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وزير الثقافة يوؤكد 

فيلم ابن مهيدي 
»مل مينع« و«مل 

يتعر�س للرقابة«

وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح :

 جت�صيد الدفع بعدم الد�صتورية
 ر�صميا يف 7 مار�س 2019  

وزير املالية راوية عبد الرحمان

  100ملياردينار  للربط ب�صبكة
 الكهرباء الريفية  

�سيدي بعبا�ص

دورة تكوينية حول ت�صيري االأخطار 
الكيميائية و االإ�صعاعات  النووية   

.            منخرطون بكل قوة يف امل�صاحلة الداخلية
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تاريخ
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نا�سر حمدادو�ش
الراأي العام مدرك 
خلطورة الأو�ساع

يرى  الت�سا�ؤل   � النقاط  هذه  حول 
نا�رص  حم�س  حركة  يف  القيادي 
الو�سط   « مع  ات�سال  يف  حمداد��س 
»«اأن املجتمع مدرك خطورة الأ��ساع 
التي متر بها البالد � الكل يبحث عن 
يف  النتخابات  اأ�سبحت   �  ، خمرج 
اإن  اللهم   ، الظر�ف غري ممكنة  هذه 
كان هناك من يريد اأن يفر�س الأمر 
الواقع من خالل �سن الطرق التقليدية 
يف  �هذا   ، النتخابات  تنظيم  يف 
 « في�سيف   ، يخدمنا«  ل  تقديرنا 
باإ�سالحات  م�رص�طة  التاأجيل  فكرة 
حمددة �حقيقية ، �م�رص�ط اأن تكون 
الراأي  اأمام  تكون   �  ، �طني  اإطار  يف 
العام الوطني � الد�يل، �تت�سمن ر�ؤية 
�سيا�سية للمرحلة القادمة حتى ميكن 
ظر�ف  يف  رئا�سيات  اإىل  نذهب  اأن 

اأف�سل ».
�بخ�سو�س ما اعتربه بع�س املتتبعني 
اأن موقف حم�س �توافقه مع التحالف 
انتقال حلم�س   � الرئا�سي هو خطوة 
رد   ، املوالة  اإىل  املعار�سة  من 
القيادي يف احلركة نا�رص حمداد��س 
ليعني  املوالة   � املعار�سة  اأن 
بال�رص�رة اأنهم يف حالة تناق�س تام » 
فل�سنا يف معركة �سدامية ، قد نختلف 

يف اأ�سياء � نتفق فيما ميكن اأن نتفق ، 
�هذا �سيء ايجابي �لي�س �سلبي ».

� اأ�ساف حمدثنا اأن كل على حدى يف 
اأنه مادام  ال�سيا�سي مبا معناه  موقعه 
هو يف احلكومة هو يف املوالة ، معقبا 
نحن ل�سنا يف املعار�سة لأننا ل�سنا يف 
احلكومة  لذلك لبد من جتنب اخللط 
يعني  ل  فاختالفنا   ، املفاهيم  يف 

�جود م�ساحات م�سرتكة ».

اأبوجرة �سلطاين
هناك �سبابية حتجب 

املعطيات الالزمة

يخ�س  فيما  املو�سوع  ذات  �حول 
مع  حم�س  حركة  موقف  تطابق 

تاأجيل  بخ�سو�س  الرئا�سي  التحالف 
الرئا�سيات، اأعترب ال�سيخ اأبوجرة الذي 
املنتدى  رئي�س  با�سم  التحدث  ف�سل 
با�سم حركة  �لي�س  للو�سطية  العاملي 
حم�س اأ� تاج اأن ال�سبابية التي حتجب 
يف  تتوفر  اأن  ينبغي  التي  املعطيات 
قراءة  على  لت�ساعد  الوطنية  ال�ساحة 
انتخابات  عليه  �ستكون  ملا  �سحيحة 
2019جعل الكثري من الأطراف تنادي 
لتعطي  النتخابات  هذه  بتاأجيل 
 � املعطيات  جلمع  فر�سة  لنف�سها 
لبلورة  الأطراف  بجميع  الت�سال 
البع�س  ي�سميها   ، متقاربة  مواقف 
الأطراف  بع�س  �ي�سميها  الإجماع 
اجلدار  اآخر�ن  �ي�سميها  التوافق 
الوطني ..يبحثون عن بيئة اأكرث ن�سجا 
فيهاالإ�ستحقاقات  جتري  ���سوحا 

لرئا�سة اجلمهورية ».
� اأ�ساف ال�سيخ اأبوجرة »يف اعتقادي 
اأحد  اأي  ميلكها  ل  الف�سل  كلمة  اأن 
من هذه الأطراف ، فيوم يعلن ال�سيد 
رئي�س اجلمهورية عن ا�ستدعاء الهيئة 
تر�سم يف  قد  �سيء  كل  يكون  الناخبة 
ال�سك  يقطع  الذي  الد�ستوري  نطاقه 
اأن  الأ�ل  احتمالن  فهناك   ، باليقني 
اجلمهورية  رئي�س  ال�سيد  يحافظ 
يف  النتخابات  اإجراء  مك�سب  على 
�سوف  �عندئد  الد�ستورية  اآجالها 
11اىل  بني  الناخبة  الهيئة  ي�ستدعي 
يرتجح  اأن  اإما   � املقبل  19جانفي 
نداء املطالبني بالتاأجيل تتخذ كذلك 
اأجل  كاآخر  19جانفي  قبل  اإجراءات 
ميلك  من  مع  موعد  على  لنكون   ،
النتخابية  املواعيد  تر�سيم  حق 
د�ستوريا اأ� اتخاذ اإجراءات ا�ستثنائية 
 « اأنه  املتحدث  �ي�سيف   ». لتاأجيلها 
ت�ساهم هذه  كلتا احلالتني �سوف  �يف 
اإحداث ديناميكية  املبادرات كلها يف 
اأ�لوية  الرئا�سي  ال�ستحقاق  جتعل 
من  الأ�ل  الثالثي  خالل  ال�سيا�سيني 
ال�سنة املقبلة ، �يف كل الأحوال ينبغي 
الجتماعي  ال�ستقرار  نراعي  اأن 
املكا�سب   � الوطنية  الوحدة   �
الدميقراطية املحققة ، ثم بعد ذلك 
نختار ما نراه منا�سبا د�ن اأن ن�سقط 
من ح�سابنا �رقة الراأي العام الوطني 
الد�ستورية ال�سحيحة  القراءة  �كذلك 
يكون  ل  حتى  التاأجيل  لنا  تتيح  التي 
ال�سعب  عليه  اتفق  ملا  خرق  هناك 

اجلزائري ».

اأعلن �زير العدل اأن تطبيق القانون اجلديد 
بعد  �سيج�سد  الد�ستورية  بعدم  الدفع  حول 
3 اأ�سهر طبقا للقانون � املقرر �رصيانه يف 
القانون  هذا   اأن  مو�سحا   ،2019 مار�س   7
�سيحقق الأهداف املر�سومة � املتمثلة يف 
توطيد   � املواطن  � حريات  حماية حقوق 
دعائم د�لة احلق � القانون، مربزا اأن اإدراج 
تغيريات  اإحداث  اإىل  �سيف�سي  النمط  هذا 
املنازعات   � العدالة  �سري  يف  معتربة 
م�ساهم  اإىل  املواطن  �سيحول   � الق�سائية 
اإىل عني حتر�س   � القانون  د�لة  تعزيز  يف 

حقوقه امل�سمونة يف الد�ستور  . 
طيب  الأختام  حافظ  العدل  �زير  اأفاد 
الند�ة  على  اإ�رصافه  خالل  الأم�س  لوح 
اأن  د�ستورية  بعدم  الدفع  حول  الوطنية 
اجلوانب  فيها  اإ�ستاأثرت  التي  الإ�سالحات 
�تعزيز  الإن�سان  حقوق  برتقية  املتعلقة 

اإحتلت  اجلماعية   � الفردية  حرياته 
ترقية  يف  ح�سائلها  ،ت�سب  الأكرب  الن�سيب 
الناظمة  الأطر   � الأ�سا�سية  املكونات 
من  البالد  �حت�سني  الدميقراطي،  للم�سار 
كل ماميكن اأن يفتح الباب من جديد للعودة 
اجلزائر  عا�ستها  التي  الأليمة  الأ��ساع  اإىل 

خالل الع�رصية الأخرية. 
�يف �سياق مت�سل، �سدد املتحدث باأنه يتم 
التي قد تكون  الثغرات  العمل على �سد كل 
 ، للوطن   ال�سعف  عوامل  ت�رصب  يف  �سببا 
اإىل  الو�سول  ثم  باأنه  املتحدث  �اإعرتف 
�يف  الد�ستورية  املبادئ  يف  متقدمة  درجة 
احلركة التقنينية املكر�سة لها � املتوافقة 
احلديثة،  النظم  يف  املعتمدة  املعايري  مع 
التوجهات  لنوعية  العميقة  النظر  مثمنا 
فخامة  حددها  التي  امل�سالك  �طبيعة 
�اقع  اإىل  الإنتقال  لأزمة  كمعابر  الرئي�س 

اإرادة �طنية �  اإىل  �طني جديد، بالإ�سافة 
املبادئ  هذه  برت�سيخ  تكللت  �سادقة  نوايا 
قواعد  مبثابة  ذاتها  حد  يف  تعترب  التي 
اأف�سل ل�سيما  الإنطالق اإىل مراحل اأخرى 

يف جمال تعزيز د�لة احلق � القانون. 
�اأ��سح املتحدث اأن م�ستمالت التعديالت 
القوانني  من  العديد  م�ست  التي  الأخرية 
التو�سع يف  يقت�رص على  التطور مل  اأن  تبني 
ال�رصعية  اكت�سابها   � احلقوق  هذه  تقنني 
الو�سائل  اإىل  ميتد  اأ�سبح  بل  الد�ستورية 
القانونية ل�سمان تطبيقها مبا يف ذلك د�سرتة 
عملية اإن�ساء األيات  الرقابة � احلماية لهذه 

احلقوق من كل جتا�ز اأ� انتهاك. 
الدفع  القطاع  يف  الأ�ل  امل�سوؤ�ل  �ثمن   
اأن هذه الطريقة  بعدم الد�ستورية،  م�سريا 
�سيتحول  الد�ستورية  بعدم  الدفع  طرق  من 
املواطن اإىل م�ساهم يف تعزيز د�لة القانون 

يف  امل�سمونة  حقوقه  حتر�س  عني  اإىل   �
املواطن  اأن  مايعني  هو   � ذاته  الد�ستور 
يف  اإيجابيا  م�ساهما  اأ�سبح  قد  اجلزائري 
تر�سيخ هذه احلقوق ��سيانتها � احرتامها، 
على  متقدمة  اأخرى  خطوة  �هي   »: قائال 

طريق تعزيز د�لة احلق � القانون«.
اأن  »يجب  املتحدث  �سدد  اآخر  �سياق  �يف 
نتذكر اأننا �قبل اأن ن�سل اإىل هذه املحطة 
 � عديدة  رهانات  نتجا�ز  اأن  علينا  كان 
البيئة  اأ�ساب  ما  اأبرزها  جمة  حتديات 
تعطل   � اإعاقة  من  الإجتاه  لهذا  التوطينية 
التي  الفرتة  تلك  ال�سوداء،   الع�رصية  خالل 
مكا�سب  عن  فيها  احلديث  ميكن  ماكان 
م�سافة يف هذه املجالت �يف غريها بل اأن 
جمرد التفكري يف الإخطار املواطني بعدم 

الد�ستورية ».
اإميان لوا�ش 

بعد وجود تقارب بينها وبني التحالف الرئا�سي فيما يخ�ش تاأجيل الرئا�سيات

وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح :

.        الدفع بعدم الد�ستورية �ستحول املواطن اإىل م�ساهم يف تعزيز دولة القانون 

ع�سام بوربيع

حركة حم�ص ترق�ص بني املعار�سة و املواالة

جت�سيد الدفع بعدم الد�ستورية ر�سميا يف 7 مار�ص 2019

.           حمدادو�ص :    تواجد حركة حم�ص خارج احلكومة اليعني اأنها يف املعار�سة
.           اأبوجرة :    ال�سبابية املوجودة يف ال�ساحة جعل الكثري يدعو اإىل تاأجيل الرئا�سيات

يف بيان ملجموعة عبدالرحمان بلعياط

حمتاطون ملحاوالت اإجها�ص 
جهود رئي�ص احلزب 

.      منخرطون بكل قوة يف امل�ساحلة داخل احلزب

رئي�ش املجل�ش الد�ستوري مراد مدل�سي :

ت�سليم املحكمة اجلديدة داخل 
املجل�ص قبل نهاية ال�سنة اجلارية 

اأ�سدرت ما يعرف بالقيادة املوحدة 
جمع  الذي  اللقاء  عقب  لالأفالن 
القيادي عبد الرحمن بلعياط مبن�سق 
احلزب معاذ بو�سارب بيانا حت�سلت » 
الو�سط » على ن�سخة منه ، �هو البيان 
الذي يتطرق اىل �اقع احلزب �سابقا 
� الإ�ستعددات � التحديات اجلديدة 
للحزب ل�سيما بعد اخلطوة التي قام 
رئي�س احلزب  رئي�س اجلمهورية  بها 

يف حما�لة اإ�سالح احلزب .
بالعتداءات  بداياته  البيان يف  �ذكر 
�ن�سو�س  مرجعيات  على  املتكررة 
احلزب منذ اأ�ت 2013، مر�را خا�سة 
لقائمة  املتعمد  الإ�سباع  بعملية 
غلق  بعد   ، املركزية  اللجنة  اأع�ساء 

اأ�سغال املوؤمتر اأ�اخر ماي ».
طرف  من  املوقع  البيان  يف  �جاء 
بلعياط اأنه » �ل تقل ف�ساعة �مر�قا 
 � العمدي  التغييب  عملية  �هرطقة 
للجنة املركزية  � املذنب  املق�سود 
مما   ، الرت�سد   � الإ�رصار  �سبق  مع 
املبيتة  النية  جلميع  �ف�سح  ك�سف 
التج�سيد  مع  املريبة  اخللفيات   �
اللجنة  على حق  لالعتداءات  الثابت 
�احدة  مرة  الجتماع  يف  املركزية 
البيان  تطرق  اأن  �بعد   ، ال�سنة   يف 
التلبي�س   � بالتدني�س  ما��سفه  اإىل 
انتخاب  ،بعد  ال�سابقة  املرحلة  يف 
اللجنة  طرف  من  ال�سيا�سي  املكتب 
التغييب  حتت  تئن  التي  املركزية 

 � املذنب  الإق�ساء   � الق�رصي 
ال�ستهتار املفل�س على مراأى اأع�ساء 
اللجنة املركزية املتواطئة ب�سكوتها 
� �سللها ، قال البيان » �سنوا�سل اليوم 
التاريخية  الفر�سة  لتثمني  كفاحنا 
الأخ رئي�س احلزب  يتيحها قرر  التي 
الرامي اإىل اإنقاذ احلزب من املهانة 

� التال�سي � العجز � الهوان ».
امل�ساعي  كل  نوؤيد   « البيان  �قال 
النيات  بكل  �نرحب  احلميدة 
اجلهود   � املخل�سة   � ال�سادقة 
��سهر  يقظة  بكل  �نحرتز  الإيجابية 
م�سادرة  اإىل  ميول  اأ�  رغبة  اأي  من 
 �،« احلزب  رئي�س  مبادرة  اإف�سال  اأ� 
اأ�ساف » �ستكون م�ساهمتنا يف اإجناح 
�سوؤ�ن  لإ�سالح  احلزب  رئي�س  مهمة 
قوانا  بكل  التحرير  جبهة  حزب 
امل�سوؤ�لية   � التامة  ال�سفافية  �يف 
الن�سالية  القاعدة  اجتاه  الوا�سحة 
�يف جمال ال�ساحة ال�سيا�سية الوطنية 
���سائل  العام  الراأي  رقابة  �حتت   ،
 � اخلارجية    � الوطنية  الإعالم 
انتهى البيان اأنه » لبد من الت�رصيح 
� التاأكيد اأن القيادة املوحدة للحزب 
�سجاعة   � اإخال�س  حتي   � ترحب 
الرئي�س  حزبنا  رئي�س  عزم  �جناعة 
احلق  لإحقاق  بوتفليقة  العزيز  عبد 
اإبطال الباطل �ن�رصة حزب جبهة   �

التحرير الوطني ».
ع�سام بوربيع

اأعلن رئي�س املجل�س الد�ستوري مراد 
املحكمة  ت�سليم  �سيتم  انه  مدل�سي  
نهاية  قبل  املجل�س  داخل  اجلديدة 
ال�سنة اجلارية، مفيدا اأن اخت�سا�سها 
بعدم  الدفع  ق�سايا  يف  الف�سل  هو  

د�ستورية القوانني.
خالل  الأم�س  مدل�سي   مراد  ك�سف 
عدم  حول  الوطنية  الند�ة  يف   كلمته 
اأن   عن  القوانني،   بد�ستورية  الدفع 
فتح حمكمة  جديدة داخل املجل�س 
ال�سنة اجلارية   نهاية  الد�ستوري قبل  
الدفع  ق�سايا  يف  بالف�سل  تهتم 
يقوم  �التي  القوانني  د�ستورية  يعدم 
يف  القا�سي  على  املواطن  بطرحها 
حالة مل ير�سي اأ� �جد خلل يف ن�س 

قانون .
�يف �سياق مت�سل،  اأفاد املتحدث  اأن 
هذه الآلية ت�سمح للمواطن بامل�ساركة 
رئي�س  اأقىها  التي  الإ�سالحات  يف 
العدالة  منظومة  يف  اجلمهورية 
�اأعطى   ، فيها  �يجعله عن�رصا فعال 
ملراحل  تف�سيلي   �رصح  املتحدث   
معاجلة الق�سايا �امللفات املطر�حة 
اأنه  يف  ،مو�سحا  املواطنني  قبل  من 
البداية يقوم املواطن بطرح �عر�س 
القانون الذي يعترب  اإن�سغاله من ن�س 
على  الد�ستور  مع  يتما�سي  ل  اأنه 

القا�سي قديف فرتة ل تتعدي 10 اأيام، 
ثم يدر�سها القا�سي �يحولها للمحكمة 
ليتم  �سهرين  اأق�سها  فرتة  يف  العليا 
امللف  عر�س  اأخرية  كمرحلة  بعدها 
على حمكمة الد�لة املتواجدة داخل 
النهائي  للف�سل  الد�ستوري  املجل�س 
متجددة  اأ�سهر  اأربعة  مدة  يف  فيها 
مرة �احدة �ميكن اأن متتد اإىل ثمانية 

اأ�سهر.
املجل�س  اأن  مدل�سي«  �قال  
من  الت�رصف  يف  احلق  له  الد�ستوري 
اإ�ست�سارة كل الأطراف املعنية  خالل 
على غرار احلكمة«، مفيدا اأنه خالل 
الد�لة  ملحكمة  الأخرية  اجلل�سة 
برف�س  �سواء  الق�سية  يف  الف�سل  يتم 
املوؤ�س�سات  بذالك  �تبلغ  الطلب  
الطلب  قلول  اأ�  �القا�سي  املعنية 
املادة  ن�س  عن  الرتاجع  �بالتايل 
�ت�سحيحها، � تعترب اآلية الدفع بعدم 
ترقية  يف  نوعية  قفزة  الد�ستورية 
اإطار  يف  �تدخل  الإن�سان  حقوق 
الإجراء  هذا  �ي�سمح  القوانني  ترقية 
مبراقبة  مدل�سي  ح�سب  للمجل�س 
القوانني املطبقة يف امليدان ب�سيغة 
الد�ستور  بحماية  ي�سمح  كما  بعدية  

�احلفاظ عليه.
اإميان لوا�ش

ت�سهد ال�ساحة ال�سيا�سية يف اجلزائر موؤخرا ت�سارعا لالأحداث ، لعل اأبرزها هو التقارب الوا�سح بني حركة حم�ش من خالل 
ت�سريحات رئي�سها عبد الرزاق مقري ، و ت�سريحات اأحزاب ما يعرف بالتحالف الرئا�سي والتي من بينها حزب تاج ورئي�سه عمار 

غول فيما يخ�ش تاأجيل موعد الرئا�سيات ، وكثري من التحركات ال�سيا�سية التي هي موؤ�سرات عن حت�سري طبخة �سيا�سية جديدة ، اأو 
الإعداد اإىل ندوة الإجماع الوطني التي كان قد دعا اإليها عمار غول اأم�ش خالل لقائه مع معاذ بو�سارب من�سق حزب الآفالن ، وكان 
موقف حركة حم�ش برئي�سها عبد الرزاق مقري الذي دعا اإىل تاأجيل الرئا�سيات هو املوقف البارز ، اأعتربه العديد من املتتبعني اإىل 
حتول حركة حم�ش من جناح املعار�سة اإىل املوالة ، ل�سيما بعد وجود تقارب بني اأطروحاته و اأطروحات اأحزاب التحالف الرئا�سي .

وزير املالية راوية عبد الرحمان

 100ملـــــــياردينار  لــــــــلربــــــــط ب�ســــــــــبكـــــــة الكـــــــــهــرباء الــــــــريفـــــــــية
 اأكد �زير املالية عبد الرحمان 
را�ية اأن الربط ب�سبكة الكهرباء 
الريفية ��سلت قيمته  اإىل 100 
ملياردينار، �غاز املدينة بلغت 
ن�سبته اإىل  60 باملائة، � املاء 
حد�د  يف  لل�رصب  ال�سالح 
ب�سبكة  الربط   � باملائة،   98

اإىل 90  التطهري ��سلت ن�سبتها 
املالية  �زير  �تنا�ل  باملائة 
لتقرير  عر�سه  خالل  را�ية 
املت�سمن  القانون  م�رص�ع 
 2016 ل�سنة  امليزانية  ت�سوية 
قانون  �حما�ر  املوؤ�رصات 
بالأرقام،   ،2016 ل�سنة  املالية 

�كذا  �النمو  العجز  مو�سحا 
يف  للد�لة  املتخذة  ال�سيا�سة 

ت�سيري خمتلف القطاعات
اأّن م�رص�ع قانون  � اأكد الوزير 
نتائج  يحدد  امليزانية  ت�سوية 
�قانون  املالية  قانون  تنفيذ 
املالية التكميلي لل�سنة املعنية 

اأ�  الفائ�س  يف  تتمثل  �التي 
العجز الناجم عن الفرق ال�سايف 
�نفقات امليزانية  اإيرادات  بني 
املثبتة  �النتائج  للد�لة  العامة 
املرتبطة  العمليات  تنفيذ  عند 
للخزينة  اخلا�سة  باحل�سابات 
ال�سافية  التغريات  كذا   �

للح�سابات اخلا�سة بالقرتا�س. 
اإعداد  اأّن  اإىل  الوزير  اأ�سار  كما 
لالأحكام  �فقا  مّت  امل�رص�ع 
النتائج  ال�سلة، ف�سال عن  ذات 
�ظر�ف  نقاط  �فق  املحققة 
قانون  م�رص�ع  �تنفيذ  اإعداد 
اأّن  ل�سنة 2016، م�سيفا  املالية 

بلغ  املحر�قات  عائدات  ن�سبة 
د�لر،  مليار   28  ،  2016 �سنة 
م�سيدا بنمو القطاع �كذا النمو 
يف  موؤكدا  املحر�قات  خارج 
الت�سخم  ن�سبة  اأّن  الوقت  نف�س 

بلغت 6،4 �سنة 2016.
ف.ن�سرين



دعت اإليها جلنة ت�سحيح امل�سار النقابي لالحتاد العام للعمال اجلزائريني 

وقفة احتجاجية يف مواجهة �سيدي ال�سعيد هذا الأربعاء مبقر املركزية
وقفة  لتنظيم  الطبي  �سبه  �سلك  لعمال  الت�سحيحية  واحلركة  اجلزائريني  للعمال  العام  لالحتاد  النقابي  امل�سار  لت�سحيح  الوطنية  اللجنة  دعت 
احتجاجية هذا االأربعاء مبقر املركزية النقابية، متهمني القيادة باالنحراف عن امل�سار والغرق يف امل�سالح ال�سخ�سية والر�سوخ اأمام اخلوا�ص وحتى 

�سرب ال�سركات العمومية، مطالبني االأمني العام بالرحيل.

�سارة بومعزة 
الوطنية  باللجنة  �سمي  ما  جددت 
لالحتاد  النقابي  امل�سار  لت�سحيح 
واحلركة  اجلزائريني  لعمال  العامل 
الطبي،  �سبه  �سلك  لعمال  الت�سحيحية 
يف بيان لها، موقفها املناه�ض للقيادة 
الأمني  متهمني  لالحتاد،  احلالية 
الفا�سدة«،  بـ«زمرته  و�سفته  وما  العام 
و�سفتها  التي  الوطنية  والأمانة 
باأنها ل تفكر �سوى  باملزعومة قائلني 
اإياهم  متهمني  اخلا�سة،  م�ساحلها  يف 
والنظام  الأ�سا�سي  القانون  ب�رضب 
احلائط  عر�ض  اللوائح  وكل  الداخلي 
اأمينها  برئا�سة  اإقدامها  خالل  من 
لأتفه  الع�سوائية  بالتوقيفات  العام 
هذا  يف  تعليمات  واإعطاء  الأ�سباب 

وذلك  الولئية،  لالحتادات  املجال 
املجال  ف�سح  اإىل  بح�سبها  اأدى  ما 
الطفيليني  ودخول  احل�سابات  لت�سفية 
احلقيقي  املنا�سل  وجعل  والدخالء، 
للتهم  جتنبا  راأيه  اإبداء  عن  يتحفظ 
تلك  احلركتان  وحملت  اجلاهزة. 
الن�سقاقات  م�سوؤولية  املوؤ�رضات 
متهمني  املنظمة،  داخل  وال�سغب 
دول  لعب  من  بالنتقال  العام  الأمني 
اجلامع اإىل املفّرق وم�ستت لل�سفوف، 
امل�سداقية،  الإحتاد  واأفقد  ما  وذلك 
تعرف  التي  اإطاراته  على  انعك�ض  ما 
للهجرة  تعر�سوا  ومنا�سلني  نزيفا 
القاعدة  حتطيم  ومنه  الإجبارية 
تهم  عن  البيان  ك�سف  كما  الن�سالية. 
على  الختاللت  فقط  مت�ض  ل  ثقيلة 
وحتطيم  النقابية  املركزية  م�ستوى 

اإىل  تتجاوزها  بل  النقابية  القاعدة 
البيان:  ن�ض  حيث  الدولة،  موؤ�س�سات 
علنا  ون�ساهد  ن�سمع  اليوم  »و�رضنا 
نهارا  جهارا  العمومية  ال�رضكات  بيع 
�سفقة  النقابية يف  املركزية  مقر  ويف 
مت  العملية  اأن  متداركني  م�سبوهة«، 
اإلغاوؤها بف�سل تدخل رئي�ض اجلمهورية 
احلركتان  واأكدت  التفاق.  باإلغاء 
نهج  على  ال�سري  بخ�سو�ض  موقفنا 
وجهوا  حني  يف  اجلمهورية،  رئي�ض 
خطابهم لكل الإطارات لتوحيد ال�سف 
العليا  »امل�سلحة  اأجل  من  والعودة 
للوطن«، والدفاع عن العامل واملوؤ�س�سة 
الجتماعية من جهة،  العدالة  لتحقيق 
التي  بالقيادة  و�سفوها  ملن  والت�سدي 
جهة  من  الن�سالية  البو�سلة  فقدت 
بالت�رضفات  تنديدهم  م�سجلني  ثانية، 

والأخالق،  والأعراف  للقوانني  املنافية 
موؤكدين على من و�سفوهم باأحرار الإحتاد 
من  التاريخية  املنظمة  اإنقاذ  ب�رضورة 

الأربعاء،  هذا  وقفة  عرب  »النتهازيني«، 
لالأمني  الفوري  بالرحيل  املطالبة  موؤكدين 
الإ�سالح  مبنهج  مي�ض  كونه  واأمانته،  العام 

لتقوية ال�سفوف خا�سة ما ت�سمنته ر�سالته 
بالتزامن واجتماع الولة باحلكومة الأخري، 

بح�سب نف�ض البيان.

التقرير االأخري للبنك العاملي حول الهجرة

حتويالت املغرتبني اجلزائريني 
ترتفع اإىل 2ر2 مليار دولر

امل�سيلة

انطالق الأيام اجلزائرية 
للجودة والبتكار بامل�سيلة

اأ�سار التقرير الأخري للبنك العاملي 
مت  الأموال  حتويل  و  الهجرة  حول 
حتويل  قيمة  اأن  بوا�سنطن  ن�رضه 
طرف  من  اجلزائر  نحو  الأموال 
ال�ستات من املفرو�ض اأن ترتفع اىل 
257ر2 مليار دولر يف 2018 مقابل 
ح�سب  و   2017 يف  دولر  مليار   2
التقرير  لهذا  التمهيدية  الن�سخة 
و  الأخرية  التطورات  يتناول  الذي 
الأموال  التوقعات اخلا�سة بتحويل 
يف  العامل  مناطق  خمتلف  نحو 
2018 فان القيمة املقررة متثل 1ر1 
باملئة من الناجت الداخلي اخلام ،و 
فان  التوقعات  هذه  تاأكد  حالة  يف 
بعد  زيادة  باأول  �سيتعلق  الأمر 
اذ  ال�ستقرار  من  �سنوات  خم�ض 
نحو  التحويالت  هذه  ا�ستقرت 
 2017 اىل   2013 �سنة  من  اجلزائر 
ح�سب  دولر  مليار   2 حدود  يف 
تبقى  و  العاملي.  البنك  معطيات 
من  اأقل  املنتظرة  التدفقات 
مليار  4ر2  البالغ  القيا�سي  الرقم 
و   .2014 �سنة  يف  امل�سجل  دولر 
املتوقعة  الزيادة  هذه  من  بالرغم 
اجلزائريني  اأموال  حتويل  فان 

اأقل  تبقى  اخلارج  يف  املقيمني 
التي تدرها العديد  اأهمية من تلك 
الأو�سط  ال�رضق  منطقة  بلدان  من 
ا�ستنادا  و �سمال افريقيا )مينا(. و 
م�رض  تبقى  املعطيات،  نف�ض  اىل 
حتتل ال�سدارة ب 7ر25 مليار دولر  
متبوعة بلبنان ب 8ر7 مليار دولر و 
املغرب ب 4ر7 مليار دولر فالأردن 
ب 4ر4 مليار دولر. و من املرتقب 
اأن تقدر حتويالت اأموال التون�سيني 
و  ال�سنة  هذه  دولر  مليار   2 ب 
موؤ�س�سة  فان   ،2019 ل�سنة  بالن�سبة 
يف  تباطوؤا  تتوقع  وود�ض  بريتن 
التحويالت بن�سبة 7ر2 باملئة حيث 
اأن تراجع اأ�سعار البرتول و �سيا�سات 
العمل بالعربية ال�سعودية التي متنع 
بع�ض املهن على الأجانب قد توؤدي 
ال�رضاكة  تبقى  و  النمو  تباطوؤ  اىل 
الربيدية  الأنظمة  بني  احل�رضية 
جمال  يف  املتعاملني  و  الوطنية 
العراقيل  اأهم  اأحد  الأموال  حتويل 
اأمام تخفي�ض تكاليف التحويل لأنه 
م�ساريف  بفوترة  للمتعامل  ي�سمح 
ملكاتب  التابعني   للزبائن  باهظة 

الربيد.

الأيام  فعاليات   ، ام�ض  افتتحت، 
والبتكار  للجودة  اجلزائرية 
الإ�سالمي  الثقايف  باملركز 
العالمة »�رضيف قاهر » بامل�سيلة 
ال�سناعة  مديرية  من  باإ�رضاف   ،
ولية  وايل  بح�سور  واملناجم 
رفقة   « مقداد  »حاج  امل�سيلة 
والأمنية  املحلية  ال�سلطات 
واإطارات  وباحثني  اأ�ساتذة  وكذا 
واملراكز  املوؤ�س�سات  ملختلف 
بع�ض  ومدراء  الوطنية،  والهيئات 
بالولية،  ال�سلة  ذات  القطاعات 
املحلي  املدير  اأو�سح  حيث 

اأن الهدف من  لل�سناعة واملناجم 
هذه التظاهرة هو تعريف اأ�سحاب 
املوؤ�س�سات مبختلف الأجهزة التي 
و�سعتها الدولة ل�سالح امل�ستثمرين 
املحليني لتح�سني املنتوج و ت�سجيع 
ال�ستثمار املحلي الهادف واملنتج 
اأو  دائمة  عمل  ملنا�سب  واخلالق 
الذاتي  الكتفاء  وحتقيق  موؤقت، 
قيمة  وبعث  املحلي  لال�ستهالك 
ميكنها  عالية  جودة  ذات  م�سافة 
الولوج اإىل التناف�سية العاملية عرب 

الت�سدير اإىل اخلارج .
عبدالبا�سط بديار

بح�سور ال�سفري الكوري اجلنوبي و رئي�ص جلنة ال�سوؤون اخلارجية 

تن�سيب املجموعة الربملانية لل�سداقة اجلزائرية الكورية اجلنوبية

�سيدي بعبا�ص

دورة تكوينية حول ت�سيري الأخطار الكيميائية و الإ�سعاعات  النووية 

عني ب�سام بالبويرة 

ح�سة ال�سكن الرتقوي تثري �سخط املواطنني

غليزان على خلفية غرق طفلتني بواد منا�سفا  

مواطنون من بلدية مندا�س يقطعون الطريق الوطني

ال�ستعمال  اتفاقية حول  مت توقيع 
الف�ساء  و  النووية  للطاقة  ال�سلمي 
ال�سوؤون  جلنة  رئي�ض  اأم�ض  اأعلن، 
الوطني  ال�سعبي  باملجل�ض  اخلارجية 
ال�سيد عبد احلميد �سي عفيف، ر�سميا 
الربملانية  املجموعة  تن�سيب  عن 
اجلنوبية  الكورية  اجلزائرية  لل�سداقة 
دولة  بح�سور �سفري  برملانية   وهذا 
وقال  يونغ«.  اأون  »يل  اجلنوبية  كوريا 
تن�سيب  مبنا�سبة  األقاها  كلمة  ويف 
لل�سداقة  الربملانية  املجموعة 
اأكد   ، اجلنوبية  كوريا   – اجلزائرية 
رئي�ض جلنة ال�سوؤون اخلارجية بالغرفة 
املجموعات  اأن  للربملان،  ال�سفلى 
اإعالمية  جمموعة  هي  الربملانية 
روابط  تعزيز  اإىل  ت�سعى  ات�سال  وقوة 
الربملانية  املوؤ�س�سات  بني  ال�سداقة 
مو�سحا  ال�سعوب،  بني  والت�سامن 

لل�سداقة  الربملانية  املجموعة  اأن 
و  الآليات  اإحدى  هي  الربملانية 
للدبلوما�سية  الأ�سا�سية  الدعامات 
الربملانية و لها دورها يف تعزيز اأوا�رض 
اإطار  اإيجاد  و  ال�سعوب   بني  ال�سداقة 
امل�سرتك  العمل  و  للتن�سيق  منا�سب 
جلنة  رئي�ض  ك�سف  و  الربملانيني  بني 
امل�ساورات  اأن  اخلارجية  ال�سوؤون 
ال�سيا�سية بني البلدين ظلت متوا�سلة و 
منتظمة و قال اأن رئي�سا الدولتني وقعا 
يف  ا�سترياتيجية  �رضاكة  اتفاق  على 
الفريقي  البلد  اجلزائر  جعلت   2006
هذا  من  اتفاقية  يوقع  ايل  الوحيد 
النوع مع كوريا اجلنوبية وا�ساف �سي 
اتفاقيات  على  التوقيع  مت  انه  عفيف 
كال�رضاكة  عدة  جمالت  يف  تعاون 
اجلمركية وال�سمان الجتماعي و نقل 
عن  ك�سف  كما  واملعرفة  التكنولوجيا 

توقيع اتفاقية حول ال�ستعمال ال�سلمي 
للطاقة النووية و الف�ساء من جهته قال 
اأنه  باجلزائر  اجلنوبية  كوريا  �سفري 
بالرغم من اأن تاريخ العالقات الثنائية 
بني كوريا اجلنوبية واجلزائر لزال فتيا 
)28 �سنة( مقارنة بال�رضكاء التقليديني 
اأن  العتبار  بعني  الأخذ  مع  للجزائر، 
البلدين  بني  الدبلوما�سية  العالقات 
عام  فقط  واأقيمت  متاأخرة،  جاءت 
1990 بعد انق�ساء حقبة احلرب الباردة 
ومع ذلك فمن املعروف اأن العالقات 
بني البلدين تعرف »تطورا م�ستمرا« ل 
�سيما واأن اجلانبني »يتمتعان باإمكانات 
كبرية لتطوير تعاونهما املثمر املبني 
والحرتام  التفاهم  اأ�سا�ض  على 
الكوري،  ال�سفري  واأكد  املتبادلني«. 
الدبلوما�سية  العالقات  اأن  ال�سياق  يف 
بني جمهورية كوريا واجلزائر »�سهدت 

متت  اإذ  اإقامتها  منذ  تدرجيا«  تطورا 
اإ�سرتاتيجية«  »�رضاكة  اإىل  ترقيتها 
للرئي�ض  الر�سمية  الزيارة  وذلك خالل 
اإىل  هيون«  مو  »روه  ال�سابق  الكوري 
اجلزائر عام 2006، عقب زيارة الدولة 
عبد  اجلزائري  الرئي�ض  بها  قام  التي 
 2003 عام  كوريا  اإىل  بوتفليقة  العزيز 
كل  ان  على  الكوري،  ال�سفري  و�سدد 
لديهما  اجلنوبية  وكوريا  اجلزائر  من 
اإمكانات كبرية لتدعيم م�ستقبال طرق 
بذل  خالل  من  وهذا  بينهما  التبادل 
وتو�سيع  لت�سهيل  اجلهود  من  املزيد 
العوائق  اإزالة  طريق  عن  التجارة 
�سوق  وتطوير  واجلغرافية  اللغوية 

جديدة فعليا.

ف.ن�سرين

على خلفية غرق طفلتني بواد منا�سفا 
غليزان  ولية  يف  مندا�ض  ببلدية 
اأم�سية اأول اأم�ض ، خرج اأم�ض الثنني 
ال�سارع  اإىل  ال�سباب  من  الع�رضات 
رقم  الوطني  الطريق  بقطع  وقاموا 
23 بوا�سطة احلجارة واملتاري�ض مع 
املطاطية  بالعجالت  النار  اإ�رضام 
على  منهم  تنديدا  اخل�سية  والألواح 

التي  الجتماعية  الأو�ساع  تردي 
التهمي�ض  �سيا�سة  نتيجة  اإليها  اآلت 
الذين  املحتجون  يقول  والإق�ساء 
لل�سلطات  عاجل  بتدخل  طالبوا 
الولية  وايل  را�سها  وعلى  املحلية 
ان�سغالت  يف  النظر  اجل  من 
الرمي  منها  ال�سباب  وم�ساكل 
امل�ستمر لبقايا الأو�ساخ والرتبة بواد 

غرق  يف  �سببا  يكون  والذي  منا�سفا 
الطفلتني  غرق   ، بالواد  الطفلتني 
اأفا�ست  التي  القطرة  مبثابة  كانت 
�سباب  من  الع�رضات  وجعلت  الكاأ�ض 
مندا�ض ينزلون اإىل ال�سارع ويطرحون 
جملة من املطالب لتح�سني الظروف 
ل�سكان  واملعي�سية  الجتماعية 
البلدية منها م�سكل البطالة ، ال�سكن 

موفرة  �سكنات  ول  توظيف  ل  حيث 
يقول البع�ض منهم امل�سالح الأمنية 
التي تنقلت وبكرثة اإىل  عني املكان 
على  املحتجني  اإقناع  من  متكنت 
واإ�سماع  اإي�سال  �رضيطة  العدول 
للنظر  الو�سية  اجلهات  اإىل  �سوتهم 

فيها .
�ص  احلاج
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للمديرية  التكويني  الربنامج  اإطار  يف 
مع  وبالتعاون  املدنية  للحماية  العامة 
املكتب اجلهوي –�سمال اإفريقيا- ملراكز 
من  للحد  الأوروبي  لالإحتاد  المتياز 
،البيولوجية  الكيميائية  الأخطار  الأخطار 

ولية  اختيار  مت   ، والنووية  ،الإ�سعاعية 
تكوينية  دورة  لحت�سان  بلعبا�ض  �سيدي 
احلماية  من  واإطارات  �سباط  لفائدة 
،الدرك  الوطني  ،الأمن  املدنية  املدنية 
ال�سحة  مديرية  اجلمارك    ، الوطني 

خالل  وذالك  الفالحة  ومديرية  العمومية 
الفرتة املمتدة من 16 اإىل غاية 20 دي�سمرب 
هذه  وين�سط  يوؤطر   ، اإدن  بـفـنــدق   2018
اجلهوي  املن�سق  الع�سو  التكوينية  الدورة 
المتياز  ملراكز  اإفريقيا  �سمال  ملكتب 

لالإحتاد الأوروبي وكذا الإطارات ال�سامية 
من املديرية العامة للحماية املدنية حيث 
يوم  �سيكون  الر�سمي  الفتتاح  �سيكون 

الأحد 16 دي�سمرب2018
 �ص.�سهيب

من  ع�رضات  اأم�ض  �سبيحة  اعت�سم 
ب�سام غرب ولية  بلدية عني  مواطني 
تنديدا  البلدية  مقر  اأمام   ، البويرة 
باملح�سوبية  و�سفوه  ما  على  منهم 
وحدة   100 ح�سة  قوائم  اإعداد   يف 

 ، املدعم  الرتقوي  �سيغة  يف  �سكنية 
يف  كانوا  الذين  حمدثونا  اتهم  حيث 
امل�سوؤولني  وال�سخط  الغ�سب  قمة 
ال�ستفادة  من  اإق�سائهم  يف  املحليني 
غرباء   اأ�سخا�ض  اأ�سماء  اإدراج  مقابل 

متاما  ي�ستحقون  ل  املنطقة  عن 
الذي  الأمر  ال�سكن  على  احل�سول 
من  الحتجاج  على  يقدمون  جعلهم 
ال�سلطات  اإىل  �سوتهم  اإي�سال  اجل 
هذه  يف  للنظر  تتدخل  حتى  الولئية 

�سي�سعدون  اأنهم    موؤكدين   ، الق�سية 
من لهجة الحتجاج يف قادم الأيام اإذا 

بقيت الأمور على حالها 
اأح�سن مرزوق



على  ردا  املظاهرات    وجاءت 
والأقلية  الفرن�سية،  ال�ستفزازات 
مبطلب  باجلزائر  املتواجدة 
خا�سة  اجلزائر-فرن�سية،  جعل 
قامت  التي  املظاهرات  خالل 
زيارة  �سنة 1960. وقد قوبلت  بها 
عني  ملدينة  الفرن�سي  الرئي�س 
»اجلزائر  ب�سعارات  متو�سنت 
م�ستقلة«  اأو«اجلزائر  م�سلمة« 
مل�رشوعه  منافية  �سعارات  وهي 
اأن  اجلميع  اإقناع  اإىل  الرامي 
مكوناتها  بكل  جزائرية  اجلزائر 
وذلك  وفرن�سيني  م�سلمني  من  اأي 
زود  خاطئة  معلومات  على  بناء 
تقارير  خالل  من  زيارته  قبل  بها 
قد  و  م�رشوعه.  بنجاح  اأوهمته 
توالت املظاهرات من تاريخ الـ 9 
�سعبية  مبظاهرات  لتتوج  دي�سمرب 
الوطني  التحرير  جبهة  قادتها 
يوم  اجلزائري  ال�سعب  فيها  عرب 
11 دي�سمرب 1960عن التفافه حول 
الثورة ومطالبا بال�ستقالل التام. 

الفاعلني  اإحياء  مع  الذكرى  وتعود 
تزال  ل  التي  املطالب  ملجموعة 
عالقة على راأ�سها ا�ستمرار القانون 
املمجد لال�ستعمار الفرن�سي الذي 
�سادق عليه الربملان الفرن�سي يف 
2005، يف ظل تنا�سي قتل اأزيد من 
10 ماليني جزائري منذ اأن وطاأت 
 1830 �سنة  يف  الفرن�سيني  اأقدام 
انتقدت  حيث  اجلزائر،  اأر�س 
عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة 
الذي  التناق�س  الإن�سان  حقوق 
جترميها  ظل  يف  فرن�سا،  متار�سه 
الأرمن  باإبادة  �سمي  ما  لإنكار 
العامة  اجلمعية  �سوتت  بعدما 
باأغلبية   2010 �سنة  يف  الفرن�سية 
اإنكار  لتبني قانون جترمي  �ساحقة 
يف  لكن  الأرمن و  اإبادة  جرائم 
نف�س الوقت فرن�سا تغ�س الطرف 

عن جرائِمها يف اجلزائر.
القانونية فاأبرزت  الناحية  اأما من 
الرابطة اأن اجلرمية �سد الإن�سانية 
يف  را�سخة  و�ستبقى  تتقادم   ل 
اإىل جيل  الأجيال  من جيل  ذاكرة 
والق�سية اأ�سبحت تتجاوز  تعوي�س 
فرن�سا،  تعتقد  كما  الأ�سخا�س 
م�ستدلة  بها،  تراوغ  اأ�سبح  التي 
تقدم  التي  امللفات  اأن  ذلك  على 
 730 عددها  ويفوق  ال�سحايا،  بها 
ملًفا، ووجهت بالرف�س من طرف 
جلنة التعوي�سات، ب�سبب ال�رشوط 
على  فر�ستها  التي  التعجيزية 
العرتاف  يتّم  مل  حيث  ال�سحايا، 
للتفجريات  مدنية  �سحية  باأي 
اجلزائرية،  ال�سحراء  يف  النووية 
ر�سمية  غري  وجود اأرقام  رغم 
من  األف   150 من  اأكرث  هناك  بان 
والقنابل  الإ�سعاعات  �سحايا 

النووية.
الأ�ستاذ بجامعة اجلزائر 2 حل�سن 
زغيدي اأكد على الدور الذي لعبته 
تاريخ  يف  دي�سمرب   11 مظاهرات 
جت�سدت  كونها  التحريرية،  الثورة 

التحريرية  الثورة  نقل  يف  ميدانيا 
لت�سجل  املتحدة،  الأمم  رواق  اإىل 
م�ستوى  على  الأقوى  اخلطوة 
موؤمتر  بعد  الدولية  املحافل 
احلكومة  ت�سكيل  و  ال�سومام 
املوؤقتة، وكانت وراء اإ�سدار قرار 
حق  على  ين�س  الذي   15 و   14

ال�سعوب يف تقرير م�سريها.
 

 مظاهرات جته�ض 
م�سعى ديغول

  
اأما فيما يخ�س �سري املظاهرات 
فيو�سح املركز الوطني للدرا�سات 
والبحث يف احلركة الوطنية وثورة 
جاءت  كيف   ،1954 نوفمرب  اأول 
اجلرنال  على  ردا  املظاهرات 
ديغول الذي �رشع  يف زيارة اجلزائر 
يف 9 دي�سمرب 1960 بداية من عني 
�سخ�سيا على  لالإ�رشاف  متو�سنت 
فكرة  واإثبات  خمططاته  تطبيق 
ا�ستقبله   ، جزائرية«  »اجلزائر 
م�سّادة  مبظاهرات  امل�ستوطنون 
فرن�سية«،  »اجلزائر  �سعارها  كان 
اجلماهري  عربت  املقابل  يف 
التحرير  جبهة  بقيادة  ال�سعبية 
الوطني يوم 11 دي�سمرب عن وحدة 
الوطن والتفاف ال�سعب حول الثورة  
بال�ستقالل  مطالبة  التحريرية 
التام للجزائر، وذلك يف مظاهرات 
حمل  باحلما�س،  تفي�س  �سعبية 
العلم  املتظاهرون  خاللها 
عليها  كتب  و�سعارات  الوطني 
جبهة  حتيا   «  – اجلزائر«  »حتيا 
التحرير الوطني« – »حتيا اجلزائر 
م�سلمة«، يف خطوة مثلت موقفهم 

النهائي.
املظاهرات  حيثيات     وجرت 
اأين  دي�سمرب،   11 الأحد   يوم 
بالعا�سمة  املظاهرات  انطلقت 
بلوزداد  )�سارع  بلكور  حي  يف 
كل  اأحياء  اإىل  لتتو�سع  حاليا( 
الوادي،   من املدنية  باب 
القبة،  ري�س،  مراد  بئر  احلرا�س، 
بئر خادم،  ديار ال�سعادة، الق�سبة، 
كما  قري�س(،   )وادي  فرن�سا  مناخ 

 ( الور�سات  �ساحة  كذلك  عرفت 
و�سـوارع مي�سلي   ) اأول ماي حاليا 
كثافة    ) حاليا  مراد  ديدو�س   (
�سعبية متما�سكة جمندة وراء العلم 
ال�ستقالل  و�سعارات  الوطني  
الوطني.  التحرير  جبهة  وحياة 
و�رشعان ما ظهر التنظيم املحكم 
عينت  اإذ  املظاهرات  هذه  يف 
لتمتد  حي،  كل  يف  تنظيمية  جلنة 
الأخرى  اجلزائرية  املدن  اإىل 
من  كل  يف  الالحقة  الأيام  يف 
دي�سمرب،    12 يف  و�رش�سال  تيبازة 
�سيدي بلعبا�س وق�سنطينة يف  13 
دي�سمرب.    16 يف  وعنابة  دي�سمرب 
يت�سلون  اجلزائريون  ال�سبان  وكان 
لتغطية  جاءوا  الذين  بال�سحافيني 
�سورة  نقل  منهم  طالبني  احلدث 
تبني حقيقة ما يجري يف اجلزائر 
وهم يهتفون “نريد احلرية- نريد 

ال�ستقالل”.
 

االحتالل يرد 
بالدبابات والر�سا�سات 
واالختطافات الليلية

 
قوات  فعل  ردة  اأما 
بحوادث  الحتالل فتفاجاأت 
وق�سنطينة   ووهران   العا�سمة 
فوجئوا  مثلما  وغريها  وعنابة 
بثورة اأول نوفمرب. فجاء رد فعل 
جتاه  قويا  الفرن�سية  ال�سلطات 
اجلي�س  قابل  اإذ  املظاهرات، 
اجلزائرية  اجلموع  الفرن�سي 
بالدبابات واملدافع  و لر�سا�سات 
القنابل  بنريان  مطروهم  و 
الر�سا�س.  عليهم  طلقوا  و 
الفرن�سية  ال�رشطة  قامت  كما 
لختطاف  الليلية  باملداهمات 
و  منازلهم،  من  اجلزائريني 
وهم  املواطنني  على  الإغارة 
هو  )كما  �سهداءهم   يوارون 
�سيدي  القطار  مقربة  يف  احلال 
عدد  يف  زاد  مما   ) احممد 
�سل�سلة  اإىل  بالإ�سافة  القتلى 
عدد  م�ست  التي  العتقالت 

كبري من اجلزائريني.  

مظاهرات 11 دي�سمرب 1960

�سارة بومعزة 

هكذا نقل اجلزائريون �صوتهم 
اإىل رواق الأمم املتحدة

 املجاهد ورئي�ض جمعية 11
 دي�سمرب 1960 �سعيد بوراوي

قمنا بتاأليف 100 كتاب فيه  حمطات 
تاريخية مهمة عن الثورة التحريرية

كرم اأم�س باجلزائر العا�سمة 
بوراوي  �سعيد  املجاهد 
جي�س  �سفوف  يف  ال�سابط 
رئي�س  و  الوطني  التحرير 
جمعية 11دي�سمرب 1960   من 
وياأتي  بربنو�س  رفقائه  طرق 
الذاكرة  يف  منتدى  هذا 
جريدة  طرف  من  املنظم 
مع  بالتن�سيق  »املجاهد« 
جمعية »م�سعل ال�سهيد » التي 
والتي  عباد  حممد  يراأ�سها 
 58 الـ  للذكرى  اإحياء  تاأتي 
ملظاهرات 11دي�سمرب 1960  
بح�سور  الرائد   هذا   وكان 
حممد بو�سماحة نخبة ونخبة 

كبرية من املجاهدين .
 

 مظاهرات 
11 دي�سمرب 

1960 منعرج 
تاريخي حا�سم يف 

الثورة
 

�سعيد  املنا�سل  ودعا 
ال�سباب  بوراوي 
�رشورة  اجلزائري  اإىل 
ذكرى  11  على  احلفاظ 
مظاهرات  دي�سمرب 
منعرجا  1960   لكونها تعد 
تاريخيا حا�سما يف الثورة وعلى 
هوؤلء  اأن يكونوا يف دائما  يف 
املوعد رغم ما يعي�سونه  من 
اأن  اإل  وم�ساكل  �سعوبات 
من  الذكرى  لبد  هذه 
طرف  من  �سنة  كل  اإحيائها 
اجلزائريني  لتبقى  جميع 
اأذهان  يف  حية  وخالدة 
ول  ال�ساعدة  الأجيال 
ميلك  الذي  فالبلد  متوت 
فالتاريخ  ببلد  لي�س  تاريخا 
الذي  املتينة  يعد  قاعدتها 
واأبطال  اأفذاذ  رجال  �سنعه 
يف الثورة التحريرية  و�سارك 
يف  وريا�سيني  �سبان  فيها 
واملالكمة  الذين  القدم  كرة 
لكونهم  كبري  تاأثري  لهم  كان 
نزعوا القيود وحققوا احلرية 
اأنه ل  وال�ستقالل ، مو�سحا 
ميكن حمو التاريخ اجلزائري 
، اأما فيما يخ�س املظاهرات 
اأكد اأن تاأثريه كان اإيجابيا من 
طرف ال�سعب اجلزائري الذي 
ديغول  �سارل  �سيا�سة  رف�س 
يف  جزائريني  اأننا  له  قائلني 
امل�ستعمر  يعتقد  كان  وقت 
تاأييد  ك�سب  اأنه  الفرن�سي 
اأخطاأ  اأنه  اإل  اجلزائريني 
بهذه  وقوبل  تقديراته  يف 

املظاهرات .
 االقتداء بن�سائح 

ال�سيوخ املنا�سلني يف 
احلركة الوطنية

 
ورئي�س  روى موؤ�س�س  و لقد 

 1960 دي�سمرب   11 جمعية 
هذه  �سعيد  بوراوي يف   ،
�سهادته  التاريخية  الندوة 
الثورة  اإبان  ن�ساله  ملراحل 
التحريرية كا�سفا  املجاهد 
مبنطقة   1936 املولود  �سنة 
لولية  التابعة  العوانة 
ب�سفوف   جيجل  باأنه  التحق 
يف  الوطني  التحرير  جي�س 
وكان  الرابعة  الولية  يف   1957
بجلب  الثورة   يف  م�ساركا 
موؤكدا  املغرب،  من  الأ�سلحة 
يف  ن�ساله  اأن  املتحدث  ذات 
الثورة التحريرية �سمل  خمتلف 
الولية  يف  واملتمثلة  املناطق 
الرابعة واخلام�سة  وال�ساد�سة، 
موؤكدا اأنه  كان يقتدي بن�سائح 
احلركة  يف  املنا�سلني  ال�سيوخ 
منهم  يتعلم  الوطنية وكان 
ال�سياق  ذات  ويف  ال�سيا�سة . 
جي�س  يف  اأو�سح  ال�سابط 
اأنه  بورواي  الوطني  التحرير 
مت القب�س عليه يوم 25 نوفمرب 
امل�ستعمر  طرف  من  1960م  
ال�سوء  �سلط  كما  الفرن�سي  
على مراحل �سجنه  يف �سجن 
احلقائق  هذه  اأن  موؤكدا  بغار 
اليوم  جليل  اإبرازها  اأراد 
 11 اجلمعية  عن  وحتدث 
جمعت  1960  التي  دي�سمرب 
العا�سمة  اجلزائر  جماهدي 
والعمل من اأجل خدمة اجلزائر 
جي�س  خطى  على  وال�سري 
التحرير الوطني وقمنا بواجبنا 
اأنذاك  وزير  طالبت  حيث 
حممد  املجاهدين  ال�سابق 
ما  اإكمال  من  عبا�س  ال�رشيف 
بتاأليف  قمنا  ،  حيث  بداأناه 
اإىل  100 كتاب منذ �سنة 1996 
فيها  �سارك  ولقد  هذا   يومنا 
جماهدون عاي�سوا هذه الفرتة 
اجلزائري  التاريخ  يف  املهمة 
بن  يو�سف  الراحل  بينهم  من 
بت�سجيل  قمنا  حيث  خدة 
والتاريخي  الثوري  م�سارنا  
التي  تك�سف  الكتب  هذه  يف 
حقائق تاريخية حية عن الثورة 

التحريرية.
 

 على وزير 
املجاهدين التدخل 

الإنقاذ مقام 
ال�سهيد بق�سر 

البخاري
 

املجاهد  الأخري  ويف 
بوراوي  ر�سالة مبا�رشة لوزير 
زيتوين  الطيب  املجاهدين 
يطالبه فيها بالتدخل العاجل 
لرتميم  معلم ال�سهداء  الكائن 
البخاري  ق�رش  مبنطقة  د 
املدية  لكون  لولية  التابعة 
هو  التاريخي  املعلم  هذا 

حاليا  يف و�سعية مزرية  .
حكيم مالك

تعود ذكرى مظاهرات 11 دي�سمرب 1960، لتذكر بخروج اجلزائريني لل�سارع يف خطوة موحدة للتعبري بقوة عن رف�سهم 
لال�ستعمار وعن مت�سكهم باال�ستقالل واحلرية، حيث عربت تلك املظاهرات اجلماهريية، للتاأكيد على الرف�ض القاطع الأي 

حماوالت اجلزائر – فرن�سية.
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مظاهرات 11 دي�سمرب 1960

�لرتجمة  �لكاملة لبيان �أول نوفمرب
كانت ال�ساعة تقرتب من منت�سف نهار يوم 9/12/1960 ، يف » عني متو�سنت » املدينة  النائمة يف ال�سهول  الغربية من  اجلزائر، عندما انتف�ست اجلماهري الغا�سبة فى املدينة  

�سد الزيارة املتل�س�سة  التي قادت » �سارل ديغول » �سيء الذكر جزائيا باملروحية  الع�سكرية اإىل قبل املدنية ! رمبا خوفا حال دون زيارته للمدنية بال�سيارات الرئا�سية 
الفرن�سية ؟  والزيارة  الرئا�سية التي تقوده تاأتي  �سمن ا�سرتاتيجياته ال�سيا�سية  يف الربع �ساعة االأخرية  من الرمق اال�ستعماري اإىل  اجلزائر الغا�سبة ، اجلزائر التي  

ي�سميه  ذاك الديغول » باجلزائر الفرن�سية » لكن وفجاأة  دون �سابق اإنذار ، انفجرت التنظيمات ال�سعبية وال�سيا�سية  لـ » حزب جبهة التحرير الوطني »  جم�سدة يف اجلماهري  
التمو�سنتية  التي اأعادت كل �سيء  منت�سف ذاك اليوم اخلالد اإىل جذره االأول » بيان اأول نوفمرب » 

ي�سني بوغازي

علما   اليوم  م�ساء  يف  رفع   فقد 
على   ، باملدينة  لأول  جزائريا  
و  احلرية   اجلزائر   « هتافات 
العدوى  لتطلق    « ال�ستقالل 
الثورية  الحتجاجية  التظاهرية  
والقرى  واملدن  الربوع  كامل  يف 
احلزينة   اجلزائري  واملدا�رش 

اأ�سبوعا باأيامه ولياليه .

الغ�سب » التمو�سنتي  » 
يحط  » ببلكور » 

مبا  التمو�سنتية  الغ�سبة  بعد  
�ساعة  والع�رشين  الأربعة  يقارب 
اجلماهري  كانت   ، تقديرا  باأقل 
ثوريا من فداحة  املعبئة  ال�سعبية 
يف  وكولونه   الفرن�سي  الإجرام 
ال�سعبية  الأحياء  وفى  الق�سبة 
اخلروج   مواعيد  على  العا�سمة 
النتظار  يطل  فلم   ، التظاهري 
طويال  ، ففي 1960/12/11 بداأت 
الدي�سمربية  املظاهرات   اأوىل 
بحي بلكور لتنتقل  �رشيعا  �سوب 
الثائرة  احلزينة  الأحياء   جميع 
اجلريحة  الق�سبة   « العا�سمة  يف 
  « الوادي  باب   « » وفى منحدرات 
الأرا�سي   اأعايل   يف   ، التاريخي 
باملدنية   ، الق�سية  احلرا�ش    «

الأزقة  جميع   وفى  العامرة  
 ، بالعا�سمة  الغا�سبة  والأحياء 
اأوىل  يف  التظاهر  عدوى  كانت 

جتلياتها ؟
ومل تلبث الأخبار املنتف�سة  تلك 
 « متو�سنت  عني   « من  القادمة 
حدثت  التي  ال�سارة  الأخبار  تلك 
انت�رشت  اأن  العا�سمة  الأحياء  يف 
فعرب   ، اله�سيم   يف  النار  كما 
خمتلف املدن اجلزائرية ا�ستعلت 
ورفعت  والتجمعات  املظاهرت 
واأطلقت   الوطنية  ال�سعارات 
ال�رشق  النوفمربية يف  ال�رشاخات 
ما  املنت�رشة  واملدن  والقبائل 
بينهما و يف كل رقعة ، فقد قامت 
» ق�سنطينة عبد احلميد بن بادي�ش  
» �سارخة متظاهرة  وعنابة عمار 
بجاية    « و  ملبية    « عودة  بن 
بلقا�سم  كرمي  اثر  اأين   « القبائل 
 « و  خائفة   مفزوعة  وعمريو�ش  
العربي  ابت�سامات  على  خن�سلة 
وال�سلف   « وو�ساياه  مهيدي   بن 
و�سيدي بلعبا�ش ، وكثرية هي مدن 

جزائري احلزينة .
فلقد انتقم املتظاهرين  بال�رشاخ 
اجلماهريي  واحل�سد  والهتافات 
الغبية    « ديغول   « لالآراء   ، الغفري 
فرن�سية  اجلزائر  باأن  معطاه  عن 
اأرخت  التي  املظاهرات  وهي    ،
اأعادت  والتي    1960/12/11 بـ 

اإىل  �سمري العامل ووعيه  �رشورية 
اجلزائرية   الق�سية  اإىل  النتباه 
الدولية  املقايي�ش  بجميع  العادلة 
واحلقوقية والثورية والإن�سانية يف 
كانت  والتي   ، الزمنية  الفرتة  تلك 
ل�سارل   « امل�سوؤومة  الزيارة  قبيل 
قد  جزائريا  الذكر  �سيء   « ديغول 
اأورقة الأمم املتحدة  اأمام  فتحت 
جاء  وكاأنه   ،  1960/12/5 بتاريخ 

لإطفاء �سعلتها يف اجلزائر ؟
م�ستبقا   ، كذلك  جاء   رمبا 
اخلطوات ال�سيا�سية  ال�ستعمارية 
الفرن�سية اللعينة من اجل التعمية 
فتح   الذي  اجلزائري  امللف  على 
للتو يف  اأروقة الأمم ملتحدة  ؟ لكن 
واخلاليا   النوفمربية   اجلماهري 
لالآفالن   وال�سيا�سية  ال�سعبية 
، وتفطنت ملا تخبئه  كانت يقظة 
فكانت  امل�سوؤومة  الزيارة   تلك  
باملر�ساد اأول يف » عني متو�سنت 
» و فيما بعد بالعا�سمة ثم يف كل 

مكان  من جزائر ال�سهداء .
ت�سدت باأهم الأ�سكال الحتجاجية  
العامل  يفهمها  التي  ال�سلمية 
 ، نف�سه  والديغول  املتح�رش 
التظاهرية  امل�سريات  ف�سنت 
كامال  اأ�سبوعا  مدته  ملا  الغا�سبة 
كل  يف  التنظيمات  ترتك  فلم   ،
ترابها  على  واأخرجت  اإل  مدينة 
م�سرية ، ول قرية اإل ورفعت فيها 
�رشاخات احلرية ، ول م�سات ول 
دواوير  من�سية  يف الوطن اجلريح  
لهذه  النداء   تلبية  اأعلن  و  اإل 
املظاهرات التاريخية املميزة يف 
حجمها  و  فعالتها  ويف   ، توقيتها 
الكبري واأثرها الذي تال ، الذي فتح 
ال�ستقالل  اأمام  م�رشعة  الأبواب 

النوفمربي العظيم.
لقد كانت » مظاهرات 1960/12/11 
»  الرتجمة التظاهرية  يف اأ�سلوبها  
امل�سري  ال�سلمي   الحتجاجي 
 « لـ  ال�سيا�سية  القيادة  طرف  من 
 « الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
 ، املدنية  و جماهريها  وخالياها 
 « الع�سكري  الذراع  اأعطى  بعدما 
ما  مند   « الوطني  التحرير  جي�ش 
تاريخ   من  اأعواما   ال�ستة  يقارب 
�سور  من  املظاهرات  تلك  خروج 
دامغة  براهينه   القتال يف اجلبال 

اجلزائرية  الإرادة  �سالبة   على  
وال�ستقالل  احلرية  نحو  الزاحفة 

، مهما كان الثمن .
الذي   « نوفمرب  اأول  بيان   « وان 
اجلماهري  جميع  على   انه  اأكد 
اأطيافها  مبختلف  اجلزائرية 
واحدة  راية  حتت  تتوحد  اأن 
فقد   ، اأعداها  من  النيل  لأجل 
جت�سدت كليا هذه املعاين يف تلك 
خمتلف  �سمت  التي  املظاهرات 
و  والتباينات  الوطنية  التيارات 
حتت  خرجت  وكلها    ، املواقف 
راية » حزب جبهة التحرير الوطني 
» يف جت�سدها التاريخي الوحدوي ، 
الذي كان  كثلة واحدة موحدة �سد 
الكولون   و   ، الغزاة  ال�ستعماريني 
احلزين  ال�سعب  واأعداء  واحلركي 
التي  الأخرى  الت�سكيالت  ،وجميع 
اجلزائري  ال�سعب  هذا  عادت 

العظيم قدميا وحديثا.

اال�ستفزاز الديغويل 
الغبي ؟

لقد كانت اجلزائر الثائرة يف تلك 
الفرتة التاريخية  تاأن حتت فداحة 
ال�سعب  قدمها  التي  الت�سحيات 
واملدا�رش  اجلبال  يف  املقتال 
التوفمربية  الثورة  كانت  فقد   ،

وكان   ، ال�ساد�ش  عاماها  تاأكل 
كل  يف  النوفمربين  املجاهدين 
اجلزع  و  الربد  يجابهون  مكان  
 ، الأطل�سية  الفرن�سية  والقنابل 
والأ�سالك  العن�رشية  وال�سيا�سات 
خطي  يف  جتال  اللذان  ال�سائكة 
كانت  فيما   « �سارل  و  موري�ش   «
ذات  يف  املدنية  اجلماهري 
بعدما  املعاناة  من  امل�ستوى 
ثورتها  �سبيل  يف  �سيء  كل  اأعطت 
اأحالمها   �سبيل  ويف  النوفميربية 
ال�ستعماري  النري  من  التحررية 
الرئي�ش  ياأتي  الأجواء  هذه  يف   ،
 « جزائريا  الذكر  �سيء  الفرن�سي 
�سارل ديغول » يف زيارة  امل�سوؤومة 
لها طويال  يف  مهد  ب�سيا�سة  تلك 
�سبقت  التي  الباري�سية  خطاباتها 
و  والكالم  الوعود  حامال  ياأتي   ،
اإذ    ، الكاذبة  والأماين  املع�سول 
اأتعجب ! كيف طاوعته نف�سه ذاك 
املغفل اأن يحمل لل�سعب اجلزائري 
النوفمربي الثائر واجلريح  عر�سه  
ذاك  عن » اجلزائر الفرن�سية »  ؟ 
ل�سعب   ! اأي�سا  اأتعجب  كيف  واإذ   !
الآلة  اأكلت  بعدما   ير�سى   اأن 
الديغولية  الفرن�سية   الع�سكرية 
و  واأ�رشه  واأطفاله  اآباءه  اأج�ساد 
منه   يقبل  اأن   ، وعلماءه  قبائله 
اجلزائر  اإن   « ال�سيا�سي   كالمه 
الآن  بعد  يبدو  » والذي   فرن�سية 

ال�سقة التاريخية الطويلة انه  كان 
كالما ل ي�سدر  يف احلقيقة  اأبدا 
من  ي�سدر  اأن  فكيف   ! عاقل  عن 
�سعب  يقتل يف  كان  رئي�سا جرنال 

م�ست�سعف يف الأر�ش.
مبثابة  الزيارة  تلك  كانت  لقد 
�سيء  كل  حرك  الذي  ال�ستفزاز 
ال�سعبية  اخلاليا  حولته   وقد   ،
رفقة  لالفالن   وال�سيا�سية 
حزب   « قيادة  وحتت  اجلماهري  
حتت   « الوطني  التحرير  جبهة 
 ، حارقة   نارا  زيارته  اأقدام  
ونارا   ، التظاهرات  من  نارا 
من  لهبة  نارا  و  الهتافات  من 
قدمت  التي  الغا�سبة  اجلماهري 
عادلة  ق�سية  اأعلت  لكنها  �سهداء 
�سهداء عظاما   ت�سحيات  وكللت   ،
�سقطوا يف كامل الربوع  و الأودية 
الق�سية  جعل  مما   ، اجلبال  و 
�سداها  تاأخذ  بعدها  اجلزائرية  
العاملية  الأو�ساط  يف  واأكرث  اأكرث 
ل  اأن  العادلة   اأحقيتها   وتاأخذ   ،
الوطني  ال�ستقالل  غري  �سيء 
املظاهرات  تلك  زادت  لقد   ،
من   1960/12/11 يف  اخلالدة 
املفتوح  اجلزائري  امللف  اأحقية 
بني اأروقة الأمم املتحدة يف ذاك 
واإعجابا  واحقية  �سدقية  التاريخ 
تال  فيما  الأ�سقاع  مليء  لطاملا 

اإىل ح�رشة احلرية .

مدير املتحف املركزي للجي�ش العقيد �سو�سان مراد

و�جبنا و ر�سالتنا حماية �لذ�كرة �لوطنية
اأم�ش  للجي�ش،  املركزي  املتحف  نظم 
الذكرى  باإحياء  خا�سة  احتفالية  الثنني، 
ال58 للذكرى مظاهرات 11 دي�سمرب 1960، 
بح�سور جماهدين  وتالميذ اأتوا من خمتلف 

الوليات.
التظاهرة،  افتتاح هذه  له خالل  كلمة  ويف 
للجي�ش،  املركزي  املتحف  مدير  اأو�سح 
هذا  من  الهدف  اأن  مراد  �سو�سان  العقيد 
ال�ستقالل  جيل  »ابقاء  هو  الحتفال 
التحريرية  الثورة  ومبادئ  بقيم  مو�سول 
حتى  بالأحداث،  الغني  الوطني  وبالتاريخ 

اجلماعية  الذاكرة  يف  را�سخة  العرب  تبقى 
يف  »التمعن  اإىل  ال�سباب  داعيا   ،« لالأمة 
مالحم  من  امل�ستخل�سة  والعرب  الدرو�ش 
األقى  املنا�سبة  »وبهذه   1954 نوفمرب  ثورة 
حما�رشة  ح�سني  ال�ستار  عبد  املوؤرخ 
 ،  1960 دي�سمرب  انتفا�سة  حول  تاريخية 
التاريخية  املحطة  هذه  اأن  خاللها  اأبرز 
»مل تكن عفوية بل تندرج يف �سميم خطط 
التحرير  وجي�ش  الوطني  التحرير  جبهة 
الوطني« م�ستدل ب« تاأ�سي�ش قيادة الثورة 
اأ�سابيع قبل هذه املظاهرات للجنة �رشية 

اأعدت تقريرا بخ�سو�ش مدى قابلية  عليا 
ال�سعب للخروج اىل ال�سارع والنتفا�ش �سد 
خالل  مت  و  ال�ستعمارية«.  املخططات 
هذه الوقفة التاريخية عر�ش فيلم وثائقي 
بعنوان )نوفمرب الطريق اىل ن�رش(، وعر�ش 
�سهادته  القادر  عبد  بوروبي  املجاهد 
املظاهرات،  لهذه  التح�سري  حول  احلية 
لال�ستعمار   « »الوح�سية  واملواجهة 
مدينة  اأحياء  يف  للمتظاهرين  الفرن�سي 
املظاهرات  هذه  اأن  موؤكدا   ، اجلزائر 
»عمقت من التفاف ال�سعب اجلزائري حول 

--كما  عجل  الذي  المر  وقيادتها«  ثورته 
الفرن�سي  ال�ستعمار  بر�سوخ   »-- اأ�ساف 
اىل الأمر الواقع وقبول مفاو�سات مع جبهة 
�رشعيا  ممثال  باعتبارها  الوطني  التحرير 
وحيدا لل�سعب اجلزائري«كما مت باملنا�سبة 
التاريخية  والوثائق  لل�سور  معر�ش  تد�سني 
 1960 دي�سمرب   11 مظاهرات  تتناول  التي 
كامال  اأ�سبوعا  املعر�ش  هذا  و�سيدوم   ،
تفا�سيل  على  التعرف  من  زائريه  لتمكني 
هذا احلدث التاريخي الهام يف م�سار الثورة 

التحريرية.

مر�جع:
من�سور�ت 

�ملركز �لوطني 
للدر��سات 

�لتاريخية 
وثورة �أول 

نوفمرب   



املح�سوب  الربملاين  النائب  اأكد 
الوطني  التجمع  حزب  على 
�سفوي  �سوؤال  يف   ، الدميقراطي 
ال�سباب  قطاع  لوزير  موجه 
مترنا�ست  والية  اأن   ، والريا�سة 
جمال  يف  كبرية   اجنازات  تعرف 
والريا�سية   ال�سبانية  املن�ساءات 
لعامل  تفتقر  االأخرية  هذه  لكن 
هياكل  اعتربها  حيث   ، التاأطري 
ذات  يف  موؤكدا   ، روح  بدون 
ال�سياق اأن اح�ساء 60 هيكل �سباين 
يف  مترنا�ست  ببلديات  وريا�سي 
اجلمهورية  رئي�س  �سيا�سة  اإطار 
عبد العزيز بوتفليقة لتنمية مناطق 
املمكن  غري  من  لكن   ، اجلنوب 
ح�سبه ان تبقى هذه الهياكل بدون 
القاعدة  تطوير  يف  ريادي  دور  
ال�سبانية والريا�سية بالوالية ، ومما 
الربملاين  ح�سب  بلة  الطني  زاد 
اإح�ساء  هو  حممد  باباعلي 
�سهادة  على  متح�سل  اإطار   200
بتمرنا�ست  الريا�سة  يف  لي�سان�س 
ذلك  جانب  اإىل   . منا�سب  دون 
اإىل  املتحدث  نف�س  ذهب  فقد 
اأبعد من ذلك ، عندما طالب من 
الوزير حطاب بتقدمي تو�سيحات 
حول اختفاء 08 منا�سب من اأ�سل 
للوالية  خ�س�ست  منا�سب   10

ومل   ، الذكر  ال�سالفة  احلدودية 
 ، من�سبني   على  �سوى  تتح�سل 
اأكد  نف�سه  من  الواثق  وبلغة 
باباعلي اأنه يف كل م�ساركة لطلبة 
املعهد  م�سابقات  يف  مترنا�ست 
اإطارات  لتكوين  العايل  الوطني 
حتويلها  يتم  بورقلة  ال�سباب 
لواليات اأخرى دون وجه حق، كما 
اأبلغ الربملاين باباعلي الوزير باأن 
فيها  وقعت  املذكورة  امل�سابقة 
حق  يف  املقايي�س  بكل  جرمية 

والية مترنا�ست  .
وزير  اكتفى  ثانية  جهة  من   
ال�سباب والريا�سة حممد حطاب  
النائب  �سوؤال  على  هام�سي  برد 
باملجل�س ال�سعبي الوطني حممد 
باباعلي قائال »م�سابقة التوظيف 
للتكوين  العايل  الوطني  باملعهد 
من  مت  بورقلة  ال�سباب  اإطارات 
املعدالت  على  االإعتماد  خاللها 
يف  الناجحني  قائمة  حتديد  يف 

نف�س امل�سابقة ».

اإىل جانب ذلك ويف تعقيبه على رد 
الوزير قال باباعلي ، اأن املنجزات 
ذات  م�سددا يف  ينكرها جاحد  ال 
ح�سة  حماية  �رضورة  ال�سياق 
ال�سباب  تاأطري  بخ�سو�س  الوالية 
، م�سيفا يف ذات ال�سدد ان والية 
وعلى  �ساخنة  منطقة  مترنا�ست 
االإعتبار  بعني  االأّخذ  الوزارة 
�رضورة التكفل بان�سغاالت ال�سباب 
قطاع  جمال  يف  الولوج  الراغبني 

ال�سباب والريا�سة .

الفالحني  من  جمموعة  نا�سد 
بوالية مترنا�ست ، مديرية الفالحة 
بهذه االأخرية وكذا الوزارة الو�سية 
بالتدخل العاجل من خالل تقدمي 
ال�سباب  لفائدة  مادية  حتفيزات 
بذات اجلهة لت�سجيعهم على ولوج 
ت�سكو  باتت  الذي  الفالحة  عامل 
ذات  يف  العاملة  اليد  نق�س  من 
املجال، حيث دق هوؤالء الفالحني 
عزوف  عقب  اخلطر  ناقو�س 
ال�سباب على زراعة االأر�س، االأمر 
من   300 ب�سياع  يهدد  بات  الذي 

امل�ساحة املزروعة.  
الفالحني  من  عدد  ا�ستكى 
�سالح  عني   ، مترنا�ست  ببلديات  
الزاوى  من نق�س  اإينغر وفقارة   ،
زراعة  جمال  يف  العاملة  اليد 
جعلهم  الذي  االأمر  االأر�س، 
حمذرين  اخلطر  ناقو�س  يدقون 
امل�ساحة  من   300 هالك  من 
اإىل  ال�سبب  مرجعني  املزروعة، 
يتخبطون  التي  املزرية  الظروف 

فيها الفالحني منذ �سنوات ب�سبب 
على  االإمكانيات  من  عدد  نق�س 
الفالحية  الكهرباء  انعدام  غرار 
عدد  جعل  ما  وهو  وامل�سالك، 
على  ميتنعون  ال�سباب  هوؤالء  من 
قرر  بعدما  خا�سة  االأر�س  زراعة 
ذات  هجرة  الفالحني  من  عدد 
القطاع، يف الوقت الذي دعت فيه 
احلكومة اإىل منح الدعم للفالحني 
كبديل  البرتول  اأ�سعار  تهاوي  بعد 

اقت�سادي.      
الفالحني  هوؤالء  جعل  ما  وهو 
الفالحة  مديرية  بتدخل  يطالبون 
بالتدخل  احلكومة  وكذا  باجلهة 
امل�ساحة  الأنقا�س  العاجل 
املزروعة من الهالك بعد عزوف 
ال�سباب على زراعة االأر�س، خا�سة 
واأن الوالية معروفة بخ�سوبة الرتبة 
اإمكانيات  كافة  على  واحتوائها 
توفري  يف  ت�ساهم  التي  الع�سوية 

اجلو املنا�سب للزراعة.
�أحمد باحلاج

الوطني  الدرك  م�سالح  اأح�ست 
بوالية الوادي، خالل العام اجلاري 
عن  اأ�سفر  مرور  حادث   421
 677 واإ�سابة  �سخ�سا   28 م�رضع 
اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة، 
امل�سالح  ذات  جعل  الذي  االأمر 
تدق ناقو�س اخلطر نتيجة ارتفاع 
رغم  الطرقات  اإرهاب  معدالت 
تقوم  التي  التح�سي�سية  احلمالت 
من  للتقليل  االأخري  هذه  بها 
احلوادث. �سجلت م�سالح الدرك 
الوطني بوالية الوادي، خالل العام 
اأ�سفر  مرور  حادث   421 اجلاري 
واإ�سابة  �سخ�سا   28 هالك  عن 
متفاوتة  بجروح  اآخرين   677
امل�سالح  ذات  اخلطورة، وح�سب 
ارتفع  فاإن معدل حوادث املرور 

ما  املا�سية  بال�سنة  مقارنة 
اخلطر،  ناقو�س  يدقون  جعلهم 
للقوانني  ال�سارم  التطبيق  ورغم 
وكذا  ال�سري،  حركة  تنظم  التي 
يف  حت�سي�سية  بحمالت  قيامها 
اإرهاب  اأن  اإال  املرات  عديد 
ح�سد  يف  ي�ستمر  الطرقات 
املزيد من االأرواح . وهو ما بات 
االأمنية  اجلهات  على  ي�ستوجب 
العاجل  التدخل  الوالية  بذات 
التقليل  �ساأنها  من  خطة  لو�سع 
املميتة،  املرور  حوادث  من 
تنظيم  يف  اال�ستمرار  عن  ف�سال 
للتحكم  التح�سي�سية،  احلمالت 
يف حوادث املرور التي ت�ساعدت 

مقارنة بال�سنة الفارطة.
�أحمد باحلاج

الدرك  م�سالح  موؤخرا  اأوقفت 
الوطني بوالية ب�سكرة، 07مغاربة 
غري  االإقامة  ق�سية  يف  تورطوا 
حيث  الوطن،  برتاب  ال�رضعية 
مقر  اإىل  املتهمني  اقتياد  مت 
معهم،  للتحقيق  امل�سالح  ذات 
االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
القانونية وتكوين ملفات ق�سائية 
على  اإحالتهم  متت  �سدهم، 
اأ�سدر يف  الذي  وكيل اجلمهورية 
املوؤقت  احلب�س  عقوبة  حقهم 
الحقا،  حماكمتهم  انتظار  يف 

االإجراءات  ا�ستكمال  انتظار  يف 
بلدان  اإىل  لتحويلهم  القانونية 
  « »الو�سط  يومية  حيث  االأ�سلية، 
ال�سلطات  اأن  م�سادر مطلعة  من 
حتويل  يف  �ست�رضع  املحلية 
املتهمني نحو مراكز العبور بغية 
نقلهم نحو دولتهم بعدما وجهت 
ال�رضعية  غري  االإقامة  تهمة  لهم 
عقب  وذلك  الوطني،  بالرتاب 
حماكمتهم بالتهمة املوجهة لهم.
�أحمد باحلاج

 طالب �لنائب �لربملاين حممد  باباعلي يف �ضوؤ�ل �ضفوي موجه لوزير �ل�ضباب و�لريا�ضة حممد حطاب ، ب�ضرورة 
حماية ح�ضة والية مترن��ضت من �ملنا�ضب �ملوجهة لطلبة و �إطار�ت �ل�ضباب و�لريا�ضة بالوالية .

�لنائب �لربملاين حممد باباعلي يوجه �ضوؤ�ال �ضفويا حلطاب :

�أحمد باحلاج 

م�سابقة مربي تن�سيط ال�سباب اأجرمت  يف حق مترنا�ست 

�سجلت دوائر االخت�سا�س املعنية 
خالل ال�سنة اجلارية ما يزيد عن 
ت�سببت يف  احتجاجية  250 حركة 
ال�سل  يف  املنا�سبات  من  العديد 
ادارية  ومرافق  املرورية  احلركة 
ال�سلطات  ب�سبب عجز   ، ح�سا�سة 
الرتاكمات  حلحلة  يف  املحلية 
بقطاعات ال�سكن ، ال�سغل ، ال�سحة 
ب�ستى  املحلية  والتنمية  الرتبية   ،
امل�سالح  اأح�ست    . املجاالت 
االأمنية املخت�سة بواليات ورقلة ، 
غرداية ، االغواط، ب�سكرة ، اأدرار 
وتامرنا�ست  تيندوف   ، ب�سار   ،
اأكرث   ، االأخري   �سهر  الـ11  خالل 
ب�سبب  اإحتجاجية  حركة   250 من 
غياب اإرادة حقيقية من ال�سلطات 
املحلية يف التجاوب مع ان�سغاالت 

اجلبهة االإجتماعية املحلية والتي 
املئات  مقدمتها مت�سك  تاأتي يف 
موا�سلة  بخيار  البطالني  من 
خطابهم  لهجة  من  الت�سعيد 
اجلاد  التجاوب  غاية  اإىل  وذلك 
مع مطلبهم امل�رضوع املتمثل يف 
احلق بالعمل يف ال�رضكات الوطنية 
ال�سناعة  يف  العاملة  واالأجنبية 
موازاة   ، الواليات  بتلك  النفطية 
التماطل  ت�سبب  فقد  ذلك  مع 
القوائم  على  االإفراج  يف  الكبري 
االأ�سمية للم�ستفيدين من ال�سكنات 
العمومية  االيجارية  االجتماعية 
للبناء  ال�ساحلة  االأرا�سي  وقطع 
الع�رضات  خروج  يف  احل�رضي 
لل�سغط  لل�سارع  املواطنني  من 
والدفع  املحلية  ال�سلطات  على 

الوزير  بتعليمة  االإلتزام  نحو  بها 
االأول اأحمد اويحي املوجه للوالة 
واملدينة  ال�سكن  وزير  طريق  عن 
على  لالإفراج  الرامية  والعمران 
القوائم االأ�سمية ملختلف الربامج 
ال�سكنية اجلاهزة . اإىل جانب ذلك 
االحتجاجات  انتقلت عدوى  فقد 
لقطاع  الفارطة  ال�سائفة  خالل 
جميع  على  املري�س  ال�سحة 
تدين  ب�سبب   امل�ستويات 
االإرتفاع  عن  اخلدمات،ناهيك 
الت�سمم  ملعدالت  املرعب 
غياب  اىل  اإ�سافة   ، العقربي 
م�ستوى  على  الطبية  املناوب 
قاعات العالج والعيادات ال�سحية 
اخلدمات  املتعددة  املتعددة 
املدر�سي  الدخول  بداية  ومع    .

اجلديد 2019/2018 ، فقد عرف 
هزات  بالوالية  الرتبية  قطاع 
بالتجاوب  للمطالبة   ، ارتدادية 
املطالب  من  جملة  مع  اجلاد 
�رضورة  مقدمتها  يف  تاأتي  والتي 
املوؤ�س�سات  ترميم  يف  االإ�رضاع 
الطور  على  املح�سوبة  الرتبوية 
ر�سم خمطط عمل  مع  االإبتدائي 
جذرية  حلول  الإيجاد  ا�ستعجايل 
داخل  االكتظاظ  ظاهرة  لتف�سي 
بالطورين  التدري�س  حجرات 
االأمر  وهو  والثانوي  املتو�سط 
التح�سيل  على  �سلبا  اأثر  الذي 
تعلق  ما  خا�سة  للتالميذ  العلمي 
اجتياز  على  املقبلة  بالفئة  منهم 

االمتحانات النهائية .
�أحمد باحلاج

�ل�ضغل ، �ل�ضكن ، �ل�ضحة ، �لرتبية و�لتنمية قطاعات غري متحكم فيها 

�لو�دي 

250 حركة احتجاجية باجلنوب خالل 2018 

اإحباط حماولة ترويج 16300 قارورة خمر 
اأمن  م�سالح  اأم�س  فجر  متكنت 
توقيف  من  بالوادي  املغري  دائرة 
احلاجز  رونوا يف  نوع  من  �ساحنة 
بداخلها  �سبط   ، الثابت  االأمني 
خمتلف  من  خمر  قارورة   16300

م�سادرة  ليتم  واالأنواع  االأ�سكال 
ملفت�سية  وحتويلها  املحجوزات 
 ، اجلزائرية  اجلمارك  اأق�سام 
ال�ساحنة  �ساحب  حتويل  مت  فيما 
املدعو » م.�س« يف اخلم�سينيات 

اأين  املعنية  للم�سلحة  العمر  من 
�سده  ق�سائي  ملف  اإعداد  مت 
وكيل  اأمام  حتويله  مت  ومبوجبه 
املغري  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
بتهمة  و�سعيته  يف  للنظر  بالوادي 

بامل�رضوبات  واملتاجرة  احليازة 
 ، �رضعية  غري  بطريقة  الكحولية 
حيث تعترب هذه العملية الثالثة من 

نوعها خالل ال�سهر اجلاري .
�أحمد باحلاج

نق�ص �ليد �لعاملة يهدد ب�ضياع 300 هكتار من �مل�ضاحة �ملزروعة

درك �لو�دي يدق ناقو�ص �خلطر

ب�ضكرة 

فالحون يدقون ناقو�س 
اخلطر بتمرنا�ست  

م�سرع 28�سخ�سا واإ�سابة 688
اأخرين يف حوادث املرور

توقيف 07مغاربة بتهمة 
الإقامة  غري ال�سرعية 
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حيث ا�ستعر�ض اأهم االجنازات 
م�ستوى  على  حتققت  التي 
تهيئة  راأ�سها  وعلى  البلدية 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  بع�ض 
ومن ذلك اكمالية بن ذيب بكار 
وترميم  �سنتيم  01مليار  مببلغ 
مطعمني  واجناز  ابتدائيتني 
ف�سال  اأق�سام   4 ا�ستالم  وكذا 
تو�سيعني  ق�سمني  اجناز  على 
تدعمت  كما  ريفية  ملدر�سة 
للنقل  بحافلة  البلدية  ذات 
50مدفئة  وكذا  املدر�سي 
عالوة  االبتدائية  للموؤ�س�سات 
على تو�سيل 8  ابتدائيات بغاز 
اإىل  قراآنية  ومدر�سة  املدينة 
جانب فتح معرب غيالن وجعله 
كفاءته  ورفع  ان�سيابية  اأكرث 
باعتباره  م�ستوى  اأف�سل  اإىل 
عن  وباحلديث  حموري  عامل 
حظيت  فقد  ال�سكن  قطاع 
ب130رخ�سة  املنطقة  هذه 
ت�سوية  متت  فيما  ريفي  بناء 
الفالحية  لالأرا�سي  ملفا   113
ب�سيغة  100�سكن  توزيع  وكذا 
وبرجمة  االيجاري  العمومي 
واأ�سح  مدعما  ترقويا  50�سكنا 

ميزانية  اأن  اإىل  امل�سوؤول  ذات 
ب14مليار  قدرت  الت�سيري 
على  العمل  يجري  فيما  �سنتيم 
اجلهة  �سكان  تزويد  تدعيم 
من  انطالقا  ال�رشوب  مبياه 
املمون  الكونقات  خنقة  خزان 
ذات  واأ�سار  عميقة  03اآبار  من 
مبلغ  اقتطاع  اإىل  املتحدث 
ميزانية  من  �سنتيم  01مليار 
البلدي  امل�سبح  لتهيئة  الوالية 

البلدي  املخطط  اإطار  ويف 
ا�ستفادت  املقبل  للعام  للتنمية 
البلدية من 09م�ساريع ر�سد لها 
مبلغ 12مليار و500مليون �سنتيم 
التطهري  �سبكة  الجناز  وذلك 
العيون  راأ�ض  احلدودي  للمركز 
االعتبار  الإعادة  درا�سة  واجناز 
ل�سبكة ال�رشف ال�سحي وتهيئة 
على  للبلدية  ال�رشقي  املدخل 
مبلغ  لها  ر�سد  1.3كم  م�سافة 

اإىل  اأو�سح  كما  �سنتيم  02مليار 
بناء  يف  ال�رشوع  على  حر�سه 
اخلدمات  متعددة  عالج  قاعة 
17مليار�سنتيم  مبلغ  لها  ر�سد 
ح�سب  لكويف  و�سهدت  هذا 
العهدة  خالل  امل�سوؤول  ذات 
جعلها  تنمويا  ركودا  ال�سابقة 
باقي  عن  اللحاق  يف  تتخلف 
عرفت  التي  االأخرى  البلديات 

نه�سة تنموية واعدة.  

وبح�ضور  البلدية  مبقر  اأم�س  يوم  عقدها  �ضحفية  ندوة  )تب�ضة(يف  لكويف  بلدية  رئي�س  ك�ضف 
يف  حتقيقها  مت  التي  ال�ضنوية  احل�ضيلة  عن  املواطنني  وبع�س  الإعالم  ورجال  املحلية  ال�ضلطات 

خمتلف املجالت.

رئي�س بلدية لكويف  بتب�ضة ل الو�ضط

 ع/ ر�ضيد تب�ضة

هذه ح�سيلة ن�ساطاتنا ال�سنوية

الطارف

�ضعيدة

مركب �ضيدار احلجاربعنابة 

�ضرطة مع�ضكـر 

الفرقة املتنقلة لل�ضرطة الق�ضائية ب�ضيق

بلدية الزيتونة ت�ستفيد من م�سلحة اال�ستعجاالت الطبية

املعر�ض الوطني للع�سل احلر و منتوجات اخللية 

عمال بعقود العمل املدعمة يحتجون 
و يعطلون �سل�سلة االإنتاج 

تلقى 2704 مكاملة �سهر
 نوفمرب املن�سرم

توقيف مروج للم�سروبات الكحولية
 و حجز اأكرث من 1160وحدة 

العمال  من  جمموعة  اأقدمت 
)عنابة(  احلجار  �سيدار  مبركب 
العمل  عقود  اأ�سحاب  فئة  من 
�سل�سلة  تعطيل  على  املدعمة 
االإنتاج مبنع نقل حديد الزهر نحو 
باال�ستفادة  للمطالبة  املفولدات 
من عقود عمل دائمة, ح�سبما علم 
للمركب  العام  املدير  الرئي�ض  من 
�سم�ض الدين معطاء اهلل واأمام هذه 
املركب  اإدارة  ا�سطرت  الو�سعية 
 2 رقم  العايل  الفرن  توقيف  اإىل 
ب�سفة موؤقتة للحفاظ على �سالمة 
كما  املركب,  جتهيزات  اأمن  و 
اأفاد  الذي  امل�سوؤول  نف�ض  اأو�سح 
اإدارة املركب تقدمت ب�سكوى  باأن 
هذه  احلجار يف حق  لدى حمكمة 
عامال   20 من  املكونة  املجموعة 
"امل�سا�ض  بدعوى  املحتجني  من 
وجتهيزات  عمومية  مبمتلكات 

املركب" .
ما  االحتجاج  هذا  يف  و�سارك 
جمموعه حوايل 90 عامال من فئة 
املدعمة  العمل  عقود  اأ�سحاب 

من  عامل   580 اأ�سل  من  وذلك 
باال�ستفادة  مطالبني  الفئة  نف�ض 
من "عقود عمل دائمة", كما اأو�سح 
ال�سيد معطاء اهلل  من جهته �رشح 
النقابي  للمجل�ض  العام  االأمني 
ريا�ض  احلجار  �سيدار  ملركب 
باأن حوايل 300 عامل من  جمعي  
املدعمة,  العمل  عقود  اأ�سحاب 
اليوم  احتجاجية  وقفة  يف  �ساركوا 
االأحد باملركب, م�سيفا باأن "نقابة 
اأن  دون  ان�سغاالتهم  نقلت  املركب 
جتد ردا ير�سي املحتجني"  واأرجع 
االأمني العام ملركب �سيدار احلجار 
اإىل تعطيل  كذلك جلوء املحتجني 
�سل�سلة االإنتاج باملركب اإىل "عدم 
ملطلبهم  املركب  اإدارة  ا�ستجابة 
دائمة"   عمل  عقود  يف  املتمثل 
اأكرث  للتذكري ي�سغل مركب احلجار 
 1000 بينهم  من  عامل   4500 من 
عامل من فئة اأ�سحاب عقود العمل 
580 عامل من  و  املدة  املحدودة 
فئة عقود العمل املدعمة اخلا�سة 

بفئة حاملي ال�سهادات اجلامعية.

تلقت م�سالح امن والية مع�سكر 2704  
مكاملة عرب خمتلف خطوطها خالل 
�سهر نوفمرب املا�سي ح�سب ما اأفاد 
والعالقات  االت�سال  خلية  رئي�ض  به 
العامة باأمن الوالية , م�سريا اإىل اأن 
تاأتت  املكاملات  من  الهائل  العدد 
نتيجة ثقة املواطن يف اأداء م�سالح 
الليلية  الفرتات  يف  خا�سة  ال�رشطة 
ولد  الذي  االأمر  ,والتكفلبان�سغاالته 
هذه  وت�سمنت  اأمنيا.  وعيا  لديه 
النداءات 357 طلب تدخل وجندة و 
  40 و  املرور  حوادث  عن  بالغا   26
طلب ا�ستف�سار و توجيه وكذا 2281  
ات�ساالت  فياإطار  تدخل  مكاملة 
اأ�سل 2704   خمتلفة وخدمات ,فمن 
خمتلف  عرب  ا�ستقبالها  مت  مكاملة 
مكاملة    406 �سجل   , اخلطوط 
ا�ستقبلت على اخلط االأخ�رش 15.48 
تتعلقبطلبات  مكاملة    325 منها   ,

التدخل والنجدة , 16  مكاملة تتعلق 
ثم   , والتوجيه  اال�ستف�سار  بطلبات 
و  مكاملة   39 بـــ  خمتلفة  ات�ساالت 
املرور  حوادث  عن  تبليغات  اأخريا 
 27 ا�ستقبال  مت  فيما  26مكاملة,  بــ 
مكاملة خمتلفة عرب اخلط االأخ�رش 
104 .   ويوؤكد رئي�ض خلية االإعالم 
والعالقات العامة الأمن الوالية على 
التي  االأرقام  لهذه  البالغة  االأهمية 
عدة  معاجلة  يف  كبري  بقدر  ت�ساهم 
وتوقيفالعديد  مطروحة  ق�سايا 
اإنقاذ  اإىل  باالإ�سافة  املتورطني  من 
االأرقام  اأن  موؤكدا   , مواطنني  حياة 
املجانية ميكن ا�ستخدامها حتى مع 
عدم توفر ر�سيد لدى املت�سل وهي 
�سارية املفعولليال و نهارا على مدار 

24 �ساعة وطيلة اأيام االأ�سبوع . 
طالبي فاطمة

الفرقة  عنا�رش  اأم�ض  متكنت 
مبدينة  الق�سائية  لل�رشطة  املتنقلة 
مروج  لن�ساط  حد  و�سع  من  �سيق 
ربيعا وحجز كمية  من  يبلغ من 22 
امل�رشوبات الكحولية قدرت اإجماال 
االأنواع,  خمتلف  من  وحدة   1164 بـ 
معلومات  ا�ستغالل  اإثر   هذا  جاء 
حول  الفرقة  ذات  عنا�رش  تلقاها 
املرخ�ض  غري  فيه  امل�ستبه  ن�ساط 
الكحولية  امل�رشوبات  ترويج  يف 

بحي  العائلي  م�سكنه  من  انطالقا 
احلدائق مبدينة �سيق , ليتم الرت�سد 
تفتي�ض  عملية  وتنفيذ  توقيفه  و  له 
االإجراءات  اتخاذ  بعد  مل�سكنه 
القانونية الالزمة ,اأ�سفرت عن حجز 
�سده  اأجنز  حيث  املذكورة   الكمية 
اإجراء ق�سائي حول الفعل املن�سوب 
ليو�سع  العدالة  اأمام  قدم  ثم  اإليه 

رهن احلب�ض .
طالبي فاطمة

متعددة  العيادة  اإ�ستفادت 
املجيد  عبد  قا�سمي  اخلدمات 
يف بلدية الزيتونة بوالية الطارف 
اال�ستعجاالت  م�سلحة  من   ,
تد�سينها  �سيتم  التي  و  الطبية 
قبل  من  القادم  الثالثاء  يوم 
والقائمني  الوالئية  ال�سلطات 

على القطاع ال�سحي .
هذا ما من �ساأنه اأن ينهي معاناة 

�سكان البلدية , جراء التنقل اىل 
الأب�سط  املجاورة  املوؤ�س�سات 
حيث  ليال  خا�سة  االأ�سباب 
كانوا يف رحلة بحث و عناء عن 
من ال ميلك  يقلهم خا�سة  من  
اال�ستعجاالت  وفتح   �سيارة, 
كبريا  مك�سبا  يعترب  الطبية 
ت�سجيل  تعرف  التي  للمنطقة 
التي كثريا  العديد من احلوادث 

حياتهم  �سحاياها  يفقد  ما 
كرثة  و  الطريق  خطورة  ب�سبب 
 , فيها  ال�سيقة  املنعرجات 
الو�سط تنقلت لبلدية الزيتونة و 
التقت  ببع�ض  املواطنني الذين 
الكبرية  فرحتهم  عن  لنا  عربوا 
بفتح ق�سم االإ�ستعجاالت الطبية 
لهم  كبريا  مك�سب  ويعتربونها 
لها  املجاورة  املناطق  ول�سكان 

على غرار م�ستة �سيدي طراد  و 
لوليجة واوالد رحيم  , و يدعون 
املواطنني اإىل �رشورة  احلفاظ 
على هذا املك�سب الذي اإنتظروه 
التعامل  طويال, كما نوهوا اىل  
احل�سن مع املوظفني والقائمني 
اخلدمة  �سمان  اأجل  من  عليها 

اجليدة للمر�سى.
ب.  فار�س  

املعر�ض  �سعيدة  والية  حتت�سن 
للع�سل احلر ومنتوجات  الوطني 
اخللية مب�ساركة زهاء 70 مربي 
علم  ح�سبما  والية   28 من  نحل 
اللجنة  رئي�ض  لدى  االأحد  اليوم 

املهنية ل�سعبة تربية النحل.
هذه  اأن  قديرو  عوار  اأو�سح  و 
طرف  من  املنظمة  التظاهرة 
تربية  ل�سعبة  املهني  املجل�ض 
الغرفة  مع  بالتن�سيق  النحل 
"النحلة  �سعار  حتت  الفالحية  
وبيع  عر�ض  �ستعرف  جتمعنا" 
الع�سل ف�سال عن  اأنواع  خمتلف 
حبوب  من  اخللية  منتوجات 

الطلع و �سمع النحل و 
الو�سائل  و  امللكي  الغذاء 

تربية  عملية  يف  امل�ستعملة 
احلر  الع�سل  جمع  و  النحل 
زيارة  تنظيم  يرتقب  كما 
ملنطقة  ا�ستك�سافية  ميدانية 
اعمر(  �سيدي  )بلدية  تافرنت 
التعريف  اأجل  من  للمواطنني 
مراحل  و  النحل  تربية  ب�سعبة 
�سيتم  و  فوائده  و  الع�سل  انتاج 
تكويني  يوم  تنظيم  باملنا�سبة 
املبتدئني  النحل  مربي  لفائدة 
عليها  �سي�رشف  التي  و  بالوالية 
هذا  خالل  �سيتم  و  خمت�سني 
على  �سيتوا�سل  الذي  املعر�ض 
م�سابقة  تنظيم  اأيام   8 مدار 
حول  التالميذ  لفائدة  فكرية 
النحلة والع�سل و �سيتم يف نهاية 

الع�سل  من  كمية  منح  التظاهرة 
م�ست�سفى  مر�سى  لفائدة  احلر 
�سعيدة  مبدينة  مدغري  اأحمد 
ويهدف  امل�ساركني  طرف  من 
الوطني  املعر�ض  هذا  تنظيم 
بني  توا�سل  ج�سور  بناء  اإىل 

من  القادمني  النحالني  خمتلف 
اخلربات  تبادل  و  واليات  عدة 
املواطنني  تعريف  اىل  اإ�سافة 
ملا  وفقا  احلر  الع�سل  بفوائد 
املهنية  اللجنة  رئي�ض  اأو�سحه 

ل�سعبة تربية النحل.
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 منع حق العودة جرمية
 متييز وف�سل عن�سري

د.رائد ناجي
دولة   107 �صادقت  اليوم  وحتى 
العن�رصي،  الف�صل  اتفاقية  على 
روما  ميثاق  ب�صاأن  احلال  وكذلك 
اجلنائية  للمحكمة  الأ�صا�صي 
النفاذ  حيز  دخل  الذي  الدولية، 
والذي   ،2002 �صنة  جويلية  يف  
الف�صل  جرمية  ت�صنف  بح�صبه 
اجلرائم  من  كواحدة  العن�رصي 
التخلي  مت  وقد  الإن�صانية.  �صد 
من  العن�رصي  الف�صل  نظام  عن 
عام  اإفريقيا  جنوب  حكومة  قبل 
ك�صيا�صة  ممار�صته  بعد   1990
منذ  اإفريقيا  جنوب  يف  ممنهجة 
ر�صمي  ولحقا  ب�صكل   1948 عام 
اإىل  التحول  ومت   ،1994 العام  يف 
بناء جنوب اإفريقيا الدميقراطية.

انطباق  مدى  يتناول  املقال  هذا 
على  العن�رصي  الف�صل  جرمية 
اإ�رصائيل، كما �صيتطرق املقال اإىل 
تطور التعاطي مع جرمية الف�صل 
العن�رصي مبوجب القانون اإ�صافة 
العن�رصي  الف�صل  اتفاقية  اىل 
وكيفية  الأ�صا�صي  روما  وميثاق 
اجلرمية  هذا  مرتكبي  حماكمة 
واتفاقية  الدويل  القانون  اإطار  يف 
روما  وميثاق  العن�رصي  الف�صل 

الأ�صا�صي.

تطور جرمية الف�سل 
العن�سري يف القانون الدويل

تعد التفاقية الدولية للق�صاء على 
العن�رصي  التمييز  اأ�صكال  جميع 
)ICERD(، اأول معاهدة متعددة 
الأطراف حلقوق الإن�صان؛ تتناول 
العن�رصي،  التمييز  حظر  بو�صوح 
قبل اجلمعية  تبنيها من  والتي مت 
العامة للأمم املتحدة �صنة 1965 
 1969 �صنة  التنفيذ  حيز  ودخلت 
باأن  التفاقية  ديباجة  ،وتن�ص 
قلق  »ي�صاورها  الأطراف  الدول 
التمييز  مظاهر  لوجود  �صديد 
ملحوظة  تزال  ل  التي  العن�رصي، 
ب�صبب  العامل  مناطق  بع�ص  يف 
القائمة  احلكومية  ال�صيا�صات 
على التفوق العن�رصي اأو الكراهية 
الف�صل  �صيا�صات  مثل  العن�رصية، 
التفرقة«  اأو  العزل،  اأو  العن�رصي 
التفاقية  من  الثالثة  املادة  اأما   )
الدول  على  اأن  اإىل  بو�صوح  تن�ص 
حيث  العن�رصي،  التمييز  حظر 
الأطراف   الدول  »ت�صجب  تن�ص: 
العن�رصي  العزل  خا�صة  ب�صفة 
منبع  وتتعهد  العن�رصي،  والف�صل 
وحظر وا�صتئ�صال كل املمار�صات 
اخلا�صعة  الأقاليم  يف  املماثلة 

لوليتها.
 وكان �صائغو التفاقية قد جتنبوا 

مبا�رصة  اإ�صارات  اأي  بعناية 
ملمار�صات اأي دولة حمددة للتمييز 
اأن  اإل  املعاهدة؛  يف  العن�رصي 
الف�صل  لنظام  املبا�رصة  الإ�صارة 
العن�رصي يف اتفاقية حظر جرمية 
الف�صل العن�رصي واملعاقبة عليها 
وراأى  املبداأ.  لهذا  ا�صتثناء  كانت 
�صائغوها انه يتوجب الإ�صارة اإىل 
نظام الف�صل العن�رصي يف جنوب 
اجلمعية  اأدانت  حيث  اإفريقيا، 
الفرتة  يف  �صنوي  وب�صكل  العامة 
 1952-  1990 بني  ما  الواقعة 
على  العن�رصي،  الف�صل  �صيا�صة 
املادتني  مع  يتعار�ص  انه  اعتبار 
55 و56 من ميثاق الأمم املتحدة، 
حيث تن�ص املادة 55 من امليثاق« 
املتحدة  الأمم  تقوم  اأن  على 
بتعزيز العلقات الودية بني الأمم 
على اأ�صا�ص احرتام مبداأ امل�صاواة 
امل�صري  وتقرير  احلقوق  يف 
لل�صعوب«. ويليها ما جاء يف املادة 
اأن  على  حتديدا  تن�ص  التي    55
يف  الدور  املتحدة  المم  يكون 
ت�صجيع »الحرتام العاملي حلقوق 
الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان 
اأ�صا�ص  على  متييز  دون  للجميع 
اأو  اللغة  اأو  اجلن�ص  اأو  العرق 
الدين«. كما تن�ص املادة 56 على: 
الأع�صاء  الدول  جميع  تتعهد   «
م�صرتكة  اإجراءات  باتخاذ 
ومنفردة بالتعاون مع املنظمة من 
اأجل حتقيق الأهداف املن�صو�ص 
عليها يف املادة 55«. وترتب على 
اأن بداأ جمل�ص الأمن الدويل  ذلك 
على  العن�رصي  الف�صل  باإدانة 
وتبع   .1960 عام  بعد  منظم  نحو 
الأمم  العامة  اجلمعية  قيام  ذلك 
العام  يف  قرار  باإ�صدار  املتحدة 
1966 يق�صي بان الف�صل العن�رصي 

هو جرمية �صد الإن�صانية (.

تعريف جرمية الف�سل 
العن�سري وفقا التفاقية 

الف�سل العن�سري

جرمية  حظر  اتفاقية  قامت  لقد 
الف�صل العن�رصي واملعاقبة عليها 
فيما  العن�رصي  الف�صل  »اتفاقية 
الأمم  جهود  على  بناء   ( بعد« 
بالإعلن  �صبقتها  التي  املتحدة 
الذي ين�ص على »اأن �صيا�صة الف�صل 
العن�رصي غري �رصعية؛ لي�ص فقط 
لأنها تنتهك ميثاق الأمم املتحدة، 
بحد  جرمية  ت�صكل  لأنها  بل 
اتفاقية  اعتماد  مت  وقد  ذاتها«. 
الف�صل العن�رصي من قبل اجلمعية 
العامة للأمم املتحدة �صنة 1973  
واأربعة  موؤيدا،  �صوتا   91 باأغلبية 
اإفريقيا،  وجنوب  »الربتغال،  �صد 

والوليات  املتحدة،  واململكة 
املتحدة«وامتناع 26 من الأع�صاء 
حيز  دخلت  وقد  الت�صويت.  عن 
عام  جويلية   18 بتاريخ  النفاذ 

.1976
الف�صل  اتفاقية  فان  اليوم،  اأما   
اأع�صاء.   107 ت�صم  العن�رصي 
اإ�رصائيل  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
من  لي�صتا  املتحدة  والوليات 
يثري  ومما  الدول.  هذه  �صمن 
اأعيد  التي  احلكومة  اأن  الده�صة، 
ت�صكيلها حديثا يف جنوب اإفريقيا 
الف�صل  نظام  على  الق�صاء  بعد 
لي�صت طرفا فيها حتى  العن�رصي 
اأن  على  التفاقية  وتن�ص  الآن 
جرمية  ي�صكل  العن�رصي  الف�صل 
املادة  تن�ص  اذ  الإن�صانية،  �صد 
باأن »الأفعال الل  1 من التفاقية 
�صيا�صات  عن  الناجمة  اإن�صانية 
العن�رصي  الف�صل  وممار�صات 
وال�صيا�صات واملمار�صات املماثلة 
والتمييز  العن�رصي  للف�صل 
العن�رصي هي جرائم تنتهك مبادئ 
  2 املادة  ،وتعرف  الدويل  القانون 
العن�رصي  الف�صل  التفاقية  من 
التفاقية،  هذه  م�صطلح  يف   :
الف�صل  »جرمية  عبارة  تنطبق 
�صيا�صات  ت�صمل  التي  العن�رصي«، 
والتمييز  العزل  وممار�صات 
التي  لتلك  امل�صابهة  العن�رصيني 
الأفريقي،  اجلنوب  يف  متار�ص 
الآتية،  اإن�صانية  الل  الأفعال  علي 
واإدامة  اإقامة  لغر�ص  املرتكبة 
هيمنة فئة عن�رصية ما من الب�رص 
من  اأخري  عن�رصية  فئة  اأية  علي 
ب�صورة  اإياها  وا�صطهادها  الب�رص 

منهجية: (
حرمان ع�صو اأو اأع�صاء يف فئة اأو 
احلياة  احلق يف  فئات عرقية من 

واحلرية ال�صخ�صية
فئات  اأو  فئة  من  اأع�صاء  بقتل   
اأذى خطري،  باإحلاق   .2 عن�رصية، 
فئة  يف  باأع�صاء  عقلي،  اأو  بدين 
بالتعدي  اأو  عرقية،  فئات  اأو 
اأو  كرامتهم،  اأو  حريتهم  علي 
للمعاملة  اأو  للتعذيب  باإخ�صاعهم 
اأو العقوبة القا�صية اأو الل اإن�صانية 
بتوقيف   .3 بالكرامة،  احلاطة  اأو 
اأع�صاء فئة اأو فئات عرقية تع�صفا 

و�صجنهم ب�صورة ل قانونية،
عرقية،  فئات  اأو  فئة  اإخ�صاع   
يق�صد  معي�صية  لظروف  عمدا، 
الهلك  اإىل  بها  تف�صي  اأن  منها 

اجل�صدي، كليا اأو جزئيا.
وغري  ت�رصيعية  تدابري،  اأية  اتخاذ 
اأو  فئة  منع  بها  يق�صد  ت�رصيعية، 
يف  امل�صاركة  من  عرقية  فئات 
والجتماعية  ال�صيا�صية  احلياة 
للبلد،  والثقافية  والقت�صادية 

دون  حتول  ظروف  خلق  وتعمد 
النماء التام لهذه الفئة اأو الفئات، 
فئة  اأع�صاء  بحرمان  وخا�صة 
حريات  من  عن�رصية  فئات  اأو 
مبا  الأ�صا�صية،  وحقوقه  الإن�صان 
يف ذلك احلق يف العمل، واحلق يف 
ت�صكيل نقابات معرتف بها، واحلق 
مغادرة  يف  واحلق  التعليم،  يف 
يف  واحلق  اإليه،  والعودة  الوطن 
حرية  يف  واحلق  اجلن�صية،  حمل 
التنقل والإقامة، واحلق يف حرية 
حرية  يف  واحلق  والتعبري،  الراأي 
اجلمعيات  وت�صكيل  الجتماع 

�صلميا.
فيها  مبا  تدابري  اأية  اتخاذ  د-  
اإيل  تهدف  الت�رصيعية،  التدابري 
معايري  وفق  ال�صكان  تق�صيم 
عن�رصية بخلق حمتجزات ومعازل 
فئات  اأو  فئة  لأع�صاء  مف�صولة 
فيما  التزاوج  وبحظر  عرقية، 
اإيل  املنت�صبني  الأ�صخا�ص  بني 
ملكية  ونزع  فئات عرقية خمتلفة 
فئات  اأو  لفئة  اململوكة  العقارات 

عن�رصية اأو لأفراد منها.

 ه-   ا�ستغالل عمل اأع�ساء 
فئة اأو فئات عرقية، ال �سيما 

باإخ�ساعهم للعمل الق�سري

املنظمات  ا�صطهاد  و-   
من  بحرمانهم  والأ�صخا�ص، 
الأ�صا�صية  واحلريات  احلقوق 

ملعار�صتهم للف�صل العن�رصي.
العبارات  من  �صبق  ما  على  بناء 
فاإن  امل�صتخدمة؛  الأ�صا�صية 
الف�صل  فقط  لي�ص  املق�صود 
جنوب  يف  املمار�ص  العن�رصي 
بحد  جرمية  انه  على  اإفريقيا 
الف�صل  ممار�صات  ولكن  ذاتها، 
العن�رصي يف اأي مكان مت ت�صمينه 
لذلك  اإ�صافة  التفاقية،  يف نطاق 
فان املادة  3 من نف�ص التفاقية 
تن�ص على اأن امل�صوؤولية اجلنائية 
الأفراد  على  ترتتب  الدولية 
واأع�صاء املنظمات وممثلي الدولة 
اأو  ويحر�صون  يرتكبون،  الذين 
الف�صل  جرمية  لرتكاب  يتاآمرون 
 4 املادتان  وتت�صمن  العن�رصي. 
اأ�صكال  من  �صكل  وجود  على   5 و 
على  العاملية  الق�صائية  الولية 

مرتكبي الف�صل العن�رصي.
 4 املادة  ن�ص  من  ذلك  وي�صتفاد   
الأطراف  الدول  تتعهد  اأن  على 
تدابري  »اتخاذ  ب:-  التفاقية  يف 
ت�رصيعية وق�صائية واإدارية للقيام، 
وفقا لوليتها الق�صائية وملحقة 
الأ�صخا�ص  ومعاقبة  وحماكمة 
الأفعال  ارتكاب  عن  امل�صئولني 
املعرفة يف املادة الثانية من هذه 

بارتكابها،  املتهمني  اأو  التفاقية 
هذه  رعايا  من  هوؤلء  كان  �صواء 
الدولة اأو من رعايا دولة اأخرى اأو 

كانوا بل جن�صية«. 
�صلطة  الدولة   5 املادة  وتعطي 
املتهمني  الأ�صخا�ص  حماكمة 
من�صو�ص  اأعمال  بارتكاب 
هذه  من  الثانية  املادة  يف  عليها 
التفاقية من قبل حمكمة خمت�صة 
يف  طرف  دولة  اأية  حماكم  من 
التفاقية، والتي قد يقع ال�صخ�ص 
الق�صائية.  وليتها  �صمن  املتهم 
الف�صل  اتفاقية  فاإن  ال�صكل  بهذا 
الأطراف  الدول  تعطي  العن�رصي 
الولية  قواعد  لإدماج  ال�صلطة 
قوانينها  �صمن  للق�صاء  العاملية 
مرتكبي  مقا�صاة  لغايات  املحلية 

الف�صل العن�رصي.
العن�رصي  الف�صل  جرمية  تعريف 
الأ�صا�صي  روما  ميثاق  مبوجب 
اإن  الدولية:  اجلنائية  للمحكمة 
للمحكمة  الأ�صا�صي  روما  ميثاق 
روما  »نظام  الدولية  اجلنائية 
الأ�صا�صي والذي دخل حيز النفاذ 
يف 1 جويلية 2002، ي�صنف جرمية 
الف�صل العن�رصي ك�صكل حمدد من 
الإن�صانية.  �صد  اجلرائم  اأ�صكال 
م�صادقة  دولة   119 هناك  واليوم 
ومن  الأ�صا�صي.  روما  نظام  على 
من  كل  اأن  ملحظته  اجلدير 
مل  املتحدة  والوليات  اإ�رصائيل 

تن�صما اىل هذا النظام.
نظام  من   »1«  7 املادة  �صنف 
العن�رصي  الف�صل  الأ�صا�صي  روما 
الإن�صانية،  �صد  جرمية  باعتباره 
 »2«  7 املادة  فاإن  عليه  وبناء 
هذا  لغر�ص   .1 يلي:  كما  حتدده 
اأي  ي�صكل  الأ�صا�صي،  النظام 
»جرمية  التالية  الأفعال  من  فعل 
يف  ارتكب  متى  الإن�صانية«  �صد 
اأو  النطاق  وا�صع  هجوم  اإطار 
جمموعة  اأية  �صد  موجه  منهجي 
علم  وعن  املدنيني  ال�صكان  من 

بالهجوم:
العن�رصي   الف�صل  جرمية   - ي 
العن�رصي«  الف�صل  »جرمية  تعنى 
يف  متاثل  اإن�صانية  ل  اأفعال  اأية 
اإليها  امل�صار  الأفعال  طابعها 
�صياق  يف  وترتكب   1 الفقرة  يف 
ال�صطهاد  قوامه  موؤ�ص�صي  نظام 
املنهجي وال�صيطرة املنهجية من 
اإزاء  جانب جماعة عرقية واحدة 
عرقية  جماعات  اأو  جماعة  اأية 
على  الإبقاء  بنية  وترتكب  اأخرى، 

ذلك النظام.
اأن  التعريف  هذا  من  ويت�صح 
نظام  مبوجب  العن�رصي  الف�صل 
على  يقت�رص  ل  الأ�صا�صي  روما 
اأعمال وت�رصفات  حكومة جنوب 

اأي  على  ينطبق  ولكنه  اإفريقيا، 
�صلوك ينطبق عليه تعريف املادة 
7 وب�صكل عام، ت�صتطيع املحكمة 
اجلنائية الدولية ممار�صة �صلطتها 
الق�صائية عندما يكون املتهم من 
اأو يف حال  الأع�صاء  الدول  رعايا 
قد  تكون  املزعومة  اجلرمية  اأن 
اأو  الأع�صاء،  الدول  يف  حدثت 
من  املحكمة  اإىل  الو�صع  اإحالة 
حيث  الدويل.  الأمن  جمل�ص  قبل 
الق�صائية  ال�صلطة  دور  و�صف  مت 
ميكن  ول  مكمل،  كدور  للمحكمة 
�صلطتها  متار�ص  اأن  للمحكمة 
الق�صائية اإل عندما تكون املحاكم 
قادرة  اأو غري  راغبة  الوطنية غري 

على اإجراء املحاكمة.

اإ�سرائيل وجرمية الف�سل 
العن�سري

الف�صل  اتفاقية  مبوجب 
وب�صكل  يحظر  فانه  العن�رصي، 
تهدف  ت�رصيعات  �صن  وا�صح 
اإىل حرمان جمموعة عرقية من 
اإىل  والعودة  املغادرة  يف  احلق 
اإ�رصائيل  حرمت  وقد  بلدهم. 
لجئي 1948 و لجئي 1967 على 
العودة  يف  احلق  من  �صواء  حد 
بلدهم  يف  وبيوتهم  منازلهم  اإىل 
الأ�صلي، اإذ ي�صتند هذا احلرمان 
الثنية  العرقية-  الت�صنيفات  اىل 
هذا  وي�صكل  كما  العن�رصية.  اأي 
لتفاقية  �صارخا  انتهاكا  العمل 
اأي�صا  ويبدو  العن�رصي.  الف�صل 
التمييز  تعريف  مع  يتنا�صب  انه 
نظام  �صمن  الوارد  العن�رصي 
نظام  اأن  ورغم  الأ�صا�صي.  روما 
فقط  ي�رصي  الق�صائي  روما 
منذ  ارتكبت  التي  اجلرائم  على 
دخوله حيز النفاذ يف عام 2002، 
باأن  القول  بات من املمكن  فقد 
العودة  حلق  اإ�رصائيل  انتهاك 
يومنا  حتى  م�صتمرة  جرمية  هو 
اإنكار ورف�ص اإ�رصائيل  هذا، واإن 
العرتاف و/اأو تطبيق حق العودة 
للجئني الفل�صطينيني رمبا يعترب 
املثال الأكرث و�صوحا ملمار�صات 
بالتاأكيد  لكنه  العن�رصي،  الف�صل 
لي�ص املثال الوحيد، حيث وجدت 
 Russell»ال�صعبية املحكمة 
فل�صطني،  Tribunal«حول 
تاون«  »كيب  يف  عقدت  والتي 
من  الفرتة  يف  اإفريقيا،  جنوب 
7-5 ت�رصين الثاين لعام 2011، اأن 
اإ�رصائيل مذنبة بارتكابها العديد 
من النتهاكات التي تندرج �صمن 
جرمية الف�صل العن�رصي مبوجب 

القانون الدويل.

يف بدايات العام 1965، مت اإقرار نظام حظر الف�سل العن�سري وفقا للقانون الدويل، 
بالتوافق مع �سياغة االتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري، 

والتي دخلت حيز التنفيذ �سنة 1969.  لقد �سنفت نظام الف�سل العن�سري ر�سميا كجرمية 
مبوجب القانون الدويل بتاريخ 30 نوفمرب عام 1973، حيث مت اعتماد هذا الت�سنيف 
من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عرب االتفاقية الدولية لقمع جرمية الف�سل 

العن�سري واملعاقبة عليها.  ونتيجة لالنتقادات الوا�سعة النطاق لنظام الف�سل العن�سري 
و�سيا�سات الف�سل الذي كانت متار�سه االأقلية البي�ساء يف جنوب اإفريقيا؛ دخلت املعاهدة 

حيز التنفيذ بتاريخ 18 جويلية ل�سنة 1976. 

روؤى



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة
دائرة اجللفة
بلدية اجللفة

م�شلحة التنظيم 
مكتب اجلمعيات
رقم: 03/ 2018

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري مكتب الهيئة 
التنفيذية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 
املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 يناير 

2012 املتعلق باجلمعيات. مت هذا اليوم ا�شتالم 
مذكرة التعديالت املوؤرخة يف: 22 جانفي 2018 

املتعلقة بتغيري املكتب التنفيذي للجمعية 
املحلية امل�شماة: جمعية �شم�س حلماية 

امل�شتهلك باجللفة امل�شجلة حتت رقم:26 
بتاريخ 2014/05/06. يراأ�شها ال�شيد )ة(: قا�شم 
حل�شن الكائن مقرها بـ: دار ال�شباب 08 ماي 45 

حي بريبيح باجللفة.

حكم باحلجر
ولهذه اال�شباب

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون اال�رسة 
علنيا ح�شوريا ويف اأول درجة يف ال�شكل : قبول دعوى 

الرجوع �شكال .
يف املو�شوع : افراغ احلكم  ال�شادر  بتاريخ 06-17 -2018 
رقم الفهر�س 18 / 01438 واعتماد تقرير اخلربة  الطبية 
املنجزة من قبل اخلبري الدكتور عمريا�س رابح املخت�س 

يف االمرا�س العقلية والع�شبية و  املودعة  لدى امانة 
�شبط املحكمة بتاريخ 09- 08- 2018 حتت رقم 2018/ 
335 ومن ثمة الق�شاء بتوقيع احلجر على املدعى عليها 

يف االرجاع لعمي�شي �شامية املولودة بتاريخ 12- 05- 1975 
ببوغني  الأبيها حممد بن �شعيد واأمها خا�شف فاطمة 

بنت قا�شي  مع تعيني اأخوها املدعي يف االرجاع لعمي�شي 
ر�شيد  مقدما عليها للقيام ب�شوؤونها اىل غاية زوال �شبب 

حجرها مع االمر بن�رسهذا احلكم لالعالم بجريدة يومية 
وطنية �شادرة باللغة العربية ب�شعي من املقدم وامل�شاريف 

الق�شائية على عاتق املدعي يف االرجاع . 
بذا �شدر احلكم واف�شح عنه جهارا باجلل�شة العلنية 

املذكورة  اعاله  .وام�شي اأ�شله كل من الرئي�س واأمني 
ال�شبط

ANEP N°: 837839 ANEP N°: 8379632018/12/11:الو�سط الو�سط:2018/12/11

الو�سط:2018/12/11الو�سط:2018/12/11
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بقلم/ عبد النا�صر عوين فروانة
اأ�صري حمرر وخمت�ص ب�صوؤون 

الأ�صرى

ما  �أ�صدق  مل  مات.  جاللة"   "�أبو 
�أن  �أ�صدق  �أن  �أريد  �أذناي، وال  �صمعته 
وغيبه  �ل�رسعة  بهذه  خطفه  �ملوت 
يكون  �أن  فتمنيت  باكر�ً،  �حلياة  عن 
ذلك غري �صحيح، و�أن �صديقي ت�رّسع 
يتاأكد  �أن  قبل  و�الإبالغ  �الت�صال  يف 
�ت�صاالً  فاأجريت  �خلرب،  �صحة  من 
و�ثنني وثالثة، فاإذ باالإجابة حتمل يف 
�أذناي.  �صمعته  ملا  تاأكيد�ً  م�صمونها 
�إىل  ورحل  مات  قد  جاللة"  "�أبو 

�الأبد.
و�صطوته،  �ملوت  �أق�صى  ما  �هلل  يا 
�صديقاً  وحبيباً،  عزيز�ً  تفقد  حينما 
و�صنة  وقدره  �هلل  ق�صاء  لكنه  ورفيقاً، 
�هلل يف خلقه، )كل نف�س ذ�ئقة �ملوت(، 
وكما يقول �ل�صاعر �لفل�صطيني حممود 
�ملوتى..  يوجع  ال  �ملوت  دروي�س: 

�ملوت يوجع �الأحياء.
�صدقاً لقد �أوجعنا موتك يا �صديقي، 
و�صيبقى  عزيزي،  يا  رحيلك  و�أبكانا 
فر�قك يوؤملنا يا رفيقي. فلقد عرفنا 
�ل�صد�قة.  ووفاء  �ل�صرية  نقاء  فيك 
�الحتالل  �صد  ثائر�ً  وعرفناك 
عرفناك  �ل�صجان.  على  ومتمرد�ً 
طيباً  عرفناك  وترتقي.  جتود  معطاًء 
�ملثابرة  فيك  وعرفنا  وخمل�صاً، 
�صورته يف  من حفظنا  يا  و�الخال�س 
�لعقول،  يف  ��صمه  وحفرنا  �لقلوب، 
ومما  �جلموع.  بني  �صريته  و�صرندد 
�هلل  �صاء  �إن   – �طمئنانا  �لنف�س  يزيد 
هذه  �صديقي  يا  تركك  هي   – تعاىل 
و�لنا�س  رفاقك  بني  �لر�ئعة  �ل�صرية 
�لرحمة  لك  ت�صتجلب  �لتي  �أجمعني 
�إال  عرفك  �أحد  من  فما  و�لدعاء، 
�أخالقك،  ح�صن  وعلى  عليك  و�أثني 
�إال  �ل�صجن  يف  عاي�صك  �أحد  من  وما 
و�أ�صاد ب�صمودك وثباتك. وما من �أحد 
ذرف  �إال  وفاتك  خرب  وتلقى  عرفك 
لفر�قك،  �أملاً  �حلزن  وتو�صح  �لدمع، 
وح�رسة على غيابك، و��صرت�صل بذكر 
و�لرحمة  بالدعاء  و�نهال  حما�صنك، 
�لعز�ء يف  بيت  على  مّررت  ولقد  لك. 
من  بالكثري  فالتقيت  �لربيج  خميم 
عيونهم  يف  وجهك  فر�أيت  رفاقك، 
دوماً.  نر�ك  �أن  �عتدنا  كما  مبت�صماً، 
�صاحكاً ومبت�صماً رغم م�صاعب �حلياة 

ومتاعب �لدنيا �لبائ�صة.
ولد فقيدنا "�أبا حممد" عام 1965 يف 

خميم �لن�صري�ت لالجئني �لفل�صطينيني 
�أ�صولها  الأ�رسة  غزة،  قطاع  و�صط 
"يبنا" جنوب فل�صطني  �إىل قرية  تعود 
و�أزقة  �صو�رع  بني  وتربى  �ملحتلة، 
�البتد�ئية  �ملرحلة  ودر�س  �ملخيم 
يف  لالجئني  �لغوث  وكالة  مد�ر�س  يف 
مع  ينتقل  �أن  قبل  �لن�صري�ت  خميم 
خميم  يف  و�ال�صتقر�ر  للعي�س  �أ�رسته 
�أو�صاط  بني  هناك  وترعرع  �لربيج، 
�العد�دية  در��صته  و�أنهى  �لالجئني، 
يف مد�ر�س �ملخيم، ومن ثم �نتقل �ىل 
طاحونة �صوق �لعمل و�لكدح لين�صم �ىل 
ويكت�صب  و�لكادحني،  �لعمال  �رسيحة 
مع  و��صعة  عالقات  وين�صج  �صفاتهم 
و�أحبوه.  فاأحبهم  و�أ�صدقائه،  جري�نه 
وعا�رس �الحتالل منذ والدته، و�ن�صم 
�ىل  �ملا�صي  �لقرن  ثمانينات  �أو��صط 
�لعمل  جلان  عرب  �جلماهريي  �لعمل 
�ل�صعبية  للجبهة  �لتابعة  �لتطوعي 
لتحرير فل�صطني، ومع �ندالع �نتفا�صة 
�أول/ كانون  من  �لتا�صع  يف  �حلجارة 
رقعتها  و�ت�صاع  عام1987،  دي�صمرب 
�مل�صاركني  و�أعد�د  من�صوبها  و�رتفاع 
فيها، قرر وبدون تردد �اللتحاق بركب 
و�اللت�صاق  �ملقاوم  و�لعمل  �لثورة 
باملنتف�صني من خالل �الأذرع �لكفاحية 
فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة 
لي�صّكل مع مرور �لوقت وتز�يد �لفعل 
وتاأثريه �أحد �أهم عنا�رس جمموعاتها 
�ل�صاربة يف خميم  و�ذرعها  �لكفاحية 
"ن�صور  با�صم  ُعرفت  و�لتي  �لربيج 

�لثورة".

يونيو/حزير�ن  من  �لتا�صع  ويف 
�لظالم،  كاحلة  ليلة  ويف  عام1991، 
�ملخابر�ت  �أجهزة  بيته  �قتحمت 
جي�س  بقو�ت  مدعومة  �الإ�رس�ئيلية 
�الحتالل �ملدججة بال�صالح، وقيدت 
يديه بقيود بال�صتيكية وع�صبت عينيه 
�ىل  �لع�صكرية  �الآليات  عرب  ونقلته 
مع�صكر�ت �جلي�س و�لتحقيق ليتعر�س 
�لتعذيب  �أ�صكال خمتلفة من  �إىل  فيها 
�ىل  نُقل  ثم  ومن  و�لنف�صي،  �جل�صدي 
معتقل �لنقب �ل�صحر�وي ليق�صي فيه 
�أن يتحرر  �أكرث من ثالث �صنو�ت قبل 

منه �أو��صط عام 1994.
من  و�حد�ً  كان  جاللة"  �أبو  "�صامي 
د�خل  عليهم  تعرفت  �لذين  �أولئك 
�لقرن  ت�صعينيات  �أو�ئل  �ل�صجن 
�ملا�صي، و��صتمرت عالقتي به �إىل ما 
بعد  �لتحرر وحتى �الأيام �الأخرية من 
حياته. �نه �ن�صان عادي، لكن �لعادية 
يف  �آخر  �صيء  �ىل  تنقلب  �الإن�صان  يف 
ظروف  ويف  �لعادية.  غري  �لظروف 
وقمع  قهر  من  ميثله  وما  �الحتالل 
وظلم، تنقلب �لعادية �إىل مترد وثورة، 
وجر�أة وبطولة، من �أجل �مل�صاهمة يف 
تغيري �لو�قع وخلق ظروف عادية تليق 
فانتمى  كر�مته،  له  وحتفظ  باالإن�صان 
فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة 
و�لكفاحي  �لوطني  ن�صاطه  ومار�س 
�نتفا�صة  خالل  عالية  بفاعلية 

�حلجارة. 
كان يف �ل�صجن مرحاً وظريفاً، �صاحكاً 
وفياً وخمل�صاً، ملتزماً  كان  ومبت�صماً. 

ومن�صبطاً. كان يتمتع بعالقات رفاقية 
باقي  مع  بعالقاته  ومتيز  و��صعة، 
وبعد  و�ال�صالمية.  �لوطنية  �لف�صائل 
�لكل  مع  على عالقاته  حافظ  حترره 
وخ�صائ�صه  �نتمائه  و�صان  �لوطني، 
�لنبيلة، و��صتمر يف ن�صاطه مبا يخدم 
على  حري�صاً  وكان  وق�صيته،  �صعبه 
بل  وحمبيه،  �أ�صدقائه  مع  �لتو��صل 
كان هو �ملبادر دوماً و�بد�ً يف �الت�صال 
وحر�س  �جلميع  فاأحبه  و�لتو��صل. 

�لكل على جمال�صته.
يف  �ل�صجن  من  حترره  بعد  عمل 
�ل�صنو�ت  وخالل  خمتلفة،  جماالت 
�لتحق  �لثالثة  �الألفية  من  �الأوىل 
�صائق  وعمل  �لعام  �لقطاع  بالعمل يف 
��صعاف يف وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 
فكان �صائقاً و�صابطاً وم�صعفاً، جريئاً 
وعوناً  للجرحى  �صند�ً  و�صّكل  ووفياً، 
للم�صابني ومنقذ�ً لهم، وخاطر بحياته 
مر�ر�ً من �أجل �نقاذ �الأحياء و�نت�صال 
حتتجزهم  �أن  قبل  �ل�صهد�ء  جثامني 
��صتهدفت  �لتي  �الحتالل  قو�ت 
�الأحياء  فاعتقلت  و�الأمو�ت.  �الأحياء 
�الأمو�ت  و�حتجزت  �ل�صجون  يف 
وحدها  هي  �الأرقام".  "مقابر  يف 
مع  ذلك  يفعل  من  فقط  ووحدها 
و�حدة  يف  وعالنيًة،  �رس�ً  �ل�صهد�ء، 
�الأخالقية  �جلر�ئم  و�أكرب  �أب�صع  من 
تقرتفها  �لتي  و�لقانونية  و�الإن�صانية 

دولة �الحتالل �الإ�رس�ئيلي.
عرفناك  جاللة"..  �أبو  "�صامي 
تعت�رس  وقلوبنا  رحلت  فاأحببناك، 
�لثالث  يف  وبرحيلك  و�الأمل،  باحلزن 
 2017 عام  �أول/دي�صمرب  كانون  من 
خميم  و�أظلمَت  �البت�صامة  غيبَت 
وجهك  بقّي  لكن  وجهنا،  يف  �لربيج 
�ملبت�صم ي�صع نور�ً يف عيون ��صدقائك 
دمع  فباأي  �ملخيم.  و�أبناء  ورفاقك 
وباأي  �أرثيك  �حلروف  وباأي  �أبكيك، 
كنت  من  يا  حقك  �أوفيك  �لكلمات 
وكما  وفيا وخمل�صاً.  ورفاقك  ل�صعبك 
وطني  "يا  قباين:  نز�ر  �ل�صاعر  قال 
�صاعٍر  من  بلحظٍة،  حّولتَني  �حلزين. 
يكتُب  ل�صاعٍر  و�حلنني،  �حلَبّ  يكتُب 

بال�صكني".
يتغمد  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  ن�صاأل 
جاللة"  �أبو  "�صامي  �لغايل  فقيدنا 
ف�صيح  ي�صكنه  و�أن  رحمته،  بو��صع 
رو�صة  قربه  يجعل  و�أن  جناته، 
�أهله  يلهم  و�أن  �جلنة،  ريا�س  من 
و�ل�صلو�ن.  �ل�صرب  ورفاقه  و��صدقائه 

�للهم �آمني يارب �لعاملني.

�صمعت جر�ص الهاتف يرن رنينًا عاليًا مت�صاًل، وتلقفت ال�صماعة فاإذا به �صوت �صديق عزيز، 
يقول يل والدموع تكاد تخنقه: �صاحبك اأبو جاللة مات. فارتع�صت خوفًا ومفاجاأة ومل اأ�صدق 

ما يقوله �صديقي. لقد كان الهاتف مرعبًا، واخلرب كان مراً واأليمًا، بل واأكرث من فجيعة. فبكيت 
متاأملًا وت�صاقطت الدموع حزنًا، وانحب�صت الكلمات يف احللق، وبداأت الت�صاوؤلت ُترهقني.

املوت ل يوجع املوتى.. املوت يوجع الأحياء

مبت�سمًا ومات  �ساحكًا  جاللة" عا�ش  �أبو  "�سامى 

عن يف �همال �لأ�سرى طبيًا وت�ستهرت بعالجهم �إد�رة معتقل "عوفر" تمُ
�أو�صح تقرير �صادر عن هيئة �صوؤون 
�أ�رسى   3 �أن  و�ملحررين،  �الأ�رسى 
يقبعون يف معتقل "عوفر" يعانون 
للغاية،  �صيئة  �صحية  �أو�صاع  من 
مق�صود  الإهمال  لتعر�صهم  نتاجاً 
�صجون  و�أطباء  �إد�رة  قبل  من 
�لعالج  تقدمي  وعدم  �الحتالل، 
طبيعة  ح�صب  كل  لهم،  �ملنا�صب 
�ل�صجون  يف  فالطبيب  مر�صه؛ 
�الإ�رس�ئيلية هو �لطبيب �لوحيد يف 

�لعامل �لذي يعالج جميع �الأمر��س 
بقر�س �الأكامول.

�الأ�صري  �أن  �لهيئة  تقرير  و�أ�صار 
من  عاماً(   52( حمامرة  جمال 
ال  حلم،  بيت  ق�صاء  حو�صان  بلدة 
يف  غاية  �صحي  بو�صع  مير  يز�ل 
وقت  منذ  ي�صتكي  �ل�صعوبة،  فهو 
�صدره  على  كتلة  وجود  من  طويل 
فرتة  ومنذ  حادة،  �آالم  له  تُ�صبب 
لكن  طبية،  فحو�صات  له  �أٌجريت 

م�صتمر  برت�جع  �ل�صحية  حالته 
حلالته  عالج  �إىل  بحاجة  وهو 
هناك  لكن  ممكن،  وقت  باأ�رسع 

مماطلة بتقدمي �لعالج �لالزم له.
يف حني ي�صتكي �الأ�صري عمر �صالمة 
�هلل،  ر�م  مدنية  �صكان  عاماً(   55(
�لربو�صتاتا  يف  حادة  �لتهابات  من 
�ل�صغط  مر�س  من  يعاين  �أنه  كما 
و�ل�صكري، وهو بحاجة �إىل متابعة 
�أن  غري  �ل�صحي،  لو�صعه  طبية 

يعانيه  مبا  تاأبه  ال  �ملعتقل  �إد�رة 
من �أوجاع.

�أما عن �الأ�صري جنيب مفارجة )33 
عاماً( من بلدة بيت لقيا ق�صاء ر�م 
�هلل، فهو يعاين من فتق يف ع�صالت 
�أ�صعه  �أُجريت له �صور  بطنه، وقد 
خمت�س  طبيب  �إىل  بحاجة  لكنه 
�ل�صحي  و�صعه  على  لالطالع 
جر�حية  لعملية  موعد  وحتديد 

باأ�رسع ما مُيكن.

املحامى منذر اأبو اأحمد

دد �عتقال  حمكمة �لحتالل تمُ
�لطفل �إبر�هيم عبيات للمرة �لر�بعة

يف ذكرى �عتقاله �ل 18

�الأ�صري  نادي  حمامي  قال 
�أحمد  �أبو  منذر  �لفل�صطيني 
�لتابعة  �لع�صكرية  �ملحكمة  �أن 
�عتقال �لطفل  مددت  لالحتالل 
�لبالغ  عبيات  حممد  �إبر�هيم 
من  عاماً( ون�صف   12( �لعمر  من 

حمافظة بيت حلم.
�أن هذ�  �أحمد  �أبو  وذكر �ملحامي 
ي�صدر  �لذي  �لر�بع  هو  �لتمديد 

تاريخ  منذ  عبيات  �لطفل  بحق 
من  و�لع�رسين  �لثاين  يف  �عتقاله 
�ملا�صي  �لثاين/ نوفمرب  ت�رسين 
عملية  تنفيذه  حماولة  بذريعة 
له  تُعقد  �أن  �ملتوقع  ومن  طعن. 

جل�صة جديدة يوم غد �الثنني.
�الحتالل  �صلطات  �أن  �إىل  يُ�صار 
يف  طفاًل   )270( من  �أكرث  تعتقل 

معتقلي "جمدو، وعوفر". 

الأ�صري زيد اإبراهيم اأحمد 
ب�صي�صي ..�صتبقى القد�ص 

كابو�صًا يق�ص م�صاجع ترامب
خا�ص- اإذاعة �صوت 

الأ�صرى:

�أحمد  �إبر�هيم  زيد  �الأ�صري  قال 
ب�صي�صي )41 عاًما( من قرية ر�مني 
بال�صفة  طولكرم  مدينة  ق�صاء 
�لغربية �ملحتلة �إن �لقد�س �صتبقى 

كابو�صاً يق�س م�صاجع تر�مب.
و�أكد ب�صي�صي خالل ر�صالة خا�صة 
ذكرى  يف  �الأ�رسى  �صوت  الإذ�عة 
�عتقاله �ل 18 �أن �صنو�ت �عتقاله 
مل تزده �إال قوة و�صالبة، و�إ�رس�ر�ً 
�جلهاد  درب  مو��صلة  على 
وبيعته  عهده  جمدًد�  و�ملقاومة، 
حتى يكتب �هلل له والإخو�نه �حلرية، 
وم�صدًد� على �أن �الأ�رسى ما ز�لو� 

يوؤمنون بامل�رسوع �ملقد�س.
و�صدد على �أن �مل�صاحلة �رسورة 
�لكل  جهود  توحيد  ت�صتوجب 
�النق�صام  و�نهاء  �لفل�صطيني 
�لفل�صطيني  �لكاهل  �أثقل  �لذي 
من  وذلك  عاًما،   11 مد�ر  على 
هيكلة  �إعادة  على  �لعمل  خالل 
�أ�ص�س  على  �لتحرير  منظمة 
منظمة جديدة وو��صحة، و�إظهار 
ف�صائل  بني  �حلقيقية  �ل�رس�كة 
�لعمل �لوطني و�الإ�صالمي؛ بحيث 
و�نطالق  �تفاق  من�صة  ت�صكل 

حقيقي. 
مرحلة  نعي�س  زلنا  "ال  و�أردف 
�لتحرر �ملنتظر، هذ� ي�صع �جلميع 

�أمام م�صوؤولية وطنية و�أخالقية 
بتقريب وجهات �لنظر؛ و�أن يكونو� 
�ل�صباقني للم�صاحلة �لتي توؤدي �إىل 

مل �صمل �لكل �لفل�صطيني".
و�إنهاء  �مل�صاحلة  "�إن  وقال 
ملحة  �رسورة  �أ�صبحت  �النق�صام 
ظل  يف  م�صى  وقت  �أي  من  �أكرث 
و�حل�صا�س  �جلوهري  �لتغري 
�لعربي  عمقنا  يف  �حلا�صل 
�لعالقات  و�نتقال  و�الإ�صالمي، 
�لعلن  �إىل  �ل�رس  من  �لتطبيعية 
على  �ملتذببة  �لتحوالت  وكذلك 
و�ال�صتهد�ف  �الإقليمية،  �ل�صاحة 
بكافة  �لطوق  لدول  �ملبا�رس 
و�صتى �لطرق، عالوًة على �ل�صعي 
�مل�صتمر من �لبيت �الأبي�س لك�صب 

ر�صى �لكيان.
تخدم  ال  �لظروف  هذه  كل  وعّد 
�أمام  وت�صعه  �لفل�صطيني  �لو�قع 
�أمام  �ل�صمود  يجب  �أنه  حقيقة 
�لد�خلية،  م�صاكله  وحل  �صيء  كل 
ت�صري  �ملعطيات  كل  �أن  معترب�ً 
ميكن  حقيقية  فر�صة  وجود  �إىل 

هذ�  من  للخروج  �غتنامها 
�ملاأزق.

ولفت �إىل �أن �حلركة �الأ�صرية تعي�س 
حكومة  ظل  يف  مف�صلية  مرحلة 
ميينية متطرفة ووزير �أمن د�خلي 
على  لل�صيطرة  ي�صعى  �صهيوين 
جميع موؤ�ص�صات �لدولة �ل�صهيونية 
حلملة  �الأ�رسى  وتعر�س  �الأمنية، 
حتري�صية و��صعة من قبل �رس�ئح 
ومنظمات  �الإ�رس�ئيلي  �ملجتمع 
�لت�صييق  �إىل  باالإ�صافة  متطرفة، 
�جلهات  بع�س  ومطالبة  عليهم 
�لتي  �الأ�رسى  �إجناز�ت  ب�صحب 

حتققت باإ�رس�باتهم عن �لطعام.
م�صارف  جميع  توحيد  �إىل  ودعا 
كل  ونبذ  �الأ�صرية  �حلركة 
�خلالفات، و�التفاق على م�رسوع 
عمل م�صرتك؛ يكون وثيقة �صمان 
�أقدمت  حال  يف  دفاع  وخط 
�أي  �صحب  على  �ل�صجون  م�صلحة 
�الأ�رس  �صنو�ت  �أن  موؤكًد�  �إجناز، 
�لتي يقدمها �الأ�رسى فد�ء للوطن 

هي �أقل ثمن يقدمونه.
�أن  على  ب�صي�صي  �لقيادي  و�صدد 
باتت  �الأ�رسى  و�إخو�نه  حريته 
قريبة بف�صل �ملقاومة �لبا�صلة يف 
�ملوىل  بعد  �أملهم  هي  �لتي  غزة 
م�صري�ً  تخذلهم،  ولن  وجل،  عز 
ثقتهم  يفقدو�  �الأ�رسى مل  �أن  �إىل 
�صفقات  و�أن  ما،  يوًما  باملقاومة 
جلميع  �الأمل  بارقة  هي  �لتبادل 
�صجون  يف  �لقابعني  �الأ�رسى 

�الحتالل.
يف  �ملنتخب  ب�صي�صي  و�أردف 
�لهيئة  �صمن  �لثانية  �لدورة 
"�لهم  �جلهاد  الأ�رسى  �لقيادية 
�أ�صري، هو  �لذي يحمله كل  �الأكرب 
متمنياً  قريبة"،  �صفقة  �نتظار 
جلميع  �لعاجل  و�لفرج  �حلرية 

�الأ�رسى و�ملعتقلني.
�لقيادية  �لهيئة  �أمري  و�عترب 
�الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  الأ�رسى 
�لقائد  �أن  �الحتالل  �صجون  يف 
وي�صتمع  �جلميع  يحتوي  �أن  يجب 
م�صتوى  �إىل  وينزل  همومهم،  �إىل 

�جلميع.
ب�صي�صي  �لقيادي  �أن  �إىل  ي�صار 
دي�صمرب  من  �لتا�صع  منذ  معتقل 
بليغة  �إ�صابًة  �إ�صابته  بعد   ،2001
بخم�س عيار�ٍت نارية فوق �لركبِة 
تهتك  �إىل  �أدت  �الأي�رس،  قدِمه  يف 
حكًما  ويق�صي  قدمه،  يف  �لعظم 
�حلياة  مدى  �ملوؤبد  بال�صجن 
�أم�صى  عاًما،   55 �إىل  باالإ�صافة 
مقاومة  بتهمة  عاًما   17 منه 
حركة  �إىل  و�النتماء  �الحتالل 

�جلهاد �الإ�صالمي.
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ثامر  املحرر  واال�سري  الكاتب  يقول 
�سباعنه : ال�سجن ي�سغط على اال�سري 
وما  ميلك  ما  كل  منه  ي�ستخرج  كي 
والظروف  عليه  يخفى  وما  يخفي 
جتربه على ذلك احيانا .. وخري جلي�س 
و�سيلة  اف�سل  لكن  الكتاب  ال�سجن  يف 
عن  التعبري  او  النف�س  عنه  للتخفيف 
ما يجول يف نف�سك هي القلم والكتابة 
وهناك جمال كي تناق�س ما تكتب مع 
اخوانك فالوقت متوفر لذلك واحلوار 
تقوم  واملراجعات  االفكار  يرثي 

الكتابة والنقد يجعلها تتعمق وتتقدم
واملعاناة  الق�سوة  من  الرغم   على 
 ، االأ�سرية  اأو  االأ�سري  يواجهها  التي 
العزل  اليومي يف ظل  التعاي�س  اأن  اإال 
جتمع  التي  االإن�سانية  والعالقات 
عن  وم�ساعراالإبتعاد  املعتقلني، 
اأو  اإيجاد  يف  ت�سببت  ما  هي  االأهل، 
الر�سم  مثل  مميزة  اإبداعات  تطوير 
املعاناة   ، الق�سة  وكتابة  وال�سعر 
تولّد االإبداع ، الأن االإبداع ال ينتج عن 
�سخ�س عادي يعي�س يف ظروف عادية 
االإبداع  اأما   ، عادياً  اأدباً  اأنتج  واإال   ،
�سخ�س  عن  ي�سدر  مميزة  ثمرة  فاإنه 
غالباً  خا�سة  ظروفاً  يحيا  مميز 
اإح�سا�ساً  اأو  وقهراً  معاناة  تكون  ما 
الواقع  االإبداع يف  اإن عملية   ، بالظلم 
، هي تعبري عقلي قائم على م�سمون 
واأحا�سي�س ، يرتفع بهم اإىل الروحانية 
�سناعة  اأي�ساً  وهو   ، الفني  واالإبداع 
اإن�سانية ، تقدم للب�رشية مادة جمالية 
اأخرى  ناحية  ، ومن  اإ�سعادها  بغر�س 
لل�سعوب  االأول  املثقف  هي  فالفنون 

لي�ست  الأنها   ، العري�سة  اآفاقها  على 
ال�سفوة  من  �سغرية  فئة  اإىل  موجهة 
م�سموناً  تقدم  كانت  اإذا   ، خا�سة 

وا�سحاً بعمق وب�ساطة  .
اال�سري املحرر حممد �سبحه يتحدث 
على  ال�سجان  عمل   : قائال  ذلك  عن 
قمع االأ�رشى ، ومار�س تعذيبه وقهره 
، وجلاأ اإىل منعهم من اأب�سط احلقوق 
عرب  القراءة  يف  احلق  مثل  االإن�سانية 
من حق  ومنعهم   ، الكتب  اإدخال  منع 
االأقالم  باإدخال  ي�سمح  فلم   ، الكتابة 
اإ�رشاب  ، وكان  الزنازين  واالأوراق يف 
يف  ناجحاً   ، ع�سقالن يف1970/7/5م 
مت  اإذ   ، الثقافية  القيود  بع�س  ك�رش 
الثقافية  الكتب  باإدخال  ال�سماح  فيه 
املختلفة ، عن طريق ال�سليب االأحمر 
،  بعد ورودها على الرقابة ، وموافقة 
كان  لقد  و   ، عليها  االأمنية  اجلهات 
االأ�رشى يهربون كتاباتهم ، ويحمونها 
حتى   ، ال�سجانني  مداهمات  من 
اأن  فيه  ي�ستطيعون  الذي  الوقت  ياأتي 
يخرجوها من اأ�رشها ، كما ان العديد 
عاتقهم  على  اأخذوا   ، املثقفني  من 
 ، التنظيمي  التغيري  مبحاولة  البدء 
اجلل�سات  بعقد  فبداأوا   ، والثقايف 
الثقافية ، واإلقاء املحا�رشات اخلا�سة 

بال�رشاع الفل�سطيني ال�سهيوين .
الكاتب والروائي وليد الهوديل ا�ساف 
: اأن االأ�رشى هم وحدهم من كتب عن 
االأدب  باحات  ويف  والتحرر  احلرية 
يف  االأ�رشى  اأن  اإىل  م�سرياً  والرتاث، 
�سجون االحتالل هم من بادروا وكتبوا 
وثيقة الوفاق الوطني قبل عدة اأعوام 
اإن  وا�ساف  �سادقة".  وطنية  بـ"روح 
تاريخ  له  ال�سجون  يف  احلرية  اأدب 
عريق، وهو يرمي لتعزيز ثقافة احلرية 

ومن  الفل�سطيني،  ال�سعب  اأو�ساط  يف 
خالله يحقق االأ�سري دوره وذاته رغم 
االأدب  من  النوع  وهذا  ال�سجان،  اأنف 
يف  الفل�سطينية  الرواية  ليعزز  ياأتي 

وجه ال�سهيونية".
على   : ا�ساف  �سباعنه  ثامر   الكاتب 
تعددت  االحتالل،  القمع  من  الرغم 
والتعليمية  الثقافية  االأن�سطة  اأ�سكال 
اليومية �سواء على امل�ستوى اجلماعى 
او الفردى داخل ال�سجون واملعتقالت 
و�سائلهم  االأ�رشى  واأنتج  االإ�رشائيلية 
اخلا�سة لتبقى هذه املعتقالت مفعمة 
باحلياة الثقافية املناه�سة لالحتالل   
الفل�سطينيون  االأ�رشى  رفد  لقد   ،
االإبداع  بدوافع  الفل�سطيني  االأدب 
ادب  اكت�سب  لقد    ، التمّيز  وروافد 
وعنف  الثورة  خ�سو�سية  ال�سجون 
وطهارة  الع�ساق  ورقة   ، املقاومة 
مل  االأ�سري  االأدب  ولكن   ، االنتماء 
رغم  واالأ�سواء  البحث  ياأخذ حقه يف 
اأن ال�سجن ظّل من اأهم روافد االإبداع 

والتطور الفكري والثقايف واالأدبي .
االأ�رشى  واإ�رشار  عزمية  و�سف  ويف 
كميل:)  عوين  املحرر  اال�سري  يقول 
عليها  تتحطم  عزمية  لديهم  االأ�رشى 
القا�سية.  ال�سجون  اإجراءات  جميع 
االأ�سري  هو  الفل�سطيني  فاالأ�سري 
�سجنه  يحول  الذي  العامل  الوحيد يف 
بالعلم،  للتزّود  وحمطة  جامعة  اإىل 
بال�سجن  اأحكام  �سدور  من  بالرغم 
الفعلي مئات ال�سنوات بحقه. فهناك 
اأ�رشى حمكوم عليهم بال�سجن املوؤبد. 
فعلى �سبيل املثال ال احل�رش، اأكرث من 
ع�رشين موؤبدا، وكل موؤبد 100 عام، اأي 
اإَنّ جمموع حكمه ي�ساوي قرابة االألفي 
ويح�سل  يدر�س  تراه  ذلك  ومع  عام، 

على ال�سهادة غري اآبه باملوؤبدات التي 
�سدرت بحقه. وهذا يوؤّكد اأَنّ االأ�سري 
بقوة  له خ�سو�سية متتاز  الفل�سطيني 
و�سناعة  وال�سرب  والتحدي  االإرادة 

النجاح رغم اجلراح.
خا�سة  �سعورية  حالة  ال�سجن  اأن 
القيد  خارج  يف  فيها  العي�س  ي�سعب 
..وال�سوق  باحلنني  االأمل  ..امتزاج 
بال�سرب واالحت�ساب يولد لدى الكاتب 
عن  بعيدا  ا�سافية  ملكة  ال�ساعر  او 
الكتابات  عموم  يف  املق�سود  التكلف 
العادية.يف ال�سجن �ساحة للعلم والفكر 

رغم حماولة ال�سجان منع التطور . 
املحرر قتيبة قا�سم قال عن جتربته 
لوال  كتب  لقراءة  اأوفر  وقتاً  )وجدت 
فقد  الفر�سة  يل  اأتيحت  ملا  ال�سجن 
احمد  �سيد قطب وحممد  حلقت مع 
�سادق  م�سطفى  وجال�ست  الرا�سد 
حممد  علم  من  ونهلت  الرافعي 
واأو�سح  فكري  �سقل  ما  الغزايل 
اكت�سبت  ..لقد  تفكريي  طريقة 
كنت  والتفكري  القراءة  يف  نف�س  طول 
الرقمي  ال�رشعة  عامل  يف  اأفقدها 
املجال  يل  اأتيح  واأي�سا   . اخلارج  يف 
وفكرية  علمية  بتجارب  لاللتقاء 
من  والبدء  امل�سافات  تخت�رش 
ال�سفر ، وال نن�سى اجلل�سات الثقافية 
التي  والفكرية  التعليمية  وامل�ساقات 
ت�ساهم يف �سقل االأ�سري ، ال اأخجل ان 
قلت اإين ولدت ان�سانا اآخر يف ال�سجن 
بعد  واحلرية  اال�سياء  قيمة  وعرفت 
ما فقدتها . ال�سجن مدر�سة وجامعة 

ملن اأراد ."(
 

ويختم الباحث يا�رش حمدونة ميزات 
واأهم �سمات اأدب ال�سجون :

ال�سجون"  "اأدب  ميتاز  الُعْمق:   -1
وامل�سمون،  الداللة  يف  التعبري  بعمق 

ويف الربط بني الفكرة واالأ�سلوب.
2- الرمزية: غالباً ما يلجاأ الكاتب اإىل 

الرمز للتعبري عما يعتلج يف حناياه.
يلجاأ  ما  كثرياً  الفني:  الت�سوير   -3
وما  اللغة،  عقود  فرط  اإىل  االأديب 
ليعيد  وجواهر،  جمان  من  حوت 
ت�سكيل فكرته و�سعوره يف قالب لغوي 
جديد، فتعطيك املقطوعات االأدبية 
اأو  اأو م�ساهد �سامته،  لوحات رائقة، 
ُمْفعمة  حية  م�ساهد  على  انعطافات 

باحلركة.
4- البالغة: ال�سناعة البالغية رائجة 
واال�ستعارات  كالكنايات  اال�ستخدام، 
املر�سل  واملجاز  والت�سبيهات 

واملح�سنات اللفظية والبديعة.
التي  الفكرة  �سبط  اأي  االختزال:   -5
فقرة  يف  طويلة  فقرات  اإىل  حتتاج 

�سغرية.

6- العاطفة املتاأججة: فال تكاد جتد 
املعنى،  اأو  املبنى  متكلفة  مقطوعة 
ومبناها  معناها  يف  من�سجمة  واإمنا 
مع العاطفة التي حتكم القالب اللغوي 

امل�ستخدم.
اإىل  الكاتب  يلجاأ  اخليال:  �سعة   -7
ال�سور  ال�ستعارة  الغالب  يف  اخليال 
يف  الفكرة  فتتفاعل  االأحداث،  اأو 
خياله مع �سور اإبداعية، بقالب لغوي 

خا�س.
8- احلزن امل�سوب بالتحدي: فم�سحة 
املقطوعات  تفارق  تكاد  ال  احلزن 
مو�سوعاتها،  اختالف  على  االأدبية 
حتى تلك التي اأراد بها �سياغة م�ساحة 
اأو  اأمل  من  تخلو  تكاد  ال  الفرح،  من 
اآهات اأو دموع، فاأفراحهم، اأف�سل ما 

نعرِبّ عنها باجلراح البا�سمة.
يهتم  حيث  الوا�سعة:  الثقافة   -9
ومهاراتهم  ذواتهم  بتنمية  االأ�رشى 

وقدراتهم

ال�سجن بقدر ما فيه من هم وقهر اإال انه ما من �سر حم�س فهو يعطي املرء فر�سة مميزة ملراجعة النف�س واإعادة احل�سابات على كل امل�ستويات ويف كافة الق�سايا .ويجد االن�سان رغبة يف نف�سه 
للتعبري عن افكاره وخواطره .. وقد يكت�سف لديه قدرات كانت خمباأة حتى عنه �سخ�سيا ولعل كرثة االن�سغال يف احلياة وعدم اخذ املر فر�سة منا�سبة جتعله ال ينتبه اىل هذه القدرات

تامر �سباعنة

اأدب ال�سجون ...حتد لل�سجان

االأ�سري حممد عادل داود يدخل عامه )32( على التوايل يف معتقالت االحتالل
قال نادي االأ�سري الفل�سطيني 
اأن االأ�سري حممد عادل داود 
حمافظة  من  عاماً(   58(
عامه  دخل  قد  قلقيلية 
الـ)32( يف معتقالت االحتالل 

نادي  واأ�ساف  االإ�رشائيلي. 
من  داود  االأ�سري  اأن  االأ�سري 
القدامى  االأ�رشى  �سمن 
متوا�سل  ب�سكل  املعتقلني 
اأو�سلو،  اتفاقية  توقيع  منذ 

لـ)27(  و�سل عددهم  والذين 
االأ�سريين  اأقدمهم  اأ�سرياً 
يون�س؛  وماهر  يون�س  كرمي 
االحتالل  �سلطات  وكانت 
عنهم  االإفراج  رف�ست  قد 

�سمن   2014 عام  اآذار  يف 
اأن  علماً  الرابعة.  الدفعة 
هناك جمموعة من االأ�رشى 
االحتالل  �سلطات  اأعادت 
حمرري  من  وهم  اعتقالهم 

�سفقة "وفاء االأحرار" وكانوا 
اأو�سلو  قبل  اُعتقلوا  ممن 
الربغوثي  نائل  االأ�سري  منهم 
الذي ق�سى ما جمموعه يف 
 )39( االحتالل  معتقالت 

عاماً.
�سلطات  اأن  اإىل  يُ�سار 
االحتالل حترم عائلة غالبية 
اأفراد عائلة االأ�سري داود من 

زيارته لذرائع اأمنية.

رئي�س هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين

يلتقي ممثلي موؤ�س�سات حمافظة طوبا�س واالأغوار ال�سمالية

اإ�سراء واحلق امل�سلوب 

�سوؤون  هيئة  رئي�س  ا�ستقبل 
االأ�رشى واملحررين اللواء  قدري 
اأبو بكر اليوم يف مكتبه يف رام اهلل، 
موؤ�س�سات  عن  ممثلي  �سم  وفد 
واالأغوار  طوبا�س  حمافظة 
احلديث  مت  حيث  ال�سمالية، 
ق�سية  يف  امل�ستجدات  اآخر  عن 
اجلهود  توحيد  وكيفية  اال�رشى، 
للتخفيف عنهم وعن عائالتهم، يف 
االإ�رشائيلية  الهجمة  ت�ساعد  ظل 

عليهم.

طوبا�س  حمافظة  وفد  و�سم 
نائب  ال�سمالية  واالغوار 
وع�سو  اأ�سعد،  اأحمد  املحافظ 
فتح  حلركة  الثوري  املجل�س 
اللجنة  ورئي�س  اليا�سيدي،  �سالح 
عبد  الفارعة  خميم  يف  ال�سعبية 
�رش  وامني  مهداوي،  املنعم 
حركة فتح يف املحافظة عمر ابو 
االمن  من  ار�سيد  ح�سن، وحممد 
الوقائي، واحمد اأبو احل�سن مدير 

الهيئة يف املحافظة.

اهمية  بكر على  اأبو  اللواء  و�سدد 
وانه  واملحررين،  االأ�رشى  ق�سية 
اأي جهدا يعزز من  اإدخار  لن يتم 
مكانة االأ�رشى وعائالتهم، م�سريا 
الفل�سطينية  القيادة  تاأكيد  اىل 
واحلكومة  بالرئا�سة  ممثلة 
بكل  الق�سية  هذه  قدا�سة  على 

تفا�سيلها.
ق�سية   " بكر  ابو  اللواء  واأ�ساف 
�سعبة  مبرحلة  متر  االأ�رشى 
وح�سا�سة، ويجب على اجلميع اأن 

يقف عند م�سوؤولياته، حتى يكون 
موحدة،  اهداف  على  الرتكيز 
لف�سح  املطاف  نهاية  يف  ت�سب 
الال  االإحتالل وممار�ساته  جرائم 

اخالقية والال اإن�سانية.
ممثلي  كرم  اللقاء  ختام  ويف 
بكر،  ابو  اللواء  حمافظة طوبا�س 
وقدموا له التهاين على ثقة ال�سيد 
الرئي�س به يف ت�سليمه هذا امللف 
التامة  اجلاهزية  موؤكدين  الهام، 

للتعاون يف كل الظروف.

بقلم/  تغريد علي.. االأردن

اإ�رشاء  االأ�سرية  حق  يف  حائرة  الكلمات  تقف 
الفل�سطينى  للجرح  اإ�رشاء حكاية  اجلعابي�س.. 
الوجه  تو�سح  امل�سلوب..  وللحق  الكبري 
وتك�سف  همجيته..  يف  لالإحتالل  احلقيقي 
زيف ادعائه لالإن�سانية والتح�رش.. وتبني كذب 
املجتمع الدويل الذي ينادي ليال نهارا بحقوق 

اأين  املراأة..  وان�ساف  املراأة  ومتكني  املراأة 
تعاين  اأ�سرية  ترون  وانتم  واحلق  االإن�ساف  هو 
االأمل املرير يف ج�سدها ال�سعيف وقد احرتقت 
ومنعت  واعتقلت  ال�سور  اأب�سع  يف  �سيارتها  يف 
االحتالل  افرتاء  اإال  لها  ذنب  وال  العالج  من 
عملية...  تنفيذ  تريد  انها  بادعاءاته  وكذبه 
املراأة يف  هذه  كانت  لو  الدويل؟  التحقيق  اأين 
املجتمع الغربي لقامت الدنيا ومل تقعد عامليا 
فهذا  فل�سطينية  كونها  لكن  معها  التعاطف  يف 

هذا  اأمام  الطرف...  وغ�س  ال�سمت  يعني 
الق�سية  اإثارة هذه  من  البد  واال�ستبداد  الظلم 
املادة  تن�س  حيث  الو�سائل  وبكل  اإعالميا 
" ال  اأنه  الثالثة على  اتفاقية جنيف  رقم 7 من 
من  حال  اأي  يف  التنازل  احلرب  الأ�رشى  يجوز 
املمنوحة  احلقوق  عن  كليا  اأو  جزئيا  االأحوال 
لهم مبقت�سى االتفاقية"  ومن اأهم احلقوق حق 
العالج واحلياة الكرمية وهذه االأ�سرية ممنوعة 
من العالج وهو حق لها حتى اأنها ممنوعة من 

�رشورية  عمليات  عدة  اإىل  وحتتاج  امل�سكنات 
وتعاين اأملا �سديدا  فاأقل ما ن�ستطيع القيام به 
اإثارة ق�سيتها يف االإعالم وخماطبة جلان حقوق 
بالدعاء  علينا  حقها  عن  نغفل  وال  االإن�سان 
اخلال�س اأن يرحم اهلل �سعفها ويعجل لها بالفرج 
اإ�رشاء اال �ساهد على حكاية من  وال�سفاء وما 
ال  احتالل  مع  ومعاناتهم  ال�سعب  هذا  حكايا 
كل  ويبتعد  والوح�سية  العنجهية  �سوى  يعرف 

البعد عن االإن�سانية يف اأقل �سورها ....

هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين

االحتالل يعتدي على ثالثة فتية 
مقد�سيني اأثناء عملية اعتقالهم

واملحررين يف  االأ�رشى  �سوؤون  هيئة  وثقت 
االحتالل  اعتداء جنود  عنها،  �سدر  تقرير 
بال�رشب املربح على ثالثة اأ�رشى قا�رشين 
عملية  خالل  وذلك  القد�س،  مدينة  من 
عدة  اإىل  ونقلهم  وا�ستجوابهم  اعتقالهم 

�سجون اإ�رشائيلية.
جنود  اأن  تقريرها  يف  الهيئة  واأو�سحت 
الطفل  االأ�سري  على  اعتدوا  االحتالل 
التحقيق  اأثناء  عاماً(   16( �سنينة  اأبو  اأحمد 
اأن  قبل  امل�سكوبية  توقيف  مركز  يف  معه 
االآن،  يقبع  حيث  "جميدو"  اإىل  نقله  يتم 
كر�سي  على  �سبحه  مت  ا�ستجوابه  فخالل 
وتعمد  كما  للخلف،  مقيدة  واأرجله  واأيديه 
االأر�س  على  وايقاعه  ايذائه  املحققون 
على  الجباره  وبطنه  ظهره  على  والدع�س 
 22 بقي  �سده،  املوجه  بالتهم  االعرتاف 
معه  ُحقق  "امل�سكوبية"،  معتقل  يف  يوماً 
خاللها 6 مرات ويف كل مرة كان يتم �رشبه 

والتنكيل به.   
يف حني تعر�س الفتى نبيل �سدر )16 عاماً( 
قوات  يد  على  والتنكيل  ال�سديد  لل�رشب 

وذلك  مربر،  اأي  بدون  القمعية   النح�سون 
معتقل  يف  املعبار  ق�سم  من  نقله  خالل 
وبطحه  مبهاجمته  قاموا  حيث  "الرملة"، 
اأر�ساً هو واثنني اآخرين من االأ�رشى يُدعيان 
وانهالوا  �سنينة،  اأبو  واأحمد  رجبي  حربي 
عليهم بال�رشب ب�سكل همجي وهم مقيدي 
من  العديد  لهم  م�سببني  واالأرجل،  االأيدي 
قاموا  بعد  وفيما  والر�سو�س،   الكدمات 
عربة  داخل  طويلة  ل�ساعات  باحتجازهم 
"البو�سطة"، ومن ثم مت نقلهم اإىل االق�سام.

يذكر باأن االأ�سري �سدر يقبع حالياً يف ق�سم 
االأ�رشى االأ�سبال يف "جميدو".    

كما نكلت قوات االحتالل باالأ�سري القا�رش 
حممد عبيدو )16 عاماً(، خالل ا�ستجوابه 
مت  فقد  امل�سكوبية،  توقيف  مركز  يف 
التحقيق معه ب�سكل مكثف ول�ساعات طويلة، 
ومل ي�سلم الفتى اأي�ساً خالل ا�ستجوابه من 
والتهديد  واالهانة  تع�سفي  ب�سكل  ال�رشب 
�سده،  املوجه  بالتهم  يعرتف  مل  حال  يف 
بقي الفتى عبيدو 30 يوماً يف "امل�سكوبية" 

ومن ثم مت نقله اإىل معتقل "جميدو". 
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عي�شة ق.

تاجنانت  دفاع  جتمع  الأوىل 
�سطيف  وفاق  بلوزداد،  و�سباب 
واأوملبي املدية وهو الأمر الذي 
فريقني  اإق�ساء  ي�سهد  �سوف 
كبريين من الدور الأوىل ملناف�سة 
جانب  اإىل  الكاأ�س،  ال�سيدة 
عن  اأ�سفرت  القرعة  فاإن  ذلك 
وجتمع  اأهمية  تقل  ل  مواجهات 
الأوىل  املحرتفة  الرابطة  اأندية 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  والثانية 
وهران،  وجمعية  اجلزائر  احتاد 
اإىل جانب ا�سطدام احتاد البليدة 
خو�س  جانب  اإىل  بارادو،  بنادي 
قمة  يت�سدر  عا�سمي  داربي 
رائد  فريقي  ويجمع  املناف�سة 
كما  اجلزائر،  ومولودية  القبة 
الرابطة  من  فريقني  ا�سطدم 
تعد  مقابلة  يف  الثانية  املحرتفة 
مبباراة  الأمر  ويتعلق  بالكثري 
�سكيكدة،  و�سبيبة  بجاية  �سبيبة 
املو�سم  لقب  حامل  �سيجد  فيما 
نف�سه  بلعبا�س  اإحتاد  الفارط 
اأمام مهمة �سهلة يف الدور 1/32 
ملعبه  على  ي�ست�سيف  عندما 
الأخري  اجلهوي  الدور  مفاجاأة 
مولودية  اجلمهورية  لكاأ�س 
رائد  اأق�سى  كان  الذي  �رش�سال 
الرابطة املحرتفة الثانية جمعية 

ال�سلف.
�سحب  عملية  جرت  املقابل،  يف 
والتي   1/16 الدور  مواجهات 
اإمكانية  عن  بدورها  اأ�سفرت 
جتمع  قوية  مباريات  خو�س 
اأندية الرابطة الأوىل، اأين يحتمل 
�سبيبة  بني  مواجهة  تكون  اأن 
اإىل  ق�سنطينة  و�سباب  ال�ساورة 
جانب مواجهة  قوية مرتقبة بني 
واحتاد  اجلزائر  احتاد  فريقي 
يعرف  اأن  ي�ستبعد  ول  بلعبا�س، 
فريقني  بني  لقاء  اإمكانية  الدور 
حال  يف  الثانية  الرابطة  من 
تاأهل اأهلي برج بوعريريج ووداد 
اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  تلم�سان، 
الرابطتني  اأندية  بني  لقاءات 
يجري  للإ�سارة  والثانية.  الأوىل 
و18   17  ،16 اأيام   1/32 الدور 
مباريات  تلعب  بينما  دي�سمرب، 
الدور ال�ساد�س ع�رش اأيام 27، 28 

و29 من نف�س ال�سهر.
نتائج قرعة الدور 1/32

بلدية  اأوملبي   / بو�سعادة  1-اأمل 
بومهرة

اإحتاد   / �سلي  واد  م�ستقبل   -2
عنابة

اإحتاد   / ال�سللة  3-اإحتاد حمام 
خن�سلة

جمعية   / اجلزائر  4-اإحتاد 
وهران

�سبيبة   / الأخ�رشية  5-اإحتاد 
ال�ساورة

�سباب   / تاجنانت  دفاع   -6
بلوزداد 

�سباب   / باتنة  7-مولودية 
بوقرياط

8- حمراء عنابة / �سباب فيلج 
مو�سى

برج  اأهلي   / مع�سكر  غايل   -9
بوعريريج

اإحتاد   / املحمدية  10-�رشيع 
�سطيف

اأوملبي   / بجاية  11-مولودية 
مقرن

ح�سني  ن�رش   / اأقبو  12-اأوملبي 
داي

اإحتاد   / دوالة  بني  13-اإحتاد   
تلم�سان

جمعية   / البي�س  14-مولودية 
عني مليلة

مولودية   / الرم�سي  15-اإحتاد   
العلمة

16 �سباب بلدية العبادلة / اإحتاد 
احلرا�س

�سبيبة   / روي�سات  17-م�ستقبل   
تيارت

 / الوطني  الأمن  18-جمعية   
�سباب عني و�سارة

بلدية  جنم   / باتنة  �سباب   -19  
الب�سبا�س

 20-اإحتاد البليدة / نادي بارادو
ذراع  اإحتاد   / تلم�سان   21-وداد 

بن خدة
 22-م�سعل ال�سخرة / �سباب بني 

ثور
�سبيبة   / بجاية  23-�سبيبة   

�سكيكدة
 24-اأمل غري�س / �سبيبة القبائل

 25-امللعب الإفريقي ال�سطايفي 

/ �سباب قاي�س
اأمل   / وهران  26-مولودية   

مغنية
 27-رائد عني الدفلى / ت�سامن 

�سوف
اأوملبي   / �سطيف  28-وفاق   

املدية
رائد   / ق�سنطينة  29-�سباب   

�سباب بوقاعة
عبد  نادي   / مقرة  30-جنم   

املالك رم�سان
مولودية   / بلعبا�س  31-اإحتاد   

�رش�سال
مولودية   / القبة  32-رائد   

اجلزائر. 

نتائج �شحب قرعة الدور 16/1

املتاأهل من املباراة 1 /  املتاأهل 
من املباراة 28

املتاأهل من املباراة 2/ املتاأهل 
من مباراة 22

املتاأهل من املباراة 3/ املتاأهل 
من املباراة 12

الفائز   /4 املباراة  من  املتاأهل 
من املباراة 31

الفائز   /5 املباراة  من  املتاأهل 
من املباراة 29

الفائز   /6 املباراة  من  املتاأهل 
من املباراة 25

الفائز   /7 املباراة  من  املتاأهل 
من املباراة 32

الفائز   /8 املباراة  من  املتاأهل 
من املباراة 21

الفائز  املباراة 10/  املتاأهل من 
من املباراة 24

الفائز  املباراة 13/  املتاأهل من 
من املباراة 20

الفائز  املتاأهل من املباراة 14/ 
من املباراة 23

الفائز  املباراة 15/  املتاأهل من 
من املباراة 30

املباراة 16/  الفائز من  املتاأهل 
الفائز من املباراة 11

الفائز  املباراة 17/  املتاأهل من 
من املباراة 18

الفائز  املباراة 19/  املتاأهل من 
من املباراة 6

 /27 املباراة  من  الفائز   -16
الفائز من املباراة 26

ا�سطدام قوي بني الدياربيتي ال�سياربي والن�سر الأ�سود باملديةالدور 1/16 لكاأ�س اجلمهورية بعد مبواجهات قوية
عرفت عملية �شحب القرعة املتعلقة بالدورين 1/32 و1/16 من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية 
ا�شطدام بني الأندية الكبرية فيما بينها يف  الأدوار الأوىل من املناف�شة، مثلما عودتنا 
التي  للمفاجاآت  نظريا  وت�شويقا  كبرية  جماهريية  تعرف  املناف�شة  وان  خا�شة  عليه 
ت�شهدها �شنويا بربوز اأندية �شغرية ونا�شطة يف الأق�شام ال�شفلى على ح�شاب فرق دوري 
الأ�شواء، ولهذا الغر�س فاإن مباريات الدور 1/32 �شوف تعرف مواجهتني جتمعان اأندية 

الرابطة املحرتفة الأوىل

حت�شبا للطبعة 
19 من الألعاب 

املتو�شطية 2021

النتهاء من 
درا�سات تهيئة 

املناطق املحيطة 
باملركب الأوملبي

مت النتهاء من الدرا�سات 
اخلا�سة بتهيئة املحيط 

املبا�رش والأطراف 
املحيطة للمركب 
الريا�سي الأوملبي 
اجلديد لوهران 

املتوا�سلة اأ�سغال اجنازه 
يف انتظار تن�سيب 

املوؤ�س�سة التي �ستتكفل 
بهذه التهيئة يف الأ�سابيع 
املقبلة ح�سب ما ا�ستفيد 

من م�سالح الولية، 
واأو�سح نف�س امل�سدر 
باأن هذه الأ�سغال التي 

تدخل �سمن ا�ستعدادات 
املدينة لتنظيم الدورة 

19 لألعاب البحر الأبي�س 
املتو�سط عام 2021 
�ست�سمل ما طوله 28 

كم، واأ�ساف اأن العملية 
ت�سمح بامتداد للمدينة 

التي �ستزود بخم�سة اأنهج 
كبرية و 4 حماور دوران، 

ويتعلق الأمر بنهجني 
جديدين بطول 5.7 كم 
يربطان امتداد �سارع 

الألفية اإىل منطقة بلقايد 
عرب الطريق الوطني رقم 
75 واإعادة تهيئة ثلثة 
اأنهج اأخرى توؤدي اإىل 

جامعة وهران 2 »حممد 
بن اأحمد« والقرية 
الأوملبية واملركب 

الأوملبي اجلديد ببلدية 
بئر اجلري. و�رشعت 
امل�سالح املخت�سة 
بالولية التي �ستقوم 
بتمويل امل�رشوع، يف 

�سباق �سد ال�ساعة من 
اأجل ال�رشوع يف الأ�سغال 
واإمتامها يف اآفاق �سنة 
2020 وفق ما يتوقعه 
مكتب الدرا�سات قبل 

�سنة من انطلق الألعاب 
املتو�سطية، ومن بني 
ما ي�سمله امل�رشوع، 

الإ�ساءة العمومية التي 
�ستعتمد يف تزويدها 

على تقنية ><اللد<< 
واإعادة النظر يف خمطط 
املرور وغر�س الأ�سجار 
على احلواف، بالإ�سافة 
اإىل ا�ستحداث م�ساحات 

خ�رشاء وجتهيزها 
مبختلف و�سائل الراحة.

ق.ر.

ب�شبب ارتباطها بخو�س مواجهة غرين اإيغليز الزامبي

 اإدارة الن�سرية تطالب تاأجيل
 مقابلة اأقبو يف الكاأ�س

 تكتفني باللعب على املراكز الرتتيبية
 لكاأ�س اإفريقيا لكرة اليد

اإق�ساء �سيدات اجلزائر 
اأمام حامالت اللقب

ح�سني  ن�رش  فريق  اإدارة  تقدمت 
اجلمهورية  كاأ�س  جلنة  اإىل  داي 
اأمام  مباراتها  تاأجيل  بطلب 
من   1/32 الدور  �سمن  اأقبو  نادي 
جتري  �سوف  والتي  املناف�سة 
بررت  اأين  املقبل،  الأ�سبوع  بداية 
بارتباطها  الطلب  الن�رشية  اإدارة 
الكاف،  كاأ�س  مناف�سة  بخو�س 
حيث �ستكون على موعد مع رحلة 
ملقاة  اأجل  من  غدا  زامبيا  اإىل 
ذهاب  �سمن  اإيغليز  غرين  نادي 
الدور ال�ساد�س ع�رش من املناف�سة 

القارية واملربجمة ال�سبت املقبل، 
قبل العودة اإىل اأر�س الوطن الثلثاء 
وال�ستعداد خلو�س مقابلة الإياب 
واملربجمة  الزامبي  الفريق  امام 
بتاريخ 22 من ال�سهر احلايل، اين 
العا�سمي عن  النادي  اإدارة  عربت 
يف   1/32 الدور  خو�س  رف�سها 
تاريخه املحدد لعدم قدرتها على 
خو�س املناف�سة يف ريتم عايل من 

�سغط املباريات..
ع.ق.

لكرة  الوطني  املنتخب  اأق�سي 
كاأ�س  مناف�سة  من  �سيدات  اليد 
اإفريقيا للأمم بعد انهزامه اأمام 
بنتيجة 17- اأنغول  اللقب  حامل 
بنتيجة  انتهى  الأول  ال�سوط   41
6-21 يف مباراة الدور ربع النهائي 
واأ�سبح  بربازفيل،  للمناف�سة 
بالكاأ�س  املتوج  اأنغول  منتخب 
و   1991 بني  ما  مرة   12 القارية 
للمربع  الثالث  املتاأهل   2016
و  ال�سنغال  بعد منتخبي  الذهبي 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
الفائزين يف وقت �سابق اأمام على 

تون�س  و   16-23 غينيا  التوايل 
37-30، و�سيتقابل منتخب اأنغول 
نف�سه  خللفة  الأول  املر�سح 
املربع  يف  املناف�سة،  �سجل  يف 
اللقاء  يف  الفائز  مع  الذهبي 
جمع  الذي  النهائي  لربع  الأخري 
الكونغو  املنظم  البلد  منتخب 
�ساحب  الكامريوين  نظريه  و 
الثالث يف دورة 2016، و  املركز 
الأوىل  الثلثة  تتاأهل املنتخبات 
ملونديال 2019 املقرر باليابان.
ق.ر.

لعب ربع ون�شف النهائي ب�شيغة الذهاب والإياب

جلنة كاأ�س اجلمهورية 
جتري تعديالت على املناف�سة

اأدخلت جلنة كاأ�س اجلمهورية عددا 
من التعديلت على املناف�سة التي 
جتري يف طبعتها اجلارية للمو�سم 
والتي   ،2019/2018 الكروي 
العام  ن�سخة  جتري  ان  اختارت 
احلايل يف ظروف خمتلفة خا�سة 
الندية  متنح  اأن  اختارت  واأنها 
فر�سة ا�ست�سافة مباريات مناف�سة 
ملعبها  على  الكاأ�س  ال�سيدة 
مبارياتها  عليه  ت�ست�سيف  الذي 
ملختلف  الوطنية  البطولة  يف 
الفر�سة  منح  اجل  من  الأق�سام، 
يف  النا�سطة  الأندية  جلماهري 
الأق�سام ال�سفلى ح�سور مواجهات 
وت�سجيعها عن  الكاأ�س  اأنديتها يف 

قرب من املدرجات.
خو�س  تقرر  ذلك،  جانب  اإىل 
كاأ�س  من  الأوىل  الأدوار  مباريات 
وثمن   1/16  ،1/32 اجلمهورية 
النهائي على ملعب الأندية التي 
جتري  �سوف  فيما  اأول  ت�سحب 
النهائي  ربع  الدورين  مباريات 
لقاءات  �سيغة  يف  النهائي  ون�سف 
يف  مرة  لأول  والإياب  الذهاب 
الأخرية  املناف�سة خلل املوا�سم 
من املناف�سة والتي ت�سمح للأندية 
اأجل  من  اكرب  فر�س  بتوفري 
متقدمة  اأدوار  بلوغ  يف  حظوظها 

من املناف�سة.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

يعتمد  �أن  �مل�ستبعد  من  ويبقى 
مدرب غاالتا�رض�ي �ملخ�رضم فاحت 
تريمي على خدمات متو�سط ميد�ن 
�لرحيل  من  يقرتب  �لذي  �خل�رض 
لال�ستغناء  يح�رض  �لذي  ناديه  عن 
�ملركاتو  خالل  خدماته  عن 
�ملقابل،  يف  �حلايل،  �ل�ستوي 
ينتظر �أن ي�سجل بر�هيمي تو�جده 
لفريقه  �الأ�سا�سية  �لت�سكيلة  �سمن 
بورتو �لذي �سمن �لتاأهل �إىل �لدور 
ثمن �لنهائي من �ملناف�سة �لقارية 

�لت�سفوية  �ملجموعة  �سد�رة  ويف 
�لر�بعة. يف �ملقابل، يلعب نبيل بن 
طالب رفقة ناديه �سالكه04 �الأملاين 
مبار�ة �سكلية عن نف�س �ملجموعة 
عندما ي�ست�سيف �سيفه لوكومتيف 
�سمن  بعدما  �لرو�سي  مو�سكو 
ثمن  �إىل  مروره  �الأملاين  �لنادي 
بورتو،  خلف  �لو�سافة  يف  �لنهائي 
بينما �سيكون �لفريق �لرو�سي �أمام 
�أملانيا  من  بالفوز  �لعودة  مهمة 
يف  غاالتا�رض�ي  نتيجة  و�نتظار 
يف  بحظوظه  للتم�سك  �لربتغال 
من  »�ليوروباليغ«.  �إىل  �لتاأهل 

�جلز�ئري  �لدويل  ي�سجل  جهته، 
�إىل  عودته  غوالم  فوزي  �الآخر 
�لقارية  �مل�سابقة  يف  �مل�ساركة 
ملدة  غيابه  بعد  �أوروبا  يف  �الأم 
ب�سبب  �مليادين  عن  كامل  عام 
على  منها  عانى  �لتي  �الإ�سابة 
تو�جد  �أين  �لركبة،  م�ستوى 
�لذي  �لوفد  �سمن  �الأي�رض  �لظهري 
�إىل  �اليطايل  نابويل  فريقه  ر�فق 
�أجل مالقاة �مل�سيف  �جنلرت� من 
�جلولة  قمة  �سمن  ليفربول  نادي 
جمموعات  دور  من  �ل�ساد�سة 
�ملجموعة  عن  »�ل�سامبيونزليغ« 

�لت�سفوية �لثالثة، حيث يحتاج نادي 
�جلنوب �اليطايل �إىل �لعودة بنقطة 
�لتعادل �لتي تكفيه من �أجل �سمان 
�لنهائي من  �إىل �لدور ثمن  �لتاأهل 
�لذي  وهو  �الأوروبية،  �ملناف�سة 
�لدور  �إىل  مروره  بعد  ي�سمن  مل 
للمجموعة،  ت�سدره  رغم  �ملقبل 
وينتظر �أن ي�سجل غوالم م�ساركته 
بالت�سكيلة �الأ�سا�سية وجتديد �لثقة 
يف خدماته من طرف مدربه كارلو 
�لذي  �لر�ئع  �الأد�ء  بعد  �أنت�سيلوتي 
يف  �ملن�رضم  �الأ�سبوع  نهاية  قدمه 

�لدوري �اليطايل.

غوالم واأونا�س ي�شتهدفان قيادة نابويل لثمن نهائي ال�شامبيونزليغ

فيغويل يبحث الفوز من معقل براهيمي للتاأهل اإىل اليوروباليغ
يلتقي الالعب الدويل اجلزائري �شفيان فيغويل مواطنه يا�شني براهيمي يف املباراة التي جتمع فريقيهما غاالتا�شراي 

الرتكي الذي ينزل �شيفا على امل�شيف بورتو الربتغايل يف مباراة �شعبة لرفقاء فيغويل �شمن اجلولة ال�شاد�شة 
واالأخرية من مناف�شة رابطة اأبطال اأوروبا الذين يبحثون عن الفوز خارج القواعد من اجل �شمان التاأهل اإىل مناف�شة 

الدوري االأوروبي بعدما اأق�شي الفريق الرتكي من موا�شلة م�شابقة رابطة اأبطال اأوروبا

اعترب مباراة خلويا موعد املو�شم بالن�شبة له

بوجناح: هديف قيادة ال�سد اإىل 
التتويج بالدوري القطري

اأعرب ا�شتعداده للدفاع على االألوان الوطنية

لكحل ي�ستخرج جواز �سفر 
جزائري وينتظر بلما�سي

الإعالن عن البلد امل�سيف 
للكان 2019 يف 9 جانفي

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  عربرّ 
بغد�د بوجناح عن رغبته يف قيادة 
�لتتويج  �إىل  �لقطري  �ل�سد  ناديه 
نهاية  �لقطري  �لدوري  بلقب 
حيث  �جلاري،  �لكروي  �ملو�سم 
خالل  �للقب  �سيعو�  �أنهم  قال 
نادي  حل�ساب  �ملا�سي  �ملو�سم 
يعملون  �لذي  �الأمر  وهو  �لدحيل، 
�لدرو�س  و�أخذ  منه  �لتعلم  على 
لتفادي تكر�ره جمدد� حتى يتمكن 
جمدد�،  �للقب  �إحر�ز  من  �ل�سد 
ت�رضيحاته  خالل  بوجناح  و�أ�سار 
�أنه  �لقطرية  »�لر�ية«  جريدة  مع 
�لفرتة  خالل  يركزون  وزمالئه 
�إىل  �لو�سول  �أجل  من  �حلالية 
�نطالق  قبل  �مل�سطر  �لهدف 
�ملو�سم ومنح �للقب لناديه �حلايل 
وتد�رك خيبة �ملو�سم �لفارط لرد 
�سيع  �لذي  �لنادي  �إىل  �العتبار 
�ملحلية  �الألقاب  بجميع  �لتتويج 
يف �ملو�سم �لفارط، ودعا بوجناح 
جمهور ت�سكيلة »�لزعيم« من �أجل 
وم�ساندتهم  جانبهم  �إىل  �لوقوف 
�ملو�سم،  هذ�  م�سو�رهم  خالل 
�أين برر �الأمر �أن �الأمر �سوف يزيد 
ويدفعهم  �لالعبني  حما�س  من 
�أر�سية  �إىل م�ساعفة �جلهود على 

�مليد�ن.
�لوطني  �ملنتخب  مهاجم  وو�سف 

�أم�سية  تنتظرهم  �لتي  �ملبار�ة 
�ليوم �أمام �لدحيل مببار�ة �ملو�سم 
دور�  تلعب  قد  نتيجتها  باعتبار 
�ملو�سم  بطل  حتديد  يف  هاما 
نقاطها  الهمية  نظر�  �جلاري 
�أنه ي�سنفها  للفريقني معا، م�سري� 
�ملو�سم  مقابلة  خانة  �سمن 
فارق  �ن  و��ستطرد  له،  بالن�سبة 
�سوف  �لفريقني  بني  و�حدة  نقطة 
يجعل �ل�رض�ع بينهما حمتدما على 
�أن  �سد�رة جدول �لرتتيب، و�سدد 
خا�سة  �رضوريا  �أ�سحى  �لرتكيز 
�سغرية  تفا�سيل  �أن  يدرك  و�أنه 
بلقب  �لتتويج  دور� هاما يف  تلعب 
يجعلهم  ما  وهو  �لقطري  �لدوري 
بجميع  �لفوز  �أجل  من  يلعبون 

�ملقابالت �لتي تنتظرهم.
�أنه  وهر�ن  مدينة  �بن  و�أعرب 
ي�رض على مو��سلة هو�يته �حلالية 
و�أنه  خا�سة  �الأهد�ف  ت�سجيل  يف 
يف  �إليه  �ملنوطة  مبهمته  يقوم 
يف  يفرط  لن  �أنه  م�سيفا  �لنادي، 
حال تو�جده �أمام فر�سة �لت�سجيل 
من  �ل�سباك  يف  �لكرة  و�إ�سكان 
حتقيق  على  ناديه  م�ساعدة  �أجل 
�النت�سار، رغم �أنه �أو�سح �أنه لي�س 
الأن  �الأهد�ف  ي�سجل  من  مهما 
حتقيق  �إىل  �لفريق  قيادة  �الأبرز 

�لفوز.

جز�ئري  �لفر�نكو  �لالعب  �أعلن 
ل على جو�ز  فيكتور لكحل �أنه حت�سرّ
با�ستخر�جه  قام  جز�ئري  �سفر 
يكون  حتى  �الأخرية  �لفرتة  خالل 
حتت ت�رضف �لناخب �لوطني جمال 
على  �حل�سول  �أجل  من  بلما�سي 
�للعب مع �ملنتخب �لوطني  فر�سة 
�لوطنية،  �الألو�ن  على  و�لدفاع 
يف  �لنا�سط  لكحل  �لالعب  وقال 
يف  �لنا�سط  لوهافر  نادي  �سفوف 
ون�سط  �لفرن�سية  �لثانية  �لدرجة 
�إىل جانب �لدويل �الآخر زين �لدين 
��ستخر�ج  على  �أقدم  �أنه  فرحات 
�جلو�ز �جلز�ئري من �أجل �لتو�جد 
حال  يف  بلما�سي  ت�رضف  حتت 
�سفوف  يف  للعب  ��ستدعائه  �أر�د 

جاهز  �نه  حلكل  و�أ�سار  �خل�رض، 
من �أجل تلبية دعوة �مل�سوؤول �الأول 
�لوطنية  �لفنية  �لعار�سة  ر�أ�س  على 
خالل  ��ستدعائه  �أر�د  حال  يف 
�لوطني  للمنتخب  �ملقبلة  �لقائمة 
حت�سبا ملوعد تو�ريخ �لفيفا �ملقرر 
�أين  �ملقبل  �لعام  من  مار�س  �سهر 
مع  موعد  على  �خل�رض  �سيكون 
خو�س مبار�ة غامبيا باأر�س �لوطن 
�سمن �جلولة �الأخرية من �لت�سفيات 
لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س  �إىل  �ملوؤهلة 
و�لتي �سمن  �ملقررة �سائفة 2019 
�إىل  نهائياتها  �إىل  �لتاأهل  �خل�رض 
�أمام  ودية  مبار�ة  خو�س  جانب 

منتخب تون�س.
عي�شة ق.

لكرة  �الأفريقي  �الحتاد  حدد 
جانفي  �لتا�سع  تاريخ  �لقدم 
�ملقبل موعًد� لالإعالن عن �لدولة 
 ،2019 �أفريقيا  الأمم  �مل�ست�سيفة 
وقرر �لكاف يف وقت �سابق �سحب 
�لكامريون،  من  �لبطولة  تنظيم 
�لتجهيز�ت،  يف  �لبطء  ب�سبب 
كاف  رئي�س  �أحمد  �أحمد  وقال 
�إن  �أم�س  �سحافية  ت�رضيحات  يف 
خالل  �سيعلن  �الأفريقي  �الحتاد 
يف  جانفي   9 �ملقبل  �جتماعه 
عن  د�كار  �ل�سنغالية  �لعا�سمة 

و�أبدت  �مل�ست�سيفة.  �لدولة  ��سم 
��ست�سافة  يف  رغبتها  �ملغرب 
�لكونغو  تناف�سها  فيما  �لبطولة 
بطلب  تقدمت  �لتي  بر�زفيل 
متيل  �لكفة  كانت  و�إن  ر�سمي، 
ب�سبب  �لعربي  �لبلد  مل�سلحة 
فارق �الإمكانيات جدير بالذكر �أن 
م�رض �أعلنت يف بيان ر�سمي عدم 
تقدمها بطلب ال�ست�سافة �لبطولة 
مع تقدمي كامل �لدعم للمغرب يف 

هذ� �ل�ساأن.
ق.ر.

الرتجي ي�سّعد اللهجة ويرف�ض 
حتويل ال�سوبر اإىل قطر

تلقى �الحتاد �لتون�سي لكرة �لقدم خطابا من �الحتاد �الأفريقي 

»كاف« م�ساء �أول �أم�س يعلمه فيه باأنه تقرر ر�سميا �إجر�ء مبار�ة 

�ل�سوبر �الأفريقي بني �لرتجي و�لرجاء �لبي�ساوي يف قطر، وجتدر 

�سابق  وقت  يف  �أكدت  قد  كانت  �لرتجي،  �إد�رة  �أن  �إىل  �الإ�سارة 

باأنها تف�سل خو�س �ملبار�ة يف ر�د�س، وميكن لفريق باب �سويقة 

�للجوء �إىل �ملحكمة �لريا�سية �لدولية لنق�س قر�ر �لكاف.

�أفريقيا،  �أبطال  دوري  بطل  �لتون�سي  �لرتجي  نادي  ومت�سك 

�لبي�ساوي  �لرجاء  �أمام  �لقاري  �ل�سوبر  مبار�ة  با�ست�سافة 

و�سددت  ر�د�س،  ملعب  على  �لكونفيدر�لية  كاأ�س  �ملغربي،بطل 

�أي  �الآن  تتلق حتى  �أنها مل  بيان �سحفي على  �لرتجي يف  �إد�رة 

خطاب ر�سمي من �لكاف يفيد باإقامة �ل�سوبر �الأفريقي يف قطر، 

�ل�سوبر  كاأ�س  مبار�ة  �الأبطال،  دوري  بطل  ي�ست�سيف  ما  وعادة 

�أقيمت يف مر�ت قليلة يف مالعب  �أر�سه، لكنها  �الأفريقي على 

�لريا�سي،  �لرتجي  بعثة  �أن  �إىل  ن�سري  �أخرى،  جهة  حمايدة.من 

تغادر �ليوم �الإثنني �إىل �الإمار�ت، للم�ساركة يف مونديال �الأندية.

خارج  ثنائي  بينهم  من  العًبا   25 �لتون�سي،  �لرتجي  بعثة  وت�سم 

علي  حممد  وهما  �لبطولة،  �ستخو�س  �لتي  �لر�سمية  �لقائمة 
�ليعقوبي وو�ئل بلعربي.

وكاالت

 ت�شمل بلديات بو�شعادة
 مقرة و�شيدي عي�شي

ولية امل�سيلة تخ�س�ض 25 
مليار �سنتيم لتهيئة املالعب

�إعادة تهيئة  �أجل  عنها ثالثة مالعب لكرة �لقدم وذلك بكل من بلديات بو�سعادة ومقرة خ�س�ست والية �مل�سيلة مبلغا ماليا معترب� من  ك�سف  �ملالعب،  لهذه  �ملخ�س�سة  �ملبالغ  عي�سي  وتبعا �لوالئي، حيث �أكد باأنه خ�س�س من �إعانة �لدولة ح�س�س معتربة و�يل �مل�سيلة حاج مقد�د خالل �لدورة �لعادية للمجل�س �ل�سعبي و�سيدي  تهيئة مالعبها  الإعادة  �ملدن  هذه  �أبناء  مبلغ ��ستجابة ملطالب  خمتار«من  �للطيف  عبد  �ل�سهيد   « ملعب  ��ستفاد  و�لذي يت�سمن حمور� خا�سا بتفعيل دور �ملر�فق �جلو�رية ل�سالح للف�ساء�ت �مل�سار �إليها �سمن �أ�سغال م�رضوع ع�رضنة والية �مل�سيلة تقدر مبا قيمته 6 مليار و600 مليون �سنتيم وتندرج عمليات �لتهيئة هو �أي�سا كما ��ستفاد �مللعب �لبلدي ل�سيدي عي�سى بح�سة مالية »�الإخوة بو�سليق« مبقرة فبلغ قيمة 9 مليار �سنتيم الإعادة تهيئته هياكل بد�خله، وترميم �لبع�س منها، �أما �ملبلغ �ملخ�س�س مللعب مايل يقدر بقيمة 10 مليار �سنتيم ال�ستكمال بع�س م�ساريع �جناز لذلك، 
�لفئات �ل�سبانية و�إعادة �العتبار للمالعب �ملوجودة بها 

عبد البا�شط بديار
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ميالن يف�شل يف جتاوز عقبة تورينو
ف�صل ميالن يف جتاوز امتحان تورينو ال�صعب وتعادل معه دون اأهداف يف املرحلة 
15 من الدوري الإيطايل، رغم الفر�ص الكبرية التي اأتيحت مليالن مل ينجح اأي من 
لعبيه يف ت�صجيل الهدف الذي مينح الفريق الفوز والنقاط الثالث، رفع ميالن 
اإنرت  الرابع بفارق 3 نقاط خلف غرميه وجاره  اإىل 26 نقطة يف املركز  ر�صيده 
22 يف  اإىل  ر�صيده  تورينو  رفع  فيما  اخلام�ص،  لزيو  اأمام  نقطة  وبفارق  الثالث 
املركز ال�صاد�ص، �صجل البلجيكي الدويل ال�صابق كيفن مريال�ص هدفاً يف الدقيقة 
م�صيفه  مع  فيورنتينا  لفريقه  �صعباً  تعادلً  لينتزع  ال�صائع  الوقت  من  ال�صاد�صة 
�صا�صوولو 3-3 يف مباراة اأنهاها كل فريق بع�رشة لعبني، و�صجل ل�صا�صولو الغاين 
الفريد دونكان، ال�صنغايل كوما باياكار، �صتيفانو �صين�صي ولفيورنتينا الأرجنتيني 
جيوفاين �صيميوين، ماركو بينا�صي والبلجيكي كيفني مريال�ص، وطرد من �صفوف 
�صا�صولو فيليب ديوريت�صيت�ص بعد نيله الإنذار الثاين، ومن �صفوف الفيول ال�رشبي 

نيكول ميلنكوفيت�ص.
ال�صابق  اأتالنتا بقوة يف مواجهة فريقه  الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم  و�رشب 
اأتالنتا  اأودينيزي ودك �صباكه بثالثة اأهداف ليقود فريقه اإىل الفوز 3-1، وبات 
�صابعاً بفارق بفارق 4 نقاط عن ميالن �صاحب املركز الرابع املوؤهل اإىل دوري 
من  فقط  دقيقتني  بعد  الت�صجيل  زاباتا  وافتتح  املقبل،  املو�صم  اأوروبا  اأبطال 
الدقيقة  يف  الأر�ص  لأ�صحاب  التعادل  اأدرك  لزانيا  كيفن  لكن  قريبة  م�صافة 
العا�رشة، لكن زاباتا منح التقدم جمدداً لفريقه  قبل اأن ي�صجل اأول هاتريك له يف 
الدوري الإيطايل قبل 10 دقائق من نهاية املباراة، وتغلب اإمبويل على بولونيا 1-2 

وتعادل جنوى مع �صبال 1-1 وبارما مع كييفو بالنتيجة ذاتها.

ريفر باليت يتوج بلقب ليربتادوري�س
اإىل 120 دقيقة ل�صمان تتويجه بلقب كوبا ليربتادوري�ص  احتاج ريفر باليت الأرجنتيني 
اأقيم  الذي  النهائي  اإياب  يف   1-3 بنتيجة  جونيورز  بوكا  وغرميه  مواطنه  ح�صاب  على 
بالعا�صمة الإ�صبانية مدريد، على ملعب »�صانتياغو برنابيو« مبدريد انتهى الوقت الأ�صلي 
للمباراة بالتعادل الإيجابي بعد اأن بادر بوكا بالت�صجيل عرب داريو بينيديتو غري اأّن لوكا�ص 
براتو منح التعادل لريفر، واأكمل بوكا املباراة منقو�صاً من لعبه فيلمار باريو�ص الذي 
طرد يف الدقيقة 92، لياأتي الدور على الكولومبي خوان كينتريو ليهدي هدف التقدم لريفر 
من ت�صديدة �صاروخية، قبل اأن يح�صم غونزالو مارتينيز الدربي ال�صهري بالهدف الثالث 

بعد اأن و�صع الكرة يف املرمى اخلايل.
جدير بالذكر اأّن ذهاب النهائي الذي اأقيم على اأر�صية ميدان »ل بومبونريا« التابع لبوكا 
جونيورز قد انتهى على نتيجة التعادل 2-2 ليتّم بعد ذلك نقل اإياب النهائي اإىل مدريد بعد 
اأن تعّذر خو�ص املباراة يف ملعب »مونيمونتال« التابع لريفر باليت اإثر حادثة املقذوفات 

التي رمتها جماهري الريفر على حافلة لعبي بوكا بالإ�صافة اإىل العتداء على لعبيه.

رمي�س يفر�س التعادل على الو�شيف
�صقط ليل و�صيف الدوري الفرن�صي يف فخ التعادل ملعبه »بيار موروا« مع �صيفه رمي�ص 
1-1، فيما تعادل �صرتا�صبورغ مع �صيفه كاين 2-2 يف املرحلة 17، وبعد �صوط اأول �صلبي 
بت�صديدة  اأودين  رميي  لعبها  بكرة   64 الدقيقة  يف  �صيفه  اأمام  متاأخراً  نف�صه  ليل  وجد 
احلكم  واحت�صب  الي�صار،  من  روماو  التوغويل جاك-اليك�صي�ص  من  اإثر متريرة  مبا�رشة 
بعد  �صائع  الوقت  من  الرابعة  الدقيقة  يف  الأر�ص  لأ�صحاب  جزاء  ركلة  ديالجود  ويلي 
داخل  توريه  بالو  فودي  الو�صط  لالعب  مدغ�صقر  من  ميتانري  رومان  املدافع  عرقلة 
املنطقة، وانربى الإيفواري بيبي للكرة و�صجل منها بنجاح هدف التعادل، ليحافظ بذلك 
فريقه على �صجله اخلايل من الهزائم يف ملعبه هذا املو�صم، لكنه اأهدر فر�صة تقلي�ص 
الفارق موقتا مع باري�ص �صان جرمان، لي�صتقر الفارق بينها حاليا على 13 نقطة مع اإمكان 
الذي يخو�ص مباراة هذه املرحلة مع مونبلييه منت�صف  العا�صمة  رفعه من قبل فريق 

ال�صهر املقبا.
كاين،  �صيفه  امللعب على  اأر�ص  على  تفوقه  ا�صتغالل  �صرتا�صبورغ يف  ف�صل  من جانبه، 
ليكتفي بالتعادل معه 2-2، ومل يتمكن �صرتا�صبورغ من البناء على النتيجة الإيجابية التي 
حققها يف املرحلة املا�صية، عندما تعادل 1-1 مع �صيفه باري�ص �صان جرمان، واأوقف 
�صل�صلة من 15 فوزا متتاليا للمت�صدر وحامل اللقب، �صجل ل�صرتا�صبورغ الذي تقدم اىل 
املركز الثامن بفارق الأهداف عن نيم ورين املدافع بابلو مارتينيز واملهاجم اجلنوب 
اأفريقي ليبو موتيبا، يف املقابل �صجل لكاين الذي تعادل للمرة الثامنة وح�صد نقطته 14 
ليتخلى عن مركز و�صيف القاع لعب الو�صط املغربي في�صل فجر، واأدرك لعب الو�صط 

التون�صي �صيف الدين اخلاوي التعادل بت�صديدة من داخل املنطقة.

امل�شري الأ�شود يهدد البي اأ�س جي مبعقل النجم الأحمر
تعي�ص اأندية املجموعة الثالثة لدوري 
�صاخن  �صفيح  على  اأوروبا  اأبطال 
اليوم،  الأخرية  اجلولة  مباراتي  قبل 
املجموعة  الإيطايل  نابويل  يت�صدر 
لباري�ص   8 مقابل  نقاط   9 بر�صيد 
لليفربول  نقاط  و6  جريمان  �صان 
الإجنليزي وخلفهم ريد �صتار بلجراد 
ال�رشبي 4 نقاط، ويحل بي اإ�ص جي 
ال�رشبي  الفريق  على  ثقيال  �صيفا 
باملخاطر  حمفوفة  مباراة  يف 
فقط  يكفي  فالفوز  الفريقني،  بني 
دور  اإىل  للتاأهل  الفرن�صي  العمالق 
يقاتل  الذي  الوقت  يف  النهائي  ثمن 
لنتزاع  قوة  بكل  الأر�ص  اأ�صحاب 
تعني اخل�صارة  الثالث حيث  النقاط 
عنه  �صت�صفر  ما  انتظار  التعادل،  اأو 

املواجهة الأخرى بني ليفربول ونابويل يف اأنفيلد معقل الليفر، ويخ�صى �صان جريمان ومدربه توما�ص توخيل امل�صري الأ�صود 
الذي رمبا يطيح به مبكرا من املناف�صة على اللقب القاري، مل يكن العمالق الباري�صي حا�صما يف مواجهاته اخلارجية يف 3 
ال�صابقني هذا  اأو الأملاين توخيل يف الختبارين  اإميري  اأوناي  منا�صبات متتالية �صواء املو�صم املا�صي حتت قيادة الإ�صباين 
اأدريان رابيو لي�صقط بثالثية يف �صانتياغو برنابيو، عقدت  املو�صم، وفرط �صان جريمان يف تفوقه على ريال مدريد بهدف 

موقفه كثريا قبل اأن يخ�رش جمددا يف ملعبه 1-2 مبلعب حديقة الأمراء ويودع امل�صابقة يف ثمن النهائي.
اأما املو�صم اجلاري فقد ا�صتهله توما�ص توخيل باختبار ثقيل خ�رشه بنتيجة 2-3 يف ملعب اأنفيلد، ثم فرطت الكتيبة الباري�صية 
الفريق  الآخر، متيز  الرابعة، يف املع�صكر  بالتعادل 2-2 يف اجلولة  باولو  �صان  لتغادر ملعب  بهدف خوان برينات  التقدم  يف 
ال�رشبي ب�صمود �صديد اأمام �صيوفه يف دوري اأبطال اأوروبا خالل 5 مواجهات �صابقة بالدور التمهيدي ثم مرحلة املجموعات، 
ومل يعرف العمالق ال�رشبي طعم اخل�صارة يف معقله »ماراكانا« بالعا�صمة بلغراد، حيث اأ�صقط �صبارتاك�ص جورمال بطل لتفيا 
بثنائية يف الدور التمهيدي الأول ثم تفوق على �صادوفا الليتواين بثالثية يف الدور الثاين، قبل اأن يحقق تعادلني متتاليني اأمام 
�صبارتاك ترنافا ال�صلوفاكي بنتيجة 1-1 يف الدور التمهيدي الثالث ثم ريد بول �صالزبورغ النم�صاوي يف مباراة مرت ب�صباك 
نظيفة. ويف املجموعة الثالثة ح�صد ريد �صتار بلغراد ال�رشبي 4 نقاط فقط جمعها من التعادل مع نابويل بدون اأهداف يف 

اجلولة الأوىل، ثم فجر مفاجاأة باجلولة الرابعة بثنائية يف �صباك ليفربول و�صيف املو�صم املا�صي.

الأخرية  اجلولة  يف  اليوم  بر�صلونة  على  �صيًفا  توتنهام  يحل 
من دور املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا على ملعب كامب 
 7 بر�صيد  الثانية  املجموعة  و�صافة  توتنهام  ويحتل  نو، 
نقاط، متقدًما بفارق املواجهات املبا�رشة على اإنرت ميالن، 
بينما  واحدة  بنقطة  الرتتيب  اأيندهوفن  يتذيل  فيما  الثالث، 
�صمن بر�صلونة املت�صدر 13 نقطة ال�صعود اإىل ثمن النهائي، 
اإىل  بالنظر  اإ�صبانيا،  للغاية يف  توتنهام �صعبة  و�صتكون مهمة 
�صجله ال�صيئ اأمام البار�صا الذي مل ي�صبق لل�صبريز النت�صار 
 3 يف  قبل  من  بر�صلونة  توتنهام  وواجه  مباراة.  اأي  يف  عليه 
نهائي  ن�صف  يف  واحدة  مرة  تعادل  حيث  ر�صمية،  مباريات 
كاأ�ص الكوؤو�ص الأوروبية مو�صم 1981-1982 بهدف لكل فريق، 
دور  ويف   ،0-1 نو  كامب  الكتالوين يف  الفريق  ينت�رش  اأن  قبل 

تواجه  الأبطال،  دوري  من  احلالية  بالن�صخة  املجموعات 
الفريقان على ملعب وميبلي وانهزم ال�صبريز جمدًدا 2-4.

الفريق الإجنليزي ميتلك  اأن  ول يتوقف الأمر عند ذلك، بل 
حيث  عموًما،  الإ�صبانية  الفرق  اأمام  ا  اأي�صً �صيًئا  �صجاًل 
التعادل  مقابل  فقط،  مرتني  وانت�رش  مباراة   14 يف  التقائها 
توتنهام  فاز  وقد  مواجهات،   8 يف  والهزمية  مباريات   4 يف 
على اأتلتيكو مدريد يف نهائي كاأ�ص الكوؤو�ص الأوروبية مو�صم 
1962\1963، بنتيجة 5-1، وكان الفوز الثاين على ريال مدريد 
املا�صي،  املو�صم  الأبطال  لدوري  املجموعات  دور  3-1 يف 
وجاءت اأكرب خ�صارة لتوتنهام اأمام الأندية الإ�صبانية اأمام ريال 
مدريد يف ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا مو�صم 2010\2011 

برباعية نظيفة.

التاريخ املخيب يطارد توتنهام اأمام بر�شلونة

مون�شنغالدباخ ي�شتعيد املركز الثاين
ا�صتعاد بورو�صيا مون�صنغالدباخ املركز الثاين بفوزه على �صتوتغارت بثالثية نظيفة يف حني خرج هانوفر �صاحب املركز قبل الأخري 
بتعادل ثمني 1-1 مع م�صيفه ماينت�ص �صمن املرحلة 14 من بطولة اأملانيا، ورفع مون�صنغالدباخ ر�صيده اىل 29 نقطة بفارق 5 نقاط 
عن بورو�صيا دورمتوند املت�صدر، ومتقدما على بايرن ميونيخ بفارق نقطتني، وبات مون�صنغالدباخ الفريق الوحيد الذي فاز يف جميع 
مبارياته على اأر�صه هذا املو�صم، وكان مدرب مون�صنغالدباخ ديرت هاكينغ حذر لعبيه اأن مهمة اخرتاق �صتوتغارت الذي فاز يف مباراتني 
اأع�صاب، وبالفعل واجه مهاجمو مون�صنغالدباخ �صعوبة كبرية يف الو�صول اإىل مرمى  من خر ثالثة �صتكون �صعبة وبحاجة اىل برودة 
�صتوتغارت واأ�صاع له الفرن�صي احل�صن بليا والغيني ابراهيما تراوري وتوبيا�ص �صرتوبل العديد من الفر�ص ال�رشيحة يف ال�صوط الأول 
الذي �صهد تاألق حار�ص ال�صيوف رون روبرت ت�صيلر يف الذود عن مرماه. ويف ال�صوط الثاين اأجرى مدرب اأ�صحاب الأر�ص تبديلني فدفع 
بالربازيلي رافايل وفلوريان نوهاو�ص ف�صجال الهدفني الأولني يف الدقيقتني 69 و77، قبل ان ي�صيف الفرن�صي بنجامني بافار هدفا خطاأ 
يف مرمى فريقه يف الدقيقة 84.   ويف املباراة الثانية، بداأ هانوفر املباراة بقوة وجنح يف الت�صجيل بوا�صطة هندريك فيدانت، ويف 
مطلع ال�صوط الثاين ا�صطر حكم املباراة روبرت هارمتان اإىل اإيقافها لقرابة �صت دقائق ب�صبب الدخان الكثيف الذي غطى اأجزاء كبرية 
من امللعب ب�صبب مقذوفات نارية من قبل اأن�صار هانوفر، وبعد التوقف كان اأ�صحاب الأر�ص الطرف الأف�صل و�صغطوا من اأجل تعديل 
النتيجة لكنهم انتظروا حتى الدقيقة ما قبل الأخرية ليح�صلوا على ركلة جزاء ترجمها دانيال بروزن�صكي اىل هدف التعادل، و�صجل 
اإىل تقنية الفيديو، وبعدها بثالث دقائق طرد احلكم لعب هانوفر اأوليفر �صورغ بعد نيله البطاقة ال�صفراء الثانية.ماينت�ص هدفا يف الدقيقة الرابعة من الوقت ال�صائع بوا�صطة النيجريي اأنطوين اأوجا، لكن احلكم مل يحت�صبه بداعي الت�صلل بعد اللجوء 
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ذكرى ال�سيخ »حممد بن ال�سنو�سي بودراف«

احتفاٌء بعامل...ماآثٌر ُتن�شر، ومفاخٌر ُتذكر
داأبت الوثبة الأدبية للإبداع ببلدة بو�سعادة منذ تاأ�سي�سها على انعا�ش احلياة الثقافية، وت�سجيع الأدباء وال�سعراء واملفكرين، 

وعقد املحا�سرات الدورية التي ي�ست�ساف اإليها باحثون وكّتاب، وهي م�سكورة على هذهاملجاهدة واملرابطة، وقد اأحيت 
يوم ال�سبت 2018/12/8م ذكرى ال�سيخ »حممد بن ال�سنو�سي بودراف«، اأحد �سيوخ العلم مبنطقة �سيدي عامر، اإحدى الفروع 

الأ�سا�سية لعر�ش اأولد نائل، ال�سهريباأدبائه و�سعرائه وتاريخه الن�سايل الطويل.

بقلم: حممد ب�سكر
كان احلفل والتكرمي برعاية بلدية 
غفري  جمع  وح�رضه  بو�سعادة، 
على  العلم،  و�سيوخ  املثقفني  من 
العثمانية  الّزاوية  �سيخ  راأ�سهم 
بطولقة ال�سيخ عبد القادر عثماين، 
به،  املحتفى  بال�سيخ  اأ�ساد  الذي 
يعرف  الذي  و�سيخه،  ديُقه  �سَ
بالن�سبة  وعالنيته،فهو  �رضيرته 
اإليه رجل جمع بني العلم والتوا�سع 

الح. وال�سّ
لالإبداع  الثقافية  الوثبة  اإّناإحياء 
بن  حممد  ال�سيخ«  �سريةوم�سرية 
خطوة  هي  بودراف«  ال�سنو�سي 
ملاتتمتع  مردوَدها،  نثمن  اإيجابية 
مزايا  من  ال�سخ�سية  هذه  به 
باأن  كبرية، جديرة  وعلمية  ثقافية 
ينّوه بها، فهو �سيخ مت�سلع يف علم 
املواريث،  علم  وخا�سة  الفقه، 
اأخذ تعليمه يف زوايا كانت تناف�س 
نوعيُة  حيث  من  الزيتونة  جامع 
قلة  رغم  للطلبة،  املقدمة  العلوم 
امكانياتها، و�سطوة املحتل عليها، 
ال�سنو�سي  ابن  حممد  وال�سيخ 
بطولقة  العثمانية  خريجالزاوية 
1932م،  �سنة  بها  والده  اأحلقه 
بن  اإبراهيم  ال�سيخ  يد  على  تتلمذ 
واأخذ  الطولقي،  بوزيان  احل�سني 
علم النحو واملواريث على ال�سيخ 
الفقه  واأ�سول  الدراجي،  حممد 
ال�سيخ  على  الأربعة  واملذاهب 
وعلم  اخلذري،  اهلل  عبد  احلاج 

�سيخ  احلاج  ال�سيخ  على  الت�سوف 
ال�سيخ  على  الفلك  وعلم  الزاوية، 
وبعد  احلاج.  بن  الرحمن  عبد 
والإمامة  التدري�س  زاول  تخرجه 
مبناطق خمتلفة، من بينها م�سقط 
ال�ستقالل  بعد  وعمل  راأ�سه، 
الدينية  ال�سوؤون  وزارة  من  بقرار 
باجلزائر  املرادية  مب�سجد  اإماما 
الدعوة  يف  فدام  العا�سمة، 
�سنة،  الع�رضين  زهاء  والتدري�س 
لياأ�ّس�س  ثّم عاد اإىل م�سقط راأ�سه 
ابن  العالمة   ( والده  با�سم  جامعا 
الّنا�س  واأّم  بودراف(،  �سنو�سي 
22مار�س  بتاريخ  وفاته  اإىل  فيه 

2008م.
ا�ستقى  حممد  اأّنال�سيخ  �سك  ل 
التعلّم  يف  وم�سابرته  للعلم،  حّبه 
ابن   ( ال�سيخ  والده  من  والتعليم، 
اإبراهيم  بن  حممد  بن  ال�سنو�سي 
املنورة،  املدينة  دفني  بودراف(، 
بالّطب  اخلبري  البارع،  الفقيه 
الأمرا�س،اأحُد  اأنواع  وعالج 
ال�سنو�سي  دحمان  ال�سيخ  تالمذة 
بلدة  علماء  من  الف�سيل،  بن 
ال�ساقية  بزاوية  الدي�س،واملدر�س 
والذي حتدث عنه  ب�سيدي عامر، 
ال�سيخ عبد احلي الكتاين املغربي 
الفهار�س«،  فهر�س   « كتابه  يف 
والتقى به اأثناء زياته للجزائر �سنة 
بعلمه،  واأ�ساد  وا�ستجازه  1921م، 
وذكر يف كتابه اأّن �سنده العايل يف 
 « املعمر  ال�سيخ  طريق  من  الفقه 

دحمان بن الف�سيل«.

ابن  ال�سيخ«  اأ�ستوعب  لقد 
ال�سنو�سي« من هذا الفقيه مذهب 
واأ�سوله،  بفروعه  مالك  الإمام 
اأمهات كتب  اأهم  يديه  ودر�س بني 
يف  بطريقته  معجبا  وكان  الفقه، 
على  والقدرِة  الفروع  ا�ستح�سار 
 « �ساأنه:  يف  قال  حتى  تاأ�سيلها، 
املالكي  الفقه  م�ساآن  عنه  اأخذت 
ي�ستح�رض  �سيًخا  راأيت  ما  كلّه، 
مدونته  من  املالكي  الفقه  فروق 
وغريها،اإَلّ  واأ�سديته  ووا�سحته 

اأخذ عن ال�سيخ حممد  ُهو« ، كما 
بزاوية  الدي�سي  الرحمن  عبد  بن 
والفقه  الأ�سلني  عنه  الهامل،اأخذ 
اإىل  بعدها  رحل  والتوحيد،ثّم 
بطولقة،فتتلمذ  العثمانية  الزاوية 
بن  مو�سى  منهم:  �سيوخها،  على 
بن احل�سن يف  واإبراهيم  اهلل،  عبد 
علوم  الكرمي،واأخذ  القراآن  تف�سري 
الدراجي،  ال�سيخ حممد  اللغة عن 
الفقهي  خليل  خمت�رض  و�رضح 
اخل�رضي  اهلل  عبد  احلاج  عن�سي 

اأجازه  درا�سته  اأمّت  اأن  وبعد   ،
وقد  بالزاوية.  �سيوخهللتدري�س 
زاوية  منها:  زوايا  عدة  يف  دّر�س 
وزاوية  غليزان،  وزاوية  ال�سلف، 
وزاوية  اجللفة،  بولية  افقه  عني 
اآثر  ثم  عي�سى،  ب�سيدي  بلعموري 
يف اآخر عمره اأن  يجاور امل�سجد 
النبوي، حيث عني ع�سوا باملجل�س 
�سيخه  وابن  رفقيه  مع  العلمي 

النعمان بن دحمان الدي�سي.
ترك ابن ال�سنو�سي بع�ساملوؤلفات 

خليل  خمت�رض  �رضح   ( منها: 
الفتاوى(  يف  الفقهي(،)واملنتقى 
�سيخه  فتاوى  فيها  جمع  ر�سالة 
جمع  )وثبت(  ف�سيل،  بن  دحمان 
لنعرف  واإجازاته.  اأ�سانيده  فيه 
يف  معه  اأخذها  ولعلّه  م�سريها، 
رحلته اإىل املدينة املنورة، نتمنى 
من ذويه البحث عنها، واإخراج ما 
عندهم من ر�سائله واآثاره،وعر�سها 
ل  حتى  املخت�سني  الباحثني  على 

تبقى ذخرية لالأر�سة.

للروائية اجلزائرية كوثر عظيمي

»حجارة يف جيبي« تظهر معاناة املراأة ال�شرقية العزباء روائيا
، ل يف الأمام ول يف  َ بنَينْ »اأنا بنَينْ
رائعة.  ول  ب�سعة  ل�سُت  اخللف. 
عالقة بني اجلزائر وفرن�سا، بني 
اإحلاح اأمي ال�ساري على عودتي 
حياتي  وبني  للزواج  املنزل  اإىل 
الباري�سية«. هذه الفقرة نقراأها 
يف رواية الكاتبة اجلزائرية كوثر 
يف  »حجارة  اجلديدة  عظيمي 
تلخي�س  خري  وت�سّكل  جيبي«، 
مل�سمون هذا العمل الذي �سدر 
حديثاً عن دار »�سوي« الباري�سية 
»برزخ«  دار  عن  �سدوره  بعد 

اجلزائرية.
�سكل  على  مكتوبة  الرواية 
ت�رضد  حميمة  يوميات  دفرت 
�سن  يف  جزائرية  �سابة  فيه 
بني  املمزق  حا�رضها  الثالثني 
من  بع�ساً  واأي�ساً  واأمل،  قلق 
ومراهقتها  طفولتها  ذكريات 
قبل  وطنها  يف  عا�ستهما  اللتني 
للفرار  باري�س  اإىل  ترحل  اأن 
من جمتمع يتعافى ب�سعوبة من 

الع�رضية ال�سوداء.
»مدينة  يف  ا�ستقرارها  لكن 

لن يحول دون �سعورها  الأنوار« 
حنني  م�سجعها.  يق�ّس  بحننٍي 
مع  فقدتها  عائلية  حياة  اإىل 
رغم  اإىل وطنها  رحيلها، وحنني 
اختبارها فيه »�سو�ساء القنابل، 
بع�سهم،  غ�سب  النا�س،  �رضاخ 
وياأ�س بع�سهم الآخر«. يف مكاٍن 
ما من الرواية، تقول الراوية: »ل 
نغادر اجلزائر كما نغادر اأي بلد 
اآخر. يحتاج الأمر اإىل قوة لقول 
الوداع اإىل ع�سا اجلد القابعة يف 
الزاوية، اإىل الأب املري�س، اإىل 
الأم الباكية«. ويكفي اأن ت�ساهد 
كتلك  حمراء،  منلة  منفاها  يف 
حتى  طفولتها،  �سكنت  التي 
اإىل  وتعمد  قلبها  دقات  تت�سارع 
للعودة خوفاً  �رضاء بطاقة �سفر 
بع�ساً  فقدت  قد  تكون  اأن  من 
من روحها يف املدينة الأوروبية 

التي تقطنها.
بعيداً عن ما�سيها، تعمل الراوية 
يف باري�س داخل دار ن�رض تعنى 
�سة  خم�سّ جمالت  باإ�سدار 
يف  البع�س  يرى  وقد  لالأطفال. 

تبنّي  عظيمي  لكن  اإجنازاً،  ذلك 
اأن  لنا من خالل معا�س بطلتها 
الأمر لي�س بهذه الب�ساطة. فاإىل 
�سداقات  تكوين  »تعّذر  جانب 
غريبة«،  مدينة  داخل  حقيقية 
باري�س هي املدينة التي »تتحّطم 
العزلة  و«تق�سم  الأحالم«  فيها 
على  مكتوبة  اجل�سد   »الرواية 

�سكل دفرت يوميات حميمة««.
وحدة

يف  �سائحة  الراوية  جند  ولذلك 
اإىل  ت�سعى عبثاً  اليومي،  واقعها 
لياليها  ومت�سي  عالقات،  ن�سج 
وحيدًة يف �سّقتها ال�سغرية. ويف 
من  مكاملة  تتلقى  الأيام  اأحد 
اأختها  اأن  فيها  تخربها  والدتها 
ال�سغرى �ستتزوج قريباً، وتطلب 
حفلة  حل�سور  املجيء  منها 
العك�سي  العد  فيبداأ  اخلطوبة، 
عن  تف�سلها  التي  القليلة  لالأيام 
القلق  ومعه  وطنها،  اإىل  العودة 
والأقارب  الأهل  من مالحظات 

لكونها ل تزال عزباء.
اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 

روايتها  يف  تهدف  ل  عظيمي 
اإىل ت�سليط ال�سوء على مو�سوع 
الزواج و�سعوباته داخل املجتمع 
تهدف  ما  بقدر  اجلزائري 
املو�سوع  بهذا  ال�ستعانة  اإىل 
حيث  العربية  املجتمعات  لنقد 
منذ  املراأة،  قدر  اختزال  يتم 
هي  واحدة  ب�رضورة  ولدتها، 

الزواج.
ويتجلى هذا الختزال يف اإحلاح 
والدة الراوية على ابنتها، يف كل 
العثور  اأجل  من  معها،  مكاملة 
فوات  »قبل  لها  عري�س  على 
اإمكانية  كلياً  وجتاهلها  الأوان«، 
حتقيق ابنتها لنف�سها من خالل 
ا�ستقالليتها  وبالتايل  عملها، 
الكاتبة  ت�سعى  ذلك،  من  اأكرث 
ال�سخرية والحتقار  اإىل ت�سوير 
املراأة  لهما  تتعّر�س  اللذين 
العزباء يف جمتمعاتنا من طرف 
الذين  معاً  والن�ساء  الرجال 
يتجاهلون غالباً ال�سعوبات التي 
املراأة  هذه  تالقيها  اأن  ميكن 
للعثور على رفيق دربها، وبالتايل 

اإمكانية اأن يعاك�س القدر رغبتها 
هي  كما  الزواج،  يف  احلقيقية 
عظيمي  تهمل  ول  الراوية  حال 
لها  تتعّر�س  التي  ال�سغوط 
اأي�ساً،  الغرب  العزباء يف  املراأة 
ففي مكان ما من الرواية ت�سري 
الب�رضي  »التلوث  اإىل  الراوية 
يف  يحا�رضها  الذي  وال�سمعي« 
فرن�سا، كاملجالت التي تقول لها 
يف  املراأة  فر�سة  اإن  با�ستمرار 
العثور على رفيق دربها تت�ساءل 
اإىل 20% حني تبلغ �سن الثالثني، 
ب�سكٍل  تتناول  التي  ال�سحف  اأو 
ثابت ن�سبة النتحار العالية لدى 
التي  الروزنامة  اأو  العازبات، 
التي  الكثرية  بالأعياد  تذّكرها 
نكون  حني  بها  الحتفال  يتعّذر 

وحيدين.
»حجارة  الرواية      »عنوان 
خفّية  حتية  يت�سمن  جيبي«  يف 
فريجينيا  الإجنليزية  للكاتبة 
عرب  غرقاً  انتحرت  التي  وولف 
باحلجارة«  العودة  جيوبها  ملء 
العزوبة  مو�سوَعي  من  واأبعد 

تعاجلهما  اللذين  والزواج 
�سديدة،  وح�سا�سية  بطرافة 
اإىل  روايتها  يف  عظيمي  تتطرق 
ك�سوؤال  كثرية،  اأخرى  موا�سيع 
العودة اإىل الوطن الذي ل يفارق 
يعاين  التي  والعزلة  املهاجر، 
منها يف منفاه، و�سعوبة اندماجه 
كلياً يف جمتمع غريب، من دون 
الهام�سية  مو�سوع  نن�سى  اأن 
�سخ�سية  عرب  برّقة  املقارب 
�سديقة  املت�رّضدة،  كلوتيلد 
باري�س،  يف  الوحيدة  الراوية 
والتي توؤازرها يف حمنتها وتبدد 
بع�ساً من كاآبتها. يبقى اأن ن�سري 
»حجارة  الرواية  عنوان  اأن  اإىل 
خفّية  حتية  يت�سمن  جيبي«  يف 
فريجينيا  الإجنليزية  للكاتبة 
عرب  غرقاً  انتحرت  التي  وولف 
ملء جيوبها باحلجارة، علماً باأن 
احلجارة التي ت�سعها الراوية يف 
جيوبها ترمز اإىل الذكريات التي 
نف�سه  الوقت  ويف  كاهلها  تثقل 

توا�سيها.
وكالت 
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املن�سد املت�ألق يو�سف هني جلريدة الو�سط 

البعد الر�شايل للإن�شاد 
جوهر ما اأقوم به

املن�سد هني يو�سف مواليد  13/06/1992عني احلجل والية امل�سيلة 
حيث بداأ م�سريته االإن�س�دية انطالق� من املوهبة التي وهبه اهلل اإي�ه� 
ثم االندم�ج مع الفرق االإن�س�دية وك�نت اآنذاك فرقة الن�س�ئم بدعوة 

من اأع�س�ئه� املن�سدين ومن ثم بداأت االنطالقة احلقيقية كمن�سد

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف  

تخرجت من فوج الك�س�فة  
ولكنك اخرتت طريق 

االن�س�د ، حدثن� عن هذه 
التجربة وكيف انتقلت  

اإىل االإن�س�د ؟ 

يف �حلقيقة بد�أت باالإن�شاد �أوال 
من  �شوتي  �كت�شاف  مت  حيث 
�لن�شائم  فرقة  �أع�شاء  طرف 
مر�ت  عدة  وحاولو�  �آنذ�ك 
كي  بي  و�الت�شال  �إيل  �لو�شول 
�ألتحق بالفرقة لكن كانت هناك 
زيارتي  �أطيل  جعلتني  ظروف 
�جتهت  �الأيام  مرور  ومع  لهم 
لبلديتنا  �جلو�ري  �ملركب  �إىل 
ومت  تتدرب  �لفرقة  كانت  �أين 
هناك  من   ، بي  �لرتحيب 
وقت  �إليهم  �أجته  �أ�شبحت 
حتى  معهم  و�أتدرب  �لتدريب 
�أع�شائها  من  ع�شو�  �أ�شبحت 
فهي  �لك�شافة  يخ�ص  فيما  �أما 
فرقة  يف  �الن�شاد  بعد  تاأتى 
�ل�شالم  فرقة  وهي  �أال  �أخرى 

�لتابعة لفوج �ل�شالم �لك�شفي

متتلك �سوت� رائع� ، م� 
الذي جعلك تخت�ر طرق 

ب�ب االإن�س�د ؟ 

يحمل  الأنه  �الإن�شاد  �خرتت 
�الأخرية  وهذه  هادفة  ر�شالة 
طيب  كالم  عن  عبارة  هي 
وهادف ن�شتطيع من خالل هذه 
�لر�شالة �أن نوؤثر على �مل�شتمع 
بطريقة �أخرى بالتغني باجلمل 
و�لكلمات �لطيبات و�الح�شا�ص 
يف  �أثر�  نرتك  �أننا  حيث  بها 
كلمات  كانت  فاإن  �مل�شتمع 
و�إن  بالفرح  �شي�شعر  مفرحة 
 ، وهكذ�  �شيحزن  كانت حزينة 
�لفئات  كل  �أن  هذ�  �جلميل يف 
يف جمتمعنا ت�شتطيع �أن ت�شتمع 
لالإن�شاد ملا فيه من كالم طيب 

وهادف 

اأثن�ء  ًدا  ُمن�سِ قّلدت  هْل 
هو  َمن   ، م�سريتك  بداية 

قدوتَك يف االإن�س�د ، حملي� 
، وطني� ،  عربي� ، وع�ملي� ؟ 

�أن  يجب  بد�ياته  يف  �ملن�شد 
لالإن�شاد  �ال�شتماع  من  يكرث 
يقلد  �أن  باأ�ص  وال  و�ملن�شدين 
مرور  مع  ولكن  �لبد�ية  الأنها 
�لزمن و�كت�شاب �خلربة يف هذ� 
�أن  �ملن�شد  على  يجب  �ملجال 
نظري  يف  �لتقليد  عن  يبتعد 
�الإبد�ع  مرحلة  �إىل  وي�شل 
�الإن�شاد  يف  �شخ�شيته  ويفر�ص 
�إليه  ي�شتمع  من  كل  �أن  حيث 
يعرفه �شخ�شيا ، �أنا كنت �أحب 
من  من�شدين  عدة  �إىل  و��شتمع 
ر�شيد  �لعمالق  �ملن�شد  بينهم 
�إليه  �ال�شتماع  �أحب  غالم كنت 
�مل�شايخ  �إىل  باالإ�شافة  كثري� 
�لف�شني  طه  غر�ر  على  �لكبار 
عمر�ن  حمد  �حلفار  وح�شن 
باهلل  �ملعت�شم  �ملن�شد  كذلك 
�لع�شلي كنت �أنتقل يف ��شتماعي 
من �لقدمي �إىل �الأحدث وهكذ� 
و�أطور  �أتعلم  �أن  �أحب  الزلت   ،
�إىل  و�لو�شول  كثري�  نف�شي 

مر�حل متقدمة من �الإبد�ع
طاقات  لدينا  حمليا  و�هلل 
بينهم  من  بلديتنا  يف  �إن�شادية 
�ل�شارقة علي �شحر�وي  من�شد 
يف  عاليا  وحلق  �رشفنا  �لذي 
�شماء �ل�شارقة و�أمتنى �أن �أ�شل 
�إىل ما و�شل �إليه ، �أي�شا �ملن�شد 
رحماين  ومولود  نقبيل  حليم 
�لوطنية  �مل�شابقة  يف  �رشفانا 
�إىل  باالإ�شافة  �الأرو�ح  حادي 
�ملتوج  عيا�ص  جنيب  �ملن�شد 
و�أنا  �ل�شارقة  من�شد  بلقب 
هناك   ، وطنيا  قدوتي  �أعتربه  
قدوتي  �أعتربهم  ممن  �لكثري 
�إىل ما و�شلو�  �أ�شل  �أن  و�أمتنى 
�إليه ، �أما �لعاملية  �أنا �شخ�شيا 
�لعربي  �ملن�شد  �أن  �أعترب 
�الإبد�ع  الأن  عاملي  �ملتميز 
منح�رش  �الإن�شاد  يف  و�لتميز 

�أكرث يف �لوطن �لعربي 

جتّود القراآن الكرمي 
ب�سوتَك بف�سل االيق�ع 

الالفت وعذوبة �سوتك ، 

وتتفنن يف اتق�ن االبته�ل 
الديني  كيف تعلمت هذا 

؟

�ملن�شد  يكون  �أن  جميل  نعم 
و�أن  للقر�آن  وجمود�   مقرئا 
ي�شتغل �شوته �لذي وهبه �هلل يف 
جتويد �لقر�آن �أوال قبل �أن يفكر 
�لقر�آن  جتويد  الأن  �الإن�شاد  يف 
يتميز  �أن  يف  كبرية  عالقة  له 
و�أنا�شيده  �بتهاالته  يف  �ملن�شد 
من بينها خمارج �حلروف فاأنا 
منذ �ل�شغر �أحب ترتيل �لقر�آن 
�جلل�شات  �فتتح  �رشت  حتى 
وهذ�  بينات  باآيات  و�حلفالت 
�أن  يف  د�ئما  �أفكر  يجعلني  ما 
�أكون  �أن  قبل  مقرئا  �أ�شبح 
ي�رشفني  ما  وهذ�  من�شد� 
ال  وملا  �الآن  من�شد�  كوين  يف 
لكتاب  وحافظا  مقرئا  �شاأكون 

�هلل يف �لقريب �لعاجل
كلمنا عن حمطات يف م�شريتك 
ال تن�شاها ؟ و�أن�شودة ال تن�شاها 
يف  و��شحة  ب�شمة  وتركت 

حياتك ويف �أ�شماع �الخرين  ؟
بكثري  �ملن�شد  مير  نعم  
م�شريته  يف  �ملحطات  من 
ين�شاه  ماال  ولعل  �الإن�شادية 
�ملن�شد يف حفالته هي ما قبل 
بد�ية �حلفل وخا�شة �إذ� ما كان 
�حلفل ذ� قيمة كبرية هنا ي�شعر 
وماذ�  �مل�رشح  بهيبة  �ملن�شد 
وكيف  �خل�شبة  على  �شيوؤدي 
خا�شة  �ملتفرجني  �شيالقي 
�الإن�شادي  �مل�شو�ر  بد�ية  يف 
�لعديد  �إقامة  ومع  ذلك  وبعد 
من �حلفالت تزول هاته �لهيبة 
كمن�شد  ب�شخ�شيته  ي�شعر  وهنا 
�حلفل  يجاري  �أن  ي�شتطيع 
�أو هيبة  �ل�شعور باخلوف  بدون 
�مل�رشح ، فيما يخ�ص �الأن�شودة 
�لتي لن �أن�شاها يف كل م�شريتي 
�الإن�شادية �لب�شيطة هي بد�يتي 
�لن�شائم حيث  فرقة  مع  �الأوىل 
بد�أت معهم باأن�شودة يا دمعتي 
تويف  �لزمن  مرور  ومع  �ليتيمة 
و�لدي وجاءت يف خميلتي تلك 
تعجبت  �هلل  ف�شبحان  �لبد�ية 
�هلل  م�شيئة  هي  �الأخري  ويف 

و�حلمد هلل
م�شاركتَك  �لكثريون  ينتظر 
  « �الأرو�ح  حادي   « م�شابقة  يف 

ملاذ� تاأخر هذ� �ل�شيء ؟
�ل�شبب هو قلة  نعم وهو كذلك 
�أي  �مل�شابقة  يف  م�شاركتي 
 ، ظروفه  متنعه  قد  �شخ�ص 
ولكنني مل  و�حدة  �شاركت مرة 
�أن  يف  مينعني  ال  وهذ�  �أوفق 
�شاركت  وقد  �مل�شاركة  �أكرر 
�لتي  �خلام�شة  �لطبعة  يف هذه 
�لتوفيق  �هلل  ن�شاأل  بعد  تبد�أ  مل 

للجميع

لو قمت بعمل ان�س�دي فمن 
من امل�س�هري تود اأن يكون 

معه هذا العمل  ؟

�أمتنى ذلك كل من�شد يطمح �إىل 
�لقيام  �أن يتمكن من  �أن هذ� و 
�شخ�شيا   ، به  خا�شة  باأعمال 
يحب  من�شد  �أي  ي�رشفني 
خا�ص  بعمل  بقيام  �الإن�شاد 
�مل�شاهري  من  لوكان  ولكن  بنا 
وطننا  من  يكون  �أن  فاأحبذ 
واليتنا  من  وخا�شة  �حلبيب 
�أو علي  كاملن�شد جنيب عيا�ص 
بن  �حلميد  عبد  �أو  �شحر�وي 
�رش�ج وكذ� �ملن�شد عبد �حلليم 
وي�رشفني  �شديقي  فهو  نقبيل 

�أن يكون لدي عمل معه ملا ال

د اإن�س�ن قْبل اأن  الـُمن�سِ
يكون فن�ن� ، اأّي الق�س�ي� 

اّلتي يتع�طف معه� يو�سف 
يف الع�َل ؟

يف  مهم  �شيء  �الإن�شانية  نعم 
يف  مهما  دور�  وتلعب  �حلياة 
�ملن�شد  ولعل  جمتمعاتنا 
م�شريته  �أثناء  معها  يت�شادف 
د�ر  يف  حفال  يقيم  �أن  يف 

د�ر  �أو  مثال  و�مل�شنني  �لعجزة 
ناأخذ  مهمة  ق�شايا   ، �الأيتام  
قيم  منها  ونتعلم  �لعرب  منها 
حياتنا  يف  بها  نتعامل  �إن�شانية 
و�أتاأثر  جد�  عاطفي  �ن�شان  �أنا 
لكل �لق�شايا �لتي ميكن �أن تهز 
قلبه فكم من  �الإن�شان وحترك 
مرة �أ�شاهد ح�ش�ص بها ق�شايا 
و�أبكي  �أتاأثر  عاطفية  هكذ� 
و�متحانات  عرب  للحياة  و�أقول 
تختلف فينا نحن �الأفر�د وهذ� 
بيننا يف  يعدل  �هلل كي  علم من 
كل  ويجازى  �الأخرى  �حلياة 
�حلياة  يف  عمل  مبا  �إن�شان 

�لدنيا

م� الن�سيحة التى توجهه� 
لكل �س�حب موهبة ؟ وم� 

ن�سيحتك لالآب�ء واالأمه�ت 
جت�ه اأبن�ئهم اإن ك�نوا 

اأ�سح�ب موهبة ؟

يهبها  موهبة  لكل  ن�شيحتي 
�ال�شتمر�رية  هي  لل�شخ�ص  �هلل 
الأن  و�لف�شل  �لرت�جع  وعدم 
�شت�شادفه  �ملوهبة  �شاحب 
وميل  يياأ�ص  جتعله  عر�قيل 
من  البد  �ملوهبة  ويرتك 
�لتحلي  �ملوهوب  �ل�شخ�ص 
ويرى  نف�شه  يف  ويثق  بال�شرب 
�لطريق �أمامه وي�شتمر يف �شريه 
ن�شيحتي   ، مبتغاه  ينال  حتى 
الأبنائهم  �لت�شجيع  هي  لالآباء 
ت�شجيعا  �ملوهبة  �أ�شحاب 
�الإمكانيات  وتوفري  معنويا 
�لالزمة �إن كانت هناك مقدرة 
على ذلك الأن �الأب مبثابة جد�ر 
�لو�لدين   ، �الأبناء  عليه  ي�شتند 
ت�شجيعهم مهم لكي ينجح �البن 

�أو �لبنت يف �أي جمال

اإىل اأي مدى يطمح املن�سد 

يو�سف م�ستقباًل ؟

�لطموح �أمر �إيجابي ، كل �إن�شان 
�أن  من حقه  �الأر�ص  وجه  على 
�لعمل  من  بد  ال  ولكن  يحلم 
طموحي   ، �حللم  هذ�  لتحقيق 
هو �لو�شول �إىل �ل�شهرة يف هذ� 
عن  �ملزيد  ومعرفة  �ملجال 
عامل  �الأخري  هذ�  الأن  �الإن�شاد 
يعرف  ما  �ملن�شد  لديه  و��شع 
�ملعرفية  خباياه  من  ويتمكن 
�إىل �الإبد�ع يف هذ�  حتى ي�شل 

�ملجال

كلمة لقّر�ء جريدة �لو�شط  
وع�شاق فن �الإن�شاد ب�شفة 

عاّمة وحنجرة يو�شف 
ة ب�شفة خا�شّ

�أقول لهم �أحبكم جميعا �أحبتي 
�ملجتمع  يف  فعالني  ودمتم 
علينا  �خلري  فعل  حتبون 
و�حلو�ر  �الإيجابي  بالتو��شل 
�لبناء يف �أي ق�شية كانت ، علينا 
�حلميدة  باالأخالق  �لتحلي 
ر�شولنا  �شنة  على  و�ل�شري 
�الإن�شاد  فن  ع�شاق   ، �لكرمي 
�أقول لهم دمتم متاألقني تعملون 
�لنبيلة  �لر�شالة  هدف  على 
يف  �الإخال�ص  ونية  �شدق  بكل 
لكل  و�أمتنى  �الإن�شادي  عملكم 
يحبه  ملا  �هلل  يوفقه  �أن  من�شد 
وير�شاه و�أن يحقق له ما يتمناه 
يف  �شاندين  من  كل  �أ�شكر    ،
م�شريتي  يف  �شخ�شيا  حياتي 
�جلميع  من  و�أطلب  �الإن�شادية 
�لدعاء للعبد �ل�شعيف بالتوفيق 
و�ل�شد�د يف �حلياة ويف موهبة 
�الإن�شاد و�أخ�ص بال�شكر �لعميق 
�أول  كانت  �لتي  �لو�شط  جريدة 

من �لتفت �إيل .
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ديوان » مزيدا من احلب« لل�ساعر اجلزائري عبد العايل مزغي�ش

 ق�صائد عن جماليات احلب 
و ال�صمود الفل�صطيني

من يقر اأ ديوان ال�ساعر اجلزائري عبد العايل مزغي�ش »مزيدا من 
احلب«-من�سورات اجلزائر تقراأ،-2017 �سريحل حتما لكثري من 
امل�ساهد والتجليات القادمة من الزمن الأندل�سي، بكل ما فيه من 

ن�سو�ش احلب والهوى، ومن مالمح احل�سور العربي الإ�سالمي امل�سع و 
البهي يف رومن�سايته احلاملة و اأعالمه يف الفنون و الآداب ،...

د -وليد بوعديلة/جامعة �سكيكدة

ن�سو�ش احلب و املكان

املجموعة  فق�صائد 
احلب  تقول  ال�صعرية 
وتكا�صف اأ�رساره ويومياته، 
ال�صعري  الن�ص  ويتحرك 
مزغي�ص  العايل  عبد  عند 
جماليات  من  الكثري  بني 
العربي  ال�صعر  يف  قراأناها 
املعا�رس، وكاأنه ميتلك متعة 
�صعرية   دواوين  بني  ال�صفر 
وجتليات فنية وفكرية لنزار 
قباين  وعبد الوهاب البياتي 
مع   ... دروي�ص  وحممود 
مع  متميز  �صاحر  تفاعل 
ال�صعري  ال�صوت  من  بع�ص 
مطر،  لأحمد  ال�صاخر 
ذلك  القارئ  و�صيلحظ 
الن�ص  يف  ال�صعري  التاأكيد 
عن�رس  على  املزغي�صي 
التفرد وح�صور اخل�صو�صية 

الن�صية.
لقد ا�صتمتعت القراءة وهي 
تعانق ق�صائد ت�صّكل الأجواء 
واملكان،  للأنثى  الرمزية 

حب  ميزج  هنا  فال�صعر 
املكان،مثل  بحب  املراأة 
و  »اأورا�صية«،  ن�ص 
ن�ص«النائلية«...وغريهما، 
ويعيدنا لزمن �صعري عربي 
الدللت  م�صتوى  يف  قدمي 
لكن يف اأداء �صكلي  معا�رس 
، فيه ال�صعر احلر وق�صيدة 

النرث.
مزغي�ص  ال�صاعر  فن�صو�ص 
اجلزائرية  بالأمكنة  ترتقي 
يف  وتبحث  والعربية، 
تاريخها وهويتها احل�صارية 
لتبني  تعود  ثم  الدينية،  و 
الفنية  واإ�صاراتها  عواملها 
والفكرية، كما هو �صاأن ابن 
ن�صو�صه   مع  جلل  اأولد 
بو�صعادة،امدوكال،عر�ص 

ال�صهيد، غزة...

الن�ش وعالماته

الفنية  امليزات  ومن 
�صاعرنا  عند  والدللية 
العنا�رس  توظيف  عند 
والتفاعل  ال�صعبية  الرتاثية 
و  التاريخية  الرموز  مع 
والدينية،  الأ�صطورية 

جتليا  القارئ  و�صيقراأ 
الإيحاء  بني  يتاأرجح  ن�صيا 
ل�صخ�صيات  والت�رسيح 
كثرية مثل:قي�ص، اأفروديت، 
حيزية،  زرياب،  �صهرزاد، 
�صيدي خالد، حواء، زوليخا، 

هابيل...
الن�صو�ص  بع�ص  ووجدنا 
واملبا�رسة  للتقرير  حتيلنا 
يف التعبريـ وبع�ص الن�صو�ص 
وتعتمد  املعنى  تراوغ 
القارئ  تتحدى  و  الرتميز 
�صكل ودللة، ولعل ق�صيدة 
من  اأمي«  اإىل  مرثية   «
حول  الراقية  الق�صائد 
العربية  ال�صعرية  يف  الأم 

املعا�رسة ومنها:
�صوتك  لأ�صمع  »اإين   

القد�صي
يهم�ص يل:

تو�صد �صبحتي وو�صاحي...
فاأ�صم �صورتك البهية،

اأنحني للكحل
ي�صهد حرقتي ونواحي

و اأنام اأحلم اأن اأقبل را�صك 
الغايل«

الق�صيدة  اأن  ملحظة  مع 
وغنائي،  درامي  نف�ص  ذات 

يح�صن  مللحن  حتتاج 
ال�صامية  املعاين  جت�صيد 
�صوت  عن  وتبحث   ، لها 
طربي  عربي  اأو  جزائري 
 ، جميلة  لأغنية  ليحولها 
تذّكر الإن�صان العربي بقيمة 

الأم وجلل قدرها.
كما تفاعل ال�صاعر مزغي�ص 
الفل�صطينية  الق�صية  مع 
للأر�ص  �صوقه  وكتب 
، �صريا  الن�صال  والن�صان و 
�صعراء  من  كثري  نهج  على 
فل�صطني  حب  يف  اجلزائر 
وجمد  ببطولتها  والتغني 
�صهدائها، وح�رست الأمكنة 
الديوان،  يف  البطولت  و 
اللهب  مزغي�ص  واأن�صد 
مثل  نقراأ  غزة،  يف  الثائر 

من ق�صيدة عر�ص ال�صهيد:
 » و غزة زغرودة

املدجج  ال�صباح  كابتهال 
باحلب يرفعها

عا�صق دمه من بهاء
غزة امراأة قنبلة

وحدها...زّفت  اأّمة 
ال�صهداء

اإىل رو�صة اخلالدين«.
يف اخلتام

ال�صاعر  باأن  القارئ  نذّكر 
من  مزغي�ص  العايل  عبد 
جلل  اأولد  مدينة  اأبناء 
له  اجلزائرية،  بب�صكرة 
ديوان �صعري  بعنوان« لأنك 
ل�صت ككل الن�صاء«-2002،له 
�صهادة ماج�صتري يف العلم 
حت�صل  وقد  الريا�صي، 
منها  عديدة،  جوائز  على 
اجلزائري  الرئي�ص  جائزة 
ال�صباب-2007،  للمبدعني 
جمعية  وتراأ�ص  اأ�ص�ص  وقد 
الكلمة للثقافة والإعلم يف 

اجلزائر.
من  ديوان«مزيدا  اإن  و 
جتربة   لنا  يقدم  احلب« 

رومان�صية  جزائرية  �صعرية 
التعبري  ،تعلن تطور  املعنى 
مزغي�ص،  عند  ال�صعري 
الو�صول  وتوؤكد طموحه يف 
للقارئ العربي باأدوات لغوية 
�صخ�صيته  فيها  واأ�صلوبية 
وهويته، وحتيلنا على رائحة 
املكان اجلزائري وملحمه 
الثقافية  و  التاريخية 
الذات  ونب�ص  جهة،  من 
وقناعاتها  وم�صاعرها 
تفاعل  اأخرى،مع  جهة  من 
جميل مع فل�صطني ال�صهادة 
و احلرية.فمزيدا  من احلب 
الب�صكري  ال�صاعر  اأيها 

الأ�صيل-الثائر.

جمال الروح

ن�صو�ص �صعرية تعرب عن تناق�صات نف�صية واجتماعية
“جمال الروح” جمموعة ن�صو�ص 
تناق�صات  عن  تعرب  �صعرية 
واجتماعية  نف�صية  و�رساعات 
كباكورة  نوفل  زينب  كتبتها 
يتميز  عفوي  باأ�صلوب  لأعمالها 
بالعتماد على احلداثة والبتعاد 

ذلك  عن  معو�صة  املو�صيقى  عن 
بدللت موحية اإىل ما تذهب اإليه 
من معان. ويف الن�صو�ص عدد من 
عربت  التي  الوطنية  الجتاهات 
�صيما  ول  عاطفي  باندفاع  عنها 
يف ذكرياتها التي تداعت يف ن�صها 

الذي جاء بعنوان “اأيها ال�رسقي”. 
يتحرك  اأي�صا  املجموعة  يف 
مع  وحما�صتها  ال�صاعرة  اندفاع 
نرثية  ن�صو�صا  لت�صوغ  العاطفة 
جاءت بعنوان �صيد الرجال و�صلم 
واأيها  الكلمات  و�صيد  دم�صق  من 

يف  جاء  كما  لل�صهادة.  العا�صق 
مثل  عاطفية  موا�صيع  الن�صو�ص 
الن�صمات  واأعذب  اإليك  م�صتاقة 
و يا معذبي والليلة البي�صاء حيث 
�صياق  الن�صو�ص يف  هذه  اختلفت 
الأخرى  الن�صو�ص  عن  �صياغتها 

يف املجموعة. اأما النزعة الوطنية 
ال�صهداء  اأم  ن�صي  يف  فتجلت 
اإىل نزعة النتماء  اإ�صافة  ووطني 
التي جاءت يف ن�ص اأمي يف الوقت 
الذي مل تكن املقدمة التي جاءت 
مع  متلئمة  للمجموعة  فاحتة 

اأن  اإىل  ي�صار  الن�صو�ص.  باقي 
جمموعة جمال الروح تقع يف 104 
املتو�صط  القطع  من  �صفحات 
موؤ�ص�صة  اإ�صدارات  من  وهي 

�صوريانا للإعلم.
وكالت

للكاتب ال�سحايف �سالح الفكي

»اأحزان لها تاريخ« وحكايات تعب مل تنتِه
بارجا�ص يو�صا ينال دكتوراة فخرية من الإكوادور

 تعد رواية »اأحزان لها تاريخ«، للكاتب ال�صحايف 
�صلح الفكي، اإحدى الروايات التي حتمل مبعانيها 
تلو  فاأحزان  حرفياً،  عنوانها  دللت  من  الكثري 
اأحزان منيت بها تلك البلد التي عانت من نظم 
احتللية واأخرى ظاملة.. وانقلبات تلو الأخرى 
وتاأكل من  ال�صعب امل�صكني ع�صفاً  بهذا  تع�صف 

انتمائه لوطنه.
وجند العمل �صديد الرتباط بالواقع املرير، وعن 
حقبة وا�صعة من تاريخ ال�صودان قبل ال�صتقلل 

وحتى اأمد قريب، ورمبا ل يتناق�ص كثرياً وذاك 
وثيقاً  ارتباطاً  الرواية  هذه  ترتبط  وكما  البعيد. 
اأدبية مميزة، لكن تظل  بالواقع مع كونها حكاية 

ن�صيجاً واقعياً ولي�صت حم�ص عمل خيايل.
ومثري  م�صوق  اأدبي مميز  باأ�صلوب  الفكي  وميتاز 
نتبينه بجلء يف هذه الرواية التي �صدرت اأخرياً 
عن موؤ�ص�صة علوم الأمة لل�صتثمارات الثقافية يف 

م�رس، يف 232 �صفحة من القطع املتو�صط.
وكالت

يو�صا،  بارجا�ص  ماريو  البريواين،  نوبل،  اأديب  ح�صل 
جامعات  اإحدى  من  الفخرية  الدكتوراة  درجة  على 

الإكوادور.
الواقعة مبدينة جواياكيل   )UEES( وقدمت جامعة 
الفخرية  الدكتوراة  البلد،  غربي  جنوب  ال�صاحلية 
جائزة  على  احلا�صل  البريواين  للكاتب  اليوم  م�صاء 
كلمته عن  الكاتب يف  ودافع   2010 عام  للأداب  نوبل 
دولة  لتحويل  حمركاً  اإياها  معترباً  الليربالية  اأفكار 
فقرية اإىل بلد مزدهر، وحتويل بلد متخلف اإىل اآخر 
يف مقدمة دول احلداثة واأكد »يجب علينا يف اأمريكا 
اللتينية األ نكون مت�صائمني، فالأمور الآن اأف�صل مما 
كانت حتكم  عاماً، عندما   40 اأو   30 قبل  عليه  كانت 

دكتاتوريات ع�صكرية �صوداء للغاية«.
اأمريكا  لليربالية يف  الأكرب  »الف�صل  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 
القت�صادي  اأنها مل تطبقه يف اجلانب  اللتينية« هو 
جامعة  اأن  اإىل  ي�صار  املجتمعات  تقدم  لتحقيق 
)UEES( تقع يف مدينة جواياكيل ال�صاحلية -منطقة 
اقت�صادية هامة يف الإكوادور- ومن بني مبادئها دعم 

احلياة والأ�رسة والأخلق واحلرية والدميقراطية.
 ،  1936 مار�ص   28 يوم  بريو  يف  ولد  يو�صا  اأن  يذكر 
�صل�صلة  وقدم   ،2010 عام  للآداب  نوبل  بجائزة  وفاز 
من الأعمال الأدبية البارزة التي ترجمت اإىل خمتلف 
و«العمة  الأخ�رس«  »البيت  بينها:  من  العامل  لغات 
خوليا« و«حفل التي�ص« و«األعيب الطفلة امل�صاغبة«.
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    5 خطوات �صحية 
ملحاربة انتفاخ املعدة!

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

وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

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

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

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

تناول الطعام قبل �شاعتني من النوم.

ال�سكر من  اأقل  كميات  تناول   2-

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

وغري املفيدة، وكذلك االنتفاخ، ولكن االأمر ي�شتحق 
العالج«وحتذر اخلبرية من اأن »املحليات ال�شناعية، مثل 

تلك املوجودة يف م�رشوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها 
ت�شبب عدم توازن البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من 

املفيد جتنبها اإذا كنا نرغب بالتخل�س من االنتفاخ«.

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

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

البكترييا املفيدة يف االأمعاء، والتي ميكن اأن حت�شن عملية 
االأي�س وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  لالأطعمة  اللجوء   4-

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

والفواكه اخل�سار  تناول   5-

اأو�شحت جانيت اأنه عندما يعاين النا�س من انتفاخ مزمن، 
ي�شابون بالتوتر ويبتعدون عن االأطعمة الغنية باالألياف. لذا 

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

ع�صري الربتقال يحمي من مر�ض عقلي خطري
تو�شلت درا�شة اإىل اأن �رشب 
كوب من ع�شري الربتقال كل 
ب�شكل  يقلل  اأن  ميكن  يوم، 
االإ�شابة  خطر  من  كبري 
الباحثون  وتتبع  باخلرف 
رجل  األف   28 يقارب  ما 
لبحث  الزمن  من  لعقدين 
للفاكهة  ا�شتهالكهم  كيفية 
قواهم  على  واخل�شار 
الباحثون  ووجد  العقلية 
اأن  هارفارد،  جامعة  من 
كوبا  �رشبوا  الذين  الرجال 
الربتقال  من ع�شري  �شغريا 
بن�شبة  عر�شة  اأقل  كانوا 
47% ل�شعوبة التذكر اأو اتباع 
يف  التنقل  اأو  االإر�شادات 

مناطق ماألوفة.
وميكن اأن تكون االنقطاعات 
ونوبات  والفهم  الذاكرة  يف 
مبكرة  عالمات  االرتباك 
ميكن  الدماغ،  تدهور  على 
اإىل  النهاية  يف  توؤدي  اأن 

خرف يهدد احلياة.
االأ�شخا�س  عدد  ويقدر 
اخلرف  من  يعانون  الذين 
بـ  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
وال  �شخ�س،  مليون   46.8
عالج  االآن  حتى  يوجد 
العلماء  اأن  اإال  احلالة،  لهذه 

عالج  على  العثور  يحاولون 
اخلرف  على  للق�شاء  فعال 
وتوؤكد هذه النتائج اجلديدة 
غذائي  نظام  اتباع  اأهمية 
من  التخل�س  يف  �شحي 
ياأتي  الذي  الدماغ  تنك�س 
العمر وقالت  التقدم يف  مع 
غاردنر،  هانا  الدكتورة 
ميامي،  جامعة  يف  الباحثة 

والتي مل ت�شارك يف البحث، 
واخل�رشوات  »الفواكه  اإن 
واملواد  بالفيتامينات  غنية 
ذلك  يف  مبا  املغذية، 
التي  االأك�شدة  م�شادات 
ت�شاعد يف حماية  اأن  ميكن 
لهذه  وميكن  الدماغ«. 
حتمي  اأن  ال�شحية  الفوائد 
الدماغ من تراكم اجلزيئات 

واأن  فيها،  املرغوب  غري 
الدم  تدفق  على  حتافظ 
وقال  الدماغ.  اإىل  ال�شليم 
كبري معدي الدرا�شة، ت�شانغ 
ت�شنغ يوان، اإن تناول اخل�شار 
الربتقال  وع�شري  والفاكهة 
قد  الطويل،  املدى  على 
على  احلفاظ  يف  يفيد 

الوظيفة االإدراكية.

ن�صائح �صحية للتغلب على اأمرا�ض واأوبئة ف�صل ال�صتاء
ما هي طرق الوقاية من اأمرا�س ف�شل ال�شتاء؟ بع�س الن�شائح يف اأ�شلوب التغذية الوقائية من االأمرا�س واالأوبئة يف هذا الف�شل.

كما احلال يف كل عام، يحمل ف�شل ال�شتاء  معه العديد من االأمرا�س واالأوبئة التي تتناقل ب�شكٍل ه�شتريي، من �شخ�س اإىل اآخر. ولكن هل فكرت 
يوماً بطرق وقائية لتم�شية �شتاء ممتع بعيدا عن هذه االأمرا�س وما قد ينتج عنها من اأعرا�س متعبة. اإليك عزيزي القارئ هذه الن�شائح الغذائية:

اأوالً: من ال�رشوري احلفاظ على ن�شبة جيدة من الفيتامني » د » يف الدم وذلك لدوره البارز يف تن�شيط جهاز املناعة وتقلي�س احتمال االإ�شابة 
باالأنفلونزا والزكام. عادًة يتم احل�شول على هذا الفيتامني من خالل عملية التعر�س لل�شم�س ملدة ربع �شاعة تقريباً يف اليوم. ويف حال تعذر 

التعر�س الأ�شعة ال�شم�س، خ�شو�شاً يف ف�شل ال�شتاء، يجب  تزويد اجل�شم باالأطعمة الغنية به ال�شيما االأطعمة ذات االأ�شل احليواين كاالأ�شماك، 
البي�س ومنتجات االألبان واالأجبان وكذلك االأطعمة النباتية كالفطر )عي�س الغراب(. ثانياً: يجب تناول ح�شتني يف اليوم من الفاكهة وثالث ح�ش�س 

من اخل�رشوات الغنية بالفيتامينات واملعادن وخ�شو�شاً تلك التي حتتوي على ن�شبة عالية من الفيتامني »�شي« كالليمون والكيوي والفليفلة احلمراء 
والبقدون�س. وبح�شب الدرا�شات يقوم هذا الفيتامني ال�شحري بتقلي�س الزكام واحتمال االإ�شابة به بن�شبة %45.

النوم يف النهار �صروري لعمل الدماغ
اأكد اأخ�شائي علم النوم، األيك�شي كاتي�شيف، على اأن النوم يف 
النهار �رشوري جدا وخا�شة للعاملني يف الوظائف املختلفة، 

الأن القيلولة ت�شاعد على »اإعادة حتميل« الدماغ.
واأكد العامل على اأن النوم يف النهار �رشوري، الأن وترية 
احلياة الع�رشية ال ت�شمح للنا�س باحل�شول على ق�شط 
كاف من النوم يف الليل ويعد نوم النهار �رشوريا للذين 

يعملون يف جماالت تتطلب اجلهد العقلي واالإبداع. 
ويف هذه احلالة، يكون النوم يف النهار ا�شرتاحة 

للج�شم، ويح�شن عملية ا�شتيعاب املعلومات ويرفع 
اإنتاجية الدماغ ويقول كاتي�شيف: »يقوم الدماغ خالل 

النوم بتوزيع املعلومات، فيخزن االأكرث �رشورة 
يف الذاكرة الطويلة االأمد. اأما املعلومات الزائدة 

فتذهب اإىل حميط الوعي. وبعد ذلك، جتري عملية 
)اإعادة حتميل(، ويبا�رش االإن�شان عمله بحيوية ون�شاط 

جديد«.
وقال االأخ�شائي مو�شحا، اإن »فعالية نوم النهار تتحقق 
عندما ال تزيد مدته عن �شاعة واحدة، واالأف�شل بني 

20-40 دقيقة، ومن اأجل ذلك ين�شح بتناول فنجان قهوة، 
الأن مفعول الكافيني يبداأ بعد 20-30 دقيقة على تناوله«.

وتعد قلة النوم �شببا جديا يف �شوء احلالة ال�شحية، الأنها توؤثر 
 �شلبا يف منظومة مناعة اجل�شم، وت�رشع يف عملية ال�شيخوخة 

وت�رش بالعديد من االأع�شاء الداخلية للج�شم.
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الإ�سالم وحفظ الأمانة
و�صف اهلل تعاىل امل�ؤمنني ال�صاحلني الذين 

كتب اهلل �صبحانه لهم الفالح والر�صاد يف 
الدنيا والآخرة باأنهم يرع�ن اأماناتهم 
وي�ؤدونها حق الأداء , قال تعاىل : \« 

َوالَِّذيَن ُهْم ِلأََمانَاِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُع�َن\« 
. �ص�رة امل�ؤمن�ن :8 يق�ل القرطبي : 

والأمانة تعم جميع وظائف الدين على 
ال�صحيح من الأق�ال . تف�صري القرطبي 
255/14. والأمانة ت�صمل كل ما يحمله 

الإن�صان من اأمر دينه ودنياه ق�ل وفعاًل 
, والأمانة هي اأداء احلق�ق, واملحافظة 
عليها, فامل�صلم يعطي كل ذي حق حقه؛ 

ي�ؤدي حق اهلل يف العبادة, ويحفظ ج�ارحه 
عن احلرام, وي�ؤدي ما عليه جتاه اخللق . 
والأمانة خلق جليل من اأخالق الإ�صالم, 
واأ�صا�س من اأ�ص�صه, فهي فري�صة عظيمة 
حملها الإن�صان, بينما رف�صت ال�صماوات 

والأر�س واجلبال اأن يحملنها لعظمها 
َمانََة  نَا اْلأَ وثقلها, قال تعاىل : \« اإِنَّا َعَر�صْ
بنَْيَ اأَْن  بَاِل َفاأَ ْر�ِس َواجْلِ َماَواِت َواْلأَ َعلَى ال�َصّ

يَْحِملْنََها َواأَ�ْصَفْقَن ِمنَْها َوَحَملََها اْلأِنْ�َصاُن اإِنَُّه 
َكاَن َظلُ�ماً َجُه�لً. �ص�رة الأحزاب:72.

ولقد اأمرنا اهلل تعاىل باأداء الأمانات, فقال 

َمانَاِت  وا اْلأَ َ يَاأُْمُرُكْم اأَْن تُ�ؤَُدّ تعاىل : \« اإَِنّ اهلَلّ
ْن  َذا َحَكْمتُْم بنَْيَ النَّا�ِس اأَ اإِىَل اأَْهِلَها َواإِ

ا يَِعُظُكْم ِبِه اإَِنّ  َ ِنِعَمّ ُكُم�ا ِبالَْعْدِل اإَِنّ اهلَلّ َتْ
رًيا )58( �ص�رة الن�صاء.  َ َكاَن �َصِميًعا بَ�صِ اهلَلّ
والأمانة �صفة مميزة لأ�صحاب الر�صالت 

, فقد كان كل منهم يق�ل لق�مه : )اإِِنّ لَُكْم 
َر�ُص�ٌل اأَِمنٌي( . �ص�رة : ال�صعراء : 107, 125 

,143,162, 178. ولقد ات�صف النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم منذ �صغره ولقب بني ق�مه 

) بال�صادق الأمني ( حتى وق�مه يعادونه مل 
ينف�ا عنه هذه ال�صفة , كما جاء يف ح�ار 

اأبي �صفيان وهرقل , حيث قال هرقل : 
نَُّه لَ يَْغِدُر  لْتَُك : َهْل يَْغِدُر ؟ َفَزَعْمَت اأَ �َصاأَ

ُر.\«البَُخارّي\«  �ُصُل لَ تَْغِدِ , َوَكَذِلَك الُرّ
5/1)7( و66/4)2978( . 

دِق  بَتُه ُقَري�ٌس ِبالأَمنِي َعلى * * * �صِ َولََقّ
َمِ الأَمانَِة َوالإِيفاِء ِبالِذّ

ولقد جعل الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و�صلم 
الأمانة دليال على اإميان املرء وح�صن 

خلقه, َعْن اأَنَ�ِس بِْن َماِلٍك , َقاَل : َما َخَطبَنَا 
نَِبُيّ اهللِ �صلى اهلل عليه و�صلم اإِلَّ َقاَل:لَ 
اإِمَياَن مِلَْن لَ اأََمانََة لَُه , َولَ ِديَن مِلَْن لَ 

َعْهَد لَُه. 

حجة اأبي بكر
 ر�سي اهلل عنه 
عندما هل ميقات احلج �صنة ت�صع 

من الهجرة بعث ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل 
عليه و �صلم اأبا بكر اأمريا للحج علي 
راأ�س ثالثمانة من امل�صلمني ليقيم 

لهم حجهم ولي�ؤدوا الفري�صة كما نزل 
بها القراآن ولعل هذه كانت اأول حجة 

للم�صلمني يف الإ�صالم
وبعد �صفر اأبي بكر مع ال�صحابة 
نزلت �ص�رة براءة علي ر�ص�ل اهلل 
�صلى اهلل عليه و �صلم يف نق�س ما 
بني ر�ص�ل اهلل وبني امل�رشكني من 
العهد الذي كان�ا عليه فيما بينهم 

وبينه: األ ي�صد عن البيت اأحدا جاءه 
ول يخاف اأحد يف ال�صهر احلرام 
وكان ذلك عهداً عاماً بني الر�ص�ل 

وبني امل�رشكني
فدعا ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه 
و �صلم علي بن اأبي طالب وقال 

له : اأخرج بهذه الق�صة من �صدر 
براءة واأذن يف النا�س ي�م النحر اإذا 
اجتمع�ا مبنى ـ اأنه ل يدخل اجلنة 
كافر ول يحج بعد العام م�رشك 

ول يط�ف بالبيت عريان ومن كان 
له عند ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و 
�صلم عهد فه� غلي مدته ,فخرج 

علي بن اأبي طالب علي ناقة ر�ص�ل 
اهلل )الع�صباء( حتى اأدرك اأبا بكر 

بالطريق فلما راآه اأب� بكر بالطريق 
قال : اأاأمري اأم ماأم�ر ؟ فقال : بل 
ماأم�ر ,ثم م�صيا فاأقام اأب� بكر 

للنا�س احلج حتى اإذا كان ي�م النحر 
قام علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه 

فاأذن للنا�س بالذي اأمره به ر�ص�ل 
اهلل �صلى اهلل عليه و �صلم

اإ�سالم عمرو بن العا�ص وخالد بن الوليد وعثمان بن اأبى طلحه 
و  عليه  اهلل  �صلى  النبى  لدخ�ل  كان  لقد 
�صلم وامل�صلمني مكة واآدائهم العمرة اأثر 
امل�رشكني  من  كثري  نف��س  فى  عظيم 
تفكري  الدين  هذا  فى  يفكرون  فبداأوا 
عاقال هادئا بعيدا عن الع�صبية املقيتة 
الدين  �صم�  عق�لهم  عن  حجبت  التي 

الإ�صالمي ونفا�صة تعاليمه

الإ�صالم  لدع�ة  ا�صتجاب  ممن  وكان 
بن  عمرو  لهدايته  قل�بهم  اهلل  وفتح 
العا�س وخالد بن ال�ليد وعثمان بن اأبى 
من  �صفر  �صهر  يهل  كان  فما   – طلحة 
املدينة  اإىل  ت�جه�ا  حتى  الثامنة  ال�صنة 
بن  عمرو  تقابل  الطريق  وفى  فاأ�صلم�ا 
العا�س مع خالد بن ال�ليد : ف�صاأل عمرو 

فقال  ؟  �صليمان  اأبا  يا  اين  اإىل  ) خالدا( 
خالد : واهلل لقد اإ�صتقام املن�صم ) و�صح 
واهلل  اأذهب  لنبي  الرجل  واإن   ) الطريق 
فاأ�صلم فقال عمرو له : واهلل ما جئت اإل 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�ص�ل  اإىل  ,وذهب�ا  لأ�صلم 
عليه و �صلم فاأ�صلم�ا واأ�صبح�ا من حماة 

الإ�صالم واأبطاله

فتح مكة 
فى اأواخر ال�صنة الثامنة من الهجرة كان قد اأتى على �صلح احلديبية �صنتان , وكان من بني �رشوطه 
كما ذكرنا اأن من اأحب اأن يدخل فى عهد حممد دخل فيه ومن اأحب ان يدخل يف عهد قري�س دخل 

فيه ومبقت�صى هذا ال�رشط دخلت قبلية خزاعة فى حلف مع النبى–ودخلت قبيلة بنى بكر فى 
حلف مع قري�س , وكانت القبيلتان ت�صكنان اأحياء من مكة و�ص�احيها وبينهما تارات قدمية وعداء 

مت�ارث يرجع تاريخه اىل ما قبل البعثة
وذات ي�م تركت هذه الحقاد فاغتنم بن� بكر حلفاء قري�س هدنة احلديبية وفاجاأوا خزاعة 

حلفاء النبى واأمدتهم قري�س باخليل وال�صالح حتى لقد ذكر ال�اقد اأن ممن اإ�صرتك فى القتال �رشاآ 
�صف�ان بن اأمية وعكرمة بن اأبى جهل و�صهيل بن عمرو مع غريهم وعبيدهم وقد بلغ بهم احلمق 

والطغيان اأن يطاردوا خزاعة حتى احلرم ويقاتل�نهم فيه حيث ل يج�ز فيه القتال
فلما انته�ا اإليه قال نفر من بنى بكر لرئي�صهم ن�فل بن معاوية اإنا قد دخلنا احلرم اإلهك اإلهك 
فقال كلمة عظيمة ل اإله الي�م يا بنى بكر ا�صيب�ا ثاأركم فلعمرى اإنكم لت�رشق�ن فى احلرم اأفال 

ت�صيب�ن ثاأركم فيه
ولعل ال�رش فى ت�رط قري�س وم�صاعدتها لبنى بكر ه� اأنها ف�رشت تف�صريا خاطئا ما جرى جلي�س 
امل�صلمني فى �رشية م�ؤته اإذ اإعتقدت اأن ما جرى كان هزمية كبرية حلقت بامل�صلمني وهذا خطاأ 
فادح وقعت فيه وترتب عليه اإرتكابها لهذا اخلطاأ الأحمق وانتهاكها ل�رشوط �صلح احلديبية وما 

ترتب على ذلك من فتح مكة كما �صرنى

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

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

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

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

من غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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املهرجان الدويل ال9 لل�سينما باجلزائر

�أفالم وثائقية و ق�صرية تفي بوعودها
اأكد املهرجان الدويل ال9 لل�سينما باجلزائر مرة اأخرى هذه ال�سنة على توجهه نحو الفيلم امللتزم يف فئة الأفالم 

الوثائقية و الق�سرية حتى وان مل توؤطر الأفالم الطويلة القليلة املختارة »ب�سكل كلي« مو�سوع تلك الأيام، ح�سبما 
اأكده املالحظون املعتادون على املهرجان.

التي  الطبعة  هذه  واقرتحت 
دي�سمرب  الفاحت  يف  انطلقت 
اجلاري على اجلمهور جمموعة 
من الأفالم الق�سرية و الوثائقية 
تعالج  موا�سيع  حول  تتمحور 
اأعطى  مما  الإن�ساين  اجلانب 
هوية  ال�سينمائي  املهرجان 
التظاهرات  عن  متيزه  وا�سحة 
اعتربت  و  الأخرى.  ال�سينمائية 
عرب  الإن�سانية  الإ�سكالية 
الرئي�سي  املو�سوع  العامل 
اخلم�سة  الق�سرية  لالأفالم 
فئة  �سمن  للجمهور  املقرتحة 
�سنة  يف  ادرجت  تناف�سية  غري 
احلرب  اثار  �سكلت  كما   .2017
اجلنود  اطفال  ا�سكالية  و 
حمورا لأفالم »ولد يف املعركة« 
ال�سوي�رسية  الكاتبة  و  للممثلة 
»�ساحات  و  برون  يانغزوم 
لل�سينمائي اجلزائري  املعركة« 
املقيم بالوليات املتحدة انور 
ال�سينمائية  اما  �سماعني.  حاج 
ال�سحراوية ال�سابة نايات احمد 
معاناة  فت�ساطر  ال�سالم  عبد 

مواطنيها من عدميي اجلن�سية 
خالل  من  باإ�سبانيا  املقيمني 
هوية«  »بدون  الوثائقي  الفيلم 
مطيع  التون�سي  تناول  فيما 
الأطفال  تربية  مو�سوع  دريدي 
له  تتعر�ض  الذي  العنف  و 
الن�ساء يف فيلم »ي�سار ميني«اأما 
فقد  الوثائقية  الفالم  فئة  يف 
يف  املهاجرين  اإ�سكالية  كانت 
و  الرئي�سي  املو�سوع  اأوروبا 
من  ال�سكان  هجرة  ماأ�ساة  كذا 
خالل افالم على غرار »املطار 
للمخرج  تي.اأ�ض.اأف«  الرئي�سي 
اجلزائري الربازيلي كرمي اإينوز 
مي�سال  للفرن�سي  »حر«  فيلم  و 

تو�سكا.
طبعة  كل  يف  احلال  هو  كما  و 
�سد  الن�سال  مو�سوع  تناول  مت 
هذه  يف  مت  حيث  ال�ستعمار 
الوثائقية  الفالم  انتقاء  ال�سنة 
ال20«  �سن  يف  »الختيار 
اجلنود  حول  �سهادة  هي  و 
الفرن�سيني الهاربني من اجلي�ض 
فيلي  للمخرج  ال�ستعماري 

و  ماتي  »اونريكو  و  هارمان 
فاحت  لعلي  اجلزائرية«  الثورة 
م�سار  حول  فيلم  هو  و  عيادي 
و  اليطايل  ال�سناعي  هذا 
دعمه لق�سية ا�ستقالل اجلزائر 

يف �سنوات ال�ستينات.
اأما فيما يخ�ض الأفالم الطويلة 
فقد برمج املهرجان لأول مرة 
من  اولني  عر�سني  ال�سنة  هذه 
»�سوت  هما  و  جزائري  انتاج 
و  العاي�ض  لكمال  املالئكة« 
لعكا�سة  امل�ستقيم  »الطريق 

تويتة«.
كما �سكلت الق�سية الفل�سطينية 
حمور الفيلم اخليايل »الواجب« 
جا�رس  ماري  اآن  للفل�سطينية 
حقوق  اجل  من  الن�سال  اما 
افالم  له  تطرقت  فقد  العمال 
للفرن�سي  عمايل«   »اأمل  مثل 
جريار مورديال و«عربية« الذي 
الربازيليان  انتاجه  يف  �سارك 
الفون�سو  و  دومان�ض  جواو 
او�سوا. و عاد مو�سوع الالجئني 
من  اأخرى  مرة  الواجهة  اإىل 

خالل فيلم »اجلانب الآخر من 
اآكي  الفنلندي  للمخرج  الأمل« 

كوريزماكي.
يجمع  ال�سدد  هذا  يف 
على  املعتادون  و  املالحظون 
قد جنح  املهرجان  ان  احلدث 
يف ك�سب »جمهور من املهتمني« 
»ح�سب  الفالم  بانتقاء  يقوم 

حيث  املعاجلة«  املوا�سيع 
متكن املهرجان من اعادة ربط 
الغفري  جمهوره  مع  العالقة 
دائما حيث غالبا ما كانت قاعة 
اخرها،  عن  مملوءة  العر�ض 
بعد  مالحظته  متت  ح�سبما 
املهرجان.و  افتتاح  من  ا�سبوع 
ت�سجيل  اىل  املنظمون  ي�سري 

 .2017 �سنة  يف  دخول   10000
برجمة  عملية  �ساهمت  كما 
للفيلمني  الولني  العر�سني 
اجلزائريني و كذا فيلم »�رسطي 
بالفيل« لر�سيد بو�سارب )خارج 
جمال املناف�سة( يف ا�ستقطاب 
ع�ساق  من  وا�سع  جمهور 

ال�سينما. 
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�صيلف�صرت �صتالون 
يودع �صخ�صية »روكي«

   
اأ�سدل النجم العاملي �سيلف�سرت �ستالون اأول اأم�ض ال�ستار 
على اآخر ف�سل يف حكاية البطل »روكي«، الذي ا�ستهر 

بتج�سيد �سخ�سيته يف الأجزاء ال�سبعة من �سل�سلة الأفالم 
»روكي«، حتى اأ�سبح اأيقونة الأك�سن الأمريكية ورمزاً للبطل 
الذي ل يقهر، وذلك يف مقطع فيديو ن�رسه عرب ح�سابه على 
اإن�ستغرام. اأعلن �سيلف�سرت �ستالون توديعه ل�سخ�سية روكي 
ب�سكل نهائي وذلك من خالل مقطع فيديو مت ت�سويره يف 
اليوم الأخري من كوالي�ض ت�سوير فيلمه »كريد 2«، والذي 

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

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

وتابع �ستالون مو�سحاً »كان يل ال�رسف يف جت�سيد هذه 
ال�سخ�سية ومعاي�سة تفا�سيلها معكم، ولكن لالأ�سف كل 

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

وحكايات خمتلفة«.
يذكر اأن املمثل مايكل بي جوردن �سارك �سيلف�سرت �ستالون 
بطولة فيلمه الأخري كريد2«، حيث ظهر بدور اأدوني�ض ابن 

»اأبولو كريد«، والذي يدخل يف �رساع و�سدام ل مفر منه مع 
مناف�سه ابن امل�سارع الرو�سي اإيفان دراجو، الذي قتل داخل 

احللبة يف اجلزء الرابع من فيلم روكي.

»�لعدل غروب« تفاو�س عادل �إمام على �لعودة �إىل �ل�صينما

�لنجمة �جلز�ئرية �صعاد ما�صي تتاألق يف �لقاهرة

يتفاو�ض املنتج جمال العدل مع عادل 
اإمام على بطولة فيلم من اإنتاجه، يف 
لالإنتاج  للعودة  �رسكته  �سيا�سة  اإطار 

ال�سينمائي يف الفرتة املقبلة.
وعلم اأن العدل و�سقيقه ال�سيناري�ست 
�سيناريو  عن  يبحثان  العدل  مدحت 
�سينمائي منا�سب لإمام، الذي  يفكر 
يف  امل�ساركة  عن  المتناع  يف  جدياً 
لعرتا�سه   ،2019 رم�سان  دراما 
جنوم  اأجور  تخفي�ض  �سيا�سة  على 
الراحة  يف  ورغبته  امل�سل�سالت، 

التليفزيونية.  الدراما  يف  العمل  من 
»العدل  اجتاه   ، م�سادر  وك�سفت 
�سينمائية،  اأفالم   5 لإنتاج  غروب« 
حممد  تعاقد  الذي  الفيلم  منها 
اآخر  اأن  يُذكر  بطولته.  على  رم�سان 
اأفالم عادل اإمام كان فيلم »زهامير«، 
و�ساركه   ،2010 يف  ُعر�ض  الذي 
كرمي،  ونيللي  �سالح،  �سعيد  البطولة 
الوهاب، ورانيا يو�سف،  وفتحي عبد 
�سالح  نادر  تاأليف  من  رزق،  واأحمد 

الدين واإخراج عمرو عرفة

اأحيت اجلزائرية �سعاد ما�سي، حفاًل غنائياً 
علي م�رسح »املاركي« يف القاهرة اجلديدة، 

م�ساء اأول اأم�ض ابح�سور عدد كبري من 
جمهورها.

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

الأغنيات التي قدمتها بتوزيع جديد.
وفاجاأت اجلزائرية حمبيها بغناء ق�سيدة 

»�ساعر الأر�ض« للفل�سطيني حممود دروي�ض، 
واأدت اأغنيتها اجلديدة »�سالم« باللهجة 

العامية، من كلمات نادر عبداهلل، وق�سيدة 
»اإقراأ �سالمي على من ل اأ�سميه« لبهاء الدين 

زهري، قبل اأن تختتم حفلها باأغنية »زوروين كل 
�سنة مرة«.



�آجنل�س لو�س  معر�س  زو�ر  ينتظرها  �سيار�ت   5

الثالثاء  11  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل03 ربيع الثاين 1440هـ

�سيارات
21

ب�ش�ؤون  مهتمة  م�اقع  ن�رشت 
باملركبات  قائمة  ال�شيارات 
اأنظار  حمط  تك�ن  اأن  املت�قع 
اأجنل�س  ل��س  معر�س  يف  الزوار 
الذي �شيعقد ما بني 26 ن�فمرب و9 

دي�شمرب من العام اجلاري.
�شيارة  جاءت  القائمة  راأ�س  ويف 
�شيارات  اأكرب  وهي   "Palisade"

هي�نداي الكرو�س اأوفر، واملت�قع 
اأن تطرح مبحرك بـ 6 اأ�شط�انات، 
و�شعة 3.3 ليرت، بق�ة 290 ح�شانا 
 "Soul" �شيارة  حلت  وثانيا 
تعديالت  حتمل  اأن  املت�قع 
القيادة،  تقنيات  جديدة من حيث 
على  احلفاظ  مع  واملحرك، 
هذه  ل�شيارات  الأ�شا�شية  املالمح 

العائلة التي تطرحها �رشكة كيا.
�شيارة  جاءت  الثالث  املركز  ويف 
واملت�قع  مازدا،  من  الثالثة  الفئة 
حيث  من  كليا  جديدة  تك�ن  اأن 
والتقنيات  اخلارجي،  املظهر 
تاأتي  واأن  الداخلي،  والت�شميم 
ورابعا  هجينة  مبحركات  بنماذج 
 "992  Porsche" �شيارة  جاءت 

الريا�شية، التي �شتطرح مبحركات 
على  قادرة  جديدة،  ت�ربينية 
ال��ش�ل بها اإىل �رشعة 300 كلم/

�شاعة.
املرتقبة  ال�شيارات  بني  ومن 
الرباعية   "Lincoln Aviator"
الع�رشي  مبظهرها  الدفع، 

واجلديد كليا.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة �لدر�جة 
�لنارية يف �ل�سيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �شيارات  ع�شاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�شخ مط�رة من �شيارات 
التعديالت  و�شملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�شبح اأكرث 
مقدمة  ت�شبه  مبقدمة  ان�شيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �شيارات 
ال�شن�ات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�شبحت  التي  ال�شيارة  مق�ش�رة 
اأو�شع واأكرث ع�رشية بف�شل اأنظمة 

وال�شا�شات  احلديثة  امل�لتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  الت�ا�شل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  امل�ج�دة  التحكم  واأنظمة 
ال�شيارة  ن�شخة  و�شتزود  املق�د، 
الأ�شرتالية  لل�ش�ق  املخ�ش�شة 
مبحركات  والآ�شي�ية  والأمريكية 
  2.2 و�شعة  اأ�شط�انات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�شانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�شعة  اأق�ى  ديزل 

470 ح�شانا.

ين�شح  ال�شع�بات  مل�اجهة 
 ADAC ال�شيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  الأملاين 
النارية بارتداء املالب�س ال�اقية 
ال�شيف،  لف�شل  املخ�ش�شة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�س 
اأو ك�ش�ر يف  ل�شحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�س حلادث 
ما. واأ�شار اخلرباء الأملان اإىل 
لل�جه  الكاملة  اخل�ذات  اأن 
ت�شمن  اجليدة  الته�ية  ذات 
يف  حتى  الراأ�س  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  املفت�حة  اخل�ذة 
ويتعني على  ال�شيف.  يف ف�شل 
�شاعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�شافات  القيادة  يف  الذروة 
تك�ن  عام  وب�جه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�شاء،  ال�شباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �شاعتني،  اأو  �شاعة 
لل�شماح  ال�اقية  املالب�س  خلع 
الأم�ر  ومن  بالتربيد.  للج�شم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رشب 
والبتعاد عن ال�جبات الد�شمة 
اخل�رشوات  بتناول  وا�شتبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تك�ن  اأن  لبد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�شاكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  امل�ديالت  مع 
ويراعى  باله�اء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند الت�قف اأو 
النتظار يف الزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

رو�سيا تزود م�سوؤوليها ب�سيار�ت "كورتيج" �لفاخرة

الرو�شية  الرئا�شة  يف  م�شدر  اأعلن 
البالد �شيعتمدون  اأن امل�ش�ؤولني يف 
"ك�رتيج"  �شيارات  على  قريبا 
الرو�شية الفاخرة بدل من ال�شيارات 
اأن  امل�شدر  واأو�شح  الأجنبية 
ب�رشاء  �شتبداأ  الرو�شية  احلك�مة 
كبرية،  باأعداد  "ك�رتيج"  �شيارات 
لها  امل�شنعة  ال�رشكة  بداأت  اإذا 

و�شت�شتخدم  وا�شع،  ب�شكل  باإنتاجها 
يف  امل�ش�ؤولني  لنقل  ال�شيارات  تلك 
احلك�مة، والهدف من ذلك ه� دعم 
العتماد  وتقليل  الرو�شي،  نع  امل�شّ
وتاأتي  الأجنبية.  ال�شيارات  على 
لت�رشيح  تاأكيدا  الت�رشيحات  تلك 
الرو�شي،  والتجارة  ال�شناعة  وزير 
يف  اأفاد  الذي  مانت�روف،  ديني�س 

وقت �شابق، باأن عام 2019 �شي�شهد 
اإطالق 120 �شيارة فاخرة من اأ�شط�ل 
 50 و�شتخ�ش�س  "ك�رتيج"،  �شيارات 
مراآب  يف  لال�شتخدام  منها  �شيارة 
واأو�شح  الفيدرايل  احلر�س  اإدارة 
ال�شيارات  تلك  الغاية من  اأن  ال�زير 
كانت اأول ا�شتخدام كبار امل�ش�ؤولني 
اأ�شط�ل  اأن  العلم  لها يف الدولة، مع 

ليم�زين  �شيارات  يت�شمن  "ك�رتيج" 
و�شيدان وميني فان.

مبا  البلدان،  من  العديد  اأن  يذكر 
قد  كانت  والإمارات،  ال�شني  فيها 
ب�شيارات  ملح�ظا  اهتماما  اأبدت 
اإىل  واأ�شارت  الفاخرة،  "ك�رتيج" 
اإنتاج  م�رشوع  يف  ال�شتثمار  نيتها 

تلك ال�شيارات.

�لعميل �إر�ساء  م�ستوى  يف  �ل�سيار�ت  �سركات  “در��سة” ترتيب 
من الطبيعي اأن تتاأثر معظم ج�انب احلياة بث�رة و�شائل الت�شال اجلديدة، ول تعد عملية 
�رشاء �شيارة ا�شتثناء لهذه القاعدة، حيث وجدت درا�شة اأجرتها J.D. Power اأن حت�شن 
الت�ا�شل بني وكالة بيع ال�شيارات وبني العمالء ي�ؤدي اإىل فرق وا�شح يف معدل ارتياحهم 

ور�شاهم عن التجربة التي ل تك�ن �شهلة يف اأغلب الأوقات.
لتاأتي  العمالء  ر�شا  �شيارات فخمة من حيث  10 �شانعي  باأف�شل  قائمة  الدرا�شة  و�شعت 
نقطة،  لكز�س 823  ثم  نقطة  انفينيتي 824  تليها  نقطة  بـ 828  الأعلى  املرتبة  ب�ر�س يف 
وجاءت ف�لف� والفا رومي� يف املت��شط، ثم احتلت جيني�شي�س املركز الأخري بـ 736 نقطة 

فقط.
اأما بالن�شبة ل�شانعي ال�شيارات العادية فجاءت ميني بـ 798، جي ام �شي 797، ب�يك 782 
اأف�شل جتارب �رشاء بينما جاءت ميت�ش�بي�شي بـ 755، جيب، 749،  يف املقدمة من حيث 

كيا 737.
ال�كالت  اأن  تبني  فمثال  والبيع،  ال�رشاء  �شل�ك  الكامنة يف  الأمناط  بع�س  الدرا�شة  بينت 
وال�رشكات التي تتيح خدمة العمالء من خالل الر�شائل ال�رشيعة حتقق نقاط اأعلى من تلك 
التي تقت�رش على املكاملات التليف�نية فقط، كذلك ات�شح اأن ال�كالت التي جتري ت�ا�شال 
مع العميل -الأمر الذي يحدث يف 79% من عمليات ال�رشاء- بعد عملية ال�رشاء حتقق اأي�شا 

اأرقاما اأعلى مبا ي�شل اإىل 38 نقطة.

وقد �رشح كري�س �شات�ن من J.D. Power باأن على ال�كالت اأن جتاري اجليل اجلديد 
من العمالء الذي مييل ل�شتخدام الربيد الإلكرتوين ك��شيلة ت�ا�شل اأ�شا�شية، واأن هذه هي 

الطريقة الأهم لتحقيق ر�شاه.
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»Cemtrex« تقدم حا�سبا »خياليا« ال مثيل له!
�رشكة  ا�ضتعر�ضت 
 »C e m t r e x «
حا�ضبا  الأمريكية 
مبوا�ضفات  فريدا 
يف  موجودة  غري 
اأخرى  حوا�ضب  اأي 
اجلهاز  ويتاألف 
طاولة  من  اجلديد 
�ضا�ضات   3 حتمل 
بو�ضة   24 مبقا�س 
تعمل باللم�س، ومزودة 

خا�ضة  بح�ضا�ضات 
يد  اإ�ضارات  ت�ضتقبل 
يكفي  اإذ  امل�ضتخدم، 
امل�ضتخدم  يحرك  اأن 
ال�ضا�ضة  اأمام  يده 
عرب  ال�ضورة  لينقل 
الثالث،  ال�ضا�ضات 
بو�ضعيتها  يتحكم  اأو 
واأبعادها. اأما الطاولة 
نف�ضها فهي عبارة عن 
متطور،  اإلكرتوين  لوح 

�ضوئي  مبا�ضح  مزود 
و�ضاحن  للوثائق، 
للهواتف  ل�ضلكي 
الذكية،  والأجهزة 
 USB ومنافذ 
ملم   3.5 ومنافذ 
ومكربات  لل�ضماعات، 
ومايكروفونات  �ضوت 
املكاملات  على  للرد 
اجلهاز  و�ضل  بعد 
بالهاتف عرب البلوتوث 

كامريات  توجد  كما 
ميغابيك�ضل   5 بدقة 
لإجراء  ال�ضا�ضات  بني 
الفيديو،  مكاملات 
وكامريات اأخرى ل�ضنع 
للوثائق،  �ضورية  ن�ضخ 
التخزين  قر�س  اأما 
بحجم  فجاء   »SSD«
وذاكرة  تريابايت،   1
الو�ضول الع�ضوائي 32 

غيغابايت.

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت اأبل و�ضام�ضونغ ت�ضوية ودية خلالف م�ضتمر بينهما منذ �ضبع 

�ضنوات حول اتهامات بن�ضخ تفا�ضيل من ت�ضميم هاتف اآي فون، 
بح�ضب ما اأفادت م�ضادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �ضفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�ضية يف مايو )اأيار( املا�ضي على �ضام�ضونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�ضخها تفا�ضيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ضتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�ضية الفدرالية 
لو�ضي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�ضوية 

الق�ضية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�ضحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�ضكاوى جديدة يف هذا 

ال�ضدد.
واأ�ضدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�ضي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�ضل حماية العمل 

ال�ضاق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ضت �ضام�ضونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�ضبت اأبل ق�ضية اأوىل حكم فيها على �ضام�ضونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ضتاأنفت احلكم.
وو�ضل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�ضميم التي ن�ضختها �ضام�ضونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�ضميم الهاتف الذكي مو�ضع اخلالف اأو ق�ضم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�ضية ت�ضمل خ�ضو�ضاً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�ضمل خ�ضو�ضاً ال�ضكل امل�ضتطيل مع احلواف امل�ضتديرة مع رموز 

ملونة م�ضفوفة على ال�ضا�ضة.

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

اأن  ال�ضينية  �ضاومي  �رشكة  ك�ضفت 
هاتفها اجلديد Redmi S2 �ضيكون 
تقنيات  على  يحتوي  الذي  اجلهاز 
للتقاط  خا�ضة  ا�ضطناعي  ذكاء 
�ضور �ضيلفي متاًحا لل�رشاء وباأ�ضعار 

مناف�ضة كما هو احلال دائٍما.
ياأتي الهاتف مع �ضا�ضة بقيا�س 5.99 
بو�ضة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �ضنابدراغون 
الذاكرة وم�ضاحة التخزين الداخلية، 
مع  تاأتي  الأوىل  الن�ضخة  اأن  حيث 
وم�ضاحة  بايت  جيجا   3 رام  ذاكرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �ضعودي،  ريال   549 ب�ضعر 
ذاكرة  على  الثانية  الن�ضخة  حتتوي 
تخزين  وم�ضاحة  جيجابايت   4 رام 
64 جيجابايت وتاأتي ب�ضعر 679 ريال 

�ضعودي.

ويجلب 
الهاتف معه كامريا اأمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�ضل  ميغا 
binning لرفع دقة ال�ضور، كما هو 
احلال مع تقنيات الذكاء ال�ضطناعي 
لتح�ضني �ضور التقاط ال�ضيلفي. كما 
خلفية  كامريا  على  الهاتف  يحتوي 
و5  بك�ضل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�ضل يُذكر، اأن اجلهاز �ضيكون 
عرب  ح�رشي  وب�ضكل  لل�رشاء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �ضيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�ضيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�ضغر على  للتدوين  تويرت  �ضبكة 
بينهم  فيما  الر�ضائل  تبادل  للم�ضتخدمني  ت�ضمح 
ب�ضكل م�ضفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ضتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�ضم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ضتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�ضابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�ضية ر�ضائل مبا�رشة م�ضفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�ضب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�ضمي ل�ضبكة 
بعد  يت�ضح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�ضب  ر�ضمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�ضفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�ضيج لأبل، بل يختار امل�ضتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�ضفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

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

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

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�ضالة ن�ضية �رشاً«، �ضتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�ضة امل�ضفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �الإعالين

يف  مهنيني  �ضبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�ضوت  الب�رش  ا�ضتعمال  للم�ضتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ض�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�ضفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �ضناع  مع  التوا�ضل  للم�ضتخدمني 
التي  امل�ضرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ضتهلك  يخو�ضها 

و�ضيتمّكن امل�ضّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�ضويقية 

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

�ضمن �ضياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

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

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �ضفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �ضفحتها اخلا�ضة على 

ال�ضبكة.
ي�ضار اإىل اأن فيديو �ضفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�ضاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

�أبل ت�ستبدل هو�تف �آي فون �إك�س �ملعطوبة
اأر�ضلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�ضكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ضتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�ضالح الكامريا اخللفية حلل م�ضاكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ضتخدمني لحظوا اأنه عند ف�ضل الكامريا اخللفية، 
تف�ضل تقنية »في�س اآي دي« اأي�ضاً يف العمل ب�ضكل �ضحيح.

نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�ضاكل نظارات الواقع الفرتا�ضي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�ضية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ضتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�ضة بات�ضال �ضبكة WLAN الال�ضلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�ضرية، بالإ�ضافة اإىل ربط اجلهاز بح�ضاب اأوكولو�س ب�ضبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�ضل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�ضور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�ضي.

وميكن للم�ضتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ضتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�ضتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�ضطدم عد�ضات النظارة مع عد�ضات نظارة الواقع الفرتا�ضي.
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ملل�صقات  معر�ض  افتتاح  -يف  ميهوبي  وفند 
تام«  »ب�صكل  اجلزائرية-  ال�صينما  اأفالم  حول 
دراي�ض  ب�صري  العمل  الأخري ملخرج  الت�رصيح 
اأن  على  م�صددا  احلكومة«  طرف  من  »مبنعه 
الثقافة  كوزارتي  املختلفة  الدولة  موؤ�ص�صات 
من  �صكل  باأي  تتدخل  »مل  واملجاهدين 
واأن م�صكلة خمرجه  العمل  الأ�صكال« يف هذا 
»لي�صت مع احلكومة« واإمنا مع »جلنة خمت�صة 
التاريخية  الأفالم  يف  للنظر  قانونا«  م�صكلة 

التي تتناول �صخ�صيات حمددة بعينها.
اأي�صا املنتج  اأن دراي�ض -وهو  الوزير  واأو�صح 
الآن برفع  اإىل  يلتزم  العمل- »مل  لهذا  املنفذ 
رفعها«  على  واتفق  �صبق  التي  التحفظات  كل 
الأخري  اللجنة  حم�رص  اأن  م�صيفا  اللجنة  مع 
كما  تقريبا  »بقيت  الإحرتازات  هذه  اأن  يثبت 
اأ�صا�صا  القليل« ممثلة  اإل  منها  يرفع  ومل  هي 
يف »بع�ض اجلوانب ال�صكلية«وذكر ميهوبي باأن 

اللجنة  تلك  على  مرات  ثالث  عر�ض  الفيلم 
اأنها  م�صيفا  خمت�صني  موؤرخني  من  املكونة 
املخرج  مع  نقا�ض  يف  طويال«  »وقتا  اأخذت 
بعد م�صاهدتها للفيلم لت�صع »حتفظات �صكلية 
حتفظا«   45 بلغت  امل�صمون  تخ�ض  واأخرى 
ولكنه  برفعها  املخرج  حينها  »التزم«  وقد 

من  منه  »طلبت  اللجنة  اأن  م�صيفا  يفعل«  »مل 
وزارتي  اأن  على  الوزير  رفعها«و�صدد  جديد 
اإجناز  الثقافة واملجاهدين »حري�صتان« على 
هذا الفيلم رغم كل »اخلروقات« امل�صجلة من 
طرف دراي�ض على غرار »التاأخر يف الإجناز« 

و«عدم اللتزام بال�صيناريو الأ�صلي«.

م٫�س

وزير الثقافة ي�ؤكد 

فيلم ابن مهيدي »مل مينع« و«مل يتعر�ض للرقابة«
اأكد وزير الثقافة عزالدين ميه�بي اأم�س االثنني باجلزائر العا�شمة اأن الفيلم ح�ل ابن مهيدي »مل مينع« و«مل يتعر�س للرقابة« واأن جلنة امل�شاهدة »مازالت 

تنتظر« من خمرجه اال�شتجابة للتحفظات التي »�شبق واأن التزم برفعها«. 

ا�ستفزار العقل 
الإ�سالمي

قبل اأيام اأحدث ت�شريح متلفز لباحث 

من�شات  يف  كربى  �شجة  جزائري 

االجتماعي،املتحدث  الت�ا�شل 

باتنة تطال ب�شرورة  دكت�ر يف جامع 

العب�ر  و  االإ�شالمي  العقل  ا�شتفزاز 

اإىل  الكم�ن  و  التقليد  مرحلة  من  به 

الأمناط  جتاوزا  و  التمكني  مرحلة 

مع  التعامل  و  التفكري  يف  التقليدية 
الن�ش��س الدينية 

اأنها  خا�شة  اأهمية  تكت�شي  الدع�ة 

فم  من  و  ر�شمي  تلفزي�ن  عرب  كانت 

يق�ل،وقد  ما  يدرك  �شاب  باحث 

ميكنه  ما  املعرفية  االأدوات  من  ه�شم 

العقل  غياهب  يف  عميقا  الغ��س  من 

العربي و االإ�شالمي ت�شخي�شا و عالجا

الفيدي�ا  مقطع  اأن  االأمر  يف  اجلميل 

الذي ال يتجاوز دقائق معدودة انت�شر 

و  االأر�س  م�شارق  يف  مذهل  ب�شكل 

الكثريون  ح�له  التفت  و  مغاربها 

قليلة  فئة  انربت  وكالعادة  مناق�شة 

ن�شبت  قد  و  الظالم  خفافي�س  من 

مثالب  عن  باحثة  تفتي�س  حماكم 

من  جتد  الرجل،فلم  على  بها  تاأتي 

من  ننت  خمزون  اجرتار  اإال  العبارات 
االأحكام اجلاهزة و اجلائرة .

ت�شتحق دع�ة الدكت�ر دواق اأن يلتف 

ح�لها املفكرون الأنها متكنت يف ث�ان 

الراكدة  املياه  حتريك  من  معدودة 

الرك�ن  ا�شتاأن�س  عقال  اأوجعت  و 

قراءة  على  قادرا  يعد  مل  للما�شي 
احلا�شر.

وداد احلاج

موقف

م�شتغامن

 توزيع اأزيد من 6 اآلف وحدة 
علماء ريا�سيات يف �سيافة 

وزارة التعليم العايل 

ب�شبب اأغنيته  اجلديدة »طار البلد«

نائب لبناين يهدد بقطع  
راأ�ض راغب عالمة 

 6.060 توزيع  اجلارية  ال�صنة  خالل  م�صتغامن  بولية  مت 
اأم�ض  به  اأفادت  ح�صبما  ال�صيغ,  خمتلف  يف  �صكنية  وحدة 
م�صالح  قدمتها  ح�صيلة  واأو�صحت  الولية  م�صالح  الثنني  
ولية م�صتغامن اأن ال�صنة اجلارية عرفت توزيع 2.623 وحدة 
�صكنية عمومية اإيجارية و686 م�صكن يف اإطار برنامج البيع 

و187  مدعمة  ترقوية  �صكنية  وحدة  و419  »عدل«  بالإيجار 
وحدة �صكنية ترقوية )ترقية حرة( ومنحت خالل نف�ض الفرتة 
2.075 اإعانة مالية للبناء الريفي مبختلف بلديات م�صتغامن 
بادي�ض«  بن  احلميد  »عبد  جامعة  من  الأ�صاتذة  وا�صتفاد 

مب�صتغامن من 70 وحدة �صكنية, ح�صب نف�ض امل�صدر.

ا�صتقبل وزير التعليم العايل و البحث العلمي, الطاهر 
الباحثني  العا�صمة,  باجلزائر  الثنني  اأم�ض  حجار, 
و  فيالين  �صدريك  الريا�صيات  جمال  يف  العامليني 
نقوبو �صو اللذين يقومان بزيارة اإىل اجلزائر. واأبرز 
الذي  اللقاء  هذا  اأن  لل�صحافة,  ت�رصيح  يف  حجار 

�صبل  لتباحث  فر�صة  �صكل«  الوزارة  مبقر  جرى 
تعزيز و ترقية التعاون يف جمال التكوين يف ميدان 
ملحوظا«واأ�صاف  تقدما  ي�صهد  الذي  الريا�صيات 
اإىل ن�رص  قائال: »اأن زيارة الباحثني للجزائر ترمي 

املعرفة يف  املحيط اجلامعي بالدرجة الأوىل.

و�صحفيون  فنانون  ا�صتنكر 
املطرب  تعّر�ض  و�صيا�صيون, 
النائب  لتهديد  عالمة  راغب 
كتلة  يف  الع�صو  ديب  حكمت 
لرئي�ض  التابعة  القوي«  »لبنان 
اإ�صداره  اإثر  اجلمهورية, 
»طار  بعنوان  اأغنية  اأيام  قبل 
الأغنية  هذه  البلد«,وتدعو 
»طار  عنوان  حملت  التي 
البلد« ال�صعب اللبناين للت�صّدي 
والتحّرك وعدم ال�صكوت عّما 

يح�صل للحفاظ على لبنان.
الأغنية,  هذه  على  وردا 
الرئا�صي,  العهد  عن  ودفاعا 
ديب  حكمت  النائب  قال 
يف«  تي  الـ«اأو  لقناة  بحديث 
الوطني  التيار  با�صم  الناطقة 

الرئي�ض  اأ�ص�صه  الذي  احلر 
عون:  مي�صال  احلايل  اللبناين 
�صو  را�صو,  يطري  لزم  »هيدا 
هل  �صو  البلد؟  طار  يعني 
حديث  ويف  الالم�صوؤولية« 
اأّكد  الثنني,  اأم�ض  �صحفي 
اتخاذ  ب�صدد  اأنه  عالمة 
النائب  حق  قانونية  اإجراءات 
اإخبارا  »وّجهت  قائال:  ديب, 
التمييزي  العام  النائب  اإىل 
جمل�ض  رئي�ض  من  للطلب 
النواب نبيه بّري رفع احل�صانة 
هل  ولكن  ديب,  حكمت  عن 
احل�صانة  برفع  بّري  �صري�صى 
ا�صتجاب  »اإن  واأ�صاف:  عنه؟«, 
ديب  �صاأقا�صي  لطلبي,  الرئي�ض 

بتهمة التحري�ض على القتل«.
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عني الدفلى

تدمري خمباين للجماعات الإرهابية
الإرهاب,  مكافحة  اإطار  يف 
مفرزة  ودمرت  ك�صفت 
ال�صعبي,  الوطني  للجي�ض 
يوم 09 دي�صمرب 2018 خالل 
بعني  ومت�صيط  بحث  عملية 
خمباأين  الدفلى/ن.ع.1, 
وقنبلة  الإرهابية  للجماعات 

تقليدية ال�صنع.
التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
اأوقفت  املنظمة,  واجلرمية 

للجي�ض  م�صرتكة  مفرزة 
بالبويرة/ ال�صعبي  الوطني 
خمدرات  تاجر  ن.ع.1, 
كيلوغرام   )17( بحوزته 
يف  املعالج,  الكيف  من 
الدرك  عنا�رص  اأوقف  حني 
اثنني  مهربني  الوطني 
و)67,4(  �صاحنتني  وحجزوا 
التبغ  مادة  من  قنطارا 

بالوادي/ن.ع.4. 

ميلة 

قتيل وجريح يف 
حادث مرور بالطريق 

الوطني رقم 100 
ب�سلغوم العيد

املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
اليوم 2018/12/10  العيد, هذا  �صلغوم  لدائرة 
حادث  لأجل  52د  و  �صا   09 ال�صاعة  على 
�صيارة و�صاحنة,  يتمثل يف ا�صطدام بني  مرور 
بخباخة  م�صتة   100 رقم  الوطني  بالطريق 
�صجلت  حيث  العيد,  �صلغوم  ودائرة  بلدية 
 48 ع   – ك  اإ�صابة  املدنية  احلماية  م�صالح 
�صنة   33 ل   – ب  املكان,  بعني  متويف  �صنة 
م�صاحلنا  طرف  من  نقلوا  الإ�صابات,  متعدد 
�صلغوم  مب�صت�صفى  الإ�صتعجالت  م�صلحة  اإىل 
العيد, اأما اخل�صائر املادية فتمثلت يف حتطم 
�صيارة من نوع رونو 19 حتمل ترقيم ولية ميلة, 
وحتطم  املتوفاة,  ال�صحية  و�صائقها  مالكها 
ل�صاحنة  الأمين  اجلانب  للمقدمة وحتطم  كلي 

�صوناكوم k120 حتمل ترقيم نف�ض الولية.
الربيع.ب�زرارة

اأم الب�اقي

هالك �سخ�سني يف 
حادث �سري باأولد حملة 
هلك �صخ�صان و اأ�صيب ثالثة )3( اآخرين 
الأحد  اأم�ض  م�صاء  وقع  �صري  حادث  يف 
على الطريق الوطني رقم 100 الرابط بني 
بلديتي اأولد حملة باأم البواقي و التالغمة 
الثنني  اأم�ض  علم  ما  ح�صب  ميلة,  بولية 
و  املدنية  للحماية  املحلية  املديرية  من 
اأن احلادث جنم عن  اأو�صح ذات امل�صدر 
ا�صطدام بني �صيارتني مما ت�صبب يف وفاة 
�صخ�صني يبلغان من العمر 36 و 40 �صنة و 

ثالثة )3( جرحى.
و قد مت نقل املتوفني الثنني و امل�صابني 
الثالثة من طرف عنا�رص الوحدة الثانوية 
للحماية املدنية التابعة لدائرة عني مليلة 
لذات  وفقا  املدينة  ذات  م�صت�صفى  اإىل 

امل�صدر.

الب�يرة

توزيع 50 وحدة 
�سكنية اجتماعية 

ببلدية بوكرام
م�صطفى  ال�صيد  البويرة   وايل   , ام�ض  قام 
املدنية  و  الع�صكرية  ال�صلطات  رفقة  ليماين 
بزيارة اىل بلدية بوكرام غرب عا�صمة الولية 
اين ا�رصف على حفل توزيع مفاتيح 50 م�صكن 
اجتماعي عمومي وذلك  مبنا�صبة الحتفالت 
للذكرى 58 ملظاهرات 11 دي�صمرب,  املخلدة 
معاناتها  امل�صتفيدة  العائالت  بذلك  لتودع 
 , طويلة  ل�صنوات  لزمتها  التي  ال�صكن  واأزمة 
حيث عربت يف ت�رصيحاتها ليومية » الو�صط » 
عن فرحتها الغامرة و�صكرت جميع ال�صلطات 
خا�صة امل�صوؤول الأول على الولية على هذه 
اللفتة بعد اأن كادت اأن تفقد الأمل يف احل�صول 

على �صكن لئق .
اأح�شن مرزوق
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