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لأجل جت�سيد الربامج ال�سكنية

تاأخر  ينتقد  ال�صكن  وزير 

القطاع !!  م�صاريع 

r انتقد وزير ال�سكن 

والعمران واملدينة، كمال 

بلجود، التاأخر امل�سجل 

يف م�ساريع القطاع يف 

الوليات التي يزورها 

منذ فرتة. و�سدد 

املتحدث على �سرورة 

ت�سافر جهود جميع 

الأطراف لأجل جت�سيد 

الربامج ال�سكنية، كما 

ك�سف عن عزم دائرته 

الوزارية اتخاذ اإجراءات 

قانونية جتاه املقاولت 

ومكاتب الدرا�سات 

التي يثبت غ�سها يف 

اإجناز امل�ساريع ب�سفة 

عامة، والإخالل بجودة 

ال�سكنات، ت�سل اإىل حد 

املتابعة الق�سائية واإلغاء 

م�ستوى التاأهيل وت�سليط 

�ص03عقوبات خمتلفة...

�ص24�ص08

ح.م

امل�سجعني اأكرب عدد ممكن من  لنقل  الطائرات  دعوا احلكومة لتخ�سي�ص مزيد من 

منا�صرو اخل�صر يبيتون يف ال�صارع رغبة يف التنقل اإىل القاهرة

�ص24-02

حالة من الن�سداد موجودة يف العديد من القطاعات ووزراء بدوي يف عطلة مفتوحة

تـ�صـريف  حكـــومـــة 
اأعمال دون اأعمال؟!

r رزيق: اختباء عدد من الوزراء اأدى 

اإىل حالة من الفو�صى والت�صيب 

 توا�سل حكومة بدوي، هذه الفرتة، الختباء 
والكتفاء بالت�سيري خلف املكاتب املغلقة. فاملتابع 

لن�ساط الطاقم الوزاري يظن اأن هوؤلء يف عطلة 

مفتوحة، بينما ل تزال العديد من امللفات احل�سا�سة 

عالقة يف اأكرث من قطاع...

�ص03

نحو تخ�سي�ص 3 باملائة من ميزانيات 3 

وزارات لفئة ذوي الحتياجات اخلا�سة

اإجراءات ا�صتثنائية 
من احلكومة لإجناح 

الدخول املدر�صي لـ 11 
مليون تلميذ وطالب

  r جلان تفتي�ض متعددة القطاعات 
لالطالع على مدى تقدم »التح�صريات«

r تعليمات لفتح احلوار مع 

النقابات وال�صركاء الجتماعيني

r تعليمات لتو�صيع ال�صت�صارة لإن�صاء 

ديوان وطني للخدمات املدر�صية

r م�صالح دادة تبا�صر الت�صجيالت 

اخلا�صة بالدخول املهني القادم

اأكد اأن بالده تريد احلفاظ على مكانة 
الفرن�سية اللغة 

الفرن�صي  ال�صفري 
يغازل  باجلزائر 
ال�صعبي احلراك 

r قال ال�سفري الفرن�سي باجلزائر، كزافييه ديريانكورت، اإن فرن�سا تعمل على احلفاظ 
على متانة عالقتها مع اجلزائر واحلفاظ على مكانة اللغة الفرن�سية، بغ�ص النظر عن 

م�ستقبل الو�سع يف هذا البلد. ويرى الدبلوما�سي الفرن�سي اأن اجلزائر عادت يف وقت 

ق�سري اإىل تقليدها القدمي املتمثل يف الدولة الثورية، موؤكدا فيما يخ�ص العالقات 

اجلزائرية الفرن�سية اأنه بغ�ص النظر عن م�ستقبل اجلزائر �سيبقى �سيء واحد واأ�سا�سي 

تبحث عنه فرن�سا، هو احلفاظ على العالقات املتينة للبلدين...
�ص03

�ص04

3 طائرات ع�صكرية اإ�صافية لنقل املنا�صرين اإىل م�صر r »اجلي�ض« يخ�ص�ض 

r وفاة 10 اأ�صخا�ض يف احتفالت فوز الفريق الوطني
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دنيا. ع

امل�شجعني اأكرب عدد ممكن من  لنقل  الطائرات  دعوا احلكومة لتخ�شي�ص مزيد من 

ال�شارع  يف  يبيتون  اخل�شر  منا�شرو 
القاهرة اإىل  التنقل  رغبة يف 

"تورينغ كلوب" وعدد من الوكاالت  اأم�ص، فروع وكالة �شياحة واأ�شفار اجلزائر  عا�شت، 

الراغبني  اآالف اجلزائريني  الوطن حالة طوارئ و�شغط فر�شه  ال�شياحية االأخرى عرب 

"بات"  اإفريقيا، حيث  يف التنقل اإىل القاهرة من اأجل منا�شرة اخل�شر يف نهائي كاأ�ص اأمم 

منا�شرو اخل�شر يف العراء من اأجل الظفر بتذكرة تنقل اإىل م�شر، وهو ما مل تتمكن من 

املقاعد. وحمدودية  ال�شغط  ب�شبب  املذكورة  الوكالة  حتقيقه 

و�أ�سفار  عرفت فروع وكالة �سياحة 

املكلفة  كلوب"  "تورينغ  �جلز�ئر 

من طرف الديوان الوطني لل�سياحة 

بنقل اأن�سار اخل�رض اإىل القاهرة من 

الوطني،  املنتخب  ت�سجيع  اأجل 

جتمع  حيث  كبرية،  �سغط  حالة 

يف  الراغبني  اجلزائريني  اآالف 

مل�ساهدة  القاهرة  اإىل  التنقل 

هذه  فروع  عرب  النهائية  املباراة 

يف  الت�سجيل  يف  طمعا  الوكالة، 

الرحالت املقررة �سمن ج�رض جوي 

والقاهرة  اجلزائر  بني  �سيخ�س�ص 

لنقل اأن�سار اخل�رض مل�ساندة الفريق 

الكاأ�ص. وح�سب  الوطني يف نهائي 

"تورينغ  وكالة  يف  عليه  وقفنا  ما 

اأغلب  فاإن  بالعا�سمة،  كلوب" 

م�سوؤولون  واأكد  اأغلقت  الت�سجيالت 

التي  الطائرات  كل  اأن  الوكالة  يف 

خ�س�ست لنقل امل�سجعني مقاعدها 

ممتلئة عن اآخرها، على اأمل اأن يتم 

يف  الطائرات  من  مزيد  تخ�سي�ص 

ال�ساعات املقبلة من طرف اجلوية 

اجلزائرية ومن طرف النقل اجلوي 

التابع للموؤ�س�سة الع�سكرية.

من جهة اأخرى، مل تتمكن الوكاالت 

اأي  �سمان  من  االأخرى  ال�سياحية 

االأيام  يف  القاهرة  نحو  رحالت 

املقبلة، حيث اأكدت اأغلب الوكاالت 

اأنها ال  ات�سلنا بها  التي  ال�سياحية 

متلك حجوزات وتذاكر طريان نحو 

القاهرة.

اجلزائريون  عرف  وقد  هذا 

القاهرة  اإىل  التنقل  يف  الراغبون 

خيبة اأمل كبرية ب�سبب عدم متكنهم 

من الت�سجيل يف الرحالت املتوجهة 

نحو القاهرة يف ال�ساعات املقبلة، 

بتخ�سي�ص  احلكومة  مطالبني 

اأكرب  نقل  اأجل  من  اإ�سافية  طائرات 

عدد ممكن من املنا�رضين.

الأعالم  •جتارة 
املنتخب  وقم�صان 

تزدهر الوطني 

�سوارع  اأم�ص  عرفت  فقد  باملقابل، 

حيث  خا�سة،  اأجواء  العا�سمة 

واملالب�ص  االأعالم  جتارة  ازدهرت 

املنتخب  وقم�سان  الريا�سية 

الوطني ب�سكل ملحوظ. ويف جولة 

اأحياء  من  عدد  اإىل  اأم�ص  قادتنا 

اجلزائر العا�سمة، الحظنا التهافت 

الكبري على �رضاء االأعالم من خمتلف 

االأحجام وقم�سان املنتخب الوطني 

واالألب�سة الريا�سية التي لها عالقة 

باالألوان الوطنية.

يف  النا�سطون  الباعة  وي�سري 

هي  مبيعا  االأكرث  اأن  التجارة  هذه 

قم�سان املنتخب الوطني واالأقرا�ص 

واالأعالم  والقبعات  امل�سغوطة 

الوطنية، م�سيفني اأن القمي�ص بـ 4 

اآالف دينار وقم�سان اأخرى بـ 2500 

 500 بـ  الوطنية  واالأعالم  دينار، 

دينار.

م�رض  جمهورية  �سفارة  ك�سفت، 

العمل  "تو�سيع  عن  باجلزائر 

اأيام  اإىل  القن�سلي  بالق�سم 

لت�سهيل  االأ�سبوعية  العطلة 

للمنا�رضين  التاأ�سرية  منح 

اجلزائريني الراغبني يف التوجه 

اإىل القاهرة يف حني ك�سفت منح 

قيا�سي  وقت  يف  تاأ�سرية   2500
قبل مباراة نيجرييا".

لها  بيان  يف  ال�سفارة  واأكدت 

بال�سفارة  "م�ساحلها  اأن  اأم�ص 

�ستبذل ما بو�سعها ملوا�سلة منح 

التاأ�سريات قبيل مباراة النهائي 

بالقاهرة"،  القادم  اجلمعة 

خالل  "اأ�سدرت  اأنها  موؤكدة 

ملباراة  ال�سابقة  اأيام  الثالثة 

اجلزائر ونيجرييا حوايل 2500 

للم�سجعني  دخول  تاأ�سرية 

اجلزائريني الراغبني يف ح�سور 

لدور  الوطني  املنتخب  مباراة 

كاأ�ص  ببطولة  النهائي  الن�سف 

يوم  اأقيمت  التي  االإفريقية  االأمم 

القاهرة  14 جويلية اجلاري يف 
التاأ�سريات  عدد  اإجمايل  لي�سبح 

بداية  منذ  ال�سفارة  من  ال�سادرة 

فعاليات البطولة 4386 تاأ�سرية 

اأن  امل�سدر  ذات  وذكر  دخول". 

اأعطى  م�رضفة  اأمين  "ال�سفري 
تعليمات وقرر موا�سلة العمل يف 

القن�سلي خالل  والق�سم  ال�سفارة 

الإ�سدار  االأ�سبوع  نهاية  عطلة 

ال�سفر  يف  للراغبني  التاأ�سريات 

اإىل القاهرة بعد تاأهل املنتخب 

اجلزائري يوم اخلمي�ص املا�سي 

االإيفواري  بعد فوزه على نظريه 

الفرتة  �سيق  االعتبار  يف  اأخذا 

بعد  وخا�سة  املتاحة،  الزمنية 

اإعالن رئا�سة الوزراء اجلزائرية 

ت�سارتر  رحالت   9 ت�سيري 

للقاهرة".

"ال�سفارة  اأن  امل�سدر  ذات  وذكر 

يف  اأ�سدرت  باجلزائر  امل�رضية 

وقت �سابق 1200 تاأ�سرية دخول 

خالل 18 �ساعة فقط ع�سية مباراة 

واملنتخب  اجلزائري  املنتخب 

للم�سجعني  املا�سية  االإيفواري 

لهم  وفرت  الذين  اجلزائريني 

رحالت   5 اجلزائرية  الدولة 

ما  وهو  القاهرة  اإىل  ت�سارتر 

بالق�سم  العمل  موا�سلة  ا�ستدعي 

ال�سباح  �ساعات  حتى  القن�سلي 

االأوىل". من جانبه رحب ال�سفري 

باالأخوة  اجلزائر  يف  امل�رضي 

الثان  بلدهم  يف  اجلزائريني 

ال�سفارة  اأن  اأو�سح  كما  م�رض، 

لتلبية  جهدها  ق�سارى  �ستبذل 

باحل�سول  اخلا�سة  الطلبات 

للقاهرة  الدخول  تاأ�سريات  على 

الوطني  املنتخب  ملوؤازرة 

اجلزائري.              هني. ع

�شالح  بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�ص  جدد 

"عرفانه وتاأكيده للمنتخب الوطني عن التزام 
الدولة مبوا�شلة م�شاعيها وتوفري كل الظروف 

املواتية كي يكلل بنجاحات اأخرى قاريا ودوليا"، 

معربا عن "متنياته باملزيد من التاألق والتوفيق 

للأمم  اإفريقيا  اأمم  لكاأ�ص  النهائي  الدور  اإىل 

اجلارية مب�شر". اأكد رئي�ص الدولة عبد القادر 

بن �شالح، م�شاء اأول اأم�ص، ر�شالة تهنئة بعث بها 

تاأهل  اإثر  على  واملنا�شرين  الوطني  الفريق  اإىل 

اإفريقيا  اأمم  لكاأ�ص  النهائي  الدور  اإىل  اخل�شر 

على  فوزه  عقب  وذلك  مب�شر  اجلارية  للأمم 

مبوا�شلة  الدولة  "التزام  عن  نيجرييا  منتخب 

م�شاعيها وتوفري كل الظروف املواتية كي يكلل 

بنجاحات اأخرى قاريا ودوليا".

واأفاد يقول: "نحن يف غمرة من البهجة ال�شعبية 

نهائي  اإىل  الوطني  الفريق  تاأهل  �شاحبت  التي 

كاأ�ص اإفريقيا لكرة القدم ال ي�شعني اإال اأن اأتوجه 

با�شم ال�شعب اجلزائري قاطبة واأ�شالة عن نف�شي 

جميعا،  اإليكم  الكثري  واالمتنان  الكبري  بال�شكر 

هذا  على  ومنا�شرين  تقنيني  ومدرب  العبني 

حماربني  كنتم  "لقد  واأ�شاف:  الرائع".  االإجناز 

بكل ما حتمله الكلمة من معاين نبيلة، نراكم ال 

تدخرون مثقال ذرة جهد اإال وبذلتموه، ال يهداأ 

لكم بال وال يجف لكم جفن اإال والن�شر حليفكم 

مدججني بروح وطنية وريا�شية رفيعة ون�شب 

املتقدمة  املراحل  هذه  اإىل  الو�شول  عينيكم 

وامل�شرفة من غمار املناف�شة القارية، وتلكم هي 

االحرتافية". وخاطب بن �شالح العبي الفريق 

وال  "اأعجبت  قائل  طاقمه  واأع�شاء  الوطني 

واجلزائريات  اجلزائريني  كل  غرار  على  زلت 

مبختلف �شرائح العمر بامل�شار املميز الذي م�شى 

البطولة  هذه  يف  الوطني  منتخبنا  دربه  على 

القارية، ولكم تاأثرت بتلك ال�شور التي تناقلتها 

اأبرزت  والتي  العامل  عرب  االإعلم  و�شائل 

والتح�شر  الوطنية  من  والفريد  الراق  امل�شتوى 

من  املنا�شرون  عليه  اأبان  الذي  واالن�شباط 

اجلزائريني واجلزائريات وذلكم هو �شاأنهم كلما 

تعلق االأمر باإعلء رايتنا الوطنية".

كل  عا�ص  "لقد  الدولة  رئي�ص  قال  جانبه  من 

الوطني  ال�شلم  بدوي  م�شتاأن�شا  منا  واحد 

القومية  ذاكرتنا  يف  را�شخة  �شتبقى  حلظات 

ت�شكن  التي  الت�شحية  روح  لتعك�ص  حمالة  ال 

الراية  واإعلء  ت�شريف  يف  ورغبتهم  �شباننا 

روؤية  يف  كبري  اأملنا  هو  وكم  دوليا  الوطنية 

املزيد  يحقق  الريادة  يف  دائما  الوطني  منتخبنا 

من االنت�شارات على كل االأ�شعدة وملا ال الرتبع 

على عر�ص الكرة االإفريقية".

كنزة. ع

ال�شعبي  الوطني  للجي�ص  العليا  القيادة  قررت، 

"تخ�شي�ص 03 طائرات نقل ع�شكرية اإ�شافية لفائدة 
اأ�شبال  وت�شجيع  دعم  اأجل  من  جزائري  منا�شر   270
اللقب  بهذا  الفوز  على  وحتفيزهم  الوطني  الفريق 

القاري الهام".

لها  بيان  يف  اأم�ص،  الوطني،  الدفاع  وزارة  اأو�شحت 

اأنه "مت تخ�شي�ص 03 طائرات نقل ع�شكرية اإ�شافية 

 06 تخ�شي�ص  بعد  جزائري  منا�شر   270 لفائدة 

للفريق  منا�شر   600 لفائدة  ع�شكرية  نقل  طائرات 

العدد  لي�شل  طائرات   09 اإىل  حاليا  لت�شل  الوطني 

االإجمايل للمنا�شرين اإىل 870 منا�شرا من اأجل دعم 

على  وحتفيزهم  الوطني  الفريق  اأ�شبال  وت�شجيع 

الفوز يف املباراة النهائية". 

ال�شعبي  الوطني  "اجلي�ص  اأن  امل�شدر  ذات  واأفاد 

وانطلقا من الروابط املتينة والو�شائج االأزلية التي 

تربطه مع ال�شعب، ونزوال عند رغبة �شريحة كبرية 

التاريخية،  املقابلة  هذه  حل�شور  ال�شباب  فئة  من 

اإخوانه  جانب  اىل  دائما  املوعد  يف  يكون  اأن  اإال  اأبى 

خا�شه  الذي  النري  امل�شوار  م�شتوى  ويف  املواطنني، 

هذه  بداية  منذ  القدم  لكرة  الوطني  الفريق 

التظاهرة الريا�شية القارية املتميزة".    اإكرام. �ص

اجلزائريني  للم�شجعني  تاأ�شرية   2500 منحت 

نيجرييا  مباراة  قبل 

�صفارة م�صر باجلزائر ترافق 
منا�صري اخل�صر ملباراة النهائي

بداية  منذ  دخول  تاأ�شرية   4386•
اإفريقيا اأمم  كاأ�ص  بطولة  فعاليات 

اإفريقيا للأمم اجلارية مب�شر اأمم  النهائي لكاأ�ص  اإىل الدور  بعد تاأهلهم 

بن �صالح يبعث بر�صالة ت�صجيعية اإىل الفريق الوطني واملنا�صرين

اأفريقيا اأمم  بكاأ�ص  الفوز  على  وحتفيزهم  الوطني  الفريق  اأ�شبال  وت�شجيع  لدعم 

اإىل م�صر املنا�صرين  لنقل  اإ�صافية  ع�صكرية  طائرات   03 "اجلي�ص" يخ�ص�ص 

اأبو  الو�سطية  منتدى  رئي�ص  يرى 

جرة �سلطاين اأن "التتويج بالكاأ�ص 

�سفافة  رئا�سيات  اإىل  طريقنا  هو 

خا�سة وان اجلزائر قادرة على اأن 

اإذا  تذهب بعيدا يف جماالت كثرية 

االإرادة  مع  ال�سعب  قوى  تالحمت 

ال�سيا�سية املعلنة لت�سييق اخلناق 

على بقايا �سناع هزائمنا".

اأم�ص،  �سلطاين،  جرة  اأبو  اأو�سح 

�سفحته  عرب  له  من�سور  يف 

التوا�سل  ب�سبكات  الر�سمية 

فوز  بعد  "الفي�سبوك"  االجتماعي 

نيجرييا  على  الوطني  منتخبنا 

�ستحل  الريا�سية  "االنت�سارات  اأن 

املبادرات  حله  عن  عجزت  ما 

جميعا  نكت�سف  و�سوف  ال�سيا�سية 

اأنه كما حقق منتخبنا هذه االأفراح 

العارمة يف كل ربوع الوطن وعلى 

الهتافات  ودوت  اجلالية  م�ستوى 

الراية  ورفرفت  اجلزائر  بحياة 

القارات  يف  الوحيدة  الوطنية 

اخلم�ص".

املبادرة  من  "االنتقال  اأن  واأفاد 

وطنية  بروح  امليداين  الفعل  اإىل 

املا�سي  �سفحة  طي  على  عازمة 

العالية  الوطنية  الروح  هذه  واأن 

انطالق  نقطة  اإىل  تتحول  �سوف 

حللحلة االأزمة ال�سيا�سية وامل�سي 

نحو  قدما  الوطنية  الروح  بنف�ص 

بتالحم  الكربى  الفرحة  ا�ستكمال 

ال�سفوف وتهيئة االأجواء النتخاب 

حوله  يلتف  للجمهورية  رئي�ص 

فريقه  حول  التف  كما  ال�سعب، 

اإىل  يعود  اأن  ناأمل  الذي  الوطني 

اأر�ص الوطن متوجا بالكاأ�ص".

"�ل�سيا�سة  اأن  املتحدث  وقال 

وطنية  لعملة  وجهان  والريا�سة 

حققها  التي  فالنتيجة  واحدة 

ال  االآن  حتى  الوطني  منتخبنا 

فح�سب  ريا�سيا  قراءتها  ينبغي 

اأي�سا  �سيا�سية  قراءة  من  البد  بل 

وروح  وقلب  عقل  الريا�سة  الأن 

وثقافة ووطنية قبل اأن تكون اأرجال 

العاملية".  �سهرتها  لها  ذهبية 

رئي�ص  اأ�ساف  ال�سياق  نف�ص  ويف 

منتدى الو�سطية ي�سدد اأن "منتخبنا 

مباريات  يخو�ص  كان  الوطني 

العامل  كاأ�ص  اأو  الكان  ت�سفيات 

وهو ي�سعر اأنه يتيم بال انتماء بال 

وطن.. كان يح�ص اأنه يلعب لفائدة 

من يريدون رد كل ف�سل الإجنازاتهم 

اأو تتويجا  ولو كان ت�سجيل هدف 

ببطولة"، قائال "كنا منلك العبني 

ولكننا  فرقهم  يف  جنوما  دوليني 

مل نكن منلك فريقا وطنيا من�سجما 

ي�سعرون  الالعبون  هوؤالء  فكان 

اأنهم غرباء يف وطنهم".

ال�سعب  حترر  "ملا  انه  واأ�ساف   

واالأبوة  الو�ساية  من  اجلزائري 

العبونا  حترر  الفوقية  والقرارات 

و�ساروا  الت�سجيل  عقدة  من 

ل�رضف  يحاربون  اأنهم  ي�سعرون 

اأمة  وكرامة  �سعب  وفرحة  وطن 

ولي�ص من اأجل تغطية ف�سل باأفراح 

اأكرثها كان م�سطنعا".

"قبل  انه  �سلطاين  قال  جانه  من 

يوم  النهائية  املقابلة  ت�سفر  اأن 

الذي  الفريق  عن  املقبل  اجلمعة 

اأننا  نعلن  بالكاأ�ص  يتوج  �سوف 

ك�سبنا فريقا، و�رضفنا اأمة و�سنعنا 

حا�سل  حت�سيل  والبقية  ملحمة 

فهنيئا للناخب بلما�سي وملنتخبنا 

بداأ  فقد  للجزائر  وهنيئا  املغوار 

واأول  حراكه  ثمار  يجني  ال�سعب 

الغيث قطرة تهانينا".

هني. ع

قال اأن االإنت�شارات الريا�شية �شتحل ما عجزت عن حله 

املبادرات ال�شيا�شية

�صلطاين يوؤكد اأن التتويج بالكاأ�ص 
طريقنا اإىل رئا�صيات �صفافة
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ذي القعدة 1440 هـ الحــدث
حالة من االن�سداد موجودة يف العديد من القطاعات ووزراء بدوي يف عطلة مفتوحة

حكومة ت�صريف �أعمال دون �أعمال؟!
والت�سيب الفو�سى  من  حالة  اإىل  اأدى  الوزراء  من  عدد  اختباء  • رزيق: 
توا�سل حكومة بدوي هذه الفرتة االختباء واالكتفاء بالت�سيري خلف املكاتب املغلقة، فاملتابع لن�ساط الطاقم 

الوزاري يظن اأن هوؤالء يف عطلة مفتوحة بينما ال تزال العديد من امللفات احل�سا�سة عالقة يف اأكرث من قطاع.

منذ  بدوي  حكومة  ت�شهد  مل 

فرغم  حركية،  �أي  تن�صيبها 

�أننا يف بد�ية مو�صم �ال�صطياف 

دينية  منا�شبات  اأبواب  وعلى 

الأ�شحى  عيد  غرار  على  مهمة 

وزراء  اأن  اإل  احلج،  ومو�شم 

الختباء،  يوا�شلون  بدوي 

هذ�  لن�صاطات  فاملتابع 

الطاقم احلكومي يظن اأن هوؤلء 

الوزراء هم يف عطلة مفتوحة، 

يقت�رص  عملهم  يزال  ل  حيث 

خالل  من  الأعمال  ت�شيري  على 

هناك  بينما  املغلقة،  املكاتب 

اأ�شا�شه  من  يظهروا  مل  وزراء 

اأن  لدرجة  تن�شيبهم،  منذ 

اجلزائريني مل يتذكروا اأ�شماءهم  

بعد، وعدا بع�ض الوزراء الذين 

والآخر  احلني  بني  يحاولون 

الوليات  من  بعدد  الظهور 

الداخلية يف�شل اآخرون البتعاد 

يعرفه  ملا  بالنظر  الأنظار  عن 

رف�ض  من  اجلزائري  ال�شارع 

لهذه الأ�شماء وبدرجات تختلف 

من وزير لآخر.

ينزلوا  مل  • وزراء 
اإىل امليدان منذ 

تن�سيبهم

وبالعودة اإىل الن�شاط امليداين 

منذ  يجر  مل  بدوي،  حلكومة 

من  وزير  اأي  فرتة  من  اأزيد 

ن�شاط  اأي  احلكومي  الطاقم 

تتعلق  التي  تلك  عدا  ميداين 

احلمالت  واإطالق  بالتد�شينات 

من  هناك  بينما  التح�شي�شية، 

من  يظهروا  مل  الذين  الوزراء 

اخلرجات  خالل  من  ل  اأ�شا�شه 

خالل  من  حتى  ول  امليدانية 

الندوات والجتماعات منذ اأكرث 

وزيرة  غرار  على  �شهرين،  من 

الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد 

فرعون  هدى  اإميان  والت�شال 

منذ  الأنظار  عن  اختفت  التي 

املالية  ووزير  طويلة،  فرتة 

بينما  ال�شناعة،  وزيرة  وكذا 

يحاول وزراء اآخرون الإبقاء على 

احلركية يف قطاعاتهم حتى واإن 

كان ذلك من خالل الت�رصيحات 

والجتماعات مع اإطاراتهم على 

ووزير  التجارة  وزير  غرار 

ال�شكن والعمران واملدينة.

عالقة  ملفات   •
ا�ستعجالية  وقرارات 

يتخذها من  تنتظر 

واجلمود  ال�شلل  حالة  وب�شبب 

الذي يعرفه الن�شاط الوزاري، 

امللفات  من  العديد  تزال  ل 

قطاع  من  اأكرث  يف  احل�شا�شة 

معلقة رغم اأنها حتتاج ملعاجلة 

�رصيعة يف اإطار ت�رصيف الأعمال 

املكلفة بها احلكومة احلالية. 

ملف  امللفات،  هذه  بني  ومن 

املعطلة  عدل  وم�شاريع  ال�شكن 

اأكرث من ولية، وكذا ملف  عرب 

يعاين  الذي  ال�شيارات  �شوق 

ب�شبب  ت�شاعف  حاد  ركود  من 

التي  الرتكيب  م�شانع  و�شعية 

الإفال�ض.  نحو  اأغلبها  تتجه 

ال�شياحة،  اإىل ذلك ملف  زيادة 

فرغم �أننا يف مو�صم �ال�صطياف 

من  اإجراءات  اأي  نر  مل  اأننا  اإل 

عدا  الو�شية  الوزارة  طرف 

باملجانية  تتعلق  اإجراءات 

هذه  الداخلية،  وزارة  اتخذتها 

على  حرب  جمالد  تبقى  الأخرية 

ورق.

عدد  اختباء  • رزيق: 
من الوزراء اأدى اإىل 

الفو�سى  من  حالة 

والت�سيب

احلكومة  لن�شاط  تقييم  ويف 

اخلبري  اأم�ض  اأ�شار  احلالية، 

يف  رزيق  كمال  القت�شادي 

اأن حكومة  لـ"الرائد"،  ت�رصيح 

باأي  تقوم  ل  الأعمال  ت�رصيف 

باإمكان  وكان  يذكر،  �شيء 

اأمور  ت�شيري  العامني  الأمناء 

به  يقوم  مما  اأح�شن  الوزارات 

وزراء بدوي.

ت�رصيف  اأن  رزيق  واأ�شار 

من  العديد  فيه  تدخل  الأعمال 

يعني  ول  والن�شاطات،  املهام 

املكاتب  خلف  الختباء  اأبدا 

التي  بالقرارات  والكتفاء 

واإمنا  اليومية،  احلياة  ت�شري 

يجب  ا�شتعجالية  ملفات  هناك 

الف�شل فيها حتى ل تطول حالة 

الن�شداد املوجودة، معتربا اأن 

ما مت اتخاذه اإىل غاية الآن من 

طرف عدد من الوزراء ل يعالج 

امللفات املطروحة.

من  العديد  اأن  رزيق  واأ�شار 

قطاع  من  اأكرث  يف  امل�شاريع 

الأ�شغال  ال�شكن،  قطاع  منها 

املوارد  وقطاع  العمومية 

ال�شياحة  قطاع  وحتى  املائية 

للنزول  حتتاج  وال�شناعة، 

عن  ومتابعتها  امليدان  اإىل 

قرب، م�شيفا اأن اكتفاء الوزراء 

اإىل  اأدى  مكاتبهم  يف  بالعمل 

حالة من الفو�شى والت�شيب.

اأكد اأن بالده تريد احلفاظ على مكانة اللغة الفرن�سية

�ل�صفري �لفرن�صي باجلز�ئر يغازل 
�حلر�ك �ل�صعبي

�سدد على اأهمية ت�سافر جهود جميع االأطراف الأجل 

جت�سيد الربامج ال�سكنية

وزير �ل�صكن ينتقد تاأخر م�صاريع �لقطاع !!

ويف  درينكورت،  كزافييه 

على  لل�شحافة  ت�رصيح 

ال�شفارة  نظمته  حفل  هام�ض 

الوطني  العيد  مبنا�شبة 

يقول:  اأو�شح  الفرن�شي، 

عالقات  على  احلفاظ  "نريد 
املجال  يف  خا�شة  البلدين، 

يلخ�شه  والذي  الرتبوي، 

التعاون املطلق بني املعاهد 

واجلزائرية،  الفرن�شية 

اجلامعات،  بني  التبادلت 

الفرن�شية،  اللغة  وتدري�ض 

نعمل جميعا هنا لتطوير هذا 

الإرث الذي ورثناه"، م�شيفا: 

اإنها  للجزائر،  فر�شة  "اأنها 
لديها  التي  لفرن�شا،  فر�شة 

من  لتتعلمه  الكثري  ا  اأي�شً

فر�شة  ا  اأي�شً اإنها  اجلزائر، 

فوجئوا  الذين  للفرن�شيني، 

كما كانوا منذ فرباير، باأنهم 

يعرفونك ب�شكل اأف�شل".

للحراك  تطرقه  ولدى 

نحن  يقول:  اأكد  ال�شعبي 

اأبهرتنا  الدبلوما�شيني، 

التي  الهائلة  التغيري  قوة 

البلد"،  هذا  يف  نائمة  كانت 

�شهور  غ�شون  "يف  م�شيفا: 

يف  اأنف�شنا  وجدنا  قليلة، 

وجهات  مع  متغرية،  جزائر 

نظر جديدة، واجلزائر اليوم 

عرفتها  التي  هي  لي�شت 

و�شّدد  هنا"،  �شنواتي  خالل 

للجزائر  فر�شة  اأنها  على 

لديها  التي  لفرن�شا  وفر�شة 

من  لتتعلمه  الكثري  ا  اأي�شً

ا  اأي�شً اأنها  م�شيفا  اجلزائر، 

الذين  للفرن�شيني  فر�شة 

فوجئوا كما كانوا منذ فيفري 

اأف�شل  ب�شكل  يعرفون  باأنهم 

اجلزائر.

والعمران  ال�شكن  وزير  انتقد 

بلجود،  كمال  واملدينة، 

م�شاريع  يف  امل�شجل  التاأخر 

التي  الوليات  يف  القطاع 

و�شدد  فرتة،  منذ  يزورها 

املتحدث على �رصورة ت�شافر 

لأجل  الأطراف  جميع  جهود 

ال�شكنية،  الربامج  جت�شيد 

دائرته  عزم  عن  ك�شف  كما 

اإجراءات  اتخاذ  الوزارية 

املقاولت  جتاه  قانونية 

ومكاتب الدرا�شات التي يثبت 

امل�شاريع  اإجناز  يف  غ�شها 

بجودة  والإخالل  عامة  ب�شفة 

حد  اإىل  ت�شل  ال�شكنات 

واإلغاء  الق�شائية  املتابعة 

وت�شليط  التاأهيل  م�شتوى 

عقوبات خمتلفة.

اأكد كمال بلجود يف ت�رصيحات 

ولية  من  بها  اأدىل  �شحفية 

هام�ض  على  اأم�ض  �شطيف 

للولية،  قادته  تفقد  زيارة 

جهود  ت�شافر  اأهمية  على 

يف  الفاعلة  الأطراف  جميع 

الربامج  لتج�شيد  القطاع 

طرف  من  امل�شطرة  ال�شكنية 

الدولة، واأو�شح الوزير عقب 

ا�شتماعه لعر�ض حول القطاع 

بالولية وذلك يف اإطار زيارة 

عمل و تفقد اإىل هذه الولية، 

اأن الدولة خ�ش�شت الإمكانات 

الالزمة و اأغلفة مالية �شخمة 

لإجناز برامج �شكنية مبختلف 

ما  املواطنني  لفائدة  ال�شيغ 

يفر�ض، كما قال، بذل املزيد 

هذه  لتج�شيد  اجلهود  من 

الربامج.

واأبرز املجهودات املبذولة من 

طرف الدولة يف هذا املجال، 

وحدة  األف  ب64  م�شتدل 

التي  ال�شيغ  مبختلف  �شكنية 

�شطيف  ولية  منها  ا�شتفادت 

اخلما�شي  الربنامج  �شمن 

وحدة  األف   40 منها  الأخري، 

الأ�شغال،  بها  انتهت  �شكنية 

للقائمني  تعليمات  واأ�شدى 

تق�شي  امل�شاريع  هذه  على 

الأمور فيما  ب�رصورة تو�شيح 

ال�شكنات التي  يتعلق بربامج 

ال�شكنات  و  بعد  تنطلق  مل 

حتديد  و  اإجنازها  اجلاري 

حتقيق  ق�شد  الإجناز  ن�شب 

الأهداف امل�شطرة املتمثلة يف 

مل�شتحقيها  ال�شكنات  ت�شليم 

يف اآجالها املحددة.

اإكرام. �ض

�ش. زمو�ش

قال ال�سفري الفرن�سي باجلزائر، كزافييه درينكورت، اإن 

فرن�سا تعمل على احلفاظ على متانة عالقتها مع اجلزائر 

واحلفاظ على مكانة اللغة الفرن�سية بغ�ش النظر عن 

م�ستقبل الو�سع يف هذا البلد، ويرى الدبلوما�سي الفرن�سي 

اأن اجلزائر عادت يف وقت ق�سري اإىل تقليدها القدمي 

املتمثل يف الدولة الثورية، موؤكدا فيما يخ�ش العالقات 

اجلزائرية الفرن�سية اأنه بغ�ش النظر عن م�ستقبل 

اجلزائر �سيبقى �سيء واحد واأ�سا�سي تبحث عنه فرن�سا، 

هو احلفاظ على العالقات املتينة للبلدين.

كنزة. ع

وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزير  �رصح 

اأن  هدام،  ح�شن  تيجاين  الجتماعي، 

الت�رصيع  م�شمون مبوجب  النقابي  "احلق 
اأمام  مفتوح  "الباب  وباأن  اجلزائري" 

عن  واحلديث  ملناق�شة  العمال  نقابات 

الوزير  �شدد  اآخر  �شعيد  على  م�شاكلهم"، 

على �رصورة "اإعادة ت�شميم" نظام ال�شمان 

الجتماعي للحد من العجز املايل الكبري 

الذي يهدد ا�شتمراره.

اأ�شغال  خالل  هدام،  ح�شن  تيجاين  قال 

جل�شة عمل عقدها مبقر ولية املدية اأم�ض 

لوزارته  املركزيني  بالإطارات  جمعته 

للت�شغيل  الوطنية  الوكالت  م�شوؤويل  و 

اإ�شالح  "ل بد من  اأنه  و املدراء املحليني 

يفر�ض  الذي  الجتماعي  ال�شمان  نظام 

نف�شه اليوم بقوة بالنظر لالختالل املايل 

ا�شتمرار  واأثر  القطاع  الذي يواجه  الكبري 

النظام  م�شتقبل  على  احلايل  العجز 

نف�شه".

و بينما مل ي�شتبعد الآثار املحتملة لإعادة 

هذا  من  امل�شتفيدين  على  هذا  الت�شميم 

قائال  هدام  تيجاين  ال�شيد  طماأن  النظام، 

تاأثريه  ف�شيكون  تاأثري،  هناك  كان  :"اإذا 
القطاع  اأن  اإىل  م�شريا  وموؤقتا"  حمدودا 

اأ�رصع وقت ممكن مع  اأن يتفاعل يف  "يجب 
املايل  اخللل  هذا  ملواجهة  املوقف  هذا 

ال�شمان  نظام  دميومة  و�شمان  الكبري 

الجتماعي لدينا".      

التفقدية  زيارته  خالل  الوزير  قال  و 

ملختلف مديريات قطاع الت�شغيل بالولية 

احلق  ي�شمن  اجلزائري  "الت�رصيع  اأن 

هذا  على  احلفاظ  على  ي�شهر  و  النقابي 

احلق و مرافقة والتكفل باملطالب املعرب 

"داعيا  عنها من طرف املنظمات النقابية 

اإىل "عالقة تكميلية و متوازنة تاأخذ بعني 

العتبار م�شالح كتلة املوظفني".

بت�شيري  املتعلق  للجانب  تطرقه  لدى  و 

هياكل امل�شاعدة على توفري منا�شب �شغل 

ك�شف  م�شغرة،  موؤ�ش�شات  ا�شتحداث  و 

ال�شيد تيجاين ح�شن هدام اأنه متت مراجعة 

ال�شباب  ت�شغيل  لدعم  الوطنية  للوكالة 

)اأون�شاج( و ال�شندوق الوطني للتاأمني عن 

البطالة )كناك( موؤخًرا "لتحديد القيود و 

حاملي  ال�شباب  يواجهها  التي  العقبات 

امل�شاريع ".

اأن  القطاع  عن  الأول  امل�شوؤول  اأو�شح  و 

منح  هو  املراجعة  هذه  من  "الغر�ض 
ت�شهيالت و �رصوط اأكرث للو�شول اإىل هذه 

الأجهزة و حتفيز روح املبادرة بني هذه 

الفئة من ال�شباب".

عن  امل�شوؤولني  هدام  تيجاين  دعا  كما 

املبادرات  جميع  "لتخاذ  الت�شغيل  قطاع 

التي من �شاأنها الرفع من م�شتوى تن�شيب 

ال�شباب املوظفني يف اإطار جهاز م�شاعدة 

العمل  تف�شيل  الدماج املهني ملحا على" 

القت�شاديني  املتعاملني  جتاه  اجلواري 

عمليات  من  املزيد  ل�شمان  وال�رصكات 

تن�شيب ال�شباب".

على �شعيد اآخر اأكد املتحدث على �رصورة 

الجتماعي  ال�شمان  نظام  ت�شميم"  "اإعادة 
للحد من العجز املايل الكبري الذي يهدد 

ا�شتمراره، و قال اأنه "ل بد من اإ�شالح نظام 

نف�شه  يفر�ض  الذي  الجتماعي  ال�شمان 

اليوم بقوة بالنظر لالختالل املايل الكبري 

العجز  ا�شتمرار  واأثر  القطاع  الذي يواجه 

احلايل على م�شتقبل النظام نف�شه".

و بينما مل ي�شتبعد الآثار املحتملة لإعادة 

هذا  من  امل�شتفيدين  على  هذا  الت�شميم 

قائال  هدام  تيجاين  ال�شيد  طماأن  النظام، 

تاأثريه  ف�شيكون  تاأثري،  هناك  كان  :"اإذا 
حمدودا وموؤقتا" م�شريا اإىل اأن القطاع "يجب 

هذا  مع  ممكن  وقت  اأ�رصع  يف  يتفاعل  اأن 

املوقف ملواجهة هذا اخللل املايل الكبري 

و�شمان دميومة نظام ال�شمان الجتماعي 

اإعادة  ال�رصوري  "من  انه  وقال  لدينا"، 

خلف�ض  الجتماعي  ال�شمان  نظام  ت�شميم 

وبالتايل  مقبولة  م�شتويات  اإىل  العجز 

احلفاظ على هذا املك�شب الجتماعي".

كما اأعلن باملنا�شبة عن عقد نهاية ال�شنة 

اجلارية، جل�شات ال�شمان الجتماعي التي 

من �شاأنها اأن ت�شمح للخرباء واملخت�شني 

احللول  اقرتاح  و  الق�شية  هذه  مبعاجلة 

التي ت�شتجيب ملتطلعات القطاع.

اإكرام. �ض

تيجاين هدام ي�سدد على �سرورة "اإعادة ت�سميم" نظام ال�سمان االجتماعي ويوؤكد:

�لعــمال" م�صــاكــــل  عن  للحديــث  للنقــابات  مفتــوح  �حلــو�ر  "بــاب 

لالإخالل بالتزاماته يف دفرت ال�سروط اخلا�ش باحلج

�إنهاء مهام �ملدير �لعام للديو�ن �لوطني لل�صياحة
اأنهى الوزير االأول نور الدين بدوي مهام املدير العام للديوان الوطني لل�سياحة، جاء ذلك خالل اجتماع وزاري 

املقد�سة،  بالبقاع  اإقامتهم  ظروف  وكذا  امليامني  حجاجنا  ملغادرة  التح�سريات  اآخر  لدرا�سة  �ش  خ�سّ م�سرتك 

ويف تدخله بخ�سو�ش عدم اإمكان بع�ش الوكاالت ال�سياحية من احرتام دفاتر ال�سروط التي تربطها بالديوان 

الوطني للحج والعمرة، خا�سة ما تعلق بعدم ا�ستنفاذها للح�س�ش املخ�س�سة لها، اأمر الوزير االأول املدير العام 

للديوان الوطني للحج والعمرة باال�سرتجاع الفوري لكل احل�س�ش التي مل يتم الوفاء بها، والتكفل باأ�سحابها 

ممن مل يقتنوا تذاكر ال�سفر.

التعاقدية  بالتزاماته  اإخالله  ب�سبب  لل�سياحة،  الوطني  للديوان  العام  املدير  اإنهاء مهام  ال�سياق، مت  ويف نف�ش 

املدرجة يف دفرت ال�سروط، وكلف الوزير االأول، وزير ال�سياحة وال�سناعات التقليدية باإجراء تدقيق يف �سري 

هذه املوؤ�س�سة العمومية.

اإكرام. �ش
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الحــدثذي القعدة 1440 هـ

17 قطاعا بتوحيد اجلهود الإجناح الدخول االجتماعي املقبل، حيث �سيعرف الدخول املدر�سي  اأمر الوزير االأول، نور الدين بدوي، وزراء 

املدر�سية  الهياكل  كامل  الإنهاء  م�سددة  تعليمات  معطيا  وطالب،  تلميذ  مليون   11 من  اأكرث  ا�ستقبال   2019-2020 املقبل  واملهني  واجلامعي 

عرب  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  التالميذ  مرة،  االعتبار، الأول  بعني  �ستاأخذ  التي  التح�سريات  ملراقبة  مفت�سني  جتنيد  مع  واجلامعية، 

املهنيني. والتعليم  والتكوين  واجلامعات  الرتبية  ميزانيات  من  باملائة   3 تخ�سي�ص 

3 وزارات لفئة ذوي االحتياجات اخلا�سة باملائة من ميزانيات   3 نحو تخ�سي�ص 

11 مليون تلميذ وطالب اإجراءات ا�ستثنائية من احلكومة لإجناح الدخول املدر�سي لـ 
»التح�سريات« تقدم  مدى  على  لالطالع  القطاعات  متعددة  تفتي�ص  •جلان 

االجتماعيني وال�سركاء  النقابات  مع  احلوار  لفتح  •تعليمات 

اأفادت الوزارة الأوىل، يف بيان لها، اأن الدخول 

2019- املقبل  واملهني  واجلامعي  املدر�سي 

ماليني   9 من  اأكرث  ا�ستقبال  �سيعرف   ،2020
متمدر�س، و1.8 مليون طالب جامعي لكل الأطوار، 

وكذا 380 األف متكون يف قطاع التكوين والتعليم 

املهنيني. وياأتي هذا يف الوقت الذي اأ�سدى وزير 

الداخلية تعليمات �سارمة لإجناح الدخول املقبل 

جمندا جلان تفتي�س ملتابعة الأمر ميدانيا.

و273  جديدة  مدر�سة   700  •نحو 

املقبل مطعم جديد يف الدخول 

املقبل  املدر�سي  الدخول  اأن  البيان  ذات  واأو�سح 

من�ساأة   695 من  اأكرث  �سي�سهد دخول حيز اخلدمة 

و144  ابتدائية   452 منها  جديدة،  درا�سية 

 273 على  عالوة  وهذا  ثانوية،  و99  متو�سطة 

قطاع  �سيتعزز  فيما  هذا  جديد.  مدر�سي  مطعم 

التعليم العايل والبحث العلمي باأكرث من 62.000 

مقعد بيداغوجي جديد، واأكرث من 31.000 �رسير 

الإيواء  طاقة  بذلك  لت�سل  الطلبة،  لفائدة  جديد 

كما  �رسير.  األف   658 من  اأكرث  اإىل  الإجمالية 

دخول  والتمهني  املهني  التكوين  قطاع  �سيعرف 

بطاقة  اخلدمة،  حيز  جديدة  تكوين  موؤ�س�سة   24
األف مرتب�س،   15.000 من  باأكرث  تقدر  ا�ستيعاب 

لت�ساف بذلك اإىل 1295 موؤ�س�سة موجودة حاليا.

اإىل  الأوىل  الوزارة  بيان  تطرق  املقابل،  يف 

الوزير  تراأ�سه  الذي  امل�سرتك  الوزاري  الجتماع 

الأحد، اجتماعا  الدين بدوي، م�ساء  الأول، نور 

الدخول  حت�سريات  لدرا�سة  خ�س�س  م�سرتكا 

الجتماعي املقبل، والذي اأكد خالله على »اأهمية 

لإجناحه،  اجلميع  جتند  و�رسورة  املوعد  هذا 

بالدنا  بها  متر  التي  الفرتة  هذه  ظل  يف  ل�سيما 

والتي تتطلب م�ساعفة اجلهود وت�سافرها.

عر�س  البيان،  ذات  ح�سب  الجتماع،  وعرف 

وزاريا،  17 قطاعا  الإجراءات املتخذة من طرف 

حيث قدم الوزراء تقاريرهم املرحلية بخ�سو�س 

القرارات  تنفيذ  مدى  خا�سة  التح�سريات،  هذه 

املنعقدين  الوزاريني  املجل�سني  خالل  املتخذة 

2019 بخ�سو�س نف�س  اأفريل و19 ماي   23 يومي 

املو�سوع.

اجلهود  مب�ساعفة  يطالب  •بدوي   

مع هذه الفرتة التي متر بها 

البالد

الأول  الوزير  اأكد  املقدمة،  العرو�س  اإثر  على 

اجلميع  جتند  و�رسورة  املوعد  هذا  »اأهمية  على 

التي  الفرتة  هذه  ظل  يف  ل�سيما  لإجناحه، 

اجلهود  م�ساعفة  تتطلب  والتي  بالدنا  بها  متر 

املدر�سي  بالدخول  تعلق  ما  وت�سافرها، خا�سة 

الذي يعترب اأولوية الأولويات يف هذه املرحلة، 

التكفل بها يف  واأن كل العراقيل والنقائ�س يجب 

حينها«. و�سدد بدوي، بالن�سبة للدخول املدر�سي 

يف  »الت�رسيع  اأهمية  على  واملهني،  واجلامعي 

دخولها  املرتقب  الهياكل  خمتلف  اإجناز  وترية 

حيز اخلدمة، والتي تعرف ن�سبة تقدم معتربة، 

وتكليف وزير املالية بال�سهر �سخ�سيا على جتنيد 

جلان  واإيفاد  لذلك،  ال�رسورية  املالية  املوارد 

تفتي�س متعددة القطاعات لالطالع على مدى تقدم 

الأ�سغال ميدانيا على م�ستوى كل وليات الوطن، 

بولية  الواقعة  للمن�ساآت  اأهمية خا�سة  اإيالء  مع 

اجلزائر نظرا حلجم الطلب الكبري امل�سجل«. كما 

اأهمية ق�سوى لفئة ذوي  اإيالء  �سدد على »�رسورة 

الحتياجات اخلا�سة، عرب الرفع من م�ستوى التكفل 

باملتمدر�سني من هذه الفئة، مبا ي�سمن لهم نف�س 

الأول وزير  الوزير  التمدر�س«، حيث كلف  فر�س 

ال�رسورية  املالية  املوارد  »كل  بتجنيد  املالية 

لتاأطري املوؤ�س�سات املتخ�س�سة وتاأهيلها«، موؤكدا 

اأن »م�ساألة التكفل بذوي الحتياجات اخلا�سة هي 

القطاعات  كل  على  يجب  نبيلة  جمتمعية  قيمة 

جت�سيدها يف اإطار براجمهم«. ويف املقابل، كلف 

الوزير الأول قطاعات الرتبية الوطنية والتكوين 

مواردها  من  جزء  بتخ�سي�س  العايل  والتعليم 

 3٪ عن  يقل  ل  البيداغوجية  وطاقاتها  الب�رسية 

اإن�ساء  يتم  اأن  على  الفئة،  متمدر�سي هذه  لفائدة 

الأق�سام الدرا�سية املدجمة واملهياأة للتكفل بهذه 

الفئة ابتداء من املو�سم الدرا�سي املقبل.

والعمل  الداخلية  وزيري  الأول  الوزير  كلف  كما 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإ�رساك  اآليات  يف  بالنظر 

دعم  برامج  خمتلف  �سمن  املن�ساأة  واملتو�سطة، 

اخلدمات  هذه  اأداء  عملية  يف  ال�سباب،  ت�سغيل 

خالل  من  ل�سيما  املحلية،  اجلماعات  واإ�رساك 

تفعيل الإطار التنظيمي اجلديد املتعلق بتفوي�سات 

املرفق العام.

يف  جديدة  مالية   •منا�سب 

اجلامعات ت�سري من طرف وزارة 

املالية

وبالن�سبة للهياكل التابعة لقطاع التعليم العايل 

بتخ�سي�س  التكفل  �سيتم  اإجنازها،  واجلاري 

طرف  من  ل�سريها  ال�رسورية  املالية  املنا�سب 

وزارة املالية عند ا�ستكمال اأ�سغال اإجنازها، وهو 

ال�سبيل املنتهج يف اإجناز كل امل�ساريع العمومية 

تفعيل  وكذا  العمومية،  النفقات  تر�سيد  اإطار  يف 

دور مراكز المتياز وملحقاتها يف جمال التكوين 

املهني والتمهني، بالعتماد على مقاربة ا�ستباقية 

�سوق  احتياجات  مع  التكوين  منتوج  ملطابقة 

وكل  ن�ساط  كل  خ�سو�سيات  مع  وتكييفها  العمل 

منطقة من مناطق الرتاب الوطني.

يف هذا ال�ساأن، اأمر الوزير الأول با�ستغالل املوارد 

املتاحة يف القطاع وعلى راأ�سها ال�سندوق الوطني 

لتطوير التمهني والتكوين املتوا�سل، الذي يعد 

وزير  دعا  كما  القطاع،  مرتب�سي  لفائدة  مك�سبا 

اجتماع  خالل  عر�س  تقدمي  اإىل  املهني  التكوين 

احلكومة املقبل حول مراكز المتياز وو�سعية هذا 

ال�سندوق اخلا�س.

وزير  اإىل  تعليمات  اأ�سدى  ال�سياق،  نف�س  يف 

ال�ستغالل  حول  اقرتاحات  تقدمي  بغية  املالية 

املتوفرة  امل�ستغلة  غري  املالية  للموارد  الأمثل 

على م�ستوى خمتلف ال�سناديق اخلا�سة.

وبخ�سو�س الدخول الجتماعي، �سدد الوزير الأول 

خمتلف  مع  احلوار  منطق  تغليب  »�رسورة  على 

وتفعيل  القطاعات  كل  يف  الجتماعيني  ال�رسكاء 

اخلرجات  عرب  والإ�سغاء  اجلواري  العمل  اآليات 

امليدانية التي يتوجب على كل القطاعات القيام 

بها، مع اتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل مبختلف 

وليات  عرب  واملتعاملني  املواطنني  ان�سغالت 

الوطن«.

متتد اإىل غاية 21 �سبتمرب 

القادم

م�سالح دادة تبا�سر 
الت�سجيالت اخلا�سة 

بالدخول املهني القادم
انطلقت، اأم�ص، الت�سجيالت اخلا�سة 

بدخول �سبتمرب 2019، على اأن متتد اإىل 

غاية يوم ال�سبت 21 �سبتمرب القادم. 

واأو�سحت وزارة التكوين والتعليم 

املهنيني، يف بيان لها، اأن الت�سجيالت 

مفتوحة ل�سالح خمتلف ال�سرائح 

االجتماعية واملهنية، ال�سيما ال�سباب 

منها والراغبة يف التكوين، وذلك عن 

ww.mfep. طريق املوقع االإلكرتوين

كل موؤ�س�سات  وعلى م�ستوى   gov.dz
التكوين املهني.

واأ�سافت ذات الوزارة اأن اأيام االنتقاء 

والتوجيه �ستكون اأيام 22، 23 و24 

�سبتمرب، بينما �سيكون االإعالن عن 

النتائج يوم اخلمي�ص 26 �سبتمرب، اأما 

الدخول الر�سمي فهو حمدد بيوم االأحد 

�سبتمرب.  29
وح�سب ذات امل�سدر، فاإن قطاع التكوين 

والتعليم املهنيني �سي�سرع يف اإطالق 

حملة اإعالمية وحت�سي�سية خا�سة بهذا 

الدخول املهني عرب خمتلف و�سائل 

االإعالم واالت�سال احلديثة، مبا يف 

ذلك االعتماد على »اأ�ص اأم اأ�ص« الإجناح 

الت�سجيالت والدخول املهني املقبل.

عثماين مرمي

املدر�سيني والنقل  االإطعام  ميدان  يف  اخلدمات  نوعية  لتح�سني 

تعليمات لتو�سيع ال�ست�سارة لإن�ساء ديوان وطني للخدمات املدر�سية

الفالحية االأرا�سي  ا�ستغالل  لرت�سيد  القطاعني  بني  اتفاقية  اإطار  يف 

خرباء من التعليم العايل لتطوير »الفالحة »واإدخال لأول مرة الإدارة الرقمية

يف  اال�ست�سارة  تو�سيع  اإىل  اأي�سا  بدوي،  الدين  نور  االأول،  الوزير  دعا 

م�سروع اإن�ساء ديوان وطني للخدمات املدر�سية، يتكفل م�ستقبال، 

الطور  تالميذ  ونقل  واإيواء  باإطعام  عليه،  امل�سادقة  حال  يف 

وزير  اإىل  قدمها  تعليمات  يف  االأول،  الوزير  و�سدد  االبتدائي. 

الداخلية  وزير  وكذا  بلعابد،  احلكيم  عبد  والتعليم،  الرتبية 

واجلماعات املحلية، على �سرورة موا�سلة اجلهود يف جمال حت�سني 

املدر�سيني، و�سرورة  املطاعم والنقل  نوعية اخلدمات يف ميدان 

تو�سيع اال�ست�سارة بخ�سو�ص م�سروع اإن�ساء ديوان وطني للخدمات 

املدر�سية. وتاأتي تعليمات الوزير االأول الإجناح عملية التن�سيق 

بني وزارة الداخلية واجلماعات املحلية ووزارة الرتبية الوطنية، 

خللق الأول مرة ديوان وطني للخدمات املدر�سة للطور االبتدائي، 

اجلامعية  للخدمات  الوطني  للديوان  بالن�سبة  احلال  هو  كما 

�سهر  خالل  احلكومة  وكانت  العلمي.  والبحث  العايل  للتعليم 

ت�سيري  كيفية  يحدد  تنفيذيا  مر�سوما  اأ�سدرت  قد   2018 جانفي 

املطاعم املدر�سية مع حتديد �سالحيات كل اجلهات املعنية بهذه 

املطاعم، يف حني اأكد املر�سوم على �سمان البلدية ت�سيري املطاعم 

قطاع  مع  بالتن�سيق  املدر�سية  املطاعم  مراقبة  وتتم  املدر�سية، 

الرتبية وبالتعاون مع القطاعات املعنية االأخرى، ل�سمان احرتام 

اأن  اإال  املعايري ال�سحية واملطابقة مع القواعد املتعلقة بالنظافة، 

املر�سوم مل يطبق على اأر�ص الواقع وال يزال االإ�سكال قائما، حيث 

حني  يف  الرتبية،  وقطاع  الداخلية  م�سوؤويل  بني  التهم  ترتا�سق 

اأن التلميذ هو ال�سحية حيث يعاين من �سوء اخلدمات املقدمة يف 

االإطعام، ما جعل الوزارة االأوىل تتدخل من اأجل اإعطاء تعليمات 

جتدر  املدر�سية.  للخدمات  وطني  ديوان  اإن�ساء  يف  للت�سريع 

االإ�سارة، وفق املر�سوم امل�ستحدث، اأنه ي�سمح للمدار�ص االبتدائية 

اأن ت�ستفيد طبقا ملتطلبات اخلريطة  التي ال تتوفر على مطاعم 

املدر�سية من خدمات مطعم مدر�سي مركزي يقوم بنقل الوجبات 

وخم�س�سة  مهياأة  قاعات  على  تتوفر  التي  االبتدائية  املدا�ص  اإىل 

اإجناز  البلدية  �سمان  �سرورة  على  ين�ص  كما  لالإطعام،  ح�سريا 

مطاعم مدر�سية وفق متطلبات اخلريطة املدر�سية وكذا منطية 

البناءات املدر�سية ومدونة جتهيزات املحددة. ويف يف حالة عدم 

البلدية  فعلى  ابتدائية،  مدر�سة  يف  مطعم  اإجناز  �سروط  توفر 

املدر�سة  بذات  املدر�سي  لالإطعام  خم�س�سة  قاعة  وتهيئة  اإجناز 

هذه  اأن  العلم  مع  التالميذ،  لفائدة  مهياأة  ف�ساءات  تخ�سي�ص  اأو 

بتقدمي  تكتفي  التي  املدار�ص  غالبية  يف  تعتمد  مل  االإجراءات 

وجبات باردة.                                                                                    عثماين مرمي

على  التوقيع  عن  بوزيد،  الطيب  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأعلن 

�سني واخلرباء يف كل  اتفاقية من اأجل تعزيز التعاون بني الباحثني واملتخ�سّ

من قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، وقطاع الفالحة والتنمية الريفية 

وال�سيد البحري، ق�سد تطوير منط الزراعة الدقيقة وتو�سيع ا�ستعمال االأداة 

ح�سب  هذا،  وجاء  الفالحية.  االأرا�سي  ا�ستغالل  تر�سيد  اأجل  من  الرقمية 

امل�سوؤول االأول لقطاع التعليم العايل، يف اإطار التوقيع على االتفاقية االإطار 

الريفية  والتنمية  الفالحة  وقطاع  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع  بني 

وال�سيد البحري، حيث �سرح باملنا�سبة الطيب بوزيد »اإن هذه االتفاقية هي 

فارقة يف حياة قطاع التعليم العايل والبحث العلمي وقطاع الفالحة والتنمية 

الريفية وال�سيد البحري، على �سعيد توطيد التعاون الوثيق بينهما، واالرتقاء 

بالتن�سيق القطاعي امل�سرتك اإىل مراتب اأعلى واأطوار نوعية ممّيزة«. وعلق 

وزير قطاع التعليم العايل على التعاون اجلديد مع قطاع الفالحة قائال »اإن 

يف  حمالة،  ال  �سي�سهم،  القطاعني  بني  االإطار  االتفاقية  على  اليوم  التوقيع 

البحث  مراكز  بني  العالقة  وتفعيل  وحميطها،  اجلامعة  بني  التوا�سل  تعزيز 

ووحداته وخمابره و�سبكاته املو�سوعاتية والقطاع االقت�سادي واالجتماعي، 

ّكن من االرتقاء بالبحث التطويري واال�ستثمار يف االبتكار التكنولوجي،  مبا يمُ

وي�سمح، يف املدى املنظور، بتثمني نتائج البحث العلمي والتكنولوجي، يف اإطار 

م�سافة  قيمة  تقدمي  من  ّكن  يمُ الذي  املمُفيد  البحث  على  رّكز  تمُ متكاملة  روؤية 

حقيقية على ال�سعيدين االقت�سادي واالجتماعي، ويكون يف خدمة التنمية 

االتفاقية،  هذه  اأن  نعتقد  »اإّننا  بوزيد  الطيب  واأ�ساف  للبالد«.  امل�ستدامة 

كمة، على  واآليات تن�سيق حممُ ها من جماالت تعاون عديدة  بنودمُ مبا تت�سّمنه 

اإحداث جلنة قطاعية م�سرتكة بني التعليم العايل والبحث العلمي من  غرار 

جهة، والفالحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري من جهة اأخرى، �ست�سمح 

ذات  املحاور  من  عدد  اإطار  يف  الفالحة  ع�سرنة  جمال  يف  التعاون  بتوطيد 

االأداة  ا�ستعمال  بوزيد،  الطيب  يقول  املحاور،  هذه  اأبرز  ومن  االأولوية«.  

الرقمية من اأجل تر�سيد ا�ستغالل االأرا�سي الفالحية وتر�سيد ا�ستعمال املياه 

واالأ�سمدة، وتكييف املَْكَننة الفالحية ملتطلبات تطوير االبتكار التكنولوجي، 

التعليم  قطاع  يعمل  حيث  الدقيقة،  الزراعة  منط  اإىل  تدريجيا،  واالنتقال، 

اإدخال هذا  االأملاين، على  ال�سريك  بالتعاون مع  العلمي حاليا،  العايل والبحث 

الت�سّدي  اأجل  من  النباتية،  ال�سحة  جمال  يف  جديدة  بذور  لتطوير  النمط 

التعليم  قطاع  »اإن  امل�سوؤول  ذات  واأ�سار  املختلفة.  لالأمرا�ص  اأف�سل  ب�سكل 

�سبكتني  باإحداث  الفالحي،  البحث  جمال  يف  بادر،  قد  العلمي  والبحث  العايل 

مو�سوعاتيتني، تتعلق االأوىل بالقمح، وتتعلق الثانية بالنباتات الطبية، كما 

وحتديد  اجلزائرية  للنباتات  دليل  �سكل  يف  متخ�س�سة  اأر�سية  بتطوير  قام 

اأماكن تواجد كل عنا�سر التنوع البيولوجي يف بالدنا«.

عثماين مرمي



ل ت�ضجيل لأي ب�ؤر مر�ض يف الأ�ضهر املا�ضية

ت�ضخري اأزيد من 2000 طبيب بيطري ملراقبة اأ�ضاحي العيد 

�صحفية  ندوة  خالل  كرمي،  ها�صمي  قدور 

بق�صنطينة  جهوي  لقاء  هام�ش  على  عقدها 

ال�رشوع  مت  التي  التح�صريات  �صمن  يندرج 

الالزمة  اخلدمات  �صمان  اأجل  من  فيها 

للمواطنني حت�صبا لهذه املنا�صبة الدينية، 

اإر�صادات  تت�صمن  مطويات  باأن  اأو�صح 

ون�صائح حول عملية النحر والأخطار التي 

قد ترتتب عن الكي�ش املائي �صيتم توزيعها 

»اجلاري  املراقبة  نقاط  جمموع  عرب 

امل�صالح  مديريات  طرف  من  حتديدها« 

الفالحية عرب الوليات بالتعاون املجال�ش 

ال�صعبية البلدية.

واأكد ممثل الوزارة يف هذا ال�صياق اأن هذه 

ت�صتهر  التي  للوليات  التابعة  امل�صالح 

ال�صهبية  الوليات  خا�صة  الأغنام  برتبية 

متنح �صهادات بيطرية تكون مرافقة لروؤو�ش 

الأغنام اأثناء نقلها نحو الأ�صواق.

وك�صف باأن مداومات �صتقوم بها امل�صالح 

البلديات  م�صتوى  على  للوليات  البيطرية 

يومي  طيلة  الفالحية  امل�صالح  ومديريات 

متنقلة  فرق  اإىل  بالإ�صافة  الأ�صحى  عيد 

يقومون  وتقنيني  بيطريني  اأطباء  ت�صم 

بعمليات مراقبة ميدانية للرد على ت�صاوؤلت 

امل�صالخ  كل  اأن  اإىل  م�صريا  املواطنني، 

املوجودة عرب الوطن �صتكون مفتوحة خالل 

من  املواطنني  اأجل متكني  من  الفرتة  نف�ش 

النحر يف اأح�صن الظروف.

مل  اإذ  �صليمة،  الأغنام  »روؤو�ش  اأن  واأكد 

الأ�صهر  خالل  مر�ش  لأي  بوؤرة  اأية  ت�صجل 

الأخرية عرب خمتلف وليات البالد«، م�صيفا 

ما جمموعه  بوجود  تفيد  الإح�صائيات  باأن 

 2 يقارب  وما  الغنم  من  راأ�ش  مليون   28
مليون راأ�ش من البقر عرب الوطن.
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ذي القعدة 1440 هـ
الحــدث

مت ت�ضخري اأزيد من 2000 طبيب بيطري من القطاعني العم�مي واخلا�ض عرب ال�طن ل�ضمان املراقبة ال�ضحية للأ�ضاحي 

حت�ضبا لعيد الأ�ضحى، وقال مدير امل�ضالح البيطرية بال�زارة ال��ضية، قدور ها�ضمي كرمي، اأن هذه العملية مدرجة يف 

اإطار التدابري املتخذة من طرف ال�ضلطات العم�مية الرامية   مل�اجهة اأي خطر متعلق بالأمرا�ض التي قد ت�ضيب امل�ا�ضي 

وحماية �ضحة امل�اطن.

 اإ�ضهـــــــار

فريد م��ضى

ANEP : 1931006147 الرائد: 2019/07/16    ANEP : 1931006128الرائد: 2019/07/16   

لفائدة اأفراد اجلي�ض ال�طني ال�ضعبي وهيئات وطنية وم�ؤ�ض�ضات اقت�ضادية

وزارة الدفاع ت�صتلم 485 �صاحنة و�صيارة متعددة املهام من م�صنع تيارت
ال�صيارات  ل�صناعة  اجلزائرية  ال�رشكة  اأم�ش،  قامت، 

ببو�صقيف بولية تيارت ت�صليم 485 �صاحنة متعددة املهام 

من  م�صنعة  مر�صيد�ش-بنز،  عالمة  من  نفعية  و�صيارات 

ال�صيارات  ل�صناعة  امل�صرتكة  اجلزائرية  ال�رشكة  طرف 

الإ�صعاف،  الأفراد،  لنقل  بنز/تيارت وخم�ص�صة  مر�صيد�ش 

النريان، وذلك لفائدة كل  واإطفاء  الب�صائع  الإ�صارة، نقل 

الوطني،  الدفاع  لوزارة  للعتاد  املركزية  املديرية  من 

املديرية العامة لالأمن الوطني، املديرية العامة للحماية 

املدنية، وموؤ�ص�صات اقت�صادية مدنية عمومية وخا�صة«.

اأن  لها  بيان  يف  اأم�ش،  الوطني،  الدفاع  وزارة  اأو�صحت 

الإنعا�ش  برنامج  جت�صيد  اإطار  يف  يندرج  امل�صعى  »هذا 

القت�صادي الذي يرمي اإىل بعث ال�صناعة الوطنية، وحر�ش 

القيادة العليا للجي�ش الوطني ال�صعبي على تطوير قدرات 

ال�صناعات الع�صكرية، مبا يلبي احتياجات قواتنا امل�صلحة 

وي�صاهم يف التنمية الوطنية« .

ل�صناعة  اجلزائرية  »ال�رشكة  اأن  امل�صدر  ذات  واأفاد 

ال�صيارات ببو�صقيف بولية تيارت تعترب ثمرة �رشاكة بني 

موؤ�ص�صة تطوير �صناعة ال�صيارات لوزارة الدفاع الوطني، 

وال�رشيك التكنولوجي الأملاين«دميلر« وال�رشكة الإماراتية 

تيارت،  بولية  بو�صقيف  م�صنع  وينتج  لال�صتثمار،  اآبار 

�صيارات رباعية الدفع من عالمة مر�صيد�ش-بنز �صنف )ج( 

اأن  امل�صدر  ذات  واأعترب  العالمة«،  نف�ش  من  نقل  وعربات 

للجي�ش  العليا  القيادة  حر�ش  ليوؤكد  ياأتي  الت�صليم  »هذا 

دفاع وطنية، مبوا�صفات  ال�صعبي تطوير �صناعة  الوطني 

عاملية ومنتوج ذو جودة ونوعية، وكذا خلق منا�صب �صغل 

م�صتدامة بتكوين عايل وم�صتمر، من خالل حتقيق الأهداف 

املرجوة ».

حممد الأمني. ب

رئي�صة المجل�س ال�صعبي البلدي

رئي�س المجل�س ال�صعبي البلدي

الت�قيع على اتفاقية لتط�ير البحث العلمي يف قطاع الفلحة  

نق�س يف عدد الباحثني 
الدائمني يف جمال الفالحة

الت�قيع  العا�ضمة  باجلزائر  اأم�ض  مت 

على اتفاقية بني وزارتي التعليم العايل 

قطاعية  جلنة  وتن�ضيب  والفلحة 

الثنائي وتط�ير  التن�ضيق  دائمة بهدف 

الفلحي  امليدان  يف  العلمي  البحث 

تن�ضيب  على  واأ�ضرف  والزراعي، 

التفاقية  على  والت�قيع  اللجنة  هذه 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  من  كل 

العلمي، الطيب ب�زيد، ووزير الفلحة 

البحري،  وال�ضيد  الريفية  والتنمية 

التك�ين  وزير  بح�ض�ر  عماري،  �ضريف 

والتعليم املهنيني، دادة م��ضى بلخري.

اأكد  الدائمة،  اللجنة  تن�ضيب  وعقب 

»لبنة  تعد  الأخرية  هذه  اأن  عماري 

الفلحي  العامل  تط�ير  �ضرح  يف  اأخرى 

وال�ضيد  الغابات  الفرعية  مبجاليه 

البحري«، كما تعد »تت�يجا مل�ضار �ضامل 

جت�ضيد  بهدف  مبا�ضرته  مت  ط�يل 

ومتابعة  ت�ضيري  يف  فعلية  م�ضاركة 

على  العلمي  البحث  ن�ضاطات  وتقييم 

ر�ضد  خلل  من  القطاع  م�ضت�ى 

ور�ضم  تذليلها  على  والعمل  النقائ�ض 

يف  العلمي  بالبحث  اخلا�ضة  الأفاق 

املجال الفلحي والزراعي«. 

اأي�ضااإىل  اللجنة  هذه  تن�ضيب  ويرمي 

وتن�ضيق  ترقية  عرب  اجله�د  »بل�رة 

العنا�ضر  واقرتاح  الن�ضاطات  وتقييم 

ا�ضرتاتيجية  و�ضع  اأجل  من  الأ�ضا�ضية 

تك�ين  وتدعيم  البحث  بتط�ير  تعنى 

وتثمني  م�ؤهلتهم  وحت�ضني  الباحثني 

لتط�ير  العلمي  البحث  نتائج  وتعميم 

العامل الفلحي«.

»الرهانات  اأن  الفلحة  وزير  وبني 

الزراعة  بتط�ير  املتعلقة  املختلفة 

فيما  �ض�اء  احلالية  املتطلبات  وم�ضايرة 

اأو  الإنتاجية  الأنظمة  بتنمية  تعلق 

والتغذية  بال�ضتهلك  اخلا�ضة  تلك 

متعددة  �ضعب  يف  التبعية  وتقلي�ض 

اأجنع  على  البحث  علينا  يفر�ض 

الإنتاج  من  امل�ضتمر  للرفع  ال�ضبل 

والنتاجية من خلل م�ضاهمة التقنية 

»اخليار  اأن  م�ضيفا  العلمي«،  والبتكار 

يف  الزراعة  لتحديث  ال�ضرتاتيجي 

من  يعد  لك�نه  جديدا  لي�ض  اجلزائر 

يرتكز  التي  الأ�ضا�ضية  الق�اعد  بني 

عليها الفعل التنم�ي«.

قال  التعاون،  اتفاقية  وبخ�ض��ض 

»دعم  اإطار  يف  تندرج  اإنها  عماري 

اأنظمة البحث والتنمية مبا فيها الإر�ضاد 

حتمية  مبثابة  اأ�ضبح  الذي  الفلحي 

اجلديدة  احلاجيات  اإىل  بالنظر  وذلك 

وخمتلف  املنتج�ن  يتطلبها  التي 

املتعاملني القت�ضاديني يف ظل الظروف 

املعا�ضرة التي نعي�ضها التي تت�ضم بع�ملة 

القت�ضاد ل�ضيما الفلحي منه وحترير 

الأ�ض�اق واخل�ضخ�ضة واللمركزية«.

والبحث  العايل  التعليم  وزير  واعترب 

العلمي اأن تن�ضيب هذه اللجنة والت�قيع 

على اتفاقية التعاون »حلظة فارقة يف 

جمال ت�طيد التعاون ال�ثيق والرتقاء 

بـ  ي�ضمح  ما  وه�  القطاعي«،  بالتن�ضيق 

حميطها  مع  اجلامعة  ت�ا�ضل  »تعزيز 

ووحدات  مراكز  بني  العلقة  وتعزيز 

القت�ضادي  القطاع  مع  العلمي  البحث 

»تثمني  �ضرورة  واأبرز  والجتماعي«، 

نتائج البحث العلمي وع�ضرنة الفلحة 

من خلل ا�ضتعمال  الأداة الرقمية من 

الأرا�ضي  قطع  ا�ضتغلل  تر�ضيد  اأجل 

املياه  ا�ضتعمال   وتر�ضيد  الفلحية 

الفلحية  املكننة  وتكييف  والأ�ضمدة 

الزراعة   منط  اإىل  تدريجيا  والنتقال 

الدقيقة«.

والتك�ين  التعليم  وزير  قال  وبدوره، 

فتح  اىل  ي�ضعى  قطاعه  اأن  املهنيني 

جمال  يف  جديدة  مهن  يف  التك�ين 

مع  متا�ضيا  والزراعة  الفلحة 

�ضرورة  مربزا  احلا�ضلة«،  امل�ضتجدات 

لتحقيق  العلمي  البحث  نتائج  »تفعيل 

م�ضتدامة  تنمية  وحتقيق  الفعالية 

خمتلف  بني  التن�ضيق  بتكثيف  وذلك 

القطاعات«.

فريد م��ضى



ق. م/ و�أج

�لقادم   �ملدر�سي  �لدخول  بر�سم 

مب�ستغامن جديد  تربوي  هيكل   13 ا�ستالم  نحو 

ولتقريب الهياكل الرتبوية 

ال�سكنية  الأحياء  من 

بالقطب  �سيتم  اجلديدة 

»احل�سم«  احل�رضي  

ي�سم  الذي  �سيادة(  )بلدية 

 3 ا�ستالم  م�سكن   6.700
جديدة  مدر�سية  جممعات 

انتظار  يف  متو�سطات  و3  

يف  م�ستقبال  النطالق 

عدد  لتغطية  ثانوية  اإجناز 

املتمدر�سني  ت�سيف م�سالح 

الدخول  وبر�سم  الولية. 

و  اأي�سا  املقبل  املدر�سي 

عن  ال�سغط  تخفيف  بهدف 

املوؤ�س�سات   بع�ض 

ظروف  وتوفري  الرتبوية 

الإطعام  و  للتمدر�ض  جيدة 

باملناطق  خ�سو�سا  و 

لذات  -وفقا  �سيتم   النائية 

امل�سدر- و�سع حيز اخلدمة 

ل 50 ق�سم جاهز و 50 مطعم 

مدر�سي. 

امل�ساريع  هذه  وتدخل 

ال�سلطات  جهود  اإطار  يف 

العمومية لتلبية احتياجات 

الوطنية  الرتبية  قطاع  

باملواطنني  التكفل  و 

القاطنني بالأحياء ال�سكنية 

اإجناز  خالل  من   اجلديدة 

تربوي  هيكل   20 جتهيز  و 

الدرا�سية  ال�سنة  بر�سم 

اجلديدة. 

الهياكل  هذه  وتتوزع 

القطب  على  الرتبوية 

مما�ض  بحا�سي  احل�رضي 

)جممعني ومتو�سطة(  وبلدية 

مدر�سي  )جممع  ما�رضة 

و  ثانوية(  و  متو�سطة  و 

مدر�سي  )جممع  ع�سعا�سة 

و  حجاج  و  متو�سطة(   و 

املالك  عبد  بن  و  بوقرياط 

لكل  مدر�سي  )جممع  رم�سان 

خري  و   مزغران  و  بلدية( 

بلدية(  )متو�سطة لكل  الدين 

امل�سدر.  نف�ض  ي�سيف 

مل�سالح  وفقا  انطلقت  و 

ببلدية  موؤخرا  الولية 

اإجناز  اأ�سغال  م�ستغامن 

ل  تت�سع  جديدة   ثانوية 

متقن  لتعوي�ض  مقعد   800
�سيتم  ب�سالمندر  نوفمرب   1

 18 غ�سون  يف  ا�ستالمها 

تفوق  مالية  بتكلفة  �سهر  

270 مليون دج. 
هذه  مع  باملوازاة  و 

لنف�ض  وفقا  مت  امل�ساريع 

موؤ�س�سة   14 تزويد  امل�سدر 

ابتدائية  بالأنظمة املقت�سدة 

من  الكهربائية  للطاقة 

تقرر  مدر�سة   24 جمموع 

ال�سم�سية  للطاقة   حتويلها 

تنفيذا  الولية  م�ستوى  على 

الداخلية  وزارة  لتعليمات 

و  املحلية   اجلماعات  و 

البلديات.  لنفقات  تر�سيدا 

الأحياء  ا�ستفادت  للتذكري 

و  باحل�سم  املدجمة 

املالك  عبد  بن  و  م�ستغامن 

برنامج  اإطار  يف   رم�سان 

التجهيزات العمومية لل�سنة 

م�ساريع  من   2019 اجلارية 

من  مرافق  جديدة   6 اإجناز 

متو�سطة  و  ثانوية  بينها 

وجممعني مدر�سيني للتعليم 

البتدائي.

 2019-2020 �ملقبل  �ملدر�سي  13 هيكل تربوي جديد بر�سم �لدخول  ��ستالم  يرتقب بوالية م�ستغامن 

م�سالح  -ت�سيف  �ملقبلة  �لقليلة  �الأيام  خالل  و�سيتم  �لوالية،  م�سالح   من  �أول  �أم�س  �أ�ستفيد  ح�سبما 

5 متو�سطات )�لطور �ملتو�سط(  7 جممعات  مدر�سية جديدة )�لطور �البتد�ئي( و  ��ستالم  �لوالية- 

�لتالميذ بد�ية من �سهر �سبتمرب. تعرف حاليا وترية  متقدمة يف �الجناز و �ستكون جاهزة ال�ستقبال 

�لودية معهم �لفرع كل �حللول  ��ستنفذ  �أن  بعد 

األف ملف اأمام العدالة ل�سباب مل 

ي�سددوا قرو�ض »اأون�ساج« بتيارت
15 يوما 4 واليات و�سيمكثون بها  قدمو� من 

ا�ستفادة زهاء 1500 طفل من اجلنوب الكبري من خميمات �سيفية باجلزائر العا�سمة
اأحيل موؤخرا بولية تيارت 

 1.000 العدالة  امام 

بال�سباب  خا�ض  ملف 

ت�سديد  عن  املتاأخرين 

الوكالة  اإطار  القرو�ض يف 

ت�سغيل  لدعم  الوطنية 

من  علم  ح�سبما  ال�سباب 

املذكورة  الوكالة  فرع 

بالولية.

اإىل  امل�سدر  ذات  اأ�سار  و 

 1.000 حاليا  يوجد  اأنه 

بال�سباب  خا�ض  ملف 

قرو�ض  من  امل�ستفيد 

م�سغرة  موؤ�س�سات  لإن�ساء 

الوطنية  الوكالة  اإطار  يف 

لدعم ت�سغيل ال�سباب اأمام 

 300 يف  لتنظر  العدالة 

القانون  اإطار  يف  ملف 

يف  اأخرى   700 و  اجلزائي 

اإطار القانون املدين.

فرع  اأن  امل�سدر  اأو�سح  و 

تيارت لوكالة دعم ت�سغيل 

ال�سباب ا�ستنفذ قبل اللجوء 

الإجراءات  كل  العدالة  اإىل 

من اأجل التو�سل اإىل حلول 

ودية و مرافقة املوؤ�س�سات 

و  م�ساكل  تعرف  التي 

جت�سيد  على  م�ساعدتها 

باأن  مربزا  م�ساريعها، 

الطرق الودية حققت نتائج 

حت�سيل  مت  حيث  اإيجابية 

القرو�ض  من  باملائة   92
و   2018 ل�سنة  امل�ستحقة 

التي بلغت خالل ال�سدا�سي 

اجلاريه  ال�سنة  من  الأول 

اأن  ويذكر  باملائة،   36
قام  للوكالة  تيارت  فرع 

منذ فتحه بالولية بتمويل 

اأكرث من 7.000 ملف.

ق. م/ واأج

ي�ستفيد زهاء 1500 طفل من ابناء العائالت 

من  للوطن  الكبري  باجلنوب  املعوزة 

العا�سمة،  باجلزائر  �سيفية  خميمات 

ملدة 15 يوما بالن�سبة لكل فوج من هوؤلء 

الطفال، ح�سبما علم اأم�ض اأول عن مديرة 

لولية  الجتماعي  الن�ساط  و  الت�سامن 

اجلزائر �سليحة معيو�ض.

واو�سحت �سليحة معيو�ض يف ت�رضيح ل/

واج ان املخيمات ال�سيفية ملو�سم 2019 

ب�سدد  املديرية  عليها  ت�رضف  التي  و 

العائالت  ابناء  من  طفل   1500 ا�ستقبال 

و  للوطن،  الكبري  باجلنوب  املعوزة 

يتعلق المر مب�ستفيدين من وليات  اليزي 

الذين  و  ب�سكرة،  و  رقلة  و  و  تندوف  و 

ت�سامنية  �سيفية  مبخيمات  �سيمكثون 

لفرتة 15 يوما تنتهي اخرها بنهاية �سهر 

اأوت املقبل.

و يتم ا�ستقبال الوفود على اربع دفعات، 

و  املادية  الو�سائل  كل  ت�سخري  مت  قد  و 

لإقامة  ظروف  اح�سن  ل�سمان  الب�رضية 

من  �سي�ستفيدون  الذين  الطفال  هوؤلء 

رحالت يومية ملختلف �سواطئ العا�سمة 

ملختلف  منظمة  زيارات  اىل  ا�سافة   ،

ت�سيف   ، بالولية  ال�سياحية  املعامل 

املتحدثة.

من  القادمة  الوفود  اقامة  �ستكون  و 

خم�ض  م�ستوى  على  اجلنوب  وليات 

من  كل  يف   ممثلة   ، بالعا�سمة  مراكز 

و  براقي  و  بالرويبة  ال�سم  مدر�ستي  

ا�سافة   ، بالعا�سور  املكفوفني  مدر�سة 

اىل املركزين البيداغوجيني لبولوغني و 

الدويرة. فيما ي�رضف على مرافقة الطفال 

ازيد  املخيمات  بتلك  اقامتهم  فرتة  خالل 

من 30 موؤطر.

على  والرتفيه  العطل  مراكز  اأن  ي�سار 

م�ستوى ولية اجلزائر ) 10 مراكز ( كانت 

يف  املن�رضم  يونيو  �سهر  منذ  �رضعت  قد 

خمتلف  من  طفل   10.000 نحو   ا�ستقبال 

وليات اجلنوب وكذا اأطفال من ال�سحراء 

املخيمات  برنامج  اإطار  يف  الغربية  

ال�سباب  وزارة  ترعاه  الذي  ال�سيفية 

والريا�سة.                       ق. م/ واأج

و�الأمن  للوقاية  �لوطني  �ملركز  ينظمها 

�سوناطر�ك وجممع  �لطرق  عرب 

قافلة حت�سي�سية للوقاية من حوادث 

املرور تزامنا مع مو�سم اال�سطياف

ينظم املركز الوطني للوقاية والأمن عرب الطرق 

وجممع �سوناطراك من 15 جويلية اىل غاية 30 اأوت 

املقبل قافلة حت�سي�سية للوقاية من حوادث املرور 

خالل مو�سم ال�سطياف الذي ي�سهد »ارتفاعا رهيبا 

يف ال�سحايا«، جتوب عدة وليات �ساحلية من 

الرتاب الوطني. واأو�سح بيان للمركز اأنه �سي�ستفيد 

من ن�ساطات هذه القافلة التي اأختري لها �سعار »ل 

تف�سد عطلة اأطفالك ...بتهورك« �سكان وليات كل من 

اجلزائر التي �ست�سهد فعاليات اإنطالقها غدا الثنني 

وبومردا�ض من 16 اىل 20 من ال�سهر اجلاري وبجاية 

من 26 اىل 30 من نف�ض ال�سهر لتحط الرحال بعد 

ذلك بولية �سكيكدة من 18 اىل 22 اأغ�سط�ض ،لتنتقل 

عقب ذلك اىل ولية م�ستغامن من 26 اىل 30 من نف�ض 

ال�سهر. وبهدف اإجناح وتفعيل هذه التظاهرة فقد 

�سخر املنظمون المكانيات املادية والب�رضية الكفيلة 

باإي�سال الر�سالة التوعوية وترقية ال�سالمة املرورية 

لدى اأكرب عدد واأو�سع �رضيحة من م�ستعملي الطريق. 

ويركز برنامج هذه القافلة -ح�سب ذات امل�سدر- على 

توعية وحت�سي�ض خمتلف فئات م�ستعملي الطريق 

يف اخلرجات امليدانية والن�سطة اجلوارية لفائدة 

ال�سكان وذلك على م�ستوى املخيمات ال�سيفية ، 

ال�سواطئ وال�ساحات العمومية مع الرتكيز علي 

�رضيحة ال�سباب التي تعد اأكرث من ثلث ال�سحايا 

بال�سافة اىل الطفال الذين يحتاجون اىل املبادئ 

ال�سا�سية يف ا�ستعمال الطريق. ولجناح هذه 

القافلة التح�سي�سية مت اجناز دعائم خمتلفة ل�سالح 

الفئات التي �سيتم ا�ستهدافها كاملعلقات والالفتات 

واملطويات بال�سافة دعائم تربوية تثقيفية موجهة لل

اطفال.                                                    ق. م/ واأج

�لثالثاء 16 جويلية 6

2019 �ملو�فق 13 

المحليذي �لقعدة 1440 هـ

على  تلم�سان  بولية  الغابات  حمافظة  تعمل 

العطرية  و  الطبية  النباتات  اإنتاج  تطوير  

و   مل�ساتل  بخلقها  للولية  ال�سهبية  بالبلديات 

ف�ساءات لإنتاج هذا النوع من النباتات ح�سبما 

علم لدى م�سوؤويل هذه  املحافظة. 

ذكر املكلف بالإعالم بذات املحافظة لواأج حممد 

ا�ستغالل  حميطات   م�رضوع  خلق  مت  اأنه  ل�سقر 

اجلنوبية  العري�سة  ببلدية  الغابية  الرثوة 

»اجلريانيوم  و   »ال�سيح«  اإنتاج  �سعبة  لتطوير 

هذه  اأن  اإىل  م�سريا  هكتار،   20 م�ساحة  على   «

حول  جتارب  اإجراء  حاليا   ت�سهد  املحيطات 

طرق تطوير هذه النباتات العطرية. 

و اأ�ساف اأن هذا امل�رضوع يهدف اإىل احلفاظ على 

النظام البيئي ال�سهبي و حماية  الغطاء النباتي 

و منع زحف الرمال و تثبيت �سكان هذه املناطق 

النزوح  منع  و  �سغل  منا�سب  بخلق   اجلنوبية 

الريفي. 

كما قام املجل�ض الولئي املهني امل�سرتك لفرع 

النباتات العطرية و الطبية بخلق  م�ستلة على 

م�ساحة واحد هكتار ببلدية عني غرابة لتطوير 

اإنتاج ال�سيح و الزعرت و  اخلزامة و اإكليل اجلبل 

التي ت�ستعمل يف اإعداد عدة اأدوية بهدف تخفيف 

ال�سغط على  الغابات املحاذية لهذه البلدية و 

تركها ترتاح ملدة زمنية معينة و احلفاظ على  

التوازن البيئي، وفق ذات امل�سدر. 

واأ�سار ل�سقر من جهة اأخرى، اأنه مت اإبرام اتفاقية 

املوؤ�س�سة  و  للغابات  العامة   املديرية  مابني 

الفلني  ل�ستغالل  الريفية  للهند�سة  الوطنية 

ال�سنة  يف  قنطار   300 ب  اإنتاجه   يقدر  الذي 

على م�ساحة منتجة قدرها 4.900 هكتار بغابتي 

»زاريفات« و  »اأحفري« جنوب الولية و املوجه 

ال�سدادات مب�سنعني   و  العازلة  املواد  ل�سناعة 

بوليتي جيجل و �سكيكدة. 

ذات املوؤ�س�سة جلني  اتفاقيات مع  اإبرام  كما مت 

و ت�سويق منتوج احللفاء املقدر  باأزيد من األف 

طن يف ال�سنة على م�ساحة قدرها 76 األف هكتار 

عرب البلديات اجلنوبية  وفق ذات امل�سوؤول الذي 

اأو�سح انه مت ا�ستحداث ف�ساءات لإنتاج احللفاء 

موجهة  تلم�سان  ببلدية  �ستي«  »للة   بغابة 

املح�سول  جني  عملية  بعد  التقليدية  لل�سناعة 

و ت�سويقه،  الذي ت�رضف عليه موؤ�س�سات خا�سة 

بعد ح�سولها على رخ�ض نقل احللفاء من طرف 

املحافظة  الولئية للغابات.    ق. م/ واأج

بالوالية �لغابات  من طرف حمافظة 

م�ساعي لتطوير اإنتاج النباتات الطبية والعطرية بالبلديات ال�سهبية بتلم�سان

تقرتح جامعة وهران 1 »اأحمد بن بلة« حلاملي �سهادة 

البكالوريا تخ�س�سا جديدا موجها لعلم التقيي�ض، ح�سبما 

ا�ستفيد من نائب العميد املكلف بالبيداغوجية اأحمد بحري، 

ويتوج هذا امل�سار التكويني بلي�سان�ض مهني، ح�سبما اأبرزه 

نائب العميد لفتا اأن هذا التكوين �سيكون متوفرا مبعهد علوم 

التقنيات التطبيقية .ويتم تدري�ض على م�ستوى هذا املعهد 

قيا�ض الب�رضيات و القيا�سات الفيزيائية و ت�سيري املوؤ�س�سات 

و الإدارات، ا�ستنادا لذات امل�سوؤول الذي اأ�سار اإىل اأن اجلانب 

التطبيقي يجري يف الو�سط املهني.ويعترب التقيي�ض علما 

للقيا�ض الدقيق الذي يتم تطبيقه يف �ستى امليادين ال�سناعية 

التي ت�ساهم يف حت�سني جودة طرائق الت�سنيع و املنتجات.

وحت�سبا للدخول املقبل، خ�س�ست جامعة وهران 4.200 

مقعدا بيداغوجيا حلاملي �سهادة البكالوريا اجلدد الذين 

لديهم عدة اختيارات من بني العديد من ميادين التكوين.

وف�سال عن معهد العلوم التقنيات التطبيقية، فاإن هذه 

املوؤ�س�سة تتوفر على معهد للرتجمة و خم�ض كليات موجهة 

للعلوم الطبية و علوم الطبيعة و احلياة و الآداب و الفنون 

و العلوم الدقيقة و املطبقة و العلوم الإن�سانية و الإ�سالمية

.                                                             ق. م/ واأج

وهر�ن1: جامعة 

التقيي�ض تخ�س�ض جديد 

حلاملي �سهادة البكالوريا
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ذي القعدة 1440 هـ المحلي

وداد. ع

الفرتة نف�س  خالل  لال�ستهالك  ال�ساحلة  غري  ال�سلع  قيمة  �سنتيم  مليار   2

بالعا�صمة  املفوترة  غري  ال�صلع  قيمة  مليار   70
2019 بداية 

ممثل  العيا�شي،  دهار  اأو�شح 

مديرية التجارة الوالئية، اأن 

احل�شيلة االإجمالية لن�شاطات 

الغ�ش  وقمع  املراقبة  فرق 

واملمار�شات التجارية التابعة 

املديرية،  ذات  مل�شالح 

املمتدة من  الفرتة  �شجلت يف 

جانفي اإىل جوان 2019 تتمثل 

واأرباح  مفوترة  غري  �شلع  يف 

غري �رشعية بقيمة 698 مليون 

للبيع  معرو�شة  كانت  دج 

حترير  بعد  وذلك  بالعا�شمة 

1042 خمالفة، وهو ما يعك�ش 
حجم املجهودات املبذولة يف 

جمال الرقابة وقمع الغ�ش على 

اال�شتهالكية  املنتجات  خمتلف 

حفاظا على ال�شحة العمومية.

ممثل  اأبرز  ذاته،  ال�شياق  يف 

اأّنه  الوالئية،  التجارة  مديرية 

مت خالل نف�ش الفرتة حجز �شلع 

ال�شالمة  ملعايري  مطابقة  غري 

بقيمة  وغري �شاحلة لال�شتهالك 

اإجمالية تقدر بقرابة 21 مليون 

ت�شجيل  مت  اأّنه  مربزا  دج، 

املواد  من  كمية  حجز  اإثر  ذلك 

من  طنا   41 تفوق  الغذائية 

غري  واملنتجات  ال�شلع  خمتلف 

غري  اأو  لال�شتهالك  ال�شاحلة 

من  ال�شالمة  ملعايري  املطابقة 

وموؤ�رش  الغذائي  الو�شم  حيث 

ال�شالحية  نهاية  تاريخ 

�شحة  على  خطرا  ت�شكل  والتي 

 29.930 فيها  مبا  امل�شتهلك 

طنا من املواد الغذائية )بقيمة 

تفوق 14 مليون دج(، و11.118 

طنا من املواد ال�شناعية )بقيمة 

تزيد عن 6 مليون دج(.

ذاته،  امل�شوؤول  واأ�شار  هذا 

اأدىل  �شحفية  ت�رشيحات  يف 

ح�شيلة  اأن  اإىل  اأول،  اأم�ش  بها 

وقمع  الرقابة  اأعوان  ن�شاطات 

التجارية  واملمار�شات  الغ�ش 

الفرتة  خالل  التجارة  ملديرية 

اجلارية  ال�شنة  من  املذكورة 

عرب  تدخال   68.572 بلغت 

التجارية  الف�شاءات  خمتلف 

اأ�شفرت عن حترير  بالعا�شمة، 

7678 حم�رشا.
اأن  العيا�شي،  دهار  ك�شف  كما 

للمحالت  الغلق  اقرتاحات  عدد 

التجارية بلغت  374   اقرتاحا، 

تخ�ش  الأ�شباب   343 منها 

�رشعية،  غري  جتارية  ممار�شة 

اإطار  يف  غلق  اقرتاح   31 كذا  و 

خمالفات  وتخ�ش  الغ�ش  قمع 

اخلطر الغذائي وامن املنتجات 

على غرار عدم امتالك اأ�شحابها 

ب�شبب  اأو  جتارية  ل�شجالت 

املتعلقة  التجار  خمالفات 

بعدم اإعالم  امل�شتهلك باالأ�شعار 

ومبخالفات تتعلق بعر�ش مواد 

غذائية ب�شكل ميثل م�شدر خطر 

على �شحة امل�شتهلك.

مو�شم  مبنا�شبة  مت  اأنه  اأبرز  و 

اال�شطياف تخ�شي�ش  فرق تعمل 

نوعية  م�شتمرة ملراقبة   ب�شفة 

العا�شمة  ب�شواطئ  اخلدمات 

وهي  مفت�شيات   6 عرب  موزعة 

البي�شاء-  الرويبة-الدار    (

الوادي- باب  داي-  ح�شني 

( وكذا تنظيم  ال�رشاقة- زرالدة 

بالتعاون  حت�شي�شية   حمالت 

امل�شتهلك  حماية  جمعيات  مع 

الغذائية،  الت�شممات  لتفادي 

مع  تن�شيق  وجود   اىل  م�شريا 

ظاهرة  ملحاربة  االأمن  م�شالح 

الذين  املتجولني  الباعة 

ا�شتهالكية  مواد   يعر�شون 

) و�شاي  وم�رشوبات  )ماأكوالت 

عرب ال�شواطئ دون مراعاة اأدنى 

�رشوط النظافة  واحلفظ.

وذكر يف هذا ال�شاأن بالربنامج 

الوقائي من الت�شممات الغذائية 

خالل ف�شل ال�شيف  الذي �شطرته 

من  �شواء  الو�شية  الوزارة  

خالل ن�شاطات الفرق املختلطة 

الغذائية  املواد  ملراقبة  

وحمالت  اخلا�شة  باملحالت 

واملطاعم  ال�رشيعة  الوجبات 

اجلماعية  اإىل جانب املخيمات 

ال�شيفية وقاعات احلفالت.

�رشورة  على  امل�شوؤول  ركز  و 

التربيد  و�شل�شلة  درجة  احرتام 

لكل نوع من االأغذية  املتناولة 

اأو  املطهية  كانت  �شواء 

الطازجة منها مع تخزينها وفق 

ف�شال  بها  املعمول   املقايي�ش 

واملطابخ  االأواين  نظافة  عن 

ما  وهو  العاملني  ولبا�ش 

حماية  فرق   ر�شده  على  تعمل 

طيلة  الغ�ش  وقمع  امل�شتهلك 

املو�شم ال�شيفي.

واأبرز دهار اأن مديرية التجارة 

النظافة  مكاتب  �شمن  ت�شارك 

بلديات  كافة   م�شتوى  على 

من  اأي�شا  املتكونة  العا�شمة 

ال�شحة  مديريات  من  عنا�رش 

بياطرة  و   اأطباء  و  والفالحة 

نوعية  على  املراقبة  لتكثيف 

للوقوف  والتغذية  الوجبات 

التدابري  احرتام   مدى  على 

ال�شحية.

2020/2019 خالل الدخول املدر�سي 

نحو ا�صتالم 07 ثانويات و16 
بالعا�صمة قريبا متو�صطة جديدة 

املدر�شي  الدخول  �شيعرف 

 )2020/2019( املقبل 

ا�شتالم  العا�شمة  باجلزائر 

جديدة  تربوية  موؤ�ش�شة   93
جاء  ح�شبما   ، مطعما   17 و 

والية  م�شالح  عن  بيان  يف 

اجلزائر.و او�شح البيان انه مت 

املجل�ش  اجتماع  خالل  الك�شف 

اطار  يف  انعقد  الذي  الوالئي 

بالدخول  التح�شريات اخلا�شة 

عدد  اإ�شتالم  املقبل  املدر�شي 

اخلا�شة  امل�شاريع  من  معترب 

الرتبوية  املوؤ�ش�شات  باإجناز 

التابعة لها، بتعداد  واملرافق 

ا�شافة اىل  93 موؤ�ش�شة تربوية 
مطعما   17 و  تو�شعي  ق�شم   34

مدر�شيا.

 70 يف  املوؤ�ش�شات  وتتمثل 

و  16متو�شطة  و  مدر�شي  جممع 

07 ثانويات   34 ق�شم تو�شيعي 
مدر�شيا.وت�شهد  مطعما   17 و 

املدر�شية  املن�شاآت  من  العديد 

وا�شعة  اإ�شالحات  عمليات 

كاالإنارة،  املرافق  جل  مت�ّش 

،ح�شب  الطالء  املياه،  دورات 

البيان.

الذي  الوالية  وايل  اأ�شدى  و 

من  جملة  املجل�ش  تراأ�ش 

التح�شري  اطار  يف  التعليمات 

املقبل  املدر�شي  للدخول 

االإلتزام  �رشورة  فيها  مبا 

يف  امل�شاريع  كافة  باإ�شتكمال 

املتابعة  و  املحددة  اآجالها 

االإ�شالحات  لربنامج  الدقيقة 

املوؤ�ش�شات  تعرفها  التي 

بال�شهر  او�شى  الرتبوية.كما 

على ربط املوؤ�ش�شات الرتبوية 

ب�شبكات  حديثا  امل�شتلمة 

مع  والغاز  الكهرباء  املياه، 

اإليها  املوؤدية  املداخل  تهيئة 

املتعلقة  االأمور  حت�شري  مع 

من  املوؤ�ش�شات  �شري  بح�شن 

على  م�شددا  اجلوانب،  كل 

املطاعم  كل  تهيئة  اهمية 

�شمان  بهدف  مورديها  وتعيني 

جاهزيتها مع اأول اأيام الدخول 

املدر�شي، ي�شيف البيان.

الق�شم املحلي

األف �سخ�س  600 مت ا�ستقبال خالل عطلة االأ�سبوع االأخرية ما ال يقل عن 

3,7 مليون م�صطاف عدد امل�صطافني الوافدين على �صواطئ بومردا�س يتجاوز �صقف 

جتاوز عدد الوافدين على �شواطئ 

بومردا�ش، منذ بداية �شهر جوان 

اإىل غاية ال�شبت املا�شي، كل  و 

�شقف  تعدى  حيث  التوقعات، 

من خمتلف  م�شطاف  مليون   3،7
منها  خا�شة  الوطن  واليات 

اأفاد  الواليات الداخلية، ح�شبما 

به م�شدر من احلماية املدنية.

قا�شي  اأيت  املالزم  اأو�شح  و 

االت�شال،  خلية  م�شوؤول  اأحمد، 

من  املذكور  العدد  اأن  لـ/واأج، 

بعدة  ت�شاعف  -الذي  الوافدين 

مرات بعد انق�شاء �شهر رم�شان- 

امل�شطافني  عدد  بكثري  يتجاوز 

مبجمل  اال�شطياف  ف�شلوا  الذين 

الفرتة  نف�ش  يف  الوالية  �شواطئ 

الذي  و   2018 �شنة  من  الزمنية 

ن�شف  و  املليون  بقليل  جتاوز 

ال�شواطئ  ت�شتقبل  .و  م�شطاف 

و  قور�شو  غرار  على  الكربى 

بومردا�ش و راأ�ش جنات و زموري 

البحري و دل�ش وبودواو البحري 

-ي�شيف اأيت قا�شي -العدد االأكرب 

من امل�شطافني و خا�شة يف عطلة 

ا�شتقبلت  حيث  االأ�شبوع  نهاية 

االأ�شبوع  عطلة  ال�شواطئ يف  هذه 

االخرية ) اجلمعة و ال�شبت( ما ال 

يقل عن 600.000 م�شطاف.

كما ت�شتقطب املخيمات ال�شيفية 

و دور ال�شباب و خميمات ال�شباب 

الواقعة  االبتدائية  املدار�ش  و 

على ال�شاحل منذ انطالق املو�شم 

اأعداد كبرية اأخرى من املخيمني 

الربامج  خمتلف  اإطار  يف 

اإطار  يف  خا�شة  الت�شامنية 

اجلنوب  واليات  بني  ما  التبادل 

الواليات  و  العليا  اله�شاب  و 

الداخلية من الوطن.

و اأرجع نف�ش امل�شدر هذا االإقبال 

 47 على  امل�شطافني  من  الكبري 

ال�شباحة عرب  امل�شموحة  �شاطئا 

العوامل  من  جملة  اإىل  الوالية 

هذا  متيز  يف  اأبرزها  تتمثل 

امل�شوم بارتفاع درجات احلرارة 

ظروف  حت�شن  و  الرطوبة  و 

و  االأمن  و  االإيواء  و  اال�شتقبال 

اأ�شغال  كل ال�رشوريات من خالل 

التهيئة و التنظيف التي ا�شتفادت 

الوالية  �شواطئ  معظم  منها 

لت�شهيل توافد امل�شطافني.

الكبري  التوافد  هذا  يف  وي�شاهم 

التي  التدابري  كذلك  للم�شطافني 

النقل  خطوط  لتعزيز  اتخذت 

ا�شتغالل  يتم  حيث  الوالية  نحو 

ما يزيد عن 150 خطا جديدا لنقل 

امل�شطافني من البلديات النائية 

ال�شواطئ  خمتلف  نحو  للوالية 

النقل  خمطط  تعزيز  جانب  اىل 

بتخ�شي�ش عدد اآخر من احلافالت 

لنقل اأعداد كبرية من امل�شطافني 

من واليات تيزي وزو و البويرة 

�شواطئ  نحو  غريها  و  والبليدة 

و  الوالية  باأن  .يذكر  الوالية 

امل�شطافني  متناول  يف  �شعت 

وزوارها من ال�شياح بر�شم مو�شم 

ثالثة  ال�شنة،  لهذه  اال�شطياف 

جديدة  عائلية  �شيفية  خميمات 

اإىل  ت�شاف  �رشير   750 ب�شعة 

فندقني  و  اأخرى  خم�شة خميمات 

جديدين )واحد مبدينة بومردا�ش 

ب�شعة  قور�شو(  ببلدية  اأخر  و 

�رشير   180 تتجاوز  اإجمالية 

قيد  فندق  م�رشوع   58 جممل  من 

االإجناز.و ارتفع جراء ذلك العدد 

ال�شيفية  للمخيمات  االإجمايل 

�شيفي  خميم   12 اإىل  العائلية 

 6550 قرابة  جمملها  يف  توفر 

�شاحل  كل  عرب  منت�رشة  �رشير 

الوالية املمتد على طول يزيد عن 

100 كلم و ي�شم 63 �شاطئا منها 
لل�شباحة.و  م�شموح  �شاطئ   47
من �شاأن هذه الهياكل و املن�شاآت 

الطلب  على  ال�شغط  تخفيف 

على  الأخرى  �شنة  من  املت�شاعد 

التي  للوالية  ال�شياحية  الوجهة 

الفارط  املو�شم  بر�شم  اإ�شتقطبت 

من  م�شطاف.و  مليون   15 قرابة 

خلية  م�شوؤول  ذكر  اأخرى  جهة 

احلماية  م�شالح  باأن  االإت�شال 

لهذا  جندت  التي   ، املدنية 

املو�شم زهاء 300 حار�ش مو�شمي 

لتغطية  حمرتف  حار�ش   120 و 

كل ال�شواطئ ، �شجلت منذ بداية 

تدخل   4541 االإ�شطياف  مو�شم 

 121 نحو  من خاللها حتويل  مت 

ال�شحية  املراكز  نحو  م�شطاف 

بعني  م�شطاف   862 اإ�شعاف  و 

م�شطاف   3554 اإنقاذ  و  املكان 

من الغرق و ت�شجيل 7 غرقى يف 

�شواطئ حمرو�شة و غري حمرو�شة 

عرب الوالية.

الق�شم املحلي

تيزي وزو:

يزيد  انتاج  بتحقيق  توقعات 
13.600 قنطار من الفلني عن 

 13.668 جني  يتم  اأن  يتوقع 

العام  هذا  الفلني  من  قنطار 

اإطار  يف  وزو  تيزي  بوالية 

يف  فيها  �رشع  التي  احلملة 

يونيو املا�شي، ح�شبما ك�شف 

ولد  الغابات،  حمافظ  عنه 

حممد يو�شف.

اأن  امل�شوؤول  ذات  اأو�شح  و 

املو�شم  هذا  امل�شطر  الهدف 

العام  حتقيقه  مت  مما  اأقل  هو 

قيا�شيا  كان  حيث  املا�شي 

 17.000 عن  يقل  ال  ما  بجمع 

اإىل  م�شريا  الفلني  من  قنطار 

اأنه و رغم توقع جني 13.668 

ف�شتكون  املو�شم  هذا  قنطار 

الثاين  املركز  يف  وزو  تيزي 

حيث  من  جيجل  والية  بعد 

اإنتاج الفلني.

من  االأكرب  اجلزء  جني  و�شيتم 

غربي  بني  بغابة  املادة  هذه 

ب  يقدر  حم�شول  جني  بتوقع 

و  ن�شعرة  باإغيل  قنطار   2.666
و  اأوفالح  بتيزي  قنطار   1.469
1165 قنطار باآث بوعذا و 500 
قنطار من الفلني يف اأفركان يف 

غابة متجوت فيما �شيتم حتقيق 

ما تبقى من احل�شاد يف مناطق 

اأخرى من الوالية.

و�شيتم نقل هذا احل�شاد من ِقبل 

جتنيدهم  مت  عاماًل   40 حوايل 

الهند�شة  موؤ�ش�شة   قبل  من 

جلرجرة  اجلهوية  الريفية 

الذي  ياكوران  م�شتودع  نحو 

التخزينية  طاقته  تبلغ 

15.000قنطار، وفًقا ملا ذكره 
نف�ش امل�شوؤول الذي ك�شف عن 

نق�ش يف اليد العاملة املوؤهلة 

لهذه العملية.

و دفع العجز امل�شجل يف اليد 

الهند�شة  مبوؤ�ش�شة  العاملة 

جلرجرة  اجلهوية  الريفية 

والية  من  فرقها  بتدعيم 

هذه  حل  بهدف  و  �شكيكدة. 

امل�شكلة بطريقة نهائية، قامت 

نف�ش املوؤ�ش�شة بتكوين عامليها 

الغابات  اأعوان  تكوين  مبركز 

يقوم  بحيث  جيجل  لوالية 

بدورهم  بتكوين  هوؤالء  حاليا 

عاملني يف هذا املجال. 

الق�شم املحلي

لل�ساكنة  اأف�سل  حماية  �سمان  اأجل  من 

النباتي والغطاء 

تعزيز جهاز مكافحة حرائق 
الغابات بطائرتني مروحيتني

حرائق  مكافحة  جهاز  تعزز 

اجلوي  الدعم  باإطالق  الغابات 

الذي ت�شمنه طائرتني مروحتني 

انت�شار  بعد  �شيما  ال  هذا  و 

احلرائق ب�شفة تبعث على القلق 

خالل  البالد  مناطق  بع�ش  يف 

ما  ح�شب  االخريين،  اليومني 

جاء يف بيان للحماية املدنية.  

و يتعلق االمر، ي�شيف البيان، 

لل�شاكنة  اأف�شل  حماية  »ب�شمان 

و الغطاء النباتي، عقب حرائق 

منطقة  �شجلت يف  التي  الغابات 

البوين بني واليتي بجاية و برج 

من ح�رش  مكن  بوعريريج، مما 

نطاق احلريق ب�رشعة«.

احلماية  جندت  ال�شياق  هذا  يف 

�شاعة  ال48  خالل  املدنية 

و  متنقلة  فرق  »ثالثة  املا�شية 

يف  التدخل  لوحدات  دائم  دعم 

و  وزو  تيزي  و  بجاية  واليات 

حرائق  عقب  بوعريريج،  برج 

بهذه  �شجلت  التي  الغابات 

املناطق«.

م�شالح  ان  التذكري  يجدر  و 

قامت  املدنية  للحماية  االنقاذ 

باإخماد  املا�شي  يونيو   1 منذ 

ادغال  و  غابات  حريق   479
ب  اتالف  اإىل  ادت  احرا�ش  و 

الغابات  من  هكتار  66ر708 
و837 هكتار من االدغال و 1259 

هكتار من االحرا�ش.

الق�شم املحلي

وامل�ساحات  واالأ�سواق  املحالت  مبختلف  للبيع  املعرو�سة  املفوترة  غري  ال�سلع  قيمة  بلغت 

21 مليون دج، لكونها غري  698 مليون دج، مع حجز �سلع بقيمة تقارب  التجارية بالعا�سمة 

.2019 ال�سدا�سي االأول من �سنة  اأو غري �ساحلة لال�ستهالك خالل  ال�سالمة  مطابقة ملعايري 



ب�ضبب مناعتهم ال�ضعيفة 

الأطبــــاء يحــــــــــــــذرون:
الأطفال هم الأكرث عر�صة لأمرا�ض ال�صيف 

البيوت  ربات  تالحظ  احيانا 

وجود بقع على ال�سطح الداخلي 

هذه  �ستيل  اال�ستانل�س  الواين 

البقع ال�سوداء ال يجب ان تكون 

يف انية اال�ستنلي�س �ستيل االأ�سلية 

التي ال حتتوي على معادن اخرى 

عنه  الك�سف  يجب  وجد  ان  و 

باختبار ب�سيط يف املنزل.

على  ليمونة  بفرك  ذلك  و 

كاملة  ليلة  تركه  و  ال�سطح 

وجود  الحظنا  اذا  ذلك  بعد  و 

لون  او تغري يف  �سوداء  بودرة 

اأو  االأ�سود  اللون  اىل  الفجوة 

حتتوي  فهي  غامق   الرمادي 

االأكل  مع  تفاعلت  معادن   على 

و  فووورا  منها  التخل�س  يجب 

اذا مل يتغري اللون فهي الزالت 

احلام�سي  غري  للأكل  �ساحلة 

منها  التخل�س  يجب  لكن  فقط 

النها  �سنة  اىل  �سهور   6 خل�س 

قابلة للتفاعل مع االأكل.

ما عالج برودة الأطراف
ًة يف ف�شل ال�شتاء؛ حيث تكون هذه  يعاين الكثري من الأ�شخا�ص من برودة يف الأطراف خا�شّ

الأطراف عر�شة ب�شكل كبري للهواء البارد اّلذي يوؤّدي اإىل تغرّي لون هذه الأطراف اإىل اللون 

الأزرق اأو اللون الأبي�ص مثل القدمني واليدين، والإح�شا�ص بوجٍع واأمل فيهما، وقد يتبع م�شكلة 

الربودة يف الأطراف حدوث تنميٍل يف الأطراف امل�شابة، وقد ي�شحبها قرح وبثور يف الأطراف 

امل�شابة بالربودة.

اأ�شباب برودة الأطراف :

الإ�شابة مبر�ص ال�شّكري. 

الإ�شابة بال�شمنة املفرطة. 

الإ�شراف يف التدخني. 

الإ�شابة بربودة الأطراف نتيجة تناول بع�ص الأدوية اّلتي تكون من الأعرا�ص اجلانبّية امل�شّببة 

لها. 

الإ�شابة بالتوتر النف�شي. 

حدوث ت�شّلب يف ال�شرايني. الإ�شابة بالروماتيزم واأمرا�شه. 

خلل وق�شور يف الدورة الدموية الطرفية.

 الأنيميا. 

ق�شر يف عمل الغّدة الدرقية.

الطرق املّتبعة لعالج برودة الأطراف جتّنب اجللو�ص فرتات طويلة اأو الوقوف اأي�شًا لفرتات 

طويلة؛ لأّن ذلك يعمل على اإعاقة حركة الدم يف الأطراف وعدم اإي�شال الدم ب�شكل �شحيح اإىل 

جميع الأجزاء. 

القيام بعملّية تدليك لالأطراف امل�شابة بالربودة مثل القدمني واليدين ملّدة ل تقل عن خم�ص 

ع�شرة دقيقة يف اليوم، ويجب اّتباع هذه الطريقة ب�شكٍل يومّي. احلفاظ على ممار�شة التمارين 

الريا�شّية ب�شكل يومي ملدة ل تقل عن ن�شف �شاعة لأّنها تعمل على تن�شيط الدورة الدموية 

وحتريك الدم يف جميع اأجزاء اجل�شم وميكن ممار�شة ريا�شة امل�شي ال�شريع فهي تفي بالغر�ص. 

الإكثار من تناول امل�شروبات الدافئة والأغذية التي متّد اجل�شم بالفيتامينات والطاقة الالزمة 

له يف اليوم؛ فهي تعمل على تدفئة اجل�شم وحمايته من الربودة خا�شة الأطراف.

 القيام بزيارة الطبيب اإذا مل يكن �شبب برودة الأطراف ف�شل ال�شتاء؛ لأّن ذلك قد يدّل على 

وجود اأمرا�ٍص خطرية يجب ك�شفها وفح�شها من دون حدوث اأي م�شاعفات. 

املحافظة على الوزن املنا�شب والتخّل�ص من الوزن الزائد. 

جتنب ارتداء الكعب العايل والبتعاد عن لب�ص الأحذية 

واجلوارب ال�شّيقة. البتعاد عن التدخني. 

القيام بو�شع القدمني يف حّمام من املاء ال�شاخن ملّدة 

دقيقتني، ثّم و�شعها يف حّمام ماء بارد مّدة دقيقتني 

اإ�شافيتني، ثّم اإعادة القدمني اإىل حّمام املاء ال�شاخن 

جمّدداً، وتعّد هذه الطريقة فّعالة جداً لأنها تعمل على 

تن�شيط الدورة الدموية ب�شكل كبري و�شريع. 

تناول الأطعمة التي حتتوي على فيتامني )ج( وفيتامني 

)ب( عن طريق تناول الأطعمة وامل�شروبات التي حتتوي 

على هذه الفيتامينات مثل: الربتقال وع�شريه، والليمون 

وع�شريه، والفليفلة امللّونة باأنواعها، اأو عن طريق تناول 

املكّمالت الغذائّية والأدوية اّلتي حتتوي على هذه 

الفيتامينات اّلتي تعمل على حماية القلب.

تدابير منزلية

تكرث اجلراثيم يف ف�سل ال�سيف وتلوث 

االأطعمة ب�سهولة خا�سة اإذا كانت من 

م�سادر غري موثوق فيها مثل االأغذية 

التي تباع على ال�سواطئ وعلى اأر�سفة 

ونظرا  وغريها،  والطرقات  االأ�سواق 

بها  يقوم  التي  املكثفة  للن�ساطات 

فاإنه  بعطلته  ا�ستمتاعه  اأثناء  الطفل 

خارج  الطعام  تناول  نحو  ينجذب 

اأو  والبتزريات  املطاعم  يف  املنزل 

االأماكن  وهي  ال�ساطئ،  على  حتى 

بالت�سممات  االإ�سابة  فيها  تكرث  التي 

اخل�سار  نظافة  عن  ناهيك  الغذائية، 

والفاكهة، فهي يف هذا الف�سل بالذات 

تتعر�س اأكرث للغبار والأ�سعة ال�سم�س 

احل�رشات  ن�ساط  زيادة  ي�سبب  مما 

والأنهم  الذباب،  وكذلك  والبعو�س 

يتعر�س  �سعيفة،  ج�سدية  مناعة  ذو 

الت�سمم  حلاالت  اأكرب  بن�سب  االأطفال 

ال�سبب  يكون  ما  وكثريا  الغذائي، 

ويقول  واملثلجات.  الفاكهة  تناول 

طب  اأخ�سائي  مزيان  حممد  الدكتور 

ما  اأهم  اأن  املو�سوع  هذا  يف  االأطفال 

التهاب  هو  الغذائي  الت�سمم  يرافق 

ودعا  والغثيان،  والتقيوؤ  االأمعاء 

باحلذر  التحلي  اىل  االأولياء  كل 

من  الأوالدهم  يقدم  ما  جتاه  ال�سديد 

على  خا�سة  ال�سيف  ف�سل  يف  طعام 

احتياطاتهم  ياأخذوا  واأن  ال�سواطئ، 

حتى ال يتعر�س اأوالدهم لت�سمم غذائي 

كاالعتناء بنظافة الطعام املقدم لهم 

الغذائية  ومراعاة تاريخ تلف املواد 

واأن ميتنعوا عن �رشاء االأكل املباع على 

الأ�سعة  معر�سا  يكون  حيث  ال�سواطئ 

دائما  االأكل  مو�سوع  ويف  ال�سم�س«. 

�رشورة  اىل  االنتباه  االأخ�سائي  يلفت 

ال�سيف  يف  االأطفال  اأكل  يف  التنويع 

اأخرى،  جهة  من  اخللط.  عدم  مع 

االأطفال  ت�سيب  مر�سية  حاالت  هناك 

االلتهابات  مثل  ال�سيف  ف�سل  يف 

احلفاظات  منطقة  يف  خا�سة  اجللدية 

بالن�سبة للأطفال االأقل من 3 �سنوات، 

حيث تكون لديهم ح�سا�سية �سد رمل 

من  املنطقة  تلك  فتظهر يف  ال�سواطئ 

حب  �سكل  على  تبداأ  التهابات  اجل�سم 

فقاعات،  تظهر  وقد  اجللد  يحمر  ثم 

واملطلوب هو ا�ست�سارة اأخ�سائي طب 

اخلطاأ  فمن  جلد،  طبيب  اأو  االأطفال 

االعتقاد اأن ماء البحر يداوي امل�ساكل 

ينقل  املاء  العك�س  بل  اجللدية، 

كما يثري حمدثنا  االأمرا�س املعدية، 

م�سيفا اأن كل الفئات العمرية مبا فيها 

معدية  باأمرا�س  وامل�سابني  املر�سى 

جانب  اىل  البحر،  ماء  يف  ي�سبحون 

هذا يتعر�س االأطفال يف ف�سل ال�سيف 

اىل �رشبات ال�سم�س فينبه االأخ�سائي 

اإىل �رشورة عدم تعري�س االأطفال اىل 

ال�سم�س خلل فرتة الذروة املمتدة ما 

بني احلادية ع�رش �سباًحا اىل الرابعة 

الطفل  اأن تنزع ملب�س  ل  ع�رًشا ويف�سّ

وين�سف  العوم  بعد  مبا�رشة  املبللة 

جيدا ويلب�س ملب�س اأخرى.

دزيت باب احلبيب دفة على دفة فرا�شو من حرير 

نرقد وندفا، بوقالو من ذهب ن�شرب ل نروى،وكالمو 

من ع�شل غري ن�شمع ن�شفى. 

�أعقد 

و�أنوي

اإذا لحظتم هذه البقع داخل 
اأواين ال�صتانل�ض فيجب اأن 

تقوموا بهذا الختبار فووورا

معلومات طبية

هـــل تعـــــلم

ي�شل طول الأوعية الّدموّية يف 

ج�شم الإن�شان -عند مّدها-اإىل 

اأكرث من 60.000 ميل.

م. غازي

يكرث الإقبال ف�شل ال�شيف على ال�شواطئ وامل�شابح وف�شاءات الرتفيه والنزهات حيث تكون هذه الأخرية 

وجهات الأطفال املف�شلة يف ف�شل ال�شيف، ولأنه ف�شل ل يخلو من امل�شاكل ال�شحية فاإن الطفل هو اأكرث 

املعر�شني للم�شاكل ال�شحية املرتبطة بهذا الف�شل وهوم ا جعل الأطباء واملخت�شني يحذرون الأولياء.
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جاذبية �أكرث  عيون  ملكياج  �أ�سر�ر   3

خطبني رجل ال �أ�شعر ناحيته 
باجنذ�ب، فهل �أقبل به؟

�أوتار
القلوب

كيف تقهرين �لرتدد يف قر�ر�تك؟

و جمــالرشاقة

  
 �أمـومة 

وطفولة

�حلمو�شة �أثناء فرتة 
�حلمل.. �الأ�شباب و�لعالج

qa

�لإجـــــــــــــــابـة

ونحب بداية اأن ن�شاأل عن دين هذا ال�شاب، وعن اأخالق هذا 

ال�شاب وعن اأ�رسة هذا ال�شاب، وعن االنطباع الذي انقدح يف 

ذهنك اأول ما راأيت هذا ال�شاب.

فاإذا كان اأهله طيبني، وهو �شاحب دين، ووالدك واإخوانك 

من الذكور يرون باأنه منا�شب لك، ووجدت يف نف�شك مياًل 

تعرفينها،  ال  الأ�شباب  ذلك  بعد  امليل  هذا  تغري  ثم  اإليه، 

فعند ذلك �شنطالبك بقراءة الرقية ال�رسعية، والتعوذ بالله 

رب الربية من ال�شيطان الذي يريد للنا�س احلياة الرزية، 

ولي�س  اآمنوا،  الذين  ُيحزن  اأن  العدو  هذا  هم  اأن  واعلمي 

واأن  الرحمن،  من  واأن احلب  الله،  باإذن  اإال  �شيًئا  ب�شارهم 

اأي   – يريد   ( م�شعود:  ابن  قال  كما  ال�شيطان،  من  البغ�س 

ال�شيطان – اأن ُيبغ�س لكم ما اأحل الله لكم ( خا�شة وقد قلت 

باأن هذا النفور لي�س له �شبب.

فاالإن�شان  اأمواله:  على  حر�شه  من  الوالدة  ذكرته  ما  اأما 

يحر�س على اأمواله، ولكن بعد الزواج االأمر يتغري، واأرجو 

اأن تعلمي اأن اأهل الزوج قد يحر�شوه ليحافظ على اأمواله، 

واأهل الزوجة يقولون )جربيه، خذي منه االأموال، نخ�شى اأن 

يكون بخياًل( فهذه ال تعطي موؤ�رسات حقيقية لكال الطرفني، 

وال  تقول(،  )اأمي  تقولني:  ولذلك  اإرادة،  عندها  الفتاة  فال 

الفتى يكون على اإرادته، فاأهله يقولون ) ال تلعب بالفلو�س، 

اهتم، اإىل االآن ما عرفت االأمور، االآن اأنت يف البداية، حافظ 

من  ت�شمعني  واأنت  هذا،  ي�شمع  ما  فغالًبا   ،) اأموالك  على 

اجلانب الثاين، فهذا ال يعك�س ال�شورة احلقيقية.

ولذلك نحن نوؤكد لك اأن هذا الذي انقدح يف نف�شك حتتاجني 

اأن تتعوذي بالله من ال�شيطان، واأن تنظري يف �شفات الرجل 

الفعلية، فاإذا وجدت فيه خرًيا وديًنا و�شالًحا، ور�شيه اأهلك 

وحمارمك، فنحن نقرتح عليك اإكمال امل�شوار وعدم التوقف 

يف هذه املرحلة.

اأنا فتاة خمطوبة، اأي مت عقد قراين قبل اأربعة اأ�شهر، ومنذ اأن عقد 

قراين اإىل االآن، واأنا اأح�س بنفور من خطيبي، وال اأدري ما �شببه؟ 

اأنا اأ�شلي اال�شتخارة دائما، واأح�س باأنني ال اأتقبله، هو ي�شلي، 

وي�شوم، ولكن �شخ�شيته ال جتذبني اأبدا، األي�س من �رسوط الزواج اأن 

تتحقق ال�شكينة واالألفة بني الطرفني؟

اأما بالن�شبة الأهلي: اأح�س باأن اأمي غري مرتاحة له؛ كونه لديه 

حر�س على اأمواله.

اأنا حمتارة يف اأمري من ناحية قرار االنف�شال الأنه �شعب، ومن 

ناحية اأخرى: اأخاف اإذا مت زواجنا باأنه �شي�شتمر النفور وعدم 

القبول؛ مما يرتتب عليه م�شكالت عديدة.

�ل�شــــــــوؤ�ل

 خ�صو�صيات

لكل من �لرجل و�ملر�أة 
لغته.. فمن يفهم �الآخر؟

بل  فقط  ونف�سياً  بيولوجياً  املراأة  عن  الرجل  يختلف  ال   

اخلا�ص  قامو�سه  منهما  فلكل  اللغة،  ا�ستخدام  طريقة  يف 

وطريقة تعبريه، وهنا يحدث التبا�ص نتيجة تلك الفجوة 

يف لغة كل منهما، لذلك يجب على كل طرف عاقل اأن يعي 

لغة الطرف االآخر ومدلولها لتفادي العديد من ال�سدمات 

الناجتة عن �سوء الفهم.

الرجل ال ي�ستخدم لغة العاطفة

فكل  وواقعية،  بدقة  كلماته  يختار  الرجل  يتكلم  عندما 

كالمه  نرى  لذلك  بذاتها،  ويعنيها  يق�سدها  ينطقها  كلمة 

لغة  ا�ستخدام  عن  ويبتعد  ومنطقياً،  ومت�سل�ساًل  مرتباً 

العاطفة يف حديثه، بينما املراأة عندما تتحدث ت�ستخدم لغة 

العاطفة يف كالمها، وعندما تتكلم املراأة فهي تطلق اأحكامًا 

التعبري  يف  لتبالغ  اإمنا  لذاتها  تق�سدها  وال  �سمولية  عامة 

الرجل  ي�ستغرب  ال  اأن  فيجب  يزعجها،  ما  اأو  �سعورها  عن 

حني يراها تعمم بهذا ال�سكل كاأن تقول: »األف مّرة قلت لك 

املراأة تلجاأ  اأن  اأبداً«، كما  »اإنك ال ت�سعر بي  ال تفعل ذلك«، 

لتّعرب عن معاناتها اأو ما يوؤملها وي�سغل بالها من خالل احلوار، 

زوجها؛  اإىل  احلديث  توّجه  وهي  عاٍل  ب�سوت  تفّكر  فاملراأة 

الأنها حتتاج يف هذه اللحظات اإىل دعمه العاطفي واملعنوي، 

»كم  يوؤملني«،  راأ�سي  اإن   « الزوجة:  تقول  املثال  �سبيل  فعلى 

تعبت اليوم يف العمل«، »لقد واجهت م�سكالت كثرية«، »ال 

اأدري ماذا اأفعل غداً يف هذا املوقف؟«، »اإن والدتي مري�سة 

ولدي التزامات كثرية غداً فكيف �ساأوفق بني ذلك كّله؟«. 

يف  يجول  عما  لتّعرب  العبارات  هذه  الزوجة  وت�ستخدم 

الزوجة هو عدم  اأمل  اأفكار، لكن ما يزيد من  خاطرها من 

خ�سو�سًا  والعاطفي،  النف�سي  للدعم  حاجتها  الزوج  تّفهم 

عندما يرد عليها قائاًل: »ميكنك اأخذ م�ّسكن لوجع الراأ�ص«، 

»اأتركي العمل« اأو »خففي من وقت العمل«، »ميكن فعل كذا 

االلتزامات  بع�ص  عن  االعتذار  »ميكنك  املوقف«،  هذا  يف 

واإخبار والدتك بذلك«، فالرجل هنا يعترب اأن املراأة عندما 

ت�ستكي بهذه الطريقة اأنها عاجزة عن اإيجاد احللول، واأنها 

تطرح عليه ذلك للم�ساعدة، واأن الرجل بطبيعته العملية 

ي�سغي ملا تقول، ويعترب اأنه امل�سوؤول عن اإيجاد احلّل مل�ساعدة 

زوجته يف ذلك، لكن املراأة يغ�سبها رّد الرجل وتتهمه يف مثل 

هذه االأحوال باأنه ال يتفهمها وال ي�سعر بها، فبدل اأن يخّفف 

عنها معاناتها يزيدها اأملاً، فهي يف هذه اللحظات حتتاج الأن 

يقول لها: »�سالمتك حبيبتي«، »ماذا حدث معك يف العمل؟ 

وملاذا اأنت متعبة؟«، »كم اأنت حنونة وح�ّسا�سة«، »اأنا فخور 

بك الأنك حترتمني والدتك«.

ما اأ�شهل اأن تطبقي اأحمر ال�شفاه! ولكن ال�شعوبة تكمن يف مكياج العني، الذي يحتاج منِك 

اإىل تاأين ودقة لتح�شلي على نتيجة �شاحرة.

اأواًل: البد اأن ت�شعي الربامير اأي ممهد الظل، الأن له عدة فوائد لطلتك ولب�رستك، فهو يجعل 

لون الظل يظهر كما هو ومن دون اأي تغيري ناجت عن درجة ب�رستك االأ�شا�شية، كما اأنه يزيد 

من ثبات املكياج لفرتات اأطول.

امزجي القليل من كرمي االأ�شا�س املنا�شب لدرجة ب�رستك مع القليل من الفازلني وكرمي 

ترطيب للب�رسة، و�شعي هذا املزيج على جفن العني ومدديه حتى يجف، وبعد 

ذلك ميكنك و�شع الظل ب�شهولة.

اختاري  العني  حول  الكحل  ت�شعني  عندما  ثانيًا: 

درجة فاحتة لزوايا العني الداخلية، فهي متنحك 

طلة اأكرث جمااًل وتزيد من ات�شاع عينيِك، ويف حالة 

كانت عينيِك وا�شعة فلن حتتاجي لهذه احليلة، 

اأي�شًا ميكنك اإ�شافة الظل االأبي�س يف زاوية العني 

الداخلية لطلة م�شيئة ومكياج اأكرث و�شوحًا.

قبل  الرمو�س  ُمعد  ا�شتخدام  تن�شي  ال  ثالثًا: 

املا�شكرا، ولنتيجة فّعالة قومي بتدفئة امُلجعد 

قبل ا�شتخدامه من خالل ُمفف ال�شعر، وبعدها 

ببطء،  للداخل  الأعلى  الرمو�س  بطي  قومي 

العليا  الرمو�س  على  املا�شكرا  طبقي  ثم 

وال�شفلى اأي�شًا، 

تدابيــــر منزليــــة 

��شنعي بنف�شك عطر �لنوم �لذي ي�شاعدك على 
�ال�شرتخاء و�لنوم

 فوائد عطور النوم

يحتاجون  الذين  النا�ص  بني  متزايد  نحو  على  كبرية  ب�سعبية  حتظى  النوم  عطور 

لال�سرتخاء واحل�سول على نوم مريح. فكما هناك الكثري من الروائح التي تثرينا وحترك 

عواطفنا ل�سناعة هذا العطر حتتاجني اإىل 2/1 ل من املاء املقطر

2/1حبة من الفانيليا الفا�سوليا )توجد عند العطارين وت�سبه الع�سا ال�سوداء قليال(

ن�سف حبة من ق�سرة الربتقال

5 قطرات من الزيوت االأ�سا�سية من الفانيليا وزهر الربتقال ” اعتمادا على الرائحة التي 

حتبينها”.

زجاجة �سغرية

الطريقة

قومي بغلي ن�سف لرت من املاء، ون�سف الفانيليا مع ق�سرة الربتقال.

اتركيه حتى يغلي ثم قومي برتكه يربد قليال

قومي بت�سفية املاء وا�سافة الزيوت العطرية

قومي بخلطه جيدا وو�سعه يف زجاجة واحفظيه يف ثالجة

ميكنك ا�ستعماله مدة 3 ا�سابيع

قومي با�ستعماله كل ليلة ر�سي و�سادتك به قبل النوم و�سوف تالحظني تاأثريه ال�سحري

ميكنك ا�ستعماله يف تعطري املنزل مع ا�سافة القليل من القرفة.

اأثبتت درا�شة برازيلية خمت�شة بال�شوؤون 

يف  والزواجية  واالأ�رسية  االجتماعية 

مدينة �شاو باولو اأن الرتدد موجود عند 

ولكن  �شواء،  حد  على  واملراأة  الرجل 

اإىل  الرتدد عندهن  ن�شاًء يتحول  هناك 

كابو�س يحرمهن من القدرة على اتخاذ 

واأوردت  ب�شيطًا،  كان  مهما  قرار  اأي 

الهامة  اخلطوات  من  عددًا  الدرا�شة 

التي ت�شاعد املراأة ب�شكل خا�س على 

بال�شجاعة  والتحلي  الرتدد،  قهر 

املطلوبة التخاذ القرارات احلا�شمة. 

فما هي هذه اخلطوات؟

اأواًل، افهمي ملاذا اأنت مرتددة

اإن الرتدد ينبع ب�شكل خا�س من حقيقة 

من اأجل اتخاذ عدم التحلي باالأمان الكايف والثقة بالنف�س؛ 

القرارات عندما يتطلب االأمر ذلك. كما لكل موقف درجة معينة 

من الرتدد. فهناك مواقف يكون فيها اأكرب. فالرتدد يف اتخاذ قرار 

الطالق مثاًل كبري اإن كان عند الرجل اأو املراأة. وهذا يعترب معقواًل؛ 

الأن الطالق لي�س مزاحًا ويرتتب عليه نتائج وخيمة. ولكن اإذا كان 

البد منه فاإن ال�شخ�س يجب اأن يتخذ القرار، ويتخل�س من الرتدد.

واأو�شحت الدرا�شة اأن الرتدد ي�شبح قويًا اأي�شًا عندما يكون هناك 

احتمال وجود خطاأ. في�شبح الرتدد �شيد املوقف.

 ثانيًا، اعلمي اأ�شباب خوفك

هناك طريقتان للتخل�س من اخلوف، اأوالهما اأنه ميكنك اأن ت�شعي 

يف خميلتك اأ�شواأ ما ميكن اأن يحدث، وقويل لنف�شك هذا ال يهم. فقد 

يكون خوفك مما �شيقوله النا�س عنك. فاإذا مل تكوين قد ارتكبت خطاأ 

فادحًا يدعو اإىل اخلجل فيجب اأن تعلمي اأن النا�س �شيتحدثون حتى 

واإن كنت مالكًا. وهنا اإذا كانت هناك �رسورة التخاذ قرار حلل موقف 

فيمكنك و�شع الرتدد جانبًا.

اأما الطريقة الثانية فتكمن يف التفكري بعواقب عدم اتخاذك قرارًا 

قد  فاإنه  يكون خاطئًا  عندما  قرارًا. وحتى  املوقف  يتطلب  عندما 

يكون اأف�شل من الرتدد يف اتخاذه.

ثالثًا، فكري ثم اتخذي قرارك

ب�رسعة  تقفزي  اأن  يجب  اأنك  يعني  ال  وقهره  الرتدد  على  التغلب 

وتدخلي  احلواجز،  فوق  اأعمى  وب�شكل 

نف�شك يف مواقف حمرجة ورمبا خطرة. 

الوقت  بع�س  نف�شك  متنحي  اأن  يجب 

للتفكري ولو للحظات؛ لكي تقيمي اأمرًا 

اإىل  تبادري  ثم  الذهنية،  الناحية  من 

اأن  يجب  هنا  والتفكري  القرار.  اتخاذ 

والعواقب  النتائج  على  من�شبًا  يكون 

املرتتبة على اتخاذ قرارك.

رابعًا، �شعي لنف�شك حدودًا للوقت

يف  الوقوع  يجنبك  للوقت  حد  و�شع 

االأمور  من  اأمر  كان  فاإذا  الرتدد.  فخ 

يحتاج خلم�س دقائق من التفكري فعليك 

مراعاة ذلك، واإال فاإن تاأخرك �شيوقعك 

اأن  الرتدد. و�شع حدود للوقت ال يعني  يف 

حترمي نف�شك من فر�شة التفكري، وقد يتطلب اأمر ما وقتًا اأطول. واإن 

مل ت�شتطيعي اتخاذ القرار بعد م�شي الوقت الذي و�شعته فيمكنك 

التايل. هذا ال يعترب ترددًا بل حاجة  التاأجيل لليوم  اإىل  اللجوء 

ذهنية.

خام�شًا، اتخذي القرار

اإذا �شعرت باأنك مرتددة حول اتخاذ قرارات ب�شيطة حول حياتك 

اليومية فقد حان الوقت للتخل�س من ذلك. فاإذا وا�شلت التوقف عن 

خماطبة االأمور الب�شيطة التي حتدث ب�شكل يومي فاإن ذلك �شيتحول 

اإىل تردد مزمن مع مرور الزمن. ومن املفيد االنطالق من هذه النقطة 

حول القرارات الب�شيطة؛ لكي تتخل�شي من الرتدد يف اتخاذ القرارات 

التي تتعلق باملواقف االأكرث تعقيدًا.

غري  كانت  ولو  القرارات،  اتخاذ  على  نف�شك  اجربي  �شاد�شًا، 

�شحيحة 100%

من ال�رسوري اأن تقوم املراأة اأحيانًا باإجبار نف�شها على اإظهار رد 

الفعل هذا غري  رد  كان  واإن  املواقف، حتى  من  فعل جتاه موقف 

من  اأف�شل  يعترب  الدرا�شة،  و�شف  بح�شب  ذلك،   .100% �شحيح 

املراأة  فاإجبار  االإطالق.  على  فعل  رد  اأي  دون  من  والبقاء  الرتدد 

نف�شها على اإظهار ردود اأفعال يف وقتها املنا�شب ميكن اأن ياأتي عن 

طريق التدرب الذاتي؛ الأن جتنب الرتدد يحتاج اإىل تدرب واأ�شاليب 

للتخل�س منه.

 ت�سعر بع�ص 
الن�ساء باحلمو�سة 

اأثناء فرتة احلمل، 
وخا�سة يف االأ�سهر الثاين والثالث من احلمل وحتدث 

عادة نتيجة للتغريات الهرمونية واجل�سدية. 
اليِك �سيدتي االأ�سباب التي توؤدي اإىل احلمو�سة 

اأثناء احلمل وعالجها:
-االأ�سباب التي توؤدي اإىل احلمو�سة اأثناء احلمل:

- زيادة هرمون الربوج�سرتون اأثناء احلمل، ي�سبب 
ارتخاء الع�سالت واأي�ساً ي�سبب ارتخاء �سمام املعدة 

الذي مينع خروج احلم�ص من املعدة اإىل املريء، 
في�سبح خروج احلم�ص اإىل املريء اأ�سهل.

-زيادة حجم الرحم اأثناء احلمل ي�سغط على املعدة، 
مما ي�سبب خروج احلم�ص من املعدة اإىل املريء وهو ما 

يعرف بارجتاع ما حتتويه املعدة اإىل املريء. -العالج:

-تناويل وجبات �سغرية متعددة خالل اليوم، بداًل 
من تناول ثالث وجبات رئي�سية كبرية 

-تناويل طعامِك ببطء.
-التقليل من �سرب املياه وال�سوائل اأثناء تناول 

الطعام، ويف�سل تناولها بني الوجبات.
-جتنبي النوم بعد تناول الطعام مبا�سرة، ولكن 

يف�سل بعد تناول الطعام ب�ساعتني حتى تتم عملية 
اله�سم.

-عند النوم �سعي الو�سائد حتت كتفيِك ملنع ارجتاع 
احلم�ص من املعدة اإىل املريء.

-جتنبي االإم�ساك بتناول االأطعمة ال�سحية 
واخل�سراوات. 

-قومي با�ست�سارة الطبيب يف ا�ستخدام بع�ص االأدوية 
االآمنة اأثناء احلمل فهى ت�ساعدِك كثرياً يف التغلب 

على �سعور احلمو�سة املزعج.
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�لر�أيذي القعدة 1440 هـ
�الغتيال �ل�سيا�سي للإخو�ن �مل�سلمني يف م�رص

خام�س  مر�سي،  حممد  تويف 

و�أول  �مل�رصيني،  �لروؤ�ساء 

رئي�س مدين منتخب دميقر�طيًا، 

م�رصية،  حمكمة  قاعة  يف 

حوكم فيها د�خل قف�س زجاجي 

لإ�سكاته.  م�سمم  لل�سوت  عازل 

�عتقاله،  منذ  مر�سي،  �حُتجز 

�حلر��سة  �سديد  �سجن  يف 

�لإ�سكندرية،  من  بالقرب 

�سيئ  �لعقرب  يف  ذلك  وبعد 

ل�سجناء  �مل�سمم  �ل�سمعة، 

تذكرة  مينحون  �سيا�سيني 

�ست  دون عودة. خالل  للدخول 

�لنفر�دي  �حلب�س  من  �سنو�ت 

ر�أى  مر�سي،  فيه  �حتجز  �لذي 

وُمنع  فقط،  مر�ت  ثالث  �أ�رصته 

مر�ت عدة من مقابلة حماميه، 

�لكافية  �لطبية  �لعناية  ومن 

و�رتفاع  �ل�سكري،  لأمر��س 

قالت  و�لكبد.  �لدم،  �سغط 

�مل�رصية  �لر�سمية  �جلهات 

ولكن  قلبية،  بنوبة  �أ�سيب  �إنه 

�إن وفاته  ن�سطاء حمليني قالو� 

�لطبي،  لالإهمال  نتيجة  كانت 

�سنو�ت  خالل  و�لتعذيب 

�حتجازه. 

ر�يت�س  هيومن  ملنظمة  �سبق 

�لأجهزة  �ّتهمت  �أن  مونيتور 

�لأمنية �مل�رصية بـ«�لإمعان يف 

و�ملعتقلني،  �ملعار�سني  قتل 

غري  ظروف  يف  باحتجازهم 

عن  �لدو�ء  ومنع  �إن�سانية، 

�أفادت  كما  منهم«،  �ملر�سى 

بريطانية،  برملانية  جلنة 

بالنت،  كري�سبني  برئا�سة 

كان  مر�سي  حممد  باأن 

�لنفر�دي  �حلب�س  يف  حمتجزً� 

فت  َنّ و�سَ يوميًا،  �ساعة   23
�أنها  ل�سجنه  �لعامة  �لظروف 

عن  �للجنة  وعّبت  تعذيب، 

تلك  توؤدي  �أن  من  خ�سيتها 

�ملبكرة.  وفاته  �إىل  �ملعاملة 

تلك  �مل�رصي  �لنظام  جتاهل 

ومل  وغريها،  �لتقارير، 

غياب  للتحذير�ت. ويف  يكرتث 

م�ستقلة،  هيئة  جتريه  حتقيق 

توؤكد �ل�سلطات �مل�رصية �ليوم 

طبيعية،  كانت  مر�سي  وفاة  �أن 

و�أن غري ذلك ما هو �إل »�دعاء�ت 

»تدوير  يف  و��ستمر�ر  و�هية«، 

�لأكاذيب«.

مل  �لتي  �ل�ساطعة  �حلقيقة 

�مل�رصيني  على  تخفى  تعد 

ل  �ل�سيا�سيني  �ل�سجناء  �أن 

للقانونني،  وفقًا  ُيعاملون 

ُتر�عى  ول  و�لدويل،  �مل�رصي 

كانت  ومهما  حقوق.  لهم 

لهيئات  حتقيق  �أي  نتائج 

�إثبات  تعذر  و�إن  م�ستقلة، 

�مل�رصي  �لنظام  م�سوؤولية 

بيولوجيًا،  مر�سي  موت  عن 

�سيذكرها  حقيقة  هناك  فاإن 

�لتاريخ، �أن هذ� �لنظام �حتاج 

مر�سي  لغتيال  �سنو�ت  �ست 

م�سلحته  من  يكن  مل  �سيا�سيًا. 

عب  بيولوجيًا  �لرجل  �غتيال 

�إىل  بحاجة  لي�س  فهو  �إعد�مه، 

ي�سبح  ُملهم،  جديد  قطب  �سّيد 

جلموٍع  جديدً�  �إخو�نيًا  رمزً� 

و�كتفى  �مل�رصيني،  من  غفرية 

بق�سوة  معاملته  �أن  ي�سمن  �أن 

�لنهاية،  تلك  �إىل  �سوف توؤدي 

على  مر�سي  عائلة  �إجبار  مع 

�أمنية  جنازة  مر��سم  يف  دفنه 

�لقاهرة،  يف  عامة  مقبة  يف 

يف  �لعائلة  مقبة  من  بدًل 

حمافظة �ل�رصقية. ويدفع موت 

�لت�ساوؤل  �إىل  �سجنه  يف  مر�سي 

معتقل يف  �آلف   106 م�سري  عن 

يتعّر�سون  �مل�رصية،  �ل�سجون 

وعدم  و�لتعذيب،  للمر�س، 

�أو  �لطبية،  �لرعاية  كفاية 

حرمانهم منها. كم من عمليات 

ببطء؟ ُتنفذ  �ل�سيا�سي  �لغتيال 

�لغتيال  مور�س  �أي�سًا، 

جماعة  �سد  �ل�سيا�سي 

باإل�ساق  �مل�سلمني،  �لإخو�ن 

وجرى  بها،  �لإرهاب  �سفة 

عدة،  �أطر�ف  ل�سالح  ذلك 

فبالإ�سافة �إىل نظام عبد �لفتاح 

ودول  �إ�رص�ئيل  هناك  �ل�سي�سي 

�لإد�رة  تز�ل  ول  خليجية، 

ت�سعى  �حلالية  �لأمريكية 

جماعة  لتعيني  ت�رصيع  �إىل 

منظمة  �مل�سلمني  �لإخو�ن 

تقدم  ومل  �أجنبية.  �إرهابية 

ّنفت  �سَ �لتي  �حلكومات  من  �أي 

�إرهابية  منظمة  »�لإخو�ن« 

وجود  على  ملمو�س  دليل  �أي 

�إرهابي جتيزه �حلركة،  ن�ساط 

�لإمار�ت  دفعت  حني  وحتى 

ديفيد  �ل�سابق  �لوزر�ء  رئي�س 

�أمر  �إ�سد�ر  �إىل  كامريون 

»�لإخو�ن«  و�سع  يف  بالتحقيق 

ما  ب�ساأن  نتيجة  �إىل  للتو�سل 

�أم ل؟  �إرهابية  �إذ� كانت منظمة 

جاء ذلك بنتيجة عك�سية، وبّر�أ 

�لبيطانية  �حلكومة  حتقيق 

�مل�سلمني  �لإخو�ن  جماعة 

وتو�سلت  �لإرهاب.  تهمة  من 

حتقيق  بعد  برملانية  جلنة 

�لتي  �ل�سيا�سة  يف  �أجرته 

�لبيطانية  �حلكومة  تنتهجها 

�إىل  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم  جتاه 

�ل�سيا�سيني  »�لإ�سالميني  �أن 

وجه  يف  حماية  جد�ر  ي�سكلون 

ينبغي  و�أنه  �لعنيف،  �لتطّرف 

معهم،  و�لتفاهم  �لتو��سل 

يف  �أم  �ل�سلطة  يف  كانو�  �سو�ء 

�حلكومة  و�تهمت  �ملعار�سة«، 

وباخل�سوع  �ل�سفافية،  بعدم 

طالبت  خليجية  دول  لإمالء�ت 

�لنقالب  بعد  �جلماعة  باإد�نة 

مر�سي  �لرئي�س  على  �لع�سكري 

.2013 يف يوليو/ متوز 

قرن،  ن�سف  من  �أكرث  طو�ل 

كانت جماعة �لإخو�ن �مل�سلمني 

و�أيديولوجيًا  �سيا�سيًا  حليفًا 

�ل�سعودية  �لعربية  للمملكة 

روبرت  ن�رصها  �لتي  )�لوثائق 

»ُلعبة  كتابه  يف  در�يفو�س 

ومتّتعت  توؤكد(،  �ل�سيطان« 

�لفرت�ت  �إّبان  كاملة  مب�ساندة 

�حلرجة من دول �خلليج )ولي�س 

من  �لرغم  وعلى  فقط(.  قطر 

بني  �لأيديولوجي  �لختالف 

�لإ�سالحي  �لإخو�ين«  »�لإ�سالم 

�ل�سلفي  �خلليجي«  و«�لإ�سالم 

�لوهابي، ومن �أنهما كانا �أ�سبه 

يلتقيان،  ل  متو�زيني  بخّطني 

ودول  �ل�سعودية،  متّكنت 

خالفاتها  �إرجاء  من  �أخرى، 

و�ختالفاتها  �لأيديولوجية، 

»�لإخو�ن«،  مع  �ل�سيا�سية 

�سغط  ورقة  و��ستثمرتهم 

خ�سومها  �سد  ��سرت�تيجية 

 11« �أحد�ث  �ملنطقة.بعد  يف 

بد�   ،2011 �لعام  يف  �سبتمب« 

�أن �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

�لتاريخي  تن�سحب من حتالفها 

�ملدمرة  ظهر  على  ن  ُد�سّ �لذي 

�لعام  كوين�سي،  �لأمريكية 

�مللكية  �لأنظمة  مع   ،1945

و�أيديولوجيتها  �لتقليدية، 

لتكون  �لوهابية،  �ل�سلفية 

�لإخو�ن  على  �نفتاحًا  �أكرث 

يف  �أي�سًا  وتدعهم  �مل�سلمني، 

خالل  من  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة 

و�سعت  �لدميقر�طية.  �لعملية 

�أوباما  بار�ك  �لرئي�س  �إد�رة 

�سيا�سيًا  تاأهيلهم  �إعادة  �إىل 

حلفاء  بو�سفهم  ودميقر�طيًا، 

ليب�يل«  »�إ�سالم  بنمط  جددً� 

على  يحافظ  غربيًا،  مقبول 

و�أمن  �ل�سالم،  �تفاقيات 

�إ�رص�ئيل.

�سيطر  �لعربي،  �لربيع  بعد 

�ل�سلطة،  على  »�لإخو�ن« 

و��ستقاللية.  قوة  و�أظهرو� 

و�لإمار�ت  �ل�سعودية  دعمت 

�أن  بعد  �سدهم،  م�رص  ع�سكر 

�سلفي  تيار  تعِبئة  يف  جنحت 

مناف�س لهم، و��ستغّلت �ل�رصوخ 

�لوليات  بني  ما  حدثت  �لتي 

فوز  بعد  و«�لإخو�ن«  �ملتحدة 

�لتي  �سيما  مر�سي،  حممد 

»�لإخو�ن«  موقف  بها  ت�سبب 

و�لتفاقيات  �إ�رص�ئيل  من 

مع  و�لعالقة  معها،  �ملوقعة 

�سيء  كل  كان  حما�س.  حركة 

مر�سي  على  لالنقالب  جاهزً� 

وجماعته.

�لذي  و�لدويل  �لإقليمي  �لدعم 

��ستثماره  مت  »�لإخو�ن«  لقيه 

�حلزبية  �أهد�فهم  دعم  يف 

�ل�سّيقة،  و�لأيديولوجية 

مر�سي  �لرئي�س  و�ن�سغل 

لـ«�لإخو�ن«،  �ل�سلطة  بتوطيد 

جلميع  رئي�سًا  يت�رصف  �أن  بدل 

�نتخبوه،  �لذين  �مل�رصيني 

�لدولة  على  �لق�ساء  يف  وف�سل 

تز�ل  ل  كانت  �لتي  �لعميقة 

�لدولة  موؤ�س�سات  على  م�سيطرة 

تعاون  ف�سمنت  �مل�رصية، 

مع  قليلني  مدنيني  موظفني 

حكومة مر�سي، ما كان له دور 

و�قت�سادي،  �جتماعي  ف�سل  يف 

ذريع  �سيا�سي  ف�سل  يف  ت�سببا 

مقبول  �مل�سادة،   �لثورة  �أمام 

�تفاقيات  على  يحافظ  غربيًا، 

لتفقد  �إ�رص�ئيل«  و�أمن  �ل�سالم، 

ر�سيدها  من  كثريً�  �جلماعة 

ل�سالح  عقودً�،  ر�كمته  �لذي 

وحركات  �ل�سلفي  �لإ�سالم 

�جلهادية. �ل�سلفية 

�ل�سيا�سي،  �لر�سد  غياب 

دفعا  �لدميقر�طي،  و�لن�سج 

يف  ي�سدر،  �أن  �إىل  مر�سي 

�لعام  �لثاين  ت�رصين  نوفمب/ 

مينح  د�ستوريًا،  قر�رً�   ،2012
و��سعة،  �سالحيات  نف�سه  فيه 

�أي حتد  وح�سانة لقر�ر�ته �سد 

حت�سني  �إىل  �إ�سافة  ق�سائي، 

�ملكلفة  �لتاأ�سي�سية  �جلمعية 

و�لتي  �لد�ستور،  بو�سع 

�لإ�سالميون.  عليها  يهيمن 

يف  كثريون  م�رصيون  وجد 

��ستحو�ذً�  �لد�ستوري  �لقر�ر 

و�إيجاد  �لدولة،  �سلطات  على 

و�إجها�سًا  جديدة،  دكتاتورية 

َن�ّس  ب�سهر  بعدها  للثورة. 

رقم  بالقانون  رئا�سي  مر�سوم 

�لقو�ت  »تدعم  �أن  على   107
�ل�رصطة،  �أجهزة  �مل�سلحة 

يف  معها،  �لكامل  وبالتن�سيق 

وحماية  �لأمن،  حفظ  �إجر�ء�ت 

�لدولة،  يف  �حليوية  �ملن�ساآت 

فرتة موؤقتة، حتى �إعالن نتيجة 

�لد�ستور،  على  �ل�ستفتاء 

)عبد  �لدفاع  وزير  ويحّدد 

�ملناطق،  �ل�سي�سي(  �لفتاح 

�مل�سلحة،  �لقو�ت  و�أفر�د 

بات  وبالتايل  ومهامهم«. 

�مل�سلحة  �لقو�ت  ل�سباط 

يف  �مل�ساركني  �ل�سف  و�سباط 

�ملدنيني. توقيف  �سلطة  ذلك 

باإ�سقاط  �مل�رصيون  يطالب  مل 

فقط،  مبارك  ح�سني  �سخ�س 

�لع�سكري،  نظامه  �أي�سًا  بل 

للموؤ�س�سة  وبانحيازه 

ح�ساب  على  �لع�سكرية 

�مل�رصيني،  �ملو�طنني 

خلفه  ومن  مر�سي،  �ختار 

�لنتحار  �مل�سلمون،  �لإخو�ن 

عملية  تبد�أ  �أن  قبل  �ل�سيا�سي 

وخرج  �سيا�سيًا،  �غتيالهم 

�ل�سو�رع  �إىل  �مل�رصيني  �آلف 

يف  مر�سي  با�ستقالة  مطالبني 

 ،2013 حزير�ن  يونيو/   30
�لأوىل  �ل�سنوية  �لذكرى  وهي 

لتوليه من�سبه. بعد ثالثة �أيام 

�جلماهريية،  �لحتجاجات  من 

�ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �أطاح 

ليرت�أ�س  رّوجه  �لذي  بالرجل 

�جلي�س.

ح�سام اأبو حامد

ـّان وعمـــ �لدوحـــة  بيــــــن 
مهند مبي�سني

و�حدة من �أهم �ملحطات �لتي متر 

�لقطرية  �لأردنية  �لعالقات  بها 

�لتمثيل  عودة  قبيل  حتى  �ليوم، 

�لذي  طبيعته،  �إىل  �لدبلوما�سي 

يعني عودة �ل�سفريين �إىل �لدوحة 

وعّمان، بعدما �سّمى �لأردن �سفريه 

�جلديد �إىل قطر، �ل�سفري �ملخ�رصم 

�خلارجية  لوز�رة  �لعام  و�لأمني 

عائلته  تربط  �لذي  �للوزي،  زيد 

مع  وتاريخية  قوية  عالقات 

وهو  �ل�سيا�سة،  يف  قطرية  �أقطاب 

�إ�سبانيا  يف  لالأردن  �سابق  �سفري 

ذلك  ومعنى  و�إيطاليا.  و�لنم�سا 

فاختار  عيد�نه،  عجم  �لأردن  �أن 

�أبناء  من  ن�سبًا  و�أح�سبها  �أف�سلها 

معروٌف  فاللوزي  �خلارجية، 

عائلة  �بن  وهو  �ملميزة،  بخبته 

مفلح  �ل�سيخ  فو�لده  �سيا�سية، 

�لأردن  وجهاء  �أبرز  �أحد  �للوزي، 

�سابق،  نائب  و�سقيقه  �ملعا�رص، 

و�بن  �سابق،  وزر�ء  رئي�س  وعّمه 

ها�سمي  ملكي  ديو�ن  رئي�س  عمه 

جانبها  من  قطر  حت  ور�سّ �أ�سبق. 

وهو  �أهلها،  ذوؤ�بة  من  �سفريً� 

جا�سم  بن  نا�رص  بن  �سعود  �ل�سيخ 

�لدولة  موؤ�س�س  جده  ثاين،  �آل 

من  وهو  �حلديثة،  �لقطرية 

�لقطرية  �لنخبة  �لثالث يف  �جليل 

تخ�ّس  قطر  ودومًا  �ل�سيا�سية. 

�حلاكم،  �لبيت  من  ب�سفر�ء  �لأردن 

�أو من �لقريبني عليه.

�لتمثيل  م�ستوى  �أن  ذلك  معنى 

م�ستوى  على  ��ستئنافه  �ملنتظر 

تقول  كما  جدً�،  قريب  �ل�سفريين 

م�سادر �أردنية مطلعة �أن �لعالقات 

تنقطع  مل  �لتي  �لبلدين،  بني 

�خلليجية،  �لأزمة  من  �لرغم  على 

�لتمثيل،  خف�س  عقدة  جتاوزت 

وبقيت يف �رتقاء د�ئم، فازد�د عدد 

�ملغرتبني �لأردنيني، ل بل تقّدمت 

قطر بدعم مبا�رص لالأردن بعد �أزمة 

يونيو/  يف  �مللقي،  هاين  حكومة 

2018، وهي عالقاٌت متّر  حزير�ن 

باأف�سل حالتها. �ليوم 

�لبلدين  بني  مرتوكًا  �لأمر  لي�س 

لإجناز  حتى  �أو  للم�سادفات، 

مقابل  يف  �ملو�قف،  يف  ت�سوياٍت 

فالدوحة  �لعالقات،  ��ستئناف 

وعالقاته  �لأردن  ظروف  تقّدر 

دولة  يرى  و�لأردن  حلفائه،  مع 

تربطه  �سقيقًا،  عربيًا  بلدً�  قطر 

وطيدة،  عالقات  �لها�سمي  باحلكم 

وبدون  �خلليج،  دول  بقية  مثل 

�أن  كما  ��سرت�طات.  �أو  �إمالء�ت 

�لأردن متثيله  �لدوحة حني خّف�س 

معاقبة  �إىل  تلجاأ  مل  �ل�سيا�سي، 

فيها،  �لعمل  فر�س  يف  �لأردنيني 

تعجيزية  �رصوطًا  تقّدم  ومل 

ز�دت  بل  �لقت�سادي،  للتعاون 

هذ� �لتعاون وعّززته، ومن ثم ما 

بني  �ل�سيا�سية  �لبو�بة  فتح  تبقى 

�ل�سفريين،  م�ستوى  على  �لبلدين 

�لأردن  مب�سالح  تعري�ٍس  دون  من 

حلفائه.  مع 

و�لنخب  م�سّي�س،  �لأردين  �ل�سارع 

�خلليجية،  �مل�ساألة  يف  منق�سمه 

وذ�ك  قطر  مع  مع هذ� 

و�لأف�سل  هو خ�سومها، 

بحل  و�لتمّني  يع �لدعوة  �رص

لأنه  �لأ�سقاء،  لي�س بني 

م�سلحٍة لالأردنيني  يف من 

�أخوين  بني  بناء �لنحياز  و�أ

يتدخل  من  هناك  ذلك،  ومع  عم. 

من  �لعام،  باحلديث  �أو  كتابًة، 

�سيغة  باأن  تفكري  �أو  تعقل  دون 

�لت�سوية.  هي  �لنهائية  �خلالف 

�أن  �لأردن  يف  حمللون  ويطرح 

لي�س  كبريً�،  حتديًا  تو�جه  قطر 

دورها  �أو  موقعها  ب�سبب  فقط 

وزن  لأن  �أي�سًا  و�إمنا  �لقت�سادي، 

�لدولة وتاأثريها وتوظيف قدر�تها 

ي�سابه  منوذٌج  وهو  غريها،  فاقت 

تاريخيًا  �ملح�سور  �لأردن  و�سعية 

و�سورية  �لعر�ق  كما�سة  فكي  بني 

�ل�سعودية  و�لعربية  وم�رص  �سماًل 

غربًا.  و�إ�رص�ئيل  وجنوبًا،  �رصقًا 

�جليو�سيا�سية  فاإن  ثم،  ومن 

كذلك  ورمبا  معقدة.  �لأردنية 

�لظروف  فت�سنع  قطر،  مع  �حلال 

�مل�سابه،  �مل�سري  ذ�ت  �لدول  يف 

رغبة يف �ملو�جهة، و�لتغلب على 

و�ختيار  �لأف�سل،  باإنتاج  �لو�قع 

طريق مغاير عن م�سار�ت �جلو�ر، 

وهذ� حّق �سيادي. 

�لأردن  لدى  لي�س  �ملقابل،  يف 

ول  �أحد،  على  بالهيمنة  طموح 

فلديه  �ملنطقة،  يف  �أحٍد  دور  �أْخذ 

وجري�نه  لها،  حدود  ل  م�سكالٌت 

يق�رّصو�  مل  �لعرب  من  و�أ�سقاوؤه 

�سهد  وقد  منهم،  وقطر  معه، 

�لأردن �أزمات مركبة، ولها �آثارها 

�للجوء  تاأثريً�  و�أكبها  �لباقية، 

حتّدي  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سوري، 

�لقت�ساد.

�لأردين  �لتحّرك  عالئم  �أخريً�، 

�سيا�سيًا  م�رصعًا  �لباب  فتح  نحو 

عبد�لله  �مللك  ح�سمها  قطر  نحو 

�لثاين، قبل نحو �سهر، يف حديث 

مع جمموعة من �أهل �خلبة و�لر�أي 

و�لإعالم، وهي لي�ست �ملرة �لأوىل 

�لأردين  �لعاهل  بها  ي�سيد  �لتي 

�لدوحة.  مع  �لطيبة  بالعالقات 

د�ئم  �لتو��سل  �إّن  تقول  و�مل�سادر 

بني قيادتي �لبلدين، ومن ثم فاإن 

تكون  �أن  ميكن  �ل�سفريين  عودة 

ولكنها  �لطبيعي،  �مل�سار  �سمن 

�لتمثيل،  خف�س  م�ساألة  تنهي 

وهذه و�إن وقعت، �إل �أنها مل متنع 

و�لدعم  �لتعاون  مر�تب  �أعلى 

�لبلدين. بني  و�لتن�سيق 



جديدة وطنيات  بانتظار  العربية  املنطقة 
�شهدته  الذي  والتعقيد  ال�شيولة 

العربية،  املنطقة  دول  وت�شهده 

يجعالن التقديرات امل�شتقبلية حمفوفة 

مبخاطر كثرية، فالو�شع ال�شائل �شديد 

التحّرك، وع�شّي على التوقع، وخا�شة 

اأن هذا الو�شع املتحرك اأطاح �شابقًا كل 

التوقعات التي مت تقديرها يف ال�شنوات 

الثماين املن�رصمة. هذا يجب اأال مينع 

امل�شتقبل،  لقراءة  جديدة  حماوالت 

ال  امل�شتقبل،  عن  الكتابة  دون  من 

اأف�شل.  بطريقة  اإليه  الو�شول  ميكن 

التعامل  جتعل  املختلفة  التقديرات 

وخ�شو�شًا  جدوى،  اأكرث  امل�شتقبل  مع 

بالفر�ص  التقديرات  تاأخذ  عندما 

�شناعة  تقرتب  وبذلك  واملخاطر. 

وخ�شو�شًا  حقيقتها،  من  امل�شتقبل 

ال  للمتغريات،  مو�شوعية  قراءة  مع 

على قراءة رغبوية، كالتي �شادت قبل 

الثورات العربية، عند ال�شلطات وعند 

العربية. املعار�شات 

�شكلت الثورات العربية، بكل ما لها وما 

العامل  عليها، حلظة حتول جذري يف 

النتائج  عن  النظر  ب�رصف  العربي، 

من  الرغم  على  اإليها،  و�شلت  التي 

وميكن  م�شتمرة.  الثورات  تفاعالت  اأن 

القول اإنه بات من امل�شتحيل اأن تعي�ص 

فقد  ال�شابقة،  بالطريقة  املنطقة  دول 

�شقطت االأنظمة التي �شادت يف املنطقة، 

لي�ص مبعنى خروجها من ال�شلطة، بل 

لها،  تاريخي  دور  اأي  انتهاء  مبعنى 

وبذلك  ممكنة،  �رصعية  كل  و�شقوط 

بالقوة  �شيكون  ال�شلطة  هذه  ا�شتمرار 

العارية، وهذه وحدها ال ت�شلح حتى 

ل�شناعة اأنظمة ديكتاتورية، الأنه حتى 

من  لنوع  الرديئة حتتاج  االأنظمة  هذه 

ال�رصعية باتت تفتقده.

القريب  التاريخ  مع  قطيعًة  ن�شهد 

والبعيد، هذا اأقل ما ُيقال يف الربكان 

اكت�شف  العربية.  البلدان  يف  املتفجر 

على  التغيري،  على  قدرته  العربي 

ت�شت�شلم  مل  العملية،  تعرث  من  الرغم 

زالت  وما  التعرث،  لهذا  ال�شعوب 

ال�شعوب.  تلهم  العربية  الثورات 

الثورات  هذه  �شهدته  الذي  التعرث 

اأخرى،  دول  اإىل  انتقالها  مينع   مل 

اأمامنا،  ماثاًل  ال�شوداين  والدر�ص 

فاحللم بالتغيري ما زال ُيلهم املنطقة. 

يف  حقها  عن  ال�شعوب  تدافع  واليوم، 

حياتها،  وامتالك  تاريخها  �شناعة 

بد  ال  ولكن  هناك،  اأو  هنا  تتعرث  قد 

ال  الذي  الطريق  هذا  على  ال�شري  من 

الرغم  على  وا�شح،  منه، طريق  عودة 

لقد  الباهظ.  وثمنه  �شعوبته  من 

ال�شعوب  قدرة  لي�ص  الثورات  ك�شفت 

على  القدرة  بل  فح�شب،  التغيري  على 

ظهر  الذي  واال�شتبداد  الطغيان  اإطاحة 

كاأنه موؤبد يف بلدان املنطقة.

التي  احلا�شمة  التغريات  من  واحد 

الفعل  اأن  العربية،  الثورات  كّر�شتها 

االأوطان  يف  يكون  العربي  التغيريي 

تلحظ  �شعاراٍت  وحتت  الُقطرية، 

وت�شتهدف  االأوطان،  هذه  حاجات 

اال�شتبداد مبا�رصة، فهي ال تذهب بعيدًا 

يف �شعاراٍت قوميٍة لتغطي عجزًا ذاتيًا 

وطنيًا، �شعاراٍت غري قابلة للتحقيق، 

االأوطان  م�شادرة  الذي متت  الوقت  يف 

بذريعة هذه ال�شعارات الكبرية، وتبّي 

معنى،  اأي  من  فارغة  �شعارات  اأنها 

وتتجاهل  الق�شايا،  عن  تتحّدث  الأنها 

الب�رص اأنف�شهم اأ�شحاب الق�شايا. 

يجري  احلا�شم  التغيري  اآخر،  مبعنى 

هذا  عرب  نحن  الوطني.  االإطار  يف 

كذلك،  نكون  اأن  قبل  ولكننا  �شحيح، 

نحن  ال�شغرية،  االأوطان  اأبناء  نحن 

وم�رصيون  ومينيون  تون�شيون 

وليبيون  وفل�شطينيون  ولبنانيون 

هل  اإلخ.  و�شودانيون..  و�شوريون 

ما  هذا  نعم،  جديد؟  اكت�شاف  هذا 

اكت�شاف  اإنه  العربية،  الثورات  قالته 

تولد  جديدة  وطنيات  هناك  جديد. 

اجلامع  مع  بال�شد  لي�ص  املنطقة،  يف 

اجلامع  ولكن  العربية،  اجلوامع  اأو 

�شلطات  ظل  يف  ظهر  كما  العربي، 

االأوطان،  م�شكالت  يحّل  ال  اال�شتبداد، 

كن�شها  ويحاول  يخفيها،  اأحيانًا  هو 

�شعارات  تكن  مل  ال�شجادة.  حتت 

من  انطلقت  التي  العربية  الثورات 

تون�ص قوميًة، كالتي �شهدتها املنطقة 

اأطلقتها  التي  تلك  اخلم�شينات،  يف 

نف�شها  على  اأطلقت  ع�شكرية  انقالبات 

هو  اليوم  ن�شهده  ما  »ثورات«.  ا�شم 

اأن  هي  احلقيقية، فالثورات  الثورات 

ال�شارع،  اإىل  تنزل  اأن  اجلماهري  تقّرر 

من  واإخراجه  التاريخ  م�شار  لتغري 

اال�شتنقاع الذي اأ�شاب جمتمعاتها. هذه 

ي�شتحق  اأوطانًا  اأرادت  الثورات،  هي 

حمرتمي،  ب�رصًا  يكونوا  اأن  �شكانها 

العاري، ب�رصًا  ُيقاد بالعنف  ال قطيعًا 

باإرادتهم  وم�شتقبلهم  طريقهم  يحّددون 

قطيٍع  من  جزءًا  يكونوا  اأن  ال  احلّرة، 

ُيقاد اإىل حيث ال يريدون. اإنهم بب�شاطة 

ما  ال  ي�شاوؤون،  ما  يكونوا  اأن  يريدون 

العربية  الثورات  ي�شاء غرُيهم. عملت 

اأ�شحابها،  اإىل  االأوطان  اإعادة  على 

اأ�شحابها  ي�شتعيدها  باالأ�شح  اأو 

والنار  باحلديد  حكموهم  الذين  من 

لكنها  �شحيح،  وهذا  انتك�شت  عقودًا، 

اللحظة  التاريخ ويف  عميقًا يف  حفرت 

ترتيب  ال�شعوب  حق  من  القائمة. 

ب�رصًا  كونهم  مع  يتنا�شب  مبا  اأوطانها 

فهم  حياتهم،  �شناعة  على  قادرين 

يدركون اأن اال�شتبداد مل يحّل م�شكالتهم 

يف  يحّلها  ولن  عقود،  مدى  على 

براأ�شه  ليطل  يعود  وعندما  امل�شتقبل. 

ميلك  بات  اأنه  يعني  ال  جديد،  من 

اال�شتبداد  ف�رصعية  جديدة،  �رصعية 

ذهبت اإىل غري رجعة، حتى ولو احتاج 

احت�شار اال�شتبداد ل�شنوات. 

اأعاق  بات اخلال�ص من اال�شتبداد الذي 

ولذلك  ملّحة.  �رصورة  البلدان  هذه 

اأوطاٍن  يف  العي�ص  ال�شعوب  حق  من 

اأوطانهم،  باأنها  ي�شعرون  ملمو�شٍة، 

م�شتقبل  �شيح�شم  الوطني  االإطار  ويف 

الثورات  حتمل  مل  لذلك  ال�شعوب. 

التي  متاثل  قومية،  �شعاراٍت  العربية 

اخلم�شينيات  يف  املنطقة  عرفتها 

اال�شتعمار،  ذهب  حيث  وال�شتينيات، 

تثقل  منه  التخل�ص  �شعارات  وبقيت 

ُرفعت  العربية.  ال�شعوب  كاهل  على 

اإ�رصائيل،  مع  ال�رصاع  �شعارات 

تلو  واحدة  معها  املعارك  وخ�رصنا 

اتفاقات  وّقع  من  وهناك  االأخرى، 

�شعبه  يجلد  وبقي  اإ�رصائيل،  مع  �شالم 

االإ�رصائيلي.   - العربي  ال�رصاع  بحجة 

املنطقة  يف  �شيء  كل  تاأجيل  مت  لقد 

من اأجل معارك ال اأحد يعرف معناها. 

ال  ما  تنتظر  وهي  تعّفنت املنطقة، 

ياأتي، تعّفنت و�شعوبها تنتظر العي�ص 

مثل باقي �شعوب العامل، وكان كل ما 

حتت  االإذالل  من  مزيدًا  عليه  حت�شل 

وعرفت  الكيل،  طفح  كبرية.  �شعارات 

ال  االنتظار  اأن  املنطقة  يف  ال�شعوب 

وخ�شارة  االإذالل  من  مزيٍد  �شوى  ينتج 

مزيد من احلقوق، والأنه ال ميكن خو�ص 

االأوطان  بناء  بدون  الكبرية  املعارك 

اإىل  اإال من احلي ال�شغري  ُتبنى  التي ال 

ال�شارع حتى قبة  املدينة، من ر�شيف 

هم  االأوطان  هذه  يبني  من  الربملان. 

االأول  االأ�شا�ص  ي�شكلون  الذين  الب�رص 

واالأخري لكل وطن، كرب اأم �شغر.

احللم  على  اال�شتبداد  جرائم  تق�شي  لن 

بالتغيري، بل على العك�ص، توؤكد هذه 

اجلرائم �رصورة اخلال�ص من اال�شتبداد 

هذا  �شياق  ويف  و�شبب.  �شبب  الألف 

يف  جديدة  وطنيات  �شتولد  اخلال�ص، 

حل  يف  م�شغولة  العربية،  البلدان 

البلدان، ق�شايا  الق�شايا امللّحة لهذه 

االإن�شان.

الد�ضتور... ثورة الأ�ضد على »املعار�ضة«
ممثاًل  الدويل،  املجتمع  من  كل  ي�شف 

�شورية،  اإىل  املتحدة  االأمم  مببعوث 

جلنة  ت�شكيل  ورو�شيا  بيدر�شون،  غري 

احلا�شمة  باخلطوة  خمتلطة  د�شتورية 

على طريق اإطالق حل العملية ال�شيا�شية 

يف �شورية وفق قرار جمل�ص االأمن 2254، 

يف  اللجنة  ت�شكيل  اأن  من  الرغم  على 

القرار املذكور ياأتي نتيجة عملية انتقال 

�شيا�شي يف غ�شون �شتة اأ�شهر )من تاريخ 

كانون  دي�شمرب/   18 يف  القرار  ا�شت�شدار 

2015( الذي ن�ّص على: »قيام حكم  االأول 

ذي م�شداقية ي�شمل اجلميع، وال يقوم على 

الطائفية، وحتدد جدواًل زمنيًا، وعملية 

املجتمع  اأن  اإال  جديد«،  د�شتور  �شياغة 

اجتماع،  كل  يف  يرّدد،  الذي  الدويل 

القرار جتاهل كل ما جاء  �رصورة تنفيذ 

جمع  هو  واحد،  بند  بتنفيذ  مكتفيًا  به، 

ات »معار�شة« متناق�شة يف اأجندتها  من�شّ

التفاو�ص،  وفد  ا�شم  حتت  وروؤيتها 

مهمتها  تزال  ال  د�شتورية  جلنة  وت�شكيل 

ذاتها  املعار�شة  ح�شب  عملها  واآليات 

لهم.وجتمع  معلومة  وغري  غام�شة، 

اللجنة بي ممثلي عن النظام ال�شوري، 

املعار�شة،  كيانات  من  واأ�شماء 

دون  من  املدين،  املجتمع  عن  وممثلي 

الفعلية  للمهمة  اللحظة  حتى  حتديد 

واآليات  عملها،  و�شوابط  بها،  املناطة 

التي  الزمنية  الفرتة  واالأهم  قراراتها، 

املعنية  واجلهة  خاللها،  �شتعمل 

اأو  قراراٍت  من  عنها  يخرج  ما  بتحويل 

م�شاريع قرارات اإىل عمٍل ينتج عنه عملية 

»�شيا�شية« �شاملة، يف ظل وجود اأكرث من 

دولية، عجزت  اأمميًا وبيانات  قرارًا   17
كل الدول، واالأمم املتحدة، عن حتويلها 

من قرارات على الورق اإىل م�شاراٍت عملية 

على االأر�ص، ومنها ما يتعّلق باأولويات 

اإطالق  وقف  مثل  �شورية،  حقيقية 

الفورية  للم�شاعدات  وال�شماح  النار 

املحتاجي  اإىل  بالو�شول  واالإن�شانية 

اأننا  يعني  ما  املعتقلي،  �رصاح  واإطالق 

نخو�ص معركة وهمية للدخول يف معركة 

الد�شتورية،  اللجنة  ا�شمها   جدلية، 

جتمع بي وفود ميثل كل منها جهته التي 

ي�شّكل  وبينما  اأجلها.  ومن  عنها  يدافع 

تلك  يف  العددية  االأغلبية  النظام  وفد 

اللجنة  ثلث  العلنية  ته  ح�شّ اإذ  اللجنة، 

)خم�شون ع�شوًا(، و�شع النظام ال�شوري 

ما ميكن  اإرادته، و�شمن  بكامل  اأ�شماءها 

ينطقون  واحدة،  كتلة  اأنهم  ت�شميته 

عن  ويدافعون  واحد،  بل�شان  جميعهم 

اللجنة  داخل  وي�شّوتون  واحد،  م�رصوع 

�شكوٍك  اأي  دون  من  نف�شه،  القرار  على 

متباينة،  نظر  وجهات  اأو  خالفات  يف 

ح�شته  ن�شميها  اأن  ميكن  ما  اإىل  اإ�شافة 

من االأ�شماء يف الثلث املخ�ش�ص للمجتمع 

املدين )خم�شون ع�شوًا(. وتعد املعركة 

�شد  النظام  خا�شها  التي  الدبلوما�شية 

والتي  منه،  املرفو�شة  ال�شتة  االأ�شماء 

بقيت ع�شيًة على احلل اأكرث من عام كامل، 

اللجنة  هذه  تعنيه  ملا  تو�شيحيًا  مثااًل 

ال  التي  واآلياته  عملها  م�شمون  يف  له 

تزال املعار�شة ال تعرف عنها اأي �شيء، 

ال�شيناريوهات،  لكل  ي�شتعد  هو  فيما 

اإمكانات،  من  ينا�شب  ما  لها  وي�شع 

داخلها  كلمته  تكون  اأن  على  للحفاظ 

بالت�شويت  �شواء  الف�شل،  الكلمة  هي 

ت�رصيحات  جتاهلنا  التعطيل.واإذا  اأو 

النظام وادعاءاته عن ح�شوره الفاعل يف 

كيانات املعار�شة ذاتها، ما يعني وجود 

داخل  ت�شاندها،  اأو  روؤيته،  اأ�شماء متثل 

املعار�شة،  على  املح�شوبة  اللجنة  �شق 

فاإن ما ميثله وفدها يف اللجنة، واملكون 

عن  املنبثق  التفاو�ص  وفد  »من�شات  من 

يدور بي هذه  2«، وما  الريا�ص  موؤمتر 

تدح�ص  بياناٍت  حرب  من  ات  املن�شّ

العمل  اأ�شا�شيات  يف  اتفاقها  وتنفي  بل 

جلنٍة  اأمام  فاإننا  و�رصوراته،  الثوري 

خمتلف  »املعار�شاتي«  ثلثها  د�شتوريٍة، 

مو�شكو  ة  من�شّ تقول  اإذ  علنًا،  بينه  فيما 

يونيو/   20 يف  عنها  �شدر  بيان  يف 

2019، ردًا على موؤمتر �شحايف  حزيران 

ن�رص  للتفاو�ص،  العليا  الهيئة  لرئي�ص 

احلريري، يف ختام اجتماع دوري للهيئة 

اأن �شلوك  يف الريا�ص: »بات من املعلوم 

الهيئة واملواقف التي ت�شدرها، وب�شكل 

باأي  متثل  ال  رئي�شها،  مواقف  خا�ص 

من�شة  ومواقف  روؤية  االأ�شكال  من  �شكل 

اأن  املن�شة  هذه  ترى  وبينما  مو�شكو«. 

وجهة  ميثلون  مت�شّددين،  ت�شم  الهيئة 

النظر االأمريكية، فاإنها تطرح نف�شها يف 

رو�شيا،  ح�شة  عن  مدافعًا  نف�شه  البيان 

بل  ال�شوري.  احلل  يف  اإيران،  وحتى 

وتعترب من�شة مو�شكو »اأن ارتفاع م�شتوى 

التي  ال�شيا�شية  الطروحات  �شذاجة 

مواقفهم  يف  �شواء  املت�شددون،  يلقيها 

اأو مواقفهم من م�شائل  املعادية الأ�شتانة 

والالجئي  والعقوبات  االإعمار  اإعادة 

وب�شكل  عمومًا،  ال�شيا�شي  وامللف 

�شمن  الدويل  اال�شطفاف  طبيعة  خا�ص 

الغربي،  املع�شكر  من  الفا�شي  الق�شم 

اإىل  �شمنًا  ي�شري،  وعلني  �شافر  وب�شكل 

املت�شددون،  يعي�شه  الذي  املاأزق  حجم 

وخروجهم  عزلهم  عملية  اأن  اإىل  وي�شري 

من اأي عملية �شيا�شية باتت اأقرب من اأي 

اللجنة  ثلث  اأن  هذا  وقت م�شى«. ويعني 

وامل�شكلة  املعار�شة،  على  املح�شوبة 

 ،)2 من من�شات وفد التفاو�ص )الريا�ص 

كل  اإىل  روؤيتها  يف  تفّكك  حالة  تعي�ص 

ال�شيا�شية،  بالعملية  املتعلقة  امل�شائل 

اأنهم  اآخر  طرفًا  يب�رّص  طرٌف  وهناك  بل 

امل�شهد  من  الكامل  اخلروج  من  يقرتبون 

جلنٍة  اإىل  الذهاب  يجعل  ما  ال�شيا�شي، 

»املعار�شة« احلايل  واقع  د�شتورية، يف 

وخالفاتها يف الروؤية والهدف وامل�رصوع 

النظام  الإرادة  انت�شارًا  برمته،  الوطني 

املتما�شكة  الكتلة  ي�شكل  حيث  ال�شوري، 

الوحيدة داخلها، ف�شاًل عن وجود خرباء 

د�شتور  �شياغة  عا�شوا جتربة  وفده،  يف 

قوته  ونقاط  خباياه  ويعرفون   ،2012
راأ�ص  حلماية  عنها  �شيدافعون  التي 

وهو  ذاته،  النظام  حماية  قبل  النظام، 

ما يف�رّص حماولة اإبعاده اأ�شماء �شخ�شيات 

طاعة  اإىل  طاعته  عن  خرجت  م�شتقلة 

حتت  لتن�شم  ولي�ص  فقط،  »وطنيتها« 

جناح اأٍيّ من من�شات معار�شاته التي مل 

ا�شم، وي�رص تداول  رمبا  اأي  يخ�ص منها 

بدء  منذ  النظام،  اأن  التذكري  املفيد  من 

�شلة  رمي  يف  يتاأخر  مل  الثورة،  مالمح 

ال�شوريي،  اأمام  الد�شتورية  التعديالت 

بل و�شار يف هذا االأمر منفردًا، اأي اأنه اأراد 

داخلية  باإجراءاٍت  الثورة  على  ينقلب  اأن 

املادة  اإلغاء  ومنها  عليها،  م�شيطر 

واملعمول  النافذ  د�شتوره  من  الثامنة 

اأن  اأي   ،1973 اآذار  مار�ص/   13 منذ  به 

بعد  املعار�شة،  اإليه  النظام  جّر  ما 

وت�شحيات  الثورة  من  اأعوام  ثمانية 

اأكرث  اإىل  و�شلت  ال�شوريي،  من  كبرية 

م�شابي  من  ومثلهم  �شهيد،  مليون  من 

احلرب، وت�رصيد ن�شف �شكانه بي الجئ 

اعتمده  الذي  نف�شه  الطريق  هو  ونازح، 

موافقته  عن  واأعلن  الثورة،  بداية  منذ 

عليه، وترجمه بد�شتور 2012، ما يعني 

اأن االأ�شد جنح يف ثورته على املعار�شة. 

التعديالت  عملية  �شارت  اجتاه  اأي  ويف 

املنت�رص  �شيكون  املرتقبة،  الد�شتورية 

اأع�شائها،  وعرب  اللجنة،  داخل  الوحيد 

على  املح�شوبي  كل  ي�شتطع  مل  ما 

حد  وو�شع  ال�شلطات،  ف�شل  املعار�شة 

حاليًا،  به  املعمول  الرئا�شي  للنظام 

يتيح  برملاين،  نظام  اإىل  واالنتقال 

)عرب  ال�شورية  االأطياف  كل  م�شاركة 

و�رصيان  وتركمان  واأرمن  و�رصك�ص  وكرد 

ببنٍد  ذلك  وتتويج  وغريهم(،  واآ�شور، 

وا�شح يف الد�شتور يقّرر: اأن كل من توىّل 

الثورة  قبل  لواليتي،  �شورية  رئا�شة 

التناف�ص  �شياق  خارج  هو  بعدها،  اأو 

على من�شب الرئا�شة يف »�شورية ما بعد 

الثورة يف  بعد  ما  �شورية  الأن  احلرب«، 

اأ�شبحت  احلالية  املعار�شة  ممثلي  ظل 

�رصبًا من املا�شي لي�ص اإال.

الزبن �سمري 
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وفاق  لنادي  املوؤقتة  الإدارة  اأع�ضاء  و�ضع 

�ضطيف خطة طريق مت من خاللها ترتيب 

ما  ح�ضب  الفريق  اإنقاذ  اأجل  من  الأولويات 

للنادي  املوؤقت  الر�ضمي  الناطق  به  �ضرح 

اأو�ضا�ضي،  �ضليم  ال�ضابق  الدويل  احلكم  و 

�ضحفية  ندوة  يف  املتحدث  ذات  واأو�ضح 

و  ال�ضابق  الإداري  املدير  رفقة  ن�ضطها 

مبقر  جرودي  ر�ضيد  للفريق  العام  الأمني 

املوؤقت  امل�ضري  املكتب  اأع�ضاء  اأن  النادي 

العيد خابر و وليد �ضادي  املجتمعني و هم 

ر�ضيد  و  الوطني  للفريق  ال�ضابق  املناجري 

اأو�ضا�ضي  و�ضليم  الإداري  املدير  جرودي 

احلكم دويل �ضابق و اإبراهيم العرباوي ع�ضو 

املكتب امل�ضري �ضابقا و فار�س فالحي مناجري 

تت�ضمن  طريق  خارطة  و�ضعوا  قد  الوفاق 

ا�ضتقالة  بعد  الفريق  لإنقاذ  اأولويات  عدة 

نحو  الركائز  من  العديد  مغادرة  و  الرئي�س 

اأن  اأو�ضا�ضي  �ضليم  واأ�ضاف  اأخرى،  فرق 

اأجمع عليها الأع�ضاء  التي  اأوىل الأولويات 

م�ضتحقات  ت�ضديد  يف  الإ�ضراع  يف  تتمثل 

الأمر  لأن  اأمادا  اإبراهيم  امللغا�ضي  الالعب 

القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  بقرار  يتعلق 

�ضتكون  به  الإخالل  عواقب  و  "الفيفا" 
ذات  واأكد  تعبريه،  حد  على  وخيمة 

املتحدث اأن الن�ضغال الثاين يتعلق بتوفري 

قبل  الالعبني  ديون  لت�ضديد  الأموال 

جلوئهم اإىل جلنة املنازعات م�ضريا يف هذا 

ال�ضياق اإىل اأن ال�ضلطات املحلية و كل حمبي 

مل�ضاعدة  ا�ضتعدادهم  اأبدوا  قد  الفريق 

الفريق، و طماأن باملنا�ضبة اأن�ضار الوفاق اأنه 

و رغم النطالقة املتاأخرة يف التح�ضريات 

وذلك منذ خم�ضة اأيام فقط اإل اأن الرتب�س 

 22 يوم  موعده  يف  �ضينطلق  الإعدادي 

اأن التدريبات  جويلية اجلاري بتون�س كما 

جتري حاليا ب22 لعبا بقيادة املدرب بدر 

اأن  اإىل  اأي�ضا  اأو�ضا�ضي  الدين فالحي، واأ�ضار 

اأع�ضاء املكتب امل�ضري احلاليني كلهم موؤقتني 

النادي  هيكلة  اإعادة  مبجرد  �ضيغادرون  و 

باأن  مفيدا  ال�ضحيحة  ال�ضكة  على  و�ضعه  و 

التجارية  لل�ضركة  العامة  اجلمعية  انعقاد 

"بالك  ال�ضطايفي  الريا�ضي  الوفاق  لنادي 

وفاق  هيكلة  اإعادة  بداية  �ضتكون"  اإيغلز" 

قرار"،  اأي  اتخاذ  ميكن  ل  وبدونها  �ضطيف 

املحلية  ال�ضلطات  اأن  اإىل  املتحدث  وخل�س 

مب�ضاعدة  وعدوا  قد  املمولني  بع�س  رفقة 

بت�ضوية  فقط  يتعلق  الأمر  اأن  و  الفريق 

الوفاق  �ضيعود  و  الإدارية  الأمور  بع�س 

ح�ضب  الألقاب  معانقة  يف  عهده  �ضابق  اإىل 

تعبريه.

احتاد تطاوين ي�ضم لعب وفاق 

�ضطيف ال�ضابق

ويف �ضياق اآخر، وقع الالعب ال�ضابق لوفاق 

 3 مدته  عقد  على  غريب  هيثم  �ضطيف 

اأول  التون�ضي  تطاوين  احتاد  مع  �ضنوات 

قد  تطاوين  احتاد  اإدارة  وكانت  اأم�س، 

تعاقدت منذ يومني، مع الالعب ال�ضابق يف 

�ضفوف جمعية وهران مولي عبد العزيز 

عبد القادر، الذي ين�ضط على اجلناح ملدة 

تف�ضيل  بذلك  ويتوا�ضل  �ضنوات،  ثالث 

للدوري  اجلزائريني  الالعبني  من  العديد 

التون�ضي، على ح�ضاب البطولة املحلية.

م�ضطفى.ف

و�ضع خارطة طريق وترتيب الأولويات لإنقاذ الن�ضر الأ�ضود قريبا
املنتخب الوطني

اأفراح فل�ضطينية بتاأهل 
الجزائر اإلى نهائي اأفريقيا

عمت الأفراح الأرا�ضي الفل�ضطينية، 

ابتهاج بتاأهل املنتخب اجلزائري 

لنهائي كاأ�س اأفريقيا، بعد الفوز على 

نظريه  النيجريي 2-1، لي�ضرب موعدا 

يف النهائي، اجلمعة املقبل، مع ال�ضنغال، 

التي فازت بدورها على تون�س 0-1، 

ني  وكانت اجلماهري الفل�ضطينية تمُ

النف�س بنهائي عربي خال�س يجمع 

ال�ضقيقني اجلزائر وتون�س، لكن ذلك 

مل يحدث ب�ضبب خ�ضارة ن�ضور قرطاج، 

لكن حماربي ال�ضحراء عو�ضوا حالة احلزن التي اأ�ضابت اجلميع بعد الوداع 

التون�ضي، وحولتها لفرحة عارم اجتاحت الأرا�ضي الفل�ضطينية، عرب 

تاأهل م�ضتحق للنهائي، بف�ضل الهدف القاتل للنجم الكبري ريا�س حمرز، 

وقال غ�ضان بلعاوي، مدرب منتخب فل�ضطني �ضابقا: "لقد اأبكانا املنتخب 

اجلزائري، لكنه اأ�ضعدنا يف النهاية"، واأ�ضاف يف ت�ضريح �ضحفي: "املنتخب 

اجلزائري ا�ضتحق التاأهل، وكان باإمكانه ح�ضم الأمور يف ال�ضوط الأول، 

وحتى بعد تعادل نيجرييا بركلة جزاء، عاد حماربو ال�ضحراء و�ضددوا 

من �ضغطهم وانت�ضروا ب�ضكل جيد للغاية، وحاولوا يف الدقائق الأخرية، 

وجنحوا يف الت�ضجيل بقدم النجم العاملي ريا�ضي حمرز"، من جهته، اأعلن 

عبد ال�ضالم هنية، ع�ضو املجل�س الأعلى لل�ضباب والريا�ضة، عن اإقامة 

�ضا�ضات عر�س عمالقة يوم اجلمعة املقبل، يف قلب ميناء غزة من اأجل 

ت�ضجيع املنتخب اجلزائري يف املباراة النهائية لكاأ�س اأفريقيا، وقال هنية من 

فل�ضطني: "عقدنا العزم اأن حتيا اجلزائر"، معربا يف الوقت ذاته عن فخره 

مبا قدمه املحاربون يف البطولة ويف لقاء نيجرييا، اإىل ذلك، اأعرب قائد 

منتخب فل�ضطني ال�ضابق �ضائب جندية عن فخره وفخر كل فل�ضطيني بتاأهل 

اجلزائر للنهائي، وقال: "فرحتنا بالتاأكيد ل تقل عن فرحة الأهل والأ�ضقاء 

يف اجلزائر والعرب جميعا"، من جهته، و�ضف املعلق الريا�ضي الفل�ضطيني 

خليل جاد اهلل من ال�ضفة الغربية، تاأهل اجلزائر للنهائي قائال: "هذه 

لي�ضت فرحة عادية، هذا جنون، هذا احتفال وطني، هذه حلظة تاريخية، 

انت�ضار اجلزائر اليوم �ضي�ضهم يف حت�ضني مزاجاتنا دهرا كامال، �ضكرا للجزائر 

"، واأ�ضاف الفرحة هنا يف فل�ضطني ل ت�ضدق، ل ت�ضدق، لن ننام يا اجلزائر".
م.ق

الناطق الر�ضمي الموؤقت للنادي والحكم الدولي ال�ضابق �ضليم اأو�ضا�ضي:

دروغبا: »محرز اأكد باأنه من اأف�ضل لعبي 
العالم بهدفه اأمام نيجيريا« 

قال النجم الإيفواري ال�ضابق 

ديدييه دروغبا اأول اأم�س باأن 

ال�ضنغال واجلزائر هما الأحق 

بالتاأهل اإىل نهائي )كان 2019(، 

ملا قدماه خالل مباريات البطولة، 

بجانب النجوم واملواهب التي ي�ضمها 

املنتخبان، واأ�ضاف دروغبا، خالل 

ت�ضريحات تلفزيونية، اأنه �ضيكون هناك 

�ضراع كبري يف النهائي، بني ريا�س حمرز 

جنم اجلزائر، و�ضاديو ماين مهاجم ليفربول، 

واأ�ضاد اأ�ضطورة ت�ضيل�ضي باإمكانيات حمرز، وا�ضفا 

اإياه بالالعب العاملي، وتابع: "هدف حمرز يف �ضباك 

نيجرييا وثباته يف هذا التوقيت، يوؤكد بدون �ضك اأنه ي�ضتحق املكانة التي و�ضل اإليها، واأنه من اأف�ضل 

لعبي العامل يف الوقت الراهن، و�ضربت اجلزائر بهذا النت�ضار على نيجرييا )2-1(، موعدا يف املباراة 

النهائية مع ال�ضنغال، التي هزمت تون�س )1-0( يف لقاء ن�ضف النهائي الآخر.

مهدي.ف

مولودية اجلزائر

�ضافعي يراوغ ال�ضياربي 
و�ضيكون في العميد

يبدو ان املدير الفني ل�ضبان مولودية اجلزائر، حممد خمازين، قد �ضاهم بق�ضط كبري، يف 

اجلزائر،  مولودية  ل�ضالح  بالتوقيع  �ضافعي،  فاروق  العا�ضمة،  لإحتاد  ال�ضابق  املدافع  اإقناع 

حيث ينتظر ان مي�ضي الالعب اليوم على عقده مع العميد، يف اول �ضفقة ينجح فيها  املدير 

الريا�ضي اجلديد، فوؤاد �ضخري، منذ توليه مهمته اجلديدة والتي قد يعلن عنها لحقا، يذكر 

اختار  قد  يكون  الالعب  ولكن  الإحتاد  مدافع  موقعه  ب�ضم  عرب  اعلن  قد  كان  بلوزداد  �ضباب  اأن 

العودة اإىل الفريق الذي ترعرع فيه يف الفئات ال�ضبانية ال�ضغرى بح�ضب اآخر الأخبار التي ت�ضربت 

من حميط الالعب فاروق �ضافعي.

اأني�س.ل

الخــ�ضــر ي�ضيطــرون على الت�ضكيــلــة 
المثــالية لنــ�ضف نهــائي الكــان 

املثايل  الت�ضكيل  حاليا  م�ضر  ت�ضت�ضيفها  التي  الأفريقية  الأمم  كاأ�س  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 

مناف�ضات  الحد  اأم�س  اول  م�ضاء  وانطلقت  البطولة،  نهائي  ن�ضف  اإىل  تاأهلت  التي  الأربعة  للمنتخبات 

اآخر جمع  دور الأربعة بلقاء جمع بني تون�س وال�ضنغال على ملعب الدفاع اجلوي بالقاهرة بجانب لقاء 

بني املنتخب اجلزائري ونظريه النيجريي يف ملعب القاهرة، و�ضم الت�ضكيل املثايل الذي اختارته اللجنة 

املنظمة كال من: حرا�ضة املرمى: راي�س مبوحلي )اجلزائر(، الدفاع: جمال بلعمري، يو�ضف عطال، رامي بن 

�ضبعيني )اجلزائر(، كاليدو كوليبايل )ال�ضنغال(، الو�ضط: عدلن قديورة، اإ�ضماعيل بن نا�ضر )اجلزائر(، 

فرجاين �ضا�ضي )تون�س(، الهجوم: يو�ضف باليلي، بغداد بوجناح )اجلزائر( ، �ضاديو ماين )ال�ضنغال(.

م�ضطفى.ق

ال�ضنغـال يفقد احـد اأهم نجومه في 
النهــائي والجــزائــر بتـعــداد مكـتـمل

تلقى مدرب املنتخب ال�ضنغايل اليو �ضي�ضي �ضربة موجعة بتاأكد غياب مدافعه القوي ولعب نادي 

نابويل اليطايل كاليدو كوليبايل ب�ضبب العقوبة بعد تلقيه البطاقة ال�ضفراء الثانية م�ضاء اأول 

اأم�س يف مباراة تون�س، وذلك بعد تلقى بطاقة اوىل يف الدوار الق�ضائية من كاأ�س اأمم افريقيا، 

واخلرب الذي نزل كال�ضاعقة على املدرب ال�ضنغايل، خا�ضة واأنه قد �ضبق له وان عانى كثريا 

املجموعات،  دور  يف  الول  اجلزائر  لقاء  عن  غاب  الذي  �ضاين  �ضاليف  الخر  لعبه  بغياب 

كما �ضيتوا�ضل غيابه عن النهائي اي�ضا ب�ضبب ال�ضابة التي جعلته يغادر م�ضر مبكرا، ويف 

نيجرييا  لقاء  انتهاء  بعد  ال�ضعداء  بلما�ضي  جمال  الوطني  املدرب  تنف�س  فقد  املقابل، 

اأن  يعني  مما  الثاين  النذار  على  جزائري  لعب  اأي  ح�ضول  دون  اأم�س  اول  �ضهرة 

العقوبة مل حترم اخل�ضر من اأي لعب يف النهائي وهو ما �ضيجعل التعداد مكتمال 

امام بلما�ضي ما عدى يو�ضف عطال الذي انهى الكان م�ضبقا ب�ضبب ال�ضابة 

التي تعر�س لها امام كوت ديفوار.

ق.م

رغم النداء الذي اأطلقه حمرز والالعبون

تاأهل الخ�ضر اإلى نهائي الكان يخلف �ضحايا في الجزائر 
واعتقالت في فرن�ضا 

تاأهل املنتخب الوطني اجلزائر �ضهرة اول اأم�س اإىل املباراة النهائية من 

كاأ�س الأمم الأفريقية املقامة حاليا يف م�ضر، عقب فوزه على نيجرييا، 

بنتيجة )2-1( يف الدور ن�ضف النهائي، لي�ضطدم بال�ضنغال يف نهائي 

اجلزائر  تاأهل  اأن  البطولة، وذكرت �ضحيفة "ماركا" الإ�ضبانية، 

اإىل الدور النهائي من امل�ضابقة، اأدى اإىل وقوع م�ضاجرات 

يف عدة مدن خمتلفة يف فرن�ضا، عقب نهاية املباراة بني 

اجلماهري اجلزائرية ومن يحتفلون بالعيد الوطني 

الفرن�ضي او ما يعرف بيوم البا�ضتيل، واأ�ضافت ال�ضحيفة 

ال�ضبانية اأن وزارة الداخلية الفرن�ضية اأعلنت عن 

احتجاز 282 �ضخ�ضا يف البالد على خلفية اأعمال 

ال�ضغب وامل�ضاجرات التي حدثت يف وقت متاأخر 

من ليلة اأم�س الول، ولفتت اإىل اأن الآلف 

من اجلماهري قد خرجت اإىل ال�ضوارع لالحتفال بتاأهل اجلزائر لنهائي كاأ�س اأمم افريقيا 

بعد 29 �ضنة من الغياب، م�ضرية اإىل اأنهم اختلطوا مبن ح�ضروا لالحتفال بالعيد الوطني 

الفرن�ضي، حتى تدهور الو�ضع، وا�ضتخدمت قوات الأمن الغازات امل�ضيلة للدموع، وختمت 

باأن اأعمال �ضغب عديدة حدثت يف مدينتي ليون ومار�ضيليا، حيث اأحرقت العديد من 

ال�ضيارات واحلافالت، ويف اجلزائر، خلفت الحتفالت �ضبعة قتلة، حيث توفيى 7 اأ�ضخا�س 

واأ�ضيب  اخرون اثر حادث مرور مبدينة �ضيدي عبد العزيز بولية جيجل، يف الحتفالت 

التي رافقت تاأهل املنتخب اجلزائري لكرة القدم للدور النهائي من كاأ�س اأمم اإفريقيا 2019، 

اثر فوزه على نيجرييا 2-1، يف الدور ن�ضف النهائي، وذكرت م�ضادر حملية اأن احلادث قد 

جنم عن ت�ضادم بني �ضاحتني واحدة من احلجم ال�ضغري واأخرى للوزن الثقيل، ومت ت�ضجيل 

5 وفيات مب�ضت�ضفى جمذوب ال�ضعيد مبدينة الطاهري، علما انه جرى نقل �ضحايا اخرين 

امليلية. اإىل م�ضت�ضفى "ب�ضري منتوري" مبدينة 

خالد.ر



قال اأنه �ضعر ببع�ض الظلم بعد �ضربة الجزاء التي منحت لنيجيريا

بــــلـــمـــا�صي: "�أظـهــرنـــا قـــوة �صــخــ�صية 
�لمنــتخــب بعــد هــــدف �لتعــــادل"

بعد اختي�ره ك�أف�ضل 

العب يف املب�راة اأم�م نيجريي�

محرز: »�أح�ص�صت �أن 
�لكرة �لثابتة على مقا�صي 
ومو�جهة �ل�صنغال �صعبة« 

اختارت اللجنة الفنية لكاأ�ض اأمم 

اأفريقيا الدويل اجلزائري ريا�ض 

حمرز كاأف�ضل العب يف مباراة فريقه 

�ضد نيجرييا بن�ضف نهائي البطولة 

القارية، و�ضنع حمرز الهدف االأول 

للجزائر يف املباراة، قبل اأن مينح حماربي 

ال�ضحراء الفوز بهدف قاتل �ضجله من 

ركلة ثابتة متقنة، يف الدقيقة 95، واأكد حمرز، جنم مان�ض�ضرت �ضيتي 

االإجنليزي، باأن منتخب بالده قد حقق فوزا م�ضتحقا اأمام نيجرييا، 

معربا عن �ضعادته بقيادة حماربي ال�ضحراء لنهائي كاأ�ض اأمم اأفريقيا 

2019، واأ�ضاف حمرز الذي توج بجائزة رجل املباراة، يف ت�ضريحاته 

باملوؤمتر ال�ضحفي عقب اللقاء: "خ�ضنا مباراة �ضعبة اأمام فريق قوي، 

فرحتنا كبرية للغاية باإ�ضعاد �ضعبنا، ونعلم اأن جماهرينا ت�ضاندنا 

بقوة"، واأردف: "نتمنى التتويج بالبطولة القارية، وح�ضد لقب 

الكان هو الهدف االأهم يف م�ضريتي، لذلك �ضنقدم ق�ضارى جهدنا 

للعودة بالكاأ�ض"، وقال حمرز: "لقد اأراد زمالئي ت�ضديد الركلة 

الثابتة التي �ضجلت منها الهدف، لكنني طلبت اأن يرتكوها 

يل، وجنحت يف اإر�ضالها اإىل حيث اأردت"، واأو�ضح اأن مباراة 

ال�ضنغال يف الدور النهائي �ضتكون �ضعبة للغاية، خا�ضة اأن 

اأ�ضود التريانغا منتخب قوي للغاية، واختتم: "�ضجلنا 12 

هدفا ونقدم اأداء جيدا، وو�ضلنا للنهائي، اأعتقد اأننا 

قادرون على التتويج باللقب، ونعرف ال�ضنغال جيدا، 

لقد واجهناهم يف مرحلة املجموعات وهم فريق 

قوي".
اأمين.ف

لنهائي  التاأهل  من  اجلزائري  الوطني  املنتخب  متكن 

تغلب  بعدما   ،2019 االأفريقية  االأمم  كاأ�ض  بطولة 

على نظريه النيجريي )2-1(، �ضهرة اأول اأم�ض االأحد، 

يف الدور ن�ضف النهائي، خالل املباراة التي احت�ضنها 

يف  قاتل  بهدف  جاء  اجلزائري  الفوز  القاهرة،  ملعب 

ثابتة  ركلة  من  حمرز  ريا�ض  باأقدام   ،95 الدقيقة 

مدرب  واأبدى  النيجريي،  احلار�ض  �ضباك  اخرتقت 

ملحاربي  احلايل  باجليل  فخره  بلما�ضي  جمال  اخل�ضر 

لنهائي  وو�ضل  رائعة  م�ضتويات  قدم  الذي  ال�ضحراء، 

وقال  م�ضر،  ت�ضت�ضيفها  التي  االأفريقية  االأمم  كاأ�ض 

"خ�ضنا  اللقاء:  عقب  ال�ضحفي  املوؤمتر  يف  بلما�ضي 

مباراة �ضعبة للغاية اأمام نيجرييا وقدمنا اأداء مميزا 

"مل  يف ال�ضوط االأول واأهدرنا عدة فر�ض"، واأ�ضاف: 

الفر�ضة  نيجرييا  ومنحنا  الثاين  ال�ضوط  يف  ن�ضغط 

للعودة للمباراة، ولكن الالعبني اأظهروا قوة ال�ضخ�ضية 

من  جاء  الذي  نيجرييا  هدف  بعد  املميزة  والعقلية 

ريا�ض  من  قاتل  بهدف  "عدنا  وتابع:  جزاء"،  �ضربة 

حمرز يف الدقيقة االأخرية، منحنا بطاقة التاأهل للدور 

ح�ضل  التي  اجلزاء  �ضربة  وعن  للبطولة"،  النهائي 

"�ضعرت ببع�ض  عليها منتخب نيجرييا، قال بلما�ضي: 

خاطئا"،  �ضعوري  يكون  ورمبا  القرار  هذا  يف  الظلم 

واأ�ضار اإىل اأنه لي�ض �ضاحرا اأو �ضانع معجزات، مو�ضحا 

القاري  اللقب  حتقيق  اأجل  من  �ضيء  كل  �ضيفعل  اأنه 

 29 ال�ضعب اجلزائري ببطولة غابت عنه منذ  واإ�ضعاد 

عاما كاملة، واأو�ضح اأنه ا�ضتعد نف�ضيا للمباراة، وعلم 

جيدا اأنه �ضيواجه فريقا �ضريعا وخا�ضة اأحمد مو�ضى 

العبي  اإتقان  بجانب  امل�ضاحات  يف  اللعب  يجيد  الذي 

ثالثي  باأداء  م�ضيدا  املدافعني،  خلف  اللعب  نيجرييا 

الو�ضط يف منتخب اجلزائر، واأو�ضح بلما�ضي اأن مهدي 

زفان الظهري االأمين العب جيد ولديه مميزات رائعة 

وثقته مل تهتز يف قدراته، موؤكدا اأنه مل يقدم مباراة 

جيدة حني قام بتعوي�ض يو�ضف عطال يف مباراة كوت 

ديفوار بدور الثمانية، ولكنه ظهر مب�ضتوى اأف�ضل يف 

البطولة  لنهائي  ال�ضنغال  تاأهل  وعن  نيجرييا،  لقاء 

كرة  على  للقائمني  قوية  ر�ضالة  "هذه  بلما�ضي:  قال 

القدم يف بالدنا، اأنا واأليو �ضي�ضيه مدرب ال�ضنغال من 

املديرين الفنيني الوطنيني ال�ضباب ولعبنا كثريا �ضد 

بع�ضنا البع�ض، والفارق الوحيد بيننا اأنه يقود فريقه 

منذ 4 �ضنوات تقريبا".

"علينا االآن اأن نفكر جيدا يف مباراة 
ال�ضنغال" 

عرب املدرب اجلزائري جمال بلما�ضي عن �ضعادته 

الكبرية، بعدما ا�ضتطاع رفاق النجم ريا�ض من 

تقدميه من اداء رائع يف اللقاء القوي امام نيجرييا، 

حيث قال يف حديثه ل�ضبكة "بي اإن �ضبورت" 

القطرية عقب انتهاء املواجهة اأمام نيجرييا: "االآن 

اأ�ضبحنا يف نهائي كاأ�ض االأمم االأفريقية، و �ضنذهب 

للفوز بالكاأ�ض، ومن 

ال�ضعب اأن اأجد الكلمات 

املعربة بعد مباراة 

مثل هذه، واأ�ضكر 

جميع الالعبني"، 

ووا�ضل املدرب جمال 

بلما�ضي حديثه: 

من  خرجنا  اأن  "منذ 
مباراة �ضاحل العاج، 

وخا�ضة اأننا لعبنا 

120 دقيقة كاملة 

يف ظروف مناخية 

�ضعبة، واليوم 

واجهنا نيجرييا 

املنتخب ال�ضعب 

والقوي جدا على 

ال�ضعيد اجل�ضدي، واأنا 

اأوجه التحية لالعبني"، 

وتابع: "علينا االآن اأن 

نفكر ب�ضكل جيد مبنتخب 

ال�ضنغال، الأنه مناف�ض قوي 

للغاية، واأنا اأوؤكد جلماهرينا 

اأن هذه فر�ضتنا بالفوز بكاأ�ض 

بطولة االأمم االأفريقية القوية، ولن 

نتخلى عن حلمنا الذي طال انتظاره 

الأكرث من 29 عاما"، وختم جمال بلما�ضي 

حديثه مبداعبة مرا�ضل �ضبكة "بي اإن �ضبورت�ض" 

القطرية، ردا على 

�ضوؤال بخ�ضو�ض 

فقدانه الكثري 

من الوزن يف 

بطولة كاأ�ض االأمم 

االأفريقية، بقوله: 

الكثري  فقدت  "لقد 
من �ضعر راأ�ضي 

اأي�ضا".

اأني�ض.ل

بعد الراحة التي ا�ضتف�دوا منه� اأم�س

�لخ�صر ي�صتاأنفون �ليوم وي�صرعون في �لتح�صير لمو�جهة �ل�صنغال 

مولودية اجلزائر

�صافعي ير�وغ �ل�صياربي 
و�صيكون في �لعميد

يبدو ان املدير الفني ل�ضبان مولودية اجلزائر، حممد خمازين، قد �ضاهم بق�ضط كبري، يف 

اجلزائر،  مولودية  ل�ضالح  بالتوقيع  �ضافعي،  فاروق  العا�ضمة،  الإحتاد  ال�ضابق  املدافع  اإقناع 

حيث ينتظر ان مي�ضي الالعب اليوم على عقده مع العميد، يف اول �ضفقة ينجح فيها  املدير 

الريا�ضي اجلديد، فوؤاد �ضخري، منذ توليه مهمته اجلديدة والتي قد يعلن عنها الحقا، يذكر 

اختار  قد  يكون  الالعب  ولكن  االإحتاد  مدافع  موقعه  ب�ضم  عرب  اعلن  قد  كان  بلوزداد  �ضباب  اأن 

العودة اإىل الفريق الذي ترعرع فيه يف الفئات ال�ضبانية ال�ضغرى بح�ضب اآخر االأخبار التي ت�ضربت 

من حميط الالعب فاروق �ضافعي.

اأني�ض.ل

�لخــ�صــر ي�صيطــرون على �لت�صكيــلــة 
�لمثــالية لنــ�صف نهــائي �لكــان 

املثايل  الت�ضكيل  حاليا  م�ضر  ت�ضت�ضيفها  التي  االأفريقية  االأمم  كاأ�ض  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 

مناف�ضات  االحد  اأم�ض  اول  م�ضاء  وانطلقت  البطولة،  نهائي  ن�ضف  اإىل  تاأهلت  التي  االأربعة  للمنتخبات 

اآخر جمع  دور االأربعة بلقاء جمع بني تون�ض وال�ضنغال على ملعب الدفاع اجلوي بالقاهرة بجانب لقاء 

بني املنتخب اجلزائري ونظريه النيجريي يف ملعب القاهرة، و�ضم الت�ضكيل املثايل الذي اختارته اللجنة 

املنظمة كال من: حرا�ضة املرمى: راي�ض مبوحلي )اجلزائر(، الدفاع: جمال بلعمري، يو�ضف عطال، رامي بن 

�ضبعيني )اجلزائر(، كاليدو كوليبايل )ال�ضنغال(، الو�ضط: عدالن قديورة، اإ�ضماعيل بن نا�ضر )اجلزائر(، 

فرجاين �ضا�ضي )تون�ض(، الهجوم: يو�ضف باليلي، بغداد بوجناح )اجلزائر( ، �ضاديو ماين )ال�ضنغال(.

م�ضطفى.ق

�ل�صنغـال يفقد �حـد �أهم نجومه في 
�لنهــائي و�لجــز�ئــر بتـعــد�د مكـتـمل

تلقى مدرب املنتخب ال�ضنغايل اليو �ضي�ضي �ضربة موجعة بتاأكد غياب مدافعه القوي والعب نادي 

نابويل االيطايل كاليدو كوليبايل ب�ضبب العقوبة بعد تلقيه البطاقة ال�ضفراء الثانية م�ضاء اأول 

اأم�ض يف مباراة تون�ض، وذلك بعد تلقى بطاقة اوىل يف االدوار االق�ضائية من كاأ�ض اأمم افريقيا، 

واخلرب الذي نزل كال�ضاعقة على املدرب ال�ضنغايل، خا�ضة واأنه قد �ضبق له وان عانى كثريا 

املجموعات،  دور  يف  االول  اجلزائر  لقاء  عن  غاب  الذي  �ضاين  �ضاليف  االخر  العبه  بغياب 

كما �ضيتوا�ضل غيابه عن النهائي اي�ضا ب�ضبب اال�ضابة التي جعلته يغادر م�ضر مبكرا، ويف 

نيجرييا  لقاء  انتهاء  بعد  ال�ضعداء  بلما�ضي  جمال  الوطني  املدرب  تنف�ض  فقد  املقابل، 

اأن  يعني  مما  الثاين  االنذار  على  جزائري  العب  اأي  ح�ضول  دون  اأم�ض  اول  �ضهرة 

العقوبة مل حترم اخل�ضر من اأي العب يف النهائي وهو ما �ضيجعل التعداد مكتمال 

امام بلما�ضي ما عدى يو�ضف عطال الذي انهى الكان م�ضبقا ب�ضبب اال�ضابة 

التي تعر�ض لها امام كوت ديفوار.

ق.م

باأنه  روهر  غرينوت  نيجرييا،  ملنتخب  االأملاين  املدرب  قال 

�ضيدر�ض م�ضتقبله بعد مواجهة تون�ض هذا االأربعاء لتحديد 

التي  االإفريقية  االأمم  كاأ�ض  يف  والرابع،  الثالث  املركزين 

بعد  ال�ضحفي  املوؤمتر  خالل  روهر،  وقال  م�ضر،  ت�ضت�ضيفها 

وا�ضحا  خطاأً  ارتكبنا  التاأهل،  لعدم  �ضك  بال  "حزين  اللقاء: 

بعدم تقدير قوة اجلزائر، والرهان على اإرهاقهم بعد خو�ض 

وتابع:  الرتجيح"،  لركالت  امتد  الذي  ديفوار،  كوت  لقاء 

اآخر  حتى  ال�ضراع  وا�ضتمر  بالندية،  حافلة  كانت  "املباراة 
االأول،  ال�ضوط  يف  االأف�ضل  كان  اجلزائري  املنتخب  حلظة، 

لكننا كنا االأف�ضل يف ال�ضوط الثاين"، وا�ضتطرد: "كان الرهان 

على اأننا �ضرنهق اجلزائر، و�ضنذهب للوقت االإ�ضايف، لكن غاب 

فعلناه  ما  معنا  وحدث  عك�ضي،  هدف  با�ضتقبال  التوفيق  عنا 

اأ�ضباب اخل�ضارة،  الثمانية"، وعن  اإفريقيا، يف دور  جنوب  يف 

قال روهر: "املنتخب اجلزائري تفوق يف خط الو�ضط، بجانب 

وجود اأخطاء دفاعية وا�ضحة اأمام مهاجم قوي و�ضريع، مثل 

بغداد بوجناح، واأي�ضا ريا�ض حمرز ويو�ضف باليلي، منتخب 

اجلزائر تطور ب�ضورة رائعة، خا�ضة تكتيكيا"، وتابع: "اأهنئ 

الالعبني على ما قدموه، �ضنعت فريقا �ضابا قادرا على تقدمي 

مباراة  يتوقع  اأنه  نيجرييا  مدرب  واأكد  لنيجرييا"،  الكثري 

اجلمعة  البطولة،  نهائي  يف  واجلزائر،  ال�ضنغال  بني  قوية 

املقبل.

خالد.ر

بونجاح: "فوزنا على �ل�صنغال في 
�لدور �الأول ال يعني �صيئا" 

خالل  �ضعبة  اأوقاتا  عا�ضوا  قد  وزمالءه  باأنه  القطري  ال�ضد  ونادي  اخل�ضر  مهاجم  بوجناح  بغداد  اأكد 

م�ضوارهم ببطولة كاأ�ض االأمم االأفريقية، خا�ضة يف مباراة نيجرييا �ضهرة اأول اأم�ض يف ن�ضف النهائي، 

وكذلك يف مباراة كوت ديفوار يف ربع النهائي، واأ�ضاف بوجناح يف ت�ضريحات تليفزيونية باأن املباراة 

املقبلة �ضد ال�ضنغال يف نهائي اأمم اأفريقيا، �ضتكون غاية يف ال�ضعوبة، م�ضريا اإىل اأن الفوز على اأ�ضود 

التريانغا يف الدور االأول ال يعني �ضمان الفوز يف لقاء اجلمعة املقبل، وقال باأن منتخب ال�ضنغال ي�ضم 

اأمام حماربي ال�ضحراء �ضوى الفوز الإ�ضعاد ال�ضعب  عنا�ضر مميزة يف ت�ضكيلته، لكن رغم ذلك فلي�ض 

اجلزائري، والعودة من القاهرة باللقب القاري للمرة الثانية يف تاريخ اجلزائر.

اأني�ض.ل

فيغولي: "�ل�صنغال كتاب مفتوح 
بالن�صبة لنا لكن �لحذر مطلوب" 

التاأهل على ح�ضاب نيجرييا �ضهرة ام�ض االول يف ن�ضف  باأن اخل�ضر قد �ضتحقوا  قال �ضفيان فيغويل 

نهائي كاأ�ض االأمم االأفريقية، واأو�ضح فيغويل يف ت�ضريحات �ضحفية: "املهارات الفردية كللت جمهودنا 

"مواجهة  هذه املرة، بت�ضجيل هدف حمرز يف الدقائق االأخرية، لقد كان هدفا ال ي�ضدق"، واأ�ضاف: 

ال�ضنغال �ضتكون �ضعبة ومعقدة للغاية، وذلك الأن كل فريق مبثابة كتاب مفتوح لالآخر بعد مواجهة 

دور املجموعات".

اأني�ض.ل

بن �صبعــينــي: "لقــاوؤنا �أمــام 
�ل�صنغــال �صيكــون �الأ�صــعــب"

اإيل نهائي كاأ�ض  اأعرب رامي بن �ضبعيني العب املنتخب الوطني اجلزائري، عن �ضعادته عقب التاأهل 

بن  وقال  النهائي،  ن�ضف  يف  اأم�ض  اول  �ضهرة   )1-2( نيجرييا  على  الفوز  بعد   ،2019 االإفريقية  االأمم 

�ضبعيني: "منتخب نيجرييا مل ب�ضكل اأي خطورة على مرمانا، وهذا يرجع اإىل جناحنا يف عزل مهاجمهم 

ونقطة قوتهم، اأوديون اإيغالو، عن باقي زمالئه"، وتابع: "مواجهتنا اأمام ال�ضنغال يف النهائي، �ضتكون 

"�ضنقاتل الإحراز اللقب واإ�ضعاد جماهرينا، بالتتويج بلقب  اأ�ضعب من لقاء نيجرييا"، واختتم بقوله: 

البطولة للمرة الثانية يف تاريخ اجلزائر".

اأني�ض.ل

�أحمد فــتـــحي: "كنــت و�ثـقـــا 
من بلــــوغ �لجــــز�ئر �لنهـــائي" 

اأ�ضاد اأحمد فتحي جنم االأهلي امل�ضري بجمال بلما�ضي مدرب اخل�ضر، بعد امل�ضتوى املميز الذي ظهر به 

حماربو ال�ضحراء، والو�ضول لنهائي كاأ�ض اأمم اإفريقيا، �ضهرة اول ام�ض االأحد، على ح�ضاب نيجرييا، 

وقال فتحي، يف ت�ضريحات تلفزيونية لقناة االأهلي، باأنه يعرف بلما�ضي جيدا، حيث لعب اأمامه عندما 

كان يف �ضفوف اأم �ضالل القطري، ويعلم جيدا قدراته كمدرب قادر على ترجيح كفة اأي فريق يتوىل 

قيادته، واأو�ضح اأنه توقع و�ضول اجلزائر للمباراة النهائية، منذ مباراتها االأوىل يف كا�ض افريقيا امام 

كينيا، يف ظل امل�ضتوى املميز والروح العالية التي ظهر بها اخل�ضر، اإىل جانب العنا�ضر القوية االأ�ضا�ضية 

يخو�ضه  الذي  اخلارجي،  املع�ضكر  عن  االأهلي  ظهري  وحتدث  بلما�ضي،  لوجود  باالإ�ضافة  والبديلة، 

حاليا مع فريقه باإ�ضبانيا، مو�ضحا اأنه ميثل فر�ضة جيدة اللتقاط االأنفا�ض واال�ضتعداد للفرتة املقبلة، 

وتابع: "نقدر ثقة جماهري االأهلي ورغبتهم يف ح�ضدنا للبطوالت ب�ضكل دائم، وهو ما يحتاج منا خلق 

دوافع جديدة با�ضتمرار، وتقدمي اأف�ضل ما لدينا".

خالد.ر

روهر: »لم نح�صن تقدير قوة �لجز�ئر وم�صتقبلي �صيتحدد بعد لقاء تون�س« 

القائد  رفقاء  ي�ضتاأنف  اأن  املنتظر  من 

م�ضاء  تدريباتهم  حمرز  ريا�ض  املتاألق 

بالقاهرة  "بيرتو�ضبورت"  مبلعب  اليوم 

افريقيا  كا�ض  نهائي  ملباراة  حت�ضبا 

بداية  املقبل  اجلمعة  م�ضاء  املنتظرة 

بالتوقيت  م�ضاء  الثامنة  ال�ضاعة  من 

يعود  حيث  القاهرة،  ملعب  يف  اجلزائري 

جمال  الوطني  املدرب  اأ�ضبال  اليوم 

بلما�ضي اىل اجواء التدريبات بعد راحة 

وهي  االثنني،  اأم�ض  منها  ا�ضتفادوا  تامة 

الراحة التي قرر بلما�ضي منحها لالعبني 

وحتى لنف�ضه وللطاقم الفني امل�ضاعد له 

حلق  الذي  واالرهاق  الكبري  التعب  بعد 

االخريين  اللقاءين  يف  ال�ضيما  باجلميع 

ونيجريا،  ديفوار  كوت  من  كل  امام 

يف  اجلزائري  املنتخب  خا�ضهما  واللذين 

من  اال�ضتفادة  دون  جدا،  وجيز  ظرف 

العك�ض  وعلى  لال�ضرتجاع،  الكايف  الوقت 

الوطني  املنتخب  اأمام  �ضيكون  ذلك،  من 

للتح�ضري  الوقت  من  ف�ضحة  اجلزائر 

اللقاء  موعد  قبل  والراحة  واال�ضرتجاع 

هذا  ال�ضنغال  امام  والكبري  احلا�ضم 

اجلمعة، حيث قال املدرب الوطني جمال 

بفوز  نيجرييا  لقاء  نهاية  بعد  بلما�ضي 

�ضيء  يف  يفكر  ال  باأنه  اخل�ضر  وتاأهل 

وهي  ولالعبني،  له  الراحة  يف  �ضوى 

ا�ضتفاد منها اجلميع يوم  الراحة التي قد 

ي�ضتعد  ذاته،  ال�ضياق  ويف  االثنني،  ام�ض 

رفقاء �ضفيان فيغويل بداية من اليوم يف 

�ضيطلب  حيث  ال�ضنغال،  للقاء  التح�ضري 

انتباه  بلما�ضي  جمال  الوطني  املدرب 

اجلميع والرتكيز على التح�ضريات ب�ضكل 

تاريخية  تعترب  املباراة  واأن  خا�ضة  كبري 

واملناف�ض �ضيكون ا�ضر�ض مما كان عليه يف 

لقاء الدور االول، كما اأن ال�ضغط �ضيكون 

عليها  يتعني  التي  اجلزائر  على  كبريا 

لقرابة  انتظاره  طال  الذي  باللقب  الفوز 

30 �ضنة كاملة.

مهدي.ف 

13 الثالثاء 16 جويلية 

2019 املوافق 13 

ذي القعدة 1440 هـ �لريا�صة



يوفنتو�س  و�سط  خط  العب  رام�سي،  اآرون  عرب 

للفريق  باالن�ضمام  البالغة  �ضعادته  عن  اجلديد 

االأبي�ض واالأ�ض�د، وذلك خالل امل�ؤمتر ال�ضحفي 

االآليانز  مبلعب  ال�ضحافة  قاعة  يف  اأقيم  الذي 

بطل  اإىل  ال�يلزي  النجم  ت�رين�.وانتقل  يف 

جماين،  انتقال  �ضفقة  يف  االإيطايل  الدوري 

يعترب  اآر�ضنال.وال  مع  عقده  نهاية  بعد 

بالدفاع  يق�م  ويلزي  العب  اأول  رام�ضي 

لذلك  �ضبقه  حيث  العج�ز،  ال�ضيدة  األ�ان  عن 

عامي  بني  ما  الفرتة  يف  ت�ضارلز  ج�ن  النجم 

1975 و1962.قال اآرون لل�ضحفيني يف البداية: 
اأن  اأريد  ح�ض�ركم،  على  جميًعا  “اأ�ضكركم 

لي�فنت��ض،  ب��ض�يل  �ضعيد  اأنني  اأق�ل 

واحد من اأف�ضل الفرق يف العامل، اآ�ضف الأن 

لكني  حال  باأف�ضل  لي�ضت  االإيطالية  لغتي 

�ضمعت  “عندما  حالًيا”.ا�ضتطرد:  اأدر�ضها 

فر�ضة  اأنها  راأيت  بي،  مهتم  ي�فنت��ض  اأن 

حياة  لعي�ض  حتدي  واأنه  حلم،  لعي�ض 

على  االأم�ر  مت�ضي  اأن  واأمتنى  خمتلفة 

ما يرام”.وعن الرتحيب به من جانب 

“الفريق  اأو�ضح:  اجلدد  الزمالء 

وكذلك  ممتاز،  ب�ضكٍل  ا�ضتقبلي 

ملتزم،  �ضخ�ض  اأنه  يبدو  املدرب 

اأبداأ  لكي  االنتظار  اأ�ضتطيع  ال 

اأريد  لالأهداف،  ولل��ض�ل 

هنا”. جيًدا  بدوري  اأق�م  اأن 

ا�ضتعداده  بخ�ض��ض  اأما 

البدين ومدى تعافيه من 

االإ�ضابة قال: “يف 

ال�قت احلايل اأنا 

اأتعافى، و�ضاآخذ 

ب�ضاأن  القرار 

للعب  الذهاب 

االأبطال  كاأ�ض 

هنا  البقاء  اأو  ال�دية 

خالل الي�مني القادمني”.

من  ُمَطْمئنة  ر�سائل 
لكوتينيو بر�سلونة 

بعث 

اإيريك اأبيدال، ال�ضكرتري الفني لنادي 

للنجم  ُمَطمئنة،  بر�ضل�نة بر�ضائل 

الربازيلي للفريق فيليب ك�تيني�، فيما 

يخ�ض م�ضتقبله يف الفريق الكاتال�ين.

فبعد �ضم اأنت�ان جريزمان، واحلديث 

عن رغبة البار�ضا يف الف�ز بخدمات 

النجم الربازيلي نيمار، فاإن كثري من 

التقارير اأ�ضارت اإىل اإمكانية التفريط 

بنجم ليفرب�ل ال�ضابق.حيث يعترب 

ك�تيني�، الفائز ببط�لة ك�با اأمريكا 

م�ؤخًرا مع الربازيل، من اأبرز املر�ضحني 

للخروج، اإىل جانب �ضام�يل اأومتيتي 

ومالك�م اأوليفريا ورافينيا.ويف هذا 

ال�ضياق قال اأبيدال اأثناء امل�ؤمتر 

“نريد  ال�ضحفي لتقدمي جريزمان: 

اأن نرى دائًما االأف�ضل يف ت�ضكيلة 

الفريق،وجميع الالعبني يف الفريق 

اأهمية”.ا�ضتطرد العب بر�ضل�نة  لديهم 

ال�ضابق: “لكننا نعرف داخل النادي 

م�ضت�ى ك�تيني�، ونعرف امل�ضاهمات 

التي ميكن اأن ُيقدمها، وه� يعرف كيف 

ُيقدره النادي واملدير الفني فالفريدي”.

فريق  جنم  �ضيلفا  دا  نيمار  الربازيلي  �ضرح 

لي�ض  باأنه  الفرن�ضي  جريمان  �ضان  باري�ض 

يحتذى  مثالًيا  من�ذًجا  حتى  اأو  خارًقا  بطاًل 

تعر�ض  الذي  الهج�م  بعد  وهذا  اجلميع،  به 

االأخرية.وارتبط  ت�ضريحاته  بعد  الالعب  له 

ا�ضم نيمار دا �ضيلفا بالع�دة مرة اأخرى ل�ضف�ف 

فريقه ال�ضابق بر�ضل�نة االإ�ضباين، وهذا ما اأكده 

الريا�ضي  واملدير  البالوجرانا،  رئي�ض  من  كاًل 

مل�جة  تعر�ض  جريمان.نيمار  �ضان  لباري�ض 

االأخري  ت�ضريحه  بعد  االنتقادات  من  حادة 

كانت  له  بالن�ضبة  كروية  حلظة  اأف�ضل  باأن 

الف�ز على باري�ض �ضان جريمان يف الرمي�نتادا 

التاريخية، عندما كان العًبا يف بر�ضل�نة، مما 

جعل اأن�ضار وجماهري الفريق الباري�ضي تغ�ضب 

اأن  البع�ض  ت�قع  حيث  الالعب،  ت�ضريحات  من 

رحيله  م�ضاألة  لت�ضريع  الت�ضريحات  هذه  مثل 

“ج�ل”  عن النادي.وحتدث نيمار ح�ضب م�قع 

خارقًا،  بطاًل  “ل�ضت  قائاًل  العاملية  بن�ضخته 

من  بالكثري  ومررت  مثاليًا،  من�ذجًا  ول�ضت 

الع�دة  فقط  اأريد  ووقتها  ال�ضيئة،  اللحظات 

عائلتي  مع  والبقاء  واالختباء،  املنزل  اإىل 

خارقًا  بطاًل  ل�ضت  “اأنا  واأ�ضدقائي”.وتابع 

كل  مع  يتعامل 

العامل،  �ضغ�ط 

اأبذل  ولكنني 

ى  ر ق�ضا

ي  جهد

نني  الأ

اأعرف ما 

�ضبحت  اأ

 ، عليه

ف  عر اأ

لدي  اأن 

لية  و م�ض�ؤ

واأريد  كبرية، 

باأف�ضل  الت�ضرف 

ممكنة،  طريقة 

اأهم  ه�  هذا 

�ضيء”.

اجلديد �سيتي  مان�س�سرت  جنم  رودري  عن  مثرية  حقائق 
انتقلت حياة العب ال��ضط االإ�ضباين، رودريجي� هرينانديز، اإىل م�ضت�ى اآخر، بعد اإمتام انتقاله من اأتلتيك� مدريد اإىل 

مان�ض�ضرت �ضيتي هذا ال�ضيف، مقابل 63 ملي�ن جنيه اإ�ضرتليني.فالالعب الدويل ال�ضاب، مل يحظى بكثري من ال�ضهرة، ومل 

تالحقه عد�ضات امل�ض�رين اإال رمبا بعد انتقاله الأتلتيك� مدريد مطلع امل��ضم املا�ضي، اإال اأن انتقاله لكتيبة املدرب بيب 

ج�اردي�ال يف مان�ض�ضرت، جعلت االأ�ض�اء م�ضلطة عليه الأول مرة.ويف هذا التقرير ن�ضتعر�ض بع�ض اخلفايا واملعل�مات التي 

تتعلق بحياة هذا النجم القادم بق�ة.اأكمل رودري درا�ضته واهتم كثرًيا بالتعليم، اإىل درجة اأنه كان يبيت يف مقر اجلامعة، 

يف الفرتة التي كان يلعب فيها لنادي فياريال، يف دوري الدرجة االأوىل االإ�ضبانية.والتقطت له �ضحيفة املاركا خالل ح�ار 

لها معه، �ض�رة، وه� يف تدريبات املنتخب االإ�ضباين، حيث كان يحمل كرة القدم يف يده اليمنى، وكتب جامعة اإدارة االأعمال 

واالقت�ضاد مبدريد يف اليد الي�ضرى.، ن�ضاأ رودريج� هرينانديز يف اأكادميية اأتلتيك� مدريد التي دخلها يف عامه احلادي 

ع�ضر، اإىل جانب االأخ�ين، ل�كا�ض هرينانديز )زميله ال�ضابق يف اأتلتيك� مدريد( وثي� هرينانديز، واأطلق عليهم يف اأكادميية 

النادي ا�ضم )العائلة(، لنهاية اأ�ضمائهم جميًعا بنف�ض اال�ضم، هرينانديز.مت اإق�ضاء رودري من اأكادميية اأتلتيك� لل�ضباب ب�ضبب 

�ضعف بنيته اجل�ضدية يف عام 2013، حتى عاد الأتلتيك� بعد 5 �ضن�ات كاملة، بعد ظه�ره مب�ضت�ى الفت مع فياريال يف الليجا 

االإ�ضبانية، وتلقى دع�ة للعب مع املنتخب االإ�ضباين االأول يف مار�ض 2018.

قيمة ال�سرط 

اجلزائي يف عقد 

ليخت مع يوفنتو�س

�ضبح  اأ
ماتيا�ض 

دي 
 ، ليخت

مدافع 
اأياك�ض  نادي 

مقربة  على  اله�لندي،  واملنتخب 

اأن  ال�ضاعات القادمة من  خالل 

لي�فنت��ض.ووجد  العًبا  ي�ضبح 

اتفاًقا  واالأ�ض�د  االأبي�ض  النادي 

 70 اأ�ضا�ض دفع  اأياك�ض على  مع 

امل�هبة  مع  للتعاقد  ي�رو  ملي�ن 

10 ملي�ن  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضابة، 

اأعماله،  ل�كيل  كعم�لة  ي�رو 

تاأخرت  مين� راي�ال.هذا وقد 

املفرت�ض  ال�قت  عن  ال�ضفقة، 

اأن تتم فيه، وذلك ب�ضبب 

اأعماله  ما بني وكيل  مفاو�ضات 

والنادي االإيطايل، ح�ل قيمة 

طلب  اجلزائي.حيث  ال�ضرط 

راي�ال يف البداية من ي�فنت��ض، 

ال�ضرط اجلزائي  اأن تك�ن قيمة 

 120 مبقابل  عقده  لف�ضخ 

الي�يف  اأراد  ملي�ن ي�رو، بينما 

200 ملي�ن ي�رو. اأن تك�ن 

الطرفني  و�ضل  النهاية،  ويف 

نيمار: ل�ست بطاًل خارقًا اأو منوذجًا مثاليا

كا�سيا�س ينال وظيفة غري متوقعة يف بورتو

اأعلن نادي ب�رت� الربتغايل عن ان�ضمام احلار�ض االأ�ضط�ري ملنتخب اإ�ضبانيا، وريال مدريد 
ال�ضابق اإيكر كا�ضيا�ض لطاقم العمل التدريبي مع ا�ضتمرار تعافيه من م�ضاكل القلب التي 

عانى منها يف امل��ضم املا�ضي.وكان احلار�ض االإ�ضباين الكبري اإيكر كا�ضيا�ض قد تعر�ض 
مل�ضكلة قلبية �ضهر ماي� املا�ضي، جعلته يبتعد عن فريقه ب�رت� الربتغايل املرتبط معه 

بعقد حتى �ضيف عام 2020.اأثناء تلك الفرتة، قام اإيكر كا�ضيا�ض �ضاحب 38 عاًما 
بالتفكري يف االعتزال ب�ضكل نهائي، ولكنه حتى وقتنا هذا مل ي�ضرح بذلك، 

و�ضيق�م خالل فرتة تعافيه بالعمل مع الطاقم الفني لفريق ب�رت�.وقام امل�قع 
الر�ضمي لنادي ب�رت� الربتغايل باالإعالن عن ان�ضمام اإيكر كا�ضيا�ض للكادر 

التدريبي اأثناء فرتة تعافيه من م�ضاكل القلب، و�ضيك�ن كا�ضيا�ض همزة ال��ضل 
بني الفريق واإدارة النادي.

رحيله اقرتاب  رغم  اليونايتد  لتدريبات  يعود  لوكاكو 
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الريا�ضةذي القعدة 1440 هـ
اآرون رام�سي فخور باالن�سمام 

ليوفنتو�س

مان�ض�ضرت ي�نايتد االثنني، بعد غيابه عن مباراة عاد روميل� ل�كاك�، املهاجم البلجيكي لتدريبات 

وكان مان�ض�ضرت ي�نايتد قد انت�ضر يف املباراة ال�دية الفريق ال�دية االأخرية اأمام بريث جل�ري.

�ضىء، �ضجلهما مارك��ض را�ضف�رد وجيم�ض جارنر.ومن التي اأقيمت ي�م ال�ضبت املا�ضي بهدفني لال 

االأربعاء، يف مباراته االأخرية يف ج�لة اأ�ضرتاليا املنتظر اأن ي�اجه عدوه القدمي، ليدز ي�نايتد 

كاأ�ض االأبطال ال�دية، التي �ضيلتقي فيها بت�تنهام واإنرت التح�ضريية، قبل ال�ضفر اإىل ال�ضني للم�ضاركة يف 

ن�ضب اأعينه الت�قيع مع ل�كاك� خالل �ض�ق االنتقاالت ميالن.ويف �ضياق اآخر مازال اإنرت ميالن، ي�ضع 

ك�نتي للمهاجم االأرجنتيني ماورو اإيكاردي، القريب احلالية، يف ظل ا�ضتبعاد مدرب االإنرت اأنت�ني� 

ومتت مالحظة اجلدية على ل�كاك� من اخلروج من النادي االإيطايل.

ب�جبا، مع اأن الالعبني مر�ضحني اأثناء التدريبات، اإ�ضافة اإىل ب�ل 

ال�ضياطني احلمر.بينما مل ي�ضتبعد ف�ق العادة، للخروج من نادي 

�ض�ل�ضاير اإمكانية مغادرة املهاجم املدير الفني اأويل ج�نار 

اأجاب قائاًل حينما �ض�ؤل عن ل�كاك�: البلجيكي العمالق، فقد 

عندما  ذلك  نرى  يبداأ امل��ضم، مل نتلق حتى االآن اأية “دع�نا 

املدرب قد قرر ت�ضليم �ضارة القيادة عرو�ض لنفكر فيها”.وكان 

املطل�ب يف ريال مدريد و ي�فنت��ض، اإىل خ�ان ماتا بداًل من ب�جبا 

بعد نهاية ال�ض�ط االأول.

w
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ذي القعدة 1440 هـ
الثقافي

باإقامة معر�ض لل�صور الفوتوغرافية واملل�صقات 

التي ت�صلط ال�صوء على امل�صرية الن�صالية له

اإحياء الذكرى الـ 59 ال�شت�شهاد 
طبيب الوالية الرابعة 

التاريخية الدكتور يحيى 
اخلم�صني  و  التا�صعة  الذكرى  تي�صم�صيلت  لوالية  املجاهد  متحف  اأحيا 

املجيدة  التحرير  ثورة  اإبان  التاريخية  الرابعة  الوالية  طبيب  ال�صت�صهاد 

لل�صور  معر�ض  باإقامة  املنا�صبة  هذه  ومتيزت  فار�ض،  يحيى  الدكتور 

امل�صرية  على  ال�صوء  ت�صلط  التي  املل�صقات  و  الن�صريات  و  الفوتوغرافية 

ال�صحة  م�صوؤولية  فيها  توىل  التي  الفرتة  خالل  فار�ض  لل�صهيد  الن�صالية 

لفائدة  زيارة  نظمت  التحرير.كما  حرب  اإبان  التاريخية  الرابعة  بالوالية 

املنخرطني باملرافق ال�صبابية لعا�صمة الوالية اإىل املتحف املذكور مت خاللها 

املتحف  بادر  لل�صهيد.و  الن�صايل  التاريخ  تربز  ن�صريات  و  مطويات  توزيع 

ب�صخ�صية  للتعريف  اإعالمية  عملية  اإطالق  اإىل  باملنا�صبة  للمجاهد  الوالئي 

ال�صهيد عرب بوابته االلكرتونية و كذا �صفحتها الر�صمية على مواقع التوا�صل 

»يحيى  با�صم  ثوريا  املعروف  مولود  بن  مقران  بن  ولد  االجتماعي.لالإ�صارة 

در�ض  حيث  بوعريريج(  )برج  ميجانة  ببلدية   1929 �صبتمرب   14 يف  فار�ض« 

املرحلة االبتدائية مب�صقط راأ�صه ليكمل م�صواره الدرا�صي اإىل غاية التحاقه 

بكلية الطب بجامعة مونبولييه )فرن�صا( اأين اخرط يف �صفوف االحتاد العام 

للطلبة اجلزائريني و ذلك بعد اندالع الثورة التحريرية املجيدة، ن�صط يف 

م�صوؤوال   1957 �صنة  ليعني  بفرن�صا  الوطني  التحرير  جبهة  فدرالية  �صفوف 

من  عليه  القب�ض  األقي  قد  و  التاريخية.  الرابعة  بالوالية  ال�صحة  عن 

الرابعة  الوالية  �صهدها  التي  املعارك  اإحدى  يف  اال�صتعمارية  القوات  طرف 

الأب�صع  تعر�صه  بعد   1960 يوليو   11 يوم  فار�ض  يحيى  التاريخية.ا�صت�صهد 

اأنواع التعذيب الوح�صي من طرف اجلي�ض اال�صتعماري.ف. �ض

تقام التظاهرة بدار الثقافة »علي زعموم« 

مبدينة البويرة

ال�شالون  يف  حا�شرة  والية   30
الوطني للفنون التقليدية 

والثقافات ال�شعبية
التقليدية  للفنون  الوطني  ال�صالون  من  االأوىل  الطبعة  اأول  اأم�ض  انطلقت 

والثقافات ال�صعبية للرتاث اجلزائري غري املادي بدار الثقافة »علي زعموم« 

برنامج  يت�صمن  الوطن.و  من  والية   30 مب�صاركة  ذلك  و  البويرة  مبدينة 

هذه الطبعة التي بادرت اإىل تنظيمها هذه الدار بالتعاون مع جمعية »برج 

معار�ض  تنظيم  املحلية،  ال�صلطات  افتتاحها  على  اأ�صرف  و  للبويرة  حمزة« 

والية  بكل  اخلا�صة  التقاليد  و  واملجوهرات  التقليدية  للمالب�ض  خم�ص�صة 

من   18 غاية  اإىل  �صتدوم  التي  التظاهرة  برنامج  يت�صمن  م�صاركة.كما 

امل�صرحيات  و  واملحا�صرات  الثقافية  االأن�صطة  من  �صل�صلة  اجلاري،  جويلية 

�صليحة  الثقافة،  دار  مديرة  لواأج  ذكرته  ح�صبما  لالأطفال،  عمل  ور�صات  و 

�صرب، التي ك�صفت عن تنظيم �صل�صلة من املحا�صرات تتناول مو�صوع الرتاث 

غري املادي االأمازيغي و دوره يف توطيد الروابط االجتماعية �صين�صطها كل 

قالت  وزو.و  تيزي  جامعة  من  �صعيد  بوزيري  و  حممد  غربى  االأ�صتاذين  من 

البويرة  الثقافية مبدينة  املعر�ض لتن�صيط احلركة  : »ننظم هذا  املتحدثة 

اأنه �صيتم تخ�صي�ض �صاحة الوئام املجاورة  اإخراجها من اخلمول«، م�صيفة  و 

لدار الثقافة كل م�صاء للغناء و الرق�ض ال�صعبي و االألعاب ال�صحرية جلذب 

املزيد من الزوار اإىل املعر�ض و تن�صيط املدينة، باالإ�صافة اإىل ذلك، �صينظم 

ق�صائد  اللقاء  فر�صة  �صيكون  والية   30 من  القادمني  ال�صعراء  بني  لقاء 

اليوم  يف  �صي�صتفيد  اجلزائري.كما  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  عن  �صعرية 

االأخري امل�صاركون يف ال�صالون من زيارة موجهة اإىل املحطة املناخية تيكجدة 

حيث �صيح�صرون حفل فني على �صرفهم.                                             مرمي. ع

يحت�صنه ق�صر الثقافة اإىل غاية اخلام�ض اأوت 

املقبل

معر�ض ل�شور فنانني يابانيني 
بالعا�شمة

الأعمال  خم�ص�ض  الفوتوغرافية  لل�صور  معر�ض  العا�صمة  باجلزائر  افتتح 

الفنانني اليابانيني الذين اأ�ص�صوا يف �صنوات ال�صبعينيات حركة فنية الإعادة 

قاعة  يف  ال�صبعينيات”  ل�صنوات  يابانية  “�صور  معر�ض  ونظم  ال�صور،  طبع 

�صاهموا  يابانيا  فنانا   14 لـ  لوحة  خم�صني  حوايل  وي�صم  الثقافة  بق�صر  باية 

اأنواع  الياباين املعا�صر الذي متيز بظهور  يف تطوير حركة الطباعة يف الفن 

فوتوغرافية  �صورا  املعر�ض  ي�صم  كما  الفوتوغرافية،  الطباعة  من  جديدة 

تركوا  الذين  اليابانيني  الفنانني  الطباعة.ومن  يف  ال�صور  ا�صتعمال  حول 

مات�صوموتو  واآكريا  كيمورا  وكو�صوك  نودا  تيت�صويا  املجال  هذا  يف  ب�صمتهم 

تقنيات  ظهور  املا�صي  القرن  و�صبعينيات  �صتينيات  �صاتو.وعرفت  و�صاتو�صي 

“offset” التي ترتكز على  “sérigraphie” و  الطباعة  جديدة يف 

االآخر  اجلزء  يربز  بينما  امل�صطحات،  وخمتلف  االأ�صياء  فوق  ال�صور  طبع 

كاحلجر  مواد  بوا�صطة  اأجنزت  التي  امل�صتقلة” االأعمال  املادة  “�صور  بعنوان 

ب�صفارة  الثقايف  امللحق  الفوالذية.واأو�صح  ال�صفائح  اأو  القطن  اأو  الورق  اأو 

اينوكورا  وكوجي  تاكامات�صو  جريو  اأن  اأوت�صينو  يوري  باجلزائر،  اليابان 

احلركة  ميزوا  الذين  الفنانني  بني  من  هم  و�صوي�صي  كاواغو�صي  وتيت�صو 

الفنية، التي تقوم على “التعبري الروحي من خالل املادة وهذا الأجل حتقيق 

اجلمهور  على  عر�صت  كبرية”.كما  مادية  نوعية  ذات  فوتوغرافية  �صور 

الذي  نودا  تيت�صويا  �صورة  يف  يابانيني  لفنانني  اأخرى  اأعمال  اجلزائري 

“ال�صور  عر�ض  وي�صتمر  مطبوعة،  �صور  اإىل  لعائلته  بورتريهات  �صور  حول 

اليابانية ل�صنوات ال�صبعينيات” اإىل غاية 5 اأوت القادم بق�صر الثقافة مفدي 

زكرياء.

مرمي. ع

يف عر�صني يوم 27 جويلية و15 اأوت

55 من  �شعاد ما�شي واجلرييانو جنوم الدورة 
تون�ض يف  احلمامات  مهرجان 

الدورة  هذه  و�شت�شهد 

اأ�شوات  م�شاركة 

عرو�ض  يف  �شابة 

جتريبية،  فنّية 

املوروث  اإنتاج  تعيد 

الذي  املو�شيقي 

الت�شليع  اأهمله 

التجاري  الفني 

على  ي�شيطر  الذي 

حاليًا،  امل�شهد 

عودة  اعتبار  ميكن 

املدين  الدين  عز 

حدثًا  ذاتها  حد  يف 

وم�رسحيًا،  ثقافيًا 

اإىل ما مّلح  بالإ�شافة 

العمل،  خمرج  اإليه 

يف  خليفة،  حافظ 

ال�شحافية  الندوة 

جراأة  من  للمهرجان 

امل�رسحية،  هذه 

مناطق  اإىل  ودخولها 

اأتاحتها  حمرمة 

التعبري  حرية 

يف  والإبداع  والتفكري 

تون�ض.

الدورة  وت�شم 

اأي�شًا  اجلديدة 

خا�شة  اأعمال   6
يف  مرة  لأول  تعر�ض 

وح�رسيًا  تون�ض، 

املهرجان،  يف 

عر�شان  بينها  من 

اللبناين  للفنان 

الرحباين  زياد 

اأوت،  و3   2 يف 

الرباعي  وعر�ض 

للمو�شيقى  الن�شوي 

»�شايل  الكال�شيكية 

 23 يوم  �شالون« 

احلايل  جويلية 

للفنانة  وعر�ض 

�شارلوت  الكندية 

 20 يوم  كاردان 

احلايل،  جويلية 

للفنان  وعر�ض 

�شايدو  الكامريوين 

من   26 يوم  اأبات�شا 

احلايل،  ال�شهر  نف�ض 

للفنان  وعر�ض 

ح�شن  حممد  امل�رسي 

املقبل،  اأوت   4 يف 

»�شاوية«  وعر�ض 

يف  يحياوي  لن�شال 

ال�شهر   28 �شهرة 

احلايل.

الدورة  و�شتكرم 

الفنانة  احلالية 

ن�شية  لتو ا

نعمة،  القديرة، 

يوم  �شهرة  يف 

جويلية   24
ونعمة  احلايل. 

ال�شوت  هي 

يعتربه  الذي 

اإرثًا  التون�شّيون 

تربوا  وطنيًا 

مدى  على  عليه 

عقود.

جمهور  و�شيتابع 

حفاًل  »احلمامات« 

الرباعي  ل�شابر 

اأوت   9 �شهرة  يف 

وحفاًل  املقبل، 

فاخت  لأمينة  اأي�شًا 

الختتام  �شهرة  يف 

ال�شهر  من   17 يوم 

وتراوح  نف�شه، 

يف  التذاكر  اأ�شعار 

 15 املهرجان ما بني 

اأمريكيًا. دولرًا  و20 

تقام يف الوقت احلايل فعاليات الدورة الـ 55 من »مهرجان احلمامات الدويل« يف تون�ض، 

وتتوا�صل اإىل 17 اأوت الداخل، مب�صاركة ثالثني عر�صًا من داخل البالد وخارجها، ويبدو 

اأن هذه الدورة �صتكون عالمة مهمة يف تاريخ املهرجان الذي �صيبداأ بعر�ض م�صرحي عنوانه 

»ر�صائل احلرية«، كتب ن�صه املوؤلف امل�صرحي عز الدين املدين، واأخرجه حافظ خليفة.

مرمي. ع

تزامنا ومو�صم اال�صطياف احلايل

اأوت الداخل  اإىل غاية نهاية  برنامج فني ثري متوا�شل 
بوهران والثقافة  الفن  بف�شاءات 

املحلية  ال�شلطات  جتتهد 

اإثراء  على  بوهران 

الثقافية  الن�شاطات 

بلديات  مبختلف  والفنية 

مو�شم  خالل  الولية 

ال�شطياف احلايل �شيما يف 

للزوار  الكبري  الإقبال  ظل 

على املدينة و�شواحلها يف 

ما جعلها حتتل  �شيف  كل 

املرتبة  الفارط  املو�شم 

الأوىل وطنيا من حيث عدد 

جتاوز  الذي  امل�شطافني 

ر�شمية  اإح�شائية  وفق 

 18 الـ  ال�شياحة،  لوزارة 

مليون م�شطافا.

و�شعيا منها لتلبية رغبات 

و�شيوفها  املدينة  �شكان 

مت  ممتع  �شيف  لق�شاء 

لهذا  جيدا  التح�شري 

اإن�شاء  خالل  من  املوعد 

جلان خا�شة لهذا الغر�ض 

البلديات  م�شتوى  على 

و  الثقافة  ومديريات 

الريا�شة  و  ال�شباب 

مهمة  لها  اأ�شندت  حيث 

العديد  وبرجمة  تنظيم 

و  الفنية  التظاهرات  من 

ترافق  التي  الريا�شية 

ن�شاطات املو�شم ال�شيفي، 

ح�شب ما و يدخل �شمن هذا 

ثري  برنامج  اإعداد  الإطار 

ر�شميا  اإطالقه  مت  ومتنوع 

اأيام فقط حيث  منذ ب�شعة 

كامل  اأ�شحابه  فيه  راعى 

الأذواق �شعيا منهم لإر�شاء 

نف�ض  ي�شيف  اجلميع، 

امل�شدر.

و بلغة الأرقام، فقد برجمت 

متنوعة  فنية  �شهرة   44
الولية،  بلديات  باأغلب 

و  وهران  بلدية  غرار  على 

ال�شاحلية،  البلديات  كذا 

حفالت   9 اإىل  بالإ�شافة 

عرو�ض   6 و  كربى  فنية 

م�رسحية و 3 معار�ض للفن 

معار�ض   3 و  الت�شكيلي 

اأخرى �شينمائية.

املعد  الربنامج  ميتد  و 

باملنا�شبة اإىل غاية نهاية 

املقبل  اأغ�شط�ض  �شهر 

بداية  مع  يت�شادف  الذي 

للدخول  التنازيل  العد 

يتاأهب  حيث  الإجتماعي 

ملغادرة  ال�شائحون 

اإىل  والعودة  املدينة 

وليات اإقاماتهم.

و �رسحت م�شوؤولة اللجنة 

وهران  ببلدية  الثقافية 

لواأج، باأن امل�رسفني على 

ال�شيفي  املو�شم  برنامج 

ال�شنة يحر�شون على  هذه 

اإىل  اأي�شا  الفر�شة  منح 

الهواة  ال�شباب  الفنانني 

الخت�شا�شات  خمتلف  يف 

�شواء منها يف جمال الغناء 

اأو التمثيل لإبراز مواهبهم 

التعريف  و  اجلمهور  اأمام 

يف  مهمة  كمحطة  باأنف�شهم 

حت�شبا  الفني  م�شوارهم 

اأخرى  مراحل  لولوج 

م�شتقبال، كما اأ�شارت نف�ض 

بلدية  اأن  اإىل  امل�شوؤولة 

مرة  لأول  و  تعتزم  وهران 

ال�شاحات  يف  اأفالم  عر�ض 

العمومية تتجاوب و اأذواق 

اأي�شا  منها  و  العائالت 

اإىل  بالأخ�ض  موجهة  اأفالم 

الأطفال.

الربنامج  عن  ف�شال  و 

عليه  ت�رسف  الذي  الرثي 

فاإن  املحلية  ال�شلطات 

املديرية اجلهوية للديوان 

الثقافة  و  للفنون  الوطني 

بوهران �شطرت هي الأخرى 

برناجما خا�شا ل يقل ثراء 

بعنوان »عي�شوا ال�شيف«.

الربنامج  هذا  يت�شمن  و 

�شهرات  خا�ض  بوجه 

ين�شطها  عديدة  فنية 

مبختلف  الغناء  جنوم 

قاعة  م�شتوى  على  طبوعه 

املحا�رسات الكربى لفندق 

عر�ض  و  ‘’املرييديان’’  

م�شتوى  على  مرة  لأول 

قاعات ال�شينما اجلزائرية 

اأنتجت  عاملية  اأفالما 

ك�شفت  ما  وفق  موؤخرا، 

�شابق  وقت  يف  لواأج  عنه 

املديرة اجلهوية للديوان، 

نبيلة بن زرجب.

الربنامج  اإنطلق  قد  و 

الديوان  طرف  من  املعد 

الإعالم  و  للثقافة  الوطني 

املن�رسم،  الأ�شبوع  نهاية 

اإل اأن تزامن بداية املو�شم 

مع  العام  هذا  ال�شيفي 

كاأ�ض  نهائيات  اإجراء 

القدم  لكرة  لالأمم  اإفريقيا 

الوطني  املنتخب  تاألق  و 

األقى  قد  بالقاهرة  فيها 

الن�شاطات  على  بظالله 

يف  املربجمة  الفنية 

متتلئ  حيث  وهران 

املواقع املخ�ش�شة لعر�ض 

عرب  ‘’اخل�رس’’  مباريات 

غرار  على  عمالقة  �شا�شات 

�شاحة حديقة �شيدي احممد 

املتو�شطية  احلديقة  و 

الطلق،  الهواء  م�رسح  و 

و  بالعائالت  اآخرها  عن 

ال�شباب لت�شجيع املنتخب 

اجلزائري.

فريدة. �ض



تعود حكايات الروائي والطبيب الفرن�سي، جان 

كري�ستوف روفان )1952(، التي حوتها جمموعته 

الق�س�سية الأوىل »�سبع حكايا تعود من بعيد« يف 

اأ�سلوبها اإىل زمن فتنة احلكي الكال�سيكية، يف 

خّفة حكايا ال�سعوب التقليدية؛ بح�سور احلبكة 

وال�سخرية والنهايات غري املتوّقعة.

عاملية«  اإبداعات  »�سل�سلة  عن  موؤّخراً  ال�سادر  العمل 

والفنون  للثقافة  الوطني  »املجل�س  ي�سدرها  التي 

من  قريٌب  بدر(،  لينا  )ترجمة  الكويت  يف  والآداب« 

بلدان  يف  دولية  منّظمات  مع  عمل  الذي  كاتبه  حياة 

اأهلية،  وحروبًا  اإثنية  �سراعات  بع�سها  �سهد  كثرية 

اإّل اأن روفان يختار اأن يطّل بق�س�سه من على �سرفته 

فاإن  العامل،  هذا  مواطني  معاناة  �سارداً  الباري�سية 

انتقل هوؤلء اإىل بالده كمهاجرين ولجئني، تغرّيت 

�سورتهم من �سحايا اإىل غزاة.

ق�سة  يتناول  »فرانكفونية«،  ن�سو�سه،  اأول  يف 

تك�سر  كي  الفرن�سية  اللغة  تعّلمت  قريغيزية  فتاة 

وانهيار  قيام  بني  الفتاة  م�سري  يتاأرجح  عزلتها، 

اإىل  لتنتهي  ال�سيوعية،  للكتلة  احلديدي  اجلدار 

224 يف اأحد فنادق باري�س: »اللغة ل ت�سنع كل �سيء، قد تتحّدث بها بطالقة  تلّقي ن�سيحة م�ست�سيفها يف الغرفة 

وتكون ُمبَعداً«.

نائية،  جزيرة  يف  يعي�سان  زوجان  »الغارقون«.  الثانية  الق�سة  يف  اأكرث  الثالث«  العامل  »غزو  من  املخاوف  تتبّدى 

ال�ساطئ. وهناك، تتفاجاأ بتمثال الإله  اإىل  ويعانيان من فوبيا الوافدين اجلدد، حيث تنه�س املراأة فجراً لتّتجه 

بدخول  اجلزيرة  هوية  تتال�سى  ثم  اجلديد،  الوافد  من  الرعب  يدّب  الليل،  يف  ُن�سب  وقد  الهندي،  »في�سنا« 

الوافدين اجلدد؛ �سينيون، وم�سلمون، وهنود وهندو�س، لي�سبحوا اأكرثية، فيهجر الزوجان املكان اأخرياً.

تعر�س الق�سة الثالثة »ملجاأ ديل بيريو« وجود الأماكن يف ما�سي زائريها، على �سفوح مرتفعات دولوميتي، التي 

هوايته  اإىل  عودته  ق�سة  لعابرين  متقاعد  جبال  مت�سّلق  يروي  حيث  والنم�ساويون،  الإيطاليون  عليها  يتنازع 

بعد اثنتني وثالثني �سنة من العتزال، اإذ اأقنع عائلته ب�سعود اجلبل اإىل نقطة الو�سول عند ملجاأ ديل بيريو، 

امللجاأ مل يعد موجوداً هناك منذ ثمانية ع�سر عامًا. ي�ستفيد روفان من عمله كطبيب يف ق�سة »ليلة  اأن  ليجد 

اأي�سًا قا�سيًا ي�سدر �سكوك املوت واحلياة، حيث ي�سيء هذه  مناوبة« التي يتناول فيها مهنة الطبيب باعتباره 

اأن  بو�سعه  الذي  ذاك  »اأنا  بطلها:  يرّدده  ما  وهو  الب�سر،  م�سري  مقّرر  اإىل  الطبيب  فيها  يتحّول  التي  الو�سعية 

املوؤّرخ، يكتب روفان ق�سة »ع�ّساق لورن�سو مارك« �ساخراً  يجعل من ذلك الرجل ميتًا حقيقيًا، ولالأبد«. بعني 

من مفارقات كثرية يف دول العامل الثالث، مثلما فعل املوزمبيقيون يف اإحدى مدنهم، حني جعلوا املركز الثقايف 

الأمريكي يفتح على �سارَعي ماو ت�سي تونغ وكيم اإل �سونغ، فيما يعج �سارع كارل مارك�س ب�سيارات تويوتا.

ي�ستغل الكاتب على مفارقات اإن�سان بلدان العامل الثالث

»�ضبع حكايا تعود من بعيد«: �ضحايا اأم غزاة؟

الثالثاء 16 جويلية 16

2019 املوافق 13 

الثقافيذي القعدة 1440 هـ
مل يكن منطلق عملها حماولة النب�س يف الظروف التي تن�سئ 

اإرهابّيي اليوم

»الغط�س يف موملبيك«: عزلة من جانب واحد

بني ع�ضية و�ضحاها، ليلة 13 

ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2015، 

حتّولت �ضاحية موملبيك اإىل اإحدى 

اأ�ضهر اأماكن العامل. لقد اأف�ضت 

التحقيقات اإىل اأن عددًا من مهند�ضي 

الليلة املرعبة التي هّزت مناطق 

متفرقة من باري�س هم اأبناء ذلك 

املكان القريب من بروك�ضل التي 

�رشبها الإرهاب هي الأخرى بعد فرتة 

وجيزة.

اأ�ضدرت  قليلة،  ب�ضهور  ذلك  قبل 

ذات  فرايحي،  هند  ال�ضحافية 

مطّوًل  حتقيقًا  املغربية،  الأ�ضول 

يف  »الغط�س  بعنوان  كتاب  يف 

الفالمندية.  باللغة  موملبيك« 

كتاب ن�رش موؤخرًا يف فرن�ضا عن دار 

اإىل  اأ�ضيفت  وقد  ديفريون�س«،  »ل 

غالفه مالحظة: »التحقيق الذي كان 

ميكن اأن ُينّبهنا«.

تعمل فريحي يف جريدة »هات ل�ضت 

باللغة  الناطقة  البلجيكية  نيوز« 

الفالمندية. مل يكن منطلق عملها حماولة النب�س يف الظروف التي تن�ضئ اإرهابّيي اليوم، 

اجلديدة،  الهجرة  �ضيا�ضات  انعكا�ضات  فهم  خالل  من  اأبعد  هو  ما  يف  تبحث  كانت  بل 

انطالقًا مما حدث بعد مقتل املخرج الهولندي تيو فان غوغ، عام 2004، الذي اغتاله 

اإىل  اإ�ضالمي، ما خلق حالة من اجلدل �ضاهمت يف تغيري هذه ال�ضيا�ضات. لكن  متطّرف 

اأين؟ هذا ما تر�ضدة فرايحي.

الذي  ال�ضحايف  القالب  اإطار  عن  اخلروج  دون  روائية  لغة  كتابها  يف  فرايحي  تعتمد 

الأمريكية  ال�ضينما  التي فر�ضتها  ال�ضورة  العمل قريبة من  اختارته. تبدو موملبيك يف 

اأن  حيث  املا�ضي،  القرن  وثمانينيات  �ضبعينات  يف  �ضيكاغو  يف  ال�ضود  اأحياء  حول 

ظاهرة  فيه  تع�ّض�س  اأن  املعقول  من  �ضيكون  ظالمّي،  عامل  يف  يعي�ضون  احلي  �ضباب 

التطرف اإىل جانب اجلرمية واملخدرات.

الكتاب يدر�س اأي�ضًا لغة موملبيك، اإنها تركيبة من الفرن�ضية والفالمندية والعربية 

والهولندية. هذه اخللطة تتحّول اإىل حجاب ُي�رشب دون عامل ال�ضباب يف ال�ضاحية. 

اأن �ضباب موملبيك معزول  فاإذا كان العامل معزوًل عنها، تنّبه فرايحي، »ل تظنوا 

عن العامل«.

تتناول املالمح التاريخية، وبناء الدولة، والبنية الإثنية، والبنية الدينية، 
ه�ضام نعمة فيا�س: نيجرييا من وجهة نظر عربيةوالنمو ال�سكاين، والهجرة الداخلية والتح�سر

العربية القليلة التي اهتّمت بهذا فيا�س، لُيقّدم اإ�ضافًة اإىل الدرا�ضات -القت�ضادية« للباحث ه�ضام نعمة درا�ضة يف املكونات الجتماعية �ضدر موؤّخرًا، كتاب »نيجرييا: لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات«، عن من�ضورات »املركز العربي 
البلد.

التي والقت�ضادية يف نيجرييا، وت�ضيء يدر�س العمل املكّونات الجتماعية  والتحّولت  �ضماتها  �ضاهمت على  التي  والعوامل  الدولة �ضهدتها  ببناء  ذلك  وعالقة  وانعكا�ضاته فيها،  التنمية،  على الأزمات ال�ضيا�ضية وال�رشاعات وباإ�ضكالية 
املكونات الإثنية والدينية فيه. يف  فيا�س  نعمة  تعّج يبحث  التي  الكثرية  املنهج العرقية  مّتبعًا  نيجرييا،  املقارن؛ بها  والإح�ضائي  اجلداول الو�ضفي  من  بعدد  ي�ضتعني  عر�ضه حيث  يف  البيانية  حماوًل والأ�ضكال  وا�ضتنتاجاته،  وحتليالته 

تعميق  يف  الربيطاين  ال�ضتعماري  الإرث  مب�ضاهمة  تتعلق  التي  الأ�ضا�ضية  الفر�ضيات  من  جملة  اختيار 

القت�ضادية  التنمية  وم�ضكالت  احلديثة  الدولة  بناء  وتعُثّ  البلد،  مبكّونات  املرتبطة  امل�ضكالت 
والجتماعية.

�ضات )الأنثوبولوجية والإثنوغرافية وغريها(؛ اإذ تتناول  مُيكن النظر اإىل الكتاب كدرا�ضة عابرة للتخ�ضّ

املالمح التاريخية، وبناء الدولة، والبنية الإثنية، والبنية الدينية، والنمو ال�ضكاين، والهجرة الداخلية 

والتح�رش )تو�ّضع املدن(، والهجرة اخلارجية، والتوزيع اجلغرايف لل�ضكان، والعالقات اخلارجية، ومنها 

العالقات بالعامل العربي، والزراعة والثوة احليوانية، والثوة املعدنية، وال�ضناعة النفطية. ويطرح 

العمل ت�ضاوؤلت حول الأ�ضباب التي اأّدت حالت دون حدوث تنمية حقيقة، متطّرقًا يف �ضياق حماولة تقدمي 

اإجاات عنها اإىل تاأرجح نظامها ال�ضيا�ضي بني احلكم الع�ضكري واملدين لعقود طويلة، وم�ضاهمة القت�ضاد 

ياأتي  الدميقراطية.  التجربة  اإ�ضعاف  يف  املوؤ�ّض�ضات  مفا�ضل  يف  والإداري  املايل  الف�ضاد  وتف�ّضي  الريعي 

اأفريقي من  اأكرب بلد  الكتاب، بح�ضب الباحث، كمحاولة لإثراء املعرفة العربية عن نيجرييا، التي ُتعُدّ 

حيث عدد ال�ضّكان والثوات الطبيعية، يف ظّل قّلة الكتابات العربية عنها.

وتكمن اأهمية هذا البلد يف كونه »اأحد بلدان دول اجلوار العربي، وتتمّيز مبوقع ا�ضرتاتيجي، ووزن �ضيا�ضي 

واقت�ضادي اأّهلها لتكون ذات �ضوت م�ضموع يف املحافل واملنّظمات الإقليمية والدولية«.

يّتخذ الكتاب توّجهات نظرية واأخرى اإر�سادية تتعّلق باأ�سا�سيات الأداء 

الإعالمي ومواطن توظيف تقنيات اجلمال

»اجلماليات يف الإعالم التلفزيوين«: �ضناعة اجلاذبية

كثريًا ما تكون الر�ضالة الإعالمية 

جاّفة، لذا قد يكون ا�ضتقبالها 

من املتلّقي بعك�س انتظارات 

الباعث. هذا الو�ضع يجعل من 

�ضات الإعالمية ل تفّكر  املوؤ�ضّ

فقط يف حمتوى ما تقّدمه، 

واإمنا اأي�ضًا يف �ضكلياته، ومن 

بينها جماليات ال�ضورة واخلط 

وغريها من العنا�رش.

لالأبحاث  العربي  »املركز  عن 

�ضدر  ال�ضيا�ضيات«،  ودرا�ضة 

يف  »اجلماليات  كتاب  موؤّخرًا 

للباحث  التلفزيوين«،  الإعالم 

حممود  الله  عبد  الفل�ضطيني 

فيه  يدر�س  عمل  عدوي. 

اإعالميًا  مقّومات مفهوم اجلمال 

لدى  املتاحة  والإمكانيات 

ال�ضحافيني يف تزيني ر�ضائلهم 

الإعالمية.

يّتخذ الكتاب توّجهات نظرية واأخرى اإر�ضادية تتعّلق باأ�ضا�ضيات الأداء الإعالمي ومواطن 

توظيف تقنيات اجلمال وال�ضتفادة منها يف جمال �ضنع الربامج. ومن هنا يناق�س العمل 

التزيينية يف  العنا�رش  ا�ضتخدام  اأن  اإىل  التاأثري على املتلّقي، كما ي�ضري  دور ذلك يف 

القنوات التلفزيونية يخلق حالة من املناف�ضة توؤّدي لحقًا اإىل اأن تتحّول اجلماليات 

اإىل �رشوريات يف العمل ال�ضحايف.

اجلمال  مفاهيم  يطرح  عامًا  نظريًا  اإطارًا  الأول  ف�ضول: ميّثل  ثالثة  من  الكتاب  يتكّون 

والفن والإعالم، وعالقة اجلمال بو�ضائل الت�ضال. وين�ضغل الكاتب يف الف�ضل الثاين 

بالإعالم التلفزيوين الف�ضائي �ضمن حتّولت ال�ضورة املت�ضارعة وهيمنة ح�ضورها يف 

امل�ضهد الإعالمي اليوم.

اأّما الف�ضل الثالث، فيبحث يف م�ضامني الربامج التلفزيونية من زاوية توافق العنا�رش 

اجلمالية مع حمتوياتها، كالربامج النقا�ضية وتقدمي الأخبار والتحقيقات والربامج 

يف  العربي  الإعالم  من  تطبيقات  يّتخذ  هنا  وهو  والدينية،  والجتماعية  الثقافية 

ال�ضنوات الأخرية.



غزة  من  الإ�رسائيليني  واملفقودين  اجلنود  اإعادة  مو�ضوع  عاد 

لياأخذ حيزه ال�ضيق واملحدود اأ�ضال يف النقا�ش العام الإ�رسائيلي 

ليطفو على ال�ضطح من جديد، وذلك يف �ضل�ضلة من الت�رسيحات 

الوزراء  رئي�ش  ت�رسيحات  اأهمها  ومن  خمتلفة،  �ضياقات  ويف 

ال�ضابق يهود اأوملرت وعائلة اجلندي �ضاوؤول اآرون. فماذا يعني 

ذلك؟ 

يف مقابلة له مع ال�ضحفية نوريت كانيتي يف جملة ليربال ال�ضادرة 

الأ�ضبق  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  اوملرت  يهود  اأكد   7-7 اليوم 

رف�ضه لإطالق �رساح اأ�رسى اأحياء مقابل جثث جنود اأموات، قائال: 

لقد اأخطاأت يف ال�ضابق عندما اأطلقت اأحياء مقابل جثث، وعلينا 

اأن ل نكرر الأمر، واأ�ضاف اأوملرت اأن عائلة ال�ضابط هدار جولدن 

قد وافقت على اإقامة جنازة ودفن ابنها يف قرب معروف و حمدد. 

اإذن فهو جثة وكذلك اجلندي ارون، كما اأ�ضار اوملرت اإىل رف�ضه 

عر�ضا لتحرير اأ�رسى مقابل معلومات عن رون اأراد. 

مع  لها  مقابلة  كانيتي يف  نوريت  ال�ضحفية  اأ�ضارت  ومن جهتها 

م�ضاألة  هي  اجلنود  اإعادة  م�ضاألة  اأن  اليوم،  ظهر  اجلي�ش  راديو 

الإ�رسائيلية  اأن ل تتبنى احلكومة  ح�ضا�ضة، وقد تقت�ضي احلكمة 

احلكومة  �ضلوك  ل�ضبط  تعيينها  مت  التي  �ضمغار  جلنة  قرارات 

اجتمعت  احلكومة  اأن  مو�ضحة  م�ضتقبلية،  تبادل  �ضفقات  اأي  يف 

مرتني لإقرار تو�ضيات جلنة �ضمغار، ومن غري املعروف ما اإن 

�ضحفية  معلومات  اأن  علما  ل،  اأم  اللجنة  تو�ضيات  اأقرت  كانت 

احلكومة  قيام  عدم  اإىل  اأ�ضارت  مل�ضوؤولني  �ضابقة  وت�رسيحات 

وحتى اللحظة بتبني تو�ضيات اللجنة. 

من جهتهم اأعربت م�ضادر يف عائلة اجلندي �ضاوؤول ارون لراديو 

وطالبت  اأوملرت،  لت�رسيحات  رف�ضها  عن  اليوم  ظهر  اجلي�ش 

نتنياهو بالتحرك لإعادة الأبناء، واأ�ضاف امل�ضدر وهو اأحد اأفراد 

العائلة، باأن رئي�ش الوزراء نتنياهو اأخرب العائلة اأن الو�ضوح 

ب�ضاأن م�ضري اجلندي �ضاوؤول ي�ضل اإىل 90 اأو %99، م�ضتنكرا هذا 

الكالم لنتنياهو قائال: كيف ميكن اأن يكون ذلك موقفا للحكومة؟!

اأما زهافا �ضاوؤول والدة اجلندي اورون فعلقت ويف مقابلة لها مع 

اأورون لي�ش  ابنها  اإن  اليوم، قائلة وموؤكدة:  راديو اجلي�ش ظهر 

جثة باأي حال من الأحوال، بل هو حّي، م�ضيفة اأنه »اختطف« على 

قيد احلياة، وبعد ذلك ل ندري ماذا حدث معه. زهافا �ضاوؤول 

ناقلة  داخل  يكن  مل  اأورون  اأن  اإ�رسائيل«  »�ضعب  يعلم  اأن  طالبت 

اجلند عندما انفجرت يف معركة ال�ضجاعية 2014، بل كان خارج 

الناقلة وقاتل حتى مت اختطافه على يد رجال حما�ش، وقد قامت 

زهافا بقراءة اأجزاء من ن�ش قرار حمكمة العدل العليا ب�ضاأن ابنها 

قبل عدة اأ�ضهر، وهو »ل يوجد و�ضوح تام بكل ما يتعلق مب�ضري 

الله،  رحمه  اإذن  يقولون  ملاذا  مت�ضائلة:  �ضاوؤول«،  اجلندي 

واأعربت والدة اجلندي عن اعتقادها اأنه ل ميكن اإعادة ابنها اإل من 

خالل تفاهمات التهدئة مع حما�ش يف غزة.

يخفف  اأن  ا�ضتطاع  لو  الحتالل  جي�ش  يف  ال�ضتخبارات  ق�ضم  وّد 

ب�ضورة اأكرب حجم الف�ضل الذي واجهته قواته على اأر�ش خانيون�ش 

فاعرتف  بركة،  الدين  نور  ال�ضهيد  تراأ�ضها  ق�ضامية  وحدة  اأمام 

بوجود ف�ضل، ولكنه حاول اأن ميرر معلومة جوهرية يبني على 

اأ�ضا�ضها روايته للحادث، ويقو�ش من جهة اأخرى رواية املقاومة، 

ال�ضتخبارات  بتحقيق  راأيه  عامو�ش جلعاد  ولقد خل�ش اجلرنال 

من حيث كرثة التفا�ضيل قائال: من املهم ن�رس الأعمال البطولية 

ل�ضباط اجلي�ش، وهذا على الأرجح هو بيت الق�ضيد.

رواية اإ�رسائيلية »متوازنة« تخفف الف�ضل باإبراز اأو حتى اختالق 

ما ميكن اعتباره كبطولة.ل ي�ضتخف الفل�ضطينيون بحجم قدرات 

الكثري من جنوده و�ضباطه،  بكفاءة  الهائلة ول  الحتالل  جي�ش 

فمن ا�ضتخف بعدوه باء غالبا بالف�ضل، ويف هذا تكمن قوة رواية 

بطولة  اجلي�ش  ي�ضميه  قد  ما  مقابل  يف  املقاومة  لدى  البطولة 

اأفراده، فالبطل احلقيقي هو من يواجه رغم اختالل موازين القوى 

، فاأين البطولة لدى جي�ش ميتلك ميزانية تبلغ 80 مليار �ضيكل يف 

مقابل ميزانية املقاومة التي ل تتعدى الـ %1 من هذه امليزانية؟ 

رغم  وهاجم  واجه  الذي  خانيون�ش؟  معركة  يف  البطل  هو  ومن 

امتالكه الأ�ضلحة اخلفيفة، اأم الذي هرب ولذ بالفرار رغم امتالكه 

من  �ضغرية  وحدة  ملواجهة  التكنولوجيا  اأنواع  وكل  الطائرات 

حيث العدد من وحدات الق�ضام؟!

والروايات،  واملقولت  البطولت  اختالق  على  »اإ�رسائيل«  داأبت 

اأو�ضمة �رسف على من  وقامت و�ضتقوم يف الأيام القادمة بتوزيع 

مقاتلي  وطارد  لحق  الذي  ايتان  كال�ضابط  لها  اأبطاًل  ت�ضميهم 

الق�ضام داخل نفق يف رفح لي�ضتعيد منهم اجلندي هادار! واليوم 

توقف »اإ�رسائيل« �ضعبها اإجالل لل�ضابط »ا« الذي جنح بـ«�رسا�ضته 

واحدة،  دفعة  الق�ضام  جماهدي  من  اأربعة  ت�ضفية  من  البالغة« 

وهو  خانيون�ش،  يف  »م«  ال�ضابط  باخلطاأ  وقتل  اأ�ضاب  ولكنه 

اأمر اأثار ت�ضاوؤلت حتى لدى بع�ش ال�ضحفيني الإ�رسائيليني. قد 

تعزي »اإ�رسائيل« نف�ضها برواية واحد مقابل اأربعة ونق�ش رواية 

»املجاهدون قتلوا �ضابطا«، ولكنه عزاء متاأخر، ولن مير على 

بع�ش الإ�رسائيليني وعلى كافة اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني

17 الثالثاء 16 جويلية 

2019 املوافق 13 

ذي القعدة 1440 هـ

من  الأ�سرى  تبادل  ق�سية 

جديد 

اجلنود نا�صر

ر�صدت الدرا�صة حركة تنقل املواطنني ومرورهم عرب 15 حاجًزا رئي�ًصا بني مدنها

ب�سبب  �سنوية  خ�سائر  دولر  مليون   270
ال�سفة في  الحتالل  حواجز 

اأن  اإىل  ذاته  التقرير  اأ�ضار 

التي  ال�ضيارة  ا�ضتهالك 

منخف�ضة  ب�رسعة  ت�ضري 

 1( طويلة  لفرتات  جدا 

وفق  /�ضاعة(  10كم   –
 0.049 نحو  معينة  معاير 

لرت/  و0.035  دقيقة  لرت/ 

الديزل  ملحركات  دقيقة 

والبنزين.

ال�ضلبية  التداعيات  ومن 

تلك  ا�ضتهالك  اأن  للحواجز؛ 

يوؤدي  الوقود  من  الكمية 

انبعاثات  يف  زيادة  اإىل 

ثاين اأك�ضيد الكربون بنحو 

196 األف طن �ضنويا، وفق 
الدرا�ضة.

حركة  الدرا�ضة  ور�ضدت 

ومرورهم  املواطنني  تنقل 

ا  ع�ضكرًيّ حاجًزا   15 عرب 

مدن  بني  رئي�ًضا  ا  اإ�رسائيلًيّ

 11 اإىل  اإ�ضافة  ال�ضفة، 

تتحكم  حاجًزا/)معرًبا( 

املواطنني  وحركة  مبرور 

والأرا�ضي  القد�ش  اإىل 

املحتلة عام 1948.

على  الدرا�ضة  واعتمدت 

ا�ضتخدام تكنولوجيا نظام 

 )GPS( املوقع  حتديد 

حركة  وتوثيق  لر�ضد 

احلواجز  على  التنقل 

الع�ضكرية »الإ�رسائيلية«.

 70 ركبت  اأنها  وذكرت 

جهاز تتبع وحتديد املوقع 

املركبات  على   )GPS(

)مركبات  الفل�ضطينية 

نقل  با�ضات،  عام،  نقل 

اإىل  بالإ�ضافة  جتاري، 

خ�ضو�ضية(  مركبات 

خط  على  بناء  اختريت 

اليومية  وحركتها  �ضريها 

الفل�ضطينية. املدن  بني 

تتبع  كل جهاز  اأن  واأو�ضح 

ير�ضد مكان وزمان و�رسعة 

املركبة كل 10 ثواٍن؛ الأمر 

الذي اأتاح احت�ضاب الوقت 

على  املركبة  تق�ضيه  الذي 

احلاجز الع�ضكري بدقة.

وا�ضتغرقت الدرا�ضة 6 اأ�ضهر 

يف جمع البيانات من بداية 

يوليو  نهاية  لغاية  يناير 

اأكرث  خاللها  جمع   ،2018
من  قراءة  مليون   18 من 

اأجهزة التتبع.

العمل  فريق  جلاأ  كما 

العد  لعملية  امليداين 

احلواجز،  على  املروري 

ت�ضجيل  يجري  كان  حيث 

التي متر  املركبات  جميع 

خالل  احلواجز  تلك  على 

 6 ال�ضاعة  من  واحد  يوم 

 6 ال�ضاعة  �ضباحا ولغاية 

م�ضاًء.كما ا�ضتخدام و�ضيلة 

احلواجز  على  ال�ضتبانة 

التي تف�ضل مدن ال�ضفة عن 

املحتلة  والأرا�ضي  القد�ش 

اأجل معرفة  1948 من  عام 

الوقت الذي يق�ضيه العامل 

هذه  على  الفل�ضطيني 

احلواجز.

عمل  جرى  اأنه  اإىل  واأ�ضار 

واأخذ  ا�ضتبيان  وت�ضميم 

 600( ع�ضوائية  عينة 

وتوزيعها  مت  ا�ضتبانة( 

حاجًزا   11 على  تعبئتها 

ي�ضتخدمه العمال.

حقوقية،  تقارير  ووفق 

تن�ضب  الحتالل  قوات  فاإن 

92 حاجزا ثابتا، وع�رسات 
اليومية  الطيارة  احلواجز 

اإىل  املحتلة  ال�ضفة  يف 

ال�ضوارع  ع�رسات  جانب 

املغلقة.

ر�ضدها: ق. د

لقــلم  لفــلسطيـــني ا ا
اأظهرت درا�صة بحثية ميدانية اأن الفل�صطينيني يخ�صرون نحو 60 مليون �صاعة عمل �صنويا 

ب�صبب احلواجز والقيود التي يفر�صها االحتالل ال�صهيوين على حـركة وتنقل املـواطنني بني 

مدن وقرى ال�صفة الغربية املحتلة، ووفق الدرا�صة التي اأعدها معهد االأبحاث التطبيقية 

)اأريج(؛ فاإن تكلفة اخل�صارة تقدر بنحو 270 مليون دوالر �صنويا، وفق معدل اأجر �صاعة العمل 

ال�صادر عن جهاز االإح�صاء املركزي، اإ�صافة اإىل ا�صتهالك وقود اإ�صايف بنحو 80 مليون لرت يف 

ال�صنة ت�صل تكاليفها اإىل 135 مليون دوالر.

هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار ت�صفية حق الالجئني يف العودة اإىل اأرا�صيهم املحتلة

التفرد  توا�سل  فتح  بغزة..  ال�سعبية  اللجان  حل 
فقط؟! بالقطاع  ولماذا 

رئي�ش  اتخذه  الذي  القرار  اأثار 

دائرة �ضوؤون الالجئني يف منظمة 

هويل،  اأبو  اأحمد  التحرير، 

ال�ضعبية لالجئني  اللجان  بحل 

جلان  وت�ضكيل  غزة،  قطاع  يف 

حت�ضني  بدعوى  حت�ضريية 

اللجان  تلك  عمل  م�ضتوى 

اأكرث  اجلدل  نهجها،  وتغيري 

مما اأثار الرتياح.

لة  ممِثّ �ضعبية  جلان  ورف�ضت 

قطاع  يف  الالجئني  ملخيمات 

غزة، القرار ال�ضادر حديثا عن 

رئي�ش دائرة �ضوؤون الالجئني يف 

الفل�ضطينية،  التحرير  منظمة 

اللجان  بحل  يق�ضي  والذي 

وت�ضليمها لأخرى حت�ضريية.

اأن  املقاومة  ف�ضائل  وعدت 

اللجان  حل  خطوة  عن  الإعالن 

عدوان  غزة  قطاع  يف  ال�ضعبية 

على حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني، 

هذه  باأن  الف�ضائل  واأو�ضحت 

ت�ضفية  اإطار  يف  تاأتي  اخلطوة 

اإىل  العودة  يف  الالجئني  حق 

اأن  مو�ضحًة  املحتلة،  اأرا�ضيهم 

دائرة  رئي�ش  من  اخلطوة  هذه 

منظمة  يف  الالجئني  �ضوؤون 

لت�ضعيب  يهدف  التحرير 

النق�ضام، م�ضريًة اإىل اأَنّ اخلطوة 

اأ�ضكال  لتعطيل  بائ�ضة  حماولة 

احلياة يف غزة كافة.

حلقة  ت�ضّكل  ال�ضعبية  واللجان 

و�ضل بني الالجئني الفل�ضطينيني 

اجلهات  يف  القرار  و�ضناع 

والدولية  املحلية  الر�ضمية 

اأبرز  ومن  »اأونروا«،  ووكالة 

حقوق  عن  الدفاع  مهامها 

اإىل  �ضوتهم  واإي�ضال  الالجئني 

بتنظيم  تخت�ش  ا  اأي�ضً العامل، 

والفعاليات  التثقيفية  الندوات 

عن  املدافعة  والتظاهرات 

حقوق الالجئني الفل�ضطينيني، 

ا�ضتناًدا اإىل القرار 194 ال�ضادر 

لالأمم  العامة  اجلمعية  عن 

املتحدة.

وعدد اللجان ال�ضعبية يف قطاع 

واحدة  كل  8 جلان، متثل  غزة 

املخيمات  من  خميًما  منها 

الثمانية بالقطاع.

ويف تعليقه على هذا القرار قال 

ع�ضام عدوان الباحث واملخت�ش 

اتخاذ  اإن  الالجئني،  �ضوؤون  يف 

ال�ضعبية  اللجان  بحل  القرار 

بكل  خاطئا  كان  الطريقة  بهذه 

يف  عدوان  واأكد  املعايري، 

الفل�ضطيني  لـ«املركز  ت�رسيح 

يتم  اأن  الأ�ضل  كان  لالإعالم«، 

وهي  اللجان  باإ�ضالح  البدء 

فراغا  ترتك  ل  واأن  قائمة، 

اأنه  واأو�ضح  اللجان،  يف  قائما 

كان لبد من الت�ضاور مع اللجان 

احلل  قرار  اتخاذ  قبل  ال�ضعبية 

بهذا  جمتمعي  نقا�ش  وفتح 

اخل�ضو�ش لكي ي�ضعر الالجئون 

وممثلوهم داخل املخيمات اأنهم 

راأيهم  ويحرتم  قرار  اأ�ضحاب 

حول هذا املو�ضوع.

قرار  توقيت  اأن  اىل  واأ�ضار 

جدا،  خاطئا  كان  اللجان  حل 

اأيام   10 بعد  جاء  اأنه  خا�ضة 

البحرين،  موؤمتر  عقد  من 

لفتا اإىل اأن فيها اإ�ضارة �ضمنية 

باإنهاء  القرن  ل�ضفقة  بالتمهيد 

اأن  اإىل  ولفت  الالجئني،  ق�ضية 

املربرات التي �ضاقها اأبو هويل 

مرتهلة  اأ�ضبحت  اللجان  باأن 

والتكل�ش  الف�ضاد  وي�ضودها 

اإ�ضالح  مع  اأنه  موؤكدا  واهية، 

هذه اللجان ولي�ش حلها.

بدوره اأكد الكاتب عماد عفانة اأن 

هذا القرار اأثار اجلدل والريبة، 

اأول  اجلدل  مثار  اأن  اإىل  لفتا 

قانونية  عن  اأثري  ما  ب�ضاأن 

القرار من عدمه، وثانيا ب�ضاأن 

التي  املو�ضوعية  الأهداف 

هذا  اتخاذ  بحيثيات  حتيط 

التوقيت،  هذا  مثل  يف  القرار 

م�ضتقبل  ماآلت  حول  وثالثا 

عرّب  والتي  ال�ضعبية،  اللجان 

رف�ضهم  عن  منها  عدد  روؤ�ضاء 

لقرار اأبو هويل، وقال عفانة يف 

مقال له، اإنه يف اأعقاب الإعالن 

بع�ضهم  و�ضع  القرار،  عن 

عالمة ا�ضتفهام كبرية: ملاذا حل 

دون  غزة  يف  ال�ضعبية  اللجان 

ال�ضفة الغربية؟.

من جهتها ا�ضتنكرت دائرة �ضوؤون 

املقاومة  حركة  يف  الالجئني 

عن  الإعالن  )حما�ش(  الإ�ضالمية 

التابعة  ال�ضعبية  اللجان  حل 

ملنظمة التحرير الفل�ضطينية يف 

خميمات الالجئني بقطاع غزة، 

لها،  بيان  يف  الدائرة  وقالت 

اخلطورة  من  بكثري  تنظر  اإنها 

يف  �ضواًء  اخلطوة  هذه  اإىل 

املن�ضجم  توقيتها  اأو  م�ضمونها 

مع م�رسوع �ضفقة ترمب لت�ضفيه 

�ضفة  واإ�ضقاط  الالجئني  ق�ضية 

الالجئ واإ�ضعاف الأونروا.

واأكدت اأن املربرات التي تعر�ش 

لتمرير هذه اخلطوة املرفو�ضة 

يف  ت�ضمد  ول  واهية  مربراٌت 

وتوقيتها  اخلطوة  خطورة  ظل 

امل�ضبوه، واأ�ضار البيان اإىل اأن 

الريبة  من  بكثري  تنظر  الدائرة 

ت�ضكيل  تعطيل  ا�ضتمرار  جراء 

اأنه  وترى  ال�ضعبية،  اللجان 

تو�ضعة  على  العمل  الأوىل 

اللجان ال�ضعبية وت�ضكيلها على 

اأ�ض�ش متثل الكل الفل�ضطيني.



املنفى  من  معار�ضني  اإعادة  حتاول  ال�ضعودية   •
�ضلمــان لنب  »الإ�ضالح«  رواية  انـهــيـــار  قبل 

تحت عنوان »ال�صعودية تعيد اإحياء جهودها لإعادة المعار�صين اإلى البالد«، كتبت �صحيفة 

»فاينن�صال تايمز« البريطانية تقريراً، لفتت فيه اإلى اأّن الريا�ض تتحّرك من اأجل الحّد 

من اأ�صرار اأ�صوات الغتراب التي تعّبر عن القلق من ولي العهد.واأ�صارت ال�صحيفة اإلى اأّن 

ال�صعودية تحاول اإغراء مواطنيها في الخارج للعودة اإلى المملكة قبل اأن يت�صببوا بانهيار 

رواية الإ�صالح التي يرّوج لها ولي العهد محمد بن �صلمان. وتاأتي هذه المبادرة بعد ت�صعة 

اأ�صهر على مقتل ال�صحافي جمال خا�صقجي، الذي كان ينتقد ولي العهد، ما األحق اأ�صراراً 

بالغة ب�صمعة المملكة. وفي جهود لمنع �صعوديين اآخرين يعي�صون في الخارج من التعبير 

عن مخاوفهم ب�صاأن قيادة ولي العهد، يحاول الم�صوؤولون اإقناع النقاد والمعار�صين بالعودة 

اإلى الوطن، مع �صمانات ب�صاأن �صالمتهم عند العودة، وفق ما اأكد �صخ�صان على اطالع 

بالم�صاألة، لم تك�صف ال�صحيفة عن هويتهما.ونقلت ال�صحيفة عن اأحد ال�صعوديين الذين 

تّم الت�صال بهم في المنفى، قوله: »قد يّت�صل بك �صخ�ض مقّرب من القيادة اأو و�صيط اآخر 

ويقول لدّي ر�صالة �صخ�صية من ولي العهد، يعد فيها باأّنه لن يح�صل اأي �صرر اأو �صجن اإذا 

قّررت القبول بالعر�ض«. واأ�صارت اإلى اأّنه يبدو اأّن الأمر الدائم لإعادة المعار�صين اإلى 

بالدهم ل يزال �صاري المفعول، على الرغم من اأّن مقتل خا�صقجي، الذي كان مقيمًا في 

فرجينيا، اأدخل ال�صعودية في اأ�صواأ اأزمة دبلوما�صية لها مع الوليات المتحدة، منذ هجمات 

بالمو�صوع،  مبا�صرة  دراية  على  �صخ�صين  عن  تايمز«  »فاينن�صال  �صبتمبر/اأيلول.ونقلت   11
قولهما اإّن م�صتوى القلق المرتفع من �صوت الغتراب ال�صعودي، دفع بالمحكمة العليا اإلى 

اإجراء درا�صة حول المو�صوع. والدرا�صة، التي ل تزال قيد المراجعة ومن غير المرّجح 

ن�صرها للجمهور، قّدرت اأّن عدد طالبي اللجوء ال�صيا�صي ال�صعوديين �صي�صل اإلى 50 األفًا 

بحلول عام 2030. واأو�صت الدرا�صة باأن تتخذ الحكومة مقاربة اأكثر ليونة في تعاملها 

مع المعار�صين، من خالل منحهم حوافز للعودة، بدل ال�صغط عليهم وزيادة معاندتهم 

لالأمر.ولجاأ عدد قليل من المن�صقين الإ�صالميين ال�صعوديين اإلى العوا�صم الغربية مثل 

لندن ووا�صنطن منذ الت�صعينيات، وعاد بع�ض منهم بعد اإبرام �صفقات مع الحكومة. ولكن 

مع تقّل�ض م�صاحة الن�صاط وحرية التعبير داخل المملكة في ال�صنوات الأخيرة، �صعت 

مجموعة اأكبر من ال�صعوديين لحياة جديدة في الخارج، وفق ال�صحيفة، التي اأ�صارت اإلى اأّن 

ال�صلطات ال�صعودية لم ت�صتجب لطلبات للتعليق على المو�صوع.

حتى  النووي  التفاق  بتقلي�ص  تهّدد  اإيران   •
خيانة ال�ضواريخ  حول  التفــاو�ص  الإنهـــاء: 

الت�صريحات ال�صادرة هذه الأيام عن طهران على الم�صتويين ال�صيا�صي والع�صكري، رغم 

اختالف اأ�صكالها ومفرداتها اإل اأنها تتقاطع في التاأكيد على محورين ا�صتراتيجيتين، الأول 

هو »ل حرب ول تفاو�ض« في مواجهة ال�صتراتيجية الأميركية، والثاني هو »التعامل 

بالمثل« في مواجهة »المماطالت« الأوروبية ب�صاأن التفاق النووي.وبعد اأن رف�ض 

الحر�ض الثوري الإيراني، اإجراء اأي تفاو�ض مع وا�صنطن، وا�صترطه الرئي�ض الإيراني 

ح�صن روحاني، برفعها العقوبات وعودتها اإلى التفاق النووي، ذهب الم�صاعد ال�صيا�صي 

للحر�ض الإيراني، يد اهلل جواني، الإثنين، اإلى اأبعد من ذلك، معتبراً اأن التفاو�ض ب�صاأن 

القدرة ال�صاروخية الإيرانية لحل الم�صاكل المعي�صية للمواطنين »خيانة«.وقال جواني، 

في ت�صريحات من مدينة كرمان جنوب �صرقي اإيران، اإنه »لو ل قدراتنا ال�صاروخية 

والع�صكرية لما كان هناك مو�صوع اآخر ليتفاو�ض عليه العدو«، م�صيراً اإلى اأن حرب بالده 

مع وا�صنطن »هي حرب الإرادات«.و�صدد في هذا ال�صياق على اأنه »من الخيانة الحديث 

عن التفاو�ض حول القدرات ال�صاروخية لحل الم�صاكل المعي�صية للنا�ض«، وفقًا لما نقلت 

وكالة »ت�صنيم« الإيرانية.وعزا الهدف الأميركي من ذلك اإلى »ت�صوير الثورة باأنها فا�صلة«، 

متهمًا وا�صنطن بـ«القيام بدعايات مكثفة في هذا ال�صدد لتفرغ الثورة من م�صمونها 

وت�صور الكيان البهلوي الفا�صد )النظام الإيراني ال�صابق( على اأنه كان كيانًا جيداً«.واأ�صاف 

الم�صوؤول الع�صكري الإيراني اأن الإدارة الأميركية تركز على »البطالة والغالء لترويج 

ف�صل النظام«، م�صيراً اإلى اأنها »ل تتحدث عن الإنجازات العلمية الإيرانية«.واتهم البع�ض 

في داخل اإيران من دون اأن ي�صميهم بـ«اإظهار العدو قويًا بغية تحقيق اأهدافهم ال�صيا�صية«، 

داعيًا اإلى الحذر والحيطة من اأن الوليات المتحدة الأميركية »ح�صدت و�صائل الإعالم 

لك�صر اإرادة ال�صعب الإيراني«.

رئــــــا�ضــــة  معـــركة  يحـــ�ضم  مـــن   •
الأوروبــــيـــة؟ املفــــــو�ضـــيــــة 

عقب اجتماعات متتالية، تمّكن المجل�ض الأوروبي الذي ي�صم روؤ�صاء الدول والحكومات 

في التحاد الأوروبي، من التفاق على المنا�صب العليا في بروك�صل. اإل اأن المفاجاأة كانت 

في تر�صيح وزيرة الدفاع الألمانية لرئا�صة المفو�صية الأوروبية، خلفا لجان كلود يونكر، 

الذي تنتهي وليته في اأكتوبر/ت�صرين الأول المقبل.هذا التر�صيح �صرب بفكرة »المر�صح 

الأعلى« التي تم اعتمادها لأول مرة عام 2014 عند انتخاب الرئي�ض الحالي يونكر 

للمفو�صية الأوروبية ب�صفته يمثل اأقوى ف�صيل في البرلمان الأوروبي، حزب ال�صعب 

الأوروبي، عر�ض الحائط. وتبّين اأن ميزان القوى بين اأهم ال�صركاء في التحاد الأوروبي 

تم احترامه، بعد اأن تم توزيع المنا�صب بالترا�صي، لكن هذا ل ي�صرف النتباه عن حقيقة 

اأن العالقة بين األمانيا وفرن�صا �صيئة ن�صبيا، بعد اأن رف�ض ماكرون مر�صح حزب ال�صعب 

الأوروبي المدعوم من قبل الم�صت�صارة ميركل وحزبها الم�صيحي الديمقراطي، الحزب 

الذي كان اأول من تبّنى فكرة تر�صيح فون دير لين، الأمر الذي اأظهر اأن للجانبين فهما 

مختلفا اختالفا جذريا في �صيا�صة المحاور في بروك�صل، ناهيك عن المقاربات فيما يخ�ض 

ميزانية منطقة اليورو وحماية المناخ.ورغم موجة العترا�صات على م�صار التعيينات 

المركبة التي تم التفاق عليها للمنا�صب الرفيعة بمعزل عن بع�ض العتبارات، اإل اأن 

خبراء في ال�صوؤون الأوروبية يقولون اإن ذلك م�ّض بالديمقراطية التي يتغنى بها الأوروبي 

وعّر�صها لنتكا�صة، بعد اأن ا�صتح�صر القادة الأوروبيون اأ�صماء بعينها داخل الغرف 

المغلقة، من دون اإعارة اأي اهتمام لدور اأع�صاء البرلمان، وفق ما هو وا�صح حتى الآن، فيما 

ُيطلب باأن تكون ال�صيا�صة الأوروبية اأكثر �صفافية. علما اأن هناك حديثا عن اعترا�صات 

كبيرة على طريقة التعاطي، وقد يف�صل النواب في التفاق على خ�صارة فون دير لين يوم 

النتخاب المقررة اليوم الثالثاء.

   
مختصرات 
دوليـــة

ت�صدى المواطنون الأتراك لالنقالب الفا�صل

النقالب  لمحاولة  جديدة  م�ضاهد  ن�ضر 
تركيا في  الفا�ضلة 

ن�صرت وكالة »الأنا�صول« التركية، الإثنين، م�صاهد جديدة تعر�ض للمرة الأولى عن 

محاولة النقالب الفا�صل الذي �صهدته تركيا ليلة 15 يوليو/تموز 2016، وتظهر في المقطع 

الم�صور، ومدته ثالث دقائق وخم�ض ثوان، عملية قطع ج�صر »15 يوليو« اأو كما كان ي�صمى 

�صابقًا »البو�صفور« الوا�صل بين �صطري مدينة اإ�صطنبول التركية، الذي ي�صكل جزءاً من 

الطريق ال�صريع، على يد النقالبين، كما يظهر في الم�صاهد، اأنه في تمام ال�صاعة التا�صعة 

واثنتين وخم�صين دقيقة بالتوقيت المحلي، اأوقف النقالبيون بقيادة المقدم تورغاي 

اأودي�ض، ال�صير على الج�صر من جهة القدوم من الطرف الآ�صيوي اإلى الأوروبي، وتر�صد 

الكاميرا تفاعل المواطنين، اإذ اأقدم مواطنان على رفع العلم التركي بوجه النقالبيين.

�سكان  يظهر  �أخرى  وبم�ساهد 

�إلى  يتو�فدون  وهم  �إ�سطنبول 

�لرئي�س  لند�ء  تلبية  �لج�سر 

�أردوغان.وتوثق  طيب  رجب 

نار  �إطالق  لحظة  �لم�ساهد 

من  �لأتر�ك  �لمو�طنين  على 

جانب �لنقالبين، فيما ي�سارع 

�آخرون �إلى �إ�سعافهم.

لمحاولة  �لثانية  �لذكرى  في 

�لنقالب �لفا�سلة �لتي �سهدتها 

يوليو/  15 ليلة  تركيا 

متحف  �فتتح   ،2016 تموز 

يعر�س  �سام�سون  ولية  في 

�ل�سوء  ت�سلط  مهمة  مقتنيات 

�لتي  �لنقالبات  تاريخ  على 

و�لمذكر�ت  تركيا،  عا�ستها 

للتدخل  �لع�سكر  �ل�سادرة عن 

في �لحياة �ل�سيا�سية.

�أرول  �ل�سهيد  »متحف  وي�سرح 

لزو�ره،  تموز«   15 �أولجاك 

في  جرت  �لتي  �لنقالبات 

 27 �نقالب  منذ  تركيا، 

و�نقالب   ،1960 �أيار  مايو/ 

 ،1980 �أيلول  �سبتمبر/   12
مار�س/   12 بمذكرة  مرورً� 

»ما  و�نقالب   ،1971 �آذ�ر 

فبر�ير/   28 �لحد�ثة«  بعد 

و«�لمذكرة   ،1997 �سباط 

�إبريل/   17 �لإلكترونية« 

و�نتهاًء   ،2007 ني�سان 

يوليو/   15 �نقالب  بمحاولة 

تموز 2016.

�أ�سد�ء  �لمتحف  ويعر�س 

�لتي  و�لمذكر�ت  �لنقالبات 

عناوين  في  تركيا  �سهدتها 

مقاومة  ويج�سد  �ل�سحف، 

»ج�سر  في  �لأتر�ك  �لمو�طنين 

قتل  �لذي  تموز«   15 �سهد�ء 

محاولة  يوم  �سخ�سًا   34 فيه 

�لنقالب عام 2016.

وي�سم �لمتحف �سوًر� وم�ساهد 

�لمذكور  �لج�سر  في  �لتقطت 

�أثناء محاولة �لنقالب، حيث 

�لنقالبيين.  �لمو�طنون  �سّد 

ويمكن لزو�ر �لمتحف م�ساهدة 

�لمتحركة  للر�سوم  عرو�س 

حول �لنقالبات.

تركيا  �فتتحت  �ل�سياق،  وفي 

�سهد�ء  »متحف  من  جزءً� 

فرع  ومديرية  يوليو   15
�إ�سطنبول  في  �لمرور«  �إد�رة 

تز�ل  ل  و�لذي  �لآ�سيوية، 

�أعمال �لبناء م�ستمرة فيه بعد 

مار�س/  في  فيها  �لبدء  تم  �أن 

�آذ�ر �لما�سي.

 15 »�سهد�ء  متحف  ويحتوي 

تعريفية  �أق�سام  على  يوليو«، 

و�ل�ستعمار  �لنقالبات  بتاريخ 

وز�ر  �لعالم.  حول  و�أ�سبابهما 

طيب  رجب  �لتركي  �لرئي�س 

و�لمتحف  �لم�سروع،  �أردوغان 

 15 م�ساحة  على  م�سروع  �سمن 

للن�سب  كمتمم  مربع  متر  �ألف 

يوليو،   15 ل�سهد�ء  �لتذكاري 

�لعام  �فتتاحه  تم  �لذي 

�لما�سي. وتم تخ�سي�س 1500 

و3  للمتحف،  منه  مربع  متر 

فرع  لمديرية  مربع  متر  �آلف 

�إلى  بالإ�سافة  �لمرور،  �إد�رة 

م�ساحة 200 متر مربع لم�سجد، 

فيما تحيطه م�ساحة خ�سر�ء.

�أنقرة  �لعا�سمة  و�سهدت 

منت�سف  �إ�سطنبول،  ومدينة 

2016، محاولة  يوليو/تموز 

فا�سلة، قوبلت  �نقالب 

عارمة  �سعبية  باحتجاجات 

و�لوليات  �لمدن  معظم  في 

�لتركية.
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طالب القادة في المجل�ض الع�صكري با�صتمرار الولة الع�صكريين في منا�صبهم

�ضراعات اإقليمية ب�ضاأن ال�ضودان وخالفات اإماراتية م�ضرية حول حميدتي
�سود�نية  دبلوما�سية  م�سادر  ك�سفت 

ب�ساأن  تفا�سيل  وخليجية  وم�سرية 

في  �ل�سود�ن،  في  �لمتاأزم  �لم�سهد 

�إقليمية متقاطعة،  �أدو�ر وم�سالح  ظل 

�أ�سهمت في تحويل �لخرطوم �إلى ميد�ن 

تناف�س بين عدد من �لقوى �لإقليمية. 

وقال م�سدر دبلوما�سي �سود�ني م�سوؤول 

لـ«�لعربي �لجديد«، �إن هناك محاولة 

و��سحة من جانب �أطر�ف خليجية د�عمة 

للمجل�س �لع�سكري �ل�سود�ني، لتكر�ر 

ما حدث في م�سر في �أعقاب ثورة 25 

يناير/ كانون �لثاني، و�إعادة �إنتاجه 

مع قوى »�إعالن �لحرية و�لتغيير« في 

�ل�سود�ن، من خالل ت�سديرها لل�سارع 

وكاأنها �لم�سوؤولة عن �لأزمة �ل�سيا�سية 

�لر�هنة، عبر و�سع �لعر�قيل �أمام �أي 

�سيا�سية جاّدة تحمل مكا�سب  �تفاقات 

مدنية. و�أ�ساف: »هذ� �لأمر ظهر ب�سكل 

و��سح بعدما �أ�سيع عن �لتو�سل لتفاق 

�لإثيوبي،  �لو�سيط  برعاية  �سيا�سي 

يحمل مكا�سب للثو�ر وتحريكًا للمياه 

�ل�سود�ني«،  �ل�سارع  في  �لر�كدة 

كا�سفًا عما ي�سبه �لنقالب على �لتفاق 

خالل  من  توقيعه،  �لمقرر  �ل�سيا�سي 

رف�سه مجموعة من �لبنود و�لن�سو�س 

�لتي كانت محل �تفاق خالل �لو�ساطة 

�لإثيوبية.

و�لتغيير«  »�لحرية  قوى  �أن  و�أو�سح 

فوجئت بطلب قادة �لمجل�س �لع�سكري 

في  �لعليا  �لكلمة  لهم  يكون  باأن 

تعيينات  ب�ساأن  �ل�سيادي  �لمجل�س 

كان  �أن  بعد  �لعام،  و�لنائب  �لق�ساء 

دور �لمجل�س يقت�سر في هذه �لجزئية 

على توقيع �لتعيينات و�إقر�رها فقط«. 

كما ك�سف �أي�سًا عن بند �آخر من �لبنود 

�لع�سكريين،  من  �نقالبًا  �سهدت  �لتي 

�لمجل�س  باإقر�ر  �لمتعلق  �لبند  وهو 

�لمقرر  �لحكومي،  للت�سكيل  �ل�سيادي 

»�لحرية  لقوى  فيه  �لحق  يكون  �أن 

و�لتغيير«. وقال: »فوجئ ممثلو قوى 

باعتر��س  و�لتغيير  �لحرية  �إعالن 

�لع�سكريين على ذلك �لبند، م�سترطين 

على  �لعتر��س  حق  لهم  يكون  �أن 

لم  �إذ�  وتغييرها  �لمطروحة  �لأ�سماء 

�لم�سدر،  وبح�سب  بمو�فقتهم«.  تحَظ 

فقد طالب �لقادة في �لمجل�س �لع�سكري 

�لنتقالي با�ستمر�ر �لولة �لع�سكريين 

عمر  �إطاحة  عقب  تعيينهم  تم  �لذين 

�لب�سير، بدعوى �أن �لمرحلة �لحالية 

تحتاج �إلى وجود ع�سكريين على ر�أ�س 

�لأمن  وحفظ  �لإيقاع  ل�سبط  �لوليات 

�لقوى  ترف�سه  ما  وهو  و�ل�ستقر�ر، 

�لمدنية، �لتي تتم�سك ب�سرورة تعيين 

�أن  �لم�سدر  ك�سف  كما  مدنيين.  ولة 

�لتن�سل  �لع�سكري يرغب في  �لمجل�س 

من �لبند �لخا�س بح�سول قوى »�إعالن 
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�لت�سريعي،  �لمجل�س  من  �لمائة  في 

من  �أ�سهر  ثالثة  عقب  ت�سكيله  �لمقرر 

توقيع �لتفاق �ل�سيا�سي.

بالإ�سافة �إلى ذلك، �أو�سح �لم�سدر �أن 

�إلى تلك �لبنود،  �إ�سافيًا �ن�سم  خالفًا 

�لع�سكري  �لمجل�س  تم�سك  في  تمثل 

�لمقترح  �لعامة  �ل�سخ�سية  باأن تكون 

�ل�سيادي  �لمجل�س  لت�سكيل  �ن�سمامها 

تم�سكت  فيما  ع�سكرية،  خلفية  ذ�ت 

تكون  باأن  و�لتغيير  �لحرية  قوى 

�أن  �لم�سدر  وك�سف  مدنية.  �سخ�سية 

قوى »�إعالن �لحرية و�لتغيير« تم�سكت 

�لح�سانة  بمبد�أ  �لخا�س  �لبند  برف�س 

�ل�سيادي،  �لمجل�س  بقياد�ت  �لمتعلق 

�لذي ين�ّس على تمتع �أع�ساء �لمجل�س 

بح�سانة وعدم �لمالحقة �لق�سائية �أو 

ب�ساأن  تد�بير  �أي  �تخاذ  �أو  �لجنائية 

ممتلكاتهم.

�أخرى، ك�سف م�سدر خليجي  من جهة 

�ل�سعودية  �تفاق جديد بين  مطلع عن 

ونائب رئي�س �لمجل�س �لع�سكري محمد 

بحميدتي،  �لمعروف  دقلو،  حمد�ن 

�ل�سود�نية  �لقو�ت  من  بمزيد  للدفع 

�إلى �ليمن لتغطية �لن�سحاب �لإمار�تي 

من �لجنوب �ليمني، لفتًا �إلى �أن تلك 

�لم�ساور�ت قادها �لفريق عثمان طه، 

�لب�سير، �لذي  �ل�سابق لمكتب  �لمدير 

�لعهد  لولي  م�ست�سارً�  حاليًا  يعمل 

لل�ساأن  �سلمان  بن  محمد  �ل�سعودي 

نقل  �أن طه  �لم�سدر  وك�سف  �لأفريقي. 

لحميدتي مطالب ولي �لعهد �ل�سعودي 

�لقو�ت  عدد  لزيادة  �سلمان  بن  محمد 

�ل�سود�نية �لموجودة في �ليمن، بو�قع 

5 �آلف جندي، لملء �لفر�غ �لع�سكري 
�ن�سحاب  بعد  �ليمني  �لجنوب  في 

بمزيد  �لريا�س  دفع  مقابل  �لإمار�ت، 

من �لدعم �ل�سيا�سي لحميدتي، و�لدعم 

�لع�سكري.  للمجل�س  �لقت�سادي 

وبح�سب �لم�سدر، فاإن خالفًا �سعوديًا 

�إمار�تيًا بد�أ ينمو ب�ساأن دور حميدتي 

�ل�سود�ن،  في  �لمقبلة  �لفترة  خالل 

�لمتكررة  �لأزمات  بعد  وخ�سو�سًا 

وتدهور  ت�سريحاته،  �أحدثتها  �لتي 

بعد  �ل�سود�ني،  �ل�سارع  في  �سورته 

مجزرة ف�س �عت�سام �لقيادة �لعامة، 

للروؤية  تنحاز  م�سر  �أن  �إلى  م�سيرة 

�لإمار�تية.



اأحداث

1212 - وقوع معركة �لعقاب �لتي �نهزم فيها �لموحدون وخ�سرو� معظم �أمالكهم 
في �لأندل�س.

بينغهو«  »معركة  في  تونغنينغ  مملكة  تهزم  �لبحرية  ت�سينغ  �ساللة  قو�ت   -  1683
بالقرب من جزر ب�سكادورز.

ل�سب�س  دي  فرديناند  �لفرن�سي  باإ�سر�ف  �ل�سوي�س  قناة  حفر  �أعمال  بد�أ   -  1856
�لمدعوم من حكومته.

�حتجاًجا  وذلك  �لر�بع  يومها  تدخل  نيويورك  مدينة  في  �ل�سغب  �أعمال   -  1863
على قانون �لتجنيد.

تد�سينه  بعد  باري�س  م�سجد  في  جمعة  خطبة  �أول  يلقي  �سكيرج  �أحمد   -  1926
بيوم و�حد من قبل �ل�سلطان مولي يو�سف.

�ل�سباق  وبد�ية  ذرية،  قنبلة  تفجير  بعملية  تقوم  �لمتحدة  �لوليات   -  1945
�لنووي.

1951 - �أفر�د من �لحزب �ل�سوري �لقومي �لجتماعي يغتالون رئي�س وزر�ء لبنان 
ريا�س �ل�سلح في �لعا�سمة �لأردنية عّمان وذلك �إنتقاًما لإعد�م �أنطون �سعادة.

1952 - �لأمم �لمتحدة تو�فق على �عتبار �إرتريا وحدة م�ستقلة منظمة لإثيوبيا 
في �تحاد كونفدر�لي.

�ل�سالم  �سباح  �ل�سيخ  من  باأمر  �لكويت  في  �لكبير  مبارك  قالدة  �إن�ساء   -  1974
�لقالدة  هذه  وتعطى  �ل�سباح،  مبارك  �ل�سيخ  لذكرى  تخليًد�  وذلك  �ل�سباح 

لروؤ�ساء �لدول.

و�سد�م  �لعر�قية،  �لجمهورية  رئا�سة  من  �لبكر  ح�سن  �أحمد  ��ستقالة   -  1979
ح�سين يتولى مقاليد �ل�سلطة.

دكا  في  �لمتحدة  �لوليات  �سفارة  يهاجمون  بنغالدي�س  في  متظاهرون   -  1982
وذلك �إحتجاًجا على دعمها لإ�سر�ئيل.

1990 -وزر�ء خارجية �لدول �لعربية يقررون في �جتماعهم �لمنعقد في تون�س 
�ل�سوفييت  �ليهود  بتهجير  ت�ساهم  �لتي  �لغربية  و�لوكالت  �ل�سركات  كل  مقاطعة 

�إلى �إ�سر�ئيل.

-زلز�ل بقوة 7.7 على مقيا�س ريختر ي�سرب �لفلبين ويح�سد 1600 قتيل.

مع  وفاته  �إلى  توؤدي  جونيور  كينيدي  جون  بقيادة  �سغيرة  طائرة  تحطم   -  1999
زوجته و�أختها جر�ء �لحادث.

بتلقيب  �أميري  مر�سوم  ي�سدر  �ل�سباح  �لأحمد  جابر  �ل�سيخ  �لكويت  �أمير   -  2003
عن  �لعهد  ولي  من�سب  ف�سل  بعد  وذلك  �ل�سيخ  �سمو  بلقب  �لوزر�ء  مجل�س  رئي�س 

من�سب رئا�سه �لحكومة.

�لهند. جنوب  �بتد�ئية  مدر�سة  في  �سب  حريق  �إثر  طفل   90 مقتل   -  2004
�لقنطار  �سمير  �سجونها  في  �للبنانيين  �لأ�سرى  عميد  عن  تفرج  �إ�سر�ئيل   -  2008
مع �أربعة �آخرين بالإ�سافة �إلى جثامين �سهد�ء لديها مقابل رفات جنودها، وذلك 

�سمن �سفقه بينها وحزب �هلل.

�لزيد�نية،  �لخز�نة  من  ميكروفيلم  ن�سخ  ر�سميا  �لمغرب  ت�سلم  �إ�سبانيا   -  2013
�لتي فقدها �سالطين �لمغرب وطالبو� بها منذ �سنة 1612م.

مواليد

نرويجي. م�ستك�سف  �أموند�سن،  رو�ل   -  1872
في  نوبل  جائزة  على  حا�سل  هولندي  فيزياء  عالم  زيرنيكه،  فريت�س   -  1888

�لفيزياء عام 1953.

�لمتحدة. لالأمم  عام  �أمين  و�أول  نرويجي  �سيا�سي  لي،  تريغفي   -  1896
�أمريكية. ومغنية  ممثلة  روجرز،  جنجر   -  1911

�لكيمياء  في  نوبل  جائزة  على  حا�سل  �أمريكي  كيمياء  عالم  روز،  �إروين   -  1926
عام 2004.

�ليابان. وزر�ء  رئي�س  فوكود�،  يا�سو   -  1936
�إيطالي. قدم  كرة  لعب  فييري،  ليدو   -  1939

كويتي. ممثل  دروي�س،  يو�سف   -  1941
�أ�ستر�لية. م�سرب  كرة  كورت، لعبة  �سميث  مارغريت   -  1942

بولندي. قدم  كرة  لعب  �سمولريك،  فلودزميزيرز   -  1957
م�سري. �إعالمي  من�سور،  �أحمد   -  1962

�سلوفيني. قدم  كرة  ومدرب  لعب  كاتانيت�س،  �سريت�سكو   -  1963
�أمريكي. ممثل  فيرل،  ويل   -  1967

�سورية ممثلة  �لحكيم،  ن�سرين   -  1976
م�سري. ممثل  �ل�سعدني،  �أحمد   -  1979

�سويدي.  / لبناني  من�سد  زين،  ماهر   -  1981
هندية. ممثلة  كيف،  كاترينا   -  1984
-بدر �لميمني لعب كرة قدم ُعماني.

�إ�سباني. قدم  كرة  لعب  بو�سكيت�س  �سيرجيو   -  1988
ويلزي. قدم  كرة  لعب  بيل،  غاريث   -  1989

وفيات

عر�قي. ومف�ّسر  �أ�سولي  فقيه  �لحلو�ني،  علي  بن  �لرحمن  عبد   -  1151
�إنجلتر�. ملك  �لثامن  لهنري  �لر�بعة  �لزوجة  كليفز،  من  �آن  �لملكة   -  1557

�لرو�سية. �لإمبر�طورية  �إمبر�طور  �ل�ساد�س،  �إيفان  �لقي�سر   -  1764
عام  �لطب  في  نوبل  جائزة  على  حا�سل  رو�سي  طبيب  ميت�سنيكوف،  �إيليا   -  1916

.1908
لبنان. وزر�ء  رئي�س  �ل�سلح،  ريا�س   -  1951

�ألماني. ع�سكري  قائد  ك�سلرنغ،  �ألبرت   -  1960
كويتية. مغنية  �لمرطة،  عائ�سة   -  1978

كويتي. مغني  �لكويتي،  -محمود   1982
-�سارل روبيرت �سو�رت، رئي�س جنوب �أفريقيا.

عام  �لأدب  في  نوبل  جائزة  على  حا�سل  �ألماني  �أديب  بول،  هاينري�س   -  1985
.1972

نم�ساوي. مو�سيقي  كار�يان،  فون  هيربرت   -  1989
في  نوبل  جائزة  على  حا�سل  �أمريكي  فيزياء  عالم  �سفينجر،  جوليان   -  1994

�لفيزياء عام 1965.

مخ�سرم. عر�قي  و�إعالمي  و�سيا�سي  محاٍم  �لعامل،  ر�سمي   -  1998
�أمريكي. كاتب  كوفي،  �ستيفن   -  2012

�أعياد ومنا�سبات

يوم جوندولفو�س من تونغرن.
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�لإمد�د�ت �لتي يوؤمنها حلفاءه ت�سمل �إمد�د�ت ع�سكرية ونقل مقاتلين

�ضبـــاط اإمـــــاراتيون يمــّدون حفــتر بمــرتزقــــة 
اأفــــارقـــة دعــمــــًا لحـربه على طرابل�س

في وقت ت�سهد محاور �لقتال جنوبي طر�بل�س هدوء�ً حذر�ً، بين قو�ت �للو�ء �لمتقاعد خليفة حفتر 

وقو�ت �لجي�س �لليبي بقيادة حكومة �لوفاق، بعد محاولة فا�سلة لتقدم قو�ت حفتر نحو غريان، ك�سف 

م�سدر ع�سكري مطلع من مدينة �سبها جنوبي ليبيا، عن ��ستمر�ر تو�فد ع�سر�ت �لمقاتلين �لمرتزقة 

�لأفارقة �إلى مع�سكر�ت حفتر، ل �سيما في قاعدة �لجفرة، و�سط �لجنوب.

يقول الم�سدر الع�سكري، الذي 

الجديد«،  لـ«العربي  تحدث 

منهم  �أجانب،  �ضباطًا  �إّن 

نقل  على  ي�سرفون  اإماراتيون، 

المرتزقة  المقاتلين  ع�سرات 

»تحرير  لحركة  التابعين 

القيادي  بوا�سطة  ال�سودان«، 

اإ�سحاق،  جابر  الحركة  في 

الع�سكرية،  حفتر  مقرات  اإلى 

واأكد الم�سدر اأّن الإمدادات التي 

تتوقف  ل  حفتر  حلفاء  يوؤّمنها 

ت�سمل  بل  مقاتلين،  نقل  على 

اأي�سًا اإمدادات ع�سكرية، و�سلت 

في  تتمثل  الجفرة،  قاعدة  اإلى 

ومدافع،  م�سّلحة،  �سيارات 

ا�ستعدادًا  م�سفحة،  وعربات 

الثانية  المرحلة  حفتر  لإطالق 

من عمليته نحو طرابل�س.

لتعوي�س  الخطوة  وتاأتي 

تعانيه  الذي  الكبير  النق�س 

ناحية  من  حفتر  قوات  �سفوف 

الدعم  تراجع  بعد  المقاتلين، 

حملته  في  تلقاه  الذي  القبلي 

م�سادر  اأ�سارت  فيما  ال�سابقة، 

�سابق  وقت  في  بنغازي  من 

اأّن  اإلى  الجديد«  لـ«العربي 

المدخلي« كثفوا  »التيار  �سيوخ 

من خطبهم، ل�ستهداف ال�سباب 

ما دون الع�سرين عامًا، والتي 

دون  من  الخروج  اأّن  لهم  توؤكد 

ولي  اأمر  لطاعة  الوالدين  اإذن 

الأمر للجهاد جائز، وذلك بعد 

�سرق  في  القبائل  اإقبال  تراجع 

وجنوب ليبيا على حّث اأبنائهم 

حفتر  في حرب  الم�ساركة  على 

العجز  لتغطية  الجديدة، 

مع�سكرات  تعانيه  الذي  الكبير 

حفتر من المقاتلين.

اأّن  الع�سكري  الم�سدر  وك�سف 

نقلهم  تم  المرتزقة  من  ف�سائل 

قاعدة  من  دفعات  على  فعليًا 

ترهونة،  مدينة  نحو  الجفرة 

�سحراوية  طرقات  عبر 

عبر  الب�سر،  مهربو  ي�ستخدمها 

مر�سيط،  ووادي  ال�سويرف، 

بمنطقة  مرورًا  ن�سمة،  ثّم 

اإلى  وو�سوًل  العرقوب، 

حفتر  اأّن  يبدو  التي  ترهونة، 

جديدة  كقاعدة  ي�ستخدمها 

لقتحام طرابل�س.

الحربي  الإعالم  مكتب  وكان 

قد  الوفاق  لحكومة  التابع 

م�ساء  عاجل  بيان  في  اأعلن، 

الأحد الما�سي، عن تمّكن طيران 

ا�ستهداف  من  الحكومة  قوات 

رتل لملي�سيات حفتر في منطقة 

مر�سيط بالقرب من مزده )180 

كم جنوب غربي طرابل�س(.

التي  الأولى  المرة  ولي�ست 

المرتزقة  حفتر  فيها  ي�ستخدم 

تحالف  فقد  حروبه،  في 

العدل  حركة  ملي�سيات  مع 

لتاأمين  ال�سابق  في  والم�ساواة 

من  ومّكنهم  النفط،  حقول 

ليبية،  مناطق  على  ال�سيطرة 

مرادة،  مدينة  باأهالي  دفع  ما 

النفطي  الهالل  جنوب  الواقعة 

اإلى ال�ستباك مع  و�سط البالد، 

والم�ساواة«  »العدل  مقاتلي 

واأكد   .2017 عام  منت�سف 

بيان ر�سمي لبلدية مرادة مقتل 

مواطن في منطقة زلة المجاورة 

للمدينة، جراء ال�ستباكات.

الأمم  خبراء  تقارير  اأكدت  كما 

الما�سي،  العام  المتحدة، 

اأمواًل طائلًة لحركة  دفع حفتر 

ال�سودانية  والم�ساواة«  »العدل 

وجوده  ودعم  ل�سالحه  للعمل 

في مناطق جنوب ليبيا، وكان 

الوفاق،  حكومة  داخلية  وزير 

في  اأكد  قد  با�ساغا،  فتحي 

ت�سريح تلفزيوني في 13 مايو/

اأيار الما�سي، اأّن الإمارات زّودت 

حفتر بمرتزقة من »الجنجويد« 

للهجوم  الت�سادية  والمعار�سة 

على طرابل�س.

تناقلتها  فيديوهات،  واأظهرت 

الجتماعي،  التوا�سل  �سفحات 

المرتزقة  من  الأ�سرى  ع�سرات 

قوات  تمكنت  الذين  الأفارقة 

في  اأ�سرهم  من  الوفاق  حكومة 

�سيطرتها  اإثر  غريان،  مدينة 

والع�سرين  ال�ساد�س  في  عليها 

من ال�سهر الما�سي.

الع�سكري  الخبير  ويتوقع 

زكري،  الدين  محيي  الليبي، 

في  للمرتزقة  حفتر  ا�ستخدام 

جديدة  جبهات  في  القتال 

قوات  لت�ستيت  لفتحها  �سيعمد 

حديث  في  واأو�سح  الحكومة. 

اأّن  الجديد«،  لـ«العربي 

المرتزقة  وجود  عن  الحديث 

ل  اأمرًا  بات  حفتر  �سفوف  في 

ذات  في  لكنه  تاأكيدًا،  يحتاج 

الوقت لن ي�ستخدمها في القتال 

في الخطوط الأمامية في عملية 

يعتمد  التي  طرابل�س،  اقتحام 

على  الولى  بالدرجة  فيها 

الموؤلف  التا�سع  اللواء  مقاتلي 

النظام  موؤيدي  من  اأغلبه  في 

ال�سابق.

زكري،  معلومات  وبح�سب 

الآونة  في  اأ�سرف  حفتر  فاإّن 

في  النظر  اإعادة  على  الأخيرة 

القيادات  كّل  واإبعاد  خططه، 

البارزة التي كانت تقود حملته 

ابنه  راأ�سهم  وعلى  ال�سابقة، 

العمليات  غرفة  وقائد  �سدام، 

المركزية عبد ال�سالم الحا�سي، 

وقام بالدفع بقيادات جديدة.

حديثه  في  زكري  وُيرّجح 

اأن  الجديد«،  لـ«العربي 

تحت  الجديدة  العملية  تكون 

حلفاء  قبل  من  كامل  اإ�سراف 

القاهرة  راأ�سهم  وعلى  حفتر، 

اإ�سراف  اإلى  لفتًا  واأبوظبي، 

�سباط م�سريين على بناء مهبط 

بعد  ترهونة،  في  عاجل  جوي 

فقدانهم مهبط بني وليد، الذي 

اأمام  الوفاق  حكومة  اأقفلته 

حركة الإمدادات.

الحملة  اتجاهات  وعن 

الع�سكرية المقبلة لحفتر، قال: 

محاور  فتح  باتجاه  »�ستكون 

العا�سمة،  �سواء غربي  جديدة 

في  المرابطة  قواته  بوا�سطة 

قتال  فتح  باتجاه  اأو  �سرمان، 

رقعة  في  و�سرت،  غريان  نحو 

قوة  ت�ستيت  �ساأنها  من  وا�سعة 

الأو�ساع  وتمهيد  الحكومة 

للواء التا�سع، للدخول �سريعًا 

و�سط  جديدة  اأحياء  باتجاه 

العا�سمة«.
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ذي �لقعدة 1440 هـ
الدولــي

د ق.  ر�سدها: 

بينت �لنتائج على خز�نها �لنتخابي رغم �لعزوف �ل�سديد

حركة »النه�ضة« تفوز من جديد في انتخابات مدينة باردو التون�ضية
لالنتخابات  الأولية  النتائج  اأ�سفرت 

الجزئية المعادة ببلدية باردو بالعا�سمة 

من  »النه�سة«  حركة  قائمة  فوز  تون�س، 

والم�ستقلين،  الأحزاب  وت�سدرها  جديد 

في  الم�ساركة  عن  الوا�سح  العزوف  رغم 

القتراع العام.

لـ«النه�سة«  التنفيذي  المكتب  واأ�سدر 

الفائزين  الأع�ساء  »كل  عبره  هناأ  بيانا 

البلدية  بالدائرة  الجزئية  في النتخابات 

التي  الحركة  »قائمة  وكذا  بباردو«، 

ت�سدرت النتائج وكل منا�سليها ومت�ساكني 

حركة  في  ثقتهم  تجديد  على  باردو 

النه�سة«، ح�سب البيان.

واأكد نائب رئي�س الهيئة العليا الم�ستقلة 

لالنتخابات، فاروق بوع�سكر، في ت�سريح 

الإقبال  اأن ن�سبة  الجديد«  »العربي  لـ 

لالنتخابات  المدنيين  باقتراع  الخا�سة 

البلدية الجزئية بباردو ليوم 14 يوليو/ 

القتراع  مراكز  غلق  بعد   2019 تموز 

اأن عدد  11.66 في المائة، مو�سحا  بلغت 

المقترعين بلغ 5202 ناخبا في حين يبلغ 

الم�ساركة  لهم  الم�سموح  الم�سجلين  عدد 

في النتخابات 44 األفا و626 ناخبا، من 

بينهم 272 اأمنيا وع�سكريا.

وبين بوع�سكر اأن الهيئة لم ت�سجل اختاللت 

الإمكانيات  كل  �سخرت  واأنها  ج�سيمة، 

النتخابية  العملية  لإنجاح  ال�سرورية 

حيث و�سعت 82 مكتب اقتراع موزعة على 

اأنه  اإلى  م�سيرا  محلي،  اقتراع  مركز   14
الأولية  النتائج  عن  ر�سميا  الإعالن  �سيتم 

لهذه النتخابات الجزئية اليوم الثالثاء، 

عن  الإعالن  قبل  الطعون  باب  فتح  و�سيتم 

غد  يوم  �سيكون  الذي  النهائية  النتائج 

الأربعاء، بح�سب الرزنامة النتخابية.

للمالحظين  الأولية  النتائج  واأظهرت 

الذين واكبوا عملية الفرز بمركز التجميع 

بباردو  خزندار  ال�سباب  بدار  الرئي�سي 

يقارب  بما  »النه�سة«،  حزب  قائمة  فوز 

التون�سي«  »البديل  ويليها حزب  مقاعد   8
بـ4 مقاعد، ثم قائمة حزب »تحيا تون�س« 

يو�سف  الحكومة،  رئي�س  يتزعمه  الذي 

ال�ساهد، بـ 3 مقاعد، ثم القائمة الم�ستقلة 

التي تتراأ�سها زينب بن ح�سين  اأول  باردو 

بـ 3 مقاعد.

 3 على  تون�س«  »اآفاق  حزب  ح�سل  كما 

مقاعد، وتقهقر حزب »التيار الديمقراطي« 

اإلى مقعدين فقط، في وقت ح�سل فيه حزب 

»كلنا  وقائمة  مقعدين،  »بني وطني« على 

»اأوفياء  وقائمتي  مقعدين،  على  باردو« 

باردو« و«�سباب باردو« على مقعد وحيد. 

وتبقى هذه النتائج تقريبية لعملية العد 

اليدوي في انتظار اإف�ساح هيئة النتخابات 

عن النتائج الر�سمية.

على  باردو  انتخابات  اأن  مراقبون  ويرى 

رمزيتها ك�سفت توا�سل عزوف التون�سيين 

عن النتخابات وفقدانهم الثقة في الأحزاب 

اأداء البلديات المنتخبة  والقائمات ب�سبب 

اأظهرت  كما  اأكلها.  توؤت  لم  والتي  حديثا 

على  »النه�سة«  محافظة  الأولية  النتائج 

�سبر  وكالت  تداولته  ما  رغم  �سدارتها 

قوى  �سعود  حول  الإعالم  و�سائل  الآراء، 

انتخابية وتراجع »النه�سة« �سعبيا.

كما بينت النتائج محافظة »النه�سة« على 

ال�سديد  العزوف  رغم  النتخابي  خزانها 

بمقاطعة اأكثر من 88 في المائة من الناخبين 

لالقتراع، واأظهرت تقهقر اأحزاب وم�ستقلين 

مقارنة بنتائج 2018، وتعد باردو مدينة 

اعتمادها  ويمكن  التون�سيين  لدى  رمزية 

الت�سريعية  لالنتخابات  وموؤ�سر  كمحرار 

المقبلة من حيث ن�سب الم�ساركة وح�سور 

الأحزاب وا�ستعداداتها.
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الدينيةذي القعدة 1440 هـ

�شجاعة العلماء

كانت جمعية "الحتاد والرتقي" الرتكية -ذات الأ�شول املا�شونية- راأ�س 

احلربة العلمانية �شد الإ�شالم و�شريعته يف الدولة العثمانية.واإبان 

انقالبها على ال�شلطان عبد احلميد الثاين )1258- 1336 هـ، 1842- 1918م( 

قدمت العامل امل�شلم بديع الزمان �شعيد النور�شي )1294- 1379 هـ، 1877- 

1960م( اإىل املحاكمة الع�شكرية عام 1906م بتهمة الدعوة اإىل ال�شريعة 

الإ�شالمية!

ويف هذه املحاكمة العجيبة قال رئي�س املحكمة "خور�شيد با�شا" 

للنور�شي، م�شتنكرا:

- واأنت اأي�شا كنت تدعو اإىل ال�شريعة الإ�شالمية، 

وتطالب بها؟ اأنظر، اإن من يطالب بال�شريعة ي�شنق 

هكذا، واأ�شار بيده اإىل النافذة التي ظهرت 

من خاللها جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

امل�شانق!فماذا كان جواب بديع الزمان النور�شي، 

املكبل باحلديد واملو�شوع يف القف�س، واأمام 

عينيه جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

امل�شانق؟!

لقد واجه جالديه بدفاع �شجاع وجميد 

عن الإ�شالم و�شريعته، قال فيه:"اإنني 

طالب علم، لذا فاإنني اأزن كل �شيء مبيزان 

ال�شريعة، والإ�شالم وحده هو ملتي، لذا فاإين 

اأقيم كل �شيء من وجهة النظر الإ�شالمية.

اإنني اإذ اأقف يف عامل الربزخ الذي تدعونه 

حمطة  يف  الآخرة  قطار  "ال�شجن" منتظرا 
الغادرة  الأحوال  امل�شانق" ومنتقدا  "اأعواد 
للمجتمع الإن�شاين، فاإنني هنا ل اأخاطبكم 

وحدكم، بل لعلي اأخاطب بني الإن�شان باأجمعهم، 

اإنني متهيء وبكل �شوق للرحيل اإىل الآخرة، 

وم�شتعد لأن اأرحل مع هوؤلء امل�شنوقني، فاأنا يف �شوق 

اإىل روؤية الآخرة، وعاملها العجيب، فاإر�شايل اإليها ل يعد 

بالن�شبة يل عقابا وتعذيبا!

اإن هذه احلكومة يف عهد ال�شتبداد كانت تعادي العقل، اأما الآن يف 

عهد د�شتور الحتاد والرتقي فاإنها تعادي احلياة باأكملها، فاإذا كان هذا 

هو �شكل احلكومة ومنطقها، فليع�س اجلنون وليع�س املوت ولتع�س جهنم 

للظاملني، اإنه لو كان يّف األف روح لكنت م�شتعدا للفداء بها يف �شبيل حقيقة 

�شرعية واحدة، ذلك لأن ال�شريعة هي ال�شبيل الوحيد لل�شعادة، وهي 

العدالة املح�شة وهي الف�شيلة.

واإذا كانت "امل�شروطية - الد�شتور" تعني خمالفة ال�شريعة، وا�شتبداد 

جماعة معينة، فلي�شهد الثقالن اأين رجعي! ذلك لأن الحتاد القائم على 

الكذب كذب اأي�شا، والد�شتور القائم على اأ�ش�س فا�شدة د�شتور فا�شد، 

والد�شتور احلق الذي له الدوام هو القائم على احلق وال�شدق واملحبة.

�شوف اأقول احلق فقط، ولن اأجنب احلق اأبدا، ذلك لأن مقام احلق �شاٍم، ولن 

اأ�شحي به، ولن ي�شرفني عن ذكر احلق لومة لئم.

هكذا واجه بديع الزمان النور�شي جالديه، ولقد �شاء اهلل اأن يعي�س يف 

تركيا حار�شا لالإميان وال�شريعة الإ�شالمية، بينما ذهب جالدوه اإىل مزبلة 

التاريخ! فكان ذلك در�شا للمجاهدين.. واأي�شا للجالدين!

ابداأ بنف�شك واحت�شب
ما جعل �شعيد بن امل�شيب ي�شلي اأربعني 

حوًل يف ال�شف الأول ل يتاأخر 

عنه اإل احت�شابه على نف�شه، 

وما نهى الإمام البخاري عن 

الغيبة منذ علم اأنها حرام 

اإل احت�شابه على ل�شانه، 

ف الإمام الزهري  وما خَوّ

من الكذب واإن اأبيح من 

ال�شماء ونادى مناٍد 

بحله، اإل احت�شابه 

على قلبه.اإنها النف�س 

كالغ�شن الأخ�شر 

املياد، اإن عدلتها 

اعتدلت، واإن تركتها 

متيل مع رياح الأهواء 

ت مالت واعوَجّ

والنف�س كالطفل اإن 

ترتكه �شَبّ على *** 

حِبّ الر�شاع واإن تفطمه 

ينفطِم 

وخريكم خريكم لنف�شه اأوًل، 

فاإنقاذها من النار اأوجب على 

املرء، واإنقاذ الآخرين دونها قد 

يودي باملنقذ اإىل اأن ت�شعر به النار اأوًل، 

َها اَلِّذيَن  وهو ي�شمع قول اهلل - تعاىل -: }َيا اأَُيّ

ِ اأَن  اآََمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُلوَن * َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد اهلَلّ

َتُقوُلوا َما َل َتْفَعُلوَن{)ال�شف: 3-2(.

وهذا ل ريب على �شبيل الأولوية فِديُن اهلل مل 

ْفحًا عن الن�شح لالآخرين، والكتفاء  ُيْعِر�س �شَ

باإ�شالح النف�س فح�شب، يو�شك حينئذ اأن ياأثم 

ال�شاهد للمنكر، وال�شاكت عن الباطل..واإمنا يف هذا 

الأ�شطر ق�شد الحت�شاب على النف�س، وترغيبها يف 

الإميان، وترغيمها على الكف عن الع�شيان، فمما 

يبعث الآخرين على القبول، ويدعوهم اإىل ال�شتجابة 

افا عند حدود اهلل، منقاداً لأوامر  اأن يكون املرء وَقّ

اهلل، واإل �شاحوا يف وجهه بل�شان الرجل الواحد:

ل تنَه عن ُخلٍق وتاأتَي مثَلُه *** عاٌر عليك 

اإذا فعلت عظيٌم.

�أقليـــات
وقــ�ضايا

ق�س علينا القراآن الكرمي العديد من ق�ش�س الأنبياء 

واملر�شلني بق�شد العتبار والفتكار، ويكاد تاريخ 

الأنبياء واملر�شلني مع اأقوامهم ي�شبه بع�شه بع�شًا، 

فالأنبياء والر�شل ومن تبعهم دعاة حق وهداية، 

والأقوام عادة ما تواجه ر�شلها بال�شد والإعرا�س 

والتكذيب، و�شنة اهلل يف هذا ال�شراع بني احلق 

والباطل تقرر اأن العاقبة للمتقني، واأن الهالك 

وال�شوء على الكافرين واملعر�شني. 

ويف ق�شة هود مع قومه يخربنا القراآن الكرمي اأن هوداً 

عليه ال�شالم دعا قومه اإىل عبادة اهلل وحده، واأن 

ي�شتغفروا اهلل من ذنوبهم التي ارتكبوها، واأن يتوبوا 

اإىل اهلل، واأنهم اإن فعلوا ما ياأمرهم فاإنه �شوف يزيدهم 

غنى فوق غناهم، وقوة فوق قوتهم؛ فاإنهم كانوا اأهل 

ب�شاتني وزروع وعمارة، غري اأن اأولئك القوم اأبوا 

اإل اأن يبقوا على �شاللهم، واأ�شروا على ال�شري يف 

طغيانهم، بل فوق ذلك اتهموا نبيهم باأن اآلهتهم التي 

يدعون من دون اهلل اأ�شابته بجنون، وعندما راأى هود 

عنادهم ومت�شكهم باآلهتهم، اأخربهم اأنه بريء من 

عبادة الأ�شنام التي يعبدونها، بل وحتداهم واآلهتهم 

اإن كانوا ميلكون القدرة على �شره، فهو متوكل على 

اهلل حق التوكل، وهو واثق من تاأييده اإياه غاية 

الوثوق، وموؤمن كل الإميان اأنه �شبحانه �شين�شره 

عليهم؛ اإذ �شنته �شبحانه ق�شت باإهالك الظاملني 

اجلاحدين، ون�شر املوؤمنني املوحدين.

وقد اأخرب هود قومه يف �شياق املجادلة بينه وبينهم 

بقوله: }اإن ربي على كل �شيء حفيظ{ )هود:57( 

وهذا التقرير اخلتامي لالآية هو ما نبغي الوقوف 

عنده؛ فهو تقرير على غاية من الأهمية، وكثرياً ما 

يغفل النا�س عنه يف غمرة احلياة وم�شاغلها وزخارفها 

ومباهجها.

و)احلفيظ( اأ�شله مبالغة احلافظ، وهو الذي ي�شع 

املحفوظ بحيث ل يناله اأحد غري حافظه، وهو هنا 

كناية عن القدرة والقهر؛ فالآية تقرر اأنه �شبحانه 

على كل �شيء رقيب، وبكل �شيء عليم، فال يغيب عنه 

�شيء من اأعمال خلقه، ول ما انطوت عليه �شدورهم، 

و�شوف يجازيهم على خطاياهم يف دنياهم واأُخراهم، 

وهو �شبحانه حفيظ على كل �شيء، ل ميكن اأن ي�شره 

�شيء، وهو فوق كل �شيء، وهو على كل �شيء قدير. 

ف�شبحانه قائم ورقيب على عباده باحلفظ والبقاء، 

على ما اقت�شته �شنته، وتعلقت به م�شيئته، ومنه اأنه 

ين�شر ر�شله واأولياءه، ويخذل اأعداءه واأعداءهم، اإذا 

اأ�شروا على الكفر بعد قيام احلجة عليهم.

وقد ذكر الإمام الرازي اأن قوله عز وجل: }اإن ربي 

على كل �شيء حفيظ{ فيه ثالثة اأوجه: الأول: 

حفيظ لأعمال العباد حتى يجازيهم عليها. الثاين: 

يحفظني من �شركم ومكركم. الثالث: حفيظ على كل 

�شيء، يحفظه من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء. 

والظاهر اأن الآية ت�شمل كل ذلك؛ فهو �شبحانه يحفظ 

اأعمال العباد ليوفيهم اإياها يوم احل�شاب، وهو �شبحانه 

يحفظ عبداه من كيد الكائدين ومكر املاكرين، وحقد 

احلاقدين، وظلم الظاملني، وهو �شبحانه يحفظ كل 

�شيء من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء.

حفيظ" �شيء  على  "اإن ربي 

�ضخ�ضية �ليوم
ها، وخليفة ر�شول اهلل  هو عبد اهلل بن اأبي قحافة عثمان التيمي القر�شي، اأف�شل هذه الأمة بعد نبِيّ

يقه الأكرب، ووزيره الأحزم. �شلى اهلل عليه و�شلم، وموؤن�شه يف الغار، و�شِدّ

جهوده يف خدمة حديث ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - :

كان اأول من احتاط يف قبول الأخبار؛ فقد روى اأ�شحاب ال�شنن عن قبي�شة بن ذوؤيب اأنه قال جاءت 

اجلدة اإىل اأبى بكر ال�شديق ت�شاأله مرياثها، فقال: ما لِك يف كتاب اهلل تعاىل �شيء، وما علمُت لِك يف 

�شنة نبي اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - �شيًئا فارجعي حتى اأ�شاأل النا�س ]يعني اأ�شحاب ر�شول اهلل - 

�شلى اهلل عليه و�شلم -[، ف�شاأل النا�س، فقال املغرية بن �شعبة: ح�شرت ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه 

و�شلم - اأعطاها ال�شد�َس. فقال اأبو بكر: هل معك غريك؟ فقام حممد بن م�شلمة فقال 

مثل ما قال املغرية بن �شعبة، فاأنفذه لها اأبو بكر. فلم يكتِف اأبو بكر ر�شي اهلل تعاىل 

برواية  املغرية بن �شعبة وهو �شحابي جليل ثقة، واإمنا ا�شتظهر بثقة اآخر ليطمئن 

قلُبه اإىل اإ�شناد الرواية اإىل ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم -، وهو بذلك 

يوؤ�ش�س ملنهٍج يف النقل والرواية يقوم على التثبت والحتياط وعدم الت�شاهل.

ال�شديق" "اأبو بكر 

�أخالق وتزكية

ح�شن امل�شلم
اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم 

وُم َل  ُيّ اْلَقُيّ }اهلّلُ َل اإَِلـَه اإَِلّ ُهَو احْلَ

َماَواِت  ُه َما يِف ال�َشّ َنٌة َوَل َنْوٌم َلّ َتاأُْخُذُه �شِ

َفُع ِعْنَدُه  َوَما يِف الأَْر�ِس َمن َذا اَلِّذي َي�شْ

اإَِلّ ِباإِْذِنِه َيْعَلُم َما َبنْيَ اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم 

ا  ْن ِعْلِمِه اإَِلّ مِبَ َوَل ُيِحيُطوَن ِب�َشْيٍء ِمّ

َماَواِت َوالأَْر�َس َوَل  ُه ال�َشّ ُيّ َع ُكْر�شِ �َشاء َو�شِ

َيوؤُوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلُيّ اْلَعِظيُم{

في ظالل �آية
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قوت القلوب

القلوب باأنوارها االإميانية ال ب�ضرباتها الع�ضلية، 

اأهل االإح�ضان،  ونور القلوب هو حمك االإميان وهّم 

احلكمة  كانت  وملا  كلها،  احلياة  ت�ضيء  القلب  فبنور 

عليها  حر�ص  القلوب  ا�ضتنارة  مفاتيح  اأجلِّ  من 

كل زمان ومكان، فهي  الف�ضالء يف  االأخيار وتتبعها 

فيه  ويبذل  الرحال  له  ت�ضد  الذي  الثمني  الكنز 

امل�ضتنري ال يعدلها  القلب  الغايل والنفي�ص، ف�ضعادة 

نور  فاللهم  هداية،  اأعظم  القلوب  وهداية  �ضعادة، 

باحلق قلوبنا، وثبتنا على احلق املبني.

مهند�ضو  ر�ضمها  التي  هي  للدنيا  خريطة  اأجمل   

بني  احلقيقي  الفرق  يعرفون  الذين  احلكماء 

�ضيد  ومن  االأ�ضا�ص  متني  وبني  واخلراب،  العمران 

على �ضفا جرف هار .. مهند�ضون خربتهم منبثقة من 

احلكمة،  م�ضكاة  من  ا�ضتنارت  وب�ضريتهم  التجارب، 

وحتديد  الطريق،  و�ضف  على  النا�ص  اأجدر  وهم 

عالماته وعقباته.

 يقول ابن اجلوزي رحمه اهلل:

من تفكر يف عواقب الدنيا، اأخذ احلذر، ومن اأيقن 

بطول الطريق تاأهب لل�ضفر.

ين�ضاه،  ثم  باأمر  يوقن  من  يا  اأمرك  اأعجب  ما 

 ُ ا�َص َواهللهَّ ويتحقق �ضرر حال ثم يغ�ضاه }َوَتْخ�َضى النهَّ

اأََحقُّ اأَن َتْخ�َضاُه{ ]االأحزاب:37[.

ما  على  تغلبها  وال  تظن،  ما  على  نف�ضك  تغلبك 

ت�ضتيقن.

يف  و�ضهوك  بغرورك،  �ضرورك  العجائب:  اأعجب 

لهوك، عما قد خبئ لك.

تغرت ب�ضحتك وتن�ضى دنو ال�ضقم، وتفرح بعافيتك 

غافاًل عن قرب االأمل.

لقد اأراك م�ضرع غريك م�ضرعك، واأبدى م�ضجع 

�ضواك - قبل املمات - م�ضجعك.

وقد �ضغلك نيل لذاتك، عن ذكر خراب ذاتك:

يف  تر  ومل   ... م�ضى  من  باأخبار  ت�ضمع  مل  كاأّنك   

الباقني ما ي�ضنع الدهر!

فاإن كنت ال تدري فتلك ديارهم ... حماها جمال 

الّريح بعدك والقرب!

 كم راأيت �ضاحب منزل ما نزل حلده، حتى نزل!. 

ودرجته[ اإميانه  نزل  ]اأي 
وكم �ضاهدت وايل ق�ضر، وليه عدوه ملا ُعزل!.

فيا من كل حلظة اإىل هذا ي�ضري، وفعله فعل من 

ال يفهم وال يدري ...

كيف تنام العني وهي قريرة ؟ ... ومل تدر من اأّي 

املحلني تنزل؟« ]�ضيد اخلاطر، البن اجلوزي[.

ق�ضر،  وايل  �ضاهدت  )وكم  اهلل-:  –رحمه  فقوله   

وليه عدوه ملا ُعزل!( .. فهذا من نكد الدنيا، فالنف�ص 

مبرارة  حت�ص  �ضاحبها  يعزل  وحني  باملن�ضب  تفرح 

اأ�ضعاف لذة وفرحة يوم توليه.

 قال �ضليمان بن يزيد العدوي:

ال  اإِْلٍف  َوِلَفْقِد   * رَيٌة  َق�ضِ َياُة  َواحْلَ الأَْمِنَك  َعَجًبا 

ُع َتَزاُل َتَروهَّ

ِة ُكلُّ َيْوٍم  ىَل امْلَِنيهَّ يَت ِباأَْن ُتَعلهََّل ِبامْلَُنى * َواإِ اأََفَقْد َر�ضِ

ُتْدَفُع

ُف  َتَك�ضهَّ ُدْنَيا   * اِرٍب  َتَ ُطوِل  َبْعَد  َك  َتْخَدَعنهَّ ال 

َرُع ِلْلَبالِء َوَت�ضْ

ال  ْثِلَها  مِبِ اللهَِّبيَب  اإِنهَّ   * َزاِئٍل  َكِظلٍّ  اأَْو  َنْوٍم  اأَْحالُم 

ُيْخَدُع

َك ال اأََبا َلَك  َدنهَّ ِلَيْوِم َفْقِرَك َداِئًبا * اأَِلَغرْيِ َنْف�ضِ َوَتَزوهَّ

َمُع َتْ

فيها  زهد  واإن  بالف�ضائل  الفرح  الفرح:  وخري   

النا�ص، وتكالبوا على الدينار والدرهم، وا�ضتعا�ضوا 

بالفاين عن الباقي، فمن مل يجد متعته يف اخلريات 

فلن يجدها يف ال�ضهوات وامللذات.

 قال ابن عباد �ضاحب الوزارتني: »ما كنت اأظن اأن 

يف الدنيا حالوة تعدل حالوة الوزارة حتى ح�ضرت 

اجلعابي  بكر  واأبي  الطرباين  القا�ضم  الأبي  جمل�ضا 

فدارت بينهما مناظرة، فكان الطرباين يغلبه بحفظه 

واجلعابي يغلبه بدهائه، ومل يف�ضل الأحدهما على 

حديث  عندي  اجلعابي:  بكر  اأبو  قال  حتى  االآخر، 

لي�ص يف الدنيا اإال عندي.

قال له الطرباين: وما هو؟

�ضليمان  حدثنا  احلاكم  اأحمد  اأبو  حدثنا  قال: 

اأنا  الطرباين:  له  فقال   .. حديثا  و�ضاق   .. اأحمد  بن 

�ضليمان بن اأحمد .. خذه مني عاليا!

يل  تكن  مل  اأنه  ووددُت   .. اجلعابي  فخجل  قال: 

الوزارة، واأين فرحت كفرح الطرباين«.

وقلبه  القيامة  يوم  ربه  ياأتي  اأن  العبد  �ضوؤم  ومن   

هوؤالء  فاأمثال  االإميان،  نور  من  الوفا�ص  خايل 

�ضدة  يف  الدنيا  يف  كانوا  كما  ح�ضابهم  من  �ضدة  يف 

ع�ضرة،  تدانيها  ال  ُع�ضرة  القلب  فظلمة  �ضهواتهم، 

و�ضدة ال ت�ضابهها �ضدة.

َنى  �ضْ احْلُ ِهُم  ِلَربِّ ا�ْضَتَجاُبوْا  }ِللهَِّذيَن  تعاىل:  قال 

االأَْر�ِص  يِف  ا  مهَّ َلُهم  اأَنهَّ  َلْو  َلُه  َتِجيُبوْا  َي�ضْ مَلْ  َوالهَِّذيَن 

�ُضوُء  َلُهْم  اأُْوَلـِئَك  ِبِه  اَلْفَتَدْوْا  َمَعُه  َوِمْثَلُه  َجِميعًا 

َهاُد{ ]الرعد:18[  ُم َوِبْئ�َص امْلِ �َضاِب َوَماأَْواُهْم َجَهنهَّ احْلِ

يحا�ضَب  اأن  احل�ضاب:  »�ُضوء  النخعي:  اإبراهيم  قال 

الرجُل بذنبه كّله ال يغفر له منه �ضيء«.

اأََنا  َبْيَنَما  َقاَل:   ، امْلَاِزيِنِّ ِرٍز  حُمْ ْبِن  ْفَواَن  �ضَ وَعْن   

ْذ َعَر�َص َرُجٌل َفَقاَل:  ي َمَع اْبِن ُعَمَر، اآِخٌذ ِبَيِدِه، اإِ اأَْم�ضِ

يِف  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلِل  َر�ُضوَل  �َضِمْعَت  َكْيَف 

عليه  اهلل  �ضلى  اهلِل  َر�ُضوَل  �َضِمْعُت  َفَقاَل:  ْجَوى  النهَّ

َعَلْيِه  ُع  َفَي�ضَ امْلُوؤِْمَن،  ُيْديِن  اهلَل  »اإِنهَّ  َيُقوُل:  و�ضلم، 

رُتُه: َفَيُقوُل: اأََتْعِرُف َذْنَب َكَذا اأََتْعِرُف َذْنَب  َكَنَفُه َوَي�ضْ

َرُه ِبُذنوِبِه، َوَراأَى  ى اإَِذا َقرهَّ َكَذا َفَيُقوُل: َنَعْم اأَْي َربِّ َحتهَّ

ْنَيا َواأََنا  ُتَها َعلْيَك يِف الدُّ ُه َهَلَك َقاَل: �َضرَتْ ِه اأَنهَّ يِف َنْف�ضِ

ا اْلَكاِفُر  مهَّ
اأَْغِفُرَها َلَك اْلَيْوَم َفُيْعَطى ِكَتاَب َح�َضَناِتِه، َواأَ

َوامْلَُناِفُقوَن َفَيُقوُل االأَ�ْضَهاُد: هوؤُاَلِء الهَِّذيَن َكَذُبوا َعَلى 

امِلِنَي«. ]البخاري[. ِهْم اأَاَل َلْعَنُة اهلِل َعَلى الظهَّ َربِّ

 قال الغزايل - رحمه اهلّل تعاىل-: وهذا اإمنا يرجى 

يف  واحتمل  عيوبهم،  النا�ص  على  �ضرت  موؤمن،  لعبد 

حق نف�ضه تق�ضريهم، ومل يذكرهم يف غيبتهم مبا 

يكرهون، فهو جدير باأن يجازى بذلك.

هيا ا�ضمعوين فقد اأ�ضلمت

املا�ضي  القرن  يف  العامل  �ضهد   

الغرب  يف  االإ�ضالم  اعتناق  ظاهرة 

ب�ضكل ملحوظ وخا�ضة من قبل النخبة 

والعلماء  العام  الراأي  وقادة  وال�ضفوة 

يطرح  الذي  وال�ضوؤال  والفال�ضفة، 

من  الكثري  يعتنق  ملاذا  هنا:  نف�ضه 

مفكري الغرب ومثقفيهم على اختالف 

توجهاتهم االإ�ضالم؟ هذا ما �ضنعرفه من 

خالل �ضل�ضلة روائع �ضري املهتدين التي 

ترويها لكم »الوعي اال�ضالمي« باأل�ضنة 

وال�ضعادة،  الهداية  اإىل  �ضعوا  اأنا�ص 

العقل  دين  االإ�ضالم  اأن  يرون  اأنا�ص 

واملنطق واحلرية والرحمة واالإح�ضان 

لالإن�ضانية جمعاء.

حني اأعلن الكاتب االأملاين وال�ضحفي 

 Henryk M. ال�ضهري هرنيك م برودر

اجلارح  بنقده  متيز  الذي   ،Broder
عام  يف  خا�ضة  وامل�ضلمني  لالإ�ضالم 

وقال  مفاجئ  ب�ضكل  اإ�ضالمه  2007م، 
مطلقا �ضيحته الكبرية: »هيا ا�ضمعوين 

يطعن  كان  الذي  وهو  اأ�ضلمت«،  فقد 

�ضدمة  هذا  اإعالنه  كان  االإ�ضالم،  يف 

لالأملان واالأوربيني عموماً.

من هو هرنيك برودر

�ضنة،   61 عمره  برودر  هرنيك 

جملة  يف  املخ�ضرم  اليهودي  ال�ضحفي 

ال�ضعبية  ذو  االأملانية  �ضبيجل  دير 

مبيعًا  الكتب  اأكرث  �ضاحب  الكبرية، 

»هاي..  بعنوان  2007م  عام  اأملانيا  يف 

جائزة  على  وحا�ضل  ت�ضت�ضلم«  اأوروبا 

الكتاب االأملاين للعام.

 هرنيك برودر قبل اإ�ضالمه

ا�ضتهر  كاتب  برودر  هرنيك  اإن 

وكان  االإ�ضالم،  على  ال�ضديد  بهجومه 

على  االإ�ضالم  خطر  من  دائماً  يحذر 

اأوروبا.

 ومن اأقوال هرنيك برودر: »ال اأريد 

للم�ضلمني، عندما  اأن ت�ضت�ضلم  الأوروبا 

يقول وزير العدل االأملاين اإنه من املمكن 

اأن تكون ال�ضريعة هي اأ�ضا�ص القوانني، 

فعلى اأوروبا ال�ضالم«.

اأيديولوجية  »االإ�ضالم  وقوله: 

بالعداء  مرتبطة  واأكرث  اأكرث  اأ�ضبحت 

للحياة الع�ضرية الغربية«.

ال�ضباب  االأوربيني  »اأن�ضح  وقوله: 

كذلك  تظل  لن  االآن  فاأوروبا  بالهجرة، 

الأكرث من ع�ضرين عاما قادمة.. اأوروبا 

تتحول لالإ�ضالم الدميوجرايف«.

غريب  ب�ضكل  منار�ص  »نحن  وقوله: 

اأفعال  على  رداً  اال�ضرت�ضاء،  من  نوعا 

االأ�ضوليني االإ�ضالميني«.

zق�ضة اإ�ضالم هرنيك برودر
-Henryk Br برودر هرنيك   اإن 

لالإ�ضالم  اللدود  العدو  هذا   der
الع�ضية  اأوربا  عن  واملدافع  وامل�ضلمني 

2008م  نهاية فرباير  االإ�ضالم، يف  على 

حممد  ا�ضمه  واأ�ضبح  م�ضلماً  اأ�ضبح 

هرنيك برودر، ولي�ص ذكر تلك الق�ضة 

الإ�ضالم هذا الرجل االإعالمي املعروف 

من باب االبتهاج باإ�ضالمه، بقدر ما هي 

للتعرف على اأ�ضباب حتول هذا الكاتب 

الكبري،  بهذه اخللفية والفكر والرتاث 

يهاجمه  كان  دين  اإىل  العمر  هذا  وبعد 

وينتقده طول م�ضرية حياته.

جاء  »لقد  برودر:  حممد  يقول   

�ضراع  نتيجة  هذا  اإ�ضالمي  اإعالن 

داخلي مرير مع نف�ضي ل�ضنني طويلة، 

اأدع ديني ولكني عدت لديني  فاأنا مل 

االآن  اأنا  الفطرة،  دين  االإ�ضالم  وهو 

اأفتخر باأين ع�ضو يف اأمة تعدادها مليار 

العامل  يف  اإن�ضان  مليون  وثالثمائة 

معر�ضني لالإهانة ب�ضكل دائم، وتنجم 

عنهم ردود اأفعال على تلك االإهانات، 

الذي  بيتي  اإىل  بالعودة  �ضعيد  واأنا 

العالقات  �ضاهدت  لقد  فيه،  ولدت 

الناحية  من  وخ�ضو�ضا  امل�ضلمني  بني 

اجلن�ضية، والطهارة والعفة والتوا�ضل 

االجتماعي الذي تفتقده اأوربا، وكانت 

دافعاً كبرياً يل لكي اأحتول اإىل االإ�ضالم 

دين رب العاملني، كما اأن �ضيا�ضة الكيل 

العلمانية،  اأملانيا  يف  املتبعة  مبكيالني 

لي�ضت باالأهمية بالن�ضبة يل«.

 وقد عدد االإعالمي االأملاين هرنيك 

اإ�ضالمه  الإعالن  كثرية  اأ�ضباباً  برودر 

يف  واالأوربيني،  االأملان  فاجاأ  الذي 

اأون  العامل  موقع  مع  احل�ضري  حديثه 

الين حتت عنوان: »�ضدمة االأ�ضبوع.. 

هرنيك برودر يتحول لالإ�ضالم«.

 ردود الفعل حول اإ�ضالم 

هرنيك برودر

وقد جاء اإعالن اإ�ضالم هرنيك برودر 

هذا نتيجة �ضراع داخلي مرير مع نف�ضه 

ل�ضنني طويلة، ويف مقابلة مع اإمام م�ضجد 

ر�ضا يف نيوكولن يف اأملانيا قال برودر »اإنه 

ارتاح اأخريا للتخل�ص من كبت احلقيقة 

وقال  بجوارحه«  تع�ضف  كانت  التي 

معقبا على �ضوؤال حول تخليه عن دينه 

اليهودي »اإنه مل يدع دينا واإمنا عاد اإىل 

اإ�ضالمه، الذي هو دين كل الفطرة التي 

يولد عليها كل اإن�ضان«.

اأدى  اأن  بعد  يدعى  �ضار  وقد  هذا   

ال�ضهادة اأمام �ضاهدين بـ )حممد هرنيك 

برودر(، وقال معقبا على ذلك بافتخار: 

مليار  تعدادها  اأمة  يف  ع�ضو  االآن  »اأنا 

العامل  يف  اإن�ضان  مليون  وثالثمائة 

وتنجم  با�ضتمرار،  لالإهانة  معر�ضني 

االإهانات،  تلك  على  اأفعال  ردود  عنهم 

واأنا �ضعيد بالعودة اإىل بيتي الذي ولدت 

فيه«.

برتحاب  الكاتب  هذا  اإ�ضالم  قوبل   

كبري من امل�ضلمني، الذين كانوا يجدون 

عقائدهم  على  كبريا  متهجما  فيه 

راف�ص  اإىل  ينقلب  به  واإذا  وت�ضرفاتهم، 

متنح  التي  االأدبية  اجلوائز  لتلك 

للمدافعني عن العقلية املعادية لل�ضامية 

لدى اليهود اأنف�ضهم، على حد قوله، اأي 

ال�ضامية  يعادون  الذين  هم  اليهود  اأن 

وما  احلنيفية(  باالأحرى  )اأو  احلقيقية 

كان عليه االأنبياء واملر�ضلون من توحيد 

واأخالق ونور وهداية.

 وا�ضتقبل الكثريون من مثقفي االأملان 

حربه  بعد  مبرارة  االإ�ضالم  اإعالنه 

االإ�ضالم، واعترب بع�ضهم  الطويلة على 

هذا مبنزلة �ضدمة لالأملان الذين كانوا 

يقراأون بلهفة ما ين�ضره بغزارة.

هرنيك برودر ال�صحفي الأملاين
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وهران: الإطاحة بع�صابة 
اعتـداء على مواطــنني 

بتحريـ�ض كالب �سر�ســـة 
متكنت اأم�س عنا�سر من فرقة البحث 

والتدخل 02، التابعة امل�سلحة الوالئية 

لل�سرطة الق�سائية الأمن وهران، من 

االإطاحة بع�سابة اإجرامية خمت�سة 

يف االعتداء على املواطنني يف الطريق 

العام حتت التهديد باالأ�سلحة البي�ساء، 

وحتري�س الكالب املدربة، الع�سابة 

املتكونة من �سخ�سني يبلغان من العمر 

ق�سائيا،  امل�سبوقني  من  �سنة،  و28  �سنة   20
لتورطهم يف العديد من ق�سايا االعتداء 

على املواطنني بو�سط مدينة وهران 

با�ستعمال االأ�سلحة البي�ساء والكالب 

املدربة ال�سر�سة. متكنت م�سالح االأمن 

بناء على العديد من ال�سكاوى من االإيقاع 

بهما يف ظرف قيا�سي، بعد خطة حمكمة 

التنفيذ، اأين مت حجز بحوزتهما جمموعة 

من االأ�سلحة البي�ساء املحظورة، مع 

م�سادرة كلبني من ف�سيلة رود فايلر، 

حيث مت حترير �سدهما اإجراء ق�سائي، 

يحاالن مبوجبه على العدالة.

تبــ�ســـة: توقيف �سخ�سني 
وجـــد بحـــوزتــهـــمــــا 
خــرطــو�سة  األــــف   14

متكن اأفراد الفرقة االإقليمية للدرك 

الوطني، بالنقرين، يف تب�سة، من توقيف 

�سخ�سني، على منت �سيارتني، بحوزتهما 14 

األف خرطو�سة بعد ن�سب �سد على م�ستوى 

الطريق الوطني رقم 16.وح�سب بيان 

لذات الهيئة، اأم�س فقد وجدت الفرقة 

بحوزة املوقوفني، 7.400 خرطو�سة من 

عيار 12، و6.825 خرطو�سة من عيار 16، 

ب�سكل غري قانوين. بينما اأ�سار امل�سدر اأن 

املوقوفان يبلغان من العمر، 44 و53 �سنة، 

مت فتح حتقيق معهما واتخاذ االإجراءات 

الالزمة يف حقهما.

مرور  حــادث   110
ج�ســـمـــاين خــــالل 
نهـــايــــة الأ�ســبــوع

�سجلت م�سالح االأمن الوطني، يومي 12 

و13 جويلية من ال�سنة اجلارية )نهاية 

االأ�سبوع( 110 حادث مرور ج�سماين على 

م�ستوى املناطق احل�سرية، اأ�سفر عنه 

وفاة 04 اأ�سخا�س وجرح 131 اآخرين. 

وت�سري املعطيات التي قامت بها امل�سالح 

املخت�سة لالأمن الوطني اأن �سبب وقوع 

هذه احلوادث يعود بالدرجة االأوىل 

اإىل العن�سر الب�سري، اإ�سافة اإىل العوامل 

االأخرى. يف هذا االإطار، جتدد املديرية 

العامة لالأمن الوطني دعوتها مل�ستعملي 

الطريق العام اإىل توخي احليطة واحلذر 

اأثناء ال�سياقة، مع احرتام قانون املرور 

وعدم جتاوز ال�سرعة املحددة، دون 

التغا�سي عن املراقبة الدورية للمركبة، 

حفاظا على االأرواح و�ساملة م�ستعملي

الطريق العام.

خ. �س

الق�سية عوجلت على م�ستوى حمكمة امل�سيلة 

تفكيك �سبكة ف�ساد اإداري متكونة من 40 �سخ�ض اأغلبهم موظفني باإدارات عمومية 

من  �سخ�سا   40 اأن  امل�سدر،  ذات  ذكر 

عمومية،  باإدارات  موظفني  بينهم 

لدى  التحقيق  قا�سي  اأمام  مثلوا 

بالتزوير  تتعلق  بتهم  امل�سيلة  حمكمة 

ووثائق  �سهادات  يف  املزور  وا�ستعمال 

العمومية  االإدارة  ت�سدرها  ر�سمية 

الأجل منح �سفة ت�سليم وثائق مزورة 

واال�ستعمال  واحل�سول  مادي  مبقابل 

الوا�سح  واالإهمال  مزورة  ل�سهادة 

والتواطوؤ وامل�ساركة.

جويلية   9 ليوم  الق�سية  وقائع  وتعود 

من  حتقيق  فتح  اإثر  على  اجلاري 

يف  الق�سائية  ال�سرطة  م�سالح  طرف 

يف  املزور  وا�ستعمال  تزوير  ق�سية 

التحقيق  خالل  ومن  ر�سمية  وثائق 

فيها  الرئي�سي  للمتورط  التو�سل  مت 

 40 اإىل  باالإ�سافة  د(  )ك.  املدعو 

بعمليات  يقومون  كانوا  اآخر  متهما 

لهم  لل�سماح  مقاولني  مللفات  حتديث 

على  احل�سول  التزوير  طريق  عن 

يف  ت�سببوا  حيث  عمومية  �سفقات 

�سرر مادي اإجمايل للخزينة العمومية 

160 مليون د.ج، كما اأن  يقدر بحوايل 

اإدارات  خم�س  هم  اجلرم  هذا  �سحايا 

اثنني  متهمني  و�سع  ومت  عمومية. 

حتت  اآخرين  و1  املوؤقت  احلب�س  رهن 

 27 ا�ستفاد  فيما  الق�سائية  الرقابة 

فيهذه  املبا�سر  اال�ستدعاء  من  �سخ�سا 

الق�سية.

اأمين. ف

اأثقل ح�سيلة كانت على 

م�ستوى والية جيحل 

وفاة 10 اأ�سخا�ض 
يف احتفالت فوز 
الفريق الوطني

تدخلت وحدات احلماية املدنية 

ليلة اأم�س االول، على هام�س احتفال 

اأن�سار املنتخب الوطني بتاأهله 

للن�سف النهائي من كاأ�س اأمم اإفريقيا 

من اأجل �ست حوادث مرور مميتة 

ت�سببت يف وفاة ع�سرة اأ�سخا�س 

واإ�سابة 18 اأخرين بجروح متفاوتة 

اخلطورة، اأين مت اإ�سعافهم ثم نقلهم 

اإىل خمتلف امل�ست�سفيات من طرف 

م�سالح احلماية املدنية

وح�سب بيان مل�سالح احلماية املدنية 

اأم�س فقد لقي 10 اأ�سخا�س حتفهم 

واأ�سيب 18 اآخرون بجروح متفاوتة 

اخلطورة يف 6 حوادث على م�ستوى 

الرتاب الوطني تعد االأكرث دموية 

خالل 24 �ساعة االخرية، و�سجلت 

اأثقل ح�سيلة على م�ستوى والية 

جيجل بوفاة خم�سة اأ�سخا�س 

واإ�سابة 13 اأخرين بجروح على اإثر 

ا�سطدام بني �ساحنة �سغرية من 

الوزن اخلفيف مع �ساحنة ن�سف 

مقطورة على الطريق الوطني رقم 

دائرة  العزيز،  عبد  �سيدي  ببلدية   43
�سقفة، حيث مت اإ�سعاف االأ�سخا�س 

امل�سابني يف عني املكان وحتويلهم نحو 

امل�ست�سفى الطاهري من طرف اأعوان 

احلماية املدنية وقد مت فتح حتقيق 

يف اأ�سباب احلادث.

واأ�سدرت مديرية احلماية املدنية 

لوالية جيجل بيانا بخ�سو�س حادث 

املرور املروع، والذي اأودى بحياة 5 

اأ�سخا�س واإ�سابة 13 اآخرين.

وجاء يف البيان،« تدخل عنا�سر 

احلماية املدنية لوالية جيجل، ليلة 

االأحد، وبالتحديد على ال�ساعة 23�سا 

و47 د من اأجل حادث ا�سطدام بني 

�ساحنة ذات مقطورة و�ساحنة نفعية 

�سغرية من نوع DFM كان على 

متنها منا�سرون للمنتخب الوطني 

على م�ستوى الطريق الوطني رقم 

عبد  �سيدي  ببلدية  43 وبالتحديد 
العزيز والية جيجل« واأ�سفر احلادث 

عن وفاة 5 اأ�سخا�س واإ�سابة 13 

اخرين مت ا�سعافهم.

اأمين. ف

الق�سية عوجلت من طرف فرقة البحث والتدخل الأمن والية خن�سلة 

توقيف موظف ب�سركة تاأمينات متلب�سا بر�سوة

باأمن  والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 

والية خن�سلة من توقيف موظف ب�سركة 

تاأمني خا�سة يف ق�سية ر�سوة وطلب مزية 

اأفادت  ما  ح�سب  لنف�سه،  م�ستحقة  غري 

العامة  والعالقات  االت�سال  خلية  اأم�س 

باأمن الوالية. 

تفا�سيل  فاإن  امل�سدر  ذات  اإىل  وا�ستنادا 

لفرقة  ال�سحية  تقدم  اإىل  تعود  الق�سيـة 

تر�سيم  لغر�س  خلن�سلة  والتدخل  البحث 

�سكوى بخ�سو�س طلب مزية غري م�ستحقة 

من  الثالث  العقد  يف  االأ�سخا�س  اأحد  �سد 

اخلا�سة  ال�سركات  باإحدى  عامل  العمر 

للتاأمينات بخن�سلة.  واأ�ساف اأن املتهم طلب 

بـ70  يقدر  ماليا  مبلغا  منحه  ال�سحية  من 

األف د.ج كر�سوة الإمتام اإجراءات تعوي�س 

بال�سحية  حلقت  التي  للخ�سائر  ال�سركة 

جراء تعر�سه حلادث مرور مادي انفرادي 

ل�سيارته حيث قدرت قيمة  اأثناء قيادته 

التعوي�س باأزيد من 800 األف د.ج.

البحث  فرقة  قامت  ذلك  اإثر  وعلى 

الق�سائية  اجلهات  باإخطار  والتدخل 

به  امل�ستبه  بتوقيف  كللت  خطة  واإعداد 

العيزار  بطريق  املقاهي  اأحد  من  بالقرب 

با�ستالمه  متلب�سا  الوالية  بعا�سمة 

املبلغ  حجز  ليتم  ال�ساكي  من  املايل  املبلغ 

الفرقة  مقر  اإىل  به  امل�ستبه  وحتويل 

ملوا�سلة االإجراءات القانونية الالزمة يف 

الق�سية.

اأنه  التاأكيد  اإىل  امل�سدر  ذات  وخل�س 

يف  التحقيق  اإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 

اأمام وكيل  به  امل�ستبه  تـم تقدمي  الق�سية 

الذي  خن�سلة  حمكمة  لدى  اجلمهورية 

بالغرفة  التحقيق  قا�سي  اأمام  امللف  اأحال 

به  امل�ستبه  حق  يف  اأ�سدر  والذي  الثانية 

اأمرا باالإيداع عن جنحة »طلب مزية غري 

القطاع  يف  مبا�سر  ب�سكل  لنف�سه  م�ستحقة 

اخلا�س خالل اأداء واجباته«.

اأمين. ف

ح�سب ما اأعلنته 

ال�سركة الوطنية للنقل 

بال�سكك احلديدية 

تخـفيـ�ســات يف 
اأ�سعــار رحـــالت 
قطـار »كوراديا« 
خــالل ال�سيف!

اأعلنت ال�سركة الوطنية 

للنقل بال�سكك احلديدية، 

عن عر�سها اخلا�س مبو�سم 

ال�سيف 2019.

وك�سفت ال�سركة، عن تخفي�س 

يف اأ�سعار الرحالت على جميع 

الوجهات عرب قطار كوراديا 

اجلزائر. وح�سب ما اأفاد به 

بيان ال�سركة، فاإن التخفي�س 

�سيكون �ساري املفعول بداية 

من اليوم االإثنني 15 جويلية 

.2019
هذا ودعت ال�سركة زبائنها 

لالقرتاب من مكاتب 

اال�ستقبال واملحطات للح�سول 

على املزيد من املعلومات، كما 

و�سعت حتت ت�سرفهم موقعها 

االإلكرتوين، وجاءت بع�س 

االأ�سعار، رحلة كوراديا من 

اجلزائر -وهران، الدرجة 

االأوىل 1700 دج والدرجة 

الثانية 1350 دج.

م. ب

يعاين من عجز يف ميزانياته

الوطــني  الديــوان 
عن  يبــحث  للتطهـــري 

»جمالت جديدة« لتحقيق 
املــالــي التـــوازن 

 

 31°

كاتير
كاري

مت و�سع متهمني اثنني رهن احلب�س املوؤقت و11 اآخرين حتت الرقابة الق�سائية فيما ا�ستفاد 27 �سخ�سا 

من اال�ستدعاء املبا�سر يف ق�سية ف�ساد عر�ست على قا�سي التحقيق لدى حمكمة امل�سيلة، ح�سب ما 

اأفادت به اأم�س خلية االت�سال باأمن الوالية.
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