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منحت مهلة للبلدان الراغبة يف خالفتها 
املغرب وجنوب اإفريقيا الأقرب

الكاف ت�سحب تنظيم 
كاأ�س اإفريقيا 2019 

من الكامريون
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خزنت الب�ساعة يف م�ستودع باحلميز

 ع�سابة تهرب" الكوكايني "داخل
 قارورات زيت " االأرغان" 

رئي�ص دائرة ورقلة ابراهيم بو�سا�سي لـ"الو�سط"

 توزيع ح�س�س ال�سكن
 االجتماعي يف دي�سمرب
�سكاوى وعرائ�ص احتجاجية على طاولة الوزير الأول

  03 مدراء والئيني 
بورقلة يف قف�س االتهام 

عي�سى بن عقون : الزوايا وفرت قنوات ات�سال للجزائر مع العامل
ترجمة



كرا�سة الو�سطال�سبت  01  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل23 ربيع الأول 1440هـ 2
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة اجلزائر 3 عي�سى بن عقون24�ساعة

 الزوايا وفرت قنوات ات�سال للجزائر مع العامل

�سارة بومعزة

فر�سالة  ال�سيا�سي  اجلانب  اأما 
امل�س�ؤول ال�سيا�سي اأو الدولة يجب 
والعنا�رص  املك�نات  كل  تفّعل  اأن 
دفعة  مبنحها  عالقة  لها  التي 
على خمتلف امل�ست�يات: الثقايف، 
دور  ياأتي  وهنا  والنف�ذ،  الديني 
الزوايا نظرا المتدادها عرب  هذه 
وال�سحراء  االإفريقي  ال�سمال 
وحتى  االإفريقية  والدول  الكربى 
عدد من دول اآ�سيا، فنجد اأن عدد 
دول  بعدة  املنت�رصة  الزوايا  من 
لها يف املغرب  املقر االجتماعي 
هذا  دعم  وجد  هنا  ومن  العربي. 
اأ�سا�س  على  وا�ستغالله  النف�ذ 

اأيدي�ل�جية واإمنا من  لي�س خدمة 
خالل االمتداد التفاعلي وحت�يلها 
يعطي  فه�  ربط،  قن�ات  اإىل 
امتدادات جتارية و�سياحية ويفتح 
بهذه  اجلزائر  تربط  اأب�اب  عدة 
املريدين  عرب  ال�سا�سعة  الدول 

ببلدانهم.
املغربي  التناف�س  ح�ل  اأما 
اخل�س��س  بهذا  اجلزائري   –
يندرج  اأنه  عق�ن  بن  فاأ�ساف 
الذين  املريدين  خدمة  �سمن 
امل�ج�دة  بالطرق  عالقة  لهم 
للمغرب  وباملقابل  باجلزائر 
طرقها املمتدة اأي�سا على م�ست�ى 
اإفريقيا الغربية، اأما اجلزائر فلها 
و�سط  خط  ط�ل  على  امتدادها 

تناف�س  هناك  وبالتايل  اإفريقيا، 
حقيقة اإال اأنه يبقى خلدمة اليدان 
وال يجب اأن يتح�ل ملجال نزاع، بل 
يبقى يف اإطار »ويف ذلك فليتناف�س 
ت�ستثمر  دولة  فكل  املتناف�س�ن«، 
طرف  من  وع�املها:  ظروفها  يف 
ح�لها  وما  وال�سياحة  التجارة 
بخ�س��س  م�سيفا  نزاعات.  دون 
اأنها  باملغرب  الطرق ال�س�فية 
من  اأريحية  اأكرث  ظروفا  عرفت 
نظريتها باجلزائر نظرا الختالف 
تعر�ست  الذي  االحتالل  طبيعة 
املغربية  واململكة  اجلزائر  له: 
يف  احلريات  فمنحهم  »انتداب«، 
الن�ساط مقابل الزوايا يف اجلزائر 
لكن م�قع اجلزائر منحها اأف�سلية 
اأن  لي�ؤكد  عاد  حني  يف  االمتداد، 
الدين  خدمة  اإطار  يف  ت�سب  كلها 
والت�سامن  للتعاون  وبالتايل حتتاج 

بني �سع�ب املنطقة.
 

املراجعات مطلوبة و 
الطعن يف املقد�سات 

ممنوع

اجلزائري  الداخل  م�ست�ى  على 
والتنابز اأحيانا الذي بلغ حد التهم 
بع�س ال�س�فية،  دين  يف  والطعن 
الطرق  بع�س  اأن  عق�ن  بن  فرد 

وحتى  ال�سبهات  بع�س  عرفت 
م�ج�دة  لكن  املظهري،  ال�رصك 
والأغرا�س  املريدين  بع�س  يف 
الفهم  عدم  حتى  اأو  معينة 
ال�سحيح للدين لكن اأن ت�سل بع�س 
ما  خا�سة  التهم  تلك  حد  الفئات 
على  القائمة  بـ«ال�هابية«  تعلق 
املناف�سة  التيارات  مع  ال�رصاع 
واملناوئة لها ه� ما اأجج املجتمع 
هذا  يكن  مل  ف�سابقا  اجلزائري، 
ظل  يف  حاليا  اأنه  م�ؤكدا  ال��سع، 
على  وجب  املعل�ماتية  املجتمع 
وت�سحيح  ال��سع  ا�ستغالل  الزوايا 

بع�س التخاريف امل�سجلة.
لدى  االأ�سبق  الدولة  كاتب  جهته   من 
واالح�ساء  لال�ست�رصاف  االأول  ال�زير 
دعا  واأن  �سبق  م�سيطفى  ب�سري 
والعلمية  يف  الهيئة الدينية  النخراط 
الروحية  اجلزائر يف منظ�مة  اليقظة 
ا�ستعدادا لتحديات القرن القادم الذي  
الثقافية، م��سحا  الفكرة  �سيك�ن قرن 
 ( مل�ؤ�س�سة  الروحي  املخزون  باأن 
العمق  وانت�سارها يف  ببالدنا   ) الزاوية 
االجتماعي لل�سكان ي�سمح لها بتحقيق 
االأثر الروحي املعتدل ودعم املرجعية 
اأدوات  تطبيق  ب�رصط  لالأمة  الدينية 
اإ�سارات  التقاط  يف  الروحية  اليقظة 
روؤية  تطبيق  وبالتايل  امل�ستقبل 

اال�ست�رصاف الروحي .

اإدماج  �رصورة  على  اأكد  كما 
ال�سكان  احتياجات  عمل الزوايا يف 
التح�الت  عند  ال�سباب  وخا�سة 
االجتماعية الكربى كما يجري االآن ومن 
الروحية  القيم  دعم  االحتياجات  هذه 
القيم  ذات  واإبراز  العام  ال�سل�ك  يف 
يف  العم�مية  بال�سيا�سات  العالقة 
احلياة  تنظيم  ومنها  اال�سالم  هدي 
االقت�سادية لالأمة، وه� ما يتطلب روؤية 

الطرق ال�س�فية  عمل  لتاأطري  متجددة 
تتبعها  طريقة   30 وعددها   - ببالدنا 
واالجتماعية  العلمية  اآالف الزوايا 
والدينية – تق�م على االح�ساء الروحي 
ثم  الروحي  املجتمع  بيانات  وحتليل 
على  الروحية  اليقظة  خطط  ت�سميم 
اأ�سا�س االأهداف اال�سرتاتيجية حلماية 
الفكرية  التح�الت  اأثر  من  ال�سباب 

بداية القرن القادم.

ركز اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة اجلزائر 3 عي�سى بن عقون، يف ت�سريح لـ«الو�سط«، على دور الزوايا التي اأو�سح اأن لها بعدا كبريا: دينيا وثقافيا وهوياتيا وحتى باجلانب ال�سيا�سي، فهي 
متتد عرب اإفريقيا منذ قرون من ال�سمال الإفريقي باجتاه العمق باملناطق التي بلغها الإ�سالم، هنا ميكن الإ�سارة اإىل بع�ض الزوايا التي مت ا�ستغاللها اإبان احلقبة ال�ستعمارية لكن على اأر�ض 
الواقع ويف التقييم ال�سامل ل ميكن اإنكار الدور الذي لعبته الزوايا وما قدمته من خدمة: على راأ�سها احلفاظ على القراآن الكرمي على احلفاظ، واإن عرف بع�سها مع الوقت بع�ض ال�سلوكات 

التي تت�سبب يف مهاجمتهم من بع�ض الأطراف، لكن يف العموم ل اأحد ينكر دور احلفاظ على القراآن الكرمي، وخالل الثورة ي�ستمر الدور يف ظل اأن الكثري من حاملي الوعي بالق�سية الوطنية 
منطلقهم ديني »وحتى الزوايا ال�سغرية من كتاتيب«.

خزنت الب�ساعة يف م�ستودع باحلميز

ع�سابة تهرب" الكوكايني"داخل قارورات زيت "الأرغان"

 فيما طالب باإعادة النظر يف �سيا�سة الدعم 

�سكيب خليل يك�سف �سبب زياراته املتكررة للزوايا

الع�سكري   االأمن  م�سالح  متكنت 
ع�سابة  ن�ساط  تفكيك  من  بالعا�سمة، 
كلغ   300 اإ�سترياد  يف  منظمة  اإجرامية 
الذي   املعالج  الكيف  و  الك�كاكيني  من 
يتم نقله من املغرب للجزائر اإما مم�ها 
لتاجر  ملك  فاخرة  �سيارات  داخل 
م�ا�سي اأو مم�هة داخل قارورات زيت 
االأرقان ، وتخزينها مب�ست�دع باحلميز ، 
مع ن�رص �س�ر تلك الكميات وعائداتها 
املالية عرب م�اقع الت�ا�سل االجتماعي 
التي  ال�سفقات  تلك  بنجاح  احتفاال 
املغربي  للدرهم  عائداتها  حت�ل 
مرزوق  احلاج   « للمدع�  لت�سليمها 
املم�ن  ب�سفته  اجلن�سية  املغرب   «
الرئي�سي لهم  . ليمثل اأربعة متهمني من 
اأفراد تلك الع�سابة ، اأمام هيئة حمكمة 
 ، البي�ساء  بالدار  االبتدائية  اجلنايات 
نهاية االأ�سب�ع الفارط ، مل�اجهة جرم 
اإطار  وبيع وتخزين املخدرات يف  نقل 

جماعة اإجرامية منظمة ، وهي الق�سية 
التي جرى التحقيق فيها ، اإثر معل�مات 
بتاريخ  الع�سكري  االأمن  م�سالح  وردت 
م�ست�دع  ح�ل   ،  2017 مار�س   16
باحلميز ي�ستعمل يف تخزين املخدرات 
منظمة  اإجرامية  جماعة  قبل  من 
، وبعد احل�س�ل  للمتاجرة باملخدرات 
قامت  اجلمه�رية  وكيل  من  اإذن  على 
للمكان  مداهمة  لعملية  امل�سالح  ذات 
حاول�ا  اأ�سخا�س  جمم�عة  ور�سدت   ،
ده�س  اأحدهم  و حاول  مبا�رصة  الفرار 
، وبعد مدة  ب�سيارته  االأمن  اأفراد  اأحد 
ذات  متكنت  االإ�ستباكات  من  زمنية 
اأفراد  اأربعة  القب�س على  امل�سالح من 
، وخالل اإ�ستج�ابهم اعرتف�ا بن�ساطهم 
يف جمال جللب املخدرات من املغرب 
، و�رصح�ا ح�ل تفا�سيل تلك ال�سفقات 
املم�ن  ل�سالح  يعمل�ن  كان�ا  باأنهم   ،
الرئي�سي املدع� » احلاج مرزوق« الذي 

املغرب  دولة  الكمية يف  لهم  ي�ف  كان 
اإما  مم�هة  بنقلها  بعدها  يق�م�ن  و 
داخل �سيارات فاخرة ملك الأحد اأثرياء 
اجلماعة املكى » امل�سيلي«  وه� تاجر 
م�ا�سي اأو مم�هة داخل قارورات زيت 
ملنطقة  دخ�لها  ومبجرد   ، االأرقان 
للعا�سمة  اأخرى  مرة  نقلها  يتم  مغنية 
لتخزينها يف م�ست�دع يف احلميز حلني 
وبال�سبط يف  العا�سمة  بيعها يف  اإعادة 
 ، بالقبة  عمر  وبن  جراح  با�س  اأحياء 
كما ك�سف�ا ح�ل اأفراد تلك الع�سابة اأن 
نقل  مبهمة  يق�م  كان  الذي  ال�سخ�س 
املغناوي«   « املدع�  ه�  املخدرات 
الذي كان يتلقى من جهته عم�الت قد 
عملية  لكل  �سنتيم  ملي�ن  ل250  ت�سل 
بها  قام�ا  التي  العمليات  عدد  واأن   ،
االأوىل  �سفقات  ثالث  ح�ايل  كانت 
كلغ   45 ب�زن  الثانية  و  كلغ   80 ب�زن 
وهي  كلغ   100 ب�زن  كانت  اأخرها  و 

ملا  عائداتها  و�سلت  التي  ال�سحنة 
يقارب مليار �سنتيم ، كما ك�سف�ا اأنهم 
ال�سفقات  اإبرام  من  االنتهاء  مبجرد 
الع�سابة  اأفراد  اأحد  يتكفل  وجناحها 
املغربي  للدرهم  العائدات  بتح�يل 
لت�سليمها  احلرا�س  م�سارف  باأحد 
كما   ، مرزوق«  »احلاج  الفار  للمتهم 
عملية  خالل  االأمن  م�سالح  متكنت 
ملي�ن   800 مبلغ  حجز  من  املداهمة 
من  لكميات  �س�ر  وجمم�عة   ، �سنتيم 
يتم  التي  املالية  املبالغ  و  املخدرات 
ن�رصها يف م�اقع الت�ا�سل االإجتماعي 
م�اجهتهم  املتهم�ن خالل  ليرتاجع   ،
الت�رصيحات  تلك  عن  املحكمة  لهيئة 
النائب  لهم  ويطالب   ، بها  اأدل�ا  التي 
بت�قيع  ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف  العام 
حق  يف  نافذا  �سجنا  �سنة   20 عق�بة 

كافة املتهمني .
 ل/منرية

 دعا �سكيب خليل خالل حما�رصة 
األقاها بجامعة ب�مردا�س، م�ساء 
ت�جيه  ل�رصورة  اخلمي�س، 
نح�  اجلزائري  االقت�ساد 
ا�ستغالل  خالل  “من  اأفريقيا 
على  اجلزائرية  الزوايا  نف�ذ 
وخا�سة  االأفريقي”  ال�ساحل 
وقال  اأفريقيا  غرب  جمم�عة 

الأنها  الزوايا  اأزور  كنت  “ولهذا 
ت�سهل  فهي  اقت�ساديا  مهمة 
العالقات ال�سخ�سية مع اجلن�ب 
واأفريقيا الغربية خ�س��سا الأنها 
االأكرث اأهمية يف القارة ال�سمراء 
كما اأن هذه املجم�عة لها �سكة 
ال�سنغال  بني  تربط  حديدية 

وغانا”.

دعم  ب�سيا�سة  يتعلق  وفيما 
املتحدث  ذات  قال  االأ�سعار، 
يف  النظر  اإعادة  يجب  اأنه 
معتربا  االأ�سعار،  دعم  �سيا�سة 
�سلبية”  “انعكا�سات  هناك  اأن 
“الأنها  االأ�سعار  دعم  ل�سيا�سة 
تزيد من م�ساريف الدولة وت�ؤثر 
وخا�سة  اال�ستثمار  على  �سلبا 

اال�ستثمار ال�طني”. م�سيفا اأنها 
اأي�سا ت�ساهم يف تاأكل احتياطاتنا 
اأن كانت  من املحروقات، فبعد 
 2000 �سنة  خالل  اجلزائر 
داخليا  باملائة   20 ت�ستهلك 
وت�سدر الباقي الي�م ن�ستهلك 40 

باملائة ون�سدر الباقي.
ف.ن�سرين

الباحث والأ�ستاذ اجلامعي حممد الأمني بلغيث

الغرب يبحث عن قوى  ناعمة لي�سالها لل�سلطة
االأمني  حممد  اجلامعي  واالأ�ستاذ  الباحث   اأكد 
بلغيث يف ح�ار له مع »ال��سط« اأن ت�ظيف الزوايا 
يف ال�سلطة يتزايد يف مراحل ال�سد واجلذب بني 
ظاهرتني  من  االجتماعية،  حمذرا  التفاعالت 
واخلارجي  الداخلي  امل�ست�ى  على  تتمح�ران 
االأوىل التكفري التي انطلقت مع ثمانينات القرن 
للق�ة  الغرب  ا�ستعمال  واخلارجية  املا�سي، 
الناعمة وحماولة ا�ستغالل تيارات �س�فية حل�لية 

من�سحبة من الفعل ال�سيا�سي اجلاد.
 

ماهي مربرات الهتمام ال�سيا�سي املفرط 
بالزوايا، وال�سوفية، بني من يرى اأنه يتم 

ا�ستغاللها �سيا�سيا وبني من يوؤيد العملية من 
باب دعمها للبعد الوطني، كيف تقروؤون 

املوازنة بني العمليتني؟

ميزة  كان  للزوايا  ال�سلطة  ت�ظيف  اأن  �سك  ال 
الراأي  اأن هناك من ي�سنع  ع�س�ر خمتلفة حيث 
العام من ال�سيا�سيني معار�سة وم�االة وهذا طبعا 
من البديهيات يف احلراك االجتماعي للمجتمعات 
امل�سلمة، الأن الزاوية اأو الطريقة ال�س�فية متلك 
النا�س  جتميع  على  والقدرة  املالية  امل�ارد 
والتاأثري عليهم. وميكن يف بع�س االأحيان ت�سارك 
بع�س الزوايا يف تاأييد �سخ�سيات مغ�س�ب عليها 
ت�ظيف  من  النا�س  خ�سية  اإىل  ي�ؤدي  �سعبيا مما 
بغري  وال�سلطان  اجلاه  اأ�سحاب  الدين يف خدمة 
والطريقة مدخال  الزاوية  كانت  لهذا  وجه حق. 
يف  احلاكم[  ال�رصعية]�رصعية  لك�سب  مهما 
الظروف ال�سعبة ويف مراحل ال�سد واجلذب بني 
التفاعالت االجتماعية  وتناق�س مطالب طالب 

ال�رصعية من �سيخ الزاوية اأو الطريقة.
 

على امل�ستوى الداخلي، ن�سهد منوا لبع�ض 
الفئات التي ت�سل حد تكفري عديد 
الطرق اأو حتى ال�سوفية اإجمال، ما 

تعليقكم؟
 

معروفة  ظاهرة  امل�ساد  والتكفري  التكفري 
واالنحراف  بالهرطقة  والتهم  االأديان  كل  يف 

امل�سلمني  وكتب  اأدبيات  يف  معروفة  ظاهرة 
الظاهرة  فاإن  وطننا  يف  امل�سلمني.  اأما  وغري 
العزلة  واإن غلب عليها  املا�سي  ثمانينات  وليدة 
اأ�سحاب  يعتربونها  من  م�سارحة  يف  واحل�سمة 
من  الكامن  اخلطر  لهذا  كفارا  حتى  اأو  بدعة 
خالل ظاهرة التكفري ه� ا�ستحالل دم امل�سلم. 
من  الأن  االإن�سان  اإليها  ي�سل  �س�رة  اأخطر  وهي 

كفر م�سلما فقد باء بها.

 �سمن املوازنات الدولية يتم احلديث 
عن ال�سعي لرتجيح كفة ال�سوفية 

البعيدة عن ال�سعي واملثبطة، مبقابل 
اإ�سعاف الزوايا ذات البعد القومي، هل 

من قراءة يف املو�سوع؟

التيارات  اأي  الناعمة  الق�ة  عن  يبحث  الغرب 
التي ال تناه�س احلكام وال حتتج من ظلمهم ول� 
بطرق �سلمية تقرها االأديان وجماعات ال�سغط 
يف الدولة الدميقراطية. لهذا رهان الغرب االآن 
الفعل  من  من�سحبة  حل�لية  �س�فية  تيارات  على 
عقريته  يرقع  من  كل  وتكفر  اجلاد  ال�سيا�سي 
اإىل الت�سدي اإىل حماولة زعزعة االأمن  بالدع�ة 

العام الفكري والديني للمجتمع.
حاورته: �سارة بومعزة



العاملي  اليوم  اليوم،  العامل  يحيي   
املكت�سبة  املناعة  فقدان  ملر�ض 
اجلزائر  له  اخرتت  الذي  »الإيدز« 
مراهنة  حالتك«،  »اعرف  �سعار 
يف  الوطنية  الربامج  تدعيم  على 
اإطار الإ�سرتاتيجية الدولية للق�ساء 
2030، يف حني  اآفاق  املر�ض  على 
ال�سحة  مديريات  خمتلف  عمدت 
اإىل  الوليات  عرب  واجلمعيات 
تنظيم اأيام حت�سي�سية، لتو�سح اآخر 
الإح�سائيات على م�ستوى العا�سمة 
اإ�سابة  حالة   58 عن  ك�سفت  التي 
الأول من  ال�سدا�سي  جديدة خالل 
العدد  تعك�ض  تكن  مل  واإن   2018
رئي�سة  اأو�سحت  حيث  احلقيقي، 
واملواد  ال�سحي  التاأثري  م�سلحة 
ال�سيدلنية مبديرية ال�سحة لولية 
زكاغ  بوركي�ض  الدكتورة  العا�سمة 
م�ست خمتلف  الإ�سابات  اأن  نادية 
14حالة  بينها  من  العمرية  الفئات 
من جن�سيات اأجنبية مقابل ت�سجيل 
من  الفرتة  نف�ض  خالل  حالة   82
جانب  وحول  املن�رصمة.  ال�سنة 
ت�رصيحات  بح�سب  جند  التوعية 
الدكتورة اأن اأزيد من 5000 �سخ�ض 
توجهوا ب�سكل طوعي نحو املراكز 
على  املتواجدة  الثالثة  املرجعية 
م�ستوى العا�سمة  للتكفل باإ�سابات 
املكت�سبة  املناعة  فقدان  فريو�ض 
للك�سف  الالزمة  التحاليل  لإجراء 
اأفادت املتحدثة اأن  عن الداء كما 
خمتلف امل�سالح واملخابر الطبية 
ال�ست�سفائية  للموؤ�س�سات  التابعة 
بالتحاليل  تقوم  بالولية  العمومية 
للك�سف عن هذا الداء وكذا مراقبة 
�سالمتها  من  للتاأكد  الدم  تربعات 
للحمالت  وبالعودة  اأي مر�ض.  من 
من  عددا  جند  التح�سي�سية 
نظمت  وال�سكان  ال�سحة  مديريات 

يوما حت�سي�سيا حول املر�ض، وهو 
ما قدمته مديرية ال�سحة وال�سكان، 
العمومية  املوؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق 
لبومردا�ض،  اجلوارية  لل�سحة 
موؤخرا، مبعهد الهند�سة الكهربائية 
»اأحممد  جامعة  يف  والإلكرتونيك 
بوقرة«، مت خالله اإجراء ت�سخي�ض 
طرف  من  اإقبال  لقي  للداء،  مبكر 
و�سط  اجلن�سني،  من  الطلبة 
ا�ستح�سان املنظمني، كون التوعية 

بالداء بداأت توؤتي ثمارها. 
ت�سامن  جمعية  عمدت  كذلك 
حت�سي�ض  حملة  تنظيم  اإىل  اإيدز 
العا�سمة  يف  لل�سيدا  وت�سخي�ض 
الربيد  �ساحة  م�ستوى  على 
طبية  قافلة  بالعا�سمة  املركزي 
للتح�سي�ض ب�رصورة الك�سف املبكر 
املكت�سبة  املناعة  فقدان  داء  عن 
واإىل  ال�سباب  فئة  لدى  خ�سو�سا 
بالتن�سيق  وذلك  دي�سمرب،   6 غاية 
وكذا  ال�سحة  مديرية  م�سالح  مع 
مديرية ال�سباب والريا�سة ومديرية 
الن�ساط الجتماعي عيادة طبية يتم 
الدم  من  لعينة  جماين  ك�سف  فيها 
و�سبه  طبي  طاقم  عليهما  ي�رصف 
جناح  عن  ف�سال  متخ�س�ض  طبي 
عليه  ي�رصف  بالتح�سي�ض  خا�ض 
اجلمعية  اأع�ساء  من  الطب  طلبة 
ون�سائح  مطويات  توزيع  فيه  مت 

واإر�سادات للوقاية من الإ�سابة.

قرابة 15 باملائة من الإ�صابات 
جمهولة امل�صدر

الوطنية  اجلمعية  لرئي�ض  و�سبق 
»ت�سامن  ال�سيدا  وحماربة  للوقاية 
اإيدز«، واأن حذر من الإ�سابات غري 
 10 بني  ما  اأن  معتربا  املجهولة، 
اإىل 15 باملائة من حالت الإ�سابة 

بالفريو�ض تبقى جمهولة امل�سدر، 
من  اأي طريق  اأ�سحابها  يدري  ول 
الطرق انتقلت اإليهم العدوى، فيما 
اخلا�سة  تقديراته  ح�سب  اأو�سح 
حالت  من  باملائة   75 حوايل  اأن 
الطريق  �سببها  بالفريو�ض  الإ�سابة 
الطرق  اأهم  باعتباره  اجلن�سي، 
الفريو�ض،  عربها  يتنقل  التي 
يف  النظافة  نق�ض  اأن  م�سريا 
لنتقال  اآخر  �سبب  امل�ست�سفيات 
عدوى خمتلف الأمرا�ض. واأ�ساف 
ت�سجل  اجلزائر  اأن  املتحدث  ذات 
ال�سنوات  يف  الإح�سائيات  ح�سب 
حالة   900 اإىل   800 من  الأخرية 
ت�سجل �سنويا، غري اأن احلالت غري 
املعروفة اأكرث بكثري فقد ت�سل اإىل 
العمل  ي�ستدعي  ما  حالة،  األف   20
التح�سي�سية  احلمالت  تكثيف  على 
بهذا  للتعريف  املجتمع  وجتنيد 
التي  ال�سباب  لفئة  �سيما  املر�ض 
تبقى الفئة امل�ستهدفة كونها الأكرث 
الفريو�ض  بهذا  لالإ�سابة  عر�سة 

الفتاك.
مكافحة  بربنامج  املكلف  ودعا 
الهالل  م�ستوى  على  ال�سيدا 
حمفوظ  اجلزائري،  الأحمر 
ال�سك  قطع  �رصورة  اإىل  بلحوت 
اإىل  التوجه  خالل  من  باليقني 
مراكز الك�سف عن فريو�ض الإيدز، 
بغية  الالزمة،  التحاليل  واإجراء 
من  حوله،  ومن  ال�سخ�ض  حماية 
اأن  م�سريا  ال�سامت،  القاتل  هذا 
عملية الك�سف تتم يف �رصية تامة، 
اأين تتوىل خمابر التحليل اأخذ عينة 
من دم ال�سخ�ض املعني، ثم ت�سجل 

ا�سمه، لت�سع رقما بدل ا�سمه.
املكلف  عّدد  اأخرى  جهة  من 
على  ال�سيدا  مكافحة  بربنامج 
م�ستوى الهالل الأحمر اجلزائري، 

حامل  ت�سيب  التي  الأعرا�ض  اأهم 
الفريو�ض، والتي خل�سها يف اإ�سهال 
اأوىل  يف  �سديد،  �سعال  مع   ، حاد 
�سعف  قبل  املر�ض،  مراحل 
ووهن يف كامل اجل�سم، يف مراحل 
ل  الفريو�ض  اأن  م�سريا  متقدمة، 
اجلهاز  يهاجم  بل  امل�ساب،  يقتل 
كلي  ب�سكل  يتعطل  الذي  املناعي 
اجل�سم  عن  الدفاع  على  يقوى  ول 
، فنزلة برد ب�سيطة قد تودي بحياة 

امل�ساب يف اأي حلظة.

 الإيدز يودي بحياة 76 
مراهقا يوميا عامليا

 
وبالتحديد  العاملي  امل�ستوى  على 
منظمة  قدمت  لالأطفال  بالن�سبة 
بخ�سو�ض  توقعاتها  اليون�سيف 
 76 نحو  بحياة   يودي  اأنه  الإيدز 
يقارب  ما  )اأي  يوم  كل  مراهقا 
وذلك   )2030 عام  بحلول  األفا   360
ا�ستثمارات  تتوفر  مل  اأن  حال  يف 
الربامج املتاحة حاليا  اإ�سافية يف 
للوقاية من فريو�ض نق�ض املناعة 
عن  الطبي  والت�سخي�ض  الب�رصية، 

اإ�ساباته، وبرامج عالجه.
وفريو�ض  »الأطفال  تقرير  وي�سري 
والإيدز:  الب�رصية  املناعة  نق�ض 
العامل يف عام 2030« الذي اأ�سدرته 
اليون�سف، اأول اأم�ض، اإىل اأن اأعداد 
اإىل   0 �سن  من  حديثا،  امل�سابني 
 270 نحو  اإىل  �سرتتفع  عاما،   19
�سيعادل  ما  اأي   ،2030 عام  األفا 
فقط.  الثلث  مبقدار  تناق�سا 
وتبني التقديرات احلالية اأن اأعداد 
واملراهقني  الأطفال  بني  الوفيات 
 119 من  �سترتاجع  الإيدز  ب�سبب 
األفا اإىل 56 األفا بحلول عام 2030.

�صارة بومعزة

مقري يدعو اإىل متديد حكم بوتفليقة

مبادرة التوافق ت�سقط يف املاء 
عاد رئي�ص حركة جمتمع ال�صلم عبد الرزاق مقري، ليقرتح مبادرة جديدة بعد اأن ف�صلت كل م�صاعيه بخ�صو�ص الرتويج ملبادرة التوافق الوطني اخلا�صة باحلركة منذ اأ�صهر، حيث دعا 

مكونات ال�صاحة ال�صيا�صية باجلزائر اإىل �صرورة تاأجيل موعد النتخابات من اأجل الولوج يف فرتة انتقالية ُي�صريها الرئي�ص بوتفليقة لفرتة عامني على الأكرث، ليتبنى فكرة جديدة بعد 
اأن كان يطالب ب�صرورة العتماد على مبادرة التوافق الوطني، مع تاأكيده باأن حركة جمتمع ال�صلم لن تكون طرفا يف الرئا�صيات اإذا ما تر�صح الرئي�ص بوتفليقة لعهدة خام�صة.

علي عزازقة

يبدو اأن �سبابية امل�سهد ال�سيا�سي جعلت 
رئي�ض حركة جمتمع ال�سلم غري قادر على 
التموقع مع اأي جهة �سيا�سية متحكمة يف 
زمام الأمور، يف ظل ال�رصاع غري املعلن  
بني الع�سب يف ال�سلطة، الذي �سعب من 
ماأمورية العمل الن�سايل ال�سيا�سي ح�سبه، 
وقال ذات امل�سدر خالل من�سور له على 
باأن احلل  بالفاي�سبوك  الر�سمية  �سفحته 
انتقالية  فرتة  يف  يكمن  اجلزائر،  يف 
لفرتة  بوتفليقة  الرئي�ض  حكم  واإطالة 
اأخرى حتى يتم اإيجاد حل يخدم اجلميع، 
م�سلحة  يف  تفكر  التي  اجلهات  �سيما 
يراه  الذي  التوافق  بتبني  مطالبا  البلد، 

احلل الأوحد، ويف ذات ال�سياق جند من 
العمل  من  �سعبت  التي  املوؤ�رصات  من 
امل�سدر  ح�سب  باجلزائر،  ال�سيا�سي 
على  املوالة  قدرة  عدم  هو  ذاته  
اختيار �سخ�سية اأخرى من غري بوتفليقة 
ن�سيان  للرئا�سيات، وهذا دون  به  ترت�سح 
املعار�سة التي مل تقدر هي الأخرى من 
اختيار �سخ�سية معار�سة جتابه به مر�سح 
التي  والدعوات  امل�ساعي  رغم  ال�سلطة، 
تبنتها العديد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 

املعار�سة لذلك.
التي  النتقالية  الفرتة  فكرة  وتاأتي 
اأكد يف خرجات  اأن  بعد  اقرتحها مقري 
م�ساركة   عدم  على  �سابقة  اإعالمية 
تاأكد تر�سح  اإذا ما  الرئا�سيات  حم�ض يف 

لأن  جديدة،  لعهدة  بوتفليقة  الرئي�ض 
ل�ساحله  �ستكون حم�سومة  وقتئذ  الأمور 
العام واخلا�ض، فيما مل  لأ�سباب يعرفها 
ي�ستبعد تر�سحه من حم�ض اإن مت التوافق 
واأنه  �سيما  احلركة  اأ�سوار  داخل  عليه 
بع�ض  وجود  رغم  الكلي  الإجماع  ثل  يمُ
و�سعيدي  كمنا�رصة  الثقيلة  ال�سخ�سيات 
وحتى اأبو جرة �سلطاين واآخرين تعار�ض 
احلزب  بها  يقود  التي  و�سيا�سته  توجهه 
جوان  يف  جرة  لأبو  ا�ستخالفه  منذ 

.2014
ل�ساأن  املتابع  ت�ساءل  الإطار  هذا  ويف 
حركة جمتمع ال�سلم، ريا�ض بن وادن، عن 
تقدم  قيادة حم�ض  التي جعلت  الأ�سباب 
اقرتاحا يرتكز على �رصورة متديد حكم 

الإف�ساح  يتم  مل  اأخرى  لفرتة  بوتفليقة 
قيادة  اقرتاح  بعد  عن مدتها، مو�سحا:« 
حركة حم�ض بتمديد الفرتة الرئا�سية من 
اأجل التو�سل اإىل حل توافقي، ن�ساأل هنا: 
ما راأي قيادة حم�ض لو ت�ستجيب ال�سلطة 
�سنوات  لع�رص  الرئي�ض  فرتة  ومتدد 
املنتقدين  اأن  على  م�سددا  قادمة؟«، 
ل�سخ�ض مقري ل يجب اأن يوؤكدوا فقط 
اقرتاحاته  بعد  �سيما  البو�سلة  فقد  باأنه 
العديدة بعد انهيار فكرة التوافق الوطني، 
مو�سحا:« ل ي�سلح لأن يكون يف الواجهة، 
ومن يقول اأنه فقد البو�سلة فقط فهو ل 

يعلم �سيء«.
من  مقربة  م�سادر  رف�ست  ذلك  مبقابل 
رئي�ض احلركة جمتمع ال�سلم الإدلء باأي 

يف  موؤكدة  امللف،  هذا  يخ�ض  ت�رصيح 
رف�ست  اأن  بعد  بالو�سط  ربطها  ات�سال 
الك�سف عن ا�سمها، باأن مثل هكذا قرار 
يعد  الذي  احلركة  رئي�ض  فقط  يخ�ض 

مثل  قالت:«  حيث  له،  الر�سمي  الناطق 
هكذا قرار يعد ق�سية دقيقة داخل حركة 
هو  احلركة  فرئي�ض  لهذا  ال�سلم،  جمتمع 

الوحيد للحديث عنها«.

فاطمة الزهراء فلي�صي بوهران

ندعوا اإىل  ا�سرتاتيجية جديدة 
ل�سحايا الإرهاب 

للقاء اجلالية اجلزائرية

متار و زمايل يف نيويورك 

الوطنية  املنظمة  رئي�سة  دعت 
الزهراء  فاطمة  الرهاب  ل�سحايا 
و�سع  اىل  بوهران  فلي�سي 
ملنظمتها  جديدة«  »ا�سرتاتيجية 
�سحايا  وحاجيات  »تتما�سى 
خالل  فلي�سي  واأبرزت  الإرهاب«. 
للمنظمة  اجلهوي  املوؤمتر  اأ�سغال 
حت�سريا  الوطن  غرب  لوليات 
املقررة  الرابعة  العادية  جلمعيتها 
القادم  دي�سمرب  و26   25 يومي 
»ر�سم  اأن  العا�سمة  باجلزائر 
اإ�سرتاتيجية جديدة ل يعني التنازل 

عن حقوقنا، بل )تعني( 
جديدة  معطيات  مع  التفاعل 
العتبار«.  بعني  اأخذها  ي�ستوجب 
املنظمة  م�ستقبل  اأن  وذكرت 
»يكمن  الرهاب  ل�سحايا  الوطنية 
والدفاع  م�سارنا  ا�ستمرارية  يف 
التحولت  ظل  يف  مبادئنا  عن 
الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية 

التي يعي�سها وطننا«.
الوطنية  املنظمة  رئي�سة  واأ�سارت 
»عظمة  اأن  اإىل  الرهاب  ل�سحايا 

ن�سالنا �سمحت لنا بتحقيق اأهداف 
كثرية لكن امل�سار ل يزال طويل جدا 
اإذ يبقى هدفنا الأ�سمى هو احلفاظ 
خالل  من  �سهدائنا  ذاكرة  على 
الإرهاب  �سحايا  لكل  العتبار  رد 
الأرامل  ول�سيما  واملعطوبني 
الزهراء  واليتامى«. وح�سب فاطمة 
املجهودات  »رغم  فاإنه  فلي�سي 
فاإننا  املنظمة،   قبل  من  املبذولة 
مل نتمكن من �سمان التكفل النف�سي 
و  المكانيات  لنق�ض  لأطفالنا 
امل�ساندة من طرف الهيئات املعنية 
عن  الدفاع  مبوا�سلة  نتعهد  ولكننا 

حقوقهم و�سمان م�ستقبلهم يف 
رئي�سة  دعت  كما  الكرمي«.  العي�ض 
املنظمة الوطنية ل�سحايا الرهاب 
اإىل �رصورة ال�ستمرارية يف  امل�سار 
التنموي للدفع باجلزائر اإىل الأمام، 
موؤكدة على »احلفاظ على ا�ستقرار 
�سيا�سة  بف�سل  جاء  الذي  الوطن 
�سمح  والذي  الوطنية  امل�ساحلة 
بتحقيق اإجنازات هامة يف  التنمية 

الوطنية«. 

ي�رصع اليوم  وزيرا ال�سكن و العمل 
زمايل   مراد  و  متار  الوحيد  عبد 
هذا  و  نيويورك  اإىل  عمل  بزيارة 
اجلالية  اأع�ساء  اإطالع  اجل  من 
بالوليات  املقيمة  اجلزائرية 
الآليات  مبختلف  املتحدة 
جمال  يف  عليهم  املعرو�سة 
ال�سكن و ال�ستثمار، ح�سبما اأكدته 
يف  بوا�سنطن  اجلزائرية  ال�سفارة 

بيان لها.
�سيتم  الذي  الجتماع  يهدف  و 
اليوم   الزيارة  هذه  خالل  تنظيمه 
للجزائر  العامة  القن�سلية  مبقر 
خمتلف  عر�ض  اإىل  بنيويورك 
التدابري املتخذة من طرف رئي�ض 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
لفائدة اجلالية اجلزائرية املقيمة 

باملهجر.

15 باملائة من الإ�صابات جمهولة امل�صدر

الرقم احلقيقي للم�سابني بـ«بال�سيدا« يف اجلزائر يبقى جمهول
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�سوناطراك تنجز مركبا للبرتوكيمياء يف تركيا
�سوناطراك  جممع   وقع 
عقد  على  باإ�سطنبول 
م�ساهمات مع جمموعة الرتكية 
القاب�سة  “روني�سن�ض “، ويتعلق 

للبرتوكيماويات  جممع  باإن�ساء 
به  اأفاد  ما  بح�سب   ، تركيا  يف 
“�سوناطراك”.   ملجمع  بيان 
البرتوكيماويات  جممع  ويقوم 

مادة  اإىل  الربوبان  بتحويل 
مادة  وهي  البوليربوبيلني، 
عدة  يف  ت�ستخدم  بال�ستيكية 
قطاعات �سناعية ، مبا يف ذلك 

�سناعات ال�سيارات والن�سيج  و 
كذا يف �سناعة الأدوية، و �سيتم 
،الذي  امل�رصوع  هذا  تنفيذ 
دولر،  مليار   1،2 تكلفته   تبلغ 

يف  الواقعة  كايهان،  منطقة  يف 
مقاطعة اأ�سنة برتكيا.

اانتاجية  الطاقة  تقدر  و 
ب   ، البوليربوبيلني  مادة  من 

450.000 طن �سنويا مما ي�سمح  
بتلبية احتياجات ال�سوق الرتكية 

من هذه املواد البال�ستيكي
ف.ن�صرين 

كرا�سة الو�سط
24 �ساعة



كاتب يا�سني   

من ي�غرطة اإىل فرحات عبا�س، كّل امل�سالك ت�ؤدي اإىل املغرب الكبري
عمدنا اإىل ترجمة هذا الن�ص للروائي اجلزائري »كاتب يا�سني« ) 1929- 1989( لأ�سباب عّدة لعّل اأهمها قيمة الكاتب يف حتديد هوية ما ن�سميه، بنوع 

من الغمو�ص لحمالة، الأدب املغاربي الناطق بالفرن�سية الذي ينخرط فيه اأي�سا مولود فرعون من القدامى اأو الطاهر بن جلون من املعا�سرين.

ترجمة: د. الأ�سعد الواعر
)اأ�ستاذ بق�سم الفل�سفة بكلية 

الآداب بالقريوان- تون�ص(

تقدمي الرتجمة :

�إىل  يوغرطة  من   « ن�ص  �إّن  ثم 
فرحات عبا�ص« هو �لن�ص �لوحيد 
يف  يا�سني«  »كاتب  فيه  تكلّم  �لذي 
�ل�سيا�سة بطريقة مبا�رشة خمتلفة 
كتابة  �أ�سلوب  عن  �الختالف  متام 
 (  « جنمة   « مثل  �ل�سهرية  رو�ياته 
�الأ�سلوب  من  تخلو  �لتي   )1956
فيها  �لكتابة  لتكون  �ملبا�رش 
�الإن�سائية  ور  لل�سّ �لرحب  �لف�ساء 
�ل�ّسيا�سّية  لتبليغ �ملعاين  و�لّرمزّية 
وغريها  و�لتاريخية  و�الجتماعّية 
�أما  �لب�رشي.  �لوجود  معاين  من 
�إىل  دفعنا  �لذي  �لثالث  �ل�ّسبب 
دون  �لن�ص  هذ�  ترجمة  �ختيار 
يا�سني«  »كاتب  كتابات  من  غريه 
حّد  �إىل  يرُتَجم  مل  ن�ّص  �أّنه  هو 
علمنا،  ح�سب  �الأقل  على  �الآن، 
�لعربّية رغم ما فيه من  �للّغة  �إىل 
جهتي  من  كتابته  روح  يف  �أ�سالة 
�سكله وم�سمونه. نُ�رش هذ� �لن�ّص 
�لفرن�سّية  �جلريدة  يف  مّرة  الأّول 
 Le(  « ديبلوماتيك  لوموند   «
 ،)monde diplomatique
عدد ماي 1961 وهو لي�ص تاريخا 
توّقدت  �لذي  �لتاريخ  الأنه  عفويا 
�جلز�ئرّية  �لّتحرير  نار حرب  فيه 
ومل يعد باإمكان فرن�سا حتت رئا�سة 
�ال�ستعد�د  �سوى  ديغول  �سارل 
تاأّكدت  �أن  بعد  �جلز�ئر  ملغادرة 
مفاو�سات  �إثر  على  هزميتها 
مانيار   « جملة  �أعادت  �يفيان. 
 Manière de voir،( دوفو�ر« 
 )Le monde diplomatique
�لتابعة جلريدة لومند ديبلوماتيك 
عدد  يف  �ملقال  هذ�  نف�ص  ن�رش 
عدد  وهو    2006 ماي   �أفريل- 
يف  �لعربي  �ملغرب   « ب  خا�ص 
�إّن  ثم  �ال�ستعمارية«.  �حلقبة 
مو�سوع �ملقال » من يوغرطة �إىل 
فرحات عبا�ص« هو �حلقيقة �لتي ال 
ميكن �إنكارها �أبد� وهي �أّن �سعوب 
ت�ستطيع  ال  �لكبري  �ملغرب  ودول 
�أن ت�ستقّل وتنه�ص بنف�سها وتقاوم 
ودليل  توّحدت  �إذ�  �إاّل  �أعد�ءها 

»كاتب يا�سني« يف ذلك هو �لّتاريخ 
�لذي يثبت لنا �أّن تلك �ل�ّسعوب قد 
عندما  �ملتعاقبني  غز�تها  قهرت 
م�رشوع  يف  و�ن�سهرت  توّحدت 
و�حد لعّل حّده �الأدنى �ملحافظة 

على �لوجود.
�لهو�م�ص  جميع   : مالحظة 
�أ�سفل �ملقال من و�سع  �ملوجودة 

�ملرتجم. 

 )د.الأ�سعد الواعر(     

�لعمل  يف  �لتنب  ربط  �آالت  بد�أت 
ر��ص، عاملمِ �لدين يبعد  و�نطلق �لدمِ
وح�ساباته  �حل�ساد  �إنه  �جلر�د. 
�أخري�.  �الأر�ص  نطقت  �لعوي�سة. 
نفذ �سرب �لباعة و�أمطرت �الأرقام. 

فهلّمو� �إىل رهاناتكم !  
ين�سى  برجل  بوحلروف  لي�ص 
ال  �لذي  ذ�ك  بومنجل،  �ألفبائيته. 
يطاله �لتعب، قد هّب �إىل منجله. 
ب�سط  قد  �الأمريكي  �لعّم  �أّن  غري 
برّي�ت«   « على  �لطويلة  ذر�عه 
�إّن  حليبها.  �إناء  وعلى  �ملفتونة 
و�أّخاذ  �أ�سطوري  �لكبري  �ملغرب 
للعقل وطاملا مل يته�ّسم �الإناء فاإّن 

جميع �الأحالم جائزة. 
�سدمة  فرن�سا  لنا  حملت  لقد 
على  �سّبت  �إذ  �ملعا�رشة  �الأزمنة 
�جلز�ئر وعلى كامل �ملغرب �لكبري 
فيالقا ع�سكرية ومعّمرين وروؤو�ص 
غا�سبون  وعو�ما  وفنّيني  �أمو�ل 
وحر�سها من �لذين ال جن�سية لهم 
مقاطعاتها  �ملهّجرين من  و�أخري� 
مثل   1871 �سنة  خ�رشتها  �لتي 
�أي�سا  مثَلهم  و�للّور�ن،  �الألز��ص 
يف  ديغول  �جلرن�ل  مر�فقي  كمثَل 
فيه  ي�سارعون  كانو�  �لذي  �لزمن 
 « �قرتحه  �لذي  �ل�سجعان  �سالم 
ذلك  كل  من  دعنا  لكن   .« في�سي 

ولنمّر.
حتمل  �أن  �إذن  �جلز�ئر  على  كان 
غريها.  �أخطاء  وزر  ظهرها  على 
و�كت�سحو�  �جلدد  حمتلّوها  تكاثر 
و�ملدن  كاالأر��سي  فيها  �سيء  كّل 
ومر�كز �لقيادة و�لوظائف �ل�سغرى، 
�ملبا�رش  �لت�سيري  كان  ثّمة  ومن 
و�لطرد �لنهائي للجز�ئريني �لذين 
ميوتو�  مل  �لن�سيان.  يف  �سقطو� 

وترية  على  عددهم  ز�د  بل  كلهم 
بذلك  معتزة  فرن�سا  كانت  حثيثة. 
حذر�.  كان  �عتز�زها  �أّن  غري 
�أننا دخلنا عرب  �إاّل  �أقفلت �الأبو�ب 
�لنو�فذ. ما كان يجب �إرغامنا على 

�أد�ء ن�سيد » �ملار�سياز ».
مل يتو�ن طلبة �سمال �إفريقيا �الَُول 
�ملتناق�ص  �لطابع  �كت�ساف  يف 
ز�وية  بَح�َسب  �لفرن�سية  للو�ساية 
�إليها  �إن كنا ننظر  �أي  �إليها  �لنظر 
باري�ص  من  �أو  �جلز�ئر  مدينة  من 
و�جلنوب  �ل�سمال  كمثَل  ذلك  َمثل 
وبعدها،  �النف�سال  حرب  قبل 
�ملركزيتان  �لنقطتان  فتلكما 
معتمة.  ظالال  د�ئما  تر�سالن 
عددهم  يف  �ملغاربة  حظ  يكمن 
�سوؤمهم  كونه  من  �لرغم  على 
ميثل  وجودهم  فمجرد  �أي�سا، 
�سافر  �أن  ح�سل  لكن  تهديد�. 
�سيكونون  من  �لرت�بية  فرن�سا  �إىل 
الحقا �ملنا�سلني �لوطنيني للبلد�ن 
هناك  �سد�قات  وعقدو�  �لثالث، 
وتعلّمو�  بينهم  ما  يف  وتو��سلو� 
�ملفارقات  ومن  �لفرن�سية.  باللغة 
يف  جز�ئريني  فالحني  جتنيد  �أّن 
قويا  د�فعا  كان  �حلديثة  �لع�ساكر 
جمّرد  �أنهم  نعتقد  كّنا  الإيقاظهم. 
فوجدناهم  �مل�ساة  من  جند 
�لتحرير  » جي�ص  لفائدة  ين�سطون 
نف�ص  جرى   .« �جلز�ئري  �لوطني 
�الأمر لدى �لربوليتاريا و�الإطار�ت 

�لنقابية �لتي تكّونت يف فرن�سا.
يعد  ومل  فعله  �لزمان  فعل  لقد 
تو��سل  �أن  لفرن�سا  �ملمكن  من 
وما  �لكبري،  للمغرب  ��ستغاللها 
�حلرب  على  قادرة  �أي�سا  عادت 
يف �جلز�ئر �أو على بيع جلد �لدب 
قبل قتله خا�سة �أّن �لدب قد ترّدد 
على �ل�سريك. يجب �أن نُح�سن و�أد 
على  ويجب  �لال�رشعية  �الآمال 
 « ترّدد  �أن  ديغول  �جلرن�ل  �سفاه 
فالريي  لبول   « �لبحرية  �ملقربة 
بهذ�  �ساخمة  زيتونة  �أمام  فتنطق 
�لبيت �لعظيم ذي �الأقد�م �لع�رشة 
: » هبت �لريح: فلنحاول �حلياة ! 
». مل يعد �ملغرب �لكبري ر�غبا يف 
ذلك  يف  وهو  �ال�ستعماري  �ملعبد 
�سبيه بو��سع » �لعهد �لقدمي« �لذي 
�ملكان  ب�سبب  �سعبه  يخرت  مل   «
�سعبه  ب�سبب  �ملكان  �ختار  و�إمنا 

يف  �أننا  ذ�ك  قولنا  يعني  لي�ص   .«
�سفوفنا  بني  مقد�سة. جتد  حرب 
ميثلون  وهم  ويهود�  م�سيحيني 
�ختارو�  �لذين  من  �الآالف  مئات 
�لعي�ص يف وطنهم �جلديد وتعتربهم 
ال  و�سل  همزة  �جلز�ئرية  �الأمة 
غنى عنها مع �لبناء �لفرن�سي بعد 
�لذي  �لنظام  �أذهاننا  من  ننزع  �أن 
 11 يوم  �الأبد.  �إىل  �لثورة  كن�سته 
دي�سمرب 1960، عو�سا عن �الإجابة 
قد  �أو  جرى  قد  ��ستفتاء  �أّي  عن 
�جلز�ئر  �سّوتت  م�ستقبال  يجري 
 [ فح�سُب  تعرفهم  �لذين  للقادة 
 ] �لوطني  �لتحرير  جبهة  قادة 
قائد   [ �حلاج  م�سايل  وليجّرب 
�جلز�ئرية[  �لوطنية  �حلركة 
وحتت  �لطلق  �لهو�ء  يف  م�ساعيه 
و�سنح�سب  �حلماية  �سلطة  �أنظار 

عدد �أن�ساره ! 

�سعوب �سمال اإفريقيا 
�سّد الإمرباطورية 

الرومانية

موريتانيا  وّجهت  م�سى  ما  يف 
�ليوغرطية  نوميديا  �أي  �لقدمية 
�سّد  �إفريقيا  �سمال  �سعوب 
�سيدتها  �لتي  �الإمرب�طورية 
يف  يوغرطة  هزمية  حملت  روما. 
�لكبري  �ملغرب  بذرة  �أح�سائها 
�ملقاومة  كانت  لقد  �ملظّفر: 
طويال،  �ل�رش�ع  كان  ممكنة. 
يف  يُذكر  �ساأن  من  للهّنات  ولي�ص 
حرب �الأن�سار، فهي حرب �جلميع 
وحرب كل و�حد، هي حرب يعمل 
�لثو�ر  توحيد  على  �لزمان  فيها 
و�بتالع �لغز�ة. نف�ص تلك �حلقائق 
ت�سّدت لهيمنة �لعرب يف بد�يتها. 
�ليهودية  تلك  �لكاهنة،  ر�أينا  لقد 
�لرببرية، وهي يف �أعماق �الأور��ص 
كّل  حولها  ع  وجُتممِّ �لكمائن  تن�سب 
ما كان حّيا وما كان يتنف�ص. كانت 
توجد حينها ويف تلك �جلبال قرى 
كاجلمهوريات ! هي  تُ�سرَيّ  �سغرية 
�ساأنها  يدير  �لتي  �لقروية  �لبلدة 
على  غيورة  كانت  ولقد  �لقد�مى 
��ستقاللها. ماتت �لكاهنة دون �أن 
�أّن  من  �لرغم  على  �سالحها  تنزع 
�أقو�لها �الأخرية كانت تنم عن �إر�دة 
�أّن �الأمر ما  يف �ل�سالم وعلّة ذلك 

جنودها  ولدى  لديها  متعلقا  عاد 
بغز�ة وجبت حماربتهم بل ب�ساللة 
جديدة �أر�ست جذورها يف �ملغرب 
�سعب  �سوى  يوجد  يعد  �لكبري. مل 
د�خله  يتعار�ص  وال  متمّيز  و�حد، 
�ملحلية  �لتقاليد  مع  �الإ�سالم 
للنفاذ.  يحتاجها  �لتي  للربهة  �إال 
لنفهم  خلدون  �بن  نقر�أ  �أن  ينبغي 
مدى �لتالوؤم بني �لبني �الجتماعية 
�لعد�لة  مع منوذج  �لكبري  للمغرب 

لدى �مل�سلمني.
لكن �الإ�سالم كان من�سطر�.

�لكبري  �ملغرب  �سعوب  عانقت   
تقريبا،  ع�رشها  خالفات  جميع 
�الأحيان  �أغلب  يف  و�نت�رشو� 
رف�سو�  �جلذرية.  لالإ�سالحات 
بال�سالالت  ي�سمى  ما  �نحطاط 
�ملتح�رشة وم�ساعيهم �ملتناق�سة 
�أنهم  بالّزعم  ذريتهم  تن�سيب  �إىل 

من ن�سل �لر�سول.
جنا  �لكبري  �ملغرب  لكن   
كربياء  يف  ليقي�ص  �الأزمة  من 
غبار  د�خل  �جلديدة  �أبعاده 
قائمة  �مل�ساجد  ظلت  �لغز�ة. 
وقرطاج،  روما  �أطالل  �أمام 
�ملنبعثني  �لعرب  فالفر�سان 
عن  و�ملنقطعني  �ل�سحر�ء  من 
قو�عدهم قد جنحو� حيث ُدّمر 
فاإىل  �الإمرب�طوريات،  جربوت 
هل  �لنجاح؟  ذ�ك  يُعزى  ماذ� 
ال�سعبية  لكن  لالإ�سالم؟  يُعزى 
عك�ص  تثبت  �لرتكية  �ل�سلطة 
ذلك. ال ي�ستطيع �لدين �أن يكون 
وبالتايل  للنجاح  �لوحيد  �ل�سبب 
علينا �أن نبحث عن ذ�ك �ل�سبب 
خارج �لدين لنعود هكذ� �إىل �بن 

خلدون وعلم �الجتماع. 
لوك�سمبورغ  روز�  كانت  عندما 
يف �جلز�ئر �أي يف قلب �ملغرب 
وجود  عن  كتبت  �لكبري، 
ل�سيوعية  متعددة  خملّفات 
�سحت  قد  �أنها  ال�سك  بد�ئية. 
قالت  �ملارك�سية حني  مببادئها 
�ملقابل  يف  ولكنها  �الأمر  ذ�ك 
قد و�سعت �إ�سبعها على �لنقطة 
عندها  يتقاطع  �لتي  �لدقيقة 
)�سيدي  �الإ�سالمي  �لقانون 
و�الأعر�ف  �لتقاليد  مع  خليل( 
�لع�سور.  �أقدم  منذ  �ملقننة 
بعد  �لديني،  �لقانون  لي�ص هذ� 

د�خل  بروعة  تاأويله  وقع  �أن 
لالإ�سالم،  �ملغاربي  �لت�رشيع 
�أر��ص   : لي�ص �سوى �ال�سرت�كية 
�ملحا�سيل،  تقا�سم  جماعية، 
لو�سائل  �مل�سرتك  �ال�ستعمال 
�الإنتاج، �الأحبا�ص ] و�سعية �ليد 
م�سرتكة  وخمازن   ] �مليتة 
للحبوب الز�لت �إىل �الآن �سليمة 
�الأور��ص  يف  و  �ل�سحر�ء  يف 
�أخرى،  رة  ُمنظمِّ هناك  خا�سة. 
تبحر  كانت  �لتي  تيون  جرمان 
بعيد� عن مارك�ص، فهمت �أي�سا 
�حلقيقة �لغام�سة لهذ� �ملغرب 
حني  �إاّل  تخطئ  ومل  �لكبري 
ف�سيق  »�لت�سّكع«،  عن  حتدثت 
يتحول  ال  �ل�سديد  �لفالحني 
�سكان  لدى  حتى  �نحطاط  �إىل 
بالعك�ص  �سيكون  بل  �ملغار�ت 

�نفجار�، و�سرنى ذلك الحقا. 
مل  �الأتر�ك.  �إىل  �الآن  فلنعد 
�إ�سالمية  كبعثة  هنا  �إىل  ياأتو� 
ر�أى  �لعرب.  لن�رشة  قدمت 
�سورَة  فيهم  �لكبري  �ملغرب 
�لوح�سي  �ملعنى  يف  �ملحتل 
ذ�كرة  �إىل  و�أعادو�  للكلمة 
�لو�قعني حتت �الحتالل �سورة 
�أي  �لرهيبة  �لرومانية  �الآلة 
وعد�لتها  وجمازرها  �رش�ئبها 
�الأتر�ك  لدى  لي�ص  �ملت�رّشعة. 
�أ�سطولهم  �لنظر �سوى  ما ي�سد 
من  �لكثري  عمل  �لذي  �لبحري 
�الأوروبي،  �لتدخل  دحر  �أجل 
عري �أّنه كان دحر� موؤقتا فقط. 
يف  �لكبري  �ملغرب  تخبط  لقد 
�إخوة  من  ثمة  يعد  ومل  �لوحل 
�لذين  �لعرب  يف �الإ�سالم �سوى 
�أهانهم �أي�سا �جلربوت �لرتكي. 
�سمح هذ� �لتقارب بني �ملغرب 
جميع  بتوحيد  و�لعرب  �لكبري 
�لقائد  �إمرة  حتت  �لقبائل 
�إىل  �رشقها  من  �لقادر  عبد 
�لريف،  تخوم  حّد  �إىل  غربها، 
على  �ل�رشيع  �لرّد  كان  وهكذ� 
مل   .1830 جويلية   5 �جتياح 
يجد �لفرن�سيون عناء يف �سحق 
�إّنهم  بل  �ملنبوذين،  �الأتر�ك 
يُقلب  �أن  �إىل  يحتاجو� حتى  مل 
�الأحمر. وحا�سل  �لقّياد  برن�ُص 
�سوى  يكن  مل  ذ�ك  �أّن  �الأمر 

��ستبد�ل لالإمرب�طورية. 
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 ارتباك فرن�سا

وارتبكت  الغزوة  رقعة  وات�سعت   
عا�سفة  الربملان  وانتابت  فرن�سا 
اأّنهم اأح�ّسوا باأّن  اإاّل  من ال�سخب، 
بوجو.  فغنمها  مربحة  ال�سفقة 
وعلى  اجلزائر  على  وا  انق�سّ
وانتزعوها  امل�سرتكة  اأرا�سيها 
باأحقر االأثمان. هلك اجلزائريون 
اأثناء �سبعة ع�رص �سنة من ال�رصاع 
بعد  املتكافئ.  وغري  الوح�سي 
ا�ستمّرت  القادر  عبد  انهيار 
عليها.  ومّرة  لها  مّرة  املقاومة 
تراجيدية  فراغات  موته  ترك 
الهزمية  اأجرا�س  فيها  قرعت 
ال  اأنه  لو  كما  قرعها  وتوا�سل 
تون�س  وقعت  النهايات.  يعرف 
حتت  االأق�سى  املغرب  ووقع 
الّنري فبدا املغرب الكبري كاملّيت 
اإليها  ومل يجد �سوى �سلواته يلوذ 
ا�ستعاد  وهكذا  نف�سه.  اإىل  ليخلد 
�سبغته  وغدت  جتّذره  االإ�سالم 
بالبداهة.  وا�سحة  االجتماعية 
الكبري  املغرب  لدى  يكن  مل 
كان  اإن  حتى  له  �سيء  ال  �سيئا، 
�سكن  للربوليتاريا.  املّر  اخلبز 
داخلها.  االآن  اإىل  وهو  املغارات 
مل يكن من املمكن اال�ستماع اإىل 
من  االحتفايل  ق�سنطينة  خطاب 
املكتظة  املغارات  تلك  داخل 
الق�سديرية  االأحياء  تلك  ومن 
 7 مر�سوم  جتاهل  مّت  القذرة. 

اأن  ال�سعب  قّرر  اإذ    1944 مار�س 
الوعود  من  م�ستقبال  يقتات  ال 
بهم  ت  وغ�سّ املنا�سلون  فُطورد 
 1945 ماي   8 يوم  فكان  ال�سجون 
الن�رص  نواقي�س  فيه  اأعلنت  الذي 
اأعّدوها،  بارتلمي   �سان  ليلة  عن 
تلك  كانت  للجزائر.  املّرة،  هذه 
تاريخنا  �سنوات  اأكرث  من  ال�سنة 
قار�س وحما�سيل  �ستاء   : وح�سية 
زراعية �سحلة والتيفو�س واللفيف 
 « من  العائدة  والع�ساكر  االأجنبي، 
كا�ّسينو » و » النورماندي » لترتنح 
امله�سمة.  واجلرار  اجلثث  فوق 
جرى كّل ذلك حتت حكم اجلرنال 
يف  يفّكر  اأّنه  زعم  الذي  ديغول 
مّدة  منذ  امل�ستعمرات  حترير 
مل  ملاذا  نت�ساءل  اأن  ولنا  طويلة. 
يقم بت�سييد مغرب كبري موّحد يف 
املتحررة  بفرن�سا  االنت�ساء  غمرة 
اأجنزه  مبا  ذلك  يف  ليقتدي  
االأنقليز يف الهند مع نهرو؟ وملاذا 
 « منه  »هو�سي  عن  الظهر  اأدار 
الفرن�سي؟  االحتاد  دونه  واأغلق 
ن�رص   « انطلقت من جديد عملية 
اأمام  ولي�س  �سايغون  يف   « ال�سلم 
املغرب الكبري �سوى التفكري ملّيا 
يف هذا الدر�س ثم طّي ال�سفحة. 
الفيتنام  نحو  م�سّوبة  االأعني  كل 
اإفريقيا  الق�سّي. لن يتاأّخر �سمال 

عن  جماراة هذا امَلثل.
اأثارت انتفا�سة التون�سيني �سحك 
الفالقة  من  وا�ستهزوؤوا  الع�سكر 

قّطاع  من  �سبية  واعتربوهم 
جّروا  قد  هوؤالء  اأّن  غري  الطرق، 
العوا�سف.  اإىل  الكبري  املغرب 
�سهر  اأّيام  اأخرى  مّرة  فلنتذّكر 
ا�ستحال  حني   1960 دي�سمرب 
ويف  عّدتها  اأعّدت  ح�سود  جتاهل 
كّفها املطرقة واخِلرق امل�سبوغة 

اأعالمهم  جتاهل  اأو  بالدماء، 
لقد  ال�سماء.  من  اإليهم  النازلة 
اإرادتهم  حينها  احل�سود  فر�ست 
من  ر�سا�ِس  وابل  حتت  وهم 
اأعرية  وحتت  احلقد،  يبّثون  كانوا 

الكتائب التي ازداد هيجانها.
اأخريا، بعد مائة وثالثني �سنة من 
م�سدر  روؤية  من  متّكنا  احلرب 
تعيد   اأن  م�ستبعدا  لي�س  العنف. 
جديد،  من  ظهورها  موالن«   «
�سنعزو  فلمن  ذلك  ح�سل  واإن 
اأما  الو�سوح.  نريد  نحن  اخلطاأ؟ 
ال�سري  فاإّن  املقابلة،  اجلهة  يف 
�سري  اأّنه  لو  كما  يتّم  ال�سلم  نحو 
ُذهان  بالديناميت.  ملّغم  نفق  يف 
اإذن !  ال�سري  فلنوا�سل  القنابل؟ 
تخيف  الفّزاعات  تلك  فمثل 
باأّن  القول  علينا  فقط.  ال�سياح 
وجود القليل من احلّمى لهو نذير 
خري. لكن هيهات!  يبدو اأّن القنبلة 
قواهم  خارت  موفدين  تناو�س  ال 
ما  اأبدا،  ال�ّسباق.   انطالق  قبل 
�سافرنا تلك االأ�سفار كلها ملجرد 
قطع م�سافات قليلة: كّل امل�سالك 
املغرب  اإىل  بال�رصورة  توؤدي 
الكبري على قاعدة ال مُت�ّس قوامها 

جزائر م�ستقلة. 

هوام�ش

  فرحات عبا�س : واحد من اأهم 
اأ�س�س  اجلزائرية.  الثورة  زعماء 
حزب االحتاد الدميقراطي للبيان 
بحله يف حرب  قام  ثم  اجلزائري 
جبهة  حزب  اإىل  لين�سّم  التحرير 
رئي�س  اأّول  كان  الوطني.  التحرير 
التي  املوؤقتة  للحكومة اجلزائرية 
اأّول  اأثناء احلرب ثم كان  تاأ�س�ست 
رئي�س للدولة اجلزائرية امل�ستقلة. 

تويف �سنة 1985.
Boulahrouf  

Son alphabet  
Boumendjel  

  Sa Faucille   العم االأمريكي: 
عبارة جمازية تهكمية ت�ستعمل يف 
الفرن�سيني  امل�رصح  ويف  االأدب 
لقول » العم القادم من اأمريكا وهو 
يحمل معه ثروة النقاذ ابن االأخ اأو 

العائلة ب�سفة عامة.« 
  بيارات: Perrette هي �سخ�سية 
احلكايات   « �سخ�سيات  من 
يف  الفونتان  للكاتب   « اخلرافية 
االناء«  و  احلليب  بائعة   « حكاية 
التي تروي اأّن فتاة ق�سدت املدينة 
اإناء من احلليب و�سعته فوق  لبيع 
�سريها  اأثناء  توقفت  راأ�سها. 
احلليب  �ستبيع  اأنها  وتخيلت 
الفراخ  و�ستكرب  فراخا  و�ست�سرتي 
بدوره  �ستبيعه  دجاجا  لت�سبح 
لت�سرتي بثمنه بقرة وعجال وهكذا 
دواليك. فرحت »برّيات« مبا جاده 
الفرح  �سدة  ومن  خيالها  عليها 
اإناء  باحللم نّطت وقفزت ف�سقط 
فته�سم  راأ�سها  فوق  من  احلليب 

وتبخرت اأحالمها ! 
ومو�سم  وبومنجل  بوحلروف    
هنا  اعتقادنا  يذهب  احل�ساد: 
اإىل اأّن مو�سم احل�ساد والفالَحني 
جماز  هم  وبومنجل  بوحلروف 
باملواقف  مبّطن  حم�س  اأدبي 
مو�سم  يا�سني.  لكاتب  ال�سيا�سية 
اإ�سارة  اعتقادنا  يف  هو  احل�ساد 
ايفيان  مفاو�سات  اإىل  وا�سحة 
ر�سميا  انعقدت،  التي  ال�سهرية 
 1961 ماي   20 يف  االأقل،  على 
الوطني  التحرير  جبهة  ثوار  بني 
اجلزائرية والدولة الفرن�سية التي 
ديغول..  �سارل  حكم  حتت  كانت 
بوحلروف  الفالح  �سخ�سية  اأما 
الطيب  �سخ�سية  �سك  دون  فهي 
املفاو�سات  قاد  الذي  بوحلروف 
مدينة  يف  بومبيدو  جورج  مع 
بعد  �سنة  ال�سوي�رصية  نيو�ساتال 
زيارة ديغول ال�سهرية اإىل اجلزائر 
 .1960  1960 دي�سمرب   9 يف 
�سخ�سية الفالح بومنجل التي جلاأ 

اأي�سا اإىل ذكرها كاتب يا�سني هي 
 -1906( بومنجل  اأحمد  �سخ�سية 
وحممد  بومنجل  مّثل   .)1984
التحرير  جبهة  يحي  بن  ال�سديق 
مدينة  حمادثات  يف  الوطني 
كذلك   .  1960 جوان   يف  موالن 
يف  اجلزائري  الوفد  �سمن  كان 
مفاو�سات  ايفيان باعتباره ع�سو 
للثورة..      الوطني  املجل�س  يف 

 Métropole
زعيم جزائري   : احلاج  م�سايل    
افريقيا  �سمال  جنم  حزب  اأ�س�س 
ال�سعب  حزب  اإىل  حتول  الذي 
اجلزائري الذي اأ�سبح بدوره حزب 
عند  اجلزائرية  الوطنية  احلركة 
اندالع الثورة يف 1 نوفمرب 1954.
عار�س الكفاح امل�سلح واأ�س�س يف 
احلركة  حزب  ال�سنة  تلك  نف�س 
عن  امتنع  اجلزائرية.  الوطنية 
وا�ستدعاه  احلرب  يف  امل�ساركة 
مفاو�سات  يف  للم�ساركة  ديغول 
ايفيان لكن جبهة التحرير رف�ست 
الطرفني  بني  ح�سلت  دعوته. 
اجلزائريني �رصاعات دامية جدا. 

تويف م�سايل احلاج �سنة 1974. 
 -1907( :   Germaine Tillon
2008(، اتنولوجية فرن�سية اأقامت 
حمدودة  لفرتات  فرن�سا  يف 

ومتقطعة.

Bugeaud  

ليلة  بارتلمي : هي مذبحة    �سان 
يف  حدثت  التي  بارتلمي  �سان 
 23 بني  الفا�سلة  الليلة  يف  فرن�سا 
امللك  بها  قام   . 24اأوت1572  و 
الربوت�ستانيني.  �سّد  التا�سع  �سارل 
عدد  اأ�سابيع،  لعدة  ا�ستمرت 
ولكنه  بدقة  حمددا  لي�س  �سحايا 
 5 بني  التقديرات  ح�سب  يرتاوح 

اآالف و30 األف قتيل.  
 Légion )ou Légion  

  étrangèr



ليومية  مطلعة  م�صادر  ك�صفت 
»�لو�صط » ،�أن �لوزير �لأول �أحمد 
�أويحي قد تلقت م�صاحله تقارير 
�مل�صالح  من  م�رسبة  �صود�ء 
مدر�ء   04 تتهم  بورقلة  �لإد�رية 
بالوقوف  وولئيني  تنفيذيني 
�حلكومة  تعليمات  عرقلة  خلف 
توجيهات  لتج�صيد  �لر�مية 
�لر�مية  �جلمهورية  رئي�س 
�لمنائية  �مل�صاريع  بعث  لإعادة 
للجنوب  �ملركزية  بالعا�صمة 
�ل�رسقي لإحتو�ء �حتقان وت�صنج 
�ملحلية  �لجتماعية  �جلبهة 
�ل�صباب  قطاع  يعترب  حيث   ،
يف  �ملفقودة  �حللقة  و�لريا�صة 
رغم   ، �ملحلية  �لتنمية  معادلة 
�ل�صخمة  �لأمو�ل  و  �لتحفيز�ت 
ميز�نية  يف  �صنويا  تدفع  �لتي 
عديد  ��صتكت  حيث   ، �لقطاع 
لعا�صمة  �ملجاورة  �لبلديات 
يف  �لفادح  �لنق�س  من  �لولية 
�ملع�صو�صبة  �جلو�رية  �ملالعب 
ملعب  غر�ر  على   ، ��صطناعيا 
وحي  �صكرة   ، �لغربية  بوعامر 
ينل  مل  �لذي  عتبة  �صعيد 
�لريا�صية  �مل�صاريع  من  ح�صته 
من  �جلهات  ذ�ت  طالبت  كما   ،
وزير  لدى  �لتدخل  �حلكومة 
�ل�صباب و�لريا�صة حممد حطاب 
بالقطاع  جديدة  دماء  ل�صخ 
��صرت�تيجية  قادرة على م�صايرة 
�ملتو�صط  �ملديني  على  �لعمل 
علمنا  �ذ�  خا�صة   ، �لقريب  و 
�لريا�صي  بال�صاأن  مهتمون  �أن 
عن  ت�صاءلو�  بالولية  �ل�صباين  و 
من طرف  �ملطبق  �ل�صمت  �رس 

�لأدو�ت �لرقابية �لتي مل حترك 
غري  �لتاأخر  بخ�صو�س   �صاكنا 
من  هام  عدد  ت�صليم  يف  �ملربر 
�ملعول  �لريا�صية  �مل�صاريع 
�صكان  عن  �لعزلة  لفك  عليها 
و�لنائية  �حل�رسية  �ملناطق 
رئي�س  قر�ر  و�صفت  �لتي   ،
ر�صد  بخ�صو�س  �جلمهورية 
جت�صيد  بخ�صو�س  طائلة  �أمو�ل 
لتنمية  �ل�صتعجالية  �لرب�مج 
حرب  مبجرد  �جلنوب  مناطق 

على ورق .
�أما بخ�صو�س  قطاع �لرتبية فاإن 
حتت  يئن  يز�ل  ل  �لأخري  هذ� 
وطاأة �لتماطل �لكبري يف جت�صيد 
�لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات  عديد 
�لثالثة  �لدر��صية  بالأطو�ر 

و�لثانوي  و�ملتو�صط  كالبتد�ئي 
�لتالميذ  �إنهاء معاناة  ثم  ، ومن 
على  �ليومي  �لبحث  رحلة  مع 
لاللتحاق  خا�صة  نقل  و�صائل 
ترت�وح  �لتي  �لدر��صة  مبقاعد 
و 10  �لـ 05  تو�جدها بني  نقاط 
تف�صي ظاهرة  ناهيك عن   ، كلم 
حجر�ت  د�خل  �لكتظاظ 
�لتماطل  �لتدري�س ، دون ن�صيان 
�إعادة  يف  �ملمنهج  و�لإق�صاء 
�لعتبار لعدد هام من �ملوؤ�ص�صات 
�لرتبوية وهو �لأمر �لذي �صاهم 
تر�جع  يف  كبري  وب�صكل  �صلبا 
�لتح�صيل �لعلمي لتالميذ بدليل 
تذيل �لولية للرتتيب �لوطني يف 
نتائج �لمتحانات �لنهائية . من 
عديد  طالبت  فقد  ثانية  جهة 

ل�صناع  �ملرفوعة  �ملر��صالت 
�خذ  ب�رسورة   ، بالبالد  �لقر�ر 
حلحلة  م�صوؤولية  عاتقهم  على 
�لرت�كمات �لناجمة عن �لتماطل 
�لقو�ئم  على  �لإفر�ج  يف  �لكبري 
�ل�صمية للم�صتفيدين من �ل�صكن 
�لعمومي  �ليجاري  �لجتماعي 
�ملحلية  �ل�صلطات  �أبدت  بعدما 
تخوفها �لكبري من �ندلع موجة 
ما  وهو   ، عارمة  �حتجاجات 
ل�صيا�صة  �نتهاجها  يف�رسه 
�لأمام  �ىل  و�لهروب  �لت�صويف 
�ملبادرة  بزمام  �لأخذ  عو�س 
�لعائالت  و�نت�صال مئات طلبات 
�لد�ئرة  م�صالح  لدى  �ملودعة 
يف  و�لت�رسد  �جلوع  �صبح  من 

�ل�صارع .

ببلدية  تعر�س �ملحالت �ملهنية 
�صايل �لتابعة لد�ئرة رقان بولية 
�أدر�ر ،  للتخريب و�رسقة �ملعد�ت 
ب�صبب غياب �لأدو�ت �لرقابية من 
مما  �ملحلية  �جلماعات  طرف 
حولها  ملرتعا مف�صال ملروجي 
مبختلف  �لجتماعية  �لآفات 

�أنو�عها و �أ�صكالها .
ببلدية  حملية  جمعيات  نا�صدت 
�أدر�ر  بولية  رقان  بد�ئرة  �صايل 
جريدة  مع  لهم  ت�رسيحات  يف   ،
�ملحلية  �ل�صلطات   ،  « »�لو�صط 
�لولية  م�صالح  ر�أ�صها  وعلى 
ب�رسورة  و�لد�ئرة   و�لبلدية 
حلماية  �مل�صتعجل   �لتدخل 
�أقرها  �لتي  �ملهنية   �ملحالت 
بلديات  بكل  �جلمهورية  رئي�س 
�ل�صياع  من   ، �لوطني  �لرت�ب 
�ملر�فق  هذه  �أ�صبحت  بعدما 
�لعمومية ملجاأ مف�صال ملروجي 
مبختلف  �لجتماعية  �لفات 
�أ�صكالها و �نو�عها وكذ� ممار�صة 

بعد  وذلك   ، و�لرذيلة   �لف�صق 
من  منها  �مل�صتفيدين  رف�س 
وت�صغيل  دعم  وكالت  �أ�صحاب 
�ل�صباب و �لوكالة �لولئية للتاأمني 
على �لبطالة ��صافة للم�صتفيدين 
للقر�س  �لت�صيري  وكالة  من 
�مل�صغر  ��صتغاللها بحجة بعدها 
 ، �لتجاري  �لن�صاط  مناطق  عن 
ح�صب  مطروحا  �لت�صاوؤل  ليبقى 
�ل�صمت  حول  �جلمعيات  نف�س 
م�صالح  طرف  من  �ملطبق 
م�صوؤولية  حملوها  �لتي  �لبلدية 
تبعات �مل�صكل �لقائم  وذلك على 
عقود  ف�صخ  يف  �لتماطل  خلفية 
�ليجار من �مل�صتفيدين من ذ�ت 
توزيعها  �إعادة  بهدف  �ملر�فق 
��صتعد�د�  �لأكرث  �ل�صباب  على 
�حلرفني  خا�صة  ل�صتغاللها 
غياب  من  ��صتكو�  لطاملا  �لذين 
ملنتوجاتهم  �لت�صويق  نقاط 

�ملكد�صة مبنازلهم .
�أحمد باحلاج 

�لأ�صبوع  نهاية  مع  متكنت 
�ملن�رسم  خلية �لبحث و�لتحري 
بالكتيبة �لقليمية للدرك �لوطني 
من  بب�صار   ونيف  بني  بد�ئرة  
خمت�صة  �إجر�مية  �صبكة  تفكيك 
وتهريبها  �ل�صيار�ت  �رسقة  يف 
 ، �لإفريقي  �ل�صاحل  دول  نحو 
ل�صهرة  تعود  �لق�صية  حيثيات 
روتينية  دورية  بعد  �أم�س  �أول 
م�صتودع  على  �لعثور  مت  �أين    ،
�رسي �صبط بد�خله 03 مركبات 
من  �أك�صنت  نوع  من  م�رسوقة 
م�صادرتها  ليتم  وورقلة  �أدر�ر 
�خلم�صة  �ملوقوفني  حتويل  و 

�لـ  بني  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين 
25 و 29 �صنة للم�صلحة �ملعنية 
�لإجر�ء�ت  ��صتكمال  وبعد 
ملفات  و�جناز  معهم  �لقانونية 
مبوجبها  مت  �صدهم  ق�صائية 
�جلمهورية  وكيل  �أمام  تقدميهم 
لدى حمكمة ب�صار  �أين �صدر يف 
حقهم �أمر بالإيد�ع رهن �حلب�س 
حماكمتهم  �نتظار  يف  �ملوؤقت 
��رس�ر  جمعية  تكوين  بتهمة 
فيما   ، �لغري  مركبات  و�رسقة  
عن  جارية  �لبحث  عملية  تبقى 

�ثنني ي�صتبه �صلتهم .
�أحمد باحلاج

خلية  �أم�س  �أول   فجر  متكنت 
بالكتيبة  و�لتحري  �لأبحاث 
يف  �لوطني  للدرك  �لإقليمية 
�لر�بط  بالطريق  �مني  حاجز 
بني بلدية �حلاجب و ب�صكرة  من 
�صبط و��صرتجاع �صاحنة من نوع 
رونو حمملة بـ 1500 قارورة خمر 
و�لأنو�ع  �لأ�صكال  خمتلف  من 
غري  بطريقة  للرتويج  موجهة   ،
�ل�صلعة  م�صادرة  ليتم  �رسعية 
�صاحب  وحتويل  �مل�صبوطة 
يف  ع«  »ب،  �ملدعو  �ل�صاحنة 
�إىل  �لعمر  من  �خلم�صينيات 
�مل�صلحة �ملعنية وبعد �إ�صتكمال 
مت  معه  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
�إجناز ملف ق�صائي ومبوجبه مت 

�جلمهورية  �أمام  وكيل  تقدميه 
للنظر  ب�صكرة  حمكمة  لدى 
و  �حليازة  و�صعيته  بتهمة  يف 
�لكحولية  بامل�رسوبات  �ملتاجرة 

بطريقة غري قانونية .
ومعلوم �أن �لعملية �لأمنية �لنوعية 
�لتطبيق  �إطار  تندرج يف  �لأخرية 
�لعامة  �لقيادة  ملخطط  �ل�صارم 
�لر�مي  �لوطني  �لدرك  ل�صالح 
�مليد�ن  �حتالل  خمطط  لتنفيذ 
وتخزين  ترويج  منابع  لتجفيف 
ب�صتى  �لكحولية  �مل�رسوبات 
�أنو�عها عرب �قليم وليات جنوب 
�لكبري عامة وب�صكرة على  �لبالد 

وجه �خل�صو�س .
�أحمد باحلاج

تعالت �الأ�سو�ت بوالية ورقلة عن طريق �سكاوى وعر�ئ�ض �حتجاجية وتقارير �سود�ء ، من �أجل 
تقدمي 03 مدر�ء والئيني وتنفيذيني مغ�سوب عليهم �أمام �مل�ساءالت �لقانونية وعلى ر�أ�سهم �لرتبية 

، �ل�سباب و�لريا�سة و�ل�سغل ب�سبب تورطهم يف عرقلة م�سار �لتنمية .

�سكاوى وعر�ئ�ض �حتجاجية على طاولة �لوزير �الأول

�أحمد باحلاج 

03 مدراء والئيني بورقلة
 يف قف�ص االتهام

بد�ئرة  �ملحلية  �ل�صلطات  ت�صابق 
ورقلة �لزمن ،لتد�رك �لتاأخر غري 
�لقو�ئم  على  �لإفر�ج  يف  �ملربر 
زهاء  من  للم�صتفيدين  �لأ�صمية 
�جتماعية  �صكنية  وحدة   1000

�يجارية عمومية .
ك�صف رئي�س د�ئرة ورقلة �بر�هيم 
�صحفي  ت�رسيح  يف   ، بو�صا�صي 
»�أن  »�لو�صط  يومية  به  خ�س 
كافة  �تخاذ  يف  با�رست  م�صاحله 
�لإد�رية  و�لرتتيبات  �لجر�ء�ت 
على  لالإفر�ج  حت�صبا  �لالزمة 
من  للم�صتفيدين  �لأ�صمية  �لقو�ئم 
�جتماعية  �صكنية  وحدة   1000
�صهر  خالل  عمومية  �يجارية 
دي�صمرب �ملقبل على �أق�صى تقدير 
�ل�صارم  �للتز�م  �طار  يف  وذلك   ،

�ل�صكن  وزير  وتعليمات  بتوجيهات 
�لوحيد  عبد  و�لعمر�ن  و�ملدينة 
توزيع  يف  لالإ�رس�ع  �لر�مية  طمار 
جميع �ل�صييغ �ل�صكنية �جلاهزة مع 
بامللف  �ملعنيني  �مل�صوؤولني  منح 
�لقو�ئم  على  �لإفر�ج  �أحقية 
�لرب�مج  للم�صتفيدين من  �ل�صمية 
ن�صب  بها  بلغت  �لتي  �ل�صكنية 
بهدف  وذلك  باملائة   60 �لإجناز 
�لإجتماعية  �جلبهة  غليان  �حتو�ء 

�ملحلية .
متابعون  �أكد  فقد  ثانية  جهة  من 
�لأخري  هذ�  �أن   ، �ل�صكن  مللف 
تعرث�  عرف  �صيغييه  مبختلف 
كبري� على مد�ر �ل�صنو�ت �لأخرية 
بعا�صمة �لو�حات يف ظل �لتخوف 
�لتي  �لوخيمة  �لعو�قب  من  �لكبري 

�لفر�ج  عن  تنجر  �أن  �صاأنها  من 
مقارنة  �ل�صحيحة  �حل�ص�س  عن 
ل�صيغة  �لكثرية  �لطلبات  بعدد 
�ليجاري  �لجتماعي  �ل�صكن 
�لعمومي ، حيث �أن هذه �لو�صعية 
�لغام�صة  �لو�صعية  �أزمها  �ملزرية 
�لتي تكتنف م�صري �لتماطل �لكبري 
�ل�صمية  �لقو�ئم  عن  �لك�صف  يف 
�لأر��صي  قطع  من  للم�صتفيدين 

�ل�صاحلة للبناء �حل�رسي .
و�يل  وجه  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
جالوي  �لقادر  عبد  ورقلة  ولية 
على  �لأول  �مل�صوؤول  ب�صفته 
�صارمة  تعليمات  �لتنفيذية  �لهيئة 
�أجل  من  �ل�صكن  قطاع  مل�صوؤويل 
لتد�رك  �لجناز  وترية  من  �لرفع 
عن  ناهيك   ، �لأخرية  �لتوقفات 

�صد  �صارمة  �إجر�ء�ت  �تخاذ 
تخل  �لتي  �لجناز  موؤ�ص�صات 
�ل�صكنية  �حل�ص�س  ت�صليم  مبعايري 
يف �أجالها �ملحددة ووفق �ملعايري 
دفاتر  يف  عليها  �ملن�صو�س 

�ل�رسوط . 
وبقوة  مطروح  �لت�صاوؤل  ليبقى   
للمجل�س  �لقاطع  �لرف�س  حول 
ملف  �إدر�ج  يف  �لولئي  �ل�صعبي 
�لدور�ت  �أ�صغال  �صمن  �ل�صكن 
برجمتها  �لتي مت  �لأخرية  �لعادية 
�أن  رغم   ، �جلارية  �ل�صنة  خالل 
�لرت�كمات يف هذ� �مللف �صاهمت  
ب�صكل كبري يف تاأجيج غليان �جلبهة 

�لجتماعية �ملحلية .
�أحمد باحلاج

رئي�ض د�ئرة ورقلة �بر�هيم بو�سا�سي لـ«�لو�سط«

توزيع ح�س�ص ال�سكن االجتماعي يف دي�سمرب 

حتولت ملجاأ ملروجي �الفات �الجتماعية 

د�ئرة بني ونيف بب�سار 

ب�سكرة

املحالت املهنية ببلدية �سايل 
باأدرارعر�سة لل�سياع 

تفكيك �سبكة اإجرامية خمت�سة
 يف �سرقة ال�سيارت 

�سبط وا�سرتجاع 1500 قارورة خمر
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�أن  ي�ستوجب  �لإطار  هذ�  يف 
ورد  مل  وفقا  �ل�سائقون  يتقيد 
�لقر�ر  كذ�  و  �ملرور  بقانون 
جو�ن   15 يف  �ملوؤرخ  �لوز�ري 
�لإد�رية  للقو�عد  �ملحدد   1993
ت�سجيل  باأرقام  �ملتعلقة 
لوحة  تكون  �أن  على  �ملركبات 
ثالث جمموعات  ت�سمل  �لرتقيم 
يف�سلها  �لعربية  �لأعد�د  من 
جمتمعة  متثل  بارزين  خطني 
�لرقم �لت�سل�سلي �لزمني لت�سجل 
و�سعها  و�سنة  �لفئة  يف  �ملركبة 
فيها  متت  �لتي  و�لولية  لل�سري 
�للون  حيث  من  �أما   ، �لعملية 
باأرقام  تكون  �لأمامية  فاللوحة 
عربية �سود�ء على خلفية عاك�سة 
�للوحة �خللفية  و  بي�ساء رمادية 
باأرقام عربية �سود�ء على خلفية 
�لأخذ كذلك  عاك�سة �سفر�ء مع 
بعني �لإعتبار �لأبعاد ، يف �سياق 
مت�سل �ست�سمل عملية �لتح�سي�س 
�أقرها  �لتي  �لتذكري باملخالفات 
و  �ملجال  هذ�  يف  �لقانون 
من  كثري  قبل  من  �ملنتهجة 
�ل�سائقني على �سبيل �ملثال تغيري 
كتعمد  �لرتقيم  لوحة  مو��سفات 
و  رومانية  �أرقام  و�سع  �لبع�س 
لوحة ترقيم م�سنوعة من �لزجاج 
�ل�سبكي و�إطار بال�ستيكي تو�سع 
و  لنزعها  �لرتقيم  لوحة  بد�خله 
تبديلها ب�سهولة وو لوحات ترقيم 
غري نظامية ومركبات �أخرى بها 

رقم  يحمل  بال�ستيكي  �رشيط 
�ىل  �لكثري  يلجاأ  كما  �لت�سجيل، 
�أو رموز مميزة و  و�سع عالمات 
هو ما يتنافى مع �لقانون خا�سة 
يف مادته �لر�بعة �لتي متنع و�سع 
عالمات مميزة �أو رموز قد تثري 
طبيعتها �أو تركيبتها �أو �ألو�نها �أو 
�لعالمات  مع  �لتبا�سا  �أبعادها 
على  رم�سيا  �ملعتمدة  �ملميزة 
�لقانون  �أقر  وقد   ، �ملركبة 
مالية  غر�مة  دج   2000 عقوبة 
�ل�سياقة  برخ�سة  �لإحتفاظ  مع 
وجد  ملن  �لت�سديد  لغر�س 

مبركبته لوحة ترقيم ذ�ت خلفية 
غري عاك�سة �أو لون لوحة �لرتقيم 
�للوحة  �نعد�م  �أو  مطابق  غري 
كالهما  �أو  �خللفية  �أو  �لأمامية 
�لرتقيم  لوحة  �نعد�م  وكذ�  معا 
ملقطورة يزيد وزنها عن 500 كلغ 
�أو عدم تزويد �ملقطورة �لأخرية 
�لعربة  كانت  �ذ�  ترقيم  بلوحة 
�أنعد�م  �أو  �أكرث من مقطورة  جتر 
للدر�جات  �خللفية  �لرتقيم  لوحة 
�لنارية وتنتقل هذه �ملخلفات �ىل 
باحلب�س  ويعاقب  �جلنح  م�ساف 
وبغر�مة  �سنتني  �ىل  �سهرين  من 

مالية من 5000 دج �ىل 150 �لف 
دج كل �سخ�س ي�سع لل�سري مركبة 
مزودة  مقطورة  �أو  حمرك  ذ�ت 
مع  تتطابق  ل  ت�سجيل  بلوحة 
ف�سال عن  م�ستعملها  �أو  �ملركبة 
ذلك �حلكم مب�سادرة �ملركبة كما 
وذلك  �لق�سائية  للجهات  ميكن 
بغية تر�سيخ ثقافة مرورية �سليمة 
ت�سجيل  وبعد  �ل�سائقني  لدى 
ملخالفات  حالة   240 يفوق  ما 
بالإ�ستعمال  تتعلق  مرورية 
للوحات  و�لالقانوين  �لع�سو�ئي 

ترقيم �ملركبات.

�صرعت م�صالح اأمن ولية �صعيدة ممثلة يف امل�صلحة الولئية لالأمن العمومي و خلية الإت�صال و العالقات العامة يف 
حملة حت�صي�صية لفائدة �صائقي املركبات متتد ملدة اأ�صبوع حيث �صيتم من خاللها الوقوف على جميع احلالت و�صع 

لوحات الرتقيم للمركبات دون اإدراك اأن البع�ض منها ينجر عنه خمالفة مرورية .

�صعيدة

خلدون.ع

 حملة حت�صي�صية حول املوا�صفات
 القانونية للوحات ترقيم املركبات 

قافلة حت�صي�صية حول خماطر املخدرات بالعا�صمة

املدية 

عني الدفلى 
280 �صاب مدمن عرب عن رغبته يف العالج 

ن�صبة الربط يف �صبكات توزيع 
املياه عرفت تقدما حم�صو�صا   

اإطالق اأ�صغال اجناز م�صلحة الأم و 
الطفل مب�صت�صفى �صيدي بوعبيدة

�أكد وزير �ملو�رد �ملائية، ح�سني 
�ن  باجلز�ئر  �خلمي�س  ن�سيب 
ولية �ملدية �سجلت يف �ل�سنو�ت 
جمال  يف  كبري�  تقدما  �لأخرية 
�ملياه   توزيع  ب�سبكات  �لربط 
مقارنة بفرتة عرفت فيها نق�سا 
عمليات  باإطالق  دفع  كبري� 
�لوليات  من  �ملياه  لتحويل 

�ملجاورة . 
و يف رده على �سوؤ�ل �سفوي لع�سو 
جمل�س �لأمة، بلقا�سم قارة )جبهة 
�لوطني(،بخ�سو�س  �لتحرير 
�ل�رشوب  باملياه  �لتزويد  نق�س 
يف بع�س �ملناطق بولية �ملدية 
ت�سليم  يف  �مل�سجل  و�لتاأخري 
ن�سيب  �أ�سار  �مل�ساريع،  بع�س 
يف  جاهد�   يعمل  "قطاعه  �أن 
للمياه  �لعمومية  �خلدمة  حت�سني 
تنفيذ  �إطار  يف  �لولية،  يف 
تطبيقا  �حلكومة  عمل  خمطط 
�جلمهورية،  رئي�س  لتعليمات 
�إ�سرت�تيجية   خالل  من  وهذ� 
�ملو�رد  ح�سد  �إمكانيات  تدعيم 
�ملو�طنني  وتزويد  �ملائية 
كافية  ب�سفة   �ل�رشوب  باملياه 
�لوزير، يف هذ�  ومنتظمة"و ذكر 
متيزت  �ملدية  ولية  �أن  �ل�سدد 
من  ملحوظ  بعجز  �ملا�سي"  يف 
�أدى  مما  �ملائية  �ملو�رد  حيث 
�إىل ت�سطري برنامج هام لتح�سني 
�لتزود باملاء �ل�رشوب عن طريق 
�لوليات  من  �ملياه  حتويل 

�ملجاورة.
وو��سل �ل�سيد ن�سيب قائال "مكنت 
يف  �نطلقت  �لتي  �مل�ساريع  كل 
�إطار �لربنامج �مل�سطر من ربط 
�سد  من  �نطالقا  بلديات  ت�سع 
غريب بولية عني �لدفلى وربط 
قريبا  �ست�سل  بلدية-و�لتي   22
�سد  من  بلدية-�نطالقا   30 �إىل 

كدية ��رشدون بولية �لبويرة".
�ل�سوء  �لوزير  �سلط  كما 
�لتزود  يف  �لكبري  على"�لتح�سن 
يف  �لولية  عرفته  �لذي  باملياه 
ب�سائفة  مقارنة   2018 �سائفة 
بدرجات  متيزت  ،�لتي   2017
�ىل  �دى  مما  مرتفعة  حر�رة 
تز�يد �لطلب على �ملاء فح�سب 
بف�سل  للقطاع،  �لول  �مل�سوؤول 
�نطلقت  �لتي  �ل�ستثمار�ت  كل 
يف �لولية  تتزود غالبية �لبلديات  
منها  "يوميا"  �ل�رشوب  باملاء 
بلدية يح�سل مو�طنيها على   26
�ملاء �ل�رشوب دون �نقطاع ، يف 
�أن �لأ�سغال جارية يف عدد  حني 
و�سيتم  �لأخرى  �لبلديات  من 
مر�حل  على  بها  �ل�سغال  �نتهاء 
�كد  قد  و  �ملقبلة  �ل�سنة  خالل 
ن�سيب جمدد� �ن �لولية "حظيت 
بعناية خا�سة من طرف �حلكومة 
يف جمال �ملو�رد �ملائية و ي�سهر 
�ل�سلطات  مع  بالتن�سيق  �لقطاع 
�لرب�مج  لتنفيذ  �ملحلية 

�مل�سطرة."
�لوزير يوجد  م�ساريع   و ح�سب 
و�سك  على  و  مربجمة  �خرى 
حمطة  كم�رشوع  �لنطالق، 
�ل�سحي  �ل�رشف  مياه  معاجلة 
للربو�قية �لتي مت رفع  �لتجميد 
�آخر  �سوؤ�ل  على  رده  يف  و  عنه 
بتاأخر  متعلق  �لع�سو  لذ�ت 
تاأهيل  �عادة  م�رشوع  ��ستالم 
�ملياه  جللب  �لإ�سمنتية  �لقناة 
�إىل  �لربين)�جللفة(  منطقة  من 
)�ملدية(  �لبخاري  ق�رش  مدينة 
�لوزير  كلم،�أكد   15 م�سافة  على 
تقدم  �لآن  تعرف  �لأ�سغال  �أن 
ت�سليم  و�سيتم  باملائة   30 بن�سبة 
مار�س  �سهر  يف  كامال  �مل�رشوع 

�ملقبل.

�إطالق   2019 �سنة  خالل  �سيتم 
�لأم  م�سلحة  �إجناز  �أ�سغال 
�سيدي  مب�ست�سفى  �لطفل  و 
)عني  �لعطاف  ببلدية  بوعبيدة 

�لدفلى(، ح�سبما 
�ملدير  من  �خلمي�س  �ليوم  علم 

�ملحلي لل�سحة و �ل�سكان.
مت  �أنه  مكي  طيب  و�أو�سح 
يقدر ب  مايل  تخ�سي�س غالف 
�مل�رشوع  لهذ�  دج  مليون   615
�لذي يت�سع ل 60 �رشير� و �لذي 
مت موؤخر� رفع �لتجميد عنه من 
م�سيفا  �لو�سية،  �لوز�رة  طرف 
�ملتعلق  �ل�رشوط  دفرت  �أن 
م�ستوى  على  يوجد  بالدر��سة 
و�أ�سار  للولية  �ل�سفقات  جلنة 
هذه  د�خل  "�ل�ست�سفاء  �أن  �إىل 

م�ست�سفى  ت�سبه  �لتي  �مل�سلحة 
و  نهار�  و  ليال  �سيكون  م�سغر 
�لطفل  بالأم و  بالتكفل  �سي�سمح 
يف جو مالئم و �آمن"، لفتا �إىل 
�أن فتح هذه �لهيئة �ل�ست�سفائية 
نحو  �ملري�سات  تنقل  �سيجنب 
�ملجاورة  �ملناطق  م�ست�سفيات 
عن  �مل�سوؤول  ذ�ت  وك�سف 
قدره  مايل  غالف  تخ�سي�س 
5ر41 مليون دج لتهيئة "قبل نهاية 
م�سالح  �أحد  �جلارية"  �ل�سنة 
نف�س �مل�ست�سفى، منوها �إىل �أنه 
�سيتم تدعيم هذ� �لأخري بجهاز 
مليون   4.4( ��سطناعي  تنف�س 
ت�ستعمل  �أخرى  دج( و جتهيز�ت 

يف �لتخدير )3ر8 مليون دج(.

على  مدمن  �ساب   280 تقدم 
ما  �أعمارهم  ترت�وح  �ملخدر�ت 
بني 19 و 30 �سنة منحدرين من 
�جلز�ئر  ولية  بلديات  خمتلف 
�لتابع  �لإ�سغاء  مكتب  �إىل 
لطلب  �ل�سباب  م�ستقبل  جلمعية 
هذه  عن  لالإقالع  �مل�ساعدة 
�إطار  يف  ذلك  و  �ل�سيئة  �لعادة 
خماطر  حول  حت�سي�سية  قافلة 
من  علم  ح�سبما  �لآفة،  هذه 

جمعية م�ستقبل �ل�سباب.
رئي�س هذه جمعية خالد  قال  و 
�أبو�ب  تنظيم  تركي مبنا�سبة  بن 
�آفة  خماطر  حول  مفتوحة 
�ساحة  م�ستوى  على  �ملخدر�ت 
��رش�ف  حتت  بالأبيار  "كنيدي" 
�لولئي  �ل�سعبي  �ملجل�س 
�ساب   280" �أن  �جلز�ئر  لولية 
باملائة   7 يقارب  ما  بينهم  من 
يف  للجمعية  تقدمو�  �لناث  من 
�ملفتوحة  �لأبو�ب  حملة  �إطار 
�لتي تنظم  �آفة �ملخدر�ت  حول 

على م�ستوى 13 مقاطعة �إد�رية 
طالبني  �جلز�ئر  ت�سمها  �لتي 
هذه  من  للتخل�س  �مل�ساعدة 
�لآفة"، م�سري� �أن 80 باملائة من 
�حلبوب  على  مدمنني  �ل�سباب 
منهم  �سئيلة  ن�سبة  و  �ملهلو�سة 

على مادة �لقنب �لهندي.
و  �أ�سماء  ت�سجيل  مت  �أنه  �أكد  و 
�ل�سباب يف  �أرقام هو�تف هوؤلء 
�لتكفل  �سيتم  و  �خلا�س  �سجل 
توجيههم  طريق  عن  بعالجهم 
للعالج  �ملخت�سة  �ملر�كز  �إىل 
 13 تاريخ  بعد  �لدمان  من 
�نتهاء  بعد  �أي  �ملقبل  دي�سمرب 
ن�ساط  �لقافلة �لتح�سي�سية حول 
خماطر هذه �لآفة  �لتي �ستجوب 

خمتلف بلديات �لعا�سمة. 
�حلملة  هذه  خالل  من  تبني  و 
�أن  �لتح�سي�سية--ح�سبه-- 
عدد� مهما من �ل�سباب �ملدمن 
عرب  بالعا�سمة  �ملخدر�ت  على 
عن رغبته يف �لتوقف، �ذ �أقدمو� 

بطريقة  �مل�ساعدة  طلب  على 
"علنية" للخروج من �لو�سع �لذي 
رئي�سية  قالت  و  فيه  يعي�سون 
للجمعية،  �لتابع  �لإ�سغاء  مكتب 
�ل�سيدة ن�سرية حكيمي، بدورها، 
�أن �لأبو�ب �ملفتوحة حول هذه 
منذ  ��ستقطبت  �خلطرية  �لآفة 
�لفارط  �أكتوبر   29 يف  بد�يتها 

عدد� كبري� من �ل�سباب �ملدمن 
و خا�سة على �حلبوب �ملهلو�سة 
�لذين عربو� عن رغبتهم للخروج 
�أن  م�سيفة  �لدو�مة،  هذه  من 
�إىل  توجيههم  طلبو�  �أغلبهم 
و  �رشية  بطريقة  عالج  مر�كز 
�إخبار  دون  �حلالت  بع�س  يف 

�أوليائهم.
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الريا�صة.. البوابة االإ�صرائيلية الخرتاق العوا�صم العربية
عدنان �أبو عامر

ريا�ضية  اأحداث  ثالثة 
اأيام  ع�رشة  يف  »اإ�رشائيلية« 
ت�ضج  البحار،  وراء  ما  دول  يف 
من  اأكرث  ال�ضيا�ضية  بالدالالت 
يف  البحتة،  الريا�ضية  اإ�ضاراتها 
التي  اجلغرافية  املواقع  ظل 
التي  الفعل  وردود  �ضهدتها، 
االأول  احلدث  عنها.  اأ�ضفرت 
اأبو ظبي، حني و�ضل  ح�ضل يف 
فريق اجلودو االإ�رشائيلي، وعلى 
راأ�ضه وزيرة الريا�ضة الليكودية 
ال�ضجل  ذات  ريغيف،  مريي 
الفل�ضطينيني،  مع  العن�رشي 

وقد ا�ضتُقِبلَت بالن�ضيد الوطني 
»هاتكفاه««ريغيف«  االإ�رشائيلي 
اأذان امل�ضلمني يف  التي �ضبهت 
الكالب«،  بـ«نباح  م�ضاجدهم 
�ضورة  عليه  ف�ضتانا  وارتدت 
قبة ال�ضخرة، ووجهت اتهامات 
ت�ضتقبل  العرب،  �ضد  عن�رشية 
الريا�ضية  الفعالية  هذه  يف 
داخل  بها  تنعم  مل  بحفاوة 
حني  يف  املحتلة،  فل�ضطني 
الكني�ضت  يف  زمالوؤها  يعايرها 
باأنها ترقت يف �ضفوف اجلي�ش 
بحقها«!  معيبة  »طريق  عرب 
ح�ضل  الثاين  الريا�ضي  احلدث 
فريق  و�ضل  حني  الدوحة،  يف 

للم�ضاركة  االإ�رشائيلي  اجلمباز 
و�ضط  دولية،  ريا�ضية  بفعالية 
حفاوة ر�ضمية، و�ضط ردود فعل 
لكن  راف�ضة،  واإعالمية  حملية 
يبدو اأن ال�ضيا�ضة القطرية تفوق 
الوفد  ا�ضتقبال  يف  م�ضاحلها 
بردود  اهتمامها  االإ�رشائيلي 
املعار�ضة.  املحلية  الفعل 
احلدث الريا�ضي الثالث ح�ضل 
يف اإ�ضبانيا، حني رف�ضت اأو�ضاط 
�ضعبية اإقامة مباراة لكرة املاء 
واإ�رشائيلي  اإ�ضباين  بني فريقني 
حركة  �ضغوط  ب�ضبب  للن�ضاء، 
وبعد  العاملية،  املقاطعة 
املباراة  اأُجريت  ورد،  اأخذ 

جمهور،  دون  الفريقني  بني 
موؤيدين  احتجاجات  اإثر 
يف  تنظيمها  على  للفل�ضطينيني 
الثالثة  االأحداث  اإ�ضبانيا، هذه 
ريا�ضية  معاٍن  على  تقت�رش  ال 
بحتة، لكن مدلوالتها ال�ضيا�ضية 
اأنه  اأولها  الو�ضوح،  يف  غاية 
ريا�ضية  وفود  تُ�ضتقبل  حني 
عربية،  عوا�ضم  يف  اإ�رشائيلية 
ر�ضمية، ومرا�ضم  تغطية  و�ضط 
يعني  فهذا  عليا،  جهات  من 
ال�ضعبي  املزاج  �ضد  الوقوف 
ال  واأنها  الدول،  تلك  داخل 
تلقي باالاً ملا يبثه نب�ش ال�ضارع 
لديها. ثاين الدالالت ال�ضيا�ضية 

الريا�ضية  الفعاليات  لهذه 
يف  العام  الراأي  باأن  يتمثل 
اأمام  ونحن  االأوروبية،  الدول 
اإ�ضبانيا يف هذه احلالة، اأجربها 
يف  ق�رشي  تغيري  اإجراء  على 
اأن  مع  الريا�ضية،  فعالياتها 
وثيقة  تربطها عالقات  مدريد 
تتجاوز  مل  لكنها  اأبيب،  بتل 
وهنا  لها،  الراف�ش  جمهورها 
العام،  الراأي  احرتام  ياأتي 
النب�ش ال�ضعبي الداللة  وتقدير 
التطبيع  اأن  اإىل  ت�ضري  الثالثة 
العربي االإ�رشائيلي، و�ضوال ملا 
اتفاقات �ضالم،  اإىل  قد يتحول 
الر�ضمي  االإطار  يف  �ضيبقى 

تلك  تنجح  ولن  واحلكومي، 
احلكومات يف تروي�ش �ضعوبها 
دماغ  اإجراء غ�ضيل  اأو  العربية، 
اأخريااً..  قناعاتها.  لتغيري  لها، 
االإ�رشائيلية«  املحاوالت  اإن 
من  العربية  العوا�ضم  الخرتاق 
اأمام  �ضتبقى  الريا�ضة،  بوابات 
ال�ضعبي  الرف�ش  من  حالة 
الوفود  ا�ضتُقبلت  ولو  لها، 
ال�ضجاد  على  »االإ�رشائيلية 
فرق  وُخ�ض�ضت  االأحمر، 
لكنها  حلرا�ضتها،  كاملة  اأمنية 
كيان  العرب،  بنظر  )اإ�رشائيل( 
و�ضيبقى  زال،  وما  كان  منبوذ، 

كذلك!

عالء �لرمياوي 

خائفة،  عيونها،  يف  نظرت 
مرتبكة ما اأن وقعت العني على 
العني، حتى تفتح وجهها، ابت�ضم 
اإخواين لها، وقال بع�ضهم: »وال 
يهمك معاك احنا، ما اتخايف« 
اأخت  اأنا   ..... وقالت  تب�ضمت 
دمعت  الكلمات  ومع  ارجال 
ملنعها  نهروها  عيونها.... 
احلديث... فاأخذ من يف زنازين 
بداأت  االأبواب  طرق  املحكمة 
فطلب  االأبواب،  قرع  اأخياتها 
�ضابط املحكمة الهدوء، ووعد 
عن  واعتذر  احل�ضنة  املعاملة 

ال�ضلوك.
اتهما  املقهورة،  فاطمة 
اجلنود،  اأمن  تهديد  االحتالل، 
فيها  من  وتعري�ش  واملنطقة 
للخطر، باال�ضافة اإىل امل�ضاركة 
يف امل�ضريات، وتخباية ال�ضباب 
حني املالحقة...  اأختنا فاطمة 
ليال  توزع  فتحاوية،  كانت 

وال�ضعريية  وال�رشدين  الطحني 
وت�ضاعد  املعوزين،  بيوت  على 
الوطنية،  البيانات  نقل  يف 
توجهنا  حني  اللقاء،  اهلل  �ضهل 
املتقاربة  ال�ضجون،  اأحد  اىل 
االأ�ضري  كان  االأخوات،  مع 
ي�ضتنفر  اأخيته،  ليطعم  يجوع 
مكروه  م�ضها  واإن  غ�ضبت،  اإن 
تخ�ضى  ال�ضجون  اإدارة  كانت 

جنون اأ�ضري من ردة الفعل.
كان  االأ�ضرية  الفل�ضطينية  ا�ضم 
الأنها  موحدا،  ملهما،  جامعا، 
اهلل  رحمه  �ضكر  اأبو  قال  كما 
�ضعاف  احنا  »�ضحيح  مرة: 
نووي  بن�ضري  ب�ش  االأ�رش...  يف 
اإذا حد بهني بناتنا واأعرا�ضنا، 

ون�ضوانا«.
جتتمع  كانت  االأ�رش  يف 
وال�ضعبية  وحما�ش  فتح 
واجلهاد  والدميقراطية 
الأي  نظر  دون  احلرة،  لن�رشة 
اإحداهن  بكت  واإن  تف�ضيل.... 
اأودية من غ�ضب فاطمة  جرت 

الفتحاوية هي اأختها ل�ضهى.... 
�رشيحة  تخدم  اأنها  اتهامها 
معنا  فل�ضطينية،  مقهورة 
جتاه  واجبها  تعرف  اأنها  ذلك 
اأهل  يعرفها  �ضهى  اأخواتها 
ال�رشيفة  باأنها  والنا�ش  بلدتها، 
اليوم   ... الطاهرة  العفيفة 
الفل�ضطيني  االأمن  يعتقلها 
اأفراده،  من  كثري  غ�ضب  الذي 
الفل�ضطنية،  تهان  كانت  حني 
حتى  تغري،  الذي  ما  ال�ضوؤال 
العرف  يف  فاطمة  فعل  يجرم 

الفل�ضطيني؟
املمجد  الفعل  حول  الذي  ما 
الذي  ما  اأدري  ل�ضت  جلناية؟ 
اأنها  يقيني  لكن  �ضهى،  فعلته، 
الزنزانة،  دخولها  بعد  بكت 
عليها،  املحقق  دخل  اأن  وبعد 
بيت  من  انتزعت  اأن  وبعد 

اأهلها.
تعي�ش  الفل�ضطينية،  �ضهى 
الوزراء،  من  ال�ضمت،  غربة 
واالإعالم،  والوجهاء  والعلماء، 

النيابة  رجال  من  واحلكام، 
التنفيذية،  من  وال�ضيا�ضة، 
من  والوطنية،  واملركزية، 
وال�ضمان  ال�رشكات،  اأ�ضحاب 
ومن  ومني  عليه،  والغا�ضبون 

النا�ش اأجمعني.
�ضهى الفل�ضطينية ك�ضفت حجم 
الرجال....  نخوة  يف  اخليبة 
بالكلمة  اأعرا�ضنا  نن�رش  فلم 
من  والطلب  لل�ضلطة  والتوجه 
اإطالق  والرئا�ضة  احلكومة 
وعائ�ضة  فاطمة  �رشاحها حتى 
واأخياتها، �ضمنت عن املطالبة 
لي�ضت  �ضهى  �رشاحها  باإطالق 
وال  حلم،  بيت  يف  الراق�ضة 
ال�ضيارات  يف  الهوى  بائعة 
يف  الراق�ضة  وال  املغلقة، 
روفات رام اهلل اأو بيت حلم، وال 
من  الليل  ل�ضاعات  امل�ضتجلبة 
حاويات البغاء يف بع�ش ال�ضقق 
 .... واأم  اأخت  فاطمة  املغلقة 
ر�ضعت  التي  �ضقيقتها  و�ضهى 
على  فعيب  منها،  الثورة  اإرث 

املر�ضعة، بيع ن�ضفها وغدرها 
الذي  الزمان  هذا  فما   ....
ان�ضقت فيه االأر�ش لتبلع نخوة 
الرجال �ضهى اإخواين يف اأجهزة 
خالدة  ل�ضرية  تكرار  ال�ضلطة، 
من  متتد  الفل�ضطينية  قلب  يف 
اأبناء  والدة  اإىل  املغربي  دالل 

الفرحات خن�ضاء فل�ضطني.
االأهداف  يف  التالقي  هذا 
لتحقيق  يو�ضل  قد  الذي  هو 
اإن  التي  املطلوبة  التهدئة 
ت�ضتمر  اأن  ميكن  حتققت، 
من  طويلة  ل�ضنوات  احلركة 
دون م�ضاحلة، وهذا هو الو�ضع 
لعامل  انتظارااً  لها،  املثايل 
يلعب  اأن  ميكن  الذي  الوقت 
عامل  احلركة.  ل�ضالح  دورااً 
يلعبان  عليه  والرهان  الوقت 
احلركة،  تفكري  يف  كبريااً  دورااً 
تهدئة  على  فالتفاو�ش  وعليه 
من  اأف�ضل  متلكها  التي  بالقوة 

التفاو�ش بعد احلرب. 
تكون  قد  االأوىل  احلالة  ويف 

من  اأف�ضل  ال�ضيا�ضية  النتائج 
م�ضمونة  غري  الثانية  احلالة 
احلرب  تبقى  لذلك  النتائج؛ 
لكن  عقالين،  غري  خيارااً 

ال�رشورة قد تفر�ضه.
»اإ�رشائيل«  فاإن  ذلك  ومع 
احلرب  خيار  ت�ضقط  مل 
حرب  نتنياهو  �ضماها  التي 
ال�رشورة، بقوله اأمام الكني�ضت 
الفائت:  ال�ضهر  منت�ضف  يف 
غري  حروب  ملنع  حالاً  ل  »اأف�ضّ
»اإن  اأ�ضاف:  لكنه  �رشورية«، 
القتال  »اإ�رشائيل« لن ترتدد يف 
عند ال�رشورة«، وهذا يعنى اأن 
النهائي  اخليار  لي�ضت  احلرب 
يف التعامل مع غزة، احلرب مل 
الت�ضليم  ومع  اأهدافها،  حتقق 
املبا�رشة  اأهدافها  بتحقيق 
نقي�ضااً  ذلك  يعني  فقد 
العليا  اال�ضرتاتيجية  الأهدافها 
»اإ�رشائيل«  اإن  اإذ  غزة؛  اإزاء 
تدرك اأنه ال ميكن اأن ت�ضتاأ�ضل 

حركة حما�ش. 

عندما بكت �صهى جبارة 
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�إ�شهار �إن�شاء جمعية 
ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 07 من القانون 
رقم 12 /06  املوؤرخ يف 12 جانفي 

2012 املتعلق باجلمعيات  
لقد مت هذا اليوم 27 �سبتمرب   2018  

تاأ�سي�س   للجمعية املحلية  
امل�سماة :جمعية النادي الريا�سي 

الهاوي  رجاء بلدية الهامل للكراتي دو .
املعتمدة حتت  رقم :05 بتاريخ 

2018/09/27  ومقرها الجتماعي  
بلدية الهامل دائرة بو�سعادة ولية 

امل�سيلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة قلتة �سيدي �سعد
بلدية البي�ساء

الرقم :2018/08
و�سل اإيداع ملف

جتديد جمعية بلدية

مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 

اليوم : 2018/08/23 اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �سبغة 
بلدية

- ت�سمية اجلمعية : »جمعية نادي جنوم بلدية البي�ساء - 
بالبي�ساء

- املقر الجتماعي : غرفة باملركز الثقايف – ببلدية 
البي�ساء - املودع : هربي ال�سعيد

- الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 
مالحظة : يجب القيام ب�سكليات الإ�سهار تطبيقا لن�س 

املادة 18 من القانون املذكور اأعاله 
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
 ولية اجللفة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام

مكتب النتخابات و اجلمعيات 
رقم 50/ م ت �س ع /م ت ع/م ج اأ 2018

و�سل اإ�سهاري لتجديد جمعية ولئية
طبقا لأحكام املادة 08 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 

جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت تاأ�سي�س اجلمعية.
اجلمعية امل�سماة : الرابطة الولئية للفنون الثقافية العلمية 

الرتبوية اأفاق باجللفة .
الكائن مقرها : ملحقة متحف املجاهد باجللفة .

طابعها : ثقايف
جمال ن�ساطها : ولئي 

برئا�سة ال�سيدة : دحماين بلقا�سم 
املولود بتاريخ 1954/06/24 حا�سي بحبح 
ال�ساكن : حي عني ال�سيح بناية 411 رقم 22

الإم�ساء 
مالحظة هامة : هذا الو�سل �سالح فقط للقيام اإجباريا ب�سكليات 

ال�سهار على نفقة اجلمعية خالل �سهر على الأكرث يف جريدة 
يومية اإعالمية واحدة على الأقل و ذات طابع توزيع وطني 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجللفة
دائرة اجللفة
بلدية اجللفة

م�سلحة التنظيم 
مكتب اجلمعياترقم: 2018/75

و�سل ت�سجيل الت�رصيح بتاأ�سي�س جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 
املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق ل 12 يناير 
2012 املتعلق باجلمعيات. مت هذا اليوم: 28 
نوفمرب 2018. ت�سليم و�سل الت�رصيح بتاأ�سي�س 

اجلمعية املحلية امل�سماة: جمعية اأولياء 
التالميذ ملدر�سة حرفو�س عي�سى باجللفة. 

يراأ�سها ال�سيد )ة(: بلقرع اأحممد الكائن مقرها: 
حي هواري بومدين قطب حي بربيح اجللفة. 

ANEP N°: 836485 الو�سط:2018/12/01

الو�سط:2018/12/01

الو�سط:2018/12/01

الو�سط:2018/12/01الو�سط:2018/12/01الو�سط:2018/12/01

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�رص الق�سائي 

الأ�ستاذة /حا�سور الزهراء
حم�رصة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �سارع احمد �ساملي

الهاتف/021-77-82-94

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بعد انقا�س 10 %

نحن املح�رصة الق�سائية الأ�ستاذة / حا�سور الزهراء ، اأنه مبوجب الأمر على العري�سة من اأجل حتديد جل�سة بيع العقار باملزاد العلني ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ 
2016/01/18 حتت رقم 15/03206.

�سي�رصع يف بيع عقار عن طريق املزاد العلني بتاريخ 2018/12/03 بالقاعة رقم 02 على ال�ساعة الثالثة م�ساءا مبحكمة ح�سني داي  الكائن مقرها بح�سني داي اجلزائر 
لفائدة : ورثة عمران عمران وهم : 1-عمران اوريدة

2-بوري�سة �سعدية املتوفاة اأثناء اإجراءات بيع العقار ورثتها وهم : �سايع حكيم -�سعيداين نور الدين و املختارين موطنهم مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله  
�سد : فريق عمران وهم :مو�سى -علي-العيا�سي -عي�سى -و�سيلة- زوينة- زوبري -اإبراهيم – ورثة زهرة- ف�سيلة 

العنوان : بالربوة البي�ساء رقم 510 بلدية القبة اجلزائر .مكان تواجد العقار املراد بيعه .
تعيني العقار حمل البيع باملزاد العلني : العقار املراد بيعه الكائن بحي البدر رقم 510 م�ساحته 452 مرت مربع م�سيد عليه بناية وفق الدفرت العقاري املوؤرخ يف 2011/05/15 جملد 02 رقم 1793 
كالتايل البناية 01- عبارة عن م�سكن يتكون من طابق ار�سي و طابق علوي ، الطابق الأر�سي يتكون من حمل جتاري : مكتب ، مرحا�س، دور منخف�س ، فناء خلفي و هو جمهز بخزان ماء ، ثالث 
حمالت جتارية ، �سقة تتكون من مدخل فردي ، قاعة ا�ستقبال ، مطبخ بالزاوية ، غرفتني ، رواق جمموع املحالت الثالثة و ال�سقة 129.43 مرت مربع ، طابق يتكون من : مدخل ، مطبخ ،مرحا�س 

، قاعة ،حمام، قاعة ا�ستقبال "ال�سالون" 04 غرف ، رواق �رصفتني ، �سطح جمموع املبنى املغطى ذو امل�ساحة 136.27 مرت مربع.
البناية 2/عبارة عن �سقة تتكون من : مدخل ، فناء، مرحا�س ، قاعة حمام ، �سالون ، مطبخ ، غرفتني مع درج الدخول نحو �سطح ال�سقف م�ساحته 57.29 مرت مربع.

بناية 3/عبارة عن �سقة تتكون من مدخل ، فناء ، مرحا�س ، قاعة حمام ، �سالون ، مطبخ غرفتني مع درج الدخول نحو �سطح ال�سقف م�ساحته 76.19 مرت مربع
بناية4/عبارة عن بناية تتكون من : مدخل ، مرحا�س، مطبخ ، غرفة ،قاعة ا�ستقبال ، رواق م�ساحته 57.51 مرت مربع ، و طابق يتكون من 03 غرف ، �سطح ، رواق مب�ساحة 47.28 مرت مربع 

)بناية منجزة بن�سبة 70 باملائة(
�رصوط البيع: 

اإ�سافة اىل �رصوط الواردة يف قائمة �رصوط البيع املودعة لدى حمكمة ح�سني داي . فان قيمة العقار بعد انقا�س الع�رص10 % يقدر ب : 69.653.412 دج )ت�سعة و �ستون مليون و �ستمائة و ثالثة 
و خم�سون الف و اربعمائة و اثنا ع�رص دينار جزائري( ي�ساف اليها م�ساريف التنفيذ و كل حقوق الت�سجيل و ال�سهار و احلق التنا�سبي للمح�رص الق�سائي املحدد قانونا. كما اأن الرا�سي عليه 
املزاد ملزم بدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س 5/1 الثمن و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة بوا�سطة �سيك موؤ�رص عليه حل�ساب اأمانة �سبط املحكمة و اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اجل ثمانية 
08 اأيام املوالية لر�سو املزاد فعلى الراغبني يف ال�رصاء الطالع على قائمة �رصوط البيع املودعة لدى كتابة �سبط حمكمة ح�سني داي اأو �سحبها من مكتب املح�رصة الق�سائية الكائن مكتبه 

بالعنوان املذكور اأعاله.

املح�سرة الق�سائية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�رص الق�سائي

 الأ�ستاذة حا�سور الزهراء
 حم�رصة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �سارع احمد �ساملي ح�سني داي اجلزائر 

حم�رص تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رص يف جريدة يومية
املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 412 فقرة03   و ما يليها  من ق اإ م اإ
نحن الأ�ستاذة / حا�سور الزهراء حم�رصة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي جمل�س ق�ساء اجلزائر ، املوقعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �سارع اأحمد �ساملي ح�سني داي اجلزائر 

لفائدة :موؤ�س�سة مداح عبدوا لكراء معدات و اأدوات البناء و الأ�سغال العمومية و املمثلة من طرف م�سريها مداح عبدو
العنوان ب: اأولد ايت�سري بلدية تيزي غنيف ولية تيزي وزو 

القائمة يف حقها الأ�ستاذ بلهوط رابح  
بناء على اأحكام املواد 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناءا على احلكم ال�سادر عن جمل�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ 17/04/23 الق�سم التجاري / البحري  رقم الفهر�س 17/02598 رقم اجلدول : 17/00674 و املمهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ 
2018/04/16 حتت رقم 18/699

- مبوجب حما�رص تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رص تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رص تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�ستاذة حا�سور الزهراء ، حم�رصة ق�سائية عن طريق التعليق الربيد  بتاريخ 
2018/06/13 حتت رقم 00370174376

- مبوجب حما�رص تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رص تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رص تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رصة الق�سائية عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات حمكمة ح�سني 
داي   بتاريخ 2018/11/11

القبة      اإعالنات بلدية  التعليق بلوحة  الق�سائي عن طريق  بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رص  بالوفاء و حم�رص تكليف  تبليغ تكليف  التنفيذي و حم�رص  ال�سند  تبليغ  - مبوجب حما�رص 
بتاريخ 2018/11/07 

بناءا على اإذن بن�رص م�سمون عقد تبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ح�سني داي  بتاريخ 2018/11/15   حتت رقم 2018/2088 
 EURL CBN GAZ CANALISATION BEN DJOUDI NAWAL بلغنا اىل : �رصكة

العنوان : حي 1216 م�سكن جويل فو 02 عمارة 45 �سقة 09 القبة  
مبا ت�سمنه ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�سيما الق�ساء ب : مبلغ 1.614.600،00 دج ) مليون  و �ستمائة و اأربعة ع�رص الف و �ستمائة  دينار جزائري  (   ميثل مبلغ الدين+ مبلغ 200.000 
دج ) مائتي الف دينار جزائري ( تعوي�س عن الأ�رصار الالحقة به +مبلغ 121.846 دج )مائة واحد و ع�رصون الف و ثمامنائة و �ستة و اأربعون دينار جزائري ( الر�سوم و امل�ساريف الق�سائية + 

م�ساريف التنفيذ و احلق التنا�سبي للمح�رص الق�سائي عند الدفع طبقا للقانون . 
و نبهناه باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رصي من تاريخ ن�رص هذا املح�رص باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

و لكي ل يجهل ما تقدم 
و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رص للمخاطب الكل طبقا للقانون .

املح�سرة الق�سائية
الو�سط:2018/12/01الو�سط:2018/12/01
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بقلم : فرا�س الطرياوي
ع�شو الأمانة العامة لل�شبكة 

العربية للثقافة والراأي 
والإعالم / �شيكاغو.

البوا�سل  اأ�رسانا  اإىل  حتية   األف 
احلرائر  املاجدات  واأ�سرياتنا 
ال�ساخمة  بهاماتهم  عانقوا  الذين 
�سفر  يف  و�سطروا  املجد،  قمم 
تقود  م�رسقة  �سفحات  التاريخ 
البطولة  درب  اإىل  الأجيال 
عليها  لي�سريوا  والفداء  والت�سحية 
الن�رس  حتقيق  نحو  واثقة  بخطى 

والتحرير.   
واملاجدات  الأماجد  هوؤلء  اإن 
الأ�سطوري  ب�سمودهم  ي�سكلون 
الق�سية  عنوان  ومقاومتهم 
الفل�سطينية، وكل كلمات الدنيا لن 
تفيهم، ولو جزًءا من حلظه خلف 
غياهب ال�سجون و عتمة الزنازين 
.  فمقاومة الحتالل �رسٌف تعتز 
الأمم؛  به  وتتباهى  ال�سعوب،  به 
حتت  وقع  كرمي  �سعب  من  فما 
املقاومة،  ومار�س  اإل  الحتالل 
املحتل  قاوم  �سعب  من  وما 
لقد  حريته.  ونال  اإل  وامل�ستعمر 
هذه  الفل�سطيني  ال�سعب  اأيقن 
الحتالل  بدايات  منذ  احلقيقة 
�سبعني  مدار  وعلى   ، ال�سهيوين 
عاماً متوا�سلة قدم اأرقاما خيالية 

من ال�سهداء والأ�رسى.
رحلوا  قد  ال�سهداء  كان  واإذا 
باطن  يف  وُدفنوا  عنا  باأج�سادهم 
الأر�س، فاإن الأ�رسى البوا�سل قد 
ُغيبوا بداخل ال�سجون، ونالوا اأ�سد 
غا�سب  من  واحلرمان  العذاب 

اأر�سهم، و�سالب حريتهم.
بالتق�سري،  �سعورنا  من  وانطالقا 
وتقديرا لهم،  وحبا فيهم، ودعما 
علينا  واجب  العادلة،  لق�سيتهم 

جميعا بل فر�س ان  
و  احلية،  ال�سمائر  كل  نذكر 
الن�سان،  حقوق  عن  املدافعني 
بعذابات  والعدالة  واحلرية 
يوميا  له  يتعر�سون  وما  ال�رسى، 
ونف�سي  ج�سدي  تعذيب  من 
مع  املعاناة  هذه  ،وتت�ساعف 
من  ويعانون  عانوا  الذين  الأ�رسى 
بها  اأ�سيبوا  ممن  �سواء  اأمرا�س 
الإهمال  ب�سبب  ال�سجون  داخل 
قبل  من  ال�سحية  الرعاية  وعدم 
ال�سهيوين  الحتالل  �سلطات 
الغا�سم، ان �سيا�سة  الإهمال الطبي 
�سيء  على  دلت  ان  هذه  املتعمد 
احلقيقي  الوجه  عن  تدل  فامنا 
هذا  واإجرامية  لعن�رسية  الب�سع 
الحتالل الذي جتاوز كل املعايري 
الدولية  القوانني  و  الأخالقية، 
بالأ�رسى  الهتمام  تتيح  التي 
ب�سكل  واملر�سى  عام  ب�سكل 
الأ�رسى  من  العديد  ان  خا�س. 

اإىل  بحاجة  واجلرحى  املر�سى 
وعناية  جراحية  عمليات  اإجراء 
�سحية مكثفة، وهناك العديد من 
باأمرا�س مزمنة  الأ�رسى م�سابني 
والقلب،  كال�رسطان  �سعبة،  و 
واأمرا�س  والكلى،  الرئة  واأمرا�س 
حالت  وهناك  الفقري،  العمود 
ع�سبية  باأمرا�س  م�سابة  عديدة 
اجلرحى  من  كبري  وعدد  ونف�سية 
اأياديهم  ومبتورة  بال�سلل  م�سابني 
الذي  العالج  اما  اإقدامهم.  او 
فال  املر�سى  لالأ�رسى  يقدم 
فقط  امل�سكنة  الأدوية  يتعدى 
عن  ناهيك  الكامول  وحبوب 
عدم توفر اأطباء اأخ�سائيني داخل 
اإدارة  اأن  كما  ال�سجون،  عيادات 
نقل املر�سى  ال�سجون متاطل يف 
من  يزيد  مما  امل�ست�سفيات  اإىل 
وهذه  ال�سحية  اأو�ساعهم  تفاقم 
الإهمال،  نتيجة  كلها  الأمرا�س 
وافتقاد مراكز العتقال وال�سجون 

واملعايري  الإن�سانية  لل�رسوط 
الدولية.كما تعاين مراكز الإعتقال 
من نق�س يف اخلدمات والتجهيزات 
الأ�سا�سية يف الغرف كاملراحي�س 
واأماكن ال�ستحمام، اأو يف ال�سجون 
�ساحة  )غياب  الفورة  ك�سجن 
ويف  والريا�سة(،  ال�سم�س  لروؤية 
اأن  لدرجة  ا�ستخدامها  اإمكانية 
الأ�رسى  تلزم  مثاًل  ال�سجن  اإدارة 
اأوقات  يف  املراحي�س  با�ستخدام 
حمددة فقط.ويف �سجون عديدة ، 
فاإن مكان ال�ستحمام واملرحا�س 
قدح  جمرد  وهو  واحد،  هو 
بالأر�س، تنبعث منه روائح كريهة، 
ب�سكل  حوله  احل�رسات  وتنت�رس 
كبري؛ الأمر الذي �سّبب العديد من 
الأمرا�س اجللدية للمعتقلني.اأي�سا 
وال�رسا�سري  احل�رسات  وجود 
واجلرذان، واأحياناً العقارب داخل 
حاجياتهم  وبني  الأ�رسى  غرف 
�سنبقى  متى  اإىل  نومهم؛  واأماكن 
بل  اموات  نريدهم  فال  �سامتني، 
احياء بيننا حتى يوا�سلون م�سرية 
اإىل  نتطلع  فاإننا  معنا.لذا  الن�سال 
وقانوين  وحقوقي  �سيا�سي  جهد، 
يدفع  وموؤثر،  �ساغط  واإن�ساين، 
اإىل  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
البدء بفتح حتقيق يف اجلرائم التي 
واملعتقلني  الأ�رسى  بحق  اقرتفت 
الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل 

الإ�رسائيلي، وهي كثرية.
اأن  التاأكيد  من  لبد  اخلتام  ويف 
ي�ستمر  فلن  طال؛  مهما  الليل 
اأن  بد  فال  ؛  �ساق  مهما  والقيد 
فال  اأثخن؛  مهما  واجلرح  ينك�رس 
بد اأن ينجرب ، واأن العتقالت لن 
تثنثي �سعب اجلبارين عن موا�سلة 
اأر�سه  ا�سرتداد  حتى  الن�سال 
احلرية  ونيل  الحتالل  وكن�س 

وال�ستقالل.

قفوا فكلنا م�شوؤولون ..   اأمام ماآ�شي الأ�شرى الفل�شطينيني.. والتواطوؤ العاملي مع بني �شهيون
ما اأ�شدق القائل فينا : يف زنارين اإعتقايل .. رغم �شجاين و�شجني،، يزهو الزيتون يف زندي املقيد ،، وعلى جدران 

قلبي،، كل �شجون بالدي ،، كل زهر يف رباها يتجدد،، مهما يا �شجان تق�شو ،،، �شيذوب القلب ع�شقا و�شتبقى الر�س 
معبد ". حتية عربية فل�شطينية ملوؤها الن�شال، والعزة والكرامة، واملجد، والفخار اإىل الذين يتمرت�شون يف اخلنادق 
الأمامية من اجل فل�شطني ال�شعب، والوطن والق�شية ...اإىل الذين �شحوا بزهرات �شبابهم وعمرهم من اأجلنا، حتية 

اإىل تلك النفو�س العظيمة ال�شامدة املحت�شبة، الراف�شة لالإحتالل والذل والهوان، واخلنوع وال�شت�شالم.

ملف �صوت الأ�صري فى ال�صجون ال�صهيونية 

جروه على اأر�س مليئة باحلجارة وا�شتمروا ب�شربه دون رحمة

هيئة الأ�صرى: ت�صاعد وترية العتداء على 
الأطفال  الفل�صطينيني اأثناء عملية اعتقالهم

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  وثقت 
واملحررين يف تقرير �سدر عنها، 
افادات لثالثة اأ�رسى اأطفال يقبعون 
يف معتقل "جميدو"، ي�رسدون من 
عليهم  العتداء  تفا�سيل  خاللها 
التي  املهينة  واملعاملة  والتنكيل 
تعر�سوا لها خالل عملية اعتقالهم 
عدة  اإىل  ونقلهم  معهم  والتحقيق 

�سجون اإ�رسائيلية.
تعر�س  فقد  ل�سهاداتهم،  ووفقاً 
عاماً(   16( اهلل  عبد  داوود  الطفل 
نابل�س،  يف  ع�سكر  خميم  من 
يد  على  تع�سفي  ب�سكل  لل�رسب 
اعتقاله  خالل  الحتالل  قوات 
"األون  م�ستوطنة  من  بالقرب 
من  عدد  هاجمه  حيث  موريه"، 
اجلنود وقاموا ببطحه وجره على 
والأ�سواك،  باحلجارة  مليئة  اأر�س 

والكدمات  الر�سو�س  له  م�سببني 
ب�رسبه  وا�ستمروا  ج�سده،  يف 
واأعقاب  الع�سكرية  بب�ساطريهم 
اأنحاء  حمتلف  على  بنادقهم 
مركز  اإىل  بعدها  نُقل  ج�سده، 
" اريئيل" ل�ستجوابه ومن  حتقيق 

يف  ال�سبال  الأ�رسى  ق�سم  اإىل  ثم 
جي�س  اعتدى  حني  يف  "جميدو". 
الحتالل على الفتى ليث مهداوي 
)17 عاماً( عقب اقتحام منزله لياًل 
طولكرم،  ق�ساء  ال�سويكة  حي  يف 
وقام  اجلنود  اأحد  هاجمه  حيث 

له  م�سبباً  خا�رسته  على  ب�رسبه 
وهو  به  التنكيل  وا�ستمر  الأوجاع، 
العينني،  ومع�سوب  اليدين  مقيد 
زنازين  اإىل  بعد  فيما  نقله  ومت 
معه،  للتحقيق  "اجللمة"  معتقل 
مكث هناك اأ�سبوعني ونُقل بعدها 

اإىل معتقل "جميدو".  
كما نكلت قوات الحتالل بالأ�سري 
عاماً(   17( �رسايعة  مراد  القا�رس 
نابل�س،  يف  بالطة  خميم  من 
بالقرب  لياًل  اعتقاله  والذي جرى 
هاجمه  اأن  بعد  حوارة،  بلدة  من 
اأر�ساً  بطرحه  وقاموا  جنود   4
واللكمات  بال�رسب  عليه  وانهالوا 
على خمتلف اأنحاء ج�سده ومن ثم 
مت نقله اإىل مركز حتقيق " اريئيل" 
معتقل  اإىل  وبعدها  ل�ستجوابه 

"جميدو" حيث يقبع الآن.

الأ�صري ولد دقة يعلن حالة طواريء 
يف "الكني�صت ال�صرائيلي"

بقلم / عي�شى قراقع 
نائب يف املجل�س الت�شريعي 

رئي�س هيئة �شوؤون ال�شرى �شابقا 

الحتالل  �سجون  داخل  عاما   33 بعد 
الغياب  ظلمات  ويف   ، ال�رسائيلي 
ال�سري  يقتحم   ، والن�سيان  واحلرمان 
يف  الغربية  باقة  ابن  دقة  وليد 
فل�سطني  املحتلة عام 1948 الكني�ست 
بروايته  ومنابره  ومقاعده  ال�رسائيلي 
داخل  كتبها  التي  الزيت  �رس  حكاية 

ال�سجن .
ي�ستغل الكني�ست ال�رسائيلي بعد ن�رس 
رجال  يرتبك   ، وا�سهارها  احلكاية 
قبعاتهم  وتتطاير  والوزراء  المن 
 ، وم�ساريعهم  وافكارهم  واوراقهم 
وم�سلحة  واجلي�س  احلكومة  ت�ستنفر 
املخابرات  وجهاز  والق�ساة  ال�سجون 
على  القنا�سة  ينت�رس   ، والق�ساء 
القناة  لتذيع   ، ال�سماء  ويف  الر�س 
عاجال  خربا  ال�رسائيلية  العا�رسة 
يف  والطواريء  احلرب  حالة  باعالن 
الداخلية  اجلبهة  ودعوة   ، ا�رسائيل 
ملواجهة  ال�ستعدادات  كل  اتخاذ  اىل 
املحدق  المني  واخلطر  التهديد 

بدولة ا�رسائيل .
يختفي  ان  دقة  وليد  ال�سري  ا�ستطاع 
موؤقتا وي�سبح غري مرئي عندما دهن 
ج�سمه بزيت زيتونة ام الرومي العتيقة 
، حترر من ال�سجن واقفاله قافزا عن 
يره  ، مل  ال�سائكة  وال�سالك  اجلدران 
والقنا�سون على  وال�سجانون  احلرا�س 
بلدته  اىل  وليد  عاد   ، املراقبة  ابراج 
مقولته  على  موؤكداً  وا�سدقائه  واهله 
وعقيدة  اميانا  ا�سبحت  التي  ال�سهرية 
على  ال�سجن  من  احترر  حتى  اكتب   :
امل ان احرره مني ، ل زال يل اقدام 
واحالم ل ي�ستطيع ال�سجن ان يقربها 

ويدفنها يف الغياب .
ع�سو الكني�ست ال�رسائيلي املتطرف 
" عوديد فورر " طالب اجراء مداولت 
ا�سدار  عقب  الكني�ست  يف  عاجلة 
، ومالحقة وعقاب  الزيت  حكاية �رس 
عقله  عن  والبحث  دقة  وليد  ال�سري 
وقلمه واوراقه واعتقاله جمددا وزجه 
يف الزنازين النفرادية ل يرى ال�سم�س 

والهواء .
الكني�ست  يف  اخرين  اع�ساء   
التحقيق  باجراء  طالبوا  ال�رسائيلي 
الزيت  �رس  حكاية  خروج  كيفية  حول 
مدن  كل  اىل  وو�سولها  ال�سجن  من 
مع  متعاون  كل  ومالحقة   ، فل�سطني 
ال�سارمة  الجراءات  كل  واتخاذ  وليد 
�سد املوؤ�س�سات الثقافية التي �سمحت 
على  والعمل  ونقا�سه  الكتاب  با�سهار 
النا�رسين  وحما�سبة  القاعات  اغالق 
احت�سنوا  الذين  واملفكرين  والقارئني 
تق�س  قنبلة  اىل  حتول  ارهابياً  كتاباً 

م�ساجع تل ابيب .
لقد احتقنت الجواء يف دولة ا�رسائيل 
احلكومة  اروقة  ويف   ، العظمى 
تر�سانتها  وحتركت  والكني�ست 
اكت�سفوا  والعن�رسية عندما  الع�سكرية 
ب�رٌس  هم  احلكاية  ابطال  كل  ان 
حيفا  �سواطيء  و�سلوا   ، حقيقيون 
قراهم  اىل  وعادوا  وعكا  وطربيا 
املهجرة واملنكوبة ، البحر املتو�سط 
ي�ستقبلهم والذكريات والبيوت والينابيع 

الوىل .
كنطفة  هربت  التي  الزيت  �رس  حكاية 
من داخل ال�سجن حتولت اىل كائن حي 
ميالد  و�سهادة  و�سوت  و�سعب  وعائلة 
وهوية ، خرج من �سفحات احلكاية كل 
النطف  تهريب  طريق  عن  املولودين 
املتمردون  وال�سبان  الفتيان  وخرج   ،
تتجاوز  خمتلفة  اجيال   ، واجلريئون 
 ، العالية  وال�سوار  الع�سكري  احلاجز 
اجيال جترتح املعجزات وتنت�رس على 
�سيا�سة الحتالل وال�ستيطان ت�ستطيع 

وهو  عربي  ا�سري  اقدم  حترر  ان 
امل�ستقبل وت�ستعيد احلرية املفقودة .
الكني�ست  ي�سعل  دقة  وليد  ال�سري 
 ، ونبوءة  كتاب  يف  بعودته  ال�رسائيلي 
املكهربة  وال�سالك  اجلدران  جتاوز 
القمع  منظومة  الن�سهار يف  و�سيا�سة 
من  يكون  ان  رف�س   ، ال�سجون  داخل 
انظمة  كل  رف�س   ، الكابو  رجالت 
الرقابة والتحكم ، وهند�سة الب�رس التي 
ينفذها م�سوؤول ال�ستخبارات يف ادارة 

ال�سجون املدعو الدكتور بيطون .
وموقف  ر�سالة  الزيت هي  حكاية �رس 
ان  برف�سه  دقة  وليد  ال�سري  يعلنه 
مطالب  اىل  ال�سجناء  ن�سال  ينقلب 
ويدعو   ، وقطاعية  و�سخ�سية  فردية 
الحتواء  �سيا�سة  مواجهة  اىل 
ل   ، والرادة  الوعي  على  وال�سيطرة 
يقبل ان يكون ) ابو ناب ( الذي خلعوا 
كل انيابه وابقوا واحدا فقط ، دجنوه 
وطبعوه واطعموه اجلزر بعد ان حتول 

اىل ارنب مطيع م�ستكني .
الكني�ست  ي�سعل  دقة  وليد  ال�سري 
قانون  بروايته  ينتهك   ، ال�رسائيلي 
عليه  �سادق  الذي  الثقافة  يف  الولء 
الوىل  بالقراءة  ال�رسائيلي  الكني�ست 
على  ين�س  والذي   2018/11/5 يوم 
حجب ميزانيات املوؤ�س�سات واملراكز 
العرتاف  ترف�س  التي  الثقافية 
با�رسائيل كدولة يهودية وتدعو اىل ما 
 ، والتحري�س  والعنف  الرهاب  ي�سمى 
وتقوم باحياء ذكرى النكبة الفل�سطينية 
البداع  حما�رسة  يتم  وبذلك   ،
والتعبري  الراأي  وحرية  واملبدعني 
والحتالل  العن�رسية  يرف�س  من  وكل 
والظلم . حالة ال�ستنفار جرت داخل 
�سجن  اىل  دقة  وليد  نقلوا   ، ال�سجن 
ال�سجن  خارج  وطوردت   ، معزول 
امل�سارح  اغلقت   ، املده�سة  حكايته 
�سيا�سة  عَرت  احلكاية  لن  والقاعات 
الف�سل البنيوي  بني العرب واليهود يف 
البرتهايد  نظام  وك�سفت   ، ا�رسائيل 
العرب  وجود  ينفي  الذي  ال�رسائيلي 
واملناهج  املدار�س  يف  تامة  ب�سورة 

التعليمية ال�رسائيلية .
تظهر  الزيت  �رس  حكاية  مالحقة  ان 
املمنهجة  ال�رسائيلية  ال�سيا�سية 
�سيئاأ  العرب  اخفاء  على  تعمل  التي 
والثقافية  الن�سانية  احلياة  من  ف�سيئاأ 
ا�رسائيل  يف  واملدنية  وال�سيا�سية 
الكرث  القومية  قانون  خالل  ومن   ،

عن�رسية يف التاريخ احلديث .
ال�سري وليد دقة يعلن حالة ال�ستنفار 
يف الكني�ست ال�رسائيلي ، حطم بروايته 
�سياغة  واليات   ، ال�سدمة  عقيدة 
 ، واهدافهم  م�ساحلهم  وفق  ال�رسى 
مترد على البادة ال�سيا�سية  والثقافية 
القيم  وزعزعة  الدماغ  غ�سل  ونظم 
اجل�سد  يعد  فلم   . اجلامعة  الوطنية 
باحلرمان  تعذيبه  ول  امل�ستهدف  هو 
املادي والتجويع ، وامنا الروح والعقل 

هما امل�ستهدفان .
�سوؤال  هو  ال�ساملة  احلرية  �سوؤال 
احلكاية ، وهذا ما اقلق ال�رسائيليون 
تطعموه  ان  ال�سعب  هذا  يريد  ل   ،
 ، واملعازل  القفا�س  داخل  اجلزر 
يريد ان يتخل�س من وباء الع�رس وهو 
لهذا   ، وليد  يقول  كما  احلرية  فقدان 
ك�رست حكاية �رس الزيت اجليتو وطوق 
الغرتاب وما ي�سمى الحتالل اجلميل 

بال كلفة .
ال�سري وليد دقة يقراأ و�سايا زيتونة ام 
الرومي : عليك اتخاذ القرار الخالقي 
ال�سحيح ، عليك ان تبحث بالعلم حتى 
بالخفاء  ، عليك  ال�رس  باطن  تكت�سف 
بيتك  وترتيب  �سفوفك  تنظيم  واعادة 
ثم  ومن   ، احلرة  والرادة  بالوحدة 
واقع  على  واملقاومة  والثورة  الظهار 
قيود  امل�ستقبل من  الحتالل وحترير 

الراهن 
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للمركز  الإعالمي  الناطق  واعترب 
ق�ضية  الأ�ضقر"  "ريا�ض  الباحث 
الأ�رسى  من اأهم الق�ضايا التي نتجت 
وبالتايل  الحتالل  مع  ال�رساع  عن 
و�رسيف  حر  �ضوت  كل  اىل  حتتاج 
وف�ضح  معهم  والت�ضامن  لإ�ضنادهم 
حقيقة الحتالل الذى يرتكب اجلرائم 
بحقهم، م�ضتطرداً بان هذا الت�ضامن 
غري موجود �ضواء يف املوقف العربي 
اأو الدويل ال ب�ضكل ب�ضيط جداً وعلى 
ال�ضعيد العملى ل يتوفر اأدنى اأ�ضكال 

الت�ضامن .
 )6000( يعتقل  الحتالل  باأن  واأكد 
اأ�ضري فل�ضطيني يف ظل ظروف غاية 
يف ال�ضوء، ويرتكب بحقهم كل اأ�ضكال 
النتهاك والت�ضييق و �ضوء املعاملة ، 
ول يوفر لهم ادنى احلقوق التي ن�ضت 
ا�ضافة  الن�ضانية،  املواثيق  عليها 
التعذيب  اأ�ضاليب  كل  ا�ضتخدام  اىل 
خالل  بحقهم  واجل�ضدي  النف�ضي 
فرتة التحقيق، وهم يحتاجون بالفعل 

وعربياً  حملياً  معهم  الت�ضامن  اإىل 
كله  العامل  ي�ضمع  اأن  اجل  من  ودولياً 

مبعاناتهم .

ا�شتنزاف ب�شرى

الحتالل  اأن  اىل  "الأ�ضقر"  واأ�ضار 
ب�ضكل  العتقال  عمليات  من  �ضاعف 
كبري جدا منذ بداية انتفا�ضة القد�ض، 
باجلملة،  اعتقال  حمالت  نفذ  حيث 
ال�ضتنزاف  من  حالة  �ضكل  مما 
وخا�ضة  الفل�ضطيني  لل�ضعب  الب�رسى 
يف ال�ضفة الغربية، حيث بلغت حالت 
العتقال منذ اندلعها حتى اليوم ما 
اعتقال،  حالة  الف   )21( من  يقارب 

وهذه العتقالت ل تتوقف.
تقت�رس  العتقالت مل  ان  اىل  منوهاً 
على فئة معينة بل طالت كافة �رسائح 
حيث  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  وفئات 
و�ضلت حالت العتقال بني الأطفال 
القا�رسين منذ اكتوبر 2015 ما يزيد 
عن )4500( طفل، ل يزال منهم )280( 
جرحى،  منهم  عدد  الق�ضبان  خلف 
 )650( حواىل  بلغت  الن�ضاء  بني  بينما 

اأ�ضرية   )52( منهن  يزال  ل  و  حالة، 
بينهن جريحات  الحتالل  �ضجون  يف 

وقا�رسات ومري�ضات. 

موت بطئ

كما ل تزال ادارات �ضجون الحتالل 
البطيء  املوت  �ضيا�ضة  متار�ض 
من  عالجهم  باإهمال  الأ�رسى  بحق 
احلالت  متابعة  يف  املماطلة  خالل 
ما  منها،  املزمنة  وحتديدا  ال�ضحية 
على  اخلطورة  ن�ضبة  زيادة  اىل  اأدى 
ال�رسى  ع�رسات  وخا�ضة   ، حياتهم 
املزمنة  الأمرا�ض  من  يعانون  الذين 
و�ضمور  القلب  م�ضاكل  و  كال�رسطان 
الع�ضالت والكلى و�ضغط الدم وال�ضلل 
حيث  والأع�ضاب،  اجلزئي  اأو  الكلي 
قابلة  غري  احلالت  بع�ض  اأ�ضبحت 
للعالج ما يهدد حياتها باملوت يف اأي 
ح�ضيلة  لرتفاع  اأدى  ما  وهو  حلظة، 
الفل�ضطينية  الأ�ضرية  احلركة  �ضهداء 
�ضلطات  اأ�ضاءت  كما  اأ�ضري.   217 اإىل 
العتقال  قانون  ا�ضتخدام  الحتالل 
الإداري وا�ضتخدمته كاأ�ضلوب للعقاب 

املواطنني  مع  التعامل  يف  اجلماعي 
اإثباتات  انعدام  ظل  يف  الفل�ضطينيني 
لفرتات  اعتقالهم  ا�ضتمرار  ت�رسع 
طويلة، حيث و�ضلت اأعداد القرارات 
اىل  فقط  اأعوام   3 منذ  الدارية 

)4000( قرار .

اأو�شاع قا�شية

يف  الأ�رسى  بان  "ال�ضقر"  واأكد 
انتهاكات  من  يعانون  ال�ضجون  كافة  
الحتالل  تنكر  ظل  يف  لها  ح�رس  ل 
العالقة  ذات  الدولية  للمواثيق 
اتفاقية  مقدمتها  وفى  بالأ�رسى 
معهم  يتعامل  حيث  الرابعة،  جنيف 
يتفنن  و  وا�ضحة،  بعدوانية  الحتالل 
يف ابتداع الأ�ضاليب التي تنكد عليهم 
ي�ضكو  احلايل  الوقت  وفى  حياتهم، 
املالب�ض  يف  حاد  نق�ض  من  الأ�رسى 
التدفئة  وو�ضائل  ال�ضتوية  والأغطية 
القار�ض  ال�ضتاء  ف�ضل  دخول  مع 
اإىل  يعر�ضهم  الذي  الأمر   ، الربودة 
التي  الكثرية  بالأمرا�ض  الإ�ضابة 
والتي  والرطوبة،  الربد  ي�ضببها 

ال�ضتاء  رحيل  بعد  �ضنوات  تالزمهم 
كذلك من عمليات  الأ�رسى  ويعانى   .
ب�ضكل  لغرفهم  املتكررة  التفتي�ض 
وما   ، متاأخرة  اأوقات  وفى  مفاجئ 
يرافقها من تفتي�ض واعتداء بال�رسب 
حمتويات  وقلب  وال�ضتفزاز  وال�ضتم 
الكهربائية  الغرف وم�ضادرة الأجهزة 
يف  وخا�ضة  ال�ضخ�ضية،  والأغرا�ض 
الحتالل  يفر�ض  حيث  ال�ضتاء  ف�ضل 
علهم املكوث يف الربد خالل �ضاعات 

يف  فل�ضطني"  اأ�رسى  "مركز  ودعا   .
الفل�ضطيني  ال�ضعب  مع  الت�ضامن  يوم 
املجتمع الدويل وموؤ�ض�ضاته الإن�ضانية 
م�ضوؤولياتها  حتمل  اإىل  وال�ضيا�ضية 
مع  والت�ضامن  والأخالقية،  القانونية 
الفل�ضطينيني وال�ضغط على الحتالل 
امل�ضتمر  الب�رسى  النزيف  لوقف 
بحمالت العتقال املت�ضاعدة والزام 
ال�رسى  حقوق  بتوفري  الحتالل 

ووقف الهجمة ال�رس�ضة بحقهم .

اأكد مركز اأ�شرى فل�شطني للدرا�شات يف تقرير له مبنا�شبة اليوم العاملي للت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني والذي اأقرته اجلمعية العامة لـ"الأمم املتحدة" يف عام 1977، والذى ي�شادف التا�شع 
والع�شرين من نوفمرب باأن الأ�شرى يفتقدون يف هذا اليوم ب�شكل عملي لكل اأ�شكال الت�شامن العربي والدويل . واأ�شاف "اأ�شرى فل�شطني" باأن الحتالل ي�شرب بعر�ض احلائط كل القرارات التي 

اأقرتها املوؤ�ش�شات الدولية فيما يتعلق باحرتام حقوق الإن�شان، ومعاملة الأ�شرى معاملة اإن�شانية وتوفري حقوقهم وم�شتلزماتهم، ول يلتزم بتطبيق اأيًا منها ورغم ذلك ي�شمت العامل على انتهاك 
الحتالل للمواثيق والتفاقيات مما �شجعه على ال�شتمرار يف هذا النهج، والتعامل مع نف�شه كدولة فوق القانون.

تقربر/ مركز اأ�شرى فل�شطني:

6000 اأ�ضري فل�ضطيني يفتقدون كل اأ�ضكال الت�ضامن

كلنا ا�شراء اجلعابي�ض ال�شرية املقد�شية

11 معلومة عن الأ�ضرية اإ�ضراء جعابي�ص عليلة القلب واجل�ضد
العليا  الإ�رسائيلية  املحكمة  عقدت 
اأم�ض  اأول  �ضباح  املحتلة  القد�ض  يف 
اخلمي�ض 11 جانفي 2017 جل�ضة للنظر 
جعابي�ض  اإ�رساء  الأ�ضرية  ا�ضتئناف  يف 
بحقها،  ال�ضادر  احلكم  على  املقدم 
فمن هي؟ يف 11 اأكتوبر من العام 2015 
بلدة  من  جعابي�ض"  "اإ�رساء  تعر�ضت 

بالقد�ض املحتلة، حلادثة  جبل املكرب 
�ضيارتها.  يف  انفجار  اإىل  اأدى  �ضري 
الأوىل  الدرجة  من  بحروق  اأُ�ضيبت 
ج�ضدها،  من   %50 يف  والثالثة  والثانية 
يديها،  من  اأ�ضابع  من   8 وفقدت 
الوجه  منطقة  يف  بت�ضوهات  واأ�ضيبت 
وج�ضدها  ال�ضيارة  من  نزلت  والظهر. 

رجال  من  الإ�ضعاف  وطلبت  حمرتق، 
ال�رسطة الإ�رسائيليني املتواجدين على 
اأفراد  اأن  األ  احلادث  مكان  من  مقربة 
الإ�ضعاف.  لها  يقدموا  مل  ال�رسطة 
قالت  عمليات.  ثمان  لإجراء  حتتاج 
اإحدى  يف  اجلعابي�ض"  "منى  �ضقيقتها 
تنا�ضد  العائلة  اإن  ال�ضحفية،  احلوارات 

لتتمكن  التدخل  ي�ضتطيع  من  كل 
فهي  عالجها،  اإكمال  من  "اإ�رساء" 
اأجزاء  تعاين من حمى دائمة يف جميع 
احلروق.  جراء  واأوجاع  ج�ضمها، 
اعتقلت ال�رسطة الإ�رسائيلية اإ�رساء يف 
2015 ، وعقد عدداً من اجلل�ضات داخل 
امل�ضت�ضفى ل�ضعوبة نقلها اإىل املحكمة 

ب�ضبب حالتها ال�ضحية احلرجة. وجهت 
لها لئحة اتهام يف هذه الأثناء مبحاولة 
خالل  من  يهود  وقتل  عملية  تنفيذ 
تفجري اأنبوبة غاز. �ضدر حكم عليها 7 
عاماً،   11 بال�ضجن ملدة   ،2016 اأكتوبر 
اى  �ضيكل.  األف   50 مقدارها  وغرامة 
مايعادل 15 الف دولر امريكى انطلقت 

يوم الثالثاء 2 يناير 2018 حملة تدوين 
بلغات خمتلفة للمطالبة باإطالق �رساح 
متزوجة  جعابي�ض.  اإ�رساء  الأ�ضرية 
يبلغ  معت�ضم  يدعى  واحد،  ابن  ولديها 
زوجها  تعر�ض  �ضنوات.   8 العمر  من 
حلادث �ضري اأقعده على كر�ضي متحرك 

يف مدينة اأريحا

او�ضاع �ضعبة للأ�ضرى فى مراكز التوقيف والتحقيق مع دخول ال�ضتاء

الأ�ضري حممد فلنه يدخل عامه ال�ضابع والع�ضرين على التوايل

تقرير / مركز اأ�شرى 
فل�شطني للدرا�شات

للدرا�ضات  فل�ضطني  اأ�رسى  مركز  اأكد 
التوقيف  مراكز  يف  الأ�رسى  معاناة  باأن 
خالل  كبري  ب�ضكل  تت�ضاعف  والتحقيق 
اأو  مالب�ض  توفر  لعدم  ال�ضتاء  ف�ضل 
لالأ�رسى  تدفئة  و�ضائل  اأو  �ضتوية  اأغطية 
الباحث   . لالعتقال  الأوىل  الفرتات  يف 
الإعالمي  الناطق  الأ�ضقر”  “ريا�ض 
تنقل  الحتالل  قوات  بان  اأو�ضح  للمركز 
اأنحاء  يتم اعتقالهم من  الذين  املواطنني 
ال�ضفة الغربية بعد العتقال مبا�رسة اىل 
مراكز التحقيق والتوقيف وهم ل ميلكون 
ل  وغالباً  ال�ضخ�ضية،  مالب�ضهم  �ضوى 
ت�ضمح لهم با�ضطحاب مالب�ض ثقيلة حني 
النوم  مبالب�ض  يعتقل  وبع�ضهم  العتقال، 

ميكث  الأ�ضري  بان  الأ�ضقر”   ” واأ�ضاف   .
يف مراكز التحقيق يف بع�ض الأحيان عدة 
تتوفر  ل  حيث  قا�ضية  ظروف  يف  �ضهور 
فيها اياً من مقومات احلياة الب�ضيطة ، ول 
ميلك الأ�ضري فيها �ضوى مالب�ضه اخلفيفة 
يف  لالأ�ضري  ال�ضجن  ادارة  تقدمها  التي 
ال�ضاعات الوىل لالعتقال وهى عبارة عن 
ال�ضتاء، وكذلك ل  “افرهول” ل يقي برد 
املراكز  تلك  يف  الحتالل  �ضلطات  توفر 
“بطانية  عن  عبارة  خفيف  غطاء  �ضوى 
 ” واأ�ضار  قدمية.  فر�ضة  و  مت�ضخة”، 
الأ�ضقر” اىل اأن مراكز التوقيف ل تتوفر 
فيها و�ضائل تدفئة او اغطيه كافية اأو مياه 
�ضيء  لالأ�رسى  املقدم  والطعام  �ضاخنه 
كماً ونوعاً، واأحيانا يجد الأ�رسى بداخله 
ح�رسات، ويعانون اأ�ضد املعاناة مع دخول 
ف�ضل ال�ضتاء وغالبتهم ي�ضابوا بالأمرا�ض 
اىل  ا�ضافة  ال�ضعبة،  الظروف  تلك  نتيجة 

معاملة ال�ضجانني العدائية وال�ضتفزازية. 
وبني ” الأ�ضقر” بان اأ�ضوء مراكز التوقيف 
عت�ضيون”  مركز   ” واأبرزها  والتحقيق 
الذى يقبع بداخله الع�رسات من الأ�رسى و 
تنت�رس فى زنازينه الرطوبة والعفن ب�ضكل 
ال�ضتاء، وتتعمد  كبري مما يزيد من ق�ضوة 
م�ضتمرة  تفتي�ض  حمالت  اجراء  الدارة 
تقوم خاللها باإخراجهم يف الربد ل�ضاعات 
اأو اأغطيه مع انعدام و�ضائل  دون مالب�ض 
من  “عت�ضيون”  ويعترب  لالأ�رسى.  التدفئة 
ي�ضتخدمها  والتي  العتقال،  مراكز  اأ�ضواأ 
يف  موؤقتاً  الأ�رسى  لحتجاز  الحتالل 
جترب  حيث  العتقال،  من  الأوىل  الفرتة 
التعري  على  الأ�رسى  الدارة  عنا�رس 
الربد  خالل  ال�ضخ�ضي  التفتي�ض  بحجة 
تدعى،  كما  ممنوعه  اأغرا�ض  عن  بحثاً 
تفتي�ضهم  مت  املعتقلني  هوؤلء  بان  علما 
وخالل  العتقال،  حني  دقيق  ب�ضكل 

التحقيق ، اإل ان الدارة متعن يف انتهاك 
كرامة الأ�رسى عرب التفتي�ض العاري كذلك 
ال�رسى  ارعاب  يف  الكالب  ي�ضتخدمون 
“الأ�ضقر”  وا�ضتذكر  القا�رسين.  وخا�ضة 
التي  والتحقيق  التوقيف  مراكز  اأبرز 
ا�ضكال  كل  الأ�رسى  بحق  فيها  متار�ض 
وب�رس  �ضمع  حتت  والتنكيل  التعذيب 
ل  التي  والن�ضانية  احلقوقية  املوؤ�ض�ضات 
حترك �ضاكناً وهى مركز توقيف “اجللمة” 
، ومركز ” بتاح تكفا” و مركز “امل�ضكوبية 
�ضجن  يف  التحقيق  ومركز  بالقد�ض،   ”
“ع�ضقالن” وفى �ضجن “عوفر” . وطالب 
واملوؤ�ض�ضات  الأحمر  ال�ضليب  “الأ�ضقر” 
الدولية، بزيارة مراكز التوقيف والتحقيق 
املمار�ضات  على  مبا�رس  ب�ضكل  لالطالع 
الوح�ضية التي يتعر�ض لها ال�رسى يف تلك 
من  الأ�رسى  حلماية  التدخل  و  املراكز، 

جرائم الحتالل . 

اأفاد مركز اأ�رسى فل�ضطني للدرا�ضات 
بان الأ�ضري “حممد فوزي �ضالمة فلنه 
” 55 عام من قرية �ضفا غرب مدينة 
ال�ضاد�ض  عامه  اليوم  ينهى  اهلل  رام 
ال�ضابع  عامه  ويدخل  والع�رسين 
�ضجون  يف  متوا�ضل  ب�ضكل  والع�رسين 

الحتالل.
�ضحفي  ت�رسيح  يف  املركز  واأو�ضح 
اأحد  يعترب  “فلنه”  الأ�ضري  بان 
الحتالل،  �ضجون  الأ�رسى يف  عمداء 
 ،1992/11/29 منذ  معتقل  وهو 
وتعر�ض لتحقيق قا�ضى يف حينه لنزع 

عزله  ومت   ، بالقوة  منه  العرتافات 
ملدة عام كامل، قبل ان ي�ضدر بحقه 
اأن اتهمه  حكما بال�ضجن املوؤبد، بعد 
الحتالل بامل�ضاركة يف تفجري حافله 
“ع�ضام  ال�ضهيد  مب�ضاركة  اإ�رسائيلية 
عيا�ض”  “يحيى  وال�ضهيد  براهمة” 
 10 واإ�ضابة  م�ضتوطنة  مقتل  اىل  اأدت 

بجروح خطرية.
اأن  اإىل  فل�ضطني”  اأ�رسى   ” واأ�ضار 
�ضنوات  خالل  تعر�ض  فلنه”  الأ�ضري” 
اعتقاله الطويلة للعديد من العقوبات 
النفرادي  بالعزل  الحتالل  قبل  من 

زال  ول  الزيارات،  من  واحلرمان 
حتى الن يعاين من منع زيارة ا�ضقائه 
على  الزيارة  تقت�رس  التي  و�ضقيقاته، 
املنع  بحجة  العام  يف  واحدة  مرة 

الأمني .
ال�ضري  والد  بان  “املركز”  وا�ضاف 
ومل   2010 عام  يف  توفى  “فلنه” 
بوداع  الحتالل  �ضلطات  له  ت�ضمح 
زيارة  اخر  منذ  يره  مل  وكان   ، والده 
وكذلك  وفاته،  من  �ضنوات   5 قبل  له 
يف  عام   39  ” “ي�رسا  �ضقيقته  توفيت 
املر�ض،  مع  �رساع  بعد  2009م،  عام 

مل  لأنه  كثريا  نف�ضيته  يف  اثرت  حيث 
لأنها ممنوعه من  15 عام  يراها منذ 

زيارته .
من  ا�ضرياً   27 بان  “املركز”  وبني 
منذ  املعتقلني  وهم  القدامى  الأ�رسى 
خلف  زالوا  ل  او�ضلوا  اتفاق  قبل  ما 
�ضلطات  رف�ضت  ان  بعد  الق�ضبان، 
�ضمن  �رساحهم  اطالق  الحتالل 
التي كان من املفرت�ض  الرابعة  الدفعة 
ال�ضلطة  مع  تفاهمات  حتررها مبوجب 
العودة  مقابل  اهلل  رام  يف  الفل�ضطينية 

ملفاو�ضات الت�ضوية، قبل عدة اعوام .

مركز الأ�شرى للدرا�شات

�ضلطات الحتلل تنغ�ص
 على الأ�ضرى حياتهم

 يف �ضجونها بحجة الأمن
اأكد مدير مركز الأ�رسى للدرا�ضات 
اإدارة  اأن  حمدونة  راأفت  الدكتور 
ال�رسائيلية  ال�ضجون  م�ضلحة 
امل�ضتفزة  بالتفتي�ضات  تقوم 
نهاراً  والأ�رسى  والغرف  لالأق�ضام 
خ�ضو�ضية  اأى  متجاوزة  ولياًل 
حلظة  اأو  النوم  خالل  لالأ�رسى 
تناول الطعام اأو حتى وجود اأ�رسى 
كبار �ضن  لوجود  اأو  يف احلمامات 
عند  مر�ضى  اأو  باردة  اأجواء  اأو 
ارهابى  ب�ضكل  الغرف  دخولها 
تقوم  التفتي�ض  واأثناء  ومفاجىء، 
بعرثة  بعمليات  الوحدات اخلا�ضة 
ملمتلكات  وم�ضادرة  وتخريب 

الأ�رسى وحاجاتهم .
وقال د. حمدونة اأن اإدارة م�ضلحة 
عدد  بتدريب  قامت  ال�ضجون 
 " كوحدة  اخلا�ضة  الوحدات  من 
واملت�ضادا  واليماز  اليمار  كوحدة 
وغريها   وكيرت  والناح�ضون  ودرور 
"  لجراء التفتي�ضات والقتحامات 
�ضيا�ضة  وتعزز   ، املفاجئة  الليلية 
بحق  والرهاق  ال�ضتقرار  عدم 
، وذلك عرب نقل  الأ�رسى وذويهم 
اإىل  الأ�رسى املفاجىء من �ضجن 
�ضجن ، والنقل اجلماعى لالأ�رسى 

والأ�ضريات بهدف الرباك .
تدخل  الوحدات  تلك  اأن  واأ�ضاف 
الأق�ضام مقنعة وم�ضلحة ومتار�ض 
الإرهاب من �رساخ وتقييد و�رسب 
املمتلكات  وم�ضادرة  الأ�رسى 
اخلا�ضة ، واأحياناً تدخل الأق�ضام 
بال�ضالح احلى ، وقد تقوم باطالق 
بع�ض  يف  املعتقلني  على  النار 
ال�ضهيد  مع  حدث  كما  الظروف 
حممد الأ�ضقر يف معتقل النقب .

املوؤ�ض�ضات  حمدونة  د.  وطالب 
جمل�ض  راأ�ضها  وعلى  الدولية 
الدولية  واللجنة  الن�ضان  حقوق 
الأمم  ومنظمات  الأحمر  لل�ضليب 
الن�ضانية  واملوؤ�ض�ضات  املتحدة 
الأ�رسى  بزيارة  واحلقوقية 
ق�ضوة  على  لالطالع  واملعتقلني 
النقل  �ضعيد  على  ظروفهم 
والغرامات  والعزل  والتفتي�ضات 
الطعام  و�ضوء  الطبى  وال�ضتهتار 
وعدم انتظام الزيارات ، وال�ضغط 
املعتقلني  حلماية  الحتالل  على 
تلك  ممار�ضات  من  الفل�ضطينيني 
وانتهاكاتها  اخلا�ضة  الوحدات 
والتف�ضيلية  واليومية  اللحظية 

بحقهم .
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عي�شة ق.

الذي  من حديد  بيد  ال�رضب  بعد 
الفرن�سي  املدرب  ا�ستعمله 
فاروق  الثنائي  مع  فروجي  تيريي 
اللذان  يحي  بن  وحممد  �سافعي 
على  عقابا  املقابلة  من  ا�ستبعدا 
ما  وهو  التدريبات،  عن  غيابهما 
بالثنائي  اال�ستنجاد  اإىل  دفعه 
جعل  االأمر  هذا  و�رضيفي،  مفتاح 
بقوة  نف�سها  تطرح  الت�ساوؤالت 
احتاد  بحجم  فريق  معاناة  حول 
االأف�سل  يعترب  الذي  العا�سمة 
الوطنية  البطولة  اأندية  بني  ماديا 
يف اإيجاد البدائل يف ظل حمدودية 

جمددا  توؤكد  والتي  البدائل  دكة 
التي  اال�ستقدمات  �سيا�سة  ف�سل 
خالل  االحتاد  اإدارة  بها  قامت 
املن�رضم،  ال�سيفي  املركاتو 
اأن االأ�سماء اجلديدة التي  باعتبار 
مت التعاقد معها مل تقدم اال�سافة 
التي كانت مرجوة منها يف �سورة 
الثالثي الدفاعي مزغراين، حمرة 
نحو  يتوجهون  الذين  ومك�سي�س 

الت�رضيح هذا املركاتو ال�ستوي.
لت�سكيلة  العام  املدير  ويجد 
�سباق  اأمام  نف�سه  »�سو�سطارة« 
ت�سحيح  اأجل  من  الزمن  من 
االأخطاء وا�ستقدام العبني قادرين 
حتقيق  يف  الفريق  م�ساعدة  على 

االأهداف  وبلوغ  االيجابية  النتائج 
امل�سطرة خا�سة بعد توا�سل االأداء 
ال�ساحب لرفقاء الالعب خمتار بن 
مو�سى يف املباريات االأخرية وهم 
الثانية  هزميتهم  �سجلوا  الذين 
درمان  اأم  نك�سة  بعد  التوايل  على 
لهدف  برباعية  الثقيلة  والهزمية 
اأمام املريخ ال�سوداين، وهو االأداء 
الذي اأ�سحى يطرح اأكرث من ت�ساوؤل 
يف ظل اأن التخوفات -املنطقية- 
مرحلة  يف  الرتاجع  حول  اأ�سحت 
النارية  الرزنامة  ظل  يف  االإياب 
التي تنتظر االحتاد الطامح للعودة 
يغيب  التي  التتويجات  من�سة  اإىل 

عنها يف املو�سمني االأخريين.

احتاد اجلزائر يدفع الثمن غاليا يف غياب البدائلفروجي يوا�شل ال�شرب بيد من حديد ويعاقب �شافعي وبن يحي
�شّجل الرائد احتاد اجلزائر هزميته الأوىل داخل القواعد هذا املو�شم اأمام ال�شيف وفاق 

�شطيف والثانية يف املو�شم بعد خ�شارة احتاد �شيدي بلعبا�س، اأين فّوت النادي العا�شمي فر�شة 
ثمينة من اأجل تعميق الفارق عن اأقرب املالحقني غلى ع�شر نقاط كاملة وفّوت على نف�شه 

تدعيم الر�شيد ولعب بداية مرحلة الإياب براحة اأكرث، وظهر النادي العا�شمي �شعيفا وتائها 
خا�شة يف ال�شوط الأول من املباراة يف ظل غياب حمور دفاع حقيقي 

الت�شكيلة تنقلت اأم�س 
اإىل جدة ا�شتعدادا 

للبطولة العربية

زكري يحقق 
انطالقة قوية 
ويقود الوفاق 

للعودة اإىل 
البوديوم

عودة  �سطيف  وفاق  فريق  �سّجل 
االأدوار  على  املناف�سة  اإىل  قوية 
الذي  الثمني  الفوز  بعد  االأوىل 
العا�سمة  من  اأم�س  اأول  به  عاد 
على ح�ساب الرائد احتاد اجلزائر 
اإىل  بالعودة  للفريق  �سمح  والذي 
مرحلة  واإنهاء  املقدمة  كوكبة 
يف  الوطنية  البطولة  من  الذهاب 
الرتتيب  جلدول  الثالث  املركز 
وعلى بعد ت�سع نقاط عن ال�سدارة، 
وهو ما يجعل الوفاق يرفع حظوظه 
التتويج  على  التناف�س  غلى  للعودة 
وا�ستعادته الوطنية  البطولة  بلقب 
قبل  ما  املو�سم  اأحرزه  بعدما   ç
املا�سي، وجنح الفريق ال�سطايفي 
مرة  الأول  بالرائد  االإطاحة  يف 
ملحقا  املو�سم  هذا  ملعبه  على 
به اخل�سارة االأوىل اأمام جماهريه، 
يف مباراة تاألق فيها رفقاء الالعب 
�سمري عيبود الذين فر�سوا طريقة 
امليدان،  اأر�سية  على  لعبهم 
بعد  بولوغني  من  بالفوز  وعادوا 
يعود  اأين  موا�سم  ثمانية  مرور 
 .2010 العام  اإىل  انت�ساراتهم  اآخر 
وجنح املدرب اجلديد القدمي نور 
اإعادة التوازن اإىل  الدين زكري يف 
الت�سكيلة بعدما قادها غلى حتقيق 
هزائم  ثالث  �سل�سلة  عقب  الفوز 
الروح  ظهرت  اأين  التوايل،  على 
اآخر  ووجه  الالعبني  لدى  القتالية 
بعد املرحلة ال�سعبة التي مروا بها 
املدرب  مع  العقد  ف�سخ  اإىل  اأدت 
ال�سابق املغربي ر�سيد الطاو�سي، 
حيث متكن زكري من اإعادة الثقة 
يقود  مباراة  اأول  يف  اأ�سباله  اإىل 
خاللها النادي بعد اأقل من اأ�سبوع 

من اإ�رضافه على  تدريب النادي.
االأ�سود«  »الن�رض  ت�سكيلة  واأثبتت 
بعدما  القواعد  خارج  قوتها 
�سجلت النقطة 13 بعيدا عن الديار 
مقابل اإحراز 11 نقطة عقب نهاية 
الفريق  فوت  اأين  الذهاب،  مرحلة 
مركز  حتقيق  فر�سة  نف�سه  على 
اأف�سل يف ظل نزيف النقاط الذي 
هزمية  اآخرها  ملعبه  على  وقع 
ن�رض ح�سني داي و�سبيبة ال�ساورة. 
البارحة  م�ساء  توجه  املقابل،  يف 
وفد وفاق �سطيف اإىل مدينة جدة 
اال�ستعداد  اأجل  من  ال�سعودية 
جدة  اهلي  اأمام  مباراتهم  للعب 
حل�ساب  املقبل  الثالثاء  املقررة 
اإياب الدور ثمن النهائي اأين يعول 
هزمية  تدارك  على  الالعبون 
تاأ�سرية  وجلب  مبلعبهم  الذهاب 
توجه  ال�سعودية، حيث  من  التاأهل 
برئا�سة �سكرتري  ال�سطايفي  الوفد 
مطار  اإىل  جرودي  ر�سيد  الفريق 
نحو  الرحلة  موا�سلة  قبل  تون�س 
حدود  يف  و�سلوها  التي  جدة 

منت�سف ليلة اأم�س.
عي�شة ق.

ك�شف عن ت�شريح ما بني 6 و7 لعبني يف املركاتو ال�شتوي

�ضرار: ح�ضيلتنا كانت مر�ضحة لالأف�ضل ولن نتحجج بالإرهاق

احتاد  لفريق  العام  املدير  رف�س 
�رضار  احلكيم  عبد  العا�سمة 
االحتجاج بذريعة معاناة الت�سكيلة 
املباريات  بعد  االإرهاق  من 
منذ  خا�ستها  التي  املاراطونية 
القاري،  الكروي  املو�سم  انطالق 
كانت  الربجمة  ان  اأو�سح  حيث 
فعال نارية اإال اأن ذلك لي�س مربرا 
لهزمية وفاق �سطيف، خا�سة واأن 
الفريق ميلك تعدادا ي�سم جمموع 
27 العبا رغم اأنه اعرتف يف نف�س 
كثريا  يختلف  امل�ستوى  اأن  الوقت 
املن�سب،  نف�س  يف  الالعبني  بني 
وهو االأمر الذي يعل اإيجاد البدائل 
�سعب، واأ�سار �رضار يف ت�رضيحات 

لالإذاعة الوطنية اأم�س اأن الالعبني 
دخلوا اللقاء كاأنه ودي خا�سة واأنه 
جاء بعد تتويجهم باللقب ال�ستوي، 
ورغم اأنه اعترب اأن فارق 10 نقاط 
اأف�سل لكنه  اأقرب املالحقني  عن 
قال اأن التح�سري النف�سي لالعبني 
الهزمية،  فخ  يف  يقعون  جعلهم 
لديه  كانت  االحتاد  اأن  مو�سحا 
اأف�سلية حتقيق نتائج اأح�سن وبلوغ 
فخ  يف  وقع  اأنه  اإال   40 النقطة 

التعرثات.
املدرب  يوافق  انه  �رضار  وك�سف 
احلا�سمة  قراراته  فروجي  تيريي 
داخل  باالن�سباط  يتعلق  فيما 
النادي، مو�سحا اأن معاقبة الثنائي 

منطقيا  كان  يحي  وبن  �سافعي 
واملهم  التدريبات  عن  للغياب 
ولي�س  مباراة  خ�رض  الفريق  ان 
اأن  م�ستطردا  ح�سبه،  جمموعة 
ال�سوداين  املريخ  اأمام  الهزمية 
التاأخر  اإثر  خا�سة  مهينة  كانت 
االأول.  ال�سوط  نظيفة يف  برباعية 
اأن  ك�سف  خمتلف  �سياق  ويف 
على  فروجي  مع  اتفقت  االإدارة 
مل  العبني  و7   6 بني  ما  ت�رضيح 
الك�سف  راف�سا  االإ�سافة  يقدموا 
انه  م�سيفا  حاليا،  هزيتهم  عن 
�سوف يتم التعاقد مع ثالثة العبني 
جدد فح�سب يف املراتو ال�ستوي.

عي�شة ق.

انتخاب براف رئي�ضا جلمعية 
اللجان الأوملبية الفريقية

انتخب م�سطفى براف رئي�سا 
اللجان  جلمعية   جديدا 
االفريقية  االوملبية  الوطنية 
العامة  اجلمعية  اأ�سغال  خالل 
جرت  التي  اال�ستثنائية 
طوكيو  اليابانية  بالعا�سمة 
اول اأم�س على هام�س اجتماع 
للجنة  التنفيذي  املكتب 
وانتخب  الدولية،  االوملبية 
هذه  لرئا�سة  براف  م�سطفى 
يف  االفريقية  الريا�سية  الهيئة 
ال�سنتني  املتبقيتني من العهدة 
وذلك   ،2020 اإىل  االوملبية 
عملية  من  الثاين  الدور  يف 
الت�سويت الذي ح�سل فيه على 
جمموع  من  �سوتا   34 جمموع 
54 �سوتا املعرب عنها متفوقا 
ليديا  البورندية  مناف�سته  على 
ن�سيكريا التي ح�سلت على 20 
من  االأول  الدور  ويف  �سوتا، 
رئي�س  احتل  الت�سويت  عملية 
اجلزائرية  االوملبية   اللجنة 
النائب   - براف  م�سطفى 
االوملبية  اللجان  لهيئة  االول 
عهدات  اأربع  منذ  االفريقية 
اأوملبية والرئي�س بالنيابة لهذه 
الهيئة منذ عدة اأ�سهر- املركز 
االأول مبجموع 27 �سوت  مقابل 
16 �سوت لن�سيكريا  11 �سوت 

الكامريوين  الثالث   للمر�سح 
ان�سحب  فيما  مالبوم  كالكابا 
البوت�سواين  الرابع  املر�سح 
غو�سيت�سيل  ماليال  نيغرو�س 

من ال�سباق.
يف  املو�سوعة  الثقة  وبهذه 
 64 البالغ  براف  يوؤكد  �سخ�سه 
وامل�ساندة  الكبري  الدعم  �سنة 
التي يحظى بها من قبل العائلة 
اإفريقيا  يف  الكبرية  الريا�سية 
البارز  و  الدائم  بف�سلن�ساطه 
و  ال�سمراء  القارة  �سماء  يف 
اجنازاته  امليدانية املج�سدة 
ومبا�رضة  الواقع،  ار�س  على 
عقب انتخابه على را�س لهيئة 
االوملبية االفريقية عرب براف 
بالثقة  افتخاره  و  اعتزازه  عن 
قائال«: اعتقد انه  بعد اخلربة 
العهدات  عرب  اكت�سبتها  التي 
التي ق�سيتها يف هذه  اخلم�س 
اأنني  القول  ميكنني  الهيئة 
روؤية وا�سحة بخ�سو�س  املك 
الهيئة املحرتمة والهامة   هذه 
على  اتفقنا  زمالئي  رفقة 
جديد،  بنف�س  العمل  موا�سلة 
�سيا�سة عمل جديدة  تبني  مع 
الت�سيري  مبداأ  على  مبنية 

اجلماعي«.
وكالت

اإدارة ال�ضيا�ضي تقرر 
ت�ضريح بلخري زيتوين 

وكاغامبيغا

ح�سمت اإدارة فريق �سباب ق�سنطينة 
ر�سميا حول قائمة امل�رضحني من 
ال�ستوي  للمركاتو  حت�سبا  الفريق 
ثالثة  عن  ا�ستغنت  اأين  احلايل، 
العبني ويتعلق االأمر بكل من عبد 
لفظيا  ت�ساجر  الذي  بلخري  النور 
مع املدير الريا�سي طارق عرامة 
بعدما رف�س االأخري امللف الطبي 
لغيابه  تربيرا  للغدارة  قدمه  الذي 
ا�ستئناف  وعدم  التدريبات  عن 

من  كل  جانب  اإىل  املناف�سة، 
املغرتب ن�سيم زيتوين والبوركينابي 
االإدارة  قرار  جاء  اأين  كاغامبيغا، 
ب�سبب  خدماتهما  عن  اال�ستغناء 
التي  باالإمكانيات  اإقناعهما  عدم 
لالإ�سافة  تقدميهما  وعدم  اأبانها 
التعاقد  منذ  منهما  املنتظرة 
ال�سيفي  املركاتو  خالل  معها 

املن�رضم.
ع.ق.
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عي�شة ق.

حيث جاء قرار �سحب الكاف لتنظيم 
على  الكامريون  من  اإفريقيا  كاأ�س 
جاهزيتها  عدم  من  التاأكد  خلفية 
توفري  حيث  من  املوعد  يف  لتكون 
من  واالنتهاء  التجهيزات  خمتلف 
اجلديدة،  املالعب  مباء  اأ�سغال 
م�ّست  التي  التغيريات  بعد  خا�سة 
رفع  خالل  من  القارية  املناف�سة 
 24 اإىل  امل�ساركة  املنتخبات  عدد 

الطبعات  يف  كانت  بعدما  منتخبا 
ومل  منتخبا،   16 مبجموع  ال�سابقة 
القارية  الكروية  الهيئة  قرار  يكن 
مفاجئا خا�سة واأن املعطيات كانت 
ت�سري يف وقت �سابق اإىل عدم متكن 
الكامريون يف مواكبة الوقت الكايف 
يف  الالزم  املوعد  عند  تكون  حتى 
الكان  اأن  باعتبار  املحدد  التاريخ 
�سوف تنطلق يف �سهر جوان املقبل، 
اخلا�سة  التواريخ  تغيري جدول  بعد 
اإىل  وحتويلها  القارية  باملناف�سة 

ف�سل ال�سيف وانطالقها عقب نهاية 
العاملية عو�س برجمتها  البطوالت 
امل�ساكل  لتفادي  العام  مطلع  يف 
التي حتدثها االأندية االأوروبية التي 

متلك العبني اأفارقة.  
اأمام  املجال  فتح  الكاف  وقّررت 
ا�ست�سافة  يف  الراغبة  البلدان 
اأجل  من  القاري  الكروي  العر�س 
وخالفة  للرت�سح  ملفاتها  و�سع 
الطبعة  ا�ست�سافة  يف  الكامريون 
اأين  اإفريقيا،  كاأ�س  من  املقبلة 

اإفريقيا  وجنوب  املغرب  متلك 
ا�ست�سافة  اأجل  من  كبرية  حظوظا 
احلدث الكروي على اأرا�سيها، رغم 
وهو  املغرب  يبقى  االأكرث  البلد  اأن 
اجل  التحتية من  البنى  الذي ميلك 
اأن  ي�ستبعد  التواجد يف املوعد وال 
احمد  اأحمد  امللغا�سي  هيئة  متنح 
للبلدان  اأ�سبوعني  تتجاوز  ال  فرتة 
اإفريقيا  كاأ�س  اإقامة  يف  الراغبة 
اجل  من  ارا�سيها  على  املقبلة 

تقدمي ملفات الرت�سح.

منحت مهلة للبلدان الراغبة يف خالفتها املغرب وجنوب اإفريقيا الأقرب

الكاف ت�سحب تنظيم كاأ�س اإفريقيا 2019 من الكامريون
اأقدم الحتاد الإفريقي لكرة القدم على �شحب تنظيم نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم 2019 من الكامريون ب�شفة ر�شمية، 

وهو القرار الذي مت اتخاذه اأم�س خالل اجتماع اللجنة التقنية للكاف بالعا�شمة الغانية اأكرا، والتي قامت بدرا�شة 
التقارير التي قدمتها وفود التفتي�س التي قامت بزيارة الكامربون خالل الفرتة ال�شابقة بخ�شو�س الوقوف على تقدم 

الأ�شغال يف جتهيز املالعب املعنية باحت�شان املباريات

اختري رجل املباراة اأمام ال�شباب

مبوحلي ينقذ االتفاق من اخل�سارة 
ويرد على مدربه ال�سابق

اأ�شاد بعمل بلما�شي ونفى
 ات�شالت اإدارة �شباب بلوزداد

الزاكي: حان الوقت للجزائر 
واملغرب من اأجل التتويج قاريا

حت�شريا لإياب الدور التمهيدي لكاأ�س الكاف

احتاد بلعبا�س ت�سافر اليوم اإىل 
ليبرييا يف غياب 6 ركائز

اجلزائري  الدويل  احلار�س  تاألّق 
الفتة  ب�سورة  مبوحلي  وهاب  راي�س 
رفقة  خا�سها  التي  املباراة  خالل 
ال�سباب  وامل�سيف  االتفاق  ناديه 
الدوري  من   11 اجلولة  مباراة  �سمن 
من  خاللها  متكن  والتي  ال�سعودي 
بنتيجة  الديار  اإىل  بالتعادل  العودة 
نال  حيث  �سبكة،  كل  يف  هدفني 
من  االإ�سادة  اخل�رض  عرين  حار�س 
نظري  ال�سعودي  االإعالم  طرف 
املباراة الرائعة التي قدمها وجناحه 
يف الت�سدي لكرات خطرية من العبي 
اأ�سحاب االأر�س، خا�سة واأن احلار�س 
�سقوطه  بعد  الربوز جمددا  اإىل  عاد 
املناف�سة  من  ال�سابقة  اجلولة  يف 
مبلعبه برباعية لهدفني اإال اأن ذلك مل 
يقلل عزميته ومتكن من العودة بقوة 
يف اجلولة املوالية ومن خارج الديار، 
من  االتفاق  فريقه  اأنقذ  بعدما 

منيعا  �سدا  الذي وقف  الهزمية وهو 
اأمام هجمات العبي املناف�س، واأكد 
اأف�سل  يف  تواجده  ذلك  خالل  من 
اإمكانياته وهزمية اجلولة ال�سابقة مل 

تكن �سوى كبوة.
وا�سعا  ت�سامنا  مبوحلي  وتلقى 
هلفية  على  ناديه  جماهري  ن 
بها  اأدىل  التي  الت�رضيحات اخلطرية 
املدرب ال�سابق لفريقه والذي اتهمه 
بالتواطئ مع بع�س الالعبني من اجل 
نزع  قراره  بعد  من�سبه،  من  اإقالته 
�سارة القيادة منه ومنحها اإىل العب 
رف�س  مبوحلي  ان  م�سيفا  اآخر، 
التدرب وكان يتحجج باالإ�سابة، وهي 
الت�رضيحات التي �سهدت ردا �رضيعا 
من املعني على اأر�سية امليدان وهو 
اأمام  املباراة  رجل  اختيار  مت  الذي 

ال�سباب.
 ع.ق.

اأكد املدرب املغربي بادو الزاكي 
اأن املنتخبني اجلزائري واملغربي 
ي�ستحقان التتويج باألقاب اإفريقية 
نظرا لرثاء التعداد الذي ميلكانه، 
ت�رضيحات  يف  الزاكي  واأو�سح 
واملغرب  اجلزائر  اأن  اإعالمية 
على  اللعب  يف  التفكري  عليهما 
االكتفاء  ولي�س  قاريا  التتويج 
بتطبيق اللعب اجلميل على اأر�سية 
على  ال�سعود  االأهم  الأن  امليدان 
من�سة التتويجات ولي�س االقت�سار 
فنية،  لعب  طريقة  اعتماد  على 
لفريقي  ال�سابق  املدرب  وعرب 
وهران  ومولودية  بلوزداد  �سباب 
الذي  الكبري  بالعمل  �سعادته  عن 
جمال  الوطني  الناخب  به  يقوم 
العار�سة  راأ�س  على  بلما�سي 
اأن  قال  عندما  الوطنية،  الفنية 
فر�س  على  قادرون  اخل�رض  اأـن 

املدرب  مع  اإفريقيا  يف  منطقهم 
بلما�سي.

ال�سابق  واحلار�س  املدرب  ونفى 
للمنتخب املغربي االأخبار التي مت 
ترويجها حول تلقيه ات�ساالت من 
اإدارة ناديه ال�سابق �سباب بلوزداد 
على  جمددا  االإ�رضاف  اأجل  من 
مل  اأنه  مو�سحا  الفنية،  العار�سة 
يت�سل به احد ومل يتلق ات�ساال من 
ما  وكل  عليق  �سعيد  العام  املدير 
يتم تداوله حول عودته اإىل النادي 
لها  اأ�سا�س  ال  اإ�ساعات  بلوزدادي 
رحيله عن  برر  بينما  ال�سحة،  من 
املحيط  غلى  وهران  مولودية 
اأنه  مو�سحا  النادي  مييز  الذي 
ومل  االأن�سار  على  الكذب  رف�س 
ي�ستطع العمل يف ظروف ال ت�سجع 

على ذلك.
ع.ق.

بلعبا�س  احتاد  فريق  ي�سد 
ليبرييا  نحو  اليوم  الرحال 
مناتف�سه  مواجهة  اأجل  من 
اإياب  اإطار  يف  �سيب  ليبرييا 
ملناف�سة  التمهيدي  الدور 
يلتحق  حيث  الكاف،  كاأ�س 
املناف�سة  يف  اجلزائر  ممثل 
مونروفيا  بالعا�سمة  القارية 
يعانيها  م�ساكل  وقع عدة  على 
احتجاج  ظل  يف  املو�سم  هذا 
الالعبني على تاأخر ا�ستالمهم 
ما  وهو  املالية  للم�ستحقات 
يف  يفكر  منهم  عددا  جعل 
جلنة  طاولة  على  ملفه  و�سع 
البع�س  وا�ستعداد  املنازعات 
لطلب اأوراق الت�رضيح من اأجل 
الرحيل واالنتقال هذا املركاتو 

ال�ستوي اإىل فريق اآخر. و�سوف 
نق�سا  »املكرة«  تعداد  يعرف 
فادحا و�سط الالعبني يف ظل 
بتواجد  عدديا  منقو�سا  تنقله 
16 العبا فقط يف الرحلة وذلك 
�ستة  غياب  ت�سجيل  ظل  يف 
االأ�سا�سية  الركائز  من  العبني 
اأبرزهم تابتي، زواوي،  �سوقار 
التي  االأو�ساع  وهي  وخايل، 
الفني من  الطاقم  تعقد مهمة 
لتعوي�سهم  البدائل  اإيجاد  اجل 
املاأمورية  �سعوبة  ظل  يف 
اأدغال  يف  تنتظرهم  التي 
املريح  الفوز  رغم  اإفريقيا 
يف  ملعبهم  على  �سجلوه  الذي 

الذهاب برباعية دون رد.
ع.ق. 

حفل ت�شليم اجلوائز يف 9 جانفي بداكار

4 العبني جزائريني يتناف�سون 
على جائزة اأف�سل العب اإفريقي

يتناف�س اأربعة العبني جزائريني من اجل التتويج بلقب اأف�سل العب يف اإفريقيا، 

حيث ك�سف االحتاد االإفريقي لكرة القدم عن قائمة مو�ّسعة ت�سم 34 العبا والتي 

�سّمت اأربعة العبني جزائريني معنيني باملناف�سة على اللقب ويتعلق االأمر بكل 

من ريا�س حمرز العب مان�س�سرت �سيتي االجنليزي، يا�سني براهيمي العب بورتو 

الربتغايل، يو�سف باليلي العب الرتجي التون�سي وعبد املوؤمن جابو العب وفاق 

�سطيف، حيث يتواجد الرباعي اجلزائري �سمن قائمة ت�سم اأف�سل العبي القارة 

ال�سمراء يف خمتلف الدوريات العاملية يف �سورة النجم امل�رضي حممد �سالح، 

املغربي مهدي بن عطية، ال�سنغايل �ساديو مانيه والغابوين اأوباميانغ، ويعترب جابو 

الالعب املحلي الوحيد النا�سط يف البطولة الوطنية والذي يتواجد يف القائمة 

االأولية منت اجل التناف�س على اللقب بعد امل�سوار الطيب الذي قدمه مع فريقه 

خا�سة يف م�سابقة رابطة اأبطال اإفريقيا والذي قاده اإىل التاأهل للدور ن�سف 

النهائي من املناف�سة القارية. لالإ�سارة يجري حفل ت�سليم جوائز االأف�سل يف 

اإفريقيا بتاريخ التا�سع جانفي املقبل بالعا�سمة ال�سنغالية داكار.

عي�شة ق. 

�شاعد ين�شم ر�شميا اإىل النادي العا�شمي

املكتب الفدرايل يوؤجل الف�سل
 يف ملف �سباب بلوزداد

نفى ع�سو املكتب الفدرايل عمار بهلول احلديث الذي متت اإثارته حول اإدراج 

ق�سية فريق �سباب بلوزداد فيما يتعلق باإعادة النقاط الثالث التي خ�سمت منه 

بداية املو�سم احلايل، واأو�سح  اأن اجتماع املكتب الفدرايل مل يدرج ملف فريق 

�سباب بلوزداد �سمن جدول االأعمال خالل مناق�ساته ملختلف الق�سايا وامللفات 

االأربعاء املن�رضم، واأو�سح بهلول يف ت�رضيحات اإذاعية اأم�س اأن اإعادة فتح ملف 

النقاط الثالث املخ�سومة من ر�سيد فريق �سباب بلوزداد كان من اقرتاح رئي�س 

الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار اإال اأن الفاف اأجلت النظر فيها 

اإىل تاريخ الحق ح�سبه. يف �سياق منف�سل تاأكد انتقال الالعب اأن�س �ساعد ر�سميا 

اإىل ت�سكيلة اأبناء العقيبة خالل املركاتو ال�ستوي، بعدما اأعلن رئي�س وفاق �سطيف 

ح�سان حمار عن تو�سله اإىل اتفاق مع املدير الريا�سي �سعيد عليق حول منح 

اأوراق املدافع املحوري والذي كان طرد من الوفاق الأ�سباب ان�سباطية.

عي�شة ق

بن زية و�شليماين يتاأهالن يف 
املناف�شة الأوروبية

ماندي يقود ريال 
بيتي�س اإىل ثمن نهائي 

اليوروباليغ
تاأهل الالعب الدويل اجلزائري عي�سى 
ماندي اإىل الدور ال�ساد�س ع�رض من 
مناف�سة كاأ�س الدوري االأوروبي بعد 

الفوز الثمني الذي حققه مع ناديه ريال 
بيتي�س اال�سباين على ح�ساب ال�سيف 
اأوملبياكو�س اليوناين عن املجموعة 
ال�ساد�سة من املناف�سة االأوروبية، 

اأين قاده اإىل االنت�سار بهدف دون رد 
كان كافيا من اأجل تر�سيم تاأهل فريق 
عا�سمة االأندل�س اإىل الدور املقبل من 
»اليوروباليغ«، وتاألق املدافع املحوري 
للت�سكيلة الوطنية يف اللقاء اأين كانت له 

تدخالت موفقة اأمام مهاجمي املناف�س 
واأنقذ فريهق من فر�س خطرية اأمام 
املرمى، و�سارك ماندي اأ�سا�سيا اأين 

لعب الت�سعني دقيقة ونال اإنذارا قبل ربع 
�ساعة على نهاية اللقاء، يف املقابل غاب 
مواطنه ريا�س بودبوز عن قائمة املباراة.
يف املقابل، تعرث الثنائي يا�سني بن زية 

واإ�سالم �سليماين رفقة ناديهما فرنبات�سي 
الرتكي يف اللقاء الذي جمعهم امام 

دينامو زغرب الكرواتي �سمن الدوري 
االأوروبي، اأين انتهى اللقاء يف القواعد 

بالتعادل ال�سلبي ورغم ذلك �سمن انالدي 
الرتكي التاأهل اإىل الدور املقبل، وف�سل 
بن زية يف معانقة ال�سباك رغم اأنه لعب 
اأ�سا�سيا، حيث مل يكن يف يومه وقدم 
اأداء باهتا، بينما الزم �سليماين كر�سي 

االحتياط طيلة اللقاء.
عي�شة ق.
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البار�صا ينتظر املفاجاأة ال�صتعادة ال�صدارة
عرو�ضه  موا�ضلة  املت�ضدر  اإ�ضبيلية  ي�أمل 
االفي�س  على  �ضيف�  يحل  عندم�  القوية 
اال�ضب�ين،  الدوري  من   14 اجلولة  يف 
الفوز  اىل  الو�ضيف  بر�ضلونة  يتطلع  فيم� 
اأالفي�س  من  هدية  وانتظ�ر  في�ري�ل  على 
مدريد  ري�ل  ويتطلع  ال�ضدارة،  ال�ضتع�دة 
بعد  كبوته  من  النهو�س  اىل  ال�ض�د�س 
تعرثه االأ�ضبوع امل��ضي اأم�م اإيب�ر بثالثية 
ف�لن�ضي�  اليوم  ي�ضت�ضيف  عندم�  نظيفة 
وي�أمل  برن�بيو«،  »�ض�نتي�غو  ملعب  على 
التي  القوية  عرو�ضه  موا�ضلة  اإ�ضبيلية 
�ضدارة  ب�نتزاع  امل��ضي  االأحد  توجه� 

الدوري من بر�ضلونة بفوزه على �ضيفه بلد 
الوليد مع اإدراكه ان مهمته لن تكون �ضهلة ب�ضي�فة اأالفي�س الذي ف�ز يف مب�راته االأخرية 
اأم�م م�ضيفه ليغ�ني�س،  يف ملعبه على هوي�ضك� 2-1، قبل ان يخ�رس يف املرحلة االأخرية 
وا�ضتف�د اإ�ضبيلية من ع�ملي االأر�س واجلمهور وتع�دل بر�ضلونة مع م�ضيفه اأتلتيكو مدريد 
عن   واحدة  نقطة  وبف�رق  نقطة   26 بر�ضيد  االأول  املركز  لينتزع  امل��ضي،  ال�ضبت   1-1
ي�أمل املت�ضدر االحتف�ظ ب�ضجله نظيف� من اخل�ض�رة يف مب�راته  الن�دي الك�ت�لوين، كم� 

اخل�م�ضة توالي� وال�ض�بعة يف كل امل�ض�بق�ت.
الك�ت�لوين  للفريق  يف ملعبه »ك�مب نو« يتطلع بر�ضلونة اىل تخطي في�ري�ل، بعدم� �ضبق 
الذي حجز م�ضبق� مك�نه يف الدور الث�ين لدوري ابط�ل اأوروب�، ان خ��س مواجهة �ضعبة يف 
املرحلة 12 اأم�م اأتلتيكو مدريد الث�لث يف معقل االأخري »واندا مرتوبوليت�نو« يف الع��ضمة 

مدريد.
ويف بقية املب�ري�ت ا�ضتقبل اأم�س رايو ف�ليك�نو اإيب�ر، فيم� يلعب �ضلت� فيغو مع هوي�ضك�، 
وبلد الوليد مع ليغ�ني�س، وخيت�يف مع اإ�ضب�نيول، وري�ل بيتي�س مع ري�ل �ضو�ضييداد، وجريون� 

مع اأتلتيكو مدريد الث�لث، وليف�نتي مع اأتلتيك بلب�و.

بلجيكا حتافظ على �صدارة الت�صنيف العاملي
لكرة  الدويل  لالحت�د  ال�ضهري  الت�ضنيف  �ضدارة  موقعه يف  على  بلجيك�  منتخب  ح�فظ 
الع�مل، ومل ت�ضهد املراكز  القدم متقدم�ً بف�رق نقطة واحدة على منتخب فرن�ض� بطل 
بف�رق  ال�ضدارة بر�ضيد 1727 نقطة  بلجيك� على  تغيريات فح�فظت  اأي  االأوىل  اخلم�س 
اأم�م كرواتي�  اأم�م الربازيل و93 نقطة  الع�مل و51 نقطة  اأم�م فرن�ض� بطلة  نقطة واحدة 
 6 والفرن�ضي  البلجيكي  املنتخب�ن  وخ�رس  اإجنلرتا،  اأم�م  نقطة  و96  الع�مل  بطلة  و�ضيفة 
نق�ط عقب خ�ض�رتيهم� يف دوري االأمم االأوروبية اأم�م �ضوي�رسا وهولندا على التوايل حيث 
ف�ضال يف بلوغ املربع الذهبي للم�ض�بقة الق�رية احلديثة العهد، وقفزت الربتغ�ل لت�ضبح 
�ض�د�ضة على ح�ض�ب االأوروغواي التي تراجعت اإىل املركز ال�ض�بع، وبقيت �ضوي�رسا ث�منة 
لل�ضهر  تراجعه� وخ�رست مرتبتني  اأمل�ني�  ووا�ضلت  والدمن�رك ع��رسة،  ت��ضعة  واإ�ضب�ني� 

الث�ين على التوايل وب�تت يف املركز 16.
لكنه  ال�ضدارة عربي�  التون�ضي 4 مراكز وب�ت يف املرتبة 26 وبقي يف  وتراجع املنتخب 
اأم�م املغرب ودي� وم�رس يف الت�ضفي�ت  اإثر خ�ض�رتني  تن�زل عن �ضدارة الق�رة ال�ضمراء 
ارتقت  بعدم�  اإفريقي�  يف  االأول  املركز  وانتزعت  املوقف  ال�ضنغ�ل  ف��ضتغلت  الق�رية، 
والث�لثة  ع�ملي�   40 املرتبة  اىل  املغرب  وتقدم  اال�ضتوائية،  غيني�  على  بفوزه�  مركزين 
ق�ري� والث�نية عربي� بعد فوز على �ضيفه الك�مريوين يف الت�ضفي�ت املوؤهلة لك�أ�س االأمم 
االإفريقية، وتقدمت م�رس الث�لثة عربي� مرتبتني وب�تت يف املركز 56، وح�فظت اجلزائر 
على املركز67 ع�ملي� والرابع عربي�، فيم� ك�ن ال�ضودان املنتخب �ض�حب ال�ضعود االأعلى 

يف نوفمرب حيث تقدم 8 مراكز على رغم خروجه خ�يل الوف��س يف الت�ضفي�ت الق�رية.

الربنابيو ي�صت�صيف نهائي ليربتادوري�س
بني  ليربت�دوري�س  كوب�  نه�ئي  اإي�ب  مب�راة  اأن  »كومنيبول«  اجلنوبية  اأمريك�  احت�د  اأعلن 
برن�بيو  �ض�نتي�غو  ملعب  �ضتق�م على  وبوك� جونيورز  باليت  ريفر  االأرجنتينيني  الغرميني 
لريفر  الت�بع  9 دي�ضمرب، وك�نت املب�راة مقّررة يف 24 نوفمرب على ملعب مونيمنت�ل  يف 
باليت بعد تع�دل الفريقني ذه�ب� 2-2 على ملعب بوك�، لكنه� ت�أجلت ب�ضبب هجوم اأن�ض�ر 
ريفر على احل�فلة التي ك�نت تقل العبي من�ف�ضه قبل �ض�ع�ت من موعد املب�راة، وك�ن 
اأو  دي�ضمرب  الث�من  االأرجنتني يف  �ضتق�م خ�رج  املب�راة  اأن  الثالث�ء  اأعلن  قد  »كومنيبول« 
الت��ضع منه، ويف الت��ضع من ال�ضهر املقبل، �ضيكون ري�ل على موعد خلو�س مب�راة على 
األف متفرج   81 لنحو  يت�ضع  الذي  اأن ملعبه  يعني  م�  االإ�ضب�ين  الدوري  اأر�س هوي�ضك� يف 

�ضيكون متوافراً.

الدوري الأوروبي

تاأهل بيتي�س �صبورتينغ دينامو كييف بايرن وزيوريخ
وا�ضل ن�دي ت�ضيل�ضي ب�ضط �ضيطرته على املجموعة 
نظيفة، وحّقق  برب�عية  اليون�ين  ب�وك  بفوزه على   12
لق�ئمة  اليون�ين  ب�وك  واأ�ض�ف  جديداً  فوزاً  ت�ضيل�ضي 
من  اخل�م�ضة  املرحلة  يف   0-4 عليه  بفوزه  �ضح�ي�ه 
�ضجل  االأوروبي،  الدوري  مل�ض�بقة  املجموع�ت  دور 
واألف�رو  اأودوي  ثن�ئية وك�لوم  اأوليفييه جريو  الفرن�ضي 
مورات� رب�عية ت�ضيل�ضي الذي رفع ر�ضيده اإىل 15 نقطة 
يف ال�ضدارة. يف املجموعة ذاته�، ف�ز ب�تي بوري�ضوف 
البيالرو�ضي بثن�ئية نظيفة على فيدي املجري لي�ضعل 
الدور  اإىل  املوؤهلة  الث�نية  البط�قة  على  ال�رساع 
ال�ض�د�س ع�رس اإذ رفع ر�ضيده اإىل 6 نق�ط يف املركز 
الث�لث، فيم� يتذيل  الث�ين بف�رق االأهداف عن فيدي 
ب�وك اليون�ين ترتيب املجموعة بـ 3 نق�ط. جن� ميالن 
الثالث  النق�ط  ليقتن�س  ديديالجني  �ضيفه  فخ  من 

ويوا�ضل رحلة البحث عن الت�أهل يف حني حجز بيتي�س بط�قة العبور بفوزه على اأوملبي�كو�س �ضمن املرحلة اخل�م�ضة من مب�ري�ت املجموعة 
ال�ض�د�ضة، قلب ميالن االإيط�يل الط�ولة على �ضيفه ممثل لوك�ضمبورغ ديديالجني بعد اأن ك�ن متخلف�ً يف النتيجة 1-2 ليفوز يف االأخري بخم�ضة 
اأهداف لهدفني، وعّزز ميالن حظوظه يف الت�أهل اإذ رفع ر�ضيده اإىل 10 نق�ط يف املركز الث�ين �ضمن املجموعة ال�ض�د�ضة يف حني وا�ضل 
ديديالجني رحلة البحث عن اأوىل نق�طه. و�ضمن نف�س املرحلة، حقق ري�ل بيتي�س املهم ب�ضم�نه الت�أهل اإىل الدور الث�ين بعد انت�ض�ره على 
اأوملبي�كو�س اليون�ين بهدف وانفرد ب�ضدارة املجموعة بر�ضيد 11 نقطة يف حني جتّمد ر�ضيد اأوملبي�كو�س عند 7 نق�ط يف املرتبة الث�لثة.  
حقق اأر�ضن�ل فوزاً جديداً �ضمن من�ف�ض�ت املجموعة اخل�م�ضة، فيم� �ضمن �ضبورتينغ ل�ضبونة الربتغ�يل ت�أهله، وا�ضل اأر�ضن�ل ب�ضط �ضيطرته 
على املجموعة اخل�م�ضة وحقق فوزاً جديداً على ح�ض�ب م�ضيفه فور�ضكال االأوكراين بثالثية نظيفة، وا�ضتمر اأر�ضن�ل يف احلف�ظ على �ضجله 
اخل�يل من الهزائم اإذ حقق الفوز الرابع مق�بل تع�دل وحيد. يف املجموعة ذاته�، �ضمن �ضبورتينغ ل�ضبونة الربتغ�يل ت�أهله بفوزه الكبري على 
ك�راب�غ االأذري 6-1. �ضقط اإ�ضبيلية االإ�ضب�ين بهدف نظيف على اأر�س م�ضيفه �ضت�ندارد لي�ج البلجيكيذ من من�ف�ض�ت املجموعة الع��رسة 
�ضمن دور املجموع�ت مل�ض�بقة الدوري االأوروبي، يف املجموعة ذاته�، حقق كرا�ضنودار الرو�ضي فوزاً ثمين�ً على اأكهي�ض�ر �ضبور الرتكي 1-2، 
رفع كرا�ضنودار ر�ضيده اإىل 12 نقطة يف ال�ضدارة، فيم� جتمد ر�ضيد اإ�ضبيلية عند 9 نق�ط يف املركز الث�ين بف�رق االأهداف عن �ضت�دارد لي�ج 
الث�لث بينم� يتذيل اأكهي�ض�ر �ضبور الرتتيب بر�ضيد خ�ل من النق�ط. يف املجموعة ال�ض�بعة، ت�أجل احل�ضم اإىل املرحلة االأخرية بعد فوز رابيد 
فيين� النم�ض�وي على �ضب�رت�ك مو�ضكو الرو�ضي 2-1، وتع�دل في�ري�ل االإ�ضب�ين دون اأهداف مع غال�ضكو رينجرز اال�ضكتلندي، يف املجموعة 
الث�منة، توا�ضلت العرو�س ال�ضيئة الأوملبيك مر�ضيلي� الفرن�ضي و�ضقط برب�عية نظيفة اأم�م م�ضيفه اأينرتاخت فرانكفورت االأمل�ين مت�ضدر 
القرب�ضي  اأبولون  م�ضيفه  اأم�م  امل��ضية  املرحلة  املت�أهل  االإيط�يل  روم�  الزيو  �ضقط  ذاته�،  املجموعة  م�ضبق�ً. يف  واملت�أهل  املجموعة 
بثن�ئية نظيفة. يف املجموعة الت��ضعة، ت�أجل احل�ضم اإىل املرحلة االأخرية بعد فوز بي�ضكت��س الرتكي على �ض�رب�ضبورغ الرنويجي 3-2، وتع�دل 
م�ملو ال�ضويدي مع غينك البلجيكي 2-2، يف املجموعة 11 ت�أهل دين�مو كييف بفوزه الثمني خ�رج اأر�ضه على اأ�ضت�ن� الك�زاخ�ضت�ين بهدف 
نظيف، فيم� ا�ضتع�د رين الفرن�ضي اأمل الت�أهل بفوزه على ي�بلونيك الت�ضيكي ب�لنتيجة ذاته�. بينم� اأكدت فرق زينيت وب�ير ليفركوزن وزيوريخ 
وفرنب�ت�ضي ت�أهله� اإىل دور 16، و�ضمن فريق زينيت �ض�ن بطر�ضبورغ الرو�ضي بط�قة الت�أهل بعد فوزه على كوبنه�غن الدامن�ركي بهدف دون 
الث�لثة، وح�ضم زينيت �ضدارة املجموعة بر�ضيد 11 نقطة، وا�ضعل ال�رساع على  مق�بل، يف املب�راة التي جمعت بينهم� �ضمن املجموعة 
البط�قة الث�نية، بني كوبنه�غن �ض�حب املركز الث�لث يف املجموعة بر�ضيد 5 نق�ط، و�ضالفي� براغ الت�ضيكي الث�ين 7 نق�ط الذي �ضقط بدوره 

اأم�م م�ضيفه بوردو الفرن�ضي )4 نق�ط( بنتيجة 0-2.
وح�ضم الت�أهل يف املجموعة االأوىل ل�ض�لح ب�ير ليفركوزن االأمل�ين وزيوريخ ال�ضوي�رسي، بعد تع�دل االأول مع لودوغوريت�س البلغ�ري 
بهدف ملثله ورغم خ�ض�رة الث�ين اأم�م اأيك الرنك� القرب�ضي 1-2. ويف املجموعة الث�نية وا�ضل �ض�لزبورغ النم�ض�وي م�ضريته املميزة 
بتحقيق فوزه اخل�م�س توالي� يف خم�س مب�ري�ت حمقق�ً العالمة الك�ملة 15 نقطة وذلك بفوزه على اليبزيغ االأمل�ين بهدف دون مق�بل، 
الرابعة حلق فرنب�ت�ضي  التي ع�د به� �ضلتيك اال�ضكتلندي من الرنويج بعد تغلبه على روزنربغ. ويف املجموعة  النتيجة  وهي نف�س 
تع�دل  م�ضتغاًل  اأهداف،  بدون  تع�دلهم�  بعد  الث�نية  الت�أهل  بط�قة  بنيله  الق�دم،  الدور  اإىل  الكرواتي  زغرب  دين�مو  بفريق  الرتكي 

اندرخلت البلجيكي و�ضب�رت� ترن�ف� ال�ضلوف�كي ب�لنتيجة نف�ضه�

قد  يون�يتد  م�ن�ض�ضرت  اأن  اإجنليزية  �ضح�فية  تق�رير  ذكرت 
فعل البند الذي ي�ضمح له بتمديد عقد ح�ر�س مرم�ه الدويل 
اأوروبية  اأندية  عدة  من  املطلوب  خي�  دي  دافيد  االإ�ضب�ين 
يتم  مل  واإذا  املو�ضم،  نه�ية  يف  خي�  دي  عقد  وينتهي  كبرية، 
يف  الدخول  الالعب  ي�ضتطيع  بتمديده  املتعلق  البند  تفعيل 
ال�ضتوية  االنتق�الت  بعد فرتة  االأخرى  االأندية  مف�و�ض�ت مع 
الدويل  احل�ر�س  وان�ضم  املقبل،  ج�نفي  االأول  يف  تبداأ  التي 

االإ�ضب�ين 28 ع�م�ً اإىل م�ن�ض�ضرت يون�يتد يف جوان 2011 ق�دم�ً 
اإ�ضرتليني.  اأتلتيكو مدريد مق�بل نحو 18.9 مليون جنيه  من 
حم�ية  �ض�ر يف  در  ف�ن  اإدوين  الهولندي  خي� حمل  دي  وحل 
بطولة  اإحرازه  يف  و�ض�هم  احلمر«،  »ال�ضي�طني  فريق  عرين 
الدوري يف مو�ضم 2012-2013 وهو اللقب االأخري يف �ضل�ضلة 
األيك�س  اال�ضكتلندي  االأ�ضطورة  املدرب  بقي�دة  لقب�ً   13 من 

فريغو�ضون.

مان�ص�صرت يونايتد ُيفعل متديد عقد دي خيا

نافا�س غا�صب من و�صعه يف الريال
اأوروب�، حل�ض�ب الوافد البلجيكي تيبو كورتوا، ونقل ح�ض�ب برن�مج ب�تت ح�لة الدويل الكو�ضت�ريكي كيلور ن�ف��س ح�ر�س ري�ل مدريد �ضيئة رفقة املرينغي، خ��ضة اأنه مل يعد ي�ض�رك اأ�ض��ضيً�  اأبط�ل  ن�ف��س يف عدد من مب�ري�ت الدوري االإ�ضب�ين ودوري اأبط�ل اأوروب� هذا املو�ضم، مع املدرب ال�ض�بق جولني لوبيتيجي.مع املرينغي، حيث مل يعد احل�ر�س االأ�ض��ضي يف الفريق بعد و�ضول كورتوا خالل ال�ضيف امل��ضي من ت�ضيل�ضي، و�ض�رك بدوري اأبط�ل اأوروب� 3 مرات على التوايل، اإىل عدم امل�ض�ركة االآن«، وت�ضري هذه الكلم�ت القليلة اإىل غ�ضب الالعب من موقفه »الت�ضريجنيتو« االإ�ضب�ين على موقع التوا�ضل االجتم�عي »تويرت« ت�رسيًح� مقت�ضبً� للح�ر�س الكو�ضت�ريكي ق�ل فيه: »من الفوز مع الفريق يف بطولتي الدوري االإ�ضب�ين ودوري 
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املجموعة الق�س�سية »اأ�ساطري خريفية« للكاتب الأمريكي، جيم هاري�سون 

ترجمة جديدة تعيد ا�شتك�شاف التحفة الفنية الأدبية 
ت�سدر ترجمة جديدة لأول مرة لعمل اأدبي �سهري، تتالفى اأخطاء ترجمة �سابقة، وتعيد اكت�ساف املجموعة الق�س�سية »اأ�ساطري خريفية« للكاتب الأمريكي، جيم هاري�سون )1937- 2016( ، 

يف خطوة لت�سحيح الرتجمة التي و�سعها »�سريج لينز« لأحد اأ�سهر كتب هاري�سون، حيث يقول مرتجم معظم اأعمال هاري�سون اإىل الفرن�سية، بري�س ماتيو�سون، اإن الرتجمة ال�سابقة تقريبية 
اأحيانًا وتعرتيها بع�س الأخطاء املوؤ�سفة، على رغم قيمتها، وهو ما دفعه اإىل و�سع ترجمة جديدة لها �سدرت حديثًا عن دار »فالماريون« الباري�سية.

   م٫�س
وبح�سب �سحيفة ال�رشق الأو�سط 
اأنه يتوّجب  يرى بري�س ماتيو�سون 
اإعادة ترجمة الن�سو�س الأدبية كل 
كل  اأن  منطلق  من  عاماً،  خم�سني 
فكيف  الوقت،  مع  ت�سيخ  ترجمة 
اأدبية  بتحفة  يتعلق  الأمر  كان  اإذا 
خريفية«؟،  »اأ�ساطري  مثل  نادرة 
الثالث  الق�س�س  من  واحدة  وكل 
هذه  منها  تتاألف  التي  الطويلة 
ال�سالبة  بتلك  تتحلى  املجموعة 
مقتلعة  لبلّورٍة  والقاطعة  ال�سّفافة 
من عمق النف�س الب�رشية، وبالتايل، 
هذه  يف  م�سرتكان  قا�سمان  ثمة 
�سعورنا  هو  الأول  ال�رشديات: 
طوال فرتة قراءتها باأن يد عمالٍق 
هو  والآخر  كتبتها،  التي  تلك  هي 
مركزياً  موقعاً  يحتل  الذي  العنف 
يف كل منها وي�سّكل خيطاً موّجهاً 
لأحداثها.. عنف رجٍل جمروح يف 
ج�سده وقلبه وكربيائه، اإثر تعّر�سه 
للخيانة على يد �سديق اأو زوجة اأو 
احلياة نف�سها، ول يرى خال�ساً له 

اإل بالنتقام.

انتقام
و«انتقام« هو عنوان الق�سة الأوىل 
كو�رشان،  بدايتها  ن�ساهد يف  التي 
ال�سحراء  يف  منازعاً  بطلها، 
قروي  ينقذه  اأن  قبل  املك�سيكية 
والطيور  الذئاب  من  وابنته 
و�سك  على  كانت  التي  الكا�رشة 

التهامه.
ومن مراجعته �رشيط حياته اأثناء 
اأنه ّطيار  لنا  مرحلة �سفائه، يتبنّي 
حربي �سابق ا�ستقّر بعد طالقه يف 

تك�سا�س  ولية  يف  توك�سون  مدينة 
الأمريكية، حيث كان مي�سي وقته 
كرة امل�رشب  ريا�سة  يف ممار�سة 
بينهم  ومن  اأثرياء،  رجال  مع 
اإىل  ينتمي  الذي  تيبي  امللياردير 
املافيا املك�سيكية ويعي�س حماطاً 
بحّرا�سه القتلة وبرفقة �سابة فاتنة 
تدعى مرييا، وعلى رغم ال�سداقة 
التي جتمعه بهذا الأخري، لن يلبث 
مرييا.  حّب  يف  يقع  اأن  كو�رشان 
وحني تبادله هذه ال�سابة م�ساعره 
ال�رّشية،  لقاءاتهما  تيبي  ويكت�سف 
بطريقة  منهما  النتقام  يقرر 

وح�سية.

الرجل الذي تخّلى 
عن ا�سمه

الذي  »الرجل  الثانية،  الق�سة  ويف 
اإىل  نتعّرف  ا�سمه«،  عن  تخلّى 
يدعى  خجول  جامعي  طالب 
نورد�سرتوم ويع�سق يف ال�رّش طالبة 

�سقراء ل تهتم لوجوده.
اأن  يوماً  الظروف  ت�ساء  لكن 
فتتغرّي  عالقة،  ويعي�سان  يلتقيان 
وتقبل  اإليه  ال�سابة  هذه  نظرة 
وبعد  ابنًة،  له  وتنجب  منه  الزواج 
�سنواٍت طويلة من احلياة الزوجية 
نورد�سرتوم  يجمع  ال�سعيدة 
زوجته  تطلب  كبرية،  ثروة  خاللها 
راأ�ساً  فتنقلب حياته  منه،  الطالق 
تاأّمل يف  مرحلة  ويبداأ  عقب  على 
اأن حياته  م�سريته ي�ستنتج خاللها 
اأفعال يومية  مل تكن »�سوى تراكم 
املهني  جناحه  واأن  رة«،  متكِرّ
لنا،  يربهن  اأن  قبل  كذبة،  جمّرد 
يف �سياق حماولته اإنقاذ نف�سه، اأن 

ثمة  اأخطائنا،  طبيعة  كانت  مهما 
وقتاً لت�سحيحها، لأن »لعبة احلياة 

ل تنتهي اإل حني توافينا املنّية«.

اأ�ساطري خريفية

الق�سة الثالثة، »اأ�ساطري خريفية«، 
الثالثة  الأخوة  بدايتها  يف  نرى 
والدهم  مزرعة  يغادرون  »لولدو« 
لالن�سمام  كندا  اإىل  متوّجهني 
وحماربة  الإنكليزي  اجلي�س  اإىل 
الأملان اإثر اندلع احلرب العاملية 

الأوىل.
الأكرب،  الأخ  األفرد،  وبخالف 
الر�سني واخلجول، و�سامويل، الأخ 
واملثقف  اله�ّس  احلامل  الأ�سغر، 
بتاأمل  املولع  العائلة  يف  الوحيد 
ودرا�سة الطبيعة، يبدو »تري�ستان«، 
�سغره  منذ  متمّرداً  الق�سة،  بطل 
التعبري عن  �سعوبة يف  ويعاين من 
م�ساعره، على رغم جراأته وطابعه 

املغامر.
اإىل  الثالثة  الأخوة  ي�سل  وحني 
وتري�ستان  األفرد  ينخرط  فرن�سا، 
يحتل  بينما  املعارك،  مبا�رشًة يف 
داخل  اإدارياً  من�سباً  �سامويل 
مبهمة  يُكلَّف  حني  لكن  اجلي�س، 
كمني،  يف  ويُقتَل  ا�ستطالعية 
تنفيذ  يف  وينطلق  تري�ستان  يجّن 
خاللها  يقتل  ع�سكرية  عمليات 
اأن  قبل  لأخيه،  انتقاماً  كرث  اأملان 
اإىل  وترّحله  تعتربه قيادته جمنوناً 
واحد:  بهدٍف  يتزّوج  اأمريكا حيث 
اإجناب طفل يحّل مكان �سامويل.

لن  اأخيه  فقدان  من  اأمله  ولأن 
برحالت  خنقه  يحاول  يخّف، 
خاللها  يواجه  ل  طويلة  بحرية 
عر�س  يف  العنا�رش  احتدام 

كل  اأي�ساً  بل  فح�سب،  البحر 
اإىل  يعود  اأن  قبل  املخاطر،  اأنواع 
مزرعة والده بعد �سنوات ويتمكن 
اأخرى. لكن هل  تاأ�سي�س حياٍة  من 
من  اأف�سل  احلياة  هذه  �ستكون 

حياته ال�سابقة؟.

تاأمالت وجودية
يقول  كما  ـ  املجموعة  هذه  قيمة 
تقت�رش  ل  ماتيو�سون،  املرتجم 
وحيوية  الفريد  اأ�سلوبها  على 
التاأمالت  يف  بل  �سخ�سياتها، 
يف  ة  امل�سرَيّ الغزيرة  الوجودية 
�ساحبها  روؤية  وتعك�س  ق�س�سها 

للحياة  والب�سرية  العميقة 
جمال  ل  واإذ  النادرة.  واإن�سانيته 
خمتلفة  مناذج  ل�ستح�سار  هنا 
بواحد  التاأمالت، نكتفي  عن هذه 
الكاتب  مهارة  اأي�ساً  فيه  تتجلى 
خلط  يف  »هاري�سون«  الأمريكي 
�سمن  ه  ن�سّ داخل  وال�سعر  العنف 
يف  نرغب  جتعلنا  فريدة  كيمياء 
جميع  ـ  قراءة  اإعادة  اأو  ـ  قراءة 
الب�رش  يتجّنب  حيث  اأعماله، 
الذي  املوؤ�ِسف  اللغز  مواجهة 
يتعلق بغياب نظاٍم عادل يف توزيع 
هذه  على  والعقوبات  املكافاآت 
احلالت  يف  خ�سو�ساً  الأر�س، 
اأطفال  كم�سري  ماأ�ساوية،  الأكرث 

قبيلة »نيز بري�سي« )الهندية( الذين 
..«حني  ِخيَمهم  يف  ينامون  كانوا 
اخلّيالة  فرقة  نريان  مّزقتهم 
دناءة من  اأكرث  �سيء  الأمريكية. ل 
لقاء طفٍل بر�سا�سة بندقية. ثم يا 
للهّوة يف فهم ما حدث، فال�سحف 
الكبري  بالنت�سار  تغّنت  اآنذاك 
كل  باأن  ن�سّدق  اأن  نوّد  جلي�سنا. 
وقرفاً  رعباً  تتجّمد  الكون  جنوم 
اأمام مثل هذه الوح�سية، باأن كوكبة 
»�سليب  وكوكبة  تتفكك  »اأوريون« 
اجلنوب« تنهار. وهو ما ل يح�سل 
طبعاً اأبداً. الثابت يبقى على حاله، 
وكل مّنا ي�سطدم يف حلقته اخلا�سة 

بهذا اللغز اإىل ما ل نهاية«.

تاريخ حافل بالعطاء

رحيل الأديب املو�شوعي املغربي علي ال�شقلي احل�شيني
الثنني،  املنون،  يد  غيبت 
علي  املغربي  وال�ساعر  الأديب 
لبى  الذي  احل�سيني،  ال�سقلي 
عاما،   86 �سن  عن  ربه  داعي 
دافق  وهج  برحيله،  لينطفئ، 
من الإبداع، موجها تربويا كان، 
واأديبا مو�سوعيا، و�ساعرا كبريا 
خلد ا�سمه، باقتدار وا�ستحقاق، 
واأ�ساطني  اأعالم  جانب  اإىل 

ال�سعر العربي واملغربي.
احل�سيني،  ال�سقلي  الراحل  كان 
تفارق  ل  البت�سامة  كانت  الذي 
حمياه، ل يفوت فر�سة ومنا�سبة 
لنظم ق�سيدة اأو مقطوعة يخ�س 
ويقوم  احلا�رشين،  اأحد  بها 
املجال�س  ختام  يف  باإلقائها 
الأدبية والطربية، مغنيا ومرثيا، 
يف  »الإخوانيات«  جن�س  بذلك، 
ال�سعر املغربي، منها مقطوعة 
الراحل  الفنان  حق  يف  ارجتلها 
عبد الوهاب اأكومي، واأخرى يف 
حق رفيق دربه املهني وم�ساره 
توفيق  حممد  ال�سفري  احلياتي 

القباج، وغريهما كثري ...

وبقدر م�ساركته يف اإغناء ربرتوار 
ال�ساعر  كان  املغربي،  ال�سعر 
�سادنا  احل�سيني  ال�سقلي  علي 
لأغوارها،  �سابرا  ال�ساد،  للغة 
و�سدفاتها،  دررها  عن  باحثا 
حري�سا على ت�سحيح وتقومي اأي 
انفالت اأو خلل يعرتيها، وجتلى 
للمقررات  اإعداده  يف  ذلك 
والربامج الدرا�سية، ويف حر�سه 
ت�سحيح  يف  امل�ساهمة  على 
الآلة  ملو�سيقى  ال�سعري  املنت 
مقوما  املغربية،  الأندل�سية 
ا�ستبدال  مقرتحا  اأو  عرو�سا، 
كلمة باأخرى حر�سا على الذوق 

ال�سعري واملعنى الرائق.
وفعال يفقد املغرب، برحيل علي 
اأبرز  اأحد  احل�سيني،  ال�سقلي 
من  ويذوي  املعا�رشين،  اأدبائه 
والفكر املغربيني  الأدب  �سجرة 
ر�سني،  ومفكر  �سعري  هرم 
�ساعر تعلق ال�سعر به على مدى 
عقود من الزمن، هام وجدا بلغة 
ولعل  تناولها.  يف  واأبدع  ال�ساد 
من بني الأعمال الإبداعية التي 

كان يعتز بها الراحل هي نظمه 
فيه  �سارك  فني  لكلمات عر�س 
احتفال  و�سابة،  �ساب  ثالثمائة 
 ،1979 �سنة  ال�سباب  بعيد 
املرحومان  مو�سيقاه  و�سع 
واإدري�س  فني�س  الرحمان  عبد 
ل�سعر  نظمه  وكذلك  ال�رشادي،، 
اأوبريت »من الظلمات اإىل النور« 
عام  فني�س  الفنان  تلحني  من 
يا  »م�سناك  واأوبريت   ،1977
عام  اأي�سا  تلحينه  من  مالكي« 

.1982
ال�سقلي  علي  الراحل  كان 
دافع،  ملتزما،  وطنيا  احل�سيني 
يف كل اإبداعه، ال�سعري والنرثي، 
وان�سغالت  الوطن  ق�سايا  عن 
هو  يقول  ذلك  وعن  النا�س، 
اإحدى  يف  ت�رشيح  يف  نف�سه، 
منا�سبات تكرميه، »اإذا كان لكل 
تدعو،  فر�سالتي  ر�سالة،  �ساعر 
ن�رشة  اإىل  �سيء،  كل  وقبل  اأول 
احلق اأينما كان، اأنا عدو الظلم 

بجميع األوانه واأ�سكاله«.
اأقامته  الذي  تكرميه  حفل  ويف 

ماي  يف  الفتح  رباط  جمعية  له 
علي  الراحل  اأعرب   ،2013
اأ�سفه  عن  احل�سيني  ال�سقلي 
ال�سعر  اأحوال  اإليه  اآلت  »ملا 
والأدب يف العامل اأجمع، وتراجع 
مرتبته بني النا�س نظرا ل�سطوة 
عامل القت�ساد واملال والأعمال 

وتهافت اأغلب النا�س عليه«.
وقال الراحل ال�سقلي احل�سيني 
ال�سعرية  جتربته  عن  متحدثا 
وتعلق  بال�سعر  تعلق  �ساعر  »اإين 
ال�سعر به منذ 70 �سنة، ور�سالتي 
ون�رشة  احلق  عن  الدفاع  هي 
اأ�سعاري«،  عرب  املظلومني 
م�سريا اإىل اأنه نظم اأوىل ق�سائده 

و�سنه تقل عن 15 �سنة.
نظمها  التي  الق�سائد  ومن 
مو�سوع  يف  ال�سقلي  الراحل 
�سماها  ق�سائد  ثالث  احلرية 
ل�سرتاك  نظرا  ب«التوائم« 
معناها يف تناول هذا املو�سوع 
و«اأنا  »العا�سفة«  ق�سائد  وهي 

واحلرية« و«احلرية البرتاء«.
واإذا كان اأحمد �سوقي يعد رائد 

امل�رشق  يف  امل�رشحي  ال�سعر 
علي  الراحل  فاإن  العربي، 
رائد  يعترب  احل�سيني  ال�سقلي 
باملغرب  امل�رشحية  الدراما 
ذلك  على  ت�سهد  العربي، 
فاق  التي  ال�سعرية،  م�رشحياته 
مبدعي  بها  و�ساهى  �ساأوا  بها 
والفني،  الأدبي  اجلن�س  هذا 
الركح ونظم  الذي مزج بني فن 
الفقيد  متيز  حيث  القري�س، 
الروايات  من  العديد  بتاأليف 
من  ال�سعرية  وامل�رشحيات 
و«مع  الكربى«  »املعركة  قبيل 
الأكرب«،  و«الفتح  الأ�سريتني« 
و«الأمرية  احلجارة«  و«اأبطال 
لالأ�ستاذ  �سهادة  ويف  زينب«. 
حممد بن�رشيفة يف حق الراحل 
التاأليف  جمال  يف  وم�ساركته 
اأن  »وع�سى   : يقول  امل�رشحي 
ال�سقلي  علي  ال�ساعر  يف  جند 
اجلانب  هذا  يف  احل�سيني، 
العربي،  عاملنا  من  الغربي 
ميدان  يف  �سبقوه  للذين  خلفا 
ال�سعر امل�رشحي من امل�سارقة 

وعزيز  �سوقي  اأحمد  اأمثال  من 
من  لفهما  لف  ومن  اأباظة، 
يف  »اإنتاجه  اأن  م�سيفا  الكبار«، 
جمال ال�سعر امل�رشحي وت�سعب 
خالل  وتلونه  وتناميه،  احلوار 
على  يدل  م�رشحياته  ف�سول 
كعبه  وعلو  ال�ساعر،  باع  طول 
وي�سهد  امل�رشحي،  البناء  يف 
فيه  ت�سيق  فيما  نف�سه،  ب�سعة 
علي  مولي  وداعا  الأنفا�س«. 
الأديب  احل�سيني،  ال�سقلي 
املربز،  وال�ساعر  الأريب، 
ففعال  الطيبة.  الكلمة  �ساحب 
اأحد  برحيلك  املغرب  فقد 
املخل�سني،  الوطنيني  اأبنائه 
و�ستظل  امل�ساركني،  ومبدعيه 
�سدق  من  النابعة  كلماتك 
وطنيتك، التي �سمنتها »الن�سيد 
را�سخة  املغربي«،  الوطني 
توالت  ما  املغاربة،  ذاكرة  يف 
القرون  وتعاقبت  ال�سنون 
ترددها  الأجيال،  وتداورت 
رددها  كما  واخللف  النا�سئة 

الآباء وال�سلف. 
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الرواية ال�شادرة عن دار كيوان للطباعة والن�شر

»نزيف �ل�سنديان«.. باكورة �أعمال 
�لكاتب �أكرم ح�سن منذر

وم�شات م�شرقة من تاريخ �شورية ون�شال اأبنائها ج�شدها الكاتب اأكرم 
ح�شن منذر يف روايته الأوىل “نزيف ال�شنديان” املاأخوذة عن ق�شة واقعية 

تر�شم مالمح املا�شي بكل �شعوباته وحتدياته ومفاخره.

وكالت 

منذر  خيوطها  ن�سج  التي  الرواية 
يف  كامنة  وحكايا  ق�س�ص  من 
وكتب  عا�سوها  اأ�سخا�ص  ذاكرة 
كما  اإليها  ا�ستند  تاريخية  ووثائق 
بال�سويداء  �سانا  ملرا�سلة  يبني 
وطنية  متنوعة  مو�سوعات  تناولت 
ج�سدت  ووجدانية  واجتماعية 
م�ساعر احلب والأمل والفراق وحب 
والت�سحية  للوطن  والنتماء  الأر�ص 
يف �سبيل الدفاع عنه وحالة التاآخي 
بني مكونات ال�سعب ال�سوري ورف�ص 

العثماين  امل�ستعمرين  حماولت 
اأبنائه  بني  التفرقة  بث  والفرن�سي 

وتق�سيم الوطن وجتزئته.
اختار الكاتب اأحداث الرواية �سمن 
�سمن  افرتا�سية  اأماكن  م�سميات 
دم�سق  بني  �سورية  جنوب  جغرافية 
وفرن�سا  لبنان  وكذلك  وال�سويداء 
زمن  املا�سي  القرن  بداية  منذ 
وما  والفرن�سي  العثماين  الحتاللني 
زرعه  ما  تكري�ص  حماول  بعدهما 
اإن�سانية  قيم  من  الأجداد  و  الآباء 

ووطنية نبيلة.
روايته:  مقدمة  يف  منذر  ويقول 

خريف  ويع�سف  ال�سنديان  “ينزف 
العمر باأغ�سانه وتتعرى روحه لكنه ل 
ينحني بل ت�سمخ فروعه لل�سماء… 
من  تر�سع  ال�سخور  بنت  فاجلذور 
وتتباهى  باإميانها  وتقوى  �سربها 
لأع�سا�ص  وفية  بازلتها..  بعناد 
حمى  تراب  على  عطوفة  ح�سنتها 
ثباتها �سخية البهاء يف حزنها ع�سية 
فالطيور  الفراق  وقت  البوح  على 
هجر  اإثر  اأع�سا�سها  لأوطان  تعود 
ال�سنديان  اأذرع  لتجد  حني  بعد  ولو 
رغم  لحت�سانها  ف�ساءاتها  فاحتة 
دار  عن  ال�سادرة  الرواية  اليبا�ص”. 

والتوزيع  والن�رش  للطباعة  كيوان 
احلجم  من  �سفحة   245 يف  تقع 
واأدبية  فنية  لوحة  ت�سكل  املتو�سط 
باأحداث  مليئة  تاريخية  ملرحلة 

ثقافة  �سورية  اأبناء  منها  ا�ستمد 
ال�سمود واملقاومة.

منذر  ح�سن  اأكرم  الكاتب  اأن  يذكر 
القريا  بلدة  من  ينحدر  عاما   59

كلية  وخريج  ال�سويداء  حمافظة  يف 
الهند�سة املدنية يف جامعة دم�سق 
�سحف  يف  اأدبية  م�ساركات  وله 

عربية.
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يف دورته الـ 16 مبملكة البحرين 

بدء �أعمال �ملوؤمتر �لإ�سالمي لوزر�ء 
�لثقافة باملنامة

�لأوىل  باملرتبة  ر.مارتن  جورج  و�لدم” للكاتب  “�لنار 
يف قائمة نيويورك تاميز

البحرينية  بالعا�سمة  اأم�ص  اأول  بداأت 
املنامة اأعمال اجلل�سة الفتتاحية للموؤمتر 
الإ�سالمي ال�ستثنائي لوزراء الثقافة، الذي 
تعقده املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم 
هيئة  مع  بالتعاون  )اإي�سي�سكو(  والثقافة 
ال�سيخ  بح�سور  والآثار،  للثقافة  البحرين 
رئي�ص  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد 
الوزراء يف مملكة البحرين، ووزراء الثقافة 
التعاون  منظمة  يف  الأع�ساء  الدول  يف 
وممثلي  اخلرباء  من  وعدد  الإ�سالمي، 
والدولية  والإ�سالمية  العربية  املنظمات 
وفد  ويراأ�ص  الثقايف.  بالعمل  املهتمة 
عزمي  ه�سام  الدكتور  املوؤمتر  اإىل  م�رش 
والوثائق  الكتب  لدار  العامة  الهيئة  رئي�ص 
عبد  اإينا�ص  الدكتورة  عن  نيابة  القومية 
الدامي وزير الثقافة، ومن املقرر اأن يلقى 
كلمة م�رش يف اجلل�سة امل�سائية. ويناق�ص 
ال�ست�ساري  املجل�ص  تقرير  املوؤمتر 

الإ�سالمي  العامل  يف  الثقافية  للتنمية 
عمل  برنامج  وم�رشوع  الـ16،  دورته  يف 
والدويل  الإ�سالمي  الدعم  تعزيز  ب�ساأن 
والثقايف  احل�ساري  الرتاث  على  للحفاظ 
م�سار  وم�رشوع  ال�رشيف،  القد�ص  يف 
الإ�سالمي  الثقايف  العمل  لتفعيل  املنامة 
والطائفية  التطرف  ملواجهة  امل�سرتك 
والإرهاب. و�سي�سدر عن املوؤمتر يف ختام 
حماية  حول  البحرين  “اإعالن  اأعماله 
الرتاث الإن�ساين ومواجهة التطرف”، كما 
اخلتامي  التقرير  م�رشوع  اعتماد  �سيتم 
فى  وحتدث  املوؤمتر.  قرارات  وم�ساريع 
مى  ال�سيخة  من:  كل  الفتتاحية  اجلل�سة 
بنت حممد اآل خليفة رئي�ص هيئة البحرين 
بن  العزيز  عبد  والدكتور  والآثار،  للثقافة 
عثمان التويجرى املدير العام لالإي�سي�سكو، 
والدكتور يو�سف بن اأحمد العثيمني الأمني 
وعمر  الإ�سالمي،  التعاون  ملنظمة  العام 

وال�سياحة  الثقافة  وزير  اآدم  �سليمان 
رئي�ص  ال�سودان  جمهورية  يف  والآثار 
املوؤمتر الإ�سالمي العا�رش لوزراء الثقافة. 
كما مت فى ختام اجلل�سة الفتتاحية توقيع 
ووزارة  الإي�سي�سكو  بني  تعاون  اتفاقية 
التون�سية  اجلمهورية  الثقافية يف  ال�سوؤون 
املوؤمتر  لعقد  التنظيمية  الرتتيبات  ب�ساأن 
الثقافة،  لوزراء  ع�رش  احلادي  الإ�سالمي 
واملركز  الإي�سي�سكو  بني  تفاهم  ومذكرة 
العربي لالإعالم ال�سياحي، ومذكرة اأخرى 
بني الإي�سي�سكو واملركز الإقليمي العربي 
العام  املدير  و�سلم  العاملي.  للرتاث 
اآل  مبارك  بن  حممد  لل�سيخ  لالإي�سي�سكو 
العاهل  اإىل  املهدى  املوؤمتر  درع  خليفة، 
اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  البحريني 

خليفة.
 وكالة اأنباء ال�شعر 

تاميز”  “نيويورك  موقع  قدم 
التي  الأدبية،  بالأعمال  قائمة 
احتلت املراتب الأوىل لهذا العام، 
الأدبية،  الأعمال  م�ستوى  فعلى 
والدم”،  “النار  رواية  ت�سدرت 
بينما  ر.مارتن.  جورج  للكاتب 
للكاتب  “الهدف”  رواية  حلت 
الثاين،  املركز  باتر�سون،  جيم�ص 
رواية  جاءت  الثالث  املركز  وفى 

جري�سام  جلون  للى   ” “احل�ساب 
ت�سايلد، وجاءت يف املرتبة الرابعة، 
لـ  املظلمة”  القدر  ليلة  رواية 
مايكل كونلة، ويف املركز اخلام�ص 
والأخري جاءت رواية “احلياة بعد 
اأما  ايفانوفيت�ص.  جانيت  لـ   ”25
على م�ستوى الأعمال غري الأدبية، 
“�سريورة”  كتاب  احتل  فقد 
ملي�سيل اأوباما املركز الأول، فيما 

لبيل  ا�ص”  ال�ص  “قتل  كتاب  جاء 
واحتل  ديوجارد،  ومارتن  اوريلى 
املرتبة  يف  وجاء  الثاين.  املركز 
لتاكر  احلمقى”  “�سفينة  الثالثة 
“متعلمة”  كتاب  واحتل  كارل�سون، 
لتارا املركز الرابع، وجاء كتاب ” 
جودوين  كرينز  دوري�ص  لـ  القيادة 

فى املركز اخلام�ص والأخري.
 وكالة اأنباء ال�شعر

تركيا  يف  املقيم  ال�سوري  اخلطاط  متكن 
القراآن  حياكة  من  حا�رشي،  ماهر  حممد 
خياطة،  اآلة  با�ستخدام  بالكامل  الكرمي 
وقال  العامل.  دول  من  العديد  يف  وعر�سه 
اأربعة  قبل  تركيا  اإىل  جاء  الذي  حا�رشي 
ال�سورية  حلب  حمافظة  من  قادما  اأعوام 
ن�سو�ص  حياكة  بداأ  اإنه  احلرب،  من  هربا 
وا�ستكمله   ،2000 عام  القما�ص  على  القراآن 
القراآن  اأن  حا�رشي  واأكد  عاما.   12 خالل 
 12 �سكل  على  بحياكته  قام  الذي  الكرمي 

جملدا، طوله 80 �سم، وعر�سه 60 �سم، ويزن 
اأن  ال�سوري  اخلطاط  وبنينّ  كيلوغرام.   200
واللوحات  الفنية  الأعمال  من  الكثري  لديه 
اإىل  ولفت  احلياكة.  بوا�سطة  اأعدها  التي 
واإجنازاته يف  لأعماله  اأول معر�ص  اأقام  اأنه 
اإيران، واأقام لحقا معار�ص يف �سوريا ولبنان 
حا�رشي  واأفاد  وقطر.  والإمارات  والكويت 
معار�ص يف  اأقام  تركيا،  اإىل  بعد جميئه  اأنه 
عنتاب  وغازي  اإ�سطنبول  مثل  وليات  عدة 
عمله  يوا�سل  التي  بور�سة  ويف  وطرابزون، 

فيها حاليا. وذكر اأنه بذل جهدا كبريا لإجناز 
القراآن الكرمي الذي راجعه عدد من العلماء 
واأعرب  حياكته.  ا�ستكمال  بعد  ال�سوريني 
حا�رشي عن رغبته اأن يبقى اإجنازه هذا يف 
الوليات،  جميع  يف  عر�سه  اأجل  من  تركيا 
واأردف:  �رشاءه.  طلبوا  العديد  اأن  بنينّ  فيما 
»اأريد عر�ص القراآن الكرمي يف متحف تركيا 
التي تهتم بالإجنازات الإ�سالمية، لأين متيقن 

من اأنه �سيحظى بعناية جيدة جدا«.
وكالت

ا�شتكمله خالل 12 عاما

�خلطاط �ل�سوري حممد ماهر حا�سري يتفنن 
بحياكة �لقر�آن على �لقما�ش

اأحمد بن ركا�ض العامري:

 �ختيار �ل�سارقة للكتاب �سمن �أو�ئل �لمار�ت 
يعد تكرميًا للثقافة �لعربية

م�سر: �ختتام �لحتفالت بالذكرى 96 لكت�ساف مقربة »توت عنخ �آمون«

اأحمد  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  رئي�ص  اأكد 
معر�ص  اختيار  اأن  العامري،  ركا�ص  بن 
اإجنازات  �سمن  للكتاب  الدويل  ال�سارقة 
املغفور  بها  يفخر  التي  الإمارات  اأوائل 
نهيان طيب  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له 
ملجمل  الدولة  من  تكرمياً  ياأتي  ثراه  اهلل 
يعد  ذلك  اأن  اأكد  كما  العربية.  الثقافة 
التي  والإجنازات  بالروؤية  حملياً  اعتزازاً 
الأعلى  املجل�ص  ع�سو  واأ�س�سها  كر�سها 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سارقة،  حاكم 
اأربعة  بن حممد القا�سمي، الذي اآمن منذ 
للنه�سة  �سبياًل  والكتاب  باملعرفة  عقود 
جممل  مع  للحوار  وا�سعة  ونافذة  والتقدم 
من�سة  املعر�ص  بات  حتى  العامل  ثقافات 

تطل منها الثقافة الإماراتية والعربية على 
ح�سارية  ر�سالة  خاللها  من  وتقدم  العامل 
الإن�سانية  امل�سرتكات  اأ�س�ص  على  قائمة 

وثوابت ال�سالم وقيم اخلري واملحبة.
اأوائل  اختيار  »يعك�ص  العامري  وقال 
الإمارات مل�رشوع »معر�ص ال�سارقة الدويل 
الكتاب  به  يحظى  الذي  التقدير  للكتاب« 
به  تلتزم  الذي  والإميان  الدولة  م�سرية  يف 
الدولة جتاه املعرفة فاملعر�ص كان �سوت 
املنجزات  من  قائمة  بني  والأدب  الثقافة 
التي  والعمرانية  وال�سناعينّة  القت�سادية 
يجعل  الذي  الأمر  الإمارات  دولة  قدمتها 
من تكرمي املعر�ص تكرمياً ملجمل الثقافة 
اعرتافاً  والعاملية  والإ�سالمية  العربية 

البلدان  نه�سة  حتقيق  يف  ودورها  باأثرها 
�سونّت  الذي  املجتمع  اأبناء  من  واعرتافاً 
من  به  نعتز  واعرتافاً  املعر�ص  لختيار 
قيادة الدولة« . واعترب اأن ما قاده املعر�ص 
ول  كان   37 الـ  اأعوامه  طوال  جهود  من 
بف�سلها  ت�سكلت  جوهرية  روؤية  نتاج  يزال 
عاملية  كعا�سمة  ال�سارقة  اإمارة  تطلعات 
والثقافة،  والعلم  للمعرفة  ومدينة  للكتاب 
واأبنائها  الدولة  احتفاء  اأن  اإىل  م�سرياً 
ي�سيف  باملعر�ص  واملقيمني  املواطنني 
اإىل عمل هيئة ال�سارقة للكتاب م�سوؤوليات 
الآمال والتطلعات  جديدة ليظل على قدر 

التي ت�سعى لها ال�سارقة والدولة.
وكالت

التاريخية،  الأق�رش  مدينة  يف  اختتمت 
 ، اأم�ص  اأول  العاملية،  ال�سياحة  وعا�سمة 
مقربة  لكت�ساف   96 الـ  بالذكرى  الحتفالت 
معر�ص  بافتتاح  اآمون«،  عنخ  »توت  امللك 
�سوي�رشية«.  بعيون  امللوك  »وادى  م�سور 
عد�سة  التقطتها  �سورة   23 املعر�ص  وي�سم 
ملقابر  بيك،  دانيال  ال�سوي�رشي  امل�سور 
منطقة وادى امللوك يف غرب مدينة الأق�رش، 
من �سمن األبوم ي�سم اأكرث من 6 اآلف �سورة، 

الأثرية  املناطق  كافة  داخل  التقطها 
والق�رش  القاهرة  من  امل�رشية،  والتاريخية 
اأ�سوان. ويعترب معر�ص »وادى امللوك  وحتى 
بعيون �سوي�رشية« الأول �سمن �سل�سلة معار�ص 
حتكى لروادها اأ�رشار و�سحر الآثار امل�رشية 
يف الأق�رش، وقنا، واأ�سوان، و�سوهاج، واملنيا، 
ال�سوي�رشي  واجليزة وغريها. وقال امل�سور  
متتالية،  مرات   6 م�رش  زار  اإنه  بيك،  دانيال 
قبل اأن يُقيم فيها ب�سكل دائم، وا�سرتى منزلً 

اللذين  ال�سهريين  ممنون  متثايل  من  بالقرب 
يف  الثالث،  امنحتب  امللك  معبد  يتقدمان 
ذلك  ويقيم فى  الأق�رش،  الغربي ملدينة  الرب 
التقاط  يوا�سل  اأنه  اإىل  واأ�سار  الآن.  املنزل 
ال�سور لأثار الفراعنة، لفتاً اإىل اأن ما التقطه 
ومعامل  الفراعنة،  ومقابر  ملعابد  �سور  من 
 6 جتاوز  واأ�سوان  والأق�رش  اجليزة  يف  اأثرية 

اآلف �سورة.
 وكالت

نوبة قلبية تودي بحياة �ل�ساعر �لعر�قي ريا�ش �لو�دي
تويف اأول اأم�ص ال�ساعر العراقي ريا�ص الوادي يف م�ست�سفى ال�سدر يف بغداد اإثر نوبة قلبية، ومل ترد تفا�سيل اأخرى عن 
وفاة ال�ساعر العراقي، بح�سب م�سادر حملية. وا�ستهر ريا�ص وادي بال�سعر الكوميدي، متنقال بني املحافظات العراقية 

املختلفة.
 وكالة اأنباء ال�شعر
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الفنان الت�سكيلي كرمي �سريغوا يعود
 اإىل الواجهة مبعر�ض 7 حومات 

�سيحت�سن ف�ساء الفن املعا�سر« ESPACO«  باجلزائر العا�سمة   يف 
الت�سكيلي  للفنان  معر�ض   2019 جانفي   8 غاية  اإىل   2018 دي�سمرب   8
اجلزائري  املبدع كرمي �سريغوا  حمل عنوان » 7 حومات«  فهو �ساحب 
موهبة مت�ساوية جلميع الأ�سكال الفنية التي يتبناها هذا املبدع الذي 

�سارك يف خمتلف مناطق العامل  اأبرزها  فرن�سا واإيطاليا والكويت 
واإ�سبانيا والربتغال ومقدونيا وكرواتيا واليونان واملغرب  .

حكيم مالك

املبدع   الت�شكيلي  الفنان  ولد 
مار�س   21 يف  �شريغوا   كرمي  
التابعة   ، بوغني  مبدينة    1960
لوالية تيزي وزو  ، بداأ الر�شم  يف 
�شن مبكرة جدا ، ليقرر تبني مهنة 
فنية  فلقد  تخرج عام 1985  من
 Visual Communication
من   ،  DESA على  ح�شل  ثم   ،
اجلميلة  للفنون  العليا  املدر�شة 
يف اجلزائر  يف جمال الر�شم يف 

عام 1989.  
فنان   �شريغوا  كرمي  يعد   كما 
حيال  بالف�شول  ي�شعر  ت�شكيلي  
يف  ي�شتثمر  حيث    ، �شيء  كل 
جميع امل�شارات الفنية املمكن ،  
فلقد كان م�شاعداً يف املدر�شة 
العليا للفنون اجلميلة يف اجلزائر 
ثم   1989 عام  منذ   ، العا�شمة 
االإقليمية  املدر�شة  يف  م�شاعدا 
بتيبازة منذ عام  للفنون اجلميلة 
2009 ، ولقد  �شارك هذا الفنان 
الكلي يف  الفن  الب�رصي  يف دور 
اجلماعية  االأعمال  من  العديد 
من  جلنة  مع  كان  و  التجريبية 
املعروفني  ال�شباب   الفنانني 
ديني�س  رعاية  حتت  ال�شاحة  يف 
لوحة  يف  مارتينيز،و�شارك 

 p>art عنوان  جماعية  حملت 
 ،Essebaghineو  ،  p>art
الفن  بينايل  على  ب�شماته  وترك 
على  ال�شابة  املواهب  ي�شجع 
العمل  ور�س  من  العديد  تنظيم 
من  ن�شيبهم  عن  تك�شف  التي 
نفذ  ولقد   ، االإبداعية  الرثوة 
العديد من االأعمال التي عر�شها 
يف  مكان  كل  يف   ، فردي  ب�شكل 

العامل احلر.

رمز الفن يف اأ�سكاله 
املتعددة

واملنتج  اجلامعي  اأكد  ولقد 
والناقد ال�شينمائي اأحمد بجاوي   
منت�شف  يف  كرمي  عرف  اأنه 
الثمانينيات عندما كانت اجلزائر 
االإبداعية يف  عبقريتها  ذروة  يف 
واملو�شيقى  وامل�رصح  االأدب 
وال�شينما والفنون الت�شكيلية . كنا 
جيلني معاً ، وكالهما قريبان من 
مارتينيز   ودني�س  �شالح   اأحمد 
مرحلة  يف  رفقائي  من  اثنني 
الذين  ال�شباب  التعمري  بعد  ما 
و�شعوا عالمة على التطور الفني 

للفنان الت�شكيلي كرمي.
وي�شيف بجاوي اأن  كرمي �شريغوا  
وا�شتحقاقه  جدراته  اأثبت  قد 

وقد ظهر ب�رصعة  كرائد يف هذا 
اجليل اجلديد من الفنانني الذين 
املدر�شة  �شفوف  من  تخرجوا 
والذين   اجلميلة  للفنون  العليا  
الر�شامني  جتربة  من  ا�شتفادوا 
كم�شلي  املوهوبني   املعلمني   ،
ويل�س  ومارتينيز حيث  �شهدت 
الفنانني  من  اجلديدة  املوجة 

الب�رصيني قائًدا هادًئا وملهًما.
بالقول  بجاوي   اأحمد  واأ�شار   
قدمه  الذي  الدعم  بف�شل  اأنه  
عام  يف  متكننا   ، ب�شايح  بوعالم 
االأوىل  الطبعة  اإطالق  من   1987
من »بينايل الدويل للفيلم واالآثار 
اللتقاء  مكاًنا  كان  »و  تيبازة  يف 
االآثار  وعلماء  االأفالم  �شانعي 
اأنواع  بني  للتقارب  مكانا  وكان   ،
وبعد  املبدعني  من  خمتلفة 
اأن  علينا  كان   ، ب�شايح  رحيل  
على  للح�شول  اأنف�شنا  يف  ننظر 
املبادرة  هذه  ملوا�شلة  املوارد 
التي بداأناها �شابقا  و اال�شتفادة 
املجتمع  و�شع  يف  فتح  من 
جمعية  اأن�شاأنا  ثم   ، املدين 
بينايل ولقد   تيبا�شا  اأ�شدقاء بني 
اجلمعية   هذه  والدة  ا�شتغرق 
االإيطالية  اجلمعية  مبرافقة  
NOVA خالل طبعات خمتلفة 
بالفنانني  اخلا�شة   »بينايل«  من 

البحر  منطقة  من  ال�شباب 
دفعنا   ولقد  املتو�شط   االأبي�س 
وجود كرمي �شريغوا ، اإىل تكري�س 
معظم اأن�شطتنا لت�شجيع الفنانني 
ال�شباب و  لكونها كان هو القائد 
وامل�رصف على هذه املبادرة اأين 
ال�شباب  املبدعني  بتجنيد  قام 
التي  التخ�ش�شات  لع�رصات 
اإىل الفيديو ،  انتقلت من الر�شم 
من خالل املو�شة اأو فن الطهي،  
مئات من امل�شممني مثل ديالم  
والكثري،  �شاويل     ، ، ديجالطي 
ولكن  بينايل،  بف�شل  هذا  وكان  
احلما�س  بف�شل  خ�شو�شا 
وال�شعور الذي كان يتمتع به هذا 
عرف  الذي  الت�شكيلي  الفنان 
و�شع  بني  نف�شه  ي�شارك  كيف 
اأعماله ، ورغبته يف التوا�شل عن 
يف  وتفانيه  الفن  تدري�س  طريق 

االآخرين.

الر�سائل اخلالدة للرقم 
�سريغوا كرمي  عند   7

و  الكاتب  قال  املقابل  ويف   
  ، ق�شومة  الفني جودت  الناقد 
اعتمد  قد  �شريغوا   كرمي  اأن 
ر�شوماته   يف  �شبعة  الرقم 
طياتها   يف  حتمل  لكونها 

اخلالدة   الر�شائل  من  العديد 
�شبع   ، ال�شبع  الدنيا  كعجائب 
�شماوات ،و�شبعة اأ�شوار  حيث 
يف  يوظف  االأخري  هذا  جند 
ال�شرياميك  الفنية  لوحاته 
الن�شيج  اأو  والقما�س  والورق 
على  اأنف�شنا  اخرتاع  الإعادة 
حومات   7« وبالتايل  العامل  
اأجزاء  »  هي عبارة عن �شبعة 
الفنان  هذا  لي�شبح  الفن  من 
الكلي بني الفن الريفي  ليحكي 
ق�شته اخلا�شة يف » 7 حومات« 
»كتل«  و�شبعة   ، اأرباع  و�شبعة   ،
اأ�شبح  فلقد  احلياة  قيد  على 

اأ�شليا  الفنان  خزانا فنيا  هذا 
عرب  املبدع  هذا  ينتقل  اأين   ،
الدنيوّي  املظهر  ت�شامي 
حٍدّ  اإىل  االأ�شا�شّي  واملبتكر 
بعيٍد لفّنه البارز  والهادف فلقد  
�شارك يف الر�شم يف ف�شاء الفن  
املعا�رص  Espaco ،  وحركات 
اال�شتجواب  هذا  مع   ، ال�شعر 
يف  الر�شم  عمل  حول  املطلق 
اأ�شفل احلومات  املنزل ، هنا  
عن  للتعبري  كله  وهذا  ال�شبعة  
زخم املوت يف اأرجوحة احلياة 
ج�رص  املا�شي   من  وجعل 

للمرور اإىل امل�شتقبل . 

من 28 اإىل 30 دي�سمرب املقبل

تخليد روح الراحل موالي �سليمان ال�سديق يف مهرجان اأهلليل بتيميمون )اأدرار(

القاهرة: احتفاء بالن�سخة العربية خلبايا اإبداع يو�سف اإدري�ض

من  الثانية ع�رص  الطبعة  �شتنظم 
املهرجان الثقايف الوطني اأهلليل 
اإىل   28 من  املمتدة  الفرتة  يف 
باملقاطعة  املقبل  دي�شمرب   30
كلم   220( تيميمون   االإدارية 
روح  �شتخلد  والتي  اأدرار(  �شمال 
موالي  الراحل  الرتاث  منا�شل 
ب  املعروف  ال�شديق  �شليمان 
»واأج«  علمت  كما  تيميي  موالي 

حمافظ  من  اخلمي�س  يوم 
املهرجان. و اأو�شح اأحمد جويل 
عرفانا  تاأتي  اخلطوة  هذه  »اأن 
من  بذلت  التي  باملجهودات 
هذه  رحل  الذي  الفقيد  طرف 
تراث  خدمة  �شبيل  يف  ال�شنة 
للباحثني   مرافقته   و  املنطقة 
واملهتمني طيلة حياته على غرار 
االأكادميي  الباحث  به مع  ما قام 

غريه  و  معمري  مولود   الراحل 
من الباحثني و االإعالميني«.

الطبعة  هذه  تعرف  اأن  ينتظر  و 
م�شاركة 24 فرقة تابعة جلمعيات 
تراث اأهلليل اإىل جانب 15 فرقة 
الفلكلورية  الطبوع  خمتلف  يف 
طيلة  املحيط  تن�شيط  اأجل  من 
الذي  الرتاثي  احلدث  هذا   اأيام 
اإقليم قورارة   �شتحت�شنه عا�شمة 

مثلما اأ�شاف ذات املتحدث.
هذه  هام�س  على  برجمت  كما 
فكرية  ندوة  الثقافية  الفعالية 
ف�شاء  خمرب   مع  بالتن�شيق 
ال�رصد  مدونة  يف  ال�شحراء 
اجلزائري بجامعة اأدرار و املكتب 
الوالئي جلمعية  بيت ال�شعر والتي 

�شيوؤطرها اأكادمييون و باحثون.
�شتقام  التي  الندوة  و�شتعالج 

العمومية  املكتبة  م�شتوى  على 
االإدارية  باملقاطعة  للمطالعة 
تيميمون جملة من املحاور تتعلق 
الرتاث  هذا  جوانب  مبختلف 
اإىل  اإ�شافة  االأ�شيل  االأمازيغي  
االإبداع  من  مناذج  ا�شتعرا�س 
به   حتفل  الذي  الزناتي  ال�شعري 
باملنطقة. و �شيكون زوار الواحة 
املهرجان  اأيام  طيلة  احلمراء 

الثقايف الوطني اأهلليل يف طبعته 
تذوق  مع  موعد  على   12 األ 
وحي  من  عريقة  تراثية  اأطباق 
تراث اأهلليل وذلك خالل �شهرات 
اإحياوؤها  �شيتم  التي  املهرجان 
على م�شتوى م�رصح الهواء الطلق 
ح�شب  املحلية   اجلماعة  بهذه  

املنظمني.
ق.ث 

للرتجمة،   القومي  املركز  ا�شت�شاف 
ب�شدور  لالحتفال  ندوة  اأم�س  اأول 
“يو�شف  كتاب  من  العربية  الن�شخة 
ترجمة  االإبداع”  اإدري�س…خفايا 
يف  يحيى،  اإميان  الدكتور  الروائي 

ح�شور ابنته ن�شمة يو�شف اإدري�س.
بالقاهرة  الرو�شي  ال�شفري  الندوة  �رص 
�رصيف  والدكتور  كريبت�شنكو،  �شريجي 
و�شعبان  دومة،  خريي  والدكتور  جاد، 
املركز  رئي�س  الندوة  واأدار  يو�شف، 

القومي للرتجمة، االأ�شتاذ الدكتور اأنور 
مغيث، كما ح�رص الندوة الدكتور جابر 
والدكتور حممد املخرجني،  ع�شفور، 
والكاتبة  الفتاح،  عبد  نبيل  والدكتور 
ال�شحفية ليلى الراعي، والقا�س �شعيد 
الكفراوي، وال�شاعرة والروائية مي�شون 
من  ونخبة  �شليمان،  وفتحي  �شقر، 

رموز الثقافة واالأدب يف م�رص.
عن  اإدري�س  يو�شف  ن�شمة  وحتدثت 
برو�شيا،  لوالدها  التاريخية  العالقة 

يعترب  كان  الكبري  االأديب  اإن  وقالت 
وكان  م�رص،  بعد  الثاين  بلده  رو�شيا 
اأنه  كما  اإليها،  والرتحال  ال�شفر  دائم 
واالأدب  الرو�شية  بالثقافة  مفتونا  كان 
الرو�شي  ال�شفري  وعرب  الرو�شي، 
الكتاب،  ب�شدور  �شعادته  بالقاهرة عن 
العالقات  يف  بارزة  حمطة  اأنه  موؤكدا 
ورو�شيا،  م�رص  بني  التاريخية  الثقافية 
اإدري�س  يو�شف  تاأثري  عن  حتدث  كما 
على ثقافته ال�شخ�شية وارتباطه مب�رص 

من خالل اأدبه.
اأهمية  على  ال�شوء  الكتاب  وي�شلط 
املبكرة  الق�ش�شية  االأعمال  وقيمة 
حتى  بحق  تعد  التي  اإدري�س  ليو�شف 
االأدب  يف  يقارن  ال  اإجنازا  االآن 
وكيف  اأي�شا،  العربي  واالأدب  امل�رصي 
اأمامنا  يك�شف  اأن  “اإدري�س”  ا�شتطاع 
ال�شخ�شية ال�شعبية من جميع اجلوانب، 
ويف جميع عالقاتها احلياتية املختلفة 

املتعددة.

الدكتور  ك�شف  الكتاب،  تفا�شيل  وعن 
على  يقوم  الكتاب  اأن  يحيى  اإميان 
امل�شت�رصقة  مع  م�شجلة  حوارات 
الرو�شية فالرييا كريبت�شنكو، ا�شتغرقت 
حياته  عن  الإدري�س  �شاعات  ثمان 
وم�شادرها  الق�ش�شية  وال�شخ�شيات 
ر�شالة  عن  عبارة  والكتاب  االأولية، 
بعدها  تطويرها  ومت  عنه،  دكتوراه 
ملدة 10 �شنوات، وهو يتناول اإبداعات 
اإدري�س الق�ش�شية والروائية وامل�رصحية 

ويعد  اال�شرتاكية،  الواقعية  من منظور 
م�شدرا مهما لفهم اإبداعات اإدري�س.

اأ�شدر  يحيى  اإميان  الدكتور  وكان 
املك�شيكية”  “الزوجة  رواية  موؤخرا 
اإدري�س  زواج  ق�شة  حول  تدور  التي 
رحلة  خاللها  خا�س  مك�شيكية  بفنانة 
القاهرة  بحث يف مذكراته امتدت من 
عن  كتب  وما  واملك�شيك،  فيينا  اإىل 

االأديب الكبري بالعربية والرو�شية.
 وكالة اأنباء ال�سعر 



�صحةال�سبت  01  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل23 ربيع الأول 1440هـ 18

اأوهام عن فريو�ص نق�ص املناعة ال�صيدا
دح�ض خرباء واأخ�صائيو املركز 
الطبي للوقاية من مر�ض نق�ض 
مدينة  يف  ومعاجلته  املناعة 
الأوهام  الرو�صية  كرا�صنودار 
الأكرث �صيوعا عن مر�ض نق�ض 
العتقادات  اأهم  ومن  املناعة 
الذي  الفريو�ض  حول  اخلاطئة 
مبر�ض  الإ�صابة  اإىل  يوؤدي 

الإيدز:
ميكن معرفة ال�صخ�ض امل�صاب 

من �صكله.
بهذا  امل�صابون  الأ�صخا�ض 
ب�صيء  يختلفون  ل  املر�ض 
لأن  العاديني،  الأ�صخا�ض  عن 
اأعرا�ض املر�ض ل تظهر خالل 
ذلك،  على  عالوة  طويلة.  فرتة 
ول  خا�صة،  اأعرا�ض  له  لي�ض 
حتليل  بعد  اإل  اكت�صافه  ميكن 
نتيجة  العدوى  تنتقل  الدم. 
اأواين  اأو  من�صفة  ا�صتخدام 
ينتقل  ل  املر�ض  هذا  الطعام. 
وال�صعال  التنف�ض  هواء  عرب 
لأن  وامل�صافحة،  والعط�ض 
خارج  ب�رسعة  ميوت  الفريو�ض 
عرب  املر�ض  ينتقل  اجل�صم. 

اللعاب والدموع والعرق.
اأن  ميكن  الفريو�ض  اأن  �صحيح 
يكون موجودا يف هذه ال�صوائل، 
اأن كميته فيها �صئيلة جدا  بيد 

وغري خطرة. فمثال، لكي ي�صبح 
لرتات  ثالثة  اإىل  يحتاج  خطرا 
من  حمام  وحو�ض  اللعاب،  من 

العرق وم�صبح من الدموع.
احلامل  من  املر�ض  ينتقل 
هذا  اجلنني.  اإىل  امل�صابة 
بف�صل  ولكن  بالفعل.  ممكن 

الطب  يف  احلا�صل  التطور 
ب�صورة  احلامل  املراأة  وعالج 
احتمال  يخف�ض  �صحيحة، 
اإىل  اجلنني  اإىل  املر�ض  انتقال 
الذكري  الواقي  2-3%. يخف�ض 
باملر�ض  الإ�صابة  احتمال 
ا�صتخدامه  عند   %95 بن�صبة 

هناك  ولكن،  �صحيح.  ب�صكل 
�صجلت  جدا  نادرة  حالت 
الرغم  على  املر�ض  لنتقال 
الذكري.  الواقي  ا�صتخدام  من 
اأف�صل  الواقي  يبقى  ذلك  ومع 
و�صيلة للوقاية من مر�ض نق�ض 

املناعة.

الأرق

هل يهدد الهاتف الذكي ب�صرك؟

هو داء ي�صيب الإن�صان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�صتمراره 
تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�صدية،  النف�صية  ال�صحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�صباب  ت�صببهتختلف 
لآخر،  �صخ�ض  من  وعالجاته 
�صعوبة  الأ�صباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�صتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�صتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�صباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�صتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�صابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�صمية  الإ�صطرابات  منها 
الأ�صباب  ،واأكرث  النف�صية  اأو 
لالأرق  امل�صببة  ال�صائعة 

املزمن هي الكاآبة

ميثل اعتماد الأجيال احلالية على 
على  خطرا  الإلكرتونية  الأجهزة 
على  وحتديدا  العامة،  �صحتهم 
يتاأثر  قد  الذي  الب�رسي  اجلهاز 
يوميا  طويلة  اأوقات  بق�صاء  �صلبا 

اأمام هذه الأجهزة.
اإ�صابة موؤقتة  وقد �صجلت حالت 
عن  نتجت  بريطانيا،  يف  بالعمى 
الإلكرتونية  الأجهزة  ا�صتخدام 
ا�صرتاحة،  دون  طويلة  ل�صاعات 
حيث ات�صح اأن ا�صتخدام الأجهزة 
ال�صتلقاء  و�صع  يف  الإلكرتونية 
اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  طويلة  ملدة 
ما  الب�رس،  يف  معقدة  م�صكالت 
دفع العلماء الربيطانيني اإىل اإجراء 
حول  لة  ومف�صّ متعمقة  درا�صة 
به  اأ�صيبت  الذي  املوؤقت،  العمى 
فتاة )22 �صنة(، نتيجة ا�صتخدامها 
للهاتف الذكي لفرتة طويلة، و�صكت 
من اأنها مل تعد ترى بعينها اليمنى 
اليوم،  من  املظلمة  الفرتة  خالل 

وهي حالة عانت منها ملدة �صنة.
ت�صخي�ض  من  الطبيب  يتمكن  ومل 
الأوعية  جميع  اأن  حيث  احلالة، 

بحالة  كانت  العني  داخل  الدموية 
الختبارات  تك�صف  ومل  �صليمة، 
يف  م�صكلة  اأي  عن  اأجراها  التي 
الفحو�ض  نتائج  اأن  كما  العني، 
كانت  الفتاة  اأجرتها  التي  ال�صاملة 

طبيعية.
ويف حالة اأخرى ت�صري اإىل الأ�رسار 
اجل�صيمة التي قد تنتج عن الأجهزة 
 40( اأخرى  امراأة  عانت  الذكية، 
باإحدى  الروؤية  فقدان  من  عاما( 
 6 ملدة  ال�صتيقاظ،  عند  العينني 
من  دقيقة   15 م�صي  وبعد  اأ�صهر، 
الب�رس  حا�صة  كانت  ال�صتيقاظ، 
الأطباء  اإىل طبيعتها، وعجز  تعود 
هذه  ت�صخي�ض  عن  اأي�صا  هنا 

احلالة.
حتديد  الأطباء  حاول  وبينما 
لهاتني احلالتني،  العوامل امل�صببة 
كان  املوؤقت  العمى  اأن  اكت�صفوا 
كل  تق�صي  اأن  بعد  دائما  يظهر 
اإىل  النظر  يف  طويال  وقتا  منهما 
هاتفها الذكي يف و�صع ال�صتلقاء، 
عمليا  العينني  اإحدى  تكون  حيث 
اإىل  دفعهم  ما  باملخدة،  مغطاة 

بني  رابطا  هناك  اأن  ا�صتنتاج 
ال�صتلقاء  وعادة  الب�رس  فقدان 
حيث  بالو�صادة،  العني  وتغطية 
باملخدة  املغطاة  العني  تتكيف 
مع الظالم، يف الوقت الذي تتكيف 
ال�صاطع  الإ�صعاع  مع  الأخرى  فيه 
من �صا�صة الهاتف الذكي، وعندما 
العني  تفقد هذه  ال�صا�صة،  تنطفئ 
العني  تتكيف  حتى  موؤقتا،  الروؤية 

الثانية مع ال�صوء.
على  التجربة  هذه  وباإجراء 
ب�صعف  الأطباء  �صعر  اأنف�صهم، 

من  وجيزة  فرتة  بعد  الب�رس 
ا�صتخدامهم للهاتف الذكي بنف�ض 
اأن  على  الأطباء  يوؤكد  الطريقة. 
الأعرا�ض املر�صية مر�ّصحة  هذه 
لالنت�صار وفقا لالحتياج املتنامي 
الأجهزة،  هذه  على  والعتماد 
الذي  ال�صا�صات  �صطوع  وكذلك 
يزداد مع تطور التكنولوجيا، لذلك 
�صطوع  بخف�ض  الأطباء  ين�صح 
لتخفيف  الذكية  الهواتف  �صا�صات 
اأثناء  العني  �صبكية  على  �رسرها 

الليل.

«البومنلومو�ص«  يخف�ص الوزن 
ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�صاعد على 
خ�صارة الوزن والتخل�ض من الدهون املرتاكمة يف اجل�صم؟

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

ال�صحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�صهر فوائده هي 
خف�ض الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�صب ما اأثبتته الدرا�صة 

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

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

يعمل على انقا�ض الوزن والق�صاء على ال�صمنة.
 حيث مت تق�صيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�صعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�صمة وع�صري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�صعت اأي�صا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�صبة عالية من الدهون امل�صبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�صة ملدة 100 يوم.

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

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

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�صرتول على الدم، وت�صاعد على تنظيم 
م�صتويات ال�صكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

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

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.  كما اأجريت درا�صة علمية حديثة اأخرى، ولكن 

هذه املرة يف جامعة �صيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من 
العلماء والأطباء الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة 
مر�ض ال�رسطان بجميع اأنواعه، �صواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان 

الثدي اأو �رسطان الرئة.
ومت اكت�صاف ذلك عندما كان هناك �صيدة تعاين من مر�ض �رسطان 

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

لأكرث من خم�ض �صنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�صنوات اكت�صف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�صة تقل�صت 

ب�صكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�صفاء متاًما من هذا 
املر�ض. 

وعندما �صاألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�صيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�صري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�صيكاغو اأن اجلريب فروت ي�صاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�صم الن�صان ب�صكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رسطان تثبت العك�ض، 
لأنه ي�صاعد على تاأثري العقار داخل اجل�صم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�صحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�صكلة بحة ال�صوت 
التي ت�صاب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رساخ وال�صوت العايل، 
اأو حتى الإ�صابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�صديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�صادة لاللتهاب الذي 
ي�صيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ض من م�صكلة 

بحة ال�صوت ب�صكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�صع ملعقة كبرية من م�صحوق الكركم، مع كوب 

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

مرتان يومًيا.
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ثمار قوة �ليقني باهلل 

للقلب وقّوة وطم�أنينة  فيه حي�ٌة 
وقّوته؛  الإمي�ن  زي�دُة  له. 
والإمي�ن  اليقني  بني  ف�لعالقة 
واحد  كّل  تك�ملّية،  عالقة  ب�هلل 
الآخر؛  وجود  اإىل  ُيوؤّدي  منهم� 
فال اإمي�َن من غري يقنٍي ب�هلل، ول 
اإمي�ٍن  غرِي  من  ب�هلل  قوٌيّ  يقني 
ُترجم�ن  ال�س�لح  والعمل  به، 
يف  للم�سلم  اإع�نٌة  كّله.  ذلك 
للنج�ة  و�سبٌب  الدني�،  �سوؤون 
يف  للم�سلم  اإع�نٌة  القي�مة.  يوم 
عند  له  وتثبيٌت  وظلمته،  القرب 
ُمنكر ونكري له. خرُي عوٍن  �سوؤال 
و�سبب  الدني�،  احلي�ة  يف  للم�سلم 
فيه،  واملب�ركة  الرزق  �سعة  يف 
ووق�ية  ال�سدر،  ان�سراح  يف  �سبٌب 
وعالج للنف�ض من بع�ض الأمرا�ض 
والتوّتر،  ك�خلوف،  والعلل: 

واحل�سد،  والرتّدد،  والقلق، 
والطمع، واجلنب، وغري ذلك �سبٌب 
لثب�ت امل�سلم على احلّق و�سدوِعه 
وت�سحيته  عليه،  واإقدامِه  به، 
الأُلفة  لنت�س�ِر  �سبب  اأجله.  من 
ل  املجتمع.  اأفراد  بني  واملحّبة 
يوجد �سيء ُيعني امل�سلم يف احلي�ة 
والثقة  واليقنِي  الإمي�ن  كقّوة 
لل�سع�دة  عنوان  فهي  ب�هلل، 
اأن  ويجب  الدارين،  يف  احلقيقّية 
الإمي�ن  قّوة  على  الرتبية  تكوَن 
واليقني ب�هلل من الأ�سرة ابتداًء، 
املختلفة  مراحِله�  يف  املدر�سة  ثّم 
فكّل  الإعالم؛  وو�س�ئل  وامل�سجد 
ة،  ال�سوَيّ للتن�سئة  حمّط�ٌت  هذه 
دوَره�  وت�أخَذ  تتك�مَل  اأن  يجب 
والبن�ء  الرتبية  يف  احلقيقّي 

والتكوين.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

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

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

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

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

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

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً، ومع اإ�رشاف الاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

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

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

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

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

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

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

�لتدرج يف �لرتبية 
حّتى تاأتي الرتبية الإ�سالمية ثمارها فاإّنها 
بدون  ف�سيئاً،  �سيئاً  التوجيه  يف  تتدرج 
يف  مفاجئ  حتول  عملية  هناك  يكون  اأن 
الب�رشية  النف�س  طبيعة  اأّن  ذلك  ال�سلوك، 
اأّنها  كما  والتقريب،  التقدمي  اإىل  حتتاج 
التغيري،  على  واحلث  التجريب  اإىل  حتتاج 
للرتبية  اخلا�سية  هذه  على  الأمثلة  ومن 
اخلمر،  حترمي  م�ساألة  القراآنية  الإ�سالمية 

فقد كان العرب قبل بعثة النبي عليه ال�سالة 
وال�سالم ي�رشبون اخلمر ويحبونها، وبعد اأن 
بعث النبي الكرمي كان ل بد من حترمي هذه 
الآفة التي لها مفا�سد كثرية، ولكن ال�رشيعة 
تعلق  اخلمر  عند حترمي  راعت  الإ�سالمية 
مرة  اخلمر  حترمي  يكن  فلم  بها،  النفو�س 
واحدة، واإّنا كان على ثالثة مراحل تتدرج 
الآيات  فبداأت  حترميها،  يف  النا�س  مع 

الكرمية باحلديث عن منافع اخلمر واإثمها، 
نهت  ثّم  نفعها،  من  اأكرب  اآثامها  اأّن  مبينة 
يقربوا  اأن  امل�سلمني  الإ�سالمية  ال�رشيعة 
التحرمي  جاء  ثّم  �سكارى،  وهم  ال�سالة 
تعاىل:  قوله  يف  للخمر  واحلا�سم  النهائي 
َوامْلَيْ�رِشُ  ْمُر  اخْلَ َا  اإَِنّ اآََمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  )يَا 
َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌس  ْزَلُم  َواْلأَ اُب  َواْلأَنْ�سَ

يَْطاِن َفاْجتَِنبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن(. ال�َسّ

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، الإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

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

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

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

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف الأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

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

   
اأ�شدل النجم العاملي �شيلف�شرت �شتالون اأول اأم�ش ال�شتار 
على اآخر ف�شل يف حكاية البطل »روكي«، الذي ا�شتهر 

بتج�شيد �شخ�شيته يف االأجزاء ال�شبعة من �شل�شلة االأفالم 
»روكي«، حتى اأ�شبح اأيقونة االأك�شن االأمريكية ورمزاً للبطل 
الذي ال يقهر، وذلك يف مقطع فيديو ن�رشه عرب ح�شابه على 
اإن�شتغرام. اأعلن �شيلف�شرت �شتالون توديعه ل�شخ�شية روكي 
ب�شكل نهائي وذلك من خالل مقطع فيديو مت ت�شويره يف 
اليوم االأخري من كوالي�ش ت�شوير فيلمه »كريد 2«، والذي 

قام بتاأليفه، الفتاً اإىل اأنه �شيمثل ختام �شل�شلة اأفالم روكي، 
م�شرياً اإىل امتنانه ال�شديد »للنجاح العظيم الذي حققته 

�شخ�شية البطل روكي، حتى اأ�شبح رمزاً يف الثقافة ال�شعبية، 
على مدار االأربعني عاماً املا�شية«.

وتابع �شتالون مو�شحاً »كان يل ال�رشف يف جت�شيد هذه 
ال�شخ�شية ومعاي�شة تفا�شيلها معكم، ولكن لالأ�شف كل 

�شيئ البد له من نهاية، فحتى عام 2006 اعتقدت اأن حكاية 
روكي قد انتهت وكنت �شعيداً بذلك، حتى جاء النجم مايكل 
جوردن، ليحمل الراية من بعدي، وميثل جياًل جديداً بروؤى 

وحكايات خمتلفة«.
يذكر اأن املمثل مايكل بي جوردن �شارك �شيلف�شرت �شتالون 
بطولة فيلمه االأخري كريد2«، حيث ظهر بدور اأدوني�ش ابن 

»اأبولو كريد«، والذي يدخل يف �رشاع و�شدام ال مفر منه مع 
مناف�شه ابن امل�شارع الرو�شي اإيفان دراجو، الذي قتل داخل 

احللبة يف اجلزء الرابع من فيلم روكي.

»A Twelve- Year Night« عن فيلمه

تتويج املخرج األفارو بريخرن بجائزة الهرم الذهبي يف الدورة 40ملهرجان القاهرة ال�شينمائي الدويل

»العدل غروب« تفاو�س عادل اإمام على العودة اإىل ال�شينما

فاز املخرج األفارو بريخرن بجائزة الهرم الذهبي لأح�سن خمرج عن فيلمه »A Twelve- Year Night«، الذي �سارك يف امل�سابقة الر�سمية ملهرجان 
القاهرة ال�سينمائي الدويل يف دورته الأربعني، كما نال الفيلم نف�سه جائزة الحتاد الدويل للنقاد )فيربي�سي(، فيما تقا�سم جائزة الهرم الف�سي 

»جائزة جلنة التحكيم اخلا�سة« لأح�سن خمرج كل من بوتيفوجن اأرونفينج عن فيلمه »مانتا راي« و�سريجي لوزنت�سا« عن فيلمه »دونبا�س«.

ح�شد  ذاتها،  امل�شابقة  ويف 
الفنان امل�رشي �رشيف د�شوقي 
دوره  عن  ممثل  اأح�شن  جائزة 
فيما  خارجي«،  »ليل  فيلم  يف 
ممثلة  اأح�شن  جائزة  ذهبت 
�شامو�شي  �شوفيا  الفنانة  اإىل 
املجري  الفيلم  دورها يف  عن 

»ذات يوم«.
املعرب«  »طيور  فيلم  ونال 
جاليدو  كري�شتينا  للمخرجني 
جنيب  جائزة  جويرا  وت�شريو 
�شيناريو،  الأح�شن  حمفوظ 
الفيتنامي  الفيلم  ح�شد  فيما 
اآ�ش  للمخرج  الثالثة«  »الزوجة 
اإ�شهام  اأح�شن  جائزة  مايفري 

فني.
الغد  �شينما  م�شابقة  ويف 
الفيلم  فاز  الق�شرية،  لالأفالم 
االأ�شماك«  »ذاكرة  الكولومبي 
»�شوكوالتة  امل�رشي  والفيلم 
فيما  خا�ش،  بتنويه  داكنة« 
التحكيم  جلنة  جائزة  ذهبت 

»هي«،  فيلم  اإىل  اخلا�شة 
ُومنحت جائزة يو�شف �شاهني 
فيلم  اإىل  ق�شري  فيلم  الأح�شن 
م�شتوى  وعلي  »اإخوان«. 
الدويل،  النقاد  اأ�شبوع  م�شابقة 
»طر�ش،  اللبناين  الفيلم  فاز 
املرئي«  اإيل  ال�شعود  رحلة 
حلواين«  غ�شان  للمخرج 
الأح�شن  فرج  فتحي  بجائزة 
اإ�شهام فني، فيما ذهبت جائزة 
�شادي عبدال�شالم الأح�شن فيلم 
اإيل فيلم »اآجا« للمخرج ميلكو 
اآفاق  م�شابقة  ويف  الزاروف«. 
بجائزة  فاز  العربية،  ال�شينما 
جلنة  )جائزة  اأبو�شيف  �شالح 
الفيلم  اخلا�شة«،  التحكيم 
امل�رشي ورد م�شموم للمخرج 
فيما  �شالح،  فوزي  اأحمد 
ذهبت جائزة �شعد الدين وهبة 
الفيلم  اإيل  الأح�شن فيلم عربي 
للمخرج  »فتوي«  التون�شية 
فيما  حممود،  بن  حممود 

فيلم  اأح�شن  جائزة  ُمنحت 
عربي اإيل فيلم »ورد م�شموم«.

حفل  اإىل  الفن  جنوم  وتوافد 
القاهرة  مهرجان  ختام 
حالياً  امُلقام  ال�شينمائي 
امل�رشية  االأوبرا  دار  داخل 
الفن  كوكبة من جنوم  بح�شور 
داليا  منهم  والعربي،  امل�رشي 
وخالد  يو�شف  ورانيا  البحريي 
و�شبا  جودة  واأروي  �شليم 
مبارك و�شريين ر�شا وحممود 
و�شما  طرب  ومادلني  حميدة 
ولقد  وغريهم.    امل�رشي 
فعاليات  اختتام  حفل  عرف 
مهرجان  من  االأربعني  الدورة 
الدويل،   ال�شينمائي  القاهرة 
، داخل  اأم�ش   اأول  اأقيم  الذي 
ح�شور  امل�رشية،  االأوبرا  دار 
امل�رشية  الثقافة  وزيرة 
ورئي�ش  الدامي  عبد  اإينا�ش 
حفظي  حممد  املهرجان 
يو�شف  املهرجان  ومدير 

�رشيف رزق اهلل واأع�شاء جلان 
حتكيم م�شابقات الدورة وعدد 

من جنوم الو�شط الفني.
اإقامة  الدورة  هذه  و�شهدت 
فعالياتها،  �شمن  م�شابقات   4
الدولية«  »امل�شابقة  وهي 
ال�شينما  اآفاق  و«م�شابقة 
اأ�شبوع  و«م�شابقة  العربية« 
و«م�شابقة  الدويل«  النقاد 
لالأفالم  الدويل  الغد  اأ�شبوع 
 47 �شارك  حيث  الق�شرية«، 
امل�شابقات  هذه  يف  فيلماً 
فقط«.  »للكبار  �شعار  حتت 
اإدارة املهرجان جائزة  واألغت 
عنها  اأعلن  التي  اجلمهور 
�شابقاً، وذلك وفقاً لبيان �شدر 
م�شكالت  ب�شبب  اأم�ش  اأول 
تقنية اأدت اإىل �شعف الت�شويت، 
قيمتها  تذهب  اأن  تقرر  حيث 
املالية وقدرها 20 األف دوالر 
بالهرم  الفائز  للفيلم  اأمريكي 
الدولية.  الذهبي يف امل�شابقة 

وقال رئي�ش املهرجان، حممد 
الحظت  االإدارة  اإن  حفظي، 
االإقبال املنخف�ش على عملية 
جتاه  االإلكرتوين  الت�شويت 
تبني  حيث  امل�شابقة،  جوائز 
ت�شببت  تقنية  �شعوبات  وجود 
اإثره  وعلى  االأزمة،  هذه  يف 

مع  املهرجان  اإدارة  ت�شاورت 
ليتم  للجائزة  املانحة  اجلهة 
اإىل  توجيهها  على  اال�شتقرار 
الذهبي  بالهرم  الفائز  الفيلم 
بناء علي اختيار جلنة التحكيم 
املخرج  برئا�شة  الدولية 

الدمناركي بيل اأوجو�شت.

النجمة اجلزائرية �شعاد ما�شي تتاألق يف القاهرة

يتفاو�ش املنتج جمال العدل مع عادل 
اإمام على بطولة فيلم من اإنتاجه، يف 
لالإنتاج  للعودة  �رشكته  �شيا�شة  اإطار 

ال�شينمائي يف الفرتة املقبلة.
وعلم اأن العدل و�شقيقه ال�شيناري�شت 
�شيناريو  عن  يبحثان  العدل  مدحت 
�شينمائي منا�شب الإمام، الذي  يفكر 
يف  امل�شاركة  عن  االمتناع  يف  جدياً 
العرتا�شه   ،2019 رم�شان  دراما 
جنوم  اأجور  تخفي�ش  �شيا�شة  على 
الراحة  يف  ورغبته  امل�شل�شالت، 

التليفزيونية.  الدراما  يف  العمل  من 
»العدل  اجتاه   ، م�شادر  وك�شفت 
�شينمائية،  اأفالم   5 الإنتاج  غروب« 
حممد  تعاقد  الذي  الفيلم  منها 
اآخر  اأن  يُذكر  بطولته.  على  رم�شان 
اأفالم عادل اإمام كان فيلم »زهامير«، 
و�شاركه   ،2010 يف  ُعر�ش  الذي 
كرمي،  ونيللي  �شالح،  �شعيد  البطولة 
الوهاب، ورانيا يو�شف،  وفتحي عبد 
�شالح  نادر  تاأليف  من  رزق،  واأحمد 

الدين واإخراج عمرو عرفة

اأحيت اجلزائرية �شعاد ما�شي، حفاًل غنائياً 
علي م�رشح »املاركي« يف القاهرة اجلديدة، 

م�شاء اأول اأم�ش ابح�شور عدد كبري من 
جمهورها.

وافتتحت ما�شي احلفل باأغنية »يا قلبي«، ثم 
عدداً من اأبرز اأغنياتها، منها »م�شك الليل 
ودار جدي وطليت علي البري«، وغريها من 

االأغنيات التي قدمتها بتوزيع جديد.
وفاجاأت اجلزائرية حمبيها بغناء ق�شيدة 

»�شاعر االأر�ش« للفل�شطيني حممود دروي�ش، 
واأدت اأغنيتها اجلديدة »�شالم« باللهجة 

العامية، من كلمات نادر عبداهلل، وق�شيدة 
»اإقراأ �شالمي على من ال اأ�شميه« لبهاء الدين 

زهري، قبل اأن تختتم حفلها باأغنية »زوروين كل 
�شنة مرة«.
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ر�سميًا ن  تد�سّ �سبورت  اإ�سدار   2019 ا�سكاليد  كاديالك 
اليوم  كاديالك  قامت 
الريا�ضي  الإ�ضدار  بتد�ضني 
وذلك   ،2019 ا�ضكاليد  من 
خالل معر�س لو�س اأجنلو�س 

لل�ضيارات 2018.
الريا�ضي  الإ�ضدار  �ضيتوفر 
كاديالك  من  اجلديد 
فئات  بثالثة   2019 ا�ضكاليد 
 Premiumو Luxury هي
 ،Platinumو  Luxury
خارجية  مع  �ضتاأتي  حيث 
مطلية باللون الأ�ضود الالمع 
على كل من ال�ضبك الأمامي، 
اخلطوط  النوافذ،  اإطارات 
مع  بعد،  والكثري  اجلانبية 
وجود عجالت 22 اإن�س بلون 
ح�رصي يحمل ا�ضم منت�ضف 

الليل الف�ضي.
تاأتي حزمة الإ�ضدار الريا�ضي 
حتديثات  مع  ا�ضكاليد  من 

الـ لتظل  فقط،  ت�ضميمية 
حمتفظة  الفاخرة   SUV
كما  امليكانيكية  باأجزائها 
البقاء  يعني  ما  وهو  هي، 
�ضعة   V8 حمرك  على 
ح�ضان   420 بقوة  لرت   6.2
اإىل   0 من  ت�ضارع  وقدرة 
من  اأقل  كم/�س خالل   100
نظامي  وجود  مع  ثوان،   6
الرباعي  اأو  الثنائي  الدفع 
تت�ضمن  اختياري.  ب�ضكل 
اأي�ضاً  الإ�ضافية  التجهيزات 
كل من �ضا�ضة عدادات رقمية 
اأحدث  اإن�س،   12.3 قيا�س 
املعلوماتي  الرتفيه  اأنظمة 
من كاديالك مع دعم جلميع 
نظام  الت�ضال،  اأنظمة 

للتحكم  مغناطي�ضي  تعليق 
الركوب،  وراحة  �ضال�ضة  يف 
�ضوتي  نظام  اإىل  اإ�ضافة 

 Bose Centerpoint
هذا  �ضماعة.   16 الفاخر 
الريا�ضي  الإ�ضدار  وياأتي 
للحفاظ   2019 ا�ضكاليد  من 

فئة  مببيعات  ريادتها  على 
الفاخرة   SUVالـ �ضيارات 
جديد  مظهر  عرب  الكبرية 
اأن  على  وهجومي،  مظلم 

الوليات  يف  الأ�ضعار  تبداأ 
املتحدة عند $84،790 
ويكون  ريال(،   317،965(
منف�ضلة  احلزمة  �ضعر 

 10،125(  $2،700
ريال(، و�ضوف تبداأ كاديالك 
يف ا�ضتقبال احلجوزات عليها 

مطلع عام 2019.

ني�سان و�سريكتها رينو توقفان تطوير حمركات الديزل لإلغاءها
مع توا�ضل امل�ضتهلكني النتقال اإىل 

�ضيارات البرتول والكهرباء و�ضغوطات 
احلكومات حول العامل حلظر الديزل 

بالكامل، بداأت �ضانعات ال�ضيارات 
التخلي عنها واآخر املن�ضمني اإىل 

احلملة هي ني�ضان، حيث اأعلنت 
ر�ضميا توقفها عن بيع �ضيارات الديزل 

يف اليابان واأنها �ضتوقفها خالل 
عامني يف اأوروبا مع اإيقافها تطوير 

واإنتاج حمركات الديزل والرتكيز على 
ال�ضيارات الكهربائية.

فيات كراي�ضلر وتويوتا وغريهما 

اأعلنوا خططا مماثلة، لكن ني�ضان 
ا�ضرتاتيجيتها خمتلفة قليال حيث 

تنوي تقدمي مركبات جتارية 
مبحركات ديزل ت�ضرتيها من �رصكات 
�ضيارات اأخرى ولي�س �رصيكتها رينو 

التي �ضتوقف هي الأخرى تطوير 
حمركات الديزل.

هذا وبالرغم من اأن خطوة حتالف 
رينو-ني�ضان على الطريق ال�ضحيح، اإل 
اأن �رصكاءهما قد يتاأثران بذلك حيث 
مر�ضيد�س كمثال ت�ضتخدم حمركهما 

1.5 لرت dCi يف بع�س موديالتها.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ضتعر�ضت �رصكة IAT Design ال�ضينية �ضيارة "Karlmann King" التي �ضنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�ضب موقع "CarAndBike" املتخ�ض�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�ضيارة هو هيكلها اخلارجي امل�ضمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�ضنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�ضلب.

وي�ضمن القوة والأداء املمتاز لل�ضيارة حمرك قوي من 10 اأ�ضطوانات، �ضعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�ضان، قادرة علي بلوغ �رصعة ق�ضوي ت�ضل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�ضيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�ضا�ضة بالزما كبرية مل�ضاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �ضوت، بالإ�ضافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رصوبات ال�ضاخنة، وماكينة ل�ضنع 
القهوة، واأماكن خم�ض�ضة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�ضيارة على خزينة قوية مزودة بو�ضائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ضاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�ضناعة 12 ن�ضخة من 

هذه ال�ضيارة فقط حول العامل ب�ضعر ي�ضل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رصي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�ضفت �رصكة ت�ضنيع ال�ضيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �ضياراتها  اأول  �ضتكون  والتي  مازدا6  �ضيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ضتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�ضيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�ضخة  اأول  �ضتكون 
يف �ضيف العام احلايل 2018، كما �ضيكون اأ�ضحاب 

ال�ضيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�ضكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�ضيف و�رصحت  التحديث يف  اإ�ضدار 
�ضمن  �ضتكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ضتي 
اإ�ضافات نظام الت�ضغيل الذكي املوجود يف �ضيارات 
ال�رصكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رص  كندا  يف  اليابانية  ال�رصكة 

با�ضم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�ضيارة  املن�ضتني 
ال�رصكة يف املعر�س الدويل لل�ضيارات مل يتحدث 
ا�ضتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ضتخدمني كانت �رصكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�ضافة من�ضتي قوقل واآبل يف العام املا�ضي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على ال�ضري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�ضيارة يف الأرا�ضي الوعرة، وات�ضح اأنها ل�ضيارة "نيفا"، ف�ضال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�ضالم الرو�ضية البيالرو�ضية عن مناذج ع�ضكرية مطورة ك�ضفت �رصكة "اأوتوفاز" الرو�ضية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �ضولنيت�ضنوغور�ضك يف �ضواحي ع�ضكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�ضة واأكد ليبيد اأن �رصكة "اأوتوفاز" �ضلمت 4 �ضيارات امل�ضافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ضتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�ضا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�ضاة، وميكن اأن ين�ضب فيها قاذف قنابل اأو ر�ضا�س اإن "نيفا" الع�ضكرية املطورة خم�ض�ضة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�ضة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�ضاعة يف الأرا�ضي الوعرة حيث ال�رصيع وال�ضتطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رصعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �ضيارة للتدخل مو�ضكو.
ت�ضتهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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ر�سائل م�سربة لفي�سبوك تك�سف عن خطة »�سريرة« لبيع بيانات امل�ستخدمني

ببيع  اتهامات  في�سبوك  �رشكة  تواجه 
�رشكات،  لعدة  امل�ستخدمني  بيانات 
زوكربريغ،  مارك  وعود،  من  الرغم  على 
بعدم القيام بذلك. وتاأتي هذه االتهامات 
بالتف�سيل  ي�رشح  جديد  تقرير  عقب 
التي  ال�رشية  االإلكرتوين  الربيد  ر�سائل 
والتي  ال�رشكة،  داخل  من  ت�رشيبها  مت 
ال�سوء على خطة »�رشيرة« جلمع  ت�سلط 
للم�ستخدمني  ال�سخ�سية  املعلومات 
بتوزيع  في�سبوك  قامت  العام،  هذا  ففي 
جماين،  ب�سكل  امل�ستخدمني  بيانات 
وال�سماح للمت�سللني بالو�سول اإىل ماليني 
احل�سابات. وك�سفت �سحيفة »وول �سرتيت 
جورنال« عن وجود م�سكلة جديدة ب�ساأن 
اخل�سو�سية، حيث اأظهرت ر�سائل الربيد 
االإلكرتوين الداخلية �سمن م�ستند حمكمة 

خطة  في�سبوك  جتهز  كيف  ت�رشيبه،  مت 
لدفع املعلنني اإىل اإنفاق املزيد من املال 
اإىل  الو�سول  »زيادة  مقابل  هذا  و�سيكون 
تقرير  بح�سب  امل�ستخدمني«،  معلومات 
اأن  من  الرغم  على  االأمريكية،  ال�سحيفة 
في�سبوك تتبع �سيا�سة �سارمة ب�ساأن عدم 
ال�سخ�سية،  امل�ستخدمني  معلومات  بيع 
التنفيذي  الرئي�س  حديث  يف  جاء  حيث 
لل�رشكة، مارك زوكربريغ، اإىل الكونغر�س 
االأمريكي، يف وقت �سابق من هذا العام: 
»ال ميكنني اأن اأكون اأكرث و�سوحا يف هذا 

املو�سوع، نحن ال نبيع بياناتكم«.
هذه،  االإلكرتوين  الربيد  ر�سائل  ولكن 
والتي مت اإر�سالها بني عامي 2012 و2014، 
تخطط  كانت  في�سبوك  اأن  اإىل  ت�سري 
لك�سب االأرباح من بيع البيانات لـ »طرف 

�سرتيت  »وول  �سحيفة  ثالث«،واأ�سارت 
جورنال«، اإىل اأن الر�سائل امل�رشبة وردت 
في�سبوك  �سد  مرفوعة  ق�سية  اأوراق  يف 
ا�سم  حتمل  تكنولوجية  �رشكة  قبل  من 
من  في�سبوك  قاتلت  »Six4Three«وقد 
بينها  ومن  املحكمة،  ملفات  اإبقاء  اأجل 
ال�سلة،  ذات  االإلكرتوين  الربيد  ر�سائل 
متكنت  املتحدة  اململكة  اأن  اإال  �رشية، 
الر�سمية،  امل�ستندات  على  احل�سول  من 
ت�سليمها  على   »Six4Three« باإجبار 
يف  النائب  ويقول  الربيطانية،  لل�سلطات 
الربملان الربيطاين، داميان كولينز، الذي 
واللجنة  واالإعالم  الثقافة  جلنة  يراأ�س 
ب�سكل  الوثائق  �سي�سدر  اإنه  الريا�سية، 
ح�سلت  فيما  املقبل،  االأ�سبوع  علني 
�سحيفة وول �سرتيت جورنال بالفعل على 

الوثائق،  هذه  مواد  من  �سفحات  ثالث 
التي تبني اأن موظفي في�سبوك قد ناق�سوا 
على  للح�سول  ا�سرتاتيجياتهم  تغيري 
وكانت  املطورين،  من  املال  من  املزيد 
األف   250 دفع  تت�سمن  اخلطط  اإحدى 
على  للحفاظ  االأقل،  على  �سنويا،  دوالر 
ونقلت  البيانات.  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
في�سبوك  با�سم  متحدث  عن  ال�سحيفة 
بناء  كيفية  معرفة  نحاول  »كنا  قوله: 
اأعمال م�ستدامة.. لقد اأجرينا الكثري من 
القيام  كيفية  حول  الداخلية  املحادثات 
املطاف،  نهاية  يف  اأنه  بذلك«واأو�سح 
على  ر�سوم  فر�س  عدم  في�سبوك  قررت 
ال�رشكات  دفع  اأو  البيانات،  اإىل  الو�سول 
اإىل اإنفاق املزيد على االإعالن يف مقابل 

الو�سول.

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

ر�سد بع�س 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�س 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.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�سكل كامل 

�ستقوم  اأنها  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �سور  لتقدم  االأ�سا�س 
و�سوحاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�سوارع  باإظهار 
ال�سور  بع�س  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رشكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�سوارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  الواليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سطول 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�سور  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  الذعة 
واالأخطاء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خرائط قوقل.
باإطالق  ال�رشكة  و�ستقوم 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الواليات  جلميع 
تدريجي يف الواليات املتحدة، 
الأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

االأقمار ال�سناعية.

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رشكة موتوروال اململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�سحافة 
ال�رشكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
القادم  اأوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفها  عن  للك�سف 

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  االأخرية  الت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
املوا�سفات  يف  االختالفات  بع�س  مع 

والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستكون �سمن م�رشوع اندرويد 
اندرويد  بنظام  �ستعمل  انها  اأي  ون 
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�سكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة النظام 
اأي�سا هناك اأحاديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن هاتفني  ال�رشكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�سطة وهاتف رائد بعتاد 

موا�سفات قوية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
االآن عن موعد احلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  املعلومات  من  املزيد  ت�رشيب 
اخبارنا  تابعوا  لذلك  القادمة  االأيام 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتوروال.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  الك�سف  موتوروال  �رشكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�سل  �سبكات  يف  املن�سور  الدعوة 
االأنظار  بالتاأكيد  هناك   االجتماعية 
�سل�سلة  من  ال�ساد�س  اجليل  اإىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  باالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رشيبات  اليوجد  االآن  حتى  ال�سعر. 
الهواتف  هذه  موا�سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�سفات 
والذاكرة  ال�سا�سة  وحجم  املعالج  نوع 

الزالت  الدعوة  اأي�ساً  ذلك  ومااإىل 
�سيكون  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتوروال رواجاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  العام  من  االأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
االإليكرتونية.  االأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي باالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دوالر 
العام املا�سي  االأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�سدارة على مدار 25 عاما 
املا�سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�سا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  واالأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك االأرباح؛ مثل االأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



لقاء دويل حول  دعا م�شاركون يف ختام 
�إىل  ببومرد��س  ميموين  ر�شيد  �لرو�ئي 
�رضورة تر�شيخ و دعم �لطابع �لدويل لهذ� 
�لتي  �لثانية  �لطبعة  من  �بتد�ء  �مللتقى 
�لأخ�شائي  و�ألح  �لقادمة،  �ل�شنة  تعقد 
�لأ�شتاذ  و  �ل�شعبي  و  �ل�رضدي  �لأدب  يف 
�ل  عبد   ، �جلز�ئر2  بجامعة  �ملحا�رض 
�لدكتور �لدكتور حميد بور�يو، من خالل 
�لأول  �لدويل  �مللتقى  لتو�شيات  قر�ءته 
 « جتديد�ت  و  قطائع  ميموين:  »ر�شيد 
على �أهمية تاأكيد �لطابع �لدويل للملتقى 
و �لعناية به و �لعمل على دميومته نظر� 
لكتابات  �لدويل  �ل�شدى  و  لالهتمام 

�لر�حل باللغة �لفرن�شية.
دعا  �لتي  �لتو�شيات  �أهم  وتتمثل 
جت�شيدها  �إىل  �مل�شاركون  �لأخ�شائيون 
جائزة  ��شتحد�ث  �إىل  �لدعوة  يف  فعليا 
حول  �ل�شنوية  و  �لوطنية  ميموين  ر�شيد 
�أو  �لنا�شئة  فئة  من  لكل  �ملوجه  �لأدب 

�لأطفال ب�شفة عامة و للكتاب �لنا�شئني 
�ملجال.  هذ�  يف  �ملبتدئني  �لكتاب  �أو 
�لتذكري  بور�يو  جدد  �لإطار  هذ�  ويف 
�أطلقت  �لتي  �ملبادرة  تفعيل  باأهمية 
�شنة 2016 يف يوم در��شي حول �لر�حل، 
�لتي  �لعلمية  �للجنة  تفعيل دور  و كذلك 
وتتمثل  �لوقت  ذلك  يف  للغر�س  �أ�ش�شت 

طبع  �إىل  �لدعوة  يف  �لتو�شيات  باقي 
هذ�   خالل  �ألقيت  �لتي  �ملد�خالت  كل 
�لقيام  مع  يومني،  مد�ر  على  �مللتقى 
�ملنتجات  تلخي�س  و  تب�شيط  باأعمال 
و  موؤلف(   25( �لر�حل  للرو�ئي  �لأدبية 
�لطور  تالميذ  �إىل  للمطالعة  تقدميها 

�ملتو�شط و �لثانوي.

م٫�س

الدكتور عبداحلميد بورايو

الدعوة اإىل ا�شتحداث جائزة ر�شيد ميموين الوطنية
دعا م�ساركون يف ختام لقاء دويل حول الروائي ر�سيد ميموين ببومردا�س اإىل �سرورة تر�سيخ و دعم الطابع الدويل لهذا 

امللتقى ابتداء من الطبعة الثانية التي تعقد ال�سنة القادمة، واألح الأخ�سائي يف الأدب ال�سردي و ال�سعبي و الأ�ستاذ املحا�سر 
بجامعة اجلزائر2 ، عبد ال الدكتور الدكتور حميد بورايو، من خالل قراءته لتو�سيات امللتقى الدويل الأول »ر�سيد ميموين: 

قطائع و جتديدات » على اأهمية تاأكيد الطابع الدويل للملتقى و العناية به و العمل على دميومته نظرا لالهتمام و ال�سدى 
الدويل لكتابات الراحل باللغة الفرن�سية.

تغييب الإعالم 
الثقيل عن الفعل 

الثقايف
قبل اأيام احت�سنت مدينة مع�سكر 

فعاليات ملتقى دويل حول 
�سخ�سية الأمري عبدالقادر حيث 

كانت الفر�سة مواتية مل�ساهمات 
علمية قيمة �ساهم بها موؤرخون 
و باحثون  من كل القارات ،و كما 

جرت العادة مرت فعاليات امللتقى 
يف �سمت بعيدا عن الراأي العام 

وو�سائل الإعالم ما عدا جهة 
ر�سمية واحدة، اأمل يكون الأجدر 

باملنظمني الهتمام بنقل ما جرى 
عب و�سائل الإعالم الثقيلة  

كالقنوات املخت�سة،تعميما للفائدة 

و نقال للتاريخ من الغرف املظلمة 
اإىل ال�ساحات املفتوحة ،حتى ل 

تتحول املعرفة بالتاريخ اإىل حكر 
على املوؤرخني و طلبة اجلامعات

يف نف�س الوقت تقريبا كانت ولية 

بومردا�س حتت�سن امللتقى ال�سنوي 

للروائي و الكاتب الرحيل ر�سيد 

ميموين حيث جرى امللتقى يف �سمت 

و كالعادة كانت هناك تو�سيات 

متت تالوتها على احل�سور و انتهى 
كل �سيء كاأنه مل يكن اأمل يفكر 
امل�سوؤولون عن القطاع الثقايف يف 

تعميم الأحداث و امللتقيات على 

عموم اجلزائريني باعتبار التاريخ 
و الثقافة من مكونات الهوية 

الوطنية مبختلف اأبعادها،اأين 
الهتمام بالرتويج للن�ساطات 

الثقافية اأم اأن الأمر يتعلق فقط 

ب�سرف الأغلفة املالية املخ�س�سة 
لها و ينتهي بعدها كل �سيء.

وداد احلاج

موقف
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�سطيف

تغطية 18 ملعبا 
جواريا بالع�شب 

ال�شطناعي 
بال�شباب؛  للتكفل  �لدولة  �شيا�شة  �إطار  يف 
مبادر�ت  لرتقية  �لولئي  �ل�شندوق  خ�ش�س 
�ل�شباب و�ملمار�شات �لريا�شية لولية �شطيف 
مبالغ معتربة للتكفل بان�شغالت �ل�شباب عرب 
�ل�شبانية  �ملبادر�ت  ولدعم  �لولية  تر�ب 
�لهادفة و�ملمار�شات �لريا�شية، حيث �شادق 
جل�شته  يف  �ل�شندوق  �إد�رة   جمل�س  �أع�شاء 
ليوم �خلمي�س 29 نوفمرب 2018 �لتي تر�أ�شها 
على  بوزقزة   �لونا�س  للولية  �لعام  �لأمني 
 ، دج   300.000.000.00 بـ  �لأولية  �مليز�نية 
 133.669.190.78 بـ  �لإ�شافية  و�مليز�نية 
 433.669.190.78 2018 مبجموع  ل�شنة  دج 
و�جلمعيات  �لنو�دي  حظيت  حيث  دج. 
�لريا�شية باإعانات معتربة، من خالل ��شتفادة 
من  ريا�شية  ر�بطة  و20  ريا�شي  نادي   164
و19  ريا�شي  نادي  و66  �لأولية  �مليز�نية 
�إىل  �إ�شافة  �لإ�شافية،  �مليز�نية  من  ر�بطة 
�لقدم  كرة  نو�دي  �نخر�ط  بحقوق  �لتكفل 
جمال  ويف  �لكربى،  �لريا�شية  و�لتظاهر�ت 
�شبانية  جمعية   69 حظيت  �ل�شباب  قطاع 
�ل�شندوق  �إعانات  من  �شبانية  ر�بطات  و3 
و3  �شبانية  جمعية  و66  �لأولية  �مليز�نية  يف 
�إىل  �إ�شافة  �لإ�شافية  �مليز�نية  يف  ر�بطات 

�لتكفل بالتظاهر�ت �ل�شبانية �لكربى.
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