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وزير ال�شباب والريا�ضة �سليم برناوي ي�ؤكد للو�سط

احتادية �سباق املهاري �سرتى النور
يف الأ�سابيع القليلة القادمة

ك�شف وزير ال�شباب والريا�ضة
�سليم برناوي �أن احتادية
�سباق املهاري �سرتى النور
يف الأ�سابيع القليلة القادمة
بعد و�ضع اللم�سات الأخرية
على هذا امل�رشوع من طرف
م�صاحله وبالتن�سيق مع وزارة
الفالحة .

� أكد �سليم برناوي وزير ال�شباب
والريا�ضة �سليم برناوي يف
ت�رصيح �صحفي خ�ص به يومية
«الو�سط» على هام�ش زيارة
العمل والتفقد التي قادته �إىل
والية ورقلة �أن دائرته الوزارية
وبالتن�سيق مع وزارة الفالحة
والتنمية الريفية وال�صيد البحري

زط�شي يجتمع بدائرة ال�شرطة
الربيطانية

                                                                   
عقد رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي اجتماعا
رفقة ممثلني عن دائرة ال�رشطة الربيطانية املتوجدون خالل الأ�سبوع
احلايل يف �أر�ض الوطن ،حيث عرف االجتماع ح�ضور ثالثة �أع�ضاء �إىل
جانب ممثلة عن ال�سفارة الربيطانية يف اجلزائر ،بالإ�ضافة �إىل تواجد
ممثلني عن وزارتي اخلارجية وال�شباب والريا�ضة ،وممثلني عن املديرية
العامة للأمن الوطني والدرك الوطني� ،أين كانت الفر�صة مواتية من اجل
احلديث حول الأمور املتعلقة بتنظيم اكرب املحافل الريا�ضية و�ضمان
�أف�ضل الت�أمني يف ظل التجربة واخلربة التي متلكها ال�رشطة الربيطانية
يف هذا املجال.

 ،كانت قد و�ضعت اللم�سات
الأخرية للإفراج عن احتادية
�سباق املهاري حيث و�صف
برناوي هذا امل�رشوع الذي
�سريى النور يف الأ�سابيع القليلة
القادمة باملك�سب   الهام الذي
�سيعزز واقع و�أفاق هذه الريا�ضة
التقليدية ،مثمنا يف ذات

ال�صدد احتكاك �أ�صحاب هذا
امل�رشوع بالتجربة امل�رصية
والأ�سيوية لريا�ضة الهجن  ،ويف م�شريا �إىل �إح�صاء م�صاحله مع الزمن للإفراج عن م�رشوع
�سياق مت�صل فقد � أعلن وزير لأزيد من �ألف ريا�ضة تقليدية االحتادية اجلزائرية ل�سباق
ال�شباب والريا�ضة �سليم برناوي باجلزائر مهددة باالندثار ب�سبب املهاري يف �أقرب وقت ممكن
وذلك بعد درا�سة دقيقة حليثيات
يف خ�ضم حديثه معنا عن دعمه غياب عوامل ت�شجيع بقائها .
املطلق و الالم�رشوط للمولود ومعلوم �أن وزير ال�شباب امللف املرفوع لدائرته الوزارية
اجلديد احتادية �سباق املهاري والريا�ضة قد دخل يف �سباق .
�أحمد باحلاج

خبر في
صورة

امل�صادف ليوم عا�شوراء

الثالثاء القادم عطلة مدفوعة االجر
�سيكون يوم عا�شوراء امل�صادف ليوم الثالثاء القادم يوم عطلة
مدفوعة االجر لكافة م�ستخدمي امل�ؤ�س�سات والإدارات العمومية
والهيئات والدواوين العمومية واخلا�صة وكذا م�ستخدمي امل�ؤ�س�سات
العمومية واخلا�صة يف جميع القطاعات ,ما افاد به بيان لوزارة العمل
والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي واملديرية العامة للوظيفة العمومية
والإ�صالح الإداري.
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أنه «يتيعن على امل�ؤ�س�سات والإدارات
العمومية والهيئات والدواوين وامل�ؤ�س�سات املذكورة «اتخاذ التدابري
الالزمة ل�ضمان ا�ستمرارية اخلدمة يف امل�صالح التي تعمل بنظام
التناوب»وذكرت املديرية العامة للوظيفة العمومية والإ�صالح
االداري �أن هذا االجراء ي�أتي طبقا لأحكام القانون رقم 278-63
امل�ؤرخ يف  26يوليو  1963املعدل واملتمم املت�ضمن قائمة االعياد
القانونية.

�آ�شيو يثري غ�ضب �أن�صار ليا�سما
اتّهم عدد من �أن�صار فريق احتاد العا�صمة الالعب ال�سابق للت�شكيلة
بالعمل على زعزعة الفريق يف ظل الو�ضعية املعقدة التي مير بها وتهدد
ا�ستقراره� ،أين خرج �آ�شيو �إىل �شا�شة التلفزيون وحتدّث عن �أمور كثرية
ال تب�رش باخلري يف وقت ابتعد خالله عن امل�ساعدة والبحث عن احللول
لإخراج النادي العا�صمي من و�ضعية تهدد مو�ضعه على فوهة بركان ،مربرا
الأمر برف�ضه العمل مع امل�سريين احلاليني ،الأمر الذي مل مير عليه مرور
الكرام من طرف الأن�صار الذين رف�ضوا خرجته الإعالمية تلك ،مت�سائلني
عن دور الالعبني القدامى يف وقوفهم بجانب النادي يف هذا الوقت ال�صعب
وهم الذين ف�ضلوا االختباء وراء مربرات ال معنى لها.

�سكيكدة

ك�شف وتدمري �أربع قنابل
تقليدية ال�صنع

ابتدائية تيمزرات بتيزي وزو

�أولياء التالميذ مينعون �أبناءهم من الدرا�سة
�أقدم �أولياء تالميذ ق�سم ال�سنة
الأوىل بابتدائية تيمزرات بدائرة
واقنون يف تيزي وزو ام�س على
منع �أبنائهم من االلتحاق مبقاعد
الدرا�سة ،احتجاجا منهم على
غياب ظروف التمدر�س احلركة

االحتجاجية جاءت لفت اهتمام
ال�سلطات املحلية ومدير الرتبية
على الو�ضعية الكارثية لهذه
امل�ؤ�س�سة الرتبوية املهددة ح�سبهم
باالنهيار ،خا�صة على م�ستوى
بع�ض الأق�سام الدرا�سية التي باتت

ت�شكل خطرا على املتمدر�سني يف
ظل غياب الأمن و �أعوان النظافة
و�أو�ضح الأولياء املحتجون
�أنهم دقوا ناقو�س اخلطر منذ
املو�سم الدرا�سي املنق�ضي مع
العطلة ال�صيفية ونبهوا ملا تعي�شه

متحف �أحمد زبانة بوهران

امل�ؤ�س�سة من نقائ�ص وطالبوا
ال�سلطات الوالئية و مدير الرتبية
بالتكفل بها ،وهو ما مل يحدث
ح�سبهم خ�صو�صا و�أن املدر�سة
�أجنزت �سنوات ال�سبعينيات من
القرن املا�ضي
ح -كرمي

� 13ألف زائرا خالل مو�سم اال�صطياف
�سجل املتحف العمومي الوطني «
�أحمد زبانة « لوهران  13.474زائرا
من خمتلف واليات الوطن و�سياح

�أجانب خالل مو�سم اال�صطياف
ل�سنة  2019ح�سبما ا�ستفيد لدى
هذه امل�ؤ�س�سة املتحفية وقد �شهد

�شهر �أوت املا�ضي ارتفاعا يف
عدد الزوار الذي و�صل �إىل 5.462
�شخ�صا مقابل  5.371زائرا يف

يوليو املا�ضي فيما بلغ عددهم يف
�شهر جوان  2.641مرتددا على هذه
امل�ؤ�س�سة وفق ذات امل�صدر.

والية امل�سيلة

�إنتاج  2,6مليون قنطار من اخل�ضر

حققت والية امل�سيلة خالل
املو�سم الفالحي 2019– 2018
�إنتاج ما ال يقل عن  2,6مليون
قنطار من اخل�رض مقابل 2
مليون قنطار خالل املو�سم
الفالحي املا�ضي ح�سب ما علم
من م�صالح الوالية.
وح�سب ذات امل�صدر ,ف�إن هذه

الزيادة يف الإنتاج املقدرة بـ 600
�ألف قنطار تعود بالأ�سا�س �إىل
تو�سع امل�ساحات املخ�ص�صة
للزراعات البال�ستيكية باملناطق
ال�رشقية والغربية للوالية و�أكد
ذات امل�صدر �أن دعم الفالحني,
خا�صة فيما يتعلق باقتناء
معدات �أنظمة ال�سقي بالتقطري

وكذا ال�سقي املحوري و تكثيف
عمليات الإر�شاد الفالحي,
قد �ساهم يف تطوير زراعة
اخل�رضوات يف وقت مبكر.
وت�ضم حاليا والية امل�سيلة التي
تعترب من بني الواليات املنتجة
للخ�رض غري املو�سمية �أكرث من
 2000بيت بال�ستيكي ,ح�سب ما

مت تو�ضيحه ويف غ�ضون الع�رش
�سنوات الأخرية انتقلت والية
امل�سيلة من منطقة رعوية
�إىل قطب فالحي بامتياز ،كما
قفزت من املرتبة � 34إىل 14
على امل�ستوى الوطني يف جمال
�إنتاج اخل�رض ,ح�سب ما متت
الإ�شارة �إليه.

متكنت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي ,من ك�شف وتدمري اربع
قنابل تقليدية ال�صنع وذلك اثر عملية بحث ومت�شيط بالقرب من
بلدية واد زهور بالقل ,والية �سكيكدة ,ح�سب ما افاد به بيان لوزارة
الدفاع الوطني و�أو�ضح ذات البيان انه «يف �إطار مكافحة الإرهاب،
واثر عملية بحث ومت�شيط ,ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي بالقرب من بلدية واد زهور بالقل/ن.ع ,5.يوم � 04سبتمرب
� ,2019أربع ( )04قنابل تقليدية ال�صنع»ويف �إطار مكافحة التهريب
واجلرمية املنظمة� ,ضبطت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي بربج
باجي خمتار/ن.ع« ,6.مركبة ( )01رباعية الدفع و 1400لرت من
الوقود بالإ�ضافة �إىل ثالثة (� )03أكيا�س من خليط احلجارة وخام
الذهب»من جهة �أخرى ويف �إطار مكافحة الهجرة غري ال�رشعية,
«�أحبط حرا�س ال�سواحل حماولة هجرة غري �رشعية لـ � 7أ�شخا�ص
بالغزوات/ن.ع.»2.

تيارت

�إطالق حملة للوقاية من
حوادث املرور

م�صالح
�رشعت
املجموعة الإقليمية
الوطني
للدرك
اليوم
بتيارت
اخلمي�س يف حملة
حت�سي�سية للوقاية من
حوادث املرور تزامنا
والدخول املدر�سي
وقدم �إطارات من
ذات امل�صالح ن�صائح
للتالميذ مبدر�سة بن
بادي�س ومتو�سطة عي�سات بن عودة بعا�صمة الوالية حول احرتام
قانون املرور واالنتباه �إىل كيفية قطع الطريق عند اخلروج من
املدار�س وا�ستعمال الر�صيف و ممر الراجلني كما مت دعوتهم لتعميم
هذه الن�صائح على زمالئهم و�أفراد عائالتهم.
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جميعي ي�ؤجل ح�سم م�صريه و ي�ؤكد

.

تصوير بشير عالوة

�س�أتنازل عن ح�صانتي الربملانية طوعا
املكتب ال�سيا�سي للأفالن يتجاهل طلب رفع احل�صانة

�أكد الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني حممد جميعي ب�أنه �سيتنازل عن ح�صانته
الربملانية «طوعا حال تلقيه ا�ستدعاء من املجل�س ال�شعبي الوطني بهذا اخل�صو�ص ،مو�ضحا ب�أن طلب
رفع احل�صانة الربملانية يتعلق مب�س�ألة �شخ�صية وال �صلة له بالف�ساد»
�إميان لوا�س
ك�شف حممد جميعي يف افتتاح
اجتماع طارئ للمكتب ال�سيا�سي
للحزب �أنه مل يتلق لغاية الآن
طلب وزير العدل �سحب احل�صانة
الربملانية ،م�شريا ب�أنه �سيتنازل
عن ح�صانته الربملانية طوعا يف
حال تلقيه ا�ستدعاء من املجل�س
ال�شعبي الوطني
 ،م�صيفا « حلد الآن مل �أبلغ بطبيعة
الق�ضية املرفوعة �ضدي ،و�أتوقع
�أن تكون ق�ضية �شخ�صية� ،أنا
ممتثل للقانون ويل ثقة يف العدالة
وما وردين �أن �شخ�صا رفع ق�ضية
�ضدي ولي�س يل ق�ضايا ف�ساد».
و�أكد نف�س املتحدث على ثقته

الكاملة» يف العدالة ،داعيا �إىل
تركها تعمل يف هدوء و�شفافية،
لي�ضيف ب�أنه ويف حال ثبوت �أي
تهم �ضده ف�إنه «�سيمتثل للقانون
ك�أي مواطن» ،م�شددا على قناعة
احلزب الذي يرت�أ�سه ب�أن القانون
والعدالة فوق اجلميع»
و يف رده على �س�ؤال يتعلق مب�صريه
على ر�أ�س قيادة احلزب� ,أ�شار
جميعي ب�أن ذلك �سيتحدد الحقا
بعد ا�ستالم اال�ستدعاء ,على �أن
يتم اتخاذ القرار «يف �إطار الت�شاور
مع �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي»,
مربزا «عدم مت�سكه باملن�صب» و
ب�أن «م�صلحة البالد واحلزب تظل
فوق كل اعتبار»
يذكر �أن املكتب ال�سيا�سي حلزب

جبهة التحرير الوطني م�ستمر
يف اجتماعه يف جل�سة مغلقة ،يف
انتظار �إ�صدار بيان للبت يف مو�ضع
رفع احل�صانة ،و كان املجل�س
ال�شعبي الوطني قد �رشع ،الثالثاء
املا�ضي يف تفعيل �إجراءات رفع
احل�صانة الربملانية عن الأمني
العام حلزب جبهة التحرير الوطني
بالإ�ضافة �إىل النائبني بن حمادي
ا�سماعيل و بري ال�ساكر ،عقب
طلب تقدم به وزير العدل حافظ
الأختام  ،يف �إجراء ي�أتي طبقا
لأحكام املادة  127من الد�ستور
حتى يتمكن الق�ضاء من ممار�سة
مهامه الد�ستورية وتفعيل �أحكام
املادة  573وما يليها من قانون
الإجراءات اجلزائية.

كرمي يون�س

و قد متت �إحالة طلب رفع
احل�صانة الربملانية يف حق الأمني
العام حلزب جبهة التحرير الوطني
على جلنة ال�ش�ؤون القانونية
والإدارية واحلريات باملجل�س
لإعداد تقرير يف املو�ضوع ورفعه
�إىل املكتب على �أن يعر�ض تقرير
اللجنة فيما بعد على النواب للبت
فيه يف جل�سة مغلقة.
املكتب ال�سيا�سي لالفالن
يتجاهل طلب رفع احل�صانة
�أكد املكتب ال�سيا�سي حلزب
جبهة التحرير الوطني دعمه لبقاء
جميعي على ر�أ�س احلزب ،يف حني
جتاهل طلب ق�ضية طلب وزارة

العدل رفع احل�صانة الربملانية
عنه
دعا املكتب ال�سيا�سي حلزب
جبهة التحرير الوطني من خالل
بيان له � إىل االلتفاف حول احلزب
وهياكله ال�رشعية والتما�سك يف
هذا الظرف لتجاوز املرحلة،
الديناميكية التي ي�سري بها
احلزب ،منذ ا�ستعادة اللجنة
املركزية ل�سيادتها و�رشعيتها ،من
خالل انتخاب الأمني العام وتزكية
املكتب ال�سيا�سي ،وت�سطري
ر�ؤية �سيا�سية وتنظيمية دقيقة
تهدف لإعادة الثقة يف احلزب
وم�ؤ�س�ساته ،وت�سهر بفعالية يف
اخلروج من الأزمة احلالية”.
كما �أ�شاد الأفالن بجهود جلنة

احلوار و الو�ساطة ،ويعترب خال�صة
عملها م�شجعا ومعربا عن تطلع
غالبية اجلزائريني �إىل اخلروج من
الأزمة الراهنة ،داعيا �إىل جت�سيد
عمل اللجنة يف �أقرب وقت من �أجل
و�ضع الآليات القانونية والت�رشيعية
الالزمة لال�ستحقاق الرئا�سي.
وثمن املتحدث ما ت�ضمنه قائد
الأركان قايد �صالح ،الداعية �إىل
حتديد تاريخ ا�ستدعاء الهيئة
الناخبة ،معتربا �أن الرئا�سيات هي
احلل الوحيد لتجاوز الواقع الراهن
 ،كما عرب الأفالن عن اعتزازه
باملوقف امل�رشف و ال�سيادي
للجي�ش الوطني ال�شعبي ،حتت
قيادته املجاهدة ،واملن�سجم مع
مطالب اجلزائريني امل�رشوعة.

رف�ضوا تنظيم رئا�سيات بالوجوه القائمة

�سن�سلم رئي�س الدولة الوثيقة النهائية احلراك ينتع�ش و يطالب باجتثاث رجاالت بوتفليقة
ملخرجات احلوار
ك�شف من�سق هيئة احلوار
والو�ساطة ،كرمي يون�س ،ب�أن
لقائه مع املنظمة الوطنية لأبناء
ال�شهداء هو الأخري �ضمن جوالت
احلوار التي قامت بها الهيئة،
معلنا �أنه �أن الوثيقة النهائية التي
ت�ضم ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة
ملراقبة االنتخابات والقانون
الع�ضوي لالنتخابات �ستلم لرئي�س
الدولة قريبا.
ك�شف كرمي يون�س الأم�س على
هام�ش لقاءه بالأمني العام
للمنظمة الوطنية لأبناء ال�شهداء،
الطيب هواري�  ،إن الهيئة ب�صدد
الإنتهاء من �إعداد الوثيقة التي
جتمع النقا�ش الذي دار مع
الأحزاب وال�شخ�صيات واحلركة
اجلمعوية ،و�صل عددها �إىل 23
حزبا وحوايل  6075جمعية
و�شخ�صيات وطنية ،يف حني ووعد
بن يون�س قيادة املنظمة الوطنية
لأبناء ال�شهداء بت�سليمهم ن�سخة
ثالثة عن الوثيقة بعد ت�سليم
الن�سخة الأوىل لرئي�س الدولة عيد
القادر بن �صالد والثانية جلمعية
العلماء امل�سلمني.
الطيب الهواري
ندعم هيئة احلوار
والو�ساطة
�أكد الأمني العام للمنظمة الوطنية
للمجاهدين الطيب الهواري ،دعمه
و م�ساندته الكاملة للجنة احلوار
والو�ساطة ،م�شددا على �رضورة
الإ�رساع يف تنظيم االنتخابات
الرئا�سية وانتخاب رئي�س جمهورية
لإبعاد املكائد و�إف�شال خمططات
الأعداء التقليديون للجزائر.

جمال كركدان
الوثيقة النهائية �ستلم
لرئي�س الدولة قريبا
من جهته املكلف باالعالم على
م�ستوى جلنة احلوار والو�ساطة
جمال كركدان ،ك�شف ب�أن جلنة
احلوار و الو�ساطة �ستعقد
اجتماعا اليوم حتت �إ�رشاف كرمي
يون�س رئي�سا لهيئة لإثراء م�شاريع
القوانني املتعلقة ،بالقانون
الع�ضوي لالنتخابات ،وقانون
الهيئة الوطنية امل�ستقلة ملراقبة
االنتخابات.
ك�شف جمال كركدان ب�أن الوثيقة
النهائية التي ت�ضم الهيئة الوطنية
امل�ستقلة ملراقبة وتنظيم
االنتخابات والقانون الع�ضوي
لالنتخابات �ستلم لرئي�س الدولة
يف الأيام القليلة القادمة ،مو�ضحا
بان « احلوار والو�ساطة كانت قد
�أر�سلت ر�سميا التقرير النهائي
ملختلف الأحزاب ال�سيا�سية،
يت�ضمن تعديالت يف قانون
االنتخابات ،حيث اقرتحت
تعديال يف املواد املتعلقة
ب�إجراءات الرت�شح للرئا�سيات،
و ا�ستمارات الرت�شح التي اقرتح

�أن يتم �سحبها على م�ستوى هيئة
تنظيم االنتخابات ،كما اقرتحت
دفع ملفات الرت�شح لهيئة تنظيم
االنتخابات بدال من املجل�س
الد�ستوري الذي له احلق يف
ا�ستالم الطعون فقط ،كما �أن
التقرير قابل للتعديل واملناق�شة»
و�شدد جمال كركدان �أن هيئة
احلوار والو�ساطة ومن خالل
مقرتحات �صياغة اللجنة الوطنية
لتنظيم ومراقبة االنتخابات كانت
حري�صة على �أن تتكون من ق�ضاة
وحمامني و�أ�ساتذة جامعيني لتكون
هيئة �شاملة وم�ستقلة متاما عن
الإدارة �أو وزارة الداخلية ،ل�ضمان
�إجراء انتخابات رئا�سية حرة
�شفافة ونزيهة ،بعيدا كل البعد عن
التزوير االنتخابي الذي �شهدته
اال�ستحقاقات ال�سابقة –على
حد تعبريه .وجدد املتحدث ذاته
دعوته لكل الأطراف ال�سيا�سية
والقوى الفاعلة من منظمات
وجمعيات وجمتمع مدين لقبول
االنخراط يف م�سعى احلوار اجلاد،
مبا ي�سمح بالذهاب النتخابات
رئا�سية يف اقرب الآجال للخروج
من الأزمة الراهنة.
�إميان لوا�س

�شهدت اجلمعة  29للحراك
ال�شعبي والأوىل بعد الدخول
االجتماعي ارتفاعا ن�سبيا يف
تعداد امل�شاركني بداية من
عدد احل�ضور و�صوال حلرارة
الهتافات ،بخا�صة ما تعلق بالرد
على الدعوة ال�ستدعاء الهيئة
الناخبة.
تدفق الآالف عرب ديدو�ش مراد
و�ساحة موري�س �أودان ،ليدعمها
الآالف القادمة من خمتلف
البلديات عرب �شارع ح�سيبة بن
بوعلي ي�ضاف لها �أفواج باب
ّ
لينظموا الأ�سبوع الأول
الواد
بعد الدخول االجتماعي ،وهو ما
�سبق و�أن توقعه املتابعون ب�ش�أن
انتعا�ش احلراك بعد املقاومة
التي خا�ضوها يف عز مو�سم
ال�صيف املخ�ص�ص للعطل.
و طالب احلراكيون خالل اجلمعة
 29من عمر احلراك ،برحيل
الوجوه املتبقية والتابعة للرئي�س
ال�سابق بوتفليقة ،و�صوال حلوار
جدي بعد رف�ضهم للجنة كرمي
يون�س ،مع حمل الفتة تت�ضمن
بطاقة الناخب عليها املادتني
 7و.8
وعرفت الهتافات تعبريات راف�ضة
للدعوات اخلا�صة با�ستدعاء

الهيئة الناخبة عرب خمتلف
الهتافات ،بالغة �أق�صى حتدي
بالهتاف � 15سبتمرب ع�صيان
مدين ،وهو ما يعيد دعوات
الع�صيان املدين التي انطلقت
قبل حوايل ال�شهرين وعرفت
مدا وجزرا ،بخا�صة التخوف من
اخلطوة كونها مل حتدد معاملها
وماذا ت�شمل وبالتايل التخوف
من انعكا�ساتها ليتم الرد بتف�ضيل
دعم احلراك عرب الإ�رضابات
وامل�سريات القطاعية ،يف حني
جاءت الت�رصيحات املتتالية من
خمتلف �أطراف ال�سلطة اخلا�صة
با�ستدعاء الهيئة الناخبة منت�صف
ال�شهر كخطوة دفعت للدعوة
جلعل نف�س اليوم يوما للع�صيان،
وهو ما يعيد ال�صورة للهتافات
الراف�ضة لتنظيم رئا�سيات 4
جويلية امللغاة والهتاف جلعله
يوم احتجاجيا �آنذاك ،ومت
التم�سك ب�رشوط التهدئة على
ر�أ�سها �إطالق �رساح معتقلي
احلراك ،والهتاف لإطالق �رساح
الرائد بورقعة.
امل�سرية القادمة من باب الواد
�ضمت ح�شود كبرية عربت
�شارع ح�سني ع�سلة لاللتحاق
ب�ساحة اودان ،ت�شعبتها �شعارات

«الع�صابات ال تقود احلوار» و»ال
حوار مع الع�صابات انتهى»،
معززين �إياها بال�شعب «يريد
اال�ستقالل» و» حتيا اجلزائر»
والت�أكيد بالهتاف املوحد
«اال�ستقالل» منفردة .كما
دعموها بال 48علما وطنيا كل
ي�ضم ا�سم والية .بالإ�ضافة �إىل
ذلك مت�سك احلراكيون بت�أ�سي�س
دولة مدنية والهتاف لها بعيدا
عن هيمنة النظام.
�أما ركن اخلطباء ب�شعار «تكلم
ف�أنت حر يف اجلزائر» املن�صب
�أمام اجلامعة املركزية ،فعرف
التداول على النقا�ش بخ�صو�ص
املوا�ضيع املتعلقة باحلراك.
كما مت ت�سجيل عودة �شعارات
قدمية تغلب عليها اجلانب
التعبريي عن الوطنية على
غرار الفتات «يا وطني هاجرك
ال�شباب والبع�ض القوا للحوت
والآن نبنيك» ،بالإ�ضافة �إىل
عودة �إ�رشاف احلراكيني على
تنظيم املرور  ،حيث عمدوا قبيل
اجلمعة ل�ضمان �سري ال�سيارات
على م�ستوى �شارع ديدو�ش
مراد عرب تنظيم املتظاهرين
وحت�ضرياتهم ل�صالة اجلمعة.
�سارة بومعزة.

املكلف بالإعالم للكنابا�ست م�سعود بوديبة

فعاليات املجتمع املدين حت�ضر لقاء ت�شاوريا ثانيا
قال املكلف بالإعالم للكنابا�ست
م�سعود بوديبة� ،أكد �أنه يتوجب
االنحياز لل�شعب و�أي م�سار ال
ينخرط فيه ال�شعب لن ينجح،
حمذرا من �سيا�سة الأمر الواقع
داعيا ال�ستبدالها بتطمني ال�شعب

عرب �إجراءات حقيقية لالجتاه
نحو بناء دولة امل�ؤ�س�سات ،مربزا
بخ�صو�ص فعاليات املجتمع
املدين �أنهم يح�رضون للقاء
الت�شاوري الثاين ،كا�شفا عن �أحزاب
و�شخ�صيات �أعطت موافقتها لهم،

مراهنا على ك�سب ر�ؤية ير�ضى
عنها احلراك ،كا�شفا عن �إعالن
رئي�س احلكومة ال�سابق مولود
حمرو�ش وطالب االبراهيمي عن
دعمهما للم�سار .
�سارة بومعزة.
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تخوف من تكرار �سيناريو في�ضانات
تب�سة وق�سنطينة
با�شرت ال�سلطات الوالئية بالواليات الغربية �سباقا �ضد الزمن من �أجل حماية الوالية من خطر الفي�ضانات
التي بد�أت بوادرها مبكرا خا�صة بعد الت�ساقطات الأخرية التي �أغرقت املناطق ال�شرقية للوطن خا�صة ام
البواقي  ،ب�سكرة  ،ق�سنطينىة وخوفا من تكرار في�ضانات ال�سنة املا�ضية التي م�ست �سيدي بلعبا�س وتلم�سان
والعديد من املواقع بالنعامة و�شلف وتيارت ..
حممد بن ترار
ففي �سيدي بلعبا�س با�رشت
ال�سلطات الوالئية �سباقا �ضد
الزمن من �أجل تهيئة وادي
مكرة الذي يعترب اخلطر
الرئي�سي للوالية خا�صة و�أن
في�ضاناته ت�شكل خطر �سنويا
و�سبق وان �سجلت �سنة 2007
خ�سائر فادحة يف الأرواح
واملعدات  ،حيث تكفلت
مديريتي الأ�شغال العمومية
والري واملوارد املائية
بعملية تهيئة هذا الوادي  ،من
جانب �آخر ب�أمر وايل والية
�سيدي بلعبا�س جتري م�صالح
مديرية الري وكذا الأ�شغال
العمومية عملية تهيئة حلواف
الطرق وتنقية املجاري
املائية لتفادي ان�سدادها كما
ت�سعى �إىل حترير املجاري
املائية والأودية النائمة جنوب
الوالية  ،وبال�شلف انطلقت
ال�سلطات الوالئية يف تهيئة
الأودية وال�شعاب خا�صة على
م�ستوى وادي �شلف وروافده
 ،ناهيك على الع�رشات من
ال�شعاب على م�ستوى اجلهة
ال�شمالية للوالية  ،ومبع�سكر
�شدد وايل والية مع�سكر على
حميد بعي�ش على �رضورة
تهيئة الأودية خا�صة وادي
خا�صة وادي القوايري الذي
خالبا ما تهدد في�ضاناته
القرى املجاورة له  ،حيث
�شكل الوايل جلنة خا�صة
مكونة من الديوان الوطني
للتطهري ومديرية الري
والأ�شغال العمومية من �أجل
التكفل بالو�ضعية قبل ت�ساقط

الأمطار .
ويف والية النعامة �سارت
ال�سلطات الوالئية بالتعاون
مع م�صالح دائرة عني
ال�صفراء  80كلم �شمال
الوالية من �أجل �إقامة تدابري
ا�ستعجالية النقاد مدينة العني
ال�صفراء من الغرق خا�صة من
وادي الربيج واملويلح اللذان
يلتقيان بو�سط مدينة عني
ال�صفراء مهددين ال�سكان
بالفي�ضانات العارمة خا�صة
وان ال�سيول الأمطار الفجائية
خلقت خ�سائر باجلدار الواقي
خالل نهاية الأ�سبوع املن�رصم
الأمر الذي ا�ستوجب جتنيد
اجلميع من �أجل تهيئة وتنقية
جماري الأودية مع �إطالق
�أ�شغال ا�ستعجالية لتدعيم
اجلدار الواقي املت�رضر للحد
من الفي�ضانات بالإ�ضافة
�إىل تهيئة املجاري املائية
للأحياء وتنقية البالوعات
من الرمال وبوالية تلم�سان
تر�أ�س وايل الوالية علي بن
يعي�ش جمل�سا والئيا مو�سعا
خالل نهاية الأ�سبوع املا�ضي
لدرا�سة تفادي الكوارث
التي �سبق و�أن عا�شتها عدة
مناطق بالوالية خا�صة ناحية
بن �سكران �سنة  ، 2008حيث
�أعطى الوايل تعليمات �صارمة
�إىل ر�ؤ�ساء البلديات وكل
من مديري املوارد املائية
والأ�شغال العمومية بغية
حتمل م�س�ؤوليتهما لتفادي
الكوارث الطبيعية املحتملة
انطالقا من تهيئة البالوعات
وتنظيف الأودية واملجاري
املائية و �إقامة ال�سواقي

لت�رصيف املياه عن الطرقات
قبل بداية مو�سم الأمطار
التي قد تهدد حياة ال�سكان
بفي�ضانات عارمة التي بد�أت
بوادرها قوية خالل هذا
العام بال�رشق اجلزائري من
خالل في�ضانات امل�سيلة
و�أم البواقي وق�سنطينة ،
من جهته �أكد مك�سي عبد
القادر ب�صفته مديرا للموارد
املائية بالوالية �أن م�صاحله
قد را�سلت الوزارة الو�صية
بغية دعمها مل�شاريع كربى
حلماية الوالية من �أخطار
الفي�ضانات ،كما �أن م�صاحلها
قد با�رشت خرجات ميدانية
من �أجل الوقوف على ب�ؤر
اخلطر  ،منها �شعبة يامنة
ب�سيدي بونوار التي قام بع�ض
البارونات اخلا�صني بالعقار
بغلقها ما جعلها قنبلة
موقوتة خا�صة بعد غلق
املجرى املائي العابر للقرية
وهو ما ينبئ بكارثة الحمالة
 ،حيث تقرر حفره يف اقرب
وقت ممكن لتفادي غ�ضب
الطبيعة خا�صة و�أنها برجمت

ال�سنة املا�ضية لكن نفوذ
بارونات العقار دون انطالق
الأ�شغال  ،كما جتري درا�سات
دقيقة ملختلف الأودية التي
يحتمل خطرها من اجل
التكفل بها  ،هذه العمليات
ت�ضاف �إىل عملية التهيئة التي
م�ست � 07أودية مببلغ 198
مليون �سنتيم خالل ال�سنوات
املا�ضية �ضمن الربنامج
اخلما�سي من �أجل حماية
العديد من التجمعات من
الفي�ضانات  ،كما مت اطالق
برنامج ا�ستعجايل من �أجل
�إنقاذ  07جتمعات �سكنية ذات
الأولوية من خطر الفي�ضانات
وقد �أجريت درا�سة خا�صة
من �أجل �أعادة تهيئة الأودية
العابرة لكل من بلدية باب
الع�سة � ،سيدي دري�س ببني
خالد �،أوالد يو�سف بهنني ،
القوا�سري بالرم�شي �،سيدي
بوجنان بال�سواين ومقر بلدية
ال�سواين و الفحول والتي
�ضلت ت�شكل خطرا على حياة
ال�سكان كلما جاء ال�شتاء
.هذا وقد ر�صد الوالية غالفا

ماليا هاما للعملية ،من جهة
ولتفادي خماطر
�أخرى
الفي�ضانات التي ت�سبب يف
حادثتي وادي طاران ووادي
دحمان تبقى مديرية الري
تبحث عن �سبل �أخرى لتهيئة
كافة املجاري املائية العابرة
للتجمعات ال�سكانية وتهيئتها
بطرق مدرو�سة لتفادي
خطرها خا�صة يف ظل نق�ص
املوارد املائية حيث اليزال
وادي غزوانة يحتاج اىل 10
ماليري دج لإمتام تهيئته
وحماية التجمعات ال�سكانية
من خطره بفعل �إقامة �سد
بنواحي مدينة ندرومة
ب�سعة ترتاوح ما بني  6و10
مرت مكعب و�إ�ضافة مليار
�سنتيم لتهيئة جمرى الوادي
على م�سافة  03كلم يف حني
حتتاج املناطق اجلنوبية
�إىل  30ملياردج القامة �سد
وتهيئة الأودية النائمة و�إقامة
اجل�سور املرتفعة لتفادي
غلق الطرقات وعرقلة حركة
املرور باجلهة الأمر الذي
ي�ستوجب على البحث على
موارد مالية من الوزارة
لتغطية العجز ودفع عجلة
الأ�شغال لتفادي �أخطار
ال�شتاء .
من جهتها مديرية الأ�شغال
العمومية فقد �أطلقت عملية
تهيئة �شاملة ملجاري املياه
مبختلف الطرقات ح�سب
ما عرب عنه مدير الأ�شغال
العمومية حممد براجع  ،مع
ا�ستحداث عمليات لإقامة
م�شاريع بجوار الطرق
املهددة بالفي�ضانات .

الفريق �أحمد قايد �صالح,

رهاننا على النوعية لإجناح امل�سار التطويري للجي�ش
�أكد نائب وزير الدفاع الوطني ,رئي�س
�أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي ,الفريق
�أحمد قايد �صالح ,يف اليوم الرابع من
زيارته �إىل الناحية
الع�سكرية الرابعة� ,أن من �أهم الأهداف
الكربى املراد حتقيقها من خالل �إجناح
امل�سار التح�ضريي والتطويري ملختلف
مكونات اجلي�ش الوطني ال�شعبي هو
«ربح رهان النوعية بكل مقايي�سها»,
ح�سب ما �أفاد به بيان لوزارة الدفاع
الوطني ،وخالل اجتماع عمل �ضم
قيادة و�أركان الناحية وقادة القطاعات

العملياتية وقادة الوحدات وم�س�ؤويل
خمتلف امل�صالح الأمنية واملديرين
اجلهويني ,قال الفريق قايد �صالح �« :إن
من �أهم الأهداف الكربى وامل�ستقبلية
املراد حتقيقها من خالل �إجناح هذا
امل�سار التح�ضريي والتطويري ملختلف
مكونات اجلي�ش الوطني ال�شعبي,
هو ربح رهان النوعية بكل مقايي�سها
وبكل ما حتمله هذه العبارة من معاين
ودالالت» .و�أو�ضح �أن هذا الرهان
«�أ�صبح متطلبا الزما ي�ستوجبه التما�شي
ال�سليم مع مقت�ضيات الوترية املت�سارعة

واحلثيثة ,بل ,والعازمة التي �أ�صبح
يتبعها اليوم اجلي�ش الوطني ال�شعبي,
بكل وعي و�إدراك ,هذا امل�سار امل�رشوع
والطموح الذي بات حتمية ال منا�ص
منها يف �سبيل م�ضاهاة وجماراة وترية
التطور املت�سارع الذي تعرفه اجليو�ش
املتقدمة يف ع�رصنا احلا�رض».
و�أ�ضاف قائال �« :إننا ن�سعى من وراء
هذا احلر�ص املخل�ص واملتفاين� ,إىل
موا�صلة تعزيز قدرات قوام املعركة
للجي�ش الوطني ال�شعبي ,وت�أمني
متطلبات الرفع من جاهزيته ,مبا

ي�ضمن حت�سني وترقية الأداء العملياتي
والقتايل لكافة ت�شكيالته ومكوناته,
توافقا مع م�صلحة اجلزائر وعزة
�شعبها التي تقت�ضي ,ب�أن يعمل �أبنا�ؤها
املخل�صون على �أن تبقى دوما و�إىل
الأبد ,ثابتة الأقدام ,را�سخة القيم,
حافظة لوحدتها ,و�صائ ـن ــة ل�سيادتها
وا�ستقاللها و�أمنها وا�ستقرارها,
وهذا يقت�ضي بال�رضورة حتلي قواتنا
امل�سلحة بكل موجبات احلر�ص ,وبكل
عوامل اليقظة ،وبكل م�ستلزمات احلذر
والفطنة واالنتباه».

عنابة

توقيف «م�ؤقت» للفرن العايل مبركب �سيدار احلجار
مت توقيف الفرن العايل رقم  2مبركب
احلديد وال�صلب �سيدار احلجار
بعنابة عن العمل ب�سبب تذبذب
التموين باملادة الأولية ال�رضورية
ل�صناعة احلديد وال�صلب (احلديد
اخلام) من منجمي الونزة وبوخ�رضة

(تب�سة) ح�سبما علم �أم�س اجلمعة
من الرئي�س املدير العام بالنيابة
لطفي مانع .و�أو�ضح ذات امل�س�ؤول
بان توقيف الفرن العايل الذي ميثل
احللقة الأوىل ل�سل�سلة �إنتاج احلديد
وال�صلب باملركب مت يوم الثاين من

�سبتمرب اجلاري وذلك بعد نفاد
احتياطي املركب من املادة الأولية
املتمثلة يف احلديد اخلام ب�سبب
تذبذب يف التموين وتوقفه لأيام
متتالية من منجم الونزة.و�أ�ضاف
امل�صدر ب�أن املركب ا�ضطر �إىل

توقيف الفرن العايل ب�صفة م�ؤقتة
ك�إجراء وقائي للمحافظة على
هدا التجهيز ال�صناعي الهام الذي
يتطلب ت�شغيله  -كما قال -توفر
احتياطي كايف من املادة احلديد
ب�أكرث من  30يوما .

�أحالتها �إليه املحكمة الد�ستورية

املجل�س الد�ستوري يتلقى
�أول ق�ضية

�أكد رئي�س املجل�س الد�ستوري,
كمال فني�ش� ,أن املجل�س تلقى
�أول ق�ضية تتعلق ب «الدفع بعدم
الد�ستورية»� ,أحالتها اليه املحكمة
الد�ستورية ,و التي �ست�ؤرخ
ليوم م�شهود يف تاريخ الق�ضاء
الد�ستوري يف بالدنا و يف مداخلة
له القاها خالل لقاء علمي تر�أ�سه
منا�صفة مع نائب رئي�س املحكمة
الد�ستورية اجلمهورية اندوني�سيا,
ا�سوانتو� ,رصح ال�سيد فني�ش
قائال «تلقى املجل�س الد�ستوري
�أول ق�ضية تتعلق بالدفع بعدم
الد�ستورية� ,أحالتها �إليه املحكمة
الد�ستورية» ,م�ضيفا ان «املجل�س
�سيف�صل يف هذه الق�ضية ,التي
يعكف حاليا على درا�ستها و التي و
التي �ست�ؤرخ ليوم م�شهود يف تاريخ
الق�ضاء الد�ستوري� ,ضمن الآجال
املحددة د�ستوريا».
و �أو�ضح فني�ش �أن هذه الآلية مت
تكري�سها يف التعديل الد�ستوري

�شهر مار�س  ,2016و التي مبوجبها
«يحق لكل متقا�ض يف �أن يقدم
دعوى �أمام جهة ق�ضائية ,خالل
املحاكمة ,يدعي فيها ان احلكم
الت�رشيعي الذي يتوقف عليه
م�آل النزاع ينتهك �أحد احلقوق و
احلريات التي يت�ضمنها الد�ستور»,
م�شريا �إىل انه مت �إ�صدار الن�صو�ص
التطبيقية امل�ؤطرة لهذه الآلية
التي دخلت حيز التنفيذ يف مار�س
املا�ضي.
كما �أكد نف�س امل�س�ؤول �أن هذه
الآلية من �ش�أنها تعزيز قناعة
املواطن ب�أن الد�ستور هو ال�ضامن
الأ�سا�س حلماية احلقوق و
احلريات ,م�شريا �إىل �أن احرتام
هذا القانون الأ�سا�سي «هو الكفيل
وحده ب�ضمان تنظيم حياة النا�س
و �ضبط �سري امل�ؤ�س�سات و �أن كل
خرق لأحكامه من �ش�أنه �أن يعيق
بناء دولة القانون و ي�رض با�ستقرار
امل�ؤ�س�سات».

وزير ال�سكن كمال بلجود

ت�سليم  656م�ؤ�س�سة تربوية
عرب الوطن
�أعلن وزير ال�سكن و العمران و
املدينة ،كمال بلجود ،بغليزان
�أنه مت ت�سليم  656م�ؤ�س�سة تربوية
يف خمتلف الأطوار التعليمية على
امل�ستوى الوطني خالل ال�سنة
اجلارية.
وقال الوزير يف ت�رصيح لل�صحافة
على هام�ش تد�شينه ملتو�سطة
ال�شهيد لزرق كياليل مبدينة
غليزان  « :لقد �سلمنا هذه
ال�سنة  656م�ؤ�س�سة تربوية يف
خمتلف الأطوار التعليمية وهذا
بف�ضل التجنيد امل�ستمر ملختلف

املتدخلني وكذلك بف�ضل
الدولة التي ر�صدت الإمكانيات
املالية» و�أو�ضح بلجود �أن «كل
الواليات التي زرتها والتي زارها
زمالئي الوزراء �أثبت �أن الدخول
املدر�سي على امل�ستوى الوطني
جد عادي « ،م�شريا �إىل توفر
املرافق و التجهيزات والطاقم
الرتبوي ،م�ضيفا �أن « وزارة
الرتبية الوطنية م�ستعدة لفتح �أية
م�ؤ�س�سة تربوية جاهزة وهذا تبعا
لتعليمات الوزير الأول نور الدين
بدوي «.

بناء على تقارير جلان معاينة

�إنهاء مهام ثالثة مديرين
للخدمات اجلامعية

ك�شفت م�صادر ر�سمية املدير
اجلامعية
للخدمات
العام
قد با�رش يف حركة   حتويل
وا�سعة  يف �صفوف مديري
اجلامعية  وبعدها
اخلدمات
مدراء االقامات اجلامعية وذلك
بناء على تقارير  اللجان التي
تكفلت مبعاينة  التح�ضري للدخول
اجلامعي  خالل الأ�سابيع املا�ضية
والتي حملت تقارير �سوداء عن
و�ضعية بعد االقامات اجلامعية
و�سوء الت�سيري الظاهر الذي يدفع
ثمنه الطالب رغم ما تخ�ص�صه
املديرية من�   أموال لفائدة
اخلدمات اجلامعية .
هذا وكانت البداية من والية
وهران �أين  مت �إنهاء مدراء
اخلدمات اجلامعية الثالث
وتعوي�ضهم مبدراء جدد   ،فعلى
م�ستوى مديرية اخلدمات
بال�سانيا فقد  مت �إنهاء املدير
عابد  حمدي ال�رشيف وتعني

مكانه  فتحي جندويل كمدير
جديد  ،وببلقايد مت �إنهاء مدير
اخلدمات  اجلامعية عبوين حبيب
وتعني مكانه  النقابي املحنك
عبد القادر بوطيبة  ومديرية
اخلدمات لبري اجلري فقد
�أنهيت مهام املدير حبيب علي
وتعني  عثمان زملاط خلفا له
 ،هذا ومن املنتظر �أن ت�شهد
مديريات اخلدمات اجلامعية
على امل�ستوى الوطني  حركية
�شاملة  تتبعها حركية يف �صفوف
مدراء االقامات التي تعي�ش
م�شاكل كربى لتفادي  خلق
التحالفات  وا�ستحداث امل�شاكل
بالإقامات اجلامعية والعمل قدر
الإمكان �إبعادها عن ال�سيا�سة عن
طريق التكفل االجتماعي والق�ضاء
على النقائ�ص وامل�شاكل مع �إحالة
بع�ض املدراء الذين تبت يف حقهم
جتاوزات على الق�ضاء.
حممد بن ترار
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تتحدى م�صالح الأمن ب�شكل �سافر

مافيا "الباركينغ" تفر�ض منطق "القزولة"
خريجي ال�سجون وامل�سبوقني
تعترب احلظائر الع�شوائية م�صدر رزق الكثري من ال�شباب الذين يعملون بدون رخ�صة ،خا�صة منهم ّ
ق�ضائيا ،حيث ي�ستغ ّلون الأر�صفة وبع�ض الأماكن على م�ستوى �أحياء �سكنية و�أماكن عمومية وحتوليها �إىل حظائر ع�شوائية وفر�ض
منطق «القزولة» على املواطنني ،و�إجبارهم على دفع مبلغ  100دج �إىل  200دج مقابل ركن �سياراتهم لدقائق ،و�إذا رف�ض �صاحب ال�سيارة
دفع م�ستحقات الركن ي�صبح مهدّ دا من قبل �صاحب احلظرية بتحطيم �سيارته.
م.ثيزيري
من باب الزوار �إىل ح�سني داي
�إىل درارية ثم برج الكيفان
وغريها من بلديات العا�صمة،
كلها حتوي يف طياتها حظائر
لل�سيارات بطريقة غري �رشعية
ي�سريها �شباب بطال مل يجد
من و�سيلة لال�سرتزاق �إال يف
حرا�سة ال�سيارة كرها ،والفر�ض
على �صاحبها مقابال ماديا لقاء
احلرا�سة ،والويل ملن ال يدفع،
حيث �أنه -ال حمالة – �سيدفع
الثمن غاليا.
فال يزال �شباب �أحياء و�أزقة
العا�صمة ،على غرار ح�سني
داي ،بلكور ،باب الواد وغريها
من الأحياء ال�شعبية ،يتعر�ض
فيها ال�سكان �إىل مال�سنات
ب�سبب م�ستحقات الباركينغ ،التي
كثريا ما تكون باهظة وي�صل
ثمن ركن ال�سيارة الواحدة �إىل
100دج ،ففي با�ش جراح ي�ستغل
بع�ض ال�شباب موقعا ا�سرتاتيجيا
على غرار الأ�سواق واملراكز
التجارية لأجل ممار�سة ن�شاط
حرا�س احلظائر� ،أين يلج�أ
ه�ؤالء �إىل �سيا�سة التهديد
بالأ�سلحة البي�ضاء يف حال رف�ض
�أ�صحاب ال�سيارات ت�سديد املبلغ
املفرو�ض من طرف �شباب
احلظرية الع�شوائية.
القب�ض على �أ�صحاب
احلظائر الع�شوائية
بعد �صدور تعليمة وزارة
الداخلية واجلماعات املحلية،
منذ عامني ،واملتمثلة يف
الق�ضاء على احلظائر الع�شوائية
عرب خمتلف بلديات العا�صمة،
با�رشت م�صالح الأمن مراقباتها

الروتينية مبختلف �أحياء
العا�صمة ،للق�ضاء على احلظائر
الفو�ضوية ،بعد �أن رف�ض ال�شباب
التقدم �إىل م�صالح البلديات
لت�سوية و�ضعيتهم واحل�صول
على رخ�صة ملزاولة ن�شاطهم
ب�صفة قانونية ومرخّ �صة،
خا�صة �أنّ هذه التعليمة تعمل
على �ضبط الن�ص التنظيمي
اجلديد لطريقة ت�سييرّ احلظائر
وحتديد ت�سعرية الركن فيها،
على �أن متنح كم�شاريع ي�ستفيد
منها البطالون وفق �رشوط
يتق ّيدون بها .و�ألقت م�صالح
الأمن ،م�ؤخرا ،القب�ض على
العديد من �أ�صحاب احلظائر
الع�شوائية الذين يزاولون حرا�سة
ال�سيارات بطريقة غري قانونية،
و ّ
مت �سماعهم من قبل م�صالح
ال�ضبطية الق�ضائية يف حم�رض
ر�سمي ،لتح ّول بعد ذلك ملفاتهم
على العدالة ،بعد التحقيق معهم
حول الوقائع املتابعني بها.
ملفات احلظائر الفو�ضوية
يوميا �أمام حماكم العا�صمة
بعد القب�ض على ال�شباب
املتو ّرطني يف ق�ضايا احلظائر
غري املرخّ �صة من قبل م�صالح
الأمن ،حُتال ملفاتهم مبا�رشة
على املحاكمة ،حيث �أ�صبحت
خمتلف املحاكم بالعا�صمة
تطرح يوميا ملفات املتّهمني
توجه لهم تهمة التدخل
الذين ّ
بغري �صفة يف وظيفة مدنية،
ويثلون بنا ًء على �إجراءات
مُ
اال�ستدعاء املبا�رش بالن�سبة
للمتهمني غري امل�سبوقني
ق�ضائيا� ،أما امل�سبوقني فقد يتم
�إيداعهم احلب�س امل�ؤقت بالتهمة
نف�سها .وخالل حماكمتهم
ي�ؤ ّكدون لق�ضاة املحاكم �أنّ

حرا�سة ال�س ّيارات م�صدر
زرقهم ،خا�صة بالن�سبة خلريجي
ال�سجون و�أ�صحاب ال�سوابق
العدلية التي تكون �صحيفة
�سوابقهم حافلة بالإجرام،
وبالتايل فر�ص العمل تكون قليلة
بالن�سبة لهم .وعن العقوبات
امل�سلطة �ضدهم ،فترتاوح بني
ّ
احلب�س من �شهر �إىل ثالثة �أ�شهر
حب�سا نافذا وغرامات مالية
نافذة من � 20ألف �إىل � 50ألف
دج ،مع م�صادرة املبلغ املايل
الذي ي�ضبط بحوزة ح ّرا�س
احلظائر غري املرخّ �صة.
ّ
يحذرون من
الق�ضاة
فر�ض منطق «القزولة»
وحرا�سة ال�سيارات بطريقة
ّ
حذر ق�ضاة املحاكم ال�شباب
قانونية ،خا�صة �أن هذه التعليمة
الذين ميثلون �أمام هيئاتهم ،بعد
م�ست �أي�ضا امل�سبوقني ق�ضائيا.
ّ
تو ّرطهم يف تهمة التدخل بغري
�صفة يف وظيفة مدنية من العودة
ّ
بطالون يفر�ضون منطق
مرة ثانية �إىل حرا�سة احلظائر
القزولة
وفر�ض منطق «القزولة» على
املواطنني ،وتخوفيهم باالعتداء
رغم الإجراءات التي بادرت
عليهم� ،إذا رف�ض املواطن
بها بع�ض البلديات لإيقاف
دفع م�ستحقات احلظرية التي هذه الظاهرة� ،إ ّ
ال �أن التوزيع
ت�صل �إىل  100دينار .م�ضفني
الع�شوائي ال يزال قائما عرب
�أن املواطن اجلزائري �سئم
بع�ضها ،حيث �أنهكها اجلري
من تلك الت�رصفات العدوانية
وراء ه�ؤالء ال�شباب الذين
ال�صادرة من �أ�صحاب احلظائر
يكت�شفون امل�ساحات الفارغة
التي ت�صل يف بع�ض الأحيان
ال�ستغاللها وحتويلها �إىل
�إىل االعتداء عليهم بالأ�سلحة
حظائر ،كما يفر�ضون �أ�سعارا
البي�ضاء املحظورة ،م�سببينّ
من تلقاء �أنف�سهم ،وهذه
لهم عاهات م�ستدمية ،كما
الظاهرة �أبطالها �شباب ترتاوح
�أ�شار وكالء اجلمهورية خالل
�أعمارهم ما بني  18و � 19سنة،
تداخالتهم بجل�سات املحاكمة
الأمر الذي ي�ؤ ّرق امل�س�ؤولني ،لأن
�إىل �أنّ الأر�صفة لي�ست ملكا لهم
مثل ه�ؤالء مكانهم باملدار�س
ويحقّ للمواطن ركن �سيارته يف
ولي�س بال�شوارع ،فه ّمهم الوحيد
�أي مكان ي�شاء دون �أن يدفع
البحث عن م�ساحات لتحويلها
�أي مبلغ ،بينما ن�صح الق�ضاة
�إىل حظائر� ،أو اللجوء �إىل غري
بالتقدم �إىل ال�سلطات
ال�شباب
ّ
ذلك من ال�سبل التي ي�سرتزقون
املحلية من �أجل طلب رخ�صة
من ورائها لك�سب قوت يومهم،
رغم خروجها عن النطاق
القانوين ،بدءا بامل�ساحة غري
امل�سجلة بالبلدية .الأمر الذي
ّ
يعود بال�سلب على املواطنني
الذين يغامرون برتك �سياراتهم
لدى ه�ؤالء ال�شباب الذين ال
يتح ّملون حتى م�س�ؤوليتهم عند
وقوع ال�رسقة.

تعمل ب�صفة قانونية بالعا�صمة،
رصح �أحدهم �أنه ي�سرتزق
حيث � ّ
من حرا�سة ال�سيارات ،و�أنه
مقبل على الزواج خالل الأيام
املقبلة ،و�أ�ضاف �أنه يتح�صل
على مبلغ مايل يرتاوح ما
بني  50و100و 200دج ح�سب
�ساعات ركن املواطن ل�سيارته
يف احلظرية ،م�ؤكدا �أنه ال يجرب
�أي �أحد على دفع مبلغ معني،
واعترب �أنّ �إزالة هذه املواقف
�ستدفع ال�شباب �إىل ال�رسقة
ويكون م�صريهم ال�سجن ،وهو
قرار لي�س �صائب «لأننا نعمل
بطريقة عادية ومن دون �إحداث
�أي �رضر ،والكل يعرفنا يف هذه
املنطقة» ،و�أكد حار�س �آخر من
ذوي ال�سوابق العدلية �أ ّنه اختار
تلك املهنة لتطليق الإجرام
واالندماج يف املجتمع مرة
ثانية ،خا�صة �أنه من ال�صعب
يتح�صل على وظيفة يف
�أن
ّ
م�ؤ�س�سة حمرتمة ،كونه م�سبوق
ق�ضائيا يف العديد من الق�ضايا
الإجرامية.
ا�ستفزاز مبا�شر و �صريح

ح ّرا�س احلظائر الع�شوائية
رصفون بطريقة فو�ضوية،
يت� ّ
وذلك لتحقيق الربح وبالطريقة
نف�سها ،م�ؤ ّكدة �أن كل قرار
�صادر من قبل �أي جهة ر�سمية
يخ�ص تنظيم هذه احلظائر
واملمار�سات
وت�رصفاتهم
اليومية ال�صادرة منهم والتي
حرا�سة احلظائر
تقلق املواطن يرف�ضونها ،كون
الع�شوائية م�صدر رزق
هذه القرارات ت�ضع قوانني
للم�سبوقني ق�ضائيا
ال تتنا�سب مع م�صاحلهم
وللغو�ص �أكرث يف املو�ضوع تنقلنا وت�رصفاتهم املتعودين عليها.
�إىل �أحياء العا�صمة ،ور�صدنا �أ�صحاب احلظائر الفو�ضوية
�أراء بع�ض ح ّرا�س احلظائر التي ي�ستغلّون الأر�صفة والأماكن

املخ�ص�صة للمارة �أو اجلهات
ّ
املقابلة للعمارات ومداخل
الأ�سواق واحل ّيز املكاين
املخ�ص�ص للأطباء واحل ّ
القات،
ّ
وكل مكان يلج�أ �إليه املواطنون
بكرثة ،وي�ستحوذون عليه،
مطالبني �أ�صحاب املركبات
بدفع مبلغ مايل ال يقل عن 50
دج ،وقد ي�صل �أحيانا �إىل 200
دج ح�سب �ساعات الركن ،ويف
حالة رف�ض املواطن دفع تلك
املبالغ املالية تتع ّر�ض �سيارته
للتحطيم من قبل احلار�س.
و�أ�ضافت املتحدثة ذاتها
�أنّ احلظائر غري املرخّ �صة
ترافقها ت�رصفات انتقامية
ع�شوائية من قبل حرا�س
احلظائر ،م�ست�شهدة بحادثة
تع ّر�ض لها مواطن ركن �س ّيارته
�أمام عمارة طبيب �أح�رض �إليه
ابنته ،وبعد خروجه من العيادة
طالبه حار�س احلظرية بدفع
امل�ستحقات غري �أنه رف�ض
ذلك ،ليقوم احلار�س باالعتداء
على ابنة ال�ضحية التي كانت
جال�سة باملقعد الأمامي ب�سكني
وجهها انتقاما من والدها
و�ش ّوه ّ
الذي رف�ض منحه املبلغ املايل
الذي طلبه ،وقد مت تداول
�صور ال�ضحية بكرثة عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي وخا�صة
«الفاي�سبوك» .ويف ال�سياق
نف�سه� ،أ�شارت الأخ�صائية
االجتماعية �أن ح ّرا�س احلظائر
يقومون بتلك الت�رصفات
غري القانونية بغية ا�ستفزاز
املواطنني ،من ّوهة يف الأخري �أنّ
الدولة اجلزائرية كانت رحيمة
مع امل�سبوقني ق�ضائيا و�سمحت
بالتقدم �إىل البلديات لطلب
لهم
ّ
رخ�صة وممار�سة حرا�سة
ال�س ّيارات بطريقة قانونية.
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بامنديل بورقلة

ملف نهب العقار يلقي بظالله
على الدخول االجتماعي

�أخذت ظاهرة ال�سطو واال�ستيالء على الأوعية العقارية اخلا�صة والعمومية مبنطقة بامنديل
ببلدية ورقلة منعرجا خطريا  ،خا�صة �إذا علمنا �أن مثل هذه التجاوزت متت بت�سرت من الوكالة
الوالئية العقارية قابله �صمت غري مربر للأدوات الرقابية.
�أحمد باحلاج
ك�شفت م�صادر مطلعة ليومية
«الو�سط «�أن دوائر االخت�صا�ص
املعنية باقليم والية ورقلة ممثلة
يف م�صالح الوالية  ،الأمن والدرك
الوطنيني وم�صالح العدالة ،
كانت قد تلقت عديد ال�شكاوى
والعرائ�ض االحتجاجية التي تتهم
�أ�صحاب املال والنفوذ بال�سطو
واال�ستيالء على عقارات ملك
للدولة و �أخرى للخوا�ص مبنطقة
بامنديل ببلدية ورقلة  ،وهو الأمر
الذي دفع بالعديد من �ضحايا
بارونات العقار للجوء للعدالة
لإن�صافهم ،فيما وجدت ال�سلطات
املحلية جملة العراقيل يف جت�سيد
جملة من امل�شاريع التنموية بذات
الناحية املذكورة على غرار
امل�شاريع الرتبوية  ،الدينية ،
الثقافية و الريا�ضية ب�سبب النق�ص
الفادح يف اجليوب العقاري .
من جهة ثانية فقد �أجمع �أكرث
من متحدث يف املو�ضوع  ،يف
خ�ضم حديثهم معنا على �أن تف�شي
ظاهرة النهب العقاري بوالية
ورقلة عموما ومنطقة بامنديل
على وجه اخل�صو�ص جتاوزت
حدود املعقول وبات من ال�رضوري
حترك الأدوات الرقابية لفتح
حتقيق يف مثل هكذا جتاوزات
و خروق التي ظل م�سكوت عنها

الإطاحة بع�شريني �ضبط
بحوزته �سالح �أبي�ض
قامت م�صالح ال�رشطة لأمن
الوالية بتمرنا�ست ممثلة يف
اخلام�س
احل�رضي
الأمن
من توقيف �شخ�ص يبلغ من
العمر (�24سنة) متورط يف ق�ضية
حيازة �سالح �أبي�ض.
حيثيات الق�ضية تعود �إىل
قيام عنا�رص ال�رشطة العاملة
بامليدان بدوريات راكبة بقطاع
االخت�صا�ص وبال�ضبط بحي
تهقوين مترنا�ست � ،أين لفت
�إنتباههم �شخ�ص حمل �شبهة
وعند �إخ�ضاعه لعملية التلم�س
اجل�سدي� ،ضبط بحوزته على
�سالح �أبي�ض حم�ضور(�سيف) دون

مربر �رشعي ليتم حجزه وحتويله
املعني �إىل املقر ،بعد الإنتهاء
من �إجراءات التحقيق مت تقدميه
�أمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
مترنا�ست والذي �أحاله بدوره على
حمكمة املثول الفوري �أين �صدر
يف حقه �سنة حب�س نافذة منها
�ستة �أ�شهر موقوفة التنفيذ مع
الإيداع وغرامة مالية نافذة تقدر
بـ ( 50.000دج).
وح�سبما �أفادت به م�صادرنا ف�إن
العملية الأمنية تندرج يف �إطار
جت�سيد خمطط احتالل امليدان
لتطويق ب�ؤر االجرام ب�شتى �أنواعها
و �أ�شكالها .
�أحمد باحلاج

�أدرار ومترنا�ست

ترحيل  27رعية �إفريقيا
بتهمة الإقامة الغري �شرعية
 ،ناهيك عن الإ�رساع يف تنفيذ
تعليمة احلكومة القا�ضية ب�إلزام
الوالة بالإ�رساع يف ت�شكيل جمال�س
تنفيذية للإ�رشاف على متابعة
تنفيذ البلديات للمئات من قرارات
الهدم للبنايات وامل�ستودعات
واحلظائر الع�شوائية التي �شيدت
فوق �أوعية عقارية عمومية بدون
رخ�صة بناء .
ليبقى الت�سا�ؤل مطروح لدى الر�أي
العام بوالية ورقلة املعروفة
بالعا�صمة املركزية للجنوب

ال�رشقي حول متاطل املجل�س
ال�شعبي الوالئي يف برجمة دورة
عادية �أو ا�ستثنائية لدرا�سة حالة
النهب املتوا�صل للوعاء العقاري ،
حيث �أن هذه الظاهرة باتت تهدد
برهن عديد امل�شاريع الإمنائية
التي لها �صلة بيوميات املواطن
املحلي .
اىل جانب ذلك فقد طالب
املت�رضرين من مع�ضلة ال�سطو
واال�ستيالء على الأوعية العقارية
 ،ب�رضورة تقدمي تو�ضيحات حول

التوقف املفاجئ للتحقيقات
التي با�رشتها دوائر االخت�صا�ص
املعنية مع م�س�ؤولني ومنتخبني
بخ�صو�ص التنازل على �أوعية
عقارية عمومية بالدينار الرمزي �أو
تزوير خمططات �أرا�ضي اخلوا�ص
لفائدة �أ�صحاب املال والنفوذ
الذين ا�ستغلوا تارة تفاوت الأدوات
الرقابية وتارة �أخرى انتهاج الدولة
لأ�سلوب التهدئة لال�ستيالء على
املمتلكات العمومية واخلا�صة
وفق ما �أوردته م�صادرنا .

�شرطة مترنا�ست مبنا�سبة الدخول االجتماعي

ت�سخري � 115شرطيا و 15مركبة من �أجل التواجد الدائم
تزامنا مع الدخول االجتماعي
واملدر�سي اجلديد ،2020/2019
وما يكت�سيه احلدث من �أهمية
بالغة وتعزيزا للإجراءات الأمنية
الرامية �إىل ت�أمني الدخول
املدر�سي يف �أح�سن الظروف،
�سطرت م�صالح �أمن والية
مترنا�ست برنامج عمل مبني على
�إ�سرتاجتية مدرو�سة ل�ضمان الأمن
والإ�ستقرار وحماية الأ�شخا�ص
املمتلكات العامة و اخلا�صة ،
من خالل ت�سخري تعداد مادي و
ب�رشي معترب  ،حيث بذلك ت�ؤكد
جاهزيتها ومرهنتها على دخول
�إجتماعي �آمن ومثايل .
�أفاد بيان خللية االعالم باملديرية
الوالئية للأمن بتمرنا�ست كانت
قد ت�سلمت يومية «الو�سط»� ،أنه
مبنا�سبة الدخول االجتماعي
اجلديد للمو�سم الدرا�سي فقد
مت ت�سخري �أزيد من � 115رشطي ،
بالإ�ضافة �إىل  15مركبة ،من �أجل
التواجد الدائم وامل�ستمر على
م�ستوى الطرق وال�شوارع الرئي�سة

�أمن مترنا�ست

ملدينة مترنا�ست وكذا حماية
حميطات امل�ؤ�س�سات التعلمية
والعمومية من �شتى �أ�شكال
اجلرمية  ،مع تنظيم وت�سهيل
حركة املرور وتكثيف الدوريات
الراجلة والراكبة مع الرتكيز
على حميطات املدار�س ال�سيما
�أوقات دخول وخروج التالميذ
خالل الفرتتني ال�صباحية
وامل�سائية من واىل امل�ؤ�س�سات
الرتبوية.
وح�سبما �أفاد به نف�س البيان
فقد تقرر �إقامة حواجز فجائية

ومتنقلة يف الأحياء والأماكن
العمومية � ،أما يف اجلانب
التح�سي�سي والتوعوي للتالميذ
مت برجمة درو�س حت�سي�سية
بامل�ؤ�س�سات الرتبوية ب�أطوارها
الثالثة بالتن�سيق مع مديرية
الرتبية بالوالية على مدار �شهر
كامل حول «خطر الألعاب
الإلكرتونية» ،وكذا التعريف
بالأرقام اخل�رضاء اخلا�صة
باملديرية العامة للأمن الوطني،
�إ�ضافة لتنظيم حمالت حت�سي�سية
لفائدة �سائقي املركبات مبختلف

�أ�شكالها ،مع �إ�رشاك اجلمعيات
الفاعلة يف ميدان التح�سي�س
والتوعية من خماطر حوادث
املرور  ،وهذا بهدف احلد منها
واحلفاظ على �أمن و�سالمة
التالميذ .
للإ�شارة نف�س الإجراءات الأمنية
والتح�سي�سية �إتخذتها م�صالح
الأمن على م�ستوى �أمن الدوائر
اخلم�سة (عني �صالح �  إينغر،
تاظروك� ،سيلت  ،عني قزام).
و تبقى قوات ال�رشطة جمندة
حلماية الأ�شخا�ص و املمتلكات
�ساهرة على تنفيذ املخطط
العملياتي امليداين مبنا�سبة
الدخول الإجتماعي واملدر�سي،
و يبقى املواطن مدعو اىل
التحلي بالثقافة الأمنية وثقافة
التبليغ عن �أي �شيء م�شبوه او
طلب م�ساعدة من خالل االت�صال
على اخلط الأخ�رض �،15-48أو
رقم النجدة ،17والرقم الأخ�رض
 104اخلا�ص بالفئات اله�شة .
�أحمد باحلاج

�أوقفت خالل الأ�سبوع املن�رصم
م�صالح الأمن املتخ�ص�صة يف
مكافحة اجلرمية املنظمة
والهجرة غري ال�رشعية للدرك
الوطني بواليتي �أدرار ومترنا�ست
 27،رعية افريقيا يحملون جن�سيات
خمتلفة لدول مايل  ،النيجر  ،ت�شاد
 ،الكامريون  ،ال�سينغال والغابون
ين�شطون بور�شات بناء خا�صة ،
ليتم حتويلهم للم�صلحة املعنية
وبعد اجناز ملفات ق�ضائية �ضدهم

مت مبوجبها �إحالتهم يف اليوم
املوايل على وكيل اجلمهورية ،
�أين مت �إدانتهم جميعا ب�سنة �سجنا
موقوفة النفاذ مع تغرمي كل واحد
منهم بـ � 48ألف دينار جزائري
قبل ا�ستكمال عملية حتويلهم
نحو مراكز العبور احلدودية
بتيمياوين متهيدا لرتحيلهم نحو
بلدانهم اال�صلية بتهمة االقامة
غري ال�رشعية .
�أحمد باحلاج

رئي�س امل�ستقبل الريا�ضي للمجاهدين بعني �صالح
زقري �صالح للو�سط :

�سنحدث املفاج�أة يف مناف�سة
ك�أ�س اجلمهورية

قال رئي�س امل�ستقبل الريا�ضي
للمجاهدين بعني �صالح النا�شط
يف بطولة الق�سم ال�رشيف �صالح
زقري � ،أن الت�شكيلة با�رشت
التح�ضريات للمو�سم الكروي
اجلديد و اال�ستعداد ملناف�سة
ال�سيدة الك�أ�س يف ظروف جيدة ،
رغم هاج�س �شح ال�سيولة املالية
.
�أكد �صالح زقري رئي�س امل�ستقبل
الريا�ضي للمجاهدين بعني �صالح
التابعة لوالية مترنا�ست  ،يف
ت�رصيح �صحفي له مع يومية
«الو�سط»� ،أنه مت توفري كافة
االمكانيات املادية والب�رشية
 ،مع تعزيز ت�شكيلة امل�ستقبل
بعنا�رص جديد ل�ضمان انطالقة
جيدة يف �أول مو�سم ريا�ضي
للفريق يف بطولة الق�سم ال�رشيف
 ،م�ؤكدا يف ذات ال�صدد �أنه يثق
يف �أبنائه لتحقيق بداية مو�سم
قوية ي�ستهدف من خاللها التتويج
باللقب لإقتطاع ت�أ�شرية املرور
لبطولة الق�سم اجلهوي الثاين يف
ا�شارة وا�ضحة منه �أن االدارة
�سطرت اللعب على اللقب كهدف
رئا�سي وذلك مقارنة بالعنا�رص

ال�شابة واملتميزة التي يعج بها
الفريق ،م�ؤكدا يف ذات ال�صدد �أنه
مت ا�صطياد بع�ض العنا�رص ال�شابة
املعول عليها لتقدمي الإ�ضافة
الالزمة للفريق .
من جهة ثانية فقد ت�ساءل نف�س
املتحدث عن جتاهل ال�سلطات
املحلية لتحقيقهم ال�صعود ب�سبب
غياب احلافز املايل واقت�صاره على
االعانات املو�سمية  ،مطالبا يف
ذات ال�صدد اجلميع من م�س�ؤولني
ورجال مال و�أعمال للإلتفاف
خلف �أ�شبال التقني الكروي ال�شاب
خل�رض حيلو لتمكينهم من حتقيق
النتائج املرجوة وت�رشيف بلدية
عني �صالح يف املو�سم الكروي
اجلديد الذي من املرتقب �أن
تعطي �إ�شارة �إنطالقه يف الأ�سابيع
القليلة القادمة .
من جهة ثانية فقد ذهب �صالح
زقري يف معر�ض حديثه معنا �إىل
�أبعد من ذلك من خالل الت�أكيد
على �رضورة الذهاب بعيدا يف
مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية التي قرر
امل�ستقبل الريا�ضي للمجاهدين
امل�شاركة فيها .
�أحمد باحلاج
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ق�ضية ال�صحفية هاجر الري�سوين

�صحفية مغربية تعتزم مقا�ضاة
ال�شرطة بتهمة "التعذيب"
ان�شغل الو�سط ال�صحفي يف املغرب ،خالل ال�ساعات الأخرية ،بق�ضية ال�صحفية هاجر الري�سوين ،التي �ألقت ال�شرطة
القب�ض عليها بتهمة "ممار�سة الإجها�ض" ،فيما قالت هيئة الدفاع عن ال�صحفية �إنها مل تعرتف بالتهمة املوجهة �إليها،
و�إنها تعتزم رفع �شكاية �ضد ال�شرطة �أمام الق�ضاء بتهمة "تعذيب" هاجر �أثناء �إخ�ضاعها للك�شف الطبي.
ق.د/وكاالت
وبينما قالت هاجر ،ح�سب
بيان لهيئة الدفاع عنها،
�إن خطوة القب�ض عليها
�سيا�سية معاقبة لها على
مقاالتها امل�ؤيدة لـ"حراك
الريف" ،نفت النيابة العامة
يف بيان �أن يكون القب�ض
على ال�صحفية له �أي عالقة
مبهنة ال�صحافة ،بل تتعلق
ب�أفعال تعترب يف نظر القانون
اجلنائي جرائم ،وهي
"ممار�سة الإجها�ض".
ويف وقت مت�أخر م�ساء
اخلمي�س ،قالت هيئة الدفاع
عن ال�صحفية �إنها "تعتزم
التقدم للمحكمة ب�شكاية �ضد
ال�رشطة بعد التعذيب الذي
خ�ضعت له خالل الفح�ص
الطبي ،دون موافقتها والذي
�أمرت به ال�رشطة لل�ضغط
عليها من �أجل �إرغامها على
االعرتاف ب�أفعال مل ترتكبها
�أ�صال"فيما قالت النيابة
العامة باملغرب ،اخلمي�س� ،إن
توقيف ال�صحفية الري�سوين،
"لي�س له عالقة مبهنتها"،
ولكن ب�سبب اتهامها
بـ"ممار�سة الإجها�ض ب�شكل
اعتيادي"وال�سبت املا�ضي،
مت توقيف الري�سوين
ال�صحفية بجريدة �أخبار
اليوم ،برفقة خطيبها (�أ�ستاذ
جامعي �سوداين اجلن�سية)
�إ�ضافة �إىل طبيب متخ�ص�ص
من �أمرا�ض الن�ساء ،والتوليد،

وكاتبته ،وم�ساعد طبي.
وبح�سب هيئة الدفاع عن
هاجر ف�إن هذه الأخرية
"�أنكرت يف ت�رصيحاتها
عند ال�رشطة ،كل التهم التي
وجهتها لها النيابة العامة،
بينما تت�ضمن البطاقة الطبية
بعد الفح�ص ت�رصيحات
من�سوبة لهاجر واحلقيقة �أنها
مل ت�صدر عنها ،و�أن ال�رشطة
كانت ترغب يف احل�صول
على االعرتافات" ،دون
مزيد من التو�ضيحات وقال
البيان �إن "الري�سوين تندد
بهذا امللف ال�سيا�سي الذي
ترغب من خالله ال�سلطات
�أن تعاقبها على مقاالتها عن
حراك الريف وتهديد عمها
�سليمان الري�سوين ،وهو
منا�ضل يدافع عن حقوق

الإن�سان و�صحفي يف جريدة
�أخبار اليوم ،معروف بانتقاده
لل�سلطات".
ولفت �إىل �أن "ال�رشطة
اعتقلت ال�صحفية ( )..وذلك
�أثناء مغادرتها عيادة طبيب
�أمرا�ض الن�ساء يف الرباط،
حيث زارته على وجه
ال�رسعة بعد نزيف �أ�صابها"
و�أ�ضاف �أن "ال�رشطة قامت
بعد ذلك باقتيادها ق�رسا �إىل
امل�ست�شفى اجلامعي بالرباط
(حكومي) حيث خ�ضعت،
دون موافقتها ،ودون احرتام
�أية م�سطرة (�إجراء) قانونية،
خلربة (فح�ص) طبية م�ضادة
�شديدة العنف من �أجل
ال�ضغط عليها كي تعرتف
ب�أفعال من �صميم حياتها
ال�شخ�صية ومل ترتكبها

�أ�صال".
ف�إن
البيان
وبح�سب
"الفح�ص الطبي حتت
الإكراه الذي تعر�ضت
له هاجر ،يعترب انتهاكا
مبا�رشا ل�سالمتها اجل�سدية
واملعنوية ،والهدف منه هو
املعاملة الال�إن�سانية لكي
تر�ضخ وتقدم االعرتافات
املرغوبة من طرف من
اعتقلها ،وهذا هو تعريف
التعذيب ،وهذا االنتهاك
يكت�سي طابع العنف اللئيم
لأنه مي�س املر�أة يف �صميم
�أنوثتها"وطالبت هاجر ،وفق
البيان" ،االنتباه للجانب
ال�سيا�سي من هذا امللف،
الذي يتجاوز ق�ضية احلق يف
الإجها�ض ،بل مي�س احلق
يف حرية التعبري ،وتقف

وراءه الرغبة يف �إخرا�س
ال�صحافة احلرة امل�ستقلة
يف املغرب"النيابة العامة،
قالنت يف بيان اخلمي�س� ،إن
"متابعة الري�سوين لي�س له
�أي عالقة مبهنة ال�صحافة،
بل تتعلق ب�أفعال تعترب
يف نظر القانون اجلنائي
جرائم ،وهي ممار�سة
الإجها�ض ب�شكل اعتيادي
وقبول الإجها�ض من طرف
الغري وامل�شاركة يف ذلك
يف
والف�ساد"والإجها�ض
املغرب يعاقب عليه القانون
وعقوبته ترتاوح بني �ستة
�أ�شهر وخم�س �سنوات �سجنا
وال يقت�رص فقط على املر�أة
التي �أجه�ضت ،بل يعاقب
�أي�ضا كل ما قام بفعل
الإجها�ض.

�صندوق النقد يغري بع�ض بنوده لتعيني
كري�ستالينا رئي�سة له

�أعلن �صندوق النقد
الدويل املوافقة على
�إ�صالح قوانينه بهدف
العمري
�إلغاء احلد
ّ

املفرو�ض ملن�صب
املدير العام ،وبالتايل
البلغارية
تعيني
كري�ستالينا جورجيفا

لتحل مكان كري�ستني
الغارد وجاء يف بيان
�صندوق النقد �أم�س
اجلمعة" ،منذ العام
 ،1951كان القانون
العام ل�صندوق النقد
الدويل يحظر تعيني
مر�شح يبلغ اخلام�سة
وال�ستني من العمر �أو
�أكرث يف من�صب املدير
العام .كما �أنه مل يكن
ي�سمح ل�شاغل الوظيفة
ب�أن ي�ؤدي عمله بعد
عمر ال�سبعني".
و�أ�ضاف �أن "تعديل

القانون العام املعتمد
من جمل�س املحافظني
والذي يدخل فورا
حيز التنفيذ ،يجعل
�رشوط تعيني املدير
العام متوافقة مع
تلك املطبقة على
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
وعلى رئي�س جمموعة
البنك الدويل الذين
ال يخ�ضعون لأي حد
عمري".
وهذا الإ�صالح الذي
مت تبنيه ع�شية �إغالق
الرت�شيحات،
باب

�سيتيح خ�صو�صا قبول
جورجيفا
تر�شيح
التي بلغت ال�ساد�سة
وال�ستني.
ويف � 2أغ�سط�س،
حكومات
اختارت
الأوروبي
االحتاد
مر�شحة
جورجيفا
لرئا�سة �صندوق النقد
الدويل ،عقب ت�صويت
ك�شف النقاب عن
انق�سامات بني الدول
الأع�ضاء وبعد يوم
طويل من الت�صويت
واملفاو�ضات ،فازت

املحافظة جورجيفا
يف اجلولة الثانية
من الت�صويت �ضد
خ�صمها اال�شرتاكي
الدميقراطي الهولندي
يورن دي�سلبلوم.
ونالت بلغاريا مدعومة
من فرن�سا دعم
 %56من الدول التي
متثل  %57من �سكان
الأوروبي،
االحتاد
�أمام دي�سلبلوم الذي
ح�صل على دعم %44
من البلدان التي متثل
 %43من ال�سكان.

حمكوم بال�سجن امل�ؤبد و 20عا ًما

تفاقم الو�ضع ال�صحي
للأ�سري �إبراهيم غنيمات
قال نادي الأ�سري �إن
تفاق ًما طر�أ على الو�ضع
ال�صحي للأ�سري �إبراهيم
حممد �سعيد غنيمات (41
عا ًما) من بلدة �صوريف
ق�ضاء اخلليل ،وذلك بعد
ظهور بقع زرقاء على
�أطرافه ،و�أعرا�ض �أخرى
منها �صعوبة يف احلركة.
ويُعاين الأ�سري غنيمات من
م�شاكل يف القلب منذ عام
 ،2015وخالل ال�سنوات
املا�ضية �أُجريت له ثالث
عمليات جراحية ،وما
يزال ينتظر �إجراء عملية
جراحية رابعة لزراعة
جهاز لتنظيم دقات القلب
وبح�سب زوجته؛ فقد
تعر�ض الأ�سري غنيمات
خالل زيارتها له يف �شهر
حزيران املا�ضي ،لوعكة

�صحية نُقل على �إثرها
�إىل �إحدى امل�ست�شفيات
املدنية التابعة لالحتالل
يُ�شار �إىل �أن الأ�سري
غنيمات معتقل منذ
تاريخ (،)2010-12-27
قا�س
وقد تعر�ض لتحقيقٍ
ٍ
ا�ستمر  40يو ًما ،والح ًقا
بال�سجن
�صدر بحقه ُحكم ّ
امل�ؤبد و 20عا ًما ،وخالل
الثالث �سنوات الأوىل
على اعتقاله ،حرمت
�سلطات االحتالل عائلته
من زيارته ،وخا�ض
خاللها عدة �إ�رضابات
لل�سماح لعائلته بزيارته،
كما تعر�ض للعزل �أكرث
من مرة يُذكر �أن الأ�سري
غنيمات هو �أب لأربعة
�أبناء ،ويقبع اليوم يف
معتقل "رميون".

دفن عبد اهلل مر�سي بجوار
والده �شرقي القاهرة
دفن عبد اهلل مر�سي،
جنل الرئي�س امل�رصي
املعزول الراحل حممد
مر�سي ،فجر اليوم
اجلمعة ،جماورا لقرب
والده� ،رشقي العا�صمة
القاهرة ،و�سط تواجد
�أمني واقت�رصت �إجراءات
الدفن ،التي متت يف وقت
مبكر فجرا وا�ستغرقت
نحو �ساعة ،على ح�ضور
�أ�رسي و�أمني ،بالإ�ضافة
�إىل ح�ضور �أ�صدقاء
جنل مر�سي يف حميط
منطقة املقابر و�أفادت
وكالة "الأنا�ضول" ب�أن
امل�رصية
ال�سلطات
�سمحت ل�شقيق عبداهلل

امل�سجون �أ�سامة مر�سي،
بح�ضور مرا�سم الدفن.
وكانت النيابة العامة
�أ�صدرت تقريرها ،بعدما
انتهت من ت�رشيح اجلثمان
و�رصحت بدفنه ،وقالت
العائلة يف وقت �سابق
�إن وفاة عبد اهلل جنمت
عن �إ�صابته بنوبة قلبية
وتويف عبد اهلل مر�سي،
م�ساء الأربعاء املا�ضي،
�إثر �أزمة قلبية مفاجئة،
وذلك بعد نحو �شهرين
ون�صف من وفاة والده
الذي فارق احلياة يوم
 17جوان �أثناء حماكمته،
�إثر نوبة قلبية مفاجئة
�أي�ضا.

بعد  67يوما من الإ�ضراب عن الطعام

الأ�سري حذيفة ينت�صر
على ال�سجان
�أنهى الأ�سري املقد�سي
حذيفة حلبية �إ�رضابه عن
الطعام بعد تو�صله التفاق
مع �إدارة �سجون االحتالل
يق�ضي بالإفراج عنه يف
�شهر دي�سمرب القادم ومتكن
الأ�سري حلبية من انتزاع
قرار نهائي بوقف اعتقاله
�إداري بعد التمديد الأخري
الذي �سيكون �شهرين وينتهي
بتاريخ  2019/12/7موعد
الإفراج املتفق عليه مع
�إدارة ال�سجون وبد�أ الأ�سري
حلبية �إ�رضابه عن الطعام
بتاريخ  ،2019/7/1ليق�ضي

 67يوما يف الإ�رضاب
وهو ما �أدى لرتدي حالته
ال�صحية وو�صولها ملراحل
خطرة والأ�سري حلبية يبلغ
من العمر  28عاما ،وينحدر
من بلدة �أبو دي�س ق�ضاء
القد�س ،واعتقله االحتالل
يف حزيران عام 2018
ليح ّوله لالعتقال الإداري.
ورزق الأ�سري حلبية بطفلته
البكر خالل وجوده داخل
ال�سجن ،ويعاين من ظروف
�صحية �صعبة بعد تعر�ضه
حلروق يف طفولته ال يزال
يعاين من �آثارها.
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�سيكولوجيا اخلوف:

ال�سمات النف�سية للمتطرفني اليمينيني
�أثار تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية املتطرفة ،وت�صاعد اخلطاب اليميني يف الغرب ،ت�سا�ؤالت حول الدوافع النف�سية لهذا التنامي ،وعالقته ب�سمات
ال�شخ�صية و�أمناط التفكري واحلاالت الوجدانية املختلفة .وعلى الرغم من كثافة الطرح اخلا�ص ب�أ�سباب تنامي نفوذ اليمني املتطرف يف الغرب؛ �إال
�أنه غال ًبا ما يتم جتاوز التف�سريات النف�سية املحركة له والتي ت�ضمنت العديد من النظريات والر�ؤى والدرا�سات التي تقدم تف�سريات م�ستمدة من
الواقع لهذا التنامي .وا�ستنا ًدا �إىل ما ت�شري له نتائج العديد من الدرا�سات من �أن االحتياجات النف�سية حتفز تبني الأيديولوجيات واملواقف ال�سيا�سية؛
ميكن طرح العديد من الر�ؤى ذات اجلدوى يف هذا ال�صدد ،والتي قد ت�ساعد يف التنب�ؤ لي�س فقط بالأ�شخا�ص الأكرث تهي�ؤًا لالنغما�س يف الفكر اليميني
املتطرف ،و�إمنا ترجح � ً
أي�ضا ر�ؤى حول ال�سياق النف�سي الذي يعزز ت�صاعد الر�ؤى اليمينية املت�شددة ،ومتتد لطرح تف�سريات ل�سيكولوجيا اتخاذ القرار
لدى القيادات اليمينية والتنب�ؤ بردود �أفعالها.
د.عزة ها�شم
خطابات «اخلوف»:
مل تكن النتائج الالفتة التي حققها
حزب «البديل لأملانيا» اليميني
املتطرف يف �رشق �أملانيا الأيام
املا�ضية �سوى واحدة من �سل�سلة
قفزات للتيار اليميني املتطرف
يف الغرب ب�شكل عام حدثت خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية يف
الواليات املتحدة والعديد من الدول
الأوروبية ،و�أثارت الت�سا�ؤل حول
دوافع هذا ال�صعود ،وجاء هجوم
كراي�ست�شري�ش ليدفع الق�ضية �أكرث
�إىل �صدارة االهتمام الدويل ،ولعل
املتتبع لهذا ال�صعود �سيجده متزام ًنا
مع العديد من التطورات الدولية التي
يتمحور معظمها يف املجمل حول
«تراجع ال�شعور بالأمن» .واحلقيقة
�أن حتليالت ال�سيا�سة الكلية تك�شف
�أن الظروف املجتمعية التي �سبقت
ظهور الأنظمة املتطرفة يف القرن
الع�رشين ات�سمت مبكا�سب �رسيعة
الزوال ،والتي متثلت يف فرتة ق�صرية
من الرخاء (مثل التو�سع الإقليمي
والرثوة االقت�صادية) تلتها خ�سائر
�ضخمة ،و�سهلت هذه الظروف
املجتمعية املحبطة الزخم لي�س
فقط للأنظمة الفا�شية (اليمني
املتطرف) ولكن � ً
أي�ضا للأنظمة
ال�شيوعية (الي�سار املتطرف).
وهو ما دفع نحو �إجراء العديد
من الدرا�سات النف�سية التي
دعمت بدورها وجود عالقة بني
القلق والأيديولوجيات ال�سيا�سية
املتطرفة .فعلى �سبيل املثال،
ومقارنة مع املعتدلني؛ ف�إن
املتطرفني �سيا�س ًّيا يت�سمون
مبعدالت قلق �أقوى ب�ش�أن امل�ستقبل،
وم�شاعر عدم يقني يتحايلون عليها
بتبني قناعات �أيديولوجية متطرفة.
فاليمينيون �أكرث ح�سا�سية حيال
التهديدات ،وهذه املخاوف غري
املنطقية هي التي ت�ؤدي �إىل
«نظرة م�شوهة» للواقع ،وهو ما
ي�سهل اجتذابهم با�ستخدام خطاب
«اخلوف».
ويف جتربة قام بها جمموعة من
الباحثني يف عام  2012ت�ضمنت
تعري�ض جمموعة من الليرباليني
واملحافظني ل�سل�سلة من ال�صور
الإيجابية وال�سلبية على �شا�شة
كمبيوتر مع ت�سجيل حركات
�أعينهم؛ اتجّ ه الليرباليون لتتبع
ال�صور الإيجابية واملمتعة ،بينما
اجته املحافظون �إىل ت�أمل ال�صور
املهددة واملزعجة ،مثل حطام
ال�سيارات والإ�صابات وغريها ،وهو
ما يطلق عليه علماء النف�س ا�سم
«التحيز ال�سلبي» الذي يقوم على �أنه
عندما ينحاز االنتباه نحو اجلانب
ال�سلبي ،تكون النتيجة تقيي ًما
ً
مفرطا للتهديد ،ومن هنا ينظر

اليمينيون �إىل العامل بو�صفه مكا ًنا
خمي ًفا للغاية ،وهو ما يف�رس اجتاه
العديد من وجهات النظر املحافظة
الرئي�سية �إىل �أن تكون متجذرة يف
اخلوف؛ اخلوف من املهاجرين،
والإرهاب ،والفقر ،وغري ذلك.
وت�شري العديد من الدرا�سات
النف�سية �إىل ت�صاعد وترية التحول
نحو تبني الأيديولوجيا اليمينية
املتطرفة يف ظل ظروف عدم
اليقني يف الدول الغربية (على �سبيل
املثال ،الواليات املتحدة ،والعديد
من دول االحتاد الأوروبي) .حُ
وتدث
الأزمات ت�أثريات مماثلة يف البلدان
التي تن�شط فيها التيارات ال�سيا�سية
التي جتمع بني القومية والتطرف
الي�ساري مثل فنزويال (�أي هوغو
ت�شافيز ،ونيكوال�س مادورو)� ،أو
الإكوادور (�أي �إيفو مورالي�س)� ،أو
نيكاراجوا (�أي دانيال �أورتيغا) ،وهو
ما بدا � ً
أي�ضا م�ؤخ ًرا يف املك�سيك
(وهي دولة تعاين من انت�شار
اجلرائم والف�ساد وتدهور الأو�ضاع
االقت�صادية) عندما فاز الزعيم
القومي الي�ساري «�أندري�س مانويل
لوبيز �أوبرادور» يف االنتخابات
الرئا�سية ب�أغلبية �ساحقة.
وت�ستند الدالئل التي ت�شري �إىل وجود
عالقة بني القلق والتوجه اليميني
املتطرف �إىل �أن االحتياجات
والأو�ضاع الأمنية تتنب�أ باملواقف
اليمينية يف البلدان ذات امل�ستويات
العالية من التنمية الب�رشية واملواقف
الي�سارية يف البلدان ذات م�ستويات
التنمية الب�رشية املنخف�ضة؛ عالوة
على ذلك ،تتنب�أ االحتياجات الأمنية
مبواقف ميينية ثقاف ًّيا وي�سارية
اقت�صاد ًّيا.
ال�سمات النف�سية:
على الرغم من �صعوبة اجلزم
مبجمل ال�سمات النف�سية للتطرف
ال�سيا�سي اليميني؛ �إال �أن هناك
عددًا من ال�سمات الرئي�سية الدالة
واملدعومة بالأدلة التجريبية وميكن
�إجمال �أبرزها فيما يلي:
 -1جتنب الغمو�ض والعمليات العقلية
املعقدة� :أظهرت درا�سة يف جملة
«ترنزلي�شن �إي�شوز» �أن �سيكولوجيكال
(Translational
�ساين�س
Issues in Psychological
 )Scienceا�ستنتجت من برنامج
حتليل الن�ص لتف�سري لغة «ترامب»
من اخلطب واملناق�شات والوثائق
املكتوبة �أنه (�أي ترامب) يربز
من بني ال�سيا�سيني الآخرين ،مبن
فيهم زمال�ؤه اجلمهوريون والر�ؤ�ساء
ال�سابقون ،ب�أنه منخف�ض ب�شكل
ا�ستثنائي يف «التفكري التحليلي»،
ودفعت هذه النتيجة الباحثني
القائمني على الدرا�سة �إىل ا�ستنتاج
�أن �أ�سلوب التفكري التحليلي
املنخف�ض �ساهم يف زيادة �شعبية
الرئي�س «ترامب» ،وعلى الرغم من

�أن التفكري التحليلي قد يرى �آراء
و�إجابات «دونالد ترامب» �سطحية؛
ف�إن الكثري من اليمينيني ينظرون
�إليها على �أنها وا�ضحة وموثوقة،
وهذا الت�صور املب�سط للعامل هو ما
يدفع اليمينيني �إىل الثقة املطلقة يف
�أحكامهم ،ويربر الهيمنة االجتماعية
لقادتهم.
ويبدو اليميني مقارنة باالجتاهات
ال�سيا�سية الأخرى �أكرث ميلاً لإ�شباع
احتياجاته النف�سية بتجنب العمليات
املعرفية املعقدة �أو البيئات التي
تت�سم بالغمو�ض� ،أي �إنه ي�سعى �إىل
ما يطلق عليه علماء النف�س ا�سم
«االنغالق املعريف»� ،أي االجتاه نحو
�صياغة ر�أي وا�ضح و�رسيع ودائم
حول ق�ضية ما ،اً
بدل من الدخول
يف دائرة االرتباك والغمو�ض ،حيث
تتميز الأيديولوجيات املتطرفة
مب�سط ن�سب ًّيا للعامل يوفر
بت�صور
َّ
حماية معرفية من عدم اليقني وما
يرتتب عليه من �شعور بالتهديد
ال�شخ�صي واالجتماعي .وقد تو�صل
عامل النف�س «جو�ست» يف عام
� 2003إىل وجود عالقة وثيقة بني
احلاجة العالية لالنغالق املعريف
(واملتغريات املرتبطة بها مثل عدم
حتمل الغمو�ض ،وجتنب عدم اليقني،
وجتنب التعقيد املعريف) ودعم
املعتقدات ال�سيا�سية اليمينية.
� ً
أي�ضا دعمت نتائج العديد من
الدرا�سات هذا التف�سري ،حيث
حللت �إحدى الدرا�سات الهامة التي
�أجراها تيتلوك و�أرمور وبيرت�سون
يف عام  ،1994حمتوى اخلطب حول
العبودية التي قدمها ال�سيا�سيون
قبل فرتة وجيزة من احلرب الأهلية
يف الواليات املتحدة ،ووجدت
ً
انخفا�ضا يف التعقيد املعريف
بني ال�سيا�سيني املتطرفني ن�سب ًّيا
مقارنة باملعتدلني ،وت�شري الدالئل
�إىل �أن اليمينيني املتطرفني
ينظرون �إىل الأحداث االجتماعية
وال�سيا�سية بطريقة �أكرث ب�ساطة.
على �سبيل املثال ،على الرغم من

اً
حلول
�أن الي�سار واليمني قد طرحا
خمتلفة لأزمة الالجئني يف االحتاد
الأوروبي؛ فقد اعتقد اليمينيون
ً
ب�سيطا
�أن حل هذه الأزمة كان
مقارنة باملعتدلني الذين �آمنوا ب�أن
هناك حاجة �إىل حلول �أكرث تعقيدًا،
وتنعك�س هذه الب�ساطة املعرفية
� ً
أي�ضا يف ميل املتطرفني ال�سيا�سيني
�إىل ت�صديق نظريات امل�ؤامرة.
وحتتوي نظرة اليميني للعامل على
وعد بنظام اجتماعي ميكن التنب�ؤ
به ب�أقل قدر من التعقيد ،وحد �أدنى
من خطر التغيري.
�إن النظرة اليمينية للعامل تنطوي
على فهم متحيز للعالقات بني
اجلماعات التي من املحتمل �أن
تكون داف ًعا لتف�ضيل اتخاذ �إجراءات
�صارمة وعدائية �ضد اجلماعات
اخلارجية يف النزاعات.
 -2الإق�صاء والتنميط :للحفاظ
على ال�شعور بالأمن واليقني يذهب
اليمينيون ب�شكل عام �إىل االن�صياع
لل�صور النمطية ،حيث ت�شري
الدرا�سات -على �سبيل املثال� -إىل
�أن ذوي االجتاه ال�سيا�سي املحافظ
مييلون �إىل ا�ستخدام ال�صور النمطية
ال�شائعة �أكرث من الليرباليني ،وقد
تو�صلت درا�سة �أجرتها «�سترينا»
و�آخرون �إىل �أن اليمينيني املتطرفني
مييلون للتقييم ال�سلبي والتوزيع
الأقل للموارد على الأ�شخا�ص الذين
يختلفون �أو ينحرفون عن ال�صور
النمطية ملجموعتهم (الأ�شخا�ص
املختلفون عنهم) ب�رصف النظر
عما �إذا كانت ال�صور النمطية هذه
حقيقية �أو زائفة ،وبالتايل ف�إنّ
اليمينيني لي�سوا فقط �أكرث عر�ضة
ال�ستخدام ال�صور النمطية من
الليرباليني ،ولكنهم ي�ستخدمون هذه
ال�صور يف �إ�صدار تقييمات لتنظيم
املجتمع لي�صبح �أكرث يقي ًنا وتواف ًقا
مع توقعاتهم.
�إن ثقة الفرد املفرطة يف التفوق
الأخالقي ملعتقداته الأيديولوجية
اخلا�صة تعيق التفاعل والتعاون

اجلاد مع املجموعات الأيديولوجية
القناعات
وتزيد
املختلفة.
ُ
ال�سيا�سي ُة املتطرفة ب�شكل عام
الرغب َة يف ا�ستخدام العنف للو�صول
�إىل الأهداف الأيديولوجية ،وتتفاقم
هذه العمليات ب�سبب ميل النا�س
�إىل تعري�ض �أنف�سهم انتقائ ًّيا
للأفراد والأفكار التي تثبت �صحة
قناعاتهم ،وبالتايل ف�إن �أبرز �سمات
ذوي االجتاه ال�سيا�سي اليميني
تتمثل يف قبولهم لل�سلطة والتقيد
باملعايري االجتماعية («اخل�ضوع»)،
واحل�سا�سية حيال التهديدات التي
يتعر�ض لها نظامهم االجتماعي،
فقد �أظهرت العديد من الدرا�سات
�أن ذوي منط ال�شخ�صية اال�ستبدادية
�أكرث ا�ستجابة للر�سائل املهددة� ،أو
�أن الأفراد (املتطرفني) من اليمني
يظهرون ا�ستجابات نف�سية -و� ً
أي�ضا
ف�سيولوجية� -أقوى للمنبهات
ال�سلبية �أو املهددة.
 -3التع�صب وال�سلطوية :يت�سم
املتطرفون ال�سيا�سيون اليمينيون
ت�ساحما مع اجلماعات
بكونهم �أقل
ً
مقارنة
املختلفة
والآراء
باملعتدلني ،فمن خالل اجلمع بني
الب�ساطة املعرفية والثقة املفرطة،
قد يواجه املتطرفون �أحكامهم
كمنطلقات �أخالقية تعك�س حقيقة
ب�سيطة وعاملية ،ويعني هذا
ال�شعور بالتفوق الأخالقي �أن القيم
واملعتقدات املختلفة -وجمموعات
الأ�شخا�ص الذين ي�ؤيدونها -تعترب
�أدنى من الناحية الأخالقية ،وغالبًا
ما تف�رس النظريات ال�سابقة عدم
الت�سامح على �أنه ظاهرة ميينية يف
الغالب .على �سبيل املثال ،اليمينيون
�أكرث حتيزًا �ضد الأقليات العرقية من
الي�ساريني ،وت�ؤكد النتائج املرتاكمة
�أن الأ�شخا�ص املتطرفني من
الي�سار واليمني -على حد �سواء-
متحاملون حيال املجموعات
املرتبطة ب�أيديولوجيات خمتلفة.
بالن�سبة لك ٍّل من الي�سار واليمني،
ف�إن هذا التحيز يُعزَى �إىل تعار�ض

�أيديولوجي قائم على افرتا�ض
�أن الأ�شخا�ص الذين لديهم هوية
اجتماعية خمتلفة لديهم � ً
أي�ضا
معتقدات �أيديولوجية خمتلفة.
و�إن كانت طبيعة التوجه ال�سيا�سي
رشا على عدم الت�سامح،
قد تعد م�ؤ� ً
ف�إن التطرف ال�سيا�سي يتنب�أ ب�شكل
موثوق بعدم الت�سامح.
وقد حاول عامل النف�س «كريلينجر»
يف عام  1984الإجابة على ما
�إذا كانت الليربالية واملحافظة
تتعار�ضان ح ًّقا وذلك من خالل
درا�سة العديد من املفاهيم
واملقايي�س للمعتقدات الليربالية
واملحافظة لعدة عينات �أمريكية.
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الليرباليني
يقدرون امل�ساواة بني النا�س،
يف حني يعتقد املحافظون �أن
عدم امل�ساواة بني النا�س �أمر
طبيعي .ويف الوقت الذي يدعم
فيه املحافظون امل�ؤ�س�سات
الدينية واملمار�سات التقليدية
التي تدعم الو�ضع الراهن ،وي�شكون
يف العلم واجلهود املبذولة نحو
الهند�سة االجتماعية للم�شكالت
االجتماعية ،ومييلون للعن�رصية؛
جند �أن الليرباليني مييلون �إىل
احلرية املطلقة ،وهي � ً
أي�ضا النتيجة
التي تو�صل لها «جو�ست» يف عام
 ،2003والذي �أجمل االختالفات بني
االجتاهني يف عن�رصين رئي�سيني،
الأول يتمثل يف املوقف من العادات
والتقاليد التي يقد�سها املحافظ،
بينما ي�سعى الليربايل �إىل التمرد
عليها ،والثاين يتمثل يف املوقف
من انعدام امل�ساواة التي يتقبلها
املحافظ ويرف�ضها الليربايل.
وتقوم التف�ضيالت الفردية اخلا�صة
بهذين البعدين على دوافع نف�سية،
ممثلة يف اجتاه املحافظ نحو رف�ض
عدم اليقني واالن�صياع للم�سلمات
والتوافق مع اجلماعة ،وعك�سه يف
حالة الليربايل.
وتتنا�سب هذه املالحظات مع
تاريخ طويل من النظريات يف
العلوم االجتماعية حول اجلذور
االجتماعية والنف�سية للأيديولوجيا
اليمينية ،وخا�صة �أيديولوجيا اليمني
املتطرف التي ترى �أن تنامي الفكر
اليميني املتطرف مرتبط ب�صورة
�أ�سا�سية بال�شعور بالتهديد وانعدام
اليقني ،وهو ما يتبعه اللجوء �إىل
تعزيز االنتماء للمجموعة ك�سياج
يحمي من التهديدات غري املتوقعة.
على �سبيل املثال� ،أكد علماء
النف�س على دور اخلوف والتهديد
يف حتفيز ودعم احلركة النازية يف
�أملانيا ،وبالتايل -وف ًقا لهذا الر�أي-
ينجح امل�ستبدون املحتملون يف
ك�سب الأ�صوات ا�ستنادًا �إىل «القلق
االجتماعي» ،بينما ال يزال اخلوف
من عقاب ال�سلطات اخلارجية اً
بدل
من املبادئ االختيارية هو املحدد
الرئي�سي ل�سلوكهم.
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الفل�سطيني معتقل بعد ا�ست�شهاده

مقابر �سرية �أقامتها دولة االحتالل ال�صهيوين لالنتقام من املعتقلني وال�شهداء وذويهم ،من خالل احتجاز جثامني �أبنائهم الذين ق�ضوا داخل
املعتقالت ال�صهيونية �أو �أثناء تنفيذهم للعمليات الفدائية يف مدافن تعرف بـ "مقابر الأرقام" ،وترف�ض دولة االحتالل ت�سليم جثامني ال�شهداء
ال�ضحايا لذويهم �إال بعد انتهاء مدة حمكوميتهم بداخل هذه القبور التي �أ�شبه ما تكون باملقابر اجلماعية ،لي�ضاعف ذلك من �آالم عائالتهم واال�ستهتار
مب�شاعرهم ،بعد رف�ض �سلطات االحتالل ال�صهيوين منحهم �شهادات وفاة لأبنائهم� ،أو �إبالغهم عن مكان وظروف احتجازهم ،ليبقى ال�شهيد ال حرمة
له ،وال قرب يحمله ،وال يعرتف به ك�إن�سان بنظر االحتالل ال�صهيوين.
بقلم  :د .احمد لطفي �شاهني
ال�شبكة العربية للثقافة
والر�أي والإعالم
�إن دولة االحتالل ال�صهيوين
حتتجز ومنذ عام النكبة 1948
�أعداداً غري معروفة من جثث
ال�شهداء الفل�سطينيني والعرب
املعتقلني الذين ا�ست�شهدوا يف
مراحل خمتلفة من مقاومة
االحتالل الإ�رسائيلي .و لغاياتٍ
خمتلفة �أقامت دولة االحتالل
مقابر �رسية عرفت با�سم مقابر
الأرقام ،هدفت منها اىل معاقبة
ذوي ال�شهداء وحرمانهم من
حلظة وداع لأبنائهم� ،إذ �إنّ
االحتالل ال�صهوين
"حكومة
ال تكتفي مبعاقبة الأحياء ،بل
ت�ستمتع مبعاقبة الأموات بعد
موتهم ،ومعاقبة �أهاليهم و�أطفالهم
رب البنهم
الذين يفتقدون �إىل ق ٍ
ي�ضعون عليه ورداً �أو يزورونه يف
�أيام العيد"  ،ويرى مراقبون �أن من
الغايات الأخرى ملقابر الأرقام
حماولة االحتالل الإ�رسائيلي
التغطية على جرائمه بحقّ �أفراد

يختطفهم ثم ي�ست�شهدون حتت
التعذيب فيحتفظ بجثثهم جتنبا
لف�ضائح دولية ،و�سعياً "لإخفاء
حقائق ومعطيات تثبت ممار�ساته
التعذيب ال�شديد ،و�أن كثري من
ال�شهداء قد اعدموا بعد اعتقالهم
وي�أتي احتجازهم اخفا ًء لهذه
احلقائق وهروباً من امل�س�ؤولية
الدولية ،كما يربز �سبب �آخر �أكرث
خطورة يتعلق ب�رسقة �أع�ضاء
من �أج�ساد ال�شهداء كما ك�شف
�صحفي �سويدي يف تقرير له ن�رش
ّ
عام  .2009وثبت فيما بعد ان
جثث ال�شهداء املحتجزة منزوع
كل اع�ضائهم الداخلية ويدعي
االحتالل ان ذلك ب�سبب الت�رشيح
�إىل يومنا هذا ك�شف االحتالل
الإ�رسائيلي عن �أربع مقابر �أرقام،
ف�ض ً
ال عن احتجازه لعدد �آخر
من اجلثث يف ثالجات املوتى،
وبح�سب امل�صادر املختلفة ف�إن:
املقربة الأوىل والأقدم �أقيمت
يف نهاية ال�سبعينيات قرب ج�رس
�آدم يف غور الأردن وهي حماطة
بجدار ،فيه بوابة حديدية معلق
فوقها الفتة كبرية كتب عليها

بالعربية " مقربة ل�ضحايا العدو
" ويوجد فيها �أكرث من مائة قرب،
وحتمل هذه القبور �أرقاماً من
(- )5107 – 5003وال يعرف �إن
كانت هذه الأرقام ت�سل�سليه لقبور
يف مقابر �أخرى �أم ب�أنها جمرد
�إ�شارات ورموز �إدارية ال تعك�س
العدد احلقيقي للجثث املحتجزة
يف مقابر �أخرى.
املقربة الثانية تعود للعام
 2000بح�سب م�صدر �صحفي
�إ�رسائيلي �أي�ضاً  ،وتقع بجوار

مع�سكرع�سكري يف �شمال
فل�سطني املحتلة ،وج�رس " بنات
يعقوب " عند ملتقى احلدود
ال�سورية – اللبنانية ،وتفيد بع�ض
امل�صادر عن وجود ما يقرب من
 500قرب فيها ل�شهداء فل�سطينيني
ولبنانيني غالبيتهم ممن ا�ست�شهدوا
واعدموا بعد اعتقالهم يف حرب
بريوت ،1982
املقربة الثالثة تقع يف غور الأردن
وفيها � 195شهيد.
املقربة الرابعة تقع يف قرية

وادي احلمام �شمال مدينة طربيا
الواقعة بني جبل �أربيل وبحرية
طربيا .غالبية اجلثامني فيها
ل�شهداء معارك منطقة الأغوار
بني عامي  .1975 – 1965ويف
اجلهة ال�شمالية من هذه املقربة
ينت�رش نحو  300من الأ�رضحة يف
�صفني طويلني ،فيما ينت�رش يف
و�سطها نحو � 20رضيحاً .وهذه
املقابر ال�رسية عبارة عن مدافن
ب�سيطة ،حماطة باحلجارة
بدون �شواهد ،ويكون مثبتا فوق
القرب لوحة معدنية حتمل رقماً
معيناً ،ولهذا �سميت مبقابر
الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بدي ً
ال
لأ�سماء ال�شهداء .ولكل رقم ملف
خا�ص حتتفظ به اجلهة الأمنية
امل�سئولة ،وي�شمل املعلومات
والبيانات اخلا�صة بكل �شهيد.
والواقع امل�ؤ�سف �أنّ هذه املقابر
عبارة عن مدافن رملية قليلة
العمق ،ما يعر�ضها لالجنراف،
فتظهر اجلثامني منها ،لت�صبح
عر�ضة لنه�ش الكالب ال�ضالة
والوحو�ش ال�ضارية فت�سحبها
احليوانات �أو �سيول الأمطار،

وي�سحبها الن�سيان ال�سيا�سي
وغياب هذا امللف الإن�ساين الكبري
عن �أجندة املفاو�ضات و�أروقة
الأمم املتحدة وجلان حقوق
الإن�سان� .إن امل�صري املجهول
لل�شعب الفل�سطيني مل يعد فقط
يف احلياة ،و�إمنا �أي�ضاً يف الرتاب،
ال �أ�سماء وال هوية وال �شواهد وال
ا�ستقرار وال من يبحث عن ال�شهداء
اال من ميلك ال�ضمري ".واذا كانت
عيادات ال�سجون ال�صهيونية تقوم
ب�إجراء جتارب طبية ودوائية
على املعتقلني الفل�سطينيني وهم
احياءوك�أنهم فئران من خالل
احلقن وبع�ض الأدوية التي ت�ؤدي
لتدهور �أو�ضاعهم ال�صحية وهم
احياء و�صوال اىل قتلهم ببطء
ثم �رسقة اع�ضائهم ثم دفنهم يف
مقابر االرقام .فال ن�ستغرب اذا
مل حترتم دولة االحتالل جثامني
ال�شهداء خا�صة املعتقلني الذين
هم اكرم واطهر منا جميعا،
املجد لكم ايها ال�شهداء ف�أراوحكم
حتلق فوق القد�س لت�شتكي اىل اهلل
ظلم االحتالل وتقاع�س العامل عن
ان�صافكم

حمكوم بال�سجن امل�ؤبد و( )20عام ًا

انتهاك طبي ممنهج بحق � 3أ�سرى مر�ضى يقبعون
نادي الأ�سري :تفاقم الو�ضع ال�صحي للأ�سري
يف معتقالت االحتالل
�إبراهيم غنيمات

حذرت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين يف تقرير ،من ا�ستمرار
�سيا�سة االنتهاكات الطبية التي
متار�سها �إدارة معتقالت االحتالل
بحق الأ�رسى املر�ضى ،فهي
تتعمد ا�ستهدافهم باهمالهم طبياً
وتركهم فري�سة للأمرا�ض تنه�ش
�أج�سادهم .ويف هذا ال�سياق،
ر�صدت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى من
خالل عدد من حماميها ،ثالث
حاالت مر�ضية تقبع يف عدة
�سجون �إ�رسائيلية� ،إحداهما حالة
الأ�سري زياد حمودة ( 45عاماً)
من بلدة رنتي�س �شمال غرب
مدينة رام اهلل ،والقابع يف معتقل
"النقب" والذي ي�شتكي يف الآونة
الأخرية من �آالم حادة يف ال�صدر
ويف املعدة ومن �سعال ويتقي�أ دم،
وفقد من وزنه �أكرث من  20كغم،

وم�ؤخراً جرى نقله �إىل م�شفى
"�سوروكا" الجراء الفحو�صات
الطبية ،لكن لغاية اللحظة مل يُبلغ
بنتيجة الفح�ص ومل يتم ت�شخي�ص
مر�ضه كما يجب كما مل يُقدم له
�أي عالج حقيقي لو�ضعه ال�صحي
ال�سيئ ،يف حني يواجه الأ�سري
املقعد �صالح عبد الرحيم �صالح
( 23عاماً) من خميم بالطة جنوب
�رشق مدينة نابل�س ،والقابع ب�شكل
دائم داخل ما يُ�سمى "املرا�ش" �أو
عيادة معتقل "الرملة"� ،أو�ضاعاً
�صحية قا�سية ،حيث تفاقمت
حالته يف الفرتة الأخرية ب�سبب
م�شاكل حادة يف الأع�صاب ونتيجة
معاناته من ارتفاع يف درجة
حرارته ،الأمر الذي �أثر عليه
�سلباً و�أ�صبح يعاين من م�شاكل
يف الإخراج ،وهو بحاجة ما�سة

�إىل عر�ضه على طبيب خمت�ص
لت�شخي�ص حالته  ،كما �أنه ينتظر
منذ فرتة طويلة �إجراء عملية
بظهره لزراعة البالتني وترميم
الفقرات ،ب�سبب وجود بقايا
�شظايا يف ج�سده اثر �إ�صابته
ب�أربع ر�صا�صات �أثناء عملية
اعتقاله ،لكن �إدارة الرملة ال زالت
متاطل بتحويله الجراء العملية
وتقدمي العالج الالزم حلالته.
�أما عن الأ�سري عوين الرجبي (39
عاماً) من حمافظة اخلليل ،فهو
يعاين من التهاب الكبد الوبائي
حيث �أ�صيب به �أثناء فرتة اعتقاله
الأوىل عام  ،2009وبعد اعتقاله
خالل هذا العام وزجه يف معتقل
النقب تراجعت حالته ال�صحية،
ويف الوقت احلا�رض اليقدم له �أي
عالج حلالته ال�صحية.

قال نادي الأ�سري �إن تفاقماً طر�أ
على الو�ضع ال�صحي للأ�سري
�إبراهيم حممد �سعيد غنيمات
( 41عاماً) من بلدة �صوريف ق�ضاء
اخلليل ،وذلك بعد ظهور بقع زرقاء
على �أطرافه ،و�أعرا�ض �أخرى منها
�صعوبة يف احلركة .ويُعاين الأ�سري
غنيمات من م�شاكل يف القلب
منذ عام  ،2015وخالل ال�سنوات
املا�ضية �أُجريت له ثالث عمليات
جراحية ،وما يزال ينتظر �إجراء
عملية جراحية رابعة لزراعة جهاز
لتنظيم دقات القلب .وبح�سب
زوجته فقد تعر�ض الأ�سري غنيمات
خالل زيارتها له يف �شهر حزيران
املا�ضي ،لوعكة �صحية نُقل على
�إثرها �إىل �إحدى امل�ست�شفيات

املدنية التابعة لالحتالل .يُ�شار
�إىل �أن الأ�سري غنيمات معتقل منذ
تاريخ   ،27.12.2010وقد تعر�ض
قا�س ا�ستمر ملدة ()40
لتحقيقٍ
ٍ
يوماً ،والحقاً �صدر بحقه ُحكماً
بال�سجن امل�ؤبد و( )20عاماً،
ّ
وخالل الثالث �سنوات الأوىل على

اعتقاله ،حرمت �سلطات االحتالل
عائلته من زيارته ،وخا�ض خاللها
عدة �إ�رضابات لل�سماح لعائلته
بزيارته ،كما تعر�ض للعزل �أكرث
من مرة .يُذكر �أن الأ�سري غنيمات
هو �أب لأربعة �أبناء ،ويقبع اليوم يف
معتقل "رميون".
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االحتالل يختطف م�ستقبل �أطفال فل�سطني بالتنكيل واالعتقال
يف كل منا�سبة يدعي االحتالل ب�أن جلوء جنوده �إىل اعتقال الأطفال القا�صرين ،ي�أتي يف �سياق ال�ضرورات الأمنية �أو �أنها ممار�سات
فردية وطارئة ،ولكن من ينظر �إىل حجم تلك االعتقاالت بحق الأطفال ،وما ميار�س معهم من جرائم وحتقيق وتنكيل ،يدرك متام ًا ب�أن
الأمر يخرج عن ال�ضرورات الأمنية �إىل ممار�سة �سيا�سة تنكيل و�إذالل لبث الذعر واخلوف يف نفو�سهم ،وت�أتي يف �إطار �سيا�سة ممنهجة
ومعتمدة لتدمري الطفل الفل�سطيني وحتطيم م�ستقبله.
تقرير� :إعالم الأ�سرى
مكتب �إعالم الأ�رسى ي�سلط يف
تقري ٍر له ال�ضوء على �سيا�سة
ا�ستهداف الأطفال والتي ت�صاعدت
يف ال�شهور الأخرية ب�شك ٍل وا�ضح،
حتى �أ�صبحت اخليار الأول لدى
قوات االحتالل ،حيث �أن ما
يقارب من ثلث حاالت االعتقال
التي ينفذها االحتالل يف �أنحاء
ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلتني
هي لأطفال قا�رصين من اجلن�سني
ما دون الثامنة ع�رش من �أعمارهم،
بل هناك �أطفال اعتقلوا ما دون
الثانية ع�رش من عمرهم ،وبع�ضهم
�أ�صيب بالر�صا�ص حني االعتقال،
وال يزال يعاين من �أثر الإ�صابة.
ً
ً
معتقال
طفال
230
مكتب �إعالم الأ�رسى �أكد على
�أن االحتالل يحتجز يف �أق�سام
الأطفال يف �سجون (عوفر،
وجمدو ،والدامون) ما يقارب 230
طفل ،بع�ضهم تقل �أعمارهم عن
15عاماً ،غالبيتهم فر�ضت عليهم

�أحكام فعلية ترتاوح ما بني عدة
�شهور �إىل عدة �سنوات ،بينما
هناك طفلني يخ�ضعان لالعتقال
الإداري دون تهمة .ومن بني
الأطفال املعتقلني هناك جرحى
�أ�صيبوا عند االعتقال بالر�صا�ص
نتيجة �إطالق النار عليهم من
م�سافات قريبة ،ويقبع يف الدامون
ال) ويف جمدو (65طف ً
(45طف ً
ال)
ويف عوفر (100طفل) وهناك
(20طف ً
ال) يف مراكز التوقيف
والتحقيق .الأطفال يف �سجن
الدامون �أدلوا م�ؤخراً ب�شهادات
تفيد بتعر�ضهم لل�رضب والتنكيل
على �أيدي قوات النح�شون خالل
عمليات النقل بالبو�سطة من و�إىل
املحاكم� ،أو خالل عملية نقلهم من
�سجون �أخرى �إىل �سجن الدامون،
حيث يتم االعتداء عليهم باللكم
وال�رضب على كافة �أنحاء اجل�سد
بالبا�سطري ،ويتعر�ضون للإهانة
وال�سب وال�شتم ب�أقذر الكلمات
النابية خالل تواجدهم يف �سيارة
البو�سطة �أو غرف االنتظار
باملحاكم.

عقوبات متنوعة
مكتب �إعالم الأ�رسى �أو�ضح ب�أن
الأطفال الفل�سطينيني يتعر�ضون
�إىل �أ�شكال متعددة من العقوبات
والتنكيل على يد االحتالل،
ف�إ�ضافة �إىل عمليات االعتقال
اليومية التي يتعر�ض خاللها
الأطفال منذ اللحظة الأوىل �إىل
ال�رضب املربح ،والزج بهم يف
ظروف قا�سية يف مراكز التوقيف
والتحقيق وممار�سة كل �أ�شكال
االنتهاك والتعذيب وال�ضغط
النف�سي واجل�سدي بحقهم،
فهناك �أي�ضاً عقوبة فر�ض احلب�س
املنزيل على مئات الأطفال،
وحتديداً �أطفال مدينة القد�س
لفرتات خمتلفة ،ولها ت�أثري �سلبي
على نف�سية الطفل ،وكذلك الإبعاد
عن املنزل لفرتات طويلة ،وقد
تكون يف �أماكن بعيدة من �سكن
الطفل ،مما يت�سبب له يف �آثار
نف�سية قا�سية ،هذا عدا عن فر�ض
الغرامات املالية عليهم� .أحد �آخر
االعتداءات على الأطفال� ،أقدمت

�إدارة �سجن جمدو فيه على �إغالق
ق�سم الأ�رسى الأ�شبال والذي
ي�ضم  63طف ً
ال ،بذريعة هجوم
�أحد الأ�رسى الأ�شبال على �أحد
ال�سجانني ،حيث قامت الإدارة
ب�إخراج جميع الأجهزة الكهربائية
كاملراوح وبالطة الطبخ من الق�سم
ومنع الأ�رسى من اخلروج للفورة.
خمالفة القانون
مكتب �إعالم الأ�رسى يعترب
�أن �إجراءات االحتالل بحق

الأطفال خمالفة وا�ضحة لكل
االتفاقيات الدولية التي حت ِّرم
اللجوء العتقال الأطفال �إال يف
�أ�ضيق احلاالت ،وعلى الرغم من
�أن االتفاقيات الدولية حلقوق
الإن�سان وحتديداً اتفاقية حقوق
الطفل� ،شددت على �رضورة توفري
احلماية للأطفال� ،إال �أن �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي جعلت من
اعتقال الأطفال الفل�سطينيني
هدفا عاج ً
ال ،و�أقدمت على
اعتقال الآالف منهم منذ احتاللها

للأرا�ضي الفل�سطينية ،حيث
و�صلت حاالت االعتقال بني
الأطفال منذ انتفا�ضة القد�س �إىل
ما يزيد عن ( )5000حالة اعتقال.
مكتب �إعالم الأ�رسى يطالب
امل�ؤ�س�سات املعينة بحقوق
الأطفال �أن تتدخل حلماية �أطفال
فل�سطني من جرائم االحتالل
امل�ستمرة بحقهم ،وال�ضغط على
االحتالل لتنفيذ اتفاقية حقوق
الطفل التي ت�ضمن لهم ال�سالمة
وحقهم يف احلياة الآمنة.

الأ�سري املري�ض ب�سام ال�سايح � ..أدعوكم �إىل جل�سة احت�ضار
بقلم عي�سى قراقع
ال�سيد انطونيو غوتريي�س االمني
العام لالمم املتحدة.
ال�سيد ايبوي او�سوجي رئي�س
املحكمة اجلنائية الدولية.
ال�سيد بيرت ماورير رئي�سا للجنة
الدولية لل�صليب االحمر.
ال�سيدة مي�شيل با�شيليه مفو�ضة
االمم املتحدة ال�سامية حلقوق
االن�سان.
ال�سيد بنتاغوكانتون رئي�س
اللجنة اخلا�صة املعنية بالتحقيق
يف املمار�سات اال�رسائيلية يف
االرا�ضي املحتلة.
ال�سيد كومينايدو امني عام
منظمة العفوالدولية (امن�ستي)
ا�شكركم لتلبية دعوتي حل�ضور
جل�سة احت�ضار ،رمبا هو �آخر
لقاء بيني وبينكم لقد و�صلنا
اىل النهاية ،انتم وانا ،مر�ض
ال�رسطان نه�ش كل ج�سمي
كما تعلمون ،لقد انت�رش وعربد
وتوح�ش واطبق انيابه على
روحي ،ج�سمي �صار يف الطريق

اىل الغياب ،وبد�أت يف اال�شهر
االخرية اقي�س هاويتي بعد ان
تردى و�ضعي ال�صحي ،لهذا
دعوتكم ،وهي لي�ست دعوة للوداع
بقدر ما هي م�شاركة يف جل�سة
احت�ضار ،فاحت�رضوا معي ايها
ال�سيدات وال�سادة لعل يف ذلك
بع�ض املوا�ساة ،ولقد قيل ان
االحت�ضار ي�شبه الوالدة ،يدخل
املرء اىل انفاق نف�سه فريى ما
اليراه احد يف حياته القادمة.
ال�سيدات وال�سادة ،راقبوين وانا
اغادر عاملكم وعاملي ،عاملان
مل يلتقيا اال يف هذه اللحظة،
كان عاملكم بعيداً برغم جماله
واحالمه املوعودة واللغة
الر�صينة عن الدميقراطية وحق
تقرير امل�صري وحقوق االن�سان،
عاملكم الكبري مل يتدخل النقاذي
واطالق �رساحي بعد ان و�صلت
حالتي ال�صحية اىل حافة املوت،
مل اعد قادرا ُ على التنف�س،
الهواء ال ي�أتيني اال من حتت باب
الزنزانة ،مل يحملنياحد اىل �سماء
مدينة نابل�س ،اىل بيتي وعائلتي

وذكرياتي ال�شعر ولو مرة واحدة
اين ان�سان ب�رشي ولي�س حقل
جتارب الطباء �سجون االحتالل.
دعوتكم يا �سادة الفكر والقانون
وممثلي العدالة االن�سانية لتفكروا
مرة يف هذا اخلاطر االليم وهو ان
يف هذا اجل�سد ج�سدي ،ج�سداً
متعط�شاً للحياة ،ويف هذا القلب
قلبي ،قلباً متعط�شاً للحب ،ويف
روحي روحاً تنفر من ا�ستقبال
املوت ،فلم يعد ال�سجان وحده
من يح�سب ما تبقى من الوقت
الباقي يل ،وامنا انتم االن يف
هذه اجلل�سة عليكم ان تبد�أوا
بالعد ،ان حتت�رضوا وت�شهقوا
معي دقيقة دقيقة و�ساعة
�ساعة� ،سي�ساعدكم ذلك يف كتابة
تقرير هام عن املوت البطئ يف
�سجون االحتالل� ،شكرا النكم
لبيتم دعوتي وجئتم لل�سجن،
كل انواع وا�شكال ال�رسطان
امل�صاب بها ت�ستقبلكم� :رسطان
الدم� ،رسطان العظم� ،رسطان
الرئة� ،رسطان الدماغ� ،رسطان
احللق ،املاء يف الرئة ،ع�ضالت

القلب ال�ضعيفة ،كلها ترحب
بكم� ،صوتي املخنوق يرحب
بكم ،ع�رشون ا�سريا مري�ضاً يف
عيادة الرملة ي�ستقبلونكم اي�ضا،
هي جل�سة لنختار معاً خطواتنا
االخرية ،لن�شهق ب�أغنية �صامتة
فوق هذا احلطام.
ال�سيدات وال�سادة ،لن �أثقل
عليكم ،اجلل�سة لن تطول ،هي
ق�صرية ،فال داعي الجراء
الفحو�صات يل ،ال حاجة ملزيد
من العمليات اجلراحية ،ال
ت�ستخدموا ادواتكم واجهزتكم
الطبية و�شعاراتكم وانفعاالتكم،
كل �شئ هنا بارد و�صامت ،هنا
حمطة النتظار املوت ،وعليكم
ان ت�شاركونا يف حفلة املوت،
ا�سمعوا ايقاع ال�رصخات
امل�صابني
من
واالوجاع
وامل�شلولني ،متتعوا مب�شاهد
ت�شنج الع�ضالت وحاالت الكريزا
والبطون املفتوحة التي تتدىل
منها االكيا�س الطبية واال�سالك،
هي حفلة ممتعة فيها تنوع وتعدد
ا�شكال تثري البهجة والغثيان،

عجالت متحركة ،عكازات،
اطراف مبتورة ،اج�سام ناق�صة
القدم او اليد او االمعاء او الكلى،
�شموا رائحة املوت يف انفا�س
اال�رسى املر�ضى ودموعهم
وكوابي�سهم ،انتم االن داخل
القرب ايها ال�سادة ،لكن القرب ال
يفتح من الداخل.
ال�سيدات وال�سادة ،احت�رضوا
معي واعدوا خطبة اجلنازة ،لقد
فات الوقت ،مل ت�صلوا قبل ذلك،
مل يدق احد منكم باب ال�سجن
ملجرد الت�ضامن او الزيارة ،مل
تتذكرونا يف حمافلكم وهيئاتكم،
تركتمونا وحدنا مع ال�سجان
واملر�ض والهذيان ،كنا مغيبني
عن االدراك والعقل والقانون
واحلقيقة ،فهل االن ادركتم انه
كلما انهارت اج�سامنا انهارت
قيمكم وعدالتكم؟ لقد متم قبلي،
فاملوت لي�س للج�سد ،وامنا
للفكر واالرادة.
ال�سيدات وال�سادة ،مل يبق يل
�شئ الخ�رسه هنا� ،س�أرتفع
بجثتي العالية فوق جدران

ال�سجن واكمل ن�شيدي واك�رس
حدود الهاوية ،انا ذاهب اىل
املوت الفتح نوافذ احلدائق يف
قيودي ،وافر�ش زهر عمري يف
الآخرة ،فاىل اين انت ذاهبون؟
اىل ن�صو�صكم و�رشائعكم التي
مل توقف املذابح واالعتقاالت
وظلم مل�ستعمرين� ،صمتكم
هو موت واكرث ق�سوة من موت
ال�سجني.
ال�سيدات وال�سادة ،انا اال�سري
املري�ض بال�رسطان ب�سام ال�سايح
املحكوم بال�سجن امل�ؤبد مرتني و
 30عام ،ادعوكم اىل م�شاركتي يف
جل�سة احت�ضار داخل ما ي�سمى
م�ست�شفى الرملة اال�رسائيلي،
كونوا معي يف رع�شات روحي
االخرية ،واديروا وجهي نحو
القد�س ،وليمر نع�شي يف �شوارع
مدينتي احلبيبة نابل�س ،يف
حاراتها وفوق جبالها ،ليمر يف
احلارات العتيقة ليمر امام وجع
علي
خميماتها ،اقيموا ال�صالة
َ
يف احلارات العتيقة يف البلدة
القدمية.

12

اجلمعة  - 6ال�سبت � 7سبتمرب  2019املوافـق ل  7حمرم 1441هـ

ريا�ضة
حلفاية املر�شح الوحيد لرت�أ�س النادي
الهاوي بان�سحاب بن جاب اهلل وبوعود

حلفاية و�أعراب يقنعان
الالعبني بالعودة �إىل التدريبات

ح�ضروا �إىل ملعب بولوغني ومكثوا �ساعتني بغرف تغيري املالب�س

العبو احتاد العا�صمة يج�سدون
تهديداتهم ويقاطعون التدريبات
ن ّفذ العبو فريق احتاد العا�صمة تهديداتهم مبقاطعة التدريبات �إىل �أجل غري معلوم احتجاجا على الو�ضعية ال�صعبة
التي مير بها النادي والتي ت�ضعه يف خانة امل�ستقبل املجهول ب�سبب عدم ت�سوية الأمور الإدارية للنادي وتوا�صل جتميد
احل�ساب البنكي للنادي رغم تعيني العدالة ملت�صرف �إداري  ،ويف هذا ال�صدد مل ي�سجل رفقاء القائد حمزة كودري
ح�ضورهم يف احل�صة التدريبية ورف�ضوا االلتحاق ب�أر�ضية ميدان ملعب عمر حمادي ببولوغني
عي�شة ق.
�أين �سجلوا ح�ضورهم �إىل امللعب
ومكثوا يف غرف تغيري املالب�س
دون اخلروج �إىل الر�ضي من �أجل
التدرب ،يف ت�رصف ي�رصون من
خالله على �إ�سماع �صوتهم �إىل
ال�سلطات العليا بحثا عن �إيجاد
حلول ناجعة تخرج النادي من
النفق املظلم الذي يتواجد فيه
يف ظل عدم ت�سهيل الإجراءات
الإدارية والقانونية حت�سبا لإعادة
فتح احل�ساب البنكي وت�سديد
امل�ستحقات املالية لالعبني التي
يدينون بها �سواء بالن�سبة لالعبينا

لقدامى الذين مل يتلقوا �أموالهم
منذ املو�سم الفارط وامل�ستقدمني
اجلدد الذين التحقوا يف املركاتو
ال�صيفي املنق�ضي ووقعوا دون
تلقي ت�سبيقات مالية ،وتبقى
مقاطع �أ�شبال املدرب بالل دزيري
للتدريبات غري معلومة الأجل ،يف
ظل ال�ضبابية التي حتيط بالفريق
وعدم ات�ضاح الر�ؤى حول م�ستقبل
الأمور.
هذه الو�ضعية ت�ضع الفريق �أمام
حرج يف ظل عدم قدرة الإدارة
احلالية على غيجاد املخرج يف
الإ�رساع الحتواء الو�ضع و�إنقاذ ما
ميكن �إنقاذه خا�صة و�أن النادي ال

ميلك �أمواال لدفع خمتلف النفقات
التي تقع على عاتق الفريق ومهدد
بعدم �ضمان ال�سفر خلو�ض مقابلة
يف البطولة الوطنية� ،إل جانب
وجوده حتت خطر االن�سحاب
جمددا من خو�ض املناف�سة القارية
وهو الذي ميلك موعدا مع التنقل
�إىل كينيا خلو�ض مقابلة غورماهيا
�ضمن الدور ال�ساد�س ع�رش من
مناف�سة رابطة �أبطال �إفريقيا.
تريمان :نتفهم موقف
الالعبني ونطالب بحل �سريع
لو�ضعية االحتاد
�أعرب الناطق الر�سمي لفريق

اجلولة الثالثة للرابطة املحرتفة الثانية

احتاد العا�صمة �أمني تريمان �أ�سفه
للو�ضع الذي بلغه الفريق وك�شف ان
الالعبني ح�رضوا �إىل امللعب ومكثوا
يف غرف املالب�س ملدة �ساعتني
راف�ضني الدخول لأر�ضية امليدان
والتدرب ،حيث �أكد �أنهم �أعلنوا
دخولهم احتجاج على الو�ضعية التي
يعرفها الفريق ،و�أ�شار �أن الإدارة
تتفهم الو�ضع وخيار العبيها يف
التوقف عن التدريبات لكن النادي
مير بفرتة �صعبة �أياما قبل موعد
املقابلة القارية عندما يالقي نادي
غورماهيا يف � 15سبتمرب متمنيا
�إيجاد احللول الناجعة يف �أقرب
وقت ممكن.

�أوقف العبو فريق وفاق �سطيف
الإ�رضاب عن التدريبات الذي
كانوا قرروا الدخول فيه احتجاجا
على عدم ا�ستالم م�ستحقاتهم
املالية التي يدينون بها منذ
املو�سم املنق�ضي ،حيث عاد
العبو ت�شكيلة "الن�رس الأ�سود" �إىل
جو التدريبات جمددا وح�رضوا
احل�صة التدريبية التي جرت
�أم�سية �أول �أم�س مبلعب الثامن ما
بقيادة املدرب خري الدين ما�ضوي
ا�ستعداد للمقابلة التي تنتظرهم
�أمام جنم مقرة املقررة بتاريخ
� 12سبتمرب املقبل �ضمن اجلولة
الرابعة من الرابطة املحرتفة
الأوىل ،حيث متكن املر�شح
لرئا�سة وفاق �سطيف فهد حلفاية
بح�ضور مدير جمل�س الإدارة عز
الدين �أعراب من �إقناع الالعبني
للرتاجع عن الإ�رضاب والعودة
ب�صورة عادية �إىل التدريبات خالل
االجتماع الذي عقدوه معهم
قبل انطالق احل�صة التدريبية
لأول �أم�س ،والذين تلقوا وعودا
من خلفاية بخ�صو�ص ت�سوية
امل�ستحقات املالية يف �أقرب وقت
وطالبهم بالرتكيز على املناف�سة.
يف املقابل ،ان�سحب ب�صفة ر�سمية
املرت�شح بن جاب اهلل الدراجي
من �سباق الرت�شح لرئا�سة النادي
الهاوي للوفاق املقرر انعقاد

جمعيته االنتخابية غدا مبقر
النادي ،حيث ف�ضل ترك املجال
�إىل املر�شح حلفاية من �أجل
الو�صول �إىل رئا�سة النادي بعدما
�أعلن قبله ه�شام بوعود ان�سحابه
هو الآخر ،لي�صبح حلفاية املر�شح
الوحيد يف اجلمعية االنتخابية
والطريق معبد له بخ�صو�ص
اعتالء رئا�سة الفريق ال�سطايفي.
�أ�شبال ما�ضوي يواجهون جنم
عني �أزال وديا

من جهة �أخرى ،الزال الالعب
عبد الرحيم دغموم �ضمن مفكرة
�إدارة نادي الرتجي الريا�ضي
التون�سي من �أجل التعاقد معه
حت�سبا للمركاتو ال�صيفي والتي
ت�رص على خدماته وان�ضمامه
�إىل تعداد ناديها� ،أين مل حت�سم
�إدارة الوفاق بعد يف قبول رحيل
العبها �إىل الدوري التون�سي من
عدمه .يف �سياق منف�صل ،برمج
املدرب خري الدين ما�ضوي
مباراة ودية لأ�شباله وذلك اليوم
مبواجهة الفريق اجلار جنم عني
�أزال النا�شط يف الأق�سام ال�سفلى
من �أجل البقاء يف جو املناف�سة
لت�أجيل مباريات البطولة الوطنية
�إىل نهاية الأ�سبوع املقبل.
عي�شة ق.

وزير ال�شباب والريا�ضة يطالب
مبواكبة النتائج للإمكانيات

املدية والأربعاء يف فر�صة الت�شبث بال�صدارة وداربيان ب�أرزيو والعلمة
جتري م�ساء اليوم مباريات اجلولة
الثالثة من الرابطة املحرتفة الثانية
والتي �سوف تعرف مناف�سة قوية على
�صدارة جدول الرتتيب واملر�شحة �أن
تتوا�صل للأ�سبوع الثالث على التوايل
منا�صفة بني فريقي �أمل الأربعاء
و�أوملبي املدية يف ظل امتالك
الفريقني فر�صة اال�ستقبال على
ملعبيهما وحتقيقهما بداية قوية
بت�سجيل انت�صارين على التوايل بعد
انت�صارهما يف اجلولة املن�رصمة
خارج القواعد ومر�شحني ملوا�صلة
�سل�سلة االنت�صارات املتتالية عندما
ي�ستقبل ال�صاعد اجلديد �أمل
الأربعاء �ضيفه احتاد عنابة الذي
مير بفرتة �صعبة وبداية �سيئة بعد

�سقوطه يف فخ الهزمية يف لقاءين
على التوايل ،بينما ينزل مولودية
بجاية �ضيفا على ت�شكيلة �أبناء
"التيطري" ،وال ي�ستبعد �أن تكون
مقابلة قوية بعد ا�ستعادة "املوب"
ن�شوة الفوز يف اجلولة ال�سابقة عل
ح�ساب دفاع تاجنانت.
يف املقابلن يجري داربيان الأول
يف ال�رشق وي�ست�ضيفه ملعب م�سعود
زوغار عندما ي�ستقبل مولودية
العلمة ال�ضيف �شبيبة �سكيكدة،
حيث ي�سعى العبو "البابية"
�إىل ت�سجيل �أول انت�صاراتهم يف
املو�سم اجلديد ،من جهته ،يعول
ال�صاعد اجلديد على حتقيق اول
انت�صاراته يف البطولة املحرتفة

عندما ي�ستقبل مبيدانه مولودية
�سعيدة ،من جهته ،ال يفكر العبو
وداد تلم�سان �سوى يف موا�صلة
البداية املوفقة يف املو�سم اجلديد
من خالل ت�سجيل انت�صارهم الثاين
على التوايل والبقاء يف مالحقة
كوكبة املقدمة عندما ي�ستقبل
�أمل بو�سعادة املتعرث مبلعبه �أمام
�شبيبة بجاية ،فيما ميلك �رسيع
غليزان فر�صة احلفاظ على الزاد
كامال عندما ي�ستقبل اجلريح احتاد
احلرا�ش املنهزم يف �أول جولتني يف
املو�سم اجلديد ،بينما ي�سعى فريقي
�شبيبة بجاية ودفاع تاجنانت �إىل
ا�ستغالل عاملي اّلأر�ض واجلمهور
لالحتفاظ بالنقاط الثالث عندما

ي�ستقبالن كل من جمعية وهران
وجمعية اخلروب على التوايل.
ع.ق.

برنامج املباريات
�أمل الأربعاء  /احتاد عنابة
�رسيع غليزان  /احتاد احلرا�ش
�أوملبي املدية  /مولودية بجاية
�أوملبي ارزيو  /مولودية �سعيدة
املباريات جتري على ال�ساعة
16:00
وداد تلم�سان � /أمل بو�سعادة
�شبيبة بجاية  /جمعية وهران
مولودية العلمة � /شبيبة �سكيكدة
دغاع تاجنانت  /جمعية اخلروب
اللقاءات تنطلق ابتداء من 19:00

�إدارة املكرة ت�أمل تعيني مدرب يف �أقرب وقت

خالف مادي يف�شل التحاق بوعراطة باحتاد بلعبا�س
قرر جمل�س �إدارة نادي
احتاد بلعبا�س الرتاجع
عن فكرة التعاقد مع
املدرب ر�شيد بوعراطة،
ب�سبب عدم االتفاق على
كافة تفا�صيل العقد،
وو�صلت املفاو�ضات بني

�إدارة االحتاد واملدرب
ر�شيد بوعراطة �إىل طريق
م�سدود ،بعد االختالف
على القيمة املالية للعقد
ما دفع الأخري لالن�سحاب،
ليتكرر �سيناريو املدرب
الإ�سباين خواكني مارتينيز،

وعلم �أن ال�سبب الرئي�سي
لعدم االتفاق مع املدرب
ر�شيد بوعراطة ،كان
اخلالف على قيمة العقد
لكن هناك � ً
أي�ضا خالفات
بخ�صو�ص ال�صالحيات
الفنية ،حيث رف�ض

التدخل يف عمله وطالب
مبنحه الورقة البي�ضاء يف
اجلانب الريا�ضي.
وت�أمل �إدارة بلعبا�س،
يف التعاقد مع مدرب
جديد خالل �أقرب وقت،
للإ�رشاف على الفريق

قبل لقاء اجلولة الرابعة
من البطولة الوطنية �ضد
ن�رص ح�سني داي ،خا�صة
و�أن النادي بحاجة ما�سة
لتحقيق الفوز من �أجل
تخطي املرحلة ال�صعبة
التي مير بها.
ق.ر.

�أكد وزير ال�شباب والريا�ضة
ر�ؤوف �سليم برناوي بب�سكرة
�أنه من ال�رضوري �أن تواكب
النتائج الريا�ضية املحققة حجم
الإمكانات والهياكل التي توفرها
الدولة يف القطاع ،و�أو�ضح الوزير
على هام�ش زيارته للمدر�سة
الأوملبية للمواهب ال�شابة
بالعالية بعا�صمة الزيبان و ذلك
مبنا�سبة �إ�رشافه على افتتاح
املو�سم الدرا�سي اجلديد بهذه
الوالية" :يتعني على املخت�صني
يف املجال الريا�ضي النزول �إىل
امليدان والعمل اجلاد لتحقيق
النتائج الإيجابية" مربزا حجم
الهياكل الريا�ضية وكذا الت�أطري
الب�رشي الذي حتظى به والية
ب�سكرة وخا�صة يف جمال
التكوين" ،و�أ�ضاف �أن الإمكانات
الكبرية يتم ت�سخريها للأبطال
الأوملبيني لبلوغ نتائج مب�ستوى
عايل متوفرة وميكن ا�ستغاللها
من طرف املكونني وال�سيما

على امل�ستوى املحلي يف التكفل
بال�شباب وخا�صة فئتي الأوا�سط
والأ�شبال .ويف حديثه عن نادي
احتاد ب�سكرة �أكد الوزير :النادي
�أن ينتهج �سيا�سة جديدة تواكب
�إمكاناته وخا�صة يف التكوين
واال�ستفادة من مداخيل تكوين
الالعبني وا�ستغالل الهياكل
التكوينية بالوالية على غرار
نواد �أخرى ا�ستطاعت �أن حتقق
مداخيل من التكوين وتزود
الأندية الأخرى بالعبني" ،وك�شف
الوزير �أنه يجري حاليا على
م�ستوى احلكومة درا�سة كيفية
متويل الريا�ضة وخا�صة الفرق
الوطنية وهناك ات�صال مع االحتاد
اجلزائري لكرة القدم لإيجاد
�صيغة لتمويل كرة القدم م�شريا:
"زمن متويل النوادي الريا�ضية
جللب العبني ب�أموال باهظة قد
انتهى لتبقى �إمكانية التمويل
مرهونة باالهتمام بالأ�صناف
ق.ر.
الدنيا".
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ريا�ضة

نفى وجود خالفات مع بلما�ضي و�أرجع الف�ضل له يف التتويج «بالكان»

ّ
زط�شي :فكرت يف اال�ستقالة وحزنت لإق�صائي من تكرمي الرئا�سة
 .الإعالميون واملحليون مطالبون بالتزام ال�صمت والربهنة يف امليدان

ك�شف رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي �أنه ّ
فكر بالفعل يف اال�ستقالة من
من�صبه مبا�شرة بعد العودة �إىل �أر�ض الوطن وهم حمملون بالتاج القاري عقب تتويج املنتخب الوطني
بلقب ك�أ�س �إفريقيا للأمم التي جرت يف ال�صائفة احلالية مب�صر ،وبرر زط�شي �أنه مر بفرتة �صعبة
يتحمل ما يحدث معه ويفكر يف االن�سحاب من رئا�سة
عمل خاللها حتت �ضغوطات كبرية جعلته ال
ّ
الفاف والرحيل عن مبنى دايل �إبراهيم
عي�شة ق.
وا�ستطرد امل�س�ؤول الأول على الهيئة
الكروية يف بالدنا خالل نزوله �صباح
�أم�س �ضيفا على ح�صة «فوتبول
ماغازين» عرب �أمواج القناة الإذاعية
الثالثة �أن ما عا�شه خالل الأ�سابيع
املا�ضية جعله يجزم على املغادرة يف
ظل الظروف الع�صيبة التي م ّر ،لكنه
�أو�ضح �أنه قرر املوا�صلة يف املن�صب
والرتاجع عن اال�ستقالة حبا منه للعبة
كرة القدم ورغبته يف امل�ساهمة
لتطوير قطاع الكرة امل�ستديرة� ،أين
يف�ضل الرتكيز على موا�صلة تطبيق
امل�شاريع التي �سطرها قبل و�صوله
لكر�سي رئا�سة الفاف.
و�أطلق زط�شي النار على الأطراف
التي انتقدت العمل الذي يقوم

رفقة �أع�ضاء املكتب الفدرايل منذ
انتخابهم يف املن�صب ،مو�ضحا �أن
عامل الكرة يف بالدنا مليء باغيورين
الذين يح�صدون العملي الذي يقومون
به منذ توليهم املهام على ر�أ�س
الفاف ،حيث اتهمهم بالعمل على
تك�سري وترية العمل الذي يحاولون
جت�سيده وهدفهم تك�سريهم والعودة
بكرة القدم اجلزائرية �إىل اخللف،
وعبرّ زط�شي عن تفاجئه لقرار
�إق�صائه من مرا�سيم التكرمي التي
منحتها رئا�سة اجلمهورية �إىل �أع�ضاء
وفد املنتخب الوطني وقال �أنه مل يكن
يتوقع �أن يحدث معه الأمر وهو الذي
�أحزنه بعد كل ما قدمه على ر�أ�س
الفاف� ،إال �أنه �أ�رص على املوا�صلة
وعدم االلتفات �إىل اخللف.
و�أ�شاد املتحدث كثريا مبدربه جمال

بلما�ضي عندما �أرجع الدور الكبري
يف تتويج اخل�رض بلقب كا�س �إفريقيا
له ،وقال �أن اجلزتئر عادت باللقب
القاري بف�ضل العمل الكبري الذي
قام به القائد ال�سابق للخ�رض ،خا�صة
و�أنه كان ي�ؤمن دوما بالقدرة على
حتقيق ذلك و�إفراح اجلزائريني ،نافيا
يف نف�س ال�سياق �أي م�شاكل جتمع
الرجلني ،حيث اعتربه مبثابة الأخ
طالبا الهداية من مروجي الإ�شاعات
ح�سبه.

اخل�ضر يواجهون منتخبا من
�أمريكا اجلنوبية يف �أكتوبر
و�أردف �أن املنتخب اولطني �سوف
يخو�ض �شهرة �أكتوبر املقبل مقابلتني
وديتني �ضمن تواريخ الدولية للفيفا،

عملية البيع تنطلق اليوم ب�سعر  500دينار للواحدة

طرح � 50ألف تذكرة للبيع حت�سبا
لودية اخل�ضر والبنني

ي�رشع مركب ملعب  5جويلية
ابتداء من اليوم يف طرح تذاكر
املباراة الودية التي �سوف
جتمع املنتخب الوطني ونظريه
البنيني بعد غد على البيع عرب
�شبابيك امللعب ،حيث �أقدمت

�إدارة املركب الريا�ضي على
طبع جمموع � 50ألف تذكرة
موجهة �إىل الأن�صار الراغبني يف
ح�ضور اللقاء وم�شاهدة رفقاء
الالعب يو�سف باليلي يف املوعد
الكروي الأول بعد التتويج باللقب

القاري يف دورة «الكان» الأخرية
التي جرت يف م�رص� ،أين ينتظر
م�س�ؤولو امللعب تنقال كبريا
للجماهري من �أجل متابعة اللقاء
من املدرجات التي ينتظرون
امتالئها عن الآخر لر�ؤية �أبطال
�إفريقيا يف �أول خرجة كروية بعد
التتويج ،ولهذا الغر�ض �سوف
يتم توزيع عملية بيع التذاكر
على مدار ثالثة �أيام ،حيث تبد�أ
العملية اليوم بطرح جمموع 10
�أ�آالف تذكرة للبيع قبل بيع 20
�ألف تذكرة غدا ونف�س العدد يتم
طرحه �إىل البيع يوم املباراة� ،أين
مت حتديد �سعر بيع التذكرة مببلغ
 500دينار للواحدة.
ع.ق.

منحه دفعة معنوية قبل ودية منتخب البنني

جيامبالو� :صفقة بن نا�صر مربحة للميالن
و�أ�شكر مالديني
�أ�شاد مدرب نادي امليالن
الإيطايل جيامبالو بالعبه الدويل
اجلزائري �إ�سماعيل بن نا�رص،
حيث �أو�ضح �أنه �سيكون �صفقة
رائعة مفيدة للنادي خا�صة بعد
القدرات الفنية والبدنية التي
�أبانها مع ت�شكيلة «اللومباردي»
منذ االلتحاق ب�صفوفه يف
املركاتو ال�صيفي املن�رصم
قادما من نادي �إمبويل النازل
للدرجة الثانية الإيطالية ،وامتدح
جيامبالو املدير الريا�ضي

للميالن باولو مالديني عندما قال
يف ت�رصيحات للإعالم الإيطايل
�أنه قام ب�صفقة ممتازة م�شكور
عليها با�ستقدامه بن نا�رص الذي
�أنهى ك�أ�س �إفريقيا للأمم �أح�سن
العب بالدورة.
و�أردف املتحدث �أن بن نا�رص
اندمج ب�صورة طبيعية مع العبي
ت�شكيلة «الرو�سونريي» ويتدرب
معهم يف اجواء ممتازة ،مو�ضحا
�أن الأمر �سوف يعود بالإيجاب
على الالعب والت�شكيلة ،و�أختتم

�أن املعني وعده بعدم تلقي
الإ�صابة مع املنتخب متمنيا �أن
يعود �ساملا معافى من الرتب�ص
التح�ضريي الذي يخو�ضه مع
الت�شكيلة الوطنية ،والأكيد ان
هذه الت�رصيحات التي جاءت من
امل�س�ؤول الول على العار�ضة الفنية
للميالن �سوف متنح الالعب دفعة
معنوية ت�ساهم يف ت�ألقه مبع�سكر
اخل�رض حت�سبا خلو�ض املباراة
الودية املقررة هذا االثنني �أمام
منتخب البنني.
ع.ق.

حيث �سوف يجري اخل�رض ترب�صا
حت�ضرييا جديدا ا�ستعداد للت�صفيات
امل�ؤهلة �إىل كا�س غفريقيا 2021
املقررة يف الكامريون ،و�أو�ضح يف
هذا ال�سياق �أن رفقاء القائد ريا�ض
حمرز �سوف يواجهون منتخبا عامليا
من �أمريكا اجلنوبية –بن�سبة كبرية
الربازيل مثلما �سبق ان ك�شف بلما�ضي
يف الندوة ال�صحافية-
و�أخذ زط�شي نف�س درب الناخب
الوطني ووجه انتقادات الذعة �إىل
بع�ض الإعالميني واملحللني الذين
انتقدوا املنتخب الوطني قائال �أنهم
يفرحون لزرع الفتنة من البالطوهات
عو�ض ت�شجيع الالعبني ،م�ضيفا �أنهم
مل يكونوا يتوقعون تتويج اخل�رض
و�أرادوا افتعال امل�شاكل بت�رصيحات
نارية ال هدف منها �سوى زعزعة

ا�ستقرار النخبة الوطنية ،وطالب
املتحدث املعنيني بالتزام ال�صمت
واخلروج من البالطوهات نحو
امليادين لإبراز قدراتهم التدريبية
عو�ض االنتقاد خلف �شا�شات
التلفزيون.

�إن�شاء رابطة حمرتفة
ت�ضم  18فريقا و�إعادة بعث
املديرية الوطنية ملراقبة
ت�سيري الأندية
وك�شف زط�شي عن بعث مناف�سات
املو�سم الكروي املقبل بنظام جديد
بعد امل�صادقة عليه من طرف �أع�ضاء

اجلمعية العام للفاف املقررة بتاريخ
� 17سبتمرب املقبل ،و�أو�ضح �أن النظام
اجلديد للبطولة الوطنية �سوف يتمثل
يف ت�شكيل رابطة حمرتفة واحدة
تتمثل يف الرابطة الأوىل وحتويل
الرابطة الثانية �إىل بطولة هاوية،
ويف هذا ال�صدد �أو�ضح �أن الرابطة
املحرتفة �سوف تعرف ارتفاع عدد
الأندية التي تن�شط فيها و�ست�ضم
جمموع  18فريقا� ،إىل جانب �إعادة
بعث املديرية الوطنية ملراقبة ت�سيري
الأندية مع منحها �صالحيات وا�سعة.

الكوا ت�صدر بيانا تعقيبا على ت�صريحات برناوي

مل ن�شرك �إي ريا�ضي باللعاب الإفريقية
دون موفقة االحتاديات
�أكدت اللجنة االوملبية والريا�ضية
اجلزائرية �أنها مل ت�رشك اي
ريا�ضي يف مناف�سات الطبعة
 12للألعاب االفريقية بالرباط
دون موافقة احتاديته الريا�ضية،
و�أو�ضح بيان ا�صدرته الهيئة
االوملبية التي يرت�أ�سها م�صطفى
براف تعقيبا على ت�رصيحات
وزير ال�شباب والريا�ضة« :اللجنة
االوملبية مل ت�رشك اي ريا�ضي
يف مناف�سات الطبعة  12للألعاب
االفريقية دون موافقة احتاديته،
الطعن الوحيد الذي ت�سلمته ومل
ترف�ضه  ،متعلق بالعداءة ي�رسى
عرار من مدينة تقرت املخت�صة
يف القفز العايل والتي اعتربت
نف�سها انها ا�ستبعدت من املنتخب
الوطني بطريقة فيها نوع من
التمييز» ،وح�سب نف�س امل�صدر
فان الريا�ضية ي�رسى عرار حققت

احلد الأدنى املطلوب للم�شاركة
يف موعد الرباط التي تفر�ضه
الكونفديرالية الإفريقية لألعاب
القوى واالحتادية اجلزائرية للعبة
يف الآجال القانونية وا�سمها
متواجد �ضمن القائمة املو�سعة
التي �أر�سلت من طرف الهيئة
الفديرالية اجلزائرية واللجنة
االوملبية والريا�ضية اجلزائرية
ومت اعتمادها بقرار كتابي من
قبل االحتادية ،وهكذا  -ي�ضيف
بيان الكوا -وافقت هذه االخرية
على الطعن املقدم من طرف
الريا�ضية م�ستندة يف ذلك على
قواعد امليثاق الأوملبي» ،و�أكدت
اللجنة االوملبية انه مل يقدم اي
ريا�ضي �آخر طعنا ما ومل تعتمد
�أي واحد منهم دون موافقة
االحتادية الريا�ضية التابع لها.
وكان وزير ال�شباب و الريا�ضة

ر�ؤوف �سليم برناوي قد اعاب
على اللجنة الأوملبية على
هام�ش حفل تكرمي الريا�ضيني
اجلزائريني احلائزين على
امليداليات يف الألعاب الإفريقية
جتاوزت �صالحياتها
�أنها
بالتدخل بطريقة مبا�رشة يف
عمل بع�ض الفدراليات ال�سيما
عن طريق �إ�رشاك بع�ض العدائني
يف الألعاب الأفريقية ووعدهم
مبكاف�آت مالية» ،و�أفاد البيان من
جهة �أخرى انه بخ�صو�ص «الوعود
املقدمة للريا�ضيني اخلا�صة
باملنح املالية  ،تعلم اللجنة
االوملبية �أن املكاف�آت املالية
التي اعتادت على منحها هي من
ر�صيدها اخلا�ص بهدف ت�شجيع
الريا�ضيني اجلزائريني الذين
�رشفوا بلدهم».
ق.ر.

فرحات �ضمن الت�شكيلة املثالية لأف�ضل
ال�صفقات ب�أوروبا
تواجد الالعب الدويل اجلزائري
زين الدين فرحات �ضمن الت�شكيلة
املثالية لأف�ضل ال�صفقات ال�صيفية
التي انعقدت خالل املركاتو
ال�صيفي املنق�ضي بالدوريات
الأوروبية ،ويف هذا ك�شف املوقع
العاملي «هو�سكورد» املهتم
بالإح�صائيات والأرقام املتعلقة
بكرة القدم عن ت�شكيلة �ضمت
 11العبا كانوا �صفقات ناجحة
مع �أنديتهم اجلديد التي ان�ضموا
�إىل �صفوفها مع بداية املو�سم

الكروي اجلديد ،ويف هذا ال�صدد
ي�سجل متو�سط ميدانا ملنتخب
الوطني العائد م�ؤخرا �إىل �صفوف
اخل�رض با�ستدعاء انالخب الوطني
جمال بلما�ضي بداية مو�سم قوية
بعدما متكن ترك ب�صمته يف
دوري الدرجة الأوىل الفرن�سية
مع نايه نيم ايل انتقل �إىل �صفوفه
يف ال�صائفة احلالية قادما من
لوهافر النا�شط يف الدرجة الثانية
الفرن�سية ،وجنح يف لفت االنتباه
�إليه من طرف املحللني الريا�ضيني،

وهو الذي متكن من ت�سجيل هدف
ومنح متريرتني حا�سمتني يف �أربع
مواجهات من «الليغ »1يف �أول جتربة
له بامل�ستوى العايل� ،أين تواجد
الالعب ال�سابق الحتاد الع�صمة
رفقة جنوم الكرة يف �صورة �أنطوان
غريزمان املنتقل هذه ال�صائفة
�إىل بر�شلونة اال�سباين قادما من
�أتلتيكو مدريد ،ونبيل فقري الذي
التحق با�شبيلية اال�سباين قادما من
�أوملبيك ليون الفرن�سي.
عي�شة ق.
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الآزوري يطيح ب�أرمينيا وتقرتب من النهائيات
قلبت �إيطاليا تخلفها على
ملعب «فازكني �رسكي�سيان»
�أمام م�ضيفتها �أرمينيا
املنقو�صة عدديا �إىل
فوز ثمني  1-3وعززت
جمموعتها
�صدارة
العا�رشة بالعالمة الكاملة
بتحقيقها فوزها اخلام�س
تواليا �ضمن ت�صفيات
ك�أ�س �أوروبا  ،2020وكانت
�أرمينيا البادئة بالت�سجيل
عرب �ألك�سندر كارابيتيان
الذي طرده احلكم يف
الدقيقة الأوىل من الوقت
البدل ال�ضائع لل�شوط
الأول ،وردت �إيطاليا
بثالثية تناوب على
ت�سجيلها مهاجم تورينو
�أندريا بيلوتي والبديل
العب و�سط روما لورنت�سو
بيليغريني وحار�س مرمى
�أ�صحاب الأر�ض �أرام
�أيرابيتيان خط�أ يف مرمى
منتخب بالده ،و�شاركت
�إيطاليا بت�شكيلة متجددة
�شابة ح�صلت على دعم من
املدرب روبرتو مان�شيني
للت�أهل اىل نهائيات كا�س
�أوروبا بعد ف�شل الت�أهل
�إىل مونديال رو�سيا ،2018
وغاب عن الـ»�أتزوري» قلب
الدفاع جورجيو كييليني
بعد تعر�ضه لإ�صابة قوية
يف ركبته �ستبعده عدة
ا�شهر.
يف جمريات اللقاء،

كانت املحاولة الأوىل
لأ�صحاب الأر�ض مع
متريرة طويلة من القائد
خمتياريان
هرنيخ
املنتقل هذا ال�صيف
من �أر�سنال االجنليزي
�إىل روما الإيطايل اىل
كارابيتيان الذي �سدد
كرة على الطاير التقطها
ب�سهولة احلار�س الإيطايل
جانلويجي دوناروما ،ومل
تلبث �أرمينيا ان فاج�أت
املنتخب ال�ضيف بعدما
خطف تيغران بارزيغيان
الكرة اثر متريرة خاطئة
من مهاجم فيورنتينا
فيديريكو كييزا ليجتاز اكرث
من ن�صف امللعب وميرر
اىل املتحرك كارابيتيان
الذي �سدد كرة من داخل

املنطقة عجز دوناروما
عن �صدها ،وجاءت اخطر
حماوالت �إيطاليا لإدراك
التعادل مع فيديريكو
برناردي�سكي الذي ا�ستدار
حول نف�سه يف منطقة
اجلزاء و�سدد كرة قوية
�صدها احلار�س االرمنيي
�أيرابيتيان ،وادركت �إيطاليا
التعادل بف�ضل متريرة
من �إمير�سون و�صلت �إىل
بيلوتي املرتب�ص �إمام
املرمى فحولها ب�سهولة
اىل ال�شباك،
و�ضغط رجال املدرب
مان�شيني خلطف النقاط
الثالث يف ال�شوط
الثاين ،وو�سط العديد
من الهجمات ا�ستغل
املنتخب ال�ضيف واحدة

بف�ضل ر�أ�سية من البديل
بيليغريني بعد متريرة يف
العمق من بونوت�شي قبل �أن
ي�ضيف املنتخب االيطايل
الهدف الثالث عندما تلقى
بيلوتي كرة داخل املنطقة
من البديل �ستيفانو �سن�سي
ف�سددها قوية زاحفة
ا�صطدمت با�سفل القائم
االي�رس وارتدت من ظهر
احلار�س �إىل ال�شباك
(.)80
واقرتب املنتخب الإيطايل،
الذي يحل �ضيفا يف مباراته
الثانية على فنلندا غدا
كثريا من النهائيات بعدما
رفع ر�صيده يف �صدارة
جمموعته �إىل  15نقطة
من خم�س مباريات،
متقدما بفارق  3نقاط

وا�صلت �إ�سبانيا العالمة
الكاملة وزحفها نحو
النهائيات بفوزها الثمني
على م�ضيفتها رومانيا
 1-2يف بوخار�ست يف
اجلولة اخلام�سة من
املجموعة
مناف�سات
ال�ساد�سة �ضمن ت�صفيات
ك�أ�س �أوروبا ،2020
و�سجل القائد �سريجيو
رامو�س من ركلة جزاء
وباكو �ألكا�سري هديف
�إ�سبانيا وفلورين �أندوين
هدف رومانيا ،وهو الفوز
اخلام�س توالياً لإ�سبانيا
يف  5مباريات حتى
الآن فعززت �صدارتها
للمجموعة بر�صيد 15
نقطة بفارق  5نقاط �أمام

ال�سويد التي تغلبت على
م�ضيفتها جزر فارو 0-4
 ،فيما تراجعت رومانيا
�إىل املركز الرابع بعدما
جتمد ر�صيدها عند 7
نقاط بفارق نقطة واحدة
خلف الرنويج التي تغلبت
على مالطا  ،0-2وخا�ضت
�إ�سبانيا املباراة بقيادة
روبري مورينو الذي ا�ستلم
املهمة قبل �أ�سابيع قليلة
بدالً من لوي�س انريكي
املتخلي عن من�صبه
يف مار�س ب�سبب مر�ض
طفلته ت�شانا التي توفيت
الأ�سبوع املا�ضي عن
ت�سعة �أعوام.
ووقف اجلميع دقيقة
�صمت تكرمياً لنجلة

�أنريكي قبل املباراة التي
كانت �إ�سبانيا الطرف
الأف�ضل �أغلب فرتاتها
وا�ستحوذ العبوها على
الكرة وكان ب�إمكانهم
ح�سمها بفارق كبري
خ�صو�صاً يف ال�شوط الأول
لوال ت�ألق حار�س املرمى
تاتارو�سانو،
�سيربيان
قبل �أن تعاين يف الدقائق
الأخرية خ�صو�صاً بعد
طرد قطب دفاعها وريال
�سو�سييداد دييغو يورنتي
يف الدقيقة  ،79وكادت
رومانيا تقلب الطاولة
على �إ�سبانيا يف الدقائق
اخلم�س الأخرية لوال ت�ألق
حار�س مرمى ت�شيل�سي
الإجنليزي كيبا �أريثاباالغا

الذي �أنقذ مرماه من
هدفني حمققني ،ومنح
احلكم الأملاين دينيت�س
�أيتيكني ركلة جزاء لإ�سبانيا
يف الدقيقة � 27إثر عرقلة
داين �سيبايو�س املعار من
ريال مدريد �إىل �أر�سنال
الإجنليزي داخل املنطقة
فانربى لها رامو�س على
ي�سار احلار�س ،وهو
الهدف  21لرامو�س يف
 166مباراة دولية وبات
على بعد مباراة واحدة
ملعادلة الرقم القيا�سي
يف عدد املباريات الدولية
الذي ميلكه زميله ال�سابق
يف النادي امللكي احلار�س
�إيكر كا�سيا�س.
وعززت �إ�سبانيا تقدمها

مي�سي ميلك قرار ف�سخ العقد مع بر�شلونة

يحتفظ النجم الأرجنتيني ليونيل
مي�سي ب�إمكانية مغادرة بر�شلونة يف
نهاية املو�سم الذي يريد ح�سبما
ذكرت يومية «�إلبايي�س» الإ�سبانية،
ال�صحيفة �أو�ضحت �أنه على الرغم من
ارتباط مي�سي بعقد مع البالوغرانا
ميتد حتى العام � ,2021إال �أن العقد
ي�سمح لقائد بر�شلونة مبغادرة النادي
بناء على رغبته ،وي�ستطيع ف�سخ عقده
املوقع عام  ،2017يف الثالثني من جوان من كل عام ،و�أ�ضافت �أن مي�سي
ال يرغب يف �أن يكون مقيداً ب�أي عقد وهذا هو �سبب رف�ضه م�ؤخراً
رئي�س النادي جوزيب ماريا بارتيميو.
متديد عقده بناء على طلب
ِ

بيكيه :رحيل مي�سي ال يقلقني ويجب غلق
�صفحة نيمار

عن نظريه الفنلندي الفائز
على �ضيفه اليوناين بهدف
نظيف �سجله تيمو بوكي
من ركلة جزاء وتقدمت
البو�سنة والهر�سك اىل
املركز الثالث بر�صيد
 7نقاط بعدما �أكرمت
وفادة �ضيفتها لي�شتن�شتاين
بخما�سية نظيفة وجتمد
ر�صيد �أرمينيا عند 6
نقاط من فوزين وثالث
هزائم يف املركز الرابع
بفارق نقطتني عن
اليونان اخلام�سة فيما
تقبع لي�شتن�شتاين يف
قاع الرتتيب بدون نقاط
بعدما منيت �أمام البو�سنة
بخ�سارتها
والهر�سك
اخلام�سة تواليا.

�إ�سبانيا توا�صل الزحف نحو النهائيات
مطلع ال�شوط الثاين �إثر
هجمة من�سقة �أنهاها
�ألكا�سري داخل املرمى
اخلايل من م�سافة قريبة
بعد متريرة من �ألبا،
وقل�ص مهاجم ديبورتيفو
ال كورونيا �أندوين الفارق
لرومانيا ب�رضبة ر�أ�سية
من م�سافة قريبة.
ويف املجموعة ذاتها،
فازت ال�سويد على
م�ضيفتها جزر فارو
ب�أربعة �أهداف لألك�سندر
�إ�سحاق هدفني وفيكتور
لينديلوف وروبن كاي�سون
( ،)41والرنويج على
مالطا بهدفني نظيفني
�سجلهما �ساندر بريغ
وجو�شوا كينغ.

علق الإ�سباين جريارد بيكيه جنم
بر�شلونة على �إمكانية مغادرة زميله
الأرجنتيني ليونيل مي�سي للفريق
الكتالوين ،وكانت تقارير �صحفية قد
�أكدت �أن مي�سي ميتلك بندًا يف عقده
ي�سمح له بالرحيل عن بر�شلونة �إىل
خارج �أوروبا يف نهاية �شهر جوان من
كل عام ،وقال بيكيه يف ت�رصيحات
�أبرزتها �صحيفة موندو ديبورتيفو
الإ�سبانية� « :أعرف �أن هناك بندًا يف عقد مي�سي ي�سمح له بالرحيل
يف الوقت الذي يريده» ،و�أ�ضاف «لكننا نعرف جيدًا مدى التزام ليونيل
مي�سي مع البار�صا ،ل�ست قل ًقا على الإطالق ب�ش�أن �أن الربغوث لديه
حق �أن يقرر م�صريه بيده» ،وتابع« :كان هناك الكثري من الروايات حول
�صفقة نيمار يف املريكاتو ال�صيفي املن�رصم ،ولكن يجب علينا الآن �أن
نغلق هذه ال�صفحة» ،ووا�صل بيكيه «ا�ستمرار املريكاتو يف �إ�سبانيا حتى
اجلولة الثالثة من عمر الليغا ،هو �أمر �أ�شبه بالهراء» ،و�أمت «االبتعاد عن
املنتخب لقد كان ذلك قراري ،حيث �إنه حان وقت الرتكيز مع بر�شلونة
فقط ،ولكن �أمتنى تتويج منتخب �إ�سبانيا بلقب يورو .»2020

بايل� :صعوباتي مع الريال جعلتني �أقوى

تط ّرق اجلناح الويلزي غاريث بايل �إىل
الفرتة ال�صعبة التي م ّر بها مع ناديه
ريال مدريد الإ�سباين الذي كان يرغب
يف بيعه قبل �أن يق ّرر االحتفاظ به،
معرتفاً �أن هذه الفرتة مل تكن مثالية
لكنها جعلته �أقوى ،وحتدث قائد ويلز
�أمام ال�صحافيني على هام�ش حت�ضريات
املنتخب يف كارديف ملباراته املرتقبة
�أمام �أذربيجان �أم�س �ضمن ت�صفيات
ك�أ�س �أوروبا « :2020لن �أقول �إنها كانت الفرتة الأ�صعب يف م�سريتي،
�أتذكر �أين مل العب خالل عام بكامله مع هاري ريدناب» ،وتابع« :مل
تكن مثالية ،ولكن �سبق يل �أن وجدت نف�سي يف الو�ضع ذاته� ،أعرف كيف
�أدير الأمور» ،و�شكل بايل عنواناً �أ�سا�سياً لو�سائل الإعالم قبيل انطالق
املو�سم اجلديد ،ال�سيما بعد ت�أكيد الفرن�سي زين الدين زيدان العائد
�إىل الإدارة الفنية للنادي امللكي منت�صف املو�سم املن�رصم �أن الويلزي
ال ي�شكل جزءاً من خططه لإعادة بناء الفريق بعد املو�سم املخيب الذي
عرفه حملياً وقارياً ،قبل �أن ي�ستعيد بايل مركزه ك�أ�سا�سي يف ت�شكيلة
«املريينغي» بعدما ا�ستعاد م�ستواه.
وجنب بايل ريال خ�سارته الأوىل هذا املو�سم يف املرحلة الثالثة من
الدوري الإ�سباين بف�ضل ثنائيته يف مرمى م�ضيفه فياريال الأحد املا�ضي
يف مباراة انتهت بالتعادل  ،2-2وكان من املتوقع �أن ين�ضم الويلزي �إىل
فريق جيانغ�سو �سونينغ ال�صيني يف �صفقة مدتها ثالث �سنوات بقيمة
مليون جنيه �إ�سرتليني  1,1مليون دوالر يف الأ�سبوع الواحد ،لكن النادي
امللكي عاد عن قرار بيعه فيما �أكد مهاجم توتنهام ال�سابق �أن جمريات
الأحداث مل تقو�ضه.
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ثقافة

مادية الن�صو�ص

الأول

املارك�سية بثوبها العربي ..ديالكتيك
التف�سري ال التغيري..

الق�ضية الهامة الكربى التي حظيت -وال تزال -حتظى باهتمام املفكرين الذين ي�سعون لتحليل الأ�سباب والدوافع التي تقف خلف التحوالت
الكونية الكربى خالل العقود املا�ضية ،خا�صة منذ ثمانينيات القرن الع�شرين ،وحماولة تلم�س الإجابة على ال�س�ؤال الكبري :ما هي الأحداث التي
وقعت يف العامل و�أدت �إىل هذا الطوفان العظيم من اخلراب ،وقدوم موجات متواترة من القتل واحلروب والتدمري وا�ستباحة كافة القيم الو�ضعية
الإن�سانية ،وهذا الكم املرعب من االنتهاكات التي ُترتكب بحق االفراد وال�شعوب والدول؟ كيف وملاذا انهارت الدول ال�شيوعية؟ وماذا يعني الهرم
الذي �أ�صاب النظرية املارك�سية ،فيما الر�أ�سمالية �أثبتت قدرتها على التطور والتجدد؟
ح�سن العا�صي /كاتب
وباحث فل�سطيني مقيم يف
الدامنرك
�أ�سئلة م�رشوعة ت�ستدرج
الإجابة �أ�سئلة �أخرى �أبرزها
�أين �أ�صبحت النظرية املارك�سية
الن�صية الأ�صلية التقليدية؟ �أين
النظريات املارك�سية احلديثة
التي ظهرت خالل ن�صف القرن
املن�رصم؟ وملاذا مل يتمكن
الي�سار العربي من ابتكار وعي
نقدي يتوافق مع امل�ستجدات
التي �أحدثتها التحوالت الكونية
خالل الثالثني عاماً املا�ضية؟
ومل يتمكن من حتديث �أدواته
وال خطابه ،وعجز عن الإجابة
على حتديات املرحلة؟
لقد �شهد العامل تغريات نوعية
كربى يف بداية ت�سعينيات
القرن الع�رشين� ،أعقبت انهيار
ال�شيوعية وانتهاء مرحلة
احلرب الباردة ،تلتها تطورات
عديدة متالحقة �أحدثت
نوعاً من اال�صطفاف الفكري
وال�سيا�سي و�إعادة �صياغة
التحالفات جلميع القوى الكربى
الفاعلة والإقليمية وحتى القوى
الهام�شية غري الفاعلة.
ال �شك �أن �أبرز هذه التطورات
هو انح�سار �شديد يف حجم
ودور القوى الي�سارية ،و�صعود
اال�ستعمارية
الإمرباطورية
الأمريكية وتفردها بقيادة
العامل ،بحيث متكنت القوى
املحافظة اليمينية ال�صهيونية
اجلديدة �أن تفر�ض ر�ؤيتها
على الإدارة الأمريكية يف
عهد الرئي�س «جورج بو�ش»
االبن ،التي تتلخ�ص ب�رضورة
التخلي عن ال�سيا�سة الأمريكية
اخلارجية املتطهرة التي
�صممها وقادها الرئي�س
الأمريكي الأ�سبق «جيمي
كارتر» ،والبدء بت�صدير
الدميقراطية الأمريكية �إىل
دول العامل بالقوة والق�سوة كما
فعلت �سابقاً بريطانيا العظمى
يف عهد «جورج الثالث» ،وفعلته
�أملانيا يف عهد «ب�سمارك».
غرام النظرية
�إن التحوالت العاملية الكربى
التي حدثت خالل الثالثني

عاماً املن�رصمة ،كانت �أ�شبه
بطوفان قوي جرف يف طريقه
�سدوداً كانت تبدو ع�صية .من
الطبيعي �إذن القيام ب�إعادة
التفكري يف كثري من امل�سلمات
والبديهيات ال�سابقة .لكن
الي�سار العربي املغرم العذري
بالنظرية املارك�سية دون
االهتمام لر�ؤية عنا�رصها
تتحرك يف �أر�ض الواقع مل
يرى تلك املتغريات ،وظل
يحمل خطاباً يت�ضمن افكاراً
بادت وم�صطلحات جتاوزتها
�سريورة احلياة .بهذا املوقف
حتول عدد كبري من الي�ساريني
العرب �إىل خانة الرجعية لأنهم
دافعوا عن نظريات فل�سفية
ومناذج �سيا�سية انهارت متاماً،
وت�سببت للعامل ولنا حزناً
و�أملاً وا�ضطراباً ،ولأن الي�سار
قدم نف�سه باعتباره م�رشوعاً
لتغيري الواقع العربي املثقل
بالأزمات ،م�رشوعاً يت�ضمن
حتقيق الدميقراطية وامل�ساواة
والعدالة االجتماعية ،وي�ضمن
احلريات العامة للنا�س
ويخل�صهم من كافة �أ�شكال
وقيود القهر والقمع ،ويحقق
امل�ساواة اجلن�سية والعرقية.
خال�صة القول هنا �أن
املارك�سيني العرب كانوا
مثاليني ولي�سوا ماديني كما
يدعون ،ولهذا ف�شلوا يف تبديل
الواقع العربي الذي يفي�ض قهراً
وا�ستبداداً وجوعاً وموتاً .ف�شل
الي�سار العربي وانهزم و�سقط
لي�س فقط لأ�سباب تتعلق
بعجزه عن �إحداث �أية حتوالت
اجتماعية و�سيا�سية حقيقية
يف البيئة العربية ،لكن �أي�ضاً
لأ�سباب تعود �أ�سا�ساً لإخفاقهم
يف فهم وا�ستيعاب املارك�سية،
وعدم مقدرتهم على �إدراك
جوهر وعمق فل�سفتها التي
تقوم على قراءة الواقع لتغيريه،
ولي�س �أداة لقراءة الن�صو�ص.
ثورية النظرية
منذ ظهورها يف منت�صف القرن
التا�سع ع�رش ولغاية نهاية
القرن الع�رشين ،مل ي�شهد
العامل والدة نظرية ثورية
�أهم من النظرية املارك�سية.
والأفكار املارك�سية ذاتها

تبلورت تدريجياً يف �سجالها
مع الفل�سفات الأخرى ،ونقد
فل�سفة هيغل املثالية .وهكذا
�صاغ مارك�س مفهومه حول
املادية اجلدلية .ثم حتولت
املارك�سية �إىل �أيديولوجيا يف
االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق،
حيث تعر�ضت للنقد من قبل
تيارات ي�سارية �أهمها تيار
«فرانكفورت» الذي رف�ض
مركزية لينني يف كتاب «ما
العمل» .هذا التيار الذي �أ�س�سه
الفيل�سوفان الأملانيان «ماك�س
هوركهامير» و «تيودور �أدورنو»
�أعر�ض عن قانون ال�رصاع
الطبقي ،وقدموا املهم�شني من
ال�سود واملهاجرين كبديل عن
الطبقة العاملة.
�إن انهيار جدار برلني و�سقوط
االحتاد ال�سوفيتي وتفكك
منظومة املع�سكر اال�شرتاكي
وفرط عقد دوله مل يكن ب�سبب
عدوان خارجي وال ب�سبب
امل�ؤامرة اخلبيثة للإمربيالية،
وال حتى ملربرات التناف�س
يف حرب النجوم التي �أدت �إىل
�إفال�س االحتاد ال�سوفيتي،
ال�شيوعية
انهارت
بل
نتيجة �شيخوختها وللجمود
الفكري والت�صلب العقائدي
الذي �أنهكها� .إن ال�شيوعية
ك�أيديولوجية ظلت عبارة عن
منظومة من الأفكار الأ�صولية
واملحافظة جداً ،فبقيت كما
هي مثلما �أنتجها فال�سفة القرن
التا�سع ع�رش ،دون �أي تطوير �أو
حتديث على الفكر ليتوافق مع
م�ستجدات احلياة ذاتها .لقد
رف�ض قادة الدول ال�شيوعية
�إجراء �أي جتديد على الفكر
املارك�سي وال�شيوعي ،واعتربوا
�أن �أي حتديث �أيديولوجي على
امل�ستوى النظري الفل�سفي �أو
الفكري يعترب تغيريا ُ يف النظرية،
و�أي تغيري هو هرطقة وانحرافاً
وبدعة .ا�ستمر التيار ال�شيوعي
الأ�صويل ال�سلفي مبقاومة
وو�أد كافة املحاوالت لتجديد
النظرية املارك�سية� ،إىل �أن
حتجر الفكر وت�صلب ،وتورمت
مفا�صل الدولة ال�شيوعية مما
�أعاقها عن مواكبة تطورات
الع�رص ،فتخلفت وعجزت عن
اللحاق بتطور الدول الغربية

الر�أ�سمالية.
النظام اال�شرتاكي �أ�صابه
التّيب�س واجلفاف الفكري
الذي �أدى �إىل ركود اقت�صادي
ثم ك�ساد مرعب �أنتج تخلف
تقني وتكنولوجي ،كانت نتيجته
العوز االجتماعي والإفال�س
ال�سيا�سي ،ف�أ�صبح هذا النظام
عاجزاً عن تلبية احتياجات
ال�شعوب ،وفقد �أ�سباب متا�سكه
وبقائه ف�سقط وانهارت دوله.
ويجب �أال نن�سى الأ�سباب
الأخرى ،و�أهمها حتول دول
املنظومة اال�شرتاكية �إىل دوالً
ديكتاتورية قائمة على الكبت
واحلكم الق�رسي والقهري
و�إلغاء احلريات العامة .هذا
الو�ضع نظرت له النخب يف تلك
الدول على �أنه خما�ض ينذر
بو�صول النظام اال�شرتاكي �إىل
نهايته ال�سيا�سية والأخالقية،
وي�ؤ�س�س لوالدة نظام جديد
خمتلف كلياً ،وهذا ما ح�صل.
امتحان املارك�سية
لقد واجهت املارك�سية
امتحانات كربى منذ ظهورها،
كما تعر�ض الي�ساريون لتحديات
مهمة وواجهوا �أ�سئلة مف�صلية،
مل يتمكنوا من مقاربتها بعمق
وال الت�صدي لها وال تقدمي
�إجابات عنها .على �سبيل الذكر
فقد تعامل املارك�سيني مع �أزمة
الك�ساد التي �أ�صابت االقت�صاد
العاملي يف بداية الثالثينيات
من القرن الع�رشين ،بخطاب
نظري ي�ؤكد حتمية توا�صل

تعر�ض الر�أ�سمالية للأزمات
املالية وهي تت�ضخم يف
م�سار ينتهي باندثار وهزمية
االمربيالية .لكن ما ح�صل ال
حقاً �أن االمربيالية انت�رصت
وانك�رست املارك�سية.
ثم امتحنت املارك�سية
واملارك�سيني يف الفرتة
التي �أعقبت انتهاء احلرب
العاملية الثانية ،ومل ي�سمع
لهم �صوت ،بل �أن النظريات
الغربية الر�أ�سمالية هي التي
تقدمت مبقاربات كان �أبرزها
نظريات «االقت�صاد الكلي»
و «النظرية العامة يف ت�شغيل
العمالة والفائدة واملال» لعامل
االقت�صاد الربيطاين «جون
ماينارد كينز» ،وكذلك لنظريات
عامل االقت�صاد الأمريكي «بول
�سامويل�سون» �صاحب كتاب
«�أ�س�س التحليل االقت�صادي».
وحني تو�سعت القاعدة
ال�صناعية يف دول العامل الثالث
لبلورة وتطوير الطبقة العاملة
�صاحبة امل�صلحة احلقيقية
يف التغيري ،وهذا كان مطلباً
مارك�سياً و�رشطاً للقيام بالثورة،
فتمت هذه العملية بوا�سطة
دول وم�ؤ�س�سات ومراكز
ر�أ�سمالية غربية ،ولي�س من قبل
الأحزاب املارك�سية وال من
الدول ال�شيوعية .حتى التجربة
االقت�صادية الناجحة لل�صني قد
حتققت بف�ضل اقت�صاد ال�سوق
ولي�س ب�سبب قوانني االقت�صاد
املارك�سي املخطط.
ثم بد�أت املارك�سية باالنكما�ش

والتخرث �أيديولوجياً وفكرياً
واقت�صادياً و�سيا�سياً ،وت�ضخمت
الر�أ�سمالية و�أ�صبحت عابرة
للقارات ،وتدريجياً بد�أ العامل
يف الدخول �إىل ع�رص العوملة.
انت�رصت الر�أ�سمالية و�سقطت
املارك�سية وال�شيوعية دوالً
و�أنظمة وتلقت النظرية قذيفة
ا�ستهدفت ر�أ�سها فبدا ج�سدها
مرتنحاً .حتولت الر�أ�سمالية من
كونها �إنتاجية �إىل مركزية مالية
�أي حتولت من ر�أ�سمالية مادية
�إنتاجية �إىل ر�أ�سمالية مالية
ت�ضخمت وتغولت وانت�رصت
على الر�أ�سمال ،وانهزم
الطرف الإنتاجي �أمام اجلانب
التمويلي .وبفعل العوملة خ�رس
الوطني املحلي �أمام العاملي.
كل هذا حدث فيما الي�ساريني
العرب يراقبون امل�شهد يف
حالة ذهول ،ووقف املفكرين
الي�ساريني العرب عاجزين عن
تقدمي �إجابات وا�ضحة تف�رس
هذه التحوالت الهائلة يف
النظام الكوين ،بل �أن البع�ض
منهم �أ�رص على �صواب نظرية
«التطور ال ر�أ�سمايل» التي
ابتدعها «ميخائيل �سو�سلوف»
�أحد زعماء احلزب ال�شيوعي
ال�سوفيتي .وقد قادت هذه
النظرية التي مت طرحها
لأ�سباب �سيا�سية تتعلق ببع�ض
الدول يف العامل الثالث ،ولي�س
لأ�سباب نظرية وعلمية ،قادت
�إىل ر�أ�سمالية وا�ضحة يف بع�ض
الأنظمة العربية ،وكانت طريقا
لل�سلطة بهدف الو�صول للرثوة.
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ثقافة

للكاتب رمزي منري البعلبكي

الرتاث املعجمي العربي (من القرن الثاين حتى القرن الثاين ع�شر للهجرة)
�صدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب رمزي منري بعلبكي الرتاث املعجمي العربي من القرن الثاين حتى القرن الثاين
ع�شر للهجرة ،م� ً
التنوع الكبري يف �أمناط
ومظهرا
العربي منذ ن�ش�أته يف القرن الثاين للهجرة وحتى القرن الثاين ع�شر،
املعجمي
ؤرخا للرتاث
ّ
ً
ّ
ّ
�صحتها و�شواهدها ،واملكانة الرفيعة واملحور ّية التي
العربي من حيث املو�ضوعات ،وترتيب
املعجمي
الت�صنيف
ّ
املواد ،واال�ستيثاق من ّ
ّ
ّ
ً
ّ
َ
العربي �إنمّ ا ترجع �إىل جهود اللغو ّيني الأوائل يف درا�سة
املعجم
أة
ش�
ن�
أن
�
ا
ن
ومبي
،
إ�سالمي
ل
وا
العربي
الرتاث
يف
ة
ي
املعجم
فات
ن
امل�ص
حظيت بها
ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أجنبي.
�أ�صوات العرب ّية و�صرفها ونحوها ودرا�سة القر�آن الكرمي على وجه اخل�صو�ص ،من دون ت�أثري �
ّ
وكاالت
املعجمي
بدايات الن�شاط
ّ
يت�ألف الكتاب (� 672صفحة بالقطع
ومفهر�سا) من ثالثة
الو�سط ،موث ًقا
ً
�أبواب .يف الباب الأول الذي جاء
املعجمي»،
بعنوان «بدايات الن�شاط
ّ
اللغوي
يبحث بعلبكي يف الن�شاط
ّ
املبكر والعوامل التي �أف�ضت �إىل
اً
متناول
ظهور املعاجم الأوىل،
الدرا�سة اللغو ّية املبكرة ،وكالم
الأعراب ،وجمع اللغة ،وع�صور
االحتجاج ،ودور الغريب ،وبدايات
املعجمي ،مبد ًيا
الت�صنيف
ّ
املالحظات حول الدرا�سات
العربي و�أ�صالة
احلديثة للمعجم
ّ
العربي .وخل�ص
املعجمي
الرتاث
ّ
ّ
بعلبكي �إىل �أن اللغو ّيني عدّوا كالم
ف�صحاء الأعراب النموذ َج الأعلى
للعرب ّية ،و�أنهم ُعنوا عناية كبرية
مبا وقع يف كالم ه�ؤالء من الغريب
والنادر وال�شاذ.
املبوبة
املعاجم ّ
�أما الباب الثاين والذي عنوانه
«املعاجم املب ّوبة» ،فيتناول فيه
بعلبكي املعاجم املب ّوبة ،وهي التي
ينطلق فيها م�ستخد ُمها من املعنى
�إىل اللفظ� ،أي «يتح ّرى اللفظ �أو
الألفاظ الواقعة حتت معنى ما ،يف
حني �أن الباحث يف املعجم املجنَّ�س

يبد�أ باللفظ فيبحث عنه يف موقعه
يف الرتتيب فيجد معناه .وال�رضب
املب َّوب ي�شتمل على الر�سائل
والكتب التي �أُفردت ملو�ضوع واحد
 كاملع َّرب ،واللحن ،والأبنية ...�إلخ  -كما ي�شتمل على امل�ؤلَّفات
املو�سوع ّية التي ت�ض ّم بني د ّفتَيها
مو�ضوعات خمتلفة».
«الغريب والنادر»
وقد جعل امل�ؤلف يف هذا الباب
عدة �أق�سام .يف الق�سم الأول منها
«الغريب والنادر» ،يتناول بعلبكي
غريب القر�آن وغريب احلديث
وغريب اللغة والنوادر .ويف
الق�سم الثاين والذي حمل عنوان
«الأمثال» ،يتناول الكتب غري
املرتَّبة �ألفبائ ًّيا ،والكتب املرتَّبة
املخت�صة.
�ألفبائ ًّيا ،وكتب الأمثال
ّ
�أما يف الق�سم الثالث والذي و�سمه
«النبات واحليوان وخلق الإن�سان»،
فيتناول النبات واحليوان َ
وخلْق
الإن�سان .ثم يتناول بعلب ّكي
على التوايل «املع ّرب» ،و»حلن
العا ّمة» ،و»الأ�ضداد» ،و»امل�شرتك
و»احلروف
واملرتادف»،
والأ�صوات» ،و»الأ�صوات» ،حتى
يبلغ الق�سم العا�رش بعنوان «الأبنية»،
وفيه يبحث يف اال�شتقاق واملذ ّكر
وامل�ؤ ّنث واملق�صور واملمدود
واملثلَّثات و�أبنية الأ�سماء ،و َف َع َل
و�أَ ْف َع َل ،و�أبنية الأفعال عا ّم ًة ،و�أبنية

الأ�سماء والأفعال .وينتهي بق�سم
مو�سوم «امل�صنَّفات املو�سوع ّية»،
مكتف ًيا فيه بالنظر يف �أه ّم
امل�صنَّفات املو�سوع ّية وو�ضعها يف
املعجمي عام ًة.
�سياق الرتاث
ّ
املعاجم املج َّن�سة
يخ�ص�ص بعلب ّكي الباب الثالث
من كتابه للحديث عن «املعاجم
املجنَّ�سة» ،وهي تلك التي يُراد بها
املعجم عند �إطالقه يف اال�ستعمال
العا ّم .يو�ضح امل�ؤ ِلّف �أن �سِ َمة هذه
املعاجم �أن م�ستخدمها يراجع
اً
و�صول �إىل املعنى ،وهي يف
اللفظ
ً
الغالب  -خالفا للمعاجم املب َّوبة
 ت�سعى �إىل ا�ستيعاب جذور اللغةجمي ًعا ،على تفاوت يف مقدار
ِ
املفردات امل�شت ّق َة من
�إيرادها
تلك اجلذور .وبح�سب امل�ؤلف،
�إن «الباب الثالث هذا م�ؤلَّف من
ثالثة �أق�سام تقابل �أنواع الرتتيب
الثالثة املعروفة� ،أي الرتتيب على
خمارج احلروف مع التقليبات،
ألفبائي ،ونظام التقفية
والرتتيب ال
ّ
�أو الرتتيب على �أواخر احلروف.
و�سوف نبينّ طبيعة الرتتيب يف
املعاجم املجنَّ�سة يف الأق�سام
الثالثة� ،إال �أن تركيزنا �سوف يتعدّى
ذلك �إىل ق�ضايا جوهر ّية �أُخرى ،من
التو�سع يف �إيراد املفردات �أو
مثل
ّ
عك�س ذلك ،واملواقف املختلفة
من �إيراد الغريب �أو النادر،

عن من�شورات املتو�سط يف �إيطاليا

عام اجلليد»� ..إ�صدار جديد لرائد وح�ش

�صدرت حديثاً عن من�شورات
املتو�سط يف �إيطاليا ،الرواية
الأوىل لل�شاعر وال�صحايف
الفل�سطيني ال�سوري رائد
وح�ش ،بعنوان «عام اجلليد».
وهي رواية ،بح�سب النا�رش،
تدور حول �سبارتكو�س ،الفتى
القروي احلامل ،الذي وجد
نف�سه منذ طفولته يعي�ش
يف تخ ّيالته اخلا�صة ،وعلى
خالف الب�رش الذين تُن�ضج
التجارب والأيام �شخ�صياتهم
ان�صب التط ّور على
و�أفكارهم
َّ
خياله قبل �أي �شي ٍء �آخر ،ما
�أو�صله �إىل درجة بات فيها
�سبارتكو�س يعي�ش جتربة
الإن�سان القدمي يف الغابات
والكهوف بح ًثا عن القوت
والأمان ،ومن ثم جتربة
املغامر الذي تُدميه رغبة
االكت�شاف ،لي�صل �إىل نو ٍع من
الت�ألّه حني يخال نف�سه قادراً
على اخللق.
�شب �سبارتكو�س ،ا�ضطر
حني َّ
�إىل ترك املدر�سة و�أ�صدقائه
خ�صو�صا وليم
القدامى،
ً

وال�س وراديو ،ليُعيل والده
ً
مر�ضا غريبًا منذ
املري�ض
وفاة زوجته.
حار�سا
يعمل �سبارتكو�س
ً
ملزرعة فاكهة عمالقة،
وبني �أح�ضان الطبيعة �سوف
ي�ضع ق ّوة خياله الالحمدود
يف خدمة الأ�سئلة التي
تقلقه :املوت واحلياة ،احلب
واجلن�س ،قربى الكائنات
احلية بع�ضها لبع�ض،
�إىل جانب قرابتها كلها
للجغرافيا ،ير�شده يف ذلك
�رسي يُدعى زمهرير.
�صدي ٌق
ّ
وخالل االنهماك يف عبور
حميطات من الأفكار،
ومواجهة عوا�صف من
الأ�سئلة ،يبد�أ �سبارتكو�س
ببناء ت�ص ّوره اخلا�ص عن
رحلة الإن�سان يف هذا
العامل ،لكنه قبل الو�صول
�إىل �إجابات �شافية تن�شب
حرب ويكون �أوىل �ضحاياها،
ٌ
كما لو �أنّ خياله وطالقته
هدف �أ�سا�سي من �أهدافها،
فين�سى من كان ،وماذا �أراد،

وتنقلب �أحالمه وخياالته �إىل
كوابي�س ،يف اليقظة واملنام،
ما ي�أخذه يف رحلة م�ضادة
للرحلة التي ق�ضى عمره يف
م�سارها.
وتعد «عام اجلليد» رواية
رمزية متتزج فيها عوامل
فانتازية وفل�سفية يف
قالب حكائي ،ي�سري على
حامل ،لكنه �رسعان
�إيقا ٍع
ٍ
ما ينك�رس ويتح ّول �إىل
دي�ستوبيا.
ورائد وح�ش كاتب و�صحفي
فل�سطيني �سوري ،من
مواليد دم�شق  ،1981يقيم
يف �أملانيا.
عمل حمر ًرا يف عدد
من ال�صحف واملواقع
الإلكرتونية ،و�صدر له
يف ال�شعر «ال �أحد يحلم
ك�أحد»  ،2008و»عندما مل
تقع احلرب»  ،2012و»م�شاة
نلتقي ..م�شاة نفرتق» ،2016
ويف النرث «قطعة ناق�صة من
�سماء دم�شق» .2015
وكاالت

الداخلي للموا ّد �ضمن
والرتتيب
ّ
اجلذور ،ونقد املعجم ّيني لأعمالِ
َمن َ�سبَ َقهم».
يف الق�سم الأ ّول امل�شار �إليه
«املعاجم املرتَّبة على خمارج
احلروف والتقاليب» ،يتناول بعلبكي
معجم العني للخليل بن �أحمد
الفراهيدي ،ومعجم البارع يف اللغة
علي القا ّ
يل ،ومعجم تهذيب
لأبي ّ
أزهري ،واملحيط يف
اللغة لل
ّ
اللغة لل�صاحب بن ع ّباد ،واملحكم
واملحيط الأعظم البن �سِ يْ َدهْ.
ويتناول يف الق�سم الثاين «املعاجم
املرتَّبة ترتيبًا �ألفبائ ًّيا» ،كتاب اجليم
لأبي عمرو ال�شيبا ّ
ين ،وجمهرة اللغة
البن دريد ،ومقايي�س اللغة وجممل
اللغة البن فار�س ،و�أ�سا�س البالغة
للزخم�رشي.
ّ
املعاجم املرتَّبة على نظام التقفية
ويختم الباب بالق�سم الثالث
املعنون «املعاجم املرتَّبة على
نظام التقفية» ،وفيه يتناول بعلبكي
للبندنيجي،
كتاب التقفية يف اللغة
ّ
وتاج اللغة و�صحاح العرب ّية
للجوهري ،وال ُعباب الزاخر واللّ ُباب
ّ
لل�صغا ّ
ين ،ول�سان العرب
الفاخر َّ
البن منظور ،والقامو�س املحيط
آبادي ،وتاج العرو�س من
للفريوز� ّ
ّبيدي.
جواهر القامو�س لل َز ّ
رمزي منري بعلبكي �أ�ستاذ كر�سي
«جويت» للدرا�سات العربية يف
ُ
اجلامعة الأمريكية يف بريوت،

ورئي�س املجل�س العلمي ملعجم
الدوحة التاريخي للغة العربية.
له عدد وافر من الكتب بالعربية
والإنكليزية وما يربو على ثمانني
بح ًثا من�شو ًرا يف جمالت عاملية
حمكمة �أو ف�صوالً يف كتب� .أُعي َد ن�رش
عدد من مقاالته يف جملد خا�ص
يف �سل�سلة  Variorumالعاملية
التي تكرم الباحثني الذين لهم �أثر
بارز يف حقول اخت�صا�صهم .ترتكز

درا�ساته حول النظرية النحوية
العربية ،وفقه العربية وال�ساميات
املقارن ،وتاريخ املعجم العربي،
وقد �أكمل معجم املورد الأكرب
بعد وفاة والده املعجمي منري
البعلبكي .حاز جائزة امللك في�صل
العاملية للغة العربية والأدب للعام
 2010عن جممل �أعماله ،وال �سيما
�إ�سهامه يف درا�سة تاريخ النظرية
النحوية العربية.

«ال�شاعر الب�صري» ..جديد «العوي�س»عن الربدوين

�صدر حديثاً عن م�ؤ�س�سة
�سلطان بن علي العوي�س
الثقافية ،و�ضمن �سل�سلة
«الندوات» ،كتاب جديد
بعنوان «عبد اهلل الربدوين
ال�شاعر الب�صري».
وت�ضمن الكتاب درا�سات
و�أبحاثاً قدمت يف ندوة
حتت نف�س امل�سمى،
نظمتها م�ؤ�س�سة العوي�س

الثقافية خالل يومي  5و6
�سبتمرب  2018يف دبي.
املواد
يف
و�شارك
املعرو�ضة كل من د� .أحمد
املن�صوري ،د� .شهاب غامن،
د .عبد العزيز املقالح،
د .عبداحلكيم الزبيدي،
د .علي جعفر العالق ،د.
عمر عبدالعزيز� ،أ .في�صل
خرت�ش ،د .معجب الزهراين،

د .همدان دماج.
وي�أتي هذ الكتاب الذي
حمل الرقم  21من �سل�سلة
الندوات ،مكم ً
ال مل�رشوع
توثيق الندوات والفكرية
التي تقيمها امل�ؤ�س�سة داخل
الإمارات وخارجها ،وقد
د�أبت م�ؤ�س�سة �سلطان بن
علي العوي�س الثقافية على
توثيق كل الندوات التي

تنظمها عرب كتب ت�صدر
تباعاً �ضمن �سل�سلة ندوات.
وكان ال�شاعر اليمني الراحل
عبداهلل الربدوين (1929
–  )1999قد فاز بجائزة
�سلطان بن علي العوي�س
الثقافية يف حقل ال�شعر
عام  1993 / 1992ـ الدورة
الثالثة.
وكاالت

للكاتب واملحا�ضر الربيطانى مايكل بريد

كتاب يجمع مرا�سالت �أ�شهر الت�شكيليني

ي�صدر مطلع �أكتوبر
القادم ،عن جملة وايت
ليون للن�رش ،كتاب جديد
بعنوان «ر�سائل الفنانني:
ليوناردو دا فين�شي ،لديفيد
هوكنى» للكاتب واملحا�رض
الربيطانى مايكل بريد،
وقام الكاتب بجمع عدد
من الن�صو�ص التاريخية
للفنون التي ا�ستهدفت ق ّرا ًء
م�شهورين� ،أبرزها «100
فكرة تغري الفن» منذ عام

.2012
وبح�سب املجلة ف�إن الكتاب
اجلديد يجمع  100خطاب
من املرا�سالت بني بع�ض
�أ�شهر الفنانني يف �آخر 600
عام.
وتعك�س الر�سائل التي
يحتويها الكتاب ملحات
عن الأفكار اليومية
للفنانني ،ويف بع�ض الأحيان
تتحرك ب�شكل كامل ،تراوح
اخلطابات بني امل�ؤمل

«�أتو�سل �إليكم ،يا �سيدي،
�أن �أعدوا طلبي للدفع
على الفور ،حتى �أتلقى
�أخرياً  1244غيلدر»�( ،أحد
املعوزين من رامربانت
يتو�سل �إىل م�ستفيد)« ،دع
يديك العزيزتني ترتاحان
على وجهي ،حتى ي�سعد
ج�سدي �أن قلبي ي�شعر مرة
�أخرى بال�ضيق ب�سبب حبك
الإلهي»( ،يكتب رودان �إىل
كميل كلوديل ،حواىل عام

.)1886
وقام بريد بجمع �آالف الوثائق
وهي عبارة عن جمموعة
من�سقة من الر�سائل التي
تو�ضح تطور عامل الفن من
القرن اخلام�س ع�رش وحتى
اليوم ،وي�شمل �أ�سماء مثل
فران�سي�سكو غويا ،بابلو
بيكا�سو ،جوزيف كورنيل،
فريدا كاهلو ،ويويوي
كو�ساما.
وكاالت
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جت�سيد بنود اتفاقيات ال�شراكة بني م�شروع احلظائر
الثقافية اجلزائرية واملجتمع املدين جلانت

و�ست�شهد مدينة جانت عدة ن�شاطات ميدانية ت�شمل عملية ت�سليم العتاد املكتبي لفائدة اجلمعيتني و�سيكون هذا حتت �إ�شراف وح�ضور ال�سلطات
املحلية للوالية املنتدبة بجانت حيث تهدف هذه العملية �إىل تدعيم وتعزيز اجلمعيتني يف جمال توثيق الرتاث الثقايف والطبيعي والرتويج
لل�سياحة البيئية يف �إقليم احلظرية الثقافية للتا�سيلي ن �أزجر امل�صنفة �ضمن الرتاث العاملي املختلط منذ عام . 1982

ترجمة وتف�سري املعارف
واملهارات املحلية للرتاث
الثقايف غري املادي للتا�سيلي
ن ـزجر

البيئية يف �شبكة احلظائر الثقافية،
مع عملها على تعميم التجربة
ونقلها بالتعاون مع الدواوين
الوطنية للحظائر الثقافية
للأهقار ،والأطل�س ال�صحراوي،
وتوات قورارة تيديكلت ،وتندوف.

توثيق طق�س «�سبيبا»
كذاكرة ثقافية جماعية
ملدينة جانت

ال�سياحة م�صدر هام للتنمية
املحلية يف منطقة اجلنوب
اجلزائري

كما �ست�شمل العملية توثيق لأحد
�أهم التقاليد ال�شعبية ملنطقة
التا�سيلي ن �أزجر توثيق طق�س
«�سبيبا» والذي يعك�س الذاكرة
الثقافية اجلماعية ل�سكان واحة
جانت ولكون يوم � 10سبتمرب
اجلاري ي�صادف االحتفال
مبنا�سبة عا�شوراء ،وهو اليوم
الذي حتتفل به جانت بـ «�سبيبا» ،و
يعد هذا الطق�س امل�صنف �ضمن
الرتاث الثقايف الالمادي العاملي
فهو معلم مو�سوم بالهوية الثقافية
ملدينة جانت ،حيث �سيتم ت�صوير
هذا التقليد فيديوغرافيا و�إعداد
فيلم وثائقي حول هذا التقليد
الفريد من نوعه والرتويج و�إبراز
املوروث الثقايف للحظرية الثقافية
للتا�سيلي ن �أزجر.

وتعترب �شبكة احلظائر الثقافية
اجلزائرية ب�ش�ساعة م�ساحتها،
وتنوع جغرافيتها و�أنظمتها البيئية،
وثراء ثقافتها وعاداتها ،متحفا
مفتوحاً على الهواء ،خا�صة و�أنها
تتميز بوجود احلظرية الثقافية
امل�صنفة كرتاث عاملي خمتلط
التا�سيلي ن �أزجر� -ضمن �إقليمها،وهي املعروفة بق�صورها العريقة،
و كنوزها الأثرية من ر�سومات
ونقو�ش جدارية �ضاربة يف عمق
التاريخ الإن�ساين واحل�ضارة
الب�رشية ،هذا التنوع والرثاء �إذا
ا�ستغل بال�شكل املطلوب �سيمكنها
من تبوء مكانة مهمة يف ال�سياحة
خا�صة البيئية ،كما �سي�ؤهلها لتكون
واجهة ا�ستقطاب من الدرجة
الأوىل على امل�ستوى املحلي،
الإقليمي والدويل ،مع �ضمان
تنمية اجتماعية واقت�صادية
لل�سكان املحليني.

حكيم مالك

�إ�شراك الفاعلني املحليني يف
الرتويج لل�سياحة البيئية
ولقد �أكدت املديرية الوطنية
مل�رشوع احلظائر الثقافية
اجلزائرية ،املن�ضوية حتت و�صاية
وزارة الثقافة ،برتجمة التزاماتها
ميدانيا على دورها الريادي حمليا
ووطنيا يف �إر�ساء ا�سرتاتيجيات
�إ�رشاك الفاعلني املحليني من
جمعيات و�سكان للرتويج لل�سياحة

توجيه ال�سياحة نحو املواقع
املميزة بيئي ًا
ويعد م�رشوع «املحافظة على
التنوع البيولوجي ذو الأهمية
العاملية واال�ستخدام امل�ستدام
خلدمات الأنظمة البيئية يف
احلظائر الثقافية باجلزائر»،

يدرك �أهمية ال�سياحة البيئية
ل�ضمان التنمية امل�ستدامة ل�شبكة
احلظائر الثقافية على العموم،
واحلظرية الثقافية للتا�سيلي ن
�أزجر باخل�صو�ص باعتبارها موقع
ذا �أولوية ،فقد نظمت املديرية
الوطنية للم�رشوع ،بتاريخ الـ 10
جويلية ، 2019ن�شاطا مهما مت
�إحيا�ؤه باملكتبة الوطنية اجلزائرية
باجلزائر العا�صمة
باحلامة
والذي حمل عنوان« :تعزيز
ال�رشاكة من �أجل الرتويج لل�سياحة
البيئية يف �شبكة احلظائر الثقافية
اجلزائرية والذي مت من خالله
�إعطاء �إ�شارة االنطالق لن�شاطات
ال�سياحة البيئية املربجمة يف
�إطار امل�رشوع ب�أقاليم احلظائر
الثقافية و ترتكز ال�سياحة البيئية
على 3عنا�رص �أ�سا�سية واملتمثلة
يف الرتاث الطبيعي والثقايف و
الزوار وال�سكان املحليني فقد
مت خالل هذا احلدث توقيع عدة
اتفاقيات �رشاكة مع املجتمع
املدين املحلي للوالية املنتدبة
جلانت ،وكذا مع املركز الدويل
لل�صحافة ،تهدف يف جمملها على
املحافظة والتح�سي�س والرتويج
للرتاث الثقايف والبيئي ،والتوثيق
للمعارف واملهارات املحلية يف
احلظائر الثقافية اجلزائرية،
وذلك للو�صول �إىل امليزة التي
تتيحها ال�سياحة البيئية واملتمثلة
يف ربط اال�ستثمار وامل�شاريع
الإنتاجية للمجتمع املحلي مع
حماية البيئة والتنوع البيولوجي
والثقايف للمناطق ال�سياحية ،وذلك
عن طريق �إعداد برامج �سياحية
تعتمد على توجيه ال�سياحة نحو
املواقع املميزة بيئياً ،مع الت�أكيد
على ممار�سات �سلوكية �سياحية

�إبداعية واعية و م�س�ؤولة.
املحافظة على الرتاث الثقايف
للحظرية الثقافية للتا�سيلي
وتهدف هذه املبادرة ح�سب
منظموها �إىل االنطالق يف
جت�سيد خمطط عمل اتفاقية
ال�رشاكة املوقعة بني املديرية
الوطنية للم�رشوع و جمعية ق�رص
تغورفيت ال�سياحية والثقافية،
و جمعية �أزجر للمهاري وفنون
اخليمة �إ�ضافة �إىل درا�سة ميدانية
لتنفيذ م�رشوع م�صغر بو�ضع
خطة عمل لإن�شاء وحدة �إنتاج
التذكارات والهدايا امل�ستوحاة
من تراث التا�سيلي ن �أزجر
لفائدة ن�ساء ان ابربر مع �إعداد
قائمة الن�ساء الالتي �سيعملن
به ويهدف هذا �إىل تثمني تراث
املنطقة وحتقيق تنمية اجتماعية

�أكرث من � 13ألف زائر ملتحف �أحمد زبانة بوهران
خالل مو�سم اال�صطياف
�سجل املتحف العمومي
الوطني « �أحمد زبانة «
لوهران  13.474زائرا
من خمتلف واليات الوطن
و�سياح �أجانب خالل مو�سم
اال�صطياف ل�سنة 2019
ح�سبما ا�ستفيد لدى هذه
امل�ؤ�س�سة املتحفية.
وقد �شهد �شهر �أغ�سط�س
املا�ضي ارتفاعا يف عدد
الزوار الذي و�صل �إىل
� 5.462شخ�ص مقابل
 5.371زائر يف جويلية

املا�ضي فيما بلغ عددهم
يف �شهر جوان 2.641
مرتددا على هذه امل�ؤ�س�سة
وفق ذات امل�صدر.
وحتظى جميع فروع متحف
« �أحمد زبانة « التي تزخر
مبجموعات �أثرية رائعة
اهتماما كبريا من قبل
الزوار ال�سيما املقتنيات
لأق�سام االتنوغرافية و
العلوم الطبيعية و ما قبل
التاريخ و الفنون اجلميلة
كما �أ�شري اليه.

ويعود هذا الإقبال على
متحف « �أحمد زبانة «
خالل هذه الفرتة �إىل
تنظيم عدة ن�شاطات
ثقافية ومعار�ض جللب
الزائرين ملدينة وهران
ال�سيما �أن هذه امل�ؤ�س�سة
املتحفية موجودة بالقرب
من ال�سوق ال�شعبي «املدينة
اجلديدة « الذي ي�شهد هو
الآخر �إقباال منقطع النظري
من املواطنني الذين يقبلون
عليه من خمتلف واليات

الوطن وحتى ال�سياح.
كما بادر هذا الهيكل الثقايف
خالل مو�سم اال�صطياف
بتنظيم تظاهرة « متحفي
يف ال�صيف « التي ت�ضمنت
�إقامة عدة ور�شات تكوينية
تناولت عدة موا�ضيع منها
احلفريات و الفن ال�صخري
و �سك العملة مبتحف الفن
احلديث و املعا�رص «مامو»
و التي ا�ستقطبت خالل 15
يوم نحو مائة طفل مرفقني
ب�أوليائهم.
وكاالت

واقت�صادية لل�سكان املحليني مع
القيام بزيارة تفقدية للمقر الذي
�سيحت�ضن الور�شة مع املحافظة
على الرتاث الثقايف للمنطقة عن
طريق توثيق املعارف واملهارات
املميزة للحظرية الثقافية
للتا�سيلي ن �أزجر اخلا�صة و�أ�شكال
التعبري الثقايف التقليدي املتعلقة
بالرتاث الثقايف غري املادي لهذه
املنطقة وهذا كله ل�ضمان ترجمته
وتف�سريه للأجيال احلالية وحفظه
وتناقله �إىل الأجيال امل�ستقبلية .
ت�سليم عتاد مكتبي جلمعيتي ق�رص
تغورفيت و�أزجر للمهاري
وتت�ضمن هذه املهمة امليدانية
 4ن�شاطات ،والتي تدخل �ضمن
حمورين �أ�سا�سني واملتمثلة يف
جت�سيد اتفاقيات ال�رشاكة املوقعة
بني املديرية الوطنية مل�رشوع
احلظائر الثقافية كجمعية ق�رص

تغورفيت وجمعية ازجر للمهاري
وفنون اخليمة وتتمثل املهام التي
تدخل يف �إطار هذا املحور يف
ن�شاط ت�سليم املديرية الوطنية
للم�رشوع لعتاد مكتبي لكل من
جمعية ق�رص تغورفيت وجمعية
�أزجر للمهاري  ،كما �سيتم اجتماع
تن�سيقي مع �أع�ضاء جمعية �أزجر
للمهاري وفريق الوحدة املحلية
لت�سيري امل�رشوع ،للديوان الوطني
للحظرية الثقافية للتا�سيلي
ن �أزجر )املكلف باالت�صال،
البيئية
بالتنمية
واملكلف
والت�سيري الت�شاركي( ،وفريق
املديرية الوطنية للم�رشوع ،وذلك
مل�ساعدتهم على �أداء مهامهم
و تعزيز فاعليتهم بالتن�سيق مع
جمعية �أزجر للمهاري لالنطالق
من خالل جمع �شهادات حاملي
املعارف من �أبناء املنطقة .

رحيل الكاتبة امل�صرية جنوى �شعبان
غ ّيب املوت ،الكاتبة واملرتجمة
امل�رصية جنوى �شعبان ،ونعى
الو�سط الثقايف امل�رصي خرب
وفاة جنوى �شعبان ،خ�صو�صاً
مع توقف ظهورها الأدبي
خالل ال�سنوات الأخرية ،رغم
متيز م�رشوعها يف الق�صة
والرواية ل�سنوات.
�صدرت للراحلة جمموعة
ق�ص�صية بعنوان “جدائل التيه”
عام  ،1995ورواية “الغر” عام
 1998وح�صلت هذه الرواية
على جائزة �أندية الفتيات
بال�شارقة.
وظهر ت�أثر الكاتبة مبدينة
دمياط ،م�سقط ر�أ�سها ،يف
�أعمالها الأدبية ،ومنها روايتها

“نوة الكرم” التي تدور �أحداثها
يف تلك املدينة يف القرن
ال�ساد�س ع�رش ،وهي رواية
ت�ستند يف كتابتها �إىل التاريخ
ب�شكل كبري ،وح�صلت بهذه
الرواية على جائزة الدولة
الت�شجيعية عام  ،2004التي
مينحها املجل�س الأعلى

للثقافة يف م�رص.
وكانت الراحلة تعمل مرتجمة
يف وكالة �أنباء ال�رشق الأو�سط
مب�رص ،و�أجنزت ترجمات من
اللغة الإجنليزية يف عدد من
املو�ضوعات الفنية وال�سيا�سية
واملتبحرة يف الفن الت�شكيلي.
وكالة �أنباء ال�شعر
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دواء جديد «قيد التجارب» ..ملعاجلة �سرطان الكبد
�أعلن فريق بحث دويل �أنه
طور دواء جديداً ميكن �أن
يعالج �رسطان_الكبد على
نحو �أكرث فاعلية من العالجات
احلالية وطور باحثون يف معهد
�سنغافورة لل�رسطان وجامعة
�سنغافورة الوطنية ،بالتعاون
مع م�ست�شفى بريغهام للن�ساء،
وكلية الطب بجامعة هارفارد
الأمريكية ،الدواء ،ون�رشوا
نتائج �أبحاثهم يف العدد الأخري
من دورية Proceedings of
the National Academy
 of Sciencesالعلمية .كما
�أو�ضحوا �أنهم در�سوا بروتينا
ي�سمى ( ،)SALL4وهو
بروتني متعلق بنمو الورم على
نطاق وا�سع ،باعتباره عالمة
ت�شخي�صية وهدفاً لأدوية
�رسطان الكبد و�رسطانات
�أخرى ،مثل �رسطان الرئة

و�رسطان الدم واكت�شف الفريق
�أن هذا الربوتني يعمل مع
بروتني �آخر ي�سمى ()NuRD
لت�شكيل حتالف قوي ي�ؤدي
�إىل تطور وانت�شار الإ�صابة
بال�رسطانات ،ومنها �رسطان
الكبد .كذلك �أ�شار �إىل �أن الدواء
اجلديد الذي ال يزال يف طور
التجارب ،ويعمل على ا�ستهداف
هذين الربوتينني ومنعهما
من االحتاد ،وبالتايل موت
اخلاليا ال�رسطانية ،وخف�ض
�أنه عندما يتم تناول الدواء
اجلديد مع عقار «�سورافينيب»
 ،Sorafenibوهو دواء
يُ�ستعمل لعالج �رسطان اخلاليا
الكبدية ،ميكن �أن يقلل من
منو �أورام الكبد ب�صورة �أف�ضل
من عقار «�سورافينيب» �إذا مت
تناوله منفرداً وقال الباحثون
�إن العقار اجلديد يفتح الباب

�أمام تطوير عقاقري �أكرث فاعلية
لعالج �رسطان الكبد مع �آثار
جانبية �أقل ،الفتني �إىل �أن هذا
االكت�شاف املثري له �آثار مهمة
الكبدية ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة
وا�سعة من ال�رسطانات ال�صلبة
والأورام اخلبيثة وبح�سب
اللجنة الوطنية الأمريكية
ملكافحة ال�رسطان ،ف�إن �أكرث
من � 40ألف حالة جديدة من

�رسطان الكبد �سيتم ت�شخي�صها
يف الواليات املتحدة خالل عام
 .2018وت�شمل عوامل اخلطر
امل�سببة ل�رسطان الكبد عدوى
فريو�س التهاب الكبد الوبائي
الكحولية ،والإ�صابة ب�أمرا�ض
الكبد الدهنية غري الكحولية
املرتبطة مبر�ض ال�سكري
والبدانة.

درا�سة تربط �صبغ ال�شعر ب�سرطان الثدي
ك�شفت نتائج درا�سة �أجراها
الربوفي�سور ،كيفان مقبل،
حل�ساب مركز م�ست�شفى الأمرية
غري�س� ،أن �صبغ ال�شعر 6
مرات يف ال�سنة يزيد من خطر
الإ�صابة ب�رسطان الثدي ،بن�سبة
%14وعقب درا�سته ملفات الن�ساء
امل�صابات ب�رسطان الثدي ،ن�صح
الربوفي�سور قائال« :من الأف�ضل
عند �صبغ ال�شعر ا�ستخدام

و�سائل ومواد حتتوي على �أقل
كمية من الأمينات العطرية ،من
�أجل �أن يكون ت�أثريها يف ال�شعر
واجللد �أقل ما ميكن .كما ال
ين�صح ب�صبغ ال�شعر �أكرث من مرة
كل � 3-2أ�شهر».
يذكر �أن علماء جامعة ييل �أعلنوا
قبل خم�س �سنوات �أن �صبغ ال�شعر
املتكرر يزيد من خطر الإ�صابة
ب�رسطان الدم بن�سبة .%30

اكت�شاف مادة غذائية تخف�ض الإجهاد والعدوانية
جامعة
علماء
اكت�شف
ما�سات�شو�ست�س لويل الأمريكية،
�أن تناول الأطفال الأحما�ض
الدهنية غري امل�شبعة �أوميغا 3-
ب�صورة دورية منتظمة ،يخف�ض
م�ستوى الإجهاد والعدوانية
لديهم وبينت نتائج درا�سة
العلماء �أن �سلوك الأطفال الذين
يتناولون �أوميغا� 3-أكرث هدوءا
مقارنة ب�أقرانهم ،ما ينعك�س
�إيجابيا على اجلهاز الع�صبي
لوالديهم.
ووفقا للخرباء ،يرتبط ال�سلوك
العدواين وحتى الإجرامي
بعوامل بيولوجية .ويفرت�ض

العلماء �أن تعوي�ض النق�ص يف
الأحما�ض ال�رضورية ي�سمح
مبنع ال�سلوك العدواين يف
املجتمع .كما «ميكن للإجهاد
�أن ي�سبب تغريات فيزيولوجية
ت�ؤدي �إىل زيادة العدوانية
املت�رسع»وحت�سن
وال�سلوك
�أوميغا 3-عمل الدماغ واالنتباه
والذاكرة ،ومن �أف�ضل م�صادرها
امل�أكوالت البحرية و�أكدت
نتائج درا�سات �سابقة �أن تناول
الأحما�ض الدهنية غري امل�شبعة
والأ�سماك واملواد الغذائية
الغنية ب�أوميغا 3-يخف�ض من
معدل الوفيات.

ما �أ�سباب تزايد �سرطان الرئة بني الن�ساء ح�صرا؟

يرتبط �رسطان الرئة ب�شكل وثيق مع التدخني ،ولكن ن�سبة
الإ�صابة به ارتفعت ب�شكل ملحوظ بني �أو�ساط الن�ساء ،بينما
ترتاجع �سنويا عند الرجال وتزداد �أعداد الن�ساء امل�صابات
ب�رسطان الرئة بن�سبة � %27سنويا ،يف حني تتناق�ص �أعداد
الرجال امل�صابني يف كل عام.
وال ميلك العلماء تف�سريا دقيقا حول تفاوت ن�سب الإ�صابة
بني اجلن�سني ،لكنهم يرجعون ال�سبب غالبا �إىل ت�أثر احلم�ض
النووي لدى الإناث ب�شكل �أكرب و�أو�سع مبكونات احرتاق
التبغ ،باملقارنة مع احلم�ض النووي للذكور وكذلك يرجع
بع�ض العلماء ال�سبب �إىل ازدياد �أعداد الن�ساء املدخنات يف
القرن احلادي والع�رشين باملقارنة مع القرن الع�رشين ،حيث
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�ساواة بني اجلن�سني
يف �أي جمتمع .ومبعنى �آخر ،كلما كان دور املر�أة معززا يف
جمتمعها ،ارتفعت ن�سبة املدخنات يف ذلك املجتمع .كما
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�سب املدخنني بني
اجلن�سني ،ففي الواليات املتحدة يدخن  %22من الرجال
و %15من الن�ساء� .أما يف �أ�سرتاليا فتبلغ الن�سبة  %19للذكور
و %13بني الإناث .ويعترب �رسطان الرئة �أكرث ال�رسطانات
انت�شارا� ،إذ ي�صاب به حوايل  1.8مليون �شخ�ص يف كل عام،
 %58من احلاالت تظهر يف الدول النامية .كما ي�صاب به 230
�ألف �شخ�ص �سنويا ،يف الواليات املتحدة منفردة.

م�ضيفو الطريان الأكرث
عر�ضة ملخاطر الإ�صابة
بجميع �أنواع ال�سرطان
وجدت درا�سة جديدة �أن العمل كم�ضيف للطريان يزيد ب�شكل كبري
من خطر الإ�صابة مبجموعة من ال�رسطانات ،مقارنة بال�سكان
عموما وتتبع باحثون �أكرث من � 5آالف �شخ�ص ،ووجدوا �أن خطر
الإ�صابة ب�رسطان الثدي زاد بن�سبة تفوق  %50لدى م�ضيفات
الطريان �أكرث من الن�ساء الأخريات ،يف حني ارتفعت خماطر
الإ�صابة ب�رسطان املعدة بن�سبة ت�صل �إىل  ،%74لدى طاقم الطريان
مقارنة بال�سكان العاديني.
ومل تو�ضح الدرا�سة �أ�سباب هذه الزيادة ،لكن الباحثني قالوا �إن
التعر�ض املتزايد للإ�شعاع املت�أين يف الوقت الذي يق�ضيه الطاقم يف
الطبقات العليا للجو الرقيق ،وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات
الوجبات ،ميكن �أن تكون عوامل خطر للإ�صابة ب�أنواع خمتلفة من
ال�رسطانات .وو�صف الباحثون نتائج الدرا�سة التي ن�رشت يف دورية
« »Environmental Healthب�أنها مثرية للقلق ،خا�صة يف ما
يتعلق ب�أ�سلوب حياة طاقم الطريان غري ال�صحي .وقالت الدكتورة،
�إيرينا موندخوفيت�ش ،من كلية ال�صحة العامة بجامعة هارفارد�« :إن
درا�ستنا هي من بني �أكرب الدرا�سات و�أكرثها �شموال حول ال�رسطان
بني �أفراد طاقم الطريان حتى الآن ،ونبلغ عن انت�شار �أعلى ل�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليالنيني ،هو �أخطر �أنواع �رسطان
اجللد ،بني �أطقم الطريان مقارنة بعامة ال�سكان».
ولوحظت زيادة خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي بن�سبة  %3.4بني
�أطقم الطريان مقارنة بـ  %2.3يف عامة ال�سكان ،والإ�صابة بعنق
الرحم بن�سبة  %1.0مقارنة بـ  ،%0.70واجلهاز اله�ضمي بـ%0.47
مقارنة بن�سبة  ،%0.27والغدة الدرقية بن�سبة  %0.67مقارنة بـ
 .%0.56كما وجدت الدرا�سة �أي�ضا �أن خطر الإ�صابة ب�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد وغريها من �أنواع ال�رسطان ،يرتفع مع كل
� 5سنوات من العمل ،ويتعر�ض م�ضيفو الطريان للعديد من املواد
امل�رسطنة املعروفة واملحتملة يف بيئة املق�صورة ،وت�شمل هذه
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على االرتفاع وتعطيل �ساعة اجل�سم
من خالل �أمناط التحول غري املنتظمة و�سوء نوعية الهواء داخل
املق�صورة .وقال الباحثون �إن فرتات العمل ال يبدو �أنها مرتبطة
ب�رسطان الثدي �أو �رسطان الغدة الدرقية �أو �رسطان اجللد يف كل
الن�ساء ،ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي لدى
الن�ساء اللواتي مل يكن لديهن �أطفال �أبدا� ،أو الن�ساء اللواتي لديهن
ثالثة �أطفال �أو �أكرث.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن النتائج ت�شري �إىل �رضورة بذل جهود �إ�ضافية
لتقليل خماطر الإ�صابة بال�رسطان بني امل�ضيفات ،مبا يف ذلك
مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�سل املالب�س
اجلديدة قبل ارتدائها؟
ميكن �أن يكون من ال�صعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رشائها،
ولكن طبيبا يف الأمرا�ض اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�سيتو� ،أ�ستاذ الأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي جلامعة
كولومبيا� ،إن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تهيج اجللد �أو اجلرب �أو القمل �أو الإ�صابة بالفطريات و�أو�ضح بيل�سيتو،
�أن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�ضة للكثري من التلوث ،نتيجة
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص �آخر رمبا �أراد �رشاءها يف وقت
�سابق ،وميكن �أن يكون م�صابا باجلرب �أو القمل .وتقول طبيبة الأمرا�ض
اجللدية ،ليند�سي بوردون ،من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا� ،إن
غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها� ،أمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر
�أن ت�ست�ضيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية ،التي ميكن �أن تنتقل
�إىل ب�رشتك وتلحق بها ال�رضر.

جراحون هنود ينجحون يف �إزالة
�أكرب ورم دماغي
�أجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية
قامت خاللها ب�إزالة ورم يف دماغ ب�رشي يبلغ وزنه  1.8كيلوغرام وكتبت
�صحيفة «� »The Hinduأن العملية اجلراحية ا�ستمرت � 6ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�صاب ترميورتي نادكارين� ،أن يكون هذا الورم
الأكرب من نوعه يف العامل� ،إذ كان حجمه �أكرب من حجم ر�أ�س املري�ض
وكان الورم يف مخ املري�ض �سانتال بال ،البالغ من العمر  31عاما ،بد�أ
بالنمو منذ � 3سنوات ،لكن �أحدا من الأطباء مل يوافق �آنذاك على �إجراء
مثل هذه العملية اجلراحية ال�صعبة وب�سبب املر�ض اخلطري فقد بال
ب�رصه ،لكن الأطباء ي�أملون الآن بعودة ب�رصه بعد �إزالة الورم.
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�أركان عِ لم اليقني ,قالَ :قبو ُل ما ظه َر من
احلق ,و َقبو ُل ما غاب ,والوقوف على ما قا َم
باحلق ،كيف؟ َقبو ُل ما ظه َر من احلق تعاىل؛
�أوامرهُ ونواهيه و�رشع ُه ودينهُ ,هذا ُكل ُه ظه َر
على ل�سان نبي ِه �صلى اهلل عليه و�سلم ,ف�أنتَ
كم�ؤمن تتلقاهُ باليقني ,كما ُقلنا قب َل قليل .
يف عندك �أوامر ونواهٍ ،يف عندك ُ�سنن ،يف
عندك مكروهات ،يف عندك م�ستح�سنات ،
هذه ُكلها جاءت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
َ
أخربك
و�سلم ,لكن يف �أ�شياء غابت عنك� ,
بها النبي ,هذه �أي�ضاً يجب �أن تتلقاها كما
لو �أنها يق ٌ
ني .
ُ
رب اهلل به,
فالإميا ُن بالغيب الذي �أخ َ
والإميان باجلنة والنار ,وال�صرِ اط وامليزان,
واحل�ساب وما قبلها ,من ت�شقق ال�سما ِء
ِ
وانفطارها ,وانتثار الكواكب ,ون�سف

انفراد
املالكية
ببع�ض
الأ�صول

�أركان علم اليقني

اجلبال ,وطي العامل وما قبل ذلك؛ من
الربزخ ونعيم ِه وعذابهِ ,هذه ُكلُها تقبلها,
لأ َّن اهلل �أخربنا بها يقني �إخبار .قبول هذا
ُك ِلهِ ,يُع ّ ُد �إمياناً وت�صديقاً ويقيناً ,هذا هو
القلب ُ�شبُه ٌة وال
اليقني ,بحيثُ ال يُخال ُج
َ
ٌ
ٌ
�شك وال ن�سيا ٌن وال غفلة ,ف�إن مل يهلك
ً
ني الإن�سان ,بقي �إميان ُه قويا ,وبقي
يق ُ
عمل ُه �صاحلاً .
ن�س
الآن
ُ
بع�ض ثِمار اليقني ,قا َل :الأُ ُ
َ
القر�آن الكرمي ,يقينُك �أ َّن هذا الكال َم
ري الب�رش,
كالمه ,و�أ َّن اجلنة والنا َر م�ص ُ
و�أ َّن هذا الكو َن خلق ُه لتعرِفهُ ,هذا اليقني,
َ
أن�س
يحملك �إذا قر�أت القر�آن على �أن ت� َ
ال� :إذا ُقرئ القر�آن ,جتد �إن�ساناً
ب ِه  ،مث ً
يبكي ,و�إن�ساناً ال يُبايل ,و�إن�ساناً يُعر�ض,
�أخي غيرّ املحطة ,ملاذا؟ هو اليقني .

وترجع كرثة �أ�صول املالكية،
�إىل �أن مذهب مالك تفرد
ب�أ�صول تفردا كامال ،مل
ي�شاركه فيها غريه من
املذاهب؛ و�أهم الأ�صول التي
ُعدت من مميزات املذهب
املالكي ،عمل �أهل املدينة،
وامل�صلحة املر�سلة ،و�سد
الذرائع ،ومراعاة اخلالف.

نيات ينبغي ا�ست�صحابها
قبل دخول رم�ضان

يف �صحيح م�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
يف احلديث القد�سي ( �إذا حتدث عبدي ب�أن
يعمل ح�سنة ف�أنا اكتبها له ح�سنة )
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�شهر :
 .1نية ختم القر�آن لعدة مرات مع التدبر .
 .2نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�سالفة
 .3.نية �أن يكون هذا ال�شهر بداية انطالقة
للخري والعمل ال�صالح و�إىل الأبد ب�إذن اهلل .
 .4نية ك�سب �أكرب قدر ممكن من احل�سنات يف
هذا ال�شهر ففيه ت�ضاعف الأجور والثواب .
 .5نية ت�صحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة
احل�سنة جلميع النا�س .
 .6نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س
م�ستغ ً
ال روحانية هذا ال�شهر .
 .7نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة
واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني

�إ�سالميات

التقى رجل ب�أحد العارفني باهلل و �س�أله الن�صيحة
 ،فقال له عليك بخم�س :
ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل
 ،ثم ذكر اهلل  .فقلت  :هذه واحدة .فقال  :بل
خم�س .قلت  :كيف ؟! فقال  :الأوىل فتح  ،و
الثانية �رشح  ،و الثالثة طرح  ،و الرابعة امتحان
و جرح  ،و اخلام�سة ر�ضا و منح .
فقلت  :كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال  :الأوىل  :لوال �أن فتح لك الباب  ،ما�شممت
رائحة الذكر  ،وال لنف�سك طاب..
و الثانية  :لوال �أن �رشح �صدرك بالو�صال  ،مادام
لك الذكر فى دالل ..والثالثة  :لوال �أن طرح عنك
الأ�شغال  ،ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و
الرابعة  :لوال �أن جرحك و امتحنك بذكر زالتك
 ,لدخل لك ال�شيطان من باب العجب بوارداتك ,
�صفِيت من �آفاتك..
و ملا َ
و اخلام�سة  :ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك
�أبواباً من اليقني فى ح�رضته ..فتعجبت !...
فقال يل  :التتعجب ف�إن مل حتظ باخلم�س ,
تبت من الذاكرين يف الرم�س...
ما ُك َ
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�شكرك..

�إىل �أن رد به خرب الآحاد عند
التعار�ض ،لأن العمل عنده من
قبيل النقل املتواتر ،قال
مالكر�ضي اهلل عنه “ :العمل
�أثبت من الأحاديث” �أما باقي
الأدلة فقد اختلف يف تفرد
املالكية بها ،ون�شري هنا �إىل �أن
غالب تلك الأدلة مما مل يتفرد
بها املالكية ،بل �شاركهم فيها

�أما عمل �أهل املدينة فهو من
�أهم الأ�صول النقلية التي تفرد
بها املالكية دون �سائر فقهاء
الأم�صار ،حيث ر�أى مالك �أن
العمل �إذا كان ظاهرا مبدينة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فهو
حجة يجب الأخذ به ،وال ي�سع
�أحد خمالفته �إىل غريه .وقد
بلغ مالك يف اعتبار العمل

التوبة واال�ستغفار يف القر�آن الكرمي
فقد حفل القر�آن الكرمي بذِ كر التوبة
واال�ستغفار يف �آيات عديدة ،و�سور
خمتلفة ،وبيان ف�ضل اهلل � -سبحانه  -يف
َقبول توبة التائبني ،ومغفرة ذنوب
امل�ستغفرين ،ومنذ بد�أ اخلليقة قد
�أخط�أ �أبو الب�رش جمي ًعا �آدم  -عليه
ال�سالم  -فع�صى �أمر ربه ،ب�إغوا ٍء
من ال�شيطان الرجيم ،ثم تاب و�أناب،
فاجتباه اهلل  -تعاىل  -وتاب عليه.
وهذا هو �ش�أن كل الب�رش ،يذنبون �ساعة
الغفلة والغواية ،ثم يجدون باب رحمة
مفتوحا لقبول توبتهم،
اهلل �أمامهم
ً

في�ستغفرون ويتوبون ،فيَقبل اهلل  -تعاىل
 منهم تلك التوب َة؛ ليكبت ال�شيطان،ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحم ٌة من اهلل  -تعاىل -
ت�شمل جمو َع التائبني ب�صدق و�إخال�ص،
ولوالها لف َق َد الإن�سان الأمل يف رحمة
اهلل ،وا�ستمر�أ الذنوب ،وظل �سائ ًرا
يف غ ِّيه وطغيانه ،حتى يوافيه الأجل
املحتوم ،وهو من رحمة اهلل حمروم،
أ�س من رحمة اهلل،
ويف ذلك قنوط وي� ٌ
ال ير�ضاهم اهلل ،ومن ثم كانت الآية
اجلامعة ،وهي قوله  -تعاىل ُ ﴿ :-ق ْل

ين �أَ�سرْ َفُوا َعلَى �أَنْف ُِ�س ِه ْم
ِي الَّذِ َ
يَا عِ بَاد َ
اَل تَ ْقن َُطوا مِ ْن َر ْح َم ِة هَّ
اللِ �إِ َّن هَّ
الل َ يَ ْغ ِف ُر
ُوب َجمِ ي ًعا �إِ ّنَ ُه ُه َو ال ْ َغفُو ُر ال َّرحِ ي ُم
ال ّ ُذن َ
﴾ [الزمر ،]53 :وكذلك �آيات التوبة
تهب منها ن�سمات
واال�ستغفار التي ّ ُ
رحمة اهلل بعباده املذنبني ،فاحت ًة باب
الأمل يف قبول التوبة ،وغفران الذنوب،
بل و�إبدال الذنوب ح�سنات للتائبني
َاب
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إ اَِّل َم ْن ت َ
�صالحِ ً ا َف�أُولَئ َ
ِك يُبَ ِّد ُل
َو�آَ َم َن َو َعمِ َل َع َملاً َ
الل ُ َ�س ِّيئَا ِت ِه ْم َح َ�سنَاتٍ َو َكا َن هَّ
هَّ
الل ُ َغفُو ًرا
َرحِ ي ًما ﴾ [الفرقان.]70 :

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ص ي�رسق ال�سيدة رابعه العدوية ر�ضى اهلل
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شماال فلم يجد �شيئا
�سوى ( �إبريق ) فلما هم باخلروج قالت له  :يا هذا
�إن كنت من ال�شطار فال تخرج �إال ب�شئ
فقال  :مل �أجد فى بيتك �شئ
قالت له  :يا م�سكني خذ هذا الأبريق  ....وتو�ض�أ
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل
لعل اهلل يرحمك  ....قال نعم
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها
بالدعاء وقالت � :سيدى وموالى هذا عبدك قد �أتى
�إىل داري
فلم يجد �شيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه
من ف�ضلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب
من اهلل فظل ي�صلى من الع�شاء حتى وقت ال�سحر
ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا  ...فلما
�أنهى �صالته فقالت له  :كيف كانت ليلتك ؟ قال
بخري فقد جرب اهلل ك�رسى وقبل عذرى وغفر ذنبى
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا
ل�صنيعها
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت :
�إلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك �أترى
تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رسها يا رابعة من �أجلك قبلناه وب�سببك
قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
على �أن ح�سن الظن يجب �أن ي�صاحبه ح�سن
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل
ال�سعي ويب�صر طريقه وي�سري م�ستعينا
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا �أن
ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات و�أن
املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد
حتى تلعق ال�صرب ف�إن �أ�صاب هدفه فاحلمد
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات و�إن كانت

الأخرى فعلى املر�أ �أن يعمل ولي�س عليه
�إدراك النجاح وعليه �أن يقيم جتربته
ويح�صر موا�ضع اخلط�أ ليتجنبها وحتديد
الهدف ال�صحيح و�سلوك ال�سبل لها �إذا ق�صد
بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان �أعمال
�صاحبها .يقيني باهلل يقيني من الآثار
املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح من
غرور ون�سبة الف�ضل �إىل غري اهلل عز وجل

بع�ض املذاهب� ،إال �أن مذهب
مالك كان له مزيد عناية بهذه
الأ�صول ،بكرثة اال�ستناد �إليها
يف التفريع ،فكانت املالكية
�أج�رس املذاهب يف الإف�صاح
عن هذه الأ�صول والبوح بها
واالحتجاج لها ،حتى عدت من
مفردات املذهب املالكي التي
متيز بها.
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فرقة «�أوالد القعدة» لعني ال�صفراء تتوج
باملرتبة الأوىل مبهرجان الديوان بب�شار
توجت فرقة «�أوالد القعدة» لعني ال�صفراء (والية النعامة) باملرتبة الأوىل يف فعاليات
الطبعة ال  12للمهرجان الثقايف الوطني للمو�سيقى و رق�ص الديوان.
وقد متكنت هذه الفرقة املكونة
�أ�سا�سا من �شباب مو�سيقيني
خمت�صني يف هذا الطابع الفني
(الديوان) من ذات املنطقة ،من
�إقناع جلنة حتكيم هذه الطبعة من
خالل عر�ضها و التحكم اجليد و
كذا برباعة �أدائها.
وعادت املرتبة الثانية لأع�ضاء
فرقة «�أوالد �أهل الطرح» لوالية
ب�شار ،فيما حت�صلت فرقة «�أهل
الديوان جيل �سيد» (ب�شار) على
املرتبة الثالثة.
ومنحت كذلك اجلائزة اخلا�صة
�ضمن هذا احلدث الثقايف و الفني
الذي �شاركت يف م�سابقته حوايل
ع�رشة فرق من خمتلف مناطق
الوطن ،لفرقة «دندون ن�ساء اللة
خرية» من والية غرداية التي كانت
ت�ستحق واحدة من املراتب الثالثة

الأوىل بف�ضل حتكم معلمة اللة
خرية يف �آلة القمربي ,و هي �آلة
وترية خا�صة مبو�سيقى الديوان،
ح�سب ردود فعل ا�ستقتها «واج»
�ضمن بع�ض احلا�رضين و باحثني

حمليني يف الرتاث الثقايف.
ومت باملنا�سبة تنظيم وقفة اجالل
وعرفان لعميد الديوان بالوطن
املعلم حممد بهاز ،و�أحد عمالقة
هذا النوع من املو�سيقى العريقة

الذي �أعرب باملنا�سبة عن �سعادته
لهذه االلتفاتة.
كما نظمت وقفة مماثلة تكرميا
للمعلم بوفلجة جدي� ,أحد �أعمدة
مو�سيقى الديوان مبنطقة ب�شار
الذي كر�س جزء كبريا من حياته
لهذا النوع الغنائي التقليدي مبنطقة
ب�شار و خارجها.
و متيزت ال�سهرة اخلتامية للمهرجان
التي ن�شطتها فرقة «ال�رشع» من
بلدية القناد�سة (والية ب�شار)،
بح�ضور كبري للجمهور ال�سيما
ال�شباب الذين ا�ستح�سنوا التنظيم
املحكم للتظاهرة املخ�ص�صة لطابع
غنائي و مو�سيقى وكوريغرافيا
�سافرت عرب الأزمنة بف�ضل ن�ساء و
رجال �أجادوا كيفية نقل هذا الرتاث
الثقايف و الفني للأجيال اجلديدة
يف طبوع مو�سيقى الديوان.

ديانا حداد تطلق �أغنيتها امل�صرية «جمالو»
�أطلقت الفنانة ديانا حداد
�أغنيتها اجلديدة «جمالو» باللهجة
امل�رصية عرب قناة روتانا على
�شبكة االنرتنت � .أغنية «جمالو»

من كلمات مالك عادل،و�أحلان
مدين وتوزيع �أحمد عبد ال�سالم
ومن �إنتاج روتانا .ديانا حداد
طرحت م�ؤخرا �أغنيتها «�أحبك

وكذا» وهي من كلمات فرا�س
احلبيب ،و�أحلان علي �صابر،
وتوزيع مو�سيقي حمب الراوي.

 197طلب ًا للم�شاركة يف مهرجان القاهرة للم�سرح

ت�شارك  40دولة يف عرو�ض
و�أن�شطة الدورة اجلديدة من
مهرجان القاهرة الدويل للم�رسح
املعا�رص والتجريبي ،التي تنطلق
الأ�سبوع القادم يف م�رص.
وتقام الدورة ال�ساد�سة والع�رشون
من املهرجان يف الفرتة من 10
�إىل � 19سبتمرب.
وقال رئي�س املهرجان� ،سامح
مهران� ،إن املهرجان تلقى هذا
العام  197طلباً للم�شاركة من �أنحاء
العامل ،وت�شكلت جلنتان لالختيار،
�إحداهما للعرو�ض الأجنبية
والأخرى للعرو�ض العربية.
و�أ�ضاف �أن جلنة امل�شاهدة
العربية اختارت عرو�ض «عال�ش»
من املغرب و»دون كي�شوت» من
تون�س و»جزء من الفانية» من
الكويت و»�سندباد» من العراق،
و»ال�ساعة الرابعة» من الإمارات
و»اعرتافات زوجية» و»�أفيون»
من �سوريا� ،إ�ضافة �إىل العر�ضني
امل�رصيني «بهية» و»دي�ستوبيا».
وبجانب العرو�ض العربية ت�شارك
 10عرو�ض �أجنبية يف املهرجان
من �سوي�رسا والكوجنو ،وجنوب
�أفريقيا وكو�سوفو والربازيل،
والربتغال والواليات املتحدة،

التي حتل �ضيف �رشف الدورة.
و�إ�ضافة �إىل عرو�ض الدول يقدم
املهرجان العر�ض امل�رسحي
«انتحار معلن» ،للمخرج مازن
الغرباوي ،وهو باكورة �إنتاج
م�رشوع جديد للتعاون الإقليمي،
يهدف �إىل ا�رشاك م�رسحيني من
عدة دول عربية يف عمل واحد.
ويقدم املهرجان يف االفتتاح
العر�ض الأمريكي «اخلياليون»،
بينما ي�أتي اخلتام مع العر�ض
امل�رصي «دموع حديد» للمخرج
وليد عوين.
ويكرم املهرجان هذا العام
جمموعة من امل�رسحيني
العامليني ،هم الكاتب واملخرج
الأمريكي ،يل بروير ،واملخرج

اليوناين ،ثيودورو�س تريزوبول�س،
والأكادميية الأوغندية ،جي�سيكا
قهوا ،واملخرج اجلزائري ،زياين
�رشيف عياد ،واملخرج العراقي،
حم�سن العلي ،والكاتب امل�رصي،
حممد �أبو العال ال�سالموين.
كما مينح املهرجان «ميدالية
التجريبي» ،لعدد من الفنانني
وامل�رسحيني امل�رصيني ،هم
املمثلة �سمرية عبد العزيز،
والناقد عبد الرازق ح�سني،
واملمثل �سيد رجب ،واملمثل
�أحمد كمال ،والناقد حازم
�شحاتة ،واملخرج واملمثل الراحل
هناء عبد الفتاح ،واملخرج الراحل
حممد �أبو ال�سعود.
وي�شمل الربنامج هذا العام �أربع

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

حما�رضات عن «امل�رسح الغنائي»
و»العالقة بني الأ�سطورة والواقع»
و»التمثيل» و»عالقة املمثل
باملخرج».
كما ي�شمل �ست ور�ش عمل يف
الإ�ضاءة وامل�رسح الراق�ص،
والتعبري ال�شعري للج�سد ،يقدمها
مدربون من فرن�سا وا�سرتاليا
واليابان ،و�أوغندا والواليات
املتحدة.
ويخ�ص�ص املهرجان ندوة تقام
على مدى يومني عن امل�رسح
الأفريقي املعا�رص ،يتحدث فيها
م�رسحيون من م�رص وال�سودان
ونيجرييا ،وغانا و�أوغندا وكينيا،
واملغرب واجلزائر وجنوب
ال�سودان ،وزميبابوي وجنوب
�أفريقيا و�إثيوبيا.
ئدة م�ستديرة عن (�أحوال امل�رسح
العربي) ،تناق�ش ورقة مقدمة من
املخرج والإعالمي الأردين علي
�شبو بعنوان «غياب الهوية يف
امل�رسح العربي».
وبعد توقف عن الن�رش يف الدورات
ال�سابقة ،يعود املهرجان لي�صدر
هذا العام �ستة كتب مق�سمة �إىل
ثالثة مرتجمة من لغات �أخرى
ومثلها م�ؤلفة بالعربية.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

يف عيد ميالدها الـ..50جنيفر
�أني�ستون تك�شف رف�ضها هذا الأمر
�أحتدثت جنيفر �أني�ستون
يف مقابلة �أجرتها مع جملة
ّ« »InStyleعن �شعورها
بعد بلوغها ( 50عاماً)،
م�ؤكدة �أنها مل ت�شعر ب�أي
تغري ،يدفعها للت�رصيح
ب�أنها مرحلة خمتلفة من
حياتها.
�أو�ضحت �أني�ستون �أنها �أ�صبحت ت�شعر ب�أنها �أكرث قوة وقدرة على
ال�سيطرة على �أمور حياتها �أكرث من �أي وقت م�ضى ،حيث قالت« :مل
يُ�سمح للن�ساء مطلقاً باحل�صول على ال�سلطة ،ولذلك ف�إن احل�صول
على القوة والتمتع بالذكاء والقدرة على الإبداع ،يبدو يل �أمراً يف غاية
الأهمية».
كما ك�شفت �أني�ستون �أن الأمر الوحيد الذي لن تتقبل حدوثه هو
ظهورها بال�شعر الأبي�ض ،وهو ما حتاول جتنبه بالذهاب مل�صفف
ال�شعر دائماً.

تكرمي ملكة جمال العرب فريال زياري
يف م�صر وت�ستعد لدخول ال�سينما
ُكرمت احل�سناء املغربية «فريال زياري» ،ملكة جمال العرب ،يف
مهرجان « »Egy Fashionالذي �أقيم يف م�رص� ،إىل جانب عدد من
النجوم العرب ،وحظيت ب�شهادة تقدير من اللجنة املنظمة.
و�أبدت «زياري» �سعادتها واعتزازها بالتكرمي ،وقالت يف ت�رصيحات
خا�صة�« :أنا �سعيدة جدا الختياري كواحدة من الأ�سماء املكرمة يف
مهرجان  ،Egy Fashionحيث �شهد احلفل تكرمي عدد من النجوم
الكبار� ،أمثال وائل عبد العزيز ،ه�شام املليكي ،ونرمني ماهر».
وتابعت« :اعتربوين ملكة جمال العرب املثالية ،ووجدوا �أين ا�ستحقيت
اللقب باعتباري مثقفة وجميلة ،كما �أن املغرب وم�رص بلدان �شقيقان
ويحبان بع�ضهما كثريا ،لذا وجهوا يل دعوة لأتواجد �إىل جانب جنوم
كبار يف احلفل».
وحول تنظيم املهرجان� ،أردفت ملكة جمال العرب« :املهرجان عاملي
يقام كل عام ،والدورة املقبلة يف دبي ،ورئي�س املهرجان �أحمد العزبي
ي�سعى دائما لأن يبقى املهرجان يف حت�سن م�ستمر ..التنظيم كان رائعا
جدا ،وتواجدت ال�صحافة امل�رصية والعربية ب�شكل ملفت».
و�أ�ضافت« :املهرجان كان ناجحا لأبعد حد ،قدمته الإعالمية اللبنانية
رزان مغربي ،و�شهد تكرمي عدة �أ�سماء من ال�سعودية والإمارات
والبحرين ،ومن جميع الدول العربية تقريبا».
وحول امل�س�ؤولية التي يفر�ضها اللقب عليها� ،أو�ضحت النجمة املغربية:
«اللقب يفر�ض علي م�س�ؤولية كبرية ،ويجب علي كملكة جمال العرب
�أن �أ�ستعمل اللقب ب�أف�ضل �صورة ،يف اجلمال والثقافة وحتى الأدوار
التي �أختارها يف التمثيل يجب �أن تكون حمرتمة ،لي�س من ال�رضوري
�أن تكون رئي�سية ،بل �أدوار تتحدث عن مو�ضوع حقيقي وحمرتم».
من جهة �أخرى ،ت�ستعد «زياري» لت�صوير فيلم يف �إمارة �أبوظبي يف
ال�شهر العا�رش ،وحول تفا�صيله قالت�« :أ�ستعد حاليا خلو�ض جتربة يف
فيلم جديد ،و�س�أ�صور م�شاهدي يف �أبوظبي ال�شهر املقبل ،و�س�أكون
�أحد �أبطال الفيلم.

خالد ال�صاوي طبيب نف�سي يف
«نو�ستاجليا»
قال الفنان خالد ال�صاوي� ،إنه وافق علي امل�شاركة يف بطولة فيلم
«نو�ستاجليا» بعد �إعجابه بالق�صة و�أبعاد دوره.
و�أ�ضاف ال�صاوي� ،أن �أحداث الفيلم عتمد علي � 4أبطال جاري
التفاو�ض معهم ،حيث �أنه ُمر�شح لتج�سيد دور طبيب نف�سي خمتلف،
ولكنه حتفظ عن ذكر تفا�صيل �أخري تخ�ص ال�شخ�صية.
و�أ�شار �إيل �أن الفيلم من ت�أليف حممود حمدان ،ولكن مل يتم اال�ستقرار
علي املخرج بعد ،م�شدداً علي �أن ثقته يف املنتج الفني �صربي
ال�سماك حم�سته للم�شاركة يف الفيلم.
يذكر �أن خالد ال�صاوي ي�شارك يف � 3أفالم مطروحني بدور العر�ض
ال�سينمائي وهم «والد رزق  »2و»الفيل الأزرق  »2و»خيال م�آتة».

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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فورد فوك�س بيك �أب 2020
تظهر يف �شكلها املتوقع

فورد فوك�س اجليل الرابع مقرر
و�صولها للأ�سواق مطلع العام
املقبل للمناف�سة مع �أمثال
فولك�س فاجن جولف واملوديالت
الأخرى بقطاع الكومباكت يف
ن�سخ هات�شباك و�سيدان� ،إال �أنه

ح�سب �إحدى التقارير� ،سيتم
�أي�ضا توفري بيك �أب منها� .إذا
ما ح�صلت على ال�ضوء الأخ�رض
لبدء �إنتاجها� ،ست�ستبدل وقتها
كورير بيك �أب والتي يتم
جتميعها يف الربازيل با�ستخدام

من�صة في�ستا ،التفا�صيل حمدودة
حول فوك�س بيك �أب ،لكن يتوقع
�أن يتم �إنتاجه يف املك�سيك ،على
�أن ي�صل الأ�سواق العاملية بحلول
.2020
حتى ذلك الوقت ،ب�إمكاننا �إلقاء

نظرة تخيلية على ما قد تبدو
عليه ال�سيارة ذات الغمارتني،
امل�ستخدمة م�صابيح فوك�س
الأمامية واخللفية مع ارتفاع
�أطول وحت�سينات طفيفة حتى
تتنا�سب مع كونها بيك �أب.

بي �إم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2020
تك�شف نف�سها ر�سميا

�أزاحت بي �إم دبليو ال�ستار �أخريا
عن الفئة الثامنة كوبيه اجلديدة
عقب �أ�شهر من ال�صور التج�س�سية
والت�رسيبات املختلفة ..ونعر�ض
لكم فيما يلي �أهم معامل وتفا�صيل
ال�سيارة الفاخرة ،بي �إم دبليو
�أكدت على �أن الرتكيز يف الكوبيه
اجلديدة هو توفري جتربة قيادة
مثرية وديناميكية ،حيث مت �ضبط
ال�شا�سيه ومولدات الطاقة ونظام
التعليق لعر�ض “ر�شاقة ترتقى على
املناف�سني ودقة المتناهية كما هو
متوقع من �سيارة ريا�ضية يف قمة
جمالها”.
الت�صميم اخلارجي
خارجية الفئة الثامنة كوبيه
اجلديدة �أنيقة وجتمع بني ال�سطوح
الع�ضلية يف حزمة موحدة تفوح
برائحة عالمة بي �إم دبليو وتلتزم
مبالمح ت�صميمها ،واملثال الأبرز
على ذلك هو �شبكة التهوية
ال�ضخمة على �شكل الكليتني وي�صل
طول الكوبيه �إىل  4,843مليمرت

وعر�ضها  1,902مليمرت وارتفاعها
 1,341مليمرت وقاعدة عجالتها
 2,822مليمرت.
املحركات

الفئة الثامنة كوبيه �ستتوفر
مبحركني ،الأول ترييو ديزل �سعة
 3.0لرت ب�ست �سلندرات بقوة 315
ح�صان وعزم دوران  680نيوتن.
مرت ،بت�سارع من ال�صفر �إىل 100
كلم\�س يف  4.9ثانية املحرك
الثاين تريبو مزدوج �سعة  4.4لرت
بثماين �سلندرات بقوة  523ح�صان
وعزم دوران  750نيوتن.مرت،
بت�سارع �إىل  100كلم\�س يف 3.7
ثانية فح�سب ..ويت�صل املحركان
بجري �أوتوماتيكي بثمان �رسعات.
�أهم املميزات
وت�أتي الكوبيه بنظام تعليق من طراز
 Mاملتكيف ب�شكل قيا�سي ،والذي
ي�شمل نواب�ض �إلكرتونية متطورة،
بالإ�ضافة �إىل �أحدث نظم التوجيه
الفعال من بي �إم دبليو ،ونظام فعال

ملنع الدحرجة ،و�أنظمة �سالمة
متعددة مثل التحكم الأوتوماتيكي
يف �رسعة ال�سري ونظام امل�ساعدة
للبقاء يف حارة الطريق واحلماية
من اال�صطدام اجلانبي وامل�ساعدة
على الركن.
داخل املق�صورة جند �شا�شة
مل�سية بطول � 10.25إن�ش للوحة
القيادة ،و�شا�شة �أخرى � 12.3إن�ش
للوحة العدادات.

اجلمع بني عوامل مر�سيد�س
 S-Classكوبيه وبور�ش 911
بي �إم دبليو تعتقد �أنه يوجد
فراغ بني مر�سيد�س S-Class
كوبيه وبور�ش  911ليتم مل�ؤه
بالفئة الثامنة اجلديدة ،والتي
جتمع بني �أهم ميزات املوديلني،
جتربة القيادة الريا�ضية املثرية
واملق�صورة الفاخرة.

بي �إم دبليو الفئة الثامنة غران كوبيه تظهر لأول مرة

ك�شفت بي �إم دبليو م�ؤخرا عن الفئة الثامنة
كوبيه  ،2019و من ر�صد لأول مرة ن�سختها
الطويلة ذات الأربعة �أبواب ،جران كوبيه
لي�ست هذه �أول مرة نلقي نظرة عليها ،حيث
ظهرت مبار�س  2018يف �شكل  M8غران
كوبيه االختبارية� ،أما منوذج االختبار ف�إنه
يبدو حمافظا على التفا�صيل الديناميكية
بالفئة الثامنة كوبيه ،با�ستثناء �أنه �أكرب
حجما لإتاحة م�ساحة للأبواب
ا خللفية .

�ستتيح غران كوبيه لبي �إم دبليو مناف�سة
ال�سيارات الريا�ضية الكبرية مثل بور�ش
بانامريا ومر�سيد�س  AMG GT4كوبيه،
بالإ�ضافة �إىل ذلك تنوي ال�صانعة البافارية
�إطالق ن�سخة ك�شف للفئة الثامنة والتي
ر�صدت م�ؤخرا دون متويهات.
�ستح�صل ال�سيارة ذات الأربعة �أبواب على
�أحدث تقنيات بي �إم دبليو ،يت�ضمنها
عدادات قيا�سات رقمية � 12.3إن�ش،
�شا�شة 10.25

�إن�ش للمعلومات والرتفيه ،مع جمموعة
�أنظمة �سالمة وم�ساعدة متقدمة لل�سائق
على ناحية املحركات ،لن تكون هنالك
�أية مفاج�آت حيث �ست�شتمل الفئة الثامنة
غران كوبيه على نف�س حمرك الكوبيه �سعة
 4.4لرت � 8سلندر قوة  523ح�صان ،على �أن
حت�صل  M8جران كوبيه للأداء العايل على
حمرك تريبو مزدوج  V8قوة  600ح�صان
مع نظام دفع رباعي هذا ومتوقع �أن تك�شف
بي �إم دبليو عن الفئة الثامنة جران كوبيه
خالل  2019كموديل .2020

هيونداي تغزو �أوروبا
بـ" "Fastbackالريا�ضية

�أعلنت �رشكة هيونداي عن
انتهائها من جتارب �سيارة "i30
 "Fastbackالريا�ضية يف حلبة
نوربورغرينغ الأملانية ،ا�ستعدادا
لإطالقها يف ال�سوق الأوروبية
وتتميز هذه املركبة بهيكل
ان�سيابي �شبيه بهياكل �سيارات بي
�إم دبليو " ،"x6وغطاء �صندوق
خلفي �صمم كجناح هوائي لثبيت
ال�سيارة عند ال�سري ب�رسعات

عالية كما زودت ""Fastback
ب�أحدث �أنظمة املولتيميدا،
و�شا�شات تعمل باللم�س ،ونواقل
�رسعة مثبتة على جانبي املقود.
وت�ضمن الأداء الريا�ضي لهذه
ال�سيارة حمركات توربينية ب�سعة
 2لرت وعزم  250و 275ح�صانا،
قادرة على زيادة الت�سارع من 0
�إىل  100كلم�/ساعة يف �أقل من
 6ثوان.

هانتينج ال�صينية ت�ستعد لطرح
جاكوار ّ F-Pace
مقلدة

ال�رشكات ال�صينية ال ميكنها
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن
�إغراء تقليد ت�صاميم �سيارات
الغرب ،زوتيي هي �إحدى
ال�رشكات املعروفة بتقليدها
بور�ش ماكان ،والآن ،عالمة
هانتينج التي تتبع املجموعة
التجارية نف�سها ،تريد القيام
ب�شيء مماثل يف �إحدى
منتجاتها القادمة ،حتديداً،
جاكوار  F-Paceال�صني.
حيث تظهر �صور براءات
االخرتاع التي ظهرت على
املواقع ال�صينية ب�أن ال�رشكة

�ستطلق �سيارة مقلدة واجهتها
الأمامية  F-Paceوخلفيتها
جتمع بني جاكوار وبور�ش ،يف
حني تقع كتابة  Hantengبني
امل�صابيح اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف
التفا�صيل ،لكن و�سائل الإعالم
ال�صينية تتوقع ب�أن ال�سيارة
�ست�سمى  X6وتقع بني  X5و
 X7وهي موديالت م�رسوق
ت�صميمها من هيونداي ،على
�أن يتم تد�شينها يف معر�ض
�شينجدو لل�سيارات  2018والذي
�سينطلق يف � 7سبتمرب.

مر�سيد�س  GLEتظهر
بتمويهات خفيفة مع
اقرتاب تد�شينها
ك�شفت بي �إم دبليو الأ�سبوع
املا�ضي عن  X5اجليل الرابع،
واليوم ح�صلنا على �أف�ضل
نظرة على مناف�ستها الرئي�سية
مر�سيد�س  GLEوالتي �سيد�شن
�أي�ضا جيل جديد كليا منها ر�صد
النموذج الإنتاجي لل�سيارة يف
�أملانيا ،ومبا �أن ال�صانعة الفاخرة
مل تكبد نف�سها عناء متويهها
فذلك يعني �أن التد�شني �سيتم
خالل الأ�سابيع املقبلة.
�صحيح �أن مقطع الفيديو ال
يك�شف واجهتها الأمامية �إال �أن
ذلك ٍ
كاف حيث ظهرت GLE
� 2019سابقا بتمويهات خفيفة
وبنا ًء على ال�صور التج�س�سية
مت �إن�شاء ت�صميم افرتا�ضي،
اخللفية تبدو ر�شيقة عن ال�سابق
وامل�صابيح اخللفية نحيلة
ي�صل بينها �رشيط معدين� ،أما
الواجهة الأمامية فهي م�ستوحاة

من  CLSمب�صابيح �أمامية
 LEDوفتحات تهوية �سفلية
عدوانية مع خطوط قوية على
غطاء املحرك ،يف حني متتلك
اجلوانب جتعدات ت�ضيف �إليها
مل�سة مهيبة مع �أقوا�س عجالت
�أعر�ض من ال�سابق.
يف داخلها� ،ستح�صل على نظام
املعلومات الرتفيهي MBUX
مع �شا�شات رقمية بالكامل مثل
�أحدث موديالت ال�رشكة ،كما
�أن االنتقال �إىل من�صة جديدة
�سيزيد حجم داخلية GLE
ب�شكل كبري للركاب والأمتعة.
�أغلب املحركات �ست�أخذ من
 ،E-Classلذا هي لي�ست ب�رس
خفي ،والآن لي�س �أمامنا �سوى
انتظار تقدمي مر�سيد�س GLE
 2019اجلديدة كليا ر�سميا وتنزل
على ال�ساحة لتناف�س  X5اجليل
الرابع.
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�سام�سونغ تطرح �أحدث
حوا�سبها اللوحية يف رو�سيا

�أعلن وكالء �رشكة �سام�سونغ عن
بدء مبيعات حا�سب «Galaxy
 »Tab S4اللوحي احلديث يف
رو�سيا وزود هذا احلا�سب ب�شا�شة
 Super AMOLEDبحجم
 10.5بو�صة ،ودقة عر�ض عالية
( )2560х1600بيك�سل ،وقلم ذكي

للكتابة والر�سم على ال�شا�شة،
بالإ�ضافة �إىل كامريا �أ�سا�سية
بدقة  13ميغابيك�سل ،و�أخرى
�أمامية  8ميغابيك�سل ،ومنفذ
« »3.1 USB Type-Cلل�شحن
ونقل البيانات .وي�ضمن �أداء
احلا�سب معالج «Qualcomm

 »835 Snapdragonثماين
النوى ،وذاكرة و�صول ع�شوائي
 4غيغابايت ،وذاكرة داخلية 64
غيغابايت ،وبطارية ب�سعة 7300
ميللي �أمبري ،ونظام ت�شغيل
« .»8.1 Androidوبف�ضل تقنية
« »Samsung DeXاملوجودة

فيه ،ميكن مل�ستخدم هذا اجلهاز
�أن يحول واجهات العمل من
�أندرويد �إىل واجهات ت�شبه �سطح
املكتب على �أجهزة ويندوز .كما
�أن لوحة املفاتيح اخلفيفة التي
�صممت له متكن من ا�ستعماله
ككمبيوتر �صغري للكتابة.

الروبوتات بد ًال من املرتجمني
يف املحاكم الربيطانية قريب ًا
تعمل وزارة العدل الربيطانية حالياً باال�شرتاك مع عدد
من املطورين ،على ا�ستبدال املرتجمني يف املحاكم
الربيطانية ،بروبوتات �أكرث دقة ومهارة يف الرتجمة،
وذلك لتجنب تعطيل املحاكمات والأخطاء التي يرتكبها
املرتجمون �أثناء تلك املحاكمات ،و�أظهرت الأرقام
ال�صادرة عن وزارة العدل الربيطانية ب�أن �أكرث من 2600
ق�ضية مت ت�أجيلها ب�سبب �سوء الرتجمة يف ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية ويجري حالياً تطوير حوا�سيب
للرتجمة الفورية ،والتي �ستبد�أ العمل على الرتجمة يف
قاعات املحاكم يف غ�ضون �سنوات قليلة ،وفق ما قال
رئي�س الق�ضاة الربيطانيني.
وقد ك�شف اللورد بورنيت عن هذه اخلطة� ،أثناء �إلقائه
حما�رضة حول �إ�صالح املحاكم يف مدينة لندن م�ؤخراً،
حيث �رصح ب�أن احلوا�سيب �ستكون قادرة قريباً على
التعامل مع مئات اللغات املختلفة امل�ستخدمة حالية يف
قاعات املحاكم يف اململكة املتحدة ويزعم املطورون
�أن الروبوتات �ستوفر ترجمات �أكرث دقة من الب�رش،
الذين يتعر�ضون ل�ضغوطات �أثناء تفكريهم بالرتجمة
املنا�سبة ،الأمر الذي قد ي�ؤثر على جودة ترجمتهم
ودقتها .وتقول الإح�صائيات �إن  2524ق�ضية مت ت�أجيلها
يف حماكم ال�صلح خالل اخلم�س �سنوات الأخرية ب�سبب
عدم وجود مرتجم �شفوي فيها� ،إ�ضافة �إىل ت�أجيل 137
حماكمة ب�سبب م�شاكل مع املرتجمني ،بح�سب ما ورد يف
�صحيفة ديلي �ستار الربيطانية.

يوتيوب يطلق خا�صية جديدة
ملواجهة املحتوى امل�سروق

�أطلقت �رشكة غوغل� ،أداة جديدة
على يوتيوب ب�إ�سم «Copyright
 »Matchملواجهة املحتوى
امل�رسوق ،وم�ساعدة �أ�صحاب
املحتوى الأ�صلي يف العثور على
الفيديوهات اخلا�صة بهم ،التي
�أٌعيد رفعها �إىل املوقع من قِبل
�آخرين.
ووفق ما �أورده موقع عامل
التقنية ،تقوم اخلا�صية اجلديدة،
ب�إ�شعار �صاحب املحتوى
الأ�صلي ب�أن حمتواه مت �رسقته
ورفعه من م�ستخدم �آخر و�ستبد�أ
غوغل بتفعيل الأداة اجلديدة يف
الأ�سبوع املقبل للح�سابات التي
ت�ضم �أكرث من  100,000م�شرتك.

وبعد العثور على الفيديوهات
الم�رسوقة ،ف�إن الأداة �ستعر�ض
عليك عدة خيارات ،مثل �أال
تفعل �شي ًئا� ،أو �أن تتوا�صل مع
�صاحب القناة� ،أو �أن تطلب من
جوجل �إزالة الفيديو من املوقع
ويف حال طلبت �إزالة الفيديو،
ف�إن جوجل �ستقوم بذلك بعد 7
�أيام بعد �أن تُبلغ �صاحب القناة
لعله يقوم ب�إزالة الفيديو بنف�سه،
هذا وقد و�ضعت ال�رشكة
عدة عوامل لال�ستفادة من
الأداة اجلديدة ،مثل �أن تكون
�أنت �صاحب حقوق ح�رصية
للفيديو ،ولي�س �أن تقوم برفع
فيديو عام.

ان�ستغرام تلغي وظيفة التحذير
عند �أخذ لقطات ال�شا�شة

�أ�شارت بوابة التقنيات «9to5mac.
� »comإىل �أن م�ستخدمي �شبكة
ان�ستغرام لن يتلقوا �أي حتذير عندما
يقوم الآخرون بعمل لقطات �شا�شة من

ق�ص�صهم على ان�ستغرام ،بعد �أن �ألغت
�شبكة التوا�صل االجتماعي الوظيفة بعد
اختبارها لبع�ض الوقت.
ومل تعلن ال�شبكة �أ�سباب �إلغاء وظيفة

التحذير عند �أخذ لقطات ال�شا�شة ،غري
�أنها �ست�ستمر يف �إر�سال التحذيرات عند
�أخذ لقطة �شا�شة للر�سائل املبا�رشة،
التي يتم �إخفا�ؤها.

مايكرو�سوفت تطلق تطبيق �إخباري
جديد مل�ستخدمي الهواتف الذكية
طرحت �رشكة مايكرو�سوفت تطبيق
اخباري جديد مل�ستخدمي الهواتف
الذكية التي تعمل على نظامي �أندرويد
و iOSوذلك ليحل بدي ً
ال لتطبيقها
الإخباري ال�سابق  MSNوالذي كان
متوفراً للم�ستخدمني على النظامني.
ويعترب التطبيق اجلديد مبثابة �إعادة
تد�شني للتطبيق ال�سابق لكن مع عالمة
جتارية جديدة بت�سميته Microsoft
 Newsبدالً من  MSNوالذي كان

نابع من ت�سمية اخلدمة الإخبارية
ال�شهرية التي �أطلقتها ال�رشكة منذ
 ،1995حيث �أنه بالرغم من طرح
التطبيق اجلديد �إال �أنه مازال يحمل
املحتوى اخلا�ص بخدمة  ،MSNوهو
ما يعني �أن ال�رشكة مازالت تعمل على
بقية التغيريات.
وقالت مايكرو�سوفت �أن التطبيق
اجلديد يحمل ا�سماً خمتلفاً لكنه مبني
على خدمة ال�رشكة الإخبارية التي

تقدمها للم�ستخدمني عرب مواقع مثل
 .MSNو�ستظهر خدمات التطبيق
الإخبارية اجلديدة �ضمن تطبيق خا�ص
بويندوز  ،10مت�صفح ايدج ،تطبيق
�سكايب� ،أجهزة �إك�س بوك�س ،موقع
 ،Outlookوكذلك كتطبيق منف�صل
على نظامي �أندرويد و.iOS
التطبيق اجلديد يجلب خا�صة الو�ضع
الليلي �أو الواجهة الداكنة وميكن
حتميله جلميع امل�ستخدمني
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جامعة تيزي وزو

غليزان

اعت�صام عدد من املنتخبني
باملرجة �سيدي عابد
�أقدم  05منتخبون باملجل�س ال�شعبي
البلدي لبلدية املرجة �سيدي عابد يف
والية غليزان على تنظيم اعت�صام مفتوح
امام مقر البلدية للتعبري عن غ�ضبهم
وا�ستيائهم من الت�سيري الذي يطبع البلدية
من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
الذي رف�ض عقد جل�سة عمل طارئة بطلب
من املنتخبني اخلم�سة لطرح ومناق�شة
جملة من مطالب �ساكنة املرجة �إال �أن
املري ح�سب املحتجني رف�ض ا�ستقبالهم
و�سماعهم وعليه يطالب املعت�صمون
ال�سلطات املحلية التدخل عاجال مع
ايفاد جلنة لتق�صي احلقائق يف مثل
هكذا الت�رصفات التي قد ت�رض مب�صلحة
البلدية واملواطنني يف حال ا�ستمرار
�سيا�سة الإق�صاء والتهمي�ش التي طالت
املنتخبني فكيف تكون �سيا�سة املري مع
بقية املواطنني العاديني يا ترى .
قم

املحكمة االبتدائية الأوروبية
يف لوك�سمبورغ

�إلغاء قرار �إدراج حركة
حما�س يف قوائم الإرهاب

قال املحامي الفل�سطيني املحامي خالد
ال�شويل يف ت�رصيح �صحفي ب�أن املحكمة
االبتدائية الأوروبية يف لوك�سمبورج ق�ضت
ل�صالح حما�س ،يف اجلل�سة العلنية التي
عقدت يف الرابع من �سبتمرب اجلاري،
فيما يتعلق بقرارات ومرا�سيم تتعلق
ب�إدراج حما�س وذراعها الع�سكري على
قوائم الإرهاب.
و�أ�ضاف ال�شويل� ،أنه يف الق�ضية املنظورة
�أمام املحكمة االبتدائية الأوروبية
يف لوك�سمبورج ،اخلا�صة بالقرارات
ال�صادرة عن املجل�س �أرقام 475/2018
و  1084/2018واملرا�سيم ال�صادرة عنه
�أرقام  468/2018و ،1071/2018اخلا�صة
ب�إعادة �إدراج حما�س وجناحها الع�سكري
كتائب ال�شهيد عزالدين الق�سام على
قوائم الإرهاب ،حكمت املحكمة �أن هذه
القرارات واملرا�سيم الغية فيما يتعلق
بحما�س ،مبا فيها اجلناح الع�سكري ورغم
�أن احلكم اجلديد �ألغى القرارين �شكال،
لكنه ال ي�شمل القرارات ال�صادرة يف عام
 ،2019التي مل يتم الطعن عليها.

ال�شريط احلدودي اجلنوبي
بتمرنا�ست

اكت�شاف خمب�أ يحتوي 19
قذيفة

يف �إطار مكافحة الإرهاب وحماية
احلدود ،وبف�ضل ا�ستغالل املعلومات،
متكنت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي،
يوم � 05سبتمرب � ،2019إثر دورية بحث
وتفتي�ش قرب ال�رشيط احلدودي اجلنوبي
بتمرنا�ست/الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة،
من اكت�شاف خمب�أ للذخرية يحتوي على
( )19قذيفة عيار  100ميليمرت ،فيما
�أوقفت مفارز �أخرى للجي�ش الوطني
ال�شعبي،بكل من بومردا�س/ن ع 1
وخن�شلة/ن ع  ،5ثالثة ( )03عنا�رص دعم
للجماعات الإرهابية.

ملتقى حول ال�صادرات خارج
املحروقات يف � 25سبتمرب املقبل
م�.س
�سينظم ملتقى وطني حول
ال�صادرات خارج املحروقات يف
اجلزائر و ذلك يف � 25سبتمرب
املقبل بجامعة «مولود معمري»
بتيزي وزو حتت عنوان «ال�صادرات
خارج املحروقات باجلزائر :
رهانات  ،فر�ص و عراقيل»،
ح�سبما علم من املنظمني.
ويف ت�رصيح �أو�ضح الدكتور
ارزقي �شنان ,عميد كلية العلوم
االقت�صادية و التجارية و علوم
الت�سيري التي بادرت بهذه
التظاهرة العلمية� ,أن هذا امللتقى
الذي �سيتوا�صل على مدى يومني,
�سيتطرق �إىل عدة حماور من
بينها «و�ضعية التجارة اخلارجية
اجلزائرية :الهياكل والإجراءات»
« ،ال�سيا�سة التجارية اجلزائرية:
الر�ؤية واملنطق الأ�سا�سي»
«م�س�ألة االن�ضمام �إىل منظمة
التجارة العاملية» «بدائل الت�صدير

الأحادي للمحروقات  :القدرات
الداخلية و الفر�ص اخلارجية»،
«الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صادرات
خارج املحروقات».
و �سيتم خالل هذا االجتماع
مناق�شة ال�رشوط الواجب توفرها
لرتقية ديناميكية جديدة لتنويع
وتكثيف ال�صادرات اجلزائرية ،
وم�شكلة اعتماد االقت�صاد الوطني
على �صادرات املحروقات و
نتائج تقلبات ال�سوق الدولية و
«�رضورة تنويع موارد االقت�صاد

اجلزائري من خالل تنويع الن�سيج
االقت�صادي و�صادرات البالد» .
كما �ست�شكل موا�ضيع �رضورة
حتديد قطاعات جديدة مدرة
للدخل وتوليد العملة ال�صعبة
للبالد ،حمور هذا اللقاء �إىل
جانب مناق�شة �إمكانيات «حت�سني
م�ستوى ال�صادرات خارج
املحروقات من خالل تو�سيع
نطاق وعدد الدول امل�ستهدفة
و �سيناق�ش امللتقى �أي�ضا م�س�ألة
تثمني الفر�ص االقت�صادية التي

يف ظروف غام�ضة ببلعبا�س

انتحار فتاة يف الع�شرينات من العمر
�أقدمت فتاة يف العقد الثاين من العمرعلى
االنتحار �شنقا بوا�سطة حبل داخل منزلها
ببلدية م�صطفى ابن �إبراهيم التابعة �إقليميا
لوالية �سيدي بلعبا�س الأمر يتعلق باملدعوة
( ب خ) �20سنة التي عرث على جثثها معلقة
بحبل �إىل �سقف املنزل حيث تدخلت

احلماية املدينة لوالية �سيدي بلعبا�س
من �أجل نقل جثة ال�ضحية �إىل م�ست�شفى
�سفيزف يف حني فتحت م�صالح الدرك
الوطني حتقيقا يف املو�ضوع  ،للتذكري �أن
والية �سيدي بلعبا�س �شهدت ارتفاعا كبري
يف ظاهرة االنتحار .
حممد بن ترار

تي�سم�سيلت

فتح ف�ضاء للتعريف ب�شخ�صيات الثورة
واحلركة الوطنية
يعتزم متحف املجاهد لوالية
تي�سم�سيلت فتح قريبا ف�ضاء حت�سي�سي
للتعريف ب�شخ�صيات الثورة التحريرية
املجيدة واحلركة الوطنية والذي
يعد الأول من نوعه على م�ستوى
الوالية ح�سبما ك�شف عنه مدير هذه
امل�ؤ�س�سة التي تعنى بالذاكرة الوطنية
و�أو�ضح حممد عاجد على هام�ش
الأيام التاريخية «وقفات من �شخ�صية
مفكر» �إحياء للذكرى ال 27لوفاة
املجاهد واملفكر مولود قا�سم نايت

بلقا�سم التي اختتمت فعالياتها اليوم
باملتحف املذكور� ,أن هذا الف�ضاء
�سيوجه ال�سيما لفئة تالميذ امل�ؤ�س�سات
الرتبوية ومرتب�صي مراكز التكوين
املهني واملنخرطني باملرافق ال�شبانية
وطلبة املركز اجلامعي لتي�سم�سيلت.
و�سيمكن هذا الف�ضاء من الإطالع على
�أبرز �شخ�صيات ثورة التحرير املجيدة
واحلركة الوطنية ف�ضال عن تنظيم
ندوات وحما�رضات تاريخية �أ�سبوعية
�ستتناول بالنقا�ش هذه ال�شخ�صيات.

ميناء بجاية

تعيني مدير عام جديد
قام جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املينائية
لبجاية بتعيني ال�سيد قا�سمي حليم
يف من�صب مدير عام للم�ؤ�س�سة ,خلفا
لل�سيد بن مهيدي ر�ضا ح�سبما
�أفاد به بيان للمديرية العامة ملجمع
«�سريبور»و قد جاء هذا التعيني بعد
ت�سجيل اختالالت و جتاوزات يف ت�سيري
�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة بحيث قرر املجل�س
على �إثرها �إنهاء مهام بن مهيدي كمدير
عام للم�ؤ�س�سة و تعيني ال�سيد قا�سمي و

ذلك منذ يوم الثالثاء املا�ضي � 3سبتمرب,
ي�ضيف ذات امل�صدر ،ويذكر �أن قا�سمي
حليم تقلد عدة منا�صب كمدير للمحطة
البحرية و مدير اللوجي�ستيك و مت
تكليف املدير العام اجلديد للم�ؤ�س�سة
بتقدمي خطة عمل من اجل �إعادة
�إطالق امل�شاريع التي تعرف �صعوبة يف
االجناز ف�ضال عن حت�سني الن�شاطات
و رفع مردود امل�ؤ�س�سة ح�سب بيان
امل�ؤ�س�سة .

ميكنها تنمية ال�صادرات خارج
املحروقات و�إمكانيات حت�سني
القدرة التناف�سية الدولية
لل�رشكات
وخلق فر�ص العمل وتنويع
م�صادر الدخل لتحديد العنا�رص
التي ميكن �أن تعرقل هذه العملية
بغية حتديد التحديات التي
يتعني مواجهتها و �أ�شار امل�صدر
�إىل �أنه «وفقا لإح�صائيات
التجارة اخلارجية التي �أ�صدرتها
وزارة التجارة  ،فقد بلغت قيمة
ال�صادرات خارج املحروقات
 2.830مليار دوالر يف عام
.»2018و يعادل هذا الرقم زيادة
قدرها  47باملائة مقارنة ب�سنة
 2017و�أ�ضاف انه بناء على
ما �سبق «ال تزال حتتل مكانة
هام�شية من حيث احلجم و
القيمة يف التجارة الدولية ب
 6.87باملائة فقط من �إجمايل
حجم ال�صادرات» ،ي�ضيف
امل�صدر.

رغم اال�ستفادة من  24م�ؤ�س�سة
جديدة و 296حافلة

االكتظاظ و النقل �سمة
الدخول املدر�سي بتلم�سان

�شدد وايل والية تلم�سان علي بن يعي�ش
على �رضورة توفري كافة ال�رضوريات ل�ضمان
مو�سم درا�سي ناجح خا�صة الكتاب املدر�سي
والنقل املدر�سي والتكفل بالطبقات اله�شة
من خالل منحة ال5000دج  ،هذا وقد ا�رشف
الوايل على تد�شني  03ثانويات جديدة و04
متو�سطات و 17جممعا مدر�سيا و 10مطاعم
والتي مت ا�ستالم اغلبها على �أن يتم ا�ستالم
البقية قبل نهاية املو�سم الدرا�سي احلايل .
من جهته ك�شف مدير الرتبية كرمي اعمرية
انه ورغم الدخول املدر�سي الناجح تبقى
بع�ض ب�ؤر االكتظاظ على غرار �شتوان
اوزيدان وبع�ض املواقع اجلديدة خا�صة
يف م�ستوى التعليم املتو�سط ناهيك عن
م�شكل النقل املدر�سي ورغم ذلك فانه
وبالتعاون مع البلدية حتوز الوالية على
 296حافلة ت�ضمن تنقل  23573تلميذ من
خمتلف الأطوار لكنها تبقى غري كافية ما
يرغم البلديات على التعاقد مع اخلوا�ص وما
ي�صاحبها من م�شاكل ،من جانب �آخر ويف
�إطار العملية الت�ضامنية فقد مت ت�سجيل
ا�ستفادة زهاء  74400تلميذ معوز من منحة
الت�ضامن املقدرة ب  5000دج� ،إ�ضافة �إىل
منحهم الكتب املدر�سية باملجان .

حممد بن ترار

العا�صمة

معر�ض للتعليم العايل
ال�صيني

نظم � أول �أم�س»معر�ض التعليم العايل
ال�صيني باجلزائر» بق�رص الثقافة مفدي
زكريا باجلزائر العا�صمة من طرف وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي بالتن�سيق مع
�سفارة جمهورية ال�صني ال�شعبية باجلزائر
وجلنة املنحة الدرا�سية ال�صينية.

ك�شفت القناة « »12العربية ،النقاب
عن �أن تقديرات اجلي�ش الإ�رسائيلي
ت�شري �إىل �أن «حزب اهلل» �سي�شن
هجوما �آخر �ضد �أهداف �إ�رسائيلية،
و�أكدت القناة �أن احلزب يريد فر�ض
معادلة جديدة يف املنطقة.
من جانبه ذكر موقع
«مفزاك
اليف»
«الإ�رسائيلي»� ،أن القيادة الع�سكرية
ترجح �أن الهجوم الأخري من قبل
«حزب اهلل» الذي ا�ستهدف مدرعة
�إ�رسائيلية يف ثكنة �أفيفيم لن يكون
الأخري للحزب ،ودلل «مفزاك
اليف» على ذلك بت�رصيحات لأمني
عام «حزب اهلل» ،ح�سن ن�رص اهلل،
�أكد فيها �أن الهجوم على املدرعة
«الإ�رسائيلية «على احلدود اللبنانية
الإ�رسائيلية ،كان ردا على مقتل
ع�ضوين للحزب يف هجوم �إ�رسائيلي
على �سوريا ،وتوعد ب�أن يكون الرد
على هجوم الطائرات بدون طيار يف
بريوت الحقا.
وذكر املوقع العربي� ،أن «�إ�رسائيل
قررت متديد �إغالق املجال اجلوي
داخل دائرة ن�صف قطرها 6
كيلومرتات على احلدود مع لبنان،
واال�ستمرار يف ن�رش بطاريات
ال�صواريخ من نوع «باتريوت»
املخ�ص�صة العرتا�ض ال�صواريخ
الق�صرية واملتو�سطة املدى ،والتي
مت فر�ضها كجزء من حالة الت�أهب
الأمني يف املنطقة ،م�شريا �إىل �أن
املنطقة تعج بالطائرات بدون طيار
الإ�رسائيلية.

�إبرام اتفاقية تعاون بني
جامعة جيجل و جامعة
كوفنرتي الربيطانية

مت التوقيع بجيجل على اتفاقية تعاون
بني خمترب العلوم الإن�سانية واالجتماعية
التطبيقية من �أجل التنمية بجامعة
جيجل ومركز البحث بجامعة كوفنرتي
الربيطانية و �أفاد يف هذا اخل�صو�ص
الدكتور عادل �شيهب ,رئي�س اجلامعة
ال�صيفية لطلبة الدكتوراه الذي وقع
على هذه االتفاقية التي مت �إبرامها
على هام�ش اجلامعة ال�صيفية لطلبة
الدكتوراه� ,أن ذلك يندرج �ضمن مبادرة
تهدف بالأ�سا�س لتطوير املعارف
واملهارات وتبادل اخلربات يف جمال
البحث العلمي بني الطرفني.

ب�سكرة

 29مرفقا تربويا
جديدا

تعززت �شبكة الهياكل البيداغوجية
لقطاع الرتبية بوالية ب�سكرة با�ستالم
 29مرفقا تربويا جديدا مت ال�رشوع يف
ا�ستغاللها بدءا من الدخول املدر�سي
 ,2019/2020ح�سب ما �أفاد به املدير
املحلي للتجهيزات العمومية عبد
ال�سالم بن دانة و�أو�ضح نف�س امل�س�ؤول
ب�أن املكا�سب الرتبوية اجلديدة التي
�شملت �أ�سا�سا الطورين االبتدائي
واملتو�سط تتمثل يف  4متو�سطات و7
مدار�س ابتدائية و� 3أن�صاف داخليات
و 4مطاعم مدر�سية �إىل جانب  11ق�سما
تو�سعيا لفائدة الطور االبتدائي موزعة
عرب عدد من املدار�س بالوالية.

