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نفى وجود ق�سية با�سم �سافعي و�أ�سار 
�أنه دفع ثمن �سر�مة فروجي

�سرار: جمهور االحتاد 
من حقه الغ�سب واأعدهم 

با�ستقدام العب كبري

وزير �لطاقة م�سطفى قيطوين يوؤكد :

62 باملائة ن�سبة التغطية بالغازالطبيعي 
�لرئي�س �ملدير �لعام ل�سونلغاز

 8 حمطات كربى لتوليد 
الكهرباء عرب الوطن 

عدة فالحي 

 حجيمي ميار�ص ال�سيا�سة اأكرث 
من االهتمام بان�سغاالت االأئمة 
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عرب  له  تغريدة  يف  مقري   و�أفاد 
باأن  �لتويرت،  يف  �لر�سمية  �سفحته 
�لتي  �لإ�سالحات  يف  ما  “�أهم 
�ل�سيا�سي،  �لنظام  تو�زن  لها  ندعو 
�لرئا�سية  �ل�سالحيات  عهد  لننهي 
من  تنبثق  حكومة  ل�سالح  �مل�سخمة 
�سالحيات  ولها  رة  مقِرّ �لربملان، 
وتعديل  �لتنمية،  حتدي  رفع  و�أدو�ت 
�لهيئة  �لنتخابات و�سالحيات  قانون 
عهد  يجعل  مبا  �مل�ستقلة،  �لوطنية 

�لتزوير يتال�سى بال رجعة”.
مبادرة  على  مقري  تاأكيد  وياأتي 
�لأخرية  �لدعو�ت  ظل  يف  �لتو�فق، 
وتاأجيل  �لرئا�سية  �لعهدة  لتمديد 
عرفت  �لتي   ،2019 �أفريل  رئا�سيات 
تيار حم�س  �أبناء  دعو�ت من خمتلف 
بد�ية من مقري �إىل �أبو جرة �سلطاين. 
كما ر�أى �لرئي�س �ل�سابق حلم�س عبد 
�ملجيد منا�رصة �أن ما كان يدور منذ 
و�لغرف  �ملكاتب  يف  طويلة  �أ�سهر 
حمدد�  �لعلن،  �إىل  خرج  �ملغلقة، 
عهدة  �إما:  يح�رص  ملا  �سيناريوهني 
�أو  بالنتخابات،  خام�سة  رئا�سية 

بالتو�فقات،  خام�سة  رئا�سية  عهدة 
�خلام�سة  �لعهدة  طرح  �أن  موؤكد� 
�سو�ء  �لو�سيلة،  بقيت  حني  يف  ثابت، 
بعهدة كاملة �أو ناق�سة، د�عيا ل�رصورة 
قائال  �ملرحلة،  حمتوى  على  �لرتكيز 
�إ�سالحات  بدون  �لتمديد  »�إن   :
�خلام�سة«، يف حني  �لعهدة  من  �أ�سو�أ 
يتوجه  �أن  يجب  منا�رصة  بح�سب 

�إىل �لإ�سالح  �ل�سيا�سي  �لنقا�س 
با�ستكمال  ي�سمح  مبا  �لد�ستوري 
�لذي  �لدميقر�طي  �لتحول  و�إجناح 
لتحقيق  مد�ه،  وطال   1988 منذ  بد�أ 
�ل�سعب  َكن  �ل�سيا�سي مبا ميمُ �لإ�سالح 
��سرتط  كما  ممثليه.  �ختيار  من 
يقدم  مبا  �لقانوين  �لإ�سالح  توفري 
و�ملوؤ�س�سات  �لقانون  دولة  لل�سعب 

�لقائمة على �حلريات، وكذ� �لإ�سالح 
�قت�ساد�  ي�سنع  مبا  �لقت�سادي 
وم�ستقال،  ومتو�زنا  ومتنوعا  عادل 
بني  �ل�ساملة  �إىل �مل�ساحلة  و�سول 
بينهم، ومع وطنهم،  فيما  �جلز�ئريني 

فهم �سو�ء يف �لدماء و�حلقوق.
�لتو�فق،  مبادرة  منا�رصة  و�ساند 
بنف�س  مبادرة  �أطلق  �أنه  خا�سة 
 ،2014 رئا�سيات  قبيل  �لإ�سم 
جبهة  حزب  با�سم  �آنذ�ك  ت�سمنت 
�لتغيري �ل�سابق، �ملو�فقة على عهدة 
مع  ليعود  تو�فقية،  ب�رصوط  ر�بعة 
طرح مقري هذه �ملرة، موؤكد� على 
من  �رصط �لتو�فق من �أجل �لعبور �لآ
�لدميقر�طي  �ل�ستقر�ر  مرحلة  �إىل 
�إىل  كلها  �لعملية  تتحول  ل  حتى 
جديدة  بوجوه  للنظام  ر�سكلة 
بوجوه  �أو  وهمية،  ومب�ساريع  قدمية 
قدمية متجددة ومب�ساريع غام�سة، 
وي�ستمر �لو�سع على ما كان وما هو 
تغيري دميقر�طي  �أمل يف  دون  عليه 
قائم على �إر�دة �ل�سعب، حمذر� من 
بزيادة  م�ست�سهد�  �لتيئي�س  و�سع 
و��ستد�د  بالتز�من  »�حلر�قة«  �أفو�ج 
�ل�سلطة  حول  �ل�سيا�سي  �لنقا�س 

و�لرئا�سيات .

�أكد وزير �لطاقة م�سطفى قيطوين �أن ن�سبة 
�لربط بالغاز �لطبيعي قد بلغت 62 باملئة 
ن�سبة  و�سلت  فيما  �لوطني  �مل�ستوى  على 
�إي�سال �لكهرباء للمو�طنني �إىل 99 باملئة . و 
خالل جل�سة علنية خ�س�ست �خلمي�س لطرح 
�لأ�سئلة �ل�سفوية باملجل�س �ل�سعبي �لوطني  
�لربط  �سبكات  مد  عملية  �إن  قيطوين  قال 
�لطلب  و�أن  جد�   مكلفة  �لطبيعي  بالغاز 
ي�سعب  �حليوية  �ملادة  هذه  على  �ملتز�يد 
من تغطية كل مناطق  �لوطن خا�سة يف ظل  
�أن  قيطوين  و�أو�سح  �حلايل.  �ملايل  �لو�سع 
�سنويا  مكعب  مرت  230مليار  تنتج  �جلز�ئر 
من �لغاز �لطبيعي منها 50 مليارمرت مكعب 
ن�سبة  وهي  �ملحلي  لالإ�ستهالك  موجهة 
�عتربها  �ملتحدث كبرية جد� مقارنة مبا 
يتم ��ستهالكه، م�سيفا �أن 50 �إىل 55 باملئة 

 30 ب  �لحتفاظ  يتم  بينما  للخارج  ت�سدر 
باملائة منها يف �لآبار.

وذكر وزير �لطاقة يف رّده عن �سوؤ�ل �لنائب 
بر�هم بن ناجي، بخ�سو�س ��ستئناف �أ�سغال 
بالغاز  بجاية  ولية  بلديات  بع�س  ربط 
من  ��ستفادت  بجاية  ولية  �أّن  �لطبيعي، 
للغاز،  �لعمومي  للتوزيع  �ملختلفة  �لرب�مج 
جمال  يف  تعرفها  �لتي  �لو�سعية  �أّن  غري 
بالأ�سا�س  ر�جعٌة  �لطبيعي  بالغاز  �لربط 
�أنابيب  لتمرير  �ملو�طنني  معار�سة  �إىل 
مَتّ  حيث  �أر��سيهم،  على  �لطبيعي  �لغاز 
ت�سجيل �أكرث من 300 �عرت��س منذ �نطالق 
وبالتايل  �خلما�سي،  �لربنامج  �إجناز  �أ�سغال 
بالغاز  �لعائالت  من  �لآلف  تزويد  حرمان 
بالغاز  �لولية  تزويد  فاإّن  وعليه،  �لطبيعي، 
باإز�لة �لعرت��سات  �لطبيعي يبقى مرهوًنا 

من  عائلة  �ألف   29 من  �أكرث  حرمت  �لتي 
�ل�ستفادة بالغاز �لطبيعي، وقد م�ّست هذه 
�لعرت��سات كذلك م�ساريع جتديد �أنابيب 
�لبرتول و�لغاز وم�ساريع �لطاقة �لكهربائية، 
بالتن�سيق  ي�سعى  �لقطاع  فاإّن  ذلك،  ومع 
�ملحلية  و�ل�سلطات  �ملعنية  �ل�رصكات  مع 
�لالزمة  �حللول  �إيجاد  �أجل  من  للولية، 
لهذه �لو�سعية. �أّما بخ�سو�س �سوؤ�ل �لنائب 
�سبكة  باإجناز  �ملتعلّق  نا�سي،  م�سطفى 
�لدفلى  عني  ولية  بلديات  بع�س  لربط 
بالغاز �لطبيعي، فقد �أو�سح �لوزير �أّن ولية 
عني �لدفلى ��ستفادت كباقي وليات �لوطن 
�لعمومي  للتوزيع  �ملختلفة  �لرب�مج  من 
�لرب�مج  هذه  �سمحت  وقد  �لطبيعي،  للغاز 
من  بلدية   27 �إىل  �لطبيعي  �لغاز  بتو�سيل 
جارية  و�لأ�سغال  بالولية،  بلدية   36 �أ�سل 

 06 �سوى  يبق  ومل  بلديات،   03 لـــــ  بالن�سبة 
مبوجب  قريب  عن  تو�سيلها  �سيتممُّ  بلديات 
تركيبة مالية بني �لولية و�رصكة »�سونلغاز«، 
�تخذت  �ملحلية  �ل�سلطات  �أّن  �إىل  م�سرًي� 
�لربط  م�ساريع  يف  بامل�ساهمة  مبادرة 
بالغاز �لطبيعي يف �لولية، بتخ�سي�س مبالغ 
�سمحت  وقد  �سنو�ت،  عّدة  خالل  مالية 
�إىل  �لغاز  �إدخال  �لعمليات برفع ن�سبة  هذه 
48% �سنة 2016 و�إىل حو�يل 60% يف �لوقت 
�لدفلى  عني  ولية  �أّن  ًحا  مو�سّ �حلايل، 
�إىل  �لغاز  تو�سيل  مب�رصوع  �لتكّفل  قّررت 
مالية  تركيبة  زياد« �سمن  بن  »طارق  بلدية 
مع جمّمع »�سونلغاز«، ت�سمح باإجناز �أنبوب 
لنقل �لغاز بطول 05 كلم و�سبكة توزيع تمُقّدر 

بحو�يل 33 كلم.
 ف.ن�سرين 

ملجمع  �لإنتاجية  �لقدرة  تتجاوز 
�إىل  �لكهربائية  �لطاقة  من  �سونلغاز 
�سنويا،  ميغاو�تر   19000 �ليوم  حد 
ح�سبما ك�سف عنه ببومرد��س �لرئي�س 

�ملدير �لعام للمجمع.
ت�رصيح  يف  عرقاب  حممد  و�أو�سح 
لل�سحافة عقب زيارة �لتفقد و �ملعاينة 
لعدد من م�ساريع �لقطاع عرب �لولية 
�ستتدعم  �لإنتاجية  �لقدرة  »هذه  باأن 
 8 دخول  بعد  �لقادمة  �ل�سنو�ت  يف 
عرب  �لكهرباء  لتوليد  كربى  حمطات 
�لوطن حيز �ل�ستغالل يف �أفاق 2024 

�إىل قر�بة 25000 ميغاو�تر.
وقال �لرئي�س �ملدير �لعام باأن هدف 
�ملجمع هو »�لتغطية �ملتو��سلة و يف 
�لذي  �لطلب  و  لالحتياجات  حينها 
�لطاقة  من  م�ستمر  تز�يد  يف  هو 

�لكهربائية وطنيا«، موؤكد� باأن �جلز�ئر 
تخل�ست و جتاوزت مرحلة »�لتخوف« 
و  �لكهرباء  �إنتاج  يف  �لوفرة  عدم  من 
هذ�  يف  »مرتاحة«  حاليا  �أ�سبحت 
�ملجال. و�أ�ساف باأن �ملوؤ�س�سة غطت 
�ملتز�يد  �لطلب  �لفارطة  �ل�سائفة 
 13776 �أنتجت  »حيث  �لكهرباء  على 
 2019 �سائفة  يف  نتوقع  و  ميغاو�تر 
ميغاو�تر   15800 نحو  �إنتاج  �لقادمة 
ل�سمان �لتغطية للطلب �ملت�ساعد يف 
�ل�ستعد�د  مع  �ل�سنة  من  �لفرتة  هذه 

لتغطية كل 
�لطلبات من خالل �لإنتاج �لحتياطي 
عند  و  �لق�سوى  للحالت  �ملر�سود 
��ستف�سار  وعن  �لأعطاب.«  حدوث 
ت�سعرية  يف  عدمها  من  �لزيادة  حول 
»لي�س  �أنه  عرقاب  �أو�سح  �لكهرباء، 

�إىل حد  �لت�سعرية  �أي زيادة يف  هناك 
�ليوم«، موؤكد� �أن �لدولة و�سعت هيئة 
�لغاز  و  �لكهرباء  �أ�سعار  �سبط  جلنة 
عندها  و  �ملكلفة  �لوحيدة  هي  و 
من  للنظر  �ل�رصورية  �ل�سالحيات 

عدمه يف مر�جعة ت�سعرية �لكهرباء.
�رصكة  باعتبارها  �سونلغاز  وموؤ�س�سة 
�قت�سادية تقدم خدمة عمومية و هي 
عليها«  »حمتوم  م�ستمر،  حت�سن  يف 
�حلفاظ  �مل�سوؤول-  نف�س  ي�سيف   -
يف  �ل�ستمر�رية  و  مكت�سباتها  على 
�إىل  »حتتاج  و  �لإنتاجية  ن�ساطاتها 
لها  ت�سمح  �لتي  �ملالية  �لقدر�ت 
بتطوير و حت�سني �خلدمات و حتديث 
يكلف  هذ�  كل  و  �ل�ستغالل  طرق 

خزينة �لدولة �لكثري«، ح�سب قوله .
نف�س  -يوؤكد  �جلز�ئرية  و�لدولة 

�ملوؤ�س�سة  كثري�  »ت�ساعد  �مل�سدر- 
من ناحية �لدعم �ملايل من خالل منح 
على  تدفع  مبا�رصة  مدعمة  قرو�س 
مدى 30 �سنة بفائدة و�حد يف �ملائة 
�لإطار  هذ�  يف  م�سري�   ،)%  1( فقط 
ديون  �ملوؤ�س�سة  عاتق  على  �أنه  �إىل 
لدى �لبنك �لوطني �جلز�ئري، �ملمول 
 1650 �إىل  و�سلت  للموؤ�س�سة  �لرئي�سي 
مب�ستحقات  تعلق  وفيما  دج.  مليار 
خمتلف  لدى  للموؤ�س�سة  �ملالية 
�لهيئات و �لإد�ر�ت عرب �لوطن، فقد 
و�سلت -ح�سبه- �إىل نحو 60 مليار دج 
و مت يف 2018 حت�سيل نحو 30 باملائة 
و  �ملذكورة  �مل�ستحقات  جممل  من 
تتمثل  متعددة  م�ساعي  �سمن  ذلك 
لهذه  �لد�ئنني  دفع  �أبرزها يف جدولة 

�مل�ستحقات.

مقري:

وزير الطاقة م�سطفى قيطوين يوؤكد :

.     مد �سبكات الربط مكلفة جدا

الرئي�س املدير العام ل�سونلغاز

�سارة بومعزة

 البد من تقلي�ص �صالحيات 
الرئا�صة ل�صالح احلكومة 

62 باملائة ن�صبة التغطية بالغازالطبيعي 

8 حمطات كربى لتوليد الكهرباء عرب الوطن

بعد ق�سية حتاليل م�سحول "اأميال "

متيم فادي : اأين دور جهاز 
االإنذار الإعالم امل�صتهلك 

. احلاج طاهر بولنوار : من حق  م�سالح التجارة 
منع و حجز اأي مادة غذائية

عدة فالحي 

جلول حجيمي ميار�ص ال�صيا�صة اأكرث 
من االهتمام باإن�صغاالت االأئمة

بعد اإطالقة للندوة الوطنية ،عمار غول :

من املمكن جدًا اأن جترى االنتخابات 
الت�صريعية قبل الرئا�صيات

قال رئي�س �جلمعية �لوطنية للتجار و �حلرفني 
مر��سلة  بخ�سو�س  بولنو�ر  �لطاهر  �حلاج 
�لتحاليل  حول  �لبي�س  لولية  �لتجارة  مديرية 
من  �أنه  �أميال،  ع�سري  م�سحوق  على  �ملجر�ة 
حق م�سالح �لتجارة مر�قبة و منع و حجز �أي 
مادة غذ�ئية ل حتتوي على �ل�رصوط �ل�سحية 
و  ممنوعة  مكوناتها  �إحدى  كانت  �إذ�  خا�سة 

ت�رص ب�سحة �مل�ستهلك .
�أفاد �حلاج �لطاهر بولنو�ر �لأم�س يف ت�رصيح 
�نت�رصت  �لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �أنه  »للو�سط« 
�ل�سوق  �إطار  يف  غذ�ئية  مو�د  ت�سع  ور�سات 
�أي  على  �ملفرو�س  من  �أنه  م�سدد�  �ملو�زي، 
منتوج غذ�ئي �أن ميتلك ت�رصيح قانوين لإنتاج 
مادة غذ�ئية، م�سيفا :« كما يجب �أن ي�سار يف 
و  مكوناتها  جميع  على  �لغذ�ئية  �ملادة  هذه 
�ملح�سنات و �ملكمالت ،ومينع عدم كتابة �أي 

مادة يتوفر عليها �ملنتوج ».
و يف ذ�ت �ل�سدد، �أ�سار �ملتحدث:«�أن �جلمعية 
خالل  من  بدورها  �ستتحرك  للتجار  �لوطنية 
�ملنتوج  هذ�  ت�سويق  بتوقيف  �لتجار  حتذير 
�لتاأكد من �سالمته ،كما نوجع دعوة  حتى يتم 
�أنها  يدري  ل  و  �ملادة  ��سرتى هذه  منتج  لكل 

ممنوعة ».

اأين دور جهاز الإنذار 
لإعالم امل�ستهلك 

�ل�رصق  ملنطقة  �جلهوي  �ملن�سق  بدوره 
ملنظمة حماية �مل�ستهلك متيم فادي، �أكد �أن 

بخ�سو�س  حتركت  �مل�ستهلك  حماية  منظمة 
�لإعالن من خالل  بعد و�سول  �ملو�سوع  هذ� 
�لتو��سل مع مكتب �لبي�س للتو��سل مع مديرية 
�لتجارة و �لرتبية ومع ممثل �لعالمة يف �جلز�ئر 
دور  �أين  مت�سائال  �ملو�سوع،  يف  حتقيق  لفتح 
بخ�سو�س  �مل�ستهلك  لإعالم  �لإنذ�ر  جهاز 

هذه �لق�سية .
للو�سط  ت�رصيح  �لأم�س يف  فادي  �أو�سح متيم 
�لبي�س  لولية  �لتجارة  مديرية  مر��سلة  حول 
مادة  على  �أميال  م�سحوق  توفر  بخ�سو�س 
قدمت  �مل�ستهلك  حماية  منظمة  �أن  كحولية، 
�إ�ستعمال  بخ�سو�س  �لتحذير�ت  من  �لعديد 
�أطفال  قبل  من  ماء  بدون  �مل�سحوق  هذ� 

�ملد�ر�س لأنها توؤثر على معدة �لطفل .
منظمة حماية  تلقي  بعد  �أنه  �ملتحدث  و�أفاد 
من  بالعديد  قامت  �خلرب  لهذ�  �مل�ستهلك 
�ملر��سالت مع م�سالح �لتجارة و �لرتبية لولية 
�لبي�س و مع ممثل �لعالمة �لذي �أكد بدوره �أن 
مغر�سة  حملة  عن  عبارة  هو  تد�وله  مت  ما 
هدفها ت�سويه �لعالمة. و�سدد �ملتحدث �أنه يف 
حني ثبت �لعك�س و مت �لتاأكد �أن هذه �لعالمة 
�سحيح حتتوي على مادة كحولية �سيتم متابعة 
�ملتحدث  وت�ساءل  ق�سائيا،  �لعالمة  �ساحب 
لأين دور جهاز �لإنذ�ر لإعالم �مل�ستهلك بهذه 
�مل�سحوق  هذ�  تناول  لعو�قب  جتنبا  �لق�سية 
�لبي�س  لولية  �لرتبية  مديرية  بذلك  ،منتقد� 
يف  فقط  �لتجارة  مديرية  مر��سلتها  على 
حني كان ملزم عليه مر��سلة د�خلية مع جميع 
�لإد�ر�ت لأنه من حق �مل�ستهلك معرفة ذلك .
اإميان لوا�س

جلول  على  �لنار  فالحي  عدة  �لباحث  فتح 
�أكرث  �ل�سيا�سة  مبمار�سة  �إياه  متهما  حجيمي، 
�أن  موؤكد�  �لأئمة،  بان�سغالت  �لهتمام  من 
حممد  وم�سالح  �لأئمة  بني  �خلالف  �سبب 
و  للحو�ر  �لو�ساية  يكمن يف جتاهل  ل  عي�سى 
�لإ�ستجابة للمطالب �ملطروحة و�إمنا �مل�سكل 
وجلول  عي�سى  حممد  بني  �سخ�سي  �أ�سبح 

حجيمي.
يف  فالحي  عدة  �لإ�سالمي  �لباحث  �إعترب 
ت�رصيح خ�س به »�لو�سط »�أن حقيقة ما يجرى 
بني �لأئمة وم�سالح وز�رة �ل�سوؤون �لدينية لي�س 
و�إمنا  �لأئمة  تو�جه  �لتي  بامل�ساكل  متعلق 
�أ�سبح  حيث  ذلك  من  �أكرث  �أ�سبح  �مل�سكل 
 ، �لأئمة  م�سلحة  من  �أكرث  �سخ�سي  م�سكل 
�جللو�س يف  �مل�ستحيل  من  �أ�سبح  �أنه  يف ظل 
�لطرفني  بني  و�حلو�ر  للنقا�س  و�حدة  طاولة 
ذ�ت  يف  فالحي  عدة  و�أو�سح  قوله.  حد  على 
�سخ�سي  م�سكل  �أ�سبح  �مل�سكل  »�أن  �ل�سدد 
�لأئمة«،  ظروف  لتح�سني  مطالب  من  �أكرث 
قبل  من  �عرت��س  �أي  هناك  لي�س  �نه  م�سري� 

�مل�سوؤول �لأول يف �لقطاع للدخول يف �حلو�ر 
�لتكفل باملطالب �ملطروحة.

�لتن�سيقية لالأئمة  و�إتهم ذ�ت �ملتحدث رئي�س 
على  �لدفاع  من  �أكرث  �ل�سيا�سة  مبمار�سة 
�لأخرية  �ملدة  يف   « قائال:  �لأئمة،  �ن�سغالت 
�ل�سيا�سة  ميار�س  �أنه  حجيمي  جلول  �أثبت 
�لعهدة  يوؤيد  لبيان  �إ�سد�ره  بعد  خا�سة 
تلعب  �لتن�سيقية  �أ�سبحت  وبهذ�  �خلام�سة، 
�لوز�رة بتحقيق  �أكرث من مطالبة  دور �سيا�سي 
مطالب �لأئمة �لجتماعية »، م�سيفا :«�لوزير 
جلول  به  يقوم  ما  �أن  �أدرك  عي�سى  حممد 
لي�س من  وهذ�  �سيا�سية  حجيمي هو ممار�سة 
�لأحز�ب  دور  من  هو  بل  �لتن�سيقية  �سالحية 

�ل�سيا�سية ».
حجيمي  جلول  �أن  �ملتحدث  ذ�ت  و�عترب 
ميار�س �ل�سغط على حممد عي�سى با�ستغالل 
كو�سيلة  �لورقة  هذه  م�ستخدما  �لأئمة،  ملف 
�لف�ساء  و��ستغالل  �لوزير  مع  لالإ�ستباك 

�لإعالمي ».      
اإميان لوا�س

عمال  �جلز�ئر  �مل  جتمع  حزب  رئي�س  قال 
غول �إنه من �ملمكن جد�ً �أن جترى �لنتخابات 
�سبب  �لرئا�سيات، غري مو�سح  قبل  �لت�رصيعية 
ول �ملعطيات �لتي جعلته يعلن هذه �لفر�سية، 
خا�سة بعد �إعالنه �لأخري حول مبادرة وطنية 
لتحقيق �إجماع وطني مل ي�ستبعد عمار غول  يف 
كلمته �لفتتاحية للموؤمتر �لوطني �لأول للحزب 
وطني  �إجماع  �أجل  من  جميعا   « �سعار  حتت 
جتري  �لتي  �جلز�ئر«  وبناء  �لتحديات  لرفع 
جترى  �أن  بزر�لدة،  �لفنانني  بقرية  فعالياته 
يف  �لرئا�سيات  قبل  �لت�رصيعية  �لنتخابات 

�إ�سارة �سمنية له حلل �لربملان قبل �لرئا�سيات 
قبل  ت�رصيعية  �نتخابات  تنظيم  ثم  حال  يف 
�سياق  ويف   2019 ل  �لرئا�سية  �ل�ستحقاقات 
مت�سل، حتدث عمار غول عن �لتح�سري لروؤية 
�إىل  �أ�سار نف�س �ملتحدث  �جلز�ئر 2050، كما 
�أنه �ستعقد ندوة وطنية م�سغرة يوم �ل�سبت، و 
�لتيار�ت،  تاج حزب وطني منفتح على كل  �أن 
وختم رئي�س حزب تاج كالمه �أمام �ملوؤمتربن 
من كو�در ومنا�سلني بالقول »نحن نعمل لنكون 

�لقوة �ل�سيا�سية �لأوىل يف �لبالد«
 اإميان لوا�س

وا�سل رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري، حتديد �سروط مبادرة التوافق التي �سبق واأن اأطلقها حزبه، حيث رافع 
لتقلي�س ال�سالحيات الرئا�سية على حد تعبريه، ومنحها اإىل حكومة تنبثق من الربملان احلايل، يف اإطار الإ�سالحات الهادفة 

لتوازن النظام ال�سيا�سي.

كرا�صة الو�صط
24�صاعة



�ستنظم االمتحانات ما بني 16-20 جوان

الديوان الوطني يك�شف عن رزنامة بكالوريا 2019
حدد الديوان الوطني لالمتحانات وامل�سابقات رزنامة امتحانات بكالوريا 2019، والتي من املزمع اأن تتم على مدار 5 

اأيام، بداية من 16 20- جوان.
�سارة بومعزة 

اأفرج الديوان الوطني لالمتحانات 
�سري  جدول  عن  وامل�سابقات 
التعليم  بكالوريا  اختبارات 
ما  بح�سب   ،2019 دورة  الثانوي 
الذي  الديوان  جدول  عنه  ك�سف 
ن�سخة منه،  »الو�سط« على  حتوز 
-16 بني  ما  ينظم  اأن  املزمع 
بداية  �سينظم  حيث  جوان،   20

08.30 �سباحا، ومن املربمج اأن 
يتم امتحان املرت�سحني يف اليوم 
كل  م�ستوى  على  الأحد  الأول: 
العربية  اللغة  مادتي  يف  ال�سعب 
الإ�سالمية،  العلوم  ومادة  واآدابها 
�سعبة  يف  القانون  جانب  اإىل 
الثاين  اليوم  اأما  واقت�ساد.  ت�سيري 
الريا�سيات  ملادتي  �سيخ�س�ص 
واللغة الإجنليزية فقط. اأما اليوم 
الثالث ف�سيمتحنون يف الريا�سيات 
والفل�سفة واللغة الفرن�سية بالن�سبة 

ولغات  وفل�سفة  اآداب  ل�سعبتي 
اأجنبية، يف حني ميتحن مرت�سحو 
والريا�سيات  التجريبية  العلوم 
واحلياة  الطبيعة  علوم  مادتي  يف 
تقني  و�سعبة  الفرن�سية،  واللغة 
واللغة  التكنولوجيا  يف  ريا�سي 
اقت�سادي  وت�سيري  الفرن�سية 
املحا�سبي  الت�سيري  مادتي:  يف 
اليوم  الفرن�سية.  واللغة  واملايل 
الرابع �سيخ�س�ص ملادتي التاريخ 
واجلغرافيا واللغة الأمازيغية على 

اليوم  وهو  ال�سعب  كل  م�ستوى 
وفل�سفة،  اآداب  ل�سعبة  الأخري 
والأخري  اخلام�ص  اليوم  حني  يف 
للغة  فتخ�س�ص  ال�سعب  لباقي 
ل�سعبة  بالن�سبة  الثالثة  الأجنبية 
الفيزيائية  والعلوم  اأجنبية  لغات 
جتريبية  علوم  ل�سعب:  والفل�سفة 
ريا�سي،  وتقني  وريا�سيات 
واقت�ساد  ت�سيري  �سعبة  اأما 
القت�ساد  يف  ف�سيمتحنون 

واملناجمنت والفل�سفة.

وزير الت�سامن غنية الدالية

نبحث اآليات متكن املراأة من 
التوفيق بني ال�شغل والعائلة

الوطني  الت�سامن  وزيرة  دعت 
غنية  املراأة  وق�سايا  والأ�رسة 
تعديالت  اإدخال  اإىل  الدالية 
من  متكنها  وتنظيمية  ت�رسيعية 
التوفيق بني م�سوؤولياتها املهنية 
والعائلية ويف نف�ص الوقت حثت 
خو�ص  اإىل  اجلزائرية  املراأة 
غمار معركة التكوين يف املجال 
التكنولوجي، م�سرية اإىل اأن ذلك 
�سيفتح لها املجال لتبواأ منا�سب 
ُعليا، وي�ساعدها يف ترقية عملها 

عن بعد.
التغريات  اأن   الوزيرة   واأكدت 
اإعادة  فر�ست  الجتماعية 
اإدماج  ميكانيزمات  يف  النظر 
الف�ساء  يف  للمراأة  اأف�سل 
الظروف  وتوفري  القت�سادي، 
خلق  ديناميكية  يف  مل�ساركتها 
نتيجة  ذلك  جاء  حيث  الرثوة، 
ت�سجيع ودعم الدولة مل�ساركتها 
بفعالية يف الفر�ص اجلديدة التي 
يفتحها �سوق العمل، �سواء كانت 
القطاع  مينحها  الفر�ص  هذه 
العمومي اأو القطاع اخلا�ص، من 
خالل حت�سني بيئة العمل، وهذا 
القانونية  املنظومة  تُبينه  ما 
العمومية،ل�سيما  للوظيفة 
ومتابعة  التوظيف  يخ�ص  فيما 
وال�سمانات  املهني  امل�سار 
والمتيازات  واحلقوق  التاأديبية 
ك�سن  للمراأة،  الجتماعية 
واحلقوق  التقاعد  على  الإحالة 
وت�ساوي  بالأمومة  املرتبطة 

الأجور.
الفتتاح  خالل  الوزيرة  واأبرزت 
الور�سة  لأ�سغال  الر�سمي 
دور  لرتقية  الثانية  اجلهوية 
وزارة  مع  بال�رساكة  املراأة، 
والحتاد  اخلارجية  ال�سوؤون 
»تطبيق  عنوان:  حتت  الأوربي 
القوانني املتعلقة بحقوق املراأة: 
اأن  اجليدة«،  املمار�سات  تبادل 
الور�سة �ست�سمح بتبادل جتاربنا 
الأ�ساليب  مناق�سة  خالل  من 
لرتقية  املنتهجة  والكيفيات 

كل  من  وحمايتها  املراأة  حقوق 
اأ�سكال العنف.

املراأة،  ق�سايا  ترقية  وعن 
بف�سل  اأنه  املتحدثة  اأ�سافت 
اجلزائرية  املراأة  ن�سالت 
النطاق  الوا�سعة  والإ�سالحات 
حتت  الدولة  با�رستها  التي 
اجلمهورية  رئي�ص  رعاية 
متت  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
مع  الفر�ص  العديد من  اإتاحتها 
لتُثبت  املنا�سب  املناخ  توفري 
جدارتها، فاأ�سبحنا اليوم نلم�ص 
وعلى  الفاعلة  م�ساركتها  َجلياً 
احرتام  اإطار  يف  الأ�سعدة  كافة 
وتكامل  والواجبات  احلقوق 

الأدوار.
وبهدف الق�ساء على كل اأ�سكال 
بني  امل�ساواة  وعدم  التمييز 
اأنه  الوزيرة  اأو�سحت  اجلن�سني، 
كان اأوىل على الدولة من تعزيز 
على  تُ�سجع  التي  الت�رسيعات 
قيادية،  ملنا�سب  املراأة  تََقلُد 
فجاء د�ستور 2016 مكر�سا ملبداأ 
واملراأة  الرجل  بني  امل�ساواة 
للهوة بينهما يف احلياة  ومقل�سا 
تن�ص  مثلما  وال�سيا�سية،  العامة 
وعلى  الد�ستور،  من    32 املادة 
املواطنني  بني  امل�ساواة  مبداأ 
دون اأي متييز يف اجلن�ص وت�سمن 
امل�ساواة يف احلقوق   34 املادة 
والواجبات بني املواطنني مثلما 

تن�ص املادة 35.
بالإجراءات  الوزيرة  وذكرت 
الت�رسيعية ذات العالقة املبا�رسة 
ومتكينها  املراأة  حقوق  بتدعيم 
قانون  األغى  حيث  اجتماعيا، 
ون�ص  بالكفالة  الزواج  الأ�رسة 
املراأة  موافقة  �رسورة  على 
ك�رسط لإبرام عقد الزواج. وكذا 
قانون اجلن�سية، الذي َمكن الأُم 
لأبنائها،  جن�سيتها  اإعطاء  من 
املوجهة  الرتاتيب  اأهم  ومن 
�سعب  و�سع  يف  املراأة  حلماية 
اأن�سئ  الذي  النفقة«،  »�سندوق 
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 تتيح للطلبة اجلزائريني التنقل لتلقي جمموعة من التخ�س�سات

املدر�شة العليا للعلوم ال�شيا�شية توقع �شراكة مع جامعة �شانغهاي

مدير خمرب درا�سات االت�سال واالإعالم العربي بوعمامة ل«الو�سط » 

ندعم فكرة االأقطاب اجلامعية الوطنية للتكوين يف االت�شال وال�شحافة

العليا  املدر�سة   وقعت 
وجامعة  ال�سيا�سية  للعلوم 
�سانغهاي للدرا�سات الدولية 
بال�سني على اتفاقية �رساكة 
تبادل  تتيح  اأن  �ساأنها  من 
بني  والتكوينات  اخلدمات 
الطرفني، تتيح ار�سال طلبة 
جمالت:  يف  جزائريني 
اجليو�سيا�سية  الدرا�سات 
الإقليمية  والدرا�سات 
املوؤ�س�سات  وت�سيري 

اجلامعية واللغات.
عن  التفاقية  وك�سفت 
طلبة  ار�سال  اعتزام 
على  حائزين  جزائريني 
�سهادة اللي�سان�ص والدكتوراه 

وباحثني  اأ�ساتذة  وكذا 
�سانغهاي  مدر�سة  اإىل 
تكوينات  من  لال�ستفادة 
الخت�سا�سات،  خمتلف  يف 
يف  الدرا�سات  جمالت  يف 
الدولية  اجليو�سيا�سات 
وال�رسق  )اآ�سيا  والقليمية 
اإفريقيا(  و�سمال  الأو�سط 
وت�سيري  الأجنبية  واللغات 
كما  اجلامعية.  املوؤ�س�سات 
و  لطلبة  التفاقية  ت�سمح 
�سانغهاي  جامعة  اأ�ساتذة 
بالقدوم اإىل اجلزائر ملتابعة 
تكوين واإطالق اخت�سا�سات 
العليا  باملدر�سة  جديدة 

للعلوم ال�سيا�سية.

بالتزامن  التفاقية  وجاءت 
واإحياء الذكرى الـ60 لإقامة 
الدبلوما�سية  العالقات 
ل�سينية  ا - ية ئر ا جلز ا
البلدين  »لطلبة  �ست�سمح 
ودرا�سات  اأبحاث  باإجراء 
امل�سائل  حول  م�سرتكة 
القليمية  ال�سيا�سية 
اأن  مو�سحا  والدولية«، 
كذلك  يعتزمان  الطرفني 
�سيفية  جامعات  تنظيم 
والأ�ساتذة  الطلبة  لفائدة 

اجلزائريني و ال�سينيني.
�سانغهاي  جامعة  مدير  اأما 
يان  يل  الدولية،  للدرا�سات 
موؤ�س�سته  اأن  فاأكد  �سونغ 

»اجلامعات  �سمن  �سنفت 
ال�سينية املرجعية اخلم�سة 
 2.000 الأوائل من جمموع 
اأن  كما  جامعي،  مركز 
 12.000 ت�ستقبل  اجلامعة 
بينهم  من  �سنويا  طالب 
خمتلف  من  اأجنبي   4.000
متخ�س�سة  اجلن�سيات- 
الأجنبية  اللغات  تلقني  يف 
اللغة  بينها  من  لغة   40(
هذه  تتوفر  كما  العربية(. 
تاأ�س�ست  التي  اجلامعة 
دي�سمرب 1949 على  يف 
اأكادميية خا�سة بالدرا�سات 

القليمية ومركز اأبحاث.
�س.ب

الت�سال  يف  الباحث  اعترب 
العربي  الدكتور  والإعالم 
به  خ�ص  حوار  يف  بوعمامة 
وزارة  مقرتح  اأن   « »الو�سط 
التعليم العايل والبحث العلمي 
اأقطاب  با�ستحداث  القا�سي 
اجلامعي  للتكوين  امتياز 
التخ�س�سات  توزيع  واإعادة 
وطني  بعد  وفق  اجلامعية 
اآفاق  با�ست�رساف  يراعي 
اجلامعة  يف  التكوين 
العلمية  واأبعاده  اجلزائرية 
والتنموية ي�سكل هذا املقرتح 
تاريخ  يف  هامة  حتول  نقطة 
وزير  روؤية  ولعل  اجلامعة 
الطاهر  الدكتور  القطاع 
حجار لهذا املو�سوع بالذات 
الباحث  نظر  يف  تلتقي 
لالت�سال  ق�سما  يدير  الذي 
جامعيا  وخمرب  والإعالم 
مع  للباحثني  جمعية  ويراأ�ص 
للتعلم  الوطنية  الإ�سرتاجتية 
اإىل ال�ستثمار  الرامية  العايل 
يف خمرجات التكوين وتعزيز 
روابط ال�رساكة مع مقت�سيات 

التنمية والقت�ساد الوطني .

كيف ترون اأهمية 

التكوين اجلامعي 
يف جمال االإعالم 

واآفاقه امل�ستقبلية ؟

اجلامعي  التكوين  اأن  اعتقد 
والت�سال  الإعالم  جمال  يف 
تطور وهو يف م�ساره ال�سحيح 
م�ستغامن  بجامعة  فنحن 
حققنا واحلمد هلل مبعية هئية 
مكا�سب  وباحثون  تدري�ص 
بهذه  الإعالم  جعل  يف  هامة 
اجلامعة حمركا لن�ساطها ول 
ح�سيلة  اأن  قلت  اأن  اأجامل 
الق�سم  او  اجلامعي  املخرب 
ثرية ومدعاة لالعتزاز فحجم 
التي  وامللتقيات  الن�ساطات 
نظمت تدفعنا اليوم لنقول اأن 
جامعة م�ستغامن وهذا مطلب 
يف  امتياز  قطب  عليه  نلح 
لالإعالم  اجلامعي  التدري�ص 
الذي  ال�سياق  هذا  خارج  اأما 
نعتز به وانتم تتابعون ن�ساطنا 
فاإن اآفاق التكوين امل�ستقبلية 
بتعزيز  �ستتعزز  الإعالم  يف 
�رساكة فاعلة مع املوؤ�س�سات 
اأن  يجب  والتي  الإعالمية 
وتعزز  اجلامعة  اإىل  تقرتب 
والتبادل  التعاون  فر�ص  من 

يف املعارف واخلربات

ما هي نظرتكم 
ملو�سوع اأقطاب 

التكوين اجلامعي 
التي �سيتم تفعليها 

م�ستقبال ؟

*نحن مع هذا التوجه العميق 
للو�ساية ووزير التعليم العايل 
الأ�ستاذ  العلمي  والبحث 
ننوه  حجار  الطاهر  الدكتور 
�رسورة  من  اإليه  اأ�سار  مبا 
توزيع  م�سائل  مراجعة 
اجلامعية  التخ�س�سات 
التكوين وفق  وتنظيم خارطة 
مقت�سيات ذات اأبعاد خمتلفة 
من  نكون  ان  نتطلع  ونحن 
ت�ستقطب  التي  الأقطاب 
طلبة الت�سال والإعالم على 
يف  ول�ست  الوطني  ال�سعيد 
الثناء على ما يقدم يف  مقام 
والإعالم  ال�سحافة  جمال 
بجامعة م�ستغامن فهذا واجب 
اأن  على  نرافع  ولكن  به  نعتز 
املعادلة  يف  موقع  لنا  يكون 
لحتياجات  تلبية  اجلديدة 

التكوين وتثمينا جلهد باحثني 
.

كيف ترون اأهمية 
االت�سال واالإعالم 

كتخ�س�س يف احلياة 
املهنية والعلمية ؟

الت�سال  تخ�س�ص  اأن  اعتقد 
والإعالم ما اأهم التخ�س�سات 
اجلامعة  يف  اجلامعية 
اجلزائرية التي يجب اأن نهتم 
يف  توجهها  عن  ونرافع  بها 
وهياكلها  الدولة  موؤ�س�سات 
واملوؤ�س�ساتية  التنظيمية 
ال�سحافة  اأن  نرى  ونحن 
واملرئي  امل�سموع  والإعالم 
جامعية  لكوادر  حاجة  يف 
الإدارات  اأن  كما  متكونة 
حاجة  يف  واملوؤ�س�سات 
الت�سال  متكونة يف  لكفاءات 
والعمل الإعالمي املوؤ�س�ساتي 
تكري�ص  على  نعمل  هنا  ومن 
مع  وال�رساكة  التكوين  ثقافة 
موؤ�س�سات لإعطاء اأهمية لهذا 

التخ�س�ص اجلامعي الهام
حاوره م.اأمني  
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ال�سيا�سات وامل�ؤامرات 
التي مهدت للنكبة 

الفل�سطينية
كان ال�سعب الفل�سطيني يهناأ يف اأر�سه، وكانت 

معظم املدن الفل�سطينية مزدهرة واحلياة ت�سري 
ب�سكل طبيعي، ولكن فجاأة حدث كابو�س ما ي�سمى 

»باالنتداب الربيطاين على فل�سطني الذي هو مبثابة 
النكبة احلقيقية االأوىل لل�سعب واالأر�س، فهو مل 

يكن وليد ال�سدفة واإمنا كان بناء على درا�سات 
�ساملة خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واجلغرافية 

واالقت�سادية والعرقية والدينية لتمرير موؤامرة 
كربى بت�سليم فل�سطني لليهود واإن�ساء وطن قومي 

لهم. ونفذت هذه املوؤامرة ومت اإعالن الكيان 
ال�سهيوين وتهجري الفل�سطينيني من اأر�س يوم 

فل�سطني  ماأ�ساة  التاريخ  بهذا  وكتب   16/05/1948
و�سعبها.

د.  رائد ناجي

املطلب االأول: النكبة 
الفل�سطينية

الفل�سطيني  ال�سعب  اأو�سال  النكبة  مزقت 
وحكمت  اأر�سـه  عن  ال�سعب  وف�سلت 
الدميغرافيـة،  اجلغرافية  بالإبادة  عليه 
اإىل لجئ  ب�سبب  الفل�سطيني  حتى حتول 
اتبعتها  التي  املمنهجة  الطرد  عمليات 
الو�سائل  وب�ستى  ال�سهيونية  الع�سابات 
ج�سدي  واإرهاب  وبط�ش  وترويع  قتل  من 
الدميغرايف  الطابع  تغري  بهدف  ونف�سي 
املهاجرين  قدوم  مل�سلحة  لفل�سطني 
التي  ال�سهيونية  ال�سيا�سات  واأدت  اليهود  
عام  الدولة  اإقامة  بداية  يف  اليهود  اتبعها 
1948 اإىل نزوح حوايل 800000 لجئا تركوا 
اأر�سهم ب�سبب ق�سوة املمار�سات اليهودية 

من قتل وت�رشيد وتعذيب .

الفرع االأول: النكبة وبدايتها

ل �سك اأن فكرة اإن�ساء وطن قومي لليهودي 
القرن  يف  تبلورت  وامنا  قدمية،  فكرة 
اإن�ساء  و�سبقت  ع�رش،  والتا�سع  الثامن 
املوؤمترات  من  العديد  القومي  الوطن 
اطمئنان  وبعد  اليهود،  لدعم  واملوؤامرات 
ب�رشب  فقامت  ال�سيا�سة  لهذه  بريطانيا 
واأ�سدرت  فل�سطني،  على  النتداب 
الدول  موافقة  بعد  امل�سوؤوم  بلفور  وعده 
وبف�سل  قرارها،  ودعمت  ال�ستعمارية 
�ساعدت  الربيطانية  اخلبيثة  ال�سيا�سية 
عن  واإبعادهم  الفل�سطينيني  تهجري  على 
واإحالل  ا�ستقدام  املقابل  ويف  اأر�سيهم 
اليهود  دخول  ومبجرد  مكانهم،  اليهود 
اليهودية  الع�سابات  هاجمت  فل�سطني 

القرى الفل�سطينية.
اأول: تعريف النكبة

لغة: النكبة    .1

النكبة لغة هي م�سيبة نازلة توجع الإن�سان 
ت�سيبه  حميم  اأو  مال  من  عليه  يعز  مبا 

بخ�سارة عظيمة، وهي الفاجعة اأي�سا.
واأي�سا يذهب معنى النكبة اللغوي اإىل نازلة 
عظيمة  وم�سيبة جماعية حتل بعدد كبري 

من النا�ش. 

ا�سطالحا: النكبة   .2

النكبة  ويكيبيديا  احلرة  املو�سوعة  تعرف 
املاأ�ساة  يف  يبحث  فل�سطيني  م�سطلح   «
الإن�سانية املتعلقة بت�رشيد عدد كبري من 
لقد  دياره«.   خارج  الفل�سطيني  ال�سعب 
فل�سطني  حدث  مبا  النكبة  ا�سم  الت�سق 
للقرى  يف 1948/05/16 من تهجري ونهب 
من  اكرث  وت�رشيد  الفل�سطينية  والبلدات 
800000 األف فل�سطيني من اأر�سه اإىل دول 
الويكيبيديا  تعريف  ولكن  والعامل،  اجلوار 
فقط  لي�ست  النكبة  اأن  اإذا  منقو�سا  يبقى 
هي املاأ�ساة اإمنا متتد اإىل التطهري العرقي 

ومن قام به والغر�ش من هذا التطهري.
هي  النكبة  للنكبة  ا�سمل  وبتعريف   
ال�سعب  على  حلت  التي  واملاأ�ساة  الكارثة 
خا�سة  الفل�سطينية  والأر�ش  الفل�سطيني 
يف اأرا�سي 48، نتيجة قيام القوات اليهودية  
الفل�سطينيني  وطرد  عرقي  تطهري  بعملية 
بغر�ش  اأر�سهم  عن  الأ�سليني«  »ال�سكان 

اإن�ساء وطن قومي لليهود.
فاأدت عملية ت�رشيد الفل�سطينيني واقتالع 
على  ال�ستيالء  اإىل  منهم  غ�سبا  اأر�سهم 
اأرا�سي فل�سطني التاريخية وتدمري حوايل 
 85 وت�رشيد  فل�سطينية  وبلدة  قرية   550

باملائة  من �سكانها. 
ثانيا: التمهيد للنكبة

ار�سها  واقتالع  فل�سطني  احتالل  اإن 
مل  الفل�سطيني  ال�سعب  وت�رشيد  عنوة، 
يكن �سدفة كما ا�رشت �سابقا، وامنا �سبق 
هذا الحتالل البغي�ش الذي اأدى اإىل نكبة 
ال�سعب الفل�سطيني اإعدادا ومتهيدا وهذا 

ما �سنتحدث عنه يف هذا الفرع.

ال�سهيونية احلركة  1.ظهور 

ظهر اإبان القرن الثامن والتا�سع  ع�رش عدد 
من املفكرين اليهود ورجال الدين، الذين 
اليهودية  امل�ساألة  واأبرزوا  كتبهم  ن�رشوا 
كاأقلية م�سطهدة من جهة ومن جهة اأخرى 
الرتباط الديني اليهودي باأر�ش فل�سطني، 
الأوروبي،  والتاأييد  التعاطف  ك�سبوا  وقد 
من  العديد  عقد  بل مت  بذلك  يكتفوا  ومل 
اإن�ساء  املوؤمترات وامللتقيات لدعم فكرة 
ولهذا  فل�سطني،  باأر�ش  يهودية  دولة 
نهاية  ال�سهيونية  احلركة  برزت  الغر�ش 

القرن التا�سع ع�رش. 
البحوث  بع�ش  على  احلركة  هذه  ارتكزت 
الرتاثية التي اأعدها باحثون يهود لتحديد 

التوراة،  يف  ورد  كما  املقد�سة  الأر�ش 
هذه  زعيم  »هرتزل«  به  �رشح  ما  وح�سب 
احلركة »اأن ما يجب اأن نرفعه هو فل�سطني، 
داوود، �سليمان« وبالرغم من ارتكاز احلركة 
ال�سهيونية على احلجج الدينية والتاريخية 
�سادت  التي  القومية  بالنزعة  وتاأثرها 
اأوروبا اإل اأنها ارتبطت بهدف �سيا�سي وهو 
يهودية.   دولة  واإقامة  فل�سطني  اإىل  الهودة 
اأف�سى ن�ساط احلركة ال�سهيونية اإىل  وقد 
الذي  ب�سوي�رشا،   1897 بازل  موؤمتر  عقد 
يعد مبثابة حجر الأ�سا�ش الذي بنى عليه 
اليهود فكرتهم باإ�رشاك يهود العامل للقيام 

بعمل موحد يعتمد على التمويل الذاتي. 
جهود  توحيد  املوؤمتر  هذا  يف  تقرر  وقد 
ال�سهيونية،  احلركة  لواء  حتت  اليهود 
ومت  فل�سطني،  يف  يهودية  دولة  واإقامة 

حتديد �سكل العلم والن�سيد القومي. 
هذا  بعد  ال�سهيونية  احلركة  وانطلقت 
التفاق  مت  ما  جت�سيد  اإىل  املوؤمتر 
وقامت  الواقع،  اأر�ش  على  عليه،وو�سعه 
يف  القرار  باأ�سحاب  بالت�سال  احلركة 
البنوك،  واإن�ساء  ال�ستعمارية،  الدول 

والعمل على تفريغ فل�سطني من �سكانها.

اليهودية 2.الهجرة 

القرن  اأواخر  اليهودية يف  الهجرات  بداأت 
ولكن  منتظم،  غري  ب�سكل  ع�رش  التا�سع 
بال�سهاينة  ال�سهيونية  ات�سال احلركة  بعد 
بلفور،  اآرثر  ت�رش�سل،  اأمثال  الجنليز 
الربيطانية  النتداب  حكومة  �ساعدت 
بل  الطريق  لهم  و�سهلت  اليهود  الهجرات 
و�سجعت  م�رشاعيه  على  الباب  وفتحت 
لها يف  التابعة  والوكالت  اليهودية  الوكالة 

اأوروبا على الهجرة بكافة الو�سائل. 
وانطلقت الهجرات اليهودية ب�سكل مكثف 
اإىل  ال�رشعية  غري  بالهجرة  واأكرثها 
ال�ستيالء  اإىل  اليهود  فل�سطني، وقد عمد 
واأن�ساأت  الفل�سطينية،  الأرا�سي  على 
احلركة ال�سهيونية وكالت وبنوك ملحاولة 

�رشاء الأرا�سي وتفريغها من اأهلها.

الفرع الثاين: االأطماع 
اال�ستعمارية يف فل�سطني

اجلزء  فهي  فل�سطني  موقع  لأهمية  نظرا 
بالإفريقي،  الأ�سيوي  اجلزء  يربط  الذي 
واطماع  �رشاع  حمور  دائما  كانت  فقد 
الع�رش  ويف  وامل�ستعمرة،  الغازية  للدول 

بريطانيا  بني  ال�رشاع  بداأ  احلديث 
حري�سة  كانت  بريطانيا  ولكن  وفرن�سا، 
ان تبقي فل�سطني يف يدها ناكثة  وعودها 

لل�رشيف ح�سني حاكم مكة. 

اأوال: موؤمتر كامبل برنمان 
�سنة1907.

طرح رئي�ش وزراء بريطانيا م�رشوع اجلبهة 
ال�ستعمارية املوحدة بني فرن�سا، بلجيكا، 
بريطانيا،  اإىل  اإ�سافة  الربتغال،  ا�سبانيا، 
جلنة  اإن�ساء  اإىل  املوؤمتر  هذا  وخل�ش 
ال�ستعمارية  امل�سالح  لبحث  م�سرتكة 
اإىل  اللجنة  هذه  وخل�ست  امل�سرتكة، 
توحيد  مينع  ب�رشي  حاجز  اإقامة  �رشورة 
بف�سل  اإل  ذلك  يتاأتى  ول  العربي  الوطن 
ول  الإفريقي  اجلزء  عن  الأ�سيوي  اجلزء 

يكون ذلك اإل باحتالل فل�سطني.
الأخ�رش  ال�سوء  املوؤمتر  هذا  ويعترب 
لل�سيا�سة الربيطانية واحلركة ال�سهيونية يف 
ا�ستعمارية،  نواة  وت�سكيل  فل�سطني  انتزاع 
يف  ال�ستعماري  النفوذ  ا�ستمرارية  توؤمن 

املنطقة.

ثانيا: اتفاقية �سايك�س بيكو 
�سنة 1916.

الدولة  اأمالك  تق�سيم  على  التفاق  بعد 
الكربى  ال�ستعمارية  الدول  بني  العثمانية 
يف  تقرر  فقد  فرن�سا،  بريطانيا،  رو�سيا، 
هذه  1916بني  �سنة  بطر�سبورغ  اتفاقية 
الأنا�سول،  مناطق  رو�سيا  مبنح  الدول 
من  رو�سيا  خرجت  قد  تكون  وبالتايل 
عقد  العام  نف�ش  ويف  العربية،  الأر�ش 
تقيم  على  وفرن�سا  بريطانيا  بني  اتفاق 
الأر�ش العربية والتي كانت مو�سوع اتفاق 
واأطلق  مكماهون   – ح�سني  ال�رشيف  بني 

على هذا التفاق �سايك�ش – بيكو.
املنطقة  يف  النفوذ  مناطق  تق�سيم  ومت 
العربية ومت تلوين مناطق النفوذ الفرن�سي 
الربيطاين  النفوذ  ومناطق  الأزرق  باللون 
اإن�ساء  على  التفاق  ون�ش  الأحمر،  باللون 
اإدارة دولية يف فل�سطني لون باللون البني، 
يف  اليهود   ذكر  يرد  مل  انه  من  وبالرغم 
هذه التفاقية ولكن كانت بوادر املوؤامرة 

ظاهرة. 
املطلب الثاين:  الوجود 
الربيطاين والع�سابات 

اليهودية يف اأحداث النكبة

لعبت ال�سيا�سة الغربية املاكرة ب�سكل عام 
قيام  يف  كبريا  دورا  خا�سة  والربيطانية 
دولة يهودية يف فل�سطني وتهجري وت�رشيد 
جانب  اإىل  الفل�سطيني  ال�سعب  وتقتيل 

الع�سابات اليهودية . 
الفرع الأول: الوجود الربيطاين

بعد اتفاقية �سايك�ش بيكو عملت بريطانيا 
بينها  عليه  التفاق  مت  ما  تنفيذ  على 
وبينها  جهة  من  ال�سهيونية  احلركة  وبني 
من  لليهود  املوؤيدة  ال�ستعمار  دول  وبني 
ذلك  �سبيل  يف  اتخذت  وقد  اأخرى  جهة 

خطوتني.

اأوال: اإ�سدار وعد بلفور

 بداأت امال اليهود بالتبدد بعد قبل احلرب 
العاملية الوىل، وت�رشذم اليهود مرة اخرى 
بني الكتلتني املتحاربتني فكل جهة يهودية 
ال�سغط  مت  هنا  ومن  جهة،  اإىل  انحازت 
على بريطانيا بوا�سطة احلركة ال�سهيونية 
ل�ست�سدار وعد مينح لهم فل�سطني كوطن 
بريطانيا  خلفت   1917 عام  ويف  قومي. 
للعرب، وا�سدرت وعدا وعد من  وعودها 
وطن  باإن�ساء  اي�سا  ميلك  ل  ملن  لميلك 

قومي لليهود بفل�سطني. 
ووافق ت�رش�سل على الن�ش 17 اكتوبر1917، 
نوفمرب   02 بتاريخ  الوزراء  جمل�ش  واقره 
الر�سمي  التاريخ  يعترب  1917،وهذا 
اأ�سدرت  وقد  فل�سطني،  يف  لال�ستعمار 
دوافع  عدة  حتت  الوعد  هذا  بريطانيا 
والقت�سادية  اجليو�سيا�سية،  كالدوافع 

وال�ستعمارية وحتى الدينية. 
ن�ساط  واثار  عجل  الذي  هو  الوعد  وهذا 
ال�سهيونية  واحلركة  اليهودية  احلركات 
ان  يهودية يف فل�سطني حيث  لإقامة دولة 

حلمهم بات قريبا بعد وعد بلفور.

ثانيا: االنتداب الربيطاين

نظام  هو  الربيطاين  النتداب  نظام  اإن 
وارتبطت  المم،  ع�سبة  ميثاق  ابتدعه 
ال�سلح  موؤمتر  يف  امل�ساركة  الدول  به 
عن  كبديل  النظام  هذا  �سنة1919.وجاء 
املادة  عليه  ن�ست  ما  وهذا  ال�ستعمار 
22 من امليثاق، ويف 18 جوان 1919 �سدر 
اليهودي  �ساغه  الذي  النتداب  �سك 

بنيامني كوهني. 

كرا�سة ال��سط
تاريخ

جزء الثاين
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دول  �إن  �النتد�ب«  �صك  يف  وجاء 
�حللفاء قد وقعت على وعد بلفور 
�ملنتدبة  �لدولة  تكون  �أن  وعلى 
�عرت�فا  �لتنفيذ  على  م�صوؤولة 
تربط  �لتي  �لتاريخية  بال�صلة 

�ليهود بفل�صطني«. 
من  �النتد�ب  م�رشوع  عن  �أعلن 
قبل ع�صبة �الأمم بتاريخ 06 جويلية 
1921، ويف 11 �صبتمرب 1922 �أقرت 
ب�صكل  �النتد�ب  �الأمم  ع�صبة 
بلفور،  وعد  �أ�صا�س  على  ر�صمي  
منتدبة  كدولة  بريطانيا  وكلفت 
�لظروف  تهيئة  م�صوؤولية  تتحمل 
�لتي  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية 
�لقومي  �لوطن  تاأ�صي�س  ت�صمن 
على  وبناء  فل�صطني،  يف  لليهود 
»�صموئيل  بريطانيا  عينت  هذ� 
�صاميا  مندوبا  �ليهودي  هربرت« 
�الأخري  و�رشع  فل�صطني،  على 
�ملو�تية  �لظروف  بتهيئة  مبا�رشة 
�أقام  حيث  يهودية،  دولة  الإقامة 
على  ون�صب  حكوميا  جهاز� 
هذ�  دو�ئر  من  د�ئرة  كل  ر�أ�س 
يهوديا  �جنليزيا  موظفا  �جلهاز 
هذ�  ر�أ�س  وعلى  م�صيحيا،  �أو 
�جلهاز جمل�س تنفيذي يتاألف من 
مبثابة  هم  كّتاب  وثالثة  �ملندوب 
وزر�ء فو�حد للمالية و�آخر للعد�لة 
للد�خلية، و�لهدف من ذلك  و�أخر 
ع�صكريا،  �إد�ريا،  فل�صطني  تهيئة 
�قت�صاديا وت�رشيعيا الإقامة �لوطن 

�لقومي. 
و�صك  �ليهودية  �لهجرة  و�جهت 
�لفل�صطيني  �لغ�صب  �النتد�ب 
و�لعربي، وثارت موجة عارمة من 
�الحتجاجات �لتي عمت فل�صطني، 
�أ�صدرت  �لو�صع  هذ�  و�أمام 
�حلكومة �لربيطانية كتابها �الأبي�س 
وعد  مع  يتناق�س  مل  �لذي  �الأول 
�إمنا  �النتد�ب  �صك  مع  وال  بلفور 
�مل�صتعمر�ت  وزير  ت�رش�صل  �أكد 
تاريخيا،  بفل�صطني  �ليهود  �رتباط 
�ليهودية  �لهجرة  ��صتمر�ر  وعلى 
�إىل فل�صطني. وهذ� ما �ألهب فتيل 
مدن  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومات 

فل�صطني وقر�ها.

ثالثا: امل�ساعدات 
الربيطانية

قامت  فقد  �صبق،  ما  �إىل  �إ�صافة 
على  باال�صتيالء  بريطانيا 
وغريت  �لفل�صطينية  �الأر��صي 
باإ�صد�ر  وتق�صيمها  مالحمها 
م�صلحة  تغلب  و�متياز�ت  قو�نني 
�صاحب  من  �حلق  وتنزع  �ليهودي 

�الأر�س �الأ�صلي.

1.��صتغالل و��صتحو�ذ �الأر�س 
�لفل�صطينية

�الأر��صي  ل�رش�ء  �صناديق  �أن�صاأت 
�إجباره  حتت  �لفل�صطيني  من 
و�ل�صغط عليه وقتله �إذ� مل ي�صتجب 
�لربيطانية  �ل�صهيونية  للمطالب 
فر�صت  �لغر�س  هذ�  �صبيل  ويف 
�لربيطانية  �النتد�ب  حكومة 
على  قا�صية  معي�صية  ظروفا 
موظفي  وجندت  �لفل�صطينيني، 
�ليهود  الإعطاء  �النتد�ب  حكومة 
حق �متياز ��صتغالل �الأر��صي �لتي 
�أن�صاأت  كما  دولة،  �أمالك  �عتربت 
بهدف  للم�صاحة  د�ئرة  بريطانيا 
وكيفية  �ر�س  كل  ملكية  حتديد 
�إىل  عمدت  بل  عليها،  �ال�صتيالء 
�لفل�صطينيني  من  �الأر��صي  نزع 

ومنحها لليهود . 
ثم عمدت بعد ذلك �إىل �إلغاء جميع 
�لقو�نني ونظم ملكية �الأر�س �لتي 
بغية  �لعثمانية  �لدولة  و�صعتها 
�ل�صيطرة على �الر�س �لفل�صطينية 
�صك  من  �ل�صاد�صة  للمادة  تطبيقا 
�لذي  �لقانون  عن  عد�  �النتد�ب 
مب�صادرة  �ل�صامي  �ملندوب  خول 
ح�صب  �لعام  للنفع  �ر�س  �ي 

�لقانون. 

الربيطانية  2.امل�ساريع 
يف فل�سطني

�القت�صاد  بريطانيا  جعلت 
على  وعملت  بيدها،  �لفل�صطيني 
�إتباع �صيا�صات �قت�صادية جتعل من 
�لقلة �ليهودية هي �مل�صيطرة على 
�جل  ومن  �لفل�صطيني،  �القت�صاد 
�رش�ئب  بفر�س  قامت  مثال  ذلك 
تاأتي  �لتي  �ملنتجات  على  باهظة 
من �لدول �لعربية �أو �الأجنبية �إىل 
فر�صت  �ملقابل  ويف  فل�صطني، 
على  و�رش�ئب  جمركية  قو�نني 
�لفل�صطينية  �ملنتجات  ت�صدير 
�لفل�صطيني  �القت�صاد  الإنهاك 
على  �لفل�صطيني  �عتماد  وجعل 

�ملنتجات �ليهودية.
من  عدد�  بريطانيا  �أن�صاأت  كما 
و��صتخر�ج  كاالإ�صمنت  �مل�صانع 
بل  لليهود،  ومنحتها  �لزيوت، 
منح  �إىل  �مل�صانع  �إن�صاء  وتعدت 
وروؤو�س  ل�رشكات  �المتياز  حق 
فل�صطني  فلي  يهودية  �أمو�ل 
لليهودي  »روتنربغ«  م�رشوع  كمنح 
روتنربغ بنحا�س من �جل ��صتغالل 
من  و�ال�صتفادة  �الأردن  نهر  مياه 
نهر  مياه  و��صتغالل  �لكهرباء 

�لعوجا. 

الفرع الثاين :املوؤ�س�سات 
املالية اليهودية وجلنة 

الرتحيل 

بازل  موؤمتر  بعد  �ل�صهاينة  رفع 
بال  ل�صعب  �صعب  بال  �ر�س  �صعار 
�أخرى  �صعار�ت  ورفعو�  �ر�س، 
باملكر  �صو�ء  �لعرب  لرتحيل 
 ، �مل�صلحة  بالقوة  �أو  و�لدهاء 
�حلركات  قامت  ذلك،  �جل  ومن 
من  عدد�  بتاأ�صي�س  �ل�صهيونية 
لال�صتيالء  و�ل�صناديق  �لوكاالت 
على �الأر��صي �لفل�صطينية، و�أي�صا 
لتنفيذ  م�صلحة  ع�صابات  �أ�ص�صت 
�ل�صق �لثاين من �صعارهم »�لرتحيل 

بلغة �لقوة«

اأوال: املوؤ�س�سات املالية 
اليهودية وال�سهيونية 

التي لعبت دورا 
يف اال�ستيالء على 

االأرا�سي.

طرف  من  جمعيات  عدة  �أ�ص�صت 
�حلركات �ل�صهيونية و�لتي دعمها 
و�لدول  �ليهود  �الأعمال  رجال 
ر�أ�صهم  وعلى  �ال�صتعمارية، 
هذه  مهمة  �صهلت  �لتي  بريطانيا 
و�رشعت  و�لوكاالت،  �جلمعيات 
يف  ت�صاعدها  �لتي  �لقو�نني  لها 
�ليهودية  �جلمعية   .1 مهمتها. 
من  :وهي  )�لبيكا(  لال�صتعمار 
وقد  �ملوؤ�ص�صات  هذه  �أقدم 
من  كبرية  م�صاحات  على  ��صتولت 

�أن�صاأها  فل�صطني،  يف  �الأر��صي 
�ليهودي  و�الأعمال  �ملال  رجل 
دي  »�أدموند  �لبارون  �لربيطاين 
روت�صليد« عام 1883، هدفها �الأول 
�ليهود  �لفالحني  من  طبقة  �إيجاد 
باالأر�س عن  �الرتباط  قادرة على 
�لزر�عية  �الأر��صي  طريق متليكها 

باملجان �أو باأ�صعار رمزية.
�ليهودي  �لقومي  �ل�صندوق   -  2
هذ�  تاأ�ص�س  )�لكرينكاييمت( 
ومهمته   1901 عام  �ل�صندوق 
فل�صطني،  يف  �الأر��صي  ��صتمالك 
من  دومنا  �ألف   60 يقارب  ما 
متكن  و  �لفل�صطينية  �الأر��صي 
 )275( �إ�صافة  �أي�صا من  �ل�صندوق 
قانوين  غري  ب�صكل  دومن  �ألف 
جمموع  و�صل  حتى  �أمالكه  �إىل 
حتى  �ل�صندوق  عليه  ��صتوىل  ما 
�ألف   )936( حو�يل   1948 �لعام 
دومن و�صلت يف نهاية �لعام حو�يل 
�أر��صي  �أخ�صب  من   1.022.657
فل�صطني من خالل عمليات �لنهب 
من   1948 حرب  �أثناء  و�ل�صلب 
�الأر��صي  »م�صادرة  قانون  خالل 
�صاعة �لطو�رئ« حيث �إن �لدرو�س 
�لتلمودية �لتي يعكف �ليهود عليها 
ي�صتحل  �أن  �ليهودي  على  توجب 
يف معاملة غريه كل و�صيلة قبيحة 
و�لغ�س  و�لظلم  و�خلد�ع  كال�رشقة 
و�لربا بل و�لقتل ، وعلى ذلك فقد 
�ل�صهيونية  �ل�صلطات  ��صتولت 
عرب  �لفل�صطينيني  �أر��صي  على 
�أكرب عملية نهب منظم يف �لتاريخ 
وعمدت فور�ً �إىل ن�صب �صبكة من 
و�ال�صتحو�ذ  لال�صتيالء  �لقو�نني 
على هذه �الأر��صي حتى ال ت�صطدم 
�لدويل،  باملجتمع  �ل�صهيونية 
�لغائبني  �أمالك  قانون  فاأ�صدرت 
كل  يعترب  و�لذي  1950م،  عام 
غائب  هو  �أر�صه  خارج  فل�صطيني 
�ال�صتيالء  الإ�رش�ئيل  ويحق  عنها 
�صاحبها  يوجد  ال  �أر�س  كل  على 
فيها، �إذن وفق هذ� �لقانون �عترب 
�لفل�صطيني  و�عترب  غائباً  �لالجئ 
�لذي بقي يف فل�صطني �ملحتلة عام 
1948 هو غائب �أي�صاً حتى لو كان 
جماورة،  قرية  يف  وتو�جده  غيابه 
وهنا مت حتويل هذه �الأر��صي �إىل 
�الأمالك  على  �حلار�س  ي�صمى  ما 
و�ملت�رشف باالأر��صي . 3- �رشكة 
�لفل�صطينية  �الأر��صي  تطوير 
تاأ�ص�صت  يهودية  موؤ�ص�صة  :وهي 
على  �حل�صول  هدفها   1908 عام 
ب�صتى  �لفل�صطينية  �الأر��صي 
يف  �الأر��صي  تبقى  حيث  �لو�صائل 
حيازتها لفرتة ق�صرية �إىل �أن توزع 
�أو  �ل�رشكات  �أو  �ملوؤ�ص�صات  على 

وقد  ربح،  دون  �ليهود  �الأفر�د 
�صهلت بريطانيا عمل هذه �ل�رشكة 
على   1935 عام  ��صتولت  حيث 
ح�صلت  وكذلك  دومن   512.979
�صهول  �متياز  حق  على  �ل�رشكة 
�حلولة �لذي �أطلق يد �ل�رشكة عام 
1934 مب�صاحة قدرها )165( �لف 
دومن، وكذلك ح�صلت �ل�رشكة على 
من  ما جمموعه )25.351( دومناً 

�أر��صي بئر �ل�صبع.
�لفل�صطيني  �ل�صندوق   -4
�لتاأ�صي�صي )�لكرينها ي�صود( :�أن�صئ 
�الأر��صي  �رش�ء  بهدف   1920 عام 
و�ال�صتيالء عليها من �لفل�صطينيني 
ب�رشط  �ليهود  �إىل  وحتويلها 
و�لزر�عة  �الأر�س  �الإقامة يف هذه 
غري  عمال  ��صتخد�م  وعدم  فيها 
�ل�صندوق  ��صتوىل هذ�  يهود، وقد 
من  جد�ً  كبرية  م�صاحات  على 
�صاهمت  .وهكذ�  فل�صطني 
و�ملوؤ�ص�صات  �ملنظمات  هذه 
على  �ال�صتيالء  يف  �ل�صهيونية 
�أر��صي �لفل�صطينيني وحتويلها �إىل 
تعميق  �أجل  من  �ليهودية  �مللكية 
و�الأر�س  �مل�صتوطنني  بني  �ل�صلة 
باعتبار �أنها جذور �أ�صا�صية الإن�صاء 
كيان م�صتقل يف فل�صطني باالإ�صافة 
�إىل �إن�صاء �ل�صندوق �لقومي وبنك 
م�صاعدة  �جل  من  �ال�صتعمار 
�ليهود على �لهجرة لالأر��صي �لتي 

يتم �ال�صتيالء عليها .
ثانيا:  تاأ�صي�س جلنة �لرتحيل

 معظم زعماء �ليهود كانو� يوؤمنون 
�لفل�صطينيني  ترحيل  بفكرة 
بالقوة،  ولو  فل�صطني  خارج  �إىل 
يهودية  �أر��س  فل�صطني  و�عتبار 
�صتقام عليها دولة يهودية حم�صة، 
�لثور�ت  ثارت  ما  �رشعان  ولكن 
برحيل  طالبت  �لتي  �لفل�صطينية 
مت  �أن  �إىل  معا،  و�الجنليز  �ليهود 
وجنح  للتحقيق،  بيل  جلنة  ت�صكيل 
�للجنة  قر�ر  ت�صمني  يف  �ليهود 
ولكن  فل�صطني  تق�صيم  فكرة 
وجدت هذه �لفكرة �أ�صد�ء يهودية 
�الأحو�ل  كل  ويف  للفكرة،  مناوئة 
كان �لزعماء �ليهود يرفعون �صعار 
يهودية بدون  �إقامة دولة  ال ميكن 

�لرتحيل �الإجباري للفل�صطينيني.
للرتحيل:  جلنة  ت�صكيل   .1
�صكلت �لوكالة �ليهودية �صنة 1937 
�ملوؤمتر  قر�ر�ت  من  بتوجيه 
لرتحيل  جلنة  �أول  �ل�صهيوين 
من  �لفل�صطيني  �لعربي  �ل�صعب 
�ملجاورة،  �لدول  �إىل  �أر�صه 
�لوكالة  �جتماعات  وتو�لت 

�ليهودية ملتابعة �لرتحيل. 2. 
�أعدت  للرتحيل:  د�لت  خطة 

�الإرهابية  �ليهودية  �لع�صابات 
»بخطة  ت�صمى  خطة  �مل�صلحة 
�لتق�صيم  قر�ر  �صدور  �ثر  د�لت« 
�صنة 1947، وت�صمنت هذه �خلطة 
�الأ�صا�صية  �لنقاط  على  �ل�صيطرة 
قبل  �لطرقات  وعلى  �لبالد  د�خل 

رحيل �لربيطانيني. 
تدمري  �أي�صا  �خلطة  وت�صمنت 
�ملجاورة  �لعربية  �لقرى 
وطرد  �ليهودية،  للم�صتعمر�ت 
�صكانها وترحيلهم خارج فل�صطني 
�ل�رش�يني  على  و�ل�صيطرة  بالقوة، 
و�ملو�قع  للمو��صالت  �لرئي�صة 
يافا،  �لقد�س،  يف  �الإ�صرت�تيجية 
�أعلن  وملا  وحيفا،  �لرملة  �للد، 
يف  خمططه  عن  غريون  بن 
�لع�صابات  بد�أت   1948/02/07
و�الأرغون  �لهاغانا  �ليهودية 
و�صترين مبمار�صة �الإرهاب وحرق 
و�رتكاب  �لفل�صطينية  �لقرى 
�ملجازر �ملروعة مثل جمزرة دير 
من  �لقريبة  �ل�صيخ  وكفر  يا�صني 
لرتحيل   و�جلماعية  وغريها  حيفا 
�لعرب من مدنهم وقر�هم حتقيقا 
من  �لعرب  القتالع  د�لت  خلطة 
�ملهاجرين  و�إحالل  �أر��صيهم 

�ليهود بدال منهم. 

اخلامتة

�صعبها  وتهجري  فل�صطني  �حتالل  �إن 
بني  يكن  مل  �أر�صها  على  و�ال�صتيالء 
موؤ�مر�ت  هي  �إمنا  و�صحاها،  ع�صية 
من  قرن  �أكرث  مدى  على  �أحيكت 
�لنظرة  فيها  تقاربت  �لزمان، 
و�لعن�رشية  �ليهودية–�مل�صيحية 
و�تفقت  �لغربي،  باال�صتعمار  �ليهودية 
�مل�صالح �لغربية مع �مل�صالح �ليهودية 
�صد �لعرب وطيلة عام و�ليهود يحاولون 
لهم  قومي  وطن  �إن�صاء  فكرة  غر�س 
مفكريهم  طريق  عن  بفل�صطني، 
وقد  �ملال،  و�أ�صحاب  وحاخاماتهم 
�لعقل  يف  �لفكرة  هذه  زرع  ��صتطاعو� 
حركات  �صمن  وجتمعيهم  �ليهودي 
�ل�صهيونية،  كاحلركة  منظمة  يهودية 
يف  جنحت  �حلركات  هذه  وبدروها 
�إن�صاء  ب�رشورة  �لغربي  �لعقل  �إقناع 
�ر�س  �صعار  ورفع  لليهود،  وطن قومي 
ت�صافرت  �ر�س،  بال  ل�صعب  �صعب  بال 
�حلكومات  مع  �حلركات  هذه  جهود 
ومنحت  مهدت  �لتي  �ال�صتعمارية، 
لليهود يف  دولة  �إن�صاء  �ليهود �حلق يف 
فل�صطني متجاوزة �ل�صكان �لفل�صطينيني 
�كرب  من  ب�رشية  ماأ�صاة  �أحدثت  مما 
�ملاآ�صي يف �لعامل، ال تز�ل �أثارها ترزح 
من  �ملهجر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على 

�أر�صه و�مل�صتت يف �أ�صقاع �ملعمورة.

كرا�سة الو�سط
تاريخ
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متعط�شا  للدماء  �شفاكا  قدمه   /1
مثال-  اجلزائر-  يف  ونحن  لها: 
اال�شتدمار  بجرائم  النا�س  اأعرف 
دقيقة  كلمة  الفرن�شي)19(.وهي 
اجلزائري  الدينية  ال�ش�ؤون  ل�زير 
ه�اري  الراحل  الرئي�س  عهد  يف 
م�ل�د  ال�شيد  املرح�م  ب�مدين، 
ا�شتعملها  بلقا�شم،  نايت  قا�شم 
الدمار  ب�شاعة  على  للداللة 
فرن�شا  اأحلقته  الذي  واخلراب 
وه�ية.  وتاريخا  اأر�شا  باجلزائر، 
واجلرنال  عنده  املدفع  اأن  حتى 
كانا مرف�قني باالإجنيل والراهب. 
يف  اأي�شا  اجلزائري  ال�شعب  وكان 
يف  خرج  عندما  ال�عي  م�شت�ى 
 1962 ج�يلية   05 ي�م  ال�ش�ارع 

يغني ويرجتز: 

حممد مربوك عليك 
*** اجلزائر رجعت 

ليك

مبعنى اأن احلرب يف اجلزائر كانت 
اللـه  �شلى  حممد  اللـه  ر�ش�ل  بني 
»عي�شى«  وبني  و�شلم  واآله  عليه 
الغرب. اأما حممد وعي�شى فاأخ�ان 
ثدي  هي  واحدة،  ثدي  من  ر�شعا 
كما  املع�ش�مة،  الهادية  النب�ة 
عن  الفارابي  ن�رص  اأب�  بذلك  عرب 
بني  نظره  يف  احلميمة  العالقة 

احلكمة وال�رصيعة.
اإ�شارة  يف  �ش�قي  اأحمد  قال      
بليغة منه على �شبيل املقارنة بني 

عي�شى ال�رصق و«عي�شى« الغرب:
عي�شى: �شبيلك رحمة وحمبة *** 

يف العاملني، وع�شمة و�شالم
امروؤ  وال  الدماء،  �شفاك  كنت  ما 

*** هان عليه ال�شعاف واالأيتام
يا حامل االآالم عن هذا ال�رى *** 

كرثت علينا با�شمــك االآالم
املنا�شل  نا�رص  كمال  قال  وبعده 
الكيان  اغتاله  الذي  الفتحاوي 
عام  بريوت  يف  اللقيط  ال�شهي�ين 
ممثل  عدوان  كمال  مع  1973م 
الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

خماطبا »عي�شى« الغرب:
ل�شَت مني يا غرُب فاحمل �شليبك 

*** راعفا بالدماء، واتبع ربيبك
�شالتي  �شعار  فانزع  مني  ل�شَت 
حملت  قد  العمر  ح�شبي   ***

ذن�بك
م�شتهرتا  متهتكا  قدمه  كما   /2
النبيلة،  واالإن�شانية  الدينية  بالقيم 
كل  من  امليالد  ليلة  ذكرى  يق�شي 
عام حمراء مع الغ�اين والراق�شات 
املج�ن،  درجات  األ�ان  وباأق�شى 
حيث تكتنفها الكثري من املعا�شي 
ف�ق  وباملفرق،  باجلملة  واالآثام، 
التي  الليلة  وهي  وحتتها.  الطاولة 
الغرب  ي�شت�شعر  اأن  ينبغي  كان 
قام  التي  احلقيقية  القيم  فيها 
الرحمة  من  امل�شيح،  دين  عليها 
معهم  واالأخ�ة  بامل�شت�شعفني 
والت�شامح.وه� ما دفع كمال نا�رص 
ال�رصق  عي�شى  الق�ل خماطبا  اإىل 

حني ق�شف العدو ال�شهي�ين كني�شة 
القيامة يف ليلة عيد امليالد:

هادئا  عرفتك  مرمي  بَن  عي�شـى 
*** فاغ�شـب ول� يف ليلة امليالد

جرمية  كل  الغرب  ماآ�شي  وا�شهد 
امل�شيح  با�شم  هنا  قامت   ***

الفادي
مت�ت  التي  االإفريقية  وال�شع�ب 
ومر�شا  ج�عا  البطيء:  بامل�ت 
اآن:  كل  ويف  حلظة  كل  يف  وب�ؤ�شا 
الغرب ال يرى ذلك وال ي�شمعه وال 
يحرك فيه �شاكنا، وال تتحرك فيه 
ع�اطف االإن�شانية. واالأمر ال�حيد 
يحارب  كيف  ه�  يهمه  الذي 
»االإرهاب«، وال اأعرف اإرهابا اآخر 
والتي  تلك  الب�ؤ�س  مظاهر  خارج 
اأوجدها الغرب بنهبه لرثوات تلك 
له  عميلة  اأنظمة  وفر�س  ال�شع�ب 

فيها.
3/ كما قدمه متاآمرا مع االأباطرة 
ال�شع�ب  اإرادة  �شد  واملل�ك 
ي�شمى  ما  اإنتاج  يف  االأوروبية 
بالع�ش�ر ال��شطى االأوروبية، التي 
ال�رص:  ثالثية  يف  تلخي�شها  ميكن 
اجلهل)20(.  املر�س،  الفقر، 
يبيع  الراهب  اأ�شبح  لقد  بل 
فيما  واملجرمني  للع�شاة  اجلنة 
هذا  اإن  الغفران.  ب�شك�ك  يُعرف 
)امللك،  ال�رص  ثنائي  التحالف بني 
ال�رص  ثالثية  ولد  والذي  الراهب( 
نظرنا  يف  يربر  الذي  ه�  ال�شابقة 
يف  العلمانية  اإىل  الغرب  دع�ة 
الدين  واإبعاد  واالقت�شاد  ال�شيا�شة 
عن كل مظاهر احلياة. لقد كانت 
ك�نيا.  ت�ش�يقها  اأراد  ذاتية  جتربة 
الث�رة  �شعار  وراء  كان  الذي  وه� 
ملك  اآخر  »ا�شنق�ا  الفرن�شية: 

باأمعاء اآخر ق�شي�س«. 
اإليه  االإ�شارة  ميكن  ما  واآخر   /4
ها هنا تبعا لكل ذلك اأن »عي�شى« 
زواج  عق�د  كاتب  اأ�شبح  الغرب 
باإباحة  يكتف  فلم  املثليني. 
بني  الفردية  احلرية  بعن�ان  الزنا 
عن  خارجا  يجعله  مما  اجلن�شني، 
بل  )الفطرة(،  االإن�شانية  الطبيعة 
احلي�انية  الطبيعة  عن  خرج حتى 
نف�شها اإذ ال نعرف كلبا مثال جامع 
اأو بقرة جامعت بقرة، بينما  كلبا، 
الغربية  الكنائ�س  بع�س  اأ�شبحت 
تعقد قران زواج بني امراأة وامراأة، 
هذه  واأ�شبحت  ورجل،  رجل  وبني 
للمزايدات  خا�شعة  الظاهرة 
املرت�شحني  بني  ال�شيا�شية 

لالنتخابات يف الغرب.
ال�شيَد  نا�رص  كمال  دعا  وكما 
ال�شديد  الغ�شب  اإىل  امل�شيح 
اإىل  كذلك  اأدع�ه  فاأنا  الغرب  �شد 
االنتفا�س �شده ملا يرتكبه با�شمه 
من املفا�شد، �ش�اء يف ليلة ميالده 
جرائمه  بلغت  لقد  غريها.  يف  اأم 
االأخالقية واالقت�شادية وال�شيا�شية 

حدا ال يطاق.

تعامل  كيف   -    4
»عي�سى« الغرب مع 

عي�سى ال�سرق

الق�ل  ميكن  �شبق،  على  وعطفا 
يف  اأعمل  قد  الغرب  »عي�شى«  اأن 
عي�شى ال�رصق قتال وتدمريا ونفيا، 
بل واأكرث من هذا: عمل فيه ت�ش�يها 
للمفاهيم وقتال للقيم الروحية التي 

تنبعث من كل جنباته.
عليه  عي�شى  كان  واإن  حتى 
تاريخا  بامتياز،  �رصقيا  ال�شالم 
لكن  وثقافة،  وجغرافياوقيما 
من  با�شمه  متت  التي  املظامل 
من  الغرب  »عي�شى«  طرف 
كيفا-  العمق-  ا- ومن  كًمّ الكرثة- 
دين  ت�ش�يه  من  متكنت  بحيث 
ال�شليبية،  احلروب  عظيم:  اإلهي 
احلركات  ال��شطى،  الع�ش�ر 
عناوين  هي  الخ  اال�شتعمارية... 

بارزة يف هذا ال�شياق. 
الغرب  »عي�شى«  يتخلى  واالآن: 
�شلمه  بحيث  ال�رصق  عي�شى  عن 
ال�شهاينة  امل�شت�طنني  لقطعان 
واأعطاهم  املتع�شبني  الغا�شبني 
واأم�اله وغ�س الطرف عن  اأر�شه 
ويقتل�ن  يذبح�ن  الذين  اأتباعه 
حتت كل �شجر ومدر ومنعهم من 
اإقامة قدادي�شهم واحتفاالت عيد 
جن�دهم  حراب  حتت  اإال  امليالد 
اخل�شنة.  واأحذيتهم  املت�ح�شني 
الداع�شية  كما �شلمه لفرق امل�ت 
و�ش�ريا  العراق  يف  ال�هابية 

باخل�ش��س.
ل� كان »عي�شى« الغرب �شادقا يف 
»عي�ش�يته« خللق مل�شيحيي ال�رصق 
ما خلقه لليه�د من وطن ق�مي من 
خالل جرمية وعد بلف�ر امل�ش�ؤوم 
اأن  باإمكانه  كان   .)1917/11/02(
خالل  من  م�شيحيا  وطنا  يخلق 
دولة  يف  ال�رصق  م�شيحيي  جتميع 
و�شائل  بكل  واإمدادها  واحدة 
حاليا  يفعل  كما  والبط�س  الق�ة 
لكن  ال�شهاينة)21(.  اليه�د  مع 
الذي منع »عي�شى« الغرب ِمن فعل 
ذلك ثالثة ع�امل يف نظري، اثنان 
اأمر  والثالث  م��ش�عيان  منها 

اخرتاقي. 
اأن م�شيحيي ال�رصق  االأمــر االأول: 
خمل�ش�ن  م�اطن�ن  غالبيتهم  يف 
يجاورون  وهم  الأوطانهم، 
االأيام  منذ  امل�شلمني  اإخ�انهم 
اأن  دون  االإ�شالمي،  للفتح  االأوىل 
يجدوا اأية غ�شا�شة يف ذلك. وقد 
حنا  اللـه  عطاء  املطران  اعترب 
فل�شطني  يف  امل�شيحيني  بحق«اأن 
يتجزاأ  ال  جزء  العربي  وامل�رصق 
م�اطن�ن  فهم  العربية،  االأمة  من 
خملفات  من  ولي�ش�ا  عرب 
ذلك  من  ال�شليبية«)22(.  احلروب 
احلروب  اأيام  وقف�ا  اأنهم  مثال 
 Les الفرن�شي:  ال�شليبية)بالتعبري 
الفرجنة«  »حروب   .Croisades
بالتعبري االإ�شالمي( �شده، وقدم�ا 
اإخ�انهم  قدم  كما  �شهداءهم 
امل�شلم�ن �شهداءهم لتتعانق ماآذن 
يف  الكنائ�س  واأجرا�س  امل�شاجد 
رف�س االحتالل، ونالهم من العنت 
�ش�اء  امل�شلمني،  اإخ�انهم  نال  ما 
امل�شيحيني  اأكرث  زال  وال  ب�ش�اء. 
للق�شية  اإخال�شا  اأكرث  العرب 
االأم: فل�شطني برمزيتها التاريخية 

ع�ن خدمة  والدينية، من الذين يََدّ
واأب�اقهم  ال�رصيفني  احلرمني 

الدعائية. خذ لذلك مثلني: 
امل�ن�شني�ر  االأول:  املثال 
هيالري�نكاب�ت�شي  ال�ش�ري 
كني�شة  )حلب1922/.....( مطران 
منذ  القد�س  يف  الكاث�ليك  الروم 
روما  اإىل  املنفي  العام1965، 
خمل�س  هذه.وطني  اأيامنا  اإىل 
لل�شيا�شات  �رص�س  ومعار�س 
كان  ال�شهي�نية.  اال�شتيطانية 
املقاومة  دعم  على  �رصا  يعمل 
�شلطات  اعتقلته  الفل�شطينية. 
 1974 عام  ال�شهي�ين  االحتالل 
ملدة اأربعة اأع�ام بعد اأن اكت�شفت 
للمقاومة  اأ�شلحة  يحمل  كان  اأنه 
الفل�شطينية يف �شيارته، ونفته اإىل 
الفاتيكان  من  و�شاطة  بعد  روما 
حد  اإىل  يعي�س  حيث   ،1978 عام 
من  احلقيقة  يف  الي�م..وهذا 
اأن يك�ن هذا  العار ومن املخجل 
اأق�شى ما متكن الفاتيكان املته�د 
واملت�شهني من فعله اإزاء رجل منه 
�رص�س،  عدو  طرف  من  مظل�م 
اإقامتُه  تُنْ�ِشِه  ومل  وتاريخيا.  دينيا 
م�ش�ؤولياته  روما  يف  املريحُة 
فل�شطني  وال�رصعية جتاه  ال�طنية 
بع�س  اإقامُة  اأن�شت  كما  ال�شليبة 
دول  بع�س  يف  املريحة  علمائنا 
يف  ال�رصعية  م�ش�ؤولياِتهم  اخلليج 
حجر  مرمى  على  مكيفة  مكاتب 
االأمريكي  اال�شتكبار  ق�اعد  من 
حم�ر  على  يحر�ش�ن  فراح�ا 
غري  بطرق  واملمانعة  املقاومة 
للكيان  جمانية  خدمة  �رصيفة: 
اأنه  مثال  ذلك  من  ال�شهي�ين. 
�شارك يف �شفينة االإغاثة املتجهة 
 ،2009 فيفري  �شهر  يف  غزة  اإىل 
والتي �شادرتها �شلطات االحتالل 
ال�شهي�ين. كما �شارك يف اأ�شط�ل 
2010م  ماي  �شهر  يف  احلرية 
»مرمرة«،  �شفينة  منت   على  وكان 
ال�شبع  واعتقل الأيام يف �شجن بئر 
اأطلق  جن�ب فل�شطني املحتلة ثم 

�رصاحه. 
الفل�شطيني  االأب  الثاين:  املثال 
مطران  حنا:ه�  اهلل  عطاء 
االأرث�ذك�س،  للروم  القد�س 
كني�شة  )1965/....(،راهب 
ال�رصيف،  القد�س  يف  القيامة 
والروح  الديني  الفكر  بني  زاوج 
باأنه  اإ�رصائيليا  فاتُِّهم  الن�شالية 
داعم لالإرهاب. م�اقفه ال�شجاعة 
واجلريئة �شد االحتالل ال�شهي�ين 
له  مرة.  من  اأكرث  يُعتقل  جعلته 
القن�ات  يف  وق�ي  وا�شح  ظه�ر 
املناه�شة  العربية  الف�شائية 
يف  اأمريكي  ال�شهي�  للم�رصوع 
االإ�شالمية. وه�  العربية  املنطقة 
ال يفتاأ يندد بهذا امل�رصوع ويعلن 
اإىل  ويدع�  له  التام  رف�شه  عن 

مقارعته.
مبعية  و�شع  2009م  دي�شمرب  يف 
اآخرين من رجال الدين امل�شيحي 
حق«،  وقفة  عن�ان«  حتت  وثيقة 
اإىل  ال�رصق  م�شيحيي  با�شم 
العربية،  باللغات  الغرب  م�شيحيي 
واالأملانية  االإجنليزية  الفرن�شية، 

اإىل  الغربية  الكنائ�س  فيها  دعا 
�رصورة الدفاع عن القد�س ب�ش�رة 
الفل�شطينية  والق�شية  خا�شة 
فيها  دعا  كما  عامة.  ب�ش�رة 
اتخاذ  اإىل  الدويل  املجتمع 
يعاين  ما  �شد  جريئة  خط�ات 
ظلم  من  الفل�شطيني  ال�شعب  منه 
وت�رصيد. كما اعترب فيها االحتالل 
�شد  خطيئة  لفل�شطني  ال�شهي�ين 
تك�ن  اأن  منها  اأراد  واالإن�شان.  اهلل 
جن�ب  يف  »�ش�يت�«  ب�ثيقة  �شبيهة 
 150 من  اأكرث  وقعها  التي  اإفريقيا 
من قادة الكني�شة هناك عام 1985 
والتي عجلت باإنهاء نظام االأبارتيد 

)التمييز العن�رصي(. 
جملة  معه  اأجرته  له  ح�ار  ويف 
االأب  الي�م«)23(اأ�شار  »امل�رصي 
عطاء اهلل حنا اإىل مفارقة عجيبة 
وقفة:  من  اأكرث  اإىل  حتتاج  حقا 
يف  مثال  امل�شيحيني  من  يبق  مل 
اإال   1967 عام  املحتلة  فل�شطني 
 1948 اأرا�شي  ويف  األفا،  �شت�ن 
باإجمايل  اأي  األفا،  وخم�ش�ن  مائة 
فل�شطني  اآالف يف  مائتني وع�رصة 
التاريخية، وما ذلك �ش�ى لظروف 
القهر التي يعي�ش�نها. واعرتف يف 
كارثة  هنالك  »اأن  بـ  ال�شدد  هذا 
كبري  تراجع  حدوث  وهى  حقيقية 
ب�شبب  امل�شيحيني  اأعداد  يف 
امل�شتمرة«. االحتالل  م�شايقات 
واأليم  م�جع  درامي،  �ش�ؤال  ويف 
يعقل  حرقة:«فهل  بكل  ي�شاأل 
فيها  ولد  التي  االأر�س  تك�ن  اأن 
الديانة  منها  وانطلقت  امل�شيح 
من  خالية  العامل  اإىل  امل�شيحية 
امل�شيحيني؟«)24(. وعلى �شبيل اأن 
هل  نق�ل:  يعقل،  بالكالم  الكالم 
يعقل اأن تك�ن الدولة التي حتت�شن 
االأعظم �شلى اهلل  الر�ش�ل  جثمان 
عليه واآله و�شلم تعاقب من »ت�ش�ل« 
�شد  والتنديد  التظاهر  نف�شه  له 
الفلم والكاريكات�ر امل�شيء ملقام 

النب�ة؟.
الرتقي  خط  ويف  هذا،  من  اأكرث 
ال�شادقة،  ال�طنية  م�شاألة  �شمن 
يجيب �شائله الذي �شاأله: ب�شفتك 
من املهتمني بالدفاع عن القد�س، 
يجيب: »ل�شت مهتما بالقد�س، اأنا 
ميكن  »ال  القد�س«)25(.لي�شتنتج: 
فل�شطني  وال  القد�س  نتخيل  اأن 

دون م�شيحيني«. 
 اأجدين هنا عاجزا عن مقارنة حالة 
هيالري�نكاب�تت�شي  امل�ن�شني�ر 
املنفي وه� يف »اأرذل العمر« واالأب 
عطاء اللـه حنا املحا�رص وه� يف 
القر�شاوي  بال�شيخ  الرث  عطائه 
النات�«  »مفتي  بـ  بحق  لقب  الذي 
للمعار�شة  لقاء  برمج  قد  وكان 
ال�ش�رية يف مكة املكرمة بعد اأحد 
نقل  )من:  »لبيية«  لـ  احلج  م�ا�شم 

التجربة الليبية( �ش�ريا. 

الهوام�ش التو�سيحية

اال�شتعمار  كلمة  )19( ع��شا عن   
الذي دام عندنا قرنا وثلث القرن، 
اأر�شا  اأثناءها  اجلزائر  اأ�شبحت 
�شدو  وال  تعل�  �شحكة  »ال  يبابا، 
و�شف  ح�شب  على  غريدا«  يرن 
اجلزائري،  ال�شالم  عبد  ال�شاعر 

الذي ي�شيف يف ق�شيدة له: 
يا فرن�شا ما باجلزائر واحة *** 

ما اأذبلت فيها خطاك ورودا
يف  ح�رصت  للـه:  و�شهادة   )20(  
املا�شي  القرن  ثمانينيات  بداية 
العا�شمة  يف  م�شجد  تد�شني 
اجلمعة  �شالة  اأََمّ  وقد  اجلزائرية 
فيه اإمام من التيار ال�هابي، وكانت 
ال�هابية قد دخلت اجلزائر للت� يف 
حماولة لقطع الطريق اأمام الث�رة 
االإ�شالمية. ن�شب يف خطبته كلمة 
عنه  اللـه  ر�شي  الغفاري  ذر  الأبي 
دنياكم  اإيل من  »ُحبب  فيها:  يق�ل 
واجلهل«.  الفقر  املر�س،  ثالث: 
العلي  باللـه  اإال  ق�ة  وال  ح�ل  وال 
فعله  ما  اأق�شى   )21( العظيم.  
اأنه  للم�شيحيني  الغرب  »عي�شى« 
مع  امل�شكلة  من  جزءا  جعلهم 
لبنان  يف  امل�شلمني  اإخ�انهم 
ال��شخة  لعبه  بهم  يدير  خا�شة 
العفنة،  اال�شتكبارية  وم�شاريعه 
م�قفه  يف  ب��ش�ح  ذلك  يتجلى 
و14  8اآذار  م�شيحيي  من  مثال 
امل�شيحيني  من  م�قفه  اأما  اآذار. 

الفل�شطينيني فحدث وال حرج(. 
  )22( اأنظر: جملة امل�رصي الي�م، 
العدد  اجلمعة2010/02/26، 

2084(    )23( م. �س،  
  )24( م. �س.

  )25( م. �س.   

على اأعتاب اأعياد امليالد..عي�سى«ُهم« وعي�سى«نا«
)2/3(  3 لكن كيف قدم »عي�سى« الغرب �سيدنا عي�سى لالإن�سانية؟  هذا هو �سيدنا عي�سى ال�سالم كما �سوره اهلل تعاىل يف كتابه العزيز، وكما 

قدم هو نف�سه بنف�سه. فماذا عن الت�سوير الغربي له؟. بديهي اأن املقارنة ال�سغرية ال�سابقة بني »العي�سيني« كفيلة بتبيني التقدمي الغربي 
لنبي اللـه عي�سى على نبينا وعليه ال�سالم. هي ذي معامل وا�سحة يف التقدمي الغربي لعي�ساه:

ثقافة

حممد دومي

اجلزء الثاين
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جتربة �سعبة و لكنها ممتعة

ترجمة رواية الكاتب الرو�سي 
يفغيني فودوالزكني "الورو�س"

من بني الكتب التي واجهتنا فيها �سعوبات كثرية يف 
الرتجمة هي رواية الكاتب الرو�سي املعا�سر يفغيني 

فودوالزكني »الورو�س« ال�سادرة يف عام 2012 والفائزة 
بجائزة »الكتاب الكبري« يف رو�سيا. وقد �سدرت يف هذا 

العام الرتجمة عن دار املدى املعروفة.

د.حت�سني رزاق عزيز/ العراق

كون  يف  الرواية  �صعوبة  تكمن 
فودوالزكني  يفغيني  موؤلفها 
اللغة  يف  متخ�ص�ص  لغوي 
ا�صتغل  وقد  القدمية،  الرو�صية 
معرفته باللغة الرو�صية القدمية 
يف  مفرداتها  وا�صتعمل  امليتة 

حوارات اأبطاله.
جتري حوادث الرواية يف رو�صيا 
وبالتحديد  الو�صطى  الع�صور 
يف القرن اخلام�ص ع�رش. بطل 
اأر�صيني  الع�صاب   - الرواية 
ال�صفاء،  قدرات  ميتلك  الذي 
كري�صتوفر  جده  رباه  الذي 
وِعلم  والكتابة  القراءة  وعلمه 
ع�صيقته  متوت  االأع�صاب. 
اأو�صتينا  الر�صمية  غري  وزوجته 
اأثناء الوالدة، وميوت ابنهما يف 
بالذنب  اأر�صيني  رحمها. ي�صعر 
ويف  ال�صبب  باأنه  العتقاده 
القربان  تتناول  اأن  قبل  وفاتها 
للتكفري  في�صعى  املقد�ص، 
اهلل  اإىل  والدعاء  خطيئته  عن 
وتكري�ص  لروحها،  باخلال�ص 
حياته لها. وخالل عمره الطويل 
املليء بحب ال يفرت الأو�صتينا، 
ومعاجلاً  جّواباً،  ع�صاباً  ي�صبح 
اتخذ  الذي  وجمذوباً  للنا�ص، 
وي�صافر  اأو�صتني،  حبيبته  ا�صم 
ويعود،  القد�ص  اإىل  للحج 
نا�صكاً  ثم  ومن  راهباً،  ويُر�َصم 

بعد اأن يتخذ ا�صم الورو�ص.
رواية »الورو�ص« مكتوبة باللغة 
وباللغة  املعا�رشة  الرو�صية 
فاحلوارات  القدمية.  الرو�صية 
اأحياناً  تدور  واملونولوجات 
القدمية  الرو�صية  باللغة  كثرية 
الكتب  من  االقتبا�صات  وبع�ص 
الكتاب املقد�ص  القدمية ومن 
القدمية.  الرو�صية  باللغة  اأي�صاً 
�صورة   - الرواية  هذه  تقدم 
القرون  لعامل  جداً  موثوقة 
الو�صطى. وال يقت�رش هذا االأمر 
على واقعيات القرون الو�صطى، 
الذين  النا�ص  كذلك  ي�صمل  بل 
النا�ص  الوقت.  ذلك  عا�صوا يف 
باأفكارهم ومعتقداتهم وروحهم 
وديانتهم ولغتهم. حيث تتعاي�ص 
املعرفة واخلربة مع اخلرافات 
تعي�ص  وحيث  واالأوهام. 
كلمات  يف  كلها  احلياة  حكمة 

املجذوبني.
لهذه  االإيجابية  امليزة  اإَنّ 
اللغة  مزج  يف  تكمن  الرواية 
احلديثة،  باللغة  القدمية 
االإيجابية  امليزة  هذه  ولكن 
للقارئ  بالن�صبة  املفهومة 
ثقياًل  عبئاً  ت�صكل  الرو�صي 
الذي  املرتجم  عاتق  على  يقع 
القوامي�ص  ال�صتعمال  ي�صطر 
القدمية وي�صطر كذلك لدرا�صة 
القواعد القدمية للغة الرو�صية 
يفهم  اأن  وبعد  القدمية. 

والعبارات  املفردات  املرتجم 
القدمية يبقى متحرياً يف كيفية 
املرتجمون  فنحن  ترجمتها. 
اللغات  من  نرتجم  العرب 
العربية  اللغة  اإىل  االأجنبية 
الف�صحى املعا�رشة التي قد ال 
تختلف كثرياً عن اللغة العربية 
الف�صحى قبل عدة قرون. ولكي 
العبارات  الرتجمة  يف  منِيّز 
الن�ص  يف  وردت  التي  واجلمل 
الرو�صية  باللغة  االأ�صلي 
وردت  التي  تلك  عن  القدمية 
اإىل  جلاأنا  املعا�رشة  باللغة 
وو�صعها  احلركات  ا�صتعمال 
الكتب  يف  كما  احلروف  على 
والقدمية  الدينية  العربية 

املحققة.
دائماً  ي�صتعمل  الرواية  بطل 
والرو�صية  ال�صالفية  الكلمات 
امل�صكلة،  هذه  حلل  القدمية. 
من  العديد  معاين  عن  بحثنا 
ووجدناها،  الكلمات  هذه 
الكلمة.  جذر  على  باالعتماد 
الكتاب  من  االقتبا�صات  اأما 
املوؤلف  اأوردها  التي  املقد�ص 
الكن�صية،  ال�صالفية  باللغة 
الكتاب  اأخذناها من ن�ص  فقد 

املقد�ص باللغة العربية.
كري�صتوفر  وجده  اأر�صيني  كان 
املختلفة  االأمرا�ص  يعاجلان 
اأ�صماء  باالأع�صاب.  للنا�ص 
الثانية  ال�صعوبة  هي  االأع�صاب 

يف الرتجمة الأّن الكثري منها ال 
ولي�ص  العربي  عاملنا  يف  ينمو 
العربية.  باللغة  اأ�صماء  لها 
االأع�صاب  اأ�صماء  على  فللعثور 
اأوالً  علينا  كان  العربية،  باللغة 
للع�صبة  الالتيني  اال�صم  حتديد 
اإىل  اللجوء  خالل  من  املعنية 
يف  عنها  والبحث  ويكيبيديا 
ال�صبكة  على  البحث  حمركات 
�صورها  وم�صاهدة  العنكبوتية 
باللغة  لها  املكافئ  لتحديد 
وجود  عدم  حالة  ويف  العربية 
املكافئ ن�صطر اإىل النقحرة .

واجهتنا  التي  الثالثة  ال�صعوبة 
هي   - الرواية  ترجمة  اأثناء 
متداخل  الزمان  اأَنّ  اإذ  الوقت، 
وينقلنا  الرواية  اأحداث  يف 
املوؤلف بني املا�صي واحلا�رش 
خا�صة من خالل روؤى اأمربوجو، 
لكن  الرواية،  يف  االآخر  البطل 
القارئ  ي�صاعد  نف�صه  املوؤلف 
هذه  جتاوز  على  )واملرتجم( 
طرحه  خالل  من  االإ�صكالية 
فبعد  الزمان.  تداخل  مل�صاألة 
القارئ  يدرك  الرواية،  قراءة 
موجوًدا،  لي�ص  الوقت  اأن 
لت�صهيل  النا�ص  اخرتعه  واإمنا 
فجميع  العامل.  هذا  تنظيم 
واالأجيال  وجميع  االأزمان 
بع�صها  ومرتبطة  مت�صلة 
و�صف  عند  )فمثاًل:  ببع�ص. 
الربيع  ذوابان اجلليد يف ف�صل 

يف  االأو�صاخ  اأنواع  تظهر  بداأت 
الغابة، ويذكر من بينها العبوات 
القرن  يف  وهذا  البال�صتيكية، 
)القوارير  ع�رش...(  اخلام�ص 

امللوثة(
يف  تكمن  الرابعة  ال�صعوبة 
عند  فودوالزكني،  اأن  حقيقة 
اأن  د  تعَمّ االأ�صلي،  الن�ص  كتابة 
يف  التنقيط  عالمات  ي�صع  ال 
توجد  ال  اإذ  االأحيان.  من  كثري 
اقتبا�ص  عالمات  الرواية  يف 
وعالمات  ا�صتفهام  وعالمات 
على  احلفاظ  حاولنا  تعجب. 
عند  االأ�صلوبية  امليزة  هذه 
الرتجمة قدر االإمكان من دون 
خا�صة  املرتجم  للن�ص  ت�صويه 
الكتب  من  االقتبا�صات  عند 
احلاالت  يف  لكن  القدمية، 
جلاأنا  فهٍم  بعدم  تت�صبب  التي 
عالمات  و�صع  اإىل  م�صطرين 
ن�ص  يكون  اأن  اأجل  من  تنقيط 
بعد  طبعاً  مفهوماً  الرتجمة 

الت�صاور مع املوؤلف.
يف  اخلام�صة  ال�صعوبة  تكمن 
الفكاهة والهزل، الذي ا�صتعمله 
مع  يتنا�صب  ب�صكل  املوؤلف 
يجعلك  اإذ  العامة.  ال�صورة 
ال�صفقة  من  تتح�رش  املوؤلف 
على بطل الرواية ثم ي�صطرك 
القلب  من  لل�صحك  الفور  على 
كله  وهذا  مليحة،  طرفة  على 
طبيعي جداً. فالهزل اخلفيف ال 

يخلو من االأ�صالة، وقد طرحه 
�صخ�صية  خالل  من  املوؤلف 
الذي  االأبله،  املجذوب  فوما 
وفكاهته  تفاوؤله  عن  يتخَلّ  مل 
ولتجاوز  املوت.  عند  حتى 
عند  ا�صتعملنا  ال�صعوبة  هذه 
املجذوب  فوما  كالم  ترجمة 
كثرياً  التي  والكلمات  العبارات 
ما ترتدد على األ�صن املجذوبني 

والدراوي�ص يف عاملنا العربي.
ثمة انتقاالت �رشيعة ورائعة يف 
احلوارات يف الرواية، من خالل 
احلوار  من  والتنبوؤات،  الروؤى 
لي�ص  الكن�صية  ال�صالفية  باللغة 
االأدبية  الرو�صية  اللغة  اإىل 
الرو�صية  اللغة  اإىل  بل  احلديثة 
الدارجة املحكية. فعملنا عند 
الرتجمة، من اأجل احلفاظ على 
اللغة  من  بالتحول  الن�ص،  روح 
املكتوبة  الف�صحى  العربية 
احلديثة  العربية  اللغة  اإىل 
حماكاة  خالل  من  املحكية، 
روايات  يف  االأبطال  حوارات 
الكبري جنيب حمفوظ.  الكاتب 
الطلبة  اأن�صح  ما  كثرياً  )وكنت 
اأجل  من  الرتجمة،  در�ص  يف 
ال  اأن  اللغوي،  خزينهم  تطوير 
كتب  على  قراءاتهم  تقت�رش 
كذلك  يقروؤوا  اأن  بل  الرتاث، 
خا�صة  روايات جنيب حمفوظ 
ثالثيته املعروفة(. تن�رش باإذن 

خا�ص من املوؤلف

كرا�سة الو�سط
ن�سو�س
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طالب ن�شطاء وحقوقيون ومهتمون 
ورقلة  بواليات  العاملة  اليد  مبلف 
 ، اأدرار   ، غرداية   ، مترنا�شت   ،
ت�رصيحات  ،يف  والوادي  االأغواط 
لهم مع يومية »الو�شط » ، من رئي�س 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
ووزير  اأويحي   اأحمد  االأول  الوزير 
الطاقة  م�شطفى قيتوين من اأجل 
تقدمي الرئي�س املدير العام ملجمع 
�شوناطراك عبد املوؤمن ولد قدور 
القانونية  امل�شاءالت  اأمام   ،
ت�رصيحاته  على  وحما�شبته 
بوجوب  القا�شية  االإ�شتفزازية 
تكوين اطارات وكفاءة جنوب البالد 
الكبري والتاأكيد على اأن مطالبهم يف 
العمل عادة ما تخت�رص على من�شبي 
ال�شياقة واحلرا�شة ، حيث اأ�شافت 
هكذا  مثل  اأن  املتحدثني  ذات 
يف  �شامي  م�شوؤول  من  ت�رصيحات 
عادة  باجلزائر  املحروقات  قطاع 
اجلبهة  وغليان  احتقان  تاأجج  ما 

وراء  وتكون  املحلية   االجتماعية 
اندالع موجات احتجاجات عارمة 
يف وقت متر فيه اجلزائر مبخا�س 
بنتائجه،  التكهن  ي�شعب  ع�شري 
باملقابل تتزامن هذه الت�رصيحات 
باأنها  اثنان  عنها  يختلف  ال  التي 
مع  منا�شب  غري  وقت  يف  جاءت 
الوطني  الرتاب  جامعات  اح�شاء 
اجلامعني  من  املئات  تخرج 
واملعاهد الكربى واملدار�س العليا 
والهند�شة  املحروقات  قطاع  يف 
جانب  اإىل   . االأيل   االعالم  و 
وممثلي  املنتخبني  رفع  فقد  ذلك 
اجلمعيات املحلية بواليات اجلنوب 
الكبري عديد االلتما�شات لل�شلطات 
العليا بالبالد ، من اجل ا�شتحداث 
اأبناء  لفائدة  ادارية  منا�شب 
الوطنية  بال�رصكات  الكبري  اجلنوب 
العاملة يف ال�شناعة النفطية حتت 
العمالق  النفطي  املجمع  و�شاية 
الذي  اخلربة  عامل  الإ�شقاط 
يندرج يف خانة ال�رصوط التعجيزية 
اجلامعات  خريجي  حلرمان 
واملعاهد الكربى واملدار�س العليا 

من اال�شتفادة من تعليمة احلكومة 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
لتفادي  املنطقة   اأبناء  لفائدة 

تكرار �شيناريو احلراك االجتماعي 
باجلنوب �شنة 2013 .

 اأحمد باحلاج 

ال�شكنات  من  امل�شتفيدين  طالب 
بحي    160 الريفي  الطابع  ذات 
احلدب التابع لبلدية الروي�شات التي 
الوالية  عا�شمة  عن  كلم   05 تبعد 
املذكورة  التجزئة  بربط  ورقلة، 
مبختلف ال�شبكات ال�رصورية كاملاء 

والكهرباء، و ال�رصف ال�شحي .
يف  ال�شكنات  اأ�شحاب  واأ�شح   
 ، املعنية  للجهات  مرفوعة  �شكوى 
بلدية  اإىل  االن�شغال  نقلوا هذا  اأنهم 
الروي�شات التي اأبلغتهم اأن النقائ�س 
التكفل  �شيتم  التجزئة  يف  امل�شجلة 
من  هوؤالء  وطالب   ، امل�شتقبل  يف 
وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي 
الهيئة  على  االأول  امل�شوؤول  ب�شفته 
يف  �شخ�شيا  التدخل  التنفيذية  
املعنية  اجلهات  واإلزام  املو�شوع 
قبل  املذكورة  باملطالب  التكفل 
مهددين  ال�شيف،  ف�شل  دخول 

بانتهاج اأ�شاليب اأخرى يف حال عدم 
اال�شتجابة الن�شغاالتهم املطروحة.

 جتدر االإ�شارة اأن �شكان حي احلدب 
الذي يقطنه اأكرث من 9 اآالف ن�شمة 
،  اإنتف�شوا اأكرث من مرة على خلفية 
باجلهة  امل�شجلة  النقائ�س  جملة 
وعدم  التهمي�س  تعاين  �شلت  التي 
اإىل  املحليني،  املنتخبني  اهتمام 
عجلت  اأخرى  تراكمات  جانب 
يف  لالإحتجاج  احلي  �شباب  بخروج 
العمل  طالبي  اإق�شاء  منها  ال�شارع 
و�شعية  وكذا   ، ال�شغل  منا�شب  من 
ال�شيما  املتدهورة  الطرقات 
بلديتي  الرابط بني  الوالئي  الطريق 
الروي�شات وعني البي�شاء، ف�شال عن 
انعدام �شبكة الهاتف الثابت وغياب 

مرافق الرتفيه والت�شلية.  
اأحمد باحلاج 

 يف اطار مكافحة االجتار غري ال�رصعي 
باإقليم  العقلية  املوؤثرات  و  باملخدرات 
االمن  عنا�رص  متكن  مترنا�شت،  والية 
احل�رصي الثالث من توقيف �شخ�س يبلغ 
احليازة  ق�شية  ( يف  �شنة   28( العمر  من 
واملوؤثرات  باملخدرات  واملتاجرة 

العقلية.
عن  معلومات  اىل  تعود  الق�شية  حيثيات 
الكائن  م�شكنه  ي�شتغل  �شخ�س  تواجد 
الرتويج  اجل  من  جويلية   05 بحي 
للمخدرات واملوؤثرات العقلية يف او�شاط 
ق�شائي  اإذن  مبوجب  وعليه  ال�شباب، 
بتفتي�س م�شكن ال�شالف الذكر، مت اإعدد 
املكان،  عني  اىل  والتنقل  حمكمة  خطة 

امل�شكن  بداخل  عرث  تفتي�س  عملية  بعد 
نوع  من  مهلو�س  على )149( قر�س 
كيف   ( املخدرات  من  وكمية  ريفوتريل 
معالج ( يقدر وزنها بـ 0.60 غرام، وقيمة 
مالية مقدرة بـع�رصين األف)20000( �شفة 
رفقة  حتويله  مت  عليه  نيجريية، 
اإ�شتكمال  املقر، بعد  اىل  املحجوزات 
الق�شية، مت تقدمي امل�شتبه  التحقيق يف 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات  اأمام  فيه 
التي اأ�شدرت يف حقه �شبعة )07( �شنوات 
مقدرة  مالية  وغرامة  نافذة  حب�س 
الف )500.000( دينار  خم�شمائة  بـ 

جزائري.
اأحمد باحلاج   

اجلباية  م�شلحة  رئي�س   ك�شفت 
�شناء  بورقلة  لل�رصائب  العقارية 
طلحة يف ت�رصيح �شحفي خ�شت 
به جريدة »الو�شط   » اأن م�شاحلها 
الو�شية  الوزارة  بتو�شيات  ملتزمة 
.  و  االإدارة من املواطن  لتقريب 
ال�شابق  الرئي�شي  املفت�س  اأكد 
لل�رصائب ورئي�س م�شلحة اجلباية 
معر�س  يف   ، اجلديد  العقارية 
القطاع  م�شالح  اأن  معنا  حديثها 
جنحت يف تعميم فكرة التعامل مع 
ك�رصيبي  ولي�س  كزبون  املواطن 
دميومة   �شمان  اأجل  من  وذلك 
لرفع من  القطاع  ا�شتمرارية هذا 
انعا�س  بهدف  واأرباحه  مداخليه 
يتما�شى  ب�شكل  العمومية  اخلزينة 

ال�رصيح  احلكومة  خطاب  مع 
بدائل  عن  للبحث  والرامي 
الإنهاء  الوطني  لالإقت�شاد  حقيقية 
ويف   ، املحروقات  لقطاع  التبعية 
�شياق ذي �شلة فقد ك�شفت �شناء 
املدير  اأن  اأخر  �شياق  يف  طلحة  
جنح  لل�رصائب  اجلديد  الوالئي 
عديد  ادخال  يف  وجيز  ظرف  يف 
ناهيك   ، بالقطاع  اال�شالحات 
وال�شبابيك  امل�شالح  تن�شيط  عن 
حتديد  مع  املهام  بتوزيع 
االأمر  وهو  جهة  كل  �شالحيات 
الذي مكن يف ظرف وجيز من اأن 
يخطو  قطاع ال�رصائب بخطوات 

عمالقة نحو االأمام .
اأحمد باحلاج 

تعالت الأ�سوات املطالبة ب�سرورة تدخل �سخ�سي من احلكومة لتقدمي الرئي�س املدير العام 
ملجمع �سوناطراك عبد املوؤمن ولد قدور اأمام امل�ساءلت القانونية ،وذلك على خلفية ت�سريحاته 

ال�ستفزازية للمرة الثانية على التوايل من خالل مت�سكه ب�سرورة توجه اطارات وكفاءات اجلنوب 
الكبري نحو التكوين .

على خلفية ت�سريحاته يف حق اإطارات وكفاءات املنطقة

اأحمد باحلاج 

ت�سريحات مدير �سوناطراك 
تثري غ�سب �سكان اجلنوب

.      مقرتحات خللق منا�سب اإدارية بال�سركات النفطية لإ�سقاط عامل اخلربة  

بلدية الروي�سات بورقلة 

مترنا�ست 

�سناء طلحة رئي�س م�سلحة اجلباية 
العقارية لل�سرائب بورقلة توؤكد :

امل�ستفيدون من ال�سكنات الريفية 
باحلدب يطالبون بال�سبكات  

الإطاحة بع�سريني بحوزته 149 
قر�س مهلو�س 

نعامل املواطن كزبون ولي�س 
ك�سريبي واملدير اجلديد 

بعث الروح يف القطاع

الأولوية للرتبية، ال�سحة، الفالحة وقطاع �سونلغاز

احلكومة تدر�س امكانية رفع التجميد على 200 م�سروع باجلنوب 

اأمن مترنا�ست 

توقيف �سخ�س يف ق�سية ال�سرقة من داخل مركبة متبوع بالتحطيم العمدي 

 تدر�س يف الفرتة االأخرية حكومة 
الوزير االأول اأحمد اأويحي اإمكانية 
م�رصوع   200 على  التجميد  رفع 
البالد  جنوب  بواليات  تنموي 
وهي   ،  2019 �شنة  مطلع  الكبري 
يف  م�شها  قد  كان  التي  امل�شاريع 

وقت �شابق �شيا�شة التق�شف.
لـ  م�شوؤولة  م�شادر  ك�شفت  
تبحث  احلكومة  اأن   « »الو�شط 
االأليات  عن  الراهن  الظرف  يف 
 200 بعث  اإعادة  اأجل  من  االأجنع 
يف  م�شها  قد  كان  تنموي  م�رصوع 
يف  وذلك  التجميد  �شابق  وقت 
املنتهجة  التق�شف  �شيا�شة  اإطار 
وح�شبما    ، احلكومة  طرف  من 
علم من نف�س اجلهات  فقد تقرر 

منح االأولوية يف  امل�شاريع املمكن 
الرتبية  لقطاعات  التجميد  رفع 
 35 عن  يزيد  ما  حت�شي  التي 
ثانويات و 18  بينها 10  عملية من 
متو�شطة، اإ�شافة اإىل عدد هام من 
نف�س  وهو  املدر�شية،  املجمعات 
 ، ال�شحة  لقطاع  بالن�شبة  ال�شيء 
التجميد  رفع  املنتظر   من  حيث 
املر�شودة  �شنتيم  مليار   370 على 
م�شت�شفيات،   08 وجتهيز  الإجناز 
ف�شال عن ر�شد م�رصوع اجناز 18 
عيادة طبية جوارية و 05 موؤ�ش�شة 

عمومية لل�شحة اجلوارية .
حكومة  فتتوجه   ثانية  جهة  من 
اأي�شا  التجميد  رفع  نحو   اأويحي 
الكهرباء  من  كلم   8000 على 

الفالحية و3700 كلم من امل�شالك 
ب�شكرة،  واليات  من  بكل  الريفية 
ت�شهيالت  لتقدمي  واأدرار  الوادي 
امل�شاكل  قيود  ورفع  للفالحني 
اإنقاذ  بهدف  عنهم   التقليدية 
ومنتجاتهم  الزراعية  حما�شيلهم 

املو�شمية من ال�شياع.
لقطاع  بالن�شبة  ال�شيء  نف�س   
�شونلغاز الذي با�رص يف اإعادة بعث 
امل�شاريع املجمدة يف وقت �شابق 
حمول   1500 اجناز  غرار  على 
كهربائي مع ترميم و تاأهيل �شبكة 
حمطات   08 اإجناز  و  الكهرباء 
ملجابهة  الكهرباء  وتقوية  لتوليد 
جتتاح  التي  ال�شديدة  احلر  موجة 
واليات اأق�شى جنوب البالد الكبري 

على مدار 04 اأ�شهر كاملة .
اأكدت جمعيات حملية  جهتها  من 
بالواليات  التنموي  بال�شاأن  مهتمة 
التجميد  رفع  قرار  اأن  املذكورة  
الهادفة  االإمنائية  امل�شاريع  على 
العي�س  ظروف  حت�شني  �شاأنه  من 
عا�س  الذي  للمواطن  الكرمي 
معاناة حقيقية يف ظل نق�س اجناز 
على  الهامة  التنموية  امل�شاريع 
غرار �شبكة ال�رصف ال�شحي التي 
تفتقدها عدد من املناطق النائية، 
�شبكة  واهرتاء  العمومية  االإنارة 
امل�شاريع  من  وغريها  الطرقات 
التي كانت جممدة يف وقت �شابق 

ب�شبب �شيا�شة التق�شف. 
اأحمد باحلاج 

حماربة  األيات  تفعيل  اإطار   يف 
اأنواعها،  متكنت  ب�شتى  اجلرمية 
احل�رصي  االأمن  م�شالح 
يبلغ  �شخ�س  توقيف  الثالث  من 
من العمر    )23 �شنة ( متورط يف 
مركبة  داخل  من  ال�رصقة  ق�شية 
مللك  العمدي  بالتحطيم  متبوع 
الغري و حيازة و حمل �شالح ابي�س 

حمظور.
اإىل  تعود  الق�شية            حيثيات 
لغر�س  املواطنني  اأحد  تقدم 
تعر�شه  بخ�شو�س  �شكوى  تقييد 
و  عليه  مركبة،  داخل  من  لل�رصقة 
بعد معاينة املركبة حمل ال�رصقة 
الرئي�شية  املحطة  عنا�رص  من 
رفع  مت  اين  ال�شخ�شية،  لتحقيق 

ب�شمات منها ومقارنتها عن طريق 
نظام البحث و الك�شف عن مطابقة 
باملحطة   ) AFIS ) الب�شمات
االيل  للنظام  اخلدمات  املتعددة 
اال�شابع،  ب�شمات  على  للتعرف 
و  الفاعل  اىل  التو�شل  مت  اين 
بحوزته  عرث  توقيفه  اثناء  الذي 
)خنجر(، بعد  ابي�س  �شالح  على 

اإ�شتكمال التحقيق يف الق�شية، مت 
اجلهات  اأمام  فيه  امل�شتبه  تقدمي 
اأ�شدرت  الق�شائية املخت�شة التي 
نافذة  ثالثة )03( �شنوات  حقه  يف 
مائة  بـ  مقدرة  مالية  غرامة  و 

الف )100.000( دينار جزائري.
 

اأحمد باحلاج 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية  اأدرار
دائرة رقان
بلدية رقان

الرقم: 2018/011 
و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

طبقا الأحكام املادة18 من القانون رقم 12 – 06 
املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 هـ املوافق ل 12 يناير 
2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم ا�شتالم 

مذكرة التعديالت املوؤرخة يف 2018/07/15 املتعلق 
بتغيري ت�شكيلة الهيئة التنفيذية املجمعية البلدية

 امل�شماة: اجلمعية اأول ماي للرتاث الثقايف 
امل�شجلة حتت رقم: 030 بتاريخ 2000/05/15 

املقيمة بـ: القاعة املتعددة الن�شاطات _ بزاوية 
الرقاين رقان 

يرتاأ�شها ال�شيد)ة(: العاي�ش مبارك بن عبد الرحمن 
وبالتايل يجب القيام باإجراءات اال�شهار وفقا الأحكام 

املادة 18 الفقرة 02 من القانون ال�شالف الذكر.

 par décision n° 749 du«
 09/12/2018 du ministre de

l’énergie, un agreement défin -
tive portant autorisation d’exe -
 cice de l’activité de stockage et
 de distribution de carburants
 ( création d’un point de vente

 de carburants) a été accordé à
 la SARL group sartrag Alegria

 sise à la commune d’el-hadjira,
wilaya d’Ouargla, conform -

 ment aux dispositions du décret
 exécutif 15-57 du 08 février

» 2015
  

ANEP N°: 838328 ANEP N°: 8380862018/12/15:الو�سط الو�سط:2018/12/15

الو�سط:2018/12/15الو�سط:2018/12/15

الو�سط:2018/12/15
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فى  فل�سطني”  “�أ�رسى  و�أ�ساف 
تقرير �أ�سدره مبنا�سبة �ليوم �لعاملي 
ي�سادف  �لذي  �لإن�سان  حلقوق 
عام  كل  من  دي�سمرب  من  �لعا�رس 
�سد  �لحتالل متار�س  �سلطات  بان 
�ل�سجون  يف  �لفل�سطينيني  �لأ�رسى 
�أ�سري   )6000( عددهم  يبلغ  و�لذين 
�لتي  �لإجر�مية  �لأ�ساليب  كافة 
�لإن�سان،  حقوق  مبادئ  تخالف 
�لأ�سا�سية  حقوقهم  منهم  وينتزع 
�لتي كفلتها �ملعاهد�ت �لدولية ذ�ت 

�لعالقة .
للمركز  �لإعالمي  �لناطق  و�أو�سح 
بان  �لأ�سقر”  “ريا�س  �لباحث 
بعر�س  ت�رسب  �لحتالل  �سلطات 
�حلائط كل �لتفاقيات و�ملعاهد�ت 
�لتي تن�س على ح�سن معاملة �لأ�رسى 
وتوفري ظروف حياتية منا�سبة لهم ، 
وتوفري �لعالج �لالزم للمر�سى منهم 
تليق  لهم  �حتجاز  �أماكن  وتوفري   ،
�ملادة  مع  يتنا�سب  مبا   ، بالب�رس 
�لعاملي حلقوق  �لإعالن  من  �لثانية 
�لإن�سان �لتي ن�ست على حق �لإن�سان 
و�حلريات  �حلقوق  بكافة  بالتمتع 
�أي متييز،  �لو�ردة يف �لإعالن، دون 

وحمايته من �لرق و�ل�ستعباد .

قتل متعمد
�لحتالل  �أن  �إىل   ” “�لأ�سقر  و�أ�سار 
ومتعمد  بطئ  قتل  �سيا�سة  ينتهج 
لالأ�رسى، من خالل �لإهمال �لطبي 
للحالت �ملر�سية �لعديدة �ملوجودة 
�سيا�سة  خالل  ومن   ، �ل�سجون  يف 
ودون  �لعتقال  بعد  �لأ�رسى  �إعد�م 
�لحتالل،  على  خطر  ي�سكلو�  �ن 

�نتفا�سة  خالل  ت�ساعدت  و�لتي 
�لقد�س، و�رسع لها �لنظام �لق�سائي 
،وكذلك ممار�سة  �لحتالل  دولة  يف 
دولياً  �ملحرمة  �لتعذيب  �أ�ساليب 
وهذ�  �ملحاكم،  من  قانوين  بغطاء 
�لع�رس�ت  �سهاد�ت  عنه  ك�سفت  ما 
من �ل�سبان و�لطفال �لذين �عتقلو� 

موؤخر�ً .
و�تهم �لأ�سقر دول �لعامل وموؤ�س�ساتها 
بحقوق  تنادى  �لتي  �لقانونية 
�لإن�سان، وتتغنى بالدميقر�طية باأنها 
بحق  جر�ئمه  يف  لالحتالل  �رسيكه 
�لأ�رسى، لأنها ل حترك �ساكناً �أمام 
تنتهك  �لذين  منهم  �لآلف  معاناة 
يومياً  حقوقهم  وتنتق�س  كر�متهم 
ويعتقلون  �ل�سجون،  ق�سبان  خلف 
كاإ�سطبالت  ت�سلح  ل  �سجون  يف 

للحيو�نات .

�أين حقوق �لإن�سان؟
حقوق  تطبيق  عن  �لأ�سقر  وت�ساءل 
عن  �لعامل  �سمت  ظل  يف  �لإن�سان 
�لأ�رسى  بحياة  �ل�ستهتار  جرمية 
�ملر�سى و�جلرحى ومن يعانون من 
مر�س �ل�رسطان �لقاتل، �لذى �ودى 

بحياة عدد من �ل�رسى .
مع  �لإن�سان  حقوق  عن  وت�ساءل 
�سيدة   )52( �ختطاف  ��ستمر�ر 
متار�س  قا�رس�ت  بينهم  فل�سطينية 
�لقمع  �أ�سكال  كافة  �سدهم 
و�لإرهاب، ويحرمن من حقوقهن يف 
ويحتجزهن   ، �لعالج  وفى   ، �لزيارة 
يف  و��ستطرد  قا�سية،  ظروف  فى 
مع  �لإن�سان  حقوق  عن  ت�ساوؤلته 
يعانون  مري�س  �أ�سري   )1200( وجود 
 ، وخمتلفة  مزمنة  �أمر��س  من 
من  يعانون  �أ�سري   )27( حو�يل  منهم 

من  يعانون  �أ�سري  و)33(  �ل�رسطان، 
ظل  يف  وج�سدية،  نف�سية  �عاقات 
��ستهتار و �إهمال طبي متعمد لرتك 
قد  �لتي  لالأمر��س  فري�سة  �لأ�رسى 

توؤدى �إىل �لوفاة .
من  �لإن�سان  حقوق  هي  و�أين 
�ل�سن  دون  ما  طفاًل   ) �عتقال)270 
ظروف  يف  جرحى،  بينهم  �لقانونية 
�أب�سط  من  حمرومون  �إن�سانية  ل 
�ملو�ثيق  لهم  متنحها  �لتي  �حلقوق 
�لرعاية  توفري  ر�أ�سها  وعلى  �لدولية 
و�أين  �حلياة،  وم�ستلزمات  �ل�سحية، 
حقوق �لإن�سان من ��ستمر�ر �لعتقال 
�لإد�ري بدون تهمة �أو حماكمة، ومن 
�سيا�سة �لعزل �لنفر�دي �لذي يعترب 

مقربة لالأحياء. منا�سدة
فل�سطني  �أ�رسى  مركز  ووجه 
حلقوق  �لعاملي  �ليوم  مبنا�سبة 
�لإن�سان ند�ء �إىل كافة �ملوؤ�س�سات 
و�لهيئات  و�لقانونية  �حلقوقية 
�جلاد  �لعمل  ب�رسورة   ، �لدولية 
بتطبيق  �لحتالل  �إلز�م  على 
على  �لإن�سان  حقوق  قو�نني 
�ل�سجون  يف  و�أ�سري�تنا  �أ�رس�نا 
�ل�رس�سة  �لهجمة  من  وحمايتهم 
حماولة  يف  �سدهم  متار�س  �لتي 

لنتز�ع حقوقهم و�جناز�تهم.
بوقف  �ملركز  مطالبة  وجدد 
بحق  �ليومية  �لعتقال  جر�ئم 
وت�سكيل   ، �لفل�سطيني  �ل�سعب 
جر�ئم  يف  م�ستقلة  حتقيق  جلان 
بحق  ترتكب  �لتي  �لحتالل 
�سهد�ء  �رتقاء  وخا�سة  �لأ�رسى 
بينهم �و ��سابتهم باأمر��س خطرية 

د�خل �ل�سجون.

اأكد مركز ا�سري فل�سطني للدرا�سات بان �سلطات االحتالل ال تزال تنتهك كافة املواثيق 
واالتفاقيات التي اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ون�ست على �سرورة اأن يتمتع 

كل اإن�سان باحلرية واالأمان ، وجترم كل من مي�س بكرامة االإن�سان وي�سلبه حقوقه 
امل�سروعة كحقه يف احلياة االآمنة والتعليم والتعبري عن راأيه بحرية .

يف تقرير مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق االإن�سان..

الحتـالل ي�سرب بعر�ض احلائط كل اتفاقيات حقوق الإن�سان اخلا�سة بالأ�سري

رئي�س هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين

الإعدام امليداين الذي متار�سه "اإ�سرائيل" 
و�سمة عار يف جبني املجتمع الدويل "

هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين

توا�سل الهجمة وال�سغط على الأ�سرى قد يوؤدي اىل اإنفجار ال�سجون يف اأي حلظة

�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�س  �د�ن 
�أبو  قدري  �للو�ء  و�ملحررين 
�مليد�ين  �لإعد�م  جر�ئم  بكر، 
�لإحتالل  جي�س  �إرتكبها  �لتي 
ويف  �ملا�سية  �لليلة  �لإ�رس�ئيلي 
�ليوم  �سباح  من  �لوىل  �ل�ساعات 
�سحيتها  كان  و�لتي  �خلمي�س، 
ثالثة مو�طنني فل�سطينيني، ق�سو� 
�سهد�ء بعد �إطالق �لنار عليهم من 

م�سافة �ل�سفر.

�إعد�م  �أن  بكر  �بو  �للو�ء  وبني 
�ل�سهد�ء �سالح �لربغوثي و�أ�رسف 
�لقد�س مل  من  �آخر  و�ساب  نعالوه 
تعرف هويته حتى �للحظة، تطبيق 
فعلي لقانون �لإعد�م �لعلني، موؤكد� 
على �ن ذلك يعترب و�سمة عار يف 
جبني �ملجتمع �لدويل وموؤ�س�ساته، 
�لتي تلعب دور �مل�ساهد �ل�سامت، 
هذه  كل  �مام  �ساكنا  حترك  ومل 

�لغطر�سة و�حلقد �لدموي.

 " بكر  �أبو  �للو�ء  و��ساف 
للقتل  قو�نني  �إقر�ر  عن  �حلديث 
لي�ست  �لكني�ست،  يف  و�لإعد�مات 
وغطاء  حماية  توفري  من  �كرث 
هو�ية  تنفيذ  يف  �لإحتالل  جلنود 
�لو�قع  لن  �مليد�ين،  �لقتل 
و�حلقائق يوؤكد�ن �أن هذ� �لقانون 
ب�سكل  مطبقان  �ل�سيا�سة  وهذه 
�ل�سهد�ء  ع�رس�ت  و�أن  فعلي، 
�لخرية  �لفرتة  خالل  و�لأ�رسى 

قتلو� بدم بارد ".
�ملجتمع  بكر  �أبو  �للو�ء  وطالب 
�سمته  من  للخروج  �لدويل 
م�سوؤولياته  يتحمل  و�ن  �ملخجل، 
لأن  حمتل،  �سعب  �آخر  جتاه 
ممار�سات �حلقد و�لإعد�م جتعل 
�رسيكا  �لدويل  �ملجتمع  من 
�أر�س  على  ما ميار�س  رئي�سيا يف 
�لو�قع، د�عيا �ىل �لإعالن �لفوري 

�ن �إ�رس�ئيل دولة خارج �لقانون.

ك�سف رئي�س هيئة �سوؤون �لأ�رسى 
بكر،  �أبو  �للو�ء قدري  و�ملحررين 
�أن تو��سل �لهجمة و�ل�سغط �ليومي 
على �لأ�رسى، قد يوؤدي �ىل �إنفجار 
خ�سو�سا  حلظة،  �أي  يف  �لأو�ساع 
�لذي  و�لإبتز�ز  �لإ�ستفز�ز  يف ظل 
متار�سه �د�رة �سجون �لإحتالل مع 

�لأ�رسى ب�سكل همجي ومتعمد.
�أبو  �للو�ء  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
ملنزل  �لهيئة  من  ووفد  بكر  
�لأ�سري �ملحرر يو�سف  عتيق من 

 14 �أم�سى  و�لذي  طولكرم،  خميم 
تقدمي  مت  حيث  �لأ�رس،  يف  عاما 
عنه،  �لإفر�ج  مبنا�سبة  له  �لتهاين 
كما مت زيارة و�لدة �لأ�سري مهدي 
قميز �ملحكوم 17 عاما و�ملعتقل 
لالإطمئنان    2004 �لعام  منذ 
من  خروجها  بعد  �سحتها  على 

�مل�ست�سفى قبل يومني.
�جلرمية  �أن  بكر  �أبو  �للو�ء  و�أ�سار 
كبرية،  �لأ�رسى  بحق  ترتكب  �لتي 
و�لإعتد�ء�ت  �لإقتحامات  و�أن 

وفقا  تاأتي  لها،  يتعر�سون  �لتي 
ل�سيا�سة ممنهجة تقودها �حلكومة 
وحد�ت  و�أن  �ملتطرفة،  �ليمينية 
د�ئم  ب�سكل  تقيم  �أ�سبحت  �لقمع 

بالقرب من بو�بات �ل�سجون.
قلقه  عن  بكر  �أبو  �للو�ء  و�أعرب 
�حلقد  هذ�  ظل  يف  �لأ�رسى  على 
�لنيل  منه  ير�د  �لذي  �لإ�رس�ئيلي 
م�سري�  وعائالتهم،  �لأ�رسى  من 
�ىل �أن �حلركة �لأ�سرية لن ت�ستمر 
يف �سمتها على ما ينفذ بحقها من 

�نكار لن�سانية �ل�سري �لفل�سطيني. 
�لهيئة  رئي�س  قام  �خر  �سياق  ويف 
�لتعازي  بتقدمي  �ملر�فق  و�لوفد 
من  يا�سني  حممود  �لأ�سري  لعائلة 
بوفاة  جنني  ق�ساء  قباطية  بلدة 
عاما   12 منذ  و�ملعتقل  و�لدته، 
وكذلك  عاما،   17 حكم  ويق�سي 
�لأ�سري  لعائلة  �لتعازي  تقدمي 
ق�ساء  برقة  من  �سيف  منت�رس 
 16 وحمكوم  و�لده،  بوفاة  نابل�س 

عاما �أم�سى منها 12 عاما.

الطفل الفل�سطينى يف منظور 
الأديان والتفاقيات والقيم

بقلم د. راأفت حمدونة

ونحن نر�جع �جماع �لعامل قدميا 
 ، �لطفل  حقوق  على  وحديثاً 
م�ساعره  �حرت�م  على  توؤكد  �لتى 
وعنايته  ورعايته   ، �لن�سانية 
��سم  على  �حل�سول  يف  وحقه 
�لقت�سادّية  و�حلقوق   ، وجن�سّية 
�لّتعليم،  وحّق  و�لجتماعّية، 
�أقرتها  و�لتى  �لكرمي،  و�لَعي�س 
�ملّتحدة  لالأَُم  �لعاّمة  �جلمعّية 
بالأمل  �سعور  1959م،ينتابنى  عام 
�لفل�سطينيني  �أطفالنا  و�قع  على 
جد�ً  و�لقا�سية  �ل�سعبة  وظروفهم 
مكانتهم  على  بالقلق  و�أ�سعر   ،
وحقوقهم يف ظل �حلروب و�جلوع 
يف  و�لعتقال  و�لفقر  و�لهجرة 
�لثامنة  �سن  دون  وهم  �ل�سجون 
تعامل  كيف  و�أ�ستذكر   ، ع�رس 
يف  �لأطفال  مع  �لكرمي  ر�سولنا 
�لن�سانية  �لنو�حى  عهده حتى يف 
و�لقيم  �ل�سرية  وفى   ، و�مل�ساعر 
ق�س�س  �لدوىل  و�لقانون  �ملدنية 
ز�ر  يوم  فذ�ت   ، كثرية  وحكايات 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 

�ساحبه �أن�ساً يف بيته. 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  فر�أى 
على  جال�ساً  �سغري�ً  طفاًل  و�سلم 
ع�سفور  ح�سنه  ويف  �لأر�س، 
تنهمر  و�لطفل  مري�س،  �سغري 

دموعه حزناً على ع�سفوره.
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  فجاء 

و�سلم �إليه وح�سنه وقال له:
�لنُغري؟{  فعل  ماذ�  �أبا عمري  }يا 
ر�سول  لأن  �ل�سغري  �لطفل  فتب�سم 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم لقبه كما 
يُلّقب �لكبار " باأبى عمري " ، ولأنه 
�سعر بحزنه وقلقه على ع�سفوره.

وبعد �أيام جاء ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�سلم �إىل بيت " �أبي عمري " 

وطرق �لباب.
�لباب، فدخل  مالك  بن  �أن�س  فتح 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 
�لطفل  �إىل  مبا�رسة  وتوجه  �لبيت 

�ل�سغري و�ساأله بحنان:
}يا �أبا عمري ما فعل �لنُغري؟{

عنه  �هلل  ر�سي  عمري  �أبو  فرمى 
�سلى  �هلل  ر�سول  بنف�سه يف ح�سن 

�هلل عليه و�سلم وهو يبكي ويقول:
- لقد مات �لنُغري.. لقد مات.

وفى �لق�سة دللت ودللت يكفى 
بنف�سية  �لهتمام  عظيم  منها 
�لطفل وم�ساعره ، و�أعجبتنى ق�سة 
ملديرة �سويدية مع عر�قى يعي�س 
يف �ل�سويد منذ �سنو�ت ، كان �بنه 

من �أو�ئل �ملتفوقني در��سيا 
تنظيم  �ملدر�سة  �إد�رة  وقررت 

رحله �إىل �لرب�زيل 
�ملدر�سة  من  �لثمن  مدفوعة 

للمتفوقني !
�سفر  جو�ز  �ملدر�سة  �إد�رة  طلبت 

�بنه ل�ستخر�ج تاأ�سرية دخول !! 
مديرة  حتدثت   ، �يام  عدة  بعد 

�ملدر�سة معه وطلبت مقابلته ! 
�ملديرة حزينة وهي تخربه  كانت 
�بنه  �إعطاء  رف�ست  �ل�سفارة  �أن 

فيزه 
!ولكنها  �لعر�قي  جو�زه  ب�سبب 

�أكدت عليه عدم �خبار �بنه 
طفولته  تتعقد  و  ين�سدم  ل  لكي 

!!!!
�أخرية  فر�سة  يعطيها  �أن  ورجته 
�سدمة  لتجنب  �لإ�سكالية  حلل 

�لطفل !!
وغادر �لرجل مكتب �ملديرة وهو 
فعل  ردة  من  م�ستغرب  و  ي�سحك 

�ملديرة !! 
�بنه  و�أخرب  �ملنزل  �إىل  ذهب  بل 

مبا�رسة دون تردد !! 
بعد عدة �أ�سابيع ، �ت�سلت �ملديرة 

عليه وطلبت مقابلته .
�ملوعد  على  للمقابله  ح�رس 
وقابلته بابت�سامة عري�سة ثم مدت 

يدها 
و�أعطته جو�ز �سفر �سويدي لبنه 

 !!
�نبهر �لرجل من �ل�سدمة!

وبادرته بالقول : 
�لوزر�ء  رئي�س  مبخاطبة  قمت 
بخ�سو�س �بنك ، و�لذي و�فق على 
لتجنب  �ل�سويدي  �جلو�ز  منحه 
�سيتلقاها  �لتي  �لنف�سية  �ل�سدمة 
على  تنعك�س  قد  و�لتي  �لطفل 

�سخ�سيته عند �لكرب !!
حقوق  عن  �حلديث  وعند 
�أت�ساءل  ومدنياً  دينياً  �لطفل 
�لدميقر�طية  تدعى  دولة  عن 
وتقوم   ، �لن�سان  وحقوق 
�لأطفال  و�رهاب  بتعذيب 
�سجونها  يف  �لفل�سطينيني 
 ، باملئات  بل  بالع�رس�ت 
و�سوء  �يذ�ئهم  وتق�سد 
ل  �ملقال  هذ�  دون  معاملتهم 
يفوتاأكد �لأ�سري �ملحرر ر�أفت 
�لأ�رسى  مركز  مدير  حمدونة 
�لعاملى  �ليوم  فى  للدر��سات 
يعترب  �لذى  �لطفل  حلقوق 
من �أهم وثائق �لأم �ملتحدة 
�لطفل  حماية  ت�سمن  �لتى 
معاملة  �سوء  �أو  �إيذ�ء  �أي  من 
�خلا�سة  �لرعاية  وجتاهل   ،
�لنف�سي  و�لإر�ساد   ، و�حلماية 
و�لتعليم  �ل�سحية  و�لرعاية 
�لنف�سى  بال�سغط  وتقوم 
مقبولة  وغري  عدة  باأ�سكال 
�جل�سدى  �ن�سانياً  ول  �أخالقياً 
على  كاجللو�س  و�لتعذيب   ،
�لأيدى  مقيد  �لتحقيق  كر�سى 
و�لأرجل ، وو�سع �لكي�س كريه 
ومنها  �لر�أ�س  على  �لر�ئحة 
و�لهز  �لنوم،  من  �حلرمان 
�لنفر�دي  و�لعزل   ، �لعنيف 
�ملربح  و�ل�رسب   ، لأ�سابيع 
و�حلرمان   ، متعددة  باأدو�ت 
من �لعالج، و�لتفتي�س �لعاري، 
�أو  �لأم  باعتقال  و�لتهديد 
�لأخت �أو �لتهديد بهدم �لبيت 
و��ستخد�م مو�سيقات مزعجة 
و�لعديد من �لأ�ساليب �لأخرى 
حلقوق  مر�عاة  �أدنى  دون 
و�لأعر�ف  وللقو�نني  �لطفل 
�لتي  و�لتفاقيات  �لدولية 
عام  ب�سكل  �لإن�سان  حتمي 
ب�سكل  �لأطفال  و�لأ�رسى 

خا�س .
وحقيقة �أجد �أن هذ� �ل�سلوك 
بحق  و�لعدو�نى  �لرهابى 
�لفطرة  ينافى  �لأطفال 
�لن�سانية ، و�لتعاليم �لدينية ، 
و�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية 
 ، �لإن�ساين  �لدوىل  و�لقانون 
و�أ�سكالها  �أنو�عها  بكل  و�لقيم 
�ملفرو�س  ومن   ، وحمتو�ها 
�لعامل  م�ساعر  حترك  �أن 
لل�سغط على �لحتالل لوقفها 

وحماكمة �لقائمني عليها . 
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�أكتوبر/ت�رشين  من  �ل�سابع  قبل 
�لأول من �لعام ٢٠١٨ مل ي�سمع �أحٌد 
بال�ساب غري ذويه و�ملقربني منه، 
ذلك  بعد  للن�سال  لرمز  ليتحول 
مهاجمته  بعد  وحتديد�  �لتاريخ، 
�ل�سفة  �سمال  بركان  مل�ستوطنة 
�ثنني  م�ستوطنني  قتل  �لغربية، 
بعد  خطرية  بجروح  ثالثا  و�أ�ساب 
بندقية  من  عليهم  �لنار  �أطلق  �أن 

م�سنعة حمليا )كارلو(.
يدع  مل  مالحقته  فرتة  وخالل 
و�فتعلها  �إل  و�سيلة  �لحتالل 
لعتقال نعالوة �أو �غتياله، فاعتقل 
ُجل �أفر�د عائلته، و�حتجز �آخرين 
معهم  وحقق  منازلهم  ود�هم 
�حلو�جز  ون�سب  وعنف  بق�سوة 
حميط  وحَوّل  و�ملتحركة،  �لثابتة 
ع�سكرية  لثكنة  �لعائلة  منزل 

و�أ�سدر قر�ر� بهدمه.

خمي�س ال�شهداء

�ليوم  �أ�سبحت  �أ�رشف  �سرية  لكن 
“�خلمي�س �لد�مي” كما �أطلق عليه 
�لبع�س �أو “خمي�س �ل�سهد�ء” على 

كل ل�سان، ل �سيما يف خميم ع�سكر 
�لبيوت  تتكد�س  حيث  لالجئني 
�لحتالل  و�سع  ب�ساكنيها،  وت�سيق 
باغتياله  لنعالوة  حمزنة  نهاية 
ماديا  �أنهكته  طويلة  مطاردة  بعد 
�ل�سعيد  على  �سيا�سيا  و�أحرجته 

�لد�خلي.
هويد�  فاقت  �لليل  منت�سف  بعد 
لتتفقد كعادتها  )�أم عمرو(  ب�سكار 
من  خرجت  �إن  وما  �أطفالها، 
ب�سوت  �ملكان  �سج  حتى  غرفتها 
تفح�س  حاولت  �سخم،  �نفجار 
مدججني  جنود�  لكن  �حلدث 
بولي�سية  كالب  تتقدمهم  بال�سالح 

�سخمة هاجمو� منزلها وزوجها.
غري  “عنفا”  و��سفة  تروي هويد� 
بحقهم،  �جلنود  مار�سه  م�سبوق 
يف  دوهم  منزلهم  و�أن  خا�سة 
و�أ�سقاءه  زوجها  و�عتقل  �ل�سابق 
�لكالب  �إن  وتقول  عدة،  مر�ت 
ورجله  يده  يف  زوجها  ت  ع�سَّ
�جلنود  ناحية  للخارج  و�سحبته 

رغم بنيته �جل�سدية “�ل�سخمة”.
معنا  �حتجز  �لذي  زوجي  “ظل   
�لكلب”  ع�سة  بفعل  دما  ينزف 
�جلنود  �أن  وت�سيف  هويد�،  تقول 
بعد  معهم  و�حتجزوه  يكرتثو�  مل 

ذلك  بعد  لي�رشعو�  قيده،  �أوثقو� 
“وكنا  �لبناية  �سقق  بقية  باقتحام 
�أبو�ب  تفجري  �أ�سو�ت  ن�سمع 
و�سوت  �لهدم  ومطارق  �ملنازل 

�لر�سا�س �لذي مل يتوقف”.

عنف غري م�شبوق

�جلنود  �قتاد  ق�سري  وقت  بعد 
معتقال  ب�سكار(  )ر�ئد  �لزوج 
عينيه  و�أغلقو�  قيده  �أوثقو�  وقد 
بنزف  �آبهني  غري  قما�سي،  برباط 
�لكالب،  نه�س  بفعل  جرحه 
�لنظر  ��سرت�ق  �ل�سيدة  حاولت 
جنود�  فر�أت  �لنافذة  عرب  �إليه 
م�سجى  “جثمانا  ينقلون  �آخرين 
ووري  وقد  حديدي  حامل  فوق 
بالغطاء”. ي�سف حممد �لورد جار 
“�أكرث  باأنه  �لقتحام  ب�سكار  عائلة 
عنفا” من �جتياح �لحتالل للمخيم 
عام ٢٠٠٢، ويقول �إن مئات �جلنود 
د�همو�  خا�سة”  “وحد�ت  بينهم 
�ملجاورة  و�ملنازل  ب�سكار  منزل 
عربها  وت�سللو�  �أ�سطحها  و�عتلو� 

للو�سول لأ�رشف.
مل  �ل�سابقة  �لقتحامات  وبعك�س 
-ي�سيف  �سجيجا  �جلنود  ي�سدر 

تنفيذ  على  حر�سو�  بل  �لورد- 
�أ�سطح  وعرب  “ب�سمت”  مهمتهم 
فوهات  تعلو  �لقريبة  �ملنازل 

بنادقهم “كو�مت �ل�سوت”.
ي�سمحو�  مل  �جلنود  �أن  وي�سيف 
عائلة  منزل  من  بالقرت�ب  لأحد 
�سوب  �لنري�ن  و�أطلقو�  ب�سكار، 
حاولو�  �لذين  �ملو�طنني  منازل 

�خلروج لروؤية ما يجري.
�ن�سحب  فجر�  و�لربع  �لثالثة  يف 
دمار�  ور�ءهم  خملفني  �جلنود 
كل  وبد�  ب�سكار،  عائلة  مبنازل 
�أخذ  بينما  لها،  يرثى  بحالة  �سيء 
تقاطرو�  �لذين  �ملخيم  �أطفال 
وفو�رغ  �حلطام  يجمعون  للمنزل 

�لر�سا�س وقنابل �ل�سوت.
�سقيقة  فريوز  و�سلت  هناك  و�إىل 
حت�س�ست  لها،  و�أقارب  �ل�سهيد 
تر�ه لأول مرة -كما  �لذي  �ملكان 
تقول- جيد� ل�سيما �لغرفة مكان 
�جلدر�ن  �لدماء  علت  ��ست�سهاده، 
�ملثقبة بفعل �لر�سا�س، ليُدل ذلك 
وبو�سوح على حجم �لعملية وكثافة 

�لنري�ن �لتي �أطلقت.
ت�سبري  حتاول  نعالوة  زوجة  كانت 
�عتقل  �لتي  ب�سكار  وعائلة  نف�سها 
�إن  وتقول  �أبنائها  من  �أربعة 

فمنزل  بعد،  تتوقف  مل  معاناتهم 
بالهدم  قر�ر�  يو�جه  عائلتها 
و�سقيقها  وزوجها  وو�لد�ها   ،
و�حد  “وكل  معتقلني  ز�لو�  ما 
ذ�تها”.  بحد  ماأ�ساة  ق�سة  فيهم 
جر�ر  �أحمد  �ل�سهيد  خطى  على 
�لربغوثي  و�ختتم  نعالوة،  �سار 
قتل  �أخرى  بعملية   ٢٠١٨ نهاية 

وجنود  م�ستوطنون  فيها  وجرح 
و�سوت  ذلك  ليتناغم  �إ�رش�ئيليون، 
ع�سكر  خميم  د�خل  �ملتظاهرين 
��ست�سهاده  يوم  عن  �أعلن  �لذي 
ويهتفو�  �سامال  و�إ�رش�با  حد�د� 
مب�سرية جابت �سو�رعه “يا �أ�رشف 
�حلبة  له(  )قل  قوله  جر�ر..  بِلّغ 

)�لر�سا�سة( ببيت �لنار”. 

من بلد لآخر ومن منزل اإىل منزل، تنقل املقاوم الفل�شطيني اأ�شرف نعالوة طيلة 65 يوما من مطاردة الحتالل الإ�شرائيلي له، قبل اأن 
ي�شتقر به املقام ب�شقة �شكنية يف خميم ع�شكر اجلديد �شرق نابل�س..

ال�شهيد املقاوم الفل�شطيني اأ�شرف نعالوة

م٫�س 

اأعدموه ميدانيا!! اأ�شرف نعالوة �شهيدا بعد مطاردة 65 يوما

هيئة الأ�شرى وحمافظة رام اهلل تنظمان زيارة ت�شامنية مع عائلة اأبو حميد
قام وفد من هيئة �سوؤون �لأ�رشى 
�هلل  ر�م  وحمافظة  و�ملحررين 
مع  ت�سامنية  بزيارة   ، و�لبرية 
�إتخذ  �لتي  حميد،  �أبو  عائلة 
قر�ر�  �لإ�رش�ئيلي  �لإحتالل 
�أربع  من  �ملكون  منزلها  بهدم 
�أحد  �إتهام  بعد  وذلك  طو�بق، 
�أبو  �إ�سالم  وهو  �لعائلة  �أفر�د 

خميم  يف  جندي  بقتل  حميد 
�لمعري قبل عدة �سهور.

و�ملحافظة  �لهيئة  وفد  و�لتقى 
�لهيئة  رئي�س  ر�أ�سه  وعلى 
وحمافظ  بكر  �بو  قدري  �للو�ء 
غنام،  ليلى  د.  �ملحافظة 
يو�سف  �أم  �ل�سابرة  باحلاجة 
لها  �لتاأكيد  مت  حيث  حميد،  �بو 

�لفل�سطيني  �ل�سعب  كل  �ن  على 
�لعائلة،  هذه  ت�سحيات  يقدر 
�لن�سالية �مل�رشفة  و�أن �مل�سرية 
تاج  و�لأ�رشى،  �ل�سهد�ء  لأبنائها 

فخر لكل حر و�رشف.
�ن  على  وغنام  بكر  �أبو  و�سدد 
لن  وتهديد�ته،  �لإحتالل  جر�ئم 
عن  �لفل�سطينية  �لقيادة  تثني 

حتمل م�سوؤولياتها جتاه �لعائالت 
كل  و�أن  و�مل�سحية،  �ملنا�سلة 
و�لإرهاب  �حلقد  ممار�سات 
نتنياهو،  حكومة  تقودها  �لتي 
كل  وت�سحيات  ب�سمود  �ستو�جه 

�بناء �ل�سعب �لفل�سطيني.
�حلاجة  قالت  ناحيتها  من 
�لإحتالل  قر�ر  �أن  يو�سف  �أم 

ينال  لن  �لعائلة  منزل  بهدم 
�ملنزل  وهدم  عزميتها،  من 
�إعادة  ومت  مرتني  �ل�سابق  يف 
�سيبنى  جمدد�  هدم  و�إن  بنائه، 
من  و�لحر�م  �ل�رشفاء  ب�سو�عد 
هذه  ترهبنا  ولن  �سعبنا،  �أبناء 
باحلقد  �ملغم�سة  �ملمار�سات 

و�لعن�رشية.

من  حميد  �أبو  عائلة  �ن  يذكر 
تاريخها  لها  �لتي  �لعائالت 
بدماء  �ملعبد  �لطويل،  �لن�سايل 
�ل�سهد�ء و�سمود �لأ�رشى، حيث 
�سهيد�  �ملنعم  عبد  �إبنها  ق�سى 
على درب �حلرية، ولديها خم�سة 
�لأبناء يف �سجون �لإحتالل،  من 

جمموع �أحكامهم ١٨ موؤبد�.

ال�شهيد �شالح الربغوثي.. ق�شة اعتقال فاعدام ميداين
قرية  خارج  من  �ملعّزون  ي�سل  ب�سعوبة 
�إىل  �هلل(  ر�م  مدينة  غرب  )�سمال  كوبر 
منزل �لأب عمر �لربغوثي )�ملعروف باأبي 
عا�سف( ملو��ساة عائلته با�ست�سهاد جنلها 
�إ�رش�ئيلية  قوة  من  �ختطافه  �سالح، عقب 
�إذ  ؛   ١٢-١٢-٢٠١٨ �لأربعاء  م�ساء  خا�سة 
�ملدينة  مد�خل  معظم  �لحتالل  �أغلق 
تروي  �ل�سهيد،  بيت  �ملحيطة. يف  وقر�ها 
عائلته عن حياتها �لعتيادية �لتي مل تتغري 
�لثاين  كان جنلها  �لأخرية، حيث  �لأيام  يف 
�سالح يروح ويعود من عمله ب�سورة طبيعية 
حتى تو�ردت �أنباء عن �ختطافه وقتله من 
تنفيذ  يف  �سلوعه  بتهمة  �إ�رش�ئيلية  قو�ت 
�لأحد  �هلل(  ر�م  )�رشق  “عوفر�”  عملية 
�إ�سابة �سبعة  �إىل  �أدت  و�لتي   ،٩-١٢-٢٠١٨

�إ�رش�ئيليني.
وهي  تتحدث  �لربغوثي  �سهري  �لأم  وكانت 
حتت�سن جنله �لوحيد قي�س وتغالبها �لدموع، 
وقالت “ما ��ستنو� عليك، بدري مية.. بدي 
�أربي �بنك بعيوين”. وهي �لتي رّبت �سالح 
لأكرث  و�لدهم  غياب  يف  �خلم�سة  و�أ�سقاءه 

من ٢5 عاما يف �سجون �لحتالل.
ويتحدث �لأهل هنا عن �ساب مرح “يروح 
�ساحكا ويعود �ساحكا”، كما تقول و�لدته، 
�لقرية،  يف  �لنا�س  وميازح  �حلياة  يحب 
ن�سيط يف عمله ومرتبط بعائلته جد�. وهو 
�لذي حرم مع �أ�سقائه من �أن يكرب بني يدي 

و�لده �لذي غاب ٢5 عاما �أ�سري� يف �سجون 
عميد  �لوحيد  عمه  غياب  ويف  �لحتالل، 

�لأ�رشى �لفل�سطينيني نائل �لربغوثي.

اختطاف واغتيال

بعد  �سالح  �سيارة  على  �لنا�س  وتعرف 
�ختطافه من �أور�ق با�سمه وجدت د�خلها، 
قوة  مهاجمة  بعد  �عتقل  �أنه  و�لده  و�أُبِلغ 
لر�سا�ستني  تعر�ست  �لتي  �ل�سيارة،  خا�سة 
مقاعدها،  �أحد  ويف  �لأمامي  �لزجاج  يف 
يف  �أو  �ملركبة  يف  دماء  وجود  بدون  لكن 

�ملكان �ملحيط.
�أن  �لربغوثي  لعائلة  �لعيان  �سهود  ونقل 
�أفر�د  ثم قام  �ل�سيارة،  �سالح �ختطف من 
دون  و�عتقاله  بتقييده  �خلا�سة  �لقوة 
�لربغوثي  عبيدة  عمه  �بن  وقال  �إ�سابة. 
-�لذي و�سل للمكان بعد �ختطافه بقليل- 
�إن �سالح ترجل من �ل�سيارة، وقامو� برميه 
على �لأر�س وتقييده دون �أن يُ�ساب. ولذ� 
تعر�س  �ل�ساب  �أن  جازمة  �لعائلة  تعتقد 
�عتقاله.  بعد  �نتقامية  ب�سورة  لالإعد�م 
�لقرية  يف  موجود�  كان  �إنه  و�لدته  وقالت 
وقت وقوع عملية “عوفر�” �لأحد �ملا�سي، 

وتنفي �سلته بالعملية.
تنفيذ  �إ�رش�ئيل  له  تن�سب  �لتي  و�سالح 
كونه  عليه  عائلته  تتندر  “عوفر�”،  عملية 

�ل�ساب �لوحيد �لذي مل يتعر�س لالعتقال 
�ل�سلطة  �سجون  �أو  �لحتالل  �سجون  يف 
�لفل�سطينية، ولي�س لديه �أي ن�ساط �سيا�سي 

بعك�س �أ�سقائه وو�لده وكل �أقاربه.
وقالت و�لدته عندما جاوؤو� لعتقال و�لده 
يودعه  كان  �سهور  قبل  �لربغوثي  عمر 
“�أنتا  �لحتالل  �سابط  له  فقال  �ساحكا، 

عامل حالك حكومة، ل يهمك �سيء”.
�بن  ولديه  �أعو�م،  �ستة  منذ  �سالح  تزوج 
كان  قي�س،  ��سمه  عمره  من  �لثالثة  يف 
حامال  �ملنزل  يف  �ملعّزين  بني  يتنقل 
لبابا  “بحكي  وقال  بال�ستيكيا”،  “�سالحا 

�سالمتك”.

اقتحام وحتقيق

�لأربعاء،  م�ساء  �عتقاله  �إعالن  وعقب 
منزل  كبرية  �إ�رش�ئيلية  قوة  �قتحمت 
�أبناء  من  �لع�رش�ت  وحا�رشت  �لربغوثي، 
و�أخ�سعت  �ملنزل،  د�خل  �ملمتدة  عائلته 
�أحد  له  يقول  �أن  قبل  للتحقيق  و�لده 
�أبو  يا  �لآن  قي�س  �سريبي  “من  �ل�سباط 
عا�سف؟” رد عليهم “مثلما ُربي �أبوه بدون 
�أب �سريبى هو كذلك”. و�عتقل �لو�لد و�بنه 
�لأكرب وخم�سة من �أقاربه عقب �لتنكيل بهم 
قريبهم فخري  كان  �ملنزل  و�رشبهم. ويف 
يف  عقود  ثالثة  ق�سى  -�لذي  �لربغوثي 

�سجون �لحتالل- يقوم مبهام �لأب و�لعم 
�لبيت  رجال  غاب  بعدما  �لأكرب،  و�لأخ 
جميعهم يف �لعتقال، وتذكر �سالح �سغري� 
يف �لثالثة من عمره عندما بد�أ زيارة و�لده 

يف �سجون �لحتالل.
مرة  ولأول  عاما،   ٢٩ عمره  �سالح  �إن  قال 
�لأخرية مع  �ل�سهور  منذ �سغره يجتمع يف 
بدون  �لبيت  يف  جميعهم  و�أ�سقائه  و�لده 
وجود  من  حرم  �إنه  وقال  �أحدهم،  غياب 

و�لده طيلة حياته.
مع  معتقال  �سنو�ت طويلة  و�أم�سى فخري 
�لأ�رشى  عميد  و�سقيقه  عا�سف”  “�أبو 
نائل �لربغوثي، و�عتقل ثالثتهم عام ١٩7٨ 
بتهمة قتل جندي �إ�رش�ئيلي، و�أفرج عنه يف 
�سفقة “وفاء �لأحر�ر” لتبادل �لأ�رشى عام 

.٢٠١١

اعتقالت مفتوحة

�لأربعة  �لعقود  �لربغوثي  عائلة  و�أم�ست 
مفتوحة  �إ�رش�ئيلية  �عتقالت  يف  �لأخرية 
عمهم  �بن  فخري  وقدم  �أبنائها،  جلميع 
�سقيقيه �سهد�ء؛ �أحدهما يف ��ستباك على 
�حلدود �للبنانية �لفل�سطينية يف �ل�سبعينيات 
و�لثاين خالل �نتفا�سة �لأق�سىعام ٢٠٠٠، 
من  �ثنان  �ل�سهيد  عمومة  �أبناء  وبني 

�ملبعدين �إىل قطاع غزة.

ل �شيء اأذكره
�أحمد  �لأ�سري  عطا�هلل  نا�رش 
�سيء  ل  �ملحقُق  �سيدّي  �ملنا�رشة 

�أذكره    �لكامري� �لتي كانت تطاردين
تقول �أ�سياَء ل �أذكرها

ر�أتني �أحمل �سكيناً و�أرك�س
�سجرٍة  ظل  �رشق  �لذي  �سبحي  خلف 
بكت يف كتاب �لتاريخ �أمامي ل �أعرف 
يف  وقتها  �ل�سماء  خبئت  قد  كنت  �إن 

حقيبة �ملدر�سة
كنت  �م  كتفي  على  �سقطْت  �م   
طويت �سكة �حلديد  يف ورقة �لر�سم 

�لأخرية
ل �أذكر �أنني رك�ست خلف �أحٍد

�أذكر  ل  ما  تقول  �لتي  �لكامري�  لكن 
حا�رشتني بالت�سليِل

�أرجوك ..
دوُيّ �رش�خك يفجر �لكون يف ر�أ�سي
ل توقَظّ �لبالَد �ملجروحِة يف �سعفي

�ترْك �لع�سافرَي ت�رشُب بهدوٍء
كما كانت ت�رشُب �أمامي هذ� �ل�سباِح

�إنها على قمي�سي �لآن تنز دماً
فالر�سا�سُة �لتي مل تقتْلَني َقتَلتْها

ل �سيء �أذكره
�أرجوك .. �أرجعني �ىل بيتنا �ملع�سِب 

باحلناء
وحو�س �لنعناِع �ل�سغرِي

�أتركني لغٍد يت�سلق ذر�عي وي�سحك

�تركني لأمي �ملري�سة بال�سكري
لأبي �مل�سكنِي و�لوحيِد

�أنا ل �سيَء �أذكره
فيه  فتحت  ور�سا�ستك  جبٌل  ر�أ�سي 
و�أنتهى  للر�سيف  قال  دمي  مغارة 

�لكالُم
و�لكامري� �لآن تخدعني

ثمَة  لل�رشيِر  دعني  �أذكره  �سيَء  ل 
قلبي  لها  �ساأفتُح  تنتظرين  �أحالٍم 

�ل�سارِد 
و�أغم�س عيناّي

و�بحث عن "ح�سن" يف منامي
�ساأ�ساأله �إذ� خباأ �لناَي خلف �حلجر �م 

تركه حتت �ل�سم�س ..
�تركني �أخرج من هنا

ولت�رشبني �سنيني عندكم
كما ت�ستهي فعندما �أخرج �ساأذهب �ىل 

قرِب �أمي و�أعتذر لها
هذ� �لكوُن كله خيّط يف ثوِب �أمي 

ودمعٌة من عينيها تكفي 
ل  �لآن  ولكن  �لأبدّي  غيابي  لأبني 

�سيَء �أذكره
�سيدي �ملحقق

�تعبني �رش�خك  و�أنا منهٌك جد�ً 
يا �ألهي .. يا �ألهي ل �سيء �أذكره 

ل �أذكر �سيئاً 
 ل �سيء �أذكره
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عي�شة ق.

ت�ضمح للفريق بو�ضع قدم يف الدور 
ال�ضاد�س ع�رش مكرر من املناف�ضة 
الن�رشية  وان  خا�ضة  القارية، 
بعد  مرتفعة  مبعنويات  تتواجد 
التمهيدي  الدور  يف  التاأهل 
التي  القارية  املغامرة  وموا�ضلة 
يبقى هدف الفريق بلوغ اأبعد دور 
ممكن فيها، وبالتايل فاإن الن�رشية 
بالتعادل  العودة  مهمة  اأمامهما 
على الأقل من اأجل ت�ضهيل مهمتها 

بعد  التي جتري  الإياب  مباراة  يف 
اأ�ضبوع من اجل موا�ضلة املغامرة 
القارية والتاأهل اإىل الدور ال�ضاد�س 

ع�رش مكرر.
ح�ضني  الالعب  رفقاء  ويدرك 
اأمام  املاأمورية  �ضعوبة  العريف 
الكثري  يعرفون  ل  جمهول  فريق 
الالعبني  فاإن  وبالتايل  عنه، 
فوق  القتالية  الروح  على  يعولون 
ت�رشيف  اجل  من  امليدان  اأر�ضية 
وحتقيق  الوطنية  والألوان  الفريق 
الذين  الأن�ضار  منهم  ينتظره  ما 

من  الت�ضكيلة  يف  الثقة  ي�ضعون 
كاأ�س  من  املقبل  الدور  بلوغ  اأجل 
الكاف، وقام الطاقم الفني باإعداد 
ق�ضد  النواحي  كافة  من  اأ�ضباله 
القارية  للمناف�ضة  جيدا  اإعدادهم 
ظل  يف  اليوم،  تنتظرهم  التي 
جاهزين  الالعبني  اأغلب  وجود 
للموعد ما عدا غياب الالعب بن 
يو�ضف الذي مل يوؤهل للعب قاريا، 
قا�ضمي  اأحمد  الالعب  وموا�ضلة 
امل�ضوار مع النادي فيما تبقى من 

املو�ضم احلايل.

الن�سرية ترفع التحدي لت�سهيل مهمة الإيابغرين اإيجليز الزامبي / ن�شر ح�شني داي اليوم ابتداء من 15:00
يخو�ض فريق ن�شر ح�شني داي مباراته اأمام امل�شيف نادي غرين اإيجليز الزامبي مباراة 

ذهاب الدور ال�شاد�ض ع�شر من مناف�شة كاأ�ض الكاف، اأين تنقل النادي العا�شمي اأول 
اأم�ض اإىل زامبيا من اأجل التح�شري للمقابلة وكان التحق �شباح اأم�ض واكتفي الالعبون 

بخو�ض ح�شة تدريبية واحدة قبل خو�ض املقابلة اليوم، والتي لن تكون �شهلة اأمام 
اأ�شبال املدرب ال�شات الذي يبحث عن ت�شجيل نتيجة ايجابية 

زواري: مل 
اأقاطع التدريبات 

واأنتظر قرار جلنة 
املنازعات للف�سل 

يف م�ستقبلي
بلعبا�س  احتاد  فريق  لعب  نفى 
التي  الأخبار  زواري  الكرمي  عبد 
لتدريبات  مقاطعته  حول  راجت 
املا�ضية،  الفرتة  خالل  الت�ضكيلة 
اإذاعية  ت�رشيحات  يف  اأكد  حيث 
وكل  الفريق  يقاطع  مل  اأن  اأم�س 
اأخبار  الكر  هذا  حول  قيل  ما 
ال�ضحة  من  لها  اأ�ضا�س  ول  كاذبة 
مع  اتفق  اأنه  واأو�ضح  ح�ضبه، 
يف  وو�ضعها  بلعبا�س  احتاد  اإدارة 
ال�ضورة اأين اأقدم على و�ضع ملف 
ال�ضكوى �ضدها على م�ضتوى جلنة 
عدم  يف  احلق  ولديه  املنازعات 
حني  اإىل  التدريبات  يف  التواجد 
كل  اأن  م�ضيفا  ملفه،  يف  الف�ضل 
ما يف الأمر اأنه اأ�ضحى ي�ضعر باأنه 
الأطراف  بع�س  من  م�ضتهدف 
للمطالبة  ب�ضكوى  تقدم  عندما 
بحقه يف تلقي الأموال التي يدين 
بها، الأمر الذي جعله يقرر ترك 
املركاتو  هذا  ويغادر  الفريق 
تلك  مطالب  الت�ضكيلة،  ال�ضتوي 
بالفريق  الهتمام  الأ�ضخا�س 
متابعته  عو�س  وم�ضاعدته 
اأنه  زواري  وك�ضف  وا�ضتهدافه. 
يدين لإدارة الفريق مبجموع �ضبعة 
يتلقاها  مل  كاملة  �ضهرية  اأجور 
ما  وهو  املا�ضية،  الفرتة  طيلة 
املنازعات  جلنة  اإىل  ياجاأ  جعله 
م�ضتقبله  وحول  بحقه،  للمطالبة 
الكروي مع الفريق قال اأن كل �ضيئ 
باملكتوب وينتظر الف�ضل يف ملفه 
قبل احل�ضم يف م�ضتقبله الكروي، 
مع  ات�ضالت  ميلك  انه  م�ضيفا 
يف  يف�ضل  لن  لكنه  الأندية  بع�س 
اللتحاق باإحداها اإل حني تو�ضيح 
املنازعات  جلنة  مع  ال�ضورة 

وتفادي اتهامه باخليانة.
ع.ق.

بطولة العامل 
لل�شباحة

اإق�ساء �سحنون 
يف ت�سفيات 50 

م �سباحة حرة
اأ�ضامة  اجلزائري  ال�ضباح  اأق�ضي 
يف  اخلمي�س،  يوم  �ضحنون، 
 ، حرة  �ضباحة  مرت   50 ت�ضفيات 
حل�ضاب بطولة العامل يف احلو�س 
ال�ضغري )25  مرتا( اجلارية حاليا 
ابن  )ال�ضني(.واأنهى  بهانغزو 
مدينة ق�ضنطينة �ضباق املجموعة 
بينما   ،21.53 بتوقيت  ال11 
الأوىل  الثالث  املراتب  عادت  
جريا�زسيك  باوي  البولوين  اإىل 
لورينزو   اليطايل   ،)21.30(
والربازيلي   )21.35( زازيري 
 )21.39( فيلهو  �ضييلو  �ضيزار 
على التوايل.يف الرتتيب الجمايل 
�ضحنون  اأكتفى  للت�ضفيات، 
يف  الكثري  يطمح  كان  -الذي 
ال20. باملرتبة  املناف�ضة-  هذه  

مرت،  ال50  �ضباق  اإىل  بالإ�ضافة 
يخو�س اجلزائري �ضباق 100 مرت 

�ضباحة حرة.
ق.ر.

اإحتاد بلعبا�ض / اإينوجو رينجرز النيجريي اليوم ابتداء من 16:00

املكرة ت�ستهدف تكرار �سيناريو ليبرييا �سيب

بلعبا�س  احتاد  فريق  يلتقي 
رينجرز  اإينوجو  ال�ضيف 
مباراة  حل�ضاب  النيجريي 
ع�رش  ال�ضاد�س  الدور  ذهاب 
الكاف  كاأ�س  مناف�ضة  من 
نتيجة  يعول على حتقيق  والتي 
ايجابية خاللها على ملعب 24 
يدخل  اأين  ببلعبا�س،  فيفري 
اللقاء  »املكرة«  ت�ضكيلة  لعبو 
بحثا عن اإحراز نتيجة ايجابية 
واخلروج بفوز مريح من ملعبهم 
بعد  الإياب  مقابلة  موعد  قبل 
للعب  خاللها  ويتنقلون  اأ�ضبوع 
الغر�س  لهذا  نيجرييا،  يف 
يعول الفريق على رفع التحدي 
والعمل على الفوز باأكرب عدد من 

يدركون  الذين  وهم  الأهداف 
يف  تنتظرهم  التي  املهمة  اأن 
�ضهلة  تكون  لن  اإفريقيا  اأدغال 
املعروفة  ال�ضعوبات  ظل  يف 
يو�ضف  املدرب  ويعول  هناك، 
من  لعبه  �ضحن  على  بوزيدي 
العراقيل  كافة  مواجهة  اأجل 
ظل  يف  بالنادي  حتيط  التي 
مع  يواجهها  التي  امل�ضاكل 
يدينون  الذين  لعبيه  من  عدد 
باأموالهم وي�رشون على ت�ضويتها 
التدريبات  قاطعوا  الذين  وهم 
اأحدث  الذي  الأمر  ال�ضاأن  لهذا 
بلبلة يف �ضفوف الت�ضكيلة واأثر 
على التح�ضريات التي يخو�ضها 
اليوم،  ملباراة  حت�ضبا  الفريق 

عمال  بوزيدي  ينتظر  حيث 
املعنويات  رفع  اأجل  من  كبريا 
النف�ضي  اجلانب  على  والرتكيز 
الذي  احلايل  الو�ضع  لتجاوز 
لعبو  ويعول  الفريق.  يعي�ضه 
�ضيناريو  تكرار  على  بلعبا�س 
عندما  التمهيدي  الدور  مباراة 
عري�س  فوز  جنحوا يف حتقيق 
ح�ضاب  على  نظيفة  برباعية 
وهو  الليبريي،  �ضيب  ليبرييا 
الأمر الذي يعولون على اإعادته 
�ضارة  غري  مفاجاأة  اأي  لتفادي 
موا�ضلة  وبالتايل  العودة  يف 
الدور  اإىل  بالتاأهل  املناف�ضة 

ال�ضاد�س ع�رش مكرر.
عي�شة ق.

اأكد اأن التعاقد مع حمار مينحه حلوال 
اإ�شافية يف الو�شط والهجوم

نغيز: الالعبون م�ستعدون للتحدي 
ومهمتنا اأمام طنجة لي�ست �سهلة

ال�ضاورة  �ضبيبة  مدرب  عربرّ 
اأ�ضباله  ا�ضتعداد  عن  نغيز  نبيل 
اأم�ضية  تنتظرهم  التي  للمواجهة 
املغربي  طنجة  احتاد  اأمام  اليوم 
اأبطال  رابطة  مناف�ضة  حل�ضاب 
اأم�س يف  نغيز  قال  اإفريقيا، حيث 
اأن  الوطنية  لالإذاعة  ت�رشيحات 
التحدي  لرفع  م�ضتعدين  لعبيه 
من  املغربي  املناف�س  ومواجتهة 
اأجل حتقيق املتعة والفرجة على 
الفريق  وقيادة  امليدان  اأر�ضية 
مريحة  بنتيجة  الفوز  حتقيق  اإىل 
الإياب يف  لعب مقابلة  لهم  ت�ضمح 
املغرب باأكرث راحة، واعرتف نغيز 
�ضهلة  تكون  لن  فريقه  مهمة  اأن 
بتاتا مثلما يتوقعه البع�س رغم اأنه 
الأر�س  ي�ضتفيد من عاملي  �ضوف 
املناف�ضة  ان  مو�ضحا  واجلمهور، 
وجميع  م�ضتوى  اأعلى  يف  جتري 

من  بقوة  لالعب  م�ضتعدة  الأندية 
اأجل الذهاب بعيدا فيها، واأ�ضار اأن 
اجلميع يف الفريق يدرك ما �ضوف 
امل�ضتطيل  على  اليوم  ينتظره 
تنتظره  �ضخ�س  وكل  الأخ�رش 
القيام  على  ي�رش  حمددة  مهمة 
لها على اأكمل وجه. وعرب نغيز عن 
�ضعادته بتعاقد غدارة ال�ضاورة مع 
�ضجل  الذي  حمار  زيري  الالعب 
والذي  ال�ضابق  البيت  غلى  عودته 
املوا�ضم  يف  األوانه  حمل  له  �ضبق 
ا�ضتقدام  اأن  مو�ضحا  ال�ضابقة، 
حمار الذي ف�ضخ عقده مع فريقه 
ال�ضابق احتاد العا�ضمة بعد عودته 
وهران  مولودية  رفقة  اإعارة  من 
الو�ضط  دعم  يف  ي�ضاعده  �ضوف 
والهجوم من اأجل منح دفعة للخط 

الأمامي.
ع.ق.

 �شبيبة ال�شاورة / احتاد طنجة
 اليوم ابتداء من 17:45

ن�سور اجلنوب يعولون على فوز 
مريح قبل مباراة الإياب

بب�ضار مواجهة   20 يحت�ضن ملعب 
الكثري  مغاربية قوية وينتظر منها 
ال�ضاورة  �ضبيبة  فريقي  وجتمع 
�ضمن  املغربي  طنجة  واحتاد 
مباراة ذهاب الدور ال�ضاد�س ع�رش 
من مناف�ضة رابطة اأبطال اإفريقيا، 
على  قوية  تكون  ان  يتوقع  والتي 
الرغبة  ظل  يف  امليدان  اأر�ضية 
القوية لكل فريق يف غحراز تاأ�ضرية 
والذهاب  املناف�ضة  يف  التاأهل 
يدخل  الغر�س  ولهذا  فيها،  بعيدا 
املناف�ضة  يف  اجلزائر  ممثل 
من  ي�ضتفيد  وهو  ملعبه  القارية 
من  واجلمهور  الأر�س  عاملي 
اأجل حتقيق الفوز وبنتيجة مريحة 
مقابلة  خو�س  على  ت�ضاعده 
براحة،  املغرب  يف  الإياب  لقاء 
�ضهال  لي�س  املناف�س  واأن  خا�ضة 
يف  التواجد  ت�ضتهدف  وال�ضاورة 
تاأهال  وحتقيق  املجموعات  دور 

م�ضاركاتها  ثاين  يف  تاريخيا 
القارية.

وميلك الفريق رغبة قوية من اأجل 
الذهاب بعيدا يف املناف�ضة القارية 
التي يخو�ضها لثاين مرة يف تاريخه 
الكروي وتاأهل لأول مرة اإىل الدور 
الثاين من املناف�ضة القارية بعدما 
اأق�ضي يف الطبعة للمو�ضم ما  كان 
التمهيدي،  قبل املا�ضي يف الدور 
نبيل  املدرب  اأ�ضبال  فاإن  وبالتايل 
نغيز يعولون على اإفراح اأن�ضارهم 
رفع  يف  ت�ضاهم  مريحة  بنتيجة 
املناف�ضة  يف  للبقاء  حظوظهم 
وان  خا�ضة  عليها،  واللعب 
والطاقم  مكتمال  يتواجد  التعداد 
لو�ضع  خيارات  عدة  ميلك  الفني 
ت�ضاعده  التي  الأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة 
�ضوط  وقطع  الأهم  حتقيق  على 

كبري من اأجل بلوغ الدور املقبل.
ع.ق.

ريا�سةاجلمعة  14   ال�شبت 15دي�شمرب  2018  املوافـق  ل08 ربيع الثاين 1440هـ 12



عي�شة ق.

الالعب  ق�ضية  اإىل  �رسار  وتطرق 
اأ�ضالت  التي  �ضافعي  فاروق 
وذلك  م�ؤخرا  احلرب  من  الكثري 
الر�ضمي  امل�قع  مع  ح�ار  خالل 
اأن  �ضدد  اأين  العا�ضمة،  الحتاد 
االأرقام  عنه  تتحدث  الالعب 
وال  امل��ضم  هذا  حققها  التي 
الدفاع  مفه�م  يف  كالمه  يدخل 
الالعب  اأن  ا�ضتطرد  لكنه  عنه، 
اإال  طيب  م�ضت�ى  قدم  اأنه  رغم 
اأدائه يف بع�ض املقابالت كان  اأن 
اأن  واأ�ضار  امل�ضت�ى،  عن  بعيدا 
امل�ضكل الذي حدث م�ؤخرا متثل 
عند  املباراة  عن  ا�ضتبعاده  يف 
التدريبات  اإىل  ال��ض�ل  التاأخر يف 

�ضمن تطبيق قاعدة احلرمان من 
خ��ض اللقاء امل�ايل، م��ضحا اأنه 
فروجي  املدرب  جتاوز  ميكن  ال 
التالعب  عدم  على  ي�رس  الذي 
ويرف�ض  التنظيمي  باجلانب 
ظل  يف  خا�ضة  عمله  يف  التدخل 
ح�ل  وي�ضاندونه  رحيله،  اإمكانية 
االأخطاء  بع�ض  رغم  االأمر  هذا 
من  خا�ضة  بدوره  فيها  وقع  التي 

الناحية التكتيكية
الالعبني  قائمة  عن  �رسار  اأعلن 
يف  ي�رسح�ن  �ض�ف  الذين 
�ضمن  احلايل  ال�ضت�ي  املركات� 
جمم�عة  �ضمت  التي  القائمة 
�ضبعة العبني، حيث  يقدر عددها 
اأو�ضح اأن االأمر يتعلق بف�ضخ عق�د 
العبني اثنني يتعلق االأمر بكل من 

فيما  ومزغراين  مك�ضي�ض  املايل 
�ض�ف  العبني  خم�ضة  اأن  اأ�ضاف 
اأخرى  فرق  اإىل  اإعارتهم  تتم 
اللعب  فر�ضة  منحهم  اأجل  من 
جمددا  الت�ضكيلة  اإىل  الع�دة  قبل 
ويتمثل  اجلاري  امل��ضم  نهاية 
�ضاعة،  بن  حمي��ض،  من  كل  يف 
�ضيخ�ن  وبن  حمرة  حم�دة،  بن 
�ضبان  العبني  يعتربون  الذين 
فيما  م�ضتقبال  الفريق  ويحتاجهم 
�ض�ف تق�م االإدارة بانتداب ما بني 
ثالثة واأربعة العبني جدد من اجل 
تدعيم التعداد وفق املنا�ضب التي 
�رسار  وعرب  الت�ضكيلة.  حتتاجها 
عن عدم ر�ضاه عن امل�ضت�ى الذي 
برين�ض  الك�نغ�يل  الالعب  قدمه 
اإيبارا منذ التعاقد معه قبل بداية 

حيث  اجلاري،  الكروي  امل��ضم 
الالعبني  ت�ضجيل  ورغم  اأنه  اأكد 
اإال  امل��ضم  هذا  اأهداف  �ضبعة 
وه�  ظنه  ح�ضن  عند  يكن  مل  اأنه 
الذي كان ينتظر منه وجها اأف�ضل، 
املباريات  يف  تاألقه  عدم  خا�ضة 
اأمام  الداربي  غرار  على  الكبيرية 
املتكرر  وغيابه  اجلزائر  م�ل�دية 
للفريق  الهامة  املباريات  عن 
رفقة  املتكررة  م�ضاركاته  ب�ضبب 
ال�ضدد  هذا  ويف  بالده،  منتخب 
اأو�ضح �رسار اأن اإدارة فريقه �ض�ف 
تتعاقد مع العب كبري ورغم اأنه مل 
يك�ضف ه�ية املعني اإال اأنه اأو�ضح 
اأنه يلتحق اجلمعة -اأم�ض- باأر�ض 
ال�طن من اأجل الت�قيع على العقد 

الذي يربطه بالنادي.

نفى وجود ق�شية با�شم �شافعي واأ�شار اأه دفع ثمن �شرامة فروجي

�سرار: جمهور االحتاد من حقه الغ�سب واأعدهم با�ستقدام العب كبري
اعرتف املدير الريا�شي لفريق احتاد العا�شمة اأن جماهري النادي لديها احلق للتواجد يف عدم الر�شا عن م�شوار 

الفريق يف الن�شف الأول من املو�شم الكروي اجلاري وهي التي كانت تنتظر اأداء اأف�شل للتعداد يف بع�ض املباريات من 
الن�شف الأول لهذا املو�شم، حيث قال اأن الغ�شب يتمثل يف عدد من املباريات التي مّر فيها الحتاد جانبا وتتمثل يف 

لقاءات امل�شري البور�شعيدي، وفاق �شطيف، مولودية اجلزائر، ذهاب لقاء املريخ ال�شوداين و�شبيبة ال�شاورة، مو�شحا 
اأن جميع الفاعلني من النادي وعلى راأ�شهم املدير العام للفريق لديهم يف الغ�شب من تلك النتائج، وجدد �شرار اأن هدف 
الحتاد التتويج بلقب البطولة الوطنية وامل�شاركة املو�شم املقبل يف رابطة اأبطال اإفريقيا، مطالبا الأطراف التي ترغب 

ال�شطياد يف املياه العكرة البتعاد عن الفريق وتركه يعمل.

الكاف اأق�شت براهيمي وباليلي

اختيار حمرز بالقائمة النهائية 
للتناف�س حول اأف�سل العب اإفريقي

بن �سبعيني يقود رين 
اإىل التاأهل للدور 1/16 

للدوري الوروبي

يتناف�ض الالعب الدويل اجلزائري 
اأف�ضل  جائزة  على  حمرز  ريا�ض 
للعام 2018، بعدما  اإفريقي  العب 
املخت�رسة  القائمة  �ضمن  ت�اجد 
التي اأعلنها اأم�ض االحتاد االإفريقي 
ع�رسة  ت�ضم  والتي  القدم  لكرة 
العبني �ض�ف يك�ن التناف�ض بينهم 
التناف�ض  اأجل  من  وق�يا  حاميا 
على اللقب القاري، حيث اختارت 
يف  املحرتف  الالعب  الكاف 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  نادي  �ضف�ف 
االجنليزي من اأجل الت�اجد �ضمن 
للتاألق  نظرا  املخت�رسة  القائمة 
الن�ضف  يف  عليه  يت�اجد  الذي 

االأول من امل��ضم الكروي احلايل
مباريات  يقدم  الذي  وه� 
مع  جميلة  وعرو�ضا  كبرية 
من  االأول  الن�ضف  يف  ناديه 
املمتاز  االجنليزي  الدوري 
ي�ضتحق  جعله  الذي  االأمر 
الت�اجد �ضمن الع�رسة العبني 
ح�ل  يتناف�ض�ن  �ض�ف  الذين 
املحطة النهائية قبل االإعالن 
�ض�ف  الذي  الثالثي  عن 
التت�يج  �رساع  بينه  يحتدم 
بالقارة  العب  اأف�ضل  بلقب 
ويجد   ،2018 للعام  ال�ضمراء 
خريج نادي ل�هافر الفرن�ضي 
من  وق�ية  �رس�ضة  مناف�ضة 
جن�م كبرية تقدم هي االأخرى 
م��ضم كبري يتقدمهم املر�ضح 
االأول للتت�يج باجلائزة الدويل 
الذي  �ضالح  امل�رسي حممد 
ليفرب�ل  �ضف�ف  يف  ين�ضط 
اإىل  ناديه  وقاد  االجنليزي 
نهائي  ثمن  للدور  التاأهل 
يف  اأوروبا  اأبطال  دوري 
فريقي  �ضمن  نارية  جمم�عة 
ناب�يل االيطايل وباري�ض �ضان 

جرمان الفرن�ضي.
تعرف  �ضالح  جانب  واإىل 
ت�اجد  املخت�رسة  القائمة 
اأي�ضا كل من املغربي مهدي بن 
عطية، ال�ضنغايل �ضايدو مانيه، 
النيجريي  اإوباميانغ،  الغاب�ين 
الكامروين  اأي�بي،  األيك�ض 
مرمى  حار�ض  اأونانا  اأندريه 

اله�لندي،  اأم�ضرتدام  اجاك�ض 
اأونيانغ�  ديني�ض  االأوغندي 
داونز  �ضان  ماميل�دي  العب 
اأندري�ض  اإفريقي،  اجلن�ب 
البدري العب الرتجي الت�ن�ضي 
وامل�رسي وليد �ضليمان العب 
و�ضيجد  امل�رسي،  االأهلي 
اخل�رس  ميدان  مت��ضط 
�ضالح  من  ق�ية  مناف�ضة 
وفرية  حظ�ظا  ميلك  الذي 
اجلائزة  االحتفاظ  اأجل  من 
الت�ايل  على  الثاين  للعام 
العام  اأحرزها  كان  الذي  وه� 
القائمة  و�ضهدت  املن�رسم، 
جزائريني  العبني  اإق�ضاء 
امل��ضعة  القائمة  �ضمن  كانا 
التي �ضمت 30 العبا يف وقت 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  �ضابق 
ب�رت�  العب  براهيمي  يا�ضني 
باليلي  وي��ضف  الربتغايل 
الرتجي  رفقة  املحرتف 

الت�ن�ضي.
واإىل جانب ذلك اأعلنت الكاف 
لفئات  اجل�ائز  من  عدد  عن 
باأف�ضل  االأمر  ويتعلق  اأخرى، 
يتناف�ض  التي  واعد  العب 
عليها كل من املغربي ا�رسف 
رفقة  املحرتف  حكيمي 
االأملاين،  دورمت�ند  ب�ري�ضيا 
االإيف�اري فرانك كي�ضي العب 
والنيجريي  االيطايل  ميالن 
لي�ضرت  العب  نديدي  ويلفريد 
قائمة  �ضمت  بينما  �ضيتي، 
اأف�ضل مدرب كل من الت�ن�ضي 
قاد  الذي  ال�ضعباين  معني 
الرتجي للتت�يج برابطة اأبطال 
هرييف  الفرن�ضي  اإفريقيا، 
املنتخب  مدرب  رونارد 
املغربي واأليل� �ضي�ضي مدرب 
اف�ضل  جائزة  بينما  ال�ضنغال، 
انح�رست  للرجال  منتخب 
م�ريتانيا،  منتخبات  بني 
لالإ�ضارة  واأوغندا،  مدغ�ضقر 
يجري احلفل ال�ضن�ي جل�ائز 
جانفي  الثامن  يف  الكاف 

املقبل بال�ضنغال.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد 
رين  فريقه  �ضبعيني  بن  رامي 
للدور  التاأهل  اإىل  الفرن�ضي 
مناف�ضة  من  ع�رس  ال�ضاد�ض 
الف�ز  بعد  االأوروبي  الدوري 
الديار  داخل  حققه  الذي  الثمني 
�ضي  اأف  ال�ضيف  ح�ضاب  على 
وهي  الكازاخ�ضتاين  اأ�ضتانا 
املقابلة التي تندرج �ضمن اجل�لة 
دور  من  واالأخرية  ال�ضاد�ضة 
االأوروبية،  املناف�ضة  جمم�عات 
هدفني  بنتيجة  اللقاء  انتهى  اأين 
كانت  التي  النتيجة  وهي  رد  دون 
من  الفرن�ضي  الفريق  اأمام  كافية 

الدور  اإىل  املرور  �ضمان  اأجل 
املغامرة  وم�ا�ضلة  املقبل 
احتل�ا  بعدما  خا�ضة  القارية، 
الت�ضف�ية  املجم�عة  و�ضافة 
كييف  دينام�  املت�ضدر  خلف 
االأوكراين، وعرف اللقاء م�ضاركة 
يف  ال�طني  املنتخب  مدافع 
الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية والذي خا�ض 
يف  ولعب  كاملة  دقيقة  الت�ضعني 
ي�ضاهم  كان  االأي�رس حيث  الرواق 
الرواق  من  لفريقه  الهجمات  يف 
بينما اكتفى م�اطنه مهدي زفان 
مبتابعة اللقاء من دكة االحتياط.
ع.ق.
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م�سر وجنوب اإفريقيا تتناف�سان على تنظيم الكان 2019
اأعلن االحتاد امل�رسي لكرة القدم 
بط�لة  ا�ضت�ضافة  بطلب  تقدم  اأنه 
يف  املقررة  اأفريقيا   اأمم  كاأ�ض 
رفقة  وذلك   ،2019 ج�ان  �ضهر 
اإعالن  وجاء  اإفريقاي،  جن�ب 
بطلب  تقدمه  امل�رسي  االحتاد 
م�قعه  على  بيان  يف  اال�ضت�ضافة 
من  �ضاعة   24 قبل  االلكرتوين 
باب  القاري  االحتاد  اإغالق 
التي  البط�لة  لتنظيم  الرت�ضح 
الكامريون  يف  اأ�ضال  مقررة  كانت 
ومت �ضحبها منها لعدم جاهزيتها، 
والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  واأكد 
خالل  �ضبحي  اأ�رسف  امل�رسي 
االحتاد  رئي�ض  نائب  ا�ضتقباله 
اأحمد  ال�ضابق  الدويل  احلار�ض 

ال�ضت�ضافة  م�رس  ملف  اأن  �ض�بري 
كامل  يلقى   2019 اأفريقيا  اأمم 
امل�رسية  احلك�مة  من  الدعم 
وال�زارة ح�ضب بيان ن�رسه االحتاد 
على م�قعه، واأو�ضح البيان اأنه مت 
رئي�ض  مع  اللقاء  خالل  الت�ا�ضل 
ومعه  ريدة  اأب�  هاين  الكرة  احتاد 
اأحمد  االأفريقي  االحتاد  رئي�ض 
اأحمد، واأكد البيان: »متت امل�افقة 
على  تقّدم م�رس بطلب ا�ضت�ضافة 
بط�لة كاأ�ض االأمم االأفريقية لكرة 
اأكد  ريدة  اأب�  وكان   ،»2019 القدم 
�رسم  من  �ضابقة  ت�رسيحات  يف 
�ضيتم  الذي  امللف  اأن  ال�ضيخ 
التقدم به لطلب تنظيم اأمم اأفريقيا 
احل�ض�ل  ينتظر  ر�ضميا   2019

امل�رسية  احلك�مة  تعهد  على 
االحتاد  اإىل  اإر�ضاله  قبل  بالتنظيم 
االفريقي، وتابع اأن املالعب التي 
مت  البط�لة  مباريات  �ضت�ضت�ضيف 
القاهرة  ملعب  وهي  حتديدها 
الدفاع  ال�ضالم،  ملعب  الدويل، 
برج  يف  اجلي�ض  ومالعب  اجل�ي 
وال�ض�ي�ض  واالإ�ضماعيلية  العرب 
حتديد  مت  كما  واالإ�ضكندرية، 
مالعب التدريب املتمثلة يف جهاز 
واملالعب  الع�ضكري  الريا�ضة 
القاهرة،  مالعب  يف  الفرعية 
املقاول�ن العرب وبرتو�ضب�رت يف 

العا�ضمة.
جن�ب  احتاد  اأعلن  املقابل،  يف 
ر�ضمي  بطلب  تقدم  اأنه  اإفريقيا 

االأمم  كاأ�ض  بط�لة  لتنظيم  اأم�ض 
ال�حيد  املناف�ض  لت�ضبح   ،2019
مل�رس املتقدمة قبل �ضاعات من 
غلق م�عد تقدمي ملفات الرت�ضح، 
بينما اأعلن املغرب عدم رغبته يف 
الرت�ضح ال�ضت�ضافة البط�لة، واأعلن 
املتحدث  �ضيمايف،  دومينيك 
جن�ب  احتاد  با�ضم  الر�ضمي 
�ضحفية  ت�رسيحات  يف  اإفريقيا 
بطلب  تقدمت  بالده  اأن  اأم�ض 
وا�ضت�ضافت  البط�لة،  ال�ضت�ضافة 
مرات   4 اإفريقيا  بط�لة  م�رس 
 2006  ،1986  ،1974  ،1959 اأع�ام 
اإفريقيا  جن�ب  نظمت  بينما 
البط�لة يف ن�ضختي 1996 و2013.

ع.ق./وكالت



ميالن يحدث املفاجاأة ويودع اليوروبا ليغ
ف�سل ميالن الإيطايل يف التاأهل اإىل الدور ال�ساد�س ع�رش من م�سابقة الدوري الأوروبي، 
بخ�سارته 1-3 اأمام م�سيفه اأوملبياكو�س اليوناين اأول اأم�س يف املرحلة الأخرية من مناف�سات 
والكولومبي  �سي�سيه  بابي  ال�سنغايل  �سجل  املجموعات،  دور  �سمن  ال�ساد�سة  املجموعة 
كري�ستيان زاباتا باخلطاأ يف مرماه وكون�ستانتينو�س فورتوني�س  ركلة جزاء ثالثية اأوملبياكو، 
فيما جاء هدف ميالن عرب زاباتا، يف املجموعة ذاتها، تعادل دوديالجن لوك�سمبورغ دون 
اأهداف مع ريال بيتي�س الإ�سباين، رفع ريال املتاأهل منذ املرحلة املا�سية ر�سيده اإىل 12 
نقطة يف ال�سدارة، وحلقه اأوملبياكو�س بعد اقتنا�سه املركز الثاين من ميالن رافعاً ر�سيده 

اإىل 10 نقاط بفارق الأهداف عن الفريق الإيطايل الذي تراجع اإىل املركز الثالث.
ويف املجموعة الأوىل، حقق باير ليفركوزن فوزاً كبرياً 5-1 على لرناكا القرب�سي، وتعادل 
اإىل 13  ليفركوزن ر�سيده  بايرن  ال�سوي�رشي، رفع  زيوريخ  البلغاري 1-1 مع  لودوغوريت�س 
نقطة و�سمن �سدارة املجموعة على ح�ساب زيوريخ الذي رفع ر�سيده اإىل 10 نقاط يف 
املركز الثاين وكالهما تاأهال منذ املرحلة املا�سية، يف املجموعة الرابعةتعادل املت�سدر 
دينامو زغرب دون اأهداف مع اأندرخلت البلجيكي، وفاز �سبارتاك ترنافا ال�سلوفاكي على 
فرنبات�سي الرتكي بهدف نظيف، وعزز دينامو زغرب املتاأهل م�سبقاً ر�سيده يف ال�سدارة 
14 نقطة، ومل توؤثر اخل�سارة على فرنبات�سي املتاأهل منذ املرحلة ال�سابقة حيث بقي ثانياً 
الرتتيب  البلجيكي  اأندرخلت  ويتذيل  الثالث  ترنافا  �سبارتاك  بفارق نقطة عن  نقا،   8 وله 
الأذري 1-0 من املجموعة  كارباغ  على  منطقياً  فوزاً  الإجنليزي  اأر�سنال  نقاط. حقق   3
اخلام�سة من، ويحتل اأر�سنال ريادة املجموعة بر�سيد 16 نقطة فيما تذيل الفريق الأذري 
على  الربتغايل  ل�سبونة  �سبورتينغ  انت�رش  اأخرى،  مباراة  ويف  نقاط،   3 بر�سيد  الرتتيب 
حجزا  قد  ل�سبونة  و�سبورتينغ  اأر�سنال  فريقا  اأن  ويذكر   0-3 الأوكراين  بولتافا  فور�سكال 
بطاقة العبور منذ اجلولة املا�سية، وا�سل �سالزبورغ النم�ساوي عرو�سه اجليدة يف الدوري  
الثانية، ويف ذات املجموعة، تعادل ليبزيغ الأملاين مع روزنبورغ الرنويجي 1-1، وت�سدر 
�سالزبورغ املجموعة ورافقه �سلتيك اإىل الدور القادم بعد احتالله مركز الو�سافة، حقق 
 0-2 الرو�سي  بطر�سربغ  �سان  زينيت  على  تاريخياً  انت�ساراً  الت�سيكي  براغ  �سالفيا  فريق 

ليحجز مقعداً رفقة زينيت املت�سدر.
حقق اإ�سبيلية الإ�سباين فوزاً كبرياً ومهماً على �سيفه كرا�سنودار الرو�سي 3-0 من مناف�سات 
املجموعة العا�رشة، وبهذا النت�سار، �رشب اإ�سبيلية ع�سفورين بحجر واحد، ف�سمن التاأهل 
وافتك ال�سدارة من الفريق الرو�سي الو�سيف بفارق املواجهات املبا�رشة، ختم فياريال 
املبا�رشة  املواجهات  بفارق  الأول  املركز  يف  ال�سابعة  املجموعة  مواجهات  الإ�سباين 
اأمام رابيد فيينا بعد اأن انت�رش يف ملعبه على �سبارتاك مو�سكو الرو�سي 2-0 ورافق ربيد 
فيينا فريق الغوا�سات ال�سفراء اإىل الدور املقبل بعد الفوز على �سيفه غال�سكو رينجرز 

الإ�سكتلندي.

دي خيار يقرتب من البقاء مع املان يونايتد
ي�ستعد الإ�سباين دافيد دي خيا حار�س مان�س�سرت يونايتد للتوقيع على عقد جديد مع ناديه 
�سن«  »ذا  �سحيفة  وقالت  احلمر،  ال�سياطني  �سفوف  يف  اأطول  لفرتة  والبقاء  الإجنليزي، 
الربيطانية، اإن الالعب الإ�سباين دخل يف حمادثات مع اإدارة النادي الإجنليزي ب�ساأن متديد 
واأ�سافت  العقد اجلديد،  املوافقة على  اأنه قريب من  النادي  الالعبني يف  واأخرب  عقده، 
يريد  حيث  العامل  يف  اأجًرا  احلرا�س  اأكرث  الإ�سباين  يجعل  اأن  يريد  يونايتد  مان�س�سرت  اأن 
حالًيا  يح�سل  بينما  اأ�سبوعًيا،  اإ�سرتليني  جنيه  األف   400 بقيمة  يقدر  خرافيا  راتبا  منحه 
بعد فعل مان�س�سرت  نهاية املو�سم املقبل  وينتهي عقد دي خيا يف  األف فقط،  على 200 
يونايتد موؤخًرا، خيار العام الإ�سايف يف عقد الالعب، وكان باري�س �سان جريمان الفرن�سي 
يريد احل�سول على الإ�سباين وكان على ا�ستعداد لتقدمي 60 مليون جنيه اإ�سرتليني ال�سيف 

املقبل.

�سامباويل مدربا جديدا لنادي �سانتو�س
الأرجنتيني  للمنتخب  ال�سابق  املدرب  مع  عقدا  وّقع  اأنه  الربازيلي  �سانتو�س  نادي  اأعلن 
باولو  نادي ولية �ساو  اعتبارا من 2019، وقال  خورخي �سامباويل لالإ�رشاف على فريقه 
عرب ح�سابه يف تويرت »وّقع �سانتو�س وخورخي �سامباويل اتفاقا مكتوبا، �سيتم النتهاء من 
باأي  �سامباويل  املدرب  يرتبط  ول  الأ�سبوع«،  نهاية  اجتماعات  الأخرية خالل  التفا�سيل 
عقد منذ رحيله عن املنتخب الأرجنتيني بعد الف�سل يف مونديال 2018 يف رو�سيا واخلروج 
بفوزها على كرواتيا  العاملي  باللقب  التي توجت لحقا  النهائي على يد فرن�سا  من ثمن 
�سفوفه  من  تخرج  الذي  النادي  �سانتو�س  يف  �سامباويل  املدرب  و�سي�سغل  النهائي.  يف 
ب�سبب م�ساكل يف  ا�ستقال  الذي  نيمار، من�سبا �سغر برحيل كوكا  والنجم  بيليه  الأ�سطورة 
القلب، واأنهى �سانتو�س الذي مل يف�سح عن مدة وقيمة العقد مع �سامباويل الدوري هذا 
املو�سم يف املركز العا�رش بفارق 30 نقطة عن باملريا�س البطل ويلهث فريق »الأ�سماك« 

وراء لقب تا�سع يف البطولة واأول منذ 2004.

اليويف يدخل ديربي تورينو بحثا عن التدارك
جوفنتو�س  �سيفه  تورينو  ينتظر 
اليوم يف ديربي مدينة تورينو، بعدما 
الإيطايل  الدوري  مت�سدر  تعر�س 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف  لالإحراج 
اإىل  تاأهله  �سمن  جوفنتو�س  وكان 
ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وظل 
خ�سارته  رغم  للمجموعة  مت�سدرا 
اأمام يوجن بويز ال�سوي�رشي يف الوقت 
يونايتد  مان�س�سرت  فيه  خ�رش  الذي 
اأمام فالن�سيا ليظل يف املركز الثاين، 
اإح�سائيات املباراة  اأكدت  ومع ذلك 
لتحقيق  الإيطايل  الدوري  بطل  ميل 
جمهوداته،  رغم  �سئيلة  نتائج 
ي�سجل  اأن  جوفنتو�س  وا�ستطاع 
عندما  الوجه،  ماء  حفظ  هدف 
الذي  الوقت  يف  ديبال  باولو  �سارك 
اأهدر فيه كري�ستيانو رونالدو العديد 
نف�س  روما  وعا�س  الفر�س.  من 
امل�سري، بعدما خ�رش اأمام فيكتوريا 
بلزن ولكنه تاأهل كو�سيف للمجموعة 

خلف ريال مدريد.
للمركز  تورينو  قفز  ن�سه  الوقت  يف 
ال�ساد�س، وهو املركز الثاين املوؤهل 
للدوري الأوروبي بعدما تعادل �سلبيا 
�سيظل  اأنه  يبدو  الذي  ميالن  مع 
اأبطال  لدوري  املوؤهلة  املراكز  يف 
العزمية  �سالح  يكن  ومل  اأوروبا، 

اأوروبا، وموا�سلة مطاردة  اأبطال  اللذين يتطلعان لن�سيان خروجهما من دوري  والت�سميم كافيني لفريقي نابويل واإنرت ميالن 
جوفنتو�س على ال�سدارة، ويحل الفريق �سيفا بعد غد الأحد على كالياري الذي مل يخ�رش يف اآخر 7 مباريات على اأر�سه.

وي�ست�سيف  الهولندي،  اآيندهوفن  مع  التعادل  بعد  اأوروبا  اأبطال  دوري  مناف�سات  الثالث،  املركز  �ساحب  ميالن  اإنرت  وودع 
اليويف  اإىل 14 نقطة يف اجلولة املا�سية، بينما يبتعد نابويل عن  اإنرت ميالن وجوفنتو�س  الفارق بني  اليوم، وتو�سع  اأودينيزي 
بفارق 8 نقاط، ويقع ميالن خلف اإنرت ميالن بفارق 3 نقاط ويختتم مناف�سات اجلولة 16 مبواجهة بولونيا يوم الثالثاء املقبل 

فيما يلعب لزيو مع اأتالنتا يوم الثنني املقبل.

مع  تعاقده  الإيطايل  الدوري  ثالث  ميالن  اإنرت  نادي  اأعلن 
ماروتا  جوزيبي  جوفنتو�س  لنادي  ال�سابق  التنفيذي  الرئي�س 
النادي  يف  الريا�سية  بالأن�سطة  مكلفا  تنفيذيا  رئي�سا  وعيَّنه 
اللومباردي، وقال اإنرت على موقعه يف �سبكة الإنرتنت: »اإف �سي 
اإنرتنا�سيونايل ميالنو يعلن تعيني جوزيبي ماروتا يف من�سب 
املدير  يبداأ  الريا�سي،  بالقطاع  املكلف  التنفيذي  الرئي�س 
و�سيكون  الفور  على  مهمته  العالية  اخلربة  �ساحب  التنفيذي 
م�سوؤولً عن جميع الأمور الريا�سية يف النادي«، واأ�ساف: »اإف 
التنفيذية  الرئا�سة  اإنرتنا�سيونايل ميالنو �سيتبنى منوذج  �سي 
اأنطونيلو  األي�ساندرو  مع  ماروتا  �سيعمل  حيث  امل�سرتكة، 
الذي اأ�سبح املدير التنفيذي للنادي«.  من جهته، قال رئي�س 

مبا  للنادي  مهم  تغيري  »هذا  جانغ:  �ستيفن  ال�سيني  النادي 
يتما�سى مع هدفنا باأن ن�سبح نادياً فائزاً و�رشكتنا ناجحة«، 
والربط  والإلهام  والإمتاع  الفوز  نريد  اإنرت  »ب�سفتنا  واأ�ساف 
اأف�سل  من  واحد  هو  بيبي  القدم،  كرة  من خالل  النا�س  بني 
على  و�سي�ساعدنا  القدم  كرة  �سناعة  يف  التنفيذيني  الروؤ�ساء 
ح�ساب  على  ن�رش  فيديو  يف  ماروتا  وقال  اأهدافنا«،  حتقيق 
اأنتمي لإنرت ميالن  اليوم،  من  »اعتباراً  تويرت:  اإنرت ميالن يف 
الكبري، اأنا فخور بقبول الدور الهام كرئي�س تنفيذي يف القطاع 
الريا�سي«، واأ�ساف »اإنه ف�سل مهم يف م�سريتي الإحرتافية، 
الكبرية، ولكنه ل يخيفني على الإطالق،  مليء بامل�سوؤوليات 

اإنه طريق جديد يبداأ ويجب اأن يكون غنيا بالنجاحات«. 

اإنرت ميالن يعلن التعاقد مع ماروتا

العبو بر�سلونة يتطلعون لل�سيناريو االنتقامي
اأطاح برب�سلونة من ربع نهائي الن�سخة اإىل ربع النهائي، خا�سة اأن البار�سا ما يزال يعاين مرارة ما حدث باملو�سم املا�سي واخلروج املفاجئ من دوري الأبطال، العا�سمة الإيطالية. ويرى لعبو بر�سلونة اأن مواجهة روما يف الدور القادم �ستكون دافًعا اإ�سافيًا للفريق من اأجل الو�سول ثمن النهائي تنظر اإىل �سالكه الأملاين كاأف�سل اخل�سوم املمكنة يف الدور القادم، اإل اأنه يف بر�سلونة يريدون مواجهة ذئاب امل�سرية نحو ح�سد لقب البطولة الغائبة عن الفريق يف املوا�سم املا�سية، ورغم اأن الفرق املتاأهلة من موقع ال�سدارة اإىل روما يف ثمن نهائي دوري الأبطال لالنتقام من الفريق الذي اأطاح بالبار�سا من ربع نهائي الن�سخة املا�سية، قبل موا�سلة املنتظر اأن تقام الثنني املقبل، وذكرت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية، اأن لعبي الفريق الكتالوين يريدون مواجهة يتطلع لعبو بر�سلونة الإ�سباين للح�سول على فر�سة لالنتقام خالل قرعة ثمن نهائي بطولة دوري اأبطال اأوروبا التي من  املا�سية بعد اأن تغلب عليه يف مباراة الإياب على ملعب »الأوملبيكو« بنتيجة 3-0.خا�سة بعد فوز الفريق الكتالوين 4-1 يف مباراة الذهاب بالكامب نو، وكان روما 
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يومي 12،13 دي�سمرب 2018

ملتقى بجامعة �شكيكدة عن دور الرتاث ال�شعبي يف التنمية
نظم خمرب الرتاث الأدبي اجلزائري الر�سمي والهام�سي بكلية الآداب ، جامعة 20اأوت 1955-�سكيكدة باجلزائر امللتقى العلمي حول جتليات الرتاث 

ال�سعبي ودوره يف التنمية املحلية، يومي 12،13 دي�سمرب 2018، بح�سور جموعة من الباحثني اجلامعيني.

د. وليد بوعديلة

واهتمت حماور امللتقى بدرا�سة 
الرتاث  مثل  كثرية،  اإ�سكاليات 
الرتاث  الأمازيغي،  الأدبي 
النقدية،  واملناهج  ال�سعبي 
القت�سادية  والرهانات  الرتاث 
املحاور  من  وغريها  والتنموية، 
بتوجهات  باحثني  جمعت  التي 
من  متعددة،باإ�رشاف  معرفية 
الأدب  يف  -املخت�ص  الدكتور 
نطور،  القادر  عبد  ال�سعبي- 
من  جلنة  التنظيم  على  و�سهر 
لرئي�ص  كرمي  باإ�سهام  الأ�ستاذة، 
العربي  الأدب  و  اللغة  ق�سم 

الأ�ستاذ الفا�سل عمار مقدم.
خوية)  بن  د-رابح  حتدث  لقد   
جامعة برج بوعرريج( عن توظيف 
الأدب  يف  الأمازيغي  الرمز 
والفن، وناق�ص د-جالل خ�ساب) 
م�سائل  اهرا�ص(  �سوق  جامعة 
ال�سعبي،  الإبداع  حركية  عن 
بورقعة  ال�سعبي  بال�ساعر  وعرف 
الرتاث  واإ�سكاليات  ومميزاته 
حتدثت  كما  الغربية،  والناهج 

يحياوي)�سكيكدة(  �سامية  د- 
ال�سعبي يف  عن ح�سور املوروث 
ناق�ص  وقد  ال�سياحي...  الدليل 
مريان)�سكيكدة(  د-مو�سى 
ال�سياحية  و  ال�سعبية  املالمح 
بقورارة  ال�سبوع  تظاهرة  يف 
بتيميمون، وحلل دورها ال�سياحي 
الدينية،  واأبعادها  والقت�سادي 
وبحثت د- بريكة بومادة)جامعة 
ال�سعبي  الراوي  دور  يف  عنابة( 
يف نقل الق�سة للعاملية، واأفادت 
حول  هامة  مبعلومات  احل�سور 
انتقالها  وكيفية  ال�سعبية  ال�سرية 
الراهن اجلزائري  وح�سورها يف 
ال�سمعية،  الفنون  ويف  والعربي 
)عنابة(  حل�سن  عمر  د-  وحلل 
البنية اللغوية للمثل ال�سعبي، عرب 
درا�سة جملة من الأمثال ال�سعبية 

ومرجعياتها الق�س�سية...
جامعة  اأ�ساتذة  بع�ص  ودر�ص 
يف  هامة  ق�سايا  �سكيكدة 
اأح�سن  ،  فبحث د-  مداخالتهم 
الرتاث  توظيف  م�ساألة  ثليالين  
امل�رشحية،   العرو�ص  يف 
دور  �سويلح   ه�سام  د-  وناق�ص 

بالرتاث  التعريف  يف  ال�سهار 
بوقادوم  د-جنوى  اأما  ال�سعبي، 
من  ال�سعبية  احلكاية  فقراأت 
وتوقفت  الثقايف،  النقد  منظور 
التجلي  عند  علوي  ن�سيمة  د- 
احلبل  عام  رواية  يف  الرتاثي 
مل�سطفى نطور، وقراأ د- حممد 
التجليات النرتوبولوجية  حلو�ص 
د-ح�سيبة  ال�سعبية،  احلكاية  يف 
بالتحليل   تناولت  �سكاط 
ال�سعبية...  الق�س�ص  النقدي 
منح  امللتقى  اإيجابيات  ومن 
يف  الدكتوراه  لطلبة  الفر�سة 
واأدبية خمتلفة  لغوية  تخ�س�سات 
والتعريف بدرا�ساتهم  للم�ساهمة 
ح�رشاأ�ساتذة  كما  وم�ستواهم،  
جامعة  من  بارزين  دكاترة  و 
عنابة وقدموا مداخالت متميزة 
ال�سعبي،  الرتاثي  ال�ساأن  يف 
�سكينة  د-  نذكر:  منهم  و  
لعور،د-امال  د-هجرية  زواغي، 
�سلطاين،  د-ال�سبتي  بوعطيط، 
د-عبد الرحمان زايد قيو�ص،...

علميا  ح�سورا  امللتقى  و�سهد 
جامعات  من  لباحثني  م�سعا 

ميلة،  الطارف،  ق�سنطية، 
ت�سيري  يف  اأ�سهم  البليدة...كما 
على  والتعقيب  جل�ساته 
ودكاترة  اأ�ساتذة  املداخالت 
القادر  دوب،عبد  رابح  منهم: 
حميد  حلمان�ص،  نطور،�سفيان 

بوبعيو،  بوجمعة  لعداي�سية، 
عثمان رواق، دياب قديد،ح�سني 
بوال�سليو،عبد  نبيل  زروال،، 
�سفيان  جغدير،  ال�سالم 
قط�ص،  بوعنينبة،م�سعودة 
قريبع...  ر�سيد  كعوان،  حممد 

مثمرا،  النقا�ص  كان  حيث 
نقاط  حول  الختالف  وجتلى 
بخا�سة  الباحثني،  بني  كثرية 
حول طرق ال�ستفادة من الرتاث 
والتطورات  العوملة  ظل  يف 

التكنولوجية.

اأ�سغر روائية يف اجلزائر وردية خملوف ل الو�سط

اأكتب لأمنح احلياة ملحها و األوانها
خل�سر بن يو�سف  

كيف جاءت وردية  
اإىل عامل الكتابة 

وخ�سو�سا اخلطاب 
ال�سردي ؟

اأبي  خ�رشت  موؤملة  حادثة  ب�سبب 
واأنا يف عمري 18 �سنة، كان اأف�سل 
�سديق واأب رائع لأ�سعر بالوحدة، 
فهربت من عاملي اىل عامل اخليال 
هكذا ن�ساأت الكاتبة وردية اإل اأنني 

مل اأ�سعر بالإلهام.

من اكت�سف فيك 
املوهبة وعمل على 

�سقلها ودعمك 
للم�سي قدما يف 

م�سوارك البداعي 

؟
اأ�ستاذتي  اكت�سفتها  احلقيقة  يف 
كل  باملتو�سطة،  العربية  اللغة  يف 
ما كتبت تعبريا ت�سجعني اأن اأكمل 
هذا امل�سار اإل اأنني مل اآخذ هذا 
على حممل اجلد، بعدها �سجعتني 
بو�سافع  الثانوية  يف  اأ�ستاذتي 
طبعا  هذا  الأن  حد  اىل  وتتابعني 
اأبي  �سجعني  من  اأن�سى  اأن  دون 

رحمة اهلل عليه .

حدثينا اأكرث عن 
ا�سداراتك ، وما 

مو�سوعاتها  ؟
مثريا  يكن  مل  الأول  ا�سداري 
عادية  رواية  عن  عبارة  فهو 
�سمرية  اأ�ستاذة  لت�سجعني  جدا، 
يل  ميكن  اأنه  معتقدة  من�سوري 
اأن اأكتب رواية اأف�سل بكثري لتكون 
اأف�سل  من  رميا�ص  بهلة  رواية 

مو�سوع  يتمحور   ، اإ�سداراتي 
اأكرث  �ساأ�رشح  الرعب  عن  الرواية 
...  فتاة �ستعي�ص يف عامل غريب، 
كاأن   ، باأبجدياته  اأو  بزمانه  اإما 
عوامل  له   ، كامل  عمر  له  ال�سطر 
يخفي  كونه  للجدل،  مثرية  كثرية 
ا�ستطاع  التي  الأ�رشار  العديد من 
الإن�سان معرفة بع�سها وما زال يف 
�سدد معرفة املزيد منها، يحتوي 
العديد من اأنواع الكائنات املميزة، 
والتي تت�سف بالعديد من ال�سفات 
التي متيز كل نوع منها عن الآخر 

من اأين جاءت 
�سخ�سيات الرواية ؟

على  الرواية  �سخو�ص  اخرتت 
وهناك  اأ�سمائه،  مفهوم  ح�سب 

اأ�سماء غام�سة 

األ ت�سعرين باأنك يف 
هذه احلياة جئت 

ملهمة حمددة �سلفا 
وهي كتابة رواية 
حتمل كل �سماتك ؟

ل اأعرف ، لكن رواية بهلة رميا�ص 
ك�سفت حقائق كثرية اإما يف عاملنا 
اأدلة كثرية،  العامل الأخر وفيها  اأو 
التي  الرواية  هي  هذه  اأن  اأظن 

تتحدث عنها

يف زحام ما ُين�سر 
من ن�سو�ص �سعرية 
و�سردية هنا وهناك 
لوحظ غياب النقد 

وحلول عبارات 
املجاملة حمله 

بكثافة ، ما راأيك ؟
فب�سببه  النقد  وجود  الأف�سل  من 

يحفز اأكرث للمثابرة ، ويكون هناك 
التجديد و التح�سن مثال ، يف اأول 
فوق  النار  هي  والتي  اإ�سداراتي 
اجلليد تلقيت املجامالت اأكرث ومل 
اأكت�سف اأخطائي حتى ا�ستوعبتني 

اأ�ستاذة �سمرية واأختي

كيف ترين اإىل 
الفروق بني كتابة 

ال�سعر وكتابة 

الرواية ؟
اأما  حلن،  يل  بالن�سبة  ال�سعر 
الرواية فهي ما يعي�سه الن�سان اأو 

ما يتخيله ليهرب من الواقع
كلمة اأخرية للقراء وللجريدة

اأ�سكرك على الفر�سة التي قدمتها 
اجلريدة،  يف  حرويف  لتكون  يل 
حتى  �ساندين  من  جميع  واأ�سكر 
الأن ، فالقراء �سبب دعمي �سطرا 
ولكل  الو�سط  جلريدة  ثانية  مرة 

طاقمها القائم عليها .
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البويرة

ن�شاطات ثقافية تخّلد ذكرى 11 دي�شمرب
للمطالعة  الرئي�سية  احت�سنت ام�ص املكتبة 
العمومية » �سعيداين رابح » مبدينة البويرة 
الثقافية  والتظاهرات  الن�ساطات  عديد 
  « ولوحة  ق�سيدة   « �سعار  حتت  والدبية 
تزامنا مع اإحياء املنا�سبة التاريخية للذكرى 
الربنامج  تخلل  حيث   ،  1960 دي�سمرب   11
الت�سكيلية  للفنون  معار�ص  امل�سطر  الرثي 
بالولية  الفنانني  ال�سماء  اأبرز  اإبداع  من 
خل�رش  وزوايد  جميلة  �سياليل  غرار  على 

من  وغريهم  اأ�سماء  ومباركي  ليلى  وفداد 
الذين ب�سموا حمطات كفاح ون�سال ال�سعب 
بلوحات  الغا�سم  امل�ستعمر  �سد  اجلزائري 
فنية رائعة وعميقة ، واإىل جانب هذا اأبدعت 
املن�سطة واملمثلة والديبة املعروفة وطنيا 
وامللقبة باخلارقة » نورة بالعارف » بق�سائد 
�سعرية منها » ر�سالة الأجيال » و » بلدي عز 
املراأة  ما  ادراك  وما  املراأة   « و   « البلدان 
املعربة  كلماتها  عرب  تخت�رش   « اجلزائرية 

والكفاح  للوطنية  ال�سامية  املعاين  واملوؤثرة 
ال�سعب عرب عقود من  الذي خا�سه  املرير 
 . والإ�ستقالل  احلرية  نيل  اجل  من  الزمن 
الفن  اآفاق  حول  حما�رشة  برجمة  مت  كما 
 « زهية  قا�سي   « الفنانة  قدمتها  الت�سكيلي 
ومائدة حول ذات املو�سوع ن�سطها �سيوف 
جمهورا  ا�ستقطبت  التي  التظاهرة  �رشف 

معتربا .
اأح�سن مرزوق

جامعة البويرة

حما�شرة حول اللغوية مغاربيا
ن�سطت اأم�ص الأ�ستاذة » �سا�سو ابت�سام 
» من جامعة م�ستغامن حما�رشة بقاعة 
الفرن�سية  اللغة  لكلية  املحا�رشات 
بجامعة » اكلي حمند اوحلاج » مبدينة 
�سو�سولوجية   « مو�سوع  حول  البويرة 
اإ�سكالية  فيها  تناولت   « مغاربيا  اللغة 
التنوع اللغوي يف بلدان املغرب العربي 
حيث تتنوع األ�سنة �سعوب هذه البلدان 
اإىل  والأمازيغية  العربية  اللغة  بني 
التي  الفرن�سية  امل�ستعمر  لغة  جانب 
اللغة  واأ�سبحت  فيها  مكانتها  اأخذت 

تناف�ص  اأ�سحت  بل  الأوىل  الأجنبية 
الأدباء  كاإبداع  املحلية  اللغات  حتى 
والكتاب بها ، ويف ال�سدد ثمنت �سيفة 
الفرن�سية  اللغة  لطلبة  العلمي  النادي 
يف  الأمازيغية  اللغة  تر�سيم  قرار 
لغة  انها  ب�ساأنها  اأكدت  والتي  اجلزائر 
بعد  �ساأن كبري  لها  ثرية جدا و�سيكون 
توحيد قامو�سها الكادميي من طرف 
وتعميم  المازيغية  اللغة  اأكادميية 

تدري�سها يف كافة مناطق الوطن .
اأح�سن مرزوق



ال�سادر عن م�ؤ�ّس�سة الفكر العربي

»جذور �حلكمة«.. �أحاديث فل�سفية 
للُمفّكر �ل�سيني هونغ ينغ مينغ

ُيّثل ِكتاب »اأحاديث عن ُجذوِر احِلْكَمة«، ال�سادر عن م�ؤ�ّس�سة الفكر 
العربي، للُمفّكر ال�سيني ه�نغ ينغ مينغ، وه� من اأ�سرة مينغ امللكّية، 

اخُلال�سة الفل�سفية للكنف��سي��سية والب�ذية والطاوية، جامعًا يف ب�تقة 
واحدة، ُجملة من القيم املُهّمة مثل تهذيب الّنف�س، والتعامل مع العاَل، 
والزهد، ف�ساًل عن الدع�ة اإىل اخلري، وال�ستقامة والأمانة، والرحمة 

وال�سهامة، وتربية الأخالق وتنمية الف�سائل.

وكالت 

والكتاب، الذي ترجمه اإىل العربية 
الربوف�صور وانغ يويونغ )في�صل(، 
يتخذ من تهذيب الّنف�س وتغذية 
الفطرة مبداأ اأ�صا�صّياً له، بدءاً من 
العائلة،  وتنظيم  الذات  تهذيب 
و�صوالً اإىل تنظيم الدولة وحتقيق 
�صاماًل   ، العالمَ يف  اال�صتقرار 
مهارات  لاًّل  محُ كلّها،  ظواهره 
النا�س،  مع  والتعاي�س  التعامل 
التجارب واخلربات يف  وملّخ�صاً 
بّيناً  ومحُ وف�صلها،  االأعمال  جناح 
وتغذية  النف�س  تهذيب  جوهر 
ال�صواب  بني  والتمييز  الفطرة، 
واخلطاأ يف طلب الِعلم، مو�صحاً 
وال�صهرة  واملوت  احلياة  اأ�رسار 

والرثوة واألغازها.
اإىل  بداياته  يف  املوؤلّف  طمحمَ 
حتقيق املمَكانة وال�صهرة، بمَيْد اأّنه 
�صار يف اأواخر عمره نا�ِصكاً يحُقيم 
تارة  الغابة  ويف  تارة  اجلبل  يف 
ن يف منطقة نهر  كمَ اأخرى، وقد �صمَ
درا�صة  على  ت�صني هواي، عاكفاً 
املوؤلّفات وِكتابة املقاالت، ليحُعرّب 
جتارب  من  باحلياة  يتعلّق  عّما 
واآراء  واأحا�صي�س  �صاِعر  وممَ
و�صطّية  بني  عْت  ممَ جمَ واأفكار، 
الكنفو�صيو�صّية  املدر�صة  اأفكار 
عن  العزوف  واأفكار  واعتدالها، 
الدنيا يف الديانة البوذّية، واأفكار 
املدر�صة  يف  الفعل«  »عدم 
تاأليف  بها  مّت  حتى  الّطاوّية، 
م  ِكتاب حافل باأقواٍل ماأثورة وِحكمَ

فل�صفية وفكرية.
ذوِر  ي�صّكل ِكتاب »اأحاديث عن جحُ
�صامرات  »محُ ِكتاب  مع  احلكمة« 
»خواِطر  وِكتاب  املمَوِقد«  بِجوار 
املحُوؤلّفات  الناِفذة«،  بجواِر 
يف  �صدرْت  التي  الباِرزة  الثالثة 
امللكّيتنْي  وت�صينغ  مينغ  اأ�رستْي 
ها حول  ال�صينّيتنْي، ودارمَ مو�صوعحُ

. كيفّية التعامل مع العالمَ
يف  يْحظمَ  ل  الِكتاب  هذا  لكّن 
�صدوره  بعد  بالرواج  ال�صني 
جداً،  ق�صريٍة  ملّدٍة  اإاّل 
بع�س  على  انت�صارحُه  فاقت�رس 
واملحُثّقفني  والنمَا�صكني  الرهبان 
وكان  فقط،  الكنفو�صيو�صّيني 
اأخرى  تارة  ويختفي  تارة  يظهر 
على مدى مئات ال�صنني املا�صية، 

حّتى اأو�صك اأْن يمَ�صيع متاماً.
رواجاً  لقي  فقد  اليابان،  اأّما يف 
االجتماعية  الطبقات  بني  كبرياً 
يف  اإليها  انتقاله  بعد  املختلفة 
زمن حكم وانلي، وهو من اأ�رسة 
ومّتت  ال�صينّية،  امللكّية  مينغ 

اإعادةحُ طباعِته مّرات عّدة.
»جملّة  ن�رست   ،1987 العام  ويف 
 Globe Magazine  » العالمَ
اإقبال  اأّن  فيها  اعتربت  مقالًة، 
على  اليابانّيني  االأعمال  رجال 
طالمَعة ِكتاب اأحاديث عن جذوِر  محُ
ال�صعب  حما�صة  اأثار  ة،  احِلْكممَ
ث  اأمَحدمَ ما  لقراءته،  الياباين 
فتّمت  ال�صني،  يف  كبرياً  �صدى 
الذي  الِكتاب،  طباعة  اإعادة 
اأخذ الباحثون ال�صينّيون يبحثون 

واالجتماعية،  العلمية  قيمه  يف 
احلالّية  طبعاته  عدد  زاد  وقد 
 20 على  الع�صور  تعاقب  بعد 
طبعة، اآلْت عرْبمَ تناقلها وتوارثها 
طبعتنْي  اإىل  تدريجّية  بطريقة 
اأ�رسة مينغ  ما طبعة  كبريتنْي، وهحُ
ت�صينغ  الأ�رسة  واأخرى  امللكّية 

امللكّية.
يف  تغيري  اأّي  ي�صهد  ل  الِكتاب 
من  جمموعة  ظّل  بل  طبيعته، 
حول  املاأثورة  واالأقوال  احِلكم 
مع  والتعامل  النمَّف�س  تهذيب 
طراأ  ما  بكّل  واأعطى،   ، العالمَ
اأثناء تناقله  عليه من تغرّيات يف 
اأّن  على  قاطعاً  دلياًل  وتوارثه، 
، اأخذوا يهتّمون  النا�س يف العالمَ

به اهتماماً باِلغاً.

العربية  الن�صخة  �صّمت  لقد 
هذه، 575 قوالً، مق�ّصمًة بح�صب 
اأبواب،  اأربعة  على  م�صامينها 
وهي: باب تهذيب الّنف�س وتقوية 
وفْهم  الِعلم  طلب  باب  العزمية، 
النا�س  مع  التعاي�س  باب  او،  الطمَّ
�صبط  باب   ، العالمَ مع  والتعامل 

الّنف�س وتنبيه الّذات.
يف  باالأ�صل  الكتاب  عنوانحُ  اأّما 
عن  اأحاديث  فهو  ال�صينية  اللّغة 
جاءت  وقد  اخل�صار،  جذور 
منها  عّدة،  �صادر  ممَ من  ت�صميته 
الكنفو�صيو�صّي  املحُفّكر  قاله  ما 
�صونغ  اأ�رسة  من  مني  �صني  وانغ 
جذور  م  يمَق�صِ ْن  »ممَ امللكّية: 
على  قادراً  ْن  يكحُ دائماً،  اخل�صار 

اإجناز كّل اأمر«.
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جتارب ودر��سات يف �لعدد �جلديد من جملة �حلياة �مل�سرحية

بدورته الـ 50، املقرر انطالقها يف 23 جانفي 2019

عدد كبري من دور �لن�سر �مل�سرية على قائمة �النتظار للم�ساركة مبعر�ض �لقاهرة

جملة  من  اجلديد  العدد  ت�صمن 
الف�صلية  امل�رسحية  احلياة 
امل�صارح  مديرية  عن  ال�صادرة 
ودرا�صات  مقاالت  واملو�صيقى 
امل�رسح  وبحثية يف جمال  نقدية 
�صورية  يف  جتاربه  على  ونوافذ 
الفعاليات  واأهم  العربية  والدول 

امل�رسحية يف �صورية وخارجها.
ويف كلمة العدد اأ�صار رئي�س حترير 
كتابة  اأن  اإىل  جان  جوان  املجلة 

للم�رسحيني  بالن�صبة  املذكرات 
ومنها  احلدوث  نادر  اأمراً  بقيت 
مذكرات و�صفي املالح والفنانني 
الراحل رفيق �صبيعي واأ�صعد ف�صة 
موؤكداً اأهميتها يف التوثيق حلياتنا 

الفنية وامل�رسحية.
وقدم العدد رقم 103 من املجلة 
يف  املهرجانات  من  لعدد  تغطية 
�صورية ودول عربية منها مهرجان 
م�رسح الطفل ومهرجان امل�رسح 

الكويت  يف  الثامن  االأكادميي 
الثامنة  ال�صارقة امل�رسحية  واأيام 

والع�رسين.
مع  حوارات  املجلة  ون�رست 
والفنانني  املخرجني  من  عدد 
اخل�صبة  اأغنوا  الذين  امل�رسحيني 
وهم  مهمة  باأعمال  ال�صورية 
وثناء  م�صعود  غ�صان  الفنانون 
والفنان  �صالح  و�صلوى  دب�صي 
اهلل  �صيف  الدين  تاج  امل�رسحي 

وامل�رسحي  خ�رس  عزيز  والنا 
خري  وممد  اإبراهيم  �صامر 

الكيالين.
الدرا�صات  ق�صم  �صفحات  وعلى 
الدكتورة مي�صون  واالأبحاث كتبت 
ترجمة  )اأ�صكاليات  عن  علي 
)خ�صو�صية  و  املعا�رس(  امل�رسح 
امل�رسحي(  التجريب  واأبعاد 
و  اخلواجة  يحيى  هيثم  للدكتور 
حم�س(  يف  امل�رسح  تاريخ  )من 

خ�ص�س  حني  يف  بلبل  لفرحان 
االإيطايل  للم�رسحي  العدد  ملف 

داريو فو.
ثالث  ن�صو�س  املجلة  ون�رست 
لالأطفال  خم�ص�صة  م�رسحيات 
لبيان  احلروف  رق�صة  وهي 
ال�صفدي و�صجرة العفاريت لزهري 
ملحمد  الذئب  وخدعة  بقاعي 

وحيد علي.
من  جمموعة  العدد  و�صم 

)االأم  م�رسحية  منها  االإ�صدارات 
الكاتب  تاأليف  بخري(  والطفل 
كياكياري  اأوليفيه  الفرن�صي 
وجمموعة  حمود  �صادي  وترجمة 
للممثل  الق�ص�صية  )تفا�صيل( 
زيدان  اأمين  امل�رسحي  واملخرج 
بامن  ملارتن  امل�رسح  ومو�صوعة 
وعلي  كامل  ممود  ترجمة 

الغفاري وغريها.
 وكالت 

رئي�س  عبده،  �صعيد  النا�رس  ك�صف 
احتاد النا�رسين امل�رسيني، عن وجود 
امل�رسية  الن�رس  دور  من  كبري  عدد 
للم�صاركة  االنتظار،  قائمة  على 
للكتاب  الدويل  القاهرة  معر�س  يف 
يف  انطالقها  املقرر   ،50 الـ  بدورته 

23  جانفي 2019.

النا�رسين  احتاد  رئي�س  واأو�صح، 
�صحفية،  ت�رسيحات  يف  امل�رسيني، 
املنتظرين  الن�رس  دور  عدد  اأن 
 72 يبلغ  املعر�س  يف  للم�صاركة 
حالتهم  فح�س  وجارى  ن�رس،  دار 
العامة  امل�رسية  الهيئة  رئي�س  مع 
الدور  جميع  اأن  اإىل  الفتا  للكتاب، 

املعر�س  يف  امل�صاركة  يف  الراغبة 
االحتاد  يف  ع�صوا  تكون  اأن  ي�صرتط 

وم�صددا ال�صرتاكاته.
اأن  عبده،  �صعيد  النا�رس  واأ�صاف 
هناك عدد من دور الن�رس التي �صيتم 
ال�رسوط  لكرا�صة  وفقا  ا�صتبعادها 
التي طرحتها الهيئة امل�رسية العامة 

للكتاب بدورته الـ 50، واأي دور ن�رس 
من  �صتحرم  لل�رسوط  م�صتوفاة  غري 
دور  اإحدى  ملها  ويحل  امل�صاركة، 
الن�رس املوجودة على قائمة االنتظار، 

ويتم ذلك عن طريق القرعة.
على  عبده،  �صعيد  النا�رس  واأ�صاف 
االأزبكية  �صور  جتار  اأزمة  خلفية 

الهيئة  لرئي�س  بعد تقدميهم مبذكرة 
للكتاب،ورئي�س  العامية  امل�رسية 
احتاد النا�رسين امل�رسيني، لالعتذار 
القاهرة  معر�س  فى  امل�صاركة  عن 
اأن  الـ50،  دورته  يف  للكتاب،  الدويل 
هناك حل الأزمة جتار �صور االأزبكية، 
هوؤالء  من  اثنني  كل  م�صاركة  وهو 

ال�صتيعابهم  واحد،  جناح  يف  التجار 
للكتاب،  الدويل  القاهرة  معر�س  يف 
من  كبري  عدد  هناك  اأن  اإىل  الفتا 
النا�رسين  الحتاد  التابعني  النا�رسين 
حلني  االنتظار  قائمة  يف  امل�رسيني 

ت�صكينهم يف املعر�س.
 وكالة اأنباء ال�سعر

 تاأليف اإبراهيم عبد العزيزبوتني ُيزيح �ل�ستار عن متثال �الأديب �ألك�سندر �سوجلينيت�سني

�سدور مذكر�ت عبد �لرحمن �الأبنودي يف طفولته و�سباه �صارك الرئي�س الرو�صي فالدميري 
ال�صتار  اإزاحة  مرا�صم  يف  بوتني 
البارز  الرو�صي  الكاتب  متثال  عن 
لالآداب،  نوبل  جائزة  واحلائز 
وذلك  �صوجلينيت�صني،  األك�صندر 
 100 الـ  الذكرى  حلول  مبنا�صبة 
عن  ال�صتارة  اأزيحت  لوالدته. 
التمثال يف �صارع يحمل ا�صم الكاتب 
و�صاركت  مو�صكو.  يف  امل�صهور 
ناتاليا  الكاتب  اأرملة  الفعالية  يف 

مو�صكو،  وعمدة  �صوجلينيت�صينا، 
هيئة  ورئي�س  �صوبيانينب،  �صريغي 
الن�رس والطباعة الرو�صية، ميخائيل 
واملندوب  ف�صي�صالف�صكي، 
ل�صوؤون  الرو�صي  للرئي�س  اخلا�س 
ميخائيل  الدويل،  الثقايف  التعاون 
�صفيدكوي. يذكر اأن �صوجلينيت�صني 
م�صهوراً  كاتباً  كان   )2008-1918(
ال�صتالينية  املعتقالت  يف  �صجن 
ق�صته  �صدور  بعد  �صيته  وذاع 

“يوم واحد الإيفان ديني�صوفيت�س”، 
القرن املا�صي،  نهاية خم�صينيات 
لالآداب  نوبل  جائزة  على  وح�صل 
االحتاد  من  ونفي   ،1970 عام 
اإىل  عاد  ثم   ،1974 عام  ال�صوفيتي 

رو�صيا عام 1994.
من اأبرز موؤلفاته روايات: “اأرخبيل 
غوالغ”، “العجلة احلمراء”، “200 

عام معا” وغريها.
وكالة اأنباء ال�سعر

عبد  »مذكرات  كتاب  يتناول 
طفولته  يف  االأبنودي:  الرحمن 
حياة  تفا�صيل  اأدق  و�صباه«، 
عبد  الراحل  الكبري،  ال�صاعر 
الرحمن االأبنودي يف فرتة الطفولة 

وال�صبا.

اإبراهيم  الكتاب  موؤلف  ويتحدث 
عبد العزيز يف مقدمته: »ل يرتدد 
على  املوافقة  الكبري يف  �صاعرنا 
كتابة �صريته الذاتية حني اقرتحتها 
عليه، هو ميليها واأنا اأكتبها، واأما 
�رس اخت�صا�صه يل بهذه املكرمة، 

ممد  الفنان  زميلي  ك�صفه  فقد 
لل�صرية  مقدمته  يف  الع�صريي 
لل�صرية  كبديل  لالأبنودي،  الغنائية 
الذاتية التي فّكر فيها، بينما كنت 

قد بداأتها فعاًل...«.
وكالت
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النا�سط الجتماعي والإعالمي لقمان يحياوي يفتح قلبه ح�سريا »للو�سط »

»على ال�سباب التم�سك بثوابته الوطنية 
والعودة ملرجعيته الدينية والثقافية«

.       اآن الأوان لأن يتبواأ ال�سباب مقعده يف �سنع القرار
فتح النا�سط الجتماعي والإعالمي لقمان يحياوي  قلبه  يف حوار ح�سري انفردت  به يومية »الو�سط » ك�سف لنا  
فيه عن م�سروعه اجلديد  الذي يخدم ال�سباب بالدرجة الأوىل و�سعاره »حنا حا�سر وم�ستقبل البالد«  حيث دعا 
من خالله  ال�سباب للعودة اإىل ثوابت البالد من مرجعية دينية وثقافية مع الت�سبث بحب الوطن  ، وبالتايل فهذا 

امل�سروع هو منرب للقيادة ال�سبابية بالتاأطري والتوجيه  فهو عبارة عن  �سعاع اأمل لدى ال�ساب اجلزائري الذي يتحلى 
بقدرات وطاقات كامنة حيث يدعو من خالله يحياوي ال�سباب اإىل �سرورة امل�ساركة يف �سنع القرار داخل وطنهم 

الأم »اجلزائر« بلد املليون ون�سف املليون �سهيد  وعدم ركوب قوارب املوت  للحرقة خارج بلدهم .  

حاوره: حكيم مالك   

بداية حدثنا عن لقمان 
يحياوي؟ 

اجتماعي  نا�شط  يحياوي  لقمان 
ونا�شط يف جمال الإعالم والتقدمي 
و�شائل  على  ونا�شط  والإعداد 
يف  ونا�شط  الجتماعي  التوا�شل 
واملنظمات  اجلمعيات  جمال 
وحا�شل  فو  للكونغ  �شابق  ومدرب 
على حزام اأحمر دويل، متت دعوتي 
العامل الحرتافية لأكرث من  لبطولة 
مرة ولكن نظرا لعدم وجود التمويل 

مل اأقبل هذه الدعوات.

ماهي الدعوة التي توجهها 
ل�سباب اليوم يا ترى؟ 

ثوابت  اإىل  للعودة  ال�شباب  اأدعو  اأنا 
وثقافية  دينية  مرجعية  من  البالد 
كل  مع  الوطن  بحب  والت�شبث 
يف  للم�شاركة  والدعوى  الظروف 
اتخاذ القرارات و�شيا�شة البلد التي 
كما  با�شتمرار،  ال�شباب  فيها  يغيب 
اأح�ش�س ال�شباب اأن م�شوؤولية الوطن 
كنا  لأننا  عاتقنا  على  ملقاة  على 
م�شتقبل ال�شباب والآن نحن حا�رضه 
من حيث  �شيا�شي  فراغ  يوجد  واأنه 
�شباب  خرية  متالأه  مل  اإن  الأجيال 
هذا البلد ف�شتكون العواقب وخيمة 
اجليل  اأبناء  با�شم  اأحتدث  فاأنا 
اإل نحن  واأقول نحن جيل ل يفهمه 
م�شرينا  تقرير  غرينا  ي�شتطيع  فال 
و�شعاري  ال�شباب  فجرها  والثورة 
وم�شتقبل  حا�رض  »حنا  يف  يتمثل 

البالد« .

حدثنا عن اأفكار وم�سمون 
واأهداف هذا امل�سروع 

اجلديد؟ 

�شاب  جمتمع  اجلزائري  املجتمع 
وال�شباب طبعا هم عماد اأي اأمة وهو 
جمتمع  اأي  م�شار  يف  التغيري  نقطة 
،و التاريخ يحكي لنا مناذج متعددة 
�شابة  قيادة  خلفها  كان  التغيري  يف 
،فالثورة  �شابة  لعبقرية  ب�شمة  اأو 
�شباب  فجرها  املظفرة  اجلزائرية 
و يف  احلرية  لنيل  وطامح  متحم�س 
تاريخنا الإ�شالمي جند اأن من ن�رض 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  �شيدنا 
كبار  قاد  من  واأن  �شباب  اأغلبهم 
�شنة   24 يتجاوز  ل  �شنهم  املعارك 
وعليه  فغياب ال�شباب عن املنا�شب 
امل�شاركة  عن  وا�شتقالته  الريادية 
وعزوفه  الأمور  اأب�شط  يف  براأيه 
ممار�شة  عن  وهروبه  وتخوفه 

»كيما  فكرة  يف  وبقائه  ال�شيا�شة، 
قراوه« اأنتم م�شتقبل البالد ...ولكن 
وجد  وب�شمته؟  اإرادته  واأين  ؟  كيف 
ت�شمن  ل  خطابات  �شجني  نف�شه 
وجد  وبالتايل  جوع،  من  تغني  ول 
احلرقة  اإىل  اللجوء  يف  البديل 
الآفات  من  وغريها  واملخدرات 
التوجه  يف  بداأنا  ولهذا  الأخرى، 
واأنا  املجتمع  من  ال�رضيحة  لهذه 
هذا  متى  اإىل  له  لنقول  منها  واحد 
الركود؟ علينا اأن نوؤمن باأننا » نحن 
 « م�شتقبلها  نحن  و  البالد  حا�رض 
اإىل  اأول  نتجه  و  اأنف�شنا  من  ،لنبداأ 
التكوين  مراكز  اإىل   ، الذات  بناء 
اإىل الدرا�شات العليا اإىل التحكم يف 
نحن  املعا�رضة  احلياة  مقت�شيات 
ورمبا  ال�شابقة  الأجيال  مثل  جيل 
عقول  لدينا  اإمكانيات  لدينا  اأف�شل 
ولكن  ينق�شنا القدام نحو مواجهة 
الأوهام واملخاوف والف�شل وال�شعي 
نحو النجاح والريادة بكل اأ�شنافها، 
فاأنا اأدعو اإىل توا�شل الأجيال وعدم 
لالأجيال  والقيادة   املهام  احتكار 
طاقاتنا  يف   وال�شتثمار  ال�شابقة 
جيل  اإىل  جيل  من  اخلربات  ونقل 
اآخر، كما اأدعو اإىل التم�شك بثوابت 
الوطن والقيم العليا للدين الإ�شالمي 
والعودة للمرجعية الدينية والثقافية 
اجلزائرية والتم�شك باأر�س الأجداد 
نوفمرب  ثورة  قيم  وتفعيل  ومتجيد 

املجيدة.

 اإىل اأين و�سل هذا املنرب 
اخلا�ص بال�سباب بالدرجة 

الأوىل؟ 

لإجناز  الأخرية  اخلطوات  يف  نحن 
خالله  من  نطمح  الذي  م�رضوعنا 
ال�شبابية  للقيادة  منربا  ليكون 
بالتاأطري والتوجيه اعتمادا على اأهل 
كما  ال�شابقة،  الأجيال  من  اخلربة 
حول  الأفق  يف  م�رضوعا  هناك  اأن 
اإن�شاء جمل�س وطني لل�شباب، وهذا 
امل�رضوع �شيكون مهيكال من طرف 
و�شخ�شيات  مدنية  موؤ�ش�شات  عدة 
يف  وموؤ�ش�شات  وهيئات  وطنية 

الدولة.

فيم تتمثل دللة �سعارك 
»نحن حا�سر وم�ستقبل البالد 

»؟

باأن  ال�شباب بدوره  �شعاري يح�ش�س 
والهمة  الأمور  معايل  اإىل  يتطلع 
وطنه  نحو  بواجبه  وي�شعر  العالية، 
وال�شكوى  البكاء  خطاب  ويتجاوز 
يف  والتحرك  واملبادرة  الفعل  اإىل 
جمعيات ونوادي واأحزاب، و�شعارنا 
هو جواب ل�شوؤال مهم يطرح يوميا: 

الوطن؟  هذا  يف  الغد  �شيكون  كيف 
اليوم،  �شباب  يعني  الغد  اأن  اأعتقد 
خوف  فال  فاعال  جيال  �شنعنا  اإذا 
غدنا،  على  خوف  ول  يومنا  على 
اأرى  فاأنا  ولهذا  �شحيح،  والعك�س 
و�شعبا  حكومة  اجلزائر  على  اأن 
يف�شلوا  اأن  و�شيوخا  وكهول  �شبابا 
اخلطابات  عن  وبعيدا  اجلواب  يف 
لهذا  يريدون  ...ماذا  اجلوفاء 
�شادقة  الإرادة  كانت  فاإن  الوطن؟ 
ال�شباب  يتبواأ  لأن  الأوان  اآن  فقد 

مقعده يف �شنع القرار.

ماذا عن �سعار »معا �سد 
التطرف«؟

نحن �شد التطرف �شواء كان فكري 
اأو ديني لأن التطرف هو انغالق يف 
زمن التفتح، يح�رض ال�شاب يف قوقعة 
فين�شب  منها  اخلروج  ي�شتطيع  ل 
يرى  حيث  املطلق  ال�شواب  لنف�شه 
قد  مما  النا�س،  يحكم  اإلها  نف�شه 
جماعات  يف  لالنخراط  به  ي�شل 
تكفر وتف�شق من يخالفها يف الدين 
يعار�شها  من  وجتعل  الفكر  ويف 
براثن  يف  ال�شباب  و�شقوط  عدوا، 
احلقيقي  اجلهل  عن  ناجت  التطرف 
بذاته وتاريخه ووطنه، وق�رض فهمه 
بالدين  املتعلقة  الق�شايا  من  لكثري 
والهوية والثقافة ب�شكل عام، كما اأن 
التطرف يحارب ما يتعلق بالإن�شانية 

واحلب والتعاي�س وقبول الآخر.

هل اأنت مع اأو �سد احلوار 
مع احل�سارات والثقافات 

والديانات ال�سماوية؟

امل�شلم  اجلزائري  ال�شباب  نحن 
الو�شطي،  ديننا  من  مبادئنا  ن�شتمد 
فالإ�شالم دين ال�شالم والنبي حممد 
بر�شالة  جاء  و�شلم  وعليه  اهلل  �شلى 
باخللق  النا�س  اأرحم  وكان  ال�شالم 
من  امل�شلمني  غري  مع  يتعاي�س 
رحيما  وكان  وامل�شيحيني،  اليهود 
حتى مبن اآذاه راجيا اأن يخرج منهم 
من يعبد اهلل واأمرنا مبعاملة النا�س 
نتعاي�س مع  باحل�شنى من هنا نحن 
واحل�شارة  الثقافة  ونبادلهم  غرينا 
يف  اأما  مبقوماتنا  نتم�شك  حني  يف 
الآخر فهي  ت�شاحمنا مع  ما يخ�س 
فر�شة للتقارب بني الأديان وفر�شة 
وخا�شة  و�شماحته  الإ�شالم  لن�رض 
الدين  مقومات  على  الثبات  مع 
ومرجعتيه ، وكل من يتخوف من هذا 
التقارب ورمبا يهاجمه بعنف فهذا 
هوؤلء  �شعف  عن   ناجت  لالأ�شف  و 
ومقومات  بدينهم  مت�شكهم  وقلة 
وطنهم وتطرف اأفكارهم و اأمرا�س 
رب  اهلل....فاهلل  �شافهم  ذواتهم  يف 

العاملني ورب النا�س اأجمعني و لي�س 
امل�شلمني فقط .

 
هل القنوات التلفزيونية 

اجلزائرية والقنوات الف�سائية 
اخلا�سة تقوم بدورها املنوط 

بها؟

القيم  لن�رض  و�شيلة  التلفزيون 
التاأثري  قوة  من  له  ملا  واملبادئ 
واقعنا  يف  و  النا�س  عقول  على 
العمومي  التلفزيون  �رضاحة  وبكل 
تلفزيون حمافظ  يعمل على اإر�شاء 
الجتماعية  وقيمها  الدولة  مبادئ 
التلفزيونية  القنوات  بع�س  اأن  غري 
جتارية  �شوق  اإىل  حتولت  اخلا�شة 
تلفزيونية  برامج  يبث  اإىل ف�شاء   و 
مائعة ل ر�شالة لها بل اأغلبها ي�شجع 
الأخالقي  والنحالل  العنف  على  
ما  تبث  اأحيانا  منها  الدينية  وحتى 
والتفرقة  التطرف  على  ي�شجع  قد 
بع�س  �رضاحة  اأقولها  ،ولالأ�شف 
حب  تقتل  القنوات  هذه  م�شامني 
بالرتكيز  ال�شاب  قلب  يف  الوطن 
على �شلبيات املجتمع على ح�شاب 
اإيجابياته  فتنمي �شعور الياأ�س الذي 
قد ينتهي اإىل قوارب املوت اأو على 

ما ي�شمى باحلرقة . 

هل التنمية الب�سرية و�سيلة 
فعالة لرتقاء ال�سعوب 

واإ�سباع اأفكار ال�سباب؟

نقول  الب�رضية  التنمية  نتكلم عن  لو 
اأنها العملية التي تركز على الإن�شان 
و ت�شعى لتطوير مهاراته ،و قدراته 
مبجهوده  الو�شول  من  متكنه  حتى 
،و  معي�شته  مب�شتوى  الرتقاء  اإىل 
ما  اإىل  يحتاج  هذا  ولكن  دخله 
ينبغي  الذي  بـ«الكوت�س«  ي�شمى 
باملعايري  ناجح  اإن�شان  يكون  اأن 
العاملية  وبهذا املفهوم  تكون فعالة 
وم�شاعدة على ارتقاء ال�شعوب ، اأما 
يف واقعنا فاإننا نرى  من هب ودب 
مدرب تنمية ب�رضية ي�شعى لتحقيق 
الربح املادي والكذب على الغري يف 
اأ�شاليب خمتلفة  با�شتخدام  الأغلب 
ال�شباب  عواطف  على  كالتاأثري 
ورغبته  ن�شاطه  وا�شتغالل  وميولته 
الب�رضية يجب  فالتنمية  النجاح   يف 
الدولة  طرف  من  موؤطرة  تكون  اأن 
الوطن  اأبناء  من  املدربني  بانتقاء 
الناجحني وتكون عملية التنمية على 
اأ�شا�س املجتمع اجلزائري وظروفه 
درا�شات  ح�شب  على  ل  ومتغرياته 
دول  واقع  من  م�شتنبطة  كال�شيكية 

اأخرى.     
 

ما هو الدور الذي يلعبه 
املجل�ص الإ�سالمي الأعلى 
ووزارة ال�سوؤون الدينية 

والأوقاف لتح�سني الفرد من 
الأفكار الهدامة التي جتتاح 

بلده وجمتمعه؟

الأعلى  الإ�شالمي  املجل�س  يلعب 
والأوقاف  الدينة  ال�شوؤون  ووزارة 
بالتاريخ  التعريف  يف  مهما  دورا 
الإ�شالم  �شماحة  واإبراز  الإ�شالمي 
يف التعامل والتعاي�س ، كما يعمالن 
العليا  الإ�شالمية  القيم  اإر�شاء  على 
واملحافظة عليها باإقامة موؤمترات  
ودورات تكوينية خا�شة  بالإطارات 
الديني  التعليم  ميدان  يف  اخلا�شة 
وغريه و يحر�شان عل عدم امل�شا�س 
على  ويعمالن  الإ�شالمية  بال�رضيعة 
تكييفها مبا ي�شاعد  جزائري اليوم 
والتطورات   التغريات  خ�شم  يف 
لتي�شريالأمة،  ويحاربان كل م�شا�س 
متثل  والتي  اجلزائرية  باملرجعية 
العقيدة الأ�شعرية واملذهب املالكي 
يف  الإ�شالمي  الفكر  لتوحيد  وذلك 
الأفكار  ت�شتطيع  ل  لكي  اجلزائر 
على  التاأثري  املتطرفة  واجلماعات 

اجلزائر.

هل �سبكات التوا�سل 
الجتماعي والفاي�سبوك 

عامل �سحي اأم مر�سي لدى 
الفرد؟

التوا�شل  �شبكات  بخ�شو�س   
عامل  اأنها  نقول  اأن  ن�شتطيع  ل 
تعتمد على  لأنها  اأو �شحي  مر�شي 
ال�شتخدام  كان  فلو  امل�شتخدمني 
�شتكون  الأ�رضار  اأن  ،لقلنا   �شلبيا 
اأو  النف�شية  الناحية  من  كارثية  
الأخالقي  كالنحالل  الجتماعية 
زمن  يف  واملبادئ،  القيم  واندثار 
الثقافة  وحدوي  العامل  فيه  اأ�شبح 
املتحكم  و  الأقوياء  ي�شنعه  والفكر 
يف هذه الو�شائل من خالل ما ميليه  
املواقع  هذه  م�شريو  له  يروج  وما 
اأرى   لهذا   هدامة،   تكون  قد  التي 
اأن ا�شتخدام املواقع  يجب اأن يكون 
مراقبا من طرف الدولة   مع �رضورة 
ال�شعي  لن�رض وعي وثقافة ا�شتخدام 
هذه املواقع لأننا �رضنا نرى �شبابا 
الإعالم  مدعي  بع�س  من  يتخذ 
و  للف�شاد  فريوجون  وال�شيا�شة  
والفتنة  الف�شيحة  من  ينتهجون 
لال�شتخدام   وقدوة  لل�شهرة   �شبيال 
الجتماعي   التوا�شل  مواقع  يف 
امل�شتخدمني  توجيه  ينبغي  وبذلك 
ما  من  وال�شتفادة  وطنهم  خلدمة 
قد يقدمه الفاي�شبوك من تقارب و 

�شهولة �رضعة الو�شول املعلومة يف  
تطور البحث العلمي وغريه.

ما راأيك يف تظاهرة معر�ص 
اجلزائر الدويل للكتاب؟

تظاهرة ت�شجع ال�شاب على القراءة 
بني  للتوا�شل  وفر�شة  واملطالعة 
منه،  وال�شتفادة  والكاتب  القارئ 
ركيزة  الكتاب  بقاء  على  يعمل  كما 
النرتنت  طغيان  ظل  يف  معرفية 

وو�شائل التوا�شل الجتماعي. 

هل دور ال�سباب والنوادي 
الثقافية تقوم بالدور املنوط 

بها على اأكمل وجه؟

املديرين  لطبيعة  يعود  هذا 
�شباب  دور  فهناك  واملوؤطرين 
وكبار  املفكرين  كبار  لنا  اأجنبت 
تقيم  والتي  والفنانني  املو�شيقيني 
�شبانيه  ون�شاطات  تدريبية  دورات 
متنوعة   يف حني جند اأخرى مغلقة 
يعرف  ل  والتي  ال�شنة  مدار  على 

منها اإل الالفتة.

 هل اجلامعة اجلزائرية تقوم 
بدورها املنوط بها؟

�شنة  كل  تنجب  اجلزائرية  اجلامعة 
عالية  كفاءة  ذات  وطاقات  اطارات 
بحيث ن�شتطيع اأن نقول اإن اجلامعة 
نظرا  جزئي  بدور  تقوم  اجلزائرية 
يف  الطالب  من  الهائل  للعدد 
للطاقة  ونظرا  التخ�ش�شات  �شتى 
اأن  كما  لها،  املحدودة  ال�شتيعابية 
اأ�شا�شيا  دورها يعترب تكميليا ولي�س 
الثانوية  لدور  نظرا  املجتمع  يف 
خمرجات  نتاج  فهي  واملتو�شطة 

مراحل �شابقة.

ماهي القرتاحات التي 
تقدمها لل�سباب اجلزائري 

للحد من ظاهرة احلراقة يف 
قوارب املوت؟ 

احلياة  متطلبات  توفري  من  لبد 
وال�شكن  كالعمل  لل�شباب  الأ�شا�شية 
واإدماج  موؤمترات  اإقامة  مع  النقل 
بروح  وحت�شي�شه  فيها  ال�شباب 
حتقيق  يف  الفاعل  ودوره  امل�شوؤولية 
ال�شاب  وتقريب  الع�رض  متطلبات 
للم�شوؤول حتى ل يكون نفور من الدولة 
وتقوية  لتنمية  اإ�شافة  وم�شوؤوليها، 
روح الوطنية يف ال�شباب وعزة اأر�شهم 
والف�شاد  املح�شوبية  على  والق�شاء 
الإداري وتوفري منا�شب ال�شغل لل�شاب 

والعمل مبجازاة ال�شاب اإذا اأح�شن.
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 بع�ض فوائد للبطيخ

 الأحمر تغري �صحتك
عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 

حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 
معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�سري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�سبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�سادات الأك�سدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�ستودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رضت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

القهوة قد حتارب مر�صني قاتلني!
اأجرتها  حديثة  درا�شة  تو�شلت 
جامعة »Rutgers« اإىل اأن القهوة 
باركن�شون  مر�ض  تقاوم  اأن  ميكن 
واأو�شح  اخلرف  اأ�شكال  واأحد 
الباحثون اأن القهوة حتوي مركبني، 
على  يعمالن  الكافيني،  اأحدهما 
اأدمغة  يف  �شام  بروتني  تراكم  منع 
الثانية  املادة  وترتبط  الفئران 
با�شم  املعروف  الربوتني  وهي 
بكل   ،alpha-synuclein
واخلرف  باركن�شون  مر�ض  من 
اأجريت  التي  الختبارات  واأظهرت 
خلطر  املعر�شة  القوار�ض  على 
اأن  »جينيا«،  باملر�شني  الإ�شابة 
 ،EHT مركب  مع  الكافيني  مزج 
 alpha-synuclein تراكم  مينع 

بعد 6 اأ�شهر فقط.
لتقييم  اختبارات  الباحثون  واأجرى 
لدى  والذاكرة  التعلم  مهارات 
اأجزاء  الن�شاط يف  الفئران، تعك�ض 
وجدوا  حيث  الدماغ،  من  خمتلفة 
الباحثون  وياأمل  وا�شحا  حت�شنا 
و الكافيني  مادة  تدمج  اأن  الآن 
للم�شاعدة  واحد،  دواء  يف   EHT
لدى  باركن�شون  مر�ض  عالج  يف 

الب�رض.
اإىل مزيد  اأنه هناك حاجة  واأكدوا 
الن�شب  لتحديد  الدرا�شات  من 
 ،EHTو للكافيني  ال�شحيحة 
للم�شاعدة يف حماية الأ�شخا�ض من 
اأن مر�ض  يذكر  القاتلني  املر�شني 
ع�شبي  ا�شطراب  هو  باركن�شون 

على  رئي�شي  ب�شكل  يوؤثر  تنك�شي 
�شبكات الدماغ املنتجة للدوبامني 
وت�شمل  ال�شوداء.  املادة  يف 
والت�شلب  الهتزاز  الأعرا�ض: 

ونُ�رضت  والتوازن  امل�شي  و�شعوبة 
 Proceedings الدرا�شة يف جملة
 of the National Academy

.of Sciences

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�شوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�شي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�شّنعة مثل البيتزا والربغر وال�شجق والبطاط�ض ال�شيب�شي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�شبب ال�شوديوم الزائد ارتفاع �شغط الدم الذي ي�شّمى »القاتل ال�شامت« لأنه 

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

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

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

»قليل ال�شوديوم« على العبوة قبل ال�رضاء. وت�شّنف كثري من املواد احلافظة امل�شتخدمة يف 

الأطعمة امل�شّنعة باعتبارها مواد م�رضطنة، وتعترب م�شوؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال. 

يف  ي�شتخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رضيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�شببات  من  تعترب  �شارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �شكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رضطان

بوؤبوؤ العني لر�صد اإجهاد العمل املرهق

مادة كيميائية يف م�صحوق الكاري تقاوم الأورام ال�صرطانية

اكت�شف باحثون اأن حجم بوؤبوؤ العني يتغري 
بطريقة وا�شحة عندما ن�شطر ملواجهة 
متوقعة  غري  وتغريات  متعددة  مهام 
اإىل  النظر  اأن جمرد  اإىل  النتائج  وت�شري 
مدى  معرفة  يتيح  قد  ال�شخ�ض،  عني 
التي مير بها وياأمل  حدة حالة الإجهاد 
تطوير  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  يف  الباحثون 
ا�شتخدامها  العمل  اأداة ميكن لأ�شحاب 
بلوغ  من  وحمايتهم  موظفيهم  ملراقبة 

مرحلة الإجهاد احلاد.
مي�شوري  جامعة  يف  الباحثون  ودر�ض 
على  الإجهاد  يوؤثر  كيف  بكولومبيا، 
على  وركزوا  لل�شخ�ض،  الذهنية  احلالة 
على  املرتفع  العمل  عبء  تاأثري  كيفية 
الظهر  م�شاكل  يف  الت�شبب  مثل  اجل�شم 
جونغ  الدكتور  الرئي�شي،  املعد  وقال 
عدم  من  الرغم  على  اإنه  كيم،  هيوب 
ل�شخ�ض  العقلية  لل�شالمة  قيا�ض  وجود 
ما، اإل اأنه واأفراد فريق البحث وجدوا اأن 
»حجم بوؤبوؤ العني ميكن اأن يكون املفتاح 

ل�شخ�ض  العقلية  احلالة  لقيا�ض  الرئي�ض 
متعددة«وتعقب  مبهام  قيامه  اأثناء  ما 
تقنية  خالل  من  املتطوعني،  الباحثون 
كانوا  بينما  العني  وتتبع  احلركة  التقاط 
مكان  يف  التحكم  غرفة  يف  يجل�شون 

يحاكي حمطة لتكرير النفط والغاز.
ي�شتجيبوا  اأن  امل�شاركني  على  وكان 
للتغيريات غري املتوقعة، مثل الإنذارات، 
�شا�شتني،  مراقبة  على  ي�رضفون  بينما 
واأظهرت النتائج خالل املهام الب�شيطة، 
كانت  امل�شاركني  اأعني  حركات  اأن 
اأ�شبحت  ولكنها  ما،  حد  اإىل  متوقعة 
غري منتظمة عندما حدثت تغريات غري 
نتائجه مع  البحث  متوقعة وقارن فريق 
النتائج التي تو�شلت اإليها درا�شة اأجرتها 
العني  بوؤبوؤ  تغري  كيفية  نا�شا حول  وكالة 
لالإجهاد  ا�شتجابة  الف�شاء  رواد  لدى 
وتبني اأن جميع النتائج تك�شف اأن حجم 
بوؤبوؤ العني يتغري ب�شكل غري طبيعي عند 

الإجهاد.

جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  درا�شة  ك�شفت 
الكاري  م�شحوق  يف  كيميائية  مادة  اأن  كاليفورنيا 
اأن  العلماء  ويعتقد  ال�رضطان  تقاوم  اأن  ميكن 
الكركمني )Curcumin(، وهي مادة كيميائية يف 
الكركم تعطي م�شحوق الكاري لونه الأ�شفر، ميكن 
والدم،  الثدي  ال�رضطانية يف  الأورام  اأن تبطئ منو 
عرب جعل اخلاليا ال�رضطانية اأقل قدرة على حتطيم 
اأو تدمري خاليا اأخرى. وقد يكون الكركمني، الذي 
حماربة  على  قدرة  له  اأن  املا�شي  يف  يعتقد  كان 
يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�شبة  اأقوى  ال�رضطان، 
�شابقا. وعند دمج الأدوية �شائعة ال�شتخدام لعالج 
اأن  الختبارات  وجدت  الكركم  مع  الدم  �رضطان 
يف  و�شاعد  اأف�شل،  ب�شكل  تعمل  جعلها  الكركمني 
التقليل من اآثارها اجلانبية ويقول الباحثون اإن نتائج 
التجارب على الفئران كانت »غري متوقعة«، وياأملون 
الآن يف تطوير عالج ال�رضطان با�شتخدام الكركمني 
ال�رضطان  ملحاربة  املادة  هذه  ا�شتخدام  وميكن 
اأنواع  بني  تربط  الدم،  يف  تتواجد  عندما  لأنها 
وعند   ،»DYRK2« ت�شمي  الإنزميات  من  حمددة 
ات�شال الثنني، ل ميكن للخاليا اأن تتكاثر ب�رضعة 
اأن ال�شمة املميزة لل�رضطان هي  ويو�شح الباحثون 
بها،  التحكم  ميكن  ل  ب�رضعة  النمو  علي  القدرة 
ويو�شح  الكركمني  خالل  من  اإبطاوؤها  ميكن  ولكن 
الباحث �شوراف بانريجي اأنه »ب�شكل عام، يتم طرد 
ي�شبح  ولكي  كبرية،  ب�رضعة  اجل�شم  من  الكركمني 
جمرى  لدخول  تعديل  اإىل  يحتاج  فاإنه  فعال،  دواء 
ل�شتهداف  كافية  لفرتة  اجل�شم  يف  والبقاء  الدم 

ال�رضطان«.



�إ�سالمياتاجلمعة  14   ال�سبت 15دي�سمرب  2018  املوافـق  ل08 ربيع الثاين 1440هـ 19

ف�سائل �لدعاء من �ل�سنة
1. عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل 

عنه اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم قال:" ينزل ربنا تبارك 

وتعاىل كل ليلة اإىل ال�ضماء الدنيا 
حني يبقى ثلث الليل الآخر يقول 

من يدعوين فاأ�ضتجيب له من 
ي�ضاألني فاأعطيه من ي�ضتغفرين 

فاأغفر له" متفق عليه 
2. عن �ضداد بن اأو�س ر�ضي اهلل 

عنه: عن النبي �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم ) �ضيد ال�ضتغفار اأن تقول 

اللهم اأنت ربي ل اإله اإل اأنت 
خلقتني واأنا عبدك واأنا على 
عهدك ووعدك ما ا�ضتطعت 
اأعوذ بك من �رش ما �ضنعت 

اأبوء لك بنعمتك علي واأبوء لك 
بذنبي فاغفر يل فاإنه ل يغفر 

الذنوب اإل اأنت . قال ومن قالها 
من النهار موقنا بها فمات من 

يومه قبل اأن مي�ضي فهو من 
اأهل اجلنة ومن قالها من الليل 

وهو موقن بها فمات قبل اأن 
ي�ضبح فهو من اأهل اجلنة( رواه 

البخاري 
3. عن اأبي هريرة قال: قال 

ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم:" 
يقول اهلل عز وجل اأنا عند ظن 

عبدي بي واأنا معه حني يذكرين 
اإن ذكرين يف نف�ضه ذكرته يف 

نف�ضي واإن ذكرين يف ملإ ذكرته 
يف ملإ هم خري منهم واإن تقرب 

مني �ضربا تقربت اإليه ذرعا 
واإن تقرب اإيل ذراعا تقربت 

منه باعا واإن اأتاين مي�ضي اأتيته 
هرولة"متفق عليه 

4. عن اأبي مالك الأ�ضجعي عن 
اأبيه قال:" كان الرجل اإذا اأ�ضلم 

علمه النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
ال�ضلة ثم اأمره اأن يدعو بهوؤلء 

الكلمات اللهم اغفر يل وارحمني 
واهدين وعافني وارزقني" رواه 

م�ضلم.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�ضي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�ضرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�ضنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �ضنفنِي؛ ذنوُب ال�ضَّ
والكبائر، ويف اأ�ضمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َضِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�ضنيِف الُذّ َحّ �ضِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�ضَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�ضِّ ها يتَّ�ضِ اأَنّ بَع�ضَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِضّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�ضِتغفاِر ول 
�ضغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�ضٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتلِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�ضلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�ضِتهاِرِه عنَد ال�َضّ

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

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

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

ف�سل �لدعاء
قال تعاىل: َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْضتَِجْب 
لَُكْم ]غافر:60[، وقال: َواإَِذا �َضاأَلََك 
اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي 
َفلْيَ�ْضتَِجيبُواْ  َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ َدْعَوَة 
يَْر�ُضُدوَن  لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُواْ  يِل 
الدعاء   {  : وقال  ]البقرة:186[، 
َربُُّكُم  َوَقاَل  قراأ:  ثم   ،} العبادة  هو 
اْدُعويِن اأَ�ْضتَِجْب لَُكْم ]غافر:60[. 

 } الدعاء  العبادة  اأف�ضل   {  : وقال 

على  اأكرم  �ضئ  من  لي�س   {  : ،وقال 
 {  : ،وقال   } الدعاء  من  تعاىل  اهلل 
كرمي  حيي  وتعاىل  تبارك  ربكم  اإن 
ي�ضتحي من عبده اإذا رفع يداه اإليه اأن 
يردهما �ضفراً خائبني { ،وقال : } ل 
يزيد يف  ول  الدعاء،  اإل  الق�ضاء  يرد 

العمر اإل الرب {. 
اهلل  يدعو  م�ضلم  من  ما   {  : وقال 
بدعوة لي�س فيها اإثم ول قطيعة رحم 

اإما  ثلث:  اإحدى  بها  اهلل  اأعطاه  اإل 
اأن تعجل له دعوته، واإما اأن يدخرها 
عنه  ي�رشف  اأن  واإما  الآخرة،  يف  له 
نكرث  اإذاً  قالوا:   ،} مثلها  ال�ضوء  من 
 : {وقال  اأكرث  اهلل   { قال:  الدعاء، 
اإنه من مل ي�ضاأل اهلل تعاىل يغ�ضب   {
من  النا�س  اأعجز   {  : وقال   } عليه 
من  النا�س  واأبخل  الدعاء،  عن  عجز 

بخل بال�ضلم {.

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

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

ممكن وجود و م�ضتحيل وجود ، م�ضتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ضتحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�ضياء م�ضتحيلة ، اأما الأ�ضياء املمكنة ما �ضوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ضاحب الأ�ضماء احل�ضنى كلها ، ُجمعت الأ�ضماء احل�ضنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�ضماء احل�ضنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �ضمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ضتطيع اأن ت�ضمي نف�ضها » اهلل« ؟ م�ضتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �ضينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�ضيًل 
، الكفر و الإحلاد �ضطحي ، هم يف اأعماق اأنف�ضهم ي�ضهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�ضورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِضِهْم﴿ ]�ضورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
لة وال�ّضلم-  ه اإىل �ضوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�ضّ ون: اإّن �ضبب نزول �ضورة الإخل�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �ضبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �ضبحانه وتعاىل �ضورة الإخل�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�ضِ
لة وال�ّضلم- عن �ضوؤالهم حول �ضفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �ضورة الإخل�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�ضّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�ضلََّم: ان�ِضب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �ضلَّى اهلَلّ ر�ضي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�ضوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �ضيءٌ يولَُد اإَلّ �ضيَموُت، ول �ضيء ميوُت اإَلّ �ضيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�ضَّ ُ ال�ضَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �ضبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �ضيءٌ(. وجاء يف �ضبب  اهلَلّ
لة وال�ّضلم- اأن يَ�ضف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �ضورة الإخل�س كذلك اأّن اليهود والّن�ضارى �ضاألوا النبّي -عليه ال�ضّ

تعاىل �ضورة الإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �ضلَّى اهللُ عليِْه و�ضلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �ضفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �ضِ



فنياجلمعة  14   ال�سبت 15دي�سمرب  2018  املوافـق  ل08 ربيع الثاين 1440هـ 20
م�سر

رحيل املمثل ومغني الأوبرا ح�سن كامي
نقال عن م�سادر بدار الأوبرا امل�سرية، رحل عن عاملنا ليلة اأم�س املمثل امل�سري، وفنان الأوبرا، ح�سن كامي عن عمر يناهز 82 عاما و�سرح م�سدر 

مقرب من الراحل، باأن �سائقه توجه به اإىل امل�سفى، حينما اأح�س بتوعك، وتويف هناك ح�سن كامي هو ممثل ومطرب اأوبرايل م�سري ولد يف 2 نوفمرب 
1936، وح�سل على لي�سان�س احلقوق من جامعة القاهرة، ثم توجه لدرا�سة الغناء الأوبرايل بكون�سريفاتوار القاهرة، يف اأكادميية الفنون امل�سرية، 

واأنهى درا�ساته العليا يف اإيطاليا.

الأوبر  بدار  العملية  حياته  بداأ 
وغنى   ،1963 عام  امل�رصية 
الحتاد  يف  الأوبرا  م�سارح  على 
فرن�سا،  بولندا،  ال�سوفيتي، 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
اجلنوبية،  كوريا  اليابان، 

والدمنارك.
من  عدد  يف  كامي  عمل  كذلك 
جنوم  ب�سحبة  ال�سهرية  الأفالم 
بينها  من  امل�رصيني،  ال�سينما 
اإخراج  من  ه�س«  »�سمع  اأفالم 
فيلم  يف  وموؤخرا  عرفة،  �رصيف 
اإخراج  من  عادية«  غري  »قدرات 

اإىل  وذلك  ال�سيد،  عبد  داوود 
جانب م�ساركته يف ما يفوق املئة 
فيلم وم�سل�سل ا�ستهر بها الراحل، 

وزينت حياته الفنية الغنية.
اللبنانية، ماجدة  حتتفل املطربة 
 ،62 الـ  ميالدها  بعيد  الرومي، 
املعجبني  ماليني  معها  ويحتفل 
على  الرائعة  واأعمالها  ب�سوتها 
ولدت  العربي  العامل  امتداد 
الرومي يف بلدة كفر�سيما اللبنانية، 
يف 13 دي�سمرب 1956، لعائلة فنية 
�سهرية اأي�سا، فوالدها املو�سيقار 
العربي، حليم الرومي، الذي تعاون 

ل�سنوات مع اأ�سطورة الغناء، فريوز 
الفنية  م�سريتها  الرومي  وبداأت 
يف  �ساركت  عندما   ،1974 عام 
برنامج اكت�ساف املواهب اآنذاك، 
»ا�ستوديو الفن«، لتقدم بعد تاألقها 
التي  اأغنياتها  اأوىل  الربنامج  يف 
يا  بحلمك  »عم  عنوان:  حملت 
م�سريتها  وخالل  لبنان«.  يا  حلم 
قدمت  بالنجاحات،  احلافلة 
الألبومات  من  العديد  الرومي 
الغنائية التي تعاونت فيها مع كبار 
امللحنني وال�سعراء العرب، وعلى 

راأ�سهم، نزار قباين.

 يومية وطنية �ساملة
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طارق عبدالعزيز:

غمو�س اأحداث »جرمية 
الإميوبيليا« غري ُمفتعل

   
اأ�ساد الفنان طارق عبدالعزيز بطريقة كتابة املخرج خالد 

احلجر لفيلمه اجلديد »جرمية الإميوبيليا«، الذي ي�سارك يف 
ق�سم خارج امل�سابقة �سمن فعاليات الدورة الأربعني ملهرجان 
القاهرة ال�سينمائي الدويل، الذي انطلقت فعالياته، اأول من 

اأم�س الثالثاء، من داخل دار الأوبرا امل�رصية. وقال عبدالعزيز 
اإن طريقة كتابة �سيناريو الفيلم خمتلفة وجديدة، لكون اجلانب 

الت�سويقي فيها غري مفتعل، اأي يت�سم بالتوازن يف �رصد الأحداث، 
التي ن�سجها احلجر بحرفية �سديدة، بح�سب و�سفه، واأ�سار 

الفنان اإىل اأنه يج�سد دور مالك دار ن�رص، وتربطه عالقة �سداقة 
بـ »كمال«، ويج�سد دوره الفنان هاين عادل، الذي يعمل كاتباً 

روائياً، بح�سب اأحداث الفيلم، وتتواىل الأحداث.
وي�سارك يف بطولة الفيلم ناهد ال�سباعي واأحمد عبداهلل حممود 

ودعاء طعيمة وماهر �سليم، من تاأليف واإخراج خالد احلجر.

اأمري كرارة ُيخف�س 
اأجره يف »كلب�س 3«

   
خف�س الفنان اأمري كرارة ن�سف اأجره نظري بطولته للجزء 

الثالث من م�سل�سل »كلب�س«، املقرر عر�سه يف رم�سان 
املقبل. وقال م�سدر من داخل اجلهة املنتجة، لـ24، اإن 

كرارة مل يعرت�س علي تخفي�س اأجره، حيث اأبدى مرونة مع 
م�سوؤويل ال�رصكة، لأنه يدين للجزاأين الأول والثاين بات�ساع 
حجم �سعبيته يف م�رص والوطن العربي، ولتحم�سه لتقدمي 

اأحداث اجلزء الثالث التي تتمحور حول عالقة »�سليم 
الأن�ساري« بنجله »مالك«وي�سارك يف بطولة »كلب�س 3« هالة 
فاخر ورمي م�سطفى واللبنانية غنوة وجاري اختيار باقي 

الأبطال، من تاأليف باهر دويدار واإخراج بيرت ميمي.

Jack Reacher ا�ستبعاد توم كروز من م�سل�سل

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 63 مليون دولر ح�سيلة

ا�ستبعد �سناع امل�سل�سل اجلديد 
املمثل   ،Jack Reacher
العاملى »توم كروز« من اأداء دور 
املاأخوذ  امل�سل�سل  فى  البطولة 
نف�س  يحمل  الذى  الفيلم  عن 
 ،2012 عام  �سدر  الذى  ال�سم 

لأنه اأق�رص قامة من موا�سفات 
الدور  يحتاجه  الذى  البطل 

اجلديد.
ومن املقرر اأن ي�رصد امل�سل�سل 
الفيلم  اأحداث  نف�س  اجلديد 
الذى ج�سد بطولته »كروز« عام 

2012، وحقق اإيرادات تخطت الـ 
350 مليون دولر.

ال�سهري  الفيلم  اأحداث  ودارت 
يقتل  حمرتف  قنا�س  حول 
خم�سة اأ�سخا�س بعد ا�ستخدامه 
ل�ست طلقات، وتبداأ ال�رصطة فى 

البحث عن اجلانى وتقب�س على 
يطلب  الذى  الأ�سخا�س  اأحد 
منهم ال�ستعانة بـ«جاك ريت�رص«، 
�سابط الع�سكرية ال�سابق، الذى 
يبداأ فى التحقيق باجلرمية فى 

اإطار ت�سويقى غام�س.

حقق اجلزء الثانى من فيلم اخليال العلمى والفانتازى 
 Fantastic الذى يعر�س با�سم ،Fantastic Beasts

Beasts: The Crimes of Grindelwald، ما يقرب 
من الـ 63 مليون دولر بعد عر�سه بيومان فى دور العر�س 

حول العامل. ومن املتوقع اأن يختتم الفيلم ما يقارب الـ 200 
مليون دولر كح�سيلة اإيرادات قبل انتهاء ال�سبوع الول من 
الفيلم فى دور العر�س بح�سب الكثري موؤ�رص الإيرادات على 

.deadline موقع
الفيلم من بطولة اإيدى ريدمني، وكاثرين ووتر�ستون، 

ودان فوجلر، واألي�سون �سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، 
 J.K. وجونى ديب، ومن اإخراج ديفيد ييت�س، ومن تاأليف
Rowling موؤلفة �سل�سلة الأفالم املف�سلة لدى اجلميع 

.Harry Potter
 »Fantastic Beasts« الفيلم هو اجلزء الثانى من �سل�سلة

للموؤلفة J.K. Rowling وتدور ق�سته حول العامل 
ال�سحرى الذى ي�سم مغامرات فى الكثري من املجالت 

والتى يقوم بها نيوت �سكاماندر.

وائل ج�سار يطرب جمهوره يف مهرجان املو�سيقي العربية
اأحيا املطرب اللبناين وائل ج�سار 
فعاليات  �سمن  غنائياً  حفاًل 
الدورة الـ27 ملهرجان املو�سيقي 
الأوبرا  دار  م�رصح  على  العربية، 
امل�رصية، بح�سور عدد كبري من 

حمبيه.
امل�رصح  خ�سبة  ج�سار  واعتلى 
يا  »بحبك  اأغنية  اأنغام  على 
اأبرز  من  عدداً  قدم  ثم  م�رص«، 
»م�سيت خال�س«  ومنها  اأغنياته، 

و«غريبة النا�س« و«خليني ذكرى« 
من  وغريها  واحدة«  و«حكاية 
من  تفاعاًل  لقت  التي  الأغنيات 
الـ27  الدورة  اأن  يذكر  احل�سور 
العربية  املو�سيقى  مهرجان  من 

الراحلة  الفنانة  ا�سم  حتمل 
حفاًل   43 اإقامة  وت�سهد  �سادية، 
غنائياً على 7 م�سارح يف خمتلف 
 72 مب�ساركة  م�رص  حمافظات 

فناناً وفنانة من 8 دول عربية.
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اإنتاج  تبداأ  اأودي 
اجلزائر يف  �سياراتها 

اودي  الأملانية  العالمة  قامت 
اجلزائري  �رشيكها  مع  بالتفاق 
�سوفاك على افتتاح خط جتميع 
لل�سيارات يف م�سنع �سوفاك يف 
اجلزائر،  غرب  �سمال  غليزان، 
يتم فيه جتميع ثالث مناذج من 
عالمة ال�سيارات الريا�سية وهم 
 ،Sportback اأودي “ا3”  طراز
واودي “ا3″ برلني، و اأودي ” كيو 

2 ” رباعية الدفع.

بيرت  �رشح  �سحفي  حديث  ويف 
وتوجيه  التخطيط  مدير  ويل 
اودي،  داخل  التوطني  م�ساريع 
اإنتاج  خطوط  افتتاح  خالل 
الطاقة  تبلغ  ال�سيارات:” 
الإنتاجية ال�سنوية للم�سنع 3000 
واإن �سبب  اأولية،  �سيارة كمرحلة 
متعدد  امل�سنع  اإىل  دخولنا  
ملجموعة  التابع  العالمات 
فولك�س فاجن هو خطوة منطقية 

يف ال�سوق اجلزائري املتنامي.”
الر�سمي  املتحدث  وا�ستكمل 
خالل  من  قائاًل:”  حديثه  ويل 
تدريب املوظفني املحليني على 
ن�سمن  نحن   ، اخل�سو�س  وجه 
جودة  “اودي” من جهة ون�ستغل 
مهدها  التي  التحتية  البنية 
فولك�س  عالمات  باقي  تواجد 
جهة  من  اجلزائر  يف  فاجن 
اأخرى، مما ي�سع الأ�سا�س للنمو 

اإفريقيا.”   �سمال  يف  امل�ستمر 
ال�رشيك  اأخرى حتدث  من جهة 
علمي،  ُمراد  ال�سيد  اجلزائري 
ل�سوفاك  التنفيذي  الرئي�س 
بافتتاح  �سعادته  عن  معرباً 
“نحن  قائاًل:  الإنتاج  خطوط 
�سنُنتج  باأننا  للغاية  فخورون 
الفاخرة  اودي  لعالمة  �سيارات 
مما  اجلزائر،  يف  الأوىل  للمرة 

يُلبي طلبات ُعمالئنا”.

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:

- �سيارة ني�سان:

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

اليابانية.

- �سيارة �سوزوكي:

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.

�سيارة 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.

- �سيارة 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.

- �سيارة 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. 

- �سيارة 
ميت�سوبي�سي:

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.

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�ش ملناف�سة بور�ش وفرياري

اأحياناً يواجه ال�سائقني مواقف 
�سعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�سادم نتيجة القيادة 

ب�رشعات عالية، وهنا يُت�ساءل 
عن اأف�سل طريقة لإيقاف 
ال�سيارة يف اأق�رش م�سافة، 

وهذا ما �سوف نتحدث عنه يف 
ال�سطور التالية.

حالة قيادة �سيارة يدوية:

عند القيادة ب�رشعة عالية يف 
ال�سيارة اليدوية، وتعر�ست 

خلطر ال�سطدام، يجب عليك 
ال�سغط على املكابح بكل قوتك، 

ول ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�سيارة، مع عدم ال�سغط على 

دوا�سة “الدبرياج”، حتى ل حترر 
ال�سيارة من قيود الرتو�س وهو 

ما ي�ساعدك على التوقف ب�سورة 
اأ�رشع وال�سيطرة على ال�سيارة.

حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�سا ال�سغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، ول 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة 
مع عدم القرتاب من القري 

الأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب الإم�ساك 
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�ستطيع ال�سيطرة على ال�سيارة 
من النحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�سم الذي 

اأنت معر�س لالإ�سطدام به، 
وانظر اإىل الجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�سيارتك اإليه لتفادي 
الت�سادم بهذا اجل�سم.

اأعلنت  اأعوام،  ثمانية  منذ 
لوت�س الربيطانية املعروفة 
الريا�سية  ب�سياراتها 
خطط  عن  الفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
موارد  �سعف  ب�سبب  ذلك 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رشكة 
جيلي  �رشاء  مع  تغري  ذلك 

حل�سة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�سينية  جيلي 
خطط ل�ستثمار 1.9 مليار 
دولر على الأقل يف لوت�س 
ال�رشكة  اإحياء  لإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�سم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�سة 
و�سيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�سنع 

ومركز ت�سميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�ستثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دولر يف ال�سانعة 
ل�سم  وحتويلها  ال�سويدية 
لمع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�سارة  مع 
كرو�س  �سيارتي  لتطوير 
ملناف�سة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو
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تقنية ب�شمة الأ�شبع املدرجة بال�شا�شة 
�شت�شل اإىل 100 مليون هاتف 

من  تدريجى  ب�شكل  الأن  التخل�ص  يتم 
املدرج  الأمامي  الإ�شبع  ب�شمة  ما�شح 
ا�شتمرار  مع  ذلك  و  نف�شه،  بالهاتف 
هذا  اأدى  حيث  احلواف.  تقلي�ص 
الأ�شبع  ب�شمة  تقنية  لإدراج  املفهوم 
لأول  طرحها  مت  التي  و  ال�شا�شة،  حتت 
 Plus  vivo X20 هاتف  بوا�شطة  مرة 
و   ،UD  X21 هاتف  تبعها  ثم   ،UD

Explorer 8 XIAOMI Mi، و عدد 
و   الأخرى.  ال�رشكات امل�شنعة  قليل من 
 ،Digitimes و التي اأفادت عنها تقرير
�شت�شل عدد الهواتف الذكية التي حتتوي 
ال�شا�شة  الأ�شبع حتت  على تقنية ب�شمة 
نحو 42 مليون هاتف و ذلك بحلول نهاية 
 2019 عام  يف  �شت�شل  بينما   ،2018 عام 

اإىل 100 مليون هاتف.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

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

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

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

- اأجهزة ا�ست�سعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

»في�شبوك« ت�شعى للتنبوؤ بتحركات 
امل�شتخدمني امل�شتقبلية

اأن �رشكة في�شبوك ت�شعى ملعرفة  يبدو 
خطواتك امل�شتقبلية، وفقا ملا ك�شفته 
لرباءات  الأمريكية  الهيئة  لدى  وثائق 
وتك�شف  التجارية  والعالمات  الخرتاع 
وثائق براءات الخرتاع كيف �شي�شتخدم 
بيانات  الجتماعية  ال�شبكات  عمالق 
باملكان  للتنبوؤ  امل�شتخدمني  موقع 
الذي �شيذهبون اإليه يف امل�شتقبل، حتى 
عندما يكونون غري مت�شلني بالإنرتنت.

ت�شتخدم  اأن  اأي�شا  املحتمل  ومن 
امل�شتخدم  اأ�شدقاء  بيانات  في�شبوك 
حتركاته  لتوقع  مواقعهم  وبيانات 
الخرتاع،  براءة  اإيداع  ومت  امل�شتقبلية 
الأمريكية  الهيئة  لدى   ،2017 مايو  يف 
التجارية،  والعالمات  لرباءات الخرتاع 
اإل اأنه مت الإبالغ عنها موؤخرا بوا�شطة 
»BuzzFeed News«وعنونت  موقع 
وردت  التي  اجلديدة  تقنيتها  في�شبوك 
 Offline« الخرتاع  براءة  وثائق  يف 
Trajectories«، وقد عر�شت ال�رشكة 
�شمن الوثائق بالتف�شيل كيفية ا�شتخدام 
الذي  باملكان  للتنبوؤ  املواقع  بيانات 

�شيذهب اإليه امل�شتخدم م�شتقبال.
وتقوم تقنية في�شبوك اجلديدة بدرا�شة 
ت�شجيلها  مت  التي  ال�شابقة  الأماكن 
امل�شتخدم  بزيارات  واملرتبطة  م�شبقا 
بيانات  لقائمة  الدخول  يتيح  مبا  لها، 
الدخول  واأي�شا  به،  اخلا�شة  املوقع 
من  اأخرين  لأ�شخا�ص  املوقع  لبيانات 

اأجل القيام بالتنبوؤ، الذي يقوم على توقع 
للم�شتخدم  الزيارات امل�شتقبلية  اأماكن 
اجلغرافية  املواقع  عدد  طريق  عن 
كمبيوتر  منوذج  با�شتخدام  املر�شحة 

وبيانات و�شفية مرتبطة بامل�شتخدم.
اإن�شاء  »يتم  اأنه  اإىل  الوثائق  وت�شري 
التعلم  با�شتخدام  الكمبيوتر  منوذج 
املرتبطة  الو�شفية  والبيانات  الآيل 
املوقع  يف  كانوا  الذين  بامل�شتخدمني 
في�شبوك  تقوم  املر�شح«ولن  اجلغرايف 
لبناء  فقط  موقعك  بيانات  بجمع 
اأي�شا  �شتبحث  بل  الزيارات،  خارطة 
عن اأ�شدقائك، ويف بع�ص احلالت، عن 
املواقع  اإىل  اأي�شا  ذهبوا  الذين  الغرباء 
التي زرتها لتحديد املكان التايل الذي 

�شتذهب اإليه.
تقنية  الخرتاع  براءة  تت�شمن  كما 
املوقع  »توقع  عنوان  حتمل  اأخرى 
على  الال�شلكية  الإ�شارات  با�شتخدام 
الإنرتنت«  عرب  الجتماعية  ال�شبكات 
 Location Predicting Using(
 Wireless Signals on Online
�شتحلل  والتي   ،)Social Networks
مدى قوة ات�شالت الواي فاي والبلوتوث 
لتحديد  اخللوية  الت�شالت  واإ�شارات 
القيام  وعند  احلايل.  امل�شتخدم  موقع 
اأي�شا  في�شبوك  تطبيق  يكون  بذلك، 
قادرا على التنبوؤ مبكانك امل�شتقبلي يف 

حال عدم الت�شال بالإنرتنت.

ت�شريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�شوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ص  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�شفات  �شياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�شل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  الأ�شواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ص  من  كما 
بدقة  العد�شة  ثنائية  اأ�شا�شية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�شا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�شحن ال�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

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

التنفيذي  الرئي�ص  وج�شيكي  �شوزان  ك�شفت 
بتطوير  �شتقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �شناع  اأجل  من  املزايا  بع�ص 
وامل�شتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�شتك�شف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�شاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�شيات 

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

ت�شغيله  يتم  الذي  الر�شمي”  “غري  امل�شدر 
بوا�شطة موظفي يوتيوب.

ال�شتك�شاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�شبة 1 باملائة 
فقط من م�شتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ص  اأو  اآي  الت�شغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

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

�شرتى  وال�شرتاكات،   Trendingو الرئي�شية، 
الرئي�شية وال�شتك�شاف  ال�شفحة  بدلً من ذلك 

وال�شرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�شتك�شف
يف تزويد م�شتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�شاهدة  العر�ص  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ش�شة  الفيديو  تو�شيات 
بن�شاط العر�ص ال�شابق و�شلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�شاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ص للمحتوى املو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�شتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�ص  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�ص اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ص اجلديد �شنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  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 �شويت�ص. اإل اأن الرئي�ص اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

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

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

.Dragalia Lost
بالو�شع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�شاب،  اجلديد  الرئي�ص  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ص  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

 X اآبل تعود لإنتاج اآيفون
 The Wall Street وفقاً لتقرير من

Journal عاودت �رشكة اآبل العمل على 
اإنتاج اإ�شدارها ال�شابق اآيفون X وذلك 

نظراً لكون الطلب على اإ�شدارتها الأخرية 
من اآيفون XS واآيفون XS MaX اأ�شعف 
من الكم املتوقع من قبل ال�رشكة، وجاءت 

الإدعاءات احلالية بناًء على اتفاقية موقعة 
بني اآبل و�رشكة �شام�شوجن ل�رشاء كمية من 

.OLED شا�شات�
ويبدو اأن الأمر يرجع اإىل عدم وفاء اآبل 

با�شتيعاب الكمية املتفق عليها من �شا�شات 
OLED مع �شام�شوجن لالإ�شدارات الأخرية 

من هواتفها فلجاأت ال�رشكة لنموذج العام 
املا�شي حلل هذه الإ�شكالية، حيث عمدت 

اآبل اإىل وقف بيع اآيفون X مع بداية توفر 
اآيفون XS يف ال�شوق، بينما ي�شري التقرير 

اأي�شاً اإىل انحفا�ص ثمن املكونات الرئي�شية 
 XS Maxو XS باملقارنة مع X يف اآيفون

نظراً لعمر اجلهاز الذي عدت فرتة من 
الزمن على اإطالقه كما طبيعة الهواتف 
التي تتخطى فرتتها الزمنية يف ال�شوق.

بالإ�شافة اإىل اأن اآيفون XR الأرخ�ص ثمناً 
بني الإ�شدارات الثالثة الأخرية لل�رشكة 
يواجه هو الآخر حتدي من قبل اآيفون 

8 الذي يالقي �شعبية يف اأوا�شط حمبي 
هواتف ال�رشكة املهتمني بال�شعر وموافقته 
مليزانيتهم ال�شخ�شية حيث ل يزال الهاتف 

متاح يف الأ�شواق حالياً وب�شعر اأقل من 
.XR



 احت�سنت اأم�سية اأول اخلمي�س ، قاعة املنتديات 
بدار ال�سحافة املرحوم عبد احلميد جناح بحي 
ال�سيلي�س بورقلة ، حفل تكرميي نظم من طرف 
على  بورقلة  ال�سحفيني  لنقابة  الوالئي  املكتب 
�رشف قامات االإعالم بالوالية على غرار املدير 
�سحفية   ، عزي  حكيم  ال�رشوق  جلريدة  اجلهوية 
جريدة ال�سعب اإميان كايف ، مو�سى بقي م�سوؤول 
جعرون  لكرمية  اإ�سافة   ، بورقلة  اخلرب  مكتب 
 ، بورقلة  اجلزائر  الإذاعة  اجلهوية  املحطة  من 
بورقلة  مرباح  قا�سدي  بجامعة  لدكتور  اإ�سافة 
حممد ال�سغري كاوجة �سحفي باملوقع االلكرتوين 
احلفل  هذا  خالل  مت  كما   ، لالأخبار  اجلزائرية 
الوالية  وايل  ممثل  من  كل  ح�سور  عرف  الذي 
ورئي�س  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ونائبي 
بوبكر  ورقلة  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
املدين  املجتمع  وممثلي  الزاويا  و�سيوخ  عزي  

لزهر  ال�سحفي  املرحوم  عائلة  تكرمي  مت  اأين   ،
رئي�س  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل   . �سريوكان  
يف  عزي  بوبكر  بورقلة  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
اأمام  اأبوابه مفتوحة  اأنه  األقاها باملنا�سبة ،  كلمة 

االأ�رشة االإعالمية املحلية من اأجل احل�سول على 
املعلومة وتوطيد العالقة معها ، موؤكدا يف ذات 
اأنه جاهزا لتقدمي لها الدعم يف اطار ما  ال�سدد 

ي�سمح به القانون .

�أحمد باحلاج 

�ملكتب �لوالئي لنقابة �ل�صحفيني بورقلة    

تكرمي خا�ص لعائلة املرحوم ال�سحفي لزهر �سريوكان
نظم نهاية �الأ�صبوع �ملن�صرم �أع�صاء �ملكتب �لوالئي بورقلة للنقابة �لوطنية لل�صحفيني ، حفل تكرميي على �صرف 

قامات �العالم ، مع تكرمي خا�ص لعائلة �ل�صحفي باملحطة �جلهوية الإذ�عة ورقلة لزهر �صريوكان 

رهاب 
اال�سالموفوبيا

�الأوروبي  �الإعالم  يو��صل 

نف�ص  تكر�ر  عامة  �لغربي  و 

�لتي  �مل�صروخة  �الأ�صطو�نة 

ي�صغلها عقب كل حادث �إرهابي 

،باحلث عن ��صوله و ربط ذلك 

من  حدث  ما  هو  و  باالإرهاب 

�ملجرم  مع  موؤخر�  حدث  و  قبل 

�الأ�صخا�ص  بع�ص  قتل  �لذي 

،و  �صرت��صبورغ  مدينة  يف 

�الإعالم  و�صائل  متلك  ال 

�العرت�ف  �صجاعة  �الأوروبية  

طبيعي  نتاج  هم  �لقتلة  بكون 

ف�صلت  �جتماعية  ملنظومات 

على  حملهم  و  �حتو�ئهم  يف 

�لن�صيج  يف  ب�صال�صة  �الندماج 

و  نبذتهم  و  �الجتماعي،بل 

�ملوؤدي  �لتطرف  نحو  دفعتهم 

�لتطرف  �أو  �ل�صالح  حلمل 
�الآخر �ملوؤدي لعامل �ملخدر�ت و 

�صبكات �ملافيا

ف�صال عن ذلك تنمو �حل�صا�صية 

�ملفرطة من �ال�صالموفوبيا �لتي 

قبل  �أوروبا  يف  كالوباء  تف�صت 

�صنو�ت عديدة  نتيجة تد�خل 

ب�صكل  �حلو�دث  من  جمموعة 
توجيه  يف  ��صتغالله  مت  غريب 

و  �مل�صلمني  نحو  �التهام  �صهام 
منظومتهم �لقيمية.

ود�د �حلاج

موقف

تيزي وزو

طرقات و�سوارع حتت رحمة املافيا

احلوثيون يقدمون عر�سا ب�ساأن جثة 
جمال خا�سقجي

حمرز جنما يف م�ست�سفى لالأطفال 
مبان�س�سرت

عرب �سكان و جلان و قرى والية تيزي وزو  عرب خمتلف 
املواقف الع�سوائية يف العا�سمة عن ا�ستيائهم جراء 
غ�س امل�سوؤولني املحليني و االآمنني الب�رش عن مثل 
يوميا  يعي�سونه  كابو�سا  باتت  التي  املمار�سات  هذه 
التي  اأن امليزانية  اأحدهم -  اإىل ذلك - يقول  �سف 
كاهله  اأثقلت  �سيارته  ركن  تكاليف  لدفع  يخ�س�سها 
املواد  تكاليف  على  فزيادة  ب�سيط،  عامل  باعتباره 
فهو  تلهب اجليوب  اأ�سعارها  اأ�سبحت  التي  الغذائية 
يجد نف�سه جمربا على الرفع من امليزانية لت�سديد 

م�ستحقات احلظائر �سف اإىل ذلك املعاملة ال�سيئة 
التي يتلقوها من طرف معظم حرا�س هذه املواقف 
الغري ال�رشعية وعليه ياأمل املواطنون من القائمني 
على تنظيم هذه احلظائر من م�سالح والئية و اأمنية 
تنظيم  خالل  من  امل�ساألة  هذه  يف  النظر  خا�سة 
وتعيني  �سارمة  قوانني  وفق  املواقف  هذه  وت�سيري 
كفيلة  وطرق  و�سائل  واعتمادها  موؤهلني  حرا�س 
�سواء  واحلار�س  املواطنني  من  كل  حقوق  ل�سمان 
تعلق االأمر بتجديد ت�سعرية معقولة تخدم الطرفني 

اأوما يتعلق بطريقة احلرا�سة املنظمة، خا�سة ونحن 
ن�ساهد اأن طرق تيزي وزو يف االأ�سابيع االأخرية  كلها 
ب�ساطة جميعها  الأنها حتولت بكل  اأ�سبحت خمتنقة 
اإىل »باركينغ« حتى و�سط الطريق العمومية يف و اأمام 
على  و  امل�سوؤولني  �سمت  ظل  يف  االأمنية  املقرات 
راأ�سهم و رئي�س امن الوالية و اللجنة املعنية و هو ما 
ي�ستغربه املوطنون و يطرحون األف عالمة ا�ستفهام 

ما يحدث يف تيزي وزو
ح- كرمي

حممد  اليمن،  يف  الثورية  اللجنة  رئي�س  عر�س 
ال�سعودي  ال�سحفي  اأبناء  على  احلوثي،  علي 
القتيل جمال خا�سقجي تويل جماعته املطالبة 
�سيقوم  اأنه  موؤكدا  ذلك،  اأرادوا  حال  يف  بجثته 
بذلك بدافع اإن�ساين وقال احلوثي يف تغريدة له 
على »تويرت«: »اإذا طلب منا اأوالد خا�سقجي، اأو 
لديهم الر�سى باملطالبة بجثة والدهم ف�سنعمل 
ت�سليم  قبل  اإبالغنا  »نرجو  ذلك«واأ�ساف:  على 

بالق�سية،  العالقة  ذات  الدول  بع�س  اأ�رشى 
االأمرين  ذاق  وال�سعب  اإن�سانيا  املو�سوع  كون 
مبا  والدويل  االإن�ساين  القانون  انتهاك  ب�سبب 
االإماراتي  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  ارتكبه 
الثالثاء 2  باليمن«وقتل خا�سقجي يوم  وحلفائه 
اأكتوبر 2018 بعد دخوله مبنى قن�سلية بالده يف 
ا�سطنبول بهدف احل�سول على معامالت تتعلق 

بزواجه من املواطنة الرتكية خديجة جنكيز.

ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  برز 
حمرز جنما فوق العادة خالل زيارته اإىل 
مدينة  يف  املر�سى  لالأطفال  م�ست�سفى 
يف  زمالئه  من  عدد  رفقة  مان�س�سرت 
املان �سيتي وهو تقليد �سنوي تقوم اإدارة 
ميدان  متو�سط  كان  حيث  به،  النادي 

اخل�رش جنما يف الزيارة ومطلبا لعدد من 
املر�سى، وا�ستغل الالعب رفقة عدد من 
�سانيه  �سرتلينغ،  فريقه على غرار  جنوم 
باإدخال  قاموا  اأين  الفر�سة  وغريهم 
لهم  وقدموا  االأطفال  قلوب  يف  الفرحة 

عددا من الهدايا.

24
www.elwassat.comاجلمعة  14   ال�سبت 15دي�سمرب  2018  املوافـق  ل08 ربيع الثاين 1440هـ العدد : 4819/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1

بلدية بلعبا�ص

املعار�سون يطالبون  بتنحية 3 من نواب الرئي�ص 
�لطارف

االإطاحة بع�سابة متخ�سة يف ترويج 
املخدرات ببوحجار      وقع �سفيح  بلعبا�س على  �سيدي  بلدية  تعي�س 

رحاها   تدور   التي  ال�رشاعات  جراء  �ساخن 
وبع�س  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  بني  
تغيري  باإحداث  يطالبون  الذين  املنتخبني 
بتنحية  وذلك  التنفيذية   الهيئة  تركيبة  يف 
املجل�س  من  جلنتني  رئي�سي  و  نوابه  من   3
التنفيذي،بحيث ال زال املنتخبون املعار�سون 
البالغ عددهم 34 ع�سوا من اأ�سل 43 منتخب 
يرف�سون العمل معه اإذا مل يتم حتقيق مطالبهم 
اأثر على  امل�سكل ّ اأن هذا  بع�سهم  اأكد  بحيث 
م�سالح  تعطيل  يف  وت�سبب  املجل�س  �سري 

باملجل�س  االأو�ساع  عرفت  املواطنني.وقد 
و  �سهر   11 منذ  كبريا  تاأزما  البلدي  ال�سعبي 
اليوم  يتخبط يف امل�ساكل رغم  ال يزال حلد 
تدخل الوايل الذي ا�ستطاع ف�س النزاع القائم 
ولكن الهدنة  مل تدم طويال، و ال يزال املجل�س 
مرة  االأو�ساع  انزلقت  بحيث  االأزمات  رهني 
للمجل�س  العادية  الدورة  خالل  وذلك  اأخرى 
املا�سية  القليلة  االأيام  خالل  عقدت  التي 
ب�سبب مال�سنات حادة  اأ�سغالها  توقفت  والتي 

وقعت بني الكتلتني املخا�سمتني 
�ص.�صهيب

متكن اأمن دائرة بوحجار من االإطاحة بع�سابة 
باملخدرات  املتاجرة  يف  خمت�سة  اإجرامية 
امل�رشوبات  وكذا  العقلية  واملهلو�سات 
بينهم  من  اأ�سخا�س   4 من  تتكون  الكحولية 
م�سبوق ق�سائيا  ترتاوح اأعمارهم مابني العقد 
الثاين والثالث  ينحدرون من مدينة بوحجار 
اأين مت حجز خالل هذه العملية االأمنية 387 

غ   70  ، االأنواع  خمتلف  من  مهلو�س  قر�س 
 96  ، للرتويج  ومهياأة  املخدرات  جمزاأة  من 
اأنواع خمتلفة  من  كحولية  زجاجة م�رشوبات 
6 اأ�سلحة بي�ساء من اأحجام خمتلفة من بينهم 
�سيف من نوع »�ساموراي« مبلغ مايل يقدر بـ 

7740دج  
�صريف.ر

�لبويرة

توقع اإنتاج 7 
ماليني لرتا من 

زيت الزيتون
البويرة  بوالية  الفالحية  امل�سالح  تتوقع 
زيت  منتوج  يف  ال�سنة  هذه  كبريا  ارتفاعا 
لرت  ماليني   7 حدود  اإىل  ي�سل  الزيتون 
بعد  الواحد  القنطار  يف  لرتا   18 مبعدل 
التي ال  الفارطة  ال�سنوات  كانت خالل  ان 
الواحد  القنطار  يف  لرتا   12 و   11 تتعدى 
، حيث اأكد يف ذات ال�سدد مدير الفالحة 
التي  االأمطار  اأن   « قنون  جودي   « ال�سيد 
وجوان  ماي  �سهري  خالل  ت�ساقطت 
والفرتة اخلريفية االأخرية �ساهمت ب�سكل 
بع�س  تاأثر  رغم  االإنتاج  ارتفاع  يف  كبري 
املناطق مبا ي�سمى ح�رشة الزيتون كبلدية 
االأ�سنام التي تكبد فيها الفالحني خ�سائر 
فادحة يف هذه الرثوة ، هذا فيما اأ�رشفت 
الأول  بالوالية  الفالحية  الغرفة  اأم�س  اأول 
لعملية جني  الر�سمي  االنطالق  على  مرة 
الزيتون من مع�رشة عكو�س عادل مبنطقة 
رافور باإقليم بلدية م�سدالة و�سط ح�سور 
للفالحني  كبري  وجمع  املحلية  لل�سلطات 
 ، املجال  يف  تن�سط  التي  واجلمعيات 
واجلدير باالإ�سارة حتوي البويرة على 211 

مع�رشة منها 88 مع�رشة تقليدية .
�أح�صن مرزوق

�سرار يف�سل 
الظهور عرب 

»ليا�سما تي يف«
اأ�سحى املدير الريا�سي لفريق 

احتاد العا�سمة عبد احلكيم �رشار 
يف�سل الظهور عرب قناة احتاد 
العا�سمة عرب اليوتوب »ليا�سما 

تي يف« عندما يرغب يف خماطبة 
اأن�سار الفريق، اأين اأ�سبحت 

القناة امل�سدر االأول للمعلومات 
التي تريد اإدارة النادي العا�سمي 

اإخبارها جلمهورها الكبري، 
وبالتايل اأ�سحى يتفادى التوجه اإل 
عقد الندوات ال�سحافية بح�سور 

خمتلف و�سائل االإعالم.

نعيمة �ساحلي تطرد 
من بومردا�ص

تعر�ست النائب نعيمة �ساحلي 
للطرد خالل زيارتها ل�سعبة العامر 
على م�ستوى والية بومردا�س، على 

خلفية ت�رشيحاتها ال�سابقة املتعلقة 
باالأمازيغية وما اأثرته من حنق، 

حيث تك�سف الفيديوهات املتداولة 
عرب موقع التوا�سل االجتماعي 

»فاي�سبوك«، دخولها يف اأخذ ورد مع 
اأبناء املنطقة، نافية رف�سها للغة 

االأمازيغية، قائلة اأنها دعت لتوحيد 
اللغة اأوال، وهو ما رف�سه اأ�سحاب 
املنطقة، موؤكدين اأنها تتهرب من 

ت�رشيحاتها ال�سابقة.

الذكرى الـ5 لرحيل �سيخ املوؤرخني اجلزائريني
الـ5  الذكرى  الفاي�سبوكيني  من  الكثري  اأحيى 
القا�سم  اأبو  اجلزوائريني  املوؤرخني  �سيخ  لوفاة 

التي  اخلدمات  بحجم  مذكرين  اهلل،  �سعد 
قدمها للتاريخ اجلزائري، ومدى تاأثري موؤلفاته، 

م�ستذكرين خمتلف كتبه: تاريخ اجلزائر الثقايف 
من 9 جملدات، احلركة الوطنية اجلزائرية من 

4 اأجزاء، وفكريا جند: ق�سايا �سائكة، اأو هموم 
ح�سارية والعديد غريها

عرفت بحر�صها على م�صلحة �لتلميذ

االأ�سرة الرتبوية بامل�سيلة تودع 
الفقيدة  مونية بن زاوي

الرتبوي  االأثر  تربوياً  غر�س  كادراً  الع�رش  بعد �سالة  يومنا اجلمعة  الرتبوية   االأ�رشة  ودعت 
والتعليمي يف قلوب االأجيال يف جو مهيب وجنائزي عرف ح�سور عديد ال�سخ�سيات الرتبوية 
، االأ�ستاذة الرتبوية  بن زاوي مونية  بنت عبد الر�سيد  عن عمر ناهز 35 �سنة بعد �سهور يف 
�رشاع مع املر�س و حياة تربوية  وعطاء تربوي  وحمطات تعليمية وتربوية اأين  ووريت الرثى 
مبقربة �سيدي عمارة بامل�سيلة وقد فجعت االأو�ساط الرتبوية برحيلها وخيم احلزن  على كل 
من عرف الفقيدة وتعامل معها ، لالإ�سارة االأ�ستاذة عملت ملدة ثالث �سنوات مبتو�سطة اأوالد 

�سويب لتنتقل هذا العام اإىل متو�سطة حممد ر�سيد ر�سا بعني احلجل.
خل�صر بن يو�صف 
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