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الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون
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 الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون

نتمنى �أن تكون زيارة بن �سلمان مزحة �سيئة 
.        حل الربملان لي�س بال�سيناريو املرعب 

كر��سة �لو�سط

 متنت الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون اأن يكون خرب زيارة ويل العهد ال�سعودي بن �سلمان مزحة �سيئة، م�سرية اأنه اإذا تاأكد الأمر �سيكون مبثابة ا�ستفزاز �سخم ، ورف�ست اخلو�س 
مطول يف ملف الرئا�سيات املقبلة ،م�سرية اأن حزب العمال مل يتطرق ملو�سوع الرئا�سيات حلد الآن الأولوية الآن هي اإنقاذ اجلزائر من النزلق عن طريق الذهاب اإىل جمل�س تاأ�سي�سي. 

 اإميان لوا�س

حذرت لويزة حنون الأم�س يف ندوة �صحفية 
زيارة  تداعيات  من  باحلرا�س  احلزب  مبقر 
بن �صلمان للجزائر ، موؤكدة اأن حزب العمال 
راف�س لهذه الزيارة و ي�صم �صوته لكل من مل 
يرحب لهذه الزيارة قائلة »لن ن�صمح بتدني�س 
الزيارة  هذه  من  احلكومة  ونحذر  اجلزائر  
الذي  »النظام  مت�صل،  �صياق  يف  »،م�صيفة 
لل�صعب  اجلالدين  مبثابة  �صلمان  بن  ميثله 
اليمن  يف  قتلى  األف   10 من  اأكرث  اليمني، 
النظام  يقوده  الذي  التحالف  اإن�صاء  بعد 
ال�صعودي »، م�صيفة »حيث اأن مقتل ال�صحفي 
ال�صعودي،  النظام  دموية  يوؤكد  اخلا�صقجي 
على غرار حربه يف اليمن، وتواطوؤه يف تدمري 
�صوريا، وم�صاعدته للكيان ال�صهيوين من اأجل 
ب�صهادة  الفل�صطيني  ال�صعب  على  ال�صتقواء 
من الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، والذي 
ا�صتقرار  لزعزعة  ال�صعودية  ي�صتخدم  بات 
بك�رس  مذكرة  والغاز”،  للبرتول  م�صدرة  دول 
يف  والغاز  للبرتول  امل�صدرة  الدول  اتفاق 
كغزل  ال�صعودية،  الأ�صعار من طرف  ت�صقيف 

هذه  تتغا�صى  حتى  الأمريكية  لالإدارة  منها 
الأخرية عن جرائم الريا�س«

على  النار  لويزة  فتحت  مت�صل،  �صياق  ويف 
ت�رسيحه  بخ�صو�س  اخلارجية  وزارة  ممثل 
العدالة  يف  ثقة  لها  اجلزائر  اأن  حول  الأخري 
اأن هذا الت�رسيح لميثل  ال�صعودية، مو�صحة 
اجلزائر املدافعة على حق ال�صعب يف تقرير 
م�صريه  و يلزم �صاحبه فقط، قائلة يف ال�صياق 
ذاته » م�صرينا بعيد و يتناق�س مع ال�صعودية 
لأننا ل�صنا اأداة بني اأيدي الإدارة الأمريكية و 

ل نظام لهذه الظالمية ».
من  تخوفها  عن  املتحدثة  وعربت 
الإ�صتحقاقات املقبلة يف ظل الو�صع الراهن، 
موؤكدة على �رسورة تغيري النظام لأنه ي�صكل 
يف  ال�صيا�صية  املمار�صة  على  خطر  اأكرب 
املحققة،  املكا�صب  على  للحفاظ  اجلزائر 
م�صرية اأن الأمر ليتعلق بتغيري الأ�صخا�س و 

اإمنا اإرجاع الكلمة لل�صعب. 
الربملان  اأن حل  لويزة حنون  اعتربت  و  هذا 
لي�س بال�صيناريو املرعب،  و اإمنا رمبا  يكون 
نا�صل  طاملا  الذي  املجل�س  حل  يف  احلل 
جتدد  اإطار  يف  لكن  العمال  حزب  عليه 
و  الو�صعية  نف�س  اإطار  يف  ولي�س  حقيقي 

الهيئة املزيفة، بل من خالل تنظيم انتخابات 
تن�صيب  و  امل�صجلني  قائمة  تطهري  و  نزيهة 
الإ�صتحقاقات  هذه  لتنظيم  حقيقية  هيئة 
،قائلة يف هذا ال�صدد  » »الو�صع الداخلي يف 
اجلزائر �صار يتميز بانت�صار اإ�صاعات تتحدث 
الوطن  يف  حمتملة  مرعبة  �صيناريوهات  عن 
بقادم الأيام، مو�صحة باأن حل الربملان لي�س 
اأمرا مرعبا بالن�صبة حلزب العمال، حيث اأنه 
يطالب بت�رسيعيات م�صبقة وجمل�س تاأ�صي�صي 
لكن يف اإطار جتدد حقيقي، ولي�س �صمن نف�س 
الظروف التي جرت فيها النتخابات ال�صابقة، 
ومنع  النتخابات  تنظيم  ا�صتقاللية  فيها  مبا 
ال�صكارة فيها وتطهري كلي لقوائم الناخبني”. 
العهدة  اأن احلديث عن  لويزة حنون  اعتربت 
اخلام�صة من طرف اأحزاب املوالة هو حكم 
النهيار  و  الفو�صى  با�صتمرار  البالد  على 
التحالف  ت�صكيل  وراء  الهدف  اأن  مربزة   ،
من   ، امل�صالح  على  احلفاظ  هو  الرئا�صي 
ارتياحها  املتحدثة عن  ، عربت  اأخرى  جهة 
الفنانني  و  ال�صحفيني  �رساح  اإطالق   بعد 
النا�صطني معتقلني،  ول يزال 30 �صخ�س من 
العديد  تطرح  الإعتقالت  هذه  اأن  معتربة 
بالتوقيت  الأمر  تعلق  �صواء  الت�صاوؤلت  من 

اأو بطريقة التوقيف اأو التهم املوجهة اإليهم، 
و  ال�صحفيني  اعتقال  يجرم  القانون   »: قائلة 
هناك  اأن  ذلك  �صيظهر  براءتهم  اأثبتت  اأن 
�رسخا  هناك  وان  الد�صتور  و  للقانون  خرق 
وبخ�صو�س   .« ال�صلطة  يف  هرم  اأعلى  يف 
الت�رسيح الأخري للرئي�س املغربي ، اإ�صتغربت 
اجلزائرية  الدبلوما�صية  �صمت  املتحدثة 
اإجتاه املو�صوع، موؤكدة اأن م�صلحتنا تكمن يف 
معاجلة امل�صاكل املطروحة، معتربة اأن الرد 
الإحتاد  هياكل  تفعيل  خالل  من  اجلزائري 
لغة  تفعيل  من  لبد  اإمنا  و  ليكفي  املغربي 
العامة  الأمينة  رافعت  البلدين     احلوار بني 
حلزب العمال لويزة حنون اإىل اإعادة تاأ�صي�س 
خالل  من  اجلزائر،  يف  موؤ�ص�صاتي  �صيا�صي 
بعث  اإىل  وكذا  جديد،  د�صتوري  اإ�صالح 
ونزيهة،  حرة  انتخابات  ت�صمن  دميوقراطية 
تنبثق منها موؤ�ص�صات منتخبة وذات م�صداقية 
لتقوية الدولة، م�صرية باأن حزبها ل يعترب حل 
هو  ما  بقدر  املرعب،  بال�صيناريو  الربملان 
لبقاء   2019 رئا�صيات  ا�صتغالل  من  متخوف 

نف�س النظام القائم واملتزلفني له.
التي  بالتقارير  اآخر  �صياق  يف  ذكرت  كما 
لن�صف  اأعمال  رجال   5 احتكار  عن  حتدثت 

القرو�س البنكية بالبلد، م�صرية اأن املفرت�صني 
يف الطبقة الأوليغار�صية يعتربون باأنه ل جمال 

لإعادة اأموال القرو�س بتاتا بالن�صبة لهم”.
وعرجت حنون على مو�صوع درا�صة وتباحث 
يف  الالمركزية  حول  الولة  مع  احلكومة 
اليوم  منذ  بداأ  الذي  اجتماعها  يف  الت�صيري، 
بني  املزعومة  ال�رساكة  وكذا  الأربعاء، 
تعليمة  اإىل  لفتة  واخلا�س،  العام  القطاع 
�صالحيات  نزع  على  تن�س  موؤخرا  �صدرت 
من الوزراء ومنحها اإىل الولة، حتت غطاء ل 

مركزية القرار والت�صيري، معتربة باأن ذلك يعد 
�صيما  اجلزائرية،  للدولة  للتفكيك  ا�صتمرارا 
الجراءات  ت�صهيل  ل مت�س  هنا  الق�صية  واأن 
البريوقراطية،  على  والق�صاء  الدارية 
الأعمال  لرجال  العقار  منح  مت�س  بل 
مع  والتفاو�س  ال�صناعية  املناطق  وت�صيري 
الولة  �صي�صبح  حيث  الأجانب،  امل�صتثمرين 
العادة، وي�صهل  اإثر ذلك حمافظني فوق  على 
حد  على  الدولة  ملكا�صب  الفرتا�س  بذلك 

تعبريه.

24 �ساعة

 قال اإن عهد اإم�ساك الع�سا من الو�سط قد انتهى

بوتفليقة يحّذر من �ملناور�ت �ل�سيا�سوية يف �لأوقات �حلا�سمة

 وزير الداخلية يك�سف

60% من ناجت �لر�سم على �لأر��سي غري �مل�ستغلة يعود للبلديات
.        برنامج ا�ستعجايل للتكفل باملدار�س

و�صفها  مما  اجلمهورية،  رئي�س  حذر 
مع  تظهر  التي  ال�صيا�صوية  باملناورات 
م�صرية  من  حا�صمة  حمطة  كل  اقرتاب 

ال�صعب اجلزائري.
للحكومة  الوطنية  للندوة  ر�صالته  يف  واأكد 
العام  الأمني  عنه  نيابة  وقراأها  والولة 
اإىل  العقبي،  حبة  اجلمهورية  لرئا�صة 
والولة  احلكومة  ندوة  يف  امل�صاركني 
الدوائر  ت�صتهدف  اأن  اليوم  الطبيعي  »من 
ا�صتقرار  الكامنة  واخلاليا  املرتب�صة 
البالد وتتكالب عليها ق�صد  تثبيط همتها 
اأن »ما  اأبنائها«، م�صيفا  والنيل من عزمية 
نالحظه من مناورات �صيا�صوية مع اقرتاب 
ال�صعب  م�صرية  من  حا�صمة  حمطة  كل 
هذه  يف�صح   وا�صح  دليل  اإل  اجلزائري 
النوايا املبيتة التي �رسعان ما تختفي بعد 

اأن يخيب ال�صعب الأبي �صعيها«.
»املغامرين،  اأن  اجلمهورية  رئي�س  واأكد 
والنكران  الن�صيان  لثقافة  ي�صوقون  الذين 
واجلحود، ل ميكن اأن يكونوا اأبدا �صواعد 
ظهورهم   وراء  يخفون  فهم  وت�صييد،  بناء 
معاول الهدم التي ي�صعون ل�صتخدامها من 
اأجل الزج بالبالد نحو املجهول«، مربزا اأن 
جيل  جهد  نتاج  هو  بالدنا  يف  حتقق  »ما 
الأمة من املخل�صني،  اأبناء هذه  كامل من 
اأكمل  الذين قاموا ويقومون بواجبهم على 
من  �صحى  جيل  طليعتهم،  يف  واأنتم  وجه 
اأجل  اأن تخرج اجلزائر من دوامة الالاأمن 

والتخلف وتعود من جديد اإىل �صكة التنمية  
والع�رسنة«.

الأمني،  ال�صعيد  وعلى  الإطار  هذا  يف 
»امل�صاحلة  اأن  الدولة  رئي�س  اأو�صح 
اليوم  هما  ب�صالم  معا  والعي�س  الوطنية  
عنوانني رئي�صني ملقاربة ا�صرتاتيجية دولية 
ملحاربة  الراديكالية والتطرف يف العامل، 
هذا  معاناة  رحم  من  ولدت  ا�صرتاتيجية 
اأعطى بالأم�س در�صا  ال�صعب  الأبي الذي 
للعامل يف الت�صحية والنعتاق و�صار اليوم، 
اأبنائه ور�صدهم،  بف�صل  ت�صحياته وتب�رس 
الفرقة،  وراأب  الفتنة  اإخماد  يف  مرجعا 

والق�صاء على منطق الكراهية«.

حتذير من تفاقم الر�سوة 
واملح�سوبية والبريوقراطية

اآفات  بتفاقم  اجلمهورية  رئي�س  واعرتف 
والبريوقراطية،  واملح�صوبية  الر�صوة 
ب�صورة  امل�صا�س  م�صوؤولية  اإياها  حممال 
الولة  داعيا  ومردوديته،  العمومي  املرفق 
يثبط  ما    « اأن  مو�صحا  ذلك،  ملحاربة 
التي  التحديات  ولي�صت  املواطنني  عزمية 
يخو�صونها  التي  الرهانات  ول  يواجهونها 
بل هي تلك املناورات الدنيئة والد�صائ�س 
املتفرج  موقف  البع�س  منها  يتخذ  التي 
املرت�صد اأو املتواطئ على الرغم من اأنها 
اجلميع  داعيا  وبالدنا«،  �صعبنا  ت�صتهدف 

ال�صيا�صية  اخليارات  كليا �صمن  لالإنخراط 
اأو اخلروج منها كليا  والقت�صادية الوطنية 
 ، »فعهد اإم�صاك الع�صا من الو�صط قد وىلىّ

»رفعت الأقالم وجفت ال�صحف«.
وركزت الر�صالة �صمن اأكرث من فقرة على 
اأخطر  اأنها  موؤكدا  الآفات،  تلك  تف�صي 
واأعظم  اأمرا�س  من  جمتمعنا  ينخر  ما 
التحديات التي  تواجهها البالد يف الوقت 
الراهن، داعيا الولة اإىل حماربتها بكل ما 
اأوتوا من قوة واأنه داعم لهم يف ذلك، كون 
الأهداف  حتقيق  من  مينع  مما  جزء  ذلك 
املر�صومة  ال�صرتاتيجية  من  املتوخاة 
من  اأنه  م�صيفا  م�صارها،  عن  ويحولها 
ال�صلطة  عمل  مب�صداقية  امل�صا�س  �صاأنه 
حيث  من  املرتفق  على  والتاأثري  العمومية 
حيال  ثقته  حيث  ومن  وتعبئته  التزامه 
معنى  من  العمومية  ال�صلطة  متثله  ما  كل 
الر�صالة  ن�س  اأكد  عليه  وبناء  قيم.  ومن 
و�صفها  التي  الآفات  على  الق�صاء  على 
للتف�صي«،  ي�صعى  التي  الع�صال  بـ«املر�س 
بقدر  حماربته  م�صوؤولية  الولة  حممال 
الكربى  الأهداف  جت�صيد  يف  م�صوؤوليتهم 
من  حت�صينها  عرب  العمومية  لل�صيا�صة 
ل  التي  املنحرفة  الفئة  »هاته  مناورات 
ول  وانتظاراتهم،  مواطنينا  مبعاناة  تاأبه 
بطموحات بالدنا ل حتركها �صوى اأنانيتها 
وم�صاحلها الفئوية الدنيئة.«، على حد ن�س 
الر�صالة، حيث حذر رئي�س اجلمهورية من 

امل�صا�س با�صتقرار موؤ�ص�صات الدولة كونه 
هذا  اأركان  من  »وبركن  بالد�صتور  م�صا�س 
من  ويوؤمننا  يجمعنا  الذي  احل�صني  البيت 
لالإلتفاف  اجلميع  داعيا  الكائدين«،  كيد 
كل  ومواجهة  اجلمهورية  موؤ�ص�صات  حول 
حماولة ل�صتغاللها من اأجل ق�صاء  ماآرب 

اآثمة اأو النيل من ا�صتقرارها.
للتذكري  الر�صالة  عادت  ثانية  جهة  من 
حت�صني  مت  اأنه  اأكد  حيث  التنمية،  مب�صار 
كل املوؤ�رسات التنموية الأ�صا�صية، مراهنا 
على التوجه  نحو م�صار قوامه ك�صب رهان 
والنخراط  القت�صادية  والفعالية  النوعية 
كون  امل�صتدامة،  التنمية  م�صعى  �صمن 
املرحلة على اأبواب ع�رس جديد باأولويات 
جميعا  يدعو  مغايرة  وبتوجهات  جديدة 
�صياق  من  الإقليمية  بالإدارة  للتحول 
اإىل  العمومية  املرافق  يف  العجز  تدارك 
اخلدمات  نوعية  يف  العجز  تدارك  �صياق 
اإىل  �رسيعا  والرتقاء  املقدمة  العمومية 
اإىل  داعيا  والتناف�صية،  الإبداع  مراقي 
الأهداف  بلوغ  اإىل  املوؤدية  ال�صبل  تباحث 
وت�صويب ال�صيا�صات وفق هذه امل�صتجدات 
ولتقييم تنفيذها تقييما دقيقا دوريا، بعيدا 
اأو  املنا�صباتية  ال�صطحية  املعاجلات  عن 
فل�صفة املحميات القطاعية والبريوقراطية 
يف  قدما  امل�صي  عن  تعوقنا  باتت  »التي 

اأعمالنا.«
�سارة بومعزة 

واجلماعات  الداخلية  وزير  انتقد   
املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين 
على  التمدر�س  ظروف  اأم�س،  بدوي، 
م�صتوى بع�س املدار�س، التي و�صفها 
التمدر�س  �رسوط  لأدنى  تفتقر  باأنها 
الدين  نور  الداخلية  وزير  ا�صتنكر 
لقاء  اأ�صغال  خالل  اأم�س،  بدوي، 
احلكومة بولة اجلمهورية، واقع بع�س 
املوؤ�ص�صات الرتبوية قائال اأنه من غري 

ع�رس  يف  اأبناوؤنا  يدر�س  اأن  املعقول 
تفتقر  مبدار�س  والتطور  احلداثة 
وا�صتدرك  التمدر�س«،  �رسوط  لأدنى 
دوؤوب  ب�صكل  يعمل  قطاعه  اأن  بدوي 
للو�صول اإىل مدر�صة ابتدائية منوذجية، 
 3 مدته  ا�صتعجايل  برنامج  وو�صع 
تطرق  كما  باملدار�س  للتكفل  �صنوات 
بدوي باأنه من غري املقبول اأن تفتقر 
ع�رسية  ريا�صة  ل�صاحات  مدار�صنا 

واأق�صام حتتوي التدفئة ومطاعم تقدم 
ودعا  نوعية،  ذات  ووجبات  خدمات 
املدار�س  جعل  ال�صدد،  بهذا  الولة 

النموذجية اأولوية اأولوياتهم.
م�صاريع  ا�صتكمال  بخ�صو�س  اأما 
لها من خالل  قي فدعا  الإ�صالح والرىّ
اأمام  وفتحها  العقار  عرو�س  رفع 
التو�صيات  اأن  م�صيفا  امل�صتثمرين، 
�صتجند  اللقاء  هذا  بها  �صيخرج  التي 

واحلكومة  العمومية  ال�صلطات  لها 
لتطبيقها على اأر�س الواقع ، واأكد نور 
الدين بدوي، اأن ن�صبة الر�صد اخلا�س 
لالأرا�صي غري امل�صتغلة ملدة 3 �صنوات 
قد ارتفع بن�صبة 5% منذ 2016 واأن يف 
هذا ال�صدد، فاإن 60%  من ناجت الر�صم 
على هذه الأرا�صي يعود للبلديات التي 

تعود عليها الأرا�صي غري امل�صتغلة.
 �س.ب

 ت�سريحات �أع�ساء 
�حلكومة يف لقاء �لولة

الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  �صدد 
بوعزغي  القادر  عبد  البحري  وال�صيد 
ولة  دور  على  باجلزائر  الأربعاء  اأم�س 
امل�صاحات  من  الرفع  يف  اجلمهورية 
تعد  والتي  لال�صتغالل  القابلة  الزراعية 
القطاع  يف  الدولة  »اولويات«  ابرز  احد 
الفالحي، وحث بوعزغي الولة  يف كلمة 
بالولة،  احلكومة  اجتماع  خالل  األقاها 
امل�صاحة  من  الرفع  �صيا�صة  »تبني  على 
خالل  من  لال�صتغالل  القابلة  الزراعية 
وحترير  ودعم  اخلا�س  ال�صتثمار  ترقية 
كل املبادرات والطاقات اخلالقة وت�صهيل 
تواجه  التي  العراقيل  ورفع  الإجراءات 
القت�صاديني  واملتعاملني  املنتجني 

ل�صيما ال�صباب منهم واملراأة الريفية«.

وزير الداخلية
خيار الالمركزية يف 

�سناعة القرار

الولة،  احلكومة  لجتماع  الأوىل  الور�صة 
الأربعاء  اأم�س  اأ�صغاله  انطلقت  الذي 
باجلزائر العا�صمة برئا�صة وزير الداخلية 
و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية، 
من  عدد  بح�صور  و  بدوي  الدين  نور 
اإ�صكالية  ملناق�صة  احلكومة،  اأع�صاء 
العمل العمومي، و تهدف الور�صة بعنوان 
للعمل  الأوحد  اخليار  »الالمركزية، 
العمومي« اإىل »اإعادة  توجيه دور الدولة 
يف  جاء  ح�صبما  الإقليمية«،  فروعها  و 
لهذا  املخ�ص�صة  الداخلية  وزارة  وثيقة 
غري  »حكامة  �صعار  حتت  املنظم  اللقاء 
مركزية من اأجل جماعة اإقليمية مرنة و 

متجددة و مبادرة

يو�سف يو�سفي
الولة مطالبون بلعب دور 

اأكرب يف احلياة القت�سادية 

يو�صف  واملناجم  ال�صناعة  وزير  اأكد 
على  باجلزائر  الأربعاء  اأم�س   يو�صفي 
�رسورة اأن يلعب الولة دورا اأكرب يف احلياة 
ت�صهيل  خالل  من  ل�صيما  القت�صادية 

ومرافقة  املحلية  ال�صتثمارات  تدفق 
يف  يو�صفي  واأو�صح  امل�صاريع،  حاملي 
احلكومة  اجتماع  خالل  األقاها  كلمة 
املتعلقة  مهامها  بجانب   « اأنه  بالولة، 
مطالبة  الولية،  فاإن  اإقليمها،  بت�صيري 
اليوم اأكرث من اأي وقت م�صى، بلعب دور 
القت�صادية مب�صاركتها  احلياة  حيوي يف 
الولئية، يف  اأكرث فاأكرث، عرب املديريات 
ا�صتقبال ان�صغالت املتعاملني العموميني 
تواجههم  التي  العراقيل  ورفع  واخلوا�س 
على  كاحل�صول  م�صاريعهم  جت�صيد  يف 
اآليات  وكذا  البنكية  القرو�س  العقار، 

التاأهيل التقني والت�صيري«.

وزير املالية عبدالرحمان 
راوية

  ا�ستعمال �سناديق ال�ستثمار 
و �سندوقي اجلنوب و اله�ساب

ك�صف وزير املالية عبد الرحمان راوية 
يف  م�صاركته  خالل  الأربعاء،  اأم�س 
ينعقد  الذي  احلكومة-ولة،  اجتماع 
بالعا�صمة على مدى يومني، عن �صعف 
و  ال�صتثمار  �صناديق  ا�صتعمال  يف 
معلنا  اله�صاب  و  اجلنوب  �صندوقي 
و حت�صني  لتكثيف  اجراءات  اتخاذ  عن 
فبخ�صو�س  مواردها.  ا�صتعمال 
اأن�صئت  التي  ال48،  ال�صتثمار  �صناديق 
مبوجب قانون املالية التكميلي ل 2019 
و التي زود كل واحد منها بغالف مايل 
يبقى  ا�صتعمالها  فان  دج،  مليار  قدره1 
الذي  راوية  ال�صيد  ح�صب  »�صعيفا«، 
اأ�صار اىل وجود هام�س معترب لتح�صني 
مل   ،2018 �صبتمرب  غاية  اىل  و  اآدائها 
يف  ال  ال�صناديق  هذه  ا�صتعمال  يتم 
لتمويل  وجهت  دج  مليار  9ر4  حدود 
ولية   29 عرب  انتاجيا  م�رسوعا   80
ال�صناديق  هذه  اأن  علما  الوطن.  عرب 
متويل  قدرات  على  جمتمعة  حتتوي 
حددت ب48 مليار دج عند تاأ�صي�صها و 
و حت�صني  ال�صناديق  هذه  تن�صيط  بغية 
تعديل  مت  اأنه  الوزير  ذكر  جاذبيتها، 
اإدخال  ق�صد  ت�صريها  التي  التفاقية 
دون  املجال،  هذا  ترتيبات جديدة يف 

ذكر تفا�صيل  هن هذه الرتتيبات.

الوة
ري ع

ت/ب�س
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 امل�شت�شار الكندي يف مكافحة الإرهاب دايفيد درايك24 �ساعة

اجلزائر جنبت العامل 
كثريا من خماطر الإرهاب

 اأكد امل�شت�شار اخلا�س يف مكافحة الإرهاب 
و اجلرمية املنظمة و ال�شتعالمات لدى وزارة 
ال�شوؤون اخلارجية الكندية, دايفيد درايك, على 
احلرب »امل�شرتكة« التي تقوم بها اجلزائر و كندا 
يف مكافحة الإرهاب, م�شريا اإىل اأهمية  الت�شامن 
و التعاون بني البلدان من اأجل الت�شدي للتهديد 

الإرهابي يف منطقة ال�شاحل و غرب افريقيا.

 ق.و/وكالت

انه  حقيقة  من  درايك  حذر  كما 
عن  مبناأى  اأحد  هناك  يوجد  »ال 
يجب  لذلك  االإرهابي  التهديد 
قدراتنا  نعزز  و  نت�ضامن  ان  علينا 
و غرب  ال�ضاحل  منطقة  �ضيما يف 
اإفريقيا« التي تن�ضط فيها جماعات 

اإرهابية.
بالدرا�ضة  يتناولون  امل�ضاركون 
موا�ضيع  اأيام  ثالثة  مدار  على 
ال�ضتقرار  جوهرية  و  اأ�ضا�ضية 
يف  اإفريقيا  غرب  منطقة  امن  و 
اجل  من  امل�ضرتكة  املكافحة 
منطقة  يف  اال�ضتقرار  و  ال�ضلم 
كذا  و  ال�ضحراوي  ال�ضاحل 

املنطقة املجاورة )غرب افريقيا( 
و �ضد االإرهاب مبختلف اأ�ضكاله«, 
عالوة على ا�ضتعرا�ض دور املراأة 

يف مكافحة هذه االآفات.
اأ�ضغال هذا االجتماع  وي�ضارك يف 
جماالت  يف  خبري   100 من  اأكرث 
و  االإرهاب  مكافحة  و  الوقاية 
البلدان  ميثلون  العنيف  التطرف 
العاملي  املنتدى  يف  االأع�ضاء 
بلدان  و  االإرهاب  ملكافحة 
كذا  و  افريقيا  غرب  منطقة 
االإقليمية  و  الدولية  املنظمات 
االحتاد  و  املتحدة  االأمم  منها 
العربية  الدول  جامعة  و  االفريقي 
االإ�ضالمي  التعاون  منظمة  و 
منظمة  و  االأوروبي  االحتاد  و 

)اأفريبول(  االإفريقية  ال�رشطة 
االأوروبية  ال�رشطة  منظمة  و 
)اأوروبول( منظمة ال�رشطة الدولية 

)اإنرتبول(.
كما ي�ضم برنامج االجتماع تنظيم 
ور�ضة حول »التعاون ال�رشطي بني 
�ضمح  ,وقد  افريقيا«  غرب  بلدان 
ملجموعة  االأول  العلني  االجتماع 
يف  القدرات  تعزيز  حول  العمل 
غرب افريقيا الذي نظم باجلزائر 
ح�ضيلة  باإجراء   2017 اأكتوبر  يف 
و  التعاون  جت�ضيد  جهود  حول 
تعزيز القدرات يف املجاالت ذات 
االأع�ضاء  حددها  التي  االأولوية 
ملكافحة  العاملي  املنتدى  يف 

االإرهاب.

 

مبحكمة اجلنايات ال�شتئنافية

تاأجيل ملف »ع. الوليد« من كتيبة الفتح  واملقرب من دروكدال
االإ�ضتئنافية  اجلنايات  حمكمة  اأجلت, 
 25 لتاريخ   , العا�ضمة  ق�ضاء  مبجل�ض 
 , املتهم   ال�ضتخراج  املقبل  دي�ضمرب 
االإرهابي  ملفات   اأحد   يف  النظر 
اأحد  يعد  الذي  ,الوليد«  ع   « اخلطري 
ما  �ضفوف  �ضمن  العنا�رش  اأخطر 
ي�ضمى ب »كتيبة الفتح« التابعة للجماعة 
اإمارة  حتت  والقتال  للدعوة  ال�ضلفية 
باأعايل  النا�ضطة  املالك  عبد  دروكدال 
بومردا�ض  بوالية  بقدارة  بوزقزة  جبال 
عن  وامل�ضوؤولة  العا�ضمة  واجلزائر 
بو�ضع  اإرهابية  عمليات  عدة  ارتكاب 
كمائن الأفراد اجلي�ض وعنا�رش ال�رشطة 
اغتياالت,و�ضدرت  عدة  ارتكاب  مع 
كان  اأخرها  ق�ضائية  اأحكام  عدة  �ضده 
�ضيتابع  الذي  و   ,  2015 فيفري  �ضهر 
ويتعلق  اآخرين  اثنني  متهمني  رفقته 
»ع,ابراهيم«و«ج,�ضليم«  من  بكل  االأمر 
جماعة  اإىل  االنتماء  بجناية  املتابعني 
اإرهابية و حيازة اأ�ضلحة و ذخرية حربية 
على  انطلقت  احلالية  الق�ضية  وقائع   ,
االأمن  م�ضالح  وردت  معلومات  اإثر 
,حول عملية انتحارية كبرية كان يخطط 
مت  الذي  »ع,وليد«  املدعو  بها  للقيام 
ملنزله  توجهه  لدى  عليه  القب�ض  اإلقاء 
بعد  �رشح  اأين   ,  2011 رم�ضان  يف 
اجلماعات  يف  ن�ضط  باأنه  ا�ضتجوابه 
االإرهابية بعد الف�ضول الذي اأنتابه حول 
و  االأفالم  من  �ضبعه  و  االإرهابي  الفكر 

امل�ضاجد  يف  تقام  كانت  التي  احللقات 
دفعه  الذي  و   , االإرهابية  املواقع  مع 
االإرهابية  اجلماعات  يف  لالنخراط 
خا�ضة بعد اأن اأكت�ضف اأمره بوا�ضطة اأين 
�ضقيقه الذي اأبلغ ال�ضلطات عنه , حيث 
اإمام  اأن »ب. توفيق« وهو  �رشح املتهم 
يف م�ضجد مالك بنو نبي هو من �ضجعه 
ر�ضمية  ب�ضفة  االنخراط  على  وحمله 
بببومردا�ض  تن�ضط  التي  اجلماعات  يف 
لن�ضاط  تفطنت  االأمن  م�ضالح  اأن  ,غري 
التوجه  اإىل  لي�ضطر   , بتوقيفه  وقامت 
اإىل  بنقله  قام  الذي  اأ�ضدقائه  احد  اإىل 
اإمارة  حتت  ن�ضط  اأين  قور�ضو  مدينة 
االإرهابي تيحال اإبراهيم ليلتحق بعدها 
اأبو �ضارية  الفرقان رفقة االأمري  ب�رشية 
واالإرهابي خالد وليد وبعدها اإىل �رشية 
قور�ضو مبعية االإرهابي بوعبد اهلل ن�ضيم 
الذي طلب من اأمري اجلند ال�ضماح لهما 
مبغادرة املقر اإىل العا�ضمة حيث اأرفق 
الولوج  معه عن�رشين وقد �ضاعدهم يف 
اإ�ضالم  »رزيق  الدعم  عن�رش  العا�ضمة 
»درودكال«  باالإرهابي  عالقته  وعن   ,«
�ضبكة  عرب  بداأت  اأنها  املتهم  ف�رشح 
االنرتنيت اأين عر�ض عليهم عدة عمليات 
اإرهابية و بقي عرب ات�ضال معهم , حيث 
اجلرائم  اأكرب  اأن  التحريات  ك�ضفت 
االعتداء  هي  اجلماعة  بها  قامت  التي 
احلمام  عني  مدينة  بو�ضط  االإرهابي 
بوالية تيزي وزو يف جويلية 2011 والذي 

مبفرتق  ال�رشطة  عنا�رش  ا�ضتهدف 
»قوري  من  كل  ارتكبه  والذي  الطرق 
عبد املالك » اأمري جند اخلالفة الذي 
اأعلن والئه لداع�ض رفقة االإرهابي »ع. 
الق�ضاء  فيما مت   , املكنى طلحة  وليد« 
وحجز  االإرهابية  العنا�رش  اأحد  على 
كي�ض  داخل  »برييطا«  نوع  من  م�ضد�ض 
بال�ضتيكي يحوي خرطو�ضة زيا اأفغانيا , 
�رشوال ع�ضكري ق�ضا�ضة جريدة حتوي 
ترحل  الربيطانية  »الداخلية  مو�ضوع 
جانب  اإىل  االإرهاب«  بتهمة  جزائريا 
والعيارات.  ذخرية حية من اخلراطي�ض 
من  وهو   « وليد  »العدوي  اأنكر  حيث 
�ضنة  باجلبل  التحق  الذي   1988 مواليد 
ال�ضيما  له  املن�ضوبة  التهم  جميع   2009
واقعة التهجم على رجال ال�رشطة على 
بعني  يحي  اآيت  طرق  مفرتق  م�ضتوى 
�رشطي  تويف  حيث  وزو  بتيزي  احلمام 
البطن حيث  م�ضتوى  اآخر على  واأ�ضيب 
قوري  املالك  عبد  رفقة  املتهم  كان 
وتعرف  �ضده  �ضهد  وقد  اآخر  واإرهابي 
عليه �ضهود عيان بينهم موثق الذي اأكد 
اأنه متاأكد 100 باملائة من اأنه ال�ضخ�ض 
ال�رشطي  رقبة  على  �ضالح  و�ضع  الذي 
بينهم وبني  ا�ضتباكات  وبعد وقوع  وقتله 
اأ�ضيب  البلدي  ال�رشطة واحلر�ض  اأفراد 
�رشطي اآخر على م�ضتوى البطن بجروح 

خطرية .
ل/منرية

لتنظيم مو�شم احلج والعمرة القادم

اختيار 44 وكالة �سياحية

املوؤ�ش�شة الوطنية للهياكل املعدنية و النحا�شية بالبليدة 

ت�سنيع حمطات وقود متنقلة لفائدة موؤ�س�سة نفطال

ك�ضف م�ضوؤول بالديوان الوطني للحج 
باجلزائر  االأربعاء  اأم�ض  والعمرة 
العا�ضمة عن انتقاء 44 وكالة �ضياحية 
ل�ضنة  املقبل  احلج  مو�ضم  لتنظيم 
2019 , واأو�ضح مقدور اإبراهيم مدير 
احلج بالديوان يف ت�رشيح اأن »اللجنة 
القطاعية امل�ضرتكة  الدائمة  الوطنية 
 2019/  1440 احلج  مو�ضم  لتح�ضري 
انتقت 44 وكالة �ضياحية منها وكالتني 
عموميتني لتنظيم عملية احلج للمو�ضم 
القادم ولها كل ال�ضالحيات يف ذلك«.

و اأ�ضار امل�ضوؤول اأن هذا القرار »اتخذ 
الوزاري  املجل�ض  تو�ضيات  على  بناء 

اأكتوبر   30 بتاريخ  املنعقد  امل�ضرتك 
على  باملحافظة  والقا�ضية  الفارط 
احلج  تنظيم  لعملية  االأداء  م�ضتوى 
وت�ضجيع   2018 ل�ضنة  احلج  ملو�ضم 
بذلت  التي  ال�ضياحية  الوكاالت 
والتي  اإجناحه  يف  كبرية  جمهودات 
واالإمكانيات  والقدرة  اخلربة  من  لها 
اإحداث  من  ميكنها  ما  والو�ضائل 
اأن  امل�ضوؤول  ذات  االإ�ضافة«ونفى 
لدفرت  خرقا  القرار  »هذا  يكون 
وخلق  به  العمل  الواجب  ال�رشوط 
نوع من االحتكار«, مو�ضحا بان ذلك 
جاء »لتفادي االأخطاء واالختالل التي 

املا�ضية«,وذكر  ال�ضنوات  يف  حدثت 
مقدور باأن هذا القرار »لي�ض اإجحافا 
يف حق الوكاالت ال�ضياحية التي تن�ضط 
فر�ض  عدة  اأمامها  الن  ال�ضاحة  على 
اأخرى كتنظيم حج املميز )يف اي بي( 
ذات  وك�ضف  اخلدمات«  من  وغريها 
املراقبة  جلنة  تقارير  بان  امل�ضوؤول 
ال�ضوؤون  لوزارة  التابعة  والتفتي�ض 
الدينية واالأوقاف يف متابعة الوكاالت 
ال�ضياحية  يف البقاع املقد�ضة وتقييم 
مو�ضم  بان  ذكرت  واأدائها  ن�ضاطاتها 
»االأح�ضن«  كان   2018 ملو�ضم  احلج 

مقارنة ب�ضابقيه.

للهياكل  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  ت�ضع 
)�ضي  بالبليدة  النحا�ضية  و  املعدنية 
موؤ�ض�ضة  ت�رشف  حتت  ميتال(  اأر 
نفطال حمطات وقود متنقلة جديدة 
وفق  و  مرة  الأول  بت�ضنيعها  قامت 
عنه  ك�ضف  ح�ضبما  عاملية,  معايري 
املوؤ�ض�ضة  هذه  مدير  االأربعاء  اأم�ض 
واأو�ضح  فارة.  عي�ضى  ال�ضناعية, 
موؤ�ض�ضته  اأن  ت�رشيح  يف  فارة  ال�ضيد 
يف  مرة  الأول  �رشعت  ال�ضناعية 
ذات  متنقلة  وقود  25 حمطة  �ضناعة 
نفطال  موؤ�ض�ضة  لفائدة  عالية  جودة 
ثمانية  �ضي�ضلم  منها  طلب  على  بناء 
ذلك  و  املقبل  االثنني  اإياها  منها 
اإطارات  ح�ضور  �ضيعرف  حفل  يف 

املوؤ�ض�ضتني.
هذه  فان  امل�ضوؤول  ذات  وبح�ضب 
التي  اجلديدة  املتنقلة  املحطات 
تقدر �ضعة كل واحدة منها ب40 األف 
مرت مكعب و التي تتوفر على خمتلف 
اأنواع الوقود �ضتوجه لالأماكن النائية و 

تتوفر  ال  التي  و  الوطن  من  املعزولة 
تلك  غرار  على  وقود  حمطات  على 

املتواجدة بالواليات اجلنوبية.
الوقود  حمطات  ت�ضنيع  جانب  اإىل  و 
ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضة  تقوم  املتنقلة, 
اأي�ضا بت�ضنيع عدة معدات و جتهيزات 
غرار  على  نفطال,  موؤ�ض�ضة  لفائدة 
�ضريغاز  وقود  خزان   80 �ضناعة 
املحافظة  ل�رشوط  مطابق  م�ضغوط 
على البيئة و كذا خزانات جتميع بقايا 
لها  �ضت�ضلم  التي  و  البرتول  خملفات 

قريبا, ي�ضيف فارة.
تكلفة  فاإن  امل�ضوؤول  ذات  وبح�ضب 
تتم  التي  اجلديدة  املنتجات  هذه 
�ضناعتها حمليا »اأقل بكثري« من تلك 
التي كانت موؤ�ض�ضة نفطال ت�ضتوردها 
دول  عدة  من  القريب  املا�ضي  يف 
الربتغال  و  تركيا  غرار  على  اأجنبية 
و  جودتها  من  بالرغم  اإ�ضبانيا  و 

مطابقتها للمعايري العاملية.
الوطنية  ال�ضوق  تغطية  جانب  واإىل 

ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضة  هذه  ت�ضتعد 
عدة  بت�ضنيع  اأي�ضا  تقوم  التي   -
البرتول  با�ضتخراج  خا�ضة  جتهيزات 
اأ�ضواق  القتحام   - �ضونطراك  لفائدة 
غرار  على   2020 �ضنة  اآفاق  اأفريقية 
ال�ضينغال و غابون, يقول  و  موريتانيا 
املوؤ�ض�ضة  بهذه  التجاري  املدير 
واأ�ضاف  معزيز  ح�ضني  ال�ضناعية, 
لهذه  االإنتاجية  القدرة  اأن  معزيز 
يف  تقدر  التي  و  ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضة 
الوقت الراهن ب9000 طن �ضنويا من 
ترتفع  اأن  ينتظر  منتوجاتها  خمتلف 
اإىل  املقبلة  القليلة  ال�ضنوات  خالل 
و  خا�ضة  �ضنويا,  طن   15.000 نحو 
الب�رشي  طاقهما  تدعيم  تعتزم  اأنها 
بنحو  احلايل  الوقت  يف  يقدر  الذي 
هذه  فاإن  لالإ�ضارة,  عامل  األف 
املوؤ�ض�ضة ال�ضناعية العريقة التي يعود 
تاريخ اإن�ضائها اإىل �ضنة 1953 خمت�ضة 
و  املعدنية  الهياكل  ت�ضنيع  يف  اأي�ضا 

النحا�ضية امل�ضتخدمة يف البناء.

واالأ�رشة  الوطني  الت�ضامن  وزيرة  ت�ضارك 
اأ�ضغال  يف  الدالية,   غنية  املراأة,  وق�ضايا 
املراأة  دور  حول  ال�ضابعة  الوزارية  الدورة 
التعاون  مبنظمة  االأع�ضاء  الدول  تنمية  يف 
االإ�ضالمي والتي �ضتعقد  بعا�ضمة بوركينافا�ضو 
واغادوغو يومي 30 نوفمرب و01 دي�ضمرب 2018, 
حتت �ضعار »متكني املراأة  يف الدول االأع�ضاء 

التحديات  االإ�ضالمي:  التعاون  منظمة  يف 
حول  الدورة   اأ�ضغال  واالأفاق«,و�ضتتمحور 
مناق�ضة خمتلف الق�ضايا والتحديات املتعلقة 
بالدول  املجاالت  خمتلف  يف  املراأة  بتمكني 
لتعزيز  واالآليات  احللول  واقرتاح  االأع�ضاء, 

التعاون فيما بينها.
م.�س

الدورة ال�شابعة حول دور املراأة يف تنمية الدول

 الوزيرة غنية الدالية
 يف واغادوغو

يف انتظار توقيعه من قبل الرئي�س قبل نهاية ال�شنة

جمل�س الأمة ي�سادق على قانون املالية 2019بالأغلبية
�ضادق غالبية اأع�ضاء الغرفة الثانية للربملان 
على قانون املالية  لعام 2019, وختم اأع�ضاء 
ومناق�ضاتهم  درا�ضتهم  اأم�ض  االأمة  جمل�ض 
املالية  قانون  املت�ضّمن  القانون  مل�رشوع 
ال�ضوؤون  جلنة  م�ضتوى  على   ,2019 ل�ضنة 
االقت�ضادية واملالية للمجل�ض وكذا اجلل�ضات 
الناظمة  الن�ضو�ض  مقت�ضيات  وفق  العاّمة, 
وجاءت  باالإجماع,  عليه  بامل�ضادقة  لذلك, 
االأمة  ملجل�ض  علنية  جل�ضة  يف  امل�ضادقة 

بن  القادر  االأمة عبد  رئي�ض جمل�ض  تراأ�ضها 
�ضالح  بح�ضور وزير املالية, عبد الرحمان 
بدة  الربملان  مع  العالقات  وزير  راوية 
حمجوب وزير النقل وزير ال�ضباب والريا�ضة 
عملية  ومّتت  ال�ضكن  ووزير  الفالحة  وزير 
بعد  القانون  م�رشوع  من  املوقف  حتديد 
من  املطلوبة  القانونية  االإجراءات  ا�ضتيفاء 
جلنة  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  تقدمي 
يف  للمجل�ض  واملالية  االقت�ضادية  ال�ضوؤون 

املو�ضوع, وتوّفر الن�ضاب القانوين املطلوب. 
وقال عبد الرحمان راوية اإن اجلزائر لي�ضت 
يف مرحلة راحة مالية تامة, ورغم ذلك اأكد 
متوا�ضلة,  للدولة  االجتماعية  ال�ضيا�ضة  اأن 
انهيار  عن  الناجتة  ال�ضعبة  الو�ضعية  رغم 
من  باملائة   10 اأن  ك�ضف  و  البرتول  اأ�ضعار 
ميزانية قانون املالية ل�ضنة 2019 خم�ض�ضة 

للتحويالت االجتماعية.
ف.ن�شرين
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  كتاب »مقا�صد التنقيب
يف �صرف اأبناء احلبيب«

اإ�سكالية الن�سب ال�سريف 
والغفارة بني قدوري 
والدي�سي وحمفوظي

.     اإكرام اآل البيت ال�صريف بني الطهارة والرج�س

 يذهب املوؤلف اإىل باب افرده لإكرام اأهل بيت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم وبيان ف�صلهم لقوله تعاىل » اإمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرج�س اأهل 

البيت ويطهركم تطهريا »وقوله »  ومن يعظم �صعائر اهلل فاإنها من تقوى 
القلوب« م�صتندا اإىل حديث يزيد بن حيان » قال : اإنطلقت اأنا وح�صني بن 

حربة وعمر بن م�صلم اإىل زيد بن اأرقم ر�صي اهلل عنه فلما جل�صنا اإليه قال 
له ح�صني : لقد لقيت يازيد خريا كثريا حدثنا يازيد ما �صمعت من ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ، و�صمعت حديثه وغزوت معه و�صليت خلفه ، 
حدثنا يازيد ما �صمعت من ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ؟ يا بن اأخي 
واهلل لقد كربت �صني ، وقدم عهدي ، ون�صيت بع�س الذي كنت اأعي من 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فما حدثتكم فاقبلوا ، وما ل فال تكلفوا 
فيه ، ثم قام ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ، يوما فينا خطيبا مباء يدعى 

خما بني مكة واملدينة ، فحمد اهلل واأثنى عليه ، ووغط ودكر ثم قال : 
اأما بعد األ اأيها النا�س فاإمنا اأنا ب�صر يو�صك اأن ياأتي ر�صول ربي فاأجيب واأنا 

تارك فيكم ثقلني ، اأولهما كتاب اهلل فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب اهلل 
، ورغب فيه ثم قال : *واأهل بيتي اأذكركم اهلل يف اأهل بيتي * �صحيح م�صلم 

اأهل  من  ن�صاوؤه  األي�س  ؟  يازيد  بيته  اأهل  ومن  ح�صني  له  4/1873 فقال 
بيته ؟ قال ن�صاوؤه من اأهل بيته ، ولكن اأهل بيته من حرم ال�صدقة بعده 

قال ومن هم ؟ قال : اآل جابر ، واآل عقيل ، واآل جعفر ، واآل العبا�س . قال 
كل هوؤلء حرم ال�صدقة قال نعم . رواه م�صلم    

 الغفارة ور�صالة 
ال�صرك ومظاهرة

الغفارة  ظاهرة  الكاتب  ي�رشح  ثم 
ال�سـائل  حتفـة  م�ؤلفات  خالل  من 
ال�رشك  ور�سالة  الأفا�سل  ,و حتفة 
 : فيق�ل  امليلي  لل�سيخ  ومظاهره 
)ان مـا جاء علـى �سفحات اجلرائد 
كتاب حتفة  عن  تتكلم  مقالت  من 
عامر  حمف�ظي  ل�ساحبه  ال�سائل 
الكتاب  ه  وج�د  عن  لنـا  ..وك�سفت 
بعد  التعقيب  هذا  ن�جه  تركتنا 
تفح�ص و اإرتاأينا اأن يك�ن لنا تعقيبا 
عما جاء يف باب كالم عن الغفارة – 
ونقد والتفاتة مت�ا�سعة يف الأب�اب 
اأن ن�جه تعقيبا ملا  الأخرى .نريد 
ول�  بال�سبط  الباب  هذا  يف  جاء 
اأننا ل نرتقي اأن نعقب عـن  �سيخنا 
عليه  اأخذنا  الذي  وه�  الفا�سل 
و�رشبنا من مناهله يف �سبانا ولكن 
نف�سه  هذا  تعقيبـنا  فاإن  ذلك  مع 
منهل  من  ودائما  نتعلم  يجعلنا 
اأن  نتمنى  والذي  الفا�سل  �سيخنا 
اإليه  جند رحابة �سدره ملا نتطرق 
لنا  �سدره  به  يت�سع  ملا  علمنا  مع 
ولأمثالنا ( – لال�سف الكتاب �سدر 
بعد وفاة ال�سيخ عامر حمف�ظي -( 
وي�سيف ال�ستاذ قدوري )لقد جاء 
يف هذا الكتاب باب خا�ص بالكالم 
عن الغفارة , غري اأنه من املفرو�ص 
�سيدي  تاريخ  عن  يتكلم  الكتاب  اأن 
واأن و�سع   , اهلل بربكاته  نفعنا  نائل 
عن  خروجا  يك�ن   – الغفارة  باب 
الباب  هذا  ويعترب  ؟  امل��س�ع 
ومن   , البحث  لهذا  بالن�سبة  دخيال 
الباب  هذا  فاإن  املنهجية  الناحية 
لي�ص له لزوم! وذلك ل�ج�د اإختالف 
م��س�ع  اإليه  يهدف  فيما  كبري 
البحث وعن�ان الكتاب نف�سه . وكما 
يقال : الكتاب يقراأ من عن�انه واإذا 
ذكر  اأن  الفا�سل  �سيخنا  راأي  كان 
اأن  عليه  فكان  وج�بي  الباب  هذا 
ليك�ن هج�مي , وكان باإ�ستطاعته 
يك�ن  واأن  القب�ر  نب�ص  يتجنب  اأن 

نربا�سا يبعث الن�ر .

التنابز بالألقاب ورمي 
الأ�صراف

الغفارة  عن  كالمه  يف  �سيخنا  اإن 
له  من  كل  اإىل  مراجعه  يف  اإ�ستند 
الذين  الأ�رشاف  مع  وعداء  عقدة 
باأو�ساف  املراجع  هذه  و�سفتهم 

يعرف  عامل  من  ت�سدر  اأن  لتليق 
قال يف  تعاىل  اهلل  اأن  املعرفة  حق 
كتابه الكرمي ) ول تنابزوا بالألقاب 
بئ�ص الإ�سم الف�س�ق بعد الإميان ( 
 ( تعاىل  وقال  احلجرات    11 الآية 
لتعارف�ا  وقبائل  �سع�با  وجعلناكم 
 ) اأتقاكم  اهلل  عند  اأكرمكم  اإن 
اأننا  ول�  حتى  الآية13احل�رش 
لينت�سب�ن  الغفارين  اأن  نفر�ص 
ال�رشيفة فهذا ليجب  ال�ساللة  اإىل 
كما  الأو�ساف  باأقبح  ن�سفهم  اأن 
 – ال�سائل  حتفة   – كتاب  يف  جاء 
ال�ا�سف لهم باآخذي اأو�ساخ النا�ص 
ه�ؤلء  اأن  ول�   – ال�سفلى  وباليد   –
من املت�س�لني كما و�سفهم الكتاب 
– فاإن اهلل يق�ل يف كتابه الكرمي ) 
األآية  10  واأما ال�سائل فال تنهر (  
الكتاب  �ساحب  اأن  اأم   - ال�سحى 
جهل اأم جتاهل هذه الآية – ولكننا 
اأرفق مما  النهر  و  نهرا  مل نالحظ 
و�سف  التي  الأو�ساف  وهذه  كتب. 
بها الغفارين مثل : ذل وقبح ال�س�ؤال 
, اآخذي اأو�ساخ النا�ص , هذه األفاظ 
وحتى  القان�ن  نظر  يف  قذفا  تعد 
لت�سمح  وق�انينها  الكتابة  اأخالق 
تناق�سا  جند  اأننا  ....كما  بذلك 
اأو�سفهم  فبعدما   , الكتاب  يف هذا 
يف  يق�ل  النا�ص  اأو�ساخ  باآخذي 
نف�ص الكتاب وال�سفحة باأن اأجداد 
اآخذي اأو�ساخ النا�ص هم �سي�خ جده 
اأيديهم  الذي نال على  نائل  �سيدي 
الفتح الأكرب كما اأن �سيخنا الفا�سل 
حتفة   كتاب  �ساحب  اإىل  اإ�ستند 
عن  عن�انه  لينبئ  الذي  الأفا�سل 
الكتاب  �ساحب  اأن  حيث  حمت�اه 
ورعا  �سيخا  يك�ن  اأن  فيه  يفرت�ص 
اأخالق  ومكارم  مكانته  لترتكه 
ال�رشفاء اأن ي�سف اأي اإن�سان و�سفا 
وكذلك  كاإن�سان  بكرامته  ليليق 
ال�سيخ  اإىل  الفا�سل  �سيخنا  برج�ع 
عبد الرحمن طاهريي بق�له :) قد 
�سن بع�ص الآخذين للع�ائد والغفار 
واأن لهم  اأنها تربهن على �سيادتهم 
فمن  غريهم  على  رفعة  باأخذها 
يق�ل بهذا ؟ وقد اأ�سبح� يف عداد 
رواتب  النائلي�ن  لهم  يدفع  العائلة 

�سن�ية (

ال�صيف البّتار يف الرد 
على �صاحب الإنكار

حتفة   ( �ساحب  على  الكاتب  ويرد 
ال�سائل ( بق�له » �ساأجيب عن هذا 

العربي  ال�ساعر  به  الكالم مبا جاء 
ال�سم�األ اإذ يق�ل :

الل�ؤم  من  يدن�ص  مل  املرء  اذا 
عر�ســــــه   فكل رداء يرتديه جميل

وان ه�مل يحمل على النف�ص �سيمها   
فلي�ص اىل ح�سن التناد �سبيل

 تعرينا اأنـا قليل 
عديدنـــــــــــــا        
فقلت لهـا اإن الكـرام 

قليـل »

ثم ي�سيف » ومن هذا الكالم الذي 
اإليه  امل�ستند  املرجع  به  جاء 
ن�ست�سف مدى احل�سا�سية امل�ج�دة 
الكالم جتاه  القائل ملثل هذا  لدى 
كل  نائل  �سيدي  جلده  قدم�ا  من 
اأيديهم  على  ونال  امل�ساعدات 
الفتح الأكرب – اإن مثل هذا الكالم 
لي�سدر  اأن  املفرو�ص  من  كان 
زاوية  �سيخ  واأب�ه  زاوية  �سيخ  عن 
الزاوية  الدين من  العلم وعل�م  نال 
هذا  �سدر  ول�  حتى   , املختارية 
يف �سنني خلت فاإن اإثارته تعد تبنيا 
وتعتربم�س�ؤولية   , الكالم  ملثل هذا 
كبرية على �ساحبه . اإذا كيف نف�رش 
ونحن  ال�سارخ  التناق�ص  هذا  مثل 
قرية  العامل  فيه  اأ�سبح  ع�رش  يف 
يريد  الذي  على  ي�سهل  �سغرية 
اأن يقتنيها وب�سه�لة  كتابة احلقيقة 
هذا  يك�ن  اأن  الأجدر  ..و  فائقة. 
البحث م�ستندا اإىل �رشوحات علماء 
هذا  اأن  .وحيث  والأن�ساب  التاريخ 
الإق�ساء مبثل هذه الأو�ساف للذين 
اأ�سل ال�رشف يف هذه الأوطان  هم 
والحتقار. القذف  كالم  مبثل   ,

اأحد ول ندعي  فنحن ل نطعن يف 
ال�رشف ل�حدنا, ولكن ما يعاب عن 
�سيخنا الفا�سل, اأنه ن�سي اأنه ن�سبنا 
اإىل اأجدادنا ال�ساحلني هكذا يق�ل 

يف كتابه«.
هذا  اأن  غري   ( امل�ؤلف  وي�سيف 
ك�سدقة  الغفارة  ليخ�ص  التعقيب 
هذا  جاء  واإمنا  جزية  اأم  ت�س�ل  اأم 
عن القذف وامل�ص ب�رشف الآخرين 
اأم�اتا واأحياء والذين تكلمت عليهم 
كثري من املراجع التي تثبت ن�سبهم 
ذلك  يف  اإثنان  وليختلف  ال�رشيف 
وكل ال�س�اهد تدل على ذلك ...وقد 
تعر�ص �ساحب الكتاب كما �سبق واأن 
الآخرين  ب�رشف  امل�ص  اىل  ذكرنا 

يف  حمف�ظي  ال�سيخ  ..وي�ا�سل 
كالمه اأنه روي اأن غابتني ل ينبغي 
لأحد اخل��ص فيهما : غابة ال�ليــة 
الأمر جليا  يت�سح   , ال�رشف  وغابة 
ن�سبه  ميجد  الكاتب  اأن  للقارئ  
ويتباهى  اليه  وينت�سب  بال�رشف 
اخل��ص  لميكن  باأنه  وينبه   , به 
اأننا  .غري  لأ�سحابه  التعر�ص  ول 
 , به  جاء  ما  يخالف  الكاتب  جند 
فالأو�ساف التي اأحلقها بالأ�رشاف 
يف كتابه –حتفة ال�سائلـ  هي اأ�سدق 
بيان ولي�ص بعد العيان بيان , وبذلك 
يك�ن قد اأحرق غابة ال�رشف ولي�ص 
يخ�ص  فقط.وفيما  فيها  اخل��ص 
مل  الكاتب  فان  نائل  �سيدي  �رشف 
وي�سيف   ).. فيه  �سكك  بل   , يثبته 
باب«ما  يف   ( تطرق  الكاتب  بان 
جاء يف مدح بني نائل » تعر�ص فيه 
التمجيد  بعبارات  نائل  اأبناء  ملدح 
مدح  بق�سيدة  وختمها  والفتخار 
.ويف  الإبراهيمي  احلفناوي  لل�سيخ 
عن  الكاتب  ينهي  الكتاب  خامتة 
لينبغي   « ويق�ل  بال�رشف  الإدعاء 
بلفظة  ويتطاول  يتعاظم  اأن  لعاقل 
ي�سيف  ال�س�ؤال  ويبقى   « �رشيف 
ال�ستاذ قدوري » لالإجابة عن هذا 
هذا  على  يالحظ  ما  ان  التناق�ص 
�سكان  جلميع  اق�ساء  ه�  الكتاب 
�سحيح  وغري  الأ�سليني  املنطقة  
يف  طريقه  يجد  الأ�سل�ب  ..وبهذا 
 ( �ساحب  يتح�ل  »ثم  الكتاب  هذا 
كتاب( حتفة  اإىل  التنقيب(  مقا�سد 
بن  ال�سيخ حممد  (لكاتبه  الأفـا�سل 
 ( فيق�ل  الدي�سي  الرحمان  عبد 
وظهر  خمط�طا  كان  الكتاب  هذا 
�سنة  الأوىل  طبعته  يف  ال�ج�د  اإىل 
عبد  الباحث  ن�سخة   – م   2012
للتاأريخ  بالن�سبة    - قذيفة  الكرمي 
فانه يعتمد على امل�سادر ال�ساربة 
يف اأعماق التاريخ , وهذا ما يفتقر 
كتابا  اأ�سبح  الذي  املخط�ط  له 
, وهذا ح�سب ما جاء يف  مطب�عا 
امل�ؤلف  وباعرتاف  الكتاب  تقدمي 
عن  اعتماده  يربر  ال�سيخ  اأن   (  :
وج�د  بعدم  ال�سف�ية  الروايات 
الأن�ساب  حتفظ  اآنذاك  م�ؤلفات 
مل  اأنه  التربير  هذا  من  يتبني  و   ..
تتكلم  تاريخية  مراجع  هناك  تكن 
,واأن  وقبائلها  املنطقة  تاريخ  عن 
م�سدر  اأي  على  يعتمد  مل  الكاتب 
احلديثة  امل�سادر  .اأما  تاريخي 
واملعلق  ال�سارح  عليها  يتكلم  التي 
الذي  باملفه�م  م�سادر  فلي�ست 
نريده لكتابة التاريخ ال�سحيح , فاإذا 

ال�سائل  حتفة  ـ  كتاب   اىل  نظرنا 
بباقة من تاريخ �سيدي نائل  ـ الذي 
عن  اأهمية  واملعلق  ال�سارح  اأعطاه 
وح�سبه   , حجمه  تف�ق  الآخرين 
اأن هذا  , غري  بالأهمية مبكان  اأنه 
عن  حرفيا  تقريبا  منق�ل  الكتاب 
كتاب ـ حتفة الأفا�سل ـ واإمنا ي�جد 
بع�ص  وزيادة   , العن�ان  يف  تغيري 

الرتاجم ل�سي�خ زوايا املنطقة .

 التاأريخ بني املنهجية و 
اعتماد امل�صادر

)حتفة  عن  قدوري  ال�ستاذ  يق�ل   
جديد  فيه  لي�ص   « بانه   ) ال�سائل 
مت�ص  تاريخية  مراجع  اعتماد  ول 
حتفة  ـ  مثل  مثله  امل��س�ع  باأ�سل 
ال�سيخ  كتبه  ما  اأن  كما  ـ  الأفا�سل 
 , العهد  حديث  م�سع�دي  عطية 
ل  اأي�سا  هم  كتاب  من  تاله  وما 
مراجع  عن  كتاباتهم  يف  يعتمدون 
عن  بع�سهم  ينقل  واإمنا   , تاريخية 
بع�ص نف�ص املعل�مات امل�ست�حاة 
من روايات �سف�ية التي حتتاج اىل 
يف  جاء  ».وقد  والتثبيت  التدقيق 
تعليق ال�سارح واملعلق يف ال�سفحة 
مت  ما  كل  مايلي:)  ع�رش  احلادية 
من جه�د  انطلق  الآن  حتى  تاأليفه 
فردية , ومن حتمل�ا تلك اجله�د ـ 
قدرمبا مل يت��سل�ا اىل كل ال�ثائق 
التي قد ت�ساعد يف  واملخط�طات 
�سبط الن�سب ( ثم يع�د الكاتب اإىل 
�سلب امل��س�ع وه� الغفارة فيق�ل 
�س�اء  كتب  عمن  النظر  )وبغ�ص 
هذه  له  د�ص  ممن  غريه  اأو  ال�سيخ 
الفقرة يف خمط�طه ح�سدا وغرية 
من عند نف�سه.. لقد اأعطينا �رشحا 
و�سبب  ت�سميتها  يف  للغفارة  وافيا 
بها  اخلا�ص  الباب  يف  وج�دها 
.وال�سيء الذي جعل �ساحب الكتاب 
اأو من ت�سرت وراء ال�سيخ , يكتب عن 
 , ل�سان  وبت�سلط   , الظاهرة  هذه 
وبكلمات تختلف عن عن�ان الكتاب 
الذي ه� حتفة  الأفا�سل كما يزعم  
اىل  ينزل  اأن  له  ينبغي  ل  فالفا�سل 
مرتبة ع�ام الع�ام , ويتلفظ باألفاظ 
مت�ص م�ساعر الآخرين ,يرتفع ع�ام 

الع�ام عن التلفظ بها (.

غفارة ام اهانة و 
خفارة ؟؟؟!

)اأما  بق�له  املقا�سد  �ساحب  علق 

ها فيما يخ�ص الغفارة التي  �سما
ـ  ـ �سدقة  الكاتب  عامر حمف�ظي 
كالم  ,جمرد  تف�سري  اأو  بحث  دون 
اعتباطي ل اأ�سا�ص ول مرجع  وكتب 
اأق�ل  على الغفارة يريد الثارة ... 
اذا كانتـ  اخلفارةـ  ولي�ص ـ  الغفارةـ   
�سدقة كما يدعي الكاتب , فه� غري 
ل  وال�سدقة  وعليه  بتاأديتها  ملزم 
ميكن اأن تفر�ص على قبيلة باأكملها 
, وتقدميها يف زمن معني  , واإثارتها 
بهذه الطريقة العدائية , تنبئ  عن 
حاجة يف نف�ص الكاتب اأو املت�سرت 
وراء الكاتب , ومل تكن له ال�سجاعة 
 ) اأنا�ص  جتاه  ن�اياه  عن  ليك�سف 
مبارك  ال�سيخ  براأي  ذلك  معلال 
الغفارة  ظاهرة  اىل  امليلي  حممد 
ومظاهره  ال�رشك  ر�سالة  كتاب  يف 
بـ   ـ   الغفارة  ـ  كلمة    ( ي�رشح  حيث 
ـ   غري �سحيح لأن كلمة  ـ اخلفارة 
غفارة  حتمل معنى خمالفا متاما  
و�سيجد  ـ   خفارة  ـ  كلمة  ملعنى 
القارئ �رشح الكلمتني  يف  التعريف 
الكاتب  اأن  لحقا.حيث  بالغفارة  
اأعطى  تف�سريا  ـ للغفارة ـ اأو لهذه 
باأنها  العامة  الكلمة املتداولة عند 
�رشوبه  اأقبح  بل  النذر  من  �رشب 
و�رشحها باأنها نذر غري اأن الغفارة 
ت�سمى  كما  القب�ص   اأو  اخلفارة  اأو 
العطية   اأو  اجلزائري  الغرب  يف 
لي�ست  املغرب   يف  املغاربة  عند 
هذه  نف�سه  على  اأنذر  فرد   تعهد 
الغفارة اأو اخلفارة  ) .اأما ما يعاب 
على الكاتب ي�سيف ال�ستاذ قدوري 
ق�له )  هي التزام امروؤ باأدائها كل 
�سنة ملن يعتقد فيه جلب منفعة اأو 
ن�ساأت  ـ  وي�سيف   ـ     م�رشة  دفع 
اأن لآخذها  م�ؤديها  اعتقاد  الغفارة 
ت�رشف يف الك�ن ـ   ان ما جاء يف 
ورائه  من  ي�ست�سف  كالم  الفقرتني 
عدم احلياد وامل��س�عية , لأن مثل 
قبل  اجلهلة  منه  يع�ذ  الكالم  هذا 
هذا  يعتقد  اأن  ميكن   ول  العلماء 
العتقاد ول ميكن اأن يك�ن ويعترب 
له  اأ�سا�ص  ول  افرتاء  جمرد  هذا 
من ال�سحة  ونحن نتكلم من م�قع 
اطالع ,ومما يدل على جهل الكاتب   
ال�رشك   باب  يف  للم��س�ع  اإدخاله 
وه� ل يعرف  كما جاء يف ر�سالته  ـ   
ل يعلم متى ن�ساأت هذه الغفارة  ول 
ـ    فكان عليه قبل   يعلم كيف حدثتـ 
ان يخ��ص يف امل��س�ع وي�سنفه يف 
التعريف    : يعلم   اأن  ال�رشك  باب 
اللغ�ى ال�سحيح لهذه الكلمة   واأن 

يعرف متى ح
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 بن �سلمان، التطبيع واملقاومة

�سكيزوفرينيا الإ�سالميني يف اجلزائر

كرا�سة الو�سط

 مقدمة: احرتت فاخرتت. كنت فعال حمتارا يف اأي مو�سوع اأكتب هذا الأ�سبوع.. فاملو�سوعات تت�سابق ترتى، ولي�س اأحدها باأوىل من غريها. حتى 
راأيت جريدة »الو�سط« قد ن�سرت يف عددها ليوم الإثنني املا�سي خربا مفاده اأن املجاهد خل�سر بن رقعة حفظه اهلل وجه نداء للرئي�س بوتفليقة 

يدعوه فيها اإىل اإلغاء زيارة بن �سلمان.. فقلت: قد وقع اإذن اختياري على هذا املو�سوع. فاأقول: 
الأ�ستاد حممد دومي

الثالثة  الألفية  بداية  يف  جمعني 
جمل�س  العروبة  دم�شق  يف  هذه 
علمائي �شم وجوها دينية وثقافية. 
كثرية  منحنيات  احلوار  اأخذ 
اإىل  اليمني  اأق�شى  من  متعرجة، 
املارك�شي  بالتعبري  الي�شار  اأق�شى 
والقومي العربي. واملنا�شبة كانت 
على  اللبنانية  املقاومة  انت�شار 
عام  من  ماي  �شهر  يف  اإ�رسائيل 
وعندما  لبنان...  جنوب  األفينفي 
يكون  باملكان  الزمان  يتحد 

للحديث عبري فواح.
 راأيت اأن اأكرث لفظة ا�شتعملت يف 
 LA ( »اجلل�شة كانت لفظة«التطبيع
 ، )NORMALISATION
ويق�شدون بها اإقامة العالقات مع 
النماذج  اإىل  الإ�شارة  اإ�رسائيل،مع 
اآنذاك:  الثالثة  التطبيعية  العربية 
وادي  اأردن  ديفيد،  كامب  م�رس 

عربة، وعرفات اأو�شلو. 
اأتدخل  اأن  اإل  مني  كان  ما  هنا 
وكان  التطبيع.  مفهوم  لتحديد 
مما قلته �شاعتها اأن هذا املفهوم 
مغلوط ومظلوم. اأما كونه مغلوطا 
واأما  حمله.  غري  يف  َع  ُو�شِ فالأنه 
ال�شابق،  عن  فناجت  مظلوما  كونه 
ال�شيء  و�شع  تقت�شي  احلكمة  اإذ 

يف حمله....

اأول/ حتديد مفهوم 
التطبيع: التطبيع هو 

العودة اإىل احلالة 
الطبيعية. وهنا اأ�ساأل: 

ما هي احلالة الطبيعية 
بيننا وبني اإ�سرائيل؟؟ 

اأهي حالة حرب اأم حالة 
�سلم؟..لن اأميز هنا 

بني اليهودية كدين، 
واإ�سرائيل كدولة 

وال�سهيونية كم�سروع 
تهويدي عن�سري. ميكن 

مالحظة اأمرين يف 
غاية الأهمية ف�س هذا 

ال�سياق:

جند  القراآين،  امل�شتوى  فعلى 
في�شورة البقرة مثال- والتي تعترب 
من اأوائل القراآن املدين نزول وثاين 
الفاحتة  بعد  امل�شحف  يف  �شورة 
املباركة- تركيزا على جمموعتني 
ر�شول  �شيواجههما  كان  ب�رسيتني 
يف  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
واليهود.  املنافقون  هجرته:  اأول 
بجملة  خا�شة  فيها  اليهود  وذكر 
اأو�شاف جتعلهم من طينة خ�شي�شة 
غدار  ماكر  طبع  عن  اإل  تنبئ  ل 
اهلل  فكاأن  الب�رسية.  النف�س  يف 
تعاىل اأراد اأن ي�شع اأمام امل�شلمني 
اأول  يف  لليهودي  النمطية  ال�شورة 
تاأ�شي�س دولة الإ�شالم، ربحا لوقت 

وجهد التجربة الب�رسية.
النبوية،  التجربة  �شبيل  على  اأما 
معركة  اإىل  هنا  ن�شري  اأن  فيكفي 

وبني  النظري  بني  قريظة،  بني 
خيانتهم  واإىل  خيرب،  ثم   قينقاع، 

يوم اخلندق.
اإذن احلالة الطبيعية مع اليهود هي 
حالة حرب، معلنة اأو ناعمة. بينما 
يريدها املطبعون حالة ا�شت�شالم 
ينبغي  التطبيع  اإىل  والدعوة  لهم. 
بينما  ملواجهتهم،  دعوة  تكون  اأن 
اإىل  دعوة  هو  املطبعني  تطبيع 
وال�شهينة  ال�شيا�شية  الأ�رسلة 

امل�رسوعية.

ثانيا/ الكيل مبكيالني 
وال�سكيزوفرينيا:

1/ال�شلفي، باخل�شو�س، يعي�س حالة 
انف�شام ال�شخ�شية )ال�شكيزوفرينيا
 .)LA SCHYSOPHRENIE
اثنني،  اأمر  بوليي  يوؤمن  فهو 
اليمامة  ق�رس  يف  قابع  اأحدهما 
ق�رس  يف  والثاين  الريا�س،  بنجد 
اجلزائرية.  بالعا�شمة  املرادية 
لذلك تراه يقول يوم 2018/12/06 
تتم-:  اأراها  الزيارة- ول  اإن متت 

ويل اأمرنا ا�شتقبل ويل اأمرنا..
حمور  ي�شهد  اأن  يكفي  كان 
النت�شارات  هذه  كل  املقاومة 
ومنها  والفكرية  الع�شكرية 
النف�شية- لتتكالب عليه قوى ال�رس 
املتمثلة يف ثالثي القيم: اليهودية، 
الوهابية وال�شليبية. ومنه نرى �رس 
هذا الت�شارع اإىل الت�شهني الر�شمي 

العربي.
بل  خالف،  نقطة  من  اأكرث  ثمة 
اللَّذين  الأمر  َوِليَّْي  بني  تناق�س، 
يقول بهما ال�شلفي، لي�س اأقلها ول 
اأ�شعفها كون ويل اأمر جند مطبعا 
ال�شهيوين، على ح�شاب  العدو  مع 
والإ�شالمية  الوطنية  املقاومة 

ال�رسيفة يف غزة ها�شم.
اهلل  حزب  اعترب  جند«  اأمر  »ويل 
»ويل  اعتربه  بينما  اإرهابيا،  حزبا 
مقاوما،  حزبا  املرادية«  اأمر 
واجلهادية  الن�شالية  للروح  تبعا 

للجزائر... 
ب�شورة  تدخل  جند«  اأمر  »ويل 
�شافرة، ماديا، ع�شكريا، اإعالميا، 
�شد  حتري�شيا،  دينيا،  دعائيا، 
الرئي�س ب�شار الأ�شد،طالبا بتنحيته 
العراقية،  الفتنة  يف  ورحيله،وكذا 
خدمة مل�رسوع التطبيع والرتكيع.. 
املرادية«  اأمر  »ويل  وقف  بينما 
على ال�شد من ذلك متاما، واأبقى 
بل  قائمة،  البلدين  عالقات  على 
لتجاوز  ل�شوريا  م�شاعدات  وقدم 

حمنتها... 
اإغراق  اأمر جند« يعمل على  »ويل 
على  �شلبا  يوؤثر  ما  النفط،  �شوق 
اجلزائر،  ومنهم  املنتجني، 
لها  اآخر  ل  دوامة  يف  ويدخلها 
التهديد  و�شور  امل�شاكل  من 
الجتماعيني  وال�شتقرار  لالأمن 
ال�رسوريني الآن اأكرث من اأي وقت 

م�شى.
اأمر  »ويل  فاإن  هذا،  من  اأكرث  بل 
عدوا  اإ�رسائيل  يف  يرى  ل  جند« 
اخلطاب  يف  زال  ل  بينما  البتة، 

ال�شيا�شية  والأدبيات  الر�شمي 
اجلزائرية اعتبار اإ�رسائيل عدوا. 

حالة  املفيد،  وباملخت�رس  اإذن، 
الت�رسذم هذه التي يعي�شها ال�شلفي 
اثنني،  اأمر  وليي  بني  اجلزائري 
خطري  طرق  مفرتق  اأمام  جتعله 
لو  موقفه  �شيكون  ماذا  اإذ  جدا. 
»ويل  �رسب  جند«  اأمر  »ويل  قرر 
يبقى  متى  اإىل  املرادية«؟.  اأمر 
اإذا  هذا  اثنان،  اأمر  وليا  يتنازعه 
كانا يف نف�س درجة القوة واحل�شور 

عنده؟؟؟
»ويل  اأحدهما  اعتربنا  اإذا  وحتى 
اأمر  »ويل  والآخر  بالأ�شالة«  اأمر 
�شاأن  فاإن   ،« الوكالة  بالنيابةاأو 
تكون  اأن  عليها  ياأبى  اجلزائر 
من  ميلكون  ل  ملن  خا�شة  تابعة، 
يعبثون  املال  اإل  الدولة  مقومات 

به ول يرقبون فيه اإًلّ ول ذمة.
اإن العملة الذهبية للجزائر، والتي 
بومدين،  هواري  املرحوم  خلفها 
فل�شطني  مع  اجلزائر  اأن  هي 
ظاملة اأو مظلومة.. بينما اخلطاب 
ال�شعودية  وامل�شلكية  الر�شمي 
فل�شطني  عن  التخلي  يف  هي 
اأ�شبح يعرف ب�شفقة  بالكلية فيما 

القرن....
وا�شحة  نفاق  بوادر  ثمة   /2
اجلزائر.  اإخوان  مواقف  يف 
بي�س  بكل  رمى  الذي  فاأوردوغان 
واأكرث  اإ�رسائيل،  �شلة  يف  تركيا 
معها،  تطبيعا  امل�شلمني  احلكام 
واأكرثهم خدمة مل�شاريعها، وجعل 
مينعوا  مل  ملاذا  لها،  مرتعا  بالده 
اإىل اجلزائر ويحدثوا هذه  زيارته 
يف  اأحدثوها  كما  واجللبة  ال�شجة 

حق بن �شلمان؟؟؟
من  اأوردغان  موقف  نف�س    
مر�شي.  حممد  عند  جنده  �شوريا 
اإ�رسائيل:  خدمة  يف  فكالهما 
يف  عامل   500 مر�شي  جمع  فقد 
جميعهم  هتفوا  القاهرة  ملعب 
ودعوا  الأ�شد،  ب�شار  الرئي�س  �شد 
غزة  بينما  هناك،  اجلهاد  اإىل 
عنهم  تبعد  ل  �شورًيا  املدعومة 
ثم  حجر.......  مرمى  �شوى 
بني  الدبلوما�شية  العالقات  قطع 
مع  اأبقاها  اأنه  حني  يف  البلدين، 

اإ�رسائيل.
من  �شنن  »لتتبعن  حديث  وعن 
بذراع«،  وذراعا  ب�رس  �شربا  قبلكم 
ينطبق على  اأن هذا احلديث  اأرى 
ل�شنن  تتبعهم  يف  اجلزائر  اإخوان 
ال�شلفية �شربا ب�رس وذراعا بذراع. 
غائبة،  اجلميع  عند  فالبو�شلة 
ت�شبق  ال�شيا�شي  اخلط  وخدمة 
ال�شرتاتيجية  امل�شالح  وتلغي 

الكربى لالأمة.

ثالثا/بدائل امل�سروع 
التطبيعي:امل�سروع 

ال�سهيوين ف�سل يف غزة، 
لبنان، �سوريا والعراق. 

لذلك ُيعمل على 
متديده بو�سائل �سيا�سية 

بحثا عن عذرية 

مفقودة.... لذلك 
يحاول اإحداث »غزوة« 

اجلزائر.

اأن  �شلمان  بن  ينوي  لكن،ماذا 
يعلمنا اإياه يف اجلزائر؟؟؟ 

هو  اإ�شالمنا  اإن  الإ�شالم؟:   /1
التي  الفاحتة  الرحمة.�شورة  دين 
بو�شف  تبداأ  �شالتنا   بها  نفتتح 
من  هذا  فاأين  الرحيم«،  »الرحمن 
يف  والتفجريات،  املفخخات  دين 
وحمطات  والأ�شواق  امل�شاجد 
الأماكن  من  وغريها  امل�شافرين 
الروؤو�س  جز  دين  هو  العامة.. 
بال�شواطري والفوؤو�س ثم اللعب بها 
والتمثيل بها، يف خمالفات وا�شحة 

و�رسيحة لل�رسع احلنيف..
الدميقراطيةوحقوق  اأم   /2
يف  لهما  معنى  الإن�شان؟:ل 
ل  حيث  ال�شعودي:  القامو�س 
د�شتور، ول انتخابات، ول اأحزاب، 
بدعة،  الكل  �شيا�شية.  حياة  ول 
جتوز.  ل  الأمر  ويل  ومنازعُة 
ثمة  لي�س  يراه..  فيما  وامل�شلحة 
مواطنون، بلرعايا. اإ�شافة اإىل اأن 
املراأة ل زالت ممنوعة من �شياقة 
زالت  ول  موؤخرا،  اإل  ال�شيارة، 

ممنوعة من ال�شفر اإل مبحرم.
الن�شالية  القيم  لعلها  اأم   /3
الثوار،  كعبة  اجلزائر  واجلهادية؟: 
ثائرا  اأروين  الأحرار.  وقبلة 
ال�شعودية  اأمتلك  واحدا.  �شعوديا 
واحلاج  القادر،  عبد  الأمري  اأمثال 
بوبغلة،  وال�شيخ  املقراين، 
والعقيد  بوعمامة،  ال�شيخ  و�شيدي 
مهيدي،  بن  والعربي  عمريو�س، 
بوقرة،  وحممد  احلوا�س،  و�شي 
وح�شيبة بن بوعلي، وزيغود يو�شف، 
ال�شغري،  وعمر  عمار،  وعلي 
وغريهم،  كثري،  كثري  وغريهم 
باملاليني الذين ثاروا وا�شت�شهدوا 
قيمنا  الحتالل.  رف�س  �شبيل  يف 
الن�شالية اأُ�شبعت يف نفو�س كبرينا 
و�شغرينا، ذكرنا واأنثانا، فاأ�شبحت 
هواءنا الذي نتنف�شه، ودمنا الذي 

ي�رسي يف عروقنا..
قاوموا  اأجدادنا  الوطنية؟:   /4
من  اأوتوا  مبا  الفرن�شي  املحتل 
و�شحها،  قلتها  على  و�شائل، 
ومل  ي�شعفوا  ومل  يهنوا  ومل 

اأجمادا  لنا  ف�شنعوا  ي�شتكينوا، 
بينما  عاليا.  هاماتنا  نعلي  بها 
ا�شتدعاء  اإىل  ال�شعودية  ت�شارع 
يف  لرتكيزها  الأجنبية  القوات 
قاوموا  اأجدادنا  احلرمني...  بالد 
املحتل، بينما ت�شارع ال�شعودية يف 

ا�شتدعائه اإىل بلدان امل�شلمني.
دين  ديننا  الروحية:  القيم  اأم   /5
الأ�شواق  حيث  الروحي،  ال�شمو 
اآفاقا  لتفتح  وتعلو  ت�شمو  الروحية 
املحبة  الهادئة،  للروح املطمئنة، 
وليا  اأروين  اإليه..  والداعية  للخري 
ال�شعودية..  يف  واحدا  �شاحلا 
من  اأكرث  منذ  الديني  خطابها  كل 
منذ  اأدبياتها  وكل  �شنة،  ت�شعني 
حول  يتمحور  قرنني،  من  اأكرث 
والدعوة  ال�شالح«  »ال�شلف  مفردة 
ومع  وم�شلكيته،  منهجه  تبني  اإىل 
ذلك مل تعطنا وليا �شاحلا واحدا.

حظ  ل  والفل�شفة؟:  6/اأمالعلم 
البحوث  60%من  فيهما.  لها 
ال�شعودية  يف  للدكتوراه  العلمية 
فقه  من  الدين  بعلوم  خمت�شة 
فقه  ومنها  وغريهما،  وعقيدة 
الدماء الثالثة، مع تزوير وتالعب 
رمبا  امل�شلمني،  برتاث  وا�شحني 

خ�ش�شنا له بحثا م�شتقال.. 
لن  الأموال؟:  لعلها  اأم   /7
ول  متوت  فاحلرة  ت�شت�شغرنا. 

تاأكل من ثديها..
هذه  كل  كانت  اإذا  التطبيع:   /8
اأمر«  »ويل  على  ي�شتحيل  الأمور 
لها،  فاقد  لأنه  حتقيقها،  جند 
فيبقي  يعطيه،  ل  ال�شيء  وفاقد 
اأجله،  من  جاء  واحد  اأمر  ثمة 
التطبيع  اإىل  اجلزائر  �شوق  وهو 
فال�شغوط  ال�شهيوين..  العدو  مع 
للحلب  عليه من كل جهة، ولي�شت 
املايل فقط، بل ثمة ثمن �شيا�شي 
من  ر�شا  لينال  به  يقوم  اأن  عليه 
ياأمتر باأوامرهم ويخاف من تنفيذ 

تهديداتهم يف حقه.

رابعا/ وللزعامة 
�سروطها:هي ذي �سروط 
يجب حتقيقها اإذا اأرادت 
ال�سعودية قيادة العامل 

الإ�سالمي:

1/ الرمتاء يف اأح�شان امل�شلمني 

البوؤ�س والغنب  امل�شت�شعفني ورفع 
اأموال  حتويل  طريق  عن  عنهم، 
اأمريكا  اإىل  تر�شلها  التي  القوارين 
والغرب اإىل ا�شتثماراث اجتماعية 
والفقر  للبوؤ�س  وطاردة  ومنتجة 

والتخلف.
امل�شاريع  خدمة  عن  التوقف   /2
حتما  امل�رسة  اأمريكية  ال�شهيو- 

مب�شاحلنا.
بالأمن  العبث  عن  التوقف   /3
العربية  للدول  الوطني 

والإ�شالمية.
4/ وكعنوان جامع، تقدمي ال�شورة 
يظهر  بحيث  لالإ�شالم،  النا�شعة 
فيل�شوفا،  عاملا،  ناه�شا،  اإ�شالما 
متح�ش�شا  مقتدرا،  قويا،  قادرا، 

لآمال واآلم امل�شت�شعفني.
هذه ال�رسوط من �شاأنها اأن جتعل 
و�شف »خادم احلرمني ال�رسيفني« 
امل�شلمني«.  »خادم  اإىل  يتحول 
وحينها فقط �شتحل ال�شعودية يف 
باحرتام  امل�شلمني وحتظى  قلوب 

وتقدي�س كبريين.
ال�شهداء  اأر�س  اجلزائر  خام�شا: 
املقال  هذا  نهاية  يف  والأولياء: 
اأجد  ل  اأ�رسحاأين  اأن  اأملكاإل  ل 
ال�شتعداد  اأو  القابلية  نف�شي  يف 
اأمر جند.اإن زيارة  ل�شتقبال ويل 
بن �شلمان للجزائر، لو متت- ول 
النقي�س  تتم- �شتقف على  اأراها 
العتبارات  هذه  كل  من  متاما 
و�شتكون  للجزائر،  ال�شابقة 
املجال  تفتح  خطرية  �شابقة 
لل�شعودي بالعبث بالأمن الوطني. 
ل  لبالدنا  �شلمان  بن  زيارة  اإن 
ياهو  الننت  زيارة  عن  تختلف 
ول  اأ�شبوعني  قبل  ل�شلطنة عمان 
لل�شودان.  املرتقبة  زيارته  عن 
لذلك اأنا اأعترب هذه الزيارة زيارة 
اإن  اجلزائر..  اإىل  ياهو  الننت 
متر  اعتقادي  يف  الآن  ال�شعودية 
اأن  منذ  مراحلها  واأ�شعف  باأ�شوا 
تاأ�ش�شت الدولة ال�شعودية الثالثة.. 
داخل  �شواء  الأزمات  من  ففيها 
اململكة،  وداخل  ذاتها،  الأ�رسة 
يف  الو�شخ  �شجلها  اإىل  اإ�شافة 
مع  الإن�شان، خا�شة  ملف حقوق 
اليمن  على  الوح�شي  عدوانها 
الطريقة  خلا�شقجيبتلك  وقتلها 
يجعلها  الرببرية،ما  يف  املوغلة 

تنكفئ على ذاتها....

روؤئ
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 رواية »�سحاري ال�سراب« للكاتب اجلزائري نوار يا�سني:

متخيل ال�صحراء ودالالت اخلطاب

كرا�صة الو�صط

 قليلة هي الن�سو�س الروائية التي متنح القارئ العربي جماليات ال�ستمتاع وجتليات ال�ستفادة يف هذا الزمن ، حيث كرث الكتاب وقل 
عدد الكتابات، يف ظل توفر الن�سر وا�ست�سهاله وانفتاح الف�ساءات التكنولوجية لكل من هّب ودّب من �سبه الأقالم، لول بع�س الن�سو�س 

اجلميلة التي حتقق ال�ستثناء، ونح�سب اأن منها رواية«�سحاري ال�سراب« للكاتب الروائي اجلزائري نوار يا�سني.

 قلم:د-وليد بوعديلة

يف متخيل ال�سحراء..

دار  عن  الرواية  �صدرت  لقد 
نوميديا للن�رش باجلزائر،2017، 
�رشدي  م�صار  يف  ت�صري  وهي 
تفاعال  �صهد  طويل  عربي 
وكل  ال�صحراوين  املكان  مع 
و�صعوباتها  احلياة  مظاهر 
مثل  واأ�رشارها،  وثقافاتها 
الغيطاين،اإدوارد  جمال  روايات 
الكوين،  اإبراهيم  اخلراط، 
الرحمان  عبد  مو�صى،  �صربي 
الروايات  منيف،....اأو 
ال�صعيد  كتبها  التي  اجلزائرية 
ال�صائح،  احلبيب  بوطاجني، 
ر�صيد بوجدرة، جميلة طلباوي، 

حاج احمد ال�صديق...
النقدي  اخلطاب  التفت  وقد 
ال�صحراوي  للح�صور  العربي 
من  الكثري  فظهرت  ال�رشد،  يف 
الأعمال النقدية التي حتاول فك 
�صفرات التخيل ال�صحراوي، كما 
وجدنا يف كتب �صاكر النابل�صي، 
الغامني،  �صعيد  ولعة،  �صالح 
برانينن...و  بكار،امينة  توفيق 
جنات  الدكتورة  اأطروحة  كانت 
عنابة-2017،  بجامعة  زراد 
هذا  يف  الأبحاث  اآخر  بني  من 
املتخيل  وعنوانها«   ، ال�صياق 
عبد  روايات  يف  ال�صحراوي 
باإ�رشاف  منيف«،  الرحمان 
�صالح  املحرتم  الربوف�صور  من 

ولعة.
و حتى ل نبتعد عن عوامل رواية 
مدينة  ابن  اجلزائري-  الكاتب 
»�صحاري  يا�صني  نوار  قاملة- 
ال�رشاب«،  نت�صاءل مع القارئ: 
ما هي اجلماليات التي ح�رشت 
فيها؟ وما هي التجليات الفكرية 
و  والجتماعية  ال�صيا�صية  و 

الثقافية التي كا�صفتها؟

عن الرواية  وعواملها

»عامر«  ال�صيخ  عن  رواية  هي 
الذي يجوب ال�صحاري بحثا عن 
وحماره،  لقطيعه  والكالأ  املاء 
اأن ترك  برفقة كلبه«كرد«، بعد 
�صارق  زعيم  من  وفر  قبيلته، 
ال�صحاري،و  يف  راحال  ظامل، 
للثاأر  العودة  لزمن  منتظرا 
وتخلي�ص اأهله من �صيخ القبيلة 
املجرم، و تتحرك الرواية عرب 
واخلواطر  الداخلية  الهواج�ص 
ال�صيح  بهذا  اخلا�صة  الذاتية 
وميار�ص  احلكيم-ال�صاعر،  
الرتحال  و  احلكي  لعبة  ال�صارد 
القارئ  نحيل  وهنا  الفنيني، 
يف  والرحلة  ال�صفر  من  لكثري 

الرواية..
ويح�رش  املتعة  تتحقق  و 
اأ�صلوب الت�صويق ال�رشدي، رغم 
وم�صاهد  ال�صحراء  �صعوبة 
وال�صياع  والفراغ  اجلفاف 
املكاين  النفتاح  (،وحيث   ...(
�صحر  كل  وعلى  املطلق  على 
وهباء  الزمن  و�صمت  الوجود 
العجوز  لأن  املادية،  املعاين 
مظاهر  كل  ترك  قد  عامر 
املدنية خلفه وعانق ال�صحراء 
كما  وغرائبها،  واأ�صاطريها 
توّحد يف ده�صتها، ده�صة الليل 
وهدوئه الكبري، و ده�صة الإلهام 

والوحدة و التفرد يف املكان.
يريد الكاتب يا�صن نوار لروايته 
اأن ت�صكل عاملا اأ�صطوريا �صاحر 
اخل�صو�صية  بلم�صات  واقعيا 
بعيدا  العربية،  ال�رشدية 
الغربية  الرواية  �صخب  عن 
والع�رشية  املدنية  واأجوائها 
يعود  به  كاأين  و  والتكنولوجية، 
وجالل  الإن�صان  اإن�صانية  اإىل 
املعنى الكينوين/ الوجودي ، اأو 
هو يريد اأن يقراأ الراهن العربي 

بعيون تراثية رمزية.

القبائل ال�سحراوية 
و�سعوبنا العربية؟

بالتدقيق  نحدد  اأن  ميكن  ول 
عنها  يتحدث  التي  ال�صحراء 
مالمح  كل  ففيها  الن�ص، 
دون  من  العربية،  ال�صحراء 
دون  ومن  حمددة،  لدولة  ذكر 
العنا�رش  لبع�ص  مكا�صفة 
التي  املجتمعية  و  الثقافية 
معرفة  يف  القارئ  ت�صاعد  قد 
الدولة التي توجد فيها �صحراء 
يف  متوفرة  فمالحمها  الرواية، 
ومن  عربية،  دولة/مملكة  كل 
ومالب�صاتها  فرمزياتها  ثمة 
عربي،  اإن�صان  كل  على  ت�صدق 
وعلى كل جمتمع عربي ،و على 
عرب  عربي،  ر�صمي  خطاب  كل 
التلميحات ال�رشدية والإ�صارات 
الفني- احلال  بطيعة  الدللية 

الفكري...
فمن دون اأن يقع ال�صارد- ومعه 
الكاتب- يف فخ الطرح ال�صيا�صي 
عن  ق�ص�صا  قدم  املك�صوف، 
املاء،  اأجل  من  القبائل  �رشاع 
وال�صتبداد  البط�ص  وا�صتعمال 
واإبعاد  لل�صيطرة  التخويف  و 
اخل�صوم،فانتقل يا�صني نوار من 
واخلواطر  الهواج�ص  يوميات 
اإىل  لل�صخ�صيات  الداخلية 
الع�صائر  و  القبائل  يوميات 
على  القارئ  ليحيل  املتناحرة، 
و  العربية  ال�صعوب  يوميات 
-حكامها  زعمائها  ممار�صات 

يحا�رشونها  و  يقمعونها  الذين 
بطرق �صتى. 

كلها  الروائية  الأحداث  ولأن 
منحنا  فقد  ال�صحراء،  يف 
اللغة  من  م�صاهد  الروائي 
حلظات  يف  ال�صوفية،  ال�صعرية 
 ، واحلوار  والو�صف  ال�رشد 
الإميان  حل�صور  اأحالنا  كما 
الغيبية  والأفكار  باخلرافات 
وكذلك  البدوية)  جمتمعاتنا  يف 
و�صعت  املتمدنة..لالأ�صف(، 
من  رمزية  )بطريقة  الرواية 
الذي  ال�صاعر  العجوز/  خالل 
ب�صعره  القبائل  بني  ينتقل 
وتو�صح  تفكك  لكي  وحكمته( 
-عرب الرتميز- دور املثقف يف 
و  واملجتمعي  الفكري  التغيري 
الثورة �صد الف�صاد وال�صتبداد.

فيمكن اأن نك�صف -عند القراءة 
»�صحاري  لرواية  العميقة 
ال�رشاب«- اأن القبائل هي هذه 
وممار�صات  العربية،  الأوطان 
ممار�صات  هي  القبائل  زعماء 
العرب  وال�صا�صة  احلكام 
اأهل  �صمت  و  الديكتاتورين، 
يف  وهوانهم  وذلهم  الع�صائر 
اأحداث  من  الفرتات  بع�ص 
ال�صعوب  �صمت  الرواية،هو 
لأزمنة  وهوانها  والعربية 
ال�صهيوين  الكيان  طويلة،اأمام 
والطغيان  الديكتاوريات  واأما 
التحرك  قبل  ال�صيا�صي، 
للتغيري يف ال�صنوات املا�صية 
اأن  2011،رغم  �صنة  منذ 
ال�صياق الثوري العربي يحتاج 
جديدة  قراءات  و  لتاأمالت 

عن الربيع الذي حتول خلراب 
وذاكرته  لالإن�صان  وتدمري 
)يف  احل�صارية  ومنجزاته 

�صوريا، ليبيا، اليمن...؟؟؟(.
وعي  اأمام  تقرتح  فالرواية 
القراءة اإ�صارات حكائية- دللية 

واإحالت  العربية،  للثورات 
يف  امل�صالح  اأ�صحاب  ل�رشاع 
وتداخل  العربي،  احلكم  �رشايا 
و  املالية  وال�صهوات  املنافع 
كما  والزعاماتية،  ال�صيا�صية 
رجال  خواطر  يف  ال�صاأن  هو 
حول  ال�صحراوية  الع�صابات 
على  والق�صاء  الغنائم  اقت�صام 

زعيم القبيلة..
ونقراأ اإحالت اأخرى على الفكر 
النقالبي العربي واآليات تنفيذه 
يف جمتمعاتنا، لكن داخل ف�صاء 
 ، عجائبي  �صحراوي  �رشدي 
احلق  بعودة  الرواية  وتنتهي 
عامر  العجوز  واإ�صهام  لأهله، 
لتجدد  القبائل  م�صاعدة  يف 
الف�صاد،  و  الظلم  �صد  الحتاد 
يف  اأهلها  و  الواحة  يغادر  ثم 
بيد  ويرتكها  الرواية،  نهاية 
مالمح  كل  فيه  �صاب،  حاكم 
و  الت�صحية  و  والوفاء  ال�صالح 
)..هي  القبيلة  وحب  املعرفة 

الرواية.. يف  القبيلة 
يف  والوطن 

ق  ل�صيا ا

اأيها  فهمت  العربي...فهل 
الدللية  الأبعاد  القارئ 

للن�ص؟؟(

اأخريا..

من  جديدة  رواية  –اإذن-  هي 
قدم  وقد  يا�صني،  نوار  روايات 
للمكتبة ال�رشدية العربية روايات 
»ثالثة  الريح«-2016،  »كاف 
طفلني«- ايام«-2012،«حكاية 

ق�ص�صية  وجموعات   ...،2011
الأخرى«- الأبواب  منها« 

جل  ر ،2 0 1 8
- لع�صل ا

2017،�صتاء دم�صق-2016....
»�صحاري  رواية   ت�صاف 
لروايات عربية كثرية  ال�رشاب« 
وهي  �صاحر،  �صحراوي  بنف�ص 
العربية  الأزمنة  على  تنفتح 
والبقاء  للتوقف  ل  القدمية، 
للراهن  لتعود  لكن  عندها، 
العربي اليوم، و ل ترتبط بزمان 
حمدد يف ال�صياقات، بل حتاور 
تراثية،  رمزية  بطرية  الراهن 
م�صوقة،  ممتعة  رواية  اإنها 
عن  بحثا   ، بقراءتها  نن�صح 
وجمال  املعنى  جالل 

البنية.

ن�صو�ص
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اإجتاهات

اجلزء الأول
روؤى

فينومينولوجيا �سقاء الوعي.. ماأزق املثقف العربي
اأزمة املثقفني 

املنخرطني العرب لي�ست 
فقط اأزمة عالقتهم 
بال�سلطة ال�سيا�سية 

والدينية، بل اإنها يف 
عمقها اأزمة �سمري 

واأخالق والتزام يوّلد 
�سقاًء اأو ينتج جاهًا. 
فال غرابة اأن يكون 

املثقفني اإما اأهم اأدوات 
الدفاع عن احلريات 

الأ�سا�سية للنا�س، 
وترميم املجتمعات 

التي اأعطبتها الأنظمة 
البولي�سية، اأو اأن يكونوا 

�سالحًا بالغ اخلطورة 
بيد ال�سالطني، لتزييف 

وعي وواقع الب�سر 
وذاكرتهم وتاريخهم. ،،

ح�سن العا�سي /كاتب ،،
وباحث فل�سطيني 
مقيم يف الدامنرك

يكون  �أن  و�لوح�شة  �لبوؤ�س  من 
يف  وعيه.  ب�شبب  تعي�شاً  �لفرد 
�بتليت  �لتي  �لعربية  �ملناخات 
بكافة �أمر��س �لنمو، ومل تنل �أية 
وفرة  رغم  حقيقية،  لقاح  جرعة 
�لتي  �لظروف  تتعدد  �لأطباء، 
�شقاء  �ملثقفني،  �شقاء  ت�شاعف 
و�شقاء  �ملعريف،  وعيهم  ي�شببه 
�آخر ناجم عن �لإق�شاء و�لتهمي�س 
كمنهج  �ل�شلطة  تعتمده  �لتي 
و�شقاء  �ملثقفني،  مع  للتعاطي 
يتولّد عن قيام �ملثقف بالنكفاء 
طو�عية،  �ملجتمع  عن  و�لنعز�ل 
ق�رسياً،  �لعزل  يكون  رمبا  �أو 
�جلماهري  جتاهل  يدفعه  حيث 
ومو�قفه  لأفكاره  ونبذهم  له 
�لعام،  �ل�شاأن  وترك  �خللوة  على 
عزلة مميتة قد تت�شبب بالنتحار 
�ملثقف  يُرغم  و�أحياناً  �لثقايف، 

على �لرحيل �لفكري.
لي�شت �ملع�شلة يف �ل�شفر �لثقايف، 
من  �ملثقف  �نتقال  خالل  من 
ومن  �أخرى،  �إىل  �أيديولوجيا 
يف  �آخر،  �إىل  فل�شفي  مذهب 
م�شريته �لبحثية لكت�شاف �ل�شو�ب 
و�حلقيقة، ما د�م هذ� �لنتقال له 
ما يربره فكرياً، ومبني على �إعادة 
�إن ُد  �أو  قر�ءة �لتجربة وتقييمها. 
فع لالنتقال ق�رس�ً، لكن �مل�شيبة 
�لنتهازي،  �لطوعي  �ل�شفر  يف 
حتقيق  بهف  �لنتقال  يف 
�لإ�شكالية  �ل�شخ�شية.  �ملنفعة 
�لطويل  �ل�شبات  يف  �ملفجعة 
ل  �لذي  �ملثقفني،  بع�س  ل�شمري 
خالل  من  �إل  غفوته  من  ي�شحو 
�ملنهجية  من  خالية  مقاي�شات 
ومن �لأخالق، و�لطامة يف وجود 
�أ�شبه  هم  �لذين  �ملثقفني  بع�س 
و�ملو�قف  لالأفكار  باملقاولني 
عرب  و�ل�شعار�ت،  و�خلطابات 
�ملعرفية  ذخريتهم  توظيف 
فيه  �مل�شرتي  �شوق  يف  و�للغوية، 

من يدفع �أكرث.

خطاب تغريبي

�لتعريف  يف  �ملثقفني  ي�شتوي  ل 
فمنهم  و�لت�شنيف،  و�لدور 
باأجري  �أ�شبه  �لتقليدي  �ملثقف 
يكرر  �لثقايف،  �لوظيفي  �لعمل 
وفيهم  فعله.  يجيد  مبا  �لقيام 
�أن  �إما  �لذي  �لع�شوي  �ملثقف 
يكون ملت�شقاً ب�شلطة، �أو مناه�شاً 
بع�س  وهناك  للتغيري.  ي�شعى 
يت�شمون  �لذين  �ملثقفني  �أ�شباه 
قد  �أحدهم  فرتى  بالنتهازية، 
ويتلّون  �ملثقف  �شخ�شية  �نتحل 
�ملنا�شبة  مقت�شيات  ح�شب 
كل  يف  ويتحول  �لولء،  و�رسوط 
ح�شب  بالت�شكل  يقوم  مرحلة، 
يوؤمن  هالمية،  مادة  كاأنه  �لقالب 

باأن لكل مقام مقال.

�مل�شتبك  �لع�شوي  �ملثقف  يعاين 
لإحد�ث  �ل�رس�ع  يف  و�مل�شاهم 
�لإن�شان  و�قع  يف  حقيقي  تغيري 
�إ�شكايل  ماأزق  من  �لأف�شل،  نحو 
بني  عجيبة،  مفارقة  يف  يتجلى 
�لريادي يف جمتمعه، وعدم  دوره 
من  له  و�لحرت�م  �لتقدير  �إظهار 
يظهر  �ملجتمع.  هذ�  �أفر�د  قبل 
�لتي  �لإرباك  حالة  يف  �ملاأزق 
�أهد�فه  نبل  رغم  منها  يعاين 
�لطفويل،  وحما�شه  ر�أيه  ورز�نة 
مل  �حلد�ثي  �لع�شوي  فاملثقف 
جدوى  عدم  �إدر�ك  ي�شتطيع 
�ملجتمع  يف  وجهوده  فعاليته 
متار�س  فحني  فيه.  ين�شط  �لذي 
عليه �ل�شلطة �ل�شيا�شية �أو �لدينية 
وتزج  وحتا�رسه  و�لقهر  �لقمع 
بالإحباط  ي�شاب  �ل�شجن،  يف  به 
�لالمبالة  يلم�س  حني  و�لقنوط 
�لنا�س  من  �لهتمام  وعدم 
�أنه  بهم، خا�شة  يوؤمن  كان  �لذين 
م�شاحلهم  لأجل  وينا�شل  يجهد 
�ل�شنني  يق�شي  وقد  وم�شتقبلهم، 
�أحد  يذكره  ل  �لق�شبان  خلف 
�لثورية،  �ملنا�شبات  يف  �شوى 
�لقلة  خلفه  يخرج  ميوت  وحني 
�حلقيقية  �لقيمة  يعرفون  ممن 
جلهده و�أفكاره ومو�قفه، و�إن كان 
يرثيه �لبع�س يف ذكرى  حمظوظاً 

غيابه ويتاأ�شفون عليه.
يف  يعود  بظني  �ملاأزق  هذ�  رمبا 
�أحد جو�نبه �إىل �ملفاهيم �ملثالية 
�لتي يت�شورها �ملثقف عن �لغالبية 
�لكبرية من �أفر�د �ملجتمع �لذين 
ل ميتلكون م�شادر �لوعي �لثقايف 
�ملثقف  ميتلكها  �لتي  و�ملعريف 
ذ�ته، لذلك قد ل يلحظ يف غمرة 
م�شالح  عن  للدفاع  �ندفاعه 
تقليدية  ثقافة  ذوي  �أنهم  �لنا�س، 
ثقافة  �أنها  يعتربون  �جتماعية، 
�ل�شلطات  �شخط  جتنبهم  �آمنة 

�ل�شيا�شية و�لأمنية و�لدينية.
�أكرث  جلية  �ملفارقة  هذه  تبدو 
�لأحز�ب  مثقفني  مع  رمبا 
�لليرب�لية،  و�لي�شارية  �لقومية 
�ن�شحال  �شبب  يف�رس  ما  وهو 
مع  �للتحام  يف  وف�شلهم  هوؤلء 
هذ�  مقابل  ويف  �جلماهري. 
�لفريق من �ملثقفني هناك طائفة 
�لتقليديني،  �ملثقفني  من  �أخرى 
على  �لتاأثري  من  متكنو�  �لذين 
و�أفكارهم،  �لب�رس  مو�قف 
تربطه  �لتقليدي  �ملثقف  لأن 
تد�خالت  �لجتماعي  مبحيطه 
ومكونات  وتاريخية  �جتماعية 
�ملثقفني  �أن  و�ت�شح  متو�رثة. 
كاأنهم  يبدون  �لذين  �لتقليديني 
�أكرث  متقاعدين،  قد�مى  جنود�ً 
من  �ملجتمع  يف  وفاعلية  تاأثري�ً 
و�لي�شاريني،  �لليرب�ليني  �ملثقفني 
من خالل مقدرتهم على �لتو��شل 
مثقفني  �أنهم  رغم  �جلماهري،  مع 
فرت�ت  وعاي�شو�  متنورين  غري 
زمنية مغايرة متاماً عن ع�رسنا، 
وخربو� نظماً �جتماعية و�شيا�شية 
وعاد�ت وتقاليد وم�شاكل تختلف 
�لتي  �حلديثة  �لنظم  عن  متاماً 

�إل  �ملعا�رس،  �لإن�شان  يعي�شها 
�لنا�س  ي�شل  ثقافة  �أنهم ميتلكون 
ويت�شلحون  م�شقة،  بدون  �إليها 
وفل�شفية  فكرية  مبرجعيات 
وي�شتخدمون  �لنا�س،  يخربها 
بعك�س  للعامة،  ماألوفة  رموز�ً 
يجعل  �لذي  �لتنويري  �ملثقف 
ز�هية  عو�مل  �إىل  تنتقل  �لنا�س 
�أحر�ر�ً  مو�طنني  فيها  يكونو� 
يتنعمون برغد �لدميقر�طية، لكنه 
يدور  عما  غافاًل  يكون  باملقابل 
للحياة،  و�شنك  �شقاء  من  حوله 

وقمع وقهر متار�شه �ل�شلطة.
ماأزق �ملثقف �لي�شاري جلوئه �إىل 
�لأفكار و�لأيديولوجيا �لغربية عن 
جمتمعه، و��شتعماله �مل�شطلحات 
�لتي ل يفقهها �لنا�س، و�لتي هي 
مرجعيته  مفرد�ت  بالأ�شا�س 
مذهبه.  ت�شكل  �لتي  �لفل�شفية 
بظني �أن هذ� �لغرت�ب عن �لنا�س 
هو �لذي جعل من �خلطاب �لثقايف 
�لفعالية،  عدمي  �لعربي  �لتنويري 
�لر�هنة  �لثقافية  �لأزمة  و�أحدث 
و�لنتقال  �ملطاف،  نهاية  يف 
ف�شل  �شمتها  خمتلفة  مرحلة  �إىل 
�لأفكار  و�شطوة  �حلد�ثي  �لفكر 
ل  �ملثقفني  معظم  �لظالمية. 
جماهري�ً  يخاطبون  �أنهم  يدركون 
�لأيديولوجيا،  قالع  يف  تعي�س  ل 
�إن  �لفل�شفة.  تنام على �رسير  ول 
بديهية  م�شلمات  �أنه  يظهر  ما 
بالن�شبة للمثقفني، لي�س هو كذلك 
دعوة  و�إن  �لنا�س،  لعامة  بالن�شبة 
�أن  للجماهري  �ملثقفني  بع�س 
م�شتو�هم  �إىل  باأفكارها  ترتقي 
�أوهاماً  �إل  هي  ما  �ملعريف، 
�ت�شاع  على  ودلياًل لفتاً  مري�شة، 
و�ملعرفة  �لأفكار  بني  �لفجوة 
وبني  �لليرب�يل  للمثقف  �لنظرية 
ت�شاعد  ل  فجوة  جمتمعه،  �أفكار 
وتناغم  �ن�شجام  �أي  حتقيق  على 
وتعمل  جهة،  من  �لطرفني  بني 
على تعميق �أزمة �ملثقف من جهة 
�ملثقفني  بع�س  فنجد  �أخرى. 
جمتمعاتهم،  عن  يبتعدون 
�لآخر  و�لبع�س  ي�شتمه،  وبع�شهم 
�لهائل  �لتطور  �إن  عليه.  يتعاىل 
و�لثورة  �لت�شال  و�شائل  يف 
ب�شورة  �أ�شهمت  �لتي  �ملعلوماتية 
�شهولة �حل�شول على  �شحرية يف 
متعدد  �لعامل  وجعلت  �ملعلومة، 
و�أثرت  �لأفكار،  ومتنوع  �لثقافات 
ذ�ت  يف  لكنها  باملعرفة،  �لعقول 
�لوقت غّربت �ملثقف عن عامله 

�ملحيط.

�سقاء الوعي

�ملتنبي  �ل�شاعر  �أبيات  �أ�شهر  من 
�لنعيم  يف  ي�شقى  �لعقل  "ذو 
بعقله.. و�أخو �جلهالة يف �ل�شقاوة 
باحلكمة  ثري  �لبيت  هذ�  ينعم"، 
يحتاج  ول  باملعنى  ينطق  وهو 

تف�شري.
�لأملاين  �لفيل�شوف  بد�أ  لقد 
م�رسوعه  هيغل"  "فريدريك 
�لفل�شفي يف نقد نظرية �لفيل�شوف 

�لأملاين "�إميانويل كانت" وغريها 
بو�شفها  �لفل�شفية  �لنظريات  من 
ما  طور  حيث  �لتقييد،  �شديدة 
�أي  �لديالكتيكي  بالتفكري  يدعى 
�لتفكري �جلديل. ربط هيغل مفهوم 
�لفرد  باإح�شا�س  �ل�شقي"  "�لوعي 
وحميطه،  نف�شه  عن  بالغرت�ب 
�جلديل  �لعقل  ي�شببه  �غرت�ب 
�لع�شوي،  للمثقف  �لتنويري 

ومقدرته على �ل�شتب�شار.
�أن  �عترب  �شارتر"  بول  "جان 
�لذي  �لفرد  ذ�ك  هو  �ملثقف 
يكلفه  مل  بو�جبات  للقيام  ي�شعى 
�أن �ملثقف �لع�شوي  �إذ  �أحد،  بها 
�ملرت�بط مع ق�شايا �لنا�س ي�شكل 
�ملجتمعي،  و�لوجد�ن  �ل�شمري 
�شعيه  يف  ي�شقى  �شمري  لكنه 

�لو�شول لغاياته.
"فيودور  �ل�شهري  �لرو�شي  �لأديب 
�لإفر�ط  �إن  ذكر  دو�شتويف�شكي" 
يف �متالك �لوعي ما هو �إل علة، 
علة مر�شية حقيقية وتامة. وقال 
يقوده،  �لذي  هو  �لعقل  �إن  مرة 
وذلك متاماً ما ت�شبب يف �شياعه.

�إن �أفظع ما يف �لق�شية يف نظري 
فيمكن  �شيء،  كل  تفهم  �أن  هو 
�إىل  يتحول  �أن  بب�شاطة  للوعي 
ومن  و�ل�شقاء،  للتعا�شة  م�شدر 
ي�شبح  �أن  هنا  �لقد�ر  �شخرية 
غالباً.  ل�شاحبه  نعمة  �جلهل 
و�لر��س  بحياته  �لقانع  فالإن�شان 
�لأ�شئلة،  تقلقه  ل  و�قعه  عن 
ي�شغله  ول  �إجابات،  ينتظر  ول 
�لأفكار،  ت�شتنزفه  ول  �لبحث 
فهو قابل مبا مينح له من حقوق. 
نا�شية  �لذي ميتلك  �لإن�شان  لكن 
م�شاب  فاإنه  و�ملعرفة،  �لوعي 
يبحث  بالأ�شئلة،  ومتوتر  بالقلق 
تر�شيه،  �إجابات  عن  كلل  دون 
من�شحق  و�لتقدم،  للعلم  متعط�س 
تاأزمه،  �لتي  حتت وطاأة �ملفارقة 
وهي بني وعيه �ملعريف �لذي ين�شد 

�لأمثل، وبني و�قعه �لرديء.
�لأ�شياء  بحقيقة  �لعميق  فالوعي 
و�إدر�ك �أبعادها يت�شببان بالعذ�ب 
�أفظع  �أن  يبدو  بحيث  للب�رس، 
كل  تفهم  �أن  هو  �لق�شية  يف  ما 
�لو�عي  �لفرد  �أن  ذلك  �شيء. 
وبعد�ً  �شاملة،  نظرة  ميتلك 
ي�شعى  وطموحاً  للق�شايا،  �أعمق 
لالأف�شل، وميتلك عقاًل متفح�شاً 
ميكنه  ووعياً  حملاًل،  ناقد�ً 
و�قرت�ح  �ملقاربات  �إجر�ء  من 
�لو�عي �شاحب  �لبد�ئل. �لإن�شان 
�لق�شايا  عمق  �إىل  �لنفاذ  خا�شية 
وجوهر �لظو�هر، ميتلك �لعزمية 
عن  بحثاً  للم�شي  �لإقد�م  وملكة 
ملو�جهة  �جلر�أة  ولديه  �حلقائق، 
ومبتذل  ز�ئف  هو  ما  كل  وتعرية 
�ملثقف  حال  هذ�  و�شطحي. 
حيث �أن كثري من �ملفكرين كانو� 
�إىل  �ملجتمع  �رس�ئح  ي�شنفون 
�شنفني "�خلو��س و�لعو�م" ومنهم 
"�بن  �لجتماع  وعامل  �لفيل�شوف 
يف  �ملثقفني  وو�شعو�  خلدون" 
خانة �خلو��س، ميتلكون �ملعرفة 

ويفتقدون �حلظ.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 

الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 
الأ�ضتاذة / ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رضاقة

حي 100 م�ضكن عمارة E05 رقم 02 ال�رضاقة 
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني بجريدة وطنية

املادة 707 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
التنفيذ  و  بالتبليغ  القائمة  ال�رضاقة  لدى حمكمة  املعتمدة  و  تيبازة  ق�ضاء  ق�ضائية مبجل�س  نعيمة حم�رضة  ق�ضطويل  الأ�ضتاذة/  نحن 
املذكور  اعاله و املوقعة ادناه لفائدة :القر�س ال�ضعبي اجلزائري �رضكة عمومية اقت�ضادية ذات ا�ضهم ممثل من طرف مديره العام 

وكالة بوزريعة 
الكائنة ب : بوزريعة �ضارع املركز التجاري اجلديد رقم 22 اجلزائر يف حقه الأ�ضتاذة : بلقا�ضمي ليلى املحامية 

�ضد ال�ضيد/ بو�رضيط فار�س خمت�س يف �ضناعة اأدوات من البال�ضتيك  
الكائن عنوانه ب : طريق بو�ضاوي رقم 233 حمل اأولد فايت 

بناء على الأمر الأمر  بجلب و بيع الأموال املرهونة ال�ضادر عن الرئي�س حمكمة ال�رضاقة ، بتاريخ : 2018/04/22
ترتيب رقم : 18/01904 ، حتت رقم : 18/1594

الكائن مقره بطريق بو�ضاوي رقم 233 حمل  ناأمر بجلب و بيع الأموال املرهونة من طرف املطلوب بو�رضيط فار�س   "  : املت�ضمن 
اأولد فايت لفائدة الطالب القر�س ال�ضعبي اجلزائري و املتمثلة يف الألت و املعدات املحددة مبوجب عقد رهن حيازي على الألت 
و املعدات اخلا�ضة بالتجهيز بتاريخ 2013/12/01 و منح هذا البيع للطالب ل�ضتفاء مبلغ الدين املقدر ب 4.742.414.03 دج ، زائد 

م�ضاريف التنفيذ مع القول بالرجوع اإلينا يف حالة وجود ا�ضكال .
بناءا على حم�رض حجز تنفيذي وجرد ال�ضادر عن مكتبنا نعلن عن بيع املنقولت املتمثلة يف : 

Plastic thermo forming machine date 02/2009 model 09112 advice Moule pot pépinière 48 
empreintes

ب�ضعر افتتاحي قدره : 4.742.414،03 دج و هذا يوم : 2018/12/06 على ال�ضاعة الثالثة و الن�ضف  م�ضاءا ب : طريق بو�ضاوي رقم 233 
حمل اأولد فايت ، اإ�ضافة اإىل اأن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل كافة امل�ضاريف .

حتت �ضائر التحفظات  اتباثا ملا �ضبق ذكره اأعاله حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية كل طبقا للقانون .

 الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة 05E  رقم 02 ال�شراقة 
حم�شر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

املادة 412 من ق.ا.م وا
التنفيذ  و  بالتبليغ  القائمة  ال�رضاقة  لدى حمكمة  املعتمدة  و  تيبازة  ق�ضاء  ق�ضائية مبجل�س  نعيمة حم�رضة  ق�ضطويل  ال�ضتاذة/  نحن 

املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 
لفائدة/ ال�ضندوق الوطني للـتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء ، وكالة تيبازة  

الكائن مقرها ب : نهج بهلوان حممد القليعة ، ولية تيبازة  
اجلاعلة موطنها مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اإىل غاية انتهاء اإجراءات التنفيذ الختياري 

�ضد  ال�ضيد : خلويف اإبراهيم 
العنوان ب : �ضارع بوروة �ضي لونا�س عني البنيان ولية اجلزائر  

بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف مالحقة لتح�ضيل املبالغ امل�ضتحقة لهيئات ال�ضمان الجتماعي موقعة من طرف ال�ضيد : م يا�ضف 
، مدير بالنيابة و املوؤ�رض عليها من طرف رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2017/12/07  ،فهر�س رقم : 17/38 و املمهور بال�ضيغة 

التنفيذية 
بناءا على  الإذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر  عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/10/07 ، 

رقم الرتتيب : 18/4214 ، فهر�س رقم : 18/4263
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي املذكور اعاله يف جريدة يومية 

وطنية و اإلزامها بدفع مبلغ اإجمايل قدره : 501.168،51 دج 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 

الأ�ضتاذة / ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رضاقة
حي 100 م�ضكن عمارة E05 رقم 02 ال�رضاقة 

اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني بجريدة وطنية
املادة 707 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

التنفيذ  و  بالتبليغ  القائمة  ال�رضاقة  لدى حمكمة  املعتمدة  و  تيبازة  ق�ضاء  ق�ضائية مبجل�س  نعيمة حم�رضة  ق�ضطويل  الأ�ضتاذة/  نحن 
املذكور  اعاله و املوقعة ادناه لفائدة :ايت هالل عبد الوهاب العنوان : املنطقة اجلنوبية ال�رضقية القطعة رقم 195 اجلزئية رقم 22 

�ضيدي بلعبا�س
العنوان : املنطقة اجلنوبية ال�رضقية القطعة رقم 195 اجلزئية رقم 22 �ضيدي بلعبا�س  

�ضد ال�ضيد/ ال�رضكة ذ م م امل�ضماة دكا مياك DEKA YEMAK  ، املمثلة يف �ضخ�س م�ضريها الكائن مقرها الجتماعي ب : طريق 
بو�ضاوي جتزئة 03/05 رقم 36 ا�ضطاوايل اجلزائر  

رقم   ،2017/03/20 بتاريخ:  ال�رضاقة  رئي�س حمكمة  ال�ضيد/  عن  ال�ضادر  العري�ضة  على  الأمر  يف  املتمثل  التنفيدي  ال�ضند  على  بناء 
الرتتيب: 17/01402، حتت رقم 17/1180

نعلن عن بيع املنقولت املتثلمة يف جمموعة خزانات خمتلفة الألوان والأحجام – جمموعة مكاتب خمتلفة، جمموعة هامة من الكرا�ضي 
  CANON و الأخرى من نوع ECOSYS ضوداء اللون – طابعتني واحدة من نوع�

- ميزان الكهربائي من نوع TASSILI ، خالط من نوع MATIKA – جمموعة هامة من الطاولت )اينوك�س(
- ناقلني )02 �ضاريو( – غرفة تربيد، - اأربع جممدات )فريقو( – �ضبعة افران غاز حجم �ضغري

- فرن كبري احلجم – فرنني متو�ضطي احلجم من نوع INOKSAN – طاولتني بالرخام كبري احلجم، طباخة 
- خم�س طاولت من نوع خا�س ) لو�ضع م�ضتلزمات املطبخ م�ضنوعة من الينوك�س(

ب�ضعر افتتاحي قدره : 3.125.000.00دج و هذا يوم : 2018/12/06 على ال�ضاعة الثانية م�ضاءا ب : طريق بو�ضاوي جتزئة 03/05 رقم 
36 �ضطوايل اجلزائر ، اإ�ضافة اإىل اأن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل كافة امل�ضاريف .

حتت �ضائر التحفظات 
اتباثا ملا �ضبق ذكره اأعاله حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية كل طبقا للقانون .

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي
ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة 05E  رقم 02 ال�شراقة
حم�شر تبليغ ال�شند التنفيذي عن طريق الن�شر

املادة 412 من ق.ا.م وا

نحن ال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ 
و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة/ ال�ضندوق الوطني للـتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء ، وكالة تيبازة  
الكائن مقرها ب : نهج بهلوان حممد القليعة ، ولية تيبازة  

اجلاعلة موطنها مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اإىل غاية انتهاء اإجراءات التنفيذ الختياري 
�ضد  ال�ضيد : خلويف اإبراهيم 

العنوان ب : �ضارع بوروة �ضي لونا�س عني البنيان ولية اجلزائر  
بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف مالحقة لتح�ضيل املبالغ امل�ضتحقة لهيئات ال�ضمان الجتماعي موقعة من طرف 
ال�ضيد : م يا�ضف ، مدير بالنيابة و املوؤ�رض عليها من طرف رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2017/12/07  ،فهر�س رقم 

: 17/38 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية 
بناءا على  الإذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر  عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 

2018/10/07 ، رقم الرتتيب : 18/4214 ، فهر�س رقم : 18/4263
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف ال�ضند التنفيذي املذكور اعاله اثباتا ملا تقدم حررنا هذا 

املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

 الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة 05E  رقم 02 ال�شراقة 
حم�شر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

املادة 412 من ق.ا.م وا
التنفيذ  و  بالتبليغ  القائمة  ال�رضاقة  لدى حمكمة  املعتمدة  و  تيبازة  ق�ضاء  ق�ضائية مبجل�س  نعيمة حم�رضة  ق�ضطويل  ال�ضتاذة/  نحن 

املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 
لفائدة/ ال�ضندوق الوطني للـتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء ، وكالة تيبازة  

الكائن مقرها ب : نهج بهلوان حممد القليعة ، ولية تيبازة  
اجلاعلة موطنها مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اإىل غاية انتهاء اإجراءات التنفيذ الختياري 

 IBC ضد  ال�ضيد : �س ذ م م�
العنوان ب : 57  �ضارع عمر ادري�ضي في�ضل – عني البنيان   

م   : ال�ضيد  ال�ضمان الجتماعي موقعة من طرف  لهيئات  لتح�ضيل املبالغ امل�ضتحقة  التنفيذي املتمثل يف مالحقة  ال�ضند  بناءا على 
يا�ضف ، مدير بالنيابة و املوؤ�رض عليها من طرف رئي�س حمكمة ال�رضاقة ،فهر�س رقم : 17/26 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ، بتاريخ 

2017/05/30
بناءا على  الإذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر  عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/10/07 ، 

رقم الرتتيب : 18/4213 ، فهر�س رقم : 18/4262
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي املذكور اعاله يف جريدة يومية 

وطنية و اإلزامها بدفع مبلغ اإجمايل قدره : 15.483.902،29 دج 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

 الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي
ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة 05E  رقم 02 ال�شراقة
حم�شر تبليغ ال�شند التنفيذي عن طريق الن�شر

املادة 412 من ق.ا.م وا

نحن ال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ 
و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة/ ال�ضندوق الوطني للـتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء ، وكالة تيبازة  
الكائن مقرها ب : نهج بهلوان حممد القليعة ، ولية تيبازة  

اجلاعلة موطنها مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اإىل غاية انتهاء اإجراءات التنفيذ الختياري 
 IBC ضد  ال�ضيد : �س ذ م م�

العنوان ب : 57  �ضارع عمر ادري�ضي في�ضل – عني البنيان   
بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف مالحقة لتح�ضيل املبالغ امل�ضتحقة لهيئات ال�ضمان الجتماعي موقعة من طرف 
ال�ضيد : م يا�ضف ، مدير بالنيابة و املوؤ�رض عليها من طرف رئي�س حمكمة ال�رضاقة ،فهر�س رقم : 17/26 و املمهور 

بال�ضيغة التنفيذية ، بتاريخ 2017/05/30
بناءا على  الإذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر  عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 

2018/10/07 ، رقم الرتتيب : 18/4213 ، فهر�س رقم : 18/4262
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف ال�ضند التنفيذي املذكور اعاله اثباتا ملا تقدم حررنا هذا 

املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

  

الو�شط:2018/11/29

الو�شط:2018/11/29

الو�شط:2018/11/29

الو�شط:2018/11/29

الو�شط:2018/11/29 الو�شط:2018/11/29

الو�شط:2018/11/29 الو�شط:2018/11/29



�ملدرب �أحمد لطفي �شاهني 
ع�شو �ل�شبكة �لعربية 
لكتاب �لر�أي و�لإعالم 

فل�شطني �ملحتلة

لقد بداأ االحتالل منذ اللحظات االوىل 
وا�سعة  اعتقاالت  بحمالت  لوجوده 
مكان  اأي  يف  فل�سطيني  اأي  ت�ستهدف 
وحتت اأي ذريعة ويف اأي زمان  وذلك 
لتعزيز فكرة الرعب والقمع و االرهاب 
من  حتى  وتهجريهم  االآمنني  وترويع 
اللجوء داخل االر�ض املحتلة  مناطق 
ال�سهيوين  االحتالل  قوات  وورثت 
الظاملة  الربيطاين  االإحتالل  قوانني 
خ�سو�سا  �سعبنا  ابناء  على  وطبقتها 
يربر  الذي  االداري  االعتقال  قانون 
وال  حماكمة  وال  �سبب  بال  االعتقال 

�سقف زمني
ويعتقد االحتالل ال�سهيوين واهماً ... 
تكمن  لك�رسنا  لديه  طريقة  اأف�سل  اأن 
 ، وتعذيبهم  �سعبنا  اأبناء  اعتقال  يف 
يف  اإبقائهم  خالل  من  اإرادتهم  وك�رس 
املعتقالت والتحقيق معهم وتعذيبهم 
بالقوة.  منهم  االعرتافات  وانتزاع 
اال�رسائيلي  االحتالل  قام  ولذلك 
من  املوروثة  املعتقالت  با�ستغالل 
�سجن  وا�سهرها  الربيطاين  االحتالل 
الرملة املقام 1934 وان�ساأ العديد من 
املعتقالت واأقدمها معتقل نخل �سنة 
ومعتقل  زنيمة   ابو  معتقل  ثم   1968
املركزي  ال�سبع  بئر  و�سجن  الق�سيمة 
 " املركزي"الرملة  ع�سقالن  و�سجن 
�سنة 1970م ثم معتقالت وادي مو�سى  
العري�ض يف  و �سانت كاترين و معتقل 
معتقل  ثم  �سيناء  احتالل  اثناء  م�رس 
بريوت  عدوان  اثناء  لبنان  يف  ان�سار 
يف   2 ان�سار  معتقل  ثم  م   1982 �سنة 
كان  اال�سا�ض  ومن  م   1984 �سنة  غزة 
موجودا يف غزة �سجن غزة املركزي 
الربيطاين  االنتداب  عهد  من  املقام 
ال�سهيوين  االحتالل  �سلطات  وورثته 
حتقيق     ومركز  ك�سجن  وا�ستخدمته 
املعتقالت  ا�سهر  ا�سماء  و�ساذكر 

ال�سهيونية للعلم وهي :
معتقل بيت ليد "كفار يونا " - معتقل 

"امل�سكوبية ) امل�سلخ (" 
معتقل   –  " "عتليت  او  كرمل  معتقل 

هدارمي – معتقل �رسفند
- معتقل النقب ال�سحراوي كت�سيعوت  

او ان�سار 3 – معتقل �سطة
معتقل عوفر - معتقل جلبوع – معتقل 
تلموند –  معتقل نفحة ال�سحراوي- 
اأيالون  معتقل  الدامون-  معتقل 
معتقل  "كي�سون"-  اجللمة  معتقل   -

 - قدوميم”  كفار  معتقل   - جمدو 
معتقل نيت�سان - معتقل نيفيه ترييت�سا 

) للن�ساء(
وي�سمى   1391 ال�سـري  ال�سجن 

غوانتانامو االإ�رسائيلي:
قوات  اقامته  جفعون  معتقل  واخريا 

االحتالل حديثا 2015 
كثرية  فهي  التوقيف  مراكز  اما   

وا�سهرها : 
مركز   - ايل"  "بيت  توقيف  مركز 

توقيف "بتاح تكفا"
مركز توقيف مع�سكر "حوارة" - مركز 

توقيف "املجنونة"
مركز توقيف "مع�سكر �سامل" - مركز 
مركز      " عت�سيون  "كفار  حتقيق 
وغريها  اخلليل  يف  بنيامني  توقيف 

كثري اي�سا
الثابتة  احلواجز  اإىل  باالإ�سافة 
التفتي�ض  ونقاط  الطيارة  واحلواجز 
فيها  الفل�سطينيني  احتجاز  يتم  التي 
يف  خ�سو�سا  وتاأخريهم  واإهانتهم 
هذه  ولالأ�سف  ال�سديد  الربد  او  احلر 
احلواجز والنقاط لي�ض لها ت�سنيف يف 

القانون الدويل
كفل�سطينيني  علينا  الواجب  من  اأن 
وعرب اأن ن�سحح املفاهيم واأن نعرف 
اأن هناك فارق دقيق جدا بني املعتقل 
واالأ�سري فاالأ�سل ان نقول معتقل وان 
نلغي كلمة ا�سري من قامو�سنا الوطني 
وزارة  اىل  اال�رسى  وزارة  تتحول  وان 
اوالرهائن  اواملخطوفني  املعتقلني 
وان نقوم بت�سحيح اخلطاب ال�سيا�سي 
يف  والعربي  الفل�سطيني  واالإعالمي 
هذا املجال وان يتغري ا�سم يوم اال�سري 
لي�سبح يوم املعتقل الفل�سطيني يف 17 

ني�سان و�ساأو�سح الفارق فيما يلي :

من هو �لأ�شري ؟؟

االإن�ساين   الدويل  القانون  يف  االأ�سري 
اإىل  ينتمي  الذي  املقاتل  اجلندي  هو 
على  احلرب  اأعلنتا  دولتني  اإحدى 
يكون �سمن جي�ض  و  البع�ض  بع�سهما 
نظامية  ع�سكرية  لوحدة  ويتبع  منظم 
دفاع  وزراة  و  ر�سمية  مقرات  لها 
و�سعار  ر�سمي  ع�سكري  زي  ويلب�ض 
موحد ميثل دولته و�سالح موحد ورقم 
ع�سكري ويتم ا�رسه بعد احتالل موقعه 
وا�ست�سالمه باأن يرمي �سالحه و يخلع 
لالأعلى  يديه  ويرفع  وقبعته  �سرتته 
ي�ستثنى  فاإنه  �سابطا   كان  اذا  ولكن 
الر�سمي  الزي  بكامل  ويبقى  ذلك  من 
ايداعه  ويتم  القبعة  با�ستثناء  والرتبة 
واليخ�سع  لالأ�رسى  مع�سكرات  يف 
او  جندي   الأنه  ع�سكرية  ملحاكمة 
يف  ويبقى  دولته  اأوامر  وينفذ  �سابط 
ان  اىل  باإن�سانية  معاملته  ويتم  اال�رس 
ويتم  هدنة  يح�سل  او  احلرب  تتوقف 
الدولتني  بني  لالأ�رسى  تبادل  عملية 
باإ�رساف دويل  غالبا ويخ�سع االأ�رسى 
الثالثة  جنيف  التفاقية  الع�سكريني  
اأغ�سط�ض   15 يف   توقيعها  مت  التي 

 1949

من هو �ملعتقل ؟؟

الذي  املدين  املواطن  هو  املعتقل 
خا�سعا  وا�سبح   ار�سه  احتالل  مت 
يقاوم  ان  حقه  من  والذي  لالإحتالل 
له  كفلته  قانوين   كحق  االحتالل 

والقانون  كلها  ال�سماوية  ال�رسائع 
الدويل االن�ساين وحقوق االإن�سان حتى 
لو ارتدى زيا ع�سكريا وحتى لو انتمى 
اىل تنظيم ع�سكري او ميلي�سا م�سلحة 
جلي�ض  يتبع  ال  فهو  �سالحا  وحمل 
نظامي وال وزارة دفاع وال يحمل رقم 
ع�سكري ورغم كل ذلك يعترب مواطن 
مدين ميار�ض حقه امل�رسوع يف الدفاع 

عن ار�سه �سد قوات االإحتالل 
ويخ�سع للحماية القانونية واالن�سانية 
الكاملة مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة 
التي وقعت بتاريخ 12 اأغ�سط�ض 1949 
باملدنيني  خا�سة  اتفاقية  وهي 
وتت�سمن  احلرب   حال  يف  وحمايتهم 
  81 رقم  الن�ض  هو  جدا  خطريا  ن�سا 
اأطراف  تلتزم   (( على   ين�ض  والذي 
حمميني  اأ�سخا�ساً  تعتقل  التي  النزاع 
مبوجب هذه االتفاقية باإعالتهم جماناً 
التي  الطبية  الرعاية  بتوفري  وكذلك 
يخ�سم  وال  ال�سحية.  حالتهم  تتطلبها 
من  امل�ساريف  هذه  ل�سداد  �سئ  اأي 
اأو  رواتبهم  اأو  املعتقلني  خم�س�سات 
احلاجزة  الدولة  .وعلى  م�ستحقاتهم 
يعولهم  الذين  االأ�سخا�ض  تعول  اأن 
و�سائل  لديهم  تكن  مل  اإذا  املعتقلون 
قادرين  غري  كانوا  اأو  كافية  معي�سة 

على التك�سب ((
الرابعة  جنيف  اتفاقية  ومبوجب 
علينا  يتوجب  منها   81 والن�ض 
معتقلني  ابنائنا  عن  نقول  ان  جميعا 
�سلطات  على  ويتوجب  اأ�رسى  ولي�سوا 
مع  تتعامل  ان  ال�سهيوين  االحتالل 
وان  عالية  باإن�سانية  املعتقلني  ابنائنا 
بل  طبيا  ورعايتهم  باإعالتهم  تتكفل 
واإعالة اال�رس الفل�سطينية التي يخ�سع 
لالعتقال  عليها  االنفاق  يتوىل  من 
به  نهتم  ان  يجب  خطري  ن�ض  وهذا 
عن  بالتعوي�ض  ا�رسائيل  نطالب  وان 
لها  يتعر�ض  التي  االعتقال  ايام  كل 
يرتكون  والذين  الفل�سطينيون  االآباء 
ابنائهم بال معيل وال منفق وهنا يجب 
ان نرتحم على ال�سهيد الرئي�ض يا�رس 
للمعتقلني  وزارة  �سكل  الذي  عرفات 
اثناء  عائالتهم  وعلى  عليهم  لالإنفاق 
هو  باالأ�سا�ض  هذا  ولكن  اعتقالهم  
التي  االحتالل  �سلطات  على  واجب 
تتمل�ض دائما من م�سوؤولياتها والتي ال 

حترتم اأي اتفاقيات 
قانونيا  جدا   طويل  املو�سوع 
اكرث  الفل�سطينية  واالآالم  واإن�سانيا...  
عمقا من اخت�سارها يف مقال او كتاب 
او جملدات الن �ساعة واحدة الإن�سان 
فل�سطيني منا�سل و�رسيف يف زنازين 
االحتالل االإحتالل  ت�ساوي حياة كاملة 

ل�سعوب ذليلة  اكتفي بهذا القدر...

منذ �أن �أحكمت �لع�شابات �ل�شهيونية وقو�ت �لحتالل �ل�شر�ئيلي �شيطرتها على �لر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة 
- بالتعاون مع �شلطات �لحتالل �لربيطاين  )�لنتد�ب ( – �شنة �لنكبة 1948 م بد�أ م�شل�شل �لظلم و�لتغريبات 

�لفل�شطينية �حلقيقية ...فال توجد عائلة فل�شطينية  مل تعاِن من ظلم �لحتالل �ل�شر�ئيلي وخمابر�ته وجي�شه 
وم�شتوطنيه... بطريقة �أو باأخرى . �شو�ء د�خل �لر�ض �ملحتلة �و يف مناطق �للجوء  و�شنتطرق جلزئية �لعتقال  

فقط ولن �تكلم عن �لتحقيق و�لتعذيب يف �ملعتقالت حيث �ن لها  بحث خا�ض قد نن�شره م�شتقبال 

الفرق بني ... املعتقل والأ�سري

الحتالل يعتقل )20( مواطنًا من ال�سفة
اعتقلت قوات االحتالل االإ�رسائيلي 
حمافظات  من  مواطناً   )20(
فة الغربية، فجر اليوم االأربعاء  ال�سّ

املوافق 2018/11/28.
الفل�سطيني  االأ�سري  نادي  وبنّي 
ثمانية  اعتقل  االحتالل  اأن 
طولكرم  حمافظة  من  مواطنني 

وهم:  الحقاً،  بع�سهم  عن  واأفرج 
اأحمد  الكرمي ح�سني،  حممد عبد 
ح�سن  مرتوك،  اإبراهيم  ح�سن 
زهري  منر  اأحمد  ح�سن،  اإبراهيم 
وجنله  فقها  حافظ  جامو�ض،  اأبو 
ق�سام، وعدنان اأحمد ح�سن خ�رس 

وجنله م�سعب.

من  مواطنني  اأربعة  واعتقل  كما 
اأن�ض  وهم:  نابل�ض،  حمافظة 
ليل،  اأبو  م�سطفى  اأحمد  ف�سل، 
وجدي اأبو �سامل ولواء اأبو جع�ض، 
اإ�سافة اإىل اعتقال ثالثة مواطنني 
زيد  وهم:  اخلليل،  حمافظة  من 
زنيد  اأبو  معتز  الرجبي،  اأ�سامة 

ومعن نايف البدوي.
ال�سابني  االحتالل  اعتقل  فيما 
وزيدان  �سيباين  �سحادة  رامي 
من  ريان  ورزق  حوا�سني،  �سالح 
�سوافطة  اأحمد  وعماد  �سلفيت، 
الفتى  على  عالوة  طوبا�ض،  من 
ن�سال �سفوان من�سور )16 عاماً(.

اإ�سراء واحلق امل�سلوب

ر�شالة �لأ�شرى يف �شجون �لحتالل 
�ل�شهيونى لو�شائل �لإعالم �جلز�ئرية 

ال�سكر والأمتنان جلزائر الأحرار

حق  يف  حائرة  الكلمات  تقف 
اجلعابي�ض..  اإ�رساء  االأ�سرية 
الفل�سطينى  للجرح  حكاية  اإ�رساء 
تو�سح  امل�سلوب..  وللحق  الكبري 
يف  لالإحتالل  احلقيقي  الوجه 
ادعائه  زيف  وتك�سف  همجيته.. 
وتبني  والتح�رس..  لالإن�سانية 
الذي  الدويل  املجتمع  كذب 
املراأة  بحقوق  نهارا  ليال  ينادي 
املراأة..  وان�ساف  املراأة  ومتكني 
وانتم  واحلق  االإن�ساف  هو  اأين 
ترون اأ�سرية تعاين االأمل املرير يف 
احرتقت  وقد  ال�سعيف  ج�سدها 
ال�سور  اأب�سع  يف  �سيارتها  يف 
وال  العالج  من  ومنعت  واعتقلت 
االحتالل  افرتاء  اإال  لها  ذنب 
وكذبه بادعاءاته انها تريد تنفيذ 
الدويل؟  التحقيق  اأين  عملية... 
لو كانت هذه املراأة يف املجتمع 
تقعد  ومل  الدنيا  لقامت  الغربي 
لكن  معها  التعاطف  يف  عامليا 
يعني  فهذا  فل�سطينية  كونها 
اأمام  الطرف...  وغ�ض  ال�سمت 
من  البد  واال�ستبداد  الظلم  هذا 

وبكل  اإعالميا  الق�سية  اإثارة هذه 
الو�سائل حيث تن�ض املادة رقم 7 
من اتفاقية جنيف الثالثة على اأنه 
" ال يجوز الأ�رسى احلرب التنازل 
جزئيا  االأحوال  من  حال  اأي  يف 
املمنوحة  احلقوق  عن  كليا  اأو 
ومن  االتفاقية"   مبقت�سى  لهم 
واحلياة  العالج  حق  احلقوق  اأهم 
ممنوعة  االأ�سرية  وهذه  الكرمية 
من العالج وهو حق لها حتى اأنها 
وحتتاج  امل�سكنات  من  ممنوعة 
اإىل عدة عمليات �رسورية وتعاين 
ن�ستطيع  ما  فاأقل  �سديدا   اأملا 
القيام به اإثارة ق�سيتها يف االإعالم 
االإن�سان  حقوق  جلان  وخماطبة 
وال نغفل عن حقها علينا بالدعاء 
�سعفها  اهلل  يرحم  اأن  اخلال�ض 
وما  وال�سفاء  بالفرج  لها  ويعجل 
اإ�رساء اال �ساهد على حكاية من 
حكايا هذا ال�سعب ومعاناتهم مع 
العنجهية  �سوى  يعرف  ال  احتالل 
عن  البعد  كل  ويبتعد  والوح�سية 

االإن�سانية يف اأقل �سورها ....
بقلم تغريد علي.. �لأردن

يقبعون يف  الذين  االأ�رسى  نثمن نحن 
الغا�سم  ال�سهيوين  االحتالل  �سجون 
احلبيب  اجلزائرى  ال�سعب  مواقف 
واجلهود االأعالمية  التي تبذل لدعم 
وخا�سة  العادلة  الفل�سطينية  ق�سيتنا 
ق�سية االأ�رسى الذين يعانون الويالت 
ويالقون  االحتالل،  �سجون  داخل 
واالأمل  املعاناة  من  عدة  اأ�سكال 
باردة ال ترحم،  وزنازين  اأ�سوار  خلف 
اإىل  احلاجة  باأم�ض  نحن  وقت  يف 
ال�سمود  ملوا�سلة  وامل�ساندة  الدعم 
االحتالل  اعتداءات  وجه  يف  والثبات 
واإجراءاته الظاملة وقوانينه التع�سفية 
وك�رس  عزميتنا  اإ�سعاف  اإىل  الرامية 
اأر�سنا  عن  الدفاع  عن  وثنينا  اإرادتنا 

ووطنا.
داخل  من  االأ�رسى  نحن  نتقدم  كما 
بال�سكر  االإ�رسائيلية  ال�سجون  قالع 
لكافة و�سائل االإعالم العربية املقروءة 
تغطيتها  على  واملرئية  وامل�سموعة 
باجلهود  ون�سيد  لق�سيتنا  ودعمها 
و�سائل  بها  تقوم  التي  االإعالمية 
خا�سة  اجلزائر  ال�سقيقة  يف  االإعالم 
بكل  �سهيد،  ون�سف  املليون  بلد   ،
والتقدير  بال�سكر  ونتقدم  مكوناتها، 
التى  ال�سحف  من  خا�سة  واالمتنان 
توىل ق�سايانا فى ال�سجون ال�سهيونية 
االأولوية واالأهتمام اليومى ونقدر لهم 
 ، النازية  ال�سجون  ا�سوار  خلف  ومن 
ووقوفهم  بق�سيتنا  الدائم  اهتمامهم 
ل�سعبنا  املتوا�سلة  وم�ساندتهم 
اجل�سام.  ولت�سحياته  الفل�سطيني 
وقد اأفردت لنا عدة �سحف جزائرية  
يوميا   �سفحاتها  من  كاملة  �سفحة 
لنقل  االأ�سري"  �سوت  عنوان"  حتت 

تغطيتها  عن  عدا  العامل،  اإىل  �سوتنا 
اليومية الأخبارنا. �ساعة ب�ساعة .

�رسورة  على  االأ�رسى  نحن  ونوؤكد 
االإعالم  و�سائل  كافة  حتذو  اأن 
االعالم  و�سائل  حذو  العربية 
العزة  بلد  اجلزائرية  وال�سحف 
ق�سية  وت�سع    ، واالحرار  والكرامة 
اأجندتها  على  الفل�سطينيني  االأ�رسى 
ال�رس�سة  الهجمة  ظل  يف  االإعالمية 
االإ�رسائيلي  االحتالل  بها  يقوم  التي 
من  اأكرث  عددهم  البالغ  االأ�رسى  �سد 
�سجونه  يف  فل�سطيني  اأ�سري  اآالف   6
بينهم ع�رسات الن�ساء واالأطفال وكبار 
ال�سن واملر�سى الذين يرف�ض االإفراج 
اأو�ساعهم  تردي  رغم  عنهم  املبكر 
بحملة  االحتالل  يقوم  كما  ال�سحية، 
اقتحامات  منها  بحقنا  انتهاكات 
يومية لل�سجون وعمليات نقل لالأ�رسى 
�سيا�سة  وا�ستمرار  املعتقالت  داخل 
اال�رسى  ومعاقبة  االنفرادي  العزل 
باحلرمان من الزيارات خا�سة الأ�رسى 
الكني�ست  اأ�سدر  الذين  غزة  قطاع 
الف�سائل  بع�ض  اأ�رسى  بحق  اأخريا 
العائلية  الزيارات  من  احلرمان  قرار 
ال�سليب  ممثلي  زيارات  من  وكذلك 

االأحمر.
واإننا من داخل �سجون االحتالل نهيب 
حتى  وم�ساندتنا  معنا  للوقوف  بكم 
نتحرر من كافة ال�سجون االإ�رسائيلية 
وننال حريتنا. ونحن على اإميان قوي 
فلن  معا...  يوما  �سيتحقق  ذلك  بان 
الفجر  ياأتي  حتى  الظلم  ليل  يطول 
احلرية  طريق  على  ومعا  اجلديد. 

والن�رس
االأ�رسى من داخل �سجون االحتالل
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منزله  حا�رصوا  اجلنود  ع�رصات 
مدينة  جنوب  فجار  بيت  بلدة  يف 
املا�ضي؛  الأربعاء  فجر  حلم  بيت 
مداهمات  من  واحدة  يظنها  كان 
عملية  اأي  م�ضتبعدا  التفتي�ش 
اعتقال له خا�ضة اأنه اأجرى عملية 
�ضاعات،  قبل  �ضاقه  يف  جراحية 
ولكن الأ�ضفاد كانت بانتظاره هذه 

املرة كذلك.
اإعالم  مكتب  لـ  والده  ويقول 
الحتالل  جنود  اإن  الأ�رصى 
وقاموا  بهمجية  املنزل  اقتحموا 
تُرجمت  بتفتي�ضه بطريقة وح�ضية 
واملحتويات  الأثاث  حتطيم  عرب 
و�ضكبها  الغذائية  املواد  وخلط 
بتفتي�ش  قاموا  كما  الأر�ش،  على 
املنازل املجاورة وترويع اأهلها ثم 
اأخذوا اأمري للتحقيق امليداين رغم 

حالته ال�ضحية.
حالته  لهم  �رصحت  وي�ضيف:" 
مل  ولكن  مري�ش  باأنه  واأبلغتهم 
يكرتثوا لذلك وحققوا معه ميدانيا 
ثم  القار�ش؛  الربد  يف  العراء  يف 
اأبلغونا اأنه معتقل فلم اأكد اأ�ضدق 
جمددا  واأخربتهم  بهم  فلحقت 

من  فقط  �ضاعات  قبل  عاد  اأنه 
امل�ضت�ضفى ولكنهم جتاهلوا الأمر 

واعتقلوه".
القلق الذي �ضعر به والدا اأمري مل 
ال�ضاد�ضة  يف  فتى  فهو  يحتماله؛ 
ع�رصة من عمره يعاين من اأمرا�ش 
بت�ضنيع  الحتالل  ويتهمه  عدة 
فتية  جمموعة  مع  حملية  قنابل 
اأن  اإىل  الوالد  وي�ضري  اآخرين. 
تقريبا  عام  قبل  اعتقل  كان  جنله 
فيها  له  �ضببت  اأ�ضهر  ثالثة  ملدة 
الربو  مر�ش  التحقيق  جولت 
الدوايل  ومر�ش  ال�ضدر  والأمل يف 
لثالثة  اعتقاله  وبعد  ال�ضاقني،  يف 
ذلك  ومنذ  عنه  الإفراج  مت  اأ�ضهر 
احلني وهو يخ�ضع للعالج امل�ضتمر 
ذلك  اأن  لدرجة  الأدوية،  وتناول 
اأعاقه عن ال�ضتمرار يف مدر�ضته.

جنلها  م�ضري  على  القلقة  العائلة 
توجهت ملختلف املوؤ�ض�ضات بينها 
وحقوق  الدويل  الأحمر  ال�ضليب 
اأن  اإىل  الطفل  وحقوق  الإن�ضان 
متكنت من ال�ضغط على الحتالل 
لالإفراج عنه ب�ضبب و�ضعه ال�ضحي 
يعني  ل  الإفراج  ولكن  املتدهور، 
انتهاء الق�ضية حيث حدد الحتالل 

موعد حماكمة له يف اأيار القادم.

اعتقاالت باجلملة

على  تنطبق  تكاد  اأمري  حكاية 
ع�رصات الفتية يف بلدة بيت فجار؛ 
حا�رصها  اأن  بعد  فالحتالل 
بامل�ضتوطنات و�ضيق اخلناق على 
يوميا  مبهاجمتهم  يقوم  اأهاليها 

عرب املداهمات والعتقالت.
ويقول مدير بلدية بيت فجار علي 
اإن  الأ�رصى  اإعالم  لـ مكتب  ثوابتة 
من  عنيفة  لهجمة  تتعر�ش  البلدة 
بحق  خا�ضة  الحتالل  قوات  قبل 
اأنه و�ضل  لدرجة  والأطفال  الفتية 
عدد املعتقلني خالل اأ�ضبوع واحد 
مري�ش  اأحدهم  فتية  �ضبعة  اإىل 
بالكلى واآخر اأجرى عملية جراحية 

قبل اعتقاله ب�ضاعات.
العتقالت  اأن  اإىل  ثوابتة  وي�ضري 
ويتعمد  وح�ضية  تكون  ما  عادة 
خالل  الأطفال  ترهيب  اجلنود 
يتم  كما  املنازل،  اقتحام  عمليات 
معظمهم  مع  امليداين  التحقيق 
باردة  اأجواء  يف  العتقال  قبل 
ظروف  اأي  مراعاة  دون  للغاية 

اإن�ضانية.
يتذرع  الحتالل  وي�ضيف:" 

الفتية  قبل  من  احلجارة  بر�ضق 
الذي  ال�ضارع  اأن  رغم  املعتقلني 
عن  يبعد  امل�ضتوطنون  منه  مير 
البلدة اأكرث من ثالثة كيلومرتات، 
اأن اجلنود ين�ضبون احلواجز  كما 
البلدة  مداخل  على  املفاجئة 

والفتية  ال�ضبان  عليها  ويعتقلون 
وينكلون  ل�ضاعات  اأو يحتجزونهم 
بهم ما يوؤثر على طلبة اجلامعات 
وعلى ت�ضدير احلجارة من داخل 
دخلها  م�ضدر  هي  التي  البلد 

الرئي�ضي".

األف   15 فجار  بيت  يف  ويعي�ش 
مواطن فل�ضطيني يتجرعون ظلم 
تقريبا..  ليلة  كل  الحتالل  جنود 
يف  الأ�رصى  ر�ضيد  من  لتزيد 
من  كواحدة  ال�ضهيونية  ال�ضجون 

البلدات التي ل تعرف النوم ! 

على �صريره ال�صغري ا�صتعد للنوم الذي فارقه طوياًل، وكما يف كل ليلة ا�صتذكر اأ�صدقاء له ال ينامون اإال يف عتمة االأ�صر وظالم الزنزانة و�صوت ال�صجانني ال�صارخ وطعاٍم بال طعٍم وال رائحة .
منذ االإفراج عن اأمري ال تفارق ذاكرته �صورة ال�صجن البغي�ض وما فيه من كمية حقد وظلم؛ ولكنه االآن يحاول ا�صتعادة حياته بني عائلته والتغلب على ما خلفه ال�صجن من اأمرا�ض واآالم 

واأوجاع ال تنتهي، ولكن تلك الليلة حملت للفتى اأمري طقاطقة ما مل يتوقعه.

بيت فجار .. جنوب مدينة بيت حلم ... 

تقرير : اإعالم االأ�صرى 

 االعتقاالت اليومية !
ُ
بلدة

جلنة تن�صيق التحالف االأوروبي ملنا�صرة االأ�صرى

حملة اعتقاالت وا�سعة ل�سكان القد�س
الأوروبي  التحالف  ممثل  ا�ضتنكر 
يف قطاع غزة هاين م�ضبح واأع�ضاء 
غزة  بقطاع  التحالف  تن�ضيق  جلنة 
ما يرتكبه الحتالل الإ�رصائيلي من 
حملة اعتقالت وا�ضعة ل�ضكان مدينة 
املا�ضيني،  اليومني  منذ  القد�ش 
"وهي الهجمة الأ�ضد عنفا " معتربا 

وهدم  اعتقالت  من  يجري  "ما 
للعقارات الفل�ضطينية ومنع الكوادر 
القد�ش  مغادرة  من  وامل�ضئولني 
املدينة  لتهويد  هي خطة ممنهجة 
ال�ضتيطانية  البوؤر  وزرع  املقد�ضة 
املقد�ضة  املدينة  لتهويد  اجلديدة 
معدة  خطط  وفق  ف�ضيئا  �ضيئا 

ت�رصيح  يف  م�ضبح  وقال   ". م�ضبقا 
علي  الحتالل  جتراأ  "لقد  �ضحفي 
ظل  يف  حماقات  هكذا  ارتكاب 
�ضمت دويل بعد اأن ارتكبت اأمريكا 
عا�ضمة  القد�ش  باإعالن  حماقاتها 
الأمريكية  ال�ضفارة  ونقل  لإ�رصائيل 
�ضيئا رغم  العامل  يفعل  للقد�ش ومل 

الأعراف  لكافة  القرار  خمالفة 
واملواثيق الدولية ."

واأ�ضاف "اإننا يف التحالف الأوروبي 
نخاطب  فل�ضطني  اأ�رصي  ملنا�رصة 
ونا�ضطي  الدولية  املوؤ�ض�ضات  كافة 
اجل  من  بالتحرك  الإن�ضان  حقوق 
الإ�رصائيلية  اجلرائم  تلك  وقف 

�ضعبنا  اأبناء  بحق  الالاإن�ضانية 
املحتلة  بالقد�ش  الفل�ضطيني 
الحتالل  هذا  من  وحمايتهم 
كافة  يخالف  الذي  الفا�ضي 
الدولية  والتفاقيات  املعاهدات 
." وقال "نوؤكد اأننا يف جلنة تن�ضيق 
اأ�رصي  الأوروبي ملنا�رصة  التحالف 

م�ضتمرة  فعالياتنا  باأن  فل�ضطني 
ون�ضاطاتنا م�ضتمرة حتي رفع الظلم 
الواقع علي اأبناء �ضعبنا الفل�ضطيني 
واقامة  العادل  ال�ضالم  وحتقيق 
وعا�ضمتها  الفل�ضطينية  دولتنا 
كل  واحلرية  ال�رصيف  القد�ش 

احلرية لأ�رصانا البوا�ضل ."

املوؤ�ص�صة الدولية للت�صامن مع االأ�صرى

انتهاكات االحتالل بحق اأ�سريات معتقل "الدامون"
الدولية  املوؤ�ض�ضة  ا�ضتنكرت 
"ت�ضامن"  الأ�رصى  مع  للت�ضامن 
خل�ضو�ضية  الحتالل  انتهاك 
الأ�ضريات وذلك من خالل وجود 
اأماكن ال�ضتحمام خارج الغرف، 
ال�ضتحام  وقت  ذلك  اإىل  اأ�ضف 
الفورة  موعد  ح�ضاب  على  هو 
يتعمد  حيث  املعتقل"  "�ضاحة 
من  عليهن  الت�ضييق  الحتالل 
يخرج  من  واإقرار  تق�ضيم  خالل 

اإىل ال�ضاحة.
الأ�ضريات  معاناة  وتتوا�ضل 
عددهن  البالغ  الفل�ضطينيات 
ا�ضتمرار  ظل  يف  اأ�ضرية   52
الهجمة ال�رص�ضة عليهن من قبل 
و�ضجانيه،  الإ�رصائيلي  الحتالل 
خا�ضة يف معتقل الدامون، حيث 
تتدخل اإدارة ال�ضجن وال�ضجانني 
يف �ضوؤون حياتهن وعدم جتاوبهم 

مع مطالبهن املحقة.
اأ�ضريات   اأن  اأكدت  "ت�ضامن" 
مت  اللواتي  "ال�ضارون"  معتقل 
موؤخراً،  الدامون  اإىل  نقلهن 
تزال  ل  اإذ  الأمّرين،  يعانني 
اإعطائهن  اإدارة املعتقل ترف�ش 
كالكتب  ال�ضخ�ضية  اأغرا�ضهن 
وا�ضحة  اإ�ضارة  يف  وال�ضور، 
التي  الحتالل  �ضيا�ضة  اإىل 
على  �ضمودهن  فيها  ي�ضتهدف 
تع�ضفي  ب�ضكل  نقلهن  الرغم من 
ب�ضبب  لعقابهن  "الدامون"  اإىل 
الفورة  ل�ضاحة  اخلروج  رف�ضهن 

حلني اإزالة كامريات املراقبة.
ب�ضكل  الأ�ضريات  وتتعر�ش حياة 
يومي للخطر نتيجة �ضوء اأو�ضاع 
فيها  غالبيتها  اأن  حيث  الغرف، 
رطوبة عالية، اإ�ضافة لعدم توفر 
مع  م�ضتمر  ب�ضكل  �ضاخنة  مياه 

وانخفا�ش  ال�ضتاء  ف�ضل  دخول 
�ضي�ضبب يف  ما  احلرارة  درجات 

تردي اأو�ضاعهن ال�ضحية.
وطالبت "ت�ضامن"  بتحرك جدي 
املوؤ�ض�ضات  قبل  من  وعاجل 
والإن�ضانية،  احلقوقية  الدولية 
الدولية  اللجنة  راأ�ضها  وعلى 

وجمل�ش  الأحمر،  لل�ضليب 
على  لل�ضغط  الأن�ضان  حقوق 
�ضجونه  وم�ضلحة  الحتالل 
لوقف انتهاكاته بحق الأ�ضريات، 
خا�ضة اأنها ممار�ضات تتنافى مع 
الثالثة املادة 25  اتفاقية جنيف 

و26 و 27.

نادي االأ�صري الفل�صطيني

الطفالن �سادي فراح واأحمد الزعرتي 
بانتظار احلرية �سباح اخلمي�س

قال نادي الأ�ضري الفل�ضطيني اأن يوم اخلمي�ش 
املوافق الـ29 من نوفمرب  موعد الإفراج عن 
عاماً(،   15( فراح  �ضادي  املقد�ضيني  الطفلني 
واأحمد الزعرتي )15 عاماً( وذلك بعد اعتقال 
ا�ضتمر ملدة ثالث �ضنوات. وذكر نادي الأ�ضري 
يف بيان له اأن الطفلني فراح والزعرتي اُعتقال 
على يد قوات الحتالل يف تاريخ 30 دي�ضمرب 
 12( اأعمارهما  كانت  حينه  ويف   ،2015 عام 
�ضلطات  اأن  الأ�ضري  نادي  واأ�ضاف  عاماً(. 
تاريخ  منذ  الطفلني  حتتجز  الحتالل 
تابعة  لالأحداث  خا�ضة  مراكز  يف  اعتقالهما 
ل�ضلطات الحتالل يف اجلليل. علماً اأن حمكمة 
الحتالل حينما حكمت على الطفلني بال�ّضجن 

الفعلي ملدة عامني بالإ�ضافة اإىل غرامة مالية 
عاماً  لهما  حتت�ضب  مل  �ضيقل،   )5000( بقيمة 
كاماًل ق�ضياه يف العتقال قبل النطق باحلكم 
�ضلطات  اأن  اإىل  يُ�ضار   .2016 عام  النهائي 
فراح  �ضادي  للطفل  تهم  وجهت  الحتالل 
خالل فرتة اعتقاله تتعلق بالتحري�ش وطالبت 
بنقله اإىل اأحد املعتقالت وقررت املحكمة يف 
اإبقائه داخل املركز اخلا�ش بالأحداث  حينه 
عدد  اأن  الأ�ضري  نادي  وذكر  �رصوط.  مقابل 
الأطفال القابعني يف معتقالت الحتالل قرابة 
مقد�ضيني   اأطفال  �ضبعة  وهناك  طفاًل،   270
بالأحداث  اخلا�ضة  املراكز  داخل  حمتجزين 

من بينهم �ضادي واأحمد. 
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عي�شة ق.

الأ�سبوع  �ستكون  واأّنها  خا�سة 
تنقل  مع  موعد  على  املقبل 
غامبيا  اإىل  املخاطر  حمفوف 
ولن  الإياب،  مواجهة  خلو�ض 
ظل  يف  مواتية  الظروف  جتد 
القارة  عن  املعروفة  العراقيل 
يجعل  الأمر  هذا  ال�سمراء، 
من  �سعبة  مهمة  اأمام  الالعبني 
التاأهل  تاأ�سرية  افتكاك  اأجل 
القارية،  املغامرة  وموا�سلة 
الذي  ال�سلبي  التعادل  ويبقى 
عيادة  بن  الالعب  رفقاء  �سجله 

التعادل  اأن  باعتبار  وطاأة  اأقل 
تاأهل ممثل  اليجابي ي�ساهم يف 
باملناف�سة  اجلزائرية  الكرة 
املقابلة  و�سهدت  القارية. 
لعبي  طرف  من  كبري  ت�ساهل 
يعرفوا  مل  الذين  »ال�سيا�سي« 
التعامل مع اأطوار املقابلة طيلة 
خا�سة  منها،  دقيقة  الت�سعني 
اأدائهم  ميز  ب�سذاجة  اللعب  واأن 
وجعلهم يف�سلون يف الو�سول اإىل 
مرمى املناف�ض والت�سجيل، رغم 
اأن الفر�سة كانت مواتية اأمامهم 
امل�سّطر  الهدف  بلوغ  اأجل  من 
غريبة  بطريقة  الت�سييع  اأن  اإل 

بلقا�سمي، جعبوط  الالعبني  من 
املتتبعني،  ده�سة  اأثار  وغريهما 
ق�سنطينة  �سباب  واأن  خحا�سة 
ظهر عليه نق�سا وا�سحا يف غياب 
على  قادر  حقيقي  حربة  راأ�ض 
املرمى  امام  الفر�ض  ا�ستغالل 
يف  جعبوط  الالعب  ف�سل  بعد 
الت�سجيل وهو الذي يعاين نق�ض 
عن  غيابه  ب�سبب  املناف�سة 
كان  التي  الإ�سابة  اإثر  امليادين 
الذي  عبيد  اأن  كما  منها،  يعاين 
الثاين  ال�سوط  يف  بديال  دخل 
يتمكن من  �سار على منواله ومل 

التهديف.

ال�سي��سي يحقق انطالقة خميبة ويعقد مهمته يف الت�أهلاكتفى بالتعادل ال�شلبي اأمام غامتيل الغامبي
امتدت التعرثات التي ي�شجلها فريق �شباب ق�شنطينة اإىل املناف�شة القارية بعد 

البداية ال�شيئة التي �شجلها بطل اجلزائر يف البطولة الوطنية خالل املو�شم الكروي 
اجلاري، حيث تعرث الفريق داخل قواعده خالل املباراة التي جمعته بال�شيف غامتيل 

الغامبي على ملعب ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة حل�شاب ذهاب الدور التمهيدي من 
م�شابقة رابطة اأبطال اإفريقيا، اأين عقدت ت�شكيلة »ال�شيا�شي« ماأموريتها فيما يتعلق 

باالحتفاظ بحظوظها يف �شمان التاأهل اإىل الدور الثاين من املناف�شة القارية 

لعمارة ينفي اتفاقه 
مع  مولودية اجلزائر

املكرة ت�سع 
قدم� يف الدور 

ال�س�د�س ع�سر 
لك�أ�س الك�ف

بلعبا�ض ب�سورة لفتة  تاألّق فريق احتاد 
بال�سيف  جمعته  التي  املباراة  خالل 
برباعية  به  اأطاح  بعدما  �سيب  ليبرييا 
الدور  ذهاب  مواجهة  �سمن  نظيفة 
الكاف، حيث  كاأ�ض  التمهيدي ملناف�سة 
ب�سورة  اجلزائرية  الكرة  ممثل  ظهر 
م�ستوى  قدم  الذي  مناف�سه  اأف�سل 
الحتاد  متناول  يف  وظهر  متوا�سعا 
املو�سم  اجلمهورية  كاأ�ض  بلقب  املتوج 
املن�رصم، خا�سة وانه تفوق عليه بالأداء 
الذي  فيفري   24 ملعبه  على  والنتيجة 
طرف  من  حلظة  اآخر  يف  اعتماده  مت 
عليه،  لال�ستقبال  الإفريقي  الحتاد 
�سعوبات  »املكرة«  ت�سكيلة  جتد  ومل 
بعدما  ال�سيف  جتاوز  اأجل  من  كبرية 
جنحت يف ت�سجيل رباعية دون رد وقع 
�سوقار  الالعب املخ�رصم حممد  منها 
الهدفني  بتوقيع  تكّفل  فيما  هدفني 
وهي  ولعمارة،  بلحول  من  كل  الآخرين 
النتيجة التي جتعل مهمة لعب الحتاد 
وهم  الثاين  الدور  بلوغ  اأجل  من  اأ�سهل 
اإىل  املقبل  الأ�سبوع  يتنقلون  الذين 
اللقاء  يف  مناف�سهم  ملالقاة  ليبرييا 
الداخل،  دي�سمرب  املربمج يف اخلام�ض 
وحتدى الالعبون امل�ساكل التي يعانون 
منها خا�سة املالية منها وتاأخر الإدارة 
يف ت�سوية امل�ستحقات ورفعوا التحدي 

اأين حققوا فوزا ثمينا.
من  لعبني  ثالثة  تلقي  اللقاء  و�سهد 
احتاد بلعبا�ض لإ�سابات متفاوتة ويتعلق 
الأمر بكل من بن عياد الذي ا�سطر اإىل 
بينما  امليدان  اأر�سية  ومغادرة  اخلروج 
فرقان  واآيت  م�سمودي  الثنائي  وا�سل 
اأين  بالإ�سابة،  متاأثران  وهما  اللعب 
ينتظر اأن يكون الثالثي خ�سع اأم�ض اإىل 
الفحو�سات الطبية من اأجل الك�سف عن 
ومدى  منها  يعاين  التي  الإ�سابة  نوعية 

خطورتها.
يف املقابل، اأكد الالعب نبيل لعمارة اأن 
زمالئه قدموا كل ما لديهم على اأر�سية 
اأن�سارهم  اإفراح  اأجل  من  امليدان 
اأجل  اإىل امللعب من  الذين تنقلوا بقوة 
اأن  واأو�سح  املدرجات،  من  ت�سجيعهم 
املناف�ض مل يكن �سهال خا�سة واأنه خلق 
لهم متاعب يف ال�سوط الأول من اللقاء 
الثانية  املرحلة  يف  ي�ستفيقوا  ان  قبل 
تفيدهم  رباعية  توقيع  من  ويتمكنوا 
اأن  م�ستطردا  الإياب،  مقابلة  خالل 
احتاد بلعبا�ض �رصف املدينة واجلزائر 
يف  الر�سمي  التاهل  ح�سم  انتظار  يف 

امل�سابقة القارية.
اإدارة  مع  اتفاقه  الأي�رص  الظهري  ونفى 
مولودية اجلزائر من اأجل التعاقد معها 
واللتحاق بالفريق يف املركاتو ال�ستوي 
مع  حاليا  يركز  اأنه  مو�سحا  املقبل، 

ناديه ول يفكر يف اأمر اآخر حاليا.
عي�شة ق.

�شبيبة ال�شاورة اأطاحت مبناف�شها االإيفواري بثنائية دون رد

ن�سور اجلنوب يوؤمنون فوزا مريح� قبل موقعة الإي�ب

�سّجل فريق �سبيبة ال�ساورة فوزا مريحا 
فيها  ا�ستقبل  التي  املباراة  خالل 
الإيفواري  غانوا  �سبورتينغ  م�سيفه 
اللقاء  اجلزائر  ممثل  اأنهى  بعدما 
الدور  ذهاب  �سمن  رد  دون  لهدفني 
اأبطال  رابطة  م�سابقة  من  التمهيدي 
ي�سمح  الذي  النت�سار  وهو  اإفريقيا، 
اجل  من  كاملة  باآماله  بالحتفاظ  له 
التاأهل اإىل الدور ال�ساد�ض ع�رص، اأين 
�ستكون ال�سبيبة على موعد مع خو�ض 
دي�سمرب  الرابع  يف  الإياب  مقابلة 
كبرية  فر�سة  ال�سبيبة  ومتلك  املقبل، 
الدور  اإىل  تاريخي  تاأهل  حتقيق  يف 
القارية  م�ساركاتها  ثاين  يف  الثاين 
املناف�سة  خو�ض  لها  �سبق  بعدما 
عندما  املا�سي  قبل  ما  املو�سم  يف 
الو�سافة،  يف  الوطنية  البطولة  اأنهت 
لرابطة  الأول  الدور  من  اق�سيت  اأين 
الأبطال، وبالتايل فاإن اأ�سبال املدرب 

ل�سمان  الفر�سة  لديهم  نغيز  نبيل 
يف  ال�ساورة  ل�سبيبة  تاريخية  م�ساركة 

املناف�سة القارية.
من  اجلزائري  اجلنوب  ممثل  ومتكن 
الو�سول اإىل مرمى مناف�سه الإيفواري 
حولها  جزاء  ركلة  عرب  منا�سبتني  يف 
وبولعويدات  حامية  اأمني  الثنائي 
النت�سار  هذا  املرمى،  اإىل  بنجاح 
التي  ال�ساورة  ل�سبيبة  يح�سب  �سوف 
ولديها  امل�ستوى  يف  مباراة  قدمت 
اأبعد  اإىل  الفر�سة ملوا�سلة املناف�سة 

دور لو توؤمن يف اإمكانياتها.

نغيز: اقتطعنا ن�شف 
التاأ�شرية وكان 

مبقدرونا ت�شجيل 
اأكرث

نبيل  ال�ساورة  �سبيبة  مدرب  اعترب 
نغيز اأن فريقه اقتطع ن�سف التاأ�سرية 
ع�رص  ال�ساد�ض  الدور  اإىل  لالأهل 
�سدد  حيث  القارية،  املناف�سة  من 
نهاية  عقب  اإعالمية  ت�رصيحات  يف 
به  الذي خرج  املك�سب  اأن  املواجهة 
لأهداف  �سباكه  تلقي  عجم  فريقه 
ل�ساحلهم  يح�سب  �سوف  الذي  وهو 
حت�سبا ملباراة العودة بني الت�سكيلتني، 
م�سيفا اأن اأ�سباله حقق ن�سف امل�سوار 
ولزالت اأمامهم مهمة اأخرى يف كوت 
حدث  عما  خمتلفة  بظروف  ديفوار 
املتحدث  وحت�رص  الوطن،  اأر�ض  يف 
الغلّة  رفع  اإمكانية  اأ�سباله  ت�سييع  عن 
ابدا  اأنه  اإل  اأخرى،  اأهداف  باإ�سافة 
ارتياحه لأداء الفريق والفوز املحقق 

على ملعبهم.
ع.ق.

انتخ�ب عرابي رئي�س� 
جديدا ملولودية 
�سعيدة لكرة اليد

عرابي  الرحمان  عبد  انتخب 
مولودية  لنادي  جديدا  رئي�سا 
لبطولة  اليد املنتمي  لكرة  �سعيدة 
انتخاب  مت  وقد  املمتاز،  الق�سم 
�سنوات  اأربع  ملدة  عرابي  ال�سيد 
خلفا للرئي�ض ال�سابق �سبلي �سعيد 
مت  انتخابية  عامة  جمعية  خالل 
مبقر  اأم�ض  اول  م�ساء  تنظيمها 
امل�سدر،  لنف�ض  وفقا   النادي 
واأبرز عبد الرحمان عرابي لوكالة 
�سيبذل  اأنه  اجلزائرية  الأنباء 
اإعادة  اأجل  من  جهده  ق�سارى 
يف  النت�سارات  �سكة  اىل  الفريق 
بطولة الق�سم املمتاز، ودعا نف�ض 

اللتفاف  اإىل  اجلميع  املتحدث 
الذي  العريق  الفريق  هذا  حول 
حافال  ريا�سيا  تاريخا  يحمل  
بالنجاحات على امل�ستوى الوطني 
و الفريقي من اأجل ت�رصيف  ولية 
�سعيدة و اإ�سعاد اجلمهور و جميع 
حمبي كرة اليد. جتدر الإ�سارة اأن 
يحتل  الذي  �سعيدة  مولودية  نادي 
البطولة  يف  اخلام�سة  املرتبة 
�سمن املجموعة الثانية بر�سيد 5 
نقاط تدعم بداية الأ�سبوع اجلاري 
�سعيدة  بلدية  من  مالية  باإعانة 

تقدر قيمتها 6 ماليني دينار.
وكاالت

 ولد زمرييل يك�شف رحيل قا�شمي
 بعد اإياب ال�شياطني ال�شود

الن�سرية تكتفي بثن�ئية 
وت�سيع فوزا اأثقل

�سّيع فريق ن�رص ح�سني داي فوزا 
اأثقل عندما واجه اأم�سية اأول اأم�ض 
ال�سياطني  نادي  نادي  مناف�سه 
ال�سود من الكونغو برازافيل بعدما 
و�سجل  مطمئن  �سبه  بفوز  اكتفى 
الدور  ثنائية دون رد �سمن ذهاب 
الكاف،  كاأ�ض  ملناف�سة  التمهيدي 
طيلة  الأف�سل  الن�رصية  وكانت 
ت�سجيل  و�سيعت  اللقاء  اأطوار 
اأهداف عديدة من خالل الفر�ض 
مرمى  اأمام  خلقتها  التي  الكثرية 
رفقاء  لكن  الكونغويل  الفريق 
ف�سلوا  قا�سمي  اأحمد  الالعب 
واكتفوا  ال�سباك  اإىل  حتويلها  يف 
بهدفني من توقيع قا�سمي ومواقي 
ميلك  ل  الذي  يو�سفي  غياب  يف 
اإجازة قارية بعدما مل تدرج اإدارة 
القائمة  �سمن  ا�سمه  الن�رصية 
الن�رصية  و�ستجد  الإفريقية، 
يف  خمتلف  ظروف  اأمام  نف�سها 
يجمع  الذي  اللقاء  خالل  اإفريقيا 

الفريقني يف مباراة الإياب من اجل 
الدفاع على املك�سب امل�سجل يف 
العودة  على  والعمل  الوطن  اأر�ض 
من  القارية  املناف�سة  اإىل  جمددا 
العودة  خالل  من  الأبواب  اأو�سع 
التاأهل  بتاأ�سرية  الوطن  ار�ض  اإىل 

اإىل الدور ال�ساد�ض ع�رص.
يف مو�سوع خمتلف، انتهت مغامرة 
الالعب قا�سمي يف �سفوف النادي 
الرئي�ض  ك�سف  بعدما  العا�سمي 
الإدارة  اأن  زمرييل  ولد  حمفوظ 
وافقت على طلب الالعب من اأجل 
تغيري الأجواء والنتقال اإىل فريق 
اآخر خالل املركاتو ال�ستوي، حيث 
قال املعني اأن اإدارته وافقت على 
بعد  الت�رصيح  اأوراق  لعبها  منح 
مباراة الإياب اأمام نادي ال�سياطني 
ال�سود املقررة الأ�سبوع املقبل من 
اأجل املغادرة اأين �ستكون املباراة 

الأخرية له مع النادي العا�سمي.
ع.ق.
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عي�شة ق.

بيب  اال�سباين  مدربه  جدد  بعدما 
وهو  فيه  الثقة  و�سع  غوارديوال 
وي�ست  اأمام  احتياطيا  كان  الذي 
هام نهاية االأ�سبوع املن�رصم �سمن 
الدوري االجنليزي املمتاز، ولهذا 
التعادل  يف  حمرز  �ساهم  الغر�ض 
من  �سيتي  املان  به  عاد  الذي 
كان  �سيتي  املان  اأن  ورغم  فرن�سا 
متاأخرا يف النتيجة عرب منا�سبتني 

بالنتيجة  العودة  يف  جنح  اأنه  اإال 
غلى  حا�سمة  كرة  حمرز  ومنح 
من  اأغويرو  االأرجنتيني  زميله 
اإىل  االأخري  حولها  ركنية  خالل 

هدف التعادل الثاين.
لوهافر  نادي  خريج  واأ�سبح 
يف  املمررين  اأف�سل  الفرن�سي 
ن�سختها  يف  اأوروبا  ابطال  دوري 
التمريرة  منح  بعدما  احلالية 
انطالق  منذ  الرابعة  احلا�سمة 
على  وتفوق  االأوروبية،  امل�سابقة 
انتظار  يف  اأخرى،  عاملية  جنوم 

واأنه  خا�سة  اأخرى  متريرات  منح 
على  املقبل  الدور  خو�ض  �سمن 

االأقل.
حمرز  ي�سجل  اآخر،  مو�سوع  يف 
باور«  »الكيغ  ملعب  اإىل  عودته 
ودونه  االأجماد  معه  �سنع  الذي 
تاريخه باأحرف من ذهب جمددا 
احلايل  فريقه  بقمي�ض  لكن 
تاأهل  بعدما  �سيتي  مان�س�سرت 
اإىل  �سيتي  لي�سرت  ال�سابق  فريقه 
الدور ربع النهائي لكاأ�ض الرابطة 
نادي  جتاوز  بعدما  االجنليزية 

الرتجيح  بركالت  �ساوثهامبتون 
اإثر نهاية املقابلة بينهما بالتعادل 
ال�سلبي، حيث تلعب املواجهة بني 
دي�سمرب  �سهر  منت�سف  الفريقني 
يجعل  الذي  االأمر  وهو  املقبل، 
حافل  ا�ستقبال  اأمام  الالعب 
لفريقه  الغفرية  اجلماهري  من 
قاده غلى  ان  �سبق  الذي  ال�سابق 
التتويج بلقب الدوري االجنليزي 
معه  ونال   2016/2015 مو�سم 
لقب اف�سل العب يف اجنلرتا عام 

.2016

جم�هري الكيغ ب�ور يف انتظ�ره بربع نه�ئي ك�أ�س الرابطة

حمرز اأف�ضل ممرر ويتاأهل اإىل 1/8 نهائي رابطة الأبطال
ح�شم الالعب الدويل اجلزائري ري��س حمرز الت�أهل ب�شفة ر�شمية اإىل الدور ثمن النه�ئي ملن�ف�شة رابطة اأبط�ل اأوروب� 
بعد التع�دل الثمني الذي ع�د به �شهرة اأول اأم�س من فرن�ش� على ح�ش�ب ن�دي اأوملبي ليون بنتيجة هدفني يف كل �شبكة 

حل�ش�ب اجلولة اخل�م�شة وم� قبل الأخرية للمجموعة ال�ش�د�شة من املن�ف�شة الأوروبية، ووا�شل متو�شط ميدان اخل�شر 
الت�ألق يف �شفوف ن�ديه الجنليزي على امل�شتوى الأوروبي خ��شة وانه �شجل عودته اإىل الت�شكيلة الأ�ش��شية جمددا

احت�د الع��شمة / وف�ق �شطيف

د البتعاد يف املقدمة  الرائد يرت�ضّ
وزكري يبحث بداية موفقة

كرو�س: نفتقد حما�ضة 
دوري الأبطال يف الليغا

القمة  مباراة  اليوم  اأم�سية  جتري 
التي جتمع فريقي احتاد العا�سمة 
ت�سوية  �سمن  �سطيف  ووفاق 
 11 اجلولة  عن  املتاأخرة  املباراة 
االأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
اأين يدخل النادي العا�سمي بهدف 
موا�سلة ت�سجيل النتائج االيجابية 
الفوز  وك�سب  املحلية،  بالبطولة 
يف  الفارق  لتعميق  ميدانه  على 
املالحقني  اقرب  عن  ال�سدارة 
اإىل ع�رص نقاط كاملة، خا�سة واأن 
التتويج  ح�سم  العا�سمي  النادي 
نهاية مرحلة  قبل  ال�ستوي  باللقب 
الوطنية  البطولة  من  الذهاب 
يف  التاأكيد  موا�سلة  على  ويعول 
الهيمنة بامل�ستوى املحلي، خا�سة 
ت�سجل  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة  واأن 
الوطنية  البطولة  يف  مثالية  بداية 
م�سوارها  �سمان  على  وتعول 
االيجابي من اأجل ك�سب اأكرب عدد 
من النقاط قبل ا�ستئناف املناف�سة 
وانطالق ال�سطر الثاين منها يف ظل 
تنتظرها  التي  ال�سعبة  املباريات 
و�ستكون  القواعد.  خارج  خا�سة 
املدرب  اأ�سبال  اأمام  الفر�سة 
من  فروجي  تيريي  الفرن�سي 
الثقيلة  الهزمية  �سفحة  طي  اجل 
امل�سجلة يف البطولة العربية اأمام 
انت�سار  ال�سوداين وحتقيق  املريخ 

ال�سطايفي  النادي  على  معنوي 
من اجل التح�سري ملقابلة االإياب 
اأف�سل  يف  العربية  للمناف�سة 
االأحوال والتناف�ض على التاأهل اإىل 
الدور ربع النهائي، وتعرف مواجهة 
اليوم غياب الالعب عبد الرحمان 
مل  بينما  اال�سابة  ب�سبب  مزيان 
زمامو�ض  احلار�ض  م�ساركة  تتاأكد 

الذي عاد غلى جو التدريبات.
�سطيف  وفاق  ي�سعى  املقابل،  يف 
ايجابية  بنتيجة  للديار  العودة  اإىل 
مت�سدر  على  �سيفا  يحل  عندما 
�سعوبة  ورغم  الوطنية،  البطولة 
نور  املدرب  ان  اإال  املاأمورية 
حتقيق  اإىل  ي�سعى  زكري  الدين 
مع  بداياته  يف  قوية  انطالقة 
حيث  القدمي،  اجلديد  فريقه 
اإىل  واالرتقاء  الفوز  ي�ستهدف 
بكوكبة  وااللتحاق  الثالث  املركز 
على  احلفاظ  اجل  من  املقدمة 
هذا  االأوىل  االأدوار  لعب  يف  اآماله 
ت�سكيلة  واأن  خا�سة  املو�سم، 
تعقيد  تتفادى  االأ�سود«  »الن�رص 
ثالث  حققت  التي  وهي  اأمورها 
هزائم على التوايل، و�سوف تعرف 
العبني  ثالثة  غياب  الت�سكيلة 
فرحاين،  من  بكل  االأمر  ويتعلق 

جابو وبوقلمونة.
عي�شة ق.

العب  كرو�ض  توين  االأملاين  يرى 
فريقه  اأَنّ  مدريد  ريال  و�سط 
اأكرث حما�سة ببطولة دوري اأبطال 
يظهر  الذي  االأداء  عك�ض  اأوروبا، 
به املريينغي يف الدوري اال�سباين، 
وح�سم امللكي �سدارة املجموعة 
ال�سابعة يف دوري االأبطال بر�سيد 
12 نقطة، عقب االنت�سار بهدفني 
دون رد على روما، وقال كرو�ض يف 
ت�رصيحات نقلتها �سحيفة »موندو 
ديبورتيفو« االإ�سبانية اأم�ض: »يبدو 
لكن  اأوروبا،  يف  حما�ًسا  اأكرث  اأنَّنا 
كذلك«،  االأمور  تكون  اأن  ينبغي  ال 
بالليغا،  الفوز  نريد  »نحن  واأو�سح 
وهناك  ذلك  ال�سعب  من  لكن 
واأ�ساف:  املناف�سني«،  العديد من 
مميزة  بطولة  االأبطال  »دوري 

يف  ذلك  واأظهرنا  مدريد،  لريال 
ال�سنوات االأخرية وعلينا اأن نذهب 
وتابع:  الليغا«،  يف  الدافع  بنف�ض 
بالطريقة  نلعب  اأن  اأمتنى  »اأحياًنا 
ال  اأحياًنا  لكننا  بها،  ظهرنا  التي 
ن�ستطيع، علينا اأن نكرر هذا االأداء 
لدينا  حيث  ال�سبت،  يوم  املميز 

مباراة مهمة �سد فالن�سيا«.
مواجهة  من  اإي�سكو  ا�ستبعاد  وعن 
قرار  »هو  االأملاين:  علق  روما، 
من املدرب والذي له اأ�سبابه، وال 
اأ�ستطيع تغيري االأمور، لكننا نعرف 
لعب  لقد  اإي�سكو،  قدرات  جميًعا 
مباريات رائعة لهذا الفريق، وعلى 
هو  املدرب  فاإن  ذلك  من  الرغم 

من يُقرر يف النهاية«.
وك�لت 

 اإىل ج�نب اقرتاح رفع عدد 
الإج�زات اإىل 5 لعبني

الرابطة تدر�س اإعادة النقاط 
الثالث اإىل �ضباب بلوزداد

و�سعت الرابطة املحرتفة لكرة القدم جمموعة تو�سيات 

الفدرايل  للمكتب  املقبل  االجتماع  يف  عر�سها  اأجل  من 

يف  ر�سمية  ب�سفة  تطبيقها  قبل  عليها  بامل�سادقة  ت�سمح 

الكروي اجلاري، حيث اجتمع  الثاين من املو�سم  الن�سف 

اأع�ساء مكتب الرابطة برئا�سة عبد الكرمي مدوار االثنني 

خالله  مت  الذي  االجتاماع  وهو  الرابطة  مبقر  املن�رصم 

طاولة  على  و�سعها  التي  املقرتحات  من  عددا  درا�سة 

اجل  من  القرارات  من  بعدد  اخلروج  مت  حيث  النقا�ض، 

الفدرايل قبل امل�سادقة عليها من  حتويلها غلى املكتب 

الرابطة  اأع�ساء  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف  اأع�سائه،  طرف 

املركاتو  خالل  الالعبني  اإجازات  عدد  رفع  اقرتحوا 

ال�ستوي اإىل خم�سة العبني عو�ض ثالثة مثلما هو معمول 

االأوىل  املحرتفتني  الرابطتني  الأندية  وال�سماح  حاليا  به 

املناف�سة،  ال�ستئناف  حت�سبا  ت�سكيلتها  تدعيم  والثانية 

الثالث  النقاط  اإعادة  مقرتح  درا�سة  يتم  ذلك  جانب  اإىل 

التي مت خ�سمها من ر�سيد فريق �سباب بلوزداد واإعادته 

للنادي العا�سمي بعد خ�سمها منه بداية املو�سم اجلاري 

االإجازات  �سحب  وعدم  الالعبني  ديون  ق�سية  ب�سبب 

اخلا�سة بالعبي فئة الرديف، باالإ�سافة اإىل اقرتاح �سحب 

معاقبة الالعبني على االحتجاج على احلكام وحتويلها اإىل 

الكروية  الهيئة  اأجلت  املقابل،  يف  مالية.  غرامة  ت�سديد 

التي  الوطنية  البطولة  من  االإياب  مرحلة  انطالق  تاريخ 

كانت مربجمة يف بداية االأمر نهاية �سهر دي�سمرب املقبل، 

املقبل،  العام  من  و5 جانفي   4 يومي  اإىل  تتاأجل  اأن  قبل 

مناف�سة  من  دورين  برجمة  اإىل  االأمر  الرابطة  واأرجعت 

املناف�سة  من   32 الدور  يجري  حيث  اجلمهوريةن  كاأ�ض 

ع�رص  ال�ساد�ض  الدور  يلعب  بينما  دي�سمرب  و18   17 يومي 

من املناف�سة بتاريخ 27، 28 و29 من نف�ض ال�سهر.

عي�شة ق.

 ت�شكيلة الكن�ري ا�شت�أنفت
 اأم�س التدريب�ت

زط�ضي يجتمع مبالل ويقرتح 
امل�ضاحلة مع مدوار

ا�ستقبال اأين كان اجتماعا مو�سعا �سم رئي�ض الرابطة املحرتفة للعبة عبد الكرمي جاء اال�ستقبال مبا�رصة بعد نهاية اجتماع زط�سي مبمثلي وزارة الداخلية القبائل �رصيف مالل مبكتبه على م�ستوى مقر الفاف بدايل براهيم، حيث ا�ستقبل رئي�ض االحتادية لكرة القدم خري الدين زط�سي رئي�ض فريق �سبيبة  وجاء  والريا�سة،  وال�سباب  الدفاع  وزارتي  النارية زط�سي ملالل الذي تراأ�ض وفد النادي القبائلي بح�سور نائبه ن�سيم بن مدوار وممثلني عن  الت�رصيحات  بعد  عيبود  ميلود  الر�سمي  والناطق  الرحمان  مافيا عبد  بقيادة  اإيابه  متهما  الرابطة  رئي�ض  �سد  ليطلقها مالل  عاد  �سوف العقوبة عنه خالل االأيام املقبلة خا�سة واأن االأخري مل يرتدد يف التاأكيد هدفها تك�سري النادي القبائلي، اأين منح زط�سي وعودا ملالل ب�ساأن رفع التي  اأنه  مو�سحا  حقوقه  لتح�سيل  القانونية  االأنظمة  يتبع  �سوف  »الكناري« على مالل القيام مب�ساحلة رفقة مدوار على هام�ض االجتماع املقرر ي�ستعني باالحتاد الدويل للعبة من اأجل حت�سيل حقوقه. واقرتح زط�سي انه  رئي�ض  اأن  اإال   ،32 املحرتفة  الندية  روؤ�ساء  بح�سور  اجل برجمته  من  ال�رصاع  موا�سلته  على  و�سدد  وتف�سيال  جملة  العر�ض  نبيل �سعدو يف رف�ض  الالعب  اأم�ض رفقاء  من التدريبات بعد احل�سول على اأيام راحة عقب نهاية مرحلة الذهاب من م�سلحة فريقه. يف املقابل، �رصع  الثاين  للن�سف  التح�سري  يف  الالعبون  ي�رصع  اأين  الوطنية،  التنقل البطولة  التدريبات قبل  ع.ق.اإىل ار�ض الوطن وال�رصوع يف لعب مباريات كاأ�ض اجلمهورية.االأ�سبوع املقبل اإىل املغرب خلو�ض ترب�ض حت�سريي هناك قبل العودة املو�سم الكروي اجلاري، حيث يوا�سل الالعبون 
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�أغويرو ي�ضري على خطى كري�ضتيانو
جنح مان�س�سرت �سيتي يف التاأهل اإىل الدور ثمن النهائي من م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا، رغم 

التعادل مع م�سيفه ليون 2-2�سمن مناف�سات اجلولة اخلام�سة للمجموعة ال�ساد�سة، وتقدم 

ليون مرتني يف املباراة عرب مهاجمه الإيفواري ماك�سويل كورنيه، غري اأن �سيتي جنح يف 

حتقيق التعادل يف املرتني عن طريق اإميرييك لبورت و�سريجيو اأجويرو، وفيما يلي اأبرز 

الأرقام والإح�سائيات ابعد انتهاء املباراة: - جنح مان�س�سرت �سيتي يف التاأهل اإىل الأدوار 

الإق�سائية يف م�ساركاته ال�ست الأخرية بامل�سابقة، بعدما خرج مرتني متتاليتني من دور 

املجموعات قبل ذلك. - �سجل ليون خال من الهزائم يف اأول 5 مباريات له بدور املجموعات 

مب�سابقة دوري الأبطال للمرة الأوىل منذ مو�سم 2009-2008. - هز مهاجم مان�س�سرت �سيتي 

�سريجيو اأغويرو ال�سباك يف اآخر 6 مباريات خارج الديار مب�سابقة دوري الأبطال، ول 

يتفوق عليه �سوى مهاجم جوفنتو�س احلايل كري�ستيانو رونالدو الذي �سجل اأهدافا يف 12 

مباراة متتالية خارج اأر�سه. - �سجل مهاجم ليون ماك�سويل كورنيه 3 اأهداف يف مباراتني 

اأمام مان�س�سرت �سيتي مب�سابقة دوري الأبطال هذا املو�سم. - يحتل دافيد �سيلفا �سدارة 

لعبي مان�س�سرت �سيتي من حيث �سناعة الأهداف يف م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا بر�سيد 9 

متريرات حا�سمة.

�ضوالري يعاقب �إي�ضكو
ا�ستبعاد  بعد  دائًرا  اجلدل  يزال  ل 
اإي�سكو من قائمة فريقه ريال مدريد 
الذي خا�س اأول اأم�س امواجهة روما، 
رغم �سفر الالعب مع النادي امللكي اإىل 
كوبي«  »كادينا  اإذاعة  وذكرت  اإيطاليا، 
يف  مدربه  احرتام  من  قلل  اإي�سكو  اأن 
ح�سة  يف  �سولري  �سانتياغو  مدريد  ريال 
تدريبية، خالل الأ�سبوع املا�سي ما دفع 
وك�سفت  ل�ستبعاده،  الأرجنتيني 
الإذاعة اأن �سولري كان يريد 
ا�ستبعاد اإي�سكو من ال�سفر اإىل 
روما، لكنه تراجع عن ذلك 
الأخرية  اللحظات  يف 
وا�سطحبه اإىل اإيطاليا، 
من  ا�ستبعده  ثم 
الفريق،  قائمة 
اإي�سكو  وكان 
اجلدل  فجر  قد 
مقت�سب  بت�سريح 
اأول  مباراة  عقب 
اأم�س، حيث اأكد اأن قرار ا�ستبعاده 
اأمام روما مل يكن لأ�سباب بدنية. 
وانت�سر ريال مدريد على م�سيفه 
لريتفع  رد  دون  بهدفني  روما 
نقطة   12 اإىل  امللكي  ر�سيد 
املجموعة  ترتيب  �سدارة  يف 
ر�سيد  جتمد  بينما  ال�سابعة، 

روما عند 9 نقاط يف الو�سافة.

رابطة اأبطال اأوروبا

تاأهل 6 �أندية �إىل �لدور ثمن �لنهائي
ال�سابعة  املجموعة  ب�سدارة  مدريد  ريال  انفرد 
يف  اأم�س  اأول   0-2 الإيطايل  روما  على  بفوزه 
املجموعات  دور  مناف�سات  من  اخلام�سة  املرحلة 
تاأهلهما  الفريقان  و�سمن  اأوروبا،  اأبطال  لدوري 
بعد  مواجهتهما  بداية  قبل  النهائي  ثمن  الدور  اإىل 
فيكتوريا  اأمام   2-1 الرو�سي  مو�سكو  �س�سكا  خ�سارة 
ولوكا�س  بايل  الويلزي غاريث  الت�سيكي، �سجل  بلزن 
فا�سكيز ثنائية ريال مدريد الذي رفع ر�سيده اإىل 12 
الثاين،  روما  عن  نقاط   3 بفارق  ال�سدارة  يف  نقطة 
الثالث  املركز  الت�سيكي  بلزن  فيكتوريا  يحتل  فيما 
بر�سيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن �س�سكا مو�سكو 

الأخري.
من جهته، حجز اأجاك�س اأم�سرتدام الهولندي بطاقته 
اآيك  بفوزه على م�سيفه  النهائي من  ثمن  الدور  اإىل 
مناف�سات  �سمن  نظيفني  بهدفني  اليوناين  اأثينا 
ال�رصبي  املباراة  جنم  ووّقع  اخلام�سة،  املجموعة 
دو�سان تاديت�س هديف املوقعة، ورفع اأياك�س ر�سيده 
اإىل 11 نقطة يف املرتبة الثانية خلف بايرن املت�سدر 
13 نقطة يف حني يوا�سل اآيك رحلة البحث عن اأوىل 
التي  ال�سغب  باأعمال  اأياك�س  تاأهل  وتعّكر  نقاطه، 
ح�سلت يف بداية اللقاء، اإذ اأ�سيب ما ل يقل عن ثالثة 

من م�سجعيه وفقا مل�سادر متطابقة.

ثمن  الدور  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  بلغ  بينما 
يف   2-2 الفرن�سي  ليون  م�سيفه  مع  بتعادله  النهائي 
مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة، ويدين �سيتي بح�سمه 
الأرجنتيني  اإىل  املجموعة  لهذه  الأوىل  البطاقة 
�سريخيو اأغويرو الذي اأدرك التعادل يف الدقيقة 83 
من اللقاء، رافعا ر�سيد بطل اإجنلرتا اإىل 10 نقاط يف 
و5 عن  الثاين  ليون  نقاط عن  بفارق ثالث  ال�سدارة 
�ساختار دانييت�سك الأوكراين الذي اأ�سبح ثالثا بفوزه 

على م�سيفه هوفنهامي الأملاين 2-3.
يونايتد  ومان�س�سرت  الإيطايل  جوفنتو�س  وتاأهل 
الأول  فوز  بعد  النهائي  ثمن  الدور  اإىل  الإجنليزي 
بويز  يونغ  على  والثاين  الإ�سباين  فالن�سيا  على 
الأوىل  املباراة  يف   ،0-1 واحدة  بنتيجة  ال�سوي�رصي 
كان اليويف الطرف الأول خالل معظم دقائق اللقاء 
الوحيد يف  الهدف  واأهدر لعبوه عدة فر�س، وجاء 
الدقيقة 59 عن طريق الكرواتي ماريو ماندزوكيت�س، 
ويف املباراة الثانية، احتاج لعبو املدرب الربتغايل 
جوزيه مورينيو دقيقة اإ�سافية على الت�سعني الأ�سلية 
مروان  طريق  عن  ال�سوي�رصي  �سيفهم  �سباك  لهز 
الذي �سدد كرة خدعت وت�سدر جوفنتو�س  فياليني 
املجموعة الثامنة بر�سيد 12 نقطة اأمام اليونايتد 10 

نقاط، وفالن�سيا 5 نقاط ويونغ بويز نقطة واحدة.

و�سف جوزيه مورينيو مدرب مان�س�سرت يونايتد ديفيد دي خيا باأنه اأف�سل حار�س مرمى مورينيو: دي خيا �أف�ضل حار�س يف �لعامل
اإطار  بويز يف  يوجن  على  نظيف  بهدف  الفوز  املذهلة خالل  ت�سدياته  بعد  العامل،  يف 
دوري اأبطال اأوروبا، وقال مورينيو اإن احلار�س الإ�سباين يريد البقاء يف اأولد ترافورد، 
اإىل ثمن نهائي  اإنقاذ فر�سة بطريقة مذهلة �ساهمت يف تاأهل الفريق الإجنليزي  بعد 
اأبطال اأوروبا، وبعد الفوز القاتل �سدد مورينيو على اأنه من املهم لطموح يونايتد احلفاظ 
على حار�س اإ�سبانيا، والذي ارتبط ا�سمه بالنتقال اإىل باري�س �سان جريمان، واأو�سح 
مورينيو يف ت�رصيحات �سحفية: »دي خيا اأف�سل حار�س مرمى يف العامل، طموحنا اأن 
العامل ويجب احلفاظ عليه، احلار�س الإ�سباين يتمتع مب�ستوى  يكون لدينا الأف�سل يف 
عاملي«، وتابع »اأعلم اأنه يريد البقاء، واأن وكيل اأعماله خورخي مينديز �سعيد بفعل ما 
ا اأن الإدارة تريد ا�ستمراره وتعمل على ذلك، اأمتنى التو�سل  اإىل نتيجة اإيجابية يف اأقرب وقت«.يريده الالعب، واأعلم اأي�سً

ليفاندوف�ضكي يوجه ر�ضالة �إىل هرني

بر�ضلونة يوؤكد نو�يا �الحتفاظ باألبا

بايرن  مهاجم  ليفاندوف�سكي  روبرت  البولندي  عرَبّ 
لها خالل فوز  ميونخ، عن �سعادته بالثنائية، التي �سَجّ
فريقه على بنفيكا باجلولة اخلام�سة من دور جمموعات 
دوري اأبطال اأوروبا، وجنح الدويل البولندي يف الو�سول 
تيريي هرني  ليتجاوز  الأبطال،  بدوري   51 اإىل هدفه 
ليحتل  احلايل،  موناكو  ومدرب  الأ�سبق  اأر�سنال  جنم 
التاريخيني.  الهدافني  قائمة  يف  ال�ساد�س  املركز 

»اإنه  ليفاندوفي�سكي:  كتب  »تويرت«  على  ح�سابه  وعرب 
كرة  يف  الأعلى  ملثلي  �سكًرا  يل،  بالن�سبة  رائع  يوم 
اأحالمي«،  ملعاي�سة  اإلهامي  على  هرني  تيريي  القدم 
و�ساهمت ثنائية ليفاندوفي�سكي يف تاأهل البايرن للدور 
ثمن النهائي، بعدما احتل �سدارة املجموعة بر�سيد 
ع بنفيكا البطولة باحتالل املرتبة  13 نقطة، بينما وَدّ

الثالثة ليتحول اإىل الدوري الأوروبي.

اجتمع بيب �سيجورا املدير العام لنادي بر�سلونة 
الإ�سباين مع في�سينتي فور�سي وكيل اأعمال الالعب 
مباحثات  اأجل  من  املا�سي،  الإثنني  األبا  جوردي 
متديد عقد جنم البلوغرانا، قالت �سحيفة »موندو 
ح�رصه  املا�سي  الإثنني  اجتماع  اإن  ديبورتيفو«، 
واإيريك  جراو  اأو�سكار  للنادي  التنفيذي  املدير 
بالنز،  رامون  وم�ساعده  الفني  ال�سكرتري  اأبيدال 
واأكدت ال�سحيفة اأن الجتماع الأول بني الأطراف 
املعنية، كان جمرد اإعالن عن نوايا النادي ورغبته 
اأي  عن  احلديث  دون  الالعب  على  احلفاظ  يف 

من  اأكرث  يف  �رصح  قد  األبا  وكان  مايل.  عر�س 
اأنه يريد البقاء يف بر�سلونة، وكان يرغب  منا�سبة 
يف حل ق�سية جتديد عقده منذ ال�سيف املا�سي، 
مهمة،  اأخرى  اأندية  من  ا  عرو�سً ميلك  الآن  لكنه 
واأو�سحت ال�سحيفة اأن اإدارة بر�سلونة تريد متديد 
األبا ملدة 3 �سنوات، بحيث  عقد الالعب جوردي 
وينتهي عقد  ينتهي عقده اجلديد يف عام 2023، 
جوردي األبا مع بر�سلونة يف �سيف 2020، وارتبط 
يونايتد  مان�س�سرت  ل�سفوف  بالنتقال  ا�سمه 

وجوفنتو�س ومان�س�سرت �سيتي.



�ساحب اجلائزة الثانية يف م�سابقة �ساعر الر�سول نذير طيار  يفتح قلبه جلريدة الو�سط 

امل�سابقات ال�سعرية تخ�سع للمحا�س�سات الوالئية و اجلن�سية
لي�ست حياة الع�سفور الطيار مواليد مدينة ق�سنطينة  15  مار�س 1967 �سهلة مي�سرة، مادام التحليق ديدنه ، فهو ال يحط الرحال هنا حتى يطري ليحط هناك ، الثبات يف املوقع الواحد يقلقه، 
والرتابة تربكه ، واجلديد ال�ساحر يفتنه، و على اختالف االأ�سماء : ) �سعر، ريا�سيات، �سحافة، فل�سفة ،علوم وترجمة(، يبقى امل�سمون واحدا، هو ع�سق االإبداع، وال�سفر اإىل جزر مل يطاأها 

اأحد قبلي، والتحليق يف عوامل جمالية رحبة، يكفيك اأن ت�ستفرغ و�سعك للتوغل يف اأحد هذه العوامل كي تكت�سف مقدار ال�سحر الذي �ساع منك، ولوال هذا التحليق الدائم من زهرة اإىل زهرة، 
ما كنت الأرى اجلمال باأ�سكال �سحرية متعددة، هو اجلمال ياأ�سرنا يف ق�سيدة �سعرية، اأو يف برهان ريا�سياتي، اأو يف مقال �سحفي، اأويف درا�سة فل�سفية، اأويف ترجمة لن�س من لغة اإىل اأخرى، ما 

نة ق�سد  مة ق�سد تفكيك جميع األغامها، ومنجذب اإىل اخرتاق امل�ساحات املح�سَّ اأروع اأن تتمَلّك روحك ده�سات ال ده�سة واحدة يف اليوم الواحد، اأنا م�سدود منذ ال�سغر اإىل اقتحام الف�ساءات امللَغّ
ك�سف اأ�سرارها وخباياها. اأعرتف باأن اليوم عندي يظل ق�سريا جدا، فامل�ساريع اأكرب منه، وتلك م�سكلة من يوؤمن بتعدد االخت�سا�سات يف ع�سر امليكرو-اخت�سا�س.

خل�سر بن يو�سف 

   كيف يقرب نذير 
طيار  �سخ�سه الكرمي 

للقارئ ؟

لهواج�س  التزاحم  هذا  ظل  يف 
داخل  متعددة  اخت�صا�صات  و 
الوقت،  ينق�صني  واحدة،  كيان 
ال�صاحر  الالمرئي  البعد  هذا 
قدمي  من  الفال�صفة  اأغوى  الذي 
منه  اأكرب  فامل�صاريع  الزمان، 
�صخرية،  مدينة  ق�صنطينة  بكثري، 
العتيقة  �صخورها  بني  والرابط 
هو اجل�صور املعلَّقة، وذاك مبعث 
ال�صحر واجلاذبية فيها، رمبا اأ�صبه 
جمعت  لأنني  ق�صنطينة،  مدينتي 
املتباعدة  الإبداعية  اجلزر  بع�س 
وكنت اأحد اجل�صور الرابطة بينها 
من  النتقال  �صعوبة  رغم  جميعا، 
التاأقلم  وع�رس  اأخرى،  اإىل  جزيرة 
جديدة،  جزيرة  كل  اأجواء  مع 
عمر  الكبري  ال�صاعر  كان  وهكذا 
الكربى  اخليام �صاحب الإجنازات 
يف الريا�صيات العاملية….وهكذا 
كان اخلليل ابن اأحمد الفراهيدي 
الذي ح�رس اأوزان ال�صعر با�صتعمال 
الرتاتيب والتبديالت الريا�صياتية، 
الق�صنطيني  ابن قنفذ  وهكذا كان 
يف  الكثرية  الت�صانيف  �صاحب 
والأن�صاب  والفلك  الريا�صيات 

واللغة واملنطق.

اختريت ق�سيدتك يف 
مدح الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم  يف املركز 
الثاين جلائزة �ساعر 

الر�سول ، كيف تلقيت 
هذا االختيار، خا�سة 
واأن هويتك االأ�سا�سية 

هي هويتك ك�ساعر ؟

ح�صابي  رغم  تامة  ب�رساحة 
اأين  اإل  الحتمالت  لأ�صواأ  دائما 
الأوىل،  للمرتبة  ن�صي  اأر�صح  كنت 
عليه  مرتا�س  الربوفي�صور  وتعليق 
يكفي للدللة على تفرده ومتيزه ، 
فقد قال باحلرف: هذا ن�س كبري 
يومني   يف  يكتب  اأن  ي�صتحيل  جدا 
ومتفهم  املرتبة  على  را�س  لكني 
تدخل  الن�س  خارج  لعتبارات 
كاملحا�ص�صات  الرتتيب  يف  دائما 
اجلن�صية  واملحا�ص�صات  الولئية 
وهي حما�ص�صات ل ت�صمح اأن يفوز 
�صاعران من الولية نف�صها بلقبني 
والربوفي�صور  ال�رسوق  األقاب  من 
جنى   : باحلرف  يل  قال  مرتا�س 
من  لوحي�صي  نا�رس  فوز  عليك 
اجلزائر  �صاعر  بلقب   ق�صنطينة 
والروح  العقل  كبري  اإن�صان  لكني 
وجدي  حورية  ال�صاعرة  باركت 
املرتبة  على  هلل  احلمد   : واأقول 

الثانية
هو  امل�صاركة  من  هديف  كان 

اجلمهور  اإىل  �صعري  تو�صيل 
ما  مرتبة  حتقيق  ولي�س  الوا�صع 

واحلمد هلل حققت مرادي

نهنئك على اجلائزة 
لقد �سرفت ذاتك و كل 

مدينتك ق�سنطينة ، 
لكن ب�سراحة هل اأنت 

را�س عن ح�سولك 
على  املرتبة الثانية 
يف الربنامج، رغم اأن 
الفارق بينكم و بني 

املرتبة االأوىل ج�سدته 
جزئيات ب�سيطة ؟

ب�صيطة  جزئيات  الفا�صل  يكن  مل 
بل اعتبارات خارج الن�س اأتفهمها 
املوقرة  اللجنة  واأ�صكر  جيدا  
والأ�صتاذ �صليمان بخليلي على كل 

هذا الحتفاء بال�صعر وال�صعراء
به  اأعلمنا  اآخر  اعتبار  هناك 
وهو  حتكيم  جلنة  اأع�صاء  اأحد 
، فبعد فوز  املحا�ص�صة اجلن�صية 
و�صاعر  اجلزائر  ب�صاعر  رجلني 
الر�صول تقرر هذا العام بعد ن�صف 
النهائي اأن يكون اللقب من ن�صيب 
وجدي  حورية  وب�رساحة  امراأة 
كانت اأ�صعر الن�صاء امل�صاركات يف 

امل�صابقة

لو نطلب منك اأاأن 
حتدثنا عن بداية 

امل�ساركة يف الربنامج 
وهل كانت مفرو�سة 

بالورد يف وجود اأكرث من 
230 م�ساركا ، حدثنا عن 

كوالي�س م�ساركتك ؟

بالتوتر  مليئة  م�صاركة  كانت 
النف�صي  ا�صتعدادي  رغم  والقلق 
م�صقة  مع  الحتمالت  لكل 
العا�صمة   اإىل  اأ�صبوعيا  ال�صعود 
واجلامعة  العائلة  متطلبات  مع 
يومني  يف  جديدة  ق�صيدة  وكتابة 
فقط لكن الرغبة يف قراءة ال�صعر 
جلمهور وا�صع والثقة يف الق�صائد 
كل  على  يق�صيان  كانا  املكتوبة 

م�صقة.

حلظة  هي  علي  حلظة  اأ�صعب 
 ، �صاعرا  ع�رسين  بني  القرعة 
اأق�صت  وقد  عنها  را�س  اأكن  مل 
ن�صو�صا  واأهلت  جيدة  ن�صو�صا 
�صعيفة كيف كانت تلك املرحلة ؟ 
وهل ا�صتطعت جتاوزها ب�صهوله ؟

احلمد هلل ، الأين ال 
اأنخرط يف م�سابقة دون 

تهيئة اأ�سباب جناحها 
وقد هياأتها جميعا 

بف�سل من اهلل

لدى كل �ساعر حمطات 
ال تن�سى  يكون لها بالغ 
االأثر يف النف�س  ، ماهي 

اأكرث حلظة تركت يف 
نف�سيتك االأثر العميق 

يف اأثناء امل�سابقة ؟ وملاذا 
؟ 

الت�صفيات  من  الأول  الدور  حلظة 
غيث   « عنوانه  ن�صا  قدمت 
اأجمل  من  اأراه     « الأبجديات 
الأكرم  الر�صول  مدح  يف  كتبت  ما 
مرتا�س  الربوفي�صور  وفاجاأين 
ب�صبب  قراءته  على  قدرته  بعدم 
 12 احلجم  وكان  اخلط  �صغر 
الأ�صتاذين  تعليقات  من  واكت�صفت 
م�رسي وفلو�س اأن كل ما بثثته يف 
الن�س من �صور �صعرية مبتكرة مل 
من  اأق�صى  وكدت  عنه   يتحدثا 

الدور الأول ب�صبب هذا  !!!ا

ماهي امل�ساعر التي 
انتابتك حلظة اإعالن 

النتائج النهائية وكيف 
كان رد فعلك ؟

جدا   جدا  جميلة  م�صاعر  كانت 
الحتمالت  لأ�صواأ  ح�صبت  لأين 
وح�صلت على املرتبة الثانية هذه 
ا�صرتاتيجيتي يف امل�صابقات اأخرج 

منها دائما مرتاحا نف�صيا

ما راأيك يف امل�سابقة 
ال�سعرية ومدى نزاهة 

جلنة التحكيم  ؟

النوع  هذا  على  احلفاظ  يجب 
التناف�صية  ال�صعرية  الربامج  من 
بال  ذا  �صيئا  متثل  ل  واأخطاوؤها 
اأمام اإيجابياتها ، اللجنة يف نظري 
قد  منها  واخلطاأ  جدا  نزيهة 
جميع  يف  احلال  هو  كما  يحدث 
اأحيانا   ، نية  بح�صن  لكن  اللجان 
التحكيم  جلنة  تتجاوز  لعتبارات 

ال�صيدة نف�صها كما ذكرت �صابقا

ماهي اأكرت القراءات 
النقدية التي اأعجبتك 

اأثناء امل�ساركة يف 
الربنامج ؟

الربوفي�صور  قول  كثريا  اأعجبني 
مرتا�س عن ن�صي يف ربع النهائي 
قال:  حينما  الظالل(  بكر  )نور 
هذه الن�س ي�صكل فلتة يف ال�صعرية 
كثريا  تفيدين  كما  اجلزائرية 
للكلمات،  املعجمية  ت�صويباته 
الأ�صتاذ  تخ�ص�س  كذلك  يعجبني 
العناوين  �صيميائية  يف  م�رسي 
التطوري  امل�صار  يف  وتدقيقه 
يف  ق�صائده  خالل  من  لل�صاعر 
امل�صابقة كما يعجبني اأي�صا تركيز 
الأ�صتاذ فلو�س على الإعراب لفهم 

ال�صوء  وت�صليطه  ال�صاعر  مق�صود 
على ال�صور ال�صعرية املبتكرة 

ما هي براأيك اأهم 
املوؤثرات التي �ساهمت 

بتكوينك ك�ساعر ؟ 

ال�صغر،  منذ  العربية  للغة  حبي 
وتوجهي لكتابة ال�صعر منذ مرحلة 
ق�صيدة  لأول  وكتابتي   ، املتو�صط 
 ، ثانوي  الأوىل  ال�صنة  يف  عمودية 
ال�صعراء  لكبار  الدائمة  وقراءاتي 
وم�صاركاتي  واحلديث،  القدمي  يف 
بهدف  ال�صعرية  امل�صابقات  يف 
م�صتوياته  اأق�صى  اإىل  الإبداع  دفع 
وعالقته  العرو�س  لعلم  وحبي   ،

بالريا�صيات

ما هي الق�سيدة التي 
تعتز بها من جمموع 

ق�سائدك ؟

اأعتز بجميع ن�صو�صي ويبقى اآخر 
لأنه  نف�صي  اإىل  الأقرب  اأكتب  ما 
غالبا الن�س الذي اأ�صعى به لتجاوز 

كل الن�صو�س ال�صابقة له

اأجنزت عدة اأعمال 
اإبداعية ونقدية.. ماذا 

يعني لك كل هذا ؟

يعني حتقيقا لأحالم �صبابية كبرية 
وحتققا ب�صفات الإن�صان املتكامل 
ما  التعلم.  طريق  يف  اأبديا  و�صريا 
لقناعة  واإثباتا  حيا  الإن�صان  بقي 
قدمية اأ�صا�صها : اأن فكرة املوهبة 
خدعة ، فمن يطلب �صيئا وي�صعى 

اإليه يناله  باإذن اهلل

ترجمت اأعمالك 
االإبداعية اإىل لغات ، ما 
الذي ميثله لك انتقال 

اأعمالك اإىل لغات اأخرى 
؟

مل ترتجم بعد  لكن بحكم ممار�صتي 
للرتجمة اأفكر جديا يف الأمر، ما 

ترجم هو ب�صعة ن�صو�س 
العربي  ال�صعر  اأنطولوجيا  يف 
بالعربية  مزيد  ملنري  �صنوات  قبل 

والرومانية والإجنليزية

املبدع اجلزائري يربز 
خارج بالده و يتاألق، 
يف راأيك اأين اخللل ؟ 

هل هو غياب موؤ�س�سات 
حتت�سن االأفكار 

اجلديدة اأم هو �سعف 
الثقة يف كل ما ي�سدر 

عن اجلزائري ؟

احت�صان املبدع اجلزائري داخليا 
غائب متاما، وهناك هو�س مر�صي 
ر�صمي داخلي  بكل من ي�صتهر يف 
ل  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  اخلارج. 
وكلهم  باملبدعني  اإطالقا  تهتم 
اأعمالهم  ين�رسون  تقريبا  اليوم 
اأولدهم  قوت  ومن  جيوبهم  من 
على  الن�رس  وحتى   !!! وعائالتهم 
الر�صمية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 
والعالقات  املح�صوبية  حتكمه 
بع�س  يف  اليوم  اأملنا   ، اخلا�صة 
التي  النا�صئة  اخلا�صة  الن�رس  دور 

ي�صريها مبدعون ل جتار

ر�سالة تريد ان تقولها 
للقارئ اجلزائري خا�سة 

والعربي عامة  ؟ 

يع�صق  عربي  قارئ  لكل  حتياتي 
القراءة ويحب الكتاب ويداوم على 
اقتناء الأ�صعار اأو الروايات اأو كتب 
بجميع  والثقافة  والفل�صفة  الفكر 

مكوناتها

ماذا متثل لك لهه 
ال�سخ�سيات ، بخليلي  ، 

مرتا�س ؟

لالإعالمي  بخليلي منوذج  الأ�صتاذ 
بع�س  يف  معه  اأختلف  قد  الناجح 
الق�صايا الفكرية لكن اقرتابي منه 

جعلني اأحرتمه اأكرث
عالمة  مرتا�س  الربوفي�صور 

اجلزائر يف املجال املعجمي 
من  كثري  يف  مرجع  وهو 
والنقدية   اللغوية   امل�صائل 
الكاملة  اأعماله  وبحوزتي 
اأكرث  ينفتح  اأن  اأرجو  لكني 
اللغة من حيث تطورها  على 

املعجمي والدليل

كلمة اخرية 
للجريدة

�صكرا جزيال جلريدتكم 
املوقرة على هذه 
احلوارات البناءة  

ر�صيد ال�صاعر 
جمموعتان �صعريتان 

مطبوعتان 
جودي الروح عن دار اقراأ 

2009
نور ...بكر الظالل عن دار 

املاهر 2018
فائز باأربعة ع�رس جائزة 
وطنية ودولية يف ال�صعر

فائز بجائزة الرتجمة �صنة 
2006 من املجل�س الأعلى 

للغة العربية
كتابان مطبوعان 

مرتجمان
البعد الالمرئي التحدي 
الزمني والإعالمي تيريي 

بروتون
ال�صيا�صة الثقافية 

الفرن�صية باجلزائر 
حدودها واأهدافها....

كميل ر�صلري
جائزتان يف الفكر 

واحل�صارة...2009 ، 2008
من م�صابقة ابن بادي�س 
ال�صنوية يف ق�صنطينة 

حا�صل على الدكتوراه يف 
الريا�صيات

ا�صتغلت بال�صحافة من 
�صنة 1990،2006

ق�صنطينة تاريخ ا�صم اآخر 
كتاب �صدر يل عن دار 

الوطن اليوم 2018.
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الباحث عيد مرعي

 اإبحار يف تاريخ ال�شرق 
القدمي ولغاته

اختار الباحث واملوؤرخ ال�شوري عيد مرعي تاريخ ال�شرق 
القدمي ولغاته وح�شاراته جماًل لأبحاثه ودرا�شاته فغا�ص 
بني ثناياه وو�شل حتى العمق حتى اأخرج منه اأنف�ص الدرر 

جاءت على �شكل كتب واأبحاث اأ�شافت الكثري اإىل املكتبة 
التاريخية والآثارية العربية.

وكالت 

كما �سخر مرعي جهوده للتبحر 
ملنطقة  القدمية  اللغات  يف 
البحث  بهدف  العربي  امل�رشق 
وتعزيز  العربية  اللغة  اأ�سول  يف 
لغات  بني  احل�سارية  قيمتها 

العامل .
تكرميه  الثقافة  وزارة  اختارت 
ال�سوريني  املبدعني  كاأحد 
الثقافة  يوم  فعاليات  �سمن 
وكان لهذا التكرمي الأثر الكبري 

يف نف�سه ح�سب ما اأ�سار لـ �سانا 
الذي  توقيته  ب�سبب  الثقافية 
ا�ستثنائية  ظروف  مع  يتزامن 
ظروف  بفعل  البالد  تعي�سها 

احلرب الإرهابية.
ويوؤكد موؤلف كتاب تاريخ مملكة 
يعطيه  التكرمي  هذا  اأن  اإيبال 
من  للمزيد  الأمام  نحو  دفعاً 
والتاريخ  احل�سارة  درا�سة 
ان�سجاماً مع اإميانه املطلق باأن 
من لي�س له تاريخ لي�س له هوية 
طفرات  من  اليوم  نراه  ما  وكل 
حلقب  نتاج  هي  اإبداعية 

متعاقبة من احل�سارة.
ومل يكتف مرعي بعمله كمدر�س 
الآداب  بكلية  التاريخ  ق�سم  يف 
جامعة  يف  الإن�سانية  والعلوم 
جانب  اإىل  �سار  بل  دم�سق 
التدري�س بخطى ثابتة يف جمال 
والتاأليف  التاريخية  البحوث 
فلم  اجلامعي  وغري  اجلامعي 
املتميز  الآثاري  نتاجه  يكن 
ناجتاً عن فراغ بل كان حم�سلة 
يف  ق�ساها  طويلة  ل�سنوات 
توجت  والتي  والدرا�سة  البحث 
الدكتوراه  درجة  على  بح�سوله 

من جامعة فورت�سبورغ باأملانيا 
عام 1985.

واأثر عودته �سغل مرعي من�سب 
بجامعة  الآثار  ق�سم  رئي�س 
ثم   1996-1994 بني  ما  دم�سق 
بالتدري�س  فقام  بعلمه  �سافر 
باليمن  �سنعاء  جامعات  يف 
كما  بال�سعودية  والدمام  وجدة 
معهد  يف  زائراً  اأ�ستاذاً  عمل 
بجامعة  ال�رشقية  الدرا�سات 
املتحدة  بالوليات  �سيكاغو 

الأمريكية.

املجال  يف  مرعي  ح�سور 
العلمي جتلى بدعوته للم�ساركة 
يف موؤمترات وندوات دولية عن 
وتاريخ  القدمي  �سورية  تاريخ 
التي  القدمي  الأدنى  ال�رشق 
والأردن  �سورية  يف  عقدت 

وتركيا واأملانيا.
م�سرية  للتكرمي ح�سة يف  وكان 
بجائزة  ففاز  العلمية  مرعي 
بالعلوم  علي  كرد  حممد 
اللغة  جممع  من  الإن�سانية 
العربية بدم�سق يف العام 2016.
الكثري  فو�سع  التاأليف  يف  اأما 

من الدرا�سات والكتب اجلامعية 
وغري اجلامعية والتي متحورت 
تاريخ  حول  اأ�سا�سي  ب�سكل 
بالد  وقوانني  القدمي  �سورية 
ما بني النهرين وتاريخ اجلزيرة 
والل�سان  القدمي  العربية 
اإيبال  مملكة  وتاريخ  الأكادي 
اخل�سوبة  اآلهة  وعبادة  واآثارها 
والتقومي  القدمي  ال�رشق  يف 
ح�سارات  يف  الزمن  وح�ساب 
الآلهة  ومعجم  القدمي  ال�رشق 
يف  الأ�سطورية  والكائنات 

ال�رشق القدمي.
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تاأليف ماهر ال�شريف وع�شام ن�شار

�شدور كتاب »تاريخ الفل�شطينيني وحركتهم الوطنية«

33 دولة ت�شارك مبعر�ض الكتاب.. »دوحة 
املعرفة والوجدان« تفتتح اأبوابها اليوم 

موؤ�س�سة  عن  حديثاً  �سدر 
كتاب  الفل�سطينية  الدرا�سات 
وحركتهم  الفل�سطينيني  »تاريخ 
ال�رشيف  ماهر  تاأليف  الوطنية«، 
ن�سار  وع�سام  رئي�سي(  )موؤلف 

)موؤلف م�سارك(
وجاء يف تعريف الكتاب: »اإن كتابنا 
يكون  اأن  اإىل  يطمح  الذي  هذا 
للمرحلة  خم�س�ساً  درا�سياً  كتاباً 
اجلامعية، لي�س كتاباً بحثياً م�ستنداً 
كتاب  هو  بل  اأولية،  م�سادر  اإىل 
يعتمد على نتائج درا�سات �سابقة، 
وهو  نقدياً.  تعاماًل  معها  يتعامل 
ميتد  التاريخي  حقله  باأن  يتمّيز 
يف  �سعينا،  وقد  هذا.  يومنا  اإىل 
مو�سوعيني  نكون  اأن  اإىل  اإعداده، 
قدر الإمكان، وكان همنا اأن يكون 

وجوانب  الفل�سطيني  ال�سعب 
والجتماعية  ال�سيا�سية  حياته، 
�رشديتنا  مركز  يف  والقت�سادية، 
اأننا  لنا  تبنّي  اأمر  وهو  التاريخية، 
لن ننجح فيه، وخ�سو�ساً بعد ن�سوء 
اأن  دون  من  الفل�سطينية،  الق�سية 
حركته  نف�سه،  الوقت  يف  ن�سع، 
ال�سهيونية  �سد  ون�سالها  الوطنية 
وال�ستعمار يف مركز هذه ال�رشدية 
كذلك. وعليه، واإذا كانت املقاربة 
طاغية  القت�سادية  الجتماعية 
يف  فل�سطني  تاريخ  تناول  لدى 
املقاربة  فاإن  العثمانية،  املرحلة 
لدى  طغت  التي  هي  ال�سيا�سية 
تناول تاريخ فل�سطني منذ بدايات 
يومنا،  حتى  الربيطاين  الحتالل 
جراء  غابت،  اأن  بعد  �سيما  ول 

الجتماعية- الت�سكيلة  النكبة، 
النتدابية،  لفل�سطني  القت�سادية 
بني  الفل�سطيني  ال�سعب  وت�ستت 
على  وتوزع  واملنايف،  الوطن 

جتمعات متعددة.«
ال�رشيف  ماهر  هما  املوؤلفان 
ق�سم  رئي�س  رئي�سي(:  )موؤلف 
الدرا�سات  موؤ�س�سة  يف  الأبحاث 
يف  م�سارك  وباحث  الفل�سطينية 
الأدنى  لل�رشق  الفرن�سي  املعهد 
موؤلفاته:  بني  من  بريوت.  يف 
القت�سادي  فل�سطني  »تاريخ 
دار  بريوت:  والجتماعي«. 
»البحث  1985؛  خلدون،  ابن 
الفكر  يف  درا�سة  كيان:  عن 
-1908 الفل�سطيني،  ال�سيا�سي 
الأبحاث  مركز  نيقو�سيا:   .»1993

العامل  يف  ال�سرتاكية  والدرا�سات 
يف  »فل�سطني  1995؛  العربي، 
الكتابة التاريخية العربية«. بريوت، 
ع�سام  اأما   .2016 الفارابي،  دار 
اأ�ستاذ  م�سارك:  موؤلف  فهو  ن�سار 
املعا�رش  الأو�سط  ال�رشق  تاريخ 
يف جامعة ولية اإلينوي يف الوليات 
املتحدة الأمريكية وموؤلف وحمرر 
عدد من الكتب عن تاريخ فل�سطني 
عدد  �سدر  والجتماعي،  الثقايف 
الدرا�سات  موؤ�س�سة  عن  منها 
بال�سرتاك  وحرر  الفل�سطينية. 
مع �سليم متاري املجلة الإنكليزية 
القد�س«، وهو متخ�س�س  »ف�سلية 
يف  الفوتوغرايف  الت�سوير  بتاريخ 

فل�سطني.
 وكالت 

تنطلق اليوم اخلمي�س الدورة 
الدوحة  معر�س  من  الـ29 
�سعار  حتت  للكتاب  الدويل 
»دوحة املعرفة والوجدان«، 
من  ن�رش  دار   427 مب�ساركة 

30 دولة عربية واأجنبية.
الذي  املعر�س  وي�ستمر 
الثقافة  وزارة  تنظمه 
الدوحة  مركز  والريا�سة يف 
للمعار�س واملوؤمترات، حتى 
الثامن من دي�سمرب املقبل. 
ويقدم املعر�س لرواده 121 

األفا و900 عنوان كتاب.
وقال وزير الثقافة والريا�سة 
يف  العلي  غامن  بن  �سالح 

وقت �سابق من هذا الأ�سبوع 
على  كبريا  اإقبال  هناك  اإن 
امل�ساركة يف املعر�س هذا 
منها  عدة،  لأ�سباب  العام 
توفره  الذي  العام  اجلو 
ومعر�س  الدوحة  مدينة 
يتوفر  قلما  والذي  الكتاب، 

يف اأي مكان اآخر.
واأ�ساف هناك اأي�سا �سهولة 
يف دخول دور الن�رش والكتب 
والإجراءات  الدوحة،  اإىل 
البريوقراطية  الروتينية 
م�ستوياتها.  اأدنى  يف  عندنا 
�رشائية  قوة  لدينا  كذلك 
الكتب  �رشاء  على  وطلب 

باملعرفة  جدا  كبري  و�سغف 
يف قطر.

الثقافية  الور�س  اأن  وتابع 
واملحا�رشات املقررة زادت 
اأي�سا اأكرث من ال�سعفني هذا 
كبري  ب�سكل  وركزنا  العام، 
على  حلر�سنا  الطفل  على 
وانتقالها  املعرفة  توا�سل 

من جيل اإىل اآخر.
ويبلغ عدد الفعاليات الثقافية 
التي  والرتفيهية  والفنية 
املعر�س  برنامج  ي�سملها 
من  فعالية،   272 العام  هذا 
و28  ثقافية  ندوة   25 بينها 
املجالت،  متنوعة  ور�سة 

الأم�سيات  عن  ف�سال 
فيها  ي�سارك  التي  ال�سعرية 

�سعراء قطريون وعرب.
الحتادية  رو�سيا  وحتل 
املعر�س  �رشف  �سيف 
اإطار  يف  وذلك  العام،  هذا 
»قطر-رو�سيا  الثقايف  العام 

.»2018
الدوحة  معر�س  تاأ�س�س 
وكان   ،1972 عام  للكتاب 
يقام كل عامني اإىل اأن تغريت 
دوريته يف 2002 واأ�سبح يقام 
ال�سفة  واكت�سب  عام  كل 

الدولية.
 وكالت 

تاأليف الباحث الأمريكي  بريان ج. هد�ُشن

“امل�شاقط  “كلمة” ي�شدر 
املائية : طبيعة وثقافة”

للرتجمة  “كلمة”  م�رشوع  اأ�سدر 
وال�سياحة-  الثقافة  لدائرة  التابع 
“امل�ساقط  كتاب:  ترجمة  اأبوظبي 
للباحث  وثقافة”  طبيعة  املائية: 
الأمريكي بريان ج. هد�سن، ونقلته 
اإىل العربية بثينة الإبراهيم، وراجع 

الرتجمة عمر �سعيد الأيوبي.
ويت�سمن الكتاب ال�سادر عام 2012 
حول  ال�ساللت  من  لعدد  درا�سة 
من  ال�سكل  هذا  م�ستك�سفاً  العامل، 
بالزوال  املهدد  الأر�س  ت�ساري�س 
لأ�سباب عديدة تعود يف كثري منها 
فاإنه  ولذا  الب�رشي،  الن�ساط  اإىل 
لها  التوثيق  اأ�سكال  من  �سكاًل  يعّد 
من زوايا خمتلفة توزعت على اثني 

ع�رش ف�ساًل.
ال�ساللت  طبيعة  الكتاب  ويبني 
واأ�سكال ن�سوئها جيولوجياً وتوزعها 
جغرافياً، وتاأثري ال�سياحة والن�ساط 
ال�سناعي والعمران الب�رشي عليها، 
دون اإغفال احلديث عن تاأثريها يف 
اإىل  باأنواعه،  والفن  الأدب  عاملي 
جانب احلديث عن تلوثها وجفافها 
واخلطر املحدق مبا ل يزال منها 
هذا  يدور  ل  احلياة”.  “قيد  على 
بو�سفه  املاء  اأهمية  حول  الكتاب 
عاماًل حيوياً، بل حول �سكل حمدد 
من اأ�سكال الت�ساري�س املائية، التي 
ترتافق دوماً مع الإثارة واملغامرة، 
ا�ستك�سافها  القارئ  على  عار�ساً 
بطريقة خمتلفة، بانورامية اإن �سح 
التعبري، ول يكتفي بالنظر اإليها من 
هذا  قراءة  فاإّن  لذا  واحدة،  زاوية 
رحلة  متعتها  يف  توازي  الكتاب 
وبخا�سة  ال�ساللت،  اإىل  حقيقية 
البديعة  املناظر  �سور  حتققه  ملا 
ب�رشية.  لذة  من  بها  يزخر  التي 
هد�ُسن،  ج.  بريان  املوؤلف  ويعمل 

الهند�سة  كلية  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ 
جامعة  يف  البيئة  وبناء  املدنية 
كوينزلند التقنية، برزبني. �سدر له 
“امل�ساقط  منها:  الكتب  من  عدد 
جامايكا″2001،  يف  املائية 
 ،″1996 ال�ساحل  على  و”مدٌن 
فرقة  يف  اأ�سبح ع�سواً  مل  و”ملاذا 
اخلناف�س: ليـڤربول يف خم�سينيات 
 2008 و�ستينياته  املا�سي  القرن 
املدن  اأ�سماء  و”  ذاتية(”،  )�سرية 
ب.  مع  )بال�سرتاك  اجلامايكية” 
و. هغمان( 2009″، وله الكثري من 
الدوريات  يف  املن�سورة  الأبحاث 
بامل�ساقط  تتعلق  اجلامعية 
من  وتتناولها  وال�ساللت،  املائية 
اأو من  �سياحية،  اأو  زاوية جغرافية 
وتخطيط  العمراين  التطور  زاوية 
بثينة  املرتجمة  وتكتب  املدن. 
اللغة  ق�سم  خّريجة  الإبراهيم، 
حلب،  جامعة  يف  واآدابها  العربية 
الدوريات  يف  مقالت  �سوريا، 
الأدبي  النقد  ق�سايا  حول  العربية 
خمتلفة  اإ�سهامات  ولها  والثقايف، 
منطقة  يف  الثقايف  امل�سهد  يف 
من  جمموعة  لها  �سدرت  اخلليج. 
الأعمال املرتجمة منها: “م�سحك 
اإيرانية  امراأة  بالفار�سية: مذكرات 
فريوزة  للكاتبة  اأمريكا”؛  يف 
عون  يف  الرب  “ليكن  دوما�س. 
موري�سون.  توين  للكاتبة  الطفلة”؛ 
ال�سائلة”؛  احلداثة  يف  “الأخالق 
)ترجمة  باومان  زيجمونت  للكاتب 
البازعي(.  �سعد  د.  مع  م�سرتكة 
خمتارات  العامل”؛  يف  “اأ�سباهنا 
العامل.  اأنحاء  من  لكّتاب  ق�س�سية 
جوناثان  احلّكاء”؛  “احليوان 

غوت�سل.
 وكالة اأنباء ال�شعر 
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يف ملتقى وطني بق�صر الّثقافة مفدي زكريا باجلزائر العا�صمة

»البد من حتقيق الّتعاي�ش الّلغوّي 
الّدائم بني العربّية واالأمازيغية«

نّظم املجل�س الأعلى لّلغة العربّية ملتقى وطنّيا بعنوان: الّتعاي�س الّلغوّي يف اجلزائر بني العربّية والأمازيغّية 
يف ظّل الّتعديل الّد�صتوري اجلديد، وذلك يوَمْي 27 و28 نوفمرب 2018 ، بق�صر الّثقافة، مفدي زكريا  باجلزائر 
العا�صمة  حيث عرف هذا امللتقى ح�صور الّرئي�س ال�ّصريّف للملتقى الأ�صتاذ الدكتور �صالح بلعيد، رئي�س املجل�س 

الأعلى لّلغة العربّية و رفقة رئي�س امللتقى  الأ�صتاذ يا�صني بورا�س وفئات خمتلفة من اأفراد املجتمع املديّن وال�ّصيا�صّي 
ون يف الّل�صانيات الجتماعّية وال�ّصيا�صات الّلغوّية  وخرباء  وهم الّطلبة والأ�صاتذة اجلامعّيون والباحثون املخت�صّ

الّتخطيط وال�ّصيا�صة الّلغوّية ومهند�صو الربامج الّتبوّية والُكُتُب املدر�صّية و روؤ�صاء املوؤ�ّص�ّصات الّلغوّية والربملانّيون 
والإعالمّيون ولقد  ح�صرت اأي�صا الّلجنة العلمّية لهذا امللتقى املتكونة من الأ�صتاذ الدكتور عبد اجلليل مرتا�س، 

جامعة تلم�صان؛ والدكتور اجلوهر مودر، جامعة تيزي وزو؛ والأ�صتاذ احمند جالوي، جامعة البويرة؛ و اأ. يحيى بن 
بوهون، جامعة غرداية؛ والأ�صتاذة نورة مّراح، املجل�س الأعلى لّلغة العربّية؛ والأ�صتاذ خريالّدين معو�س، جامعة 

برج-بوعريريج؛ و اأ. بلقا�صم من�صوري من جامعة برج بوعريريج.

حكيم مالك

الّتعّدد الّلغوّي يف 
اجلزائر اأف�صل حال من 

غريها يف املجتمعات

امللتقى  هذا  منظمو  حتدث  وقد 
بها  �سارت  التي  اخلطوات  على 
معتربين  اجلزائرّية   الّدولة 
حتقيق  �سبيل  يف  باجلاّدة  اإياها 
اللّغات  بني  اللّغوّي  الّتعاي�ش 
اأر�ش  على  املتعاي�سة  الوطنّية 
اإعادة  يف  وم�ساهمتها  الوطن 
خالل  من  اللّغوّية  �سيا�ستها  ر�سم 
الّتعديل الّد�ستوري اجلديد املوؤّرخ 
يف06 مار�ش 2016م، والقا�سي يف 
متازيغت   « باأّن  الّرابعة  ماّدته 
ور�سمّية«  وطنّية  لغة  كذلك  هي 
لالأمازيغية  خالله  من  مّت  والذي 
اإىل  جنبا  الّر�سمية  منزلة  اعتالء 
اآن  اإّنه  جنب مع العربّية  م�سريين 
مبنطق  القرار  لهذا  للنظر  الأوان 
العقل، والعلم واحلكمة، مع العمل 
على جعل من هذا الّتعدد والّتنوع 
اأ�سا�سا لبناء جمتمع متطّور علمّيا 
اأن  كما  موؤكدين    وح�سارّيا 

اللّغوّي يف اجلزائر  الّتعّدد  م�سكلّة 
يف  غريها  من  حال  اأف�سل  هي 
الّتعدد  تعي�ش  التي  املجتمعات 
يَُعُدّ  اللّغوّي  فالّتعّدد  اأكرب  ب�سكل 
عليها  بناء  تتعّدد  كونّية،  �ُسنَّة 
وتتنّوع  املجتمعات،  بتعّدد  اللّغة 
يطرح  ما  وهو  الأعراق،  بتنّوع 
لها  لي�ش  التي  الختالف  م�سكلة 
الّتعاي�ش  الّتعاي�ش. هذا  حّل �سوى 
على  مّنا  لكّل  البقاء  ي�سمن  الّذي 
دينه،  اأو  اأو هوّيته،  لغته،  اختالف 
اجلميع،  ي�سع  الوطن  اأّن  طاملا 
للب�رش،  للّغة مثلما ي�سمن  وي�سمن 
كّل احلروب  اأمام  مود  وال�سّ البقاء 
الّتي  الّطائفّية  والّنعرات  اللّغوّية، 

ميكن اأْن تثريها م�سكلة الّتعّدد.

ا�صتثمار الّلغتني 
الّر�صميتني يف الّتطوير 

يف خمتلف جمالت 
احلياة

 ولقد عالج هذا امللتقى مو�سوعا 
يف  واأ�سا�سيا  وح�سارّيا،  اإن�سانيا، 
حياة املجتمعات املتعّددة اللّغات، 
�سبل حتقيق  البحث يف  من خالل 
الّتعاي�ش اللّغوّي الّدائم بني العربّية 

هاتني  وا�ستثمار  والأمازيغية 
الّتطوير  يف  الّر�سميتني  اللّغتني 
احلياة،  جمالت  خمتلف  يف 
ميكن  اإحداهما  اأّن  بعلمنا  وهذا 
ميكن  فكما  الأخرى،  تكّمل  اأن 
اأن تعو�ش العربّية  للّغات الأجنبّية 
يف  م�سطلحات  من  ينق�سها  عّما 
بال�ّسكل  العلوم،  جمالت  خمتلف 
خمتلف  يف  وظيفّية  يجعلها  الذي 
كذلك  ميكن  احلياة،  جمالت 
للعربّية اأن تعِوّ�ش ما ينق�ش اللّغة 
امل�سطلحات  من هذه  الأمازيغية 
والعك�ش  املجالت،  خمتلف  يف 
كذلك  ميكن  اأي  �سحيح؛ 
العربّية  تعِوّ�ش  اأن  لالأمازيغية 
م�سطلحات  من  ينق�سها  عما 
الع�رش  م�ستجّدات  لت�ساير  علمّية 
اآجال  اإن  املجالت،  خمتلف  يف 
الّتناف�ش  اأن  طاملا  عاجال،  اأو 
واأّن  للجميع،  م�رشوع  اللّغات  بني 
مبداأ الّتاأّثر والّتاأثري بني اللّغات هو 

قانون �سّنته الّطبيعة.

دة  و�صع خّطة ُموَحّ
�صات  ت�صبط املوؤ�َصّ

الّلغوّية اجلزائرّية 

هذا  �سعى  فلقد  املقابل  ويف 
مو�سوعه  خالل  من  امللتقى 
الأهداف  من  جملة  حتقيق  اإىل 
بجهود  الّتعريف  يف  واملتمثلة 
حتقيق  يف  اجلزائرّية  الّدولة 
ا�ست�رشاف  و  اللّغوّي  الّتعاي�ش 
الّر�سمّيتني  اللّغتني  م�ستقبل 
ظّل  يف  والأمازيغّية  العربّية 
اجلديد  الّد�ستورّي  الّتعديل 
تربوّي  تخطيط  و�سع  مع 
العربّية  اللّغتني  لتعليم  َكم  ُمْ
واإمكانات  يتما�سى  والأمازيغّية 
العمل على  الّدولة اجلزائرّية  مع 
يف  الّدول  خربات  من  ال�ستفادة 
لتعليم  الّتبوّية  طات  امُلخَطّ و�سع 
و�سع  طريق  عن  الوطنّية  اللّغات 
�سات  املوؤ�َسّ ت�سبط  دة  ُموَحّ خّطة 
اللّغوّية اجلزائرّية الّتي تَ�ْسَهُر على 
لتطوير  الوطنّية،  اللّغات  ترقية 
الّنخبة  نظرة  وت�سحيح   اللّغات 
الّنظر  من  املجتمع،  من  والعاّمة 
اإىل الّتعدد اللّغوّي على اأّنه م�سكلة 
ثروة  اأّنه  على  اإليه  الّنظر  اإىل 
طلبة  من   كل  ت�سجيع  مع   لغوّية 
والّدكتوراه  واملا�ست،  اللّي�سان�ش، 
تعليمّية  جمال  يف  البحث  على 
يف  وا�ستثمارها  الوطنّية  اللّغات 

طلبة  وت�سجيع  املعرفة  ن�رش 
العربّية،  اللّغتني  يف  �ش  الّتخ�سّ
الأجنبّية  واللّغات  والأمازيغية، 
بني  الّتجمة  حركة  تفعيل  على 

هذه اللّغات.

اإبراز جهود الّدولة 
اجلزائرّية يف حماية 

احلقوق الّلغوّية 
ملواطنيها

املو�سوم  امللتقى  هذا  وتناول 
اجلزائر  يف  اللّغوّي  الّتعاي�ش   «
ظّل  يف  والأمازيغّية  العربّية  بني 
الّتعديل الّد�ستوري اجلديد« جملة 
مبو�سوع  امُلتعِلّقة  املحاور  من 
الّتعاي�ش اللّغوّي كتحديد مفاهيم 
مبو�سوع  ة  اخلا�سّ امل�سطلحات 
الّتعاي�ش اللّغوّي :الّتعاي�ش اللّغوّي، 
اللّغات،  حرب  اللّغوّي،  ال�رّشاع 
اللّغوّية،  الّتهيئة  اللّغوّي،  الّتدخل 
ال�ّسيا�سة  اللّغوّي،  الّتخطيط 
اجلزائرّية  والّتجربة  اللّغوّية 
مع  اللّغوّي  للّتعاي�ش  منوذجا 
الوقوف عند جتارب ناجحة لدول 
حتقيق  يف  اأجنبّية  ودول  عربّية 

الّتعاي�ش اللّغوّي وكذا اإبراز جهود 
حماية  يف  اجلزائرّية  الّدولة 
ودور  ملواطنيها  اللّغوّية  احلقوق 
ولية حلقوق الإن�سان  املنظمات الَدّ
مع    اللّغوّية  احلقوق  حماية  يف 
توطني اللّغات الوطنّية و املعرفة 
و  والأمازيغية  العربّية  باللّغتني 
الأ�س�ش والآليات و ت�سليط ال�سوء 
الوطنيتني  اللّغتني  حتّديات  على 
ظّل  يف  والأمازيغية  العربّية 
الّتجمة  و  املعا�رشة  الّتقنّيات 
ودور  والأمازيغية  العربّية  بني 
اجلزائرّية  اللّغوّية  املوؤ�ّس�سات 
العربّية  باللّغتني  الّنهو�ش  يف 
يف  اللّغوّي  والّتعّدد  والأمازيغية 
املجتمعات بني الّتنوع والن�سجام 
امل�ستكة  اجلامعة/  واللغة 
الوحدة  حتقيق  يف  ودورها 
الّدولية  املجتمعات  يف  الوطنّية 
العربّية،  البلدان  يف  )العربّية 
الإجنليزّية  فرن�سا،  يف  الفرن�سّية 
الوطنّية  واللّغات  اأمريكا  يف 
اللّغات  يف  ال�ستثمار  والقت�ساد: 
وتاأثريه  اللغوّي  الّتعّدد  الوطنّية، 
ناعة،  على دخل الفرد، اللّغة وال�سّ
اللّغة والأ�سواق الّتجارّية املحلّية 

والعاملّية.

بعد موافقة اللجنة العاملية للحفاظ على التاث الثقايف لليوني�صكو

ت�سجيل »كيالني املاء« �سمن قائمة الرتاث غري املادي للإن�سانية
الثقافة  لوزارة  بيان  اأكد 
اللجنة  موافقة  نباأ  عن 
على  للحفاظ  العاملية 
التاث الثقايف لليوني�سكو 
حاليا يف جزر  املجتمعة 
موري�ش، ت�سجيل العن�رش 

املاء«  »كّيالني  الثقايف 
التمثيلية  القائمة  �سمن 
املادي  غري  للتاث 

لالإن�سانية. 
فلقد  ال�سياق  ذات  ويف 
املوافقة  هذه  جاءت 

اللجنة  اأع�ساء  باإجماع 
اإىل  دعت  التي   )24(
على  احلفاظ  �رشورة 
الإن�ساين   الإرث  هذا 
اللجنة  هذه   اأثنت  حيث 
على القيمة الثقافية لهذا 

العن�رش الثقايف املرتبط 
للماء  الدقيق  بالت�سيري 
من قبل �سكان توات  عرب 
توجيه �سكر للجزائر التي 
احليوية  القيمة  اأدركت 
للمعرفة التقليدية لكيفية 

توزيع املاء ،  حيث عربت 
وزارة الثقافة  عن فخرها 
لها    بيان  يف  واعتزازها  
»الو�سط  يومية  حت�سلت 

»على ن�سخة منه. 
بالذكر  واجلدير   

املاء«  »كيالني  فت�سجيل 
غري  التاث  قائمة  �سمن 
املادي لالإن�سانية ي�ساف 
الثقافية  العنا�رش  اإىل 
على  امل�سجلة  الأخرى 
هذه القائمة واملتمثلة يف 

كل من ال�سدة التلم�سانية، 
وركبة  تيميمون  �سبوع  و 
و  الإمزاد  و  ال�سيخ  �سيد 
ال�سبيبة  و  قورارة  اآهليل، 

بجانت.
 حكيم مالك

حتت �صعار« جتليات ن�صوية بعيون جامعية » احتفاء ياباين بالثقافة والت�ساميم العربية مبعر�ش اإك�سبو 2020

اختتام تظاهرة »مولد االألوان 
للفنون الت�سكيلية اليوم بالوادي   

اليابانية  اخلارجية  التجارة  هيئة  ك�سفت 
والبتكارات  املفاهيم  عن  ال�ستار  )جيتو(، 
يف  الياباين  باجلناح  اخلا�سة  والت�ساميم 
عبارة  وهو  دبي،   2020 اإك�سبو  معر�ش 
بالتفا�سيل  غنية  ديناميكية  م�ساحة  عن 
واليابانية  العربية  بالثقافتني  حتتفي  التي 

وت�ساميمها الهند�سية.
من  الهدف  يكمن  �سحفي،  بيان  وبح�سب 
العبور  “ج�رش  جلناح  الت�سميمية  الفكرة 
اإك�سبو  بزوار  التحيب  يف  امل�ستقبل”  نحو 
اإطار  اليابانية، وذلك يف  الطريقة  2020 على 
املعماري  الإبداع  على  القائم  بالتاث  غني 

والبتكاري امل�ستلهم من الت�ساميم الفريدة.
ولتج�سيد روؤية رمزية حتاكي العالقة الثقافية 

واليابان،  الأو�سط  ال�رشق  بني  والتاريخية 
ت�ستعر�ش الت�ساميم الهند�سية للجناح الأمناط 
املعمارية اليابانية والعربية مع اأفكار جت�سد 
احلرير.  لطريق  القدمية  التجارية  ال�سبكة 
الكبري  الحتام  على  ال�سوء  اجلناح  وي�سلط 
خا�سة  الأخرى،  للثقافات  اليابان  تكنه  الذي 
عندما يتم ا�ست�سافتها يف املعار�ش العاملية 

مثل اإك�سبو 2020.
املفو�ش  ناكامورا،  قال  ذلك  على  وتعليقاً 
 ،2020 دبي  اإك�سبو  يف  الياباين  للجناح  العام 
بالإعالن  �سعداء  “نحن  الإطالق:  حفل  يف 
والبتكارات  والت�ساميم  املفاهيم  عن 
املوؤكد  من  والذي  الياباين،  باجلناح  اخلا�سة 
اأنه �سي�سيف قيمة اإىل املكانة والإرث اللذين 

دور  ويتمثل  العاملي،  املعر�ش  بهما  يتميز 
اجليل  واإلهام  ت�سجيع  يف  الياباين  اجلناح 
حلول  تطوير  يف  املبادرة  لتخاذ  القادم 
وا�ستعرا�ش  للتوا�سل  جاذبة  كقوة  م�ستقبلية، 
على  قائم  م�ستقبلي  جمتمع  لريادة  اإمكاناتنا 
الروح اليابانية وتقنياتها وثقافتها وعنا�رشها 

الفريدة واملتنوعة “.
كما �سي�سهد اجلناح املتطور تكنولوجياً عر�ساً 
والأ�سواء،  والظالل  والرياح  للمياه  مبتكراً 
التي تعك�ش روعة البيئة اليابانية ملنح الزوار 
جتربة غامرة تُطلعهم على العامل الذي نتخيله 
والإجنازات التي ميكن حتقيقها عرب الن�سجام 

بني النا�ش والأفكار والتكنولوجيا.
وكالة اأنباء ال�صعر 

للفنون  الألوان  مولد  تظاهرة«  اليوم  �ستختتم 
اجلامعية  بالإقامة  �ستقام  التي   « الت�سكيلية 
م�سعودة  حمي  ال�سهيدة  )اإناث(  �رشير   1000
ن�سوية  »جتليات  �سعار  حملت  ولقد  بالوادي 
وزارة  عليها  ت�رشف  والتي  جامعية«  بعيون 
تنظيم  ومن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
حيث  اجلامعية   للخدمات  الوطني  الديوان 
ت�سعى من خالل هذه الفعالية الفنية اإىل تنمية 
عند  املوجودة  والإبداعية  الفنية  الذائقة 
مواهبهن  يف  وال�ستثمار  اجلامعية  الطالبات 
ترقية  اأجل  كله من  نوعها وهذا  الفريدة من 
ال�سياق  الفن والثقافة اجلزائرية  . ويف ذات 
فلقد عرفت هذه التظاهرة اخلا�سة بالن�ساء 

فقط  والتي انطلقت فعالياتها يف 26 من هذا 
ال�سهر والتي �ست�ستمر اإىل غاية اليوم اخلمي�ش 
هذه  منظمو  اختار  حيث    2018 نوفمرب   29
الفنية برناجما ثريا ومتنوعا ت�سمن   الفعالية 
من  كوكبة  ن�سوي  مب�ساركة  ت�سكيلي  معر�ش 
ر�سم  ور�سة   اإقامة  مع  اجلزائريات  الفنانات 
اجلامعية  الإقامة  حرم  و�سط  يف  مبا�رش 
�سيفات  تقدمي  من  واأدبية  �سعرية  وقراءات 
 ، الت�سكيلية«  للفنون  الألوان  »مولد  ال�رشف 
اإ�سافة لتقدمي عرو�ش فنية متنوعة من طرف  
طالبات الإقامة اجلامعية  1000 �رشير) اإناث( 

ال�سهيدة حمي م�سعودة بالوادي.
حكيم مالك 
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العمل قرب الطرق املزدحمة يهدد الن�صاء مبر�ض خطري
حذر العلماء من اأن العمل بالقرب 
يعزز  املزدحمة  الطرق  من 
اأن  بعد  الثدي،  �رسطان  خطر 
من  الأقل  على  ن�ساء  �ست  وجدوا 
باملر�ض  اأ�سنب  نف�سه،  املكان 
وطورت  �سنوات  ثالث  غ�سون  يف 
جمموعة من الن�ساء حالت اإ�سابة 
�سببها  باأن  يعتقد  بال�رسطان، 
جعل  ما  ال�سيارات،  عوادم  دخان 
باأنها  احلالة  هذه  ي�سفون  العلماء 
جديد«،وطورت  مهني  »مر�ض 
ن�ساء  �سبع  من  اأخرى  جمموعة 
على  نفق  يف  العمل  بعد  املر�ض 
بني  احلدود  من  فقط  اأميال  بعد 

الوليات املتحدة وكندا.
امراأة  حالة  على  الدرا�سة  وركزت 
ا�سمها،  عن  يُك�سف  مل  واحدة 
ج�رس  يف  عاما   20 ملدة  عملت 
ومي�سيغان  ديرتويت  بني  ال�سفري 

وند�سور يف اأونتاريو ويربط اجل�رس 
بني الوليات املتحدة وكندا، وهو 
من اأكرث احلدود التجارية ازدحاما 
ي�سهد  حيث  ال�سمالية،  اأمريكا  يف 
األف  و15  �ساحنة  األف   12 عبور 
�سيارة يوميا، وبافرتا�ض اأن حجم 
على  م�سابها  كان  املرور  حركة 
يف  املراأة  ق�ستها  عاما   20 مدى 
يف  �ساعة   40 مبعدل  وظيفتها 
الأ�سبوع، فاإنها قد تعر�ست لأبخرة 

تعود لـ 46.8 مليون مركبة.
ويعتقد الطبيبان مايكل غيلربت�سون 
�ستريلنغ  برويف، من جامعة  وجيم 
اأن املواد الكيميائية  يف ا�سكتلندا 
ت�سبب  املرورية  الأدخنة  يف 

ال�رسطان.
 »BRCA1« اجلينني  اإن  ويقولن 
يحاولن  اللذين   »BRCA2»و
اإيقاف  ميكن  الأورام  منو  اإيقاف 

وك�سفت  العوادم  باأبخرة  عملهما 
الدرا�سة اأن عمل الن�ساء يف اأك�ساك 
ر�سوم املرور اأعطتهن فر�سة اأكرب 
ب�رسطان  لالإ�سابة  �سعفا   16 بـ 

الثدي مقارنة باملراأة العادية.

واأ�ساف الدكتور »غيلربت�سون«، اأن 
هذا البحث اجلديد ي�سري اإىل دور 
باملرور يف  املرتبط  الهواء  تلوث 
لدى  الثدي  زيادة حدوث �رسطان 

عموم ال�سكان.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�سوديوم الذي ي�سكل املكون الرئي�سي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�سّنعة مثل البيتزا والربغر وال�سجق والبطاط�ض ال�سيب�سي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�سبب ال�سوديوم الزائد ارتفاع �سغط الدم الذي ي�سّمى »القاتل ال�سامت« لأنه 

يهدد �سحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�سوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�سطرتك الظروف ل�رساء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�سوديوم« على العبوة قبل ال�رساء. وت�سّنف كثري من املواد احلافظة امل�ستخدمة يف 

الأطعمة امل�سّنعة باعتبارها مواد م�رسطنة، وتعترب م�سوؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال. 

يف  ي�ستخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رسيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�سببات  من  تعترب  �سارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �سكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رسطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

ما اأعرا�ض االن�صداد الرئوي املزمن؟

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
اأقطاب  بوا�سطة  الدماغ  لتحفيز 
النوم،  اأثناء  ب�سيطة  كهربائية 
واأظهرت نتائج التجربة حت�سن اأداء 
وتخطو  التايل،  اليوم  يف  الذاكرة 
وا�سعة  الأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه التو�سل اإىل عالج يقلل من 
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الأمرا�ض  بع�ض  ي�ساحب  الذي 
الرّعا�ض  ال�سلل  مثل  الع�سبية 

)باركن�سون(.
من  الدماغ  حتفيز  ويعترب 
موائد  على  ال�ساخنة  املو�سوعات 
الأع�ساب  علم  جمال  يف  البحث 
ومتتاز  الأخرية.  ال�سنوات  خالل 
الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

نف�سها.
نيورو�ساين�ض،  دورية  وبح�سب 
التجربة  يف  امل�ساركون  اأم�سى 
وخ�سعوا  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
التحفيز  لطريقة  الليل  خالل 
ت�سّمى  والتي  اجلديدة  الكهربي 
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة 
القدرات  حت�سن  النتائج  واأظهرت 
يف  الذاكرة  ومهارات  املعرفية 
اليوم التايل مبا�رسة، ويعني ذلك اأن 
طريقة  النوم  اأثناء  الذاكرة  حتفيز 
هذه  تطوير  بالإمكان  واأنه  فّعالة، 
الإن�سان  ذاكرة  حلماية  الطريقة 
تتطّور  التي  الع�سبية  امل�ساكل  من 

مع العمر.

يعترب مر�ض الن�سداد الرئوي ال�سبب الرابع 
للوفيات يف العامل، ومن املتوقع اأن ي�سبح 

ال�سبب الثالث بحلول العام 2030 وفق منظمة 
ال�سحة العاملية. يُعد التعّر�ض لدخان التبغ 
)من خالل تعاطي التبغ اأو التعّر�ض لدخان 

التبغ غري املبا�رس( ال�سبب الأّول لظهور 
مر�ض الرئة الن�سدادي املزمن، فما اأعرا�سه 

وكيف ميكن منع تفاقمه؟ 
يعّد الن�سداد الرئوي املزمن مر�ساً رئوياً 

ي�سبب ان�سداداً يف تدفق الهواء من الرئتني. 
ومن اأبرز اأ�سبابه التدخني والتعر�ض للغازات 

اأخرى خمتلفة.

ماذا عن اأعرا�سه؟ 

الأعرا�ض الأكرث �سيوعاً ت�سمل:
* �سيق التنف�ض

* ال�سعال
* اإفراز البلغم

* التهابات اجلهاز التنف�سي املتكررة.
* التعب والرهاق

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟ 

ن�سائح كثرية وار�سادات ممكن ان ت�ساعد 
املري�ض على عدم تفاقم اعرا�ض مر�سه، 

واأهمها:
- الإقالع عن التدخني
- زيادة الن�ساط البدين

- التلقيح �سد الفريو�سات واللتهاب الرئوي
- اللتزام بالأدوية

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز 

من الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج 
الأولية لتجارب ا�ستخدامه على احليوانات جناحه 

يف تقليل ا�ستجابة اجل�سم للجلوكوز بن�سبة 50 
باملائة. وتعترب هذه الطريقة من العالجات التي 

ل تتطلب حقن مري�ض ال�سكري، ويف الوقت نف�سه 
حتقق فعالية كبرية حبة الدواء اجلديدة تقلل 
ا�ستجالل�سكر اإىل الن�سف ويقوم العالج بطالء 

جدار الأمعاء لإعاقة امت�سا�ض ال�سكر من اجلهاز 
اله�سمي اإىل الدم، وي�سار اإىل العالج بحروف 

.LuCI :خمت�رسة هي
ويتوفر الدواء على �سكل حبوب، وتقوم الأمعاء 

بامت�سا�ض مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 
الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�سع 

�ساعات من ابتالعه.
وبح�سب التقرير الذي ن�رسته دورية »نات�سيورال 

ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض 
ال�سكري تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار 

معدته ومنع عبور ن�سف ال�سكريات التي تناولها اإىل 
الدم وت�ساعد هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون 

من جامعة هارفارد حتت اإ�رساف الربوفي�سور علي 
ترافكويل مر�سى ال�سكري الذين يعانون من �سعف 

ا�ستجابة الإن�سولني، وحتميهم من ارتفاع م�ستوى 
ال�سكر بالدم ب�سكل كبري ومفاجئ، ويعترب الدواء 
اجلديد بدياًل جلراحات ت�سغري املعدة التي يتم 

اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
اأ�ساد خرباء بدرا�سة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�ست اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�ساء امل�سابات ب�رسطان الثدي يتاأثرن �سلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�سب الدرا�سة فاإن ما ي�سل اإىل 
5000 مري�سة ب�رسطان الثدي، �سيتجننب التعر�ض للعالج 

الكيماوي القا�سي �سنوياً. كما ك�سفت الأبحاث التي �سملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ساء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�ساء امل�سابات ب�رسطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�سوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�سرت 

رينغ من م�ست�سفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رسيح له 
ل�سحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�سة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رسطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �ستتفادى 

املري�سات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف عالج املر�ض.

من جهتها اأ�سادت الرئي�سة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رسطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�ساف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�ساعد هذه النتائج على 

حت�سني ا�ستخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�سى ال�رسطان، واأن تتحرر الآلف من الن�ساء �سنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �سيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�ساء امل�سابات ب�رسطان 
الثدي با�ستخدام العالجات البديلة والبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�ستخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رسطان وتقدمي العالج املنا�سب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�سات ل ي�ستفدن من العالج 
الكيماوي.

وذكر الأخ�سائي بالأورام الدكتور جوزيف �سبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رسطان الثدي يف �سن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�سة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�ساقط ال�سعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�سابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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مبعثه �سلى �هلل عليه و�سلم 
بعث �سلى اهلل عليه و�سلم لأربعني �سنة، فنزل 

عليه امللك بحراء يوم الثنني ل�سبع ع�رشة 
ليلة خلت من رم�سان، وكان اإذا نزل عليه 

الوحي ا�ستد ذلك عليه وتغيرّ وجهه وعرق 
جبينه.  فلما نزل عليه امللك قال له: اقراأ.. 

قال: ل�ست بقارئ، فغطاه امللك حتى بلغ منه 
اجلهد، ثم قال له: اقراأ.. فقال: ل�ست بقارئ 
ثالثاً. ثم قال: } اْقراأْ ِبا�ْسِم َربرَّك الَرّذي َخلََق، 

َخلََق الإن�َساَن ِمْن َعلٍَق، اْقَراأْ وَربُرَّك الأَْكَرُم، 
الَرِّذي َعلَرَّم ِبالَْقلَِم، َعلَرَّم الإن�َساَن َما َلْ يَْعلَْم { 
]العلق:1-5. فرجع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم اإىل خديجة ر�سي اهلل عنها يرجتف، 
فاأخربها مبا حدث له، فثبتته وقالت: اأب�رش، 
وكال واهلل ل يخزيك اأبداً، اإنك لت�سل الرحم، 

، وتعني على  وت�سدق احلديث، وحتمُلرّ الَكَلرّ
نوائب الدهر. 

ثم فرت الوحي، فمكث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم ما �ساء اهلل اأن ميكث ل يرى �سيئاً، فاغتم 

لذلك وا�ستاق اإىل نزول الوحي، ثم تبدى له 
، وثبته،  امللك بني ال�سماء والأر�ض على كر�سيرّ

وب�رشه باأنه ر�سول اهلل حقاً، فلما راآه ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم خاف منه وذهب 

اإىل خديجة وقال: زملوين.. دثروين، فاأنزل 
ِثرُّر، ُقْم َفاأَنِذْر، َوَربَرَّك  اهلل عليه: } يَا اأَيُرَّها امْلَُدرّ

ر { ]املدثر:1-4. فاأمر اهلل  ، َوِثيَابََك َفَطِهرّ َفَكرِبرّ
تعاىل يف هذه الآيات اأن ينذر قومه، ويدعوهم 

ر �سلى اهلل عليه و�سلم عن �ساق  اإىل اهلل، ف�سَمرّ
التكليف، وقام يف طاعة اهلل اأمت قيام، يدعو 

اإىل اهلل تعاىل الكبي وال�سغي، واحلر والعبد، 
والرجال والن�ساء، والأ�سود والأحمر، فا�ستجاب 

له عباد اهلل من كل قبيلة ممن اأراد اهلل تعاىل 
فوزهم وجناتهم يف الدنيا والآخرة، فدخلوا 

يف الإ�سالم على نور وب�سية، فاأخذهم �سفهاء 
مكة بالأذى والعقوبة، و�سان اهلل ر�سوله وحماه 

بعمه اأبي طالب، فقد كان �رشيفاً مطاعاً فيهم، 
نبياًل بينهم، ل يتجا�رشون على مفاجاأته ب�سيء 

يف اأمر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ملا 
يعلمون من حمبته له. 

قال ابن اجلوزي: وبقي ثالث �سنني يت�سرت 
ا تُوؤَْمر  َدْع مِبَ بالنبوة، ثم نزل عليه: } فا�سْ
{ ]احلجر:94. فاأعلن الدعاء. فلما نزل 

قوله تعاىل: } َواأَنِذْر َع�ِسَيتََك الأَْقَرِبنَي { 
]ال�سعراء:214، خرج ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم حتى �سعد ال�سفا فهتف ) يا �سباحاه! 
( فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: حممد! 
فاجتمعوا اإليه فقال: ) اأراأيتم لو اأخربتكم اأن 

خياًل تخرج ب�سفح هذا اجلبل اأكنتم م�سدقي؟ 
قالوا ما جربنا عليك كذباً. قال: فاإين نذير لكم 
بني يدي عذاب �سديد. فقال اأبو لهب: تباً لك، 
اأما جمعتنا اإل لهذا؟ ثم قام، فنزل قوله تعاىل: 

} تَبَرّْت يََدا اأِبي لََهٍب َوتَْب { اإىل اآخر ال�سورة. 
]متفق عليه.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذرّ

يف النَرّف�ض ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِترّبة عليها، ومهما كان، فاإنَرّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبرّه، ويَتَرِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  نوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَرّ الذرّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذرّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَرُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 
تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: اإِْن جَتْ

ْر َعنُْكْم �َسِيرّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفرّ
ِة  َحرّ ُمْدَخاًل َكِرمًيا، فدَلرّ ِذكُرها على �سِ

غاِئر،  نوِب اإىل كباِئَر و�سَ ت�سنيِف الُذرّ
ها  وُكلُرّها يف مقاِم اهللِ كبية، اإلَرّ اأَنرّ بَع�سَ
غِر نظراً ملا هو اأكرَبُ منُه،  ُف بال�سِرّ يتَرّ�سِ
ُك اأكرُب  حر، وال�رِشرّ فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسرّ
من القتل، ويف قوِل الُعلماء اأن ل كبيَة 
مع ال�سِتغفاِر ول �سغيَة مع الإ�رشار، 

واأمثُل الأقواِل يف تعريِف الَكبائر 
نيا اأو  اأنَرّها ما يرَتتَرُّب عليِه حُدرّ يف الُدرّ
وعيٌد يف الآخرِة اأو غ�سٌب اأو تهديٌد 

اأو لَعن، ومع اخِتالِف العلماِء والِفرِق 
يف مفهوِم الَكبائر، يبقى هذا القوُل 

اأمثََل ما قيَل يف تعريفها؛ ل�سالمِتِه من 
القواِدِح الواردِة على غِيه، ول�سِتهاِرِه 

لف. عنَد ال�َسرّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

رحمة �هلل هي �جلنة 
اإنه رحمة اهلل عز وجل، وقد رغبت 
اأن اأتعرف اإىل الآيات الكرمية، التي 
تتحدث عن رحمة اهلل، فهناك اآيات 
كثية، لكن ي�ستنبط من هذه الآيات 

حقائق .
عز  اهلل  يقول  الأوىل:  احلقيقة 
َهاَجُروا  َوالَرِّذيَن  اآََمنُوا  الَرِّذيَن  وجل: 
اأُولَِئَك   ِ اهلَلرّ �َسِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا 
البقرة  ]�سورة   ِ اهلَلرّ َرْحَمَة  يَْرُجوَن 
اأن الإن�سان  الآية:218  معنى ذلك: 
الذي يوؤمن، وي�ستقيم، ويجاهد يف 

يرجو  اإمنا  وهواه،  نف�سه  اهلل  �سبيل 
رحمة اهلل؛ املوؤمن يرجو رحمة اهلل، 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها، 
�سمعتها.....  يرجو  ن�ساءها،  يرجو 
فالإن�سان عليه اأن يتب�رش، هل يرجو 
املوؤمن  غي  عمله؟  من  اهلل  رحمة 
عن  يبحث  م�سلحته،  عن  يبحث 
�سهوته، يبحث عن لذته، يبحث عن 
مكا�سب مادية، بينما املوؤمن يرجو 
رحمة اهلل، هذا هو الفرق اجلوهري، 
تعاىل:   قال  اجلنة،  هي  اهلل  رحمة 

َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  ابْيَ�سَرّ الَرِّذيَن  ا  َواأََمرّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�سورة  َرْحَمِة اهلَلرّ
اآل عمران الآية:107  احلقيقة: من 
املعاين اجلامعة، املانعة، الوا�سعة، 
وجل،  عز  اهلل  رحمة  هي  ال�ساملة، 
الإميان،  من  الهدف  اجلنة،  هي 
واملعامالت،  ال�سالح،  والعمل 
اأن  هو  ذلك،  اإىل  وما  والأخالق، 
و�سل  اهلل،  رحمة  يرجو  املوؤمن 
عز  اهلل  رحمة  هذه  اجلنة:  للجنة، 

وجل.

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَرّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غي ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيرّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�ض كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ض اأ�سياًل 
 ِ ، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلرّ اأَْن َقالُوا َواهلَلرّ

ِكنَي ]�سورة الأنعام: 23 قال تعاىل: انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴾ ]�سورة الأنعام: 24 َرِبرّنَا َما ُكنَرّا ُم�رْشِ

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الم-  الة وال�سرّ ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبيرّ الكرمي -عليه ال�سرّ ون: اإنرّ �سبب نزول �سورة الإخال�ض، َمرُدرّ  قال امُلف�رِشرّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�ض، واأجابهم النَرّبيرّ الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�ض، حيث َروى اأُبُيرّ بن كعب  الة وال�سرّ -عليه ال�سرّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلرّ ُ علَيِه و�سلَرَّم: ان�ِسب لَنا ربَرَّك، فاأَنزَل اهلَلرّ ِ �سلَرّى اهلَلرّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنرّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلرّ
َمُد: الَرِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَرُّه لي�َض �سيءٌ يولَُد اإَلرّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلرّ �سيوَرُث، واإَنرّ  َمُد(، وال�سَرّ ُ ال�سَرّ اأََحٌد*اهلَلرّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلرّ
الم- اأن يَ�سف لهم ربَرّه، فاأنزل اهلل  الة وال�سرّ نزول �سورة الإخال�ض كذلك اأنرّ اليهود والنرّ�سارى �ساألوا النبيرّ -عليه ال�سرّ

تعاىل �سورة الإخال�ض. ، فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنه: )اأَنرّ اليهوَد اأتوا النبَيرّ �سلَرّى اهللُ عليِْه و�سلَرَّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة ربرّي عَزرّ وجَلرّ : )ُقْل ُهَو اهلَلرّ ْف لنا ربَرّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزرّ وجَلرّ �سِ
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كري�ستي تبيع �إحدى �أهم 
�للوحات �لفنية يف تاريخ �لعامل
بيع يف دار كري�ستي للمزادات يف 

هونغ كونغ، اأحد اأهم الأعمال 
الفنية القيمة التي تباع يف مزادات 

علنية يف تاريخ العامل. وبيعت 
لوحة اخلطاط والفنان ال�سيني، 
�سو �سي، من القرن احلادي ع�سر 
مببلغ 463.6 مليون دولر هونغ 

كونغ )59.5  دولر ( ور�سمت لوحة 
»ال�سجرة وال�سخرة«، التي بيعت 
ب�سعر خيايل، باحلرب على طومار 

)ورقة ملفوفة اأو مطوية(، وتظهر 
فيها �سجرة عارية من الأوراق 

بالقرب من �سخرة كبرية اأخذت 
�سكال غري عادي.

كما حتتوي اللوحة على جزء مكمل 
لها يتمثل بن�س باللغة ال�سينية 

مكتوب بطريقة فنية خا�سة، بخط 
الفنان، مي فاي. ووفقا خلرباء 
كري�ستي، فاإن اللوحة »يجب اأن 
ت�سبح واحدة من اأهم الأعمال 

التي تباع يف مزاد علني يف تاريخ 
العامل«، واملبلغ الذي بيعت مقابله 

كان قيا�سيا ملزادات كري�ستي يف 
اآ�سيا. وكان �سو �سي )1037-1101(، 

املعروف اأي�سا با�سم م�ستعار هو، 
�سو دونبو، فنانا متميزا و�ساعرا 

وخطاطا ورجل دولة يف عهد اأ�سرة 
�سون احلاكمة.

بطل »قيامة �أرطغرل«.. رحلة بني �مل�سرح و�لتلفزيون و�ل�سينما

فيلم كارتون يح�سد 51 مليون دوالر يف 4 �أيام

اإنغني األتان دوزياطان هو ممثل وجنم تركي، مّثل بالعديد من امل�سل�سالت التي حققت له ح�سورا عربيا وعامليا، 
اأبرزها »قيامة اأرطغرل« الذي يعر�س حاليا ويحظى مب�ساهدة وا�سعة يف خمتلف اأنحاء العامل.

�ألتان يوم 26 جويلية 1979  ولد 
من  تخرج  تركيا.  يف  �أزمري  يف 
تخ�ص�ص  يف  يوليو«   9« جامعة 
وبعد  �مل�رسحية.  �لفنون 
مهنة  يف  بالعمل  بد�أ  تخرجه 
عام  �إ�صطنبول  يف  �لتمثيل 
درجة  على  ح�صل  كما   .2001
»بهت�صه  جامعة  يف  �ملاج�صتري 
�لتمثيل  تقنيات  يف  �صهري« 

�ملتقدمة.
فاز بجائزة �أف�صل ممثل يف حفل 
�أجنلو�ص  لو�ص  جو�ئز  توزيع 
»بري  �أد�ئه يف فيلم  لالأفالم مع 

�ألتان  �صارك  دينيز«.  �أفوك 
كما  عدة،  م�رسحية  �أعمال  يف 
�صريبح  »من  برنامج  ملدة  قدم 

�ملليون« بالن�صخة �لرتكية.
م�صل�صالت  يف  �ألتان  وعمل 
»و�دي  �أبرزها  عدة  تركية 
دور  �ألتان  ويلعب  �لذئاب«. 
»قيامة  م�صل�صل  يف  �لبطولة 
تركيا  يف  �ل�صهري  �أرطغرل« 
�صخ�صية  جم�صد�  و�لعامل 
�أرطغرل بن �صليمان �صاه، وبد�أ 
يف  �أرطغرل«  »قيامة  عر�ص 

�لعام 2014.

يف  �مل�صل�صل  �أحد�ث  وتدور 
�مليالدي،  ع�رس  �لثالث  �لقرن 
�لغازي  حياة  �صرية  ويعر�ص 
قائد  �صاه  �صليمان  بن  �أرطغرل 
�لأول  عثمان  و�لد  قايي،  قبيلة 
�لعثمانية  �لدولة  موؤ�ص�ص 
726هـ/   - )656هـ/1258م 

1326م(.
وم�صل�صل »قيامة �أرطغرل« يبث 
و�صاهده  دولة،   85 من  �أكرث  يف 
خالل �ملو��صم �ل�صابقة نحو 3 
هو  �حلايل  ومو�صمه  مليار�ت، 

�لأخري.

عمرو يو�سف ُيغ�سب خمرج »والد رزق 2«

�جلديد،  ديزين  فيلم  حقق 
 Ralph Breaks the«
طائلة  �أرباحا   ،»Internet
دولر  مليون   51 بـ  قدرت 
 4 مرور  بعد  وذلك  �أمريكي، 
�صالت  يف  طرحه  على  �أيام 

�ل�صينما �لعاملية.

�لثاين  �جلزء  �أحد�ث  وتدور 
�ل�صينمائية  �ل�صل�صلة  من 
»ر�لف«  �لبطل  �صفر  حول 
عرب �صبكة �لإنرتنت يف مهمة 
خطرية ل�صتعادة قطعة قادرة 

على �إنقاذ »�للعبة �لرقمية«.
�لأ�صو�ت  �إعد�د  يف  و�صارك 

�لنجوم:  من  كل  �لفيلم  يف 
جون  �صيلفرمان،  �صارة 
بيل،  كري�صتني  ر�يلي،  �صي 
كما  وغريهم.  توديك،  �آلن 
�جلديد  �لفيلم  و�أخرج  �ألف 
فيل  هم:  �لفنيني،  من  فريق 
جون�صتونن، ريت�ص مور، جيم 

ريردون، وباميال ريبون.
يتوقع  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 
عائد�ت  حت�صد  باأن  خرب�ء 
يف  قيا�صيا  رقما  �لفيلم 
هوليوود مع �نق�صاء �لأ�صبوع 
يف  عر�صه  على  �لأول 

�ل�صينما.

�نتاب �لغ�صب �ملخرج طارق �لعريان من 
عمرو يو�صف، �لذي �أربك موعد �نطالق 
ت�صوير �جلزء �لثاين من فيلم »ولد رزق«، 
»حملة  فيلم  بطولة  على  تعاقده  بعد 
ممدوح،  مبحمد  و��صتعانته  فرعون«، 

و�أحمد د�وود للم�صاركة بفيلمه.
بطاقم  ��صتعان  يو�صف  �إن   ، وقال م�صدر 
فيلمه  يف  �أي�صاً  رزق«  »ولد  فيلم  �إخر�ج 
تاأجيل  علي  �لعريان  �أجرب  ما  �جلديد، 
�لذي   ،»2 رزق  »ولد  ت�صوير  بدء  موعد 
�لثاين(  يناير)كانون  مطلع  يف  مقرر�ً  كان 
�نتهاء  بانتظار  ُمطالباً  و�أ�صبح  �ملقبل، 
�أبطال فيلمه وفريق �لإخر�ج  من ت�صوير 
»حملة فرعون« ليبد�أ ت�صوير �جلزء �لثاين 

من فيلمه.
�أحمد   »2 رزق  »ولد  بطولة  يف  وي�صارك 
يو�صف،  وعمرو  �لفي�صاوي،  و�أحمد  عز، 
ون�رسين  د�وود،  و�أحمد  ممدوح،  وحممد 

�أمني.

تر�سيح ه�سام �سليم لـ »كلب�ش 3« �أمام �أمري كر�رة
ر�صح �ملخرج بيرت ميمي، ه�صام 
�صليم للم�صاركة يف بطولة �جلزء 
»كلب�ص«،  م�صل�صل  من  �لثالث 
رم�صان  يف  عر�صه  �ملقرر 

�ملقبل.
وك�صفت م�صادر عن تر�صيح �صليم 

بـ  ي�صطدم  �رسير،  دور  لتج�صيد 
يوؤديه   �لذي  �لأن�صاري«  »�صليم 
�أمري كر�رة، ويعكف �ملمثل على 
قر�ءة �ملعاجلة �لدر�مية، حل�صم 

موقفه من �لعر�ص.
كر�رة  عاد  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف 

قادماً  �أيام  قبل  م�رس،  �إىل 
من  عدد�ً  �صور  �أين  لبنان،  من 
ومن  �جلديد،  م�صل�صله  م�صاهد 
�ملقرر ��صتئنافه يف �لقاهرة بعد 
ي�صور  �أين  �ملغرب،  من  عودته 
�جلديد  فيلمه  م�صاهد  بع�ص 

ي�صاركه  �لذي  »كازبالنكا«، 
�لبطولة عمرو عبد�جلليل وغادة 
و�أحمد  عبد�لعزيز  ودلل  عادل 
د��ص و�لرتكي خالد �أرغن�ص، من 
تاأليف ه�صام هالل، و�إخر�ج بيرت 

ميمي.

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رسكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�ص ذ م م  ر�أ�صمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن

 92  �صارع �صيلفان فور��صييه �ملر�دية �جلز�ئر

بريد �الد�رة:

هاتف �لتحرير  :      021.69.64.83
�لفاك�ش :            021.69.64.63

    

بريد �لتحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع �الأنرتنت

 �ال�سهار
 ANEP �لوكالة �لوطنية لال�صهار با�صتور 

�جلز�ئر 
 �لفاك�ص  �لهاتف:   

021737128 
�ل�سحب  

مطبعة �جلز�ئر �لو�صط SIA  مطبعة ورقلة
 �لتوزيع

�رسكة �رت �وف �دفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل �جلريدة لترد 
�إىل ��صحابها �صو�ء ن�رست  �م  مل تن�رس

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
elwassatjournal@gmail.com

�ملدير م�صوؤول �لن�رس

 �سفيقة �لعرباوي 

�لنقال  :0661.41.25.76  
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مر�سيد�س  مناف�سة   2020 اأفياتور  لينكون 
ر�سميًا نف�سها  تك�سف   GLE

لو�س  معر�س  فعاليات  ت�ستمر 
حيث   ،2018 لل�سيارات  اجنلو�س 
وهي   ،2020 افياتور  للتو  د�ّسنت 
اأجمل لينكون على الإطالق ظهرت 

على مر ال�سنوات الأخرية.

الت�صميم

مقاعد  اأ�سفف   3 بـ  ال�سيارة  تاأتي 
الإنتاج،  خط  يف  نافيجيتور  حتت 
على  لينكون  اإجابة  متثل  وهي 
قطاع  يف  امل�ستعلة  املناف�سة 
احلجم،  متو�سط  الفاخر   SUV
حيث مقرر لها مناف�سة اأمثال اودي 
مر�سيد�س   ،X5 دبليو  ام  بي   ،Q7

.XC90 وفولفو GLE
يف  ك�سفت  قد  لينكون  كانت 
منوذجية  �سيارة  عن   2018 مار�س 

افياتور،  ا�سم  حتمل  )كون�سيبت( 
ويف ن�سختها الإنتاجية التي اأطلت 
مماثل  بت�سميم  تتميز  للتو  علينا 
 ،LED الأمامية  امل�سابيح  حيث 
كما  كبري،  ع�سلي  كرومي  ال�سبك 
نحيلة  خلفية  م�سابيح  هنالك 
مثل  متاماً  اأفقي  �سوئي  ب�رشيط 
ي�ستمر  داخلها،  يف  الكون�سيبت 
حيث  الكون�سيبت  مع  الت�سابه 
الأ�سطح اجللدية الأنيقة، عدادات 
�سا�سة  الرقمية،  القيا�سات 
الكبرية  الرتفيهية  املعلومات 

و�سوابط املقاعد على الأبواب.

تقنيات متطورة

لينكون  تقنيات  اأحدث  مع  �ستاأتي 
ا�ستخدام  اإمكانية  يف  املتمثلة 

الهاتف الذكي كمفتاح، نظام تعليق 
ذكي يتيح لها “روؤية” احلفر وم�سح 
حتى  عليه  بناًء  والتاأقلم  الطريق 
تكون جتربة القيادة �سل�سة ومريحة 
�ستح�سل  كما  احلدود،  لأق�سى 
ال�سائق  حزمة  على   2020 افياتور 
امل�ساعدة “لينكون كو بايلوت 360 
بل�س” والتي ت�سيف القيادة الذاتية 
م�ساعد  املروري،  الزحام  يف 
اأوتوماتيكية  فرامل  التوجيه، 

وكذلك م�ساعد الركن.

خيارات املحركات

ت�سارك افياتور اجلديدة املن�سة 
التي  القادمة  اك�سبلورر  فورد  مع 
خلفي  دفع  بنظام  قيا�سياً  تاأتي 
ب�سكل  الرباعي  الدفع  توفري  مع 

القيا�سي  واملحرك  اختياري، 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر قوة 
 542 دوران  وعزم  ح�سان   400
حركة  بناقل  يت�سل  نيوتن.مرت 
اأي�ساً  �رشعات   10 اأوتوماتيكي 
ت�سحن  هايربد  ن�سخة  �ستتاح 
بالقاب�س بقوة 450 ح�سان وعزم 
ميكنها  نيوتن.مرت   813 دوران 
ال�سري على الكهرباء اأو الحرتاق 
الداخلي فقط، دون الك�سف عن 

كامل التفا�سيل.

الو�صول للأ�صواق

افياتور  لينكون  ت�سل  اأن  يفرت�س 
العام  نهاية  يف  لالأ�سواق   2020
تفا�سيل  تعلن  اأن  على  املقبل، 

الأ�سعار والفئات يف وقت لحق.

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�سيارات اليابانية 
املاركات  اأف�سل  بني  من  اليوم 
ال�سيارات.  �سناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�سيارات 
الأ�سماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ل نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�سيارات  اأ�سماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �صيارة ني�صان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
الأكرث انت�سارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�سيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �صيارة �صوزوكي:

وهما  ق�سمان  اإىل  تنق�سم  والتي 
جر�س  او  اأجرا�س  وتعني  �سوزو 
�سجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �سوزوكي هي 

�سجرة الأجرا�س.

�صيارة هوندا:

ا�سم هوندا هو لقب عائلة موؤ�س�س 
تلك ال�رشكة هوندا �سو�سريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  ال�سم  معني 
من  مكون  ا�سم  وهو  الرئي�سي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�سي.

- �صيارة تويوتا:

هذا ل يتعلق بال�سم اخلا�س مبن 
اأن�سئ ال�رشكة ولكن مت اللجوء اإىل 
ذلك ال�سم كي يكون �سهل النطق 
على اجلميع، واجلدير بالذكر فاأن 
لق�سمني  مق�سومة  تويوتا  كلمة 
وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو  وهما 
والتي تعني الوفري يف حقل الأرز 
على  بع�سها  على  تويوتا  ومعني 

احلقل الوفري.

- �صيارة مازدا:

ال�سيارات  من  ال�سيارة  تلك  وتعد 
من  اأ�سمها  تغيري  مت  قد  التي 
ذلك  ورجع  مازدا  اإىل  مات�سودا 
يابانية،  عائلة  اأ�سم  اإىل  ال�سم 
ومعنى اأ�سم تلك ال�سيارة هو حقل 
مت  قد  ولكن  ال�سنوبر  اأ�سجار  اأو 
مازدا  اأ�سبح  وقد  ال�سم  تخفيف 
بعد اأن وجدت ال�رشكة �سعوبة يف 
الرتويج لتلك ال�سيارة على م�ستوى 
العامل، وقد مت اللجوء اإىل اأ�سمها 
خا�سة  نطقها  ي�سهل  كي  احلايل 

على الأجانب. 

- �صيارة 
ميت�صوبي�صي:

تعد من ال�سيارات التي لها ق�سة 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�س  املعني  الت�سمية،ولكن 
اجلواهر  هي  ال�سيارة  بتلك 
ال�سعار  يف  تظهر  والتي  الثالثة 
وتعود  ال�سيارة،  بتلك  اخلا�س 
بتلك  اخلا�سة  الت�سمية  ق�سة 
تلك  �ساحب  قيام  هو  ال�سيارة 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رشكة 
خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
عام 1870، وكان ميتلك عدد ثالثة 
ال�سفن والتي يحملها بالكثري  من 
وال�سني،  كوريا  بني  الب�سائع  من 
ال�سفن  بالذكر فاأن تلك  واجلدير 
كانت اأغلى ما ميلك ذلك التاجر 
لذا فقد مت ت�سميتهم ميت�سوبي�سي 
التطور  ومع  الثالثة،  اجلواهر  اأو 
ذلك  �سهدة  قد  الذي  الكبري 
زادت  ال�سنني  مدار  على  الرجل 
اأ�سبح  وقد  كبري،  ب�سكل  جتارته 
قد  التي  امل�سانع  من  الكثري  له 
تخ�س�ست يف �سناعة املحركات 
والكثري من املنتجات املختلفة، 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�سبح  وقد 
من ال�رشكات الهامة على م�ستوى 
العامل، وقد اأ�سبحت ميت�سوبي�سي 
من املاركات العاملية يف �سناعة 

ال�سيارات اليوم.

�سيارة جديدة تن�سم اإىل اأ�سرة فورد
طرحت �رشكة فورد 

موؤخرا منوذجا جديدا 
 ،"Focus" من �سيارات

مبوا�سفات جتعل 
منها مركبة عائلية 

مميزة وجاءت �سيارة 
 "Focus Active"

بهيكل "�ستي�سن" بطول 
4.5 مرت تقريبا، مطلي 
مبواد خا�سة تقلل من 

ظهور اخلدو�س اأو تراكم 
الأو�ساخ على �سطحه 
نتيجة تعر�س ال�سيارة 

للوحل اأو الثلوج ومتيزت 
هذه املركبة عن �سيارات 

"Focus" التقليدية 

بنظام دفع رباعي، 
ومنظومتي فرامل وتعليق 
خا�ستني جتعالنها قادرة 
على اجتياز اأكرث الطرق 

وعورة. واأتى النموذج 
املخ�س�س لل�سوق 

الأوروبية من هذه ال�سيارة 
بنوعني من املحركات 

التي تعمل بالبنزين ب�سعة 
1.0 و1.5 لرت وعزم 125 

و150 ح�سانا. كما طرحت 
مناذج منها لل�سوقني 
الأمريكية والآ�سيوية 

مبحركات جديدة تعمل 
بالديزل ب�سعة 1.5 

ولرتين.
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 خطة الإنقاذ ت�شمل فتح باب احلوار

 مع البطالني وردع ال�شركات

رئي�س وكالة الت�شغيل اجلديد 
اأمام امتحان �شعب يف ورقلة

يرتقب طالبوا العمل وكذا املهتمني مبلف ال�شغل يف ورقلة بعد تن�شيب 
الرئي�س اجلديد للوكالة الولئية للت�شغيل ، اأن تتح�شن الأو�شاع ويتمكن 

هذا الأخري من معاجلة الرتاكمات امل�شجلة وت�شحيح م�شار املرفق الذي 
ظل على مدار ال�شهور املا�شية حما�شرا بالحتجاجات املطالبة باإ�شفاء 

ال�شفافية يف عمليات التوظيف .

.       مطالب مبقا�شاة ال�شركات البرتولية املتالعبة بعرو�س العمل 

ملف من اإعداد :اأحمد باحلاج 

الرئي�س  رايق  حممد  تنتظر 
ورقلة  يف  الت�شغيل  لوكالة  اجلديد 
حلحلة  اأجل  من  جمة  حتديات   ،
واإعادة  العاملة  اليد  ملف  م�شاكل 
م�شداقية وكاالت الت�شغيل املحلية 
لدى البطالني ، ويقول متابعون اأن 
طرف  من  كلف  امل�شوؤول  ذات 
وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزير 
االجتماعي باحتواء قالقل امللف 
طالبي  مع  احلوار  قنوات  وفتح 
ان�شغاالتهم ،  اإىل  العمل واالإ�شغاء 
وعدم  القطيعة  اإعالن  عن  ف�شال 
املتعفن  املحيط  مع  التعامل 
ينعت  ظل  التي  الوالئية  للوكالة 
حقوق  �شياع  يف  باملت�شبب 
البطالني بداعي حتكم اأطراف من 
خارج الوكالة باملنا�شب املتاحة.

اإ�شهار �شيف احلجاج 
اأمام ال�شركات املتالعبة 

بالت�شريع   

رئي�س  اأن  مطلعة  م�شادر  ك�شف 
�شيعكف  الوالئية  الت�شغيل  وكالة 
على   ، املقبلة  املرحلة  خالل 
الت�شغيل  وكاالت  اأداء  �شبط 
دماء  �شخ  على  والعمل  املحلية 
خطوة  يف  الفروع  بهذه  جديدة 
تهدف اإىل اإعادة ثقة طالبي العمل 
اأعطيت  ، كما  الت�شغيل  يف هيئات 
�شارمة  تعليمات  امل�شوؤول  لنف�س 
لل�رشكات  �شوداء  قائمة  باإعداد 
على  واملتحايلة  املتالعبة 
التي  املوؤ�ش�شات  ال�شيما  القانون 
التوظيف  يف  ملتوية  طرقا  تعتمد 
تعجيزية  �رشط  فر�س  خالل  من 

الفحو�س  نتائج  عن  والتكتم 
املهنية ، وهي من التعقيدات التي 
خلفت احتقانا حتول مبرور الوقت 

اإىل �شداعا دائما لل�شلطات .
اأن  اإىل  املتاحة  وت�شري املعطيات 
التعامل  �شيتم   ، موؤ�ش�شات  هناك 
يف  و�شي�شهر  القانون  بقوة  معها 
خا�شة  احلجاج  �شيف  وجهها 
تورطت  املعنية  املوؤ�ش�شات  واأن 
 ، مبا�رشة  توظيف  عمليات  يف 
قانونية  غري  بت�شوية  قامت  كما 
لعرو�س عمل مل ت�رشح بها ، حيث 
اأ�شخا�س مبنا�شب  ظفر مبوجبها 
اأبناء  من  لي�شوا  غري  وهم  عمل 
بوكاالت  م�شجلني  وغري  املنطقة 

الت�شغيل .
وح�شب م�شادرنا فان رئي�س الوكالة 
مفتوحة  ور�شة  �شيطلق  الوالئية 
ملعاجلة اإخفاقات الت�شيري ال�شابقة 
البطالني  غ�شب  وامت�شا�س 
يف  املقرتفة  جتاوزات  من  على 
ب�شبب  ال�شغل  منا�شب  ت�رشيف 
ح�شاب  على  املح�شوبية  ا�شتحال 
الذي  االأمر   ، وال�شفافية  النزاهة 
غذى التوترات يف �شفوف ال�شباب 
باأ�شاليب  االحتجاج  اإىل  الذي جلاأ 
التهديد  حد  اإىل  و�شلت  خمتلفة 
رمي  اأو  بالبنزين  حرقا  باالنتحار 
اأنف�شهم من املباين عالية ملقرات 
تكرر  ظلت  م�شاهد  وهي  ر�شمية 
يف  خروقات  ت�شجيل  اأعقاب  يف 
ت�رشيف عرو�س العمل بالوكاالت 

املحلية .

  تنقية حميط وكالة 
الت�شغيل من الأولويات 

املطروحة 

العمل  خطة  على  مطلعون  اأفاد 
الت�شغيل  وكالة  رئي�س  يعتزم  التي 
ذات  اأن   ، جت�شيدها  الوالئية 
اإخراج  اإىل  �شي�شعى  امل�شوؤول 
واأطراف  جهات  يد  من  املرفق 
االأو�شاع  ا�شتغلت  لطاملا  
لال�شتثمار يف معاناة طالبي العمل 
التي  اال�شتقبال  عملية   وكانت   ،
الوالئية يف  الوكالة  رئي�س  بها  قام 
امتدت  والتي  االأخريين  اليومني 
البداية  مبثابة   ، طويلة  ل�شاعات 
يتعلق  امتحان   ، �شعب  المتحان 
الوالئية  الوكالة  اأداء  ب�شبط 
املتعفن  حميطها  من  واإخراجها 
تكون �شعبة نظرا  وهي مهمة قد 
واالإخفاقات  الرتاكمات  حلجم 
وكانت  بالوكالة  ع�شفت  التي 
املتكررة  االحتجاجات  يف  �شببا 

للبطالني يف كل مرة .

تطهري البطاقية وف�شح 
البطالني املتحايلني 

الوالئية  الوكالة  رئي�س  يعتزم 
�شاملة  غربلة  اإطالق   ، للت�شغيل 
العمل  لطالبي  الوالئية  للبطاقية 
احلقيقية  االأرقام  �شبط  اجل  من 
ف�شح  وكذا  ال�شغل  لطالبي 
املعلومات  وبح�شب   ، املتحايلني 
�شيتم  العملية  فان   ، املتوفرة 
اعتمادها باإ�رشاك م�شالح ال�شمان 
املتالعبني  لك�شف  االجتماعي 
ي�شغلون  الذين  اأوالئك  خا�شة 
اال�شتفادة  ويريدون  وظائف 
اأ�شاليب  وهي  اأخرى  فر�شة  من 
و�شاهمت  بااللتوائية  و�شفت 
ت�شيري  يف  اإختالالت  حدوث  يف 
ي�شوبها  يزال  ال  التي  البطاقية 
عدم  بداعي  ال�شبابية  من  الكثري 

التي  االأرقام  و�شحة  م�شداقية 
الر�شمية  املعطيات  حول  حتويها 
لطالبي العمل .  ومن بني التدابري 
اإقرارها  �شيتم  التي  واالجراءات 
وو�شع  الو�شيط  برنامج  تفعيل   ،
بالنظام  العرو�س  ملعاجلة  حد 
به  العمل  مت  الذي  الكال�شيكي 
بها  املتالعب  العرو�س  بع�س  يف 
حمل  كانت  التي  الق�شية  وهي 
الو�شية  للجهات  رفعت  �شكاوى 
ممثلة يف الوكالة الوطنية للت�شغيل 
الو�شيط  بنظام  العمل  اأن  علما   ،
وايل  طرف  من  كبري  باإحلاح  جاء 
الذي  جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
اأ�رش على تطبيقه يف ورقلة والعمل 
به يف معاجلة عرو�س العمل رغم 
التي  والتحفظات  التحذيرات 

رفعت حول هذا الربنامج .

مطالب مبقا�شاة 
ال�شركات البرتولية 
املتالعبة بعرو�س 

العمل 

اجلمعيات  من  جمموعة  طالبت 
ورقلة  يف  ال�شغل  مبلف  املهتمة 
اأمني  حتقيق  بفتح  الوالية  وايل   ،
اإزاء ما يحدث من خروق  واإداري 
تزايدت  الذي  امللف  هذا  يف 
بتطهري  املطالبة  احتجاجاته 
التي  ال�شفافية  واإ�شفاء  امللف 
معاجلة  يف   « الغائبة   « بـ  و�شفت 
للوكالة  الواردة  العمل  عرو�س 
طرف  من  للت�شغيل  الوالئية 
بحا�شي  النفطية  ال�رشكات 

م�شعود.
 5 من  يتكون  مف�شل  تقرير  ر�شد 
فاعلة  جمعيات  اأعدته  �شفحات 
رفع اإىل امل�شوؤول االأول يف الوالية 
بخ�شو�س  باجلملة  مالحظات   ،
ملف الت�شغيل ، كما قدم باملقابل 
اجلهات  داعيا  وحلول  اقرتاحات 
احتواء  بغية  تبنيها  اإىل  املعنية 
الرتاكمات احلا�شلة منها ، وجوب 
الوطنية  ال�رشكات  على  ال�شغط 
عمل  عرو�س  لتقدمي  واالأجنبية 
وراء  من  االختباء  وعدم  حقيقية 
يف  الواهية  احلجج  االأ�شباب 
ف�شال  ال�شغل،  منا�شب  ت�رشيف 
على  ال�رشكات  حما�شبة  عن 
يتعلق  فيما  القانون  على  حتايلها 
التي  املهنية  الفحو�س  بنتائج 
يخ�شع لها املرت�شحني للعمل وكذا 
املوؤ�ش�شات   « تواطوؤ   « بـ  نعت  ما 
مبفت�شية  م�شوؤولني  مع  ذاتها 

بالعرو�س  التالعب  يف  العمل 
عرو�س  على  التاأ�شري  يتم  اأين 
منتهية ال�شالحية يف خطوة متهد 
وتوظيف  باملنا�شب  للت�رشف 

اأ�شخا�س بطريقة مبا�رشة .
فتح  اإىل  نف�شه  التقرير  ودعا 
حتقيق اأمني يف عمليات التوظيف 
التي  التعجيزية  ال�رشوط  والغاء 
منها  ال�رشكات  بع�س  تقدمها 
م�شعود  بحا�شي  االقامة  �رشط 
قبول  �رشورة  اإىل  باالإ�شافة   ،
كل  من  بديلة  قوائم  املوؤ�ش�شات 
حالة  يف  احتياطية  كقوائم  وكالة 
اإىل   ، االولية  القوائم  رف�شت 
رخ�س  على  رقابة  فر�س  جانب 
يف  معمق  حتقيق  وفتح  االجانب 
كون  االأجنبية  العاملة  اليد  ملفات 
معظم ال�شهادات مزورة ك�شهادات 

مدر�شية واخلربة املهنية  .
و�شدد حمرروا التقرير على اأهمية 
الت�شغيل  وكاالت  هيكلة  اعادة 
املحلية وعدم ح�رش عمل الوكالة 
الوالئية يف �شخ�س واحد ومتابعة 
بعرو�س  تتقدم  التي  املوؤ�ش�شات 
وجود  عدم  ب�شبب  وهمية  عمل 
كما   ، لها  االجتماعية  املقرات 
ا�شتفادات  عن  التقرير  حتدث 
توظيفهم  مت  الأ�شخا�س  م�شبوهة 
فيهم  تتوفر  ال  وطنية  �رشكات  يف 
اأن  ال�رشوط املطلوبة ، اذ لوحظ 
البيانات ال�شخ�شية لهوؤالء ال�شيما 
�شنة الت�شجيل يف برنامج الو�شيط 
ال ت�شمح لهم يف اال�شتفادة بالتايل 
تكافئ  مببداأ  االخالل  ر�شد  مت 
الفر�س، واعترب التقرير اإن هناك 
العمل  طالبي  لوعاء  ت�شخيم 
�شاملة  غربلة  ي�شتوجب  ما  وهو 

للبطاقية الوالئية.

وايل ورقلة يوؤكد اأن 
ان�شغالت البطالني 
تاأخذ بعني العتبار

القادر  عبد  ورقلة  وايل  وكان 
جالوي قد اأكد يف وقت �شابق يف 
ان�شغاالت  اأن   ، لل�شحافة  ت�رشيح 
االعتبار  بعني  تاأخذ  العمل  طالبي 
واأبواب احلوار تظل مفتوحة لهذه 
يكن  مل  اأنه  اإىل  م�شريا   ، الفئة 
ملف  الت�شيري يف  اأمور  را�شيا عن 
ال�شابقة  الفرتة  خالل  الت�شغيل 
الو�شية  الوزارة  يرا�شل  جعله  مما 
التدخل  بوجوب  اإياها  مطالبا 
م�شاحلها  داخل  االأمور  ل�شبط 
ال  اأنه   ، ذاته  امل�شوؤول  واأ�شاف   ،
يريد اأن يتدخل ب�شفة مبا�رشة يف 

با�شتقبال   يرحب  اأنه  غري  امللف 
م�شاكل  لديهم  ممن  العمل  طالبي 
اجتماع  يف  ولكن  ان�شغاالت  اأو 
للت�شغيل  الوالئي  مدير  يح�رشه 
بحلول  للخروج  االأخرى  والهيئات 

ومقرتحات تر�شي اجلميع.
بوالية  االأول  الرجل  ك�شف  كما 
اأنه    ، جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
تلقى اأدلة تك�شف تالعب م�شوؤولني 
يف الوكالة الوالئية بعرو�س العمل 
من خالل توظيف اأقاربهم ، م�شريا 
اإىل اأن رئي�س الوكالة ال�شابق اأخفق 
يف م�شايرة االأو�شاع امل�شجلة مما 
اأفرز اأو�شاعا متوترة لدى البطالني  
اأمام  اإعت�شامات  �شل�شلة  اأعقبتها 
مقرات عدد من الهيئات الر�شمية 
اهتز  الذي  الوالية  مقر  بينها  من 
التجمهر من قبل  مرارا على وقع 
الوايل  طالبوا  الذين  البطالني 
ما  تفاقم  بعد  امللف  بالتدخل يف 
والتجاوزات  باخلروقات  و�شف 
بال�رشكات  التوظيف  عمليات  يف 

البرتولية .

مهلة لرئي�س وكالة 
الت�شغيل من اأجل 

ت�شحيح م�شار املرفق

والت�شغيل  العمل  وزير  اأن  ومعلوم 
االجتماعي مراد زمايل  وال�شمان 
رئي�س  تن�شيب  عاتقه  على  اأخذ   ،
جديد لوكالة الت�شغيل بورقلة وهو 
ما يعد �شابقة كون معظم الروؤ�شاء 
ذاته  املرفق  على  املتعاقبني 
من  بقرار  بالت�شيري  تكليفهم  مت 
ويوؤ�رش   ، للت�شغيل  الوطنية  الوكالة 
،على  متابعني  براأي  هذا املعطى 
اأهمية  تويل  الو�شية  الوزارة  اأن 
يخلفه  بات  وما  الت�شغيل  مبلف 
ال�شارع  يف  وقالقل  تداعيات  من 
م�شادر  لنا  وك�شفت   ، املحلي 
موثوقة ، اأن رئي�س الوكالة اجلديد 
، منحت له فرتة زمنية ال تتعدى 7 
اأ�شهر من اأجل معاجلة االختالالت 
التي  املزرية  الو�شعية  واإنهاء 
خلفته  وما  الوكالة  فيها  تخبط 
يف  منتهية  غري  احتجاجات  من 
وقالت  ال�شائك.  امللف  هذا 
قد  الو�شية  اجلهات  اأن  امل�شادر 
حتت  اجلديد  امل�شوؤول  و�شعت 
باجناح  مطالبا  و�شيكون  املجهر 
�شبطتها  التي  العمل  اإ�شرتاتيجية 
يف  الت�شغيل  ملف  الإخراج  الوزارة 
ورفع  الزجاجة  عنق  من  ورقلة 
الت�شغيل  منظومة  يف  التحديات 

ب�شفة عامة . 
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»كا�سرب�سكي« حتذر من خطر 
الهاكرز على ال�سيارات احلديثة!

كا�سرب�سكي  �رشكة  من  خرباء  حذر 
اأن  من  املعلومات  باأمن  املتخ�س�سة 
ال�سيارات  تهدد  قد  الهاكرز  اأخطار 

واملركبات احلديثة.
وقال مدير ق�سم التطوير يف كا�سرب�سكي، 
املعامل  جميع  اإن  موي�سييف،  األك�سندر 
تنتج  والتي  اجلديدة  الإنتاج  واأنظمة 
حتوي  وال�سيارات  والطائرات  ال�سفن 
الإنرتنت،  ب�سبكات  مو�سولة  كمبيوترات 
ما  لالخرتاق،  معر�سة  الأجهزة  وهذه 
اإىل و�سول الربجميات اخلبيثة  قد يوؤدي 
اإىل الكمبيوترات املوجودة يف ال�سيارات، 

ويت�سبب بعواقب كارثية يف امل�ستقبل.
»كا�سرب�سكي«  اأن  موي�سييف  واأو�سح 
تتعاون حاليا مع عدد من �رشكات ت�سنيع 

�سمان  من  للتاأكد  اأوروبا  يف  ال�سيارات 
اأمن منظومات الإنتاج يف تلك ال�رشكات، 
والتحقق من الأجهزة الداخلية املوجودة 
والعثور  تنتجها،  التي  املركبات  يف 
ملنع  برجمياتها  يف  ال�سعف  نقاط  على 
الهاكرز، وكان خرباء  ا�ستغاللها من قبل 
 ،»Pen Test Partners« �رشكة  من 
والأجهزة  املعلومات  باأمن  املتخ�س�سة 
قدرة  من  �سابقا  قد حذروا  الإلكرتونية، 
قرا�سنة الإنرتنت على تهديد منظومات 
�سبكات  اإىل  الو�سول  عرب  العامة  النقل 
اأن  واأكدوا  بها،  املو�سولة   WI-FI الـ 
بعمل  التحكم  على  قادرون  القرا�سنة 
القطارات وحركتها ما قد ي�سكل خطرا 

كبريا على حياة النا�س.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

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

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�س.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

�سام�سونغ ت�سوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

اأ�سدرت �رشكة �سام�سونغ ثالث 
اإعالنات دعائية ت�سويقية جديدة 
املنتظر  الرئي�سي  لهاتفها 
 Galaxy نوت  غالك�سي 
Note 9، والذي من املفرت�س 
اأن تك�سف النقاب عنه بتاريخ 9 
 ،Unpacked اأوت عرب حدث
العالمة  م�سري  يعتمد  حيث 
اإىل   Galaxy Note التجارية 
العمالء  فعل  رد  على  كبري  حد 
 Galaxy Note هاتف  على 
الأمر  لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9
الت�سويقية  الفيديوهات  فاإن 
ال�رشكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
حتديثات  اجلنوبية  الكورية 
م�سار  تغري  قد  حقيقة  جذرية 

الأمور.
قد  ال�سابقة  الت�رشيبات  وكانت 
اأكدت اأن �سام�سونغ تفكر جدًيا 
التجارية  عالمتها  اإلغاء  يف 
ب�سبب   Galaxy Note
وت�سبع  الربحية،  انخفا�س 
وتاأخري  الذكية،  الهواتف  �سوق 
احتفاظ  مع  الرتقية  دورات 
العمالء باأجهزتهم لفرتة اأطول، 
 Galaxy S مناذج  وت�سابه 
من   Galaxy Note و   Plus
مما  املنتج،  خ�سائ�س  حيث 
املنتجني  توحيد  ي�ستدعي  قد 
كانت  اإذا  التكلفة  لتخفي�س 
مبيعات اجلهاز اجلديد حمبطة، 

تفا�سيل حول  وجود  دون  ولكن 
كيفية حدوث ذلك.

قررت  �سام�سونغ  اأن  ويبدو 
والإعالن  احلدث  ا�ستباق 
امليزات  عن  ت�سويقية  بطريقة 
التي من املفرت�س اأن يت�سمنها 
ذلك  يف  مبا  اجلديد،  هاتفها 
املعتاد  من  اأكرب  ب�سعة  بطارية 
هواتف  لت�سكيلة  بالن�سبة 
حماولة  يف   ،Galaxy Note
منها جلذب امل�ستخدمني مبكًرا 
للهاتف، حيث ي�سري الفيديو اإىل 
بزيادة  قراًرا  ال�رشكة  اتخاذ 
البطارية، والتي قد تعترب  �سعة 
بالن�سبة للكثريين اأكرب نقطة بيع 

.9 Galaxy Note يف هاتف
ال�سادرة  املعلومات  واأو�سحت 
الهاتف  ح�سول  اإمكانية  �سابًقا 
ميلي   4000 ب�سعة  بطارية  على 
اأمبري، قادرة على ال�سمود ملدة 
م�ساهدة  زمن  من  �ساعة   25
الفيديو امل�ستمر باأعلى �سطوع 
لل�سا�سة، مما يجعلها اأكرب �سعة 
�سام�سونغ  تطرحها  بطارية 
من  ذكي  هاتف  اأي  �سمن 
ت�سكيلة هواتفها املختلفة، كما 
اأنها ت�سكل حت�سًنا كبرًيا بالن�سبة 
املا�سي  العام  جهاز  لبطارية 
Galaxy Note 8، والذي كان 
ميتلك بطارية ب�سعة 3300 ميلي 

اأمبري.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

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

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  الأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�س  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�سف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�س  وج�سيكي  �سوزان  ك�سفت 
بتطوير  �ستقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �سناع  اأجل  من  املزايا  بع�س 
وامل�ستخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ستك�سف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�ساهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�سيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�سها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�سيكي 

ت�سغيله  يتم  الذي  الر�سمي”  “غري  امل�سدر 
بوا�سطة موظفي يوتيوب.

ال�ستك�ساف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�سبة 1 باملائة 
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�س  اأو  اآي  الت�سغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �سمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�ستالحظ اأن �رشيط التنقل ال�سفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�سرتى  وال�سرتاكات،   Trendingو الرئي�سية، 
الرئي�سية وال�ستك�ساف  ال�سفحة  بدلً من ذلك 

وال�سرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�سف
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�ساهدة  العر�س  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�س�سة  الفيديو  تو�سيات 
بن�ساط العر�س ال�سابق و�سلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�ساء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�س للمحتوى املو�سى به.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

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

الذكية.

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

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

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

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

ميزة جديدة من »وات�ض 
اآب« حتمل تغيريا جذريا 

للت�سجيالت ال�سوتية
يبدو اأن اأكرث امليزات �سيوعا عرب وات�س اآب، 
قد اأ�سبحت بحاجة اإىل حتديث يتما�سى مع 
موجة التح�سينات التي جتريها ال�رشكة على 
 »WABetaInfo« تطبيقها واكت�سف موقع

ميزة جديدة ت�سمى »الر�سائل ال�سوتية 
 Consecutive voice( »املتتابعة
messages(، يف الإ�سدار التجريبي 

من تطبيق وات�س اآب على نظام الت�سغيل 
اأندرويد وكما يوحي ا�سم امليزة، فاإنها 

�ستتيح للم�ستخدمني ت�سغيل املالحظات 
ال�سوتية ب�سكل متعاقب دون احلاجة اإىل 

النقر يف كل مرة على اأيقونة كل على حدة 
واأو�سح موقع »WABetaInfo«، عرب 

مدونته: »ميزة الر�سائل ال�سوتية املتتابعة 
هي وظيفة جديدة، وكما يوحي ال�سم، فهي 

ت�سمح با�ستمرار بت�سغيل الر�سائل ال�سوتية 
ب�سكل متعاقب«واأ�ساف املوقع: »�ستبداأ هذه 

امليزة يف العمل عندما يتم ر�سد ر�سالتني 
�سوتيتني )اأو اأكرث( بوا�سطة وات�س اآب«. 

وما تزال امليزة يف مرحلة الختبار �سمن 
»وات�س اآب بيتا«، وهي غري متوفرة ب�سكل 

ر�سمي حتى الآن.



هام�ش  على  الدامناركي  املخت�ش  ذكر  و 
القادر  عبد  »الأمري  الأول  الدويل  امل�ؤمتر 
اأ�شغاله  تت�ا�شل  الذي  �شفتني«  بني  اجلزائري 
اأن  مبع�شكر  والأخري  الثاين  للي�م  الأربعاء 
»كان  احلديثة  اجلزائرية  الدولة  م�ؤ�ش�ش 
الإ�شكندنافية  الدول  يف  كبري  باحرتام  يحظى 
الرنويج  و  ال�ش�يد  و  الدامنارك  يف  املتمثلة 
اإن�شانيته و �شماحته الكبرية التي جتلت  ب�شبب 
القتل«و  من  �ش�ريا  يف  للم�شيحيني  حمايته  يف 
قال ذات املتحدث اأن ال�شكندنافيني اعتربوا 
الإعجاب  ي�شتحق  و  به  يقتدى  »مثال  الأمري 
واحرتام  الت�شامح  مبادئ  اإىل  يدع�  كان  لك�نه 
الآخر« ف�شال عن ك�نه »قائدا ع�شكريا حمنكا 
يف  ال�شتعمارية  الق�ى  اعتى  من  ق�ة  حارب 
القرن التا�شع ع�رش«و عن النقطة الأخرية اأ�شار 
كان�ا  الإ�شكندنافيني  اأن  �شك�فغارد-بيرت�شن 
يتابع�ن اأخبار املقاومة يف اجلزائر من وجهة 

النظر الفرن�شية التي كانت ت�شلهم عرب و�شائل 
الأمري  �شخ�شية  ان  »اإل  الفرن�شية  الإعالم 
اإن�شانيته  و  وطنه  عن  الدفاع  يف  وا�شتماتته 
�ش�رته  تغيري  �شاهمت يف  املعارك  اإبان  حتى 
عند الإ�شكندنافيني وجعلت منه �شخ�شية جد 
حمرتمة«. و قد �شاهم اأحد ال�شباط يف اجلي�ش 

الفرن�شي خالل احلملة الفرن�شية على اجلزائر 
ه� من اأ�شل دامناركي -ح�شب ذات املخت�ش- 
»يف تغيري ال�ش�رة النمطية التي غر�شتها فرن�شا 
عرب جرائدها و مقالتها عن الأمري الذي كانت 
عن  اخلارج   و  الرجعي  و  باملتخلف  ت�شفه 

القان�ن«.

خل�سر بن يو�سف 

الباحث الدامناركي جاكوب �سكوفغارد-بيرت�سن

ال�صعوب ال�صكندنافية عرفت و اأحبت �صخ�صية الأمري عبد القادر
ذكر الباحث يف التاريخ العربي والإ�سالمي بجامعة كوبنهاغن بالدامنارك جاكوب �سكوفغارد-بيرت�سن اأن الأمري عبدا لقادر اجلزائري كان اأكرث ال�سخ�سيات 

التي تعرفها �سعوب الدول ال�سكندنافية  خالل القرن التا�سع ع�سر،و اأ�ساف اأنه كاأنه يتمتع مبكانة اعتبارية كبرية جعلته حمرتما من طرف اجلميع

نزع فتيل الفتنة 
بني عي�صى و الأئمة

حملت ال�ساعات الأخرية اأنباء 
جيدة بخ�سو�ص التخفيف من 

الحتقان بني وزير ال�سوؤون الدينية 

و ممثلي الأئمة ،و كان ميكن اأن 

نتفادى الت�سعيد الذي حدث 
خالل الأ�سبوع املن�سرم ،حيث 

تلقفت خمتلف املنابر الإعالمية 

املال�سنات التي حدثت بني الطرفني 

اإثر مطالبات مبراجعة اأجور هذه 

الفئة و تثمني الدور الذي تقوم به 

ف�سال عن حمايتها من العتداءات 

املتكررة التي اأودت بحياة عدد منهم 

وهو اأمر م�ستهجن بكل املقاي�س�ص.

الر�سالة التي بعث بها الوزير حممد 

عي�سة متكنت من امت�سا�ص جزء من 

الغ�سب امل�ست�سري و اأعادت الأمل 

باأن كثريا من امل�ساكل التي ت�سغل 

الراأي العام ميكن حلها بالحتكام  

اإىل طاولة احلوار بدا ا�ستعرا�ص 

الع�سالت الل�سانية اإن �سح التعبري 

مع ما يعنيه ذلك من زيادة القتامة 

على امل�سهد العام . املجتمع برمته 

مق�سر بحق الأئمة كونهم جدار اأمان 

ي�سند جهود الأمن الداخلي وو يقوي 

من اللحمة الداخلية ،هي الفئة التي 

تك�سرت عليها جهود التكفرييني 

و التيارات املت�سددة التي هددت 

املرجعية الوطنية و كانت �سببا 

رئي�سيا يف اإذكاء نار الفنت خالل 
�سنوات الدم.

وداد احلاج

موقف

اأمن ولية اجلزائر

توقيف ل�صو�ص �صرقوا 64 األف وحدة من اجلنب املعّقم

وزير الطاقة ال�سعودي 

لن نخف�ص اإنتاج النفط وحدنا
جامعة البويرة

الطالبات ينددّن بالعنف �صد املراأة

 متّكنت م�شالح اأمن ولية اجلزائر، من ت�قيف 
ق�شية  يف  فيهم  م�شتبه  اأ�شخا�ش   )07( �شبعة 
ظروف  بت�افر  ال�رشقة  اأ�رشار،  جمعية  تك�ين 
 ، م�شطنعة  مفاتيح  با�شتعمال  الليل،  التعّدد، 
ال�رشقة  يف  امل�شاركة  م�رشوقة،  اأ�شياء  اإخفاء 
من  وحدة  األف   )64( �رشقة  خلفية  على  وذلك 
اجلنب املعّقم باإحدى امللبنات العم�مية والتي 

قاربت قيمتها املالية الـ)300( ملي�ن �شنتيم.

املقاطعة  اأمن  م�شالح  عاجلتها  احلال  ق�شية 
الإدارية لبئر مراد راي�ش، حيث  تقّدم ممّثل�ن 
عن ذات امل�ؤ�ش�شة العم�مية للتبليغ عن اختفاء 
)64( األف وحدة من اجلنب املعّقم ذات الـ«200ّ« 
للبيع  معرو�شة  املفق�دة  ال�شلعة  اأن  كما  ملغ، 
مبحالت البيع باجلملة للم�اد الغذائية بال�شمار، 
عنا�رش  ت�ّجهت  املعطيات،  هذه  �ش�ء  على 
ال�رشطة اىل عني املكان، اأين مّت �شبط ال�شلعة 

الباعة،  ت�رشيحات  من  تبنّي  كما  التبليغ،  حمل 
يق�م  �شخ�ش  عند  من  اقتناءها  مّت  ال�شلعة  اأن 
اخلا�شة  ال�شاحنة  م�شتعمال  عليهم  بت�زيعها 
لذات امللبنة، مع ا�شتمرار التحرّيات، مّت حتديد 
عّمال  من  اأّنه  تبنّي  الذي  فيه  امل�شتبه  ه�ّية 
امللبنة، بعد و�شع خّطة حمكمة، اأوقف امل�شتبه 
فيه وه� ب�شدد ا�شرتجاع املبالغ املالية العائدة 
من عملية ت�زيع ال�شلعة امل�رشوقة، كما تبنّي اأن 

مع  بالت�اط�ؤ  ال�شلعة  ب�رشقة  قام  فيه  امل�شتبه 
�رشيكه الذي كان يح�ز على مفاتيح مقلّدة لباب 
املخزن واأربعة )04( اأ�شخا�ش هم اأي�شا عمال 
التاجر  ت�قيف  مّت  كما  امللبنة،  م�شت�ى  على 
وي�ّزعها  امل�رشوقة  ال�شلعة  يقتني  كان  الذي 
م�شت�ى  على  �شبط  حيث  التّجار،  بقّية  على 
حملّه التجاري للبيع باجلملة على )143( وحدة 

من اجلنب املعّقم.

اأكد وزير الطاقة ال�شع�دي خالد الفالح، 
اأن بالده لن تخف�ش اإنتاج النفط وحدها 
و�رشح  ال�ش�ق  يف  ال�شتقرار  لتحقيق 
اإيجابية  ب�ادر  ثمة  باأن  ال�شع�دي  ال�زير 
الأع�شاء  وليبيا  ونيجرييا  العراق  من 
البلدان  منظمة  اجتماع  قبيل  اأوبك،  يف 
امل�شدرة للبرتول املقرر يف ال�شاد�ش من 

دي�شمرب بفيينا.

نيجرييا  يزور  الذي  الفالح  واأ�شار 
اإيبي  اإميان�يل  النفط  لالجتماع مع وزير 
كات�شيك�، اإىل اأن جميع ال�زراء حري�ش�ن 
النفط،  لأ�ش�اق  ال�شتقرار  اإعادة  على 
وفرة  اأن  م�ؤخرا  اعترب  قد  الفالح  وكان 
اأوبك  من  تتطلب  رمبا  النفط  اإمدادات 
خلف�ش  خط�ات  يتخذوا  اأن  وحلفائها 

الإنتاج يف 2019.

اأكلي حمند   « جامعة  طالبات  اأم�ش   ، نظمت 
للتنديد  رمزية  وقفة  بالب�يرة   « اأوحلاج 
تزامنا  املراأة  �شد  املمار�ش  العنف  بظاهرة 
�شد  العنف  ملكافحة  العاملي  الي�م  مع 
�شنة  كل  من  ن�فمرب   25 ل  امل�شادف  الن�شاء 
، حيث ا�شتجابت املئات من طالبات اجلامعة 
الطالبات  جتمع   « لنداء  اجلامعي  والقطب 
حا�شدة  باأعداد  وجتمعن   « الب�يرة  الحرار 
املحا�رشات  لقاعة  املحاذية  ال�شاحة  يف 

�شعارات  رافعات  املركزية  للجامعة  الكربى 
اأ�شحت  الذي  العنف  اأ�شكال  بكل  ب�شدة  تندد 
تتعر�ش له املراأة اجلزائرية ب�ش�رة ب�شعة تنال 
الرهيبة  الأرقام  وما  وكرامتها  من �شخ�شيتها 
التي تقدمها �شن�يا امل�شالح املخت�شة والتي 
حالة  اآلف   7 من  اأزيد  ال�شنة  هذه  و�شلت 
معلن عنها وهذا اأكرب دليل جتعل اجلميع يدق 

ناق��ش اخلطر .
اأح�سن مرزوق
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عنابة

وفاة �صرطي بعد تعر�صه لعتداء اأثناء تاأديته ملهامه 

�رشطي  الأربعاء  اإىل  الثالثاء  ليلة  ت�فى 
لعتداء  تعر�شه  بعد  عنابة  ولية  باأمن  يعمل 
مكافحة   يف  امليدانية  ملهامه  تاأديته  اأثناء 
الت�شال  خلية  من  علم  ما  ح�شب  اجلرمية، 
اأن  امل�شدر،  نف�ش  واأو�شح  ال�لية،  باأمن 
اأب  وه�  �شنة(   49( غ�شاب  النا�رش  حممد 

لأربعة اأطفال، كان قد تعر�ش منذ ثالثة اأيام 
عملية  خالل  الراأ�ش  م�شت�ى  على  لإ�شابات 
القدمية  باملدينة  ت�قيف �شخ�ش حمل بحث 
اإىل  اإثرها  نقل  عنابة،  مبدينة  دارم«  »بال�ش 
اأنفا�شه  اآخر  لفظ  حيث  ر�شد،  ابن  م�شت�شفى 

متاأثرا بجراحه.

بلدية مرحوم ب�سيدي بلعبا�ص

مواطنون يحتجون  على 
عدم توزيع الأرا�صي 

قطع  من  امل�شتفيدين  من  العديد  ،اأم�ش،  اأقدم 
بلدية  العليا يف  اله�شاب  برنامج  اإطار  الأرا�شي يف 
قطع  على  بلعبا�ش  �شيدي  ولية  جن�ب  مرح�م  
با�شتعمال  و109   104 رقم  ال�طنيني  الطريقني 
ق�شد  ال�شلطات،  انتباه  لفت  اأجل  من  احلجارة 
حبي�شة  ظلت  التي  الأرا�شي  هذه  لت�زيع  التحرك 
ه�ؤلء  طالب  ،حيث  مدة  منذ  امل�ش�ؤولني  اأدراج 
عليها  وقعت  التي  املنطقة  تعيني  يف  بالإ�رشاع 
بقية  مثل  مثلهم  القطع  ت�زيع  يف  وال�رشوع  القرعة 
بتعيني  اخلبري  قام  الذين  الآخرين  امل�شتفيدين 
الذين  املحتج�ن  وقال   ، عليهم  ووزعت  القطع 
�شي�ا�شل�ن  اإنهم  الدائرة  مقر  اأمام  بعدها  جتمع�ا 
ت�ش�ية و�شعيتهم يف ظل غياب  اإىل غاية  الحتجاج 
اأقنعهم  ،حيث  مهمة  يف  كان  الذي  الدائرة  رئي�ش 
الدائرة  رئي�ش  قدوم  وحال  بالتفرق  امني  م�ش�ؤول 
�شيك�ن هناك اجتماع لطرح هذا الن�شغال وحله يف 
القريب العاجل ،يذكر اأن هذه املنطقة حظيت بنح� 

700 قطعة اأر�ش يف اإطار برنامج اله�شاب .
�ص.�سهيب

خالل �سهر اكتوبر غليزان

م�صرع 05 اأ�صخا�ص 
يف 33 حادث مرور 

امل�شلحة  اأن  غليزان  ولية  اأمن  م�شالح  ك�شفت 
مرور  حادث   33 اأح�شت   العم�مي  لالأمن  ال�لئّية 
يف  مت�شببة  املنق�شي  اأكت�بر  �شهر  خالل  ج�شماين 
م�رشع 05 اأ�شخا�ش واإ�شابة ال 62 �شخ�ش بجروح 
تع�د  الأ�شباب  اأن  امل�شالح  ذات  وح�شب  خمتلفة 
بالدرجة الأوىل اإىل عدم احرتام الق�انني املرورية 
وال�رشعة  اخلطرية  التجاوزات  منها  بها  املعم�ل 
املفرطة ويف �شياق التدخالت الأمنية متكنت ذات 
 113 ت�شجيل  �شّيارة،   12406 مراقبة  من  امل�شالح 
جنحة مرور، 20 جنحة تن�شيق، بالإ�شافة اإىل حترير 
�شياقة  رخ�شة   433 �شحب  و  جزافّية  غرامة   1705
يف نف�ش ال�ّشياق وّقفت ذات امل�شالح 214 مركبة و 
233 دراجة نارية،  مّت على اثرها و�شع 19 مركبة و 
209 دّراجة باملح�رش، لرتكاب اأ�شحابها خمالفات 
مرورّية جتلّت اأ�شا�شاً يف عدم و�شع اخل�ذة ال�اقية، 
اإىل غريها من  تن�شيق  الّتاأمني، جنح  �شهادة  انعدام 
ال�رّشطة  املخالفات عالوًة على ذلك، قامت قّ�ات 
م�شت�ى  على  تطهري  عملّية   17 بـ  الّتطهري  لفرقة 
فرقة  م�شالح  �شّجلت  حني  يف  العم�مّية،  الأ�ش�اق 
�رشطة العمران و حماية البيئة 58 خمالفة، 56 منها 

تعلّقت بالعمران و 02 اأخرى تعلّقت باملحيط.
�سحنون  ح

اإلتحقوا بالعامل املَتّ�صل مع 
 Navigui حزمة مودمي

4G  ملوبيلي�ص!
م�بيلي�ش الرائد التكن�ل�جي ،يعلن عن ت��شيع �شبكته 

للجيل الرابع اإىل ع�رش )10( وليات جديدة و هي: عني 
الدفلى، عنابة ،ب�شار ، ب�يرة ،الطارف ،جيجل ،خن�شلة 

،الأغ�اط ،م�شتغامن ، و تقرتح على زبائنها عر�ش 
اأنرتنت جديد » Navigui م�دمي«. و عليه ،ملدة �شهر 

و ب�شعر 5500 دج فقط ،تقرتح م�بيلي�ش على زبائنها 
حزمة  Navigui، متك�نة من م�دمي 4G/3G من 

 Navigui 322 + �رشيحة-E5573cs  عالمة ه�اوي
بها ر�شيد اأنرتنت كهدية ترحيب بحجم 100Go  �شاحلة 

�شهرين مبعدل 50Go  �شهرًيا. م�دمي ه�اوي ،يتحمل 
تقا�شم الإت�شال بني عدة م�شتخدمني ي�شل اإىل 10 

اأجهزة مت�شلة يف اآن واحد. يف حال نفاد حجم الإنرتنت 
املهدى ،ميكن لزبائن Navigui ،من تعبئة احل�شاب     

و الإ�شتفادة من التدفق العايل باختيار اأحد عرو�ش 
النرتنت املتاحة عرب الالئحة  *600# ،واجهة ال�اب 

:MobiSpace اأو التطبيق meetmob
 Mobsound  500 +  10Go : 1000 عر�ش •

Mo،�شالح ملدة �شهر. • عر�ش 25Go : 2000  ،�شالح ملدة �شهر.
• عر�ش 80Go  : 6000  ، �شالح 3 اأ�شهر.

• عر�ش 300Go : 15000  ،�شالح ملدة 6 اأ�شهر.
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