
الأمني العام لوزارة الت�ضامن الوطني رابح حمدي
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قيادات تتحدث عن التغيريات الأخرية

 الـــــقــــــــيادة الــــــحالية 
ميكنها اإنقـــــاذ االأفــــالن 
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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رئي�س بلدية الطالب العربي اإبراهيم دومي :

 معرب حدودي جديد
 حيز اخلدمة  قريبا
  .      توزيع 300 وحدة
 �ضكنية و 150 �ضكن 

800 حالة �ضيدا كل �ضنة باجلزائر

  12083اإ�سابة اإىل غاية 
�سبــــــتمبــــــر الــــــــفارط 

اأعلنوا ان�ضحابهم بعد اإعالنه امل�ضاندة للعهدة اخلام�ضة

 فياليل غويني يواجه نزيفا 
و�سط اإطارات االإ�سالح  

خلفا ل�ضاديل بوفروة

 تعيني ن�سرية �سريد مديرة للقناة
 الثالثة لالإذاعة الوطنية   

الوة
ري ع

ت/ب�ض



قام جمهولون ليلة �أول، �أم�س ب�رسقة 23 ر�أ�سا 
من �لغنم ب�سو�حي بلدية مرين 60 كلم جنوب 
جعل  ما  بالفر�ر  والذو�  بلعبا�س  �سيدي  والية 
�ملربني هناك يعي�سون �خلوف و�لذعر خا�سة 
ر�أ�سا  �ل�سهر �جلاري �رسقة 77  و�نه مت خالل 
�ملحاذية  �ل�سلطان  بنت  عني  بقرية  �أخرى 
لذ�ت �ملنطقة ،ويف هذ� �ل�سياق قامت م�سالح 
�أجل  من  معمق  حتقيق  بفتح  �لوطني  �لدرك 

�لو�سول �إىل �لفاعلني .
�ص.�ص

تب�سة

حجز �أحذية مكتوب 
�أ�سفلها لفظ �جلاللة

للم�سلحة  �لتابعة  �ملالية  و  �القت�سادية  �لفرقة  متكنت 

�أحذية  حجز  من  تب�سة  الأمن  �لق�سائية   لل�رسطة  �لوالئية 

مكتوب عليها لفظ �جلاللة  حيثيات �لق�سية تعود �إىل ذ�ت 

�لفرقة بعد ت�سلمها ب�ساعة متثلت يف �أزيد من 200  حذ�ء 

م�ستوى  على  �الأ�سخا�س  �أحد  بعر�سها  يقوم  بيتي  مزدوج  

�ملعر�س �لتجاري بطريق ق�سنطينة  و �لبالغ من �لعمر 20 

�سنة  فتح حتقيق يف �ساأنها ليتم �سماع �ملعني باالأمر و �لذي 

باملعر�س  �حلجز  حمل  �الأحذية  بيع  ب�سدد  كان  باأنه  �أكد 

�لتجاري طريق ق�سنطينة  موؤكد� �أن هذه �لب�ساعة كان قد 

بيعها  �إعادة  ق�سد  �لعاتر  بئر  �جلمعة  �سوق  من  �قتنـــاها 

بال�سوق �أين �أكد عدم علمه باأنها حتمل ��سم �جلاللة �أ�سفل 

�الأحذية  من  عينة  �أر�سلت  للتحقيق  مو��سلة  مع  نعلها. 

بوالية  �لدينية  �ل�سوؤون  و  �الأوقاف  مديرية  �إىل  �ملحجوزة 

تب�سة و هذ� ق�سد �لتاأكد من وجود ��سم �جلاللة )�هلل( ليكون 

��سم  عليها  �الأحذية حمفور  �أن  يوؤكد  �لذي  و  �إيجابي  �لرد 

�جلاللة )�هلل( و كذ� ��سم �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و �سلم  

ليتم ت�سليم �لب�ساعة �إىل مفت�سية �أمالك �لدولة بوالية تب�سة 

، هذ� ما يوؤكد تورط �ساحب �لب�ساعة يف �جلرم �ملن�سوب 

�أمام  تقدميه  و  �سده  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  ليتم  �إليه 
�جلهات �لق�سائية    

ع/ ر�سيد تب�سة

بابور �للوح تدّوي يف �حتجاجات فرن�سا

�سيدي بلعبا�ص

جمهولون ي�سرقون 23 ر�أ�سا من �لغنم يف مرين 

خبر في 
صورة

الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة

�إرهابي ي�سلم نف�سه مدججا ب�سالحه

�أمن والية �جلز�ئر يتو��سل مع 
ذوي �الحتياجات �خلا�سة 

يف �إطار �سيا�سة �ل�رسطة �جلو�رية �لتي تنتهجها �ملديرية 
�لعامة لالأمن �لوطني و�لتي ترمي �ىل تفعيل قنو�ت �الت�سال مع 
خمتلف فئات �ملجتمع �سيما فئة ذوي �الحتياجات �خلا�سة،  
قامت م�سالح �أمن والية �جلز�ئر منذ �سنة 2016، بـ)24( دورة 
تكوينية يف جمال تعلّم لغة �الإ�سارة لفائدة )360( �رسطي من 

خمتلف �لرتب، من بينهم )28( �طار برتبة مالزم �أول لل�رسطة، 
هوؤالء بدورهم، قامو� بتكوين )332( عون �رسطة تابعني 

لفرق �ل�رسطة �لق�سائية و �أعو�ن �ال�ستقبال �لتابعني الأمن 
والية �جلز�ئر، مّت تدريبهم على كيفية �لتو��سل و�لتعامل مع 

�الأ�سخا�س ذوي �الحتياجات �خلا�سة من فئة �ل�سم و�لبكم على 
م�ستوى هياكل ومقر�ت �ل�رسطة �لتابعة الأمن والية  �جلز�ئر، 
كما تندرج هذه �لدور�ت �لتكوينية، �سمن �سيا�سة �ملديرية 
�لعامة لالأمن �لوطني، �لر�مية �ىل تطوير م�ستوى �خلدمة 

�ملقدمة  ملختلف �رس�ئح �ملجتمع.

البويرة

�لعط�ش يالحق �سكان 18 بلدية
�أبدى �سكان 18 بلدية و�قعة جنوب وغرب عا�سمة والية 

�لبويرة ، �سخطهم �ل�سديد من �أزمة �لعط�س �لتي الحقتهم 
لالأ�سبوع �لثاين على �لتو�يل على �إثر �نفجار �لقناة �لرئي�سية 
ب�سد كدية �أ�رسدون بحر �الأ�سبوع �لفارط ما ت�سبب يف دخول 

ما يقارب 200 �ألف ن�سمة عرب 18 بلدية يف دو�مة رحالت 
�لبحث عن �ملاء �ل�رسوب وهو ما �كده �لعديد منهم يف 
�ت�ساالت ربطتهم بيومية » �لو�سط » ، رغم �ن م�سوؤويل 

�جلز�ئرية للمياه وعدوهم بعودة �ملياه �ىل �حلنفيات يوم 
�ل�سبت على �أق�سى تقدير وهو ما مل يحدث و�أطال من عمر 
�الزمة وكلفت �لكثري منهم عناء �قتناء �سهاريج �ملياه باأثمان 

باهظة هم يف غنى عنها ، ويف �ل�سياق وجه حمدثونا عرب 
منربنا ند�ء �ىل �لو�يل �ل�سيد » م�سطفى ليماين » من �جل 

�لتدخل و�إنهاء �الزمة يف �أقرب وقت .
اأح�سن مرزوق

دّوت �أغنية »بابور �للوح« من �أد�ء 
جمموعة �أوالد �لبهجة �ملعروفة 
�جلز�ئر  �حتاد  لفريق  بت�سجيعها 

�حتجاجات  خالل  باري�س  �سماء 
�ل�سفر�ء  �ل�سرت�ت  �أ�سحاب 
�أ�سعار  رفع  على  �حتجاجا 

مقطع  تد�ول  مت  حيث  �لبنزين، 
�لتو��سل  �سبكة   على  فيديو 
تظهر  »فاي�سبوك«  �الجتماعي 

يوؤدون  �ل�سباب  من  جمموعة 
تلك  و�سط  �الأغنية  من  مقطعا 

�الحتجاجات.

�إطار مكافحة �الإرهاب  يف 
قو�ت  جلهود  ومو��سلة 
�ل�سعبي،  �لوطني  �جلي�س 
دي�سمرب   02 �ليوم  �سلّم 
نف�سه  �إرهابي   ،2018
�لع�سكرية  لل�سلطات 
بتمرن��ست/ن.ع.6، بحوزته 
نوع  من  ر�سا�سة  بندقية 
�لذخرية.  من  وكمية   FM
بامل�سمى  �الأمر  يتعلق 
»توجي �سيد �أعمر« �ملكنى 
�لتحق  �لذي  »يو�سف« 
باجلماعات �الإرهابية �سنة 

.2012
�حلدود  حماية  �إطار  ويف 

�جلرمية  وحماربة 
مفارز  �أوقفت  �ملنظمة، 
�لوطني  للجي�س  م�سرتكة 
عمليات  �إثر  �ل�سعبي، 
متفرقة بكل من مترن��ست 
وعني  خمتار  باجي  وبرج 
ت�سعة  �سالح/ن.ع.6، 
�لذهب  عن  منقبني   )09(
وثالث  �ساحنة  و�سبطت 
و)17(  نارية  در�جات   )03(
و)19(  كهربائيا  مولد� 
لرت  و)550(  �سغط  مطرقة 

من �لوقود.
�أوقفت  مت�سل،  �سياق  يف 
�لوطني  للجي�س  مفرزة 

�لدرك  وعنا�رس  �ل�سعبي 
�لوطني بق�سنطينة/ن.ع.5، 
بحوزته  خمدر�ت  مروج 
مهلو�سا،  قر�سا   )2220(
 )18،64( حجز  مت  فيما 
�لتبغ  مادة  من  قنطار� 

بالو�دي/ن.ع.4.
�إطار  ويف  �أخرى  جهة  من 
غري  �لهجرة  حماربة 
مفارز  �أوقفت  �ل�رسعية، 
�ل�سعبي  �لوطني  للجي�س 
�رسعي  غري  مهاجر�   )20(
بكل  خمتلفة  جن�سيات  من 
من برج باجي خمتار وعني 

تيمو�سنت.

�سرتلينغ يغ�سب �جلز�ئريني
رحيم  �الجنليزي  �لالعب  �أثار 
�جلماهري  غ�سب  �سرتلينغ 
منح  رف�سه  لقطة  بعد  �جلز�ئرية 

�لكرة �إىل �لدويل �جلز�ئري ريا�س 
حمرز خالل �ملبار�ة �لتي جمعت 
فريقه مان�س�سرت �سيتي وبورمنوث 

�سمن �لدوري �الجنليزي �ملمتاز، 
�لغا�سبة  �لتعليقات  �نطلقت  حيث 
من �لدوري �الجنليزي عرب مو�قع 

»فاي�سبوك«  �الجتماعية  �لتو��سل 
�نتقاد�  وجهت  و�لتي  و«تويرت« 

الذعا ل�سرتلينغ.  
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قيادات اأفالنية تتحدث عن التغيريات الأخرية

القيادة احلالية ميكنها اإنقاذ الأفالن من خملفات ولدعبا�س 
.               الهيئة امل�سرية مر�سحة اأن تتو�سع اأكرث

علي عزازقة

قي�س الطاهر للو�سط:
بو�سارب قادر على 

ا�ستيعاب كل الفرقاء

املركزية  اللجنة  ع�ضو  اأكد 
التحرير  جبهة  حزب  يف  الأ�ضبق 
للو�ضط،  الطاهر،  قي�س  الوطني، 
احلزب  »اأنت�ضل«  بوتفليقة  باأن 
اإعالنه  بعد  »ال�ضياع«  من  العتيد 
امل�ضرية  ت�ضكيل الهيئة  عن 
املا�ضي،  الأ�ضبوع  للحزب 
»معاذ  من�ضقها  باأن  مو�ضحا 
التي  الإمكانيات  له كل  بو�ضارب« 
ت�ضمح له »بلم �ضمل« ال�ضخ�ضيات 
اأ�ضوار  داخل  »وزن«  لها  التي 
»الأفالن« لأنه بحاجة لها يف قادم 

»ال�ضتحقاقات« ال�ضيا�ضية.
ات�ضال  يف  الطاهر  قي�س  واأفاد 
باأن  اأم�س،  يوم  بالو�ضط  ربطه 
جبهة  حلزب  امل�ضرية  الهيئة 
معاذ  بقيادة  الوطني  التحرير 
القدرات  كل  لها  بو�ضارب 
�ضيما  الأيام،  قادم  يف  للتوفيق 
ربيع  مهم  موعد  على  البالد  واأن 
اأو�ضح:«  حيث  املقبلة،  ال�ضنة 
ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س  مادام 
بوتفليقة«  العزيز  »عبد  احلزب 
على  قادرة  فاإنها  عينها،  من  هو 
ظل  يف  للحزب  الإ�ضافة  تقدمي 
عليه«،  مرت  التي  ال�ضعوبات 
اأكرث  اإىل  امل�ضدر  ذات  وراح 
حل  اأن  على  �ضدد  ملا  ذلك  من 
يهدف  قرار  املركزية  اللجنة 
الذي  امل�رشوع  روؤية  تو�ضيح  اإىل 
خا�ضة  امل�ضرية،  الهيئة  حتمله 
على  لي�ضوا  احلزب  منا�ضلي  واأن 

قادم  يف  �ضيكون  مبا  تامة  دراية 
من  الرغم  على  متابعا:«  الأيام، 
�ضبت  »بو�ضارب«  ت�رشيحات 
الهيئة  هذه  تو�ضيع  اإمكانية  اإىل 
ت�ضهل  لكي  قيادي،   24 من  باأكرث 
ال�ضتثنائي  املوؤمتر  حت�ضري  لهم 
لي�ضوا  املنا�ضلني  اأن  اإل  للحزب، 
على دراية كاملة بامل�رشوع الذي 

يقوده بو�ضارب«.
تطرق ع�ضو  اأخر  �ضياق  ويف 
اللجنة املركزية الأ�ضبق اإىل ملف 
املغ�ضوب  الأفالنية  القيادات 
عبا�س  ولد  قبل جمال  من  عليها 
جمددا  للظهور  عودتها  واإمكانية 
حيث  الأيام،  قادم  احلزب  يف 
وارد  الأمر  هذا  اإن   »: اأو�ضح 
و�ضعية احلزب  واأن  جدا، خا�ضة 
من�ضق الهيئة  وتوجهات  تغريت 
بو�ضارب«  للحزب »معاذ  امل�ضرية 
تهدف اإىل مل �ضمل اجلميع �ضيما 
ال�ضخ�ضيات التي لها وزن يف حزب 
جبهة التحرير الوطني«، متابعا:« 
ووجود  منا�ضليه  يف  الأفالن  قوة 
العزيز  »عبد  مثل  �ضخ�ضيات 
�ضعيداين«  و«عمار  بلخادم«، 
حقيقية  اإ�ضافة  �ضيكون  واآخرين 
ال�ضتحقاقات  قادم  يف  للحزب 
تتقدمهم  والتي  ال�ضيا�ضية 

الرئا�ضيات«.
ويف الأخري توقع قي�س الطاهر اأن 
يكون معاذ بو�ضارب من�ضق الهيئة 
امل�ضرية للحزب العتيد قادرا على 
الفرتة احلالية،  ت�ضيري احلزب يف 
بف�ضل اخلرب التي اأ�ضحى ميتلكها 
عهدا  لثالث  تواجده  فعل  من 
الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س  يف 
م�ضيفا:«  له،  رئي�ضا  الآن  ليكون 
املنا�ضلون الأن بحاجة اإىل �ضاب 
ومعاذ  اجلميع  �ضمل  مل  ي�ضتطيع 

قادر على ذلك«، م�ضددا على الآن 
وو�ضعية  لها  يرثى  حالة  يف  كان 
�ضعبة للغاية اأوجدت هذا التغيري 
الذي �ضيكون له تاأثري مبا�رش على 
ال�ضتحقاقات  قادم  يف  احلزب 

ال�ضيا�ضية.
وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنه مر اأ�ضبوع 
اجلمهورية  رئي�س  على اإزاحة 
جلمال  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
الأمانة  قيادة  من  عبا�س  ولد 
التحرير  جبهة  حلزب  العام 
تعيني  بعد  نهائية،  ب�ضفة  الوطني 
للهيئة  من�ضقا  »معاذ بو�ضارب« 
التي  العتيد  للحزب  امل�ضرية 
اأكد  حيث  قياديني،  �ضتة  ت�ضم 
هذا الأخري باأن ا�ضتحداث الهيئة 
لتعليمات  وفقا  جاء  امل�ضرية 
اجلمهورية  رئي�س  و«اأوامر« 
لت�ضري �ضوؤون حزب جبهة التحرير 
العتبار  اإعادة  من  الوطني، 
منا�ضلي  ومللمة  العتيد  للحزب 
ملوؤمتر  والتح�ضري  احلزب 

ا�ضتثنائي.

ح�سني خلدون:
ن�ستب�سر خريا بتوجهات 

القيادة احلالية

جبهة  حزب  يف  القيادي  اأكد 
خلدون  ح�ضني  الوطني  التحرير 
امل�ضرية  الهيئة  باأن  للو�ضط، 
بقيادة  الوطني  التحرير  جلبهة 
تاأثري  لها  �ضيكون  بو�ضارب  معاد 
اإيجابي على احلزب العتيد، �ضيما 
جعلته  �ضعبة  بظروف  مر  واأنه 

�ضعيفا وم�ضتهدفا من اجلميع.
ات�ضال  خال  امل�ضدر  ذات  وقال 
باأن  اأم�س،  يوم  بالو�ضط  ربطه 

للحزب  م�ضرية  هيئة  ا�ضتحداث 
قبل  من  جماعيا  مطلبا  كان 
مدة،  منذ  العتيد  احلزب  قيادات 
اأ�ضواره،  داخل  روح جديدة  لبعث 
التي  الرهانات  اأن  على  م�ضددا 
كالرئا�ضيات  احلزب  تنتظر 
اأوجبت  الأمة  جمل�س  واإنتخابات 
وقته  يف  جاء  الذي  التغيري  هذا 
اإىل  امل�ضدر  ذات  وراح  ح�ضبه، 
اأكرث من ذلك ملا اأبرز اأن قيادات 
لزاما  كان  التحرير  جبهة  حزب 
احلزب  لإعادة  تتحرك  اأن  عليها 

نحو ال�ضكة ال�ضحيحة.
خلدون  اأو�ضح  اأخر  �ضياق  ويف 
الأخرية  الفرتة  الفالن خالل  اأن 
�ضعيفا  جعله  �ضعبا  و�ضعا  عا�س 
جدا، ما اأثر على خطابه ال�ضيا�ضي 
عن  البعد  كل  بعيدا  اأ�ضبح  الذي 
باأن  متوقعا  النوفمربي،  اخلطاب 
احلزب  ت�ضيري  هيئة  من�ضق  يكون 
اإحياء  على  قادرا  بو�ضارب  معاذ 
ما يجب اإحياوؤه �ضيما واأن الرهان 

على �ضخ�ضه اأ�ضبح كبريا جدا.
املجل�س  ع�ضو  دعا  الأخري  ويف 
جميع  الأ�ضبق،  ال�ضيا�ضي 
القيادة  كانت  التي  املنا�ضلني 
مد  اإىل  معهم  خالفات  ت�ضهد 
العون ملعاذ بو�ضارب، لكي تُ�ضهل 
عليه الأمور وي�ضتطيع اأن يعمل يف 
يف  النجاح  ت�ضتهدف  ح�ضنة  بيئة 
املقبلة،  الرئا�ضية  ال�ضتحقاقات 
اأجل  من  فر�ضتكم  هذه  موؤكدا:« 
التوا�ضل مع هذا القيادي ال�ضاب، 
احلوار  اأبواب  فتح  واأنه  �ضيما 

لكم«.

حمجوب بدة: 
ولد عبا�س ف�سل يف مل 

�سمل منا�سلي احلزب

مع  العالقات  وزير  و�ضف 
قدماء  جمعية  ورئي�س  الربملان، 
حمجوب  الفالن،  منتخبي 
يعرفها  التي  التغيريات  بدة، 
الأخرية  الفرتة  العتيد يف  احلزب 
الأفالن  �ضتعيد  التي  بال�رشورية 
اأن  بعد  ال�ضحيحة،  ال�ضكة  نحو 
�ضمل  مل  يف  عبا�س  ولد  ف�ضل 
من  الرغم  على  احلزب  منا�ضلي 
واأو�ضح  اأطلقها.  التي  الوعود 
مع  حوار  خالل  ذاته  امل�ضدر 
اأم�س،  يوم  عربية   TSA موعق 
باأن حزب جبهة التحرير الوطني 
اأ�ضبح  اأنه  الأخرية  الفرتة  يف 
يتم  مل  حيث  روح«  بال  »ج�ضًدا 
التي  والتغيريات  �ضيء،  اأي  فعل 
يف  وقعت  كانت  احلزب  �ضهدها 
الوقت املنا�ضب لكي تكون هنالك 
م�ضتوى  على  جديدة  انطالقة 
من  كان  اأ�ضار:«  حيث  احلزب، 
ال�رشوري القيام بقفزة عن طريق 
مغادرة القيادة القدمية والو�ضول 
اأن  خا�ضة  جديد،  فريق  اىل 
�ضتعيد  بوتفليقة  الرئي�س  قرارات 
ال�ضحيح  امل�ضار  اإىل  احلزب 
يف  داعيا  �ضك«،  اأدنى  دون  من 
العمل  اإىل  اجلميع  نف�ضه  الوقت 

التوجيهات  مع  توافقي  ب�ضكل 
ورئي�س  احلزب  لرئي�س  اجلديدة 
اجلمهورية. وبخ�ضو�س القرارات 
اجلديدة،  القيادة  اتخذتها  التي 
احلزب  هياكل  حل  يف  واملتمثلة 
والعودة  ا�ضتثنائي  موؤمتر  وتنظيم 
بدة  يرد  القدمي،  التنظيم  اإىل 
التق�ضيم  »اإن  بالقول  حمجوب 
تبني  �ضعداين  عمار  اأقره  الذي 
اأنه خطاأ فادح، ول ميكن للحزب 
مراكز  من  العديد  مع  يعمل  اأن 
متابعا  ولية«،  كل  يف  القرار 
النتخابات  الثمن يف  دفعنا  »لقد 
اأن  حمافظة  كل  اأرادت  حيث 
تعدد  اأدى  لقد  قائمتها،  تفر�س 
عملية  تعقيد  اإىل  امل�ضوؤوليات 
�ضنع القرار داخل جبهة التحرير 
امل�ضتحيل  من  وكان  الوطني، 
دفع  واحلزب  اجلميع  اإر�ضاء 
الت�رشيعية  النتخابات  يف  ثمنها 
ورئي�س  يرى  الأخري  ويف   .»2017
جمعية قدماء منتخبي الفالن اأن 
جمال ولد عبا�س ف�ضل يف اجلمع 
بني املنا�ضلني، يف حني اأن رئي�س 
احلزب يحتاج اإىل كل القوى التي 
يجب اأن تكون ملتفة حوله، موؤكدا 
اأن معاذ بو�ضارب يتمتع بثقة تامة 
ينجح  اأن  وميكنه  املنا�ضلني  بني 

يف مل �ضمل احلزب.

خالل �سهر نوفمرب املا�سي

الق�ساء على اإرهابيني اثنني وتوقيف 
اثنني اآخرين وا�ست�سالم 9 اآخرين 

اأعلنوا ان�سحابهم بعد اإعالنه امل�ساندة للعهدة اخلام�سة

 فياليل غويني يواجه نزيفا
 و�سط اإطارات الإ�سالح

الوطني  اجلي�س  وحدات  متكنت 
نوفمرب  �ضهر  خالل  ال�ضعبي 
على  الق�ضاء  من  املا�ضي، 
اإرهابيني اثنني وتوقيف 2 اآخرين 

، فيما �ضلم  9 
لل�ضلطات  انف�ضهم  اآخرون 
 3 اىل  بالإ�ضافة  الع�ضكرية  
فردا،   12 من  متكونة  عائالت  
ح�ضب ما جاء يف ح�ضيلة عملياتية  
واأو�ضح  ال�ضعبي  الوطني  للجي�س 
اجلي�س  قوات  اأن  امل�ضدر،  ذات 
الإرهاب،  مكافحة  اإطار  ويف 
املا�ضي،  ال�ضهر  خالل  قامت 
دعم  عن�رش   26 توقيف  مت  اأنه 
وك�ضف  الرهابية  للجماعات 
لالرهابيني  خمباأ  وتدمري47 
و20  املتفجرات  ل�ضناعة  وور�ضة 

التي  الكيماوية  املواد  من  كلغ 
ت�ضتعمل يف �ضناعة املتفجرات . 
ا�ضرتجاع قاذف �ضواريخ  كما مت 
ر�ضا�ضة  بنادق  و3   )7 )ار بي جي 
كا( و15 كال�ضينكوف  بي  ام  )اف 
ن�ضف  بنادق   4 ا�ضرتجاع  وكذا 
اآلية �ضيمينوف و4 بنادق تكرارية 
قذيفة  و41  م�ضخية  وواحدة 
 105 عيار  للدبابات  م�ضادة 
خمتلف  من  طلقة  و12056  ملم 
 114 وتدمري  وك�ضف  العيارات 
جمال  ويف  ال�ضنع  تقليدية  قنبلة 
املنظمة  اجلرمية  حماربة 
من  اجلي�س  وحدات  متكنت 
خمدرات  تاجر   47 توقيف 
و�ضبط 38 ر15 قنطار من الكيف 
املعالج و117342 قر�س مهلو�س 

وتوقيف 133 مهرب و184 منقب 
الذهب و39 �ضخ�ضا موقوف  عن 
واأحبطت وحدات اجلي�س الوطني 
تهريب  حماولة  اأي�ضا   ال�ضعبي 
و763 طن  الوقود  من  لرت   86775
من املواد الغذائية و190 طن من 
بالإ�ضافة  التمر  من  و39  القمح 
�ضغط  مطرقة   135 �ضبط  اإىل 
جهاز  و68  كهربائي  مولد  و123 
ك�ضف عن املعادن وكذا حجز 95 

عربة من خمتلف الأ�ضناف.
وبخ�ضو�س الهجرة غري ال�رشعية 
 334 اجلي�س  وحدات  اأوقفت 
 4 واإنقاذ  �رشعي  غري  مهاجر 
عر�س  يف  الغرق  من  �ضيادين 
غري  هجرة  احباط  وكذا  البحر 

�رشعية ل650 �ضخ�ضا.

الإ�ضالح  حركة  منتخبي  من  جمموعة   اأعلن 
قرار  بعد  احلزب  من  ان�ضحابهم  بق�ضنطينة 
اخلام�ضة،  العهدة  بدعم  الأخري  غويني  فياليل 
ت�ضويه  يف  �ضاهم  من  لكل  امل�ضوؤولية  حمملني 
ال�ضيا�ضية  اخلريطة  من  وحموه  احلزب  �ضورة 
يطبعه  القرار  اأن  موؤكدين  تعبريهم،  حد  على 
ليحول  املت�رشحني  اإف�ضاح  ودون  الغمو�س 

احلزب اإىل جمرد جلنة م�ضاندة.
خا�ضة  لل�ضطح  الإ�ضالح  حركة  متاعب  طفت 
بعد قرار اأمينها العام فياليل غويني اإىل اإعالن 
بوتفليقة،  للرئي�س  خام�ضة  لعهدة  م�ضاندته 
حيث اأ�ضدر منتخبو احلركة عن ق�ضنطينة بيانا 
الأخري  اأن خطوة  غويني، خا�ضة  لقرار  م�ضادا 
اعتربت �رشبة يف خ�رش املعار�ضة التي اأعربت 
اأملهم  عن  ب�ضورة حمت�ضمة  ولو  اأطيافها  بع�س 

يف التو�ضل اإىل مر�ضح موحد للمعار�ضة.
واأكد منتخبو الإ�ضالح بق�ضنطينة اأنهم يرف�ضون 
العهدة  بدعهم  القا�ضي  القرار  قاطعا  رف�ضا 

بعد  جاءت  خطوتهم  اأن  موؤكدين  اخلام�ضة، 
واملنا�ضلني  الإطارات  مع  مو�ضعة  م�ضاورات 
ليوؤكدوا اأن قرار غويني يطبعه الغمو�س والت�رشع 
بعد  نيتهم  املرت�ضحني عن  اإف�ضاح  ب�ضبب عدم 
يف الرت�ضح وتقدمي براجمهم للمفا�ضلة بينها من 
جهة، كما اأنه قرار ل يخدم م�ضتقبل الدميقراطية 
والتعددية ال�ضيا�ضية وامل�ضلحة العليا للبالد من 

جهة ثانية على حد ن�س البيان.
واأ�ضاف املنتخبون اأنهم هم من �رشفوا احلزب 
يف ال�ضتحقاقات الأخرية يف ظل النتائج الهزيلة 
وطنيا، يف تاأكيد منهم على ترجيح كفة خطوتهم 
اخليار  اأن  يرون  احلزب  داخل  وزنها  وثقل 
ال�ضيا�ضية  وقناعاتهم  احلزب  مببادئ  مي�س 
وم�ضداقيتهم ال�ضعبية، معلنني براءتهم منه، واأنه 
»بعنوانها  الوطني  الإ�ضالح  حركة  يحول  قرار 
الطابور  يف  م�ضاندة  جلنة  جمرد  اإىل  النظيف 

الأخري«.
�سارة بومعزة 

24 �ساعةالإثنني  03  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل25 ربيع الأول 1440هـ 3

اأجمعت اآراء قيادات اأفالنية �سابقة و حالية على كون توجهات القيادة احلالية باإمكانها ت�سحيح م�سار احلزب من املخلفات التي تركها الأمني العام 
ال�سابق جمال ولدعبا�س التي �سهدت نزيفا يف الأطر و انتقادات لذعة من قيادات �سابقة الأمر الذي رهن قدرة احلزب العتيد على التحرك 

بايجابية يف الظروف ال�سيا�سية احلالية.



وك�شف املكتب الوطني الكنفدرايل 
للقوى  النقابية  للكنفدرالية 
الأخري  اجتماعه  خالل  املنتجة، 
ت�شمن  عن  الكنفدرالية  مبقر 
جمموعة  تاأطري  لعملية  الجتماع 
العمل،  عن  العاطلني  ال�شباب  من 
خمتلف  من  قدومهم  مو�شحني 
وليات الوطن ق�شد الت�شاور حول 

و�شع الت�شغيل يف اجلزائر .
�شيا�شة  واقع  الجتماع  وا�شتنكر 
معتربين  اجلزائر،  يف  الت�شغيل 
خطريا  منعرجا  اأخذت  اأنها 
خالل  البطالة  ن�شبة  ارتفاع  بدليل 
الع�رشية الأخرية وما انعك�س عنها 
اأخطرها  اجتماعية،  ظواهر  من 
 3000 رقم  حمددين  النتحار 
�شاب منتحر خالل 2018 مرجعني 
الأ�شباب اإىل امل�شاكل الجتماعي، 
التي  »احلرقة«،  ظاهرة  وتليها 

ظل  يف  خطرية  اأبعادا  تاأخذ 
 2400 من  باأزيد  حجمها  تنامي 
فقط  حماولتها  اإحباط  مت  حالة 
لتتحول قوارب املوت اإىل هاج�س 
اإح�شائيات  ترفعها  الأهل،يف حني 

اإىل 20 األف حالة.
و�شحبت الكنفدرالية الو�شعية على 

العمال ولي�س فقط البطالني، قائلة 
اأمام  اأنه يعانون من �شغوط كبرية 
الت�رشيح  رواج  مع  البطالة  �شبح 
التع�شفي ب�شبب املطلبية اأو الن�شاط 
يف  امل�شتخدمني  و�شط  النقابي 
الت�رشيح  وحتفيز  ت�شجيع  ظل 
على  النقابية  الإنتماءات  ب�شبب 

بدرا�شة  م�شت�شهدة  قولهم،  حد 
من  واملوظفني  العمال  و�شط  لها 
الفنانني  فيها  مبا  الأ�شناف  كل 
 %  90 اأن  اإىل  خل�شت  وال�شحفيني 
يف  الإنخراط  يخ�شون  العمال  من 
م�شتقلة  مطلبية  نقابية  منظمات 
ونق�س  التع�شفي  الت�رشيح  ب�شبب 
اأن ذلك  العمايل، معتربة  الت�شامن 
العمل،  به�شا�شة  يقبلون  جعلهم 
�شيا�شة  بانتهاج  احلكومة  متهمني 
الأجور  �شلم  اأ�شفل  يف  جعلتهم 
العاملي ب�شكل جعل منظمة العمل 
اآخر  يف  ذلك  اإىل  ت�شري  الدولية 
خلفيات  يف  م�شككة  تقاريرها، 
ارتفاع ن�شب البطالة وربطها بدفع 
العمال باجتاه قبول العمل بظروف 
من  للبطالة  منهم  تفاديا  مزرية 
جهة  من  ال�شباب  وتقزمي  جهة 
�شنوات  ينتظر  يجعله  ب�شكل  ثانية 
لأب�شط حق يكفله له الد�شتور وهو 
يحفظ  راتب  اأو  وظيفة  يف  احلق 

كرامته .

اجلهوية  اجلامعة  رئي�س  وجة 
 « »تون�س  بتوزة  الأ�شفار  لوكالة 
دعوة  الع�شمى  الطاهر  حممد 
للجزائريني لال�شتثمار يف اجلنوب 
ت�شهيالت  عن  التون�شي،  كا�شفا 
الإجتماعية  التغطية  يخ�س  فيما 
الطاهر  اأ�شار  حممد  اجلباية   و 
ت�رشيح  يف  الأم�س  الع�شمى 

للقافلة  ا�شتقباله  خالل  �شحفي 
ال�شياحي  الوطنية  لالإعالم 
املنظمة من قبل اإحتاد ال�شحفيني 
اجلزائريني  اأن ال�شواح اجلزائريني 
حيث  تون�س،  يف  املرتبة  يحتلون 
يزورون  جزائري  األف   500 اأن 
اأنه ثم و�شع  تون�س �شنويا،  مربزا 
الت�شهيالت على غرار  العديد من 

اأجل  من  الأ�شعار  يف  تخفي�شات 
اجلنوب  يف  ال�شياحة  ت�شجيع 

التون�شي .
دعا  اأخرى،  جهة  من 
لال�شتثمار  املتحدث  اجلزائريني 
ال�شياحي،  املجال  يف  تون�س  يف 
من اأجل تقوية العالقات الثنائية و 
كا�شفا عن جملة  اخلربات،  تبادل 

من الت�شهيالت لفائدة اجلزائريني 
الجتماعية  التغطية  بخ�شو�س 
ذاته  ال�شياق  يف  و  ال�رشائب.   و 
عرف املتحدث باجلنوب التون�شي 
تزخر  التي  ال�شياحية  املناطق  و 
اجلنوب  اأن  موؤكدا   ، املنطقة  بها 

التون�شي وجهة �شياحية بامتياز .
اإميان لوا�س / تون�س  

اجلارية  ال�شنة  من  بداية  ت�رشع 
لكل  ومراقبة  تفتي�س  حمالت  يف 
العمومية  وامل�شانع  املوؤ�ش�شات 
واخلا�شة، للتاأكد من تطبيق الن�شو�س 
ن�شبة  باحرتام  املتعلقة  التنظيمية 
املعوقني  الأ�شخا�س  توظيف 
مبوؤ�ش�شاتهم. وقال الأمني العام للوزارة 
التح�شي�س  مهملة  اأن  حمدي  رابح 
با�رشتها  التي  والإعالم  والتوعية 
املوؤ�ش�شات  لفائدة  الت�شامن  وزارة 
الذي  القانوين  البند  تطبيق  ب�رشورة 
املائة  واحد يف  تخ�شي�س  على  ين�س 
ذوي  لفائدة   املوؤ�ش�شة  طاقم  من 
نهاية  �شتنتهي   اخلا�شة  الحتياجات 
العام  الأمني  واأ�شاف  اجلارية،  ال�شنة 
عقدها  التي  ال�شحفية  الندوة  يف 
الحتفال  مرا�شيم  اإحياء  مبنا�شبة 
بانتهاء  اأنه  للمعاقني  املغاربي  باليوم 
�شتدخل  والتوعية،  التح�شي�س  مهلة 
العقوبات،  فر�س  مرحلة  يف  الوزارة 

م�شريا اإىل اأن القانون يفر�س عقوبات 
املتهربني، متمثلة يف   م�شددة يف حق 
عدد  ح�شب  �شتطبق  مالية  غرامات 
الحتياجات  ذوي  من  الأ�شخا�س 
اأن  ت�شغيلهم، على  اخلا�شة املفرو�س 
ت�شب  اأموال هذه الغرامات يف ح�شاب 

ال�شندوق الوطني للت�شامن.
التكفل  و�شيغ  بطريقة  يتعلق  وفيما 
التي  اخلا�شة  الحتياجات  بذوي 
اأبرز  حاليا،  الت�شامن  وزارة  تنتهجها 
خا�شة  جلان  هناك  اأن  املتحدث 
هذه  وحتيني  درا�شة  على  تعكف 
مرحلة  يف  الدخول  اأجل  من  الربامج 
الفئات  م�شاعدة   عهد   من  جديدة 
عن  �شتك�شف  الوزارة  واأن  املحتاجة، 
اللجان  انتهاء  فور  اجلديد  الربنامج 
الأمني  واغتنم  اإعداده.  من  املخت�شة 
ليوؤكد  الفر�شة  الت�شامن  لوزارة  العام 
ووفية  ملتزمة  �شت�شل  الدولة  اأن 
ومب�شاعدة  الجتماعي،  لطابعها 

والفئات  اخلا�س  الحتياجات  ذوي 
عنهم  تتخلى  لن  الدولة  واأن  اله�شة، 
مقدما  الظروف،  من  اأي ظرف  حتت 
التي  املبالغ  عن  واإح�شائيات  اأرقاما 
تخ�ش�شها للتكفل بهذه الفئات، مربزا 
التي  الأهمية  مدى  تعك�س  اأرقام  اأنها 
الجتماعي.  للجانب  احلكومة  توليها 
للخوا�س  املجال  فتح  يخ�س  وفيما 
التكفل  يف  خمت�شة  مدار�س  لفتح 
العام  الأمني  اأو�شح  ذهنيا،  باملعاقني 
اأن هذا الإجراء هو مكمل ملا تقوم به 
اخلا�شة  املدار�س  اأن  موؤكدا  الدولة، 
للموؤ�ش�شات  واإ�شافة  مكملة  �شتكون 
املجال.  يف  املتخ�ش�شة  العمومية 
الت�شامن  لوزارة  العام  الأمني  وقدم 
اأمام  املراأة  وق�شايا  والأ�رشة  الوطني 
املغاربي  الحتاد  دول  �شفراء  ممثلي 
والت�شهيالت  المتيازات  عن  حو�شلة 
فئات  ل�شالح  اجلزائر  تقدمها  التي 
موؤكدا  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي 

هذا  يف  رائد  بلد  تعترب  اجلزائر  اأن 
م�شاحله  اأن  اأكد  حيث  املجال، 
العمل  اأرباب  حت�شي�س  على  تعمل 
تطبيق  اأجل  من  واخلوا�س  العموميني 
الن�شو�س التنظيمية املتعلقة باحرتام 
املعوقني  الأ�شخا�س  توظيف  ن�شبة 
اجلمعيات  وت�شجع  مبوؤ�ش�شاتهم، 
للم�شاعدة  موؤ�ش�شاٍت  بفتح  املبادرة 
اأبنائنا  لحت�شان  العمل  طريق  عن 
الذين  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من 
يف  بالندماج  قدراتهم  لهم  ت�شمح  ل 
واأ�شاف حمدي  العادي.  العمل  و�شط 
اآفاق  تو�شيع  اإىل  تطمح  اجلزائر  اأن 
العي�س  �شبل  لتوفري  املهني  الإدماج 
اخلا�شة  الحتياجات  لذوي  الكرمي 
من خالل �شبط ا�شرتاتيجية وطنية يف 
هذا املجال يف اإطار تواأمة مع الحتاد 
ثقافة  من  بالرتقاء  ت�شمح  الأوروبي، 
يف  امل�شاهمة  اآفاق  اإىل  امل�شاعدات 

بناء القت�شاد الوطني.

الكنفدرالية النقابية للقوى املنتجة تتك�شف

رئي�س اجلامعة اجلهوية لوكالة الأ�شفار توزة حممد الطاهر الع�شمى يك�شف :

 500األف جزائري يزورون تون�س �شنويا 

الأمني العام لوزارة الت�شامن الوطني رابح حمدي

�شارة بومعزة 

90 باملائة من العمال يخ�سون الت�سريح 
بخلفيات االنتماء النقابي

ت�سهيالت للجزائريني لال�ستثمار ال�سياحي يف اجلنوب التون�سي 

غرامات مالية �سد املوؤ�س�سات التي ال توظف معاقني 

.         اإن�ساء اللجنة الوطنية للمعطلني عن العمل

خلفا ل�شاديل بوفروة

تعيني ن�سرية �سريد مديرة للقناة 
الثالثة لالإذاعة الوطنية 

800 حالة �شيدا كل �شنة باجلزائر

 12083اإ�سابة اإىل غاية 
�سبتمرب الفارط 

ن�شرية  تعيني  الأحد  اأم�س  مت 
الثالثة  للقناة  مديرة  �رشيد 
خلفا  اجلزائرية  لالإذاعة 
ُعلم  ح�شبما  بوفروة،  ل�شاديل 
قد  و  الوطنية،  الذاعة   لدى 
ك�شحفية  ال�شيدة �رشيد  عملت 

بالقناة الثالثة ل�شنوات عديدة و 
لت�شبح رئي�شة حترير ثم  ترقت 

مديرة لهذه القناة.
كما �شغلت من�شب رئي�س ديوان 
مديرة  ثم  الت�شال  بوزارة 

الت�شال املوؤ�ش�شاتي. 

�شجلت اجلزائر اإىل غاية نهاية 
2018،  12083حالة  �شبتمرب 
بينها  بال�شيدا،من  اإ�شابة 
و  الإيدز  مرحلة  يف  1885حالة 
لفريو�س  حاملة  حالة   10198
الب�رشي  فيما  املناعة  نق�س 
الداء  حما�رشة  من  متكنت 
معدل  يف  ا�شتقرار  وت�شجيل 
�شنويا،  حالة  بـ800  الإ�شابات 
الدول  راأ�س  على  باعتبارها 
عاتقها  على  اأخذت  التي 

ميزانية مكافحة ال�شيدا.
الأمم  برنامج  مدير  وقال 
املعني  امل�شرتك  املتحدة 
للو�شط  ت�رشيح  يف  زدام  عادل 
الوطني  اليوم  هام�س  على 
وزارة  نظمته  الذي  لل�شيدا 
اأعرف  �شعار«  نحت  ال�شحة 
ال�شوفيتال  »بفندق  و�شعك 
 12000 من  اأكرث  اأن  هنالك 
ال�شيدا  اإ�شابة  بفريو�س  حال 
بالبلد  املر�س  منذ ظهور هذا 
�شبتمرب   30 غاية  اإىل   1985 يف 
2018 و اأكد انه ل ميكن لأحد اأن 
التي تبذلها  ينكر نتائج اجلهود 
مكافحة  جمال  يف  اجلزائر 
و  املادي  الدعم  كل  و  ال�شيدا 
�شبيل  تقدمه يف  الذي  الب�رشي 
خالل  من  امل�شابني  م�شاعدة 
و  العالج  و  املبكر  الت�شخي�س 
املرافقة بعد العالج بالإ�شافة 
التح�شي�شية  احلمالت  اإىل 
املجتمع  �رشائح  كل  لتوعية 
خا�شة ال�شابة منها و اأ�شاف اأن 

الطريق ل يزال طويال و يجب 
الوقاية  جانب  على  الرتكيز 
هذا  ملكافحة  و  الك�شف 

املر�س ب�شكل فعال”.
و من جهة اأخرى ك�شفت اأكدت 
لالأمرا�س  الفرعية  املديرة 
ال�شحي  الإنذار  و  املتنقلة 
م�شتوى  على  الوقاية  مبديرية 
اأن  حمادي  �شامية  الوزارة 
العاملي  اليوم  هذا  من  الهدف 
ت�رشيع  ت�رشيع  �شمن  يندرج 
الإيدز  على  للق�شاء  الت�شدي 
الرتكيز  مع   2030 عام  بحلول 
حتت  الفح�س  و  الوقاية  على 
�شعار اإعرف و�شعك و وقالت اأن 
الوزارة تهدف اإىل الق�شاء على 
املناعة  نق�س  فريو�س  انتقال 
تعزيز  و  الطفل  اإىل  الأم  من 
و  الك�شف  و  الوقائية  الأن�شطة 

الرعاية و املرافقة  .
و �شهد اليوم عدة مداخالت من 
طرف اأع�شاء الأمم املتحدة و 
للوقاية  الوطنية  اللجنة  اأع�شاء 
املنقولة  الأمرا�س  مكافحة  و 
برنامج  اإىل  بالإ�شافة  جن�شيا 
اإختبار  مركز  كتجربة  متنوعة 
عر�س  و  تطوعي  جماين 
واأغاين  لأطفال  م�رشحي 
عر�س  و  البتدائية  املدار�س 
و  ال�شباب  وزارة  من  م�رشحي 
الريا�شة بالإ�شافة اإىل معار�س 
الأمم  وكالت  تنظيم  من 

املتحدة و املجتمع املدين 
ف.ن�شرين 

اأعلنت الكنفدرالية النقابية للقوى املنتجة عن تاأ�شي�شها اللجنة الوطنية للمعطلني عن العمل CNC، قائلني اأن 
مهمتها الأوىل �شتتمثل يف تنظيم ال�شباب البطال ق�شد ال�شغط واإنهاء �شيا�شة الت�شغيل العرجاء التي تنتهجها 

احلكومة منذ �شنوات، حمذرين من واقع العمل اله�س والنتقا�س من احلريات النقابية.
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 اأدارت  �شبكة للتزوير
 و تقليد اأختام الدولة 

�إعادة فتح ملف قا�ضية 
حتقيق مزيفة 

بالدار  االبتدائية  اجلنايات  اأمام حمكمة  اأم�س  عار�س 
مب�شت�شفى  اجلثث  حفظ  مب�شلحة  عامل  البي�شاء، 
عن  حقه  يف  ال�شادر  الغيابي  احلكم  با�شا  م�شطفى 
حمكمة احلال ب�شهر ماي 2017 والقا�شي عليه بعقوبة 
10 �شنوات �شجنا نافذا، ب�شبب تورطه  يف الف�شيحة التي 
امل�رصفية  املوؤ�ش�شات  من  وعدد  الرتبية  وزارة  هزت 
ووزارة ال�شكن بعام 2013 ، �شمن �شبكة من 11 �شخ�شا 
ببنك  موظف  و  �شيدات   3 و  مزيفة  قا�شية  تتزعمهم 
اأحممد،  �شيدي  بلدية  مبلحقة  اأمن  وعون  اجلزائر، 
دولة  باإن�شاء  بدرارية  م�شعودان«  »اآيت  ثانوية  ومديرة 
ونقاط  ك�شوفات  من  بعدد  والتالعب   للتزوير  موازية 
التاأ�شريات  ملفات  يف  الدولة  اأختام  تقليد  و  التالميذ 
و�شهادات امليالد »اأ�س 12« و�شهادات االإقامة و يواجه 
اأمام حمكمة اجلنايات عدة تهم خطرية  بذلك رفقتهم 
الدولة  ختم  وتقليد  اأ�رصار  جمعية  تكوين  بني  تنوعت 
وتزوير املحررات الر�شمية والتزوير يف حمررات جتارية 
ادارية  حمررات  يف  وا�شتعماله  والتزوير  وم�رصفية 
وامل�شاركة  العمومية  الوظائف  �شفة يف  بغري  والتدخل 
يف تقليد ختم الدولة وامل�شاركة يف التزوير وا�شتعماله 

يف املحررات االإدارية وامل�رصفية والتجارية .
يف الق�شية التي تعود جمرياتها لبالغ تقدمت به موظفة 
 2013 نوفمرب   03 بتاريخ  اأحممد  �شيدي  بلدية  مبلحقة 
لل�رصطة  الو�شطى  للمقاطعة  اجلنائية  الفرقة  اأمام 
اأحد  التابعة الأمن والية اجلزائر ، حول قيام  الق�شائية 
ختمها  و  توقيعها  بتزوير  امللحقة  بذات  االأمن  اأعوان 
ب�شفتها رئي�شة م�شلحة احلالة املدنية يف اأحد �شهادات 
من  ك�شفت  التي  االأمنية  التحريات  لتنطلق   ، االإقامة 
خالل اإ�شتجواب امل�شتكى منه وجود اأطراف اأخرى يف 
العملية التي تبني اأن ورائها �شبكة تزوير منظمة ،بعدما 
ك�شف امل�شتبه به االأول عن زعيم الع�شابة وهو م�شبوق 
رفقة  وهو  بتوقيفه  والذي  »خ.ارزقي«  يدعى  ق�شائي 
ال�شكن  بطلب  خا�شني  ملفني  على  عرث  وابنتها  �شيدة 
اإ�شتجواب  خالل  من  للتحريات  ،وموا�شلة  االجتماعي 
ال�شيدة التي فجرت  بدورها ف�شيحة اأخرى من العيار 
الثقيل حني اأكدت باأنها تعرفت على امل�شبوق الق�شائي 
عن طريق قا�شية حتقيق تعمل مبجل�س ق�شاء العا�شمة 
اإنتحلت �شفة  باأنها جمرد بائعة جموهرات  والتي تبني 
قا�شية و مل ي�شبق لها العمل يف هذا ال�شلك وال عالقة 
لها باملهنة ،وبناءا عليه ك�شفت م�شالح االأمن حترياتها 
عالقة  له  من  كل  �شيارات  و  منازل  تفتي�س  خالل  من 
تزوير  حمل  وثائق  عدة  حجز  من  متكنت  و  بالق�شية 
اإدارية تربوية، كان ت�شلمها لتزوير  على غرار 5 ملفات 
خالل  من  االنتقال  و�شهادات  البكالوريا  �شهادات 
ا�شتبدال عبارة »يعيد ال�شنة« بعبارة »ينتقل«، اإىل جانب 
الوظائف،  اآيل، طابعيتني متعددة  اإعالم  �شبط جهازي 
خا�شة  اأختام  ثالثة  الورق،  تقطيع  اآلة  �شكانري،  جهاز 
باالأفراد وال�رصكات اخلا�شة، ف�شال عن 4 جوازات �شفر 
اإىل ا�شرتجاع جمموعة  باالإ�شافة  اإدارية،  وعدة ملفات 
من الوثائق االإدارية الفارغة واملوقعة على بيا�س، من 
بينها �شهادات وفاة باللغتني العربية والفرن�شية، بطاقات 
عائلية، �شهادات اإقامة، ن�شخ من �شجالت عقود الزواج، 
ليتم على هذا   ، والفرن�شية  بالعربية  و�شهادات امليالد 
حمكمة  على  وحتويلهم   12 املتهمني  توقيف  االأ�شا�س 
عدة  تاأ�ش�شت  بعدما  الذكر  �شالف  باجلرم  اجلنايات 
بلديات و موؤ�ش�شات م�رصفية ووكالة عدل ووزارة الرتبية 
و ال�شكن و العمران كاأطارف مدنية اأمام حمكمة احلال ، 
حيث اأكدت املتهمة التي اإنتحلت �شفة قا�شية يف جل�شة 
املحاكمة اأن زوجها  املتهم رفقتها يف ملف احلال من 
ورطها يف ق�شية احلال من خالل اإنتحاله ل�شفة �شابط 
يف اجلي�س، واأنها تقربت من املتهم الرئي�شي من اجل 
ولتواجدها  الإبنها  فرن�شية  ميالد  �شهادة  من  متكينها 
اأي �شفة ،  انتحالها  نافية   ، الوطن كلفت زوجها  خارج 
و اأكد من جهته عون االأمن اأن املتهم الرئي�شي يف ملف 
اإ�شتن�شاخها و كان  احلال من �شلمه الوثائق وطلب منه 
يقوم باالأمر بح�شن نية وهو م�شاعدة النا�س دون تلقي 
اأي مقابل منهم كما كان يت�شلم ا�شتمارات بنكية فارغة 
من عند موظف بالبنك املتهم » اأ.كرمي«، و اأن القا�شية 
املزيفة هي من قامت بتعريفه على مديرة الثانوية ، يف 
حني اأكدت مديرة الثانوية »ب.�شورية اأنها تعرفت على 
الرئي�شي بوا�شطة املتهمة »ر.نبيلة« واخطرتها  املتهم 
التالميذ  بع�س  و�شعية  ت�شوية  اجل  من  ع�شكري  باأنه 
التحويل  و�شهادات   ، االنتقال  ك�شهادات  الرا�شبني، 
�شحيحة  ملفات  انها  على  م�شددة  النقاط،  وك�شوف 
معار�شته  خالل  احلايل  املتهم  لينكر   ، مزورة  ولي�شت 
له  ،ويطالب  من جرم  له  ن�شب  ما  الذكر  �شالف  للحكم 
مع  نافذا  �شجنا  �شنوات   5 عقوبة  توقيع  العام  النائب 

غرامة مالية بقيمة مليون دج.
ل/منرية 

بداية،  نتكلم عن واقع 
التنمية يف بلدية الطالب 

العربي؟ 

يف  من�شاأة  هي  العربي  الطالب  بلدية 
منذ    ،1985 ل�شنة  االإداري  التق�شيم 
يف  التنمية  عملية  عرفت  اإن�شائها 
حيث  جدا،  قوية  وترية  املنطقة 
م�شاريع  عدة  من  املنطقة  اإ�شتفادت 
الوحدات  عدد  غرار  على  تنموية 
ال�شكنية حيث اأن يف ظرف 30 عاما ثم 
اإن�شاء 5 اأالف وحدة �شكنية و من�شاآت 
 ، عمومية  اإدارات  و  كيرية  قاعدية 
الطالب  بلدية  اأن  االإ�شارة  ويجدر 
العربي هي بلدية حمظوظة جدا الأنها 
اأعطت  الدولة  اأن  كما  الدائرة  مقر 
اأهمية ق�شوى لهذه البلدية لوجود معرب 
حدودي مبثابة  منفذ على تون�س ، كما 
�شيتم اإجناز معرب جديد و هو يف قيد 
 40 حوايل  تخ�شي�س  ثم  وقد  االإجناز 

مليار الإجنازه. 

بخ�شو�ص امل�شاريع التي 
ا�شتفادت منها املنطقة يف 

ال�شنة احلالية؟ 

ثم تبني العديد من امل�شاريع التنموية 
على  احلالية  ال�شنة  خالل  البلدية  يف 
و  ملخارج  احل�شارية  التهيئة  غرار 
الطريق  ترميم  املدينة،   مداخل 
لل�شخ،  اإن�شاء حمطة  للحدود،  الرابط 

و بخ�شو�س ال�شكنات التي مت توزيعها 
وحدة   300 بتوزيع  قمنا  ال�شنة  هذه 

�شكنية و 150 �شكنا ريفيا. 

�شكان بلدية الطالب العربي 
ي�شتكون من م�شكل التزود 
باملياه،  ماهي الإجراءات 
التي ثم اتخاذ ها ملجابهة 

ذلك؟ 

م�شكل  عرفت  املنطقة  �شحيح 
التذبذب يف التزود املياه لكن ال�شلطات 
املحلية  يف املقابل اتخذت جملة من 
خالل  على  ذلك  من  للحد  االإجراءات 
و  ال�شمالية  املنطقة  يف  �شد  فتح 
الغربية،  اإن�شاء بئر جديد، اإن�شاء خزان 

للمياه تبلغ م�شاحته 500 مرت مكعب.

 احلكومة �شطرت برناجما 
خا�شا باملناطق احلدودية 

من اأجل تنمية هذه املناطق 
، هل مت اإدراج بلدية  
الطالب العربي يف هذا 

الربنامج ؟

برنامج   يف  البلدية  اإدراج  ثم  نعم 
 ، احلدودية  املناطق  بتنمية  اخلا�س  
مع  الداخلية  وزارة  اجتماع  وح�رصنا 
روؤ�شاء البلديات وو�شعنا برنامج خا�س 
بالبلدية يتناول كل ماحتتاجه املنطقة 
يف اإطار التنمية املحلية،  �شادقنا على 
الثانية  املرحلة االأوىل منه و املرحلة 

هي يف قيد الدرا�شة .

من خالل زيارتنا للولية و 
حديثنا مع بع�ص العائالت 

القاطنة عربت عن ا�شتيائها 
من متاطل الو�شاية يف 

تو�شيل بالتيار الكهربائي و 
حرمانها من م�شاريع التزود 
بالأعمدة الكهربائية   ، ماذا 

فعلتم بهذا اخل�شو�ص؟ 

بلدية  م�شاكل  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر   
و�شوف  بها  التكفل  ثم  العربي  الطالب 
بهذا  م�شاريع  عدة  برجمة  يتم 

اخل�شو�س حلل هذا امل�شكل نهائيا. 

ماهي جهود البلدية يف 
ت�شجيع ال�شتثمار املحلي؟ 

بلدية الطالب العربي ت�شجع اال�شتثمار 
لت�شجيع  ميكانيزمات  وو�شعت   ،
امل�شتثمرين ، نحن نرحب باأي مواطن 
ت�شهر  جاد  اإ�شثماري  م�رصوع  لديه 
و  مناق�شته  و  درا�شته  على  البلدية 
توجهه خا�شة اإذا كان امل�رصوع �شمن 
االأمكنة  مراعاة  مع  التعمري  قوائم 
من  امل�شتثمرين  قبل  من  املطلوبة 

اأجل الق�شاء على البطالة. 

بخ�شو�ص التخريبات التي 
عرفتها البلدية موؤخرا 
يف ظل  ا�شتمرار �شيا�شة 

التماطل ملطالب املواطنني؟ 

التي  التخريب  عمليات  خلفية  على 
لواحق  و  الكرا�شي  من  عددا  طالت 
به  ماقام  اأن  القول  ميكن  االأر�شفة، 
هوؤالء يعد اإعتداء على امللك العام لكن 
القانونية  االإجراءات  جميع  اتخاذ  مت 
بالتحلي  ال�شكان  نطالب  و  ذلك  حيال 

بروح املواطنة 

ماتعليقك على مايجري 
داخل احلزب العتيد، و 

التغيريات الأخرية التي 
عرفها؟ 

الثقة يف قيادات احلزب و  نحن منلك 
ناأمل اأن هذه التغيريات �شتنهي االأزمة 
التي عرفها االأفالن ليتم جتاوز ذلك، و 
بخ�شو�س انتخابات التجديد الن�شفي 
لهذه  االأوفر  احلظ  االأمة  ملجل�س 

االنتخابات �شيكون ملمثل االأفالن

وادي �شوف  : اإميان لوا�ص

وقعت حمكمة اجلنايات اال�شتئنافية 
مبجل�س ق�شاء العا�شمة عقوبة 18 
العب  حق  يف  نافذا  حب�شا  �شهرا 
روح  اإزهاق  حاول  هاوي  قدم  كرة 
باملدنية  احل�رصي  باالأمن  �رصطي 
من  �شخم  �شكني  طعنة  طريق  عن 
نوع » بو�شية« وجهها له على مقربة 
حماولته  ب�شبب  القلب  منطقة  من 
ملركز  القا�رص  �شديقه  اإقتياد 

االأمن ب�شبب وثائق دراجة نارية .
وقائعها  تعود  التي  الق�شية  يف 
كانت  حني   2017 جوان   3 لتاريخ 
بالعا�شمة  االأمن احل�رصي  م�شالح 
مبنطقة  روتينية  بدورية  تقوم 
املدنية بالعا�شمة على منت �شيارة 
بحي  مرورها  ولدى  امل�شلحة 
قا�رص  انتباههم  لفت  ال�شعادة 

نارية  دراجة  منت  على  م�شبوه 
اأنه  فتوقفوا للتاأكد من وثائقه غري 
اأبدى مقاومة فحاولت اإرغامه على 
ال�شعود على منت �شيارتهم الإقتياده 
ويف  معه  التحقيق  و  االأمن  ملركز 
تلك االأثناء تدخل �شديقه املدعو » 
ز ، علي«وهو العب كرة قدم هاوي 
ملنعهم من ذلك فحدثت بينه و بني 
عنا�رص االأمن م�شادات ومناو�شات 
كالمية قررت خاللها ذات امل�شالح 
اإقتياده هو االأخر ملركز االأمن غري 
ق�شرية  فرتة  وبعد  ملنزله  فر  اأنه 
كبري  �شكني  بيده  و  اأدراجه  عاد 
بتلويحه  قام  البو�شية«   « نوع  من 
اأحد  وجه  يف  ع�شوائية  بطريقة 
عنا�رص االأمن املدعو » م ،�شفيان« 
الكتف  ال�شكني  هذا  ليخرتق 

مقربة  على  ال�شحية  ليد  االأي�رص 
اإ�شابة  من منطقة القلب م�شببا له 
خطرية كادت اأن تودي بحياته نقل 
اجلامعي  للم�شت�شفى  اإثرها  على 
االإ�شعافات  لتلقي  با�شا  م�شطفى 
الطبية  ال�شهادة  ومبوجب  االأولية 
الطبي  العجز  و  له  حررت  التي 
والتي  املتهم  �شد  ب�شكوى  تقدم 
حمكمة  على  حتويله  على  اأ�شفرت 
احلال بجرم حماولة القتل العمدي 
مع �شبق االإ�رصارو الرت�شد ، وهي 
التهمة التي اأنكرها خالل مواجهته 
بيوم  اأنه  اأكد  لهيئة املحكمة حيث 
ال�شحية  اإ�شابة  يق�شد  مل  الوقائع 
باأنه  فاأكد  الواقعة  تفا�شيل  عن  و 
توقيف  عملية  خالل  تدخل  يومها 
تقدمي  بهدف  القا�رص  �شديقه 

وعر�شها  النارية  الدراجة  وثائق 
من  اأنه  بحكم  االأمن  عنا�رص  على 
قام ببيع الدراجة ل�شديقه القا�رص 
و اإحتفظ بالوثائق غري اأن العنا�رص 
ذلك  رف�شت  ال�شحية  فيهم  ما 
وقامت مبحاولة التعدي عليه بع�شا 
خ�شبية و اإقتياده ملركز االأمن دون 
وجه حق ، ليحاول من جهته الدفاع 
بعربة  كان  �شكني  بحمل  نف�شه  عن 
به بطريقة  يلوح  راح  و  البطيخ  بيع 
عليه  التعدي  من  ملنعهم  ع�شوائية 
ال�شكني  اإخرتق  منه  ق�شد  ودون 
�شلف  ما  اأمام  و   ، ال�شحية  كتف 
توقيع  العام   النائب  طالب  ذكره 
عقوبة 10 �شنة �شجنا نافذا يف حق 

املتهم .
ل/منرية

حمكمة اجلنايات ال�شتئنافية مبجل�ص ق�شاء العا�شمة 

�ل�ضجن لالعب كرة حاول قتل �ضرطي  يف �ملدنية

رئي�ص بلدية الطالب العربي اإبراهيم دومي :

 معرب حدودي جديد

 حيز �خلدمة  قريبا
.     توزيع 300 وحدة �شكنية و 150 �شكنا 
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ثمن رئي�ص بلدية الطالب العربي ولية 
الوادي  اإبراهيم دومي يف حوار خ�ص به 

الو�شط جهود  التي بذلتها الدولة من اأجل 
تنمية املنطقة باعتبارها معربا حدودي 

هاما ، مطمئنا املواطنني اأنه مت اتخاذ جميع 
الإجراءات من اأجل اإيجاد حلول مل�شاكل 

التزود باملياه و التيار الكهربائي باملنطقة 



بواليات  املحلي  ال�شارع  يتطلع 
غرار  على   ، الكبري  البالد  جنوب 
 ، االأغواط   ، غرداية   ، ورقلة 
مترنا�شت ، اأدرار ، ايليزي ، ب�شار 
اأف�شل  لغد   ، وب�شكرة  تيندوف   ،
يف  مميزة  جديدة  ميالدية  ول�شنة 
على  الكبري  احلكومة  حر�ص  ظل 
للميدان  بالنزول  اجلمهورية  والة 
االحتقان  حاالت  وحما�رصة 
بلغة  الكبريين  والغليان  والت�شنج 
فقد  مت�شل  �شياق  ،ويف  ال�رصاحة 
وجه الوزير االأول تو�شيات مبا�رصة 
الواليات  بتلك  الدولة  ملمثلي 
اجليد  التوا�شل  اأجل  من  خا�شة 
اال�شاعات  وتنفيد  املواطنني  مع 

فور وقوعها .
باحلكومة  االأول  الرجل  تو�شيات 
عديد  من  انطالقة  كانت   ،
االحتجاجية  والعرائ�ص  ال�شكاوى 
دعمتها  التي  املحلية  للجمعيات 
التحقيق  جلنة  ومقرتحات  اأراء 
للواليات  ايفادها  التي  الوزارية 
من  العليا  واله�شاب  اجلنوبية 
لطاملا  والتي   ، اأخرى  اإىل  فرتة 
من  بالبالد  القرار  �شناع  حذرت 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 

غري  التاأخر  تبيعات  عن  تنجر 
القوائم  على  االإفراج  يف  مربر 
االأ�شمية للم�شتفيدين من ال�شكنات 
االجتماعية االيجارية العمومية و 
للبناء  ال�شاحلة  االأرا�شي  قطع 
احل�رصي املدعمة وغري املدعمة 
ال�شغل  ملف  بخ�شو�ص  اأما   .
للجنوب  املركزية  بالعا�شمة 
ال�رصقي فتنتظر وايل والية ورقلة 
عبد القادر جالوي حتديات كربى 
االأمان  لرب  امللف  هذا  الإي�شال 
انطالقا من اإحداث ثورة حقيقية 
بالقطاع من خالل انهاء مهام كل 
من رئي�ص الوكالة الوالئية للت�شغيل 
العرو�ص  جلب  جلنة  ورئي�ص 
�شخ  ثم  ومن  التن�شيبات  ومتابعة 
حلحلة  على  قادرة  جديدة  دماء 
الكبري  الرتاكمات يف ظل مت�شكها 
وتعليمات  بتو�شيات  االلتزام  يف 
الوزير االأول ووزير العمل والت�شغيل 
الرئي�ص  و  االجتماعي  وال�شمان 
الوطنية  للوكالة  العام  املدير 
عبد  ورقلة  والية  ووايل  للت�شغيل 
القادر جالوي الرامية ملنح اأولوية 
الوطنية  بال�رصكات  التوظيف 
ال�شناعة  يف  العاملة  واالأجنبية 
املنطقة  بطايل  لفائدة  النفطية 
اأن  �شاأنه  من  الذي  االأمر  وهو   ،

ي�شاهم ب�شكل كبري يف الق�شاء على 
املبا�رص  التوظيف  ظاهرة  تف�شي 
ليد عاملة من خارج الوالية ودون 
املحلية  الوكاالت  على  املرور 

للت�شغيل .
حث  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
والة  اأويحي  اأحمد  االأول  الوزير 
بال�شعي قدر  باجلنوب  اجلمهورية 
الظروف  مراعاة  مع  امل�شتطاع 
املالية ال�شعبة التي متر بها البالد 

للمناطق  التنمية  اإي�شال  اأجل  من 
النائية واحلدودية االأهلة بال�شكان 
تبقى  للوالة  احلكومة  ر�شائل   .
لتحقيق  احلقيقي  ال�شمان  مبثابة 
ال�شالف  بالواليات  التنمية  معادلة 
ذكرها ، لكن رغم ذلك فقد تعالت 
االأ�شوات املطالبة ب�رصورة تفعيل 
من  كل  لردع  الرقابية  االأدوات 
التنمية  عرقلة  نف�شه  له  ت�شول 

املحلية .

البلدي  ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص  اأكد 
يا�شني  حممد  م�شعود  حا�شي  ببلدية 
ملو�شم  احلج  قرعة  اأن   ، �شا�شي  بن 
تنظيمية  ظروف  و�شط  جرت   2019
الفائزين  جيدة و�شفافة ، مهناأ بذلك 
ومتمنيا حظا اأوفر للبقية . قال رئي�ص 
لبلدية  البلدي  ال�شعبي  املجل�ص 
يا�شني  حممد  بورقلة  م�شعود  حا�شي 
خ�ص  �شحفي  ت�رصيح  يف  �شا�شي  بن 
حر�ص  اأنه   ،« »الو�شط  يومية  به 
تنظيم  على  االإ�رصاف  على  �شخ�شيا 
 2019 ملو�شم  احلج  قرعة  عملية 
هذه  اأن  ال�شدد  ذات  يف  م�شيفا   ،
العملية جرت و�شط ظروف تنظيمية 

اأن  بدليل   ، و�شفافة  وحمكمة  جيدة 
طرف  من  املباركات  تلقوا  الفائزين 

اأولئك الذين مل ي�شعفهم احلظ .
مري  اأو�شح  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اأغنى بلدية يف اجلزائر اأن ح�شته مت 
ا�شتهالكها وفق ما تن�ص عليه االأطر 
ال�شدد  ذات  يف  مت  كما   ، التنظيمية 

�شبط قائمة االإحتياطني .
م�شت  القرعة  عملية  اأن  ومعلوم 
وخيمت   21 الـ  الوالية  بلديات  جميع 
بالدموع  املمزوجة  الفرحة  عليها 
والزغاريد �شوقا وحبا يف زيارة البقاع 

املقد�شة .
�أحمد باحلاج  

البحث  خلية  اأم�ص  اأول  ليلة  متكنت   
للدرك  االإقليمية  بالكتيبة  والتحري 
مفت�شية  مع  وبالتن�شيق  الوطني 
خالل  اجلزائرية  اجلمارك  اأق�شام 
امل�شماة  باملنطقة  روتينية  دورية 
بالـ 50 باملقاطعة االإدارية برج باجي 
�شاحنة   توقيف  من  باأدرار  خمتار 
بقنطار  حمملتني  جيبيا�ص  نوع  من 
من  تهريبها  مت  التقليدية  ال�شمة  من 
ليتم م�شادرة املحجوزات  دولة مايل 

وت�شليمها لدوائر االإخت�شا�ص املعنية 
االإثنني   املوقوفني  حتويل  مت  فيما   ،
اإ�شتكمال  وبعد  الوطني  الدرك  ملقر 
مت  معهم  القانونية  االإجراءات 
لدى  اجلمهورية  وكيل  على  عر�شهم 
حمكمة رقان بنف�ص الوالية ،اأين �شدر 
اأمر باالإيداع رهن احلب�ص  يف حقهما 
املوؤقت يف اإنتظار حماكمتهما الحقا 
باالإقت�شاد  واالإ�رصار  التهريب  بتهمة 

الوطني .

املخت�شة  االأمن  م�شالح  متكنت 
بالوالية  املغري  االإدارية  باملقاطعة 
تربيد  �شاحنة  توقيف  من   ، الوادي 
تفتي�شها  اأثناء  و  رونوا  نوع  من 
خمر  قارورة   2700 بداخلها  �شبط 
 ، االأ�شكال  و  االأنواع  خمتلف  من 
الكحولية  امل�رصوبات  حتويل  ليتم 
غري  بطريقة  للرتويج  املوجهة 
وبعد   ، املعنية  للم�شلحة  مرخ�شة 
مع  القانونية  االجراءات  ا�شتكمال 
املدعو »ب.�ص«يف  ال�شاحنة  �شاحب 
االأربعينيات من العمر مت اإجناز ملف 
حتويله  مت  ومبوجبه  �شده  ق�شائي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  امام 

بتهمة  و�شعيته  يف  للنظر  للمغري  
بالكحوليات  واملتاجرة  احليازة 
اأوردته  ما  وفق  �رصعية  غري  بطريقة 
نف�ص  من  علم  وح�شبما   . م�شادرنا 
االأخرية  االأمنية  العملية  فاإن  اجلهات 
ال�شارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
ل�شالح  العامة  القيادة  ملخطط 
الدرك الوطني الرامية لتجفيف منابع 
تهريب وتخزين امل�رصوبات الكحولية 
التي اأثبت التحريات االأمنية يف عديد 
متعاطيها  �شلوع  الق�شائية  امللفات 
ح�شب  القتل  جرائم  يف  وم�شتهلكيها 

املعطيات االأولية املتوفرة .
�أحمد باحلاج  

متكنت يف اليومني االأخريين  مفت�شية  
مبدينة  اجلزائرية  اجلمارك  اأق�شام 
حجز   من  بب�شار  احلدودية  مريجة 
اثر  ،وذلك  املخدرات  من  كلغ   16
 ، بيجو   406 نوع  من  �شيارة  توقيف 
من  امل�شبوطة  الكمية  م�شادرة  ليتم 
الكيف املعالج فيما مت ت�شليم �شاحب 
للكتيبة  »ك.ف«  املدعو  ال�شيارة 
بنف�ص  الوطني  للدرك  االإقليمية 

االإجراءات  ا�شتكمال  وبعد  املدينة 
ق�شائي  ملف  اإجناز  و  معه  القانونية 
وكيل  اأمام  حتويله  مبوجبها  مت  �شده 
الذي  ب�شار  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
اأمر باإيداعه رهن احلب�ص املوؤقت يف 
اإنتظار حماكمته الحقا بتهمة احليازة 
غري  بطريقة  باملخدرات  واملتاجرة 

�رصعية وفق ما اأوردت م�شادرنا .
�أحمد باحلاج 

خل�ص �للقاء �الأخري �لذي جمع �حلكومة بوالة �جلمهورية عرب خمتلف واليات �لرت�ب �لوطني 
�إىل �لتاأكيد على �سرورة حتمل �لوالة مل�سوؤولياتهم �لكاملة يف معاجلة �لرت�كمات و�مللفات �ملفخخة 

خا�سة ما تعلق بتلك �لقطاعات �لتي لها �سلة بيوميات �ملو�طن .

�أبرز تو�سيات لقاء �حلكومة بالوالة 

�أحمد باحلاج 

والة اجلنوب مطالبون مبواجهة 
غليان اجلبهة االجتماعية 

�شدد امل�شاركون يف اليوم درا�شي  
املنظم لفائدة قطاع العدالة حول 
االإجتماعي  ال�شمان  منازعات 
 ، االإ�شرتكات  حت�شيل  جمال  يف 
بالتو�شيات  االلتزام  �رصورة  على 
والعمل على جت�شيدها على اأر�ص 
نظام  رقمنة  و  لع�رصنة  الواقع 
ملواكبة  االجتماعي  ال�شمان 

تطورات الع�رص .
التو�شيات  مقدمة  يف  تاأتي   
الدرا�شي  اليوم  اليها  خل�ص  التي 
املنظم لفائدة قطاع العدالة حول 
االجتماعي  ال�شمان  منازعات 
اال�شرتكات  حت�شيل  جمال  يف 
نظام  ورقمنة  ع�رصنة  هي   ،
ال�شمان االإجتماعي كملف قاعدة 
ملراقبة   املعلومات  ملعطيات 
املخالفات واخلروقات  و�رصورة  
 ، اجلربي  التح�شيل  اإجراء  تنفيد 
مع التن�شيق  مع اجلهات الق�شائية 
املوؤ�ش�شات  وكذا  املخت�شة 
املالية وال�رصائب لتح�شيل جميع 
اأرباب  ديون  وت�شفية  االإ�شرتاكات 
باالإ�شرتاكات  اخلا�شة  العمل 
اإجراءت   ب�شاأنها  يوتخد  مل  التي 
تطهري  وكذا  اجلربي  التح�شيل 

ن�شاط  تكثيف  خالل  من  امللفات 
اىل  اإ�شافة  ميدانياً،  املراقبة 
األية  تفعيل  ب�رصورة  التم�شك 
املوؤ�ش�شات  مع  امل�شتمر  التن�شيق 
ال�شمان  لتمكني  الفاعلة  والهيئات 
االإجتماعي من حت�شيل �شرتاكاتها 
تبادل  تكثيف  عن  ناهيك   ،
اإلكرتونية  املعلومات عرب �شبكات 
والعمل ب�رصية وفعالية ، وكذا  منح 
�شالحيات اأو�شع الأعوان املراقبة 
هيئة  من  و�شايا  دون  املعتمدين 

ال�شندوق.
حث  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
على  تو�شياتهم  يف  امل�شاركون 
�رصورة  و�شع ن�ص ت�رصيعي يجيز 
الوايل  رف�ص  حالة   يف  الطعن 
التاأ�شرية على جدول الدين املودع 
من طرف ال�شمان االإجتماعي اأمام 
اجلهات الق�شائية حتى يكون لهذا 
حتديد  مع  الزمة،  فعالية  الوجه 
وح�رص حاالت الطعن يف مالحقة 
بوجود خطاأ مادي اأو وجود القادم 
اأما املالحقة  ت�شديده  دين مت  اأو 
اأي  الق�شائي  احلكم  مقام  تقوم 
عقد  �رصورة  و  تنفيدي،  �شند 
الفاعلني   جميع  مع  ملتقيات 

والهيئات واملوؤ�ش�شات مع م�شالح 
اإ�شكاليات  ملناق�شة  ال�شمان 
املحور  تو�شيح  وحماولة  العملية 
ال�شمان  وقوانني  املن�شو�ص 
تفعيل  لها  يكون  حتى  االإجتماعي 
و�شع  ن�شيان  دون  امليدان،  يف 
يلزم  قانوين  ن�ص  اإدراج  مطلب 
والوالئية  املحلية  اللجنة  اأع�شاء 
للطعن امل�شبق بح�شور اإجتماعات 
جزاءت  وتقرير  وعقدها  اللجنة  

عن عدم احل�شور دون اأي عذر.
اليوم  تو�شيات  اقرتحت  كما 
رفع   ، املذكور  الدرا�شي 
باملنزاعات  املتعلقة  اخلالفات 
الطعن  جلان  اأمام  اإجبارياٌ  العامة 
امل�شبق قبل اأي طعن اأمام اجلهات 
الق�شائية دون منازعات التح�شيل 
االإعرت�شات على  اإىل فيما يخ�ص 

زيادات وغرامات التاأخر.
�أحمد باحلاج  

مترن��ست

.       رقمنة نظام �ل�سمان �الجتماعي �أبرز �لتو�سيات 

يوم درا�ضي حول منازعات حت�ضيل ا�ضرتاكات ال�ضمان االجتماعي 

مري حا�سي م�سعود حممد يا�سني بن �سا�سي لـ«�لو�سط« 

�أدر�ر 

�سبط بحوزته 2700 قارورة خمر من خمتلف �الأ�سكال 

ب�سار

 قرعة احلج جرت 
يف ظروف �ضفافة 

حجز قنطار من ال�ضمة 
التقليدية بربج باجي خمتار 

االإطاحة مبروجي امل�ضروبات 
الكحولية باملغري  بالوادي 

اجلمارك حتجز 16 
كلغ من املخدرات
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�أحمد باحلاج 
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النه�سة الأوروبّية امل�ستعارة

من باري�س يبدو العنف وكاأّنه يتثاءب يف اأوطان الربيع العربي امل�سغولة باإزالة ركام احلروب والتطّلع نحو املدن وتنظيف زجاج ناطحات ال�سحاب اأكرث من 
تنظيف بقايا النفو�س املثقلة باملاآ�سي والكوارث  والنك�سار.  ن�سرت من باري�س منذ اأ�سبوعني، تو�سيفًا منقوًل مقلقًا للبوؤ�س الكامن يف الوجوه الفرن�سّية يف ال�سوارع 

واحلافلت وال�ساحات الفرن�سّية. كان �سهًل تلّم�س الإحتقان الظاهر القابل للإنفجار عند اأي مفرتق. بدت فرن�سا خمزنًا جديداً غري ماألوف للفرن�سيني كما 
للطاف�سني من اأنظمة العرب وامل�سلمني ولو اأدركهم املوت غرقًا يف البحار اأف�سل من الغريق واحلريق بني اأيدي الإرهابيني. 

ن�سيم اخلوري

عاملية  حمّطة  �أوروبا  �صارت 
�لالمنتهية  �لثقافات  له�صم 
�لز�حفة �إليها حيث يتز�حم عند 
�ملنقوعني  �لب�رش  �أكو�م  �أبو�بها 
ويورث  و�لرعب.  و�لعوز  بالقلق 
�ل�صقوط  �ملقابل،  يف  �لنزوح 
�صّد  نحو  �لطبيعي  �ملتنامي 
و�لعن�رشية  ب  و�لتع�صّ �لع�صب 
�لعظمى  �لدول  وكاأّن  �ل�صقر�ء، 
�ل�صغرى.  ت�صابه  �صارت 
باإخت�صار ترتّهل مالمح �لعظمة 
على  بها  ن�صتظّل  زلنا  ما  �لتي 

�صفاف �ملتو�ّصط. 
�لفرن�صي  �لإحتقان  بلغ 
عرب  �لإنفجار�ملفاجيء 
�ل�صرت�ت  وفرق  كبرية  جماعات 
عنف  م�صاهد  يف  �ل�صفر�ء 
وحرق  وتخريب  وتك�صري 
و�لأحياء  �ملعامل  �أرقى 
�أوروبا  �أذهلت  �لباري�صية، 
و�لعني �لعاملية �إذ تعترب فرن�صا 
"كوزموبوليتها"  يف  متقّدمة 
�أي   Cosmopolitisme
تفتح  جامعة  دولة  بو�صفها 
�ملتنّوعة.  لالأجنا�س  ذر�عيها 
�آلفناها  قريبة  فرن�صا  لأن  رّبا 
�حلروب  لأّن  �أو  ون�صت�صعرها، 
علّمتنا  بالدنا  يف  �لكثرية 
�خلر�ئب  ح�صول  �إ�صت�رش�ف 

ومالحمها قبل حدوثها. 
�صحيح �أّن �ل�صبب �ملبا�رش كان 
�لبنزين  على  �ل�رش�ئب  رفع 
لإ�صتخد�م  ت�صجيعاً  و�لديزل 

على  �رشر�ً  �أقّل  نقل  و�صائل 
تقلي  ل  "حّجة   لكنها  �لبيئة، 
�ملثل  يف  يقال  كما  عّجة" 
�أّن  �لأ�صّح  �لد�رج.  �لعربي 
�أبعادها  لها  �لفعل  رّدة  م�صاهد 
فيها  مز�ح  ل  �لتي  ومعانيها 
عن  �حلر�ئق  �صلخت  بعدما 
�أوروبا  �حلاملة  فرن�صا  وجه 
فوق كتفيها بالتعاون مع �إملانيا 

�أ�صئلة و�أمور�ً مهّمة:

اأّوًل: يف الأ�سئلة املت�سمنة 
اأجوبتها

1- �إىل ماذ� كان يتطلّع �إميانويل 
نو�ياه  حقيقة  هي  وما  ماكرون 
جي�س  �إن�صاء  عن  �أعلن  عندما 
كافة  يجمع  موّحد  �أوروبي 
جيو�س فرن�صا و�إملانيا و�إيطاليا 
و�لربتغال  و�إ�صبانيا  و�لنم�صا 
و�إيرلند�  وبريطانيا  و�صوي�رش� 
�أّن  يوحي  با  وغريها  وبلجيكا 
كالمه ونو�ياه حم�صوة بحثاً عن 
ميكن  ل  عظمى  عاملية  قّوة 
ما  �أخرى يف  دولة  ت�صاهيها  �أن 
�لأ�صلحة  من  تختزنه  �أن  ميكن 
�لعادية  �لأ�صلحة  وم�صانع 
�لنووية  �لأ�صلحة  �إىل  �إ�صافًة 

و�لكيماوية و�لبيولوجّية؟
�أن  لأمريكا  ميكن  ماذ�   -2
�صوء  يف  �لكالم  هذ�  من  تفهم 
�إيحاء�ت ماكرون بتحالفه حّتى 
يدعو  �إذ  لأمريكا  �لتبعّية  حدود 
�إىل جي�س يحمي قارته بدلً من 

�حللف �لأطل�صي؟

هذ�  من  �إ�رش�ئيل  تقع  �أين   -3
كّنا  �أننا  �لقول  ميكن  �أل  كلّه؟ 
�أ�صول  من  �أوباما  و�صول  بعد 
�إ�صالمية �ىل �لبيت �لأبي�س، كّنا 
ننتظر �إي�صال يهودي �إ�رش�ئيلي 
ليحكم  �لبيت  هذ�  �ىل  �صهيوين 
مبا�رشة؟  �ألي�س هو و�قع �حلكم 

�لأمريكي �ليوم؟ 
و�أين  فل�صطني  هي  �أين   -4
�لعرب  هم  و�أين  �لقد�س  هي 
�أمريكا  يحكم  ومن  و�مل�صلمون 

�لد�عمة لالإرهاب ؟
تدفع  �لتي  �لدول  هي  من   -5
�أثمان هذ� �لإرهاب غري �أوروبا 
�لنازحني  بتدّفق  ت�صيق  �لتي 
و�أ�صاليبهم  وعاد�تهم  بثقافاتهم 

�ملختلفة �إليها.
6- ماذ� بعد تدمري بلد�ن جنوبي 

�لبحر �لأبي�س �ملتو�صط؟ 
�صماله  �إىل  �لتطلّع  �ألي�س   -7
وحدته  تقّو�س  �لذي  �لأوروبي 
�ل�صيخوخة و�لأزمات و�لنازحني 
بعيون  ماكرون  �ل�صاب  ويتطلّع 
�لنه�صة  بعث  �إىل  نابليون 
و�صّد  �مل�صتعارة  �لأوروبّية 

مفا�صلها �ملرت�خية؟

ثانيًا: يف رّد بابا نويل:
 

"�نتفا�صة"  توقيت  �صلخ   -1
�ل�صفر�ء  �ل�صرت�ت  �أ�صحاب 
�أو�صحتها  �إحدى  فرن�صا  عن 
�مل�صكونة  �لر�ئعة  �لعلمانية 
�ملت�صّدد  �ليمني  برتّب�س 
�لكاثوليكية  ق�صور  عن  �لباحث 

يف  حّتى  و�لكنائ�س/�ملتاحف 
بزينة  �لباذخ  �لر�صمي  �لإن�صغال 
و�لذي  وبهجته،  �مليالد  عيد 
غالباً ما تت�صابق عو��صم �لعامل 
كاأف�صل  حلوله  قبل  �إعالنه  يف 
ز�هية  و�صيا�صية  دينية  منا�صبة 
مع تعاقب 2018 �صنة. هذ� �لعام 
كان خمتلفاً ل حكمة ب�صّد رباطه 
مع  �أوروبا  �إىل  �لالجئني  بتدّفق 
كان  وتد�عياته.  �لعربي  �لربيع 
�صيهدي  نويل  بابا  �أّن  ي�صّدق  ل 
�لقوّية  �لهدّية  هذه  لفرن�صا 
رّبا  �ملخلّ�س.  ميالد  بعيد 
يهديها ملاكرون وقد ن�صي قبل 
لغويانا  زيارته  من  وجيزة  فرتة 
�لأّول/  ت�رشين   27 �لفرن�صية) 
�ل�صغب  �إندلع   )2017 �أكتوبر 
�حلرمان  ب�صبب  �إ�صتقباله  يف 
�ل�صحية  �لرعاية  �إىل  و�لفتقار 
�لر��صي  تلك  يف  �لجتماعية 
�لنائية، ثّم �ندلعت هناك �أعمال 
�صغب �أخرى هناك بعدما رف�س 
م�صاعد�ت  �إر�صال  ماكرون 

�إ�صافية قائال:

 " اأنا ل�ست الأب كري�سما�س 
اأي بابا نويل

�ملظاهر�ت  �صلخت   -2
�مل�صهد  �لأذهان  من  �لفرن�صية 
�أ�ّص�س  �لذي  �جلميل  �لأّول 
�إميانويل  �لفرن�صي  �ل�صاب  فيه 
�خلا�س"�إىل  حزبه  ماكرون 
على   ،)2016 ني�صان   ( �لأمام" 
�ملتماوجة  �لو�صطّية  �صورته 

�لإجتماعية  �لليرب�لية  يف 
 ، �لإ�صرت�كية  و�لدميقر�طية 
�لأحز�ب  عالمات  بها  ما�صحاً 
�أمريكا  �أو�صلت  �لتي  �لعريقة 
بالقارة  �أوروبا  و�صم  درجة  �إىل 
على  �صاعت  �لتي  �لعجوز 
وكاأّنها  و�صعرت فرن�صا  �لأل�صن، 
وحدها  بها  علقت  حتٍدّ  و�صمة 
ين�صوي  �إز�لتها.  من  بّد  ول 
�مللفات  �ملو�صوع   هذ�  حتت 
�أمريكا  بني  �حلفرة  تو�ّصع  �لتي 
�لفرن�صي،  بعناها  و�أوروبا 
�لإير�ين  �مللف  يف  وخ�صو�صاً 
و�لإتفاق �لنووي �ملّيت/�حلي. 

من  �لعنف  م�صاهد  �صلخت 
�لقيا�صية  �لفرتة  ماكرون  ر�أ�س 
�لتي خرق خاللها كما �ل�صاروخ  
�حلو�جز كلّها �صعود�ً نحو ق�رش 
ثامناً  �صاباً  رئي�صاً  �لإيليزيه 
للجمهورية �خلام�صة �لفرن�صية) 
بذلك  و�صلخت   .)2017 ماي   7
عند  �لعاملية  �لبهجة  م�صاهد 
�لعامل  �صا�صات  على  �إنتخابه 
بطي  �أمر  عندما  �لف�صائّية، 
مر�فقوه  كان  �لتي  �ملظاّلت 
يالحقونه بها مع زعماء �أوروبا 
وقفو�  �ملطر.  يبلّلهم  ل  كي 
�صرت�تهم  ر�فعني  �ملطر  حتت 
�صور  منت�صني  و�ألتقطو�  معه، 
�ل�صلفي �لتاريخية عرب �أجهزتهم 

�ملحمولة.
يف  �لفرن�صي  �لرجل  يتقلّب   -3
عائد  وهو  حتماً،  �ملقلق  عر�صه 
 ( بروك�صل  �لأوروبية يف  �لقمة  من 
2018/11/25( حيث تفاقم �لأعباء 

�لإجتماعية  و�لأزمات  �لإقت�صادية 
�ملربكة  �أوروباً  على  �ملفتوحة 
�جلهات  خمتلف  من  باأثقالها 
�لد�خلية و�خلارجية. مّت �لت�صديق 
بريطانيا  خروج  ينّظم  �إّتفاق  على 
تكّتل  لكّنه  �لأوروبي،  �لتكتل  من 
�لتاأ�صي�س  �إعادة  �إىل  وبحاجة  يهتّز 
غري  و�لتخطيط  للتفكيك  دفعاً 
�لأوروبية  �لدول  بع�س  من  �ملرن 
للمطالبة  �إيطالية  ر�أ�صها  ويف 
تيّمناً  �لأوروبية  �لوحدة  بفّك حلام 
�لتي ما ز�لت  �لربيطانية  باخلطوة 
على  �لوحدة  تلك  قامت  معّقدة. 
�أكتاف �لفحم �حلجري يف معاهدة 
ما�صرتيخت وهي ترتّهل من حر�ئق 

جادة �ل�صانزيليزيه. 
بني  �لتفريق  ي�صعب  قد   -4
�ملختلطة  �لعنف  م�صاهد 
قايني يف  باملقّد�س منذ عب�صة 
�أخيه هابيل وقتله بحجر.  وجه 
�إرت�صمت خطوط �لقنبلة �لذرّية 
�لأوىل فوق جبني قايني �لغا�صب 
وتظهر  �لعنف  ينه�س  حيث 
ثم  ويتهّذب  ويتطّور  قد�صيته 
�ملجتمعات  عرب  وينام  يرت�جع 

و�ملجموعات.

لكّنه ل يختفي. 
حذار

�لعاملي  �لقلق  منحو  هل 
وترتكه  تركته  �لذي 
�لرئي�صني  ت�رشيحات 
�لأمريكي و�لرو�صي �لنووية؟ 
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املبادرة الوطنية.. الإخفاقات وال�سلبيات
يف املقال ال�سابق )ما الذي مييز » املبادرة الوطنية«؟( حتدثت عن اأبرز مزايا واإيجابيات املبادرة  ولكن ومع وجود هذه الإيجابيات ظلت املبادرة حركة اأو حزبا 

حمدود التاأييد ال�سعبي، وغري قادر على مناف�سة القطبني، بل حتى اأخفقت يف مزاحمة حركات وف�سائل فل�سطينية اأخرى.

�سري �سمور/كاتب فل�سطيني

و�لآن لنتحدث عن �سلبيات و�إخفاقات 
�ملبادرة �لتي كان لها �لدور �لأبرز يف 
حمدودية �لتاأييد و�سعف هذه �حلركة 
من  مبجموعة  نوجزها  �أن  وميكننا   ،

�لنقاط.
1(  �لعجز عن �إيجاد قياد�ت �ساعدة 
وفاعلة: هناك كثري من �لنا�س يعرف 
��سم  ووعيه  معرفته  على  يغلب  �أو 
)د.م�سطفى �لربغوثي( �أكرث من ��سم 
�حلركة/�حلزب �لذي يقف على ر�أ�س 
هرمه؛ فما هي �ل�سخ�سيات �لقيادية 
�مل�ستوى  على  �ملعروفة  �ملبادرة  يف 
على  وهذ�  يوجد،  �لعام؟ل  �لوطني 
�لفل�سطينية  �لقوى  و�سع  من  �لعك�س 
�أ�سماء  �لنا�س  يعرف  �لتي  �لأخرى، 
باأ�سماء  تلقائيا  مرتبطة  قياد�تها 
فتح  يف  كما  �ل�سيا�سية،  �لأج�سام 

وحما�س و�جلهاد و�ل�سعبية.
�لنا�س  يعرف  حركة  �ملبادرة  لكن 
ر�أ�سها �أكرث مما يعرفونها، ولو جربت 
و�ساألت عينة ع�سو�ئية من �ملو�طنني 
فاإنك �ستجدهم  يعرفون )د.م�سطفى 
�لربغوثي( ولكن قد يغيب عنهم ��سم 
عدم  من  بنوع  يجيبون  وقد  حركته 
�ل�سم!  نطق  �لتاأكد حت�سبا خلطاأ يف 
حتى  تخرج  مل  �ملبادرة  لأن  ذلك 
�لآن قياد�ت �ساعدة جديدة، فطغت 
على  متاما  د.م�سطفى  �سخ�سية 

حال  يف  فاإنه  ولذ�  �حلركة/�حلزب؛ 
غياب د.م�سطفى لأي �سبب �أو ظرف 
قائد  �ملبادرة  يف  يبدو  ل  فاإنه  كان، 
جديد ظاهر جاهز ملثل هذ� �لغياب، 

يعرفه �جلمهور �لفل�سطيني.
فاملبادرة تعاين من هذه �مل�سكلة، ول 
قياد�ت  يوجد  ل  باأنه  �لقول  �أ�ستطيع 
تكون  كي  ب�سهولة  ت�سعيدها  ميكن 
�ملبادرة  �أن  �أو  �لنا�س،  لدى  معروفة 
ر�أ�سها  �أن  �أي  �لقائم،  بالو�سع  ر�سيت 
منها،  �أكرث  متد�ول  و��سمه  معروف 
�لكادر  يف  نـق�س  هناك  فعال  ولكن 
عندهم، لدرجة �أن �ملبادرة يف بع�س 
�نتخابات هو  �ملناطق مر�سحها لأي 

�ل�سخ�س ذ�ته.
�لقيادية  �لكو�در  يف  �جلدب  وهذ� 
�ملبادرة  قدرة  من  �أ�سعف  �جلاهزة 
تكاد  بحيث  �ملناف�سة،  على  �لوطنية 
تكون �أ�سبه بظاهرة �ل�سخ�سية �لعامة 
�لقوة  بظاهرة  منها  �أكرث  �لن�سطة، 
�ل�سخ�سية  ذ�ت  �لعاملة  �ل�سيا�سية 

�لقائدة!
�مل�سلح  �لعمل  عن  �لعزوف    )2
�لربغوثي  د.م�سطفى  مبدئيا:�سئل 
حركته  ��ستعد�د  عن  متلفز  حو�ر  يف 
فاأجاب  �مل�سلحة؛  �ملقاومة  خلو�س 
�لقوى  تو�فقت  باأنه ل مانع، يف حال 
�ملقاومة  تبني  على  �لفل�سطينية 
عن  ت�سذ  لن  �ملبادرة  فاإن  �مل�سلحة، 
لأنها  ذكية،  �إجابة  وهذه  �لتو�فق. 
بـ)ل(  جتيب  دبلوما�سية  وبطريقة 

حيث �أنه يف تاريخ �ملقاومة و�لن�سال 
�لربيطاين  �لنتد�ب  منذ  �لفل�سطيني 
�لفعاليات  جتمع  مل  �لآن،  حتى 
�ل�سيا�سية �أو �ل�سعبية �لفل�سطينية على 
م�سرتك،  و�حد  مقاومة  �أ�سلوب  تبني 
وبالذ�ت هذه �مل�ساألة)�لكفاح �مل�سلح( 

ظلت مو�سع خالف كبري.
�لعمل  عن  �لعزوف  هذ�  وبالطبع، 
تنتهجه  �سيا�سيا  تكتيكا  لي�س  �مل�سلح 
فكرها  يف  هو  ما  بقدر  �ملبادرة، 
ثنائية  نتذكر  �أن  وح�سبنا  ومبدوؤها، 
و�لنحد�ر(.  �نطالقتها)�لنتحار 
للقوى  مناف�ستها  فر�س  يقلل  وهذ� 
متار�س  �لتي  �لفل�سطينية  و�لف�سائل 
�أو  فيه  تاريخ  لها  �أو  �مل�سلح  �لعمل 
و�سعبنا  ح�ساباتها.  من  ت�سقطه  ل 
�لفل�سطيني كان وما ز�ل و�سيظل يعلي 
ويغفر  �مل�سلحة  �ملقاومة  �ساأن  من 
ويبّجل  غمارها،  يخو�س  من  زلت 
من  ومقاتليها  وقادتها  �سهد�ءها 
كما  �لتبجيل،  �أوفى  �لتوجهات  كافة 
�أن هوؤلء �لأبطال غالبا حمل �إعجاب 
وقدوة لكثري من �ل�سباب �لفل�سطيني، 
ولذ�  نعلم،  كما  �سباب  جمتمع  ونحن 
 80 �أكرث  منذ  �ل�سالح  حملو�  من  ظل 
عاما �أيقونات ر��سخة حمرتمة ت�سكن 
�ملبادرة  �أن  �ملهم  �سعبنا.  وجد�ن 
�لأيقونات  �نعد�م  بل  �سح  من  تعاين 
�لعمل  غمار  خا�ست  �لتي  �ملقاومة 
�سرنى  هنا:هل  و�ل�سوؤ�ل  �مل�سلح، 
تعلن  �لفل�سطينية  �لوطنية  �ملبادرة 

عن نعي �أو تبني عن�رص من عنا�رصها 
�أو  نار  �إطالق  �أو  طعن  عملية  نفذ 
تفجري، وهي تفاخر بهذ� �لعمل وتعتز 
به، ول تتن�سل منه؟�جلو�ب حتى �لآن 
)ل(، فهذ� �ل�سيناريو غري متوقع ولي�س 
ولن  مل  �ملبادرة  فاإن  وبالتايل  قائما، 
ت�ساهي  وجماهريية  �سعبية  حت�سد 
�أخرى  ف�سائل  حتى  �أو  �لقطبني، 
ت�سقط  ل  �أو  �ل�سالح،  وحتمل  حملت 
خيار �ل�سالح من برناجمها، ولو لفظيا 
�أو نظريا...وهذ� يقودنا �إىل �ل�سبب/

�لنقطة �لتايل/ة.
3(  �لتمويل �لأجنبي و�رصوطه وقيوده: 
�ملجتمع  مبوؤ�س�سات  يعرف  ما  جدل 
 )NGO>S �أو)�لأجنيوز  �ملدين 
م�ستمر منذ فرتة، في�ستد حينا ويخبو 
�جلو�نب  خمتلف  من  �آخر،  حينا 
�لتمويل  طبعا  و�أبرزها  و�لزو�يا، 
�خلا�سع  �لغربي  وخا�سة  �لأجنبي، 
لي�ست  وهي  �ملمّول،  وقيود  ل�رصوط 
�إد�رية ومالية فقط، بل �سيا�سية ورمبا 

�أيديولوجية و�جتماعية.
وم�سكلة �لتمويل لي�ست مقت�رصة على 
و�لف�سائل  �حلركات  فكل  �ملبادرة، 
تعاين منها، ولكن �ملبادرة تقريبا لي�س 
لها م�سادر متويل ودخل �إل من �ملنح 
وهذ�  وغريها،  �لأوروبية  �خلارجية، 
يعني �أنها �ستفقد هذ� �لدعم لو تبنت 
فاإن  وبالتايل  �مل�سلحة،  �ملقاومة 
ل�رصوط  �سمنا  �حلركة خا�سع  �سقف 
تهمة  عن  ناهيك  طبعا  �ملمّول، 

م�سايقات  من  يتبعها  وما  �لإرهاب 
ت�سل  رمبا  بل  �ستقيد  ومالحقات، 
كبرية، جتعل  �إ�سكالية  وهنا  �ملبادرة؛ 
خو�س  عن  لعزوفها  �ملبادرة  تربير 
ويخفي  مقنع،  غري  �مل�سلح  �لعمل 
من  �خلوف  �أي  �حلقيقي،  �ل�سبب 
)�لإرهاب(  دمغة  ونيل  �لتمويل  قطع 
وتو�بع ذلك...ولكن رمبا تتح�سن حالة 
يف  �لتمويل،  جهة  حيث  من  �ملبادرة 
مالية  خم�س�سات  على  ح�سلت  حال 
ل  �لف�سائل،  بقية  مثل  م.ت.ف  من 
�لجتماعات  يف  �ساركت  �أنها  �سيما 
و�عتمدت  �لوطني  للمجل�س  �لأخرية 
�لثغر�ت  ي�سّد  لن  هذ�  ولكن  ر�سميا، 
�خلارجي  �لتمويل  عن  يغنيها  ولن 

ملوؤ�س�ساتها.
يف  يفرق  هنا  �لفل�سطيني  و�ل�سارع 
وعيه و�سلوكه بني �لإفادة من �لدعم، 
وبني منح �لثقة �أو �لتفوي�س �ل�سيا�سي 

ملن يخ�سى فقد�ن هذ� �لدعم!
و�لغمو�س  �حل�سم  عدم    )4
��ستفزت  �لأيديولوجي: نحن يف زمن 
فيه �لهويات، و��ستنفرت  �لنتماء�ت، 
ل  موقفا  �إعالنها  �ملبادرة  يكفي  ول 
ل  �أي�سا  ولكنه  �لإ�سالم،  مع  يت�سارب 
يتبناه منهجا، �إ�سافة �إىل عدم قدرتها 
على حتديد طبيعة �لعالقة مع �لي�سار، 
بطريقة تقنع �ل�سارع �لفل�سطيني؛ فهل 
�ملبادرة جزء من �لي�سار �لفل�سطيني، 
عنه  من�سق  �أو  منف�سل  ج�سم  هي  �أم 
يحكم  له؟وبالتايل  ذ�تي  تطور  �أو 

فاإن  و�سمنا  عليه،  يحكم  كما  عليها 
�لي�سار كله مل يتمكن من حتقيق فكرة 
�لثالث...�أم هل �ملبادرة حركة  �لتيار 
�أن  يجب  فكريا،  م�ستقلة  فل�سطينية 
تختلف  خا�سة،  كحالة  �إليها  ينظر 
�ل�سعبية  �جلبهتني  �إىل  �لنظرة  عن 
و�لدميوقر�طية، وتختلف عن �لنظرة 
وبالتاأكيد  وغريه،  �ل�سعب  حزب  �إىل 

تختلف عن �لنظرة �إىل �لقطبني؟
هو  �حلا�سل  فاإن  تقديري  ويف 
�لإجابات  بني  �جلمهور  نظرة  توزع 
�أو  �ل�سابقة، لعدم قدرة  و�لنطباعات 
عدم رغبة �ملبادرة يف ح�سم موقفها 
�لأيديولوجي، مكتفية بعبار�ت عامة، 
�ل�سيا�سية،  �حلقوق  على  وتركيز 
�لعادلة  �لجتماعية  و�ملطالب 
جنحت  قلت  كما  �أمر  وهذ�  للنا�س، 
من خالله يف �إيجاد مكان يف �لرتكيبة 
�لفل�سطينية، ولكن دون �أن تتحول �إىل 

عن�رص فاعل يف �ملعادلة.
و�إخفاقات  �سلبيات  �إجمال  هذه 
�لتي  �لفل�سطينية،  �لوطنية  �ملبادرة 
حالت دون �أن تبلور حالة �لتيار �لثالث 
متثله  �أنها  وترى  له،  نّظرت  �لذي 

بطريقة �أو باأخرى.
على كل هناك �سوؤ�ل م�رصوع وهو �أن 
هناك ف�سائل خا�ست �لعمل �مل�سلح، 
منها،  �أكرث  وح�سور  �سعبية  للمبادرة 
�لقادم  �ملقال  يف  �ساأناق�سه  ما  وهو 

مب�سيئة �هلل.

مكتب الأ�ستاذ حيمد ن�سيم حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبه / ب : عمارة املن�سورة مدخل ب الطابق )02( حديقة مريمون بوزريعة 

تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
)املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا (

بطلب من �ل�سيد / ��سولح مرو�ن 
�ل�ساكن ب : 32 �سارع خوجة �جللد بئرمر�در�ي�س  

 : �لفهر�س  : 2017/10/26 رقم  بتاريخ   ، �لعقاري    : �لق�سم   ، :بئرمر�در�ي�س  �ل�سادر عن حمكمة  بناء على �حلكم   -
 : رقم  حتت   2018/03/06 بتاريخ  �ل�سادرة  �لتنفيذية  بال�سيغة  �ملمهور  و   ،  17/04058  : �جلدول  رقم   ،  17/08164

  2018/0631
- �سعينا من �أجل تبليغ �ل�سيد / �سعيدي نذير .  �ل�ساكن ب : �إل �أننا مل نتمكن من مقابلة �ملطلوب تبليغه يف �لعنو�ن 

فاأر�سلنا �ملح�رص مع ن�سخة من �ل�سند �لتنفيذي عن طريق �لربيد بتاريخ : 2018/06/18 عمال باملو�د 411 و 412 من 
قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية .

كما قمنا بالتعليق حم�رص �لتكليف بالوفاء و �ل�سند �لتنفيذي على لوحة �إعالنات بلدية بئرخادم بتاريخ 2018/07/25 و 
حمكمة بئرمر�در�ي�س  بتاريخ 2018/07/30.

- بناء على �أمر باإذن �لن�رص �ل�سادر عن رئي�س حمكمة بئرمر�در�ي�س بتاريخ : 2018/11/12 ، يحمل رقم : 18/07273 
و تطبيقا لأحكام �ملادة 412 فقرة 4 من ق � م � و كلفنا نحن �ملح�رص �لق�سائي �لأ�ستاذ حيمد ن�سيم و �ألزمنا �ل�سيد / 
�سعيدي نذير  بت�سديد مبلغ 14.000.000.00 دج " �أربعة ع�رصة مليون دينار جز�ئري " يف  خالل �أجل 15 يوما �بتد�ء 
من تاريخ �لن�رص يف �جلريدة �لوطنية و بعد �نق�ساء �ملدة �لقانونية ، تتخذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذ �لعقد طبقا 

للمادة 612 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية .

الو�سط:2018/12/03

اإ�سهار
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�ملح�رص �لق�سائي 



والية ورقلة 
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العام

م�شلحة التنظيم العام 
الرقم : 2018/102

و�شل اإ�شعار بتجديد املكتب
القان�ن رقم 06/12  طبقا الأحكام املادة 18 من 
يناير   12 ل  امل�افق   1433 �شفر   18 يف  امل�ؤرخ 
مذكرة  على  وردا  باجلمعيات  املتعلق   2012
حتت   2018/07/  23 يف  امل�ؤرخة  التعديالت 
املكتب  ت�شكيلة  بتغيري  املتعلقة   18/3032 رقم 

التنفيذي للجمعية املحلية امل�شماة : 
امل�شجلة  اأنق��شة  وفاق  لله�اة  الريا�شي  النادي 
الكائن   2014/06/01  : بتاريخ   18  : رقم  حتت 
بعل��ش  �شاحة  اأنق��شة  مدينة  ب��شط   : مقرها 

ببلدية اأنق��شة 
الي�م  هذا  علما مب�افقتنا  اأحيطكم  اأن  ي�رشفني 
: 2018/11/27 على جتديد مكتب اجلمعية التي 
تاريخ  عي�شاين  الرحمان  عبد   : ال�شيد  يرتاأ�شها 
العن�ان  ورقلة    1981/11/03  : امليالد  مكان  و 

ال�شخ�شي : حي الن�رش باأنق��شة 
الأحكام  وفقا  االإ�شهار  باإجراءات  القيام  يجب 

املادة 18 الفقرة 02 من القان�ن ال�شالف الذكر 

 التعاونية 
العقارية الن�صر

طبقا ملر�سوم قانون رقم 
 ،  46 رقم  مادة  و   92/76

ندعوا كافة املتعاونني 
للح�سور اجلمعية 

العامة غري العادية 
التي �ستنعقد يوم 16 

دي�سمرب2018 على 
ال�ساعة 10 �سباحا يف 

مقر التعاونية .
الرئي�س  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية جيجل

دائرة امليلية 
بلدية امليلية 

مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة 
م�شلحة ال�ش�ؤون االجتماعية 

مكتب اجلمعيات 
رقم : 2018/12/ م.�ش.اإ/ �ش.ز

و�شل اإ�شهاري الإن�شاء جمعية حملية
 2012/01/12 يف  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  الأحكام  طبقا 
اإن�شاء  مت  لقد   )08( رقم  املادة  �شيما  ال  باجلمعيات   املتعلق 

اجلمعية املحلية امل�شماة :
- جمعية »اأولياء التالميذ ملدر�شة عيمر بره��شة حي ب�مهران 

بامليلية 
-تاريخ و رقم اإيداع امللف : 2018/6614 بتاريخ 2018/05/06

 1978/01/22  : بتاريخ  امل�ل�د  الغني  عبد  ب�لطيف   : الرئي�ش 
اأوالد دباب امليلية

املقر : مدر�شة عيمر بره��شة حي ب�مهران امليلية  
ي�شلم هذا ال��شل للقيام باإجراءات االإ�شهار وفقا الأحكام املادة 
القيام  كذا  و  الذكر  ال�شالف  القان�ن  من  الثانية  الفقرة   )08(

باإجراءات تاأمني اجلمعيات طبقا للمادة 21 من نف�ش القان�ن .
رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب االأ�شتاذ لع�بي اأحمد 

حم�رش ق�شائي 
و الكائن مكتبه /ب 15 �شارع حممد ب�بلة

باب ال�ادي اجلزائر 
الهاتف : 0775-76-77-39

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
طبقا لن�س املادة 750 من ق ا م ا

لفائدة /فريق مال�يف و هم/مال�يف نبيلة -حممد ر�شيدي-بدرة-جنيبة-حممد ت�فيق- عبد احلليم عبد ال�شالم-فريد حممد-وورثة مال�يف منرية وهم ابنها �شلمان عبد احلق-وورثة مال�يف حممد من طليقتيه ملياين رقية وهم مال�يف 
�شليمة -مال�يف ي��شف و مال�يف حممد وليد وورثة مال�يف عبد اجلليل و هم مالفي �شامية -�ش�هام �شتي-مال�يف وحيدة -�شليمة -مال�يف حممد عبد الكرمي-مال�يف حممد �شيف الدين و مالفي حممد زين العابدين اجلاعلني م�طنهم 

املختار بحي 240م�شكن عمارة.... رقم 98احلمامات -اجلزائر
�شد/ورثة مال�يف حممد من زوجته الثانية ك�ردي �شفية /وهم زوج ته ك�ردي �شفية القائمة يف حق اأبنائها القا�رشان /مال�يف حممد رحيم -حممد ف�ؤاد *ال�شاكنني /ب�شارع االخ�ة زاوي رقم 13 /ب�ل�غني -والية اجلزائر 

و تنفيذا للحكم ال�شادر عن حمكمة باب ال�ادي و امل�ؤرخ يف 2016/04/26 جدول حتت رقم 2015/03920 فهر�ش حتت رقم 2016/01477 عن الق�شم العقاري و املمه�ر بال�شيغة التنفيذية
و امل�شحح باحلكم ال�شادر عن  حمكمة باب ال�ادي و امل�ؤرخ يف 2016/06/28 جدول حتت رقم 2016/01526 فهر�ش حتت رقم 2016/02190 عن الق�شم العقاري 

و  بناءا على ن�شخة من قائمة �رشوط البيع املحررة و امل�قعة من طرفنا و امل�دعة باأمانة �شبط حمكمة باب ال�ادي و امل�ؤ�رش عليها حتت رقم 2016/21 من طرف رئي�ش اأمناء ال�شبط املحكمة بتاريخ 2016/02/04 
و عليه نعلن للجمه�ر و ملن يهمه االمر بان جل�شة البيع باملزاد العلني بتاريخ 10/31/ 2018 

على ال�شاعة العا�رشة و الن�شف 10:30�شاعة �شباحا 
تعيني العقار

 قطعة ار�ش ذات طابع فالحي تقع باإقليم بلدية ب�ل�غني �شابقا بلدية �شانت�جان باملكان امل�شمى    
 2LES PLATEAU DES DEUX MOULINSحاليا �شارع االخ�ة زاوي رقم 13 والية اجلزائر ذات م�شاحة قدره 313.50 م 

حتمل رقم 6  مكرر 3 من خمطط التجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�شاحة قدرها ثالثة هكتار بالتقريب "3ه"
من املكان امل�شمى اأعاله هذه القطعة  م�شيد عليها بناية تتك�ن من الطابق االأر�شي يحت�ي على غرفتني 02 و غرفة معي�شية .و مطبخ .و حمام .و خزانة البه� .

الطابق االأول يحت�ي على ثالثة غرف 03 مطبخ .حمام .ن و�رشفتني و خزانة البه� كما ه� ثابت من �شهادة وج�د بناية �شيدت قبل �شنة 1985 �شادرة عن رئي�ش املجل�ش ال�شعبي لبلدية ب�ل�غني بتاريخ 2006/03/06 حتت رقم 2006/01 
و هده القطعة حمدودة كالتايل /من جهة االأوىل /بالقطعة رقم 6 مكرر من نف�ش املخطط .و من جهة الثانية/بطريق عر�شه اأربعة 04 امتار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم6 من نف�ش املخطط ومن اأخرية بالقطعة رقم 5 من نف�ش 

املخطط 
ا�شل امللكية:

لقد امتلك املرح�م مال�يف ي��شف العقار املذك�ر اأعاله قيد حياته عن طريق ال�رشاء و ذلك مب�جب عقد تلقاه االأ�شتاذ روين ق�ين امل�ثق باجلزائر اآنذاك بتاريخ 1954/07/29 عقد م�شجل باجلزائر يف 2اوت 1954 و م�شه�ر باجلزائر 
بتاريخ 6اوت1954 جملد 1757 رقم16 

امللكية و اال�شتغالل
ي�شبح ال�رثة املذك�رين اأعاله مالكني و حائزين للعقار املعني اأعاله اأي�شا بالن�شب املحددة فيك�ن لهم حق احليازة الفعلية و القان�نية و حق اال�شتغالل ابتداءا من تاريخ حترر عقد �شهادة ت�ثيقية و املحررة بتاريخ 2007/08/07 فهر�ش 

حتت رقم 2007/448 
�رشوط البيع

و حدد ال�شعر االفتتاحي النطالق املزايدة مببلغ قدره 40.000.000.00 دينار جزائري اأربع�ن ملي�ن دينار جزائري و ذلك ح�شب تقرير اخلربة و املنجز من قبل اخلبري االأ�شتاذة فراي ن�شرية امل�دعة لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 
. 2015/11/17

و بعد انقا�ش الع�رش 10% مرتني ي�شبح ال�شعر االفتتاحي مببلغ قدره 324.000.000.00دج و هذا طبقا لن�ش املادة 754 من ق.ا.م.ا 
و عليه نعلن للجمه�ر بانه �شي�رشع  يف البيع باملزاد العلني للعقار املذك�ر اأعاله يف اجلل�شة املربجمة لي�م 2018/12/05 على ال�شاعة 10:30 العا�رشة و الن�شف �شباحا لدى حمكمة باب ال�ادي 

اإ�شافة اىل ال�رشوط املذك�رة يف قائمة �رشوط البيع فان الرا�شي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�شة خم�ش الثمن 1/5 باالإ�شافة اىل امل�شاريف و الر�ش�م امل�شتحقة و يدفع املبلغ املتبقي يف اجل اأق�شاه ثمانية"8"  اأيام باأمانة 
�شبط املحكمة 

يتم االطالع على قائمة �رشوط البيع مبكتب املح�رش الق�شائي او لدى امانة �شبط حمكمة باب ال�ادي 
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اإ�صهارالإثنني  03  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل25 ربيع الأول 1440هـ 9

: التالية  الوثائق  على  ويحتوي   : الرت�سح  ملف   /01
خمتوم و  مم�سي  و  مملوء  بالرت�سح  •  الت�سريح 
خمتوم و  مم�سي  و  مملوء  بالنزاهة  الت�سريح   •

)SARL-EURL-SNC-CSC-SPA  ( ب�سركة  الأمر  تعلق  اإذا  املتعهدة  للموؤ�س�سة  الأ�سا�سي  القانون   •
. املوؤ�س�سة  بالتزام  لالأ�سخا�س  ت�سمح  التي  بالتفوي�سات  تتعلق  التي  الوثائق  من  ن�سخة   •

. املطلوب  الن�ساط  رمز  يحمل  للمتعهد  التجاري  ال�سجل  من  ن�سخة   •
. عليها  م�سادق  الأخرية  �سنوات  لثالثة  للموؤ�س�سة  امل�سرفية  املراجع  و  املالية  احل�سائل  من  ن�سخة   •

)   CASNOS -CNASAT  ( الجتماعي  ال�سمان  ل�سندوق  امل�ستحقات  اأداء  �سهادة  من  ن�سخة   •
للمركبات  التاأمني  �سهادات   + الرمادية  البطاقة  من  ن�سخة   •

ح�سن  �سهادة  من  الن�سخة  او  امللحق  و  للعقد  العامة  احلو�سلة  من  ن�سخة   + ال�ستالم  حم�سر   ( املهنية  املراجع  من  ن�سخة   •
الإجناز مبني فيها املبلغ (

 : التالية  الوثائق  على  يحتوي  و   : التقني  العر�س   /  02
خمتوم  و  مم�سي  و  مملوء  بالكتتاب  الت�سريح   •

. تربيرية  تقنية  مذكرة   •
. اليد  بخط  مكتوبة  قبل(  و  قرئ   ( العبارة  �سفحته  اأخر  يف  يحتوي  ال�سروط  دفرت   •

 : التالية  الوثائق  على  يحتوي  و   : املايل  العر�س   /03
خمتوم و  مم�سي  و  مملوء  التعهد   ر�سالة   •

خمتوم و  مم�سي  و  مملوء  بالوحدة  الأ�سعار  جدول   •
 . خمتوم  و  مم�سي  و  مملوء  تقديري  و  كمي  تف�سيل   •

- كل الوثائق يجب اأن تكون �سارية املفعول عند تاريخ الفتح و م�سادق عليها من طرف الهيئات املخت�سة .
* يجب اأن تودع العرو�س لدى مكتب الأمانة العامة للبلدية يف مدة ع�سر ة )10( اأيام ، ابتداء من تاريخ اأول �سدور لهذا الإعالن يف 

اجلرائد اليومية اأو الن�سرة الر�سمية ل�سفقات املتعامل العمومي )BOMOP ( و يكون اإيداع العرو�س يف اأخر يوم من الأجل املحدد 
لإ�ستالم العرو�س من ال�ساعة التا�سعة )09:00 ( �سباحا اإىل غاية ال�ساعة ) 12:00( 

* تتم عملية فتح الأظرفة املتعلقة مبلف الرت�سح و العرو�س التقنية و املالية يف جل�سة علنية يف اأخر يوم ل�ستالم العرو�س على 
ال�ساعة الثانية )13.30( زوال  مبقر بلدية ولد دحمان 

* املتعهدون املعنيون مدعوون حل�سور جل�سة فتح الأظرفة و ملزمون بعرو�سهم ملدة )90( يوما من تاريخ اأخر اأجل لإيداع العرو�س .



بقلم الأ�سري: اأحمد الأحمد

ذاته،  امل�شهد  النقي�ض يف  وعلى   
بكل  الفل�شطيني  الأ�شري  يحاول 
من  يبتكره  وما  اأمامه  اأتيح  ما 
وبذاته،  بواقعه  يرتقي  اأن  فر�ض 
ليكون ركناً فاعاًل يف هذه احلركة 
ل�شقل  الآخر  هو  يجهد  الوطنية، 
ب�شتى  وملكاته  مواهبه  وتغذية 
كل  الكثريون  وينجح  الطرق، 
من  فمنهم  اخلا�شة.  بطريقته 
العتقايل  الن�شال  يف  انخرط 
م�شلحة  اإدارة  ملواجهة  التقليدي 
احلياة  �رشوط  لتح�شني  ال�شجون، 
وثمة  ذلك،  وغري  لالأ�شري  اليومية 
من  ال�شق  هذا  بني  يزاوج  من 
الن�شال وال�شق الذي ل يقل اأهمية 
املهارات  وتطوير  تنمية  وهو 
املعريف  البعد  ذات  املتعددة 
القراءات  خالل  من  والثقايف 
املتعددة واملتنوعة، ما بني الفكر 
وغري  والتاريخ  وال�شيا�شة  والأدب 
خا�شة  به،  وي�شمح  يتاح  ذلك مما 
واأن هناك �شيا�شة ممنهجة يتبعها 
على  الت�شييق  يف  تتجلى  ال�شجان 
عملية اإدخال كتب من اخلارج، اأو 
نقلها وتداولها من �شجن لآخر، اأو 
م�شادرتها حتت عدد ل ينتهي من 
الواهية،  الأمنية  والذرائع  احلجج 
ومع كل هذه العوامل املعيقة يجد 
اإىل  عربها  للمرور  فجوة  الأ�شري 
امت�شا�ض الوقت وتعبئته ملا يغني 
عقله. فاملتابع عن كثب واقع هذه 
احلركة الأ�شرية يلم�ض بو�شوح اآثار 
هذا اجلهد امل�شاعف الذي توثقه 
حماولت  يف  الأ�رشى  من  فئة 
اأعمال  خالل  من  والإبداع  اخللق 
روائية و�شعرية وق�ش�شية وكتابات 
�شيا�شية وتاريخية وفكرية وغريها، 
رفيعة  م�شتويات  اإىل  ي�شري  مما 

هذه  يف  الفئة  هذه  اإليها  و�شلت 
بذلك  منت�رشة  املتعددة،  احلقول 
والطم�ض  الإنهاء  �شيا�شات  على 
اإدارة  تنتهجها  التي  والإف�شال 
ال�شهيونية، وكذلك حمققًة  القمع 
�شيا�شياً يف رفدها امل�شهد  هدفاً 
باإنتاجاتها  الفل�شطيني  الثقايف 
الكتابية التي من �شاأنها خلق واقعاً 
مغايرة،  لثقافة  ومتيناً  حقيقياً 
بها  ي�شاب  للتي  م�شادة  كثقافة 
تتمثل  باأكملها،  اأجيال  وعي 
والالوطنية  والفردية  بالذاتية 
التي  املفردات  من  وغريها 
الأجيال  هذه  تفكري  على  ت�شيطر 
متخلفة  تظل  اأن  لها  يراد  والتي 
التحييد  عملية  لت�شهيل  متاأخرة 

على طريقة الإفراغ والت�شفية.
يواجه  ما  فاإن  اأخرى  زاوية  من 
القلم  �شاحب  املبدع  الأ�شري 
والر�شالة وجوده يف داخل  والفكر 
التجاهل  اأو  به  اجلهل  من  دائرة 
�شاحبة  اجلهات  قبل  من  اأحياناً 
احت�شان  والخت�شا�ض، يف  ال�شاأن 
يعادل  الذي  الكتابي  اإنتاجه 

واأكرث  واحلرب  الورق  من  الأطنان 
يحاول  اإذ  فهو  ومعنى،  قيمة  من 
امل�شلوبة  حريته  عن  ال�شتعا�شة 
مبا يخلقه ويبتكره ويبدعه لتحرر 
عقله وحربه من حدود اجلغرافيا 
ي�شطدم  الذي  والزمان،  واملكان 
يتم  ملا  املطلوبة  الرعاية  بجدار 
توقفوا  الكثريين  اأن  حتى  اإجنازه، 
ال�شمت  اإىل  وركنوا  الكتابة  عن 
وحدها  اجلدران  مادامت  ياأ�شاً، 
وحتى  كتاباتهم،  اأ�شداء  تردد 
على  العثور  يف  البع�ض  جنح  اإن 
ما  عمل  ن�رش  من  ومتكن  خمرج، 
الأ�شري  من  جهيد  بجهد  فذلك 
لتتمكن  اأياديهم  كلّت  وقد  وذويه، 
من اإخراج ن�ض اإىل حيز الن�رش، اإن 
مل يكن ذلك على نفقتهم اخلا�شة، 
احلل  هو  بالطبع  هذا  ولي�ض 
املن�شود اأمام كم ونوع هائلني من 
والتي  النا�شجة  املكتوبة  املواد 
مل  درجات  اإىل  مب�شتواها  ترتقي 
غري  ف�شاء  لها  اأتيح  اأقالم  ت�شلها 
الإمكانيات واملراجع  حمدود من 
يواكب  من  ولعل  اإلخ.  والقراءات 

الوطنية  احلركة  اإبداعات  حقاً 
حجم  ب�شهولة  يدرك  الأ�شرية 
التي  والثقافية  املعرفية  القاعدة 
مع  املبدع،  الأ�شري  اإليها  ي�شتند 
ويخرج  خرج  ما  اأن  على  التاأكيد 
قيل  النذر مما  اإل  لي�ض  النور  اإىل 
التنوع  ذلك  مع  �شيما  ول  ويقال، 
املراجع  بتوفري  قيا�شاً  الفريد 
وامل�شامني  الر�شالة  حيث  من 
كتابات  غالبية  حتتويها  التي 
تطرق  مل  والتي  الأ�شرية،  احلركة 
من قبل، �شواء ممن �شبق وخا�ض 
جتربة العتقال على غرار كتابات 
يرافقها  وما  التحقيق  وجتارب 
مهماً  تعبوياً  �شكاًل  تاأخذ  والتي 
حتت  يزال  ل  �شعب  ظروف  يف 
وال�شتهداف  الحتالل  وحل 
اإ�شافة  واأ�شكاله،  اأ�شاليبه  ب�شتى 
حتمل  التي  الإنتاجات  اإىل 
خال�شات  تقدم  ن�شالية  جتارب 
التاريخ  يكتبوا  مل  لأنا�ض  مهمة 
وح�شب، بل و�شاهموا يف �شناعته، 
خا�شوا  معا�رشة  ملراحل  واأرخوا 
اأثناء  اأو  قبل  باأنف�شهم  معرتكاتها 
يقدر  ل  قد  مب�شاهمات  الأ�رش 
الأ�شري  ينتجها  البع�ض،  قيمتها 
يحدث  وقد  وبروحه،  بيديه 
بع�شها التغيري يف مالمح اخلارطة 
خ�شو�شاً  والأدبية،  الفكرية 
باأقالم تتجاوز اجلدران واخلا�ض 
نحو  باإبداعاتها  وتنزع  واملحلي 
ذلك  الإن�شاين،  الأدبي  املنجز 
والرعاية  الهتمام  لقت  ما  اإذا 
والتحكيم  والنقل  واملتابعة 
الأ�شري  هو  فها  والإ�شغاء، 
ويركل  يقرع  املبدع  الفل�شطيني 
جدران ال�شجان، بقب�شته، بقلمه، 
اأن  يعقل  فال  باإرادته،  بري�شته، 
يظل عر�شة لالختناق و�شط هذا 

القهر القائم واملعتم.

منذ تكونت نواة احلركة الوطنية الأ�سرية وهي جتد لنف�سها حيزاً للتغلب على واقعها املغلق عرب 
اأدوات وو�سائل متكنها من ا�ستثمار الزمن والوقت، حتى ل ينت�سر الآخر املرتب�ص بكل ق�سا�سة 

حتمل فكرة اأو خاطرة اأو كلمة، وهذا ما يربك ويحبط نوايا العدو الذي يجهد يف حماولته 
اإغراق الأ�سري يف تفا�سيل يومية، بحيث ل يعود اأمامه مت�سع ل�سيء اآخر.

امل�شهد الثقايف العتقايل بني الإبداع والتجاهل

ا�شراء جعابي�ص...ق�شة وجع خلف الق�شبان
 ، املن�رشم  نوفمرب  من  الثامن  يف 
وعائلتها  جعابي�ض  منى  ق�شدت 
�شقيقتها  لزيارة  الدامون،  �شجن 
بال�شجن  حكما  تق�شي  التي  اإ�رشاء 
11 عاما، حيث ا�شتقبلتهم من خلف 
متعن  وراحت  مبت�شمة،  الزجاج 
اأن  منتظرة  �شقيقتها،  يف  النظر 
يكون  علّه  معت�شم  طفلها  يفاجئها 
خمتباأ وراء خالته ويفرحها بقدومه 

كما كان يفعل دائما.
اأي�شا،  املرة  هذه  اإ�رشاء  خاب ظن 
من  ممنوع  لأنه  ياأِت،  مل  فمعت�شم 
بحجة  اأ�شهر،  ثالثة  منذ  زيارتها 
عدم حيازته هوية تثبت اأنه طفلها، 
كون والده من �شكان ال�شفة، رغم اأن 
معت�شم مولود يف القد�ض، ويدر�ض 
هذا  ليت�شبب  مدار�شها،  اإحدى  يف 
م�شاعف  باأمل  القا�شي  الإجراء 
تعي�شها  التي  الآلم  لكومة  ي�شاف 

اإ�رشاء يف ال�شجن.
مطرقة  احل�رشة،  اإ�رشاء  جترعت 
دموعها  راأ�شها يف حماولة ملداراة 
اأنها بخري،  لهم  لتبدي  عن عائلتها، 
العتناء  �شقيقتها  من  طالبة 

يكون  اأن  لديها  فاملهم  مبعت�شم، 
�شقيقتها  �رشدته  ما  وفق  بخري، 
عاما(،   33( جعابي�ض  اإ�رشاء  منى. 
مدينة  يف  املكرب  جبل  مواليد  من 
القد�ض املحتلة، اأتت احلروق على 
اأكرث من 60% من ج�شدها ووجهها 
عقب اندلع حريق يف املركبة التي 
كانت تقودها يف ت�رشين الأول عام 
2015، بعد اأن انفجر بالون الهواء يف 
الزعيم  حاجز  من  بالقرب  املقود، 
لت�شبح  املحتلة،  القد�ض  �رشق 
نظر  وجهة  من  و�شحاها  ليلة  بني 
"جمرمة"، وحتاكم بتهمة  الحتالل 

حماولة تنفيذ عملية ده�ض.
تكابد  واإ�رشاء  احلني،  ذلك  ومنذ 
كبرية،  ونف�شية  ج�شدية  اأوجاعا 
ب�شبب ما خلفته احلروق من اأ�رشار 
ت�شببت بتغيري مالحمها كليا، واأدت 
حتت  من  الأمين  كتفها  للت�شاق 
اأ�شبحت  حيث  بج�شدها،  الإبط 
يدها،  حتريك  عن  كليا  عاجزة 
بفعل  براأ�شها  اأذناها  الت�شقت  كما 

النريان.
تعاين  اإ�رشاء  قالت:  منى  �شقيقتها 

جلدية،  واإفرازات  تقيََّحات  من 
وانت�شار للدمامل يف اأماكن احلروق 
لون  واأ�شبح  الأذنني،  وراء  خا�شة 
اإىل  ال�شفرار،  اإىل  مائال  جلدها 
والب�رش،  ال�شمع  يف  �شعف  جانب 
يف الوقت الذي ترف�ض اإدارة �شجن 

الحتالل توفري نظارة طبية لها.
�شقيقتها  بح�شب  اإ�رشاء  وحتتاج 
اجلراحية  العمليات  ع�رشات  اإىل 
منطقة  يف  خا�شة  والتجميلية، 
لالآن ل  والأ�شنان، فهي  واللّثة  الفم 
اإىل  جيدا،  الطعام  م�شغ  ت�شتطيع 
جانب عملية يف الأنف حتى ت�شتطيع 
التنف�ض جيدا، فمنذ اإ�شابتها، وهي 
كذلك  الفم،  طريق  عن  تتنف�ض 
راأ�شها،  عن  اأذنيها  لف�شل  عمليات 
اأ�شابع  لف�شل  اأخرى  اإىل  بالإ�شافة 

يدها امللت�شقة مع بع�شها.
ما  بال  ي�شغل  ما  اآخر  اإ�رشاء  وجع 
�شجون"  "م�شلحة  اإدارة  ت�شمى 
مبتابعة  تكرتث  ل  التي  الحتالل، 
اإهمالها،  يف  وت�شتمر  عالجها 

وترتكها وحيدة يف جمابهة الأمل.
تعاين  التي  الوحيدة  لي�شت  اإ�رشاء 

الحتالل،  وعنف  �شيا�شات  من 
قا�رش،  بينهم  اأ�شرية   52 فهناك 
ت�شديد  ظل  يف  الأمرين،  يعانني 
من  وحرمانهن  عليهن،  اخلناق 
اأب�شط حقوقهن، حيث ت�شتمر اإدارة 
ال�شجون يف �شيا�شة العزل النفرادي، 
عائالتهن  ومنع  الطبي،  والإهمال 
كما  التع�شفي.  والنقل  الزيارة،  من 
اإىل  الحتالل  �شجون  اإدارة  تعمد 
خالل  من  خ�شو�شيتهن  انتهاك 
باأغرا�شهن  والعبث  الليلي  التفتي�ض 
مقتنياتهن،  على  وال�شتيالء 
انتهاكا  الأكرث  هي  بطرق  وقمعهن 
زال  ما  وقت  يف  الإن�شان،  حلقوق 
الق�شاء  ب�رشورة  ينادي  العامل  فيه 
لي�شادف  املراأة،  �شد  العنف  على 
اخلام�ض  املوافق  الأحد،  اليوم 
والع�رشين من ت�رشين الثاين من كل 
على  للق�شاء  العاملي  "اليوم  عام، 

العنف �شدها".
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
العاملي  اليوم  عن  اأعلنت  قد  كانت 
للق�شاء على العنف �شد املراأة عام 
1999، داعية احلكومات واملنظمات 

احلكومية  واملنظمات غري  الدولية 
اإىل تنظيم اأن�شطة تهدف اإىل زيادة 

الوعي العام يف هذه الق�شية.
اليوم  بهذا  املراأة  اأن�شار  ويحتفل 
عقب  وذلك   ،1981 عام  منذ 
الغتيال الوح�شي الذي جرى بحق 
باتري�شيا،  هن:  �شقيقات  ثالثة 
مريابال  واأنطونيا  ميرنيفيا،  وماريا 
عام 1961، حيث كن من ال�شيا�شيات 
اجلمهورية  يف  الن�شيطات 
الأمم  دعوات  اأن  بيد  الدومينيكية. 
العنف  على  للق�شاء  املتحدة 
�شاغية  اأذانا  تلق  مل  املراأة  �شد 
وتعتقل  تقتل  التي  اإ�رشائيل،  لدى 
باأب�شع  فل�شطني  يف  بالن�شاء  وتنكل 

الو�شائل.
وي�شكل اعتماد املجل�ض القت�شادي 
املتحدة  لالأمم  التابع  والجتماعي 
عقدت  التي   2018 عام  دورته  يف 
نيويورك،  يف  املتحدة  الأمم  مبقر 
"حالة  املعنون  القرار  م�رشوع 
وتقدمي  الفل�شطينية  املراأة 
امل�شاعدة اإليها" اعرتافا مبا تكابده 
املراأة الفل�شطينية من معاناة جراء 

�شيا�شات الحتالل.
جاء  الذي  القرار  هذا  اأكده  ومما 
الأمم  جلنة  تو�شية  على  بناء 
املراأة،  بو�شع  املعنية  املتحدة 
اأن  مار�ض2018،  يف  عقدت  التي 
يزال  ل  الإ�رشائيلي  "الحتالل 
بني  حتول  رئي�شية  عقبة  ي�شكل 
وتقدمهن  الفل�شطينيات  الن�شاء 
واعتمادهن على النف�ض وم�شاركتهن 
ويطالب  جمتمعهن".  تنمية  يف 
القائمة  ال�شلطة  اإ�رشائيل،  القرار 
لأحكام  التام  بالمتثال  بالحتالل، 
الدويل  القانون  و�شكوك  ومبادئ 
حقوق  حماية  اأجل  من  ال�شلة  ذات 
واأ�رشهن،  الفل�شطينيات  الن�شاء 
موا�شلة  الدويل  باملجتمع  ويهيب 
واخلدمات  امل�شاعدات  تقدمي 
الطارئة  وامل�شاعدات  امللحة 
حدة  من  للتخفيف  خا�شة،  ب�شفة 
التي  اخلطرية  الإن�شانية  الأزمة 
الفل�شطينيات  الن�شاء  منها  تعاين 
اإعادة  يف  وامل�شاعدة  واأ�رشهن، 
ذات  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  بناء 

ال�شلة.

الأ�شرية اإ�شراء جعابي�ص 
! وحيدة  "تلوك" الوجع 

تقرير: مكتب اإعالم الأ�سرى 

جنعل  اأن  الإمكان  قدر  حاولنا 
الأمل  مقدار  تو�شل  الكلمات 
الأ�شرية  عائلة  من  �شمعناه  حني 
اإما  جعابي�ض،  اإ�رشاء  املقد�شية 
ج�شدها  يف  به  ت�شعر  الذي  ذاك 
داخلها  يلتهم  الذي  اأو  املحرتق 
فراقها  بعد  العائلة  تعي�شه  ما  اأو 
على  وقلقها  بخوفها  ويلتهب 

ابنتها.
تقطن  التي  العائلة  وحتاول 
منطقة جبل املكرب �رشق القد�ض 
املحتلة اأن تتنا�شى لو حلظة هذا 
ويف  جديد  من  ولكنها  الوجع، 
التي  املاأ�شاة  ت�شتذكر  دقيقة  كل 
الأول  ت�رشين  �شهر  يف  بها  حلت 

عام 2015.
اأما معت�شم الطفل الذي تتنا�شى 
العامل  موؤ�ش�شات  كل  ماأ�شاته 
بالأطفال  تهتم  التي  الدولية 
ل  الالزمة،  العناية  لهم  وتوفر 
جتد مكانا بني ثناياها لطفل فقد 
اأمه وما عادت تغني له قبل نومه 
يعي�ض  الآن  براءته،  حتت�شن  ول 
يف عامل الال حياة بعيدا عن هذا 
احل�شن الدافئ. تقول منى �شقيقة 
اإ�رشاء لـ مكتب اإعالم الأ�رشى اإن 
دائما  يت�شاءل  معت�شم  الطفل 
لأنه  بها،  حّل  وعما  والدته  عن 
وراأى  واحدة  مرة  اإل  يزرها  مل 
يكرتث  مل  ولكنه  حمرتقاً  وجهها 
منزله  اإىل  عودته  وبعد  بذلك، 
اأن  يريد  التي  كلماته  يفقد  بقي 
ي�شف من خاللها �شعور ا�شتياقه 
لوالدته، يجل�ض وحيدا �شامتاً وبه 
املاأ�شاوي  "الو�شع  جرح.  األف 
لإ�رشاء ل ميكن �رشحه بالكلمات" 
هكذا اخت�رشت  منى كل حكاية 
عن  �شاألناها  وحني  �شقيقتها، 

يف  اإنها  قالت  ال�شحي  و�شعها 
ومرات  مرات  ذلك  تعيد  يوم  كل 
عنه  تتحدث  مرة  كل  يف  ولكنها 

كاأنها املرة الأوىل.
حروق  من  تعاين  اإ�رشاء  وتقول:" 
من  اأكرث  يف  متباينة  درجات  من 
جيدا  ت�شمع  ل  ج�شدها،  ن�شف 
براأ�شها،  من�شهرتان  اأذنيها  لأن 
تقريبا،  تنام  ل  جيدا،  تاأكل  ل 
اأطرافها  يف  ت�شنجات  لديها 
املحرتق  جلدها  يف  وت�شققات 
�شيئة  النف�شية  حالتها  النازف، 
للغاية وهي تقريبا بال حياة". اأما 
هو  العائلة  لأوجاع  الآخر  اجلزء 
ال�شيدة،  هذه  العامل  تنا�شى  كيف 
كيف �شمت على ظلم بداأ بحقها 
عانت  عامني،  من  اأكرث  منذ 
الأمّرين وتعر�شت للتحقيق بينما 
وملتّفة  بالكامل  حمرتقة  هي 
اإحدى  يف  الأبي�ض  بالقما�ض 
مت  ال�شهيونية،  امل�شت�شفيات 
مع  ال�شارون  �شجن  اإىل  حتويلها 
بقية الأ�شريات وحاولت الندماج 
معهن مع كل ما يحمل الأمر من 
اأمل، اإل اأنها وجدت حاجزاً عاليا 
بينها وبني كل النا�ض ب�شبب الأمل 

الذي يحرق قلبها قبل ج�شدها.
بر�شائل  تبعث  اأن  منى  وحتاول 
عدة؛ الأوىل اإىل ال�شمري الذي من 
املمكن اأن يكون حياً باأن ي�شاهم 
بكل �شكل يف اإنقاذ اإ�رشاء، والثانية 
ال�شامت الذي مل يدر  العامل  اإىل 
موؤخرا  اإل  �شقيقتها  ماأ�شاة  عن 
اأكرث  منذ  تلوك وجعها  بينما هل 
اأحد  يكرتث  اأن  دون  عامني  من 
مع  حديثنا  ينتهي  تقا�شيه..  ملا 
اأبداً،  تنته  مل  الق�شة  ولكن  منى 
وما زالت اإ�رشاء يف �شجون الظلم 
تعتلي جدار احلزن وتغّني لطفلها 

املبعد عنها.
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�إىل �إ�رس�ء جعابي�ص.. �أكتُب بقلم: 
ماجدة �لعر�مي – تون�ص �ل�شقيقة 

 جملة ميم
�ل�شامدة  �لأيقونة  تلك  �إىل  �أكتب  
تلك  قلبي  معاناتها  �أدمت  �لتي 

�لبطلة �جلريحة
�ل�شاخمة رغم جرحها ونزفها

جعابي�ص  لإ�رس�ء  �أكتب  �أن  �شئت 
وحدها

�أن يقر�أ  لكن يف �لوقت ذ�ته �أرجو 
�لكل كلماتي

و�مل�شري  و�حدة  �لق�شية  ماد�مت 
كذلك

و�لتحريك بالقلم و�لتحري�ص �شد 
يحقق  �شاأنا  �إل  لي�ص  �ملظامل، 

�لإن�شانية
�ل�شفة  هذه  يف  �حلق  وللجميع 
بنف�ص  )�لإن�شانية(  �لوجودية 

�لدرجة
و�جب  كذلك  �جلميع  وعلى 

�ملطالبة بها
�لعي�ص  مقومات  كل  �شتن�شف  و�إل 

�لكرمي
�لبالء  ويجري  �لكر�مة  وتده�ص 

فينا �أكرث مما هو عليه �حلال
�أن  ند�ئي:  و�أكرر  ت�شامني  �أكتب 

�أنقذو� �إ�رس�ء
�أن �أنقذوها مبا تبقى فينا من �لعز 

و�ل�شمري
وحدة  من  عقود�  به  نادينا  مبا 

وتاآخ

�لن�شال  ل�شعار�ت  دهور�  ورفعنا 
و�حلرية

تاريخنا في�شيع  نقفز عن  حتى ل 
م�شتقبلنا باأيدينا

�إىل �إ�رس�ء حتية يرفقها �شالما
عينني  يف  بالأم�ص  نظرت  لقد 

متورمتني جميلني
فر�أيت وجه �حلياة كئيبا منقو�شا

وملحت �لإن�شانية م�شوهة
�حليطان  �إىل  بب�رسي  هربت 
��شتاأنفت  ثم  من  برهة  لأرتاح 

�لرحلة �مل�شنية
خطاك  تتبعت  جامدة  �شورة  يف 

فاأفلّت مّني
�أن�ص  �شياطني  بني  ُو�شعت  كرها 

�أ�رّسو� على جرك بال رحمة
�إ�رس�ء.. �أّما بعد..

بحرقتي،  لك  �لبوح  عن  عاجزة 
�لوجع  �إن  �لقائل  �شدق  فقد 
ل  �لقهر  وم�شاعر  �أبكم  �لعظيم 

تدفن �إل يف نفو�ص �أ�شحابها
م�شتتة  فهي   كلماتي  خمذولة 

بائ�شة قد ل تن�شفك �إن و�شلتك
وقد يتحطم �أو ينهار قبل �أن ي�شلك 

�شد�ها..
قررت  لقد  �لبطلة،  �لأ�شرية  �أيتها 
كم  من  دفعت  بل  �إليك  �كتب  �أن 

�ملهانة دفعا
معاناتك  عن  �لقليل  �شمعت  ولقد 
�شاعات �لليل �لظلماء ور�ء ق�شبان 

�لعدو وحيدة
�شمعت عن �لآلم و�حلّمى

على  قدرتك  وعدم  عجزك  عن 
�لأكل و�لنوم

يعود  �لذي  معت�شم  وحيدك  وعن 
�إىل �لديار ينادي عليك وي�شتجدي 

�أن تُرّدي.. بال جدوى
�أم معت�شم.. �شاحمينا

فالبكاء قليل و�لدمع ل ي�شفي ول 
�ل�شمائر،  �أف�شدته  ما  قط  ي�شلح 
فال تعجبي �أن �عرتفت لك باحلق
فما �أجدرنا �ليوم على �أن نن�رسك

لكن كيف �ل�شبيل
ونخن م�شتتون متخاذلون

بع�ص  بع�شنا  مبحاربة  م�شغولون 
ولي�ص �لأحق ن�رسة بع�شنا

يبكيك  بقي  من  فينا  �شحيح، 
ولكن  حرية،  توهبي  �أن  وي�شتنجد 
�شاحب  و�إر�دة  �لنو�ح  فائدة  ما 

�لفعل معطلة متو�رية
بليغة  حروق  �إىل  نظرت  بالأم�ص 

طالتك
بل  حترقك،  مل  �أنها  فعرفت 
و�أذ�بت  �شمائرنا  زيف  �أحرقت 

�شمتنا وخنوعنا
هي مل ت�شوه ج�شدك، كاّل

بل �شوهت نفو�شنا وف�شحت عقول 
�لتخاذل  بوحل  �ملغمورة  �أ�شيادنا 

مع �لعدو و�لت�شلط على �لأخ
دققت يف خطاك �لثقيلة، ل حول 

لك ول قوة
فغ�شتني حالة من �ملر�رة وحتولت 
فيها  م�شنقة  �إىل  �أمامي  �حلياة 
بال  وتتال�شى  �لإن�شانية  تعدم 

رجعة
�لكثري  عندي  �إ�رس�ء،  يا  وبعد، 

لأنقل لك
بَْوحي  يحزنك  �أن  �أخاف  لكن 

وتدركك �لنقمة قبل �أن �أنهي
على  �لعز  �أيقونة  يا  �أ�شربك  ما 

ند�ء�ت موجوعة ل تنقطع
ما �أ�شربك على �ل�رس�خ يف ع�رس 
�أ�شّم، ي�شتجدي فيه �شاحب �حلق 

�أن يطلب حقه
�ملحزن  �لزحام  هذ�  كل  ففي 
�لند�ء  �شار  �لبغي�ص  و�لغليان 

باحلق خطيئة
ل يرتكبها �إل قليلون

مل �أعد �أرجو غري �أن يعود وعينا، 
ولو للحظة

لربهة  �شمائرنا  ت�شعفنا  لو 
من  �لكر�مة  مبخالب  فننت�شلك 
�غفري  �إ�رس�ء  �لبغي�شة  �لأيادي 

ُفتورنا لن�رسة �حلق وق�شورنا
فجلّنا يتحرك كالظالل، بال معنى

فالت�شنج  حكامنا،  جتاهل  �غفري 
حكمهم و�لنق�شام �أ�شابهم

يقودونك  بالأم�ص  ملحتهم  لقد 
م�شلوبة �لإر�دة نحو هوة مظلمة

لكني �شدقا ملحت �شعاع �شمودك 
ي�شبق خطاهم

يا وردة ذبلت فاأدمى ذبولها قلبي: 

ل تهني
يا حرقة قلبي، ل حتزين

من  لنا  تبّقى  ما  ومثيالتك  فاأنت 
معنى �ل�شمود يف زمن �جلنب

�شنفاخر  ن�شالكن  �أعتاب  على 
يوما

�شحيح �أن �أغلبنا يتحرك كالظالل 
ياأتي  ل  �خلال�ص  لكن  معنى  بال 
�إل بال�شرب، فا�شربي لرّب �ل�شماء 

و�حت�شبي
فك �هلل �أ�رسك يا �إ�رس�ء ون�رس كل 

�أ�رس�نا

قالت لن اأذهب اىل اأي مفرتق �ساأوا�سل احلياة كما مل اأكن بائ�سة يومًا, ويف يوم كانت تداعبني قائلًة تخيلي لو مل اأكن يف الوجود ماذا �سيحدث يا ... 
؟! مل اأقو حينها على الجابة لكن �سرعان ما اأثبتت لها الأيام اأنها �ساهدة على ما اأتركته فينا من اأثر من حٍب ووٍد و�سعادة, كانت ملهمة للغاية التي 

بالإمكان اأن ت�سنع من الال�سئ �سيئا وتغطي بو�ساحها على اجلراح �ساغطًة ورا�سمة على وجنتيها الوردتيتني اأجمالبت�سامة.

م٫�س 

�إ�صر�ء ... يارب �إنى مغلوب فانت�صر

�إ�صر�ء جعابي�ص .. �أٌم مقد�صية تطوي �صفحًة قا�صية د�خل �لأ�صر
تقرير : اإعالم الأ�سرى 

�ليومية،  �لأخبار  �أكو�م  بني 
د�خل  �لأ�رسى  يحتاجه  ما  �آخر 
هو  �ل�شهيوين  �لحتالل  �شجون 
�أن ي�شبحو� جمرد �أرقاٍم و�شنو�ٍت 
تلخ�ص  �أ�شطٍر  وب�شع  عابرة، 

�أوجاعهم يف كلمة "بطل".
جعابي�ص  جميل  ريا�ص  �إ�رس�ء 
�ملكرب،  جبل  حي  من  )33عاماً( 
يف مدينة �لقد�ص، مل تكن حتتاج 
�أنهت  باأنها  �أحٌد  يخربها  �أن 
�شجون  د�خل  �لثاين  عاهمها 
�لثالث،  عامه  ودخلت  �لحتالل 
�ل�شنو�ت  يح�شني  ل  فالأ�شري�ت 

وتنال  لتت�شارع  �لأيام  ينتظرن  بل 
كٌل منهن حريتها.

حكاية  متثل  جعابي�ص  �إ�رس�ء 
ت�شتطيع  ل  باأوجاٍع  مرت  �أ�شريٍة 
ق�شٌة و�حدة �أن تو�شح م�شمونها، 
ومظلومة،  وجريحة  �أ�شريةٌ  هي 
و�أنه  �أم،  �أنها  و�لأهم من كل هذ� 
عمرها  من  مي�شي  يوم  كل  ويف 
�لدقائق  مت�شي  �لأ�رس،  د�خل 
هي  متلك  ول  طفلها  حياة  من 
�أن ت�شاركه بو�در �كت�شافه للحياة 

و�لأفر�ح و�لأحز�ن.

ر�شومات معت�شم
طفلها  تر�فق  �إ�رس�ء  كانت  حني 
�لدين،  حمي  معت�شم  �ل�شغري 

عمره  من  �لتا�شعة  بلغ  و�لذي 
وفرح،  بهجًة  �أكرث  حياتها  كانت 
ر�شوماته  �أن  �ليوم تالحظ جدته 
يكرر  �أ�شبح  �ختلفت،  �ملدر�شية 
و�أم  لأٍب  �شورة  حتتوي  ر�شمة 
�إلها  ينظر  �بنهم،  بيد  مي�شكون 
وتف�شح  بحب  يلونها  طوياًل، 
ي�شتطيع  ل  كبري�ً  وجعاً  د�خله 

حديثها �أن يخفف منه.
رىل  معت�شم،  �لطفل  خالة  ت�شري 
مي�شي  معت�شم  �أن  �إىل  جعابي�ص 
به  تعتني  و�أنها  رفقة جدته  وقته 
جيد�ً، وحتاول �أن ت�رسح له �أن �أمه 
�شتعود قربياً، بجروحها وحروقها 

�لظاهرية منها و�لد�خلية.
و�لدته  �عتقال  ومنذ  معت�شم 

�ل�شمت  يحب  طفاًل  �أ�شبح 
�لحتالل  حرمه  وقد  و�لإ�شغاء، 
من لقاء و�لدته �شنة وعدة �أ�شهر، 
له  �ل�شماح  فرتة  على  مي�ص  ومل 

بروؤيتها �أربع �شهور فقط.
حني �شوؤ�ل رىل جعابي�ص، �شقيقة 
حول  جعابي�ص  �إ�رس�ء  �لأ�شرية 
معت�شم  �شقيقتها  �بن  ن�شوج 
على  �أكدت  لو�لدته  و�فتقاده 
من  �شور�ً  ي�شتدعي  �لو�شف  �أن 
�لزيارة،  يف  روؤيته  و�لأمل،  �لوجع 
حرمانه منها مدة طويلة، وعدم 
تقبله فكرة �أن �لحتالل مل ي�شمح 

له بزيارتها كل هذ� �لوقت.
جعابي�ص  �لأ�شرية  عائلة  تتاأمل 
بذ�ت  معت�شم  حفيدهم  على 

يتاأملونها  �لتي  �لأمل  درجة 
طفٌل  فهو  �إ�رس�ء،  �بنتهم  على 
يحرم  حتى  ذنٍب  �أي  يرتكب  مل 
�أحٌد  يعلم  ل  عمر�ً  و�لدته  من 
باأن  توؤمن  فالعائلة  �شي�شتمر  كم 
بحق  �شدرت  �لتي  �شنة  �ل11 
لن  �لفعلي  بال�شجن  كحكم  �بنهم 
قبل  و�شتخرج حرًة  كلها  تنق�شي 

�نتهاء هذه �ملدة.
جعابي�ص  �لأ�شرية  ملف  ز�ل  ل 
تدخاًل  ي�شتدعي  �ل�شحي 
فاعتقالها  �أملها،  من  للتخفيف 
�شعبة  بحروق  �إ�شابتها  �إىل  �أدى 
يف وججها و�أطر�فها، وقد فقدت 
ذلك،  نتيجة  �أ�شابعها  من  �أجز�ء 
ون�شوب  �شيارتها  ��شد�م  حني 

متا�ص كهربائي فيها قرب حاجز 
�لزعيم �لع�شكري.

حكماً  تق�شي  جعابي�ص  �لأ�شرية 
فقط،  بال�شنو�ت  يُعد  ل  فعلياً 
�لتي تخبئها  �لد�خلية  بالآلم  بل 
يف قلبها و�خلارجية �لتي ظهرت 
رغماً عنها، و�أ�شحت �آثار حروٍق 

ووجعاً كبري�ً.
�لحتالل  �شجون  يف  �لأ�شرية 
�أخت  �أم  هي  ��شم،  لي�شت جمرد 
جامعية متتلك  وطالبة  و�شديقة 
ينتظرن  ل  كاأ�رس�ء  وهن  �أحالم، 
�ل�شجون  �إد�رة  تعطيهم  �أن 
�أن  حقوقهن فح�شب، هن يعلمن 
جروحهن  �شي�شفي  �لذي  �لدو�ء 

هو دو�ء �حلرية فقط.
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هيئة �سوؤون ال�سرى واملحررين

ة �لفل�صطينيني بجميع دول �لعامل ق�صية �لأ�صرى َمهَمّ
�ل�رسى  �شوؤون  هيئة  رئي�ص  �أكد 
و�ملحررين �للو�ء قدري �بو بكر، 
على �أن ق�شية �لدفاع عن �لأ�رسى 
يف  �لفل�شطينيني  و�ملعتقلني 
"�لإ�رس�ئيلي"،  �لحتالل  �شجون 
�لفل�شطينيني  ومهمة  وظيفة  هي 
للتعريف  �لعامل  �أنحاء  كل  يف 
و�لنتهاكات  �لأليم  بو�قعهم 
�لتي  �جل�شيمة  �لإ�رس�ئيلية 

متار�ص �شدهم.
له  كلمة  خالل  بكر،  �بو  و�أ�شاف 
�لعام  �ملوؤمتر  �عمال  �فتتاح  يف 
يف  �لفل�شطينية  �جلاليات  لحتاد 
روما،  يف  يعقد  و�لذي  �أوروربا، 
"�أن  جالية،   48 ي�شم  و�لذي 
�جلاليات �لفل�شطينية و�بعتبارهم 
�لقار�ت  جميع  يف  �شفر�ئنا 
و�لبلد�ن يجب عليهم بذل �أق�شى 

�جلهود كل يف بلده لتحريك �لر�ي 
جتنيد  وكذلك  حولهم،  من  �لعام 
و�لقانونية  �حلقوقية  �ملوؤ�ش�شات 
�حلرية  �أ�شحاب  عن  �لدفاع  يف 

و�لن�شال �مل�رسوع".
و�شدد، على �أهمية عمل �لحتاد 
ب�شورته �جلامعة، �أن ي�شتغل هذ� 
�جل�شم يف �ل�شغط على �لربملانات 
�لد�عمة  و�لأحز�ب  �لأوروبية 

�مل�رسوع  وحقهم  للفل�شطينيني 
�لربملانني  ملقاطعة  �لتحرر،  يف 
�لإ�رس�ئيلني �ملتطرفني و�ل�شغط 
لوقف  �لإ�رس�ئيلي  �لربملان  على 
ل�شن  �لت�شابق  يف  �لقذرة  حربه 
وعن�رسية  متطرفة  قو�نني 
لالنتقام من �لفل�شطينيني وت�شيق 
تفا�شيل  كل  يف  عليهم  �خلناق 

حياتهم �لقا�شية".

وفود  �أمام  بكر،  �بو  و��شتعر�ص 
باملوؤمتر،  �مل�شاركة  �جلاليات 
�لرئي�ص  م�شت�شار  وبح�شور 
نبيل  د.  �لدبلوما�شية  لل�شوؤون 
�ملركزية  �للجنة  وع�شو  �شعث، 
�لتعبئة  ومفو�ص  فتح  حلركة 
�شمري  د.  �خلارجية  لالأقاليم 
�لرفاعي، ورئي�ص �لقائمة �لعربية 
�أمين  �مل�شرتكة بالد�خل �ملحتل 

زملط،  ح�شام  و�ل�شفري  عودة، 
مي  روما  يف  فل�شطني  و�شفرية 
�لكيلة، وعدد من �شفر�ء فل�شطني 
�ملاأ�شاوية  "�لأو�شاع  �أوروربا،  يف 
د�خل  �لأ�رسى  بها  مير  �لتي 
�ل�رس�ئيلي،  �لحتالل  �شجون 
�لعتقال  معدلت  و�رتفاع 
خالل  باملعتقلني  و�لتنكيل 

�لعو�م �لأخرية".



عي�شة ق.

ت�رصيحات  املتحدث يف  واعرتف 
اأدىل بها اأم�سية اأول اأم�س للإذاعة 
يف  تاأخرت  الإدارة  اأن  الوطنية 
للفريق بعدما  تعيني مدرب جديد 
قررت منح الثقة للمدرب امل�ساعد 
ف�سخ  عمراين  اأن  وقال  اأعراب، 
ويتمنى  ر�سمية  ب�سفة  معه  العقد 
التوفيق يف وجهته امل�ستقبلية.  له 
عرامة  اأعلن  اأخرى،  جهة  من 
»ال�سيا�سي«  اإدارة  مفاو�سات  اأن 
كلوب  فيتا  نادي  من  نظريتها  مع 
الطريق  يف  ت�سري  الكونغويل 
ال�سحيح بخ�سو�س لعبها ماك�سوا 
الذي ت�سعه اإدارة الفريق هدفا من 
املركاتو  خلل  ا�ستقدامه  اأجل 
القاطرة  لتدعيم  احلايل  ال�ستوي 
الأمامية للفريق والتي تعاين كثريا 
يف نق�س الفاعلية، واأ�سار املتحدث 
انه اتفق مع م�سوؤويل من�سط نهائي 

كاأ�س الكاف حول كافة بنود العقد 
مقابل  املالية  بالقيمة  يتعلق  فيما 
ت�رصيحه واأجرة اللعب اأين وافق 
اللعب على الن�سمام اإىل �سفوف 
يبقى  ومل  املا�سي  املو�سم  بطل 
�سوى تر�سيم ال�سفقة ح�سبه وذلك 
بعد اإياب نهائي املناف�سة القارية، 
انه �سوف ين�سحب  واأو�سح عرامة 
من ال�سفقة يف حال تراجعت اإدارة 

فيتا كلوب على التفاق بينهما.
وفيما يتعلق بهداف الفريق املو�سم 
املا�سي اأمني عبيد اعرتف املعني 
اأنه مل يكن عند ح�سن الظن والثقة 
قبل  فيه  مو�سوعة  كانت  التي 
خا�سة  احلايل،  املو�سم  انطلق 
وقال  خميب،  باأداء  ظهر  واأنه 
يف  ت�رصيحه  يتم  لن  اأنه  عرامة 
يوا�سل  و�سوف  ال�ستوي  املركاتو 
منه  وينتظر  الت�سكيلة  مع  املو�سم 
من  الثاين  ال�سطر  يف  ال�ستفاقة 

البطولة الوطنية.

الت�رصيح  بقائمة  يتعلق  وفيما 
ثالث  زيتوين  املغرتب  اأن  او�سح 
اإ�سافة  الفريق  يف  امل�رصحني 
لعبني  القائمة  �سم  امكانية  اإىل 
عن  ال�ستغناء  �سيتم  ىخرين 
على  العمل  اجل  من  خدماتهم، 
تدعيمها بلعبني ىخرين قادرين 
على منح الدعم خا�سة يف من�سب 
ت�رصيح  قرار  اأن  م�سيفا  الهجوم، 
عدم  اإىل  يعود  بلخري  اللعب 
مطالبا  و�سيكون  للفريق  احرتامه 
التفاو�س  اأجل  من  فريق  بجلب 

حول اوراق ت�رصيحه.
يف املقابل، تاأجل انعقاد اجلمعية 
ق�سنطينة  ل�سباب  العادية  العامة 
القانوين  الن�ساب  غاب  بعدما 
ت�سجيل  يتم  مل  اأين  لأع�سائها، 
ح�سور �سوى 15 ع�سوا من جمموع 
النادي  رئي�س  ك�سف  حيث   ،105
تنعقد  �سوف  اجلمعية  اأن  اهلوي 

غدا الثلثاء.

عرامة: اتفقنا مع املدرب اجلديد والإعالن عنه بعد 48 �ساعةتاأجيل انعقاد اجلمعية العامة للنادي الهاوي اإىل الغد
ك�شف املدير الريا�شي لفريق �شباب ق�شنطينة طارق عرامة اأن اإدارته اتفقت مع 
املدرب اجلديد من اأجل الإ�شراف على العار�شة الفنية خلفا للمدرب امل�شتقيل 

عبد القادر عمراين، واأو�شح عرامة اأن املدرب الذي تتفاو�ض معه اإدارة النادي منح 
موافقته النهائية من اأجل تدريب الت�شكيلة فيما تبقى من املو�شم احلايل ولن يك�شف 

عن هويته حاليا، اأين ينتظر اأن يتم تقدميه اإىل جمهور النادي والإعالم بعد 48 
�شاعة من اأجل النطالق ر�شميا يف عمله مع الت�شكيلة

برجمة الرتب�ض 
التح�شريي مبركز 
الفندقة والإطعام

اإدارة ال�سياربي 
تتفق مع عمراين 

وتقدمه اليوم 
لو�سائل الإعالم

فريق  اإدارة  لت  تو�سّ
اتفاق  اإىل  بلوزداد  �سباب 
عبد  املدرب  مع  نهائي 
اأجل  من  عمراين  القادر 
العار�سة  على  الإ�رصاف 
العا�سمي  للنادي  الفنية 
املو�سم  من  تبقى  فيما 
خللفة  وذلك  احلايل 
الطاهر  �سي  املدرب 
حيث  الوزاين،  �رصيف 
اإىل  منح عمراين موافقته 
�سعيد  الريا�سي  املدير 
تدريب  اأجل  من  عليق 
ال�سباب الذي ي�رصف عليه 
املدرب  موؤقتة  ب�سفة 
يبق  ومل  عمرو�س،  لطفي 
العقد  على  التوقيع  �سوى 
بني الطرفني وهي العملية 
اليوم  جتري  اأن  املنتظر 
بني الطرفني، حيث ك�سفت 
بيت  داخل  من  م�سادرنا 
التفاق  مت  اأنه  ال�سباب 
اأن تتم اليوم عملية توقيع 
العقد وتقدمي عمراين اإىل 
لبي�سبح  الإعلم  و�سائل 
اجلديد  املدرب  ر�سميا 
لت�سكيلة اأبناء العقيبة، ول 
عمراين  يكون  اأن  ي�ستبعد 
اجلديد  باللعب  مرفوقا 
الذي  �ساعد  ان�س  للفريق 
اإدارة  مع  التفاق  مت 
فريقه وفاق �سطيف على 
�سباب  ل�سفوف  ت�رصيحه 
اأخرى،  جهة  من  بلوزداد. 
النادي  اإدارة  ف�سلت 
جممع  بقيادة  البلوزدادي 
مدار مالك اغلبية الأ�سهم 
برجمة  يف  الفريق  يف 
التح�سريي  الرتب�س 
ريا�س  اللعب  لرفقاء 
الوطن  اأر�س  يف  كني�س 
خارج  التوجه  واألغت 
الوطن مثلما كان مربجما 
بالرتب�س  �سابق  وقت  يف 
يف تركيا اأو املغرب، حيث 
اإىل  ال�سباب  لعبو  يدخل 
والإطعام  الفندقة  مركز 
اأجل  من  البنيان  بعني 
وحت�سري  الرتب�س  خو�س 
الثاين  الن�سف  انطلقة 
الكروي  املو�سم  من 

اجلاري.
عي�شة ق.

و�شع �شبرية ربيح طوبال وزياية �شمن قائمة ت�شريح احتاد عنابة

زعيم يرتاجع عن ا�ستقدام اآلن مي�سال ويحتفظ مبوا�سة

عنابة  احتاد  فريق  رئي�س  تراجع 
قراره  عن  زعيم  البا�سط  عبد 
املدرب  خدمات  عن  بالتخلي 
من�سبه  من  واإقالته  موا�سة  كمال 
على راأ�س العار�سة الفنية للفريق، 
الحتفاظ  زعيم  ف�سل  حيث 
بخدماته وموا�سلة مهامه ب�سورة 
املو�سم  نهاية  غاية  اإىل  طبيعية 
احلايل، وجاء تغيري رئيب�س النادي 
املحرتفة  الرابطة  يف  النا�سط 
الذي  الجتماع  اإىل  لراأيه  الثانية 
جعله  والذي  موا�سة  رفقة  جمعه 

الفريق  مع  البقاء  على  معه  يتفق 
احلايل،  املو�سم  من  تبقى  ملا 
الأ�سبوع  نهاية  اأعلن  زعيم  وكان 
تنحية  قرار  عن  املنق�سي 
الفوز  رغم  من�سبه  من  موا�سة 
اأبناء مدينة  الذي �سجلته ت�سكيلة 
الذهاب  مرحلة  ختام  يف  »بونة« 
يف  ودخل  الثانية،  الرابطة  من 
املدرب  رفقة  جدية  مفاو�سات 
كان  لذي  مي�سال  اآلن  الفرن�سي 
الفنية،  العار�سة  قيادة  من  قريبا 
لكن الأمور تغريت يف اآخر حلظة، 

ومت التفاق على بقاء ابن مدينة 
قاملة على راأ�س العار�سة الفنية.

واعرتف زعيم بالف�سل يف ا�ستقدام 
بع�س اللعبني اإىل الفريق خلل 
مل  والذين  املا�سية  ال�سائفة 
يقدموا ما كان منتظرا منهم اأين 
يف  الأ�سماء  بع�س  ت�رصيح  قرر 
�سورة كل من زياية، �سبرية، ربيح 
وانتداب عنا�رص جديدة  وطوبال 
اجلاري  ال�ستوي  املركاتو  يف 

لتدعيم الت�سكيلة.
ع.ق.

جاء على ح�شاب نظرياتهن من كوت ديفوار

�سيدات كرة اليد يفزن يف اأول 
خرجة بالبطولة الإفريقية

الن�سوي  الوطني  املنتخب  �سجل 
من  موفقة  بداية  اليد  لكرة 
البطولة  مناف�سة  يف  م�ساركته 
�سيدات  اليد  لكرة  الإفريقية 
برازافيل  بالكونغو  جتري  التي 
اإ�سارة انطلقها،  اأم�س  واأعطيت 
حيث فازت �سيدات اجلزائر على 
نظرياتها من كوت ديفوار بنتيجة 
�سهلة  تكن  مل  مباراة  يف   25/27
اأمام املنتخب الوطني والذي كان 
ال�سوط  نهاية  يف  التقدم  �سجيل 

اأن  قبل   11/13 بنتيجة  الأول 
ل�ساحله  املباراة  نتيجة  يح�سم 
خرجة  اأول  يف  الفوز  ويحقق 
متنحه  والتي  القارية  باملناف�سة 
الدعم املعنوي حت�سبا للمباريات 
برنامج  �سمن  تنتظره  التي 
الدورة القارية اأين يتناف�س �سمن 
كل  بتواجد  الأوىل  املجموعة 
وال�سنغال  الكامريون  تون�س،  من 

اأي�سا.
ع.ق.

اجلدول العاملي للجيدو اأكابر رجال و�شيدات

امل�سارعون اجلزائريون 
يحققون الرتقاء يف الرتتيب

دورة التن�ض »م�شتقبل 43« بتون�ض

 حممد ح�سان يق�سى
 من الدور الأول

اليا�س  اجليدو  م�سارعو  يبقى   
بن  الرحمان  عبد   بويعقوب، 
و�سونيا  وعلل  كوثر  عمادي، 
اجلزائريني  الريا�سيني  اإ�سلح 
امل�ستوى  على  ترتيبا  الأح�سن  
ت�سجيل  من  الرغم  على  العاملي، 
رباحي،  ك�سليم  منهم  ال�سباب 
عمر  اآيت  وكنزة  م�رصم  هاجر 
العاملي  الرتتيب  يف  مهما  تقدما 
الأخري للحتادية  الدولية للجيدو، 
اجلزائريون  امل�سارعون  وحقق 
على  ملحوظة  قفزة  ال�سباب 
بف�سل  العاملي  الرتتيب  م�ستوى 
الدورتني  يف  الطيب  م�سوارهم 
املفتوحتني  الإفريقيتني 
على  اأقيمتا  اللتني  الأخريتني 
التوايل بداكار ال�سينغال وياوندي 

الكامريون(.

اجلزائريني  امل�سارعني  بني  من 
يف  نوعية  قفزة  حققوا   الذين 
الدولية  للهيئة  العاملي  الرتتيب  
املرتبة  �ساحب  رباحي   �سليم 
بعد   كغ   60 من  اقل  فئة  عند   65
وعند  مراكز،  ب�ستة  ارتقائه 
ال�سيدات، حتتل امل�سارعة هاجر 
م�رصم  ال�سف ال55 عامليا يف فئة 
48 كغ بعد ارتقائها 10 مراكز يف 
الوقت الذي جنحت فيه مواطنتها 
كنزة اآيت  عمر يف ربح 28 مرتبة 
 130 املركز  تتواجد يف  واأ�سحت 
اجلديد  الرتتيب  ويعترب  عامليا، 
للجيدو اجلزائري مهما يف طريق 
الوملبية   الألعاب  اإىل  التاأهل 
  2020 �سنة  املقررة  ال�سيفية 

بطوكيو اليابان.
وكالت

اجلزائري  التن�س  لعب  اأق�سي   
حممد ح�سان اأول اأم�س يف الدورة 
 »43 »م�ستقبل  املحرتفة  الدولية 
اجلارية مبدينة املن�ستري التون�سية 
 9 اإىل   1 من  املمتدة  الفرتة  يف 
انهزامه  عقب  احلايل  دي�سمرب 
الت�سفيات  من  الأول  الدور  يف 
نيكول�س  الربيطاين  مناف�سه  اأمام 
لواحد  �سوطني  بنتيجة  غوجون 
2-1، وا�ستهل لعب جمعية الأمن 
الوطني 23 �سنة املقابلة بالهزمية 
يف ال�سوط الأول 6-4 قبل تدارك 
املوقف يف ال�سوط الثاين بطريقة 
�ساحقة  بنتيجة  فاز  حيث  رائعة 

انعك�س  ما  �رصعان  لكن   ،0-6
عليه اجلهد الكبري املبذول للعودة 
يف  �سلبية  بطريقة   النتيجة  يف 
فيه  عادت  الذي  الثالث  ال�سوط 
الربيطاين  للعب  ب�سهولة  الكلمة 
6-3 لتنتهي بذلك املقابلة ل�سالح 
الدورة  هذه  وتعرف  الخري،  هذا 
جائزة  لها  ر�سدت  التي  الدولية 
دولر   األف   15 بقيمة  تقدر  مالية 
و  قوية  اأ�سماء  م�ساركة  اأمريكي 
العاملي  ال�سعيد  على  معروفة 
منها على �سبيل املثال  الربتغايل 
فراد جيل والكندي �ستيفان دييز.

وكالت  
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عي�شة ق.

�إثر  نفعا  يجد  مل  ذلك  �ن  �إال 
نادي  وفد  من  ر�سمية  �حتجاجات 
ر��سل  �لذي  �لتون�سي  �لرتجي 
وخاطبه  للعبة  �الإفريقي  �الحتاد 
مبباركة  �سارف  عبيد  مبعاقبة 
�لقدم  لكرة  �لتون�سي  �الحتاد  من 

يف  �لرتجي  نادي  �ساند  �لذي 
�سارف  عبيد  و�سيكون  ق�سيته. 
�لكاف  مقر  يف  بالتو�جد  معنيا 
مبحامي  مرفوقا  بالقاهرة 
�لقدم  لكرة  �جلز�ئرية  �الحتادية 
و�إقناع  نف�سه  عن  �لدفاع  �أجل  من 
�لنية  له  �أنه مل تكن  �للجنة  �أع�ساء 
يف حتويل �للقاء ل�سالح طرف على 

�التهامات  ظل  يف  �للآخر  ح�ساب 
نادي  م�سلحة  خلدمة  له  �ملوجهة 
�الأهلي �مل�رصي عرب منحه هديتني 
ذهبت  مثلما  ف�سة  من  طبق  على 
�لتون�سي.  �لطرف  �تهامات  �إليه 
ود�فعت �لفاف بقوة عن �بن مدينة 
ق�سنطينة عرب رئي�س �للجنة �لفنية 
�أطلق  �لذي  غوثي  حممد  للتحكيم 

م�ساندته  يوؤكد خللها  ت�رصيحات 
بقوة  ونفى  �لدويل  للحكم  هيئته 
بخ�سو�س  له  �ملوجهة  �التهامات 
�الأخطاء  تلك  يف  �لوقوع  متده 
�مل�رصيني،  مل�سلحة  خدمة 
مو�سحا �أن عبيد من �أف�سل �حلكام 
يف �جلز�ئر ولديه �سمعة عاملية ال 

ميكنه �لتلعب با�سمه ح�سبه.

على خلفية اتهامه بالف�شاد عقب اإدارته نهائي الأهلي امل�شري والرتجي التون�شي

عبيد �ضارف ميتثل اخلمي�س املقبل اأمام جلنة االن�ضباط للكاف
ميتثل احلكم الدويل اجلزائري مهدي عبيد �شارف اأمام جلنة الن�شباط التابعة لالحتاد الإفريقي لكرة القدم اخلمي�س املقبل بعد 

قرار ايقافه ب�شفة موؤقتة على خلفية اتهامه بالف�شاد عقب اإدارته ملباراة الرتجي التون�شي والأهلي امل�شري �شمن مباراة الذهاب 
لنهائي رابطة اأبطال اإفريقيا مبلعب برج العرب يف ال�شكندرية والتي انتهت بثالثة اأهداف لواحد لفائدة الأهلي، وعرف اللقاء 
�شجة كبرية ب�شاأنه اإعالن عبيد �شارف ركلتي جزاء غري �شرعيتني ل�شالح الفريق امل�شري رغم ا�شتعمال تقنية الفيديو »الفار« 

اكتفى بلعب اآخر 3 دقائق مواجهة بورمنوث

�ضانيه و�ضرتلينغ يهددان 
حمرز مع املان �ضيتي

بنا�ضر يخطف التعادل 
من معقل فار�س

 بن طالب هداف 
ويطيح ببلفو�ضيل

يتو�جد �للعب �لدويل �جلز�ئري 
ريا�س حمرز حتت طائلة �خلطر 
يف ظل �لتاألق �لذي �سجله �لثنائي 
�سرتلينغ  ورحيم  �سانيه  لريوي 
�للذ�ن قدما مبار�ة كبرية �أول �أم�س 
�أمام بورمنوث �سمن �جلولة 14 من 
�ملمتاز، حيث  �الجنليزي  �لدوري 
بيب  �سيتي  �ملان  مدرب  جتاهل 
متو�سط  �إىل  �لتطرق  غو�رديوال 
�لثناء  كال  �أن  بعد  �خل�رص  ميد�ن 
ذكرهما  �ل�سالف  �للعبني  على 
كبرية  مبار�ة  قدما  �أنهما  موؤكد� 
هدفا  �سجل  �سرتلينغ  و�أن  خا�سة 
موؤكد�  �للقاء  يف  ب�سمته  وترك 
�إمكانياته  �إىل  بقوة  عودته  على 

يجعل  �لذي  �الأمر  وهو  �ملعهودة، 
�لعمل  مب�ساعفة  مطالبا  حمرز 
��ستعادة  �أجل  من  و�ملجهود�ت 
و�لذي منحه  ثقة مدربه �ال�سباين 
�إنذ�ر� قويا من خلل حتويله على 
�أين  بورمنوث  �أمام  �الحتياط  دكة 
يف  �سوى  �للعب  فر�سة  مينحه  مل 
�ملو�جهة  من  دقائق  ثلث  �آخر 
وهي �لر�سالة �لتي بعثها غو�رديوال 
�أجل  من  �جلز�ئري  جنمه  �إىل 
حتى  �لعمل  وم�ساعفة  �ال�ستفاقة 
م�ستوى  �إىل  �لو�سول  من  يتمكن 
�أحدهما  و�إز�حة  و�سرتلينغ  �سانيه 

من �لت�سكيلة �الأ�سا�سية.
ع.ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �للعب  قاد 
��سماعيل بن نا�رص فريقه �إمبويل 
للعودة بالتعادل من ملعب فريق 
�سفوفه  يف  ين�سط  �لذي  �سبال 
حممد  �الآخر  �جلز�ئري  �لدويل 
�لفريقان  �فرتق  حيث  فار�س، 
يف  هدفني  �لتعادل  وقع  على 
 14 �جلولة  �سمن  �سبكة  كل 
وتاألق  �اليطايل،  �لدوري  من 
يف  �خل�رص  ميد�ن  متو�سط 
�قتنا�س  يف  �ساهم  �أين  �للقاء، 
خارج  من  �لتعادل  نقطة  فريقه 

�لتمريرة  منح  بعدما  ميد�نه 
�إثرها  على  وقع  �لتي  �حلا�سمة 
�لتقدم  هدف  كروني�س  زميله 
�أن  قبل   41 �لدقيقة  يف  لفريقه 
�لنتيجة  �الأر�س  �أ�سحاب  يعدل 
يف �ل�سوط �لثاين، و�سجل �لثنائي 
م�ساركتهما  وفار�س  بنا�رص 
�أين يو��سلن نيل ثقة  �أ�سا�سيان 
و�سبال  �إمبويل  فريقهما  مدربي 
�لت�سعني  ولعبا  �لتو�يل  على 

دقيقة كاملة.
ع.ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �للعب  �أنقذ 
�سالكه04  فريقه  طالب  بن  نبيل 
�لهزمية  فخ  يف  �ل�سقوط  من 
عندما قاد ناديه �إىل �لتعادل على 
ح�ساب �مل�سيف هوفنهامي �لذي 
�لدويل  �أي�سا  �سفوفه  يف  ي�سم 
خلل  بلفو�سيل  �إ�سحاق  �الآخر 
�للقاء �لذي جمع �لفريقني م�ساء 
�أول �أم�س حل�ساب �جلولة 13 من 
�لدوري �الأملاين، ومتكن متو�سط 
ميد�ن �ملنتخب �لوطني من قلب 
�لتاأخر يف �لنتيجة �لتي كان عليها 
�سالكه منذ �لدقيقة 59، �أين جنح 
قبل  �لتعادل  هدف  ت�سجيل  يف 

�للقاء  نهاية  على  �ساعة  ربع 
�جلز�ء  ركلة  حتويل  خلل  من 
�إىل �سباك �ملناف�س وهو  بنجاح 
لعودة  كافيا  كان  �لذي  �لهدف 
بتعادل  �لديار  �إىل  �سالكه04 
ثمني �سمح له بالبقاء بعيد� عن 
�إىل  بال�سقوط  �ملعنية  �الأندية 
�لدرجة �لثانية �الأملانية. ولعب 
�أ�سا�سيان  طالب  وبن  بلفو�سيل 
�لدقيقة  يف  �الأول  غادر  حيث 
80من �للقاء، بينما ترك �لثاين 
�أر�سية �مليد�ن قبل �أربع دقائق 

على نهاية �ملبار�ة.
ع.ق.

 الكامريون تنتقد قرار
 �ضحب تنظيم الكان

 

لكرة  �الإفريقي  للحتاد  الذعة  �نتقاد�ت  �لكامريون  وجهت 

�لقدم، غد�ة قر�ره غري �لعادل و�لظلم �ل�سارخ ب�سحب تنظيم 

بطولة كاأ�س �الأمم �الإفريقية 2019 منها، وذلك يف بيان �سديد 

�للهجة �أ�سدرته وز�رة �الإعلم، و�أكدت �ل�سلطات �أنها �ستعمل 

على �إجناز كل �مل�ساريع �لتي كانت مقررة ال�ست�سافة �لبطولة 

يف موعدها �ملحدد على رغم �سحب �لتنظيم منها، �أو�سحت 

�لوز�رة: »حكومة �لكامريون �أخذت علماً با�ستياء بقر�ر �للجنة 

كاأ�س  تنظيم  ب�سحب  �لقدم  لكرة  �الإفريقي  �لتنفيذية للحتاد 

»�لقر�ر  و�عتربت:  �لكامريون«،  من   2019 �الإفريقية  �الأمم 

بالنظر  عادل  غري  بالتاأكيد  هو  �سبب،  من  الأكرث  �ملفاجئ 

بنى  �أثمرت  و�لتي  بلدنا،  بها  قام  �لتي  �لهائلة  لل�ستثمار�ت 

�لقر�ر غري م�ستحق  حتتية ممتازة ي�سهد عليها �جلميع، هذ� 

�لقيام  على  �لكامريوين  و�ل�سعب  �لبلد  رئي�س  لت�سميم  نظر�ً 

بكل جهد ال�ست�سافة �لبطولة«، ور�أت �لوز�رة �لكامريونية: »من 

�لو��سح �أن بلدنا كان عر�سة ملعاملة تثري �لت�ساوؤل«، موؤكدة �أن 
�لقر�ر ظلم فا�سح.

�ملن�رصم  �جلمعة  �أحمد  �أحمد  �لقاري  �الحتاد  رئي�س  و�أعلن 

قبل  �لكامريون  من  �لتنظيم  �سحب  �أكر�  �لغانية  �لعا�سمة  من 

للبطولة، وفتح باب �لرت�سيح  �أ�سهر من �ملوعد �ملقرر  �سبعة 

�أمام �لدول �لر�غبة بالقيام بذلك، و�أتى �الإعلن بعد �جتماع 

��ستثنائي للجنة �لتنفيذية، بحثت فيه يف تقارير جلنتني قامتا 

بزيارة �لكامريون موؤخر�ً، �إحد�هما تعنى مبتابعة �إجناز �أعمال 

�الأمني،  بالو�سع  و�الأخرى  �مللعب  ومن�ساآت  �لتحتية  �لبنى 

�إفريقيا  وجنوب  �ملغرب  يكون  �أن  يتوقع  �لتقارير،  وبح�سب 

�أبرز مر�سحني ال�ست�سافة �لبطولة �لتي حتمل �لكامريون لقب 
ن�سختها �الأخرية.

ع.ق./وكالت

 اإدارة الفريق توقع عقد 
�شبون�شورينغ رفقة اإيفري

الكناري ا�ضتاأنفوا اأم�س التدريبت 
والتنقل غدا اإىل املغرب

بعد  �لتدريبات  يف  �لقبائل  �سبيبة  فريق  ت�سكيلة  �أم�س  �إىل �ال�ستئناف على �إثر فرتة �لر�حة �لتي ��ستفاد منها �للعبون عقب �رصعت  �خللود  �أجل  من  �لوطنية  �لبطولة  من  �لذهاب  مرحلة  �لتدريبات نهاية  �أجو�ء  �إىل  �لبارحة  �أم�سية  �للعبون  عاد  �أين  �لكروي �لر�حة،  �ملو�سم  من  �لثاين  للن�سف  �ال�ستعد�د  �أجل  من  �لفني �جلاري، وخا�ست ت�سكيلة »�لكناري« تدريبات مبلعب �أول نوفمرب جمدد�  �لطاقم  �ال�ستئناف  ح�سة  على  ��رصف  �أين  وزون  مطار �مل�ساعد يف غياب �ملدرب �لفرن�سي فر�نك دوما�س �لذي �لتحق بتيزي  نحو  �أوريل  من  جوية  رحلة  يف  بالعا�سمة  �لبارحة  وزو، م�ساء  تيزي  مدينة  �إىل  متاأخر�  وو�سل  �لدويل،  بومدين  كان هو�ري  �لذي  رودولف  �لبدين  �ملح�رص  باإ�رص�ف  �لتدريبات  �لتدريبات وجرت  �إىل  �لعودة  وتاأتي  �ملدينة،  �إىل  �لبارحة  ظهرية  �أجل خو�س ترب�س حت�سريي و�سل  �إىل �ملغرب من  �لتنقل  على برجمة مباريات ودية يف عني �ملكان لو�سع �أ�سباله يف �أف�سل هناك ينطلق �بتد�ء من �لغد، ويرتقب �ن يحر�س �لطاقم �لفني يومني قبل 
�لعملية يف �ملقابل، وقعت �إد�رة »�لكناري« �سباح �أم�س عقد �سبون�سورينغ �لظروف �لتح�سريية. وهي  و�لغازية،  �ملعدنية  للمباه  »�إيفري«  موؤ�س�سة  من باحل�سول على دعم مايل مينح �الإد�رة �الإمكانيات من �أجل ت�سيري عبد �لرحمان و�لناطق �لر�سمي ميلود عيبود و�لتي ت�سمح للفريق �لتي ح�رصها ممثلون عن �إيفري �إىل جانب نائب �لرئي�س ن�سيم بن رفقة  تبقى  فيما  �ملنتظرة  و�مل�ساريف  �ل�ستوية  �النتقاالت  فرتة 

�ملو�سم �حلايل.
ع.ق.
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هولندا ت�ضطدم باأملانيا يف ت�ضفيات يورو 2020
�أ�سفرت قرعة ت�سفيات بطولة �أمم �أوروبا 2020 �لتي �أجريت �سباح �م�س يف �لعا�سمة �الأيرلندية دبلن، عن وقوع هولند� يف 

جمموعة و�حدة مع �أملانيا، كما ت�سهد �لت�سفيات �سد�ًما قوًيا بني �إ�سبانيا و�ل�سويد، ووقعت فرن�سا بطلة �لعامل يف جمموعة �سهلة 
ن�سبًيا، فيما يتو�جد منتخب �لربتغال حامل �للقب يف جمموعة �سعبة مع �أوكر�نيا و�رصبيا، وي�سطدم منتخب بلجيكا ثالث �لعامل 

بنظريه �لرو�سي �لذي قّدم م�ستويات الفتة يف �ملونديال �ملا�سي، يف حني تبدو مهمة �إجنلرت� �سهلة �إىل حد ما يف �ملجموعة 
�الأوىل، وي�سارك 55 منتخبًا يف �لت�سفيات �لقارية، حيث مت توزيعها على 10 جمموعات، بحيث ت�سم 5 جمموعات 5 منتخبات، بينما 

ق.ر. تتو�جد 6 منتخبات يف 5 جمموعات �أخرى.



الب�يرن ب�صعوبة ودورمتوند يت�بع الت�ألق
تخطى بايرن ميونيخ م�ست�سيفه فريدر برمين 2-1 بينما تابع املت�سدر بورو�سيا دورمتوند 

متيزه وغلب �سيفه فرايبورغ 2-0 يف املرحلة 13 من الدوري الأملاين، يف املباراة 
الأوىل �سجل ثنائية الفريق البافاري �سريج غنابري هدفني، اأما هدف برمين الوحيد 

فوقع عليه الياباين يويا او�ساكو، وطرد من برمين لعبه نيكال�س موي�ساندير بعد نيله 
الإنذار الثاين، بدوره �سجله قائد دورمتوند ماركو روي�س  من ركلة جزاء والإ�سباين باكو 

األكا�سري، دورمتوند عزز �سدراته 33 نقطة، بينما اأ�سبح بايرن ميونيخ ثالثاً 24 نقطة، 
اأما برمين فتوقف ر�سيده عند النقطة 18 يف املركز الثامن وفرايبورغ يف املركز 12 

بر�سيد 14 نقطة. ويف بقية املباريات فاز �ستوتغارت على اأوغ�سبورغ 1-0 �سجله اليوناين 
اأنا�ستا�سيو�س دوني�س، و�سار ر�سيد �ستوتغارت 11 نقطة يف املركز 15، اأما اأوغ�سبورغ 

فتوقف ر�سيده عند النقطة 13 ويف املركز 13، اأما هريتا برلني فحقق نتيجة مميزة 
خارج اأر�سه بتغلبه على هانوفر 2-0 �سجلهما جوردان تورونارايغا والبو�سني وداد 

اإيبي�سيفيت�س، هريتا �سار ر�سيده 20 نقطة يف املركز ال�سابع، بينما هانوفر يف املركز 
17 قبل الأخري بر�سيد 9 نقاط،، وتعادل هوفنهامي مع �سيفه �سالكه 1-1، وتقدم �ساحب 
الأر�س من ركلة جزاء �سجلها الدويل الكرواتي اأندري كراماريت�س ورد ال�سيوف من ركلة 

جزاء اأي�ساً انربى لها الدويل اجلزائري نبيل بن طالب بنجاح.

مونبلييه يتج�وز مون�كو وينق�ض على الو�ص�فة
انق�س مونبلييه على املركز الثاين يف الدوري الفرن�سي بفوزه خارج ملعبه على موناكو اجلريح 

2-1 م�ستغاًل انتهاء لقاء القّمة بني ليون وليل بالتعادل 2-2 يف املرحلة 15، ورفع مونبلييه 
ر�سيده اإىل 29 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على ليون ونقطتني عن ليل الرابع، يف حني يحلق 

باري�س �سان جرمان املت�سدر وحامل اللقب خارج ال�رسب مع 42 نقطة من 42 ممكنة منذ 
مطلع املو�سم احلايل. على ملعب لوي�س الثاين يف اإمارة موناكو كان اأ�سحاب الأر�س مينون 

النف�س مبنح مدربهم اجلديد وجنم النادي �سابقا تيريي هرني اأول فوز له على اأر�سه، وكانوا يف 
طريقهم اإىل حتقيق ذلك عندما تقدموا على مونبلييه بهدف �سجله البلجيكي يوري تيليمان�س 

قبل نهاية ال�سوط الأول بثالث دقائق.
وبقي موناكو الطرف الأف�سل يف ال�سوط الثاين وكاد ي�سجل الهدف الثاين لول تدخل العار�سة 

لبعاد كرة �سددها الرو�سي األك�سندر غولوفني، لكن قلة تركيز لعبي موناكو هذا املو�سم ب�سبب 
النتائج ال�سيئة حيث يتهدده ال�سقوط اإىل الدرجة الثانية، جعلت �سباك الفريق تتلقى هدفني 

متاأخرين بوا�سطة غايتان لبورد من كرة راأ�سية م�سجاًل هدفه ال�سابع هذا املو�سم يف الدوري 
والحتياطي بيتار �سكوليت�س م�ستغاًل خطا من املدافع الربازيلي جيمر�سون لينفرد باحلار�س 

الدويل ال�سوي�رسي دييغو بيناليو وي�سدد يف �سباكه، وبقي موناكو يف املركز قبل الأخري يف 
الدوري. وقلب ليون تخلفه بهدفني اأمام م�سيفه ليل اإىل تعادل �سعب 2-2، وبداأ ليل املباراة 
بقوة وجنح يف ت�سجيل هدفني يف ن�سف �ساعة الأول عرب الدويل ال�سابق لويك رميي والثاين 

بوا�سطة الإيفواري نيكول�س بيبيه، و�سنحت فر�سة اأوىل لليون لتقلي�س الفارق عندما احت�سب 
له احلكم ركلة جزاء لكن جنمه الهولندي ممفي�س ديباي اأهدرها، قبل اأن ينجح البوركيني 

برتران تراوري يف ذلك يف الدقيقة 63 م�ستغاًل متريرة بالكعب من ديباي، ثم اأدرك مو�سى 
دميبيلي التعادل قبل نهاية املباراة باأربع دقائق. وحقق نيم فوزاً كبرياً على اأميان بثالثية 

نظيفة تناوب على ت�سجيلها ديني�س بوانغا والدويل املغربي ر�سيد عليوي ثنائية، و�سقط ني�س 
يف فخ التعادل ال�سلبي مع م�سيفه غانغان، وتعادل اأي�ساً اأجنيه مع كان 1-1. �سجل لالأول 

بيرييك كابيل وللثاين كالوديو بوفو.

األك��صري من ظل بر�صلونة اإىل �صدارة هدايف 
البوند�صليغ�

ي�سجل الالعب ال�سباين باكو األكا�سري �سعودا �ساروخيا منذ قدومه اإىل بورو�سيا 
دورمتوند و�سيطر على ال�سفحات الأوىل من ال�سحف الأملانية، فهو بعد مرور 13 مرحلة 

ت�سدر ترتيب هدايف الدوري الأملاين بر�سيد 10 اأهداف متخلياً اإىل غري رجعة عن 
مو�سمني حزينني يف بر�سلونة، الدويل الإ�سباين الذي انتقل ب�سكل نهائي اإىل دورمتوند 

قبل نحو اأ�سبوع، �سجل الهدف الثاين لفريقه فاأمن الفوز على فرايبورغ 2-0، و�سار 
ر�سيد األكا�سري 10 اأهداف مت�سدراً لئحة ترتيب هدايف الدوري الأملاين، 9 من بني هذه 

الأهداف الع�رسة �سجلها لعب فالن�سيا �سابقاً كبديل بينها هدف اأول اأم�س حيث دخل 
مكان ماريو غوت�سه.

كما هو الهدف العا�رس لألكا�سري من 17 ت�سديدة يف 8 مباريات يف البوند�سليغا، يف غلة 
تهديفية مل ي�سبق لأي لعب اأن حققها يف اأول 8 مباريات له يف الدوري، الرقم املده�س 

اأن باكو �سدد 10 ت�سديدات على املرمى يف الدوري �سجل 10 اأهداف، كما �سجل باكو 
الكا�رس 14 هدفاً من 16 ت�سديدة داخل اخل�سبات الثالث هذا املو�سم مع اإ�سبانيا 

وبورو�سيا دورمتوند يف جميع امل�سابقات.

امللكي يجت�ز عقبة اخلف�في�ض بجدارة
مواجهته  من  فائزاً  مدريد  ريال  خرج 
اجلولة  �سمن   0-2 فالن�سيا  �سيفه  مع 
14 من الدوري الإ�سباين، وبعد اخل�سارة 
الفريق  كان   ،0-3 اإيبار  من  القا�سية 
مقنع  اأداء  مع  للفوز  بحاجة  امللكي 
برنابيو،  اأمام جماهري ملعبه �سانتياغو 
بالأداء  يتعلق  فيما  حتقق  ما  وهذا 
لريال  املبكر  التقدم  وكان  حتديدا، 
مدريد يف الدقيقة 8 عرب لعب فالن�سيا 
حول  الذي  وا�س  دانيل  النم�ساوي 
براأ�سه كرة كارفاخال اإىل املرمى هدفاً 
الأول  ال�سوط  تتمة  فريقه،  �سباك  يف 
كانت مدريدية بحتة لأن فريق املدرب 
مناف�سه،  مرمى  على  اأطبق  �سولري 
اخلفافي�س  اأداء  الثاين حت�سن  ولكن يف 
وح�سلوا على فر�س غاية يف اخلطورة، 
كبرية  مب�ساهمة  التاين  الهدف  وجاء 
انطلق بكرة  الذي  من كارفاخال نف�سه 
منها  �سجل  التي  الهجمة  وقاد  مرتدة 
مدريد  ريال  وارتقى  الثاين،  فا�سكيز 
اإىل املركز اخلام�س بر�سيد 23 نقطة، 
بينما توقف ر�سيد فالن�سيا عند النقطة 

17 يف املركز 13.
بينما عاد �سيلتا فيغو اىل �سكة النت�سارات بتغلبه على �سيفه هوي�سكا بهدفني دون رد ووقع ياغو ا�سبا�س على الثنائية مانحا 
�سيلتا فيغو الفوز الرابع هذا املو�سم والأول يف املباريات الأربع الأخرية بعد هزميتني وتعادل، ورفع �سيلتا فيغو ر�سيده اىل 17 

نقطة يف املركز 11 موؤقتا، بينما ل يزال هوي�سكا يتخبط يف املركز الأخري بر�سيد 7 نقاط.
ويف مباراة ثانية فاز ليغاني�س خارج اأر�سه على بلد الوليد 4-2، وحقق ليغاني�س فوزه الثاين توالياً والرابع هذا املو�سم ف�سعد 
اإىل املركز 15 بفارق نقطة واحدة خلف بلد الوليد الذي مني بخ�سارته الثالثة يف مبارياته اخلم�س الأخرية التي مل يحقق فيها 
اأي انت�سار، ومل تكن حال اإ�سبانيول اأف�سل من هوي�سكا وبلد الوليد حيث مني بخ�سارته الثالثة توالياً واخلام�سة هذا املو�سم 
عندما �سقط اأمام م�سيفه خيتايف بثالثة اأهداف خلورخي مولينا وخاميي ماتا والربتغايل فيتورينو اأنطوني�س، وجتمد ر�سيد 
اإ�سبانيول عند 21 نقطة ليرتاجع اإىل املركز ال�ساد�س، فيما عاد خيتايف ل�سكة النت�سارات التي غابت عنه يف املباريات الثالث 

الأخرية وحقق انت�ساره اخلام�س هذا املو�سم وهو يف املركز ال�سابع.

ابتعد نادي جوفنتو�س حامل اللقب يف الأعوام ال�سبعة الأخرية 11 
نقطة يف ال�سدارة بفوزه الكبري على م�سيفه وغرميه فيورنتينا 0-3 
يف افتتاح املرحلة 14 من الدوري الإيطايل، و�سجل الأوروغوياين 
رودريغو بنتانكور وجورجيو كييليني والربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
اإىل  بالتاأهل  ن�سوته  »اليويف«  وتابع  الأهداف،  جزاء  ركلة  من 
بتغلبه  الثالثاء  اأوروبا  اأبطال  دوري  النهائي مل�سابقة  ثمن  الدور 
و13  حمليا  تواليا  اخلام�س  فوزه  وحقق  الإ�سباين،  فالن�سيا  على 
هذا املو�سم حمافظا على �سجله خاليا من اخل�سارة يف الدوري 
علما اأنه الفريق الوحيد الذي مل يذق طعم الهزمية يف الكالت�سيو، 
 11 بفارق  نقطة   40 بر�سيد  ال�سدارة  يف  موقعه  وفنتو�س  وعّزز 

نقطة اأمام مطارده املبا�رس نابويل الذي يحل �سيفا على اأتالنتا 
اليوم يف ختام املرحلة، و12 نقطة عن اإنرت ميالن الثالث والذي 

�سي�ست�سيفه اجلمعة املقبل يف افتتاح وقمة املرحلة 15.
يف املقابل، وا�سل فيورنتينا نتائجه املخيبة بف�سله يف الفوز يف 
نقطة.   18 بر�سيد   12 املركز  يف  فبقي  تواليا  ال�سابعة  املباراة 
اإىل �سدارة هدايف  ارتقى  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  اأن  يذكر 
لنادي جنوى  البولندي  الدويل  الإيطايل �سحبة املهاجم  الدوري 
بياتاك بر�سيد 10 اأهداف، وبات رونالدو اأول لعب يف جوفنتو�س 
اأول 14 مباراة له يف الدوري منذ الويلزي  ي�سجل 10 اأهداف يف 

جون �سارلز مو�سم 1958-1957.

اليويف يق�صو على فيورنتين� ويبتعد يف ال�صدارة

تع�دل خميب للم�ن يون�يتد اأم�م �ص�وثه�متون
يونايتد عن تعادل مان�س�سرت يونايتد اأمام م�سيفه �ساوثهامتون 2-2 �سمن مناف�سات اجلولة 14 من الدوري الإجنليزي، ويحتل اليونايتد  نقاط، و�سام مان�س�سرت   9 بر�سيد  �ساوثهامتون يف املركز 18  بقي  بر�سيد 22 نقطة فيما  ال�سابع  �سواري�س اأرم�سرتونغ الهجمة بت�سديدة قوية �سكنت �سباك احلار�س الإ�سباين دافيد دي خيا.الت�سجيل بعد جمهود فردي رائع لناثان ريدموند الذي راوغ اأربعة لعبني من مان�س�سرت يونايتد قبل اأن ينهي �ستيوارت الفوز للمباراة الثالثة تواليًا بتعادله مع م�سيفه �ساوثهامتون 2-2 بعد تخلفه اأمامه بهدفني نظيفني، وافتتح �ساوثهامتون املركز  �سيدريك  الربتغايل  لها  انربى  يونايتد  مبا�رسة على م�سارف منطقة  ركلة حرة  كيفن فراند  اأندير هرييرا كرة عر�سية من را�سفورد من ماركو�س را�سفورد م�سجاًل هدفه الأول بعد �سيام دام على مدى 12 مباراة و981 دقيقة وحتديداً منذ اأن زار ال�سباك م�سدداً الكرة يف الزاوية العليا اليمنى للحار�س دي خيا، بيد اأن البلجيكي روميلو لوكاكو قل�س الفارق بعد متريرة متقنة واحت�سب احلكم  الثاين من دون للمرة الأخرية يف مرمى واتفورد يف 15 �سبتمرب املا�سي، ثم ا�ستغل الإ�سباين  ال�سوط  الفريقني ح�سم املباراة ل�ساحله يف  ال�سباك، وحاول كال  تابعها بكعبه من م�سافة قريبة داخل 

خطرة كبرية على املرميني.
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الكاتب ال�ساب �سم�س الدين جنينة يفتح قلبه جلريدة الو�سط 

الكتابة ورطتي اجلميلة
�سم�س الدين  كاتب �ساب يبلغ من العمر 22 �سنة طالب مبعهد تكوين تخ�س�س اإعالم اآيل – قاعدة البيانات - ، يهتم بالفكر كثريا �سغوف بالكتب العلمية 

الفل�سفية يرمي اإىل اإكمال الطريق التي بداأها املفكر مالك بن نبي رحمه اهلل من خالل مبداأ : بالعلم والأدب ت�سنع احل�سارة 
بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

اأين ومتى بداأت 
الكتابة وعرفت 
باأنها يف الفكر ؟

بداأت الكتابة يف �سن مبكرة - 17 
�سنة - مرحلة الثانوية واأول خطوة 
حيث  �سعرية  خطوة  كانت  يل 
ديوان  كتابة  اإىل  تعاىل  اهلل  وفقني 
وقت  حان   « ا�سم  اأخذ  �سعري 
طباعته  يتم  مل  ولكن   « الإقالع 
لالأ�سف،  وعراقيل  ظروف  ب�سبب 
مت ا�ستح�سان هذا العمل ال�سعري 
الكثري من املدح من طرف  ولقي 
ما  وهذا  واأ�ساتذتي  اأ�سدقائي 
نحو  القوة  من  جرعات  زادين 
غاية  اإىل  الكتابة  طريق  موا�سلة 
قناديل   « كتاب  كتابة  اإىل  الو�سول 
بني  م�رشوعه  بداأ  الذي   « الفكر 
عام يف ثانوية عجايل ر�سيد وعام 
يف متقن حممد بو�سياف مبدينتي 
اأين  البواقي  اأم  ولية  م�سكيانة   -
لبوازيد  العزيز  بال�سديق  التقيت 
ابراهيم الذي كان يقا�سمني نف�س 
اأوجد  الذي  هلل  واحلمد  الفكر 
تقارب �ساعدتنا  اأوجه  وبينه  بيني 
اهلل  ن�ساأل  الذي  كاتبنا  كاتبة  يف 
بالد  يف  خري  م�سدر  يجعله  اأن 

امل�سلمني

عن ماذا يكتب 
�سم�س الدين ؟وهل 
لعالقتك بالكتابة 

تاأثري معني ؟

�سم�س الدين يكتب ليعالج ، الأمة 
احلياة  عن  رهيبة  عزلة  يف  اليوم 
ولوج عامل  اىل  بها  اأدت  احلقيقية 
اأفعالنا  بفعل  وال�سقوط  التخلف 
عن  وابتعاد  خلقي  انحطاط  من 
الدين، �سوؤال وجيه عن ماذا يكتب 
احلال  عن  يكتب   : الدين  �سم�س 
واملجتمع  جمتمعنا  يعي�سه  الذي 
املنحط  الفكر  يكتب عن  امل�سلم 
الذي اأ�سحى عنوان �سبابنا، يكتب 
كل  ي�سكن  بات  الذي  ال�رشاع  عن 
بهدف  يكتب  جمتمعنا،  يف  فرد 
ال�سعب  ومللمت  اجلراح  ت�سميد 
هناك  يكون  اأن  وجب  �سحيح   ،
نكتب  وملا  الكتابة  بني  عالقة 
لعل  بالتاأثري،  عنه  يعرب  ما  وهذا 
هذا  يف  للكتابة  دفعني  ما  اأبرز 
اجلانب بالذات - اجلانب الفكري 
- هو احلال الذي نحن عليه اليوم 
وخا�سة ما عليه �سبابنا اليوم الذي 
اأ�سبح همهم الوحيد حياة عنوانها 
و�سهوة  م�ستغلة  �سهوة  احلياة   «
على  ماأ�سوف  و�سهوة  �سائعة 
�سياعها »، حال ال�سباب اليوم هو 

الأبرز تاأثريا. 

عك�س كل ال�سباب 
من �سنك الذين 

يتجه اأغلبهم اإىل 
الرواية والق�سة 
واخلواطر ، اأنت 

اجتهت اإىل م�سروع 
الفكر الجتماعي 
،  ملاذا هذا املنحى 

والتوجه  يف الكتابة 
وما الدافع من وراء 

هذا ؟
نف�سي  عن  واهلل  كذلك،  وهو  نعم 
والق�سة  اخلاطرة  اأن  اأرى  فاإين 
املتعة  من  جانب  حتمل  والرواية 
جانب  من  اأكرث مما حتمله  للعقل 
يعتمد  وهذا  املتلقي  يف  التاأثري 
على مدى وعي كاتب هذه الأنواع 
الأديبة ، غري اأننا جند يف الرواية 
ل  ما  املرات  عديد  يف  مثال 
يف  املتخ�س�سة  الكتب  يف  جنده 
ينق�س  ل  وهذا   ، معني  جمال 
اأن الكتب  اأرى  اأين  اإل  من قيمتها، 
الفكرية هي التي �ست�ساعد اأكرث يف 
جمتمعنا  يف  الفكر  وتنوير  اإيقاظ 
وامل�سلمة  العربية  واملجتمعات 
فمن خالل هذه الكتابات الفكرية 
الوعي  من  نوًعا  القارئ  �سي�ستمد 
فاعلة  اأداة  منه  �سيجعل  الذي 
يافعة يف جمتمعه، وميكنه من فتح 
يقوم  الذي  والتدبر  التفكر  باب 
عليه الرقي الذي ن�سهده يف الدول 
الأول  الدافع  اإن   ، اليوم  الغربية 
الفكر  م�رشوع  وراء  جذبني  الذي 
اأراه  الذي  الأمل  هو  الجتماعي 
امل�ساعدة  يوم ميد خيوط  كل  يف 
لنت�سال هذا املجتمع من الغرق، 
يتمثل يف حلم  الثاين  الدافع  بينما 
قيادة هذا املجتمع اإىل بر الأمان، 
قيادته  الكبار،  حمطة  اإىل  قيادته 
العامل  هذا  ربان  يكون  اأن  اإىل 
اأول والأخالق ثانيا والعلم  بالدين 
اأجدر منا واهلل  الغرب  ثالثا فلي�س 
واجلزائر  عامة  امل�سلمني  فباأبناء 
الأوامر  اليوم ميلي  الغرب  خا�سة 
والدافع  عتاب،  دون  ننفذ  ونحن 
الأخري الأول هو خويف من اأن اأ�ساأل 
يوم القيامة : ملاذا مل ت�ساعد اأبناء 

اأمتك يوم كان باإمكانك ؟

قلت يل قبال اأن 
الكتاب عمل 
م�سرتك مع 

�سديقك اإبراهيم 
لبوازيد ، كيف 

جاءتكما الفكرة 
من البداية ، حدثنا 

اأكرث عن الفكرة 
وكوالي�س التخطيط 
لها والتن�سيق ، ومن 
�سجعكما عليها ودفع 

بكما لالأمام ؟

قبل كل �سيء احلمد هلل اأن وفقني 
ملعرفة ال�سديق الغايل اأو بالأحرى 
الأخ اإبراهيم لبوازيد وهذا كان يف 
مبدينتنا  بو�سياف  حممد  متقن 

م�سكيانة ولية اأم البواقي.
ال�سعبة  نف�س  اإىل  توجيهنا  اأين مت 
هند�سة   - ريا�سي  تقني  �سعبة   «
كنت  الوقت  ذلك  يف   ،« الطرائق 
ومتابعة  ال�سعر  بكتابة  اأهتم 
اإبراهيم كان  بينما �سديقي  الفكر 
ما  وهذا  والبداع  الفكر  ي�ستهويه 
�ساعدتنا  تقارب  اأوجه  بيننا  خلق 
نن�سط  كنا  ال�رشيع،  بالندماج 
خالل  من  هلل  احلمد  باملتقن 
الفراغ،  اأوقات  تقدمي ح�س�س يف 
على  فيها  نعتمد  احل�س�س  هذه 
ونقدمها  علمية  واأبحاث  درا�سات 
جزاهم  واأ�ساتذتنا  زمالئنا  اإىل 
اهلل خريا عنا لأنهم اأعطونا جانبا 
كبريا من الهتمام وقدموا لنا كل 
تتبلور  بداأت  هنا  من  الت�سهيالت 
فكري  كتاب  اإن�ساء  فكرة  عندنا 
نناق�س  فاأ�سبحنا  اجتماعي   -
املو�سوع يف كل يوم اإىل اأن وفقنا 
فاحلمد  مرة  كل  يف  تعاىل  اهلل 
يل  مقالة  اأول  لكتابة  له  وال�سكر 
واأول   « نتحاور  تعال   « بعنوان 
التفاوت   « بعنوان  لإبراهيم  مقالة 
املثقفة  الطبقة  ودور  الفكري 
الأيام  توالت   ،« املجتمع  يف 
دعم  بعد  خا�سة  بجد  نعمل  وكنا 
جميعا  فيهم  بورك  لنا  الأ�سدقاء 
الأ�ساتذة  ودعم  ا�ستثناء  دون 
ن�سائح  لنا  يقدمون  كانوا  الذين 
اأن  قبل  لهم  اأبناء  واعتربونا  قيمة 
نكون تالميذ عندهم فحفظهم اهلل 
وجزاهم كل خري، بداأنا الكتابة يف 
اأوراق بي�ساء واأ�سبحنا جنمع تلك 
لكي  م�ساء  كل  ونلتقي يف  الأوراق 
مقاله على  فينا  واحد  كل  يعر�س 
ون�سيف  ونحذف  فن�سحح  الآخر 
دوما  نحلم  وكنا  وتروي  بوعي 
باعتالء مكانة يف املجتمع متكننا 
من قيادته اىل طريق النماء، وعند 
نفرتق حتت  املراجع  انتهائنا من 
ابت�سامات �سادقة بريئة وتطلعات 
واملهام  الأدوار  تقا�سمنا  راقية، 
اأنهينا  اأن  اإىل  عامني  فرتة  طوال 
كتابة الكتاب واأ�سبحنا نتناق�س يف 
عنوانه الذي كنت اأقرتح اأن يكون » 
فكر بال قيود » اإل اأنه ويف اللحظة 
باقرتاح  العنوان  تغري  مت  الأخرية 
من اإبراهيم وبر�سا الطرفني على 
عنوان » قناديل الفكر » واحلمد هلل 
الت�سجيع  النتيجة،  لهذه  و�سلنا  اأن 
قريب  كل  من  كان  دوًما  اأاأكد  كما 
وبعيد كان من كل من يعرفنا ومن 
ل يعرفنا وذلك للمكانة الطيبة التي 
النا�س  عند جميع  بها  نحظى  كنا 
اأ�ساتذتنا  واأبرزهم  هلل  واحلمد 
واأ�سدقائنا من كال اجلن�سني، دون 
حفظهم  الوالدين  ف�سل  نن�سى  اأن 
اهلل واأ�سعدهم يف الدارين والخوة 
وال�سكر  الكرماء جزاهم اهلل خريا 

دوما هلل

ما هو مو�سوع 

الكتاب العام وماهي 
اأهم املحاور التي 
اأردت ان جتعلها 
ر�سائل  للقارئ ؟

يف  متثل  للكتاب  العام  املو�سوع 
البحار  اأمواج  يحاكي  قاربا  كونه 
حتاكي  مقالت  جمموعة  اأنه  اأي 
فكر القارئ لت�سحح اأفكاره وتنمي 
وت�ساعده  جديد  اأفكار  بداخله 
على تكوين نظرة وا�سعة ذات اأفق 
عديد  فهم  اإىل  به  فت�سموا  عايل 
اعتمدنا  حيث  احلياة،  يف  الأمور 
الب�سيطة  اللغة  على  الكتاب  يف 
العقل  فخاطبنا  املنرية  والأفكار 
بلغة ا�ستلطاف ومو�سوعية لنمكنه 
وناأخذه  الكتاب  يف  الندماج  من 
يف رحلة �سيقة ل ميل فيها، بينما 
اأهم املحاور التي اأردت اأن اأجعلها 
حماور  ثالثة  هي  للقارئ  ر�سائل 
متمثلة يف : مناء الفكر بهجة ونور 
للحياة ، القراءة بوعي وتدبر وروي 
لبناء  بناًء  نقًدا  الن�سان  تك�سب 
جمتمع فا�سل متح�رش ، احل�سارة 

نتاج اأفكار اأبنائها
اأغلب  اأن  لكتابك  �سدين  مما 
هي  املطروحة  املو�سوعات 
املجتمع  منها  يعاين  ا�سكالت 
 ، وال�سالمي  والعربي  اجلزائري 
ال�سكال  نف�س  راأيك  ملاذا ح�سب 
برغم  للمجتمعات  بالن�سبة 
واحلدود  اجلغرافيا  الختالف يف 

والتفكري ؟
التي  ال�سكالت  فاإن  فكرة  على 
يعاين منها املجتمع اجلزائري هي 
منها  تعاين  التي  ال�سكالت  نف�س 
وامل�سلمة  العربية  املجتمعات 
التوافق  نقاط  وليدة  لي�ست  وهذه 
املجتمعات  هذه  بني  جتمع  التي 
من عقلية ومبادئ واأفكار وغريها 
الختالفات  وليدة  اأي�سا  هي  ول 
التي يتميز بها كل جمتمع، بل هي 
منبثقة ب�سبب نف�س الفريو�س الذي 
هذه  يف  الغربية  التيارات  اأحدثته 
وامل�سلمة  العربية  املجتمعات 
وهذا راجع اإى جمود فكر وِق�رش 
اأي   ، اأفراد هذه املجتمعات  نظر 
مما  الفكري  بالغزو  عليه  يعرب  ما 
زرع  يف  متثل  الفريو�س  اأن  يعني 
مدرو�سة  م�سرتكة  موحدة  اأفكار 
وذلك  املجتمعات  هذه  كل  يف 
وهي  وحيدة  علة  يف  ل�سرتاكها 

اجلمود الفكري

قدمت حلول يف 
كتابك فعالة ، 

من اأين ا�ستمديت 
�سرعيتها ؟

لقد كان ذلك من خالل الن�سو�س 
ال�رشيفة  النبوية  وال�سنة  القراآنية 
تتخلل  التي  العظيمة  واملواقف 
ال�سخ�سيات  وجناحات  �سري 
نن�سى  اأن  دون  العمالقة 
ال�ستنتاجات التي تتولد من خالل 

بالوعي  تنعم  التي  املطالعة  طول 
والتدبر والتفكر

اأ�سلوب الكتاب 
كان دقيقا واللغة 

ب�سيطة حتى حجم 
الكتاب متو�سط 

ولي�س كبريا وهذا 
ما ي�سهل الو�سول 
للقارئ ب�سرعة ، 

هل تعمدمت ذلك اأم 
مبح�س ال�سدفة ؟

بوركت ... هذا كان مبني وخمطط 
م�رشوع  بداية  يوم  من  �سابقا  له 
عديد  خالل  من  وذلك  الكتاب 
ب�سخ�سية  تتعلق  التي  الأبحاث 
والعربي  القارئ اجلزائري خا�سة 
اأ�سلوب  على  فاعتمدنا  عامة، 
به  لنك�سب  دقيق  جذاب  م�سوق 
اإىل  وتطرقنا  القارئ  وعقل  قلب 
اختالف  مع  متا�سيا  ب�سيطة  لغة 
القراء  عند  ال�ستيعاب  م�ستويات 
بينما احلجم تعمدنا تقليل التعابري 
وال�رشوحات الكثرية لتجنب ارهاق 
وفقنا  هلل  واحلمد  ملله  اأو  القارئ 

يف ذلك 

هل ميكن اأن نراك 
يف توجهات اأخرى 

فكرية اأو اأدبية 
اأو حتى مذهبية 

عقائدية ؟
اإليه يف  اأ�سبوا  ما  وهذا  اأكيد  نعم 

قادم الوقت ان �ساء اهلل وذلك من 
اإبداًعا  اأكرث  فكرية  اأعمال  خالل 

من �سابقه واأكرث تاأثرًيا 

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

القارئ  ابتعاد  ورغم  واهلل  انه 
اجلانب  عن  والعربي  اجلزائري 
يف  خا�سة  بعد  واأي  الفكري 
لإرجاعه  اأ�سعى  اأنني  اإل  ال�سابق، 
ي�ساعده  الذي  املجال  هذا  اإىل 
املتزنة  �سخ�سيته  بناء  على 
واملجتمع  الفا�سلة  والعائلة 
اليوم  القراء  هلل  واحلمد  الراقي، 
اأ�سبحوا اأكرث اهتماما من ال�سابق 
باجلانب الفكري من خالل القبال 
قناديل   « كتاب  لقيه  الذي  الطيب 
الفكر » يف معر�س الكتاب الدويل 
�سيال 2018  وكتب اأخرى يف نف�س 
، ن�سكر جميع قراء كتاب  املجال 
لأي  قارئ  وكل   « الفكر  قناديل   «
نوع من الكتب التي تبني ول تهدم 
عتمة  يف  ينري  كالقمر  فالقارئ 
الظالم ونتمنى اأن نرى اإقبال اأكرث 
طياته  يف  يكن  الذي  كتابنا  على 
الكثري من اليجابيات التي �ستنفع 
القارئ يف حياته و�ستنفع املجتمع 
مو�سول  ال�سكر  الأخري  ويف  ككل 
والقراءة  للمطالعة  حمب  كل  اإىل 
و�سكر خا�س اإىل ال�سحفي املتاألق 
الطيب اخللوق » بن يو�سف خل�رش 
املثقف  لدار  اأي�سا  وال�سكر   ،  «
�سمرية   « الأ�ستاذة  راأ�سهم  وعلى 
�سليمة   « والأ�ستاذة   « من�سوري 
اإىل  ال�سكر  وجزيل   « من�سوري 
جريدة الو�سط - الركن الثقايف - 
على اإعطائنا هذه الفر�سة الذهبية 
ر�سالتنا  من  بع�سا  ولو  لإي�سال 
واملجتمعات  جمتمعنا  اأبناء  اإىل 

العربية وامل�سلمة عامة
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للكاتب نوزاد جعدان

»خمتارات من ال�سعر العاملي« �سياحة 
اأدبية يف ق�سائد متعددة امل�سارب

يتناول الكاتب نوزاد جعدان يف كتابه »خمتارات من ال�صعر العاملي«، ال�صادر عن »نبطي لل�صعر«، ق�صائد 
خمتارة من اإبداعات عاملية راأى اأنها ت�صتحق الرتجمة والن�صر؛ الحتوائها على في�ض فني ي�صتحق من 

القارئ االطالع والنظر فيه. فهي باب من اأبواب ال�صياحة املعرفية والفكرية يف عوامل قد تكون بعيدة 
عنا يف م�صافاتها، لكنها خال�صات لنتاجات اأدبية تقّرب البعيد وتعرب احلدود.

وكاالت 

فمن اأ�سعار التعاطف مع البائ�سني يف 
العامل، ومن بني �رصخات وا�ستغاثات 
املنكوبني يف �سعر مريكل خان ن�سري 
»اغتيال«، ينتقل ُمعّد الكتاب اإىل غٍد 
اأخ�رص يبت�سم بالأزهار، وحياة رغيدة 
الأكدار،  غيوم  حبها  بن�سائم  تنق�سع 
الهند  اإىل  خاللها  من  ي�سافر  والتي 
م�ستعر�ساً اإحدى النتاجات الإبداعية 

لل�ساعر �ساحر لدهيانوي.
يالحظ يف الكتاب تعدد املو�سوعات 

روعة  اإىل  ينظر  فهو  يتناولها؛  التي 
من  ويختار  املعاين،  ودقة  الكلمات 
كل حديقة عاملية قطفاً زاهياً مليئاً 
باأ�سكالها  والوجدانيات  بالأفكار 
يخو�ض  فرتاه  والبائ�سة.  املبتهجة 
يف »ظالم دام�ض« لل�ساعر الباك�ستاين 
�ساغر �سديقي، ثم يركب على »قارب 
للربيطاين  م�سم�سة«  �سماء  حتت 
من  »الآلف  مقتحماً  كارول،  لوي�ض 
مريزا  الهندي  لل�ساعر  الرغبات« 

غالب.
ومن خالل ت�سفح الكتاب نراه يحّط 

وبالتحديد  اأذربيجان،  يف  الرحال 
وهنا  م�سفق،  ميكائيل  ال�ساعر  عند 
احلظ  قال..  القلب  نب�ض  له:  نقراأ 
العقول  �ستن�سي  ال�رصور..  واأيام  اآت 
تهز الغ�سون.. ترى هل �ستاأتي؟ نب�ض 
كدح  ومطر..  نبيل  عمل  قال:  القلب 

مكلل بالعرق.. ترى هل �ستاأتي؟
الكتابات في�ساً جمياًل من  نلم�ض يف 
التي  الرتجمة  يف  الأدائية  البالغة 
األقاً  املختارة  الق�سائد  على  اأ�سفت 
وبهاًء مل يجعلها تظهر بلبا�ض العمل 
نراه  ما  وهذا  املرتجم،  الإبداعي 

متجلياً يف عبارات رقيقة ترفل بثوب 
اجلميل،  العربي  والبيان  البالغة  من 
»ال�سم�ض  مثل:  من  املعاين  واأناقة 
القادمة  »الأيام  دافئ«  بنب�ٍض  ت�سع 

ب�سحرها قادمة«.
فرتاه  مكان،  يف  ي�ستقر  ل  الكتاب   
اأنه يغلب  حاماًل ع�سا الرتحال، غري 
عليه الطابع الآ�سيوي يف اأكرثه. ومن 
نقراأ  الإجنليزي  الأدب  خمتارات 
تيك�ض  جون  لل�ساعر  اأنيقة  ق�سيدة 

فيه  جمال  وكل  النهار  »رحل  بعنوان 
وكل  النهار  رحل  فيها:  يقول  اأفل«، 
اجلميل..  ال�سوت  اأفل..  فيه  جمال 
والهم�سات  الناعمتان..  اليدان 

الندية.. والعينان الرباقتان..
»الفتاة  ق�سيدة  اأما  الريفية  الفتاة 
فاإنها  بكر  �ساهني  لل�ساعر  الريفية« 
الب�ساطة  لعوامل  القارئ  تاأخذ 
الفتاة  واحلرمان، ي�سف من خاللها 
القروية التي مل يت�سَنّ لها اأن حتظى 

بن�سيب من التعليم واملدنية، �سابكاً 
اإياها بلغة غنائية عالية وجزلة. وفيها 
اأنا ُح�ْسن الريف وجمالُه.. يف  نقراأ: 
وقطيع  املراعي..  اأق�سد  الربيع 
اأرتقي  اأن  مرادي  لأحلبه..  الأغنام 
م�ستفحل..  اجلهل  لكن  واأرى.. 
يرتكني اأمية و�سط اجلهلة.. اأنا بلبل 
ولهة..  للعلم  عا�سقة  له..  �سوت  ل 
م�سكون  قلب  يل  العمل..  ما  ولكن 

بالأمل.
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»رباط الكتب« ُتطلق 

 

ن�ساطها الثقايف
انطلق ن�ساط املجلة الإلكرتونية “رباط الكتب”، يف بداية 
املو�سم الثقايف اجلديد، بن�رص قراءة اأجنزها عبد الرزاق 

العي�ساوي يف كتاب املهدي جراد، جتار البالط باإيالة تون�ض 
)اأواخر القرن الثامن ع�رص وبداية القرن التا�سع ع�رص(، تون�ض، 
دار الحتاد للن�رص والتوزيع / خمرب “تاريخ اقت�ساد املتو�سط 

وجمتمعاته”، كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ب�سو�سة،2017
ونظمت املجلة م�ساء يوم اجلمعة 19 اأكتوبر 2018، بتعاون مع 
“جمعية فجيج للرتاث وثقافة الواحات” واملجل�ض اجلماعي 

لنف�ض املدينة، لقاءا علميا حول مو�سوع “كتابة التاريخ 
املحلي. اأية مقاربات واأية رهانات؟”، توىل تن�سيقه اأحمد 

بوح�سن. وقدم عبد الأحد ال�سبتي ورقة متهيدية، وبعد ذلك 
ت�سمن اللقاء اأربعة عرو�ض: اأحمد مزيان، “الأ�سماء الأماكنية 

من اأهم م�سادر التاريخ الفجيجي” الطيب بيا�ض، “كتابة 
التاريخ املحلي وتدبري ندرة امل�سادر. منطقة اأوطاط احلاج 

منوذجا” ، م�سطفى ليل، “التعريف ببع�ض الزوايا بفجيج 
ودورها العلمي والثقايف”، اأ�سامة الزكاري، “تاريخ الأقا�سي من 
خالل الأر�سدة الوثائقية الكولونيالية. وثائق املنطقة ال�رصقية 

منوذجا”.
وقد اأتاحت الندوة لأع�ساء من هيئة حترير املجلة فر�سة 

زيارة واحة فجيج والعمران التقليدي للق�سور التي تتكون منها 
املدينة، وبع�ض اأماكن الذاكرة املرتبطة بتاريخها القريب، 

كما اأنهم تعرفوا على امل�رصوع الطموح الذي تخو�سه “جمعية 
فجيج للرتاث وثقافة الواحات” من اأجل اإنقاذ الأر�سيف 

املحلي.
ويف �سباح يوم تا�سع نوفمرب 2018، نظمت “رباط الكتب”، 

بتعاون مع جملة “اإكونوميا”، يف مقر “معهد الدرا�سات العليا 
يف التدبري” بالرباط، ور�سة ا�ست�سافت املجلتان خاللها 
الفيل�سوف الفرن�سي جان-كلود مونو، باحث يف “املركز 

الوطني للبحث العلمي” واأ�ستاذ بـ”املدر�سة العليا لالأ�ساتذة” 
بباري�ض. وقد حتدث املحا�رص حول جتربته مع جمالت 
اإلكرتونية فرن�سية تعمل على التعريف باإ�سدارات العلوم 

الإن�سانية، مثل جملتي “حياة الأفكار” و”الالتخييل”. وكانت 
فر�سة لتبادل التجربة يف اإطار الهتمامات امل�سرتكة. وقد 

اأعدت فا�سمة اأيت مو�ض اللقاء، واأطره اإدري�ض ك�سيك�ض.
و�سوف تنظم املجلة يف عا�رص دجنرب 2018، ب�رصاكة مع 
�سعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الن�سانية عني ال�سق 

بالدار البي�ساء، ويف رحاب الكلية املذكورة، لقاءا علميا حول 
ال�سحفي والكاتب املغربي الراحل حممد باهي حتت عنوان: 
” م�سار حممد باهي حرمة بني التاريخ والذاكرة”. يعد اللقاء 

الطيب بيا�ض، وي�سارك فيه: مبارك بودرقة، وحممد حريف، 
والطيب بيا�ض، و�سهيد ح�سنا.

وكالة اأنباء ال�صعر

ال�صيناري�صت " حورية خدير " تك�صف للو�صط 

ال�سباب اجلزائري يبدع باإمكانيات ب�سيطة 

اإغالق باب امل�ساركة يف معر�ض القاهرة للكتاب

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

على  املعروفة  ال�سيناري�ست  اأكدت 
 " ال�ستاذة  اجلزائرية  الفنية  ال�ساحة 
من  الأوىل  الطبعة  اأن   " خدير  حورية 
الق�سري  للفيلم  الوطنية  الأيام  فعاليات 
موؤخرا  احت�سنتها  التي  الهواة  لفئة 
باإمتياز  ناجحة  كانت  البويرة  ولية 
على كل املقايي�ض ، وك�سفت املتحدثة 
 " يومية  به  خ�ست  �سحفي  ت�رصيح  يف 
الو�سط " على هام�ض اختتام التظاهرة 
�سابة  ومواهب  اأ�سماء  عدة  بروز  عن 
الإخراج  جمال  يف  جدارتها  اأثبتت 
رغم  ال�سيناريو  كتابة  وكذا  والتمثيل 
الدعم  ونق�ض  املادية  الإمكانيات  قلة 

لها  التي تكنهت  الأ�سماء  املعنوي لهذه 
بالذهاب وامل�سي بعيدا يف م�سوارها اإذا 
ت�سلحت بعامل الإرادة والعمل امل�ستمر 
ول ترتك الغرور يت�سلل اإىل نفو�سهم كونه 
اأن امل�ساركة  ، موؤكدة  مقربة املبدعني 
وامل�سابقات  التظاهرات  هذه  مثل  يف 
اجل  من  وحمفز  اإيجابي  اأمر  الوطنية 
واخلربات  التجارب  وتبادل  الإحتكاك 
جمالت  يف  التقنيات  اأحدث  وتعلم 
الإخراج والت�سوير والكتابة وهو ما ركز 
عليه منظمو مهرجان البويرة من خالل 
تكوينية  ور�سات  اأيام   3 تخ�سي�ض طيلة 
يف هذه املجالت ، كما متنت الأ�ستاذة 

ومزيد  التوفيق  كل   " خدير  حورية   "
التاألق والنجاحات لكافة ال�سباب الهاوي 
واجلدير   ، الطبعة  هذه  يف  امل�ساركني 
"حورية  ال�سيناري�ست  متلك  بالذكر 
بها  حققت  العمال  عديدة   " خدير 
النجاح نذكر منها م�سل�سالت،  " �سم�ض 
" و" �سحر  " و" دوامة احلياة  احلقيقة 
املرجان " و" دار �سهرزاد " وجنرييك 
انتخبت  كما   ،  " �سهرزاد  "دار  م�سل�سل 
بالديوان  اإدارة  مبجل�ض  ع�سوة  موؤخرا 
واحلقوق  املوؤلف  حلقوق  الوطني 

املجاورة ممثلة لفئة الدراما .
اأح�صن مرزوق

رئي�ض  عبده،  �سعيد  النا�رص  قال 
اإنه  امل�رصيني،  النا�رصين  احتاد 
بالن�سبة  التقدم  باب  اإغالق  مت 
القاهرة  معر�ض  يف  للم�ساركة 
الذهبية،  بدورته  للكتاب  الدويل 
 23 يوم  انطالقها  املقرر 
رئي�ض  اأو�سح  كما   .2019 يناير 
يف  امل�رصيني،  النا�رصين  احتاد 
ت�رصيحات اعالمية، اأنه يف الوقت 
احلايل يتم فرز جميع طلبات دور 
يف  للم�ساركة  تقدمت  التي  الن�رص 
اأعداد  يتم ح�رص  املعر�ض، حيث 
املتقدمني، وت�سكينهم يف اأماكنهم 

داخل املعر�ض والتي تتم من خالل 
قرعة بح�سور جميع املتقدمني.

بيومي،  اإ�سالم  لفت  جانبه  ومن 
اإىل  الكتاب،  هيئة  معار�ض  مدير 
اأنه �سيتم ا�ستبعاد جميع دور الن�رص 
امللزمة  بال�رصوط  امللتزمة  غري 
فى  ورد  ح�سبما  النا�رصين  جلميع 
خمالفة  وحال  ال�رصوط،  كرا�سة 
�سيتم  بالقواعد  ن�رص  دور  اأي 

ا�ستبعادها نهائًيا من امل�ساركة.
العامة  الهيئة  اأن  املعروف  ومن 
امل�رصية للكتاب، ت�ستعد ملرا�سلة 
الأجانب  ال�سيوف  من  العديد 

يف  ل�ست�سافتهم  وذلك  والعرب، 
القاهرة  ملعر�ض  الذهبي  اليوبيل 
الـ50،  دورته  يف  للكتاب  الدويل 
 23 يوم  تقام  اأن  املقرر  من  التي 
املعار�ض  اأر�ض  املقبل، يف  يناير 
الهيئة  اأن  كما  اخلام�ض.  بالتجمع 
قامت مبرا�سلة العديد من الكتاب 
احلا�سلني  الأجانب  والأدباء 
خالل  العاملية  نوبل  جوائز  على 
اإىل  اإ�سافة  املا�سية  الأعوام 
الكتاب احلا�سلني على جوائز مان 
عدد  اإىل  بالإ�سافة  الدولية،  بوكر 
كبري من كبار الأدباء العرب، و من 

اإينا�ض  الدكتورة  تعلن  اأن  املقرر 
اأ�سماء  عبد الدامي وزيرة الثقافة، 
جميع ال�سيوف الذين �سيح�رصون 
القاهرة  ملعر�ض  الذهبي  اليوبيل 

الدويل للكتاب، قريبًا.
الختيار  وقع  اأنه  بالذكر  جدير 
على جامعة الدول العربية ك�سيف 
�رصف املعر�ض هذا العام، اإ�سافة 
ثروت  الدكتور  اختيار  مت  اأنه  اإىل 
الأ�سبق  الثقافة  وزير  عكا�سة 
ليكونا  القلماوي  �سهري  والدكتورة 

�سخ�سية عام املعر�ض.
 وكالة اأنباء ال�صعر 

اأوباما  مي�سال  مذكرات  اأ�سحت 
زوجة الرئي�ض الأمريكي ال�سابق 
من اأكرث الكتب مبيعاً يف الوليات 
املتحدة هذا العام بعد مرور 15 

يوماً من ن�رصها.
مليوين  من  اأكرث  باعت  وقد 
املتحدة  الوليات  يف  ن�سخة 

وكندا بح�سب اآخر البيانات.

ومت الإعالن عن اأرقام املبيعات 
»بنغوين  الن�رص  دار  قبل  من 
راندوم هاو�ض« اجلمعة املا�سي 

.
هو  الكتاب  اإن«  النا�رص  ويقول 
اأي�ساً من الكتب الأكرث مبيعاً يف 
من  الأخرى  البلدان  من  العديد 
بينها ا�سرتاليا واململكة املتحدة 

وفرن�سا واأملانيا وكوريا وجنوب 
اإفريقيا«.

ويلقي الكتاب ال�سوء على احلياة 
قبل  اأوباما  لعائلة  ال�سخ�سية 
البيت  يف  وقتهم  وخالل  وبعد 
اأمريكية  �سيدة  وكاأول  الأبي�ض 
رئي�ض  واأول  اإفريقية  اأ�سول  من 

اأمريكي من اأ�سل اإفريقي.

يف  اأوباما  مي�سال  تك�سف  كما 
التي  ال�سعوبات  عن  مذكراتها 
الرئي�ض  زوجها  مع  عا�ستها 
ال�سابق باراك اأوباما بداية فرتة 
اإىل  الإجها�ض  ل�سيما  زواجهما 
اأن اختارت التلقيح ال�سطناعي 

لتنجب بعدها ماليا و�سا�سا.
وكاالت 
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يف افتتاح طبعته التا�سعة بقاعة ابن زيدون بريا�ض الفتح 

ميهوبي: مهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما 
اأ�سبح مو�سوعا اإن�سانيا بالدرجة الأوىل

افتتحت اأول اأم�ض فعاليات الطبعة التا�سعة ملهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما بقاعة ابن زيدون  بريا�ض الفتح باجلزائر 
العا�سمة و�سط ح�سور  ال�سفري الفل�سطيني باجلزائر لوؤي عي�سى  ومراد �سويحي املدير  العام  للمركز الوطني لل�سينما و ال�سمعي 
الب�سري وعدد هائل من املمثلني ال�سينمائيني  مثل عزيز بوكروين واآخرون  واملنتجني واملخرجني ال�سينمائيني اجلزائريني مثل 

ميينة ب�سري �سويخ ،واملخرجة يا�سمني �سويخ �ساحبة فيلم » اإىل اآخر الزمان » املتوجة بالعديد من اجلوائز  فمغاربيا  توجت  
هذه املبدعة بجائزتني  لأح�سن �سيناريو واأح�سن اإخراج يف الطبعة 7  للمهرجان املغاربي بوجدة  باملغرب وح�سدت دوليا 

جائزة  اأفالم اجلنوب يف الطبعة ال�سابعة ملهرجان بروك�سل ببلجيكا .

حكيم مالك  

جائزة    افتكت   فلقد  ووطنيا  
العناب الذهبي مبهرجان عنابة  
دورته  يف  املتو�سطي    للفيلم 
روائي،    فيلم  لأف�سل  الثالثة 
الذهبي   الوهر  وفازت بجائزة  
مهرجان  من   11 الـ  الطبعة  يف 
العربي   للفيلم  الدويل   وهران 
الفيلم   هذا  تر�سيح  مت  كما 
م�سابقة   يف  اجلزائر  لتمثيل 
  2019 ل�سنة  الأو�سكار  جوائز 
ح�رض  فلقد  هذا  جانب  واإىل 
ال�سينمائي  بالنقد  املهتمني 
والأجانب  بجاوي   كاأحمد 
اأمثال  الكبار  الكتاب  وحتى 
والإعالميني  بوجدرة  ر�سيد 
العيا�سي  حميدة  مثل  البارزين 
وحميد  بوع�سة  العابدين  وزين 
ال�سباب  والفنانني  القادر  عبد 
و غريهم  قروابي   مروان  مثل 
املجال  يف  املبدعني  من 
ال�سينمائي وع�ساق الفن ال�سابع 

.

خ�سو�سية املهرجان 
تكمن يف عر�ض الأفالم 

الإن�سانية امللتزمة 

الدين  عز  الثقافة  وزير  قال 
مهرجان  افتتاح  يف  ميهوبي 
اأن  لل�سينما    الدويل  اجلزائر 
منا�سلة  امراأة  ياحي   زهرية 
نوجه  عام  وكل  ال�سينما  يف 
والدعم  والتقدير  التحية  لها 
الفني  املدير  اأبرزهم  لفريقها 
يف  واملتمثل  املهرجان   لهذا 

ال�سينمائي  والناقد  املنتج 
 ، بجاوي  اأحمد  الكاتب  و 
التنظيم  على  فامل�رضفني 
تنقية  يف  كاملة  �سنة   يق�سون 
للم�ساركة  املنا�سبة   الأفالم 
موؤكدا   ، املهرجان  هذا  يف 
يف  جدا  مهمة  امل�سامني  اأن 
هذا  بخ�سو�سية  يتعلق  ما 
يعر�ض  الذي  املهرجان 
امللتزمة  الإن�سانية  الأفالم 
والأفالم ذات الطابع ال�سيا�سي 
عدد  فح�سور  وبالتايل  الهادئ 
ال�سينمائيني   املمثلني  من 
اأنه  على  دليل   واملهتمني 
ي�ستقطب  اأ�سبح  مهرجان 
يف  والثقيلة  الوازنة  الأ�سماء 
ال�سينما وهو موعد هام  يحقق 
لل�سينما  كبرية   نوعية  اإ�سافة 
بالدنا   يف  الثقايف   وامل�سهد 
الإقليمي  امل�ستوى  وعلى 

عموما .  
  

مو�سوع »الهجرة » اأ�سبح 
هاج�ض العامل  

  
  ويف ذات ال�سياق  قال ميهوبي 
للمهرجان   التا�سعة  الطبعة  اأن 
على  الختيار  وقع   فلقد 
اأ�سا�سي  اجتماعي   مو�سوع  
جد هام وحيوي وجريء ي�سغل 
بال العامل واملتمثل يف مو�سوع 
كل  يف  واملهاجرين  الهجرة 
العامل   الذي اأ�سبح هاج�سا لدى  
اجلميع  بحيث جتاوز احلديث 
اأ�سبح  فلقد  الإرهاب   عن 
املو�سوع   هذا  عن  احلديث 
الدولية  الجتماعات  يت�سدر 

الكربى  فكل يوم ن�ستيقظ على 
املوت  قوارب  �سحايا  اأخبار 
املتو�سط  الأبي�ض  البحر  يف 
ويف اإفريقيا  واملك�سيك  والتي 
العامل    ال�سعوب يف  تربز معاناة 
على  الأ�سا�ض متت  هذا  وعلى 
اإثره معاجلة الهجرة يف العديد 
من الأفالم الروائية والوثائقية 

.

الق�سية الفل�سطينية 
حا�سرة يف �سمري 

واهتمامات العامل وال�سعب 
اجلزائري

الفيلم  اختيار  عن  اأما 
الفل�سطيني واجب للمخرجة اآن 
مهرجان  لفتتاح  جا�رض  ماري 
يف  لل�سينما  الدويل  اجلزائر 
باجلزائر  التا�سعة  طبعته 
اأن  ميهوبي  اأو�سح  العا�سمة، 
بالن�سبة  مهم  فل�سطني  موقع 
للجزائر وهذا دليل قاطع على 
اأن الق�سية الفل�سطينية مازالت 
�سمري  يف  حا�رضة  و�ستبقى  
عموما   العامل   واهتمامات 
وال�سعب اجلزائري خ�سو�سا . 

الك�سف عن اأ�سماء 
اأع�ساء جلنة التحكيم 

الأفالم الروائية والأفالم 
الوثائقية

الطبعة  الفتتاح   عرف  كما 
اجلزائر  ملهرجان   التا�سعة 
عن  الك�سف  لل�سينما  الدويل 
التحكيم  جلنة  اأع�ساء  اأ�سماء 

والأفالم  الروائية  الأفالم 
الوثائقية   وت�سم جلنة حتكيم 
بودراع  نبيل  الروائية  الأفالم 
رئي�سا من اجلزائر و 4 اأع�ساء 
فمن اجلزائر �سايف بوتلة وميينة 
مك�سار  وكمال  �سويخ  ب�سري 
اأما   ، قازو  اأندري  فرن�سا  ومن 
لأفالم  حتكيم  للجنة  بالن�سبة 
الوثائقية امل�ساركة يف مهرجان 
فلقد  لل�سينما  الدويل  اجلزائر 
ويليام  ع�سمان  اختيار  مت 
مباي من ال�سينغال رئي�سا رفقة 
الأع�ساء من  اجلزائر ، احلاج 
جند  فرن�سا   ومن  �سالح  بن 
ومي�سال  دوبون  جورج  من  كل 
الطبعة  يف  وي�سارك  كولريي.  
 9 املهرجان  لهذا  التا�سعة 
اأفالم روائية طويلة و 10 اأفالم  
للمناف�سة يف   وثائقية  اختريت 
ملهرجان  الر�سمية  امل�سابقة 
من  لل�سينما  الدويل  اجلزائر 
اإىل غاية 09 دي�سمرب 2018    01

باجلزائر العا�سمة.

فيلم »واجب« ... فح�ض 
واقعي موؤثر للمجتمع 

الفل�سطيني 

الطبعة  افتتاح  يف  مت   ولقد   
اجلزائر  ملهرجان   التا�سعة 
الفيلم  عر�ض  لل�سينما   الدويل 
الفل�سطيني  » واجب«   للمخرجة 
اآن ماري جا�سري الذي حاز عام 
اجلمهور  جائزتي   على   2017
وجلنة التحكيم خالل املهرجان 
الدويل للفيلم باأميان )فرن�سا(.  » 
ويحكي   هذا العمل ال�سينمائي 

عن اأبو �سادي  وهو ي�ستغل معلم 
الفل�سطينية  النا�رضة  يف مدينة 
ب�سدد  �ستيني   مطلق  وهو 
حت�سري لزفاف ابنته يف ال�سهر 
 . وحيدا  بعدها  ليعي�ض  املقبل 
حتى قدم ابنه املهند�ض املقيم 
الأم  بلده  اإىل  الإيطالية  بروما 
اأيام  لب�سعة  ليمكث  فل�سطني 
يف  والده  ي�ساعد  حتى  فيها 
كما   ، يدويا  الدعوات  توزيع 
الفل�سطيني  الواجب«   « يفر�سه 
ولكن �رضعان ما تعود خالفتها 
ومتتحن  الواجهة  اإىل  القدمية 
لأمور  املتناق�ستني  نظريتهما 
الفيلم  هذا  ويقرتح  احلياة 
فح�سا واقعيا وموؤثرا للمجتمع 
يف  �سارك  حيث  الفل�سطيني 
بكري  حممد  من  كل  التمثيل 
بكري  و�سالح  اأبو�سادي   بدور 
بدور �سادي  وماريا زريق بدور 
بالرتكيب  وقام  وفادية   اأمال  
وت�سوير  كومت�ض  جاك 
بالإنتاج  وقام  هيربيل  اأنطوين 
  2017 �سنة  الفل�سطيني  الفيلم 
فل�سطني فيلمز واأ�سامة باوردي  
دقيقة   96 الفيلم  هذا  ومدة 
ولقد كتبت  �سيناريو هذا العمل 
»اآن ماري جا�سري التي تعترب من 

الفل�سطينيات  ال�ساعرات  اأ�سهر 
كاتبة  اأنها  كما   ، العامل  يف 
ومنتجة  وخمرجة  �سيناريو 
 1974 �سنة  حلم  ببيت  ولدت 
امل�ستقلة  ال�سينما  يف  وت�ستغل 
�سبعة  لها   ، عاما  ع�رضين  منذ 
اأفالم جاءت يف قوالب متنوعة 
املهرجانات  اأهم  يف  عر�ست 
جا�سري  حازت  فلقد   الدولية  
ر�سح  كما   ، جوائز  عدة  على 
راأيتك )2012(  » عندما  فيلمها 
اأجنبي  عمل  اأح�سن  لأو�سكار 

حتت الراية الفل�سطينية.

مائدة م�ستديرة وور�سات 
تكوينية ونافذة  على 

الفيلم الق�سري

هذا  يف  �ستنظم   كما    
املهرجان مائدة م�ستديرة لقاء 
لور�سة  اإ�سافة   ، املهرجانات 
تكوينية  الوثائقي ال�ستق�سائي 
خمرج  قازو  اأندري  مع  ولقاء 
يف  ال�سالم  اإحالل  فيلم 
على  لنافذة  اإ�سافة   ، اجلزائر 
عر�سها  عرب  الق�سري   الفيلم 
الدويل  اجلزائر  مهرجان  يف  

لل�سينما .

انطالق فعاليات اأيام امل�سرح اجلهوي لوهران باجلزائر العا�سمة
اأيام  فعاليات  انطلقت 
لوهران  اجلهوي  امل�رضح 
عبد القادر علولة اأول اأم�ض 
بعر�ض  العا�سمة  باجلزائر 
الكوميدية  امل�رضحية 
التي  للهوى«  »معرو�ض  
عامل  بني  مفارقة  قدمت 
اأمام  الأ�سياء  و  الأفكار 

جمهور قليل.
من  يوم  اأول  �سهرة  متيزت 
اجلهوي  امل�رضح  فعاليات 
املقررة  بالعا�سمة  لوهران 
اإىل غاية 6 دي�سمرب بامل�رضح 
الو�سطى  للجزائر  البلدي 
»معرو�ض  م�رضحية  بتقدمي 
الواقع  حتاكي  التي  للهوى« 

كوميدي  درامي  قالب  يف 
للم�رضح  اأخرجها  و  كتبها 

حممد بختي �سنة 1991.
جائزة  على  حازت  اأن  بعد 
باجلزائر   1994 �سنة 
املهرجان  خالل  العا�سمة 
الوطني  للم�رضح املحرتف 
امل�رضحية  عر�ض  اأٌعيد 
الفني  ال�رضاف  حتت 
ملوؤلفها قبل اأن يتم  انتقائها 
 2018 يف  اأخرى  مرة 
ال13  الطبعة  يف  للم�ساركة 

لنف�ض املهرجان.
ملدة  امل�رضحية  تروي  و 
�سخ�ض  ق�سة  دقيقة   70
نائم يف عمق ال�سحراء بعد 

اأن  قبل  و عناء  طويل  تعب 
عنيفة  بطريقة  اإيقاظه  يتم 
ليقررا  املارة  اأحد  قبل  من 
موا�سلة  بعدها   الثنان 
ثم  من  و  �سويا  امل�سوار 
مغايرة  بطريقة  التفاعل 
تعرت�ض   التي  الأحداث  مع 

طريقهما.
عبد  �ساعد  لالإ�سارة 
اخراج  يف  بلكروي  القادر 
ج�سد  الذي  العمل  هذا 
الرئي�سيتني  �سخ�سيتيه  
و  مرياتيا  م�سطفى  من  كل 

حممد دين احلناين.
ال�سينوغرافيا  قدمت  و 
اهلل  وقعها حمزة جاب  التي 

عبدي  يو�سف  مب�ساعدة 
جانبا  ثابتا من خالل ثالثة 
�رضاويل طويلة )ف�سفا�سة و 
مزرك�سة( باألوان �سفراء تعود 
ال�سحراء،  حرارة  اىل  بنا  
احليوانات  ب�سور  مطبوعة 
و ال�سارات و جانب وظيفي 
من خالل  ا�ستعمال و�سائل 
و  مكتب  و  )كر�سي  متعددة 
م�سبوغة  ادراج(  و  م�سطبة 

و مزينة بنف�ض  الطريقة.

غلب  التي  املو�سيقى  اأما 
و  القمربي  �سوت  عليها 
بنا   ت�سافر  التي  و  التيندي 
ال�سا�سعة،  ال�سحراء  اىل 

الكمان  عازف  اأعدها  فقد 
املعروف زوبري رحال الذي 
يعترب من  »الفنانني القدماء 
البداع  ذوي  املوهوبني 
ي�ستحق  الذي  و  املوؤكد« 
»ال�سادة به«  ح�سبما اأجمع 

ُجل املمثلني.
املمثلون  ا�ستطاع  و 
مبواهب  كلهم  املتمتعون 
من  التاألق حيث متكنوا  من 
وجعلوه  الن�ض  كثافة  حمل  
بف�سل  اجلميع  متناول  يف 

اداء من�سجم و حمرتف.
مع  اجلمهور  جتاوب  و 
�سفق  حيث  ال�ستعرا�ض 
يف   خا�سة  للممثلني  مطول 

النهاية.
لديوان  العام  املدير  كان  و 
الفنية  و  الثقافية  الرتقية 
حممد امني  زمام، قد األقى 
كلمة الفتتاح الر�سمي لهذه 
و  باملمثل  مرفوقا  اليام، 
ع�سو اللجنة  الفنية للم�رضح 
الو�سطى  للجزائر  البلدي 
تتوا�سل  و  يو�سف �سحريي. 
ايام امل�رضح اجلهوي لوهران 
باجلزائر  علولة  القادر  عبد 
العا�سمة غدا الحد بتقدمي 
املوجه  »الغلطة«  عر�ض 
للكبار ملولي ملياين و ن�ض 

فح�سي  �سعيد.
 ق.ث 
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هل ميكن للعلم اأن ي�صع حًدا حل�صا�صية الفول ال�صوداين

�صغرية  لكميات  التعر�ض  اإن 
يف  ال�صوداين  الفول  من 
اأي  اأو  الكعك  اأو  الكوكيز 
اأطعمة اأخرى ميكن اأن ينتهي 
�صديد  حت�ص�صي  فعل  برد 
نتائج  امل�صت�صفى  يف  وحتى 
اإىل  تقود  قد  جديدة  درا�صة 
جديد  عالج  على  املوافقة 
يقلل من خماطر هذه الأنواع 
املحتملة  الفعل  ردود  من 
الإغاثة  يوفر  مما  واملميتة، 
ولكن  فقط  لالأطفال  لي�ض 
لي�ض  العالج  لآبائهم  ا  اأي�صً
الفول  حل�صا�صية  موجًها 
ل  اأنه  كما  ال�صوداين. 
بتناول  لالأطفال  ي�صمح 
الفول  زبدة  �صاندويت�صات 
هو  الهدف  لكن  ال�صوداين، 
كميات  بتحمل  لهم  ال�صماح 
ال�صوداين.  الفول  من  �صغرية 
الأطفال  من  للعديد  بالن�صبة 
ح�صا�صية  من  يعانون  الذين 
هذه  فاإن  ال�صوداين  الفول 

احلماية كافية.

تفا�سيل الدرا�سة

 372 ا�صتهلك  الدرا�صة  يف 
بح�صا�صية  م�صاباً  طفاًل 
ال�صوداين  الفول  من  معروفة 
بروتني  من  متزايدة  كمية 
الفول ال�صوداين كل يوم ملدة 
ال�صتهالك  بدء  اأ�صهر،  �صتة 

بكميات �صئيلة.
اأ�صهر   6 وملدة  ذلك  بعد 
يتناولون جرعة واحدة  كانوا 
�صوداين  فول  حبة  يعادل  مبا 
هذا  يُعرف  يومًيا  واحدة 
بالعالج  العالج  من  النوع 
الفم،  طريق  عن  املناعي 
قدرة  لبناء  م�صمم  وهو 
حتمل  على  املناعي  اجلهاز 
م�صببات احل�صا�صية بعد عام 

ثلثي  من  اأكرث  كان  واحد، 
هوؤلء الأطفال الذين ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 4 و17 �صنة 
من  ملليغرام   600 ي�صتهلكون 
)اأي  ال�صوداين  الفول  بروتني 
الفول  من  حبتني  يعادل  ما 
وجود  عدم  مع  ال�صوداين( 

اأكرث من اأعرا�ض خفيفة.
4% فقط من اأ�صل 124 طفاًل 
يتناولون م�صحوقاً غري  كانوا 
فرتة  طوال  ال�صوداين  الفول 
التي  )املجموعة  الدرا�صة 
الوهمي(  العقار  ا�صتهلكت 
نف�ض  حتمل  من  متكنوا 
كمية بروتني الفول ال�صوداين 
الأطفال  ن�صف  متكن  كما 
من  العالج  جمموعة  يف 
من  ملغرام   1000 ا�صتهالك 
بروتني الفول ال�صوداين باأمان 
بالرغم من ذلك قد ل يعمل 

هذا العالج للجميع.

ردود الفعل ال�سلبية 
التي واجهها الأطفال 

اأثناء الدرا�سة

تقريبا جميع الأطفال واجهوا 

ال�صلبية  الفعل  ردود  بع�ض 
كانت  الدرا�صة.  خالل 
�صيوًعا  الأكرث  التفاعالت 
لدى الأطفال الذين يتناولون 

بروتني الفول ال�صوداين هي:
اأمل املعدة والأمعاء.

التقيوؤ.
الغثيان.

تهيج  ال�صعال.  اجللد.  حكة 
ثلث  حوايل  كان  احلنجرة. 
الأطفال يف جمموعة العالج 
خفيفة  اأعرا�ض  من  يعانون 
ن�صبة  مع  باملقارنة  فقط، 

50% من املجموعة الثانية.
خطرية  جانبية  اآثار  حدثت 
يف  الأطفال  من   %4.3 يف 
جمموعة العالج واأقل من %1 
املجموعة  يف  الأطفال  من 

الثانية.
 %14 تلقى  الدرا�صة  خالل 
جمموعة  يف  الأطفال  من 
الأدرينالني  من  حقنة  العالج 
حت�ص�صي  فعل  رد  لعالج 
 %6.5 مع  مقارنة  �صديد 
املجموعة  يف  الأطفال  من 
الثانية ما يقرب من 12% من 
الأطفال يف جمموعة العالج 

جانبية  اآثار  من  عانوا  قد 
الكفاية  فيه  مبا  �صيئة  كانت 
بع�ض  بان�صحاب  لت�صبب 
الأطفال قبل نهاية الدرا�صة.

العالج يف انتظار 
املوافقة

اإىل  يحتاج  العالج  زال  ما 
الغذاء  اإدارة  من  موافقة 
اأن  قبل  الأمريكية  والدواء 
الأ�صواق.  يف  متاًحا  يكون 
يكون  اأن  املحتمل  من  لكن 
وفًقا  عليه  كبري  طلب  هناك 
اخلا�ض  اللكرتوين  للموقع 
باأبحاث احل�صا�صية الغذائية، 
ح�صا�صية  معدل  فاإن 
البذور  اأو  ال�صوداين  الفول 
عام  ب�صكل  واملك�رسات 
الوليات  يف  الأطفال  بني 
اأكرث  مبعدل  زاد  املتحدة 
من ثالثة اأ�صعاف بني عامي 
 %40 حوايل  و2008   1997
يعانون  الذين  الأطفال  من 
قد  الغذائية  احل�صا�صية  من 
حت�ص�صي  فعل  لرد  تعر�صوا 

�صديد. 

اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!
خمترب  علماء  طور 
الوطني  �صتانفورد 
عالجا  اأمريكا  يف 
على  ي�صاعد  جديدا 
بعد  الذاكرة  ا�صتعادة 
مر�صى  ويعالج  احلوادث 

األزهامير.
العالج  تقنية  وتتلخ�ض 
عن  بالك�صف  اجلديدة 
يف  املت�رسرة  املناطق 
احلوادث  جراء  الدماغ، 
الع�صبية  الأمرا�ض  اأو 
بتخطيط  املختلفة، 
جديد  نوع  من  كهربائي 
الدماغ  و�صل  عرب 
ت�صخ  كهربائية  باأقطاب 

اإليه �صحنات معينة.
من  التحفيز  و�صيحدد 
خالل الأقطاب املناطق 

الدماغ،  الأكرث �صعفا يف 
وت�صتعيد  �صتعالج  والتي 
تعري�صها  بعد  ن�صاطها 
لنب�صات كهرومغناطي�صية 
هذه  وت�صاعد  موجهة 
على  اجلديدة  التقنية 
بعد  الدماغ  عمل  حتفيز 
الو�صالت  ت�صكيل  اإعادة 
املناطق  يف  الع�صبية 
ويعتقد  منه،  امل�صابة 
اأن هذه الطريقة  العلماء 
كبري  حد  اإىل  �صتب�صط 
عالج الكثري من الأمرا�ض 
كاألزهامير  احلديثة 
واخلرف  باركن�صون  وداء 
باأ�صكاله املتعددة، ف�صال 
عن اإ�صابات الدماغ جراء 
وغريها  ال�صري  حوادث 

من الكوارث.  

  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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ت�سامح �لنبي �سلى �هلل عليه و �سلم
�صلى  النبي،  نف�س  جبلت 
العفو  على  و�صلم  عليه  اهلل 
خ�صومه،  مع  والت�صامح 
غ�صب  اأنه  يعرف  ومل 
مليئة  و�صريته  قط،  لنف�صه 
باملواقف الدالة على ذلك. 
جاءته زوجة عكرمة بن اأبي 
جهل، تطلب له الأمان بعد 
من  خوفاً  عكرمة  فر  اأن 
فقال  مكة،  فتح  بعد  النبي 
عليه  اهلل  �صلى  النبي  لها 
و�صلم: »برب هو اآمن«، وملا 
واأ�صلم وح�صن  رجع عكرمة 
اإ�صالمه، قال �صلى اهلل عليه 
»ياأتيكم  ل�صحابته:  و�صلم 
عكرمة ل تعريوه باأبيه، فاإن 
ينفع  ول  امليت  يوؤذي  ذلك 

احلي«.
احلارث  زوجة  جاءته  وملا 
يف  اأمعن  وقد  عمه  ابن 

عليه  اهلل  �صلى  اإيذائه، 
واأعطاها  عنه  عفا  و�صلم، 
وق�صته  العفو،  على  دلياًل 
مع  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
اأبي ابن �صلول،  عبد اهلل بن 
راأ�س املنافقني، الذي اأ�صاء 
اإليه واأمعن يف اإيذائه، فعاده 
قمي�صه  واأعطاه  مر�صه  يف 
عليه  و�صلى  فيه،  ليكفن 
اجلنازة ودعا له، وق�صته مع 
اآذوه،  الذين  الطائف  اأهل 
فريفع �صلى اهلل عليه و�صلم 
يده قائاًل: »اللهم اهد قومي 
ويطلب  يعلمون«،  ل  فاإنهم 
�صلى  منه،  ال�صحابة  اأحد 
يدعو  اأن  و�صلم،  عليه  اهلل 
»مل  فيقول:  اأعدائه،  على 
ف�صالة،  ياأتي  لعاناً«.  اأبعث 
خلف  بالكعبة  فيطوف 
له  فيقول  قتله،  يريد  النبي 

ف�صالة؟  يا  تفكر  فيم  النبي 
اهلل،  اأذكر  كنت  فيقول: 
»ا�صتغفر  النبي:  له  فيقول 
على  يده  ي�صع  ثم  اهلل«، 
»ما  ف�صالة:  فيقول  �صدره، 
حتى  �صدري  عن  يده  وقع 
ما من خلق اهلل �صي ء اأحب 

اإيل منه«.
عليه  اهلل  �صلى  النبي  وعفا 
و�صلم عن �صفوان بن اأمية، 
له  واأر�صل  اللدود،  عدوه 
وجعل  ليطمئنه،  عمامته 
بني  خياراً  اأ�صهر  اأربعة  له 
ف�رضب  والإ�صالم،  ال�رضك 
اأروع  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
واحللم  العفو  يف  املثل 

والعظمة والنبل.
وق�ص�س عفوه مع خ�صومه 
يكن  ومل  ومتعددة،  كثرية 
ذلك عن �صعف، بل كان عن 

قوة واقتدار لعلمه اأن العفو 
والت�صامح يغري النفو�س، قال 
�َصنَُة  َ تَِوي احلحْ تعاىل: )َول تَ�صحْ
ِهَي  ِبالَِّتي  َفعحْ  ادحْ ِيّئَُة  ال�َصّ َول 
ف�صلت:  »�صورة  �َصُن...(،  اأَححْ

الآية 34«
اإننا بحاجة اإىل قراءة جديدة 
ل�صريته �صلى اهلل عليه و�صلم 
يف  العظمة  جوانب  لبيان 
النا�س،  مع  وتعامله  حياته 
فانقلبت  خ�صومه،  خا�صة 
منا�رضة  اإىل  خ�صومتهم 
وتاأييد وفداء، ونحن بحاجة 
اهلل  �صلى  به،  القتداء  اإىل 
التعامل مع  عليه و�صلم، يف 
املواقف،  وتقدير  الآخر، 
وال�صفح  العفو  واإيثار 
�صيم  وتلك  والت�صامح، 
ح�صارتنا  وخ�صال  الكرام، 

العربية والإ�صالمية.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

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

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

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

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

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

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

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

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

اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
َو َواأحُْمرحْ  من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الحَْعفحْ

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. َ ِر�سحْ َعِن اجلحْ ِف َواأَعحْ ِبالحُْعرحْ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

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

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

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

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

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

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

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

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

توجيهات �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �حلّب و�لود
النبي  توجيهات  من  الكرام،  الأخوة  اأيها   
والود:  احلب  يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
تدخلوا  ل  بيده،  حممد  نف�س  ))والذي 
اجلنة حتى توؤمنوا ول  هريرة[  ))اإذا 
اأَنَُّه يُِحبُُّه((  ]  ُه  ِلمحْ َفلحْيُعحْ َخاهُ  اأَ اأََحُدُكمحْ  اأََحَبّ 
معد  بن  املقدام  عن  البخاري  و  اأحمد 
الرجَل،  الرجُل  اآخى  ))واإذا  يكرب[  
فلي�صاأله عن ا�صمه، وا�صم اأبيه، وممن هو ؟ 

فاإنه اأو�صل للمودة(( ]الرتمذي عن ن يزيد 
بن نعامة ال�صبي[  ))اإذا كنتم ثالثة فال 
فاإن  باإذنه  اإل  الثالث  دون  اثنان  يتناجى 
الربيع[  اأبي  ]م�صلم عن  يحزنه((  ذلك 
)) من هجرة اأخاه �صنة فهو ك�صفك دمه((  
  ] لَِمِيّ ال�ُصّ ِخَرا�ٍس  اأَِبي  عن  ]اأحمد 
))وكفى بك ظلما األ تزال خما�صماً ((  ] 
اأتاه  )) من  ابن عبا�س [   البيهقي عن 

اأو  كان  حمقاً  ذلك  فليقبل  متن�صاًل  اأخوه 
مبطاًل((  ]اأخرج احلاكم و�صححه و�صعفه 
الذهبي عن  ))األ اأنبئكم ب�رضاركم ؟ قالوا: 
يقيلون  ل  الذين  قال:  اهلل  ر�صول  يا  بلى 
عرثًة ول يقبلون معذرة ول يغفرون ذنباً((  
]الطرباين عن ابن عبا�س[  ))�صل بني 
اإذا  بينهم  وقرب  تفا�صدوا،  اإذا  النا�س 

تباعدوا((  ]البزار عن اأن�س[

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�صان اإىل بع�س امل�صطلحات �صمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�صجم 

مع الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون 
ع�رضة من الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، 

الإن�صان له فطرة �صليمة لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة 
ابتداًء من دون تعليل.

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

له، وما نهاك عن �صيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�صان معروفاً، و�صمي ال�صيء الذي 

تاأباه الفطر ال�صليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�س 
يِن َحِنيًفا  ) �صورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً  َهَك ِللِدّ توافقاً تاماً الدليل: َفاأَِقمحْ َوجحْ
لحِْق  ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيحَْها َل تَبحِْديَل خِلَ َرَة اهلَلّ يِن َحِنيًفا ِفطحْ َهَك ِللِدّ ينقلب على فطرتك: َفاأَِقمحْ َوجحْ

يُن الحَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ اهلَلّ

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف الأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف الأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعني، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب املتوا�صعني، وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�س الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم النا�س.
لَُكِة )195(  ) �صورة  حُْقوا ِباأَيحِْديُكمحْ اإِىَل التَّهحْ ِ َوَل تُل يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: َواأَنحِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ
البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم و�صطي.
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تعاون �شتيفن �شبيلرغ واأوبرا 
وينفري الإنتاج فيلم غنائي

   
�شينمائية  ن�شخة  وتطوير  الإنتاج  بروز  وارنر  �رشكة  ت�شعى 
توين  جائزة  على  احلائز  امل�رشحي  العر�ش  من  غنائية 
من  املقتب�ش  االأرجواين«،  »اللون  امل�رشحية  للعرو�ش 
االأدبية،  لالأعمال  بوليتزر  جائزة  على  احلائزة  الرواية 
للكاتبة والروائية ال�شهرية األي�ش والكر، بالتعاون مع املخرج 

العاملي �شتيفن �شبيلرغ واالإعالمية اأوبرا وينفري.
تدعى  �شوداء  ل�شيدة  انت�شار  حكاية  الفيلم  ق�شة  جت�شد 
»�شيلي«، على حمنتها التي امتدت لعقود من الزمن، يف ظل 
والعنف  لال�شطهاد  وتعر�شها  املدقع  الفقر  من  معاناتها 
كان  الذي  االأمر  وجن�شها،  لونها  ب�شبب  ال�شديد  النف�شي 
مبثابة لعنة تالحقها، حيث تعر�شت لالغت�شاب واملعاملة 
الوح�شية من قبل زوج اأمها وزوجها فيما بعد، قبل اأن يتم 

اإبعادها عن �شقيقتها الوحيدة.
االأرجواين  اللون  لرواية  االأول  العر�ش امل�رشحي  اأن  يذكر 
تر�شيحاً يف  وبالرغم من ح�شوله على 11   كان يف 2005، 
جائزة توين امل�رشحية، اإال اأنه مل يفز باأي منها حتى 2016 
م�رشحي  عمل  اإحياء  اإعادة  اأف�شل  جائزة  ح�شد  حيث 

غنائي«، باالإ�شافة جلائزتي اإميي وغرامي.
كما حققت م�رشحية اللون االأرجواين على م�رشح برودواي، 
جناحاً جماهريياً كبرياً واأرباحاً قيا�شية جتاوزت 350 مليون 
دوالر، كما �شنفت من اأكرث االأعمال امل�رشحية التي اأحدثت 
م�شتقطبة  احلا�رشين،  اجلمهور  نوعية  يف  وا�شحاً  تغرياً 
باالأرقام  مقارنة  االأفارقة،  االأمريكيني  من   %50 من  اأكرث 

الفردية ال�شابقة التي حققتها العرو�ش االأخرى.
مع  بالتعاون  �شبيلرغ  �شتيفن  املخرج  الفيلم  يف  وي�شارك 
عرب  الذي  �شاندز  و�شكوت  جونز  وكوين�شي  وينفري  اأوبرا 
عن �شعادته بهذا العمل قائاًل: »نحن متحم�شون حقاً خللق 
هذه  يف  �شهدناها  التي  االإن�شانية  امل�شاعر  يرتجم  فيلم 
الق�شة التاريخية، مل�شاركة هذا العمل الدرامي القوى مع 

جميع االأجيال«.

تطورات جديدة يف ق�شية �شعد ملجرد وما الذي رف�شته ال�شحف الفرن�شية؟

فيلم عن الجئة �شورية يفجر موجة انتقادات يف هوليوود

يف تطور جديد يف امللف 
الق�شائي للفنان املغربي  
�شعد ملجرد  وبعد االأخبار 
اإ�شقاط  عن  حتدثت  التي 
تهمة  بريول  لورا  الفتاة 
االإغت�شاب عنه يف ق�شيته 
االأوىل، نفت بريول كل تلك 
االأخبار واعتربتها �شائعات 
اأ�شا�ش لها من ال�شحة،  ال 
على  ردت  عندما  وذلك 
النا�شطات  اإحدى  �شوؤال 
عن  بتعليق  �شاألتها  التي 

حقيقة اإ�شقاط التهمة عن 
بريول  نفت  ملجرد، حيث 

االأمر.
ذكرت  اخر  �شعيد  على 
التقارير  من  العديد 
ت�رشيع  خرب  االإعالمية 
الق�شية  لوترية  الق�شاء 
الثانية املتهم فيها ملجرد 
االأمر  وهو  باالإغت�شاب، 
ال�شحف  اختارت  الذي 
معاجلته  عدم  الفرن�شية 
كما فعلت يف بداية الق�شية، 

تهمة  االإغت�شاب  باعتبار 
الق�شاء  فيها  يت�شامح  ال 

الفرن�شي.
القا�شي  اأن  يذكر 
طلب  بالق�شية  املكلف 
اتهمت  التي  الفتاة  من 
باأحد  باإغت�شابها  ملجرد 
»�شان  مبدينة  املنتجعات 
تروبي« الفرن�شية مواجهته 
حيث من املقرر ان تعقد 
االأيام  خالل  اجلل�شة 

القليلة املقبلة.

حقيقة مر�س لطيفة راأفت؟

واملمثلة  الكاتبة  تعر�شت 
اإىل  دونهام  لينا  االأمريكية 
�شعواء  انتقادات  حملة 
التوا�شل  مواقع  رواد  من 
خلفية  على  االجتماعي، 
املخرج  قبل  من  تر�شيحها 
�شبيلرغ،  �شتيفن  العاملي 
لكتابة  ابرامز،  جى  وجى 
ق�شة  عن  فيلم  �شيناريو 
دعاء  ال�شورية  الالجئة  كفاح 
الزامل خالل رحلتها املميتة 
احتج  اأوروبا  اإىل  �شوريا  من 

ورواد  املتابعني  من  العديد 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
لينا  املمثلة  اختيار  على 
باختيار  مطالبني  دونهام، 
العرب  من  اأو  �شوريني  كتاب 
واالأن�شب  االأجدر  باعتبارهم 
الالجئني  م�شاعر  لفهم 
ما  مت�شاءلني  ال�شوريني، 
ت�شعر  دونهام  كانت  اإذا 
بالتعاطف مع الالجئني اأو قد 
حمالت  يف  قبل  من  �شاركت 
جهود اإغاثة الالجئني. وجاء 

دونهام عرب  اإعالن  فور  ذلك 
كتابة  تويرت،  على  ح�شابها 
من  املقتب�ش  الفيلم  ق�شة 
اأقوى  »اأمل  بعنوان  كتاب 
با�شم  للمتحدثة  البحر«،  من 
ل�شوؤون  العليا  املفو�شية 
فيلمينغ،  ميل�شا  الالجئني، 
بعد اتهامات �شابقة تعر�شت 
لها دونهام عام 2016، ب�شبب 
اإنتاجها وتاأليفها لفيلم غالبية 
اأ�شحاب  من  فيه  املمثلني 
الوقت  يف  البي�شاء،  الب�رشة 

الذي كانت تنادي فيه بزيادة 
يف  االأقليات  ظهور  معدالت 
هوليوود  يف  الفنية  االأعمال 
�شاحبة  حاولت  املقابل  يف 
فليمينغ  ميل�شا  الكتاب، 
الختيار  املتابعني  طماأنة 
حر�شها   موؤكدة  دونهام، 
ما  على  وح�شولها  للواقع، 
هوية  على  احلفاظ  ي�شمن 
التي حاولت  الق�شة احلقيقة 
خالل  من  للجميع  اإي�شالها 

كتابها.

ك�شفت عبلة راأفت عن حقيقة مر�ش الفنانة 
املغربية  لطيفة راأفت  حيث نفت خرب اإ�شابة 

لطيفة مبر�ش خبيث عرب ح�شابها اخلا�ش على 
اأحد مواقع التوا�شل االإجتماعي، موؤكدة اأن كل 

ما يروج عبارة عن �شائعات ال اأ�شا�ش لها من 
ال�شحة. وكتبت عبلة التايل: »ردا على بع�ش 

االإ�شاعات التي انت�رشت �شباح اليوم تقول اأن 
الفنانة القديرة اأ�شيبت باملر�ش اخلبيث، جنانا 

واإياكم اهلل، دمت ب�شحة جيدة و�شباب دائم.. 
األف مربوك على جناح حفلك اأم�ش«لطيفة 

راأفت كتبت لعبلة التعليق التايل: »حبيبتي ال تبايل 
ح�شبي اهلل ونعم الوكيل، اأعداء النجاح نعرفهم 
جيداً بدل اأن يتكلموا على جناحاتي وظهوري 

املتميز يخلقون اإ�شاعات باغ�شة«.

تامر ح�شني يبداأ ت�شوير »ن�شب تذكاري«وفاة املمثلة الفرن�شية ماري باكوم
�رشاع  وبعد  عاماً  الـ94  يناهز  عمر  عن 
جنمة  املوت  غيب  املر�ش  مع  طويل 
وذلك  باكوم ،  الفرن�شية  ماري  الكوميديا 
الراحلة  النجمة  ابن  ذكره  ملا  وفقا 
فران�شوا  الراحلة  جنل  باكوم   فران�شوا 
وموعد  مكان  بعد  يعلن  مل  الذي  باكوم 
يوم  والدتي  »توفيت  قال:  والدته  جنازة 
بعد  م�شاء  الرابعة  ال�شاعة  يف  ال�شبت 

مر�ش طويل«.
يذكر اأن الراحلة ماري باكوم حائزة على 
م�شريتها  يف  وقدمت  »�شيزار«،  جائزة 
العديد من االأعمال الفنية املميزة حيث 
وال�شبعينيات  ال�شتينيات  يف  جنمها  ملع 
من القرن املا�شي عندما قدمت العديد 
من االأعمال امل�رشحية، وكذلك االأعمال 

ال�شينمائية الناجحة.

ك�شف الفنان امل�رشي  تامر ح�شني  اأنه 
بداأ بت�شوير اأوىل م�شاهد فيلمه اجلديد 
تذكاري«  »ن�شب  عنوان  يحمل  الذي 
من  عدد  فيه  البطولة  ي�شاركه  والذي 
وعائ�شة  ثروت  حممد  منهم  املمثلني 
وخالد  عوف  اأبو  وعزت  اأحمد  بن 
املعطي  عبد  حممد  وتاأليف  ال�شاوي 
واإخراج �شعيد املاروق الفيلم كان اطلق 

عليه من قبل ا�شم »حمزة« اإال انه كان 
ا�شما مبدئياً من ثم ا�شتقر فريق العمل 
على ا�شم »ن�شب تذكاري« ليكون اال�شم 

النهائي للعمل.
امل�رشي  الفنان  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 
فيلم  كان  ال�شينما  يف  ح�شني  تامر 
»البدلة« مع املمثل اأكرم ح�شني واإخراج 

ماندو العدل.
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ريا�سية  ن�سخ  اإطالق  تنوي  تويوتا 
�سياراتها  لكل 

عن  م�ؤخراً  ت�ي�تا  ك�شفت 
بتعديالت  وافال�ن  كامري 
وبري��س  الريا�شية   TRD
معر�س  خالل  رباعي  بدفع 
لل�شيارات  اأجنل��س  ل��س 
ال  فاإنها  يبدو  وكما   ،2018
هذا  عند  الت�قف  تن�ي 
جاك  ك�شف  حيث  احلد. 
ه�ليز نائب رئي�س ت�ي�تا يف 

ال�اليات املتحدة عن ع�شقه 
لعالمة TRD وما يفعله ق�شم 
الريا�شية  للتط�يرات  ت�ي�تا 
وي�شيفه اإىل ال�شيارات “اإنني 
ذلك  فعل  علينا  باأنه  اأعتقد 
مع كل �شيارة وSUV وحتى 
باأن  مّلح  وقد  اأب.”،  بيك 
على  قريباً  �شتح�شل  ك�روال 
“هنالك  ريا�شية  تعديالت 

بالفعل.”   لتط�يرها  ن�ايا 
الن�شخة  فكرة  تبدو  حقيقة، 
الريا�شية من ك�روال منطقية 
اجلديد  جيلها  ك�ن  للغاية، 
ريا�شي  ب�شا�شيه  يتميز 
يعني  ما  عدواين،  وت�شميم 
بالفعل.  لذلك  م�شتعدة  اأنها 
ت�ي�تا اأكدت اأي�شاً اأنها تن�ي 
رباعي  دفع  ن�شخ  اإ�شافة 

بعد  م�ديالتها  من  ملزيد 
وذلك  بري��س،  يف  اإطالقه 
افال�ن،  كامري،  يت�شمنه 
ك�روال وC-HR “اإننا نريد 
اخليارات  من  مزيد  منح 
تعديالت  اإ�شافة  لعمالءنا، 
والدفع  الريا�شية   TRD
الرباعي يبدو خط�ة ذكية يف 

�شبيل حتقيق ذلك.” 

كار" من�ساوية ""هايرب 
 بـ 2 مليون يورو

ك�شفت �رشكة ميالن 
اأوت�م�تيف النقاب عن 

 Milan Red اأيق�نتها
اجلديدة، التي تنتمي 

لفئة "هايرب كار" اخلارقة 
واأو�شحت ال�رشكة النم�شاوية 

اأن �شيارتها اجلديدة تظهر 
بط�ل 4.74 مرت وعر�س 
2.16 مرت، وارتفاع 1.20 

مرت، وقاعدة عجالت بط�ل 
2.75 مرت، كما تعتمد على 

هيكل اأحادي من األياف 
الكرب�ن. ويزاأر بداخل 
ال�شيارة حمرك ثماين 

االأ�شط�انات على �شكل حرف 
V �شعة 6.2 لرت. وبف�شل 

التعزيز باأربعة �ش�احن ترب� 
يزاأر هذا املحرك بق�ة 1325 

ح�شان/1400 ني�تن مرت 
لعزم الدوران االأق�شى، والتي 
يتم ت�جيهها لعجالت الدفع 
عرب ناقل حركة اأوت�ماتيكي 

مزدوج القاب�س من 7 
�رشعات.

وبف�شل هذه الق�ة الهائلة 
تت�شارع ال�شيارة، التي تزن 
1300 كجم، من الثبات اإىل 

100 كلم/�س يف غ�ش�ن 2.47 
ثانية، يف حني ت�شل �رشعتها 

الق�ش�ى اإىل 400 كلم/�س. 
ويت�ىل كبح جماح هذه الق�ة 

الهائلة مكابح برميب� من 
الكرب�ن/ال�شرياميك.

وتتمتع ال�شيارة مبالمح 
ريا�شية �رش�شة تر�شمها 

العنا�رش االأيروديناميكية مثل 
اال�شب�يلر االأمامي واخللفي 

الكبريين ونا�رش اله�اء 
ال�شخم، كما تقف ال�شيارة 

على جن�ط قيا�س 20 ب��شة 
باالأمام و21 ب��شة باخللف 

ومن املقرر طرح 99 ن�شخة 
من ال�شيارة فقط ب�شعر 

ح�ايل 2 ملي�ن ي�رو.

ترامب اإىل جرنال موتورز: اأنتم تلعبون مع ال�سخ�ص اخلطاأ!
متر �شناعة ال�شيارات بتغيريات جذرية يف 

ع�رشنا، حيث التح�ل اإىل ال�شيارات الكهربائية 
والقيادة الذاتية واالعتماد على االآالت يكلف 

ا�شتثمارات مه�لة، وهي عقبات اأدت اإىل ت�رشيح 
جرنال م�ت�رز 15% من م�ظفيها يف اأمريكا 

ال�شمالية، اأي اأن 14،000 �شخ�س اأ�شبح عاطاًل 
عن العمل بني ليلة و�شحاها، مع اإغالقها 5 من 

م�شانعها، ما نتج عنه غ�شب يف القيادة ال�شيا�شية 
االأمريكية والكندية.

حيث �رشح دونالد ترامب لل�شحافة قائاًل: 
“من االأف�شل لهم اأن يفتتح�ا م�شنعاً جديداً 
باأ�رشع وقت ممكن، لقد اأخربتهم اأنتم تلعب�ن 

مع ال�شخ�س اخلطاأ وقد حتدثت مع ماري بارا 
-رئي�شة جرنال م�ت�رز- وكنت �شارماً معها 

للغاية.”
“حتدثت معها عندما �شمعت خرب اإغالق 
امل�شانع، وقلت لها اأنتي تعلمني الأي مدى 

�شاعدت احلك�مة جرنال م�ت�رز -عندما اأفل�شت 
يف 2009-، من االأف�شل لكم اأن تع�دوا اإىل العمل 

وتفتح�ا م�شنعاً جديداً يف والية اأوهاي�.”
اأوهاي� هي والية رئي�شية يف حملة اإعادة انتخاب 
ترامب يف 2020، حيث اأنها كانت اأحد االأ�شباب 

الرئي�شية لف�زه يف 2016، وخ�شارة ال�ظائف تعني 
خ�شارته تاأييد الناخبني، خالل اال�شب�ع املا�شي، 

اأعلنت جرنال م�ت�رز وقف اإنتاج ال�شيارات يف 
م�شنع ل�رد�شتاون يف اأوهاي� الذي يتم فيه اإنتاج 

�شيفروليه كروز، وهذا �شيء اأغ�شب الرئي�س 
االأمريكي الأبعد احلدود “اإنهم يق�ل�ن باأن 

�شيفروليه كروز ال تُباع جيداً، لذا قلت لهم: ح�شناً؛ 
ا�شنع�ا �شيارة ميكنها اأن تباع جيداً!”

اأما بالن�شبة اإىل كندا، فقد قال جا�شنت ترودو 
باأنه حتدث مع ماري بارا وعرب عن “خيبة اأمله 
ال�شديدة” الإغالق م�شنع اأو�شاوا يف ت�رنت�، كما 
اأعلن رئي�س ال�زراء دعمه امل�ظفني امل�رشحني 

من العمل “�ش�ف نفعل كل ما يف و�شعنا مل�شاعدة 
عائالت ه�ؤالء الذين تاأثروا مبا جرى لل�ق�ف 

على اأقدامهم جمدداً.”
يذكر باأن جرنال م�ت�رز �شت�قف باأمريكا 

ال�شمالية اإنتاج كاديالك CT6 وXTS، �شيفروليه 
ماليب� وامباال وكروز وف�لت وكذلك ب�يك 

الكرو�س، مع العلم اأن بع�س هذه ال�شيارات �ش�ف 
ي�شتمر اإنتاجها ب�شكل طبيعي يف دول اأخرى.

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

وبح�شب م�قع "CarAndBike" املتخ�ش�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت االنتباه يف هذه ال�شيارة ه� هيكلها اخلارجي امل�شمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�شن�ع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكرب�ن الق�ية، وال�شلب.

وي�شمن الق�ة واالأداء املمتاز لل�شيارة حمرك ق�ي من 10 اأ�شط�انات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوت�ماتيك من 8 نقالت، بق�ة 400 
ح�شان، قادرة علي بل�غ �رشعة ق�ش�ي ت�شل اإيل 160 كيل� مرت / �س. وتتميز ال�شيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �ش�ت، باالإ�شافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�شاخنة، وماكينة ل�شنع 
القه�ة، واأماكن خم�ش�شة حلفظ الك�ؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتت�ي ال�شيارة على خزينة ق�ية مزودة ب��شائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف االإ�شاءة وعدد من املهام االأخرى عن طريق تطبيق عرب اله�اتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من 

هذه ال�شيارة فقط ح�ل العامل ب�شعر ي�شل اإىل 2 ملي�ن دوالر، اأي ما يعادل )34 ملي�ن حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�شفت �رشكة ت�شنيع ال�شيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �شياراتها  اأول  �شتك�ن  والتي  مازدا6  �شيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�شيارات الدويل يف ني�ي�رك 

االأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�شخة  اأول  �شتك�ن 
يف �شيف العام احلايل 2018، كما �شيك�ن اأ�شحاب 

ال�شيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�شكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�شيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�شدار 
�شمن  �شتك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�شتي 
اإ�شافات نظام الت�شغيل الذكي امل�ج�د يف �شيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�شم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة  املن�شتني 
ال�رشكة يف املعر�س الدويل لل�شيارات مل يتحدث 
ا�شتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  االأمر  ذلك  عن 
امل�شتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�شافة من�شتي ق�قل واآبل يف العام املا�شي، 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�شري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�شيارة يف االأرا�شي ال�عرة، وات�شح اأنها ل�شيارة "نيفا"، ف�شال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�شالم الرو�شية البيالرو�شية عن مناذج ع�شكرية مط�رة ك�شفت �رشكة "اأوت�فاز" الرو�شية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �ش�لنيت�شن�غ�ر�شك يف �ش�احي ع�شكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�شة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوت�فاز" �شلمت 4 �شيارات امل�شافة بني قعرها واالأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�شتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�شا�س "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�شاة، وميكن اأن ين�شب فيها قاذف قنابل اأو ر�شا�س اإن "نيفا" الع�شكرية املط�رة خم�ش�شة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�شة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�شاعة يف االأرا�شي ال�عرة حيث ال�رشيع واال�شتطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �شيارة للتدخل م��شك�.
ت�شتهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.
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خدمة اآبل املو�سيقية �ستكون حا�سرة على اأمازون ايكو يف 17 دي�سمرب

�ست�ساف خدمة اآبل املو�سيقية 
الأخرى  اخلدمات  ملجموعة 
ايكو  اأمازون  يدعمها  التي 
لتكون  القادم  دي�سمرب   17 يف 
�سبوتيفاي  من  كل  برفقة 
 iHeartRadioو وباندورا 
بذلك  فيتمكن   ،TuneInو
املو�سيقية  اخلدمة  حمبي 
من  اأي  طلب  من  لآبل 
اأغانيهم املف�سلة اأو خدمات 

�سهولة  بكل  الأخرى  البث 
يقوموا  اأن  بعد  األيك�سا  من 
وربط  اخلدمة  خيار  بتفعيل 
م�ساعد  بتطبيق  ح�ساباتهم 

اأمازون ال�سوتي.
اخلدمة  توفر  عملية  وتاأتي 
اأمازون  على  لآبل  املو�سيقية 
ال�رشكة  �سعي  �سمن  ايكو 
لتو�سيع رقعة انت�سار خدماتها 
املو�سيقية التي طاملا جعلتها 

حكر على اأجهزة معينة وتود 
النهج  هذا  من  التغيري  اليوم 
الوا�سع  النت�سار  وا�ستغالل 
يف  اأمازون  مل�ساعدات 
خالل  الثانية  هي  اتفاقية 
الأوىل  كانت  حيث  نوفمرب 
الإ�سدارات  بيع  بخ�سو�ص 
وهواتف  اأجهزة  من  الأخرية 
اآبل عرب موقع عمالق التجارة 

اللكرتونية.

ول ميكن جتاهل اأن اخلدمات 
املو�سيقية ذات �سعبية وا�سعة 
ال�سوتية  امل�ساعدات  عرب 
وجه  على  اأمازون  واأليك�سا 
�سعبيتها  متلك  اخل�سو�ص 
مما  اجلانب،  يف  اخلا�سة 
اآبل  و�سول  بنجاح  ينبئ  قد 
الأخري  تعاونها  من  ملبتغاها 
وفتح باب جديد لبث خدمتها 

املو�سيقية.

 كوالكوم تخطط لال�ستثمار 
يف تقنيات الذكاء اال�سطناعي

اأعربت كوالكوم فنت�رشز وهي الذراع ال�ستثماري ل�رشكة اأ�سباه 
املو�سالت كوالكوم عن خطة لال�ستثمار ودعم �رشكات نا�سئة 
يف جمال الذكاء ال�سطناعي املح�سو�ص اأي الذي ميكن دجمه 
يف الأجهزة والهواتف املختلفة مبلغ مليون، حيث عرب مدير 
ا�ستثمار كوالكوم الربت واجن عن ال�سعي احلايل لل�رشكة بكون 

الذكاء ال�سطناعي هو امل�ستقبل.
وتتمثل فكرة ال�ستثمار يف الذكاء ال�سناعي ح�سب روؤية واجن 
يف الأجهزة نف�سها بعيداً عن تقنيات الذكاء ال�سناعي املبنية 
على اخلدمات ال�سحابية، وو�سح فكرته بكون عمليات الذكاء 

ال�سطناعي تتجه نحو جهد مكثف يعتمد على احلو�سبة 
ال�سحابية واأ�ساف اأنه حني التحدث مع امل�ساعد ال�سوتي 

األيك�سا فاإن اأياً من العمليات تتم على اجلهاز نف�سه؛ اإمنا يتم 
اأخدها عرب عملية معاجلة �سحابية حتوي بع�ص امل�ساكل من 
�سمنها تلك املتعلقة باخل�سو�سية، واأردف مت�سائاًل ماذا لو 

كانت األيك�سا اأكرث خ�سو�سية بعيداً عن الرحلة املحو�سبة التي 
تقوم بها وجتيب ب�سكل فوري عند طرح الأ�سئلة عليها.

ول تعترب هذا املرة الأوىل من كوالكوم لال�ستثمار يف جمال 
الذكاء ال�سطناعي فقد قامت ا�ستثمرت �سابقاً يف �رشكة 
SenseTime ال�سينية املخت�سة بتقنيات التعرف على 

الوجه بالإ�سافة ل�ستثمارها يف برامج القيادة الذاتية ل�رشكة 
Cruise وعدد اأخر من ال�ستثمارات �سعت وما زالت ت�سعى 

ال�رشكة بوا�سطتها لتبقى يف ال�سدارة وقيادة امل�ستقبل.

يوتيوب يطلق خا�سية جديدة 
ملواجهة املحتوى امل�سروق

اأداة جديدة  غوغل،  �رشكة  اأطلقت 
 Copyright« باإ�سم  يوتيوب  على 
املحتوى  ملواجهة   »Match
اأ�سحاب  وم�ساعدة  امل�رشوق، 
على  العثور  يف  الأ�سلي  املحتوى 
التي  بهم،  اخلا�سة  الفيديوهات 
ِقبل  من  املوقع  اإىل  رفعها  اأٌعيد 

اآخرين.
ووفق ما اأورده موقع عامل التقنية، 
باإ�سعار  اجلديدة،  اخلا�سية  تقوم 
باأن  الأ�سلي  املحتوى  �ساحب 
من  ورفعه  �رشقته  مت  حمتواه 
غوغل  و�ستبداأ  اآخر  م�ستخدم 
بتفعيل الأداة اجلديدة يف الأ�سبوع 
اأكرث  ت�سم  التي  للح�سابات  املقبل 

من 100،000 م�سرتك.
الفيديوهات  على  العثور  وبعد 
�ستعر�ص  الأداة  فاإن  امل�رشوقة، 
تفعل  األ  عليك عدة خيارات، مثل 
�ساحب  مع  تتوا�سل  اأن  اأو  �سيًئا، 
جوجل  من  تطلب  اأن  اأو  القناة، 
الفيديو من املوقع ويف حال  اإزالة 
جوجل  فاإن  الفيديو،  اإزالة  طلبت 
اأن  بعد  اأيام   7 بعد  بذلك  �ستقوم 
تُبلغ �ساحب القناة لعله يقوم باإزالة 
و�سعت  وقد  هذا  بنف�سه،  الفيديو 
ال�رشكة عدة عوامل لال�ستفادة من 
اأنت  اأن تكون  الأداة اجلديدة، مثل 
للفيديو،  ح�رشية  حقوق  �ساحب 

ولي�ص اأن تقوم برفع فيديو عام.

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رشكة موتورول 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  الأخرية  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  الختالفات  بع�ص  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 
الآن عن موعد احلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  املعلومات  من  املزيد  ت�رشيب 
اخبارنا  تابعوا  لذلك  القادمة  الأيام 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتورول.

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

 Play  Moto G6 اإىل  بالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رشيبات  ليوجد  الآن  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 

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

موتورول 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  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�سي  الأول 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  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



يهنئ  االنتخابي،  اال�ستحقاق  هذا  مبنا�سبة 
ح�سان  للتاأمينات،ال�سيد  الأليان�س  املديرالعام 
هذا  معتربا  براف  م�سطفى  ال�سيد  خليفاتي 
حيث  اجلزائريني  لكل  مفخرة  االنتخاب 
كل  وبا�سم  «با�سمي  خليفاتي  ال�سيد  �رصح 
تهنئة  للتاأمينات، ي�رصين  األيان�س  عمال �رصكة 
راأ�س  على  بانتخابه  براف  م�سطفى  ال�سيد 
جمعية اللجان الوطنية االأوملبية باإفريقيا. مل 
ال�سيد  لت�سبع  نظرا  اال�ستحقاق  بهذا  اأتفاجاأ 
من  اأكرث  ق�سى  االأوملبية،حيث  بالقيم  براف 
ع�رصيتني يف خدمة هذه الهيئة االفريقية، من 
بينها 12 �سنة كاأول نائب لل�سانابالنفو)الرئي�س 
ال�سابق لالأكنوا(. وبعدها رئي�سا بالنيابة للهيئة 

االفريقية .» 

م.�س

عقب انتخابه رئي�سا جلمعية اللجان الوطنية الأوملبية باإفريقيا 

الرئي�س املدير العام لأليان�س للتاأمينات، يهنئ ال�صيد م�صطفى براف 
ت�سعد األيان�س للتاأمينات، ال�سريك الر�سمي للجنة الأوملبية و الريا�سية اجلزائرية )كوزا( منذ2013، 
بانتخاب رئي�س اللجنةالأوملبية، ال�سيد م�سطفى براف على راأ�س جمعية اللجان الوطنية الأوملبية 

باإفريقيا )اأكنوا(، و التي يقع مقرها الجتماعي باأبوجا )نيجرييا(.مت انتخاب ال�سيد م�سطفى براف يوم 
اخلمي�س 29 نوفمرب بالعا�سمة اليابانية، طوكيو،بعد حت�سله على 34 �سوت من اأ�سل 54.

 الرئا�صيات 
و �صلم الأولويات

�سيا�سية  اأحزاب  روؤ�ساء  اتخذ 

موؤخرا مواقف متباينة من مو�سوع 

و  عار�س  الرئا�سيات،البع�س 

بالعهدة  طلب  الآخر  البع�س 

خارج  غرد  من  منهم  و  اخلام�سة 

عهدة  بتمديد  طالب  و  ال�سرب 

من  نوع  حتقيق  يف  رغبة  الرئي�س 

رئي�س  حال  هو  و  الوطني  التوافق 

هنا  الق�سيد  حم�س،بيت  حركة 

اأن التباين احلايل يف الروؤى ل  هو 

ال�سيا�سية  ال�ساحة  بقدرة  يب�سر 

اأ�سا�س  على  املواقف  بناء  على 

وحدة  من  جتعل  م�سرتكة  قوا�سم 

ي�سمن  ا�سرتاتيجيا  اإطارا  ال�سف 

وحدة ال�سف يف مواجهة التحديات 

البيت  برتتيب  م�سغول  ،الأفالن 

املوقوتة  القنابل  م�سح  و  الداخلي 

حم�س  ،و  ولدعبا�س  تركها  التي 

داخل  متنافرة  خطابات  تتجاذبها 

العمل  وحزب  ال�سورى  جمل�س 

بينما  التقليدية  مبطالبه  متم�سك 

الأفافا�س ل يرى جدوى من خيار 

له  التقليدي  الطرح  غري  اآخر 

املتمثل يف مبادرة التوافق الوطني

تكون  لن  القادمة  التحديات 

الرئا�سية  النتخابات  بالتاأكيد 

املواعيد  من  كغريها  �ستمر  لأنها 

�سيكون  ال�سراع  جوهر  ،لكن 

ال�سرتاتيجية  التحديات  مواجهة 

حيث  احلدود  على  الأمنية  و 

اقرتب الكيان ال�سهيوين من حدود 

تطبيع  خالل  من  اجلزائريني 

،ف�سال  ت�ساد  دولة  مع  العالقات 

عن ذلك تلتهب احلدود اجلنوبية 

اأجه�سها  التي  املخاطر  من  بكثري 

قواتنا  متار�سه  الذي  الرباط  ثبات 

يف اجلي�س الوطني ال�سعبي و تظل 

احلدود مع ليبيا منبع خطر �سديد 

التون�سية  احلدود  نغفل  اأن  بدون 

حيث تربز التهديدات الإرهابية و 

ا�ستمرار ن�ساط ع�سابات التهريب.

قبل التفكري يف الرئا�سيات وجب 

النتباه جيدا نحو هذا النوع من 

الكيانات  تلك  تعي  فهل  املخاطر 
ال�سيا�سية ما يجري..
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وداد احلاج

بلدية �سوق احلد بغليزان

�صطو على مركز بريد 
والدرك يوقف 4 اأ�صخا�س

احلد  �سوق  لبلدية  الوطني  الدرك  فرقة  اأم�س  متكنت 
مركز  على  ال�سطو  عملية  يف  متهمني   4 غليزان  بوالية 
اخلمي�س  اإىل  االأربعاء  ليلة  النائية  البلدية  هذه  بريد 
وح�سبما علم من م�سادر عليمة اأن توقيف املتهمون جاء 
كتيبة  فرقة  قائد  بقيادة  الوطني  للدرك  دورية  بناء على 
الدرك الوطني لعمي مو�سى يوم اخلمي�س املا�سي اأثناء 
التحقيق امليداين مبحيط مركز بريد �سوق احلد اأين لفت 
انتباههم وجود 4 اأ�سخا�س غرباء عن املنطقة يحومون 
حول املكان، فاأمر بتوقيفهم ، ليتبني اأن 3 منهم يقطنون 
والية ال�سلف ورابعهم من �سكان بلدية �سوق احلد ، وكان 
يرتدد كثريا على مركز الربيد خالل الفرتة االأخرية ،حيث 
التحقيقات جارية معهم ملعرفة مكان اخلزانة احلديدية 
البطاقات  من  عدد  وكذا  عليها  ا�ستولوا  التي  الفارغة 
اأخطاأو  �سوء حظهم  اأنهم ومن  الذهبية وختم املركز،اإال 
اخلزانة  على  وا�ستولوا  باالأموال  املعباأة  اخلزانة  يف 
اغتنموا  اجلناة  اأن  امل�سادر  نف�س  ،وت�سيف  الفارغة 
فر�سة االأحوال اجلوية امل�سطربة التي �سهدتها املنطقة 
للمركز يف حدود  بالت�سلل  االأربعاء املا�سي، وقاموا  ليلة 
الثانية �سباحا م�ستولني على اخلزانة والبطاقات الذهبية 
واخلتم ، وبعد اإمتام التحريات �سيتم تقدمي هوؤالء اجلناة 

للعدالة .
�س . احلاج

اأمن ولية امل�سيلة 

تفكيك ور�صة �صرية 
ل�صناعة مادة ال�صمة

متكنت عنا�رص امل�سلحة الوالئية لل�رصطة الق�سائية الأمن 
والية امل�سيلة موؤخرا من تفكيك ور�سة �رصية خمت�سة يف 
تقليد مادة ال�سمة مبدينة امل�سيلة وحجز قنطار و70 كلغ 
على  بناء  �سخ�سني،  فيها  تورط  والذي  ال�سمة  مادة  من 

مكاملة هاتفية عرب الرقم االأخ�رص .
عبدالبا�سط بديار 

طلبة الإعالم والت�سال

تواأمة بني جامعتي امل�صيلة 
وب�صكرة لتحفيز الطلبة

حممد  بجامعة  واالجتماعية  االإن�سانية  العلوم  كلية  فعلت 
بو�سياف بامل�سيلة اتفاقية التواأمة مع نادي رواد لكلية العلوم 
وذلك  بب�سكرة  خي�رص  حممد  بجامعة  واالجتماعية  االإن�سانية 
تويل  الذي  العلمية  التواأمة  لربامج  اجلامعة  تــوجــه  اإطار  يف 
اإطار  كبرية يف  اأهمية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  له 
احلياة  تن�سيط  اإطار  يف  ر�سمتها  التي  الوطنية  االإ�سرتاتيجية 
اجلامعية الطالبية وحت�سني امل�ستوى املعريف والعلمي للطلبة 
حيث جرت الندوة بح�سور اأكرث من 30 طالبا تخ�س�س اإعالم 
اإعالمية  ا�ست�سافة قامة  ب�سكرة حيث مت  وات�سال من جامعة 

املمتدة  جتربته  عر�س  الذي  مام  القادر  عبد  وهو  متميزة 
الدورة  خالل  من  االإعالمي  احلقل  يف  �سنة  اأربعني  من  الأكرث 
لطلبة  فر�سة  كانت  والتي  التلفزيوين  التقدمي  حول  التدريبية 
التواأمة مع  برنامج  وياأمل  وب�سكرة  االإعالم بجامعتي امل�سيلة 
العاملي  التدريب  و  البحثي  التعاون  تعزيز  اإىل  ب�سكرة  جامعة 
يف املجال االإعالمي،ال�سمعي الب�رصي ل�سمان التميز البحثي 
خمتلف  واجلامعات،عرب  الكليات  بني  نوعية  قفزة  وحتقيق 

واليات الوطن .
عبدالبا�سط بديار
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