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عرث على جثته م�سوهة 

��سرتجاع 105 قذيفة

قالت �إنه مت �إخر�ج �لوقائع عن �سياقها

ر��سلو� وزير �لعدل للتدخل
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عني احلجل بامل�سيلة  

ال�سكان يحتجون على الظروف 
املزرية  لقطاع ال�سحة 

خل�سر بن يو�سف 

احلجل  عني  دائرة  �سكان  قام 
وقفة  بتنظيم  امل�سيلة   والية  يف 
متعددة  العيادة  اأمام  احتجاجية 
بالو�سعية  للتنديد  اخلدمات 
امل�سحة  بها  تُ�سري  التي  الكارثية 
العيادة  بفتح  للمطالبة  وكذلك 
التي  معاناتهم  واإنهاء  اجلديدة  

دامت منذ عقود و التي جتربهم يف 
التنقل ملدينة �سيدي  كل مرة على 
املحتجون   ، املجاورة  عي�سى 
نطالب  منها  �سعارات  رفعوا 
باالن�سباط يف الت�سيري ، مما اأجرب 
مدير ال�سحة للوالية ومدير ال�سحة 
بالتنقل  عي�سى  ل�سيدي  اجلوارية 
الدائرة  رئي�س  برفقة  �سخ�سيا 
املحتجني  ملطالب  واال�ستماع 

وخل�س االجتماع امل�سغر اإىل اإيفاد 
الوقوف  و  للتق�سي  حتقيق  جلنة 
االأطباء  غياب  مطلب  حقيقة  على 
اأدوية يف  القابالت و عدم وجود  و 
كما   ، االأ�سعة  كذا  و  االإ�ستعجاالت 
تخ�سي�س  وحماولة  وعودا  قدم 
التي  �سيارات   8 اإ�سعاف من  �سيارة 
االأ�سهر  يف  الوالية  منها  �ست�ستفيد 
القليلة القدمية واإيجاد �سيغة تفاهم 

مع وحدة احلماية املدنية لت�سخري 
�سيارتهم يف خدمة املر�سى ، اأي�سا 
وعد باإيفاد جلنة لكي تبا�رش وتتابع 

ال�سلطات  النظر مع  وكذا  االأ�سغال 
اإداري  ملحق  فتح  ق�سية  يف  العليا 
 ، عي�سى  �سيدي  دائرة  عن  م�ستقل 

واالأيام  كالم  جمرد  يبقى  هذا  كل 
االأ�سخا�س   ونوايا  �سحة  تثبت  من 

وحتمل كل طرف م�سوؤوليته .  

خبر في 
صورة

ق�سنطينة 

فتح 31 موؤ�س�سة تربوية جديدة 

ق�سنطينة  بوالية   )2020/2019( املقبل  املدر�سي  الدخول  �سيعرف 
و�سع حيز اخلدمة لـ 31 موؤ�س�سة تربوية جديدة، ح�سب ما اأفاد به 

اليوم ال�سبت املدير املحلي للقطاع، حممد بوهايل.
و اأو�سح امل�سوؤول يف ت�رشيح اأن االأمر يتعلق باأربع )4( ثانويات، منها 
باملدينة   20 و   16 )و.ج(  اجلواريتني  بالوحدتني  اأجنزت   )3( ثالث 
اجلديدة علي منجلي )بلدية اخلروب( و كذا ثانوية اأخرى بالقطب 
 )8( ثماين  فتح  كذلك  �سيتم  و  البلدية  بذات  ما�سيني�سا  احل�رشي 
املدر�سي  الدخول  خالل  املتو�سط  الطور  يف  تربوية  موؤ�س�سات 
اأجنزت  منجلي  علي  اجلديدة  باملدينة   )4( اأربع  منها  اجلديد، 
بالتو�سعة الغربية و كذا بالوحدتني اجلواريتني 18 و 20، و كذا اأربع 
ح�سب  ما�سيني�سا،  اجلديد  احل�رشي  بالقطب  اأخرى  موؤ�س�سات   )4(

ذات امل�سدر.  

اأمطار غزيرة م�سحوبة اأحيانا برعود متيز 
العديد من واليات الوطن )ن�سرية خا�سة(

اأمطارا  اأن  اجلوية  لالأر�ساد  الوطني  للديوان  خا�سة  ن�رشية  اأفادت 
غزيرة تكون اأحيانا م�سحوبة برعود �ستميز العديد من واليات 

الوطن  ابتداء من م�ساء اأم�س االأحد واأو�سح البيان اأن هذه االأمطار 
وقاملة  والطارف  وعنابة  و�سكيكدة  وجيجل  بجاية  واليات  �ستميز 
اأو  املت�ساقطة  االأمطار  كمية  تبلغ  اأن  املتوقع  ومن  اأهرا�س  و�سوق 
تفوق 30 ملم وبني 40 و50 ملم حمليا خالل مدة �سالحية الن�رشية 

التي �ستدوم اإىل غاية يوم االثنني على ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا.

عرث على جثته م�سوهة 
مقتل العب مولودية �سعيدة  

لكرة اليد  بودايل بكو�ش
با�رشت م�سالح االمن  لوالية �سعيدة حتقيقات معمقة يف مقتل العب 
كرة اليد  ملولودية �سعيدة  بودايل  بكو�س على يد جمهولني  بجوار 
احدى الغابات املجاورة ملدينة  �سعيدة ، حيث مت العثور عليه جثة 

هامدة  وعليه اثار االعتداء.
بودايل  الالعب  جثة  على  عرثت  قد  االمن  م�سالح  وكانت  هدا 
بكو�س  نهار اأول اأم�س ال�سبت مرمية بجوار الغابة  التي يرتادها كل 
�سباح ملمار�سة الريا�سة وعليها اأثار اعتداءات توؤكد مقتله من قبل 
الالعب  ويتميز  هذا   ، عنهم  جار  البحث  اليزال  الذين   ، جمهولني 
بودايل باأخالق حميدة  ومل تكن له اأي عداوة ح�سب حميطه العائلي 
اأ�سباب  هذا وقد مت عر�س جثة الالعب اإىل الت�رشيح للو�سول اإىل  

الوفاة  .
حممد بن ترار

و  االإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
 ، مت�سيط  و  بحث  عملية  اثر 
للجي�س  مفرزة  دمرت  و  ك�سفت 
الوطني ال�سعبي بعني الدفلى/ ن 
ع 1 ، يوم 30 اأوت 2019،  قاذف 
�ساروخي)01(  تقليدي ال�سنع  و 

)08( قنابل تقليدية ال�سنع. 
التهريب  مكافحة  اإطار  يف 
�سبطت  املنظمة،  واجلرمية 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفارز 
باجي  بربج  احلدود   حر�س  و 

و  �ساحنة)01(  خمتار/ن.ع.6، 
و  الدفع  رباعية    )01( مركبة 
و)22(  الوقود  من  لرت   )4800(
كي�س من خليط احلجارة و خام 

الذهب.
اإطار  يف  و  اأخرى،  جهة  من 
ال�رشعية،    غري  الهجرة  مكافحة 
اأحبط حرا�س ال�سواحل و عنا�رش 
الدرك الوطني ب�سكيكدة/ن.ع.5 
حماوالت   1 ع  ن  �رش�سال/  و 
 )22( لـ  �رشعية  غري  هجرة 

قوارب  منت  على  كانوا  �سخ�سا 
مت  حني  يف    ، ال�سنع  تقليدية 
توقيف )23( مهاجرا غري �رشعي 

من  بكل  خمتلفة  جن�سيات  من 
و  ورقلة  م�ستغامن،  تلم�سان، 

غرداية.

غزال رف�ش اللعب باليونان
اجلزائري  الدويل  الالعب  اأبدى 
للعب يف  التحم�س  ر�سيد غزال عدم 
الذي  العر�س  بعد  اليوناين  الدوري 
اأوملبياكو�س  نادي  اإدارة  من  جاءه 
من اأجل التعاقد معه خالل املركاتو 
اإدارة  رف�س  ظل  يف  احلايل  ال�سيفي 
بقائه  االإجنليزي  �سيتي  لي�سرت  ناديه 
من  ر�سميا  وت�رشيحه  �سفوفها  يف 
مدر�سة  خريج  اأعرب  حيث  الفريق، 

امتالكه  ظل  يف  اأخرى  اأوروبية  دوريات  يف  اللعب  ليون  اأوملبيك  نادي 
عر�سني من فريقي �سالكه04 االأملاين و�سامبدوريا االإيطايل.

ديلور متم�سك باأ�سوله اجلزائرية
اجلزائري  الدويل  الالعب  لفت   
خالل  اإليه  االنتباه  ديلور  اأنديه 
تواجده يف احد املتاجر يف فرن�سا 
اخلا�سة ببيع لوازم العتاد الريا�سي 
اوتوغرافات  توقيع  اأجل  من 
هذا  ويف  واملعجبني،  ملحبيه 
مونبلييه  نادي  قام مهاجم  ال�سدد 
احلديث  اأطراف  بتبادل  الفرن�سي 
مع طفلني جزائريني كانا يرتديان 
قمي�س املنتخب الوطني ومنحهما 

وقتا اأطول.

 

امل�سرتكة  االأمن  عنا�رش  متكنت 
وعني  بلعبا�س  �سيدي  من  لكل 
االإطاحة  من  وغليزان  متو�سنت 
وترويج  لتهريب  �سبكات   ب03 

املخدرات وحجز اأكرث من 21 كلغ  
مايل  ومبلغ  املعالج   الكيف  من 
�سنتيم   مليون   47 من  باأكرث  يقدر 
منف�سلة  عمليات   03 يف  وذلك 

مع  احلايل  اال�سبوع  بدالية  خالل 
واإحالتهم على  04 مهربني  توقيف 

التحقيق الق�سائي   .
ففي والية �سيدي بلعبا�س  متكنت 
حجز  من  الوطني  الدرك  عنا�رش 
كانت  املعالج  الكيف  من  كلغ   19
وتوقيف  مركبة   منت  على  مهربة 
التحقيق  على  واحالته  �ساحبها 
غليزان  بوالية  ،اأما  الق�سائي 
املجموعة  عنا�رش  متكنت   فقد 
من  الوطني  للدرك  االإقليمية 
االإطاحة بعن�رشين من �سبكة دولية 

خمت�سة  يف نقل املخدرات وحجز 
كانت  املعالج  الكيف  من  كلغ   02
مهربة منت مركبة التي مت توقيفها 
على م�ستوى الطريق الوطني رقم 
23 ، وبعني متو�سنت متكن عنا�رش 
فرقة مكافحة تهريب املخدرات، 
التابعة للم�سلحة الوالئية لل�رشطة 
ملروج   حد  و�سع  من  الق�سائية  
ال�سباب و حجز  املخدرات و�سط 
حوايل 94 غ من املخدرات و مبلغ 
مايل قدره  478000 دج و 100 اأورو 

من العملة ال�سعبة .

يف ثالث عمليات منف�سلة ببلعبا�س وغليزان ومتو�سنت
االإطاحة ب04 مروجني  وحجز 21 كلغ من الكيف 

وزارة الدفاع الـوطني

العثور على قاذف �ساروخي و8 قنابل تقليدية

م.ب

اإرهاب الطرقات يخلف 12 قتل 
يف �سرف 48 �ساعة الأخرية



24 �ساعةالإثنني 2  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 2 حمرم   1441هـ 3
ا�ستعار حرب ال�ستنزاف بني الهيئتني

منظمة املجاهدين تطالب 
بد�سرتة الأفالن وحله

جدد الأمني العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، حمند واعمر بن احلاج، 
مطلبه باإدراج جبهة التحرير الوطني على اأنها ملك لكل ال�سعب اجلزائري يف 

الد�ستور اجلزائري حتى ل يتم ا�ستعمالها كمطية للو�سول اإىل اأهدافهم.

�س.ب

احلاج  بن  واعمر  حمند  وطالب  
لل�شعب  وجهها  تهنئة  ر�شالة  يف 
ال�شنة  حلول  مبنا�شبة  اجلزائري 
ي�شدر  اأن  اجلديدة،  الهجرية 
بعد  الوطني  ال�شعبي  املجل�س 
فيه  يجرم  قانونا  غدا  االفتتاح 
ردا  وهذا  الفرن�شي  اال�شتعمار 
 2005 فيفري   23 قانون  على 

االحتالل  بتمجيد  اخلا�س 
الفرن�شي للجزائر.

االأمني  متنى  ثانية  جهة  من 
الوطنية  للمنظمة  بالنيابة  العام 
ال�شنة  ت�شهد  اأن  للمجاهدين 
رئي�س  اأول  انتخاب  الهجرية 
واأن  حقيقية  باأغلبية  جزائري 
�شنة  الهجرية  ال�شنة  هذه  تكون 
الدولة  بناء  انطالق  يف  حا�شمة 

اجلزائرية الع�رصية الثانية.

املواالة  اأحزاب  وتتلقى  هذا 
يطبع  حيث  وا�شعا،  رف�شا 
احلراك ال�شعبي باجلمعة والطلبة 
الداعمني له يوم الثالثاء، هتافات 
املعنية  االأحزاب  �شد  »ديقاج« 
ما  كثريا  التي  لل�شعارات  و�شوال 
املو�شوع،  نف�س  لتعالج  رفعت 
على  انعك�س  الرف�س  هذا 
املطروحة  املبادرات  مواقف 
فعاليات  اأن  فنجد  ال�شاحة  على 

اأن  اأكدت  املدين  املجتمع 
الرهان عليه ال  يتم  الذي  احلوار 
الرئا�شي  التحالف  اأحزاب  ي�شمل 
اجتمعت  اأنها  مو�شحة  �شابقا، 
بكل االأحزاب ال�شيا�شية مبختلف 
ميكن  اأنه  وا�شتنتجت  اأطيافها 
من  جاعلة  بينها،  فيما  التوافق 
املقبل، يف حني  رهانها  اخلطوة 
ال  اخلطوة  اأن  التاأكيد  التزمت 

ت�شمل اأحزاب املواالة.

من جهتها جلنة احلوار والو�شاطة 
تواجهها  التي  ال�شغوط  ظل  يف 
ترجيح  �شوى  بديال  جتد  مل 
من  االأحزاب  تلك  تهمي�س  كفة 
الع�شو  اأو�شح  حني  يف  احلوار، 
باللجنة عمار بلحيمر اأن املعنيني 
باالإق�شاء هم القيادات التي دعمت 
�شابقا العهدة اخلام�شة، متداركا 
باأن منا�شلي تلك االأحزاب كانوا 
�شحية ملمار�شات قادتهم وهو ما 

ال�شتعادة  توليفة  اإيجاد  يعني  قد 
اأو اإنقاذ لتلك االأحزاب.

التحالف  اأحزاب  تعمد  باملقابل 
جبهة  االأغلبية  حزبا  راأ�شها  على 
التحرير الوطني والتجمع الوطني 
االأول  بخا�شة  الدميقراطي 
ال�شيا�شية  لل�شاحة  العودة  اإىل 
من  متتالية  �شل�شلة  خالل  من 
الرف�س  حجم  رغم  الفعاليات 

الذي يواجهانه.

را�سلوا وزير العدل للتدخل

احلر�س البلدي يرفعون �سكوى �سد وزارة الداخلية
لق�شية  الوطنية  اللجنة  رفعت 
االإرهاب  و�شحايا  البلدي  احلر�س 
�شكوى لوزير العدل حافظ االأختام 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  �شد 
على  بناء  اأنه  مو�شحني  املحلية، 
اإن�شاء جلنة مكلفة بدرا�شة امل�شائل 
الأعوان  واملهنية  االجتماعية 
احلر�س البلدي يف )08مار�س2001( 
من طرف وزير  الداخلية ومبقت�شى 
القانون االأ�شا�شي للوظيف العمومي 
رقم  التنفيذي  املر�شوم  ومبقت�شى 
03.اوت1996  يف  املوؤرخ   96.266
االأ�شا�شي  القانون  املت�شمن 
البلدي  احلر�س  �شلك  مل�شتخدمي 
االأول  الوزر  تعليمة  ومبقت�شى 
دي�شمرب   11 يف  املوؤرخة  رقم882 
انت�شار  باإعادة  واملتعلقة   2011
ممثلني  وبح�شور  البلدي  احلر�س 
عن هذه الفئة، اإال اأنهم منذ 2011 مل 
تتجاوز اخلطوات اللقاءات الروتينية 
قائلني  الداخلية،  وزارة  م�شالح  مع 
مطالبهم  على  �شلبا  اأثر  ذلك  اأن 
املطالب  لبع�س  اال�شتجابة  فتمت 
التماطل،  قيد  االأخرى  وبقية 

اأن ذلك ما دفعهم للجوء  مو�شحني 
املعنيون  وحدد  العدل.  لوزارة 
القانوين  التعوي�س  يف  مطالبهم 
عن ال�شاعات االإ�شافية الذي تن�س 
عليها املادة 189 فقرة 2 من االأمر 
االأ�شا�شي  بالقانون  املتعلق   03.06
واملادة09  العمومية  للوظيفة 
املتعلق   266.96 املر�شوم  من 
احلر�س  ل�شلك  االأ�شا�شي  بالقانون 
اجلزايف  التعوي�س  ولي�س  البلدي، 
دولة  يف  الأننا  القانون  عن  اخلارج 
للتقاعد  باالإ�شافة  والقانون.  احلق 
كون  الن�شبي  التقاعد  بدل  الكامل 
ع�شكرية  البلدي  احلر�س  مهام 
قانون  عليها  ويطبق  ولي�شت مدنية 
املهام  وطبيعة  العمومية  الوظيفة 
من  املطبق  قانون  مع  تنا�شب  ال 
م�شاعفة  حت�شب  �شنة   15 عمل 
الراحة  اأيام  من  اال�شتفادة  لعدم 
القانونية. وحت�شب تكملية ل�شنوات 
كامال،  التقاعد  وبالتايل  اخلدمة 
النظر  الإعادة  دعوا  كما  بح�شبهم. 
الأنها  ال�شهداء  اأرامل  معا�شات  يف 
ل�شحايا  القدمي  بالقانون  حت�شب 

التقاعد،  معا�س  عو�س  االإرهاب 
املتعلقة  مرا�شالت  وتطبيق  
تع�شفيا  امل�شطوبني  اإدماج  الإعادة 
املرا�شالت  هذه  الأن  ا�شتثناء  دون 
على م�شتوى الواليات مت جتميدها 
معا�س  ملنح  الدعوة  مع   .2013
املائة  املهنية  واالأمرا�س  العطب 
واأ�شحاب  للمعطوبني  باملائة 
ملنح  باالإ�شافة  املهنية،  االأمرا�س 
امل�شت�شفيات  يف  للعالج  ت�شهيالت 
الع�شكرية واخلارج لفئة املعطوبني 
واملتقاعدين. واإعادة فتح حتقيق يف 
ت�شري اأموال اخلدمات االجتماعية  
على م�شتوى اللجنة الوطنية وجلان 
املجال�س  اإ�رصاف  حتت  الوالئية 
للمحا�شبة، وفتح حتقيق ا�شرتاكات 
اأعوان احلر�س البلدي على م�شتوى 
الن  االجتماعي  ال�شمان  �شناديق 
ا�شرتاك  �رصحت  الو�شية  ال�شلطة 
فيما  مليون  ب80  يقدر  ال�شلك 
احلر�س البلدي يدفع ما يقارب 80 
مليار �شنويا باالإ�شافة مللف ال�شكن 

واملطالبة مبنحة نهاية اخلدمة.
�س.ب

مت�سك بلجنة بن يون�س كاآلية تاأطري احلوار

الأرندي يجدد رف�سه ملقرتح املرحلة النتقالية
الدميقراطي  الوطني  التجمع  جدد 
والو�شاطة،  احلوار  للجنة  دعمه 
خمرجات  جت�شيد  يف  باأنه  موؤكدا 
معربا  �رصط،  اأو  قيد  دون  احلوار 
لتمرير  تهدف  دعوة  كل  رف�شه  عن 
طروحات �شعبوية لتكري�س املراحل 
االإرادة  على  وااللتفاف  االنتقالية 
الد�شتور  اأحكام  وجتاوز  ال�شعبية، 

بابتكار حلول منتهية ال�شالحية.
الدميقراطي  الوطني  التجمع  اأكد 
م�شار  دعمه  له  بيان  خالل  من 
االإطار  �شمن  الوطني  احلوار 
قيادة  اإليه  دعت  الذي  الد�شتوري 
ووفرت  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س 
وك�شفت  النجاح،  �رصوط  كل  له 
االأطراف  وخمططات  مناورات 
وتعطيل  اإف�شاله،  ا�شتهدفت  التي 
امل�شعى الهادف ال�شتعادة ال�رصعية 
و�شمان  موقعها،  الد�شتورية 

ا�شتقرار موؤ�ش�شات الدولة”.
رف�شه  على  االأرندي  عرب  حني  يف 
لدعوات املرحلة االنتقالية، م�شريا 
» دعوات املرحلة االنتقالية تهدف 
االلتفاف  �شعبوية  طروحات  لتمرير 
على االإرادة ال�شعبية، وجتاوز اأحكام 
منتهية  حلول  بابتكار  الد�شتور 
»الثبات  على  موؤكدا  ال�شالحية، 

�شيد  اجلزائري  ال�شعب  اأن  على 
واأن  اأمره،  على  والو�شي  قراره 
تنفيذ  يعني  ملطالبه  توظيف  اأي 
م�شاحله«.  مع  تتعار�س  اأجندات 
هيئة  من  موقفه  احلزب  جدد 
دعم  خالل  من  والو�شاطة،  احلوار 
الإثراء  التجمع  وجاهزية  جهودها، 
وطبيعة  تتنا�شب  احلوار مبقرتحات 
االأهداف املن�شودة، موؤكدا على اأنه 
خمرجات  جت�شيد  يف  “�شي�شاعد 
كزون  �رصط،  اأو  قيد  دون  احلوار 
االختيار  لتكري�س  يرمي  احلوار 
رئي�س  بانتخاب  لل�شعب  ال�شيد 
م�شري  عليه  واليتوقف  للجمهورية 
الفاعلني  كل  االأرندي  ودعا  احلزب 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف 
عدم  اإىل  والثقافية  واالجتماعية 
امل�شبوهة  الدعوات  وراء  االن�شياق 
واملبطنة، وجعل امل�شلحة الوطنية 
مبنظومة  والدفع  اعتبار،  كل  فوق 
الفعاليات  وكل  الوطني  االقت�شاد 
نحو  املجتمع  بحركة  املرتبطة 

مزيد من احليوية واالإنتاج.
الدميقراطي  الوطني  التجمع  واأكد 
وتعبئة  جتنيد  يف  “ال�رصوع  على 
للحزب،  الن�شالية  القواعد 
املرحلة  جتاوز  باأهمية  للتح�شي�س 

اجلزائر،  بها  متر  التي  احلالية 
يف  القوية  امل�شاركة  خالل  من 
اال�شتحقاق الرئا�شي واالختيار احلر 
ملن يحوز ثقة ال�شعب لقيادة البالد. 
واأ�شاد التجمع الوطني الدميقراطي 
باملوقف الثابت للجي�س يف مرافقة 
بال�رصعية  والتم�شك  اجلاد  احلوار 
الد�شتورية مبا ي�شون البالد من اأي 
تهديدات ومناورات، والتزامه القوي 
الوحدة  وحماية  املخاطر  كل  بدرء 
الدولة،  الوطنية، ومتكني موؤ�ش�شات 
طبيعية يف  ب�شورة  مهامها  اأداء  من 
يثمن  كما  احل�شا�س،  الظرف  هذا 
�شبيل  يف  الدولة  رئي�س  جمهودات 
ملختلف  احل�شن  ال�شري  �شمان 
خدمة  وموؤ�ش�شاتها  الدولة  اأجهزة 

مل�شلحة املواطن والوطن.
االرتياح  عن  امل�شدر  ذات  وعرب 
ال�شتعادة احلزب حيويته وانخراطه 
ال�شيا�شية  احلياة  يف  ال�رصيع 
وامل�شاهمة يف اإثراء النقا�س الدائر 
واعتبار  الوطني،  احلوار  حول 
مبدئية  م�شاألة  امل�شعى  هذه  دعم 
الوطنية  امل�شلحة  متليها  و�رصورة 
لتجاوز تعقيدات املرحلة والذهاب 
�رصيعا اإىل انتخابات رئا�شية �شفافة 

ونزيهة.

قالت اإنه مت اإخراج الوقائع عن �سياقها

وزارة العدل تنفي الت�سييق على النا�سطة م�سو�سي
نفت وزارة العدل، ما تداولته بع�س 
تدهور  بخ�شو�س  االإعالم  و�شائل 
ال�شيا�شية  للنا�شطة  ال�شحية  احلالة 
املحبو�شة  م�شو�شي  �شمرية 
باجلزائر  الرتبية  اإعادة  مبوؤ�ش�شة 

واإجبارها على ارتداء احلجاب.
وقالت وزارة العدل يف بيان لها، اأن 
احلديث  مت  مثلما  تتم  مل  الوقائع 
م�شيفة  البيان،  نف�س  بح�شب  عنها 
اأنه مت اإخراجها عن �شياقها االأ�شلي 
خلدمة  الفت،  ب�شكل  وت�شخيمها 
امل�رصح  تلك  غري  اأخرى  اأغرا�س 
لهم  من  الوزارة  ي�شهد  وقالت  بها. 
اأن  العقابية  باملوؤ�ش�شات  دراية 
وعدم حمل  التقليدي  اللبا�س  حمل 

ال�شخ�شية  احلريات  من  اخلمار 
ميكن  ال  اأنه  املحفوظةـواأ�شافت، 
ما  تفر�س  اأن  عقابية  موؤ�ش�شة  الأي 

يخالف ذلك.
تداول  عن  ردا  البيان  يف  جاء  كما 
باإجبار  تفيد  لها  اأ�شل  ال  اأخبار 

م�شو�شي على ارتداء اخلمار.
من  طلب  اأنه  الوزارة  واأكدت 
الراأ�س،  على  غطاء  و�شع  م�شو�شي 
الرجال  جناح  بجوار  مرورها  عند 

اأثناء نقلها للمحاكمة.
واأ�شاف البيان اأنه قد مت تاأويل ذلك 
احلادثة  ل�شياق  خمالف  نحو  على 
العقابية،  املوؤ�ش�شة  اإدارة  ولنية 
م�شيفا اأن اإجراء بع�س الفحو�شات 

االإ�شعاعية يقت�شي تنقل الن�شاء من 
جناح  مبحاذاة  واملرور  جناحهن 

الرجال.
ال�شحية  حالتها  يخ�س  فيما  اأما 
قبل  تعاين  كانت  املعنية  اأن  فقالت 
من  العقابية  املوؤ�ش�شة  دخولها 
م�شو�س  بالكتف، وتعاين  ر�شو�س 
،وحالتها  املرفق  يف  اآالم  من 
فح�س  اأبان  حيث  جيدة  ال�شحية 
اأو التهاب  اإ�شعاعي انعدام اأي ك�رص 
اأو م�شاعفات. وفيما يخ�س ظروف 
البيان  ي�شيف  فاملعنية  االحتبا�س 
متييز  دون  عادية  معاملة  تتلقى 
حقوقها  وكل  املحبو�شات  بني 

حمفوظة.

ا�سرتجاع 105 قذيفة

توقيف اإرهابي وت�سليم 2 لنف�سيهما خالل �سهر اأوت
للجي�س  العملياتية  احل�شيلة  ك�شفت 
عن  اأوت  �شهرة  خالل  الوطني 
اثنني  وا�شت�شالم  اإرهابي  توقيف 
عنا�رص   4 توقيف  مقابل  اآخرين 
الك�شف  عرفت  حني  يف  دعم، 
وتدمري عدد من املخابئ واالأ�شلحة 
على راأ�شها 105 قذائف وو52 قنبلة 

و105 قذائف.
باحل�شيلة  اخلا�س  اجلدول  اأو�شح 
خالل  الوطني  للجي�س  العملياتية 
ال�شهر املن�رصم يف جمال مكافحة 
اإرهابي  توقيف  عن  االإرهاب 
و4  اثنني   اإرهابيني  وا�شت�شالم 
االإرهابية،  للجماعات  دعم  عنا�رص 
وور�شة  خمبئا   11 تدمري  مت  فيما 
 14.5 عيار  ثقيلني  ور�شا�شيني 
وكذا   12.7 عيار  ور�شا�س  مم 
كال�شينكوف  ر�شا�س Pkt و6 
و2  �شيد  وبندقية G3 و9بندقيات 

و3  �شمينوف  اآلية  ن�شف  بندقية 
مل�شد�شني  باالإ�شافة  م�شد�شات 
و�رصيطني  تقليدي  وم�شد�س  اآليني 
مت  كما  ثقيل.  لر�شا�س  للذخرية 
مزودة  طيار  بدون  طائرتني  �شبط 
و5  نارية  كاأ�شلحة  و8 قطع  بكامريا 
طلقات  و26206  للذخرية  خمازن 

من خمتلف العيارات.
وجاء رقم القذائف مهوال با�شرتجاع 
هاون  قذيفة  وب68  قذيفة   105
 106 عيار  قذيفة  و20  مم   82 عيار 
بالقاذف  خا�شة  قذائف  و9  مم 
�شواريخ  ال�شاروخي RPG7 و8 
اإطالق  نوع S5KO وقاعدة  من 

�شواريخ عيار 107 مم.
�شاروخي  قاذف  تدمري  مت  فيما 
تقليدي وعدد القنابل متثل يف تدمري 
52 قنبلة ب49 قنبلة تقليدية ال�شنع 
لـ1.82  باالإ�شافة  يدوية  قنابل  و3 

كلغ من مادة الديناميت TNT و34 
كلغ من الر�شا�س و44.5 بارودا.

احلدود  حماية  بخ�شو�س  اأما 
فتم  املنظمة  اجلرمية  وحماربة 
تاجر  و39  مهرب   200 توقيف 
الذهب  عن  منقبا  و167  خمدرات 
و211  �شغط  مطرقة   169 وحجز 
مولدا كهربائيا و40 جهاز ك�شف عن 
املعادن باالإ�شافة اإىل اآالت اأخرى. 
املخدرات  من  كميات  وحجز 
األعاب  بينها  من  املمنوعة  واملواد 
وكامريا  بـ11376  مقدرة  نارية 

مراقبة 1159.
غري  الهجرة  عادت  ثانية  جهة  من 
 370 توقيف  لت�شجيل  ال�رصعية 
واإحباط  �رصعي  غري  مهاجرا 
حماوالت 336 للهجرة غري ال�رصعية 

مع اإنقاذ 9 اآخرين.
�سارة بومعزة

اإميان لوا�س
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الوطنية  الرتبية  وزير  وجه 
تعليمات �صارمة مل�صاحله 
ب�رضورة  فيها  مطالبا 
معاجلة  يف  الإ�رضاع 
خمتلف الو�صعيات املالية 
يف  للموظفني  العالقة 

القطاع.
وطالب بلعابد، خالل تراأ�صه 
الوزارة  مبقر  اجتماعا 
لالإدارة  التن�صيق  ملجل�س 
التكفل  ب�رضورة  املركزية 
باملوظفني  تام  املايل 
وت�صوية  اجلدد  الوافدين 
املخلفات. كما اأمر بلعابد 
يف  لالإ�رضاع  م�صاحلة 
خريجي  تعيينات  حترير 
املدار�س العليا يف �صفافية 
الأولوية  اعتماد  مع  تامة 

ح�صب ال�صتحقاق.
ال�صنة  بخ�صو�س  اأما 
فطالب  املن�رضمة 
قائمة  باإعداد  م�صاحله 
التي  الرتبوية  للموؤ�ص�صات 

المتحانات  تنظم  مل 
للتالميذ،  ال�صتدراكية 
الدرا�صي  املو�صم  نهاية 
اإىل  بالإ�صافة  املا�صي، 
تاأكيده على �رضورة وجوب 
مرافقة ومراقبة املدار�س 
اإىل  متطرقا  اخلا�صة، 
بروتوكول  متابعة  ملف 

ال�صتفادة، من اإعادة ال�صنة 
بالن�صبة للتالميذ الرا�صبني 
�رضحه  �رضورة  موؤكدا 

لالأولياء واإعالمهم.
باملدر�صة  تعلق  وفيما 
ينبغي  اأنه  فقال  الدولية 
الت�صجيالت  تفتح  اأن 
الدولية  املدر�صة  يف 

اجلزائريني  لكافة  بباري�س 
املهجر.  يف  املقيمني 
على  الوزير  و�صدد 
الت�صجيالت  فتح  �رضورة 
اجلزائريني  لكافة 
اأو  متييز  دون  باملهجر 
اإعطائهم  مع  اإ�صتثناء 
الت�صجيل  يف  الأولوية 

تابع  مرفق  املدر�صة  كون 
واألح  اجلزائرية.  للدولة 
الوطنية  الرتبية  وزير 
اجتماع  يعقد  اأن  على 
كل  التن�صيق  ملجل�س 
�صيكون  والذي  �صبت  يوم 
لالأحداث  حو�صلة  مبثابة 

الأ�صبوعية.

اإطالع الأولياء على بروتوكول اإعادة ال�سنة للرا�سبني

بلعابد ياأمر بالت�سوية املالية للموظفني
اأمر وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد ب�سرورة ت�سوية الو�سعية املالية العالقة للموظفني 

يف اأقرب الآجال.

يف ق�ضية نهب اكرث من 600هكتاربوهران

اأبناء وزراء وم�سوؤولني وزوجاتهم 
اأمام ثالث حماكم اليوم 

الثنني التحقيقات  اليوم  تنطلق 
مع06  اإطارات  الوكالة  العقارية 
الولئية بوهران  وزوجات م�صوؤولني 
ووالني واأبناء وزراء بالغرفة التا�صعة 
الدين  جمال  مبحكمة  للتحقيق 
وهران  حتويل  ق�صية  يف  بوهران 
والتي حب�س  فو�صوية  اإىل جتزئات 
للوكالة  الولئي  املدير  اأجلها  من 
العقارية، يف حني  ت�صتمر حمكمة 
حتقيقها  اأمر قا�صي  التي  اأرزيو 
الولئي  الأمن  مدير  باإيداع 
حتت  نوا�رضي  ال�صابق �صالح 
التحقيق  يف  النظرية يف  احلرا�صة 
م�صبوهة  مل�صوؤولني  ا�صتفادات 
�صامني  منهم مديرية جهوية مل�صح 
الأرا�صي ، من جهة اأخرى  تنطلق 
بلدية  من  م�صوؤولني  التحقيق  مع 
الرتك  عني  مبحكمة  ال�صانيا 
ا�صتفاد  التي  جتزئة   12 حول 
امل�صتوى  ،  رفيعو  منها  م�صوؤولون 
 380 نهب  يف  التحقيق  يجري  كما 
 ، كن�صتيل  بحي  قطعة  اأر�صية 

مبناطق  اأر�صية  قطع  عن  ناهيك 
راقية ببلقايد.

مقربة  م�صادر  واأ�صارت  هذا 
املنهوبة  الأرا�صي  اأن  م�صاحة 
بولية وهران حلد الآن بلغت 600 
ورجال  نافذون  طرف  من  هكتار 
وزوجاتهم   يف  وم�صوؤولني  امن 
الغاين  عبد  ال�صابق  الوايل  عهد 
املالك  عبد  و�صابقه  زعالن 
بو�صياف ، حيث تبني اأم  اأ�صخا�صا 
بني  ما  اأر�صية  قطع  على  ح�صلوا 
05 و19 عقارا  ويف بلديات خمتلفة 
 05 وتعد   ، بخ�صة  بوهران ومببالغ 
عائلة  ت�رضرا  وكانت  اأكرث  بلديات 
مقربني  امنني  وم�صوؤولني  الهامل 
ال�صتفادات  اكرب  منه  اأ�صحاب 
وزارات  اأبناء  �صلوع  تبني  كما   ،
يف  وزارات  يف  تنفيذيني  ومدراء 
الغرب  هزت  التي  الق�صايا  هذه 
بعدة  تطيح  وقد  اجلزائري 

م�صوؤولني من  هرم الدولة .
حممد بن ترار

مقاطعتا الرتبية �ضرق و و�ضط اجلزائر العا�ضمة 

ا�سرتجاع قرابة 700 �سكن وظيفي
�صكن   700 قرابة  ا�صرتجاع  مت 
الرتبية  مقاطعتي  عرب  وظيفي 
�رضق و و�صط اجلزائر العا�صمة، 
العملية  يف  ال�رضوع  منذ  وذلك 
�صنة 2014 ، ح�صبما اأفاد به اأم�س 
الرتبية  مقاطعتي  مديري  الأحد 

الولئية. 
ال�صيد  اأو�صح  الإطار،  هذا  ويف 
الرتبية  مدير  الدين  نور  خالدي 
 ، ت�رضيح  يف  )و�صط(  للجزائر 
 2014 �صنة  منذ  ا�صرتجاع  اأنه 
عدد كبري من الف�صاءات الرتبوية 
)ابتدائي  الثالثة  باأطوارها 
كانت  التي  ثانوي(  -متو�صط- 
�رضعية،  غري  بطريقة  م�صتغلة 
تتمثل يف 500 �صكن وظيفي و60 
وحدتني  و  حمال   50 و  ق�صما 
املدر�صي  ال�صحي  للك�صف   )02(
عرب  موزعة  مدر�صية  ومطاعم 
مقاطعات   4 ب  تقع  بلدية   17
اإدارية بو�صط اجلزائر العا�صمة، 
جتري  التي  العملية  اأن  م�صيافا 
بوترية »بطيئة« لزالت متوا�صلة.
مدير  حلبيب  عبيدات  واأ�صار 
من  )�رضق(  للجزائر  الرتبية 
اأزيد  ا�صرتجاع  مت  اأنه  جهته 
عرب  وظيفيا  �صكنا   193 من 
منذ  العا�صمة  �رضق  بلدية   17
توزيع  مت  وقد  العملية،  انطالق 
على  امل�صرتجعة  ال�صكنات  هذه 
 70 حتويل  مت  كما  م�صتحقيها، 
التي  الف�صاءات  من  باملائة 
كانت حتتل بطريقة غري �رضعية 
باملوؤ�ص�صات الرتبوية اإىل مهامها 
 - بيداغوجية  اأق�صام   ( الأ�صلية 
اأن  موؤكدا   ،) مدر�صية  مطاعم 

عملية ا�صرتجاع ال�صكنات 
الرتبوية  والف�صاءات  الوظيفية 

مقاطعات   4 عرب  �صتتوا�صل 
القطاع  لتدعيم  وو�صعها  اإدارية 

الرتبوي.
وذكر عبيدات يف اإطار ا�صتعدادات 
  2020/2019 املدر�صي  الدخول 
اأن  القادم  املزمع يوم 4 �صبتمرب 
مقاطعته الرتبوية �صتتعزز ب 12 
جممعا مدر�صيا منها 3 جممعات 
مدر�صية و 2 متو�صطتني و ثانوية 
 5000 حي  م�صتوى  على   )  01(
ببلدية  »الكرو�س«  عدل  م�صكن 
الإدارية  املقاطعة  الرغاية 
جتهيز  �صيتم  حيث  الرويبة، 
ل�صتقبال  الرتبوية  الهياكل  هذه 
التالميذ مع احلر�س على التكفل 

بالتالميذ الذين مت ترحيلهم 
الرتحيل  برنامج  اإطار  حديثا يف 

الولئي.
الدخول  اأن  امل�صوؤول  ذكر  و 
املدر�صي 2019-2020 مبقاطعة 
�صيعرف  الرتبية اجلزائر )�رضق( 
تلميذ   162.000 اأكرث  ت�صجيل 
من  اأزيد  و  البتدائي  الطور  يف 
الطور  يف  تلميذ  األف   104.000

املتو�صط  و قرابة 42.000  األف 
حيث مت  الثانوي  الطور  يف  اآخر 
ت�صجيل زيادة يف الت�صجيل مقارنة 
باملو�صم الدرا�صي املن�رضم مبا 
الطور  يف  تلميذ   5000 يفوق 
املتو�صط و 5000 تلميذ )م�صجل 

جديد( يف الطور البتدائي. 
مر�صحة  الأرقام  هذه  تبقى  و 
عملية  ا�صتمرار  ب�صبب  لالرتفاع 
كنتيجة  التحويالت  و  الت�صجيل 
لعملية الرتحيل و اإعادة الإ�صكان 

التي عرفتها العا�صمة.
املدار�س  عدد  و�صريتفع 
�رضق  تربية  مبقاطعة  البتدائية 
اإىل  مدر�صة   355 من  العا�صمة 
بعد  وذلك  ابتدائية  مدر�صة   395
ا�صتالم خالل الدخول املدر�صي 
2020/2019 لأزيد من 30 جممع 
�صريتفع  فيما  مربمج   مدر�صي 
املتو�صط  التعليم  مدار�س  عدد 
من 124 متو�صطة اىل 127 وكذا 
�صتتعزز الهياكل الرتبوية اخلا�صة 
ثانوية   01 ب  الثانوي  بالطور 
موزعة  ثانوية   55 لتبلغ  جديدة 

عرب 4 مقاطعات اإدارية.
بدوره اأ�صار مدير تربية اجلزائر 
اأنه  الدين  نور  خالدي   ) )و�صط 
املدر�صي  الدخول  خالل  �صيتم 
متو�صطة  ا�صتالم   اجلاري 
م�صتوى  على  تقع  فقط   01
وذلك  م�صو�س  ببني   4 القاعدة 
تهيئة  اأ�صغال  من  النتهاء  بعد 
ببني  جتاريا  حمال   88 وحتويل 
العام  الولية  منحتها  م�صو�س 
بقدرة  مدر�صي  لهيكل  املا�صي 
تلميذ   600 ب  تقدر  ا�صتيعاب 
و�صت�صتقبل 12 فوجا تربويا هذه 
ال�صنة بتعداد 358 تلميذ يف طور 

املتو�صط.
وقال اأن الدخول املدر�صي لهذا 
املو�صم عرف ت�صجيل 165.000 
الأطوار  خمتلف  يف  تلميذ 
التعليمية حيث مت ت�صجيل نق�س 
بالن�صبة  تلميذ   2000 بحوايل 
للطور البتدائي وزيادة يف الطور 
تلميذ  ب1500  تقدر  املتو�صط 
وكذا 1000 تلميذ بالن�صبة للطور 
يف  ال�رضوع  �صيتم  فيما  الثانوي 
الت�صجيالت يف الطور التح�صريي 
وبالتايل �صريتقع عدد امللتحقني 

باملقاعد.
كما اأ�صار اأنه يف اإطار اإعادة بناء 
وجتديد موؤ�ص�صات البناء اجلاهز 
ال�صنة  هذه  تهدمي  مت  الرتبوية 
ببلدية  خديجة  للة  متو�صطة 
الأ�صغال  انطلقت  التي  بولوغني 
بها لبناء متو�صطة جديدة �صتكون 
�صنة  خالل  --ح�صبه--  جاهزة 
حتويل  مت  وقد  ون�صف  �صنة  اأو 
التالميذ املتمدر�صني بها ب�صفة 
ال�صاغرة  الأق�صام  نحو  موؤقتة 

مبتو�صطة مولود فرعون.

الوطني  ال�صندوق  عمال  طالب 
للتاأمني عن البطالة الوكالة الولئية 
الجتماعي  ،ال�رضيك  مترنا�صت 
لو�صع  الفوري  التحرك  ب�رضورة 
التي  واخلروقات  لتجاوزات  حد 
طرف  من  عنها  م�صكوت  ظل 

املدير الولئي .
رفع عمال الوكالة الولئية للتاأمني 
مترنا�صت  بولية  البطالة  عن 
العام  الأمني  اىل  تظلم  �صكوى 
عن  للتاأمني  الوطني  لل�صندوق 
كانت   ، مترنا�صت  وكالة  البطالة 
قد حت�صلت يومية »الو�صط »على 
التدخل  اأجل  من   ، منها  ن�صخة 
العاجل لو�صع حد للمدير الولئي 
كل  بانتهاج   – –ح�صبهم  املتهم 
اأ�صكال التع�صف الإداري والهانات 
واملعاملة الال ان�صانية من عبارات 
م�صيئة وعدم اأدنى احرتام للعمال 

من طرف مدير ال�صندوق .
ذهبت  فقد  مت�صل  �صياق  ويف 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  ال�صكوى  نف�س 
للمدير  عديدة  اتهامات  بتوجيه   ،
اإىل  بانتهاجه  فيه  املرغوب  غري 
والتخويف  الرتهيب  اأ�صاليب  كل 
يف  بعالقاته  متذرعا  للعمال 
ح�صب  اأنه  و  العامة   املديرية 
ت�رضيحاته لهم يقول باأن كل عمال 
ت�رضفه  حتت  العامة  املديرية 
الذي  الناهي  الأمر  اأنه  و  املطلق 

ل اأحد يطوله .
م�صادرنا  ت�صري  ثانية  جهة  من 

العامة  املديرية  اأن  اخلا�صة 
عن  للتاأمني  الوطني  لل�صندوق 
جلنة  ايفاد  قررت  قد  البطالة 
حتقيق خالل الأ�صبوع اجلاري اىل 
وكالتها الولئية بتمرنا�صت للوقوف 
على تداعيات الو�صع املت�صنج بني 
علمنا  اإذا  خا�صة  واملدير  العمال 
اأن الفيديو الذي حاول فيه املدير 
الولئي العتداء على اأحد العمال 
لقي رواجا كبريا وا�صتهجان �صديد 
من طرف املتابعني لل�صاأن املحلي 
عموما  البالد  جنوب  بوليات 
احلدودية،  مترنا�صت  وولية 
مت�صارعة  بطريقة  الأمور  لتتوجه 
اإقدام  بعد  خا�صة  النفجار  نحو 
الأمني العام للفرع النقابي بتقدمي 
الخت�صا�س  دوائر  لدى  �صكوى 
املدير  حماولة  بعد  املعنية 

الولئي العتداء عليه ج�صديا   .
لوكالة  الولئي  اأن املدير   ومعلوم 
بتمرنا�صت  البطالة  عن  التاأمني 
نفى  قد  كان  الغاين  عبد  خربا�س 
يف ت�رضيح �صحفي خ�س به يومية 
التهم  جميع  »�صابقا  »الو�صط 
جمموعة  متهما   ، اليه  املن�صوبة 
البلبلة  بزرع  املحتجني  العمال 
ال�صخ�صية  اأغرا�صهم  لتحقيق 
مع  تاأقلمهم  عدم  عن  ناهيك 
بها  املعمول  الإدارية  الإجراءات 
�صريورة  لتح�صني  اأقرها  والتي 

ن�صاط الوكالة .
اأحمد باحلاج

الكناك بوالية مترنا�ضت

جلنة حتقيق من املديرية العامة 
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ا�ستطالع: م.ثيزيري

»جريدة  عد�سة  ور�سدت 
امل�ستلزمات  اأ�سعار  الو�سط« 
املدر�سية منن الزي املدر�سي 
واحلقائب، والأدوات الدرا�سية 
بعدد  وال�رشاء،  البيع  وحركة 
�سوق  بينها  من  املناطق،  من 
الوادي  باب  راي�س،  مراد  بئر 
وبا�س جراح و�ساحة ال�سهداء، 
كما جتولنا حتى عرب �سفحات 
اليوتيوب  و  الفاي�سبوك 
الأدوات  اأ�سعار  لإ�ستطالع 
ظل  يف  واأنواعها  املدر�سية 
اأثقلت  التي  الأ�سعار  غالء 

كاهل الأولياء..
ت�سهد الأ�سواق واملحالت عرب 
هذه  الوطن  وليات  خمتلف 
لأولياء  كبريا  توافدا  الأيام، 
الأدوات  لقتناء  التالميذ 
و�سط  لأبنائهم  املدر�سية 
اأ�سعارها  ارتفاع  على  اإجماع 
املا�سية.  بال�سنة  مقارنة 
الأ�سواق  ببع�س  واملتجول 
قبل  كبرية  حركية  ت�سد  التي 
املدر�سي  الدخول  من  اأيام 
يقف   ،  2020-2019 ملو�سم 
اأبدى  التي  الأ�سعار  قيمة  على 
بع�س املواطنني ا�ستياءهم من 
واأو�سح  ت�سهده،  الذي  الغالء 
بع�س اأولياء التالميذ اأن تعاقب 
الأفراح  كرم�سان،  املنا�سبات 
والعطلة  الأ�سحى  ،عيد 
كاهلهم  اأثقل  ما  هو  ال�سيفية 
هذه ال�سنة. من جهتهم، اأعرب 
باقتناء  فرحتهم  عن  التالميذ 
اللوازم املدر�سية كلهم حما�س 
مبقاعد  لاللتحاق  ا�ستعداد  و 
�سبتمرب  الرابع  يوم  الدرا�سة 

املقبل. 

»تيكنو« ت�ستنجد باملمثلة 
املراهقة »اينا�س عبد 

اللي« يف ت�سويق منتجاتها:

اجلزائرية  املمثلة  وهناك 
عبد  »اينا�س  مراهقة 
خالل  من  ا�ستهرت  اللي« 
قامت  �سو«  �سيدكوم«درانا 
املدر�سية  لالأدوات  بالت�سويق 

راحت  »تيكنو«حيث  نوع  من 
عرب  منتوجاتهم  تعر�س 
�سفحات اليوتيوب من حقائب 
كراري�س  مرباة،  اأقالم،  اإىل 
من  وغريها  الهند�سة  واأدوات 
املقتنيات، وفيها �رشح مف�سل 
هذا  اأن  م�ستلزم..اإل  عن 
كل  اأ�سعار  يعر�س  مل  الفيديو 
ا�ستعر�ست  حيث  املقتنيات، 
يف  حتى  »تيكنو«  منتوجات 
عرب  تعر�سها  التي  حلقاتها 
ب«بني  املعروفة  »اليوتيوب« 

البارح واليوم«..  

هذه هي اأ�سعار اللوازم 
املدر�سية الأ�سا�سية 

واملحافظ مل ا�ستطاع اليها 
�سبيال:

املحافظ ب4000 دج 
املاآزر ب 1500 دج واأمهات 

ت�ستنجدن باخلياطات:

الإ�ستطالعية  اجلولة  خالل 
العا�سمة ر�سدنا  عرب حمالت 
بالأدوات  اخلا�سة  الأ�سعار 
واملاآزر  واملحافظ  املدر�سية 
املحفظات  �سعر  تراوح  وقد 
دينار   4000 و   1500 بني 
الأولياء  ويف�سل  جزائري، 
على  حتتوي  حمفظا  اقتناء 
لأبنائهم  يت�سنى  حتى  عجالت 
على  لإحتوائها  نظرا  جرها 
خالل  اللوازم  من  الكثري 
�سعر  وبلغ  الدرا�سي،  املو�سم 
دج،   2500 و  دج   1500 املئزر 
بيوت  ربات  ا�ستنجدت  فيما 
باخلاطات خلياطة ماآزر ب�سعر 

ل يتجاوز 500 دج..

احلقائب »الأوكازيون« 
ت�ستعل بلهيب نار الأ�سعار

ت�سدرت بوابات املحالت التي 
»الأوكازيون«  املالب�س  تبيع 
م�ستعملة  حقائب  و  ماآزر 
هذه  يف  للبيع  عر�سها  مت 
وبالرغم  اأنها  اإل  املحالت 
»اأوكازيون«  حقائب  اأنها  من 
باهظة  باأثمان  بيعت  اأنها  اإل 

فهناك  تلفها،  ن�سبة  ح�سب 
حتى  بيعت  م�ستعملة  حقائبة 
جزائري  دينار   2000 مببلغ 
وهذا  اجليدة،  لنوعيتها  نظرا 
التالميذ  اأولياء  ما وقف عنده 
يف حرية من اأمرهم اأما املاآزر 
بني  ما  ثمنها  فبلغ  امل�ستعملة 
جزائري،  دينار  و600   500
اأجل  من  القدمية  نائهم 
ارتدائها هذه ال�سنة الدر�سفي 
الوقت الذي دخلت عدة اأمهات 
التق�سي  اأجل  من  الفاي�سبوك 
عن كيفية اإزالة احلرب من ماآزر 
يف  لإرتدائها  القدمية  اأبنائهم 
�سكل جديد بحلول هذه ال�سنة 

الدرا�سية اجلديدة.

 SMILIE مو�سة اأدوات«
ت�سنع احلدث« :

املدرية  الأدوات  اأ�سعار  اأما 
بني  عليه  متفق  فال�سعر 
اخلا�سة  الطاولت  اأ�سحاب 
حيث  املدر�سية  الأدوات  ببيع 
�سفحة   96 كراري�س  تعر�س 
 120 وكراري�س  دج  ب30 
دج  و100  دج   70 ب  �سفحة 
بالن�سبة لكراري�س 280 �سفحة، 
العائالت  اأغلب  تتدفق  وفيما 
الدخل  املحدودة  اجلزائرية 
من  اأبنائها  اأدوات  اقتناء  على 
 ، اجلملة  وحمالت  الأ�سواق 
�سمانا لالقت�ساد يف امل�ساريف 

، تف�سل النوعية الأوىل ، اقتناء 
الأدوات  من  املمتازة  النوعية 
ذات  املحالت  م�ستوى  على 
تبيع  التي  املميزة  العالمات 
قد  باهظة  باأثمان  اجلودة 
حمفظة  �رشاء  ميزانية  تكلف 
األف  ال20  بلوازمها  واحدة 
دينار ح�سب العالمة املخت�سة 
على  الأدوات  �سناعة  يف 
يعر�س  الذي  »تيكنو«  غرار 
م�ستلزمات ب180 دج من اأجل 
كرا�س 192 �سفحة، و 215 دج 
فيما  �س،   96 كرا�س  اأجل  من 
تباع الأقالم امللونة ب 400 و 
 220 بني  ما  الألواح  دج،   1500
الكتب ب30  اأغلفة  دج،   950 و 

 70 و   30 بني  ما  والأقالم  دج، 
دج، الدفاتر من احلجم الكبري 
فيما  دج،   550 و   420 بني  ما 
الظهر  حقائب  املحل  يعر�س 
بني  ما  اأ�سعارها  ترتاوح  التي 

10 و 17 األف دج.
منتوجات  ا�ستحوذت  فيما 
على ح�سة  »�سمايلي«  نوع  من 
الأ�سد من حيث العر�س، حيث 
نوع  من  مرباة  و  ممحاة  بيعت 
يف  دج،   100 مببلغ  »�سمايلي« 
حني بلغ �سعر العجينة من نوع 
»�سمايلي« 500 دينار جزائري، 
اأ�سالت  التي  املنتوجات  وهي 
اقبلوا  الذين  التالميذ  لعاب 

عليها بكرثة،

�سفحات على 
الفاي�سبوك ت�سوق 

اأدوات مدر�سية:

للمدر�سة،  »م�سرتياتي 
بال�سور،  املدر�سية  الأدوات 
للمدر�سة،  بنات  حقائب 
املدر�سية،  م�سرتياتنا 
لأغرا�س  معي  ت�سوقوا 
املدر�سة، حقيبتي للمدر�سة« 
التي  واأخرى  ال�سفحات  هذه 
املنتجات  اأفخم  تعر�س 
وتعر�سها  اأ�سعارا،  واأغالها 
يف �سكل يثري انتباه املتتبعني 

باأ�سكال واألوان خمتلفة..

التجار يربرون الغالء 
بجودة ال�سلع املعرو�سة:

مع  الأولياء  معظم  ي�ستكي 
املدر�سي  الدخول  اقرتاب 
�سنة  كل  يحدث  ما  ومثل 
من الغالء الفاح�س لالأدوات 
�سلبا  يوؤثر  مما  املدر�سية 
اإذا  خا�سة   ميزانيتهم  على 
معني  عدد  لديهم  كان  ما 
وباملقابل  املتمدر�سني  من 
الغالء  هذا  التجار  يربر 
املعرو�سة   ال�سلع   بجودة 
بان  يتحججون  اأنهم  كما 
ومقدور  متناول  يف  الأ�سعار 
اجلميع باعتبارها تختلف مع 

اختالف جودة املنتج..

اأدوات »SMILIE«ت�سيل لعاب الأطفال وتخرم جيوب الأولياء

ارتفاع بور�سة الأدوات اجلديدة
 و »الأوكازيون« ياأخذ ح�سة الأ�سد

.       »الفاي�سبوك« و«اليوتيوب« لت�سويق املنتوجات 

»ممحاة، مرباة، واأدوات مدر�سية يف �سكل SMILIE« اأدوات مدر�سية يف اأ�سكال جتلب نظر الكبار قبل ال�سغار من فئة املتمدر�سني، حتى ال�سخ�س 
الذي تخّرج من مقاعد الدرا�سة قبل ع�سرات ال�سنني ت�ستهويه العودة اإليها مبجرد روؤية هذه الأدوات املدر�سية التي تخطف نظر املارة قبل 

الزبائن، وهو ما اأنهك كاهل اأولياء التالميذ، الذين ي�ستجيبون لقانون العر�س والطلب تلبية لرغبات اأبنائهم، الذين ياأبون اإل �سراء هذه الأدوات 
املدر�سية رغم غالء اأ�سعارها، وهو ما خرم جيوب اأوليائهم، وحتى احلقائب »الأوكازيون« ت�ستعل بلهيب نار الأ�سعار.. وعو�س التخفيف عن كاهل 

املواطنني، نظرا لتزامن عيد الأ�سحى املبارك مع دخول املدار�س، اإل اأن الأ�سعار ت�سهد ارتفاعا ملحوظا، ما دفع املواطنني اإىل الرتكيز على �سراء 
ال�سروريات فقط من الزي والأدوات املدر�سية.



الإثنني 2  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 2 حمرم   1441هـ اأخبار اجلنوب6

املن�رصم  الأ�سبوع  نهاية  جتمهر 
ورقلة  مواطني  من  جمموعة   ،
ولية  وايل  بتنحية  للمطالبة 
زيارة  هام�ش  على  وذلك  ورقلة 
العدل  لوزير  والتفقد  العمل 
زغماتي  بلقا�سم  الأختام  حافظ 
تعر�سهم  بعد  املحتجني   .
الو�سول  من  واملنع  مل�سايقات 
الأختام  حافظ  العدل  لوزير 
لإبالغه  زغماتي  بلقا�سم 
الف�ساد  ملفات  من  مبجموعة 
الإدارة  ج�سد  تنخر  التي 
حلظة  ا�ستغلوا  بورقلة  املحلية 
لتن�سيب  دخوله ملجل�ش الق�ساء 
عديد  لريددوا   ، اجلديد  رئي�سه 
اأبرزها  من  لعل  ال�سعارات 
الذي  الولية  وايل  رحيل  مطلب 
الف�ساد  تبعات  م�سوؤولية  حملوه 
عديد  فيه  تغرق  اأ�سبحت  الذي 
واملوارد  كالري  القطاعات 
 ، الرتبية   ، ال�سحة   ، املائية 

الأخري  هذا  وال�سغل  العقار 
املنطقة  �سباب  اأنهك  الذي 
 ، اجلامعات  خريجو  فيهم  مبا 
املدار�ش   ، الكربى  املعاهد 
التكوين  مراكز  ومرتب�سو  العليا 
املتم�سكون  والتمهني  املهني 
بخيار العمل بال�رصكات النفطية 
الولية  برتاب  العاملة  الوطنية 
ظل  يف  ،وذلك  �سواها  دون 
التي  اخلروقات  و  التجاوزات 

حالت  يف  عنها  م�سكوت  ظل 
من  لعمال  املبا�رص  التوظيف 
على  املرور  دون  الولية  خارج 

الوكالت املحلية للت�سغيل .
اإىل جانب ذلك ت�سري املعطيات 
ا�ستعداد  عن  املتوفرة  الأولية 
الأحرار  املواطنني  من  عدد 
العا�سمة  للتنقل للجزائر  بورقلة 
الف�ساد  ملفات  من  وت�سليم عدد 
املعطيات  وفق  العليا  للمحكمة 

املتوفرة .  من جهة ثانية ك�سفت 
م�سادرنا اخلا�سة اأن ولية ورقلة 
حيث  من  الثانية  املرتبة  حتتل 
الف�ساد  ملفات  حجم  �سخامة 
خا�سة   ، العا�سمة  اجلزائر  بعد 
امل�ساريع  جميع  اأن  علمنا  اإذا 
ا�ستنزفت  التي  العمالقة 
النتائج  حتقيق  دون  املاليري 
احلزام  غرار  على  املرجوة 
بني  الرابط  بالطريق  الأخ�رص 
اإ�سافة مل�رصوع  تقرت،  و  ورقلة 
القرن لل�رصف وكذا 09 حمطات 
تر  مل  التي  ال�رصب  مياه  لتحلية 
الأ�سطر  هاته  كتابة  حلد  النور 
ال�سارخ  التالعب  عن  ناهيك   ،
من  واخلا�ش  العمومي  بالعقار 
طرف مافيا الإدارة ، الأمر الذي 
جملة  جت�سيد  بف�سل  يهدد  بات 
دون   ، العمالقة  امل�ساريع  من 
لعدد  املزرية  احلالت  ن�سيان 
بالت�رصد  املهددة  العائالت  من 
اخلربة  تزوير  ب�سبب  ال�سارع  يف 

العقارية . 

مما ل يختلف عليه اثنان اأن وزير العدل حافظ الأختام  ودوائر الخت�سا�ص املعنية قد دونت عديد حالت الت�سنج 
املحلي يف ظل مت�سك مواطنني بولية ورقلة  بلقاء الوزير و ت�سليمه جمموعة من ملفات الف�ساد بالقطاعات التي لها 

�سلة بيوميات املواطنني ، ناهيك عن التعبري عن �سخطهم  لوايل الولية غري املرغوب فيه .

يف ظل مت�سك املواطنني  بتنحية الوايل وحما�سبة رموز الف�ساد 

اأحمد باحلاج 

زيارة وزير العدل بورقلة تف�ضح  
امل�ضوؤولني وتك�ضف امل�ضتور 

الجتماعي  الدخول  مبنا�سبة 
�سمان  اجل  من  و   2020/2019
ناجح على غرار  اجتماعي  دخول 
�سطرت   ، املا�سية  ال�سنوات 
خمطط  اأدرار  ولية  امن  م�سالح 
جمموعة  تفعيل  يت�سمن  امني 
خالل  من  الأمنية  الإجراءات  من 
اإقحام خمتلف الت�سكيالت الأمنية 

على  ال�سهر  اجل  من  امليدان  يف 
حتقيق تغطية اأمنية �ساملة حل�سن 
على  الهام  احلدث  هذا  �سري 
و  التعليمية  املوؤ�س�سات  م�ستوى 
حميطها )ابتدائيات- متو�سطات-
ثانويات-جامعة - مراكز التكوين 
و  دخول  �سمان  مع  املهني( 
يت�سنى  حتى  للتالميذ  امن  خروج 

دخول  ق�ساء  من  للمتمدر�سني 
جو  و  ح�سنة  ظروف  يف  مدر�سي 

امني هادئ.
م�سالح  برجمت  ال�سياق  نف�ش  يف 
مع  بالتن�سيق  ادرار  ولية  امن 
من  جمموعة  الرتبية  مديرية 
التوعوية  و  النموذجية  الدرو�ش 
الأطوار  تالميذ  لفائدة  موجهة 

التعليمية الثالثة ، تعنى بال�سلوكات 
باملحيط  للتالميذ  اخلاطئة 
املدر�سي مع التطرق اىل مو�سوع 
و  املحيط  على  املحافظة  كيفية 
مو�سوعي   اإثراء  و  البيئة  حماية 
و  املخذرات  اإ�ستهالك  اأخطار 

الإ�ستعمال ال�سئ لالأنرثنات .
اأحمد باحلاج

من خالل اإقحام خمتلف الت�سكيالت الأمنية يف امليدان

يف حالة رف�ص وزارة العمل التحقيق يف عرو�ص العمل باحلجرية 

اأمن اأدرار ي�ضطر خمطط عمل اأمني مبنا�ضبة 
الدخول االجتماعي

منظمة ال�ضباب وال�ضغل بورقلة تهدد بالتوجه 
لزغماتي و النائب العام 

الولية  عا�سمة  �سكان   طالب   
الولئية  ال�سلطات   ، مترنا�ست 
العاجل لحتواء  التحرك  ب�رصورة 
الأفارقة  الرعايا  وترحيل  الو�سع 
 ، �رصعية  غري  بطريقة  املقيمني 
وذلك على خلفية تعر�ش ع�رصيني 
يد  على  قتل  جلرمية   جزائري 

رعايا اأفارقة .
نا�سد �سكان اأحياء بلدية مترنا�ست 
يف ت�رصيح لهم مع يومية »الو�سط 
والأمنية  الولئية  ال�سلطات   ،«
اتخاذ  يف  الإ�رصاع  ب�رصورة 
الأفارقة  الرعايا  ترحيل  قرار 
بطريقة  بتمرنا�ست  املقيمني 
خلفية  على   وذلك   ، غري �رصعية 
ممار�ستهم لأن�سطة خارج القانون 
كجرائم ترويج الآفات الجتماعي 
اآخرها  كان   ، والقتل  والعتداء 
يد رعيتني من  ذبح جزائري على 

ال�سارع  مت�سك  وياأتي   ، اإفريقيا 
رغم متكن  املطلب  بهذا  املحلي 
م�سالح الأمن املخت�سة يف ظرف 
القتل  قيا�سي من فك لغز جرمية 
وبعد  اجلناة  وتوقيف  الأخرية 
القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال 
معهما مت تقدميهما اأمام اجلهات 

الق�سائية .
 من جهة ثانية فقد اأجمع املتتبعون 
مترنا�ست  بولية  املحلي  لل�ساأن 
احلدودية مع دولتي مايل والنيجر 
اأن   ، معنا  حديثهم  معر�ش  يف   ،
الراهن بات يقت�سي على  الظرف 
�سناع القرار بالبالد التدخل ب�سكل 
الرعايا  لرتحيل  و�سارم  حازم 
اجلن�سيات  خمتلف  من  الأفارقة 
املقيمني بالرتاب الوطني بطريقة 

غري �رصعية .
اأحمد باحلاج

�ضكان مترنا�ضت يطالبون برتحيل 
االأفارقة و يهددون بالت�ضعيد 

بلدية احلو�ش بب�ضكرة اأخر 
اهتمامات ال�ضلطات الو�ضية 

رغم تفكيك الأمن للغز جرمية قتل ع�سريني يف ظرف وجيز 

املاء ، الكهرباء و قطع الأرا�سي ثالوث يوؤرق 
يوميات ال�سكان 

لل�سباب  الوطنية  املنظمة  هددت 
ورقلة  الولئي  املكتب  وال�سغل 
يف  الق�سائية  للجهات  بالتوجه 
حالة رف�ش وزارة  العمل والوكالة 
يف  التحقيق  للت�سغيل  الوطنية 
لوكالة  الواردة  العمل  عرو�ش 
الفرتة  يف  للت�سغيل  احلجرية 

املمتدة من 2013اىل 2019 .
للمنظمة  الولئي  املكتب  طالب 
الوطنية لل�سباب و ال�سغل بورقلة ، 
من وزير العمل والت�سغيل وال�سمان 
للوكالة  العام  واملدير  الجتماعي 
الوطنية للت�سغيل ب�رصورة التدخل 
اليهم  موجهة  مرا�سلة  يف  العاجل 
كانت قد ت�سلمت يومية »الو�سط » 
على ن�سخة منها ، من اأجل التدخل 

العاجل لفتح حتقيق اأمني واداري 
واخلروقات  التجاوزات  يف  معمق 
التي ظل م�سكوت عنها بخ�سو�ش 
عرو�ش العمل الواردة من ال�رصكات 
يف  العاملة  الأجنبية  و  الوطنية 
للوكالة املحلية  النفطية  ال�سناعة 
 100 احلجرية  بدائرة  للت�سغيل 
وذلك   ، ورقلة  ولية  مقر  كلم عن 
�سبط  يف  امللتوية  لطرق  بالنظر 
القوائم ال�سمية للبطالني املعنيني 
 ، املهنية  الفحو�سات  باإجراء 
امل�سبق  الرتتيب  عن  ناهيك 
الأمر  وهو   ، الناجحني  لقوائم 
الذي اأجج احتقان البطالني ودفع 
بهم للخروج يف حركات احتجاجية 
للمطالبة بالتطبيق ال�سارم لتعليمة 

اأولوية  مبنح  القا�سية  احلكومة 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 
حد  وو�سع  النفطية  بال�رصكات 
حلالت التوظيف املبا�رصة لعمال 
من خارج الولية دون املرور على 

الوكالت املحلية للت�سغيل .
 اإىل جانب ذلك فقد ذهبت نف�ش 
املنظمة اإىل اأبعد من ذلك عندما 
العدل  لوزير  بالتوجه  هددت 
العام  النائب  و  زغماتي  بلقا�سم 
رقاد  ورقلة  ق�ساء  جمل�ش  لدى 
حترك  مل  ما  حالة  يف   ، حممد 
اليد  ملف  على  الو�سية  ال�سلطات 
ما  مع  للتجاوب  �ساكنا  العاملة 

و�سفوه مبطلبهم امل�رصوع .
الوطنية  املنظمة  اأن  ومعلوم 

لل�سباب وال�سغل بورقلة  كانت قد 
ب�رصورة  �سابق   وقت  يف  طالبت 
اإدارية  وزارية  حتقيق  جلنة  ايفاد 
و اأمنية للتحقيق يف ملف الت�سغيل 
م�ستهدف  يعترب  الذي  و  بورقلة 
دفع  اجل  من  ممنهجة  بطريقة 
البطالني اىل متاهات قد ل حتمد 
اأن  علمنا   اإذا  خا�سة  عواقبها، 
الحتجاجات املتتالية و املتوا�سلة 
على م�ستوى كل الوكالت املحلية 
اخل�سو�ش  وجه  على  الولئية  و 
اأثارت قالقل �سناع القرار بالولية 
، بولية حت�سي على ترابها 1333 
�رصكة نفطية من بينها 333 �رصكة 

يف اإطار ال�رصاكة مع الأجانب .
اأحمد باحلاج

ب�سكرة  بولية  بلدية احلو�ش  ت�سكو   
من التهمي�ش و الإق�ساء املمنهجني 
الو�سية  ال�سلطات  انتهاج  ب�سبب 
ل�سيا�سة املفا�سلة يف توزيع امل�ساريع 
الربنامج  اإطار  الهادفة  يف  التنموية 
�سكان  طالب   . للولية  التكميلي 
امل�سوؤول  بب�سكرة  احلو�ش  بلدية 
الأول بالولية ب�رصورة برجمة زيارة 
ميدانية لهم ق�سد الوقوف على حجم 
ب�سبب   فيها  يتخبطون  التي  املعاناة 
يف  املتكررة  النقطاعات  مع�سلتي 
التيار الكهربائي والتذبذب احلا�سل 
لل�رصب  ال�ساحلة  املياه  توفري  يف 
تعنت  نتيجة   ، �سهر  عن  تزيد  ملدة 
الأحياء  دعم  يف  املعنية  امل�سالح 
مبحولت  ال�سكانية  الكثافة  ذات 
اأ�سبحت  بعدما  جديدة  كهربائية 
القدمية ت�سهد حالة اهرتاء متقدمة 
ل�سبكة  بالن�سبة   ال�سيء  نف�ش   ،
يكرث  والتي  لل�رصب  ال�ساحلة  املياه 
ارتفاع  مع  خا�سة  الطلب  عليها 

ت�ستفيد  مل  ، حيث  احلرارة  درجات 
منذ  ترميم  عملية  من  الأخرية  هذه 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ش  انتخاب 
على  عهدته  اقرتبت  الذي  احلايل 
النتهاء ، ومما زاد الطني بلة و �ساهم 
املحلي  ال�سارع  غليان  تاأجيج  يف 
مقابلة ال�سلطات املعنية لإن�سغالت 
املواطنني ال�ساخطني بتقدمي وعود 
املحلي  غليانهم  لتطويق  ع�سلية 
الغري م�سبوق .  من جهة ثانية فقد 
عن   « »الو�سط  يومية  حمدثو  عرب 
مربر  الغري  التاأخر  نتيجة  �سخطهم 
ال�ساحلة  الأرا�سي  قطعة  توزيع  يف 
بـ100  واملدعمة  احل�رصي  للبناء 
هذا  توزيع  ، حيث مت  �سنتيم  مليون 
الـ  الولية  بلديات  مبختلف  النمط 
اأ�سبحت  التي  بلديتهم  عدا  ما   33
القوائم  على  الإفراج  تاأجيل  تتعمد 
من  خوفا  للم�ستفيدين  ال�سمية 

انفجار الو�سع .
�سالح ،ب 



اأمرا�ض عديدة

من  بنوعني  املري�ض  الأ�سري 
ال�رسطان، و�سعٍف يف ع�سلة 
الكبد،  يف  وت�سخٍم  القلب، 
الرئتني،  يف  ماء  ووجود 
الأ�سري  معاملة  يعامل  كان 
يف  الزكام  مبر�ض  امل�ساب 
قبله  ومن  جلبوع،  �سجن 
على  الأ�رسى  ي�سطلح  فيما 
ت�سميته مب�سلخ الرملة، اإدارة 
حل  اأينما  تعامله  ال�سجون 
مبر�ض  مري�ض  اأي  معاملة 
وفح�ض  م�سكنات  عابر، 
اأن  حني  يف  فقط،  عام 
الإجراءات  يعرف  اجلميع 
ال�سحية التي تتبع مع مري�ض 
ال�رسطان خالل رحلة ل يعلم 
ختامها  كان  اإن  خالقه  اإل 

�سفاًء اأو ابتالء.
وج�سده  ال�سايح  ب�سام 
ل  بالأمرا�ض  املكد�ض 
على  خطراً  ي�سكل  اأن  يعقل 
م�سوغ  من  وما  الحتالل، 
ظل  يف  اعتقاله  ل�ستمرار 
ت�سل  التي  الأخرية  الأخبار 
ال�سحي،  و�سعه  عن  تباعاً 
مرحلة  و�سوله  وتوؤكد 
اخلطر ال�سديد، غري اأن هذه 
بحقه  املمار�سة  الإجراءات 
تاأتي انتقاماً لتهمٍة وجهت له 
والتي  اإيتمار  خللية  بانتمائه 
عمليًة   ،2015 عام  نفذت 
م�ستوطٍن  مقتل  عن  اأ�سفرت 
حلرق  انتقاماً  وزوجته؛ 
خالل  الدواب�سة.  عائلة 
الفرتة الق�سرية املا�سية نُقل 
الأ�سري ب�سام ال�سايح اإىل عدة 

لالحتالل  تابعة  م�ست�سفيات 
كما  العفولة،  م�ست�سفى  منها 
ونقل من �سجن جلبوع الذي 
اإليه  ينقل  اأن  لأجل  حارب 
م�سلخ  اإىل  اأخرى  مرة  ليعود 
الأ�سري  خا�ض  فقد  الرملة، 
من  �سل�سلة  ال�سايح  املري�ض 
عيادة  من  بنقله  املطالبات 
اأن  بعد  جلبوع،  اإىل  الرملة 
الإهمال  ل�سنوف  تعر�ض 
الطبي كافة، يف عيادة تعامل 
معاملة  ال�رسطان  مر�سى 
اأبلغ  وقد  الزكام.  مر�سى 
باأن  بنف�سه  عائلته  ال�سايح 
فقد  اأفرحه  جلبوع  اإىل  نقله 
اأ�سبح مبقدوره اأن يتكئ على 
الأ�سحاء  الأ�رسى  من  غريه 
دون اأن ي�سعر بتاأنيب ال�سمري 
من اأنه قد يزيد من اآلمهم، 
م�سلخ  يف  يحدث  كان  كما 
فيه  يقبع  الذي  الرملة 
ب�سجالت  املر�سى  الأ�رسى 

طبية �سعبة.
ب�سام  الأ�سري  يواجه  اليوم 
ال�سايح ظروفاً ا�ستثنائية من 
املر�ض، فقد اأ�سيب موؤخراً 
و�سعٍف  الكبد،  يف  بت�سخٍم 
ع�سلة  عمل  يف  متزايد 
قدرتها  و�سلت  فقد  القلب، 
على العمل اإىل 25%، وهناك 

مياه موجودة على رئتيه.
 ،2015 العام  ومنذ  ال�سايح 
من  الثامن  يف  وحتديداً 
لدى  اعتقل  اأكتوبر،  �سهر 
ا�سرتاكه يف  بتهمة  الحتالل 
وحتى  اإيتمار،  عملية  تنفيذ 
املوؤبد  حكمه  يزال  ل  اليوم 
اإ�سافة  مرات،  املكرر ثالث 
معلقاً،  اأخرى  عاماً   30 اإىل 
ال�سحية.  اأو�ساعه  ب�سبب 
نوعني  من  يعاين  كذلك  وهو 
دمه  يف  ال�رسطان،  من 
قرابة  منذ  عظامه،  ويف 
على  عالوًة  �سنوات،  ثماين 

يعد  ومل  الأخرية،  انتكا�ساته 
على  يقَوى  الهزيل  ج�سده 
ظل  يف  املر�ض،  مقاومة 
التطورات الأخرية يف و�سعه 

ال�سحي.
حمروم  ال�سايح  الأ�سري 
فزوجته  عائلته،  زيارة  من 
ال�سايح  منى  املحررة 
حمرومة من حقها يف زيارته 
ب�سبب  عام  من  اأكرث  منذ 
والدته  وتعاين  الأمني،  املنع 
ظروفاً �سحية �سعبة جتعلها 
غري قادرة على زيارته ب�سكٍل 
�سقيقه  زيارة  اأو  دوري، 
 2002 العام  منذ  املعتقل 
واملحكوم  ال�سايح  اأجمد 

بال�سجن 20 عاماً.
لديه  ال�سايح  ب�سام  الأ�سري 
اأحالمه الكثرية التي ي�ستحق 
بالبناء  طموحه  يعي�سها،  اأن 
البكالوريو�ض  درجة  على 
يف  واملاج�ستري  الإعالم  يف 

التنمية ال�سيا�سية ل يجب اأن 
يذهب اأدراج الرياح.

اأبناء  ك�سائر  اإن�ساٌن  ب�سام 
�سعبه يحب احلياة ما ا�ستطاع 
اإليها �سبياًل، وي�ستحق اأن ينال 

حريته قبل فوات الأوان.
ال�سحي  الو�سع  يعلم  اأحد  ل 
كما  ال�سايح  لالأ�سري  الكامل 
اأوجاعه،  وحجم  الآن  هو 
اأمرا�سه  ورغم  الذي  الأ�سري 
دائم  اأنه  اإل  الكبري  وتعبه 
التي  �سوره  يف  البت�سامة 

يخرجها لعائلته يف اخلارج.
الأ�رسى  زمالئه  بني  يُكّنى 
وهو  اأيوب،  باأبي  ومعارفه 
وجلده،  �سربه  ينا�سب  ا�سٌم 
اأن  املمكن  من  كان  ب�سام 
اأنه  غري  طبيعية  حياة  يعي�ض 
جزءاً  ي�سرتد  اأن  اإل  رف�ض 
ولأجل  �سعبه،  كرامة  من 
ذلك ي�ستحق اأن حتدث لأجل 

املطالبة بحريته ثورةٌ ما.

يف زاوية ل ت�سلح للعي�ض الآدمي يف �سجن جلبوع ال�سهيوين يرقد الأ�سري املري�ض ب�سام اأمني ال�سايح )46 
عامًا( يواجه اأمرا�سًا عدة، و�سجانني ل يعرفون معنى للإن�سانية اأبداً، ذلك بعد اأن نقل من "م�سلخ" الرملة، 

الذي يواجه فيه الأ�سرى �ستى �سنوف العذاب.

ق.د/وكالت

ب�سام ال�سايح.. تكالب عليه 
ال�سجانون والأمرا�ض
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العليا  الهيئة  رئي�ض  اأعلن 
نبيل  تون�ض  يف  لالنتخابات 
العدد  اأن  ال�سبت،  بفون، 
الذين  للمرت�سحني  النهائي 
انتخابات  يف  �سيتناف�سون 
الرئا�سة املقررة يف �سبتمرب 
وقال  مر�سحا   26 املقبل، 
بّفون، خالل موؤمتر �سحفي 
"مت  اإنه  تون�ض،  بالعا�سمة 
املرت�سحني  قائمة  ترتيب 
بعد  نهائية،  ب�سفة  للرئا�سية 
البت  اإجراءات  كل  ا�ستيفاء 
الق�سائية  النزاعات  كل  يف 
املتعلقة بقائمة املرت�سحني 
اأعلنت  قد  كانت  التي 
�سهر  منت�سف  الهيئة  عنها 
ياأتي  اجلاري"وفيما  اأوت 
اأ�سماء  ت�سم  التي  القائمة 
املرت�سحني املقبولني نهائيا 
الهيئة  رئي�ض  اأعلنها  والتي 

خالل املوؤمتر:
منجي الرحوي، حممد عّبو، 
القروي،  نبيل  مو�سى،  عبري 
املرايحي،  لطفي  حممد 
حمادي  جمعة،  املهدي 
الهمامي،  حمة  اجلبايل، 
املرزوقي،  املن�سف  حممد 
زبيدي، حم�سن  الكرمي  عبد 
ال�سغري  حممد  مرزوق، 
الها�سمي  حممد  نوري، 
الفتاح  عبد  احلامدي، 
يو�سف  من�سور،  عمر  مورو، 
ال�ساهد، قي�ض �سعّيد، اإليا�ض 
الرياحي،  �سليم  الفخفاخ، 
�سعيد  اللومي،  �سلمى 
ال�سايف  اأحمد  العايدي، 
جلول، حامت  الناجي  �سعيد، 
�سيف  بريكي،  عبيد  بولبيار، 

الدين خملوف.
اأن احلملة  اإىل  بّفون،  واأ�سار 
للرئا�سيات  النتخابية 
اإىل  بالن�سبة  ال�سبت  انطلقت 
التون�سيني املقيمني باخلارج، 
املقبل  الإثنني  و�ستنطلق 
يف  املقيمني  اإىل  بالن�سبة 
الهيئة  رئي�ض  وتابع  الداخل، 
النتخابات  "تنطلق  قائال 
اأيام 13  الرئا�سية يف اخلارج 
املقبل،  �سبتمرب  و15  و14 
 15 يوم  جُترى  الداخل  ويف 

من نف�ض ال�سهر".
عن  الر�سمي  الإعالن  وياأتي 
ملرت�سحي  النهائية  القائمة 
الرئا�سية،  النتخابات 
العامة  اجلل�سة  انتهاء  بعد 
الق�سائية للمحكمة الإدارية، 
يف  البت  من  اجلمعة، 
بالطور  املتعلقة  النزاعات 
الرئا�سية  لالنتخابات  الثاين 

ال�سابقة لأوانها.
الإدارية  واأ�سدرت املحكمة 
اأحد ع�رس حكما باتا ونهائيا 
طبق القانون النتخابي، من 
من  اأحكام   4 نق�ض  بينها 
من  والق�ساء  الأول،  الطور 
يف  اأ�سال  بالرف�ض  جديد 
مرت�سحني،  اأربعة  خ�سو�ض 
النتخابات  هيئة  كانت 
املحكمة  قرارات  ا�ستاأنفت 
ب�ساأنها وطبقا لهذه الأحكام 
عدد  يكون  والنهائية،  الباتة 
لالنتخابات  املرت�سحني 
مرت�سحا،   26 الرئا�سية 

بح�سب هيئة النتخابات.

تون�ض

لالنتخابات"  "العليا 
تعلن القائمة النهائية 

ملر�سحي الرئا�سة

خلل اأوت املا�سي

ا اقتحموا الأق�سى  3330 اإ�سرائيلًيّ
"مركز  ن�رسه  تقرير  اأفاد 
باأن  للدرا�سات،  القد�ض" 
اقتحموا  "اإ�رسائيلًيّا"   3330
الأق�سى  امل�سجد  باحات 
القد�ض  مبدينة  املبارك 
اأوت  �سهر  خالل  املحتلة؛ 
يف  املركز  واأ�سار  املا�سي 
عنا�رس يف  اأن  اإىل   ، تقريره 
الحتالل  و�رسطة  جي�ض 
�ساركوا، بلبا�سهم الع�سكري، 

يف اقتحامات الأق�سى.
امل�ستوطنني  عدد  اأن  وبنّي 
بلغ  لالأق�سى  املقتحمني 
من   150 لـ  بالإ�سافة   ،3180

املزعوم،  "الهيكل"  طالب 
وزير  املقتحمني  بني  ومن 
الزراعة يف حكومة الحتالل 

اأوري اأرئيل.
القتحام  اأن  اإىل  ونبه 
عيد  اأيام  اأول  كان  الأو�سع 
بواقع  املبارك  الأ�سحى 
وقاد  م�ستوطًنا،   1729
يهودا  املتطرف  القتحام 
ي�سمى  ما  بذكرى  غليك، 
�سهد  الهيكل"كما  "خراب 
اأغ�سط�ض املا�سي جملة من 
الطرد  وحالت  العتداءات 
داخل  املعتكفني  طالت 

الأق�سى، وتدني�سه واقتحامه 
من امل�ستوطنني املتطرفني 
الحتالل  و�رسطة  وجنود 
اإن  القد�ض،  مركز  وقال 
الذين  امل�ستوطنني  اأعداد 
الأق�سى،  امل�سجد  اقتحموا 

املن�رسم،  اأغ�سط�ض  خالل 
ت�ساعدت ب�سكل كبري.

املركز،  مدير  وراأى 
ازدياد  اأن  عواد،  اأبو  عماد 
ي�سري  الأق�سى  اقتحامات 
الدينية  "ال�سهيونية  اأن  اإىل 

�سري  على  كبريا  موؤثرا  باتت 
احلكومة الإ�رسائيلية"واأردف 
"ال�سهيونية  عواد:  اأبو 
ا�ستغالل  ا�ستطاعت  الدينية 
بزيادة  احلالية  الظروف 
احلد  اإىل  القتحامات 
له،  تطمح  الذي  الأكرب 
ورمبا حاولت تاأكيد التق�سيم 
يحدث  ما  الزماين"وو�سف 
"خطري  باأنه  اقتحامات  من 
ا�ستمراره  اأن  موؤكًدا  ا".  جًدّ
من  املزيد  اإىل  �سيوؤدي 
والنتهاكات  القتحامات 

بحق الأق�سى.

يف  الأ�سرية  احلركة  و�سفت 
�سجون الحتالل الإ�رسائيلي 
الأ�سري  حالة  ال�سبت  م�ساء 
ال�سحية  ال�سايح  ب�سام 
تدهور  بعد  جًدا؛  باحلرجة 
ع�سلة  على  طراأ  اإ�سايف 
تعمل  اأ�سبحت  التي  القلب 

بن�سبة 15% فقط.
الأ�سرية،  احلركة  واأو�سحت 
نقله  مقت�سب  ت�رسيح  يف 
عنها،  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
لالأ�سري  اليمنى  الرئة  اأن 
توّقفت  ال�سايح  املري�ض 
الزائدة،  ال�سوائل  ب�سبب 
بداأت  املياه  اأن  اإىل  م�سرية 
ما  القدمني؛  ملنطقة  تنزل 
وحّملت  احلركة  عن  اأعجزه 
�سلطات  الأ�سرية  احلركة 
الإ�رسائيلي  الحتالل 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  واإدارة 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية 

ب�سام  املري�ض  الأ�سري  حياة 
اأنها  على  و�سددت  ال�سايح 
احتجاجية  خطوات  �ستتخذ 
اإدارة  تُقّدم  مامل  وا�سعة 
الطبية  العناية  ال�سجون 

الالزمة لالأ�سري.
والأ�سري ال�سايح من حمافظة 
ال�سفة  ب�سمايل  نابل�ض 
فيما  يقبع  املحتلة،  الغربية 
ي�سّمى بـ"م�سفى الرملة" منذ 
بداية �سهر اأوت اجلاري، بعد 
تدهور �سحته ويعاين الأ�سري 
�رسطان  من  �سنوات  منذ 
اإ�سافة  والعظم،  الدم  يف 
عمل  يف  مزمنة  مل�ساكل 

القلب، وت�سّخم يف الكبد.
الحتالل  �سلطات  واعتقلت 
اأكتوبر   8 يف  ال�سايح  الأ�سري 
2015، وحكمت عليه بال�سجن 
املوؤبد مرتني، اإ�سافة اإىل 30 

�سنة اأخرى.

احلركة الأ�سرية

 قلب ب�سام ال�سايح يعمل بن�سبة 
15% فقط



جمم�عة م�ؤلفني
عر�ض: د. رغدة البهي/

مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 
الأبحاث املتقدمة

تقرير  �أهمية  تربز  �لإطار،  هذ�  ويف 
مركز در��سات �لوليات �ملتحدة �لتابع 
�ملعنون  باأ�سرت�ليا،  �سيندي  جلامعة 
»جتنب �لأزمة: �ل�سرت�تيجية �لأمريكية 
�جلماعي  و�لدفاع  �لع�سكري  و�لإنفاق 
يف منطقة �لهند و�ملحيط �لهادئ«، لكٍل 
�ل�سيا�سة  )مدير  تاون�سند«  »�أ�سلي  من 
�خلارجية و�لدفاع باملركز(، و«بريند�ن 
توما�س-نون« )�لزميل بربنامج �ل�سيا�سة 
و«ماتيلد�  باملركز(،  و�لدفاع  �خلارجية 
)�لباحث �مل�سارك باملركز(،  �ستيو�رد« 
بني  �لفجوة  باأن  فيه  جادلو�  و�لذين 
�ل�سرت�تيجية و�ملو�رد �لأمريكية تهدد 

�ل�ستقر�ر �مل�ستقبلي باملنطقة.

الإفال�ض ال�سرتاتيجي

�لع�سكري  �لتفوق  بانتهاء  �ملوؤلفون  دفع 
و�ملحيط  �لهند  منطقة  يف  �لأمريكي 
�لفقري  �لعمود  يعد  و�لذي  �لهادئ، 
و�لأمن  �لعاملي  �لأمريكي  للنفوذ 
�لقومي؛ حيث تو�جه �لوليات �ملتحدة 
�أزمة »�إفال�س ��سرت�تيجي«. فمع تز�يد 
بالتبعية  تتز�يد  �ل�سيني،  �جلي�س  قوة 
ردع  يف  و��سنطن  ف�سل  �حتمالت 
بكني، بل و�حلرب �ملحدودة معها، مبا 
�مل�سهد  على  وخيمٍة  عو�قب  من  لذلك 

�ل�سرت�تيجي �مل�ستقبلي باملنطقة.
�لوليات  قدر�ت  بني  �لفجوة  تعود 
�إىل  �ل�سرت�تيجية  و�أهد�فها  �ملتحدة 
�ل�رشق  منطقة  يف  �مل�ستمرة  �حلرب 
�جلي�س  ��ستنفدت  �لتي  �لأو�سط، 
ملناف�سة  مهياأ  غري  وتركته  �لأمريكي 
تخفي�س  بجانب  �لعظمى،  �لقوى 
قانون  �أعقاب  يف  �لدفاع  على  �لإنفاق 
وتغا�سي   ،2011 لعام  �مليز�نية  مر�قبة 
وز�رة �لدفاع �لأمريكية )�لبنتاجون( عن 
عظميني  كقوتني  ورو�سيا  �ل�سني  عودة 
�لعاملي  �لنطاق  بفعل  ع�سكرًيّا، 
�لليرب�لية  �لأنظمة  بناء  ل�سرت�تيجية 

�لتي تتبناها و��سنطن.
��سرت�تيجية  دعت  ذلك،  وملو�جهة 
وز�رة  عن  �ل�سادرة  �لوطني،  �لدفاع 
�إعطاء  �إىل   ،2018 �لأمريكية يف  �لدفاع 
�لعظمى،  �لقوى  ملناف�سة  �لأولوية 
و�إعادة بناء �لتفوق �لع�سكري �لأمريكي، 
لكن  �ل�سرت�تيجي.  �ل�سمور  ومو�جهة 
ذلك يتطلب من �سانعي �ل�سيا�سة �تخاذ 
»مقاي�ساٍت  و�إجر�ء  �سعبة«،  »خيار�ٍت 
��سرت�تيجية  على  هيكلية«  وحتولٍت 
�آ�سيا،  �إىل  �لتو�زن  لإعادة  �لدفاع، 
كي  �لعاملية،  �مل�سئوليات  وتقلي�س 
تتمكن �لوليات �ملتحدة من ردع �ل�سني 

بالقوة �لتقليدية )�لردع بالإنكار(.
ووفًقا للموؤلفني، ينه�س �لردع �لتقليدي 
�لع�سري  من  يجعل  -�لذي  بالإنكار 
�أهد�فه  تاأمني  �لعدو  على  و�ملكلف 
�لأول-  �ملقام  يف  �لقوة  با�ستخد�م 
»�لطريقة  بني  �لتنا�سب  عدم  على 
�ل�سني  ومو�جهة  للحرب«  �لأمريكية 
بكني  من  �ملخاوف  وتتز�يد  ورو�سيا. 
�إعادة  �حتمالت  �إىل  بالنظر  حتديًد� 
جي�س  و��ستيالء  بالقوة،  تايو�ن  توحيد 
�لتحرير �ل�سعبي على بع�س �جلزر �لتي 
تديرها �ليابان يف بحر �ل�سني �ل�رشقي، 
�لقوى  مبو�زين  �لإطاحة  على  وقدرتها 

��سرت�تيجية  �تباع  خالل  من  �لإقليمية، 
�لأمر �لو�قع، عرب: �حلرب �ملحدودة �أو 
�لهجوم �ملبا�رش �أو �حل�سار �أو �لهجمات 

�لهجينة.
على  �ل�سينية  »�لن�رش«  نظرية  وت�ستند 
قدرة �ل�سني على توظيف قوٍة حمدودٍة 
�رشيعة،  ��سرت�تيجية  عو�ئد  لتحقيق 
�ملفاجاأة  لعن�رشي  منها  ��ستغالًل 
بهدف  ل�ساحلها،  �لع�سكري  و�لتفوق 
�أو  �لأمد  �سيا�سيٍة طويلة  �أهد�ٍف  تاأمني 
تتمكن  �أن  قبل  ��سرت�تيجية،  قيمٍة  ذ�ت 
لها.  �لت�سدي  من  �ملتحدة  �لوليات 
هجوٍم  �أي  منع  يف  �لف�سل  �ساأن  ومن 
�سينٍي على حلفاء �لوليات �ملتحدة �أن 
�لتي تقدمها  �لأمنية  �ل�سمانات  يقو�س 

يف �ملنطقة. 
�إىل  �لبنتاجون  �جته  ذلك،  ولتجنب 
بالإنكار  �لردع  ��سرت�تيجية  تطبيق 
حتديث  من  متطلباتها  �ختالف  على 
�لقدر�ت  وتطوير  �مل�سرتكة،  �لقوة 
�لقتالية،  �لأولويات  وحتديد  �ملتطورة، 
لكنه يو�جه يف ذلك حتدياٍت عدة. فعلى 
�لرغم من �إجماع �حلزبني �لدميقر�طي 
�إل  �ل�سيني،  �لتهديد  على  و�جلمهوري 
�أن موؤ�س�سة �ل�سيا�سة �خلارجية تتم�سك 
�أن دور  �لتي ترى  �لعظمى  �لقوة  بعقلية 
�لوليات �ملتحدة �لعاملي ل يعدو كونه 
ول  مو�سع،  ليرب�يٍل  نظاٍم  عن  دفاًعا 
�ل�سرت�تيجية  تعديل  من  �رشورًة  ترى 

�لدفاعية نتيجًة للقيود �ملالية �حلالية.
�ل�سيا�سة  موؤ�س�سة  توؤيد  ل  وكذ�، 
�لوليات  تخلي  حتمية  �خلارجية 
�لعاملية  �لتز�ماتها  عن  �ملتحدة 
�ملو�رد  تركيز  �أجل  من  �لأخرى 
و�ملحيط  �لهند  منطقة  على  �لدفاعية 
متز�يدٍة  تهديد�ٍت  تو�جه  لأنها  �لهادئ، 
مل�ساحلها �لعاملية. ومن �ساأن ��ستمر�ر 
�لدفاعية  �ملو�رد  يزيد  �أن  �لعقلية  تلك 
ويحول  �مل�ستقبل،  يف  �لقتال  وخماطر 
�لع�سكرية  �ل�سرت�تيجية  تفعيل  دون 

�لأمريكية يف �ملنطقة.

قي�د التم�يل

بجانب �ل�سغوط �ملتز�يدة �لتي تتعر�س 
�ملتحدة،  للوليات  �لدفاع  ميز�نية  لها 
ماليًة  مو�رد  �مل�سلحة  قو�تها  تتطلب 
�لدفاع  ��سرت�تيجية  لتنفيذ  متز�يدًة 
حتوًل  بدوره  يتطلب  ما  وهو  �لوطني، 
�ل�سيا�سي  �لو�سع  � يف  وم�ستمًرّ ملحوًظا 
�لر�هن؛ حيث �أدى قانون مر�قبة ميز�نية 
�لإنفاق �لدفاعي يف �لعقد �ملا�سي، �إىل 
جانب �لتاأخري �ملتكرر يف �لتمويل، �إىل 
�ل�ستجابة  على  و��سنطن  قدرة  �إعاقة 
�ملتغري  �ل�سرت�تيجي  للم�سهد  بفعالية 

يف منطقة �لهند و�ملحيط �لهادئ.
�ل�سنو�ت  �سهدته  مما  �لرغم  وعلى 
و�عدٍة  خطو�ٍت  من  �ملا�سية  �لقليلة 
�إل  �ملختلفة،  �لق�سور  �أوجه  لت�سحيح 
بني  �ملتكررة  �حلزبية  �ملعارك  �أن 
حول  و�لدميقر�طيني  �جلمهوريني 
تُثري  للبنتاجون  �ملنا�سبة  �مليز�نية 
ت�سحيح  �إمكانية  حول  كربى  ت�ساوؤلٍت 
و�ملو�رد  �ل�سرت�تيجية  بني  �لختالل 
يعيق  �أن  �ملرجح  ومن  �لأمريكية. 
�ملتز�يد  �لأيديولوجي  �ل�ستقطاب 
بجانب  �لوطني،  �لإنفاق  �أولويات  على 
�نخفا�س �لدعم �ل�سعبي لزيادة �لإنفاق 
�لع�سكري، �لإجماع �ل�سيا�سي �ملطلوب 
يف   %5-3 بن�سبة  حقيقٍي  منٍو  لتحقيق 
عام  حتى  �ل�سنوي  �لدفاعي  �لإنفاق 
ِقبل  من  به  ى  �مُلو�سَ �لنحو  على   2023

��سرت�تيجية �لدفاع �لوطني.

�لأفق  يف  يلوح  �لذي  �لعجز  �سبح  �إن 
يقيد  �ملرتفعة  �لتاريخية  مب�ستوياته 
�لإنفاق �لع�سكري �ل�سامل، وبخا�سة يف 
�لأهد�ف �حلزبية �ملتعار�سة، كما  ظل 
على  �ملتحدة  �لوليات  قدرة  من  يحد 
جهود  من  ويقو�س  �لأزمات،  مو�جهة 
�إعادة هيكلة �مليز�نية م�ستقباًل. فحتى 
�لنمو �لقت�سادي،  �رتفاع م�ستويات  مع 
د�هًما  خطًر�  �ملفرط  �لعجز  يز�ل  ل 
يهدد �لقت�ساد �لأمريكي. ومن �ملتوقع 
�أن ي�سل �لدين �لعام �لأمريكي �إىل 28،7 
من   %93 يعادل  ما  )�أي  دولر  تريليون 
عام  بحلول  �لإجمايل(  �ملحلي  �لناجت 

.2029
ناهيك عن �حتمالت تز�يد �أعباء خدمة 
�لوطني  �لدفاع  مبيز�نية  مقارنة  �لدين 
بحلول عام 2023، وتنوع بر�مج �لإنفاق 
�لجتماعي،  �ل�سمان  مثل:  �لإلز�مية 
على  ت�سغط  �لتي  �لطبية  و�لرعاية 
من  يزيد  مما  �لدفاعي،  �لإنفاق 
وبخا�سة  �ل�سيا�سي،  �لإ�سالح  �سعوبة 
�لأمريكيني  من   %70 تف�سيل  ظل  يف 
وقد�مى  �لتعليم،  على  �لإنفاق  زيادة 
�ملحاربني، و�لبنية �لتحتية، وغريها من 

�لرب�مج �حلكومية.
�ملو�قف  ت�ستمر  �أن  �ملرجح  ومن 
�لإنفاق  حول  �ملتباينة  �لأيديولوجية 
�ل�ستقطاب  ��ستمر�ر  مع  �لدفاعي 
و�قرت�ب  �لكوجنر�س  يف  �حلزبي 
�إجر�وؤها  �ملقرر  �لرئا�سية  �لنتخابات 
ورغم  �لقادم.  �لعام  من  نوفمرب  يف 
�لدفاع  ميز�نية  يف  �لأخرية  �لزياد�ت 
�لقو�ت  �إعادة  يف  ودورها  �لأمريكية، 
ل  �ل�سرت�تيجية،  للمناف�سة  �مل�سلحة 
تلك  ملعاجلة  �ملبذولة  �جلهود  تز�ل 
ما  وهو  مكتملة،  غري  �لهيكلية  �لق�سايا 
��سرت�تيجي  �إفال�س  �أزمة  بالتبعية  يعني 

هيكلية.
�ملالية  �لتحديات  �إىل  وبالإ�سافة 
�لدفاع  ميز�نية  تو�جه  �خلارجية، 
�لتمويل  تز�يد  بفعل  د�خليًة  �سغوًطا 
�لقو�ت  و�سيانة  لت�سغيل  �ملطلوب 
�أ�سعار  وت�سخم  �لأمريكية،  �مل�سلحة 
وزيادة  �جلديدة،  �لأ�سلحة  �أنظمة 
�لنفقات  تلك  ومتثل  �لع�سكريني.  �أجور 
جمتمعة حو�يل 81% من �إجمايل متويل 

وز�رة �لدفاع �لأمريكية.

الق�ة ال�سامرة

ي�سري �لتقرير �إىل �أن �لقوة �جلوية تعترب 
عن�رًش� حا�سًما يف تو�زن �لقوى �لتقليدي 
و�لردع �لأمريكي لل�سني، وهو ما يتطلب 
قدرة �لقو�ت �جلوية �لأمريكية و�لأجنحة 
�جلوية �لتابعة للبحرية على �إبر�ز قوتها 
�لقتالية عرب م�سافاٍت جغر�فيٍة �سا�سعة 
غري  �لإقليمية.  �لبيئة  متطلبات  وفق 
طورتها  �لتي  �لتكنولوجية  �ملز�يا  �أن 
�لوليات �ملتحدة خالل �لعقد �ملا�سي 
جتدي  ل  و�لإرهاب  �لتطرف  ملكافحة 
على  �حلفاظ  �أو  �ل�سني  ردع  يف  نفًعا 

تو�زن �لقوى بقارة �آ�سيا.
�لبنتاجون  فيه  يعيد  �لذي  �لوقت  ويف 
هيكلة �لقوة �جلوية �لأمريكية ملناف�سة 
�لوقت  يف  عليه  يجب  �لعظمى،  �لقوة 
مع  �لقتالية  قدر�ته  حتديث  نف�سه 
�لإجمالية.  وتكلفتها  حجمها  زيادة 
�لع�سكرية  �ل�ستعد�د�ت  ��ستنز�ف  ومع 
�سّكك  �سخمة،  وماديٍة  ماليٍة  ملو�رد 
�ملالية  �جلدوى  يف  �ملحللني  بع�س 
�أ�سفرت  فقد  �جلوية.  �لقو�ت  لهيكلة 
طيلة  �مل�ستمرة  �سبه  �لقتالية  �لعمليات 
�لعقدين �ملا�سيني، و�خللل يف �مليز�نية، 

�لع�سكرية، عن  تكلفة �ملعد�ت  و�رتفاع 
ي�سع  مما  �لتحديث،  م�سكالت  تر�كم 

�سغوًطا �إ�سافيًة على ميز�نية �لدفاع. 
�ل�سفن  تدمري  �أو  �إغر�ق  لل�سني  وميكن 
�حلليفة  و�لطائر�ت  �لأمريكية  �حلربية 
�لقوة �جلوية  غالبية  لأن  �لثمن،  باهظة 
�سعيفة  قو�عد  على  ترتكز  �لأمريكية 
لذ�،  �ل�سينية.  �ل�سو�ريخ  مدى  د�خل 
�لطائر�ت  حتقق  �أن  �ملرجح  غري  من 
�لأزمات.  خالل  جوًيّا  تفوًقا  �لأمريكية 
تقوي�س  ميكن  ذلك،  معاجلة  وبدون 
�لعدو�ن  ملو�جهة  �لأمريكية  �جلهود 

�ل�سيني.
وعلى نطاٍق �أو�سع، حتتاج �لقوة �لبحرية 
جديدة  مفاهيم  تطوير  �إىل  �لأمريكية 
جديدٍة  تقنياٍت  و��ستخد�م  للعمليات، 
ر�ئدٍة على �متد�د عدة جبهات للحفاظ 
طرٍق  و�إيجاد  �لتقليدي،  �لردع  على 
جديدٍة لتقوي�س �مليز�ت �لتي تتمتع بها 
�ل�سينية يف  �أنظمة �لطري�ن و�ل�سو�ريخ 
مو�جهة �ل�سفن �لأمريكية، نظًر� لتطور 
جي�س  ي�ستخدمها  قد  �لتي  �ل�سو�ريخ 
�ملقاتلني  لتهديد  �ل�سعبي  �لتحرير 
لعمقها  بكني  و��ستغالل  �لأمريكيني، 
�لتحرير  جي�س  لتطوير  �ل�سرت�تيجي 
وهو   ،)PLA-N( �لبحري  �ل�سعبي 
�لأمريكية  للهيمنة  تهديًد�  ميثل  ما 
له  ت�ستعد  مل  �سيناريو  وهو  �لبحر،  يف 
�لبحرية �لأمريكية منذ �حلرب �لباردة. 
وقد بد�أت �لوليات �ملتحدة يف �إدر�ك 
تقنياٍت  فطورت  �لتحديات؛  هذه 
و�لقو�ت  �جلو  �سالح  بو��سطة  جديدة 
�ملفرغة  �حللقة  لك�رش  �لبحرية 
ولكن  �ل�سني.  وردع  �ملتز�يدة  للتكاليف 
�مل�سرتكة  �لقوة  حتتاج  ذلك،  لتحقيق 
و��سعة.  هيكليٍة  �إ�سالحاٍت  تنفيذ  �إىل 
وجدير بالذكر، تغري دور �لقو�ت �لربية 
�أعقاب  يف  �ملنطقة  يف  �لأمريكية 
�لقو�ت  معاهدة  من  و��سنطن  �ن�سحاب 
�لنووية متو�سطة �ملدى يف عام 2019. 
ففي �أعقاب ذلك، قام �لبنتاجون بتطوير 
وقدر�ت  جديدة  ت�سغيلية  مفاهيم 
تقليدية، ملو�جهة �ل�سني و�حلفاظ على 

تو�زن �لقوى يف �ملنطقة.

الت��سيات املقرتحة

نظًر� لالإفال�س �ل�سرت�تيجي �لأمريكي، 
ميز�نية  على  �ملفرو�سة  و�ل�سغوط 
�جلهود  �ستظل  �لأمريكية،  �لدفاع 
�لع�سكري  �لو�سع  لتح�سني  �ملبذولة 
�سعبًة  �ملنطقة  يف  �ل�سامل  �لأمريكي 
من  بد  ل  لذ�،  باملخاطر.  وحمفوفًة 
لردع  �لإقليميني  �حللفاء  جهود  ح�سد 
�جلماعي،  �لدفاع  �إطار  يف  �ل�سني 

مثل  �ملتو�سطة  �لقوى  قيام  خالل  من 
�إىل  جنبًا  بالعمل  و�ليابان  �أ�سرت�ليا 
و�ل�رشكاء  �ملتحدة  �لوليات  مع  جنب 

�لإقليميني. 
�أ�سرت�ليا  على  �ملوؤلفون  �قرتح  وعليه، 
�لدفاع  ��سرت�تيجية  يف  قدًما  �مل�سي 

�جلماعي من خالل �لتو�سيات �لتالية:
�أوًل- تعزيز �لردع �جلماعي: من خالل 
�لتعاون �مل�سرتك بني �لقو�ت �مل�سلحة 
و�لأمريكية،  و�ليابانية  �لأ�سرت�لية 
�لقوة  يف  �لق�سور  �أوجه  ملعاجلة 
لتعزيز  �ملتحدة،  للوليات  �لع�سكرية 
�ل�سني،  ردع  على  �جلماعية  �لقدر�ت 
وهو  �جلنوبي.  �ل�سني  بحر  �سيما يف  ل 
ما يتطلب تغرًي� يف �لتخطيط �لت�سغيلي 
و�ل�سرت�تيجي لأ�سرت�ليا، وتفكرًي� عميًقا 
و�لقانونية،  �ل�سيا�سية،  �ملعايري  يف 
بها، حتى  �لوفاء  �لتي يجب  و�لع�سكرية 
�جليو�س  مع  قو�تها  جتميع  من  تتمكن 

�لأخرى بطريقٍة متما�سكٍة وعملية.
�ملتحدة  �لوليات  بني  �لتحالف  ثانًيا- 
�لتحالف  يركز  �أن  يجب  و�أ�سرت�ليا: 
�لإقليمي،  �لتقليدي  �لردع  تعزيز  على 
�لعمل  خطط  حتديد  خالل  من 
�مل�سرتكة قبل حدوث �لأزمات، وتفعيل 
�لت�سغيلي  و�لتخطيط  �ل�ستخبار�ت، 
�لتوقعات  فجوة  فتجنب  و�لتكتيكي. 
ومع  جانب  من  �لتحالف  ذلك  د�خل 
�ليابان من جانٍب  �لتحالف مثل  �رشكاء 
وهو  �لأزمات،  لردع  �رشوري  �أمر  �أخر 
�لعمل  لتبعات  م�سرتًكا  فهًما  يتطلب  ما 

�لع�سكري وقبول �ملخاطر.
�لدفاع  مو�رد  توزيع  �إعادة  ثالًثا- 
�إعادة  �أ�سرت�ليا  على  يجب  �لأ�سرت�لية: 
�لع�سكرية  �رتباطاتها  طبيعة  يف  �لنظر 
يف  متركزها  لتعيد  �لأو�سطـ  �ل�رشق  يف 
��ستنز�ف  ظل  يف  وبخا�سة  �ملنطقة، 
�أفغان�ستان  يف  �لع�سكرية  �لعمليات 
�لدفاع  وز�رة  مليز�نية  و�لعر�ق 
يتز�يد فيه  �لذي  �لوقت  �لأ�سرت�لية، يف 

�لوجود �لع�سكري �ل�سيني بكثافة.
ر�بًعا- �إقامة مناور�ت ع�سكرية جديدة 
�أ�سرت�ليا  ت�سارك  نطاقها:  وتو�سيع 
بالفعل يف عدٍد من �ملناور�ت �لع�سكرية 
�لعدو�ن  لردع  �ل�رشورية  �ملتطورة 
زيادة  يجب  وعليه،  �ملرتقب.  �ل�سيني 
تدريباٍت  و��ستحد�ث  �لأن�سطة،  تلك 
م�سممٍة  وم�ستقلٍة  م�سرتكٍة  جديدٍة 
�لقدرة  تعزيز  بهدف  �لطو�رئ،  حلالت 

�جلماعية على �لردع بالإنكار. 
خام�ًسا- �حلرمان من �لقدر�ت: تتطلب 
يف  تغري�ٍت  بالإنكار  �لردع  ��سرت�تيجية 
ظل  يف  �لأ�سرت�لية  �لدفاع  قو�ت  هيكل 
�حلاجة �إىل قدر�ٍت بريٍة وجويٍة متطورٍة 
�ملدى.  بعيدة  هجوميٍة  ق�سٍف  و�أنظمة 

ويتوقع ح�سول �حلكومة �لأ�سرت�لية على 
لل�سفن م�ستقباًل،  بريٍة م�سادٍة  �سو�ريخ 
مبا ي�سمح لها بامل�ساهمة يف �ملفاهيم 

�لت�سغيلية �جلديدة للوليات �ملتحدة.
�لتحتية  �لبنية  حت�سني  �ساد�ًسا- 
مو��سلة  يجب  �للوج�ستية:  و�ل�سبكات 
و�لبنية  �لأ�سرت�لية،  �لقدر�ت  تعزيز 
��ست�سافة  على  و�لقدرة  �لتحتية، 
توظيف  وميكن  �للوج�ستية.  �ل�سبكات 
كنقطة  للدولة  �جلغر�يف  �ملوقع 
للقدر�ت  ومركٍز  �إقليمية،  �نطالٍق 
�أن  دون  �ملتحالفة،  للقو�ت  �للوج�ستية 
�لتحرير  ��ستهد�فها من قبل جي�س  يتم 

�ل�سيني. 
�لذخرية  خمزون  زيادة  �سابًعا- 
تخزين  على  �لقدرة  تعد  �لأ�سرت�يل: 
و�لوقود  �لدقيقة  �لذخائر  و�إنتاج 
لل�رش�ع  �رشورًة  �لأخرى  و�ملو�د 
�مل�ستمر، ذلك �أن �ملخزون �حلايل من 
�لذخائر �حلرجة يعتمد بالأ�سا�س على 
�لإمد�د�ت �لأمريكية، ومن غري �ملرجح 
يف  �أ�سرت�ليا  مل�ساركة  كافًيا  يكون  �أن 
يف  �لقتال  �أو  �لردع  من  �لأدنى  �حلد 

�سمال �رشق �آ�سيا. 
�لت�سغيلي  �ملفهوم  تطوير  ثامًنا- 
�مل�سرتك للوليات �ملتحدة: ففي �لوقت 
�لأمريكية  �لقو�ت  تنظيم  يتم  �حلا�رش، 
و�لقو�ت �ملتحالفة ون�رشها على �أ�سا�س 
�فرت��ساٍت عتيقٍة حول: �لتفوق �جلوي، 
�للوج�ستية  و�ملهلة  �ملركزة،  و�لقو�عد 
لن  �لفرت��سات  تلك  وكافة  �لطويلة. 
�حلديث.  �ل�سني  جي�س  �أمام  ت�سمد 
من  جديدة  مفاهيم  تطوير  يجب  لذ�، 
�ملحيط  �أمن  حول  عمل  ور�س  خالل 
حول  جديدٍة  �أفكاٍر  لتوليد  �لهادئ، 
وكيفية  �ملطلوبة،  و�لقدر�ت  �لتقنيات، 

��ستخد�مها.
�لبحث  مب�ساريع  �لنهو�س  تا�سًعا- 
على  يتعني  �مل�سرتكة:  و�لتطوير 
و�ليابان،  �ملتحدة،  و�لوليات  �أ�سرت�ليا، 
و�آخرين، تطوير بر�مج �لبحث �مل�سرتكة 
خلف�س �لتكلفة. ومن �ملرجح �أن ي�سبح 
�لتطوير و�لبحث �مل�سرتك بني �حللفاء 
�رشًطا �رشورًيا ل�سمان ��ستد�مة �لتفوق 

�لع�سكري �لتقليدي. 
�لدفاع  ��سرت�تيجية  �ساأن  من  وختاًما، 
�لنق�س  تعو�س  �أن  �لإقليمية  �جلماعية 
للوليات  �لإقليمية  �لع�سكرية  �لقوة  يف 
�ملتحدة يف مو�جهة �ل�سني؛ �إل �أن ذلك 
ل يخلو من حتدياٍت بطبيعة �حلال، ياأتي 
�ملتحدة  �لوليات  قدرة  مقدمتها  يف 
وطبيعة  �لإقليمي،  �لئتالف  �إد�رة  على 
�لطبيعة  عن  ناهيك  فيه،  م�ساركتها 
�حلفاظ  و�سعوبة  �لأ�سرت�لية،  �لدفاعية 

على نظام ��سرت�تيجي م�ستقر.
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الردع بالإنكار:

قيود �ل�سرت�تيجية �لأمريكية جتاه �ل�سعود �ل�سيني يف �آ�سيا
ت�سهد ا�سرتاتيجية الدفاع الأمريكية يف الهند واملحيط الهادئ اأزمًة غري م�سب�قة، جّراء الفج�ة املتنامية بني اأهداف وا�سنطن ال�سرتاتيجية 

من ناحية، وال��سائل املتاحة لها من ناحيٍة اأخرى، يف خ�سم م�سهٍد اإقليمٍي م�سطرٍب وم�ارد دفاعيٍة حمدودة، حت�ل دون قدرة اجلي�ض 
الأمريكي على حفظ ت�ازن الق�ى ب�سكٍل منفرٍد يف املنطقة، يف ظل تنامي ق�ة ال�سني، وتزايد قدرتها على حتدي النظام الإقليمي بالق�ة 

الع�سكرية، نتيجًة ل�ستثماراتها امل�سطردة يف الأنظمة الع�سكرية املتقدمة.
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الو�سط:2019/09/02 الو�سط:2019/09/02الو�سط:2019/09/02

الو�سط:2019/09/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

رقم 29حي 60م�سكنا، عي�سات اإيدير
 ال�سراقة – ولية اجلزائر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555

اإعلن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

بنــاء علــى احلكــم العقــاري النهائــي ال�ســادر عــن حمكمــة ال�سراقــة بتاريــخ 07 /01/ 2018، رقـــم اجلـــدول 5310 /17، رقــــم  الفهـــــــر�س 170 /18.
   وبناء علـى قائمـة �سـروط البيـع  املوؤ�سـر عليهـا بتاريـخ 14 /03 /2019، حتــت رقـــــم 02 /19.

لفائـــدة : ورثة املرحوم �سليمان �سبتي  ابن عبد القادر وهم : -1 زوجته ال�سيدة عزوز فتيحة بنـت عمــار.
                    -2 اأولده : عمر �سبتي بن �سليمان، حممد �سبتي بن �سليمان، عبد الغاين �سبتي بـن �سليمــان،

                         ب�سري فاحت �سبتي بن �سليمان، فريدة �سبتي بنت �سليمـان، ناديـة �سبتي بنـت �سليمــان.
ال�ساكنــني : 27 �سـارع دكـار رحمـون، الأبيـار، وليـة اجلزائــــــــــــــــر.

�ســــد : ال�سيد/ حكيـم �سبتـي بـن �سليمــان.
ال�ساكــن : 25 �سارع م�سعود بودماغ، بلدية ال�سراقة، ولية اجلزائـــــــــــــــــر.

تعلن ال�سركة املدنية املهنية للأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، املح�سرين الق�سائيني لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة،
عـن انعقاد جل�سة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�سات 02 مبقر حمكمة ال�سراقة، يوم 22 /09 /2019 على ال�ساعة التا�سعة )09.00( �سباحا، للعقار الآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه :

قطعة اأر�س �ساحلة للبناء كائنة ببلدية ال�سراقة �سارع دايل اإبراهيم، ذات م�ساحة تقدر بخم�سمائة وخم�سة و�سبعني مرتا مربعا  )575م2( حتمل رقم 25، وهي حمـدودة
 كالتالـي :------------------------------

- مـن ال�سمـال القطعـة رقـم 20      - مـن اجلنـوب القطعـة رقـم 30.
- مـن ال�سـرق ملكيـة خا�ســة        - مـن الغـرب  ممـــــــر.

والواقع اأن العقار حمل البيع يرتبع على م�ساحة 745م2، التي تفوق امل�ساحة املذكورة يف عقد امللكية املحددة بـ 575م2، اأي باأكرث من 1/20 امل�سموح به، وهي ت�سم بناية �سكنية ذات طابق 
اأر�سي واآخر علوي ح�سب تقرير اخلبري الق�سائي الأ�ستاذ/ عبد املالك براهمـــــــــــــــــــــــــــــــة.

121.000.000.00دج )مائة وواحد وع�سون مليون دينار جزائري(، م�ساف له حقوق الت�سجيل وال�سهر وم�ساريف التنفيذ واحلقـوق التنا�سبيـة للمح�ســـــــــــــــــ  ب�سعر افتتاحي مقدر مببلغ 
ـــــــــر.

وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطلع على قائمة �سروط البيع و�سحب ن�سخة منها من كتابة �سبط حمكمة ال�سراقة، اأو من ديوان ال�سركة القائمة 
بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور اأعــــــــــله.

�سروط البيع : زيادة على ال�سروط املحددة بقائمة �سروط البيع، فاإنه ي�ستوجب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 1/5 ال�سعر الفتتاحي وامل�ساريف والر�سوم امل�ستحقة حال، بوا�سطة  
�سـك م�سرفـي حل�سـاب اأمانـة �سبـط املحكمـــة.

املح�ســــر الق�سائـــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية          
 ال�سركة املدنية للمح�سريـــــــــــن الق�سائييـــــــــــــــــــن 
اأ/ �سيف اهلل ر�سيـــــــــــد، اأ/ بو�سماحة حممــــــــــــــــــد 

حم�ســــــــرين ق�سائيني معتمــــــدين لـدى حمكمـــــــــة 
بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائـــــــــــــــر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهــــــــــــاتــــــــف 023.37.76.23/023.37.76.32 
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حم�سـر ن�سر م�سمون تكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية
         املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ستاذ / �سيف اهلل ر�سيد -  حم�سر ق�سائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�سـاء اجلزائر، �سريك يف ال�سركة املدنية املهنية املذكورة 
عيا�س  بن  ال�سيد  ابراهيم  دايل  فرع  مدير  طـرف  من  املمثلة  م�ساهمة  �سركة  اجلزائر  ال�سلم  م�سرف   : من   بطلب  اأدناه،   توقيعه  و  ختمـه  الوا�سع  و  اأعله 
�سوقي مبوجب عـقد وكالة خا�سة الكائن مقره الجتماعي بـ / 233�سارع احمد واكد دايل ابراهيم- ولية اجلزائراملختار موطنه لدى فرع باب الزوار الكائن 
186 باب الزوار-اجلزائر. بناء على الأمر ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة الدار البي�ساء بتاريخ :08 /08 /2019 حتت رقم  بتجـــــزئة بو�سحاقي ، ف رقم 
اإذن بن�سر م�سمون تكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية بناءا على/ عـــقد رهن قانونـي ال�سادر عن املوثق ال�سـتاذ بن عطية عبد  2448 /19 املت�سمن 
02 /10 /2016 جملد  756 /2016 املمهـور بال�سيغة التنفيذية و امل�سهر باملحافظة العقــــارية بدرارية بتاريخ  21 /09 /2016 رقم الفهر�س  القادر بتاريخ: 
03 رقم 106  املت�سمن : - دفع مبلغ الدين العالق  املقدر بـ 122.989.893،40دج )مائة واثنان وع�سرون مليون و ت�سعمائة وت�سعة و ثمانون الف و ثمامنائة 
التنا�سبية املح�سر الق�سائي  8454 دج ميثل م�سـاريــف التنفيذ الختياري .- دفع احلقـوق  و ثلثة و ت�سعون دينار جزائري و اربعون �سنتيم(.- دفع مبلغ 
املقدرة بـ : 2.301.898،93دج م�سافا اإليها الر�سم على القيــــمة امل�سافة %19 من احلقوق التـنا�سبية املقدرة بـ 437.360،80دج.و بناء على/1 - حم�سر تبليغ 
 RR 000 362 132 التكليف بالوفاء  املوؤرخ يف 13 /06 /2019 و املر�سل عن طريق الربيد املو�سي عليه مع العلم بالو�سول بتاريخ : 20 /06 /2019 حتت رقم
76 من طرف الأ�ستاذ �سيف اهلل ر�سيد  - حم�سر ق�سائي لدى حمكمة  بئر مراد راي�س -2 حم�سر تبليغ التكليف الوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعــلنات 
 SNC GLOBAL INFORMATION 30 /06 /2019  �سد �سـركة التـ�سـامن قلــوبال انفــورما�سيون تكنولوجـي حفار و�سركائه  البلديـة و املحكمة بتاريخ 
TECHNOLOGY HAFFAR &CIE املمثلة من طرف م�سريهـا ال�سيد حـفار ابراهيم.الكائن مقرها الجتماعي بـ / حي الليدو جممـــوعة ملكية رقم  373، 
ق�سم01 ، املحمدية ولية اجلزائر ، ونبهناه)ها( باأن له مهلة خم�سة ع�سر يوما )15( للوفاء ت�سري من تاريخ تبليغه هذا املح�سر و اإل نفذ عليه جربا بكافة 

الطرق القانونية و لكي ل يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�سر الكل طبقا للقانون.
اخلتـم   املح�سر الق�سائي

عن عمر يناهز الـ92 �سنة:

جماهد لزالت تفتخر به عني احلجل

لأب�سع  تعر�س  الذي  الرجل  معمري  قويدر  عمي  اإنه 
اأنواع التعذيب باإحدى �سواحي باري�س عام59من القرن 
يف  جماهدين  بني   الت�سالت  يجري  كان  املا�سي،حيث 
من  خا�سة  والعام  اخلا�س  له  واخلارج،وي�سهد  الداخل 
ق�سوا  واآخرون  احلياة  قيد  على  لزالوا  ممن  زملءم 
املجتمع  اأكادميية  طرف  من  موؤخرا  تكرميه  نحبهم،مت 
املدين،نظري ن�ساله الطويل والذي امتد اإىل نحو ن�سف 
املنا�سلني  من  بكثري  يحتفظ  قويدر  عمنا  قرن،مازال 
موؤخرا  بيته  بالإ�سم،زرنا  يذكرهم  الذين  والفدائيني 
واطلعنا على كثري من ال�سور والوثائق التي توؤكد �سدق 

هذا الرجل الذي كان م�سبل
�سبيل  يف  وذكاء  حنكة  من  ميلكه  ما  بكل  ونا�سل 
اأن  عن  كثريا  تاأ�سف  الوطن،،،لكنه  هذا  ي�ستقل  اأن 
ال�سلطات البلدية ولو مرة قامت مببادرة اأو �سبه اإلتفاته 
ل�ساحله،وهو ماتاأ�سف له الكثريين ممن يعروفون تارخ 

هذا الرجل الن�سايل....ج/ن



اإعداد الأ�سري املحرر الدكتور : 
راأفت حمدونة

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات

 ( الأرقام  مقابر  على  يطلق 
املقابر ال�رسية ( ، وهى عبارة عن 
مدافن ب�سيطة، حماطة باحلجارة 
بدون �سواهد، تو�سع جثة ال�سهيد 
كي�س  يف  العربى  اأو  الفل�سطينى 
بال�ستيك وتدفن ويثبت فوق القرب 
معيناً،  رقماً  معدنية حتمل  لوحة 
الأرقام  مبقابر  �سميت  ولهذا 
لأنها تتخذ الأرقام بدياًل لأ�سماء 
يف  اأي�سا  املقابر  هذه  ال�سهداء، 
عر�سة  اإن�ساين  ل  مزري  و�سع 
وكانت  الرتابية،  لالجنرافات 
اختفاء  عن  حتدثت  قد  تقارير 
احليوانات  دخول  بفعل  جثامني 

اليها، وعبثها بهذه اجلثث .
هذه  الحتالل  دولة  واأقامت 
جثامني  احتجاز  بهدف  املقابر 
الحتالل  قاوموا  الذين  ال�سهداء 
 ، فردى  ب�سكل  اأو  احلروب  اأثناء 
ا�ست�سهدوا  الذين  الأ�رسى  من  اأو 
اجلهات  وترف�س  العتقال  اأثناء 
 ، جثامينهم  ت�سليم  ال�رسائيلية 
متجاوزة القانون الدويل الن�سانى 
واتفاقيات جنيف ومعايري حقوق 
دولة  اأى  يلزم  الذى  الإن�سان 
ذويهم  اإىل  اجلثامني  بت�سليم 
واحرتام كرامة املتوفني ومراعاة 
عمليات  خالل  الدينية  طقو�سهم 

الدفن.
الحتالل  �سلطات  وترف�س 
والإح�سائيات  بالبيانات  الإدلء 
واأماكن  ال�سهداء  اأعداد  حول 
ال�رسية  وتفر�س  تواجدهم 
،ويوؤكد  امللف  الكاملة حول هذه 
ل�سرتداد  الوطنية  احلملة  من�سق 
واملفقودين،  ال�سهداء  جثامني 
ما  يزال هناك  اأّنه ل  �سامل خلة، 
ل�سهداء  جثماناً   262 عن  يزيد 
فل�سطينيني وعرب، منهم اأردنيون 
حني  يف  وعراقيون،  ومغاربة 
 119 بوجود  الحتالل  يعرتف 

جثمانا فقط .
اأ�رسى  اأربعة  جثامني  وهنالك 
الحتالل  �سجون  يف  ا�ست�سهدوا 
عوي�سات،  عزيز  دولة  اني�س  هم  

فار�س بارود ون�سار طقاطقة . 
الحتالل  دولة  تكون  قد  وبذلك 
العامل  فى  الوحيدة  الدولة  هى 
وجثامني  املوتى  تعتقل  التى 
عاماً  اأربعني  من  لأكرث  الأ�رسى 

جثمان  ولزال   ، متوا�سلة 
دلل  الفل�سطينية  ال�سهيدة 
ال�سهداء  من  والع�رسات  املغربى 
يواريهم الحتالل بال ادنى حرمة 
كل  حتفظها  ان�سانية  كرامة  وفق 
ي�سمى  فيما  ال�سماوية   ال�رسائع 
مبقابر الأرقام منذ العام 1978  .

الفل�سطينية  ال�سلطة  ومتتلك 
معلومات  احلقوقية  واملوؤ�س�سات 
مقابر  اأربع  هنالك  اأن  توؤكد 
�سهداء  فيها  يدفن  لالأرقام 

فل�سطينيني وعرب وهى :
املجاورة  الأرقام  مقربة   .1
يف  وتقع  يعقوب"  "بنات  جل�رس 
ملتقى  عند  ع�سكرية،  منطقة 
احلدود الإ�رسائيلية – ال�سورية – 
�سقطوا  ممن  غالبيتهم  اللبنانية، 

يف حرب 1982، وما بعد ذلك.
يف  الواقعة  الأرقام  مقربة   .2
بني  املغلقة  الع�سكرية  املنطقة 
يف  دامية  وج�رس  اأريحا  مدينة 
غور الأردن، وهي حماطة بجدار، 
فوقها  معلق  حديدية،  بوابة  فيه 
بالعربية:   عليها  كتب  كبرية  لفتة 

"مقربة ل�سحايا العدو" .
3. مقربة "ريفيدمي" وتقع يف غور 

الأردن.
4. مقربة "�سحيطة" وتقع يف قرية 
وادي احلمام، �سمال مدينة طربيا 
وبحرية  اأربيل  جبل  بني  الواقعة 
فيها  اجلثامني  غالبية  طربيا، 
الأغوار  منطقة  معارك  ل�سهداء 

بني عامي 1965 – 1975. 
الحتالل  دولة  اأن  بالذكر  جدير 
هي الوحيدة يف العامل التي تنتهج 
ك�سيا�سة  امل�سني  ال�سلوك  هذا 
ثابتة يف تعاملها مع الفل�سطينيني 
الوحيدة  هي  وكذلك  والعرب، 
موتهم  بعد  ال�سهداء  تُعاقب  التي 
دفنهم  من  عائالتهم  ومتنع 
ووفقا  بهم  خا�سة  مدافن  يف 
الدينية.  وتقاليدهم  ل�رسائعهم 
جثامينهم  ا�ستخدم  ما  وكثرياً 
للم�ساومة وال�سغط على الف�سائل 
الذي  الأمر  اليها.  ينتمون  التي 
ويُعترب  جماعيا،  عقابا  ي�سكل 
واأخالقية  وقانونية  دينية  جرمية 
واإن�سانية جرمية، وانتهاكاً ج�سيماً 
واتفاقية  الإن�سان  حقوق  لقواعد 
املادة  وخا�سة  الأوىل  جنيف 
)17( والتي األزمت اأطراف النزاع 
دفنوا  قد  املوتى  اأن  من  التحقق 
باحرتام وطبقاً ل�سعائر دينهم ويف 
مقابر حُترتم، وتُ�سان ب�سكل دائم 
، وت�سعي دولة الحتالل من خالل 

ال�سهداء  بجثامني  الحتفاظ 
مكا�سب  لتحقيق  مقابرها  يف 
على  �سغوط  وممار�سة  �سيا�سية 
ال�سهداء  واأهايل  الفل�سطينيني 
الأمر   ، كرهائن  بهم  والحتفاظ 
الن�سانية  امل�ساعر  يثري  الذى 
عن  عبارة  املقابر  هذه  اأن  كون 
ما  العمق،  قليلة  رملية  مدافن 
فتظهر  لالجنراف،  يعر�سها 
عر�سة  لت�سبح  منها،  اجلثامني 
والوحو�س  ال�سالة  الكالب  لنه�س 

ال�سارة . .

اأهداف احتجاز ال�سهداء :

الحتالل لحتجاز  �سلطات  تقوم 
ال�سهداء لهدفني :

رادع  ت�سكيل  يف  يتمثل   : الأول 
ملنعهم  حماولة  يف  للفل�سطينيني 

من تنفيذ عمليات فدائية .
الثاين : ا�ستخدام اجلثامني كورقة 
تبادل  �سفقات  اأي  يف  م�ساومة 

م�ستقبلية مع حركات املقاومة.
ال�سهداء  جثامني  اأن  العلم  على 
اأو  ت�سويرها  دون  من  تدفن 
�سابط  من  دفن  اأمر  ا�ست�سدار 
وبع�سها  الإ�رسائيلي،  املنطقة 
معه  ترفق  اأن  دون  من  يدفن 
ا�سم  فيها  يكتب  حديدية  بطاقة 
ال�سهيد ورقمه وتاريخ ا�ست�سهاده، 
على عك�س ما تفر�سه التعليمات 
الع�سكرية الإ�رسائيلية املكتوبة. 

والتعامل  الإهمال  هذا  اأدى  وقد 
يف  �سعوبات  اإىل  الإن�ساين  غري 
بع�س  جثامني  على  التعرف 
بعد  ا�ستخراجها  لدى  ال�سهداء 

�سنوات طويلة.

عمليات تبادل جلثامني ال�سهداء :

جلثامني  تبادل  عمليات  جرت 
عام  تبادل  منها  نذكر  ال�سهداء 
اأربع   2008 عام  وحتى   1996
�سفقات لتبادل الأ�رسى واجلثامني 
بني الحتالل وحزب اهلل اللبناين، 
يكون  اأن  املفرت�س  من  وكان 
جثمان ال�سهيدة دلل املغربي من 
بني اجلثامني املطلق �رساحها يف 

�سفقة عام 2008، اإل اأن 
وادعت  ي�سلم،  مل  اجلثمان 
مل  اأنها  يومها  الحتالل  �سلطات 
تعرث عليه، واأنه قد يكون اجنرف 
خارج  اإىل  الرتبة  انهيار  بفعل 
 2010 عام  ويف  املقربة،  حدود 

عن  الحتالل  �سلطات  اأفرجت 
العاروري  م�سهور  ال�سهيد  جثمان 
القانوين  الن�سال  من  �سنتني  بعد 
 34 دام  احتجاز  وبعد  ملفه  يف 
عاما يف مقابر الأرقام، ويف العام 
التايل مت ا�سرتداد جثمان ال�سهيد 
حافظ اأبو زنط بعد 35 عاما من 
الحتجاز وقد كان رفيقا لل�سهيد 
 2013 عامي  ويف   ،) العاروري) 
جثامني  ت�سليم  جرى  و2014، 
بع�س ال�سهداء الفل�سطينيني قبيل 
ا�ستئناف املفاو�سات مع ال�ّسلطة 

الفل�سطينية اآنذاك .

املطلوب لإعادة جثامني ال�سهداء : 

على  نعمل  اأن  يجب  باأنه  اأعتقد 
وعربياً  حملياً  م�ستويات  ثالث 
جثامني  عن  لالفراج  ودولياً 

ال�سهداء كالتاىل :
اعالمياً  املو�سوع  اإثارة   -1
هذا  وتدويل  خمتلفة  بلغات 
دولة  العامل ماهية  ليدرك  امللف 
الحتالل التى تدعة الدميقراطية 

وحقوق الن�سان .
2- حمل ملفات للمحاكم الدولية 
عن  الفراج  اأجل  من  لل�سغط 
اجلثامني ومالحقة زعامات دولة 
الحتالل على ما انتهاكاتهم بحق 
لالتفاقيات  واملخالف  املوتى 
الدولية والقانون الدوىل الن�سانى 
جثث  احرتام  على  توؤكد  التى   ،
جنيف  اتفاقية  واأن  املوتى، 
الرابعة توؤكد على �رسورة اأن يتم 
عائالتها،  اإىل  اجلثامني  ت�سليم 
لدفنها بح�سب املعتقدات الدينية 
اأن  العلم  على   ، يعتنقونها"  التي 
عند  النتهاكات  يتوقف  ل  الأمر 
احتجاز جثمان ال�سهيد بل هناك 

اأع�ساء ال�سهداء، وهذا ما  �رسقة 
الذي  ال�سحفي  التحقيق  ك�سفه 
اأجراه ال�سحفي ال�سويدي، دونالد 
بو�سرتوم عن �رسقة اأع�ساء جثث 
ال�سهداء الفل�سطينيتني ا�سافة اىل 
ال�سهداء  جثامني  تعر�س  احتمال 
لتجارب طبية، و املجتمع الدويل 
العمل  الن�سان  حقوق  ومنظمات 
قانونياً  امللف  هذا  حتريك  على 
الحتالل  حكومة  على  وال�سغط 
امللف  هذا  ك�سف  خالل  من 
عن  التغا�سي  يتم  ل  اأن  اخلطري 
مي�س  الذي  اخلطري  امللف  هذا 

كرامة ال�سهداء .
�سل�سة  عرب  املو�سوع  اإثارة   -3
ودولية  حملية  �سعبية  فعاليات 
ب�سحبة املت�سامنني واملتعاطفني 
وال�سدقاء  وال�رسفاء  والأحرار 
�سغط  حالة  لت�سكيل   ، العامل  يف 

حقيقية على الحتالل .

خامتة : 

مقربتني  باإن�ساء  اأطالب  اخلتام  يف 
عودة  حتى  مفتوحتني  رمزيتني 
اجلاثمني اأولهما فى غزة والأخرى 
�سهداء  لنتظار  الغربية  ال�سفة  فى 
مقابر الأرقام والتي ت�ساوم اإ�رسائيل 
اأن  واأعترب  اأ  لذويهم  ت�سليمهم  على 
اإبراز  �سياق  ياأتي فى  هذا امل�رسوع 
معاناة اأهايل ال�سهداء اللذين يتمنون 
اأبناءهم  قبور  على  الفاحتة  قراءة 
دولة  انتهاكات  ف�سح  �سياق  ويف   ،
كونها   ، ال�سهداء  بحق  الحتالل 
التي  العامل  فى  الوحيدة  الدولة 

حتتجز جثامني املوتى فى العامل .
واأعتقد اأننا بحاجة لإن�ساء مقربة على 
الكامل  الهتمام  من  م�ستوى  اأعلى 
تنتظر عودة  التي  املفتوحة  بالقبور 

ال�سهيد  ورقم  ا�سم  وكتابة  اجلثامني 
عليه" ، واأطالب باهتمام كبري جلدار 
يتو�سطها  الذي  والن�سب  املقربة 
والأ�سجار  وعمرانها  وللبوابة 
التنفيذ  عند  بداخلها  واحلدائق 
الإعالميني  اأنظار  حمط  لتكون 
الذين  والدبلوما�سيني  واملت�سامنني 
يوؤمون غزة وال�سفة وبن�سب تذكاري 

يخلد ذكراهم .
واأ�سري اإىل اأن الحتالل اأن�ساأ موؤ�س�سة 
ياد فا�سيم عام 1953 كمركز عاملي 
لتخليد  وتعليمي  وبحثي  توثيقي 
فاأ�سبحت   ، الهولوكو�ست  ذكرى 
ياأتي  حيث  لالأجيال،  دوليا  ملتقًى 
كل عام مئات الألوف من الزوار من 
جميع اأ�سقاع الأر�س واملنت�سبني اإىل 
والديانات  واملنا�سئ  الطبقات  كافة 
"ياد  جمّمع  لزيارة  واملعتقدات 
الذي  الأطراف  املرتامي  فا�سيم" 
ي�سم املتاحف واملعار�س والأن�سبة 
البحثية  واملراكز  التذكارية 

والتعليمية والأرا�سيف واملكتبات.
اقامة  من  مينع  الذى  ما  واأت�سائل 
الأرقام  مقربة  ا�سم  حتمل  مقربة 
والأ�سدقاء  اجلماهري  ويوؤمها 
واملت�سامنني مع ال�سعب الفل�سطينى 
من كل العامل لل�سغط على الحتالل 
اجلثامني  كل  عن  الإفراج  يتم  حتى 
مكان  من  قريباً  اأماكنها  فى  ودفنها 

�سكنى عوائلها .
مازن  اأبو  الرئي�س  من  كال  واأطالب 
الدكتور  الفل�سطينى  الوزراء  ورئي�س 
العرب  والأ�سدقاء  ا�ستية  حممد 
وامل�سلمني وخا�سة اجلامعة العربية 
واملوؤمتر ال�سالمى وجمل�س التعاون 
اخلليجي بتبني تنفيذ هذا امل�رسوع 
والقومية  والوطنية  الدينية  لأهميته 
والأخالقية والإن�سانية ، واأبدى مركز 
بالتعاون  الكامل  ا�ستعداده  الأ�رسى 

مع اأى جهة لتبنى هذا امل�رسوع .

حكاية جديدة ن�سرد ف�سولها من بني �سفاه الرمال، حكاية من�سوجة بخيوط احلزن والأمل، قبور حملت اأرقام لأ�سحابها بدًل عن 
اأ�سمائهم، واأج�ساد يحاول الحتالل النتقام منها لأنها اأذاقته من نف�س الكاأ�س التي �سربت منه، وباحتجاز رفات هذه الأج�ساد يوؤكد 

هذا العدو انعدام اإن�سانيته وحر�سه على معاقبة الفل�سطيني حيًا اأو ميتًا، ب�سكل يعرب عن حقده واإجرامه" .

جثامني ال�شهداء ومقابر الأرقام
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الأ�سري ال�سهيد اأني�س دولة : 

12 عامًا يف مدافن الأحياء و39 عامًا يف مقابر الأرقام
اإعالم الأ�سرى

الأ�سري  وعائلة  عاماً   39 منذ 
ال�سهيد واملفقود اأني�س دولة، من 
�سكان قلقيلية، تطالب با�سرتداد 
الأرقام  مقابر  من  جثمانه 
وتطالب  م�سريه،  ع  والك�سف 
قبل كل ذلك بحقها يف اأن تواريه 
الرثى يف قرٍب يزورونه ويقراأون له 

الفاحتة.
والدة املفقود اأني�س دولة توفيت 
رفقة حلمها يف اأن ت�سع وردًة على 
و�سيًة  ل�سقيقه  وتركت  �رضيحه، 
مقابر  رهن  ابنها  يرتك  ل  باأن 
واأن  الأرقام وانتهاكات الحتالل 
ا�ستعادة  حتى  حربه  يف  ي�ستمر 
اأن�س  ال�سهيد  �سقيقه  جثمان 
يف  كذلك  هي  ترتاح  حتى  دولة، 

قربها.
مواليد  من  دولة  اأني�س  ال�سهيد 
عام  بالده  دخل   ،1944 العام 
1968 عرب دورية فل�سطينية عرب 
احلدود واأ�سيب يف عملية فدائية 
عندما  نابل�س،  مدينة  و�سط 
مقر  اخللية  اأفراد  ا�ستهدف 
وقد  وقتها،  الع�سكري  احلاكم 
�سدر بحقه حكٌم بال�سجن املوؤبد 

املكرر اأربع مرات.
مع  التقى  الأ�رضى  اإعالم  مكتب 
اأني�س  ال�سهيد  املفقود  �سقيق 

حول  للحديث  دولة  ح�سن  دولة، 
تفا�سيل اأ�رضه وا�ست�سهاده لحقاً 
جثمانه،  لختطاف  و�سولً 
اأن�س  �سقيقي  ا�ست�سهد  يقول" 
 12 بعد  اإ�رضاب1980/8/31،  يف 
والدتي  كانت  الأ�رض،  من  عاماً 
بع�رضين  وفاته  قبل  زارته  قد 
موثٌق  �سيء  وكل  تقريباً،  يوماً 
اختفت  وبعدها  للعائلة،  بالن�سبة 
م�سريها  نعرف  ل  ونحن  اجلثة، 
حتى الآن حتى بعد 39 عاماً من 

ال�سياع والفقدان.
ينكر  الحتالل  دولة"  ي�سيف 
عدة  وهناك  اجلثة،  وجود 
هناك  يكون  قد  باأنه  احتمالت 
لالأع�ساء حني مت ت�رضيح  �رضقة 
اجلثة اأو دفنها يف مقابر الأرقام 
ذاتها  بحد  وهذه  و�سياعها، 
جرمية حرب، وقد تقدمنا نحن 
حتى  القد�س،  ملوؤ�س�سة  ب�سكوى 
الأ�سري  �سقيقي  ق�سية  تبقى 
اأني�س قائمة وحية، فمن  ال�سهيد 
اجلثة؟  اأين  نت�ساءل،  اأن  حقنا 
غري  اأ�سبحت  ت�رضيحها  فبعد 

موجودة؟ ".
اأن  كيف  دولة  ح�سن  ي�ستذكر 
وردة  لزراعة  تتوق  كانت  والدته 
عند  يقول"  على �رضيح �سقيقه، 
الدفاع  ر�سالة  حملتني  وفاتها 

جثمانه،  وا�سرتجاع  اأني�س  عن 
لأكرث  الأمانة  اأحمل  اأنا  واليوم 
من 70 حفيداً وحفيدة ، فالأمانة 
ال�سهيد  �سقيقي  وق�سية  تتوارث 
ق�سية  �ستبقى  اأني�س  الأ�سري 
عنها  نتخلى  ولن  لنا،  اأ�سا�سية 
ومقتنيات  الزمان،  طال  مهما 
�سقيقي ال�سهيد اأني�س مازالت يف 

بيوتنا ور�سائله اأي�ساً".
وزارة  على  باأنه  دولة  يرى 
ال�سهداء  ق�سية  تفعيل  اخلارجية 
وق�سية  جثامينهم،  املحتجزة 

باإنكار  تختلف  اأني�س  �سقيقه 
وهذه  اجلثة،  لوجود  الحتالل 
يرتكبها  اإ�سافية  جرمية 
الحتالل، ويجب ف�سح الحتالل 
يف كل املنابر الدولية، يقول" من 
حق ال�سعب الفل�سطيني ا�سرتداد 
ح�سب  ودفنهم  ال�سهداء  جثامني 
وهذا  الإ�سالمية،  الأ�سول 
الذي  والحتالل  مكفول،  حق 
القوانني،  تطبق  دولة  اأنه  يدعي 
من  عليه  وقع  مبا  اللتزام  عليه 
جنيف  اتفاقية  ومنها  اتفاقيات، 

الرابعة اخلا�سة بالأ�رضى".
اأني�س  املفقود  ال�سهيد  �سقيق 
دولة اأكد على اأنه مت اإقامة �رضح 
ل�سقيقه ال�سهيد يف قلقيلية تخليداً 
الأ�رض  فاتورة  دفع  فهو  لذكراه، 
اجلثة  اأ�رض  وفاتورة  عاماً،   12
لغاية الآن ل39 عاماً يو�سح دولة" 
مازالت اجلثة مفقودة بقرار من 
مزدوج  انتقاٌم  وهذا  الحتالل، 
الأ�سري  ال�سهيد  �سقيقي  بحق 
وهو  اعتقل  اأنه  كما  دولة،  اأني�س 
كانت  ال�سفات  وجميع  جريح، 

اأ�سري  اإىل  من جريح  له،  مالزمة 
اإىل �سهيد مفقودة جثته".

بالتاأكيد  ختم حديثه  دولة  ح�سن 
ال�سنوات لن مينع  تراكم  اأن  على 
اأن تبقى على قيد  ق�سية �سقيقه 
احلياة، و قال" اإذا راهن الحتالل 
واهم،  فهو  �سنن�سى  اأننا  على 
ين�سى  ل  الفل�سطيني  فال�سعب 
بيت  فكل  وال�سهداء،  الأ�رضى 
وا�سرتداد  �سهيد،  اأو  اأ�سري  فيه 
اجلثامني اأ�سبح ق�سية راأي عام، 

واملطالبات ل تتوقف".

يخافونهم وهم فى قبورهم
بقلم:  خالد مو�سى البطران

ال�سيف  حد  على  اليوم  نقف 
من  جديد  وجع  لكم  لنق�س 
هذا  تع�سقون  التى  فل�سطني 
الدم  مبداد  يكتب  الوجع 
مقابر  عليه  ويطلق  وال�سهادة 

الأرقام اأو �سهداء الثالجات. 
رمبا يكون كالمي ملن مل ي�سمع 
بامل�ستهجن  الأمر  هذا  يرى  اأو 
فل�سطني  فى  ولكن  وامل�ستغرب 
اأ�سبح هذا الوجع كباقي الأوجاع 
التي يبتكرها ويتفنن عدونا فى 

اإذائنا فيها .
�سطوري  تقراأون  عندما  ولكن 
حجم  على  �ستطلعون  القليلة 
الوجع الذي ي�سكن ا�رض وعوائل 
وحمبي من بقوا عبارة عن اأرقام 
فى مقابر جمهولة اأو جثة هامدة 
يف تالجة موتى ليق�سي فيها ما 
اأ�سدرته  عليه  حكم  من  تبقى 
ل  عن�رضية  ع�سكرية  حمكمة 
مكان  الن�سانية  لل�رضائع  تعرف 

ول بتكرمي املتويف بدفنه راحة 
لذوية وحمبية .

ال�سهادة  اأن  ولكن ال�ستثناء هنا 
وفخر  عبادة  فل�سطني  فى 
لننتزع  اهلل  اإىل  فيها  نتقرب 
عدو  من  امل�سلوب  حقنا 
ما  واأجرم  واأحقر  اأب�سع  مار�س 
قاطبة  العامل  وح�سيات  اأنتجته 
تروى  ولن  تقراأ  مل  مبمار�سات 
بالعار  امللطخ  تاريخهم  يف  اإل 
لن  والتي  والوح�سية  والإجرام 
تروى ل يف قدمي الع�رض ول فى 

حديث الزمان. 
هذا النتظار الذى ينتظرة ذوي 
ابنهم  بعودة  ال�سهداء  هوؤلء 
التحية  عليه  ليلقوا  ال�سهيد 
من  ليربد  الأخري  الوداع  ونظرة 
الطويل  الفراق  لوعة  خاللها 
عندما  الأبدي  بامللتقى  اآملني 
جنة  فى  حبيبه  احلبيب  يلتقى 
نح�سبهم  الأعلى  الفردو�س 

كذلك ول نزكيهم. 
ويكون  الروح  يريح  الوداع  هذا 

ل  كالأعرا�س  لهوؤلء  الزفاف 
فاأر�س  عويل  ول  فيها  نحيب 
الذين  الفر�سان  تع�سق  فل�سطني 
يرتجلون ويدافعون عنها باأغلى 
ت�ستحق  املع�سوقة  لن  الأثمان 
هى  وفل�سطني  غالية  واملهور 

الغلى. 
لن  املباركة  الأر�س  هذه 
لن  الذين  الأ�سود  اإل  تنجب 

بال�سكينة  ينعم  مغت�سبها  يدعوا 
ال�رضاع  هذا  وفى  والإطمئنان، 
عن  يزيد  ما  منذ  املمتد 
فل�سطني  واأهل  عام  ال�سبعون 
لهم  تكل  لن  اأمتنا  من  والأحرار 
عزمية ولن تنحني لهم راأيه ولن 

تنك�رض لهم اإرادة. 
الطوال  ال�سنني  مدى  وعلى 
وعذابات النتظار بقيت عوائل 

على  قاب�سني  ال�سهداء  هوؤلء 
لهم  تكل  مل  النتظار  جمر 
عزمية باملطالبة برفات اأبنائهم 
وجندوا  الإعت�سامات  فنظموا 
موؤ�س�سات  خلف  وجتندوا 
حقوق الن�سان ودعموا ال�سلطة 
اعينهم  تغفل  ل  لكي  وطالبوها 
ول يرتكوهم  اأبنائهم  عن ق�سية 
و�سعهم  يف  ما  كل  وليعملوا 
ليدفنوهم  لأهاليهم  ليعيدوهم 

ويكرموهم. 
الوطنيه  �سلطتنا  جنحت  ولقد 
هذه  من  كبري  عدد  باإ�سرتجاع 
اجلثامني ول نن�سي تلك ال�سورة 
و�سائل  عرب  اإنت�رضت  التى 
الإعالم لذلك ال�سيخ وهو يطبع 
قبلة الوداع الأخري على جمجمة 

اإبنه ال�سهيد. 
الأخرية  الإح�سائيات  وح�سب 
املوؤ�س�سات  بني  واملتداولة 
املعنية فى هذا امللف اأن هناك 
ما يقارب على 304 جثة ل تزال 
حمتجزة تخ�سع ملعايري الرتقيم 

التى حتتجز فيها دولة  الظاملة 
العظماء  هوؤلء  جلثامني  العدو 
والوقفات  املطالبات  تزال  ول 
ال�سعبية والر�سمية تقوم بدورها 
حتى حترير كل هوؤلء اجلثامني 
وفق  ودفنها  اإكرامها  واإعادة 

ال�رضائع ال�سماوية. 
اليوم  نقف  ذكر  ما  كل  وبعد 
وموؤ�س�سات  ون�سطاء  �سحافيني 
ال�سهداء  هوؤلء  اأ�رض  بجانب 
لتطفئ  باإ�سرتجاعهم  للمطالبة 

نار الوجع من �سدور اأ�رضهم. 
هذه  خالل  من  ندعوا  كما 
لت�سليط  الإعالمية  النافذة 
الق�سية  هذه  على  ال�سوء 
حكومتكم  وتطالبون  الإن�سانية 
ت�ستخدم  اأن  نقدرها  التي 
على  لل�سغط  وعالقتها  نفوذها 
دولة الإحتالل بالإفراج وحترير 
واأن  ال�سهداء  هوؤلء  رفات 
يتغنون  من  ممار�سات  تف�سح 
وهم  والإن�سانية  بالدميقراطية 

منها ابرياء.
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عي�سة ق.

ال�شبيبة  ت�شكيلة  وجنحت 
بداية  م�شوار  موا�شلة  يف 
خط�أ  دون  اجلديد  املو�شم 
بعد ت�شجيل انت�ش�رين وتع�دل 
الرتتيب  جدول  تت�شدر  جعله� 
من��شفة مع اأربعة اندية اأخرى 
القب�ئلي  للن�دي  واأف�شلية 
ومل  الأهداف،  ف�رق  بف�شل 
على  ال�شبيبة  لعبو  يخيب 

لعبوا  بعدم�  بولوغني  ملعب 
براحة وا�شتغلوا البداية ال�شيئة 
املن�رصم حيث  املو�شم  لث�لث 
ك�ملة  بثالثية  �شب�كه  دكوا 
من  كل  ت�شجيله�  على  تداول 
�ش�يح  وبن  بونوة  ب�نوح،  حمزة 
الذين منحوا ثالث نق�ط ثمينة 
اإىل  العودة  �شب�ق  يف  للفريق 
من�شة التتويج�ت واإحراز لقب 
اأبن�ء  عن  يغيب  الذي  البطولة 

منطقة القب�ئل لأعوام.

يف املق�بل، تعتزم اإدارة الرئي�س 
مرا�شلة  على  مالل  �رصيف 
الرابطة املحرتفة لكرة القدم 
من اأجل ت�أجيل لق�ءه� املقبل 
والذي  وهران  مولودية  اأم�م 
الرابعة  اجلولة  �شمن  يندرج 
من الرابطة املحرتفة الأوىل، 
ال�شبيبة  اإدارة  اتهمت  حيث 
الهيئة الكروية ب�رصب م�شلحة 
تنقله  برجمت  بعدم�  الفريق 
اجلزائري  الغرب  ع��شمة  اإىل 

بت�ريخ 11 �شبتمرب املقبل رغم 
هيربت  املدرب  اأ�شب�ل  اأن 
ح�في�  مق�بلة  يلعبون  فيلود 
ذه�ب  �شمن  الغيني  كون�كري 
الدور ال�ش�د�س ع�رص ملن�ف�شة 
بت�ريخ  اإفريقي�  ابط�ل  رابطة 
13 من نف�س ال�شهر وهو الأمر 
الن�دي  اإدارة  اعتربته  الذي 
ظل  يف  مفهوم  غري  القب�ئلي 
ك�شف ت�ريخ املن�ف�شة الق�رية 

يف وقت �ش�بق. 

اإدارة الفريق ترف�ض برجمة لقاء احلمراوة يف 11 �سبتمرب

الكناري ي�ضرب بثالثية ويك�ضر الأنياب للعب اللقب

املوب والزيانيون ي�سجلون اأول انت�سار 
باملو�سم اجلديد

اأبناء التيطري تعزف على 
انفراد يف ال�ضدارة

انفرد ن�دي اأوملبي املدية ب�شدارة جدول 
ترتيب الرابطة املحرتفة الث�نية بعد الفوز 
الث�ين على التوايل الذي �شجله خ�رج الدي�ر 
على ح�ش�ب امل�شيف احت�د عن�بة، حيث 
واب�نت  الأني�ب  الأوملبي  ت�شكيلة  ت  ك�رصرّ
دوري  اإىل  �رصيع�  العودة  يف  رغبته�  عن 
املن�رصم،  املو�شم  ال�شقوط  بعد  الكب�ر 
وذلك بعد ت�أكيد انت�ش�ر اجلولة الفتت�حية 
اأن  اأم�م احت�د احلرا�س، قبل  على ملعبه� 
ت�رصب بقوة من جديد وتعود ب�لزاد ك�مال 
اإىل الدي�ر اأم�م ت�شكيلة ظهرت ف�قدة للثقة 
وا�شت�شلمت اأم�م قوة الزوار ب�ل�شقوط على 
هذا  �شمح  اين  لهدف،  بثالثية  ملعبه� 
"التيطري"  اأبن�ء مدينة  لت�شكيلة  النت�ش�ر 
بت�شدر الرتتيب على انفراد وميلك فر�شة 
عندم�  الريتم  نف�س  على  للموا�شلة  ثمينة 
تلعب مبيدانه� يف اجلولة املقبلة وت�شتقبل 
التغريد  البق�ء يف  و�شم�ن  بج�ية  مولودية 
تعقدت  بينم�  انفراد،  على  الأول  ب�ملركز 
�شجل  الذي  عن�بة  احت�د  فريق  و�شعية 

هزميته الث�ين على التوايل رغم حل م�شكلة 
الفتت�حية  اجلولة  هزمية  بعد  الإج�زات، 
بدائية  اأخط�ء  بعد  ت�جن�نت،  دف�ع  اأم�م 
�شقط فيه� الالعبون كلرّفتهم هزمية ق��شية 

على ملعبهم واأم�م جمهورهم.
بينم� ا�شتغلرّ فريقي وداد تلم�ش�ن ومولودية 
بج�ية فر�شة ال�شتقب�ل مبيدانهم وحققوا 
ف�زت  اأين  املو�شم،  الأول هذا  انت�ش�رهم 
ال�شيف  اأم�م  "الزي�نيني"  اأبن�ء  ت�شكيلة 
ب�حلف�ظ  الأهم  وحققت  اخلروب  جمعية 
له�  �شمح  الدي�ر  يف  الثالث  النق�ط  على 
بداية  يف  خط�أ  دون  امل�شوار  موا�شلة 
اجلولة  تع�دل  عقب  اجلديد  املو�شم 
املن�رصم اأم�م �شبيبة بج�ية، بينم� تداركت 
الفتت�حية  اجلولة  هزمية  بج�ية  مولودية 
الأهم  وحققت  اخلروب  جمعية  اأم�م 
اأين  ت�جن�نت  دف�ع  ا�شتقب�ل  عند  مبلعبه� 
ال�شتف�قة  اأم�م  ال�شهية  وفتحت  انت�رصت 

حت�شب� للجولت املقبلة.
عي�سة ق.

�سرب فريق �سبيبة القبائل بقوة وعاد بفوز عري�ض من خارج القواعد خالل املقابلة التي تنقل 
خلو�سها يف العا�سمة ومل يعد خايل الوفا�ض بعدما �سحق اأ�سحاب الر�ض بثالثية نظيفة، اأبدت 

خاللها ت�سكيلة "الكناري" نواياها يف لعب الأدوار الأوىل والتناف�ض حول اإحراز لقب البطولة 
الوطنية الذي �سّيعته املو�سم الفارط يف اجلولة الأخرية ل�سالح البطل احتاد العا�سمة

اجلزائريون  الري��شيون  اأحرز 
من  نوع�   25 يف  امل�ش�ركون 
 12 الن�شخة  خالل  الري��ش�ت 
من  التي جرت  اأفريقية  لالألع�ب 
على  ب�ملغرب  اأوت   31 اإىل   19
 33 منه�  ميدالية   125 جمموع 
ذهبية، 32 ف�شية و60 برونزية يف 
بف�شل  الري��ش�ت،  من  نوع�   19
اجلزائر  حتتل  احل�شيلة،  هذه 
الرتتيب  يف  الرابع  املركز 
النه�ئي للتظ�هرة خلف العمالق 

امل�رصي 273 ميدالية منه� 102 
ميدالية   127 نيجريي�  ذهبية، 
اإفريقي�  وجنوب  ذهبية   46 منه� 
ذهبية،   36 منه�  ميدالية   87
من  ري��شة   11 ممثلو  وا�شتط�ع 
ال�شعود على اأعلى من�شة التتويج 
القوى،  األع�ب  منه�  خ��شة  و 
ال�شب�حة،  و  اجلمب�ز  التجذيف، 
ذهبي�ت  خم�س  ح�شدوا  حيث 
ال�شب�حون  ويبقى  ري��شة.  لكل 
الري��شيني  بني  من  وال�شب�ح�ت 

اأكرب  افتكوا  الذين  اجلزائريني 
عدد من امليدالي�ت 20 ميدالية 
و8  ف�شي�ت   7 ذهبي�ت،   5 منه� 
مبمثلي  متبوعني  برونزي�ت 
ميدالية   17 ن�لوا  الذين  اجلمب�ز 
و5  ف�شي�ت   7 ذهبي�ت،   5 منه� 
برونزي�ت ثم م�ش�رعي الك�راتي 
13 ميدالية موزعة على ذهبيتني، 
وحتى  برونزي�ت،   9 ف�شيتني 
له�  ك�ن  الأثق�ل،  رفع  ري��شة 
امليدالي�ت،  من  وافر  ن�شيب 

النفي�س حيث  لكن بدون املعدن 
 6 منه�  ميدالية   15 ب  اكتفت 
وج�ءت  برونزي،   9 و  ف�شي�ت 
يف  اجلزائرية  امل�ش�ركة  خيبة 
ري��ش�ت   6 من  لإفريقية  األع�ب 
كرة  خ��شة  حنني  بخفي  ع�دت 
القدم  وكرة  و�شيداتـ  رج�ل  اليد 
�شيدات ت�ش�ف اإليهم� الت�يكوندو، 
الدراج�ت اجلبلية، الكرة الط�ئرة 

ال�ش�طئية و ال�شنوكر.
ق.ر.

حازت جمموع 125 ميدالية منها 33 ذهبية

اجلزائر تنهي الألعاب الإفريقية باملركز الرابع

روؤوف  والري��شة  ال�شب�ب  وزير  �شدد 
برن�وي بولية مترنا�شت على �رصورة 
التي  ال�شب�بية  الط�ق�ت  ا�شتغالل 
تزخر به� املنطقة لت�ش�هم يف تطوير 
الري��شة الوطنية، واأو�شح الوزير لدى 
تد�شينه دار ال�شب�ب ببلدية عني اأمقل 
يف اإط�ر الزي�رة التي ق�م به� اإىل هذه 
الط�ق�ت  ا�شتغالل  "يتعني  الولية: 
املنطقة  به�  تزخر  التي  ال�شب�بية 
تطوير  يف  اأف�شل  م�ش�همة  ل�شم�ن 
اإىل  كذلك  ودع�   ، "رّ الوطنية  الري��شة 
اجلنوب  ولي�ت  بني  التب�دلت  تكثيف 
للفئ�ت  ب�لن�شبة  �شيم�  الوطن  و�شم�ل 
هي�كل  توفر  اإىل  ب�لنظر  ال�ش�بة، 
�ش�ئر  عرب  مريح  وب�شكل  ال�شتقب�ل 

من�طق الوطن.   
ببلدية  القط�ع  من�ش�آت  تعززت  وقد 
مترنا�شت  �شم�ل  كم   130 اأمقل  عني 
غالف�  تطلبت  التي  ال�شب�ب  بدار 
قد  و  دين�ر  مليون   44 بقيمة  م�لي� 

من  مرافقه�،  خمتلف  الوزير  تفقد 
بينه� ق�ع�ت الإعالم الآيل وال�شطرجن 
واملو�شيقى  الب�رصي  وال�شمعي 
اأن  قبل  وذلك  الدرامية،  والفنون 
ال�شب�ب،  وبيت  م�شبح  اأي�ش�  يع�ين 
وببلدية ت�ظروك 300 كلم �شم�ل �رصق 
برن�وي  ال�شيد  د�شن  الولية  ع��شمة 
تكلفته  بلغت  مغطى  جواري  م�شبح 
وا�شتمع  دين�ر  مليون   240 امل�لية 
بذات املوقع اىل عر�س حول و�شعية 
امل�ش�بح بهذه الولية التي حت�شي 18 
م�رصوع  تفقد  كم�  جواري�،  م�شبح� 
القوى،  لألع�ب  الري��شي  املركب 
الذين  ال�شب�ب  من  مبجموعة  والتقى 
ت�أطري  مب�ش�ألة  يتعلق  ان�شغ�ل  طرحوا 
الب�رصي  ب�لعن�رص  الري��شية  الهي�كل 
الالزم، واعترب الوزير اأن هذه املن�ش�أة 
الري��شية مك�شب� وطني�، من �ش�أنه� اأن 
ت�ش�هم يف ترقية ري��شة األع�ب القوى.
ق.ر.

موعدا  احلرا�س  احت�د  فريق  ي�رصب 
مب�راة  يف  الأربع�ء  اأمل  ال�شيف  مع 
موؤجلة عن اجلولة الث�نية من الرابطة 
ي�شت�شيفه�  والتي  الث�نية  املحرتفة 
ببولوغني  حم�دي  عمر  ملعب  اليوم 
هذا  ويف  م�ش�ء،  اخل�م�شة  من  ابتداء 
اإىل  الع��شمي  الن�دي  ي�شعى  ال�شدد 
ح�شم املق�بلة ل�ش�حله وحتقيق الفوز 
اأم�م الت�شكيلة يف  الذي ل خي�ر غريه 
بداية  به� مع  التي متر  امل�ش�كل  ظل 
ب�شبب  اجلديد  الكروي  املو�شم 
تواجهه�  التي  امل�لية  ال�شعوب�ت 
ت�شوية  من  متكنه�  وعدم  الإدارة 
ق�شية الديون وجلب اإج�زات لعبيه� 
ت�شكيلة  ف�إن  الغر�س  ولهذا  اجلدد، 
الفرتة  جت�وز  على  تعول  "ال�شفراء" 
ال�شعبة من خالل البحث عن حتقيق 
تنقلهم  املنتظر  اأن�ش�ره�  ام�م  الفوز 

لت�شجيع  بولوغني  ملعب  اإىل  بقوة 
الظرف  يف  بج�نبه  والوقوف  الفريق 
ميلك  ل  اأين  به،  مير  الذي  ال�شعب 
تف�دي  �شوى  خي�را  الع��شمي  الن�دي 
هزمية  بعد  فراغ  فرتة  يف  الدخول 
املدية،  اأوملبي  اأم�م  الأوىل  اجلولة 
وب�لت�يل ف�إن الفوز اأم�م الأربع�ء كفيل 
الفرتة  على  والرتكيز  اجلراح  مبداواة 

املقبلة مبعنوي�ت اأكرب.
اأمل  ت�شكيلة  ه  تتوجرّ جهته�،  من 
عن  بحث�  الع��شمة  اإىل  الأربع�ء 
مير  التي  ال�شعبة  الو�شعية  ا�شتغالل 
به� املن�ف�س والعودة بنتيجة ايج�بية 
من خ�رج الدي�ر ت�ش�هم يف بق�ء الن�دي 
اأين  املقدمة،  كوكبة  من  مقربة  على 
يتواجد لعبو الأمل مبعنوي�ت مرتفعة 
عقب انت�ش�ر اجلولة املن�رصمة اأم�م 

�شبيبة �شكيكدة.

برناوي: اإ�ضتغالل الطاقات ال�ضبانية 
للم�ضاهمة يف تطوير الريا�ضة

احتاد احلرا�ض / اأمل الأربعاء

ال�ضفراء ت�ضعى للفوز والأربعاء 
لتاأكيد النطالقة القوية

بلوزداد  �شب�ب  ن�دي  ح�شم 
جمعه  الذي  الع��شمي  الداربي 
داي  ح�شيت  ن�رص  ب�جل�ر 
ل�ش�حله وحقق الأهم عرب ح�شم 
لواحد،  بهدفني  ل�ش�حله  الفوز 
البلوزدادي  الن�دي  حقق  حيث 
الثالث  النق�ط  واحرزوا  الأهم 
التي وا�شلوا من خالله� ت�شجيل 
الوطنية  البطولة  يف  قوية  بداية 
بعد  خط�أ  دون  م�شوارا  وحققوا 
لهم  حتقيق فوزين وتع�دل �شمح 
الأندية  كوكبة  �شمن  ب�لتواجد 

الرتتيب  جدول  تت�شدر  التي 
الذي  الأمر  الوطنية،  للبطولة 
البلوزدادي  الن�دي  نواي�  يوؤكد 
لعب الأدوار الأوىل هذا املو�شم 
والتن�ف�س حول التتويج ب�للقب، يف 
ظل املن�ف�شة القوية التي يجده� 
من اأربعة فرق على الأقل. ورغم 
الفوز الذي �شجلته ت�شكيلة اأبن�ء 
الالعبني  اأداء  اأن  اإل  "العقيبة" 
اأنهم  ب�عتب�ر  موفق�  يكن  مل 
ومل  متو�شط،  مب�شتوى  ظهروا 
يكونوا عند امل�شتوى اأين اكتفوا 

النق�ئ�س  ظل  يف  وحده  ب�لفوز 
يف  الت�شكيلة  على  ظهرت  التي 
الذي  ث�بتي  الالعب  غي�ب  ظل 
امليدان  و�شط  يف  فراغ�  ترك 
ا�شب�ل  اأداء  على  ب�ل�شلب  اأثر 
عمراين.  الق�در  عبد  املدرب 
مت�شع�  الفني  الط�قم  و�شيجد 
التح�شري  اأجل  من  الوقت  من 
يالقي  عندم�  الق�رية  ملواجهته 
من�ف�شه ن�دي برياميدز امل�رصي 
ال�ش�د�س  يف مب�راة ذه�ب الدور 
الك�ف  ك�أ�س  من�ف�شة  من  ع�رص 

�شبتمرب  �شهر  منت�شف  املقررة 
الرابطة  اجلت  حيث  اجل�ري، 
اأم�م  مق�بلته  للعبة  املحرتفة 
 25 ت�ريخ  اإىل  ب�شكرة  احت�د 
ف�إن  وب�لت�يل  املقبل  �شبتمرب 
املن�ف�شة  يف  اجلزائر  ممثل 
الق�رية �شوف يجد الوقت ك�في� 
من اأجل اإعداد التنقل اإىل م�رص 
املقبلة  الفرتة  خالل  والرتكيز 

على مق�بلته الق�رية. 
عي�سة ق.

الرابطة توؤجل مقابلة احتاد ب�سكرة اإىل 25 �سبتمرب

اأبناء العقيبة يح�ضمون داربي الن�ضرية
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عي�سة ق.

بعدما قّرر مدرب املنتخب الوطني 
من  العبني  اأربعة  عن  اال�ستغناء 
ويتعلق  القاري  باللقب  املتوجني 
ه�سام  اأونا�سن  اآدم  من  بكل  االأمر 
وحممد  فار�س  مهدي  بوداوي، 
فار�س، يف املقابل، عّو�س الرباعي 
بكل من زين الدين فرحات، �سعيد 
وح�سني  �ستي  اإليا�س  برحمة، 
على  بلما�سي  واأقدم  عيادة،  بن 
اأونا�س  بوداوي،  الثالثي  ا�ستبعاد 
عن  بعيدا  تواجده  ب�سبب  وزفان 
الكان«  »دورة  نهاية  منذ  املناف�سة 
ظل  يف  مقابلة  اأي  خو�س  وعدم 
توقيع اأونا�س حديثا مع ناديه ني�س 
اإعارة ملو�سم واحد، بينما يفرت�س 
ان يلتحق العب بارادو بنف�س النادي 
خالل ال�ساعات القادمة، اأما زفان 
نهاية  بعد  فريق  دون  يتواجد  فاإنه 
العقد مع ناديه رين الفرن�سي وعدم 

املقابل  يف  معه،  االإدارة  جتديد 
فاإن ا�ستبعاد فار�س يعود على تلقيه 
الإ�سابة خطرية تبعده عن امليادين 

�ستة اأ�سهر كاملة.
وكافاأ بلما�سي العب نيم الفرن�سي 
فرحات بطريقته بعدما قّرر اإعادته 
الوطنية  الت�سكيلة  اإىل  جمددا 
ترب�س  يف  للم�ساركة  وا�ستدعائه 
لالنطالق  التح�سريي  اخل�رض 
كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات  يف 
املقرر  بالكامريون   2021 اإفريقيا 
بدايتها �سهر نوفمرب املقبل، حيث 
يتاألق ابن برج منايل بطريقة الفتة 
جتاربه  اول  يف  املو�سم  بداية  مع 
بينما  الفرن�سية،  االأوىل  بالدرجة 
�سجل بن رحمة عودته جمددا على 
اخل�رض بعد خو�سه املناف�سة رفقة 
من  ال�سفاء  عقب  برينتفورد  ناديه 
واأبعدته  يعاين  كان  التي  االإ�سابة 
يعود  بينما  املناف�سة،  عن  اأ�سهرا 
بعد  اخل�رض  اأجواء  اإىل  عيادة  بن 

الذي  وهو  كاملة  �سنوات  اأربع 
م�سواره  يف  ا�ستدعاء  ثاين  ي�سجل 
الوطني  املنتخب  مع  الكروي 
للودية  حت�سبا  ا�ستدعي  بعدما 
التي جمعت املنتخب بال�سي�سل يف 
العام 2015 دون ان يحظى بفر�سة 

اللعب.

بلما�سي يرد ال�ساع �ساعني 
لغولم ويف�سل عليه �ستي

بينما ي�ستدعى �ستي الأول مرة على 
ين�سط  الذي  وهو  االأول  املنتخب 
و�سوف  التون�سي  الرتجي  رفقة 
هذه  وجاءت  فار�س،  خليفة  يكون 
بلما�سي  من  ال�سارمة  اخلطوة 
باإ�سقاط ا�سم العب نابويل االإيطايل 
فوزي غوالم الذي كان ناديه اأعلن 
االأيام املا�سية عن تلقيه ا�ستدعاء 
مدافع االأي�رض اإىل ترب�س اخل�رض، 
ا�سم  من  خلو  �سهدت  القائمة  لكن 
الظهري االأي�رض الذي رد له بلما�سي 

بعدما �سبق خلريج  ال�ساع �ساعني 
نادي �سانت ايتيان رف�س امل�ساركة 
البقاء  واختياره  اإفريقيا  كاأ�س  يف 
يف  االنطالق  اأجل  من  اإيطاليا  يف 
املو�سم  لبدء  حت�سبا  التح�سريات 

اجلديد.

اخل�سر يالقون البنني يف 
يف  ثانية  وودية  �سبتمرب   9

الربنامج

ترب�س  ينطلق  مت�سل،  �سياق  يف 
من  ابتداء  الوطنية  الت�سكيلة 
خو�س  الفاف  ر�ّسمت  حيث  اليوم، 
اأمام املنتخب البنيني  مباراة ودية 
ال�سهر  من  التا�سع  يف  واملقررة 

م�سطفى  ملعب  على  احلايل 
التا�سعة  ابتداء من  بالبليدة  ت�ساكر 
املفاو�سات  الزالت  بينما  ليال، 
ثانية  ودية  اأجل خو�س  من  جارية 
والتي ترغب  البننب  ت�سبق مواجهة 
زط�سي  الدين  خري  الرئي�س  هيئة 
هذا  من  اخالم�س  يف  برجمتها 
يف  جويلية   5 ملعب  على  ال�سهر 
مع  املفاو�سات  تر�سيم  انتظار 
اأحد املنتخبات االإفريقية، رغم اأن 
اأن االمر  اأكدت  م�سادر من الفاف 
والذي  الغاين  باملنتخب  يتعلق 
نهائي  اتفاق  اإىل  بعد  يتو�سل  مل 
بخ�سو�س تر�سيم املواجهة الودية 

بني املنتخبني.

قائمة الالعبني:

وهاب  راي�س  دوخة،  الدين  عز 
مبوحلي، اأبك�سندر اأوكيدجا، جمال 
بن العمري، عي�سى ماندي، ح�سني 
بن عيادة، رامي بن �سبعيني، مهدي 
اإليا�س  عطال،  يو�سف  تاهرات، 
الدين  زين  حلي�س،  رفيق  �ستي، 
فرحات، عدالن قديورة، اإ�سماعيل 
بنا�رض، مهدي عبيد، ريا�س حمرز، 
باليلي،  يو�سف  فيغويل،  �سفيان 
بوجناح،  بغداد  رحمة،  بن  �سعيد 
براهيمي  يا�سني  �سليماين،  اإ�سالم 

واأندريه ديلور. 

بلما�ضي ي�ضتدعي �ضتي لأول مرة ويعيد فرحات بن رحمة وبن عيادةحافظ على اأغلب تركيبة اأبطال اإفريقيا وترب�ص اخل�سر ينطلق اليوم
اأعلن الناخب الوطني جمال بلما�سي عن قائمة 23 لعبا املعنية بخو�ص الرتب�ص 
التح�سريي املقرر البدء فيه ابتداء من اليوم واملربمج يف مركز حت�سري املنتخبات 

الوطنية ب�سيدي مو�سى، وجاء برجمة هذا الرتب�ص ا�ستغالل لفر�سة تواريخ 
الفيفا ل�سهر �سبتمرب اجلاري والتي ترغب الحتادية اجلزائرية يف برجمة 
مباراتني وديتني خاللها، ويف هذا ال�سدد عرفت تركيبة تعداد الت�سكيلة 

الوطنية اأربعة تغيريات مقارنة بالتعداد الذي �سارك يف كاأ�ص اإفريقيا لالأمم التي 
توج بها اخل�سر يف م�سر خالل ال�سائفة احلالية

اختري رجل اللقاء اأمام بري�سيا

بنا�ضر يخو�ض �أول لقاء �أ�ضا�ضي ويفوز 
رفقة �لرو�ضونريي

اجلزائري  الدويل  الالعب  �سّجل 
له  ظهور  اأول  بنا�رض  اإ�سماعيل 
بقمي�س نادي اأ�سي ميالن اأ�سا�سيا 
التي  املباراة  يف  �سارك  عندما 
جمعت ناديه املن�سم اإىل �سفوفه 
اأمام  ال�سيفي احلايل  املركاتو  يف 
بري�سيا، حيث و�سع املدرب ماركو 
جيامباولو ثقته يف العبه اجلزائري 
له  م�ساركة  اأول  و�سجل  ال�ساب 
الت�سكيلة  يف  ودخل  اللقاء  يف 

الت�سعني  لعب  حيث  االأ�سا�سية 
كبرية  مباراة  وقدم  كاملة،  دقيقة 
بفوز  انتهت  اطوارها  طيلة  تاألق 
ت�سكيلة »الرو�سونريي« بهدف دون 
ميدان  متو�سط  كان  وبعدما  رد، 
مع  م�ساركاته  اأول  خا�س  اخل�رض 
اأودينيزي  اأمام  احتياطيا  امليالن 
زمالءه  خ�سارة  �سهدت  والتي 
الثانية من  عاد جمددا يف اجلولة 
عرفت  والتي  اأ�سا�سيا  اللعب  اأجل 

على  بناء  املقابلة  رجل  تتويجه 
كان  الذي  وهو  الذي قدمه  االأداء 
الذي  الوحيد  الهدف  كرة  خلف 
 %89 ن�سبة  له  وكانت  ناديه  وقعه 
ومراوغة  الناجحة  التمريرات  من 
ناجحة اأمام املناف�س، االأمر الذي 
االإيطايل يتفق على  جعل االإعالم 
مقابلة  يف  العب  اأف�سل  اختياره 

ميالن وبري�سيا؟
ع.ق.

بينما تلعب الكاأ�ص املمتازة يف 1 نوفمرب

برجمة نهائي كاأ�ض �جلمهورية يف 
�لفاحت ماي 2020

اجلمهورية  كاأ�س  جلنة  اأ�سدرت 
متيز  التي  ال�سوابط  من  عددا 
املناف�سة  من  اجلديدة  الن�سخة 
اجلاري  الكروي  للمو�سم  املقررة 
ال�سدد  هذا  ويف   ،2020/2019
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  اأعلنت 
التي  القرارات  من  عددا  القدم 
خلفية  على  املناف�سة  م�ّست 
الطي  الفدرايل  املكتب  اجتماع 
املن�رضم،  اخلمي�س  انعقد 
اأن  التاأكيد  خالله  من  مت  والذي 
اأر�سية  من  لفريق  ان�سحاب  كل 
امليدان قبل نهاية املقابلة يجعله 
اآليا منهزما يف املواجهة ومق�سي 
اإق�ساء النادي  من املناف�سة ويتم 
الكاأ�س  من امل�ساركة يف مناف�سة 
ملدة عامني، اإىل جانب ذلك فاإن 
االأندية  على  يجب  االحرتازات 

انطالق  قبل  �ساعة  ن�سف  رفعها 
اأخذها بعني االعتبار،  ليتم  اللقاء 
ويتم رف�س تلك االحرتازات �سكال 
يف حال مل يتم احرتام االإجراءات، 
ويف حال غياب طاقم التحكيم يتم 
 ، املوايل  اليوم  اإىل  اللقاء  تاأجيل 
نظام  على  اللجنة  حافظت  بينما 
الفارط  املو�سم  من  املناف�سة 
ربع  الدورين  خو�س  خالل  من 
ويف  واإيابا  ذهابا  النهائي  ون�سف 
حال التعادل فاإن الفريقني يلجاآن 
بركالت  احل�سم  اإىل  مبا�رضة 
للوقت  الذهاب  دون  الرتجيح 

االإ�سايف.
برجمة  عن  االإعالن  مت  وقد 
يف  الكاأ�س  ال�سيدة  نهائي  مباراة 
حيث   ،2020 ماي  الفاحت  تاريخ 
القرعة  �سحب  يتم برجمة عملية 

و1/16   1/32 بالدورين  اخلا�سة 
املقبل  دي�سمرب  الثامن  بتاريخ 
 ،20 اأيام  املقابالت  جتري  بينما 
21 و22 من نف�س ال�سهر، اأما الدور 
اأيام 27، 28  ال�ساد�س ع�رض يلعب 
و29 من نف�س ال�سهر، فيما جتري 
قرعة الدور ثمن النهائي يف تاريخ 
وتلعب مبارياته  12 جانفي 2020 

يومي 21 و22 جانفي.
يف املقابل حددت الفاف برجمت 
مباراة الكا�س املمتازة التي جتمع 
حامل  العا�سمة  احتاد  فريقي 
و�سباب  الوطنية  البطولة  لقب 
بلوزداد املتوج بكاأ�س اجلمهورية 
يف الفاحت نوفمرب املقبل للتناف�س 
على خالفة احتاد بلعبا�س املتوج 

باللقب العام الفارط.
ع.ق.

م�ضكلة �إد�رية تهدد �نتقال لو�ضيف �إىل �أجنيه
هيثم  بارادو  نادي  مدافع  يوا�سل 
اأجنيه  مع  مفاو�ساته  لو�سيف 
اجلزائري  ورئي�سه  الفرن�سي 
قليلة  �ساعات  قبل  �سعبان،  �سعيد 
االنتقاالت  نافذة  اإغالق  من 
منح  الالعب  اأن  ورغم  ال�سيفية، 
النهائية للنادي الفرن�سي  موافقته 
اخل�سوع  على  املن�رضم  االأ�سبوع 

الروتينية  الطبية  للفحو�سات 
عدم  اأن  اإال  العقد،  على  والتوقيع 
ح�سوله على التاأ�سرية اأخر عملية 
موهبة  انتقال  اأن  وعلم  توقيعه، 
بات  اأجنيه،  اإىل  ال�سابة  بارادو 
اإمتام  يف  تاأخره  ب�سبب  مهددا 
ال�ستخراج  االإدارية  االإجراءات 
الفرن�سية،  القن�سلية  من  التاأ�سرية 

اإىل املريكاتو  ما قد يوؤجل رحيله 
لو�سيف  وتلقى  القادم،  ال�ستوي 
اأجنيه  تطمينات من قبل م�سوؤويل 
واأنه  خا�سة  اليوم  الق�سية  بح�سم 
امل�ستبعد  ومن  دوليا  العبا  يعترب 
احل�سول  يف  �سعوبات  يواجه  اأن 

على التاأ�سرية.
ق.ر.

فرحات و�ملاليل هد�فان يف �لليغ1
تاألق الالعبان الدوليان اجلزائريان 
زين الدين فرحات وفريد املاليل 
من  الثالثة  اجلولة  مواجهات  يف 
الفرن�سية،  االأوىل  الدرجة  دوري 
خالل  من  ب�سمتهما  تركا  حيث 
تن�سيف اأنف�سهما هدافني يف لقاء 
الفوز  يف  �ساهما  اأين  فريقيهما 
ام�س،  اأول  مباريات  يف  املحقق 
العائد  افتتح  ال�سدد  هذا  ويف 
عداده  اخل�رض  �سفوف  على 
اأول  ت�سجيل  التهديفي من خالل 
افتتح  »الليغ1« بعدما  اأهدافه يف 
نيم  ناديه  لقاء  يف  الت�سجيل  باب 
بعد  بري�ست  ملعب  وال�سيف 
مرور دقيقتني فقط على انطالق 
انت�سار  �سهدت  التي  املقابلة 
نظيفة  بثالثية  االأر�س  اأ�سحاب 
يف مباراة عرفت خو�س فرحات 

الت�سعني دقيقة كاملة.
ح�سه  املاليل  مواطنه  اأكد  بينما 
الثاين  هدفه  و�سجل  التهديفي 
يف  بدوره  �ساهم  اين  الليغ1،  يف 
ا�ستقبل  الذي  اأجنيه  انت�سار 
ال�سيف ديجون وفاز عليه بثنائية 
اأكادميية  خريج  كان  رد،  دون 

يف  الثاين  الهدف  م�سجل  بارادو 
ر�سيده  يرفع  جعله  املقابلة، 
الدوري  انطالق  اإىل هدفني منذ 
اللقاء  املاليل  ودخل  الفرن�سي، 
اأ�سا�سيا حيث لعب 80 دقيقة قبل 
�سادا  زميله  اإىل  مكانه  يرتك  اأن 

ع.ق.تيوب.



مع  بر�شلونة  تعادل 
 2-2 �أو�شا�شونا  م�شت�شيفه 
يف �جلولة �لثالثة من �لدوري 
�لفريق  وتقدم  �لإ�شباين، 
مبكر�ً  �لليغا  �إىل  �لعائد 
طريق  عن   7 �لدقيقة  يف 
بطريقة  توري�س  روبريتو 
ر�ئعة منهياً �شوطاً مل يقدم 
ما  �لكاتالوين  �لنادي  فيه 
ي�شفع له، ويف �لثاين حت�شن 
له،  و�شجل  بر�شلونة  �أد�ء 
�أن�شوماين  �ل�شاب  �لبديل 

من  بي�شاو  غينيا  من  فاتي 
ر�أ�شية مركزة وذلك يف ثاين 
مبار�ة له مع �لفريق �لأول، 
�لرب�زيلي  �لبديل  �نربى  ثم 
�لآخر �لعائد �أرثر لت�شجيل 
نف�شه  توري�س  لكن  �لتقدم 
عاد وز�ر �شباك تري �شتيغن 
ركلة  من  �لتعادل  بهدف 
�لفريق  عليها  ح�شل  جز�ء 
للكرة  بيكيه  مل�س  بعد 
ثالث  فاتي  و�أ�شبح  بيده، 
تاريخ  يف  لعب  �أ�شغر 

هدفاً  ي�شجل  �لدوري 
فابري�س  �لكامريوين  بعد 
مونيايني  و�يكر  �ولينغا 
»�وبتا«  وكالة  بح�شب 
بر�شلونة  للالح�شائيات، 
بهذ� �لتعادل �شار ر�شيده 4 
نقاط يف �ملركز �خلام�س، 
�أما �أو�شا�شونا فيتقدم عليه 
بـ5 نقاط يف �ملركز �لر�بع. 
متفككاً  بر�شلونة  وبد� 
ولديه نقاط �شعف و��شحة 
�لدفاع  خط  يف  خ�شو�شاً 

ويف جمموع ما قدمه حتى 
مباريات  ثالث  يف  �لآن 
�لثاين  �ل�شوط  عد�  -ما 
بيتي�س-  ريال  مبار�ة  من 
ع�شاقه  يعِط  مل  بر�شلونة 
�إ�شار�ت �إيجابية حني يغيب 
مي�شي،  وملهمه  جنمه  عنه 
�لكاتالوين  �لنادي  وخا�س 
بغياب  تو�لًيا  �لثالث  �للقاء 
ليونيل  �لأرجنتيني  جنمه 
يف  �أ�شيب  �لذي  مي�شي 
�أول  خالل  �ليمنى،  �شاقه 

�لجازة  بعد  له  مترين 
�أي�شاً  غاب  كما  �ل�شيفية، 
�لأوروغوياين  �ملهاجمان 
و�لفرن�شي  �شو�ريز  لوي�س 
بد�عي  دميبيلي  عثمان 
مباريات  ويف  �لإ�شابة. 
فاز  �ليوم  جرت  �أخرى 
�لوليد  بلد  على  ليفانتي 
على  بيتي�س  وريال   ،0-2
تعادل  فيما  ليغاني�س 1-2، 
ديبورتيفو  مع  خيتايف 

�ألفي�س 1-1.

يورغن  ليفربول  يبدو مدرب 
كلوب وكاأنه �لرجل �مل�شيطر 
فريقه،  مالب�س  غرفة  على 
بد�أت  خفية  م�شاكل  �أن  بيد 
تظهر �إىل �لعلن من �ملرجح 
بالتناف�س  متعلقة  تكون  �أن 
�لهجوم  جنمي  بني  �ل�شديد 
�شالح،  ماين وحممد  �شاديو 
على  �لفوز  ليفربول  وحقق 
برينلي بثالثية �أهد�ف نظيفة 
من  �لر�بعة  �جلولة  �شمن 
�ملمتاز  �لإجنليزي  �لدوري 
ماين  فيها  �أحرز  مبار�ة  يف 
�شالح  خاللها  وف�شل  هدفا 
على لئحة  ��شمه  تدوين  يف 
فردية  وجتلت  �مل�شجلني، 
يف  �شالح  �مل�رصي  �لنجم 

�للقاء،  خالل  عديدة  فرت�ت 
بعدما ف�شل �لحتفاظ بالكرة 
و�لت�شديد على �ملرمى بدل 
وهو  لزمالئه،  �لتمرير  من 
م�شجعي  ��شتهجان  �أثار  ما 
يف  وقفو�  �لذين  ليفربول 
من�شات  على  ماين  �شف 
وقبل  �لجتماعي،  �لتو��شل 
نهاية �ملبار�ة بدقائق، �أجرى 
دخل  مزدوجا  تبديال  كلوب 
�أوريجي  ديفوك  خالله  من 
بدل  �شاكريي  و�شريد�ن 
وماين  فريمينو  روبرتو  من 
غ�شبه  فجر  بدوره  �لذي 
ومعاونيه  كلوب  وجه  يف 
حتى  �مللعب،  دخوله  لدى 
لتهدئته.  زمالوؤه  تدخل 

�لور�ء،  �إىل  تعيدنا  �حلادثة 
قبل  �ملو�شم  �إىل  وبالتحديد 
�ملا�شي عندما �نتقل �شالح 
من  قادما  ليفربول  �إىل 
�لول  �لنجم  لي�شبح  روما، 
�حلديث  من  قلل  ما  وهو 
مع  �ملهمة  ماين  �أدو�ر  عن 
�لفريق، و�تهم بع�س جمهور 
ليفربول يف ذلك �لوقت ماين 
�لكرة  مترير  عدم  بتعمد 
من  �أكرث  خالل  �شالح  �إىل 
كلوب  �عترب  وحينها  مبار�ة، 
�لإثنني  بني  �ملناف�شة  �أن 
�أمر  فريمينو  �إىل  �إ�شافة 
على  بالفائدة  يعود  �شحي 
�أنهى  عام،  ب�شكل  ليفربول 
�شالح ذلك �ملو�شم مت�شدر� 

�لدوري  هد�يف  لرتتيب 
بر�شيد  �ملمتاز  �لإجنليزي 
ماين  �كتفى  فيما  هدفا،   32
علما  �أهد�ف،   10 بت�شجيل 
عدد  يف  تعادل  �لإثنني  باأن 
دوري  مب�شابقة  �لأهد�ف 
�أهد�ف   10 بر�شيد  �لأبطال 
�ملو�شم  يف  منهما.  لكل 
�أن  ماين  �أدرك  �ملا�شي، 
�إذ�  �أد�ئه  م�شتوى  رفع  عليه 
يف  �شالح  جمار�ة  �أر�د  ما 
من  متكن  وبالفعل  ليفربول، 
ليت�شاوى  هدفا،   22 �إحر�ز 
ومهاجم  �مل�رصي  زميله  مع 
�إميرييك  بيري  �أر�شنال 
�لثالثي  ليتقا�شم  �أوباميانغ، 
�لدوري  هد�ف  جائزة 

نظر  �ملمتاز، يف  �لإجنليزي 
ماين  قدم  �لنقاد،  معظم 
�أد�ء �أف�شل ن�شبيا من �شالح 
�ملا�شي،  �ملو�شم  طو�ل 
تتحول  �أن  من  �خلوف  وكل 
بني  �ل�شحية  �ملناف�شة 
م�رصة  عد�وة  �إىل  �لالعبني 
تعليق  �لعامة،  للم�شلحة 
�م�س  �أول  كلوب على حادثة 
فيه نوع من �لعرت�ف بوجود 
�أنه  رغم  �لالعبني،  بني  توتر 
�شبب  عن  �لك�شف  رف�س 
غ�شب ماين، موؤكد� �أنه �شتتم 
غرفة  د�خل  �لأجو�ء  تنقية 
باأن  �أي�شا  �ملالب�س ومعرتفا 
بعملية  له  عالقة  ل  �لغ�شب 

�لتبديل.

كوليبايل يهدي رميونتاد� �ليويف �أمام نابويل
حقق جوفنتو�س فوز�ً غاية يف �لأهمية و�لإثارة على �شيفه نابويل 4-3 بعد مبار�ة 
جمنونة يف �ملرحلة �لثانية من �لدوري �لإيطايل، تقدم �ليويف بثنائية نظيفة يف 
�ل�شوط �لأول �شجلها �لرب�زيلي د�نيللو و�لأرجنتيني هيغو�يني لتبدو �ملبار�ة بيد 
�لنجم  �أ�شاف  �لثاين  �ل�شوط  ويف  �ملر�س،  ب�شبب  �لغائب  �شاري  �ملدرب  فريق 
لكن  يويف،  جماهري  �حتفالت  فعلياً  لتبد�أ  �لثالث  رونالدو  كري�شتيانو  �لربتغايل 
قبل  ثان  بهدف  لوز�نو  �تبعه  ثم  �لفارق  قل�س  مانول�س  كون�شتنتينو�س  �ليوناين 
�أن يعادل جيوفاين دي لورينزو �لتعادل، ويف حني �شلم �جلميع �أن �ملبار�ة ذ�هبة 
خالل  من  ليويف  �لفوز  نابويل  لعب  كوليبايل  كاليدو  �ل�شنغايل  منح  للتعادل 
ت�شجيله هدفاً يف مرمى فريقه بالوقت �ل�شائع، وحقق �ليويف نقطته �ل�شاد�شة 
يف  مثري�ً  فوز�ً  نابويل  �لأوىل، يف حني حقق  �ملرحلة  بارما يف  على  �لفوز  بعد 

�ملرحلة �لأوىل على فيورنتينا 3-4.

�حتاد برلني ي�سعق دورمتوند و�لبايرن ي�ستعر�ض
�شدم �إحتاد برلني �ل�شاعد حديثاُ بورو�شيا دورمتوند، فيما �أمطر بايرن ميونيخ 
�شنع  �لأملاين،  �لدوري  من  �لثالثة  �ملرحلة  يف  �أهد�ف  ب�شتة  ماينت�س  �شباك 
�إحتاد برلني �ل�شاعد من �لدرجة �لثانية مفاجاأة من �لعيار �لثقيل بتحقيق باكورة 
دك  فيما  دورمتوند   بورو�شيا  �لقوي  �شيفه  على  �لنخبة  �أندية  بني  �نت�شار�ته 
بايرن ميونيخ حامل �للقب �شباك ماينت�س �شت مر�ت و�رتقى �إىل و�شافة �لدوري 
�لأملاين، وكان دورمتوند و�شيف بايرن و�ملر�شح ملناف�شته على �للقب، قد حقق 
فوزين يف �ملبار�تني �لأوليني ودخل مبار�ة �ملرحلة �لثالثة مر�شحا فوق �لعادة 
لتخطي �لفريق �ملتو��شع �لذي مل يحقق �أي فوز حتى �لآن، وبخ�شارة دورمتوند 
م�شيفه  على  �ملن�رصم  �جلمعة  �ل�رصيح  فوزه  بعد  �ل�شد�رة  يف  ليبزيغ  �نفرد 
بورو�شيا مون�شنغالدباخ 3-1  وللمرة �لثالثة تو�ليا تاأخر دورمتوند بالنتيجة من 
ت�شديدة �أر�شية ملاريو�س بولرت يف مرمى �ل�شوي�رصي رومان بوركي، وبالطريقة 
و��شتحوذ دورمتوند  �لر�بع،  �ألكا�شري م�شجال هدفه  باكو  �لإ�شباين  عينها عادل 
�أهد�ف، و�شجل  �إىل  لكنه مل يرتجمها  بن�شبة %71  �لأول  �ل�شوط  �لكرة يف  على 
خطرية  فر�شة  �أثمر  دفاعي  خطاأ  بعد  �لثاين  �ل�شوط  يف  جمدد�  برلني  لعبو 
�أبعدها �حلار�س برب�عة �رتدت خارج �ملنطقة تابعها بولرت يف �لز�وية �لي�رصى 
�لبعيدة لبوركي، وقتل برلني �ملبار�ة بهدف ثالث �ثر ركنية وجملة فنية جميلة 
تابعها يف  �أندر�شون �ملرتب�س د�خل �ملنطقة  �ل�شويدي �شيبا�شتيان  �إىل  و�شلت 
�ل�شباك.  وفر�س بايرن ميونيخ و�قعيته على ماينت�س �لأخريوتناوب �شتة لعبني 
على �لت�شجيل يف �لفريق �لبافاري بينهم �لبولندي روبت ليفاندوف�شكي �لذي رفع 
تعرث  من  بايرن  و��شتفاد  �لهد�فني،  �شد�رة  م�شتعيد�  �أهد�ف  �شتة  �إىل  ر�شيده 
�لثاين ب�شبع نقاط. وخيمت على  �إىل �ملركز  فر�يبورغ مع كولن  لريتقي موؤقتا 
مباريات �ل�شبت �لأهد�ف �لعك�شية خ�شو�شا يف مبار�ة �شالكه و�شيفه هرتا برلني 
يف  هدفني  ي�شجل   2009 عام  هانوفر  منذ  فريق  �ول  برلني  هرتا  و�أ�شبح   0-3
مرماه يف مبار�ة و�حدة، وبعد فوزين مبكرين �شقط فر�يبورغ على �أر�شه �أمام 
كولن 1-2، وخ�رص باير ليفركوزن �أوىل نقاطه هذ� �ملو�شم بتعادله �ل�شلبي على 

�أر�شه مع هوفنهامي، فيما تعادل فولف�شبورغ مع �شيفه بادربورن 1-1. 

فالكاو ي�سع قدًما خارج موناكو
من  موناكو  مهاجم  فالكاو  ر�دميل  �قرتب 
�لفرن�شي خالل  فريقه  �لرحيل عن �شفوف 
و�أعلن  �جلارية،  �ل�شيفية  �لنتقالت  فرتة 
�لر�شمي  ح�شابه  عرب  �لرتكي  غالتا�رص�ي 
يتفاو�س  �أنه  تويرت،  �لتو��شل  موقع  على 
حاليا مع �إد�رة موناكو وفالكاو ب�شكل ر�شمي 
لإمتام �ل�شفقة خالل �شاعات، ورف�س �لنجم 
�لكولومبي حماولت �إد�رة موناكو لالحتفاظ 

به، و�أغلق �لباب �أمام ��شتمر�ره مع فريق �لإمارة. يذكر �أن ر�دميل فالكاو �ن�شم 
�إىل �شفوف موناكو يف �شيف 2013 قادما من �أتلتيكو مدريد �لإ�شباين، لكنه �أ�شيب 
�أ�شهر قليلة من �ن�شمامه لفريق �لإمارة، و�أعري  بقطع يف �لرباط �ل�شليبي بعد 
�إىل  يعود  �أن  قبل  وت�شيل�شي  يونايتد  مان�ش�شرت  لناديي  متتاليني  مو�شمني  فالكاو 
موناكو جمدد� يف �شيف 2016 ليقود �لفريق �لفرن�شي لإجنازه �لتاريخي بالفوز 
بلقب �لدوري �لفرن�شي يف 2017، وي�شتعد �لفريق �لرتكي بقيادة مدربه �ملخ�رصم 
يف  �لقرعة  �أوقعته  حيث  �أوروبا،  �أبطال  دوري  يف  قوية  لختبار�ت  تريمي  فاحت 

�ملجموعة �لأوىل �لتي ت�شم ريال مدريد وباري�س �شان جريمان وكلوب بروج.

جونيور  نيمار  يتخل  مل 
جنم باري�س �شان جريمان، 
�لعودة  فكرة  عن  متاما 
بر�شلونة  �إىل  جمدد� 
تعقد  رغم  �لإ�شباين، 
�لناديني  بني  �ملفاو�شات 
يف �لأيام �لقليلة �ملا�شية، 
�أن  تقارير �شحفية  وتاأكيد 
�شيبقى  �لرب�زيلي  �لالعب 
هذ�  �لفرن�شي  �لفريق  مع 
�شحيفة  ونقلت  �ملو�شم، 
ت�رصيحا  باريزيان«  »لو 
من  �ملقربني  لأحد 
قال  �لرب�زيلي  �لالعب 
�ل�شفقة  ف�شلت  »�إذ�  فيه: 
فاإنها  �ل�شيف،  هذ� 
�شتحدث خالل عام، نيمار 
�شيقدم كل ما لديه خلدمة 
و�أ�شارت  �حلايل«،  فريقه 
لل�شفر  ي�شتعد  نيمار  �أن 

�ملتحدة  �لوليات  �إىل 
لالن�شمام  �شاعات  خالل 
�لرب�زيل  منتخب  ملع�شكر 
مبار�تني  �شيخو�س  �لذي 
كولومبيا  �شد  وديتني 
يف  �ل�شك  وي�شاوره  وبريو، 
�إد�رة  قامت  هل  �أمرين، 
يف  ما  بكل  بر�شلونة 

�إد�رة  وهل  ل�شمه،  و�شعها 
ت�شتعد  كانت  جي  �إ�س  بي 
للتو�شل لتفاق مع  بالفعل 

�لبار�شا.
�لباري�شي  �لنادي  �أن  لفتت 
رف�س مبادرة نيمار ب�شد�د 
ماله  من  يورو  مليون   20
�نتقاله  لت�شهيل  �خلا�س 

و�عتربتها  بر�شلونة،  �إىل 
مما  قانونية  غري  خطوة 
�لأخرية  �ملرحلة  عقد 
وذكرت  �ملفاو�شات،  من 
مع  �أنه  باريزيان«  »لو 
بني  �لتوقيت  �ختالف 
فرن�شا و�أمريكا، فاإن نيمار 
ملو�جهة  جاهز�  يكون  لن 

 14 يوم  �شرت��شبورغ 
فقط  �أيام   4 بعد  �شبتمرب 
وكذلك  بريو،  ودية  من 
ريال  مو�جهة  عن  �شيغيب 
�أبطال  بدوري  مدريد 
�ل�شهر  من   18 يوم  �أوروبا 
عودته  تكون  ورمبا  ذ�ته، 
�شد  �لباري�شي  للفريق 
 22 يوم  ليون  �أوملبيك 
وقالت  �ملقبل،  �شبتمرب 
�ملوعد  هذ�  حتى  �إنه 
�لنادي  �أمام  �شيكون 
فرتة  و�لالعب  �لباري�شي 
ل�شتعادة  وكافية  طويلة 
بعدما  و�لرتكيز،  �لهدوء 
عا�س نيمار جونيور �شيفا 
�هتمام  و�شط  �شاخبا 
�إعالمي �شديد مبفاو�شات 
لكنه  بر�شلونة،  �إىل  �نتقاله 
�لوقت  يف  حري�شا  كان 
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نيمار يوؤجل حلم �لعودة لرب�سلونة 
�إىل 2020

كلوب يلجاأ �إىل �لقب�سة �حلديدية لردع �سالح وماين

قطار بر�سلونة يتعطل جمدد� �أمام �أو�سا�سونا
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تاأليف حممد �سيد ريان 

ثقافة اجلماهري.. وال�سلطة يف 
ع�سر مواقع التوا�سل االجتماعي

اأ�سحت مواقع التوا�سل الجتماعي عاماًل مهمًا يف تهيئة متطلبات التغيري عن طريق تكوين 
الوعي يف نظرة الإن�سان اإىل جمتمعة والعامل. ل اأحد ي�ستطيع اأن ينكر اأن و�سائل التوا�سل 

الجتماعي اأ�سحت بالفعل متغرًيا حيوًيا �سمن اآليات احلراك العام يف مناطق عدة من العامل، 
وقد جنحت يف الربط ب�سرعة هائلة وغري م�سبوقة بني اأنا�س يف خمتلف اأرجاء املعمورة، جاعلًة 

من املجتمعات املتخيلة جمتمعاٍت اأكرث واقعيًة واأعلى قدرًة على اإ�سعار »مواطنيها« باحلاجة 
لتاأكيد م�ساحلهم امل�سرتكة. وبينما يحدث كل ذلك ي�سبح من ال�سروري درا�سة الأثر املرتتب على 
التطورات »املعلوات�سالية« يف خمتلف املجالت، وحماولة ا�ست�سراف اآفاق ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 
الجتماعي، وحتليل ما ي�سري اإليه تطورها املت�سارع وما يثريه من ت�ساوؤلت، بغيَة بناء فهم خالق 

وفعال للتعامل مع هذه الظاهرة، يف راهنها ويف اأفق حتولتها امل�ستقبلية.

 وكالت 

الكتاب،  وراء  الدافع  الكاتب  يذكر    
طويلة  فرتة  منذ  »ان�شغلت   : قائلاً
مواقع  على  اجلماهري  مبتابعة 
التوا�شل االجتماعي كجزء من عملي، 
وتناولت يف كتابات �شابقة يل –خا�شة 
بر�شد وحتليل ما حدث يف ثورة يناير 
ال�شلوك  عن  االنطباعات  بع�ض   -
واالجتماعي  الفردي  االإن�شاين 
ظل  ولكن  االفرتا�شي،  لل�شخ�ض 
جذور  درا�شة  باأن  كبري  هاج�ض  لدي 
املو�شوع وبداية اخليط �شتفيد كثرياًا 
االإ�شكاليات  من  الكثري  تو�شيح  يف 
ال�شيا�شي  والوجدان  بالعقل  اخلا�شة 

للجماهري العربية.
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  نعم    
ميار�ض  بديلاً«  ا  »اإعلماً اأ�شبحت 
واأ�شاليب  ا  اأفكاراً ويولد  النقد،  فيه 
جديدة  ا  طرقاً ا  واأي�شاً اأهميتها،  لها 
بني  والتدريب  والتعاون  للتنظيم 
اأهمية،   االأكرث  اإفراد املجتمع. ورمبا 
احلكام  بني  للتوا�شل  و�شيلة  تعّد  اأنها 
يوؤدي  اإذ  واجلمهور،  القرار  و�شناع 
العلقة  اختلل  اإىل  احلوار،  غياب 

بينهما.
التوا�شل  مواقع  متثل  ال  قد    
االجتماعي العامل االأ�شا�ض للتغيري يف 
املجتمع، لكنها اأ�شبحت عاملاً مهمااً 
التغيري عن طريق  يف تهيئة متطلبات 
اإىل  االإن�شان  نظرة  يف  الوعي،  تكوين 
الذي  فامل�شمون  والعامل.  جمتمعه 
اأو  اإخبارية  ر�شائل  عرب  به  تتوّجه 
ثقافية اأو ترفيهية اأو غريها، ال يوؤدي 
اإدراك احلقيقة فقط،  اإىل  بال�رضورة 
بل اإنه ي�شهم يف تكوين احلقيقة، وحل 
اإ�شكالياتها. وحيث اأنها اأ�شبحت تُ�شكل 
جزءاًا من احلركات االحتجاجية �شد 
االأنظمة اال�شتبدادية وك�رض احتكارها 

للمعلومات.
التوا�شل  و�شائل  �شّكلت  فقد  عليه    
على  �شغط  عامل  االجتماعي 
خلل  من  واحلكومات  امل�شوؤولني 
حول  االأفراد  من  جمموعات  احتاد 
اأدى اإىل  اأفكار واآراء متقاربة وهو ما 
ثراء املجتمعات فكرياًا، وانت�شار وعي 
اأفراد املجتمع بحقوقهم وواجباتهم، 
واإن اختلفت طريقة تعامل الدول مع 
حيث  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
التحول  درجة  على  موؤ�رضاًا  اأ�شبحت 
ال�شيا�شي والدميقراطية يف تلك الدول 
اأهمية  االعتبار  تاأخذ يف عني  وبداأت 
كو�شائل  املواقع  هذه  بني  التوازن 
وجود  �رضورة  وبني  والتعبري  للحرية 
ا�شتخدامها  عملية  حتكم  �شوابط 
اأمن  تهدد  الأداة  دون حتولها  للوقوف 
كما  االأنظمة،  ا�شتقرار  اأو  املجتمع 

حدث يف بع�ض الدول.
هذه  اإن  ا  اأي�شاً القول  ميكننا  هنا    
ال�شبكات قد اأ�شهمت يف رفع م�شتوى 
من  وتاأكدها  ال�شعوب،  لدى  الوعي 
متنحها  ال�رضعية،  م�شدر  هي  اأنها 

ملن ت�شاء وتزيحها متى بدا لها ذلك، 
ا  قيماً اأفرزت  قد  ال�شبكات  هذه  واأن 
القبول  باملطلق  اأهمها  لعل  جديدة، 
وتباينه،  واختلفه  تنوعه  يف  باالآخر 
وامل�شري  موحدة  املطالب  دامت  ما 
باملح�شلة،  القول  وميكننا  م�شرتكااً. 
ثمة  باأن  اأبانت  ال�شبكات  هذه  اإن 
�شعوباًا حية ويقظة، حتى واإن خ�شعت 

لعقود من الظلم واال�شتبداد.

البحث يف ثقافة 
اجلماهري وال�سلطة 
عرب مواقع التوا�سل 

الجتماعي

  يف كتاب »ثقافة اجلماهري وال�شلطة 
منذ اأقدم الع�شور وحتى ع�رض مواقع 
الكاتب  يوؤكد  االجتماعي«،  التوا�شل 
اجلماهري  تاريخ  درا�شة  اأن  على 
ت�شاعد يف تو�شيح ال�شورة عن هوؤالء 
ا  اجلماهري منذ اأقدم الع�شور، م�شيفاً
اأن اللفت للنظر اأن وجود اجلماهري 
كان  ال�شلطة  ل�شوت  مقابل  ك�شوت 
على  العددي  تفوقهم  رغم  ا  �شعيفاً
متاأخرة  النتائج  وكانت  حكامهم، 
التغيري  �رضعة  من  مقارنة مبا حدث 

ا يف االألفية الثالثة. الذي ظهر موؤخراً
لوجود  ذلك  كل  الكاتب  يُرجع  هنا    
ال�شيطرة  خللها  من  مت  اأدوات 
العادات  مثل  اجلماهري،  هوؤالء  على 
واالأديان  واالأعراف  والتقاليد 
االإعلمية  والو�شائل  والقوانني 
التحديات،  اأن  كما  والثقافية. 
ال�شيا�شية،  وامل�شكلت  والعقبات، 
وحقوق االإن�شان، والتطورات الدولية، 
واحلروب  االقت�شادية،  والتوقعات 
والنمو  احلكومي،  والف�شاد  والفنت، 
ثم  ومن  ال�شكان؛  اأعداد  يف  املتزايد 
الزيادة يف اأعداد املهم�شني �شيا�شياًا، 
وزيادة الفجوة التكنولوجية، والتفاوت 
لها  كان  املعي�شة  م�شتوى  يف  الكبري 
درا�شة  نحو  االجتاه  يف  كبري  دور 
الغفرية يف ع�رضنا  ظاهرة اجلماهري 
املنظمات  حركة  حيث  احلايل. 
املهنية واجلمعيات االأهلية واملجتمع 
اأن  ميكن  ما  وهي  والفرد،  املدين 
ال�شو�شيولوجي«  بـ«الفعل  نطلق عليها 
يف  اأ�شا�شااً  وحمددااً  فعاالاً  عن�رضااً 
م�شرية التقنية االت�شالية يف علقتها 

باملوروث االإعلمي.
البحث  اأهمية  اإىل  الكاتب  ي�شري    
احلديث  العلم  فروع  اأهم  اأحد  يف 
ويهتم  االجتماعي،  النف�ض  علم  وهو 
ونف�شيته  للإن�شان  العلمية  بالدرا�شة 
ككائن اجتماعي، وهدفه بناء جمتمع 
الفرد  �شلوك  فهم  على  قائم  اأف�شل 
�شو�شيولوجي  حتليل  فهو  واجلماعة. 
وعلقته  العام  الف�شاء  م�شاألة  على 
التي  االجتماعي  التوا�شل  مبواقع 
البنية  يف  و�شلطة  نفوذ  لها  اأ�شبحت 
والثقافية،  واالجتماعية  ال�شيا�شية 

ع�رض  يف  الراهنة  الفرتة  مع  تزامناًا 
اكت�شحت  التي  اجلديدة،  التكنولوجيا 
خلل  من  للأفراد  اليومية  احلياة 
�شاحة  على  واالآراء  االأفكار  تبادل 
ميكن  ومنه  لها،  حدود  ال  افرتا�شية 
تعمل  التي  االأ�شا�شي  الدور  معرفة 
يف  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  عليه 
حلة  يكت�شي  عمومي  ف�شاء  تكوين 

تكنولوجية.
والدرا�شات  النظريات  اأن  احلقيقة    
من  كثرياًا  قدمت  االإعلمية، 
االإعلم  مفهوم  حول  االجتهادات 
ومنها  التاأثري،  ودائرة  االجتماعي 
التي  االجتماعي  الت�شويق  نظرية 
التي  االأفكار  ترويج  كيفية  تتناول 
لت�شبح  املجتمع،  يف  النخبة  تعتنقها 
ذات قيمة اجتماعية معرَتف بها. ووّفر 
االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  ظهور 
اآفاق  اإىل  االإعلم  نقل  ثورياًا،  ا  فتحاً
م�شتخدميه  واأعطى  م�شبوقة،  غري 
عرب  واالنتقال  للتاأثري  كربى  ا  فر�شاً
احلدود بل قيود وال رقابة اإال ب�شكل 

ن�شبي حمدود.

مواقع التوا�سل »الإعالم 
البديل«

بل  فراغ  يف  االإعلم  يعمل  ال  قد    
االقت�شادية  ال�شياقات  من  ي�شتمد 
كانت  �شواء  والثقافية،  وال�شيا�شية 
اأو دولية.  اإقليمية  اأو  اأو قومية  حملية 
التوا�شل  مواقع  اأهمية  نفهم  ولكي 
يجب  البديل«  »االإعلم  االجتماعي 
ال�شيا�شية  النظريات  يف  ن�شعها  اأن 
ا  �شنداً وفرت  التي  والدميقراطية 
وممار�شتها،  لهويتها  وفكرياًا  نظرياًا 
املقاربات  بع�ض  مراجعة  ويتطلب 
بع�شها  يلتزم  عدة،  م�شتويات  على 
يف  بالتطورات  املتعلقة  اجلوانب 
يعلق  وبع�شها  االت�شال،  تكنولوجيا 
الدرا�شات  جانب  من  املو�شوع  على 
مبا  وغريها،  وال�شيا�شية  االجتماعية 
ميثل مدخلاً لفهم خ�شائ�ض االإعلم 

اجلديد.
يف  البديل  االإعلم  ح�رض  اأن  كما    
حركة  عن  عبارة  باأنه  القائلة  الروؤية 
ال�شائدة  اجلماهريية  للثقافة  م�شادة 
فاالإعلم  قا�رض،  نظري  اإجراء  هو 
ات�شالية  لثقافة  ا  اأي�شاً منتج  اجلديد 
بديلة، وعادة ما يكون يف تعار�ض مع 
ما هو �شائد. ويقع بني مفرتق مناهج 
نظرية متداخلة فهو يعاين من طابعه 
االجتماعي  ال�شياق  خارج  املهم�ض 
عن  بديلاً  كونه  يف  وخ�شو�شيته 

النظام االإعلمي القائم.
التوا�شل  مواقع  تعمل  اأن  ميكن    
الطاقات  تفعيل  على  االجتماعي 
ويوجهها  االإن�شان  لدى  املتوافرة 
للبناء واالإبداع يف اإطار تطوير القدمي 
و�شلوك،  قيم  من  اجلديد  واإحلل 
للجمهور،  املعرفة  جماالت  وزيادة 
التقم�ض  على  قدرتهم  وازدياد 

وبهذا  للتغيري،  وتقّبلهم  الوجداين 
يف  لي�ض  مهم،  دور  له  االت�شال  فاإن 
�شكل  تقدمي  يف  بل  معلومات،  بَث 
الواقع، وا�شتيعاب ال�شياق االجتماعي 
وال�شيا�شي الذي تو�شع فيه االأحداث.

 م�ستقبل و�سائل 
الت�سال يف ع�سر »ما 

بعد احلداثة«

عن�رضاًا  االت�شال  و�شائل  تُعد  قد    
النظر  لكن  املجتمع،  يف  ا  اأ�شا�شاً
عملية  اأ�شا�ض  اأنها  على  اإليها 
دائرة  اإىل  ينقلها  االجتماعي  التغري 
علم  رف�شه  ما  وهذا  »احلتمية«، 
الثقافة  وتوؤدي  املعا�رض.  االجتماع 
اللمادية، كاالإيديولوجيات ال�شيا�شية 
تغرّي وا�شع يف حياة  اإىل  واالجتماعية 
الثقافة  تاأثري  من  اأكرث  املجتمع، 
ولكن  التكنولوجي،  بعدها  املادية يف 
»التغري  التغرّيات،  قيا�ض هذه  ي�شعب 
اإىل  اأدى  مما  واللمادي«،  املادي 

اإطلق النظرة الن�شبية.
  مع بداية االألفية الثالثة ظهر مفهوم 
يعد  مل  اإذ  املعلوماتية،  احلتمية 
يقا�ض مدى تقدم الدول، على اأ�شا�ض 
اأ�شا�ض  على  بل  القومي،  نتاجها 
القومي.  املعلوماتي  نتاجها  اإجمايل 
نرى  احلداثة«،  بعد  »ما  ع�رض  ففي 
االإن�شان  على  يفر�ض  الأنه  التناق�ض، 
اأدواته  دون  من  فيه  العي�ض  �شعوبة 
باملجتمع.  تربطه  التي  االت�شالية 
فمثلاً ال ن�شتطيع العمل من دون هاتف 
نقال، اأو احلا�شوب)الكومبيوتر(، ...«، 
االجتماعية.  للحياة  تقنية  اأ�شكال  اأي 
احلياة خ�شائ�ض  الأ�شكال  ت�شبح  وقد 
جديدة عن طريق العمل بالتكنولوجيا، 
وهنا تت�شطح اأ�شكال احلياة، ويتفاعل 

كل �شيء عن طريق و�شائل االت�شال.
تاريخياًا  احلركات  هذه  تطور  يف     
ينتقل الكتاب اإىل التحّول عرب التطّور 
جوهر  �شاحب   الذي  التكنولوجي 
ا ي�شبح  االإعلم، فما يبدو اليوم جديداً
ا بظهور تقنية جديدة، اأمل يكن  قدمياً
الطباعة،  ظهور  مع  ا  جديداً االإعلم 

وال�شحافة، واالإذاعة، والتلفزيون؟
يف  ميثل  اجلديد  االإعلم  مفهوم  اإذااً 
واقع االأمر مرحلة انتقالية من ناحية 
احل�شاري  فالتلقح  وعليه  الو�شائل. 
عرب  املعلومة  انتقال  ولّده  الذي 
البلد  وثقافة  قيم  ر�شخ  قد  االنرتنت 
يف  والتكنولوجيا  للمعلومة  ر  امل�شِدّ
احلتمية  هذه  عن  وين�شاأ  واحد،  اآن 
التكنولوجية حالة ما ي�شمى بال�شدمة 
تتحول  ما  �رضعان  التي  االلكرتونية 
االنبهار  من  امل�شتوردة  بالبلدان 

اال�شطدام  اإىل  االفرتا�شي  بالواقع 
ر. بالواقع احلقيقي للبلد امل�شِدّ

يف  ي�شهم  ال  وات�شاالاً  ا  اإعلماً اإن    
ال�شيا�شية  املجتمع  اأوليات  حتديد 
اأن  ميكنه  ال  واالقت�شادية  والثقافية 
اأي م�رضوع ي�شعىاإىل  يكون فاعلاً يف 
كنتيجة  ال�شلطة  على  �شلمي  لتداول 
حول  الت�شورات  اأهم  لتداول  حتمية 
باالعتماد  العام  ال�شاأن  ندير  كيف 
و�شائل  ت�شهم  الذي  العام  الراأي  على 
االإعلم احلرة يف بلورته ب�شكل حمايد 
توظيف  اأي  عن  ا  بعيداً ومو�شوعي 

اقت�شادي اأو �شيا�شي.

املجتمعات  فاإن  النهاية،  يف    
على  ظاهرة  تُعّد  -�شو�شيولوجيااً- 
اأن  التعقيد حتى جنزم  من  كبري  قدر 
من ال�شهل اأن تاأتي مناذج �شيا�شية اأو 
اقت�شادية اأو فكرية قادرة بكل ب�شاطة 
الذكية  التقنية  على  وباالعتماد 
للت�شاالت على اإحداث تغيري وب�شكل 
ا  بنية املجتمعات، انطلقاً جذري يف 
فقط من كونها تقنية فعالة، حتى واإن 
كانت هذه التقنية يف جمال االإعلم. 
االت�شال  يف  تقنياًا  الظاهر  بني  اإن 
ا تظهر  اليوم والنتيجة االجتماعية غداً
اختلفات قد ت�شل يف بع�ض االأحيان 

اإىل التناق�ض.
�شدرت  التي  املوؤلفات  عديد  يف    
و�شائل  مناق�شة  متت  حديثاًا، 
يف  ودورها  االجتماعي  التوا�شل 
القبيلة  من  امل�شتقبلية:  التحوالت 
طموح  اأفق  فتح  نحو  الفي�شبوك،  اإىل 
اجلديدة،  الظاهرة  هذه  يف  للبحث 
مبا لها من تاأثريات كبرية يف اجلوانب 
الرتبوية وال�شلوكية للجيل اجلديد من 
ال�شباب عرب خمتلف اأنحاء العامل. كما 
ا  نقا�شاً تثري  بكونها  الكتب  تنفرد هذه 
امل�شتقبلية  االأمناط  حول  علمياًا 
روؤى  اإىل و�شع  الو�شائل، و�شوالاً  لهذه 
التاأثريات  حدود  حول  ا�شت�رضافية 
عن  ف�شلاً   ، م�شتقبلاً لها  املتوقعة 
حول  ال�شوؤال  على  الرد  حماولة 
املجال  هذا  يف  التفاعل  م�شارات 
الدول،  املواطنني-  معادلة  داخل 

واجتاهات العلقة بني الطرفني.
  هي روؤية ا�شت�رضافية من املوؤلفني، 
و�شائل  دور  تطور  تناولهم  نحو 
امل�شتقبل،  يف  االجتماعي  التوا�شل 
وما �شتفر�شه من تغيريات على كثري 
يف  �شي�شبح  الراهنة،  امل�شلمات  من 
التعاي�ض معه  يلزم  الغد واقعااً معا�شااً 
اإ�شكالية  اأو  معرفية  �شدمة  دون  من 
التكنولوجيا  اأر�شت  فقد  التعامل.  يف 
اإلكرتونية  ثقافة  قواعد  الرقمية 
عاملية، وجتلى الربط بني تكنولوجيا 
ظهور  يف  واالت�شاالت  املعلومات 

التي  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
الراأي  اجتاهات  ت�شكيل  يف  اأ�شهمت 
حيال  واالآراء  املواقف  وبناء  العام 

خمتلف الق�شايا واالأحداث.
مواقع  خم�شة  هناك  اأن  يذكر     
ا  ومنواً �شهرة  االأكرث  تعترب  عاملية 
يت�شدرها  امل�شتخدمني،  عدد  يف 
التوا�شل  موقع  وهو  في�شبوك،  موقع 
منذ ظهوره  �شهرة  االأكرث  االجتماعي 
وهو  تويرت،  موقع  يليه   ،2003 عام 
ال�شغر،  املتناهي  التدوين  موقع 
موقع  ثم   ،2006 عام  يف  انطلق  وقد 
�رضكة  د�شنته  الذي  بل�ض«  »غوغل 
اأما   ،2011 عام  يف  العاملية  غوغل 
الذي  »لينكداإن«  فهو  الرابع  املوقع 
موقع  واأخريااً   ،2003 ماي  يف   بداأ 
الذي ظهر يف عام 2010.  »بنرت�شت« 
ا،  منواً االأعلى  اخلم�شة  املواقع  وهي 
من حيث عدد امل�شتخدمني الن�شطني 

خلل عام 2012.
  يبقى يف النهاية اأنه يف ظل الطفرة 
ت�شري  وما  للكومبيوترات،  املتوقعة 
�شكان  عدد  اأن  من  التوقعات  اإليه 
نحو   2026 عام  يف  �شيبلغ  العامل 
الكاتب  يتوقع  ن�شمة،  مليارات  ثمانية 
اأن ن�شبح ب�شدد مليارات ال�شخ�شيات 
الوهمية والهويات االفرتا�شية، االأمر 
الذي يطرح اإ�شكالية اجتماعية �شائكة 
تذويب  على  املرتتب  باالأثر  تتعلق 
ال�شخ�شية  الهويات  هذه  جممل 

وتفكيكها.
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  علقة 

باالإعلم
التوا�شل  مواقع  علقة  و�شتبقى 
اإ�شكاليات  تثري  باالإعلم  االجتماعي 
االأبعاد  يف  اختزالها  ميكن  ال  عدة، 
البث  جمال  يف  امل�شتحدثة  التقنية 
حمددااً  عاملاً  جتعلها  اإذ  والتلقي، 
اأمناط  وت�شتبعد  الثقافية  للتحوالت 
التوا�شل  فمواقع  اجلديدة.  التوا�شل 
اإذا  املمكن  من  التي  االجتماعي، 
قيم  اإعلء  يف  ت�شهم  اأن  من  »وظفت 
وحوار  واملراجعة  والنقد  املعرفة 
منها  ينطلق  التي  القيم  وهي  الذات، 

اأي م�رضوع تنموي ثقايف«.
زيادة  اأن  اإىل  الكاتب  يتو�شل  هنا     
جاءت  االإنرتنت  م�شتخدمي  اأعداد 
اأو  معار�شااً  وراأيااً  فكرااً،  لت�شكل 
دميقراطية  ممار�شات  ولتنتج  موؤيدااً، 
االإلكرتوين  كالت�شويت  االإنرتنت  على 
ثم  ومن  االإلكرتونية؛  واحلكومة 
احلديث عن اأخلقيات االإنرتنت وهي 
درا�شة عميقة  اإىل  مو�شوعات حتتاج 
باأبعاد  للإملام  االأطراف  مت�شعبة 
واملرتابطة  املت�شابكة  العلقات 
االإعلمية  ال�شيا�شات  تخطيط  عند 

والثقافية اجلديدة.
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للكاتبة �سوزان كني 

ترجمة كتاب الهدوء ... قوة االنطوائيني 
يف عامل ال يتوقف عن الكالم اإىل العربية 

رمبا لو ا�ستوقْفنا اأحد النطوائيني لن�ساأله كيف ي�سنف نف�سه 
على �سلم النفتاح الجتماعي، ف�سيحاول ل �سعوريا اأن 

ينفي عن نف�سه »تهمة« النطوائية، فالثقافة العامة تعطي 
الأولوية للمنفتحني يف فر�ص الدرا�سة والعمل والنجاح، مع اأن 

الإح�ساءات تقدر اأن ثلث اإىل ن�سف الأمريكيني انطوائيون، 
والعلم يوؤكد اأن منط �سخ�سياتهم لي�ص طبيعيا فح�سب بل يحمل 

الكثري من عوامل القوة والتميز.

 وكالت 

املحامية  اكت�شفت  عندما 
هذه  كني  �شوزان  الأمريكية 
انطوائية  -وهي  احلقائق 
اعتزال  قررت  بامتياز- 
مهنتها الناجحة يف نيويورك، 
والتفرغ لتوعية النا�س بـ »قوة 
حياتها،  بقية  النطوائيني« 
حتى ت�شّدر موؤلفها »الهدوء.. 
عامل  يف  النطوائيني  قوة 
قائمة  الكالم«  عن  يكف  ل 
الكتب الأكرث مبيعات بح�شب 
�شحيفة نيويورك تاميز، كما 
�شجلت حما�رضتها »جمتمع 
»تيد«  من�شة  على  الأفكار« 
اأكرث من 21 مليون م�شاهدة 
حتى الآن، ف�شال عن ماليني 

اأخرى يف موقع يوتيوب.
تقدم هذه املوؤلفة النطوائية 
بنف�شها منوذجا مميزا لنجاح 
ومثابرتهم،  النطوائيني 
فالكتاب الذي جاءت ن�شخته 
العربية بحوايل 380 �شفحة 
الأهلية  دار  عن  -ال�شادرة 
ثمرة   -2016 عام  بعّمان 
البحث  من  �شنوات  �شبع 
الدوؤوب، ولعل نظرة �رضيعة 
احتلت  التي  الهوام�س  على 
�شفحة  اأربعني  من  اأكرث 
الذي  اجلهد  لتقدير  تكفي 
قراءة  يف  املوؤلفة  بذلته 
واإجراء  الدرا�شات  اأحدث 

املقابالت.

الكوكب بحاجة 
لالنطوائيني

ي�شتهل الكتاب باقتبا�س عن 
اجلن�س  اإن  يقول  �شون  األني 
كل  فيه  يكون  الذي  الب�رضي 
جورج  اجلرنال  هو  �شخ�س 
اجلي�س  قادة  )من  باتون 
العاملية  باحلرب  الأمريكي 
فالكوكب  ينجح،  لن  الثانية( 
ريا�شيني  اإىل  بحاجة 
وعلماء،  ور�شامني  وفال�شفة 
اأ�شحاب  اإىل  بحاجة  اإنه 
واأ�شحاب  دافئة  قلوب 
قلوب قا�شية، واإىل اأ�شخا�س 
لمبالني واأ�شخا�س �شعفاء.

ق�سة املنا�سلة 
الأمريكية ال�سوداء 

روزا بارك�ص

ثم تبداأ املقدمة ب�رضد ق�شة 
املنا�شلة الأمريكية ال�شوداء 
رف�شت  التي  بارك�س  روزا 
باحلافلة  مقعدها  منح 
 ،1955 عام  اأبي�س  لرجل 
الب�شيط  موقفها  فاأطلق 
اأهم  من  واحدة  �رضارة 
احتجاجات القرن الع�رضين، 
ال�شود  حقوق  انتزاع  اأثمرت 
بامل�شاواة، لنفاجاأ يف النهاية 
انطوائية  كانت  بارك�س  باأن 
للغاية، واأنها عنونت �شريتها 

الذاتية بـ »قوة الهدوء« واأنها 
عدة  هذا  ملوقفها  خططت 
دون  ثماره  يوؤتي  كي  اأ�شهر 
ق�شيتها  ولتك�شب  تنفعل،  اأن 
هدوئها  بقوة  املحاكم  يف 

وحكمتها فقط.

ت�سليط ال�سوء على 
علماء العامل 

باأن  املوؤلفة  تفاجئنا  ثم 
قائمة النطوائيني املبدعني 
ت�شمل اأي�شا كال من: العلماء 
وت�شارلز  نيوتن  اإ�شحق 
اأين�شتاين،  واألربت  داروين 
فريدريك  املو�شيقار 
جورج  الروائي  �شوبان، 
ال�شينمائي  املخرج  اأورويل، 
بيدج  �شبيلربغ، لري  �شتيفن 
اأحد موؤ�ش�شي �رضكة غوغل، 
مايكرو�شوفت  موؤ�ش�س 
الأوىل  ال�شيدة  غيت�س،  بيل 
روزفلت  اإليانور  ال�شابقة 
التي تعد من اأ�شهر الن�شاء يف 
تاريخ اأمريكا، الزعيم الهندي 

الراحل مهامتا غاندي.
اأن  على  املوؤلفة  وتربهن 
النطوائيني  من  الكثري 
قيادية  منا�شب  �شغلوا 
تبنيهم  عرب  العامل  واألهموا 
املزيفة«  »النب�شاطية 
من  الكثري  اإن  وتقول 
عامل  يف  الكارثية  القرارات 
الأعمال -والتي اأدى بع�شها 

اإىل اأزمات الك�شاد- يعود اإىل 
املنفتحة  ال�شخ�شيات  ميل 
وهو  واملقامرة،  للمغامرة 
اأمر يُ�شتبعد حدوثه لو �ُشمح 
فر�شهم  باأخذ  لالنطوائيني 

الكاملة.

النطوائية كنمط 
طبيعي من اأمناط 

ال�سخ�سية

لي�شت  النطوائية  اإذن، 
اجتماعيا،  عيبا  ول  مر�شا 
وهي منط طبيعي من اأمناط 
كاخلجل  ولي�شت  ال�شخ�شية، 
من  باخلوف  يُعّرف  الذي 
اأو  الجتماعي  الرف�س 
الإذلل، اأما النطوائية فهي 
تكون  ل  التي  للبيئة  تف�شيل 

مفرطة الن�شاط.

كارل يونغ وتعريف 
النطوائية

كارل  النف�س  عامل  ويعد 
اإىل  ال�شباقني  من  يونغ 
بكتابه  بالنطوائية  التعريف 
)عام  النف�شية«  »الأمناط 
بو�شوح  ميز  حيث   )1921
هما  رئي�شني  منطني  بني 
والنب�شاطي  النطوائي 
ينجذب  فالأول  )املنفتح( 
الأفكار وامل�شاعر  اإىل عامل 
الداخلية ويركز على املعنى 

الأحداث،  من  ين�شئه  الذي 
طاقته  �شحن  اإىل  ومييل 
وهو  بنف�شه،  يختلي  عندما 
يعمل ب�شكل اأبطاأ ولكن برتّو 
الرتكيز  ويحب  اأكرب،  واإتقان 
مرة،  كل  واحدة  مهمة  على 
من  ن�شبيا  حم�شنا  ويكون 
وال�شهرة.  الرثوة  اإغراءات 
اإىل  النب�شاطي  مييل  بينما 

النقي�س يف كل ما �شبق.

�سيادة النفتاح

اأ�شبح  كيف  املوؤلفة:  تت�شاءل 
املثل  الجتماعي  النفتاح 
الأمريكية؟  الثقافة  الأعلى يف 
وتعود يف قراءتها التاريخية اإىل 
عندما  الع�رضين  القرن  مطلع 
ريفية  عائلة  من  �شاب  وظف 
كارنيغي  دايل  يدعى  فقرية 
جذب  يف  اخلطابية  مهاراته 
املبيعات،  مندوبي  اهتمام 
�شنوات  غ�شون  يف  واأن�شاأ 
قليلة ثورة ثقافية عارمة حتت 
الذاتية«  »امل�شاعدة  م�شمى 
اليوم  تدعى  باتت  -والتي 
الب�رضية«  والتنمية  »التحفيز 
الأعمال  رجال  وراءه  ليلهث 
العمل  فر�س  عن  والباحثون 
اخلطى  يحث  جمتمع  يف 
يف  العامل  ريادة  نحو  ب�رضعة 
واخلدمات.  ال�شناعة  جمايل 
وبذكائها احلاد تر�شد �شاحبة 
الثقايف  التغري  مالمح  الكتاب 

عامليا  ال�شائد  هو  بات  الذي 
كبار  ف�شارت  العوملة،  بفعل 
اجلامعات تخ�ش�س مقاعدها 
واملدار�س  فقط،  للمنفتحني 
اأ�شا�س  على  مقاعدها  تر�س 
»التعلم اجلماعي« واملوؤ�ش�شات 
العمل  بيئات  ت�شمم  الكربى 
مفتوحة  مكاتب  هيئة  على 
عوازل،  ول  جدران  دون 
الدرا�شات  تثبت  الذي  الأمر 
ال�شلبي على الإنتاجية،  تاأثريه 
تعطيل  من  ي�شببه  عما  ف�شال 
الذين  النطوائيني  لقدرات 
املجتمع.  ن�شف  ي�شكلون 
�شيادة  من  ده�شتها  وحتى  
مقابالت  النب�شاطي   النمط 
الثقافة  ربطت  كيف  عديدة 
الإميان  الربوت�شتانتية 
الأنبياء  اأن  مع  بالنفتاح، 
-ح�شب  والقدي�شني 
تت�شم  ومل  العزلة،  قولها-  
باخلطاب  الدعوية  اأن�شطتهم 
تت�شف   مل  كما  امل�رضحي، 
لع�رضات  ا�شتعرا�شها  وعرب 
والطبية  النف�شية  الدرا�شات 
املوؤلفة  تربهن  والجتماعية، 
اعتماد  يف  الإفراط  اأن  على 
التعاوين  النب�شاطي  النمط 
وجل�شات  والعمل،  التعليم  يف 
توؤدي  ل  الذهني،  الع�شف 
فقط اإىل اإق�شاء النطوائيني، 
وقدراتهم  مواهبهم  تقتل  بل 
حاجة  من  بالرغم  الإبداعية 

املجتمع اإليها.

اأول روائي وقا�ص عربي يح�سل على جائزة نوبل يف الأدب )الأوروبية(

بعد 13 عاما على رحيله.. »هم�س النجوم« يكمل حكايات جنيب حمفوظ
رحيله،  على  عاما   13 بعد 
جنيب  امل�رضي  الأديب  يعود 
عن  ق�ش�شه  ل�رضد  حمفوظ 
وال�شخ�شيات  واملقهى  احلارة 
ق�شة   18 خالل  من  املهم�شة، 
مل يت�شمنها اأي كتاب من قبل، 
حممد  امل�رضي  فال�شحفي 
جمعها  مريديه-  -اأحد  �شعري 

ون�رضها يف اإ�شدار جديد.
وتت�شكل املجموعة التي حتمل 
هم�س  حمفوظ..  »جنيب  ا�شم 
دار  عن  و�شدرت  النجوم« 
ال�شاقي يف بريوت، من ق�ش�س 
ت�شعينيات  يف  حمفوظ  ن�رضها 
اإحدى  يف  املا�شي  القرن 
يف  جتمع  مل  لكنها  املجالت، 
ق�شة  اإليها  م�شافة  كتاب،  اأي 

عرث  اأدبي«  »كنز  من  جديدة 
الأديب  ورثة  لدى  �شعري  عليه 

الراحل.
-ال�شحفي  �شعري  حممد  وقال 
الأدب  اأخبار  جريدة  يف 
على  داأب  والذي  امل�رضية 
�رضديات  وحتليل  مراجعة 
الكتاب:  مقدمة  يف  حمفوظ- 
»عندما منحتني ابنته اأم كلثوم 
�شندوقا �شغريا يت�شمن اأوراقا 
�شعرت  حمفوظ،  تخ�س  عدة 
بلذة كاأنني على و�شك اكت�شاف 

مقربة فرعونية«.
وي�شيف اأن »من �شمن الأوراق 
اأربعني  نحو  ي�شم  كامل  ملف 
تن�رض  مل  لكن  ق�شرية،  ق�شة 
يعود  كتابتها.  وقت  الق�ش�س 

�شنوات  بعد  حمفوظ  اإليها 
لين�رضها يف جملة ن�شف الدنيا، 
خارج  ق�شرية  ق�شة   18 وبقيت 
بطبعاتها  الكاملة  الأعمال 

املختلفة«.
�شحة  يف  �شك  لأي  وقطعا 
�شورة  �شعري  اأرفق  الق�ش�س، 
من اأ�شول هذه الق�ش�س بخط 
على  الإبقاء  مع  حمفوظ،  يد 
اختارها  كما  الأعمال  عناوين 
على  احلائز  الراحل  الروائي 
عام  الأدب  يف  نوبل  جائزة 

.1988
ومن هذه الق�ش�س: »مطاردة« 
احلارة«  و«ابن  و«توحيدة« 
عجوة«  و«اأبونا  منلة«  و«نبوءة 
النجوم«  و«هم�س  و«ال�شهم« 

ال�شيخ  و«دعاء  لعبة«  و«العمر 
الأ�شماء  من  وغريها  قاف«، 
من  حمفوظ  حر�س  التي 
البيئة  و�شف  على  خاللها 

ال�شعبية امل�رضية.
الق�ش�س  اإن  �شعري  ويقول 
تختلف  ل  اليوم  ين�رضها  التي 
حمفوظ  جنيب  عوامل  عن 
امتداد  وهي  الإبداعية، 
التي  الطفولة  حلكايات 
ا�شتعادها يف »حكايات حارتنا« 
»�شدى  يف  وكذلك   ،1975 عام 
ولكنها   ،1999 عام  الن�شيان« 
ال�شيخ  وحكمة  بالرمز  حمملة 

الكبري.
الق�ش�س  »تدور  وي�شيف 
حمفوظ  عامل  احلارة،  يف 

حارة  باحلياة،  املفعم  الأثري 
بقبو  تنتهي  املالمح  حمددة 
لهم،  ماأوى  ل  من  يعي�س  حيث 
-احل�شن  القبو  فوق  ويرتفع 
الأ�شباح  ت�شكن  حيث  القدمي- 

والعفاريت«.
روايات  م�شمون  وي�رضح 
واأزمانها،  واأبطالها  حمفوظ 
فيقول »يف احلارة ثمة هاربون 
قدمية  تقاليد  اأو  ثاأر  من 
اأو  احلب  اأجل  من  واأحيانا 
عائدون  اأي�شا  وهناك  العمل، 
اأ�شحاب  دائما  هم  ثراء،  بعد 
امللتب�شة  والأقوال  النبوءات 
الق�ش�س،  اأبطال  يتبادلها  التي 
ويكون  ما  نحو  على  فتتحقق 
م�شريهم دائما التهام باجلنون 

اأو اخلروج على التقاليد«.
وجنيب حمفوظ هو اأول روائي 
على  يح�شل  عربي  وقا�س 
جائزة نوبل يف الأدب، وهو من 
الذين  امل�رضيني  الأدباء  اأكرث 
اأعمال  اإىل  كتاباتهم  حتولت 

�شينمائية وتلفزيونية.
يف  اأ�شيب  حمفوظ  وكان   
 1995 الأول  اأكتوبر/ت�رضين 
بطعنة �شكني يف عنقه على يد 
بداعي  اغتياله  حاول  �شابني 
الإلهية  الذات  على  التطاول 
حارتنا«  »اأولد  روايته  ب�شبب 
من  جنا  لكنه  للجدل،  املثرية 
على  لحقا  اأثر  الذي  احلادث 

قدرته على الكتابة بيده.
 وكالت
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للكاتبة جرمندر ك . بامربا

»اإعادة التفكري يف احلداثة: نزعة ما بعد 
اال�ستعمار واخليال ال�سو�سيولوجي«

يوؤكد كتاب »اإعادة التفكري يف احلداثة: نزعة ما بعد ال�ستعمار واخليال 
ال�سو�سيولوجي« ملوؤلفته جرمندر ك . بامربا على عبثية العتقاد ال�سائد الذي 
ينظر للحداثة بو�سفها منتجًا اأوروبيًا خال�سًا، يف الوقت الذي مييل فيه لعتبار 

احلداثة م�سروعًا عامليًا حيث ا�ستعان الغرب بالكثري من املوؤثرات احل�سارية 
من اخلارج، ول �سيما تلك التي ا�ستوردها من احل�سارة الإ�سالمية.

  وكالت

 اأوروبا وال�ستعمار: تنافر اأم 
تكامل

ترى امل�ؤلفة اأن ع�رص ال�ستعمار الأوروبي 
تاريخياً خطرياً، حيث  قد �سّكل منعطفاً 
يف  ت�سببت  ال�ستعمارية  العالقة  اأن 
اجل�هرية  العالقات  من  واحدة  ت�سكيل 
عن  وافرتا�ساتها  جهة  من  اأوروبا  بني 

الآخرين من جهة اأخرى.
ت�رصب بامربا مثالً على ما تعتقد، وه� 
ذلك الذي يدر�س العالقة بني ال�ستعمار 
القرن  يف  الهندية  والثقافة  الإجنليزي 
اخلطاب  اأن  تذكر  حيث  ع�رص،  التا�سع 
ال�ست�رصاقي املتزامن مع فرتة الحتالل 
الربيطاين للهند كان يرّوج للفكرة القائلة 
اإن الهند مل تكن متتلك الأدوات ال�ساحلة 
لتاأريخ ما�سيها، واأن الهن�د مل تكن لديهم 
اخلا�سة  بثقافتهم  معرفة  اأي  مطلقاً 
اإح�سا�سهم  تط�ير  ي�ستطيع�ن  اأنهم  اأو 

بالق�مية على اأ�س�س ذاتية.
وتربز الباحثة راأي بع�س امل�ؤرخني الذين 
عن  التعبري  حاول�ا  ملا  الهن�د  اأن  يرون 
�سخطهم �سد املحتل الإجنليزي، فاإنهم 
اأوروبية،  م�سطلحات  ا�ستخدم�ا  قد 
وهي  الربوليتاريا،  وث�رة  الق�مية  مثل 
تاأثري  عمق  تبنّي  التي  امل�سطلحات 
ت�سكيل  يف  الأوروبية  الإمربيالية  الثقافة 

ثقافة الهن�د.
هذه املنهجية اأّثرت كثرياً يف تط�ر علم 
امل�ؤلفة،  تذكر  ما  فبح�سب  الجتماع، 
احلداثة  و�سارت  حم�راً،  الغرب  �سار 
درا�سة  اإن  بل  معيارياً،  ومقيا�ساً  هدفاً 
بتلك  تاأثرت  قد  نف�سه  الجتماع  علم 
الرتاث  »اتبع  ال�ستعمارية، حيث  النظرة 
نظرية  تبّني  الجتماع  لعلم  الكال�سيكي 
التحديث كفكرة لتغيري املفه�م املعياري 
اإىل  تقليدي  ما�ٍس  من  اخلطية  للحركة 
تف�سريات  وا�ستقرت  حديث،  م�ستقبل 
عمليات التحديث اأ�سا�ساً يف �سياق الفهم 
التاريخي للمجتمعات، واأن كل �سكل يُحل 
املجتمعات  وقدمت  تقدماً،  اأكرث  ب�سكل 
اأو جمتمعات ما قبل احلداثة  التقليدية، 
حديثة،  بديهياً  جمتمعات  مع  للمقارنة 
للتح�ل  و�سف  تاأ�سي�س  امل�سكلة  وكانت 

التاريخي من واحد اإىل اآخر«.
وتالحظ بامربا اأن املناف�سة بني الحتاد 
ال�س�فياتي وال�ليات املتحدة الأمريكية 
اإىل  عّطل  قد  الباردة،  احلرب  فرتة  اإبان 
درجة معينة من التفاق التام على ال�سكل 
الذي  الأمر  وه�  للحداثة،  املعياري 
ال�سي�عية، حيث  بعد �سق�ط  تغري متاماً 
اأعلن�ا  الذين  املثقفني  من  الكثري  ظهر 
معيارياً  من�ذجاً  الأمريكي،  النم�ذج  من 
فران�سي�س  ه�ؤلء  اأهم  ومن  نهائياً، 
ح�ل  امل�سه�رة  اأطروحته  يف  ف�ك�ياما 

نهاية التاريخ.
تهاجم بامربا ذلك املنهج ال�ست�رصاقي، 
وت�ستعني بكتابات بع�س امل�ؤرخني الذين 
وال�عي  التاريخية  املادة  اأن  اإىل  ذهب�ا 
يف  ومتاأ�سلني  م�ج�دين  كانا  التاريخي، 
املجتمعات التي جرى ا�ستعمارها، ولكن 
ذلك  عن  كان مبزاج خمتلف  ح�س�رهما 
امل�ؤلفة  وت�سلّط  الغربي�ن.  ميّيزه  الذي 
ال�س�ء على بع�س النظريات التي عملت 
بافرتا�سها  احلداثة،  ظه�ر  تف�سري  على 
منطاً  �سّكلت  �ساملة  اجتماعية  عملية 

يف  احلداثة  تبدو  حيث  وعاملياً،  عاماً، 
مرحلتها الأوىل وكاأنها منبثقة يف املقام 
الداخلية  للديناميات  كنتيجة  الأول 
من  العديد  اأن  كما  الغربية.  للمجتمعات 
احلداثة  باأن  الق�ل  رف�س�ا  قد  العلماء 
للرتاث يف اجلانب  بدياًل  تك�ن  اأن  ميكن 
بع�سهم  وناق�س  العامل،  من  املتخلف 
التحديث  عملية  من  الناجت  باأن  العتقاد 
مزيج  من  يت�سكل  قد  املناطق،  تلك  يف 
ي�ستق  بحيث  واحلداثة،  الرتاث  بني  ما 
كالهما الدعم من الآخر، بدلً من روؤيته 

بك�نه ا�سطداماً باملتعار�سات.
ويرى الباحث�ن امل�ؤمن�ن بذلك الت�جه اأن 
الغرب ل ميكن  التي ظهرت يف  احلداثة 
اأن تظهر بنف�س ال�سكل يف اأماكن اأخرى، 
اأوروبا واأمريكا  واأن اأهداف التحديث يف 
ل ميكن اأن تك�ن هي نف�س الأهداف التي 

نت�قع ظه�رها يف اأفريقيا واآ�سيا.
 

املجتمع العاملي

اإليها  ت�سري  التي  املهمة،  النقاط  من 
امل�ؤلفة يف معر�س درا�ستها لعلم اجتماع 
ت�سبب يف  ذلك املفه�م قد  اأن  احلداثة، 
اإيجاد  يف  التفكري  اإعادة  على  الإحلاح 
احلداثة،  لتاريخ  عامة  معرفية  اأ�س�س 
اأو  تتغري  ل  املجتمعات  اأن  تذكر  حيث 
من  كجزء  لكن  مغلقة،  كه�يات  تتط�ر 
�سياق عاملي اأكرث ات�ساعاً، ومن هنا فاإنه 
ميكن تفنيد ادعاءات الغرب ب�ج�د تاريخ 

ممّيز له.
الأر�سيفات  ا�ستدعاء  اأن  بامربا  وترى 
والقراءات  اجلغرافية  والعل�م  العاملية 
فهم  من  ميكننا  قد  املقارنة،  التاريخية 
يخ�س  فيما  الغربي  التاريخي  التط�ر 
قد  ن�سبية  ظاهرة  باعتبارها  احلداثة، 
ل  املتبادلني،  والتاأثر  للتاأثري  تعر�ست 
عن  معزل  يف  ت�سكلت  منفردة  كظاهرة 

ال�سياقات العاملية املعا�رصة.
 

ع�سر النه�سة بني احلداثة وما 
قبل احلداثة

احلداثة،  لظاهرة  درا�ستها  �سياق  يف 
الأق�ال  بع�س  امل�ؤلفة  تناق�س 
ارتبطت  التي  التقليدية  واملعتقدات 
بالتقدم الغربي، و�سارت ق�الب حمف�ظة 
يرددها الباحث�ن من دون اإعمال النقد اأو 

الت�سكيك فيها.

اأوىل تلك املقولت هي تلك التي 
ترّوج لدور ع�سر النه�سة الرائد يف 

اإنتاج احلداثة الأوروبية

قد  النه�سة  ع�رص  اأن  امل�ؤلفة  تذكر 
كان مب�رّصاً  باأنه  وا�سع  ُعرف على نطاق 
على  بناء  وذلك  احلديثة،  اأوروبا  مبيالد 
العلمية  والكت�سافات  الخرتاعات  كرثة 
وال�سناعية التي ظهرت فيه، واأي�ساً لك�نه 
الك�س�ف  ات�سعت فيه رقعة  الذي  الع�رص 
احلركة  فيه  وتط�رت  اجلغرافية، 
فيه  الذي ظهر  الع�رص  ولك�نه  التجارية، 
ما  كل  يف  املت�سكك  الإن�ساين  املذهب 
قيام حركة  من  ذلك  نتج عن  وما  ح�له، 
اليقينية  املفاهيم  لكل  �ساملة  مراجعة 

التي �سبقته.
ميّثل  مل  النه�سة  ع�رص  اأن  بامربا  ترى 
التي �سبقته،  قطيعة معرفية مع الع�س�ر 
لإحياء  حماولة  كان  احلقيقة  يف  اإنه  بل 
ومت  ظهرت  التي  والعل�م  املعارف 

الأقدم،  التاريخية  الفرتات  يف  اكت�سافها 
حيث نظر العديد من علماء الإن�سانيات 
اإىل  امليالدي  ع�رص  ال�ساد�س  القرن  يف 
جميع  »منبع  بك�نها  ال��سطى  الع�س�ر 
اإىل  وا�ستندوا  الهادفة،  املعرفة  اأن�اع 
م�اردهم ال�سئيلة لدعم الدرا�سة وتقييم 
اأمناطاً  بعملهم هذا  الرتاث، وقد ط�روا 
جديدة للتفكري وفروعاً جديدة للدرا�سة«. 
فاملذهب الإن�ساين يف ع�رص النه�سة كان 
علمياً واأدبياً وتعليمياً م�ستنداً اإىل درا�سة 

الع�س�ر القدمية الكال�سيكية.
اإىل  هنا  النظر  تلفت  امل�ؤلفة  اأن  كما 
اأن  وهي  الأهمية،  �سديدة  مالحظة 
ظهرت  التي  املت�سككة  الإن�سانية  العل�م 
ب��سفها  ظهرت  قد  النه�سة،  ع�رص  يف 
ومل  الاله�ت،  عل�م  عن  م�ستقلة  عل�ماً 
تُعّرف نف�سها يف تلك املرحلة باأنها عل�م 

م�سادة للدين.
الع�س�ر  بني  العالقة  اأن  الباحثة  وترى 
وثيقة  عالقة  النه�سة  وع�رص  القدمية 
الإن�ساني�ن  العلماء  كان  »فاإذا  جداً، 
على  عمل�ا  قد  ال��سطى  الع�س�ر  يف 
العل�م  علماء  فاإن  فقط،  املعرفة  تراكم 
الإن�سانية يف ع�رص النه�سة قد مّيزوا بني 

هذه املعارف«.
وت�ؤيد بامربا الراأي الذي يذهب اأ�سحابه 
يف  وقع  الذي  املعريف  التغرّي  اأن  اإىل 
تغرّياً  يكن  مل  النه�سة  ع�رص  بدايات 
كيفياً باملقام الأول، ولكنه كان يف الكثري 
ترى  وهي  اأي�ساً.  كمياً  تغرّياً  ج�انبه  من 
قد  الكتب  طباعة  تقنيات  معرفة  اأن 
من  الكثري  ا�ستن�ساخ  ت�سهيل  يف  �ساهمت 
املخط�طات وامل�ؤلفات املهمة، ومن ثم 
كان من ال�سهل على الدار�سني والطالب 
ت�فري  مت  وبذلك  ن�سخهم،  يقتن�ا  اأن 
ومتت  الكتابة،  واإعادة  ال�ستن�ساخ  وقت 
القراءة  يف  ال�قت  ذلك  من  ال�ستفادة 
املتمعنة للن�س��س، وه� ما اأتاح الفر�سة 
بنظريات  والظه�ر  والتحليل،  للنقد 

جديدة مل تكن معروفة �سابقاً.
اأن  اإىل  بامربا  ت�سري  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
تقنيات الطباعة قد �سّهلت جمم�عة من 
احلل�ل البحثية التي كانت غريبة و�سعبة 
على  ال�سهل  من  �سار  فمثاًل  ذلك.  قبل 
التي  الأق�ال  اأن يقتب�س�ا بع�س  الباحثني 
وردت يف الكتب، واأن يحيل�ا اإليها ب�سكل 
�سهل و�سل�س، م�ستخدمني يف ذلك اأرقام 
والف�س�ل  الأجزاء  واأرقام  ال�سفحات 
بع�سه  مع  ت�سافر  كله  وهذا  والأب�اب، 
البع�س يف اإنتاج ثقافة اأكرث تعقيداً وثراًء، 
تختلف ب�سكل كبري عن الثقافة التي كانت 

معروفة ومنت�رصة يف الع�س�ر ال��سطى.
النقطة الثانية، التي ت�ستند اإليها امل�ؤلفة، 
هي اأن الغرب مل يتط�ر اإىل ثقافة النه�سة 
من  بالكثري  ا�ستعان  اأنه  بل  ذاتي،  ب�سكل 
ول  اخلارج،  من  احل�سارية  امل�ؤثرات 
احل�سارة  من  ا�ست�ردها  التي  تلك  �سيما 
على  واملزدهرة  القائمة  الإ�سالمية 

اجلهة املقابلة من البحر املت��سط.
املثال،  �سبيل  على  اأر�سط�،  فل�سفة 
العرب  يد  على  اإل  الغرب  اإىل  تنتقل  مل 
امل�سلم�ن  فالفال�سفة  امل�سلمني، 
قدم�ا  قد   – ر�سد  ابن  –وبالأخ�س 
كما  اأر�سط�،  لفل�سفة  وافية  درا�سات 
�رصح  يف  مهمة  م�ؤلفات  و�سّنف�ا  كتب�ا 
فاإن  هنا  ومن  عليها.  والتعليق  كتبه 
»اأنه من خالل مثقفي  ت�ؤكد على  بامربا 
التعليم يف  من  كثرياً  فاإن  العربي،  العامل 
عاود  قد  الأوروبية  الكال�سيكية  الع�س�ر 
طريقه مرة اأخرى اإىل تيار النم� الثقايف 

الأوروبي«.

التاأثري الإ�سالمي يف حركة 
النه�سة

مل  النه�سة  حركة  يف  الإ�سالمي  التاأثري 
الفل�سفية  العل�م  جمال  على  يقت�رص 
اإىل  لي�سل  كذلك  امتد  اإنه  بل  فح�سب، 
غاليلي�  فنظريات  الطبيعية،  العل�م 
ببع�س  ا�ستعانت  قد  وك�برنيك��س 
العلماء  بها  قام  التي  الفلكية  التجارب 
امل�سلم�ن يف الأندل�س، كما اأن التقدم يف 
اإىل  ا�ستند  جمالت الطب والهند�سة قد 
بع�س امل�ؤلفات القّيمة التي �سّنفها بع�س 

العلماء العرب.
والذي  الأوروبي،  الفن  اإىل  بالن�سبة  اأما 
حلق  الذي  الكبري  التط�ر  اأن  ي�ساع 
النه�سة،  ع�رص  يف  واأ�ساليبه  بخ�سائ�سه 
املمّيزة  الأوروبية  اخل�سائ�س  بفعل  كان 
خطاأ  على  ت�ؤكد  امل�ؤلفة  فاإن  وحدها، 
تلك  يف  العامل  لأن  الفر�سية،  تلك 
من  متقارباً  كان  التاريخية  املرحلة 
بع�سه ب�سكل كبري، وال�سجالت التاريخية 
تنقل لنا اأخبار وتفا�سيل الكم الهائل من 
الزيارات التي قام بها الرحالة الأوروبي�ن 
اإىل اأفريقيا واآ�سيا، وه� ما يظهر معه اأن 
واليابان  وال�سني  فار�س  وبالد  اإ�سطنب�ل 
والهند وغري ذلك من املراكز احل�سارية، 
بع�سها  مع  وثيق  ب�سكل  مرتبطة  كانت 
التي  الفنية  اأن امل�ؤّثرات  البع�س، مبعنى 
�ساحبت ع�رص النه�سة، مل تكن م�ؤّثرات 
اأوروبية خال�سة كما يرّوج لذلك، بل اإنها 

يف احلقيقة كانت م�ؤّثرات عاملية.
 

مفهوم الدولة القومية والثورة 
الفرن�سية

تذكر امل�ؤلفة اأن العتقاد املرت�سخ لدى 
ما  ب�سكل  يربط  الغربية،  البحث  دوائر 
بني الث�رة الفرن�سية التي اندلعت يف عام 
1789 من جهة، واحلداثة من جهة اأخرى، 
وذلك على اعتبار اأن اأحداث تلك الث�رة 
لبع�س املبادئ والقيم  قد �سهدت ظه�ر 
اأ�سا�سها  على  اأُقيمت  والتي  اجلمعية، 
بعد،  فيما  احلديثة  املدنية  املجتمعات 
ومنها الدمي�قراطية واحلرية وامل�ساواة 
وحرية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  يف  واحلق 
تاريخ  »باإن�ساء  فاإنه  هنا  ومن  التعبري، 
لأ�س�ل  ق�سة  اأنها  على  الفرن�سية  الث�رة 
ي�سبح  اأن  اإىل  اأدى  قد  احلديث،  العامل 
هذا التاريخ اأي�ساً خطاباً لله�ية الأوروبية 

ب��سفها حديثة«.
تعتقد امل�ؤلفة اأن روؤية ال�سن�ات ال�سابقة 
على الث�رة، تثري جدلً وا�سعاً ومناق�سات 
بت�سّكل  الذي حلق  التط�ر  للت�ساوؤل ح�ل 
فال�سع�د  فرن�سا،  يف  ال�رصعي  احلكم 
الب�رج�ازية  للطبقة  والق�ي  ال�رصيع 
اأدى  ع�رص،  الثامن  القرن  يف  الفرن�سية 
نطاق  داخل  بالتاأثري  الهتمام  زيادة  اإىل 
انهار  فقد  ثم  ومن  ال�سيا�سي،  املجال 
الن�سق ال�ستبدادي اأخرياً بعد اأن مت ن�رص 
الدولة، ومت التفاق بعدها على  ميزانية 

اإلغاء المتيازات املالية.

التي  النابلي�نية  احلقبة  اأن  امل�ؤلفة  ترى 
الث�رة الفرن�سية، قد مّثلت  اأعقبت جناح 
لظه�ر  والثقافية  ال�سيا�سية  احلا�سنة 
الق�مية، وانتقالها من حيز  الدولة  فكرة 
وترّبر  العملي،  التطبيق  نطاق  اإىل  الفكر 
ذلك باأن غزو نابلي�ن مل�ساحات �سا�سعة 
العامل  ا�ستنفر  قد  الأوروبية  القارة  من 
الق�مية  املميز عند كل �سعب، فظهرت 
والعرف  اللغة  ع�امل  لن�سهار  كنتاج 
األهمت  »فقد  امل�سرتكة،  واملخاطر 
فعل  كرد  ن�ساأت  التي  ال�سعبية  املقاومة 
عدداً  نابلي�ن  جي��س  طريق  عن  للغزو 
الدولة  يف  التفكري  ليبداأوا  املفكرين  من 
لغة  ق�يت  وقد  ق�مية،  مب�سطلحات 
املحلي  واملجتمع  القدمية  التما�سك 
نابلي�ن  هزمية  عقب  وحدث  والدين، 
واحلك�مات  للملكيات  ال�لء  على  تاأكيد 
التالية  ال�سن�ات  و�سهدت  التقليدية، 
باأكملها  اأوروبا  ت�رط  نابلي�ن  لهزمية 
الليربالية،  الأيدي�ل�جيات  بني  �رصاع  يف 
ق�ى  وممار�سات  وال�سرتاكية  والق�مية، 

الرجعية«.
من هنا، فاإن امل�ؤلفة تعار�س الزعم باأن 
ال�سبب  كانت  وحدها  الفرن�سية  الث�رة 
احلديثة،  الق�مية  الدولة  ميالد  يف 
الأحداث  اأهمية  على  ت�ؤكد  حيث 
اأعقبتها يف  التي  والجتماعية  ال�سيا�سية 
الفر�سة  واإعطائها  الفكرة  تلك  تر�سيخ 
روؤية  »فيمكن  عملياً  للتنفيذ  املنا�سبة 
–التي يك�ن ت�جيهها  ال�سيا�سية  احلداثة 
على  –الأمة-  للدولة  حديثة  مب�ؤ�س�سات 
الث�رة  عقب  اأوروبا  يف  ن�ساأت  اأنها 
عاملية  اأ�سبحت  ثم  ومن  الفرن�سية، 
الكثري  اأن  يعني  ما  وه�  ال�قت«،  مبرور 
من بلدان العامل قد ا�سرتكت يف �سناعتها 
الهيمنة  رف�س  خالل  من  و�سياغتها 
الإمربيالية التي عمل الغرب على فر�سها 
ت��سعاته  تاريخ  من  خمتلفة  اأوقات  يف 

الع�سكرية وال�سيا�سية.
بفكرة  املرتبطة  املهمة  النقاط  ومن 
الدولة الق�مية اأن التغرّيات الإدارية التي 
اأوروبا،  يف  احلكم  اأنظمة  على  طراأت 
الفرن�سي  الفيل�س�ف  ي�سّميها  التي  تلك 
قد  باحل�كمة،  ف�ك�  مي�سيل  امل�سه�ر 
التي  الثالث  العامل  دول  فيها  �ساهمت 
من  بكثري  اأكرث  اأوروبا  خارج  ت�جد 
�سياغتها  يف  البي�ساء  القارة  م�ساهمة 
الأوروبيني يف  اأن  بامربا  ترى  وت�سكيلها. 
مرحلة ال�ستعمار، قد طبق�ا العديد من 
اأفريقيا  يف  م�ستعمراتهم  يف  التجارب 
يف  كانت  امل�ستعمرات  تلك  واأن  واآ�سيا، 
لتطبيق  كبري  معمل  وكاأنها  احلقبة  تلك 
�سيما  ول  الأوروبيني،  واأفكار  نظريات 
والإنتاجية  وامل�ارد  ال�سحة  ميادين  يف 
اأن  وبعد  احلكم،  واأهداف  والتنظيمات 
و�سلت تلك التجارب اإىل مرحلة الن�س�ج 
بنقلها  امل�ستعمرون  قام  والكمال، 
اأوطانهم  اإىل  النهائي  و�سكلها  ب�س�رتها 

الأم.
يف  بامربا  ت�رصبها  التي  الأمثلة،  من 
اأن  ه�  نظرها،  وجهة  اإثبات  �سبيل 
اأبداً  يُعرف  مل  الإ�سبع  ب�سمة  ا�ستخدام 
قبل  ال�سخ�سية،  اله�ية  لتحديد  ك��سيلة 

ا�ستخدامه يف الهند اإبان حقبة ال�ستعمار 
الربيطاين لها، وفيما بعد متت ال�ستعانة 
اأنحاء  باقي  ويف  نف�سها  بريطانيا  يف  به 
العامل الغربي، ومن ثم �سار معلماً مائزاً 

من معامل احلداثة والتقدم.
تلفت  التي  امل�سابهة،  امل��س�عات  من 
الباحثة النظر اإليها، ه� اأن درا�سة الأدب 
الإجنليزي مل يكن معروفاً داخل اإجنلرتا 
امل�ستعمرات  جميع  اأن  رغم  نف�سها، 
منهج  درا�سة  تقرر  كانت  الربيطانية 
بانتظام،  طالبها  على  الإجنليزي  الأدب 
وظلت تلك املفارقة الغريبة قائمة حتى 
اإقرار درا�سة الأدب الإجنليزي داخل  مت 

بريطانيا يف 1813.
اإدراك  على  ت�ؤكد  بامربا  فاإن  هنا،  من 
ت�سكيل  يف  ال�ستعمارية  النزعة  اأهمية 
قراءة  تُعاد  بحيث  الغربية،  الدول 
للعالقات  »كنتاج  الأوروبية  الأمم  تاريخ 
ال�ستعمارية«، بل اإن امل�ؤلفة تقدم طرحاً 
اأكرث جراأة عندما ت�سكك يف الفكرة التي 
قد  الق�مية  الدولة  بداية  اأن  اإىل  تذهب 
اأوروبا، ومن بعدها انتقلت ن�سخ  وقع يف 
العامل،  اأخرى من  اأماكن  اإىل  الدولة  تلك 
والن�سخ  الأ�سل  نظرية  اإن  تق�ل  حيث 
العتقاد  من  بالأ�سا�س  تنبثق  املتعددة، 
احل�ساري  والتف�ق  الغربية  بالهيمنة 

الهائل للعن�رص الأبي�س.

تبعات الثورة ال�سناعية يف اأوروبا

العتقادات  اأحد  اأن  امل�ؤلفة  تذكر 
الرا�سخة يف العقل الغربي، ه� ذلك الذي 
ال�سناعية  الث�رة  اأن  اإىل  اأ�سحابه  يذهب 
– تلك التي وقعت يف القرن ال�اقع ما بني 
املعامل  اأحد  هي  و1850-   1750 عامي 
الجتماعية  التط�رات  رافقت  التي 
الث�رة  اأعقبت  التي  والفكرية  وال�سيا�سية 
اإىل  الجتاه  فاإن  هنا  ومن  الفرن�سية. 

الت�سنيع يحمل �سبغة اأوروبية بامتياز.
امل�ؤرخني،  من  عدد  يذكر  ما  وبح�سب 
اإىل  متتد  ال�سناعية  الث�رة  جذور  فاإن 
على  اإجنلرتا  يف  ع�رص،  ال�ساد�س  القرن 
متفرقة  اأنحاء  ويف  اخل�س��س،  وجه 
يف  ال�سبب  وكان  عام.  ب�جه  اأوروبا  من 
ع�امل  لت�افر  بالأ�سا�س  يع�د  ظه�رها 
احل�رصية،  املراكز  من�  منها  متعددة، 
ال�سكان،  عدد  وزيادة  التقني،  والتقدم 
الأعمال  وانت�سار  الري،  �سبكات  وت��سيع 

امل�رصفية واملالية.
ت�ستند بامربا اإىل جمم�عة من الباحثني 
اأن عملية التحديث  الذين ي�سكك�ن يف 
ع�رص  اإبان  وقعت  التي  القت�سادي 
الث�رة ال�سناعية، تنبثق من اخل�سائ�س 
يرى  حيث  وحدها،  لأوروبا  الداخلية 
ه�ؤلء اأن تلك املزاعم تتجاهل »تدفق 
�ساهمت  التي  امل�ستعمرات  من  الرثوة 
املبدئية  النطالقة  يف  كبري  حد  اإىل 
للث�رة ال�سناعية، وامل�ساهمة الإجبارية 
للعبيد يف هذه العملية، ول الطريقة التي 
ُق�سي بها على الت�سنيع يف مناطق مثل 
اأفريقيا واأمريكا الالتينية والهند والتي 
تف�ق  �سمان  اأجل  من  عمداً  اأُفقرت 
ال�س�ق لل�سلع الربيطانية والأوروبية«.  
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اكت�صاف م�صكلة قاتلة يف جتويف الفم
كولومبيا  جامعة  علماء  اكت�شف 
البكترييا املوجودة  اأن  الأمريكية، 
ت�شاهم  والتي  الفم،  جتويف  يف 
الأ�شنان  ت�شو�س  عملية  يف 
تطور  من  تعجل  اللثة،  والتهاب 
موقع  ويفيد  القولون  �رسطان 
باأن   »MedicalXpress«
بروتني  غياب  اكت�شفوا  الباحثني 
خاليا  يف   »Annexin A1«
القولون ال�شليمة، والذي يحفز منو 
التجارب  وخالل  اخلبيثة  الأورام 
التي اأجراها الباحثون على الفئران، 
ات�شح اأن كبح ن�شاط هذا الربوتني 
 Fusobacterium« منع بكترييا
nucleatum« من تن�شيط م�شار 
الإ�شارات التي ت�شاعد على تطور 
الأورام  منو  واأبطاأ  ال�رسطان، 
الباحثون  حلل  كما  اجلديدة. 
النووي  احلم�س  عن  معطيات 
ب�رسطان  م�شابا   466 لـ  الريبي 
ازدياد ن�شاط  اأن  القولون، وات�شح 

كان   »Annexin A1« بروتني 
بغ�س  التكهنات،  باأ�شواأ  مرتبطا 
النظر عن اجلن�س والعمر ومرحلة 

حاليا  الباحثون  ويعمل  املر�س 
لت�شخي�س  طريقة  تطوير  على 
بروتني  مب�شاعدة  ال�رسطان  اأنواع 

»Annexin A1« كموؤ�رس حيوي، 
الطبية  لالأدوية  هدفا  وجعله 

اجلديدة.

معهد تون�صي يتح�صل على براءة 
اخرتاع دواء م�صاد ل�صرطان الدم

حت�شل معهد املناطق القاحلة )حكومي( مبحافظة 
مدنني جنوب �رسقي تون�س، على براة اخرتاع لدواء 

جديد م�شاد ملر�س �رسطان الدم، مت ا�شتخراجه من 
نبتة »الاّلزول« املوجودة بكرثة جنوب �رسق البالد 
وقالت الباحثة التون�شية يف املعهد حنان جّناع، اإن 

البحوث كانت يف اإطار ر�شالة دكتوراه متحورت حول 
الأهمية الغذائية لنبتة »الاّلزول«. 

وتابعت حنان جّناع »انطلقنا منذ فرتة يف البحوث 
للتعرف على اأهمية هذه النبتة وانتهينا اإىل قدرتها 

على مكافحة اخلاليا ال�رسطانية يف ج�شم امل�شابني 
مبر�س �رسطان الدم«واأ�شافت الباحثة التون�شية اأنه قد 

متت مقارنة النتائج املتح�شل عليها با�شتعمال نتبة 
»الاّلزول« مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة 
�رسطان الدم، موؤكدة اأن الدرا�شات اأثبتت تفّوق هذه 
النبتة على الدواء امل�شتعمل ب�شكل كبري يف كل اأنحاء 

العامل ولفتت اإىل اأن هذه البحوث متت بالتعاون 
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�شتور 

)حكومي( املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�شمة تون�س 
وبح�شب الباحثة فاإن املعهد الوطني للموا�شفات 

وامللكّية ال�شناعّية )حكومي( هو اجلهة التي منحت 
براءة الخرتاع ا�شتنادا اإىل املوا�شفات العاملية يف 
جمال الكت�شاف العلمي يف جمال الأدوية امل�شادة 

ملر�س �رسطان الدم.
و«الاّلزول« نبتة من نوع الب�شليات تتواجد ب�شكل كبري 

يف منطقة �شمال اإفريقيا وخا�شة اجلنوب ال�رسقي 
لتون�س، ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�شة يف 

ف�شلي ال�شتاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر

 

 عن »طقطقة« الأ�صابع
 

ل باحثون يف درا�شة علمية حديثة ملعرفة �رس ال�شوت  تو�شّ
الذي ي�شدر لدى »طقطقة« الأ�شابع، مظهرين اأن �شببه انفجار 

فقاعات جمهرية يف ال�شائل املوجود يف املفا�شل، للتو�شل لهذه 
اخلال�شات، ا�شتند الباحثون الفرن�شيون والأمريكيون اإىل مناذج 

ريا�شية.
والفر�شية التي طرحوها لي�شت جديدة، وهي ظهرت لأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �شككت بها درا�شات لحقة، اإل اأن اجلديد 
يف خال�شات الدرا�شة الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي 

لإ�شدار هذا ال�شوت، بح�شب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية 
التقنية يف باري�س.

وكانت درا�شة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �شوت 
»القرقعة« ياأتي من ت�شّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه امل�شاألة من وجهة نظر ريا�شية، لأن كّل 
الأبحاث ال�شابقة كانت تعتمد على املراقبة«نواأ�شاف: »حاولنا 

بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�شياً لو�شف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�س الباحثون يف الدرا�شة املن�شورة يف جملة »�شاينتيفيك 

ريبورت�س« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�شغرية هو امل�شوؤول عن 
اإ�شدار �شوت »القرقعة« لدى »طقطقة« الأ�شابع، ولي�س ت�شّكلها 

ول ت�شبب هذه املمار�شة التهاب املفا�شل، بخالف العتقاد 
ال�شائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

اأوردت جملة »فرويندين« الأملانية اأن خل التفاح �شديق للمعدة، 
حيث يعمل على تن�شيط اله�شم ويحارب اآلم البطن والنتفاخ 

واأ�شافت املجلة املعنية بال�شحة واجلمال، اأن خل التفاح ي�شاعد 
اأي�شاً على �شبط الع�شارة اله�شمية، فيخفف من ال�شعور املزعج 
بحرقة املعدة كما اأن حم�س التفاح ميتاز بتاأثري م�شاد للبكترييا 

ويحارب بكترييا الأمعاء ال�شارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر 

بالكال�شيوم واملغني�شيوم وال�شوديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيداً اأي�شاً للمفا�شل والغ�شاريف وحذرت »فرويندين« من اأن 

تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه اآثار �شلبية 
لذا ينبغي تخفيفه باإ�شافة ملعقة منه اإىل كوب ماء.

الأمريكية  لويزفيل  جامعة  علماء  اكت�شف 
مع علماء اأحياء من الهند اأن الرمان يحتوي 
على مواد متنع حدوث التهابات يف الأمعاء، 
التقرحات وتخف�س من  التئام  وت�شاعد يف 

احتمال الإ�شابة بال�رسطان.
ووفقا للعلماء، يقلل م�شتخل�س الرمان من 

اأن  الأمعاء، حيث  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر 
الإ�شارة  جزيئات  املعوية متت�س  البكترييا 
مفيدة  اأخرى  مواد  اإىل  وحتولها  النباتية 
راجبري  ويقول  اجل�شم  �شفاء  يف  ت�شاعد 
اأن  »اأثبتنا  لويزفيل:  جامعة  من  �شينخ 
املواد يف الرمان ت�شاعد اجل�شم يف اإعادة 

وبقية  الأمعاء  جدران  بني  احلاجز  بناء 
اجل�شم«.

ويوؤكد الباحثون اأن الرمان يحتوي على مادة 
بخ�شائ�شها  املعروفة   »urolitina-A«
اختبار  وعند  لالأك�شدة.  امل�شادة  وقوتها 
خمتلفة  اأع�شاء  على  الرمان  م�شتخل�س 
من اأن�شجة ج�شم الفئران املخربية، ات�شح 
يف  اإيجابا  ويوؤثر  الأمعاء  التهاب  يكبح  اأنه 

الغ�شاء املخاطي لها.
الرمان  م�شتخل�س  اأن  للباحثني  ات�شح  كما 
خاللها  ومن  الأمعاء،  م�شتقبالت  يف  يوؤثر 
ين�شط جني »NRF2« امل�شوؤول عن اإعادة 
ومينع  الغريبة  املواد  اأمام  احلاجز  بناء 
اللتهابات ويعمل العلماء حاليا على ابتكار 
اأكرث  تكون   »urolitina-A« نظائر ملادة 
اأمانا وفعالية، خا�شة وهي موجودة بوفرة 
يف م�شتخل�س الرمان، وهي التي حتمي من 
الأخرى  والأمرا�س  الأمعاء  تطور �رسطان 

الناجتة عن اللتهابات.

م�صتخل�ص الرمان يحمي من �صرطان الأمعاء

ق�صرة الراأ�ص قد ترتبط مبر�ص خطري
فطرا  باأن  جديدة  درا�شة  اأفادت 
اأن  ميكن  الراأ�س،  بق�رسة  مرتبطا 
الإ�شابة  يف  حا�شما  عامال  يكون 

مبر�س »كرون« املعوي املزمن.
املال�شيزية  الفطريات  وترتبط 
املوجودة يف الب�رسة الدهنية وفروة 
يف  مبا  جلدية،  بحالت  الراأ�س، 
ذلك ق�رسة فروة الراأ�س، واكت�شف 
الباحثون اأن الفطريات، التي توجد 
عادة يف ب�شيالت ال�شعر الب�رسي، 
الغليظة،  الأمعاء  يف  اأي�شا  تكمن 
�شارة  الفطريات  هذه  تعد  ول 
بالن�شبة ملعظمنا، ولكن يبدو اأنها 
ميتلكون  ممن  النا�س،  بع�س  لدى 
تركيبة جينية معينة، تزيد من �شوء 
ال�شطرابات املعوية، مثل مر�س 

.)IBD( التهاب الأمعاء
اأندرهيل،  ديفيد  الدكتور،  وقال 
يف  الدرا�شة  معدي  اأحد 
 »Cedars-Sinai« م�شت�شفى 
باأن  »فوجئنا  اأجنلو�س:  بلو�س 
اأكرث  كانت  الفطريات  هذه 
الأن�شجة  �شطوح  على  �شيوعا 
كرون(،  )داء  مر�شى  لدى  املعوية 
الأ�شحاء.  الأفراد  من  اأكرث 
وجود  ارتبط  ذلك،  على  وعالوة 

جني  يف  �شائع  بتغري  املال�شيزيا 
�شد  للمناعة  مهم  باأنه  معروف 
 »IBD« مر�س  الفطريات«ويتميز 
بالتغريات يف ال�شتجابة املناعية 

للميكروبيوم املعوي.
ويف حني اأن معظم الدرا�شات حول 
البكترييا،  على  تركز  امليكروبيوم 
اأندرهيل،  الدكتور  فريق  فاإن 

يبحث يف وجود الفطريات ودورها 
مبر�س  الإ�شابة  يف  املحتمل 
جوزيه  الدكتور  وقال  الأمعاء 
فريق  اأع�شاء  اأحد  وهو  ليمون، 
التغيريات  اإن  البحث يف الدرا�شة، 
 M.« مثل  املعوية،  الفطريات  يف 
تكون  اأن  ميكن   ،»restricta
التي  الأعرا�س،  تفاقم  يف  عامال 

ت�شاهم يف الإ�شابة بالأمرا�س لدى 
بع�س مر�شى »داء كرون«واأظهرت 
 Cell« النتائج املن�شورة يف جملة
اأن   ،»Host and Microbe
مرتفعة  كانت   »M. restricta«
احلاملني  »كرون«  مر�شى  لدى 
با�شم  املعروف  الوراثي  للتنوع 

 .»IBD CARD9«
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�أغنامهم،  للحي  يحلب  عنه  �هلل  ر�ضي  بكر  �أبو  كان   )1(
ال  �الآن  �حلي:  من  جارية  قالت  باخلالفة  له  بُويَع  فلما 
يحلب لنا �أغنامنا، ف�ضِمعها �أبو بكر، فقال: بلى الأحلبنَّها 
ين ما دخلت فيه عن خلق كنُت  لكم، و�إين الأرجو �أاَلّ يُغِيّ
عليه، فكان يحلب لهم؛ )�لطبقات �لكربى؛ البن �ضعد، جـ 

3، �ضـ 138:139(.
د �مر�أًة عمياء   )2( قال �أبو �ضالح �لغفاري: كان عمر يتعَهّ
يف �ملدينة بالليل، فيقوم باأمرها، فكان �إذ� جاءها وجد 
غيه قد �ضبقه �إليها، ففعل ما �أر�دت، فر�ضده عمر، فاإذ� 
هو �أبو بكر، كان ياأتيها ويق�ضي �أ�ضغالها �رًسّ� وهو خليفة؛ 

)�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، �ضـ 265(.
 )3( قال �أبو بكر �ل�ضديق ر�ضي �هلل عنه: وددت �أين �ضعرة 
)�لزهد؛ الأحمد بن حنبل، �ضـ90،  يف جنب عبد موؤمن؛ 

رقم560(.
ع جي�ش �أ�ضامة بن زيد،   )4( خرج �أبو بكر �ل�ضديق ليُوِدّ
�لذي خرج جماهًد� �إىل �ل�ضام، وهو ما�ٍش، و�أ�ضامة ر�كب، 
فقال له �أ�ضامة: يا خليفة ر�ضول �هلل، لرتكنب �أو الأنزلن! 
فقال: و�هلل ال نزلت وال �أركب، وما علَيّ �أن �أُغرِبّ قدمي 
�ضاعًة يف �ضبيل �هلل! )�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، 

�ضـ195(.

من تو��سع �أبو بكر �ل�سديق

�حلج:
قد يح�ضب �الإن�ضان �أن �ل�ضفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�ضة �لذي كلف بها �مل�ضتطيع و�عترب 
من فر�ئ�ش �الإ�ضالم على بع�ش �أتباعه 

يح�ضبه �الإن�ضان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

�الأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َش  ُجّ �أَ�ْضُهٌر َمّ خطاأ }�حْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُضوَق َوالَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �حْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �حْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْوِل �الأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�ش �ملجمل لبع�ش �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �الإ�ضالم، ن�ضتبني منه متانة 
�الأو��رس �لتي تربط �لدين باملقا�ضد 

و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�ضد. فال�ضالة و�ل�ضيام و�لزكاة و�حلج، 
وما �ضابه هذه �لطاعات من تعاليم �الإ�ضالم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�ضود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�ضون �حلياة ويعلى �ضاأنها، ولهذه 
�ل�ضجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�ضاأ 

عنها- �أعطيت منزلة كبية يف دين �هلل. فاإذ� 
ى  مل ي�ضتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ش �ضلته فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال 
�ل�ضالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�ضوع وت�ضنع �أهم �ملنا�ضك.. 
لكن هذ� وذ�ك ال يغنيان �ضيئا عن �ضالمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�ضد.
و�حلكم على مقد�ر �لف�ضل وروعة �ل�ضلوك 

يرجع �إىل م�ضار ال يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

�ل�سالة �لو�جبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �حلكمة من �إقامتها 

فقال تعال: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة �إَِنّ �ل�ضَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�ضَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َضاء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهي  تَ�ضْ

من �ضوء �لقول و�ضوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�ضالة.

�لعالقة بني �ل�سيام و�لدعاء
�آيات �ل�ضيام جاء عقبها ذكُر �لدعاء 
َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َضاأَلََك  َو�إَِذ�   {
َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة  �أُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل  َفلْيَ�ْضتَِجيبُو�ْ 
قال   ]186  : �لبقرة  يَْر�ُضُدوَن{] 

بع�ش �ملف�رسين : )) ويف هذه �الآية 
�إمياءٌ �إىل �أن �ل�ضائم مرجو �الإجابة ، 
و�إىل �أن �ضهر رم�ضان مرجوة دعو�ته 
، و�إىل م�رسوعية �لدعاء عند �نتهاء 
�لتحرير   [  )) رم�ضان  من  يوم  كل 

تعاىل  و�هلل   ]179/2 و�لتنوير 
يغ�ضب �إذ� مل ي�ضاأل قال �لنبي عليه 
�ل�ضالة و�ل�ضالم )) من مل ي�ضاأل �هلل 
يغ�ضب عليه (( ] رو�ه �أحمد 442/2 

و�لرتمذي 3373 [ .

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�سيان يف �لفروع
َب  ْو �رَسِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�ضيان فال حرج علي من ن�ضي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِضَى َوُهَو �ضَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْضيَاَن َوَما ��ْضتُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ َتَ ُ َو�َضَقاهُ«)10( و�ضيامه �ضحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �ضَ

�لإميان �ملزور
فلي�ضت �لعربة يف �جلوع و�لعط�ش �إنا �لعربة يف �ملقا�ضد و�ملعاين و�أ�ضول �ل�رسيعة ومل يعف �الإ�ضالم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�ضيانها الأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�ضيل مع دمه يف عروقه ينب�ش بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��ضمه:}�أََر�أَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �ضَ �ْضِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�ضَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُشّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َضاُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ عالمة �ملكذبني بيوم �لدين �ضوء خلقهم مع �هلل بد�ية باالإهمال يف حقه 

�ل�ضالة ومل يتوجهو� �إليه باالإخال�ش يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�ش، و�ضوء خلقهم مع �لنا�ش نهاية فينهر �ليتيم وال 
يتمثل �أخالق �لدين �لتي دعت �إل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خيه عن �لنا�ش )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�سول �لتقوى
و�لتقوى غاية �الأمر، وجماع �خلي، وو�ضية �هلل لالأولني و�الآخرين، و�ل�ضوم فر�ضة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�ضور مري�ضا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غي ما �أو�ضي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�ضفهاء. فعندما ي�ضبح هُمّ �مل�ضلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �ضكلية دون �اللتفات �إل مقا�ضدها ودون �إحد�ث 

تغيي يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة �الإميان، وتد �نف�ضاما يف �ضخ�ضية بع�ش �مل�ضلمني، فقد تده 
ى �ل�ضدق، ويُ�ضيء معاملة  ا كثي �ل�ضالة و�ل�ضيام و�حلج و�العتمار، ويف �لوقت نف�ضه ال يُوؤمَتَن علي �ضيء، وال يتَحَرّ �ضخ�ضً

�الآخرين، وتده قليل �ل�ضرب عند �لبالء؛ فهو �إذ� مل يتغي بعبادته ومل ي�ضتفد من �أد�ئها.

حمفز�ت خارجية
�أوالً : �جتماع كافة �مل�ضلمني على �ضيام هذ� �ل�ضهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�ضلم لال�ضتمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيي �ضلوكه وعادته. ثانياً : تغي �ل�ضلوك من حيث �لطعام و�ل�رس�ب و�لعبادة، و�ضبط �لنف�ش و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�ضلم هو من يتحكم بنف�ضه ال �ضهو�ته. ثالثاً : تالزم �أد�ء �لعباد�ت و��ضتمر�رها ما بني �ضحور و�ضيام و�ضالة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�ضهر دون �نقطاع، فامل�ضلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل الأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت مما ي�ضاعد 

على �ال�ضتمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�ضلوك �الإيجابي �جلماعي من خالل �لتز�م �مل�ضلمني بحفظ �أل�ضنتهم وجو�رحهم 
مما يحفز على روح �الألفة و�ملحبة وي�ضاعد على �لتغيي. �إن كل ما يف �لكون يتغي يف رم�ضان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�ضلم �أن ي�ضت�ضعرها ويتعاي�ش يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيي، �لتغيي �الإيجابي �لذي ي�ضتمر مع �مل�ضلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�ضان.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اإ�سماعيل بوي�ش من كرة القدم اإىل ال�سينما

اأواجه �شعوبات يف احل�شول على رخ�شة ت�شوير
.      وجب اإعطاء الفر�ش للمواهب ال�سابة

يف �سيافتنا اليوم خمرج �ساب طموح دخل عامل ال�سينما عرب مراحل فنية يف ظرف وجيز، من م�ساعد مهند�ش �سوت اإىل خمرج 
�سارك يف مهرجان دويل لالأفالم الق�سرية بتون�ش.

 حاوره: زيدان.ج

ب�سخ�سية  عرفنا  اأول، 
اإ�سماعيل بوي�ش؟

خمرج  اإ�شماعيل  بوي�ش 
�شنة   20 هاوي،  �شينيمائي 
متح�شل  غليزان،  والية  من 
اللغة  يف  لي�شان�ش  �شهادة  على 
بالفن  ،مهوو�ش  االإجنليزية 
ال�شابع ، اأمنيتي كانت اأن اأ�شبح 
لكن  حمرتف  قدم  كرة  العب 
توقفت عن ممار�شتها الأ�شباب 
اأن  قررت  بعدها  �شخ�شية، 
رمبا  ال�شينما  عامل  اأدخل 

يحالفني احلظ هذه املرة .

 كيف كانت بدايتك يف 
جمال ال�سينما؟

�شنة  كانت  ال�شينما  يف  بدايتي 
2018 كم�شاعد مهند�ش �شوت 
ثاين يف طاقم عمل فيلم اأحالم 
 broken dreams  حمطمة
للمخرج بن تي�ش يو�شف و التي 
الناجحة  بالتجربة  اأ�شفها 
من  الفيلم  حققه  ملا  نظرا 
املهرجانات  يف  ممتازة  نتائج 
بينها  من  فيها  �شارك  التي 
جائزة جلنة التحكيم مبهرجان 
و   ، اجلامعي  للفيلم  م�شتغامن 
بالقليعة  وطنيا  االأوىل  املرتبة 
جتربة  يل  كانت  بعدها   ،
هذه  و  تون�ش  بدولة  اأخرى 
للزميل  خمرج  كم�شاعد  املرة 
فيلم  يف  جياليل   ال�شديق  و 
كفاح   « عنوان  حتت  وثائقي 
طفل  معاناة  يحكي   « يتيم 
عن  يتخلى  جعلته  الفقر  من 
االإلتحاق  و  الدرا�شة  مقاعد 
ذلك   و  مبكرة،  �شن  يف  بالعمل 
خالل فعاليات الطبعة ال�شابعة 
 ، الدويل  احلامة  ملهرجان 
اأخرى  جتربة  يل  كانت  بعدها 
و الأول مرة كمخرج لفيلم حتت 
عنوان my son   لل�شيناري�شت 
الفيلم   هذا  �شافية«  »قراط 

ق�شة  يحكي  اإجتماعي  درامي 
يخجل  �شاب  يف  تتمثل  واقعية 
كمهند�شة  تعمل  التي  باأمه 
و  اجلامعات  باإحدى  نظافة 
العديد  الق�شة  هذه  تلخ�ش 
كما  نعي�شها   التي  الوقائع  من 
اأنها حتمل العديد من الر�شائل 
عر�شه  خالل  الفيلم  �شهد  و 
عيد  خالل  االأول  ال�رشيف 
مل  جماهرييا  ح�شورا  الفنان  
تفاعال  �شهد  كما  متوقعا  يكن 
ال�شينما   بقاعة  من احلا�رشين 
دنيا زاد بغليزان، و للعلم الفيلم 
مبهرجانات  متواجد  �شيكون 
مهرجان  بينها  من  دولية 
بانوراما بتون�ش 2020 و العديد 
من املهرجانات الوطنية بحول 

اهلل .

الأعمال  اأهم  ماهي 
التي �سارك فيها اإ�سماعيل 

بوي�ش؟
التي  االأعمال  اأهم  بني  من 
كفاح  فيلم  هي  فيها  �شاركت 
من  تعترب  التي  و  بتون�ش  يتيم 
اأف�شل التجارب يف حياتي الأنها 
علمتني الكثري و اأعطتني الثقة 
املوا�شلة  اأجل  من  النف�ش  يف 

يف هذا امليدان

جتربتك  كانت  كيف 
لأول مرة يف تون�ش؟

قلت  و  �شبق  كما  رائعة  جتربة 
زيدان  و  جياليل  رفقة  لك 
حتقق  اأنك  خا�شة  و  حبيب 
مرتبة م�رشفة و عمل رائع يف 
اأول م�شاركة و اأطمح للم�شاركة 
لكن  و  الثامنة  الطبعة  يف 
اأجل  من  �شاأذهب  املرة  هذه 
الثالث  اإحدى  على  احل�شول 

مراتب االأوىل.

 My فيلم  عن  حدثنا   
»اإبني«    Son

انه  قلت  اأن  �شبق  »اإبني«  فيلم 

�شاب  يف  تتمثل  واقعية  ق�شة 
يخجل باأمه التي تعمل كمهند�شة 
اجلامعات،  باإحدى  نظافة 
و  اأنا  نعتربها  اإنطالقة  وهو 
طاقم  يف  معي  كان  من  جميع 
ممثلني  و  تقنيني  من  العمل 
يعترب  اأنه  خا�شة  و  بالناجحة 
اأع�شاء  ملعظم  االأعمال  كاأول 
الفريق ، وال�شيء الوحيد الذي 
ميز هذا العمل هو روح الفريق 
و اهلل بكل �رشاحة ت�شعر واأنك 
و�شط عائلة واحدة بالرغم من 
التي  ال�شعوبات  و  العراقيل 
واجهناها لكن بف�شل االإ�رشار 
اهلل  احلمد  و  التحدي  رفعنا 
كبداية  قدمناه  ما  على  ر�شينا 
�شاء  اإن  قادما  اخلري  اليزال  و 

اهلل
 

ال�سينما  ترى  كيف 
اجلزائرية؟

بكل اإخت�شار ال�شينما اجلزائرية  
اإعطاء  حالة  يف  �شتتح�شن 
الفر�ش  املهم�شني  ال�شباب 
اأجل  من  الالزمني  الدعم  و 

تفجري طاقاتهم و موهبتهم.
ماهي   .. كمخرج 
تواجهها  التي  ال�سعوبات 

يف عملك؟
من  العديد  اأواجه  كمخرج 
اأثناء  و امل�شايقات  ال�شعوبات 
العمل من بينها �شعوبة احل�شول 
على  ترخي�ش من اأجل الت�شوير 
و  املحلية  ال�شلطات  قبل  من 
كاأنك قمت بدفع طلب » تاأ�شرية 
اأو فيزا  » لالأ�شف اما امل�شكل 
يعاين  الذي  العوي�ش  و  الثاين 
التمويل  منه كل املخرجني هو 
�شاب  جتد  بحيث  للم�رشوع 
ليال  يعمل  الع�رشين  �شن  يف 
م�شاريف  جمع  اأجل  من  نهارا 
امل�رشوع  اأو  الفيلم  تكاليف  و 
�شتبقى  متى  اإىل  به..  اخلا�ش 
األي�ش  ال�شكل  هذا  على  االأمور 
هو  الغريب  االأمر  و  احلق؟  لنا 

الوعود  من  العديد  تتلقى  اأنك 
وقت  يف  و  الدعم  بخ�شو�ش 
الوعود  تلك  كل  تذهب  احل�شم 

مهب الرياح لالأ�شف.

تقدم  اأن  ميكنك  هل   
اجلديدة  للمواهب  فر�ش 

يف اأفالمك؟
اأكيد و من دون اأي تردد الأن يف 
لبع�شنا  الفر�ش  مننح  مل  حالة 

من �شيمنحنا اإياها

اأعمالك  ماهي   
امل�ستقبلية؟

�شاء  اإن  التح�شري  ب�شدد  نحن 
و  االأخ  رفقة  جديد  لفيلم  اهلل  
الزميل كوبيبي ح�شني مل يتبقى 
نبا�رش  و  االأمور  بع�ش  �شوى 
العمل كما �شيتم االإعالن قريبا 
اخلا�ش  الكا�شتينغ  تاريخ  عن 
مفاجئة  و�شنرتكه  بالفيلم 

للجمهور.

 
اأخرية  كلمة 

جلمهورك؟
هذا  على  اأ�شكركم  اخلتام  يف 
احلوار ال�شيق واأعدكم باأعمال 
لن  كما  م�شتقبال،  حمرتفة 
ي�شاندين  من  كل  �شكر  اأن�شى 

عرب  بكلمة  ولو  ي�شجعني  و 
من�شوراتي يف مواقع التوا�شل 
االإجتماعي  من اأجل املوا�شلة 
دون  اأخي  اأبائي،  اأ�شكر  كما 
طواهرية  اأ�شدقائي  ن�شيان 
الهادي،  عبد  بلمكي  علي، 

حمادة  �شكرا جزيال لكم.
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فاخرة اجتماعات  لقاعة   Sprinter مر�سيد�س  حتول  برابو�س 

�سيارة  برابو�س،  �رشكة  عدلت 
اخلدمية،   Sprinter مر�سيد�س 
اجتماعات  قاعة  اإىل  وحولتها 
رجال  احتياجات  تلبي  فاخرة 

الأعمال الع�رشيني.
واأو�سحت �رشكة التعديل الأملانية 
ل�سيارتها  الداخلية  املق�سورة  اأن 
 VIP Conference املعدلة 
بتجهيزات  تتمتع   Lounge
برابو�س  ومقاعد  وا�سعة،  جلدية 
اخلا�سة بالجتماعات، ف�ساًل عن 

الفاخر على  األكانرتا  ظهور فر�س 
الأر�سية  فر�س  مت  كما  ال�سقف، 

ب�سجاد فاخر عايل اجلودة.
ودعمت برابو�س قاعة موؤمتراتها 
جديدتني  مبنطقتني  اجلديدة 
واحدة  �سبط  يتم  الهواء  ملكيف 
منهما عن طريق التحكم عن بعد، 

بالإ�سافة اإىل ثالجتني.
لتلبية  ال�سيارة  ت�سميم  ومت 
لأنظمة  املطلوبة  الحتياجات 
امللتيميديا احلديثة، حيث ت�ستمل 

املق�سورة الداخلية على 6 منافذ 
 ،LTE وراوتر  لل�سحن،   USB
للملتيميديا   Brabus ونظام 
قيا�س  لوحي  بحا�سوب  مدعوما 
اأبل  مع  تلفاز  وجهازي  بو�سة   10
بلوراي  اأ�سطوانات  وم�سغل   TV
امل�سل�سالت  اأو  ال�رشائح  لعر�س 

املف�سلة.
على  املر�سوم  ال�سعار  وبجانب 
�سبكة املربد واملوؤخرة، وتوقيعات 
واملوؤخرة،  ال�سيارة  جوانب  على 

مبئزر  اخلارج  من  ال�سيارة  تزدان 
القيادة  �سوء  به  مدمج  جديد 
الرفارف  تو�سعة  مع  النهاري، 
 18 قيا�س  لعجالت  املحت�سنة 
بو�سة من برابو�س ،وتعتمد ال�سيارة 
على نف�س املحرك القيا�سي بقوة 
برابو�س  واأ�سارت  ح�سان   190
 VIP املعدلة  ن�سختها  اأن  اإىل 
�سيتم   Conference Lounge
 224 ب�سعر  الأ�سواق  يف  طرحها 

األف و910 يورو.

فولفو تدمج خدمات غوغل 
داخل �سياراتها

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

لل�سيارات  فولفو  �رشكة  اأعلنت 
نظام  من  اجلديد  اجليل  دعم 
املعتمد   Sensus امللتيميديا 
من  بعدد  اأندرويد  نظام  على 
اأ�سي�ستنت  مثل  غوغل  خدمات 

وبالي �ستور وماب�س.
اأن  ال�سويدية  ال�رشكة  واأو�سحت 
قائد ال�سيارة �سيتمكن من الو�سول 
اإىل التطبيقات واخلدمات التي مت 
تطبيقات  وكذلك  �سوياً،  تطويرها 
املوجودة  الأخرى  اجلهات 
وامل�سممة  "بالي"  متجر  يف 

لال�ستفادة منها يف ال�سيارات.

غوغل ماب�س

قائد  ماب�س  غوغل  خدمة  وتتيح 
اإىل  الو�سول  اإمكانية  ال�سيارة 
املرور  حركة  وبيانات  اخلرائط 
هذا  ويوفر  احلقيقي.  الوقت  يف 

معلومات حول حالة حركة املرور 
امل�سارات  اإىل  بالإ�سافة  احلالية 
بوا�سطة  املقرتحة  البديلة 

اخلرائط.

غوغل اأ�سي�ستنت

اأ�سي�ستنت  غوغل  ومب�ساعدة 
م�ستقباًل  ال�سيارة  قائد  �سيتمكن 
ال�سوتية  الأوامر  طريق  عن 
مثل  ال�سيارة  وظائف  يف  التحكم 
ت�سغيل  وتطبيقات  الهواء  مكيف 
الر�سائل،  اإر�سال  اأو  املو�سيقى 
من  احلد  على  ي�ساعد  ما  وهو 
اأثناء  ال�سيارة  قائد  انتباه  ت�ستيت 

القيادة.
هذه  اأن  اإىل  فولفو  واأ�سارت 
اخلدمات �سوف تتاح يف موديالتها 
ال�سنوات  غ�سون  يف  اجلديدة 

القليلة املقبلة.

�سريون  بوجاتي  ا�ستبدال  رغم 
�رشع لطراز فريون،  حدث والأ الأ
واحدة  تعترب  مازالت  اأنها  اإل 
التي مت  ال�سوبركارز  اأف�سل  من 
ولهذا  طالق،  الإ على  �سنعها 
كي  منا�سبة  الآن  تعترب  ال�سبب 

يتم �سنع ن�سخة مقلدة منها.
بالطبع، من ال�سعب للغاية بناء 
فريون  لطراز  مطابقة  ن�سخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�سعر 
رو�سي با�سم اأفيتو بطرح ن�سخة 
ن�سف مكتملة من فريون، والتي 
�سعة  حمرك  حتمل  اأنها  يقول 
مع  ح�سان   1،000 بقوة  لرت   6
اإل  فقط،  كلم   100 �سري  معدل 
م�سكوك يف  التفا�سيل  هذه  اأن 
جداً  كبرية  بن�سبة  م�سداقيتها 

بالطبع.
كبري  مبلغ  اأفيتو،  اإعالن  ح�سب 
مقابل ن�سخة مقلدة مع حمرك 
مام، حتى لو كانت  مثبت يف الأ
بقوة 1،000 ح�سان، فال توجد 
طريقة للتاأكد من ذلك دون اأية 

اختبارات معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
جذرياً  اختالفاً  �سوبر�سبورت 
عن هذه الن�سخة املقلدة، فهي 
رباعي   W16 حمرك  مع  تاأتي 
ح�سان   1،180 بقوة  التريبو 
عزم  من  نيوتن.مرت   1،500 و 
الدوران، مع معدل ت�سارع من 0 
اإىل 100 كلم/�ساعة خالل 2.5 
اإىل  ثانية و�رشعة ق�سوى ت�سل 

415 كلم/�ساعة.

مر�سيد�س GLE اجليل القادم 2019 

كيا تيلورايد 2020 تظهر اأثناء اختبارها لأول مرة بـ 8 مقاعد

اجليل   GLE مر�سيد�س  ظهرت 
بدون  اختبارها  اأثناء  القادم 
اأول  لتعطينا  كثيفة  متويهات 
اخلارجي  للت�سميم  مبا�رشة  نظرة 
ظهرت  وقد  اجلديد..  للموديل 
يف   GLE لـ  خمتلفان  ن�سختان 
الإ�سدار  التج�س�سية،  ال�سور 
ت�سميم  بحزمة  واآخر  الأ�سا�سي 

.AMG
تاأتي   GLE AMG ن�سخة 
مبمت�س �سدمات اأمامي وفتحات 
الت�سميم  بينما  حجما،  اأكرب  هواء 
بب�ساطته  يتميز  لل�سيارة  العام 
باملوديل  مقارنة  تعقيده  وعدم 

احلايل.

GLC الت�سابه مع

بت�سابه  ي�سعر  ال�سيارة  متفح�س   
ملحوظ بينها وبني GLC كرو�س 
خا�سة  حجما،  الأ�سغر  اأوفر 
وامل�سابيح  املوؤخرة  ت�سميم  يف 
تبدو  املقدمة  بينما  اخللفية، 
 CLS و   GLC بني  مزيجا 

اجلديدة كليا.

اأفخم مق�سورة لـ 
 GLE

القادمة   GLE مر�سيد�س 
تاريخ  داخلية يف  باأفخم  �ستحظى 
اأنيقة  مزدوجة  ب�سا�سة  املوديل، 
واأربع فتحات هواء م�ستطيلة بدل 
التقليدية،  املربعة  الفتحات  من 

ونف�س  للكون�سول  طافئ  وت�سميم 
ولكن  اجلديدة،   G-Class مقود 

مع مواد اأكرث جودة.
ف�ستاأتي  التقنية،  للمزايا  بالن�سبة 
عر�س  ب�سا�سات  اجلديدة   GLE
ميكن  عامة  واإ�ساءة  وا�سعة 
ترفيهية  معلومات  ونظام  �سبطها 
على  املبني  اجلديد   MBUX
لينك�س ب�سعة تخزينية 8 جيجابايت 

وكارت �سا�سة نفيديا.
من  قوتها  ال�سيارة  و�ست�ستمد 
جمال متنوع من حمركات الديزل 
والبرتول، مثل حمرك جديد ب�ست 
من  ماأخوذ  م�ستقيمة  �سلندرات 
 370 بقوة  اجلديدة   450  CLS
نيوتن.  500 دوران  وعزم  ح�سان 
 63  GLE اإ�سدار  بينما  مرت، 

الأعلى اأداء �سيح�سل على حمرك 
تريبو مزدوج �سعة 4.0 لرت بثمان 
ح�سان   563 بقوة  �سلندرات، 
ح�سان  و603  الأ�سا�سية  للن�سخة 
S، كما من املرتقب روؤية  لن�سخة 

اإ�سدارات هجينة كذلك.

موعد التد�سني

عن  ال�ستار  ك�سف  املتوقع  من 
اجلديدة   GLE بنز  مر�سيد�س 
لل�سيارات  باري�س  معر�س  يف  كليا 
 ،2019 كموديل  املقبل  اأكتوبر  يف 
واأودي   X5 دبليو  اإم  بي  لتناف�س 
 XC90 وبور�س كايني وفولفو Q7
ولكز�س  طوارق  فاجن  وفولك�س 

RX ورينج روفر �سبورت.

 ،SUV تيلورايد  تطوير  كيا  تتابع 
مطلع  اإنتاجها  لبدء  متهيداً  وذلك 
كموديل  واإطالقها  املقبل  العام 
 SUV 2020، مقرر اأن تكون اأكرب
مقاعد،   8 بـ  ال�رشكة  تقدمها 
وفعليا ال�سور التج�س�سية اجلديدة 
ل ت�سيف �سيئا جديدا ملا نعرفه 
باأن  توؤكد  اأنها  اإل  عنها،  بالفعل 
الن�سخة الإنتاجية �ستحمل ت�سميم 
اختالفات  مع  الختبارية  الن�سخة 
الأمامي  ال�سبك  حيث  طفيفة، 
امل�سابيح  اأن  اإل  بها  ياأتي  الكبري 
اأفقية  واأ�سبحت  الأمامية خمتلفة 
الأبواب  مقاب�س  اأن  كما  ال�سكل، 

يبدو ت�سميمها تقليديا.
تيلورايد  كيا قد ك�سفت عن  كانت 

معر�س  يف  الختبارية 
يت  و يرت د

ت  ا ر لل�سيا

2016 واأتت مبولد طاقة هجني 400 
ح�سان يتاألف من حمرك 3.5 لرت 
6 �سلندر بقوة 270 ح�سان وموتور 

بقوة  كهربائي 

�سيتم  اأنه  و�سحيح  ح�سان،   130
ال�سيارة  من  هجينة  ن�سخة  توفري 
يف امل�ستقبل، اإل اأنه عند اإطالقها 

تريبو  مبحرك  �ستاأتي 

بقوة  �سلندر   6 لرت   3.3 مزدوج 
من  رطل-قدم  و376  ح�سان   365
عزم الدوران مع جري اأوتوماتيكي 
�سيكون  ما  وهو  ال�رشعات،  ثماين 
كبري. اجلدير   SUV لهكذا  كافيا 
من�سة  على  �ست�ستند  اأنها  بالذكر 
ويكون   2019 كوري�س  من  معدلة 
توفري  مع  اأماميا  دفعها  نظام 
العجالت،  جميع  على  دفع  خيار 
مبثابة  ال�سخمة  ال�سيارة  و�ستكون 
موديل SUV رائد فاخر للعالمة 
التجارية ومن �ساأنه اأن ي�ساهم يف 
للعامل  كيا  تر�سمها  التي  ال�سورة 
واملتمثلة يف �ستينجر وكوري�س، ما 
يعني باأن تيلورايد قادمة بلم�سات 
�سورينتو  عن  تفّرقها  فخامة 

وتقنيات متطورة.
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�أطلقت �رشكة �إت�ش تي �سي هاتفها 
�لر�ئد »يو 12 بل�ش« ر�سمياً  و��سفة 
ر�ئد  ذكي  هاتف  �أول  باأنه  �إياه 
مزدوجة  خلفية  كامري�  يت�سمن 
 One« هاتف  �ل�رشكة  طرح  منذ 
ح�سب  �لهاتف،  M8«ويت�سمن 
 24 عليه  ح�سل  �سحايف  بيان 

مو��سفات عدة �أبرزها �لتالية:
1- �سا�سة �سوبر �إل �سي دي قيا�ش 
 2880×1440 بدقة  بو�سات   6
بيك�سل وبكثافة 537 بيك�سل مع 
لتفعيل  لل�سغط  ح�سا�ش  �إطار 
 Edge طريق  عن  �لإمياء�ت 

.Sense
�رشكة  معاجلات  �أحدث   -2
كو�لكوم »�سناب در�غون 845« 
ثماين �لأنوية، ووحدة معاجلة 

.630 Adreno لر�سوميات�
 6 �سعتها  ع�سو�ئية  ذ�كرة   -3
د�خلية  تخزين  و�سعة  غيغابايت 
للتو�سعة  64/128 غيغابايت قابلة 

.MicroSD عرب منفذ
 12 مزدوجة  خلفية  كامري�   -4
ثانوية  عد�سة  مع  ميغابيك�سل 
على  قادرة  ميغابيك�سل،   16 بدقة 

ت�سوير فيديو بدقة 4 كيه
بدقة  مزدوجة  �أمامية  كامري�   -5

8+8 ميغابيك�سل.
�ملياه  مقاومه  معيار  يدعم   -6
ب�سعة  وبطارية   ،IP68 و�لغبار 

 3 5 0 0
�ل�سحن  د�عمة  �أمبري  ميلي 

�ل�رشيع و�لال�سلكي عرب معيار كيو 
�آي.

�سترييو  �سوت  مكرب�ت   -7
 ،USB-C ومنفذ  �لدقة،  عالية 
�إلغاء  مبيزة  �أذن  و�سماعات 

�ل�سو�ساء.
للطلب  �لهاتف  هذ�  ويتوفر 
هي  لونية  خيار�ت  بعدة  �مل�سبق 
ب�سعر  و�لأ�سود،  و�لأزرق  �لأحمر 
 64 لن�سخة  �أمريكي  دولر   800
�أمريكي  دولر   850 و  غيغابايت 

لن�سخة 128 غيغابايت.
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مايكرو�سوفت تطرح حا�سبا لوحيا عمالقا

موؤخر�  مايكرو�سوفت  ��ستعر�ست 
 »2  Surface Hub« جهاز 
�أف�سل  من  كو�حد  �سنف  �لذي 
�ملخ�س�سة  �لإلكرتونية  �لأجهزة 
هذ�  ويعترب  �ل�رشكات.  لأ�سحاب 
لأجهزة  �لأول  �ملناف�ش  �جلهاز 

تنتجها  �لتي   »Jamboard«
�لتقنية  مو��سفاته  بف�سل  غوغل 
�لعمالقة  كال�سا�سة  �ملتميزة، 
 50.5 باللم�ش مبقا�ش  تعمل  �لتي 
»4K«كما  عر�ش  وبدقة  بو�سة 
�جلهاز  هذ�  مايكرو�سوفت  زودت 

�لأد�ء،  عالية  �سوت  مبكرب�ت 
ت�سوير  على  قادرة  وكامري�ت 
�لفيديوهات بدقة »4K«، بالإ�سافة 
مع  تت�سل  ��ستقبال  �أجهزة  �إىل 
�لذكية  و�لهو�تف  �حلو��سب 
لعر�ش حمتوياتها على �سا�سة هذ� 

تثبيت  وميكن  �لكبرية  �حلا�سب 
»Surface Hub 2« على �حلائط 
كما  عر�ش،  �سا�سة  �أو  تلفاز  كاأي 
خا�ش  حامل  على  و�سعه  ميكن 
�أو  �ملنزل  �أرجاء  يف  نقله  ي�سهل 

�ملكتب �أو �ل�رشكة.

في�سبوك: تزايد »من�سورات 
العنف« ب�سكل ملحوظ يف 2019

�رشحت �رشكة في�سبوك �لأمريكية،  باأن »من�سور�ت �لعنف �ل�سورية« تز�يدت 
ب�سكل ملحوظ على موقعها، خالل �لربع �لأول من �لعام �جلاري.

و�أ�سارت �ل�رشكة يف تقرير مكتوب، �إىل �أنه من بني كل 10 �آلف حمتوى 
جديد، ت�سمن 22-27 منها، �سور� وفيديوهات عنيفة، ما �سبب تز�يد� 

و��سحا عن ن�سبة �لعام �ملا�سي، �لتي قدرت بـ 16-19 من�سور عنيف، فقط 
ونتيجة لذلك، �أدرجت في�سبوك حتذير� مر�فقا لأكرث من 3.4 مليون من�سور 

عنيف هذ� �لعام، وذلك لتنبيه �مل�ساهد قبل حماولته عر�ش �ل�سورة �أو 
�لفيديو �ملر�فق. بينما مل تتجاوز �لتحذير�ت 1.2 مليون، يف �لربع �لأول من 

عام 2018. 
ول متلك �ل�رشكة تف�سري� كامال لهذه �لظاهرة، ولكنها حاولت ربطها 

بالأحد�ث �لعنيفة �لر�هنة يف �سوريا و�ل�رشق �لأو�سط عموما. ويعد هذ� 
�لتقرير �لأول من نوعه بالن�سبة لـفي�سبوك، وهي �ملرة �لأوىل �لتي تف�سح 

فيها �ل�رشكة عن حجم ونوعية �ملحتوى �ملن�سور على موقعها وتقوم �ل�رشكة 
موؤخر� مبر�قبة �سديدة للمن�سور�ت �لرقمية، حيث تقوم بحذف ما ل يتنا�سب 

مع �سيا�سة �ملحتوى �جلديدة، كاملن�سور�ت �لإرهابية، �أو تلك �لتي متجد 
معاناة �لآخرين، �أو �لتي تثري �لنعر�ت �لعرقية. ومنذ بد�ية �لعام �جلاري، 

حذفت في�سبوك �أكرث من 1.4 مليار من �ملن�سور�ت غري �لقانونية.

اإت�ش تي �سي تطلق هاتفها الرائد 
»يو 12 بل�ش«

اآبل توؤجل ماك برو بت�سميم 
جديد للعام القادم

على �لرغم من �هتمام �آبل بحو��سب �ملاك 
بوك وحتى �لآي ماك، فاإن �لو�سع لي�ش كذلك 
�لقوي، حيث  �ملكتبي  برو  ماك  حا�سب  مع 
خم�سة  قبل  �أطلقتها  قد  ن�سخة  �آخر  كانت 
�أعو�م بت�سميم ��سطو�ين غريب، و�لآن �أكدت 
جديد  بت�سميم  �ملقبلة  �لن�سخة  �أن  �ل�رشكة 

لن تتوفر قبل �لعام �ملقبل 2019.
وقال Tom Boger نائب �لرئي�ش لت�سويق 
�أن  تريد  �آبل  �أن  �رش�حة  �ملاك  حو��سب 
تكون �سفافة مع م�ستخدمي هذه �حلو��سب 

وتتو��سل معهم بانفتاح، لن يكون هناك ماك 
برو هذ� �لعام بل يف 2019.

وتفاجئ �ملتابعون عام 2013 عندما �أطلقت 
بت�سميم  �لقوي  �ملكتبي  برو  ماك  �آبل 
مع  �لقمامة،  ب�سلة  �لبع�ش  �سبهه  ��سطو�نة 
�أنه كان يتيح �لو�سول ب�سهولة �أكرب ملكونات 
�جلهاز �أ�س�ست �آبل فريق عمل جديد مهمته 
و�لربجميات  �لعتاد  بني  ما  �سيء  كل  تن�سيق 
ل�سمان �أن حا�سب ماك برو �ملقبل �سيوؤدي 
وظيفته ب�سكل ممتاز خا�سة �أن هذه �لأجهزة 

ول�ستخد�مات  �ملحرتفون  يقتنيها  عادة 
لأنها  نظر�ً  �لب�سيطة  لالأمور  ولي�ش  معينة 
باأ�سعار  وتكون  قوية  فنية  مو��سفات  حتمي 
مرتفعة �جلدير بالذكر �أن �آبل �أطلقت ن�سخة 
يف  �لكل  نوع  من   iMac Pro من  جديدة 
�ل�رشكة  وحتدثت  �ملقبل  دي�سمرب  و�حد 
جديد  برو  ماك  على  تعمل  �أنها  حينها 
مكوناته  ترقية  ميكن  كلياً  خمتلف  بت�سميم 
بف�سل �لعتماد على �لأ�سلوب �لوحد�تي يف 

تركيب �لقطع.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �ملن�سور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�سل�سلة  من  �ل�ساد�ش  �جليل  �إىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�ساً  ذلك  وما�إىل 
�سيكون  هل  و��سح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�سي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�سد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�سية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�سا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



مترنا�ست وعني قزام

توقيف 13 �صخ�صا وحجز 
6 مركبات

يف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنّظمة، 
اأوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي، يوم 31 
اأوت 2019، خالل عمليات متفرقة بتمرنا�شت 
وحجزت  �شخ�شا   )13( قزام/ن.ع.6،  وعني 
�شغط  ومطرقة  الدفع  رباعية  مركبات   )06(
ومولد كهربائي  بالإ�شافة اإىل )442( غرام من 
احلجارة  خليط  من  كي�شا  و)16(  املخدرات 

وخام الذهب.

حر�س احلدود بربج باجي 
خمتار

توقيف 5 جتار خمدرات
خمتار/  باجي  بربج  احلدود  حر�ش  اأحبط 
ن.ع.6، حماولة تهريب )6000( لرت من الوقود 
اأوقف  حني  يف  �شاحنة،  منت  على  حمملة 
/ن.ع.5  بالطارف  الوطني  الدرك  عنا�رص 
 )1096( بحوزتهما  خمدرات   )02( تاجري 

قر�ش مهلو�ش.
بكل  ال�شواحل  اأحبط حر�ش  اأخرى،  من جهة 
وتيبازة/ن.ع.1  وعنابة/ن.ع.5  الطارف  من 
�شخ�شا  لـ)41(  �رصعية  غري  هجرة  حماولت 
فيما  ال�شنع،  تقليدية  قوارب  منت  على  كانوا 
من  �رصعيني  غري  مهاجرين   )05( توقيف  مت 

جن�شيات خمتلفة بورقلة/ن.ع.4.

رو�سيا
بدء الإنتاج ال�صناعي 

ملقاتالت »ميغ – 35« 
اإيليا  الرو�شية،  »ميغ«  �رصكة  عام  مدير  اأعلن 
 – »ماك�ش  معر�ش  هام�ش  على  تارا�شينكو، 
يقام  الذي  والف�شاء  للطريان  الدويل   »2019

حاليا يف �شواحي مو�شكو.
واأ�شاف اأن اتفاقية توريد املقاتالت اجلديدة 
تار�شينكو  قال  فيما   ، �شتوقع  الدفاع  لوزارة 
 »35  – »ميغ  مقاتالت   6 ب�رصاء   طلبات  اإن 
وردت اإىل ال�رصكة من بلدان اأخرى وقد توقع 
معها اتفاقيات على هام�ش املعر�ش، وكانت 
يف  اأفادت  قد  غازيتا«  »رو�شي�شكايا  �شحيفة 
وقت �شابق باأن �رصكة »ميغ« ك�شفت يف معر�ش 
»ماك�ش – 2019« عن منوذج قابل للت�شدير من 

مروحية »ميغ -35«.
وبع�ش  حديث   برادار  النموذج   هذا  ويتميز 
ج�شم  ت�شميم  اإىل  اأدخلت  التي  التعديالت 
مبنظومة  املقاتلة  تزويد  ومت  الطائرة. 
ورادارات  الب�رصي  الإلكرتوين  ال�شتطالع 
والبحر  الرب  ور�شد  الأهداف  عن  البحث 

واجلو.
م�سر

الو�صط الأدبي ينعي 
م�صطفى اللباد

ال�رصق  مركز  مدير  امل�رصي  الكاتب  رحل 
للدرا�شات الإقليمية وال�شرتاتيجية بالقاهرة، 
للل�شوؤون  نامه  �رصق  جملة  حترير  رئي�ش 
م�شطفى  الو�شطى  واآ�شيا  والرتكية  الإيرانية 

اللباد عن عمر ناهز الـ54 عاما.
اإ�شدارات عن دار ال�رصوق بالقاهرة  وللكاتب 
وولية  الأحزان-اإيران  »حدائق  كتاب  مثل 
الفقيه« عام 2006، وكتاب »تركيا بني حتديات 
اآخرين عام  بال�شرتاك مع  ورهانات اخلارج« 

.2009
الفكرية  الأو�شاط  عميق  حزن  �شاد  وقد 
للكاتب،  املبكر  بالرحيل  القاهرة  والأدبية يف 
ورجال  وال�شعراء  الأدباء  من  كثري  نعاه  بينما 
ال�شيا�شة امل�رصيني، وح�شل اللباد على درجة 
لل�رصق  ال�شيا�شي  »القت�شاد  يف  الدكتوراه 
برلني  يف  هومبولدت  جامعة  من  الأو�شط« 
الراحل  الر�شام  ابن  وهو   ،1994 عام  باأملانيا 
حميي الدين اللباد امل�شمم الغرافيكي ور�شام 
و�شباح  اليو�شف  روز  مبجلتي  الكاريكاتري 

اخلري امل�رصيتني.

اأح�سن مرزوق

بالبويرة  الرتبية  مدير  ك�شف 
ت�شجيل  عن   « بوزيان  مراد   «
فادحا  عجزا  قطاعه  م�شالح 
يف تاأطري الأ�شاتذة يقدر ب 166 
من�شبا يف مواد اللغة الفرن�شية 
يف  والريا�شيات  والفيزياء 
التعليمية  الأطوار  خمتلف 
�شيخلق  الذي  الأمر  الثالثة 
مع  تزامنا  كبريا  عائقا 
اجلديد  املدر�شي  الدخول 
خالل  امل�شوؤول  ذات  واأكد   ،

املنعقد  الولئي  املجل�ش 
الولية  مبقر  الفارط  الأربعاء 
الجتماعي  للدخول  حت�شريا 

اإىل عملية  اأن م�شاحله �شتلجاأ 
العجز  ل�شد  ال�شتخالف 
تو�شيات  ح�شب  امل�شجل 

يواجه  لكنه  الو�شية  الوزارة 
م�شكل يف اللغة الفرن�شية التي 
مل تتلقى املديرية حلد ال�شاعة 
ويف   ، لال�شتخالف  طلبات  اأي 
�شياق مت�شل اأقر مدير الرتبية 
تعاين  التي  الكتظاظ  بظاهرة 
خا�شة  البويرة  ولية  منها 
رغم  الإبتدائي  الطور  يف 
املجهودات املبذولة يف اإن�شاء 
غرار  على  امللحقات  بع�ش 
خي�رص  »<حممد  مبتو�شطتي 
مبدينة   « اعمر  »ال�شعيد  و   «

البويرة .

البويرة

عجز يف تاأطري 166 اأ�صتاذا مع الدخول املدر�صي

روؤ�ساء املوؤ�س�سات رهن احلب�س 

رفع التجميد عن ح�صابات ال�صركات 
املعنية قريبا

لأول مرة يف تاريخها

ت�صعى  »اإ�صرائيل« 
اإىل  يهودي  لرتحيل 

عربية  دولة 
ت�شعى »اإ�رصائيل« لرتحيل يهودي ارتكب 
جرائم جن�شية اإىل اليمن موطنه الأ�شلي، 
الدولة  تاريخ  يف  الأوىل  هي  �شابقة  يف 
اليهود  ل�شتقطاب  ت�شعى  التي  العربية 
من اأ�شقاع الأر�ش. اإ�رصائيل ت�شعى لأول 
مرة يف تاريخها لرتحيل يهودي اإىل دولة 
تبحث  اإ�رصائيلية  تعاديها منظمة  عربية 

عن »يهود م�شلمني« يف العامل العربي
وك�شفت �شحيفة »ماكور ري�شون« ق�شية 
اإىل  الذي هاجر  احلداد،  �شامل  اأفراهام 
ثم  طالب،  بتاأ�شرية   2007 عام  اإ�رصائيل 
رف�شت تل اأبيب طلبه للمواطنة واللجوء، 
الدولة  ت�شعى  يهودي  اأول  �شيكون  لذلك 
العربية لرتحيله اإىل دولة عربية ما زالت 
يف حالة حرب معها، رغم اأنه واحد من 
تاأ�شرية  �شالحية  وانتهت  جلدتها.  اأبناء 
 5 عقوبة  يق�شي  كان  بينما  احلداد 
�شنوات ون�شفا يف ال�شجن، تنفيذا حلكم 
�شادر بحقه عام 2014 لعتدائه جن�شيا 

على قا�رص من عائلته.
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يف اإعالن جديد

 »اآبل« تخل�ص م�صتخدميها 
من م�صكلة تقلق راحتهم

اأعلنت �رصكة »اآبل« اأنها �شتبداأ يف بيع قطع 
غيار اأ�شلية من »اآيفون« اإىل متاجر اإ�شالح 
واأرخ�ش  اأ�شهل  الأمر  يجعل  ما  م�شتقلة، 

للم�شتخدمني لإ�شالح هواتفهم املعطلة.
اإن كل متجر ت�شليح م�شتقل،  وقالت »اآبل« 
كبريا كان اأم �شغريا، �شيتمكن من احل�شول 
على قطع الغيار والأدوات ودليل الإ�شالح، 
ما  الر�شمية،  ال�رصكة  موارد  من  وغريها 
الأكرث  »اآيفون«  اإ�شالحات  اإجراء  يتيح 
�شيوعا خارج ال�شمان، مثل �شا�شة »اآيفون« 

وا�شتبدال البطارية، باأمان وموثوقية.
امل�شوؤولني  كبري  ويليامز،  جيف  وقال 
تكون  »عندما  »اآبل«:  �رصكة  التنفيذيني يف 
اأن يكون  اإىل الإ�شالح، يجب  هناك حاجة 
لدى العميل ثقة يف اأن العملية متت ب�شكل 
اأمانا  الأكرث  الإ�شالح  اأن  ونعتقد  �شحيح. 
فني  بوا�شطة  معاجلته  جتري  وموثوقية، 
مدرب با�شتخدام اأجزاء اأ�شلية تُ�شمم ب�شكل 
بدقة«،وقالت  اختبارها  ويجري  �شحيح 
امل�شتقل  الإ�شالح  مزود  برنامج  اإن  »اآبل« 
الوليات املتحدة قبل ن�رصه يف  �شيبداأ يف 

بلدان اأخرى.
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الأحد  اأم�ش  لوكال  املالية حممد  وزير  اأعلن 
اأن تعيني ال�شلطة الق�شائية ملت�رصفني اداريني 
التابعة  ال�رصكات  ت�شيري  اأجل  من  م�شتقلني 
كونيناف  و  طاحكوت  و  حداد  ملجمعات 

�شي�شمح برفع التجميد عن احل�شابات 
البنكية لهذه ال�رصكات » يف اأقرب الآجال«.

و �شتمكن مبادرة انقاذ املوؤ�ش�شات التي اأودع 
روؤ�شاوؤها ال�شجن على اثر متابعات ق�شائية، و 
الوزير  اأن�شاأها  بها جلنة قطاعية  التي جاءت 
املالية،  وزير  ا�رصاف  حتت  و�شعت  و  الأول 
هذه ال�رصكات ب«العودة �رصيعا لت�شيري منتظم 
و متوا�شل لن�شاطاتها«، ح�شب ما اأكده لوكال.

يرتقب بولية تيارت فتح 7 موؤ�ش�شات تربوية 
جديدة مع الدخول املدر�شي املقبل ح�شبما 
اأفادت به مديرية الرتبية واأو�شح ذات امل�شدر 
اأن هذه املرافق اجلديدة ت�شمل على متو�شطة 
ب�شيغة  م�شكن   1.500 م�رصوع  مبوقع  واحدة 
الولية  بعا�شمة  الزمالة  بحي  لالإيجار  البيع 
وق�رص  تيارت  بلديات  من  بكل  ابتدائيات  و6 
مما  بختي  و�شيدي  الذهب  وعني  ال�شاللة 
الدوامني  نظام  على  كبرية  بن�شبة  »�شيق�شي 
اإ�شتالم  ينتظر  اأنه  البتدائيات«واأ�شاف  عرب 
على  موزعة  اأخرى  م�شاريع   10 م�شتقبال 

ن�شبة  ترتاوح  التي  الثالثة  التعليمية  الأطوار 
اأ�شغال الإجناز بها بني 5 و65 باملئة ،و�شي�شل 
ال�شنة  بداية  مع  الرتبية  املوؤ�ش�شات  عدد 
الدرا�شية اجلديدة بالولية اإىل  525 ابتدائية 
العدد  ويقدر  ثانوية.  و57  و139متو�شطة 
 255155 ب  تيارت  بولية  للتالميذ  الإجمايل 
تلميذا يف خمتلف الأطوار التعليمية يوؤطرهم 
17482 اإطارا تربويا واإداريا كما �شي�شتفيد 95 
األف تلميذا معوز من منحة التمدر�ش املقدرة 
ب3 اآلف دج والتي وزعت كليا على املوؤ�ش�شات 

الرتبوية والكتب املدر�شية.

تيارت

7 موؤ�ص�صات تربوية جديدة 

تلم�سان

الإطاحة ب�صبكة تعتدي على 
اأ�صحاب �صيارات الأجرة 

للدرك  الإقليمية  متكنت عنا�رص املجموعة 
الوطني  لولية تلم�شان من الإطاحة ب�شبكة 
�شائقي  على  العتداء  يف   خمت�شة  ا�رصار 
و�رصقة  والكلوند�شتان  الأجرة  �شيارات 

�شيارتهم وا�شرتجاع �شيارتني م�رصوقتني  .
البالغات  كرثة  خلفية  على  جاءت  العملية 
الو�شاف  ومنح  ال�شبكة  هذه  عنا�رص  حول 
عنا�رص  مكنت  والتي  لعنا�رصها  الدقيقة  
املجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالتحرك 
على جناح ال�رصعة اين مت توقيف عن�رصان 
يف  مركبتني  وا�شرتجاع  ال�شبكة   هذه  من 
حني ليزال التحقيق جار للو�شول اىل باقي 
با�شتدراج   تقوم  كانت  التي  ال�شبكة  عنا�رص 
اأ�شحاب املركبات لنقلهم  اىل مناطق بعيدة 
و�شلبهم   عليهم  العتداء  يتم  الطريق  ويف 
الأبي�ش  بال�شالح  التهديد  حتت  �شياراتهم  
اأ�شحاب  قبل  من  ال�شكاوي  تزايدت  حيث 
يف  الأجرة   و�شيارات  الكلوند�شتان  �شيارات 
الآونة  الأخرية حيث مت �رصقة ما يزيد عن 

07 مركبات والعتداء على  اأ�شحابها .
حممد بن ترار

عني متو�سنت  

ديون اجلزائرية للمياه 
تتجاوز ال30 مليار �صنتيم 

بولية   للمياه  اجلزائرية  موؤ�ش�شة  ك�شفت 
فاقة  املوؤ�ش�شة   ديون  اأن  متو�شنت  عني 
ال30 مليار �شنتيم  لدى الزبائن على راأ�شها 
05 ماليري ملختلف الإدارات العمومية و01 
مليار �شنتيم لدى املوؤ�ش�شات والبقية موزعة 

لدى الزبائن .
هدا واأ�شارت مديرة القطاع بالنيابة خالل 
اأمام املجل�ش التنفيذي  و�شعية  املوؤ�ش�شة 
وروؤ�شاء  الولية  وايل  بح�شور  الولئي 
التنفيذيني  واملدراء  والبلدات   الدوائر 
على  �شلبا  توؤثر  اأ�شبحت  الديون  هذه  اأن 
خزينة  موؤ�ش�شة اجلزائرية للمياه التي تعمل 
امل�شتحيل  رفقة مديرية املوارد املائية من 
املناطق  تدعيم  العجز يف  �شد  العمل على 
لل�رصب  وذلك من  ال�شاحلة  النائية باملياه 
خالل ر�شد مبلغ 60 مليار �شنتيم  من اأجل 
مكعب  5000مرت  ب�شعة  خزانا   15 اإن�شاء 
يف  العجز   على  للق�شاء  النائية   باملناطق 
حني اأنها تواجه تهربا كبريا  من  الدفع  وهو 
ما �شيوؤدي باملوؤ�ش�شة اىل حافة الإفال�ش .
حممد بن ترار

الفريق اأحمد قايد �شالح، نائب وزير الدفاع 
الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  الوطني، 
الناحية  اإىل  وتفتي�ش  زيارة عمل  ال�شعبي يف 

الع�شكرية الرابعة بورقلة
وزير  نائب  �شالح،  قايد  اأحمد  الفريق  يقوم 
الدفاع الوطني، رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني 
ال�شعبي، ابتداء من اليوم الإثنني 02 �شبتمرب 
الناحية  اإىل  وعمل  تفتي�ش  بزيارة   ،2019

الع�شكرية الرابعة  بورقلة.
الفريق  ال�شيد  �شيتفقد  الزيارة،  هذه  خالل 
القطاعات  م�شتوى  على  الوحدات  بع�ش 
مع  توجيهية  لقاءات  ويعقد  العملياتية 

اإطارات واأفراد الناحية الع�شكرية الرابعة

الفريق قايد �صالح 
اليوم يف ورقلة

واخليا�شة«  »اخلي�ش  امل�رصحي  العر�ش  توج 
ولية  من  الباهية  �شباب  جندة  جلمعية 
بن  اجلياليل  »�شي  الكربى  باجلائزة  وهران 
الوطني  الثقايف  للمهرجان  احلليم«  عبد 
م�شاء  فعالياته  اختتمت  الذي  الهواة  مل�رصح 
وهي  امل�رصحية  هذه  وفازت  ال�شبت.  اليوم 
فرقة  واأداء  الكرمي«  عبد  »فار�ش  اإخراج  من 
عر�ش  اأح�شن  بجائزة  اخل�شبة«  »مالئكة 
متكامل من بني 12 عمل م�رصحي �شارك يف 
مدار  على  اأقيمت  التي   52 الطبعة  فعاليات 

خم�شة اأيام )بني 27 و31 اأوت(.

»في�شل  ل  اإخراج  اأح�شن  جائزة  وعادت 
بونا�رص »عن عمل »تذكرة عودة اإىل قرطبة« 
من  اجلنوب  اأفاق  للم�رصح  الثقافية  للجمعية 
للكاتب  ن�ش  اأح�شن  وجائزة  الأغواط  ولية 
»املكتوب«  ن�ش  عن  العويف«  »اجلياليل 
م�شتغامن  ولية  من  كاتب  م�شطفى  جلمعية 
جمعية  من  عطية«  بن  »ليلى  املمثلة  ونالت 
)ولية  الدرامية  والفنون  للم�رصح  وجوه 
ي�رصا«  »عازب  املمثلة  مع  منا�شفة  البليدة( 
من جمعية حركة م�رصح القليعة )ولية تيبازة( 

جائزة اأح�شن اأداء ن�شائي.

املهرجان الثقايف الوطني مل�سرح الهواة

تتويج العر�ص امل�صرحي »اخلي�ص واخليا�صة« 

باملجموعة  الوطني  الدرك  عنا�رص  متكنت 
الإقليمية بغليزان الأ�شبوع املا�شي من تفكيك 
يف  خمت�شة  اأ�شخا�ش   03 من  متكونة  �شبكة 
ترويج املخدرات وبحوزتهم اأزيد من 02 كلغ 
تفتي�ش  اإثر  متت  العملية  املعالج  الكيف  من 
الوطني  الطريق  م�شتوى  على  �شياحية  مركبة 
زمورة  بلدية  لرتاب  العابر  �شطره  23 يف  رقم 

اخت�شا�ش  ال�شينوتقني  بالثنائي  وبال�شتعانة 
خمدرات ليتم توقيف �شخ�شني مع حجز كمية 
اإجمايل  بوزن  معالج(  )كيف  املخدرات  من 
يقدر بـ 02 كلغ +30غ  )على �شكل 20 �شفيحة( 
اأين  العدالة  اأمام  املعنيان  قدم  املركبة  وكذا 
مت اإيداعهم احلب�ش فيما بقي �شخ�ش ثالث يف 

حالة فرار.

غليزان  

حجز 02 كلغ من الكيف املعالج

ق  م

الك�صف عن �صبب طرد ترامب 
كامتة اأ�صراره

اإن  قولها  م�شادر  »بوليتيكو« عن  نقلت �شحيفة 
مادلني وي�شرتهوت، امل�شاعدة ال�شخ�شية لرئي�ش 
الوليات املتحدة دونالد ترامب، ا�شطرت لرتك 
من�شبها بعد اأن اأف�شت للمرا�شلني اأ�رصار عالقة 
ترامب  �شبب طرد  الك�شف عن  ببناته.  الرئي�ش 
ت�شتقيل  ترامب  اأ�رصار«  »كامتة  اأ�رصاره  كامتة 
العائلة  عن  معلومات  بت�رصيب  اتهامها  بعد 
وي�شرتهوت يف حديث  قالت  لل�شحيفة،  ،ووفقا 
اإن  للت�شجيل،  خم�ش�شا  يكن  مل  ال�شحفيني  مع 
العالقة  من  اأف�شل  ترامب  وبني  بينها  العالقة 

بينه وبني ابنتيه اإيفانكا وتيفاين. 
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