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�شاحلي يوؤكد مت�شكه باحلل الد�شتوري 

توعد املوزعني ب�شحب االعتماد
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القيادي ح�سني خلدون

نطالب بتطبيق العزل ال�ضيا�ضي بالأفالن
�ص3

  .     نريد من العدالة حتديد قوائم املتورطني يف الف�ساد لإبعادهم
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الزاوية البلقائدية بوهران

انطالق ملتقيات حول مناقب
 اآل بيت ر�سول اهلل

مبقر  الأ�سبوع  هذا  انطلقت 
الكائن  الهربية  البلقائدية  الزاوية 
وهران  مدينة  ب�رشق  مقرها 
�سل�سلة  اإطار  �سمن  لقاء  اأول 
ماآثر  تتناول  التي  امللتقيات  من 
ومناقب اآل بيت ر�سول اهلل, ح�سبما 
اأعلنه اأم�س  ال�سبت القائمون على 
هذه املبادرة العلمية ويتم برجمة 
يوم  كل  م�ساء  ملتقى   27 حوايل 
من  بتاأطري  الزاوية  مبقر  جمعة 

خرباء يف ال�سرية النبوية ال�رشيفة 
املو�سوع  هذا  تناول  يتم  حيث 
ب�سكل ت�سل�سلي حول حياة الر�سول 
ومناقب  بيته  اآل  و�سري  الكرمي 
التابعني منهم كل واحد على حدة, 
حيث يطلق على هذه ال�سل�سلة من 
امللتقيات ا�سم »جمال�س الزهراء« 
حتت �سعار الآية القراآنية الكرمية 
اإل  اأجرا  عليه  اأ�ساألكم  ل  »قل 
خ�س�س  القربي«وقد  يف  املودة 

امللتقى الأول حلياة و�سرية ر�سول 
الطبعة  بينما �ستتمحور  اهلل )�س( 
القادمة يوم اجلمعة املقبل حول 
ماآثر ال�سيدة خديجة زوجة ر�سول 
اآل  باقي  ومناقب  حياة  ثم  اهلل, 
البيت على غرار بنت النبي الكرمي 
وجنليها  البتول  الزهراء  فاطمة 
واحل�سني  احل�سن  الكرميني 

وغريهم.
اإلقاء  الإطار  هذا  يف  ويتم 

حما�رشات حول �سري اآل البيت يف 
اجلوانب  خمتلف  لإثراء  حماولة 
للر�سالة  ون�رشتهم  حياتهم  من 
اأحكامها  وجتلي  املحمدية 
�سلوكهم  يف  ومعانيها  وقيمها 
وتهدف  ومواقفهم  ومعامالتهم 
هذه املبادرة التي تفتحها الزاوية 
الطلبة والباحثني  اأمام  البلقائدية 
ما  وفق  الوا�سع-  واجلمهور 
امل�ساهمة  اإىل  املنظمون,  اأبرزه 

حول  العلمي  الن�ساط  اإثراء  يف 
بال�سرية  ال�سلة  ذات  املحاور 
النبوية ال�رشيفة ل �سيما من اأجل 
واإ�سقاطها  الأحكام  ا�ستخال�س 
املعا�س  واقعنا  ق�سايا  على 
بفتح  امللتقيات  هذه  وتتكلل 
والباحثني  الطلبة  مع  نقا�سات 
اإليه نف�س امل�سدر  اأ�سار  وفق ما 

البلقائدية  الزاوية  اأن  يذكر 
ببلدة  مقرها  الكائن  الهربية 
وهران(  )�رشق  معروف  �سيدي 
�سل�سلة  ملتقى  �سنة  كل  تنظم 
الدرو�س املحمدية مبنا�سبة �سهر 
رم�سان وذلك مب�ساركة كوكبة من 
�ستى  من  الإ�سالمي  الفقه  علماء 

الأقطار.

خبر في 
صورة

اأمطار رعدية على 14 ولية
اأمطار رعدية غزيرة,  حذرت م�سالح الأر�ساد اجلوية, من ت�ساقط 
اأمطار  عن  الديوان  عن  �سادر  تنبيه  واأ�سار  الوطن  مناطق  عدة  يف 
مرتقبة يف املناطق اجلنوبية والغربية والو�سطى بداية من منت�سف 
نهار الأم�س اإىل غاية منت�سف الليل وت�سمل الن�رشية وليات: ال�سلف, 
عني الدفلى, املدية, تي�سم�سيلت, اجللفة, الغواط, تيارت, مع�سكر, 

�سعيدة, �سيدي بلعبا�س, تلم�سان, البي�س, النعامة وب�سار.

وزارة الدفاع الوطني

توقيف15 مهاجرا غري �سرعي
يف اإطار حماربة الهجرة غري ال�رشعية, اأوقفت مفارز للجي�س الوطني 
ال�سعبي وعنا�رش الدرك الوطني بكل من تيارت/ن ع 2 والنعامة /ن 
ع 2 وتندوف/ن ع 3 والطارف/ن ع 5 ,)15( مهاجر غري �رشعي من 

جن�سيات خمتلفة .

�سكيكدة

تدمري قنبلة تقليدية ال�سنع
الوطني  للجي�س  مفارز  ودمرت  ك�سفت  الإرهاب,  مكافحة  اإطار  يف 
ال�سعبي, يوم 06 �سبتمرب 2019, اإثر عملية بحث ومت�سيط ب�سكيكدة/
يحوي  لالإرهابيني   )01( وخمباأ  ال�سنع  تقليدية   )01( قنبلة  ن.ع.5, 

اأغرا�سا خمتلفة.

ال�ستالم جائزتها كاأف�سل فنانة عربية 
�سابة لعام 2019

وزارة الثقافة ترف�ض م�ساعدة 
�سهيلة بن ل�سهب 

رف�ست وزارة الثقافة اجلزائرية م�ساعدة الفنانة �سهيلة بن ل�سهب, 
يف جتديد تاأ�سرية  ال�سفر اإىل م�رش ل�ستالم جائرتها كاأف�سل فنانة 
دورته  العربية  يف  الف�سائيات  مهرجان  يف   2019 لعام  �سابة  عربية 
�سيقام  اجلمهور,  حيث  من  بت�سويت  بها   توجت  والذي  العا�رشة  
احلفل بقاعة الأوبرا بالقاهرة, بح�سور عدد كبري من امل�ساركني من 
كل البالد العربية, يوم 11 �سبتمرب املقبل , وعلى هذا الأ�سا�س فلقد 
اأبدى املغردون يف اجلزائر ت�سامنهم  الكبري مع  جنمة اأحلان و�سباب 
و�ستار اأكادميي وياأتي هذا  بعد رف�س اجلهات الر�سمية م�ساعدتها 

للح�سول على التاأ�سرية  لذا فلقد اأطلقوا  حملة »كلنا �سهيلة«.

بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل 
اإىل  و   2019 �سبتمرب   07 اإىل   05
ال�ساعة  على  اأم�س  �سبيحة  غاية 
 48 خالل  )اأي  �سباحا  الثامنة 
وحدات  �سجلت  الأخرية(  �ساعة 
احلماية املدنية 4833  تدخل يف 
الوطن  من  مناطق خمتلفة  عــدة 

مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا 
ال�ستغـاثة من  طرف املواطنني, 
خمتلف  �سملت  التدخالت  هذه 
جمالت اأن�سطة احلمايـة املدنية 
املرور,  بحوادث  املتعلقة  �سواء 
الإجالء  املنزلية,  احلوادث 
و  احلرائق  اإخمــاد  ال�سحي, 

الأجهزة الأمنية .
احلماية  وحدات  تدخلت  كما  
الفرتة  نف�س  خالل  املدنية  
مرور  حوادث  عدة  اثر  على 
ت�سببت  دموية  الأكرث   11 منها  
يف وفاة 07 اأ�سخا�س و اإ�سابة 40 
اأخرين بجروح متفاوتة اخلطورة 

املكان  عني  يف  اإ�سعافهم  مت 
من  امل�ست�سفيات  اإىل  وحتويلهم 
 , املدنية  احلماية  اعوان  طرف 
م�ستوى  علي  كانت  ح�سيلة  اأثقل 
 02 بوفاة  الدفلى  عني  ولية 
�سخ�سني و اإ�سابة 04 اأخر بجروح 

على اثر 02 حادثي مرور .

بوقرة يحقق اأول فوز بالدوري 
الإماراتي

بوقرة  �سجل املدرب اجلزائري جميد 
الدوري  يف  الفجرية  ناديه  نع  فوز  اأول 
الكروي  املو�سم  خالل  الإماراتي 
اجلاري, وذلك بعد هزمية وتعادل, حيث 
قاد نهاية الأ�سبوع املنق�سي اأ�سباله اإىل 
ت�سجيل النت�سار على ح�ساب مناف�سه 

الو�سل بهدف يتيم كان كافيا اإىل لعبي املدافع ال�سابق للخ�رش من اأجل 
ال�ستفاقة والتناف�س على البتعاد عن مراكز �سبح ال�سقوط.

غيال�ض يعود اإىل الربتغال جمددا
نبيل  ال�سابق  الدويل  الالعب  �سجل 
اللعب  اإىل  جمددا  عودته  غيال�س 
يف  وقع  حيث  الربتغايل,  الدوري  يف 
�سفوف نادي فيتوريال �سيتوبال يربطه 
حيث  مقبلني,  ملو�سمني  �سفوفه  يف 
التحق غيال�س بناديه اجلديد يف �سفقة 
كان  الذي  العقد  ف�سخ  بعد  حر  انتقال 

يربطه بناديه ال�سابق, و�سبق اأن لعب غيال�س يف الدوري الربتغايل عندما 
حمل األوان نادي بورتو قبل اأن يغادره بنهاية مو�سم 2015/2014

ما بني 05 اإىل 07 �سبتمرب 2019

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 7 اأ�سخا�ض

اجلمعة  م�ساء  �سب  حريق  اأتى 
اجلري(  )بئر  فرانني  عني  بغابة 
 3 على  وهران  مدينة  �رشق 
الغابي  الغطاء  من  هكتارات 
اأم�س  علم  ح�سبما  باملنطقة, 
احلماية  م�سالح  لدى  ال�سبت 

املدنية.
م�سالح  تدخل  مكن  وقد 
احليلولة  من  املدنية  احلماية 
اىل  النريان  األ�سنة  امتداد  دون 
غابتي كري�ستل وكنا�ستيل اللتان 
املناطق  من  بقربهما  تتميزان 
وفق  بال�سكان  الآهلة  العمرانية 

الذي  امل�سدر  ذات  اأبرزه  ما 
اإخماد  عملية  اأن  اىل  اأ�سار 
احلريق قد ا�ستغرقت  6 �ساعات 
ال�ساعة  حدود  يف  وانتهت 
الإبقاء  مت  وقد  �سباحا  الثالثة 
الوقائي  الأمني  الت�سكيل  على 
املدنية  احلماية  لوحدات 
من  الثامنة  ال�ساعة  غاية  اىل 
من  للتاأكد  ال�سبت  اأم�س  �سباح 
جمددا  احلريق  ن�سوب  عدم 
مت  الذي  احلريق  اأنقا�س  على 

اإخماده.
احلماية  م�سالح  اأن  يذكر 

لهذه  جندت  قد  كانت  املدنية 
العملية ثالث �ساحنات ملكافحة 
�ساحنات  واأربع  الغابات  حرائق 

اإطفاء و�سيارتي اإ�سعاف وو�سائل 
ب�رشية تتمثل يف تدخل 50 عون 

من خمتلف الرتب.

وهران 

حريق يتلف 3 هكتارات من الغطاء الغابي 
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القيادي ح�سني خلدون

نطالب بتطبيق العزل ال�سيا�سي بالأفالن
.     نريد من العدالة حتديد قوائم املتورطني يف الف�ساد لإبعادهم

دعا ح�سني خلدون لتفعيل العزل ال�سيا�سي باإبعاد كل الوجوه التي يتم اإدانتها من الأفالن، داعيا 
العدالة مبوافاتهم بقائمة كل متورط يف الف�ساد ومن�سو يف اإطار احلزب لإق�سائه من اجلبهة، متهما 

املكتب ال�سيا�سي احلايل والأمني العام باأنهما غري �سرعيني، قائال اإن اللجنة املركزية التي فقدت 
�سرعيتها خالل فرتة جمال ولد عبا�س بعد هيمنة مبداأ »ال�سكارة« واإق�ساء الوطنيني بح�سبه حتاول 

اليوم اأن تتخفى وراء ال�سرعية، داعيا كل من �سوه �سورة احلزب بح�سبه بالن�سحاب.
�س.ب

بالأفالن  القيادي  واعترب 
امل�ستقيل  بالإعالم  واملكلف 
عبا�س،  ولد  جمال  فرتة  خالل 
اإحدى  على  �سيفا  حلوله  خالل 
اعترب  اأم�س،  اخلا�سة،  القنوات 
احلايل  العام  الأمني  ت�رصيح 
للحزب حممد جميعي بخ�سو�س 

احل�سانة  عن  للتخلي  ا�ستعداده 
باأن ت�رصيحه ل يعد بطوليا ولي�س 
مزية مينها، كون رف�سه �سي�سعه 

حتت طائلة القانون.
للتقليل  عمد  ثانية  جهة  من 
يعرفه  الذي  الرف�س  حدة  من 
قائال  ال�سعب،  احلزب من طرف 
 3 احلزب  �سد  يقفون  من  اأن 
بو�سع  املطالبون  اأولهم  طوائف: 

م�ستعمال  املتحف،  يف  اجلبهة 
اأنهم  بو�سفهم  معهم  التهام  لغة 
اأذناب فرن�سا، قائال اأن اأ�سواتهم 
ل تزعجه، وال�سنف الثاين حدده 
كونهم  ال�سيا�سيني  اخل�سوم  يف 
يف  احلزب  مناف�سة  ميكنهم  ل 
اأن  قائال  بح�سبه،  ا�ستحقاق  اأي 
وهي   1954 يف  تاأ�س�ست  اجلبهة 
وذلك  الوطنية  للق�سية  امتداد 

عنها  التخلي  اأو  رحيلها  يعني  ل 
ا�ستمرار  هي  بل  ال�ستقالل  بعد 
لر�سالة نوفمرب والذي مل يتحقق 
عدالة  دميقراطية،  لليوم: 

اجتماعية والإ�سالم.
وبخ�سو�س ا�ستعادة مكانة احلزب 
قال خلدون اأنها فر�سة الآن اأمام 
ان�ساء  عرب  ال�رصفاء  املنا�سلني 
ول  احلزب  لإنقاذ  وطنية  هيئة 

تلعب دور ل املكتب ال�سيا�سي ول 
بعد  اأنه  قائال  املركزية،  اللجنة 
وتعيني  ال�سيا�سي  املكتب  رحيل 
دور  �سيت�سح  القادم  العام  الأمني 

احلزب فعليا.
الرتاجع  خطوة  ي�ستبعد  ومل 
اأمام  املجال  وفتح  للخلف 
�سبيهة  الأزمة  اأن  قائال  غريهم، 
مهري  اختار  حيث   1992 باأزمة 

فجعل  ال�سلطة،  م�سايرة  عدم 
املنا�سلني اأحرارا فيمن يدعمون، 
مقرتحا اأن يتم القتداء باخلطوة 
بتحمل  متهمة  اجلبهة  كون  اليوم 
ال�سابقة  احلكم  فرتة  م�سوؤولية 
مراجعة  منها  يقت�سي  ما  وهو 
راحة  اأخذ فرتة  خطواتها ومل ل 
بعيدا عن ال�ستحقاقات املقبلة.

احلزب يعترب اأن اخلطوة غري د�ستورية

الربملان يتوجه  نحو تعوي�ض نواب لويزة حنون

قيود جديدة على املرت�سحني

هيئة احلوار ت�سّلم التقرير النهائي لنب �سالح هذا الأ�سبوع

املجل�س  اإجراءات  ت�سري 
باجتاه  الوطني  ال�سعبي 
حلزب  جدد  نواب  ا�ستدعاء 
قائمة  �سمن  من  العمال 
الكتلة  نواب  لتعوي�س  احلزب 
�سهر  نهاية  منذ  امل�ستقيلة 
القيادي  رد  حني  يف  مار�س، 
تتناق�س  اخلطوة  اأن  باحلزب 
للحزب  الداخلي  القانون  مع 
مينع  الذي  الد�ستور  ومع 

التجوال ال�سيا�سي.
»الو�سط«  مع  له  ت�رصيح  ويف 

العمال  بحزب  القيادي  اعترب 
يفرت�س  اأنه  تعزيبت  رم�سان 
اخلطوة  على  الإقدام  عدم 
من  النتخابات  نتائج  كون 
الد�ستوري  املجل�س  طرف 
اأن  مو�سحا  للحزب،  تن�سب 
نهاية  منذ  م�ستقيلة  الكتلة 
اأن  معتربا  املن�رصم،  مار�س 
باملن�سب  يت�سبث  منتخب  كل 
ول ميثل  نف�سه  �سوى  ل ميثل 
احلزب، كون ذلك يتعار�س مع 
القانون الداخلي للحزب الذي 

ي�سرتط تعيني رئي�س الكتلة من 
للحزب،  العام  الأمني  طرف 
كتلة  ت�سكيل  ل ميكن  وبالتايل 

للحزب دون موافقة احلزب.
مع  يناق�س  اأنه  اعترب  كما 
مينع  كونه  الد�ستور  روح 
ل  اأي  ال�سيا�سي،  التجوال 
انتمائه  تغيري  للمنتخب  ميكن 
واأي  العهدة،  خالل  ال�سيا�سي 
العمال  حزب  با�سم  مرت�سح 
وهو  احلزب  من  ف�سله  �سيتم 
تغطية حزبية،  دون  يجعله  ما 

اأي الوقوع يف نقطة التعار�س 
بخ�سو�س  اأما  الد�ستور.  مع 
اأن  فقال  للخطوة  نظرتهم 
ال�سلطة اعتادت على الت�سييق 
النظام،  يزعج  حزب  كل  على 
جتاوزها  اخلطوة  اأن  قائال 
الزمن فالربملان دون �رصعية 
يطالبون  املواطنني  وغالبية 
بحله، بالإ�سافة اإىل كون اآخر 
اهتمامات ال�سعب هو ما يدور 

داخل قبة الربملان.
�سارة بومعزة

احلوار  هيئة  من�سق  ك�سف 
عن  يون�س،  كرمي  والو�ساطة 
يت�سمنها  التي  النقاط  بع�س 
موؤكدا  للهيئة،  النهائي  التقرير 
بع�س  طرف  من  اإثراوؤه  مت  اأنه 

الأحزاب بح�سبه.
عقب  يون�س  كرمي  واأو�سح 
اأن  القانونية،  اللجنة  اجتماع 
لرئي�س  لتقدميه  جاهز  التقرير 
�سالح. بن  القادر  عبد  الدولة 
التقرير  اأن  يون�س،  كرمي  وقال 
النهائي والوثيقة الأولية �سلمت 
مع  اإثرائها،  اأجل  من  لالأحزاب 
موافقة بع�س الأحزاب ورف�س 
كا�سفا  اأخرى،  طرف  من  الرد 

عن اإ�سقاط �رصط احل�سول على 
للمنتخبني،  فردي  توقيع   600
املرت�سحني  على  املفرو�س 
عليه  ين�س  مثلما  للرئا�سيات، 
مقابل  النتخابات،  قانون 
�رصط  اقرتاح  عن  احلديث 
بح�سب  جامعية،  �سهادة  حيازة 
اإعالمية،  مواقع  تداولنه  ما 
وذلك بغية جتاوز حالة الفو�سى 
�سحب  عملية  عرفتها  التي 
خلفته  وما  الرت�سح،  ا�ستمارات 

من حالة ا�ستهجان.
هذا وعرف يوم الأم�س اجتماعا 
لهيئة  القانونية  اللجنة  لأع�ساء 
من  امل�سكلة  واحلوار  الو�ساطة 

خرباء من املجل�س ال�ست�ساري 
واأ�ساتذة جامعيني من اأجل و�سع 
التعديالت الأخرية على الوثيقة 
الوطنية  ال�سلطة  ت�سم  التي 
النتخابات  ملراقبة  امل�ستقلة 
لالنتخابات،  الع�سوي  والقانون 
وهي نف�س الوثيقة التي �سرتفع 
احلوار  هيئة  من�سق  قبل  من 
والو�ساطة كرمي يون�س للرئا�سة، 
والذي مل يتم حتديد بعد مقابل 
اأنه �سيكون قريبا، فيما  التاأكيد 
هو  املا�سي  اخلمي�س  يوم  كان 
احلوار  للجنة  الأخري  اللقاء 
كرمي  بني  وجمع  الو�ساطة 
يون�س واملنظمة الوطنية لأبناء 

حتدثت  باملقابل  ال�سهداء. 
عقد  احتمالية  عن  ت�رصيبات 
وكرمي  الدولة  رئي�س  بني  لقاء 
التقرير  لت�سليمه  الثنني  يون�س 
النهائي، والذي يت�سمن مقرتحا 
الوطنية  ال�سلطة  لت�سكيل 
النتخابات،  ملراقبة  امل�ستقلة 
الع�سوي  القانون  وم�رصوع 
لتمريرهما  متهيدا  لالنتخابات 
الهيئة  وا�ستدعاء  الربملان  عرب 
الناخبة  قبل 15 �سبتمرب اجلاري 
وهو مقرتح رئي�س اأركان اجلي�س 

الوطني اأحمد قايد �سالح.
�س.ب

�ساحلي يوؤكد مت�سكه باحلل الد�ستوري 

الأطراف الراف�سة لالنتخابات
 تريد اإطالة الأزمة 

.      ندعم خمرجات عمل جلنة احلوار والو�ساطة 
التحالف  حزب  رئي�س  اأكد  
بلقا�سم  اجلمهوري  الوطني 
اجلي�س   ملقرتح  دعمه  �ساحلي 
الوطنية  الهيئة  بتن�سيب 
امل�ستقلة لالنتخابات وال�رصوع 
لإجراء  التح�سري  يف  اجلدي 
خالل  الرئا�سي  ال�ستحقاق 
الأ�سابيع القليلة القادمة، معربا 
عن رف�سه للحمالت امل�سبوهة 
اجلي�س  قيادة  له  تتعر�س  التي 
تريد  التي  الأطراف  بع�س  من 

اإطالة عمر الأزمة .
الأم�س  �ساحلي  بلقا�سم  رف�س 
للمكاتب  �سحفية  ندوة  يف 
الطعن  للحزب  الولئية 
بها  تقوم  الذي  امل�سار  يف 
خالل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
الأزمة ال�سيا�سية احلالية ، معلنا 
لإقرتاح  احلزب   �سوت   �سم 
التعجيل  ب�رصورة  اجلي�س 
يف  رئا�سية  انتخابات  بتنظيم 
اأقرب الآجال ترافقها جمموعة 
قانون  تعديل  الإجراءات  من 
�سلطة  اإن�ساء  النتخابات،  
الإدارة  عم  م�ستقلة  وطنية 

ت�رصف على النتخابات .
التحالف  حزب  رئي�س  و�سدد 
مت�سكه  اجلمهوري  الوطني 
منه  اإميانا  الد�ستوري  باحلل 
باعتبار  لل�سعب  ال�سيادة  باأن 
به  مايطالب  هو  هذا  اأن 
احلراك ال�سعبي بتج�سيد احلل 
اإىل �رصورة  داعيا  الد�ستوري،  

العودة اإىل امل�سار النتخابي
النار  املتحدث  فتح  حني  يف 
على دعوات املرحلة النتقالية،  
املرحلة  دعوات   « قائال 
النتقالية يراد منها اإطالة عمر 
تفتقد  باأنها  ويجدر   ، الأزمة 

ملفهوم �سيادة ال�سعب » .
على  �ساحلي  بلقا�سم  ورد 
اأحزاب املوالة  اإق�ساء  دعوات 
  « قائال   ، الوطني  احلوار  من 
غري  حلمالت  احلزب  تعر�س 
نحن   ، راقية  غري  و  اأخالقية 
دعوات  من  منزعجني  ل�سنا 
 ، احلوار  من  املوالة  اإق�ساء 

فنحن ل نحتاج اإىل التحاور مع 
جلنة احلوار والو�ساطة، لأننا مل 
موؤ�س�سات  مع  التحاور  نرف�س 

الدولة«.
و اأكد بلقا�سم �ساحلي باأنه لي�س 
جزء من احلراك كحزب �سيا�سي 
و  كمنا�سلني  منه  جزء  لكنه  و 
احلزب  باأن  م�سريا  اإطارات،  
و  احلراك  مطالب  مع  يتوافق 
وقدم  الإ�سالحية،  حزبه  روؤية 
اقرتاحات ملمو�سة للتكفل بهذه 
املطالب عك�س بع�س الأطراف 
التي �سعت لركوب موجة احلوار 
ال�سلطة  تفاو�س  �سغط  كورقة 

على م�ساحلها. 
الوطني  بالدور  احلزب   واأ�ساد 
و التاريخي الذي حر�ست على 
الوطني  اجلي�س  موؤ�س�سة  اأدائه 
اأحمد  الفريق  بقيادة  ال�سعبي 
الدفاع  وزير  نائب  قايد �سالح، 
اجلي�س  اأركان  رئي�س  الوطني 
جت�سيدا  ال�سعبي،  الوطني 
و  الد�ستورية  ل�سالحياتها 
النوفمربي  انتمائها  متا�سيا مع 
و  اجلمهوري،  طابعها  و 
كامل  حر�سا منها على حتقيق 
للحراك  امل�رصوعة  املطالب 
ال�سعبي يف �سكل عقالين بعيدا 

عن املطالب التعجيزية. 
ونوه اخلظب باجلهود املبذولة 
الوطنية  اللجنة  طرف  من 
موؤكدا  احلوار،   و  للو�ساطة 
، مبا  احلوار  دعمه  خمرجات 
مقرتحاتها  مع  يتعار�س  ل 
حمتواها،  من  يفرغها  ل  و 
اأق�سى  حتقيق  على  حر�سا 
املن�سود،  التوافق  درجات 
و  احلوار  ندعم جلنة   « م�سيفا 

الن�سجام  قلة   رغم  خمرجاته 
و قلة اخلربة لت�رصيحات بغ�س 
مربر  غري  اإق�ساء  و  اأع�ساوؤها 

لبع�س الأطراف » .
الآجال  باأن  احلزب  واعترب 
القانونية لتنظيم انتخابات وفق 
معتربا   ، الد�ستورية  الأحكام 
اأ�سبح  الرئا�سيات  اإجراء  باأن 
حمل اإجماع وا�سح لدى اأغلبية 
اجلزائريات،  و  اجلزائريني 
و  امل�ساعي  لكل  الراف�سني 
التي  امل�سبوهة  القرتاحات 

ترمي اإىل اإطالة عمر الأزمة.
للم�ساهمة  �سعيه  احلزب  واأكد 
للخروج  اإقرتحات  تقدمي  يف 
املطالب  حتقيق  و  الأزمة  من 
عن  بعيدا  امل�رصوعة،  
و  ال�سعبوية  اخلطابات 
احلزبي  الإ�ستغالل  حماولت 
احلراك،   موجة  ركوب  و 
باحلل  التم�سك  حر�سه  موؤكدا 
و  الإنتخابات   و  الد�ستوري 
�سمانات  باإجراءات  مرافقتها 
و�سدد   ، النزاهة  و  ال�سفافية 
تبني  �رصورة  على  املتحدث 
ين�سجم  الذي  احلوار  م�سعى 
 ، للحزب  الثابت  املوقف  مع 
�رصط اأن ليكون الواقعي اجلاد 
 ، اإق�سائي  الغري  و  امل�سوؤول  و 

يو�سل البالد اإىل حلول اأمنة .
و  اعتزازه  عن  احلزب  وعرب 
الذي  وعي  مب�ستوى  افتخاره 
عدة  منذ  احلراك  اأظهره 
اأ�سهر،  منوها بالطابع ال�سلمي 
له ، معربا عن تفائله و تعاطيه 
املرفوعة  الإ�سالحية  ملطالب 
ل�سيما فيما تعلق بال�سمانات. 

اإميان لوا�س 

رئي�س حركة الإ�سالح الوطني فياليل غويني

الرئا�سيات بحاجة اإىل توفري مناخ �سيا�سي و قانوين
الإ�سالح  حركة  رئي�س  اأكد 
اأم�س  فياليل غويني،  الوطني، 
العا�سمة،  باجلزائر  ال�سبت 
على �رصورة »الإ�رصاع يف توفري 
والأطر  ال�سيا�سية  الأجواء 
القانونية من اأجل الذهاب اإىل 
املقبلة  الرئا�سية  النتخابات 
هذا  لكون  الآجال«  اأقرب  يف 
وطنية  »�رصورة  ال�ستحقاق 

ملحة«.
افتتاح  خالل  غويني  و�سدد 
الدورة العادية للمكتب الوطني 
للحزب، على �رصورة »الإ�رصاع 

ال�سيا�سية  الأجواء  توفري  يف 
اأجل  من  القانونية  والأطر 
النتخابات  اإىل  الذهاب 
الآجال«  اأقرب  يف  الرئا�سية 
--كما  ال�ستحقاق  هذا  لكون 
وطنية  »�رصورة  قال-- 
من  البالد  لإخراج  ملحة« 
هذا  ومن  الو�سعية   هذه 
على  غويني  اأكد  املنظور 
وطنية  �سلطة  »ان�ساء  اأهمية 
تت�سكل  النتخابات  لتنظيم 
ومن  حمامني  و  ق�ساة  من 
املدين  املجتمع  عن  ممثلني 

جمعيات  من  الوا�سع  مبفهومه 
ونقابات«،  و�سخ�سيات 
تنظيم  مهام  لها  »توكل  واأن 
النتخابات  ومراقبة  واإ�رصاف 
اأن  والإعالن عن النتائج« على 
يكمن دور املجل�س الد�ستوري 
يت�سمن  اعالن  »اإ�سدار  يف 
العملية  �سالمة  و  �سحة  مدى 

النتخابية« .
غويني  قال  ال�سياق  نف�س  يف 
اقرتاحات  قدم  احلزب  اأن 
حول التعديالت يف بع�س مواد 
القوانني املتعلقة بالنتخابات، 

على  الرتكيز  بينها  من 
ممثلي  دور  وتكري�س  »�سبط 
املرت�سحني يف جمال الرقابة، 
املرت�سح  ممثل  يح�رص  بحيث 
العملية  م�ستويات  خمتلف  يف 
م�ستوى  على  �سواء  النتخابية 
واللجنة  واملركز  املكتب 
الولئية  البلدية،  النتخابية 
والوطنية، اإىل جانب اقرتاحات 
تتعلق باأهمية »تخفيف �رصوط 
الرت�سح« وكذا »التكفل مبمثلي 
العملية  خالل  املرت�سحني« 

م.�سالنتخابية.
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اجلمعية  اأع�ضاء  دعا  و 
للمقاولني  العامة 
املجتمعني  اجلزائريني 
عادية  عامة  جمعية  يف 
فتح  اإىل  خا�ص  ب�ضكل 
حوار وطني حول الق�ضايا 
االقت�ضادية و االجتماعية, 
معتربين اأن و�ضعية االآالف 
من موؤ�ض�ضات قطاع البناء 
و  العمومية  االأ�ضغال  و 
ع�رشات  كذا  و  الري 
»تبقى  عمالها  من  االآالف 
اأع�ضاء  اأو�ضح  حرجة«و 
اجلهود  »كل  اأن  اجلمعية 
ال�ضاعة  حد  اإىل  املبذولة 
للموؤ�ض�ضات  ت�ضمح  مل 
يف  بالعمل  اجلزائرية 
اال�ضتثمار  و  هدوء 
ب�ضبب  معقولة  مبقروئية 
و  االقت�ضادي  الو�ضع 
به  متر  الذي  ال�ضيا�ضي 
ال�ضدد  هذا  البالد«يف 
العامة  اجلمعية  دعت 
اجلزائريني  للمقاولني 
وطني  حوار  فتح  اإىل 
العمومية  ال�ضلطات  مع 
اإىل  »التو�ضل  اأجل  من 

املدى  على  عاجلة  حلول 
املتو�ضط«  و  الق�ضري 
تعي�ضها  التي  للم�ضاكل 
يف  اجلزائرية  املوؤ�ض�ضة 
العام و اخلا�ص  القطاعني 
للم�ضلحة  »خدمة  ذلك  و 
لالقت�ضاد  و  للبالد  العليا 

الوطني«.
و من بني اأهم االقرتاحات 
اجلمعية  قدمتها  التي 
امل�ضغرة  القائمة  اإلغاء 
للموؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة من 
امل�ضاريع عن طريق �ضيغة 
رابح-رابح و مراجعة دفرت 
ال�رشوط امل�ضري للقطاع و 
العقارية  الرتقية  ت�ضجيع 
و  الت�ضميم  مهام  منح  و 
املتابعة ملكاتب الدرا�ضات 
عن  ف�ضال  اجلزائرية 
ن�ضاط  مناطق  ا�ضتحداث 
لقطاع  ح�رشيا  مكر�ضة 
العمومية  البناء و االأ�ضغال 

و الري. 
اجلمعية  اقرتحت  كما 
للمقاولني  العامة 
مر�ضد  اإقامة  اجلزائريني 
للموؤ�ض�ضات  وطني 
ال�ضغرية  وال�ضناعات 

واملتابعة  واملتو�ضطة 
لقرارات  املحلية 
من  الثالثية  االجتماعات 
عليها  ي�رشف  جلان  خالل 
اآليات  و�ضع  وكذا  الوالة 
عالقات  لتاأطري  موثوقة 
البنوك  مع  املوؤ�ض�ضات 
ناجع  م�ضار  عن  ف�ضال 
املوؤ�ض�ضات  فواتري  لدفع 
اجلمعية  اأعربت  كما 
اأن  يف  اأملها  عن  العامة 
املوؤ�ض�ضات  جميع  »ت�ضعى 
وعمالها من اأجل امل�ضلحة 
اإىل  بالتوجه  للبلد  العليا 
التي  الرئا�ضية  االنتخابات 
اجلزائري  ال�ضعب  متكن 
برمته من التعبري عن راأيه 

يف اإطار مقنن ومنظم«.
�ضحفي  لقاء  وخالل 
ن�ضطه على هام�ص اأ�ضغال 
للمقاولني  العامة  اجلمعية 
الناطق  قال  اجلزائريني 
العامة  اجلمعية  با�ضم 
اجلزائريني  للمقاولني 
الو�ضع  اأن  عيظ  مو�ضى 
قطاع  ملوؤ�ض�ضات  املايل 
العمومية  واالأ�ضغال  البناء 
م�ضريا  »حرجة«  والري 
ي�ضغل  القطاع  اأن  اإىل 
عرب  �ضخ�ص  مليون  3ر1 

365.000 موؤ�ض�ضة.
ال�ضدد  هذا  يف  وك�ضف 
املدفوعة  غري  الديون  اأن 
القطاع  هذا  ملوؤ�ض�ضات 

مما  دينار  مليار   2 تبلغ 
هذه  و�ضع  اأكرث  يعقد 
اأن  م�ضيفا  املوؤ�ض�ضات 
للمقاولني  العامة  اجلمعية 
واأن  �ضبق  اجلزائريني 
اإىل  مطالب  اأر�ضية  رفعت 
لكنها  العمومية  ال�ضلطات 

»مل تلقى اأي �ضدى«.
هذا  يف  امل�ضوؤول  واأ�ضار 
اجلمعية  اأن  اإىل  االإطار 
العامة �ضت�رشع »عن قريب« 
يف �ضل�ضلة لقاءات مع جميع 
»اإيجاد  اأجل  من  الفاعلني 
حلول« مو�ضحا اأن »الو�ضع 
اإىل  اأدى  للبلد  ال�ضيا�ضي 

توقف جميع االأن�ضطة«.
موقف  على  جمددا  واأكد 
للمقاولني  العامة  اجلمعية 
املوؤيد  اجلزائريني 
الوطني  ال�ضيا�ضي  للحوار 
للو�ضع  حل  »اإيجاد  بغية 
ال�ضيا�ضي« ال�ضيما انتخاب 
مما  للجمهورية  رئي�ص 
وطنيا  »ا�ضتقرارا  ي�ضمن 
التي  االأو�ضاع  وت�ضوية 
قطاع  موؤ�ض�ضات  ت�ضهدها 
العمومية  واالأ�ضغال  البناء 

والري«.

اجلمعية العامة للمقاولني اجلزائريني

توقف ن�ساط 3.650 موؤ�س�سة منذ 2017
.      �شطب 275.000 من�شب �شغل 

.     365 األف موؤ�ش�شة تواجه املوت البطئ
دعت اجلمعية العامة للمقاولني اجلزائريني اأم�س ال�شبت باجلزائر العا�شمة اإىل فتح حوار وطني حول 

امل�شائل القت�شادية و الجتماعية �شيما يف قطاع البناء و الأ�شغال العمومية و الري الذي �شهد توقف ن�شاط  
اأكرث من 3.650 موؤ�ش�شة و اإلغاء 275.000 من�شب �شغل منذ 2017.

نفط

 �سعر �سلة خامات اأوبك يرتفع اىل 58ر60 دولرا للربميل 
اأوبك  خامات  �ضلة  �ضعر  �ضجل 
حيث  االأ�ضبوع,  نهاية  ارتفاعا 
للربميل  دوالرا  58ر60  اىل  قفز 
بعد اأن كان قد ا�ضتقر عند 97ر58 
دوالرا االأربعاء املا�ضي, ح�ضبما  
االإح�ضاءات التي اأوردتها منظمة 
)اأوبك(  للنفط  امل�ضدرة  الدول 

على موقعها االإلكرتوين.
التي  اأوبك  خامات  �ضلة  وت�ضم 
م�ضتوى  قيا�ص  يف  مرجعا  تعد 
خام  وهي  نوعا   14 االإنتاج 
واخلام  اجلزائري,  �ضحاري 
العربي اخلفيف ال�ضعودي, وخام 
مربان  وخام  الكويتي,  الت�ضدير 
الثقيل,  واالإيراين  االإماراتي, 
العراقي,  اخلفيف  والب�رشة 
بوين  وخام  الليبي,  ال�ضدر  وخام 
مريايات  وخام   النيجريي, 
الفنزويلي, وجريا �ضول االنغويل, 
ورابي اخلفيف الغابوين, واأورينت 

لغينيا  وزافريو  االكوادوري, 
اال�ضتوائية, و جينو الكونغويل.

الذهب  اأ�ضعار  اأنهت  من جهتها, 
االأ�ضود جل�ضة اخلمي�ص مرتفعة, 
حيث اأغلقت عقود خام القيا�ص 
ت�ضليم  برنت  مزيج  العاملي 
بلندن  التداول  جل�ضة  نوفمرب 
لتبلغ  باملائة,  4ر0  ب  مرتفعة 
عند الت�ضوية 60,95 دوالر مقارنة 
بجل�ضة اإغالق االأربعاء الفارط و 
يف نيويورك , ارتفعت عقود خام 
القيا�ص االأمريكي غرب تك�ضا�ص 
1ر0  ب  اأكتوبر  ت�ضليم  الو�ضيط  
الت�ضوية  عند  لت�ضجل  باملائة 

56,30 دوالر للربميل . 
فقد  اجلمعة  جلل�ضة  بالن�ضبة 
ارتفاعها  االأ�ضعار على  حافظت 
54ر61  برنت  خام  بلغ  حيث   ,
 1 ب  مرتفعا  للربميل  دوالرا 
بلغ   فيما  �ضنتا   59 او  باملئة 

52ر56  االأمريكي  القيا�ص  خام 
دوالرا.

ظل  يف  االرتفاع  هذا  جاء  و 
االأمريكي   اخلام  خمزون  تراجع 
حيث انخف�ضت خمزونات اخلام 
لالأ�ضبوع الثالث على التوايل  ب 
8ر4 مليون برميل خالل االأ�ضبوع 
تعقد  ان  ينتظر  و  هذا  املا�ضي 
امل�ضرتكة  الوزارية  اللجنة 
ملتابعة اتفاق اأوبك و الدول غري 
االأع�ضاء يف املنظمة اجتماعها 
ال�ضهر  خالل  ع�رش  ال�ضابع 
اجلاري  لدرا�ضة التطورات التي 
ذلك يف  و  النفط  �ضوق  ت�ضهدها 
 177 ال  االجتماع  عقد  انتظار 
لندوة اأوبك و االجتماع  الوزاري 
ال�ضابع الأوبك و خارج اأوبك اأيام 
املقبل  دي�ضمرب   6 ال  و   5 ال 

بفيينا. 
بلدان  اأربعة  اللجنة  هذه  وت�ضم 

اأع�ضاء يف االأوبك و هي اجلزائر 
و  الكويت  و  ال�ضعودية  العربية  و 
بلدين غري  اإىل جانب   فينزويال 
ع�ضوين و هما رو�ضيا و �ضلطنة 
االجتماعات  هذه  تاأتي  و  عمان 
االتفاق  متديد   من  اأ�ضهر  بعد 
القا�ضي بتخفي�ص االإنتاج و ذلك 
اأ�ضهر   9 تدوم  اإ�ضافية   لفرتة 
بداية من 1 جويلية  اإىل غاية 31 

مار�ص 2020. 
قد  اأوبك   منظمة  ان  يذكر   
مع    2018 دي�ضمرب  يف  اتفقت 
خارجها  منتجة  بلدان  ع�رشة 
وعلى راأ�ضها رو�ضيا على تخفي�ص 
2ر1  مبعدل  الإنتاجها  م�ضرتك 
)تخفي�ص  يوميا  برميل  مليون 
800.000 برميل يوميا من طرف 
برميل   400.000 و  اأوبك  بلدان 
يوميا من طرف البلدان املنتجة 

خارجها(  . 

توعد وزير ال�ضحة حممد مرياوي 
ب�ضحب االعتماد و الغلق للموزعني 
االأدوية يف  ندرة  ت�ضببوا يف  الذين 
ال�ضوق موؤخرا, وجاء هذا االإعالن 
الوطني  اللقاء  هام�ص  على 
الوزير  ن�ضطه  الذي  التقييمي 

اأم�ص.
للمواد  دائمة  وفرة  ول�ضمان 
امل�ضوؤول  ذات  اأ�ضار  ال�ضيدلية 
اإىل مهمة اخللية التي مت تن�ضيبها 
موؤخرا لتمكني جميع الواليات �ضيما 
على  احل�ضول  من  الكبري  اجلنوب 
االأدوية, م�ضريا يف هذا املجال اإىل 
»الرتخي�ص الأ�ضحاب املهنة بتفتح 
واال�ضتالم  �ضيدالنية  ملحقات 
املتخ�ض�ضة  للمراكز  العاجل 
وجتهيزها  احلدود  على  �ضيما 
باملنا�ضبة  دعا  وت�ضغيلها«. كما 
اإىل التطبيق الفعلي لنظام التواأمة 
واله�ضاب  اجلنوب  واليات  بني 
العليا مع املوؤ�ض�ضات االإ�ضت�ضفائية 
مع  ال�ضمال  ملناطق  الكربي 
هذا  والتقييم .  املتابعة  �ضمان 
اجلزائرية  النقابة  لرئي�ص  و�ضبق 
م�ضعود  اخلوا�ص  لل�ضيادلة 
بني  ما  عن  ك�ضف  واأن  بلعمربي, 

متاما,  130 دواء مفقود  اإىل   120
االأدوية  هذه  من  باملائة   20 واأن 
املزمنة,  باالأمرا�ص  تتعلق 
بطريقة  متوفر  و130 دواء غري 
منتظمة,  م�ضريا اإىل اأن ال�ضيادلة 
و�ضعيات  يف  اأنف�ضهم  يجدون 
املر�ضى  مواجهة  عند  حرجة 

بعدم توفر االأدوية االأ�ضا�ضية.
امل�ضتوردين  عدد  بخ�ضو�ص  اأما 
و70   60 بني  يرتاوح  اأنه  فاأو�ضح 
جمموعة  برهنت  فيما  �ضنة,  كل 
�ضبب  اأنها  امل�ضتوردين  من 
احلكومة  ال�ضوق,  مطالبا  تذبذب 
حلول  الإيجاد  العاجل  بالتدخل 
يوؤدي  قد  خلل  وجود  حال  يف 
�ضنة  يتطلب  ما  وهو  الندرة  اإىل 
االإ�ضتقرار.  اإىل  للعودة  �ضنتني  اأو 
ندرة  �ضبب  بلعمربي  واأرجع 
االأدوية يف ال�ضوق اإىل اإعالن بع�ص 
�رشوعهم  يف  الوطنيني  املنتجني 
امل�ضتوردة  االأدوية  بع�ص  الإنتاج 
تطبيق  يف  هم  خر تاأ بل  مقا
قابله  والذي  براجمهم 
ا�ضترياد  عمليات  ت�رشع يف اإلغاء 
املنتج  توفري  قبل  االأدوية  تلك 

املحلي الذي يعو�ضها.

توعد املوزعني ب�سحب االعتماد

وزير ال�سحة يحذر املت�سببني
 يف ندرة الأدوية

وزير التكوين بلخري دادة مو�سى

ا�ستحداث تخ�س�سات امتياز 
بقطاع املحروقات

والتعليم  التكوين  وزير  اأكد 
املهنيني, بلخري دادة مو�ضى, اأم�ص 
ال�ضبت بحا�ضي م�ضعود  اأن دائرته 
فر�ص  تعزيز  اإىل  ت�ضعى  الوزارية 
تخ�ض�ضات  ال�ضتحداث  ال�رشاكة 

امتياز �ضيما بقطاع املحروقات.
واأو�ضح الوزير على هام�ص تفقده 
زيارة  اإطار  يف  تكوينية  موؤ�ض�ضات 
العمل التي قام بها اإىل الوالية اأن 
دائرته الوزارية »ت�ضعى اإىل تعزيز 
املتعاملني  مع  ال�رشاكة  فر�ص 
تكوينية  اآفاق  وفتح  االقت�ضاديني 
تخ�ض�ضات  ال�ضتحداث  جديدة 
املحروقات  بقطاع  �ضيما  امتياز, 
متطلبات  مع  اأي�ضا  يتالءم  مبا  و 

�ضوق ال�ضغل«. 
قطاعه  اأن  ال�ضياق  ذات  يف  وذكر 
يف  عديدة  جتارب  على  يتوفر 
وطنية  التكوين مع �رشكات  جمال 
اآفاقا وا�ضعة  واأجنبية مما يتيح له 
الوزير  وعاين  ال�رشاكة  جمال  يف 
»بيرتوفاك«  �رشكة  تدريب  مركز 
ي�ضمن  الذي  م�ضعود  بحا�ضي 
مبختلف  ال�ضغل  طالبي  تكوين 
الكهرباء  بينها  من  التخ�ض�ضات, 
ال�ضناعية  وامليكانيك  ال�ضناعية 
الوقاية  ويف  االأنابيب  وتلحيم 
ال�ضناعيني وغريها, حيث  واالأمن 

مرتب�ضا   842 املكونني  عدد  بلغ 
ح�ضب   ,2011 منذ  االآن  حد  اإىل 
للوفد  املقدمة  ال�رشوحات 

الوزاري . 
مو�ضى  دادة  ال�ضيد  تفقد  كما 
للموؤ�ض�ضة  تابعة  حفارة  مدر�ضة 
التي  )اأونافور(  للتنقيب  الوطنية 
تخت�ص يف تكوين وحت�ضني م�ضتوى 
املرتب�ضني, وكذا �ضمان ترب�ضات 
مهنية للطلبة اجلامعيني ومرتب�ضي 
التكوين املهني يف عدة تخ�ض�ضات 

ذات �ضلة مبجال املحروقات.
وبهدف دعم عملية تكوين وتاأهيل 
حد  على  واملكونني  املتمهنني 
على  القطاع  وزير  اأ�رشف  �ضواء, 
مرا�ضم حفل توقيع اتفاقية �رشاكة 
الوطنية  املوؤ�ض�ضة  بني  وتعاون 
واملديرية  )اأونافور(  للتنقيب 
الوالئية للتكوين والتعليم املهنيني 
بلخري  اأ�ضاد  وباملنا�ضبة  بورقلة 
الذي  الهام  بالدور  مو�ضى  دادة 
يف  البرتولية  ال�رشكات  به  تقوم 
ذات  يف  مربزا  التكوين,  جمال 
طريق  عن  التكوين  اأهمية  الوقت 
حمتوى  جتديد  وكذا  التمهني 
لتتنا�ضب  املفتوحة  التخ�ض�ضات 
يف  احلا�ضلة  امل�ضتجدات  مع 

امليدان. 

اثنني  تنفيذيني  مديرين  و�ضع 
بوالية املدية رهن احلب�ص االأربعاء 
يف  ق�ضائي  اأمر  مبوجب  الفارط 
ال�ضناعي  العقار  حتويل  ق�ضية 
بو�ضط الوالية, ح�ضبما اأفاد به بيان 

املدية  حمكمة  لدى  العام  النائب 
لذات  وفقا  منه.  ن�ضخة  واأج  تلقت 
من  بكل  يتعلق  االأمر  فان  البيان, 
مدير اأمالك الدولة و مدير التنظيم 
بتهمتي  املتابعان  العامة  وال�ضوؤون 

و  ال�ضناعي  العقار  يف  التالعب 
دون حق  من  النفوذ  من  اال�ضتفادة 
كما  املدية  و�ضط  تقع  ق�ضية  يف 
اآخرين حتت  متهمني  خم�ضة  و�ضع 
اال�ضتماع  مت  الق�ضائية  الرقابة 

اليهم يف اإطار نف�ص الق�ضية كجزء 
من التحقيق االأويل الذي قامت بها 
الأمن  الق�ضائية  ال�رشطة  م�ضالح 
والية املدية, ا�ضتنادا ملا اأ�ضار اإليه 

ذات البيان.

حتويل العقار ال�سناعي

و�سع مديرين اثنني رهن احلب�س باملدية 
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اإعداد: م.ثيزيري

كثرية هي الق�صايا   التي متر  ب�صفة 
من  اجلزائر  حماكم  على  دورية 
داخل  الو�صط الريا�صي مبختلف 
تهم  امل�صوؤلني  يواجه  اأين  فروعه 
تبديد  و  القانون  خمالفة  حول 
التي  القذف  تهم  وكذا  املاليني 
و  التجاوزات  عن  بدورها  تعري 
اخلروقات التي تتم خلف مكاتب 
�صنحاول  حيث  االحتاديات  
املتوا�صع  مو�صوعنا  خالل  من 
ت�صليط ال�صوء على بع�ض الق�صايا 
التي  و  مبحاكمنا  عوجلت  التي 
جممل  من  ب�صيطا  جزءا  ت�صكل 
امللفات التي كانت و �صتظل متر 

عليها ...

رئي�س احتادية �سابق متهم 
بت�سخيم فواتري باملاليني 

و�سرقة معدات

مرت  التي  امللفات   بني  من 
راي�ض  مراد  بئر  حمكمة  على 
املحاكم  اأكرث  من  تعترب  التي 
تداوال لهاته امللفات  هي ق�صية 
من  اإطارات   10 بها     تورط 
ال�صباب  الإعالم  الوطني  املركز 
مبنطقة  مقره  الكائن  الريا�صة  و 
رئي�ض  راأ�صهم  على   ، �صوفاليي 
اليد  لكرة  اجلزائرية  االإحتادية 
املدير  ب�صفته  بوعمرة«  »�صعيد 
االإدارة  مدير  و  للمركز  العام 
القادر«  »ح،عبد  ال�صابق  العامة 
رفقة �صيدة ، مع مقاول ومواطن 
مربرة  غري  اإمتيازات  منح  تهم   ،
العمومية  ال�صفقات  جمال  يف 
اإىل  املوؤدي  الوا�صح  االإهمال  و 
تبديد املال العام و امل�صاركة يف 
عمومية  حما�صبية  وثائق  اإتالف 
 ، العام  باملال  االإ�رضار  بنية 
مبمار�صات  تورطهم  خلفية  على 
من  باملركز  م�صبوهة  اأعمال  و 
تبديد و اإختال�ض اأغرا�ض املركز 
اإبرام  مع   ، �صخ�صية  الأغرا�ض 
عدة  ل�صالح  م�صبوهة  �صفقات 
من  الزبائن ، والذي اأدى اإىل حله 

اإنطلقت  نهائيا ، يف الق�صية التي 
من اإر�صالية بعثها املتهم »ح،عبد 
القادر« ب�صفته مدير االإدارة العامة 
لوزارة  ال�صباب و الريا�صة  للتبليغ 
عن التجاوزات التي اإكت�صفها لدى 
ت�صلمه من�صبه ،و التي كانت حتت 
بوعمرة  »�صعيد  املدعو  رئا�صة  
لو�صع  يدعوهم  كان  حيث   ،   «
اخلطرية  التجاوزات  لهاته    حد 
حتويل   ، جمملها  يف  كانت  التي 
اأموال عمومية الأغرا�ض �صخ�صية 
مع  م�صبوهة  �صفقات  عقد  و 
التي  االأ�صغال  فواتري  ت�صخيم 
املركز  يف  اإجراوؤها  يتم  كان 
املالية  الفوارق  على  لال�صتيالء 
مع   ، االأنرتنيت  خط  وحتويل   ،
اختال�ض عدد من معدات املركز 
ظروف  يف  اإختفائها  مت  التي 
جهاز  يف  متثلة  التي  و  غام�صة 
لتعبئة  طوانري   10 مع  اآيل  اإعالم 
و  ورق  رزمة   500  ، نا�صخة  اآالت 
فوتوغرافية  ت�صوير  اأ�رضطة   10
ال�صباب  وزارة  لتقوم من جهتها   ،
العامة  باإخطارالنيابة  الريا�صة  و 
التي من جهتها فتحت التحريات 
�صنوات،   10 من  اأكرث  دامت  التي 
والتي قامت من خاللها مبرا�صلة 
وت�صخريه   ، الغرب  ق�صم  �رضطة 
الإجراء التحقيقات ، التي اأ�صفرت 
عن حتويل امللف لقا�صي حتقيق 
من  اأنهى  الذي  احلال  حمكمة 
جهته التحقيقات و التحريات ، و 
التي اأ�صفرت عن اإحالة املبلغ عنه 
املركز  مدير  باعتباره  للمحاكمة 
رفقة  املقاول الذي اأثبتت يف حقه 
التحريات اأنه ا�صتفاد من �صفقات 
م�صخمة  و  فيها  مبالغ  بفواتري 
املركز  الفارق مل�صوؤويل  للتحويل 
الذي كان متواطئا معهم ، ناهيك 
ك�صفت  الذين  االإطارات  عن  
ي�صتفدون  كانوا  اأنهم  التحريات 
فيها  مبالغ  اأجور  و  عالوات  من 
كانوا  التي  املهام  مع  التتنا�صب 
اأنكروا  ،حيث  للمركز   يقدمونها 
مبثولهم للمحاكمة وفقا الإجراءات 
اال�صتدعاء املبا�رض ما ن�صب لهم 
من جرم ، حيث عرب مدير االإدارة 

ال�صابق عن  ا�صتغرابه من متابعته 
حرك  من  اأنه  بحكم  التهم  بهاته 
يف  به  انتهت  التي  ،و  ال�صكوى 
قف�ض االتهام ، مع تاأكيد املقاول 
كان  التي  ال�صفقات  جميع  اأن 
قانونية  كانت  ينجزها يف املركز 

و �رضعية .

ق�سية  قذف تف�سح نية 7 
م�سريين  يف �سرقة  مليار 

�سنتيم

راي�ض  بئر مراد  اأ�صدرت حمكمة 
رئي�ض  باإدانة   يق�صي  حكما 
الإحتادية اجلزائرية »للكارتيه دو« 
املدعو »فاحت بن عثمان« وعقابه 
و  النفاذ  موقوف  حب�صا  ب�صهرين 
القذف  تهمة  عن  األفا   20 غرامة 
التي تابعه بها 7 م�صريين واأع�صاء 
الفيدرايل  املكتب  من  منتخبني 
اإثر  الكارتيه  لريا�صة  احلايل 
باإحدى   املقاالت  الأحد  ن�رضه  
بتاريخ  اليومية  الوطنية  اجلرائد 
خاللها    ك�صف  2نوفمرب2015اأين 
حول  حتقيقات  فتح  يف  نيته  عن 
ملف  يف  ال�صحايا  تزوير  حقيقة 
احلال  لتوقيعات  41 رابطة والئية 
و7اأع�صاء وحكمني التي جاءت يف  
اإليهم  يف  رفعوها  التي  املرا�صلة 
عالوات  منحهم  رف�صه  خ�صو�ض 
و200مليون  1مليار  بقيمة  وديون 
�صنتيم ،وهو الت�رضيح الذي اعتربه 
و  ب�صمعتهم   م�صا�صا  ال�صحايا  
اتهاما  �رضيحا   لهم ب�رضقة اأموال 
يرفعون  جعلهم  مبا  االإحتادية  
�صكوى قذف اأمام وكيل جمهورية 
 ، رئي�صهم   �صد  احلال  حمكمة 
حللبة   املحاكمة   قاعة  لتتحول 
االإتهمات  االأطراف  فيها  تبادل 
املاثلني  ال�صحايا  اأكد  جهة  فمن 
ق�صية  يف  املتهم  اأن  للجل�صة 
احلال �رضب كل قوانني االإحتادية 
لريا�صة  اجلزائرية   الفديرالية  و 
منذ  احلائط  عر�ض  الكارتيه 
تاريخ توليه من�صبه مبار�ض 2015 
الطلبات  لكل  اخل�صوع  راف�صا 
بخ�صو�ض  له    تقدم  كانت  التي 
عقد  مداولة للجمعية العامة مبا 
الذي  الريا�صة  وزير  طلب  فيها 
را�صله و طلب منه عقد اجلمعية 
العامة بعد اأن رفعوا له اإن�صغالهم 
من  الوحيد  غر�صهم  اأن  م�صريين 
معرفة  هو  العامة  اجلمعية  عقد 
كانت  التي  �صنتيم  املليار  م�صري 
لت�صديد  االأ�صل  يف  موجهة 
على  توزيعها  و  االإحتادية  ديون 
ت�رضفه  �صبب  ،وعن  امل�صاهمني  
كان  باأنه  ال�صحايا  فاأكد  هذا 
يحاول اإق�صاءهم و تهمي�صهم عن 
ن�صاط االإحتادية لنيل حرية تبديد 
اأغرا�صه  على  االإحتادية  اأموال 
به  احلد  و�صل  اأين  ال�صخ�صية 
اأحدهم بحمل  وعلى حد ت�رضيح 
ال�صكارة«وتوزيعها  ب«  النقود 

على الغرباء ،هذا وقد رد املتهم 
التي  االإتهامات  هاته  بخ�صو�ض 
اأنها  ال�صحايا  من  عليه  تهاطلت 
لها  اأ�صا�ض  ال  اإفرتاءات  جمرد 
من ال�صحة جاءت كرد فعل منهم 
عن رف�صه تخ�صي�ض  مبلغ  مليار 
لهم  كعالوات  �صنتيم  مليون  و200 
موؤكد  به  جاءوا  ما  عك�ض  على 
لعقد  رف�صه  �صبب  يخ�ض  فيما 
ميزانية  ملناق�صة  عامة  جمعية 
يربجمها  كان  التي  ال�صفريات 
الوزارة  �صالحيات   من  باأنها 
منحته  قد  كانت  التي  الو�صية 
ال�صوء االأخ�رض و الذي اإعتربه من 
هاته  ل�رضف  لوحده  كافيا  جهته 
ملداوالت  الرجوع  دون  النقود 
يخ�ض  وفيما    ، العامة   اجلمعية 
عليه  بنى  الذي  ال�صحفي  املقال 
ال�صحايا �صكواهم فقد اأكد املتهم 
اأدىل  ت�رضيحات  جمرد  باأنها 
و  به  اإت�صل  بعدما  لل�صحفي  بها 
االأمور  بع�ض  تو�صيح  منه  طلب 
حتقيقات  بفتح  بنيته  اأبلغه  اأين 
باأنها  اإ�صتبه  التي  الوثائق  حول 
الذي  الت�رضيح  وهو  تزوير  حمل 
وهي   ، بال�رضقة  له  عالقة  ال 
عليها  ركز  التي  النقطة  ذات 
مرافعته حني  معر�ض  دفاعه يف 
اأو  عبارة  اأي  وجود  بعدم  مت�صك 
جملة فيها كلمة »�رضقة« موجهة 
العنوان  �صياغة  اأن  و  للمتهمني 
من  اللهجة  �صديدة  جاءت  التي 
تقنيات  اإطار  يف  ال�صحفي  عمل 
التحرير ال�صحفي جلذب القارئ 
،م�صريا يف ذات ال�صياق عن �صبب 
عامة  جمعية  عقد  موكله  رف�ض 
بع�ض  جمع  ب�صدد  كان  باأنه 
بع�ض  عن  والتحري  املعلومات 
الوقائع التي اإ�صتبه فيها لعر�صها 
جهته  من   ، املداولة  هاته  يف 
ما  ظل  ويف  العام  احلق  ممثل 
�صلف ذكره طالب بت�صليط عقوبة 
50 األف دج كغرامة مالية يف حق 

املتهم

رئي�س �سابق لحتادية 
و اأمينه متهمان بتبديد 

�سنتيم و140مليون  1مليار 

بئر مراد  كما عاجلت   حمكمة 
اأخرى   ف�صيحة  موؤخرا    راي�ض 
باتت  التي  الف�صاد  ف�صائح  من  
داخل   من  حماكمنا  على  متطر 
طالت  التي  و  الكروي  الو�صط 
الوطنية  االإحتادية  املرة  هاته 
لكرة اليد بعد تورط اأحد روؤ�صاها 
اآيت  »جعفر  املدعو  ال�صابقني 
ال�صابق  العام  واالآمني  مولود« 
ما  تبديد  حبيب«يف  »لعبان  لها 
يقارب 1مليار و140مليون �صنتيم 
من اأموالها على اإحدى الوكاالت 
العمومية النا�صطة داخل و خارج 
تبديد  تهمة  لهما  لتوجه  الوطن 
اإمتيازات  منح  و  عمومية  اأموال 
ما  مبوجب  للغري  مربرة  غري 
الق�صائية  التحريات  له  خل�صت 
التي اإنطلقت من �صكوى تقدمت 
بها وزارة ال�صباب و الريا�صة بعد 
احل�صابات  حمافظ  اإكت�صاف 
بوزارة  العامة  للمفتي�صة  التابع 
املالية لثغرة مالية قاربت مليار 
و 140 مليون �صنتيم يف ح�صابات 
م�صدرها  كان  والتي  االإحتادية  
اخلروقات  و  الت�صيري  �صوء 
رئي�ض  قبل  من  املرتكبة 
اأنذاك   العام  اأمينها  و  االإحتادية 
ال�صفقات  اأحد  يف   باالأخ�ض  و 
التي اأبرمتها االإحتادية  مع وكالة 
3جانفي   بتاريخ  فاكتوري«  »بيار 
مهمة  لها  عهدت  التي   2010
للفريق  الر�صمي  الراعي  اإيجاد 
الوطني لكرة اليد خالل البطولة 
املتهمان  راح  اأين  االإفريقية 
ي�صخان اأمواال باجلملة حل�صابها 
العقد  �رضيان  مدة  اإنتهاء  رغم 
حلني اأن ت�صخمت  الثغرة املالية 
ملا يعادل 14مليون دينار ناهيك 
عن تبديد مبالغ مالية اأخرى  على 
ا�صت�صارة  دون  كمالية  حاجات 

مبلغ  غرار  على  الو�صية  الوزارة 
بطريقة  �رضفه  مت  دج  3مليون 
الفريق  العبي  على  م�صبوهة 
اإ�صت�صافتهم  الوطني من خالل  
وكذا  الفاخرة   الفاندق  اأحد  يف 
�صخمة  مالية  مبالغ  �رضف 
لهم  عالقة  ال  اأ�صخا�ض  على 
وكذا  االحتادية   ال  و  بالريا�صة 
�رضكتي  لفائدة  اأموال  �رضف 
نقل جزائريتني دون علم الوزارة 
العام  االأمني  الو�صية،واإ�صتفادة 
بقيمة  مربر  غري  تعوي�ض  من 
تقدمي  دون  وهذا  دج  43األف 
وهي  يقابله  تقرير  اأو  و�صل  اأي 
بالتقارير  جاءت  التي  الوقائع 
الدفاع  حمام  طعن  التي  االأولية 
ب�صحتها  االأوىل  اجلل�صة  خالل 
اأخرى  تقارير   باإجناز  طلب  و 
الذي  الطلب  وهو  تقابلها 
ق�صت  و  املحكمة  له  اإ�صتجابت 
مبوجبه  بتاريخ  23جويلية 2015 
بتعيني خربة اأخرى اإ�صتند عليها  
دفاع املتهمني يف نفي ما �صلف 
ذكره يف جل�صة احلال التي �صهدت 
ال�صباب  وزارة  عن  ممثل  غياب 
كطرف  باإعتبارها  الريا�صة  و 
مدين حيث اأكد املحامي  حول 
جاءت  باأنها  اخلربة  م�صمون 
املتهمني  براءة  فر�صية  لتعزز 
اأن  على  تاأكيدها  خالل  من 
االأموال التي �رضفت من قبلهما 
 2009 بني  املمتدة  الفرتة  يف 
قانوين  اإطار  يف  كانت    2012 و 
خلل  اأي  ي�صوبه  ال  �رضعي  و 
املربمة  ال�صفقة   باالأخ�ض  و 
التي  فاكتوري«  »بيار  وكالة  مع 
العام  للقانون  خا�صعة    كانت 
مبا يرفع عنها الطابع االإجرامي 
وهو االأمر الذي جاء منافيا ملا 
التي  االأوىل  التقارير  يف  ذكر 
غري  تعبريه  حد  وعلى  جاءت 
كافية  غري  مبهمة  و  وا�صحة 
بذلك  ليطالب  املتهمني   الإدانة 

باإفادتهما بالرباءة .

ع�سرات الق�سايا خالل ال�سنوات الأخرية 

ف�سائح مالية تهز الو�سط الريا�سي
حجزت ف�سائح الو�سط الريا�سي يف الآونة الأخرية مكانة كبرية �سمن امللفات الق�سايا  املعرو�سة على الق�ساة لإطارات ت�سدرت 

اأ�سماوؤهم عناوين اجلرائد و املجالت  اجلزائرية من خالل تورطهم يف ق�سايا اختال�س و تبديد اأموال عمومية خالل فرتة توليهم منا�سب 
عليا داخل الإحتاديات و الإدارات الريا�سية   فبمجرد انتهاء عهدهم  يتحولون مبا�سرة نحو قف�س التهام يف ق�سايا خطرية من قانون 

مكافحة الف�ساد يك�سفون فيها  الوجه الأخر للريا�سة التي حتولت على اأيديهم ودون اأي مبالغة ل�سفقات جتارية تخدم جيوبهم 



املدر�سي  الدخول  مع  تزامنا 
 2020/2019 الدرا�سي  للمو�سم 
نظمت م�سالح اأمن والية تندوف 
التح�سي�سية  االأن�سطة  عديد 
حت�سي�سية   حملة   ، التوعوية 
التوقف  و  الوقوف  خماطر  حول 
الع�سوائي ، واأخرى حول خماطر 
بالن�سبة  اخلوذة  اإرتداء  عدم 
 ، النارية  الدراجات  ل�سائقي 
والية  اأمن  م�سالح  �سطرت  كما 
تندوف خمططا اأمنيا و اإحرتازيا 
اإىل  يهدف  حت�سي�سيا  وات�ساليا 

املواطنني  �سالمة  و  اأمن  �سمان 
يت�سمن   ، التالميذ  دخول  خالل 
على  توعوية  بعمليات  القيام 
لفائدة   ، الدرا�سي  املو�سم  مدار 

ال�ساكنة، و املتمدر�سني 
الدوريات  تكثيف  جانب  اإىل 
الراجلة و الراكبة بهدف الت�سدي 
توفري  و  االإجرام  اأ�سكال  لكل 
�رشوط ال�سكينة واالأمن للمواطن،  
تندوف   �رشطة  اتخذت  فقد 
االأمنية  االإجراءات  من  جمموعة 
وراحة  ال�سكينة  و  االأمن  ل�سمان 

املواطنني باالإ�سافة اإىل حمايتهم 
من  ممتلكاتهم،  و  اأرواحهم  يف 
يف  تواجدها  تعزيز  خالل  
خمتلف االأماكن و الف�ساءات التي 
للمواطنني،  كبرية  حركة  تعرف 
اأمني ي�سهر على  بت�سخري ت�سكيل 
الكربى  الف�ساءات  تاأمني  �سمان 
كل  و  العمومية،  ال�ساحات  و 
املوؤ�س�سات الرتبوية على م�ستوى 
ال�رشطة  م�سالح  قامت  اأين 
مديرية  مع  بالتن�سيق  و  بتندوف 
و  االأمنيني  ال�رشكاء  و  الرتبية 

تنظيم  من  االإ�سالمية  الك�سافة 
حت�سي�سية  توعوية  ن�ساطات 
املجاهد  اإبتدائية  م�ستوى  على 
حممد يزيد بحي الن�رش بتندوف 
من  بالتح�سي�س  ال�سلة  ذات 
و   ، االإلكرتونية  االألعاب  خماطر 
، و  ال�سالمة املرورية   اأبجديات 
للحديث  اإذاعية  ح�سة  تخ�سي�س 
عن املنا�سبة يف احل�سة االإذاعية 
الدورية »�رشطة تندوف وفـــــــاء و 

اإلتزام«.
�أحمد باحلاج 

لالأمن  الوالئية  امل�سلحة  �سجلت 
اأدرار  والية  باأمن  العمومي 
�سنة 2019  من  اأوت  �سهر  خالل 
مرور  حوادث   09 عن  يزيد  ما 
ت�سجيل  عن  اأ�سفر  ج�سمانية 
اإ�سابة09اأ�سخا�س بجروح متفاوتة 
تعود يف املقام  اخلطورة الأ�سباب 

االأول اإىل العن�رش الب�رشي.
ذات  متكنت  ال�سياق  نف�س  يف 
حواجز  خالل  من  امل�سلحة 

والدوريات  املرورية  املراقبة 
الراكبة والراجلة على م�ستوى اإقليم 
ت�سجيل21جنحة  من  االخت�سا�س 
بقيادة  مرورية تعلقت يف جمملها 
الدارجات النارية دون احليازة على 
رخ�سة ال�سياقة مع انعدام �سهادة 
حما�رش  �رشيان  ،عدم  التامني 
و  للمركبات  التقنية  املراقبة 
اال�ستمرار يف قيادتها رغم التبليغ 
،عدم  ال�سياقة  رخ�سة  ب�سحب 

القيادة  و  التامني  �سهادة  �رشيان 
باالإ�سافة  ال�سياقة  رخ�سة  بدون 

اىل02جنحتني تن�سيقيتني.
�سمحت  االإح�سائيات  نف�س 
مع  بت�سجيل 410خمالفة، 
اح�ساء94حاالت توقيف للمركبات 
ا�ستوجبت  النارية  والدراجات 
ليتم   ، احلظرية  يف  و�سع 02حالة 
ت�سجيل 93حالة  ال�سياق  نف�س  يف 
لغر�س  ال�سياقة  لرخ�س  �سحب 

التعليق .
عالوة على ذلك فقد �سجلت فرقة 
البيئة  وحماية  العمران  �رشطة 
عددا من املخالفات وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 
املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�سة 
متعلقة  ت�سجيل 20خمالفات  يف 

بالعمران وت�سجيل23 تدخال.
�أحمد باحلاج 
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قال عدد من البطالني بورقلة يف 
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�سط«، 
اأن قرارهم القا�سي بالزحف نحو 
راأ�سها  وعلى  النفطية  ال�رشكات 
يف  لالأ�سغال  الوطنية  املوؤ�س�سة 
entp ، جاء  بـ  االأبار املعروفة 
جلميع  ا�ستنفاذهم  خلفية  على 
من   ، املمكنة  الودية  احللول 
يف  باالإ�رشاع  املطالبة  اأجل 
اال�سمية  القوائم  عن  االإفراج 
الفحو�سات  يف  للناجحني 
ذات  يف  موؤكدين   ، املهنية 
جملة  يرف�سون  اأنهم  ال�سياق 
الرتقيعية  احللول  وتف�سيال 
ال�سلطات  طرف  من  املنتهجة 
احتقانهم  لتطويق  الوالئية 
التجاوزات  ظل  يف  وذلك   ،
واخلروق التي ظل م�سكوتا عنها 
حاالت  يف  اأ�سا�سا  واملتمثلة 
من  لعمال  املبا�رش  التوظيف 
على  املرور  دون  الوالية  خارج 
وهو  للت�سغيل  املحلية  الوكاالت 

ما يتنافى مع تعليمات وتو�سيات 
اأولوية  مبنح  القا�سية  احلكومة 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 
االأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 

واالإمكانات املتاحة .
اتهم  فقد  ذلك  جانب  اىل 
املتتبعون لل�ساأن املحلي بوالية 
بالعا�سمة  املعروفة  ورقلة 
ال�رشقي  للجنوب  املركزية 

بخرق  بالوالية  القرار  �سناع 
القا�سي  االأول  الوزير  تعليمات 
هادئ  اجتماعي  دخول  ب�سمان 
وتغذية  الت�سنج  لغة  عن  بعيدا 

تاأجيج االإحتقان املحلي .
هدد  فقد  ثانية  جهة  من 
مبوا�سلة  املحتقنني  البطالون 
خطابهم  لهجة  من  الت�سعيد 
مطالبهم  جتد  مل  ما  حالة  يف 

ويف  �ساغية  اأذانا  امل�رشوعة 
القريب العاجل .

االخت�سا�س  دوائر  اأن  ومعلوم   
املعنية كانت قد �سجلت خالل 
ال�سنة اجلارية  عديد احلركات 
العمل  لطالبي  االحتجاجية 
اجلامعات  خريجو  فيهم  مبا 
واملدار�س  الكربى  املعاهد   ،
التكوين  مراكز  ومرتب�سو  العليا 
وعدميو  والتمهني  املهني 
بخيار  املتم�سكون  امل�ستوى 
الوطنية   بال�رشكات  العمل 
ال�سناعة  يف  العاملة  واالأجنبية 

النفطية  دون �سواها .
جدير بالذكر اأن املكتب الوالئي 
لل�سباب  الوطنية  للمنظمة 
عبد  برئا�سة  بورقلة  وال�سغل 
را�سلت  قد   ، �سلغوم  ال�سالم 
الوزير االأول نور الدين بدوي من 
العاجل  بالتدخل  مطالبته  اأجل 
وق�سائي  اأمني  حتقيق  لفتح 
التجاوزات  مالب�سات  يف  معمق 
ملف  اأدخلت  التي  واخلروقات 

ال�سغل بورقلة النفق املظلم .

نفذ بطالو ورقلة وعيدهم بالزحف نحو �ل�سركات �لوطنية �لعاملة يف �ل�سناعة �لنفطية باإقليم 
د�ئرة حا�سي م�سعود ، ر�ف�سني �حللول �لرتقيعية ، كما �أبدو� مت�سكا كبري� مبطلب �لإفر�ج على نتائج 

�لفحو�سات �ملهنية ، مهددين بالت�سعيد من لهجة خطابهم .

يف ظل رف�سهم للحلول �لرتقيعية 

�أحمد باحلاج 

البطالون يحتجون اأمام ال�شركات 
النفطية بحا�شي م�شعود 

معا من �أجل دخول مدر�سي �آمن 

يف ح�سيلة �سهر �أوت لأمن ولية �أدر�ر 

�شعار ج�شدته �شرطة تندوف مبرافقتها
 للتالميذ  يف يومهم الأول

توقيف 94 مركبة ودراجة نارية و�شحب 93 رخ�شة �شياقة 

والفواكه  اخل�رش  اأ�سعار  ت�سهد   
والبلدية  اجلوارية  االأ�سواق  مبعظم 
ارتفاعا   ، بوالية مترنا�ست احلدودية 
املت�سوقني  بغالبية  دفع  ما  حم�سو�سا 
لفتح باب الت�ساوؤل من جديد عن م�سري 
فرق التفتي�س واملراقبة  التي تعهدت 
انزالها  الوالية  بذات  التجارة  مديرية 
  . التجار  جل�سع  حد  لو�سع  للميدان 
بوالية  الع�رشات من املواطنني  اأبدى 
االإداريتني  واملقاطعتني  مترنا�ست 
عني �سالح وعني قزام  يف ت�رشيحات 
غ�سبهم    ، »الو�سط«  جريدة  مع  لهم 
اأ�سعار  الغري معقولة يف  الزيادات  من 
�سعر  بلغ  حيث   ، والفواكه  اخل�رش 
الكيلوغرام الواحد من البطاطا 80دج، 
اأما   ، 70دج  الب�سل  �سعر  و�سل  فيما 
والفلفل احلار واحللو  الطماطم  �سعر 
فقد ا�ستقر يف عتبة الـ 170 دج ، نف�س 
من  قفز  الذي  للجزر  بالن�سبة  ال�سيء 
120 اإىل 140 دج، اأما بالن�سبة للفواكه 
فال تزال اأ�سعار املوز والتفاح واخلوخ 
عتبة  جتاوز  جنونيا   ارتفاعا  تعرف 
450 دج، حيث اتهم  حمدثونا التجار 
اأ�سعار  غالبية   واحتكار  بامل�ساربة 

عليها  يكرث  التي  اال�ستهالكية  املواد 
الوقت  نف�س  يف  م�سددين  الطلب، 
مل�سالح  عاجل  حترك  �رشورة  على 
ملا  حد  لو�سع  ومفت�سيتها  التجارة 
يف  القانونية  غري  بالزيادات  اأ�سموه 
التجزئة  جتار  طرف  من  االأ�سعار 
الذين بدورهم  برروا هذا االرتفاع يف 
�سوق  يف  املماثلة  للزيادات  اال�سعار 
االإعتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا  اجلملة 
التي  العبور  و�رشيبة  النقل  تكاليف 
و  اخل�رش  �ساحنات  اأ�سحاب  يدفعها 
اأثار  الو�سع   هذا  اأن  حيث  الفواكه، 
ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء  ت�ساءل 
املالية  االأغلفة  م�سري  عن  الوالئي 
يف  احلكومة  ر�سدتها  التي  ال�سخمة 
التي  الفالحي  الدعم  م�ساريع  اإطار 
العجز  ب�سبب  ذريعا  ف�سال  حققت 
امل�سالح  مديريتي  طرف  من  الفادح 
على  الق�ساء  يف  و�سونلغاز  الفالحية 
امل�ساكل العوي�سة التي تواجه اأ�سحاب 
والب�ساتني  الفالحية  املحيطات 
للكهرباء  افتقارهم  ب�سبب  القدمية 

الفالحية وامل�سالك الريفية .
�سالح ،ب

�سيدي  ببلدية  الربيد  مراكز  ت�سهد 
خالد باملقاطعة االإدارية اأوالد جالل 
كبريين  واكتظاظ  حركة  بب�سكرة، 
ب�سبب النق�س الفادح يف عدد العمال 
، يف وقت الذي تلعب فيه ال�سلطات 
نا�سد    . املتفرج  دور  الو�سية 
اجلزائر  بريد  زبائن  من  الع�رشات 
الوالية  بذات  خالد  �سيدي  ببلدية 
يف ت�رشيح لهم مع يومية »الو�سط » 
، املديرية الوالئية للقطاع ب�رشورة 
الكادر  لتوفري  العاجل  التدخل 
الب�رشي لرفع من م�ستوى اخلدمات 
املقدمة لدى الزبائن والق�ساء على 
للطوابري  الرهيب  االكتظاظ  م�سكل 
حفيظة  اأثار  ما  وهو   ، الب�رشية 
املت�رشرين من هذا الو�سع ، الذين 
مركز  اأن   ال�سياق  نف�س  يف  اأ�سافوا 
الربيد القدمي املحاذي ملقر الدرك 

الوطني يوجد به عامل واحد ب�سبب 
اأن العامل مبركز دري�سي اأحيل على 
املركز  من  بعامل  فعو�س  التقاعد 
اأخر  عامل  حتويل  ومت    ، القدمي 
قرية  مركز   اىل  خالد  �سيدي  من 
اإىل  باالإ�سافة   ، احلمولة  عري�س 
االأكرب حيث ومل مي�سي اال  امل�سكل 
ال�رشاف  تركيب  على  اأ�سهر  عدة 
االأ�سبوع  خالل  تفاجاأوا  اأين  االآيل 
لل�سا�سة  كلي  بتعطل  اجلاري  
اخلا�سة بال�رشاف االيل، حيث �سدد 
نف�س املتحدثني على �رشورة تدخل 
الوالئية  املديرية  طرف  من  جاد 
اإيجاد حلول جذرية  للربيد من اجل 
تتخبط  التي  التقليدية  للم�ساكل 
فيها املراكز الربيدية بنف�س البلدية 
اأعوان  يف  الفادح  النق�س  ب�سبب 

ال�سبابيك .

لهيب اأ�شعار اخل�شر والفواكه 
باأ�شواق مترنا�شت  

معاناة يف مراكز الربيد 
ب�شيدي  خالد بب�شكرة 

اأمن اأدرار ي�شع حدا لفتاة 
خمت�شة يف �شرقة املنازل

�لبطاطا 80 دج ، �لب�سل 70دج ، �لطماطم 
170دج و �جلزر بـ 140دج 

ب�سبب �لنق�ص �لفادح يف �لعمال 

يف �إطار جت�سيد خمطط �إحتالل �مليد�ن 

احل�رشي  االأمن  عنا�رش  متكنت 
ظرف  يف  اأدرار  والية  باأمن  الرابع 
اإجرامي  ن�ساط  اإحباط  من  قيا�سي 
من  الثاين  العقد  �سابةيف  بطلته 
االإجرامي  خمططها  العمرواإف�سال 
املتمثل يف �رشقة اأغرا�س من منزل 
اربعة  يف  متمثل  املواطنني  اأحد 
اال�سفرو�سل�سلة  املعدن  من  خوامت 
مايل  ومبلغ  االأ�سفر  املعدن  من 
قدره 14000دج باال�سافة اىل هاتف 

نقال من نوع �سم�سونغ.
�سكوى  على  بناءا  العملية  جاءت 
فرقة  اأمام  ال�سحية  بها  تقدم 
لالأمن  التابعة  الق�سائية  ال�رشطة 

تعر�س  الرابعمفادها  احل�رشي 
�سخ�س  قبل  من  لل�رشقة  م�سكنه 
اإثرها با�رشت  الهوية ،على  جمهول 
والتحقيق  التحري  عملية  الفرقة 
للفاعل  الو�سول  من  متكنت  اأين 
من  الثاين  العقد  يف  فتات  وهي 
مقر  اىل  حتويلها  العمرليتم 
الإ�ستكمال  الرابع  احل�رشي  االمن 
تقدميها  مت  القانونية،  االجراعات 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  امام 
احيل امللف على  ادراراأين  حمكمة 
يف  الفوري،لي�سدر  املثول  اجراء 

حق امل�ستبه فيها امر ايداع.
�أحمد باحلاج 

�سالح ،ب



ال�سلطات  اأن  اإىل  واأ�سار 
عن  عزلتهم  ال�سعودية 
لوائح  دون  اخلارجي  العامل 
عر�ض  اأو  حمددة  اتهام 
االخت�سا�ض  جهة  على 
وقت  يف  العامة(،  )النيابة 
باالت�سال  لهم  يُ�سمح  ال 
مع  التوا�سل  اأو  باأقاربهم 
م�سوؤولة  وقالت  حماميهم 
لدى  واالإعالم  االت�سال 
االأورومتو�سطي  املر�سد 
"حملة  اإن  ي�سار":  "�سيلني 
ت�ستهدف  التي  االعتقاالت 
اأحد  اإال  لي�ست  الفل�سطينيني 
�سمن  تاأتي  التي  االأحداث 
�سل�سلة طويلة من االنتهاكات 
�سجل  اإىل  ت�ساف  التي 
جمال  يف  املرعب  اململكة 
االإن�سان"وك�سف  حقوق 
اجلن�سية  يحمل  معتقل 
�رساحه  اأطلق  اجلزائرية 
للمر�سد  موؤخًرا يف اململكة 
جانب  عن  االأورومتو�سطي 
من املمار�سات واالنتهاكات 
التي  التعذيب  واأ�ساليب 
املعتقلون  اإليها  يتعر�ض 
من  الفل�سطينيني  ا  خ�سو�سً
يف  وال�سجانني  املحققني 

�سجن "ذهبان" ال�سعودي.
الذي  ال�سابق  املعتقل  وقال 
ال�سعودية  االأرا�سي  غادر 
اإن  املا�سي:  االأ�سبوع 
يحرمون  كانوا  "ال�سجانني 
اأو  النوم  من  املعتقلني 
احل�سول على اأي عالج طبي 
اأن بع�سهم طاعنون يف  رغم 
ال�سن"واأ�ساف "حتى الطعام 

داخل ال�سجن يقدم بطريقة 
اأكيا�ض،  يف  واأحياًنا  مهينة 
ال�سجانون  داأب  حني  يف 
املعتقلني  تقييد  على 
ال�سجن"ويقع  زنازين  داخل 
قرية  يف  "ذهبان"  �سجن 
ومطلة  ومنعزلة  �سغرية 
 20 بعد  على  ال�ساحل  على 
كيلومرًتا خارج حدود مدينة 
وحتتجز  ال�ساحلية،  جدة 
هناك  احلكومية  ال�سلطات 
اآالًفا من ال�سجناء يف الق�سايا 
ال�سيا�سية واحلقوقية وق�سايا 

"االإرهاب" والعنف.
احلقوقي  املر�سد  واأ�سار 
عائلة  اأن  اإىل  الدويل 
املهند�ض A5 )رمز تعبريي( 
مدن  اإحدى  يقطن  والذي 
املحتلة  الغربية  ال�سفة 
العائالت  تلك  من  واحدة 
االت�سال  فقدت  التي 
ال�سهر  مطلع  جنلها  مع 

مراجعته  خالل  املا�سي، 
دائرة اجلوازات يف العا�سمة 

ال�سعودية الريا�ض.
فاإنه  العائلة؛  اإفادة  ووفق 
اأ�سدقاء  ومنع  منعها  مت 
اإحدى  يعمل يف  الذي  جنلها 
من  ال�سعودية  ال�رسكات 
عن  اال�ستف�سار  اأو  ال�سوؤال 
احتجازه  مكان  اأو  م�سريه 
اأ�سد  "اإن   :A5 وقالت زوجة
معرفة  عدم  هو  يوؤملني  ما 
حي  زوجي،  عن  �سيء  اأي 
يتعر�ض  اأم  معافى،  ميت  اأم 
زاد  االأمر  هذا  للتعذيب. 
اأوجاع اأطفايل وكذلك والديه 
و�سقيقاته"وذكر  واأ�سقائه 
االأورومتو�سطي  املر�سد 
 B7 الفل�سطيني  عائلة  اأن 
اآخر  منوذج  تعبريي(  )رمز 
الق�رسي  االإخفاء  لعمليات 
يف ال�سعودية؛ اإذ فقدت تلك 
العائلة االت�سال مع جنلها يف 

ذلك  ومنذ  املا�سي،  جويلية 
عنه  �سيًئا  تعرف  ال  الوقت 
املتكررة  منا�سداتها  رغم 
عن  الك�سف  ال�سلطات 
احتجازه  مكان  اأو  م�سريه 
فاإن  العائلة؛  اإفادة  وبح�سب 
جنلها اأ�سري حمرر من �سجون 
االحتالل االإ�رسائيلي، واأبعد 
ال�سفة  من  اإ�رسائيلي  بقرار 
حيث  االأردن؛  اإىل  الغربية 
اجلامعي  تعليمه  ا�ستكمل 
ثم  ومن  هناك،  وتزوج 
اإحدى  يف  العمل  اإىل  انتقل 

ال�رسكات يف ال�سعودية.
اأن  االأورومتو�سطي  وبنينّ 
ال�سعودية اعتقلت  ال�سلطات 
فل�سطينيا  اأعمال  رجل 
عقود  منذ  جدة  يف  مقيما 
عاما(   60( العمر  من  ويبلغ 
ونقل  املا�سي  جويلية  يف 
الدويل  احلقوقي  املر�سد 
اإن  قوله:  اأبنائه  اأحد  عن 

اأمواله،  �سادرت  ال�سلطات 
العائلة  اأفراد  وهددت 
من  ومنعتهم  بال�سمت 
ال�سعودية  االأرا�سي  مغادرة 
اعتقال  عملية  ف�سح  خ�سية 
املر�سد  واأو�سح  والدهم 
ر�سد  اأنه  الدويل  احلقوقي 
احتجاز  عمليات  ا  اأي�سً
حلجاج من اأ�سول فل�سطينية 
عربية  جن�سيات  ويحملون 
احلج  فري�سة  اأدائهم  خالل 
عائالتهم  لكن  العام،  هذا 
ظروف  على  تتكتم  تزال  ال 
اإنهاء  اأمل  على  احتجازهم 
الق�رسي  اإخفائهم  كابو�ض 
حلياتهم  جديد  من  والعودة 
احلاالت  تلك  ومن  الطبيعية 
فل�سطينية  اأ�سول  من  اأ�رسة 
االأردنية  اجلن�سية  حتمل 
فري�سة  الأداء  معيلها  غادر 
احلج مع زوجته، لكنه مل يعد 
اإىل االأردن رغم عودة زوجته 

التي اأبلغت اأبناءه واأ�سدقاءه 
اأن ال�سلطات يف جدة طلبت 
من  التا�سع  يف  مقابلته 
املا�سي،  اأب  اأغ�سط�ض/ 
تعرف  مل  الوقت  ذلك  ومنذ 
مكان  اأو  م�سريه  عن  �سيًئا 

احتجازه.
تقدمت  اإنها  الزوجة:  وقال 
االأردن  اإىل  عودتها  فور 
لل�سفارة  الالزمة  باالأوراق 
كما  ان،  عمنّ يف  ال�سعودية 
قدمت طلبًا لوزارة اخلارجية 
يف  للم�ساعدة  االأردنية 
معلومات  على  احل�سول 
حول م�سري زوجها وظروف 

احتجازه.
املر�سد  وعدنّ 
ممار�سات  االأورومتو�سطي 
انتهاكا  ال�سعودية  ال�سلطات 
العدالة  ملقت�سيات  �سارخا 
التي كفلت لكل فرد احلق يف 
ومعرفة  العادلة  املحاكمة 
التهم املوجهة له وحق الدفاع 
"وهذا  مبحاميه،  وااللتقاء 
اإذ  ال�سلطات،  تراِعه  مل  ما 
اعتقلت ع�رسات االأ�سخا�ض 
ر�سمية  تهمة  اأي  اإ�سناد  دون 
اأو عر�سهم على النيابة وهي 
ال�سلطة املخت�سة بالتوقيف 

والتحقيق".
احلقوقي  املر�سد  واأكد 
ممار�سات  اأن  الدويل 
بحق  ال�سعودية  ال�سلطات 
الفل�سطينيني  املعتقلني 
ا�ستفهام  عالمات  تطرح 
احلقوقية  اأو�ساعهم  حول 
واالإن�سانية التي ال تتوافق مع 
الدولية  القانونية  القواعد 
حقوق  اأب�سط  كفلت  التي 
واأهمها  فرد،  الأي  التقا�سي 

حلقوق  العاملي  االإعالن 
الدويل  والعهد  االإن�سان 
املدنية  باحلقوق  اخلا�ض 

وال�سيا�سية.
املر�سد  واأكد 
اأنه مبوجب  االأورومتو�سطي 
تظل  الدويل،  القانون 
الق�رسي  االإخفاء  جرمية 
الدولة  تك�سف  حتى  قائمة 
املعني  ال�سخ�ض  عن م�سري 
م�سيًفا  وجوده،  مكان  اأو 
امللك  على  فاإن  "لذلك 
عبد  بن  �سلمان  ال�سعودي 
ال�سلطات  ياأمر  اأن  العزير 
التنفيذية يف بالدة بالك�سف 
الفوري عن م�سري ع�رسات 
تعر�سوا  ممن  الفل�سطينيني 
واإطالق  الق�رسي  لالإخفاء 
حمتجزين  اآخرين  �رساح 
حمددة  اتهام  لوائح  دون 
حول  عاجل  حتقيق  وفتح 
ومقا�ساة  احلاالت  تلك 

امل�سوؤولني عنها".
احلقوقي  املر�سد  وطالب 
ال�سعودي  امللك  الدويل 
لالأ�ساليب  بالت�سدي 
ت�ستخدمها  التي  الوح�سية 
قوات االأمن �سد املختفني 
ق�رسًينّا وغريها من �رسوب 
داعًيا  ال�سيئة،  املعاملة 
املجتمع  نف�سه  الوقت  يف 
الغربية  والدول  الدويل 
اإىل  لل�سعودية  احلليفة 
القرار  �سناع  على  ال�سغط 
اأجل  من  اململكة  يف 
من  الفل�سطينيني  تخلي�ض 
ومراكز  املعتقالت  جحيم 
واإنهاء  ال�رسية  االحتجاز 
اجل�سيمة  االنتهاكات  هذه 

حلقوق االإن�سان.

دعا املر�سد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان ال�سلطات ال�سعودية للك�سف الفوري عن م�سري ع�سرات الفل�سطينيني ممن تعر�سوا للإخفاء الق�سري، 
ه اتهام لهم بارتكاب خمالفة. وقال املر�سد الأورومتو�سطي، ومقره جنيف، يف بيان له: اإنه مل ي�ستطع حتديد رقم  واإطلق �سراحهم فوًرا ما مل يوَجّ

ا، يف حني ت�سري تقديرات داخل اجلالية الفل�سطينية يف اململكة العربية  دقيق لعدد املعتقلني من الفل�سطينيني غري اأنه ح�سل على اأ�سماء نحو 60 �سخ�سً
ال�سعودية اإىل اأن العدد يفوق ذلك بكثري، واأو�سح اأنه وّثق �سهادات 11 عائلة فل�سطينية تعر�ض اأبناوؤها للعتقال اأو الإخفاء ق�سًرا خلل الأ�سهر 

الأخرية اأثناء اإقامتهم اأو زيارتهم لل�سعودية، منهم طلبة ومقيمون واأكادمييون ورجال اأعمال.

ق.د/وكالت

املر�سد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان

اختفاء مريب لع�سرات الفل�سطينيني يف ال�سعودية
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حنا،  اهلل  عطا  املطران  طالب 
للروم  �سب�سطية  اأ�ساقفة  رئي�ض 
الدويل  املجتمع   ، االأرثوذك�ض 
ال�سادقة  النيات  ذوي  وجميع 
من  يعملوا  اأن  الطيبة  واالإرادة 
اأجل رفع احل�سار عن قطاع غزة 
وقال يف ت�رسيحات �سحفية، لدى 
وفدا من منظمة حقوق  ا�ستقباله 
االن�سان يف جنيف والذين توجهوا 
غزة:  قطاع  اإىل  مبا�رسة  بعدئذ 
يف  اإن�سان  مليوين  من  اأكرث  يعي�ض 
ظل ح�سار ظامل اأدى اإىل كثري من 
واالجتماعية  االإن�سانية  املاآ�سي 

بفعل  اأ�سحى  الذي  القطاع  يف 
احل�سار اأكرب �سجن يف العامل.

يجوز  ال  اأنه  حنا  املطران  واأكد 
اأن ت�ستمر هذه املاأ�ساة االإن�سانية 
يومًينّا  ونحن  غزة،  قطاع  يف 
من  والر�سائل  االت�ساالت  نتلقى 
لنا  ي�سفون  والذين  هناك،  اأهلنا 
االإن�سانية  واملاآ�سي  اأو�ساعهم 
منها،  يعانون  التي  واالجتماعية 
االحتياجات  ذوي  عن  ف�سال 
بع�ساً  فقدوا  الذين  اخلا�سة 
العدوان  ب�سبب  اأع�سائهم  من 
واأ�ساف:  املتوا�سل  االإ�رسائيلي 

قطاع  يف  احلياة  اأ�سحت  "لقد 
فالفقر  بالكابو�ض؛  �سبيهة  غزة 
مكان  كل  يف  منت�رس  والبوؤ�ض 
و�سوء  اجلوع  مظاهر  عن  ف�سال 
وال  فحدث  االأطفال  اأما  التغذية، 
حرج، فهم حمرومون من ممار�سة 
يف  يحدث  ما  اأن  د  طفولتهم"و�سدنّ
غزة يف اإطار احل�سار واالعتداءات 
االإ�رسائيلية، ال ميكن اأن ي�ستوعبه 

اأو اأن يقبله اأي عقل ب�رسي.
كل  اإىل  نوجهه  "نداوؤنا  واأ�ساف: 
العامل،  اأرجاء  �سائر  اأ�سدقائنا يف 
املنظمات  جميع  اإىل  وكذلك 

احلقوقية،  الدولية  والهيئات 
يف  اأهلنا  اإىل  يلتفتوا  اأن  ب�رسورة 

القطاع املحا�رس".

يجب  الظامل  احل�سار  "اإن  وقال: 
هناك  اأهلنا  يعي�ض  لكي  يزول  اأن 
طبيعًينّا، ويتمكنوا من االنتقال من 

اأننا  كما  بحرية،  مكان  اإىل  مكان 
نرف�ض �سيا�سة العقاب اجلماعي، 
فما ذنب اأهلنا يف غزة لكي يعاقبوا 
ال  التي  الطريقة  بهذه  ويعاملوا 
متت ب�سلة اإىل اأي قيم اإن�سانية اأو 
اأخالقية"واأ�ساف: اإننا مت�سامنون 
مع اأهلنا يف غزة، و�سنبقى كذلك؛ 
يعي�سوا  اأن  ي�ستحقون  غزة  فاأهل 
ي�ستحقون  غزة  واأطفال  اأف�سل، 
فكفاهم  طفولتهم،  ميار�سوا  اأن 
للكرامة  وامتهاناً  وح�ساراً  ظلماً 

االإن�سانية يف قطاع غزة احلبيب.

املطران عطا اهلل حنا، رئي�ض اأ�ساقفة �سب�سطية للروم الأرثوذك�ض

 ما يحدث بغزة من عدوان وح�سار ال ي�ستوعبه عقل ب�سري



د. بالل ال�شوبكي

يف  جاءت  الت�سا�ؤالت  من  جزء 
جد�ى  حول  ت�سكيك  �سيغة 
�ي�ستند  الع�سكرية،  املقا�مة 
اإح�سائية  بيانات  على  اأ�سحابها 
ح حجم اخل�سائر يف اجلانب  تو�سّ
املقارنة  �سياق  يف  الفل�سطيني 
�معّززين  االحتالل،  خ�سائر  مع 
�جهة نظرهم مبا اآلت اإليه االأمور 
املفا��سات  اإىل  الذهاب  من 
من  االأخرية  الكلمة  حتمله  مبا 
باأ�سل  لها  عالقة  ال  مدلوالت 
مدلوالت  هي  ما  بقدر  املفهوم 
يف  بائ�سة  جتارب  من  م�ستقاة 

التفا��ض مع االحتالل.
يف اجلهة املقابلة، حا�ل البع�ض 
اإعادة اإنتاج ذات الت�سا�ؤالت اإمياناً 
منهم باأن لديهم االإجابة احلا�سمة 
يف  الفل�سطيني  بتفوق  تفيد  التي 
اأ�سحابها  �ي�ستند  اجلولة،  هذه 
لنقل  اأ�  االأدبيات  بع�ض  على 
توؤكد  التي  الع�سكرية  االأعراف 
�سّدت  كونها  املقا�مة  انت�سار 
من  االحتالل  منعت  اأ�  العد�ان 
هذين  �بني  اأهدافه.  حتقيق 
الذين  اأ�لئك  ظهر  النموذجني 
اأن  منهم  ظّناً  امليدان  جتا�ز�ا 
الهزمية  اأ�  �اخل�سارة  الربح 
ال�سيا�سة  اأر�قة  تقّرره  �االنت�سار 
فقط، �هم بذلك اأّجلوا تقييم كل 
بعد  ما  اإىل  الفل�سطيني  قّدمه  ما 

املفا��سات.
حما�لة  فيها  القادمة  ال�سطور 
يف  ال�سابقة  النماذج  عن  للقفز 
مناذج  �هي  �االإجابة،  الت�سا�ؤل 
م�سّوغات  على  ترتكز  اأنها  رغم 
اإال  نقا�سها،  �ميكن  مقبولة 
حتقيق  اإمكانية  تتجاهل  اأّنها 
اأ�  املواجهة  خالل  االإجنازات 
الفل�سطيني  به  يقوم  توؤطر كل ما 
ي�سبح  بحيث  الفعل  رد  دائرة  يف 
اأق�سى ما ميكن حتقيقه هو �سّد 

فعل االحتالل.
�القفز هنا لي�ض تعالياً على النهج 
مواجهة،  كل  تقييم  يف  التقليدي 
حلالة  جتمياًل  لي�ض  اأّنه  كما 

هزمية �ال هو كذلك »ر�مان�سية« 
ا�ستدعته  قفز  هو  اإمّنا  �سيا�سية، 
التي  الفل�سطينية  االإجنازات 
الكال�سيكية  ال�سيغ  على  ارتقت 
يف ال�سوؤال �االإجابة، بحيث اأ�سبح 
ال�سوؤال التقليدي �سّيق اأ� موؤّجل، 
يف  ت�سري  حتماً  اإجابته  فاإن  �لذا 
هنا  �الت�سليل  الت�سليل،  فلك 
غالب  يف  نّية  ح�سن  على  يرتكز 

االأحوال.

ثقافة �شيا�شية فل�شطينية 
خمتلفة

االأ�سئلة  اجرتاح  يف  مبالغة  د�ن 
املقا�م  قّدمه  مبا  تليق  التي 
عّما  ال�سوؤال  فاإن  الفل�سطيني، 
حققه الفل�سطيني خالل املواجهة 
االإ�ساءة  يتطلب  اللحظة  �حتى 
التي  االإجنازات  من  العديد  على 
حتّققت فعاًل د�ن اإ�سارة �ا�سحة 
اإليها. ال�سطور القادمة لي�ست �سوى 
اإ�ساءة على جانب معتم مما اأجنزه 
املقا�م الفل�سطيني، �هو اجلانب 
املتعلق بت�سحيح بع�ض املفاهيم 
يف الثقافة ال�سيا�سية الفل�سطينية، 
الوحيد  اجلانب  لي�ض  اأّنه  علماً 
الذي ي�ستحّق االإ�ساءة، �عليه فاإن 
اجلهود  من  ملزيد  حاجة  هناك 
للك�سف عّما قّدمه الفل�سطيني يف 

ميدان املواجهة مع االحتالل.
املواجهة  اأثر  عن  احلديث 
االأخرية مع االحتالل على الثقافة 
يبد�  قد  الفل�سطينية  ال�سيا�سية 
املبّكر  من  لي�ض  لكّنه  مبكراً، 
املواجهة  هذه  د�ر  عن  احلديث 
يف بلورة مدخالت جديدة للثقافة 
تدفع  قد  الفل�سطينية  ال�سيا�سية 
نحو تعديل بع�ض عنا�رصها التي 
اأخذت ترت�سخ على مدى العقدين 
منظمة  قبلت  اأن  منذ  املا�سيني. 
بخيار  الفل�سطينية  التحرير 
املفا��سات د�ن امتالكها الأ�راق 
حتقيق  لها  ت�سمن  كافية  قوة 
بع�ض االإجنازات اجلوهرية خالل 
االحتالل؛  مع  التفا��ض  رحلة 
الفل�سطيني يف ت�سكيل �سورة  بداأ 
�هي  املفا��سات،  عن  منطية 

�سورة م�ستقاة من جتربة منظمة 
عن  البعد  كل  �بعيدة  التحرير 
عن  حتى  اأ�  املجّرد  املفهوم 
جتارب  يف  املفا��سات  تاريخ 

ال�سعوب االأخرى.
املرتاكمة  الفل�سطيني  خ�سارة 
االإ�رصائيلي/ االإجناز  �تعاظم 
م�سار  خالل  ال�سهيوين 
اإىل  الفل�سطيني  دفع  املفا��سات 
خالل  من  املفا��سات  تعريف 
التنازل  لي�سبح  ال�سيقة  جتربته 
با�سم  اأ�سار  كما  للتفا��ض  رديفاً 
زبيدي يف كتابه »الثقافة ال�سيا�سية 
الفل�سطينية« 2003، �هو ما جعل 
يف  مفا��سات  كلمة  تدا�ل  من 
اأ��سلو  مل�سار  الراف�سة  االأ��ساط 
اأمراً قد يثري احل�سا�سية اأ� ي�سبب 
بع�ض  عز�ف  لدرجة  احلرج، 
االأكادمييني عن درا�سة اأ� تدري�ض 
لطغيان  كانعكا�ض  املفا��سات 
االإجرائي على املجرد يف الثقافة 

ال�سيا�سية الفل�سطينية.

املواجهة  اإجنازات  اأهم  من 
اأّنها �سّكلت  االأخرية مع االحتالل 
االأر�سية الالزمة لتقّبل الفل�سطيني 
اأر�سّية  �هي  املفا��سات،  فكرة 
الفل�سطينية يف  �سّيدتها املقا�مة 
تطوير  نتاج  ح�رصاً،  غزة  قطاع 

امليدان مما عّزز من  قدرتها يف 
�الثقة  بنف�سه،  الفل�سطينية  ثقة 
باالإ�سافة  القوة،  م�سدرها  هنا 
يف  الق�سية.  بعدالة  االإميان  اإىل 
ظل هذا ال�سعور بات الفل�سطيني 
اإمكانية  لنقا�ض  ا�ستعداد  على 
خالل  من  مطالبه  حتقيق 
هذه  �يف  اإّنه  اإذ  املفا��سات، 
اأّن  يقيناً  التجربة اجلديدة يدرك 
�سغطاً  ي�سكل  اأن  ميكن  ما  لديه 
على االحتالل، �رغم اأن الكثريين 
زالوا  ما  املقا�مة  اأيد�ا  ممن 
اللجوء  من  املتخّوفني  �سّف  يف 
لتاأثرهم  نتاجاً  املفا��سات  اإىل 
التحرير،  منظمة  بتجربة  العميق 
اإال اأّن �سمتهم اأ� كّفهم عن رف�ض 
املبداأ  حيث  من  املفا��سات 
�تاأييد البع�ض مل�سار املفا��سات 
على  اأّننا  على  يوؤ�رص  اجلديد 
ت�سحيحية  مرحلة  م�سارف 
الفل�سطينية،  ال�سيا�سية  للثقافة 
املفاهيمي ميّثل  الت�سحيح  �هذا 
متّرداً حميداً على اإرث م�سّوه من 

�سيغ التعامل مع االحتالل.
تاأ�سي�ساً على ذلك ميكن االنطالق 
هذه  له  تقود  اأن  ميكن  ما  نحو 
مفهوم  تو�سيع  من  املواجهة 
�سورتها  �تعديل  املقا�مة 
املقا�مة  اأن  رغم  النمطية. 
ب�سورتها الع�سكرية هي االأبرز، اإال 
اأن ما تخلّلها من عمل دبلوما�سي 
جهود  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  متّثل 
الوفد املوّحد يف القاهرة �ب�سكل 
رغم  املقا�م  العمل  مع  متناغم 
الهفوات االإعالمية، قد يوؤّدي اإىل 
اإعادة انت�سار املفاهيم يف الثقافة 
ال�سيا�سية الفل�سطينية بحيث حتتل 
ال�سحيح  موقعها  املفا��سات 
فيما  املقا�مة،  اأد�ات  من  كاأداة 
االأ��سع  امل�ساحة  املقا�مة  حتتل 
من الثقافة ال�سيا�سية الفل�سطينية 
بحيث حتتوي كل ن�ساط فل�سطيني 
االحتالل،  ملواجهة  �ت�سّخره 
هذه  خالل  �ا�سحاً  بدا  ما  �هو 
املواجهة، حيث احتوت املقا�مة 
�الدبلوما�سي  الع�سكري  الن�ساط 
�دعم  االقت�سادية  �املقاطعة 

�املواجهة  الوطني  املنتج 
بل  الد�يل،  �احل�سد  االإعالمية 
اإن االأفراح �االأتراح اأ�سحت منابر 
ذلك،  مع  االحتالل.  �سد  للح�سد 
املوؤ�س�سات  د�ر  لتفعيل  فحاجتنا 
املجتمع  كمنظمات  االأخرى 
املدين �التعليم �الريا�سة �غريها 
�التوعية  للتن�سئة  بوؤراً  باعتبارها 
االأمر  �كذلك  قائمة،  زالت  ما 
القطاعات  �دعم  الإحياء  بالن�سبة 
قطاع  �خ�سو�ساً  االقت�سادية 
عن  تنف�سل  ال  كخطوة  الزراعة 

مقاطعة االحتالل.

تاأ�شي�س مرحلة املطالب 
الكربى

ميكن  التي  املهمة  الق�سايا  من 
باب  يف  اأي�ساً  اإليها  االإ�سارة 
الفل�سطينية،  ال�سيا�سية  الثقافة 
للمقا�م  نظر  الفل�سطيني  اأن 
دنيوياً  ال�سحّية  �سورة  يف  غالباً 
اعتقاد  �هو  اأخر�ياً.  �املنت�رص 
لتعّرف  نتاجاً  يتكّر�ض  بداأ 
املقا�مة  على  الفل�سطيني 
الع�سكرية  �سورتها  خالل  من 
الفل�سطينية  �الف�سائل  فقط، 
يف عالقتها مع العمل الع�سكري 
هذا  عن  ُمرتاجع  بني  انق�سمت 
جد�ى  د�ن  باعتباره  اخليار 
اأ�  ال�سيا�سية  بالت�سوية  مقارنة 
ُمراهن على هذا اخليار �رصيطة 
الدعم العربي �رمبا االإ�سالمي، 
كاأداة  اخليار  بهذا  مكتفياً  اأ� 
اأكرث،  ال  مفتوحاً  ال�رصاع  الإبقاء 
الثاين  طرح  منطقية  �رغم 
االأمر جعل  اأن هذا  اإال  �الثالث، 
ذهن  يف  املقا�م  �سورة  من 
�سهادة،  كم�رص�ع  الفل�سطيني 
يحّققه  اأن  ميكن  ما  �اأق�سى 
دنيوياً هو اإبقاء ال�رصاع مفتوحاً 
اخلارجي  املدد  ياأتينا  اأن  اإىل 
فيما مكافاأته موؤجلة اإىل ما بعد 

البعث.
حتمله  مبا  جميلة  ال�سورة  هذه 
�املقا�مة  الفداء،  معاين  من 
الفل�سطينية يف قطاع غّزة �خالل 
املواجهة االأخرية حتديداً زادتها 

جماالً، بحيث مل تعد اإجنازات 
اإبقاء  على  مقت�رصة  املقا�م 
ال�رصاع مفتوحاً، بل ات�سعت اإىل 
حد ت�سخري قوته املتنامية يف 
ال�سغط على االحتالل من اأجل 
املعي�سية.  الظر�ف  حت�سني 
البع�ض اعترب هذا ماأخذاً على 
ظر�ف  حت�سني  كون  املقا�مة 
�سيا�سياً،  مطلباً  لي�ض  احلياة 
على  املقا�مة  اإ�رصار  اأن  بيد 
ما  �هو  قدراتها،  تطوير 
الواقعة  الفرتة  يف  جلياً  ظهر 
�الع�سف  املتبّدد  الوهم  بني 
تطوير  اإمكانية  يعني  املاأكول 
املطالب  فكون  املطالب، 
اإن�سانية  املرحلة  هذه  يف 
املطالب  اأن  يعني  ال  بحتة 
�سيا�سية،  تكون  لن  الالحقة 
الثقافة  على  امُلدخالت  اإن  اإذ 
ال�سيا�سية الفل�سطينية مل تقت�رص 
املفا��سات  مفهومي  على 
اإىل فكرة  �املقا�مة، بل ��سلت 
التحرير التي بداأت باالرتقاء من 
�سماء  اإىل  االأحالم  اأ�سغاث  قاع 

املمكن بف�سل املقا�مة.
هذا  على  لالإ�ساءة  دفعني  ما 
م�ساحة  ي�سّكل  الذي  االإجناز 
حمد�دة من اإجنازات املقا�مة، 
هو مراقبتي لبع�ض االأقالم التي 
باأن  الفل�سطيني  اإيهام  حتا�ل 
تهدف  الفل�سطينية  املقا�مة 
املواجهة  من  اجلولة  هذه  يف 
بع�ض  عن  االحتالل  اإزالة  اإىل 
االأ�رصى  كل  حترير  اأ�  اأرا�سينا 
ذلك  غري  اإىل  الجئني،  اإعادة  اأ� 
�هم  اجلوهرية،  الق�سايا  من 
بذلك �د�ن اخلو�ض يف نواياهم 
ي�ساهمون يف رفع �سقف املطالب 
ال�سعبية، بحيث ي�سبح اأي اإجناز 
للمقا�مة فيما د�ن هذا ال�سقف 
احلامل هو جمرد جتميٍل للهزمية 
تكري�ض  من  ذلك  يعنيه  مبا 
فدائي  كفعل  املقا�مة  ملفهوم 
جّداً  حمد�د  الدنيوي  مرد�ده 
املفا��سات  مفهوم  �تكري�ض 
عن  تدريجي  تنازل  كعملية 

احلقوق الفل�سطينية.
اأن  اإىل  ن�سري  اأن  العدل  من 
هو  للمقا�مة  االأ�سا�سي  الهدف 
اأي  �اأن  االحتالل،  عد�ان  �سد 
يف  العد�ان  �سّد  يتجا�ز  اإجناز 
ظر�ف  كتح�سني  املرحلة  هذه 
احلياة للمواطنني فيما لو جنحت 
اإدخال  اأ�  الحقاً،  املفا��سات 
عنا�رص جديدة للثقافة ال�سيا�سية 
الفل�سطينية كما ات�سخ اأعاله هو 
عليه  املقا�مة  مُتتدح  فائ�ض 
هو  عّما  ان�سغاالً  لي�ض  تذّم،  �ال 
ا�سرتاتيجي بل اإمياناً باأن تعديل 
الثقافة ال�سيا�سية �حت�سني البيئة 
اإال  هو  ما  للمقا�مة  احلا�سنة 
يوؤهلها  مبا  لالأخرية  متكني 
خلو�ض جولة قادمة تتطّور فيها 

املطالب بتطّور قدراتها.

م�ساهمةالأحد 8    �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 8 حمرم   1442هـ 8
مدخالت جديدة:

ماذا اأجنز امُلقاوم وامُلفاو�ض الفل�سطيني؟
مل تكن �شوى ب�شع �شاعات تلك التي ف�شلت بني ت�شكيل الوفد الفل�شطيني للتفاو�س مع االحتالل وتوّلد اأ�شئلة عديدة حول ما حّققه الفل�شطيني يف 

هذه اجلولة من املواجهة اأو ما ميكن اأن يحققه من خالل املفاو�شات املبنية على ما حققه املقاوم يف امليدان.
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
         

                                                                                       
اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني

- املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

تنفيذا ملنطوق القـرار املمهور بال�شيغـة التنفيذيـة، ال�شـادر عـن جملـ�س ق�شـاء البليـدة "غرفـة �شوؤون الأ�شرة" ،بتاريــخ 16/06/2014، الق�شيــة رقــم 1015 /14، الفهــر�س رقـــــــــم 2179 /14.
وبنـاء علـى قائمـة �شـروط البيـع العقـاري املوؤ�شـر عليهـا بتاريـخ 07 /05 /2018 حتت رقـم 08 /18.

لفـائــدة : ال�شيدة/ بــن زيطـــة معيوفــــــة.
املقيمـــة : ال�شعيبـــة، دائــــرة اأولد جــــــالل، ب�شكــــــــــــــــرة.

�شـــد   : ورثة املرحوم حفرة رابح وهم : زوجته �شيبة  غنية، واأبناوؤه حفرة حممد، ليندة، فايزة، اأبو �شفيان، ه�شـام، زينــب، حمـــزة، �شيـــف الإ�شـــــالم، اأمينــــــــــــــــة.
املقيــمني  : جتزئة عزوز عبد اهلل، رقم 01، زرالدة، وليـة اجلزائــــــــــــــــــــر.

تعلن ال�شركة املدنية املهنية لالأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد، املح�شرين الق�شائيني لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة،
عـن انعقاد جل�شة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�شات 02 مبقر حمكمة ال�شراقة، يوم 29 /09 /2019 على ال�شاعة التا�شعة )09.00( �شباحا، للعقار الآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه :

قطعة اأر�شية م�شيد عليها م�شكن كائنة ببلدية زرالدة ولية اجلزائر، جتزئة عزوز عبد اهلل رقم 01 ذات م�شاحة تقدر بـ122.50م2، مف�شولة من قطعة اأر�س اأكرب منها ذات م�شاحة )05هـ، 25اآر( حتمل 
رقم 34، من خمطط التجزئة امل�شهر باملحافظة العقارية بتاريخ 02 /08 /1994 حجم 298 رقم 15، وهي حمدودة  كما يلــــــــــي :

- مـن ال�شمـال : القطعـة رقـم 65.     
 - مـن اجلنـوب : طريـــــــــــــــــــق.

- مـن ال�شـرق : القطعـة رقـم 35.       
- مـن الغـرب : القطعة رقـــــــــــــــم 33.

 ب�شعر افتتاحي مقدر مببلغ 18.418.050.00دج )ثمانية ع�شر مليونا واأربعمائة وثمانية ع�شر األفا وخم�شني دينارا جزائريا(، بعد اإنقا�س الع�شر تنفيذا لأمر املحكمة، م�شاف له حقوق الت�شجيل وال�شهر 
وم�شاريف التنفيذ واحلقـوق التنا�شبيـة للمح�شـــر.

                
وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �شروط البيع و�شحب ن�شخة منها من كتابة �شبط حمكمة ال�شراقة، اأو من ديوان ال�شركة القائمة بالتنفيذ الكائنة 

بالعنوان املذكور اأعــــــــــاله.

1 /5 ال�شعر الفتتاحي وامل�شاريف والر�شوم امل�شتحقة حال، بوا�شطة  �شـك  اأن يقدم خم�س  �شروط البيع : زيادة على ال�شروط املحددة بقائمة �شروط البيع، فاإنه ي�شتوجب على كل راغب يف املزايدة 
م�شرفـي حل�شـاب اأمانـة �شبـط املحكمـــة.

املح�شــــر الق�شائـــــي

الو�شط:2019/09/08

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

لالأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
رقم 29حي 60م�شكنا، عي�شات اإيدير

 ال�شراقة – ولية اجلزائر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555



 د. م

ر�سالة مفتوحة للأمم املتحدة
اأنطونيو  العام  الأمني  �سعادة  لعناية، 

غوتريي�ش،
الأمني العام للأمم املتحدة،

مقر الأمم املتحدة،
405 �رشق-�سارع رقم 42

نيويورك، 10017،
الوليات املتحدة الأمريكية

الفوري  للتحرك  دعوة  املو�سوع: 
جثامني  ل�سرتداد  الوطني  اليوم  يف 

ال�سهداء العرب والفل�سطينيني
الإ�رشائيلي  الحتلل  لدى  املحتجزة 

ومعرفة م�سري املفقودين.

�سعادة الأمني العام،
ببالغ  الر�سالة  هذه  حل�رشتكم  نوجه 
يوم  ي�سادف  حيث  والهتمام؛  القلق 
)اأغ�سط�ش(  اآب  من  والع�رشين  ال�سابع 
ل�سرتداد  الفل�سطيني  الوطني  اليوم 
جثامني ال�سهداء العرب والفل�سطينيني 
الإ�رشائيلي  الحتلل  لدى  املحتجزة 
منذ  املفقودين.  م�سري  عن  والك�سف 
�سيا�سة  اإ�رشائيل  تطبق   ،1967 العام 
غري مت�سقة برف�ش ت�سليم ُرفات مئات 
لعائلتهم.  الفل�سطينيني  ال�سهداء 
ودفن ال�سهداء - فيما ت�سميه اإ�رشائيل 
- "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر 

�رشية جماعية تقع يف مناطق حمددة 
يُطلق  فيما  مغلقة.  ع�سكرية  كمناطق 
الأرقام"،  "مقابر  الفل�سطينيون  عليها 
ب�سكل  هناك  ال�سهداء  يدفن  حيث 
لوحات  على  حمفورة  باأرقام  جمهول 

معدنية ملحقة بجثثهم اأو برفاتهم.
التي  والإهمال  امُلهينة  الطريقة  اإن 
تُدفن بها جثامني ال�سهداء، اإىل جانب 
قبل  من  منا�سب  ت�سجيل  وجود  عدم 
الإ�رشائيلية،  الع�سكرية  احلاخامية 
ال�سحايا  مكان  حتديد  عملية  جتعل 
املحتمل  لإخراجهم  عليهم  والتعرف 

�ساقة ومنهكة.
ووفًقا للأرقام التي عمل مركز القد�ش 
الإن�سان  وحقوق  القانونية  للم�ساعدة 
على توثيقها، توا�سل اإ�رشائيل احتجاز 
العرب  253 من �سحايا احلرب  ُرفات 
بينما  املقابر  هذه  يف  والفل�سطينيني 
 68 مب�سري  العرتاف  ا  اأي�سً ترف�ش 
رف�ش  اإن  مفقودين.  اآخرين  ا  �سخ�سً
اإ�رشائيل امل�ستمر لل�سطلع بالعملية 
دفنوا  الذين  هوية  لتحديد  اللزمة 
يف مقابر الأرقام ينتهك قرار جمل�ش 
الأمن التابع للأمم املتحدة رقم 2474، 
والذي يطالب الدول الأع�ساء بحماية 
نتيجة  الق�رشي  الختفاء  من  الأفراد 
اخلا�سعة  املناطق  يف  امل�سلح  للنزاع 
الدول  على  يتعني  حيث  ل�سيادتها. 
اإ�سدار  الأع�ساء جملة من الأمور من 
وتوفري "و�سائل منا�سبة لتحديد الهوية، 

امُل�سلحة،  القوات  لأفراد  مبا يف ذلك 
عند  وطنية  اإعلم  مكاتب  واإن�ساء 
ت�سجيل  وخدمات  م�سلح،  نزاع  ن�سوب 
و�سمان  للوفيات  و�سجلت  خطية 
امل�ساءلة على نحو منا�سب يف حالت 
احلائط  عر�ش  ب�رشبها  املفقودين". 
اجلثامني  هوية  حتدد  يف  للتزاماتها 
املحتجزة من خلل ا�ستخدام الطرق 
حتليل  ذلك  يف  مبا  املتوفرة،  العلمية 
 ،)DNA( النووي  الـحم�ش  عينات 
تنتهك اإ�رشائيل كذلك التزاماتها اأمام 
وقرارها  العليا  ال�رشائيلية  املحكمة 

ال�سادر يف العام 2017]1[.
يف  املحتجزة  اجلثامني  اإىل  اإ�سافة 
حتتجز  الإ�رشائيلية"،  الأرقام  "مقابر 

 2016 العام  منذ  جثماناً   51 اإ�رشائيل 
بهدف ا�ستخدامهم كورقة للمفاو�سات 
اأ�رشى حمتملة مع  يف اتفاقيات تبادل 

حما�ش.
املحكمة  قرار  من  الرغم  وعلى 
بعدم  القا�سية  العليا  ال�رشائيلية 
عقدت  املمار�سات،  هذه  د�ستورية 
هيئة  اأمام  اإ�سافية  جل�سة  املحكمة 
مو�سعة من �سبعة ق�ساة يف جويلية من 
العام 2018، ومل ت�سدر املحكمة حكما 

نهائياً بهذا اخل�سو�ش بعد.
اأ�سل  من   22 اأّن  ِذكره  اجلدير  من 
�ُسلطات  لدى  حمتجزاً  جثمان   51
يف  ا�ست�سهدوا  الإ�رشائيلي  الحتلل 
ال�سجون  يف  ا�ست�سهدوا  منهم   3 غزة، 

اأّن  ال�سكوك  تدور  كما  الإ�رشائيلية، 
اأحدهم قد لقى حتفه جّراء التعذيب 
اأم�سى  اأن  بعد  القا�سية،  واملعاملة 
ا�ست�سهد  بينما  29 عاما يف العتقال، 
هجمات  تنفيذهم  خلل  الباقون 
جدية  �سكوك  وجود  مع  مزعومة، 
باإعدامهم  الحتلل  اجلي�ش  بقيام 
الأدلة  ت�سري  كما  القانون  نطاق  خارج 

امليدانية.
اإّن احرتام كرامة امليت قيمة ان�سانية 
ُمعرتف بها عاملياً وقاعدة من قواعد 
وا�سح  وهذا  العريف.  الدويل  القانون 
يف املادة )16( من اتفاقية لهاي لعام 
1907، واملادة )15( من معاهدة جنيف 
الوىل، واملادة )18( من معاهدة جنيف 
معاهدة  من   )16( واملادة  الثانية، 
عليه  اأكدت  ما  وهو  الرابعة.  جنيف 
الربوتوكول  من   )1(34 املادة  كذلك 

الإ�سايف ملعاهدات جنيف.
اإ�سافة اىل ذلك، ونظراً لتاأثري احتجاز 
فاإن  ال�سهداء،  اأُ�َشر  على  اجلثامني 
لعائلتهم  اجلثامني  ت�سليم  رف�ش 
ملعتقداتهم  وتبعاً  بكرامة  لدفنها 
اجلثامني  احتجاز  وعملّية  الدينية، 
العقاب  م�ستوى  اىل  ترقى  قد 
اجلماعي واملحظور يف املادة )50( 
من   )87( واملادة  لهاي،  لوائح  من 
 )33( واملادة  الثالثة،  جنيف  اتفاقية 

من معاهدة جنيف الرابعة.
القائمة  الإ�رشائيلية  ال�سيا�سة  اإن 

العائلت من دفن جثامني  على منع 
بكرامة  يليق  ومبا  ب�سلم  ابنائهم 
حقوقهم  كذلك  تنتهك  الإن�سان 
يف  بحقهم  املتمثلة  الإن�سانية 
واحلرية  ال�رشية،  واحلياة  الكرامة، 
الدينية، وامل�ساواة، وحظر تعر�سهم 
واللاإن�سانية  القا�سية  للمعاملة 

واحلاطة بالكرامة.
اجل�سيمة  النتهاكات  �سوء  على 
والقانون  الدويل،  الإن�ساين  للقانون 
وقرارات  الإن�سان،  حلقوق  الدويل 
اآِنفاً،  ذكرها  مت  التي  المن،  جمل�ش 

نحث �سعادتك على:
مع  اجتماعك  يف  الق�سية  اإثارة   .1
بنيامني  الإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ش 
نتنياهو خلل جل�سة اجلمعية العامة 

للأمم املتحدة ايلول املقبل.
الغاء  اإىل  اإ�رشائيل  دعوة   .2
ال�سهداء  جثامني  احتجاز  ممار�سة 
وعدم  �رشوط  بدون  الفل�سطينيني 

ا�ستخدامها كورقة م�ساومة.
3. ُمطالبة اإ�رشائيل باحرتام التزامها 
ال�سهداء  رفات  على  بالتعرف 
مقابر  يف  املحتجزين  الفل�سطينيني 
اإىل  واإعادتهم  ال�رشية  الأرقام 

اأ�رشهم.
مع فائق الحرتام والتقدير،

جثامني  ل�سرتداد  الوطنية  احلملة 
عن  والك�سف  املحتجزة  ال�سهداء 

م�سري املفقودين

�سلمت احلملة الوطنية ل�سرتداد جثامني ال�سهداء املحتجزة لدى الحتالل الإ�سرائيلي والك�سف عن م�سري املفقودين �سباح يوم اخلمي�س املوافق 
09/05/  2019 ر�سالة ملكتب من�سق الأمني العام لعملية ال�سالم )الون�سكو( للمطالبة بالتحرك الفوري لالأمم املتحدة لالإفراج عن جثامني ال�سهداء 

التي حتتجزها قوات الحتالل يف الثالجات ومقابر الأرقام وجاء يف الر�سالة:

ر�سالة ملكتب من�سق الأمني العام لعملية ال�سالم )الأون�سكو(

 املطالبة بالتحرك الفوري للأمم املتحدة للإفراج عن جثامني ال�شهداء
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قال نادي الأ�سري اإن تفاقماً طراأ 
للأ�سري  ال�سحي  الو�سع  على 
غنيمات  �سعيد  حممد  اإبراهيم 
�سوريف  بلدة  من  عاماً(   41(
بعد  وذلك  اخلليل،  ق�ساء 
اأطرافه،  على  زرقاء  بقع  ظهور 
واأعرا�ش اأخرى منها �سعوبة يف 
غنيمات  الأ�سري  ويُعاين  احلركة. 
عام  منذ  القلب  يف  م�ساكل  من 
2015، وخلل ال�سنوات املا�سية 
عمليات  ثلث  له  اأُجريت 
جراحية، وما يزال ينتظر اإجراء 
لزراعة  رابعة  جراحية  عملية 
القلب.  دقات  لتنظيم  جهاز 
تعر�ش  فقد  زوجته  وبح�سب 
الأ�سري غنيمات خلل زيارتها له 
يف �سهر حزيران املا�سي، لوعكة 

�سحية نُقل على اإثرها اإىل اإحدى 
التابعة  املدنية  امل�ست�سفيات 
الأ�سري  اأن  اإىل  يُ�سار  للحتلل. 
تاريخ  منذ  معتقل  غنيمات 
تعر�ش  وقد   ،27.12.2010
 )40( ا�ستمر ملدة  قا�ٍش  لتحقيٍق 
ُحكماً  �سدر بحقه  يوماً، ولحقاً 
عاماً،  و)20(  املوؤبد  بال�ّسجن 
الأوىل  �سنوات  الثلث  وخلل 
�سلطات  حرمت  اعتقاله،  على 
زيارته،  من  عائلته  الحتلل 
اإ�رشابات  عدة  خللها  وخا�ش 
كما  بزيارته،  لعائلته  لل�سماح 
تعر�ش للعزل اأكرث من مرة. يُذكر 
اأن الأ�سري غنيمات هو اأب لأربعة 
معتقل  يف  اليوم  ويقبع  اأبناء، 

"رميون".

حمكوم بال�سجن املوؤبد و)20( عامًا

تفاقم الو�شع ال�شحي للأ�شري 
اإبراهيم غنيمات

حماكم الحتالل ت�سدر 30 قراراً اإداريًا بحق اأ�سرى اخلليل وهم:

بيان �شادر عن نادي الأ�شري الفل�شطيني
عبيدو،  عثمان  حممد  اهلل  عبد   .1
الرابعة  للمرة  اإداري  ، متديد  اخلليل 

ملدة 3 �سهور.
 ، اخلليل  جرادات،  حممد  امين   .2
 4 ملدة  الرابعة  للمرة  اإداري  متديد 

�سهور.
 ، اخلليل  زعاقيق،  مو�سى  علء   .3
 3 ملدة  الرابعة  للمرة  اإداري  متديد 

�سهور.
 ، اخلليل  عواودة،  عاطف  وجدي   .4
 3 ملدة  الرابعة  للمرة  اإداري  متديد 

�سهور.
 ، اخلليل  فنونه،  ابو  احمد  5. حممد 
 3 ملدة  الرابعة  للمرة  اإداري  متديد 

�سهور.
 ، اخلليل  رجوب،  حممد  ن�رش   .6
 4 ملدة  الرابعة  للمرة  اإداري  متديد 

�سهور.
7. هيثم اأيوب النت�سه، اخلليل ، متديد 

اإداري للمرة الرابعة ملدة 4 �سهور.

�سحاتيت،  اجلليل  عبد  احمد   .8
الرابعة  للمرة  اإداري  ، متديد  اخلليل 

ملدة 4 �سهور.
اخلليل  غوامنه،  حممد  يو�سف   .9
 4 ملدة  الثالثة  للمرة  اإداري  متديد   ،

�سهور.
 ، اخلليل  امل�سامله،  منر  راأفت   .10
 5 ملدة  الثالثة  للمرة  اإداري  متديد 

�سهور.
 ، اخلليل  نعريات،  نعمان  كفاح   .11
 4 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد 

�سهور.
 ، اخلليل  حروب،  يو�سف  فادي   .12
 3 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد 

�سهور.
اخلليل  �سبارنه،  ن�رشي  احمد   .13
 3 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد   ،

�سهور.
14. حممد عبد ال�سمد عودة، اخلليل 
 4 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد   ،

�سهور.

اخلليل  احلروب،  يو�سف  ح�سن   .15
 4 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد   ،

�سهور.
 ، اخلليل  حروب،  حممد  خ�رش   .16
 4 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد 

�سهور.
اخلليل  عيا�ش،  ابو  حممد  مالك   .17
 4 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد   ،

�سهور.
اخلليل  خليله،  حممد  ابراهيم   .18
 6 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد   ،

�سهور.
 ، اخلليل  رجوب،  حممد  يا�رش   .19
 6 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد 

�سهور.
اخلليل  عيا�ش،  ابو  ح�سان  فادي   .20
 6 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد   ،

�سهور.
21. ان�ش فايز عمرو، اخلليل ، متديد 

اإداري للمرة الثانية ملدة 6 �سهور.
ابو �سفيه، اخلليل  22. حممد حلمي 

 3 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد   ،
�سهور.

23. عمر عبد املهدي �ساور، اخلليل 
 4 ملدة  الثانية  للمرة  اإداري  متديد   ،

�سهور.
اخلليل،  �سويطي،  حممد  بلل   .24

اأمر اإداري جديد ملدة �سهرين.
اخلليل،  احلروب،  عبد  منت�رش   .25

اأمر اإداري جديد ملدة 6 �سهور.
�سلهب،  نعمان  عزام  النائب   .26
 4 ملدة  جديد  اإداري  اأمر  اخلليل، 

�سهور.
اخلليل،  �سويطي،  حممد  مو�سى   .27

اأمر اإداري جديد ملدة 6 �سهور.
خياط،  حممد  الدين  �سم�ش   .28
 4 ملدة  جديد  اإداري  اأمر  اخلليل، 

�سهور.
اخلليل،  حليقه،  مو�سى  ق�سام   .29

اأمر اإداري جديد ملدة 4 �سهور.
اأمر  اخلليل،  عمر،  خالد  لوؤي   .30

اإداري جديد ملدة 3 �سهور.
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االحتالل يوا�شل احتجاز جثمانه للعام الثامن ع�شر

عائلة ال�سهيد نظري حماد  تعي�ش  اأحزانا م�ستمرة
 ووالدته تتمنى عناقه ووداعه

تقرير : علي �شمودي 

ال قرب لوالدنا  ..
يف  وال�صور  امل�صاعر  تختلف  وال 
حممد  ال�صاب  ال�صهيد  جنل  حياة 
ا�صت�صهاد  بعد  والدته  اأجنبته  الذي 
نظري ،ويبلغ من العمر حالياَ �صبعة 
قلبا  والده  ي�صبه  وهو  عاما  ع�رش 
وقالباً ، ويقول " االأحزان ال تفارقنا 
يف كل املنا�صبات ، طوال حياتنا مل 
ن�صعر بطعم الفرح وال�صعادة كباقي 
رم�صان  حتى  واالأطفال  النا�س 
ال�صبب   " ،وي�صيف  واالأعياد" 
اأبي  عيدية  من  حرمنا  الأننا  لي�س 
يف  لنا  وم�صاركته  وحنانه  وح�صنه 
االحتالل  الن  بل  املحطات،  كل 
فيحرمنا  جثمانه  اعتقال  يوا�صل 
زيارته ، واملوؤمل بالن�صبة لنا انه  ال 

قرب البي لنزوره كباقي ال�صهداء ".

ال�شنني العجاف ..
نف�س �صورة االأمل ،  تعاي�صها الوالدة 
اجلدة احلاجة حمده حممود حماد 
انتظرت  والتي   ،" النجيب  اأم   "
عودة جثمان اإبنها نظري طوال هذه 
وتلقي  لتح�صنه  العجاف  ال�صنني 
فقد   ، االأخرية  الوداع  نظرة  عليه 
ي�صمح  ال  و�صع  يف  اليوم  اأ�صبحت 
اأن  لها بتمييز ما يدور حولها ،بعد 
تعر�صت جللطة دماغية اأدت ل�صلل 
وعدم  االأمين  اجلانب  يف  ن�صفي 
، ويقول �صقيق  القدرة على النطق 
ال�صنوات  طوال    " منيب  ال�صهيد 
و�صط  والدتي  عا�صت   ، املا�صية 
زيارة  لعجزها عن  والدموع  احلزن 
قرب  القران  وقراءة  ابنها  �رشيح 
املا�صي  فتجرعت   ، �رشيحه 
والويالت كلما كان يكرب اأبناء نظري 
وهم ال يتوقفون عن البكاء وال�صوؤال 
�صيبقى  متى  واىل  والدهم  عن 
والن   " ويكمل  معتقاَل؟"،  جثمانه 
الذي ميار�س  بيد االحتالل  القرار 
بحقنا اأق�صي اأنواع االنتقام والعقاب  
حزنهم  مواجهة  تقدريف  تكن  مل 
�صوى  والدهم  قرب  لزيارة  ولهفتهم 
ونحن  ال�صنوات  فمرت    ، الدموع 
ال�صهداء،  جثامني  حترير  ننتظر 
وتعاليم  يتنافى  اعتقالهم  اأن  ورغم 

كافة ال�رشائع واالأعراف والقوانني، 
فان كل العامل املتباكي على حقوق 
االإن�صان ، يحرم عائلتنا  من اب�صط 
حقوقها ا�صتعادة جثمان ابننا ودفنه 

وزيارته وخا�صة يف االأعياد ".

.. عامَا   18
اعتقال  على  مر   ، عاماَ   18  
تغب  ،ومل  نظري  جلثمان  االحتالل 
وذكره   وق�ص�صه  و�صريته  �صوره 
اأن  فقبل   ، والدته  لدى  خا�صة 
كانت    ، ال�صحية  حالتها  تتدهور 
تعانق اطفاله الثالثة كل يوم لرتوي 
لهم �صفحات من �صريته وكل منهم 
الدعاء  والوالدة  اجلدة  ي�صارك 
من  يتمكنوا  حتى  جثمانه  لتحرير 
زيارته ككل ال�صهداء وذويهم ، ويقول 
�صقيقه منيب "يف 1974/03/19 ويف 
م�صت�صفى ال�صهيد خليل �صليمان يف 
جنني ، ولد �صقيقي نظري يف عملية 
قريتنا  يف  ون�صاأ  فعا�س  قي�رشية، 
الأكرث  املدلل  االبن  وكان  العرقة 
يف طفولته   " "، وي�صيف  �صبب  من 
كان هادئا وال يوجد عنده ما ي�صمى 
بنعمة  ومتتع   ، االأطفال  ب�صقاوة 
�صاحب  جميلة  ب�صخ�صية  اهلل  من 
والرقبة  واجلميل  الناعم  ال�صعر 
الأبويه  مطيعا  كان  ،كما  الطويلة 
واأخوته جميعا ،ومنذ �صغره عرف 
الطريق اإىل امل�صجد حيث كان من 

امللتزمني خلقيا ودينيا ووطنيا ".

ايام من الذاكرة ..

 ، نظري  �صقيقه  اأن   ، منيب  يفيد   
بلدة  ثم  العرقة  مدار�س  يف  تعلم 
الدرا�صة  فيها   اأكمل  التي  اليامون 
الثانوية دون احل�صول على ال�صهادة 
االنتفا�صة  ظروف  ب�صبب  الدرا�صة 
االأوىل وان�صمامه ملقاومة االحتالل 
اأحب  اأظفاره  نعومة  منذ   " ،ويقول 
ق�صيته ووطنه و�صعبه كما اأحب دينه 
احلنيف ، من هذا املنطلق كان له 
م�صاركة فعالة يف االنتفا�صة االأوىل 
االنتفا�صة  اأ�صبال  من  يعترب  وكان 
املميزين ، وكان من امل�صارعني يف 
مقاومة االحتالل بالطرق والو�صائل 
 " ،وت�صيف  ذاك"  حني  املتبعة 

 ، ال�صعبة  احلياة  ظروف  ب�صبب 
وخا�صة  العمل  �صوق  يف  انخرط 
، ومل  االأخ�رش  داخل اخلط  العمل 
من  معني  نوع  على  عمله  يقت�رش 
العمل ولكن يف الفرتة االأخرية كان 
لتوفري  )الدهان(  ال�صباكة  يف  عمله 

حياة كرمية الأ�رشته ".

الزواج واالبناء ..
لبناء ا�رشة   كان ي�صعى نظري دوما 
وحياة جميلة وتزوج من ابنة قريته 
 " تقول  والتي  �صميح(  �صو�صن   (
 ، حياتي  اأيام  اأ�صعد  معه  ع�صت 
بيننا  املتبادل  االحرتام  كان  حيث 
،وات�صم بالوفاء واالإخال�س والقلب 
قبل  اأجنبنا  وقد  الكبري،  الوا�صع 
) هديل ومنى  الطفلتني  ا�صت�صهاده 
( "، وت�صيف " اأجنبت البن الوحيد 
)حممد( والذي كنت حاملة به قبل 
باأ�صهر  ال�صهادة  بعد  ا�صت�صهاده 
عالقاته  �صعيد  على  اأما    ، قليلة 
كان  فقد  القرية  يف  االجتماعية 
ب�صبب   ، اجلميع  باحرتام  يتمتع 

اأخالقه والتزامه الديني".

االنتفا�شة الثانية ..
اندالع  "مع   منيب  �صقيقه  يقول 
نظري  بداأ  االأق�صى،   انتفا�صة 
بالتحرك لتادية واجبه الوطني ولكن 
ب�صكل مل يكن يلحظه اأحد ،وخا�صة 
كونه  املو�صوع  حل�صا�صية  االأهل 
كنا  الذي  الوحيد  وال�صيء   ، متزوج 
على  امل�صتمر  تردده  هو  به  ن�صعر 
ن�صاأله  كنا  وعندما  جنني،  مدينة 
تكون االإجابة جاهزة ) للبحث عن 
عمل ، التقاء احد االأ�صدقاء،ل�رشاء 
 ،" وهكذا  �صخ�صية(  حاجيات 
لوطنه  دوما حمبا  كان    " وي�صيف 
على  دوما  يحر�س  و   ، و�صعبه 
م�صجد  الدعوة يف  م�صايخ  مرافقة 
خميم جنني الكبري ،حيث كان يخرج 

معهم لتعلم اأمور دينه احلنيف ".

يوم ال�شهادة ..
وودع  منزله  نظري  غادر  كعادته   
عمل  عن  للبحث  وخرج  ا�رشته 
انقطاع  من  �صاعات  بعد  ولكن   ،
 ، به  االت�صال  اأ�صكال  وكل  اأخباره 

اأعلن االحتالل يف 2001/10/04 ان 
منفذ عملية حمطة با�صات العفولة 
حماد(  حممد  نظري   ( ال�صاب  هو 
احلدث  وقع  يكن  مل   ، العرقه  من 
عا�صت  فقد   ، عاديا  االأ�رشة  على 
ال�صهيد  والدة  وخا�سة  ال�صدمة 
التي مل يكن على ل�صانه �صوى ) اهلل 
ير�صى عليك يا نظري( وهي جتل�س 
ال�صغرى)منى( يف ح�صنها،  طفلته 
اأما زوجته فكان ل�صان حالها يقول 
وجنتيها"  على  من�صابة  والدموع 
احلمد هلل على كل حال ،اهلل يرحمه 

ويدخله اجلنة
فكان   ، ومنى  ،اأما طفلتيه هديل   
�صنهما  ل�صغر  منهما  اأكرب  احلدث 
 ، حولهما  يدورا  ما  ي�صتوعبا  ومل 
وهي  هديل  ت�صاأل  كانت  وعندما 
 ( تقول  والدها  عن  االأكرب  البنت 

ذهب للجنة(.

االنتقام والعقاب
 مل يغب االحتالل طويال على اأ�رشة 
ال�صهيد حماد، ففي 2001/11/10 
االحتالل،  من  والعقاب   الرد  كان 
الفجر  �صاعات  يف   " منيب  ويقول 
احتاللية  ع�صكرية  قوة  اقتحمت 
،وعرب  املنزل  وحا�رشت  القرية 
من  طلبت  ال�صوت  مكربات 
جميعا  املنزل  داخل  املوجودين 
احلزن  رغم  وي�صيف"  باخلروج"، 
اآليات  كانت  ال�صعب،  واملوقف 
ووالدتي  باملنزل  تهدم  االحتالل 
التي  واالأهازيج  الزغاريد  تطلق 
اأثارت غ�صب االحتالل ، ويف ملح 

الب�رش اأ�صبح ع�س العمر والذي مت 
من  كومة  �صديد  عناء  بعد  بناوؤه 
احلجارة "، ويكمل " هذا الع�س اأو 
العائلة  بيت  كان  املتوا�صع  البيت 
حيث   ، وحده  ال�صهيد  بيت  ولي�س 
واأ�رشته  ال�صهيد  والدة  ي�صكنه  كان 
واأنا واأ�رشتي ،فاأ�صبحنا بال ماأوى 
، وبقي االأمر على حاله حتى تاريخ 
2002/12/18 حيث اأمتت االأ�صغال 
منزل  بناء  من  الفل�صطينية  العامة 

االأ�رشة وال�صكن فيه".

�شور موؤملة
واملطالبة  احلمالت  رغم   
 ، ال�صهداء  بجثامني  امل�صتمرة 
االإفراج  يرف�س  االحتالل  زال  ما 
دوامة  اأ�رشهم  لتعي�س   ، عنها 
 " منيب  ويقول   ، واالأمل  احلزن 
على  املا�صية  ال�صنوات  متر  مل 
العائلة ب�صهولة ، فكيف يكون ذلك 
،ويعي�س بيننا اأطفال بال اأب وامراأة 
يف مكتمل العمر بال زوج ووالدة يف 
اإبنها  �صدرها غ�صة ب�صبب فقدان 
املدلل "، وي�صيف " اإنتظر اجلميع 
االنتظار  رحلة   وخالل   . طوياًل 
يف  اأطفاله  اأ�صبح  هذه  املوؤملة  
مكتمل العمر ، هديل االإبنة االأكرب 
واأ�صبحت  اجلامعه  من  تخرجت 
خطيبة الإبن عمها و�صيتم زفافهما 
 ،" القادم  ال�صهر  تعاىل  اهلل  باإذن 
يف  الثانية  اإبنته  منى    " ويكمل 
وقد   ، اجلامعة  يف  الرابعة  ال�صنة 
الثاين  عمها  الإبن  قرانها  عقد  مت 
، وابنه اأ�صبح �صاباَ ويف اأعماقه كل 

االأمل ، ووالدته نالت منها االمرا�س 
وفقدت القدرة على النطق ، ويتابع 
"هذا غي�س من في�س ملا عا�صته 
 ، اإبنها  وتعي�صه االأ�رشة منذ رحيل 
اجلامعة  من  تخرجهما  عند  بناته 
اإىل  والديهما  يكون  اأن  يحلمن  كن 
اأول املباركني لهما  جانهما ليكون 
على التخرج  ، وعند عقد قرانهما 
هو  والديهما  يكون  اأن  يحلمن  كن 
خطيبهما  يد  يف  يده  ي�صع  من 
لهما  ويقوال  بح�صنه  وياأخذهما 
عليكما  وبارك  لكما  اهلل  بارك 

وجمع بينكما يف خري ".

نريد جثمان اأخي ..
 ، وال�صرب  ال�صنوات  هذه  كل  بعد   
يقول العم منيب الذي ق�صى حياته 
ال�صهيد  وزوجة  جدته  مع  يرعى 
ابنه وبناته ، " االبن الوحيد الأخي 
يرى  مل  الذي  حممد  ال�صاب  
عنه  ي�صمع  حياته   وق�صى  والده 
والده  اأن  لو  يتمنى   اأ�رشته،   من 
اجلاهة  راأ�س  على  يكون  من  هو 
خلطبة  �صتتوجه  التي  الكرمية 
الوقت  يحني  عند  حياته  �رشيكة 
 ، ذلك  لهم  اأنى  ولكن  املنا�صب، 
كل  �صلبهم  االحتالل    " وي�صيف 
نحلم  زلنا  وما   ، االأحالم  هذه 
نت�صلم  ،باأن  ال�صهداء  اأ�رش  كباقي 
بدفنه  وتقوم  الطاهر  جثمانه 
 ،" االإ�صالمية   تعاليمنا  ح�صب 
ويكمل " اأكرث �صور االأمل بحياتنا 
مر�صها  بعد  والدتي  معاناة   ،
التحديق  عن  تتوقف  ال  فهل   ،
الوحيد  وال�صيء  ابنها  ب�صور 
واأخرى  فرتة  بني  تطلبه  الذي 
 ، جلانبها  وو�صعها  �صورته  �صم 
عن   معربة  بعيونه  اإليه  فتتحدث 
جثمانه  عناق  الوحيد  اأمنيتها 
 " ويتابع   ،  " رحيلها  قبل  وروؤيته 
ننا�صد اجلميع ،  اأن حتظى ق�صية 
جثامينهم  املحتجزة  ال�صهداء 
هذه  ووقف  واملتابعة  باالهتمام 
اأو  حق  باأي   ، الظاملة  ال�صيا�صة 
 ، اأخي  جثمان  ي�صادرون  قانون 
اأن يفرجوا عن  اأمنيتنا  الوحيدة 
قربه  قرب  لنعيد  نظري  جثمان 

ونزوره ككل الب�رش ".

مع اقرتاب املوعد املحدد لزفافها ، ت�شعر ال�شابة هديل ووالدتها وجدتها واأ�شرتها باحلزن واالأمل الأن والدها ال�شهيد نظري حماد لن ي�شاركها الفرحة 
ولن تتمكن من زيارة �شريحه واإبالغه على طريقتها اخلا�شة باأخبارها ، فقد كانت بعمر الزهور مع �شقيقتها منى عندما ا�شت�شهد ،  واليوم بعدما 
تخرجت من اجلامعة واأ�شبحت عرو�س �شتزف البن عمها ما زال جثمان والدها حمتجزاً لدى االحتالل ، وتقول العرو�س هديل  " يف غياب والدنا 

تتجدد �شور االأمل واملعاناة ، الأن االحتالل ما زال يعتقل جثمان والدنا يف مقابر االأرقام مع املئات من جثامني ال�شهداء الفل�شطينيني والعرب الذين 
ترف�س اإ�شرائيل االإفراج عنهم فتعاقبهم وهم اأموات وتنتقم منا االأحياء  باأ�شرهم .
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عي�سة ق.

اّلأمور  بت�سوية  يقوم  والذي 
املالية من اجل ال�رشوع يف ت�سوية 
امل�ستحقات املالية لالعبني الذين 
ال�سهرية  باأجورهم  يدينون  لزالوا 
لزالوا  من  منهم  يتواجد  اأين 
ويف  كاملة،  ا�سهر  بثمانية  يدينون 
يف  بوطاجني  اأو�سح  ال�سدد  هذا 
ات�سال هاتفي اأم�س مع "الو�سط" 
اأن ت�سوية ق�سية النادي العا�سمي 
ت�سوية  اجل  من  وقتا  يتطلب 
املايل  بالت�رشف  املتعلقة  الأمور 
يف ظل الكتلة الأجرية الكبرية التي 
الالعبني،  اأموال  ت�سوية  يتطلبها 
الرواتب  معاجلة  واأن  خا�سة 
ال�رشائب  م�ساألة  ت�سوية  يتطلب 

الذي  وهو  التاأمينات  و�رشكة 
يحدث  مما  اأطول  وقتا  ي�ستنزف 
مع �رشكات جتارية عادية، فيظل 
اأن النادي ميلك �سفة ريا�سية لكنه 
التجاري  القانون  ي�سري وفق نظام 
ال�رشكات  قوانني  عليه  وتطبق 

باعتباره �رشكة ذات اأ�سهم.
اخلطاأ  اأن  بوطاجني  وا�ستطرد 
خا�سة  ب�سفة  يتعلق  حدث  الذي 
انطالقة  ميزت  التي  الفو�سى  يف 
والتي  الحرتاف  عامل  يف  الأندية 
الدعم من  اأخذ  توا�سل يف  جعلها 
البلدية املوجه اإىل النادي الهاوي 
ويتم حتويله اإىل ال�رشكة الريا�سية 
عليه  تعاقب  الذي  الإجراء  وهو 
ب�سورة  يطبق  كان  لكنه  القوانني 

عادية يف ظل تواجد الع�سابة التي 
عاثت ف�سادا وفو�سى يف عامل كرة 
اأ�سار  نف�سه  ال�سدد  ويف  القدم، 
حمدثنا اأن الدولة اأخذت املبادرة 
اإنقاذ الفريق  اأجل البحث عن  من 
وهي  الالعبني،  رواتب  وحماية 
احتاد  على  حت�سب  التي  اخلطوة 
العا�سمة ح�سبه يف ظل الرغبة من 
النادي  اإنقاذ  يف  العليا  ال�سلطات 
يف  ال�سقوط  من  احلماية  ومنحه 
اأو�سح حوله  والذي  الإفال�س،  فخ 
اأن اأمر اتخاذه يعود اإىل امل�سريين 
يف الإدارة رغم ت�سديده اأن اإعالن 
الفرتة  يف  بعيدا  يبدو  الإفال�س 
احلالية، مو�سحا اأن اإحتاد العا�سمة 
يدفع ثمن الت�سيري الع�سوائي وغري 

العقالين للم�سريين عك�س الهيكلة 
الإدارية ملوؤ�س�سات جتارية اأخرى 
على غرار �رشكة �سوناطراك التي 
الرتب  خمتلف  عرب  هيكلة  متلك 

والدرجات.
كون  اإىل  النتباه  املعني  ولفت 
الوقت ي�سري �سد النادي العا�سمي 
من  النتهاء  تطلب  ب�سبب 
من  لالنتهاء  القانونية  الإجراءات 
م�سكل ت�سوية امل�ستحقات املالية 
وقتا طويال ب�سبب الرواتب الكبرية 
امل�سوؤولني  يجعل  الأمر  لالعبني، 
اأمام خيار حت�سري لعبيهم نف�سيا 
يوؤثر  ل  حتى  اجلانب  هذا  من 
عليهم الأمر �سلبا ويوؤثر على نتائج 

الفريق م�ستقبال  

�سّدد ان الإجراءات القانونية تاأخذ وقتا للت�سوية

بوطاجني: اأ�ضتبعد اإفال�س احتاد العا�ضمة 
وال خوف على م�ضتحقات الالعبني

بوخذنة يقرر ال�ستقالة من من�سب 
املدير الريا�سي

الفاين: مباراة اأهلي الربج م�ضريية 
يف م�ضوارنا بالبطولة الوطنية

لفاين  ديني�س  الفرن�سي  و�سف 
مباراة  ق�سنطينة،  �سباب  مدرب 
الربج  اأهلي  �سد  املقبلة  فريقه 
الرابطة  من  الرابعة  اجلولة  يف 
بامل�سريية،  الأوىل  املحرتفة 
وقال لفاين اأم�س يف ت�رشيحات 
كبرية  دوافع  "لدينا  اإعالمية: 
الرتكيز  و�سيكون  الفوز،  لتحقيق 
دعم  ننتظر  اللقاء،  يف  �سالحنا 
لن  التي  جماهرينا  وم�ساندة 
تبخل علينا"، وعرب عن رغبته يف 
ملعاجلة  التوقف  فرتة  ا�ستغالل 
النقائ�س وت�سحيح الأخطاء، قبل 
واأ�ساف:  املناف�سات،  ا�ستئناف 
موقفنا،  �سعوبة  جيدا  "نعي 
اأف�سل  اأحد  �سنواجه  اأننا  خا�سًة 
�سن�ستغل  الدوري،  يف  الفرق 
الالعبني  لتجهيز  التوقف  فرتة 
انطالقتنا  �سيمثل  فوز  لتحقيق 
بقوله:  لفاين  واأمت  احلقيقية"، 
"ثقتي كبرية يف الالعبني، متاأكد 
بال�سورة  املهمة  اإمتامهم  من 
هدفنا  اأن  خا�سًة  املطلوبة، 
يبقى م�ساحلة اأن�سارنا وا�ستعادة 
فرتة  ب�سبب  املهتزة،  ثقتهم 
بها  مررنا  التي  الرهيبة  الفراغ 
حتقيق  يف  وف�سلنا  الدوري،  يف 

الفوز".

بوخدنة يقرر ال�ستقالة من 
�سباب ق�سنطينة

املدير  قرر  منف�سل،  �سياق  يف 
"ال�سيا�سي"  لت�سكيلة  الراي�سي 
من  ال�ستقالة  بوخدنة  عدلن 
املحرق  مباراة  بعد  من�سبه 
البحريني يف اإياب الدور ال�ساد�س 
ع�رش من البطولة العربية لالأندية 
بعد  ال�ساد�س"  حممد  "كاأ�س 
تعر�سه مل�سايقات من اجلماهري، 
بعد  جاء  بوخدنة  قرار  اأن  وعلم  
تعر�سه ل�سغوطات رهيبة يف الفرتة 
يف  الفريق  ف�سل  ب�سبب  املا�سية، 
حتقيق انطالقة مثالية يف الدوري 
مباراته  يف  للهزمية  وتعر�سه 
وهران  مولودية  �سد  الأخرية 
0/1، وي�رش بوخدنة على الرحيل، 
يف  الإدارة  جمل�س  تدخل  ب�سبب 
حرية  منحه  وعدم  �سالحياته 
املتعلقة  الق�سايا  يف  الت�رشف 
اأن  اإىل  ي�سار  الريا�سي،  باجلانب 
اقتحموا  ق�سنطينة  �سباب  اأن�سار 
التدريبات  املن�رشم  اخلمي�س 
واملدرب  الالعبني  ووبخوا 
املردود  ب�سبب  لفاين  الفرن�سي 
يف  الفريق  به  ظهر  الذي  الباهت 

مبارياته الثالث يف الدوري.
ق.ر.

طماأن املحامي والإعالمي مراد بوطاجني اأن�سار ولعبي فريق احتاد العا�سمة حول م�ستقبل الفريق الذي يعاين 
الأمرين منذ ما قبل نهاية املو�سم املن�سرم، يف ظل العراقيل التي يواجهها لت�سوية الأمور املالية يف ظل جتميد 
احل�ساب البنكي للنادي على خلفية ق�سية رجل الأعمال ومالك الفريق علي حداد مع العدالة والزج به خلف 

اأ�سوار ال�سجن، حيث �سدد بوطاجني اأنه ل خوف على و�سعية الالعبني يف ظل اخلطوة الإيجابية التي قامت بها 
احلكومة من اأجل ت�سوية الأمر عرب تعيني م�سرف اإداري

والريا�سة  ال�سباب  وزير  اأعلن 
من  اجلمعة  يوم  برناوي  روؤوف 
جنوب- كلم   80( م�سعود  حا�سي 
الوزارية  دائرته  اأن  ورقلة(  �رشق 
طريق  خارطة  اإعداد  ب�سدد 
الريا�سة  بعث  لإعادة  جديدة 
على  الوزير  املدر�سية.واأو�سح 
من  والأخري  الثاين  اليوم  هام�س 
الدخول  مبنا�سبة  للولية  زيارته 
اأن   )2020  /  2019( املدر�سي 
"ب�سدد  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
جديدة  طريق  خارطة  اإعداد 
بعث  اإعادة  خاللها  من  يتوخى 
واأي�سا  املدر�سية  الريا�سة 
م�ستوى  على  وكذا  اجلامعية 
املهني  التكوين  ومراكز  معاهد 
الأطراف  كل  بالتن�سيق مع  وذلك 

املعنية".
ال�سيد  اأبرز  ال�سياق  ذات  ويف 
برناوي اأهمية النهو�س بهذا النوع 

اكت�ساف  اأجل  من  الريا�سة  من 
ال�سابة  املواهب  وا�ستغالل 
خزانا  ت�سكل  اأن  �ساأنها  من  التي 
واملنتخبات  النوادي  لتدعيم 
التخ�س�سات  الوطنية يف خمتلف 
اإىل  الوزير  دعا  الريا�سية.كما 
م�ساعفة اجلهود ل�سمان التاأطري 
موؤكدا  الفئة،  هذه  لفائدة  اجليد 
يف ذات الوقت اأن الدولة �سخرت 
اإمكانيات يف هذا ال�ساأن ويتجلى 
يف   - اأ�ساف  كما   - خا�سة  ذلك 
املنجزة  الريا�سية  املن�ساآت 
عرب  جت�سيدها  يجري  واأخرى 
الوطن.وتفقد  جهات  خمتلف 
والريا�سة يف ختام  ال�سباب  وزير 
مدر�سيا  جممعا  الزيارة  هذه 
بحي �سي احلوا�س مبدينة حا�سي 
م�سعود اأجنز بالبناء اجلاهز ويتم 
طريق  عن  بالكهرباء  تزويده 

الطاقة ال�سم�سية.

برناوي وزير ال�سباب والريا�سة

خارطة طريق جديدة الإعادة 
بعث الريا�ضة املدر�ضية اإحتاد  فريق  اإدارة  قررت 

عنابة اإقالة املدرب اليامني 
بوغرارة من املن�سب على 
الفنية  العار�سة  راأ�س 
للفريق بعد �سل�سلة النتائج 
عدم  جانب  اإىل  ال�سلبية 
حممد  الرئي�س  اقتناع 
مبوؤهالته  كروم  الهادي 
ت�سكيلة  قيادة  اأجل  من 
اإىل  "بونة"  مدينة  اأبناء 
املظلم  النفق  من  اخلروج 
ال�سكة  اإىل  الفريق  واإعادة 

علمت  حيث  ال�سحيحة، 
م�سادرها  من  "الو�سط" 
اأن  الفريق  بيت  داخل  من 
كروم ينتظر اأن يعلن اإنهاء 
اللقاء  بعد  بوغرارة  مهام 
الت�سكيلة  خا�سته  الذي 
الذي  تنقلها  لدى  اأم�س 
قادها ملالقاة اأمل الأربعاء 
من  الثالثة  اجلولة  �سمن 
الرابطة املحرتفة الثانية، 
اإىل  اللجوء  يتم  �سوف  اأين 
التي  النتائج  �سوء  مربر 

بداية  مع  النادي  حققها 
عقب  اجلديد  املو�سم 
اأمام  متتاليتني  هزميتني 
واوملبي  تاجنانت  دفاع 
م�سادرنا  اأن  رغم  املدية 
اأخرى  جتاوزات  ك�سفت 
يف  عنها  الك�سف  رف�ست 

الوقت الراهن.
امل�سادر،  نف�س  وح�سب 
ات�سل  كروم  الرئي�س  فاإن 
التون�سي  باملدرب 
اأجل  من  بوعكاز  معز 

ا�ستالم  عليه  القرتاح 
الفنية  العار�سة  مقاليد 
بوغرارة  خلالفة  للنادي 
فيما  عليه  والإ�رشاف 
احلايل،  املو�سم  من  تبقى 
املدرب  يتواجد  حيث 
غليزان  ل�رشيع  ال�سابق 
تون�س  يف  ال�ساورة  و�سبيبة 
دون فريق، ومنح موافقته 
احتاد  لتدريب  املبدئية 
املفاو�سات  اأن  اإل  عنابة 
مرحلة  اإىل  بعد  ت�سل  مل 

اجلانب  ب�سبب  التفاق 
رف�س  بعدما  البدين 
بوعكاز اقرتاح اإدارة عنابة 
 120 اأجرة  مقابل  التوقيع 
مليون �سهريا، حيث ينتظر 
بعناية  املعني  يلتحق  ان 
خالل الأ�سبوع اجلاري من 
املفاو�سات  موا�سلة  اأجل 
اتفاق  اإىل  والتو�سل 
عنابة  احتاد  رئي�س  مع 

بخ�سو�س الأجرة.
عي�سة ق.

املدرب التون�سي رف�ض اأجرة 120 مليونا ومنتظر هذا الأ�سبوع بعنابة للتفاو�ض

كروم يقرر اإقالة بوغرارة ويفاو�س بوعكاز

اإدارة  جمل�س  يوا�سل 
بلعبا�س  احتاد  نادي 
اأجل  من  احلثيثة  م�ساعيه 
جديد  مدرب  مع  التعاقد 
التوقيع  عن  تراجعه  بعد 
ر�سيد  الفني  املدير  مع 
عدم  ب�سبب  بوعراطة 

حول  اتفاق  اإىل  التو�سل 
هذا  ويف  املادي،  اجلانب 
م�سوؤويل  با�رش  ال�سدد 
ات�سالتهم  بداأوا  بلعبا�س 
املخ�رشم  باملدرب 
مزيان اإيغيل، ليتوىل مهمة 
الفريق  على  الإ�رشاف 

يون�س  للم�ستقيل  خلفا 
غادر  الذي  اإفتي�سان 
ب�سبب  الفنية  العار�سة 
التي  العراقيل  عدم حتمل 
املو�سم  بداية  مع  واجهته 
غياب  ظل  يف  اجلديد 
ا�ستالمك  وعدم  الأموال 

للم�ساحقات  الالعبني 
اإيغيل  و�سيكون  املالية 
للفريق  قيادته  حال  يف 
حتديد  عن  م�سوؤول 
العنا�رش التي �سيتم �سمها 
النتقالت  فرتة  خالل 
ويعول  املقبلة،  ال�ستوية 

على  النادي  م�سوؤولو 
الإحتاد من  لإخراج  اإيغيل 
خا�سَة  ال�سعبة،  و�سعيته 
كبرية،  جتربة  ميتلك  اأنه 
على  الإ�رشاف  له  و�سبق 
نف�س  عانت  فرق  عدة 

امل�ساكل.

احتاد بلعبا�س يفاو�س اإيغيل لتدريب الفريق

ع.ق./وكالت



ريا�ضةالأحد 8    �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 8 حمرم   1442هـ 13

عي�سة ق.

بلما�ضي  يعمل  ال�ضدد  هذا  ويف 
على  الروتو�ضات  اآخر  و�ضع  على 
الت�ضكيلة التي �ضوف يعتمد عليها 
املقرر  الكروي  للموعد  حت�ضبا 
عنه  يف�ضلنا  اأ�ضبح  والذي  غدا 
خرجة  اأول  لت�ضجيل  �ضاعة   24
عقب  اإفريقيا  لأبطال  كروية 
�ضهر  القاري  باللقب  تتويجهم 
جويلية املن�رصم من م�رص، حيث 
اخلطة  و�ضع  على  بلما�ضي  يعمل 
التكتيكية التي ي�ضتهدف البدء بها 

العنا�رص  اأف�ضل  واختيار  املقابلة 
عليها  العتماد  اأجل  من  الوطنية 
وكانت  الأ�ضا�ضية،  الت�ضكيلة  يف 
يف  تعتمد  ام�س  اأول  تدريبات 
قبل  الت�ضخينات  على  الأ�ضا�س 
تقوية  على  الرتكيز  اإىل  النطالق 
املح�رص  رفقة  البدين  اجلانب 
العمل  نحو  والتحول  البدين 
التكتيكي مع بلما�ضي، بينما اأجرى 
ح�ضة  الثالث  املرمى  حرا�س 
خا�ضة رفقة مدرب احلرا�س عمار 

بورا�س.
العتماد  نحو  بلما�ضي  ويتوجه 

على الالعب رفيق حلي�س اأ�ضا�ضيا 
الدويل  لالعب  تكرميية  لفتة  يف 
الغد  مقابلة  تكون  �ضوف  الذي 
الدويل  م�ضواره  يف  له  الأخرية 
دوليان  اللعب  اإعتزال  قرر  بعدما 
فر�ضة  منحه  بلما�ضي  وقرر 
الوا�ضعة  الأبواب  من  اخلروج 
مقابلة  خو�س  خالل  من  للخ�رص 
 5 ملعب  جماهري  اأمام  وداعية 
األف   50 اإىل  يت�ضع  الذي  جويلية 
حلي�س  يحمل  ان  ويتوقع  متفرج، 
ريا�س  زميله  مكان  القيادة  �ضارة 
حمرز يف لفتة تكرميية من القائد 

ي�ضتبعد  ل  حيث  للخ�رص،  ال�ضابق 
العمري  بن  يلعب حلي�س رفقة  اأن 
اخل�رص  دفاع  حمور  معا  وي�ضال 
اإىل دكة  مع حتويل عي�ضى ماندي 

الحتياط.

وي�ضعى بلما�ضي على اللعب باأكرب 
عدد من الالعبني ومنحهم فر�ضة 
الدولية  املناف�ضة  جو  يف  البقاء 
هدفه  حتقيق  يف  ف�ضل  بعدما 
اأر�س  يف  وديني  لقاءين  بربجمة 

يجري  اأن  ينتظر  حيث  الوطن، 
جميع تغيرياته من اأجل منح اأغلب 
اللعب  فر�ضة  الوطنية  العنا�رص 

والربهنة على امكانياتهم.

حلي�ش متوقع دخوله اأ�سا�سيا غدا ومنح فر�سة اللعب لأكرب عدد من الالعبني

بلما�ضي يوا�ضل التح�ضري ملوقعة ال�ضناجب
يوا�سل الناخب الوطني جمال بلما�سي التح�سري ملوقعة اخل�سر التي 

تنتظرهم �سهرة الغد اأمام نظرائهم البنني حل�ساب املباراة الودية املقررة 
على ملعب 5 جويلية ابتداء من ال�ساعة التا�سعة ليال، حيث اأجرت العنا�سر 

الوطنية ح�ستها التدريبية اخلام�سة �سمن برنامج العمل الذي �سطره 
الطاقم الفني الوطني منذ انطالق الرتب�ش الثنني املن�سرم على م�ستوى 

مركز حت�سري املنتخبات الوطنية ب�سيدي مو�سى.

قرارات احلكم انحازت للغانيني

اأوملبيو اخل�ضر ي�ضيعون فوزا
 باملتناول يف اكرا

الأوملبي  الوطني  املنتخب  عاد 
الذي  التنقل  من  اإيجابي  بتعادل 
مواجهة  خلو�س  اأكرا  اإىل  قاده 
تندرج  والتي  الغاين  املنتخب 
الدور  ذهاب  مباراة  �ضمن 
املوؤهل  والأخري  الثالث  الت�ضفوي 
من  اقل  لفئة  اإفريقيا  بطولة  اإىل 
دي�ضمرب  �ضهر  املقررة  عاما   23
املقبل يف م�رص، ويف هذا ال�ضدد 
بنتيجة  الوطنية  الت�ضكيلة  تعادلت 
هدف يف كل �ضبكة، و�ضّيع اأوملبيو 
غانا  من  بالفوز  العودة  اخل�رص 
الفر�س  من  عددا  فّوتوا  بعدما 
املتحّيزة  القرارات  جانب  اإىل 
املقابلة  حكم  اعتمدها  التي 
امل�ضيف، على غرار  الفريق  نحو 
ركلة جزاء �رصعية  احت�ضاب  عدم 
املناف�س  ومنح  الوطنية  للت�ضكيلة 
ركلتي جزاء �ضيع الأوىل يف ال�ضوط 
من  التعادل  هدف  و�ضجل  الأول 
وهي  الثاين،  ال�ضوط  بداية  الثانية 

الركلة امل�ضكوك يف �ضحتها.
لودوفيت�س  املدرب  ا�ضبال  وقدم 

باتيلي مباراة كبرية �ضجلوا خاللها 
اآدم  الالعب  وقعه  رائعا  هدفا 
زرقان بعد عمل فردي جميل من 
الرواق  على  بوقرة  اأمين  زميله 
الأمين، و�ضيعت العنا�رص الوطنية 
يف  خا�ضة  الفر�س  من  عددا 
كانت  اللقاء  من  الأخرية  الدقائق 
الفوز  حتقيق  على  خاللها  قادرة 
اإىل  العودة  قبل  عري�ضة  بنتيجة 
ملقابلة  والتح�ضري  الوطن  اأر�س 
املقبل  الثالثاء  املقررة  الإياب 
ب�ضطيف،  ماي  الثامن  ملعب  على 
�ضمان  يف  الالعبون  جنح  حيث 
املوعد  اإىل  التاأ�ضرية  ن�ضف 
القاري والذي �ضوف يكون موؤهال 
املقررة  الأوملبية  الألعاب  اإىل 

العام 2020 يف طوكيو اليابانية.

باتيلي: احلكم ظلمنا 
بقراراته ومرتاح لأداء 

الالعبني

الوطنية  الت�ضكيلة  مدرب  تاأ�ضف 

التحكيمية  القرارات  من  باتيلي 
حكم  اأعلنها  التي  امل�ضتفزة 
املواجهة طيلة اأطوارها والتي مل 
تخدم م�ضلحة اخل�رص، اأين اأو�ضح 
ال�ضحافية  الندوة  تن�ضيطه  خالل 
را�ضيا  لي�س  اأنه  اللقاء  نهاية  بعد 
كانت  التي  احلكم  قرارات  على 
مو�ضحا  املناف�س،  م�ضلحة  يف 
على  بقراراته  اأثر  احلكم  ان 
وتاأ�ضف  للمباراة،  النهائية  النتيجة 
من  به  اكتفوا  الذي  التعادل  على 
من  حرمهم  بعدما  اأكرا  العا�ضمة 
املتناول،  ويف  م�ضتحقا  كان  فوز 
املدرب  اأعرب  املقابل،  ويف 
من�ضب  ي�ضغل  والذي  الفرن�ضي 
املدير الفني الوطني عن ارتياحه 
ا�ضباله طيلة  قدمه  الذي  للمردود 
انهم  وم�ضددا  اللقاء،  اأطوار 
العودة  للقاء  بقوة  �ضيح�رصون 
مقابلة  يف  الفوز  لتحقيق  حت�ضبا 
الإياب والتاأهل اإىل بطولة اإفريقيا 

للفئة.
عي�سة ق.

اجلزائر ت�ضارك يف البطولة الإفريقية 
لل�ضباحة اأوا�ضط

اجلزائري  املنتخب  �ضيكون 
يف  حا�رصا  اأوا�ضط  لل�ضباحة 
الفريقية  للبطولة   13 الن�ضخة 
اخلا�ضة  والو�ضطيات  لالأوا�ضط 
و16 عاما   13 بني  العمرية  بالفئة 
براد�س  الأوملبي  بامل�ضبح  وذلك 
مناف�ضات  جانب  اىل  تون�س 
بنزرت  مبدينة  احلرة  ال�ضباحة 
ال�ضهر، وح�ضب  يوم 15 من نف�س 
البطولة  �ضت�ضهد  املنظمني 
م�ضاركة قيا�ضية بح�ضور ما يناهز 

بلدا   35 ميثلون  �ضباح   350 عن 
املناف�ضة  �ضتكون  حيث  افريقيا 
�ضديدة يف ظل تواجد ابرز الدول 
الرائدة يف هذه الريا�ضة على غرار 
واجلزائر  افريقيا  وجنوب  م�رص 
واملغرب وبدرجة اقل زميبابوي، 
يف  ال�ضباحة  م�ضابقة  وبخ�ضو�س 
املياه احلرة �ضي�ضارك حوايل 20 
بلدا افريقيا  املناف�ضات مبدينة 

بنزرت.
ق.ر.

بعد اجتماع روؤ�ساء الرابطات اجلهوية والأندية بق�سنطينة اأم�ش

اقرتاح بطولة حمرتفة من 18 فريقا 
و�ضقوط فريقني هذا املو�ضم

الجتماع  يف  امل�ضرتكون  خرج 
بفندق  اأم�س  �ضباح  جرى  الذي 
من  بعدد  ق�ضنطينة  يف  اخليام 
بنظام  املتعلقة  املقرتحات 
يقدموه  �ضوف  الذي  املناف�ضة 
لالحتادية  العامة  اجلمعية  اإىل 
املقررة  القدم  لكرة  اجلزائرية 
بتاريخ 17 �ضبتمرب املقبل مبركز 
ال�ضدد  هذا  ويف  و�ضى،  �ضيدي 
روؤ�ضاء  الجتماع عدج من  ح�رص 
الرابطات  ال�رصف وروؤ�ضاء  اأندية 
قاموا  الذين  لل�رصق  اجلهوية 
املقرتحات  خمتلف  بدرا�ضة 
نظام  تغيري  بخ�ضو�س  املقدمة 
املو�ضم  من  انطالقا  املناف�ضة 
 2021/2020 املقبل  الكروي 
اأم�س  اأول  عنه  اأعلن  والذي 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  رئي�س 
القدم، حيث مت امل�ضادقة ح�ضب 

م�ضادرنا امل�ضاركة على املقرتح 
املناف�ضة  بنظام  املتعلق  الثاين 
عدد  رفع  يف  واملتمثل  اجلديد 
الرابطة  اإىل  املنتمية  الأندية 
 18 اإىل جمموع  الأوىل  املحرتفة 
املحرتفة  الرابطة  واإلغاء  فريقا 
فوجني  تكوين  خالل  من  الثانية 
من الق�ضم الثاين و�ضتة اأفواج من 
ما  بطولة  واإلغاء  الهاوية  البطولة 

بني الرابطات.
ال�ضيغة  هذه  ت�ضمن  و�ضوف 
وروؤ�ضاء  اأندية  مقرتحات  وفق 
الرابطات ملنطقة ال�رصق �ضقوط 
فريقني فقط من الرابطة الأوىل 
نهاية هذا املو�ضم و�ضمان �ضعود 
الأوىل  الرابطة  على  اأندية  اأربعة 
ت�ضم  رابطة  ت�ضكيل  اأجل  من 
تتحول  �ضوف  بينما  فريقا،   18
الق�ضم  اإىل  املنتمية  الأندية 

وهو  هاوية،  اأندية  نحو  الثاين 
جماعيا  اتفاقا  لقي  الذي  الأمر 
يف  واحلا�رصين  امل�ضرتكني  من 

الجتماع.
احلا�رصون  ا�ضتغل  املقابل،  يف 
اأجل  من  الفر�ضة  الجتماع  يف 
واحلديث  النقا�س  باب  فتح 
تهم  التي  الق�ضايا  خمتلف  حول 
خالل  من  بالدنا  يف  القدم  كرة 
الحرتاف  ق�ضية  على  التطرق 
وت�ضوية  امل�ضتديرة،  الكرة  يف 
النازلة  املحرتفة  الأندية  ملفات 
والأندية  الثاين  الق�ضم  اإىل 
ال�ضاعدة اإىل الرابطة املحرتفة، 
ت�ضقيف  مو�ضوع  على  والإ�رصار 
اخليالية  الرواتب  لتجاوز  الأجور 
التي ي�ضرتطها الالعبون خل لكل 

مرحلة مريكاتو.
عي�سة ق.

فاز وديا اأمام كوت ديفوار بفرن�سا

املنتخب البنيني يعاين 3 غيابات اأمام اخل�ضر
مناف�س  البنني  منتخب  يعاين 
املنتخب الوطني خالل املقابلة 
الودية املربجمة بني املنتخبني 
غيابات  عدة  من  الغد  �ضهرة 
حيث  الكروي،  للموعد  حت�ضبا 
�ضوف تعاين ت�ضكيلة »ال�ضنجاب« 
الغد  لقاء  يف  غيابات  ثالثة  من 
�ضتيفان  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
ج�ضتيدي  رودي  �ضي�ضينيو، 
تعر�س  حيث  اأدينون،  وخالد 
قائد املنتخب البنيني �ضي�ضينيو 
اإىل اإ�ضابة على م�ضتوى الكاحل 
التي  الودية  املقابلة  خالل 
بالده  منتخب  رفقة  خا�ضها 
اول ام�س اأمام نظريه الإيفواري 
التقني  جعل  الذي  الأمر  وهو 

دو�ضايي  مي�ضال  الفرن�ضي 
املعنية  القائمة  عن  ي�ضتبعده 
والتح�ضري  اجلزائر  اإىل  بالتنقل 
اأ�ضيب  بينما  اخل�رص،  ملالقاة 
الإجنليزي  فيال  اأ�ضتون  لعب 
يف  املا�ضي  الثالثاء  ج�ضتيدي 
ح�ضة تدريبية الأمر الذي دفعه 
اأجل  من  اإجنلرتا  اإىل  للعودة 
طبية  فحو�ضات  اإىل  اخل�ضوع 
اإ�رصاف  ناديه والعالج حتت  مع 
فيال،  لأ�ضتون  الفني  الطاقم 
كان  اأدينون  الآخر  الالعب  اأما 
املنتخب  قائمة  عن  ا�ضتبعد 
مع بداية الرتب�س ومت ا�ضتدعاء 
اأجل  من  اأديلهو  مواطنه 

خالفته.

البنني يف حتقيق  وجنح منتخب 
الفوز باأول لقاءاته الودية �ضمن 
بعدما  الدولية  الفيفا  تواريخ 
ديفوار  كوت  مبنتخب  اأطاح 
اللقاء  لواحد يف  بنتيجة هدفني 
مدينة  ملعب  على  جرى  الذي 
جنحت  حيث  بفرن�ضا،  كان 
قلب  يف  »ال�ضناجب«  ت�ضكيلة 
الطاولة على نظريتها »الأفيال« 
حتويل  بعد  رميونتادا  وحتقيق 
دون  بهدف  النتيجة  يف  التاأخر 
رد اإىل فوز بهدفني لواحد بف�ضل 
الهدفني اللذان �ضجلهما الثنائي 
جودال دي�ضو و�ضتيفان �ضي�ضينيو 

عرب ركلة جزاء.
ع.ق.



الأرجنتيني  النجم  �صي�صبح 
من  حراً  مي�صي  ليونيل 
بر�صلونة  نادي  مع  تعاقده 
بطل اإ�صبانيا بح�صب ما ذكر 
الكاتالوين  النادي  رئي�س 
وقال  بارتوميو،  جو�صيب 
لقناة  حديث  يف  بارتوميو 
مع  عقداً  »وقعنا  النادي 
ملدة  �صنتني  منذ  مي�صي 
اأربع �صنوات، ميكنه مغادرة 
املو�صم  قبل  بر�صلونة 
 2021-2020 يف  الأخري 
اعتزال كرة القدم اأو اللعب 
يريده«،  الذي  املكان  يف 
مي�صي  مبقدور  و�صيكون 
البالغ 32 عاماً اأف�صل لعب 
مرات،  خم�س  العامل  يف 

زميليه  خطى  على  ال�صري 
اإيني�صتا  اأندري�س  ال�صابقني 
اإىل  املنتقلني  وت�صايف 
م�صرية  بعد  وقطر  اليابان 
وتابع  بر�صلونة،  يف  زاخرة 
ت�صايف  »اإيني�صتا،  بارتوميو 
هذه  لديهم  كان  وبويول 
الالعبني  هوؤلء  مع  البنود، 
وليو مي�صي لن نكون قلقني، 
مع  اللعب  برغبته يف  اأ�صك 
ا�صتحق  لكنه  اآخر،  فريق 
م�صتقبله، هو  احلرية حول 
ول  لرب�صلونة،  كبري  م�صجع 
ا�صتمراره  حول  لدي  �صك 
ل�صنة  واآمل   2021 حتى 
قلب  وكان  اأي�صاً«،  اإ�صافية 
دفاع بر�صلونة جريار بيكيه 

�صحايف  حديث  يف  اأ�صار 
مبقدور  اأّنه  اأعلم  »كنت 
حر  بعقد  يرتك  اأن  مي�صي 
يف كل مو�صم، نعرف جميعا 
التزام ليو مع بر�صلون وهذا 
اكت�صب  يقلقني،  ل  الأمر 
يف  يريده  ما  اختيار  حق 
قدمه  ما  كل  بعد  م�صتقبله 
لهذا النادي«.                  

النتقالت  فرتة  وعن 
يف  الف�صل  وخ�صو�صاً 
نيمار  الربازيلي  ا�صتعادة 
جريمان  �صان  باري�س  من 
بارتوميو:  اأ�صار  الفرن�صي، 
خطط  قد  بر�صلونة  »كان 
فر�صة  اأتت  لكن  لت�صكيلته 
التعاقد  نيمار،  مع  التعاقد 

يكن  ومل  اإ�صافة  كان  معه 
»قام  تابع:  خمططاً«، 
بر�صلونة بكل ما يف و�صعه، 
لأّن  ال�صفقة  تنجح  مل 
على  قادراً  يكن  مل  النادي 
�صان  باري�س  طلبات  تلبية 
»كنا  م�صيفاً:  جريمان«، 
�صمه  نحاول  اأندية  ثالثة 
ذكرها«،  ميكنني  ل  لكن 
اأخرى  حماولة  وعن 
الربازيلي  النجم  ل�صتقدام 
الراحل اىل فريق العا�صمة 
يف 2017 مقابل 222 مليون 
الوقت  »يف  قال:  يورو، 
م�صتبعد،  نيمار  احلايل 
يف  �صنتحدث  جانفي  يف 
عندما  املو�صوع  هذا 

للمو�صم  بالتخطيط  نبداأ 
املقبل«.

من  لعبني  عر�س  وعن 
ال�صفقة  �صمن  بر�صلونة 
الفرن�صي  وخ�صو�صاً 
والكرواتي  دميبيلي  عثمان 
وقبلهما  راكيتيت�س  ايفان 
تابع:  كوتينيو،  الربازيلي 
يعر�س  مل  »بر�صلونة 
باري�س  لعب،  اأّي  اأبداً 
يف  طلبهم  جرمان  �صان 
ان  واأ�صاف  املفاو�صات«، 
ال�صاب  الهولندي  املدافع 
املنتقل  ليخت  دي  ماتي�س 
الإيطايل:  يوفنتو�س  اإىل 
»كان بني اأهدافنا، لكنه قّرر 
عدم القدوم اإىل بر�صلونة«.

هولند� تنع�ش �آمالها وتثاأر من �أملانيا
بعد  عادت هولندا لتوؤكد �صحوتها وقدرتها على مقارعة الكبار �رسيعاً 
فوزها امللفت على اأملانيا، حيث �رسبت هولندا اأكرث من ع�صفور بحجر 
واحد عقب فوزها على م�صيفتها اأملانيا 4-2 يف املرحلة اخلام�صة من 
مباريات املجموعة الثالثة �صمن ت�صفيات يورو 2020، واأنع�صت هولندا 
حظوظها باقتنا�س املركز الأول وثاأرت من اأملانيا التي انت�رست عليها 
ذهاباً 3-2 كما اأعادت الكثري من هيبتها حتت قيادة كومان، وتناوب على 
اأهداف اأملانيا كّل من غنابري وروي�س من ركلة جزاء فيما �صّجل لهولندا 
دي يونغ وتاه باخلطاأ يف مرمى فريقه والبديل مالني وفينالدوم، ورفعت 
ر�صيد  فيما جتمد  مباريات  نقاط من ثالث  �صت  اإىل  ر�صيدها  هولندا 
اأملانيا عند ت�صع نقاط من اأربع مباريات، بينما تت�صدر اأيرلندا ال�صمالية 
املجموعة  ذات  ويف  مباريات.  اأربع  من  نقطة   12 بر�صيد  املجموعة 
ح�صاب  على  وجاء  مباريات  خم�س  من  الأول  الفوز  بيالرو�صيا  حققت 

اإ�صتونيا متذيلة املجموعة.

رو�سيا ت�سقط ��سكتلند� ورباعية لبلجيكا 
ب�سان مارينو

ا�صكتلندا 2-1 �صمن  واأ�صقطت م�صيفته  نتائجها اجليدة  رو�صيا  تابعت 
الأوروبية  الت�صفيات  �صمن  التا�صعة  املجموعة  من  اخلام�صة  اجلولة 
املوؤهلة اإىل يورو 2020، وقلبت رو�صيا تخلفها بهدف اإىل فوز م�صتحق 
ا�صكتلندا  تقدمت  الت�صعني،  الدقائق  طيلة  املباراة  على  �صيطرتها  بعد 
حني  الرو�صي  احلار�س  من  خطاأ  اإثر   10 الدقيقة  يف  مكغني  جون  عرب 
الدقيقة  دزيوبا يف  ارتيم  رو�صيا عرب  ارتدت منه كرة عر�صية، وعادلت 
40 وحققت الفوز يف الدقيقة 59 بهدف عك�صي من �صتيفن اأودونيل اإثر 
وباتت  كثرية،  فر�صاً  لرو�صيا  و�صنحت  غولوفني،  الك�صندر  من  عر�صية 
اأولني �صعيفة للغاية بعد تلقيها  اآمال ا�صكتلندا باحتالل اأحد املركزين 
خ�صارتها الثالثة يف خم�س مباريات، فيما حققت رو�صيا انت�صارها الرابع 
بعدما  مار�س  امللحق يف  امل خو�س  ا�صكتلندا  ومتلك  خ�صارة،  مقابل 

ت�صدرت جمموعتها يف دوري الأمم الأوروبية، 
مارينو  �صان  م�صيفتها  ب�صحقها  اخلام�س  فوزها  بلجيكا  وحققت 
مريتينز  ودرايز  هدفني  بات�صواي  مي�صي  الأهداف  على  تعاقب   .0-4
كازاخ�صتان  مع  تعادلت قرب�س  عينها  ال�صاذيل، ويف املجموعة  ونا�رس 
الثانية،  نقطة   12 رو�صيا  اأمام  نقطة   15 بر�صيد  بلجيكا  1-1.تت�صدر 
وكازاخ�صتان الثالثة بر�صيد 7 نقاط اأمام ا�صكلتندا الرابعة 6 نقاط وقرب 

خام�صة بـ4 نقاط و�صان مارينو دون نقاط.

نيمار مينح �لرب�زيل �لتعادل �أمام كولومبيا
الربازيل  منتخب  نيمار  املهاجم  منح 
ودية  دولية  مباراة  يف   2-2 التعادل 
ميامي  مدينة  يف  ام�س  اأول  اأقيمت 
لعب  لأغلى  الأوىل  هي  الأمريكية، 
قبل  لالإ�صابة  تعر�صه  منذ  العامل  يف 
اأكرث من ثالثة اأ�صهر، وغاب املهاجم 
البالغ 27 عاماً منذ تعر�صه لإ�صابة يف 
خالل  املا�صي  جوان  مطلع  الكاحل 
القطري،  املنتخب  �صد  ودية  مباراة 

انتهت  التي  اأمريكا  كوبا  بطولة  يف  املنتخب  عن  اإبعاده  اإىل  اأدى  ما 
األف م�صجع يف  اأر�صه، واأمام مدرجات �صّمت 65  بتتويجه باللقب على 
ملعب »هارد روك �صتاديوم« يف ميامي منح نيمار منتخب بالده التعادل 
يف الدقيقة 58، علماً باأنه كان �صاحب التمريرة احلا�صمة التي �صجل منها 
للربازيل  الت�صجيل  افتتاح  الإ�صباين هدف  كا�صيمريو لعب ريال مدريد 
النجمان  التي غاب عنها  لكولومبيا  �صجل  املقابل،  19، يف  الدقيقة  يف 
خامي�س رودريغيز وراداميل فالكاو كل من لوي�س مورييل يف الدقيقتني 

25 ركلة جزاء و34.
وحافظت الربازيل باإ�رساف املدرب تيتي على �صجلها خاليا من اخل�صارة 
يف 17 مباراة على التوايل، منذ اخلروج على يد بلجيكا بنتيجة 1-2 يف 
الدور ربع النهائي لنهائيات كاأ�س العامل 2018 يف رو�صيا، كما رفع نيمار 
مع  له  مباراة   98 يف  هدفاً   61 اإىل  املنتخب  مع  الأهداف  من  ر�صيده 
ال�صيلي�صاو، بفارق هدف واحد فقط خلف املهاجم ال�صابق رونالدو علما 
باأن الرقم القيا�صي يحمله الأ�صطورة بيليه 77 هدفاً، و�صيكون نيمار اأمام 
فر�صة معادلة رقم رونالدو اأو تخطيه عندما يخو�س منتخب بالده مباراة 

ودية الثالثاء يف مدينة لو�س اأجنلي�س الأمريكية �صد منتخب البريو.

الإيطايل  املنتخب  ي�صعى 
للفوز على نظريه الفنلندي 
حتى  اليوم  يلتقيان  عندما 
لنهائيات  التاأهل  ي�صمن 
 2020 اأوروبا  اأمم  بطولة 
بعد  وذلك  نظري  ب�صكل 
اخلام�س  فوزه  حقق  اأن 
ح�صاب  على  الت�صفيات  يف 
املنتخب  وفاز  اأرمينيا، 
الإيطايل 3 ـ 1 على اأرمينيا 
لعبني  بع�رسة  لعبت  التي 
�صدارة  على  ليحافظ 
العا�رسة  املجموعة 
ولكن  نقطة،   15 بر�صيد 
هذا الفوز اأظهر اأن الفريق 
خا�صة  للتطور  بحاجة 
بداأ  املحلي  الدوري  واأن 
يجد  اأن  يرجح  ولكن  لتوه، 
�صعوبة  الإيطايل  املنتخب 
فنلندا،  مواجهة  يف  اأكرب 
الدوري  اقرتب  حيث 
الفنلندي من نهايته، كما اأن 
الفنلنديني الذين مل يتاأهلوا 
اليورو،  لنهائيات  قبل  من 
اأعينهم  اأمام ن�صب  ي�صعون 

معادلة نقاط الأزوري.
الفنلندي  املنتخب  وتغلب 
 0 ـ   1 اليوناين  �صيفه  على 
يف  الثاين  املركز  ويحتل 

 12 بر�صيد  املجموعة 
منتخب  وتغلب  نقطة، 
الذي  والهر�صك  البو�صنة 
على  نقاط  �صبع  ح�صد 
ـ   5 لي�صتين�صتاين  �صيفه 
اأرمينيا  على  ليتفوق   0
�صاحبة 6 نقاط، فيما ظل 
ر�صيد منتخب اليونان عند 
للمنتخب  وميكن  نقاط،   4
اأن يواجه م�صاكل  الإيطايل 
من جانب تيمو بوكي، الذي 
على  الفوز  هدف  �صجل 
ركلة  اليوناين من  املنتخب 
باأداء  ظهر  اأنه  كما  جزاء، 

نوريت�س  فريقه  مع  جيد 
�صيتي يف الدوري الإجنليزي 
اأهداف   5 و�صجل  املمتاز 
و�صجل  مباريات،   4 يف 
من  هدفني  بيلوتي  اأندريا 
اأهداف املنتخب الإيطايل 
واأهدر فر�صتني، يف الوقت 
الذي ظهر فيه اأغلب جنوم 
جيد،  مب�صتوى  الفريق 
افتقروا  ما  غالبا  ولكن 
على  والقدرة  ال�رسعة  اإىل 
بيلوتي،  وا�صتطاع  التحمل، 
ي�صجل  تورينو،اأن  مهاجم 
حيث  التعادل،  هدف 

الأرميني  املنتخب  كان 
�صجله  بهدف  متقدما 
الذي  كاربيتيان  األك�صندر 
البطاقة  ثم  اإنذارين  تلقى 
ذلك  و�صف  فيما  احلمراء، 
باأنه  الإيطاليون  املعلقون 

اخرتاع من احلكم.
اأقيمت  التي  املباراة 
باأرمينيا،  يريفان  مبدينة 
لورينزو  يذكرها  �صيظل 
و�صط  لعب  بيلغريني 
كبديل  �صارك  الذي  روما 
و�صجل  كييزا  لفيديريكو 
قبل  الدولية  اأهدافه  اأول 

الهدف  بيلوتي  ي�صيف  اأن 
الثالث، وبينما من املرجح 
مباراة  بيلغريني  يبداأ  اأن 
يف  �صتقام  التي  فنلندا 
عن  �صيغيب  تامبري،  مدينة 
ماركو  الإيطايل  املنتخب 
الألعاب  �صانع  فرياتي 
اإنذار  على  ح�صوله  ب�صبب 
واأعلن  اأرمينيا،  مباراة  يف 
�صيتيفانو  اأن  مان�صيني 
حديثا  املن�صم  �صين�صي 
لإنرت ميالن، �صيح�صل على 
اآخر 20  مركزه بعدما لعب 

دقيقة يف مباراة اأرمينيا.
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�إيطاليا ت�سعى �إىل �لتاأهل من بو�بة فنلند�

بارتوميو: مي�سي �سي�سبح حرً� ومو�سوع نيمار موؤجل

رحيل  اأمام  الباب  ميالن  فتح 
املو�صم  بنهاية  جنومه  اأحد 
�صحفي  تقرير  بح�صب  احلايل، 
�صحيفة  ذكرت  فقد  اإيطايل، 
اأم�س  �صبورت«  ديللو  »لغازيتا 
يف  مرتددة  ميالن  اإدارة  اأن 

بونافينتورا  جياكومو  منح 
الذي  عقده،  لتجديد  ا  عر�صً
اجلاري،  املو�صم  بنهاية  ينتهي 
قرار  اأن  ال�صحيفة  واأ�صارت 
ميالن، يعود لتعر�س بونافينتورا 
لإ�صابة خطرية يف الركبة خالل 

املو�صم املا�صي، حيث بات من 
رئي�صًيا  دوًرا  يلعب  اأن  ال�صعب 
مع الفريق، ومل ي�صارك الالعب 
دقيقة  اأي  يف  عاًما   30 �صاحب 
املو�صم  هذا  الرو�صونريي  مع 
ب�صكل  تعافيه  رغم  الآن،  حتى 

اأن  يذكر  الإ�صابة.  من  كامل 
اأهداف  اأحد  كان  بونافينتورا 
جوفنتو�س يف املو�صم املا�صي، 
األيغري  ما�صيمليانو  تويل  وقت 
لل�صيدة  الفنية  الإدارة  م�صوؤولية 

العجوز.

ميالن يفتح باب �لرحيل ليونافينتور�
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ح�سن العا�سي /كاتب وباحث 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

ك�ش ملك
العربية  املجتمعات  بنية  تغريت  لقد 
كان  الع�رشين،  القرن  �ستينيات  منذ 
للأرياف  الع�سوائية  الهجرة  اأبرزها 
اليد  الريف  فخ�رش  املدن،  نحو 
الزراعة،  وتدهورت  الفلحية 
ال�سناعة  تك�سب  مل  الوقت  وبذات 
غري  القادمني  اأن  حيث  املدينة،  يف 
العمل  �سوق  يف  للنخراط  موؤهلني 
جهداً  الأنظمة  تبذل  ومل  املديني. 
ول  ميزانيات  ر�سدت  ول  كافياً 
ل�سهر  بالأ�سا�س  برامج  لديها  كان 
وتاأهيلهم  ودجمهم  �سكانياً  القادمني 
ا�ستيطان  هو  ح�سل  ما  وكل  حرفياً. 
�سكاين جعل من حميط املدن العربية 
الكربى اأحزمة ب�رشية ريفية من الفقر 
املدينة  تطورت  والبوؤ�س.  واحلرمان 
ن�سبية  ب�سورة  ح�سارياً  واأبناءها 
م�ستوى  وارتفاع  الإنتاج  زيادة  عرب 
املوا�سلت،  قطاع  وتطور  التعليم 
وزيارات  للأجداد  الريف  وبقي 
الأعياد، فيما �سواحي املدن قطنتها 
ع�سبيات  ذات  �سكانية  جمموعات 
مذهبية وطائفية وقبلية، حتتكم هذه 
ال�سواحي لعلقات اقت�سادية ب�سيطة، 
اقت�ساد  مع  علقتهم  فاإن  لذلك 
اجتماعي  �سكل  يتخذ  مل  املدينة 
و�سيا�سي بل مذهبي واإثني. وهذا ما 
يف�رش حتول ال�رشاع الطبقي يف بع�س 
املدن العربية اإىل �رشاع بني الأديان 

واملذاهب.
التي  التحولت  هذه  مواجهة  يف 
واجتماعية  فكرية  اإ�سكاليات  اأحدثت 
العربي  الي�سار  كان  ومعقدة،  �سائكة 
ل  احلدادين،  �سوق  يف  يعط�س  كمن 
ي�سمعهم اأحد ليقول لهم يرحمكم اهلل. 
ما  يراقبون  العرب  الي�ساريني  جل�س 
غيبياً  ينتظرون خل�ساً  كاأنهم  يجري 
منتهى  وهذا  له،  ال�سعي  دون  اأوحًل 

العقل التكايل البليد.
الأفكار  تتحول  العربية  احلالة  يف 
املذهبية  والنتماءات  الدينية 
لل�سعوب  مقنعة  اإىل مناذج  والطائفية 
الأفكار  من  كثرياً  اأكرث  العربية، 
الي�سارية ومناذجها الفا�سلة. والبائ�س 
يف الأمر هنا اأن كثرياً من قادة حركة 
الذين  الأثرياء  من  العربي  الي�سار 
الغربية  الثياب  ارتداء  اإل  يقبلون  ل 
الي�سارية  الكوادر  فيما  امل�ستوردة، 
ينتمون  فاإنهم  بالنظرية  املزهوة 
ويعرفون  املتو�سطة  الطبقات  اإىل 
يف�سلون  لكنهم  الطبقي،  عدوهم 
ال�سطرجن  رقعة  املكتبي عرب  الن�سال 
اجلماهري،  و�سط  ال�سارع  ن�سال  على 
وبهذا فهم يقدمون اخلدمات الكرمية 
لتتمدد  والطائفية  املذهبية  للتيارات 
اجلميع  يتوه  لذلك  روؤيتها،  وتفر�س 
الجتماعية  املعركة  عن  ويبتعدون 
ال�سيا�سية، متاأملني اأن يُ�ساب الأثرياء 
بوباء يق�سي عليهم. هذا ي�سبه متاماً 
قتل امللك فوق الرقعة بلعبة ال�سطرجن 

داخل غرفة مكّيفة

رحلة ال�سقوط

القرن  ت�سعينيات  بداية  �سهدت 
من  حلقة  اآخر  اختتام  الع�رشين 
مع  املارك�سية  انهيار  م�سل�سل 
وتفكك  ال�سوفيتي  الحتاد  �سقوط 
هذا  ال�رشقية.  املنظومة  دول 
وقت  منذ  بداأ  قد  كان  امل�سل�سل 
النظري  ال�رشاع  منذ  ورمبا  مبكر، 
البل�سفي.  احلزب  قادة  بني  الفكري 
خلف »لينني« مع »تروت�سكي« حول 
نظرية الثورة الدائمة، وبني الأخري و 
لقد  متعددة.  ق�سايا  حول  »�ستالني« 
ذكر املوؤرخ الرو�سي »�سوخانوف« اأن 
رمادية  بقعة  عن  عبارة  كان  �ستالني 
قام  فيما  البل�سفية،  الثورة  باهتة يف 
تروت�سكي بقيادة النتفا�سة امل�سلحة 
العام 1917، وعقب انت�سار الثورة قاد 
احلرب  انتهاء  بعد  الأحمر.  اجلي�س 
كانت   1921 عام  الرو�سية  الأهلية 
باأنياب  وح�ساً  ت�سبه  البريوقراطية 
اجل�سم  يوجد يف  كان  غليظة، حيث 
احلكومي 5،9 مليون موظف يف حني 
مليون   1،3 العمال  عدد  يتجاوز  مل 
عامل. فمنذ البداية مل يكن احلزب 
البل�سفي طليعة للطبقة العاملة، وبعد 
التيارات  بع�س  حّولت  لينني  وفاة 
داخل احلزب البل�سفي، احلزب ذاته 
اإىل اأداة �سيا�سية بريوقراطية للدولة 

ال�سوفياتية.
�سقط  ال�سيوعية  الدول  انهيار  مع 
الإفل�س  قاع  اإىل  العربي  الي�سار 
الوفاة  �سهادة  له  و�سدرت  والتفكك 
الر�سمية. اأما بداية النحدار فتعود 
الذي  املوقف  حول  اخللف  اإىل 
ال�سيوعية  الأحزاب  معظم  اتخذته 
العربية من القرار رقم 181 املتعلق 
 1947 العام  فل�سطني  بتق�سيم 
والكوادر  القيادات  بع�س  ومعار�سة 
الحتاد  وموافقة  لتاأييد  الي�سارية 
ال�سوفيتي عليه. يف العام 1956 عقد 
موؤمتره  ال�سوفيتي  ال�سيوعي  احلزب 
زعامة  ثبت  الذي  الع�رشين  العام 
»خرو�سوف«، و�سهد خلفات فكرية 
�سيا�سة  انتقاد  فيه  ومت  عميقة، 
ت�سجع  كانت  التي  القمعية  »�ستالني« 

عبادة الفرد والأعمال النتقامية.
على  ظللها  املوؤمتر  نتائج  األقت 
احلركة الي�سارية العربية فانق�سموا. 
خلفياً  اأخرى  مرة  ان�سطروا  ثم 
�سوفيتي  اأحدهما  تيارين  اإىل 
اخللفات  اأثر  على  �سيني  والآخر 
والإقليمية  والقومية  الأيديولوجية 
والحتاد  ال�سني  بني  والقت�سادية 
بوقف  الأخري  وقيام  ال�سوفيتي، 
والفنية  القت�سادية  امل�ساعدات 
فاأ�سبح   .1961 العام  ال�سني  عن 
تيارات  اإىل  م�ستتاً  العربي  الي�سار 
واجتاهات نظرية تروت�سكية وماوية 
ومارك�سية  و�سوفيتية  و�سينية 
حتلل  اإن  ثم  و�ستالينية،  ولينينية 
اأخلقياً  ال�سوفيتي  النموذج  وتهتك 
عمق هذا اخللف والت�رشذم، حيث 
 1956 عام  املجر  اأحداث  و�سعت 
والق�ساء على احلركة الإ�سلحية يف 

حركة  ثم �رشب   1956 العام  بولونيا 
بوداب�ست عام 1958 و�سعت الحتاد 
عن  الت�ساوؤل  دائرة  يف  ال�سوفيتي 

ثوريته وا�سرتاكيته وعدالته.
انهيار  اأعقبت  التي  الظروف 
نكو�س  اإىل  اأدت  ال�سوفيتي  الحتاد 
الي�ساريني  من  كثري  لدى  فكري 
الطائفة  اإىل ح�سن  فارتدوا  العرب، 
انهيار  اأن  كما  واملذهب.  والقبيلة 
ت�سبب  املركز  ال�سيوعي يف  النموذج 
�سخري  ي�ساري  تيار  ظهور  يف 
ما  بكل  باملا�سي  ت�سبثت  اأ�سويل 
بع�س  وقامت  احلا�رش،  ورف�س  فيه 
بتغيري  العربية  ال�سيوعية  الأحزاب 
الأدبيات  من  وتبخرت  ا�سمها، 
الي�سارية م�سطلحات نظرية عديدة 
تعديل  ومت  ذاتها،  احلياة  جتاوزتها 
العدالة  ف�سارت  الي�ساري  اخلطاب 
بدلً  ي�سارياً  مطلباً  الجتماعية 
مطلب  وهو  النظرية،  ا�سرتاكية  عن 

ينادي به اليمني اأي�ساً.
الي�سار العربي مل يدرك اأن املارك�سية 
هي اأولً وقبل كل �سيء منهج لقراءة 
وحتليل العلقات الجتماعية ولي�س 
والكتب،  الن�سو�س  لقراءة  اأ�سلوباً 
عن  وعجز  الي�سار  هذا  ف�سل  لذلك 
رغم  واحد،  مارك�سي  منوذج  بناء 
�رشائح  تثقيف  يف  اأ�سهم  كتيار  اأنه 
م�ستوى  من  ورفع  النا�س،  من 
من  العديد  يف  الجتماعي  الوعي 
اإىل  واأدخل  العربية،  املجتمعات 

ثقافتنا بع�س الأفكار التنويرية.

  جدران ثقافية
العامل  �سادت  التي  الأيديولوجيات 
واحدة  وكانت  الع�رشين،  القرن  يف 
دوغمائياً  انتقلت  �سماته،  اأبرز  من 
للمنطقة  بليدة  تقليدية  ب�سورة 
يف  انق�ساماً  واأحدثت  العربية، 
اإىل  النا�س  فتحول  ثقافياً  ال�سعوب 
ومذاهب  وجماعات  و�سيع  ملل 
اأ�سبح  بحيث  وقبائل،  وطوائف 
ارتفعت  التي  اجلدران  هذه  جتاوز 
بني النا�س، مع�سلة حقيقية واأمراً يف 

غاية ال�سعوبة والتعقيد.
للقرن  انتقلت  الأفكار  هذه  جل 
احلادي والع�رشين عرب بقايا الأحزاب 
والتيارات ال�سيا�سية واحلزبية، ورغم 
ومقتلها،  وانح�سارها  الذريع  ف�سلها 
اإل اأن هذه الأفكار والروؤى ت�رش على 

اأن تظل جثة دون اأن توارى الرتاب.
وخا�سة  العرب  املثقفون  �سقط 
نظرية  قوالب  يف  منهم  الي�ساريني 
»اأوغ�ست كونت« الو�سعية التب�سيطية 
اجلماهري  حلراك  قراءتهم  يف 
ال�سوارع  اإىل  خرجت  التي  العربية 
امل�سادرة  بحرياتها  تطالب 
�سمن  الكرمية  احلياة  يف  وحقوقها 
فاأنكر  واملواطنة،  القانون  دولة 
هذه  الي�ساريني  العرب  املثقفني 
بتحقيقها  نادوا  التي طاملا  احلقوق 
اأحزابهم  اأدبيات  وفا�ست  �سابقاً 
ب�سعارات تتحدث عن حقوق العمال 
والفلحني وامل�سطهدين. وقفوا يف 
يّدعون  كانوا  التي  اجلماهري  وجه 

ودافعوا  م�ساحلهم،  ميثلون  اأنهم 
الطغاة  وعن  ال�ستبداد  اأنظمة  عن 
احلراك  لف�سل  كان  واإن  العرب. 
املطلوب  التغيري  اإجناز  يف  العربي 
بني  من  فاإن  متعددة،  اأ�سباب  من 
الأ�سوار  اإىل  يعود  ما  الأ�سباب  هذه 
اأمناط  اإىل  تعود  التي  الأيديولوجية 
لقراءة  اأدوات  واإىل  بادت،  فكرية 
الواقع مل تعد �ساحلة لقراءة اإعلن 
عن اإقامة حفل مو�سيقي، ونظريات 
امتحان  ومت  حتللت  وخطابات 
جتارب  عرب  واإخفاقها  عجزها 
�سعوب ودول كانت قائمة يف يوم ما.

للواقع،  التب�سيطي  الفهم  هذا 
اأ�سبه  للتغريات  اخلاطئة  والقراءة 
التي  الو�سعية  »كونت«  بفل�سفة 
الفكري  والتعدد  التنوع  تتجاهل 
والفل�سفي والجتماعي والقت�سادي 
عند  فالعامل  الب�رشية.  تاريخ  عرب 
ثالث  ل  كتلتني  اإىل  منق�سم  »كونت« 
و�سعي،  تفدمي  تيار  الأول  لهما، 
هذه  ومن  لهوتي.  رجعي  والآخر 
ونظريات  افكاراً  توالدت  الفل�سفة 
كثرية و�سعت كل ما هو اأ�سيل وديني 
وحمافظ يف الت�سنيف الرجعي، وكل 
وحداثي  وتنويري  ديني  ل  هو  ما 
التيارات  فكانت  تقدمياً.  اعترب 
الي�سارية بطبيعة احلال ومنها الي�سار 
الل  الأفكار  مع�سكر  �سمن  العربي 
�سفة  باحتكار  الي�سار  فقام  دينية، 
خ�سومه  كافة  واتهم  التقدمية 
ثم  بالرجعية،  وال�سيا�سيني  الفكريني 
التي  الإق�ساء  م�سطلحات  توالت 
يطلقها الي�سار على من ل يتوافقون 
»التقدمية«،  اأفكاره  على  معه 
التخلف  م�سطلحات  فانت�رشت 
وذيول  والنهزامية  والظلمية 

ال�ستعمار والأ�سولية الخ.
ق�ّسم هذا الت�سنيف احلاد والقطعي 
تيار  اإىل  العرب  املثقفني  الو�سعي 
والأجوبة،  احلقيقة  ميتلك  تقدمي 
وتيار رجعي ل بد من التخل�س منه 

لكي تتقدم الأمة.

منوذج قميء
ثم بعد �سعود الربجوازية الع�سكرية 
التي حكمت معظم الدول العربية يف 
الع�رشين،  القرن  من  الثاين  الن�سف 
مب�سادرة  الأنظمة  هذه  قامت 
التقدمية من الي�ساريني واأق�ستهم من 

اليمني  واأبعدت  وهم�ستهم،  امل�سهد 
ال�سجون،  به يف  ثم زجت  »الرجعي« 
بال�سلطة  الربجوازية  وا�ستفردت 
وهيمنت على الدول وال�سعوب وعلى 
على  هيمنت  الأوطان،  مقدرات 
يف  الأنظمة  هذه  وف�سلت  �سيء.  كل 
»تقدمية«  واأهداف  مهام  اأية  اإجناز 
بل عجزت عن بناء دولة وا�ستعا�ست 
للحكام  خا�سة  مزارع  باإن�ساء  عنها 
واأولدهم وبطانتهم، كما اأخفقت يف 
للمواطن  الكرمي  العي�س  لقمة  توفري 
الأنظمة  هذه  �سقطت  لقد  العربي. 
�سيا�سياً وفكرياً واأخلقياً، ومع ذلك 
املعار�سني  بقيام  الكارثة  تتوا�سل 
ي�سارية  تيارات  من  الأنظمة  لهذه 
اأو  وطنية  ميينية  واأخرى  »تقدمية« 
بع�سهم  باإق�ساء  »رجعية«  اإ�سلمية 
البع�س، وبهذا جتد الأنظمة العربية 
الفا�سلة يف اختلفهما ما يربر بقاءها 
فوق  تبنيها  مزيفة  �رشعية  ومينحها 

رقاب العباد امل�سطهدين.
منوذجاً  العربية  الرجعية  قدمت 
احلكم  ي�سبه  للحكم  قميئاً  بدائياً 
الع�سور  يف  للكني�سة  اللهوتي 
الو�سطى، وهكذا بدت هذه الأنظمة 
وكاأنها تعي�س خارج التاريخ. كما ظهر 
ب�سورة  التقدمية  الأفكار  اأ�سحاب 
ال�سعوب  تراث  برف�سهم  مقيتة 
مع  الكامل  للبرت  و�سعيهم  العربية 
وفوقية  بعنجهية  وتعاملوا  املا�سي، 
واأطلقوا  اجلماهري،  مع  وا�ستكبار 
من  ونهائية  حمددة  قاطعة  مواقف 
كل ما يرتبط بالواقع العربي، وعا�سوا 
يف اأبراج ذهنية فا�سلة منف�سلني عن 
يحيط  وما  اجلماهري  وعن  واقعهم 
فكانت  اجتماعية،  حتولت  من  بها 
التقدميني  بني  تامة  قطيعة  النتيجة 
وبني  بينهما  والنف�سال  والرجعيني، 
هي  الكربى  الكارثة  واجلماهري. 
اإىل  والتقدميني  الي�ساريني  انحياز 
جانب الأنظمة القهرية ال�ستبدادية 
يا  »بالرجعيني«  �سداً  ال�ساقطة 
للعجب. اختلطت الأوراق واملواقف 
والروؤى والتحالفات ومل يعد املواطن 
فعًل  التقدمي  هو  من  يعلم  العربي 

ومن هو الرجعي!

ا�ستبدال الوظائف
من  كل�سيكية  ي�سارية  نخبة  هناك 
مت�سبثة  زالت  ما  القدمي  احلر�س 

ل  املارك�سية،  النظرية  باأ�سول 
متتلك املقدرة على روؤية املتغريات 
الثلثني  التي ح�سلت خلل  الكونية 
الأخرية، مت�سددة يف مواقفها  عاماً 
ريفياً  جمهوراً  وتقود  وخطابها 
الهوى،  حداثي  وتيار  حمافظاً.  
لئكي يف نظرته للعامل، لديه م�رشوع 
ال�سيا�سي  الإ�سلم  اإق�ساء  وحيد هو 
عن امل�سهد يف الدول العربية، وهو 
هنا يف رف�سه للآخر ي�سقط يف قعر 
اأنه  يدعي  الذي  والت�سدد  التطرف 
يحارب الإ�سلم ال�سيا�سي لأجلهما. 
الأنظمة من  وتيار ي�ساري متكنت 
بع�س  قيادته  منح  عرب  احتوائه 
املكا�سب املالية والوظيفية. وتيار 
وي�سعر  النظرية  هويته  فقد  ثالث 
بالتيه، فهو عاجز عن اإعادة ارتداء 
ثوبه الفكري الذي رماه يعد �سقوط 
ال�سيوعية لعلمه اأن اهلل وحده يحيي 
قادر  هو  ول  رميم،  وهي  العظام 
على معاي�سة ع�رشه وحتديث فكره 
واأدوات حتليله وخطابه، وهو اأ�سقى 

التيارات يف امل�سهد.

وكما فعل معظم ال�سيا�سيني العرب 
اإدارة  عن  عجزوا  الذين  الفا�سلني 
ويخلو  بنجاح،  واحد  عام  �ساأن 
حتولوا  اإجنازات،  اأية  من  �سجلهم 
�سفهاء،  مبتذلني  مثقفني  اإىل 
�سطحية  اأفكارهم  فظهرت  قالوا 
هزيلة  واآراوؤهم  زائف  وخطابهم 
الإقناع  على  القدرة  متتلك  ل 
املواجهة.  على  ول  واملحاججة 
املثقفني  معظم  فاإن  وهكذا 
اأكرث  وهم  الكل�سيكيني،  الي�ساريني 
النك�سار  اأ�سابهم  الذين  الأفراد 
رجال  اإىل  فتحولوا  والإحباط، 
�سيا�سة رديئني بثوب ثقايف. والبع�س 
قد  جتده  الي�ساريني  املثقفني  من 
الأفكار  لت�سويق  داعية  اإىل  حتول 
والنظريات، بينما يف حقيقة الأمر 
ابتداع  هو  املثقفني  هوؤلء  دور  اأن 
وممار�سة  املعرفة،  واإنتاج  الأفكار 
وعي  وت�سكيل  التنويري  النقد 
لتغيري  اجلماهري  لدى  ديناميكي 

واقعها.
بالقهر  املثقل  العربي  املواطن 
و�سنك احلياة والذي مل يعد يوؤمن 
بالو�سط،  ول  باليمني  ول  بالي�سار 
اإطلق  هو  اليوم  يحتاجه  ما  وكل 
ر�سمت  الذي  معتقله  من  الإن�سان 
ق�سبانه اأنظمة ا�ستبدادية، وحترير 
واخلرافة،  اجلهل  قيود  من  عقله 
الدميقراطية  املناخات  وتوفر 
وتفعيل العقل و�سمان حرية الفكر 
وت�سجيع  التفكري،  وا�ستقللية 
واكت�ساب  التعلم  على  الإن�سان 
اخللقة،  قدراته  وتنمية  املعرفة 
والتنقيب  التجريب  على  وحثه 
وال�ستنباط.  والبتكار  والبحث 
فر�س  توفري  هذا  كل  من  والأهم 
حقه  و�سمان  والعمل  التعليم 
وتوفري  الراأي  واإبداء  العلج  يف 
احلياة  ت�سمن  التي  العي�س  لقمة 

الكرمية.

مادية الن�سو�ش

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

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

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

اجلزء الثاين 
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رئي�س  لو�ضع  الأولوية  -هل 
منتخب اأم تغيري النظام؟؟

مل�ضهد  خمتلفة  مواقف 
جزائري

�الر�ؤى  احللول  �تتعدد  تختلف      
تكن  مهما   � الراهن،  حول 
فيجدر  املواقف   يف  االختالفات 
جتمعنا  التي  النقاط  عند  الوقوف 
�توحدنا، عرب الرت�يج �الت�سويق لها 
ب�سدق  اخلالف  نقاط  �مناق�سة   ،
الفنت  يف  نقع  ال  لكي  �مو�سوعية،  
فوطن   ، االأحقاد  نفتح  ال  �كي    �
�لي�س  الوحدة  منا  ينتظر  ال�سهداء 
لي�س   � �احلوار  �االجتماع  الفرقة، 
ترقبا  �ال�سقاق،  �التقاتل  التعارك 

للحظة االأمل القادم....
     ��سار قيادة االأركان يف مواقفها 
على  �امل�رصة  للحراك  الداعمة 
��ساندها  الرئا�سية،  االنتخابات 
�سنني،  �سليمان  الربملان  رئي�س 
لل�رصعية  العودة  يجب   فح�سبه 
ال�سعبية عن طريق االنتخاب  ،قبل 
التوافق  منطق  �سمن  ال�سنة،  نهاية 
الوطن  م�سلحة  الأجل  �التنازل 
��حدته، كما قال يف افتتاح اأ�سغال 
الربملان) هو االآخر مرفو�س �سعبيا 
�توزيع  التز�ير  مرحلة  نتاج  الأنه 
�هو  للنظام،  املطبلني  على  الريع 
برملان ناجت عن حتال املال الفا�سد 

مع ال�سيا�سيني الفا�سدين؟؟(.
طالبي:«  عمار  الدكتور  يقول       
ظالم  �كل  �سبح،  يعقبه  ليل  كل 
يعقبه نور، �كل ا�ستبداد تاأتي بعده 
ن�ستب�رص  حمالة  ال  �نحن  حرية، 
فاإن  اأمال،  اأنف�سنا  يف  �نعقد  خريا، 
الح  اإذا  اإال  بال،  له  يهداأ  ال  ال�سعب 
ب�سدقه  ��سعر  ال�سادق  الفجر 
�طنيني  له  برجال  �حتقق،   �
من  �اأ�قاتهم  باأنف�سهم  ،ي�سحون 
اأجل حرية الوطن«)جريدة الب�سائر، 

عدد974(.

احلل  يف  االأمل  نرتقب  نعم،        
ذاته  االأمل  �هو  لالأزمة،  النهائي 
عندما  �سنوات  منذ  ترقبناه،  الذي 
نظام  مع  متحالفا  الف�ساد  كان 
اال�ستبداد، �كنا ننتظر حتركا �سعبيا 
�سلميا جزائريا، ق�سد تغري اال��ساع 
ال�سيا�سية املتعفنة، �مما كتبناه يف 
الزمن املا�سي :«  على ال�سلطة اأن 
تغري ممار�ساتها �تفتح لهذا الوطن 
�الدميقراطية،  احلرية  اأبواب 
قوية  د�لة  ي�سّيد�ن  اأبناءه  �ترتك 
تفكريا  العامل  اأقوياء  تناف�س 
زائفة  ب�سعارات  �لي�س  �ممار�سة 
ب�سقوط  اخلريف  كاأ�راق  ت�سقط 
الراهن  هذا  البرت�ل..�مع  اأ�سعار 
ال�سعب علينا اأن نفتح منافذ لالأمل 
االنتقال  يف  �العربي  اجلزائري 
املدين  �التطور  الدميقراطي 
ف�ساد  هل  �احل�ساري«)مقالنا« 
نوعيا؟«جريدة  تعليما  ينتج  ال�سلطة 

اخلرب، 12 �سبتمرب 2015،�س19(.
       

موؤ�ض�ضات وف�ضاد متعدد؟؟
احل�ساب  يد  مر�ر  �بعد         
�زاراتنا  من  كثري  على  �العقاب 
ال�سوؤ�ن  �زارة  على  الد�ر  ��سل 
الف�ساد،  ملفات  ،لفتح  اخلارجية 
نفقاتها  يف  البحث  بداأ  حيث 
يف  الدبلوما�سية  البعثات  �نفقات 
اإعالمية  م�سادر  �حتدثت  اخلارج، 
عن حتقيقات �ستفتح عن الكثري من 
املوظفني،قبل عمليات التغيري التي 
مت�س ال�سفراء �القنا�سلة �غريهم، 
�قد طلبت اأجهزة الوزارة من البعثات 
يف  حتقيقات  تقدمي  الدبلوما�سية 
املمتلكات   � للم�ساريف  الت�سيري 
م�سبوه  ت�سخيم  ظل  العامل،يف  عرب 
جزائري  غياب  ظل  �يف  للنفقات 
رهيب عن املحافل الد�لية، �معاناة 
املغرتبني � امل�سافرين للخارج مع 
 ، اجلزائرية   ال�سفارات  اإدارات 
�ال�سياحي  الثقايف  للت�سويق  �غياب 

اجلزائري؟؟
        �من اأخبار ع�سابات الوزراء 
جاء  البوتفليقي،  العهد  يف  الوالة   �
لدى  العام  النائب  ا�ستكمال  خرب 
التحقيقات  �هران  ق�ساء  جمل�س 
نهب  مبلف  اخلا�سة  الق�سائية 
�املتهم  �تلم�سان،  بوهران  العقار 
الغني  عبد  ال�سابق  الوزير  فيها 
زعالن �اإطارات �برملانيني �ر�ؤ�ساء 
قطاع  على  �م�سوؤ�لني  بلديات 
العقار �...؟؟؟) القائمة طويلة جدا 

جدا...(
ال�سابقة  الق�سية  يا نا�س..           
قطعة   600 حوايل  بنهب  تتعلق 
ا�ستولت عليها مافيا العقار بوهران 
على   الك�سف  مت  التحقيق  ،�عند 
من  للمتهمني  رهيبة  ممتلكات 
�اجلواهر،  �االأموال  العقارات 
الإطارات  الفاح�س  الرثاء  �بر�ز 
ك�سفته  ما  �هو  الوالية،  يف  عديدة 

امل�سالح االأمنية الق�سائية.
مبادرات �حوار..لكن؟؟

      �يف امل�سهد ال�سيا�سي يتوا�سل 
كما  التوافق،  عن  �البحث  احلوار 
ال�سيا�سية  الت�سكيالت  كل  طالبت 
احلوار  جلنة  مع  املتحا�رة 
احلكومة  رئي�س  باإبعاد  �الو�ساطة 
نور  مع  مثال   حدث  �هو  بد�ي، 
احتاد  حزب  رئي�س  بحبوح  الدين 
االجتماعية   � الدميقراطية  القوى 
له  تعر�ست  ما  هو  الغريب  ،لكن 
اللجنة من نقد األيم �تعدي ��رصب 
�رصح  بالقتل)  �تهديد  �طرد، 
احلوار  جلنة  ع�سو  مقدم  ال�سعيد 

بتلقيه تهديدا بالقتل ( ؟؟
        �نحن قد نختلف معها �مع 
�سياق  يف  ،لكن  �مواقفها  اأع�سائها 
احلراك  ي�سوه  ال  �سلمي،  ح�ساري 
من  النقا�س  يحول  �ال  ال�سعبي، 
املبادرين  لرف�س  النظام  رف�س 
�املقرتحات،�فيهم  باحللول 
عار�سوا  الذين  الوطنيون  ال�رصفاء 

النظم البوتفليقي.

       �اإذا �سمحنا بهذه املمار�سات 
�هي  غريبة،  حالة  نكر�س  فنحن 
راأي  �ساحب  كل  على  التعدي 
اأ�سحاب  �سيتهجم  �هنا  يخالفنا، 
على  الدميقراطي  البديل  قوى 
��سيهجم  املدين،  املجتمع  قوى 
الطلبة على قوى اأحزاب املعار�سة، 
الق�ساة   � املحامون  ��سيتعدى 
��سيتهجم  �املعلمني،  االأطباء  على 
اأ�ساتذة اجلامعات على ال�سخ�سيات 
الوطنية، �هكذا، لندخل يف اجلنون 
اأحزاب  الفنت؟؟�نرتك  �نكتب 
املواالة تطبل للجي�س �تتغنى بقائد 
لتوا�سل  للواجهة  �تعود  االأركان 

كتابة خرابها �ف�سادها؟؟

يانا�س..احلكمة..احلكمة
      لنتفق باأن اجلميع يدعم احلراك 
ال�سعبي، �يريد له االنت�سار، لتحقيق 
االأزمة،  حل   � امل�رص�عة  مطالبه 
اجلماعية  احلريات  كل  �جود  مع 
 � �الثقافية  ال�سيا�سية  الفردية،   �
القانون،  د�لة  اإطار  يف  الفكرية، 
قبل  اليوم  للحكمة  يحتاج  فالوطن 

كل �سيء.
فعاليات  اأعلنت  اأيام  �قبل        
مقرتحات  املدين  املجتمع 
دعم  �فيها  االأزمة،  من  للخر�ج 
�تفاعل  الوطني،  ال�سلمي  للحراك 
الوطنية  املبادرات  خمتلف  مع 

املتعددة، �اأكدت على:
- الدفاع عن احلقوق � احلريات)مثل 
�اجلمعيات،  االأحزاب  تاأ�سي�س  حق 

حق التظاهر، حرية التعبري(...
-التمكني لل�سادة ال�سعبية عرب م�سار 
االآليات  بتوفري  �نزيه  حر  انتخابي 

�ال�سمانات الالزمة.
امل�سوؤ�ل   � اجلاد  احلوار  -دعم 
الذي يقت�سي اعتماد اإجراءات بناء 
معتقلي  عن  االإفراج  الغائبة)  الثقة 
الراأي، رفع الت�سييق على الف�ساءات 

العمومية...(
اجلزائرية  املرحلة  حتتاج        
احلالية للحكمة � العقالنية �قراءة 
على  �االنفتاح  ال�سيا�سي،  التاريخ 
يف  الد�لية   � العربية  التجارب 
كل  لتجنب  ال�سيا�سي،  التحول 
خطاأ، مع احلذر من اأ�سوات الفتنة 
�التفريق، �نريد �قفة �طنية �احدة 

للم�ساهمة يف كل حوار جاد بناء.

     نريد توقيف كل �سوت قادم من 
على  الع�سابات)   � املافيا  اأ�كار 
فكرة هي توا�سل ن�ساطها.. بتجارة 
املخدرات،  لالأ�سلحة،  منظمة 
اجلي�س  قوات  التهريب،....لكن 
لها  تت�سدى  املختلفة  �االأمن 
ال�سمانات  تاأتي  بيقظة عالية(،فهل 
الرئا�سية؟  االنتخابات  اإجراء  قبل 
اإن قرر ال�سعب عدم  �من �سيرت�سح 
للو�سول  ال�سبيل  ما   � االنتخاب؟ 
النتخابات نزيهة حرة؟ يانا�س.. اإن 
�اإجراءات  �سمانات  يريد  ال�سعب 
التهدئة، �ال داعي للتعطيل �خ�سارة 

الوقت.
عن الفرح ال�سعبي الناق�س..

مبحاربة  ال�سعب  فرح  فاإذا        
الأن  ناق�س،  فرحه  فاإن  الف�ساد، 
احللول  مبوا�سلة  �سيفرح  �سعبنا  
�التحرير  التغيري  ال�سيا�سية �حتقق 
الكامل، �جناح حراكه ال�سلمي، لقد 
ح�سان  املخ�رصم  ال�سحفي  كتب  
تعبري عن  كل  تخت�رص  كلمات  زهار 
عملية  اأحدثت  لقد  يقول:«  الراهن 
ال�سجون  اإىل  الع�سابة  رموز  اإدخال 
الد�لة  تاريخ  يف  نوعية  نقلة 
�ال  معناها  يدرك  ال  اجلزائرية، 
قيمتها اإال بعد �سنوات طويلة،فلي�س 
»الزريبة«  د�لة  من  تنتقل  اأن  �سهال 
ا�رصق  موح،  عمي  قهوة  د�لة  اأ� 
�انهب �ر�ح، اإىل د�لة يخ�سى فيها 
ال�سجن  اإىل  يقتاد  اأن  امل�سوؤ�ل 
اإذا  الفا�سدين.  اأ�سالفه  غرار  على 
م�سلطا  ظل  قد  القانون  �سيف  كان 
من  �حدهم  الب�سطاء  رقاب  على 
هو  الكبري،  االأمل  فاإن  املواطنني، 
على  اجلبار  ال�سيف  هذا  ي�سلط  اأن 
امل�سوؤ�لني اأي�سا.«) جريدة ال�رص�ق 

اليومني27اأ�ت2019،�س5(.
    �هنا تكون العدالة هي الفي�سل 
�هي املالذ لكل اجلزائريني لك�سف 
الع�سابات،   � االإجرام  �سبكات 
بوؤر  بني  املوجود  االحتاد  ظل  يف 
��سبكات  املوؤ�س�سات  يف  الف�ساد 
التخريب املايل االقت�سادي �النهب 
يف  العدالة  لت�ساهم  �االختال�س، 
اإرجاع االأموال �العقارات املنهوبة، 
�لي�س  �سادق،  جاد  حوار  ظل  يف 
لر�ؤى  �الت�سويق  التطبيل  حوار 
هو  كان  �اإال  �زمرها،  ال�سلطة 
»حوار اأعرج يف ��سع حرج« كما عرب 

الرب�ف�سور حممد بوالر�ايح.

في�ضانات ومالمح ع�ضابة
    � من عالمات اخلراب االقت�سادي 
�ه�سا�سة البنية التحتية التي خلفها 
التي  الغرق  ال�سابق، مالمح  النظام 
�املنازل،  ال�سوارع   � باملدن  حلت 
اخلريفية،  االأمطار  بدايات  بعد 
مثل  مدنا  ن�ساهد  اأن  العار  فمن 
مدن �الية  �سكيكدة تغرق �هي التي 
اأموال طائلة  تتح�سل بلدياتها على 
يف �الية �ساحلية كربى، لها امليناء 
كربى  �رصكات  �بجانبها  ال�سخم 
بعدها  لتاأتي  �سوناطراك؟؟  منها 
قطع   � االحتجاجية  احلركات 

الطرق �غلق البلديات �...؟؟؟

حلل  نحتاج  يانا�س...هنا         
كل  عن  احل�سانة  يرفع  ت�رصيعي 
الد�لة  يف  �االإطارات  الربملانيني 
كل  يف  رفعها  بدل  �الوزارات، 
فقط،الأن  اثنني  اأ�  �احد  عن  مرة 
حلوال  �نريد  عم،  قد  الف�ساد 
�الغناء  للح�سابات  �ك�سفا  جذرية، 
الفاح�س، �حما�سبة قانونية عادلة 
ي�ستمهم  الذين  ال�سارقني  لكل 
ال�سعب يف كل م�سرية:«كلتيو البالد 
يا �رصاقني«. �ال�سعار �ا�سح ، �معه 
انتخابات مع  »ماكا�س  اآخر:  �سعار 
هذه  بوعي  يقراأ  فمن  الع�سابات«، 

ال�سعارات..يانا�س؟؟
موقف  ا�ستغربت  اأنني  بقي      
اأجل  من  مواطنة  ميثاق  مبادرة« 
جزائر حرة � دميوقراطية«،التي ال 
للمواالة يف اجلزائر  ترى م�ستقبال 
االأفالن  لو�سع  �تدعو  اجلديدة 
احتاد  منظمة  �معه  املتحف  يف 
العمل  اأبجديات  متنا�سية  العمال، 

الدميقراطي �حقوق االإن�سان.

القانون  اأهل  بع�س  �ي�ساندها     
العدالة؟؟مثل    � احلرية  �رموز 
احلقوقي  �النا�سط  املحامي 
مقران اآيت العربي  الذي تهجم على 
اأحزاب املواالة، �دعا حللها �«حل 
جميع املنظمات اجلماهريية التي 
الواحد«،  احلزب  بقايا  من  تعترب 
دميقراطي  غري  موقف  �هذا 
�هو  ال�سيا�سية  للحكمة  �مفتقد 
 � احلرية  د�لة   � القانون  خارج 
حزب  فلكل  املواطنة،    � العدالة 
مي�س  مل  مال  الن�ساط  يف  احلق 
الوطنية،  الوحدة  �يهدد  الثوابت 
هو  االنتخابي  ال�سند�ق  ��سيكون 
املر�سحني   � الربامج  بني  الفي�سل 

� االأحزاب...
ال�سياق-  ندعو -يف هذا  لكن       
جبهة  التاريخي  الرمز  الإرجاع 
�على  لل�سعب،  الوطني  التحرير 
با�سم  امليداين  العمل  احلزب  هذا 

اآخر يف اإطار د�ستوري.
اإجراءات  ال�سلطة  اإذا مل تتخذ      
ال�سعب،  بها  يطالب  التي  التهدئة 
ف�ستبقى اأزمة ال�رصعية ، �لن يذهب 
ب�سورة  لالنتحاب  اجلزائريون 
بل  دميوقراطية،  احتفالية  �سعبية 
قاعات   � حزينة  االأجواء  �ستكون 
هذا  نقول  خالية؟؟  االنتخابات 

ال�سعبي  للحراك  �بتاأمل  للتاريخ 
�اعية  �بقراءة  فيه،  �م�ساهمة 
لتحوالت الراهن اجلزائري، �نحتاج 
��طنية،  جادة  �سيا�سية  ملبادرات 
االجتماعية  للمبادرات  ت�ساف 
املدر�سي،  الدخول  مع  املقدمة 
�هنا فقط �ستكون الفرحة الوطنية 

الكربى. فمن ي�سغي؟؟
االأ�ل  الوزير  دعوة  �اأ�ستغرب   
يف  ال�سلم  مبادرات  لدعم  بد�ي 
القائمة  احللول  �ت�سجيع  افريقيا 
يف   �امل�ساحلة،)  احلوار  على 
للتنمية  طوكيو  موؤمتر  اأ�سغال  
�طنه  يتاأمل  اأن  د�ن  افريقيا(  يف 
ال�سلمي  حراكه  جناح  يف  �ي�سهم 

بال�سماع ل�سوته �مطالبه؟؟

اأخريا...
      حتتاج اجلزائر لكل ال�رصفاء 
من اأبنائها، �ال حل لها اإال الو�سول 
فمع  �التقدم،  ال�سلم   � االأمن  لرب 
النجاح  �سيكون  التنازالت  بع�س 
ال�سيا�سي، د�ن جتاهل التهديدات 
�لي�س  اخلارجية،   � الداخلية 
االأنانيات  ترتفع  اأن  هنا  م�سموحا 
نريد  بل  الفردية،  �امل�سالح 
لوطن ال�سهداء كل معامل الت�سحية 

الوطنية اجلماعية...
    �على ال�سلطة اأن ت�سغي بحكمة 
اأبان  �سعب  �هو  ال�سعب،  ملطالب 
��سلمييته،  حت�رصه   � �عيه  عن 
فعليه اأن يحذر االخرتاق � الذباب 

االلكرت�ين.
بن  قادة  القدير  االإعالمي  كتب    
مهما  ذهب:«  من  كلمات  عمار 
املواقف،  �تباينت  االآراء  اختلفت 
فال بد من عدم ا�ست�سهال تخوين 
الوطنية  اإ�سقاط �سفة  اأ�  االآخرين 
عنهم، فاجلميع ملزم اليوم بالبحث 
امل�سافات،  لتقريب  عامل  اأي  عن 
املتخا�سمني،  بني  �اخت�سارها 
�لي�س بن�رص التباعد �ترا�سق التهم، 
يبقى  االجتهاد  باب  اأن  �سك  �ال 
،خدمة  م�رصاعيه  على  مفتوحا 
ال�سيقة  للم�سالح  �لي�س  للوطن 
ال�سعبي  احلراك  لهذا  �احرتاما 
اجلميع«.)ال�رص�ق  حرر  الذي 
2019،�س2  اأ�ت  عدد28  اليومي، 
( � اللهم احفظ اجلزائر �امنحها 
ال�سلم � االأمن، ��فق اأهلها للوفاء 

بعهود ال�سهداء.

عن الراهن اجلزائري..

الوطن...بني مطالب امل�سريات ال�سعبية و«�سندوق« البدائل ال�سلطوية؟
ما تزال اجلزائر تبحث عن منافذ للخروج من املاأزق ال�ضيا�ضي، وقد ات�ضح امل�ضهد للجميع، بني �ضعب يريد تغيريا جذريا للنظام، و�ضلطة ل 

جتد احلل اإل يف تنظيم �ضريع لالنتخابات الرئا�ضية، اأي اأننا بني �ضوت امل�ضريات و�ضوت النتخابات، فجزائرنا اإىل اأين؟



حكيم مالك  

ت�شريف اجلزائر يف 
املحافل الدولية

ويف ذات ال�سياق  فلقد نظم هذا 
من طرف  امل�رسحي   احلدث 
وزارة ال�سوؤون الثقافية التون�سية 
اجلنوب  »�سوت  وجمعية 
الثقافية بتوزر » من 03 اإىل 06 
عرفت  والتي  اجلاري  �سبتمرب 
و  كالعراق  دول  عدة  م�ساركة 
من  وغريها  ليبيا  و  اجلزائر 
كان  فلقد  الأخرى   الدول 
فر�سة  املهرجان  هذا  اأعطى 
امل�ساركة  امل�رسحية  للفرق 
وهذا  احلر   الفني  للتعبري 
ملختلف  التطرق  خالل  من 
وغريها  الجتماعية  الق�سايا 
التي   الأخرى   املوا�سيع  من  
واملت�سمنة   الواقع    تالم�س 
لر�سائل هادفة  لكل من الفرد 
واملجتمع ب�سكل عام  لذا فلقد 
امل�رسحية   الفرقة  هذه  رفعت 
الراية الوطنية عاليا  يف تون�س  
ون�سف  املليون  بلد  لتمثل 
املليون �سهيد م�رسحيا ، وهذا 
ما يوؤكد مرة اأخرى  اأن اجلزائر 
امل�رسحية  للمواهب  ولدة 
بر�سالة  توؤمن  التي  ال�سابة  
الذي  ال�سيء  اأن  اإل  امل�رسح  
ينق�س دائما هو بلورة اإبداعاتها 
وتوفري كل  الإمكانيات املادية 
طرف  من  الالزمة   واملعنوية 
راأ�سها  على  املعنية  اجلهات 
عن  هذا  وياأتي  الثقافة  وزارة 

امل�رسحية  الفرق  دعم  طريق 
اأجل  من  ال�سابة  اجلزائرية  
جو  يف  اأريحية  بكل  العمل 
منا�سب يحفز على العمل اجلاد 
جدا  �رسوري  اجلانب  فهذا 
والتتويجات   اجلوائز  لتحقيق 
اأح�سن  اجلزائر  وت�رسيف 
ت�رسيف يف املحافل الدولية .   

تتويجات م�شرحية 
م�شتحقة 

وخمرج  الدراماتورج  وتوقف   
م�رسحية  »براغيث » وليد عبد 
ليومية«  ت�رسيحه   يف  الالهي 
امل�ساركات  اأهم  الو�سط« عند 

التي  والتتويجات  اخلا�سة 
ح�سدتها  م�رسحية »براغيث« 
م�سريا  وخارجه،  الوطن  داخل 
اإنتاج  العر�س  هو من  اأن هذا 
جمعية املنارة الثقافية قور�سو 
وكانت   2019 �سنة  بومردا�س 
ال�سينوغرافيا من طرف حممد 
وكوريغرافيا  �ساو�س  بريك 
تتويج  بعد   ، حجرا�س  فار�س 
امل�رسحي  العر�س  هذا 
كاأح�سن  الكربى  باجلائزة 
باملهرجان  متكامل  عر�س 
باململكة  للم�رسح  الدويل 
جائزة  افتك  والذي  املغربية  
تنويه  وجائزة  ن�س  اأح�سن 
لأح�سن ممثلة  م�رسحية »حياة 

مو�ساوي«.

م�شاركة مميزة يف الدورة 
الوطني  للمهرجان   52
مل�شرح الهواة مب�شتغامن

جمعية  رئي�س  اأ�ساف  كما   
قور�سو  الثقافية  املنارة 
العر�س  هذا  اأن  بومردا�س  
امل�رسحي قد  �سارك يف الدورة 
مل�رسح  الوطني  للمهرجان   52
الفرتة  يف  مب�ستغامن  الهواة 
اإىل غاية  27اأوت  املمتدة من  
الفاحت من �سبتمرب  2019  �سمن 
املناف�سة الر�سمية التي اأقيمت 
مل�ستغامن   اجلهوي  بامل�رسح 

عبد  بن  اجلياليل  »�سي 
احلليم«  فمن جمموع 12 عمال 
م�رسحيا ، ا�ستطاعت م�رسحية 
جائزتني  تفتك  اأن  »براغيث  
�سينوغرافيا  اأح�سن  جائزة   :
فاز  التي  اأح�سن ممثل  وجائزة 
بريك  ال�سينوغراف حممد  بها 
)املحامي(،  دوره  عن  �ساو�س 
تر�سح  قد  العمل   اأن هذا  كما 
جلائزة اأح�سن عر�س متكامل، 
و  م�رسحي  ن�س  اأح�سن  و 
اأح�سن اإخراج م�رسحي يف هذا 
عبد  وليد  كا�سفا   ، املهرجان 
اأن جمعية   « »للو�سط  الالهي  
قور�سو  الثقافية  املنارة 
 12 يف  تاأ�س�ست  قد  بومردا�س 
جمعية   وهي   2018 فيفري 
الفني  املجال  يف  خمت�سة  
خا�سة   ب�سفة  وامل�رسحي 
اأع�ساء هذه  اأن كل  لنا   موؤكدا 
�سباب  هم  امل�رسحية  الفرقة 

وذو م�ستوى جامعي. 

االإ�شادة مبدر�شة االمتياز 
اخلا�شة ببومردا�س على 
دعم الفرقة للتنقل اإىل 

تون�س

اجلمعية  رئي�س  وجه  ولقد   
الالهي �سكر خا�س  وليد عبد 
اخلا�سة  المتياز  ملدر�سة 
الأ�ستاذ  باإدارة  ببومردا�س 
ر�سيد لعور التي  تكلفت بالنقل 
والتي حلت مكان قطاع الثقافة 
املدر�سة  هذه  وفرت   فلقد   ،
امل�رسحية  لفرقتنا  الدعم  كل 

التابعة جلمعية املنارة الثقافية 
قور�سو بومردا�س والتي عادت 
بتتويجات  الوطن  اأر�س  اإىل 
م�ستحقة من تون�س واملغرب .

املخرج امل�شرحي وليد 
عبد الالهي يف �شطور ...

 مع العلم اأن وليد عبد الالهي 
اإعالمي جزائري ، خمرج وكاتب 
م�رسحي رئي�س جمعية املنارة 
بومردا�س  قور�سو  الثقافية 
واإخراج  ن�س  اأعماله  اأهم  من 
 « بعنوان  لالأطفال  م�رسحية 
ن�س   ، الكربيت«  بائعة  اأحالم 
»بالد  للكبار  واإخراج م�رسحية 
م�رسحية  واإخراج  ن�س   ، زاد« 
الأدوات«   عائلة   « لالأطفال 
للكبار«  م�رسحية  واإخراج  ن�س 
»قلعة  واإخراج  ن�س  نون«، 
بالأطفال  اخلا�سة  الأحالم« 
واإخراج  ودراماتورجيا 
التي  »براغيث«   م�رسحية 
العديد  وله   ،  2019 يف  اأنتجت 
من الأعمال امل�رسحية الأخرى 
، كما اأنه عمل كم�ساعد خمرج 
م�رسحية  وعرو�س  مالحم  يف 
بجوائز يف  متوج  فهو  حمرتفة 
الوطن  داخل  والإخراج  الن�س 
هذه  ر�سيد   ففي  وخارجه  
التابعة  امل�رسحية  الفرقة 
الثقافية  املنارة  جلمعية 
قور�سو بومردا�س 24 جائزة .
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دراماتورجيا واإخراج وليد عبد الالهي 

»براغيث »حت�سد جوائز مهرجان اجلريد الدويل بتون�س
 توجت م�شرحية »براغيث » جلمعية املنارة الثقافية قور�شو بومردا�س  يف الدورة الثالثة من فعاليات املهرجان الدويل اجلريد للفنون 

الركحية  بتون�س، ولقد عادت هذه اجلمعية بجائزة اأح�شن ن�س م�شرحي والتي كانت من ن�شيب وليد عبد الالهي وجائزة اأح�شن ممثلة  
التي فازت بها املمثلة امل�شرحية  املتاألقة مو�شاوي حياة عن دورها »وردة« ، كما اأن هذا العمل امل�شرحي تر�شح جلائزة اأح�شن عر�س 

متكامل ثان  يف هذه التظاهرة  امل�شرحية  .

للدكتور فايز تامر

»جنيب حمفوظ ناقدًا« ...مقاربة تاأويلية حلواراته يف املجالت الأدبية«
الهيئة  عن  حديثاً  �سدر 
 ، كتاب  للكتاب  امل�رسية 
ناقداً…  حمفوظ  جنيب 
مقاربة تاأويلية حلواراته يف 
املجالت الأدبية«، للدكتور 
فيه  جمع  الذي  تامر  فايز 
حمفوظ  جنيب  حوارات 
ال�سحف  يف  املتناثرة 
)من  الأدبية،  واملجالت 

1957 حتى 2005(.
خاللها  من  املوؤلف  و�سعى 
يف  مهم  جانب  لك�سف 
الإبداعية  حمفوظ  م�سرية 
وهو  نقاده،  اإليه  ي�رس  مل 
النقدي،  بوعيه  اخلا�س 
على  ركز  لذلك  �سبيله  ويف 
على  جاءت  التي  ال�سذرات 
بو�سفه  حمفوظ  ل�سان 
�سارداً ناقداً لذاته، ومنّظراً 
بح�سب  لالأدب،  وموؤرخاً 

بيان للهيئة.
اإىل  كتابه  الباحث  وق�سم 
اأفرده  الأول  ق�سمني، 
من  تكونت  التي  لدرا�سته 
وخامتة،  ف�سول  خم�سة 
مقدمات  ثالثة  عن  ف�ساًل 
منها،  اثنتني  املوؤلف  كتب 
الأخرية  كانت  حني  يف 
للدكتور اأحمد �سم�س الدين 
الق�سم  اأما  احلجاجي، 
احلوارات  فت�سمن  الثاين 
يف  فايز  عليها  عرث  التي 
الأدبية  املجالت  من  عدد 
عددها  وكان  املتخ�س�سة، 
حواراً،  وع�رسين  ت�سعاً 
م�سفوعة  كاملة  اأوردها 
بتواريخ ن�رسها واملطبوعة 
ف�ساًل  فيها،  ظهرت  التي 
والكّتاب  النقاد  اأ�سماء  عن 
باإجرائها،  قاموا  الذين 

غايل  الدكتور  ومنهم 
�سو�سة،  وفاروق  �سكري، 
وحممد  برادة  وحممد 
الرحمن  وعبد  �سدقي، 
عبد  وم�سطفى  عوف،  اأبو 
النعيمي،  و�سلوى  الغني، 

ونزار جنار واآخرون.
ويف الف�سل الأول من كتابه 
يحاول املوؤلف ك�سف �سور 
النظري  النقد  ودللت 
يف  والثقايف  والتطبيقي 
الذي  حمفوظ،  حوارات 
الناقد  ن�سيحة  من  ا�ستفاد 
عبد  اإبراهيم  الدكتور 
القادر املازين، ودعوته اإىل 
اأن يخفي ال�سارد ذاته، وهو 
من  الواقعي،  اأدبه  يكتب 
ا�ستق�ساء  اأهمية  كانت  هنا 
امتالأت  التي  العنا�رس 
نوبل  �ساحب  حوارات  بها 

فهم  اأجل  من  ذاته،  حول 
دللة �رسدها، والتي تتبلور 
ر�سدها  ميكن  جوانب  يف 
ال�سمات  من  جمموعة  يف 
وردود  بال�سخ�سية  اخلا�سة 
يعرتف  مثاًل  فهو  اأفعالها، 
يف حوار مع �سلوى النعيمي 
باأنه مل يكتب �سيئاً يف عام 
1988 لأنه بب�ساطة مل يجد 
ذاته  ينتقد  واأنه  يكتبه،  ما 

لأنه ل يحب ال�سفر.
يعرتف  اآخر  حوار  ويف 
اأمر  اإعالن  عدم  باأن 
يف  رغبة  يكن  مل  زواجه 
عن  والبتعاد  التخفي 
كان  ما  بقدر  املجتمع، 
ال�سحافة  ل�سخافات  جتنباً 
حتدث  كما  والإذاعة، 
عن  امتناعه  عن  حمفوظ 
و�رسب  احل�سي�س  تدخني 

م�ساكل  ب�سبب  اخلمر، 
�سحية.

حواراته  ثنايا  بني  وظهرت 
ملكته يف الرد على النكات، 
�رسيع  يقظاً  ملاحاً  وبدا 
من  الكثريين  مثل  البديهة، 
على  رد  حني  جيله،  اأبناء 
�سوؤال وجهه له وهو يتحدث 
التواب  عبد  الكاتب  مع 
احل�سا�سني  حول  يو�سف 
ورواياته »ثرثرة فوق النيل«، 
و«خان  املدق«،  و«زقاق 
اخلليلي«، ويف الكتاب ي�سري 
فايز اإىل اأن حمفوظ بدا يف 
احلوارات مثقفاً عاماً ملماً 
كافة،  ح�سارته  بجوانب 
الأخرى،  واحل�سارات 
الثقافية  خلفياته  يجمع يف 
العربي  التوجهني،  بني 
اأ�سهم يف  والغربي، وهو ما 

التي  النقدية  �سوره  تخليق 
عرب  فتمكن  عليها،  ظهر 
نقد  من  اخللفيات  هذه 
والآداب،  والفنون  الثقافة 
بوجهات نظره  اأ�سفى  وقد 
املتنوعة  النقدية  واآرائه 
التاأثريات  من  جمموعة 
التي ي�سعب ح�رسها، لكنها 
تبدت على كل من كتب عنه 

من النقاد ودار�سي اأدبه.
فايز  يتحدث  الكتاب  ويف 
عن حمفوظ بو�سفه موؤرخاً 
دللت  ويق�سم  لالأدب، 
لالأدب  التاأريخية  نقده 
اأ�سا�سية،  اأنواع  ثالثة  اإىل 
دون  اأدبي  نوع  �سيطرة  هي 
يف  ات�سح  ما  وهو  اآخر، 
نظرته ل�سيطرة الأق�سو�سة 
من  ال�سبعينات  عقد  خالل 
واجتاهه  املا�سي،  القرن 

لكتابتها، كما عرّب عن راأيه 
يف الق�س ال�سعبي، وعالقته 
واملوقف  وليلة  ليلة  باألف 
يف  انح�رس  الذي  منها، 
مل  حيث  اأخالقي،  �سق 
ي�ستطيع  من  هناك  يكن 
حديثه،  يف  يذكرها  اأن 
على  قادرين  يكونوا  »مل 
اأنهم  بيوتهم  يف  الت�رسيح 
وربط  ليلة«،  األف  يقراأون 
معها  اخلفي  التعامل  ذلك 
مب�ستوى تلقيها عرب مراحل 
فرتة  بخا�سة  الفرد،  عمر 
حمفوظ  وذكر  املراهقة، 
من  اأكرث  اإىل  حتتاج  اأنها 
يف  مطالعتها  لأن  قراءة« 
تلك الفرتة العمرية ل ميكن 
من فهمها، فهي حتتاج اإىل 

الكثري من الن�سج والوعي.
 وكاالت
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ال�سكري من النوع الثاين يزيد خطر الإ�سابة مبر�ض باركن�سون
ك�صفت درا�صة حديثة اأن الإ�صابة 
الثاين  النوع  من  ال�صكري  مبر�ض 
مبر�ض  الإ�صابة  خطر  من  تزيد 
با�صم  املعروف  الرعا�ض  ال�صلل 
الثلث  بن�صبة  باركن�صون،  مر�ض 
تقريبا. واعتمد باحثون يف جامعة 
تو�صلوا  نتائج  على  لندن  كوليدج 
اإليها خالل 12 عاما من اإح�صائيات 
امل�صت�صفيات  يف  البيانات  قواعد 
ونظر  اإجنلرتا.  اأنحاء  بجميع 
الباحثون يف البيانات التي تك�صف 
اأن هناك اأكرث من مليوين �صخ�ض 
مت اإدخالهم اإىل امل�صت�صفى ب�صبب 
اإ�صابتهم مبر�ض ال�صكري من النوع 
مقارنتها  ومتت  مرة،  لأول  الثاين 
�صخ�ض  ماليني  �صتة  ببيانات 
اأنهم  اإل  بال�صكري،  م�صابني  غري 
العمليات  من  جمموعة  اأجروا 
مثل  الب�صيطة  واجلراحية  الطبية 
عروق الدوايل وا�صتئ�صال الزائدة 
الدودية وا�صتبدال مف�صل الفخذ.

اأكرث من مليوين �صخ�ض  ومن بني 
كان  ال�صكري،  بداء  م�صاب 
ملر�ض  ت�صخي�صا   14252 هناك 
من  لحق  وقت  يف  باركن�صون 
مع  مقارنة  امل�صت�صفى،  دخولهم 
20878 من بني اأكرث من 6 ماليني 
مت  ال�صكري،  مر�ض  دون  �صخ�ض 
من  لحق  وقت  يف  ت�صخي�صهم 
مر�ض  مع  امل�صت�صفى،  دخولهم 

باركن�صون.
املعاناة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
النوع  من  ال�صكري  مر�ض  من 
خماطر  زيادة  اإىل  توؤدي  الثاين 

باركن�صون  مبر�ض  الإ�صابة 
يف  الأخذ  مع   ،%32 بن�صبة 
العتبار عوامل اأخرى مثل العمر 
التي  الدرا�صة  ووجدت  واجلن�ض، 
الأمريكية  الأكادميية  اإىل  قدمت 
قد  اخلطر  اأن  الأع�صاب،  لطب 
الأ�صخا�ض  لدى  اأعلى  يكون 
من  يعانون  والذين  �صنا  الأ�صغر 
م�صاعفات مر�ض ال�صكري. وقال 
توما�ض  الدكتور  الدرا�صة  موؤلف 
لندن،  كوليدج  جامعة  من  وارنر، 
املر�صني  اأن  من  الرغم  على  اإنه 
نتائج  اأن  اإل  متعار�صني  يبدوان 
فريقه  اإليها  تو�صل  التي  الدرا�صة 
ال�صكري  بني  �صلة  بوجود  توحي 
ال�صلل  ومر�ض  الثاين  النوع  من 

الباحثون  يعتقد  حيث  الرعا�ض، 
ا�صتعداد  اإىل  يرجع  الرتباط  باأن 
خا�صة  للحالتني،  م�صرتك  وراثي 
عن  ك�صفت  �صابقة  درا�صة  واأن 
مرتبط  جني   400 من  اأكرث  وجود 
ومر�ض  ال�صكري  مر�ض  من  بكل 
الدور  عن  وف�صال  باركن�صون. 
الذي قد تلعبه اجلينات يف الربط 
بني املر�صني، يعتقد الباحثون باأن 
ال�صبب يف تطور مر�ض باركن�صون 
اإ�صارات  على  ال�صكري  تاأثري  هو 
الإن�صولني يف الدماغ، حيث يقاوم 
ال�رضوري  الإن�صولني  اجل�صم 
اإىل  ال�صكر  اأو  الغلوكوز  لتحويل 
الدماغ  خاليا  اأن  ومبا  طاقة، 
ال�صكر  على  خا�ض  ب�صكل  تعتمد 

يف الطاقة، فاإن هذا ال�صبب ميكن 
ب�صكل  املر�صني  بني  يربط  اأن 

وا�صح.
الآن  »ميكننا  قائال:  وارنر  وتابع 
اأن  تاأكيدا  اأكرث  ب�صكل  نقول  اأن 
ال�صكري  مر�ض  بني  �صلة  هناك 
اإىل  لكننا بحاجة  باركن�صون،  وداء 
لفهم  الأبحاث  من  املزيد  اإجراء 
ب�صبب  ذلك  كان  �صواء  العالقة، 
ال�صكري  مر�ض  تاأثري  اأو  الوراثة 
على الدماغ اأو كليهما، وقد يكون 
املر�صني  هذين  بني  الرابط  فهم 
عالجات  لتطوير  املفتاح  هو 
ما  وهو  باركن�صون،  م�صار  تبطئ 

تعجز عنه العالجات احلالية«.

اأداة على الإنرتنت تك�سف خطر اإ�سابة الن�ساء مبر�ض قاتل!

علماء يحذرون من بكترييا ثالثية الأخطار!

 Ovarian Cancer« طورت جمعية
Action« اأداة جديدة على الإنرتنت 
فهم  على  الن�صاء  اآلف  مل�صاعدة 
املخاطر املوروثة لالإ�صابة ب�رضطان 

املبي�ض.
وتطرح هذه الأداة على الن�صاء �صل�صلة 
وتاريخ  �صحتهن  حول  الأ�صئلة  من 
اخلطر  م�صتوى  لتحديد  عائالتهن، 
من  اأكرث  اإن  اجلمعية  وقالت  لديهن. 
ب�رضطان  ي�صنب  �صنويا  امراأة  األف 
املوروثة،  اجلينات  ب�صبب  املبي�ض 
يف  �صابق  وقت  يف  ت�صخي�صه  وميكن 

حال ُعرفت خماطره.
املخاطر  اأداة  ا�صتخدام  وميكن 
هذا  على  الإنرتنت  عرب  الوراثية 

الرابط، حيث يتم �صوؤال امل�صتخدمني 
�صخ�ض  اأي  لدى  كان  اإذا  ما  حول 
للطفرة  اإيجابي  فح�ض  العائلة  يف 
اأو   BRCA2 اأو   BRCA1 اجلينية 
 Lynch( متالزمة ال�رضطان الوراثية

.)syndrome
بطفرات  امل�صابات  الن�صاء  وتعد 
لالإ�صابة  عر�صة  اأكرث   BRCA جني 
اأي�صا  ولديهن  املبي�ض،  ب�رضطان 
ب�رضطان  لالإ�صابة  اأعلى  خطر 
احلامالت  الن�صاء  وتعاين  الثدي. 
لطفرة BRCA2 من خطر الإ�صابة 
بينما   ،%20 بن�صبة  املبي�ض  ب�رضطان 
خماطر   BRCA1 لديها  من  تواجه 
بن�صبة 40%، ح�صب اجلمعية اخلريية.

ك�صف علماء اأمريكيون من مركز مقاومة امل�صادات 
احليوية اإميوري، يف موؤمتر اجلمعية الأمريكية 
لعلم الأحياء الدقيقة، عن ميكروب جديد من 

» Klebsiella pneumoniae« امل�صبب ملر�ض 
التهاب الرئوي. واأ�صار العلماء اإىل اأن هذه ال�صاللة 

اجلديدة من البكترييا تعد تهديدا ثالثيا على الب�رضية 
لأنها مقاومة لنوعني اأ�صا�صيني من امل�صادات 
احليوية، وعلى وجه اخل�صو�ض كل امل�صادات 

احليوية من جمموعة كاربابينيم، ولأنها قوية للغاية 
و�رضيعة النتقال من �صخ�ض اإىل اآخر. ومت الك�صف 
يف وقت �صابق عن انت�صار هذه ال�صاللة امليكروبية 

اخلطرية يف اأحد م�صت�صفيات ال�صني عام 2016، 
 Lancet Infectious« وكتبت عنها اآنذاك جملة
Diseases«. ومع اأن درا�صة املر�ض الذي اأ�صاب 

اأمريكية ب�صبب هذه امليكروبات م�صتمرة، اإل اأن 
العلماء لي�صوا را�صني عن البيانات التي تو�صلوا اإليها 
ب�صاأن هذا امليكروب اجلديد، ب�صبب قدرته املذهلة 
على النت�صار ال�رضيع، وحذر العلماء اأي�صا من ازدياد 

الأمرا�ض الرئوية يف امل�صتقبل ودعوا زمالءهم 
الباحثني يف هذا املجال ملراقبة البكترييا اجلديدة 

عن كثب ون�رض كل جديد عنها.

متى ي�سبح ال�ستحمام �سارا وملاذا؟
حذر اأطباء اأمريكيون من تكرار ال�صتحمام يف اليوم الواحد لأكرث 

من مرة ملا له من خماطر �صحية ج�صيمة على الإن�صان.
وقال اخلبري الطبي �صولنا �صيجال مورير: »ال�صتحمام املتكرر 

يعري اجل�صم من الطبقة الواقية من الدهون والبكترييا املفيدة التي 
تعي�ض على اجللد«.

ويوؤكد العلماء اأن الطبقة ال�صطحية للجلد حتتوي على م�صادات 
حيوية طبيعية تنقذنا من امليكروبات اخلطرة. لكن ال�صابون وجميع 

اأنواع مواد التنظيف الهالمية كال�صامبو، حتتوي على مكونات 
كيميائية تدمر احلماية الطبيعية. وهذا ما يوؤدي اإىل جفاف اجللد 

وه�صا�صته، ما ي�صمح للبكترييا امل�صببة لالأمرا�ض باخرتاقه ب�صهولة.

فريو�ض زيكا قد ينقذ حياة 
الأطفال امل�سابني بال�سرطان

وجد بحث جديد اأن فريو�ض زيكا الذي ي�صبب اأ�رضارا دماغية 
مدمرة لدى الأطفال، ميكن اأن يعالج �رضطانات الدماغ لديهم.

ودمر الفريو�ض القاتل خالل التجارب نوعني من الأورام التي توؤثر 
ب�صكل رئي�صي على الأطفال دون �صن اخلام�صة. وب�صكل حيوي، قام 
زيكا بانتقاء وقتل اخلاليا ال�رضطانية التي ي�صعب عالجها، ولكنه 

ترك اخلاليا الع�صبية �صليمة دون اإ�صابتها باأذى.
وو�صف العلماء الربازيليون من جامعة �صاو باولو النتائج باأنها 

»مذهلة«، بعد اأن �صاهم »عالج زيكا« بتخلي�ض بع�ض الفئران من اأي 
اأثر للمر�ض. ويخططون بالفعل لإجراء التجارب على الأطفال.

وقام العلماء بزراعة اأورام دماغية ب�رضية جنينية يف اجلهاز 
الع�صبي املركزي لدى فئران الختبار، يطلق عليها ا�صم 

»medulloblastoma«. وتقل�صت الأورام لدى 20 من اأ�صل 29 
من الفئران اخلا�صعة لعالج فريو�ض زيكا. كما اختفت يف اثنني من 

.»medulloblastoma« الفئران امل�صابة بورم

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل 
ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا 
املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين 

البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية 
كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين 

الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض 
الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين 

يعانون من اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية 
وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف 

وكرة ال�صلة وغريها من الألعاب الريا�صية الثقيلة.

5 خطوات ب�سيطة تطيل احلياة 

قال اأطباء من جامعة هارفارد، اإن البتعاد عن التدخني 
وامل�رضوبات الكحولية، واتباع نظام غذائي �صحي، وتخفي�ض وزن 
اجل�صم وممار�صة التمارين بانتظام، يطيل عمر الإن�صان 10 �صنوات 

على الأقل.
وقالت املقالة التي ن�رضت يف جملة Circulation:« اأظهرت 

درا�صتنا، اأن منط احلياة ال�صحي ل يزال الطريق الرئي�صي لإطالة 
العمر. لالأ�صف، ل يلتزم اأحد اليوم تقريبًا بهذه القواعد الب�صيطة«.

واأ�صار فرانك هو، الطبيب يف جامعة هارفارد الأمريكية، اإىل 
�رضورة بذل اجلهود الكبرية واجلدية من جانب ال�صيا�صيني 

وامل�صوؤولني، لتوفري الظروف التي تزيد من �صعبية النظام الغذائي 
ال�صليم وممار�صة الريا�صة وغياب العادات ال�صيئة، وجتعلها �صائعة 

بني ال�صكان.
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ح�سن الظن باهلل
�سوء الظن باهلل يعد من اأعظم الذنوب وح�سن الظن 
به �سبحانه من اأجل القربات واأجمل ال�سفات التي 

يت�سف بها اأولياءه .
* وقد توعد اهلل من يظن به ظن ال�سوء  بقوله 

ِكنَي  ِ ُ�شرْ ُنَاِفَقاِت َوالرْ ُنَاِفِقنَي َوالرْ َب الرْ تعاىل : ] َويَُعِذّ
ورِْء ، َعلَيرِْهمرْ َداِئَرةُ  ِ َظَنّ ال�َسّ اِنّنَي ِباهلَلّ َكاِت الَظّ ِ ُ�شرْ َوالرْ
ُ َعلَيرِْهمرْ َولََعنَُهمرْ َواأََعَدّ لَُهمرْ َجَهنََّم   َب اهلَلّ ورِْء ، َوَغ�سِ ال�َسّ

رًيا [ �سورة الفتح ) 6 ( . َو�َساَءترْ َم�سِ
*  و قال تعاىل :

تُمرْ  بَحرْ �سرْ ] َوَذِلُكمرْ َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنرْتُمرْ ِبَرِبُّكمرْ اأَررَْداُكمرْ َفاأَ
يَن [ . �سورة ف�سلت ) 23 (  لي�س  ا�ِشِ َ ِمَن الرْ

ثمة اأ�ش على العبد من �سوء الظن باهلل ومن �سوء 
الظن اأن تظن اأنه غري مطلع على اأعمالك واأنه 

�سيرتك اللق دون اأن يجازيهم على اأعمالهم قال 
تعاىل :  ] اأفح�سبتم اأمنا خلقناكم عبثاً واأنكم اإلينا 

ال ترجعون [ �سورة الوؤمنون ) 115 ( .
* واإن  ح�سن الظن باهلل اأعظم ما يعقد عليه الرء 

قلبه وهو من اأجل اأعمال القلوب .
* و  من ح�سن الظن باهلل اأن ترى الف�سل له على 

عباده يف جميع ما يق�سيه ويقدره عليهم واإن بدا 
ظاهره مراً قا�سياً ، فرب نقمة يف طياتها نعمة .

* و من ح�سن الظن باهلل اأن تعلم اأن ما ي�سيبك من 
مِرّ الق�ساء اإمنا هو رفعة درجات لك اأو عقوبة على 

ذنب وقعت فيه . 

حاجتنا اإىل درا�سة حياته  
�سلى اهلل عليه و�سلم  

اإن الب�شية التائهة يف ظلمات اجلهل وال�سهوات ، 
وهي تتنكب الطريق وتبحث عن خمرج من اأزمتها 

وما هي فيه بحاجة اإىل نور النبوة . واإن اأمة 
االإ�سالم وهي تعي�س يف ظالم دام�س بحاجة ما�سة 

اإىل العودة والتمعن يف �سرية هذا الرجل العظيم 
عليه ال�سالة وال�سالم ، وثمت اأمور عدة تبني 

بو�سوح وجالء حاجتنا اإىل معرفة �سريته واأخذ 
النهج منها يف ال�سري اإىل اهلل �سبحانه ومن هذه 

االأمور ما يلي :  1. اإن اهلل اأمرنا باالقتداء به فقال 
�سبحانه : } لقد كان لكم يف ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة 

لن كان يرجو اهلل واليوم االآخر { وذلك يقت�سي 
معرفة تلك ال�سرية العطرة لتحقيق االقتداء 

ال�سحيح به .  2. اإن حياته  �سلى اهلل عليه و�سلم  
حياة الع�سوم عن الطاأ وال�سالل فهو القدوة 

الطلقة وهو ال�سورة التطبيقية العملية لهذا الدين 
وجميع الطرق الو�سلة اإىل اهلل تعاىل ثم اإىل اجلنة 

مو�سودة اإال من طريقه  �سلى اهلل عليه و�سلم  ، 
وميتنع اأن يعرف دين اهلل وي�سح االإ�سالم بدون 

معرفة الر�سول  �سلى اهلل عليه و�سلم  وكيف كان 
هديه وعمله واأمره ونهيه ومنهجه و�سنته .

وجوب القتداء 
بالر�سول – �سلى اهلل 

عليه و�سلم
يجب على كل م�سلم وم�سلمة االقتداء والتاأ�سي 
بر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم -; فاالقتداء 
اأ�سا�س االهتداء، قال تعاىل : »لََقدرْ َكاَن لَُكمرْ يِف 

َ َوالرْيَورَْم  ُجو اهلَلّ َوةٌ َح�َسنٌَة ِلَنرْ َكاَن يَررْ ِ اأُ�سرْ َر�ُسوِل اهلَلّ
َ َكِثرياً« ]االأحزاب:21[ قال ابن  آِخَر َوَذَكَر اهلَلّ االرْ

كثري : »هذه االآية اأ�سل كبري يف التاأ�سي بر�سول 
اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم - يف اأقواله واأفعاله 

واأحواله، ولهذا اأُِمَر النا�ُس بالتاأ�سي بالنبي – 
�سلى اهلل عليه و�سلم - يوم االأحزاب يف �سربه 

وم�سابرته ومرابطته وجماهدته وانتظاره الفرج 
من ربه –عز وجل-«  فمنهج االإ�سالم يحتاج اإىل 

له  ب�ش يحمله ويرتجمه ب�سلوكه وت�شفاته، فيحِوّ
اإىل واقع عملي حم�سو�س وملمو�س، ولذلك 

بعثه – �سلى اهلل عليه و�سلم- بعد اأن و�سع يف 
�سخ�سيته ال�سورة الكاملة للمنهج- ليرتجم هذا 

النهج ويكون خري قدوة للب�شية جمعاء .

الطريق الآمن اأن تعرف اهلل من خالل خلقه 
من  اهلل  مبعرفة  بداأ  اإذا  االإن�سان  لذلك 
اأن  من  له  واأ�سلم  اأاأمن  خلقه  خالل 
يتعرف اإىل اهلل من خالل اأفعاله، اجعل 
معرفة اهلل من خالل اأفعاله، يف الرحلة 
الثالثة اعرف اهلل من قراآنه، من كالمه، 
اعرف اهلل من خلقه، اإن عرفت اهلل من 
خلقه، ومن كالمه، ميكنك اأن تعرف اهلل 
تف�ش  اأن  االإمكانية  عندك  اأفعاله،  من 
جتد  فقد  باأفعاله  تبداأ  اأن  اأما  اأفعاله، 
مقهورة،  �سعوباً  جتد  قد  جماعات، 

و�سعوباً ظالة، قد جتد م�سائب كبرية 
من  في�سانات،  من  زالزل،  من  جداً؛ 

براكني، من اإتالف حما�سيل.
هناك ق�س�س من دون تعليل كثرية جداً، 
اأن تعللها تكون قد  اإن رويتها دون  هذه 

اأ�ساأت الظن باهلل عز وجل.
الطريق  يف  االإن�سان  مي�سي  اأن  العربة 
وال  اهلل  خملوقات  يف  تفكروا  االآمن، 
يف  مت�سي  فتهلكوا،  ذاته  يف  تفكروا 
من  اهلل  تعرف  اأن  االآمن،  الطريق 

َماَواِت  ال�َسّ َخلرِْق  اإَِنّ يِف  خالل خلقه:  ﴿ 
اَلآَيَاٍت  َوالنََّهاِر  اللَّيرِْل  ِتاَلِف  َواخرْ أَررْ�ِس  َواالرْ
َ ِقيَاماً  ُكُروَن اهلَلّ أَلرْبَاِب *الَِّذيَن يَذرْ اِلأُوِل االرْ
ُروَن يِف َخلرِْق  َوُقُعوداً َوَعلَى ُجنُوِبِهمرْ َويَتََفَكّ
َت َهَذا  َما َخلَقرْ َربَّنَا  ررْ�ِس  أَ َواالرْ َماَواِت  ال�َسّ

بَاِطاًل �ُسبرَْحانََك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴿
 ]�سورة اآل عمران االآية:191-190[

اآََن  الرُْقررْ يَتََدبَُّروَن  ﴿اأََفاَل  الثاين:  الطريق 
حممد  ]�سورة  َفالَُها﴿  اأَقرْ ُقلُوٍب  َعلَى  اأَمرْ 

االآية:24[

على املوؤمن اأن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها االأخوة، النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق العر�س((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  الوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�سبه واأنا اأقول: والوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَواِت واالأر�ِس مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماِء واالأر�ِس ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء واالأر�س. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسّ
�ُس والطرُي بع�ُسها على بع�س، َفاإِذا كان يوُم  )) َفَجَعَل ِمنرَْها يف االأر�ِس َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوحرْ
الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب االأم، اإن�سانة تريد البنها 

كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغال والرخي�س من اأجله، وال تنتظر منه �سيئاً، هذه االأم.

من هم الأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء اهلل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل االإميان والتقوى ، الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاِة  َ َى يِف الرْ َزنُوَن . الَِّذيَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهمرْ الرْبُ�شرْ ِ ال َخورٌْف َعلَيرِْهمرْ َوال ُهمرْ يَحرْ ِليَاَء اهلَلّ قال اهلل تعاىل : ) اأَال اإَِنّ اأَورْ

ِ َذِلَك ُهَو الرَْفورُْز الرَْعِظيُم ( يون�س/62-64 ،قال الافظ ابن كثري رحمه اهلل يف  آِخَرِة اَل تَبرِْديَل ِلَكِلَماِت اهلَلّ نرْيَا َويِف االرْ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�شهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ال 
َزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا . َخورٌْف َعلَيرِْهمرْ ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة ، ) َوال ُهمرْ يَحرْ

وقال عبد اهلل بن م�سعود ، وابن عبا�س ، وغري واحد من ال�سلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذِكر اهلل . وقد ورد هذا يف 
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ، قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم االأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف اهلل من غري اأموال وال اأن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ال يخافون اإذا خاف النا�س ، وال يحزنون اإذا حزن النا�س . ثم قراأ : ) اأَال اإَِنّ 

َزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه االألباين يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  ِ ال َخورٌْف َعلَيرِْهمرْ َوال ُهمرْ يَحرْ ِليَاَء اهلَلّ اأَورْ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�شف ي�سري . 



كيلي  الأمريكية  املغنية  تد�شن 
من  اأول  كانت  التي  كالرك�شون، 
اآيدول(  )اأمريكان  م�شابقة  فاز يف 
اخلا�ص  احلواري  برناجمها 
�شيمزج  والذي  املقبل  الأ�شبوع 
مع  واللقاءات  املو�شيقى  بني 
العاديني،  والأ�شخا�ص  امل�شاهري 
اإيجابية  اأكرث  يكون  اأن  يف  وتاأمل 
من الأخبار اليومية التي تخرج من 

الوليات املتحدة.
كيلي  )ذا  برنامج  بث  و�شيبداأ 
)اإن. �شبكة  على  �شو(  كالرك�شون 
باعتباره  الثنني  يوم  بي.�شي( 
اإىل  و�شي�شاف  م�شائيا  برناجما 
ت�شمل  التي  كالرك�شون  م�شرية 
يف  وامل�شاركة  والغناء  التمثيل 
برنامج )ذا فوي�ص( وكتابة ق�ش�ص 

الأطفال.

اأن  فقط  »اأريد  كالرك�شون  وقالت 
يكون اجلميع هنا واأن مي�شوا وقتا 
تلفزيونية  �شاعة  تكون  واأن  طيبا 

غري كئيبة مثل الأخبار«.
وكانت كالرك�شون تعمل نادلة قبل 
اأن تنطلق يف عامل ال�شهرة يف عام 
2002 بعد اأن فازت باملو�شم الأول 
الغنائية  املواهب  برنامج  من 

»اأمريكان اآيدول« .
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ص ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
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 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

فار�س كرم يخاطب اإلي�سا عقب 
اإعالنها العتزال

اللبناين،  النجم  خاطب 
اإلي�شا،  الفنانة  كرم،  فار�ص 
على  الر�شمية  �شفحته  عرب 
التعليق  واأرفق  »اإن�شتغرام«، 

ب�شورة جتمعهما �شوية.
»اإن�شتغرام«:  على  كرم  وكتب 
النا�ص يلي  اأن�شف  »اإنتي من 
بحياتي..  عليهن  تعرفت 
ب�شوف حايل فيكي«، يف حني 
ان�شغال  و�شط  ذلك  �شدر 
الو�شط الفني العربي بالقرار 
عنه  اأعلنت  الذي  املدوي 

اإلي�شا موؤخرا.
اللبنانية  النجمة  وكانت 
ال�شهرية قد اأعلنت اأنها تنوي العتزال يف وقت قريب، ريثما تنتهي من 

التح�شري لألبومها الغنائي القادم، الذي و�شفته باأنه الأخري.

 النجمة ال�سورية كاري�س ب�سار 
تن�سم اإىل م�سل�سل »العميد«

ال�شورية،  املمثلة  اأعلنت 
عن  ب�شار،  كاري�ص 
نهائيا  قرارا  اتخاذها 
م�شل�شل  اإىل  بالن�شمام 
بطولة  من  »العميد«، 
ومن  ح�شن،  تيم  النجم، 
 ،MBC جمموعة  اإنتاج 
�شيعر�ص  حني  يف 
�شبكة  على  كامال  العمل 

.Netflix
اأعلنت  قد  ب�شار  وكانت 
لـ  ان�شمامها  عن 
اعتذارها  »العميد«، قبل 
عن امل�شاركة يف م�شل�شل 
كان  الذي  الدم«،  »عهد 

من املقرر اأن تلعب دور البطولة فيه اإىل جانب املمثل ال�شوري، با�شل 
خياط.

واأ�شافت الفنانة ال�شورية اأنها مل تتمكن من امل�شاركة يف العملني يف 
اآن معا، ب�شبب �شيق الوقت، بينما متنت التوفيق لفريق »عهد الدم«، 

من كتابة اإياد ابو ال�شامات واإخراج رامي حنا.

اأزمة جديدة ملحمد اإمام مع منتج 
لـ«ل�س بغداد«

   
يواجه الفنان حممد اإمام اأزمة جديدة مع اجلهة املنتجة لفيلمه 
توقيت  يخ�ص  فيما  اآرائهما  تعار�ص  بعد  بغداد«  »ل�ص  اجلديد 

عر�ص الفيلم.
اإمام يرغب يف عر�ص فيلمه  اإن  وقال م�شدر من داخل الفيلم، 
اإيرادات  مبو�شم عيد الفطر من العام املقبل، رغبة يف حتقيق 
مرتفعة ت�شعه بني م�شاف جنوم ال�شينما، اإل اأن اجلهة املنتجة 
ترى اأن مو�شم منت�شف العام الدرا�شي هو الأن�شب لعر�ص الفيلم، 

وما زالت الأزمة قائمة حتى الآن.
ب�شبب  لفيلمه  املنتجة  اإمام واجلهة  بني  ن�شب  وكان خالف قد 
ال�شفر  يف  الفيلم  بطل  يرغب  حيث  اأوروبية،  دولة  يف  الت�شوير 
ترى  فيما  اخلارجية،  امل�شاهد  من  عدد  لت�شوير  م�رش  خارج 
ال�رشكة اأن هذه امل�شاهد ميكن ت�شويرها داخل م�رش، ومل يتم 

ح�شم هذه امل�شاألة حتي هذه اللحظة.
عبد  وفتحي  رئي�ص  يا�شمني  بغداد«  »ل�ص  بطولة  يف  وي�شارك 
من  رزق،  واأحمد  عبدالرحمن  وحممد  خليل  واأمينة  الوهاب 

تاأليف تامر اإبراهيم واإخراج اأحمد خالد مو�شي.

جنوم الفن يف حفل زفاف ابن كاظم ال�ساهر

املغنية كيلي كالرك�سون تطلق برناجمها احلواري اجلديد

كاظم  العراقي  املطرب  احتفل 
الأوىل  ال�شاعات  حتى  ال�شاهر 
على  عمر  الأ�شغر  ابنه  بزفاف 
بقاعة  نورا،  املغربية  الطبيبة 
م�شنف  لفندق  تابعة  اأفراح 
عدد  بح�شور  الرباط،  مبدينة 
ولبنان  املغرب  جنوم  من  كبري 
اإجراءات  ومتت  والعراق، 
املغربية  للتقاليد  وفقاً  الزفاف 
احلفل  كاظم  واأحيا  والعراقية، 
الغناء  العري�ص  و�شاركه  بنف�شه، 
اأكرث من مرة، كما قدمت النجمة 
اأغنية  ملنور  اأ�شماء  املغربية 
واحدة باللهجة املغربية جماملة 

لل�شاهر.

املغربية  بالزفة  احلفل  بداأ 
العرو�ص  وظهرت  التقليدية، 
وفقاً  م�شمم  زفاف  بف�شتان 

للتقاليد الأمازيغية، بينما ارتدى 
العري�ص بدلة اأفراح تقليدية، ومل 
روج  كما  العراقي  بالزي  يظهر 

البع�ص، و�شارك يف حفل الزفاف 
املنور،  واأ�شماء  الرباطي،  يون�ص 
فايف  فرقة  ع�شو  برداد  وطارق 

�شتار، ومي�شيل احلايك.
للمدعوين  كاظم  حتذير  ورغم 
من ا�شتخدام الهواتف املحمولة 
نظرا  احلفل،  وقائع  لت�شوير 
لوجود �شخ�شيات عامة مرموقة، 
العري�ص يف  اأم  اإىل وجود  اإ�شافة 
مواقع  اأن  اإل  لها،  نادر  ظهور 
�شهدت  الجتماعي  التوا�شل 
فيديو  مقاطع  لعدة  ت�رشيبات 
اأثناء  بالعرو�شني  كاظم  جمعت 
اإحياء احلفل باأغنيات من تاأليف 

ال�شاعر الراحل نزار قباين.

مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي يكرم 
نبيلة عبيد يف دورته القادمة

اأعلن مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي لدول البحر املتو�سط تكرمي املمثلة نبيلة عبيد 
باإطالق ا�سمها على دورته اخلام�سة والثالثني التي تقام �سهر اأكتوبر.

بيان  يف  املهرجان  اإدارة  وقالت 
»تقديرا  ياأتي  التكرمي  هذا  اإن 

مل�شوارها الفني الرثي«.
ال�شنوات  يف  املهرجان  وداأب 
اإطالق  على  املا�شية  القليلة 
الفنانني على كل  كبار  اأحد  ا�شم 
ال�شابقة  الدورات  دورة. وحملت 
وحممود  ال�رشيف  نور  اأ�شماء 
وي�رشا  فهمي  وح�شني  يا�شني 

ونادية لطفي.
عاما(   74( عبيد  نبيلة  بداأت 
مطلع  يف  الفني  م�شوارها 
مدى  على  وقدمت  ال�شتينات 
ع�رشات  عقود  خم�شة  من  اأكرث 
وبع�ص  ال�شينمائية  الأفالم 
وعددا  التلفزيونية  امل�شل�شالت 

حمدودا من امل�رشحيات.

ونقل البيان عن الفنانة املكرمة 
ل  ذكريات  حتمل  اإنها  قولها 
الإ�شكندرية  مهرجان  مع  تن�شى 

اأول  على  منه  ح�شلت  الذي 
كاأف�شل ممثلة  جائزة يف حياتها 
يزال  )ول  فيلم  يف  دورها  عن 

التحقيق م�شتمرا( والتي منحتها 
لحقا  و�شاعدتها  بالنف�ص  ثقة 
م�شوارها  مالمح  ر�شم  على 

الفني.
ا�شمها  اإطالق  اأن  واأ�شافت 
للمهرجان  القادمة  الدورة  على 
اإىل  ي�شاف  كبريا  تكرميا  »يعد 
الفني«  م�شوارها  اجنازات 
للحظة  تتوق  اأنها  اإىل  م�شرية 
الوقوف على امل�رشح والحتفال 
بح�شاد  الإ�شكندرية  جمهور  مع 

رحلة عطائها.
وتقام الدورة اخلام�شة والثالثون 
الإ�شكندرية  مهرجان  من 
ال�شينمائي لدول البحر املتو�شط 
الثالث  اإىل  الثامن  من  الفرتة  يف 

ع�رش من اأكتوبر.

ريهام حجاج تتعاقد على بطولة م�سل�سل رم�ساين
تعاقدت الفنانة ريهام حجاج علي 
�رشكة  مع  جديد  م�شل�شل  بطولة 
يف  لعر�شه  متهيداً  »�شيرنجي« 

رم�شان املقبل.
اجلهة  داخل  من  م�شدر  وقال 
ال�شتقرار  يتم  مل  املنتجة،اإنه 

على �شيناريو اأو خمرج حتى الآن، 
ولكن جرى تر�شيح املطرب اأحمد 
البطولة،  حجاج  مل�شاركة  فهمي 
اإل اأنه مل يوقع ب�شكل ر�شمي حتى 
الآن، م�شيفاً اأن خطوة التعاقد مع 
لها  ت�شعيداً  ال�شابة جاءت  الفنانة 

رم�شاين  م�شل�شل  بطولة  لتت�شدر 
لأول مرة يف م�شوارها.

يذكر اأن اآخر اأعمال ريهام حجاج 
الذي  »كارمن«،  م�شل�شل  كان 
الرم�شاين  ال�شباق  خارج  ُعر�ص 
كل  البطولة  و�شاركها  املا�شي، 

من حممد كيالين و�شريين واأحمد 
ويا�رش  ال�رشيف  وولء  حالوة 
النجوم،  من  وكوكبة  ماهر  علي 
واإخراج  جمدي  �شامح  تاأليف  من 

ح�شني �شوكت.
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القيادة ذاتية  متطورة  حافالت  تطرح  رو�سيا 

الرو�سية  كاماز  �رشكة  ا�ستعر�ست 
اختباراتها حلافلة جديدة  م�ؤخرا 
مميزة ذاتية القيادة تعمل بالطاقة 
الكهربائية، وتتمتع "كاماز-1221" 
�سيجعل  فريد  بت�سميم  اجلديدة 

النقل يف  و�سائل  اأهم  اإحدى  منها 
امل�ستقبل، فقمرتها التي تخل� من 
وحت�ي  ركاب   6 لـ  تت�سع  ال�سائق 

اأحدث و�سائل الراحة والرفاهية.
بنظام  احلافلة  هذه  وزودت 

ت�جيه ذاتي قادر على التعامل مع 
وحتديد  املالحة  اأنظمة  خمتلف 
اأنيق  هيكل  عن  ف�سال  امل�اقع، 
وع�رشي من الزجاج والأل�ميني�م، 
 130 بعزم  كهربائي  وحمرك 

ح�سانا يخ�لها ال�سري ب�رشعة 110 
كلم/ �ساعة، ووفقا للمخطط فاإن 
هذه احلافالت �ستطرح يف ال�س�ق 
ر�سمي  ب�سكل  والعاملية  الرو�سية 

بني عامي 2021 و2022.

هيونداي ت�ستعر�ض اأفخم 
�سياراتها رباعية الدفع

�سيارة  م�ؤخرا  هي�نداي  ا�ستعر�ست 
التي   "Grandmaster  2-HDC"
املخ�س�سة  �سياراتها  اأفخم  �ست�سبح 

للطرق ال�عرة.
العام  تطرح  اأن  ال�سيارة  لهذ  ويت�قع 
نظرا  كبرية  رواجا  تلقى  واأن  املقبل 
بني  يجمع  الذي  املميز  لت�سميمها 
رباعية  وكاديالك  روفر  راجن  �سيارات 
هذه  مييز  ما  واأهم  الكبرية  الدفع 
الذي  الف�سي  ال�سبك  ه�  املركبة 

يزين مقدمتها ويتداخل مع امل�سابيح 
عن  ف�سال  وع�رشي،  غريب  ب�سكل 
ب�سكل  املمتدة  اخللفية  امل�سابيح 
ط�يل على ال�اجهة اخللفية، بالإ�سافة 
اإىل م�ساحة وا�سعة يف قمرتها تت�سع لـ 

7 ركاب.
ال�سيارة  اأن تزود هذه  ومن املفرت�ض 
اأ�سط�انات  و8   6 بـ  جبارة  مبحركات 
قادرة على ت�ليد عزم 400 ح�سان اأو 

اأكرث.

غرامة لفولك�ض فاغن بقيمة مليار دولر
فاغن  ف�لك�ض  �رشكة  اأعلنت 
عن  ال�سيارات  ل�سناعة 
مليار  قدرها  لغرامة  تعر�سها 
الأملانية  ال�سلطات  من  ي�رو 
غيت"  "ديزل  ف�سيحة  ب�سبب 
بالبيئة  ال�سارة  لالنبعاثات 

ملحركات الديزل.
فاغن  ف�لك�ض  �رشحت  وقد 
 13 الأربعاء  لها،  بيان  يف 
ج�ان، باأنها تقبل الغرامة التي 
ملدينة  العامة  النيابة  فر�ستها 
ت��سلت  اأن  بعد  براون�سفيغ، 
عن  ال�رشكة  عجز  حقيقة  اإىل 
تط�ير  اإدارة  على  الإ�رشاف 
بيع  اإىل  اأدى  ما  املحركات، 

مبحركات  �سيارة  ملي�ن   10.7
غري  برجميات  ذات  ديزل، 
على  لل�سيطرة  قان�نية، 
وكانت  الع�ادم.  انبعاثات 
ال�سلطات الأمريكية قد فر�ست 

الدولرات  مبليارات  غرامات 
ال�سيارات  �سناعة  على عمالق 
"ديزل  ف�سيحة  ب�سبب  الأملاين 
و�رشحت   ،2015 عام  غيت" 
يف  تاأمل  باأنها  فاغن  ف�لك�ض 

للغرامات  اإذعانها  ي�ؤدي  اأن 
اإيجابية  "اآثار  اإىل  الأملانية 
التي  الر�سمية  الإجراءات  على 
ال�رشكة  �سد  اأوروبا  تتخذها 

وال�رشكات التابعة لها".

ت�ستطيع معرفة ال�سيارة املراد �سرائها تعر�ست حلادث اأم ل
الآونة  يف  الغ�ض  طرق  تعددت 
فعند  ال�سيارات،  بيع  يف  الأخرية 
ي�سعى  م�ستعملة  �سيارة  �رشاء 
اأنها  البائع لإقناعك ب�ستى الطرق 
تتعر�ض  ومل  جدا  جيدة  بحالة 
�سابقا حلادث حتى يرفع من �سعر 
ي�ستطيع  ل  منا  والكثري  بيعها، 
حتديد تعر�ض ال�سيارة حلادث من 

عدمه.
الطرق  من  عدد  هنا  ون�ستعر�ض 
لبيان ما اإذا كانت ال�سيارة تعر�ست 

حلادث اأم ل:

1- ت�أكد من عدم 
وجود �إختالف يف 
�مل�ص�بيح �لأم�مية 

و�خللفية

حتقق من الأربع م�سابيح هل هم 

املادة  ونف�ض  واحدة  ج�دة  يف 
اأو  بال�ستيك  �س�اء  لهم  امل�سنعه 
اختالف  واإن وجدت  ل،  اأم  زجاج 
امل�سباح  بفح�ض  قم  اأحدهم،  يف 
دليل  اأي  عن  واأبحث  الداخل  من 

ل�ج�د اإ�سالح.

2- حتقق من �لزج�ج 
�لأم�مي و�خللفي 

و�جل�نبي

زجاج  و  ن�افذ  جميع  من  حتقق 
ال�سيارة الأمامي واخللفي والبحث 
فاإذا  �سق�ق،  اأو  بينهم  اأتالف  عن 
تعر�سها  على  يدل  فهذا  وجدت 

حلادث.

3- �بحث عن تغري يف 
�لطالء

حلادث  ال�سيارة  تعر�ض  حال  يف 
بطالء  املخت�ض  ال�سخ�ض  فاإن 
�رشيط  ي�سع  املت�رشر  اجلانب 
امل��سع  وبني  بينه  يف�سل  ل�سق 
الن�افذ،  على  وكذلك  ال�سليم 
ال�رشيط،  يرفع  ينتهي  وعندما 
مما ي�ؤدي اأحيانا لرتك اأثر لعملية 
الطالء، ومن خالل البحث الدقيق 

�ستظهر بالتاأكيد هذه الفروقات.

اخلا�ض  التقرير  بقراءة  قم   -4
لل�سيارة

جتد  ال�سيارة  بيع  عند  العادة  يف 
تقرير عن املالكني ال�سابقني لها، 
ومعل�مات عن التاأمني، تقارير عن 
املقدمة  املطالبات  اأو  احل�ادث 
واملتعلقة بال�سيارة، فتحقق جيدا 
يف هذه امل�ستندات قد جتد دليل 

يبني وج�د حادث.

5- حتقق من وجود 
تب�ين يف �للون

وهي من امل�ؤ�رشات الرئي�سية التي 
فتج�ل  ل،  اأم  حادث  وج�د  تبني 
مما  جيدا  وحتقق  ال�سيارة  ح�ل 
ل�ناً  جهاتها  من  لأي  كان  ما  اإذا 
اأو ظاًل من ظالل ل�نها الأ�سا�سي 
ال�سيارة،  بقية  من  اأغمق  اأو  اأخف 
فاإذا وجدت اإختالف اأو تباهت يف 

الل�ن، فهذا م�ؤ�رش حلادث لها.

6- �بحث  يف �مل�صد�ت 
عن �صروخ

فاإن  احلادثة  حال  ويف  العادة  يف 
وتتعر�ض  امل�سدات  يتاأثر  ما  اأول 

للك�رش فتفح�سها جيدا. 

تغرمي اأوبل اأ�سرتا لو�سولها ل�سرعة 
696 كلم\�ض يف بلجيكا

يف  �سيارة  اأ�رشع  يف  تفكر  عندما 
العامل؛ ما يقفز للذهن عادة هي 
ك�ينيج�سيج  اأو  �سريون  ب�جاتي 
فين�م  هيني�سي  اأو   RS اأجريا 
GT، ولكن ملفاجاأة الكثريين، مت 
لقيادته  اأ�سرتا  اأوبل  �سائق  تغرمي 
منطقة  يف  كلم\�ض   696 ب�رشعة 
 50 فيها  لل�رشعة  الأعلى  احلد 

كلم\�ض.
حيث  بلجيكا،  يف  وقعت  احلادثة 
بكامريات  ال�سيارة  التقاط  مت 
 6،597 ال�سائق  وتغرمي  ال�رشعة 

ي�رو – 
لأن  معق�ل  غري  الأمر  بالطبع 
مبحرك  عادة  تاأتي  اأ�سرتا  اأوبل 
1.4 لرت باأربع �سلندرات بق�ة 98 
ني�تن.  130 دوران  وعزم  ح�سان 
 OPC مرت، وحتى اإ�سدار اأ�سرتا

ي�سل  اأداء  الأعلى   Extreme
ل�رشعة ق�س�ى عند 250 كلم\�ض 
ال�رشعة  ثلث  اأي ح�ايل  فح�سب، 

املعلن عنها يف الغرامة.
ال�سائق  احتج  احلال،  بطبيعة 
ما  ل�ستحالتها،  الغرامة  على 
الأمر  يف  للنظر  ال�سلطات  دفع 
واكت�ساف اأن اأ�سرتا كانت م�رشعة 
من  بدل  فح�سب  كلم\�ض   60 بـ 
مت  التي  اجلن�نية  كلم\�ض   696
ولكن  البداية..  يف  بها  اتهامها 
ال�رشعة  ال�سائق لأن  �سيتم تغرمي 
من  كلم\�ض   10 بـ  اأعلى  زالت  ل 

احلد الأعلى للمنطقة.
فيها  ت�سبب  امل�سكلة  اأن  ويبدو 
خطاأ ك�دي يف برجميات كامريات 
ال�رشيعة،  الطرق  على  ال�رشعة 

وه� اأمر يحدث اأحيانا

 ال�سني تخترب اأقوى �سيارة 
كهربائية يف العامل!

ال�سينية   "XING" �رشكة  اأمتت 
الكهربائية  �سيارتها  اختبارات 
اأن  يفرت�ض  والتي   ،"MISS-R"
يف  كهربائية  �سيارة  اأق�ى  ت�سبح 
العامل. ويطلق اخلرباء يف ال�سني على 
هذه ال�سيارة ا�سم "قاتلة ت�سال" نظرا 
تخ�لها  والتي  املتف�قة  لإمكانياتها 
كلم/  100 اإىل   0 من  الت�سارع  زيادة 
فقط،  ثانية   1.8 غ�س�ن  يف  �ساعة 
اإىل  ال��س�ل  من  ال�سائق  ومتكن 
�رشعة 200 كلم/ �ساعة يف غ�س�ن 5 

ث�ان تقريبا.

 "XING" يف  املط�رون  وي�سري 
من  احلايل  النم�ذج  زودوا  اأنهم  اإىل 
متط�رة  ببطاريات   "MISS-R"
واأربعة حمركات كهربائية بعزم 1341 
ح�سانا، ميكن زيادة عزمها اإىل 1500 

ح�سان.
تط�ير  على  الفني�ن  يعمل  كما 
ت�سمح  ال�سيارة  لهذه  جديدة  تقنيات 
الطاقة  على  باحل�س�ل  لبطارياتها 
التي  الأر�سية  ال�سحن  اأجهزة  من 
�س�ارع  بع�ض  يف  م�ستقبال  �ستطرح 

العامل.
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Fire TV Cube اأمازون تعلن عن جهاز

النقاب  اأمازون  �رشكة  ك�شفت 
اجلديد  التلفزيوين  جهازها  عن 
ي�شمح  والذي   Fire TV Cube
عرو�شهم  متابعة  للم�شتخدمني 
والبحث  املف�شلة  التلفزيونية 
ال�شوتي  امل�شاعد  با�شتخدام  عنها 
“اليك�شا” ملنحهم  اخلا�ص بال�رشكة 
وقت ممتع اأكرث دون احلاجة للتحكم 

باأي اأدوات.
مبثابة  اجلديد  اجلهاز  ويعترب 
 ،Fire TV من  دثة  محُ ن�شخة 
التمتع  امل�شتخدمون  ي�شتطيع  حيث 
عرب  املختلفة  والربامج  بالقنوات 
نتفليك�ص، كما هو  خدمات بث مثل 

احلال مع خدمات ال�رشكة للبث عن 
�شيكون  كما  برامي.  ا�شرتاك  طريق 
ت�شغيل،  امل�شتخدمني  باإمكان 
من خالل  املحتوى  واإكمال  اإيقاف، 

التحكم ال�شوتي مب�شاعد األيك�شا.
جودة  حتى  اجلديد  اجلهاز  ويدعم 
دمج  للم�شتخدمني  يتيح  كما   ،4K
خدمات البث االلكرتوين مع خدمات 
حيث  ال�شتااليت،  اأو  الكابل  بث 
مما  لالأ�شالك،  مدخل  على  يحتوي 
احل�شول  اإمكانية  امل�شتخدم  مينح 
على خدمات تلفزيونية متكاملة بني 
خدمات البث الف�شائي ب�شبب وجود 
ري�شيفر داخلي وكذلك خدمات البث 

عرب االإنرتنت.
ويقدم اجلهاز بجانب خدمات البث 
مكرب  بوجود  رائعة  ميزة  املختلفة 
ال�شوتي، اأي اأن اجلهاز �شيكون مبثابة 
 Fire مع جهاز Echo جهاز اأمازون
يقوم  اجلهاز  يجعل  ما  وهو   ،TV
بعدة مهام يف وقت واحد من خالل 
وكذلك  املحتوي  بعر�ص  اال�شتمتاع 
ال�شوتي  للم�شاعد  االأوامر  اإ�شدار 
األيك�شا واال�شتماع من خالل اجلهاز 

اجلديد يف نف�ص الوقت.
من  اأكرث  على  اجلهاز  ويحتوي 
واأفالم،  م�شل�شل  حلقة   500،000
وقنوات؛  بث  خدمات  يقدم  كما 

 ،ESPN برامي،  هولو،  نتفليك�ص، 
 ،CBC �شتارز،  تامي،  �شو  فوك�ص، 
يجعل  ما  وهو   ،Vue بالي�شتي�شن 
�شخم  متوى  اأمام  امل�شتخدم 
من  الكثري  عن  �شيغنيه  كبري  ب�شكل 

اخلدمات املختلفة.
متاحاً   Fire TV Cube و�شيكون 
اليوم  من  ابتداًء  امل�شبق  للطلب 
هناك  �شيكون  لكن   ،.119 مقابل 
عر�ص موؤقت للذين يطلبون اجلهاز 
ومبقابل  احلايل  ال�شهر  من   8-7 يف 
بالو�شول  اجلهاز  �شيبداأ  فيما   ،.89
للم�شتخدمني واالأ�شواق يف 21 جوان 

احلايل.

�سركة حتقن 5 ماليني هواتف اأندرويد 
لعالمات رائدة بربجميات خبيثة 

حّذر باحثون اأمنّيون من الربجميات ال�شارة فيما يقرب من خم�شة 
ماليني هاتف اأندرويد يف جميع اأنحاء العامل، حيث مت تثبيت برجميات 

RottenSys ال�شارة على هواتف لعالمات جتارية �شهرية مثل �شام�شوجن، 
و�شاومي، وهواوي، واأوبو، وفيفو، وجيوين؛ مما ي�شمح للمخرتقني 

والربجميات اخلبيثة بالت�شلحُّل اإىل نظام اأندرويد.
ووفًقا ل�رشكة Check Point Mobile Security املتخ�ش�شة يف 

اأمن املعلومات فاإن تثبيت RottenSys يحدث بعد خروج االأجهزة 
من امل�شانع االأ�شلية. وتقع ال�شبهة على �رشكة تيان باي ال�شينية؛ 

لكونها املوزع الر�شمي لالأجهزة التي قد يتم فيها تثبيت الربجميات 
اخلبيثة، على الرغم من اأن م�شدرها مل يتم تاأكيده بعد. وتظل برجميات 

 .Wi-Fi متخفية بعد التثبيت كمكّون نظام خلدمة RottenSys
وتبقى غري ن�شطة لب�شعِة اأيام حتى بعد التهيئة االأولية للجهاز، لكنها بعد 

ذلك تت�شل باخلوادم البعيدة وتبداأ يف تنزيل برامج اإعالنية دون اإبالغ 
امل�شتخدم، وتقوم بعر�ص االإعالنات يف التطبيقات و�شفحات الويب، 

وغالبًا ما ت�شتبدل االإعالنات االأ�شلية، ف�شاًل عن ظهور النوافذ املنبثقة 
 Check Point على اجلهاز امل�شاب اأثناء اال�شتخدام. وذكر باحثو

Security اأن برجميات RottenSys اخلبيثة بداأت يف االنت�شار منذ 
�شبتمرب 2016. وبحلول 12 مار�ص 2018، اكت�شفوا وجود 4.96 مليون جهاز 

م�شاب بالفعل، مع اأكرث من 115 األف من االأرباح التي حققها املخرتقون 
خالل الفرتة 3-12 مار�ص فقط. لكن اخلطر االأكرب يكمن يف اال�شتخدام 

ال�شار، ونظًرا الأن RottenSys م�شّمنة يف نظام الت�شغيل ولديها اإمكانية 
ا الأية اأن�شطة اأخرى،  الو�شول اإىل اأذونات اأندرويد؛ ميكن ا�شتخدامها اأي�شً
وذلك با�شتخدام الطريقة نف�شها لعر�ص االإعالنات. ويف بع�ص احلاالت، 

مت اكت�شاف اأن RottenSys جنحت يف تنزيل تطبيقات خبيثة من 
�شاأنها تغيري عمل واجهة اال�شتخدام. وال ميكن حتديد موقع املعلومات 
املتعلقة باملخرتقني، وال ميكن تاأكيد توّرط اأي من موظفي تيان باي يف 
تلك احلملة اخلبيثة، اأو اإذا كانت ال�رشكة اأحُ�شيبت بنوٍع من الهجوم الإدراج 

الربامج ال�شارة يف اأنظمتها. كما اأن ال�رشكات امل�شّنعة مل تتحدث عن 
االأمر حتى ذلك احلني.

 �سناب �سات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

�شناب  تطبيق  على  القائمون  اأعلن 
�شات ال�شهري اإطالق اجليل الثاين من 

نظارات »Spectacles« الذكية.
على   »Spectacles V2« و�شممت 
�شكل نظارات �شم�شية عادية بهيكل 
ومزود  للماء،  مقاوم  وع�رشي  اأنيق 
اجلانبني  على  �شغرية  بكامريات 
التقاط  على  امل�شتخدم  ت�شاعد 

الدقة،  عالية  والفيديوهات  ال�شور 
توفر  داخلية  بطارية  اإىل  باالإ�شافة 
النظارة  ا�شتعمال  للم�شتخدم 
الفيديوهات  م�شاهدة  اأو  للت�شوير 
اأنها  تبدو  ما  اأما  �شاعات.  لعدة 
عد�شات هذه النظارة، فهي يف الواقع 
ما  عر�ص  ميكنها  متطورة  �شا�شات 
ت�شوره الكامريات مبا�رشة، اأو عر�ص 

الفيديوهات املوجودة يف الهاتف اأو 
بالنظارة  و�شله  بعد  الذكي  اجلهاز 

عرب �شبكة البلوتوث.
وتتوفر هذه النظارة حاليا يف متاجر 
املتحدة  الواليات  يف   »Snap«
ب�شعر  وفرن�شا  وكندا  وبريطانيا 
اأن  املنتظر  ومن  دوالر،   129.99

تظهر يف 13 دولة اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�سبوقة لتعديل ال�سور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�شاعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
االأجزاء  وا�شرتجاع  ال�شور  تعديل  على 
املفقودة منها. وتختلف طريقة عمل هذه 
التعديل  برامج  عمل  اأ�شلوب  عن  التقنية 
للبحث  ت�شعى  ال  فخوارزمياتها  االأخرى، 

ال�شورة وحتديد  عن املكان املفقود من 
تعتمد  بل  بها،  مللئه  منه  القريبة  االألوان 
ال�شورة  لتعاين  اال�شطناعي  الذكاء  على 
يكون  اأن  ميكن  ما  وتخمن  كامل  ب�شكل 
ميكن  كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان 
لهذه اخلوارزميات التعامل مع ال�شور التي 

العيون  �شكل  وحتدد  الوجوه  على  حتتوي 
منها  قريبة  عيون  اأ�شكال  وانتقاء  مثال، 
�شكل  مع  يتنا�شب  االأ�شلية مبا  وا�شتبدال 
الوجه، االأمر الذي يجعل منها برجميات 
ال�شور  يعدلون  وللذين  للم�شورين،  مميزة 

للمجالت واملواقع االإلكرتونية.

مت�سفح Brave ياأتي ب�سكل �سبيه 
بكروم مع عدة اإ�سافات

تطور مت�شفح Brave ب�شكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�شفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �شهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  الأجهزة  وبعدها قدمته  ون�شف،  �شهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ص.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�شة  احلديث  املت�شفح 
وفايرفوك�ص، حيث اأن الن�شخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�شكل مميز و�شبيه مبت�شفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�شفح 
للربجمة  مفتوح  م�شدر  وهي   ،Blink ومرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�شفحها 
واجهة  على  االأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�شابق واأ�شبح باإمكان امل�شتخدمني 
االأعلى  يف  ظاهر  ب�شكل  التبويب  عالمات  روؤية 
املت�شفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�شبح اأ�رشع من ال�شابق، ومن املفرت�ص اأن يكون 
ممي ب�شكل اأكرب وذلك ب�شبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�شفح بريف ياأتي مع اإ�شافة حلجب االإعالنات 
�شببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�شيا يف �شهرة املت�شفح يف وقت ق�شري. يحُذكر 
اأن مت�شفح بريف هو اأحد م�شاريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ص،  بريندان 
موؤ�ش�شي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”شكربت�
موزيال  مت�شفح  تطوير  عن  امل�شئولة  موزيال 

فايرفوك�ص ال�شهري.

في�س بوك حتول 
ذكرياتك القدمية 

لغرفة واقع 
افرتا�سي تتجول فيها

عن  بوك  في�ص  �شبكة  اأعلنت 
تتيح  االأوىل  جديدتني،  خا�شيتني 
حتويل ال�شور العادية ثنائية االأبعاد 
اإىل اأخرى ثالثية االأبعاد، واخلا�شية 
الثانية حتويل ال�شور ثالثية االأبعاد 
االفرتا�شي  العامل  يف  وو�شعها 
ذكاء  برنامج  ا�شتخدام  بف�شل 
امل�شتخدمون  ليتمكن  ا�شطناعي، 
بنظارات  ذكرياتهم  م�شاهدة  من 
ال�شبكة  وقالت  االفرتا�شي.  الواقع 
هذه  معه  يجلب  الذي  التحديث  اإن 
هذا  خالل  قادماً  اجلديدة  املزايا 
برنامج  اأن  اإىل  م�شرية  ال�شيف، 

بتحويل  �شيقوم  اال�شطناعي  الذكاء 
غرفة  اإىل  العادية  الطفولة  �شور 
بالذكريات،  خا�شة  افرتا�شي  واقع 
ليكت�شف  ال�شخ�ص  بداخلها  يتجول 
بيئة  اأجواء  يف  القدمية  ذكرياته 
�شيف  وكاأنه  االأبعاد،  ثالثية 
باالإ�شافة  االأوىل.  للمرة  ي�شاهدها 
العادي  الفيديو  حتويل  اإمكانية  اإىل 
ثنائي االأبعاد اإىل م�شاحة افرتا�شية 
ثالثية االأبعاد يتجول فيه امل�شتخدم 
من خالل جهازه للواقع االفرتا�شي، 
دايلي  �شحيفة  يف  ورد  ما  بح�شب 

ميل الربيطانية، اأم�ص االأربعاء.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�شكالت تتعلق 
بتقنية »في�ص اآي دي« يف اآي فون اإك�ص، حيث يجب عليهم االختبار اأوالً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�شالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل »في�ص اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإال اأن العديد من امل�شتخدمني الحظوا اأنه عند ف�شل الكامريا اخللفية، 
تف�شل تقنية »في�ص اآي دي« اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.



مترنا�ست

وفاة النائب موالي 
بلوايف يف حادث مرور

الربملاين  النائب  وفاة  عن  اأم�س  اأعلن 
عن والية مترنا�ست بلوافى موالي اأحمد 
اأراك  بني  األيم  حادث  اإثر  اأم�س  �سباح 

موالي حل�سن ومترنا�ست.

درا�سة يابانية
مادة غذائية »حتمي« الرجال 

من �سرطان فتاك!
 3 الفطر  تناول  اأن  جديدة  درا�سة  اأفادت 
اإ�سابة  فر�س  من  يقلل  االأ�سبوع  يف  مرات 
تقارب  بن�سبة  الربو�ستاتا  ب�رسطان  الرجال 
تقدم  مل  الدرا�سة  اأن  حني  ويف  اخلم�س 
النظريات تقول  اإحدى  اأن  اإال  اآلية وا�سحة، 
تكبت  مركبات  على  يحتوي  الفطر  اإن 
�رسطان  منو  يعزز  الذي  الذكورة،  هرمون 

الربو�ستاتا.
واأبرز الباحثون اليابانيون قوة الفطريات يف 
حالة  درا�سة  من خالل  ال�رسطان،  مكافحة 
اأعمارهم  ترتاوح  رجل،  األف   36 من  اأكرث 
بني 40 و79 عاما، على مدار 13 عاما وقال 
الباحثون اإنه تناول الفطر مرة اأو مرتني يف 
باملر�س  االإ�سابة  خطر  من  قلل  االأ�سبوع، 
بن�سبة 8%. ولكن اأولئك الذين تناولوا الفطر 
انخفا�س  �سهدوا  االأ�سبوع،  يف  مرات   3

خماطر االإ�سابة بال�رسطان بن�سبة %17.

جامعة وهران 1 

»اآفاق �سينمائية« اأول 
جملة متخ�س�سة 

مت ترقية املجلة االأكادميية »اآفاق �سينمائية« 
ال�سادرة عن خمرب »فهر�سة االأفالم الثورية 
جلامعة  واأر�سفتها«  اجلزائرية  ال�سينما  يف 
»ج«  �سنف  اإىل  بلة«  بن  »اأحمد   1 وهران 
الدرا�سات  متخ�س�سة يف  اأول جملة  لت�سبح 
جامعات  م�ستوى  على  م�سنفة  ال�سينمائية 
حتريرها،  رئي�س  من  علم  ح�سبما  الوطن، 

عي�سى راأ�س املاء.
ومت تاأهيل هذه املجلة ال�سنوية بقرار وزارة 
يف  ال�سادر  العلمي  البحث  و  العايل  التعليم 
13 اأوت املا�سي و املحدد لقائمة املجالت 
وذلك  »ج«  �سنف  من  املحكمة  االأكادميية 
العلمية  اللجنة  طرف  من  تقييمها  بعد 
اأ�ساف  كما  العملية،  بهذه  املكلفة  الوطنية 
عملية  وتهدف  املاء  راأ�س  عي�سى  الدكتور 
عملية  ت�سهيل  اإىل  املجلة  هذه  ت�سنيف 
زيادة  يف  ي�ساهم  مما  الطلبة  بحوث  ن�رس 
املقروئية وبالتايل االرتقاء بجامعة وهران 
املرتبة  العاملية  اجلامعات  م�ساف  اإىل   1

اأح�سن ترتيبا وفق ذات االأ�ستاذ.
يذكر اأنه يتعني على الباحثني الذين يقدمون 
اإىل  املرور  اأو  ر�سالة  اأو  اأطروحة  اأو  بحث 
رتبة الربف�سور اأو ترقية اأكادميية اأن �سبق له 
جملة  يف  اأكادميي  عمل  اأو  درا�سة  ن�رس  اأن 
ذات  اإليه  اأ�سار  كما  »ج«،  �سنف  يف  م�سنفة 

امل�سدر .

�سفري جديد لتون�س 
باجلزائر  

تعيني  على  اجلزائرية  احلكومة  وافقت 
فوق  �سفريا  ب�سفته  حجي  �سفيق  ال�سيد 
التون�سية  للجمهورية  ومفو�سا  العادة 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  لدى 
ال�سعبية، ح�سب ما اأفاد به اأم�س ال�سبت بيان 

لوزارة ال�سوؤون اخلارجية .

اأحمد باحلاج 

العائالت  من  عدد  يزال  ال 
واالأ�سخا�س يبيتون يف املطار 
هواري  الداخلي  الدويل 
اإبالغهم  ب�سبب  بومدين 
اجلوية  اخلطوط  طرف  من 
مقاعد  وجود  عدم  اجلزائرية 
اأجنر  التي  املع�سلة  وهي   ،
مزرية  ظروف  يف  هوؤالء  بقاء 
داخل املطار املذكور  وطالب 
املت�رسرين من امل�سكل القائم 
وعلى  الو�سية  ال�سلطات   ،
الرئي�س  و  النقل  وزير  راأ�سها 
اخلطوط  ل�رسكة  العام  املدير 
بوجوب   ، اجلزائرية  اجلوية 
الف�سيحة  فتح حتقيق يف هذه 
بعملية  املتالعبني  وحما�سبة 
هناك  اأن  موؤكدين   ، احلجز 
موظفون  ميار�سه  تالعب 
اجلزائرية  اجلوية  باخلطوط 
حجوزات  اإعداد  يف  يتمثل 

باملقاعد  وبزن�سة  وهمية 
اإىل   5000 من  قيمتها  ترتاوح 
 ، جزائري  دينار  اأالف   10000
�سدد  التي  املمار�سات  وهي 
و�سع  �رسورة  على  املحتجون 
فيها  املت�سببني  وك�سف  حد 
العالقني  بني  من  اأن  علما   ،
ب�سفة  العالج  يزالون  مر�سى 
واليات  دورية مب�ست�سفيات يف 

ال�سمال .
الق�سية  يف  متحدثون  ويقول 
ليومية ّ»الو�سط«، اأن ما يحدث 
للخطوط  عار   و�سمة  يعد 

اجلوية التي مل تتعاطى بجدية 
وجود  رغم  امل�سكل  هذا  مع 
وقت  يف  اليها  رفعت  �سكاوى 
 ، الق�سية  هذه  حول  �سابق 
االأمر الذي �سجع موظفي ذات 
تعذيب  يف  للتمادي  املوؤ�س�سة 
 ، الكبري  اجلنوب  اأق�سى  اأبناء 
ف�سال عن تفاقم الو�سع وبقاء 
مرارة  يتجرعون  املت�رسرين 

هذا االإق�ساء املمنهج .
امل�سكل  من  امل�ستكون  ووجه 
الدين  نور  االأول  للوزير  نداءا 
ب�رسورة  طالبوه   ، بدوي 

ما  حيال  م�سوؤولياته  حتمل 
و  جتاوزات  من  م�سجل  هو 
اخلطوط  زبائن  حقرة يف حق 
اجلوية اجلزائرية ، اإىل  جانب 
و�سع حد لهكذا ت�رسفات غري 
يف  همهم  يقومون  م�سوؤولة 
موؤ�س�سة عمومية همهم الوحيد 
ا�ستغالل الوظيفة والبزن�سة يف 
ح�ساب  على  �س  ح�سا  قطاع 

املواطن الب�سيط .
ومعلوم اأن العديد من  العائالت 
االأ�سخا�س ال�سيما املر�سى  و 
جو  ال�سفر  يف�سلون  منهم 
طويلة  م�سافات  قطع  عو�س 
برا متتد ل�ساعات طويلة منهكة 
والعك�س  اجلنوب  واليات  نحو 
ومتابعة  موا�سلة  بغية  �سحيح 
م�ساحلهم  ق�ساء  اأو  العالج 
ي�سطدمون  اأن  االإ  اخلا�سة، 
فردية  مبمار�سات  مرة  كل  يف 
ل�سمعة �رسكة اخلطوط  ت�سيء 

اجلوية اجلزائرية  .

املطار الدويل الداخلي هواري بومدين

امل�سافرون عرب خط العا�سمة 
-مترنا�ست �ساخطون

تي�سم�سيلت

خريجو املدر�سة العليا للأ�ساتذة
 يف وقفة احتجاجية 

بعد تغريدته عن تدمري 
اإيران يف 8 �ساعات

يوجه  �سعودي  اأمري 
جديدا تهديدا 

بن  اهلل  عبد  ال�سعودي،  االأمري  توعد 
موؤخرا  قال  الذي  �سعود،  اآل  �سلطان 
 8 يف  اإيران  تدمري  على  قادرة  بالده  اإن 
�ساعات، باأن تعيد اململكة كل من يحاول 

امل�سا�س باأمنها اإىل القرون الو�سطى. 
ح�سابه  عرب  اهلل،  عبد  االأمري  و�رسح 
الر�سمي يف موقع »تويرت«، اليوم ال�سبت، 
بعد  هاجمته  اإعالمية  تقارير  على  ردا 
عن  حتدث  ع�سكري  بتحليل  ا�ست�سهاده 
»قدرة ال�سعودية على تدمري اإيران خالل 
8 �ساعات«: »يبدو يل اأن حمتوى التغريدة 
ومواليها  اإيران  اأذناب  من  الكثري  اأوجع 
بالكالم«واأ�ساف  يتخبطون  فاأ�سبحوا 
وقوتنا  قدرتنا  عن  »اأما  �سلطان:  بن 
فهي  اململكة،  واإمكانيات  ووحدتنا 
حقيقة ووا�سحة للجميع. وكل من يفكر 
ما  �سريى  اململكة  الأمن  التعر�س  يف 
طوال  �سنني  �سفوه  يعكر  وما  ي�رسه  ال 
االأمري  الو�سطى«واأرفق  للع�سور  ويعيده 
اإىل  برابط  اجلديدة  تغريدته  اهلل  عبد 
تقرير ن�رسه تلفزيون »عربي 21«، حتت 
عنوان »اأمري �سعودي ي�رسح بقدرة بالده 
على تدمري اإيران يف 8 �ساعات فقط..! 

ما الق�سة؟«.
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يومي 17 و 18 �سبتمرب اجلاري

ملتقى حول الرتجمة 
و امل�سرح و الهوية

وامل�رسح  »الرتجمة  مو�سوع  �سي�سكل 
والهوية : بني التاأثر والتاأثري« حمور ملتقى 
دويل ينظم بوهران يومي 17 و 18 �سبتمرب 

اجلاري، ح�سبما علم من املنظمني.
مركز  به  بادر  الذي  العلمي  اللقاء  ويهدف 
االجتماعية  االأنرثوبولوجيا  يف  البحث 
اجلهوي  امل�رسح  مع  بالتعاون  والثقافية 
ت�سليط  اإىل  علولة«،  القادر  »عبد  لوهران 
الرتجمة  حتتلها  التي  املكانة  على  ال�سوء 
امل�رسحية وت�سخي�س م�ساكلها والتحديات 
الذي  امللتقى  �سي�سمح  كما  تواجهها  التي 
�سيح�رسه م�ساركون من عدد من اجلامعات 
اجلزائرية ولبنان واالأردن وتون�س واململكة 
العربية ال�سعودية واإ�سبانيا، باإثراء النقا�س 
وامل�رسح  الرتجمة  دعم  كيفية  حول 
واإمناء  التخ�س�سات  كل  يف  واملرتجمني 
واقرتاح  الفرد  لدى  الرتجمة  ثقافة 
النهو�س  �ساأنها  من  التي  االإ�سرتاجتيات 

بامل�رسح والرتجمة، وفق ذات امل�سدر.

24

وقف  الع�رسات من خريجي  املدر�سة 
وقفة  يف  بتي�سم�سيلت  لالأ�ساتذة  العليا 
الرتبية  مديرية  مقر  اأمام  احتجاجية 
الوزارة  مطالبني  بتي�سم�سيلت  لوالية 
لهم   حل   واإيجاد  بتوظيفهم  الو�سية 
،وقد انطلق املحتجون من يوم االأربعاء 
املن�رسم اإىل يومنا هذا رافعني الفتات 
الرتبية  وزارة  تطالب  �سعارات  بها 
وعاجل  �رسيع  حل  باإيجاد  الوطنية 
وقد   طال،هذا  الذي  امل�سكل  لهذا 
اإىل  اأكد املحتجون عرب ر�سالة موجهة 
امل�سالح العليا للبالد، اأن درا�ستهم متت 
وفق االتفاقية املربمة، بني وزارة التعليم 
الرتبية  ووزارة  العلمي  والبحث  العايل 
بتوظيفهم  خاللها  ملتزمني  الوطنية، 

مبا�رسة، بعد تخرجهم اإال اأنهم تفاجاأوا 
اللحظة  حد  واإىل  حيث  ذلك،  بعك�س 
اأمدها،  طال  التي  تعيينهم،  ينتظرون 
كما  الدرا�سي،  املو�سم  انطالق  رغم  
اأن القانون مينحهم االأولوية، يف اختيار 
على  تكون  التي  ال�ساغرة،  املنا�سب 
هذه  اأن  اإال  �سكناهم،  مقر  من  مقربة 
مديرية  طرف  من  حترتم،  مل  االأولوية 
يف  تعيينهم  يتم  حيث  للوالية،  الرتبية 
مل    املو�سم  هذا  يف  بعيدة،ولكن  اأماكن 
من  زاد   ما  ال�ساعة   حلد  تعينهم  يتم 
معاناتهم ورغم الوعود التي تلقونها من 
طرف املديرة اإال اأنها جمرد حرب على 

ورق.
حممد �سبلي

  Ooredoo  واجلمعية اجلزائرية 
ملحو االمية »اقراأ« 

اإحياء اليوم العاملي 
ملحو االأمية

باركي  عائ�سة  املرحومة  • تكرمي 
لن�سالها �سد االأمية

واجلمعية   Ooredoo من  كل  اأحيت 
العاملي  اليوم  »اقرا«  االأمية  اجلزائرية ملحو 
ملحو االأمية، امل�سادف للـ 08 �سبتمرب من كل 
عام، والذي و�سع هذه ال�سنة حتت �سعار »حمو 
االأمية وتعدد اللغات«. ياأتي هذا اليوم العاملي 
الذي اأطلقته منظمة اليون�سكو، ليذّكر باأهمية 
وحقوق  كرامة  من  جزء  ميثل  الذي  التعليم 
اإقامة  يف  املعرفة  باإ�سهام  وكذا  االإن�سان 
 Ooredoo وتعمل  وُم�ستدام  ُمثقف  جمتمع 
واجلمعية اجلزائرية ملحو االأمية »اقرا« منذ 
عام 2006 ، يف اإطار �رساكتهما اال�سرتاتيجية، 
ذلك  و  اجلزائر  يف  االأمية  حماربة  على 
الن�ساطات  من  العديد  جت�سيد  خالل  من 

وامل�ساريع امل�سرتكة.

بري اجلري بوهران 

م�سرع ثلثة عمال 
نظافة يف حادث مرور

ثالث عمال نظافة لقوا حتفهم من بلدية بري 
�سيارة  بهم  ا�سطدمت  )وهران(، حيث  اجلري 
اأك�سنت كانت ت�سري ب�رسعة كبرية من كن�ستال 

اإىل املحول الرابع بوهران.

اأفادت �سحيفة »نيويورك تاميز« باأن �رسكة 
م�رسية  �رسكتني  موؤخرا  ك�سفت  »في�سبوك« 
مواقع  يف  �رسية  حمالت  تنفذان  واإماراتية 
ر�سمية  جلهات  دعما  االجتماعي  التوا�سل 
وذكرت  االأقل  على  اإقليمية  دول  ت�سع  يف 
ال�سحيفة  ن�رسته  تقرير  ح�سب  »في�سبوك« 
 New االأمريكية اأم�س اجلمعة، اأن ال�رسكتني
االإماراتية   Newaveو امل�رسية   Wave
يف  وهميا  وح�سابا  �سفحة   361 معا  اأدارتا 
»في�سبوك« و«اإن�ستغرام« �سمن حملة وا�سعة 
على  �سخ�س  مليون   13.7 بها  تاأثر  النطاق 
األف   167 اإنفاقهما  اإىل  باالإ�سافة  االأقل، 

دوالر على خدمات االإعالم.
ت�رسيح  يف  »في�سبوك«  با�سم  متحدث  واأكد 
�سحفي اأن ال�رسكة امل�سغلة ملوقع التوا�سل 
الكافية  االأدلة  متلك  ال  ال�سعبي  االجتماعي 
ال�رسكتني  بني  عالقات  وجود  لتثبيت 
واأو�سحت  واالإمارات  م�رس  وحكومتي 
»نيويورك تاميز« اأن مالك ال�رسكة امل�رسية 
عام  اجلي�س  من  املتقاعد  الع�سكري  هو 
عامي  بني  عمل  الذي  ح�سني  عمرو   2001
2015 و2017 كاتب عمود يف �سحيفة »البوابة 
الفتاح  عبد  الرئي�س  حلكومة  املوؤيدة  نيوز« 

ال�سي�سي.

في�سبوك
 حملت اإلكرتونية 

�سرية يف دول عربية

اأكتوبر  �سهر  خالل  يلتحق  اأن  ينتظر 
اأزيد من 8.100 تلميذ باالأق�سام  القادم 
تيبازة،  بوالية  االإبتدائية  التح�سريية 
ال�سبت  اأم�س  عنه  اأعلنت  ما  ح�سب 
،�سورية  للرتبية  املحلية  املديرة 

طلحي.
اأن  ت�رسيح  قي  امل�سوؤولة  اأو�سحت  و 
قرابة  الإ�ستقبال  ت�ستعد  م�ساحلها 
ال�سنة  باالأق�سام  تلميذة  و  تلميذ   8.150
قابل  اأويل  كاإح�ساء  حت�سريي  اأوىل 

للطلبات  وفقا  االإنخفاظ  اأو  لالإرتفاع 
التي تلقتها خمتلف املوؤ�س�سات الرتبوية 
و   2020/2019 املدر�سي  الدخول  قبيل 
اإ�ستنادا للم�سوؤولة، �سيتم توزيع التالميذ 
�سهر  من  بداية  اإ�ستقبالهم  املرتقب 
اأكتوبر املقبل على 250 ق�سم �سنة اأوىل 
حت�سريي اأي معدل 32 تلميذا يف الق�سم 
مربزة اأن م�ساحلها تعمل على التح�سري 
الإلتحاق  ال�رسوط  توفري جميع  و  اجليد 

الرباعم يف اأح�سن الظروف.

تيبازة

8100 تلميذ منتظر لللتحاق
 باالأق�سام التح�سريية  

�سجل باملطار الدويل الداخلي هواري بومدين باجلزائر العا�سمة عديد العائالت و االأ�سخا�ص 
العالقني املتوجهني اإىل والية مترنا�ست  بعد اإبالغهم باأن احلجوزات مكتملة .
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