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خالل  امل�سيلة  والية  حققت 
 2019–  2018 الفالحي  املو�سم 
مليون   2,6 عن  يقل  ال  ما  اإنتاج 
 2 مقابل  اخل�رض  من  قنطار 
املو�سم  خالل  قنطار  مليون 
الفالحي املا�سي ح�سب ما علم 

من م�سالح الوالية.
فاإن هذه  امل�سدر,  ذات  وح�سب 

الزيادة يف االإنتاج املقدرة بـ 600 
اإىل  باالأ�سا�س  تعود  قنطار  األف 
املخ�س�سة  امل�ساحات  تو�سع 
للزراعات البال�ستيكية باملناطق 
واأكد  للوالية  والغربية  ال�رضقية 
ذات امل�سدر اأن دعم الفالحني, 
باقتناء  يتعلق  فيما  خا�سة 
بالتقطري  ال�سقي  اأنظمة  معدات 

تكثيف  و  املحوري  ال�سقي  وكذا 
الفالحي,  االإر�ساد  عمليات 
زراعة  تطوير  يف  �ساهم  قد 

اخل�رضوات يف وقت مبكر.
التي  امل�سيلة  والية  حاليا  وت�سم 
املنتجة  الواليات  بني  من  تعترب 
من  اأكرث  املو�سمية  غري  للخ�رض 
2000 بيت بال�ستيكي, ح�سب ما 

الع�رض  غ�سون  ويف  تو�سيحه  مت 
والية  انتقلت  االأخرية  �سنوات 
رعوية  منطقة  من  امل�سيلة 
كما  بامتياز,  فالحي  قطب  اإىل 
 14 اإىل   34 املرتبة  من  قفزت 
الوطني يف جمال  على امل�ستوى 
متت  ما  ح�سب  اخل�رض,  اإنتاج 

االإ�سارة اإليه.
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وزير ال�سباب والريا�سة �سليم برناوي يوؤكد للو�سط

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

والريا�سة  ال�سباب  وزير   ك�سف 
احتادية  اأن  برناوي  �سليم 
النور  �سرتى  املهاري  �سباق 
القادمة  القليلة  االأ�سابيع  يف 
االأخرية  اللم�سات  و�سع  بعد 
طرف  من  امل�رضوع  هذا  على  
وزارة  مع  وبالتن�سيق  م�ساحله 

الفالحة .

 اأكد �سليم برناوي وزير ال�سباب 
يف  برناوي  �سليم  والريا�سة 
ت�رضيح �سحفي خ�س به يومية 
زيارة  هام�س  على  »الو�سط« 
اإىل  قادته  التي  والتفقد  العمل 
الوزارية  دائرته  اأن  ورقلة  والية 
الفالحة  وزارة  مع  وبالتن�سيق 
والتنمية الريفية وال�سيد البحري 

اللم�سات  و�سعت  قد  كانت   ,
احتادية  عن  لالإفراج  االأخرية 
و�سف  حيث  املهاري  �سباق 
الذي  امل�رضوع  هذا  برناوي 
�سريى النور يف االأ�سابيع القليلة 
الذي  باملك�سب   الهام  القادمة 
�سيعزز واقع واأفاق هذه الريا�سة 
ذات  يف  التقليدية,  مثمنا 

هذا  اأ�سحاب  احتكاك  ال�سدد 
امل�رضية  امل�رضوع  بالتجربة 
واالأ�سيوية لريا�سة الهجن , ويف 
وزير  فقد  اأعلن  مت�سل  �سياق 
ال�سباب والريا�سة �سليم برناوي 
يف خ�سم حديثه معنا عن دعمه 
للمولود  الالم�رضوط  و  املطلق 
اجلديد احتادية �سباق املهاري 

م�ساحله  اإح�ساء  اإىل  م�سريا 
تقليدية  ريا�سة  األف  من  الأزيد 
باجلزائر مهددة باالندثار ب�سبب 

غياب عوامل ت�سجيع بقائها .
ال�سباب  وزير  اأن  ومعلوم 
�سباق  يف  دخل  قد  والريا�سة 

م�رضوع  عن  لالإفراج  الزمن  مع 
ل�سباق  اجلزائرية  االحتادية 
ممكن  وقت  اأقرب  يف  املهاري 
وذلك بعد درا�سة دقيقة حليثيات 
امللف املرفوع لدائرته الوزارية 

.

خبر في 
صورة

امل�سادف ليوم عا�سوراء

الثالثاء القادم عطلة مدفوعة الجر 
عطلة  يوم  القادم  الثالثاء  ليوم  امل�سادف  عا�سوراء  يوم  �سيكون 
العمومية  واالإدارات  املوؤ�س�سات  م�ستخدمي  لكافة  االجر  مدفوعة 
والهيئات والدواوين العمومية واخلا�سة وكذا م�ستخدمي املوؤ�س�سات 
العمومية واخلا�سة يف جميع القطاعات, ما افاد به بيان لوزارة العمل 
والت�سغيل وال�سمان االجتماعي واملديرية العامة للوظيفة العمومية 

واالإ�سالح االإداري.
واالإدارات  املوؤ�س�سات  على  »يتيعن  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
العمومية والهيئات والدواوين واملوؤ�س�سات املذكورة »اتخاذ التدابري 
بنظام  تعمل  التي  امل�سالح  يف  اخلدمة  ا�ستمرارية  ل�سمان  الالزمة 
واالإ�سالح  العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية  التناوب«وذكرت 
 278-63 رقم  القانون  الأحكام  طبقا  ياأتي  االجراء  هذا  اأن  االداري 
املوؤرخ يف 26 يوليو 1963 املعدل واملتمم املت�سمن قائمة االعياد 

القانونية.

�سكيكدة

ك�سف وتدمري اأربع قنابل
 تقليدية ال�سنع 

اربع  وتدمري  ك�سف  من  ال�سعبي,  الوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
من  بالقرب  ومت�سيط  بحث  عملية  اثر  وذلك  ال�سنع  تقليدية  قنابل 
بلدية واد زهور بالقل, والية �سكيكدة, ح�سب ما افاد به بيان لوزارة 
اإطار مكافحة االإرهاب,  الدفاع الوطني واأو�سح ذات البيان انه »يف 
الوطني  للجي�س  واثر عملية بحث ومت�سيط, ك�سفت ودمرت مفرزة 
�سبتمرب   04 يوم  بالقل/ن.ع.5,  زهور  واد  بلدية  بالقرب من  ال�سعبي 
التهريب  مكافحة  اإطار  ال�سنع«ويف  تقليدية  قنابل   )04( اأربع   ,2019
بربج  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  �سبطت  املنظمة,  واجلرمية 
من  لرت  و1400  الدفع  رباعية   )01( »مركبة  خمتار/ن.ع.6,  باجي 
وخام  احلجارة  خليط  من  اأكيا�س   )03( ثالثة  اإىل  باالإ�سافة  الوقود 
ال�رضعية,  غري  الهجرة  مكافحة  اإطار  ويف  اأخرى  جهة  الذهب«من 
اأ�سخا�س   7 لـ  ال�سواحل حماولة هجرة غري �رضعية  »اأحبط حرا�س 

بالغزوات/ن.ع.2«.

تيارت 

اإطالق حملة للوقاية من
 حوادث املرور

م�سالح  �رضعت 
االإقليمية  املجموعة 
الوطني  للدرك 
اليوم  بتيارت 
حملة  يف  اخلمي�س 
حت�سي�سية للوقاية من 
حوادث املرور تزامنا 
املدر�سي  والدخول 
من  اإطارات  وقدم 
ذات امل�سالح ن�سائح 
للتالميذ مبدر�سة بن 

احرتام  حول  الوالية  بعا�سمة  عودة  بن  عي�سات  ومتو�سطة  بادي�س 
من  اخلروج  عند  الطريق  قطع  كيفية  اإىل  واالنتباه  املرور  قانون 
املدار�س وا�ستعمال الر�سيف و ممر الراجلني كما مت دعوتهم لتعميم 

هذه الن�سائح على زمالئهم واأفراد عائالتهم.

ال�سنة  ق�سم  تالميذ  اأولياء  اأقدم 
بدائرة  تيمزرات  بابتدائية  االأوىل 
على  ام�س  وزو  تيزي  يف  واقنون 
االلتحاق مبقاعد  من  اأبنائهم  منع 
على  منهم  احتجاجا  الدرا�سة, 
احلركة  التمدر�س  ظروف  غياب 

اهتمام  لفت  جاءت  االحتجاجية 
الرتبية  ومدير  املحلية  ال�سلطات 
لهذه  الكارثية  الو�سعية  على 
املوؤ�س�سة الرتبوية املهددة ح�سبهم 
م�ستوى  على  خا�سة  باالنهيار, 
بع�س االأق�سام الدرا�سية التي باتت 

ت�سكل خطرا على املتمدر�سني يف 
ظل غياب االأمن و اأعوان النظافة 
املحتجون  االأولياء  واأو�سح 
منذ  اخلطر  ناقو�س  دقوا  اأنهم 
مع  املنق�سي  الدرا�سي  املو�سم 
ال�سيفية ونبهوا ملا تعي�سه  العطلة 

وطالبوا  نقائ�س  من  املوؤ�س�سة 
الرتبية  مدير  و  الوالئية  ال�سلطات 
يحدث  مل  ما  وهو  بها,  بالتكفل 
املدر�سة  واأن  خ�سو�سا  ح�سبهم 
من  ال�سبعينيات  �سنوات  اأجنزت 

القرن املا�سي

زط�سي يجتمع بدائرة ال�سرطة 
الربيطانية

                                                                   
عقد رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي اجتماعا 
رفقة ممثلني عن دائرة ال�رضطة الربيطانية املتوجدون خالل االأ�سبوع 
احلايل يف اأر�س الوطن, حيث عرف االجتماع ح�سور ثالثة اأع�ساء اإىل 
جانب ممثلة عن ال�سفارة الربيطانية يف اجلزائر, باالإ�سافة اإىل تواجد 
ممثلني عن وزارتي اخلارجية وال�سباب والريا�سة, وممثلني عن املديرية 
العامة لالأمن الوطني والدرك الوطني, اأين كانت الفر�سة مواتية من اجل 
احلديث حول االأمور املتعلقة بتنظيم اكرب املحافل الريا�سية و�سمان 
اأف�سل التاأمني يف ظل التجربة واخلربة التي متلكها ال�رضطة الربيطانية 

يف هذا املجال.

اآ�سيو يثري غ�سب اأن�سار ليا�سما
 

للت�سكيلة  ال�سابق  الالعب  العا�سمة  احتاد  فريق  اأن�سار  من  عدد  اّتهم 
بالعمل على زعزعة الفريق يف ظل الو�سعية املعقدة التي مير بها وتهدد 
كثرية  اأمور  عن  وحتّدث  التلفزيون  �سا�سة  اإىل  اآ�سيو  خرج  اأين  ا�ستقراره, 
ال تب�رض باخلري يف وقت ابتعد خالله عن امل�ساعدة والبحث عن احللول 
الإخراج النادي العا�سمي من و�سعية تهدد مو�سعه على فوهة بركان, مربرا 
االأمر برف�سه العمل مع امل�سريين احلاليني, االأمر الذي مل مير عليه مرور 
الكرام من طرف االأن�سار الذين رف�سوا خرجته االإعالمية تلك, مت�سائلني 
عن دور الالعبني القدامى يف وقوفهم بجانب النادي يف هذا الوقت ال�سعب 

وهم الذين ف�سلوا االختباء وراء مربرات ال معنى لها.

والية امل�سيلة 

اإنتاج 2,6 مليون قنطار من اخل�سر

ابتدائية تيمزرات بتيزي وزو

اأولياء التالميذ مينعون اأبناءهم من الدرا�سة

 « الوطني  العمومي  املتحف  �سجل 
اأحمد زبانة » لوهران 13.474 زائرا 
و�سياح  الوطن  واليات  خمتلف  من 

اال�سطياف  مو�سم  خالل  اأجانب 
لدى  ا�ستفيد  ح�سبما   2019 ل�سنة 
�سهد  وقد  املتحفية  املوؤ�س�سة  هذه 

يف  ارتفاعا  املا�سي  اأوت  �سهر 
 5.462 اإىل  و�سل  الذي  الزوار  عدد 
يف  زائرا   5.371 مقابل  �سخ�سا 

يف  عددهم  بلغ  فيما  املا�سي  يوليو 
�سهر جوان 2.641 مرتددا على هذه 

املوؤ�س�سة وفق ذات امل�سدر.

متحف اأحمد زبانة بوهران

13 األف زائرا خالل مو�سم ال�سطياف 

اأحمد باحلاج 

ح- كرمي
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�ساأتنازل عن ح�سانتي الربملانية طوعا 
.        املكتب ال�سيا�سي لالأفالن يتجاهل طلب رفع احل�سانة 

اأكد الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني حممد جميعي باأنه �سيتنازل عن ح�سانته 
الربملانية »طوعا حال تلقيه ا�ستدعاء من املجل�ص ال�سعبي الوطني بهذا اخل�سو�ص، مو�سحا باأن طلب 

رفع احل�سانة الربملانية يتعلق مب�ساألة �سخ�سية ول �سلة له بالف�ساد«

اإميان لوا�ص

افتتاح  جميعي يف  حممد  ك�شف 
ال�شيا�شي  للمكتب  طارئ  اجتماع 
الآن  لغاية  يتلق  مل  اأنه  للحزب 
طلب وزير العدل �شحب احل�شانة 
�شيتنازل  باأنه  م�شريا  الربملانية، 
يف  الربملانية طوعا  ح�شانته  عن 
ا�شتدعاء من املجل�س  تلقيه  حال 

ال�شعبي الوطني 
، م�شيفا » حلد الآن مل اأبلغ بطبيعة 
واأتوقع  �شدي،  املرفوعة  الق�شية 
اأنا  �شخ�شية،  ق�شية  تكون  اأن 
ممتثل للقانون ويل ثقة يف العدالة 
ق�شية  رفع  �شخ�شا  اأن  وردين  وما 

�شدي ولي�س يل ق�شايا ف�شاد«.
ثقته  على  املتحدث  نف�س  واأكد 

اإىل  داعيا  العدالة،  يف  الكاملة« 
و�شفافية،  هدوء  يف  تعمل  تركها 
اأي  ثبوت  حال  ويف  باأنه  لي�شيف 
للقانون  »�شيمتثل  فاإنه  �شده  تهم 
كاأي مواطن«، م�شددا على قناعة 
القانون  باأن  يرتاأ�شه  الذي  احلزب 

والعدالة  فوق اجلميع«
و يف رده على �شوؤال يتعلق مب�شريه 
اأ�شار  احلزب،  قيادة  راأ�س  على 
لحقا  �شيتحدد  ذلك  باأن  جميعي 
اأن  على  ال�شتدعاء،  ا�شتالم  بعد 
يتم اتخاذ القرار »يف اإطار الت�شاور 
ال�شيا�شي«،  املكتب  اأع�شاء  مع 
و  باملن�شب«  »عدم مت�شكه  مربزا 
باأن »م�شلحة البالد واحلزب تظل 

فوق كل اعتبار«
ال�شيا�شي حلزب  اأن املكتب  يذكر 

م�شتمر  الوطني  التحرير  جبهة 
مغلقة، يف  اجتماعه يف جل�شة  يف 
انتظار اإ�شدار بيان للبت يف مو�شع 
املجل�س  كان  احل�شانة، و  رفع 
ال�شعبي الوطني قد �رشع، الثالثاء 
رفع  اإجراءات  تفعيل  يف  املا�شي 
الأمني  عن  الربملانية  احل�شانة 
العام حلزب جبهة التحرير الوطني 
بن حمادي  النائبني  اإىل  بالإ�شافة 
عقب  ال�شاكر،  بري  و  ا�شماعيل 
العدل حافظ  به وزير  تقدم  طلب 
طبقا  ياأتي  اإجراء  يف   ، الأختام 
الد�شتور  من   127 املادة  لأحكام 
ممار�شة  من  الق�شاء  يتمكن  حتى 
اأحكام  وتفعيل  الد�شتورية  مهامه 
قانون  من  يليها  وما   573 املادة 

الإجراءات اجلزائية.

رفع  طلب  اإحالة  متت  قد   و 
احل�شانة الربملانية يف حق الأمني 
العام حلزب جبهة التحرير الوطني 
القانونية  ال�شوؤون  جلنة  على 
باملجل�س  واحلريات  والإدارية 
لإعداد تقرير يف املو�شوع ورفعه 
اإىل املكتب على اأن يعر�س تقرير 
اللجنة فيما بعد على النواب للبت 

فيه يف جل�شة مغلقة.

املكتب ال�سيا�سي لالفالن 
يتجاهل طلب رفع احل�سانة 

حلزب  ال�شيا�شي  املكتب  اأكد 
جبهة التحرير الوطني دعمه لبقاء 
جميعي على راأ�س احلزب، يف حني 
وزارة  طلب  ق�شية  طلب  جتاهل 

الربملانية  احل�شانة  رفع  العدل 
عنه

حلزب  ال�شيا�شي  املكتب  دعا 
خالل  من  الوطني  التحرير  جبهة 
بيان له  اإىل اللتفاف حول احلزب 
يف  والتما�شك  ال�رشعية  وهياكله 
املرحلة،  لتجاوز  الظرف  هذا 
بها  ي�شري  التي  الديناميكية 
اللجنة  ا�شتعادة  منذ  احلزب، 
املركزية ل�شيادتها و�رشعيتها، من 
خالل انتخاب الأمني العام وتزكية 
وت�شطري  ال�شيا�شي،  املكتب 
دقيقة  وتنظيمية  �شيا�شية  روؤية 
احلزب  يف  الثقة  لإعادة  تهدف 
يف  بفعالية  وت�شهر  وموؤ�ش�شاته، 

اخلروج من الأزمة احلالية”.
جلنة  بجهود  الأفالن  اأ�شاد  كما 

احلوار و الو�شاطة، ويعترب خال�شة 
تطلع  عن  ومعربا  م�شجعا  عملها 
غالبية اجلزائريني اإىل اخلروج من 
الأزمة الراهنة، داعيا اإىل جت�شيد 
عمل اللجنة يف اأقرب وقت من اأجل 
و�شع الآليات القانونية والت�رشيعية 

الالزمة لال�شتحقاق الرئا�شي.
قائد  ت�شمنه  ما  املتحدث  وثمن 
اإىل  الداعية  �شالح،  قايد  الأركان 
الهيئة  ا�شتدعاء  تاريخ  حتديد 
الناخبة، معتربا اأن الرئا�شيات هي 
احلل الوحيد لتجاوز الواقع الراهن 
اعتزازه  عن  الأفالن  عرب  كما   ،
ال�شيادي  و  امل�رشف  باملوقف 
حتت  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س 
مع  واملن�شجم  املجاهدة،  قيادته 

مطالب اجلزائريني امل�رشوعة.

كرمي يون�ص

 �سن�سلم رئي�س الدولة الوثيقة النهائية 
ملخرجات احلوار

احلوار  هيئة  من�شق  ك�شف 
باأن  يون�س،  كرمي  والو�شاطة، 
لأبناء  الوطنية  املنظمة  مع  لقائه 
ال�شهداء هو الأخري �شمن جولت 
الهيئة،  بها  قامت  التي  احلوار 
اأنه اأن الوثيقة النهائية التي  معلنا 
امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة  ت�شم 
والقانون  النتخابات  ملراقبة 
الع�شوي لالنتخابات �شتلم لرئي�س 

الدولة قريبا.
على  الأم�س  يون�س  كرمي  ك�شف 
العام  لقاءه  بالأمني  هام�س 
ال�شهداء،  لأبناء  الوطنية  للمنظمة 
ب�شدد  الهيئة  هواري،  اإن  الطيب 
التي  الوثيقة  اإعداد  من  الإنتهاء 
مع  دار  الذي  النقا�س  جتمع 
واحلركة  وال�شخ�شيات  الأحزاب 
اإىل 23  عددها  و�شل  اجلمعوية، 
جمعية   6075 وحوايل  حزبا 
و�شخ�شيات وطنية، يف حني ووعد 
الوطنية  يون�س قيادة املنظمة  بن 
ن�شخة  بت�شليمهم  ال�شهداء  لأبناء 
ت�شليم  بعد  الوثيقة  عن  ثالثة 
الن�شخة الأوىل لرئي�س الدولة عيد 
جلمعية  والثانية  �شالد  بن  القادر 

العلماء امل�شلمني.

الطيب الهواري
ندعم هيئة احلوار 

والو�ساطة

اأكد الأمني العام للمنظمة الوطنية 
للمجاهدين الطيب الهواري، دعمه 
و م�شاندته الكاملة  للجنة احلوار 
�رشورة  على  م�شددا  والو�شاطة، 
النتخابات  تنظيم  يف  الإ�رشاع 
الرئا�شية وانتخاب رئي�س جمهورية 
لإبعاد املكائد واإف�شال خمططات 

الأعداء التقليديون للجزائر.

 جمال كركدان
 الوثيقة النهائية �ستلم 

لرئي�ص الدولة قريبا

على  بالعالم  املكلف  جهته  من 
والو�شاطة  احلوار  جلنة  م�شتوى 
جلنة  باأن  ك�شف  كركدان،  جمال 
�شتعقد  الو�شاطة  و  احلوار 
اجتماعا اليوم حتت اإ�رشاف كرمي 
يون�س رئي�شا لهيئة  لإثراء م�شاريع 
بالقانون  املتعلقة،  القوانني 
وقانون  لالنتخابات،  الع�شوي 
ملراقبة  امل�شتقلة  الوطنية  الهيئة 

النتخابات.
 ك�شف جمال كركدان باأن الوثيقة 
الوطنية  الهيئة  التي ت�شم  النهائية 
وتنظيم  ملراقبة  امل�شتقلة 
الع�شوي  والقانون  النتخابات 
الدولة  لرئي�س  �شتلم  لالنتخابات 
يف الأيام القليلة القادمة، مو�شحا 
كانت قد  والو�شاطة  » احلوار  بان 
النهائي  التقرير  ر�شميا  اأر�شلت 
ال�شيا�شية،  الأحزاب  ملختلف 
قانون  يف  تعديالت  يت�شمن 
اقرتحت  حيث  النتخابات، 
املتعلقة  املواد  يف  تعديال 
للرئا�شيات،  الرت�شح  باإجراءات 
اقرتح  التي  الرت�شح  ا�شتمارات  و 

�شحبها على م�شتوى هيئة  يتم  اأن 
اقرتحت  ،كما  النتخابات  تنظيم 
تنظيم  لهيئة  الرت�شح  ملفات  دفع 
املجل�س  من  بدل  النتخابات 
يف  احلق  له  الذي  الد�شتوري 
اأن  كما  فقط،  الطعون  ا�شتالم 

التقرير قابل للتعديل واملناق�شة«
هيئة  اأن  كركدان  و�شدد  جمال 
خالل  ومن  والو�شاطة  احلوار 
اللجنة الوطنية  مقرتحات �شياغة 
لتنظيم ومراقبة النتخابات كانت 
اأن تتكون من ق�شاة  حري�شة على 
وحمامني واأ�شاتذة جامعيني لتكون 
عن  متاما  وم�شتقلة  �شاملة  هيئة 
الإدارة اأو وزارة الداخلية، ل�شمان 
حرة  رئا�شية  انتخابات  اإجراء 
�شفافة ونزيهة، بعيدا كل البعد عن 
�شهدته  الذي  النتخابي  التزوير 
–على  ال�شابقة  ال�شتحقاقات 
حد تعبريه.  وجدد املتحدث ذاته 
ال�شيا�شية  الأطراف  لكل  دعوته 
منظمات  من  الفاعلة  والقوى 
لقبول  مدين  وجمتمع  وجمعيات 
النخراط يف م�شعى احلوار اجلاد، 
لنتخابات  بالذهاب  ي�شمح  مبا 
للخروج  الآجال  اقرب  يف  رئا�شية 

من الأزمة الراهنة.
اإميان لوا�ص

رف�سوا تنظيم رئا�سيات بالوجوه القائمة

احلراك ينتع�س و يطالب باجتثاث رجاالت بوتفليقة
للحراك   29 اجلمعة  �شهدت 
الدخول  بعد  والأوىل  ال�شعبي 
يف  ن�شبيا  ارتفاعا  الجتماعي 
من  بداية  امل�شاركني  تعداد 
حلرارة  و�شول  احل�شور  عدد 
الهتافات، بخا�شة ما تعلق بالرد 
الهيئة  ل�شتدعاء  الدعوة  على 

الناخبة.
الآلف عرب ديدو�س مراد  تدفق 
ليدعمها  اأودان،  و�شاحة موري�س 
خمتلف  من  القادمة  الآلف 
بن  ح�شيبة  �شارع  عرب  البلديات 
باب  اأفواج  لها  ي�شاف  بوعلي 
الأول  الأ�شبوع  لينّظموا  الواد 
بعد الدخول الجتماعي، وهو ما 
�شبق واأن توقعه املتابعون ب�شاأن 
املقاومة  بعد  احلراك  انتعا�س 
مو�شم  عز  يف  خا�شوها  التي 

ال�شيف املخ�ش�س للعطل.
و طالب احلراكيون خالل اجلمعة 
برحيل  احلراك،  عمر  من   29
الوجوه املتبقية والتابعة للرئي�س 
حلوار  و�شول  بوتفليقة،  ال�شابق 
كرمي  للجنة  رف�شهم  بعد  جدي 
تت�شمن  لفتة  حمل  مع  يون�س، 
املادتني  عليها  الناخب  بطاقة 

7 و8. 
وعرفت الهتافات تعبريات راف�شة 
با�شتدعاء  اخلا�شة  للدعوات 

خمتلف  عرب  الناخبة  الهيئة 
حتدي  اأق�شى  بالغة  الهتافات، 
ع�شيان  �شبتمرب   15 بالهتاف 
دعوات  يعيد  ما  وهو  مدين، 
انطلقت  التي  املدين  الع�شيان 
وعرفت  ال�شهرين  حوايل  قبل 
مدا وجزرا، بخا�شة التخوف من 
اخلطوة كونها مل حتدد معاملها 
التخوف  وبالتايل  ت�شمل  وماذا 
من انعكا�شاتها ليتم الرد بتف�شيل 
الإ�رشابات  عرب  احلراك  دعم 
حني  يف  القطاعية،  وامل�شريات 
جاءت الت�رشيحات املتتالية من 
خمتلف اأطراف ال�شلطة اخلا�شة 
با�شتدعاء الهيئة الناخبة منت�شف 
للدعوة  دفعت  كخطوة  ال�شهر 
جلعل نف�س اليوم يوما للع�شيان، 
للهتافات  ال�شورة  يعيد  ما  وهو 
 4 رئا�شيات  لتنظيم  الراف�شة 
جلعله  والهتاف  امللغاة  جويلية 
ومت  اآنذاك،  احتجاجيا  يوم 
على  التهدئة  ب�رشوط  التم�شك 
معتقلي  �رشاح  اإطالق  راأ�شها 
احلراك، والهتاف لإطالق �رشاح 

الرائد بورقعة.
الواد  باب  من  القادمة  امل�شرية 
عربت  كبرية  ح�شود  �شمت 
لاللتحاق  ع�شلة  ح�شني  �شارع 
�شعارات  ت�شعبتها  اودان،  ب�شاحة 

»الع�شابات ل تقود احلوار« و«ل 
انتهى«،  الع�شابات  مع  حوار 
»يريد  بال�شعب  اإياها  معززين 
اجلزائر«  حتيا  و«  ال�شتقالل« 
املوحد  بالهتاف  والتاأكيد 
كما  منفردة.  »ال�شتقالل« 
كل  وطنيا  علما  بال48  دعموها 
اإىل  بالإ�شافة  ولية.  ا�شم  ي�شم 
بتاأ�شي�س  ذلك مت�شك احلراكيون 
بعيدا  لها  والهتاف  مدنية  دولة 

عن هيمنة النظام.
»تكلم  ب�شعار  اخلطباء  ركن  اأما 
املن�شب  اجلزائر«  فاأنت حر يف 
فعرف  املركزية،  اجلامعة  اأمام 
بخ�شو�س  النقا�س  على  التداول 

املوا�شيع املتعلقة باحلراك.
�شعارات  عودة  ت�شجيل  مت  كما 
اجلانب  عليها  تغلب  قدمية 
على  الوطنية  عن  التعبريي 
غرار لفتات »يا وطني هاجرك 
للحوت  القوا  والبع�س  ال�شباب 
اإىل  بالإ�شافة  نبنيك«،  والآن 
على  احلراكيني  اإ�رشاف  عودة 
تنظيم املرور ، حيث عمدوا قبيل 
ال�شيارات  �شري  ل�شمان  اجلمعة 
ديدو�س  �شارع  م�شتوى  على 
املتظاهرين  تنظيم  عرب  مراد 

وحت�شرياتهم ل�شالة اجلمعة.
�سارة بومعزة.

للكنابا�شت  بالإعالم  املكلف  قال 
يتوجب  اأنه  اأكد  بوديبة،  م�شعود 
ل  م�شار  واأي  لل�شعب  النحياز 
ينجح،  لن  ال�شعب  فيه  ينخرط 
الواقع   الأمر  �شيا�شة  من  حمذرا 
ال�شعب  بتطمني  ل�شتبدالها  داعيا 

لالجتاه  حقيقية  اإجراءات  عرب 
املوؤ�ش�شات، مربزا  دولة  بناء  نحو 
املجتمع  فعاليات  بخ�شو�س 
للقاء  يح�رشون  اأنهم  املدين 
الت�شاوري الثاين، كا�شفا عن اأحزاب 
و�شخ�شيات اأعطت موافقتها لهم، 

ير�شى  روؤية  ك�شب  على  مراهنا 
اإعالن  عن  كا�شفا  احلراك،  عنها 
مولود  ال�شابق  احلكومة  رئي�س 
عن  البراهيمي  وطالب  حمرو�س 

دعمهما للم�شار .
�سارة بومعزة.

املكلف بالإعالم للكنابا�ست م�سعود بوديبة

فعاليات املجتمع املدين حت�سر لقاء ت�ساوريا ثانيا
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حممد بن ترار

با�رشت  بلعبا�س  �سيدي  ففي 
ال�سلطات الوالئية �سباقا �سد  
وادي  تهيئة  اأجل  من  الزمن 
اخلطر  يعترب  الذي  مكرة 
واأن  خا�سة  للوالية  الرئي�سي 
�سنويا  ت�سكل خطر  في�ساناته 
و�سبق وان �سجلت �سنة 2007 
االأرواح  يف  فادحة  خ�سائر 
تكفلت   حيث   ، واملعدات 
العمومية   االأ�سغال  مديريتي  
املائية   واملوارد  والري 
بعملية تهيئة هذا الوادي ، من 
والية  وايل  باأمر  اآخر  جانب 
�سيدي بلعبا�س  جتري م�سالح 
االأ�سغال   وكذا  الري  مديرية 
العمومية عملية  تهيئة حلواف 
املجاري  وتنقية   الطرق 
املائية  لتفادي ان�سدادها كما 
املجاري  حترير  اإىل  ت�سعى 
املائية واالأودية النائمة جنوب 
انطلقت  وبال�سلف   ، الوالية 
تهيئة  يف  الوالئية  ال�سلطات 
االأودية وال�سعاب خا�سة على 
وروافده  �سلف  وادي  م�ستوى 
من   الع�رشات  على  ناهيك   ،
اجلهة  م�ستوى  على  ال�سعاب 
،  ومبع�سكر  للوالية  ال�سمالية 
�سدد وايل والية مع�سكر على 
�رشورة   على  بعي�س  حميد 
وادي  خا�سة  االأودية  تهيئة 
الذي  القوايري  وادي  خا�سة 
في�ساناته  تهدد  ما  خالبا 
حيث   ، له  املجاورة  القرى 
خا�سة  جلنة  الوايل  �سكل 
الوطني  الديوان  من  مكونة 
الري  ومديرية  للتطهري 
اأجل  العمومية  من  واالأ�سغال 
التكفل بالو�سعية قبل ت�ساقط 

االأمطار .
�سارت  النعامة  والية  ويف 
بالتعاون  الوالئية  ال�سلطات 
عني  دائرة  م�سالح  مع 
�سمال  كلم   80 ال�سفراء 
الوالية  من اأجل اإقامة  تدابري 
ا�ستعجالية النقاد مدينة العني 
ال�سفراء من الغرق خا�سة من 
وادي  الربيج واملويلح اللذان  
عني  مدينة  بو�سط  يلتقيان 
ال�سكان  مهددين  ال�سفراء 
خا�سة  العارمة  بالفي�سانات 
وان ال�سيول االأمطار الفجائية 
خلقت خ�سائر  باجلدار الواقي 
خالل نهاية االأ�سبوع املن�رشم  
جتنيد  ا�ستوجب  الذي  االأمر 
اجلميع من اأجل تهيئة وتنقية 
اإطالق  مع  االأودية   جماري 
لتدعيم  ا�ستعجالية  اأ�سغال 
اجلدار الواقي  املت�رشر للحد 
باالإ�سافة  الفي�سانات   من 
املائية  املجاري  تهيئة  اإىل 
البالوعات  وتنقية  لالأحياء 
تلم�سان   وبوالية  الرمال   من 
بن  الوالية  علي  تراأ�س  وايل 
مو�سعا   والئيا  جمل�سا  يعي�س 
خالل  نهاية االأ�سبوع املا�سي 
الكوارث  تفادي  لدرا�سة 
عدة  عا�ستها  واأن  �سبق  التي 
ناحية  بالوالية خا�سة  مناطق 
بن �سكران �سنة 2008 ،  حيث 
اأعطى الوايل تعليمات �سارمة 
وكل  البلديات  روؤ�ساء  اإىل 
املائية  املوارد  مديري  من 
بغية  العمومية   واالأ�سغال 
لتفادي  م�سوؤوليتهما   حتمل 
املحتملة  الطبيعية   الكوارث 
البالوعات   تهيئة  من  انطالقا 
واملجاري  االأودية   وتنظيف 
ال�سواقي   اإقامة   و  املائية 

لت�رشيف املياه عن الطرقات 
االأمطار  مو�سم  بداية  قبل 
ال�سكان  حياة  تهدد  قد  التي 
بفي�سانات عارمة  التي بداأت 
هذا  خالل  قوية  بوادرها 
من  اجلزائري  بال�رشق  العام  
امل�سيلة  في�سانات  خالل 
 ، وق�سنطينة   البواقي  واأم 
عبد  مك�سي  اأكد  جهته  من 
للموارد  مديرا  ب�سفته  القادر 
املائية  بالوالية  اأن م�ساحله 
الو�سية  الوزارة  را�سلت  قد 
كربى  مل�ساريع  دعمها  بغية  
اأخطار  من  الوالية  حلماية 
الفي�سانات ،كما اأن م�ساحلها 
ميدانية   خرجات  با�رشت  قد 
بوؤر  على  الوقوف  اأجل  من 
يامنة  �سعبة  منها   ، اخلطر 
ب�سيدي بونوار التي قام بع�س 
بالعقار  اخلا�سني  البارونات 
قنبلة  جعلها  ما  بغلقها  
غلق  بعد  خا�سة  موقوتة  
املجرى املائي  العابر للقرية 
الحمالة  بكارثة  ينبئ  ما  وهو 
اقرب  يف  حفره  تقرر  حيث   ،
غ�سب  لتفادي  ممكن  وقت 
الطبيعة خا�سة واأنها برجمت 

نفوذ  لكن  املا�سية  ال�سنة 
انطالق  دون  العقار  بارونات 
االأ�سغال ، كما جتري درا�سات 
التي  االأودية  ملختلف  دقيقة 
اجل  من  خطرها   يحتمل 
العمليات  هذه   ، بها  التكفل 
ت�ساف اإىل عملية التهيئة التي 
 198 مببلغ  اأودية   07 م�ست 
ال�سنوات  خالل  �سنتيم  مليون 
الربنامج  �سمن  املا�سية 
حماية  اأجل  من  اخلما�سي  
من  التجمعات  من  العديد 
اطالق  مت  كما   ، الفي�سانات 
اأجل  من  ا�ستعجايل  برنامج 
اإنقاذ 07 جتمعات �سكنية ذات 
االأولوية من خطر الفي�سانات 
خا�سة  درا�سة  اأجريت  وقد 
االأودية  تهيئة  اأعادة  اأجل  من 
باب  بلدية  من   لكل  العابرة 
ببني  دري�س  �سيدي   ، الع�سة 
 ، بهنني  يو�سف  ،اأوالد  خالد  
،�سيدي  بالرم�سي  القوا�سري 
بلدية  بال�سواين ومقر  بوجنان 
والتي  الفحول  و  ال�سواين 
�سلت ت�سكل خطرا على حياة 
ال�ستاء  جاء  كلما   ال�سكان  
.هذا وقد ر�سد الوالية غالفا 

ماليا هاما للعملية  ،من جهة 
خماطر  ولتفادي  اأخرى  
يف  ت�سبب  التي  الفي�سانات  
ووادي  طاران  وادي  حادثتي 
الري  مديرية  تبقى  دحمان  
لتهيئة  اأخرى  �سبل  تبحث عن 
كافة املجاري املائية العابرة 
وتهيئتها  ال�سكانية  للتجمعات 
لتفادي  مدرو�سة  بطرق 
خطرها  خا�سة يف ظل نق�س 
املوارد املائية  حيث اليزال 
 10 اىل  يحتاج  غزوانة   وادي 
تهيئته  الإمتام   دج   ماليري 
ال�سكانية  التجمعات  وحماية 
�سد  اإقامة  بفعل  خطره  من 
ندرومة  مدينة  بنواحي 
و10   6 بني  ما  ترتاوح  ب�سعة 
مليار  واإ�سافة  مكعب   مرت 
الوادي  جمرى  لتهيئة  �سنتيم  
على م�سافة 03 كلم  يف حني 
اجلنوبية  املناطق  حتتاج 
�سد   القامة  ملياردج    30 اإىل 
وتهيئة االأودية النائمة  واإقامة 
لتفادي  املرتفعة  اجل�سور 
الطرقات وعرقلة حركة  غلق 
الذي  االأمر  باجلهة   املرور  
على  البحث   على  ي�ستوجب 
الوزارة   من  مالية  موارد 
عجلة  ودفع  العجز   لتغطية 
اأخطار  لتفادي  االأ�سغال 

ال�ستاء .
االأ�سغال  مديرية  جهتها   من 
عملية  اأطلقت  فقد  العمومية 
املياه  ملجاري  �ساملة  تهيئة 
ح�سب  الطرقات   مبختلف 
االأ�سغال  مدير  عنه  عرب  ما 
مع   ، براجع  حممد  العمومية 
الإقامة  عمليات  ا�ستحداث 
الطرق  بجوار  م�ساريع 

املهددة بالفي�سانات .

م�ساريع م�ستعجلة لتفادي الكارثة باجلهة الغربية

تخوف  من تكرار �سيناريو في�سانات 
تب�سة وق�سنطينة  

 با�سرت ال�سلطات الوالئية  بالواليات الغربية �سباقا �سد الزمن من اأجل حماية الوالية من خطر الفي�سانات 
التي بداأت بوادرها مبكرا  خا�سة بعد الت�ساقطات االأخرية التي اأغرقت  املناطق ال�سرقية للوطن  خا�سة ام 

البواقي ، ب�سكرة ، ق�سنطينىة وخوفا من تكرار في�سانات ال�سنة املا�سية التي م�ست  �سيدي بلعبا�س وتلم�سان 
والعديد من املواقع  بالنعامة  و�سلف وتيارت ..

�لفريق �أحمد قايد �صالح,

رهاننا على النوعية لإجناح امل�سار التطويري للجي�ش 
رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  اأكد 
الفريق  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  اأركان 
من  الرابع  اليوم  يف  �سالح،  قايد  اأحمد 

زيارته اإىل الناحية 
الع�سكرية الرابعة، اأن من اأهم االأهداف 
الكربى املراد حتقيقها من خالل اإجناح 
امل�سار التح�سريي والتطويري ملختلف 
هو  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  مكونات 
مقايي�سها«،  بكل  النوعية  رهان  »ربح 
الدفاع  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب 
�سم  عمل  اجتماع  ،وخالل  الوطني 
القطاعات  وقادة  الناحية  واأركان  قيادة 

وم�سوؤويل  الوحدات  وقادة  العملياتية 
واملديرين  االأمنية  امل�سالح  خمتلف 
اجلهويني، قال الفريق قايد �سالح : »اإن 
وامل�ستقبلية  الكربى  االأهداف  اأهم  من 
هذا  اإجناح  خالل  من  حتقيقها  املراد 
امل�سار التح�سريي والتطويري ملختلف 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  مكونات 
مقايي�سها  بكل  النوعية  رهان  ربح  هو 
معاين  من  العبارة  هذه  حتمله  ما  وبكل 
الرهان  هذا  اأن  واأو�سح  ودالالت«. 
»اأ�سبح متطلبا الزما ي�ستوجبه التما�سي 
ال�سليم مع مقت�سيات الوترية املت�سارعة 

اأ�سبح  التي  والعازمة  بل،  واحلثيثة، 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  اليوم  يتبعها 
بكل وعي واإدراك، هذا امل�سار امل�رشوع 
منا�س  ال  حتمية  بات  الذي  والطموح 
وترية  وجماراة  م�ساهاة  �سبيل  يف  منها 
اجليو�س  تعرفه  الذي  املت�سارع  التطور 

املتقدمة يف ع�رشنا احلا�رش«. 
وراء  من  ن�سعى  »اإننا   : قائال  واأ�ساف 
اإىل  واملتفاين،  املخل�س  احلر�س  هذا 
املعركة  قوام  قدرات  تعزيز  موا�سلة 
وتاأمني  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س 
مبا  جاهزيته،  من  الرفع  متطلبات 

العملياتي  االأداء  وترقية  ي�سمن حت�سني 
ومكوناته،  ت�سكيالته  لكافة  والقتايل 
وعزة  اجلزائر  م�سلحة  مع  توافقا 
اأبناوؤها  يعمل  باأن  تقت�سي،  التي  �سعبها 
واإىل  دوما  تبقى  اأن  على  املخل�سون 
القيم،  را�سخة  االأقدام،  ثابتة  االأبد، 
ل�سيادتها  و�سائــنـــة  لوحدتها،  حافظة 
وا�ستقرارها،  واأمنها  وا�ستقاللها 
قواتنا  حتلي  بال�رشورة  يقت�سي  وهذا 
وبكل  احلر�س،  موجبات  بكل  امل�سلحة 
عوامل اليقظة، وبكل م�ستلزمات احلذر 

والفطنة واالنتباه«.

الد�ستوري،  املجل�س  رئي�س  اأكد 
تلقى  املجل�س  اأن  فني�س،  كمال 
بعدم  »الدفع  ب  تتعلق  ق�سية  اأول 
الد�ستورية«، اأحالتها اليه املحكمة 
�ستوؤرخ  التي  و  الد�ستورية، 
الق�ساء  تاريخ  يف  م�سهود  ليوم 
الد�ستوري يف بالدنا و يف مداخلة 
له القاها خالل لقاء علمي تراأ�سه 
منا�سفة مع نائب رئي�س املحكمة 
اندوني�سيا،  الد�ستورية اجلمهورية 
فني�س  ال�سيد  �رشح  ا�سوانتو، 
الد�ستوري  املجل�س  »تلقى  قائال 
بعدم  بالدفع  تتعلق  ق�سية  اأول 
الد�ستورية، اأحالتها اإليه املحكمة 
الد�ستورية«، م�سيفا ان »املجل�س 
التي  الق�سية،  هذه  يف  �سيف�سل 
يعكف حاليا على درا�ستها و التي و 
التي �ستوؤرخ ليوم م�سهود يف تاريخ 
االآجال  الد�ستوري، �سمن  الق�ساء 

املحددة د�ستوريا«.
االآلية مت  هذه  اأن  فني�س  اأو�سح  و 
الد�ستوري  التعديل  يف  تكري�سها 

�سهر مار�س 2016، و التي مبوجبها 
يقدم  اأن  يف  متقا�س  لكل  »يحق 
خالل  ق�سائية،  جهة  اأمام  دعوى 
احلكم  ان  فيها  يدعي  املحاكمة، 
عليه  يتوقف  الذي  الت�رشيعي 
و  اأحد احلقوق  ينتهك  النزاع  ماآل 
احلريات التي يت�سمنها الد�ستور«، 
م�سريا اإىل انه مت اإ�سدار الن�سو�س 
االآلية  لهذه  املوؤطرة  التطبيقية 
التي دخلت حيز التنفيذ يف مار�س 

املا�سي.
هذه  اأن  امل�سوؤول  نف�س  اأكد  كما 
قناعة  تعزيز  �ساأنها  من  االآلية 
املواطن باأن الد�ستور هو ال�سامن 
و  احلقوق  حلماية  االأ�سا�س 
احرتام  اأن  اإىل  م�سريا  احلريات، 
هذا القانون االأ�سا�سي »هو الكفيل 
النا�س  تنظيم حياة  ب�سمان  وحده 
و �سبط �سري املوؤ�س�سات و اأن كل 
يعيق  اأن  �ساأنه  من  الأحكامه  خرق 
بناء دولة القانون و ي�رش با�ستقرار 

املوؤ�س�سات«.

�أحالتها �إليه �ملحكمة �لد�صتورية

املجل�ش الد�ستوري يتلقى
 اأول ق�سية  

وزير �ل�صكن كمال بلجود

ت�سليم 656 موؤ�س�سة تربوية 
عرب الوطن 

و  العمران  و  ال�سكن  وزير  اأعلن 
بغليزان  بلجود،  كمال  املدينة، 
اأنه مت ت�سليم 656 موؤ�س�سة تربوية 
يف خمتلف االأطوار التعليمية على 
ال�سنة  خالل  الوطني  امل�ستوى 

اجلارية.
وقال الوزير يف ت�رشيح لل�سحافة 
ملتو�سطة  تد�سينه  هام�س  على 
مبدينة  كياليل  لزرق  ال�سهيد 
هذه  �سلمنا  لقد   «  : غليزان 
يف  تربوية  موؤ�س�سة   656 ال�سنة 
وهذا  التعليمية  االأطوار  خمتلف 
بف�سل التجنيد امل�ستمر ملختلف 

بف�سل  وكذلك  املتدخلني 
االإمكانيات  ر�سدت  التي  الدولة 
»كل  اأن  بلجود  واأو�سح  املالية« 
التي زرتها والتي زارها  الواليات 
زمالئي الوزراء اأثبت اأن الدخول 
املدر�سي على امل�ستوى الوطني 
توفر  اإىل  م�سريا   ،« عادي  جد 
والطاقم  التجهيزات  و  املرافق 
وزارة   « اأن  م�سيفا  الرتبوي، 
الرتبية الوطنية م�ستعدة لفتح اأية 
موؤ�س�سة تربوية جاهزة وهذا تبعا 
لتعليمات الوزير االأول نور الدين 

بدوي ».

مت توقيف الفرن العايل رقم 2 مبركب 
احلجار  �سيدار  وال�سلب  احلديد 
تذبذب  ب�سبب  العمل  عن  بعنابة 
ال�رشورية  االأولية  باملادة  التموين 
)احلديد  وال�سلب  احلديد  ل�سناعة 
اخلام( من منجمي الونزة وبوخ�رشة 

اجلمعة  اأم�س  علم  ح�سبما  )تب�سة( 
بالنيابة  العام  املدير  الرئي�س  من 
امل�سوؤول  ذات  واأو�سح  مانع.  لطفي 
بان توقيف الفرن العايل الذي ميثل 
احللقة االأوىل ل�سل�سلة اإنتاج احلديد 
الثاين من  وال�سلب باملركب مت يوم 

نفاد  بعد  وذلك  اجلاري  �سبتمرب 
احتياطي املركب من املادة االأولية 
ب�سبب  اخلام  احلديد  يف   املتمثلة 
الأيام  وتوقفه  التموين  يف  تذبذب 
الونزة.واأ�ساف  منجم  من  متتالية 
اإىل  ا�سطر  املركب  باأن  امل�سدر 

موؤقتة  ب�سفة  العايل  الفرن  توقيف 
على  للمحافظة  وقائي  كاإجراء 
الذي  الهام  ال�سناعي  التجهيز  هدا 
توفر  قال-  كما   - ت�سغيله   يتطلب 
احلديد   املادة  من  كايف  احتياطي 

باأكرث من 30 يوما .

عنابة

توقيف »موؤقت« للفرن العايل مبركب �سيدار احلجار 

بناء على تقارير جلان معاينة 

اإنهاء مهام ثالثة مديرين
 للخدمات اجلامعية

املدير  م�سادر ر�سمية  ك�سفت 
اجلامعية  للخدمات  العام 
حركة   حتويل  يف  با�رش  قد 
مديري  �سفوف  وا�سعة  يف 
اجلامعية  وبعدها  اخلدمات 
وذلك  اجلامعية  االقامات  مدراء 
التي  تقارير  اللجان  على  بناء 
تكفلت مبعاينة  التح�سري للدخول 
اجلامعي  خالل االأ�سابيع املا�سية 
عن  �سوداء  تقارير  حملت  والتي 
اجلامعية  االقامات  بعد  و�سعية 
و�سوء الت�سيري الظاهر الذي يدفع 
تخ�س�سه  ما  رغم  الطالب  ثمنه 
لفائدة  من   اأموال  املديرية 

اخلدمات اجلامعية .
والية  من  البداية  وكانت  هذا 
اإنهاء مدراء  اأين  مت  وهران 
الثالث  اجلامعية  اخلدمات 
،  فعلى  جدد  مبدراء  وتعوي�سهم 
اخلدمات  مديرية  م�ستوى 
املدير  اإنهاء  فقد  مت  بال�سانيا 
وتعني  ال�رشيف  عابد  حمدي 

كمدير  جندويل  مكانه  فتحي 
مدير  اإنهاء  مت  وببلقايد   ، جديد 
حبيب  عبوين  اخلدمات  اجلامعية 
املحنك  مكانه  النقابي  وتعني 
بوطيبة  ومديرية  القادر  عبد 
فقد  اجلري  اخلدمات لبري 
علي  حبيب  املدير  مهام  اأنهيت 
له  خلفا  زملاط  وتعني  عثمان 
ت�سهد  اأن  املنتظر  ومن  هذا   ،
اجلامعية  اخلدمات  مديريات 
الوطني  حركية  امل�ستوى  على 
�سفوف  يف  حركية  �ساملة  تتبعها 
تعي�س  التي  االقامات  مدراء 
لتفادي  خلق  كربى  م�ساكل 
امل�ساكل  التحالفات  وا�ستحداث 
قدر  اجلامعية والعمل  باالإقامات 
االإمكان اإبعادها عن ال�سيا�سة عن 
طريق التكفل االجتماعي والق�ساء 
على النقائ�س وامل�ساكل مع اإحالة 
بع�س املدراء الذين تبت يف حقهم 

جتاوزات على الق�ساء.
حممد بن ترار
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م.ثيزيري

داي  ح�سني  اإىل  الزوار  باب  من 
الكيفان  برج  ثم  درارية  اإىل 
العا�سمة،  بلديات  من  وغريها 
حظائر  طياتها  يف  حتوي  كلها 
�رشعية  غري  بطريقة  لل�سيارات 
يجد  مل  بطال  �سباب  ي�سريها 
يف  اإال  لال�سرتزاق  و�سيلة  من 
حرا�سة ال�سيارة كرها، والفر�ض 
على �ساحبها مقابال ماديا لقاء 
يدفع،  ال  ملن  والويل  احلرا�سة، 
–  �سيدفع  اأنه -ال حمالة  حيث 

الثمن غاليا.
واأزقة  اأحياء  �سباب  يزال  فال 
ح�سني  غرار  على  العا�سمة، 
وغريها  الواد  باب  بلكور،  داي، 
يتعر�ض  ال�سعبية،  االأحياء  من 
مال�سنات  اإىل  ال�سكان  فيها 
ب�سبب م�ستحقات الباركينغ، التي 
وي�سل  باهظة   تكون  ما  كثريا 
اإىل  الواحدة  ال�سيارة  ركن  ثمن 
100دج، ففي با�ض جراح ي�ستغل 
بع�ض ال�سباب موقعا ا�سرتاتيجيا 
واملراكز  االأ�سواق  غرار  على 
ن�ساط  ممار�سة  الأجل  التجارية 
يلجاأ  اأين  احلظائر،  حرا�ض 
التهديد  �سيا�سة  اإىل  هوؤالء 
باالأ�سلحة البي�ساء يف حال رف�ض 
اأ�سحاب ال�سيارات ت�سديد املبلغ 
�سباب  طرف  من  املفرو�ض 

احلظرية الع�سوائية.

القب�ض على اأ�سحاب 
احلظائر الع�سوائية

وزارة  تعليمة  �سدور  بعد      
املحلية،  واجلماعات  الداخلية 
يف  واملتمثلة  عامني،  منذ 
الق�ساء على احلظائر الع�سوائية 
العا�سمة،  بلديات  خمتلف  عرب 
با�رشت م�سالح االأمن مراقباتها 

اأحياء  مبختلف  الروتينية 
العا�سمة، للق�ساء على احلظائر 
الفو�سوية، بعد اأن رف�ض ال�سباب 
البلديات  م�سالح  اإىل  التقدم 
واحل�سول  و�سعيتهم  لت�سوية 
ن�ساطهم  ملزاولة  رخ�سة  على 
ومرّخ�سة،  قانونية  ب�سفة 
تعمل  التعليمة  هذه  اأّن  خا�سة 
التنظيمي  الن�ض  �سبط  على 
اجلديد لطريقة ت�سيرّي احلظائر 
فيها،  الركن  ت�سعرية  وحتديد 
ي�ستفيد  كم�ساريع  اأن متنح  على 
�رشوط  وفق  البطالون  منها 
م�سالح  واألقت  بها.  يتقّيدون 
على  القب�ض  موؤخرا،  االأمن، 
احلظائر  اأ�سحاب  من  العديد 
الع�سوائية الذين يزاولون حرا�سة 
ال�سيارات بطريقة غري قانونية، 
م�سالح  قبل  من  �سماعهم  ومّت 
حم�رش  يف  الق�سائية  ال�سبطية 
ر�سمي، لتحّول بعد ذلك ملفاتهم 
على العدالة، بعد التحقيق معهم 

حول الوقائع املتابعني بها.

 ملفات احلظائر الفو�سوية 
يوميا اأمام حماكم العا�سمة

ال�سباب  على  القب�ض  بعد 
احلظائر  ق�سايا  يف  املتوّرطني 
م�سالح  قبل  من  املرّخ�سة  غري 
مبا�رشة  ملفاتهم  ال  حتحُ االأمن، 
اأ�سبحت  حيث  املحاكمة،  على 
بالعا�سمة  املحاكم  خمتلف 
املّتهمني  ملفات  يوميا  تطرح 
التدخل  تهمة  لهم  توّجه  الذين 
مدنية،  وظيفة  يف  �سفة  بغري 
اإجراءات  على  بناًء  ثلون  ويحُ
بالن�سبة  املبا�رش  اال�ستدعاء 
امل�سبوقني  غري  للمتهمني 
ق�سائيا، اأما امل�سبوقني فقد يتم 
اإيداعهم احلب�ض املوؤقت بالتهمة 
حماكمتهم  وخالل  نف�سها. 
اأّن  املحاكم  لق�ساة  يوؤّكدون 

م�سدر  ال�سّيارات  حرا�سة 
زرقهم، خا�سة بالن�سبة خلريجي 
ال�سوابق  واأ�سحاب  ال�سجون 
�سحيفة  تكون  التي  العدلية 
باالإجرام،  حافلة  �سوابقهم 
وبالتايل فر�ض العمل تكون قليلة 
العقوبات  وعن  لهم.  بالن�سبة 
بني  فترتاوح  �سدهم،  امل�ّسلطة 
احلب�ض من �سهر اإىل ثالثة اأ�سهر 
مالية  وغرامات  نافذا  حب�سا 
األف   50 اإىل  األف   20 من  نافذة 
املايل  املبلغ  م�سادرة  مع  دج، 
حّرا�ض  بحوزة  ي�سبط  الذي 

احلظائر غري املرّخ�سة.

  الق�ساة يحّذرون من 
فر�ض منطق »القزولة« 

ال�سباب  املحاكم  ق�ساة  حّذر 
الذين يثلون اأمام هيئاتهم، بعد 
بغري  التدخل  تهمة  يف  توّرطهم 
�سفة يف وظيفة مدنية من العودة 
احلظائر  اإىل حرا�سة  ثانية  مرة 
على  »القزولة«  منطق  وفر�ض 
املواطنني، وتخوفيهم باالعتداء 
املواطن  رف�ض  اإذا  عليهم، 
التي  احلظرية  م�ستحقات  دفع 
م�سفني  دينار.   100 اإىل  ت�سل 
�سئم  اجلزائري  املواطن  اأن 
العدوانية  الت�رشفات  تلك  من 
احلظائر  اأ�سحاب  من  ال�سادرة 
االأحيان  بع�ض  يف  ت�سل  التي 
باالأ�سلحة  عليهم  االعتداء  اإىل 
م�سببنّي  املحظورة،  البي�ساء 
كما  م�ستدية،  عاهات  لهم 
خالل  اجلمهورية  وكالء  اأ�سار 
املحاكمة  بجل�سات  تداخالتهم 
اإىل اأّن االأر�سفة لي�ست ملكا لهم 
�سيارته يف  ركن  للمواطن  ويحّق 
يدفع  اأن  دون  ي�ساء  مكان  اأي 
الق�ساة  ن�سح  بينما  مبلغ،  اأي 
ال�سلطات  اإىل  بالتقّدم  ال�سباب 
رخ�سة  طلب  اأجل  من  املحلية 

بطريقة  ال�سيارات  وحرا�سة 
قانونية، خا�سة اأن هذه التعليمة 
م�ّست اأي�سا امل�سبوقني ق�سائيا.

  بّطالون يفر�سون منطق 
القزولة

بادرت  التي  االإجراءات  رغم 
الإيقاف  البلديات  بع�ض  بها 
التوزيع  اأن  اإاّل  الظاهرة،  هذه 
عرب  قائما  يزال  ال  الع�سوائي 
اجلري  اأنهكها  حيث  بع�سها، 
الذين  ال�سباب  هوؤالء  وراء 
الفارغة  امل�ساحات  يكت�سفون 
اإىل  وحتويلها  ال�ستغاللها 
اأ�سعارا  يفر�سون  كما  حظائر، 
وهذه  اأنف�سهم،  تلقاء  من 
ترتاوح  �سباب  اأبطالها  الظاهرة 
اأعمارهم ما بني 18 و 19 �سنة، 
االأمر الذي يوؤّرق امل�سوؤولني، الأن 
باملدار�ض  مكانهم  هوؤالء  مثل 
ولي�ض بال�سوارع، فهّمهم الوحيد 
لتحويلها  م�ساحات  عن  البحث 
غري  اإىل  اللجوء  اأو  اإىل حظائر، 
ي�سرتزقون  التي  ال�سبل  من  ذلك 
يومهم،  قوت  لك�سب  ورائها  من 
النطاق  عن  خروجها  رغم 
غري  بامل�ساحة  بدءا  القانوين، 
الذي  االأمر  بالبلدية.  امل�سّجلة 
املواطنني  على  بال�سلب  يعود 
�سياراتهم  برتك  يغامرون  الذين 
ال  الذين  ال�سباب  هوؤالء  لدى 
عند  م�سوؤوليتهم  حتى  يتحّملون 

وقوع ال�رشقة. 

 حرا�سة احلظائر 
الع�سوائية م�سدر رزق 

للم�سبوقني ق�سائيا

وللغو�ض اأكرث يف املو�سوع تنقلنا 
ور�سدنا  العا�سمة،  اأحياء  اإىل 
اأراء بع�ض حّرا�ض احلظائر التي 

بالعا�سمة،  قانونية  ب�سفة  تعمل 
حيث �رّشح اأحدهم اأنه ي�سرتزق 
واأنه  ال�سيارات،  حرا�سة  من 
االأيام  خالل  الزواج  على  مقبل 
يتح�سل  اأنه  واأ�ساف  املقبلة، 
ما  يرتاوح  مايل  مبلغ  على 
ح�سب  دج  و100و200   50 بني 
ل�سيارته  املواطن  ركن  �ساعات 
يف احلظرية، موؤكدا اأنه ال يجرب 
معني،  مبلغ  دفع  على  اأحد  اأي 
املواقف  هذه  اإزالة  اأّن  واعترب 
ال�رشقة  اإىل  ال�سباب  �ستدفع 
وهو  ال�سجن،  م�سريهم  ويكون 
نعمل  »الأننا  �سائب  لي�ض  قرار 
بطريقة عادية ومن دون اإحداث 
اأي �رشر، والكل يعرفنا يف هذه 
املنطقة«، واأكد حار�ض اآخر من 
اأّنه اختار  العدلية  ال�سوابق  ذوي 
االإجرام  لتطليق  املهنة  تلك 
مرة  املجتمع  يف  واالندماج 
ال�سعب  من  اأنه  خا�سة  ثانية، 
يف  وظيفة  على  ل  يتح�سّ اأن 
م�سبوق  كونه  حمرتمة،  موؤ�س�سة 
الق�سايا  من  العديد  يف  ق�سائيا 

االإجرامية.

ا�ستفزاز مبا�سر و �سريح  

الع�سوائية  احلظائر  حّرا�ض 
فو�سوية،  بطريقة  يت�رّشفون 
وبالطريقة  الربح  لتحقيق  وذلك 
قرار  كل  اأن  موؤّكدة  نف�سها، 
ر�سمية  جهة  اأي  قبل  من  �سادر 
احلظائر  هذه  تنظيم  يخ�ض 
واملمار�سات  وت�رشفاتهم 
والتي  منهم  ال�سادرة  اليومية 
كون  يرف�سونها،  املواطن  تقلق 
قوانني  ت�سع  القرارات  هذه 
م�ساحلهم  مع  تتنا�سب  ال 

وت�رشفاتهم املتعودين عليها.
الفو�سوية  احلظائر  اأ�سحاب 
واالأماكن  االأر�سفة  ي�ستغلّون 

اجلهات  اأو  للمارة  �سة  املخ�سّ
ومداخل  للعمارات  املقابلة 
املكاين  واحلّيز  االأ�سواق 
�ض لالأطباء واحلاّلقات،  املخ�سّ
املواطنون  اإليه  يلجاأ  وكل مكان 
عليه،  وي�ستحوذون  بكرثة، 
املركبات  اأ�سحاب  مطالبني 
 50 عن  يقل  ال  مايل  مبلغ  بدفع 
 200 اإىل  اأحيانا  ي�سل  وقد  دج، 
ويف  الركن،  �ساعات  ح�سب  دج 
تلك  دفع  املواطن  رف�ض  حالة 
�سيارته  تتعّر�ض  املالية  املبالغ 
احلار�ض.  قبل  من  للتحطيم 
ذاتها  املتحدثة  واأ�سافت 
املرّخ�سة  غري  احلظائر  اأّن 
انتقامية  ت�رشفات  ترافقها 
حرا�ض  قبل  من  ع�سوائية 
بحادثة  م�ست�سهدة  احلظائر، 
�سّيارته  ركن  مواطن  لها  تعّر�ض 
اإليه  اأح�رش  طبيب  عمارة  اأمام 
العيادة  من  وبعد خروجه  ابنته، 
بدفع  احلظرية  حار�ض  طالبه 
رف�ض  اأنه  غري  امل�ستحقات 
باالعتداء  احلار�ض  ليقوم  ذلك، 
كانت  التي  ال�سحية  ابنة  على 
جال�سة باملقعد االأمامي ب�سكني 
و�سّوه وّجهها انتقاما من والدها  
الذي رف�ض منحه املبلغ املايل 
تداول  مت  وقد  طلبه،  الذي 
�سور ال�سحية بكرثة عرب مواقع 
وخا�سة  االجتماعي  التوا�سل 
ال�سياق  ويف  »الفاي�سبوك«.  
االأخ�سائية  اأ�سارت  نف�سه، 
االجتماعية اأن حّرا�ض احلظائر 
الت�رشفات  بتلك  يقومون 
ا�ستفزاز  بغية  القانونية  غري 
املواطنني، منّوهة يف االأخري اأّن 
رحيمة  كانت  اجلزائرية  الدولة 
مع امل�سبوقني ق�سائيا و�سمحت 
لهم بالتقّدم اإىل البلديات لطلب 
حرا�سة  وممار�سة  رخ�سة 

ال�سّيارات بطريقة قانونية.

تتحدى م�سالح الأمن ب�سكل �سافر

مافيا "الباركينغ" تفر�ض منطق "القزولة" 
 تعترب احلظائر الع�سوائية م�سدر رزق الكثري من ال�سباب الذين يعملون بدون رخ�سة، خا�سة منهم خّريجي ال�سجون وامل�سبوقني 

ق�سائيا، حيث ي�ستغّلون الأر�سفة وبع�ض الأماكن على م�ستوى اأحياء �سكنية واأماكن عمومية وحتوليها اإىل حظائر ع�سوائية وفر�ض 
منطق »القزولة« على املواطنني، واإجبارهم على دفع مبلغ 100 دج اإىل 200 دج مقابل ركن �سياراتهم لدقائق، واإذا رف�ض �ساحب ال�سيارة 

دفع م�ستحقات الركن ي�سبح مهّددا من قبل �ساحب احلظرية بتحطيم �سيارته.



االجتماعي  مع  الدخول  تزامنا 
واملدر�سي اجلديد  2020/2019، 
اأهمية  من  احلدث  يكت�سيه  وما 
بالغة وتعزيزا للإجراءات االأمنية 
الدخول  تاأمني  اإىل  الرامية 
الظروف،  اأح�سن  يف  املدر�سي 
والية  اأمن  م�سالح  �سطرت 
مترنا�ست برنامج عمل مبني على 
اإ�سرتاجتية مدرو�سة ل�سمان االأمن 
االأ�سخا�ص   وحماية  واالإ�ستقرار 
 ، اخلا�سة  و  العامة  املمتلكات 
و  ت�سخري تعداد مادي  من خلل 
توؤكد  بذلك  ب�رشي معترب ، حيث 
دخول  على  ومرهنتها  جاهزيتها 

اإجتماعي اآمن ومثايل .
اأفاد بيان خللية االعلم باملديرية 
كانت  بتمرنا�ست  للأمن  الوالئية 
اأنه  »الو�سط«،  يومية  ت�سلمت  قد 
االجتماعي  الدخول  مبنا�سبة 
فقد  الدرا�سي  للمو�سم  اجلديد 
مت  ت�سخري اأزيد من 115 �رشطي ، 
باالإ�سافة اإىل 15 مركبة، من اأجل 
على  وامل�ستمر  الدائم  التواجد 
م�ستوى الطرق وال�سوارع الرئي�سة 

حماية  وكذا  مترنا�ست  ملدينة 
التعلمية  املوؤ�س�سات  حميطات 
اأ�سكال  �ستى  من  والعمومية 
وت�سهيل  تنظيم  مع   ، اجلرمية 
الدوريات  وتكثيف  املرور  حركة 
الرتكيز  مع  والراكبة  الراجلة 
على حميطات املدار�ص ال�سيما 
التلميذ  وخروج  دخول  اأوقات 
ال�سباحية  الفرتتني  خلل 
املوؤ�س�سات  واىل  من  وامل�سائية 

الرتبوية.
البيان  نف�ص  به  اأفاد  وح�سبما 
اإقامة حواجز فجائية  فقد تقرر 

واالأماكن  االأحياء  يف  ومتنقلة 
اجلانب  يف  اأما   ، العمومية 
للتلميذ  والتوعوي  التح�سي�سي 
حت�سي�سية  درو�ص  برجمة  مت 
باأطوارها  الرتبوية  باملوؤ�س�سات 
مديرية  مع  بالتن�سيق  الثلثة 
�سهر  مدار  على  بالوالية  الرتبية 
االألعاب  »خطر  حول  كامل 
التعريف  وكذا  االإلكرتونية«، 
اخلا�سة  اخل�رشاء  باالأرقام 
باملديرية العامة للأمن الوطني، 
اإ�سافة لتنظيم حملت حت�سي�سية 
لفائدة �سائقي املركبات مبختلف 

اجلمعيات  اإ�رشاك  مع  اأ�سكالها، 
التح�سي�ص  ميدان  يف  الفاعلة 
حوادث  خماطر  من  والتوعية 
املرور ، وهذا بهدف احلد منها 
و�سلمة  اأمن  على  واحلفاظ 

التلميذ .
 للإ�سارة نف�ص االإجراءات االأمنية 
م�سالح  اإتخذتها  والتح�سي�سية 
االأمن  على م�ستوى اأمن الدوائر 
�سالح   اإينغر،  )عني  اخلم�سة 

تاظروك، �سيلت ، عني قزام(.
جمندة  ال�رشطة  قوات  تبقى   و 
املمتلكات  و  االأ�سخا�ص  حلماية 
املخطط  تنفيذ  على  �ساهرة 
مبنا�سبة  امليداين  العملياتي 
واملدر�سي،  االإجتماعي  الدخول 
مدعو اىل  املواطن  يبقى  و 
وثقافة  االأمنية  بالثقافة  التحلي 
او  م�سبوه  �سيء  اأي  عن  التبليغ 
طلب م�ساعدة من خلل االت�سال 
48-15،اأو  االأخ�رش  اخلط  على 
االأخ�رش  والرقم  النجدة17،  رقم 

104 اخلا�ص بالفئات اله�سة  .
�أحمد باحلاج 
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ليومية  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
االخت�سا�ص  دوائر  »اأن   »الو�سط 
ورقلة ممثلة  والية  باقليم  املعنية 
يف م�سالح الوالية ، االأمن والدرك 
  ، العدالة  وم�سالح  الوطنيني 
ال�سكاوى  عديد  تلقت  قد  كانت 
والعرائ�ص االحتجاجية التي تتهم 
بال�سطو  والنفوذ  املال  اأ�سحاب 
ملك  عقارات  على  واال�ستيلء 
للخوا�ص مبنطقة  اأخرى  و  للدولة 
بامنديل ببلدية ورقلة  ، وهو االأمر 
�سحايا  من  بالعديد  دفع  الذي 
للعدالة  للجوء  العقار  بارونات 
الإن�سافهم، فيما وجدت ال�سلطات 
املحلية جملة العراقيل يف جت�سيد 
جملة من امل�ساريع التنموية بذات 
غرار  على  املذكورة  الناحية 
 ، الدينية   ، الرتبوية  امل�ساريع 
الثقافية و الريا�سية ب�سبب النق�ص 

الفادح يف اجليوب العقاري .
اأكرث  اأجمع  فقد  ثانية  جهة  من 
يف   ، املو�سوع  يف  متحدث  من 
خ�سم حديثهم معنا على اأن تف�سي 
بوالية  العقاري  النهب  ظاهرة 
بامنديل  ومنطقة  عموما  ورقلة 
جتاوزت  اخل�سو�ص  وجه  على 
حدود املعقول وبات من ال�رشوري 
لفتح  الرقابية  االأدوات  حترك 
جتاوزات  هكذا  مثل  يف  حتقيق 
عنها   م�سكوت  ظل  التي  خروق  و 

تنفيذ  يف  االإ�رشاع  عن  ناهيك   ،
تعليمة احلكومة   القا�سية  باإلزام 
الوالة باالإ�رشاع يف ت�سكيل جمال�ص 
متابعة  على  للإ�رشاف  تنفيذية 
تنفيذ البلديات للمئات من قرارات 
وامل�ستودعات  للبنايات  الهدم 
�سيدت  التي  الع�سوائية  واحلظائر 
اأوعية عقارية عمومية بدون  فوق 

رخ�سة بناء .
ليبقى الت�ساوؤل مطروح لدى الراأي 
املعروفة  ورقلة  بوالية  العام 
للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 

املجل�ص  متاطل  حول  ال�رشقي 
دورة  برجمة  يف  الوالئي  ال�سعبي 
حالة  لدرا�سة  ا�ستثنائية  اأو  عادية 
النهب املتوا�سل للوعاء العقاري ، 
حيث اأن هذه الظاهرة باتت تهدد 
االإمنائية  امل�ساريع  عديد  برهن 
املواطن  بيوميات  �سلة  لها  التي 

املحلي .
طالب  فقد  ذلك  جانب  اىل 
ال�سطو  مع�سلة  من  املت�رشرين 
العقارية  االأوعية  على  واال�ستيلء 
، ب�رشورة تقدمي تو�سيحات حول 

للتحقيقات  املفاجئ  التوقف 
االخت�سا�ص  دوائر  با�رشتها  التي 
ومنتخبني  م�سوؤولني  مع  املعنية 
اأوعية  على  التنازل  بخ�سو�ص 
عقارية عمومية بالدينار الرمزي اأو 
تزوير خمططات اأرا�سي اخلوا�ص 
والنفوذ  املال  اأ�سحاب  لفائدة 
الذين ا�ستغلوا تارة تفاوت االأدوات 
الرقابية وتارة اأخرى انتهاج الدولة 
على  لل�ستيلء  التهدئة  الأ�سلوب 
واخلا�سة  العمومية  املمتلكات 

وفق ما اأوردته م�سادرنا  .

 �أخذت ظاهرة �ل�سطو و�ل�ستيالء على �لأوعية �لعقارية �خلا�سة و�لعمومية مبنطقة بامنديل 
ببلدية ورقلة منعرجا خطري� ، خا�سة �إذ� علمنا �أن مثل هذه �لتجاوزت متت بت�سرت من �لوكالة 

�لولئية �لعقارية قابله �سمت غري مربر لالأدو�ت �لرقابية.

بامنديل بورقلة

�أحمد باحلاج 

ملف نهب العقار يلقي بظالله 
على الدخول االجتماعي 

�سرطة مترن��ست  مبنا�سبة �لدخول �لجتماعي 

ت�شخري 115 �شرطيا و15 مركبة من اأجل التواجد الدائم 

الأمن  ال�رشطة  م�سالح  قامت 
يف  ممثلة  بتمرنا�ست   الوالية 
اخلام�ص  احل�رشي  االأمن 
من  يبلغ  �سخ�ص  توقيف  من 
ق�سية  يف  العمر )24�سنة( متورط 

حيازة �سلح اأبي�ص.
اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
العاملة  ال�رشطة  قيام  عنا�رش 
بقطاع  راكبة  بدوريات  بامليدان 
بحي  وبال�سبط  االخت�سا�ص 
لفت  اأين   ، مترنا�ست  تهقوين 
�سبهة  حمل  �سخ�ص  اإنتباههم 
التلم�ص  لعملية  اإخ�ساعه  وعند 
على  بحوزته  �سبط  اجل�سدي، 
اأبي�ص حم�سور)�سيف( دون  �سلح 

مربر �رشعي  ليتم حجزه وحتويله 
االإنتهاء  بعد  املقر،  اإىل  املعني 
اإجراءات التحقيق مت تقدميه  من 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
مترنا�ست والذي اأحاله بدوره على 
�سدر  اأين  الفوري  املثول  حمكمة 
منها  نافذة  حب�ص  �سنة  حقه  يف 
مع  التنفيذ  موقوفة  اأ�سهر  �ستة 
االإيداع وغرامة مالية نافذة تقدر 

بـ )50.000 دج(.
فاإن  م�سادرنا  به  اأفادت  وح�سبما 
اإطار  يف  تندرج  االأمنية  العملية 
امليدان  احتلل  خمطط  جت�سيد 
لتطويق بوؤر االجرام ب�ستى اأنواعها 

و اأ�سكالها  .

املن�رشم  االأ�سبوع  خلل  اأوقفت 
يف  املتخ�س�سة  االأمن  م�سالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
للدرك  ال�رشعية  غري  والهجرة 
ومترنا�ست   اأدرار  بواليتي  الوطني 
،27 رعية افريقيا يحملون جن�سيات 
خمتلفة لدول مايل ، النيجر ، ت�ساد 
والغابون  ال�سينغال   ، الكامريون   ،
 ، خا�سة  بناء  بور�سات  ين�سطون 
املعنية  للم�سلحة  حتويلهم  ليتم 
وبعد اجناز ملفات ق�سائية �سدهم 

اليوم  يف  اإحالتهم  مبوجبها  مت 
 ، اجلمهورية  وكيل  على  املوايل 
اأين مت اإدانتهم جميعا ب�سنة �سجنا 
موقوفة النفاذ مع تغرمي كل واحد 
جزائري  دينار  األف   48 بـ  منهم 
حتويلهم  عملية  ا�ستكمال  قبل 
احلدودية  العبور  مراكز  نحو 
نحو  لرتحيلهم  متهيدا  بتيمياوين 
االقامة  بتهمة  اال�سلية  بلدانهم 

غري ال�رشعية .
�أحمد باحلاج 

االإطاحة بع�شريني �شبط 
بحوزته �شالح اأبي�ض 

ترحيل 27 رعية اإفريقيا 
بتهمة االإقامة الغري �شرعية

�شنحدث املفاجاأة يف مناف�شة 
كاأ�ض اجلمهورية 

�أمن مترن��ست 

�أدر�ر ومترن��ست 

رئي�س �مل�ستقبل �لريا�سي للمجاهدين بعني �سالح 
زقري �سالح للو�سط : 

الريا�سي  امل�ستقبل  رئي�ص  قال   
النا�سط  �سالح  بعني  للمجاهدين 
�سالح  ال�رشيف  الق�سم  بطولة  يف 
با�رشت  الت�سكيلة  اأن   ، زقري 
الكروي  للمو�سم  التح�سريات 
ملناف�سة  اال�ستعداد  و  اجلديد 
ال�سيدة الكاأ�ص يف ظروف جيدة ، 
املالية  ال�سيولة  �سح  هاج�ص  رغم 

.
اأكد �سالح زقري رئي�ص امل�ستقبل 
�سالح  بعني  للمجاهدين  الريا�سي 
يف   ، مترنا�ست  لوالية  التابعة 
يومية  مع  له  �سحفي  ت�رشيح 
كافة  توفري  مت  اأنه  »الو�سط«، 
والب�رشية  املادية  االمكانيات 
امل�ستقبل  ت�سكيلة  تعزيز  مع   ،
انطلقة  ل�سمان  جديد  بعنا�رش 
ريا�سي  مو�سم  اأول  يف  جيدة 
ال�رشيف  الق�سم  بطولة  يف  للفريق 
يثق  اأنه  ال�سدد  ذات  يف  موؤكدا   ،
مو�سم  بداية  لتحقيق  اأبنائه  يف 
قوية ي�ستهدف من خللها التتويج 
املرور  تاأ�سرية  الإقتطاع  باللقب 
يف  الثاين  اجلهوي  الق�سم  لبطولة 
االدارة  اأن  منه  وا�سحة  ا�سارة 
اللقب كهدف  اللعب على  �سطرت 
بالعنا�رش  مقارنة  وذلك  رئا�سي 

بها  يعج  التي  واملتميزة  ال�سابة 
الفريق، موؤكدا يف ذات ال�سدد اأنه 
مت ا�سطياد بع�ص العنا�رش ال�سابة  
االإ�سافة  لتقدمي  عليها  املعول 

اللزمة للفريق  .
ت�ساءل نف�ص  ثانية فقد   من جهة 
ال�سلطات  جتاهل  عن  املتحدث 
املحلية لتحقيقهم ال�سعود ب�سبب 
غياب احلافز املايل واقت�ساره على 
يف  مطالبا   ، املو�سمية  االعانات 
ال�سدد اجلميع من م�سوؤولني  ذات 
للإلتفاف  واأعمال  مال  ورجال 
خلف اأ�سبال التقني الكروي ال�ساب 
خل�رش حيلو  لتمكينهم من حتقيق 
بلدية  وت�رشيف  املرجوة  النتائج 
الكروي  املو�سم  يف  �سالح  عني 
اأن  املرتقب  من  الذي  اجلديد 
تعطي اإ�سارة اإنطلقه يف االأ�سابيع 

القليلة القادمة .
�سالح  ذهب  فقد  ثانية  جهة  من   
زقري يف معر�ص حديثه معنا اإىل 
التاأكيد  خلل  من  ذلك  من  اأبعد 
يف  بعيدا  الذهاب  �رشورة  على 
مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية التي قرر 
للمجاهدين  الريا�سي  امل�ستقبل 

امل�ساركة فيها .
�أحمد باحلاج 

�أحمد باحلاج 



ح�سب  هاجر،  قالت  وبينما 
عنها،  الدفاع  لهيئة  بيان 
عليها  القب�ض  خطوة  اإن 
على  لها  معاقبة  �سيا�سية 
لـ"حراك  املوؤيدة  مقاالتها 
العامة  النيابة  نفت  الريف"، 
القب�ض  يكون  اأن  بيان  يف 
اأي عالقة  له  ال�سحفية  على 
تتعلق  بل  ال�سحافة،  مبهنة 
باأفعال تعترب يف نظر القانون 
وهي  جرائم،  اجلنائي 

"ممار�سة االإجها�ض".
م�ساء  متاأخر  وقت  ويف 
اخلمي�ض، قالت هيئة الدفاع 
"تعتزم  اإنها  ال�سحفية  عن 
التقدم للمحكمة ب�سكاية �سد 
الذي  التعذيب  بعد  ال�رشطة 
الفح�ض  خالل  له  خ�سعت 
الطبي، دون موافقتها والذي 
لل�سغط  ال�رشطة  به  اأمرت 
عليها من اأجل اإرغامها على 
االعرتاف باأفعال مل ترتكبها 
النيابة  قالت  اأ�سال"فيما 
العامة باملغرب، اخلمي�ض، اإن 
الري�سوين،  ال�سحفية  توقيف 
مبهنتها"،  عالقة  له  "لي�ض 
اتهامها  ب�سبب  ولكن 
ب�سكل  االإجها�ض  بـ"ممار�سة 
املا�سي،  اعتيادي"وال�سبت 
الري�سوين  توقيف  مت 
اأخبار  بجريدة  ال�سحفية 
اليوم، برفقة خطيبها )اأ�ستاذ 
اجلن�سية(  �سوداين  جامعي 
اإ�سافة اإىل طبيب متخ�س�ض 
من اأمرا�ض الن�ساء، والتوليد، 

وكاتبته، وم�ساعد طبي.
عن  الدفاع  هيئة  وبح�سب 
االأخرية  هذه  فاإن  هاجر 
ت�رشيحاتها  يف  "اأنكرت 
عند ال�رشطة، كل التهم التي 
العامة،  النيابة  لها  وجهتها 
بينما تت�سمن البطاقة الطبية 
ت�رشيحات  الفح�ض  بعد 
من�سوبة لهاجر واحلقيقة اأنها 
مل ت�سدر عنها، واأن ال�رشطة 
احل�سول  يف  ترغب  كانت 
دون  االعرتافات"،  على 
وقال  التو�سيحات  من  مزيد 
تندد  "الري�سوين  اإن  البيان 
الذي  ال�سيا�سي  امللف  بهذا 
ال�سلطات  خالله  من  ترغب 
اأن تعاقبها على مقاالتها عن 
عمها  وتهديد  الريف  حراك 
وهو  الري�سوين،  �سليمان 
حقوق  عن  يدافع  منا�سل 

االإن�سان و�سحفي يف جريدة 
اأخبار اليوم، معروف بانتقاده 

لل�سلطات".
"ال�رشطة  اأن  اإىل  ولفت 
اعتقلت ال�سحفية )..( وذلك 
طبيب  عيادة  مغادرتها  اأثناء 
الرباط،  يف  الن�ساء  اأمرا�ض 
وجه  على  زارته  حيث 

ال�رشعة بعد نزيف اأ�سابها"
قامت  "ال�رشطة  اأن  واأ�ساف 
بعد ذلك باقتيادها ق�رشا اإىل 
امل�ست�سفى اجلامعي بالرباط 
خ�سعت،  حيث  )حكومي( 
دون موافقتها، ودون احرتام 
اأية م�سطرة )اإجراء( قانونية، 
خلربة )فح�ض( طبية م�سادة 
اأجل  من  العنف  �سديدة 
تعرتف  كي  عليها  ال�سغط 
حياتها  �سميم  من  باأفعال 
ترتكبها  ومل  ال�سخ�سية 

اأ�سال".
فاإن  البيان  وبح�سب 
حتت  الطبي  "الفح�ض 
تعر�ست  الذي  االإكراه 
انتهاكا  يعترب  هاجر،  له 
ل�سالمتها اجل�سدية  مبا�رشا 
والهدف منه هو  واملعنوية، 
لكي  الالاإن�سانية  املعاملة 
االعرتافات  وتقدم  تر�سخ 
من  طرف  من  املرغوبة 
تعريف  هو  وهذا  اعتقلها، 
االنتهاك  وهذا  التعذيب، 
اللئيم  العنف  طابع  يكت�سي 
املراأة يف �سميم  الأنه مي�ض 
اأنوثتها"وطالبت هاجر، وفق 
للجانب  "االنتباه  البيان، 
امللف،  هذا  من  ال�سيا�سي 
الذي يتجاوز ق�سية احلق يف 
احلق  مي�ض  بل  االإجها�ض، 
وتقف  التعبري،  حرية  يف 

اإخرا�ض  يف  الرغبة  وراءه 
امل�ستقلة  احلرة  ال�سحافة 
العامة،  املغرب"النيابة  يف 
قالنت يف بيان اخلمي�ض، اإن 
له  لي�ض  الري�سوين  "متابعة 
ال�سحافة،  اأي عالقة مبهنة 
تعترب  باأفعال  تتعلق  بل 
اجلنائي  القانون  نظر  يف 
ممار�سة  وهي  جرائم، 
اعتيادي  ب�سكل  االإجها�ض 
االإجها�ض من طرف  وقبول 
ذلك  يف  وامل�ساركة  الغري 
يف  والف�ساد"واالإجها�ض 
املغرب يعاقب عليه القانون 
�ستة  بني  ترتاوح  وعقوبته 
اأ�سهر وخم�ض �سنوات �سجنا 
وال يقت�رش فقط على املراأة 
يعاقب  بل  اأجه�ست،  التي 
بفعل  قام  ما  كل  اأي�سا 

االإجها�ض.

ان�شغل الو�شط ال�شحفي يف املغرب، خالل ال�شاعات الأخرية، بق�شية ال�شحفية هاجر الري�شوين، التي األقت ال�شرطة 
القب�ض عليها بتهمة "ممار�شة الإجها�ض"، فيما قالت هيئة الدفاع عن ال�شحفية اإنها مل تعرتف بالتهمة املوجهة اإليها، 

واإنها تعتزم رفع �شكاية �شد ال�شرطة اأمام الق�شاء بتهمة "تعذيب" هاجر اأثناء اإخ�شاعها للك�شف الطبي.

ق.د/وكالت

ق�شية ال�شحفية هاجر الري�شوين

�ضحفية مغربية تعتزم مقا�ضاة 
ال�ضرطة بتهمة "التعذيب"
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النقد  �سندوق  اأعلن 
على  املوافقة  الدويل 
بهدف  قوانينه  اإ�سالح 
العمرّي  احلد  اإلغاء 

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

كري�ستني  مكان  لتحل 
بيان  يف  وجاء  الغارد 
اأم�ض  النقد  �سندوق 
العام  "منذ  اجلمعة، 
القانون  كان   ،1951
النقد  ل�سندوق  العام 
تعيني  يحظر  الدويل 
اخلام�سة  يبلغ  مر�سح 
اأو  العمر  من  وال�ستني 
اأكرث يف من�سب املدير 
يكن  اأنه مل  كما  العام. 
ي�سمح ل�ساغل الوظيفة 
بعد  عمله  يوؤدي  باأن 

عمر ال�سبعني".
"تعديل  اأن  واأ�ساف 

املعتمد  العام  القانون 
من جمل�ض املحافظني 
فورا  يدخل  والذي 
يجعل  التنفيذ،  حيز 
املدير  تعيني  �رشوط 
مع  متوافقة  العام 
على  املطبقة  تلك 
اأع�ساء جمل�ض االإدارة 
جمموعة  رئي�ض  وعلى 
الذين  الدويل  البنك 
حد  الأي  يخ�سعون  ال 

عمري".
الذي  االإ�سالح  وهذا 
اإغالق  ع�سية  تبنيه  مت 
الرت�سيحات،  باب 

قبول  خ�سو�سا  �سيتيح 
جورجيفا  تر�سيح 
ال�ساد�سة  بلغت  التي 

وال�ستني.
اأغ�سط�ض،   2 ويف 
حكومات  اختارت 
االأوروبي  االحتاد 
مر�سحة  جورجيفا 
النقد  �سندوق  لرئا�سة 
ت�سويت  عقب  الدويل، 
عن  النقاب  ك�سف 
الدول  بني  انق�سامات 
يوم  وبعد  االأع�ساء 
الت�سويت  من  طويل 
فازت  واملفاو�سات، 

جورجيفا  املحافظة 
الثانية  اجلولة  يف 
�سد  الت�سويت  من 
اال�سرتاكي  خ�سمها 
الدميقراطي الهولندي 

يورن دي�سلبلوم.
ونالت بلغاريا مدعومة 
دعم  فرن�سا  من 
التي  الدول  من   %56
�سكان  من   %57 متثل 
االأوروبي،  االحتاد 
الذي  دي�سلبلوم  اأمام 
 %44 دعم  على  ح�سل 
متثل  التي  البلدان  من 

43% من ال�سكان.

�ضندوق النقد يغري بع�ض بنوده لتعيني
 كري�ضتالينا رئي�ضة له

اإن  االأ�سري  نادي  قال 
الو�سع  على  طراأ  تفاقًما 
اإبراهيم  لالأ�سري  ال�سحي 
حممد �سعيد غنيمات )41 
�سوريف  بلدة  من  عاًما( 
بعد  وذلك  اخلليل،  ق�ساء 
على  زرقاء  بقع  ظهور 
اأخرى  واأعرا�ض  اأطرافه، 

منها �سعوبة يف احلركة.
ويُعاين االأ�سري غنيمات من 
م�ساكل يف القلب منذ عام 
ال�سنوات  وخالل   ،2015
له ثالث  اأُجريت  املا�سية 
وما  جراحية،  عمليات 
اإجراء عملية  ينتظر  يزال 
لزراعة  رابعة  جراحية 
جهاز لتنظيم دقات القلب 
فقد  زوجته؛  وبح�سب 
غنيمات  االأ�سري  تعر�ض 
خالل زيارتها له يف �سهر 
لوعكة  املا�سي،  حزيران 

اإثرها  على  نُقل  �سحية 
امل�ست�سفيات  اإحدى  اإىل 
لالحتالل  التابعة  املدنية 
االأ�سري  اأن  اإىل  يُ�سار 
منذ  معتقل  غنيمات 
 ،)2010-12-27( تاريخ 
وقد تعر�ض لتحقيٍق قا�ٍض 
والحًقا  يوًما،   40 ا�ستمر 
�سدر بحقه ُحكم بال�ّسجن 
املوؤبد و20 عاًما، وخالل 
االأوىل  �سنوات  الثالث 
حرمت  اعتقاله،  على 
عائلته  االحتالل  �سلطات 
وخا�ض  زيارته،  من 
اإ�رشابات  عدة  خاللها 
بزيارته،  لعائلته  لل�سماح 
اأكرث  للعزل  تعر�ض  كما 
االأ�سري  اأن  يُذكر  مرة  من 
الأربعة  اأب  هو  غنيمات 
يف  اليوم  ويقبع  اأبناء، 

معتقل "رميون".

حمكوم بال�شجن املوؤبد و20 عاًما 

تفاقم الو�ضع ال�ضحي 
للأ�ضري اإبراهيم غنيمات

دفن عبد اهلل مر�ضي بجوار 
والده �ضرقي القاهرة

مر�سي،  اهلل  عبد  دفن 
امل�رشي  الرئي�ض  جنل 
حممد  الراحل  املعزول 
اليوم  فجر  مر�سي، 
لقرب  جماورا  اجلمعة، 
العا�سمة  �رشقي  والده، 
تواجد  و�سط  القاهرة، 
اأمني واقت�رشت اإجراءات 
الدفن، التي متت يف وقت 
وا�ستغرقت  فجرا  مبكر 
�ساعة، على ح�سور  نحو 
باالإ�سافة  واأمني،  اأ�رشي 
اأ�سدقاء  ح�سور  اإىل 
حميط  يف  مر�سي  جنل 
واأفادت  املقابر  منطقة 
باأن  "االأنا�سول"  وكالة 
امل�رشية  ال�سلطات 
عبداهلل  ل�سقيق  �سمحت 

امل�سجون اأ�سامة مر�سي، 
بح�سور مرا�سم الدفن.

العامة  النيابة  وكانت 
اأ�سدرت تقريرها، بعدما 
انتهت من ت�رشيح اجلثمان 
وقالت  بدفنه،  و�رشحت 
�سابق  وقت  يف  العائلة 
جنمت  اهلل  عبد  وفاة  اإن 
قلبية  بنوبة  اإ�سابته  عن 
مر�سي،  اهلل  عبد  وتويف 
املا�سي،  االأربعاء  م�ساء 
مفاجئة،  قلبية  اأزمة  اإثر 
�سهرين  نحو  بعد  وذلك 
والده  وفاة  من  ون�سف 
يوم  احلياة  فارق  الذي 
17 جوان اأثناء حماكمته، 
مفاجئة  قلبية  نوبة  اإثر 

اأي�سا.

بعد 67 يوما من الإ�شراب عن الطعام

الأ�ضري حذيفة ينت�ضر 
على ال�ضجان 

املقد�سي  االأ�سري  اأنهى 
عن  اإ�رشابه  حلبية  حذيفة 
التفاق  تو�سله  بعد  الطعام 
االحتالل  �سجون  اإدارة  مع 
يف  عنه  باالإفراج  يق�سي 
�سهر دي�سمرب القادم ومتكن 
انتزاع  من  حلبية  االأ�سري 
اعتقاله  بوقف  نهائي  قرار 
االأخري  التمديد  بعد  اإداري 
الذي �سيكون �سهرين وينتهي 
موعد   2019/12/7 بتاريخ 
مع  عليه  املتفق  االإفراج 
ال�سجون وبداأ االأ�سري  اإدارة 
الطعام  عن  اإ�رشابه  حلبية 
ليق�سي  بتاريخ 2019/7/1، 

االإ�رشاب  يف  يوما   67
حالته  لرتدي  اأدى  ما  وهو 
ملراحل  وو�سولها  ال�سحية 
يبلغ  حلبية  واالأ�سري  خطرة 
من العمر 28 عاما، وينحدر 
ق�ساء  دي�ض  اأبو  بلدة  من 
االحتالل  واعتقله  القد�ض، 
 2018 عام  حزيران  يف 

ليحّوله لالعتقال االإداري.
ورزق االأ�سري حلبية بطفلته 
داخل  وجوده  خالل  البكر 
ال�سجن، ويعاين من ظروف 
تعر�سه  بعد  �سعبة  �سحية 
يزال  ال  طفولته  يف  حلروق 

يعاين من اآثارها.



د.عزة ها�شم

خطابات »اخلوف«:

التي حققها  الالفتة  النتائج  تكن  مل 
اليميني  لأملانيا«  »البديل  حزب 
الأيام  اأملانيا  �رشق  يف  املتطرف 
�سل�سلة  من  واحدة  �سوى  املا�سية 
املتطرف  اليميني  للتيار  قفزات 
عام حدثت خالل  ب�سكل  الغرب  يف 
يف  املا�سية  القليلة  ال�سنوات 
الوليات املتحدة والعديد من الدول 
حول  الت�ساوؤل  واأثارت  الأوروبية، 
هجوم  وجاء  ال�سعود،  هذا  دوافع 
اأكرث  الق�سية  ليدفع  كراي�ست�سري�ش 
ولعل  الدويل،  الهتمام  �سدارة  اإىل 
املتتبع لهذا ال�سعود �سيجده متزامًنا 
مع العديد من التطورات الدولية التي 
حول  املجمل  يف  معظمها  يتمحور 
واحلقيقة  بالأمن«.  ال�سعور  »تراجع 
اأن حتليالت ال�سيا�سة الكلية تك�سف 
اأن الظروف املجتمعية التي �سبقت 
القرن  املتطرفة يف  الأنظمة  ظهور 
�رشيعة  مبكا�سب  ات�سمت  الع�رشين 
الزوال، والتي متثلت يف فرتة ق�سرية 
الإقليمي  التو�سع  )مثل  الرخاء  من 
خ�سائر  تلتها  القت�سادية(  والرثوة 
الظروف  هذه  و�سهلت  �سخمة، 
لي�ش  الزخم  املحبطة  املجتمعية 
)اليمني  الفا�سية  لالأنظمة  فقط 
لالأنظمة  ا  اأي�سً ولكن  املتطرف( 

ال�سيوعية )الي�سار املتطرف(.
العديد  اإجراء  نحو  دفع  ما  وهو 
التي  النف�سية  الدرا�سات  من 
بني  عالقة  وجود  بدورها  دعمت 
ال�سيا�سية  والأيديولوجيات  القلق 
املثال،  �سبيل  فعلى  املتطرفة. 
فاإن  املعتدلني؛  مع  ومقارنة 
يت�سمون  �سيا�سًيّا  املتطرفني 
مبعدلت قلق اأقوى ب�ساأن امل�ستقبل، 
وم�ساعر عدم يقني يتحايلون عليها 
بتبني قناعات اأيديولوجية متطرفة. 
حيال  ح�سا�سية  اأكرث  فاليمينيون 
غري  املخاوف  وهذه  التهديدات، 
اإىل  توؤدي  التي  هي  املنطقية 
ما  وهو  للواقع،  م�سوهة«  »نظرة 
خطاب  با�ستخدام  اجتذابهم  ي�سهل 

»اخلوف«.
من  جمموعة  بها  قام  جتربة  ويف 
ت�سمنت   2012 عام  يف  الباحثني 
الليرباليني  من  جمموعة  تعري�ش 
ال�سور  من  ل�سل�سلة  واملحافظني 
�سا�سة  على  وال�سلبية  الإيجابية 
حركات  ت�سجيل  مع  كمبيوتر 
لتتبع  الليرباليون  اجّته  اأعينهم؛ 
بينما  واملمتعة،  الإيجابية  ال�سور 
ال�سور  تاأمل  اإىل  املحافظون  اجته 
حطام  مثل  واملزعجة،  املهددة 
والإ�سابات وغريها، وهو  ال�سيارات 
ا�سم  النف�ش  علماء  عليه  يطلق  ما 
»التحيز ال�سلبي« الذي يقوم على اأنه 
اجلانب  نحو  النتباه  ينحاز  عندما 
تقييًما  النتيجة  تكون  ال�سلبي، 
ينظر  هنا  ومن  للتهديد،  مفرًطا 

مكاًنا  بو�سفه  العامل  اإىل  اليمينيون 
اجتاه  يف�رش  ما  وهو  للغاية،  خميًفا 
العديد من وجهات النظر املحافظة 
يف  متجذرة  تكون  اأن  اإىل  الرئي�سية 
املهاجرين،  من  اخلوف  اخلوف؛ 

والإرهاب، والفقر، وغري ذلك.
الدرا�سات  من  العديد  وت�سري 
التحول  وترية  ت�ساعد  اإىل  النف�سية 
اليمينية  الأيديولوجيا  تبني  نحو 
عدم  ظروف  ظل  يف  املتطرفة 
اليقني يف الدول الغربية )على �سبيل 
والعديد  املتحدة،  الوليات  املثال، 
دث  من دول الحتاد الأوروبي(. وحتحُ
البلدان  تاأثريات مماثلة يف  الأزمات 
التي تن�سط فيها التيارات ال�سيا�سية 
والتطرف  القومية  بني  جتمع  التي 
هوغو  )اأي  فنزويال  مثل  الي�ساري 
اأو  مادورو(،  ونيكول�ش  ت�سافيز، 
اأو  مورالي�ش(،  اإيفو  )اأي  الإكوادور 
نيكاراجوا )اأي دانيال اأورتيغا(، وهو 
املك�سيك  يف  موؤخًرا  ا  اأي�سً بدا  ما 
انت�سار  من  تعاين  دولة  )وهي 
الأو�ساع  وتدهور  والف�ساد  اجلرائم 
الزعيم  فاز  عندما  القت�سادية( 
مانويل  »اأندري�ش  الي�ساري  القومي 
النتخابات  يف  اأوبرادور«  لوبيز 

الرئا�سية باأغلبية �ساحقة. 
وت�ستند الدلئل التي ت�سري اإىل وجود 
اليميني  والتوجه  القلق  بني  عالقة 
الحتياجات  اأن  اإىل  املتطرف 
باملواقف  تتنباأ  الأمنية  والأو�ساع 
اليمينية يف البلدان ذات امل�ستويات 
العالية من التنمية الب�رشية واملواقف 
م�ستويات  ذات  البلدان  الي�سارية يف 
عالوة  املنخف�سة؛  الب�رشية  التنمية 
على ذلك، تتنباأ الحتياجات الأمنية 
وي�سارية  ثقافًيّا  ميينية  مبواقف 

اقت�سادًيّا.

ال�شمات النف�شية:

اجلزم  �سعوبة  من  الرغم  على 
للتطرف  النف�سية  ال�سمات  مبجمل 
هناك  اأن  اإل  اليميني؛  ال�سيا�سي 
الدالة  الرئي�سية  ال�سمات  من  عدًدا 
واملدعومة بالأدلة التجريبية وميكن 

اإجمال اأبرزها فيما يلي:
1- جتنب الغمو�ش والعمليات العقلية 
جملة  يف  درا�سة  اأظهرت  املعقدة: 
»ترنزلي�سن اإي�سوز« اأن �سيكولوجيكال 
 Translational( �ساين�ش 
 Issues in Psychological
برنامج  من  ا�ستنتجت   )Science
»ترامب«  لغة  لتف�سري  الن�ش  حتليل 
والوثائق  واملناق�سات  اخلطب  من 
يربز  ترامب(  )اأي  اأنه  املكتوبة 
مبن  الآخرين،  ال�سيا�سيني  بني  من 
فيهم زمالوؤه اجلمهوريون والروؤ�ساء 
ب�سكل  منخف�ش  باأنه  ال�سابقون، 
التحليلي«،  »التفكري  يف  ا�ستثنائي 
الباحثني  النتيجة  هذه  ودفعت 
ا�ستنتاج  اإىل  الدرا�سة  القائمني على 
التحليلي  التفكري  اأ�سلوب  اأن 
�سعبية  زيادة  يف  �ساهم  املنخف�ش 
من  الرغم  وعلى  »ترامب«،  الرئي�ش 

اآراء  يرى  قد  التحليلي  التفكري  اأن 
ترامب« �سطحية؛  »دونالد  واإجابات 
ينظرون  اليمينيني  من  الكثري  فاإن 
وموثوقة،  وا�سحة  اأنها  على  اإليها 
وهذا الت�سور املب�سط للعامل هو ما 
يدفع اليمينيني اإىل الثقة املطلقة يف 
اأحكامهم، ويربر الهيمنة الجتماعية 

لقادتهم.
بالجتاهات  مقارنة  اليميني  ويبدو 
ال�سيا�سية الأخرى اأكرث مياًل لإ�سباع 
احتياجاته النف�سية بتجنب العمليات 
التي  البيئات  اأو  املعقدة  املعرفية 
اإىل  ي�سعى  اإنه  اأي  بالغمو�ش،  تت�سم 
ا�سم  النف�ش  علماء  عليه  يطلق  ما 
»النغالق املعريف«، اأي الجتاه نحو 
ودائم  و�رشيع  وا�سح  راأي  �سياغة 
الدخول  من  بدًل  ما،  ق�سية  حول 
يف دائرة الرتباك والغمو�ش، حيث 
املتطرفة  الأيديولوجيات  تتميز 
يوفر  للعامل  ن�سبًيّا  ط  مب�َسّ بت�سور 
اليقني وما  حماية معرفية من عدم 
بالتهديد  �سعور  من  عليه  يرتتب 
ال�سخ�سي والجتماعي. وقد تو�سل 
عام  يف  »جو�ست«  النف�ش  عامل 
بني  وثيقة  عالقة  وجود  اإىل   2003
املعريف  لالنغالق  العالية  احلاجة 
)واملتغريات املرتبطة بها مثل عدم 
حتمل الغمو�ش، وجتنب عدم اليقني، 
ودعم  املعريف(  التعقيد  وجتنب 

املعتقدات ال�سيا�سية اليمينية.
من  العديد  نتائج  دعمت  ا  اأي�سً
حيث  التف�سري،  هذا  الدرا�سات 
حللت اإحدى الدرا�سات الهامة التي 
وبيرت�سون  واأرمور  تيتلوك  اأجراها 
يف عام 1994، حمتوى اخلطب حول 
ال�سيا�سيون  قدمها  التي  العبودية 
قبل فرتة وجيزة من احلرب الأهلية 
ووجدت  املتحدة،  الوليات  يف 
املعريف  التعقيد  يف  ا  انخفا�سً
ن�سبًيّا  املتطرفني  ال�سيا�سيني  بني 
الدلئل  وت�سري  باملعتدلني،  مقارنة 
املتطرفني  اليمينيني  اأن  اإىل 
الجتماعية  الأحداث  اإىل  ينظرون 
ب�ساطة.  اأكرث  بطريقة  وال�سيا�سية 
من  الرغم  على  املثال،  �سبيل  على 

واليمني قد طرحا حلوًل  الي�سار  اأن 
الحتاد  الالجئني يف  لأزمة  خمتلفة 
اليمينيون  اعتقد  فقد  الأوروبي؛ 
ب�سيًطا  كان  الأزمة  هذه  حل  اأن 
باأن  اآمنوا  الذين  باملعتدلني  مقارنة 
هناك حاجة اإىل حلول اأكرث تعقيًدا، 
املعرفية  الب�ساطة  هذه  وتنعك�ش 
ا يف ميل املتطرفني ال�سيا�سيني  اأي�سً
املوؤامرة.  نظريات  ت�سديق  اإىل 
على  للعامل  اليميني  نظرة  وحتتوي 
التنبوؤ  ميكن  اجتماعي  بنظام  وعد 
به باأقل قدر من التعقيد، وحد اأدنى 

من خطر التغيري.
تنطوي  للعامل  اليمينية  النظرة  اإن 
بني  للعالقات  متحيز  فهم  على 
اأن  املحتمل  من  التي  اجلماعات 
تكون دافًعا لتف�سيل اتخاذ اإجراءات 
اجلماعات  �سد  وعدائية  �سارمة 

اخلارجية يف النزاعات.
للحفاظ  والتنميط:  الإق�ساء   -2
يذهب  واليقني  بالأمن  ال�سعور  على 
الن�سياع  اإىل  عام  ب�سكل  اليمينيون 
ت�سري  حيث  النمطية،  لل�سور 
الدرا�سات -على �سبيل املثال- اإىل 
اأن ذوي الجتاه ال�سيا�سي املحافظ 
مييلون اإىل ا�ستخدام ال�سور النمطية 
وقد  الليرباليني،  من  اأكرث  ال�سائعة 
»�سترينا«  اأجرتها  درا�سة  تو�سلت 
واآخرون اإىل اأن اليمينيني املتطرفني 
والتوزيع  ال�سلبي  للتقييم  مييلون 
الأقل للموارد على الأ�سخا�ش الذين 
ال�سور  عن  ينحرفون  اأو  يختلفون 
)الأ�سخا�ش  ملجموعتهم  النمطية 
النظر  ب�رشف  عنهم(  املختلفون 
هذه  النمطية  ال�سور  كانت  اإذا  عما 
فاإّن  وبالتايل  زائفة،  اأو  حقيقية 
عر�سة  اأكرث  فقط  لي�سوا  اليمينيني 
من  النمطية  ال�سور  ل�ستخدام 
الليرباليني، ولكنهم ي�ستخدمون هذه 
لتنظيم  تقييمات  اإ�سدار  يف  ال�سور 
وتوافًقا  يقيًنا  اأكرث  لي�سبح  املجتمع 

مع توقعاتهم.
التفوق  يف  املفرطة  الفرد  ثقة  اإن 
الأيديولوجية  ملعتقداته  الأخالقي 
والتعاون  التفاعل  تعيق  اخلا�سة 

اجلاد مع املجموعات الأيديولوجية 
القناعاتحُ  وتزيد  املختلفة. 
عام  ب�سكل  املتطرفة  ال�سيا�سيةحُ 
الرغبَة يف ا�ستخدام العنف للو�سول 
اإىل الأهداف الأيديولوجية، وتتفاقم 
النا�ش  ميل  ب�سبب  العمليات  هذه 
انتقائًيّا  اأنف�سهم  تعري�ش  اإىل 
�سحة  تثبت  التي  والأفكار  لالأفراد 
قناعاتهم، وبالتايل فاإن اأبرز �سمات 
اليميني  ال�سيا�سي  الجتاه  ذوي 
والتقيد  لل�سلطة  قبولهم  يف  تتمثل 
)»اخل�سوع«(،  الجتماعية  باملعايري 
التي  التهديدات  حيال  واحل�سا�سية 
الجتماعي،  نظامهم  لها  يتعر�ش 
الدرا�سات  من  العديد  اأظهرت  فقد 
اأن ذوي منط ال�سخ�سية ال�ستبدادية 
اأو  للر�سائل املهددة،  ا�ستجابة  اأكرث 
اليمني  من  )املتطرفني(  الأفراد  اأن 
ا  -واأي�سً نف�سية  ا�ستجابات  يظهرون 
للمنبهات  اأقوى  ف�سيولوجية- 

ال�سلبية اأو املهددة.
يت�سم  وال�سلطوية:  التع�سب   -3
اليمينيون  ال�سيا�سيون  املتطرفون 
بكونهم اأقل ت�ساحًما مع اجلماعات 
مقارنة  املختلفة  والآراء 
بني  اجلمع  خالل  فمن  باملعتدلني، 
الب�ساطة املعرفية والثقة املفرطة، 
اأحكامهم  املتطرفون  يواجه  قد 
حقيقة  تعك�ش  اأخالقية  كمنطلقات 
هذا  ويعني  وعاملية،  ب�سيطة 
اأن القيم  ال�سعور بالتفوق الأخالقي 
واملعتقدات املختلفة -وجمموعات 
تعترب  يوؤيدونها-  الذين  الأ�سخا�ش 
اأدنى من الناحية الأخالقية، وغالبًا 
عدم  ال�سابقة  النظريات  تف�رش  ما 
الت�سامح على اأنه ظاهرة ميينية يف 
الغالب. على �سبيل املثال، اليمينيون 
اأكرث حتيًزا �سد الأقليات العرقية من 
الي�ساريني، وتوؤكد النتائج املرتاكمة 
من  املتطرفني  الأ�سخا�ش  اأن 
�سواء-  حد  -على  واليمني  الي�سار 
املجموعات  حيال  متحاملون 
خمتلفة.  باأيديولوجيات  املرتبطة 
واليمني،  الي�سار  من  لكٍلّ  بالن�سبة 
تعار�ش  اإىل  يحُعَزى  التحيز  هذا  فاإن 

افرتا�ش  على  قائم  اأيديولوجي 
هوية  لديهم  الذين  الأ�سخا�ش  اأن 
ا  اأي�سً لديهم  خمتلفة  اجتماعية 
خمتلفة.  اأيديولوجية  معتقدات 
واإن كانت طبيعة التوجه ال�سيا�سي 
قد تعد موؤ�رًشا على عدم الت�سامح، 
فاإن التطرف ال�سيا�سي يتنباأ ب�سكل 

موثوق بعدم الت�سامح.
وقد حاول عامل النف�ش »كريلينجر« 
ما  على  الإجابة   1984 عام  يف 
واملحافظة  الليربالية  كانت  اإذا 
خالل  من  وذلك  ا  حًقّ تتعار�سان 
املفاهيم  من  العديد  درا�سة 
الليربالية  للمعتقدات  واملقايي�ش 
واملحافظة لعدة عينات اأمريكية. 
واأ�سارت النتائج اإىل اأن الليرباليني 
النا�ش،  بني  امل�ساواة  يقدرون 
اأن  املحافظون  يعتقد  حني  يف 
اأمر  النا�ش  بني  امل�ساواة  عدم 
يدعم  الذي  الوقت  ويف  طبيعي. 
املوؤ�س�سات  املحافظون  فيه 
التقليدية  واملمار�سات  الدينية 
التي تدعم الو�سع الراهن، وي�سكون 
نحو  املبذولة  واجلهود  العلم  يف 
للم�سكالت  الجتماعية  الهند�سة 
للعن�رشية؛  ومييلون  الجتماعية، 
اإىل  مييلون  الليرباليني  اأن  جند 
ا النتيجة  احلرية املطلقة، وهي اأي�سً
عام  يف  »جو�ست«  لها  تو�سل  التي 
2003، والذي اأجمل الختالفات بني 
رئي�سيني،  عن�رشين  يف  الجتاهني 
الأول يتمثل يف املوقف من العادات 
املحافظ،  يقد�سها  التي  والتقاليد 
التمرد  اإىل  الليربايل  ي�سعى  بينما 
املوقف  يف  يتمثل  والثاين  عليها، 
يتقبلها  التي  امل�ساواة  انعدام  من 
الليربايل.  ويرف�سها  املحافظ 
وتقوم التف�سيالت الفردية اخلا�سة 
نف�سية،  دوافع  على  البعدين  بهذين 
ممثلة يف اجتاه املحافظ نحو رف�ش 
للم�سلمات  والن�سياع  اليقني  عدم 
يف  وعك�سه  اجلماعة،  مع  والتوافق 

حالة الليربايل.
مع  املالحظات  هذه  وتتنا�سب 
يف  النظريات  من  طويل  تاريخ 
اجلذور  حول  الجتماعية  العلوم 
لالأيديولوجيا  والنف�سية  الجتماعية 
اليمينية، وخا�سة اأيديولوجيا اليمني 
املتطرف التي ترى اأن تنامي الفكر 
ب�سورة  مرتبط  املتطرف  اليميني 
وانعدام  بالتهديد  بال�سعور  اأ�سا�سية 
اإىل  اللجوء  يتبعه  ما  وهو  اليقني، 
ك�سياج  للمجموعة  النتماء  تعزيز 
يحمي من التهديدات غري املتوقعة. 
علماء  اأكد  املثال،  �سبيل  على 
والتهديد  اخلوف  دور  على  النف�ش 
النازية يف  احلركة  ودعم  يف حتفيز 
اأملانيا، وبالتايل -وفًقا لهذا الراأي- 
يف  املحتملون  امل�ستبدون  ينجح 
»القلق  اإىل  ا�ستناًدا  الأ�سوات  ك�سب 
يزال اخلوف  بينما ل  الجتماعي«، 
من عقاب ال�سلطات اخلارجية بدًل 
من املبادئ الختيارية هو املحدد 

الرئي�سي ل�سلوكهم.
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�شيكولوجيا اخلوف:

ال�سمات النف�سية للمتطرفني اليمينيني
اأثار تنامي نفوذ االأحزاب اليمينية املتطرفة، وت�شاعد اخلطاب اليميني يف الغرب، ت�شاوؤالت حول الدوافع النف�شية لهذا التنامي، وعالقته ب�شمات 
ال�شخ�شية واأمناط التفكري واحلاالت الوجدانية املختلفة. وعلى الرغم من كثافة الطرح اخلا�ص باأ�شباب تنامي نفوذ اليمني املتطرف يف الغرب؛ اإال 

اأنه غالًبا ما يتم جتاوز التف�شريات النف�شية املحركة له والتي ت�شمنت العديد من النظريات والروؤى والدرا�شات التي تقدم تف�شريات م�شتمدة من 
الواقع لهذا التنامي. وا�شتناًدا اإىل ما ت�شري له نتائج العديد من الدرا�شات من اأن االحتياجات النف�شية حتفز تبني االأيديولوجيات واملواقف ال�شيا�شية؛ 
ميكن طرح العديد من الروؤى ذات اجلدوى يف هذا ال�شدد، والتي قد ت�شاعد يف التنبوؤ لي�ص فقط باالأ�شخا�ص االأكرث تهيوؤًا لالنغما�ص يف الفكر اليميني 
ا روؤى حول ال�شياق النف�شي الذي يعزز ت�شاعد الروؤى اليمينية املت�شددة، ومتتد لطرح تف�شريات ل�شيكولوجيا اتخاذ القرار  املتطرف، واإمنا ترجح اأي�شً

لدى القيادات اليمينية والتنبوؤ بردود اأفعالها.
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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بقلم : د. احمد لطفي �شاهني
ال�شبكة العربية للثقافة 

والراأي والإعالم

ال�صهيوين  االحتالل  دولة  اإن 
  1948 النكبة    عام  ومنذ  حتتجز 
جثث  من  معروفة  غري  اأعداداً 
والعرب  الفل�صطينيني  ال�صهداء 
يف  ا�صت�صهدوا  الذين  املعتقلني 
مقاومة  من  خمتلفة  مراحل 
لغاياٍت  و  االإ�رسائيلي.  االحتالل 
االحتالل  دولة  اأقامت  خمتلفة 
مقابر  با�صم  عرفت  �رسية  مقابر 
معاقبة  اىل  منها  هدفت  االأرقام، 
من  وحرمانهم  ال�صهداء  ذوي 
اإّن  اإذ  الأبنائهم،  وداع  حلظة 
االحتالل ال�صهوين  "حكومة 
بل  االأحياء،  مبعاقبة  تكتفي  ال 
بعد  االأموات  مبعاقبة  ت�صتمتع 
موتهم، ومعاقبة اأهاليهم واأطفالهم 
البنهم  قرٍب  اإىل  يفتقدون  الذين 
يف  يزورونه  اأو  ورداً  عليه  ي�صعون 
اأيام العيد" ، ويرى مراقبون اأن من 
االأرقام  ملقابر  االأخرى  الغايات 
االإ�رسائيلي  االحتالل  حماولة 
اأفراد  بحّق  التغطية على جرائمه 

حتت  ي�صت�صهدون  ثم  يختطفهم 
جتنبا  بجثثهم  فيحتفظ  التعذيب 
"الإخفاء  و�صعياً  دولية،  لف�صائح 
حقائق ومعطيات تثبت  ممار�صاته 
من  كثري  واأن  ال�صديد،  التعذيب 
ال�صهداء قد اعدموا بعد اعتقالهم 
لهذه  اخفاًء  احتجازهم  وياأتي 
امل�صوؤولية  من  وهروباً  احلقائق 
اأكرث  اآخر  �صبب  الدولية، كما يربز 
اأع�صاء  ب�رسقة  يتعلق  خطورة 
ك�صف  كما  ال�صهداء  اأج�صاد  من 
�صحفّي �صويدي يف تقرير له ن�رس 
ان  بعد  فيما  وثبت   .2009 عام 
منزوع  املحتجزة  ال�صهداء  جثث 
ويدعي  الداخلية  اع�صائهم  كل 
الت�رسيح  ب�صبب  ان ذلك  االحتالل 
االحتالل  ك�صف  هذا  يومنا  اإىل 
االإ�رسائيلي عن اأربع مقابر اأرقام، 
اآخر  لعدد  احتجازه  عن  ف�صاًل 
املوتى،  ثالجات  يف  اجلثث  من 
وبح�صب امل�صادر املختلفة فاإن: 

اأقيمت  واالأقدم  االأوىل  املقربة 
ج�رس  قرب  ال�صبعينيات  نهاية  يف 
حماطة  وهي  االأردن  غور  يف  اآدم 
معلق  حديدية  بوابة  فيه  بجدار، 
عليها  كتب  كبرية  الفتة  فوقها 

العدو  ل�صحايا  مقربة   " بالعربية 
اأكرث من مائة قرب،  " ويوجد فيها 
من  اأرقاماً  القبور  هذه  وحتمل 
اإن  يعرف  -وال   )5107  –  5003(
كانت هذه االأرقام ت�صل�صليه لقبور 
جمرد  باأنها  اأم  اأخرى  مقابر  يف 
تعك�س  ال  اإدارية  ورموز  اإ�صارات 
العدد احلقيقي للجثث املحتجزة 

يف مقابر اأخرى.
للعام  تعود  الثانية  املقربة 
�صحفي  م�صدر  بح�صب   2000
بجوار  وتقع   ، اأي�صاً  اإ�رسائيلي 

�صمال  يف  مع�صكرع�صكري 
بنات   " املحتلة، وج�رس  فل�صطني 
احلدود  ملتقى  عند   " يعقوب 
بع�س  وتفيد  اللبنانية،   – ال�صورية 
من  يقرب  ما  وجود  امل�صادر عن 
500 قرب فيها ل�صهداء فل�صطينيني 
ولبنانيني غالبيتهم ممن ا�صت�صهدوا 
حرب  يف  اعتقالهم  بعد  واعدموا 

بريوت 1982،
املقربة الثالثة تقع يف غور االأردن 

وفيها 195 �صهيد. 
قرية  يف  تقع  الرابعة  املقربة 

�صمال مدينة طربيا  وادي احلمام 
وبحرية  اأربيل  جبل  بني  الواقعة 
فيها  اجلثامني  غالبية  طربيا. 
االأغوار  منطقة  معارك  ل�صهداء 
ويف   .1975  –  1965 عامي  بني 
املقربة  هذه  من  ال�صمالية  اجلهة 
ينت�رس نحو 300 من االأ�رسحة يف 
يف  ينت�رس  فيما  طويلني،  �صفني 
�رسيحاً. وهذه   20 نحو  و�صطها 
املقابر ال�رسية عبارة عن مدافن 
باحلجارة  حماطة  ب�صيطة، 
فوق  مثبتا  ويكون  �صواهد،  بدون 
رقماً  حتمل  معدنية  لوحة  القرب 
مبقابر  �صميت  ولهذا  معيناً، 
بدياًل  االأرقام  تتخذ  الأنها  االأرقام 
ملف  رقم  ولكل  ال�صهداء.  الأ�صماء 
االأمنية  اجلهة  به  حتتفظ  خا�س 
املعلومات  وي�صمل  امل�صئولة، 
�صهيد.  بكل  اخلا�صة  والبيانات 
اأّن هذه املقابر  والواقع املوؤ�صف 
قليلة  رملية  مدافن  عن  عبارة 
لالجنراف،  يعر�صها  ما  العمق، 
لت�صبح  منها،  اجلثامني  فتظهر 
ال�صالة  الكالب  لنه�س  عر�صة 
فت�صحبها  ال�صارية  والوحو�س 
االأمطار،  �صيول  اأو  احليوانات 

ال�صيا�صي  الن�صيان  وي�صحبها 
وغياب هذا امللف االإن�صاين الكبري 
واأروقة  املفاو�صات  اأجندة  عن 
حقوق  وجلان  املتحدة  االأمم 
املجهول  امل�صري  اإن  االإن�صان. 
فقط  يعد  مل  الفل�صطيني  لل�صعب 
يف احلياة، واإمنا اأي�صاً يف الرتاب، 
ال اأ�صماء وال هوية وال �صواهد وال 
ا�صتقرار وال من يبحث عن ال�صهداء 
اال من ميلك ال�صمري."  واذا كانت 
تقوم  ال�صهيونية  ال�صجون  عيادات 
ودوائية  طبية  جتارب  باإجراء 
وهم  الفل�صطينيني  املعتقلني  على 
خالل  من  فئران  احياءوكاأنهم 
توؤدي  التي  االأدوية  وبع�س  احلقن 
وهم  ال�صحية  اأو�صاعهم  لتدهور 
ببطء  قتلهم  اىل  و�صوال  احياء 
يف  دفنهم  ثم  اع�صائهم  �رسقة  ثم 
اذا  ن�صتغرب  فال  االرقام.  مقابر 
جثامني  االحتالل  دولة  حترتم  مل 
الذين  املعتقلني  خا�صة  ال�صهداء 

هم اكرم واطهر منا جميعا،
املجد لكم ايها ال�صهداء فاأراوحكم 
حتلق فوق القد�س لت�صتكي اىل اهلل 
ظلم االحتالل وتقاع�س العامل عن 

ان�صافكم

مقابر �شرية اأقامتها دولة الحتالل ال�شهيوين لالنتقام من املعتقلني وال�شهداء وذويهم، من خالل احتجاز جثامني اأبنائهم الذين ق�شوا داخل 
املعتقالت ال�شهيونية اأو اأثناء تنفيذهم للعمليات الفدائية يف مدافن تعرف بـ "مقابر الأرقام"، وترف�ض دولة الحتالل ت�شليم جثامني ال�شهداء 

ال�شحايا لذويهم اإل بعد انتهاء مدة حمكوميتهم بداخل هذه القبور التي اأ�شبه ما تكون باملقابر اجلماعية، لي�شاعف ذلك من اآلم عائالتهم وال�شتهتار 
مب�شاعرهم، بعد رف�ض �شلطات الحتالل ال�شهيوين منحهم �شهادات وفاة لأبنائهم، اأو اإبالغهم عن مكان وظروف احتجازهم، ليبقى ال�شهيد ل حرمة 

له، ول قرب يحمله، ول يعرتف به كاإن�شان بنظر الحتالل ال�شهيوين.

الفل�شطيني معتقل بعد ا�شت�شهاده
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االأ�رسى  �صوؤون  هيئة  حذرت 
واملحررين يف تقرير، من ا�صتمرار 
التي  الطبية  االنتهاكات  �صيا�صة 
متار�صها اإدارة معتقالت االحتالل 
فهي  املر�صى،  االأ�رسى  بحق 
تتعمد ا�صتهدافهم باهمالهم طبياً 
تنه�س  لالأمرا�س  فري�صة  وتركهم 
ال�صياق،  هذا  ويف  اأج�صادهم.   
من  االأ�رسى  �صوؤون  هيئة  ر�صدت 
ثالث  حماميها،  من  عدد  خالل 
عدة  يف  تقبع  مر�صية  حاالت 
�صجون اإ�رسائيلية، اإحداهما حالة 
عاماً(   45( حمودة  زياد  االأ�صري 
غرب  �صمال  رنتي�س  بلدة  من 
والقابع يف معتقل  اهلل،  رام  مدينة 
االآونة  يف  ي�صتكي  والذي  "النقب" 
ال�صدر  يف  حادة  اآالم  من  االأخرية 
ويف املعدة ومن �صعال ويتقياأ دم، 
كغم،   20 من  اأكرث  وزنه  من  وفقد 

م�صفى  اإىل  نقله  جرى  وموؤخراً 
الفحو�صات  الجراء  "�صوروكا" 
الطبية، لكن لغاية اللحظة مل يُبلغ 
بنتيجة الفح�س ومل يتم ت�صخي�س 
له  يُقدم  كما مل  يجب  كما  مر�صه 
ال�صحي  لو�صعه  اأي عالج حقيقي 
االأ�صري  يواجه  حني  يف  ال�صيئ، 
�صالح  الرحيم  عبد  �صالح  املقعد 
)23 عاماً( من خميم بالطة جنوب 
�رسق مدينة نابل�س، والقابع ب�صكل 
دائم داخل ما يُ�صمى "املرا�س" اأو 
اأو�صاعاً  "الرملة"،  معتقل  عيادة 
تفاقمت  حيث  قا�صية،  �صحية 
ب�صبب  االأخرية  الفرتة  يف  حالته 
م�صاكل حادة يف االأع�صاب ونتيجة 
درجة  يف  ارتفاع  من  معاناته 
عليه  اأثر  الذي  االأمر  حرارته، 
م�صاكل  من  يعاين  واأ�صبح  �صلباً 
ما�صة  بحاجة  وهو  االإخراج،  يف 

خمت�س  طبيب  على  عر�صه  اإىل 
ينتظر  اأنه  كما   ، لت�صخي�س حالته 
عملية  اإجراء  طويلة  فرتة  منذ 
وترميم  البالتني  لزراعة  بظهره 
بقايا  وجود  ب�صبب  الفقرات، 
اإ�صابته  اثر  ج�صده  يف  �صظايا 
عملية  اأثناء  ر�صا�صات  باأربع 
اعتقاله، لكن اإدارة الرملة ال زالت  
العملية  الجراء  بتحويله  متاطل 
حلالته.  الالزم  العالج  وتقدمي 
اأما عن االأ�صري عوين الرجبي )39 
فهو  اخلليل،  حمافظة  من  عاماً( 
الوبائي  الكبد  التهاب  من  يعاين 
حيث اأ�صيب به اأثناء فرتة اعتقاله 
اعتقاله  وبعد   ،2009 عام  االأوىل 
العام وزجه يف معتقل  خالل هذا 
ال�صحية،  حالته  تراجعت  النقب 
ويف الوقت احلا�رس اليقدم له اأي 

عالج حلالته ال�صحية.

انتهاك طبي ممنهج بحق 3 اأ�شرى مر�شى يقبعون 
يف معتقالت االحتالل

طراأ  تفاقماً  اإن  االأ�صري  نادي  قال 
لالأ�صري  ال�صحي  الو�صع  على 
غنيمات  �صعيد  حممد  اإبراهيم 
)41 عاماً( من بلدة �صوريف ق�صاء 
اخلليل، وذلك بعد ظهور بقع زرقاء 
على اأطرافه، واأعرا�س اأخرى منها 
�صعوبة يف احلركة. ويُعاين االأ�صري 
القلب  يف  م�صاكل  من  غنيمات 
ال�صنوات  وخالل   ،2015 عام  منذ 
املا�صية اأُجريت له ثالث عمليات 
اإجراء  ينتظر  يزال  وما  جراحية، 
عملية جراحية رابعة لزراعة جهاز 
وبح�صب  القلب.  دقات  لتنظيم 
زوجته فقد تعر�س االأ�صري غنيمات 
خالل زيارتها له يف �صهر حزيران 
على  نُقل  �صحية  لوعكة  املا�صي، 
امل�صت�صفيات  اإحدى  اإىل  اإثرها 

يُ�صار  لالحتالل.  التابعة  املدنية 
اإىل اأن االأ�صري غنيمات معتقل منذ 
تاريخ 27.12.2010،  وقد تعر�س 
 )40( ملدة  ا�صتمر  قا�ٍس  لتحقيٍق 
ُحكماً  بحقه  �صدر  والحقاً  يوماً، 
عاماً،  و)20(  املوؤبد  بال�ّصجن 
وخالل الثالث �صنوات االأوىل على 

اعتقاله، حرمت �صلطات االحتالل 
عائلته من زيارته، وخا�س خاللها 
لعائلته  لل�صماح  اإ�رسابات  عدة 
اأكرث  للعزل  تعر�س  كما  بزيارته، 
من مرة. يُذكر اأن االأ�صري غنيمات 
هو اأب الأربعة اأبناء، ويقبع اليوم يف 

معتقل "رميون". 

حمكوم بال�شجن املوؤبد و)20( عامًا

نادي االأ�شري: تفاقم الو�شع ال�شحي لالأ�شري 
اإبراهيم غنيمات
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االحتالل يختطف م�ستقبل اأطفال فل�سطني بالتنكيل واالعتقال

تقرير: اإعالم الأ�سرى

يف  ي�سلط  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
�سيا�سة  على  ال�سوء  له  تقريٍر 
ا�ستهداف الأطفال والتي ت�ساعدت 
ب�سكٍل وا�سح،  الأخرية  ال�سهور  يف 
لدى  الأول  اخليار  اأ�سبحت  حتى 
ما  اأن  حيث  الحتالل،  قوات 
العتقال  حالت  ثلث  من  يقارب 
اأنحاء  يف  الحتالل  ينفذها  التي 
ال�سفة الغربية والقد�س املحتلتني 
هي لأطفال قا�رسين من اجلن�سني 
ما دون الثامنة ع�رس من اأعمارهم، 
دون  ما  اعتقلوا  اأطفال  هناك  بل 
الثانية ع�رس من عمرهم، وبع�سهم 
العتقال،  بالر�سا�س حني  اأ�سيب 

ول يزال يعاين من اأثر الإ�سابة.

معتقاًل طفاًل   230
على  اأكد  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
اأق�سام  يف  يحتجز  الحتالل  اأن 
)عوفر،  �سجون  يف  الأطفال 
وجمدو، والدامون( ما يقارب 230 
عن  اأعمارهم  تقل  بع�سهم  طفل، 
عليهم  فر�ست  غالبيتهم  15عاماً، 

عدة  بني  ما  ترتاوح  فعلية  اأحكام 
بينما  �سنوات،  عدة  اإىل  �سهور 
لالعتقال  يخ�سعان  طفلني  هناك 
بني  ومن  تهمة.  دون  الإداري 
جرحى  هناك  املعتقلني  الأطفال 
بالر�سا�س  العتقال  عند  اأ�سيبوا 
من  عليهم  النار  اإطالق  نتيجة 
م�سافات قريبة، ويقبع يف الدامون 
)65طفاًل(  جمدو  ويف  )45طفاًل( 
وهناك  )100طفل(  عوفر  ويف 
التوقيف  مراكز  يف  )20طفاًل( 
�سجن  يف  الأطفال  والتحقيق. 
ب�سهادات  موؤخراً  اأدلوا  الدامون 
والتنكيل  لل�رسب  بتعر�سهم  تفيد 
النح�سون خالل  قوات  اأيدي  على 
عمليات النقل بالبو�سطة من واإىل 
املحاكم، اأو خالل عملية نقلهم من 
�سجون اأخرى اإىل �سجن الدامون، 
باللكم  عليهم  العتداء  يتم  حيث 
اأنحاء اجل�سد  وال�رسب على كافة 
لالإهانة  ويتعر�سون  بالبا�سطري، 
الكلمات  باأقذر  وال�ستم  وال�سب 
�سيارة  تواجدهم يف  النابية خالل 
النتظار  غرف  اأو  البو�سطة 

باملحاكم.

عقوبات متنوعة
باأن  اأو�سح  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
يتعر�سون  الفل�سطينيني  الأطفال 
العقوبات  من  متعددة  اأ�سكال  اإىل 
الحتالل،  يد  على  والتنكيل 
العتقال  عمليات  اإىل  فاإ�سافة 
خاللها  يتعر�س  التي  اليومية 
اإىل  الأوىل  اللحظة  منذ  الأطفال 
يف  بهم  والزج  املربح،  ال�رسب 
ظروف قا�سية يف مراكز التوقيف 
اأ�سكال  كل  وممار�سة  والتحقيق 
وال�سغط  والتعذيب  النتهاك 
بحقهم،  واجل�سدي  النف�سي 
فهناك اأي�ساً عقوبة فر�س احلب�س 
الأطفال،  مئات  على  املنزيل 
القد�س  مدينة  اأطفال  وحتديداً 
�سلبي  تاأثري  ولها  لفرتات خمتلفة، 
على نف�سية الطفل، وكذلك الإبعاد 
وقد  طويلة،  لفرتات  املنزل  عن 
�سكن  من  بعيدة  اأماكن  يف  تكون 
اآثار  يف  له  يت�سبب  مما  الطفل، 
نف�سية قا�سية، هذا عدا عن فر�س 
الغرامات املالية عليهم. اأحد اآخر 
العتداءات على الأطفال، اأقدمت 

اإدارة �سجن جمدو فيه على اإغالق 
والذي  الأ�سبال  الأ�رسى  ق�سم 
هجوم  بذريعة  طفاًل،   63 ي�سم 
اأحد  على  الأ�سبال  الأ�رسى  اأحد 
الإدارة  قامت  حيث  ال�سجانني، 
باإخراج جميع الأجهزة الكهربائية 
كاملراوح وبالطة الطبخ من الق�سم 

ومنع الأ�رسى من اخلروج للفورة.
خمالفة القانون

يعترب  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
بحق  الحتالل  اإجراءات  اأن 

لكل  وا�سحة  خمالفة  الأطفال 
م  حتِرّ التي  الدولية  التفاقيات 
يف  اإل  الأطفال  لعتقال  اللجوء 
من  الرغم  وعلى  احلالت،  اأ�سيق 
حلقوق  الدولية  التفاقيات  اأن 
حقوق  اتفاقية  وحتديداً  الإن�سان 
الطفل، �سددت على �رسورة توفري 
اأن �سلطات  اإل  احلماية لالأطفال، 
من  جعلت  الإ�رسائيلي  الحتالل 
الفل�سطينيني  الأطفال  اعتقال 
على  واأقدمت  عاجاًل،  هدفا 
اعتقال الآلف منهم منذ احتاللها 

حيث  الفل�سطينية،  لالأرا�سي 
بني  العتقال  حالت  و�سلت 
الأطفال منذ انتفا�سة القد�س اإىل 
ما يزيد عن )5000( حالة اعتقال.

يطالب  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
بحقوق  املعينة  املوؤ�س�سات 
الأطفال اأن تتدخل حلماية اأطفال 
الحتالل  جرائم  من  فل�سطني 
على  وال�سغط  بحقهم،  امل�ستمرة 
حقوق  اتفاقية  لتنفيذ  الحتالل 
ال�سالمة  لهم  ت�سمن  التي  الطفل 

وحقهم يف احلياة الآمنة.

االأ�سري املري�ض ب�سام ال�سايح .. اأدعوكم اإىل جل�سة احت�سار
بقلم عي�سى قراقع 

ال�سيد انطونيو غوتريي�س المني 
العام لالمم املتحدة.

رئي�س  او�سوجي  ايبوي  ال�سيد 
املحكمة اجلنائية الدولية.

للجنة  رئي�سا  ماورير  بيرت  ال�سيد 
الدولية لل�سليب الحمر.

مفو�سة  با�سيليه  مي�سيل  ال�سيدة 
حلقوق  ال�سامية  املتحدة  المم 

الن�سان.
رئي�س  بنتاغوكانتون  ال�سيد 
اللجنة اخلا�سة املعنية بالتحقيق 
يف  ال�رسائيلية  املمار�سات  يف 

الرا�سي املحتلة.
عام  امني  كومينايدو  ال�سيد 

منظمة العفوالدولية )امن�ستي(
حل�سور  دعوتي  لتلبية  ا�سكركم 
اآخر  هو  رمبا  احت�سار،  جل�سة 
و�سلنا  لقد  وبينكم  بيني  لقاء 
مر�س  وانا،  انتم  النهاية،  اىل 
ج�سمي  كل  نه�س  ال�رسطان 
وعربد  انت�رس  لقد  تعلمون،  كما 
على  انيابه  واطبق  وتوح�س 
روحي، ج�سمي �سار يف الطريق 

ال�سهر  يف  وبداأت  الغياب،  اىل 
ان  بعد  هاويتي  اقي�س  الخرية 
لهذا  ال�سحي،  و�سعي  تردى 
دعوتكم، وهي لي�ست دعوة للوداع 
جل�سة  يف  م�ساركة  هي  ما  بقدر 
ايها  معي  فاحت�رسوا  احت�سار، 
ذلك  يف  لعل  وال�سادة  ال�سيدات 
ان  قيل  ولقد  املوا�ساة،  بع�س 
يدخل  الولدة،  ي�سبه  الحت�سار 
ما  فريى  نف�سه  انفاق  اىل  املرء 

ليراه احد يف حياته القادمة.
وانا  راقبوين  وال�سادة،  ال�سيدات 
عاملان  وعاملي،  عاملكم  اغادر 
اللحظة،  هذه  يف  ال  يلتقيا  مل 
جماله  برغم  بعيداً  عاملكم  كان 
واللغة  املوعودة  واحالمه 
وحق  الدميقراطية  الر�سينة عن 
الن�سان،  وحقوق  امل�سري  تقرير 
عاملكم الكبري مل يتدخل لنقاذي 
و�سلت  ان  بعد  واطالق �رساحي 
حالتي ال�سحية اىل حافة املوت، 
التنف�س،  على  قادراُ  اعد  مل 
الهواء ل ياأتيني ال من حتت باب 
الزنزانة، مل يحملنياحد اىل �سماء 
مدينة نابل�س، اىل بيتي وعائلتي 

وذكرياتي ل�سعر ولو مرة واحدة 
حقل  ولي�س  ب�رسي  ان�سان  اين 
جتارب لطباء �سجون الحتالل.

الفكر والقانون  يا �سادة  دعوتكم 
وممثلي العدالة الن�سانية لتفكروا 
مرة يف هذا اخلاطر الليم وهو ان 
ج�سداً  ج�سدي،  اجل�سد  هذا  يف 
متعط�ساً للحياة، ويف هذا القلب 
ويف  للحب،  متعط�ساً  قلباً  قلبي، 
ا�ستقبال  من  تنفر  روحاً  روحي 
وحده  ال�سجان  يعد  فلم  املوت، 
الوقت  من  تبقى  ما  يح�سب  من 
يف  الن  انتم  وامنا  يل،  الباقي 
تبداأوا  ان  عليكم  اجلل�سة  هذه 
وت�سهقوا  حتت�رسوا  ان  بالعد، 
و�ساعة  دقيقة  دقيقة  معي 
�ساعة، �سي�ساعدكم ذلك يف كتابة 
تقرير هام عن املوت البطئ يف 
لنكم  �سكرا  الحتالل،  �سجون 
لل�سجن،  وجئتم  دعوتي  لبيتم 
ال�رسطان  وا�سكال  انواع  كل 
امل�ساب بها ت�ستقبلكم: �رسطان 
�رسطان  العظم،  �رسطان  الدم، 
�رسطان  الدماغ،  �رسطان  الرئة، 
الرئة، ع�سالت  املاء يف  احللق، 

ترحب  كلها  ال�سعيفة،   القلب 
يرحب  املخنوق  �سوتي  بكم، 
يف  مري�ساً  ا�سريا  ع�رسون  بكم، 
اي�سا،  ي�ستقبلونكم  الرملة  عيادة 
خطواتنا  معاً  لنختار  جل�سة  هي 
�سامتة  باأغنية  لن�سهق  الخرية، 

فوق هذا احلطام.
اأثقل  لن  وال�سادة،  ال�سيدات 
هي  تطول،  لن  اجلل�سة  عليكم، 
لجراء  داعي  فال  ق�سرية، 
ل حاجة ملزيد  الفحو�سات يل، 
ل  اجلراحية،  العمليات  من 
واجهزتكم  ادواتكم  ت�ستخدموا 
وانفعالتكم،  و�سعاراتكم  الطبية 
هنا  و�سامت،  بارد  هنا  �سئ  كل 
وعليكم  املوت،  لنتظار  حمطة 
املوت،  حفلة  يف  ت�ساركونا  ان 
ال�رسخات  ايقاع  ا�سمعوا 
امل�سابني  من  والوجاع 
مب�ساهد  متتعوا  وامل�سلولني، 
ت�سنج الع�سالت وحالت الكريزا 
تتدىل  التي  املفتوحة  والبطون 
منها الكيا�س الطبية وال�سالك، 
هي حفلة ممتعة فيها تنوع وتعدد 
والغثيان،  البهجة  تثري  ا�سكال 

عكازات،  متحركة،  عجالت 
ناق�سة  اج�سام  مبتورة،  اطراف 
القدم او اليد او المعاء او الكلى، 
انفا�س  يف  املوت  رائحة  �سموا 
ودموعهم  املر�سى  ال�رسى 
داخل  الن  انتم  وكوابي�سهم، 
ل  القرب  لكن  ال�سادة،  ايها  القرب 

يفتح من الداخل.
احت�رسوا  وال�سادة،  ال�سيدات 
معي واعدوا خطبة اجلنازة، لقد 
فات الوقت، مل ت�سلوا قبل ذلك، 
ال�سجن  باب  منكم  احد  يدق  مل 
مل  الزيارة،  او  الت�سامن  ملجرد 
تتذكرونا يف حمافلكم وهيئاتكم، 
ال�سجان  مع  وحدنا  تركتمونا 
مغيبني  كنا  والهذيان،  واملر�س 
والقانون  والعقل  الدراك  عن 
انه  ادركتم  الن  فهل  واحلقيقة، 
انهارت  اج�سامنا  انهارت  كلما 
قيمكم وعدالتكم؟ لقد متم قبلي، 
وامنا  للج�سد،  لي�س  فاملوت 

للفكر والرادة.
يل  يبق  مل  وال�سادة،  ال�سيدات 
�ساأرتفع  هنا،  لخ�رسه  �سئ 
جدران  فوق  العالية  بجثتي 

واك�رس  ن�سيدي  واكمل  ال�سجن 
اىل  ذاهب  انا  الهاوية،  حدود 
نوافذ احلدائق يف  املوت لفتح 
يف  عمري  زهر  وافر�س  قيودي، 
ذاهبون؟  انت  اين  فاىل  الآخرة، 
التي  و�رسائعكم  ن�سو�سكم  اىل 
والعتقالت  املذابح  توقف  مل 
�سمتكم  مل�ستعمرين،  وظلم 
موت  من  ق�سوة  واكرث  موت  هو 

ال�سجني.
ال�سري  انا  وال�سادة،  ال�سيدات 
املري�س بال�رسطان ب�سام ال�سايح 
املحكوم بال�سجن املوؤبد مرتني و 
30 عام، ادعوكم اىل م�ساركتي يف 
ي�سمى  ما  داخل  احت�سار  جل�سة 
ال�رسائيلي،  الرملة  م�ست�سفى 
روحي  رع�سات  يف  معي  كونوا 
نحو  وجهي  واديروا  الخرية، 
نع�سي يف �سوارع  وليمر  القد�س، 
يف  نابل�س،  احلبيبة  مدينتي 
يف  ليمر  جبالها،  وفوق  حاراتها 
امام وجع  ليمر  العتيقة  احلارات 
علَي  ال�سالة  اقيموا  خميماتها، 
البلدة  يف  العتيقة  احلارات  يف 

القدمية. 

يف كل منا�سبة يدعي الحتالل باأن جلوء جنوده اإىل اعتقال الأطفال القا�سرين، ياأتي يف �سياق ال�سرورات الأمنية اأو اأنها ممار�سات 
فردية وطارئة، ولكن من ينظر اإىل حجم تلك العتقالت بحق الأطفال، وما ميار�س معهم من جرائم وحتقيق وتنكيل، يدرك متامًا باأن 
الأمر يخرج عن ال�سرورات الأمنية اإىل ممار�سة �سيا�سة تنكيل واإذلل لبث الذعر واخلوف يف نفو�سهم، وتاأتي يف اإطار �سيا�سة ممنهجة 

ومعتمدة لتدمري الطفل الفل�سطيني وحتطيم م�ستقبله.
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عي�سة ق.

امللعب  اإىل  ح�ضورهم  �ضجلوا  اأين 
املالب�س  تغيري  غرف  يف  ومكثوا 
اأجل  من  الر�ضي  اإىل  اخلروج  دون 
من  ي�رصون  ت�رصف  يف  التدرب، 
اإىل  �ضوتهم  اإ�ضماع  على  خالله 
اإيجاد  عن  بحثا  العليا  ال�ضلطات 
من  النادي  تخرج  ناجعة  حلول 
فيه  يتواجد  الذي  املظلم  النفق 
الإجراءات  ت�ضهيل  عدم  ظل  يف 
لإعادة  حت�ضبا  والقانونية  الإدارية 
وت�ضديد  البنكي  احل�ضاب  فتح 
التي  لالعبني  املالية  امل�ضتحقات 
لالعبينا  بالن�ضبة  �ضواء  بها  يدينون 

اأموالهم  يتلقوا  مل  الذين  لقدامى 
الفارط وامل�ضتقدمني  منذ املو�ضم 
املركاتو  يف  التحقوا  الذين  اجلدد 
دون  ووقعوا  املنق�ضي  ال�ضيفي 
وتبقى  مالية،  ت�ضبيقات  تلقي 
مقاطع اأ�ضبال املدرب بالل دزيري 
يف  الأجل،  معلومة  غري  للتدريبات 
بالفريق  حتيط  التي  ال�ضبابية  ظل 
م�ضتقبل  حول  الروؤى  ات�ضاح  وعدم 

الأمور.
اأمام  الفريق  ت�ضع  الو�ضعية  هذه 
الإدارة  قدرة  عدم  ظل  يف  حرج 
يف  املخرج  غيجاد  على  احلالية 
ما  واإنقاذ  الو�ضع  لحتواء  الإ�رصاع 
ل  النادي  واأن  خا�ضة  اإنقاذه  ميكن 

اأموال لدفع خمتلف النفقات  ميلك 
الفريق ومهدد  التي تقع على عاتق 
مقابلة  خلو�س  ال�ضفر  �ضمان  بعدم 
جانب  اإل  الوطنية،  البطولة  يف 
الن�ضحاب  خطر  حتت  وجوده 
جمددا من خو�س املناف�ضة القارية 
التنقل  مع  موعدا  ميلك  الذي  وهو 
غورماهيا  مقابلة  كينيا خلو�س  اإىل 
من  ع�رص  ال�ضاد�س  الدور  �ضمن 

مناف�ضة رابطة اأبطال اإفريقيا.

تريمان: نتفهم موقف 
الالعبني ونطالب بحل �سريع 

لو�سعية االحتاد

لفريق  الر�ضمي  الناطق  اأعرب 

اأ�ضفه  تريمان  اأمني  العا�ضمة  احتاد 
للو�ضع الذي بلغه الفريق وك�ضف ان 
الالعبني ح�رصوا اإىل امللعب ومكثوا 
�ضاعتني  ملدة  املالب�س  غرف  يف 
امليدان  لأر�ضية  الدخول  راف�ضني 
اأعلنوا  اأنهم  اأكد  حيث  والتدرب، 
دخولهم احتجاج على الو�ضعية التي 
الإدارة  اأن  واأ�ضار  الفريق،  يعرفها 
يف  لعبيها  وخيار  الو�ضع  تتفهم 
النادي  لكن  التدريبات  عن  التوقف 
موعد  قبل  اأياما  �ضعبة  بفرتة  مير 
املقابلة القارية عندما يالقي نادي 
متمنيا  �ضبتمرب   15 يف  غورماهيا 
اأقرب  يف  الناجعة  احللول  اإيجاد 

وقت ممكن.

ح�سروا اإىل ملعب بولوغني ومكثوا �ساعتني بغرف تغيري املالب�س
العبو احتاد العا�ضمة يج�ضدون 

تهديداتهم ويقاطعون التدريبات

حلفاية املر�سح الوحيد لرتاأ�س النادي 
الهاوي بان�سحاب بن جاب اهلل وبوعود

حلفاية واأعراب يقنعان 
الالعبني بالعودة اإىل التدريبات

�ضطيف  وفاق  فريق  لعبو  اأوقف 
الذي  التدريبات  عن  الإ�رصاب 
كانوا قرروا الدخول فيه احتجاجا 
م�ضتحقاتهم  ا�ضتالم  عدم  على 
منذ  بها  يدينون  التي  املالية 
عاد  حيث  املنق�ضي،  املو�ضم 
لعبو ت�ضكيلة "الن�رص الأ�ضود" اإىل 
وح�رصوا  جمددا  التدريبات  جو 
جرت  التي  التدريبية  احل�ضة 
اأم�ضية اأول اأم�س مبلعب الثامن ما 
بقيادة املدرب خري الدين ما�ضوي 
تنتظرهم  التي  للمقابلة  ا�ضتعداد 
بتاريخ  املقررة  مقرة  جنم  اأمام 
اجلولة  �ضمن  املقبل  �ضبتمرب   12
املحرتفة  الرابطة  من  الرابعة 
املر�ضح  متكن  حيث  الأوىل، 
لرئا�ضة وفاق �ضطيف فهد حلفاية 
عز  الإدارة  مدير جمل�س  بح�ضور 
الالعبني  اإقناع  من  اأعراب  الدين 
والعودة  الإ�رصاب  عن  للرتاجع 
ب�ضورة عادية اإىل التدريبات خالل 
معهم  عقدوه  الذي  الجتماع 
التدريبية  احل�ضة  انطالق  قبل 
وعودا  تلقوا  والذين  اأم�س،  لأول 
ت�ضوية  بخ�ضو�س  خلفاية  من 
امل�ضتحقات املالية يف اأقرب وقت 

وطالبهم بالرتكيز على املناف�ضة.
يف املقابل، ان�ضحب ب�ضفة ر�ضمية 
الدراجي  اهلل  جاب  بن  املرت�ضح 
النادي  لرئا�ضة  الرت�ضح  �ضباق  من 
انعقاد  املقرر  للوفاق  الهاوي 

مبقر  غدا  النتخابية  جمعيته 
املجال  ترك  ف�ضل  حيث  النادي، 
اأجل  من  حلفاية  املر�ضح  اإىل 
بعدما  النادي  رئا�ضة  اإىل  الو�ضول 
ان�ضحابه  بوعود  ه�ضام  قبله  اأعلن 
هو الآخر، لي�ضبح حلفاية املر�ضح 
النتخابية  اجلمعية  يف  الوحيد 
بخ�ضو�س  له  معبد  والطريق 

اعتالء رئا�ضة الفريق ال�ضطايفي.

اأ�سبال ما�سوي يواجهون جنم 
عني اأزال وديا

الالعب  لزال  اأخرى،  جهة  من 
الرحيم دغموم �ضمن مفكرة  عبد 
الريا�ضي  الرتجي  نادي  اإدارة 
معه  التعاقد  اأجل  من  التون�ضي 
والتي  ال�ضيفي  للمركاتو  حت�ضبا 
وان�ضمامه  خدماته  على  ت�رص 
حت�ضم  مل  اأين  ناديها،  تعداد  اإىل 
رحيل  قبول  يف  بعد  الوفاق  اإدارة 
من  التون�ضي  الدوري  اإىل  لعبها 
برمج  منف�ضل،  �ضياق  يف  عدمه. 
ما�ضوي  الدين  خري  املدرب 
اليوم  وذلك  لأ�ضباله  ودية  مباراة 
عني  جنم  اجلار  الفريق  مبواجهة 
ال�ضفلى  الأق�ضام  النا�ضط يف  اأزال 
املناف�ضة  جو  يف  البقاء  اأجل  من 
لتاأجيل مباريات  البطولة الوطنية 

اإىل نهاية الأ�ضبوع املقبل.
عي�سة ق.

نّفذ العبو فريق احتاد العا�سمة تهديداتهم مبقاطعة التدريبات اإىل اأجل غري معلوم احتجاجا على الو�سعية ال�سعبة 
التي مير بها النادي والتي ت�سعه يف خانة امل�ستقبل املجهول ب�سبب عدم ت�سوية االأمور االإدارية للنادي وتوا�سل جتميد 

احل�ساب البنكي للنادي رغم تعيني العدالة ملت�سرف اإداري ، ويف هذا ال�سدد مل ي�سجل رفقاء القائد حمزة كودري 
ح�سورهم يف احل�سة التدريبية ورف�سوا االلتحاق باأر�سية ميدان ملعب عمر حمادي ببولوغني

والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  اأكد 
بب�ضكرة  برناوي  �ضليم  روؤوف 
تواكب  اأن  ال�رصوري  من  اأنه 
حجم  املحققة  الريا�ضية  النتائج 
توفرها  التي  والهياكل  الإمكانات 
الدولة يف القطاع، واأو�ضح الوزير 
للمدر�ضة  زيارته  هام�س  على 
ال�ضابة  للمواهب  الأوملبية 
ذلك  و  الزيبان  بعا�ضمة  بالعالية 
افتتاح  على  اإ�رصافه  مبنا�ضبة 
بهذه  اجلديد  الدرا�ضي  املو�ضم 
املخت�ضني  على  "يتعني  الولية: 
اإىل  النزول  الريا�ضي  املجال  يف 
لتحقيق  اجلاد  والعمل  امليدان 
حجم  مربزا  الإيجابية"  النتائج 
التاأطري  وكذا  الريا�ضية  الهياكل 
ولية  به  حتظى  الذي  الب�رصي 
جمال  يف  وخا�ضة  ب�ضكرة 
الإمكانات  اأن  واأ�ضاف  التكوين"، 
لالأبطال  ت�ضخريها  يتم  الكبرية 
مب�ضتوى  نتائج  لبلوغ  الأوملبيني 
ا�ضتغاللها  وميكن  متوفرة  عايل 
ول�ضيما  املكونني  طرف  من 

التكفل  على امل�ضتوى املحلي يف 
الأوا�ضط  فئتي  وخا�ضة  بال�ضباب 
نادي  عن  حديثه  ويف  والأ�ضبال. 
النادي  الوزير:  اأكد  ب�ضكرة  احتاد 
تواكب  جديدة  �ضيا�ضة  ينتهج  اأن 
التكوين  يف  وخا�ضة  اإمكاناته 
تكوين  مداخيل  من  وال�ضتفادة 
الهياكل  وا�ضتغالل  الالعبني 
غرار  على  بالولية  التكوينية 
حتقق  اأن  ا�ضتطاعت  اأخرى  نواد 
وتزود  التكوين  من  مداخيل 
الأندية الأخرى بالعبني"، وك�ضف 
على  حاليا  يجري  اأنه  الوزير 
كيفية  درا�ضة  احلكومة  م�ضتوى 
الفرق  وخا�ضة  الريا�ضة  متويل 
الوطنية وهناك ات�ضال مع الحتاد 
لإيجاد  القدم  لكرة  اجلزائري 
م�ضريا:  القدم  كرة  لتمويل  �ضيغة 
الريا�ضية  النوادي  متويل  "زمن 
قد  باهظة  باأموال  لعبني  جللب 
التمويل  اإمكانية  لتبقى  انتهى 
بالأ�ضناف  بالهتمام  مرهونة 

الدنيا".

وزير ال�ضباب والريا�ضة يطالب 
مبواكبة النتائج لالإمكانيات

اجلولة  مباريات  اليوم  م�ضاء  جتري 
الثالثة من الرابطة املحرتفة الثانية 
والتي �ضوف تعرف مناف�ضة قوية على 
�ضدارة جدول الرتتيب واملر�ضحة اأن 
تتوا�ضل لالأ�ضبوع الثالث على التوايل 
الأربعاء  اأمل  فريقي  بني  منا�ضفة 
امتالك  ظل  يف  املدية  واأوملبي 
على  ال�ضتقبال  فر�ضة  الفريقني 
قوية  بداية  وحتقيقهما  ملعبيهما 
بت�ضجيل انت�ضارين على التوايل بعد 
املن�رصمة  اجلولة  يف  انت�ضارهما 
ملوا�ضلة  ومر�ضحني  القواعد  خارج 
�ضل�ضلة النت�ضارات املتتالية عندما 
اأمل  اجلديد  ال�ضاعد  ي�ضتقبل 
الذي  عنابة  احتاد  �ضيفه  الأربعاء 
بعد  �ضيئة  وبداية  �ضعبة  بفرتة  مير 

لقاءين  يف  الهزمية  فخ  يف  �ضقوطه 
مولودية  ينزل  بينما  التوايل،  على 
اأبناء  ت�ضكيلة  على  �ضيفا  بجاية 
تكون  اأن  ي�ضتبعد  ول  "التيطري"، 
"املوب"  مقابلة قوية بعد ا�ضتعادة 
ال�ضابقة عل  الفوز يف اجلولة  ن�ضوة 

ح�ضاب دفاع تاجنانت.
الأول  داربيان  يجري  املقابلن  يف 
يف ال�رصق وي�ضت�ضيفه ملعب م�ضعود 
مولودية  ي�ضتقبل  عندما  زوغار 
�ضكيكدة،  �ضبيبة  ال�ضيف  العلمة 
"البابية"  لعبو  ي�ضعى  حيث 
يف  انت�ضاراتهم  اأول  ت�ضجيل  اإىل 
يعول  جهته،  من  اجلديد،  املو�ضم 
اول  حتقيق  على  اجلديد  ال�ضاعد 
املحرتفة  البطولة  يف  انت�ضاراته 

مولودية  مبيدانه  ي�ضتقبل  عندما 
لعبو  يفكر  ل  جهته،  من  �ضعيدة، 
موا�ضلة  يف  �ضوى  تلم�ضان  وداد 
البداية املوفقة يف املو�ضم اجلديد 
من خالل ت�ضجيل انت�ضارهم الثاين 
مالحقة  يف  والبقاء  التوايل  على 
ي�ضتقبل  عندما  املقدمة  كوكبة 
اأمام  مبلعبه  املتعرث  بو�ضعادة  اأمل 
�رصيع  ميلك  فيما  بجاية،  �ضبيبة 
الزاد  على  احلفاظ  فر�ضة  غليزان 
كامال عندما ي�ضتقبل اجلريح احتاد 
احلرا�س املنهزم يف اأول جولتني يف 
املو�ضم اجلديد، بينما ي�ضعى فريقي 
اإىل  تاجنانت  ودفاع  بجاية  �ضبيبة 
واجلمهور  اّلأر�س  عاملي  ا�ضتغالل 
عندما  الثالث  بالنقاط  لالحتفاظ 

وهران  جمعية  من  كل  ي�ضتقبالن 
وجمعية اخلروب على التوايل.

ع.ق.

برنامج املباريات
اأمل الأربعاء / احتاد عنابة

�رصيع غليزان / احتاد احلرا�س
اأوملبي املدية / مولودية بجاية
اأوملبي ارزيو / مولودية �ضعيدة
املباريات جتري على ال�ضاعة 

16:00
وداد تلم�ضان / اأمل بو�ضعادة
�ضبيبة بجاية / جمعية وهران

مولودية العلمة / �ضبيبة �ضكيكدة
دغاع تاجنانت / جمعية اخلروب
اللقاءات تنطلق ابتداء من 19:00

اجلولة الثالثة للرابطة املحرتفة الثانية

املدية واالأربعاء يف فر�ضة الت�ضبث بال�ضدارة وداربيان باأرزيو والعلمة

نادي  اإدارة  جمل�س  قرر 
الرتاجع  بلعبا�س  احتاد 
مع  التعاقد  فكرة  عن 
بوعراطة،  ر�ضيد  املدرب 
على  التفاق  عدم  ب�ضبب 
العقد،  تفا�ضيل  كافة 
بني  املفاو�ضات  وو�ضلت 

واملدرب  الحتاد  اإدارة 
ر�ضيد بوعراطة اإىل طريق 
الختالف  بعد  م�ضدود، 
للعقد  املالية  القيمة  على 
ما دفع الأخري لالن�ضحاب، 
املدرب  �ضيناريو  ليتكرر 
الإ�ضباين خواكني مارتينيز، 

الرئي�ضي  ال�ضبب  اأن  وعلم 
املدرب  مع  التفاق  لعدم 
كان  بوعراطة،  ر�ضيد 
العقد  قيمة  على  اخلالف 
ا خالفات  اأي�ضً هناك  لكن 
ال�ضالحيات  بخ�ضو�س 
رف�س  حيث  الفنية، 

وطالب  عمله  يف  التدخل 
البي�ضاء يف  الورقة  مبنحه 

اجلانب الريا�ضي.
بلعبا�س،  اإدارة  وتاأمل   
مدرب  مع  التعاقد  يف 
وقت،  اأقرب  خالل  جديد 
الفريق  على  لالإ�رصاف 

الرابعة  اجلولة  لقاء  قبل 
�ضد  الوطنية  البطولة  من 
خا�ضة  داي،  ح�ضني  ن�رص 
ما�ضة  بحاجة  النادي  واأن 
اأجل  من  الفوز  لتحقيق 
ال�ضعبة  املرحلة  تخطي 

التي مير بها.

اإدارة املكرة تاأمل تعيني مدرب يف اأقرب وقت

خالف مادي يف�ضل التحاق بوعراطة باحتاد بلعبا�س

ق.ر.
ق.ر.
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عي�سة ق.

وا�ستطرد امل�س�ؤول الأول على الهيئة 
الكروية يف بالدنا خالل نزوله �سباح 
»ف�تب�ل  ح�سة  على  �سيفا  اأم�س 
الإذاعية  القناة  اأم�اج  عرب  ماغازين« 
الأ�سابيع  خالل  عا�سه  ما  اأن  الثالثة 
املا�سية جعله يجزم على املغادرة يف 
لكنه  التي مّر،  الع�سيبة  ظل الظروف 
اأو�سح اأنه قرر امل�ا�سلة يف املن�سب 
والرتاجع عن ال�ستقالة حبا منه للعبة 
امل�ساهمة  يف  ورغبته  القدم  كرة 
اأين  امل�ستديرة،  الكرة  قطاع  لتط�ير 
تطبيق  م�ا�سلة  على  الرتكيز  يف�سل 
و�س�له  قبل  �سطرها  التي  امل�ساريع 

لكر�سي رئا�سة الفاف.
الأطراف  على  النار  زط�سي  واأطلق 
يق�م  الذي  العمل  انتقدت  التي 

منذ  الفدرايل  املكتب  اأع�ساء  رفقة 
اأن  م��سحا  املن�سب،  يف  انتخابهم 
عامل الكرة يف بالدنا مليء باغي�رين 
الذين يح�سدون العملي الذي يق�م�ن 
راأ�س  على  املهام  ت�ليهم  منذ  به 
على  بالعمل  اتهمهم  حيث  الفاف، 
يحاول�ن  الذي  العمل  وترية  تك�سري 
والع�دة  تك�سريهم  وهدفهم  جت�سيده 
اخللف،  اإىل  اجلزائرية  القدم  بكرة 
لقرار  تفاجئه  عن  زط�سي  وعرّب 
التي  التكرمي  مرا�سيم  من  اإق�سائه 
منحتها رئا�سة اجلمه�رية اإىل اأع�ساء 
وفد املنتخب ال�طني وقال اأنه مل يكن 
يت�قع اأن يحدث معه الأمر وه� الذي 
راأ�س  على  قدمه  ما  كل  بعد  اأحزنه 
امل�ا�سلة  على  اأ�رص  اأنه  اإل  الفاف، 

وعدم اللتفات اإىل اخللف.
واأ�ساد املتحدث كثريا مبدربه جمال 

الكبري  الدور  اأرجع  عندما  بلما�سي 
يف تت�يج اخل�رص بلقب كا�س اإفريقيا 
باللقب  عادت  اجلزتئر  اأن  وقال  له، 
الذي  الكبري  العمل  بف�سل  القاري 
قام به القائد ال�سابق للخ�رص، خا�سة 
على  بالقدرة  دوما  ي�ؤمن  كان  واأنه 
حتقيق ذلك واإفراح اجلزائريني، نافيا 
جتمع  م�ساكل  اأي  ال�سياق  نف�س  يف 
الأخ  مبثابة  اعتربه  حيث  الرجلني، 
طالبا الهداية من مروجي الإ�ساعات 

ح�سبه.

اخل�سر يواجهون منتخبا من 
اأمريكا اجلنوبية يف اأكتوبر

�س�ف  اولطني  املنتخب  اأن  واأردف 
يخ��س �سهرة اأكت�بر املقبل مقابلتني 
للفيفا،  الدولية  ت�اريخ  �سمن  وديتني 

ترب�سا  اخل�رص  يجري  �س�ف  حيث 
للت�سفيات  حت�سرييا جديدا ا�ستعداد 
 2021 غفريقيا  كا�س  اإىل  امل�ؤهلة 
يف  واأو�سح  الكامريون،  يف  املقررة 
ريا�س  القائد  رفقاء  اأن  ال�سياق  هذا 
حمرز �س�ف ي�اجه�ن منتخبا عامليا 
كبرية  –بن�سبة  اجلن�بية  اأمريكا  من 
الربازيل مثلما �سبق ان ك�سف بلما�سي 

يف الندوة ال�سحافية-
الناخب  درب  نف�س  زط�سي  واأخذ 
اإىل  لذعة  انتقادات  ووجه  ال�طني 
الذين  واملحللني  الإعالميني  بع�س 
اأنهم  ال�طني قائال  انتقدوا املنتخب 
يفرح�ن لزرع الفتنة من البالط�هات 
ع��س ت�سجيع الالعبني، م�سيفا اأنهم 
اخل�رص  تت�يج  يت�قع�ن  يك�ن�ا  مل 
بت�رصيحات  امل�ساكل  افتعال  واأرادوا 
زعزعة  �س�ى  منها  هدف  ل  نارية 

وطالب  ال�طنية،  النخبة  ا�ستقرار 
ال�سمت  بالتزام  املعنيني  املتحدث 
نح�  البالط�هات  من  واخلروج 
التدريبية  قدراتهم  لإبراز  امليادين 
�سا�سات  خلف  النتقاد  ع��س 

التلفزي�ن.

اإن�ساء رابطة حمرتفة 
ت�سم 18 فريقا واإعادة بعث 
املديرية الوطنية ملراقبة 

ت�سيري الأندية
مناف�سات  بعث  عن  زط�سي  وك�سف 
امل��سم الكروي املقبل بنظام جديد 
بعد امل�سادقة عليه من طرف اأع�ساء 

بتاريخ  للفاف املقررة  العام  اجلمعية 
17 �سبتمرب املقبل، واأو�سح اأن النظام 
اجلديد للبط�لة ال�طنية �س�ف يتمثل 
واحدة  حمرتفة  رابطة  ت�سكيل  يف 
وحت�يل  الأوىل  الرابطة  يف  تتمثل 
هاوية،  بط�لة  اإىل  الثانية  الرابطة 
الرابطة  اأن  اأو�سح  ال�سدد  هذا  ويف 
عدد  ارتفاع  تعرف  �س�ف  املحرتفة 
و�ست�سم  فيها  تن�سط  التي  الأندية 
اإعادة  جانب  اإىل  فريقا،   18 جمم�ع 
بعث املديرية ال�طنية ملراقبة ت�سيري 
الأندية مع منحها �سالحيات وا�سعة.

نفى وجود خالفات مع بلما�سي واأرجع الف�سل له يف التتويج »بالكان«

زط�ضي: فّكرت يف ال�ضتقالة وحزنت لإق�ضائي من تكرمي الرئا�ضة
.      الإعالميون واملحليون مطالبون بالتزام ال�سمت والربهنة يف امليدان

ك�سف رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي اأنه فّكر بالفعل يف ال�ستقالة من 
من�سبه مبا�سرة بعد العودة اإىل اأر�س الوطن وهم حمملون بالتاج القاري عقب تتويج املنتخب الوطني 

بلقب كاأ�س اإفريقيا لالأمم التي جرت يف ال�سائفة احلالية مب�سر، وبرر زط�سي اأنه مر بفرتة �سعبة 
عمل خاللها حتت �سغوطات كبرية جعلته ل يتحّمل ما يحدث معه ويفكر يف الن�سحاب من رئا�سة 

الفاف والرحيل عن مبنى دايل اإبراهيم

الكوا ت�سدر بيانا تعقيبا على ت�سريحات برناوي

مل ن�ضرك اإي ريا�ضي باللعاب الإفريقية
 دون موفقة الحتاديات

اأكدت اللجنة الوملبية والريا�سية 
اي  ت�رصك  مل  اأنها  اجلزائرية 
الطبعة  مناف�سات  يف  ريا�سي 
بالرباط  الفريقية  لالألعاب   12
الريا�سية،  احتاديته  م�افقة  دون 
الهيئة  ا�سدرته  بيان  واأو�سح 
م�سطفى  يرتاأ�سها  التي  الوملبية 
ت�رصيحات  على  تعقيبا  براف 
»اللجنة  والريا�سة:  ال�سباب  وزير 
ريا�سي   اي  ت�رصك  مل  الوملبية 
لالألعاب   12 الطبعة  مناف�سات  يف 
احتاديته،  م�افقة  دون  الفريقية 
ومل  ت�سلمته  الذي  ال�حيد  الطعن 
ي�رصى  بالعداءة  متعلق   ، ترف�سه 
املخت�سة  تقرت  مدينة  من  عرار 
اعتربت  والتي  العايل  القفز  يف 
نف�سها انها ا�ستبعدت من املنتخب  
من  ن�ع  فيها  بطريقة  ال�طني 
امل�سدر  نف�س  وح�سب  التمييز«، 
فان الريا�سية ي�رصى عرار حققت 

للم�ساركة  املطل�ب  الأدنى  احلد 
تفر�سه  التي  الرباط  م�عد  يف 
لألعاب  الإفريقية  الك�نفديرالية 
الق�ى والحتادية اجلزائرية للعبة 
وا�سمها  القان�نية   الآجال  يف 
امل��سعة  القائمة  �سمن  مت�اجد 
الهيئة  طرف  من  اأر�سلت  التي 
واللجنة   اجلزائرية  الفديرالية 
اجلزائرية  والريا�سية  الوملبية 
من  كتابي   بقرار  اعتمادها  ومت 
ي�سيف   - وهكذا  الحتادية،  قبل 
الخرية  هذه  وافقت  الك�ا-  بيان 
طرف  من  املقدم  الطعن  على 
على  ذلك  يف  م�ستندة  الريا�سية 
ق�اعد امليثاق الأوملبي«، واأكدت 
اي  يقدم  مل  انه  الوملبية  اللجنة 
تعتمد  ومل  ما  طعنا  اآخر  ريا�سي 
م�افقة  دون  منهم  واحد  اأي 

الحتادية الريا�سية التابع لها.
الريا�سة  و  ال�سباب  وزير  وكان  

اعاب  قد  برناوي  �سليم  روؤوف 
على  الأوملبية  اللجنة  على 
الريا�سيني  تكرمي  حفل  هام�س  
على  احلائزين  اجلزائريني 
الإفريقية  الألعاب  يف  امليداليات 
�سالحياتها  جتاوزت  اأنها  
يف  مبا�رصة  بطريقة  بالتدخل 
ل�سيما  الفدراليات  بع�س  عمل 
عن طريق اإ�رصاك بع�س العدائني 
ووعدهم  الأفريقية   الألعاب  يف 
مبكافاآت مالية«، واأفاد البيان من 
جهة اأخرى انه بخ�س��س »ال�ع�د 
اخلا�سة  للريا�سيني   املقدمة 
اللجنة  تعلم   ، املالية  باملنح 
املالية  املكافاآت  اأن  الوملبية 
التي اعتادت على منحها هي من 
ت�سجيع  بهدف  اخلا�س  ر�سيدها 
الذين  اجلزائريني  الريا�سيني 

�رصف�ا بلدهم«.
ق.ر.

فرحات �ضمن الت�ضكيلة املثالية لأف�ضل 
ال�ضفقات باأوروبا

اجلزائري  الدويل  الالعب  ت�اجد 
زين الدين فرحات �سمن الت�سكيلة 
املثالية لأف�سل ال�سفقات ال�سيفية 
املركات�  خالل  انعقدت  التي 
بالدوريات  املنق�سي  ال�سيفي 
امل�قع  ك�سف  هذا  ويف  الأوروبية، 
املهتم  »ه��سك�رد«  العاملي 
املتعلقة  والأرقام  بالإح�سائيات 
�سمت  ت�سكيلة  عن  القدم  بكرة 
ناجحة  �سفقات  كان�ا  لعبا   11
ان�سم�ا  التي  اجلديد  اأنديتهم  مع 
امل��سم  بداية  مع  �سف�فها  اإىل 

ال�سدد  هذا  ويف  اجلديد،  الكروي 
ملنتخب  ميدانا  مت��سط  ي�سجل 
اإىل �سف�ف  م�ؤخرا  العائد  ال�طني 
اخل�رص با�ستدعاء انالخب ال�طني 
ق�ية  م��سم  بداية  بلما�سي  جمال 
يف  ب�سمته  ترك  متكن  بعدما 
الفرن�سية  الأوىل  الدرجة  دوري 
اإىل �سف�فه  انتقل  نيم ايل  نايه  مع 
من  قادما  احلالية  ال�سائفة  يف 
الثانية  الدرجة  النا�سط يف  ل�هافر 
النتباه  لفت  يف  وجنح  الفرن�سية، 
اإليه من طرف املحللني الريا�سيني، 

وه� الذي متكن من ت�سجيل هدف 
اأربع  يف  حا�سمتني  متريرتني  ومنح 
م�اجهات من »الليغ1« يف اأول جتربة 
ت�اجد  اأين  العايل،  بامل�ست�ى  له 
الع�سمة  لحتاد  ال�سابق  الالعب 
رفقة جن�م الكرة يف �س�رة اأنط�ان 
ال�سائفة  هذه  املنتقل  غريزمان 
من  قادما  ال�سباين  بر�سل�نة  اإىل 
الذي  فقري  ونبيل  مدريد،  اأتلتيك� 
التحق با�سبيلية ال�سباين قادما من 

اأوملبيك لي�ن الفرن�سي.
عي�سة ق.

عملية البيع تنطلق اليوم ب�سعر 500 دينار للواحدة

طرح 50 األف تذكرة للبيع حت�ضبا 
لودية اخل�ضر والبنني

ج�يلية   5 ملعب  مركب  ي�رصع 
تذاكر  طرح  يف  الي�م  من  ابتداء 
�س�ف  التي  ال�دية  املباراة 
ونظريه  ال�طني  املنتخب  جتمع 
عرب  البيع  على  غد  بعد  البنيني 
اأقدمت  حيث  امللعب،  �سبابيك 

على  الريا�سي  املركب  اإدارة 
تذكرة  األف   50 جمم�ع  طبع 
الراغبني يف  الأن�سار  اإىل  م�جهة 
رفقاء  وم�ساهدة  اللقاء  ح�س�ر 
الالعب ي��سف باليلي يف امل�عد 
الكروي الأول بعد التت�يج باللقب 

الأخرية  »الكان«  دورة  يف  القاري 
ينتظر  اأين  م�رص،  يف  جرت  التي 
كبريا  تنقال  امللعب  م�س�ؤول� 
اللقاء  متابعة  اأجل  من  للجماهري 
ينتظرون  التي  املدرجات  من 
اأبطال  لروؤية  الآخر  عن  امتالئها 
اإفريقيا يف اأول خرجة كروية بعد 
�س�ف  الغر�س  ولهذا  التت�يج، 
التذاكر  بيع  عملية  ت�زيع  يتم 
تبداأ  اأيام، حيث  على مدار ثالثة 
 10 جمم�ع  بطرح  الي�م  العملية 
 20 بيع  قبل  للبيع  تذكرة  اأاآلف 
األف تذكرة غدا ونف�س العدد يتم 
طرحه اإىل البيع ي�م املباراة، اأين 
مت حتديد �سعر بيع التذكرة مببلغ 

500 دينار لل�احدة.

منحه دفعة معنوية قبل ودية منتخب البنني

جيامبالو: �ضفقة بن نا�ضر مربحة للميالن 
واأ�ضكر مالديني

امليالن  نادي  مدرب  اأ�ساد 
الإيطايل جيامبال� بالعبه الدويل 
نا�رص،  بن  اإ�سماعيل  اجلزائري 
�سفقة  �سيك�ن  اأنه  اأو�سح  حيث 
بعد  خا�سة  للنادي  مفيدة  رائعة 
التي  والبدنية  الفنية  القدرات 
»الل�مباردي«  ت�سكيلة  مع  اأبانها 
يف  ب�سف�فه  اللتحاق  منذ 
املن�رصم  ال�سيفي  املركات� 
النازل  اإمب�يل  نادي  من  قادما 
للدرجة الثانية الإيطالية، وامتدح 
الريا�سي  املدير  جيامبال� 

للميالن باول� مالديني عندما قال 
الإيطايل  لالإعالم  ت�رصيحات  يف 
م�سك�ر  ممتازة  ب�سفقة  قام  اأنه 
عليها با�ستقدامه بن نا�رص الذي 
اأح�سن  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  اأنهى 

لعب بالدورة.
نا�رص  بن  اأن  املتحدث  واأردف 
لعبي  مع  طبيعية  ب�س�رة  اندمج 
ويتدرب  »الرو�س�نريي«  ت�سكيلة 
اج�اء ممتازة، م��سحا  معهم يف 
بالإيجاب  يع�د  �س�ف  الأمر  اأن 
واأختتم  والت�سكيلة،  الالعب  على 

تلقي  بعدم  وعده  املعني  اأن 
اأن  متمنيا  املنتخب  مع  الإ�سابة 
الرتب�س  من  معافى  �ساملا  يع�د 
مع  يخ��سه  الذي  التح�سريي 
ان  والأكيد  ال�طنية،  الت�سكيلة 
هذه الت�رصيحات التي جاءت من 
امل�س�ؤول ال�ل على العار�سة الفنية 
للميالن �س�ف متنح الالعب دفعة 
معن�ية ت�ساهم يف تاألقه مبع�سكر 
املباراة  خل��س  حت�سبا  اخل�رص 
اأمام  الثنني  هذا  املقررة  ال�دية 

منتخب البنني. 
ع.ق.

ع.ق.



العالمة  اإ�سبانيا  وا�سلت 
نحو  وزحفها  الكاملة 
الثمني  بفوزها  النهائيات 
رومانيا  م�سيفتها  على 
يف  بوخار�ست  يف   1-2
من  اخلام�سة  اجلولة 
املجموعة  مناف�سات 
ت�سفيات  �سمن  ال�ساد�سة 
 ،2020 اأوروبا  كاأ�س 
�سريجيو  القائد  و�سجل 
جزاء  ركلة  من  رامو�س 
هديف  األكا�سري  وباكو 
اأندوين  وفلورين  اإ�سبانيا 
هدف رومانيا، وهو الفوز 
لإ�سبانيا  توالياً  اخلام�س 
حتى  مباريات   5 يف 
�سدارتها  فعززت  الآن 
 15 بر�سيد  للمجموعة 
نقطة بفارق 5 نقاط اأمام 

على  تغلبت  التي  ال�سويد 
 0-4 فارو  جزر  م�سيفتها 
رومانيا  تراجعت  فيما   ،
بعدما  الرابع  املركز  اإىل 
 7 عند  ر�سيدها  جتمد 
نقاط بفارق نقطة واحدة 
تغلبت  التي  الرنويج  خلف 
على مالطا 2-0، وخا�ست 
بقيادة  املباراة  اإ�سبانيا 
روبري مورينو الذي ا�ستلم 
قليلة  اأ�سابيع  قبل  املهمة 
انريكي  لوي�س  من  بدلً 
من�سبه  عن  املتخلي 
مر�س  ب�سبب  مار�س  يف 
توفيت  التي  ت�سانا  طفلته 
عن  املا�سي  الأ�سبوع 

ت�سعة اأعوام.
دقيقة  اجلميع  ووقف 
لنجلة  تكرمياً  �سمت 

التي  املباراة  قبل  اأنريكي 
الطرف  اإ�سبانيا  كانت 
فرتاتها  اأغلب  الأف�سل 
على  لعبوها  وا�ستحوذ 
باإمكانهم  وكان  الكرة 
كبري  بفارق  ح�سمها 
خ�سو�ساً يف ال�سوط الأول 
املرمى  حار�س  تاألق  لول 
تاتارو�سانو،  �سيربيان 
الدقائق  يف  تعاين  اأن  قبل 
بعد  خ�سو�ساً  الأخرية 
طرد قطب دفاعها وريال 
يورنتي  دييغو  �سو�سييداد 
وكادت   ،79 الدقيقة  يف 
الطاولة  تقلب  رومانيا 
الدقائق  يف  اإ�سبانيا  على 
اخلم�س الأخرية لول تاألق 
ت�سيل�سي  مرمى  حار�س 
الإجنليزي كيبا اأريثابالغا 

من  مرماه  اأنقذ  الذي 
ومنح  حمققني،  هدفني 
دينيت�س  الأملاين  احلكم 
اأيتيكني ركلة جزاء لإ�سبانيا 
يف الدقيقة 27 اإثر عرقلة 
داين �سيبايو�س املعار من 
اأر�سنال  اإىل  مدريد  ريال 
الإجنليزي داخل املنطقة 
على  رامو�س  لها  فانربى 
وهو  احلار�س،  ي�سار 
يف  لرامو�س   21 الهدف 
وبات  دولية  مباراة   166
واحدة  مباراة  بعد  على 
القيا�سي  الرقم  ملعادلة 
يف عدد املباريات الدولية 
الذي ميلكه زميله ال�سابق 
يف النادي امللكي احلار�س 

اإيكر كا�سيا�س.
تقدمها  اإ�سبانيا  وعززت 

اإثر  الثاين  ال�سوط  مطلع 
اأنهاها  من�سقة  هجمة 
املرمى  داخل  األكا�سري 
قريبة  م�سافة  من  اخلايل 
األبا،  من  متريرة  بعد 
ديبورتيفو  مهاجم  وقل�س 
الفارق  اأندوين  كورونيا  ل 
راأ�سية  ب�رضبة  لرومانيا 

من م�سافة قريبة.
ذاتها،  املجموعة  ويف 
على  ال�سويد  فازت 
فارو  جزر  م�سيفتها 
لألك�سندر  اأهداف  باأربعة 
وفيكتور  هدفني  اإ�سحاق 
كاي�سون  وروبن  لينديلوف 
على  والرنويج   ،)41(
نظيفني  بهدفني  مالطا 
بريغ  �ساندر  �سجلهما 

وجو�سوا كينغ.             

مي�شي ميلك قرار ف�شخ العقد مع بر�شلونة
ليونيل  الأرجنتيني  النجم  يحتفظ 
يف  بر�سلونة  مغادرة  باإمكانية  مي�سي 
ح�سبما  يريد  الذي  املو�سم  نهاية 
الإ�سبانية،  »اإلبايي�س«  يومية  ذكرت 
ال�سحيفة اأو�سحت اأنه على الرغم من 
البالوغرانا  مع  بعقد  مي�سي  ارتباط 
اأن العقد  اإل  ميتد حتى العام  2021، 
ي�سمح لقائد بر�سلونة مبغادرة النادي 
بناء على رغبته، وي�ستطيع ف�سخ عقده 

املوقع عام 2017، يف الثالثني من جوان من كل عام، واأ�سافت اأن مي�سي 
موؤخراً  رف�سه  �سبب  هو  وهذا  عقد  باأي  مقيداً  يكون  اأن  يف  يرغب  ل 

متديد عقده بناء على طلب رئي�ِس النادي جوزيب ماريا بارتيميو.

بيكيه: رحيل مي�شي ال يقلقني ويجب غلق 
�شفحة نيمار

جنم  بيكيه  جريارد  الإ�سباين  علق 
زميله  مغادرة  اإمكانية  على  بر�سلونة 
للفريق  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 
قد  �سحفية  تقارير  وكانت  الكتالوين، 
اأكدت اأن مي�سي ميتلك بنًدا يف عقده 
اإىل  بر�سلونة  عن  بالرحيل  له  ي�سمح 
خارج اأوروبا يف نهاية �سهر جوان من 
ت�رضيحات  يف  بيكيه  وقال  عام،  كل 
ديبورتيفو  موندو  �سحيفة  اأبرزتها 

بالرحيل  له  ي�سمح  مي�سي  عقد  يف  بنًدا  هناك  اأن  اأعرف   « الإ�سبانية: 
يف الوقت الذي يريده«، واأ�ساف »لكننا نعرف جيًدا مدى التزام ليونيل 
لديه  الربغوث  اأن  ب�ساأن  الإطالق  على  قلًقا  ل�ست  البار�سا،  مع  مي�سي 
حق اأن يقرر م�سريه بيده«، وتابع: »كان هناك الكثري من الروايات حول 
�سفقة نيمار يف املريكاتو ال�سيفي املن�رضم، ولكن يجب علينا الآن اأن 
نغلق هذه ال�سفحة«، ووا�سل بيكيه »ا�ستمرار املريكاتو يف اإ�سبانيا حتى 
اجلولة الثالثة من عمر الليغا، هو اأمر اأ�سبه بالهراء«، واأمت »البتعاد عن 
املنتخب لقد كان ذلك قراري، حيث اإنه حان وقت الرتكيز مع بر�سلونة 

فقط، ولكن اأمتنى تتويج منتخب اإ�سبانيا بلقب يورو 2020«.

بايل: �شعوباتي مع الريال جعلتني اأقوى
اإىل  بايل  غاريث  الويلزي  اجلناح  تطّرق 
ناديه  مع  بها  مّر  التي  ال�سعبة  الفرتة 
يرغب  كان  الذي  الإ�سباين  مدريد  ريال 
به،  الحتفاظ  يقّرر  اأن  قبل  بيعه  يف 
مثالية  تكن  مل  الفرتة  هذه  اأن  معرتفاً 
ويلز  قائد  وحتدث  اأقوى،  جعلته  لكنها 
اأمام ال�سحافيني على هام�س حت�سريات 
املنتخب يف كارديف ملباراته املرتقبة 
ت�سفيات  �سمن  اأم�س  اأذربيجان  اأمام 

م�سريتي،  يف  الأ�سعب  الفرتة  كانت  اإنها  اأقول  »لن   :2020 اأوروبا  كاأ�س 
»مل  وتابع:  ريدناب«،  هاري  مع  بكامله  عام  خالل  العب  مل  اأين  اأتذكر 
تكن مثالية، ولكن �سبق يل اأن وجدت نف�سي يف الو�سع ذاته، اأعرف كيف 
اأ�سا�سياً لو�سائل الإعالم قبيل انطالق  اأدير الأمور«، و�سكل بايل عنواناً 
العائد  زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  تاأكيد  بعد  ل�سيما  اجلديد،  املو�سم 
اإىل الإدارة الفنية للنادي امللكي منت�سف املو�سم املن�رضم اأن الويلزي 
ل ي�سكل جزءاً من خططه لإعادة بناء الفريق بعد املو�سم املخيب الذي 
ت�سكيلة  يف  كاأ�سا�سي  مركزه  بايل  ي�ستعيد  اأن  قبل  وقارياً،  عرفه حملياً 

»املريينغي« بعدما ا�ستعاد م�ستواه.
من  الثالثة  املرحلة  يف  املو�سم  هذا  الأوىل  خ�سارته  ريال  بايل  وجنب 
الدوري الإ�سباين بف�سل ثنائيته يف مرمى م�سيفه فياريال الأحد املا�سي 
يف مباراة انتهت بالتعادل 2-2، وكان من املتوقع اأن ين�سم الويلزي اإىل 
بقيمة  �سنوات  ثالث  مدتها  �سفقة  ال�سيني يف  �سونينغ  جيانغ�سو  فريق 
مليون جنيه اإ�سرتليني 1،1 مليون دولر يف الأ�سبوع الواحد، لكن النادي 
امللكي عاد عن قرار بيعه فيما اأكد مهاجم توتنهام ال�سابق اأن جمريات 

الأحداث مل تقو�سه.

اإيطاليا تخلفها على  قلبت 
ملعب »فازكني �رضكي�سيان« 
اأرمينيا  م�سيفتها  اأمام 
اإىل  عدديا  املنقو�سة 
وعززت   1-3 ثمني  فوز 
جمموعتها  �سدارة 
الكاملة  بالعالمة  العا�رضة 
بتحقيقها فوزها اخلام�س 
ت�سفيات  �سمن  تواليا 
اأوروبا 2020، وكانت  كاأ�س 
بالت�سجيل  البادئة  اأرمينيا 
كارابيتيان  األك�سندر   عرب 
يف  احلكم  طرده  الذي 
الوقت  من  الأوىل  الدقيقة 
لل�سوط  ال�سائع  البدل 
اإيطاليا  وردت  الأول، 
على  تناوب  بثالثية 
تورينو  مهاجم  ت�سجيلها 
والبديل  بيلوتي  اأندريا 
لعب و�سط روما لورنت�سو 
مرمى  وحار�س  بيليغريني 
اأرام  الأر�س  اأ�سحاب 
مرمى  يف  خطاأ  اأيرابيتيان 
و�ساركت  بالده،  منتخب 
متجددة  بت�سكيلة  اإيطاليا 
�سابة ح�سلت على دعم من 
مان�سيني  روبرتو  املدرب 
كا�س  نهائيات  اىل  للتاأهل 
التاأهل  ف�سل  بعد  اأوروبا 
اإىل مونديال رو�سيا 2018، 
وغاب عن الـ«اأتزوري« قلب 
كييليني  جورجيو  الدفاع 
قوية  لإ�سابة  تعر�سه  بعد 
عدة  �ستبعده  ركبته  يف 

ا�سهر.
اللقاء،  جمريات  يف 

الأوىل  املحاولة  كانت 
مع  الأر�س  لأ�سحاب 
القائد  من  طويلة  متريرة 
خمتياريان  هرنيخ 
ال�سيف  هذا  املنتقل 
الجنليزي  اأر�سنال  من 
اىل  الإيطايل  روما  اإىل 
�سدد  الذي  كارابيتيان 
التقطها  الطاير  على  كرة 
الإيطايل  ب�سهولة احلار�س 
ومل  دوناروما،  جانلويجي 
فاجاأت  ان  اأرمينيا  تلبث 
بعدما  ال�سيف  املنتخب 
بارزيغيان  تيغران  خطف 
خاطئة  متريرة  اثر  الكرة 
فيورنتينا  مهاجم  من 
فيديريكو كييزا ليجتاز اكرث 
وميرر  امللعب  ن�سف  من 
كارابيتيان  املتحرك   اىل 
داخل  من  كرة  �سدد  الذي 

دوناروما  عجز  املنطقة 
عن �سدها، وجاءت اخطر 
لإدراك  اإيطاليا  حماولت 
فيديريكو  مع   التعادل 
برناردي�سكي الذي ا�ستدار 
منطقة  يف  نف�سه  حول 
قوية  كرة  و�سدد  اجلزاء 
الرمنيي  احلار�س  �سدها 
اأيرابيتيان، وادركت اإيطاليا 
متريرة  بف�سل  التعادل 
اإىل  و�سلت  اإمير�سون  من 
اإمام  املرتب�س  بيلوتي 
ب�سهولة  فحولها  املرمى 

اىل ال�سباك، 
املدرب  رجال  و�سغط 
النقاط  خلطف  مان�سيني 
ال�سوط  يف  الثالث 
العديد  وو�سط  الثاين، 
ا�ستغل  الهجمات  من 
واحدة  ال�سيف  املنتخب 

البديل  من  راأ�سية  بف�سل 
يف  متريرة  بعد  بيليغريني 
العمق من بونوت�سي قبل اأن 
ي�سيف املنتخب اليطايل 
الهدف الثالث عندما تلقى 
بيلوتي كرة داخل املنطقة 
من البديل �ستيفانو �سن�سي 
زاحفة  قوية  ف�سددها 
القائم  با�سفل  ا�سطدمت 
ظهر  من  وارتدت  الي�رض 
ال�سباك  اإىل  احلار�س 

.)80(
واقرتب املنتخب الإيطايل، 
الذي يحل �سيفا يف مباراته 
غدا  فنلندا  على   الثانية 
النهائيات بعدما  كثريا من 
�سدارة  يف  ر�سيده  رفع 
نقطة   15 اإىل  جمموعته 
مباريات،  خم�س  من 
نقاط   3 بفارق  متقدما 

عن نظريه الفنلندي الفائز 
على �سيفه اليوناين بهدف 
بوكي  تيمو  �سجله  نظيف 
وتقدمت  جزاء  ركلة  من 
اىل  والهر�سك  البو�سنة 
بر�سيد  الثالث  املركز 
اأكرمت  بعدما  نقاط   7
وفادة �سيفتها لي�ستن�ستاين 
وجتمد  نظيفة  بخما�سية 
 6 عند  اأرمينيا  ر�سيد 
وثالث  فوزين  من  نقاط 
الرابع  املركز  يف  هزائم 
عن  نقطتني  بفارق 
فيما  اخلام�سة  اليونان 
يف  لي�ستن�ستاين  تقبع 
نقاط  بدون  الرتتيب  قاع 
البو�سنة  اأمام  بعدما منيت 
بخ�سارتها  والهر�سك 
اخلام�سة تواليا.              
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ح�سن العا�سي /كاتب 
وباحث فل�سطيني مقيم يف 

الدامنرك

ت�ستدرج  م�رشوعة  �أ�سئلة 
�أبرزها  �أخرى  �أ�سئلة  �لإجابة 
�أين �أ�سبحت �لنظرية �ملارك�سية 
�أين  �لن�سية �لأ�سلية �لتقليدية؟ 
�حلديثة  �ملارك�سية  �لنظريات 
�لتي ظهرت خالل ن�سف �لقرن 
يتمكن  مل  وملاذ�  �ملن�رشم؟ 
�بتكار وعي  �لعربي من  �لي�سار 
�مل�ستجد�ت  مع  يتو�فق  نقدي 
�لتي �أحدثتها �لتحولت �لكونية 
�ملا�سية؟  عاماً  �لثالثني  خالل 
�أدو�ته  حتديث  من  يتمكن  ومل 
ول خطابه، وعجز عن �لإجابة 

على حتديات �ملرحلة؟
لقد �سهد �لعامل تغري�ت نوعية 
ت�سعينيات  بد�ية  يف  كربى 
�نهيار  �أعقبت  �لع�رشين،  �لقرن 
مرحلة  و�نتهاء  �ل�سيوعية 
تطور�ت  تلتها  �لباردة،  �حلرب 
�أحدثت  متالحقة  عديدة 
�لفكري  �ل�سطفاف  من  نوعاً 
�سياغة  و�إعادة  و�ل�سيا�سي 
�لتحالفات جلميع �لقوى �لكربى 
�لفاعلة و�لإقليمية وحتى �لقوى 

�لهام�سية غري �لفاعلة.
ل �سك �أن �أبرز هذه �لتطور�ت 
حجم  يف  �سديد  �نح�سار  هو 
و�سعود  �لي�سارية،  �لقوى  ودور 
�ل�ستعمارية  �لإمرب�طورية 
بقيادة  وتفردها  �لأمريكية 
�لقوى  متكنت  بحيث  �لعامل، 
�ل�سهيونية  �ليمينية  �ملحافظة 
روؤيتها  تفر�ض  �أن  �جلديدة 
يف  �لأمريكية  �لإد�رة  على 
بو�ض«  »جورج  �لرئي�ض  عهد 
ب�رشورة  تتلخ�ض  �لتي  �لبن، 
�لتخلي عن �ل�سيا�سة �لأمريكية 
�لتي  �ملتطهرة  �خلارجية 
�لرئي�ض  وقادها  �سممها 
»جيمي  �لأ�سبق  �لأمريكي 
بت�سدير  و�لبدء  كارتر«، 
�إىل  �لأمريكية  �لدميقر�طية 
دول �لعامل بالقوة و�لق�سوة كما 
بريطانيا �لعظمى  فعلت �سابقاً 
يف عهد »جورج �لثالث«، وفعلته 

�أملانيا يف عهد »ب�سمارك«.

غرام النظرية

�لكربى  �لعاملية  �لتحولت  �إن 
�لثالثني  خالل  حدثت  �لتي 

�أ�سبه  كانت  �ملن�رشمة،  عاماً 
بطوفان قوي جرف يف طريقه 
من  ع�سية.  تبدو  كانت  �سدود�ً 
باإعادة  �لقيام  �إذن  �لطبيعي 
�لتفكري يف كثري من �مل�سلمات 
لكن  �ل�سابقة.  و�لبديهيات 
�لعذري  �ملغرم  �لعربي  �لي�سار 
دون  �ملارك�سية  بالنظرية 
عنا�رشها  لروؤية  �لهتمام 
مل  �لو�قع  �أر�ض  يف  تتحرك 
وظل  �ملتغري�ت،  تلك  يرى 
�فكار�ً  يت�سمن  خطاباً  يحمل 
جتاوزتها  وم�سطلحات  بادت 
�ملوقف  بهذ�  �حلياة.  �سريورة 
�لي�ساريني  كبري من  حتول عدد 
�لعرب �إىل خانة �لرجعية لأنهم 
فل�سفية  نظريات  عن  د�فعو� 
ومناذج �سيا�سية �نهارت متاماً، 
حزناً  ولنا  للعامل  وت�سببت 
�لي�سار  ولأن  و��سطر�باً،  و�أملاً 
م�رشوعاً  باعتباره  نف�سه  قدم 
�ملثقل  �لعربي  �لو�قع  لتغيري 
يت�سمن  م�رشوعاً  بالأزمات، 
حتقيق �لدميقر�طية و�مل�ساو�ة 
وي�سمن  �لجتماعية،  و�لعد�لة 
للنا�ض  �لعامة  �حلريات 
�أ�سكال  كافة  من  ويخل�سهم 
ويحقق  و�لقمع،  �لقهر  وقيود 

�مل�ساو�ة �جلن�سية و�لعرقية.
�أن  هنا  �لقول  خال�سة 
كانو�  �لعرب  �ملارك�سيني 
كما  ماديني  ولي�سو�  مثاليني 
يدعون، ولهذ� ف�سلو� يف تبديل 
�لو�قع �لعربي �لذي يفي�ض قهر�ً 
و��ستبد�د�ً وجوعاً وموتاً. ف�سل 
و�سقط  و�نهزم  �لعربي  �لي�سار 
تتعلق  لأ�سباب  فقط  لي�ض 
بعجزه عن �إحد�ث �أية حتولت 
حقيقية  و�سيا�سية  �جتماعية 
�أي�ساً  لكن  �لعربية،  �لبيئة  يف 
لأ�سباب تعود �أ�سا�ساً لإخفاقهم 
�ملارك�سية،  و��ستيعاب  فهم  يف 
�إدر�ك  على  مقدرتهم  وعدم 
�لتي  فل�سفتها  وعمق  جوهر 
تقوم على قر�ءة �لو�قع لتغيريه، 

ولي�ض �أد�ة لقر�ءة �لن�سو�ض.

ثورية النظرية

منذ ظهورها يف منت�سف �لقرن 
نهاية  ولغاية  ع�رش  �لتا�سع 
ي�سهد  مل  �لع�رشين،  �لقرن 
ثورية  نظرية  ولدة  �لعامل 
�ملارك�سية.  �لنظرية  من  �أهم 
ذ�تها  �ملارك�سية  و�لأفكار 

�سجالها  يف  تدريجياً  تبلورت 
ونقد  �لأخرى،  �لفل�سفات  مع 
وهكذ�  �ملثالية.  هيغل  فل�سفة 
حول  مفهومه  مارك�ض  �ساغ 
حتولت  ثم  �جلدلية.  �ملادية 
يف  �أيديولوجيا  �إىل  �ملارك�سية 
�ل�سابق،  �ل�سوفيتي  �لحتاد 
قبل  من  للنقد  تعر�ست  حيث 
تيار  �أهمها  ي�سارية  تيار�ت 
رف�ض  �لذي  »فر�نكفورت« 
»ما  كتاب  يف  لينني  مركزية 
�لعمل«. هذ� �لتيار �لذي �أ�س�سه 
»ماك�ض  �لأملانيان  �لفيل�سوفان 
�أدورنو«  هوركهامير« و »تيودور 
�ل�رش�ع  قانون  عن  �أعر�ض 
�لطبقي، وقدمو� �ملهم�سني من 
عن  كبديل  و�ملهاجرين  �ل�سود 

�لطبقة �لعاملة.
�نهيار جد�ر برلني و�سقوط  �إن 
وتفكك  �ل�سوفيتي  �لحتاد 
�ل�سرت�كي  �ملع�سكر  منظومة 
وفرط عقد دوله مل يكن ب�سبب 
ب�سبب  ول  خارجي  عدو�ن 
لالإمربيالية،  �خلبيثة  �ملوؤ�مرة 
�لتناف�ض  ملربر�ت  حتى  ول 
�إىل  �أدت  �لتي  �لنجوم  يف حرب 
�ل�سوفيتي،  �لحتاد  �إفال�ض 
�ل�سيوعية  �نهارت  بل 
وللجمود  �سيخوختها  نتيجة 
�لعقائدي  و�لت�سلب  �لفكري 
�ل�سيوعية  �إن  �أنهكها.  �لذي 
عن  عبارة  ظلت  كاأيديولوجية 
�لأ�سولية  �لأفكار  من  منظومة 
كما  فبقيت  جد�ً،  و�ملحافظة 
هي مثلما �أنتجها فال�سفة �لقرن 
�لتا�سع ع�رش، دون �أي تطوير �أو 
حتديث على �لفكر ليتو�فق مع 
لقد  ذ�تها.  �حلياة  م�ستجد�ت 
�ل�سيوعية  �لدول  قادة  رف�ض 
�لفكر  على  جتديد  �أي  �إجر�ء 
�ملارك�سي و�ل�سيوعي، و�عتربو� 
�أن �أي حتديث �أيديولوجي على 
�أو  �لفل�سفي  �لنظري  �مل�ستوى 
�لفكري يعترب تغيري�ُ يف �لنظرية، 
و�أي تغيري هو هرطقة و�نحر�فاً 
وبدعة. ��ستمر �لتيار �ل�سيوعي 
مبقاومة  �ل�سلفي  �لأ�سويل 
لتجديد  �ملحاولت  كافة  وو�أد 
�أن  �إىل  �ملارك�سية،  �لنظرية 
وتورمت  وت�سلب،  �لفكر  حتجر 
مما  �ل�سيوعية  �لدولة  مفا�سل 
تطور�ت  مو�كبة  عن  �أعاقها 
عن  وعجزت  فتخلفت  �لع�رش، 
�لغربية  �لدول  بتطور  �للحاق 

�لر�أ�سمالية.
�أ�سابه  �ل�سرت�كي  �لنظام 
�لفكري  و�جلفاف  �لّتيب�ض 
�قت�سادي  ركود  �إىل  �أدى  �لذي 
تخلف  �أنتج  مرعب  ك�ساد  ثم 
تقني وتكنولوجي، كانت نتيجته 
و�لإفال�ض  �لجتماعي  �لعوز 
�لنظام  هذ�  فاأ�سبح  �ل�سيا�سي، 
�حتياجات  تلبية  عن  عاجز�ً 
�ل�سعوب، وفقد �أ�سباب متا�سكه 
دوله.  و�نهارت  ف�سقط  وبقائه 
�لأ�سباب  نن�سى  �أل  ويجب 
دول  حتول  و�أهمها  �لأخرى، 
دولً  �إىل  �ل�سرت�كية  �ملنظومة 
�لكبت  على  قائمة  ديكتاتورية 
و�لقهري  �لق�رشي  و�حلكم 
هذ�  �لعامة.  �حلريات  و�إلغاء 
�لو�سع نظرت له �لنخب يف تلك 
ينذر  خما�ض  �أنه  على  �لدول 
�إىل  �ل�سرت�كي  �لنظام  بو�سول 
و�لأخالقية،  �ل�سيا�سية  نهايته 
جديد  نظام  لولدة  ويوؤ�س�ض 

خمتلف كلياً، وهذ� ما ح�سل.
امتحان املارك�سية

�ملارك�سية  و�جهت  لقد 
منذ ظهورها،  كربى  �متحانات 
كما تعر�ض �لي�ساريون لتحديات 
مهمة وو�جهو� �أ�سئلة مف�سلية، 
بعمق  مقاربتها  من  يتمكنو�  مل 
تقدمي  ول  لها  �لت�سدي  ول 
�إجابات عنها. على �سبيل �لذكر 
فقد تعامل �ملارك�سيني مع �أزمة 
�لقت�ساد  �أ�سابت  �لتي  �لك�ساد 
�لثالثينيات  بد�ية  يف  �لعاملي 
بخطاب  �لع�رشين،  �لقرن  من 
تو��سل  حتمية  يوؤكد  نظري 

لالأزمات  �لر�أ�سمالية  تعر�ض 
يف  تت�سخم  وهي  �ملالية 
وهزمية  باندثار  ينتهي  م�سار 
ل  ح�سل  ما  لكن  �لمربيالية. 
�نت�رشت  �لمربيالية  �أن  حقاً 

و�نك�رشت �ملارك�سية.
�ملارك�سية  �متحنت  ثم 
�لفرتة  يف  و�ملارك�سيني 
�حلرب  �نتهاء  �أعقبت  �لتي 
ي�سمع  ومل  �لثانية،  �لعاملية 
�لنظريات  �أن  بل  �سوت،  لهم 
�لتي  هي  �لر�أ�سمالية  �لغربية 
�أبرزها  كان  مبقاربات  تقدمت 
�لكلي«  »�لقت�ساد  نظريات 
ت�سغيل  يف  �لعامة  »�لنظرية  و 
لعامل  و�ملال«  و�لفائدة  �لعمالة 
»جون  �لربيطاين  �لقت�ساد 
ماينارد كينز«، وكذلك لنظريات 
»بول  �لأمريكي  �لقت�ساد  عامل 
كتاب  �ساحب  �سامويل�سون« 
�لقت�سادي«.  �لتحليل  »�أ�س�ض 
�لقاعدة  تو�سعت  وحني 
�ل�سناعية يف دول �لعامل �لثالث 
�لعاملة  �لطبقة  وتطوير  لبلورة 
�حلقيقية  �مل�سلحة  �ساحبة 
مطلباً  كان  وهذ�  �لتغيري،  يف 
مارك�سياً و�رشطاً للقيام بالثورة، 
بو��سطة  �لعملية  هذه  فتمت 
ومر�كز  وموؤ�س�سات  دول 
ر�أ�سمالية غربية، ولي�ض من قبل 
من  ول  �ملارك�سية  �لأحز�ب 
�لدول �ل�سيوعية. حتى �لتجربة 
�لقت�سادية �لناجحة لل�سني قد 
�ل�سوق  �قت�ساد  بف�سل  حتققت 
�لقت�ساد  قو�نني  ب�سبب  ولي�ض 

�ملارك�سي �ملخطط.
ثم بد�أت �ملارك�سية بالنكما�ض 

وفكرياً  �أيديولوجياً  و�لتخرث 
و�قت�سادياً و�سيا�سياً، وت�سخمت 
عابرة  و�أ�سبحت  �لر�أ�سمالية 
�لعامل  بد�أ  وتدريجياً  للقار�ت، 
�لعوملة.  �إىل ع�رش  �لدخول  يف 
و�سقطت  �لر�أ�سمالية  �نت�رشت 
دولً  و�ل�سيوعية  �ملارك�سية 
�لنظرية قذيفة  و�أنظمة وتلقت 
��ستهدفت ر�أ�سها فبد� ج�سدها 
مرتنحاً. حتولت �لر�أ�سمالية من 
كونها �إنتاجية �إىل مركزية مالية 
�أي حتولت من ر�أ�سمالية مادية 
مالية  ر�أ�سمالية  �إىل  �إنتاجية 
و�نت�رشت  وتغولت  ت�سخمت 
و�نهزم  �لر�أ�سمال،  على 
�أمام �جلانب  �لإنتاجي  �لطرف 
�لتمويلي. وبفعل �لعوملة خ�رش 
�لعاملي.  �أمام  �ملحلي  �لوطني 
�لي�ساريني  فيما  حدث  هذ�  كل 
يف  �مل�سهد  ير�قبون  �لعرب 
�ملفكرين  ووقف  ذهول،  حالة 
عن  عاجزين  �لعرب  �لي�ساريني 
تف�رش  و��سحة  �إجابات  تقدمي 
يف  �لهائلة  �لتحولت  هذه 
�لبع�ض  �أن  بل  �لكوين،  �لنظام 
�أ�رش على �سو�ب نظرية  منهم 
�لتي  ر�أ�سمايل«  ل  »�لتطور 
�سو�سلوف«  »ميخائيل  �بتدعها 
�ل�سيوعي  �حلزب  زعماء  �أحد 
هذه  قادت  وقد  �ل�سوفيتي. 
طرحها  مت  �لتي  �لنظرية 
ببع�ض  تتعلق  �سيا�سية  لأ�سباب 
ولي�ض  �لثالث،  �لعامل  يف  �لدول 
قادت  وعلمية،  نظرية  لأ�سباب 
�إىل ر�أ�سمالية و��سحة يف بع�ض 
�لأنظمة �لعربية، وكانت طريقا 
لل�سلطة بهدف �لو�سول للرثوة.

مادية الن�سو�ص

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

الق�سية الهامة الكربى التي حظيت -وال تزال- حتظى باهتمام املفكرين الذين ي�سعون لتحليل االأ�سباب والدوافع التي تقف خلف التحوالت 
الكونية الكربى خالل العقود املا�سية، خا�سة منذ ثمانينيات القرن الع�سرين، وحماولة تلم�ص االإجابة على ال�سوؤال الكبري: ما هي االأحداث التي 
وقعت يف العامل واأدت اإىل هذا الطوفان العظيم من اخلراب، وقدوم موجات متواترة من القتل واحلروب والتدمري وا�ستباحة كافة القيم الو�سعية 
االإن�سانية، وهذا الكم املرعب من االنتهاكات التي ُترتكب بحق االفراد وال�سعوب والدول؟ كيف وملاذا انهارت الدول ال�سيوعية؟ وماذا يعني الهرم 

الذي اأ�ساب النظرية املارك�سية، فيما الراأ�سمالية اأثبتت قدرتها على التطور والتجدد؟

اجلزء االأول
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وكاالت 

بدايات الن�ساط املعجمّي

يتاألف الكتاب )672 �صفحة بالقطع 
الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( من ثالثة 
جاء  الذي  الأول  الباب  يف  اأبواب. 
بعنوان »بدايات الن�صاط املعجمّي«، 
اللغوّي  الن�صاط  يف  بعلبكي  يبحث 
اإىل  اأف�صت  التي  والعوامل  املبكر 
متناوًل  الأوىل،  املعاجم  ظهور 
وكالم  املبكرة،  اللغوّية  الدرا�صة 
وع�صور  اللغة،  وجمع  الأعراب، 
وبدايات  الغريب،  ودور  الحتجاج، 
مبدًيا  املعجمّي،  الت�صنيف 
الدرا�صات  حول  املالحظات 
واأ�صالة  العربّي  للمعجم  احلديثة 
وخل�ص  العربّي.  املعجمّي  الرتاث 
اللغوّيني عّدوا كالم  اأن  اإىل  بعلبكي 
الأعلى  النموذَج  الأعراب  ف�صحاء 
كبرية  عناية  ُعنوا  واأنهم  للعربّية، 
مبا وقع يف كالم هوؤلء من الغريب 

والنادر وال�صاذ.

املعاجم املبّوبة

عنوانه  والذي  الثاين  الباب  اأما 
فيه  فيتناول  املبّوبة«،  »املعاجم 
بعلبكي املعاجم املبّوبة، وهي التي 
ينطلق فيها م�صتخدُمها من املعنى 
اأو  اللفظ  »يتحّرى  اأي  اللفظ،  اإىل 
الألفاظ الواقعة حتت معنى ما، يف 
حني اأن الباحث يف املعجم املجنَّ�ص 

يبداأ باللفظ فيبحث عنه يف موقعه 
وال�رضب  معناه.  فيجد  الرتتيب  يف 
الر�صائل  على  ي�صتمل  املبَوّب 
والكتب التي اأُفردت ملو�صوع واحد 
 ... والأبنية  واللحن،  ب،  كاملعَرّ  -
املوؤلَّفات  على  ي�صتمل  كما   - اإلخ 
دّفتَيها  بني  ت�صّم  التي  املو�صوعّية 

مو�صوعات خمتلفة«.

»الغريب والنادر«

الباب  هذا  يف  املوؤلف  جعل  وقد 
منها  الأول  الق�صم  اأق�صام. يف  عدة 
بعلبكي  يتناول  والنادر«،  »الغريب 
احلديث  وغريب  القراآن  غريب 
ويف  والنوادر.  اللغة  وغريب 
عنوان  حمل  والذي  الثاين  الق�صم 
غري  الكتب  يتناول  »الأمثال«، 
املرتَّبة  والكتب  األفبائًيّا،  املرتَّبة 
ة.  املخت�صّ الأمثال  وكتب  األفبائًيّا، 
الثالث والذي و�صمه  الق�صم  اأما يف 
الإن�صان«،  وخلق  واحليوان  »النبات 
وَخلْق  واحليوان  النبات  فيتناول 
بعلبّكي  يتناول  ثم  الإن�صان. 
و«حلن  »املعّرب«،  التوايل  على 
و«امل�صرتك  و«الأ�صداد«،  العاّمة«، 
و«احلروف  واملرتادف«، 
حتى  و«الأ�صوات«،  والأ�صوات«، 
يبلغ الق�صم العا�رض بعنوان »الأبنية«، 
واملذّكر  ال�صتقاق  يف  يبحث  وفيه 
واملمدود  واملق�صور  واملوؤّنث 
وَفَعَل  الأ�صماء،  واأبنية  واملثلَّثات 
واأَْفَعَل، واأبنية الأفعال عاّمًة، واأبنية 

بق�صم  وينتهي  والأفعال.  الأ�صماء 
املو�صوعّية«،  »امل�صنَّفات  مو�صوم 
اأهّم  يف  بالنظر  فيه  مكتفًيا 
امل�صنَّفات املو�صوعّية وو�صعها يف 

�صياق الرتاث املعجمّي عامًة.

املعاجم املجَنّ�سة

الثالث  الباب  بعلبّكي  يخ�ص�ص 
»املعاجم  عن  للحديث  كتابه  من 
املجنَّ�صة«، وهي تلك التي يُراد بها 
املعجم عند اإطالقه يف ال�صتعمال 
العاّم. يو�صح املوؤِلّف اأن �ِصَمة هذه 
يراجع  م�صتخدمها  اأن  املعاجم 
اللفظ و�صوًل اإىل املعنى، وهي يف 
بة  املبَوّ للمعاجم  خالًفا   - الغالب 
اللغة  ا�صتيعاب جذور  اإىل  ت�صعى   -
مقدار  يف  تفاوت  على  جميًعا، 
من  امل�صتّقَة  املفرداِت  اإيرادها 
املوؤلف،  وبح�صب  اجلذور.  تلك 
من  موؤلَّف  هذا  الثالث  »الباب  اإن 
الرتتيب  اأنواع  تقابل  اأق�صام  ثالثة 
الثالثة املعروفة، اأي الرتتيب على 
التقليبات،  مع  احلروف  خمارج 
التقفية  الألفبائّي، ونظام  والرتتيب 
احلروف.  اأواخر  على  الرتتيب  اأو 
يف  الرتتيب  طبيعة  نبنّي  و�صوف 
الأق�صام  يف  املجنَّ�صة  املعاجم 
الثالثة، اإل اأن تركيزنا �صوف يتعّدى 
ذلك اإىل ق�صايا جوهرّية اأُخرى، من 
اأو  اإيراد املفردات  التو�ّصع يف  مثل 
املختلفة  واملواقف  ذلك،  عك�ص 
النادر،  اأو  الغريب  اإيراد  من 

�صمن  للمواّد  الداخلّي  والرتتيب 
لأعماِل  املعجمّيني  ونقد  اجلذور، 

َمن �َصبََقهم«.
اإليه  امل�صار  الأّول  الق�صم  يف 
خمارج  على  املرتَّبة  »املعاجم 
احلروف والتقاليب«، يتناول بعلبكي 
اأحمد  بن  للخليل  العني  معجم 
الفراهيدي، ومعجم البارع يف اللغة 
تهذيب  ومعجم  القايّل،  علّي  لأبي 
يف  واملحيط  لالأزهرّي،  اللغة 
واملحكم  عّباد،  بن  لل�صاحب  اللغة 

واملحيط الأعظم لبن �ِصيَْدهْ.
»املعاجم  الثاين  الق�صم  ويتناول يف 
املرتَّبة ترتيبًا األفبائًيّا«، كتاب اجليم 
لأبي عمرو ال�صيبايّن، وجمهرة اللغة 
لبن دريد، ومقايي�ص اللغة وجممل 
اللغة لبن فار�ص، واأ�صا�ص البالغة 

للزخم�رضّي.
املعاجم املرتَّبة على نظام التقفية
الثالث  بالق�صم  الباب  ويختم 
على  املرتَّبة  »املعاجم  املعنون 
نظام التقفية«، وفيه يتناول بعلبكي 
للبندنيجّي،  اللغة  يف  التقفية  كتاب 
العربّية  و�صحاح  اللغة  وتاج 
للجوهرّي، والُعباب الزاخر واللُّباب 
العرب  ول�صان  غايّن،  لل�صَّ الفاخر 
املحيط  والقامو�ص  منظور،  لبن 
من  العرو�ص  وتاج  للفريوزاآبادّي، 

بيدّي. جواهر القامو�ص للَزّ
كر�صي  اأ�صتاذ  بعلبكي  منري  رمزي 
يف  العربية  للدرا�صات  »ُجويت« 
بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة 

ملعجم  العلمي  املجل�ص  ورئي�ص 
العربية.  للغة  التاريخي  الدوحة 
بالعربية  الكتب  من  وافر  عدد  له 
ثمانني  على  يربو  وما  والإنكليزية 
عاملية  جمالت  يف  من�صوًرا  بحًثا 
حمكمة اأو ف�صولً يف كتب. اأُعيَد ن�رض 
خا�ص  جملد  يف  مقالته  من  عدد 
العاملية   Variorum �صل�صلة  يف 
اأثر  لهم  الذين  الباحثني  تكرم  التي 
بارز يف حقول اخت�صا�صهم. ترتكز 

النحوية  النظرية  حول  درا�صاته 
وال�صاميات  العربية  وفقه  العربية، 
العربي،  املعجم  وتاريخ  املقارن، 
الأكرب  املورد  معجم  اأكمل  وقد 
منري  املعجمي  والده  وفاة  بعد 
البعلبكي. حاز جائزة امللك في�صل 
للعام  والأدب  العربية  للغة  العاملية 
2010 عن جممل اأعماله، ول �صيما 
النظرية  تاريخ  درا�صة  يف  اإ�صهامه 

النحوية العربية.

للكاتب رمزي منري البعلبكي

الرتاث املعجمي العربي )من القرن الثاين حتى القرن الثاين ع�شر للهجرة(
�سدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب رمزي منري بعلبكي الرتاث املعجمي العربي من القرن الثاين حتى القرن الثاين 

ع�سر للهجرة، موؤرًخا للرتاث املعجمّي العربّي منذ ن�ساأته يف القرن الثاين للهجرة وحتى القرن الثاين ع�سر، ومظهًرا التنّوع الكبري يف اأمناط 
الت�سنيف املعجمّي العربّي من حيث املو�سوعات، وترتيب املواّد، واال�ستيثاق من �سّحتها و�سواهدها، واملكانة الرفيعة واملحورّية التي 

ًنا اأن ن�ساأة املعجم العربّي اإمّنا ترجع اإىل جهود اللغوّيني االأوائل يف درا�سة  حظيت بها امل�سَنّفات املعجمّية يف الرتاث العربّي واالإ�سلمّي، ومبِيّ
اأ�سوات العربّية و�سرفها ونحوها ودرا�سة القراآن الكرمي على وجه اخل�سو�ص، من دون تاأثري اأجنبّي.

عن من�سورات املتو�سط يف اإيطاليا

عام اجلليد«.. اإ�شدار جديد لرائد وح�ش 
�صدرت حديثاً عن من�صورات 
املتو�صط يف اإيطاليا، الرواية 
وال�صحايف  لل�صاعر  الأوىل 
رائد  ال�صوري  الفل�صطيني 
وح�ص، بعنوان »عام اجلليد«.
النا�رض،  بح�صب  رواية،  وهي 
تدور حول �صبارتكو�ص، الفتى 
وجد  الذي  احلامل،  القروي 
يعي�ص  طفولته  منذ  نف�صه 
وعلى  اخلا�صة،  تخّيالته  يف 
تُن�صج  الذين  الب�رض  خالف 
التجارب والأيام �صخ�صياتهم 
واأفكارهم ان�صَبّ التطّور على 
خياله قبل اأي �صيٍء اآخر، ما 
فيها  بات  درجة  اإىل  اأو�صله 
جتربة  يعي�ص  �صبارتكو�ص 
الغابات  يف  القدمي  الإن�صان 
القوت  عن  بحًثا  والكهوف 
جتربة  ثم  ومن  والأمان، 
رغبة  تُدميه  الذي  املغامر 
الكت�صاف، لي�صل اإىل نوٍع من 
التاألّه حني يخال نف�صه قادراً 

على اخللق.
حني �صبَّ �صبارتكو�ص، ا�صطر 
اإىل ترك املدر�صة واأ�صدقائه 
وليم  ا  خ�صو�صً القدامى، 

والده  ليُعيل  وراديو،  وال�ص 
منذ  غريبًا  ا  مر�صً املري�ص 

وفاة زوجته.
حار�ًصا  �صبارتكو�ص  يعمل 
عمالقة،  فاكهة  ملزرعة 
�صوف  الطبيعة  اأح�صان  وبني 
الالحمدود  خياله  قّوة  ي�صع 
التي  الأ�صئلة  خدمة  يف 
تقلقه: املوت واحلياة، احلب 
الكائنات  قربى  واجلن�ص، 
لبع�ص،  بع�صها  احلية 
كلها  قرابتها  جانب  اإىل 
ذلك  يف  ير�صده  للجغرافيا، 
�صديٌق �رضّي يُدعى زمهرير.

عبور  يف  النهماك  وخالل 
الأفكار،  من  حميطات 
من  عوا�صف  ومواجهة 
�صبارتكو�ص  يبداأ  الأ�صئلة، 
عن  اخلا�ص  ت�صّوره  ببناء 
هذا  يف  الإن�صان  رحلة 
الو�صول  قبل  لكنه  العامل، 
تن�صب  �صافية  اإجابات  اإىل 
حرٌب ويكون اأوىل �صحاياها، 
وطالقته  خياله  اأّن  لو  كما 
اأهدافها،  من  اأ�صا�صي  هدف 
اأراد،  وماذا  كان،  فين�صى من 

وتنقلب اأحالمه وخيالته اإىل 
كوابي�ص، يف اليقظة واملنام، 
م�صادة  رحلة  يف  ياأخذه  ما 
يف  عمره  ق�صى  التي  للرحلة 

م�صارها.
رواية  اجلليد«  »عام  وتعد 
عوامل  فيها  متتزج  رمزية 
يف  وفل�صفية  فانتازية 
على  ي�صري  حكائي،  قالب 
�رضعان  لكنه  حامٍل،  اإيقاٍع 
اإىل  ويتحّول  ينك�رض  ما 

دي�صتوبيا.
ورائد وح�ص كاتب و�صحفي 
من  �صوري،  فل�صطيني 
يقيم   ،1981 دم�صق  مواليد 

يف اأملانيا.
عدد  يف  حمرًرا  عمل 
واملواقع  ال�صحف  من 
له  و�صدر  الإلكرتونية، 
يحلم  اأحد  »ل  ال�صعر  يف 
مل  و«عندما   ،2008 كاأحد« 
و«م�صاة  تقع احلرب« 2012، 
نلتقي.. م�صاة نفرتق« 2016، 
ويف النرث »قطعة ناق�صة من 

�صماء دم�صق« 2015.
 وكاالت 

»ال�شاعر الب�شري«.. جديد »العوي�ش«عن الربدوين
موؤ�ص�صة  عن  حديثاً  �صدر 
العوي�ص  علي  بن  �صلطان 
�صل�صلة  و�صمن  الثقافية، 
جديد  كتاب  »الندوات«، 
الربدوين  اهلل  »عبد  بعنوان 

ال�صاعر الب�صري«.
درا�صات  الكتاب  وت�صمن 
ندوة  يف  قدمت  واأبحاثاً 
امل�صمى،  نف�ص  حتت 
العوي�ص  موؤ�ص�صة  نظمتها 

و6   5 يومي  خالل  الثقافية 
�صبتمرب 2018 يف دبي.

املواد  يف  و�صارك 
اأحمد  املعرو�صة كل من د. 
املن�صوري، د. �صهاب غامن، 
املقالح،  العزيز  عبد  د. 
الزبيدي،  عبداحلكيم  د. 
د.  العالق،  جعفر  علي  د. 
في�صل  اأ.  عبدالعزيز،  عمر 
خرت�ص، د. معجب الزهراين، 

د. همدان دماج.
الذي  الكتاب  هذ  وياأتي 
�صل�صلة  من   21 الرقم  حمل 
مل�رضوع  مكماًل  الندوات، 
والفكرية  الندوات  توثيق 
التي تقيمها املوؤ�ص�صة داخل 
وقد  وخارجها،  الإمارات 
بن  �صلطان  موؤ�ص�صة  داأبت 
على  الثقافية  العوي�ص  علي 
التي  الندوات  كل  توثيق 

ت�صدر  كتب  عرب  تنظمها 
تباعاً �صمن �صل�صلة ندوات.

وكان ال�صاعر اليمني الراحل 
 1929( الربدوين  عبداهلل 
بجائزة  فاز  قد   )1999  –
العوي�ص  علي  بن  �صلطان 
ال�صعر  حقل  يف  الثقافية 
الدورة  ـ   1993  /  1992 عام 

الثالثة.
وكاالت 

للكاتب واملحا�سر الربيطانى مايكل بريد

كتاب يجمع مرا�شالت اأ�شهر الت�شكيليني
اأكتوبر  مطلع  ي�صدر 
وايت  جملة  عن  القادم، 
جديد  كتاب  للن�رض،  ليون 
الفنانني:  »ر�صائل  بعنوان 
ليوناردو دا فين�صي، لديفيد 
واملحا�رض  للكاتب  هوكنى« 
بريد،  مايكل  الربيطانى 
عدد  بجمع  الكاتب  وقام 
التاريخية  الن�صو�ص  من 
للفنون التي ا�صتهدفت قّراًء 
 100« اأبرزها  م�صهورين، 
عام  منذ  الفن«  تغري  فكرة 

.2012
وبح�صب املجلة فاإن الكتاب 
خطاب   100 يجمع  اجلديد 
بع�ص  بني  املرا�صالت  من 
اآخر 600  الفنانني يف  اأ�صهر 

عام.
التي  الر�صائل  وتعك�ص 
ملحات  الكتاب  يحتويها 
اليومية  الأفكار  عن 
للفنانني، ويف بع�ص الأحيان 
تتحرك ب�صكل كامل، تراوح 
املوؤمل  بني  اخلطابات 

�صيدي،  يا  اإليكم،  »اأتو�صل 
للدفع  طلبي  اأعدوا  اأن 
اأتلقى  حتى  الفور،  على 
)اأحد  غيلدر«،   1244 اأخرياً 
رامربانت  من  املعوزين 
»دع  م�صتفيد(،  اإىل  يتو�صل 
ترتاحان  العزيزتني  يديك 
ي�صعد  حتى  وجهي،  على 
اأن قلبي ي�صعر مرة  ج�صدي 
حبك  ب�صبب  بال�صيق  اأخرى 
اإىل  رودان  )يكتب  الإلهي«، 
عام  حواىل  كلوديل،  كميل 

.)1886
وقام بريد بجمع اآلف الوثائق 
جمموعة  عن  عبارة  وهي 
التي  الر�صائل  من  من�صقة 
تو�صح تطور عامل الفن من 
القرن اخلام�ص ع�رض وحتى 
مثل  اأ�صماء  وي�صمل  اليوم، 
بابلو  غويا،  فران�صي�صكو 
كورنيل،  جوزيف  بيكا�صو، 
ويويوي  كاهلو،  فريدا 

كو�صاما.
وكاالت 



غّيب املوت، الكاتبة واملرتجمة 
ونعى  �شعبان،  جنوى  امل�رصية 
خرب  امل�رصي  الثقايف  الو�شط 
خ�شو�شاً  �شعبان،  جنوى  وفاة 
الأدبي  ظهورها  توقف  مع 
رغم  الأخرية،  ال�شنوات  خالل 
الق�شة  يف  م�رصوعها  متيز 

والرواية ل�شنوات.
جمموعة  للراحلة  �شدرت 
ق�ش�شية بعنوان “جدائل التيه” 
عام  “الغر”  ورواية   ،1995 عام 
الرواية  هذه  وح�شلت   1998
الفتيات  اأندية  جائزة  على 

بال�شارقة.
مبدينة  الكاتبة  تاأثر  وظهر 
يف  راأ�شها،  م�شقط  دمياط، 
روايتها  ومنها  الأدبية،  اأعمالها 

“نوة الكرم” التي تدور اأحداثها 
القرن  يف  املدينة  تلك  يف 
رواية  وهي  ع�رص،  ال�شاد�س 
التاريخ  اإىل  كتابتها  يف  ت�شتند 
بهذه  وح�شلت  كبري،  ب�شكل 
الدولة  جائزة  على  الرواية 
التي   ،2004 عام  الت�شجيعية 
الأعلى  املجل�س  مينحها 

للثقافة يف م�رص.
مرتجمة  تعمل  الراحلة  وكانت 
الأو�شط  ال�رصق  اأنباء  وكالة  يف 
من  ترجمات  واأجنزت  مب�رص، 
من  عدد  يف  الإجنليزية  اللغة 
وال�شيا�شية  الفنية  املو�شوعات 

واملتبحرة يف الفن الت�شكيلي.
 وكالة اأنباء ال�شعر 

حكيم مالك  

ترجمة وتف�شري املعارف 
واملهارات املحلية للرتاث 

الثقايف غري املادي للتا�شيلي 
ن ـزجر

توثيق طق�س »�شبيبا« 
كذاكرة ثقافية جماعية 

ملدينة جانت

 كما �شت�شمل العملية  توثيق لأحد 
ملنطقة  ال�شعبية  التقاليد  اأهم 
طق�س  توثيق  اأزجر  ن  التا�شيلي 
الذاكرة  يعك�س  والذي  »�شبيبا« 
واحة  ل�شكان  اجلماعية  الثقافية 
�شبتمرب   10 يوم  ولكون  جانت  
الحتفال  ي�شادف  اجلاري 
اليوم  وهو  عا�شوراء،  مبنا�شبة 
الذي حتتفل به جانت بـ »�شبيبا«، و 
الطق�س امل�شنف �شمن  يعد هذا 
العاملي  الالمادي  الثقايف  الرتاث 
فهو معلم مو�شوم بالهوية الثقافية 
ملدينة جانت، حيث �شيتم ت�شوير 
واإعداد  فيديوغرافيا  التقليد  هذا 
التقليد  هذا  حول  وثائقي  فيلم 
الفريد من نوعه  والرتويج واإبراز 
املوروث الثقايف للحظرية الثقافية 

للتا�شيلي ن اأزجر.

اإ�شراك الفاعلني املحليني يف 
الرتويج لل�شياحة البيئية 

الوطنية  املديرية  اأكدت  ولقد   
الثقافية  احلظائر  مل�رصوع 
اجلزائرية، املن�شوية حتت و�شاية 
التزاماتها   برتجمة  الثقافة،  وزارة 
ميدانيا على دورها الريادي حمليا 
ا�شرتاتيجيات  اإر�شاء  يف  ووطنيا 
من  املحليني  الفاعلني  اإ�رصاك 
جمعيات و�شكان للرتويج لل�شياحة 

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

ال�شياحة م�شدر هام للتنمية 
املحلية يف منطقة اجلنوب 

اجلزائري

الثقافية  احلظائر  �شبكة  وتعترب 
م�شاحتها،  ب�ش�شاعة  اجلزائرية 
وتنوع جغرافيتها واأنظمتها البيئية، 
متحفا  وعاداتها،  ثقافتها  وثراء 
واأنها  الهواء، خا�شة  على  مفتوحاً 
الثقافية  احلظرية  بوجود  تتميز 
خمتلط  عاملي  كرتاث  امل�شنفة 
-التا�شيلي ن اأزجر- �شمن اإقليمها، 
وهي املعروفة بق�شورها العريقة، 
ر�شومات  من  الأثرية  كنوزها  و 
عمق  يف  �شاربة  جدارية  ونقو�س 
واحل�شارة  الإن�شاين  التاريخ 
اإذا  والرثاء  التنوع  هذا  الب�رصية، 
ا�شتغل بال�شكل املطلوب �شيمكنها 
ال�شياحة  تبوء مكانة مهمة يف  من 
خا�شة البيئية، كما �شيوؤهلها لتكون 
الدرجة  من  ا�شتقطاب  واجهة 
املحلي،  امل�شتوى  على  الأوىل 
�شمان  مع  والدويل،  الإقليمي 
واقت�شادية  اجتماعية  تنمية 

لل�شكان املحليني.

توجيه ال�شياحة نحو املواقع 
املميزة بيئيًا

على  »املحافظة  م�رصوع  ويعد   
الأهمية  ذو  البيولوجي  التنوع 
امل�شتدام  وال�شتخدام  العاملية 
يف  البيئية  الأنظمة  خلدمات 
باجلزائر«،  الثقافية  احلظائر 

البيئية  ال�شياحة  اأهمية  يدرك 
ل�شبكة  التنمية امل�شتدامة  ل�شمان 
العموم،  على  الثقافية  احلظائر 
ن  للتا�شيلي  الثقافية  واحلظرية 
اأزجر باخل�شو�س باعتبارها موقع 
املديرية  نظمت  فقد  اأولوية،  ذا 
 10 الـ  بتاريخ  للم�رصوع،  الوطنية 
مت  مهما  ،ن�شاطا   2019 جويلية 
اإحياوؤه باملكتبة الوطنية اجلزائرية 
العا�شمة   باجلزائر  باحلامة  
»تعزيز  عنوان:  حمل  والذي 
ال�رصاكة من اأجل الرتويج لل�شياحة 
البيئية يف �شبكة احلظائر الثقافية 
خالله  من   مت  والذي  اجلزائرية 
لن�شاطات  اإ�شارة النطالق  اإعطاء 
يف  املربجمة  البيئية  ال�شياحة 
احلظائر  باأقاليم  امل�رصوع  اإطار 
البيئية  ال�شياحة  ترتكز  و  الثقافية 
اأ�شا�شية  واملتمثلة  على 3عنا�رص 
و  والثقايف  الطبيعي  الرتاث  يف  
فقد  املحليني   وال�شكان  الزوار 
توقيع عدة  مت خالل هذا احلدث 
املجتمع  مع  �رصاكة  اتفاقيات 
املنتدبة  للولية  املحلي  املدين 
الدويل  املركز  مع  وكذا  جلانت، 
لل�شحافة، تهدف يف جمملها على 
والرتويج  والتح�شي�س  املحافظة 
والتوثيق  والبيئي،  الثقايف  للرتاث 
يف  املحلية  واملهارات  للمعارف 
اجلزائرية،  الثقافية  احلظائر 
التي  امليزة  اإىل  للو�شول  وذلك 
واملتمثلة  البيئية  ال�شياحة  تتيحها 
وامل�شاريع  ال�شتثمار  ربط  يف 
مع  املحلي  للمجتمع  الإنتاجية 
البيولوجي  والتنوع  البيئة  حماية 
والثقايف للمناطق ال�شياحية، وذلك 
�شياحية  برامج  اإعداد  طريق  عن 
نحو  ال�شياحة  توجيه  على  تعتمد 
التاأكيد  بيئياً، مع  املواقع املميزة 
�شياحية  �شلوكية  ممار�شات  على 

اإبداعية واعية و م�شوؤولة.
املحافظة على الرتاث الثقايف 

للحظرية الثقافية للتا�شيلي

ح�شب  املبادرة   هذه  وتهدف 
يف  النطالق  اإىل  منظموها 
اتفاقية  عمل  خمطط  جت�شيد 
املديرية  بني  املوقعة  ال�رصاكة 
الوطنية للم�رصوع   و جمعية ق�رص 
والثقافية،  ال�شياحية  تغورفيت 
وفنون  للمهاري  اأزجر  جمعية  و 
اخليمة اإ�شافة اإىل درا�شة ميدانية 
بو�شع  م�شغر  م�رصوع  لتنفيذ 
اإنتاج  وحدة  لإن�شاء  عمل  خطة 
امل�شتوحاة  والهدايا  التذكارات 
اأزجر  ن  التا�شيلي  تراث  من 
اإعداد  مع  ابربر   ان  ن�شاء  لفائدة 
�شيعملن  الالتي  الن�شاء  قائمة 
به   ويهدف هذا اإىل تثمني تراث 
املنطقة وحتقيق تنمية اجتماعية 

مع  املحليني  لل�شكان  واقت�شادية 
القيام  بزيارة تفقدية للمقر الذي 
املحافظة  مع  الور�شة  �شيحت�شن 
على الرتاث الثقايف للمنطقة  عن 
واملهارات  املعارف  توثيق  طريق 
الثقافية  للحظرية  املميزة 
للتا�شيلي ن اأزجر اخلا�شة واأ�شكال 
املتعلقة   التقليدي  الثقايف  التعبري 
بالرتاث الثقايف غري املادي  لهذه 
املنطقة وهذا كله ل�شمان ترجمته 
وتف�شريه لالأجيال احلالية وحفظه 

وتناقله اإىل الأجيال امل�شتقبلية .
ت�شليم عتاد مكتبي جلمعيتي ق�رص 

تغورفيت واأزجر للمهاري
امليدانية  املهمة  هذه  وتت�شمن   
�شمن  تدخل  والتي  ن�شاطات،   4
يف  واملتمثلة  اأ�شا�شني   حمورين 
جت�شيد اتفاقيات ال�رصاكة املوقعة 
مل�رصوع  الوطنية  املديرية  بني 
ق�رص  كجمعية  الثقافية   احلظائر 

للمهاري  ازجر  وجمعية  تغورفيت 
وفنون اخليمة وتتمثل املهام التي 
يف  املحور   هذا  اإطار  يف  تدخل 
الوطنية  املديرية  ت�شليم  ن�شاط 
من  لكل  مكتبي  لعتاد  للم�رصوع 
وجمعية  تغورفيت  ق�رص  جمعية 
اأزجر للمهاري ، كما �شيتم اجتماع 
اأزجر  جمعية  اأع�شاء  مع  تن�شيقي 
املحلية  الوحدة  وفريق  للمهاري 
لت�شيري امل�رصوع، للديوان الوطني 
للتا�شيلي  الثقافية  للحظرية 
بالت�شال،  (املكلف  اأزجر  ن 
البيئية  بالتنمية  واملكلف 
وفريق  الت�شاركي)،  والت�شيري 
املديرية الوطنية للم�رصوع، وذلك 
مهامهم  اأداء  على  مل�شاعدتهم 
مع  بالتن�شيق  فاعليتهم   تعزيز  و 
لالنطالق  للمهاري  اأزجر  جمعية 
حاملي  �شهادات  جمع  خالل  من 

املعارف من اأبناء املنطقة  .  
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جت�شيد بنود اتفاقيات ال�شراكة بني م�شروع احلظائر 
الثقافية اجلزائرية واملجتمع املدين جلانت

و�شت�شهد مدينة جانت عدة ن�شاطات ميدانية ت�شمل عملية ت�شليم العتاد املكتبي لفائدة اجلمعيتني  و�شيكون هذا حتت اإ�شراف وح�شور ال�شلطات 
املحلية للوالية املنتدبة بجانت  حيث تهدف هذه العملية اإىل تدعيم وتعزيز اجلمعيتني يف جمال توثيق الرتاث الثقايف والطبيعي والرتويج 

لل�شياحة البيئية يف اإقليم احلظرية الثقافية للتا�شيلي ن اأزجر امل�شنفة �شمن الرتاث العاملي املختلط منذ عام 1982 .

العمومي  املتحف  �شجل 
 « زبانة  اأحمد   « الوطني 
زائرا   13.474 لوهران 
الوطن  وليات  خمتلف  من 
و�شياح اأجانب خالل مو�شم 
 2019 ل�شنة  ال�شطياف 
هذه  لدى  ا�شتفيد  ح�شبما 

املوؤ�ش�شة املتحفية.
اأغ�شط�س  �شهر  �شهد  وقد 
عدد  يف  ارتفاعا  املا�شي 
اإىل  و�شل  الذي  الزوار 
مقابل  �شخ�س   5.462
جويلية  يف   زائر   5.371

عددهم  بلغ  فيما  املا�شي 
 2.641 جوان  �شهر  يف 
مرتددا على هذه املوؤ�ش�شة 

وفق ذات امل�شدر.
وحتظى جميع فروع متحف 
اأحمد زبانة » التي تزخر   «
رائعة  اأثرية  مبجموعات 
قبل  من  كبريا  اهتماما 
املقتنيات  ل�شيما  الزوار 
و  التنوغرافية  لأق�شام 
قبل  ما  و  الطبيعية  العلوم 
اجلميلة  الفنون  و  التاريخ 

كما اأ�شري اليه.

على  الإقبال  هذا  ويعود 
 « زبانة  اأحمد   « متحف 
اإىل  الفرتة  هذه  خالل 
ن�شاطات  عدة  تنظيم 
جللب  ومعار�س  ثقافية 
وهران  ملدينة  الزائرين 
املوؤ�ش�شة  هذه  اأن  ل�شيما 
بالقرب  موجودة  املتحفية 
من ال�شوق ال�شعبي »املدينة 
هو  ي�شهد  الذي   « اجلديدة 
الآخر اإقبال منقطع النظري 
من املواطنني الذين يقبلون 
وليات  خمتلف  من  عليه 

الوطن وحتى ال�شياح.
كما بادر هذا الهيكل الثقايف 
ال�شطياف  مو�شم  خالل 
متحفي   « تظاهرة  بتنظيم 
ت�شمنت  التي   « ال�شيف  يف 
اإقامة عدة ور�شات تكوينية 
منها  موا�شيع  عدة  تناولت 
احلفريات و الفن ال�شخري 
و �شك العملة مبتحف الفن 
احلديث و املعا�رص »مامو« 
و التي ا�شتقطبت خالل 15 
يوم نحو مائة طفل مرفقني 

باأوليائهم.

اأكرث من 13 األف زائر ملتحف اأحمد زبانة بوهران
 خالل مو�شم اال�شطياف

رحيل الكاتبة امل�شرية جنوى �شعبان

وكاالت
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز  بـ %0.70،  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

دواء جديد »قيد التجارب«.. ملعاجلة �صرطان الكبد
اأنه  دويل  بحث  فريق  اأعلن 
اأن  ميكن  جديداً  دواء  طور 
على  �رسطان_الكبد  يعالج 
نحو اأكرث فاعلية من العلجات 
احلالية وطور باحثون يف معهد 
وجامعة  لل�رسطان  �شنغافورة 
بالتعاون  الوطنية،  �شنغافورة 
للن�شاء،  بريغهام  م�شت�شفى  مع 
هارفارد  بجامعة  الطب  وكلية 
ون�رسوا  الدواء،  الأمريكية، 
نتائج اأبحاثهم يف العدد الأخري 
 Proceedings of من دورية 
 the National Academy
كما  العلمية.   of Sciences
بروتينا  در�شوا  اأنهم  اأو�شحوا 
وهو   ،)SALL4( ي�شمى 
على  الورم  بنمو  متعلق  بروتني 
علمة  باعتباره  وا�شع،  نطاق 
لأدوية  وهدفاً  ت�شخي�شية 
و�رسطانات  الكبد  �رسطان 
الرئة  �رسطان  مثل  اأخرى، 

و�رسطان الدم واكت�شف الفريق 
مع  يعمل  الربوتني  هذا  اأن 
 )NuRD( ي�شمى  اآخر  بروتني 
يوؤدي  قوي  حتالف  لت�شكيل 
الإ�شابة  وانت�شار  تطور  اإىل 
�رسطان  ومنها  بال�رسطانات، 
الكبد. كذلك اأ�شار اإىل اأن الدواء 
طور  يف  يزال  ل  الذي  اجلديد 
التجارب، ويعمل على ا�شتهداف 
ومنعهما  الربوتينني  هذين 
موت  وبالتايل  الحتاد،  من 
وخف�ص   ال�رسطانية،  اخلليا 
الدواء  تناول  يتم  عندما  اأنه 
اجلديد مع عقار »�شورافينيب« 
دواء  وهو   ،Sorafenib
يُ�شتعمل لعلج �رسطان اخلليا 
من  يقلل  اأن  ميكن  الكبدية، 
اأف�شل  ب�شورة  الكبد  اأورام  منو 
مت  اإذا  »�شورافينيب«  عقار  من 
الباحثون  وقال  منفرداً  تناوله 
الباب  يفتح  اجلديد  العقار  اإن 

اأمام تطوير عقاقري اأكرث فاعلية 
اآثار  مع  الكبد  �رسطان  لعلج 
جانبية اأقل، لفتني اإىل اأن هذا 
مهمة   اآثار  له  املثري  الكت�شاف 
الكبدية، بالإ�شافة اإىل جمموعة 
ال�شلبة  ال�رسطانات  من  وا�شعة 
وبح�شب  اخلبيثة  والأورام 
الأمريكية  الوطنية  اللجنة 
اأكرث  فاإن  ال�رسطان،  ملكافحة 
من  جديدة  حالة  األف   40 من 

�رسطان الكبد �شيتم ت�شخي�شها 
يف الوليات املتحدة خلل عام 
اخلطر  عوامل  وت�شمل   .2018
عدوى  الكبد  ل�رسطان  امل�شببة 
الوبائي   الكبد  التهاب  فريو�ص 
باأمرا�ص  والإ�شابة  الكحولية، 
الكحولية  غري  الدهنية  الكبد 
ال�شكري  مبر�ص  املرتبطة 

والبدانة. 

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟
ن�شبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�شكل  الرئة  يرتبط �رسطان 
الإ�شابة به ارتفعت ب�شكل ملحوظ بني اأو�شاط الن�شاء، بينما 
ترتاجع �شنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�شاء امل�شابات 
اأعداد  تتناق�ص  �شنويا، يف حني   %27 بن�شبة  الرئة  ب�رسطان 

الرجال امل�شابني يف كل عام.
الإ�شابة  ن�شب  تفاوت  تف�شريا دقيقا حول  العلماء  ول ميلك 
بني اجلن�شني، لكنهم يرجعون ال�شبب غالبا اإىل تاأثر احلم�ص 
احرتاق  مبكونات  واأو�شع  اأكرب  ب�شكل  الإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�ص  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�ص العلماء ال�شبب اإىل ازدياد اأعداد الن�شاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رسين باملقارنة مع القرن الع�رسين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�شاواة بني اجلن�شني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�شبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نلحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�شب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الوليات  ففي  اجلن�شني، 
و15% من الن�شاء. اأما يف اأ�شرتاليا فتبلغ الن�شبة 19% للذكور 
ال�رسطانات  اأكرث  الرئة  �رسطان  ويعترب  الإناث.  بني  و%13 
انت�شارا، اإذ ي�شاب به حوايل 1.8 مليون �شخ�ص يف كل عام، 
58% من احلالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�شاب به 230 

األف �شخ�ص �شنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 

اكت�صاف مادة غذائية تخف�س الإجهاد والعدوانية

درا�صة تربط �صبغ ال�صعر ب�صرطان الثدي

جامعة  علماء  اكت�شف 
الأمريكية،  لويل  ما�شات�شو�شت�ص 
الأحما�ص  الأطفال  تناول  اأن 
الدهنية غري امل�شبعة اأوميغا -3 
يخف�ص  منتظمة،  دورية  ب�شورة 
والعدوانية  الإجهاد  م�شتوى 
درا�شة  نتائج  وبينت  لديهم 
العلماء اأن �شلوك الأطفال الذين 
هدوءا  اأكرث  اأوميغا-3  يتناولون 
ينعك�ص  ما  باأقرانهم،  مقارنة 
الع�شبي  اجلهاز  على  اإيجابيا 

لوالديهم.
ال�شلوك  يرتبط  للخرباء،  ووفقا 
الإجرامي  وحتى  العدواين 
ويفرت�ص  بيولوجية.  بعوامل 

يف  النق�ص  تعوي�ص  اأن  العلماء 
ي�شمح  ال�رسورية  الأحما�ص 
يف  العدواين  ال�شلوك  مبنع 
للإجهاد  »ميكن  كما  املجتمع. 
فيزيولوجية  تغريات  ي�شبب  اأن 
العدوانية  زيادة  اإىل  توؤدي 
املت�رسع«وحت�شن  وال�شلوك 
والنتباه  الدماغ  عمل  اأوميغا-3 
والذاكرة، ومن اأف�شل م�شادرها 
واأكدت  البحرية  املاأكولت 
تناول  اأن  �شابقة  درا�شات  نتائج 
الأحما�ص الدهنية غري امل�شبعة 
الغذائية  واملواد  والأ�شماك 
من  يخف�ص  باأوميغا-3  الغنية 

معدل الوفيات.

اأجراها  درا�شة  نتائج  ك�شفت 
مقبل،  كيفان  الربوفي�شور، 
الأمرية  حل�شاب مركز م�شت�شفى 
 6 ال�شعر  �شبغ  اأن  غري�ص، 
خطر  من  يزيد  ال�شنة  يف  مرات 
بن�شبة  الثدي،  ب�رسطان  الإ�شابة 
14%وعقب درا�شته ملفات الن�شاء 
امل�شابات ب�رسطان الثدي، ن�شح 
الأف�شل  »من  قائل:  الربوفي�شور 
ا�شتخدام  ال�شعر  �شبغ  عند 

اأقل  على  حتتوي  ومواد  و�شائل 
العطرية، من  الأمينات  كمية من 
ال�شعر  تاأثريها يف  يكون  اأن  اأجل 
ل  كما  ميكن.  ما  اأقل  واجللد 
ين�شح ب�شبغ ال�شعر اأكرث من مرة 

كل 2-3 اأ�شهر«.
يذكر اأن علماء جامعة ييل اأعلنوا 
قبل خم�ص �شنوات اأن �شبغ ال�شعر 
املتكرر يزيد من خطر الإ�شابة 

ب�رسطان الدم بن�شبة %30.
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 �أركان علم �ليقني 

اأركان ِعلم اليقني, قال: َقبوُل ما ظهَر من   
احلق, وَقبوُل ما غاب, والوقوف على ما قاَم 
باحلق, كيف؟ َقبوُل ما ظهَر من احلق تعاىل؛ 
اأوامرهُ ونواهيه و�رشعُه ودينُه, هذا ُكلُه ظهَر 
على ل�سان نبيِه �سلى اهلل عليه و�سلم, فاأنَت 

كموؤمن تتلقاهُ باليقني, كما ُقلنا قبَل قليل .
 يف عندك اأوامر ونواهٍ, يف عندك �ُسنن, يف 
عندك مكروهات, يف عندك م�ستح�سنات , 
هذه ُكلها جاءت عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأخربَك  عنك,  غابت  اأ�سياء  يف  لكن  و�سلم, 
تتلقاها كما  اأن  يجب  اأي�ساً  النبي, هذه  بها 

لو اأنها يقنٌي .
به,  اهللُ  اأخرَب  الذي  بالغيب  فالإمياُن   
والإميان باجلنة والنار, وال�رِشاط وامليزان, 
ال�سماِء  ت�سقق  من  قبلها,  وما  واحل�ساِب 
ون�سف  الكواكب,  وانتثار  وانفطارها, 

من  ذلك؛  قبل  وما  العامل  وطي  اجلبال, 
تقبلها,  ُكلُها  هذه  وعذابِه,  ونعيمِه  الربزخ 
لأَنّ اهلل اأخربنا بها يقني اإخبار.  قبول هذا 
ويقيناً, هذا هو  وت�سديقاً  اإمياناً  يُعُدّ  ُكِلِه, 
اليقني, بحيُث ل يُخالُج القلَب �ُسبُهٌة ول 
يهلك  فاإن مل  ول غفلٌة,  ن�سياٌن  ول  �سٌك 
وبقي  قوياً,  اإميانُه  بقي  الإن�سان,  يقنُي 

عملُه �ساحلاً .
الأُن�ُس  قاَل:  اليقني,  ِثمار  بع�ُس  الآن   
الكالَم  هذا  اأَنّ  يقينَُك  الكرمي,  القراآن 
الب�رش,  م�سرُي  والناَر  اجلنة  واأَنّ  كالمه, 
واأَنّ هذا الكوَن خلقُه لتعِرفُه, هذا اليقني, 
تاأن�َس  اأن  القراآن على  اإذا قراأت  يحملَك 
اإن�ساناً  القراآن, جتد  اإذا ُقرئ  بِه , مثاًل: 
يبكي, واإن�ساناً ل يُبايل, واإن�ساناً يُعر�س, 

اأخي غرّي املحطة, ملاذا؟ هو اليقني .

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
يف احلديث القد�سي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا اكتبها له ح�سنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�سادقة من جميع الذنوب ال�سالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�سالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سنات يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�ساعف الأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة 

احل�سنة جلميع النا�س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س 

م�ستغاًل روحانية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ساأله الن�سيحة 

, 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�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب , ما�سممت 

رائحة الذكر , ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �رشح �سدرك بالو�سال , مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�سغال , ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
, لدخل لك ال�سيطان من باب العجب بوارداتك , 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س , 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ستغفار يف اآيات عديدة, و�سور 
خمتلفة, وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني, ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين, ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه, باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم, ثم تاب واأناب, 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ساأن كل الب�رش, يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية, ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم, 

في�ستغفرون ويتوبون, فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان, 

ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�س, 
ولولها لفَقَد الإن�سان الأمل يف رحمة 

اهلل, وا�ستمراأ الذنوب, وظل �سائًرا 
يف غِيّه وطغيانه, حتى يوافيه الأجل 

املحتوم, وهو من رحمة اهلل حمروم, 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل, 

ل ير�ساهم اهلل, ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة, وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[, وكذلك اآيات التوبة 

وال�ستغفار التي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني, فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة, وغفران الذنوب, 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

�نفر�د 
�ملالكية 

ببع�ص 
�الأ�سول 

املالكية,  اأ�سول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال,  تفردا  باأ�سول 
من  غريه  فيها  ي�ساركه 
التي  الأ�سول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة,  اأهل  عمل  املالكي, 
و�سد  املر�سلة,  وامل�سلحة 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع, 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم الأ�سول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �سائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  الأم�سار, 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فهو 
حجة يجب الأخذ به, ول ي�سع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب الآحاد عند  اإىل 
التعار�س, لأن العمل عنده من 
قال  املتواتر,  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�سي 
اأثبت من الأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  الأدلة 
املالكية بها, ون�سري هنا اإىل اأن 
غالب تلك الأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية, بل �ساركهم فيها 

بع�س املذاهب, اإل اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
اإليها  ال�ستناد  بكرثة  الأ�سول, 
املالكية  فكانت  التفريع,  يف 
الإف�ساح  يف  املذاهب  اأج�رش 
بها  والبوح  الأ�سول  هذه  عن 
والحتجاج لها, حتى عدت من 
مفردات املذهب املالكي التي 

متيز بها.

دخل ل�س ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإل ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

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

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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النقال  :0661.41.25.76  

يف عيد ميالدها الـ50..جنيفر 
اأني�شتون تك�شف رف�شها هذا الأمر

   
اأني�شتون  جنيفر  اأحتدثت 
يف مقابلة اأجرتها مع جملة 
�شعورها  عن   »InStyle«ّ
عاماً(،   50( بلوغها  بعد 
باأي  ت�شعر  مل  اأنها  موؤكدة 
للت�رشيح  يدفعها  تغري، 
من  خمتلفة  مرحلة  باأنها 

حياتها.
على  وقدرة  قوة  اأكرث  باأنها  ت�شعر  اأ�شبحت  اأنها  اأني�شتون  اأو�شحت 
ال�شيطرة على اأمور حياتها اأكرث من اأي وقت م�شى، حيث قالت: »مل 
احل�شول  فاإن  ولذلك  ال�شلطة،  على  باحل�شول  مطلقاً  للن�شاء  يُ�شمح 
على القوة والتمتع بالذكاء والقدرة على االإبداع، يبدو يل اأمراً يف غاية 

االأهمية«.
هو  حدوثه  تتقبل  لن  الذي  الوحيد  االأمر  اأن  اأني�شتون  ك�شفت  كما 
مل�شفف  بالذهاب  جتنبه  حتاول  ما  وهو  االأبي�ش،  بال�شعر  ظهورها 

ال�شعر دائماً.     

تكرمي ملكة جمال العرب فريال زياري 
يف م�شر وت�شتعد لدخول ال�شينما

يف  العرب،  جمال  ملكة  زياري«،  »فريال  املغربية  احل�شناء  ُكرمت 
مهرجان »Egy Fashion« الذي اأقيم يف م�رش، اإىل جانب عدد من 

النجوم العرب، وحظيت ب�شهادة تقدير من اللجنة املنظمة.
وقالت يف ت�رشيحات  بالتكرمي،  واعتزازها  �شعادتها  »زياري«  واأبدت 
خا�شة: »اأنا �شعيدة جدا الختياري كواحدة من االأ�شماء املكرمة يف 
مهرجان Egy Fashion، حيث �شهد احلفل تكرمي عدد من النجوم 

الكبار، اأمثال وائل عبد العزيز، ه�شام املليكي، ونرمني ماهر«.
وتابعت: »اعتربوين ملكة جمال العرب املثالية، ووجدوا اأين ا�شتحقيت 
اللقب باعتباري مثقفة وجميلة، كما اأن املغرب وم�رش بلدان �شقيقان 
ويحبان بع�شهما كثريا، لذا وجهوا يل دعوة الأتواجد اإىل جانب جنوم 

كبار يف احلفل«.
وحول تنظيم املهرجان، اأردفت ملكة جمال العرب: »املهرجان عاملي 
يقام كل عام، والدورة املقبلة يف دبي، ورئي�ش املهرجان اأحمد العزبي 
ي�شعى دائما الأن يبقى املهرجان يف حت�شن م�شتمر.. التنظيم كان رائعا 

جدا، وتواجدت ال�شحافة امل�رشية والعربية ب�شكل ملفت«.
واأ�شافت: »املهرجان كان ناجحا الأبعد حد، قدمته االإعالمية اللبنانية 
واالإمارات  ال�شعودية  من  اأ�شماء  عدة  تكرمي  و�شهد  مغربي،  رزان 

والبحرين، ومن جميع الدول العربية تقريبا«.
وحول امل�شوؤولية التي يفر�شها اللقب عليها، اأو�شحت النجمة املغربية: 
»اللقب يفر�ش علي م�شوؤولية كبرية، ويجب علي كملكة جمال العرب 
باأف�شل �شورة، يف اجلمال والثقافة وحتى االأدوار  اللقب  اأ�شتعمل  اأن 
التي اأختارها يف التمثيل يجب اأن تكون حمرتمة، لي�ش من ال�رشوري 

اأن تكون رئي�شية، بل اأدوار تتحدث عن مو�شوع حقيقي وحمرتم«.
يف  اأبوظبي  اإمارة  يف  فيلم  لت�شوير  »زياري«  ت�شتعد  اأخرى،  جهة  من 
ال�شهر العا�رش، وحول تفا�شيله قالت: »اأ�شتعد حاليا خلو�ش جتربة يف 
ال�شهر املقبل، و�شاأكون  اأبوظبي  فيلم جديد، و�شاأ�شور م�شاهدي يف 

اأحد اأبطال الفيلم.

خالد ال�شاوي طبيب نف�شي يف 
»نو�شتاجليا«

   
فيلم  بطولة  يف  امل�شاركة  علي  وافق  اإنه  ال�شاوي،  خالد  الفنان  قال 

»نو�شتاجليا« بعد اإعجابه بالق�شة واأبعاد دوره.
جاري  اأبطال   4 علي  عتمد  الفيلم  اأحداث  اأن  ال�شاوي،  واأ�شاف 
التفاو�ش معهم، حيث اأنه ُمر�شح لتج�شيد دور طبيب نف�شي خمتلف، 

ولكنه حتفظ عن ذكر تفا�شيل اأخري تخ�ش ال�شخ�شية.
واأ�شار اإيل اأن الفيلم من تاأليف حممود حمدان، ولكن مل يتم اال�شتقرار 
�شربي  الفني  املنتج  يف  ثقته  اأن  علي  م�شدداً  بعد،  املخرج  علي 

ال�شماك حم�شته للم�شاركة يف الفيلم.
العر�ش  اأفالم مطروحني بدور  ي�شارك يف 3  ال�شاوي  اأن خالد  يذكر 

ال�شينمائي وهم »والد رزق 2« و«الفيل االأزرق 2« و«خيال ماآتة«.

197 طلبًا للم�شاركة يف مهرجان القاهرة للم�شرح
عرو�ش  يف  دولة   40 ت�شارك 
من  اجلديدة  الدورة  واأن�شطة 
للم�رشح  الدويل  القاهرة  مهرجان 
املعا�رش والتجريبي، التي تنطلق 

االأ�شبوع القادم يف م�رش.
وتقام الدورة ال�شاد�شة والع�رشون 
 10 من  الفرتة  يف  املهرجان  من 

اإىل 19 �شبتمرب.
�شامح  املهرجان،  رئي�ش  وقال 
هذا  تلقى  املهرجان  اإن  مهران، 
العام 197 طلباً للم�شاركة من اأنحاء 
العامل، وت�شكلت جلنتان لالختيار، 
االأجنبية  للعرو�ش  اإحداهما 

واالأخرى للعرو�ش العربية.
امل�شاهدة  جلنة  اأن  واأ�شاف 
العربية اختارت عرو�ش »عال�ش« 
من  كي�شوت«  و«دون  املغرب  من 
من  الفانية«  من  و«جزء  تون�ش 
العراق،  من  و«�شندباد«  الكويت 
االإمارات  من  الرابعة«  و«ال�شاعة 
و«اأفيون«  زوجية«  و«اعرتافات 
العر�شني  اإىل  اإ�شافة  �شوريا،  من 

امل�رشيني »بهية« و«دي�شتوبيا«.
وبجانب العرو�ش العربية ت�شارك 
املهرجان  يف  اأجنبية  عرو�ش   10
وجنوب  والكوجنو،  �شوي�رشا  من 
والربازيل،  وكو�شوفو  اأفريقيا 
املتحدة،  والواليات  والربتغال 

التي حتل �شيف �رشف الدورة.
يقدم  الدول  عرو�ش  اإىل  واإ�شافة 
امل�رشحي  العر�ش  املهرجان 
مازن  للمخرج  معلن«،  »انتحار 
اإنتاج  باكورة  وهو  الغرباوي، 
االإقليمي،  للتعاون  جديد  م�رشوع 
يهدف اإىل ا�رشاك م�رشحيني من 

عدة دول عربية يف عمل واحد.
االفتتاح  يف  املهرجان  ويقدم 
»اخلياليون«،  االأمريكي  العر�ش 
العر�ش  مع  اخلتام  ياأتي  بينما 
للمخرج  حديد«  »دموع  امل�رشي 

وليد عوين.
العام  هذا  املهرجان  ويكرم 
امل�رشحيني  من  جمموعة 
واملخرج  الكاتب  هم  العامليني، 
واملخرج  بروير،  يل  االأمريكي، 

تريزوبول�ش،  ثيودورو�ش  اليوناين، 
جي�شيكا  االأوغندية،  واالأكادميية 
زياين  اجلزائري،  واملخرج  قهوا، 
العراقي،  واملخرج  عياد،  �رشيف 
العلي، والكاتب امل�رشي،  حم�شن 

حممد اأبو العال ال�شالموين.
»ميدالية  املهرجان  مينح  كما 
الفنانني  من  لعدد  التجريبي«، 
هم  امل�رشيني،  وامل�رشحيني 
العزيز،  عبد  �شمرية  املمثلة 
ح�شني،  الرازق  عبد  والناقد 
واملمثل  رجب،  �شيد  واملمثل 
حازم  والناقد  كمال،  اأحمد 
�شحاتة، واملخرج واملمثل الراحل 
هناء عبد الفتاح، واملخرج الراحل 

حممد اأبو ال�شعود.
اأربع  العام  هذا  الربنامج  وي�شمل 

حما�رشات عن »امل�رشح الغنائي« 
و«العالقة بني االأ�شطورة والواقع« 
املمثل  و«عالقة  و«التمثيل« 

باملخرج«.
يف  عمل  ور�ش  �شت  ي�شمل  كما 
الراق�ش،  وامل�رشح  االإ�شاءة 
والتعبري ال�شعري للج�شد، يقدمها 
وا�شرتاليا  فرن�شا  من  مدربون 
والواليات  واأوغندا  واليابان، 

املتحدة.
تقام  ندوة  املهرجان  ويخ�ش�ش 
امل�رشح  عن  يومني  مدى  على 
االأفريقي املعا�رش، يتحدث فيها 
وال�شودان  م�رش  من  م�رشحيون 
وكينيا،  واأوغندا  وغانا  ونيجرييا، 
وجنوب  واجلزائر  واملغرب 
وجنوب  وزميبابوي  ال�شودان، 

اأفريقيا واإثيوبيا.
ئدة م�شتديرة عن )اأحوال امل�رشح 
العربي(، تناق�ش ورقة مقدمة من 
علي  االأردين  واالإعالمي  املخرج 
يف  الهوية  »غياب  بعنوان  �شبو 

امل�رشح العربي«.
وبعد توقف عن الن�رش يف الدورات 
لي�شدر  املهرجان  يعود  ال�شابقة، 
اإىل  مق�شمة  كتب  �شتة  العام  هذا 
اأخرى  لغات  من  مرتجمة  ثالثة 

ومثلها موؤلفة بالعربية.

فرقة »اأولد القعدة« لعني ال�شفراء تتوج 
باملرتبة الأوىل مبهرجان الديوان بب�شار

توجت فرقة »اأولد القعدة« لعني ال�سفراء )ولية النعامة( باملرتبة الأوىل يف فعاليات 
الطبعة ال 12 للمهرجان الثقايف الوطني للمو�سيقى و رق�ص الديوان. 

املكونة  الفرقة  هذه  متكنت  وقد 
مو�شيقيني  �شباب  من  اأ�شا�شا 
الفني  الطابع  هذا  يف  خمت�شني 
،من  املنطقة  ذات  من  )الديوان( 
الطبعة من  اإقناع جلنة حتكيم هذه 
و  اجليد  التحكم  و  عر�شها  خالل 

كذا برباعة اأدائها.
الأع�شاء  الثانية  املرتبة  وعادت 
لوالية  الطرح«  اأهل  »اأوالد  فرقة 
»اأهل  فرقة  حت�شلت  فيما  ب�شار، 
على  )ب�شار(  �شيد«  جيل  الديوان 

املرتبة الثالثة.
اخلا�شة  اجلائزة  كذلك  ومنحت 
الفني  الثقايف و  �شمن هذا احلدث 
حوايل  م�شابقته  يف  �شاركت  الذي 
مناطق  خمتلف  من  فرق  ع�رشة 
اللة  ن�شاء  »دندون  لفرقة  الوطن، 
خرية« من والية غرداية التي كانت 
ت�شتحق واحدة من املراتب الثالثة 

اللة  معلمة  حتكم  بف�شل  االأوىل 
اآلة  هي  و  القمربي،  اآلة  يف  خرية 
الديوان،  مبو�شيقى  خا�شة  وترية 
»واج«  ا�شتقتها  فعل  ردود  ح�شب 
باحثني  و  احلا�رشين  بع�ش  �شمن 

حمليني يف الرتاث الثقايف.
اجالل  وقفة  تنظيم  باملنا�شبة  ومت 
بالوطن  الديوان  لعميد  وعرفان 
عمالقة  واأحد  بهاز،  حممد  املعلم 
العريقة  املو�شيقى  من  النوع  هذا 

الذي اأعرب باملنا�شبة عن �شعادته 
لهذه االلتفاتة.

تكرميا  مماثلة  وقفة  نظمت  كما 
اأعمدة  اأحد  جدي،  بوفلجة  للمعلم 
ب�شار  مبنطقة  الديوان  مو�شيقى 
حياته  من  كبريا  جزء  كر�ش  الذي 
لهذا النوع الغنائي التقليدي مبنطقة 

ب�شار و خارجها.
و متيزت ال�شهرة اخلتامية للمهرجان 
من  »ال�رشع«  فرقة  ن�شطتها  التي 
ب�شار(،  )والية  القناد�شة  بلدية 
ال�شيما  للجمهور  كبري  بح�شور 
التنظيم  ا�شتح�شنوا  الذين  ال�شباب 
املحكم للتظاهرة املخ�ش�شة لطابع 
وكوريغرافيا  مو�شيقى  و  غنائي 
�شافرت عرب االأزمنة بف�شل ن�شاء و 
رجال اأجادوا كيفية نقل هذا الرتاث 
اجلديدة  لالأجيال  الفني  و  الثقايف 

يف طبوع مو�شيقى الديوان.

ديانا حداد تطلق اأغنيتها امل�شرية »جمالو«
حداد  ديانا  الفنانة  اأطلقت 
اأغنيتها اجلديدة »جمالو« باللهجة 
على  روتانا  قناة  عرب  امل�رشية 
»جمالو«  اأغنية   . االنرتنت  �شبكة 

عادل،واأحلان  مالك  كلمات  من 
ال�شالم  عبد  اأحمد  وتوزيع  مدين 
حداد  ديانا  روتانا.  اإنتاج  ومن 
»اأحبك  اأغنيتها  موؤخرا  طرحت 

فرا�ش  كلمات  من  وهي  وكذا« 
�شابر،  علي  واأحلان  احلبيب، 

وتوزيع مو�شيقي حمب الراوي.
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 2020 اأب  بيك  فوك�س  فورد 

املتوقع �سكلها  يف  تظهر 

الرابع مقرر  فورد فوك�س اجليل 
العام  مطلع  للأ�سواق  و�سولها 
اأمثال  مع  للمناف�سة  املقبل 
فولك�س فاجن جولف واملوديلت 
يف  الكومباكت  بقطاع  الأخرى 
اأنه  اإل  و�سيدان،  هات�سباك  ن�سخ 

�سيتم  التقارير،  اإحدى  ح�سب 
اإذا  منها.  اأب  بيك  توفري  اأي�سا 
الأخ�رض  ال�سوء  ما ح�سلت على 
وقتها  �ست�ستبدل  اإنتاجها،  لبدء 
يتم  والتي  اأب  بيك  كورير 
با�ستخدام  الربازيل  يف  جتميعها 

من�سة في�ستا، التفا�سيل حمدودة 
حول فوك�س بيك اأب، لكن يتوقع 
اأن يتم اإنتاجه يف املك�سيك، على 
اأن ي�سل الأ�سواق العاملية بحلول 

.2020
اإلقاء  حتى ذلك الوقت، باإمكاننا 

تبدو  قد  ما  على  تخيلية  نظرة 
الغمارتني،  ذات  ال�سيارة  عليه 
فوك�س  م�سابيح  امل�ستخدمة 
ارتفاع  مع  واخللفية  الأمامية 
حتى  طفيفة  وحت�سينات  اأطول 

تتنا�سب مع كونها بيك اأب.

ك�سفت بي اإم دبليو موؤخرا عن الفئة الثامنة 
كوبيه 2019، و من ر�سد لأول مرة ن�سختها 
كوبيه  جران  اأبواب،  الأربعة  ذات  الطويلة 
لي�ست هذه اأول مرة نلقي نظرة عليها، حيث 
غران   M8 �سكل  2018 يف  ظهرت مبار�س 
كوبيه الختبارية، اأما منوذج الختبار فاإنه 
الديناميكية  التفا�سيل  على  حمافظا  يبدو 
اأكرب  اأنه  با�ستثناء  كوبيه،  الثامنة  بالفئة 

للأبواب  م�ساحة  لإتاحة  حجما 
 . خللفية ا

مناف�سة  دبليو  اإم  لبي  كوبيه  غران  �ستتيح 
بور�س  مثل  الكبرية  الريا�سية  ال�سيارات 
بانامريا ومر�سيد�س AMG GT4 كوبيه، 
بالإ�سافة اإىل ذلك تنوي ال�سانعة البافارية 
والتي  الثامنة  للفئة  ك�سف  ن�سخة  اإطلق 

ر�سدت موؤخرا دون متويهات.
على  اأبواب  الأربعة  ذات  ال�سيارة  �ستح�سل 
يت�سمنها  دبليو،  اإم  بي  تقنيات  اأحدث 
اإن�س،   12.3 رقمية  قيا�سات  عدادات 

 10.25 �سا�سة 

جمموعة  مع  والرتفيه،  للمعلومات  اإن�س 
لل�سائق  متقدمة  وم�ساعدة  �سلمة  اأنظمة 
هنالك  تكون  لن  املحركات،  ناحية  على 
الثامنة  الفئة  �ست�ستمل  حيث  مفاجاآت  اأية 
غران كوبيه على نف�س حمرك الكوبيه �سعة 
4.4 لرت 8 �سلندر قوة 523 ح�سان، على اأن 
حت�سل M8 جران كوبيه للأداء العايل على 
قوة 600 ح�سان   V8 تريبو مزدوج حمرك 
مع نظام دفع رباعي هذا ومتوقع اأن تك�سف 
كوبيه  الثامنة جران  الفئة  دبليو عن  اإم  بي 

خلل 2019 كموديل 2020.

هيونداي تغزو اأوروبا 
بـ"Fastback" الريا�سية

عن  هيونداي  �رضكة  اأعلنت 
 i30" �سيارة  جتارب  من  انتهائها 
حلبة  يف  الريا�سية   "Fastback
نوربورغرينغ الأملانية، ا�ستعدادا 
الأوروبية  ال�سوق  يف  لإطلقها 
بهيكل  املركبة  هذه  وتتميز 
ان�سيابي �سبيه بهياكل �سيارات بي 
�سندوق  وغطاء   ،"x6" دبليو  اإم 
خلفي �سمم كجناح هوائي لثبيت 
ب�رضعات  ال�سري  عند  ال�سيارة 

 "Fastback" زودت  كما  عالية 
املولتيميدا،  اأنظمة  باأحدث 
ونواقل  باللم�س،  تعمل  و�سا�سات 
�رضعة مثبتة على جانبي املقود.
لهذه  الريا�سي  الأداء  وت�سمن 
ب�سعة  توربينية  ال�سيارة حمركات 
ح�سانا،  و275   250 وعزم  لرت   2
 0 من  الت�سارع  زيادة  على  قادرة 
من  اأقل  يف  كلم/�ساعة   100 اإىل 

6 ثوان.

بي اإم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2020 
تك�سف نف�سها ر�سميا 

اأخريا  ال�ستار  دبليو  اإم  بي  اأزاحت 
اجلديدة  كوبيه  الثامنة  الفئة  عن 
التج�س�سية  ال�سور  اأ�سهر من  عقب 
ونعر�س  املختلفة..  والت�رضيبات 
لكم فيما يلي اأهم معامل وتفا�سيل 
دبليو  اإم  بي  الفاخرة،  ال�سيارة 
الكوبيه  يف  الرتكيز  اأن  على  اأكدت 
قيادة  جتربة  توفري  هو  اجلديدة 
وديناميكية، حيث مت �سبط  مثرية 
ونظام  الطاقة  ومولدات  ال�سا�سيه 
التعليق لعر�س “ر�ساقة ترتقى على 
املناف�سني ودقة لمتناهية كما هو 
قمة  يف  ريا�سية  �سيارة  من  متوقع 

جمالها”.

الت�سميم اخلارجي 
كوبيه  الثامنة  الفئة  خارجية 
اجلديدة اأنيقة وجتمع بني ال�سطوح 
تفوح  موحدة  حزمة  يف  الع�سلية 
اإم دبليو وتلتزم  برائحة علمة بي 
الأبرز  واملثال  ت�سميمها،  مبلمح 
التهوية  �سبكة  هو  ذلك  على 
ال�سخمة على �سكل الكليتني وي�سل 
مليمرت   4،843 اإىل  الكوبيه  طول 

وعر�سها 1،902 مليمرت وارتفاعها 
عجلتها  وقاعدة  مليمرت   1،341

2،822 مليمرت.

املحركات 
�ستتوفر  كوبيه  الثامنة  الفئة 
�سعة  ديزل  ترييو  الأول  مبحركني، 
3.0 لرت ب�ست �سلندرات بقوة 315 
نيوتن.  680 دوران  وعزم  ح�سان 
 100 اإىل  ال�سفر  من  بت�سارع  مرت، 
املحرك  ثانية   4.9 يف  كلم\�س 
لرت   4.4 �سعة  مزدوج  تريبو  الثاين 
بثماين �سلندرات بقوة 523 ح�سان 
نيوتن.مرت،   750 دوران  وعزم 
 3.7 يف  كلم\�س   100 اإىل  بت�سارع 
املحركان  ويت�سل  فح�سب..  ثانية 

بجري اأوتوماتيكي بثمان �رضعات.

اأهم املميزات 
وتاأتي الكوبيه بنظام تعليق من طراز 
M املتكيف ب�سكل قيا�سي، والذي 
متطورة،  اإلكرتونية  نواب�س  ي�سمل 
بالإ�سافة اإىل اأحدث نظم التوجيه 
الفعال من بي اإم دبليو، ونظام فعال 

�سلمة  واأنظمة  الدحرجة،  ملنع 
الأوتوماتيكي  التحكم  مثل  متعددة 
يف �رضعة ال�سري ونظام امل�ساعدة 
واحلماية  الطريق  حارة  يف  للبقاء 
من ال�سطدام اجلانبي وامل�ساعدة 

على الركن.
�سا�سة  جند  املق�سورة  داخل 
للوحة  اإن�س   10.25 بطول  مل�سية 
القيادة، و�سا�سة اأخرى 12.3 اإن�س 

للوحة العدادات.

مر�سيد�س  عوامل  بني  اجلمع 
 911 وبور�س  كوبيه   S-Class
يوجد  اأنه  تعتقد  دبليو  اإم  بي 
 S-Class مر�سيد�س  بني  فراغ 
ملوؤه  ليتم   911 وبور�س  كوبيه 
والتي  اجلديدة،  الثامنة  بالفئة 
املوديلني،  ميزات  اأهم  بني  جتمع 
املثرية  الريا�سية  القيادة  جتربة 

واملق�سورة الفاخرة.

بي اإم دبليو الفئة الثامنة غران كوبيه تظهر لأول مرة 

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح 
جاكوار F-Pace مقّلدة

مر�سيد�س GLE تظهر 
بتمويهات خفيفة مع 

اقرتاب تد�سينها

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رضكات 
عن  نف�سها  تكبح  اأن  بب�ساطة 
�سيارات  ت�ساميم  تقليد  اإغراء 
اإحدى  هي  زوتيي  الغرب، 
بتقليدها  املعروفة  ال�رضكات 
علمة  والآن،  ماكان،  بور�س 
املجموعة  تتبع  التي  هانتينج 
القيام  تريد  نف�سها،  التجارية 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
براءات  �سور  تظهر  حيث 
على  ظهرت  التي  الخرتاع 
ال�رضكة  باأن  ال�سينية  املواقع 

واجهتها  مقلدة  �سيارة  �ستطلق 
وخلفيتها   F-Pace الأمامية 
يف  وبور�س،  جاكوار  بني  جتمع 
حني تقع كتابة Hanteng بني 

امل�سابيح اخللفية النحيلة.
يف  اخلو�س  املبكر  من 
التفا�سيل، لكن و�سائل الإعلم 
ال�سيارة  باأن  تتوقع  ال�سينية 
و  X5 بني  وتقع   X6 �ست�سمى 
م�رضوق  موديلت  وهي   X7
على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
معر�س  يف  تد�سينها  يتم  اأن 
�سينجدو لل�سيارات 2018 والذي 

�سينطلق يف 7 �سبتمرب.

الأ�سبوع  دبليو  اإم  بي  ك�سفت 
الرابع،  اجليل   X5 عن  املا�سي 
اأف�سل  على  ح�سلنا  واليوم 
الرئي�سية  مناف�ستها  على  نظرة 
مر�سيد�س GLE والتي �سيد�سن 
اأي�سا جيل جديد كليا منها  ر�سد 
يف  لل�سيارة  الإنتاجي  النموذج 
اأملانيا، ومبا اأن ال�سانعة الفاخرة 
متويهها  عناء  نف�سها  تكبد  مل 
�سيتم  التد�سني  اأن  يعني  فذلك 

خلل الأ�سابيع املقبلة.
ل  الفيديو  مقطع  اأن  �سحيح 
اأن  اإل  الأمامية  واجهتها  يك�سف 
 GLE ظهرت  حيث  كاٍف  ذلك 
خفيفة  بتمويهات  �سابقا   2019
التج�س�سية  ال�سور  على  وبناًء 
افرتا�سي،  ت�سميم  اإن�ساء  مت 
اخللفية تبدو ر�سيقة عن ال�سابق 
نحيلة  اخللفية  وامل�سابيح 
اأما  معدين،  �رضيط  بينها  ي�سل 
الواجهة الأمامية فهي م�ستوحاة 

اأمامية  مب�سابيح   CLS من 
�سفلية  تهوية  وفتحات   LED
على  قوية  خطوط  مع  عدوانية 
متتلك  حني  يف  املحرك،  غطاء 
اإليها  ت�سيف  جتعدات  اجلوانب 
مل�سة مهيبة مع اأقوا�س عجلت 

اأعر�س من ال�سابق.
نظام  على  �ستح�سل  داخلها،  يف 
 MBUX الرتفيهي  املعلومات 
مثل  بالكامل  رقمية  �سا�سات  مع 
كما  ال�رضكة،  موديلت  اأحدث 
جديدة  من�سة  اإىل  النتقال  اأن 
 GLE داخلية  حجم  �سيزيد 

ب�سكل كبري للركاب والأمتعة.
من  �ستاأخذ  املحركات  اأغلب 
ب�رض  لي�ست  لذا هي   ،E-Class
�سوى  اأمامنا  لي�س  والآن  خفي، 
 GLE تقدمي مر�سيد�س  انتظار 
2019 اجلديدة كليا ر�سميا وتنزل 
على ال�ساحة لتناف�س X5 اجليل 

الرابع.
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 �سام�سونغ تطرح �أحدث 
حو��سبها �للوحية يف رو�سيا

عن  �سام�سونغ  �رشكة  وكالء  �أعلن 
 Galaxy« حا�سب  مبيعات  بدء 
يف  �حلديث  �للوحي   »Tab S4
رو�سيا وزود هذ� �حلا�سب ب�سا�سة 
بحجم   Super AMOLED
عالية  عر�ض  ودقة  بو�سة،   10.5
ذكي  وقلم  بيك�سل،   )2560х1600(

�ل�سا�سة،  على  و�لر�سم  للكتابة 
�أ�سا�سية  كامري�  �إىل  بالإ�سافة 
و�أخرى  ميغابيك�سل،   13 بدقة 
ومنفذ  ميغابيك�سل،   8 �أمامية 
لل�سحن   »3.1  USB Type-C«
�أد�ء  وي�سمن  �لبيانات.  ونقل 
 Qualcomm« معالج  �حلا�سب 

ثماين   »835  Snapdragon
ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة  �لنوى، 
 64 د�خلية  وذ�كرة  غيغابايت،   4
 7300 ب�سعة  وبطارية  غيغابايت، 
ت�سغيل  ونظام  �أمبري،  ميللي 
»Android 8.1«. وبف�سل تقنية 
�ملوجودة   »Samsung DeX«

فيه، ميكن مل�ستخدم هذ� �جلهاز 
من  �لعمل  و�جهات  يحول  �أن 
ت�سبه �سطح  �إىل و�جهات  �أندرويد 
كما  ويندوز.  �أجهزة  على  �ملكتب 
�لتي  �خلفيفة  �ملفاتيح  لوحة  �أن 
��ستعماله  من  متكن  له  �سممت 

ككمبيوتر �سغري للكتابة.

�لروبوتات بداًل من �ملرتجمني
 يف �ملحاكم �لربيطانية قريبًا

   
تعمل وز�رة �لعدل �لربيطانية حالياً بال�سرت�ك مع عدد 

من �ملطورين، على ��ستبد�ل �ملرتجمني يف �ملحاكم 
�لربيطانية، بروبوتات �أكرث دقة ومهارة يف �لرتجمة، 

وذلك لتجنب تعطيل �ملحاكمات و�لأخطاء �لتي يرتكبها 
�ملرتجمون �أثناء تلك �ملحاكمات، و�أظهرت �لأرقام 

�ل�سادرة عن وز�رة �لعدل �لربيطانية باأن �أكرث من 2600 
ق�سية مت تاأجيلها ب�سبب �سوء �لرتجمة يف �ل�سنو�ت 

�خلم�ض �ملا�سية ويجري حالياً تطوير حو��سيب 
للرتجمة �لفورية، و�لتي �ستبد�أ �لعمل على �لرتجمة يف 
قاعات �ملحاكم يف غ�سون �سنو�ت قليلة، وفق ما قال 

رئي�ض �لق�ساة �لربيطانيني.
وقد ك�سف �للورد بورنيت عن هذه �خلطة، �أثناء �إلقائه 

حما�رشة حول �إ�سالح �ملحاكم يف مدينة لندن موؤخر�ً، 
حيث �رشح باأن �حلو��سيب �ستكون قادرة قريباً على 

�لتعامل مع مئات �للغات �ملختلفة �مل�ستخدمة حالية يف 
قاعات �ملحاكم يف �ململكة �ملتحدة ويزعم �ملطورون 

�أن �لروبوتات �ستوفر ترجمات �أكرث دقة من �لب�رش، 
�لذين يتعر�سون ل�سغوطات �أثناء تفكريهم بالرتجمة 
�ملنا�سبة، �لأمر �لذي قد يوؤثر على جودة ترجمتهم 

ودقتها. وتقول �لإح�سائيات �إن 2524 ق�سية مت تاأجيلها 
يف حماكم �ل�سلح خالل �خلم�ض �سنو�ت �لأخرية ب�سبب 
عدم وجود مرتجم �سفوي فيها، �إ�سافة �إىل تاأجيل 137 

حماكمة ب�سبب م�ساكل مع �ملرتجمني، بح�سب ما ورد يف 
�سحيفة ديلي �ستار �لربيطانية.  

يوتيوب يطلق خا�سية جديدة 
ملو�جهة �ملحتوى �مل�سروق

�أطلقت �رشكة غوغل، �أد�ة جديدة 
 Copyright« على يوتيوب باإ�سم
�ملحتوى  ملو�جهة   »Match
�أ�سحاب  وم�ساعدة  �مل�رشوق، 
�ملحتوى �لأ�سلي يف �لعثور على 
�لتي  بهم،  �خلا�سة  �لفيديوهات 
ِقبل  �إىل �ملوقع من  رفعها  �أٌعيد 

�آخرين.
عامل  موقع  �أورده  ما  ووفق 
�لتقنية، تقوم �خلا�سية �جلديدة، 
�ملحتوى  �ساحب  باإ�سعار 
�رشقته  مت  حمتو�ه  باأن  �لأ�سلي 
ورفعه من م�ستخدم �آخر و�ستبد�أ 
غوغل بتفعيل �لأد�ة �جلديدة يف 
�لتي  للح�سابات  �ملقبل  �لأ�سبوع 
ت�سم �أكرث من 100،000 م�سرتك.

�لفيديوهات  على  �لعثور  وبعد 
�لم�رشوقة، فاإن �لأد�ة �ستعر�ض 
�أل  مثل  خيار�ت،  عدة  عليك 
مع  تتو��سل  �أن  �أو  �سيًئا،  تفعل 
�ساحب �لقناة، �أو �أن تطلب من 
جوجل �إز�لة �لفيديو من �ملوقع 
�لفيديو،  �إز�لة  طلبت  حال  ويف 
فاإن جوجل �ستقوم بذلك بعد 7 
�أيام بعد �أن تُبلغ �ساحب �لقناة 
لعله يقوم باإز�لة �لفيديو بنف�سه، 
�ل�رشكة  و�سعت  وقد  هذ� 
من  لال�ستفادة  عو�مل  عدة 
تكون  �أن  مثل  �جلديدة،  �لأد�ة 
ح�رشية  حقوق  �ساحب  �أنت 
برفع  تقوم  �أن  ولي�ض  للفيديو، 

فيديو عام.

�ن�ستغر�م تلغي وظيفة �لتحذير 
عند �أخذ لقطات �ل�سا�سة

9to5mac.« �لتقنيات  بو�بة  �أ�سارت 
�سبكة  م�ستخدمي  �أن  �إىل   »com
عندما  حتذير  �أي  يتلقو�  لن  �ن�ستغر�م 
من  �سا�سة  لقطات  بعمل  �لآخرون  يقوم 

�ألغت  �أن  بعد  �ن�ستغر�م،  على  ق�س�سهم 
�سبكة �لتو��سل �لجتماعي �لوظيفة بعد 

�ختبارها لبع�ض �لوقت.
وظيفة  �إلغاء  �أ�سباب  �ل�سبكة  تعلن  ومل 

�لتحذير عند �أخذ لقطات �ل�سا�سة، غري 
�أنها �ست�ستمر يف �إر�سال �لتحذير�ت عند 
�ملبا�رشة،  للر�سائل  �سا�سة  لقطة  �أخذ 

�لتي يتم �إخفاوؤها.

مايكرو�سوفت تطلق تطبيق �إخباري 
جديد مل�ستخدمي �لهو�تف �لذكية

تطبيق  مايكرو�سوفت  �رشكة  طرحت 
�لهو�تف  مل�ستخدمي  جديد  �خباري 
�لذكية �لتي تعمل على نظامي �أندرويد 
لتطبيقها  بدياًل  ليحل  وذلك   iOSو
كان  و�لذي   MSN �ل�سابق  �لإخباري 

متوفر�ً للم�ستخدمني على �لنظامني.
�إعادة  مبثابة  �جلديد  �لتطبيق  ويعترب 
تد�سني للتطبيق �ل�سابق لكن مع عالمة 
 Microsoft جتارية جديدة بت�سميته
كان  و�لذي   MSN من  بدلً   News

�لإخبارية  �خلدمة  ت�سمية  من  نابع 
منذ  �ل�رشكة  �أطلقتها  �لتي  �ل�سهرية 
طرح  من  بالرغم  �أنه  حيث   ،1995
يحمل  ماز�ل  �أنه  �إل  �جلديد  �لتطبيق 
�ملحتوى �خلا�ض بخدمة MSN، وهو 
ما يعني �أن �ل�رشكة ماز�لت تعمل على 

بقية �لتغيري�ت.
�لتطبيق  �أن  مايكرو�سوفت  وقالت 
�جلديد يحمل ��سماً خمتلفاً لكنه مبني 
�لتي  �لإخبارية  �ل�رشكة  خدمة  على 

للم�ستخدمني عرب مو�قع مثل  تقدمها 
�لتطبيق  خدمات  و�ستظهر   .MSN
�لإخبارية �جلديدة �سمن تطبيق خا�ض 
تطبيق  �يدج،  مت�سفح   ،10 بويندوز 
موقع  بوك�ض،  �إك�ض  �أجهزة  �سكايب، 
منف�سل  كتطبيق  وكذلك   ،Outlook

.iOSعلى نظامي �أندرويد و
�لو�سع  يجلب خا�سة  �جلديد  �لتطبيق 
وميكن  �لد�كنة  �لو�جهة  �أو  �لليلي 

حتميله جلميع �مل�ستخدمني 



غليزان

اعت�صام عدد من املنتخبني 
باملرجة �صيدي عابد

ال�شعبي  باملجل�س  منتخبون   05 اأقدم 
يف  عابد  �شيدي  املرجة  لبلدية  البلدي 
اعت�شام مفتوح  تنظيم  والية غليزان على 
غ�شبهم  عن  للتعبري  البلدية  مقر  امام 
وا�شتيائهم من الت�شيري الذي يطبع البلدية 
من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 
الذي رف�س عقد جل�شة عمل طارئة بطلب 
ومناق�شة  لطرح  اخلم�شة  املنتخبني  من 
اأن  اإال  املرجة  �شاكنة  مطالب  من  جملة 
ا�شتقبالهم  املري ح�شب املحتجني رف�س 
املعت�شمون  يطالب  وعليه  و�شماعهم 
مع  عاجال  التدخل  املحلية  ال�شلطات 
مثل  يف  احلقائق  لتق�شي  جلنة  ايفاد 
التي قد ت�رض مب�شلحة  الت�رضفات  هكذا 
ا�شتمرار  حال  يف  واملواطنني  البلدية 
طالت  التي  والتهمي�س  االإق�شاء  �شيا�شة 
مع  املري  �شيا�شة  تكون  فكيف  املنتخبني 

بقية املواطنني العاديني يا ترى .
ق  م

املحكمة البتدائية الأوروبية 
يف لوك�سمبورغ

اإلغاء قرار اإدراج حركة 
حما�س يف قوائم الإرهاب

قال املحامي الفل�شطيني املحامي خالد 
باأن املحكمة  ال�شويل يف ت�رضيح �شحفي 
االبتدائية االأوروبية يف لوك�شمبورج ق�شت 
التي  العلنية  اجلل�شة  يف  حما�س،  ل�شالح 
اجلاري،  �شبتمرب  من  الرابع  يف  عقدت 
تتعلق  ومرا�شيم  بقرارات  يتعلق  فيما 
على  الع�شكري  وذراعها  حما�س  باإدراج 

قوائم االإرهاب.
واأ�شاف ال�شويل، اأنه يف الق�شية املنظورة 
االأوروبية  االبتدائية  املحكمة  اأمام 
بالقرارات  اخلا�شة  لوك�شمبورج،  يف 
 475/2018 اأرقام  املجل�س  عن  ال�شادرة 
عنه  ال�شادرة  واملرا�شيم   1084/2018 و 
اخلا�شة  و1071/2018،   468/2018 اأرقام 
الع�شكري  اإدراج حما�س وجناحها  باإعادة 
على  الق�شام  عزالدين  ال�شهيد  كتائب 
قوائم االإرهاب، حكمت املحكمة اأن هذه 
يتعلق  فيما  الغية  واملرا�شيم  القرارات 
بحما�س، مبا فيها اجلناح الع�شكري ورغم 
�شكال،  القرارين  األغى  اجلديد  احلكم  اأن 
عام  ال�شادرة يف  القرارات  ي�شمل  لكنه ال 

2019، التي مل يتم الطعن عليها.

ال�سريط احلدودي اجلنوبي 
بتمرنا�ست

اكت�صاف خمباأ يحتوي 19 
قذيفة

وحماية  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
املعلومات،  ا�شتغالل  وبف�شل  احلدود، 
ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
بحث  دورية  اإثر   ،2019 �شبتمرب   05 يوم 
وتفتي�س قرب ال�رضيط احلدودي اجلنوبي 
ال�شاد�شة،  الع�شكرية  بتمرنا�شت/الناحية 
على  يحتوي  للذخرية  خمباأ  اكت�شاف  من 
فيما  ميليمرت،   100 عيار  قذيفة   )19(
الوطني  للجي�س  اأخرى  مفارز  اأوقفت 
 1 ع  بومردا�س/ن  من  ال�شعبي،بكل 
وخن�شلة/ن ع 5، ثالثة )03( عنا�رض دعم 

للجماعات االإرهابية.

م.�س

حول  وطني  ملتقى  �شينظم 
يف  املحروقات  خارج  ال�شادرات 
�شبتمرب   25 يف  ذلك  و  اجلزائر 
معمري«  »مولود  بجامعة  املقبل 
بتيزي وزو حتت عنوان »ال�شادرات 
 : باجلزائر  املحروقات  خارج 
عراقيل«،  و  فر�س   ، رهانات 

ح�شبما علم من املنظمني.
الدكتور  اأو�شح  ت�رضيح  ويف 
العلوم  كلية  عميد  �شنان،  ارزقي 
علوم  و  التجارية  و  االقت�شادية 
بهذه  بادرت  التي  الت�شيري 
التظاهرة العلمية، اأن هذا امللتقى 
الذي �شيتوا�شل على مدى يومني، 
من  حماور  عدة  اإىل  �شيتطرق 
اخلارجية  التجارة  »و�شعية  بينها 
واالإجراءات«  الهياكل  اجلزائرية: 
اجلزائرية:  التجارية  »ال�شيا�شة   ،
االأ�شا�شي«  واملنطق  الروؤية 
منظمة  اإىل  االن�شمام  »م�شاألة 
التجارة العاملية« »بدائل الت�شدير 

القدرات   : للمحروقات  االأحادي 
اخلارجية«،  الفر�س  و  الداخلية 
»االإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شادرات 

خارج املحروقات«.
االجتماع  هذا  خالل  �شيتم  و 
مناق�شة ال�رضوط الواجب توفرها 
لتنويع  جديدة  ديناميكية  لرتقية 
 ، اجلزائرية  ال�شادرات  وتكثيف 
وم�شكلة اعتماد االقت�شاد الوطني 
و  املحروقات  �شادرات  على 
و  الدولية  ال�شوق  تقلبات  نتائج 
االقت�شاد  موارد  تنويع  »�رضورة 

اجلزائري من خالل تنويع الن�شيج 
االقت�شادي و�شادرات البالد« .

�رضورة  موا�شيع  �شت�شكل  كما 
مدرة  جديدة  قطاعات  حتديد 
ال�شعبة  العملة  وتوليد  للدخل 
اإىل  اللقاء  هذا  حمور  للبالد، 
جانب مناق�شة اإمكانيات »حت�شني 
خارج  ال�شادرات  م�شتوى 
تو�شيع  خالل  من  املحروقات 
امل�شتهدفة  الدول  وعدد  نطاق 
و �شيناق�س امللتقى اأي�شا م�شاألة 
التي  االقت�شادية  الفر�س  تثمني 

خارج  ال�شادرات  تنمية  ميكنها 
حت�شني  واإمكانيات  املحروقات 
الدولية  التناف�شية  القدرة 

لل�رضكات 
وتنويع  العمل  فر�س  وخلق 
العنا�رض  م�شادر الدخل لتحديد 
التي ميكن اأن تعرقل هذه العملية 
التي  التحديات  حتديد  بغية 
يتعني مواجهتها و اأ�شار امل�شدر 
الإح�شائيات  »وفقا  اأنه  اإىل 
التجارة اخلارجية التي اأ�شدرتها 
بلغت قيمة  ، فقد  التجارة  وزارة 
املحروقات  خارج  ال�شادرات 
عام  يف  دوالر  مليار   2.830
2018«.و يعادل هذا الرقم زيادة 
ب�شنة  مقارنة  باملائة   47 قدرها 
على  بناء  انه  واأ�شاف   2017
مكانة  حتتل  تزال  »ال  �شبق  ما 
و  احلجم  حيث  من  هام�شية 
ب  الدولية  التجارة  يف  القيمة 
اإجمايل  من  فقط  باملائة   6.87
ي�شيف  ال�شادرات«،  حجم 

امل�شدر.

جامعة تيزي وزو 

ملتقى حول ال�صادرات خارج 
املحروقات يف 25 �صبتمرب املقبل

يف ظروف غام�سة  ببلعبا�س

انتحار فتاة يف الع�صرينات من العمر 

الكيان ال�سهيوين

�صي�صن  اهلل«  »حزب 
�صد  ثانيا  هجوما 

« »اإ�صرائيلية  اأهداف 
النقاب  العربية،   »12« القناة  ك�شفت 
عن اأن تقديرات اجلي�س االإ�رضائيلي 
�شي�شن  اهلل«  »حزب  اأن  اإىل  ت�شري 
هجوما اآخر �شد اأهداف اإ�رضائيلية، 
واأكدت القناة اأن احلزب يريد فر�س 

معادلة جديدة يف املنطقة.
من جانبه ذكر موقع »مفزاك اليف« 
الع�شكرية  القيادة  اأن  »االإ�رضائيلي«، 
قبل  من  االأخري  الهجوم  اأن  ترجح 
مدرعة  ا�شتهدف  الذي  اهلل«  »حزب 
يكون  لن  اأفيفيم  ثكنة  يف  اإ�رضائيلية 
»مفزاك  ،ودلل  للحزب  االأخري 
الأمني  بت�رضيحات  ذلك  على  اليف« 
اهلل،  ن�رض  ح�شن  اهلل«،  »حزب  عام 
املدرعة  على  الهجوم  اأن  فيها  اأكد 
اللبنانية  احلدود  »على  »االإ�رضائيلية 
مقتل  على  ردا  كان  االإ�رضائيلية، 
ع�شوين للحزب يف هجوم اإ�رضائيلي 
الرد  يكون  باأن  وتوعد  �شوريا،  على 
على هجوم الطائرات بدون طيار يف 

بريوت الحقا.
»اإ�رضائيل  اأن  العربي،  املوقع  وذكر 
اإغالق املجال اجلوي  قررت متديد 
 6 قطرها  ن�شف  دائرة  داخل 
لبنان،  مع  احلدود  على  كيلومرتات 
بطاريات  ن�رض  يف  واال�شتمرار 
»باتريوت«  نوع  من  ال�شواريخ 
ال�شواريخ  العرتا�س  املخ�ش�شة 
والتي  املدى،  واملتو�شطة  الق�شرية 
التاأهب  حالة  من  كجزء  فر�شها  مت 
اأن  اإىل  م�شريا  املنطقة،  يف  االأمني 
املنطقة تعج بالطائرات بدون طيار 

االإ�رضائيلية.
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ب�سكرة 

29 مرفقا تربويا 
جديدا 

البيداغوجية  الهياكل  �شبكة  تعززت 
با�شتالم  ب�شكرة  بوالية  الرتبية  لقطاع 
29 مرفقا تربويا جديدا مت ال�رضوع يف 
الدخول املدر�شي  بدءا من  ا�شتغاللها 
2019/2020، ح�شب ما اأفاد به املدير 
عبد  العمومية  للتجهيزات  املحلي 
ال�شالم بن دانة واأو�شح نف�س امل�شوؤول 
التي  اجلديدة  الرتبوية  املكا�شب  باأن 
االبتدائي  الطورين  اأ�شا�شا  �شملت 
و7  متو�شطات   4 تتمثل يف  واملتو�شط 
داخليات  اأن�شاف  و3  ابتدائية  مدار�س 
و4 مطاعم مدر�شية اإىل جانب 11 ق�شما 
تو�شعيا لفائدة الطور االبتدائي موزعة 

عرب عدد من املدار�س بالوالية.

24

العمرعلى  الثاين من  العقد  اأقدمت فتاة يف 
االنتحار �شنقا بوا�شطة حبل  داخل منزلها 
ببلدية م�شطفى ابن اإبراهيم  التابعة اإقليميا 
لوالية �شيدي بلعبا�س  االأمر يتعلق باملدعوة   
) ب خ( 20�شنة التي عرث على جثثها معلقة 
تدخلت  حيث  املنزل  �شقف  اإىل   بحبل 

بلعبا�س  �شيدي  لوالية  املدينة  احلماية 
م�شت�شفى  اإىل  ال�شحية  جثة   نقل  اأجل  من 
الدرك  م�شالح  فتحت  حني  يف  �شفيزف 
اأن  للتذكري   ، الوطني حتقيقا  يف املو�شوع 
ارتفاعا كبري  بلعبا�س �شهدت   والية �شيدي 

يف ظاهرة االنتحار .

املينائية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  قام 
حليم  قا�شمي  ال�شيد  بتعيني  لبجاية 
خلفا  للموؤ�ش�شة،  عام  مدير  من�شب  يف 

لل�شيد بن مهيدي ر�شا ح�شبما 
ملجمع  العامة  للمديرية  بيان  به  اأفاد 
بعد  التعيني  هذا  جاء  قد  »�شريبور«و 
ت�شجيل اختالالت و جتاوزات يف ت�شيري 
املجل�س  قرر  بحيث  املوؤ�ش�شة  �شوؤون 
على اإثرها اإنهاء مهام بن مهيدي كمدير 
عام للموؤ�ش�شة و تعيني ال�شيد قا�شمي و 

ذلك منذ يوم الثالثاء املا�شي 3 �شبتمرب، 
ي�شيف ذات امل�شدر ،ويذكر اأن قا�شمي 
حليم تقلد عدة منا�شب كمدير للمحطة 
مت  و  اللوجي�شتيك  مدير  و  البحرية 
للموؤ�ش�شة  اجلديد  العام  املدير  تكليف 
اإعادة  اجل  من  عمل  خطة  بتقدمي 
اإطالق امل�شاريع التي تعرف �شعوبة يف 
الن�شاطات  حت�شني  عن  ف�شال  االجناز  
بيان  ح�شب  املوؤ�ش�شة  مردود   رفع  و 

املوؤ�ش�شة .

ميناء بجاية

تعيني مدير عام جديد  

رغم ال�ستفادة من 24 موؤ�س�سة 
جديدة و296 حافلة 

الكتظاظ و النقل  �صمة 
الدخول املدر�صي بتلم�صان

يعي�س  بن  علي  تلم�شان   والية  وايل  �شدد 
على �رضورة توفري كافة ال�رضوريات ل�شمان 
مو�شم درا�شي ناجح  خا�شة الكتاب املدر�شي 
والنقل املدر�شي والتكفل  بالطبقات اله�شة  
من خالل منحة ال5000دج ، هذا وقد ا�رضف 
و04  ثانويات جديدة   03 تد�شني  على  الوايل 
متو�شطات  و17 جممعا مدر�شيا و10 مطاعم 
والتي مت ا�شتالم اغلبها على اأن يتم ا�شتالم 

البقية قبل نهاية املو�شم الدرا�شي احلايل .
من جهته ك�شف مدير الرتبية  كرمي اعمرية 
تبقى  الناجح  املدر�شي  الدخول  ورغم  انه 
�شتوان  غرار  على  االكتظاظ  بوؤر  بع�س 
خا�شة  اجلديدة  املواقع  وبع�س  اوزيدان 
عن  ناهيك  املتو�شط  التعليم  م�شتوى  يف 
فانه  ذلك   ورغم  املدر�شي   النقل  م�شكل 
على  الوالية  حتوز  البلدية  مع  وبالتعاون 
تلميذ  من  296 حافلة  ت�شمن تنقل 23573 
خمتلف االأطوار   لكنها  تبقى غري كافية ما 
يرغم البلديات على التعاقد مع اخلوا�س وما 
ويف  اآخر   جانب  ،من  م�شاكل  من  ي�شاحبها 
ت�شجيل   مت  فقد  الت�شامنية  العملية  اإطار 
ا�شتفادة  زهاء 74400 تلميذ معوز من منحة 
اإىل   اإ�شافة  دج،   5000 ب  املقدرة  الت�شامن 

منحهم  الكتب املدر�شية باملجان .
حممد بن ترار

 العا�سمة

 معر�س للتعليم العايل 
ال�صيني   

العايل  التعليم  اأم�س«معر�س  نظم  اأول 
مفدي  الثقافة  بق�رض  باجلزائر«  ال�شيني 
طرف وزارة   العا�شمة  من  باجلزائر  زكريا 
مع  بالتن�شيق  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
باجلزائر  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  �شفارة 

وجلنة املنحة الدرا�شية ال�شينية.

تعاون  اتفاقية  على  بجيجل  التوقيع  مت 
بني خمترب العلوم االإن�شانية واالجتماعية 
بجامعة  التنمية  اأجل  من  التطبيقية 
كوفنرتي  بجامعة  البحث  ومركز  جيجل 
اخل�شو�س  هذا  يف  اأفاد  و  الربيطانية 
اجلامعة  رئي�س  �شيهب،  عادل  الدكتور 
وقع  الذي  الدكتوراه  لطلبة  ال�شيفية 
اإبرامها  مت  التي  االتفاقية  هذه  على 
لطلبة  ال�شيفية  اجلامعة  هام�س  على 
مبادرة  �شمن  يندرج  ذلك  اأن  الدكتوراه، 
املعارف  لتطوير   باالأ�شا�س  تهدف 
جمال  يف  اخلربات  وتبادل  واملهارات 

البحث العلمي بني الطرفني.

اإبرام اتفاقية تعاون بني 
جامعة جيجل و جامعة 
كوفنرتي الربيطانية 

لوالية  املجاهد  متحف  يعتزم 
تي�شم�شيلت فتح قريبا ف�شاء حت�شي�شي 
التحريرية  الثورة  ب�شخ�شيات  للتعريف 
والذي  الوطنية  واحلركة  املجيدة 
م�شتوى  على  نوعه  من  االأول  يعد 
هذه  مدير  عنه  ك�شف  ح�شبما  الوالية 
الوطنية  بالذاكرة  تعنى  التي  املوؤ�ش�شة 
هام�س  على  عاجد  حممد  واأو�شح 
�شخ�شية  من  »وقفات  التاريخية  االأيام 
لوفاة  ال27  للذكرى  اإحياء  مفكر« 
نايت  قا�شم  مولود  واملفكر  املجاهد 

اليوم  فعالياتها  اختتمت  التي  بلقا�شم 
الف�شاء  هذا  اأن  املذكور،  باملتحف 
�شيوجه ال�شيما لفئة تالميذ املوؤ�ش�شات 
التكوين  مراكز  ومرتب�شي  الرتبوية 
املهني واملنخرطني باملرافق ال�شبانية 
لتي�شم�شيلت.  اجلامعي  املركز  وطلبة 
و�شيمكن هذا الف�شاء من االإطالع على 
اأبرز �شخ�شيات ثورة التحرير املجيدة 
تنظيم  عن  ف�شال  الوطنية  واحلركة 
اأ�شبوعية  تاريخية  وحما�رضات  ندوات 

�شتتناول بالنقا�س هذه ال�شخ�شيات.

تي�سم�سيلت 

فتح ف�صاء للتعريف ب�صخ�صيات الثورة 
واحلركة الوطنية 

حممد بن ترار
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