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ر�سدت لتهيئة املحطتني املعدنيتني ل�سيدي العبديل وال�سيقر  

حمرو�ش ي�ساند الرئا�سيات و ي�سرح

جلنة احلوار و الو�ساطة
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بلعياط: الأمور باحلزب �ستعود لن�سابها قريبا



 ت�سعد األيان�س للتاأمينات، الراعي 
الر�سمي للجنة الأوملبية الريا�سية 
 ،2013 منذ  )الكوزا(  اجلزائرية 
حققها  التي  امل�رشفة  بالنتائج 
خالل  اجلزائريني  الريا�سيني 
الإفريقية   لالألعاب   12 الدورة 
املغربية،  بالعا�سمة  املنعقدة 
اأوت   31 اإىل   19 من  الرباط 

املن�رشم.
األيان�س  تقدم  املنا�سبة،  بهذه 
الرئي�س  راأ�سها  على  و  للتاأمينات 
خليفاتي   ح�سان  العام،  املدير 
الذين  للريا�سيني  احلارة  تهانيها 

اأح�سن  الوطنية  الألوان  مثلوا 
ريا�سي   270 مب�ساركة  متثيل، 
اجلزائر  حلت  اخت�سا�س،  يف25 
ذلك  و  قاريا،  الرابعة  املرتبة  يف 
ذهبية،   33( ميدالية   125 بح�ساد 
ما  برونزية(.   60 و  ف�سية   32
ويعك�س  للجزائر  فخرا  ميثل 
للريا�سيني  اجلبارة  املجهودات 
ي�رشف  الذي  الدوؤوب  العمل  و 
و  التقنية  الطواقم  من  كل  عليه 
الأوملبية  الهيئة  و  الفيدراليات 
ال�سيد  الرئي�س،  راأ�سها  على 

م�سطفى براف

 للتذكري، ووفاًءا منها لكونها موؤمن 
األيان�س  تلتزم  الأوملبية،  القيم 
مبرافقة   2013 منذ  للتاأمينات 
الريا�سية  الأوملبية  اللجنة 

النخبة  وت�سجيع  اجلزائرية 
املنا�سبات  �ستى  يف  الريا�سية 
و  وت�سعد  الريا�سية  والتظاهرات 

تفتخر با�ستحقاقاتها.

عني الو�سطاخلمي�س 05  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 5 حمرم   1441هـ 2
م�سالح الدرك الوطني

تدابري اأمنية ملرافقة الدخول املدر�سي  
حت�سريا للدخول املدر�سي 2019-
الدرك  م�سالح  من  و�سعيا   ،2020
اإجناحه  يف  للم�ساهمة  الوطني 
مع  بالتن�سيق  ذلك  و  ومرافقته 
ال�سلطات املعنية عرب كامل اإقليم 
مت  الوطني،  الدرك  اخت�سا�س 
اتخاذ جميع الإجراءات ال�رشورية 
والالزمة املتعلقة بتوفري ال�رشوط 
والظروف الأمنية املنا�سبة لفائدة 

املوؤ�س�سات التعليمية.
املتخذة  الإجراءات  هذه  تهدف 
الدرك  م�سالح  طرف  من 

وليات  كل  م�ستوى  على  الوطني 
مبحيط  الأمن  توفري  اإىل  الوطن، 
)دور  التعليمية  املوؤ�س�سات  كل 
ابتدائية،  مدار�س  احل�سانة، 
وكذا  ثانويات  متو�سطات، 
اجلامعية(  والأحياء  اجلامعات 
الأمنية  الت�سكيالت  بتكثيف  وهذا 
ال�سباحية  الفرتات  يف  خا�سة 
املتزامنة مع اأوقات الدخول وكذا 
امل�سائية عند اخلروج، مع ت�سهيل 
من  بالقرب  املرور  حركة  �سيولة 
واملحافظة  املوؤ�س�سات  هذه 

املتمدر�سني  و�سالمة  اأمن  على 
والأولياء.

اإنت�سار  تقرر  الإطار،  هذا  يف 
�سمن  الوطني  الدرك  عنا�رش 
ومتحركة  ثابتة  ت�سكيالت 
وتاأمني،  مراقبة  نقاط  )دوريات، 
واأمن  �سيولة  ل�سمان  ت�سكيالت 
من  لتوفري  املرورية(  احلركة 
وهذا  اأجنع،  جواري  اأمن  جهة، 
وال�سكينة  الطماأنينة  زرع  لغر�س 
واملتمدر�سني،  الأولياء  نفو�س  يف 
ومن جهة اأخرى، ونظرا لزيادة يف 

حماور  عرب  املرور  حركة  تدفق 
الطرق الرئي�سية والثانوية املنجرة 
مت  املدر�سي،  الدخول  هذا  عن 
لتاأمني  خا�سة  خمططات  اإعداد 
املرور،  حركة  �سريورة  و�سمان 
عن طريق التواجد الفعلي والفعال 
للوحدات مع الرتكيز على اجلانب 
الذي  التوعوي  و  التح�سي�سي 
يف  الناجعة  الأ�ساليب  اأحد  يعترب 

ال�سالمة املرورية ب�سفة عامة.
مع  وباملوازاة  الإطار  هذا  يف 
لتاأمني  املعدة  املخططات  كل 

جميع  على  املدر�سي  الدخول 
امل�ستويات، وبهدف تعزيز اأوا�رش 
الثقة بني الدرك الوطني واملواطن 
اآمن،  مدر�سي  دخول  ل�سمان 
تخفي�س  على  العمل  خالل  من 
الإجرام  حوادث املرور وحماربة 
تقرر  اأ�سكاله،  بجميع  املروري 

وطنية  حت�سي�سية  حملة  تنظيم 
مدر�سي  »لدخول  �سعار  حتمل 
اآمن، احرتموا قانون املرور«، من 
04 اإىل غاية 20 �سبتمرب 2019 من 
الطريق  م�ستعملي  مرافقة  اأجل 
وحت�سي�سهم  الفرتة  هذه  طيلة 

بعواقب حوادث املرور.

خبر في 
صورة

البويرة

جمنون يتجول عاريا 
اأبدى �سكان مدينة البويرة �سخطهم ال�سديد من تفاقم ظاهرة النت�سار 
الكبري للمختلني عقليا عرب خمتلف �سوارع واحياء املدينة وذلك على 
خلفية قيامهم بت�رشفات مزعجة للمارة كالعتداءات والتفوه بالكالم 
املختلني  هوؤلء  احد  الأيام  هذه  يتجول  هذا  من  والأخطر  القبيح 
والعن�رش  للعائالت  خا�سة  كبريا  اإحراجا  �سبب  ما  اجل�سد  عاري 
الن�سوي والأطفال تزامنا مع الدخول املدر�سي ، ويف ال�سياق ينا�سد 
املواطنون جميع اجلهات املعنية التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه 

الظاهرة امل�سينة واإيواء هوؤلء املختلني يف مراكز خا�سة .
اأ.م

تلم�سان

توقيف مهرب وحجز ب9.5 كلغ كيف  
 

املخدرات  ملكافحة  للجمارك  اجلهوية  الفرقة  عنا�رش  متكنت 
بتلم�سان ، من توقيف مهرب و حجز مركبتني اإحداهما حمملة ب09 
كيلوغرامات و 500 غرام  من الكيف املعالج باإقليم حمام بوغرارة  

11 كلم �رشق مدينة مغنية  .
الب�ساعة كانت خمباأة باإحكام داخل خزان الوقود ل�سيارة من نوع بيجو 
الق�سائية  اجلهات  على  واإحالته  �سائقها  توقيف  مت  التي   ،406
املخت�سة، كما  مت حجز �سيارة اأخرى من نوع رونو25 كانت ت�ستعمل 
اأقيمت  على  دورية  اثر  على  ،العملية متت  التهريب  عملية  لت�سهيل 
الطريق الرابط بني مغنية وندرومى بالقرب من منطقة �سيدي علي 
بن زمرة دائرة مغنية ولية تلم�سان، هذا و  قدرت الغرامة اجلمركية 

بـ :  17.725.000 دج .
حممد بن ترار

خن�سلة

توقيف عن�سر دعم للإرهابيني
اأوقفت  املعلومات،  ا�ستغالل  وبف�سل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي، يوم 03 �سبتمرب 2019، عن�رشي )02( 
مفرزة  ك�سفت  حني  يف  بخن�سلة/ن.ع.5،  الإرهابية  للجماعات  دعم 
اأخرى م�سد�سا )01( ر�سا�سا من نوع كال�سنيكوف وخمزن )01( ذخرية 

اإثر عملية بحث ومت�سيط بتندوف/ن.ع.3.

ب�سكرة 
توقيف مهرب و حجز 

72 األف  وحدة تبغ
اأوقفت مفرزة للجي�س 
ال�سعبي  الوطني 
 ،4 . ع . ن / ة بب�سكر
و�سبطت  مهربا 
حمملة  نفعية  مركبة 
وحدة  بـ)72500( 
فيما  التبغ،  مادة  من 
�سبطت مفرزة اأخرى 
خمتار/ باجي  بربج 

ن.ع.6، �ساحنة حمملة بـ)3000( لرت من الوقود. كما مت توقيف )16( 
مهاجرا غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة بتلم�سان/ن.ع.2.

من  العديد  جتوال  اأثار 
امل�سالح  وروؤ�ساء  املمر�سني 
لل�سحة  العمومية  باملوؤ�س�سة 
غرار  على  بجديوية  اجلوارية 
قاعة العالج رقم 2 بوادي ارهيو 
بدون  ن�ساطهم املهني  وممار�سة 
احلرية  الأبي�س  املئزر  ارتداء 
وال�ستغراب بني جموع املر�سى 
على  الرتدد  على  اعتادوا  الذين 

الطبي  الفح�س  لنتظار  القاعة 
عدم  وراء  ال�سبب  عن  مت�سائلني 
التي  البي�ساء  املاآزر  ارتداء 
املوؤ�س�سة  وعنوان  �سفة  حتمل 
ا�سم  حتمل  التي  ال�سارة  وكذا 
لعتبارهما  املوظف  ورتبة 
اإل  املمر�س  اأو  الطبيب  عنوان 
اأن ال�ستغناء والتخلي عن املئزر 
�سلبية  اآثار  له  �ستكون  الطبي 

مادام  واملمر�س  املري�س  على 
ميزة  لديه  لي�س  الأخري  هذا  اأن 
ال�سحة  بقطاع  موظف  انه  تبني 
اأو باملوؤ�س�سة ال�سحية فهل اإدارة 
املوؤ�س�سة واملديرية الولئية على 
املاآزر  اأن  اأم  يجري  مبا  دراية 
اإجراء  عن  عبارة  هي  البي�ساء 
اختياري ولي�س اإجباري واإذا كان 
م�سلحة  برئي�س  فكيف  اختياري 

وياأمر  املئزر  يرتدي  ل  مكلف 
بقية املمر�سني الآخرين بارتدائه 
برنامج تطوير  من  نحن  فاأين 
حتى  ال�سحية  اخلريطة  وتوحيد 
املحددة  املقايي�س  مع  تتما�سى 
من  ال�سحة  وتقريب  عامليا 
املواطن اأم هي �سيا�سة التق�سف 

واإر�ساد للمال العام.
ق  م

ال�سلف

اعتداء على  حمامية

لقيت احلادثة اخلطرية التي تعر�ست لها اأول اأم�س املحامية واملنا�سلة 
يف حزب الأر�سيدي »و�سيلة بوغاري » تنديدا وا�ستنكارا وا�سعا من طرف 
زمالئها املحامني وكذا ا�رشة حزب الر�سيدي التي نددت بهذا الفعل 
ال�سياق  ويف   ، ذنب  اي  لها  لي�س  امراأة  روح  يزهق  ان  كاد  الذي  ال�سنيع 
 « ال�ستاذة  بالبويرة  الأر�سيدي  حزب  لن�ساء  اجلهوية  املن�سقة  ن�رشت 
بالفاي�سبوك  الر�سمية  �سفحتها  ا�ستنكاري عرب  بيان   « بو�سناب  ما�سيبا 
هذا  وا�سفة  املحنة  هذه  يف  ال�سحية  مع  املطلق  ت�سامنها  فيه  اأبدت 
الفعل باملتطرف وغري الإن�ساين وجب دق ناقو�س اخلطر حلماية املراأة 

اجلزائرية من هذه الظاهرة ال�سنيعة .

الدورة 12 للألعاب الإفريقية 2019
األيان�س للتاأمينات تهنئ الريا�سيني احلائزين على ميداليات 

غليزان

ممر�سون وروؤ�ساء م�سالح بدون ماآزر

هكذا ا�ستقبل معلم تلميذه يف اإبتدائية ال�سهيد �سي عمار مبنطقة 
عني ال�سقيقة بلدية عني دزاريت ولية تيارت
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املحلل ال�سيا�سي عبد الرزاق �ساغور »للو�سط«:

الحل للأزمة  خارج االنتخابات الرئا�سية
.       جلنة كرمي يون�س ف�سلت يف اإدارة احلوار ودخلت يف نقا�س عقيم

ثمن املحلل ال�سيا�سي عبد الرزاق �ساغور يف ت�سريح خ�س به »الو�سط« خطاب رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي نائب 
وزير الدفاع الوطني  القايد �سالح حول ا�ستدعاء الهيئة الناخبة قبل منت�سف �سهر �سبتمرب اجلاري واإجراء االنتخابات 

الرئا�سية يف اآجالها القانونية والتعجيل بتن�سيب الهيئة امل�ستقلة لتنظيم االنتخابات ، معتربا باأن ذلك خطوة ل�سون 
اخليار الد�ستور وجت�سيد املطلب االأ�سا�سي لل�سعب اجلزائري، يف حني فتح النار على دعوات املرحلة االنتقالية و املجل�س 

التاأ�سي�سي ، م�سددا باأنه لي�س هناك حل لالزمة ال�سيا�سية التي تعي�سها البالد خارج االنتخابات .
حاورته: اإميان لوا�س  

خطاب  على   تعليقك  بداية، 
ا�ستدعاء  حول  �سالح  القايد 
�سبتمرب   15 قبل  الناخبة  الهيئة 
اأجالها  يف  االنتخابات  تنظيم  و 

القانونية ؟
الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  خطاب 
الوطني  الدفاع  وزير  نائب  ال�شعبي 
التي قال من خالله الأجدر  ا�شتدعاء 
�شهر  منت�شف  قبل  الناخبة  الهيئة 
النتخابات  واإجراء  اجلاري  �شبتمرب 
القانونية  اآجالها  يف  الرئا�شية 
امل�شتقلة  الهيئة  بتن�شيب  والتعجيل 
اإ�رصار  يوؤكد   ، النتخابات  لتنظيم 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية على الحتكام اإىل 
الد�شتور و ي�شدد على �رصورة احرتام 
ميلك  الأركان  قائد  القانونية،  الآجال 
الكافية  املعطيات  لديه  و  املعلومات 
ول يتحدث من فراغ، كما اأنها اخلطوة 

جهود  ميزت  التي  اجلدية  على  دليل 
قيادة اجلي�ش الوطني ال�شعبي يف �شون 
املطلب  وجت�شيد  الد�شتور  اخليار 
املتمثل  اجلزائري  لل�شعب  الأ�شا�شي 
الد�شتور  من  7و8  املادتني  تطبيق  يف 
والآليات  ال�رصوط  توفري  خالل  من 
الختيار  من  املواطنني  متكن  التي 
اأن  كما  اجلمهورية،   لرئي�ش  احلر 
هذا الإجراء الد�شتوري مبثابة حمطة 
اإىل  الراهن  الو�شع  للخروج من  عملية 
ال�شتقرار املوؤ�ش�شاتي لتجنيب البالد 
النتقالية،  واملراحل  الفراغ  عواقب 
و  تبحث عن حل  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
احلل الوحيد الذي ليكلف هو الذهاب 
نزيهة  و  �شفافة  رئا�شية  انتخابات  اإىل 
الو�شول  و  الأزمة احلالية  للخروج من 

اإىل انتخاب رئي�ش �رصعي .

االأخرية  الت�سريحات  عن  ماذا 
لقائد االأركان  ؟

�شالح  القايد  ت�رصيح  بخ�شو�ش 
متلك  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اأن   حول 
الوقت  يف  �شنك�شفها  موؤكدة  معلومات 
الأحزاب  بع�ش  تاآمر  عن  املنا�شب 
الأحزاب  »هذه  وال�شعب،  الوطن  �شد 
�شوى  لها  هم  ل  �شعبيا،  املرفو�شة 
املثل  يف  يقال  كما  والعويل،  النتقاد 
والذراع  طويل  “الل�شان  ال�شعبي 
ق�شري«، القايد �شالح �شخ�ش م�شوؤول 
و كالمه م�شوؤول فهو ميلك املعلومات 
و املعطيات الكافية فهو اأعلن ر�شميا 
مواجهة الع�شابة و التخل�ش من الذين 
اأن الأحزاب لي�ش  يتعاملون معها، كما 
لها القدرة على التهدئة على امل�شاعدة 
و امل�شاهمة يف اإيجاد احلل لذلك فهي 

تعرب عن الأزمة ال�شيا�شية .

طالت  االنتقادات  من  العديد 
و  الو�ساطة  و  احلوار  جلنة 
هذه  �ستتمكن  هل   ، اأع�ساءها 

الوطني  احلوار  اإدارة  من  اللجنة 
؟

ت�شتطيع  مل  الآن  حلد  احلوار  جلنة 
اإ�شتيعاب املجتمع ، مل جتد الأ�شلوب 
يف  ،دخلت  بدورها  للقيام  الناجح 
دوامة و نقا�ش عقيم، دخلت يف جدال 
قيادة  يف  ،ف�شلت  الأطراف  جميع  مع 
جت�شيد  ت�شتطيع  مل  اإدارته،  و  احلوار 
اأن  ال�شعبي، ولميكن  مطالب احلراك 
يكون هناك حل خارج مطالب احلراك 

ال�شعبي .

املرحلة  دعوات  من  ماموقفك 
االنتقالية و املجل�س التاأ�سي�سي ؟

دعوات املرحلة النتقالية و املجل�ش 
ال�شعب �شد  التاأ�شي�شي غري �رصعية و 
 ، لها  راف�شة  ال�شلطة  و  املطلب  هذا 
تريد  لها  تدعو  التي  الأطراف  اأن  كما 
البالد  اإدخال  و  الأزمة  عمر  اإطالة 

،اأنا  جمهولة  متاهات  و  اإنزلقات  يف 
الذهاب  مع  اأنا  و  املطلب  هذا  �شد 
انتخابات  تنظيم  اإىل  وقت  اأ�رصع  يف 

رئا�شية نزيهة و �شفافة .

املوؤ�س�سة  مرافقة  تقيمون  كيف 
احلراك  ملطالب  الع�سكرية 

ال�سعبي ؟
مواقف املوؤ�ش�شة الع�شكرية منذ بداية 
و  �شارت  م�رصفة،  ال�شعبي  احلراك 
متا�شت و ا�شتجابت  ملطالب احلراك 
اخلام�شة  العهدة  على  ق�شت  ال�شعبي، 
الف�شاد  حماربة  يف  العدالة  رافقت    ،
، قطعت الطريق على عنا�رص النظام 
القدمي ممن ت�شوهت اأياديهم وامتالأت 
فال ميكن   ، دون حق  باأموال  بطونهم 
املوؤ�ش�شة  لعبته  الذي  الدور  اإنكار 

الع�شكرية يف الأزمة احلالية .

ماهي احللول للخروج من االأزمة 

ال�سيا�سية احلالية ؟
احلل الوحيد هو الذهاب اإىل انتخابات 
‘ن�شاء  بعد  نزيهة  و  �شفافة  رئا�شية 
تنظيم  على  ت�رصف  م�شتقلة  �شلطة 
الإنتخابات  تظفي طابع الدميقراطية 
هي  الرئا�شية  فالنتخابات   ، عليها 
مف�شلية  مرحلة  و  حا�شمة  خطوة 
من  نحن  ال�شعبية،  الإرادة  تعك�ش 
للخروج  انتخابات  اإىل  الذهاب  اأن�شار 
من حالة الفراغ الذي تعي�شه البالد منذ 
22 فيفري املا�شي، لبد من  الإحتكام 
اإىل  اخليار الد�شتوري  ، احلل الوحيد 
يف  رئا�شية  اإنتخابات  اإىل  الذهاب  هو 
اأقرب الأجال،   مع  الإ�رصاع اإىل �رصورة 
األية  وطنية لتنظيم و الإ�رصاف  اإن�شاء 
املراحل   ، الرئا�شية  الإنتخابات  على 
الإنتقالية لن تخدم اجلزائر هو اأ�شلوب 
غري دميقراطي يكر�ش  امل�رصوعية و 
لي�ش ال�رصعية، فالإنتخابات الرئا�شية 

هي احلتمية الد�شتورية احل�شارية .

الفريق قايد �سالح

و�سع البلد ال يحتمل تاأخري الرئا�سيات
اأكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ش 
اأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي، الفريق 
الربعاء  اليوم  �شالح،  قايد  اأحمد 
بورقلة، اأن الو�شع »ل يحتمل املزيد 
النتخابات  بخ�شو�ش  التاأخري«  من 
يف  اإجراوؤها  يقت�شي  بل  الرئا�شية، 
»اآجال معقولة ومقبولة تعك�ش مطلبا 
�شعبيا ملحا كفيال باإر�شاء دولة احلق 

والقانون«.
وقال الفريق قايد �شالح  يف كلمة له 
واأفراد  باإطارات  جمعه  لقاء  خالل 
وحدات قطاع ب�شكرة وممثلي خمتلف 
الثالث  اليوم  يف  الأمنية،  امل�شالح 
الع�شكرية  الناحية  اإىل  زيارته  من 
النتخابات  »وبخ�شو�ش  الرابعة: 
مرة  اأوؤكد  اأن  اأود  فاإنني  الرئا�شية، 
املزيد  يحتمل  الو�شع ل  باأن  اأخرى، 
هذه  اإجراء  يقت�شي  بل  التاأخري،  من 
الإنتخابات امل�شريية يف حياة البالد 
اأ�رصت  التي  الآجال  يف  وم�شتقبلها 
وهي  ال�شابقة،  مداخلتي  يف  اإليها 
مطلبا  تعك�ش  ومقبولة  معقولة  اآجال 
باإر�شاء دولة احلق  �شعبيا ملحا كفيل 

والقانون«.
املنا�شبة  بهذه  »اأود  قائال:  واأ�شاف 

النقاط  بع�ش  على  والتاأكيد  التذكري 
الثنني  يوم  كلمتي  يف  تناولتها  التي 
لها  ملا  بالنظر  اأمنا�ش  باإن  املا�شي 
من اأهمية على م�شري البالد يف هذا 
الظرف احل�شا�ش، الذي ل تزال فيه 
تطالب  ال�شيا�شية  الأحزاب  بع�ش 
مع  مبا�رصة  التفاو�ش  بل  بالتحاور، 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية، اقتداء بتجارب 
التعامل  يف  املنطقة  دول  بع�ش 
اجلزائر  اأن  متنا�شني  الأزمات،  مع 
الأبي  وب�شعبها  العريق  بتاريخها 
من  هي  الثابتة  الريادية  ومبواقفها 
العك�ش،  ولي�ش  القدوة  دائما  تكون 
موقفنا  اليقني  علم  تعلم  اأنها  رغم 
الثابت من هذا الأمر الذي اأكدنا اأكرث 

اجلي�ش  اأن  على  بخ�شو�شه  مرة  من 
متم�شكا  �شيظل  ال�شعبي  الوطني 
انطالقا  لالأزمة،  الد�شتوري  باحلل 
هي  الع�رصية  الدولة  باأن  اإميانه  من 

دولة املوؤ�ش�شات«.
»التم�شك  اأن  ال�شياق  ذات  يف  واأكد 
بالد�شتور هو عنوان اأ�شا�شي للحفاظ 
على كيان الدولة وا�شتمراريتها ويعمل 
على مرافقة ال�شعب اجلزائري الأبي 
يف  بالتعجيل  باإحلاح  يطالب  الذي 
هذا  الرئا�شية،  النتخابات  اإجراء 
التقدير  كل  له  نكن  الذي  ال�شعب 
حول  بقوة  التف  والذي  والحرتام، 
جميع املبادرات اخلرية التي قدمتها 

املوؤ�ش�شة  الع�شكرية«.

جاب اهلل يرف�س دعوة كرمي يون�س و ي�سدد:

جلنة احلوار ن�سبت من قبل  �سلطة غري �سرعية
رف�ش رئي�ش جبهة العدالة و التنمية 
عبد اهلل جاب اهلل دعوة كرمي يون�ش 
للحوار،باإعتبار اأن رئي�ش الدولة هو 
الذي ن�شب جلنة احلوار و الو�شاطة   
وقد  �رصعية،  غري  �شلطة  وهي 
م�رص  وهو  مرارا،  ال�شعب  رف�شه 
البقاء فيها دون ر�شاه، وعليه  على 
فاإن كل ما ي�شدر عنه غري �رصعي 

على حد قوله .
على  النار  اهلل  جاب  اهلل  عبد  فتح 
التي  الو�شاطة  و  احلوار  جلنة 
رف�شه  يون�ش،معلنا  كرمي  يرتاأ�شها 
معها  احلوار  طاولة  على  اجللو�ش 
يف  احلوار  اإجراء  بان  موؤكدا   ،
على  يدل  �رصعية  غري  �شلطة  ظل 
من  هو  يكون  اأن  يريد  النظام  اأن 
غري  ال�شلطة  وتكون  عليه،  ي�رصف 
»وقد  قائال  فيه،   طرفا  ال�رصعية 
الهيئة  اأع�شاء  من  الكثري  وجدنا 
اليوم من اأولياء النظام، فهل يرجى 
وهل  ؟  خريا  حاله  هذا  كان  ممن 
خادمة  نتائجه  تكون  اأن  يت�شور 
وهل  ؟  ملطالبه  وحمققة  لل�شعب 
مينع  اأن  عندئذ  احلوار  ي�شتطيع 
مطالب  حول  اللتفاف  حماولت 
ويف  ؟  وامل�رصوعة  العادلة  ال�شعب 
التقدمي  قرار  القرار  اأ�شحاب  يد 

والتاأخري والرت�شيم والإلغاء؟”.
و�شدد املتحدث باأن » ح�رص احلوار 
لالنتخابات،  امل�شتقلة  ال�شلطة  يف 
ويف النتخابات الرئا�شية ل�شد �شغور 

من�شب الرئا�شة هو نوع من التب�شيط 
الكبري لالأزمة، وفيه جتاهل حلقيقة 
من  واأنه  مطالبها،  و�رصعية  الثورة 
املعقد  الو�شع  معاجلة  امل�شتحيل 
فمنظومة  الإجراء،  هذا  مبثل 
تذهب  ل  والف�شاد  ال�شتبداد 
على  الرئا�شية  النتخابات  بتنظيم 
بت�شافر  تذهب  واإمنا  اأهميتها، 
جملة  واتخاذ  العوامل  من  جملة 
من الإجراءات والقيام ب�شل�شلة من 
الإ�شالحات يتم التوافق عليها عرب 

حوار �شيد و�شامل«
جبهة  اإّن   «  ، امل�شدر  ذات  واأكد 
احلوار  اأن  ترى  والتنمية  العدالة 
ال�شيد  احلوار  هو  اليوم  املطلوب 
باأن  يقر  الذي  وال�شامل،  اجلاد 
واأن  �شلمية،  ثورة  يعي�ش  ال�شعب 
مطالبه عادلة وم�رصوعة، ويتاأ�ش�ش 
على كل من الإميان باأن ال�شعب هو 
�شاحب احلق وامل�شلحة يف احلكم، 
و�رصعية  �رصعيته  اأ�شا�ش  هو  واأنه 

تعميق  بوجوب  الإميان  قراراته، 
الوحدة الوطنية وحمايتها وحماربة 
الداخل  من  يتهددها  قد  ما  كل 
العمل  بوجوب  الإميان  واخلارج، 
والإدارة  احلكم  جهاز  جعل  على 
الكاملة  ال�رصعية  على  يتوفر 
واملرونة  والفاعلية  بالقوة  ويتمتع 
وال�شتقرار، احلوار املطلوب اليوم 
بدميقراطية  الإميان  على  يتاأ�ش�ش 
لعظم  احلكم  نظام  يف  امل�شاركة 
امل�رصق  الوجه  تعزيز  يف  اأثرها 
للدميقراطية، وكذا اإبعاد كل الرموز 
الدولة  ت�شيري  يف  �شاهمت  التي 
من  ال�شابق  الرئي�ش  مرحلة  خالل 
ت�شيري  ويف  احلوار،  يف  امل�شاركة 
املرحلة املوؤقتة، ويف امل�شاركة اأو 
الإ�رصاف على النتخابات القادمة، 
ال�رصعية  املوؤ�ش�شات  تبنى  حتى 
التقرير  النظر يف  كامل  لها  فيكون 

يف م�شريهم«
املتعلقة  التكهنات  وترية  تت�شاعد 
مب�شري من�شب الأمني العام على راأ�ش 
احلزب العتيد، بعد رفع احل�شانة عن 
جميعي  حممد  احلايل  العام  الأمني 
وحجم القراءات املتعلقة بدنو موعد 
قال  حيث  العدالة،  اأمام  مواجهته 
موقع ال�شفري اأن الجتماع ال�شتثنائي 
اليوم لدرا�شة  احلزب  �شيعقده  الذي 
التي ح�شلت على  الأخرية  التطورات 
م�شاع  �شتعرف  باأنها  قيادته،  راأ�ش 
يف  طلبت  اأفالنية  وجوه  طرف  من 
ال�شاعات املا�شية من حممد جميعي 
التداعيات  رفع  اأجل  من  ال�شتقالة 

من  الباهظة  ال�شيا�شية  والتكاليف 
عام  كاأمني  ق�شائيا  متابعته  احتمالية 
ال�شخ�شية  ب�شفته  ولي�ش  الأفالن 

والفردية.
حممد  فاإن  امل�شادر  نف�ش  وح�شب 
اأن يقدم ا�شتقالته  جميعي ل ي�شتبعد 
قبل  من  اإقالته  اأو  طوعا  احلزب  من 
كرها.  ال�شيا�شي  املكتب  اأع�شاء 
احلزب  من  رحيله  بات  فقد  وعليه 
و�شعته  اأن  بعد  اإل  لي�ش  وقت  ق�شية 

العدالة حتت جمهر حماربة الف�شاد.
اأما بخ�شو�ش الوجوه املطروحة فاأكد 
الت�شالت  اأن  �شتوان  حكيم  النا�شط 

العزيز  عبد  ال�شابق  العام  الأمني  مع 
مت  اأنه  م�شيفا  تنقطع،  مل  بلخادم 
الأمني  مو�شوع  ملناق�شة  به  الت�شال 

العام خالل اليومني الأخريين.
بلعياط  الرحمن  عبد  القيادي  اأما 
يعرف  احلزب  اأن  لـ«الو�شط«  ف�رصح 
العام  الأمني  تعيني  اأزمة �رصعية منذ 
اأن  قائال  �شعيداين،  عمار  ال�شابق 
الأمور �شتعود اإىل ن�شابها قريبا، وهو 
على خمتلف  مفتوحا  الباب  يبقي  ما 
خمتلف  على  ومعرو�شة  القرارات، 

الأوجه.
�س.ب

تاأزمي املاأزوم يف االأفالن

خلفة جميعي تعيد احلر�س القدمي للواجهة
بلعياط: االأمور باحلزب �ستعود اإىل ن�سابها قريبا

اإعادة  تتجه جلنة كرمي يون�ش نحو 
لالأحزب  املر�شل  التقرير  �شياغة 
تدوين  على  الرتكيز  �شيتم  حيث 

مقرتح تكليف قا�شي من املحكمة 
امل�شتقلة  اللجنة  لرئا�شة  العليا 
لتنظيم النتخابات الرئا�شية و حلد 

ممثلني  الهيئة   ا�شتقبلت  ال�شاعة 
عن 23 حزبا �شيا�شيا و5084 نا�شطا 

�شيا�شيا وجمعويا.

جلنة احلوار و الو�ساطة

توجه نحو اإعادة �سياغة التقرير االأول 

اإميان لوا�س

م.�س
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�سارة بومعزة 

احلكومة  رئي�س  وافق 
حمرو�س،  مولود  ال�سابق 
اأم�س،  له  م�ساهمة  يف 
والوطن،  اخلرب  بجريدتي 
تنظيم  يف  التعجيل  اأن  على 
عني  الرئا�سية  االنتخابات 
رهن  باملقابل  املنطق، 
تنظيمها  ب�رشوط  ذلك 
على  واالطالع  وحتديدها 
ال�سمانات، م�ستنكرا خطوة 
مهمة  خطوات  هكذا  قيادة 
مرفو�سة  وجوه  طرف  من 
مدى  اإىل  باالإ�سافة  �سعبيا، 
ال�سلطة  عن  الدولة  ف�سل 
ال�سبكات  وعن  التنفيذية 
املتحكمة اليوم يف االإدارات 
موؤكدا  واملحلية،  احلكومية 
اأجل  من  �سيناورون  اأنهم 
االإرادة  وجه  يف  الوقوف 
ال�سعبية، مركزا على �رشورة 
املقبل  الرئي�س  ف�سل 
كونها  ال�سبكات،  هذه  عن 
قراراته  تطبيق  ترهن  من 
مينح  احلايل  »الد�ستور 
لكنه  ال�سلطات  كل  الرئي�س 
تنفيذ.  اآلية  اأي  له  يوفر  ال 

فكل قراراته �ستخ�سع ل�سند 
هذه ال�سبكات اأو رف�سها«.

تلك  ال�سي�ستام  ابن  وحمل 
الو�سع  م�سوؤولية  ال�سبكات 
تعلق  ما  �سواء  احلايل، 
ن�ساط  اأو  املجتمع  بحركية 
االأحزاب ومنع احلكومة من 
وال�سابط  املنظم  تكون  اأن 
االقت�ساد اأو اأن تكون حكما 
اجتماعيا، موؤكدا اأنها جعلت 
وحدها  �سبكاتها  مكافاأة 

�رشط بقائها.
النظام  حمرو�س  وهاجم 
واإن  باأخرى،  اأو  بطريقة 

ا�ستفهامية،  �سيغة  يف  جاء 
الكارثة  حجم  اأورد  فبعدما 
التي مت الك�سف عنها بعدما 
م�سوؤولني  تورط  ت�سمنت 
ت�ساءل  امل�ستوى  رفيعي 
كانوا  اإن  »ما  بخ�سو�سهم 
اأنهم  اأو  جالدين  اأم  �سحايا 
لنظام  اأوفياء  خدم  جمرد 
موؤ�س�ساتي  حكم  كل  منع 
وكل  �سيا�سية  رقابة  وكل 
اأمل  للقانون؟  خا�سعة  اإدارة 
اأو  امل�سوؤولني  بع�س  ي�ستبح 
الدولة  اأمن  اأجهزة  حولوا 
يف  وو�سعوها  غايتها   عن 

خدمة اأ�سخا�س وح�ساباتهم 
ذلك  جعل  واإن  اخلفية؟«، 
ال�سبكات  متمثال يف  النظام 
رهنت  التي  الزبائنية 
من  حمذرا  الدولة،  قرار 
هم  الأنف�سهم  جتديدهم 
رفقة و�سائل اإعالمهم، كون 
�ست�سقط  القانونية  الرقابة 
اأن  موؤكدا  نفوذهم،  اأوراق 
جهوده  بكل  قام  ال�سعب 
�سلميا  التعبري  يف  وتفانى 
ومنه فاإن االأزمة ال ميكن اأن 
احلل  اأن  معتربا  به،  ترتبط 
»اإن تغيري ال�سي�ستام هو احلل 

ولي�س امل�سكل«، يف املقابل 
احلايل  الو�سع  اأن  قال 
حددهما  طرفني  عن  اأ�سفر 
»بعد  واجلي�س  ال�سعب  يف 
ال�سعب  زال  ما  اأ�سهر  �ستة 

واجلي�س وحيدين«.
تطبيق  اأن  حمرو�س  واأكد 
تفكيك  عرب  قاع«  »يتنحاو 
الوالء  جماعات  وعزل 
هو  والر�سوة،  واالإكراه 
ان�سجام  بقاء  �رشط 
وطنية  �سلطة  وكل  اجلي�س 
ذلك  اأن  معرتفا  قانونية، 
اأنه  خا�سة  �سعب  التغيري 
تغيري  ولي�س  نظاما  ي�سمل 
اأ�سخا�س، وهو ما ي�ستدعي 
لي�س  حمرو�س  بح�سب 
واإمنا  عادي  توافق  جمرد 
منظم  تغيري  م�سار  بدء 
اإىل  يف�سي  ب�سكل  وحا�سم، 
حتقيق النموذج املوؤ�س�ساتي 
الدولة  بقاء  على  للحفاظ 
وذلك  وحكومتها  وجي�سها 
القائمة،  الفجوات  ب�سد 
اأو  ت�رشع  اأي  من  حمذرا 
اإ�سكاليا  ي�سكل  ترقيع 
تكلفة  لدفع  ويوؤدي  اإ�سافية 
اأعلى من 25 �سنة املا�سية.

حمرو�س ي�ساند الرئا�سيات و ي�سرح

�سبكات تتحكم يف اإدارات حكومية
 و متلك �سبكات زبائنية

.       الد�ستور احلايل مينح الرئي�س �سالحيات بدون اآليات للتنفيذ

هاجم مولود حمرو�س من و�سفها بال�سبكات الزبائنية التي هي حم�سلة »ال�سيت�سام«، حمذرا من اأن يجعل 
هذا الأخري من حماولة فر�س ا�ستمراره حد حماولة ك�سر  ان�سجام اجلي�س، داعيا لربوز و�ساطات حترر 

البالد واجلي�س من ال�سي�ستام.

يف ق�شية �شرقة �شبلني من حديقة احلامة

اأحكام متفاوتة بني الرباءة و5 �سنوات حب�سا نافذا
التحقيقات اأماطت اللثام عن �شرقة حيوانات اأخرى

تغطية : م.ثيزيري

احممد  �سيدي  حمكمة  ق�ست 
ت�سليط عقوبات  اأم�س،  بالعا�سمة 
الرباءة،  بني  تراوحت  متفاوتة 
 5 و   3 و  نافذ،  غري  حب�س  عام 
�سنوات حب�سا نافذا، حيث ال تزال 
ف�سائح الف�ساد متوا�سلة وال يزال 
فيهم  امل�ستبه  توقيف  م�سل�سل 
على  حلقاته  يعر�س  ق�سايا  يف 
احلملة  ظل  يف  و  القراء،  جمهور 
ال�سعبي  احلراك  ينظمها  التي 
اجلزائري ملحاكمة كل من له �سلع 
يف تدمري االأمن االإقت�سادي وحتى 
االإجتماعي للبالد يف طريقه نحو 
االأمنية  ال�سلطات  هاهي  التغيري، 
متهما   19 على  ب�سباكها  تلقي 
من  �سبلني  �رشقة  يف  تورطوا 

حديقة احلامة..
 

يلتم�س  اجلمهورية  وكيل 
ت�سليط عقوبات متفاوتة:

مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  وكان 
قد  بالعا�سمة،  احممد  �سيدي 
التم�س قبل اأ�سبوع ت�سليط عقوبات 
متفاوتة يف حق 19 متهما ب�رشقة 
�سبلني من حديقة احلامة تراوحت 
 7 و  نافذا  حب�سا  �سنوات  بني 5 

نافذا و 10 �سنوات  �سنوات حب�سا 
مالية  غرامات  مع  نافذا  حب�سا 
األف   100 بني  تراوحت  متفاوتة 
مالية  غرامة  جزائري  دينار 
جزائري  دينار  األف  و 500  نافذة 
دينار  ومليون  نافذة  مالية  غرامة 
نافذة،  مالية  غرامة  جزائري 
اأ�سخا�س   10 املتهمني  بني  ومن 
املوؤقت  احلب�س  رهن  يتواجدون 
احلرا�س،  العقابية  باملوؤ�س�سة 
حيث اأن اأغلب املتهمني موظفون 
امن  اأعوان  من  التجارب  بحديقة 
كامريات  مراقبة  واأعوان  ووقاية 
اإىل  باالإ�سافة  العيادة  م�سئويل  و 
مربيي احليوانات و بيطرية، حيث 
و  ال�رشقة  تهم  املتهمون  تقا�سم 
واالإهمال  ال�رشقة  يف  امل�ساركة 
ال�رشقة  اإىل  املوؤدي  الوا�سح 
اأ�سياء  اإخفاء  تهمة  اإىل  باالإ�سافة 

م�رشوقة.

تفتح  احممد  �سيدي  حمكمة 
امللف:

هذه الق�سية التي مت اخلو�س فيها 
نهاية االأ�سبوع املا�سي، اأمام هيئة 
حمكمة �سيدي احممد بالعا�سمة، 
اأ�سدين  حيث مت فتح ملف �رشقة 
الق�سية  هذه  احلامة،  حديقة  من 

قام  اأن  بعد  حتريكها  مت  التي 
احلامة  حلديقة  القانوين  املمثل 
باإيداع �سكوى ق�سائية �سد جمهول 
جمهولة  اأطرافا  خاللها  من  يتهم 
وبعد  احلديقة  من  �سبلني  ب�رشقة 
الق�سية  يف  ق�سائية  حتريات  فتح 
من  اأخرى  حيوانات  �رشقة  تبني 
احلديقة من بينها فرخ الطاوو�س 
وببغاء،  اأوالده،  من   5 جانب  اإىل 
قام  االأمنية  التحريات  ومببا�رشة 
ال�سبلني  باإعادة  املتهمني  اأحد 
للحديقة اإال اأن اأحد هذان ال�سبلني 
تويف بعد اإ�سرتجاعه الأ�سباب بقيت 
جمهولة، وكان املتهمون قد قاموا 
العيادة  باب  بك�رش  الوقائع  بتاريخ 
بحديقة  املتواجدة  البيطرية 
احلامة بالعا�سمة و�رشقة ال�سبلني 
 4 حوايل  العمر  من  يبلغان  اللذان 

اأ�سهر بتاريخ الوقائع.

10 متهمني يف احلب�س املوؤقت 
باحلرا�س:

جرهم  مت  الذين  املتهمني 
قا�سي  قام  اأين  االإتهام،  لقف�س 
التحقيق بتكييف الوقائع اإىل تهمة 
ال�رشقة  يف  امل�ساركة  و  ال�رشقة 
واأن  خا�سة  الوا�سح،  واالإهمال 
التجارب  بحديقة  موظفون  جلهم 

واأعوان  ووقاية  اأمن  اأعوان  من 
اإىل  العيادة،  كامريات  مراقبة 
جانب بيطرية ومربيي احليوانات، 
منهم  متهما   10 و�سع  مت  حيث 
باملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�س  رهن 
العقابية يف احلرا�س منذ ما يزيد 
جرت  حيث  ال�سهرين،  قرابة  عن 
التحقيقات االأمنية هوؤالء املتهمني 
مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  اإىل 
اأين مت  بالعا�سمة،  �سيدي احممد 
بذلك  واإحالتهم  املتورطني  �سماع 
على مكتب قا�سي التحقيق بذات 

املحكمة..

موظفي  من  �سخ�سا   19
احلديقة يف قف�س الإتهام:

جرهم  مت  الذين  املتهمني  هوؤالء 
قا�سي  قام  اأين  االإتهام،  لقف�س 
التحقيق بتكييف الوقائع اإىل تهمة 
ال�رشقة  يف  امل�ساركة  و  ال�رشقة 
واأن  خا�سة  الوا�سح،  واالإهمال 
التجارب  بحديقة  موظفون  جلهم 
واأعوان  ووقاية  اأمن  اأعوان  من 
حيث  العيادة،  كامريات  مراقبة 
رهن  منهم  متهمني   10 و�سع  مت 
باملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�س 
العقابية يف احلرا�س منذ ما يزيد 

عن قرابة �سهر.

االجتماعي  الدخول  ا�ستهل 
وقع  على   ورقلة  بوالية  اجلديد 
حيث   ، الت�سغيل  ملف  يف  توترات 
عقب  البطالني  من  املئات  قرر 
من  عدد  يف  دورية  اجتماعات 
ال�رشكات  نحو  بالزحف   ، االأحياء 
النفطية  بحا�سي م�سعود ملطالبة 
نتائج  عن  باالإفراج  االأخرية  هذه 

االختبارات املهنية .
بوالية  البطالني  من  املئات  قرر 
مقر  نحو  الزحف   ، ورقلة 
يف  العاملة  الوطنية  ال�رشكات 
غرار  على  النفطية  ال�سناعة 
يف  االأ�سغال   ، االأبار  خدمات 
االأبار واملوؤ�س�سة الوطنية للتنقيب 
العمالق  النفطي  للمجمع  التابعني 
خلفية  على  وذلك   ، �سوناطراك 
على  االفراج  يف  الكبري  التماطل 
، حيث  املهنية  الفحو�سات  نتائج 
لهجة  من  بالت�سعيد  هوؤالء  هدد 
اجلهات  انتهاج  ظل  يف  خطابهم 
على  االلتفاف  ل�سيا�سة  املعنية  
تف�سي  قابله  و�سع   ، مطالبهم 
مظاهر التوظيف املبا�رش لبطالني 
من خارج الوالية دون املرور على 
وهو  للت�سغيل  املحلية   الوكاالت 
ما يتنافى مع توجيهات وتعليمات 
اأولوية  مبنح  القا�سية  احلكومة 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف  

اأنفجر  الذي  االحتقان  الحتواء 
تزامنا مع ت�سجيل دخول اجتماعي 

�ساخن يف �ستى املجاالت .
من جهة ثانية فقد اأكد املهتمون 
مبلف اليد العاملة ،يف ت�رشيح لهم 
ملف  اأن    ،« »الو�سط  يومية  مع 
التي  الت�سغيل بوالية بحجم ورقلة 
�رشكة   1333 ترابها  على  حت�سي 
يف  �رشكة   333 بينها  من  نفطية 
يعترب  االأجانب  مع  ال�رشاكة  اطار 
التي  ال�سائكة  امللفات  بني  من 
و  املركزية  ال�سلطات  عجزت 
الوالئية يف ايجاد حلول جذرية لها 
الرقابية  االأدوات  متل�س  ب�سبب   ،
الوالئية  القطاعية  كاللجنة 
للت�سغيل ومفت�سية العمل من الدور 

املنوط بهما .
قد  املواطنني  من  العديد  وكان 
طالبوا خالل زيارة العمل والتفقد 
حافظ  العدل  وزير  قادت  التي 
االختام بلقا�سم زغماتي اىل والية 
ملفات  فتح  ب�رشورة    ، ورقلة 
ال  الذي  امللف  هذا  يف  الف�ساد 
واالحتجاجات  القالقل  يزال 
يف  املعتمدة  الطرق  ب�سبب 
ت�رشيف عرو�س العمل الواردة من 
خمتلف ال�رشكات البرتولية للوكالة 

الوالئية للت�سغيل بورقلة .

لل�شغط من اأجل الإفراج على  الفحو�ص املهنية

البطالون يقررون الزحف نحو 
�سركات النفط بحا�سي م�سعود

اأعلنت عن موا�شلة برناجمها ال�شتثماري

�سوناطراك تنفي تاأثرها بتداعيات 
الأزمة ال�سيا�سية الراهنة
.      ل خلل يف املفاو�شات بني �شوناطراك

 و �شركائها الأجانب

اأكد الرئي�س املدير العام ملجمع 
ح�سي�سي،  ر�سيد  �سوناطراك 
متر  الذي  ال�سيا�سي  الو�سع  اأن 
تاأثري  اأي  له  لي�س  اجلزائر  به 
بني  املفاو�سات  و  العالقة  على 
�سوناطراك و �رشكائها االأجانب، 
ب�سفة  تعمل  الفرق  اأن  م�سيفا 
األقاها  له  كلمة  يف  و  عادية. 
خالل ندوة �سحفية ن�سطها عقب 
بها  يقوم  التي  التفقدية  الزيارة 
على م�ستوى املن�ساآت النفطية و 
)ورقلة(،  م�سعود  بحا�سي  الغازية 
قال ح�سي�سي، يف رده على �سوؤال 
حول مدى تاأثري الو�سع ال�سيا�سي 
بني  املفاو�سات  على  للبلد 
االأجانب  �رشكائها  و  �سوناطراك 
التي تفيد عن وجود  اأن »االأخبار 
خلل يف العالقات اأو املفاو�سات 
�رشكائها  و  �سوناطراك  بني 

االأجانب غري �سحيحة متاما«.
و اأكد امل�سوؤول االأول ل�سوناطراك 
�رشكائها  و  املجمع  فرق  اأن 
يف  تعمل  »الزالت  االأجانب 
بالقول  مطمئنا  وثيق«،  تن�سيق 

ان ت�رشيحاته »�سيتم تاأكيدها يف 
االأيام املقبلة«.

و يف رده على �سوؤال حول م�ساريع 
جممع �سوناطراك، قال ح�سي�سي 
برناجمه  �سيوا�سل  »املجمع  اأن 
يت�سمن  الذي  اال�ستثماري 
اجلديدة  امل�ساريع  من  الع�رشات 
الغازي  و  النفطي  املجال  يف 
الرفع  و  هياكلها  ع�رشنة  بهدف 
من قدرات االإنتاج«. و بخ�سو�س 
و  للجزائر  االإنتاجية  القدرة 
الغاز،  و  النفط  احتياطي  كذا 
اأو�سح نف�س امل�سوؤول اأن »جممع 
من  جهوده  يوا�سل  �سوناطراك 
من  هذا  و  اإنتاجه  حت�سني  اأجل 
املوجودة  االإمكانيات  خالل 
حقول  اكت�ساف  كذا  و  حاليا 
اكت�سافات  عن  البحث  و  جديدة 
املجال  اأن  اإىل  م�سريا  جديدة«، 
على  ميتد  اجلزائري  املنجمي 
)5ر1(  ن�سف  و  مليون  من  اأكرث 
»مازال  انه  اي  مربع،  كيلومرت 

اأمامنا طريق طويل«.
م.�س

اأحمد باحلاج 
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اإعداد: م. ثيزيري

�ساب يحمي والدته من 
طغيان والده باإزهاق روحه

نف�س  عاجلتها  �أخرى  ق�ضية 
و�لتي  �لتي كان  �ملحكمة م�ؤخر� 
ه�  �ملر�أة  على  �ملمار�س  �لعنف 
�ضببها  هي  جرمية �لقتل �ل�ضنعاء 
بن  منطقة  عليها  �إهتزت  �لتي 
2015  ل�ضاب  برم�ضان  عكن�ن 
�لعمر  من  �لثالث  �لعقد  �أو�ئل  يف 
بعق�بة  �ملحكمة  عليه  ق�ضت 
و�لده  كثمن  لروح  نافذ�  �ضنة   12
و�لدته  عن  �أزهقها  دفاعا  �لتي 
على  حياتها  تفقد  �أن  كادت  �لتي 
دقائق  �لأخري  قبيل  هذ�  يد 
يف  �ملغرب  �أذ�ن  على  معدودة 
ب�ضبب  رم�ضان  من  �لعا�رش  �لي�م 
متر »�لدقلة« �ملجل�ب من �لبقاع 
�لتي  �جلرمية  وهي  �ملقد�ضة 
ج��ن   27 لي�م  جمرياتها  تع�د 
2015 حني كانت و�لدة �ملتهم تهم 
طلب  �أين  رم�ضان  طاولة  باإعد�د 
تنتابه  كانت  �لذي  �ل�ضحية  منها 
و�ضع  طبيعية  غري  غ�ضب  م�جة 
معه  جلبها  �لتي  �لدقلة«   « متر 
تاأديته  لدى  �ملقد�ضة  �لبقاع  من 
منا�ضك �لعمرة  فردت عليه باأنهم 
و  غ�ضبا  فثار  جميعا  �إ�ضتهلك�ها 
قام بحمل زجاجة من �ملائدة  و 
�لأجز�ء  �إ�ضتعمل  و  ك�رشها 
مبا  بعنف  �رشبها  يف  �ملك�ض�رة 
على  عميقة  لها يف جروح  ت�ضبب 
ليهم  �لرقبة  و  �ل�ضدر  م�ضت�ى 
و�لدته  يحت�ضن  �لأً�ضغر  و  �لإبن 
�ملتهم  يلحق  و  عليها  خ�فا 
�ضقيقه  �ضماع  �رش�خ  بعد  عليه 
�أمام  �مل�ضهد  ف�ضاعة  على  وقام 
من  تهديد�ت  و�لده  بالتخل�س 
�ملطبخ  من  �ضكني  �أمه   بحمل 
يق�م  نح�ه  و  مبا�رشة  �لت�جه  و 
هذ�  رف�س  مبا�رشة  بعد  بطعنه 
و�لدته  �رشب  عن  �لكف  �لأخري 
جرميته  على  بعدها  ي�ضتفيق  و 
فعلته  ترميم  ويحاول  �ل�ضنعاء 
�حلماية  مب�ضالح  بالإت�ضال 
مل  �لذين  باجلري�ن  و  �ملدنية 
�ل��لد خلط�رة  �إنقاذ  يتمكن�� من 
�لتي  و  لها  تعر�س  �لتي  �لإ�ضابة 
يف  روحه  لإزهاق  كفيلة  كانت 
دقائق معدودة ، ويتم بذلك حت�يل 
�لفاعل على مركز �لأمن و بالتايل 
على قا�ضي حتقيق حمكمة �حلال 
حترياته  خالل  من  ك�ضف  �لذي 
�ل�ضه�د  �أق��ل  على  �إ�ضتناد� 

�جلرمية  خلفية  �أن  �ملتهم  و 
�لعائلية  للم�ضاكل  تع�د  �ل�ضنعاء 
كان  �لتي  �مل�ضتمرة  �ل�ضجار�ت  و 
�ملتهم  و�لتي  منزل  ي�ضهدها 
تع�د خلفيته حلا�ضة  �لنق�س �لتي 
كانت جتتاح �ل�ضحية �إجتاه زوجته 
�لفيزياء  �أ�ضتاذة  يف  �أنها  بحكم 
م�ؤلفة  �أنها  كما  و�لريا�ضيات 
بي�م  جعلته  و�لتي  لالأطفال  كتب 
جعل  مبا  عليها  يعتدي  �ل��قعة 
ل��لده  حلماية  يتدخل  �ملتهم 
خالل  �ملتهم  �أكد  قد  و  هذ�   ،
كان  �ل�ضحية  و�لده  �ضماعه  باأن 
ما  وه�  ي�مها  و�لدته  قتل  ين�ي 
لهى  تك�ن  �أن  دون  للتدخل  دفعه 
مت�ضك  حيث   ، و�لده  قتل  نية 
�ملحاكمة  جل�ضة  خالل  �ملتهم 
�أنه  مب��جهته لتهمة قتل �لأ�ض�ل 
و�لدته  عن  دفاعا  قتل  و�لده  قد 
تزهق روحها على  �أن  كادت  �لتي 
يد �ل�ضحية �لذي كان ين�ي ي�مها 

بكل �إ�رش�ر قتلها   .

�ساب يذبح والده املقدم 
باجلي�س بخنجر يف الرغاية
><دي. حي  قاطن�  عا�س 

�أن.�ضي<< ببلدية �لرغاية �رشقي 
من  جانفي  �ضهر  يف  �لعا�ضمة 
كان  ماأ�ضاوية،  �أم�ضية   2013 �ضنة 
بطلها �ضاب يف �لثالثني �أقدم على 
م�جها  �مل�ضن،  و�لده  روح  �إزهاق 
�ل�ضدر،  م�ضت�ى  على  طعنتني  له 
تاركا �إياه �ضابحا يف بركة من �لدم 

بالبيت �لعائلي.
�ل�ضحية  عائلة  ت�ضت�عب  مل 
�لرت�جيدي  �ل�ضيناري�  وجري�نها 
�لذي �نتهى مب�ت ><�أ.ع<<، 63 
�ضنة، �ملقدم �ملتقاعد يف �جلي�س 
فال�ضدمة  كبده،  فلذة  يد  على 
�ل�ج�ه  على  بادية  تز�ل  ل  كانت 
24 �ضاعة بعد �حلادث، خا�ضة �أن 
�لقاتل لي�س �إل �بن �ل�ضحية، وه� 

ما وقفنا عليه يف م�قع �جلرمية.
�أبناء �حلي متجمعني بالقرب  كان 
و�ض�لنا،  عند  �لقتيل  بيت  من 
�حلي  على  يت��فدون  و�ملعّزون 
يخيم  �ل�ضمت  كان  فيما  �لهادئ، 
ر�ح��  و�جلميع  �ملكان  على 
�قرتبنا  هم�ضا.  �لكالم  يتبادل�ن 
عليه  �أن لحظنا  بعد  �أحدهم  من 
حتفظ  �أنه  غري  �لتاأثر،  عالمات 
منا  طالبا  �إلينا،  �حلديث  على 
�ل�ضحية،  روح  على  فقط  �لرتحم 
و�لده  �لر�حل  �أن  ي���ضل  �أن  قبل 
><�إنه و�لدي ول �أعرف ما حدث 
له  �لدعاء  منكم  نريد  حتديد�، 

بالرحمة فقط<<.

�ل�ضاب  ��ضتدر�ج  حاولنا  عبثا 
بالن�ضبة  �لأمر  وكذلك  للحديث، 
حتلق��  �لذين  �حلي  لأبناء 
><ل  �أحدهم:  وبادرنا  ح�له، 
وقع  حتت  ليز�ل  عليه،  ت�ضغط�� 
�ل�ضدمة<<. و�أمام �إحلاح �جلميع 
�لبن  ورف�س  �ملكان  لنغادر 
من  للمغادرة  ��ضطررنا  �حلديث، 

بيت �جلاين و�ل�ضحية.
�جلرمية  تفا�ضيل  �إىل  وبالع�دة 
�خلام�ضة  �حلي يف  لها  �هتز  �لتي 
من م�ضاء �أول �أم�س، وحققت فيها 
�لرويبة،  لأمن  �لق�ضائية  �ل�رشطة 
�أكدت م�ضادرنا �أن �ملتهم وي�ضمى 
><�أ.و<<، 32 �ضنة، وّجه طعنتني 
ل��لده على م�ضت�ى �ل�ضدر، كانت 
تفلح  ومل  �لروح،  لي�ضلم  كافية 
حماولت �إ�ضعافه بنقله على جناح 
�ل�رشعة �إىل عيادة �لرغاية، حيث 
و�ضل جثة هامدة بعد �أن نزف منه 

�لكثري من �لدم.
و�أ�ضافت م�ضادرنا �أن �لبن �جلاين 
م�ضت�ى  على  بطعنة  �أي�ضا  �أ�ضيب 
�لفخذ �لأي�رش و�أ�ضفل �لبطن �أثناء 
ُجرحت  كما  و�لده،  مع  ��ضتباكه 
�لفخذ عند  �ضقيقته على م�ضت�ى 

حماولتها �لتدخل.
ويجهل، حلد �ل�ضاعة، �ضبب �إقد�م 
�لقاتل �لذي يعاين من ��ضطر�بات 
و�لده،  روح  �إزهاق  على  نف�ضية 
خا�ضة �أن عالقتهما جيدة ولي�ضت 
بينهما �أي عد�وة، ح�ضب م�ضدرنا. 
مبا�رشة  و�ضقيقته  �جلاين  وحّ�ل 
زمرييل  م�ضت�ى  �إىل  �حلادث  بعد 
جثة  نقلت  فيما  �لعالج،  لتلقي 
�ل�ضحية �إىل م�ضلحة حفظ �جلثث 
�نتظار  يف  �لرويبة،  مب�ضت�ضفى 
�لطبيب  تقرير  عنه  �ضيك�ضف  ما 

�ل�رشعي بعد ت�رشيح �جلثة.

يقطع والده ب�ساطور 

عاجلتها  ق�ضية  هي  حالة  �أول 
م�ؤخر�  ل�ضاب  �جلنايات  حمكمة 
�أزهق  �لعمر  من  �لع�رشين  يف 
قاتلة  طعنات  بعدة  روح و�لده 
خاله  مبعية  �ضاط�ر  با�ضتعمال 
�إنتقاما  �لبالغ من �لعمر 35 �ضنة، 
ل��لدته �لتي كانت تتعر�س على يد 
زوجها لكل �أن��ع �لعنف �جل�ضدي 
طرد  وتهديد  و  �رشب  من 
باب  يف  لب��نت  حي  يف  بالقتل 
تع�د  �لتي  ،وهي �جلرمية  �ل��دي 
�لتي  �ل�ضجار�ت  لأحد  جمرياتها 
جعلها  و�لتي  زوجها  مع  جمعتها 
تت�ضل  ب�ضقيقها �ملتهم  �إ�ضتنجاد� 
و   2013 �ضبتمرب   24 به  بتاريخ 
�لذي ح�رش من جهته �إىل منزلها 
مع  مل�ضاكلها  حل  و�ضع  �أجل  من 
بد�ية  يف  حاول  حيث  زوجها، 
�لأمر حله وديا بعد تبادل �أطر�ف 
ذلك  عك�س  على  لكن  �حلديث، 
وبتاريخ  بينهما،  �لأم�ر  تط�رت 
�ل�قائع وبعد �ضالة �ملغرب وقعت 
مناو�ضات بني �لبن وو�لده خارج 
�ل�رش�خ،  �ضماع  وبعد  �ملنزل. 
خرج �ضهر �ل�ضحية وكان بح�زته 
�ضكني من �حلجم �لكبري، ووجه له 
عدة طعنات رفقة �بنه يف خمتلف 
�أنحاء ج�ضمه، وت�يف �ل�ضحية �أثناء 
نقله �إىل م�ضت�ضفى »باينام« متاأثر� 
بجروحه  . ومبث�ل �ملتهمني �أم�س 
�أمام �ملحكمة، �أنكر �بن �ل�ضحية 
قتل و�لده، نافيا �أن يك�ن قد طعنه 
كان  و�لده  �أن  �إىل  م�ضري�  ب�ضكني، 
»ب��ضية«  ن�ع  من  �ضكينا  حامال 
�إلقاء  بذلك  وحاول  �ل�قائع،  ليلة 
�مل�ض�ؤولية كاملة على عاتق خاله، 
بحكم �أنه �رشبه بعدة طعنات على 

�أما �خلال  �أنحاء ج�ضمه.  م�ضت�ى 
حلماية  تدخل  �أّنه  بدوره  فاأكد 
دخل  بعدما  �ملتهم،  �ضقيقته  �بن 
كان  �لذي  و�لده  مع  �ضجار  يف 
�ضكينا  حمل  حيث  �ضكينا،  يحمل 
بطعن  وقام  �ل�ضغري  �حلجم  من 
�بنه  له  وجه  فيما  به،  �ل�ضحية 
خنجر  با�ضتعمال  �أخرى  طعنات 
جهتها،  من  �لكبري.  �حلجم  من 
كانت  �أنها  �ل�ضحية  زوجة  �أكدت 
تعي�س ظروفا �ضعبة مع �ملرح�م 
بفعل عدو�نيته وكذ� �لعنف �لذي 
�ل�قائع  وليلة  كان ميار�ضه عليها، 
هدفها  وكان  ب�ضقيقها،  �ت�ضلت 
�لأم�ر  تهدئة  ذلك  ور�ء  من 
�ملناو�ضات  �أن  خا�ضة  بينهما، 
وبني  بينها  �حلادثة  قبل  متت 
مغادرة  تقرر  جعلها  مما  زوجها، 
منزلها و�لذهاب �إىل منزل �ضقيقه 
قام  بعدما  مل�ضكنهم  �ملجاور 
هناك  �لليلة  ق�ضت  �أين  بطردها، 
رفقة �أبنائها، �أما عن حادثة �لقتل 
بفعل  ت�ضاهدها  مل  �أنها  فاأكدت 
�ملنزل.  خارج  متت  �جلرمية  �أن 
وح�ضبما د�ر يف جل�ضة �ملحاكمة، 
يف  طعنات   8 تلقى  �ل�ضحية  فاإن 
ح�ضب  ج�ضمه  �أنحاء  خمتلف 

تقرير �لطب �ل�رشعي .
 

�ساب يقتل والده يف باب 
الوادي بالعا�سمة

لدى  �جلنايات  حمكمة  نظرت 
�لعا�ضمة، يف ملف  جمل�س ق�ضاء 
�ضبق  مع  �لعمدي  �لقتل  جناية 
قتل  وجناية  و�لرت�ضد  �لإ�رش�ر 
على  �أجهز  �ضاب  بطلها  �لأ�ض�ل، 
يف  خنجر  طعنات  بعدة  و�لده 
�أنحاء متفرقة من ج�ضده بت��ط�ؤ 

خاله، �لذي �أجهز ه� �لآخر على 
�أردياه  خنجر  ب���ضطة  �ل�ضحية 
جثة هامدة.وقائع �لق�ضية �لب�ضعة، 
تع�د �إىل تاريخ 24 �ضبتمرب 2013، 
�ل�ضحية  م�ضكن  م�رشحها  كان 
�لكائن على م�ضت�ى حي لب��نت 
�لعا�ضمة، حينما  �ل��دي يف  بباب 
�ل�ضحية  بني  خالفات  ن�ضبت 
�ضنة،   48 �لعمر  من  �لبالغ  »ر.ي« 
من  بطردها  قام  �لتي  وزوجته 
�أبنائهما،  �مل�ضكن �أمام مر�أى من 
�جلاين  غ�ضب  �أثار  �لذي  �لأمر 
حيث  �لأو�ضاع،  لتهدئة  وتدخل 
بحمل  �ل�ضحية  �إثرها  على  قام 
�لأو�ضاع  تتط�ر  �أن  قبل  �ل�ضكني 
�إىل مناو�ضات بني �ل�ضحية و�بنه، 
باأن  �ل�ضحية  بزوجة  دفع  مما 
تطلب من �ضقيقها �حل�ض�ر ف�ر� 
�لأخري،  وب��ض�ل  �ل�ضجار،  لفك 
�لطرفني  بني  �مل�ضاحنات  ز�دت 
عليه  و�ضهره  �بنه  باإجهاز  �نتهت 
بعدة  و�ضاط�ر  �ضكني  ب���ضطة 
متفرقة  �أنحاء  يف  تلقاها  طعنات 
من ج�ضده، �أدت �إىل وفاته متاأثر� 
تقرير  خل�س  حيث  بالطعنات، 
�ل�ضحية  �أن  �إىل  �جلثة  ت�رشيح 
�آلتني  ب���ضطة  طعنات   8 تلقى 
حادتني �إحد�هما ذ�ت �ضفرة حادة 
ومبحاكمة  عري�ضة.  و�لأخرى 
جرميته  برر  و�لده،  قاتل  �جلاين 
مع  �ل�ضعبة  �لعائلية  بالظروف 
وممار�ضته  لعدو�نيته  �ملرح�م 
على  خ�ض��ضا  عليهم،  �لعنف 
لإعادة  بطردها  قام  �لتي  و�لدته 
للمتهم  وبال�ضماع  باأخرى،  �لزو�ج 
باأن  �أفاد  �ل�ضحية،  �ضهر  �لثاين 
�جلرمية  مب�رشح  ت��جده  �ضبب 
�ضقيقته  من  �ت�ضال  تلقيه  ه� 
�ل�قائع، تطلب منه �حل�ض�ر  ليلة 
و�بنه،  زوجها  بني  �ضجار  لن�ض�ب 
ز�دت  �مل�ضاحنات  حدة  �أن  �إل 
ح�ض�ره  بعد  �لطرفني  بني 
يف  طعنات  له  بت�جيه  �نتهت 
زوجة  جهتها،  من  غ�ضب.  حلظة 
�ملرح�م، �أكدت �أنها قبل �ل�قائع 
بعد  �مل�ضكن  ملغادرة  ��ضطرت 
وبني  بينها  ح�ضلت  مناو�ضات 
منزلها  غادرت  حيث  وزجها، 
للت�جه �إىل منزل �ضقيقه �ملجاور 
هناك  �لليلة  وق�ضت  مل�ضكنهم، 
�لزوج  فطردهم  �أبنائها،  رفقة 
بعد ع�دتهم �إىل �ملنزل، و�أنكرت 
مقتل  حلادثة  م�ضاهدتها  �لزوجة 
زوجها ك�نها متت خارج �ملنزل، 
وعليه، �لتم�س �لنائب �لعام ت�ضليط 

عق�بة �لإعد�م يف حقهما.

جرائم تق�سعر لها الأبدان

العنف �سد الأبوين..احل�ساد املر
تقلدت املراأة يف بع�س املجالت احلياتية اأهم و اأبرز الوظائف يف اأجهزة الدولة احل�سا�سة على غرار من�سب لواء و رئي�سة جمال�س 

ق�سائية والتي اعتربت فيها اجلزائر الدولة ال�سباقة من بني كل الدول العربية، ومع اأنه ل يختلف اإثنان اأن اجلزائر قد حققت قفزة 
نوعية يف جمال حقوق املراأة و حماربة العنف �سدها �سواء من خالل التعديالت امل�ستمرة يف القوانني وحتى احلمالت  التح�سي�سية التي 
ت�سنها اجلمعيات واملواطنني ، فاإنه ل ميكننا غ�س النظر عن الوجه الأخر و املظلم ملكانة هذه املراأة خلف جدران بع�س البيوت  والأ�سر 

اجلزائرية التي ل زالت تتخبط يف عقلية املجتمع الذكوري الذي اأعطى للرجل حق الريادة و الذي تعدي لي�سكل عنفا �سارخا على 
اجلن�س اللطيف قد ي�سل يف حالت عديدة جلرائم قتل  ب�سعة تت�ستت فيها الأ�سر برمتها.. هي حالت كثرية مرت على حماكمنا تعك�س 
لنا ظاهرة العنف اجل�سدي و اللفظي الذي لزالت تعاين منه املراأة يف جمتمعنا الذكوري و الذي حتى و اإن مل تكن املراأة هي ال�سحية فيه 

فاإنها تكون وراء قيام هاته اجلرمية وما ي�سعنا �سوى �سرد بع�س منها من خالل هذا املقال.



د�سن اأولياء التالميذ مبتو�سطة قرية 
البور ببلدية اأنقو�سة بورقلة الدخول 
الدرا�سي  للمو�سم  االجتماعي 
اجلديد بوقفة احتجاجية قاموا من 
خاللها مبنع اأبنائهم من الت�سجيالت 
منهم  احتجاجا   ، البيداغوجية 
تدارك  يف  ال�سلطات  متاطل  على 

النقائ�ص امل�سجلة باملوؤ�س�سة .
مبتو�سطة  التالميذ  اأولياء  هدد 
البور  بقرية  رحماين  حممد  ال�سهيد 
التابعة لبلدية اأنقو�سة بوالية ورقلة ، 
مبوا�سلة الت�سعيد من لهجة خطابهم 
اأبنائهم من االلتحاق  من خالل منع 
 ، املذكورة  الرتبوية  باملوؤ�س�سة 
القرار  هذا  عن  الرتاجع  م�سرتطني 
امل�سجلة  النقائ�ص  بجملة  بالتكفل 
والتي تاأتي يف مقدمتها تف�سي ظاهرة 
التدري�ص  حجرات  داخل  االكتظاظ 

وهو ما �ساهم ب�سكل كبري يف تراجع 
التح�سيل العلمي لفلذات اأكبادهم  ، 
ناهيك عن االإرتفاع املقلق ملعدالت  
فاقت  حيث  املدر�سي  الت�رسب 
باملوؤ�س�سة  يتواجد  اإذ   ، % 11 ن�سبته 
على  مق�سمني  تلميذ،   700 من  اأكرث 
حجرة   17 يف  موؤطرين  فوج   21
درا�سية ، ومما يحز يف نفو�ص هوؤالء  
وعدتهم  قد  املعنية  ال�سلطات  اأن 
جديدة  متو�سطة  م�رسوع  بتج�سيد 
منذ �سنة 2009 لكن ذلك بقي جمرد 
ناهيك عن احللول   ، ورق  حرب على 
التالميذ  اأنهكت  التي  الرتقيعية 
واالأولياء – بداية بنقل تالميذ بع�ص 
االأحياء اإىل متو�سطة اأنقو�سه) العقلة 
دبي�ص(مع  االإ�ستعانة  –اخلبنة* 
ببع�ص احلجرات بالثانوية- كل هذه 
ظل  يف  بالغر�ص،  تفي  مل  احللول 

نق�ص الطاقم امل�رسف ، اإذ يتواجد 
ثالث  م�ساعدين  باملوؤ�س�سة  
�سئيل  عدد  وهو  وم�رسف  تربويني  

مقارنة بعدد التالميذ .
اإىل ذلك جملة من امل�ساكل  ي�ساف 
تواجد   غرار  على  التقليدية 
تلميذ   300 من  اأكرث  باملوؤ�س�سة 
ن�سف داخلي فى ظل اإنعدام الطباخ 
توفر  عدم  ن�سيان  دون  وم�ساعديه، 
ناهيك  للريا�سة  خم�س�سة  �ساحة 
اإىل  اإ�سافة  للريا�سة،  قاعة  عن 
الو�سعية الكارثية لل�ساحة املوؤ�س�سة 
عدم  و   ، حوادث  عدت  لوقوع  اأدت 
وجود قاعة لالإعالم االآيل رغم توفر 
التجهيزات منذ مو�سم 2016، اإ�سافة 
اأجهزة التكييف  يف  اإهرتاء  اإىل ذلك 
ظل ارتفاع درجة احلرارة  خا�سة يف  

االمتحانات الر�سمية.

التالميذ  اأولياء  اأن جمعيات  ومعلوم 
من  حذرت  قد  البور  بقرية 
تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
الرتبوي  الطاقم  ا�ستقرار  عدم  عن 
حركة  �سهدت  اإذ  البيداغوجي   و 
االأخرية  املوا�سم  طيلة  م�ستمرة 
عدم  احل�رس  ال  املثال  �سبيل  وعلى 
توفر اأ�ستاذ الرتبية الفنية منذ مو�سم  

.2009/2008
اجلمعيات  نف�ص  طالب  فقد  ولهذا 
االإ�رساع   كبري   ب�رسورة   وباإحلاح 
يف اإن�ساء  متو�سطة جديدة حلل هذه 
امل�ستقبلية  االآفاق  وتلبي  امل�ساكل 
اأخذنا  اإذا  خا�سة   بها  املنوطة 
ت�ستقبل  املوؤ�س�سة  االعتبار اإن  بعني 
متواجدة   اإبتدائيات  �سبع  تالميذ 

باملنطقة .
�أحمد باحلاج

و  االجتماعي  للدخول  حت�سبا   
و   ،2020/2019 ملو�سم  املدر�سي 
العام  النظام  على  احلفاظ  بهدف 
الرتبوية،  باملوؤ�س�سات  واالأمن 
ورقلة  والية  اأمن  م�سالح  �سطرت 
من  �سيتم  اأين  اأمنيا،  خمططا 
االإمكانيات  كافة  ت�سخري  خالله 
املادية والب�رسية، اإىل جانب و�سع 

ت�سكيالت اأمنية متعددة عرب خمتلف 
املداخل الرئي�سية والثانوية للوالية 
بالوالية  امل�سافرين  نقل  وحمطة 
مع  بالدوائر،  التوقف  ونقاط 
تعزيز التواجد االأمني على م�ستوى 
والثانوي  الرئي�سية  الدوران  حماور 
اإىل  املرور،  حركة  ت�سهيل  ق�سد 
املوؤ�س�سات  كافة  تاأمني  جانب 

الرتبوية يف الو�سط احل�رسي اإقليم 
القيام  خالل  من  االإخت�سا�ص، 
بدوريات راكبة وراجلة ق�سد تاأمني 

التالميذ والطاقم الرتبوي.
باملنا�سبة نذكر م�ستعملي الطريق 
ال�سالمة  بقواعد  التقيد  باأهمية 
املرورية وجتنب الوقوف والتوقف 
من  بالقرب  خا�سة  الع�سوائي 

املوؤ�س�سات الرتبوية .
هذا و ت�سع املديرية العامة لالأمن 
الوطني يف اخلدمة الرقم االأخ�رس 
الرقم  و   17 النجدة  ورقم   48-15
يد  تقدمي  و  البالغات  لتقلي   104
يف  التدخل  و  للمواطن  امل�ساعدة 

الوقت املنا�سب .
�أحمد باحلاج 

�خلمي�س 05  �سبتمرب  2019  �ملو�فـق  ل 5 حمرم   1441هـ اأخبار اجلنوب6

بواليات  ال�سحة  قطاع  يعترب 
اأدرار من بني  ورقلة ، مترنا�ست و 
حتت�رس  ا�سبحت  التي  القطاعات 
من   حقيقية  اإرادة  غياب  ظل  يف 
واجلهات  املركزية  ال�سلطات 
الو�سية يف احتواء الرتاكمات ، التي 
الذي  الغمو�ص  ك�سف  من  تنطلق 
يكتنف م�سري امل�ست�سفى اجلامعي 
بورقلة الأ�سباب واهية ، رغم تاأكيد 
ال�سحي على  الفاعلني يف املجال 
املك�سب  هذا  جت�سيد  �رسورة 
يف  الفادح  النق�ص  على  للق�ساء 
معاناة  انهاء  ثم  ومن  االخ�سائيني 
مر�سى اجلنوب ال�رسقي من حتمل 
عناء التنقل وم�سقة ال�سفر للبحث 
�سمال  بواليات  العالج  �سبل  عن 
للم�سابني  بالن�سبة  خا�سة  الوطن، 
باالأمرا�ص امل�ستع�سية كال�رسطان  
 ، املرور   وحوادث  احلرائق  و 
اأكرث  و�سف  فقد  ذلك  مع  موازاة 
ت�رسيح  املو�سوع  متحدث يف  من 
القا�سي  االأخري  ال�سحة  وزير 
مر�سى  لنقل  مروحيات  بتوفري 
خا�سة   ، م�سوؤول  بالال  اجلنوب 
القرار  هذا  تكاليف  اأن  علمنا  اذا 
بالهياكل  بالدعم  مقارنة  باه�سة 
و  االأخ�سائيني  وتوفري  ال�سحية 

التجهيزات الطبية  .
لهيب  اندلع  فقد  ثانية  جهة  من 
الرتبية  بقطاع  االحتجاجات 
ب�سبب عجز   ، بالواليات املذكورة 
املنتخبني  و  الوالئية  ال�سلطات 
جذرية  حلول  اإيجاد  يف  املحليني 
التي  التقليدية  امل�ساكل  جلملة 
الزمن على غرار اهرتاء  جتاوزها 
امل�سجل  االكتظاظ  و  االبتدائيات 
يف االأطوار الدرا�سية ، و�سع قابله 
ناهيك  املوؤطرين  يف  كبري  نق�ص 
توفري  يف  احلا�سل  التذبذب  عن 
لفائدة  املدر�سي  النقل  و�سائل 

تالميذ القرى واملناطق النائية .

 اإىل جانب ذلك يبقى قطاع ال�سكن 
الت�سيري  �سوء  م�ستنقع  يف  يتخبط 
احل�س�ص  �سح  ب�سبب  والفو�سى 
�سواء  ال�سيغة  مبختلف  ال�سكنية 
املتعلقة  تلك  اأو  توزيعها  مت  التي 
هائل  كم  اإح�ساء  مقابل  باالجناز 
االأمناط  جميع  يف  الطلبات  من 
االجتماعي  ال�سكن  غرار  على 
االيجاري العمومي ، الريفي ، قطع 
االأرا�سي ال�ساحلة للبناء احل�رسي 
املتاأزم  الو�سع  هذا  اأن  حيث   ،
اجلبهة  غليان  بانفجار  ينذر  بات 
وقع  على  تعي�ص  التي  االجتماعية 

�سفيح �ساخن.

ثانية فقد حذر متابعون  من جهة 
بالواليات  االجتماعي  للحراك 
عواقب  مغبة  من  املذكورة 
عارمة  احتجاجات  موجة  ت�سجيل 
للبطالني وذلك تزامنا مع الدخول 
ظل  يف   ، اجلديد  االجتماعي 
مت�سك هذه ال�رسيحة من املجتمع 
املحلي باحلق يف العمل بال�رسكات 
مع   ، االأجنبية  و  الوطنية  النفطية 
التم�سك اأي�سا مبطلب فتح حتقيق 
التوظيف املبا�رس  معمق يف طرق 
تلك  خارج  من  العمال  ملئات 
الواليات دون املرور على الوكاالت 

املحلية للت�سغيل .

 تعي�س 04 قطاعات بـ 03 واليات بجنوب �لبالد على وقع �سفيح �ساخن ، يف ظل مت�سك �ملو�طنني و 
�لعمال ب�سرورة �لتكفل �جلاد بان�سغاالتهم وذلك تز�منا مع �لدخول �الجتماعي �جلديد .

واليات ورقلة ، مترن��ست و �أدر�ر

�أحمد باحلاج 

04  قطاعات على �سفيح �ساخن

مبتو�سطة �لبور بورقلة

�أمن والية ورقلة 

اأ�لياء التالميذ مينعون اأبنا�ؤهم من الت�سجيالت البيداغوجية 

خمطط اأمني لتاأمني الدخول االجتماعي 

ب�سوق  ين�سطون  700 جتار  يعاين 
مترنا�ست  ببلدية  تاف�سيت 
االفتقار  مع�سلة  ا�ستمرار  ،مع 
�سريورة  عرقل  ما  وهو  للكهرباء 
رغم   ، التجاري  ن�ساطهم 
م�ستحقات  بت�سديد  التزامهم 
االإيجار املقدرة بـ 06 اأالف دينار 

جزائري .
يعملون  جتار   700 ممثلي  اأعرب 
يف  تاف�سيت  اليومي  بال�سوق 
»الو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رسيح 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  »عن 
معاناتهم  توا�سل  من  ال�سديدين 
الكهرباء  ل�سبكة  افتقارهم  مع 
هوؤالء  نفو�ص  يف  يحز  ومما   ،
والية مترنا�ست  وايل  هو متل�ص 
ورئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي 
جت�سيد  من  االهقار  بعا�سمة 
الوعود املقدمه اليهم واملتمثلة 
 ، الكهرباء  ب�سبكة  تزويدهم  يف 
التزامهم  رغم  هذا  كل  يحدث 
االيجار املقدرة  بت�سديد حقوق 
 ، جزائري  دينار  06اأالف  بـ 

ناهيك عن غياب اراد ة حقيقية 
ال�سوق  تهئية  يف  ال�سلطات  من 
يف  املرتاكمة  النفايات  ورفع 

اأجزاء كبرية منه وبجواره .
اإىل جانب ذلك فقد ذهب التجار 
ل�سبكة  االفتقار  من  املت�رسرين 
يف  تاف�سيت  ب�سوق  الكهرباء 
اأبعد  اىل  معنا  حديثهم  معر�ص 
حتملهم  على  بالتاأكيد  ذلك  من 
القتناء املولدات الكهربائية من 
كبدهم  ما  وهو  اخلا�ص  مالهم 
تعلق  ما  خا�سة  فادحة   خ�سائر 
مب�ساريف البنزين �سف اإىل ذلك 
انزعاج املت�سوقني من اال�سوات 

املنبعثة من تلك املولدات .
من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف 
للتكفل  املعنية  ال�سلطات 
بامل�سكل القائم حلد كتابة هاته 
 700 على  لزاما  يبقى  االأ�سطر 
بتمرنا�ست  تاف�سيت  ب�سوق  تاجر 
الأجل  املزري  الو�سع  معاي�سة 

غري م�سمى .
�أحمد باحلاج 

700 جتار ب�سوق تاف�سيت 
بتمرنا�ست يفتقر�ن للكهرباء 

االإطاحة بع�سريني �سبط 
بحوزته 978 قر�سا مهلو�سا 

رغم ت�سديدهم حقوق �الإيجار  

�أمن مترن��ست

غري  االجتار  مكافحة  اإطار  يف 
ال�رسعي باملخدرات و املوؤثرات 
مترنا�ست،  والية  باإقليم  العقلية 
الأمن  ال�رسطة  م�سالح  متكنت 
الوالية ممثلة يف االأمن احل�رسي 
الثاين من توقيف �سخ�ص يبلغ من 
العمر)22 �سنة( متورط يف ق�سية 
عقلية  موؤثرات  على  احليازة 
ق�سد   ) املهلو�سة  )االأقرا�ص 
الق�سية  حيثيات    . املتاجرة 
اىل  واردة  معلومات  اإىل  تعود 
وجود  مفادها  ال�رسطة  عنا�رس 
املوؤثرات  برتويج  يقوم  �سخ�ص 
العقلية على م�ستوى حي تهقارت 
للمعلومات  ا�ستغالال  و  وعليه   ،
ميدانية  اإعداد خطة  الواردة مت 
امل�ستبه  توقيف  مت   ، حمكمة 

فيه ، و اإخ�ساعه لعملية التلم�ص 
كمية  على  العثور  ، مت  اجل�سدي 
و  املهلو�سة  احلبوب  من  معتربة 
978 قر�ص  بـ  قدر عددها  الذي 
 ، ترامادول  نوع  من   ، مهلو�ص 
رفقة  فيه  امل�ستبه  حتويل  ليتم 
املحجوزات اإىل مقر ال�رسطة و 

فتح حتقيق يف املو�سوع .
يف  التحقيق  اإ�ستكمال  بعد 
امل�ستبه  تقدمي  مت  الق�سية، 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  فيه 
يف  اأ�سدرت  التي  املخت�سة 
 )10( �سنوات  بع�رسة  حكم   حقه 
�سنوات حب�ص نافذ وغرامة مالية 
جزائري   دينار  مليون  قدرها 

)1.000.000 دج(.
�أحمد باحلاج 



احلقوقي  املر�صد  واأو�صح 
يف  جنيف-  -مقّره  الدويل 
فيه  وير�صد   ، اأ�صدره  تقرير 
يف  الإن�صان  حقوق  انتهاكات 
اأوت  خالل  القد�س  مدينة 
�صهدته  ما  اأخطر  اأّن   ،2019
املدينة كان �صبيحة يوم عيد 
عندما  اأوت(   11( الأ�صحى 
امل�صتوطنني  مئات  اقتحم 
الوزراء  رئي�س  من  بقرار 
"الإ�رسائيلي" بنيامني نتنياهو 
لتاأدية  الأق�صى  امل�صجد 
بذكرى  التلمودية  طقو�صهم 
الهيكل"،  "خراب  ي�صمى  ما 
كا�رسين العرف ال�صائد بعدم 
الأعياد  اقتحامات يف  تنفيذ 
الإ�صالمية، و�صط قمع وا�صع 
اأ�صفر  امل�صلمني  للم�صلني 
بجروح  منهم   65 اإ�صابة  عن 

واعتقال 8 اآخرين.
واأ�صار اإىل اأنه بعد اأربعة اأيام 
الوا�صع،  العتداء  هذا  من 
اأغلقت قوات الحتالل اأبواب 
وطردت  الأق�صى،  امل�صجد 
قتلها  بعد  منه،  امل�صلني 
واإ�صابة  فل�صطينيا  طفال 
تنفيذهما  عقب  رفيقه 
اأحد  اأ�صابت  طعن  عملية 
الإ�رسائيلية  ال�رسطة  اأفراد 
ثالث  وهذه  طفيفة،  بجروح 
للم�صجد  اإغالق  عملية 
ينفذها الحتالل يف غ�صون 
فريق  و�صجل  وجيزة.  مدة 
خالل  الأورومتو�صطي 
 )3687( اقتحام  ال�صهر  هذا 
م�صتوطًنا اإ�رسائيلًيّا ل�صاحات 
ترافقهم  الأق�صى  امل�صجد 
من  م�صددة  حرا�صات 
ال�رسطة الإ�رسائيلية والقوات 
اأعمال  رافقتها  اخلا�صة، 

على  واعتداءات  ا�صتفزازية 
ال�صاحات،  يف  املوجودين 
طقو�س  لتاأدية  وحماولت 
عدد  اأّن  مو�صًحا  تلمودية، 
املقتحمني هذا ال�صهر يفوق 
مبرات عّدة املعدل ال�صهري 
ور�صد  لالقتحامات. 
 )17( تقريره  املر�صد خالل 
واعتداء  نار  اإطالق  حادثة 
الحتالل  قوات  من  مبا�رس 
الإ�رسائيلي يف اأحياء القد�س 
عن  اأ�صفرت  املحتلة، 
 )110( واإ�صابة  طفل  مقتل 
 )3( منهم  بجروح  اآخرين 
و�صحفيان،  وامراأتان  اأطفال 
حرا�س  من  وحار�صان 
امل�صجد الأق�صى، وم�صعف. 
الأورومتو�صطي  فريق  ووثق 
 )61( الحتالل  قوات  تنفيذ 
عملية اقتحام لبلدات واأحياء 
تخللها  املحتلة،  القد�س 
منهم  مواطًنا   )115( اعتقال 
و)6(  ن�صاء  و)6(  )17( طفال، 
من حرا�س امل�صجد الأق�صى، 
قوات  اأن  الوا�صح  من  وبدا 

القتحام  متار�س  الحتالل 
والعتقال وال�صتدعاء كاأداة 
اأي  دون  والرتهيب  للعقاب 
ووثق  قانوين  �صبب  اأو  ذريعة 
الأورومتو�صطي خالل  فريق 
)8( حالت هدم  ال�صهر  هذا 
ملنازل  اإخطارات  وتوزيع 
يف  وممتلكاتهم  املواطنني 
القد�س املحتلة، ترتب عليها 
هدم )6( منازل، منها 2 اأجرب 
ذاتيا  هدمها  على  اأ�صحابها 
باهظة  لتجنب دفع غرامات 
يقل  ل  ما  وزعت  كما  الثمن 
عن )30( اإخطاًرا لهدم منازل 
يف  ت�صب  جميعها  ومن�صاآت، 
الرامية  الحتالل  �صيا�صة 
وتغيري  املقد�صيني  لتهجري 
وطابع  الدميغرايف  الواقع 

املدينة العربية املحتلة.
هذا  مقابل  اأنه  اإىل  واأ�صار 
واملن�صاآت  للمنازل  التدمري 
الفل�صطينية، وثق )3( قرارات 
اإ�رسائيلية تت�صمن بناء )5071( 
ا�صتيطانية  �صكنية  وحدة 
املر�صد  فريق  وثق  كما 

اإ�رسائيلية  قرارات   )9(
يف  الفل�صطينيني  حق  تقّيد 
وفعاليات  لقاءات  تنظيم 
يف  وريا�صية  �صيا�صية 
القد�س املحتلة، بذريعة منع 
الفل�صطينية  ال�صيادة  مظاهر 
وقال  املحتلة  املدينة  يف 
الأو�صط  ال�رسق  ق�صم  مدير 
املر�صد  اأفريقيا يف  و�صمال 
اأن�س  الأورومتو�صطي 
املمار�صات  اإّن  جرجاوي: 
امل�صجد  يف  الإ�رسائيلية 
بو�صوح  ت�صتهدف  الأق�صى 
ومكاين  زماين  تق�صيم  فر�س 
الواقع  الأمر  وتغيري  فيه، 
خ�صيته  عن  معرًبا  لالأ�صواأ، 
خطورة  اأكرث  قرارات  من 
بعد  القادمة  احلكومة  من 
 17( الإ�رسائيلية  النتخابات 

�صبتمرب اجلاري(.
ال�صلطات  "جرجاوي"  ودعا 
وقـف  اإىل  الإ�رسائيلية 
�صيا�صة التمييز العن�رسي بني 
والإ�رسائيليني  الفل�صــطينيني 
التحقيــق  اإجــراءات  فــي 

واملحاكمة،  واملالحقــة 
التع�صفي  ال�صتهداف  واإنهاء 
للفل�صطينيني وممتلكاتهم يف 

القد�س املحتلة.
الأورومتو�صطي  وجّدد 
الدويل  املجتمع  مطالبته 
ال�صمت  دائرة  من  باخلروج 
اخلجولة جلهة اتخاذ قرارات 
النتهاكات  توقف  ومواقف 
اجل�صيمة  الإ�رسائيلية 
الدويل  القانون  لقواعد 
والقانون  الإن�صان  حلقوق 
وحتمل  الإن�صان،  الدويل 
القــد�س  جتــاه  امل�صــوؤولية 
الفل�صــطينيني  وال�صــكان 
باعتبارهــم  وحمايتهــم  فيهــا 
حمتلــة  منطقــة  �صــكان 
جمل�س  قـرارات  مبوجــب 

الأمـن واجلمعية العامة.
احلقوقي  املر�صد  حّث  كما 
الدولية  املنظمات  الدويل 
لوقف  التدخل  على  املعنية 
الق�رسي  الإبعاد  �صيا�صة 
وانتهاك احلريات واحلق يف 

العبادة.

اأكد املر�صد الأورومتو�صطي حلقوق الإن�صان اأّن قوات الحتالل الإ�صرائيلي �صعدت من اعتداءاتها يف مدينة 
القد�س املحتلة، بقرار من اأعلى م�صتوى �صيا�صي "اإ�صرائيلي"، و�صط موؤ�صرات وا�صحة عن توجهات اإ�صرائيلية 

لك�صر �صيا�صة الو�صع القائم يف امل�صجد الأق�صى.

ق.د/وكالت

املر�صد الأورومتو�صطي حلقوق الإن�صان

اقتحامات الأق�صى ترجمة لتوجهات 
ر�صمية لتغيري الو�صع القائم
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كبرية  قّوات  انت�رست 
الحتالل  جي�س  من 
�صباح  الإ�رسائيلي 
ب�صكل  الأربعاء  اأم�س 
مكّثف يف حميط عدد 
البوؤر ال�صتيطانية  من 
جنوب  اخلليل  مبدينة 
الغربية  فة  ال�صّ

املحتلة.

واأفادت م�صادر حملية 
الحتالل  قّوات  اأن 
من  عدداً  اأجربت 
املحال  اأ�صحاب 
التجارية على اإغالقها 
امل�صجد  حميط  يف 
وعلى  الإبراهيمي، 
بني  الرابطة  الطرق 
وم�صتوطنة  امل�صجد 

يف  اأربع"،  "كريات 
احل�صني،  واد  منطقة 
قّوات  انت�رست  كما 
جي�س  من  كبرية 
حميط  يف  الحتالل 
القدمية،  البلدة 
وحي  ال�صهداء  و�صارع 

تل الرميدة.
كما ن�رس امل�صتوطنون 

يف  كبرية  اأغطية 
التي  املناطق  حميط 
نتنياهو  �صيزورها 
حلجب  املنطقة،  يف 
يف  الأن�صطة  روؤية 
املناطق  عن  املكان 
املجاورة  الفل�صطينية 
مت�صل،  �صياق  ويف 
تربية  مديرية  قررت 

اأن  اخلليل  و�صط 
حّتى  الّدوام  يقت�رس 
والن�صف  العا�رسة 
املدار�س  لطلبة 
داخل  الواقعة 
املغلقة،  املناطق 
الإجراءات  لتفادي 
العديد  ودعا  باملكان 
والقوى  الن�صطاء  من 

مناه�صة  فعاليات  اإىل 
اإىل  نتنياهو  لزيارة 
وو�صفوها  املدينة، 
بني  حتمل  باأّنها 
ا�صتفزازاً  ثناياها 
 ، للفل�صطينيني
ل�رسعنة  وحماولة 
وجود امل�صتوطنني يف 

املنطقة

ا�صتباقًا لزيارة نتنياهو

اإغالقات وانت�صار مكثف جلي�ش الحتالل باخلليل

الحتالل  قوات  وا�صلت 
"الإ�رسائيلي" وم�صتوطنوه 
بحق  انتهاكاتهم 
وممتلكاتهم  املواطنني 
الغربية،  ال�صفة  يف 
اأوت  خالل  بلغت  حيث 
انتهاكا   )2170( املن�رسم 
بني  النتهاكات  وتنوعت 
واعتقال  واإ�صابة  قتل 
املواطنني، بالإ�صافة اإىل 
امل�صتوطنني  اعتداءات 
مداهمة  وعمليات 
ومنازل،  مناطق  واقتحام 
وم�صادرة  �صفر،  ومنع 
املمتلكات،  من  العديد 
مقد�صات؛  وتدني�س 
اأعدته  تقرير  ح�صب 
الدائرة الإعالمية حلركة 
ومن  بال�صفة  حما�س 
التي  النتهاكات  اأبرز 
قتل  التقرير،  ر�صدها 
الفتى  الحتالل  قوات 
رومي  اأبو  مكافح  ن�صيم 
)16 عاما( من �صكان بلدة 
العيزرية، بذريعة حماولة 
�رسطة  من  اأفراد  طعن 
الحتالل يف منطقة باب 
ال�صل�صلة يف القد�س، وقتل 
ال�صاب عالء الهرميي )26 
عاما(، عقب اإطالق النار 
عملية  تنفيذه  بعد  عليه 

ده�س قرب بيت حلم.
املا�صي  ال�صهر  وتخلل 
موا�صلة  التقرير-  -وفق 
اقتحامهم  امل�صتوطنني 
للم�صجد الأق�صى باأعداد 
تزامنت  والتي  كبرية، 
ذروتها يف عيد الأ�صحى، 
ا�صتمر  حتري�س  عقب 
اجلماعات  من  لأ�صابيع 
املتطرفة،  ال�صتيطانية 
ما اأدى لندلع مواجهات 
امل�صلني  بني  عنيفة 
التي  الحتالل  و�رسطة 
اأمنت اقتحام امل�صتوطنني 

لالأق�صى.
الدائرة  لتقرير  ووفقا 
تكرر  فاإنه  الإعالمية، 
اقتحام امل�صجد الأق�صى 
ال�صهر  خالل  مرة   )21(
من  وذلك  املا�صي، 

)3410( م�صتوطنا.
وبني التقرير اأن الحتالل 
 )21( باإبعاد  قرارا  اأ�صدر 
امل�صجد  عن  مقد�صيا 
ال�صهر  خالل  الأق�صى، 
،وا�صتكمال  املن�رسم 
الحتالل،  لنتهاكات 
جممل  اأن  التقرير  اأفاد 
جراء  الإ�صابات  عدد 
الحتالل  اعتداءات 
وم�صتوطنيه خالل ال�صهر 
املن�رسم بلغ )99( اإ�صابة 
واأو�صح التقرير اأن ال�صهر 
اعتقال  �صهد  املا�صي 
جميع  من  مواطنا   )375(
اأبرزها  ال�صفة، كان  مدن 
 )104( بواقع  القد�س  يف 
معتقلني، ثم رام اهلل بواقع 

اعتقال  تالهما   ،)68(
)64( مواطنا من اخلليل.

ال�صفة  مناطق  و�صهدت 
عملية   )333( والقد�س 
اقتحام ملدنها املختلفة، 
 )171( مداهمة  تخللها 
قوات  اأقامت  كما  منزل، 
حاجزا   )451( الحتالل 
اأدى  ما  وموؤقتا؛  ثابتا 
حركة  يف  �صعوبة  اإىل 
تنقل املواطنني بني مدن 
لإح�صائية  ووفقا  ال�صفة 
الإعالمية  الدائرة 
حلما�س، فقد تخلل اآب/
هدم  املن�رسم  اأغ�صط�س 
منازل،   )7( الحتالل 
منها )5( يف القد�س، و)2( 
يف اخلليل واأ�صار التقرير 
اإىل اأن �صلطات الحتالل 
من  مواطنا   )438( منعت 

ال�صفر عرب املعابر.
املن�رسم  ال�صهر  وتخلل 
 )16( الحتالل  تدمري 
حمال  �صملت  من�صاأة، 
زراعية  ومن�صاآت  جتارية 
بع�صها  وبرك�صات، 
هدمها اأ�صحابها باأيديهم 
غرامات  لدفع  جتنبا 
عالية ل�صلطات الحتالل، 
املمتلكات  عدد  بلغ  كما 
تنوعت   ،)18( امل�صادرة 
مبالغ  م�صادرة  بني 
ومركبات  ومعدات  مالية 
اعتداءات  جممل  وبلغ 
امل�صتوطنني خالل ال�صهر 
املا�صي )47( اعتداء، يف 
حني نفذ جنود الحتالل 
 )96( وم�صتوطنوه 
ويف  النار  اإطالق  عملية 
الن�صاط  ا�صتمرار  اإطار 
اآب  �صهد  ال�صتيطاين، 
جديدة،  ن�صاطات   )6(
ت�صديق  اأبزرها  كان 
على  الحتالل  �صلطات 
لبناء نحو )2304(  خطط 
وحدة �صكنية ا�صتيطانية، 
ال�صفة  م�صتعمرات  يف 
رئي�س  وو�صع  املحتلة 
الحتالل  حكومة 
حجر  نتنياهو  بنيامني 
 )650( لبناء  الأ�صا�س 
يف  ا�صتيطانية  وحدة 
اإيل"،  "بيت  م�صتعمرة 
اإقامة  على  وافق  كما 
جديد  ا�صتيطاين  حي 
يف  وحدة   )300( ي�صم 
"دوليب"واأ�صار  م�صتوطنة 
اهلل  رام  اأن  اإىل  التقرير 
كانت  واخلليل،  والقد�س 
الأكرث تعر�صا لالنتهاكات 
اآب/ خالل  الإ�رسائيلية 
املا�صي،  اأغ�صط�س 
 ،331  ،366( مبجمل 
224( انتهاكا يف كل منها 

توالًيا.

خالل اأوت املن�صرم

2170 انتهاكا لالحتالل 
يف ال�صفة والقد�ش 



عر�ض: �صباح عبدال�صبور 
/مركزامل�صتقبل للدرا�صات 

و الأبحاث املتقدمة

الغربية  الأدبيات  من  كثري  رغم 
حول مو�ضوع الإرهاب والتطرف؛ 
تلك  يف  ندرة  هناك  اأن  اإل 
تفاعل  كيفية  بالبحث يف  املعنية 
حتمل  التي  املواد  مع  املتلقني 
الإنرتنت،  على  متطرفة  اأفكاًرا 
للجماعات  بع�ضهم  واأ�ضباب دعم 
حاولت  ما  وهو  املتطرفة، 
مع  بـ«التعامل  املعنونة  الدرا�ضة 
الإنرتنت:  املتطرفة على  املواد 
دليل جتريبي«، ال�ضادرة عن دورية 
ال�ضيا�ضي«  والعنف  »الإرهاب 
حيث  معاجلته،   ،2019 يوليو  يف 
بتجربة  ريفي«  »زوي  كاتبها  قام 
تلك  لدرا�ضة  الإنرتنت  عرب  حية 
الظاهرة، وذلك من خالل تد�ضني 
�ضفحة على الإنرتنت زائفة تن�رش 
ل�ضتك�ضاف  متطرفة،  اأفكاًرا 
مع  الأفراد  تفاعل  ومدى  كيفية 
على  املتطرفة  الدعائية  املواد 
النف�ضية  العوامل  الإنرتنت، واأهم 
تدفع  قد  التي  والجتماعية 
الأفكار،  تلك  لعتناق  الأفراد 
من  عينة  ذلك  �ضبيل  يف  واختار 
كيفية  ودر�س  طالبًا،  ت�ضعني 

تعاملهم مع مواد تلك ال�ضفحة. 

عالقة وثيقة

يرى »ريفي« اأن هناك �ضلة قوية 
التطرف،  وانت�ضار  الإنرتنت  بني 
بالتفاعل  للم�ضتخدمني  ي�ضمح  اإذ 
وتبادل  ا،  بع�ضً بع�ضهم  مع 
بينهم مل  واإن�ضاء روابط  الأفكار، 
ل  تكن موجودة من قبل، مما ي�ضِهّ
يف  الإرهابية  التنظيمات  فر�س 
وي�ضيف  جدد.  اأع�ضاء  جتنيد 
املعلومات  يف  وفرة  هناك  اأن 
املتاحة على الإنرتنت، مما ي�ضهل 
اإمكانية عثور امل�ضتخدمني على 
معلومات متعلقة بالأيديولوجيات 
واأ�رشطة فيديو دعائية،  العنيفة، 
باجلماعات  خا�ضة  ومن�ضورات 

املتطرفة. 
الإرهابيني  اأن  اإىل  وي�ضري 
للتفاعل  الإنرتنت  ي�ضتخدمون 
ونقل  والتعلم،  الفرتا�ضي، 
ر�ضالتهم للمتلقني، واإقناعهم بها. 
ومن ناحية اأخرى، يعتقد »ريفي« 
بها  يتفاعل  التي  الطريقة  اأن 
الأ�ضخا�س مع الدعاية املتطرفة 
على  اآثارها  لها  الإنرتنت  عرب 
فمجرد  الآخرين،  امل�ضتخدمني 
اأو  »الإعجاب«،  زر  على  ال�ضغط 
اإيجاًبا،  اأو  �ضلبًا  عليها  »التعليق« 
يف  ال�ضفحات  هذه  فر�ضة  يزيد 
الو�ضول اإىل م�ضاهدين جدد، قد 
ا على مواد مت�ضابهة  يعرثون اأي�ضً
اأو مرتبطة بتلك املواد، مما يزيد 

من دائرة التاأثري والتطرف.

عوامل النت�صار 

من  عدًدا  هناك  اأن  »ريفي«  يرى 
توؤثر  قد  التي  الفردية  العوامل 
اجلماعات  دعاية  انت�ضار  يف 
املتطرفة على الإنرتنت، وتفاُعل 
فيما  تتمثل  والتي  معها،  الأفراد 

يلي:
ال�ضتبداد:  وحب  الهوية  اأوًل- 
نفور  اأن  »ريفي«  يعتقد 
امل�ضتخدمني من مقاطع الفيديو 
بها،  اقتناعهم  اأو  الإرهابية، 
ملجتمعاتهم  ولئهم  مبدى  يتاأثر 
للخارجية،  ورف�ضهم  الداخلية 
ف�ضاًل عن ميولهم نحو ال�ضتبداد 
جتربة  اأظهرت  وقد  يقني.  والال 
اأملان  طالب  فيها  تعر�س 
ملقاطع  م�ضلمني  وغري  م�ضلمون 
املتطرف  لليمني  تابعة  فيديو 
مرة  اإ�ضالميني  وملتطرفني  مرة، 
اأكرث  ميل  لديهم  من  اأن  اأخرى، 
والتماهي  ال�ضتبداد  حب  اإىل 
اأبدوا  الداخلية  جمتمعاتهم  مع 
اهتماًما اأكرب بتلك املواد، وكانوا 

ا لها عن غريهم. اأقل رف�ضً
الهوية  اأن  »ريفي«  ويرى 
ل�ضتيعاب  �ضك-  -بال  مهمة 
كان  فاإذا  للدعاية،  امل�ضاهدين 
بعينها،  ملجموعة  موالًيا  املرء 
قد  بل  مبظاملها،  يهتم  ف�ضوف 
تتماهى -حينها- حدوده الذاتية 
اإليها،  ينتمي  التي  مع املجموعة 
هي  واأفكارها  قيمها  وت�ضبح 
قيمه اخلا�ضة التي يت�رشف على 

اأ�ضا�ضها.
وفًقا  املوت:  يف  التفكري  ثانًيا- 
الفرد  وعي  يرتبط  للدرا�ضة، 
بدعمه  املوت  يف  وتفكريه 
يف  للم�ضاركة  وا�ضتعداده 
والعنف  الإرهابية،  العمليات 
�ضد الآخرين. كما يدفعه للتحيز 
املجتمعات  ورف�س  ي�ضبهه،  ملن 
وقد  عنه.  املختلفة  اخلارجية 
طالب  على  درا�ضة  اأُجريت 
م�ضلمني  وغري  م�ضلمني  اأملان 
تابعة  فيديوهات  ي�ضاهدون 
والإرهابيني  املتطرف  لليمني 
ممن  ن�ضفهم  وكان  الإ�ضالميني، 
لديهم تفكري باملوت، وقد اأظهر 
غريهم  من  اأكرث  اهتماًما  هوؤلء 
قابلية  اأكرث  وكانوا  املواد،  بتلك 
لالقتناع بها. وتوؤكد الدرا�ضات اأن 
هوؤلء اأكرث عر�ضة لدعم العمليات 
فيها،  والنخراط  بل  الإرهابية، 
العدوانية  الإجراءات  دعم  اأو 
من  وغريها  املدنيني،  �ضد 
زيادة  مثل:  املمار�ضات، 
ب�ضلوكيات  والقيام  التربعات، 

جمازفة مثل القمار.
املجتمعية:  الهيمنة  ثالًثا- 
اإىل  امليل  ي�ضري  للدرا�ضة،  وفًقا 
بع�س  اأن  اإىل  املجتمعية  الهيمنة 

النا�س يف�ضلون املجتمعات ذات 
تكون  واأن  الهرمي،  الت�ضل�ضل 
املهيمنة  هي  معينة  جماعة 
ويجادل  املجتمعات.  تلك  يف 
الذين  الأ�ضخا�س  باأن  »ريفي« 
من  عليا  م�ضتويات  ميتلكون 
اإىل  مييلون  اجلن�ضي  التمييز 
تف�ضيل الأيديولوجيات التي متيز 
القومية  )مثل  اجلماعات  بني 
هذا  فاإن  وبالتايل  والعن�رشية(. 
دعم  على  مهمة  اآثار  له  العامل 
النخراط  اأو  والتطرف  العنف 
فيه. وقد اأظهرت جتارب �ضابقة 
الجتماعية«  للهيمنة  »امليل  اأن 
كان مرتبًطا مب�ضتويات اأعلى من 

تربير العنف.
رابًعا- الن�ضاط والتطرف: يعرف 
ال�ضتعداد  باأنه  الن�ضاط  الكاتب 
�ضيا�ضي  عمل  يف  لالنخراط 
اأن  فيما  عنيف،  وغري  قانوين 
عمل  يف  لالنخراط  ال�ضتعداد 
وعنيف  قانوين  غري  �ضيا�ضي 
ا�ضتخدم  وقد  التطرف،  ي�ضمى 
نوايا  مقيا�س  درا�ضته  الكاتب يف 
 )ARIS( والراديكالية  التطرف 
مع  التفاعل  تاأثر  كيفية  لتقييم 
الإنرتنت  على  املتطرفة  املواد 
كما  والتطرف،  الن�ضاط  بنوايا 
باملوت«  »التفكري  تاأثري  بحث يف 
على هذه امل�ضاركة، وتقييم تاأثري 
الختالفات الفردية، مثل: امليل 
والهوية  املجتمعية  الهيمنة  اإىل 

على هذا التفاعل.

جتربة على الإنرتنت 

على  جتربة  ريفي«  »زوي  اأجرى 
طالبًا،   90 فيها  �ضارك  الإنرتنت 
العرقي،  التنوع  فيها  راعى 
لقيا�س  واجلن�ضي،  والديني، 
املتطرفة  الدعاية  مع  التفاعل 
ذلك،  �ضبيل  ويف  الإنرتنت.  عرب 
خيالية  متطرفة  مواد  ن�رش  مت 

مرتبطة ب�ضكل خا�س باملوؤ�ض�ضة 
الدرا�ضة  فيها  اأُجريت  التي 
ومت  لندن.  كلية  جامعة  وهي 
تعر�ضت  بريئة  جمموعة  اختيار 
املوؤ�ض�ضة،  طالب  ت�ضم  للعقاب 
غام�ضة  خارجية  وجمموعة 
الذي  الظلم  هذا  عن  م�ضئولة 
اجلامعة  طالب  له  تعر�س 
خارج  من  )طالب  من  وت�ضكلت 
جمموعة  واأخرًيا  املوؤ�ض�ضة(، 
متطرفة )CAMEPP( م�ضئولة 
مظامل  وعر�س  الدعاية،  عن 
املجموعة الأوىل، وتدافع عنها، 
�ضد  عدوانية  حلوًل  وتقرتح 

املجموعة الثانية. 
مع  التفاعل  للم�ضاركني  واأُتيح 
هذه املواد بطرق خمتلفة، وكان 
معتمدة  متغريات  ثالثة  هناك 
الإعجاب  هي:  كبري،  ب�ضكل 
 ،dislike الإعجاب  وعدم   like
وامل�ضاركة عرب الإنرتنت، والدعم 
املتطرفة.  للمجموعة  ال�رشيح 
باأن  امل�ضاركني  اإيهام  ومت 
اخليالية  املتطرفة  املجموعة 
)CAMEPP( هي املنتجة لهذه 
مم املحتوى املكتوب  املواد، و�ضُ
لي�ضم امليزات الأ�ضا�ضية ملقاطع 
تاأكيد  وهي  الإرهابية،  الفيديو 
وتقدمي  املجموعة،  تفوق 
املجموعة  بتهديد  ت�ضورات 
الطابع  واإزالة  اخلارجية، 
التي  واحللول  عنها،  الإن�ضاين 
اإىل  والدعوة  العنف،  ت�ضمل  قد 
الحتاد والت�ضجيع على الن�ضمام 

اإىل املجموعة املتطرفة. 
ا  اأي�ضً امل�ضاركني  من  وُطلب 
متنوعة،  اإجراءات  ا�ضتكمال 
لفكرة  رئي�ضًيّا  اختباًرا  ت�ضمنت 
الوعي باملوت، ومقايي�س فردية، 
للمجموعة  الولء  مدى  مثل: 
وحب  معها،  والتماهي  الداخلية 

الهيمنة املجتمعية. 

نتائج الدرا�صة

اأ�ضارت الدرا�ضة يف نتائج التجربة 
اإىل اأن من لديهم ارتباط اأقوى مع 
اأكرث  كانوا  الداخلية  جمموعتهم 
عر�ضة للتاأثر بالأفكار املتطرفة 
على الإنرتنت. وهناك �ضلة قوية 
واحتمالية  للمجموعة  الولء  بني 
الرغبة يف دعم العنف وامل�ضاركة 
تعد  ثم  ومن  عنها.  نيابة  فيه 
ا على امل�ضتوى  الهوية عاماًل مهًمّ
الدعاية  مع  للتعامل  الفردي 

املتطرفة على الإنرتنت.
الداعمة  الأدلة  من  الرغم  وعلى 
عامل  ي�ضببه  الذي  للتاأثري 
التحيز  على  باملوت«  »التفكري 
نتائج  فاإن  الداخلية،  للمجموعة 
تاأثري  اأي  الدرا�ضة مل تظهر  هذه 
العينة  م�ضاركة  العامل على  لهذا 
الإنرتنت.  املتطرفة على  للمواد 
حاجة  هناك  اأن  الكاتب  ويرى 

ملزيد من الأبحاث للتحقق.
التي  القيم  اأن  النتائج  واأكدت 
عامل  املوؤ�ض�ضة  اأفراد  يعتنقها 
الدعاية  رف�س  اأو  قبول  يف  مهم 
ميتنع  قد  حيث  املتطرفة، 
هذه  مع  التفاعل  عن  الأفراد 
الدعاية  هذه  كانت  اإذا  املواد 
مع  تت�ضق  ل  فكرة  اأو  قيًما  تقدم 

ال�ضخ�س الذي يتعر�س لها.
الذكور  اأن  التجربة  نتائج  وتُظهر 
لالإعجاب  عر�ضة  اأكرث  كانوا 
الإناث،  من  الدعائية  باملواد 
بني  العالقة  تزال  ل  ذلك  ومع 
عرب  الإرهاب  يف  النخراط 
ناحية واجلن�س من  الإنرتنت من 
ب�ضكل  اأخرى غري وا�ضحة  ناحية 

تام، بح�ضب الدرا�ضة.
الأكرب  امل�ضاركني  اأن  وت�ضيف 
»عدم  اإىل  مياًل  اأكرث  كانوا  �ضًنّا 
املتطرفة  باملواد  الإعجاب« 
من امل�ضاركني الأ�ضغر �ضًنّا، واأن 
من حب  عاٍل  م�ضتوى  لديهم  من 

اأكرث  كانوا  املجتمعية  الهيمنة 
»الإعجاب«  اإىل  مياًل من غريهم 
باملواد الدعائية، وكان ذلك �ضببًا 
املتطرفة.  املجموعة  لدعم 
وبالتايل هم اأكرث عر�ضة للتفاعل 
من  املتطرفة  الدعاية  مع 

غريهم.
وتذكر الدرا�ضة اأن ال�ضغط على زر 
الإنرتنت  على  ملادة  »الإعجاب« 
اإىل  للو�ضول  اأكرث عر�ضة  يجعلها 
وبالتايل  الأ�ضخا�س،  من  مزيد 
حتمل  املادة  تلك  كانت  اإذا 
يزيد  هذا  فاإن  متطرفة،  اأفكاًرا 
مزيد  اإىل  و�ضولها  �رشعة  من 
زيادة  ثم  ومن  الأ�ضخا�س،  من 
اأن  اإىل  وت�ضري  الإرهاب.  خطر 
كانوا  راديكالية  اأفكار  لديهم  من 
عرب  املواد  لتلك  م�ضاركة  الأكرث 
دعًما �رشيًحا  وقدموا  الإنرتنت، 

للمجموعة املتطرفة. 
»اأن  الدرا�ضة  تُظهر  وب�ضكل عام، 
قلة التفاعل مع املواد املتطرفة 
مب�ضتويات  ارتبط  الإنرتنت  على 
اخلارجي،  العداء  من  بكل  اأقل 
والتماهي مع املجموعة، وامليل 
بكبار  وكذلك  الراديكالية،  اإىل 

ال�ضن. 
اإزالة  اأن  الكاتب  يوؤكد  وختاًما، 
الإنرتنت  من  الإرهابية  املواد 
ملنع  الوحيد  احلل  هي  لي�ضت 
اآثار  لها  تكون  قد  بل  التطرف، 
الأفراد  ت�ضورات  بتعزيز  �ضلبية 
بالظلم، وهو -يف حد ذاته- عامل 
عملية  يف  امل�ضاركة  على  يوؤثر 
يو�ضي  فهو  ثم  ومن  التطرف، 
البحث  من  ملزيد  اجلهد  ببذل 
التعقيدات اخلا�ضة بدوافع  لفهم 
اجلماعات  مع  الأفراد  تفاعل 
الإنرتنت،  على  املتطرفة 
لها  وال�ضتجابة  لها،  ودعمهم 

ب�ضكل اأف�ضل.
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جتربة عملية:

كيف يتفاعل م�ستخدمو الإنرتنت مع الدعاية املتطرفة
مع �صهولة ن�صر املعلومات يف الف�صاء الإلكرتوين، و�صعف رقابة احلكومات على املحتويات املقدمة على الإنرتنت؛ �صعت التنظيمات الإرهابية 

لن�صر اأفكارها، والدعاية لأيديولوجيتها، والرتويج ل�صتخدام العنف، وجتنيد الأتباع اجلدد، م�صتفيدة من �صهولة التوا�صل مع اأع�صائها 
دون التقيد بحدود جغرافية. ويف املقابل، بداأت بع�ض الدول يف ال�صنوات الأخرية، بالتعاون مع امل�صئولني عن و�صائل التوا�صل الجتماعي، 

العمل على حتجيم املواد الإعالمية »املتطرفة« على الإنرتنت، واإزالة حمتوياتها.



�إ�شهاراخلمي�س 05  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 5 حمرم   1441هـ 9

الو�سط:2019/09/05 الو�سط:2019/09/05

الو�سط:2019/09/05الو�سط:2019/09/05

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
اال�ستاذة /ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05.رقم 02 ال�سراقة

اعالن عن البيع باملزاد العلني بجريدة وطنية

نحن االأ�ستادة / ق�سطويل نعيمة ، حم�سرة ق�سائية حملفة و معتمدة لدى دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة حمكمة ال�سراقة 
القائمة بالتبليغ و التنفيذ ، الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه .

لفائدة ال�سيد : درقيني المية ب�سفتهما مقدمة  ، ال�ساكنة ب : حي برو�سات  ع ف ح�سني داي  
�سد : درقيني �سافية املولودة بتاريخ : 17 /04 /1962 ، ب�سفتهما حمجوز عليها  

بناء االإذن بالت�سرف يف مناب املحجوز عليها ، ال�سادر عن رئي�س ق�سم �سوؤون االأ�سرة مبحكمة ال�سراقة بتاريخ : 15 /01 /2017 ، 
حتت رقم : 29 /17 ، ترتيب رقم : 00178 /17 

بناء على دفرت ال�سروط املودع اأمانة �سبط حمكمة ال�سراقة بتاريخ : 05 /05 /2019 ، حتت رقم 07 /2019 
نعلن عن بيع العقار املتمثل يف حقوق عقارية م�ساعة مقدرة بن�سبة ع�سرة اأجزاء من اأ�سل ثمانية و اأربعون جزء )10 /48 جزء ( 
يف قطعة اأر�س كائنة ببلدية الدرارية والية اجلزائر م�ساحتها االجمالية تقدر بثالثة اأر و ثالثة و ع�سرون �سنتيار )03 اأر و 23 
�سار ( ، ت�سكل جمموعة ملكية رقم 198 ق�سم : 10 ، يف مناب حمجوز عليها باملزاد العلني يوم : 29 /09/ 2019 على ال�ساعة التا�سعة 

�سباحا بالقاعة رقم 02 مبقر حمكمة ال�سراقة 
و حدد ال�سعر االفتتاحي للعقار بثمامنائة و خم�سة و �ستون الف و مائة و ت�سعة و �سبعون دينار جزائري )865.179 دج ( 

حتت �سائر التحفظات
اثباتا ملا �سبق ذكره اأعاله حررنا هذا املح�سر و كل طبقا للقانون .

املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

االأ�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

ال�سراقة   قاو�س  جتزئة   36
الهاتف 0551196145 

حم�سر تبليغ ر�سمي الأمر اأداء عن طريق الن�سر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن االأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى جمل�س ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب36 جتزئة قاو�س ال�سراقة  
تنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة املت�سمن االذن بن�سر تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�سيه القانون على ان يكون 

الن�سر على نفقة الطالب.
لفائدة ال�سيد : خالل زهري 

ال�ساكن ب : 77 حي الكرمة اأوالد فايت 
املختار موطنا له يف دائرة اإخت�سا�س حمكمة التنفيذ مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه اأعاله 

بناءا على اأمر االأداء ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ 17 /02 /2019 فهر�س رقم 521 /19
كلفنا عن طريق الن�سر:

ال�سيد : غابريال جريار دي�سر �سركة اجننرينغ �س م م   
الكائن مقرها ب : 24 �سارع عبان رم�سان ال�سراقة 

اأمر االأداء عن رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ 17 /02 /2019 فهر�س رقم 521 /19
 ونبهناه بان له اجل 10 اأيام لالإعرتا�س ي�سري من يوم ن�سر و اال ي�سقط حقه يف ذلك 

و ليكن على علم و حتى ال يجهل :
اثباتا ملا �سبق ذكره    حررنا هذا املح�سر لتن�سر منه ن�سخة منه ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون .

املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

االأ�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

ال�سراقة   قاو�س  جتزئة   36
الهاتف 0551196145 

حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن االأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى جمل�س ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب36 جتزئة قاو�س ال�سراقة  
نفقة  على  الن�سر  يكون  ان  على  القانون  يقت�سيه  ملا  طبقا  وطنية  يومية  جريدة  يف  ر�سمي  تبليغ  بن�سر  االذن  املت�سمن  ال�سراقة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�سادر  لالأمر  تنفيذا 

الطالب.
لفائدة : ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة CIBF �س باي بي اأف �سركة خمت�سة يف االإيراد و الت�سدير املمثلة من طرف م�سريها مزرقان عزالدين 

الكائن مقرها ب : حي ابيال برج الكيفان اجلزائر  
املختار موطنا له يف دائرة اإخت�سا�س حمكمة التنفيذ مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه اأعاله

.  
بناءا على القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة  ، الغرفة التجارية/البحرية ، ق�سية رقم 00661 /15 ، رقم الفهر�س 01059 /15 بتاريخ 28 /04 /2015 ، املمهور بال�سيغة 

التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 15 /03 /2016 و امللغي  للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�سراقة  ، بتاريخ 08 /02 /2015 فهر�س رقم 0103015
كلفنا عن طريق الن�سر:

ال�سيد : مند�س كارفالهو الفوال�سو مانويل ، مقاول هياكل الدولة �سخ�س طبيعي   
الكائن مقرها ب : 77 �سارع بو عبد اهلل ، املقطع ال�سرقي زرالدة 

بدفعه بني اأيدينا خالل االأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�سال على االأداء : 
مبلغ قدره : 1.341.900 دج الذي ميثل مبلغ الدين و التعوي�س 

و مبلغ 97.436.44 دج م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�سافة له 
 ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�سر 15 يوما للوفاء االإرادي ي�سري من يوم الن�سر و اإال �سيتم التنفيذ �سده جربا بكافة الطرق القانونية .

و ليكن على علم و حتى ال يجهل :
اثباتا ملا �سبق ذكره    حررنا هذا املح�سر لتن�سر منه ن�سخة منه ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون

املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

االأ�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

ال�سراقة   قاو�س  جتزئة   36
الهاتف 0551196145 

حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن االأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى جمل�س ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب36 جتزئة قاو�س ال�سراقة  
تنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة  بتاريخ 14 /08 /2019  رقم 3767/19 املت�سمن االذن بن�سر تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�سيه القانون 

على ان يكون الن�سر على نفقة الطالب.
لفائدة : ال�سيد زعالن �سم�س الدين 

ال�ساكن ب : �سلفادور الندي ب�سوق اهرا�س 
املختار موطنا له يف دائرة اإخت�سا�س حمكمة التنفيذ مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه اأعاله 

00387 /19  املمهور بال�سيغة  02178 /18 ، فهر�س رقم  04 /03 /2019 ، جدول رقم  بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة ااأم البواقي  ، ق�سم التجاري / البحري بتاريخ 
التنفيذية امل�سلمة بتارخ 01 /07 /2019 حتت رقم 471 /19 . 

كلفنا عن طريق الن�سر:
ال�سيد : جبايل رابح   

ال�ساكن ب : �سارع حممد بو�سياف �س �س 03 عمارة مداين الطابق االأخري اأوالد فايت اجلزائر العا�سمة    
بدفعه بني اأيدينا خالل االأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�سال على االأداء : 

مبلغ قدره : 24.465.775 دج الذي ميثل مبلغ 24.402.775.00 دج مقابل قيمة مواد البناء و مبلغ 50.000 دج تعوي�س عن التاأخر يف دفع و مبلغ 13.000 دج مقابل امل�ساريف 
الق�سائية و مبلغ 1.574.204.72 دج م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�سافة له . 

ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�سر 15 يوما للوفاء االإرادي ي�سري من يوم الن�سر و اإال �سيتم التنفيذ �سده جربا بكافة الطرق القانونية .
و ليكن على علم و حتى ال يجهل :

اثباتا ملا �سبق ذكره    حررنا هذا املح�سر لتن�سر منه ن�سخة منه ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون
املح�سرة الق�سائية 



بقلم: ح�سن عبدربه
هيئة �س�ؤون الأ�سرى 

واملحررين  

باحتجاز  االحتالل  ا�ستمرار 
اىل  خالله  من  يهدف  اجلثامني 
لالهايل  النف�سية  املعاناة  زيادة 
كعقوبة جماعية بجانب حماوالت 
على  وال�سغط  امل�ساومة 
للح�سول  الفل�سطينية  الف�سائل 
تبادل  �سفقات  اأو  معلومات  على 
اأن  اىل  باال�سافة   . لال�رسى 
االحتالل جعل من جثامينهم حقل 
االع�ساء  الطبية و�رسقة  للتجارب 
الطب  م�سوؤول  اأكده  ما  وفق 
معهد  يف  والق�سائي  الت�رسيحي 
اإىل  اإ�سافة  ه�س،  يهودا  كبري،  اأبو 
ال�سحفي  اأجراه  الذي  التحقيق 
الذي   ،2001 عام  يف  ال�سويدي 
اأكدوا فيه انتزاع و�رسقة االأع�ساء 
من جثامني ال�سهداء الفل�سطينيني 

.
تناول  �سيتم  العر�س  هذا  ويف 
احلركة  �سهداء  من  �سهداء   4
االأ�سرية توا�سل �سلطات االحتالل 
ا�ست�سهدوا  قد  وكانوا  اإحتجازهم 

داخل �سجون االحتالل . 

اأول : الأ�سري ال�سهيد 
اأني�س دوله 

�سكان  من  دوله  اأني�س  ال�سهيد 
قلقيلية مت اأ�رسه من قبل االحتالل 
قوات  مع  م�سلح  ا�ستباك  اإثر 
 1968/6/30 بتاريخ  االحتالل 
خالل  ا�سيب  حيث   نابل�س  يف 
حمكمة  عليه  وحكمت  اال�ستباك، 
موؤبدات   4 بال�سجن  االإحتالل 
يف  اأ�سريا  وبقي  احلياة،  ومدى 
�سهيدا  اإرتقى  اأن  اإىل  �سجونها 
بتاريخ  ع�سقالن  �سجن  يف 
حالته  تدهور  نتيجة   1980/8/31
ال�سحية اإثر م�ساركته يف االإ�رساب 
املفتوح عن الطعام والذي ا�ستمر 

لـ 30 يوما .
�سلطات االحتالل بدال من ت�سليم 

جثته  احتجزت  ذويه  اإىل  جثمانه 
االرقام  مبقابر  ي�سمى  ما  داخل 
الع�سكرية االإ�رسائيلية، بل مل يقف 
اجلرم االإ�رسائيلي عند هذا احلد 
اأبلغت  االإ�رسائيلية  فاملحكمة 
مركز القد�س للم�ساعدة القانونية 
وحقوق االإن�سان عن فقدان جثمان 

ال�سهيد اني�س دولة و �سياعه .
هيثم  املركز  حمامي  واأو�سح 
اخلطيب اأن املحكمة العليا قررت 
قبل  من  املقدم  االلتما�س  �سطب 
ال�سهيد  جثمان  ال�سرتداد  املركز 
وح�سب  االأرقام،  مقابر  من  دولة 
فرتة  بعد  "الأنه  املحكمة  قرار 
طويلة جدا على ا�ست�سهاد ال�سهيد 
عاما(   30 من  )اأكرث  دولة  اأني�س 
لدى  البحث  نتائج  �سوء  وعلى 
جهاز  منها  املختلفة  ال�سلطات 
االأمن العام االإ�رسائيلي– ال�ساباك، 
وقيادة جي�س االحتالل، وال�رسطة، 
واإدارة م�سلحة ال�سجون، وموؤ�س�سة 
تكون  لن  فاإنه  الوطني،  التاأمني 
من  اأمر  اإ�سدار  من  فائدة  هناك 

املحكمة ل�سالح عائلة ال�سهيد .

ثانيا : الأ�سري ال�سهيد 
عزيز ع�ي�سات 

يف  عوي�سات  عزيز  ال�سهيد  ولد 
عام  �سبتمرب  من  الرابع  تاريخ 
يف  املكرب  جبل  من  وهو  1965م 
وجد  اأبناء  ل�ستة  واأب  القد�س، 
�سلطات  اعتقلته  اأحفاد،  ل�ستة 
عام  يف  االإ�رسائيلي  االحتالل 
بال�ّسجن  عليه  وحكمت  2014م، 
اعتقل  اأن  و�سبق  عاماً   )30( ملدة 

يف �سجون االحتالل عام 1994.
ادعت   2018 ماي  من  الثاين  ويف 
اأن  االحتالل  معتقالت  اإدارة 
االأ�سري عوي�سات اأقدم على �سكب 
ماء �ساخن على اأحد ال�سجانني يف 
ذلك  اإثر  وعلى  "اي�سل"،  معتقل 
بقمعه  ال�سجون  م�سلحة  قامت 
"اي�سل"   معتقل  زنازين  اإىل  ونقله 
حيث تعر�س العتداء وح�سي على 
يد ال�سجانني وعلى اإثرها ا�سطرت 

اإدارة معتقالت االحتالل نقله اإىل 
"عيادة الرملة .

 2018 ماي  من  التا�سع  تاريخ  ويف 
جللطة  عوي�سات  االأ�سري  تعر�س 
الرملة"،  "عيادة  معتقل  يف  قلبية 
م�ست�سفى  اإىل  اإثرها  على  ونُقل 
االإ�رسائيلي،  هروفيه"  "اأ�ساف 
حيث اأُجريت له عملية جراحية، ثم 
ه�سومري"  "تل  م�ست�سفى  اإىل  نُقل 
م�ست�سفى  اإىل  جمدداً  نُقل  ثم  و 

"اأ�ساف هروفيه" االإ�رسائيلي .
من  يعاين  عوي�سات  االأ�سري  وكان 
ج�سده،  اأع�ساء  غالبية  يف  ف�سل 
املكّثفة  العناية  غرفة  يف  ويقبع 
هروفيه"،  "اأ�ساف  م�ست�سفى  يف 
التنّف�س  باأجهزة  ومو�سول 
اُ�ست�سهد يف  اأن  اإىل  اال�سطناعي، 
تاريخ 20 ماي 2018. وقد اأظهرت 
ت�رسيح  لعملية  االأولية  النتائج 
جثمان ال�سهيد عوي�سات اأن �سبب 
كما  حادة  قلبية  جلطة  ا�ست�سهاده 
الكدمات  بع�س  على ج�سده  ظهر 
عدة  يف  ظاهرة  بقع  �سكل  على 
اأنه  العلم  مع  ج�سده،  من  اأنحاء 
موعد  يوجد  ال  اللحظة  وحتى 

حمدد لت�سليم اجلثمان .

ثالثا : الأ�سري ال�سهيد 
فار�س بارود 

عن  االعالن  مت   2019-2-6 يوم 
حممد  فار�س  االأ�سري  ا�ست�سهاد 
اأحمد بارود )51 عاًما( من خميم 
ال�ساطئ غرب غزة، داخل �سجون 
على  ق�سري  وقت  بعد  االحتالل، 
اإىل  "رميون"  معتقل  من  نقله 
م�ست�سفى "�سوروكا" االإ�رسائيلي .

منذ  عانى  بارود  ال�سهيد  االأ�سري 
خا�س،  نف�سي  و�سع  من  �سنوات 
املطلوبة،  الرعاية  له  تقدم  ومل 
اأ�سيب   2018/11/18 وبتاريخ 
اإىل  اإثره  نقل  داخلي  بنزيف 
عليه  مغمى  "�سوروكا"  م�ست�سفى 
اأنه  تبني  حيث  ملنظار،  وخ�سع 
يغذي  ب�رسيان  اإ�سكالية  من  يعاين 
الكبد، فتم ا�ستئ�سال هذا ال�رسيان 

وجزء من الكبد ، ويف اأعقاب عملية 
االأ�سري  ال�سهيد  جثمان  ت�رسيح 
كبري  ابو  معهد  يف  بارود  فار�س 
بتعر�سه  تفيد  الت�رسيح  نتائج  فان 
مدار  على  وا�سح  طبي  الإهمال 
ال�سبب  واأن  املا�سية،  ال�سنوات 
باحت�ساء  اإ�سابته  للوفاة  الرئي�سي 
حاد يف ع�سلة القلب نتيجة انغالق 
االي�رس  التاجي  ال�رسيان  كامل يف 
واأمرا�س  قلبية(  )جلطة  االمامي 

اأخرى مزمنة وخطرية .
مر�س  من  عانى  بارود  ال�سهيد 
ارتفاع  و  الوبائي  الكبد  التهاب 
و قرحة يف  ال�رسياين  الدم  �سغط 
نزيف  لدية  ح�سل  حيث  املعدة، 
حاد جدا يف املعدة نتيجة القرحة 
ب�سبب  املا�سي  العام  اأواخر  يف 
اإ�سابته بت�سمع يف الكبد يف مراحلة 
بفايرو�س  اال�سابة  نتيجة  االخرية 
االنتكا�سة  واأن  الوبائي،  الكبد 
قبيل  لدية  ح�سلت  التي  ال�سحية 
  2019/2/5 بتاريخ  ا�ست�سهاده 
اىل  اثرها  على  ادخل  والتي 
االإ�رسائيلي،  �سوروكا  م�ست�سفى 
مت ت�سخي�سها بتجرثم الدم نتيجة 
باال�سافة  املعدة،  قرحة  انفجار 
وجتمع  اال�ست�سقاء  وجود  اىل 
البطن  جتويف  داخل  ال�سوائل 
واي�سا  الكبدي،  الت�سمع  نتيجة 

اإ�سابته بف�سل كلوي مزمن .
بارود  ال�سهيد  االأ�سري  اأن  ويذكر 
وهو   ،1991/3/23 بتاريخ  اعتقل 
بتهمة  املوؤبد  بال�سجن  حمكوم 
قتل م�ستوطن، وعانى من حرمان 
وكان   ،2000 عام  منذ  الزيارات 
�رساحه  اإطالق  املفرت�س  من 
االأ�رسى  من  االأخرية  الدفعة  مع 
االحتالل  تعهد  الذين  الُقدامى 
�سفقة  خالل  �رساحهم  باإطالق 
عام  اأواخر  املفاو�سات  اإحياء 
الغى  االحتالل  اأن  اإال   ،2013
التي  الرابعة  الدفعة  عن  االإفراج 
اإطالق  ورف�س  اأ�سريا،   30 ت�سم 

�رساحهم الأ�سباب �سيا�سية .
من  عام  قبل  ال�سهيد  وفقد 
اأم  )احلاجة  والدته  ا�ست�سهاده 

بعد  ب�رسها  فقدت  التي  فار�س( 
اأكرث  والتي حرمت   ، انتظار  طول 

من 15 عاماً من زيارته .

رابعا : الأ�سري ال�سهيد 
ن�سار طقاطقة

جثمان  احتجاز  االحتالل  يوا�سل 
و  طقاطقة  ماجد  ن�سار  ال�سهيد 
�سهداء  عدد  ارتفع  با�ست�سهاده 
 220 لـ  االأ�سرية  الوطنية  احلركة 

ارتقوا منذ العام 1967
اعتقل  طقاطقة  االأ�سري  وكان 
بعد  املا�سي  جوان   19 يف 
مبحتوياته  والعبث  منزله  اقتحام 
معه يف  للتحقيق  ونُقل  وتخريبها، 
زنازين "امل�سكوبية"، ومن ثم نقل 
وا�ست�سهد   " "اجللمة  حتقيق  اإىل 
�سباح يوم االثنني 2019/7/16 يف 

عزل "نت�سيان" يف الرملة . 
جثمان  ت�رسيح  نتائج  واظهرت 
طقاطقة  ن�سار  ال�سهيد  االأ�سري 
نتج  بتعر�سه الإهمال طبي متعمد 

عنه التهاب رئوي حاد .
اال�رسى  �سوؤون  هيئة  واأكدت 
واملحررين  يف بيان لها، اأن عملية 
الت�رسيح ا�ستمرت خلم�س �ساعات، 

ج�سمه،  من  عينات  اأخذ  مت  واأنه 
بعد  له  اأعطيت  التي  االأدوية  ومن 
التابعني  االأطباء  قبل  من  اعتقاله 
فح�سها  و�سيتم  ال�سجون،  الإدارة 
ج�سد  على  تاأثريها  مدى  ملعرفة 

ال�سهيد طقاطقة . .
"حكومة  اأن  الهيئة  واأ�سافت 
ال�سجون  واإدارة  االحتالل 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية  تتحمل 
النوع  هذا  كون  اجلرمية،  هذه 
اأعرا�س  عنه  ينتج  االلتهاب  من 
خارجية على اجل�سد، وكان يفرت�س 
حتويله فورا الإحدى امل�ست�سفيات 
ترك  لكنه  العالج،  لتلقي  املدنية 
وحيدا ي�سارع املر�س يف زنزانته 
كما  نت�سيان،  عزل  يف  االنفرادية 
اآثار  وقدميه  ذراعيه  على  ظهرت 
�سوؤون  هيئة   . احلديدية  القيود 
االأ�رسى واملحررين كانت تقدمت 
للمحكمة  بالتما�س  حماميها  عرب 
دفن  دون  للحيلولة  االإ�رسائيلية 
االأرقام  مقربة  يف  ال�سهيد  جثمان 
وت�سليمه اإىل ذويه ملواراته الرثى، 
ومت حتديد موعد 2 اكتوبر القادم 

للنظر يف م�ساألة ت�سليم جثمانه .

تتفاقم معاناة ذوي ال�سرى ال�سهداء املحتجزة جثامينهم من قبل �سلطات الحتالل ال�سرائيلي التي مل تكتف باعتقال ه�ؤلء والزج بهم يف �سج�نها 
القمعية وامنا ت�ا�سل احتجاز جثامينهم يف خط�ة ل اأخالقية ول اإن�سانية وتتناق�س مع الأعراف والق�انني الن�سانية التي ت�ؤكد وج�ب الدفن 

وت�سليم اجلثامني للعائالت للتتم مرا�سم الت�سييع والدفن ح�سب ال�سرائع ال�سماوية والعادات والتقاليد املجتمعية ، الحتالل ال�سرائيلي يتعامل مع 
هذا امل��س�ع بن�ع من ال�سادية مب�ا�سلته احتجاز جثامني ال�سهداء الفل�سطينيني �س�اء من هم يف مقابر الأرقام اأو يف الثالجات والذي يتجاوز عددهم 
ال 250 �سهيدا من ه�ؤلء املحتجزين 4 �سهداء ارتق�ا اإىل العلياء خالل الأ�سر والعتقال �س�اء ب�سبب التعذيب اأو الإهمال الطبي علما باأن عدد �سهداء 

احلركة الأ�سرية بلغ 220 �سهيدا .

احتجاز جثامني الأ�شرى ال�شهداء 
ا�شتمرار للجرمية ال�شرائيلية
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احتجاز اإ�سرائيل "جثامني �سهداء" 

جرح ُيدمي قلوب عائالت فل�سطينية

تقرير: جويد التميمي 
وحمزة احلطاب*

عاما(   69( ال�شهيد  والدة  تقول 
�شعبة  اأياما  تعي�ش  اإنها  لـ"وفا" 
طالته  الذي  ابنها  ا�شت�شهاد  منذ 
اأثناء  الإ�رسائيلية  الإجرام  يد 
الأكاذيب  له  لفقوا  "اإذ  عمله، 
جرميتهم"،  لتربير  واحلجج 
باحلياة  مفعما  "كان  وزادت: 
واأطفاله؛  وعائلته  عمله  ويحب 
بل  بجرميتهم،  يكتفوا  ومل 
من  وحرمونا  جثمانه  احتجزوا 

مواراته الرثى كما يليق به".
يهداأ  ولن  ينزف  مازال  "جرحنا 
جميع  عن  بالإفراج  اإل  بال  لنا 
جثامني ال�شهداء لنواريهم الرثى، 
ونحن  وداعهم،  من  ونتمكن 
احلقوقية  اجلهات  كافة  نطالب 
والإن�شانية ويف مقدمتها ال�شليب 
ب�شكل  بالعمل  الدويل  الأحمر 
عن  الإفراج  اأجل  من  جدي 
جثامينهم، لنكرمهم وندفنهم كما 
الزوجة  تقول  بكرامتهم"،  يليق 

املكلومة.
عرب  الأ�شى،  ميلوؤه  وب�شوت 
والد  ال�شويكي،  فوزي  ال�شحايف 
لعدم  حزنه  عن  يا�رس،  ال�شهيد 
متكنه حتى اللحظة من ا�شرتداد 
يف  املحتجز  ولده  جثمان 
اأ�شهر،   6 ثالجات الحتالل منذ 

ودفنه كما يليق بال�شهداء.
وقال: "ا�شتمرار احتجاز جثامني 

�شلطات  قبل  من  ال�شهداء 
قرار  يا�رس  بينهم  ومن  الحتالل 
نرتقب  نحن  ظامل.  �شيا�شي 
وكافة  جثمانه  عن  الإفراج  قرار 
ال�شهداء ليل نهار"، ومبرارة يتابع 
لــ"وفا": "يعت�رس قلبي الأمل حني 
نافذة  على  يا�رس  اأطفال  يقف 
والدهم  عودة  بانتظار  منزلهم 

واأ�شمعهم ينادون.. بابا".
وح�شب احلملة الوطنية ل�شرتداد 
�شلطات  فاإن  ال�شهداء،  جثامني 
 304 جثمان  حتتجز  الحتالل 
"مقابر  ي�شمى  ما  يف  �شهداء 

الأرقام" والثالجات.
احلملة  من�شق  يوؤكد  ذلك  ويف 
جثامني  ل�شرتداد  الوطنية 
اأمني  اخلليل،  يف  ال�شهداء 
حكومة  اأن  لــ"وفا"،  الباي�ش، 
ملف  مع  تتعامل  الحتالل 
دون  ال�شهداء  جثامني  احتجاز 
من  ومتار�ش  قانوين،  م�شوغ  اأي 
حق  يف  رخي�شا  ابتزازا  خالله 
اأن  وي�شيف  ال�شهداء،  اأهايل 
اجلرائم  اإخفاء  حتاول  اإ�رسائيل 
ال�شهداء  حق  يف  ترتكبها  التي 
موؤكدا  اأع�شائهم،  ب�رسقة  وتقوم 
العامل  بنك لالأع�شاء يف  اأكرب  اأن 

موجود لدى الحتالل.
احلملة  اأن  اإىل  الباي�ش  ونوه 
بكل  ال�شري  توا�شل  الوطنية 
الحتالل  جرائم  لف�شح  ال�شبل 
اتخاذ  على  وتعمل  العامل،  اأمام 
املمكنة  القانونية  الإجراءات 

ال�شهداء  اأ�رس  حق  ل�شمان 
اأبنائها  جثامني  ا�شرتداد  يف 
الأرقام"  "مقابر  يف  املحتجزة 
اأن  اإىل  وثالجات الحتالل، ونوه 
يف  املحتجزين  ال�شهداء  عدد 
بينهم  من  �شهيدا،   51 الثالجات 
اخلليل،  حمافظة  من  �شهداء   4
 2015 العام  منذ  حمتجزون 
وحممد  الفقية،  حممد  وهم: 
ال�شويكي،  ويا�رس  الطرايرة، 

ووائل اجلعربي.
اأ�شتاذ القانون الدويل حنا عي�شى 
قواعد  باحرتام  اإ�رسائيل  طالب 
مع  التعامل  يف  الدويل  القانون 
والإفراج  ال�شهداء،  جثامني 
ال�شهداء  جثامني  من   304 عن 
الحتالل  �شلطات  لزالت  التي 
�شواء  حتتجزها،  الإ�رسائيلي 
"مقابر  يف  اأو  الثالجات،  يف 

الأرقام".
القانون  ملبادئ  "وفقا  واأ�شاف: 
حددت  فقد  الدويل  الإن�شاين 
جنيف  اتفاقية  من   )17( املادة 
معايري   1949 ل�شنة  الأوىل 
الأعداء"،  "جثث  مع  التعامل 
"يجب  اأنه  على  املادة  ن�شت  اإذ 
دفن  �شمان  النزاع  اأطراف  على 
فردية  ب�شورة  اجلثث  حفظ  اأو 
الظروف،  به  ت�شمح  ما  بقدر 
على اأن ي�شبق ذلك فح�ش دقيق، 
فح�ش  بوا�شطة  كان ممكنا  واإذا 
املوت  تاأكيد  بغية  للجثث  طبي 
ومتكني  الهوية  على  والتعرف 

اإ�شدار تقرير". كما يجب ح�شب 
من  لحقا  "التاأكد  املادة  هذه 
تقاليدهم  ح�شب  املوتى  تكرمي 
حترتم  واأن  اأمكن،  ما  الدينية 
ح�شب  ت�شنف  واأن  قبورهم، 
اإليها،  ينتمون  التي  القوميات 
واأن يتم حفظها ب�شورة مالئمة، 
بحيث ميكن  تعليمها  يجري  واأن 
واأ�شار  دائما"".  عليها  العثور 
مواد  اأي�شا  هناك  اأن  اإىل  عي�شى 
�شبيهة ون�شو�شا قانونية مماثلة، 
اتفاقية  من   120 املادة  مثل 
من   130 واملادة  الثالثة  جنيف 
وخا�شة  الرابعة،  جنيف  اتفاقية 

الأول  الربتوكول  من   34 املادة 
باتفاقيات  امللحق   1977 ل�شنة 
احتجاز  اأن  واأكد  الأربع،  جنيف 
انتهاك  ال�شهداء  جثامني 
لالإعالن العاملي لالأمم املتحدة 
الذي  الق�رسي  الختفاء  حول 
الإن�شانية،  �شد  جرمية  يعترب 
ملقا�شد  اإنكارا  بو�شفه  ويدان 
وانتهاكا  املتحدة،  الأمم  ميثاق 
خطريا و�شارخا حلقوق الإن�شان 
وردت  التي  الأ�شا�شية  واحلريات 
حلقوق  العاملي  الإعالن  يف 
ذاته:  ويقول املتحدث  الإن�شان. 
"رغم الن�شو�ش القانونية واملواد 

القانون  يف  الوا�شحة  امللزمة 
الإن�شاين الدويل، اإل اأن ال�شيا�شات 
على  واملمار�شات  الإ�رسائيلية 
اإ�رسائيل  اأن  تظهر  الواقع  اأر�ش 
تتنكر ب�شكل وا�شح لهذه املبادئ 

واللتزامات".
مقابر  اأن  اإىل  عي�شى  واأ�شار 
حترتم  ول  لئقة  غري  الأرقام 
واأن  الإن�شان،  وقد�شية  ج�شد 
عمق  على  تدفن  اجلثامني 
املرت،  ن�شف  يتجاوز  ل  �شطحي 
ما يجعلها عر�شة لنه�ش الكالب 
جترفها  وقد  وال�شباع،  ال�شالة 

مياه الأمطار وال�شيول

الأ�سري املري�ض اأحمد غنام.. معركة احلرية والكرامة
عبد  اأحمد  املري�ش  الأ�شري  يوا�شل 
الكرمي غنام )42 عاما( معركة التحدي 
يوما   50 من  لأكرث  اخلاوية  باأمعائه 
وتوا�شل  الإداري،  لعتقاله  رف�شا 
يف  بالت�شاعد  واأوجاعه  اآلمه  معه 
الإفراج  ورف�ش  الحتالل  تعنت  ظل 
يقبل  ل  �رسي  ملف  وجود  بحجة  عنه 
اأن  من  وبالرغم  النقا�ش.  ول  العر�ش 
حياة  يتهدد  الدم  يف  ال�رسطان  مر�ش 
الآخذ  ال�شحي  و�شعه  ويظلل  الأ�شري 
قراره  على  يوؤثر  مل  اأنه  اإل  بالرتاجع؛ 
حتى  املفتوح  اإ�رسابه  يف  بال�شتمرار 
احلرية والكرامة، فالقيد يُك�رس ك�رسا 

ول يُحّل يف هذه احلالت.
لـ  الأ�شري  �شقيق  غنام  نا�رس  وي�رسح 

ال�شحي،  و�شعه  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
حيث اأن اآخر ما و�شلهم عنه قبل اأيام 
اأنه يعاين من نزيف يف الأنف بني  كان 
و�شعف  الكبد  يف  واآلم  والآخر  احلني 
الوزن  يف  حاد  ونق�ش  القلب  ع�شلة 
يف  واآلم  ال�شري  على  قدرة  وعدم 
الأ�شري  باأن  ويو�شح  والراأ�ش.  املعدة 
الرملة  �شجن  يف  يقبع  زال  ما  اأحمد 
حتى  ودون  بحالته  اهتمام  اأي  دون 
يكون  كي  مدين  م�شت�شفى  اإىل  نقله 
اإىل  اإ�شافة  لأي طارئ،  مهياأ  يف مكان 
ق�شية  يف  الحتالل  تعنت  ا�شتمرار 
ال�شتجابة  ورف�ش  الإداري  اعتقاله 
وي�شري  له.  �شقف  حتديد  يف  ملطلبه 
اإىل اأن هذا العتقال ال�شاد�ش لالأ�شري، 

حيث بداأت العتقالت بحقه منذ عام 
وبعدها  ون�شف  عامني  ملدة   1997
لعدة  خاللها  وحكم  مرتان  اعتقل 
كلها  مرات  ثالث  اعتقل  ثم  �شنوات، 
وي�شيف:"  الإداري.  العتقال  رهن 
جويلية  بداية  �شقيقي يف  اعتقال  منذ 
الإداري  لالعتقال  املا�شي مت حتويله 
فقرر اأن ينتف�ش على هذا الظلم، حيث 
العتقال  هذا  يف  اأعواما  اأم�شى  كان 
ويتم  حماكمة  ول  مربر  ول  تهمة  دون 
التجديد له عدة مرات". ومن املقرر 
يف  احلايل  الإداري  الأمر  ينتهي  اأن 
و�شط  احلايل  �شبتمرب  من  ال�شاد�ش 
له  بتجديده  الحتالل  من  تهديدات 
دون اأي اكرتاث بو�شعه ال�شحي وحالته 

التي تدعو لتدخل عاجل.

حراك �سامت

ال�شعبي  حراكها  العائلة  وتوا�شل 
املدافع عن اإ�رساب غنام، حيث تقيم 
يف  منزله  اأمام  دائمة  اعت�شام  خيمة 
قرية طرامة جنوب اخلليل وت�شارك يف 

الفعاليات امل�شاندة للم�رسبني.
ويو�شح غنام باأن الأ�شري متزوج ولديه 
اأربعة  العمر  من  يبلغ  اأحدهما  طفالن 
مبينا  ون�شف،  عاما  والآخر  اأعوام 
عن  دائما  يت�شاءل  الأكرب  طفله  باأن 
كرب  واأنه  و�شحته  حياته  وعن  والده 
حول  العائلة  من  وي�شتف�رس  اأوانه  قبل 

اعتقاله الإداري وحياة والده يف الأ�رس 
واإ�رسابه امل�شتمر.

خا�شة  جدا  جنله  يفتقده  ويتابع:" 
ويكرث  اآبائهم  مع  الأطفال  يرى  حني 
عنه  الإفراج  موعد  حول  الت�شاوؤلت 
ولكننا ل منلك اإجابة على ذلك، فهذه 
العائلة  اأن  الإداري  العتقال  م�شكلة 
مزاج  رهن  اأع�شابهم  تبقى  والأ�شري 
متى  تقرر  التي  الحتالل  خمابرات 

الإفراج".
العائلة  حتمله  بالغا  قلقا  غنام  ويبدي 
ال�شحي  الأ�شري  و�شع  حول  كذلك 
زراعة  لعملية  خ�شع  كان  واأنه  خا�شة 
الدم،  �رسطان  مر�ش  ملواجهة  نخاع 
مع احتمالية اأن يكون املر�ش قد عاد 

له يف ظل نق�ش املناعة امل�شتمر.
وي�شري اإىل اأن الأ�شري كان اأحد �شحايا 
الإهمال الطبي يف العتقالت ال�شابقة 
تقدم  ومل  ال�رسطان  من  عانى  حني 
كان  بل  عالج  اأي  ال�شجون  اإدارة  له 
و�شفات طبيعية  اإىل  الأ�رسى  مع  يلجاأ 
وخلطات اأع�شاب من اأجل التغلب على 
اآلمه. وتنا�شد العائلة بتحويل احلراك 
اإىل  امل�رسبني  الأ�رسى  مع  ال�شامت 
تعنت  يواجه  كي  وجدي  فاعل  حراك 
عن  الإفراج  على  ويجربه  الحتالل 
باإ�رسابهم  يواجهون  الذين  الأ�رسى 

قرارات العتقال الإداري البغي�ش.
تقرير:اإعالم الأ�سرى

يعت�سر الأ�سى قلب اأم تي�سري ال�سويكي، والدة ال�سهيد يا�سر، نتيجة ا�ستمرار �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي احتجاز جثمان ولدها منذ 12 
مار�س من العام احلايل. اأعدم الحتالل يا�سر ال�سويكي، وهو اأب ل�ستة اأطفال، اأثناء عمله يف توزيع ا�ستدعاءات حمكمة بداية و�سلح 

اخلليل يف حي الراأ�س مبدينة اخلليل.
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عي�سة ق.

للمو�سم  التح�سريية  الفرتة  منذ 
جتميد  ب�سبب  اجلديد  الكروي 
على  للفريق  البنكي  احل�ساب 
خلفية ق�سية رجل الأعمال ومالك 
يف  املتواجد  حداد  علي  الفريق 
ال�سجن، ولهذا الغر�ض فقد عادت 
موا�سلة  يف  رغبتها  عن  للتاأكيد 
الأ�سهم  اأغلبية  �رشاء  اإجراء 
من  اإليها  الحتاد  ملكية  وحتويل 
الحتاد  اإىل جانب  الوقوف  خالل 

الدور  مباراة  �سيناريو  وتكرار 
من  �سونيديب  اأمام  التمهيدي 
ذهابا  عليه  فاز  والذي  النيجريي 
واإيابا، حيث اأنقذت ال�رشكة اإدارة 
ماأزق  اأمام  التواجد  من  الحتاد 
وقامت بدفع م�ساريف التنقل اإىل 
ت�سكيلة  ان�سحاب  وتفادي  النيجر 
"�سو�سطارة" من املناف�سة القارية 
تهددها  التي  الوخيمة  والنتائج 

على اأخذ مثل هذا القرار.
الطاقم  يعول  مت�سل،  �سياق  يف 
الفني لالحتاد بقيادة املدرب بالل 

دزيري التح�سري بجدية للقاء الذي 
حيث  غورماهيا  امام  ينتظرهم 
ال�سقوط  مغبة  من  اأ�سباله  يحذر 
وا�ست�سغار  الت�ساهل  فخ  يف 
غري  مفاجاآت  لتفادي  املناف�ض 
ي�رش  الفريق  واأن  خا�سة  �سارة، 
املناف�سة  يف  بعيدا  الذهاب  على 
للبحث  جمددا  واملحاولة  القارية 
لزال  الذي  القاري  التتويج  عن 
يراود حلم اأن�سار الحتاد الباحثني 
بكل قوة عن �سعود من�سة التتويج 
اأو�سع  من  التاريخ  ودخول  قاريا 

الأبواب، حيث ميلك دزيري فكرة 
يعتمد  �سوف  الذي  التعداد  عن 
ا�ستعادة  انتظر  اللقاء يف  عليه يف 
خدمات امل�سابني وغري املوؤهلني 
بلقروي  �سورة  يف  قاريا  للعب 
يحدث  ان  ي�ستبعد  اأين  وحدو�ض، 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  على  تغيريات 
التي تعّود اللعب بها يف املقابالت 
الوطنية  البطولة  قي  الأخرية 
وحقق معها فوزين وتعادل ت�سدر 
بداية  يف  الرتتيب  جدول  بها 

املو�سم اجلديد.

دزيري يحافظ على ا�ستقرار الت�سكيلة الأ�سا�سية
احلياة برتوليوم جتدد دعمها الحتاد 

العا�ضمة وتتكفل بتنقل كينيا

اإيقاف بن �سوية مباراة واحدة واإنذار 
لحتاد عنابة

جلنة االن�ضباط تعاقب
 �ضعيود بلقاءين

التابعة   الن�سباط  جلنة  اأوقفت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
اأمري  بلوزداد  �سباب  فريق  لعب 
تهجمه  بعد  مباراتني  �سعيود 
ن�رش  �سد  فريقه  لقاء  حكم  على 
من  الثالثة  اجلولة  يف  داي  ح�سني 
انتهت  والتي  الوطنية  البطولة 
مل�سلحة ال�سباب 2-1، قرار جلنة 
الن�سباط جاء على خلفية التقرير 
الذي دونه حكم املباراة م�سطفى 
�سعيود  فيه  اتهم  والذي  غربال، 
غري  والحتجاج  ال�سلوك  ب�سوء 
يتقبل  ومل  قراراته،  على  املربر 
�سعيود يف مباراة ن�رش ح�سني داي 
الأول،  ال�سوط  يف  اإنذارا  منحه 
حيث تهجم على احلكم فنال على 
مبا�رشة،  حمراء  بطاقة  ذلك  اإثر 
حمروما  بلوزداد  �سباب  و�سيكون 
يف  األعابه  �سانع  خدمات  من 
اللقاءين القادمني يف الدوري �سد 
احتاد ب�سكرة و�سبيبة القبائل، ولن 
يعود اإىل املناف�سة �سوى يف اجلولة 
الوطنية  البطولة  من  ال�ساد�سة 
عندما ي�ستقبل النادي البلوزدادي 

جمعية ال�سلف.
جلنة  عاقبت  ذلك  جانب  اإىل 
�سبيبة  فريق  مدرب  الن�سباط 
�سوية  بن  حممد  �سكيكدة 
بعد  واحدة  مباراة  بالإيقاف 
تدوين حكم مباراة فريقه و�رشيع 
الأ�سبوع  نهاية  التي جرت  غليزان 
الثالثة  اجلولة  �سمن  املن�رشم 
الثانية  املحرتفة  الرابطة  من 
قراراته  على  بالحتجاج  القيام 
احتياط  دكة  يغيب عن  �سوف  اأين 
اأمام  "رو�سيكادا"  اأبناء  ت�سكيلة 
نهاية  جتري  التي  العلمة  مولودية 
هذا الأ�سبوع، بينما وجهت الهيئة 
قبل  عنابة  احتاد  لإدارة  اإنذارا 
ت�سليط عقوبة اللعب دون جمهور 
بعد تدوين احلكم ا�ستعمال اأن�سار 
واإلقائها  النارية  لالألعاب  النادي 
مقابلة  خالل  امليدان  باأر�سية 
�سهدت  والتي  املدية  اأوملبي 
اأبناء "بونة " على  خ�سارة ت�سكيلة 
التوايل  على  الثاين  للقاء  ميدانها 
الكروي  املو�سم  انطالق  مع 

اجلديد.

توا�سل �سركة "احلياة برتوليوم" الوقوف اإىل جانب الفريق وم�ساندته من خالل التكفل مب�ساريف تنقل النادي 
العا�سمي اإىل كينيا حت�سبا خلو�س مقابلة الإياب من الدور ال�ساد�س ع�سر مل�سابقة رابطة اأبطال اإفريقيا املقررة اأمام 
فريق غورماهيا حيث جتري املواجهة يف 29 �سبتمرب، بينما تكون لعب مواجهة الذهاب باأر�س الوطن يف 15 من نف�س 

ال�سهر، وياأتي دعم ال�سركة البرتولية لبطل املو�سم املن�سرم بعد الأزمة املالية اخلانقة التي مير بها

كافاأ الوزير الأول نور الدين بدوي، 
با�سم الدولة اجلزائرية الريا�سيني 
الإفريقية  الألعاب  يف  املتوجني 
باملغرب  اختتمت  التي   2019
مبالغ  ومنحهم  املا�سي،  ال�سبت 
كل  نوع  ح�سب  تباينت  مالية 
فاإن  الأخبار  وح�سب  ميدالية، 
اأقامته  الذي  التكرميي  احلفل 
وزارة ال�سباب والريا�سة م�ساء اأول 
لالتفاقيات  الدويل  باملركز  اأم�ض 
يف عني البنيان، عرف ح�سول كل 
الذهبية  بامليدالية  توج  ريا�سي 
على مكافاأة مالية بقيمة 50 مليون 
من  كل  ن�سيب  كان  فيما  �سنتيم. 
 30 ف�سية  ميدالية  على  ح�سل 
مليون �سنتيم، واملتوج بالربونز 20 
مليون �سنتيم، وعرف احلفل الذي 
�سهد ح�سور اأع�ساء يف احلكومة، 
تقدمي �رشكة ” موبيلي�ض” للهاتف 
للريا�سيني  خا�سة  هدايا  النقال 
الإفريقي،  املوعد  يف  املتاألقني 
الأوملبية  اللجنة  اأن  ي�سار 
والريا�سية اجلزائرية كانت منحت 
 1000 الذهب  على  ح�سل  من  كل 
دولر، واملتوج  بالف�سة 500 دولر، 

مقابل 300 دولر لكل ح�سل على 
امليدالية الربونزية

الذي  التكرميي  احلفل  و�سهد 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  اأقامته 
املتوجني  الريا�سيني  �رشف  على 
غيابا  الإفريقية  الألعاب  يف 
الأوملبية  اللجنة  لرئي�ض  بارزا 
م�سطفى  اجلزائرية  والريا�سية 
بني  العالقة  اأن  ومعروف  براف، 
روؤوف  والريا�سة  ال�سباب  وزير 
و�سلت  وبراف  برناوي  �سليم 
رغم  القطيعة،  حد  يبدو  ما  على 
ال�سديقة  الأطراف  بع�ض  حماولة 
بينهما  ال�سدع  راأب  للطرفني 
للريا�سة  العامة  للم�سلحة  خدمة 
اآخر  يف  وتناهى  اجلزائرية، 
الأخبار اأن �سبب غياب براف عن 
للتزامه  يعود  التكرميي  احلفل 
القن�سل  مع  م�سبق  عمل  مبوعد 
وكان  اجلزائر،  الفرن�سي يف  العام 
مالية  مكافاآت  ب�رشف  اأمر  براف 
الذي  اجلزائريني  للريا�سيني 
يف  التتويج  من�سة  على  �سعدوا 

الألعاب الفريقية.
ق.ر.

غياب برياف عن حفل التكرمي �سنع احلدث

بدوي مينح مكافاآت مالية 
للمتوجني يف االألعاب االإفريقية

والريا�سة  ال�سباب  وزير  ج�سد 
تهديداته  برناوي  �سليم  روؤوف 
التي اأطلقها باجتاه رئي�ض الحتاد 
ب�سعد،  حممد  للتن�ض  اجلزائري 
من  لإقالته  فعليا  يتجه  حيث 
موثوقة  م�سادر  وك�سفت  من�سبه، 
اأن برناوي اأمر بتفعيل الإجراءات 
لفتة  ب�سعد،  بعزل  ت�سمح  التي 
وقت  م�ساألة  اأ�سبحت  الق�سية  ان 

اأن  امل�سادر،  واو�سحت  فقط، 
احتاد  رئي�ض  على  يعيب  الوزير 
التن�ض اتخاذه لقرار امل�ساركة يف 
احل�سول  دون  خارجية  مناف�سة 
الوزارة  من  اخلروج  رخ�سة  على 
نبهت  كما  به،  معمول  هو  مثلما 
اأن الوزارة و�سعت يدها على ملف 
خروقات  يف  لت�سببه  ب�سعد  يدين 
حاجيات  �رشاء  يف  تتمثل  قانونية 

اأقرب  لدى  التن�ض  باحتاد  خا�سة 
املقربني اليه ت�سارب امل�سالح.

اأن خطوة  امل�سادر  ذات  و�سددت 
ميكن  ول  قانونية  برناوي، 
جهة  اأية  من  عليها  العرتا�ض 
وقع  التي  لالأخطاء  بالنظر  كانت 
فيها ب�سعد، ي�سار اأن وزير ال�سباب 
رئي�ض احتاد  والريا�سة، طلب من 
دورة  يف  امل�ساركة  عدم  التن�ض 

ال�ساطئية  املتو�سطية  الألعاب 
التي اأقيمت نهاية ال�سهر املا�سي 
لكن  اليونانية،  باترا�ض  مبدينة 
اللجنة  قبل  من  عني  الذي  ب�سعد 
اجلزائرية  والريا�سية  الأوملبية 
يعمل  مل  اجلزائري  للوفد  رئي�سا 
من  بعدد  و�سافر  الوزير  بـاأمر 

الريا�سيني اإىل باترا�ض.
ق.ر.

م�ستندا على عدد من الأخطاء التي وقع فيها

برناوي يفعل اإجراءات عزل رئي�س احتاد التن�س

مت تاأهيل ملعب اأول نوفمرب بتيزي 
مباريات  لحت�سان  ر�سميا  وزو 
قررت  حيث  القارية،  املناف�سة 
التابعة  املالعب  معاينة  جلنة 
لالحتاد الإفريقي لكرة القدم التي 
تواجدت ظهرية اأول اأم�ض بامللعب 
امل�سوؤولني  منح  معاينته  اأجل  من 
اأجل  من  الأخ�رش  ال�سوء  عليه 
خو�ض ت�سكيلة "الكناري" مبارياتها 
على اأر�سيته ب�سورة عادية بعدما 
خمتلف  تنفيذ  على  الوقوف  مت 
املالحظات التي مت و�سعها على 
التي  التحفظات  وغزالة  امللعب 
زيارتهم  يف  اللجنة  خرباء  و�سعها 

اأعجبوا  اأين  للملعب،  ال�سابقة 
رافقت  التي  الإيجابية  بالتغيريات 
للملعب  التابعة  املرافق  خمتلف 
التي  املالحظات  خمتلف  وتنفيذ 
على  امل�سوؤولني  اإىل  منحها  مت 
ي�ست�سيف  اأن  ي�ستبعد  ول  امللعب 
حافيا  مقابلة  ال�سبيبة  لعبو 
كوناكري الغيني املقررة يف تاريخ 
ذهاب  �سمن  املقبل  �سبتمرب   14
لرابطة  ع�رش  ال�ساد�ض  الدور 
اأبطال اإفريقيا على ملعبها بعدما 
خا�ست الدور التمهيدي يف ملعب 5 
جويلية، اأين ينتظر اأن حت�سم اإدارة 
الرئي�ض �رشيف مالل بالإبقاء على 

اللقاء يف ملعب 5 جويلية اأو حتويله 
اإىل ملعب تيزي وزو.

املدرب  اأ�سبال  فاز  املقابل،  يف 
هيربت فيلود يف اللقاء الودي الذي 
جمعهم م�ساء اأول اأم�ض بنادي رائد 
القبة اأين انتهت املواجهة بنتيجة 
رفقاء  خاللها  واجه  والتي   ،2/3
احلار�ض اأ�سامة بن بوط �سعوبات 
من اأجل جتاوز املناف�ض النا�سط 
ال�سبيبة  ان  رغم  الهواة  بطولة  يف 
متفوقة  الأول  ال�سوط  اأنهت 
بهدفني لواحد قبل اأن يعادل لعبو 
الالعب  ومتكن  النتيجة  الرائد 
عرب  الفوز  فريقه  منح  من  جوما 

ت�سجيله ثنائية الأول افتتح به باب 
منه  �سجل  الثاين  بينما  الت�سجيل 
ثانية  الفوز عرب ركلة جزاء  هدف 
زميله  نفذها  اأوىل  ركلة  �سبقتها 
بنجاح م�سجال منها  العريف  عمار 
لعبو  ي�ستعد  اأين  الثاين،  الهدف 
كوناكري  حافيا  للقاء  "الكناري" 
املحرتفة  الرابطة  قررت  بعدما 
اأمام  مباراته  تاأجيل  القدم  لكرة 
اجلولة  حل�ساب  ال�سلف  جمعية 
الرابعة من البطولة الوطنية بعدما 
كانت مربجمة يف تاريخ 11 �سبتمرب 

املقبل.
عي�سة ق.

�سبيبة القبائل فازت وديا اأمام رائد القبة

الكاف توؤهل ر�ضميا ملعب اول نوفمرب بتيزي وزو
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عي�سة ق.

�إىل  م�ؤهلة  تك�ن  �س�ف  و�لتي 
�ملقررة  �لأوملبية  �لألعاب  دورة 
حيث  �ملقبل،  �لعام  ط�كي�  يف 
�جلز�ئرية  �لحتادية  و�سعت 
مدرب  مع  بالتن�سيق  �لقدم  لكرة 
�لأوملبيني �لفرن�سي بات�يل هدف 
�للعب على �لتاأهل �إىل �لأوملبياد 
بعدما  �لت��يل  على  �لثانية  للمرة 

دورة  �ل�طنية  �لت�سكيلة  خا�ست 
�لعام 2016،  ري ودي جانريو يف 
وت�سعى �إىل جتديد �أج��ء �لفرحة 
يف  �جلز�ئر  ت��جد  و�سمان 
يف  �لعاملية  �لريا�سية  �لتظاهرة 
و�لثالث  �لت��يل  على  ظه�ر  ثاين 
�جلز�ئر  م�ساركات  تاريخ  يف 

بالأوملبياد.
وي�سعى �لطاقم �لفني �ل�طني �إىل 
حت�سري �أ�سباله من كافة �لن��حي 

مع�سكر  يف  كان��  �لذين  وهم 
حت�سريي منذ �لأ�سب�ع �ملن�رصم 
�إىل  �م�س  �أول  يطريو�  �ن  قبل 
�لعا�سمة �آكر� عرب طائرة خا�سة 
ت�رصف  حتت  �لفاف  و�سعتها 
�أف�سل  ل�سمان  �جلز�ئري  �ل�فد 
حت�سري للعنا�رص �ل�طنية من �أجل 
فح�سب  �ملقابلة  على  �لرتكيز 
�لتاأهل  تاأ�سرية  بن�سف  و�لع�دة 
�إىل كان �أقل من 23 �سنة، وتعرف 

حمرتف  لعب  ت��جد  �لت�سكيلة 
�أجنيه  و�حد ويتعلق �ملر بالعب 
�لذي  �ملاليل  فريد  �لفرن�سي 

تاألقه  نظري  �لكثري  منه  ينتظر 
وت�سجيله بد�ية ق�ية مع ناديه يف 
»�لليغ1« بعدما متكن من ت�سجيل 

هدفني، وت��سع �آمال كبرية عليه 
�خل�رص  �أوملبيي  قيادة  �أجل  من 

�إىل حتقيق �لهدف �مل�سطر.

غانا / اجلزائر    ت�سفيات كاأ�س اإفريقيا لأقل من 23 �سنة

اأوملبيو اخل�ضر ي�ضعون اإىل العودة بن�ضف تاأ�ضرية التاأهل
يالقي م�ساء الغد املنتخب الوطني الأوملبي نظريه الغاين حت�سبا ملقابلة ذهاب 

الدور الت�سفوي الثالث والأخري املوؤهل اإىل لعب مناف�سة كاأ�س اإفريقيا لفئة اقل 
من 23 عاما املقررة نهائياتها يف م�سر �سهر دي�سمرب املقبل، حيث جتري املقابلة 

يف ملعب العا�سة اآكرا، ويعول الطاقم الفني الوطني كثريا على اأ�سباله من اأجل 
العودة من غانا بنتيجة اإيجابية ت�ساعدهم يف �سمان لعب مقابلة العودة دون 

�سغوطات كبرية بحثا عن خطف تاأ�سرية التاأهل اإىل الكان املقبلة للفئة 

اأكد اأن هدفه م�ساعدة نيم على تقدمي مو�سم يف امل�ستوى

فرحات: �ضعيد بالعودة اإىل اخل�ضر واأ�ضعى 
لك�ضب ثقة بلما�ضي

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  عربرّ 
�سعادته  عن  فرحات  �لدين  زين 
�أج��ء  �إىل  جمدد�  بالع�دة 
��ستبعاده  عقب  �ل�طني  �ملنتخب 
�لفرتة  خالل  ��ستدعائه  وعدم 
�لت�سكيلة  ترب�سات  �سمن  �ل�سابقة 
�أكد  �ل�سدد  هذ�  ويف  �ل�طنية، 
�لالعب �ملحرتف رفقة نادي نيم 
�إعالمية  ت�رصيحات  يف  �لفرن�سي 
حت�سبا  �ل�طن  �أر�س  و�س�له  لدى 
�لتح�سريي  �لرتب�س  يف  لل�رصوع 
�أن �سعادته �لكبرية جتعله  للخ�رص 
خا�سة  عنها  �لتعبري  عن  عاجز� 
و�أنه يع�د �إىل �خل�رص وهم يف ث�ب 
مت��سط  ومتنرّى  �إفريقيا،  �أبطال 
يك�ن  �أن  �ل�طنية  �لت�سكيلة  ميد�ن 
�لتي  و�لثقة  �لتطلعات  ح�سن  عند 
و�سعها فيها �لناخب �ل�طني جمال 
�ل�ستفادة  قرر  بعدما  بلما�سي 
�لدع�ة  وت�جيه  خدماته  من 
رغبته  �ن  م�سيفا  جمدد�،  له 

بجد  �لعمل  يف  تتمثل  �لأ�سا�سية 
ح�سابات  �سمن  �لت��جد  �أجل  من 
�لعار�سة  على  �لأول  �مل�س�ؤول 
�سمن  و�لت��جد  �ل�طنية  �لفنية 
�أنه  و�عرتف  �لأ�سا�سية،  �لت�سكيلة 
�مللقاة  �مل�س�ؤولية  حكم  يدرك 
�ل�سديدة  �ملناف�سة  ظل  يف  عليه، 
على �ملنا�سب �لتي �س�ف يجدها 
يف �نتظاره نظر� ل�رص�مة بلما�سي 
�لالعبني  بني  �لأف�سل  و�ختياره 
للت��جد �سمن ح�ساباته �لأ�سا�سية، 
م��سحا �أنه �س�ف يبذل جهده من 
�جل �لربهنة على �مكانياته ولفت 
�نتباه �ملدرب �ل�طني لك�سب ثقته 

و�لعتماد عليه �أ�سا�سيا.
منايل  برج  منطقة  �بن  يرتدد  ومل 
لالنطالقة  فرحته  عن  �لتعبري  يف 
ناديه  مع  يقدمها  �لتي  �لق�ية 
�سف�فه  �إىل  �ن�سم  �لطي  نيم 
�ملنق�سي  �ل�سيفي  �ملركات�  يف 
يخ��س  حيث  ل�هافر،  من  قادما 
لأول مرة جتربة يف دوري �لدرجة 
�لأوىل �لفرن�سية، م�سيفا �أنه يتطلع 
�ن يك�ن �أف�سل مما ه� عليه �لآن 
لبل�غ  �مكانياته  �أح�سن  ويقدم 
ناديه  مع  ر�سمها  �لتي  �لأهد�ف 

و�إفر�ح �أن�سار ناديه.
عي�سة ق.

حلفاية وبن جاب اهلل يف �سباق الرت�سح خلالفة حمار

العبو وفاق �ضطيف يقاطعون التدريبات لغاية 
ت�ضوية امل�ضتحقات

�سطيف  وفاق  فريق  لعب�  قرر 
ومقاطعة  �إ�رص�ب  يف  �لدخ�ل 
ت�س�ية  حني  �إىل  �تلدريبات 
يدين�ن  �لتي  �ملالية  �مل�ستحقات 
للغد�رة و�لتي مل تقم بت�س�ية  بها 
�س��ء  لالعبيها  �ل�سهرية  �لأج�ر 
بام��ل  يدين�ن  �لذي  �لقد�مى 
و�مل�ستقدمني  �ملن�رصم  �مل��سم 
�ل�سيفي  �ملركات�  خالل  �جلدد 
دون  وقع��  و�لذين  �ملنق�سي 
حيث  ت�سبيقات،  على  �حل�س�ل 
خانقة  مالية  باأزمة  �ل�فاق  مير 
يف  �جلديد  �مل��سم  بد�ية  مع 
و�لتي  �ملالية  �مل��رد  غياب  ظل 
ت�سعب مهمة �لفريق و�أثرت �سلبا 

�نطالقة  حتقيق  خالل  من  عليه 
وتعادل  هزميتني  بت�سجيل  �سلبية 
يف  مقابالت  ثالث  �أول  من 
�ل��سعية  هذه  �ل�طنية،  �لبط�لة 
�لأ�س�د«  »�لن�رص  ت�سكيلة  تهدد 
بالدخ�ل يف نفق مظلم و�ل��س�ل 
�إىل نتائج وخيمة ل حتمد عقباها 
�جلانب  ت�س�ية  عدم  حال  يف 
وقت،  �أ�رصع  يف  للفريق  �ملايل 
حيث  �إنقاذه،  ميكن  ما  لإنقاذ 
�أكرم جحنيط  ي�رص رفقاء �لقائد 
�لع�دة  قبل  �أم��لهم  ��ستالم  على 
و�لتح�سري  للتدريبات  جمدد� 
ملقابلة جنم مقرة �ملقررة يف 12 

�سبتمرب �ملقبل.

جلنة  �أعلنت  �ملقابل،  يف 
تر�سح  عن  للفريق  �لرت�سيحات 
�هلل  جاب  بن  �لدر�جي  �لثنائي 
تر�أ�س  �سباق  على  حلفاية  وفهد 
�مل�ستقيل  للرئي�س  خلفا  �ل�فاق 
ح�سان حمار، حيث در�س �أع�ساء 
و�سعها  مت  �لتي  �لثالثة  �مللفات 
ه�سام  �ملرت�سح  ملف  ورف�س 
�رصوط  مع  تطابقه  لعدم  ب�ع�د 
�مل�سرية  �لق��نني  من   13 �مالدة 
ب�سبب  �لنتخابية  للجمعيات 
وخلربة  �لتجربة  �متالكه  عدم 
و�لتقني  �لريا�سي   �مليد�ن  يف 

و�لقت�سادي.
عي�سة ق.

بن خما�ضة يندمج بالتدريبات اجلماعية ملاالغا

�ندمج �لالعب حممد بن خما�سة 
�لتدريبات  �سمن  عادية  ب�س�رة 
�جلماعية لناديه �جلديد مالغا 
�ل�سباين، حيث خا�س �أم�س �أول 
�لذي  �لفريق  مع  تدريبية  ح�سة 

�ن�سم �إىل �سف�فه خالل مرحلة 
�ملنق�سية  �ل�سيفية  �لتح�يالت 
�لأخرية  �ل�ساعات  يف  ووقع 
ناديه  من  قادما  �ملركات�  من 
�سن��ت  بعد  �لعا�سمة  �حتاد 

حامال  �سف�فه  يف  ق�ساها 
خما�سة  بن  يع�ل  �أين  قمي�سه، 
يف  ق�ية  �نطالقة  حتقيق  على 
يف  �لحرت�يف  م�س��ره  بد�ية 
�لدوريات �لأوروبية بعدما �ختار 
يف  ووقع  مالغا  �إىل  �لن�سمام 
م���سم  ثالثة  ملدة  �سف�فه 
�لعام 2021،  تت���سل على غاية 
��ستفاد نظريها ناديه �لعا�سمي 
عقد  و�سم  �لتح�يل  قيمة  من 
على  �لحتاد  حت�سل  �لالعب 
ن�سبة 15% من قيمة حت�يله �إىل 
�أن  يرتقب  حيث  جديد،  فريق 
يبد�أ بن خما�سة �أوىل �ملباريات 

مع ناديه قريبا.

�ضول�ضكاير مل يعرت�ض على رحيل بوغبا
بريطاين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
�ملريكات�  ك��لي�س  عن  �أم�س 
�نتقال  مفاو�سات  ب�ساأن  �ل�سيفي 
�لفرن�سي  ب�ل ب�غبا، لعب و�سط 
�سف�ف  �إىل  ي�نايتد  مان�س�سرت 
نادي ريال مدريد، ووفًقا ل�سحيفة 
»مريور« �لربيطانية، فاإن �لرنويجي 
�ملدير  �س�ل�سكاير  ج�نار  �أويل 
و�فق  ي�نايتد  ملان�س�سرت  �لفني 
ب�غبا  رحيل  على  �سابق،  وقت  يف 
م��فقة  وجاءت  مدريد،  ريال  �إىل 
�ملريكات�  بد�ية  يف  �س�ل�سكاير 
�ل�سيفي، طاملا �أنه �سيح�سل على 

�أم��ل بيع ب�غبا لإعادة ��ستثمارها 
جديدة،  �سفقات  مع  �لتعاقد  يف 
�لباب  بفتح  ي�نايتد  �ملان  وقام 
�إل  �لفرن�سي،  �لالعب  رحيل  �أمام 
�هتمامه  �أبدى  مدريد  ريال  �أن 
باأي عر�س  يتقدم  ولكنه مل  فقط 

ل�سم �لالعب �لفرن�سي.
تر�جع  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�سارت 
عدم  �إىل  يع�د  �ملرينغي  �إد�رة 
�سفقة  �أي  �إبر�م  على  قدرته 
�لنادي  ح�سل  �أن  بعد  �سخمة، 
�لبلجيكي  ت�قيع  على  �مللكي 
ملي�ن   100 مقابل  هاز�رد  �إيدين 

�لقتناع  �أنه رغم  و�أو�سحت  ي�رو، 
مدرب  زيد�ن  �لدين  لزين  �لتام 
ب�غبا،  �سم  ب�رصورة  مدريد  ريال 
يف  ينجح  مل  �لفني  �ملدير  لكن 
ما  تقدم  �ملرينغي  �إد�رة  جعل 
يقرب من 150 ملي�ن ي�رو حل�سم 
�أن  �ل�سحيفة  وذكرت  �ل�سفقة، 
هناك �أنباء عن تقدم ريال مدريد 
�ل�سفقة يف جانفي  جمدًد� حل�سم 
لكن  �لقادم،  �ل�سيف  �أو  �ملقبل 
و�أن حدث يف  �سبق  �ل�سجيج  هذ� 
دون  �ملا�سي  �ل�سيفي  �ملريكات� 

�أي عر�س ر�سمي.

حل�ساب ت�سفيات اأوملبياد طوكيو 2020

اإق�ضاء �ضيدات اخل�ضر اأمام ن�ضور نيجرييا
لكرة  �ل�طني  �ملنتخب  �أق�سي 
�لدور  يف  لل�سيد�ت  �لقدم 
لالألعاب  �مل�ؤهل  �لثاين  �لت�سف�ي 
جاء   ،2020 ط�كي�  �لأوملبية- 
نظريه  �أمام  �نهز�مه  عقب  ذلك، 
مبار�ة  1-0، يف  بنتيجة  �لنيجريي 
م�ساء  بينهما  جمعت  �لتي  �لإياب 
�أول �م�س مبدينة لغ��س، وكانت 
�نهزمن  قد  “�خل�رص”  �سيد�ت 

�لذهاب مبلعب م�سطفى  لقاء  يف 
رد،  دون  بهدفني  بالبليدة،  ت�ساكر 
مبجم�ع  و�إيابا  ذهابا  وبتف�قه 
�لنيجريي  �ملنتخب  يتاأهل   ،0-3

�إىل �لدور �لت�سف�ي �لثالث.
لالإ�سارة، فاإن �لت�سفيات �لإفريقية 
ب�سيغة  �لن�س�ية جترى  للمنتخبات 
و�لأخري  �خلام�س  �لدور  �أدو�ر   5
و�إيابا،  ذهابا  منتخبني  بني  يُلعب 

منتخب  بعدها  ل  يتاأهرّ �أن  على 
 ،2020 ط�كي�  �أوملبياد  �إىل  و�حد 
�ملركز  �ساحب  �سيلعب  بينما 
ممثرّل  مع  �ل�سد،  م��جهتي  �لثاين 
للغر�س  �جلن�بية  �أمريكا  منطقة 
�لقدم  كرة  �أن  يعني  ما  ذ�ته، 
مقعد  لها  ُمنح  �لإفريقية  �لن�س�ية 
�ملحفل  هذ�  يف  �ملقعد،  ون�سف 

ق.ر.�لعاملي.

ع.ق.

وكالت



�إن�سيني  لورينزو  �أ�سبح 
�لإيطايل  نابويل  مهاجم 
قائمة  عن  �لغائبني  �أخر 
�لذي يقوده  منتخب بالده 
وذلك  مان�سيني  روبرتو 
ت�سفيات  مبار�تني يف  قبل 
�لأوروبية  �لأمم  كاأ�س 
تعزز  �أن  �ساأنها  من  �لتي 
يف  »�لأزروي«  �سد�رة 
من  �لعا�رشة  �ملجموعة 
 6 تبقي  ومع  �لت�سفيات، 
�لت�سفيات  يف  مباريات 
يت�سدر �ملنتخب �لإيطايل 
 12 بر�سيد  جمموعته 
ميتلك  بينما  نقطة، 
�ملبار�تني  يف  مناف�سوه 

�لتي  �أرمينيا  �ملقبلتني 
�ليوم 6 نقاط يف  يو�جهها 
�ملركز �لثالث، وفنلند� �لتي 
يو�جهها يوم �لأحد �ملقبل 
9 نقاط يف �ملركز �لثاين، 
�إن�سيني،  �إ�سابة  وتاأتي 
ثنائي  غياب  تاأكد  بعد 
جورجيو  جوفنتو�س  دفاع 
ت�سيليو،  كيلّيني وماتيا دي 
��ستبد�لهما  مت  �للذين 
لعب  د�مربوزيو  بد�نيلو 
وفر�ن�سي�سكو  ميالن  �إنرت 
لزيو  لعب  �أت�سريبي 
روما يف كتيبة �لدفاع �لتي 
جديًد�  وجًها  ��ستقبلت 
لعب  بلغريني  لوكا  وهو 

�ملعار  �ل�ساب  حوفنتو�س 
�إىل كالياري، لكن مان�سيني 
خلدمات  يفتقد  ا،  �أي�سً
بريان  روما  و�سط  لعب 
نزلة  ب�سبب  كري�ستانتي 
برد وهو ما �أف�سح �ملجال 
لفين�سينزو جريفو و�لالعب 

�ل�ساب �ساندرو تونايل.
و�فتتح �إن�سيني قائد نابويل 
مو�سمه مع �لفريق بت�سجيل 
هدفني، لي�سبح من هد�يف 
لكنه  �لإيطايل،  �لدوري 
من  �لتعايف  يف  ف�سل 
�لتي  �لع�سلية  �لإ�سابة 
�لأ�سبوع  نهاية  لها  تعر�س 
قائمة  بني  ومن  �ملا�سي، 

�ملهاجمني �ل�ستة �ملتبقية 
�سجل  مان�سيني  لدى 
�سريو �إميبويل لعب لزيو 
�لدوري  بطولة  يف  هدفني 
�أظهر  بينما  �لآن،  حتى 
بيلوتي  �أندريا  �لثنائي 
وفيدريكو  تورينو  لعب 
�أد�ًء  فريونتينا  لعب  كيز� 
مان�سيني  و�خترب  جيًد�، 
�لالعبني  من  �لعديد 
توليه  منذ  �ل�سباب 
 ،2018 ماي  يف  �ملهمة 
�أ�سلوب  على  يعتمد  وهو 
نتج  �لذي  �ل�رشيع  �للعب 
يف  هدًفا   13 ت�سجيل  عنه 
�لت�سفيات وهو �لأعلى يف 

وتلقى  �ملجموعات،  كل 
و�حًد�،  هدًفا  �لأزوري 
�لثاين  �ملركز  يف  لياأتي 
�لتي  �لأهد�ف  حيث  من 
�ملنتخب  خلف  تلقاها 
عن  ويغيب  �لبولندي، 
�لإيطايل  �ملنتخب  قائمة 
�لثنائي  تاأديبية  لأ�سباب 
لعب  ز�نيولو  نيكول 
مهاجم  كني  وموي�س  روما 
�لإجنليزي،  �إيفرتون 
متاأخرين  ح�رش�  �للذين 
�ملنتخب  مع  كانا  بينما 

�لإيطايل لل�سباب.

�أكد تقرير �سحفي بريطاين 
�أم�س �أن نادًيا جديًد� �قتحم 
�لدمناركي  �سم  �رش�ع 
من  �إريك�سن  كري�ستيان 
�إريك�سن  و�رتبط  توتنهام، 
�أندية  �إىل  بالنتقال 
ومان�س�سرت  مدريد،  ريال 
وجوفنتو�س  يونايتد 

�ل�سيفي  �ملريكاتو  خالل 
�ملنق�سي، ووفًقا ل�سحيفة 
�لربيطانية،  »مريور« 
بات  ميالن  �إنرت  فاإن 
بالتعاقد  للغاية  مهمًتا 
ينق�س  وقد  �إريك�سن،  مع 
على �ل�سفقة يف �ملريكاتو 
�ل�ستوي �ملقبل �إذ� مل يوقع 

جديد  عقد  على  �لالعب 
رفقة �سبريز، وينتهي عقد 
يف  توتنهام  مع  �إريك�سن 
فاإن  ولذلك  �ملقبل،  جو�ن 
لن  �للندين  �لنادي  �إد�رة 
�لالعب  رحيل  يف  متانع 
يف  منخف�سة  بر�سوم 
�ملقبلة،  �ل�ستاء  �نتقالت 

�إنرت  �قتحام  قر�ر  وجاء 
مع  �لتعاقد  ل�رش�ع 
رغبة  على  بناء  �إريك�سن 
كونتي  �أنطونيو  �لإيطايل 
�ملدير �لفني للنري�تزوري، 
�لذي بات ي�سع �لالعب يف 
للمريكاتو  �أهد�فه  مقدمة 
توتنهام  �أن  يذكر  �ل�ستوي. 

�حلفاظ  حاول  �أن  �سبق 
�إريك�سن،  خدمات  على 
�حل�سول  عليه  وعر�س 
يقدر  �أ�سبوعي  ر�تب  على 
جنيه  �ألف   200 بقيمة 
على  للمو�فقة  �إ�سرتليني 
جتديد عقده، �إل �أن عر�س 

�ل�سبريز قوبل بالرف�س.

كييليني يغيب 6 اأ�شهر عن املالعب
�سيغيب مد�فع نادي جوفنتو�س �لإيطايل جورجيو كييليني عن �ملالعب 
�أ�سهر بعد خ�سوعه لعملية جر�حية ناجحة يف ركبته �ليمنى  ملدة �ستة 
ح�سب ما �أعلن بطل �إيطاليا يف �ملو��سم �لثمانية �لأخرية، و�أعلن نادي 
�لعملية  »تكللت  �لر�سمي:  بيان مقت�سب على موقعه  �لعجوز يف  �ل�سيدة 
�لربوف�سور كري�ستيان فينك  يد  �إين�سربوك على  �لتي متت يف عيادة يف 
وبح�سور طبيب جوفنتو�س �لربوف�سور تزوريدي�س بالنجاح �لكامل«، وكان 
�ل�سليبي �لأمامي  �لرباط  لتمزق يف  قد تعر�س  �لبالغ 35 عاماً  �لالعب 

على م�ستوى ركبته �ليمنى خالل �لتمارين �ل�سبت �لفائت.
ورغم �أن �لبيانكونريي �سم هذ� �ل�سيف �ملد�فع �لهولندي �ل�ساب ماتي�س 
غياب  �أن  �إل  يورو،  مليون   75 مقابل  �أم�سرتد�م  �أجاك�س  من  ليخت  دي 
�لدويل �لإيطايل ي�سكل �سفعة قوية للنادي �ل�ساعي لتحقيق لقب دوري 
�أبطال �أوروبا للمرة �لأوىل منذ عام 1996، وكان من �ملتوقع �أن ي�سارك 
كييليني مع �لأزوري يف ت�سفيات كاأ�س �أمم �أوروبا �أمام �أرمينيا وفنلند�، 
لكن مت ��ستبد�له بفر�ن�سي�سكو �ت�سريبي لعب لزيو، و�سيعتمد جوفنتو�س 
روغاين  ود�نييلي  بونوت�سي  ليوناردو  من  كل  على  �لدفاع  قلب  مركز  يف 

�إ�سافة �إىل �لرتكي مريح دميري�ل �لقادم هذ� �ل�سيف من �سا�سوولو.

مورينو م�شتعد للعودة م�شاعدا لأنريكي
ك�سف روبرت مورينو ��ستعد�ده للتخلي عن تدريب �ملنتخب �لإ�سباين و�لعودة 
�إىل م�ساعدة لوي�س �نريكي يف حال رغب �لأخري بالعودة �إىل �ملن�سب �لذي 
تركه يف جو�ن �ملن�رشم قبل �أ�سابيع من وفاة �بنته، و��ستقال �نريكي من من�سبه 
تاركا مقاليد �لإد�رة �لفنية ملنتخب »ل روخا« ليتولها م�ساعده مورينو، ويف 
حني �أفاد �ملدرب �ل�سابق لرب�سلونة يف حينه باأن �أ�سباب رحيله عائلية، تبنّي �أن 
�بنته كان تعاين من �رشطان �لعظم، و�أعلن وفاتها �لأ�سبوع �ملا�سي عن عمر 
ت�سعة �أعو�م، ويف موؤمتر �سحايف حت�سري� ملباريات �ملنتخب �سمن ت�سفيات 
�أعتقد  »ثمة و�سع ر�هن علينا �حرت�مه ول  �أوروبا 2020، قال مورينو:  كاأ�س 
�أنه يفّكر بهذه �مل�ساألة حاليا«، يف �إ�سارة للعودة �إىل من�سبه، و�أ�ساف »�أعترب 
نفقد  دونها،  من  لأنه  �حلياة  �أمر يف  �أي  قبل  تاأتي  و�ل�سد�قة  �سديقا  لوي�س 
معنى �أن نكون ب�رش� لذ� يف حال جاء وقت يرغب فيه بالعودة ليكون �ملدرب، 
حينها �ساأكون �أول �سخ�س و�لأكرث �رشور� بالتنحي جانبا ومعاودة �لعمل معه 
كم�ساعد«، وقبل تعاونهما يف �لإد�رة �لفنية لأبطال �لعام 2010، عمل مورينو 

م�ساعد� لنريكي يف �أندية �سلتا فيغو روما �لإيطايل وبر�سلونة.
وتوىل �نريكي 49 عاما �لإد�رة �لفنية للمنتخب عقب �خلروج من �لدور ثمن 
�لنهائي ملونديال رو�سيا يف �سيف 2018، لكنه غاب عن وظيفته منذ مار�س 
ت�رشيحات  و�أتت  �لإ�سباين،  �لحتاد  بح�سب  قاهرة  عائلية  لأ�سباب  �ملا�سي 
�إىل  �ملوؤهلة  �لت�سفيات  يف  مبار�تني  �لإ�سباين  �ملنتخب  خو�س  قبل  مورينو 
جزر  منتخب  �سيفه  و�سد  �ليوم  رومانيا  م�سيفته  �سد  وذلك  �أوروبا  كاأ�س 
و2012،   2008 عامي  لأوروبا  بطال  �ملتوج  �ملنتخب  ويت�سدر  �لأحد،  �لفارو 
�ملجموعة �ل�ساد�سة بر�سيد 12 نقطة من �أربعة �نت�سار�ت يف �أربع مباريات، 

وبفارق خم�س نقاط عن كل من �ل�سويد �لثانية ورومانيا �لثالثة.

اإطالق ال�شعار الر�شمي لبطولة مونديال قطر
يف  �أم�س  �أول   2022 قطر  �لعامل  كاأ�س  لبطولة  �لر�سمي  �ل�سعار  �أطلق 
�لعا�سمة �لقطرية �لدوحة، عرب حملة رقمية من خالل مو�قع �لتو��سل 
�لجتماعي و�كبها عر�س �ل�سعار على و�جهات معامل بارزة يف قطر ودول 
�لعو��سم  من  عدد  يف  عمالقة  �سا�سات  على  عر�سه  جانب  �إىل  عربية 
�لعا�سمة  يف  �ل�سعار  �أطلق  قطر،  يف  متز�من،  ب�سكل  �لعاملية  و�ملدن 
�لدوحة من خالل �أبرز معاملها يف كتار� و�سوق و�قف وفندق �سري�تون 
وبرج �ل�سعلة وموقع قلعة �لزبارة �لأثري، �أما خارج قطر فعر�س �ل�سعار 
م�سقط  �لعمانية  �لعا�سمة  ويف  �لكويت،  �أبر�ج  و�جهة  على  �لكويت  يف 
من خالل د�ر �لأوبر�، ويف �لعا�سمة �للبنانية بريوت عرب �سخرة �لرو�سة 
ويف  �لرويال  فندق  و�جهة  على  عّمان  �لأردنية  �لعا�سمة  ويف  �ل�سهرية، 
�جلز�ئر من خالل د�ر �لأوبر�، ويف تون�س مبدينة �حلمامات �ل�ساحلية 
�ل�سهرية ويف �لعا�سمة �ملغربية �لرباط من كورني�س �لرباط ويف �لعر�ق 
�لر�سمي  �ل�سعار  وُعر�س  بغد�د،  برج  و�جهة  وعلى  �لتحرير  �ساحة  يف 
�سا�سات  على  �أي�ساً  متز�من  ب�سكل   2022 قطر  �لعامل  كاأ�س  لبطولة 
و�لأرجنتني  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  عاملية  مدن  يف  عمالقة 

و�لرب�زيل وت�سيلي و�ملك�سيك.

�أكد تقرير �سحفي �إ�سباين 
�سان  باري�س  �أن  �أم�س 
بر�سلونة  منح  جريمان 
�إبر�م  قبل  ذهبية  فر�سة 
�لتعاقد مع �لرب�زيلي نيمار 
مغالة  وكانت  �سليفا،  د� 
�ل�رشوط  �سان جريمان يف 
طريق  �أعاقت  �ملادية 
على  للح�سول  بر�سلونة 
�ملريكاتو  يف  نيمار  توقيع 
�ملنتهي،  �ل�سيفي 
»موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
ديبورتيفو« �لإ�سبانية، فاإن 
�إىل  نيمار  عودة  تاأجيل 
بر�سلونة  مينح  نو«  »كامب 
�لالعب  يخترب  �أن  فر�سة 
ملدة  وير�قب  �لرب�زيلي، 
�لفني  �لتطور  مو�سم مدى 
�رش�ئه،  قبل  له  و�لبدين 
قد  �ل�سفقة  �أن  و�أ�سارت 
�ملريكاتو  يف  ا  �أي�سً تتم 
�سمح  �إذ�  �ملقبل،  �ل�ستوي 
وفتح  بذلك  جريمان  �سان 
�لباب �أمام عودة نيمار �إىل 

كتالونيا.
�ل�سحيفة  و�أو�سحت 
يعتمد  حالًيا  �لرهان  �أن 
على  وقدرته  نيمار،  على 

ي�سنف  فنًيا  �أنه  �إثبات 
�لعامل،  يف  �لأف�سل  �سمن 
متاًما  تعافى  كاحله  و�أن 
�ملتكررة  �لإ�سابات  من 
حياته  �أن  �إىل  بالإ�سافة 
على  توؤثر  لن  �لجتماعية 
�أد�ئه، و�سددت �أن بر�سلونة 
قد  باجلنون  م�ساًبا  لي�س 
يقرر �لآن باأنه �سيتعاقد مع 
�ملقبل،  �ل�سيف  يف  نيمار 
بتخ�سي�س  نف�سه  ويلزم 
لالعب  يورو  مليون   170

قيمة  متثل  �لرب�زيلي 
ل�سان جريمان  �لتعوي�سات 
وفًقا  �لتعاقد  ف�سخ  مقابل 

لقو�نني �لفيفا.
�إذ�  نيمار  �أن  وذكرت   
مع  عادًيا  مو�سًما  قدم 
�ساكلة  على  جريمان  �سان 
فاإن  �ل�سابقني  �ملو�سمني 
�ل�سفقة  هذه  منتقدي 
ب�سبب  �سيزد�دون، 
�لريا�سية  خماطرها 
وقالت  و�لقت�سادية، 

�إن  �لإ�سبانية  �ل�سحيفة 
�إىل  �لعودة  يف  نيمار  ف�سل 
يف  �لأول  �ل�سف  جنوم 
�لفنيني  يجعل  قد  �لعامل 
ير�هنون على  بر�سلونة  يف 
�ملو�سم  يف  �آخر  مهاجم 
�ملقبل، خ�سو�سا �إذ� غادر 
ي�سبح  �سو�ريز رمبا  لوي�س 
�لنادي �لكتالوين يف حاجة 
للبحث عن لعب جديد يف 
�ل�رشيح،  �ملهاجم  مركز 
�أنه  �ل�سحيفة،  و�فرت�ست 

دميبلي  عثمان  �نفجر  �إذ� 
هذ� �ملو�سم رمبا لن يلجاأ 
نيمار  �سم  �إىل  بر�سلونة 
طريق  �إعاقة  تتم  ل  حتى 
�لفرن�سي،  �لالعب  تطور 
على  ينطبق  ذ�ته  و�لأمر 
لأن  فاتي  �أن�سو  �لو�عد 
لن  جريمان  �سان  جنم 
ياأتي للجلو�س على مقاعد 

�لبدلء.
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البي ا�س جي مينح بر�شلونة فر�شة ذهبية

الوجوه اجلديدة تنقذ اإيطاليا من لعنة الإ�شابات

اأنتري ميالن يقتحم �شراع ا�شتقدام اإريك�شن



اخلمي�س 05  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 5 حمرم   1441هـ ثقافة15

وكاالت

ل�س�ؤال  الأخالقي  الأ�سا�س  ورغم 
الف�سل، فاإنه مل يحظ يف الدرا�سات 
باهتمامات  اإل  احلديثة  العربية 
حمدودة تعك�س �سم�را حقيقيا يف 
ب��سفه  الأخالق  م��س�ع  معاجلة 
الفكر  يف  بذاته  قائما  م��س�عا 
وه�  املعا�رص،  الإ�سالمي  العربي 

ما يعطي اأهمية للكتاب.

االأخالق العربية 
واالإ�سالمية

فهمي  الأردين  املفكر  يتحدث 
جدعان يف الق�سم الأول »الأخالق 
العربية الإ�سالمية واأ�سئلة احلداثة 
اأخالقي  »مرّكب  عن  والإن�سية« 
العربي«،  للم�ستقبل  حديث 
ويعترب اأن فال�سفة الإ�سالم متثل�ا 
املنحدرة  الأخالقية  املنظ�رات 
والهلن�ستي  الهليني  الع�رصين  من 
واأمعن�ا النظر فيها، ومنهم الكندي 
الذي ا�ستلهم »الزهد ال�سقراطي« 

والتاأمل العقلي الأفالط�ين.
م��س�ع  ا�ستقالل  جدعان  وينفي 
العربي  الف�ساء  يف  الأخالق 
جمال  فه�  للفال�سفة،  الإ�سالمي 
الفال�سفة جنبا  يعمل فيه  ا�ستغال 
وفقهاء  متكلّمني  مع  جنب  اإىل 
ومت�سّ�فة، مما جعل �ُسعب الإميان 

تختلط فيه باملعاين الإن�سانية.
جرى  احلديث  الع�رص  ويف 
وعالقته  الأخالق  �س�ؤال  تناول 
مثل  مفكرين  قبل  من  باحلداثة 
القادر  وعبد  الرحمن  عبد  طه 
دراز  اهلل  عبد  وحممد  املغربي 
وعادل �ساهر، لكن جدعان يدع� 
بعني  تاأخذ  واقعية عقلية  ملقاربة 
جديدة  قيما  ي�سميه  ما  العتبار 
نتجت عن التط�رات احلديثة مثل 
امل�اطنة وج�دة احلياة والعرتاف 

واجلمال.
اجلديد  العامل  اأن  اإىل  واأ�سار 
جديدة  روؤية  له  فيه  نعي�س  الذي 
ومتاأثرة  والبيئة  بالعلم  مت�سلة 

وال�سيا�سة  والبي�ل�جيا  بالقت�ساد 
احلديثة  الت�سال  وو�سائل 
الفل�سفة  اأن  يعني  مما  والفن�ن، 
لت��سيع  الأخالقية حتتاج  النظرية 
»الأخالق  م��س�ع  واإدماج  اآفاقها 
يجب  اأخالقية  كمدونة  املطّبقة« 

اللتزام بها.
االأخالق يف احلداثة

بجامعة  احل�سارة  اأ�ستاذ  يناق�س 
�س��سة الت�ن�سية حممد ب�هالل يف 
الف�سل الثاين م��س�ع الأخالق يف 
احلداثة عند املفكر املعا�رص وائل 
املطلب  اعتبار  اأن  ويرى  حالق، 
يف  اجل�هرية  امل�ساألة  الأخالقي 

نقد احلداثة وت�سخي�س اأزمتها.
حني  الدين  اأن  ب�هالل  ويعتقد 
ولي�س  فل�سفيا  به  ال�سطالع  يتم 
فقهيا ه� الأ�سد فاعلية يف تقدمي 
اختاللت  عن  الأخالقي  اجل�اب 
اأ�سط�رة  اإنهاء  حماولً  احلداثة، 
باعتبارها  الغربية  احلداثة 
الب�رصية،  لتط�ر  النهائية  ال�سيغة 
العتبار  يف  تاأخذ  مل  اأنها  وبني 
وتن�ع  للدين  الأخالقي  العمق 
تنفتح  مل  واأنها  الروحي،  العامل 
العامل  كل  على  اإيجابي  ب�سكل 
من  املختلفة  املجتمعات  لتتمكن 

امل�ساهمة فيها.
يناق�س  الثالث،  الف�سل  ويف 
احلديث  العربي  الفكر  اأ�ستاذ 
ال�سالح  علي  الت�ن�سية  باجلامعة 
لأخالقية  مدخال  امل�اطنة  ُم�ىل 
الزاوية  حجر  اأنها  معتربا  عربية، 
ومتثل  احلداثة  اأخالق  معمار  يف 
الت�س�رات  قيمة حديثة تقطع مع 
»ن�سائح  فت�ستبدل  القدمية 

املل�ك« وتختار احلرية.
مهما  جزءا  يرجع  ُم�ىل  اأن  ورغم 
التاريخية  العرب  م�سكالت  من 
غياب  اإىل  والإبداعية  وال�سيا�سية 
فاإنه  واإجراًء،  ت�س�را  امل�اطنة 
�سحري  حل  امل�اطنة  اأن  يرى  ل 
من  للتحرر  العربي  ال�سياق  يف 
ال�ستبداد، وختم الق�سم الأول من 

الكتاب بف�سل رابع يناق�س اإ�سكالية 
النزعة الإن�سانية يف الفكر العربي 

الإ�سالمي.

االأخالق والفل�سفة 
االإ�سالمية

م�لي  امل�ريتاين  الباحث  بداأ 
الثاين  الق�سم  اأحمد ولد جعفر يف 
الذي جاء بعن�ان »�س�ؤال الأخالق 
مناق�سة  الإ�سالمية«،  الفل�سفة  يف 
فل�سفة  عند  التعّقل  »اأخالق 
املعا�رصة،  وراهنيتها  الفارابي« 
واأبرز اإ�سكالية العقل بني »املاهية 
و«املاهية  للعقل«  الأخالقية 
الفارابي  عند  لالأخالق«  العقلية 
الالحقة،  الع�س�ر  على  وتاأثريها 
ه�  الأخالقي  املبداأ  اأن  معترباً 
اإىل  وم�سريا  التعقل،  فعل  عماد 
عبد  طه  املغربي  املفكر  مفه�م 

الرحمن عن »الأخالق التعّقلية«.
يف  اكريكر  �سفيق  الباحث  وتناول 
الف�سل ال�ساد�س ال�س�ؤال الأخالقي 
كتب  الذي  الرازي  بكر  اأبي  عند 
ر�سالة الطبيب الأخالقية، واأ�س�س 
مبكرة  �سيغة  راأيه-  -ح�سب 
لال�ستقاللية الأخالقية عن الدين، 
التايل  الف�سل  تناول  حني  يف 
من�س�ر  بن  رم�سان  درا�سة  عرب 
يف  القيا�سية  ال�سناعة  ا�ستعمال 
العلم املدين عند ابن ر�سد، مبينا 
ا�ستعمال املنطق يف علمي  وج�ه 
اإىل  وم�سرياً  والأخالق،  ال�سيا�سة 
�رصورة النفتاح على ما ذكره ابن 

ر�سد.
درا�سة  ام�ساعد  كمال  وا�ستكمل 
ابن  تناول  حيث  الثامن  الف�سل 
ر�سد وتراثه الذي اأ�سهم يف »تبيئة« 
والأخالقية  ال�سيا�سية  النظرية 
الإ�سالمي  ال�اقع  يف  الأفالط�نية 
العربي، م�سرياً اإىل اأن ابن ر�سد مل 
يتناول الفكر ال�سيا�سي الأفالط�ين 
النظرية فقط بل تعداه  يف جمال 
جتارب  من  وال�ستفادة  للتطبيق 
يف  الإ�سالمي  العربي  التاريخ 
ابن  بك�ن  املثل  و�رصب  زمانه، 

الأمثلة  ذكر  عن  اأعر�س  ر�سد 
الي�نانية لأنه راآها جمه�لة للقارئ 
وا�ستبدلها  يخاطبه  الذي  العربي 

بنظائر اإ�سالمية.
ر�سد  ابن  انتقاد  الف�سل  وتناول 
�سعيا  ال�ستبداد  اأ�سكال  ملختلف 
بعيدة  اأنظمة  ب��سفها  لتجاوزها 
ويرى  والأخالق،  الف�سيلة  عن 
الأخالقية  الفل�سفة  اأن  ام�ساعد 
�سكلت اأ�سا�سا تق�م عليه الفل�سفة 
م�سريا  ر�سد،  ابن  عند  ال�سيا�سية 
التي  ال�سيا�سي  لالإ�سالح  لدع�ته 
ال�سيا�سة  باأن  الإميان  من  تاأتي 

مرتبطة بالأخالق.

قراءات معا�سرة

الق�سم  يف  ال�رميي  ناجية  تناولت 
الثالث قراءات معا�رصة يف النظام 
واحل�سن  العتزايل  الأخالقي 
وامل�ساألة  املعتزلة  عند  والقبح 
مبفه�مي  عالقتها  يف  الأخالقية 
الإن�سانية،  وامل�س�ؤولية  احلرية 
التجربة  خ�س��سيات  وناق�ست 
العتزالية التي غردت خارج �رصب 
املنظ�مات الذهبية وقدمت العقل 
احل�سن  مفه�مي  على  واعتمدت 
�سعيا  الفكري  نظامها  يف  والقبح 
واجتماعي  فكري  من�ذج  لإيجاد 

»لالإن�سان العاقل اخلرّي«.
املعتزلة  اإعالء  اأن  الف�سل  ويرى   
للجانب  اإهمال  �ساحبه  للعقل 
برتجمة  الكفيل  العملي  الأخالقي 
الجتماعي،  ال�اقع  يف  النظرية 
من  زوالهم  ل�رصعة  اأدى  ما  وه� 

اخلريطة الفكرية الجتماعية.
معهد  يف  الفل�سفة  اأ�ستاذ  ويتناول 
الف�سل  يف  بهل�ل  رجا  الدوحة 
العا�رص »القان�ن الأخالقي والأمر 
الإلهي«، حيث ي�ستعر�س اخلالف 
بني املعتزلة والأ�ساعرة الذي يراه 
لآراء  املعا�رص  بالتداول  مت�ساًل 
والقان�ن،  الأخالق  بني  العالقة 
اخلالف  يف  اخل��س  اأن  ويرى 
جمالً  يفتح  الأ�سعري  املعتزيل 
الأخالقي  الفكر  يف  للتجديد 
انطالقاً من م�روث فل�سفي اأ�سيل 
خا�س بنا وبه العمق والرثاء والتن�ع 
اأي�سا، ويفيد يف النقا�سات اجلارية 
ح�ل تط�ير قان�ن اإ�سالمي ي�ائم 

متطلبات الع�رص.

االأخالق االإ�سالمية

»�س�ؤال  بعن�ان  الرابع  الق�سم  يف 
قراءات  يف  الإ�سالمية  الأخالق 
الثالثة  معا�رصة«، جاءت الف�س�ل 
الأخالق  منزلة  »اإ�سكالية  بعن�ان 

الفقهية«  الأ�س�لية  املدونة  يف 
لالأكادميي الت�ن�سي حمادي ذويب، 
احل�سارة  يف  الأخالق  و«�س�ؤال 
بني  مقاربات  الإ�سالمية:  العربية 
الإ�سالم  يف  الأخالقي  النظام 
الدميقراطية«  الأخالقية  والقيم 
حب�س،  حممد  ال�س�ري  للمفكر 
الفتاوى  يف  التطبيقّية  و«الأخالق 
اأمن�ذًجا«  البي�تيقا  املعا�رصة: 

للباحث الت�ن�سي ر�سا حمدي.
املغربي  وامل�ؤرخ  الباحث  وقدم 
يف  ب�ت�سي�س  القادري  اإبراهيم 
الذي  الكتاب  من  الأخري  الق�سم 
يحمل عن�ان »امل�روث الأخالقي 
روافد  الإ�سالمية..  احل�سارة  يف 
»تاأ�سي�س  عن  درا�سة  وُروؤى«، 

الت�س�ف الأخالقي يف املغرب«.
املغربي  وامل�ؤرخ  املفكر  وتناول 
احمّمد جربون م��س�ع »امل�روث 
احل�سارة  يف  الفار�سي  الأخالقي 
يف  درا�سة  الإ�سالمية:  العربية 
الآداب  يف  الفر�س  اأخالق  تاأ�سيل 
وناق�ست  الإ�سالمية«،  ال�سلطانية 
وعيل  �سفيقة  اجلزائرية  الباحثة 
ف�سل  يف  الياباين  ال�ست�رصاق 
الأخالقي  »المتداد  بعن�ان 
روؤية  يف  الرحمة  لأنط�ل�جيا 

ال�ج�د القراآنية«.

يف كتاب جديد.. باحث�ن يناق�س�ن �س�ؤال الأخالق 
يف احل�سارة العربية والإ�سالمية

�سدر حديثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب »�سوؤال االأخالق يف احل�سارة العربية واالإ�سالمية« يف 567 �سفحة من 
احلجم الو�سط، وتوزع يف 16 ف�ساًل وخم�سة اأق�سام، مت�سمًنا اأوراق املوؤمتر ال�سنوي ال�ساد�س للعلوم االجتماعية واالإن�سانية الذي عقده 

املركز يف مار�س 2017 بالدوحة.

معهد الدوحة يناق�ش »الرتجمة ووحدة املعرفة«
نظمت جلنة ت�سيري جائزة ال�سيخ 
الدويل  والتفاهم  للرتجمة  حمد 
المتياز  مركز  مع  بالتعاون 
للتعليم التنفيذي يف معهد الدوحة 
الثنني  الي�م  العليا  للدرا�سات 
بعن�ان  ندوة  القطرية  بالعا�سمة 
املعرفة«  ووحدة  »الرتجمة 
وخرباء  اأكادميي�ن  فيها  �سارك 

واأ�ساتذة من امل�ؤ�س�ستني.
امل�ست�سارة  وا�ستعر�ست 
حنان  اجلائزة  با�سم  الإعالمية 
الفيا�س يف الندوة دور اجلائزة يف 
مد ج�س�ر التعاون بني الأكادمييني 

امل�ستغلني بالرتجمة، م�سرية اإىل 
انطلقت  التي  اجلائزة  تاريخ 
دورتها الأوىل عام 2015 وتهدف 
للت�ا�سل بني اأمم العامل و�سع�به، 
وجت�يد  ال�سالم،  ثقافة  ون�رص 

عملية التعريب والرتجمة.
كما �سلطت الفيا�س ال�س�ء على 
حتفيز  يف  العاملية  اجل�ائز  دور 
وامل�ساهمة  الرتجمة  حركة 
بني  الت�ا�سل  ج�س�ر  مد  يف 
الدور  ومنها  ال�سع�ب،  ثقافات 
ال�سيخ  جائزة  به  ت�سطلع  الذي 
الدويل،  والتفاهم  للرتجمة  حمد 

اجلائزة  اأهداف  و�رصحت 
ومعايريها و�رصوط التقدم لها.

اجلائزة  اأن  الفيا�س  واأو�سحت 
الرتجمات  اعتماد  على  تعمل 
من اللغة العربية واإليها باأكرث من 
لغة عاملية، لذلك يتم اعتماد لغة 
اللغة  جانب  اإىل  عام  كل  جديدة 
اللغة  الإجنليزية، وقد مت اختيار 
الرتكية يف العام الأول، والإ�سبانية 
الثالث،  والفرن�سية يف  الثاين،  يف 
اللغة  اعتماد  مت  العام  هذا  ويف 
مللي�ين  ت�سل  بج�ائز  الأملانية 

دولر.

كلية  عميد  �سلط  جانبه،  من 
والإن�سانية  الجتماعية  العل�م 
ال�هاب  عبد  الدوحة  معهد  يف 
اأهمية  على  ال�س�ء  الأفندي 
اأن  اإىل  وذهب  الأدبية،  اجل�ائز 
جائزة،  ذاتها  حد  يف  الرتجمة 
لأنه يف العادة ل ترتجم اإل الكتب 

التي لها قيمة.
للمعجم  التنفيذي  املدير  اأما 
الدين  العربية عز  للغة  التاريخي 
املخل�قات  اأن  فريى  الب��سيخي 
واحدة  لغة  تتكلم  الب�رصية 
الرتجمة  واأن  خمتلفة،  باأ�سكال 

امل�سرتكة،  املعرفة  مراآة 
الت�ا�سلية  الل�سانية  واملقاربة 
هما  لهدفني  حمققة  للرتجمة 
التمثيالت  ووحدة  الرتجمة،  دقة 

املعرفية.
رئي�س  يعترب  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
واملعجمية  الل�سانيات  برنامج 
ح�سن  الدوحة  مبعهد  العربية 
للت�ا�سل  اأداة  الرتجمة  اأن  حمزة 
اخل�س��سية  راعت  ما  اإذا 
ل�ل  لأنه  للمجتمعات،  الثقافية 
لكان  الثقافية  اخل�س��سية  هذه 
املرتجم  بدور  تق�م  اأن  لالآلة 

ب�رصعة اأكرب وبكفاءة اأعلى.
اأ�ستاذة  الندوة  يف  تدخلت  كما 
بق�سم  الرتجمة  نظريات 
قطر  جامعة  يف  العربية  اللغة 
اللجنة  وع�س�ة  �سعد،  ج�لييتا 
حمد  ال�سيخ  جلائزة  الإعالمية 
للرتجمة والتفاهم الدويل امتنان 
الندوة  واأعقبت  ال�سمادي، 
الدوحة،  معهد  لطالب  مداخلة 
على  لل�ق�ف  نقا�سية  وجل�سة 
الأكادميية  ال�ستنتاجات  اأبرز 

والعلمية يف م��س�ع الرتجمة.
 وكاالت
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وكاالت 

الدميقراطية الليربالية 
التعاقدية عند جون رولز

الأول،  الف�صل  ركح  يفتتح 
»الدميقراطية الليربالية التعاقدية 
بتقدمي نظرية  رولز«،  عند جون 
يعر�صها  ثم  رولز،  عند  العدالة 
يف  مبا�رشة  غري  باعتبارها 
مربًزا  الدميقراطي،  املجتمع 
ومو�صوعها  الفل�صفي  معناها 
اإجراء  يتناول  اأن  قبل  الرئي�س، 
ال�رشعية املتبع يف تلك النظرية 
فيها،  املعتمدة  التربير  واآلية 
التربير  اإجراء  نقد  من  منطلًقا 
املعتمد يف املذهب الرباغماتي، 
العقد  اإجراء  على  ومركًزا 
اإ�صرتاتيجية  بو�صفه  الجتماعي 
وتربيرها،  املبادئ  لختيار  اأوىل 
وحتت  اأ�صلية  و�صعية  يف  وذلك 
حجاب جهل ي�صمن حياد املبادئ 

وكونيتها.
العدالة  مبداأي  ركح  ويتناول 
الو�صعية،  تلك  من  املنبثقني 
الديونتولوجي  الطابع  يربز  ثم 
تركيزها  خالل  من  للنظرية 
اخلري،  على  العادل  اأولوية  على 
العقالين،  على  واملعقول 
ترن�صندنتالًيّا  طابًعا  لتكت�صي 
الفل�صفة  تيارات  �صمن  يدرجها 
يبحث  كما  اجلديدة.  الكانطية 
املوزونة  الأحكام  مفهوَمي  يف 
كمرحلة  التاأملي،  والتوازن 
التربير  اإ�صرتاتيجية  من  اأخرية 
ثانية  مرحلة  تتبعها  التي  الأوىل 
التي  للتعديالت  نتيجة  كانت 
ا�صتناًدا  بنظريته،  رولز  اأحلقها 
هذه  املتمثل يف عجز  وعيه  اإىل 
واقع  مع  التعامل  عن  الأخرية 
املجتمعات  املميزة  التعددية 
التربير  ينتقل  اإذ  الغربية؛ 

التفكري  م�صتوى  من  الأخالقي 
النقا�س  م�صتوى  اإىل  الأناين 
العمومي  ال�صتعمال  خالل  من 
اإجراء  على  والعتماد  للعقل، 
الإجماع بالتقاطع كاآلية تاأخذ يف 
الأيديولوجية  التعددية  احل�صبان 
املعا�رشة.  للمجتمعات 
انتقاٌل  النتقاَل  هذا  وي�صاحب 
بدايًة؛  امل�صطر  الهدف  يف  اآخر 
النظرية  هدف  ي�صبح  ل  اإذ 
العدالة  تطبيق  على  احل�َسّ 
بقدر ما هو احلر�س على اإمكان 
والعمل  الفعلي،  النظرية  تطبيق 
ال�صيا�صي.  ا�صتقرارها  على 
باإبراز  الف�صل  هذا  ركح  ويختم 
العمومي  الف�صاء  يف  الدين  دور 

و�رشعية الع�صيان املدين.

الدميقراطية التداولية 
عند يورغن هربما�س

الثاين،  الف�صل  يف  ركح  يعر�س 
عند  التداولية  »الدميقراطية 
حيثيات  هربما�س«،  يورغن 
الفعل  نظرية  من  النتقال 
ثم  احلق،  نظرية  اإىل  التوا�صلي 
احلق  نظرية  �صوغ  كيفية  يتناول 
وفق م�صطلحات الفعل التوا�صلي، 
من خالل الك�صف عن الزدواجية 
املحايثة للحق احلديث؛ باعتباره 
و�صيًطا، وباعتبار اأنه موؤ�ص�صة من 
الواقعية  بني  متاأرجح  واأنه  جهة، 

واملعيارية من جهة اأخرى.
املفاهيم  حتديد  اإىل  وبالنظر 
احلق  �صياغة  تُعاد  والوظائف، 
اإجرائي  عقالين  ت�صور  وفق 
اأمنوذج  يف  الأمثل  يجد جت�صيده 
كحل  التداولية؛  الدميقراطية 
اجلمهورية  املذاهب  بني  ثالٍث 
اإتيقا  اإىل  ي�صتند  والليربالية 
اإ�صرتاتيجية  بو�صفها  احلوار 
الأخالقية  القواعد  لتربير 

احلوار  اإتيقا  ولأن  والقانونية. 
احلوار  حتقيق  عن  عاجزة 
الأمثل، فاإنها تلجاأ اإىل مكت�صبات 
واإىل  املعا�رشة،  اللغة  فل�صفة 
ا الذي  مبحث التداولية، خ�صو�صً
التفاهم  جعل  بو�صاطته  ميكن 
ومنه  ممكًنا،  الذوات  بني  البيني 
قاباًل  املعي�س  العامل  م�صتوى 
الذي  املبحث  وهو  للعقلنة؛ 
الكالم،  اأفعال  نظرية  على  يقوم 
الذي  احلجاجي  احلوار  وعلى 
ميكن اأن حتققه الو�صعية املثلى 
للكالم التي يحددها مبداآ احلوار 
اإىل  التو�صل  بهدف  والكونية 

اإجماع فعلي بعيد من كل اإكراه.
باإتيقا احلوار يف  ولأن ال�صتعانة 
التاأ�صي�س  لي�صت  احلق  نظرية 
الأخالقية  للقواعد  الفل�صفي 
القانونية  للقواعد  بل  فح�صب، 
الواجب  فمن  ا،  اأي�صً امللزمة 
الأخالق  من  احلق  متييز 
بينهما،  الختالف  واإبراز 
الآخر  اإىل  منهما  كل  وحاجة 
املبداأ  متييز  الإمكان  يف  ليكون 
مبداأ  من  القانوين  الدميقراطي 
احلوار الأخالقي. ويحتاج احلوار 
يح�صل  ف�صاء  اإىل  احلجاجي 
عن�رش  يتناوله  ما  وهو  فيه، 
ال�صيا�صية  والإرادة  الراأي  ت�صكل 
العمومي  بالف�صاء  يُعنى  الذي 
دور  ويو�صح  املدين،  واملجتمع 

الدين يف هذا الف�صاء.
الليربالية التعاقدية 

والدميقراطية التداولية ما 
بني هربما�س ورولز

الثالث،  الف�صل  يف  ركح  يُدرج 
التعاقدية  الليربالية  »بني 
اأوجه  التداولية«،  والدميقراطية 
بني  الختالف  واأوجه  التفاق 
الليربالية التعاقدية والدميقراطية 
التداولية، حماوًل يف مبحث اأول 

بني  الدائر  النقا�س  اأن  اإظهار 
هو  وهربما�س  رولز  نظريتَي 
اختالفهما  واأن  عائلي،  نقا�س 
الظاهر يف بع�س الق�صايا ل يعدو 
كونه �صوَء تفاهٍم، ويدل على ذلك 
الالمعرفية  النزعات  رف�صهما 
العملية،  الفل�صفة  يف  ال�صكية  اأو 
املو�صوعي  الطابع  وتاأكيدهما 
واإمكان  الأخالقية  للق�صايا 
خالل  من  عقالنًيّا،  تاأ�صي�صها 
الإجرائي  اجلانب  على  الرتكيز 
النظرية  يف  الكوين  والطابع 
منهما  يجعل  ما  الأخالقية، 
البنائية  يف  رائدين  اأمنوذجني 
الت�صابه  هذا  ويف�رش  املعا�رشة. 
النظريتني  انتماء  كبرية  بدرجة 
العملية  الفل�صفية  املرجعية  اإىل 
نف�صها، املتمثلة يف الديونتولوجيا 
باملرجعية  وبتاأثرهما  الكانطية، 
املتمثلة  نف�صها  ال�صيكولوجية 
يف نظرية التطور الأخالقي عند 

لورن�س كوهلربغ.
يف مبحث ثاٍن، يتطرق املوؤلف اإىل 
النظريتني،  بني  الختالف  اأ�صل 
تباين  اإىل  راجًعا  باعتباره 
واخللفيات  املنهجية  الأدوات 
منهما  كل  ترجع  التي  الفل�صفية 
التي  النتقادات  ويعر�س  اإليها، 
من  العدالة  نظرية  اإىل  وجهت 
وردود  التداولية  الدميقراطية 
دور  ذلك، مركًزا على  رولز على 
الت�صور  بني  ال�صيا�صية  الفل�صفة 
الفل�صفي،  والتاأ�صي�س  ال�صيا�صي 
الأ�صلية  الو�صعية  ومونولوجية 
الأ�صا�صية على  واأ�صبقية احلقوق 

املقت�صى الدميقراطي.
اختالف غري جوهري

اإن  ركح  يقول  »خامتة«،  الـ  يف 
املواقف التي تطرحها الليربالية 
رولز  لدى  الد�صتورية  ال�صيا�صية 
الكانطية  اجلمهورية  والنزعة 

اإىل  اأقرب  هما  هربما�س  عند 
يف  يبدو  مما  اأكرث  بع�صهما 
متتبعون  كان  »واإذا  الظاهر: 
بينهما،  دار  الذي  للنقا�س  كرث 
يعك�س  نقا�س  اأنه  يعتقدون 
فعلًيّا  ا  وتعار�صً اختالًفا جوهرًيّا 
يف ت�صور ال�رشعية الدميقراطية، 
تنظر  الأوىل  النظرية  اإن  حيث 
اأعلى  كمثل  الدميقراطية  اإىل 
وت�صّيق  املن�صف  التعاون  من 
الفعلي  الدميقراطي  التداول 
التي  احلجج  اإق�صائها  من خالل 
من  معينة  وقاعدة  تتما�صى  ل 
املعقول حمددة بطريقة م�صتقلة 
للعدالة، يف حني  بت�صور �صيا�صي 
كمثل  الثانية  النظرية  تت�صورها 
من  الذاتي  احلكم  من  اأعلى 
طريق التداول العمومي وترف�س 
اأن تلحق التداول مببادئ م�صتقلة، 
لكل  الرئي�س  امل�صدر  جتعله  بل 
�رشعية، فاإننا منيل اإىل العتقاد، 
وفق ما بنّي ذلك �صتيفان كورتوا، 
بني  الظاهر  التعار�س  اأن 

�رشعية  م�صادر  حول  النظريتني 
الد�صتورية  واملبادئ  احلق 
ملجتمعاتنا الليربالية لي�س بذلك 
الإطالق مبعنى اأنه لي�س اختالًفا 
يف املبداأ بقدر ما هو تفاوت يف 
هذا  على  الرتكيز  يف  اأو  الدرجة 

الإجراء اأو ذاك«.
باحث جزائري  ركح  العزيز  عبد 
مهتم مبو�صوعات فل�صفة القانون 
الأخالق،  وق�صايا  وال�صيا�صة 
الدكتوراه  �صهادة  على  حا�صل 
جامعة  من  العامة  الفل�صفة  يف 
باتنة  يف  خل�رش  احلاج  العقيد 
للفل�صفة  اأ�صتاًذا  يعمل  باجلزائر. 
�صطيف  جامعة  يف  ال�صيا�صية 
يف  وع�صًوا  اجلزائر،  يف  الثانية 
خمرب حوار احل�صارات والعوملة 
العقيد احلاج خل�رش.  يف جامعة 
املقالت  من  العديد  ن�رش 
والبحوث الفل�صفية يف من�صورات 
عربية حمّكمة. �صدر له كتاب ما 
يورغن  عند  الأمة   - الدولة  بعد 

هابرما�س.

تاأليف  الباحث اجلزائري عبد العزيز ركح

ال�صرعية الدميقراطية: من التعاقد اإىل التوا�صل، هربما�س يف مواجهة رولز
�سدر عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب ال�سرعية الدميقراطية: من التعاقد اإىل التوا�سل، هربما�س يف مواجهة رولز، 

وي�سلط فيه موؤلفه، عبد العزيز ركح، ال�سوء على اأمنوذجني من االإتيقا العمومية، هما النظرية الليربالية التعاقدية كما جت�سدت ح�سًرا 
يف اأعمال جون رولز، والنظرية التداولية القائمة على اأ�س�س فل�سفة التوا�سل واإتيقا احلوار كما يعر�سها يورغن هربما�س، واملقرتحان 

ا اأن اخلالف الظاهر بينهما ُيخفي يف  م�سروَعا �سرعنة �سيا�سية للم�سار الدميقراطي، مركًزا على اإبراز اأوجه اختالفهما وت�سابههما، مفرت�سً
عا فيهما،  العمق تداخاًل وت�سابًها كبريين؛ اإذ ميكن القول اإنهما اأمنوذج واحد �سيغ بطريقتني خمتلفتني، نتيجة تباين البيئتني اللتني ُو�سِ

واختالف مرجعياتهما التاريخية والثقافية و يتاألف هذا الكتاب )327 �سفحة بالقطع الو�سط، موثًقا ومفهر�ًسا( من ثالثة ف�سول وخامتة.

اأمني رابطة علماء ال�صاحل الإفريقي يو�صف بلمهدي: »اجلنادرية« تخليد لتاريخ الأمة
الإ�صالمي  املجل�س  ع�صو  اأكد 
العام  والأمني  باجلزائر  الأعلى 
لرابطة علماء ودعاة واأمة ال�صاحل 
الإفريقي الدكتور يو�صف بلمهدي، 
اأن لكل اأمة هوية، وتظهر هذه الهوية 
ثقافتها  خالل  من  الب�صمة  وهذه 
واأمة  عربية  اأمة  ونحن  وتراثها، 
من  كنوزها  على  نتعرف  الو�صط، 
والبحث  املهرجانات،  هذه  خالل 

عن الرتاث والثقافة والتعرف على 
مطلب  هو  الأخرى  الأمم  اأ�رشار 
�رشعي كما جاء يف القراآن الكرمي 
فاأنظروا(،  الأر�س  يف  �صريوا  )قل 
لل�صياحة  ال�رشع احلكيم  فقد جعل 
على  التعرف  يف  كربى  اأهمية 
�صبحانه  اخلالق  واإبداع  الأر�س 

وتعاىل.
ولفت الدكتور يو�صف بلمهدي اأحد 

للرتاث  الوطني  املهرجان  �صيوف 
والثقافة »اجلنادرية 33« لهذا العام، 
اأن رعاية خادم احلرمني ال�رشيفني 
العزيز  عبد  بن  �صلمان  امللك 
ملهرجان اجلنادرية واإعطائها هذه 
مل�صوؤولية  اإدراكه  باب  من  القوة 
الأمة والدولة يف اأن تعنى بثقافتها 
تاريخ  ل  فمن  وتاريخها،  وعنوانها 
له ل م�صتقبل له، وخدمة هذا الأثر 

ذاكرة  على  احلفاظ  من  نوع  هو 
الإن�صان على ظهر الأر�س، موؤكداً 
الربط  لهذا  بحاجة  الأجيال  اأن 
ما  وهذا  واحلا�رش،  املا�صي  بني 
برنامج  اأي  فاإن  املهرجان،  حققه 
اأو مهرجان ي�صعى اإىل تخليد تاريخ 
واآثارها ويبني نعمة اهلل  هذه الأمة 
عليه وما تو�صل له من تطور هو اأمر 
له،  اإعالمي  ت�رشيح  ويف  �رشعي. 

بالعالقات  بلمهدي  الدكتور  اأ�صاد 
اجلزائر  بني  والتاريخية  العميقة 
واململكة العربية ال�صعودية، موؤكداً 
متينة  العالقة  هذه  يجعل  ما  اأن 
والإ�صالمي  العربي  املوروث  هو 

وعالقة الأخوة بني البلدين.
بحفل  بلمهدي  الدكتور  واأ�صاد 
برعاية  اجلنادرية  مهرجان  افتتاح 
معرباً  ال�رشيفني،  احلرمني  خادم 

عن اإعجابه ال�صديد ب�صباق الهجن 
كما  الأوىل،  للمرة  ي�صاهده  الذي 
وطن(  يا  )تدلل  باأوبريت  اأ�صاد 
وم�صمونه،  مبو�صوعه  متيز  التي 
حيث عر�س تاريخ اجلزيرة العربية 
اململكة  تاأ�صي�س  اإىل  و�صولً 
اإليه  و�صلت  وما  ال�صعودية  العربية 

من تطور.
وكالة اأنباء ال�سعر 



وثقافة   فنون  موؤ�س�سة  تنظم 
برنامج  اجلزائر  لوالية 
بالفنون  خا�ص  ومنوع  ثري 
وال�سناعات  الت�سكيلية 
االأروقة  مبختلف  التقليدية 
�سي�ستمر  والذي  لها  التابعة 

اإىل غاية 20 �سبتمرب 2019 .
الربنامج  هذا  و�سيحت�سن   
الفني  اأروقة عديدة واملتمثلة 
وهو  ح�سني  ع�سلة  رواق  يف 
العا�سمي  للرتاث  معر�ص 
حداد   عائ�سة  الفنون  ورواق 
مع  معر�ص  �سي�سهد  الذي 
حني  يف  عيا�سني   عزيز 
بن  اأمال  مع  معر�ص  �سينظم 
غزالة بوفالح يف رواق الفنون 
تنظيم  مع     ، را�سم  حممد 
عبا�ص  بن  طيب  مع  معر�ص 
التقليدية   لل�سناعة  ومعر�ص 
م�سطفى  الثقايف  املركز  يف 

كاتب باجلزائر العا�سمة
الفنية  املعار�ص  هذه  وتعد 

موؤ�س�سة  خ�س�ستها  التي 
اجلزائر   لوالية  وثقافة  فنون 
الفنانني  ملختلف  متنف�سا 
اجلزائريني  الت�سكيليني 
الذين �سيعر�سون على ع�ساق  
اإبداعاتهم  اآخر  االألوان  
التي حتمل يف طياتها  الفنية 
ق�سايا  عن  معربة  ر�سومات 
متعددة  وموا�سيع  وم�ساكل 
متت معاجلتها فنيا من طرف 
هوؤالء املبدعني   الذين اأثبتوا 
وجودهم  بوا�سطة ر�سوماتهم  

التي تربز قدراتهم االإبداعية 
والتي  النظري  املنقطعة  
مواهب  ميالد  عن  اأ�سفرت 
من  قادمة  لها  مثيل  ال  فنية 
كلها  خمتلفة  فنية  مدار�ص 
اجلزائر  ت�رشيف  يف  رغبة 
اخلارج   اأم  الداخل  يف  �سواء 
الت�سكيلي     الفن  طريق  عن 
والهادف  احلر  الف�ساء  هذا 
قاعدة  يحتل  الذي  املعرب 
عوا�سم  عرب  جماهريية 

العامل .

حكيم مالك  

فنان  متكامل ومتعدد املواهب

يف  باكلي   الب�رشي   الفنان  ولد   
من  وتخرج   ، تافيلت  يف   1957 عام 
 ، ق�سنطينة  يف  اجلميلة  الفنون  كلية 
اجلميلة  للفنون  الوطنية  واملدر�سة 
 )1983-1979( العا�سمة  اجلزائر  يف 
للفنون  امللكية  االأكادميية  زميل   ،
يقيم يف ور�سة  بروك�سل.  اجلميلة يف 
Indermaure يف �سوي�رشا )1988( 
، ويف ور�سة Rondot يف فرن�سا من 
الف�سل يف  يعود  و   )1991 اإىل   1989(
ال�سخ�سية:  املعار�ص  من  العديد 
باجلزائر    )1981( املوقار   )قاعة 
خلدون  ابن  وقاعة   العا�سمة  
الثقافة   ق�رش  و  بالعا�سمة     )1986(
مبدينة وهران )1996( ، كا�ستا �سيغنا 
بتون�ص  و�سو�سة    ،  )1988( باإيطاليا 
�سنة  2016 و ديو مع معر�ص مردوخ 
جالريي   )2013(  ، باجلزائر  الزوار 
معر�ص   ،  )2015( اجلزائر  اأ�سيلة 

اإفرو للت�سميم باجلزائر يف  2019 .

ح�ضور الفت يف معار�ض الفن 
الت�ضكيلي باجلزائر

اجلزائري  الفنان  هذا  �سارك  ولقد   
يف  مبا  املعار�ص:  من  العديد  يف 
رم�سان  عبان  كمركز  اجلزائر  ذلك 

 ، مارتينيز  جانب  اإىل   )1984(
اإي�سياخيم ... يف 7 مدن 7 فنون 2006 
الثقافة  ق�رش  يف  الفنون  ربيع  يف   ،
مفدي زكريا ، يف معر�ص الفنون يف 
احلرية )2006-2007( ، يف ق�سنطينة 
يف   ،  1996 والفنون(  الثقافة  )دار 
 ،  )1996-1987( فرن�سا  بي�سان�سون 
 ،  )1985( مر�سيليا   ،  )1990( باري�ص 
األفا  غالريي  وهران   ،  )1987( اأدرار 
اجلزائرية  الفنون  ربيع  يف   ،  )1995(
يف 2018 بوالية  تيبازة ،  ولقد حقق 
هذا الفنان املوهوب  تركيبا تقديريا 
طاهر  املرحوم  ال�سحفي   للكاتب 
جاووت)1995( بعنوان: بناة اأنقا�ص ،  
فلقد �سارك يف االجتماع املتو�سطي 
باأملانيا   برلني  يف   ،  )2008-2007(
 grafikstudiogalerie يف 
وتراث   ،  )2010-2007( ييد   - ري 
بينايل   ،  )2007( غرداية  االإن�سانية 
املتو�سط   وهران  االأبي�ص  البحر 
االجتماع   ،  )2012(  BBA  ،  )2010(
fم�ستغامن  املعا�رش  للفن  الدويل 
)2012( وورقلة  يف )2013( والواليات 
اجلزائرية االأخرى ك�سطيف ، خن�سلة 
 ، ميلة   ، قاملة   ، بلعبا�ص  ،�سيدي 

�رش�سال ) تيبازة(، عنابة . 

 فنان ت�ضكيلي منا�ضر للق�ضية 
الفل�ضطينية 

)ليون  مثلث  ح�رشية:  من�ساأة  ويف 

 Inifalastine اإىل  ان�سم   ،  )2014
ال�سعب  مع  ت�سامنا  اجلماعية 
 ، نيويورك  يف   .)2014( الفل�سطيني 
بلغراد  ، وبان�سيفو  العا�سمة  اجلزائر 
)2015(. وقد ظهر يف فيلم نور الدين 
بكاي وطارق تيغويا. يف عام 2017 مت 
تعيينه من قبل وزير الثقافة: حمافظ 
واملو�سيقى  االأغنية  ملهرجان  
باكلي هو   اأن  كما   ، بغرداية  املزابية 
ع�سو يف االحتاد العربي للدبلوما�سية 
الكتاب  احتاد  يف  ع�سو  و  الثقافية 
اجلزائريني والفنون الثقافية التابعة لـ 
UNAC فهو  رئي�ص جمعية اأ�سدقاء  
 )1999-1997( مزاب.  البال�ستيك يف 
قبل  من  اأعماله  على  احل�سول  مت   ،
يف  مبا  املوؤ�س�سات  من  العديد 
اجلزائر  يف  فل�سطني  )�سفارة  ذلك 
العا�سمة - �سفارة اجلزائر يف بلغراد 

كلية   ،  UNAC  ، الثقافة  وزارة   -
الفنون اجلميلة يف اجلزائر  و قن�سلية 
قاعة  فندق   ، نيويورك(  يف  اجلزائر 
مدينة بيزان�سون ،  ومثلث االإن�سانية 
مبدينة )ليون( الفرن�سية  ، رابطة اأريت 
ا من  كلري �سوالي )بي�سان�سون( ، واأي�سً
قبل االأفراد  يف  اجلزائر واالأرجنتني ، 
اأملانيا ، فرن�سا ، �سوي�رشا  و الواليات 

املتحدة االأمريكية.

عالقة وطيدة مع الفن 
مبختلف اأنواعه

باكلي   لدى  حممد  الالفت  وال�سيء   
�سيناريوهات  عدة  اأجرى  اأنه  هو 
للعرو�ص مبا يف ذلك نيابة عن �رشكة 
متجر  مع  يتعاون   .Accrorap
vida يف جمال ت�سميم املن�سوجات 

 ... االأمريكية(  املتحدة  )الواليات 
وهو يدرك اأعمال الت�سميم الداخلي 
مبا يف ذلك  كل من غرداية ، اجلزائر 
دي  )بومونت  باري�ص   ، العا�سمة 
نقو�ص  وله   بفرن�سا  تولوز  لومان( 
من  خلق   والذي  واملن�ساآت    ، با�ص 
اأطفال من  خاللها لوحة جدارية مع 
)فرن�سا(  �سافية  �سم�ص  مع  الهجرة 
ال�سومال   SOS ،  و�سارك يف   1991
1992. وهو موؤلف  �سيناريو  : »املاء 
وال�سميد« لعبا�ص حممد اإ�سالم والذي 
فاز به   الفنان الت�سكيلي باكلي �سنة 
)1988( والن�ص ل�سالح تريي�سني ، و« 
اأجل رجل جمنون«  لقادر  �سالة من 
عطو يف مركز الرق�ص بلفور فرن�سا 
ما�سرت  م�رشوع  من�سق  وهو   .)1999(
باجلزائر وحتديدا   االأول  الوطني   1

بوالية غرداية. 

تتويجات فنية م�ضتحقة 

   ولقد توج باكلي  بالعديد من اجلوائز 
للواحات  االأوىل  كاجلائزة  الوطنية: 
للر�سم  االأوىل  اجلائزة   ،  )1989( عام 
يف   1998 عام  يف  الت�سويري  غري 
مهرجان قلعة بني حماد .  ولقد كرم  
اأي�سا من قبل العديد من املنظمات 
 ، civ-eye of Oran :مبا يف ذلك
من   ،  BBA  ، غرداية  ثقافة  اجتاه 
مدينة   ، بيزان�سون   ARETE قبل 
ميتيلي ، مثلث االإن�سانية )ليون(، كما 
الربامج  من  العديد  يف  �سارك  اأنه 
االإذاعية والتلفزيونية منذ عام 1981. 
فهو فنان  ذو �سخ�سية ملتزمة باأفعاله 
واالإن�سانية  البيئية   ، املجال  هذا  يف 

واالجتماعية املتعددة.
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يف املعر�ض امل�ضتمر05 �ضبتمرب اجلاري 

اإبداعات الفنان الت�شكيلي اجلزائري »حممد باكلي«  
حا�شرة بدار عبد اللطيف 

يتوا�ضل معر�ض الر�ضام حممد باكلي )غرداية(  املنظم من طرف الوكالة اجلزائرية لالإ�ضعاع الثقايف ، اإىل 5 غاية  �ضبتمرب 2019 و�ضيكون  هذا 
املعر�ض الفني متبوعا ببيع بالتوقيع  لكتاب هذا الفنان الت�ضكيلي  املو�ضوم بـ  » احل�ضن االأخري « من اإ�ضدار دار النعمان باجلزائر ويعد هذا  اللقاء 

الفني الذي حتت�ضنه دار عبد اللطيف  باجلزائر العا�ضمة  ف�ضاء حر �ضيعرف م�ضاركة اجلمهور اجلزائري العا�ضق الإبداعات هذا الفنان اجلزائري 
املتكامل  فهو متعدد املواهب ، �ضينوغراف و مدرب  ومدر�ض وموؤلف .

املجموعة  �سدرت 
للكاتب  »الغزو«  الق�س�سية 
بيجليا،  ريكاردو  االأرجنتيني 
اللطيف،  عبد  اأحمد  ترجمة 
�سمن  بونوا،  علي  ومراجعة 
عاملية«،  »اإبداعات  �سل�سلة 
الكويتي  الوطني  للمجل�ص 
واالآداب  والفنون  للثقافة 
املجموعة  هذه  و�سدرت 
بلغتها االأ�سلية يف 1967، ومل 
يَُعْد طبعها مرة اأخرى، ح�سب 

املجل�ص..
يف  ذلك  عن  املوؤلف  ويقول 
الطبعة  »�سدرت  مقدمته: 
الغزو  كتاب  من  االأوىل 
مرة  اأطبعه  ومل   ،1967 يف 
التاريخ.  ذلك  منذ  اأخرى 
اإعادة طبعه  و�سك  كنت على 
اأن م�ساريع  عدة مرات، غري 
اأخرى �سغلتني بطريقة ما... 
اأربعون عاماً هي مهلة كافية 
كتاب  بو�سع  كان  اإن  لنعرف 
الزمن،  مرور  يقاوم  اأن  ما 
بال�رشورة  لي�ص  االأمر  لكن 

ف�سيلة  البقاء  ولي�ص  هكذا، 
يف حد ذاته ثمة اأعمال كثرية 
�سيئة عا�ست بينما مت التنكر 
الأعمال ممتازة.. لكن على اأي 
حال، اإن قررت اأن اأعيد ن�رشه 
كبرية  فوارق  اأرى  ال  فالأنني 
كتبتها  التي  الكتب  وبني  بنيه 
الكاتب  اأن  اأظن  ال  منذئذ... 
اأنه  وال  تقدم،  كلما  يتح�سن 
ال�سنني،  مع  اأف�سل  يكتب 
رمبا العك�ص هو ال�سحيح يف 
املدى  على  االأحيان.  اأغلب 
نكتب  اأننا  نظن  الطويل، 
نكتب  لكننا  خمتلفة  بطريقة 
وبنف�ص  الكيفية  بنف�ص  دائماً 
النجاحات  وبنف�ص  االأخطاء 

النادرة واملفاجئة«.
الغالف:  على  النا�رش  وكتب 
بيجليا،  ريكاردو  »ا�ستطاع 
ال�سهري،  واملنّظر  الكاتب 
الواقعية  فخ  من  يفلت  اأن 
برغم  الالتينية  ال�سحرية 
كانت  فرتة  يف  ذلك  �سعوبة 
الواقعية  هي  الكتابة  فيها 

يف  بيجليا  ظهر  ال�سحرية. 
يف  املا�سي،  القرن  �ستينات 
عز زهوة التيار االأدبي االأهم 
ويف  الالتينية،  اأمريكا  يف 
حياة كتاب كبار اأمثال غارثيا 
كورتاثر  وخوليو  ماركيز 
ريكاردو،  لكن  وبورخ�ص. 
ذهنية  وبنية  اآخر،  بوعي 
فنية  وبت�سورات  خمتلفة، 
اأن  اختار  الفانتازيا،  تقّدر 
د طريقاً خمتلفاً ال يبتعد  يعِمّ
و�سياقه  بلده  تاريخ  عن  فيه 
ال�سو�سيوثقايف، لكّنه يف نف�ص 
الوقت ال ي�سل فيه اإىل التورط 
املبا�رش يف الواقعية، وال يتبع 
فيه خطى كّتاب �سابقني. لقد 
الفّني  بح�ّسه  بيجليا،  اأدرك 
الوا�سع،  والنقدي، وباطالعه 
مل  التي  اخلالية  املناطق 
تُعّمر بعد يف ال�رشد، فاختار 

اأن يعمّرها بنف�سه«.
»الغزو«  جمموعة  وتتاألف 
اأجزاء. �سم اجلزء  من ثالثة 
بعنوان  طويلة  ق�سة  االأول، 

ق�سة،   13 والثاين  »ال�سائغ«، 
ق�سة  فت�سمن  الثالث  اأما 
يف  »�سمكة  بعنوان  طويلة 
هذه  يف  يخترب  وهو  الثلج«، 
ي�سيف  كما  املجموعة، 
النا�رش، كثرياً من طرق ال�رشد، 
منهجاً  التجريبية  متخذاً 
التاريخي  بني  متنقاًل  له، 
فرتة  لي�ستعر�ص  والواقعي 
االأرجنتني  تاريخ  يف  حرجة 
مهزومني،  اأفراد  خالل  من 
ال�سفة،  بهذه  اإليهم  ي�سري  ال 
احلدث  اأمام  يتوقف  وال 
الكبري الذي قد يكون انطلق 
بذلك  م�سكاًل  نادراً،  اإال  منه 
اأن  ويُذكر  بانورامياً.  عاملاً 
 ،2017 يف  رحل  الذي  بيجليا 
اأ�سدر عدداً من املجموعات 
روايات،  وخم�ص  الق�س�سية، 
منها  جوائز،  عدة  عنها  نال 
غاليغو�ص  ريكاردو  جائزة 
التي تعد اأهم جائزة اأدبية يف 

اأمريكا الالتينية.
 وكاالت 

�ضمن �ضل�ضلة »اإبداعات عاملية«

»الغزو«.. جمموعة ق�ش�شية بالعربية للأرجنتيني بيجليا
من طرف موؤ�ض�ضة فنون وثقافة لوالية اجلزائر

 معار�ض للفنون الت�شكيلية وال�شناعات 
التقليدية بالعا�شمة 
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التغذية ال�صليمة

التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من 
ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ

ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�سُّ
ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ

ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ
عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 

كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 
( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع االلتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

هل اأنت يف ماأمن من األزهامير؟
املدمر  التاأثري  الباحثون  يرجع 
لويحات  تر�صب  اإىل  األزهامير  ملر�ض 
متنع  والتي  الدماغ  يف  اأميلويد  بيتا 
الإ�صارات  تبادل  من  الع�صبية  اخلاليا 
جامعة  من  علماء  ويوؤكد  بينها.  فيما 
تك�صا�ض على اأن وجود هذه اللويحات 
اإ�صابتهم  يعني  ل  الب�رس  اأدمغة  يف 
فقد  األزهامير.  اأو  اإدراكي  ب�صعف 
 15 من  جمموعة  الباحثون  حدد 
بروتينا اإذا وجدت لدى الإن�صان، فاإنها 
واخلرف،  باألزهامير  الإ�صابة  متنع 
الإ�صارات  جميع  وجود  من  بالرغم 
الأمرا�ض  لهذه  الداخلية  احليوية 
)كاللويحات(. لكن العلماء مل يكت�صفوا 
بعد م�صدر هذا املزيج من الربوتينات 
واآلية تعطيله لعمل اللويحات التي متنع 
بوظائفها  القيام  الع�صبية من  اخلاليا 
حل  اأن  يوؤكدون  فهم  لهذا  احليوية. 
هذا اللغز �صي�صاعد على تطوير اأدوية 

لألزهامير والأمرا�ض املثيلة.

اأن الأخ�صائيني يدر�صون مر�ض  يذكر 
عام،   100 من  اأكرث  منذ  األزهامير 
بداء  لالإ�صابة  الرئي�صية  والفر�صية 
هي  الإن�صان،  لدى  الإدراكي  ال�صعف 
اللويحات مع اخلاليا الع�صبية  تفاعل 
نقل  يف  وظائفها  اأداء  من  ومنعها 
الرئي�صية  امل�صكلة  وتعد  الإ�صارات. 

و�صيلة  وجود  عدم  احلايل  الوقت  يف 
املر�ض  تفاقم  اإبطاء  اأو  لإيقاف 

بالتاأثري على اللويحات.
العلمي  املجتمع  ممثلي  بع�ض  اأن  اإل 
امل�صكلة  اأن  يعتقدون  العامل  يف 
ومن  اللويحات،  عمل  يف  تكمن  ل 
لي�صت  الأعرا�ض  هذه  اأن  املحتمل 

اإل املظاهر ال�صكلية لأ�صا�ض املر�ض 
لذلك  له.  الرئي�صي  امل�صبب  ولي�صت 
فاإن اكت�صاف علماء تك�صا�ض، براأيهم، 
اأكرب  م�صداقية  لفر�صيتهم  ي�صيف 
اآلية  وفهم  العلماء  تف�صري  وينتظرون 
وحتديد  الـ15  الربوتينات  مزيج  عمل 

م�صدرها.

القاتل ال�صامت
 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�صوديوم الذي ي�صكل املكون الرئي�صي للملح. يحدث ذلك عن 
الأطعمة امل�صّنعة مثل البيتزا والربغر وال�صجق والبطاط�ض ال�صيب�صي واملعجنات اجلاهزة. وي�صبب 
ال�صوديوم الزائد ارتفاع �صغط الدم الذي ي�صّمى »القاتل ال�صامت« لأنه يهدد �صحة القلب. وينبغي األ 
تزيد كمية ال�صوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف حال وجود زيادة خلطر الإ�صابة باأمرا�ض 
ل�رساء  الظروف  ا�صطرتك  اإذا  لذلك  فقط.  غرام   1.5 على  الكمية  تزيد  األ  يجب  وال�صكتة  القلب 
اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة »قليل ال�صوديوم« على العبوة قبل ال�رساء. وت�صّنف كثري  اأو  معلبات 
من املواد احلافظة امل�صتخدمة يف الأطعمة امل�صّنعة باعتبارها مواد م�رسطنة، وتعترب م�صوؤولة عن 
انخفا�ض ذكاء الأطفال. كذلك احذر من الوجبات ال�رسيعة مثل الربغر وقطع الدجاج املقلية، لأنه 
ي�صتخدم يف حفظها ويف اإعطاءها �صكلها الذهبي بعد القلي مواد كيميائية �صارة تعترب من م�صببات 

ال�رسطان

اإن كنت هزيال وق�صريا فاعلم اأن اأمك حتت�صي ال�صاي والقه�ة

مادة كيميائية يف م�صح�ق الكاري تقاوم الأورام ال�صرطانية

درا�صة  نتائج  اأثبت 
من  علماء  اأجراها 
الوطنية  اإيرلندا  جامعة 
لل�صاي  الن�صاء  �رسب  اأن 
احلمل  اأثناء  والقهوة 
على  �صيئة  اآثارا  يرتك 

�صحة اجلنني ومنوه.
لتلك  العلماء  تو�صل 
در�صوا  اأن  بعد  النتائج 
اأم  لـ941  احلالة ال�صحية 
وحتققوا  اأطفالهن،  مع 
ال�صاي  كميات  من 
وامل�رسوبات  والقهوة 
على  حتتوي  التي 
وكانت  الكافيني 
اأثناء  الأمهات  حتت�صيها 
تابعوا  اأن  وبعد  حملهن، 
منو الأطفال منذ حلظة 

مقارنة  وبعد  ولدتهم. 
للعلماء  تبني  املعلومات 
كن  اللواتي  الأمهات  اأن 
فنجانني  نحو  ي�رسبن 
فناجني   3 اأو  القهوة  من 
اأثناء  يوميا  ال�صاي  من 
اأطفال  اأجننب  احلمل، 
بوزن اأقل وبحجم اأ�صغر 
بقليل من الأطفال الذين 
ولدتهم اأمهات ل حتت�صي 
واأو�صح  وال�صاي.  القهوة 
الباحث لو وي ت�صن اأحد 
الدرا�صة  على  القائمني 
اأن  من  حتقق  فريقه  اأن 
الكافيني يوؤثر على تدفق 
عند  امل�صيمة  يف  الدم 
يوؤثر  وبالتايل  احلامل، 

على منو اجلنني.

جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
الكاري  م�صحوق  يف  كيميائية  مادة  اأن  كاليفورنيا 
اأن  العلماء  ويعتقد  ال�رسطان  تقاوم  اأن  ميكن 
كيميائية يف  مادة  وهي   ،)Curcumin( الكركمني 
الكركم تعطي م�صحوق الكاري لونه الأ�صفر، ميكن 
والدم،  الثدي  يف  ال�رسطانية  الأورام  منو  تبطئ  اأن 
عرب جعل اخلاليا ال�رسطانية اأقل قدرة على حتطيم 
اأخرى. وقد يكون الكركمني، الذي  اأو تدمري خاليا 
حماربة  على  قدرة  له  اأن  املا�صي  يف  يعتقد  كان 
يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�صبة  اأقوى  ال�رسطان، 
�صابقا. وعند دمج الأدوية �صائعة ال�صتخدام لعالج 
اأن  الختبارات  وجدت  الكركم  مع  الدم  �رسطان 
يف  و�صاعد  اأف�صل،  ب�صكل  تعمل  جعلها  الكركمني 
التقليل من اآثارها اجلانبية ويقول الباحثون اإن نتائج 
التجارب على الفئران كانت »غري متوقعة«، وياأملون 
الآن يف تطوير عالج ال�رسطان با�صتخدام الكركمني 
ال�رسطان  ملحاربة  املادة  هذه  ا�صتخدام  وميكن 
اأنواع  بني  تربط  الدم،  يف  تتواجد  عندما  لأنها 
وعند   ،»DYRK2« ت�صمي  الإنزميات  من  حمددة 
تتكاثر ب�رسعة  اأن  للخاليا  الثنني، ل ميكن  ات�صال 
لل�رسطان هي  املميزة  ال�صمة  اأن  الباحثون  ويو�صح 
القدرة علي النمو ب�رسعة ل ميكن التحكم بها، ولكن 
ميكن اإبطاوؤها من خالل الكركمني ويو�صح الباحث 
�صوراف بانريجي اأنه »ب�صكل عام، يتم طرد الكركمني 
فعال،  دواء  ي�صبح  ولكي  كبرية،  ب�رسعة  من اجل�صم 
فاإنه يحتاج اإىل تعديل لدخول جمرى الدم والبقاء يف 

اجل�صم لفرتة كافية ل�صتهداف ال�رسطان«.
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من مو�عظ �ل�سحابي معاذ بن جبل
�أنه  عنه  �هلل  ر�ضي  مو�ِعِظه  من 
ِفتناً  ور�ِئكم  ِمن  �إَنّ  يقول:  كان 
فيها  ويُْفتح  �ملال،  فيها  يكرث 
�ملوؤمن  يْقر�أه  حتى  �لقر�آن، 
و�لكبري،  و�ل�ضغري  و�ملنافق، 
و�لأحمر و�لأ�ضود، َفيو�ِضُك قاِئٌل 
�أْن يقول: ما يل �أقر�أ على �لنا�س 
فما   ، عليه  يتبعوين  فال  �لقر�آن 
حتى  عليه  يتبعوين  �أنهم  �أظّن 
�أبتدع لهم غرَيه، �إياكم و�إياكم وما 
فاإَنّ  و�لِبَدع،  �إياكم  يعني  �بْتُِدع، 
من  ركم  و�أَُحِذّ �ضاللة،  �بتُِدع  ما 
�أْحياناً  َزيَْغة �حلكيم - فاحلكيُم 
يقول:  �ل�ضيطان  فاإَنّ   - يْخطئ 
�ضالٍل  كلمة  �حلكيم  يف  علَيّ 

�إل  يتمنى  فال�ضيطان ل  و�حدة، 
�ضالل  ِبَكِلمة  �حلكيم  ينطق  �أْن 
تُ�ضيء  �لكلمة  تلك  لأَنّ  و�حدة، 

ين �إ�ضاءة كبرية . �إىل �لِدّ
�أن  �لإ�ضالم  على  خطر  �أكرب   
�ضالٍل  بكلمة  �حلكيم  ينطق 

و�حدة  
كلكم يعلم �أَنّ �أبا حنيفة �لنعمان 
يف  مي�ضي  كان  �هلل  رحمه 
�أمامه  غالماً  فر�أى  �لطريق، 
�أن  �إياك  غالم  يا  فقال:  ُحْفرة، 
�أنَطق  كيف  �أدري  ول  ت�ْضقط، 
�أنت  بل  وقال:  �لُغالم؟  هذ�  �هللُ 
�إْن  �إياك �أن ت�ْضقط، �إين  يا �إمام 
و�إنك  وحدي،  �ضقْطُت  �ضقطُت 

معك،  �لعامل  �ضقط  �ضقطَت  �إْن 
�ضالل  كلمة  تكلَّم  �إذ�  فاحلكيم 
�لأمة،  معه  �ضقطت  و�حدة 
قون  يَُفِرّ ل  �لنا�س  ة  عاَمّ لأَنّ 
ول  و�مُل�ْضلمني،  �لإ�ضالم  بني 
ول   ، �حلِقّ و�أهل  �حلِقّ  بني 
فهذ�  حابها،  و�أ�ضْ �ملبادئ  بني 
�ضقط  �إْن  يْجعلهم  �لتد�خل 
معه  �ضقط  �حلكيم  �أمامهم 
بن  معاذ  �ضّيدنا  َفِلذلك  ين،  �لِدّ
�مُلْرهفة  ِته  ِبحا�َضّ �أْدرك  جبل 
�لإ�ضالم  على  خطٍر  �أكرب  �أَنّ 
�ضالٍل  ِبَكِلمِة  �حلكيم  ينطق  �أْن 
و�حدة، لأَنّ هذه �لكلمة �لو�حدة 
كالمه  كّل  �أ�ْضقطْت  رمبا 

�أْعطاك  �أحد�ً  �أَنّ  فلو  �ل�ضحيح، 
مئات �ملْعلومات �ل�ضحيحة، ثّم 
خْم�ضة،  و�ثنني  �ثْنني  لك:  قال 
يف  لي�س  �ل�ضّك،  يد�خلك  هنا 
قاله  ما  كّل  يف  بل  �لكالم،  هذ� 

لك .
ِباحلّق ول  �لرجال  نعرف   نحن 
نْعرف �حلق بالرجال وقد يقول 
يف  ق  دِقّ �حلق،  كلمة  �ملنافق 
كلمة  �حلكيم  يقول  وقد  هذ�؛ 
�مُلتَّكِلّم  �لأ�ضل؟  فما  �ضالل، 
ما  وهذ�  �لكالم،  �لكالم؟  �أم 
نعرف  ))نحن  علّي:  �لإمام  قاله 
�حلق  نْعرف  ول  ِباحلّق  �لرجال 

بالرجال((

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

يف �ضحيح م�ضلم عن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه 
يف �حلديث �لقد�ضي ) �إذ� حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�ضنة فاأنا �كتبها له ح�ضنة ( 
ومن �لنيات �ملطلوبة يف هذ� �ل�ضهر :

1. نية ختم �لقر�آن لعدة مر�ت مع �لتدبر .
2. نية �لتوبة �ل�ضادقة من جميع �لذنوب �ل�ضالفة 

.3. نية �أن يكون هذ� �ل�ضهر بد�ية �نطالقة 
للخري و�لعمل �ل�ضالح و�إىل �لأبد باإذن �هلل .

4. نية ك�ضب �أكرب قدر ممكن من �حل�ضنات يف 
هذ� �ل�ضهر ففيه ت�ضاعف �لأجور و�لثو�ب .
5. نية ت�ضحيح �ل�ضلوك و�خللق و�ملعاملة 

�حل�ضنة جلميع �لنا�س .
6. نية �لعمل لهذ� �لدين ون�رشه بني �لنا�س 

م�ضتغاًل روحانية هذ� �ل�ضهر .
7. نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة و�لطاعة 

و�جلدية بالإلتز�م به .

حديث �لعارفني
�لتقى رجل باأحد �لعارفني باهلل و �ضاأله �لن�ضيحة 

، فقال له عليك بخم�س :
ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل 
، ثم ذكر �هلل . فقلت : هذه و�حدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : �لأوىل فتح ، و 

�لثانية �رشح ، و �لثالثة طرح ، و �لر�بعة �متحان 
و جرح ، و �خلام�ضة ر�ضا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : �لأوىل : لول �أن فتح لك �لباب ، ما�ضممت 

ر�ئحة �لذكر ، ول لنف�ضك طاب..
و �لثانية : لول �أن �رشح �ضدرك بالو�ضال ، ماد�م 
لك �لذكر فى دلل.. و�لثالثة : لول �أن طرح عنك 

�لأ�ضغال ، ما ذقت طعم �لهيام و �جلمال..و 
�لر�بعة : لول �أن جرحك و �متحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك �ل�ضيطان من باب �لعجب بو�رد�تك ، 

ِفيت من �آفاتك.. و ملا �ضَ
و �خلام�ضة : ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك 
�أبو�باً من �ليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س ، 

ماُكتبَت من �لذ�كرين يف �لرم�س...
�للهم فهمنا حقيقة ذكرك و�ضكرك..

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

و�ل�ضتغفار يف �آيات عديدة، و�ضور 
خمتلفة، وبيان ف�ضل �هلل - �ضبحانه - يف 

َقبول توبة �لتائبني، ومغفرة ذنوب 
�مل�ضتغفرين، ومنذ بد�أ �خلليقة قد 
�أخطاأ �أبو �لب�رش جميًعا �آدم - عليه 
�ل�ضالم - فع�ضى �أمر ربه، باإغو�ٍء 

من �ل�ضيطان �لرجيم، ثم تاب و�أناب، 
فاجتباه �هلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذ� هو �ضاأن كل �لب�رش، يذنبون �ضاعة 
�لغفلة و�لغو�ية، ثم يجدون باب رحمة 

�هلل �أمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ضتغفرون ويتوبون، فيَقبل �هلل - تعاىل 
- منهم تلك �لتوبَة؛ ليكبت �ل�ضيطان، 

ويرحم �لإن�ضان.
ويف قبول �لتوبة رحمٌة من �هلل - تعاىل - 
ت�ضمل جموَع �لتائبني ب�ضدق و�إخال�س، 
ولولها لفَقَد �لإن�ضان �لأمل يف رحمة 

�هلل، و��ضتمر�أ �لذنوب، وظل �ضائًر� 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يو�فيه �لأجل 

�ملحتوم، وهو من رحمة �هلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة �هلل، 

ل ير�ضاهم �هلل، ومن ثم كانت �لآية 
�جلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي �لَِّذيَن �أَ�رْشَُفو� َعلَى �أَنُْف�ِضِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ �إَِنّ �هلَلّ َل تَْقنَُطو� ِمْن َرْحَمِة �هلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا �إِنَُّه ُهَو �لَْغُفوُر �لَرّ �لُذّ
﴿ ]�لزمر: 53[، وكذلك �آيات �لتوبة 

و�ل�ضتغفار �لتي تهُبّ منها ن�ضمات 
رحمة �هلل بعباده �ملذنبني، فاحتًة باب 

�لأمل يف قبول �لتوبة، وغفر�ن �لذنوب، 
بل و�إبد�ل �لذنوب ح�ضنات للتائبني 
�ل�ضادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َو�آََمَن َوَعِمَل َعَماًل �ضَ
ُ َغُفوًر�  ُ �َضِيّئَاِتِهْم َح�َضنَاٍت َوَكاَن �هلَلّ �هلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]�لفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

من �أر�د �أن 
يعرف �هلل 

فليبحث عن 
�إن�سان يعرف 
�هلل عز وجل :

�هلل عز وجل قال �آيتني: 
َخِبري�ً﴿  ِبِه  ْل  ﴿َفا�ْضاأَ
�لفرقان  ]�ضورة 
�لآية:59[  وقال: ﴿
�إِْن  ْكِر  �أَْهَل �لِذّ لُو�  َفا�ْضاأَ
ُكنْتُْم َل تَْعلَُموَن﴿ ]�ضورة 

�لنحل �لآية:43[
تعرف  �أن  �أردت  �إن   
يعرفه  �بحث عمن  �هلل 

تعرف  �أن  �أردت  ...�إن 
�إن�ضان  �هلل فابحث عن 
وجل،  عز  �هلل  يعرف 
��ضاأله: ملاذ� ي�ضوق �هلل 
�مل�ضائب للنا�س؟ ملاذ� 
ملاذ�  �لزلزل؟  توجد 
متخلفون؟  �مل�ضلمون 
�أقوياء؟  �لكفار  ملاذ� 
�أمر��س؟  هناك  ملاذ� 

فقر؟  هناك  ملاذ� 
ملاذ� ل توجد �أمطار؟ 
باهلل  متعلق  �ضيء  هذ� 
عز وجل، �لعارف باهلل 
�آتاه �حلكمة،  عز وجل 
هناك  كان  �إذ�  لكن؛ 
بالفقه  متعلقة  ق�ضية 
ق�ضية  فقيهاً،  ��ضاأل 
��ضاأل  بالدنيا  متعلقة 

﴿َفا�ْضاأَلُو�  خبري�ً: 
ُكنْتُْم  �إِْن  ْكِر  �لِذّ �أَْهَل 
]�ضورة  تَْعلَُموَن﴿   َل 

�لنحل �لآية:43[
تعلم  ل  كنت  �إن 

فا�ضاأل.
يف  �أخو�ننا  �أحد  مرة 
جد�ً،  مالية  �ضائقة 
يكاد  ديون،  وعليه 

عر�س  جاءه  ي�ضحق، 
م�ضحف،  بيت  �ألف 
و�لربح  جيد،  و�ملبلغ 
لأن  قال:  جد�ً،  جيد 
من  جاءه  �لعر�س 
حر�م،  قال:  ن�رش�ين، 
حر�م!؟   لك  قال  من 
�إذ� �ضخ�س غري م�ضلم 
قال لك: �أريد �ألف بيت 

�أن  -يبدو  م�ضحف، 
�ل�ضيء مطلوب-،  هذ� 
ل يوجد فيه �أي �ضبهة 
من  �لإن�ضان  فاأحياناً 
�حلالل،  يدع  جهله 
يرتكب  جهله  ومن 
جهل  ومن  �حلر�م، 
يقعون  �لنا�س  معظم 

يف �ل�ضبهات.

دخل ل�س ي�رشق �ل�ضيدة ر�بعه �لعدوية ر�ضى �هلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�ضمال فلم يجد �ضيئا 

�ضوى ) �إبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذ� 
�إن كنت من �ل�ضطار فال تخرج �إل ب�ضئ 

فقال : مل �أجد فى بيتك �ضئ 
قالت له : يا م�ضكني خذ هذ� �لأبريق .... وتو�ضاأ 
و�دخل هذه �حلجرة و�ضل ركعتني ملولك عزوجل

لعل �هلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى �ل�ضالة رفعت �ل�ضيدة ر�بعه يدها 

بالدعاء وقالت : �ضيدى ومولى هذ� عبدك قد �أتى 
�إىل د�ري

فلم يجد �ضيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�ضلك وثو�بك فلما فرغ من �ضالته وجد 

�ل�ضارق فى قلبه لذه غريبه نحو �لعبادة و�لقرب 
من �هلل  فظل ي�ضلى من �لع�ضاء حتى وقت �ل�ضحر 

ودخلت عليه �ل�ضيد ر�بعه فوجدته �ضاجد� ... فلما 
�أنهى �ضالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب �هلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى �ملطلوب ثم خرج ما�ضيا من د�رها �ضاكر� 

ل�ضنيعها 
فرفعت �ل�ضيدة ر�بعه يدها تناجى ربها قالت  : 

�إلهى هذ� عبد من عبادك وقف ببابك �ضاعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك �أترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا ر�بعة من �أجلك قبلناه وب�ضببك 

قربناه

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

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

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

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

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

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

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

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

»القاهرة ال�شينمائي« ُيكرم الربيطاين 
تريي جيليام يف دورته الـ41

   
اأعلن مهرجان القاهرة ال�شينمائي الدويل منح املخرج واملمثل وكاتب 
عن  التقديرية  حمامة  فاتن  جائزة  جيليام  تريي  الربيطاين  ال�شيناريو 
جممل اأعماله، وذلك تقديًرا مل�شريته املهنية املمتدة الأكرث من اأربعة 
عقود، واإ�شهاماته البارزة يف �شناعة ال�شينما، وذلك خالل حفل افتتاح 
االأوبرا  دار  داخل  املقبل  نوفمرب   20 يوم  اإقامتها  املقرر   41 الدورة 

امل�رشية.
وقال رئي�ش املهرجان املنتج حممد حفظي، يف بيان، اإن جيليام خمرج 
اأفالمه  يف  الق�ش�ش  رواية  على  فائقة  بقدرة  يتمتع  و�شاحر،  عبقري 
بخيال مده�ش يغمر اجلمهور يف عوامل الدي�شتوبيا واحلكايات اخليالية، 

موؤكدا على اأنه بال �شك اأحد عظماء ال�شينما احلقيقيني.
واأكد حفظي اأن مهرجان القاهرة يفخر مبنح »جيليام« تكرميا عن جممل 
اأعماله الروؤيوية التي قدمها على مدار اأربعة عقود تت�شمن جمموعة من 
اأكرث االأفالم خ�شو�شية وفرادة وقدرة على التاأثري، والتي يعر�ش منها 
العلمي االأيقوين »برازيل« الذي  خالل فعاليات الدورة 41 فيلم اخليال 
الذي  »الرجل  وفيلم   ،1985 عام  لالأو�شكار  وتر�شح  النقاد  اإعجاب  نال 
قتل دون كي�شوت The Man Who Killed Don Quixote« الذي 
انتهت عام 2018، وهو فيلم مغامرات  تنفيذه  ا�شتغرق ثالثة عقود يف 
كوميدي بطولة اآدم درايف وجوناثان براي�ش، اختاره مهرجان كان كفيلم 

ختام دورته احلادية وال�شبعني.
ال�شينما  و�شناع  للجمهور  الفر�شة  اإتاحة  عن  املهرجان  رئي�ش  وك�شف 
لال�شتمتاع بـ »جيليام« يف جل�شة نقا�شية تقام داخل دار االأوبرا امل�رشية، 

بحيث يتحدث االأخري خاللها عن حياته وم�شريته الفنية.
اإياه  وا�شًفا  بالتكرمي،  �شعادته  جيليام  تريي  اأبدى  فقد  للبيان،  ووفقاً 
بال�رشف العظيم اأن يختاره مهرجان القاهرة ال�شينمائي الدويل ليمنحه 
اجلائزة التقديرية، موؤكًدا حما�شه للح�شور اإىل القاهرة كي يحتفل بفن 

احلكي مع جمهور ال�شينما و�شناعها.

»�شتموت يف الع�شرين«.. فيلم �شوداين يحوز جائزة 
يف مهرجان البندقية

»�شتموت  ال�شوداين  الفيلم  حقق 
اأجمد  للمخرج  الع�رشين«  يف 
النظري  منقطع  جناحا  العال  اأبو 
مهرجان  من   76 الـ  الدورة  يف 
وقف  ال�شينمائي، حيث  البندقية 
حتية  لدقائق  واجلمهور  النقاد 

للفيلم.
اجلائزة  على  الفيلم  ح�شل  وقد 
»اأدفنتاج«  موؤ�ش�شة  من  له  االأوىل 
جوائز  متنح  التي  االإيطالية 
هام�ش  على  املتميزة  لالأفالم 
مهرجان البندقية، ويناف�ش الفيلم 
يف املهرجان، الذي ميثل عر�شه 
العاملي االأول، على جائزتي »اأيام 
وقد  االأول«.  و«العمل  املوؤلف« 
اجلائزة  الفيلم  »اأدفنتاج«  منحت 
االأكرث  االإفريقي  الفيلم  كونه 
و�شتتم  املهرجان،  يف  تاأثريا 
اخلام�شة  اجلائزة  ت�شليم  مرا�شم 
من م�شاء اليوم الثالثاء يف فندق 

اإك�شل�شيور، ليدو، فيني�شيا.
اأحد منتجي  ، �رشح  ويف حديث 
الفيلم  اأن  علوان،  ح�شام  الفيلم، 

مدين  مقاطعة  يف  ت�شويره  مت 
ال�شودان،  و�شط  اجلزيرة  ووالية 
بني  م�شرتك  بتمويل  وهو 
ال�شودان وم�رش واأملانيا وفرن�شا 
الفيلم  ر�شح  وقد  والرنويج، 
ال�شينما  م�شابقة  يف  للمناف�شة 
تورونتو  مهرجان  يف  املعا�رشة 
من  الفرتة  الدويل يف  ال�شينمائي 
وكذلك  اجلاري،  �شبتمرب   15-5
�شوف ي�شارك يف مهرجان اجلونا 
الفرتة من 27-19  ال�شينمائي يف 

ومهرجان  اجلاري،  �شبتمرب 
 12-3 من  الفرتة  يف  بو�شان 
عدد  جانب  اإىل  املقبل،  اأكتوبر 

من املهرجانات االأوروبية.
قرية  يف  الفيلم  اأحداث  وتدور 
�شودانية، حينما ت�شع امراأة ابنها 
»مزمل« بعد اأعوام من االنتظار، 
باأن  تقول  �شوفية  نبوءة  اأن  اإال 
يبلغ  الطفل �شوف ميوت حينما 
الـ 20. متر ال�شنوات ويكرب مزمل 
ال�شفقة،  بنظرات  حماط  وهو 

اإن�شان  وكاأنه  ي�شعر  جتعله  التي 
حي،  اآخر  ثوب  يف  يعي�ش  ميت 
يعود  حتى  االأحداث  وت�شتمر 
�شليمان اإىل القرية، بعد اأن عمل 
املدينة  يف  �شينمائيا  م�شورا 
ال�شوفية  املعتقدات  عن  بعيدا 
العامل  مزمل  يرى  وهنا  للقرية. 
خالل  من  متاما،  مغاير  ب�شكل 
االأفالم  لعر�ش  قدمي  جهاز 
�شليمان.  يقتنيه  ال�شينمائية 
�شخ�شية  تبداأ  ما  و�رشعان 
ب�شحبة  التغري  يف  مزمل 
لديه  ال�شك  ويتنامى  �شليمان، 
يوما بعد يوم حول �شدق النبوءة 
فتحاول  االأم،  اأما  امل�شوؤومة. 
بكل ما اأوتيت من طاقة، اأن متنع 
اأحداث  وت�شتمر  النبوءة،  وقوع 
ميالده  عيد  يبلغ  حتى  الفيلم 
الع�رشين، في�شبح يف ذلك اليوم 
ال�شك واحلرية  فيه  يغتاله  الذي 
بني املوت وركوب احلافلة التي 
تنقله اإىل عامل ميلوؤه ال�شغف كي 

يتعرف عليه.

وقفة اإجالل وتقدير للمعلم حممد بهاز يف 
اختتام مهرجان الديوان بب�شار

 عرفت ال�سهرة اخلتامية للمهرجان الوطني الثقايف ملو�سيقى ورق�س الديوان  لتكون وقفة اإجالل وتقدير للمعلم  الكبري حممد بهاز من 
البليدة الذي يعد اأحد اأعمدة مو�سيقى ورق�س الديوان بالوطن، ح�سبما اأفاد به حمافظ املهرجان حمداين عماري و ذلك اعرتافا بهذا الفنان 

القدير الذي كر�س حيزا كبريا من حياته لرتقية هذا الفن الأ�سيل«. 
الذي  بهاز  حممد  الفنان  ويعد 
فن  من  �شوتية  مبقاطع  �شاهم 
املو�شيقى  �شمن  القرقابو 
التاريخي  للفيلم  الت�شويرية 
احلربي ال�شهري« معركة اجلزائر« 
وهو من اإنتاج �شينمائي م�شرتك 
للمخرج  اإيطايل  جزائري- 
وال�شيناري�شت جيلو بونيتكورفو، 
للملحن  مو�شيقاه  كانت  الذي  و 
اإينيو  االإيطايل  للفيلم  ال�شهري 
الوجوه  من  واحدا  موريكون، 
بالوطن  الديوان  فن  يف  البارزة 
الرغم  وعلى  وا�شل  الذي  و 
�شنة(   77( ال�شن  يف  تقدمه  من 
االحتفاليات  يف  ح�شوره 
خمتلف  ويف  للديوان  املقد�شة 
والثقافية  الفنية  التظاهرات 

الوطنية.
ال  الطبعة  هذه   يف  و�شاركت 
من  النوع  بهذا  اخلا�ش   12

اجلزائرية  التقليدية  املو�شيقى 
الذي مبلعب« 18 فرباير« مبدينة 
الديوان  فرق  من  عدد   ب�شار  
من �شتى مناطق الوطن وفنانني 
املو�شيقية  االألوان  خمتلف  من 
اختتام  الوقفة مبنا�شبة  هذه  يف 
الوطني  املهرجان  فعاليات 
ورق�ش  ملو�شيقى  الثقايف 

الديوان يف طبعته األ 12.
و�شمحت هذه التظاهرة الغنائية 
 10 نحو  م�شاركة  �شهدت  التي 
على  للفوز  م�شابقتها  يف  فرق 
املراتب الثالثة االأوىل للجمهور 
الثانية  ال�شهرة  خالل  مبتابعة، 
منها، فقرات يف الرق�ش واإبداع 
الديوان«  »اأهل  لفرق  املعلمني 
�شيدي  دندون  و«  )مع�شكر( 
اأوالد �شيدي  و«  بالل« )غرداية( 
و�شباب  غليزان(   )مدينة  بالل« 
الديوان«  طرح  اأوالد   « فرقة 

ا�شتقطبت  التي  و  )ب�شار( 
ف�شول ال�شاهرين، حيث �شعوبة 
التي  التحكيم  للجنة  االختيار 

يو�شف،  يوز  املعلم  يقودها 
الديوان  مو�شيقى  عمالقة  اأحد 

بالوطن.

»هذا وكانت عدة تظاهرات التي 
منذ  املهرجان  هذا  متيز  كانت 
غرار  على   ،2007 يف  تاأ�شي�شه 

حما�رشات متبوعة بنقا�ش التي 
بهذا  �شلة  ذات  موا�شيع  تتناول 
حول  معار�ش  و  العريق  الفن 
امل�شتعملة  املو�شيقية  االآالت 
اأنواع  من  وغريها  الديوان  يف 
اجلزائرية  التقليدية  املو�شيقى 
الأ�شباب  األغيت  قد  االأخرى 

مالية«، ح�شب املنظمني .
و اأو�شح حمداين عماري يف هذا 
قدرها  مالية  »اإعانة  اأن  ال�شاأن 
خم�شة )5( ماليني دج قدمت من 
�شاهم  فيما  الثقافة،  وزارة  قبل 
اجلزائري  ال�شعبي  القر�ش  بنك 
األف  مئتي  قدره  مايل  بغالف 
مبلغ  ميثل  دج(   200٫000( دج 

الرعاية«.
وبراأي ذات امل�شوؤول فاإنه »على 
الرغم من تلك ال�شعوبات املالية 
اإال اأن املهرجان قد وفى بوعوده 

يف ترقية مو�شيقى الديوان«.
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املتوقع �سكلها  يف  تظهر   2020 اأب  بيك  فوك�س  فورد 

الرابع  اجليل  فوك�س  فورد 
مقرر و�سولها للأ�سواق مطلع 
مع  للمناف�سة  املقبل  العام 
جولف  فاجن  فولك�س  اأمثال 
بقطاع  الأخرى  واملوديلت 

الكومباكت يف ن�سخ هات�سباك 
و�سيدان، اإل اأنه ح�سب اإحدى 
توفري  اأي�سا  �سيتم  التقارير، 

بيك اأب منها.
ال�سوء  على  ح�سلت  ما  اإذا 

اإنتاجها،  لبدء  الأخ�رض 
بيك  كورير  وقتها  �ست�ستبدل 
يف  جتميعها  يتم  والتي  اأب 
من�سة  با�ستخدام  الربازيل 
حمدودة  التفا�سيل  في�ستا، 

لكن  اأب،  بيك  فوك�س  حول 
يف  اإنتاجه  يتم  اأن  يتوقع 
ي�سل  اأن  على  املك�سيك، 
بحلول  العاملية  الأ�سواق 

.2020

الهواتف الذكية تنهي ع�سر 
مفاتيح ال�سيارات قريبا

ب�سكل  و�سام�سونغ  اآبل  حتالفت 
من  جمموعة  مع  متوقع  غري 
"معيار  لإنتاج  الأخرى،  ال�رضكات 
ال�سيارات  جديد ملفاتيح  عاملي" 
الهواتف  اأ�سحاب  ميكن  الرقمية، 
طريق  عن  �سياراتهم  فتح  من 
تطبيق خا�س. وك�سفت املجموعة 
"كون�سورتيوم  با�سم  املعروفة 
 ،)CCC( ال�سيارات"  ات�سال 
 Digital" عن  الأ�سبوع  هذا 
باأنه  و�سف  الذي   ،"1.0  Key
مفاتيح  ليعو�س  معياري"  "حل 
الهاتف  تطبيقات  مع  ال�سيارات 
ال�رضكة  عن  النظر  بغ�س  الذكي، 

امل�سنعة للهاتف اأو ال�سيارة.
ات�سال  "كون�سورتيوم  من  والهدف 
ال�سيارات" هو اإتاحة م�ستوى اأكرب 
من التكامل بني الأجهزة املحمولة 
متاحة  امليزة  وهذه  واملركبات، 
ال�رضكات،  من  الأع�ساء  جلميع 
دبليو"  اإم  و"بي  "اأودي"  فيها  مبا 
و"هيونداي"  موتورز"،  و"جرنال 
اإلكرتونيك�س"  جي  "اإل  واأي�سا 
و"�سام�سونغ"  و"بانا�سونيك" 
و"فولك�س فاغن". وقال رئي�س ق�سم 
اأودي،  �رضكة  لدى  الإلكرتونيات 
فخورون  "نحن  وار�سيت:  والف 
 Key Digital خدمة  بتقدمي 
من  الكثري  يف  بالفعل  لعملئنا 
املوديلت، فمن خلل توحيد حل 
مع  يتوافق  الذي  الرقمي  املفتاح 
لبنات  ن�سع  لدينا،  الأمان  معايري 
على  املبتكرة  للخدمات  البناء 
للمفتاح  وميكن  وا�سع".  اأ�سا�س 
الوظائف  جميع  يوؤدي  اأن  الرقمي 

اليدوي،  نظريه  بها  يقوم  التي 
من  امل�ستخدمني  ميكن  و�سوف 
بدء  وكذلك  الأبواب،  وفتح  قفل 
ملالكي  وميكن  املحرك.  ت�سغيل 
ال�سيارات اأي�سا اختيار منح مالكي 
موؤقتا  الآخرين  الذكية  الهواتف 
�سيارتهم  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
و�سمم  ما.  تطبيق  با�ستخدام 
 ،"1.0  Digital Key"تطبيق
تقنية  �رضائح  ي�ستخدم  الذي 
 ،"NFC" املدى  قريب  التوا�سل 
وهي نف�سها التي متكن من الدفع 
الذكية  الهواتف  يف  مل�س  دون 
بنظامي  تعمل  التي  احلديثة 
اأندرويد وiOS، مع توفري الأمان.

جمموعة  ال�سيارة  مفتاح  ويحتوي 
ال�ستخدامات،  من  وا�سعة 
وتاأجري  ال�سيارات  م�ساركة  مثل 
مفيد  كونه  عن  ف�سل  ال�سيارات، 
رئي�س  وقال  الطوارئ.  حالة  يف 
جمل�س اإدارة جمموعة كون�سورتيوم 
ات�سال ال�سيارات حمفوظ رحمان: 
ات�سال  كون�سورتيوم  بداأت  "لقد 
موا�سفات  على  العمل  ال�سيارات 
 ،2.0 الإ�سدار   Digital Key
وناأمل اأن يكون الإ�سدار املحدث 
من املفتاح متاحا يف الربع الأول 
رحمان  واأ�ساف   .2019 العام  من 
منتجات  بالفعل  "ن�سهد  قائل: 
ال�ستفادة  على  تعمل  ال�سوق  يف 
اأن  واأعتقد   ،1.0 الإ�سدار  من 
الن�سخة 2.0 من الإ�سدار الرقمي 
القادم �سيكون لها تاأثري اأكرب على 
احتياجات  نلبي  حيث  ال�سناعة 

التو�سع الهائل".

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

بي اإم دبليو الفئة الثامنة غران كوبيه تظهر لأول مرة 

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

جاكوار F-Pace ال�سني.
براءات  �سور  تظهر  حيث 

على  ظهرت  التي  الخرتاع 
ال�رضكة  باأن  ال�سينية  املواقع 
�ستطلق �سيارة مقلدة واجهتها 
وخلفيتها   F-Pace الأمامية 
جتمع بني جاكوار وبور�س، يف 
حني تقع كتابة Hanteng بني 

امل�سابيح اخللفية النحيلة.
يف  اخلو�س  املبكر  من 
التفا�سيل، لكن و�سائل الإعلم 
ال�سيارة  باأن  تتوقع  ال�سينية 
و  X5 بني  وتقع   X6 �ست�سمى 
موديلت  وهي   X7
ق  و م�رض

على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
يتم  اأن 

�سينجدو  معر�س  يف  تد�سينها 
والذي   2018 لل�سيارات 

�سينطلق يف 7 �سبتمرب.

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

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

دون متويهات.

�ستح�سل ال�سيارة ذات الأربعة 
اأبواب على اأحدث تقنيات بي 
عدادات  يت�سمنها  دبليو،  اإم 
اإن�س،   12.3 رقمية  قيا�سات 
�سا�سة 10.25 اإن�س للمعلومات 
جمموعة  مع  والرتفيه، 
وم�ساعدة  �سلمة  اأنظمة 

ناحية  على  لل�سائق  متقدمة 
هنالك  تكون  لن  املحركات، 
�ست�ستمل  حيث  مفاجاآت  اأية 
كوبيه  غران  الثامنة  الفئة 
الكوبيه  حمرك  نف�س  على 
قوة  �سلندر   8 لرت   4.4 �سعة 
حت�سل  اأن  على  ح�سان،   523

M8 جران كوبيه للأداء العايل 
 V8 على حمرك تريبو مزدوج
قوة 600 ح�سان مع نظام دفع 
رباعي هذا ومتوقع اأن تك�سف 
الثامنة  الفئة  اإم دبليو عن  بي 
 2019 خلل  كوبيه  جران 

كموديل 2020. 

مر�سيد�س تك�سف عن جي 
كال�س 2019 مبحرك ديزل

موؤخراً  مر�سيد�س  قامت 
قيا�سية  فئة  عن  بالك�سف 
 G-Class طراز  من  جديد 
با�سم d 350 G موديل 2019 
خم�س�س  ديزل  حمرك  مع 
لل�سوق الأوروبي يُعد املحرك 
الفئة  مييز  ما  اأهم  هو 
اجلديدة، حيث ياأتي من فئة 6 
�سلندر ديزل تريبو �سعة 3 لرت 
بقوة 286 ح�سان وعزم دوران 
600 نيوتن.مرت ما بني 1،200 
ما  وهو  لفة/دقيقة،  و3،200 
يقرتب من معدل عزم حمرك 
العامل  التريبو  مزدوج   V8
لتكون   ،550 G بفئة  بالبنزين 
d 350 G قادرة على الت�سارع 
حتى 100 كم/�س خلل 7.4 
ثانية مع �رضعة ق�سوى ت�سل 

اإىل 200 كم/�س.
قد  ذاته  املحرك  اأن  يُذكر 
مت تد�سينه العام املا�سي مع 
S-Class املحدثة، ورغم اأن 

وجوده يف G-Class الكبرية 
�سحب  اإىل  للحاجة  �سيوؤدي 
مر�سيد�س  اأن  اإل  اأعلى،  وزن 
كفاءة  �سيوفر  باأنه  تقول 
ا�ستهلك وقود ت�سل اإىل 9.6 

لرت/ 100 كم.
اأما عن باقي الأجزاء، ف�سوف 
G-Class قيا�سية  اأنها  جند 
ناقل  يت�سمن  ما  متاماً، 
مع  �رضعات،   9 اأوتوماتيكي 
اأ�سطح  ذات  فاخرة  داخلية 
رقمية  وعدادات  ناعمة 
ذات  خلامات  اإ�سافة  جديدة 
من  والعديد  اأعلى  جودة 

اخليارات.
الإعلن عن  ورغم عدم  هذا 
الأ�سعار بعد، اإل اأن مر�سيد�س 
طلبات  ا�ستقبال  بدء  تنوي 
املقبل،  يناير  يف   d  350  G
الوكالت  اإىل  ت�سل  اأن  على 

الأوروبية خلل ربيع 2019.
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»Vivo« تطلق هواتف جديدة مبوا�صفات فائقة!

 »Vivo« �رشكة  �أعلنت 
بر�ءة  ت�سجيلها  عن  �ل�سينية 
هاتفني  لتطوير  جديدة  �خرت�ع 
مبو��سفات غري م�سبوقة ويتميز 
 »V1809T»و »V1809A« هاتفا
على  بقدرتهما  لل�رشكة  وفقا 

 22.5« �سو�حن  مع  �لتعامل 
�سحن  من  �سيمكن  ما  و�ط«، 
ربع  غ�سون  يف  كاملة  �لبطارية 
غر�ر  وعلى  تقريبا.  �ساعة 
�لأخرية   »NEX S« هو�تف 
�جلهاز�ن  �سيزود   ،»Vivo« من 

د�خل  مدجمة  �أمامية  بكامري� 
عند  تخرج  �لهاتف،  ج�سم 
وبطاريات  ل�ستعمالها،  �حلاجة 
�أمبري،  ميللي   4000 ب�سعة 
�لأ�سابع  لب�سمات  وما�سحني 
على جانبي �جلهاز، و�آخر مدمج 

�أن  يفرت�ض  كما  �ل�سا�سة.  حتت 
 OLED �لهاتفان ب�سا�سة  ياأتي 
كامل  تغطي  �لدقة،  عالية 
�لأمامية،  �لو�جهة  م�ساحة 
بدقة  مزدوجة  خلفية  وكامري� 

24 ميغابيك�سل.

»macOS« اآبل تطلق ن�صخة معدلة  من نظام
ن�سخة  �أن  �آبل  �رشكة  �أعلنت 
نظام  عن  �ملعدلة  »بيتا« 
�ملخ�س�ض   »10  macOS«
متاحة  �أ�سبحت  للحو��سب 
�مل�ستخدمني  جلميع 
�أن  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
حو��سب  م�ستخدمي  جميع 

باإمكانهم  �أ�سبح   »Mac«
�لت�سغيل  نظام  حتميل 
�جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
 »10.14  macOS« ��سم 
ولتحميل  دولر�.   99 مقابل 
على  يجب  �لنظام  هذ� 
�إىل  �لتوجه  �أول  �مل�ستخدم 

 »10.14  MacOS« موقع 
�لإنرتنت،  على  �لر�سمي 
دخوله عرب  ت�سجيل  ثم  ومن 
 ،»Apple ID« ح�ساب 
�لالزمة  �لإر�ساد�ت  و�تباع 
�لربنامج  تثبيت  وبعدها 
�ل�سخ�سي  حا�سبه  على 

�إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�سري 
من  �جلديدة  �لن�سخة  �أن 
�لعديد  تفادت   »macOS«
�لربجمية  �لثغر�ت  من 
�ملوجودة يف �أنظمة �لت�سغيل 
حماية  من  وز�دت  �ل�سابقة، 

بيانات �مل�ستخدم.

حتديث اأوريو ي�صل لهواتف �صام�صونغ 
Edge S7 و S7 غالك�صي

ب�سكل  �سام�سونغ  بد�أت  �أخري� 
غالك�سي  هو�تف  ترقية  ر�سمي يف 
لأحدث  �إيدج   S7 غالك�سي  و   S7
�ندرويد  �لت�سغيل  نظام  ن�سخة من 
�أوريو  �ندرويد  باإ�سم  و�ملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�سول  بدء  �لتحديث 
�لهند  يف   7 ��ض  جالك�سي  لهو�تف 
ودول  �ل�سيوية  �لدول  وبع�ض 

للوليات  و�سول  �لعربي  �خلليج 
�ملنتظر  ومن  �لأمريكية  �ملتحدة 
�ن تتو�سع عمليات �لتحديث جلميع 

�لدول تباعاً خالل �لأيام �لقادمة.
�سيقدم �لتحديث و�جهة �سام�سونغ 
 9.0  Experience �جلديدة 
من  �لكثري  �إىل  بالإ�سافة  للهاتفني 
لأد�ء  و�لإ�سالحات  �لتح�سينات 
�لأمنية  �لتح�سينات  مع  �جلهاز 
�سيقدم  �أي�سا   ، قوقل  �رشكة  من 

�لتحديث مز�يا نظام �ندرويد �أوريو 
�سورة  د�خل  �سورة  مثل  �لرئي�سية 
و�خت�سار�ت  �لتلقائي  و�لكمال 
لل�سور  بالإ�سافة  �لتطبيقات 
تكر�ر  و�مكانية  �لتعبريية �جلديدة 
 ، �ملز�يا  من  وغريها  �لتطبيقات 
�لجهزة  هذه  مالك  من  كنت  �إذ� 
بدء�ً  �لتحديث  عن  �لبحث  ميكنك 
لهاتفك  و�سوله  و�نتظار  �ليوم  من 

يف �أي حلظة.

ان�صتغرام ت�صمح ببيع 
املنتجات عرب الق�ص�ص

مع �رتفاع عدد م�ستخدمي ق�س�ض 
م�ستخدم  مليون   300 �إىل  �ن�ستغر�م 
على  �لرتكيز  يف  �ل�رشكة  بد�أت 
للق�س�ض  �لتجاري  �جلانب  جلب 
�ملن�سور�ت  مع  حدث  كما  �ي�ساً 
كما  �ن�ستغر�م  تطبيق  د�خل  �لعادية 
بد�أت  فقد  �لعنو�ن  يف  و��سح  هو 
ق�س�ض  بعر�ض  بال�سماح  �ن�ستغر�م 
�ملنتجات  لأ�سحاب  �لآن  ت�سويقية 

وذلك من خالل زر �حلقيبة �جلديد 
بروؤية �ملزيد من  لك  ي�سمح  و�لذي 
�ملعرو�ض  �ملنتج  عن  �لتفا�سيل 

و�لذهاب لل�رش�ء مبا�رشة.
�مليزة  �ختبار هذه  بد�أت  �ن�ستغر�م 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  �أ�سهر  منذ 
وحققت  �سهرية  جتارية  عالمة 
�لقائمني  قرر  لذلك  كبري�ً  جناحاً 
�ن�ستغر�م  يف  �لأعمال  ق�سم  على 

�لتجربة  تو�سيع هذه  �ليوم  من  بدء�ً 
�حل�سابات  من  �ملزيد  لت�سمل 
كم�ستخدمني  �لتجارية.  و�لعالمات 
�مليزة  هذه  من  ن�ستفيد  �سوف 
للتعرف  �و  لل�رش�ء  �سو�ء  بالتاأكيد 
حتى  �و  �ملنتجات  تفا�سيل  على 
�لأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
�لتي �ستظهر لحقاً فور �نت�سار هذه 

�مليزة للكثري من �لدول. 

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

�صام�صونغ ت�صوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �سام�سونغ  �رشكة  �أ�سدرت 
ت�سويقية جديدة  دعائية  �إعالنات 
�ملنتظر  �لرئي�سي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�سي 
9، و�لذي من �ملفرت�ض �أن تك�سف 
عرب  �أوت   9 بتاريخ  عنه  �لنقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�سري �لعالمة �لتجارية
Note �إىل حد كبري على رد فعل 
 Galaxy هاتف  على  �لعمالء 
لهذ�  لإدر�كها  وتبًعا   ،9  Note
�لت�سويقية  �لفيديوهات  �لأمر فاإن 
�ل�رشكة  لدى  �أن  توؤكد  �جلديدة 
�لكورية �جلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�سار �لأمور.
قد  �ل�سابقة  �لت�رشيبات  وكانت 
�أكدت �أن �سام�سونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy �لتجارية  �إلغاء عالمتها 
�لربحية،  �نخفا�ض  ب�سبب   Note
�لذكية،  �لهو�تف  �سوق  وت�سبع 
وتاأخري دور�ت �لرتقية مع �حتفاظ 
�أطول،  لفرتة  باأجهزتهم  �لعمالء 
 Galaxy S Plus وت�سابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�سائ�ض �ملنتج، مما قد ي�ستدعي 
توحيد �ملنتجني لتخفي�ض �لتكلفة 
�جلديد  �جلهاز  مبيعات  كانت  �إذ� 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�سيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو �أن �سام�سونغ قررت ��ستباق 
�حلدث و�لإعالن بطريقة ت�سويقية 
عن �مليز�ت �لتي من �ملفرت�ض �أن 
يف  مبا  �جلديد،  هاتفها  يت�سمنها 
ذلك بطارية ب�سعة �أكرب من �ملعتاد 
 Galaxy بالن�سبة لت�سكيلة هو�تف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
�مل�ستخدمني مبكًر� للهاتف، حيث 
�ل�رشكة  �تخاذ  �إىل  �لفيديو  ي�سري 
قر�ًر� بزيادة �سعة �لبطارية، و�لتي 
�أكرب  للكثريين  بالن�سبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
�ل�سادرة  �ملعلومات  و�أو�سحت 
�لهاتف  ح�سول  �إمكانية  �سابًقا 
ميلي   4000 ب�سعة  بطارية  على 
ملدة  �ل�سمود  على  قادرة  �أمبري، 
م�ساهدة  زمن  من  �ساعة   25
�سطوع  باأعلى  �مل�ستمر  �لفيديو 
�سعة  �أكرب  يجعلها  مما  لل�سا�سة، 
�سام�سونغ �سمن  بطارية تطرحها 
�أي هاتف ذكي من ت�سكيلة هو�تفها 
ت�سكل حت�سًنا  �أنها  كما  �ملختلفة، 
كبرًي� بالن�سبة لبطارية جهاز �لعام 
 ،8  Galaxy Note �ملا�سي 
ب�سعة  بطارية  ميتلك  كان  و�لذي 

3300 ميلي �أمبري.



نيم�ر وبر�شلونة يلج�آن 
للمحكمة وب�شه�دة اخلليفي

فريق  العب  نيمار،  الربازيلي  يقا�ضي 
نادي  الفرن�ضي،  جريمان  �ضان  باري�س 
تلقيه  عدم  ب�ضبب  االإ�ضباين،  بر�ضلونة 
ب�ضفقة  املتعلقة  م�ضتحقاته  جميع 
اإىل  الكتالوين  الفريقي  من  انتقاله 
احلديث  ويدور  عامني  قبل  الباري�ضي 
حول مكافاأة قدرها 40 مليون يورو كان 
نيمار  عليها  يح�ضل  اأن  املفرت�س  من 
بر�ضلونة  مع  جديد  عقد  توقيع  مقابل 
اإىل  مغادرته  من  قليلة  �ضهور  قبل 
يورو  مليون   14 بر�ضلونة  ودفع  باري�س، 
مقدما،  املكافاأة  من  الربازيلي  لالعب 
املتبقية،  يورو  مليون   26 الـ  وحجب 
اأنه  نيمار  ويعترب  الرحيل.  قرر  عندما 
بالكامل،  املبلغ  على  احل�ضول  له  يحق 
باملئة   10 بن�ضبة  الفائدة  اإىل  باالإ�ضافة 
الالعب  بر�ضلونة  يطالب  املقابل،  ويف 
يورو،  مليون   75 قدره  مببلغ  الربازيلي 

لعدم احرتامه لبنود عقده.

بلدية حمري بغليزان

اإيداع �شيخ احلب�س بتهمة 
االعتداء على رئي�س البلدية
 ال�سكان يقطعون الطريق الوالئي 

رقم 24 ويهددون بالت�سعيد
اأقدم نهار اأم�س �ضكان بلدية حمري بغليزان 
على    24 رقم  الوالئي  الطريق  قطع  على 
منطقتهم   من  �ضيخ  �ضجن  على  احتجاجا 
بتهمة  االعتداء بال�رضب وال�ضتم على رئي�س 
والية  �رضق  �ضمال  اق�ضى  القطار   بلدية 
م�رضوع   حول  احتجاجات  ب�ضبب  غليزان  

مد قنوات ال�رضف ال�ضحي .
الكاأ�س  اأفا�ضت  التي  الفتيلة  وكانت  هذا 
من  بالقطار  املدادحة  دوار   ا�ضتفادة  هو 
م�رضوع ال�رضف ال�ضحي عرب منطقة  اأوالد 
رف�ضه  الذي  االأمر  حمري  ببلدية  فار�س 
رئي�س  اإىل   وتوجهوا  حمري   بلدية  �ضكان 
كالمية  م�ضدات  ون�ضبت  القطار   بلدية  
و�ضلت حد اأروقة املحكمة مبازونة  اأين مت 
احلب�س  رهن  العمر  من  ال2  �ضيخ يف  اإيداع 
وال�ضتم  وال�ضب  بالقتل  التهديد  تهمة   عن 
وهي النقطة التي اأفا�ضت الكاأ�س واأخرجت 
والتهديد  الطريق  لقطع  احلمري  �ضكان  

بالت�ضعيد .
حممد بن ترار

جيجل

انخف��س بن�شبة 23,75 
ب�مل�ئة يف حوادث املرور

باملائة   23،75 بن�ضبة  انخفا�س  ت�ضجيل  مت 
الطرقات  �ضبكة  عرب  املرور  حوادث  يف 
االأوىل  اأ�ضهر  الثمانية  خالل  جيجل  لوالية 
من �ضنة 2019 مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 
من  االأربعاء  اأم�س  علم  ما  ح�ضب  املا�ضي، 

املجموعة االإقليمية للدرك الوطني.
الطرقات  اأمن  مكتب  رئي�س  واأو�ضح 
باملجموعة االإقليمية للدرك الوطني، الرائد 
حمداوي زواوي، الذي ي�رضف على احلملة 
حوادث  من  واالأمن  للوقاية  التح�ضي�ضية 
اليوم  انطلقت  التي  الطرقات  عرب  املرور 
باالأ�ضا�س  ناجت  احلوادث  عدد  تراجع  باأن 
التي  التح�ضي�ضية  احلمالت  خمتلف  عن 
تبادر بها قيادة الدرك الوطني دوريا ف�ضال 
ذات  بها  تقوم  التي  االأمنية  االإجراءات  عن 
اأرواح  على  احلفاظ  وت�ضتهدف  امل�ضالح 
مت  حيث  وممتلكاتهم،  الطرقات  م�ضتعملي 
من  احلوادث  عدد  يف  انخفا�س  ت�ضجيل 
الفرتة  نف�س  اإىل 61 حادثا خالل  80 حادثا 

مقارنة بال�ضنة املا�ضية.

 حممد بن ترار

النائب  اأن  ر�ضمية  م�ضادر  ك�ضفت 
تلم�ضان  ق�ضاء  جمل�س  لدى  العام 
وجهة  يف  حتقيق   بفتح  اأمر   قد 
مبلغ مايل قدر ب111 مليار �ضنتيم  
ر�ضدته  قد  ال�ضياحة  وزارة  كانت 
املعدنيتني   املحطتني  لرتميم  
�ضيدي   وحمام  ال�ضيقر  حمام 
العبديل قبل 03 �ضنوات  ، والتي مل 
تظهر اىل اليو  ما دفع بالع�رضات 
بال�ضياحة  من اجلمعيات  املهتمة 
بوالية تلم�ضان  اإىل مرا�ضلة النائب 
ال�ضياحة  وزير  ومطالبة  العام 
ا�ضغال  تاأخر  بالتدخل على خلفية 
املعدنية   احلمامات  هذه  ترميم  
قوية  اأماال  عليها  علقت  التي 
احلموية  بال�ضياحة  النهو�س  يف 

بالوالية ، لكن احلمامات املعدنية 
للتخريب  عر�ضة  بقيت  بالرتميم 
معاناة  من  ي�ضاعف  ما  واالإهمال 
العام  النائب  واأمر  هذا  القطاع.  
تف�ضيل  خلفية  على  بالتحقيق 
االأغلفة  اجلمعيات  يف  تخ�ضي�س 
املحطتني  لتهيئة   بدقة   املالية 
العبديل  �ضيدي  حمام  املعدتني  

 03 من  اأكرث  منذ  ال�ضقري  وحمام 
�ضنوات  واأ�ضارت الوزارة اأنها  بعد 
عملية   �ضتبا�رض  الدرا�ضات   اإمتام 
الرتميم واإحلاقهما بديوان الت�ضيري 
ال�ضياحي بعدما كانوا تابعني لقطاع 
تفعيل  اأجل  من  وذلك  البلديات  
اأدائهما و�ضمان حت�ضني اخلدمات 
املقدمة بها  ، حيث مت تخ�ضي�س 

حمطة  ل�ضالح   �ضنتيم  مليار   34
لفائدة   مليار  و77  ال�ضيقر  حمام 
حمام �ضيدي العبديل ،  اإال اأن ذلك 
يزيد  ما  مرور  وبعد  حيث  يتم  مل 
املحطتني  التزال  ال3�ضنوات  عن 
فال  واالإهمال  التهمي�س  تعاين 
�رضفت  اأموال  وال  اأجنزت  درا�ضة 
الذي  االأمر  الرتميم  اأجل  من 
االأمر   ، الو�ضعية  تدهور  من  يزيد 
الذي جعل االت�ضال  بالوزارة اأمرا 
�رضوريا بغية حتريك عجلة الرتميم 
بعدما حتولت  اإنقاذه  الإنقاذ ميكن 
املحطتان اإىل  هيكل دون روح  ، 
حيث اأكدت اجلمعيات التي اأرفقت 
اأدلة عن نهب معدات  حمام �ضيدي 
االأمر   ، ال�ضيقر  وحمام  العبديل 
االإطارات  من  عددا  �ضيجر  الذي 

اإىل امل�ضاءلة الق�ضائية  .

مت ر�سدها لتهيئة املحطتني املعدنيتني ل�سيدي العبديل وال�سيقر  

التحقيق  يف وجهة 111 ملي�ر �شنتيم  
منحته� وزارة ال�شي�حة  لوالية تلم�ش�ن

وهران 

3 اأالف ح�دث مرور اأدى اإىل م�شرع 85 �شخ�س

القوات اجلوية اجلزائرية

بومعيزة  حميد  اجلرنال 
املق�تلة  يتفقد 

»57 »�شو- الرو�شية  
قائد  يرتاأ�ضه  جزائري  وفد  تفقد 
حميد  اجلرنال  اجلوية،  القوات 
بومعيزة، املقاتلة الرو�ضية »�ضو-57« 
الت�ضديرية  الن�ضخة  عر�ضت  التي 
 »2019- »ماك�س  معر�س  يف  منها 
وك�ضف  اأيام،  قبل  برو�ضيا  الدويل 
يف  املخت�س  ديفن�س«  »مينا  موقع 
زار  اجلزائري  الوفد  اأن  الت�ضلح 
من  بدعوة  منا�ضبتني  يف  املقاتلة 
اأوبورون  »رو�س  ل�رضكة  العام  املدير 
اإك�ضبورت«، األك�ضندر ميخييف و«�ضو-
57« مقاتلة رو�ضية متعددة املهام من 
للق�ضاء  خم�ض�ضة  اخلام�س،  اجليل 
على جميع االأهداف اجلوية والربية، 
وتتميز مب�ضتوى عال من القدرة على 
التخفي عن رادارات العدو واملناورة 
ال�ضوت،  من  اأ�رضع  برحالت  والقيام 
االأمر  حديثة،  مبعدات  مزودة  وهي 
الذي ي�ضمن امل�ضتوى العايل لفعاليتها 

وتفوقها على الطائرات املناف�ضة.
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درا�سة مفاجئة

البال�شتيك 
»يحتل« اأمع�ءن�!

نلتهم  جميعا  اأننا  جديدة  درا�ضة  وجدت 
نحو 73 األف قطعة �ضغرية من البال�ضتيك 
و�رضابنا  طعامنا  خالل  من  عام  كل 
ويدخل البال�ضتيك عن غري ق�ضد اأفواهنا 
واأمعاءنا وف�ضالتنا، حيث وجد الباحثون 
اأن  ميكن  زجاجات  يف  املعباأة  املياه  اأن 
تكون واحدة من اأكرب م�ضادر اجل�ضيمات 
�ضحتنا  تعر�س  قد  التي  املجهرية، 
املواد  من  الكثري  يوجد  كما  للخطر. 
البحرية،  البال�ضتيكية الدقيقة يف احلياة 
التي تبتلع القمامة امللقاة يف البحر قبل 
املف�ضلة  اأطباقنا  اإىل  طريقها  ت�ضق  اأن 
ويف املتو�ضط، وجدت الدرا�ضة اأن هناك 
لكل  املجهري  البال�ضتيك  من  قطعة   20

10 غرامات من الرباز الب�رضي.
من  عينة  كل  يف  البال�ضتيك  على  وُعرث 
امل�ضاركني  من  ماأخوذة  الب�رضي،  الرباز 
اململكة  ذلك  يف  مبا  العامل،  حول 
الدكتور  الباحثني،  كبري  وقال  املتحدة 
فيليب �ضوبيل، من جامعة فيينا الطبية يف 
النم�ضا: »هذه اأول درا�ضة من نوعها توؤكد 
املواد  باأن  طويلة،  فرتة  منذ  اعتقادنا 
املطاف  نهاية  يف  ت�ضل  البال�ضتيكية 
املواد  وت�ضمل  الب�رضية  االأمعاء  اإىل 
البال�ضتيك  نفايات  الدقيقة  البال�ضتيكية 
واالألياف اال�ضطناعية واخلرز املوجودة 

يف منتجات النظافة ال�ضخ�ضية.

24

التح�ضي�ضية  احلمالت  خمتلف  �ضاهمت 
امل�ضالح  قبل  من  الوقاية  وتدابري 
املتدخلة يف املجال يف انخفا�س وب�ضكل 
اأم�س  اأبرزه  ح�ضبما  املرور  حلوادث  كبري 
لوالية  املدنية  احلماية  اإطارات  االأربعاء 

وهران.
التح�ضي�ضية  احلملة  افتتاح  خالل  مت  وقد 
من  املنظمة  املرور  حوادث  من  للحد 
بق�رض  الوطني  الدرك  قيادة  طرف 
اجلديدة«  »املدينة  لوهران  املعار�س 
مب�ضاهمة م�ضالح االأمن الوالئي واحلماية 
املدنية، اإبراز النتائج املحققة يف امليدان 
والن�ضاطات  التح�ضي�ضية  االأعمال  وكذا 

مع  باال�ضرتاك  اجنازها  التي مت  التوعوية 
اجلمعيات املخت�ضة يف هذا امليدان.

املعرو�ضة  االإح�ضائيات  بينت  وقد 
بوالية  انخفا�س متوا�ضل حلوادث املرور 
االأخرية  اخلم�س  ال�ضنوات  خالل  وهران 
اأالف   3 ت�ضجيل يف 2014 حوايل  حيث مت 
�ضخ�س   85 م�رضع  اإىل  اأدى  مرور  حادث 

وجرح ما ال يقل عن 3.031 اآخرين.
حوادث  اأرقام  اأن  اإىل  املعطيات  واأ�ضارت 
من  انخفا�ضا  بوهران  �ضجلت  املرور 
�ضنة اإىل اأخرى لت�ضل يف 2018 اىل حوايل 
 59 هالك  يف  ت�ضبب  مرور  حادث   2.300

�ضخ�س وجرح نحو 2.240 اآخرين.

ك�ضف وزير الطاقة حممد عرقاب اأم�س 
االأربعاء من والية تب�ضة عن برنامج وطني 
مدر�ضة   1541 الجناز  وهام«  »طموح 
على  ال�ضم�ضية  بالطاقة  مزودة  ابتدائية 

امل�ضتوى الوطني.
على  اإ�رضافه  مبنا�ضبة  الوزير  واأو�ضح 
 2020-2019 الدرا�ضي  املو�ضم  افتتاح 

اأن »الدولة اجلزائرية تويل اأهمية  بتب�ضة 
بالغة وق�ضوى لهذا امل�رضوع الذي يهدف 
مزودة  تربوية  موؤ�ض�ضة   1541 اجناز  اإىل 
بالطاقة ال�ضم�ضية مبعدل موؤ�ض�ضة واحدة 
على م�ضتوى كل بلدية، يف النتظار تعميم 
مرافقة  على  موؤكدا  تدريجيا«  العملية 

قطاعه »اجلادة« لقطاع الرتبية.

وزير الطاقة حممد عرقاب

اجن�ز 1541 مدر�شة مزودة ب�لط�قة ال�شم�شية 

اأمن والية اجلزائر

 مواكبة الدخول املدر�شي 
عرب 13 مق�طعة اإدارية 

خمططا  اجلزائر  والية  اأمن  م�ضالح  و�ضعت 
الدخول  مبنا�ضبة  وحمكما«  »متنا�ضبا  اأمنيا 
املدر�ضي 2019 -2020 ، وذلك بت�ضخري ت�ضكيل 
ح�رضي،  )اأمن  امل�ضالح  خمتلف  من  اأمني 
الخ(  عمومي...  اأمن  الق�ضائية،  �رضطة  فرق 
اأفاد به  اآمن، ح�ضبما  ل�ضمان دخول مدر�ضي 
اأو�ضح  و  امل�ضالح.  ذات  بيان  االأربعاء  اأم�س 
العاملة  اأمن والية اجلزائر  اأن م�ضالح  البيان 
ف�ضائلها  مبختلف  العمومي  االأمن  جمال  يف 
و فرقها بكامل اإقليم والية اجلزائر، انطلقت 
منذ ال�ضاعات االأوىل يف ت�ضهيل حركة املرور 
املحاور  و  ال�رضيعة  الطرق  يف  ال�ضري  و 
للموؤ�ض�ضات  املوؤدية  الفرعية  و  الرئي�ضية 
الرتبوية مع العمل على »امت�ضا�س« ال�ضغط 
من  بالقرب  اأمني  ت�ضكيل  وو�ضع  املروري 
خاليا  اأن  واأ�ضاف  الرتبوية.  املوؤ�ض�ضات 
االإ�ضغاء و الن�ضاط الوقائي باأمن املقاطعات 
يف  املتمدر�ضني  »رافقت«   13 الـ  االإدارية 
باإلقاء در�س حول خماطر  الدرا�ضة  اأيام  اأول 
حول  ن�ضائح  تقدمي  مع  االإلكرتونية  االألعاب 
قواعد ال�ضالمة املرورية و كيفية التعامل مع 
حميطه  يف  الطفل  تواجه  التي  االأخطار  كل 
حتت  وو�ضع  مطويات  توزيع  مع  املدر�ضي 

ت�رضفهم الرقم االأخ�رض 104.

مهرجان الديوان بب�سار 

املرتبة االأوىل لفرقة 
»اأوالد القعدة« 

ال�ضفراء  لعني  القعدة«  »اأوالد  فرقة  توجت 
فعاليات  يف  االأوىل  باملرتبة  النعامة(  )والية 
الوطني  الثقايف  للمهرجان   12 ال  الطبعة 
اختتمت  الذي  الديوان  رق�س  و  للمو�ضيقى 
فعالياته �ضهرة الثالثاء بب�ضار وقد متكنت هذه 
الفرقة املكونة اأ�ضا�ضا من �ضباب مو�ضيقيني 
خمت�ضني يف هذا الطابع الفني )الديوان( من 
هذه  حتكيم  جلنة  اإقناع  من  املنطقة،  ذات 
اجليد  التحكم  و  عر�ضها  خالل  من  الطبعة 
الثانية  املرتبة  وعادت  اأدائها  برباعة  كذا  و 
لوالية  الطرح«  اأهل  »اأوالد  فرقة  الأع�ضاء 
ب�ضار، فيما حت�ضلت فرقة »اأهل الديوان جيل 

�ضيد« )ب�ضار( على املرتبة الثالثة.

اأطلقت »غوغل« االإ�ضدار االأحدث لنظام 
الذي  »اأندرويد«  الذكية  الهواتف  ت�ضغيل 
يتمتع ب�ضعبية وا�ضعة، الثالثاء 3 �ضبتمرب 
ويحمل التحديث اجلديد لنظام الت�ضغيل 
جمموعة  و�ضتكون   »10 »اأندرويد  ا�ضم 
من  اأول  »غوغل«،  من  »بيك�ضل«  هواتف 
يتلقى التحديث مبا يف ذلك »بيك�ضل 3« 
اإل« وغريها و�ضي�ضبح  اإك�س   3 و«بيك�ضل 
»�ضام�ضونغ«  لهواتف  متاحا  التحديث 
التي  االأجهزة  من  وغريها  و«�ضوين« 
»اأندرويد«،  الت�ضغيل  نظام  ت�ضتخدم 
القليلة املقبلة  خالل االأ�ضابيع واالأ�ضهر 
وميثل حتديث »اأندرويد« اجلديد، حتوال 
االإ�ضدارات  عن  خمتلف  للنظام،  كبريا 
من  جمموعة  ويت�ضمن  له،  ال�ضابقة 

امليزات الرئي�ضية

»غوغل« تك�شف النق�ب 
عن االإ�شدار االأحدث 

با�رضت م�ضالح خفر ال�ضواحل لواليات �ضلف 
، تلم�ضان ، عني متو�ضنت ، م�ضتغامن ووهران  
عر�س  يف  احلراقة  لتوقيف   وا�ضعة  حملة 
البحر وحماية ال�ضاب من ركوب هذه القوارب 
االأخرية   االآونة  يف  الن�ضاط  اإىل  عادت  التي 
بقوة   خا�ضة بعد توقيف 120 حراق ب�ضواحل 
تلم�ضان  عني متو�ضنت ، وهران و�ضلف خالل 

ال48 �ضاعة املا�ضية  .
اأن  ال�ضواحل   حر�س  م�ضالح  واأ�ضارت  هذا 
الكبرية يف عدم  امل�ضوؤولية  تتحمل   االأ�رضة  
ين�ضاقون  الدين  اأبنائها   على  الرقابة  فر�س 
وراء  االأحالم الزائفة التي يطلقونها بارونات 
من  متكنوا  حيث   ، ال�ضبان  نفو�س  يف  املوت 
اإىل  �ضباب  طي�س  من  احلرقة  ظاهرة  حتويل 
ا�ضتثمار ا�رضي ، حيث �ضارت املراأة واالأ�رضة 

وتعر�س  �رضعية  الغري  بالهجرة  توؤمن  كاملة 
نف�ضها واأطفالها للموت   و�ضط البحر ، حيث 
ال�ضواحل  اإح�ضائيات م�ضالح حرا�س  اأ�ضارت 
اأوقفت  اأنها  االأخرية   �ضاعة  ال48  خالل 
كما   ، وامراأتني  قا�رض   19 منهم  �ضاب    120
باروونات   ا�ضتغل  حيث   ، زوارق   08 حجزت 
االجتماعي  من  اجل  الدخول  الب�رض  جتارة 
الرتوي�س لرجاالتها غري مبالني بحالة البحر 
حر�س  م�ضالح  جعل  الذي  االأمر  اخلطرية  
التي  الدرك  مب�ضالح  ت�ضتنجد  ال�ضواحل 
من  بكل  البحر  ركوب  قبل  فوجني  اأوقفت 
التحقيقات  وجتري  هذا  وم�ضتغامن   وهران 
تنظيم  �ضبكات  اإىل  للو�ضول  املوقوفني  مع 

رحالت املوت .
م.ب

خالل 48 �ساعة

�شبط 120  حراق� يف  طريقهم نحو ا�شب�ني� 
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