  الحتاد 
القادم  والجتماع  بلد  يف  اأ�سهر 
�سيكون يف منت�سف 2019 بالقاهرة 
 2019 دي�سمرب  �سهر  يف  والجتماع 
يف البحرين ويف منت�سف 2020 يف 
يف  ثم  اأبوظبي  واحتياطي  بريوت 
دي�سمرب 2020 يف نواك�سوط ثم يف 
جوان  2021 يف الأردن ويف دي�سمرب 
2021 يف �سوريا ويف منت�سف 2022 
الثامن  العام  واملوؤمتر  بغداد  يف 
واحتياطي  تون�ش  يف  والع�رشون 

اجلزائر”.
واأ�ساف اأن اجلل�سة الأوىل انعقدت 
واملحبة  التاآلف  من  جو  يف 
والآراء  املواقف  يف  والن�سجام 
والنواب  العام  الأمني  انتخاب  ومت 
وبتوفر  احلا�رشين  باإجماع 
كل  بح�سور  القانوين  الن�ساب 
واملن�سوية  الع�سوة  الحتادات 
لالأدباء  العام  الحتاد  لواء  حتت 
با�سم  معربا  العرب    والكتاب 
الوفود امل�ساركة عن ال�سكر لدولة 
المارات على ا�ست�سافتها للموؤمتر 
وعلى  ال�سابق  واملوؤمتر  احلايل 
للمكاتب  العديدة  الجتماعات 

من  تقدمه  ما  وعلى  الدائمة 
وملكاتبه  الحتاد  لأن�سطة  رعاية 
املخت�سة ملفتا  اإىل اأنه مت تعديل 
لي�سبح  الدائم  املكتب  ت�سمية  يف 
“جمل�ش الحتاد” والدورة كانت 3 

�سنوات اأ�سبحت 4 �سنوات.
واأ�سار اإىل اأن الأمني العام لالحتاد 
العام كان له نائبان والآن اأ�سبح له 3 
نواب بدون ترتبية وكل نائب ينتمي 
العربي  اخلليج  من  كبري  اإقليم  اإىل 
ومن املغرب العربي ومن امل�رشق 
العربي حيث مت انتخابهم بناء على 
احلا�رشين  واختيارات  تر�سحات 

لهم.
عبدالهادي  عالء  الدكتور  وقال 
م�رش  واأدباء  كتاب  احتاد  رئي�ش 
تويل حبيب  منذ  انه  اللجنة  رئي�ش 
لحتاد  العامة  الأمانة  ال�سايغ 
الكتاب العرب كان يرى اأن الحتاد 
يف دورته اجلديدة يحتاج اإىل نظام 
اأ�سا�ش وقد اأيده يف ذلك جمموعة 
من الحتادات العربية و�سكل جلنة 
لحتاد  الأ�سا�ش  النظام  لتعديل 
يقابل  نحو  على  العرب  كتاب 
املوجودة  التحديات  من  جمموعة 
على  العربي  التن�سيق  منها  الآن 
ومقاومة  الثقايف  امل�ستوى 
التطرف  وفكر  الإرهابي  الفكر 
ال�سمري  ثوابت  على  واملحافظة 

على  التطبيع  �سد  الوطني  الثقايف 
الثقافة  موقف  اأو  املثال  �سبيل 

العربية من التطبيع وخالفه.
 .. روؤيتان  هناك  كانت  واأ�ساف 
جمموعة  بتعديل  ترتبط  الأوىل 
اأن  الثانية  الروؤية  بينما  املواد  من 
يو�سع نظام اأ�سا�ش من البداية على 
النظام  نحو جديد وقد و�سع هذا 
على نحو جديد خمتلف عن النظام 
من  جمموعة  ويواجه  القدمي 
التحديات التي اأ�رشت اإليها ف�سال 
اأنه يتوائم مع التجديدات املوجودة 
وفكر اجلمعيات  النقابي  الفكر  يف 

الثقافية املعا�رش واحلديث.
مت  التي  الأمور  اأهم  من  واأ�ساف 
هي  اجلديد  النظام  يف  بها  القيام 
اعطاء قوة يف الحتاد العام ليجتاز 
مرحلة البيانات والأوراق اإىل �سيء 
الثقايف  الواقع  يف  وحقيقي  فاعل 
م�ساعدين  بو�سع  وذلك  العربي 
املكاتب  من  بدل  الحتاد  لرئي�ش 
قطري  احتاد  كل  ي�سبح  وبالتايل 
م�سوؤول عن �ساأن من �سوؤون اأعمال 
اأدب  وك�سوؤون  كالرتجمة  الحتاد 

الطفل واملراأة واحلريات.
التي  املهمة  النقاط  من  اأنه  وقال 
مت التطرق اإليها يف النظام اجلديد 
اأكرث  التطبيع حيث وجدت يف  هي 
املحاذير  من  جمموعة  مادة  من 

على  �سواء  املطبع  باأن  املرتبطة 
م�ستوى  على  اأو  �سخ�سيته  م�ستوى 
ويعزل  ع�سويته  جتمد  احتاده 
بالتطبيع  يقوم  الذي  الحتاد  من 
الثقافة  ثوابت  من  واحدة  وهذه 
الآن  العربي  الثقايف  وال�سمري 
..اأي�سا مو�سوع الرتجمة والرتجمة 

العك�سية واملكاتب.
التعديالت  فل�سفة  اأن  اإىل  ولفت 
اجلديد  النظام  اأو  قامت  التي 
يقوم على فتح نوافذ بني احتادات 
من  مزيد  اإىل  العربية  الكتاب 
التعاون والتفعيل الثقايف امل�سرتك 
الن�رش امل�سرتك الرتجمة العك�سية 
الأخرى  اللغات  اإىل  العربية  من 
اأن يجاوز الحتاد  اأجل  وهكذا من 
بيانات  ا�سدار  من  ال�سابق  دوره 
الفعل  ردة  اأي من  والإدانة  ال�سغب 
يتاأتى  ل  وهذا  الفعل  املبادرة  اإىل 
اإل عرب نظام اأ�سا�ش يتيح ذلك على 
املعوقات  ومن  العملي  امل�ستوى 
الحتادات  تقابل  كانت  التي 
النظام  اأن  ال�سابقة  الفرتات  اأو 
الهيئة  يف  عوار  به  كان  الأ�سا�سي 
الحتادات  ترتيب  اأو  �سكل  يف 
م�ستوى  وعلى  الأداء  م�ستوى  على 
حلت  وقد  وخالفه  املكاتب 
النظام  يف  امل�سكالت  هذه  معظم 

اجلديد.

  مت اختيار رئي�ش احتاد كتاب اجلزائريني ،يو�سف �سقرة نائبا له 

انتخاب حبيب ال�سايغ اأمينا عاما لالحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب

الطويل  الروائي  الفيلم  يناف�ش 
للمخرجة  الزمان«  اآخر  »اإىل 
على  �سويخ  يا�سمني  اجلزائرية 
الذهبي«  ينينغا  »ح�سان  جائزة 
بالدورة ال26 ملهرجان واغادوغو 
والتلفزيون  لل�سينما  الإفريقي 
والتي  ببوركينافا�سو  )في�سباكو( 
تعقد فعالياتها من 23 فيفري اإىل 
2 مار�ش املقبل وفقا للمنظمني.

 19 مع  �سويخ  فيلم  و�سيتناف�ش 
بينها  اآخر  بلدا   16 من  فيلما 
كاهوي  وانوري  للكيني  »رفيكي« 
يو�سف  خالد  للم�رشي  و«كارما« 
حممود  للتون�سي  و«فتوى« 
للغاين  و«كيتيكي«  حممود  بن 
و«هاكيليتان«  �سيدوفيا  بيرت 

للبوركينابي اإ�سياكا كوناتي.
الزمان«  اآخر  »اإىل  ويتطرق 
روائي  عمل  اأول  -وهو   )2017(
دقيقة-   94 ومدته  ل�سويخ  طويل 
قبور  حفار  »علي«  ق�سة  اإىل 
عاطفية  عالقة  جتمعه  �سبعيني 
مع »جوهر« املراأة ال�ستينية التي 

تعد لقربها قبل وفاتها.
من  العديد  الفيلم  هذا  وحاز 
جائزة  بينها   2018 يف  اجلوائز 
فيلم  لأح�سن  الذهبي«  »العناب 
عنابة  مبهرجان  طويل  روائي 
الثالث للفيلم املتو�سطي وجائزة 

»اخلنجر الذهبي« اجلائزة الكربى 
العا�رش  الدويل  الفيلم  ملهرجان 
مب�سقط ب�سلطنة عمان بالإ�سافة 
الذهبي«  »الوهر  جائزة  اإىل 
اجلائزة الكربى ملهرجان وهران 

للفيلم العربي.
والتوزيع  للن�رش  ثقافة  دار  عن 
للعلوم  العربية  والدار  باأبوظبي، 
الدورة  وحتتفي  ببريوت  نا�رشون 
الـ26  لفي�سباكو بخم�سينية تاأ�سي�ش 
حتت   )2019  -1969( املهرجان 
ال�سينما  وم�ستقبل  »ذاكرة  �سعار 
الإفريقية« كما ت�ست�سيف رواندا 

�سيف �رشف.
للمهرجان  الـ25  الدورة  وكانت    
ال�سينغايل  الفيلم  فوز  قد عرفت 
بجائزة  غومي  لآلن  »فيلي�سيتي« 
لأف�سل  الذهبي«  ينينغا  »ح�سان 
عرفت  كما  طويل  روائي  فيلم 
تتويج العمالن اجلزائريان »البئر« 
و«القبالت  بو�سو�سي  للطفي 
بن  للعربي  ملورورا«  اجليدة 

�سيحة.
ويرمي مهرجان »في�سباكو« -الذي 
ينظم كل عامني- اإىل امل�ساهمة 
من  الإفريقية  ال�سينما  ترقية  يف 
خالل رفع التبادلت بني حمرتيف 

ال�سينما وال�سمعي والب�رشي
 ق.ث

من 23 فيفري اإىل 2 مار�ش املقبل

�سويخ  الزمان" ليا�سمني  اآخر  "اإىل 
يف مناف�سة في�سباكو 2019

 وكالة اأنباء ال�سعر 



ملاذا ال ي�صاب البع�ض بنزالت الربد وكيف ن�صبح مثلهم؟
يعاين الكثريون خالل ف�شل ال�شتاء 
احللق  والتهاب  الربد  اأعرا�ض  من 
وان�شداد الأنف، بينما يعي�ض بع�ض 
النا�ض املحظوظني يف راحة تامة 
هو  فما  املعاناة،  هذه  من  خالية 

�رسهم؟
درا�شة  وجدت  ال�شدد،  وبهذا 
اأجرتها جامعة  ا�شتمرت 24 عاما 
هارفارد، ونُ�رست نتائجها الأ�شبوع 
)يف  يعانون  التوائم  اأن  املا�شي، 
متماثلة،  اأمرا�ض  من  الغالب( 
النووي  احلم�ض  اأن  اإىل  ي�شري  ما 
)DNA( يقود 40% من الأمرا�ض، 
اجلهاز  اأمرا�ض  خبري  وقال 
التنف�شي، الربوفي�شور رون اكلي�ض، 
 ،Cardiff يعمل يف جامعة  الذي 
ال�شبب  الوراثة هي  باأن  اإنه مقتنع 
بفريو�ض  النا�ض  بع�ض  اإ�شابة  يف 
»نولد  مو�شحا:  واأ�شاف  الربد 
بجهاز مناعة فريد، مثل الب�شمة. 
الربد  يعانون من نزلت  اإن من ل 
بالفريو�ض،  م�شابني  يكونون  رمبا 
ولكن نظامهم املناعي يقتله حتى 
الأعرا�ض«وت�شتهدف  تظهر  ل 
بطانة  ال�شائعة  الربد  فريو�شات 
الأنف واحلنجرة يف املقام الأول، 

وكذلك اجليوب الأنفية.
ماكيو�شي،  جينا  الدكتورة،  وتقول 
من جامعة �شا�شيك�ض: »هناك اأكرث 
من 160 نوعا خمتلفا من اإ�شابات 
جديدة  اأنواع  وجود  مع  الربد، 
لذلك  الوقت،  مدار  على  تظهر 

ي�شاب  اأن  متاما  املنطقي  من 
نزلت  باإحدى  العادي  ال�شخ�ض 
وعندما  الواحدة.  ال�شنة  يف  الربد 
الهواء،  جمرى  الفريو�ض  يدخل 
الدقيق  التنف�شي  اجلهاز  فاإن 
اإىل  يوؤدي  ما  للهجوم،  يتعر�ض 
وال�شعال  والعط�ض  الأنف  ان�شداد 

والتهاب احللق«.
وتوافق الدكتورة ماكيو�شي على اأن 
جينية،  لأ�شباب  اأ�شخا�شا،  هناك 
الربد  نزلت  قادرين على مقاومة 
ولكن  غريهم.  من  اأف�شل  ب�شورة 
حلماية  �شيء  فعل  بو�شعنا  هل 
ويجب  نعم،  هو  اجلواب  اأنف�شنا؟ 
اأن يكون الهدف الأول هو احل�شول 

على ق�شط كاف من الراحة.
وا�شتطردت جينا مو�شحة: »يعتمد 
نظامنا املناعي على النوم لإنتاج 
املناعية  اخلاليا  من  قوي  عدد 
القدمية  من  والتخل�ض  ال�شليمة، 
كما  فعالة«.  غري  تكون  قد  التي 
واأولئك  املدخنني  اأن  من  حتذر 
بانتظام،  الكحول  ي�رسبون  الذين 
يعملون على زيادة عوامل اخلطر.

وقال الربوفي�شور، دانيال ديفي�ض، 
 The Beautiful« موؤلف 
املناعة  علم  واأ�شتاذ   »Cure
بجامعة مان�ش�شرت، اإن »القلق يوؤثر 
املدى  على  املناعة،  جهاز  على 
على  قدرته  ي�شعف  ما  الطويل، 

حماربة فريو�ض الربد«.  
جيف  العام،  الطبيب  ويعتقد 
األف  الذي لديه حويل 17  فو�شرت، 
 Leamington« مري�ض يف قائمة
عر�شة  الأكرث  الأفراد  اأن   ،»Spa
يعانون  الربد،  بنزلت  لالإ�شابة 
واأن  التغذية،  نق�ض  من  عادة 
يحاول  التي  الغذائية  الأنظمة 
كجزء  عليها  احلفاظ  منا  العديد 
ل  جديدة،  �شنوية  قرارات  من 
ت�شاعد وتوجد اأي�شا اأدلة على اأن 
الإ�شابة  خطر  من  تزيد  البدانة 
من  وتقلل  الفريو�شية،  بالأمرا�ض 

ال�شتجابة املناعية.
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    5 خطوات �صحية 

ملحاربة انتفاخ املعدة!

يواجه كثريون �شعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم 
اتباع نظام غذائي �شحي اأو املحافظة على اللياقة اجل�شدية 

وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

من  متاأخر  وقت  يف  الطعام  تناول  جتنب   1-
امل�ساء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية التغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�شتعد اجلهاز اله�شمي ليعمل ب�شكل اأف�شل 

خالل النهار، حيث تتباطاأ الوظائف اله�شمية يف الليل. وقد 
تطورنا لتناول الطعام يف �شوء النهار«. لذا يجب المتناع عن 

تناول الطعام قبل �شاعتني من النوم.

ال�سكر من  اأقل  كميات  تناول   2-

وتو�شح جانيت بالقول: »لي�ض من املعروف بال�شبط ملاذا 
يوؤدي ال�شكر اإىل اإحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري 

املفيدة، وكذلك النتفاخ، ولكن الأمر ي�شتحق العالج«وحتذر 
اخلبرية من اأن »املحليات ال�شناعية، مثل تلك املوجودة يف 
م�رسوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها ت�شبب عدم توازن 

البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من املفيد جتنبها اإذا 
كنا نرغب بالتخل�ض من النتفاخ«.

12 �ساعة الطعام ملدة ل تقل عن  ال�سيام عن   3-

تقول جانيت اإن »وجود فرتة �شيام متتد من 12 اإىل 14 �شاعة 
بني الع�شاء والفطور، ميكن اأن حتفز فقدان الوزن ومنو 

البكترييا املفيدة يف الأمعاء، والتي ميكن اأن حت�شن عملية 
الأي�ض وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  للأطعمة  اللجوء   4-

حتوي الأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�شبة 
للمعدة، لذا يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي.

والفواكه اخل�سار  تناول   5-

اأو�شحت جانيت اأنه عندما يعاين النا�ض من انتفاخ مزمن، 
ي�شابون بالتوتر ويبتعدون عن الأطعمة الغنية بالألياف. لذا 

تن�شح باأهمية اخل�شار املختلفة والفواكه بالن�شبة ل�شحة 
القناة اله�شمية على املدى الطويل.

خطر حقيقي يرتب�ض مبن ي�صعرون مبرارة القهوة!
اأكد علماء من جامعة ولية بن�شلفانيا 
الربوكلي  مبرارة  ي�شعر  الذي  اأن 
اأكرث  الداكنة،  وال�شوكولتة  والقهوة 
عر�شة لالإ�شابة بال�رسطان مقارنة 
مبن ل ي�شعر بها وحتتوي هذه املواد 
تيوكارباميد  فينيل  مركب  على 
 »phenylthiocarbamide «
الذي مينحها املذاق املر، ويختلف 
الإح�شا�ض  على  قدرتهم  يف  النا�ض 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�شعور 
بطعم هذا املركب قد تنتقل وراثيا 
�شنة   20 مدى  على  الباحثون  وتابع 
بريطانية   5500 لـ  ال�شحية  احلالة 
وا�شتنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن 
العلماء اأن الن�شاء اللواتي ل ي�شعرن 

نادرا ما  نهائيا بطعم هذا املركب 
ي�شنب بال�رسطان، والعك�ض �شحيح، 
باملرارة  �شعرن  من  اإ�شابة  فخطر 
اأما   ،%58 بن�شبة  ارتفع  بال�رسطان 
فكن  خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي 
 %40 بن�شبة  للمر�ض  عر�شة  اأكرث 
بها  ي�شعرون  ل  بالذين  مقارنة 

نهائيا.
الذين  النا�ض  اأن  العلماء  ويفرت�ض 
ي�شعرون بطعم املرارة، ل يتناولون 
الداكنة  وال�شوكولتة  الربوكلي 
م�شادة  مواد  على  املحتوية 
م�شادة  اأخرى  ومواد  لالأك�شدة 
عر�شة  اأكرث  هم  لذلك  لل�رسطان، 

لالإ�شابة باملر�ض.

اأداة على االإنرتنت تك�صف خطر اإ�صابة الن�صاء مبر�ض قاتل!
طورت جمعية »Ovarian Cancer Action« اأداة 
جديدة على الإنرتنت مل�شاعدة اآلف الن�شاء على فهم 

املخاطر املوروثة لالإ�شابة ب�رسطان املبي�ض.
وتطرح هذه الأداة على الن�شاء �شل�شلة من الأ�شئلة حول 

�شحتهن وتاريخ عائالتهن، لتحديد م�شتوى اخلطر لديهن. 
وقالت اجلمعية اإن اأكرث من األف امراأة �شنويا ي�شنب ب�رسطان 
املبي�ض ب�شبب اجلينات املوروثة، وميكن ت�شخي�شه يف وقت 

�شابق يف حال ُعرفت خماطره.
وميكن ا�شتخدام اأداة املخاطر الوراثية عرب الإنرتنت على 
هذا الرابط، حيث يتم �شوؤال امل�شتخدمني حول ما اإذا كان 

لدى اأي �شخ�ض يف العائلة فح�ض اإيجابي للطفرة اجلينية 
BRCA1 اأو BRCA2 اأو متالزمة ال�رسطان الوراثية 

.)Lynch syndrome(
وتعد الن�شاء امل�شابات بطفرات جني BRCA اأكرث عر�شة 

لالإ�شابة ب�رسطان املبي�ض، ولديهن اأي�شا خطر اأعلى 
لالإ�شابة ب�رسطان الثدي. وتعاين الن�شاء احلامالت لطفرة 

BRCA2 من خطر الإ�شابة ب�رسطان املبي�ض بن�شبة %20، 
بينما تواجه من لديها BRCA1 خماطر بن�شبة 40%، ح�شب 

اجلمعية اخلريية.



لاَ  ِبّكاَ  راَ واَ لاَ  فاَ  ﴿ تعاىل:  قال 
ا  ِفيماَ ُموكاَ  ِكّ يُحاَ تاَّى  حاَ يُوؤِْمنُوناَ 
ِف  ياَِجُدوا  لاَ  ثُماَّ  باَيْناَُهْم  راَ  جاَ �شاَ
يْتاَ  �شاَ قاَ ا  ِماَّ ًجا  راَ حاَ اأاَنُْف�ِشِهْم 

ِلُّموا تاَ�ْشِليًما ﴿ ]1[. واَيُ�شاَ
تعاىل  »يق�شم  كثري:  ابن  قال 
بنف�شه الكرمية املقد�شة اأنه ل 
يوؤمن اأحد حتى يحكم الر�شول 
�شلى اهلل عليه و�شلم ف جميع 
الأمور، فما حكم به فهو احلق 
له ظاهًرا  النقياد  يجب  الذي 

وباطًنا..«.
والآية الكرمية تقرر:

1- عدالة حكمه �شلى اهلل عليه 
و�شلم.

2- وجوب النقياد ملا حكم به 
ف حياته �شلى اهلل عليه و�شلم 
اإىل ما �رشع  ووجوب الحتكام 

بعد موته.
الباطن  النف�شي  الر�شا   -3
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  بحكمه 

باأنه  واليقني  له،  وال�شت�شلم 
يكون  ل  هذا  وبغري  احلق 

اإمياٌن.
ول�شنا بحاجة بعد الآية الكرمية 
�شلى  عدله  على  الأدلة  وق  ل�شاَ
�شهادة  فهي  و�شلم،  عليه  اهلل 

العليم اخلبري �شبحانه وتعاىل.
وقد اأخرج ال�شيخان عن عبداهلل 
بن الزبري ر�شي اهلل عنهما: »اأن 
خا�شم  الأن�شار،  من  رجًل 
الزبري عند النبي �شلى اهلل عليه 
احلرة]2[  �رشاج  ف  و�شلم 
فقال  النخل،  بها  ي�شقون  التي 
مير،  املاء  �رشح  الأن�شاري: 
عند  فاخت�شما  عليه،  فاأبى 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.
فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم للزبري: »ا�شق يا زبري، ثم 

اأر�شل املاء اإىل جارك«.
اإن  فقال:  الأن�شاري  فغ�شب 
وجه  فتلواَّن  عمتك؟  ابن  كان 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
يا زبري،  »ا�شق  قال:  ثم  و�شلم، 
ثم احب�س املاء حتى يرجع اإىل 

اجلدر«.
فقال الزبري: والله اإين لأح�شب 
 ﴿ ذلك:  ف  نزلت  الآية  هذه 
تاَّى  حاَ يُوؤِْمنُوناَ  لاَ  ِبّكاَ  راَ واَ لاَ  فاَ
باَيْناَُهْم ﴿  راَ  جاَ ا �شاَ ُموكاَ ِفيماَ ِكّ يُحاَ

.]3[
والذي ح�شل من فعل الر�شول 
�شلى اهلل عليه و�شلم ف حكمه 
وثاأًرا  فعل،  رداَّ  لي�س  الثاين، 
اأن  فحا�شاه  الأن�شاري،  لقول 
يكون كذلك، و�شهادة اهلل تعاىل 

به تربئه من ذلك.
عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  ولكن 
حتدث  ما  كثرًيا  كان  و�شلم 
فيها  في�شفع  اخل�شومات 
على  ل  اقرتاًحا  ويقرتح 
�شبيل الق�شاء اإمنا على �شبيل 
ومن  النا�س،  بني  الإ�شلح 

عدل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم
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نيات ينبغي ا�ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

ف �شحيح م�شلم عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه 
ف احلديث القد�شي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�شنة فاأنا اكتبها له ح�شنة ( 
ومن النيات املطلوبة ف هذا ال�شهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�شادقة من جميع الذنوب ال�شالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�شهر بداية انطلقة 
للخري والعمل ال�شالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�شب اأكرب قدر مكن من احل�شنات ف 
هذا ال�شهر ففيه ت�شاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�شحيح ال�شلوك واخللق واملعاملة 

احل�شنة جلميع النا�س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س 

م�شتغًل روحانية هذا ال�شهر .
7. نية و�شع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �شاأله الن�شيحة 

، فقال له عليك بخم�س :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�شة ر�شا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�شممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�شك طاب..
و الثانية : لول اأن �رشح �شدرك بالو�شال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�شغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�شيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �شاَ
و اخلام�شة : ر�شي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س ، 

ماُكتبتاَ من الذاكرين ف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�شكرك..

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�شتغفار ف اآيات عديدة، و�شور 
خمتلفة، وبيان ف�شل اهلل - �شبحانه - ف 

بول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب  قاَ
امل�شتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�شلم - فع�شى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�شيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �شاأن كل الب�رش، يذنبون �شاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�شتغفرون ويتوبون، فياَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبةاَ؛ ليكبت ال�شيطان، 

ويرحم الإن�شان.
وف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�شمل جموعاَ التائبني ب�شدق واإخل�س، 
داَ الإن�شان الأمل ف رحمة  ولولها لفقاَ

اهلل، وا�شتمراأ الذنوب، وظل �شائًرا 
ف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
وف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

ل ير�شاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

لاَى اأاَنُْف�ِشِهْم  ياَا ِعباَاِدياَ الاَِّذيناَ اأاَ�رْشاَُفوا عاَ
اَ ياَْغِفُر  ِ اإِناَّ اهللاَّ ِة اهللاَّ لاَ تاَْقناَُطوا ِمْن راَْحماَ

ِحيُم  ُفوُر الراَّ ِميًعا اإِناَُّه ُهواَ الْغاَ نُوباَ جاَ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�شتغفار التي تهُبّ منها ن�شمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل ف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�شنات للتائبني 
ْن تاَاباَ  ال�شادقني ف توبتهم؛ ﴿ اإِلاَّ ماَ

ُل  اأُولاَِئكاَ يُباَِدّ ا فاَ احِلً ًل �شاَ ماَ ِملاَ عاَ ناَ واَعاَ اآاَماَ واَ
ُفوًرا  ُ غاَ ناَاٍت واَكاَاناَ اهللاَّ �شاَ ِيّئاَاِتِهْم حاَ ُ �شاَ اهللاَّ

راَِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�س ي�رشق ال�شيدة رابعه العدوية ر�شى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شمال فلم يجد �شيئا �شوى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�شطار فل تخرج اإل ب�شئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �شئ 

قالت له : يا م�شكني خذ هذا الأبريق .... وتو�شاأ 
وادخل هذه احلجرة و�شل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�شلة رفعت ال�شيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �شيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �شيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فل حترمه من ف�شلك وثوابك فلما فرغ من �شلته وجد ال�شارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�شلى من الع�شاء حتى وقت ال�شحر ودخلت عليه ال�شيد رابعه فوجدته 

�شاجدا ... فلما اأنهى �شلته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا ل�شنيعها 

فرفعت ال�شيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �شاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�شعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�شببك قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
 على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي 
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�سر موا�سع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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فلة اجلزائرية تثري اجلدل بالأذان..
عباب�شة  فلة  الفنانة  تعّر�شت 
-ال�شهرية بفلة اجلزائرية- ملوجة 
من ال�شخرية ووابل من التعليقات 
املتهكمة من رواد مواقع التوا�شل 
فيديو  انت�شار  عقب  االجتماعي، 
يف  ح�شابها  على  ن�رشته  لها 
على  االأذان  فيه  اأدت  اإن�شتغرام 
لتت�شدر  اجلزائرية،  الطريقة 

حمرك البحث حمليا.
املوجهة  االنتقادات  وطالت 
مرتدية  ظهورها  للجزائرية 
»تناق�شا  ذلك  معتربين  احلجاب، 
مع اإطالالتها االإعالمية االأخرية«، 
اإىل جانب اأدائها االأذان بالطريقة 
»غنائية«  املعلقون  اعتربها  التي 

اأكرث منها دينية.
االنتقادات،  حملة  على  ردها  ويف 
يف  اجلزائرية  الفنانة  ظهرت 
فيديو قالت فيه »الحظت اأن %90 
مّمن �شاهدوا الفيديو وعلقوا عليه 
ال  الأذانهم  الأن  لرقية،  يحتاجون 
�شاركت  واأنا  االأذان،  ت�شتحمل 
ال�شيخ  جميعنا  لنتذكر  الفيديو 
�رّشي الذي تعود اجلزائريون على 
ال�شالة  نداء  يف  املميز  اأ�شلوبه 

خالل �شهر رم�شان«.
كوكب  مب�شرية  فلة  وا�شت�شهدت 

اكتُ�شف  التي  كلثوم  اأم  ال�رشق 
املجال�ش  خالل  من  �شوتها 
من  ا�شتغرابها  مبدية  القراآنية، 
حملته خمتلف  الذي  احلقد«  »كم 
التي  ال�شفحات  عرب  التعليقات 
وا�شتخدمت  الفيديو  تناقلت 

»عناوين مثرية«، على حد قولها. 
العقون  يا�شمني  وا�شتنكرت 
فلة  املطربة  مكتب  -مديرة 
التي  ال�رّش�شة«  »احلملة  عباب�شة- 
بعد  املغنى«  »اأهل  �شاحبة  طالت 

اأدائها لالأذان، م�شرية اإىل اأن هذا 
د ل�شلطانة  الهجوم خلفه من يرت�شّ

الطرب العربي.
�شدمت  فلة  اإن  العقون:  وقالت 
التوا�شل  مواقع  رواد  فعل  رد  من 
الفيديو،  ب�شاأن  االجتماعي 
عر�ش  يف  �شاركته  اأنها  مو�شحة 
قبيل  االإن�شتغرام،  عرب  مبا�رش 
اأن  دون  الفجر،  ل�شالة  تاأديتها 

حت�شب تبعاته.
موجودة  فلة  اأن  العقون،  واأ�شارت 

حاليا خارج اجلزائر، واأنها يف بلد 
اأن  م�شيفة  االأذان،  فيه  يرفع  ال 
ال�شالة  نداء  ل�شماع  فلة  »ا�شتياق 
عرب  متابعيها  ت�شارك  جعلها 
تلك  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
احلملة  العقون  و�شّبهت  اللحظة«. 
التي تعر�شت لها فلة مبا تتعر�ش 
عبد  �شريين  امل�رشية  املغنية  له 
عفوية  اأن  اإىل  م�شرية  الوهاب، 
الأعداء  عر�شة  جعلتهما  الفنانتني 

النجاح، بح�شب تعبريها.

جون ترافولتا يت�شدر تر�شيحات »رازي« لأ�شواأ ممثل
ن�شختها  يف  »رازي«  جوائز  ك�شفت 
الأ�شواأ  متنح  التي  والثالثني،  التا�شعة 
املمثلني واالأعمال الفنية، عن قائمة 
جائزة  لنيل  الق�شرية  الرت�شيحات 
فيها  ت�شدر  حيث  ممثل«،  »اأ�شواأ 

املمثل جون ترافولتا.
قائمة  ترافولتا  املمثل جون  وت�شدر 
ال�شنوية  »رازي«  جوائز  تر�شيحات 
بفيلمه لل�شرية الذاتية »غوتي«، حيث 
جوين  املمثل  اجلائزة  على  يناف�شه 
ديب، وذلك عن اأدائه ال�شوتي يف فيلم 

الر�شوم املتحركة »�شريلوك نومز«.
ترافولتا  جون  تر�شيح  يقت�رش  ومل 
على فئة واحدة، بل �شمل �شت فئات 
والذي  »غوتي«  فيلمه  ب�شبب  اأخرى، 
يحقق  ومل  الذعاً  نقداً  القى  لذي 
النجاح النقدي واجلماهريي املنتظر 

خالل فرتة عر�شه العام املا�شي.

رازي«  تر�شيحات  قوائم  وت�شمنت 
تر�شيح  بعد  املفارقات  من  العديد 
جلائزة  مكارثي،  ميلي�شا  النجمة 
 The« اأ�شواأ ممثلة عن دورها يف فيلم
Happytime Murders«، و�شط 
االأو�شكار  جلائز  برت�شحها  توقعات 
»هل  فيلم  دورها  عن  ممثلة  الأف�شل 
لتكون  ت�شاحمني؟«،  اأن  ت�شتطيع 
بذلك ثاين ممثلة بعد �شاندرا بولوك، 
واأف�شل  اأ�شواأ  جائزتي  على  حت�شل 

ممثلة يف نف�ش العام.
الذي  الوقت  يف  االإعالن  هذا  وياأتي 
عن  لالإعالن  »هوليوود«  فيه  ت�شتعد 
حفل  يف  ال�شينمائية  االأعمال  اأف�شل 

جوائز االأو�شكار لهذا العام.
دونالد  االأمريكي  الرئي�ش  وحل 
وزوجته  هو  الثانية،  للمرة  ترامب، 
قائمة  �شمن  ترامب،  ميالنيا 

عن  وممثلة،  ممثل  اأ�شواأ  تر�شيحات 
احلقيقية  ب�شخ�شيتهما  ظهورهما 
الوثائقي  الفيلم  اأحداث  �شمن 
مايكل  للمخرج  »فهرنهايت11/9« 
 Death of a« فيلم  ويف  مور، 

.»Nation
ومن املقرر االحتفال بتوزيع جوائز 
توزيع  حفل  من  يوم  قبل  »رازي« 
  23 يوم  وذلك  االأو�شكار،  جوائز 

فيفري املقبل.

مفاو�شات مع غ�شان م�شعود لـ 
»ترانيم اإبلي�س«    

املخرج  ر�شح 
جالل،  نادر  اأحمد 
غ�شان  ال�شوري 
للم�شاركة  م�شعود، 
فيلمه  بطولة  يف 
»ترانيم  اجلديد 
املقرر  اإبلي�ش«، 
الفرتة  يف  ت�شويره 

املقبلة.
اأن   ،24 وعلم 

م�شعود واف مبدئياً بعد اطالعه علي املعاجلة ال�شينمائية، ولكنه ال 
اإىل  اأنه �شيذهب  التفا�شيل املادية، خا�شًة  يزال ينتظر االتفاق على 
م�رش لت�شوير دوره، ومن املقرر ح�شم التفاو�ش معه يف االأيام القليلة 

املقبلة.
ال�شقا، وم�شطفى �شعبان،  اأحمد  اإبلي�ش«  »ترانيم  وي�شارك يف بطولة 

وخالد النبوي، وحممد دياب، وهو من تاأليف حممد �شيد ب�شري.

»ديزين« ت�شدر �شل�شلة 
جديدة من »حرب النجوم«    

ك�شفت �رشكة »ديزين« عن خططها املقبلة الإطالق اأول �شل�شلة ق�ش�ش 
اإيدج«،  النجوم: غالك�شي  ومنتجع »حرب  اأ�رشار حديقة  م�شورة عن 

التي من املقرر افتتاحها يف وقت الحق من العام احلايل.
و�شيتمكن حمبو �شل�شلة اأفالم امللحمة اخليالية »حرب النجوم«  من 
خالل املجموعة اجلديدة، التي �شيتم اإ�شدارها يف �شهر اأفريل املقبل، 
من ال�شفر اإىل عوامل واأ�شاطري جمرات »حرب النجوم« ومعرفة خبايا 
بكوكب  �شابقة  اأفالم  يف  املعروف  »نابو«  لكوكب  اخلارجي  الف�شاء 

امللكة »باديل اأميدال«.
ومن املتوقع اأن يتم افتتاح منتزه »حرب النجوم« العام احلايل، �شمن 
جممع »ديزين الند« الرتفيهي، يف والية فلوريدا االأمريكية، و�شيتمكن 
الواقع،  اأر�ش  على  النجوم«  »حرب  اأفالم  اأحداث  جتربة  من  زواره 

بح�شب ما ذكرت جملة »هوليوود ريبورتر«.

فيلم الإثارة والرعب »غال�س« يت�شدر 
اإيرادات ال�شينما الأمريكية

  
االإثارة  فيلم  احتل 
والرعب اجلديد »غال�ش« 
�شدارة اإيرادات ال�شينما 
يف  ال�شمالية  اأمريكا  يف 
مطلع االأ�شبوع باإيرادات 
بلغت 40٫6 مليون دوالر. 
والفيلم من بطولة برو�ش 
ويلز، و�شمويل جاك�شون، 
واأنيا  مكافوي،  وجيم�ش 

تيلور، ومن اإخراج اإم. نايت �شياماالن.
وتراجع الفيلم الكوميدي »راأ�شاً على عقب« »اأب�شايد« من املركز االأول 
والفيلم  دوالر.  مليون  بلغت 15٫7  باإيرادات  االأ�شبوع،  الثاين هذا  اإىل 
بطولة كيفن هارت، وبرايان كران�شتون، ونيكول كيدمان، ومن اإخراج 

نيل برغر.
�شوبر:برويل«  بول  »دراغون  اجلديد  املتحركة  الر�شوم  فيلم  وجاء 
يف املركز الثالث، باإيرادات بلغت 10٫7 ماليني دوالر. وتراجع فيلم 
احلركة واملغامرة »رجل املاء« »اأكوا مان« من الثاين اإىل الرابع هذا 

االأ�شبوع، بـ 10٫3 ماليني دوالر.
والفيلم بطولة من جاي�شون موموا، واآمرب هريد، ووليام دافو، ونيكول 

كيدمان، ومن اإخراج جيم�ش وان.
وتراجع فيلم الر�شوم املتحركة »�شبايدر مان: اإنتو ذا �شبايدر فري�ش« 

من الرابع اإىل اخلام�ش هذا االأ�شبوع، حمققاً 7٫3 ماليني دوالر.

رم�شان 2019 ... ل يخلو من الزعيم عادل اإمام
رئي�ش  اإمام،  رامي  املخرج  ح�شم 
والده  م�شاركة  ماجنوم،  �رشكة 
ال�شباق  يف  اإمام  عادل  الزعيم 
مب�شل�شل  القادم  الرم�شاين 

»فالنتينو«. وك�شف اإمام اأّن والده،
ال�شباق  يف  نهائي  ب�شكل  �شي�شارك 
ُموؤِلّف  اأّن  داً  ُموؤِكّ الرم�شاين، 
الغنائي  وال�شاعر  الكاتب  امل�شل�شل 
 15 كتابة  اأنهى  قمر  بهجت  اأمين 
حلقة من امل�شل�شل، قائاًل: »ما اأثري 
من جدل ونقا�ش اإعالمي عن تاأجيل 

امل�شل�شل الفرتة املا�شية فاإيّن اأُوؤِكّد 
اأّنها كانت اجتهادات �شحافية«.

اإعالمي  بيان  يف  املخرج  واأّكد 
حر�ش اجلميع على �رشورة تواجد 

عادل اإمام يف املو�شم الرم�شاين.
اإمام  عادل  اأعمال  اآخر  اأّن  يذكر 
الذي  خفية«،  »عوامل  م�شل�شل  كان 
و�شارك   ،2018 رم�شان  يف  عر�ش 
الوهاب،  عبد  فتحي  بطولته  يف 
واأحمد  وب�رشى،  اهلل،  عبد  و�شالح 

وفيق.
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اأحدث  تطرح  دبليو"  اإم  "بي 
"X3" مناذج 

ذكرت �صحيفة "Carscoops" �أن 
�رضكة بي �إم دبليو تتح�رض لإطالق 
�أوفر  �لكرو�س   "M  X3" �صيارة 

بن�صختها �لريا�صية.
�أوفر  �لكرو�س  �صيارة  و�صتاأتي 
يحمل  ع�رضي  بهيكل  �جلديدة 

 "X3" هياكل  عن  �لتعديالت  بع�س 
�لأمامية  كالأ�صو�ء  �لتقليدية، 
�ملزود  �ملحرك  وغطاء  و�خللفية، 
�أيروديناميكية  من  حت�صن  بخطوط 
�ملزود  �لأمامي  و�ل�صبك  �ملركبة، 

بفتحات هو�ئية كبرية.

كما من �ملفرت�س �أن تزود �ل�صيارة 
مبحرك توربيني ب�صعة 3.0 لرت�ت، 
 8 بـ  �أوتوماتيكية  �رضعة  وعلبة 
 280 �رضعة  �إىل  للو�صول  مر�حل، 
نظامي  �إىل  بالإ�صافة  كلم/�صاعة، 

دفع �أمامي ورباعي.

�ملركبة  من  �ملعدلة  �لنماذج  �أما 
وعزم  لرت،   3.5 ف�صتزود مبحركات 
�رضعة  �إىل  بها  لت�صل  480 ح�صانا، 
و�أنظمة  كلم/�صاعة،   330 �أق�صاها 

تعليق وفرملة ريا�صية خا�صة.

تعرف على �سكودا.. جناح من رحم الغ�سب
بينما  للرحيل،  ي�صتعد  �ل�صتاء  كان 
�أبو�ب  تقرع  �لربيع  ف�صل  ن�صمات 
�ملنازل يف مدينة "مالد� بولي�صالف" 
غابات  رو�ئح  معها  حاملًة  �لت�صيكية، 
�ليافع  �ل�صاب  فتح  حني  �للوز، 
�لربيد  �صندوق  كليمنت"  "فاكالف 
نُق�س  مظروًفا  ليجد  بيته،  باب  على 
م�صنع  �صعار  �ملر�صل  خانة  يف  عليه 
"�صيدل  �لأملاين  �لهو�ئية  �لدر�جات 
�لفور  على  �ل�صاب  عرف  وناومان".. 
على  رًد�  �ملظروف  د�خل  �صيجد  �أنه 
بلغته  �إليه  كتبها  قد  كان  �لتي  ر�صالته 
�إ�صالح  طالبًا  �لر�صينة  �لت�صيكية 
�ملظروف  فتح  عندما  لكنه  در�جته، 
�صطر  عليها  ُخط  بي�صاء  ورقة  وجد 
كنت  "�إذ�  يقول:  متعجرف  و�حد 
��صتف�صارك،  على  �لرد  يف  ترغب 
�أن  ميكننا  بلغة  مر��صلتنا  فعليك 
نف�صه  يف  �لرد  هذ�  وقع  نفهمها"، 
كثرًي�، وكم من  و�أغ�صبه  �ل�صدمة  وقع 
من  خرجت  �لعامل  هذ�  يف  جناحات 
�إن�صاء  �أن يبد�أ يف  رحم �لغ�صب، وقرر 
�لدرجات،  لإ�صالح  �خلا�صة  ور�صته 
على �لرغم من عدم �متالكه �أية خربة 
يف هذ� �ملجال، و�فتتحها بالفعل عام 

1895 هو و"فاكالف لورين" �لذي كان 
قريبة  مدينة  يف  للدر�جات  �صانًعا 
�لتاريخ  هذ�  ومنذ  "تورنوف،  تُدعى 
�لطويلة  �مل�صرية  �أوىل خطو�ت  بد�أت 

ل�صناعة �ل�صيار�ت �لت�صيكية..

بداية حقيقية

�لتاريخ،  بعد هذ�  �صنو�ت مرت  ثالث 
حيث   ،1898 عام  ربيع  �إىل  لي�صال 
حديًثا،  �ملبني  م�صنعهما  �إىل  �نتقال 
��صم  حتت  �رضكتهما  �أ�ص�صا  �أن  بعد 
 Laurin &كليمنت �آند  "لورين 
Klement".. ويف �خلريف من نف�س 
�لدر�جة  ت�صميم  ب�رض�ء  قاما  �لعام 
�لنارية �مل�صمى "و�رنر موتور�صايكليه 
 "  Warner motorcyclette
�لفرن�صي  �مل�صنع  ِقبل  من  و�مل�صنعة 
 Warner Brothers و�رنر بر�زرز"
كان  و�لذي  �لت�صميم،  هذ�  �أن  غري   ،"
تثبيته  مت  حمرك  بو��صطة  يعمل 
�لعجلة  يف  �لتحكم  �أذرع  مقدمة  على 
باملرة،  �آمن  غري  �أنه  �أثبت  �لأمامية، 
خا�صًة بعد وقوع حادث كلف "لورين" 
فقد  ولتجنب  �لأمامية..  �صّنته  نف�صه 

"روبرت  �إىل  كتبا  �لأ�صنان،  من  مزيد 
�ملحركات  ت�صميم  متخ�ص�س  بو�س" 
�لأملاين، طلبًا مل�صورته لبتكار منوذج 
جديد �أكرث �أماًنا لدر�جة نارية جديدة 
�بتكار  تكون خا�صة بهما، وبالفعل مت 
�لدر�جة �لنارية خا�صتهما عام 1899، 

و�لتي �أطلقا عليها ��صم "�صالفيا".

قرن جديد

 ،1900 عام  �لع�رضين  �لقرن  بد�ية  مع 
قوتها  هم  عاماًل   32 كان  وعندما 
ت�صدير  يف  �ل�رضكة  بد�أت  �لإنتاجية، 
�لنارية  �لدر�جة  من  ن�صخة   150
"�صالفيا" �إىل �رضكة هيو�صنت يف لندن، 
قامت   -1905- �أعو�م  خم�صة  وبعد 
عليها  و�أطلقت  �صيار�تها،  �أوىل  باإنتاج 
 Laurin صم "لورين �آند كليمنت �آيه��
Klement A &"، و�لتي كانت تعمل 
�صبعة  وبقوة  �أ�صطو�نتني  ذي  مبحرك 
�أح�صنة.. ويف عام 1907 مت �لندماج 
بينها وبني �رضكة "�صكود�" �لتي كانت 
تعمل يف جمال �ل�صلب، لتقدم لنا بعد 
هذ� �لندماج يف عام 1910 منوذجها 
و�لذي   "ENS" �مل�صمى  �جلديد 

�إىل 50  كان يعمل مبحرك ت�صل قوته 
وتطوير  �إنتاج  يف  ولت�صتمر  ح�صاًنا، 
مناذجها خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل، 
وتقوم بتزويد دول مثل �لنم�صا و�ملجر 
مبا حتتاجه من �صيار�ت خالل �حلرب 
حتت ��صم "لورين �آند كليمنت"، �إىل �أن 
بعد  �ل�صم  لتو�جد هذ�  و�صع حد  مت 
نهاية عام 1926،  ب�صنو�ت مع  �حلرب 
�ل�صم  بهذ�  لها  �إنتاج  �آخر  كان  حيث 
هو �لنموذج "لورين �آند كليمنت 360"، 
ع�رض  هو  جديد  ع�رض  بد�أ  وبعده 

�لعالمة �لتجارية "�صكود�".

ك�شاد وحرب واأ�شياء اأخرى

�لتجارية  عالمتها  ت�صجيل  بعد 
جمنح  �صهم  �صكل  على  �مل�صممة 
د�خل د�ئرة، بد�أت �لأو�صاع �ل�صيا�صية 
�لتدهور،  يف  �أوروبا  يف  و�لقت�صادية 
�لكبري  �لعاملي  �لك�صاد  من  فبد�يًة 
�لقت�صادية  �ل�رضكة  حالة  تاأثرت 
كثرًي�، ومع هبوب رياح �حلرب �لعاملية 
�لثانية، و�حتالل �لر�يخ �لثالث )�أملانيا 
و�صع  مت  لت�صيكو�صلوفاكيا،  �لنازية( 
�ل�رضكة حتت ت�رضف �رضكة "هريمان 

خلدمة  تعمل  كانت  و�لتي  جورينج" 
�ملجهود �حلربي �لأملاين، �إل �أنه بعد 
�حلرب عام 1945 مت بناء م�صنع �ل�رضكة 
كان  –و�لذي  بولي�صالف"  "مالد�  يف 
قد تهدم بن�صبة 70% من جر�ء �لق�صف 
�أثناء �حلرب- ليبد�أ يف �إنتاج �أول طر�ز 
و�مل�صمى"�صكود�  �حلرب  بعد  لها 
�نف�صال  من  �لرغم  وعلى   .."1101
يف  �لغربية  �لتقنيات  عن  �ل�رضكة 
�حلكومات  كانت  حيث  �لتطور، 
تلك  يف  ت�صيكو�صلوفاكيا  يف  �حلاكمة 
�لتابع  �ل�رضقي  �ملع�صكر  من  �لأيام 
�صيار�تها  �أن  �إل  �ل�صوفيتي،  لالحتاد 
باملتانة  �لعامل  �أنحاء  ��صتهرت يف كل 

��صمها  حتفر  �أن  و��صتطاعت  و�لقوة، 
بني �صانعي �ل�صيار�ت �لكبار.

التحولت الكبرية
على �لرغم من �نتماء ت�صميماتها �إىل 
ي�صعها  كان  مما  �ل�صتينيات،  مرحلة 
من  كان  �أنه  �إل  �ل�صخرية،  مو�صع  يف 
�صو�رع  يف  ت�صري  روؤيتها  �ملاألوف 
�أوروبا �لغربية خالل فرتة �ل�صبعينيات 
تبلي  كانت  �أنها  خا�صًة  و�لثمانينيات، 
بالًء ح�صًنا يف كل مناف�صة، فعلى �صبيل 
"ر�ك"  ر�يل  مب�صابقات  فازت  �ملثال 
خالل عقدي �ل�صبعينيات و�لثمانينيات 
هي  �صابقة  �لتو�يل،  على  عاًما   17

�لأوىل من نوعها �أوروبًيا..

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��صتعر�صت �رضكة IAT Design �ل�صينية �صيارة "Karlmann King" �لتي �صنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع 

�لرباعي يف �لعامل وبح�صب موقع "CarAndBike" �ملتخ�ص�س يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه 
�ل�صيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�صمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�صنوع من مزيج من �ملعادن 

�خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�صلب.
وي�صمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�صيارة حمرك قوي من 10 �أ�صطو�نات، �صعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 

8 نقالت، بقوة 400 ح�صان، قادرة علي بلوغ �رضعة ق�صوي ت�صل �إيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز �ل�صيارة من �لد�خل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�صا�صة بالزما كبرية مل�صاهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �صوت، 

بالإ�صافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رضوبات �ل�صاخنة، وماكينة ل�صنع �لقهوة، و�أماكن خم�ص�صة حلفظ �لكوؤو�س �ملغطاة 
بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�صيارة على خزينة قوية مزودة بو�صائل �أمان عالية، وميكن �لتحكم يف �لإ�صاءة 

وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�صناعة 12 ن�صخة من هذه 
�ل�صيارة فقط حول �لعامل ب�صعر ي�صل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رضي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
�ل�صيار�ت  ت�صنيع  ك�صفت �رضكة 
�ليابانية مازد� عن �صيارة مازد�6 
و�لتي �صتكون �أول �صيار�تها �لتي 
�أوتو  �آندرويد  من�صتي  تدعم 
وكار بالي �لذكيتني، وجاء ذلك 
يف معر�س �ل�صيار�ت �لدويل يف 

نيويورك �لأمريكية.
�صتكون �أول ن�صخة من �لنظامني 
�لعام  �صيف  يف  متاحة  �لذكيني 
�صيكون  كما   ،2018 �حلايل 
هذ�  من  �ل�صيار�ت  �أ�صحاب 

كار  حتديث  على  قادرين  �لنوع 
بالي و�آندرويد �أوتو ب�صكل كامل 
و�ختياري فور �إ�صد�ر �لتحديث 
مازد�  و�رضحت  �ل�صيف  يف 
وكار  �أوتو  �آندرويد  من�صتي  باأن 
�إ�صافات  �صمن  �صتكونان  بالي 
�ملوجود  �لذكي  �لت�صغيل  نظام 
 Mazda �ل�رضكة  �صيار�ت  يف 
�أن  يُذكر   .Connected
كند�  �ليابانية يف  �ل�رضكة  موقع 
�ملن�صتني  دعم  بيانا حول  ن�رض 

�ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة 
�ملعر�س  يف  �ل�رضكة  با�صم 
�لدويل لل�صيار�ت مل يتحدث عن 
مما  كلمته،  خالل  �لأمر  ذلك 
�مل�صتخدمني  ��صتغر�ب  �أثار 
�أعلنت  مازد�  �رضكة  كانت 
من�صتي  باإ�صافة  رغبتها  عن 
�ملا�صي،  �لعام  يف  و�آبل  قوقل 
لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن  بعد 
 Mazda نظامها  �إطالق  منذ 

Connected عام 2014.

مازدا تعدل بيك اآب 
"BT-50" ال�سهرية

�جتذ�ب جيل  قررت �رضكة مازد� 
"بيك  �صيار�ت  ع�صاق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�صخ مطورة من �صيار�ت 
�لتعديالت  و�صملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�صبح �أكرث 
مقدمة  ت�صبه  مبقدمة  �ن�صيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �صيار�ت 
�ل�صنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�صبحت  �لتي  �ل�صيارة  مق�صورة 
�أو�صع و�أكرث ع�رضية بف�صل �أنظمة 

و�ل�صا�صات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�س، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��صل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�صيارة  ن�صخة  و�صتزود  �ملقود، 
�لأ�صرت�لية  لل�صوق  �ملخ�ص�صة 
مبحركات  و�لآ�صيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�صعة  �أ�صطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�صانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�صعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�صانا.
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�رشكة  تخطط 
دعم  لوقف  »مايكرو�سوفت« 
باأنظمة  تعمل  التي  الهواتف 
يف   ،»10 »ويندوز  الت�سغيل 
حني  ويف  املقبل  دي�سمرب 
عام  يف  ال�رشكة  اأعلنت 
2017، عن اأنها مل تعد تطور 
جديدة  اأجهزة  اأو  ميزات 
 10 »ويندوز  الت�سغيل  لنظام 
بالهواتف،  اخلا�ص  موبايل« 
اإر�سال  يف  ا�ستمرت  اأنها  اإال 

حتديثات االأمان والربامج.

االأمان  حتديثات  و�ستنتهي 
 ،2019 دي�سمرب   10 يف  هذه 
بدءا من  االأجهزة،  و�ست�سبح 
مدعومة  غري  التاريخ،  ذاك 
ووفقا للتحديث الذي اأجرته 
عرب  مايكرو�سوفت  �رشكة 
�سفحتها على االإنرتنت، فاإن 
يف  )�سدر   1709 »االإ�سدار 
بذلك  �سيكون   )2017 اأكتوبر 
من  االأخري  االإ�سدار  هو 
ويندوز 10 موبايل، و�ستوقف 
دعمها  مايكرو�سوفت 

بالكامل لنظام الت�سغيل هذا 
يف 10 دي�سمرب 2019«.

االآن  مايكرو�سوفت  وتو�سي 
اإىل  باالنتقال  م�ستخدميها 
االأخرى،  الت�سغيل  اأنظمة 
ومع   .iOS اأو  اأندرويد 
االإنرتنت  �رشكة  دعم  نهاية 
الت�سغيل  لنظام  العمالقة 
يف  موبايل«   10 »ويندوز 
�ست�ستمر  املقبل،  دي�سمرب 
االحتياطية  الن�سخة 
وبع�ص  لالإعدادات  للجهاز 

ملدة  العمل  يف  التطبيقات، 
اإىل غاية 10 مار�ص  اأ�سهر   3

.2020
»مايكرو�سوفت«  وكانت 
»ويندوز  دعم  اأنهت  قد 
يوليو   11 يف   ،»8.1 فون 
دعم  نهاية  فاإن  لذا   ،2017
جاءت  موبايل«   10 »ويندوز 
وتركز  مفاجاأة  مبثابة 
على  االآن،  »مايكرو�سوفت« 
وخدمات  تطبيقات  اإن�ساء 

الأجهزة iOS واأندرويد.
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موعد  "مايكرو�سوفت" تعلن 
10 "قتل" ويندوز 

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

ر�سد بع�ص امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام االأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث الأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة الإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز االإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع االجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

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

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
باالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت االإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني االآن اأنه لي�ص علي التحقق من في�سبوك 
على االإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ال اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف اال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات االأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

االإنرتنت يف الواليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة االأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

اأن  ال�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
�سيكون   Redmi S2 اجلديد  هاتفها 
ذكاء  تقنيات  على  يحتوي  الذي  اجلهاز 

�سيلفي  �سور  اللتقاط  ا�سطناعي خا�سة 
احلال  هو  كما  مناف�سة  وباأ�سعار  لل�رشاء  متاًحا 

دائٍما.
بو�سة   5.99 بقيا�ص  �سا�سة  مع  الهاتف  ياأتي 
�سنابدراغون  مبعالج  ياأتي  كما   ،19:8 باأبعاد 
التخزين  وم�ساحة  الذاكرة  من  خيارين  مع   625
الداخلية، حيث اأن الن�سخة االأوىل تاأتي مع ذاكرة 
رام 3 جيجا بايت وم�ساحة تخزين 32 جيجا بايت 
وهو تاأتي ب�سعر 549 ريال �سعودي، فيما حتتوي 
جيجابايت   4 رام  ذاكرة  على  الثانية  الن�سخة 

وم�ساحة تخزين 64 جيجابايت وتاأتي ب�سعر 679 
ريال �سعودي.

ويجلب الهاتف معه كامريا اأمامية بدقة 16 ميغا 
لرفع   bixel binning بتقنية  بك�سل مدعومة 
الذكاء  تقنيات  مع  احلال  هو  كما  ال�سور،  دقة 
اال�سطناعي لتح�سني �سور التقاط ال�سيلفي. كما 
يحتوي الهاتف على كامريا خلفية مزدوجة بدقة 
12 ميغا بك�سل و5 ميغا بك�سل يُذكر، اأن اجلهاز 
�سيكون متاًحا لل�رشاء وب�سكل ح�رشي عرب متجر 

.Jollychic جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�ص  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  االأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت الأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�ص« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  االأمر، ومل  التعليق على  رف�ص  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�ص اآب واآي ما�سيج الأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�ص  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

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

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�ص  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

االإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى االإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  االأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى االإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�ص  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  االرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 االأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين حتدد من خاللها ما يجب 

عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�سكالت تتعلق بتقنية »في�ص اآي دي« يف اآي فون 
اإك�ص، حيث يجب عليهم االختبار اأوالً ملعرفة اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف 
حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف باآخر جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الكامريا اخللفية حلل 

م�ساكل »في�ص اآي دي« اأمر غري متوقع، اإال اأن العديد من امل�ستخدمني الحظوا اأنه عند 
ف�سل الكامريا اخللفية، تف�سل تقنية »في�ص اآي دي« اأي�ساً يف العمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع االفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�ص يف العوامل االفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، باالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�ص ب�سبكة في�ص بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات االأخرى اإىل نظارة الواقع االفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�ص غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع االفرتا�سي.

في�س بوك توقف م�سروع طائرات م�سرّية لتوفري الإنرتنت
اأوقفت في�ص بوك الربنامج الذي اأطلقته �سنة 2014 بهدف 
اإىل  النفاذ  تتيح  امل�سرّية  الطائرات  من  اأ�سطول  ت�سنيع 
واأكدت  التقنية  االإنرتنت يف املناطق املحرومة من هذه 
عن  ال�ساأن  هذا  يف  اأ�سدرته  الذي  البيان  يف  املجموعة 
نيتها موا�سلة تطوير االأجهزة الطائرة لتوفري االإنرتنت يف 
املناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

االإنتاج ال�سناعي.

وتعتزم في�ص بوك اإغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
غرب اإجنلرتا حيث كان يطّور م�رشوع »اأكويال« لطائرات 
بوك  في�ص  وتتعاون  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
خ�سو�ساً مع اإيربا�ص على تطوير طائرات �سم�سية بدون 
طّيار ا�سمها »هاب�ص«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« الذي يوّفر النفاذ اإىل االإنرتنت يف املناطق املعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف ال�سرتاتو�سفري.



البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ثمن    
املجهودات  عزي  بوبكر  ورقلة  لبلدية 
الوالية  وايل  طرف  من  املبذولة  اجلبارة 
عبد القادر جالوي وذلك على خلفية رفع 
التجزئات  من  الواحات  عا�شمة  ح�شة 
العقارية من 1000 اإىل 4000 قطعة �شاحلة 
عنها  االإفراج  �شيتم  احل�رضي  للبناء 
مبا�رضة بعد اتخاذ الرتتيبات واالإجراءات 

االإدارية الالزمة 
البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ك�شف   
ت�رضيح  يف  عزي  بوبكر  ورقلة  لبلدية 
اأن   ،« »الو�شط  يومية   به  خ�س  �شحفي 
االأول  وامل�شوؤول  بورقلة  االأول  الرجل 
اأهمية ق�شوى  يويل  التنفيذية  الهيئة  على 
مللف التجزئات العقارية بدليل رفع ح�شة 
البلدية من 1000 جتزئة اإىل 4000 جتزئة 
وغري  احل�رضي  للبناء  �شاحلة  عقارية 

فان  املري  من  علم  وح�شبما   ، املدعمة 
التجزئات العقارية املوجودة قيد الدرا�شة 
و التهيئة �شتكون مدعم بكافة التجهيزات 
واملتطلبات ال�رضورية  كاملرافق الرتبوية 

و ال�شحية وكذا امل�شالح اخلدماتية .
اإىل جانب ذلك فقد ذهب ذات املتحدث 
اإىل اأبعد من ذلك عندما اأكد باأن جمهودات 

التنفيذيني  املدراء  مع  وبالتن�شيق  الوايل 
للنهو�س  و امل�شالح امل�شرتكة  والوالئيني 
ورقلة  ببلدية  التنمية  اأفاق  و  بواقع 
املعروفة بعا�شمة الواحات ال ينكرها االإ 
املالية  االأغلفة  علمنا  اإذا  جاحد، خا�شة 
ال�شخمة املر�شودة الإعادة االعتبار للبنية 

التحتية .

�أحمد باحلاج 

رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي لبلدية ورقلة بوبكر عزي لـ"�لو�سط "

بف�ضل الوايل رفعنا ح�ضة الأرا�ضي 
اإىل  4000 قطعة اأر�ضية

24
www.elwassat.comالأربعاء   23   جانفي  2019  املوافـق  ل18 جمادى الأول 1440هـ العدد : 4853/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

�لديو�ن �لوطني للثقافة
 و �لإعالم

ميهوبي يطيح بلخ�ضر
 بن تركي

ميهوبي  الدين  عز  الثقافة  وزير  اأم�س   ن�شب 
الذي  تركي  بن  للخ�رض  خلفا  و�شاحي  مراد 
الهيئة،و  راأ�س هذه  �شنوات طويلة على  ق�شى 
من�شب  ي�شغل   كان  اجلديد  املدير  اأن  يذكر 
مدير اإذاعة “جيل اأف اأم” على راأ�س الديوان.

�سيدي معروف يف جيجل 

توقيف اأحد مروجي 
املخدرات 

باأمن  الق�شائية  ال�رضطة  عنا�رض  متكنت 
دائرة �شيدي معروف من و�شع حد لن�شاط 
اأحد مروجي املخدرات ، و ذلك با�شتغاللهم 
اجليد ملعلومات بخ�شو�س الن�شاط امل�شبوه 
لهذا ال�شاب البالغ من العمر 22 �شنة و الذي 
و  الرتويج  عملية  مركبة يف  با�شتغالل  يقوم 
بتتبع حتركاته، مت توقيفه على متنها باأحد 
مت  املركبة  تفتي�س  اثناء  و  املدينة  اأحياء 
كانت  املعالج  الكيف  من  قطع   08 �شبط 
و  غراما،  بـ4،40  وزنها  قدر  للرتويج  معدة 
اأمام  وقدم  حم�رض  �شده  حترير  مت  عليه  
ق�شية  الأجل  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
با�شتعمال  للمتاجرة  املخدرات   حيازة 
اأين �شدر يف حقه اأمر  مركبة ذات حمرك، 

اإيداع مبوؤ�ش�شة اإعادة الرتبية و التاأهيل.
  ر�سيد هزيل
 

ات�ضالت �ضرية بني 
املخابرات الأمريكية 
والكورية ال�ضمالية 

اأم�س  جورنال«،  �شرتيت  »وول  �شحيفة  اأفادت 
الثالثاء،  بوجود ات�شاالت دورية خفية على مدى 
10 �شنوات، بني اال�شتخبارات االأمريكية ونظريتها 

الكورية ال�شمالية.
بني  فتحت  االت�شال  قناة  اأن  ال�شحيفة،  وذكرت 
م�شرية  االأرجح،  على   ،2009 عام  يف  اجلانبني 
العامة  املخابرات  لق�شم  ال�شابق  الرئي�س  اأن  اإىل 
كان  ت�شول،  يونغ  كيم  ال�شمايل،  الكوري  باجلي�س 
بيونغ  الرئي�شي يف االت�شاالت من جانب  الطرف 
من�شب،  ي�شغل  حاليا  بات  ال�شابط،  هذا  يانغ 
نائب رئي�س احلزب احلاكم - حزب العمل الكوري 
ال�شمايل، وهو ي�شارك بن�شاط يف املفاو�شات مع 
اجلانب االأمريكي، لذلك التقى موؤخراً يف وا�شنطن 
وبوزير  ترامب  دونالد  االأمريكي،  بالرئي�س 
باأن  ال�شحيفة،  ونوهت  بومبيو  مايك  خارجيته، 
اال�شتخباراتية  االت�شاالت  ا�شتخدمت  وا�شنطن، 
هذه لتحقيق اأغرا�س خمتلفة منها مناق�شة و�شع 
االأمريكيني املعتقلني، وبحث مو�شوع عقد القمة 
االأمريكية – الكورية ال�شمالية واأ�شارت ال�شحيفة، 
املركزية  املخابرات  وكالة  رئي�س  نائب  اأن  اإىل 
مايكل موريل، زار بيونغ يانغ مرتني يف عام 2012، 
اأفريل  بها  قام  االأقل  على  اأخرى  زيارة  وجرت 

هاينز الذي خلفه يف املن�شب.

درا�ضة للجي�ش الأمريكي 
عن غزو العراق!

االأخطاء  در�س  االأمريكي  للجي�س  تقرير  تو�شل 
مت  اأنه  اإىل  تاله  وما  العراق  غزو  يف  والتق�شري 
املالذ  لتوفريهما  و�شوريا  اإيران  ردع  يف  الف�شل 
الطائفتني  من  للم�شلحني  امل�شاعدة  وتقدميهما 
ا�شتخال�س  منها  اأريد  التي  الدرا�شة  وخل�شت 
من  امل�شتقبل«  »حلروب  م�شتفادة   درو�س 
اجلريئة  »اإيران  اأن  اإىل   ،2003 عام  العراق  غزو 
العملية  تلك  من  الوحيد«  الرابح  هي  والتو�شعية 

برمتها.

ات�ضالت اجلزائر 
ال�ضريك الر�ضمي للندوة 

حول مراكز الت�ضال

ال�رضيك  اجلزائر  ات�شاالت  تعترب 
الر�شمي للندوة حول مراكز االت�شال 
جانفي   24 اإىل   22 من  متتد  التي 
2019 باحلظرية التكنولوجية ب�شيدي 

عبد اهلل .
تنظمها  التي  الندوة  هذه  تهدف 
وتطوير  لرتقية  الوطنية  الوكالة 
ت�شليط  اإىل  التكنولوجية  احلظائر 
ال�شوء على املزايا والفوائد الناجتة 
عن االإدارة املثلى ، والت�شغيل الفعال 
ملراكز االت�شال من خالل موؤمترات 
اخلربات  وتبادل  عمل  ور�شات  و 
من  قادمون  دوليني  خرباء  بقيادة 
تعد  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
هذه االأيام التكوينية فر�شة ملختلف 
لتبادل  احلالية  الفاعلة  اجلهات 
اخلربات  وتقا�شم  االأ�شاليب،  اأف�شل 
االت�شال  مراكز  واملعرفة يف جمال 
 ، اجلزائر  ات�شاالت  �رضكة  توؤكد 
من خالل تواجدها يف هذا احلدث 
بتعميم  ملتزمة  ك�رضكة  دورها   ،
واالت�شال  االإعالم  تكنولوجيات 
يف  الفعالة  امل�شاركة  ل�شمان 

االقت�شاد الوطني.

�حلماية �ملدنية ب�سيدي بلعبا�س

37 قتيال و 11 األف جريح خالل �ضنة 2018 ب�ضيدي بلعبا�ش
.      تكوين �أكرث من 2400 م�سعف

مفو�سية �لأمم �ملتحدة �ل�سامية ل�سوؤون �لالجئني

4500 مهاجر و�ضلوا اأوروبا يف 2018

على م�ستوى �جلامعة �لأمريكية بال�سارقة 

تكرمي العمالقني نوبلي فا�ضل
 و لطفي بو�ضناق

�شجلت م�شالح احلماية املدنية لوالية 
ما    2018 �شنة  خالل  بلعبا�س  �شيدي 
عدده 21134  تدخال عرب تراب الوالية 
مقارنة مع ال�شنة املا�شية ،اأين �شجلت 
واإجالء  اإ�شعاف  بينها  تدخال    20987
�شجلت  وقت   يف  �شخ�س   15205
مقتل  يف  ت�شببت  مرور  حادث   879
،كما  اآخرين   1149 وجرح  �شخ�س   37
اأح�شت ذات امل�شالح 52 تدخال على 
–غرب  �رضق  ال�شيار  الطريق  م�شتوى 

ت�شبب يف مقتل 03 اأ�شخا�س وجرح 77 
القطارات  حوادث  خلفت  ،بينما  اآخر 
عرب  اآخرين  واثنني  �شخ�شني  جرح 
خط الرتامواي ،هذا واأح�شت احلماية 
املدنية 1467 حريقا متعددة بينها 19 
حريق بالغابات اأدى اإىل حدوث خ�شائر 
بلغت  وقت  ،يف  هكتارا   30 فاقت 
من  اأكرث  الزراعية  املحا�شيل  خ�شائر 
هكتار   72 يفوق  ما  اأتلفت  حريقا   20
و اأزيد من 18 األف حزمة تنب ،ناهيك 

خمتلف  يف  اآخر  تدخل   3767 عن 
القاتل  الغاز  بخ�شو�س  ،اأما  امليادين 
املدنية  احلماية  م�شالح  �شجلت  فقد 
اإ�شعاف 34 يف  اأ�شخا�س بعد  وفاة 07 
نف�س ال�شنة ،هذا كما اأطلقت احلماية 
رفقة  بلعبا�س  �شيدي  لوالية  املدنية 
 2018 �شنة  خالل  الفاعلني  ال�رضكاء 
عدت حمالت حت�شي�شية  وتوعوية من 
خمتلف االأخطار منها حوادث املرور 
والغاز والغرق يف االآبار والربك .. هذا 

�شعار  حتت  امل�شعفني  تكوين  مت  كما 
م�شعف لكل عائلة منذ �شنة 2010 اإىل 
غاية اليوم قدر عددهم ب 2436 بينهم 

566 امراأة .
اأن مدة التكوين يف االإ�شعاف  لالإ�شارة 
اجلماهريي تقدر ب 21 يوم يتلقون فيها 
االأولية *درو�س  االإ�شعافات  مبادئ يف 
تختم  االأخري  ويف   * وتطبيقية  نظرية 
املرتب�س  يح�شل  اأن  على  بامتحان 
على �شهادة م�شعـــف متطــــوع جــــواري 

، التكوين جماين وقد انطلقت الدفعة 
جانفي     20 يوم   2019 ل�شنـــــــة  االأوىل 
بتعداد 230 مرتب�س ،كما �شجلت فرقة 
الغط�س للحماية املدنية لوالية �شيدي 
االآبار،  يف  الغرق  حوادث  يف  بلعبا�س 
وال�شدود   06  ،الربك املائية  االأودية 
تدخالت اأ�شفرت غن  اإنقاذ �شخ�شني 
وانت�شال 04 جثث كما مت اأي�شا اإخراج 
�شيارة من �شد »�شارنو« بدون خ�شائر 

ب�رضية 

وزير �ل�سباب و�لريا�سة يعلن من  غليز�ن

رفع التجميد عن امل�ضاريع املتوقفة

درك �لعا�سمة 

حجز كمية معتربة من الكوابل 
النحا�ضية ومعدن الأملنيوم 

لوالية  اأم�س  قادته  التي  الزيارة  هام�س  على 
حممد  والريا�شة  ال�شباب  وزير  اأعلن  غليزان، 
من  العديد  عن  التجميد  رفع  عن  حطاب 
بقية  �شاأن  �شاأنها  غليزان  بوالية  امل�شاريع 
املالية  الو�شعية  نتيجة  االأخرى  الواليات 
غرار  على  الريا�شة  قطاع  يعي�شها  التي 
من  ا�شتفادت  االأخرى  القطاعات  بقية 
ال�شنوات  خالل  �شنتيم  760مليار  من  اأكرث 
اجناز  اأو  عملية   264 لت�شجيل  املا�شية  
وزير  اأن  العلم  مع  ريا�شية  ومن�شاآت  هياكل 

بوادي  له  حمطة  اأول  ويف  والريا�شة  ال�شباب 
ال�شباحة  يف  ريا�شي  ن�شاط  ح�رض  اأين  ارهيو 
الوالية  وبعا�شمة  اأوملبي  الن�شف  بامل�شبح 
وت�شمية  تد�شني  على  حطاب  حممد  ا�رضف 
بربمادية  اجليدو  ريا�شة  يف  متخ�ش�شة  قاعة 
حفل  على  حطاب  حممد  الوزير  ا�رضف  كما 
تكرمي بقاعة االجتماعات مبقر الوالية بع�س 
الوجوه الريا�شية التي �شجلت اأ�شماوؤها �شمن 
قائمة الريا�شيني املتفوقني وطنيا وعامليا يف 

خمتلف الريا�شات.

الطرقات  الأمن  االإقليمية  ال�رضية  تـمكن عنا�رض 
يف  مـخت�شة  اإجرامية  �شبكة  بتفكيك  باجلزائر 
�رضقة الكوابل النحا�شية مع حجز كمية معتربة من 
الكوابل النحا�شية قدرت بـ 05 قناطري مع توقيف 
03 جناة   فيما تـمكنت الفرقة االإقليمية للدرك 
لرباقي  الدرك  لكتيبة  التابعة  بالراي�س  الوطني 
اأخرى خمت�شة يف  اإجرامية  ب�شبكة  االإطاحة  من 

مت  اأين  االألـمنيوم  ومعدن  النحا�س  مادة  تهريب 
من  قنطار   68 بنحو  تقدر  معتربة  كمية  حجز 
معدن النحا�س اإ�شافة اإىل معدن االأملنيوم و هذا 
بداخل م�شتودع كائن بحي �شيدي مو�شى ببلدية 
براقي مع توقيف اجلناة و حجز اآالت ميكانيكية 
يف  ت�شتعمل  اأخرى  اآالت  و  للتحويل  كهربائية 

التقطيع اإ�شافة اإىل اأغرا�س اأخرى .

ال�شامية  املتحدة  االأمم  مفو�شية  اأفادت 
مهاجر   4500 من  اأكرث  باأن  الالجئني  ل�شوؤون 
و�شلوا يف العام احلايل اإىل اأوروبا عن طريق 

البحر االأبي�س املتو�شط   .
وقال ال�شكرتري ال�شحفي للمفو�شية، ت�شاريل 
و�شل  »لقد  �شحفي:  موؤمتر  خالل  ياك�شلي، 
العام احلايل  البحر يف  اأوروبا عن طريق  اإىل 
اجلو  برودة  رغم  وذلك  اأ�شخا�س،   4507
اأعلنت  ذلك  املحدق«اإىل  واخلطر  ال�شديدة 
اأن  الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامية  املفو�شية 

العام  اأوروبا يف  اإىل  و�شلوا  مهاجر  األف   113
املا�شي عن طريق البحر االأبي�س املتو�شط. 
اأو  م�رضعهم  �شخ�شا   2262 لقي  ذلك  ومع 
حماولة  خالل  املفقودين  عداد  يف  اعتربوا 
اأوروبا  اأن  يذكر  املتو�شط  البحر  عبورهم 
تعي�س يف الوقت احلا�رض اأخطر اأزمة هجرة 
من  عدد  ب�شبب  الثانية  العاملية  احلرب  منذ 
االقت�شادية  واالأزمات  الع�شكرية  النزاعات 
التي تعاين منها الدول االأفريقية ودول ال�رضق 

االأو�شط.

بال�شارقة  االأمريكية  اجلامعة  برجمت 
املو�شيقار  لتكرمي  احتفالية  فعالية 
اجلزائري نوبلي فا�شل و الفنان التون�شي 
و  اخلام�س  بتاريخ  وهذا  بو�شناق  لطفي 
الع�رضين من ال�شهر اجلاري املوافق ليوم 
بعد غد اجلمعة الفعالية يرعاها  جمل�س 
فرقة  مب�شاهمة  و  الفل�شطيني  االأعمال 

عن  ف�شال  الفل�شطينية  ال�شعبية  الفنون 
م�شاركة عدد من املثقفني و ال�شخ�شيات 
الوازنة يف املجتمع االماراتي و لفيف من 
الفنان  �شيهدي  حيث  العرب  االإعالميني 
م�شتوحى  جديدا  عمال  بو�شناق  لطفي 
بعنوان  الفل�شطيني  االن�شان  عذابات  من 

�شهول فل�شطني

 �س.�سهيب
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