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ال يكذب �شعبه

ت�سفيات ال�سان

اجلزائر – املغرب اليوم 
بداية من ال�ساعة الـ 

20:45
اخل�ضر اأمام حتمية الفوز 

وراأ�س باتيلي يف املزاد

 

r elreade@gmail.com  2241 :العدد rr www.elraaed.com

�ضتكون مطالبة باإلغاء الر�ضوم وحترير اال�ضترياد يف 

وقت يعرف امليزان التجاري عجزا كارثيا

احلكومة يف ورطة بداية 2020 ب�سبب اتفاقية 

التفكيك اجلمركي مع الحتاد الأوروبي!

�ضتكون احلكومة، بداية 

�سنة 2020، يف ورطة 

حقيقية ب�ضبب االتفاقيات 

اجلمركية التي تربط 

اجلزائر مع �ضركائها، منها 

اتفاقية التفكيك اجلمركي 

بني اجلزائر واالحتاد 

االأوروبي واإن�ضاء منطقة 

تبادل حر التي �ضتدخل حيز 

التنفيذ يف جانفي 2020، 

وهو ما �ضي�ضطر اجلزائر 

ل�ضرورة اإجراء تعديالت 

على االإجراءات املتعلقة 

باال�ضترياد املطبقة حاليا، 

منها نظام الر�ضوم وكذا 

قائمة املواد املمنوعة، يف 

وقت يعرف امليزان التجاري 

عجزا قدر باأكرث من 3 

ماليري دوالر...

�س: 02 

�س:08 

نيابة اجلمهورية فتحت حتقيقا معمقا ملعرفة املتورطني فيها

عودة الهدوء اإىل اأحياء 
وادي ارهيو بعد اأحداث 
دامية خلفت اأربعة قتلى
وادي  مدينة  اأرجاء  اإىل  اجلمعة،  اأم�س  الهدوء،  عاد 

التي  الدامية  االأحداث  عقب  غليزان،  بوالية  ارهيو 

حادث  اإثر  املا�ضي،  االأربعاء  ليلة  منذ  املنطقة،  عرفتها 

�ضفوف  يف  �ضغب  حدوث  عنه  جنم  قتيلني،  خلف  مرور 

اعتبار  على  باملدينة،  الوطني  االأمن  واأعوان  املواطنني 

االأمني،  ال�ضلك  لهذا  ينتمي  احلادث  يف  املت�ضبب  اأن 

الدائرة  اأمن  مقر  اإىل  الدخول  اإىل  باملواطنني  دفع  ما 

الطرفني  بني  خالف  ن�ضوب  اإىل  واأدى  بحرقه،  مهددين 

من  اآخر،  �ضخ�ضا   16 نحو  اأ�ضيب  فيما  وفاة،  يف  ت�ضبب 

اخلطورة... متفاوتة  بجروح  �ضرطة،  اأعوان   5 بينهم 

�س: 24

اإيجاد  يف  ال�ضفافية  ل�ضمان 

واحد  لكل  بيداغوجي  مقعد 

منهم

يطالب  بلعابد 
بالتكفل  املدراء 

التالميذ  بو�سعيات 
املر�سى حالة بحالة

r   طريقة جديدة للت�سجيل 
يف الباك م�ستقبال

طاولة  على  مقرتح   r
املتعاقدين  لإدماج  احلكومة 
يف  �سنوات   6 من  لأكرث 

منا�سب دائمة

للتكفل  اأخ�سر  رقم   r
التالميذ  بان�سغالت  �سخ�سيا 

واأوليائهم

ح�ضوله  يف  احلادث  ت�ضبب 
طبي عجز  على 

مر�سدة وراء العتداء 
على اإمام م�سجد »خالد بن 

الوليد« بالعا�سمة
تعر�س اإمام م�ضجد »خالد بن الوليد« 

مبنطقة ال�ضراربة بالكاليتو�س بالعا�ضمة، 

العتداء ج�ضدي من قبل �ضاب يقطن بذات 

احلي، ب�ضبب توقيف االإمام ملر�ضدة عن 

العمل بذات امل�ضجد. وت�ضبب احلادث يف عجز 

لالإمام، لتعود ظاهرة االعتداء على االأئمة 

اإىل الواجهة من جديد، ومطالب احلماية 

التي ينادي بها هوؤالء اإىل الواجهة...

�س: 04

�إعالن هام

تعلم جريدة »الرائد« �ضركائها ااٌلإجتماعيني 
واملهنيني وقرائها الكرام اأنه قد مت تغيري اأرقام 

الهاتف للتوا�ضل مع هيئة التحرير واالإدارة والأجل 
ذلك يرجي االإت�ضال عرب االأرقام اجلديدة التالية:

هاتف: 023.75.06.25
فاكس: 023.75.05.63

 

خرجوا باالآالف لقول كلمتهم خالل اجلمعة 31 من احلراك ال�ضعبي

بتوفري ينادون   اجلزائريون 

القطيعة حتدث  لنتخابات  ال�سمانات 

واجلي�ش العدالة  م�ساعي  يثمنون  احلراكيون   r

اإىل ال�سندوق هو احلل الأمثل قائد الأركان: تنظيم النتخابات والحتكام   r



الحــدث2

حممد الأمني. ب

نيابة اجلمهورية فتحت حتقيقا معمقا ملعرفة املتورطني فيها

عودة الهدوء اإىل اأحياء وادي ارهيو بعد 
قتلى اأربعة  دامية خلفت  اأحداث 

اأم�س اجلمعة اإىل اأرجاء مدينة وادي ارهيو بولية غليزان عقب الأحداث  عاد الهدوء 

اإثر حادث مرور خلف قتيلني  املا�ضي  الأربعاء  ليلة  املنطقة منذ  التي عرفتها  الدامية 

جنم عنه حدوث �ضغب يف �ضفوف املواطنني واأعوان الأمن الوطني باملدينة على اعتبار 

اأمن  اأن املت�ضبب يف احلادث ينتمي لهذا ال�ضلك الأمني، ما دفع باملواطنني اإىل حماولة مقر 

اأ�ضيب نحو  اإىل ن�ضوب خالف بني الطرفني ت�ضببت يف وفاة فيما  اأدى  الدائرة مهددين بحرقه 

اخلطورة. متفاوتة  بجروح  �ضرطة  اأعوان   5 بينهم  من  اآخر،  �ضخ�ضا   16

الأحداث  ت�سارع  واأثر 

حول  الروايات  وتعدد 

من  احلادثة  وقائع 

م�صدر  على  عيان  �صهود 

الر�صمية  املعلومة 

يف  خلط  عنه  اأ�صفر  ما 

الر�صمية  الوقائع  �رسد 

فبالن�صبة للنيابة العامة 

بتاريخ  اأنه  اأو�صحت 

على   2019 �صبتمرب   18
و45  التا�صعة  ال�صاعة 

حادث  وقع  ليال،  دقيقة 

مرور مبدينة وادي اأرهيو 

�صيارة  ا�صطدام  يف  متثل 

�صخ�صية ل�رسطي كان يف 

فرتة راحة، مع دراجة نارية 

القا�رس  ال�صحية  يقودها 

”، البالغ من العمر 15  “م. اأ
�صائق  وفاة  عن  اأ�صفر  �صنة، 

واإ�صابة  النارية  الدراجة 

مرافقه املدعو “ب. ع. د”، 

�صنة   24 العمر  من  البالغ 

بجروح بليغة، وقد اأدت هذه 

اإىل  الليلة  نف�س  احلادثة يف 

وجتمهر  �صغب  اأعمال  وقوع 

عدة اأ�صخا�س وقطع الطريق 

العمومي با�صتعمال احلجارة 

الأدوات  وحرق  واملتاري�س 

تخريب  وكذا  البال�صتيكية 

وخا�صة،  عمومية  مرافق 

العمومية  القوة  ور�صق 

اأمن  مقر  اقتحام  وحماولة 

ق�صد  ارهيو  وادي  دائرة 

القب�س على موظف ال�رسطة 

املت�صبب يف حادث املرور، 

م�صالح  تدخل  واأثناء 

لهذه  حد  لو�صع  ال�رسطة 

�صخ�صان،  اأ�صيب  الأعمال، 

وفاتهما،  اإىل  اأدى  ما 

“ج.  باملدعو  الأمر  ويتعلق 

ع. ج” واملدعو “ع. م. م”، 

الأحداث،  هذه  اإثر  وعلى 

اجلمهورية  نيابة  اأمرت 

ظروف  لك�صف  حتقيق  بفتح 

وحتديد  وقوعها  ومالب�صات 

�صوء  على  امل�صوؤوليات 

التحقيقات  عنه  �صت�صفر  ما 

الق�صائية.

اأمن  فيما يخ�س م�صالح  اأما 

الولية فقد ك�صفت اأن حادث 

م�صتوى  على  وقع  مرور 

ملدينة  الغربي  املخرج 

الطريق  على  ارهيو  وادي 

الوطني رقم 04 الرابط بني 

وال�صلف بني �رسطي  غليزان 

منت  على  راحة  من  م�صتفيد 

و�صابني  اخلا�صة  �صيارته 

و24   15 العمر  من  يبلغان 

دراجة  على منت  كانا  �صنة، 

نارية، نتج عنه وفاة الأول 

بجروح،  الثاين  واإ�صابة 

انطلقت  احلادث  اإثر  وعلى 

من  جمموعة  بني  اأحداث 

حفظ  وقوات  الأ�صخا�س 

مقر  م�صتوى  على  النظام 

وموؤ�ص�صة  الدائرة،  اأمن 

بنك  ووكالة  الرتبية  اإعادة 

التنمية املحلية، ما ت�صبب 

للمرافق  فادحة  خ�صائر  يف 

العمومية، حيث �صجل وفاة 

�صيحدد  �صابني،  مواطنني 

وكذا  اجلاري  التحقيق 

ظروف  ال�رسعية  اخلربة 

اإخطارها  حدوثها، وبعد 

العامة  النيابة  اأمرت 

بفتح حتقيق يف الق�صية.

غليزان  وايل  و�صارعت 

باإيفاد  براهيمي  ن�صرية 

وادي  اإىل  حتقيق  جلنة 

قدمت  كما  ارهيو، 

التعازي لأ�رس ال�صحايا، 

�صبط  ل�رسورة  ودعت 

النف�س والتحلي باحلكمة 

�صت�صفر  ما  انتظار  يف 

التي  التحقيقات  عنه 

العامة  املديرية  فتحتها 

واجلهات  الوطني  لالأمن 

املخت�صة  الق�صائية 

وحتديد  حيثياته  ملعرفة 

امل�صوؤوليات.

الدين  �صالح  اأعرب  بدوره 

الداخلية  وزير  دحمون 

عن  املحلية  واجلماعات 

للحادثة،  ال�صديد  اأ�صفه 

اخلال�صة  تعازيه  مقدما 

لعائالت ال�صحايا، كما اأمر 

باإيفاد جلنة حتقيق لتق�صي 

الظروف  حول  احلقائق 

جانب  اإىل  واملالب�صات، 

طبقا  امل�صوؤوليات  حتديد 

التي  والإجراءات  للقانون 

هذه  يف  العدالة  �صتتخذها 

وكيل  كلف  حيث  الق�صية، 

حمكمة  لدى  اجلمهورية 

وادي ارهيو ملعاجلتها.

ت�ضبب احلادث يف ح�ضوله على عجز طبي

مر�شدة وراء االعتداء 

بن  م�شجد خالد  اإمام  على 

بالعا�شمة  الوليد 

�ضتكون مطالبة باإلغاء الر�ضوم وحترير ال�ضترياد يف وقت يعرف امليزان التجاري عجزا كارثيا

احلكومة يف ورطة بداية 2020 ب�شبب اتفاقية التفكيك اجلمركي مع االحتاد االأوروبي!

م�صجد  اإمام  تعر�س 

مبنطقة  الوليد  بن  خالد 

بالكاليتو�س  ال�رساربة 

لعتداء  بالعا�صمة، 

ج�صدي من قبل �صاب يقطن 

ب�صبب توقيف  بذات احلي 

العمل  عن  الإمام ملر�صدة 

وت�صبب  امل�صجد،  بذات 

لالإمام،  عجز  احلادث يف 

العتداء  ظاهرة  لتعود 

من  للواجهة  الأئمة  على 

احلماية  ومطالب  جديد، 

اإىل  به هوؤلء  ينادي  التي 

الواجهة.

ك�صف اأحمد بو�رسيط اإمام 

الوليد  بن  خالد  م�صجد 

ببلدية  ال�رساربة  بحي 

ات�صال  يف  الكاليتو�س، 

اأنه  "الرائد"،  مع  هاتفي 

ج�صدي  لعتداء  تعر�س 

 3 ملدة  العجز  له  �صبب 

�صخ�س  طرف  من  اأيام، 

وذلك  احلي،  بذات  يقطن 

ملر�صدة  توقيفه  عقب 

من  امل�صجد  بذات  تعمل 

خالفات  ب�صبب  عملها 

ما  وهو  العمل،  حول 

ال�صاب يعتدي عليه  جعل 

بالرحيل  اياه  مطالبا 

اإذ  كاإمام،  من�صبه  من 

�رسرا  العتداء  له  ت�صبب 

يعترب  ل  وعجزا  ج�صديا 

واأن  �صبق  اإذ  له  الأول 

تعر�س لعتداءات من قبل 

بع�س الأطراف التي تريد 

ال�صتالء على ذات امل�صجد 

عن  بعيدا  فيه  والعمل 

وتريد  الإمام  هذا  �صلطة 

خمالفة املرجعية الدينية 

الوطنية �صواء تعلق الأمر 

ال�صلفية  املرجعية  بن�رس 

وحتى  ال�صيعية  اأو 

الأحمدية.

وحول هذه الظاهرة يقول 

رئي�س  حجيمي  جلول 

هذا  اأن  الأئمة،  نقابة 

نوعه  من  لي�س  العتداء 

الأخرية،  يكون  لن  كما 

التي  الهيئة  اأن  م�صريا 

اأكرث  طرحت  اإليها  ينتمي 

مع  الق�صية  هذه  مرة  من 

اجلهات املخت�صة، وقاموا 

�صارك  احتجاجية  بوقفة 

بها املئات من الئمة، من 

اأجل حث الوزارة الو�صية 

وحمايتهم،  التحرك  على 

موجودة  الوعود  اأن  غري 

بعيد  يبقى  والتطبيق 

املنال.

اأن  على  املتحدث  و�صدد 

تزايد  يف  هذه  الظاهرة 

بع�س  يف  وو�صلت  خطري 

الأحيان ملحاولت اغتيال 

وهو اأمر غري مقبول.

جميع  حجيمي  ونا�صد 

اجلهات املعنية بالتحرك 

�صن  ت�رسيع  خالل  من 

بحماية  املتعلق  القانون 

قبل  وقت  اأقرب  يف  الأئمة 

حدوث اأي كارثة، واتخاذ 

القطاع  حقيقي  موقف 

هذه  من  كثريا  ت�رسر 

اأنه  منبها  العتداءات، 

ال�صتجابة  عدم  حالة  يف 

لنداءاتهم من قبل الوزارة 

�صيخرجون  الو�صية، 

اأجل  من  جمددا  لل�صارع 

لل�صلطات  �صوتهم  اي�صال 

العليا بالبالد.

�صفيان غزال       

بعد اإيداع خليفة ولد عبا�س 

احلب�س املوؤقت باحلرا�س

جميعي ثاين اأمني 
عام لالأفالن وراء 

ق�شبان ال�شجن
حمكمة  لدى  التحقيق  قا�ضي  اأمر 

العام  الأمني  باإيداع  احممد،  �ضيدي 

جلبهة التحرير الوطني حممد جميعي 

العقابية  باملوؤ�ض�ضة  املوؤقت  احلب�س 

قا�ضي  اأمام  مثوله  بعد  احلرا�س 

بتهم  املحكمة  ذات  لدى  التحقيق 

اإتالف حمررات ر�ضمية والتهديد.

ولد  جمال  خلليفة  العدالة  ووجهت 

عبا�س على راأ�س احلزب العتيد حممد 

ر�ضمية  وثائق  اإتالف  تهم  جميعي 

طلبت  العدل  وزارة  وكانت  والتهديد 

من مكتب املجل�س ال�ضعبي الوطني رفع 

قال  الأخري  هذا  املعني  عن  احل�ضانة 

عن  �ضيتنازل  اأنه  الطلب  �ضدور  فور 

احل�ضانة طواعية.

حزب  اأمانة  جميعي،  حممد  واعتلى 

جبهة التحرير الوطني خالل اجتماع 

اأوت  يف  املركزية  للجنة  ا�ضتثنائي 

معاذ  اإزاحة  يف  جناحه  بعد  الفارط، 

ال�ضعبي  املجل�س  رئا�ضة  من  بو�ضارب 

الوطني وحتدث عن دعم غري م�ضروط 

يف  تورطه  اأن  غري  خليفته  ليكون  له 

قبل  املجل�س  من  اأبعده  الف�ضاد  ق�ضايا 

ليلتحق  العتيد  احلزب  من  يبعده  اأن 

ثاين  بذلك  ويكون  عبا�س  ولد  بجمال 

اأمني عام للحزب العتيد يتواجد رهن 

احلب�س املوؤقت.                   كنزة. ع

�ضنة  بداية  احلكومة،  �ضتكون 

2020، يف ورطة حقيقية ب�ضبب 
التي  اجلمركية  التفاقيات 

تربط اجلزائر مع �ضركائها، منها 

اتفاقية التفكيك اجلمركي بني 

الأوروبي  والحتاد  اجلزائر 

حر  تبادل  منطقة  واإن�ضاء 

يف  التنفيذ  حيز  �ضتدخل  التي 

�ضي�ضطر  ما  وهو   ،2020 جانفي 

اإجراء  ل�ضرورة  اجلزائر 

الإجراءات  على  تعديالت 

املطبقة  بال�ضترياد  املتعلقة 

الر�ضوم وكذا  حاليا، منها نظام 

وقت  يف  املمنوعة،  املواد  قائمة 

عجزا  التجاري  امليزان  يعرف 

قدر باأكرث من 3 ماليري دولر.

تعليق  ينتهي  اأن  املنتظر  من 

التفكيك  باتفاقية  العمل 

اجلمركي بني اجلزائر والحتاد 

الأوروبي واإن�ضاء منطقة تبادل 

حيث  اأ�ضهر،   3 غ�ضون  يف  حر 

حيز  التفاقية  هذه  �ضتدخل 

التنفيذ بداية من جانفي 2020 

حتت  �ضنوات  تاأجليها  مت  بعدما 

اجلزائرية  احلكومة  من  طلب 

لتحمل  جاهزة  تكن  مل  التي 

التي  التفاقية  هذه  تبعات 

حوايل  اأمام  املجال  �ضتفتح 

اأي  دون  لها  لت�ضدر  دولة   32
يف  اجلزائر  رفعت  حيث  قيود، 

من  الأوىل  هي  عري�ضة   2012
متو�ضطي  بلد  بها  يتقدم  نوعها 

التفاق  هذا  مثل  على  وقع 

الأوروبية،  املفو�ضية  لدى 

رزنامة  مراجعة  فيها  تطلب 

ل�ضمان  اجلمركي  التفكيك 

الفروع  لبع�س  اأف�ضل  حماية 

النامية،  الوطنية  ال�ضناعية 

اأن  من  موؤ�ض�ضاتها  ولتمكني 

اأح�ضن  ب�ضكل  نف�ضها  تهيئ 

مع  احلر  التبادل  ملرحلة 

املقررة  الأوروبي  الحتاد 

مل  الو�ضع  اأن  غري   ،2020 يف 

ال�ضنوات  طيلة  اجلزائر  يخدم 

حت�ضري  بدل  حيث  املا�ضية، 

التبادل  على  لالنفتاح  نف�ضها 

احلر مع الدول الأوروبية فقد 

فر�س  بقرارها  اأكرث  انغلقت 

رخ�س ا�ضترياد على عدد كبري 

قائمة  و�ضع  مع  املنتوجات،  من 

ال�ضترياد،  من  ممنوعة  مواد 

خارج  ال�ضادرات  تعرف  بينما 

كبريا  انكما�ضا  املحروقات 

يزال  ل  هيكلية  م�ضاكل  ب�ضبب 

منها،  يعاين  الوطني  القت�ضاد 

يف حني يعرف العجز يف امليزان 

التو�ضع،  من  مزيدا  التجاري 

خالل  العجز  هذا  قدر  حيث 

ال�ضنة  من  الأول  ال�ضدا�ضي 

ماليري   3 من  باأكرث  اجلارية 

م�ضوؤولون  يبد  ومل  دولر. 

يف  اجلزائر،  يف  اقت�ضاديون 

اأو  تعليق  اأي  الأخرية،  الفرتة 

تفعيل  اقرتاب  حول  فعل  رد 

الحتاد  مع  اجلمركي  التفكيك 

منطقة  ودخول  الأوروبي 

التطبيق،  حيز  احلر  التبادل 

وهو ما يجعل ما تنوي احلكومة 

امل�ضاألة  بهذه  يتعلق  فيما  فعله 

خا�ضة  ا�ضتفهام،  نقطة  مبثابة 

تعرفها  التي  ال�ضبابية  ظل  يف 

ال�ضاحة الوطنية ب�ضبب الأزمة 

احلكومة  وان�ضغال  ال�ضيا�ضية 

على  ال�ضيا�ضي  الو�ضع  بت�ضيري 

ح�ضاب القت�ضاد الوطني الذي 

التدهور،  من  مزيدا  يعرف 

املوؤ�ضرات  تراجع  ا�ضتمرار  مع 

القت�ضادية.

لل�ضنة  املالية  قانون  فحتى 

اإىل  فيه  الف�ضل  يتم  مل  املقبلة 

غاية الآن، وهو ما ينذر باأزمات 

اجلديد.  العام  بداية  �ضتعرفها 

القت�ضاديون  اخلرباء  وكان 

امل�ضي  من  احلكومة  حذروا  قد 

قدما يف اإجراءات منع ال�ضترياد 

جمد  غري  كحل  القيود  وفر�س 

ال�ضترياد،  فاتورة  لتقليل 

الإجراءات  هذه  اأن  موؤكدين 

موقف  يف  اجلزائر  �ضت�ضع 

خا�ضة  �ضركائها،  اأمام  �ضعب 

التفاقيات  ب�ضبب  الأوروبيني، 

اجلزائر  تربط  التي  اجلمركية 

التفكيك  اتفاقية  منها  بهوؤلء، 

اجلمركي بني اجلزائر والحتاد 

الأوروبي واإن�ضاء منطقة تبادل 

حر التي �ضتدخل حيز التنفيذ 

يف جانفي 2020، وهو ما �ضيجرب 

هذه  عن  التخلي  على  اجلزائر 

الر�ضوم  تلك  واإلغاء  القائمة 

الو�ضع  يعقد  وما  الإ�ضافية. 

اأكرث اأن اجلزائر تقدمت بطلب 

العمل  تاأجيل  اأجل  من  ر�ضمي 

بهذا التفكيك اجلمركي تفاديا 

خل�ضارة باملاليري، وهو ما يعني 

اأن اأي طلب للتاأجيل مرة اأخرى 

ل�ضورة  قوية  �ضربة  �ضيكون 

موؤكدين  اقت�ضاديا،  اجلزائر 

لتقلي�س  الوحيد  احلل  اأن 

الإنتاج  اإنعا�س  هو  ال�ضترياد 

على  الرقابة  وفر�س  املحلي، 

وجمابهة  التهريب،  ن�ضاطات 

الأ�ضعار  ت�ضخيم  ظاهرة 

الر�ضوم  بفر�س  والكتفاء 

الفالحية  املنتجات  بع�س  على 

وال�ضناعية وت�ضجيع ال�ضتثمار 

املحلي الأجنبي، وفر�س �ضيا�ضة 

وتبني  النوعية،  حواجز  و�ضع 

�ضيا�ضة للنوعية.

�س. زمو�س

ال�ضبت  21  �ضبتمرب 

2019 املوافق 

21 حمرم 1441 هـ
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�ش. زمو�ش

ال�شعبي 31 من احلراك  خرجوا باالآالف لقول كلمتهم خالل اجلمعة 

ال�ضمانات  بتوفري  ينادون  اجلزائريون 

القطيعة حتدث  النتخابات 
31 من احلراك ال�شعبي، حيث  اأم�س، يف موعد اجلمعة  كان اجلزائريون، 

خرج االآالف عرب العديد من واليات الوطن، للمناداة بتوفري جميع 

ال�شعبية  االإرادة  تعك�س  ونزيهة،  حرة  رئا�شية  انتخابات  الإجراء  ال�شمانات 

الع�شابة. القطيعة مع  وتعرب عن مطالب احلراك الذي يدعو الإحداث 

خرج  جمعة  ككل 

�أم�ش،  �جلز�ئريون، 

اإىل ال�سوارع وال�ساحات 

يف  كلمتهم  لقول 

�ل�سيا�سية  �لتطور�ت 

�لأخرية، مع بدء عدد من 

�ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات 

�سحب  يف  و�لأحز�ب 

بعد  �لرت�سح  ��ستمار�ت 

اإجراء  تاريخ  حتديد 

 12 يف  �لنتخابات 

وقد  املقبل.  دي�سمرب 

�جلز�ئريون،  نادى 

جميع  بتوفري  �أم�ش، 

لإجراء  ال�سمانات 

حرة  �نتخابات 

غرار  على  ونزيهة، 

النظام  رموز  كل  رحيل 

�رساح  واإطالق  ال�سابق 

مع  احلراك،  موقويف 

اإرادة  تكري�س  �رسورة 

خالل  من  ال�سعب 

النتخابات،  هذه 

التغيري  نحو  والذهاب 

واجلذري  احلقيقي 

جزائر  بناء  اأجل  من 

يحكمها  ودولة  حرة 

الذي  والعدل  القانون 

لكامل  احلقوق  ي�سمن 

دون  من  �جلز�ئريني 

ا�ستثناء.

اأمني  •ت�شييق 
والعا�شمة  كبري 

احل�شار حتت 

�سو�رع  �سهدت  وقد 

�لعا�سمة م�سري�ت جابت 

�لرئي�سية،  �ل�سو�رع 

املتظاهرون  وبداأ 

مبا�رسة  بالتزايد 

�جلمعة،  �سالة  بعد 

اأمنية  تعزيزات  و�سط 

طول  وعلى  كبرية، 

�سوارع ديدو�س مراد اإىل 

كما  املركزي،  الربيد 

اجلزائر  مداخل  �سهدت 

�سو�ء  �لعا�سمة، 

�لغربية،  �أو  �ل�رشقية 

كبريا  اأمنيا  انت�سارا 

التي  الدرك  لقوات 

على  مراقبتها،  �سددت 

التقاء  نقطة  غرار 

ال�سيار  الطريق 

ال�رسيع  بالطريق 

الدار  م�ستوى  على 

مبنطقة  وكذا  البي�ساء، 

باجتاه  ال�رساربة 

الرابط  ال�رسيع  الطريق 

البي�ساء،  الدار  بني 

احلاجز  م�ستوى  وعلى 

باب  لبلدية  الأمني 

من  وغريها  الزوار، 

كما  الأخرى.  النقاط 

التظاهر  نقاط  عرفت 

مكثفا  اأمنيا  انت�سارا 

�ل�رشطة  م�سالح  من 

بتطويق  اكتفت  التي 

اأجل  من  املتظاهرين 

اأي جتاوزات. منع 

لتكري�س  •دعوة 
ال�شعبية  ال�شيادة 

النزاهة  و�شمان 

االنتخابات يف 

املتظاهرون،  ردد  وقد 

من  �لعديد  �أم�ش، 

تطالب  التي  ال�سعارات 

ال�سيادة  بتكري�س 

الكلمة  واإعطاء  ال�سعبية 

خالل  من  لل�سعب، 

�لرئا�سية  �لنتخابات 

يف  اإجراوؤها  املزمع 

املقبل.  دي�سمرب   12
ال�سعارات  وعك�ست 

عة  فو ملر ا

ل  ما اآ

يني  ئر � جلز �

�لتغيري  يف 

بناء  ويف 

قو�مها  جديدة  جز�ئر 

وامل�ساواة،  العدل 

رف�سهم  عن  عربوا  كما 

املقرتحات  لبع�س 

املطروحة يف ال�ساحة، 

اعتربوها  والتي 

وزعزعة  لهز  حماولة 

احلراك،  مطالب 

ال�ستجابة  اإىل  داعني 

احلراك  ملطالب 

من  مزيد  اإعطاء  عرب 

�سفافية  على  ال�سمانات 

املقبلة،  النتخابات 

حكومة  اإقالة  خالل  من 

مبداأ  وتكري�س  بدوي، 

ال�سعبية،  ال�سيادة 

املتظاهرون  اأ�رس  كما 

بتطبيق  مت�سكهم  على 

ال�سابعة  املادتني 

الد�ستور  من  والثامنة 

�سيادة  تكر�سان  اللتني 

�ل�سعب.

مر�شح  نريد  •ال 
�شلطة

رفع  اآخر،  جانب  من 

لفتات  املحتجون 

�سعار�ت  ورددو� 

بع�س  مبواقف  تندد 

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب 

�لنتخابات  من 

البع�س  ونية  الرئا�سية 

طالب  حيث  �لرت�سح، 

خالل  اجلزائريون، 

 31 �جلمعة  م�سري�ت 

ممثلي  احلراك،  من 

بعدم  املوالة  اأحزاب 

لالنتخابات  �لرت�سح 

عدم  اأجل  من  الرا�سية 

هذا  م�سداقية  �رسب 

النتخابي،  ال�ستحقاق 

ودب  هب  من  كل  ومنع 

�ل�ستمار�ت،  �سحب  من 

منا�سبات  يف  حدث  كما 

�سابقة،  ا�ستحقاقية 

حيث مت ت�سجيل ف�سائح 

وحتول  باجلملة 

الرئا�سيات  مو�سوع 

�سخرية،  مو�سوع  اإىل 

اأن  اجلزائريون  واأكد 

املقبلة  الرئا�سيات 

يف  مف�سلية  �ستكون 

اجلزائر. تاريخ 

•اجلزائريون 
م�شاعي  يثمنون 

واجلي�س العدالة 

اجلمعات  غرار  وعلى 

مو�سوع  كان  ال�سابقة، 

الف�ساد  حماربة 

املتورطني  وحما�سبة 

بنف�س  حا�رسا  فيه 

مع  خا�سة  القوة، 

�لعد�لة  جهاز  ��ستمر�ر 

يف فتح مزيد من امللفات 

م�سوؤولني  والتحاق 

احلرا�س،  ب�سجن  جدد 

العام  الأمني  غرار  على 

التحرير  جبهة  حلزب 

جميعي  حممد  الوطني 

بو�سعه  الأمر  مت  الذي 

الحتياطي  احلب�س  رهن 

هو وزوجته فيما يتعلق 

واأكد  ف�ساد.  مبلفات 

�جلز�ئريون يف م�سري�ت 

اأم�س، مرة اأخرى، على 

مبعاقبة  الكتفاء  عدم 

العمل  بل  الفا�سدين، 

الأموال  ا�ستعادة  على 

قبلهم  من  املنهوبة 

كل  حما�سبة  وموا�سلة 

من ت�سبب يف ال�سطو على 

وت�سييق  العام،  املال 

عليهم،  اخلناق 

متظاهرون  ثمن  فيما 

اجلي�س  قيادة  م�ساعي 

مبرافقة  تعهد  الذي 

�لرئا�سية  �لنتخابات 

واإجناحها.

القانونية اآجالها  الرئا�شيات يف  اإجراء  اأن غالبية اجلزائريني مع �شرورة  اأكد 

هو  ال�صندوق  اإىل  واالحتكام  االنتخابات  تنظيم  االأركان:  قائد 

االأمثل احلل 

التوقيعات  اكتتاب  ا�شتمارات  مرت�شحني   10 �شحب  فيما 

ال�صهادة اجلامعية تق�صي اأول الطاحمني للو�صول ل�صّدة احلكم

قالت اإن ال�شعب مطالب مبمار�شة �شلطته عن طريق انتخابات رئا�شية 

نزيهة و�شفافة

�صرورة  على  توؤكد  الق�صاة  نقابة 
وبحزم الف�صاد  اأنواع  لكل  الت�صدي 

رئي�س  الوطني  الدفاع  وزير  نائب  اأكد 

الفريق  ال�شعبي،  الوطني  اجلي�س  اأركان 

ال�شعب  اأغلبية  اأن  �شالح  قايد  اأحمد 

وقت  اأ�شرع  يف  التخل�س  تريد  اجلزائري 

وتاأمل  احلايل  الو�شع  هذا  من  ممكن 

الرئا�شة  انتخابات  الإجراء  اال�شراع  يف 

املتحدث  وجدد  املحددة،  اآجالها  يف 

واالحتكام  االنتخابات  تنظيم  التاأكيد 

اأو�شح  االأمثل.  احلل  هو  ال�شندوق  اإىل 

يف  اأم�س،  اأول  �شالح،  قايد  اأحمد  الفريق 

من  الثاين  اليوم  خالل  القاها  التي  كلمته 

ال�شاد�شة  الع�شكرية  الناحية  اإىل  زيارته 

بالوعي  املت�شم  اجلزائري  "ال�شعب  اأن 

واملت�شم  بوطنه  يحيط  ما  لكل  العميق 

ال�شائب  التحليل  على  ال�شديدة  بالقدرة 

خللفيات االحداث الدائرة وطنيا واقليميا 

االنتخابات  اجراء  اأن  يرى  دوليا،  وحتى 

واالحتكام اىل ال�شندوق هو احلل االمثل 

واالجدى واال�شوب للبالد والعباد". واأفاد 

اأن  على  ي�شدد  ذاته  الع�شكري  امل�شوؤول 

"مت�شك اجلي�س الوطني ال�شعبي وحر�شه 
الوطني  بواجبه  القيام  على  الدائم 

للمهام  وفقا  وال�شعب،  الوطن  حيال 

هذه  يف  عليه  ميلي  د�شتوريا،  له  املخولة 

االإجراءات  كافة  اتخاذ  احلا�شمة  املرحلة 

املتعلقة باأمن املواطنني وتوفري لهم كافة 

ال�شمانات التي تكفل لهم امل�شاركة القوية 

بكل  الرئا�شية  االنتخابات  يف  والفعالية 

"اجلي�س  ان  واأ�شاف  و�شفافية"،  حرية 

الوطني ال�شعبي هو من �شلب هذا ال�شعب 

كل  يف  بخدمته  االلتزام  كل  وملتزم 

يف  اكرث  ومبرافقته  واالحوال  الظروف 

واحل�شا�شة"،  احلا�شمة  املراحل  كافة 

م�شريا "اإننا واثقون بان ال�شعب اجلزائري 

حجم  ويدرك  وطنه  يقد�س  الذي 

�شتكون  اجلزائر  تواجه  التي  التحديات 

له اليد الطوىل والكلمة االخرية يف ح�شم 

اجلزائر"  ل�شالح  التحديات  هذه  نتائج 

اأحمد  الفريق  اأو�شح  ال�شدد  هذا  ويف   .

ال�شعب  "خ�شو�شية  اأن  يقول  �شالح  قايد 

نوعها  من  والفريدة  املتميزة  اجلزائري 

كل  ك�شب  يف  النوعي  الداعم  له  �شتكون 

موؤكدا  �شعب"،  الأنه  املعرت�شة،  الرهانات 

انه �شعب  "اثبت عرب تاريخه الطويل  انه 

دوما  يرجح  ب�شاطة  بكل  الأنه  التحديات 

والواقعي  ال�شائب  والتفكري  العقل  اعمال 

تعي�شها  التي  امل�شريية  الق�شايا  حيال 

ترجيح  "خ�شو�شية  واأ�شاف:   . بالده" 

الراجحة  هي  و�شعبا  وطنا  اجلزائر  كفة 

والفا�شلة و�شيثبت ال�شعب اجلزائري ذلك 

الرئا�شية  االنتخابات  موعد  خالل  وبقوة 

املقبلة و�شيعرف يقينا كيف يح�شم رهان 

خالل  من  الهام  الوطني  اال�شتحقاق  هذا 

امل�شاركة املكثفة لكافة ال�شرائح ال�شعبية 

واداء حقهم بل اجبهم الوطني" .

اأن  �شالح  قايد  الفريق  �شدد  جانبه  من 

"ال�شعب اجلزائري املعتز بتاريخه الوطني 
العريق �شيعرف كيف يفوت الفر�شة على 

الع�شابة  بقايا  من  وامل�شككني  املرتب�شني 

حماولة  من  جديد  من  نحذرهم  الذين 

الذي  االبي  ال�شعب  هذا  على  الت�شوي�س 

لت�شكيل  اخرى  مرة  الفر�شة  له  �شتكون 

معامل م�شتقبل اجلزائر الواعد".

كنزة. ع

الوطنية  بال�شلطة  باالإعالم  املكلف  قال 

واإىل  اأنه  ذراع  علي  لالنتخابات  امل�شتقلة 

غاية اخلمي�س املا�شي مت �شحب 10 راغبني 

املقررة  الرئا�شية  لالنتخابات  الرت�شح  يف 

اكتتاب  ا�شتمارات  املقبل  دي�شمرب   12 يوم 

بخ�شو�شهم  يقول  واأو�شح  التوقيعات، 

الراغبني يوجد ممثلي  اأن من بني هوؤالء 

اأحزاب واآخرين اأحرار.

اأو�شح علي ذراع، اأول اأم�س، يف ت�شريح له 

لوكالة االأنباء اجلزائرية اأنه "مت ت�شجيل 

ق�شر  م�شتوى  على  مرت�شحني   10 ح�شور 

جمع  ا�شتمارات  ل�شحب  االآن  حلد  االأمم 

"العملية جتري يف  اأن  التوقيعات"، موؤكدا 

ظروف ح�شنة وبطريقة قانونية".

الع�شوي  القانون  يلزم  ال�شياق  نف�س  ويف 

االنتخابات  بنظام  اخلا�س  اجلديد 

األف   50 بتقدمي  للرئا�شيات  املرت�شحني 

توقيع فردي على االأقل لناخبني م�شجلني 

يف  جتمع  اأن  ويجب  انتخابية،  قائمة  يف 

من  االأدنى  العدد  يقل  وال  والية   25
 1200 والية  كل  من  املطلوبة  التوقيعات 

توقيع.

لدى  ت�شجيل  طلب  اإيداع  املرت�شح  وعلى 

القانون  هذا  ح�شب  ال�شلطة،  هذه  رئي�س 

الذي  ملفه  باإرفاق  املرت�شح  يلزم  الذي 

امل�شتقلة  ال�شلطة  لدى  �شخ�شيا  يودعه 

جامعية  �شهادة  بينها  من  وثائق  بعدة 

اجلن�شية  و�شهادة  لها  معادلة  �شهادة  اأو 

اجلزائرية االأ�شلية.

امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة  وتتوىل 

لالنتخابات حت�شري االنتخابات وتنظيمها 

من  ابتداء  عليها  واالإ�شراف  واإدارتها 

االنتخابية  القوائم  يف  الت�شجيل  عملية 

العملية  مراحل  بكل  مرورا  مراجعتها 

الفرز  الت�شويت  وعمليات  االنتخابية 

غاية  اإىل  االنتخابية  النزاعات  يف  والبت 

تتكفل  كما  االأولية،  النتائج  اإعالن 

والتي  ع�شوا   50 من  املتكونة  ال�شلطة 

�شريف  حممد  االأ�شبق  العدل  وزير  يراأ�شها 

النتخابات  الرت�شح  ملفات  با�شتقبال 

رئي�س اجلمهورية والف�شل فيها.

التح�شري  عملية  وتتوا�شل  هذا 

عملية  بانطالق  الرئا�شية  لالنتخابات 

م�شتوى  على  االنتخابية  القوائم  تطهري 

كل البلديات والتي �شي�شرف عليها اأع�شاء 

امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة  من  جلان 

لتنظيم االنتخابات غدا االأحد.

هني. ع

الوطنية  النقابة  رئي�س  اأكد 

اأنه  مربوك  ي�شعد  للق�شاة، 

الف�شاد  جلرائم  الت�شدي  يتوجب 

ال�شعب  اأن  مذكرا  حزم"،  "بكل 
عن  �شلطته  مبمار�شة  مطالب 

نزيهة  رئا�شية  انتخابات  طريق 

و�شفافة. قال �شعيد مربوك خالل 

االأوىل  الدورة  اأ�شغال  افتتاح 

للنقابة الوطنية للق�شاة املنعقدة 

بالقليعة  للق�شاء  العليا  باملدر�شة 

هذا  اإن  اجلمعة  اأم�س  )تيبازة( 

عن  للحديث  فر�شة  يعد  اللقاء 

مو�شوع الف�شاد �شيما منه القانون 

 01/06 الف�شاد  مبكافحة  املتعلق 

منه  الوقاية  اأحكام  يقدم  الذي 

اأكرث من اجلانب الردعي.

جلرمية  "الت�شدي  يتوجب  بل  اأنه  وبني 

ذلك  يكون  اأال  ويجب  حزم  بكل  الف�شاد 

�شياق  يف  اأو  ظرفية  حمالت  اإطار  يف 

وتفادي  م�شالح  اىل �شراع  االنزالق 

اأن  واأبرز  واالنتقام".  الت�شفي  مهالك 

احلياة  عن  معزل  يف  يعي�س  "ال  القا�شي 

االجتماعية وال�شيا�شية وي�شدر االأحكام 

اإن�شاف  "واجب  اأن  اإال  ال�شعب"،  با�شم 

"تكون  اأن  يتطلب  الق�شائية"  االأحكام 

اأقوى  والقانونية  الد�شتورية  ال�شرعية 

ال�شعب  اأن  علما  ال�شعبية  ال�شرعية  من 

من   7 للمادة  طبقا  ال�شلطات  كل  م�شدر 

الد�شتور". و�شدد يف هذا ال�شدد اأن �شلطة 

ال�شعب وفقا للمادة 7 من الد�شتور "ينبغي 

االنتخابات  طريق  عن  تكري�شها  يتم  اأن 

�شمانات  جميع  توفري  مع  وحيدة  كاآلية 

الق�شاء  ا�شتقاللية  اأن  واأ�شاف  نزاهتها"، 

لدى  ذاتي  وعي  "توفر  "املن�شودة" تتطلب 
الق�شاة اإميانا منهم اأنهم اأ�شياد يف قراراتهم 

تاأثري  الأي  االلتفات  وعدم  واأحكامهم 

والتقيد  هي  م�شدر  كان  مهما  خارجي 

باأحكام القانون".

اأوقات  يف  عرف  العدالة  قطاع  اأن  واأ�شاف 

�شابقة "غياب االإرادة ال�شيا�شية لتكري�س 

وتكري�س  ال�شلطات  بني  الف�شل  مبداأ 

االأداء  جعل  ما  الق�شاء"  ا�شتقاللية  مبداأ 

الق�شائي "متذبدبا تبعا للظروف املحيطة 

�شيا�شي  توظيف  واأفرز  مرحلة  بكل 

للق�شاء" ما �شمح بربوز ما و�شفه بـ "عدالة 

الليل".

ظرف  يف  تنعقد  االأوىل  الدورة  اإن  وقال 

ب�شفة  والق�شاة  البلد  يعي�شه  "ا�شتثنائي" 
"اجتماعي  حراك  خالل  من  خا�شة 

فخر  بكل  الق�شاة  فيه  �شارك  تاريخي 

ال�شعب"،  اأبناء  اأنهم  منهم  اإميانا  و�شجاعة 

"ملزم  القا�شي  اأن  اأخرى  جهة  من  م�شددا 

هي  �شور  بكل  ال�شرعية  مببداأ  بالتقيد 

�شونا  منهاي  والقانونية  الد�شتورية 

للحقوق واحلريات وفقا ملهامه الد�شتورية 

للف�شل يف املنازعات املطروحة اأمامه".

فريد مو�شى



�سفيان غزال 

ال�سبت  21  �سبتمرب 4

2019 املوافق 

الحــدث21 حمرم 1441 هـ
بن م�صعود �صدد على �صرورة تدارك النقائ�ص حت�صريا ملو�صم ال�صياحة ال�صحراوية

التذاكر  على  باملئة   50 بـ  تخفي�ضات 
للجنوب املتوجهني  لل�ضياح 

بن  القادر  عبد  �سدد 

ا�رشافه  خالل  م�سعود  

حت�سريي  لقاء  على 

ال�سياحة  ملو�سم 

والذي  ال�سحراوية 

الفاحت  يف  �سينطلق 

لغاية  ويدوم  اكتوبر 

العام  من  اأفريل  �سهر 

وجوب  على  املقبل، 

مع  اجلهود  »تن�سيق 

املعنية  القطاعات  كل 

واملهنيني  والفاعلني 

هذا  اجناح  اجل  من 

املو�سم، بتدارك خمتلف 

امل�سجلة  النقائ�ص 

االيواء  جمال  يف  ال�سيما 

اهمية  مربزا   ،« والنقل 

تناف�سية  ا�سعار  عر�ص 

كل  من  ال�سياح  جللب 

�سواء  املجتمع  �رشائح 

اجانب  او  كانوا حمليني 

الظروف  كل  ،وتوفري 

جعل  اأجل  من  املالئمة 

ال�سحراوية  ال�سياحة 

اال�سا�سية  القاطرة 

يف  ال�سياحية  للوجهة 

بعث  واعادة  اجلزائر 

وجعله  القطاع  هذا 

التنمية  يف  ي�ساهم 

امل�ستدامة.

ال�سياحة  وزير  وتطرق 

اىل كل امل�ساكل التي ما 

القطاع  منها  يعاين  فتئ 

غالء  ا�سكالية  ال�سيما 

النقل  تذكرة  ت�سعرية 

اجلنوب،  نحو  اجلوي 

كل  اىل  ا�سار  حيث 

تبذل  التي  امل�ساعي 

املع�سلة  هذه  لتذليل 

على  التوقيع  خالل  من 

مع  �رشاكة  اتفاقيات 

�رشكتي اخلطوط اجلوية 

وطا�سيلي  اجلزائرية 

بتخفي�ص  تق�سي  طريان 

لفائدة  التذاكر  ت�سعرية 

ال�سياح  من  جمموعات 

املتوجهني نحو اجلنوب 

باملئة.  50 بن�سبة 

امل�سوؤول  ذات  والح 

»اعطاء  وجوب  على 

لل�سياحة  االولوية 

خالل  من  الداخلية 

ال�سياحة  وكاالت  حث 

وخمتلف  واال�سفار 

املحلية  الدواوين 

ا�ستقطاب  حماولة  اىل 

ال�سياح  من  كبري  عدد 

االجانب  وكذا  الوطنيني 

اجلنوب  مناطق  نحو 

املادي  برتاثها  الغنية 

والالمادي.

وا�سار يف هذا االطار اىل 

الن�ساط  »تنويع  �رشورة 

خالل  من  ال�سياحي 

املهرجانات  »احياء 

الدينية  واالعياد 

املتنوعة  والثقافية 

ن�ساطات  وتنظيم 

وترفيهية  ريا�سية 

لل�سناعة  ومعار�ص 

ولقاءات  التقليدية 

ال�سياحة  حول  فكرية 

�سياحية  م�سالك  فتح  »و 

جديدة ومبتكرة ومدعمة 

ال�سدد  هذا  يف  داعيا   ،«

بهذه  ال�سياحة  مدراء 

املناطق اىل  »امل�ساهمة 

الن�ساط  تنويع  يف 

وتوفري  ال�سياحي 

جودة  ذات  خدمات 

عرو�ص  وتقدمي  رفيعة 

ودعم  متنوعة   �سياحية 

عند  املبيت  �سيغة 

اجناح  اجل  من  امل�سيف 

املو�سم. هذا 

طالب وزير ال�صياحة عبد القادر بن م�صعود، بتن�صيق اجلهود مع كل القطاعات والفاعلني واملهنيني 

بقطاع ال�صياحة، و�صرورة تنويع الن�صاطات ال�صياحية وفتح م�صالك جديدة مبناطق اجلنوب 

واله�صاب العليا حت�صريا ملو�صم ال�صياحة ال�صحراوية الذي �صينطلق ر�صميا بوالية غرداية يف الفاحت 

اأكتوبر الداخل، ملحا على �صرورة تنويع الن�صاط ال�صياحي وتوفري خدمات ذات جودة رفيعة، من 

اأجل ا�صتقطاب اأكرب عدد من ال�صياح الوطنيني وكذا االأجانب نحو مناطق اجلنوب.  

حمام  علي  املائية  املوارد  وزير  قال 

على  حاليا  يعمل  قطاعه  اأن   ،

على  ترتكز  ا�صرتاتيجية  و�صع 

ا�صتغالل مياه حمطات تطهري املياه 

يف  ال�صناعية  واملناطق  امل�صتعملة 

للحفاظ  الفالحي  ال�صقي  جمال 

البالد،  يف  املائية  الرثوة  على 

بني  تن�صيق  وجود  عن  اأف�صح  كما 

لو�صع  الفالحة  ووزارة  قطاعه 

املنا�صب  اآليات متكن من اال�صتغالل 

للمياه امل�صتعملة وتوظيفها يف عدة 

ا�صتخدامها  حتى  ،وميكن  جماالت 

التي  اجلفاف  ظاهرة  ملواجهة 

متربها  البالد كل مرة. ك�صف علي 

حمام خالل الندوة ال�صحفية التي 

قاملة  على والية  نزوله  عند  اقامها 

التفكري  املا�صي، عن كون  اخلمي�ص 

امل�صتعملة يدخل  املياه  ا�صتغالل  يف 

يف  القطاع  ا�صرتاتيجية  �صمن 

املائية  للرثوة  االأمثل  اال�صتغالل 

مبا  البالد  يف  وال�صطحية  اجلوفية 

يف ذلك حتلية مياه البحر وا�صتغالل 

اأن  املفرت�ص  من  التي  االأمطار  مياه 

للمياه  جتميع  نقاط  ت�صخري  يتم 

اأن  معتربا  لال�صتغالل  قابلة  ب�صاأنها 

مثلى  و�صيلة  �صتكون  العملية  هذه 

متر  التي  اجلفاف  ظاهرة  ملواجهة 

بها البالد يف كل مرة وتوجيه املياه 

اأكرب  ب�صكل  ال�صدود  يف  املجمعة 

لتح�صني توزيع املياه املنزلية.

هناك  اأن  اأكد  ال�صياق  ذات  ويف 

ما  حاليا  جارية  تن�صيق  عملية 

التنمية  و  الفالحة  وزارتي  بني 

وزارة  و  البحري  ال�صيد  و  الريفية 

املوارد املائية من اأجل و�صع االآليات 

للمياه  املنا�صبة  باملعاجلة  الكفيلة 

من  ال�صادرة  �صواء  امل�صتعملة 

التجمعات  اأو  ال�صناعية  الوحدات 

جمال  يف  وتوظيفها  ال�صكانية 

ال�صقي الفالحي عو�ص اهدارها.

ويرى امل�صوؤول االول بوزارة املوارد 

اأن  املعقول  غري  من  اأنه  املائية، 

املياه  ت�صفية  حمطات  اأغلب  جند 

بعد  املياه  هذه  ترمي  امل�صتعملة 

وال�صعاب  الوديان  يف  ت�صفيتها 

ال�صيء  نف�ص  وهو  املفتوح  والف�صاء 

التي  ال�صناعية  للمناطق  بالن�صبة 

الطبيعة،  يف  اأي�صا  مياهها  ت�صب 

هذه  اأن  ال�صياق  ذات  يف  موؤكدا 

املائية  للرثوة  »الهامة«  امل�صادر 

عملية  يف  اأي�صا  ا�صتغاللها  ميكن 

�صقي امل�صاحات اخل�صراء باملدن

قطاع  يف  املهنيني  الوزير  ودعا 

امل�صاهمة  اإىل  حمليا  الفالحة 

هياكل  بع�ص  ت�صيري  يف  الفعلية 

ال�صد  وخا�صة  ال�صطحية  املياه 

عني  ببلدية  بقر«  »جماز  ال�صغري 

ا�صتيعابه  قدرة  تبلغ  الذي  خملوف 

مكعب  مرت  مليون   2،5 يقارب  ما 

300 هكتار  اأكرث من  توظف ل�صقي 

نهاية  »قبل  �صيتم  اأنه  اإىل  م�صريا 

بعملية  القيام  اجلارية«  ال�صنة 

ا�صتيعابه  طاقة  لتو�صعة  خا�صة 

ح�صب ما ت�صمح به الدرا�صة التقنية 

بت�صيريه  الفالحني  التزام  �صريطة 

اأو  تعاونية  اأو  جمعية  خالل  من 

هيكل تنظيمي معتمد قانونا.

�صفيان. غ

ال�صناعي  االإنتاج  عرف 

ارتفاعا   باجلزائر  العمومي 

خالل  باملائة   5،6 قدره 

�صنة  من  الثاين  الثالثي 

معترب«  »حت�صن  ميزه   ،2019
�صمح  مما  قطاعات،  عدة   يف 

باملائة   4،9 معدل  بت�صجيل 

خالل ال�صدا�صي االأول مقارنة 

ال�صنة  من  نف�صها  بالفرتة 

الديوان  اأرقام  ح�صب  املا�صية، 

الوطني لالإح�صاء. وبخ�صو�ص 

التي  ال�صناعية  القطاعات 

�صاركت يف هذا االأداء، فيتعلق 

احلديد  ب�صناعة   االأمر 

والكهرباء  وامليكانيك  وال�صلب 

االإلكرتونية،  وال�صناعة 

اجللد  �صناعة   اإىل  اإ�صافة 

وال�صناعات  واالأحذية 

الكيميائية،.

و�صجل االإنتاج ال�صناعي ل�صعبة 

وامليكانيك  وال�صلب  احلديد 

وال�صناعة   والكهرباء 

 32،6 بلغ  ارتفاعا  االإلكرتونية 

االأول  ال�صدا�صي  خالل  باملائة 

و�صاركت   ،2019 �صنة  من 

يف  القطاع  هذا  �صعب  معظم 

�صعب  ال�صيما  التح�صن،  هذا 

وحتويل   احلديد  �صناعة 

املعادن والفوالذ )155+ باملائة(، 

ال�صناعية  املركبات  �صناعة 

مواد  �صناعة  باملائة(،    97،8(

 64،3( الكهربائية  اال�صتهالك 

التجهيزات  �صناعة  باملائة(، 

باملائة(   46،5( احلديدية  

التجهيزات  مواد  �صناعة  وكذا 

الكهربائية )24،4 باملائة(.

ال�صعب  بع�ص  اإنتاج  وانخف�ص 

�صناعة  غرار   على  االأخرى، 

احلديدية  اال�صتهالك  مواد 

املعادن  واإنتاج  باملائة(   72،5(

وحتويلها  احلديدية   غري 

)62،8- باملائة( و�صناعة العقار 

باملائة(،   -9،8( احلديدي 

الت�صاعدي  املنحى  تاأكد  و 

واالأحذية  اجللود  ل�صناعة 

  2018 من  الثاين  الثالثي  منذ 

من  االأول  الثالثي  خالل  اأكرث 

ارتفاع  ليبلغ  اجلارية  ال�صنة 

خالل  باملائة   15 انتاجها 

 ،2019 من  االأول  ال�صدا�صي 

وقد نتج هذا التح�صن عن املواد 

الو�صيطة )20،2+  باملائة( ومواد 

اال�صتهالك )5،7+ باملائة(.

و�صهدت بدورها اأ�صعار االإنتاج 

الكيماوية  ال�صناعات  قطاع  يف 

باملائة    7،2 قدره  ارتفاعا 

خالل هذه الفرتة، يعود اأ�صا�صا 

�صعبة  ن�صاطات  حت�صني  اإىل 

القاعدية  الع�صوية   الكيمياء 

مواد  و�صناعة  باملائة   +112،6
بال�صتيكية  و�صيطة  اأخرى 

مواد  و�صناعة  باملائة(    27،4(

باملائة(   24،3( اأخرى  كيميائية 

ال�صيدالنية  املواد  و�صناعة 

اإنتاج  عرف  و  باملائة(،    +3،5(

)الكهرباء(  الطاقة  قطاع 

ارتفاعا قدره 7،3 باملائة خالل 

االأ�صهر  ال�صتة االأوىل من �صنة 

2019 مقارنة بنف�ص الفرتة من 
ال�صنة املا�صية.

اأخرى  جهة  من  وعرفت 

ارتفاع  ال�صناعات  خمتلف 

باملائة   89،8 مبعدل  اإنتاجها 

و�صهدت  ذاتها،  الفرتة  خالل 

الغذائية  ال�صناعة  اأي�صا 

اإنتاجها  ملعدل  طفيفا  ارتفاعا 

بف�صل  باملائة    1،8 بن�صبة 

اإنتاج  مبعدل  احلليب  �صناعة 

باملائة.  13،8
فريد مو�صى

اأكد اأنها تعترب من امل�صادر الهامة للرثوة 

املائية  

املياه  ا�ضتغالل  حمام:  علي 

ظاهرة  ملواجهة  امل�ضتعملة 

اجلفاف

اأرقام الديوان الوطني لالإح�صاء

باملائة من   5 ارتفاع يقارب 

يف  العمومي  ال�ضناعي  الإنتاج 

2019

اأعلن عن تخ�صي�ص 50 

مليار دينار ل�صيانة هذه 

ال�صبكة وطنيا

تفعل  كورابة: 
الدفع  بنظام  العمل 
نهاية  الطرقات  عرب 

 2020
ك�صف وزير االأ�صغال العمومية و النقل، 

م�صطفي كورابه، عن تخ�صي�ص مبلغ مايل 

بقيمة 50 مليار دج تعطى فيه االأولوية 

ل�صيانة �صبكة الطرقات الوالئية و 

البلدية عرب الوطن، ويعود تخ�صي�ص 

هذا املبلغ املعترب من قبل احلكومة 

من اأجل اعادة �صيانة الطرق املهرتئة 

والق�صاء على جميع النقاط ال�صوداء التي 

كانت �صببا يف الع�صرات من حوادث املرور 

والتي خلفت خ�صائر مادية وب�صرية، 

كما تهدف اي�صا اإىل دفع عجلة التنمية و 

حت�صني الظروف املعي�صية للمواطن.

اكد م�صطفى كورابة خالل زياة تفقدية 

لقطاعه بوالية برج بوعريريج نهاية 

االأ�صبوع املن�صرم، اأن املبلغ املخ�ص�ص من 

اأجل �صيانة الطرق عرب الوطن  �صيتم 

توزيعه على خمتلف الواليات، وهذا  

بداية من ال�صنة املقبلة )2020( ،غري 

اأن عملية التوزيع املايل �صتكون على 

مراحل ولي�ص دفعة واحدة ،م�صريا يف 

ذات ال�صدد اأن هذا الغالف املايل  وهو 

موجه ل�صيانة �صبكة الطرقات خ�صو�صا 

بجنوب البالد مع اإعطاء االأولوية ل�صيانة 

الطرقات الوالئية و البلدية ب�صبب 

حالتها املهرتئة والتي اعتربت على انها 

من ابرز اال�صباب يف حوادث املرور.

 كما اأبدى املتحدث خالل هذه الزيارة 

ارتياحه لوترية اإجناز م�صاريع قطاع 

االأ�صغال العمومية بربج بوعريريج، 

م�صريا اإىل اأن االأولوية بهذه الوالية 

تتمثل يف »االإ�صراع يف ت�صجيل عمليات  

�صت�صهم يف دفع عجلة التنمية و حت�صني 

الظروف املعي�صية للمواطن« ، على غرار 

اإجناز طريق اجتنابي بجنوب بلدية 

اليا�صري على م�صافة 6 كلم ،اإىل جانب 

اإجناز طريق مزدوج اجتنابي بني بلديتي 

العنا�صر و بليمور على الطريق الوطني 

رقم 5 ، وقد خ�ص�ص لهذه العمليات 

غالف مايل يفوق 4،4 مليار دج.

�صفيان. غ

 اإ�صهـــــــار
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ال�سبت  21  �سبتمرب 

2019 املوافق 

21 حمرم 1441 هـ الحدث

عثماين مرمي 

ل�شمان ال�شفافية يف اإيجاد مقعد بيداغوجي لكل واحد منهم

التالميذ  بو�ضعيات  بالتكفل  املدراء  يطالب  بلعابد 

بحالة  حالة  املر�ضى 

جلنة وزارية م�شرتكة لإقرار هذه الإ�شالحات

م�ضتقبال الباك  يف  للت�ضجيل  جديدة  طريقة 

بلعابد،  احلكيم  عبد  حر�ص 

على  بعد  عن  اإ�رشافه  خالل 

عرب  الرتبية  مدراء  مع  اجتماع 

48 والية عرب حما�رشة مرئية، 
التي  االإ�شكاالت  بع�ص  لدرا�شة 

من  الواليات  بع�ص  عرفتها 

جهة، والقيام بتقييم اأويل بعد 

اأ�شبوعني من الدخول املدر�شي، 

تطبيق  على  التاأكيد  على 

الد�شتور  حددها  التي  املبادئ 

النظام  حتكم  والتي  اجلزائري 

الت�شديد  خالل  من  الرتبوي، 

بو�شعيات  التكفل  �شمان  على 

التالميذ املر�شى.

بيان  نقله  ما  وفق  هذا  وجاء 

�شادر عن وزارة الرتبية، حيث 

�شهر الوزير على تطبيق قوانني 

التالميذ  يخ�ص  وفيما  الدولة. 

امل�شت�شفيات،  يف  املاكثني 

م�شرتكة  وزارية  قرارات  حتدد 

كيفيات تنظيم الدرو�ص مبحتوى 

ل�شالح  مكيفني  وتوقيت 

ويتوىل  املعنيني،  التالميذ 

تابعون  مدر�شون  التدري�ص 

لوزارة الرتبية الوطنية.

ي�شهر  فاإنه  الوزارة،  ووفق 

الوطنية،  الرتبية  قطاع 

املوؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق 

من  وغريها  اال�شت�شفائية 

التكفل  على  املعنية،  الهياكل 

وعلى  االأن�شب  البيداغوجي 

للتالميذ  املدر�شي  االإدماج 

االأمرا�ص  وذوي  املعوقني 

و/ اإعداد  خالل  من  املزمنة، 

اأو حتيني �شل�شلة من الن�شو�ص 

مع  بالتعاون  التنظيمية، 

وذلك  املعنية،  القطاعات 

ل�شمان التكفل بتمدر�ص االأطفال 

الذين هم يف و�شعية اإعاقة.

يتم  وحتى  الغر�ص،  لهذا 

ب�شكل  العمليات  هذه  تاأطري 

املجالني  يف  ال�شيما  اأف�شل، 

من  والبيداغوجي،  التنظيمي 

املاكثني  باالأطفال  التكفل  اأجل 

يف امل�شت�شفيات مدة طويلة من 

خالل فتح اأق�شام بامل�شت�شفيات 

اال�شت�شفائية،  واملراكز 

الدرا�شة  موا�شلة  ل�شمان 

للتالميذ املر�شى اأثناء مقامهم 

على  وم�شاعدتهم  بامل�شت�شفى 

الو�شط  يف  االندماج  اإعادة 

املدر�شي بعد انتهاء العالج.

الرتبية  تطوير  اإطار  ويف 

على  الوزير  �شدد  اجلامعة، 

من  التالميذ  من  بعدد  التكفل 

اخلا�شة  االحتياجات  ذوي 

العادي،  املدر�شي  بالو�شط 

الرتبية  وزارة  اأن  خا�شة 

احلق  اإطار  �شعت، يف  الوطنية 

هم  الذين  للتالميذ  الرتبية  يف 

اإىل جت�شيد  اإعاقة،  و�شعية  يف 

اإدماج  اإىل  �شيا�شة وطنية ترمي 

هذه الفئة من االأ�شخا�ص، وذلك 

بو�شع اإطار ت�رشيعي وتنظيمي 

وتنظيمات  برامج  وكذا  منا�شب 

الوثيق  بالتعاون  التنفيذ، 

اأي  املعنية،  القطاعات  مع 

الت�شامن الوطني وال�شحة.

الوزير  فاإن  االجتماع،  وخالل 

قد ا�شتهل كلمته بالنقطة اخلا�شة 

حيث  البيداغوجي،  بالتاأطري 

املديريات  عمل  جمهودات  ثّمن 

الوالئية فيما يخ�ص التعيينات 

العليا  املدار�ص  خلريجي 

اجلميع  مطالبا  لالأ�شاتذة، 

العملية،  هذه  يف  باال�شتمرار 

يف  االأقدمية  احرتام  على  ملحا 

التخرج ومعدل اال�شتحقاق.

اإىل  الوزير  تطرق  ذلك،  بعد 

التي عرفتها بع�ص  الو�شعيات 

التاأطري  راأ�شها  وعلى  الواليات 

با�شتغالل  اأمر  حيث  االإداري، 

املتاحة  القانونية  االآليات  كل 

املوؤ�ش�شات  اإدارة  ل�شمان 

الرتبوية املعنية.

من  اأنه  البيان  ذات  واأ�شاف 

بني النقاط التي تناولها اللقاء 

اأي�شا، ملف فتح احلوار، حيث 

ا�شتقبال  ب�رشورة  الوزير  اأمر 

مع  االجتماعيني  ال�رشكاء 

بهم،  خا�شة  اأوقات  تخ�شي�ص 

وذلك لدورهم الفعال يف العمل 

الرتبوي. كما األح الوزير على 

واالأولياء  املواطنني  ا�شتقبال 

�شدد  حيث  اخل�شو�ص،  على 

ح�شن  على  احلر�ص  على 

اختيار من يكون يف ا�شتقبالهم 

وتزويدهم  توجيههم  مع 

كل  ومعاجلة  باملعلومات 

متليه  ما  حدود  يف  الو�شعيات 

الوزير  تطرق  كما  القوانني. 

اإعادة  بروتوكول  نقطة  اإىل 

ال�شنة اخلا�ص بالتالميذ.

 ك�شف وزير الرتبية الوطنية، 

بعابد، عن عمل من  عبد احلكم 

يف  الت�شجيل  اآليات  تغيري  اأجل 

بعد  وهذا  البكالوريا،  امتحان 

الالزمة  االآليات  كافة  ا�شتيفاء 

التالميذ  تنقل  تفادي  بهدف 

واأوليائهم اإىل مقاهي االأنرتنت، 

اإىل  ال�شياق  ذات  يف  م�شريا 

العمل على التقليل من م�شاريف 

الرتبية  وزير  وقال  الت�شجيل. 

بلعابد،  احلكيم  عبد  الوطنية، 

وزارية  جلنة  ت�شكيل  مت  اإنه 

قطاعات  عدة  ت�شم  م�شرتكة 

اإقرار  على  �شتعمل  وزارية، 

بـ«تخفيف  الكفيلة  االإ�شالحات 

واملادية  املعنوية  االأعباء 

البكالوريا«.  �شهادة  المتحان 

عن  ال�شادرة  املعلومات  ووفق 

الرتبية  لقطاع  االأول  امل�شوؤول 

هذه  فاإن  البليدة،  من  الوطنية 

اللجنة الوزارية امل�شرتكة ت�شم 

كال من وزارات الرتبية الوطنية 

االإعالم  وتكنولوجيات  والربيد 

الوطني،  والدفاع  واالت�شال 

يتمتعون  خرباء  اأوفدت  التي 

بكفاءات عالية.

على  لل�شحافة  ت�رشيح  ويف 

قادته  وتفقد  عمل  زيارة  هام�ص 

ذات  اأو�شح  البلدية،  والية  اإىل 

امل�شوؤول اأنه �شيعمل اأع�شاء هذه 

اللجنة الوزارية على اإقرار جملة 

�شت�شاهم  التي  االإ�شالحات  من 

هذا  »وطاأة«  من  التخفيف  يف 

جتند  الذي  امل�شريي  االمتحان 

خم�شة  مدار  على  الدولة،  له 

اأيام، كل االإمكانيات الإجناحه، 

بتخفيف  تعلق  ما  �شيما  ال 

تكاليف طبع اأوراق االأ�شئلة وكذا 

ف�شال  االمتحان،  موا�شيع  نقل 

الذي  ال�شغط  من  التقليل  عن 

املعنية  االأطراف  كافة  تعي�شه 

يتوج  الذي  الهام  املوعد  بهذا 

م�شرية 12 �شنة من الدرا�شة.

ك�شف  �شلة،  ذي  �شياق  ويف 

اأجل  من  العمل  عن  الوزير 

هذا  يف  الت�شجيل  اآليات  تغيري 

ا�شتيفاء  بعد  وهذا  االمتحان، 

بهدف  الالزمة  االآليات  كافة 

تفادي تنقل التالميذ واأوليائهم 

بحيث  االأنرتنت،  مقاهي  اإىل 

على  م�شتقبال  الت�شجيل  �شيكون 

الرتبوية،  املوؤ�ش�شات  م�شتوى 

االأر�شية  على  باالعتماد  وهذا 

تتوفر  التي  الفعالة  الرقمية 

م�شريا  الو�شية،  الوزارة  عليها 

هذا  يف  الف�شل  »�شيتم  اأنه  اإىل 

عما  املو�شوع 

قريب«.

على  بلعابد  واأثنى 

»الهادئة«  االأجواء 

ميزت  التي 

املدر�شي  الدخول 

وهذا   ،2019/2020
ت�شجيل  من  بالرغم 

العمل  يتم  نقائ�ص 

وفقا  تداركها  على 

لتقارير ت�شل الوزارة 

خمتلفة،  جهات  من 

هذا  اأن  اإىل  م�شريا 

مميزا  كان  الدخول 

باتخاذ  �شابقيه  عن 

متثلت  م�شبوقة  غري  اإجراءات 

يف ا�شتالم 656 موؤ�ش�شة تربوية 

منها   400 من  اأكرث  جديدة، 

هذا  كما متيز  ابتدائية.  مدار�ص 

توقع  الذي  املدر�شي،  الدخول 

قال،  كما  النجاح،  الوزير  له 

بف�شل »ح�ص امل�شوؤولية العايل 

االأ�رشة  اأفراد  لدى  مل�شه  الذي 

الرتبوية وكذا اأولياء التالميذ«، 

بتوظيف جميع خريجي املدر�شة 

وجدوا  الذين  لالأ�شاتذة  العليا 

�شنة  منذ  عمل  دون  من  اأنف�شهم 

 3800 عددهم  والبالغ   2016

االأطوار  على  موزعني  اأ�شتاذ 

التعليمية الثالثة، باالإ�شافة اإىل 

االحتياطية  بالقوائم  اال�شتعانة 

املفعول،  �شارية  تزال  ال  التي 

دي�شمرب   31 غاية  اإىل  وهذا 

املقبل.

يذكر اأن الدخول املدر�شي الذي 

عرف   2019 �شبتمرب   4 يف  كان 

التحاق اأكرث من 9 ماليني و110 

موزعني  الدرا�شة  مبقاعد  تلميذ 

بح�شب  موؤ�ش�شة،  األف   27 على 

ت�رشيحات وزير القطاع.

�شعيد. ح

الرتبية  ملدراء  م�شددة  تعليمات  بلعابد،  احلكيم  عبد  الوطنية،  الرتبية  وزير  وجه 

ببع�ض  للتكفل  الوطن،  وليات  خمتلف  عرب  التعليمية  املوؤ�ش�شات  مدراء  مع  بال�شهر، 

وهذا  �شفافية،  وبكل  بحالة  حالة  معاجلتها  �شرورة  على  موؤكدا  املر�شى،  التالميذ  و�شعيات 

يف  املتواجدين  التالميذ  متدر�ض  �شمان  مع  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  كل  ت�شجيل  ل�شمان 

امل�شت�شفيات.

عن  ال�شيناتور  را�شل 

الوطني،  التحرير  جبهة 

زعيم،  بن  الوهاب  عبد 

الدين  نور  الأول  الوزير 

التدخل  اأجل  من  بوي 

قانونية  مادة  لإدراج 

قانون  م�شروع  �شمن 

 ،2020 ل�شنة  املالية 

ال�شاب  اإدماج  تفر�ض 

 06 من  لأكرث  العامل 

ما  عقود  �شمن  �شنوات 

من�شب  يف  الإدماج  قبل 

م�شابقة،  دون  دائم 

يف  العاملون  منهم  خا�شة 

الإدارات.

�شادر  كتابي  �شوؤال  ويف 

الأمة،  جمل�ض  ع�شو  عن 

زعيم،  بن  الوهاب  عبد 

الأول  الوزير  اإىل  وجهه 

جاء  بدوي،  الدين  نور 

تكون  »اأن  يجب  اأنه  فيه 

جريئة  اإجراءات  هناك 

ال�شركات  ت�شجع  �شجاعة 

بت�شغيل  اخلا�شة 

اإدراجها  ثم  ال�شباب، 

ل�شنة  املالية  قانون  �شمن 

ال�شيناتور  وقال   .»2020
التحرير  جبهة  عن 

»وحدها  الوطني 

ال�شتثنائية  الإجراءات 

بامت�شا�ض  �شت�شمح  التي 

لدى  خا�شة  البطالة 

اجلامعي  ال�شباب 

البطال«.

ال�شتفهام،  هذا  واأمام 

ال�شيناتور،  لذات 

الإجراءات  عن  ك�شف 

�شيتم  التي  ال�شتثنائية 

طرف  من  اتخاذها 

قانون  �شمن  احلكومة 

 ،2020 ل�شنة  املالية 

حل  لإيجاد  خا�شة 

قبل  وما  الإدماج  لعقود 

لل�شباب  خدمة  الت�شغيل، 

الوقت  يف  اجلامعي، 

بطء  ت�شجيل  مت  الذي 

اإجراء امل�شابقات اخلا�شة 

خمتلف  يف  بالتوظيف 

والتعطل  القطاعات، 

نتائجها  اإعالن  يف  الكبري 

املنا�شب  رغم توفر بع�ض 

املالية املعلن عنها.

املتحدث،  وح�شب 

اجلامعيني  مئات  فاإن 

والأ�شاتذة  املهند�شني 

الذين ا�شتفادوا من عقود 

باأجر  ويعملون  الإدماج 

خم�شة  قدره  �شهري 

األف دينار جزائري  ع�شر 

يجدوا  مل  دج(،   15000(

يلزم  الذي  القانون 

واملوؤ�ش�شات  الإدارات 

منا�شب  يف  باإدماجهم 

لهم  ت�شمن  دائمة  عمل 

احلياة الكرمية.

عثماين مرمي

الوطنية،  الرتبية  وزير  ك�شف 

م�رشوع  عن  بلعابد،  احلكيم  عبد 

مدر�شي  نقل  3500 حافلة  لتوزيع 

واليات  كافة  م�شتوى  على  جديدة 

الوطن، بهدف تخفيف عناء تنقل 

التالميذ الذين يقطنون يف مناطق 

نائية وكذا �شمان اأمنهم و�شالمتهم. 

التفقدية  زيارته  هام�ص  وعلى 

لوالية البلدية، اأول اأم�ص، اأكد اأنه 

حافلة  األف  توزيع  االآن  حلد  »مت 

 3.500 بني  من  وهذا  مدر�شية  نقل 

م�شتقبال  توزيعها  ينتظر  حافلة 

نق�شا  ت�شجل  التي  الواليات  على 

يف هذا املجال، حر�شا من الدولة 

على توفري ظروف درا�شة جيدة«. 

واأو�شح الوزير اأنه من اأجل ذلك، 

بادرت وزارة الداخلية واجلماعات 

تفتي�شية  جلان  اإيفاد  اإىل  املحلية 

للوقوف  الوطن  واليات  ملختلف 

التي  النقائ�ص  خمتلف  على 

الرتبوية،  املوؤ�ش�شات  ت�شجلها 

بهدف  االبتدائيات  منها  �شيما  ال 

مبلفي  تعلق  ما  خا�شة  تداركها، 

اأما  واالإطعام.  املدر�شي  النقل 

املدر�شي،  االإطعام  ملف  حول 

تويل  الدولة  فاإن  الوزير  فح�شب 

اأهمية بالغة لهذا االأخري من خالل 

هذا  ل�شمان  كبرية  جلهود  بذلها 

م�شتوى  على  )املطعم(  املرفق 

ملا  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 

حياة  �شمان  يف  هام  دور  من  له 

اأخرى،  جهة  من  هادئة.  مدر�شية 

مدى  حول  �شوؤال  على  رده  ويف 

بذوي  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  تكفل 

بلعابد  اأكد  االحتياجات اخلا�شة، 

اأهمية  تويل  الو�شية  الوزارة  اأن 

هذه  ا�شتقبال  على  للعمل  كبرية 

الظروف،  اأح�شن  يف  ال�رشيحة 

الوزير  لتعليمات  تطبيقا  وهذا 

االأول الذي اأعطى تعليمات �شارمة 

من  يعاين  طفل  اأي  حرمان  لعدم 

واأ�شاف  الدرا�شة.  من  ما،  اإعاقة 

تعمل  الو�شية  الوزارة  اأن  بلعابد 

على درا�شة كافة الطلبات املودعة 

بهدف درا�شة كل حالة على حدة، 

�شواء  الدرا�شة  نظام  وحتديد 

اأو  متخ�ش�شة  اأو  عادية  باأق�شام 

توجيهها نحو املراكز املتخ�ش�شة 

التابعة لوزارة الت�شامن الوطني.

رقم  اإطالق  عن  الوزير  اأعلن  كما 

اأخ�رش )1075( ال�شتقبال ان�شغاالت 

املواطنني، والذي �شيكون مبثابة 

قناة ات�شال مبا�رشة معهم، بهدف 

اخلا�شة  ان�شغاالتهم  جميع  طرح 

برتقية هذا القطاع احل�شا�ص.

بلعابد،  اأ�رشف  فقد  لالإ�شارة، 

تد�شني  على  الزيارة،  هذه  خالل 

وت�شمية جملة من الهياكل الرتبوية 

لالأطوار التعليمية الثالثة املوزعة 

على م�شتوى كل من بلديات االأربعاء 

وكذا بوفاريك، اإىل جانب املدينة 

اجلديدة بوينان التي ا�شتقبلت هذه 

ال�شنة اأعدادا معتربة من العائالت 

امل�شتفيدة من �شكنات على م�شتوى 

هذا القطب ال�شكني اجلديد.

عثماين مرمي

العاملون �شمن عقود ما قبل الإدماج

احلكومة  طاولة  على  مقرتح 

املتعاقدين لأكرث من  لإدماج 

دائمة منا�ضب  يف  �ضنوات   6

بلعابد يخ�ش�ض رقما اأخ�شر للتكفل �شخ�شيا 

بان�شغالت املواطنني

مدر�ضي  نقل  حافلة   3500
كافة  م�ضتوى  على  جديدة 

الوطن وليات 
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2019 املوافق 

المحلي21 حمرم 1441 هـ

الق�سم املحلي

األف قنطار من احلبوب خالل املو�سم الفالحي   227 اإنتاج اأكرث من  مت بوالية البي�ض 

تنظيم  م�سلحة  م�سئولو  واأفاد  الفالحية،  امل�سالح  مديرية  لدى  علم  ح�سبما   ،2018-2019
اإيجابية« يف  اأن الوالية حققت خالل هذا املو�سم نتائج »جد  االإنتاج والدعم التقني 

املا�سي الذي  73 باملائة مقارنة باملو�سم الفالحي  اإنتاج احلبوب حيث �سجلت منو يقدر ب 

131 األف قنطار. عرف اإنتاج اأكرث من 

2018-2019 مو�سم  خالل 

من  قنطار  �ألف   227 من  �أكرث  نتاج  �إ
بالبي�ض �حلبوب 

وقد مت خالل املو�سم 

اأزيد  اإنتاج  احلايل 

قنطار  األف   140 من 

واأكرث  ال�سعري  من 

قنطار  األف   55 من 

ال�سلب  القمح  من 

األف   26 يقارب  وما 

القمح  من  قنطار 

ما  عن  ف�سال  اللني 

قنطار   5.500 يقارب 

اخلرطال. من 

ذات  اأرجعت  و 

هذا  امل�سالح 

الإنتاج  يف  الرتفاع 

امل�ساحة  زيادة  اإىل 

هذا  خالل  املحروثة 

الفالحي  املو�سم 

والتي قاربت 18 األف 

اأكرث  مقابل  هكتار 

يف  هكتار   8.400 من 

املا�سي. املو�سم 

حملة  م�ست  قد  و 

والدر�س  احل�ساد 

تقارب  م�ساحة 

ر  1هكتا 1 . 5 0 0
عرف  بينما 

املا�سي  املو�سم 

حوايل  ح�سد 

كما  هكتار.   6.700
امل�ساحة  �سهدت 

ارتفاعا  امل�سقية 

حيث  املو�سم  هذا 

بقرابة  قدرت 

يف  هكتار   5.000
تتجاوز  مل  حني 

املا�سي  العام 

هكتار.  2.200

اأم�س  اأعطيت 

الوحدة  من  اأول 

للحماية  الثانوية 

بالقطب  املدنية 

حملة  العمراين 

وادي  ببلدية   3
بولية  ال�سعبة 

باتنة اإ�سارة اإطالق 

الوطنية  احلملة 

من  للوقاية 

الفي�سانات  خطر 

ر  مطا لأ ا و

بح�سور  املو�سمية 

من  اإطارات 

العامة  املديرية 

املدنية  للحماية 

القطاعات  وممثلي 

حمليا. املعنية 

هذه  ت�سمل  و 

تدوم  التي  احلملة 

 23 غاية  اإىل 

اجلاري  �سبتمرب 

الوطن  وليات  كل 

لـ/ اأكده  ما  ح�سب 

واأج املدير الفرعي 

ت  ا ء ح�سا لالإ

م  عال لإ ا و

ية  ير ملد با

للحماية  العامة 

العقيد  املدنية 

عا�سور  فاروق 

باأن  اأو�سح  الذي 

تدخل  العملية 

جت�سيد  اإطار  يف 

الوقاية  برنامج 

خمتلف  من 

امل�سطر  الأخطار 

امل�ستوى  على 

�سنويا  الوطني 

من طرف املديرية 

للحماية  العامة 

تهدف  و  املدنية. 

اإىل  املبادرة  هذه 

املواطنني  توعية 

الفي�سانات  بخطر 

ر  مطا لأ ا و

والطرق  املو�سمية 

بتفاديها  الكفيلة 

ئهم  عطا اإ و

الن�سائح  بع�س 

من  واملعلومات 

يكون  اأن  اأجل 

ت�رصف  لديهم 

اإيجابي قبل واأثناء 

هذه  ت�سجيل  وبعد 

وفقا  الأخطار, 

نف�س  ذكره  ملا 

ذكر  و  املتحدث. 

عا�سور  العقيد 

ت  با ا �سطر ل با

الأخرية  اجلوية 

كل  م�ست  التي 

البحر  حو�س 

املتو�سط  الأبي�س 

حيث  ا�ستثناء  دون 

اأدت ببع�س مناطق 

ت�سجيل  اإىل  الوطن 

معتربة  كميات 

يف  الأمطار  من 

جدا  وجيز  وقت 

الغالب  يف  حمدثة 

فجائية  في�سانات 

اأن  اإىل  م�سريا 

احلماية  م�سالح 

�سجلت  املدنية 

امل�ستوى  على 

خالل  الوطني 

اأكرث  الفرتة  نف�س 

تدخل  اآلف   7 من 

اأكرث  اإنقاذ  مكن من 

�سخ�سا   120 من 

حمقق  موت  من 

جرفتهم  اأن  بعد 

و  الأمطار  �سيول 

 11 هالك  ت�سجيل 

و�سهدت   . �سخ�سا 

�ساحة  باملنا�سبة 

بو�سط  »احلرية« 

باتنة  مدينة 

�سم  معر�س  تنظيم 

و�سائل  خمتلف 

وجتهيزات التدخل 

مب�سالح  اخلا�سة 

املدنية  احلماية 

الفي�سانات  اأثناء 

للمواطنني  وقدمت 

هام�سه  على 

ن�سائح و اإر�سادات 

للوقاية من اأخطار 

مع  الظاهرة  هذه 

مطويات  توزيع 

احلا�رصين  على 

الت�رصفات  تت�سمن 

الواجب  الإيجابية 

لتفادي  اتباعها 

. الفي�سان  خطر 

القافلة  جابت  و 

التي  التوعوية 

مب�ساركة  نظمت 

القطاعات  عديد 

ومنها  املعنية 

العمومية  الأ�سغال 

الوطني  والديوان 

عديد  للتطهري 

املدينة  �سوارع 

حتط  اأن  قبل 

مبدر�سة  الرحال 

القادر  عبد  الأمري 

بو�سط  البتدائية 

باتنة  مدينة 

اأعوان  قدم  حيث 

املدنية  احلماية 

منوذجيا  در�سا 

لفائدة  توعويا 

موؤطري  و  تالميذ 

املوؤ�س�سة  هذه 

حول  الرتبوية 

من  الوقاية 

الفي�سانات  خطر 

ر  مطا لأ ا و

و  املو�سمية. 

هذه  �ستجوب 

التوعوية  القافلة 

بلديات  عديد 

بينها  من  الولية 

اخل�سو�س  على 

تعترب  التي  تلك 

عر�سة  اأكرث 

ت  نا للفي�سا

وادي  غرار  على 

وبريكة  ال�سعبة 

وق�رص  ال�سمرة  و 

يتخللها  بلزمة 

مع  جواري  عمل 

وكذا  املواطنني 

التالميذ  مع 

ت  �س�سا ملوؤ با

ح�سب  الرتبوية, 

املدير  به  اأفاد  ما 

للحماية  املحلي 

العقيد  املدنية, 

خمار. جمال 

املحلي الق�سم 

من حقل بو�سري نحو ب�سار

جتارب حتويل �ملياه �لألبيانية �أعطت 
‘’مر�ضية’’ نتائج 

باتنة بوالية  ال�سعبة  وادي  ببلدية   3 حملة  العمراين  بالقطب 

من  �لفي�ضانات  خطر  من  للوقاية  �لوطنية  �حلملة  �إطالق 
�لأور��ض عا�ضمة 

اجلزائر العا�سمة:

توقيف 11 متورطا يف جرمية قتل 
باأولد منديل

للدرك  االإقليمية  الفرقة  متكنت 

بالدويرة  منديل  باأوالد  الوطني 

من  العا�سمة(  اجلزائر  )غرب 

�ساب  قتل  جرمية  مالب�سات  فك 

و�سربات  طعنات  تلقيه  جراء 

ج�سده  اأنحاء  خمتلف  عرب  عنيفة 

اأنفا�سه  لفظ  حيث  ع�سى  بوا�سطة 

العناية  حتت  يومني  مكوثه  بعد 

بيان  ح�سب  بامل�ست�سفى،  املركزة 

االإي�سال  خلية  موؤخرا  اأ�سدرته 

للدرك  االإقليمية  باملجموعة 

باجلزائر الوطني 

التحقيق  اأن  امل�سدر،  واأو�سح   

 11 توقيف  اإىل  اأف�سى  املفتوح 

بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  �سخ�سا 

باجلرمية  �سلة  ،لهم  �سنة   -36  24
�سربا  ال�سحية  على  انهالوا  حيث 

تكبيله  بعد  ع�سي  بوا�سطة 

بعد  وذلك  ثيابه  من  وجتريده 

حمل  �سرقة  باقرتاف  فيه  اال�ستباه 

اآخرين  �سخ�سني  مبعية  جتاري 

مت  واللذين  منديل  اأوالد  ببلدية 

اأمام  وتقدميهما  الحقا  توقيفهما 

حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

باإيداعهما  اأمر  الذي  القليعة 

جناية  الرتكابهم  احلب�ض 

وال�سرقة  اأ�سرار  جمعية  تكوين 

املو�سوفة.

االإجراءات  جميع  ا�ستيفاء  وبعد   

املوقوفني  تقدمي  مت  القانونية 

وكيل  اأمام  �سخ�سا   11 وعددهم 

القليعة  حمكمة  لدى  اجلمهورية 

العمدي  القتل  جناية  اأجل  من 

التعذيب  و�سائل  ا�ستعمال  مع 

وامل�سا�ض  الت�سهري  وجرمية 

 6 اإيداع  مت  اأين  االأ�سخا�ض  بحرية 

 5 اإخ�ساع  اأ�سخا�ض احلب�ض فيما مت 

يربز  الق�سائية،  للرقابة  اأ�سخا�ض 

. البيان  ذات 

املحلي الق�سم 

العملية الـ 25 الإعادة االإ�سكان بالعا�سمة:

ترحيل �أزيد من 100عائلة من 
�لق�ضبة نحو �ضكنات جديدة ببابا علي

باجلزائر  املا�سي  اخلمي�ض  توا�سلت 

الإعادة  ال25  العملية  العا�سمة 

البنايات  على  الق�ساء  و  االإ�سكان 

 100 من  ازيد  برتحيل  اله�سة 

�سكنات  نحو  الق�سبة  من  عائلة 

بابا علي، و ودع قاطنة  الئقة بحي 

لالنهيار  اآيلة  و  ه�سة  عمارة   19
العتيقة( للتوجه  )املدينة  بالق�سبة 

نحو  لل�سباح  االأوىل  ال�ساعات  منذ 

بابا  حي  مبوقع  جديدة   �سكنات 

 ، العا�سمة(  اجلزائر  )جنوب  علي 

العارمة  الفرحة  ميزتها  اأجواء  يف 

عائلة   20 منها   ، عائلة   112 ل 

من  ت�سررت  قد  �سكناتها  كانت 

التي  الغزيرة  االأمطار  �سيول 

 12 يوم  العا�سمة  على  ت�ساقطت 

اأكده  ح�سبما  و  اجلاري.  �سبتمرب 

املنتدب  الوايل  العزيز  عبد  عثمان 

يف  الواد  لباب  االإدارية  للمقاطعة 

العملية  هذه  فان  ل/واج  ت�سريح 

اخلا�ض  الربنامج  اإطار  يف  تاأتي 

القاطنني  الق�سبة  �ساكنة  لرتحيل 

موؤكدا   ، لالنهيار  اآيلة  ب�سكنات 

بالتن�سيق  قريبا  �ستتوا�سل  انها 

و  اجلزائر  والية  م�سالح  مع 

ال�سكنات  جاهزية  على  باالعتماد 

و  الرتقية  دواوين  ت�سلمها  التي 

بالوالية. العقاري  الت�سيري 

اأخرى  ترحيل  عمليات  ان  واأ�ساف 

»منتظرة يف االأفق �ستعنى ببلديات 

على  تقت�سر  »ال  و  املقاطعة« 

قاطني  ان  موؤكدا   ، فقط«  الق�سبة 

بولوغني  ببلدية  العبور«  »مراكز 

اإىل  القائمة  هذه  �سمن  مدرجون 

و  اله�سة  ال�سكنات  قاطني  جانب 

وباب  و  قري�ض  بوادي  الفو�سوية 

العملية  تتم  ان  على  الوادي 

للتاأكيد  عثمان  عاد  و  تدريجيا. 

 200 عن  يقل  ال  ما  اإح�ساء  على 

قري�ض  بوادي  فو�سوي  م�سكن 

و   ، االأودية  �سفاف  على  متواجدة 

اأ�سحابها  ملفات  يف  النظر  يتم  التي 

ملف   200 اأي�سا  وجود  اىل  م�سريا   ،

غابة  م�ستوى  على  اأخرى  عائلة 

اأي�سا  قاطنوها  ينتظر  بولوغني 

�سكنات  نحو  الرتحيل  عملية 

الرتحيل  عملية  اآن  ي�سار  الئقة. 

�سملت  اليوم  الق�سبة  �سهدتها  التي 

على  موزعة  رئي�سية  مقاطعات   4
عديد  م�ست  و  العتيقة  املدينة 

غرار  على  االزقة  و  ال�سوارع 

و  نفي�سة  حي  و  قاوة  القادرة  عبد 

قنيف  بني  و  �سريف  حممد  �سيدي 

بورحلة  ح�سني  و  را�سيم  االإخوة  و 

عمارة. ال�سعيد  و  فاحت  اإبراهيم  و 

املحلي الق�سم 

مل�سروع  التجريبية  املرحلة  اأعطت 

حقل  من  االألبيانية  املياه  حتويل 

على  ب�سار  نحو  ببو�سري  التجميع 

‘’مر�سية’’  نتائج  كلم   100 م�سافة 

لدى  موؤخرا  اأ�ستفيد  ما  ح�سب   ،

املائية،  املوارد  قطاع  م�سوؤويل 

التي  التجارب  ا�ستكملت  وقد 

املياه  حتويل  اأجل  من  موؤخرا  متت 

ا�ستخراجها  يتم  التي  االألبيانية 

نقلها  ليتم  اآبار   )10( ع�سرة  من 

بطول  اأنابيب  خط  عرب  بعد  فيما 

كلم   190 األ  بني  من  كلم   100
امل�سروع،  نف�ض  �سمن  املربجمة 

هذا  و�سع  القريب  يف  و�سيتم 

اخلدمة  حيز  الهام  املائي  امل�سروع 

بلديات  �سكان  متوين  تعزيز  بهدف 

هواري  وم�سرع  والعبادلة  ب�سار 

والقناد�سة  فراج  وعرق  بومدين 

القطاع  مدير  اأو�سح  مثلما   ، باملياه 

تلك  ان  وا�ساف  كرزازي.  ميلود 

 )4( اأربعة  بف�سل  جرت  التجارب 

يف  واملجهزة  املنجزة  �سخ  حمطات 

اأعطيت   حيث   ، امل�سروع  هذا  اإطار 

مر�سية«.  نتائج  التجارب  هذه 

املياه  نقل  اأنابيب  �سبكة  اأن  وذكر 

كلم   190 م�سافة  على  متتد  التي 

يف  �سيتم  حيث  كليا،  اأجنزت  قد 

املياه  توزيع  يف  ال�سروع  القريب 

يف  القاطنني  ال�سكان  لفائدة 

هذا  ويهدف  املذكورة.  البلديات 

اأطلقت  قد  كانت  الذي  امل�سروع 

 2018 يوليو  يف  جت�سيده  اأ�سغال 

و�سع  اإىل  دج  مليار  5ر9  مببلغ 

بخ�سو�ض  امل�سجلة  للنقائ�ض  حد 

لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه  التزود 

من  والقناد�سة  ب�سار  ملدينتي 

تدعيم  وكذا  الرتبة،  جرف  �سد 

املادة  هذه  من  املناطق  هذه  ح�سة 

ويتم  كرزازي.  اأكد  كما  احليوية، 

لدرا�سة  وفقا  امل�سروع  هذا  جت�سيد 

الوطنية  الوكالة  اأعدتها  تقنية 

برنامج  اإطار  يف  املائية  للموارد 

يف  اجلوفية  املائية  املواد  ح�سد 

الغربي  اجلنوب  من  الوالية  هذه 

ي�ساهم  اأن  �ساأنه  ومن  للوطن، 

يف  اخلدمة  حيز  دخوله  فور 

من  مكعب  مرت  األف   30 حتويل 

االآبار  من  اإنطالقا  يوميا  املياه 

نواحي  يف  املتواجدة  االألبيانية 

ونيف  بني  بدائرة  بو�سري  منطقة 

والتي  ب�سار(  )�سمال  احلدودية 

 500 و   400 بني  عمقها  يرتاوح 

و�سجلت  املتحدث،  ذكر  مثلما  مرت، 

لعدة  اأوكلت  التي  امل�سروع  اأ�سغال 

تقدم  وترية  وطنية  موؤ�س�سات 

حيث  املائة،  يف   90 بن�سبة  قدرت 

القنوات  من  كلم   190 اإجناز  مت 

وثالثة )3( حمطات �سخ و خزانني 

األف  و20  األف   15 ب�سعة  كبريين 

ذاته.  امل�سدر  مكعب،ح�سب  مرت 

التي  احل�سة  اإىل  وباالإ�سافة   «

ل�سد  املياه  معاجلة  حمطة  توفرها 

األف مرت مكعب/ جرف الرتبة )40 

كل  تلبية  اإىل  نتجه  نحن   ،  ) يوميا 

والقنا�سة  ب�سار  بلديتي  حاجيات 

كما  لل�سرب«،  ال�ساحلة  املياه  من 

بالوالية. املائية  املوارد  مدير  اأكد 
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بالفقارة  املعروف  العريق  التقليدي  الري  اأول دفعة متكونة يف جمال �صيانة نظام  تخرجت موؤخرا 

17 مرتب�صا تكوينا  التي ت�صم  الدفعة  اأدرار، ح�صبما لوحظ، وقد تقلت  الذي ت�صتهر به منطقة 

اأ�صاتذة و خرباء  اإ�صراف  اأ�صهر حتت  �صتة  ببلدية تيمي طيلة  املهني  التكوين  نظريا و تطبيقيا مبركز 

وحت�صني  الفقارة  �صيانة  جمال  يف  معتمدة  وتقليدية  حديثة  خربات  اكت�صاب  من  مكنهم  حمليني، 

يو�صف. بوتدارة  الفقارة  مر�صد  مدير  اأو�صح  ح�صبما  مياهها،  من�صوب 

تطبيقي واآخر  نظريا  تكوينا  تلقوا  مرتب�صا   17 ت�صم 

تخرج اأول دفعة يف جم�ل �صي�نة الفق�رة ب�أدرار

العملية  هذه  و�ست�سمح 

ال�سباب  ه�ؤالء  باإ�رشاك 

م�سارهم  تت�يج  بعد 

تاأهيل  ب�سهادة  التك�يني 

اإعادة  و  �سيانة  جه�د  يف 

الفقارات  ل�سبكة  االعتبار 

خمتلف  عرب  املنت�رشة 

من  املنطقة،  اأقاليم 

لدى  مرافقتهم  خالل 

الت�سغيل  اأجهزة  و  هيئات 

اإن�ساء  على  مل�ساعدتهم 

ت�كل  م�سغرة  م�ؤ�س�سات 

اإليها هذه املهام ، ح�سبما 

اأ�سري اإليه.

تخرج  مرا�سم  جرت  وقد 

مع  م�ازاة  الدفعة  هذه 

من  مفت�حة''  ''اأب�اب  تنظيم 

التك�ين  م�سالح  طرف 

والتعليم املهنيني بال�الية 

على م�ست�ى ف�ساء العر�ض 

و�سط  الثقافة  بدار 

للتعريف  اأدرار  مدينة 

لتمكني  املت�فرة  بالفر�ض 

مهنية  م�ؤهالت  من  ال�سباب 

املجاالت  عديدة  يف 

تلبي  التي  املهنية 

ال�سغل،  �س�ق  احتياجات 

تدعيم  على  ي�ساعد  مبا 

االقت�سادية  التنمية  م�سار 

املحلية .

ي�سعى  اجلانب  هذا  ويف 

املهني  التك�ين  مركز 

جن�ب  كنتة  زاوية  ببلدية 

ت��سيع  اإىل  اأدرار  والية 

لتم�ض  التك�ين  اآفاق 

ذات  اجل�انب  خمتلف 

التنمية  مبجاالت  ال�سلة 

الفالحة  املحلية على غرار 

ال�سحراوية و اخلدمات.

كما ي�سعى م�س�ؤول� املركز 

من  ال�سباب  متكني  اإىل 

جمال  يف  مهنية  م�ؤهالت 

قطاع املحروقات من خالل 

مبا�رشة ات�ساالت مكثفة مع 

الطاق�ية  املن�ساآت  خمتلف 

باملنطقة  املت�اجدة 

جمال  يف  معها  للتن�سيق 

ا�ستقبال �سباب مرتب�سني و 

تاأطريهم للتك�ين عن طريق 

االأن�سطة  هذه  يف  التمهني 

كبري  ب�سكل  ت�ساهم  التي 

ال�سغل  منا�سب  ت�فري  يف 

ذكر  ح�سبما  باملنطقة 

التظاهرة  هذه  هام�ض  على 

املركز  مدير  االإعالمية 

ب��سليم نعيم.

املفت�حة  االأب�اب  وت�سهد 

انطالق  ع�سية  تاأتي  التي 

التعليم  و  التك�ين  م��سم 

ملح�ظا  اإقباال  املهنيني 

فئة  من  �سيما  للجمه�ر 

خمتلف  من  ال�سباب 

التعليمية  امل�ست�يات 

اجلامعيني  بع�ض  حتى  و 

على  قرب  عن  لالإطالع 

التخ�س�سات  خمتلف 

يف  املت�فرة  التك�ينية 

اأبرزها  من  جماالت  عدة 

اخلدمات  و  الفالحة 

باإنتاج  املرتبطة 

الطاقات  و  املحروقات 

املتجددة.

بزيادة تقدر بنحو 100 األف قنطار مقارنة باملو�صم املا�صي

ب�صكرة: توقع اإنت�ج 4،8 
مليون قنط�ر من خمتلف 

اأ�صن�ف التمور

ملي�ن   4،8 اإنتاج  حتقيق  يت�قع 

التم�ر  اأ�سناف  خمتلف  من  قنطار 

الفالحي  امل��سم  ب�سكرة يف  ب�الية 

بنح�  تقدر  بزيادة  اأي  احلايل 

بامل��سم  مقارنة  قنطار  األف   100
اأم�ض  به  اأفاد  ما  ح�سب  الفارط، 

االإح�سائيات  م�سلحة  رئي�ض  اأول 

الفالحية  االقت�سادية  واحل�سابات 

للم�سالح  املحلية  باملديرية 

الفالحية، طارق بن �سالح. واأو�سح 

اأن من املت�قع جني  ذات امل�س�ؤول 

�سنف  من  قنطار  ملي�ن   3 من  اأكرث 

 60 تتجاوز  بن�سبة  ن�ر"  "دقلة 
م�سريا  االإنتاج،  جممل  من  باملائة 

تتطلع  الفالحية  امل�سالح  اأن  اإىل 

اأ�سناف  من  اإنتاج  م�ست�ى  لتحقيق 

اأخرى من التم�ر على غرار الغر�ض 

 1 واأكرث من  األف قنطار   500 بنح� 

االأ�سناف  باقي  من  قنطار  ملي�ن 

وامل�ض  البي�ساء  كالدقلة  االأخرى 

دقلة والطنطب��ست.

التي  النخيل  زراعة  وتتمركز 

مديرية  اإح�سائيات  ح�سب  تتجاوز 

ماليني  ال4  الفالحية  امل�سالح 

متفاوتة  بن�سب  ال�الية  بهذه  نخلة 

�سيدي  املقدمة  يف  تاأتي  حيث 

نخلة  األف   350 يقارب  مبا  عقبة 

األف   300 عن  يزيد  مبا  ط�لقة  ثم 

األف   240 بنح�  لي�ة  تليها  نخلة 

نخلة، وفقا لنف�ض امل�سدر.

ثروة  تعر�ض  من  الرغم  وعلى 

عدة  اإىل  امل��سم  هذا  النخيل 

حرائق اأتلفت ما يقارب 2400 نخلة 

االإنتاج  اأن  اإال  االأ�سناف  من خمتلف 

الت�ساعدي  منحاه  على  �سيحافظ 

من  اإ�سافية  اأعداد  لدخ�ل  بالنظر 

ال�سن�ات  خالل  املغرو�ض  النخيل 

ال�سيما  اال�ستغالل  حيز  االأخرية 

ت��سعت  التي  للمناطق  بالن�سبة 

اإنتاج  امل�ستغلة يف  امل�ساحات  بها 

دقلة ن�ر على وجه خا�ض من بينها 

وباقي  ولغرو�ض  والدو�سن  ط�لقة 

كالدقلة  االأخرى  املحا�سيل 

�سيدي  من  بكل  والغر�ض  البي�ساء 

عقبة وعني الناقة.

الق�سم املحلي

القرو�ض  منح  اإجراءات  ت�سهيل  مت 

ال�سباب  لفائدة  اال�ستثمارية 

خمتلف  يف  امل�ساريع  حاملي  من 

ما  ح�سب  الن�ساط،  قطاعات 

قطا�ض  بتب�سة،  م�ؤخرا  اأكده 

واالإ�سغاء  باالت�سال  مبارك، مكلف 

ال�طنية  ال�كالة  لدى  االجتماعي 

لدعم ت�سغيل ال�سباب.

جل�سة  خالل  امل�س�ؤول  ذات  اأبرز  و 

املحلي  الفرع  مبقر  جمعته  عمل 

ت�سغيل  لدعم  ال�طنية  لل�كالة 

ال�سباب مب�ستثمرين �سباب و حاملي 

مت�يالت  من  م�ستفيدين  م�ساريع 

على  احل�س�ل  يف  اأي�سا  والراغبني 

ت�سهيل  اأهمية  ا�ستثمارية  قرو�ض 

االإدارية  االإجراءات  تب�سيط  و 

ال�سباب  لفائدة  والقان�نية 

م�ؤ�س�ساتهم  اإن�ساء  يف  الراغبني 

ال�سغرية.

لالن�سغاالت  ا�ستماعه  بعد  و 

املطروحة من طرف ال�سباب والتي 

املطالبة  ح�ل  اأ�سا�سا  متح�رت 

الحت�اء  ال�سناعي  العقار  بت�فري 

عن  التجميد  رفع  و  م�ساريعهم 

الت�ا�سل  وكذا  الن�ساطات  بع�ض 

�سدد  امل�ستثمرين،  مع  اجليد 

هذه  معاجلة  على  امل�س�ؤول  نف�ض 

املحلي  امل�ست�ى  على  امل�ساكل 

القطاعات  خمتلف  مع  بالتن�سيق 

على  اأو  ال�سلة  ذات  والهيئات 

االأمر  تطلب  اإن  املركزي  امل�ست�ى 

الن�ساطات  بخ�س��ض  و  ذلك. 

ك�سف  تب�سة،  ب�الية  املجمدة 

عن  التجميد  رفع  عن  قطا�ض، 

يتعلق  ما  يف  الن�ساطات  بع�ض 

من  املم�لة  امل�ساريع  بت��سيع 

لدعم  ال�طنية  ال�كالة  طرف 

رفع  انتظار  يف  ال�سباب  ت�سغيل 

م�ساريع  ا�ستحداث  عن  التجميد 

جديدة  م�ؤ�س�سات  جت�سيد  و 

�سغل  منا�سب  ا�ستحداث  بهدف 

وذلك  للرثوة  وخلق  جديدة 

منطقة  كل  متطلبات  مع  متا�سيا 

كانت  �س�اء  لطبيعتها  بالنظر 

�سناعية اأو فالحية اأو غريها و كذا 

يف  و  ال�سغل.  �س�ق  متطلبات  مع 

املتحدث  ذات  اأكد  مت�سل،  �سياق 

م�ستعجلة  حل�ل  اإيجاد  اأهمية  على 

مل�سكلة العقار ال�سناعي والفالحي 

من خالل اإ�رشاك كل القطاعات ذات 

ال�سباب  ت�سجيع  بهدف  ال�سلة 

قطاعات  عدة  يف  اال�ستثمار  على 

الذي  ال�سياحة  قطاع  منها  خا�سة 

تب�سة  ب�الية  ن�ساطا حي�يا  يعرف 

م�ست�سار  دعا  و  �سن�ات.  عدة  منذ 

ال�طنية  لل�كالة  العام  املدير 

املكلف  ال�سباب  ت�سغيل  لدعم 

االجتماعي  واالإ�سغاء  باالت�سال 

اال�ستفادة  اإىل  تب�سة  والية  �سباب 

خمتلف  مت�لها  التي  القرو�ض  من 

واالمتيازات  الت�سغيل  دعم  اأجهزة 

من  االإعفاء  اأهمها  لهم  املمن�حة 

االأوىل  ال�سن�ات  خالل  ال�رشيبة 

يف  التن�يع  بهدف  امل�رشوع  من 

احلدودية  ال�الية  بهذه  الن�ساط 

جديدة  �سغل  منا�سب  وخلق 

وتن�يع م�سادر الدخل.
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ويف اإمكانية تو�صيعها لدى الفالحني

جت�رب يف زراعة نب�ت 
البونيك�م بورقلة

تق�م حاليا مزرعة الربهنة و اإنتاج 

عبد  بن  حا�سي  ببلدية  البذور 

الله ) 20 كلم �سمال ورقلة( باجراء 

الب�نيكام  نبات  زراعة  يف  جتارب 

اإمكانية  عن  البحث  يف  و  العلفي، 

ت��سيعها اىل فالحي املنطقة ح�سبما 

علم من م�س�ؤويل املزرعة.

تهدف  التي  العملية  هذه  تندرج  و 

املحا�سيل  زراعة  ت��سيع  اإىل 

ال�سحراوية،  املناطق  يف  العلفية 

يف اإطار اإتفاقية تعاون بني كل من 

الزراعة  لتنمية  التقني  املعهد 

اإحدى  و   ) )ب�سكرة  ال�سحراوية 

يف  املتخ�س�سة  ال�طنية  ال�رشكات 

اأو�سحت  كما  الفالحية،  املنتجات 

وفاء  املزرعة،  مديرة   " لـ"واأج 
م��سي.

وجرى خالل االأ�سب�ع اجلاري غر�ض 

عن  مربع  مرت   500 تقارب  م�ساحة 

هذه  من  بالتقطري  ال�سقي  طريق 

القليلة  بحاجتها  املعروفة  النبتة 

للجفاف  ف�سال عن حتملها  للمياه، 

و  للمياه  العالية  املل�حة  و 

ملعرفة  اأولية  كتجربة  الرتبة، 

املنطقة  مناخ  مع  تاأقلمها  مدى 

ح�سب  الطبيعية،  خ�سائ�سها  و 

ت��سيحات م��سي.

علفيا  نباتا  الب�نيكام  ويعد 

من  عالية  ن�سبة  على  يحت�ي 

االأحيان  بع�ض  يف  يف�ق  الربوتني 

وه�  )الرب�سيم(،  الف�سة  نبات 

امل�ا�سي  مربي  لدى  بكرثة  منت�رش 

ي�ستعمل  حيث  دول  عدة  يف 

ج�دة  اأكرث  و  تكلفة  اأقل  كبديل 

لالأعالف وبتكاليف اأقل يف زراعته، 

اإدرار  و  ال�زن  زيادة  يف  ي�ساهم  اإذ 

غر�ض  جتربة  واأجريت  احلليب، 

اجلديدة  النبتة  هذه  من  �سنفني 

و  من�ها  ب�رشعة  اأي�سا  املعروفة 

�سنفي  هما  و  مردودها،  غزارة 

ذلك  و  "فيفاك"  و  "ماك�سيم�م" 
مع  تكيفهما  مدى  معرفة  ق�سد 

امل�سدر  وفق  ال�سحراوي،  ال��سط 

ذاته.

م�سجعة"  "جد  نتائج  حققت  وقد 

زراعة  يف  االأخرية  ال�سن�ات  خالل 

الكين�ا  غرار  على  جديدة  نباتات 

ت�ستعمل  باحلب�ب  �سبيهة  نبتة   (

يعد  هذا  و  الطهي(،  الأغرا�ض 

لفالحي  فر�سة  و  اإيجابيا  م�ؤ�رشا 

كمح�س�ل  ال�ستخدامها  املنطقة 

الغذائي  التن�ع  يف  ي�ساهم  جديد 

و تعميم زراعتها �سيما يف االأرا�سي 

املت�رشرة من املل�حة و �سح امل�ارد 

املائية خا�سة يف املناطق اجلافة 

مزرعة  تعمل  و  اجلافة،  �سبه  و 

بحا�سي  البذور  اإنتاج  و  الربهنة 

الفالحني  مرافقة  على  الله  عبد  بن 

تقنيا و اإيجاد حل�ل للم�ساكل التي 

املناخ  ق�ساوة  غرار  على  ت�اجههم 

من  اجلفاف،  و  الرتبة  مل�حة  و 

من  جديدة  اأن�اع  اإدخال  خالل 

اجلديدة  الفالحية  املحا�سيل 

والتي  "واعدة"،  اآفاقا  تفتح  التي 

ال تتطلب اإمكانيات كبرية.

حت�سي�سية  حمالت  تنظم  كما 

درا�سية  اأيام  خالل  من  لفائدتهم 

باملحا�سيل  للتعريف  اإي�ساحية  و 

اإبراز  و  اجلديدة  الفالحية 

املتعددة  الغذائية  ف�ائدها 

و  الفالحني  ا�ستقطاب  اأجل  من 

ت�سجيعهم على زراعتها باملنطقة، 

ح�سبما اأ�سري اإليه.

الق�سم املحلي

ال�صباب ت�صغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  طرف  من 

منح  اإجراءات  ت�صهيل 
لل�صب�ب  القرو�ض 

تب�صة بوالية 

�صكيكدة:

جثم�ن املج�هد يو�صف بوالزيتون يوارى الرثى 
مبقربة القبية

اخلمي�ض  ظهر  بعد  الرثى  ووري 

ي��سف  املجاهد  جثمان  املا�سي 

ب�الزيت�ن )1919-1932( مبقربة 

�سكيكدة  مدينة  ب��سط  القبية 

االأربعاء  املنية  وافته  اأن  بعد 

ع�سال،  مر�ض  اإثر  املا�سي 

اإىل  اجلنازة  مرا�سم  ح�رش  وقد 

بع�ض  الفقيد  عائلة  اأفراد  جانب 

الكفاح  رفاق  من  املجاهدين 

امل�سلح و م�اطن�ن.

الراحل  املجاهد  ترك  وقد 

يف  ب�سمته  ب�الزيت�ن  ي��سف 

خالل  من  التحريرية  الث�رة 

داخل  املنا�سب  عديد  تقلده 

ح�سب  ال�طني  التحرير  جي�ض 

مديرية  م�سالح  من  علم  ما 

وقد  بال�الية.  املجاهدين 

 1932 اأبريل   7 يف  الفقيد  ولد 

�سكيكدة(  )غرب  عطية  باأوالد 

والتحق  فقرية  اأ�رشة  و�سط 

ال�طني  التحرير  جي�ض  ب�سف�ف 

الث�رة  اندالع  بعد  مبا�رشة 

و   1955 �سبتمرب  يف  التحريرية 

منها  املعارك  عديد  يف  �سارك 

بعني  التاريخية  "زقار"  معركة 

ق�رشة يف 11 ماي� 1957 كما كان 

الكربى"  "ق�سيدة  معركة  قائد 

دي�سمرب   27 يف  ال�يدان  ببني 

وقاد  امل�سدر.  لنف�ض  وفقا   1961
ق�سيدة  معركة  ب�الزيت�ن  ي��سف 

باملكان  هذا  و  ق�ة  و  عزم  بكل 

القايد(  )برج  ق�سيدة  امل�سّمى 

والتي  ال�يدان  بني  ببلدية 

جماهدا   70 ح�ايل  فيها  �سارك 

خ�سائر  العدو  فيها  تكّبد  و 

كبرية.

عدة  الراحل  تقلد  كما 

الث�رة  اإبان  م�س�ؤوليات 

التحريرية اآخرها م�س�ؤول ع�سكري 

اال�ستقالل  بعد  ي�سغل  اأن  قبل 

من�سب نائب اأمني املكتب ال�الئي 

للمنظمة ال�طنية للمجاهدين.

الق�سم املحلي



هي عبارة عن م��صيقى تفرز م�جات كهرومغناطي�صية ت�ؤثر على اخلاليا الع�صبية

اجلزائر  تدخل  الإلكرتونية  املخدرات 
اخلطر   ناقو�س  يدقون  وخمت�صون 

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�صل ال�صتاء؛ حيث تك�ن هذه  يعاين الكثري من الأ�صخا�ص من برودة يف الأطراف خا�صّ

الأطراف عر�صة ب�صكل كبري لله�اء البارد اّلذي ي�ؤّدي اإىل تغرّي ل�ن هذه الأطراف اإىل الل�ن 

الأزرق اأو الل�ن الأبي�ص مثل القدمني واليدين، والإح�صا�ص ب�جٍع واأمل فيهما، وقد يتبع م�صكلة 

الربودة يف الأطراف حدوث تنميٍل يف الأطراف امل�صابة، وقد ي�صحبها قرح وبث�ر يف الأطراف 

امل�صابة بالربودة.

اأ�صباب برودة الأطراف :

الإ�صابة مبر�ص ال�صّكري. 

الإ�صابة بال�صمنة املفرطة. 

الإ�صراف يف التدخني. 

الإ�صابة بربودة الأطراف نتيجة تناول بع�ص الأدوية اّلتي تك�ن من الأعرا�ص اجلانبّية امل�صّببة 

لها. 

الإ�صابة بالت�تر النف�صي. 

حدوث ت�صّلب يف ال�صرايني. الإ�صابة بالروماتيزم واأمرا�صه. 

خلل وق�ص�ر يف الدورة الدم�ية الطرفية.

 الأنيميا. 

ق�صر يف عمل الغّدة الدرقية.

الطرق املّتبعة لعالج برودة الأطراف جتّنب اجلل��ص فرتات ط�يلة اأو ال�ق�ف اأي�صًا لفرتات 

ط�يلة؛ لأّن ذلك يعمل على اإعاقة حركة الدم يف الأطراف وعدم اإي�صال الدم ب�صكل �صحيح اإىل 

جميع الأجزاء. 

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

ع�صرة دقيقة يف الي�م، ويجب اّتباع هذه الطريقة ب�صكٍل ي�مّي. احلفاظ على ممار�صة التمارين 

الريا�صّية ب�صكل ي�مي ملدة ل تقل عن ن�صف �صاعة لأّنها تعمل على تن�صيط الدورة الدم�ية 

وحتريك الدم يف جميع اأجزاء اجل�صم وميكن ممار�صة ريا�صة امل�صي ال�صريع فهي تفي بالغر�ص. 

الإكثار من تناول امل�صروبات الدافئة والأغذية التي متّد اجل�صم بالفيتامينات والطاقة الالزمة 

له يف الي�م؛ فهي تعمل على تدفئة اجل�صم وحمايته من الربودة خا�صة الأطراف.

 القيام بزيارة الطبيب اإذا مل يكن �صبب برودة الأطراف ف�صل ال�صتاء؛ لأّن ذلك قد يدّل على 

وج�د اأمرا�ٍص خطرية يجب ك�صفها وفح�صها من دون حدوث اأي م�صاعفات. 

املحافظة على ال�زن املنا�صب والتخّل�ص من ال�زن الزائد. 

جتنب ارتداء الكعب العايل والبتعاد عن لب�ص الأحذية 

واجل�ارب ال�صّيقة. البتعاد عن التدخني. 

القيام ب��صع القدمني يف حّمام من املاء ال�صاخن ملّدة 

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

اإ�صافيتني، ثّم اإعادة القدمني اإىل حّمام املاء ال�صاخن 

جمّدداً، وتعّد هذه الطريقة فّعالة جداً لأنها تعمل على 

تن�صيط الدورة الدم�ية ب�صكل كبري و�صريع. 

تناول الأطعمة التي حتت�ي على فيتامني )ج( وفيتامني 

)ب( عن طريق تناول الأطعمة وامل�صروبات التي حتت�ي 

على هذه الفيتامينات مثل: الربتقال وع�صريه، والليم�ن 

وع�صريه، والفليفلة امللّ�نة باأن�اعها، اأو عن طريق تناول 

املكّمالت الغذائّية والأدوية اّلتي حتت�ي على هذه 

الفيتامينات اّلتي تعمل على حماية القلب.

تدابير منزلية

من  م�سادر  ك�سفت 

ح�سني  دريد  م�ست�سفى 

العقلية  للأمرا�س 

امل�سلحة  ا�ستقبال 

�سخ�س   15 اإىل   10 معدل 

من  يعانون  �سهريا 

الذي  االإلكرتوين  االإدمان 

�سداع  حاالت  لهم  ي�سبب 

اأن  موؤكدة  و«�رصع«، 

املخدرات  من  النوع  هذا 

النف�سي  التوازن  يفقد 

ويجعل  واجل�سدي 

عن  عزلة  يف  �سحاياه 

النوع  وهذا  املجتمع. 

عبارة  هو  املخدرات  من 

مو�سيقية  اأنغام  عن 

عن  وتوؤثر  باللذة  ت�سعر 

االإذنني  يف  النقر  طريق 

الطبيعية  بالذبذبات 

ع�سبية  خليا  يف  للدماغ 

وهي اأنواع مثل املخدرات 

املاريخوانا  من  العادية 

وحتدث  والكوكايني 

الرقمية  املخدرات 

كهرومغناطي�سية  موجات 

ال�سخ�س  بها  ي�سعر  ال 

عن  wاإليها  ي�ستمع  الذي 

االإذن،  �سماعات  طريق 

وجتعل  املخ  اإىل  ت�سل 

عند  الع�سبية  اخلليا 

هرمون  تفرز  �سحيتها 

الدوبامني  مثل  ال�سعادة 

بزيادة  وي�سعر 

واحلاجة  ال�سعادة 

اخلمور،  تناول  اإىل 

مهارات  وحت�سني 

والتخيل.  الت�سور 

عنها  اال�ستغناء  وبعد 

يفقد  عليها  االإدمان  بعد 

النف�سي  توازنه  ال�سخ�س 

عر�سة  بالتايل  وي�سبح 

ون�سح  ع�سبي.   النهيار 

املخت�سني االأولياء بعدم 

ترك اأوالدهم منعزلني يف 

ي�ستعملون  وهم  غرفة 

اإىل  م�سريين  االأنرتنت، 

اأن املخدرات االإلكرتونية 

ال�سباب  اإليها  يلجاأ 

ولي�س  مظلمة  غرف  يف 

االأنرتنت.   مقاهي  يف 

موؤكدين اإن هذا النوع من 

املخدرات ي�سعب اإح�ساء 

عدد املدمنني عليه.

دزيت باب احلبيب دفة على دفة فرا�ص� من حرير 

نرقد وندفا، ب�قال� من ذهب ن�صرب ل نروى،وكالم� 

من ع�صل غري ن�صمع ن�صفى. 

�أعقد 

و�أنوي

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

تقوموا بهذا الختبار فووورا

معل�مات طبية

هـــل تعـــــلم

ي�صل ط�ل الأوعية الّدم�ّية يف 

ج�صم الإن�صان -عند مّدها-اإىل 

اأكرث من 60.000 ميل.

م. غازي

حت�لت التكن�ل�جيا الرقمية ل��صيلة لرتويج ن�ع جديد من املخدرات بالعامل وحتى 

اجلزائر حيث دخلت م�ؤخرا ما بات يعرف باملخدرات الرقمية التي بداأت تنت�صر 

يف اأو�صاط ال�صباب وه� ما جعل املخت�صيني يدق�ن ناق��ص اخلطر م�ؤكدين ان هذه 

املخدرات ل تقل خط�رة عن املخدرات ال�صلبة املعروفة.
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و�شفة طبيعية لعالج ت�شقق الكعبني

 ان�شحوين: 
هل اأخطاأت عندما تزوجت؟

�أوتار

القلوب

اأف�شل زوجية  حلياة  قواعد   4

و جمــالرشاقة

  
 �أمـومة 

وطفولة

طفلك لرحلة  فوائد   7

الإجـــــــــــــــابـة

وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته.

وحكمًة  وعًيا  فيك  وجدت  ا�ست�سارتك؛  ملفردات  قراءتي  خالل  من 

يدعوين  ما  وهذا  وا�ستيعابها،  لزوجك  معاملتك  طريقة  يف  ُخُلق  و�سعَة 

الزوجة  اإن  لك:  لأقول  نظر؛  وُبعد  وحكمة  تعّقل  خطاب  اأخاطبك  لأن 

اإن�سانًة �ساذجًة ب�سيطًة  اأن تكون  اإما  التي متتنع من زوجها ول تبايل به 

يكون  اأن  واإما  جتاهك،  وواجبها  دورها  اأهمية  تعرف  ول  تدرك  ول 

النوع  من  زوجك  كانت  فاإن  بالأع�ساب؛  وتالعب  ودهاء  ذكاء  عن  ذلك 

وتعلمها  وحوارية  هادئة  جل�سات  اإليها  جتل�س  اأن  اإل  عليك  فما  الأول 

اإن  بالتف�سيل، بل وتدّربها على ما تريده منك  وتخربها مبا تريده منها 

احتاج الأمر لذلك، ول باأ�س باأن تاأخذها اإىل بع�س الندوات واملحا�سرات 

املخت�سة بفنون الع�سرة الزوجية و�سعادتها، فتاأخذ منها ما ي�سلح حالها، 

واأن�سحك باأن يكون بينك وبينها و�سيٌط خارجي؛ كاأختك اأو اأمك اأو ممن 

تثق به من اأرحامك، فيجل�سون معها بطريقة غري مبا�سرة ويو�سحون لها 

واجباتك  من  الزوجية؛  حياتها  �سالح  فيه  ما  على  ويُدّلونها  تق�سريها 

وحقوقك، ول مانع من متابعة هذه املوا�سيع عرب املواقع املتخ�س�سة على 

النرتنت، لتقراأ وتتعلم وتطّور من اأدائها ودورها.

اإن كنت  العالجات  اأحد  الثاين هو  الثاين؛ فالزواج  النوع   فاإن كانت من 

حياتك  يالئم  الذي  البديل  عن  تبحث  اأو  اأ�سبابه،  ومتلك  ذلك  ت�ستطيع 

اأن  وحاول  لزوجك،  احلقوق  وي�سمن  اهلل  ير�سي  فيما  ومعطياتك 

املعا�سرة  اأمور  يف  منك  زوجتك  حتبها  ل  التي  والأمور  الثغرات  تكت�سف 

مفهومك  تطوير  من  ا  اأي�سً بّد  ول  ذلك،  يف  ال�سبب  هي  عّلها  الزوجية، 

للحياة الزوجية والتفاعل معها مبا يتالءم معك ومع زوجك.

اأمتنى لك حياة طيبة �سعيدة، واأن يجمع اهلل بينك وبني زوجك على   

كل خري.

فاأنا �ساب اأبلغ من العمر 26 �سنًة، موظف منذ 6 �سنوات، مي�سور احلال واحلمد هلل، 

تزوجت منذ 8 اأ�سهر، طيلة فرتة درا�ستي يف اجلامعة اأو يف فرتة عملي -قبل الزواج- 

اأحافظ على اللتزام بديني يف ما يخ�س التعامل مع الن�ساء الأجنبيات وجتنب 

الختالط معهن يف املجال�س واأماكن العمل... اإلخ، واحلمد هلل من هذا اجلانب.

 يف الفرتة العمرية من 16 اإىل 26 �سنًة كنت اأ�سلي واأترك، اأ�ستمع اإىل الأغاين 

اأحياًنا، وكنت اأكره ب�سدة الزناة والزانيات واملتربجات، وكنت اأكره من اأ�سدقائي 

التحر�س بالفتيات، وغري ذلك، ولكن عندما تزوجت اأ�سبحت حمافًظا على �سالتي 

ول اأ�ستمع اإىل الأغاين.

ا، فذهبت   بكل �سراحة تزوجت من اأجل حت�سني نف�سي اأوًل، ومن اأجل الأولد اأي�سً

اإىل اأمي وطلبت منها اأن تبحث يل على فتاة بنت اأ�سل وتربية، وعندما وجدت الفتاة 

ا واحًدا فقط، وقمت ب�سالة ال�ستخارة وربطت ونويت جواب  �ساألت عنها �سخ�سً

�سالتي برّد ال�سخ�س الذي ا�ست�سرته، فكان التاأكيد وكان الزواج، ولكن...

تاأكدت باأن الفتاة ل ت�سلي ولي�ست متحجبة وتتربج كثرًيا وت�ستمع اإىل الأغاين 

كثرًيا؛ فحاولت اإ�سالحها بتوفيق من اهلل، فرتكت التربج وحتّجبت وتوّقفت عن 

ا�ستماع الأغاين، واأ�سبحت ت�سلي وترتك، ولكن هي متنعني عن نف�سها كثرًيا كثرًيا! 

ج كثرًيا، ول يهّمها اإن بّت غا�سًبا عليها اأو ل! ويف زمن كرثت فيه الفنت  وَتَتَحجَّ

-خا�سًة يف مكان عملي- اأ�سبحُت اأخ�سى على نف�سي من املع�سية، خا�سًة عندما اأذهب 

اإىل عملي مت�ساجًرا معها، تخّيلوا معي اأين ويف عّز ال�سباب ومتزوج حديًثا اأجامع 

زوجتي مرًة واحدًة كل 20 يوًما وباقي الأيام كلها �سجار!.

ا�ستعملت كل الطرق الدينية، الدبلوما�سية، الرتبوية، التوعوية، الرومان�سية، 

الهجر يف الفرا�س، ال�سرب اخلفيف وال�سرب املربح؛ ولكن دون جدوى!!.

 اأرجو اأن يقول يل اأحدكم حاًل.

ال�شــــــــوؤال

 خ�صو�صيات

متى تلجاأ الفتيات للتدخني؟
فتاة  اأعيننا  تالحظ  اأن  الطبيعي  من  اأ�سبح   

جمتمعاتنا  يف  حتى  ب�سربها  وتتلذذ  �سيجارة  مت�سك 

من  خوف  يطالها  اأو  وجل  ي�سيبها  اأن  دون  املحافظة 

التخفي  الفتيات  بع�س  تختار  وبينما  الغري،  نظرات 

اأثناء التدخني ويلجاأن له بعيداً عن نظرات النا�س، 

نظرات  تهمهن  فال  بال�سيجارة،  اأخريات  جتاهر 

اعتبار  عن  مناأى  يف  بالتدخني  ويقمن  النا�س 

به  يقمن  ما  اأن  يعتقدن  لأنهن  وذلك  الأ�سخا�س، 

ا�ست�سوبه  ما  �سخ�س  كل  عند  فاحلق  ال�سواب،  هو 

الجتماعي  الكاتب  باله.  له  واطماأن  ورجحه  عقله 

اأ�سباب  عن  التايل  املو�سوع  يف  يخربنا  الهومي  نبيل 

ومظاهر جلوء الفتيات لل�سيجارة، وهل الأمر هو�س 

يقول  بداية  الذات؟  لإثبات  حماولة  اأو  تقليدي 

على  طويلة  لفرتات  جمتمعاتنا  يف  »اعتدنا  الهومي: 

الفتاة  فروؤية  للفتاة،  مكروه  �سيء  ال�سيجارة  اأن 

اعرتاها  زهرة  مبنظر  اأ�سبه  �سيجارة  مت�سك  وهي 

الأنوثة  ت�سمحل  حيث  الن�سيان،  واأ�سابها  الذبول 

مع حمل ال�سيجارة، ويتوارى اجلمال والألفة و�سائر 

ال�سمات املميزة لالأنوثة خلف �ستار التدخني، ولكن 

الروؤية تختلف ملن اأحببنها واعتدن عليها، فالعبارة 

»ما  هي:  األ�سنتهن  بها  وتلهج  املدخنات  ترددها  التي 

اأ�سمج الدنيا بال �سيجارة »، فتختزل احلياة عندهن 

كما  ينفع،  ما  اأكرث  ي�سر  النيكوتني  من  �سريط  يف 

باتت احلياة عندهن رهينة بالتدخني، فمن تدخن 

ومن  ومباهجها،  احلياة  مبلذات  ظفرت  نظرهن  يف 

نف�سها  على  فوتت  و�سربها  ال�سيجارة  اأخذ  حرمت 

التي  املتعة  حلظات  وعي�س  ال�سعادة  طعم  تذوق 

والإ�سكالية  التدخني،  ويوفرها  ال�سيجارة  تقدمها 

هنا هي حماولة اإثبات الذات واخلروج عن املعتاد«.

يلجاأن لل�سيجارة؟ • ملاذا 
التدخني  اأ�سرار  عن  النظر  »بغ�س  الهومي:  ويكمل 

بني  الفطري  امليل  وبحكم  اجلميع،  يعرفها  التي 

اإىل  جاهدة  ت�سعى  الأخرية  فاإن  وال�سابة،  ال�ساب 

نكبنا  اأن  منذ  واأفعاله  ال�ساب  ت�سرفات  كل  تقليد 

ال�سابة  تلحظ  حيث  التقليد،  وراء  اجلري  بلوثة 

من  ي�سعر  التي  ال�سيجارة  مي�سك  وهو  ال�ساب 

يف  يعتلج  وما  ذاته  عن  بها  ويعرب  برجولته  خاللها 

تقدم  التي  ال�سابة  ال�سورة  هذه  فت�ستهوي  نف�سه، 

يف  تفكر  اأن  دون  بالتجربة  القيام  على  الأخرى  هي 

نتيجة اتباع الآخر، فتقودها التجربة اإىل اأن ت�سبح 

تعبرياً  لها  بالن�سبة  تغدو  التي  لل�سيجارة  اأ�سرية 

نظر  تلفت  اأن  خالله  من  ميكن  ومثرياً  اأنوثتها  عن 

تقليدنا  هي  عاداتنا  اأ�سواأ  اأن  والواقع  اإليها،  ال�ساب 

الذي ي�سل اإىل درجة البالهة وجهلنا الذي يختلط 

ملجاأ  ال�سيجارة  اأن  تعتقد  واملدخنة  بال�سذاجة، 

للفرار  ومالذ  تداهمها،  التي  امل�ساكل  من  للهروب 

�سيجارة  ر�سفة  فتغدو  تعرت�سها،  التي  العراقيل  من 

ويف  حياتها،  بها  تر�سح  التي  الهموم  لتن�سى  و�سيلة 

امل�ساكل  وطاأة  من  تخفف  ل  ال�سيجارة  اأن  احلقيقة 

بقدر  املدخنات  بع�س  تعتقد  كما  الهموم  وحدة 

الآلم،  دائرة  وتو�سيع  اجلراح  تعميق  من  تزيد  ما 

تناولها  حلظة  املدخنة  به  ت�سعر  الذي  وال�سعور 

وتتال�سى  تنق�سي  ما  �سرعان  ن�سوة  هو  لل�سيجارة 

بعد النتهاء من تدخني ال�سيجارة«.

ت�شقق  من  لكثري  يعاين 

يف  خا�شة  القدم  عقب 

مما  ال�شيف  ف�شل 

غري  �شكلها  يجعل 

تكون  وقد  حمبب 

موؤملة يف الكثري من 

مراحلها  يف  الأحيان 

نقدم  لذلك  املتقدمة 

التي  ب�شيطة  لكم و�شفة 

ميكن �شنعها يف املنزل من 

اأجل اإزالة هذه الت�شققات 

ما�شك للقدم من الليمون وامللح واجلل�رسين وماء الورد:

يعد هذا املا�شك من اأف�شل املكونات التي ميكن اأن تعالج القدم. هذا املا�شك يحتاج اإىل اأن 

ت�شع قدمك فيه لفرتة لذلك يجب اأن حت�رسه يف حو�ض كبري:

املأ احلو�ض باملياه الدافئة ثم اأذب بها امللح والليمون واجلل�رسين وماء والورد ثم �شع 

قدمك يف هذا اخلليط ملدة من 15 اإىل 20 دقيقة

با�شتخدام احلجر اأو فر�شاة القدم قم بفرك عقب القدم وجانبيها

الليمون حتى  الورد وملعقة من ع�شري  ماء  ملعقة من  ملعقة من اجلل�رسين مع  قم بخلط 

يتكون خليط لزج نوًعا ما. �شع اخلليط عليى قدميك وغطها باجلوارب حتى ال�شباح ويف 

ال�شباح قم بغ�شل قدميك باملاء الدافئ وكرر ما �شبق عدة اأيام حتى تتح�شن قدمك.

التعرف على بيئات مغايرة 
واأجواء  خمتلفة  وثقافات 
تفتح  كلها  جديدة  واأماكن 
وتنمي  الأطفال،  مدارك 

اآفاقهم وجتعل مزاجهم هادئًا. 
حتى  الطفل،  على  غريبًا  فلي�س 
جديدة  مهارات  ويكت�سب  التنزه،  من  ي�ستفيد  اأن  الر�سيع، 
من  نف�سية(  )طبيبة  مارديني  دعد  الدكتورة  قول  -بح�سب 
جذرّيًا  حاًل  يكون  اأن  ميكن  فالتنزه  ال�سلوان-  عيادات  جممع 
لكل اأم حتاول اأن تعدل من نظام ابنها وتف�سل، فمن املمكن اأن 
يكت�سب مهارات جديدة؛ كحب اللعب، والتفاعل مع نظرائه، 

وحب ال�سباحة واملاء.
فوائد الرحالت

مع  اأو  عائلي  بتنظيم  كانت  �سواء  كثرية،  الرحالت  فوائد 
يف  اخت�سا�سية  العمري،  لنا  الدكتورة  توجزها  املدر�سة، 
الإر�ساد النف�سي، ومر�سدة يف مركز �سندوق الأمان لالأيتام يف 

النقاط التالية:
مثلهم،  يعي�س  �سوف  هو  اخلارجي:  للعامل  البن  معاي�سة 

خالل  بها  يوجد  التي  املنطقة  اأو  البلد  اأهل  مثل  وينام  ياأكل 
ومراقبة  بالتفكري  لالأبناء  الظروف  هذه  وت�سمح  ال�سفر، 
يكون  عندما  اللغوي:  الندماج  البلد.  اأهل  وتقاليد  عادات 
البن يف دولة اأجنبية، �سوف يكت�سب اللغة من خالل الكثري 
اإىل  الراديو،  التلفاز،  ال�سوارع،  لفتات  مثل:  العوامل،  من 

جانب املحادثات اليومية مع الآخرين.
تقدير ما ميلكونه: بال�سفر ياأخذ العمل �سورة اأكرث اإيجابية؛ 
وجتارب  خربات  واكت�ساب  البعيدة  الأهداف  حتقيق  وهي 

ترثي ال�سخ�سية.
هو  الجتماعي:  والتوا�سل  التكيف  على  قدرته  تنمية 
يدرك اأّن التغيري اأمّر م�سلم به يف احلياة؛ حيث يقابل اأ�سدقاء 
املظهر  وحتى  ال�سكل  ويف  اللغة  يف  خمتلفني  واأ�سخا�سًا  جدداً 
العامل  على  منفتحًا  يكون  اأن  ويتعلم  والتقاليد،  والعادات 
ترثي  جديدة  توا�سل  اأ�ساليب  يكت�سب  بحيث  اخلارجي، 

ال�سخ�سية، وجتعلها قوية وتعزز �سعوره بذاته.
يتمتعون  ال�سن  هذه  يف  فالأبناء  الأطعمة:  على  التعرف 
على  والتعرف  الكبار،  على  اأحيانًا  تتفوق  تذوق،  بحا�سة 
جتعلهم  مو�سوعاتهم،  اإىل  ت�ساف  ولذيذة  غريبة  اأ�سناف 

يتعودون على ماأكولت متنوعة.
درو�س ل ميكن اكت�سابها من الكتب: مثل الذهاب لل�سيد مع 
رجال قبائل غريبة، ا�ستك�ساف اأمطار الغابات ال�ستوائية، اأو 
امل�سي بني اأطالل الآثار اليونانية. يتعلم اأ�سلوب حل امل�سكالت: 
فال�سعوبات التي يواجهها الطفل، يتعامل معها بطريقة اأكرث 

عقالنية، ويبتعد عن اتباع اأ�سلوب البكاء وال�سراخ.
التح�سيل

الأكادميي  الإجناز  بني  العالقة  تو�سيح  الباحثون  ا�ستطاع 
وال�سفر اأثناء العطلة، وتتمثل يف:

- اإحراز درجات اأعلى يف اختبارات التقييم مقارنة مع الذين 
مل ي�سافروا.

التح�سيل  على  اإيجابي  اأثر  له  الإجازة  اأيام  عدد   -
الأكادميي.

املواقع  املتاحف،  يف:  الوقت  معظم  ق�سوا  الذين  الأطفال   -
التاريخية، واملتنزهات، وحتى حدائق احليوانات وال�ساطئ، 
مل  الذين  اأولئك  من  جداً  اأعلى  اأكادميي  تقدم  عندهم  كان 

يذهبوا اإىل اأي مكان.

الإبقاء على احلياة احلميمة  قد يتطلب 

اأطفال جهدًا. ولكن ميكنك  اإجناب  بعد 

ا�شتهداف العقبات اخلم�ض التي تعوق 

اأمًا جديدة  كنت  اإذا  الأمور، خ�شو�شًا 

ت�شعرين بالإحباط وال�شتياء اأو التعب 

م�شاعر  كل  بتقدمي  ومن�شغلة  والقلق، 

احلب اإىل الطفل اجلديد.

حتكمي  الإحباط..  ل�شتهداف 

مب�شاعرك

تعتنني  النهار  طوال  اأم�شيت  اإن 

العمل  من  زوجك  وعاد  بطفلك، 

اأن  من  فلبد  التلفاز،  اأمام  ليجل�ض 

هي  حياتك  لأن  بالإحباط؛  ت�شعري 

التي تغريت بال�شكل الأكرب. وقد ي�شعب 

ذلك اإمكانية تقاربكما.

الأمر  هذا  من  النزعاج  اأن  نولز  دنيز  العلقات  خبرية  وبراأي 

�شيزيد من حدة التوتر بينكما، فعلى الأرجح اأنه يفكر يف كيفية 

توفري معي�شة عائلته اجلديدة، والعمل بجد ولوقت اإ�شايف بدًل 

من اأن ي�شاعدك يف العناية بالطفل.

ل�شتهداف ال�شتياء.. حققي التوازن

خلل اإجازة الأمومة قد ي�شبب لك عدم توازن قواك ال�شتياء. فقد 

كانت »ملك«، 30 عامًا واأم لتواأمني، حتب العمل وتنفق نقودها 

على ما ترغب، لكنها الآن التزمت بالإنفاق على تواأميها.

لذلك عليك توزيع الإنفاق بينك وبني زوجك بعدل، ف�شعورك باأنك 

تقدمني اأكرث هو م�شكلة اأخرى، فاحر�شي على اطلع زوجك على 

واملناديل  احلفا�شات  ثمن  مثل  اأمور 

مار�شال  اأندرو  يقرتح  كما  املبللة، 

حيلة  الأ�رسي  النف�شي  املعالج 

اأخرى، وهي اإظهار املحبة لبع�شكما 

�شيقوم  من  تقررا  اأن  قبل  كاملعانقة 

باأنكما  �شت�شعران  وهكذا  بالتنظيف، 

اأقرب.

احلب..  بفائ�ض  ال�شعور  ل�شتهداف 

اأف�شحي له جماًل

فمن  طفلك،  مع  املنزل  يف  كنت  اإن 

البديهي اأن حت�شنيه ب�شكل كاف طوال 

اليوم، وعندما يعود زوجك �شتكونني 

يعود  عندما  لنف�شك.  وقت  اإىل  بحاجة 

زوجك، اجعليه يحمل الطفل وا�رسحي له اأن الأمر ل يتعلق بعدم 

رغبتك به، بل لأنك حمتاجة اإىل اإم�شاء 20 دقيقة وحدك.

الوقت  تخ�شي�ض  فحاول  الأ�شبوع  طوال  مكتظًا  جدولكما  كان  اإن 

لبع�شكما البع�ض خلل نهاية الأ�شبوع.

ل�شتهداف القلق.. ا�شتعيدي جاذبيتك

اأمور قد تثري قلقك. فقد حتولت  اإن تقبل دورك وج�شدك اجلديد 

اإىل م�شدر تغذية للطفل، ومن ال�شعب العودة اإىل عقليتك املغرية 

ذلك  على  الولدة  بعد  الكبري  بطنك  ي�شاعدك  ل  حيث  واجلذابة 

اأي�شًا، ولكن تذكري اأن العلقة احلميمة مرتبطة بال�شعور، ولي�ض 

مرتبطة  فكرة  اأي  دوين  املغري،  جانبك  ولإثراء  فقط.  بالطلة 

باحلميمية حتى لو كانت جمرد متثيل جذاب على التلفاز.

العلم الربيطاين يجتاح املو�شة ويدخل يف الثياب
 ويف ديكور املنزل!

على الثياب على الأرائك والو�سادات والأغطية، على اجلدران حتى على الربادات! هذه هي الأمكنة التي 

التي ت�سفي مل�سة  املمّيزة  العلم  األوان هذا  املو�سة  ا�ستغّل م�سّممو  الآن. فقد  العلم الربيطاين حتى  اجتاحها 

اأن اعتماد ديكور  اأعمالهم. وعلى الرغم من  اإىل  اأم حديثًا واأ�سافوه  اأي ديكور، كال�سيكيًا كان  جمنونة على 

اأن  اإل  والتقاليد،  والعادات  بالثقافات  ارتباطه  بحكم  لآخر  جمتمع  ومن  لأخرى  �سخ�سية  من  يختلف  معنّي 

العلم الربيطاين ا�ستطاع اأن يخرق الثقافات وت�سلل اإىل ديكور البيوت ومو�سة الثياب على حدٍّ �سواء.

جريئًا،  اأ�سلوبًا  ويعترب  لونية  �سجاعة  يتطلب  الغامق  والأزرق  والأبي�س  الأحمر  بني  الثالثي  التناغم  هذا 

فهل جتروؤين على اتباعه؟

تدابري منزلية 
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�لر�أي
عدة  الإ�رسائيلى  العدو  وّجه 

اإىل  نوعية  ع�سكرية  �رسبات 

�سورية  يف  حمّددة  اأهداف 

الثالث  والدول  ولبنان.  والعراق 

الرد  فى  راغبة،  ول  قادرة،  غري 

الذي  العدوان  هذا  على  املتكافئ 

اإ�رسائيل  قيام  يف  املفاجاأة  تكن  مل 

الدول  هذه  �سيادة  واخرتاق  به، 

رئي�س  اإعالن  يف  واإمنا  العربية، 

عنه  الدفاع  ووزير  احلكومة 

ب�رساحة. وكان املرّبر اأن ال�رسبات 

اأذرعا  ت�ستهدف  كانت  الع�سكرية 

لإيران،  موالية  ع�سكرية  ومواقع 

لأمن  مبا�رسًا  تهديدًا  متثل  وهذه 

ردود  اأي  ظهور  وقبل  اإ�رسائيل. 

قالت  اإقليمية،  اأو  عربية،  فعل 

ترامب  الأمريكي،  الرئي�س  اإدارة 

اإن ال�رسبات الإ�رسائيلية الع�سكرية 

عن  امل�رسوع  الدفاع  اإطار  يف  هذه 

حاليًا  متامًا،  حقها  وهو  النف�س، 

وم�ستقباًل. ما يعني اأن اإدارة ترامب 

والعدوان  بالقتل  ت�رسيحا  ُتعطى 

وكلما  اأرادت  اأينما  لإ�رسائيل، 

اأرادت. 

�سمت غريب وُمريب، ومعتاد اأي�سًا، 

ومن  العربية،  الدول  جامعة  من 

كما  فرادى.  العربية  الدول  كل 

ولبنان،  و�سورية  العراق  ردود  اأن 

�سيادتها  تعر�ست  التي  الدول 

فاترة،  جاءت  للعدوان، 

واحلق  التنديد،  على  واقت�رست 

للعدوان.  والت�سدي  الرد  فى 

حدة  اأكرث  بلهجٍة  الرد  جاء  بينما 

الع�سكرية:  �سبه  التنظيمات  من 

وهو  العراق،  يف  ال�سعبي  احل�سد 

لإيران،  موال  ع�سكري  �سبه  تنظيم 

اإطار الدولة  ويف الوقت نف�سه، فى 

برد.  توعد  وقد  العراقية، 

�سيا�سي  تنظيم  وهو  الله،  وحزب 

ع�سكريا  جناحا  ميتلك  لبناين، 

للويل  ولءه  �رساحة  ويعلن  قويا، 

للثورة  الأعلى  املر�سد  الفقيه، 

اإيران، خامنئي. ويف  الإ�سالمية يف 

من  درجٍة  على  هو  نف�سه،  الوقت 

الت�ساق ال�سيا�سي مع بع�س الأطياف 

يتعلق  فيما  وخ�سو�سا  اللبنانية، 

الإ�رسائيلي.  الحتالل  مبقاومة 

العام،  اأمينه  ل�سان  على  توعد 

العملي،  بالرد  الله،  ن�رس  ح�سن 

قواعد  خرقت  اإ�رسائيل  اأن  باعتبار 

املتفق  الله،  حزب  مع  ال�ستباك 

عليها �سمنيًا منذ حرب لبنان 2005، 

 .1701 الأمن  جمل�س  قرار  وبعد 

ا�ستهداف  بعملية  قام  وبالفعل 

احلدود  عرب  اإ�رسائيلية  ملدرعات 

الفل�سطينية  الأرا�سى  مع  اللبنانية 

اإ�سقاط  يف  جنح  ثم  املحتلة، 

كانت  اإ�رسائيلية،  م�سرية  طائرة 

تقوم بعمليات ا�ستطالع فى الأجواء 

اأعلنت  التى  اإيران  اأما  اللبنانية. 

ت�ستهدفها  كانت  اأنها  اإ�رسائيل 

النوعية،  الع�سكرية  ب�رسباتها 

لن  اأنها  كعادتها،  اأعلنت،  فقد 

م�ساندة  يف  مواقفها  عن  ترتاجع 

�سد  واملواجهة  املمانعة  جبهة 

العدو الإ�رسائيلي، ودعمها الق�سية 

الفل�سطينية واملقاومة. 

ال�سمت  من  حالة  كله  ذلك  اأعقبت 

امل�ستويات،  كل  على  والهدوء، 

الدوليني  لالعبني  �سواء 

 non( الدول  غري  من  اأو الالعبني 

رئي�س  ان�رسف   .)state actors
اإىل  نتنياهو،  الحتالل،  حكومة 

اإ�رسائيل،  يف  النتخابية  حملته 

تاأكيد  اإىل  الله  حزب  وان�رسف 

اللبنانية،  الرتكيبة  يف  و�سعه 

يف  ال�سعبي  احل�سد  وان�رسف 

مع  اأو�ساعه  توفيق  اإىل  العراق 

عنا�رس  وبقيت  العراقية،  احلكومة 

يف  املوجودة  الثورى  احلر�س 

نظام  لدعم  مواقعها  فى  �سورية 

يف  املثري  وكان  الأ�سد.  ب�سار 

التي  العربية  الأ�سوات  امل�سهد 

العدو  تاأييدها  �رساحة  اأعلنت 

بع�سها  كان  ولالأ�سف  الإ�رسائيلي، 

اأ�سحابها  ي�سغل  ر�سمية  اأ�سواتا 

وزير  مقدمتهم  يف  رفيعة،  منا�سب 

خارجية البحرين. 

ماذا  الأهمية:  �سديد  ال�سوؤال 

الع�سكرية  اإ�رسائيل  �رسبات  حتمل 

تلك  توّجه  من  واإىل  ر�سائل؟  من 

التوقيت  هذا  يف  وملاذا  الر�سائل؟ 

لأي  اإ�رسائيل  فيه  تتعّر�س  ل  الذي 

تكت�سب  بل  �سكل،  باأي  تهديد، 

املطبعني  من  مزيدًا  يوم  كل 

نراجع  اأن  علينا  لالإجابة  العرب؟ 

والإقليمي  العربي  امل�سهد 

نعرفه  ما  لأن  جيدًا،  والدويل، 

كل  اأن  الإ�رسائيلي  العدو  عن 

واأنه  بدقة،  حم�سوبة  خطواته 

ولعل  للم�سادفة،  �سيئًا  يرتك  ل 

فى  تظهر  امل�سهد  ذلك  مالمح  اأهم 

مواقف الأطراف املختلفة بو�سوح، 

اأمريكيًا  دعمًا  اإ�رسائيل  تتلقى  حيث 

يف  م�سبوق،  وغري  حمدود  غري 

وماأزوم،  ممزق  اإقليمي  موقف  ظل 

على  منق�سم  فل�سطيني  وموقف 

يف  عاجزة  �سلطة  بني  ما  نف�سه، 

حتت  �سامدة  ومقاومة  الله  رام 

ح�سار خانق يف قطاع غزة، وموقف 

عربى تطبيعي، ومطمئن لإ�رسائيل، 

يف  املتالحقة  بالتطورات  وم�سغول 

اليمن  مقدمتها  يف  كثرية،  مناطق 

وليبيا وال�سودان واجلزائر. 

ويف ما يتعلق باملوقف الإ�رسائيلي 

على  مهم  تاأثري  له  كان  الداخلي، 

اأخريا،  الع�سكرية  ال�رسبات  قرار 

على  ومقدم  ماأزوم،  وزراء  رئي�س 

م�ستقبله  حتّدد  ح�ّسا�سة  انتخابات 

جي�س  اأركان  ورئا�سة  ال�سيا�سي، 

للعدوان  ومتوثبة  جديدة 

قوى  مواجهة  يف  مقدرتها،  لإثبات 

املقاومة املختلفة، خ�سو�سا يف ظل 

راأي  وموقف  ال�سابقة،  الإخفاقات 

عام اإ�رسائيلي غا�سب على �سيا�سات 

التعامل مع املقاومة عمومًا. 

املتحّرك  الإيراين  املوقف  يبقى 

اإقليميا ودوليا. و�سعي اإ�رسائيل اإىل 

لحتواء  املبذولة  اجلهود  تخريب 

التوتر بني اأمريكا واإيران، باإ�سعال 

وا�ستدراج  املنطقة،  يف  املوقف 

قراءة  ولعل  التدخل.  اإىل  اإيران 

م�سمون  تو�سح  جيدًا  امل�سهد  ذلك 

التوقيت،  ر�سالة نتنياهو، يف هذا 

باخت�سار  وهي  الأطراف،  كل  اإىل 

يف  الطوىل  اليد  لإ�رسائيل  اأن 

ما  على  و�ستح�سل  املنطقة،  هذه 

تلك  الظروف...  كل  حتت  تريد 

اإىل  احلقيقي  العدو  ر�سالة  كانت 

اأن  ال�سعوب  وعلى  العربية،  الأمة 

وعيها  ت�ستعيد  حتى  ت�ستوعبها، 

قبل فوات الأوان.
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معتقلني  خم�سة  ال�سوري  النظام 

اأردنيني ل�سلطات بالدهم، حتى خرجت 

ت�رسيحات �سورية ـ اأردنية تتحدث عن 

ال�سيا�سية بني  العالقات  �رسورة عودة 

باأعمال  القائم  لقاء جمع  البلدين، يف 

عّمان،  يف  ال�سوري  النظام  �سفارة 

�سفيق ديوب، مع اأع�ساء جلنة ال�سوؤون 

الأردين.  النواب  جمل�س  يف  اخلارجية 

ويف حماولة للتقّرب من الأردن، وك�رس 

العازل،  ال�سيا�سي  تبقى من اجلدار  ما 

عن  ال�سوري  بالأعمال  القائم  اأعرب 

ت�سلل  مبنع  الأردن  لدور  "تقديره 
حري�سة  �سورية  اإن  وقال  امل�سلحني"، 

على  الأردن  مع  العالقات  تطوير  على 

لإعادة  وم�ستعدون  ال�سعد،  جميع 

كانت  كما  البلدين،  بني  العالقات 

كان  الالفت  ولكن   ."2011 قبل  �سابقا 

اأكد  اإذ  الأردين،  اجلانب  ت�رسيح  يف 

على  الطعاين،  ن�سال  اللجنة،  رئي�س 

اإىل  �سورية  مع  العالقات  اإعادة  وجوب 

عام  الأزمة  حدوث  قبل  عليه  كانت  ما 

جرت   ،2018 عام  نهاية  منذ    .2011
بني  العالقة  م�ستوى  على  تطورات 

امل�ستوى  اإىل  ت�سل  مل  واإْن  البلدين، 

ال�سيا�سي العايل، ففي نوفمرب/ ت�رسين 

برملاين  وفد  قام  املا�سي،  الثاين 

اآنذاك،  متيزت  دم�سق،  بزيارة  اأردين 

مل�سوؤولني  نوعها  من  الأوىل  باأنها 

هم  النواب  وباأن   ،2011 منذ  اأردنيني 

الأردين.  الربملان  يف  جلان  روؤ�ساء 

مطلع  الزيارة  هذه  نتائج  وظهرت 

رفع  الأردن  قرار  مع  اجلاري،  العام 

التمثيل ال�سيا�سي مع النظام ال�سوري، 

بتعيني دبلوما�سي برتبة م�ست�سار قائم 

اململكة  �سفارة  يف  بالإنابة  بالأعمال 

الزيارات  بعدها  لتبداأ  دم�سق،  يف 

والتي  عّمان،  نحو  ال�سورية  الر�سمية 

ال�سعب  جمل�س  رئي�س  مب�ساركة  متثلت 

اأعمال  يف  ال�سباغ  حمودة  ال�سوري 

مار�س/  العربي يف  الربملاين  املوؤمتر 

الأوىل  امل�ساركة  وهي  املا�سي،  اآذار 

الربملانات  اجتماعات  يف  ل�سورية 

ذلك،  بعد   .2011 عام  منذ  العربية 

و�سل اإىل عّمان يف الثالث من اأغ�سط�س/ 

اآب املا�سي وزير النقل ال�سوري، فيما 

كان اللقاء قبل اأيام بني القائم باأعمال 

ال�سفارة ال�سورية يف الأردن مع اأع�ساء 

جلنة ال�سوؤون اخلارجية النيابية. 

جت�سيدا  اللقاءات  هذه  تكون  رمبا 

ملك  بعثها  التي  ال�سفهية  للر�سالة 

اإىل ب�سار  الثاين،  عبدلله  الأردن، 

النيابي  الوفد  رئي�س  عرب  الأ�سد، 

واأعربت،  دم�سق،  زار  الذي  الأردين 

بح�سب موقع عّمون الأردين عن الرغبة 

باأنه،  الأ�سد  ورد  طيبة،  عالقات  يف 

اخللف"،  اإىل  ولي�س  الأمام  اإىل  "ينظر 
ال�سنوات  �سفحة  طي  مُيكن  اأنه  مبعنى 

بني  العالقات  توتر  من  الأخرية 

عما  اللقاء  ذلك  يخرج  ومل  الطرفني. 

نهاية  نف�سه،  الأردين  العاهل  قاله 

اإن  املا�سي،  الأول  كانون  دي�سمرب/ 

�سريجع  والأردن  �سورية  بني  ال�سغل 

عودة  اإمكانية  اإىل  تلميح  كان، يف  كما 

ب�سار  ونظام  بالده  بني  العالقات 

اأكده  ما  ذلك  على  ويدل  الأ�سد، 

عاطف  الأردين،  النواب  جمل�س  رئي�س 

)اأغ�سط�س/  املا�سي  ال�سهر  الطراونة، 

املمار�سات  توؤثر  األ  �رسورة  من  اآب(، 

الفردية على هذه العالقات. 

اإىل  ي�سعيان  الطرفني  كال  اأن  وا�سح 

اإىل  واإعادتها  بينهما  العالقة  ترميم 

تباين  من  الرغم  على  عهدها،  �سابق 

امل�ساألة  لالأردن،  بالن�سبة  الأ�سباب: 

خ�رس  حيث  اقت�سادية،  هي  امللحة 

�سورية،  مع  احلدود  اإغالق  من  الكثري 

تركيا  من  للب�سائع  عبور  بوابة  كونه 

كما  اخلليج،  نحو  و�سورية  ولبنان 

قد  البلدين  بني  العالقات  اإعادة  اأن 

على  اللجوء  عبء  تخفيف  يف  ت�ساعد 

ال�سوري،  للنظام  وبالن�سبة  الأردن. 

املقام  يف  �سيا�سية  عنده  امل�ساألة 

الأول، فما يهمه هو عودته اإىل احلا�سنة 

العربية ل�رسعنة بقائه يف احلكم، ول 

اأخرى،  اقت�سادية  فوائد  من  مانع 

امل�ستويني،  يختزل  الأردن  اأن  طاملا 

بحكم  معا  والقت�سادي،  ال�سيا�سي 

اجلوار اجلغرايف. 

البدء  اأخر  ما  هو  الهتمامات  اختالف 

على  القت�سادية  العالقات  باإعادة 

يف  العمل  عودة  من  اأيام  فقبل  الأقل، 

 ،2018 اآب  اأغ�سط�س/  يف  ن�سيب  معرب 

العمل  هذا  اإطار  ال�سوري  النظام  حّدد 

با�ستقبال الالجئني الراغبني يف العودة 

اأمام  الباب  بذلك  مغلقا  �سورية،  اإىل 

حركة النقل الربي وال�سحن التجاري، 

وال�سبب اأن النظام ا�سرتط فتح املعابر 

النفتاح  تت�سمن  واحدة  حزمة  �سمن 

ال�سيا�سي، وهو ما رف�سته عّمان ب�سبب 

هذه  تر�ِس  ومل  وا�سنطن.  �سغوط 

عودة  عن  يبحث  الذي  الأردن  اخلطوة 

العمل يف املعرب ب�سكل كامل، خ�سو�سا 

الدويل.  التجاري  امل�ستوى  على 

ذلك  الأردنية على  رّدت احلكومة  ولهذا 

بحظر ا�سترياد املنتجات ال�سورية. 

لي�س معروفا اإىل الآن كيف �ستنتهي جهود 

النظام هذه، وهل �ستكون عّمان من بني 

النفتاح  لناحية  العربية  العوا�سم 

ال�سيا�سية؟ من  الناحية  على دم�سق من 

املبّكر الإجابة، يف ظل الفيتو الأمريكي 

من  عربية  دول  اأ�سهر  قبل  منع  الذي 

اأن  خ�سو�سا  دم�سق،  على  النفتاح 

بحليفه  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  الأردن 

جتاوز  الأردن  ي�ستطيع  ول  الأمريكي. 

�ستبقى  ولذلك  الأمريكية،  ال�رسوط 

حمدودة  اجلانبني  بني  العالقات 

والتقارب  الر�سمي،  امل�ستوى  على 

الذي جرى بني عّمان ودم�سق �سيخ�سع 

بحيث  امل�سرتكة،  امل�سلحة  لعتبارات 

يقبل النظام ال�سوري بهذا امل�ستوى من 

العالقات، على الأقل يف هذه املرحلة، 

امل�ستوى  على  احلدود  فتح  مقابل 

القت�سادي، وهذا ما تريده عّمان.
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هذه العالقات الخجولة بين عّمان ودم�شق

ر�شائل اإ�شرائيل الملتهبة: لماذا الآن؟



بائن بني نهجني ترامب وبولتون.. طالق 
دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  قرار  يختزل 

للأمن  الثالث  م�شت�شاره  طرد  ترامب، 

القومي، جون بولتون، حالة الفو�شى التي 

تعي�شها اإدارته، والوليات املتحدة كذلك، 

املا�شية. بولتون هذا  الثلث  ال�شنوات  يف 

تاأزميٌيّ  التطّرف،  �شديد  ميينٌي  �شيا�شٌي 

�شتى،  اجتاهات  يف  حرب  طبول  وقارع 

العلقات  من  ممتدة  عبثه  اأ�شابع  جتد 

املنظومة  �شمن  الأطل�شية،   – الأطل�شية 

ورو�شيا  ال�شني  مع  العلقات  اإىل  الغربية، 

وكوريا ال�شمالية، اإىل اإيران واأفغان�شتان، 

مرورا بالق�شية الفل�شطينية، وو�شول، ل 

انتهاء، بفنزويل. ويكفي اأن ُيذكر هنا اأنه 

اأحد مهند�شي العدوان الأمريكي الكارثي 

يف  خدمته  اإّبان   2003 عام  العراق  على 

اإدارة الرئي�س الأ�شبق، جورج بو�س البن. 

)اأو  وعلى الرغم من ذلك كله، فاإن طرده 

�شمن  اآخر،  تعبري  ي�شّر(،  كما  ا�شتقالته 

م�شتتة،  تائهة  اإدارة  عن  كثرية،  تعابري 

ل تكاد تعرف لها موقفًا اأو �شيا�شية جّراء 

على  الع�شية  الرعناء،  ترامب  �شخ�شية 

التنبوؤ بتحّركاتها واأفعالها املتناق�شة التي 

ي�شعب تقدمي تف�شري منطقي لها. 

بولتون،  طرد  قرار  تربيره  �شياق  يف 

اآراء  مع  اختلفه  عن  ترامب  حتّدث 

كما  املت�شّددة،  ومقارباته  للرجل  كثرية 

يف  ال�شمالية،  لكوريا  ال�شمني  تلويحه  يف 

الليبي«  بـ«النموذج   ،2018 ني�شان  اإبريل/ 

القذايف،  معمر  الأ�شبق،  الرئي�س  وم�شري 

وهو ما اأثار غ�شب الأخرية، وكاد يع�شف 

باملفاو�شات النووية مع الوليات املتحدة، 

مل  واأي�شا،  �شيء.  عن  تتمخ�س  مل  والتي 

بولتون  قناة  من  يغمز  اأن  ترامب  ين�س 

العراق،  غزو  يف  بدوره  التذكري  عرب 

معروف  )بولتون(  »اإنه  قائل:  به  وا�شتهزاأ 

العراق«.  يف  وّرطنا  لقد  قوي.  ك�شخ�س 

املن�شب  عر�س  ترامب  اأن  هنا  اللفت 

بعد   ،2018 اآذار  مار�س/  يف  بولتون  على 

اإىل طريق م�شدود مع م�شت�شاره  اأن و�شل 

هربرت  اجلرنال،  القومي،  للأمن  ال�شابق 

مثل  ق�شايا  حول  مكما�شرت،  رميوند 

مل  واإيران.  ال�شمالية  وكوريا  اأفغان�شتان 

يكن ثمة ناظم مو�شوعي حينها )ول زال 

بداأ  فهو  ترامب،  ملواقف  كذلك(  احلال 

وتبادل  ال�شمالية  كوريا  مع  بالت�شعيد 

اأون،  جونغ  كيم  زعيمها،  مع  التهديدات 

عن  احلديث  اإىل  و�شول  نووية،  بحرٍب 

اإنه  ثَمّ  بينهما.  متبادلة  حب«  »ر�شائل 

اأفغان�شتان،  من  الن�شحاب  يريد  كان 

ولكن مكما�شرت اأقنعه بزيادة عدد القوات 

يف  ة  غ�شّ بقي  ما  وهو  هناك،  الأمريكية 

مكما�شرت  كان  حني  ويف  ترامب.  حلق 

يحاول اإقناع ترامب بالإبقاء على التفاق 

اإيران، كان الأخري م�شّرا على  النووي مع 

وغريها،  الق�شايا،  هذه  منه.  اخلروج 

وجاءت  الإدارة،  خارج  مكما�شرت  دفعت 

ببولتون مكانه، والذي كان يتابعه ترامب 

وكان  نيوز،  فوك�س  اليمينية،  القناة  على 

حيال  وحتديدا  املت�شّددة،  باآرائه  معجبا 

اإيران. 

وال�شياق  املو�شوعي  الناظم  غياب  ولكن 

ومواقفه  ترامب  تفكري  يف  املنطقي 

و�شيا�شاته �شيكون  

ال�شارخة  التناق�شات  رجل  لي�س  »ترامب 

فح�شب، بل اأي�شًا رجل ال�شعارات الكبرية 

كثرية«  اأحيان  يف  ال�شغرية،  والأفعال 

من  التخل�س  يف  اأي�شا،  املرة،  هذه  ال�شبب 

بعدائه  معروٌف  بولتون  مثل،  بولتون. 

دائما  يجادل  كان  وهو  لرو�شيا،  ال�شديد 

ولكن  ع�شكريا.  اأوكرانيا  دعم  ب�شرورة 

مع  غام�شا  تقاربا  ين�شد  الذي  ترامب 

الرو�شي،  الرئي�س  �شخ�س  ومع  رو�شيا، 

فلدميري بوتني، يبدو اأنه مل ُيعر انتباها 

يعينه  وهو  تلك،  بولتون  لآراء  كافيا 

القومي،  للأمن  م�شت�شاره  من�شب  يف 

احتكاكهما.  اأر�شيات  اإحدى  هذه  فكانت 

توليه  قبل  يخفي،  بولتون  يكن  مل  اأي�شا، 

ال�شديد  عداءه  خلله،  ول  من�شبه، 

اإىل  دعا  ما  دائما  وهو  ال�شمالية،  لكوريا 

توجيه �شربة ع�شكرية ا�شتباقية لها. يف 

البداية، كان هذا قريبا من موقف ترامب 

�شعاراتي،  موقٌف  اأنه  ات�شح  ثم  نف�شه، 

غري  بطريقة  ال�شجرة  عن  ينزل  اأن  قبل 

مبا�شرة  التفاو�س  اإىل  ويتوجه  منطقية، 

مع كيم، وكانت هذه اأر�شية ثانية للتوتر 

يف  نف�شه  الأمر  وبولتون.  ترامب  بني 

ال�شياق الفنزويلي، حيث بداأ ترامب، مطلع 

العام اجلاري، متوافقا مع بولتون يف دعم 

خوان  الوطنية،  اجلمعية  زعيم  موقف 

نيكول�س  الرئي�س  مع  نزاعه  يف  غوايدو، 

قبل  وال�شرعية،  الرئا�شة  على  مادورو، 

اأن يبداأ ترامب بالتذّمر، مع ف�شل اخلطط 

الأمريكية، من اأن م�شت�شاره للأمن القومي 

يدفع باجتاه توريطه يف عمل ع�شكري يف 

فنزويل. 

الأفغاين  وامللفان  كّفة،  يف  �شبق  ما  كل 

كانا  حيث  اأخرى،  كّفة  يف  والإيراين 

بني  البائن  للطلق  الرئي�س  ال�شبب 

تعلمه  �شيء  ثّمة  كان  واإذا  الرجلني. 

ترامب  اأن  فهو  بولتون  بت�شدد  �شخ�س 

لي�س رجل التناق�شات ال�شارخة فح�شب، 

الكبرية  ال�شعارات  رجل  اأي�شا  هو  بل 

يف  كثرية.  اأحيان  يف  ال�شغرية،  والأفعال 

مر�ّشحًا،  ترامب،  كان  الأفغاين،  ال�شياق 

اأفغان�شتان،  من  بالن�شحاب  تعهد  قد 

الأمريكية،  الع�شكرية  احلروب  اأطول 

الع�شكري  للوجود  معّززا  انتهى  اأنه  غري 

الزمن  ي�شابق  الآن  وهو  فيها،  الأمريكي 

كي يفي بوعده عرب تخفي�س، على الأقل، 

قبل  هناك  الأمريكي  الع�شكري  الوجود 

املقبل.  العام  اأواخر  الرئا�شية  النتخابات 

املفارقة اأن ترامب فاجاأ الوليات املتحدة، 

يوم  »تويرت«،  على  بتغريدة  والعامل، 

الثنني املا�شي، اأعلن فيها اإلغاء قمة �شّرية 

حركة  يف  زعماء  مع  عقدها  ينوي  كان 

الرئا�شي،  ديفيد  كامب  منتجع  يف  طالبان 

الطرفني.  بني  �شلم  اتفاقية  لتوقيع 

�شبب  اأن  زعم  ترامب  اأن  من  الرغم  وعلى 

يف  »طالبان«  �شنته  هجوم  القمة  اإلغائه 

جندي  �شحيته  راح  كابول،  العا�شمة 

اأمريكي واأحد ع�شر �شخ�شا، اإل اأن تقارير 

ت�شريبات  القمة  اإلغائه  �شبب  اأن  اأكدت 

فاأراد  ال�شحافة،  اإىل  منها  امل�شتاء  بولتون 

التي  املدّوية  الف�شيحة  اأن ي�شتبق  ترامب 

هنا  تخفى  ول  ذلك.  على  �شترتتب  كانت 

املفارقة اللفتة، فالقمة املفرت�شة كانت 

الثامنة  الذكرى  مع  مرتافقة  �شتعقد 

ع�شرة لهجمات »11 �شبتمرب« يف 2001، يف 

غزت  ب�شببها  والتي  ووا�شنطن،  نيويورك 

واأ�شقطت  اأفغان�شتان،  املتحدة  الوليات 

ملذا  توفريها  بذريعة  »طالبان«،  حكم 

اآمنا لتنظيم القاعدة الذي تبّنى م�شوؤولية 

الإيراين،  بامللف  يتعلق  ما  ويف  الهجمات.  

لإق�شاء  الأبرز  ال�شبب  يكون  قد  وهو 

فجاجة،  اأكرث  فيه  املفارقة  فاإن  بولتون، 

ال�شدى  رجع  مثل  بولتون  كان  حيث 

وبعد  الرئا�شة  توليه  قبل  ترامب،  ملواقف 

ب�شكل  موقفه  بتغيري  يبداأ  اأن  قبل  ذلك، 

حينما  ترامب،  يتوقف  مل  منطقي.  غري 

النووي  التفاق  مهاجمة  عن  مر�ّشحا  كان 

الرئي�س  اإدارة  فاو�شت  والذي  اإيران،  مع 

ما  ودائما  عليه.  اأوباما،  باراك  ال�شابق، 

اأنه  اأ�شا�س  على  التفاق  ترامب  انتقد 

»منع  ميكن  ل  وباأنه  جوهره«،  يف  »معيٌب 

ت�شنيع قنبلة  

�شتاأتيه  اإيران  اأن  على  ترامب  »راهن 

ي�شع  جديدا  نوويا  اتفاقا  متو�شلًة  طائعًة 

مبوجب  اإيرانية  نووية  ب�شمته«  عليه 

للتفاق  املتعفن  املتداعي  الهيكل 

اأبعد من ذلك، مل يرتّدد ترامب  احلايل«. 

بـ«الغباء«،  اأوباما  اإدارة  مفاو�شي  اتهام  يف 

ذلك اأن التفاق، وعلوة على اأنه ل يلغي 

قدرة اإيران على امتلك ال�شلح النووي، 

برناجمها  اأهمل  اأي�شا  فاإنه  يقول،  كما 

واأن�شطتها  البالي�شتية  لل�شواريخ 

وفعل،  املنطقة.  يف  لل�شتقرار  املزعزعة 

وكان  اإل   ،2018 اأيار  مايو/  �شهر  ياأت  مل 

من  املتحدة  الوليات  ي�شحب  ترامب 

التفاق النووي، على الرغم من املنا�شدات 

الرو�شية  والتحذيرات  الأوروبية، 

عقوباٍت  فر�س  اأنه  كما  وال�شينية. 

مل  نفطها.  و�شادرات  اإيران  على  �شارمًة 

اأحد  فهو  امل�شهد،  عن  غائبا  بولتون  يكن 

حيال  حينها،  ترامب،  �شيا�شة  مهند�شي 

التفاق النووي، مع اأنه مل يكن م�شى على 

توليه من�شبه حينئذ �شهر. 

راهن ترامب حينها على اأن اإيران �شتاأتيه 

ي�شع  جديدا  نوويا  اتفاقا  متو�شلًة  طائعًة 

من  �شيئا  التفاق  يكن  مل  ب�شمته.  عليه 

واخلارجية  الدفاع  وزارتي  نظر  وجهة 

اجلي�س  موؤ�ش�شتي  اأن  كما  الأمريكيتني، 

وال�شتخبارات كانتا �شد خروج الوليات 

كل  كله،  ذلك  ترامب  اأهمل  منه.  املتحدة 

نكاية  عليه  ا�شمه  ي�شع  اتفاق  اأراده  ما 

متثل  للأخري  وح�شده  فكراهيته  باأوباما، 

اإل  الرعناء،  قراراته  من  كثري  اأر�شية 

اإيراين  وعناد  اإ�شرار  اأمام  نف�شه  وجد  اأنه 

اأنها  بادرٍة  اأي  اإيران  تبد  ومل  كبريين، 

الأ�شابع،  ع�س  لعبة  يف  اأول  �شت�شرخ 

الأطراف  يف  اأكرث  اأ�شنانها  غرزت  اإنها  بل 

النفط  ناقلت  فا�شتهدفت  الأمريكية، 

هرمز،  م�شيق  يف  وم�شادرًة  تخريبا 

واأ�شقطت  فيه،  الدولية  امللحة  وهّددت 

يونيو/  �شهر  يف  م�شرّية  اأمريكية  طائرة 

العامل  حب�س  اأن  وبعد  املا�شي.  حزيران 

اأنفا�شه، حت�شبا ل�شربة اأمريكية انتقامية، 

فاجاأه ترامب باإلغاء تلك ال�شربة. مل تكن 

اإ�شرائيل وال�شعودية والإمارات والبحرين 

وحدهم من ا�شت�شاطوا غ�شبا، بل بولتون 

حينها،  ترامب،  يرتّدد  مل  والذي  كذلك، 

باتهامه باأنه يدّق طبول حرٍب ل يريدها 

بالن�شبة  الأثايف  ثالثة  اأما  �شخ�شيا.  هو 

داخل  من  معلومات  ح�شب  لبولتون، 

يف  ترامب،  اإعلن  فكان  الأبي�س،  البيت 

اجتماع لإدارته، قبل اأيام، عن ا�شتعداده 

اإن  طهران،  على  العقوبات  لتخفيف 

روحاين،  ح�شن  الإيراين،  الرئي�س  وافق 

اجلمعية  اجتماعات  يف  به  اللتقاء  على 

املقبل  الأ�شبوع  املتحدة  للأمم  العمومية 

حتّمل  بولتون  ي�شتطع  مل  نيويورك.  يف 

ذلك، ومل يعد مبقدور ترامب اأن يتحّمل 

يف  وفو�شاه  بتناق�شاته  يذّكره  من  اأكرث 

ال�شيا�شة واملواقف. 

الرجلني  بني  البائن  الطلق  هذا  كان  اإذاً، 

فبولتون  الأول،  اليوم  منذ  وقت  م�شاألة 

اإيديولوجي �شر�س، يرى اأمريكا يف حروٍب 

كثري  �شخيف،  رئي�ٌس  وترامب  متوا�شلة، 

اإرٍث  اأي  عن  يبحث  فعل،  قليل  جعجعة، 

النظر  بغ�س  تاريخه،  به  ي�شّطر  �شخ�شي 

ذلك  مثل  يلحقه  الذي  ال�شرر  مدى  عن 

املتحدة  بالوليات  املن�شود  الذاتي  املجد 

وم�شداقيتها وقوة ردعها.

اأزمة مع ال�رشعية يف كل مكان

و ار�شيد
ة اأب

�شام
اأ

11 ال�شبت  21  �شبتمرب 

2019 املوافق 

21 حمرم 1441 هـ
الراأي

اأ�شامة الر�شيدي

قطر  ح�صار  دول  م�صكلة  هي  ما  بال�صبط  يعلم  �أحد  ال 

�إ�رص�رها  مكان، وملاذ�  كل  �ل�رصعية يف  �لكيانات  مع 

كياناٍت  تدعم  مارقة،  دوال  �لظهور  على  �لعجيب 

دويل  �عرت�ف  باأي  حتظى  وال  �رصعية،  غري  مو�زيًة 

�الإمار�ت  حماربة  تكن  فلم  وت�رّصفاتها؟  الأفعالها 

�ليمن  يف  دوليا  بها  �ملعرتف  �ل�رصعية  �حلكومة 

منذ  تتبعها  �لتي  �صيا�صتها  على  خروجا  �أو  مفاجاأًة، 

�لوطني  �لوفاق  حكومة  �أي�صا  حتارب  فهي  �صنو�ت، 

مع  بالتعاون  ليبيا،  يف  �أي�صا(  دوليا  بها  )�ملعرتف 

م�صمى  و�إطالق  حفرت  خليفة  دعم  عرب  �ل�صعودية، 

تفتعل  كما  ملي�صياته،  على  �لليبي"  �لوطني  "�جلي�ش 
عرب  �ل�رصعية  �ل�صومالية  �حلكومة  مع  �مل�صكالت 

بها  �ملعرتف  غري  �ل�صومال  �أر�ش  حكومة  دعمها 

�إقليم  دوليا، و�إقامة قاعدة ع�صكرية بها، وكذلك دعم 

�أما  �ل�صومال.  عن  �النف�صال  يحاول  �لذي  الند  بونت 

يف  فتمثل  �ل�صعودية،  ومعها  لالإمار�ت  �الأبرز  �لنجاح 

دعم �النقالب على �ل�رصعية يف م�رص يف 2013. وحتى 

بعد  �ل�صود�ن  حكومة  دعم  �الإمار�ت  قّررت  عندما 

خلع عمر �لب�صري من �ل�صلطة، فاإنها ركزت دعمها على 

حميدتي،  رجلها  بقيادة  �ل�رصيع،  �لدعم  قو�ت 

ولي�ش قو�ت �جلي�ش �لر�صمية، وهي قو�ٌت قادت جمزرة 

ف�ش �العت�صام �أمام مقر قيادة �جلي�ش يف �خلرطوم يف 

يونيو/ حزير�ن �ملا�صي. 

�لدولية  �لقر�ر�ت  �الإمار�ت  تنتهك  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة 

عرب  ليبيا  �إىل  �الأ�صلحة  ت�صدير  بحظر  يتعلق  فيما 

�لدعم  وتقدمي  و�ملعّد�ت  و�لذخائر  �الأ�صلحة  �صحن 

�أثبت  كما  قو�ت حفرت،  �إىل  و�ال�صتخبار�تي  �للوج�صتي 

تقرير لفريق �خلرب�ء �لتابع للجنة �لعقوبات �ملفرو�صة 

عن  و�إريرتيا،  �ل�صومال  على  �لدويل  �الأمن  من جمل�ش 

�لبلدين  على  ت�صليح  فر�ش حظر  قر�ر  �الإمار�ت  �نتهاك 

�الإمار�ت  �أن  �أي�صا  �أممي  تقرير  وك�صف  عدة.  بو�صائل 

تتعاون مع �إير�ن خلرق حظر ��صتري�د �لفحم �ل�صومايل 

�ل�صومال،  يف  �ملجاهدين  �ل�صباب  حركة  ميّول  �لذي 

�أن  تّدعي  وثائق  تزوير  �إرهابية، عرب  �مل�صّنفة حركة 

�الإمار�ت  �أن�صاأت  �لفحم �صادرة من جيبوتي.   �صحنات 

�لقو�ت  تتبع  ال  مو�زية،  حملية  ملي�صيات  �ليمن  يف 

�إعالم  و�صائل  �أثبتت  بها، وقد  تعرتف  وال  �ل�رصعية، 

�إرهابية،  �مل�صنفة  للتنظيمات  �الإمار�تي  �لدعم  دولية 

�أكدت،  �لتي  �لربيطانية  �إندبندنت  �صحيفة  مثل 

مقاتلني  �الإمار�ت  جتنيد   ،2018 �آب  �أغ�صط�ش/  يف 

�لتحالف،  قو�ت  �صفوف  يف  "�لقاعدة"  من  �صابقني 

يف  يقاتلون  �إمار�تيني  �صباط  �عرت�فات  �إىل  م�صتندًة 

بر�ش  �أ�صو�صييتد  لوكالة  حتقيق  وك�صف  �ليمن.  حرب 

�صفقات  �الإمار�تي  �ل�صعودي  �لتحالف  قو�ت  �إبر�م  عن 

�لتي  �ملدن  ليغادرو�  "�لقاعدة"،  مقاتلي  مع  �رصية 

�ل�صماح لهم باالن�صحاب  كانو� قد �صيطرو� عليهم، مع 

مع �أ�صلحتهم و�أمو�لهم. 

مد�ها  �إىل  �لهزلية  �ل�صيا�صة  هذه  و�صلت  وقد 

قو�ت  �الإمار�تي  �لطري�ن  ��صتهد�ف  بعد  �الأق�صى، 

�حلكومة �ل�رصعية، و�تهام هذه �لقو�ت باأنها �إرهابية، 

ثم �لهجوم �ملبا�رص و�لعلني على رمز هذه �ل�رصعية، 

على  هادي،  من�صور  ربه  عبد  �ليمني،  �لرئي�ش  وهو 

�لرغم من �أن وجود �الإمار�ت على �أر�ش �ليمن جاء، يف 

و�إعادتها  �ل�رصعية،  هذه  منا�رصة  بهدف  �لبد�ية، 

�إىل �صنعاء، عقب �النقالب �لذي قادته جماعة �حلوثي. 

غار�ٍت  بتنفيذ  �الإمار�تية  �خلارجية  بيان  �عرتف  وقد 

�ل�رصعية، لكنه و�صف هذه  �ليمني  على قو�ت �جلي�ش 

�لتي  �ليمنية  �حلكومة  �أن  �أي  �إرهابية،  باأنها  �لقو�ت 

�إرهابية. ووفقا  �أنها تدخلت ل�صاحلها  �الإمار�ت  تزعم 

لهذ� �لكالم �لهزيل، تكون �ل�صعودية �أي�صا د�عما لكيان 

عدم  هي  كهذه  الأفعال  �لطبيعية  �لنتيجة  �إرهابي.  

فالعامل  دويل،  تاأييد  �أو  �عرت�ٍف  �أي  على  �حل�صول 

حملية،  مللي�صيا  زعيما  باعتباره  حفرت  مع  يتعامل 

�الإمار�ت قو�ت  ولي�ش قائد� ع�صكريا، ومل يحظ ق�صف 

على  تعتمد  �إذ  و��صحًة،  �الإمار�ت  �صيا�صة  �إذن  تبدو 

�حلكومات  مع  �صفقات  و�إبر�م  �لطائلة،  �الأمو�ل  دفع 

�أن ت�صمح لها �الأخرية بالعبث يف  �لغربية، يف مقابل 

لرغباتها،  وفقا  وت�صكيلها  لها،  يحلو  كما  �ملنطقة 

�ل�رصعية  �رصب  على  تعتمد  �صيا�صًة  كانت  لو  حتى 

ال  �ل�صيا�صة  تلك  �أن  من  �لرغم  وعلى  مكان.  كل  يف 

�أن �لدول  �إال  �أي �عرت�ف دويل يف �لغرب،  حت�صل على 

�لغربية ت�صمت على تلك �ل�صيا�صة، �إذ �إنها ح�صلت على 

ثمن هذ� �ل�صمت م�صبقا. وكاأن �ملعادلة بني �لطرفني: 

خذو� �الأمو�ل كما يحلو لكم، ودعونا نتعامل مع بع�صنا 

يف �ل�رصق �الأو�صط كما يحلو لنا من دون �أن تتدخلو�. 

تلك  يف  �الأ�صغر  �ل�رصيك  كاأنها  فتبدو  �ل�صعودية،  �أما 

�إذ �ن�صمت �أخري� �إىل جهود دعم حفرت �لذي  �ل�صيا�صة، 

عاجزًة  تبدو  كما  �صنو�ت،  منذ  �الإمار�ت  تدعمه 

يف  �الإمار�ت  رجال  يقوده  �لذي  �النقالب  �أمام  متاما 

�ليمن �صد �لرئي�ش �لذي ت�صت�صيفه لديها.



مواجهتان وديتان يف الربنامج

7 اأكتوبر القادم مع�ضكر الخ�ضر ينطلق يوم 
فرن�ضا توافق على احت�ضان ودية اجلزائر وكولومبيا

قررت االتحادية الجزائرية لكرة القدم القيام بخطوة ا�ستباقية 

فترة  خالل  وديتين  مباراتين  لبرمجة  ا�ستعداداته  اإطار  في 

التوقف الدولية في �سهر اأكتوبر المقبل، وعدم تكرار �سيناريو 

الحالي  �سبتمبر  �سهر  خالل  ال�سابقة  الدولية  التوقف  فترة 

الوقت  �سيق  ب�سبب  وديين  لقاءين  اإجراء  فر�سة  �سيع  عندما 

بواحد  اكتفى  اإذ  مناف�سين،  الإيجاد  التحرك  في  تاأخره  وكذلك 

فقط وكان ذلك اأمام بنين، حيث فاز رفقاء بغداد بونجاح بهدف 

ل�سفر، وفي هذا ال�سدد، ك�سفت تقارير �سحافية باأن المنتخب 

الجزائري �سيواجه منتخب كولومبيا في ال�سهر القادم، م�سيفة 

باأن هذه المباراة �ست�ست�سيفها فرن�سا، وك�سف "راديو كاراكول" 

الكولومبي  االتحاد  باأنه  "تويتر"  في  ح�سابه  على  الكولومبي 

الجزائري  نظيره  مع  ر�سمي  اتفاق  اإلى  تو�سل  القدم  لكرة 

و"المحاربين"،  "لو�س كافيتيرو�س"  لبرمجة مباراة ودية بين 

ومن  القادمة،  لال�ستحقاقات  الفريقين  ا�ستعدادات  اإطار  في 

مباراة  باأن  الكولومبية  "الناثيون"  �سحيفة  ك�سفت  جانبها 

يوم  فرن�سا  �سمال  "ليل"  بمدينة  �ستجري  وكولومبيا  الجزائر 

15 اأكتوبر، وقبلها �ستلتقي كولومبيا مع ت�سيلي وديا اأي�سا في 
مدينة "األيكانت" االإ�سبانية في الـ11 من نف�س ال�سهر، واأ�ساف 

وكولومبيا  الجزائر  بين  مباراة  تنظيم  باأن  الم�سدر  نف�س 

كارلو�س  لكولومبيا  البرتغالي  الفني  المدير  من  بطلب  جاء 

كيرو�س، وكانت كولومبيا قد تعادلت في اآخر مباراتين وديتين 

بدون  وفنزويال   )2  -  2( البرازيل  اأمام  الجاري  ال�سهر  خالل 

�سهر  في  اأخريين  وديتين  مباراتين  اأي�سا  و�ستخو�س  اأهداف، 

اأمام كل من بيرو  الم�سدر، وذلك  القادم، ح�سب نف�س  نوفمبر 

واالإكوادور، ويحتل منتخب كولومبيا المركز الثامن في ت�سنيف 

االتحاد الدولي لكرة القدم، بينما جاء المنتخب الجزائري في 

بين  المواجهة  هذه  و�ستكون  تن�سيف،  اآخر  في  الـ40  المرتبة 

كولومبيا والجزائر هي االأولى في تاريخ الفريقين اإذ لم ي�سبق 

لهما اأن التقيا اأبدا، في انتظار االإعالن عن اللقاء ب�سكل ر�سمي 

المبرمجة  التح�سيرات  �سياق  البلدين، وفي  اتحادي  من طرف 

في  المنتظرة  التوقف  فترة  الجزائري خالل  الوطني  للمنتخب 

مع�سكرا  �سيدخلون  فيغولي  �سفيان  رفقاء  فاإن  المقبل،  ال�سهر 

من   7 يوم  المنتخبات  لتدريب  مو�سى  �سيدي  بمركز  تح�سيريا 

من   10 يوم  اول  وديا  لقاء  يخو�سوا  ان  على  المقبل،  ال�سهر 

الحقا،  عنه  االإعالن  �سيتم  افريقي  منتخب  امام  ال�سهر  نف�س 

ليل  مدينة  الى  وبال�سبط  فرن�سا  الى  الخ�سر  �سيطير  وبعدها 

في  الكولومبي  المنتخب  لمواجهة  القادم  ال�سهر  من   14 يوم 

اليوم الموالي.

�سحفية  تقارير  اأكدت 

ال�سلطات  اأن  فرن�سية، 

منحت  قد  للبالد  العليا 

النهائية  موافقتها 

المباراة  باحت�سان 

في  المرتقبة  الودية 

بين  المقبل،  اأكتوبر 

الجزائري  المنتخب 

الكولومبي  ونظيره 

االأرا�سي  على 

وقالت  الفرن�سية، 

"ليكيب"  �سحيفة 

باأن  الفرن�سية، 

المباراة تمت برمجتها 

المقبل  اأكتوبر   15 يوم 

موري"  "بيار  بملعب 

ليل،  نادي  معقل 

الحكومة  اأن  واأو�سحت 

اأعطت  قد  الفرن�سية، 

لالتحاد  االأخ�سر  ال�سوء 

لمبا�سرة  الجزائري 

اإ�سرار  ظل  في  الترتيبات، 

على  الكولومبي  االتحاد 

واأ�سارت  بفرن�سا،  خو�سها 

اإلى  الفرن�سية،  ال�سحيفة 

�سيكون  الجزائري  االتحاد  اأن 

مجبًرا على االتفاق مع اإدارة نادي 

ليل للح�سول على ترخي�س بخو�س 

موري،  بيار  ملعب   على  المباراة 

ويعود المنتخب الجزائري اإلى الظهور 

على المالعب الفرن�سية بعد غياب دام 11 

 15 يوم  له  مباراة  اآخر  خا�س  عاما، حيث 

المنتخب  2008، عندما واجه  نوفمبر من عام 

المالي على ملعب روبرت ديو�سان.

اأني�س.ل

ال�ضبت  21  �سبتمرب 12

2019 املوافق 

الريا�ضة21 حمرم 1441 هـ

م�سطفى  ملعب  يحت�سن 

ت�ساكر بالبليدة م�ساء اليوم 

لقاء ذهاب الدور الت�سفوي 

الفا�سل الموؤهل اإلى نهائيات 

الخا�سة  اإفريقيا  كا�س 

 ،"2020 "�سان  بالمحليين 

اأمام المنتخب المغربي بطل 

حيث  ال�سابقة،  الن�سخة 

غاية  في  المباراة  تعتبر 

حمزة  رفقاء  امام  االأهمية 

اليوم  المطالبين  كودري 

وبنتيجة  الفوز  ب�سرورة 

لقاء  موعد  قبل  مريحة 

اأ�سعب  �سيكون  الذي  االإياب 

في  �سيجري  انه  بما  بكثير 

المناف�س،  الفريق  ار�س 

من  الكثير  دخل  وقد  هذا 

الجمهور  نفو�س  في  ال�سك 

جدوى  من  الجزائري 

المباراة  بهذه  االهتمام 

االنتقادات  ظل  في  خا�سة 

وجهت  التي  الكثيرة  التي 

ظل  في  بخ�سو�سها  للفاف 

للتح�سير  تام  �سبه  غياب 

يجري  لم  حيث  لها، 

محليو الخ�سر تح�سبا لهذه 

المباراة �سوى مع�سكر واحد 

بعد  الما�سي،  اوت  نهاية 

بخ�سو�س  ح�سل  كبير  جدل 

على  ي�سرف  الذي  المدرب 

ال�سيما  الت�سكيلة،  هذه 

بلما�سي  جمال  اعتذار  بعد 

اأ�سف  عليها،  االإ�سراف  عن 

التي  االنتقادات  ذلك  اإلى 

من  اأي�سا  بالفاف  لحقت 

نالت  التي  القائمة  جراء 

اأي�سا ح�ستها من االنتقادات 

من  الكثير  اإعجاب  تثر  ولم 

نن�سى  ان  دون  المتتبعين، 

باتيلي  المدرب  محدودية 

المنتخب  مع  ف�سل  الذي 

المحلي والذي �سيكون راأ�سه 

وفي  اليوم،  المزاد  على 

قد  المباراة  فاإن  المقابل، 

فيه  مبالغ  باهتمام  حظيت 

الذين  المغاربة  طرف  من 

ب�سكل  التح�سير  في  �سرعوا 

مبكر للمواجهة تحت قيادة 

المدرب المحلي عموتة الذي 

�سغيرة  كل  حاليا  يعرف 

المنتخب  عن  وكبيرة 

عن  ناهيك  االأول  الجزائري 

باتيلي:  المحلي.  المنتخب 

"م�سرون على انتزاع تاأ�سيرة 
الفرن�سي  اأكد  التاأهل"  

مدرب  لودوفيت�سباتيلي، 

منتخب الجزائر للمحليين، 

باأن عنا�سره جاهزة لتحقيق 

اليوم  اإيجابية  نتيجة 

المغربي  المنتخب  اأمام 

باتيلي  وقال  للمحليين، 

لو�سائل  ت�سريحات  في 

االإعالم، اأول اأم�س الخمي�س: 

المغرب  منتخب  "نحترم 
اأف�سل  من  كونه  كثيرا 

جدا  ومتمر�س  المنتخبات 

المناف�سات"،  هذه  مثل  في 

على  وافقت  "لقد  وتابع: 

منتخب  تدريب  مهمة  قبول 

ب�سبب  للمحليين  الجزائر 

اإلى  قيادته  في  رغبتي 

نهائيات كاأ�س اأمم اأفريقيا، 

اأننا لم نحظ بوقت  �سحيح 

للمقابلة،  للتح�سير  كاف 

الظفر  على  م�سرون  اأننا  اإال 

وعبر  التاأهل"،  بتاأ�سيرة 

ال�سديد  فخرة  عن  باتيلي 

بعد تزكيته من طرف مدرب 

جمال  االأول،  المنتخب 

التي  والثقة  بلما�سي، 

م�سوؤولي  لدى  بها  يحظى 

وختم:  الجزائري،  االتحاد 

اقترح  من  هو  "بلما�سي 
المنتخب  لتدريب  ا�سمي 

المحلي واأعتز كثيرا بذلك، 

تكوين  في  انجح  اأن  اأتمنى 

على  قادر  تناف�سي  منتخب 

المنتخب  اإنجاز  تكرار 

"يجب  عيادة:  بن  االأول". 

اإيجابية  نتيجة  نحقق  اأن 

في  المهمة  علينا  ت�سهل 

اأبدى ح�سين  العودة"   لقاء 

المنتخب  مدافع  عيادة،  بن 

ثقته  المحلي،  الجزائري 

على  الفريق  قدرة  في 

نظيره  اأمام  الفوز  تحقيق 

المغربي، واالقتراب خطوة 

اأمم  من بلوغ نهائيات كاأ�س 

عيادة  بن  وقال  اأفريقيا، 

�سحفية:  ت�سريحات  في 

نتيجة  لتحقيق  "جاهزون 
المنتخب  اأمام  اإيجابية 

من  نطلب  المغربي، 

بقوة  الح�سور  اأن�سارنا 

ودعمنا طيلة الـ90 دقيقة"، 

يمتلك  "المنتخب  واأ�ساف: 

لديهم  مميزين  العبين 

القدرة على �سنع الفارق في 

مثل هذه الظروف خا�سة في 

الكبيرة، علينا  المواجهات 

اأن نتحلى بالعزيمة واالإرادة 

لح�سم  قدراتنا  في  ونثق 

واأتم:  التاأهل"،  تاأ�سيرة 

�ستكون  المباراة  اأن  "نعلم 
في غاية ال�سعوبة، خا�سة 

واأن المنتخب المغربي ي�سم 

يتملكون  مميزين  العبين 

على  �سنركز  كبيرة،  خبرة 

اإيجابية  نتيجة  تحقيق 

لت�سهيل مهمتنا في لقاء 

بالمغرب".       العودة 

اأني�س.ل

اأيمن.ل

19:15 الـ  ال�ضاعة  بداية من  اليوم  الجزائر– المغرب 
اخل�ضر اأمام حتمية الفوز وراأ�س باتيلي يف املزاد 

ك�ضف عن ا�ضتحداث جلنة �ضتتكفل 

مبرافقة الأندية 

الجديد  زط�ضي:"النظام 
انت�ضارا لأندية الجنوب" للبطولة 

الدين  خير  القدم،  لكرة  الجزائري  االتحاد  رئي�س  اأو�سح 

اأع�ساء الجمعية العامة للفاف قد �سوتوا باالأغلبية  زط�سي ان 

محترف  اأول  ق�سم  باعتماد  المناف�سة،  نظام  تغيير  ل�سالح 

هواة  وق�سم  بمجموعتين،  ثاني  وق�سم  فريق،   18 من  يتكون 

انت�سار  هو  الجديد  النظام  اأن  معتبرا  مجموعات،  �ستة  من 

الوطن،  جهات  بين  اأكبر  عدالة  وي�سمن  للجنوب،  كبير 

وك�سف زط�سي اأن المكتب التنفيذي للفاف المقرر نهاية ال�سهر 

التي  والنزول  ال�سعود  األيات  في  �سيف�سل  بورقلة،  الجاري 

عن  زط�سي  وك�سف  الجاري،  المو�سم  نهاية  اعتمادها  �سيتم 

مع  التاأقلم  اأجل  من  االندية  بمرافقة  �ستتكفل  لجنة  ا�ستحداث 

النظام الجديد، خا�سة فيما يتعلق بالتحول من نادي محترف 

اجراءات  العك�س، وما يترتب عن ذلك من  اأو  الى نادي هاو، 

ال�سروط  �ستحدد  اللجنة  ان  زط�سي  واأو�سح  وقانونية  ادارية 

�سروط،  عدة  توفر  يجب  حيث  المحترف،  بالنادي  الخا�سة 

تتوفر  لم  اذا  االأول  الق�سم  في  باللعب  نادي  الأي  ي�سمح  ولن 

الجزائري  االتحاد  رئي�س  واأو�سح  محترف،  نادي  هوية  فيه 

لكرة القدم، خير الدين زط�سي، بان العبي دول �سمال افريقيا 

�سيعاملون كالعبين اجانب في البطولة الجزائرية، ولن يكون 

التون�سية  الجامعة  قرار  على  رده  في  وذلك  تعديل،  اي  هناك 

باعتبار الالعبين الجزائريين العبين محليين، واأو�سح زط�سي 

التقني  اأم�س بالمركز  اول  التي ن�سطها  ال�سحفية  الندوة  خالل 

ل�سيدي مو�سى بالجزائر العا�سمة، اأن يحترم القرار التون�سي 

لكن الفاف تبقى حرة في ت�سيير �سوؤونها الكروية، ولن يحظى 

العبو تون�س، وليبيا، والمغرب وموريتانيا باي معاملة خا

�سة.                                                                    م.ق

ت�ضفيات ال�ضاأن

�سباب 

ق�ضنطينة

مقر  يحا�ضرون  الأن�ضار 
رحيل  على  وي�ضرون  النادي 

ولفان بوخدنة 

الفترة  االأ�سوات في  اأن تعالت  ماأزق بعد  ق�سنطينة، في  �سباب  اإدارة  بات مجل�س 

الفرن�سي  والمدرب  بوخدنة،  عدالن  االإداري،  المدير  باإقالة  للمطالبة  االأخيرة 

ديني�س الفان، ولم يمر اإق�ساء ال�سباب من البطولة العربية اأمام المحرق البحريني 

اإلى مقر النادي اول ام�س الخمي�س،  االأن�سار باأعداد كبيرة  مرور الكرام، حيث تنقل 

ومنعوا جميع العمال من الدخول، وطالب اأن�سار �سباب ق�سنطينة الغا�سبون م�سوؤولي 

يتخبط  التي  العديدة  للم�ساكل  حد  وو�سع  م�سوؤولياتهم  بتحمل  المالكة  االآبار  �سركة 

اأن�سار ال�سباب  فيها الفريق منذ انطالقة المو�سم ما �ساهم في تراجع نتائجه، كما عبر 

عن رف�سهم بقاء المدير االإداري الحالي ومدربه الفرن�سي، خا�سة بعد دخوله في �سراع 

�سقط  لو  حتى  الرحيل  رف�سه  منا�سبة  من  اأكثر  في  واإعالنه  بوخدنة  عدالن  مع  �سخ�سي 

الفريق اإلى الدرجة الثانية.

م�سطفى.ف

ي�ضاوينا  ميالن  وانتر  بيليا  اأ�ضبه  "ل  نا�ضر:  بن 
القوة" في 

اإ�سماعيل بن نا�سر، نجم ميالن االإيطالي اأول اأم�س، عن انطالقة  تحدث الدولي الجزائري 

لمباراة  ميالن  وي�ستعد  بيليا،  لوكا�س  المخ�سرم  زميله  من  اال�ستفادة  وكيفية  مو�سمه، 

اأمام  بديال  نا�سر  بن  جل�س  بينما  ميالن،  اإنتر  اللدود  جاره  اأمام  اليوم  المقررة  الداربي 

فيرونا، في المباراة االأخيرة، وعلق بن نا�سر على انتقاله لميالن، في ت�سريحات ل�سبكة 

"�سكاي �سبورت�س"، قائال: "اأنا �سخ�سيا �سعيد، اإنه تحد كبير بالن�سبة لي"، وعن جلو�سه 
موجود،  اأنا  طبيعي،  "هذا  اأجاب:  بري�سيا،  اأمام  الجيد  االأداء  بعد  فيرونا،  �سد  بديال 

اأن اأتعلم منه  اإنه العب رائع ويجب  �ساأوا�سل العمل، اأنا العب جديد هنا، بيليا عاد، 

الكثير، هذه هي كرة القدم"، وتابع: "بيليا يبلغ من العمر 33 عاما، ويعرف ما يجب 

اإنه دائم التركيز  اأر�س الملعب، عندما نملك الكرة وعندما نفقدها،  عليه فعله على 

حتى النهاية، ل�سنا مت�سابهين، وهو اأمر جيد بالن�سبة لنا، الأني اأ�ستطيع اأن اأتعلم 

اأن  "يجب  قائال:  الدياربي،  للقاء   2019 اإفريقيا  بطل  وتطرق  لديه"،  مما  الكثير 

لكن  لجماهيرنا،  اأهمية  اأكثر  الداربي  يكون  فقد  نف�سها،  بالطريقة  دائما  نفكر 

يرغب  مباراة  واإنتر  "ميالن  ووا�سل:  نقاط"،  بثالث  مباراة  هي  لنا  بالن�سبة 

جميع الالعبين في خو�سها، ال يمكن القول اأن هناك فريقا اأقوى من االآخر، 

�سنرى على اأر�س الملعب، يجب اأن نفوز، الأن هذا االختبار االأول الحقيقي 

لنا، واإنتر فريق رائع، �سنرى ما �سنفعله في المباراة".

م.ق
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2019 املوافق 

21 حمرم 1441 هـ الريا�ضة
الدويل اجلزائري ت�ألق يف بداية م�شواره مع الفريق ب�شكل الفت

بند  موناكو ت�رشع يف تفعيل 
من  نهائيا  �ضليماين  عقد  �رشاء 

قال انه التقى الناخب الوطني يف م�رش واقتنع بكالمه

باتريك مبوما: "بلما�ضي اأقنعني 

بالرت�ضح لتدريب اأ�ضود الكامريون"

ق�د  بعدم�  التدريب  يف  له  كبرياً  ا�شمً�  بلم��شي  الوطني جم�ل  الن�خب  �شنع 

يف  االأخرية  اأفريقي�  اأمم  نه�ئي�ت  يف  االأفريقي  اللقب  لتحقيق  "املح�ربني" 
42 ع�مً�، وال ميلك خربة يف التدريب ب�لق�رة  م�شر. ورغم اأن �شنه ال يتعدى 

اإىل ملهم للعديد من املدربني والالعبني وجنوم  اأنه حتّول  اإال  ال�شمراء، 

مبوم�.وك�شف  ب�تريك  الك�مريونية  الكرة  اأ�شطورة  ومنهم  االأف�رقة،  الكرة 

منتخب  لتدريب  الرت�شح  على  اإقدامه  �شّر  تخ�ص  مثرية  حق�ئق  عن  مبوم� 

"االأ�شود  اأقيل من تدريب  الذي  للهولندي كالرن�ص �شيدورف  بالده خلفً� 

2019 التي جرت مب�شر هذا  غري املرّو�شة" اإثر ف�شله يف ك�أ�ص اأمم اأفريقي� 

مبث�بة  ك�ن  بلم��شي  جم�ل  اجلزائر  منتخب  مدرب  اإن  مبوم�  ال�شيف.وق�ل 

لتدريب  برت�شحه  ويتقدم  يت�شجع  جعله  قويً�  ودافعً�  له،  اإله�م  م�شدر 

ونقلت  �شيدورف.  ال�ش�بق  الهولندي  النجم  خالفة  ق�شد  بالده،  منتخب 

 48 العمر  من  الب�لغ  مبوم�  لب�تريك  ت�شريح�ت  الك�مريونية  االأنب�ء  وك�لة 

بعد  الك�مريون،  منتخب  لتدريب  ب�لرت�شح  قراري  "اتخذت  فيه�:  ق�ل  �شنة 

م�شيفً�:  بلم��شي"،  جم�ل  اجلزائري  املنتخب  مدرب  مع  جمعني  ودي  حديث 

خالل  الق�هرة  امل�شرية  ب�لع��شمة  جت�ري  مركز  يف  بلم��شي  التقيت  "لقد 
اأفريقي� االأخرية، وخالل حديثي معه، ك�ن خط�به مقنعً� جداً  ك�أ�ص اأمم 

اأتخذ  التي ق�له� يل هي م� ينق�شني كي  الكلم�ت  كمدير فني، ك�نت تلك 

الوقت  من  بع�شً�  اأخذت  وت�بع:"وبعده�  الك�مريون".  لتدريب  الرت�شح  قرار 

اإيداع طلب تر�شحي  اأقرر ر�شميً�  اأن  للتفكري ومن�ق�شة االأمر مع حميطي، قبل 

"كنت مرتدداً جداً يف البداية، الأن جزءاً  لدى االحت�د الك�مريوين"، ووا�شل: 

القي�م بهذا االأمر، ولكن خط�ب بلم��شي حم�شني  مني ك�ن ال يجروؤ على 

اأنني �ش�ركت يف دورات  و�شجعني كثرياً على اتخ�ذ هذه اخلطوة، خ��شة 

اأن� ج�هز خلو�ص مثل  التدريب، وب�لت�يل  �شه�دات يف  تدريبية وح�شلت على 

االأفريقية  الق�رة  اأف�شل العب يف  بلقب  املتوج  التجربة".وختم مبوم�  هذه 

الذي  ب�لتعقيد  لي�شت  التدريب  مهمة  ب�أن  اأقنعني  "بلم��شي   :2000 ع�م 

ميكن ت�شّوره وهذا الكالم �ش�هم كثرياً يف حتفيزي".ويف ح�ل جنح مبوم� 

ف�إنه �شيواجه حتدي�ت كبرية  الك�مريون،  يف احل�شول على فر�شة تدريب 

"االأ�شود" اإىل الواجهة الق�رية،  اإع�دة منتخب  يف املرحلة الق�دمة، واأوله� 

مطلع  بالده  �شتحت�شنه�  التي  املحليني  لالعبني  اأفريقي�  اأمم  بطولة  خالل  من 

الك�مريون  �شتنظمه�  التي   2021 اأفريقي�  اأمم  نه�ئي�ت  عن  ف�شاًل  الق�دم،  الع�م 

الك�مريونية مع  للكرة  الذهبي  اأحد جنوم اجليل  بعد ع�مني.وك�ن مبوم� 

الفردية واجلم�عية  االألق�ب  الكثري من  ن�ل  االألفية اجلديدة، حيث  مطلع 

اأفريقي� مرتني  اأمم  2000، وك�أ�ص  �شيدين  الذهبية الأوملبي�د  امليدالية  واأهمه� 

2000 و2002، و�شبق ملبوم� اللعب يف نوادي ميتز وب�ري�ص �ش�ن جريم�ن  يف 

الفرن�شيني وب�رم� االإيط�يل.                                               اأني�ص.ل

قفز 

اإىل املرتبة الـ38 ع�ملي�

املنتخب الوطني 

يح�فظ على مركزه 

الرابع اإفريقي� والث�ين عربي�

قفز املنتخب الوطني اجلزائري كم� �شبق وذكرن� يف اأعدادن� ال�ش�بقة اجلزائري 

لكرة القدم،مركزْين يف الت�شنيف ال�شهري ال�ش�در من االحت�د الدويل لكرة 

القدم )الفيف�(. وتّوج املنتخب الوطني اجلزائري بلقب بطولة اأمم اأفريقي� يوم 19 

جويلية امل��شي بعد تغلبه على املنتخب ال�شنغ�يل بهدف نظيف.واحتل املنتخب 

الوطني اجلزائري املركز الـ38 ع�ملي� بر�شيد 1466 نقطة حمتال املركز الرابع يف 

الق�رة االأفريقية.واحتل املنتخب ال�شنغ�يل �شدارة الرتتيب يف اأفريقي� ب�ملركز 

الع�شرين ع�ملي� بر�شيد 1546 نقطة، فيم� ج�ء املنتخب التون�شي يف املركز الث�ين 

بر�شيد 1493  نقطة، وج�ء املنتخب النيجريي يف املركز الث�لث بر�شيد 1482 نقطة، 

اأم� املنتخب املغربي فقد ج�ء يف املركز اخل�م�ص بر�شيد 1463 نقطة، يليه املنتخب 

امل�شري يف املركز ال�ش�د�ص بر�شيد 1431 نقطة.و�شهد الت�شنيف �شعود بع�ص املنتخب�ت 

العربية، ثب�ت� اأو تراجع� لبع�شه� االآخر. ففي الق�رة االأفريقية ح�فظت تون�ص على 

مركزه� )29 ع�ملي�(، وم�شر يف املركز الـ49، فيم� �شعد املنتخب اجلزائري مركزْين ليحتل 

املركز الـ38، واالأمر نف�شه ب�لن�شبة اإىل املنتخب املغربي الذي �شعد مركزين ليحتل 

املركز الـ39.و�شعدت ليبي� 3 مراكز لتحتل املرتبة الـ102 ع�ملي�، وموريت�ني� ت�شعد 

مركزا واحدا لتحتل املركز الـ105. وج�ء ترتيب املنتخب�ت اخلم�شة االأوىل على م�شتوى 

الق�رة االأفريقية، ال�شنغ�ل يف ال�شدارة )20 ع�ملي�(، وتون�ص )29 ع�ملي�(، ثم نيجريي� 

)34 ع�ملي�(، ف�جلزائر )38 ع�ملي�(، واأخريا املغرب )39 ع�ملي�(. ويف الق�رة االآ�شيوية 

ح�فظت قطر على مركزه� لتحتل املرتبة الـ62 ع�ملي�، فيم� �شعدت �شلطنة عم�ن 3 

مراكز لتحتل املرتبة الـ84، و�شوري� مركزْين لتحتل املرتبة الـ85 ع�ملي�، واالأردن مركزا 

واحدا ليحتل املرتبة الـ98، و االأمر نف�شه ب�لن�شبة اإىل فل�شطني لتحتل املركز الـ101. 

وتراجعت االإم�رات مركزا لتحتل املركز الـ66 ع�ملي�، وال�شعودية مركزْين لتحتل 

املرتبة الـ70 ع�ملي�، والعراق مركزين ليحتل املرتبة الـ79.وج�ء ترتيب املنتخب�ت 

اخلم�شة االأوىل على م�شتوى الق�رة، اإيران يف ال�شدارة 23ع�ملي�، ف�لي�ب�ن )31 ع�ملي�(، 

فكوري� اجلنوبية )37 ع�ملي�(، ثم اأ�شرتالي� )44 ع�ملي�(، واأخريا قطر )62 ع�ملي�.وح�فظ 

املنتخب البلجيكي على �شدارة 

الت�شنيف الع�ملي بر�شيد 1752 

نقطة، وج�ء خلفه املنتخب 

الفرن�شي، بطل الع�مل بر�شيد 

1725، فيم� تراجع املنتخب 
الربازيلي، بطل كوب� اأمريك�، 

للمركز الث�لث بر�شيد 1719، حيث ك�ن 

يحتل املركز الث�ين يف الت�شنيف امل��شي.

وج�ء املنتخب االإنكليزي يف املركز 

الرابع بر�شيد 1662 نقطة، وخلفه 

الربتغ�يل بر�شيد 1643 ثم اأوروجواي 

بر�شيد 1639 نقطة، ثم الكرواتي 

يف املركز الث�من بر�شيد 1625 نقطة 

ثم الكولومبي بر�شيد 1622 نقطة 

ثم االأرجنتيني يف املركز الع��شر 

بر�شيد 1614 نقطة.

خ�لد.ر

�إ�سالم  �لجز�ئري  �لدولي  يخو�ض 

�سليماني تجربة جديدة في م�سو�ره 

مع  �لفرن�سي  �لدوري  في  �لكروي 

�إليه  �نتقل  �لذي  موناكو  نادي 

في  �لإنكليزي  �سيتي  من لي�ستر 

�لأخيرة  �ل�سيفية  �لنتقالت  فترة 

�لإعارة ولمو�سم و�حد. على �سبيل 

�لثالثة  للمرة  �سليماني  ويلعب 

منذ  �لإنكليزي  فريقه  من  ُمعارً� 

 2016 �لعام  �سيف  �إليه  �ن�سمامه 

�إ�سترليني  جنيه  مليون   29 مقابل 

ل�سبونة  �سبورتينغ  من  قادمًا 

�أ�سهر   6 لمدة  لعب  �إذ  �لبرتغالي، 

بين  ما  يونايتد  نيوكا�سل  في 

ثم   ،2018 وجويلية  جانفي 

�نتقل معارً� �إلى نادي فنربخ�سة 

�لكروي  �لمو�سم  خالل  �لتركي 

قبل  فا�سلة،  �لما�سي في تجربة 

�أن يحط �لرحال في نادي �لإمارة 

"�لميركاتو"  في  �لفرن�سية 

بد�ية  �لما�سي.وكانت  �ل�سيفي 

مع  �سليماني  �إ�سالم  �لمهاجم 

بعد  للغاية،  ر�ئعة  موناكو 

�أهد�ف   3 ت�سجيل  من  تمكن  �أن 

�لكروي  �لمو�سم  �نطالق  منذ 

�أكد  جيدً�،  �أد�ء  وقدم  �لحالي، 

بريقه  من  ل�سيء  ��ستعادته  به 

في  �لأول  �لفريق  نجم  كان  عندما 

�سبورتينغ ل�سبونة �لبرتغالي، �إل 

�أبدً�  تعك�ض  لم  موناكو  نتائج  �أن 

يتمكن  لم  حيث  �سليماني،  تاألق 

�أي  تحقيق  من  �لآن  لحد  �لفريق 

�نت�سار في �لدوري.وك�سفت تقارير 

�سحافية فرن�سية، �أن �إد�رة موناكو 

�لحتفاظ  لمبا�سرة خطو�ت  ت�ستعد 

 31 �لعمر  من  �لبالغ  ب�سليماني 

من  نهائيا  عقده  �سر�ء  عبر  �سنة، 

نادي "�لثعالب"، وقال موقع "بوز 

نادي  �إد�رة  �إن  �لفرن�سي،  �سبورت" 

حق  بند  بتفعيل  �ستقوم  �لإمارة 

�سر�ء عقد �لمهاجم �لجز�ئري، من 

نهائي،  ب�سكل  به  �لحتفاظ  �أجل 

عام  تبقي  �ست�ستغل  باأنها  م�سيفًا 

�سيتي،  لي�ستر  مع  عقده  من  و�حد 

�لذي ينتهي في �سيف �لعام 2021، 

مالي  مبلغ  مقابل  ب�سمه  تقوم  كي 

"تر�ن�سفر  موقع  "�سغير".وبح�سب 
�لإح�سائيات  في  �لمخت�ض  ماركت" 

و�لأرقام، فاإن قيمة �سليماني تبلغ 

�سوق  في  يورو  ماليين   5 حاليا 

في  مبلغ  وهو  �لالعبين،  �نتقالت 

متناول �إد�رة موناكو، خا�سة و�أن 

�قتنعا  و�لفني  �لإد�ري  �لجهازين 

�لقوية  بد�يته  بعد  �لالعب  بقدر�ت 

موناكو  نادي  �لدوري.ويحتل  في 

جدول  في  �لـ19  �لمركز  حاليًا 

لكرة  �لفرن�سي  �لدوري  ترتيب 

من  فقط،  نقطتين  بر�سيد  �لقدم 

تعادلين فقط و 3 هز�ئم بعد مرور 

5 �أ�سابيع من �لم�سابقة �لمحلية.

�أيمن.ف
�شب�ب 

ق�شنطينة

مقر  يحا�ضرون  الأن�ضار 
رحيل  على  وي�ضرون  النادي 

ولفان بوخدنة 

�لفترة  �لأ�سو�ت في  �أن تعالت  ماأزق بعد  ق�سنطينة، في  �سباب  �إد�رة  بات مجل�ض 

�لفرن�سي  و�لمدرب  بوخدنة،  عدلن  �لإد�ري،  �لمدير  باإقالة  للمطالبة  �لأخيرة 

ديني�ض لفان، ولم يمر �إق�ساء �ل�سباب من �لبطولة �لعربية �أمام �لمحرق �لبحريني 

�إلى مقر �لنادي �ول �م�ض �لخمي�ض،  �لأن�سار باأعد�د كبيرة  مرور �لكر�م، حيث تنقل 

ومنعو� جميع �لعمال من �لدخول، وطالب �أن�سار �سباب ق�سنطينة �لغا�سبون م�سوؤولي 

يتخبط  �لتي  �لعديدة  للم�ساكل  حد  وو�سع  م�سوؤولياتهم  بتحمل  �لمالكة  �لآبار  �سركة 

�أن�سار �ل�سباب  فيها �لفريق منذ �نطالقة �لمو�سم ما �ساهم في تر�جع نتائجه، كما عبر 

عن رف�سهم بقاء �لمدير �لإد�ري �لحالي ومدربه �لفرن�سي، خا�سة بعد دخوله في �سر�ع 

�سقط  لو  حتى  �لرحيل  رف�سه  منا�سبة  من  �أكثر  في  و�إعالنه  بوخدنة  عدلن  مع  �سخ�سي 

�لفريق �إلى �لدرجة �لثانية.

م�سطفى.ف

ي�ضاوينا  ميالن  وانتر  بيليا  اأ�ضبه  "ل  نا�ضر:  بن 
القوة" في 

تحدث �لدولي �لجز�ئري �إ�سماعيل بن نا�سر، نجم ميالن �لإيطالي �أول �أم�ض، عن �نطالقة 

لمبار�ة  ميالن  وي�ستعد  بيليا،  لوكا�ض  �لمخ�سرم  زميله  من  �ل�ستفادة  وكيفية  مو�سمه، 

�أمام  بديال  نا�سر  بن  جل�ض  بينما  ميالن،  �إنتر  �للدود  جاره  �أمام  �ليوم  �لمقررة  �لد�ربي 

فيرونا، في �لمبار�ة �لأخيرة، وعلق بن نا�سر على �نتقاله لميالن، في ت�سريحات ل�سبكة 

"�سكاي �سبورت�ض"، قائال: "�أنا �سخ�سيا �سعيد، �إنه تحد كبير بالن�سبة لي"، وعن جلو�سه 
موجود،  �أنا  طبيعي،  "هذ�  �أجاب:  بري�سيا،  �أمام  �لجيد  �لأد�ء  بعد  فيرونا،  �سد  بديال 

�أتعلم منه  �أن  �إنه لعب ر�ئع ويجب  �أنا لعب جديد هنا، بيليا عاد،  �ساأو��سل �لعمل، 

�لكثير، هذه هي كرة �لقدم"، وتابع: "بيليا يبلغ من �لعمر 33 عاما، ويعرف ما يجب 

�إنه د�ئم �لتركيز  �أر�ض �لملعب، عندما نملك �لكرة وعندما نفقدها،  عليه فعله على 

حتى �لنهاية، ل�سنا مت�سابهين، وهو �أمر جيد بالن�سبة لنا، لأني �أ�ستطيع �أن �أتعلم 

�أن  "يجب  قائال:  �لدياربي،  للقاء   2019 �إفريقيا  بطل  وتطرق  لديه"،  مما  �لكثير 

لكن  لجماهيرنا،  �أهمية  �أكثر  �لد�ربي  يكون  فقد  نف�سها،  بالطريقة  د�ئما  نفكر 

يرغب  مبار�ة  و�إنتر  "ميالن  وو��سل:  نقاط"،  بثالث  مبار�ة  هي  لنا  بالن�سبة 

جميع �لالعبين في خو�سها، ل يمكن �لقول �أن هناك فريقا �أقوى من �لآخر، 

�سنرى على �أر�ض �لملعب، يجب �أن نفوز، لأن هذ� �لختبار �لأول �لحقيقي 

لنا، و�إنتر فريق ر�ئع، �سنرى ما �سنفعله في �لمبار�ة".

م.ق

ق�ل انه م�شتعد للموت من اأجل اجلزائر

فيغويل ل يرحب مبواجهة املنتخب الفرن�ضي

تمكن �لدولي �لجز�ئري ولعب 

�لتركي،  �سر�ي  غلطة  نادي 

�إعادة  من  فيغولي  �سفيان 

�كت�ساف نف�سه مع �لمدير �لفني 

"محاربي  لمنتخب  �لحالي 

جمال بلما�سي �لذي  �ل�سحر�ء" 

�لالعب،  هذ�  على  كثيًر�  ر�هن 

لعبي  �أح�سن  �أحد  بذلك  ويكون 

�لجز�ئري  �لوطني  �لمنتخب 

�لأخيرة  �أفريقيا  �أمم  في بطولة 

�إحر�ز  في  وم�ساهًما  بم�سر 

�سفيان  �لقاري.وكان  �للقب 

�سعبة  بظروف  مّر  قد  فيغولي 

مع �لمنتخب �لوطني �لجز�ئري 

بطولة  من  ��ستبعاده  منذ 

بالغابون   2017 �أفريقيا  �أمم 

�ل�سابق  �لمكتب  قبل  من 

قبل  �لجز�ئرية،  لالتحادية 

�لرئي�ض  تولي  بعد  يعود  �أن 

زط�سي  �لدين  خير  �لحالي 

و��ستالم  �لكرة،  �تحاد  رئا�سة 

�ألكار�ز  لوكا�ض  �لإ�سباني 

لكن  "�لخ�سر"،  تدريب  مهمة 

طوياًل  تدم  لم  فيغولي  عودة 

قبل  من  مجدًد�  ��ستبعاده  بعد 

ر�بح  �ل�سابق  �لفني  �لمدير 

عدم  �دعى  قد  كان  �لذي  ماجر 

�ل�سابق  فالن�سيا  لعب  وجود 

تعيين  مخططاته.وجاء  �سمن 

بلما�سي كمدرب جديد للمنتخب 

�لوطني �لجز�ئري بمثابة طوق 

�لالعبين،  من  للكثير  نجاة 

فيغولي،  �سفيان  غر�ر  على 

�ل�سابق  قطر  منتخب  مدرب  �أكد  حيث 

باأنه  له  �سحافي  موؤتمر  �أول  خالل 

وفتح  �لأورق  توزيع  باإعادة  �سيقوم 

�لالعبين،  كل  مع  جديدة  �سفحة 

من  �لم�ستفيدين  �أكبر  فيغولي  ليكون 

�لباب  من  ويعود  بلما�سي  �سيا�سية 

�أبرز  �أحد  بذلك  وي�سبح  �لو��سع 

�لجز�ئري،  �لوطني  �لمنتخب  نجوم 

عند  �لمحبوبين  �لالعبين  �أكثر  و�أحد 

�لروح  بفعل  �لجز�ئرية  �لجماهير 

بها  يظهر  �لتي  �لكبيرة  �لقتالية 

�لألو�ن  فيها  يتقم�ض  مبار�ة  كل  في 

�أمام  �لفر�سة  �لوطنية.وجاءت 

�سحافي  حو�ر  فيغولي  في  �سفيان 

فيناك"،  دي  "لغازيتا  موقع  مع 

�لجو�نب  من  �لعديد  ليك�سف 

�لقوية  �لعودة  بهذه  �سمحت  �لتي 

�أ�ساد  حيث  �لجز�ئري،  للمنتخب 

�لفني  �لمدير  طبقها  �لتي  بال�سيا�سة 

فيغولي  يرى  حيث  بلما�سي،  جمال 

في  �لمدرب  لهذ�  يعود  �لف�سل  كل  �أن 

ويقول  موؤخًر�.  �لمنتخب  حققه  ما 

"في ظهوري  فيغولي في ت�سريحاته: 

�لإعالمي د�ئًما �أوؤكد �أن كل �لف�سل في 

هذه �لعودة هو لجمال بلما�سي، فلقد 

�لمهمة،  توليه  منذ  كبير  بعمل  قام 

�لمنتخب  هذ�  �أهمية  يدرك  بلما�سي 

ونحن  �لجز�ئري،  لل�سعب  بالن�سبة 

بم�ساهدة  �سعد�ء  كنا  �لالعبون 

�لوطني،  �لتحرير  جبهة  فيديوهات 

بم�ساهدتها  بلما�سي  طالبنا  و�لتي 

�لم�سوؤولية  حجم  لنعرف 

عاتقنا".وتابع  على  �لملقاة 

به  يتمتع  �سيء  "�أكثر  فيغولي: 

�لكبيرة  �سر�حته  هو  بلما�سي 

فقد  لوجه،  وجًها  معنا  و�لكالم 

هذ�  �أهمية  على  ُي�سدد  د�ئًما  كان 

على  قادرين  كنا  و�إن  �لقمي�ض، 

قام  لقد  ب�سر�حة  ل،  �أو  ت�سريفه 

�لجهاز  رفقة  جًد�  كبير  بعمل 

�لعودة  لنا  �سمح  ما  وهو  �لفني 

�سفيان  �لقاري".و�أكد  باللقب 

بالمنتخب  تعلقه  مجدًد�  فيغولي 

و�لجز�ئر، معبًر� في �لوقت ذ�ته 

��ستعد�ده �لتام من �أجل �لت�سحية 

�أجله،  من  و�لموت  �لوطن  بهذ� 

�أفريقيا  �أمم  بد�ية  "قبل  فقال: 

باأنني  بلما�سي  �لمدرب  �أخبرني 

و�أنا  �لميد�ن،  و�سط  في  �ساألعب 

�ساألعب  باأنني  �أخبرته  بدوري 

�أي مركز يريده، �سو�ء ظهير  في 

�أو  �لأيمن  �لجناح  على  �أيمن، 

يريد". مركز  �أي  وفي  �لي�سار، 

�سدد  بلما�سي  �أن  "كما  وو��سل: 

للمنتخب،  �لإ�سافة  �أقدم  �أن   
ّ
علَي

و�أن �أكون مثاًل للت�سحية وتحفيز 

يوجد  ل  لي  بالن�سبة  زمالئي، 

للمنتخب  بالن�سبة  م�سكلة  �أي 

للت�سحية  م�ستعد  �أنا  �لجز�ئري، 

�لوطن". هذ�  �أجل  من  و�لموت 

في  فيغولي  �سفيان  عرّج  كما 

بتنظيم  ترحيبه  عن  ت�سريحاته 

من  منتخب  �سد  ودية  مبار�ة 

�أميركا �لجنوبية، و�لذي �سيكون 

كولومبيا خالل �أ�سبوع "�لفيفا" ل�سهر 

مو�جهة  عن  عو�سًا  �لمقبل،  �أكتوبر 

�لد�ئر  �لحديث  بعد  فرن�سا،  منتخب 

�لعام  "�لديوك"  مو�جهة  �إمكانية  عن 

فيغولي  بالجز�ئر.ويقول  �لمقبل 

�أتمنى  لي  "بالن�سبة  �ل�سدد:  هذ�  في 

�أميركا  قارة  من  منتخب  مو�جهة 

منتخب  مو�جهة  عو�ض  �لجنوبية 

�لعالم،  �أبطال  هم  �سحيح  فرن�سا 

منتخبا  نو�جه  �أن  �لأف�سل  من  لكن 

كنت  ولهذ�  بالتطور،  لنا  ي�سمح 

�أتمنى لو لعبنا �سد غانا هذ� �ل�سهر 

لكن تم �إلغاء �لمبار�ة".  مهدي.ف
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فرديناند: هاز�رد ذهب �إىل ريال 

مدريد يف �لوقت �خلطاأ

ال�سبت  21  �سبتمرب 

2019 املوافق 

21 حمرم 1441 هـ

قر�ر  على  نادم  مدريد  ريال 
نافا�س كيلور  رحيل 

يعاين احلار�س البلجيكي تيبو كورتوا من اإثبات ذاته اأو تقدمي اأداء مميز مع ريال 

مدريد منذ ان�صمامه له قادمًا من ت�صيل�صي يف �صيف عام 2018.

وكان العر�س ال�صىء الذي قدمه كورتوا اأمام باري�س �صان جريمان يف 

املباراة التي خ�صرها املرينجي بثالثة اأهداف نظيفة داعيًا ملراجعة 

اأخطاء ريال مدريد من الداخل.

وح�صب �صحيفة اأو كيه دياريو فاإن فريق عمل املدرب زين الدين 

زيدان ي�صعرون بالندم على قرار ترك احلار�س الكو�صتاريكي 

كيلور نافا�س يرحل اإىل باري�س �صان جريمان.وطلب نافا�س 

الرحيل عن نادي ملعب ال�صنتياجو برنابيو بعد اأن اأدرك اأنه 

�صيكون اخليار الثاين طوال املو�صم اجلديد وراء تيبو كورتوا.

ورغم اأن كورتوا اأظهر يف ت�صريحاته بعد مباراة اأنه مازال يوؤمن 

بقدراته، اإال اأن النادي ي�صعر باأن احلار�س الكو�صتاريكي كان هو 

اخليار االأف�صل وي�صعرون بخيبة اأمل اأنه مل يعد يف �صفوفهم.

و�صارك نافا�س مع النادي امللكي يف 162 مباراة على مدة اخلم�س موا�صم 

املا�صية ولعب دوراً مهمًا يف انت�صارات الريال بدوري اأبطال اأوروبا من 

.2018 اإىل   2015

�شاري ينوي �لتغيري يف ت�شكيلة يوفنتو�س �أمام فريونا

المبارد يتلقى خربً� جيدً� يف 

�لتدريبات قبل مو�جهة ليفربول

عاد العبو ت�صيل�صي االإجنليزي للتدريبات مرة اأخرى 

بعد الراحة التي ح�صلوا يوم واحد بعد مواجهته 

فالن�صيا يف دوري اأبطال اأوروبا م�صاء الثالثاء املا�صي.

و�صقط ت�صيل�صي على ملعبه �صتامفورد بريدج يف قلب 

العا�صمة االإجنليزية لندن خا�صراً من فالن�صيا االإ�صباين 

بهدف نظيف يف اأوىل جوالت دور املجموعات لبطولة 

دوري اأبطال اأوروبا.

وبداأ ت�صيل�صي ا�صتعدادته ملواجهة 

نظريه ليفربول يوم غد االأحد 

على ملعب �صتامفورد بريدج 

حل�صاب االأ�صبوع ال�صاد�س من 

عمر الدوري االإجنليزي املمتاز.

وتلقى فرانك 

المبارد خرباً 

با�صتعادة  جيداً 

ظهريه االأي�صر 

اإمير�صون  الربازيلي 

باملريي الذي عاد 

للتدريبات جمدداً 

ملواجهة  ا�صتعداداً 

اليوم. ليفربول 

واعتمد فرانك 

المبارد يف بداية 

املو�صم على اإمير�صون 

باملريي يف الت�صكيلة 

االأ�صا�صية 

على  لت�صيل�صي 

ح�صاب االإ�صباين 

ماركو�س 

األون�صو، قبل 

اأن يتعر�س 

لالإ�صابة  الربازيلي 

ويغيب عن اأخر 

للبلوز. مواجهتني 

ك�صفت �صحيفة “توتو �صبورت” االإيطالية عن نية 

املدرب املخ�صرم ماوري�صيو �صاري املدير الفني 

اجلديد لنادي يوفنتو�س التغيري يف 

ت�صكيلة فريقه خالل مواجهة نادي 

فريونا، يف املباراة التي �صتجمع 

الفريقني ببطولة الدوري 

االإيطايل.

وبعد التعادل اأمام 

اأتلتيكو مدريد االإ�صباين 

يف اأوىل جوالت دور 

ببطولة  املجموعات 

دوري اأبطال اأوروبا، 

البيانكونريي  ي�صتعد 

ملالقاة فريق فريونا 

اليوم ال�صبت يف 

ويرغب  الكالت�صيو، 

�صاري يف حتقيق الفوز 

وخطف الثالث نقاط 

لال�صتمرار يف مناف�صة 

اإنرت ميالن على اللقب.

وقالت ال�صحيفة املقربة من نادي 

يوفنتو�س، اأن على الرغم من عدم قيد 

النجم االأملاين اإميري ت�صان �صاحب الـ25 عامًا 

يف قائمة ال�صيدة العجوز ببطولة دوري اأبطال اأوروبا، 

اإال اأن ماوري�صيو �صاري ينوي الدفع به خالل مواجهة 

فريونا يف ال�صرييا اأ. واأ�صارت اإىل اأن ماوري�صيو �صاري 

قرر اأي�صًا الدفع بالنجم الفرن�صي املن�صم حديثًا 

اإىل يوفنتو�س اأدريان رابيو يف خط 

و�صط الفريق اإىل جانب اإميري 

ت�صان، حيث �صتكون مباراة 

فريونا هي االأوىل له 

البيانكونريي  بقمي�س 

بعد و�صوله اإىل قمة 

البدنية  جاهزيته 

التي افتقدها مع 

باري�س �صان جريمان 

معاقبته  ب�صبب 

امل�صاركة  بعدم 

لفرتة طويلة من 

قبل اإدارة النادي 

الفرن�صي.وذكرت 

اأن �صاري يخطط 

اأي�صًا للبدء باحلار�س 

جيانلويجي  املخ�صرم 

بوفون بداًل من العمالق 

ت�صيزين، باالإ�صافة اإىل الدفع 

باالأرجنتيني باولو ديباال يف 

خط هجوم يوفنتو�س بداًل من مواطنه 

جونزالو هيجواين الذي ال يزال يتعافى من اإ�صابته 

التي منعته من اللعب اأمام اأتلتيكو مدريد.

يعتقد االأ�صطورة االإجنليزية املعتزل ريو فريدناند العب 

نادي مان�ص�صرت يونايتد ال�صابق، اأن النجم البلجيكي اإدين 

هازارد انتقل اىل نادي ريال مدريد االإ�صباين يف الوقت 

اخلطاأ، وذلك بعد ظهوره ال�صيئ اأمام باري�س �صان جريمان 

الفرن�صي.

وظهر النجم البلجيكي اإدين هازارد �صاحب ال2٨ عامًا 

مب�صتوى باهت للغاية يف خ�صارة 

فريقه ريال مدريد من باري�س 

�صان جريمان بثالثية نظيفة، 

�صمن اأوىل جوالت دور 

املجموعات من بطولة دوري 

اأبطال يف ملعب حديقة االأمراء 

معقل الفريق الباري�صي.

وحتدث ريو فرديناند يف 

ت�صريحات نقلتها �صحيفة 

“عندما  قائاًل:  “مرتو” الربيطانية 
تذهب اإىل ناٍد جديد، خا�صة 

بحجم ريال مدريد، يجب اأن تكون 

قائداً للمجموعة، عليه اأن 

يفعل �صيئًا يف املباريات 

والتدريبات من اأجل 

ك�صب ثقة اجلميع”.

واأ�صاف: “اأنا 

خائف عليه حقًا 

الأنه ذهب اإىل 

ريال مدريد 

يف الوقت 

اخلطاأ”.

واأكمل: 

“ريال 
مدريد 

يتقدم 

يف ال�صن، 

اإنهم لي�صوا يف 

طريقهم اإىل االأمام، 

ومل يح�صلوا على 

اأنف�صهم حتى االآن، 

وهذا �صينعك�س على 

اإدين هازارد ب�صكل 

بر�شلونة: دي ليخت �ختار يوفنتو�س 
الأجل �ملال

زعم نادي بر�صلونة اأن الدافع الوحيد الختيار 
املدافع الهولندي دي ليخت االنتقال 

ليوفنتو�س هذا ال�صيف كان هو املال.وكان 
نادي بر�صلونة قد تابع دي ليخت لفرتة 
طويلة منذ اأن كان قائداً لدفاع اأياك�س 

اأم�صرتدام لكن العمالق الكاتالوين ف�صل يف 
الو�صول التفاق معه هذا ال�صيف.

واختار الالعب االنتقال اإىل اليويف 
واحل�صول على 8 مليون يورو كراتب �صنوي اإ�صافة 

اإىل 4 ماليني يورو على �صكل حوافز خالل اخلم�صة 
�صنوات املقبلة.حيث قال اأو�صكار غراو الرئي�س 

التنفيذي للنادي الكاتالوين اأثناء ا�صتعرا�س ميزانية 
ناديه: “لقد قدمنا له عر�صًا ولكنه ف�صل الذهاب اإىل 

يوفنتو�س حيث تتيح ال�صرائب االإيطالية احل�صول على 
راتب �صايف اأعلى”.كما مت ربط يوفنتو�س بالدخول يف 

�صفقة نيمار والفوز بها على الرغم من اأن البار�صا كان االأكرث 
جدية طوال ال�صيف للتعاقد مع النجم الربازيلي.

واأو�صح جارو ذلك بقوله: “بذلنا جهداً كبرياً للغاية للح�صول عليه 
وقدمنا له عر�صني..اإحدهما من خالل مبلغ مايل فقط واالآخر 

كان به املال اإ�صافة اإىل العبني..ولكن �صعورنا هو اأن باري�س 
مل يكن يريد اأبداً اأن يبيعه”.

دوناروما: 

بكيت عند رحيل 

ميهايلوفيت�س عن 

ميالن..وممنت 

لبوبان

ي�صعر جيانلويجي دوناروما 

حار�س ميالن باالمتنان 

التنفيذي اجلديد  للرئي�س 

للنادي زفونيمري بوبان، والذي 

و�صف احلار�س ال�صاب باأنه 

رجل النادي وقائده يف غرف 

املالب�س.قال دوناروما عن تلك 

االإ�صادة: “اأنا ممنت للغاية له..

اأحاول بذل ق�صارى جهدي 

مل�صاعدة الفريق وحتفيزه واأنا 

اأت�صرف بطبيعتي على الدوام”.

وعن عالقته باملدرب ال�صابق 

والذي  ميهايلوفيت�س  �صيني�صا 

اأعطاه فر�صة الظهور االأول 

للدفاع عن األوان الرو�صونريي 

يف الدوري االإيطايل قال: “كنت 

متحم�صاً ومتوتراً بع�س ال�صىء 

بطبيعة احلال الأنها كانت حلظة 

خا�صة..عندما اأخربين كنت 

�صعيداً واأردت االت�صال باأ�صرتي 

على الفور الإخبارهم..وعندما 

�صاألني ما اإذا كنت خائفاً من 

امل�صاركة قلت ال، كنت جاهزاً”.

ا�صتطرد :”اأمتنى اأن يتجاوز 

وعكته ال�صحية ب�صالمة فهو اأ�صد..

وبالتاأكيد �صوف يتجاوزها، اأمتنى 

له حظاً �صعيداً واآمل اأن اأعانقه 

”.وا�صل عن املدرب ال�صربي  قريباً

الذي يخ�صع حالياً للعالج من 

�صرطان الدم: “اأتذكر اأنني بكيت 

عندما غادر فهو مدرب مينحك كل 

�صىء ممكن..حتى اأثناء املباريات 

فهو يعطيك الدفاع االإ�صايف، وهو اإذا 

كان يريد اأن يقول الأحد �صيئاً كان 

.” يقوله يف وجهه دائماً

وفيما يخ�س تاأقلم الفريق مع اأ�صلوب 

املدرب اجلديد جيامباولو قال: 

“نحن نعمل على كل �صىء واأنا اأحت�صن 

يف اللعب بقدمي االآن واأنا �صعيد مبا 

و�صلت اإليه..نحن نلعب مع جيامباولو 

ب�صكٍل اأعمق..ال�صىء االأهم هو العمل 

كن فاأنت ال  دائماً وتقدمي اأق�صى ما ميمُ

تتوقف اأبداً عن التعلم”.

واختتم دوناروما حواره باحلديث عن 

قائد دفاع ميالن األي�صيو رومانيويل: 

اأ�صدقاء  ونحن  رائعة  عالقة  “لدينا 

ب�صكٍل قوي..اإنه فتى عظيم واأنا اأحبه 

فهو قائد جيد وميكنه دائماً تقدمي 

املزيد مليالن..اأنا �صعيد بوجوده كقائد 

للفريق واأمتنى اأن ي�صتمر كذلك”.
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الثقافي
من اإنتاج تعاونية ور�سة الباهية للم�سرح و الفنون بوهران

بظاللها تلقي  واملعا�صرة  الأ�صالة 
»اخليمة« م�صرحية  على   

العمل  هذا  يف  وي�سارك 

اإميان  املمثلني  امل�سرحي 

حدي  اإبراهيم  و  بلحية 

حممد  �سهيب  وجماهري 

جتربة  اأول  تعترب  حيث 

التمثيل  عامل  يف  لهم 

وذلك بعد اأن مت تكوينهم 

بالإقامة امل�سرحية بحمام 

متو�سنت(  )عني  بوحجر 

املخرج  ذكره  ح�سبما 

�سعيد بوعبد اهلل.

هذا  فريق  اعتمد  كما 

الذي  اجلديد  العمل 

�ساهم فيه �سندوق الدعم 

لوزارة الثقافة على كل ما 

حتمله اخليمة من رمزية 

اجتماعية  ودللت 

و  عادات  و  وتراثية 

ف�ساء  باعتبارها  تقاليد 

للذاكرة وحيز للإنتاجات 

الثقافية والفكرية.

اجلمهور  تابع  وقد 

�ساعة  طيلة  الوهراين 

العر�ض  هذا  دقائق  و10 

األفه  الذي  امل�سرحي 

قار�ض  اأحمد  املغربي 

جتربة  يخو�ض  الذي 

ذات  مع  ثانية  فنية 

الذي  النجاح  بعد  املخرج 

اأنا   « م�سرحية  حققته 

امل�ستوى  على   « واملار�سال 

واأبرز  واملغاربي.  الوطني 

الذي  اهلل  بوعبد  املخرج 

تعاونية  رئي�ض  يعد 

للم�سرح  الباهية  ور�سة 

»اجلمهور  اأن  والفنون 

للفنون  ذواق  الوهراين 

يعطي  والذي  الدرامية 

حقهما  والفنان  للخ�سبة 

من  دائما  يجعلنا  مما 

التجربة  هذه  خلل 

اإليه  نعود  اأن  امل�سرتكة 

م�ستوى  يف  تكون  باأعمال 

الرامية  الفنية  تطلعاته 

الرابع«.  الفن  ترقية  اإىل 

تعاونية  حتوز  للإ�سارة 

على  الباهية«  »ور�سة 

الأعمال  من  ر�سيد 

نالت  التي  امل�سرحية 

 « منها  اجلمهور  اإعجاب 

»بدون  و  املار�سال«  و  اأنا 

اجلر�ض«.   « و  عنوان« 

جوائز  بعدة  وظفرت 

التظاهرات  م�ستوى  على 

و  باجلزائر  امل�سرحية 

املغرب و تون�ض.

لوهران  علولة«  القادر  »عبد  اجلهوي  بامل�سرح  املا�سية  القليلة  ال�ساعات  يف  مت 

للم�سرح و  الباهية  اإنتاج تعاونية ور�سة  » من  » اخليمية  العام مل�سرحية  العر�ض  تقدمي 

العربي  املجتمع  يف  واملعا�سرة  الأ�سالة  اإ�سكالية  امل�سرحية  هذه  وتعالج  بوهران،  الفنون 

الت�سبث  حول  �سراع  تعي�ض  عائلة  و�سط  اأحداثها  تدور  اجتماعية  ق�سة  خلل  من 

التغيري والإ�سلح و جتديد  املجتمع الأ�سيلة من جهة والرغبة يف  مبختلف مقومات 

املفاهيم و الأفكار من جهة اأخرى.

تعقد خلل الفرتة ما بني 1 اإىل 5 اأكتوبر الداخل

مبدعون من 15 بلدا حا�صرون 

يف الطبعة الـ 12 ملهرجان اجلزائر 
الدويل لل�صريط املر�صوم

تعرف الطبعة الـ 12 ملهرجان اجلزائر الدويل لل�سريط املر�سوم )فيبدا( 

الوليات  بينها  بلدا   15 م�ساركة  املقبل  اأكتوبر   5 اإىل   1 من  املقررة 

املتحدة الأمريكية �سيف ال�سرف ح�سب ما اأعلن عنه املنظمون موؤخرا 

باجلزائر العا�سمة.

التا�سع  للفن  املكر�ض  ال�سنوي  املوعد  لهذا   2019 طبعة  و�ستتميز 

العا�سمة  باجلزائر  الفتح  ريا�ض  ب�ساحة  خمتلفة  ن�ساطات  بتنظيم 

جانب  واإىل  اأجنبيا،  و42  جزائريا  فنانا  خم�سني  حوايل  مب�ساركة 

فاإن  ر�ساما  ب15  �ست�سارك  التي  ال�سرف  �سيف  املتحدة  الوليات 

بلجيكا  بينها  بلدان  عدة  من  فنانني  ح�سور  اأي�سا  �ستعرف  التظاهرة 

واإ�سبانيا وكوبا بالإ�سافة اإىل بولونيا التي حت�سر لأول مرة.

و�سيكون حمبو ال�سريط املر�سوم على موعد مع »الكوميك�ض« الأمريكي 

�سينظم  ال�سهرية كما  املعروفة وخ�سو�سا جملة »مارفل«  و�سخ�سياته 

املر�سوم  ال�سريط  يف  م�سروع«  »اأح�سن  م�سابقة  الأمريكي  اجلناح 

حيث �سيحوز الفائز »جائزة المتياز« بالإ�سافة اإىل ربح رحلة كاملة 

التكاليف للم�ساركة مبهرجان »كوميك كون« الدويل لل�سريط املر�سوم 

ب�سان دييغو )الوليات املتحدة( يف يوليو 2020.

تاأ�سي�ض  على  عاما  خم�سني  مرور  بذكرى  التظاهرة  هذه  و�ستحتفي 

الفرانكو-بلجيكية  املجلة  و�سبعينية  »مقيد�ض«  اجلزائرية  املجلة 

الأمريكي  البطل  �سخ�سية  ظهور  على  عاما   80 مرور  وكذا  »�سبريو« 

اخلارق »بامتان«.

معر�ض  بينها  الفقرات  من  العديد  الطبعة  هذه  برنامج  ويت�سمن 

لل�سريط املر�سوم و ور�سات تكوينية يف الر�سم والتلوين وكذا ن�ساطات 

الأطفال  لفائدة  واملدار�ض  العا�سمة  م�ست�سفيات  م�ستوى  على 

بالإ�سافة اإىل فقرة »الزي التنكري« )الكو�سبلي(.

يف  تاأ�س�ض  -الذي  املر�سوم  لل�سريط  الدويل  اجلزائر  مهرجان  ويهدف 

2008 وتنظمه وزارة الثقافة- اإىل اإحياء الفن التا�سع يف اجلزائر وفقا 
للقائمني عليه.

فريدة. �ض

 

�سارك يف مظاهرات احلراك ال�سعبي وهو يف 

الثمانني

مو�صى حّداد اأكمل معركته 
الأخرية

ل�سيٍخ  كانت  ال�سعبي  احلراك  بداية  يف  اللفتة  ال�سور  اأكرث  اإحدى 

باجلزائر  اأودان«،  موري�ض  »�سارع  يف  املتظاهرين  بني  ي�سري  ثمانيني 

بو�ساٍح  وجهه  من  جزءاً  ُيغّطي  وهو  زوجته  على  مّتكئًا  العا�سمة، 

رمادي، ليحمي نف�سه من الغازات امل�سيلة للدموع.

تعود ال�سورة اإىل الرابع والع�سرين من فرباير املا�سي، اأْي بعد يوَمني 

من بداية احلراك. اأّما الذي يظهر فيها، فهو املخرج اجلزائري مو�سى 

حّداد )1937 - 2019(، الذي رحل الثلثاء املا�سي رغم اأنه مل يرتك 

املخرجني  اأبرز  بني  واحداً  ُيعّد  حّداد  اأن  اإّل  الأفلم،  من  كبرياً  عدداً 

اجلزائرية  ال�سينما  لـ  الذهبي«  بـ«الع�سر  اأ�سماوؤهم  ارتبطت  الذين 

من  كثري  ليتذّكر  ا�سمه  ذكر  يكفي  والثمانينّيات.  ال�سبعينّيات  يف 

يف  فارقة  علمًة  ُيعترب  الذي  الطاهر«  املفّت�ض  »عطلة  اجلزائرّيني 

الأفلم اجلزائرية.

التلفزيون  مع  رحلته  وبداأ  العا�سمة  اجلزائر  يف  حّداد  مو�سى  ُولد 

�سركات  من  عدٍد  مع  خمتلفة  مهٍن  يف  عمل  حيث  باكراً؛  وال�سينما 

يقف  حني  1965؛  عام  �ستاأتي  له  حقيقية  فر�سٍة  اأّول  لكَنّ  الإنتاج. 

-Gillo Po بونتكورفو  جيلو  الإيطايل  للمخرج  )م�ساعداً 

لحقًا،  اجلزائر«.  »معركة  البارز  الثوري  الفيلم  يف   )tecorvo
�ستتكّرر هذه التجربة مع الإيطايل اإنزو بريي )enzo Peri( الذي 

اختار مدينَتي ب�سكرة وبو�سعادة يف اجلنوب اجلزائري لت�سوير فيلم 

الإيطايل  ومع   ،)1966( قي�سر«  �سّد  م�سّد�سات  »ثلثة  الوي�سرتن 

»الغريب«  يف   )luchino visconti( في�سكونتي  لوت�سينو 

.)1967(

�سنة  �سُيقّدم   ،1967 �سنة  اأخرجه  الذي  طاهر«  »املفّت�ض  فيلمه  بعد 

1972 فيلمني هما »حتت احلور« ورائعته »عطلة املفّت�ض طاهر« الذي 
اأخرجه ا�ستناداً اإىل �سيناريو كتبه املمّثل الكوميدي حاج عبد الرحمن 

التي ظّلت مرتبطًة  الرئي�سية  ال�سخ�سية  1981(، واأّدى فيه   -  1940(

به، اإىل جانب يحيى بن مربوك )1927 - 2004( الذي ج�ّسد �سخ�سية 

�سُي�سّكلن  اللذان  املمّثلن  وهما  املفّت�ض؛  م�ساعد  اأو  برونتي«؛  »ل 

ثنائيًا يج�ّسد ال�سخ�سيَتني يف عدٍد من الأفلم التي �سُتنَتج لحقًا.

كوميدي  فيلٍم  اأّول  كونه  يف  الطاهر«  املفّت�ض  »عطلة  ميزة  تكمن 

تاريخية  اأعماٍل  اإجناز  اإىل  املخرجني  معظم  اجّته  فرتٍة  يف  جزائري، 

عن الثورة التحريرية. هكذا ترك حّداد ذلك املو�سوع الرائج جانبًا؛ 

لذعًا  نقداً  موّجهًا  احلا�سر،  يف  اجلزائرّيني  يوميات  تناول  ًل  مف�سّ

ح�سن  الفّنان  ُيج�ّسدها م�سوؤوٌل حمّلي مّثل دوره  التي  للبريوقراطية 

احل�سني )1916 - 1987(.

حّقق الفيلم جناحًا كبرياً، ما �سّجع حّداد على ال�ستمرار يف الأعمال 

الكوميدية؛ فاأخرج �سنة 1978 فيلم »ح�سان طريو يف اجلبل«، والذي 

لعب دور البطولة فيه اأحد اأبرز ممّثلي ال�سينما وامل�سرح يف اجلزائر، 

اأحمد عياد )1921 - 1999( املعروف فّنيًا با�سم روي�سد، والذي �سُيج�ّسد 

�سخ�سية ح�سان يف �سل�سلٍة من الأفلم التي اأجنزها عدٌد من املخرجني 

1988 قّدم  اأفلم الثورة؛ ففي  اجلزائرّيني. مل يُكن حّداد بعيداً عن 

�سّجل   ،1975 �سنة  وحتديداً  ذلك،  وقبل  »ال�ستقلل«،  بعنوان  فيلمًا 

نوفمرب«  »اأطفال  فيلمه  خلل  من  الثورية  الأفلم  يف  بارزاً  ح�سوراً 

ل اأْن ُي�سيء فيه على دور الأطفال خلل الثورة التحريرية؛  الذي ف�سّ

من  يتحّول  الذي  القادر(  عبد  حمدي  )املمّثل  مراد  ة  ق�سّ خلل  من 

اإىل املطلوب الأّول من ِقبل  اأ�سرته الفقرية،  ُيعيل  بائع جرائد مغموٍر 

ال�سرطة ال�سّرية الفرن�سية. ومن حكايا اأطفال الثورة، ينتقل حّداد 

اإىل مغامرات ال�سباب يف فيلمه »ماد اإن« )1999( ثّم اإىل ق�س�ض الذين 

فيلم  يف  ال�ستقلل  زمن  ال�سرية  الهجرة  رحلت  يف  البحر  يقطعون 

روائي طويل بعنوان »حّراقة بلوز« )2012(، تناول فيه ظاهرة الهجرة 

من  منتظراً  كان  الذي  النجاح  ُيحّقق  مل  العمل  لكّن  القانونية؛  غري 

عودة خمرٍج بارٍز بعد غياب طويل.

الوكالت

مرمي. ع

حميدة بن  نرج�ض  الفتية  الكاتبة  اأعمال  باكورة  تعترب 

املكتبة  »اجلوهرة« ترثي  رواية 
ميلة بولية  الأدبية 

الفتية  الكاتبة  اأثرت 

حميدة  بن  نرج�ض 

�ساحبة 16 ربيعا املكتبة 

ميلة  لولية  الأدبية 

بباكورة اأعمالها واملتمثل 

املو�سومة  الرواية  يف 

تت�سمن  ب«اجلوهرة« 

140 �سفحة مق�سمة اىل 
علم  ح�سبما  ق�سما،   14

من �ساحبة العمل.

ابنة  الكاتبة  واأو�سحت 

النجاء  وادي  مدينة 

وهي  ميلة،  بغرب 

الثانية  بال�سنة   تلميذة 

اأن  لـ«واأج«،  ثانوي 

روايتها ال�سادرة عن دار 

والتوزيع،  للن�سر  الهدى 

الرئي�سي  البطل  يعي�سها 

�سخ�سية  يف  املتمثل 

�سامل الباحث عن العمل 

اإىل  القدر  لي�سوقه 

�سخ�سية جواد املاكر.

�سامل  التقى  فعندما 

التزم  الذي  بجواد 

اإيجاد  يف  مب�ساعدته 

اقتاده  له  رزق  م�سدر 

اأين  املقربة  قرب  اإىل 

يف  الت�سويق  ينطلق 

الرواية  هذه   اأحداث 

على  باخليال،  املفعمة 

حد و�سف كاتبتها، حيث 

بحجر  جواد  ي�ستعني 

باجلوهرة  اأ�سمته  م�سع 

البعد  اإىل  البطل  لينقل 

الأر�ض  لكوكب  الثالث 

من  بتمكينه  اأوهمه  اأين 

العمل الذي يطلبه.

�سامل  يجد  فجاأة   ولكن 

عامل  يف  وحيدا  نف�سه 

عمل  ول  عنه  غريب 

يدور  وهنا  به  يقوم  له 

حوار بينه وبني نف�سه ما 

نف�سية  حالة  يف  يدخله 

ت�سارب  زادها  �سيئة، 

مع  تفاعله  و  اأحا�سي�سه 

ترحاله  خلل  وجده  ما 

اجلديد  البعد  ذلك  يف 

وما  الر�ض  لكوكب 

اأحداث  من  به  ا�سطدم 

حلالته  تعقيدا  خيالية 

وجعله يحقد على جواد 

هذا  يف  به  زج  الذي 

العامل.

انها  نرج�ض  وتقول 

يعي�سه  ما  كل  تنقل 

باأ�سلوب  للقارئ  �سامل  

وتراكيب  م�سوق  و�سفي 

الفكرة  لإي�سال  ب�سيطة 

املق�سودة بدقة.

تعاقب  مع  انه  واأ�سافت 

القدر  �سيجمع  الأحداث 

بجواد  �سامل  جمددا 

الذي حتول من �سخ�سية 

ال�سخ�سية  اإىل  امل�سيء 

�ستقدم  التي  احل�سنة 

الرواية  لبطل  العون  يد 

اإىل  العودة  من  لتمكنه 

الر�ض من جديد.

اأن  الكاتبة  وت�سيف 

احلقد  كل  �سيزيل  هذا 

النتقام   يف  والرغبة 

يوؤثر  الذي  �سامل  لدى 

العداوة  على  امل�ساحمة 

لتكون  والكراهية 

التي   « »اجلوهرة  بذلك 

عامله  من  �سامل  اأخرجت 

البعد  اإىل  الب�سيط 

للأر�ض  »املعقد«  الثالث 

جملته  التي  نف�سها  هي 

والعفو  الت�سامح  بروح 

�ساحبة  تريد  التي 

ي�ست�سفها  ان  العمل 

عملها  خلل  من  القارئ 

فيه  ما  على  امل�ستوحى 

جمتمعنا  من  خيال  من 

تظل  ان  لبد  الذي 

واخل�سال  القيم  فيه 

كما  را�سخة’  احلميدة 

قالت.

الكاتبة  افادت  وقد 

الرواية  هذه  ان  الفتية 

من  الول  العدد  هي 

يف  الف�ساء  �سل�سلة 

التي  اخليال  م�سرح 

اإل  م�سرية  عليها،  تعمل 

اأعمال  لها  �ستكون  انه 

النوع  نف�ض  من  اخرى 

خ�سو�سا  م�ستقبل 

والت�سجيع  الدعم  مع 

من  بهما  حتظى  اللذين 

عن  اأما  والديها.  قبل 

الكتابة  بني  ما  توفيقها 

اأنها  فاأكدت  والدرا�سة، 

درو�سها  على  حري�سة 

كما يجب، بدليل نتائجها 

الإيجابية خلل م�سارها 

ل  اأنها  كما  الدرا�سي، 

فرتات  يف  اإل  تكتب 

العطل والراحة.

مرمي. ع

تخليدا لذكرى موؤ�س�سه �سيدي خل�سر بن خلوف

الطبعة ال�صابعة ملهرجان ال�صعر امللحون من 25 
اإىل 27 �صبتمرب مب�صتغامن

�ستنظم الطبعة ال�سابعة ملهرجان 

ال�سعر ال�سعبي اجلزائري امللحون، 

�سيدي  موؤ�س�سه  لذكرى  تخليدا 

 27 25 اإىل  خل�سر بن خلوف، من 

�سبتمرب مب�ستغامن، ح�سبما اأعلنه 

القادر  عبد  املهرجان  حمافظ 

هذا  �سي�سهد  و  دعما�ض،  بن 

املهرجان املكر�ض للن�ض ال�سعري 

ع�سرة  حوايل  م�ساركة  ال�سعبي 

و  م�ستغامن  وليات  من  �سعراء 

و  غليزان.  و  البي�ض  و  ب�سكرة 

يرتقب خلل هذه الطبعة التي 

�ستنظم بامل�سرح اجلهوي جيليل 

�سهرات  تنظيم  احلليم  عبد  بن 

)البدوي  امللحون  اأغاين  من  فنية 

غرار  على  فنانني  مع  ال�سعبي(  و 

عبد القادر �سر�سام و عبد القادر 

�ساعو و ال�سيخ ولد الهواري. كما 

قراءات  الطبعة  برنامج  يت�سمن 

علمي  لقاء  جانب  اإىل  �سعرية 

حول »م�ساهمة ال�سعر امللحون يف 

تكرمي  �سيتم  و  التاريخ«،  كتابة 

بلقا�سم ولد �سعيد و ال�سيخ زروق 

دغفايل من خلل عر�ض فيلمني 

اعمال  و  حياة  يق�سان  وثائقيني 

ال�ساعرين.

و يعترب ال�سعر امللحون اإىل جانب 

»خمزن«  ال�سهادات،  و  الوثائق 

يلجاأ اإليه ل�سيما املوؤلفون و مغنو 

ي�سكل  كما  احلوزي،  و  ال�سعبي 

»مادة« للكتابة و التاريخ.

مت  الذي  املهرجان  هذا  يهدف  و 

تر�سيمه �سنة 2003 اإىل تثمني و 

ترقية ال�سعراء و ال�سعر ال�سعبي 

)البدوي و احل�سري(.

فريدة. �ض



امل�صري  االقت�صادي  املفكر  اإ�صدارات  اآخر  كان 

ميالد  على  عام  »مئتا  بعنوان  عمل  اأمني  الراحل �سمري 

موؤخراً  �سدر  ثم  بالفرن�سية،  ن�سره  مارك�س«  كارل 

�سّمنه  كتاب  وهو  »الفارابي«،  من�سورات  عن  بالعربية 

بـ  تتعلق  املارك�سي  من الفكر  جوانب  لأربعة  حتليالت 

»بيان احلزب ال�سيوعي«، و«النموذج النظري للرتاكم«، 

و«اأزمات الراأ�سمالية«، و«حتديات ال�سرتاكية«.

العام  �سدر  اآخر  لكتاب  ا�ستكمال  مبثابة  ياأتي  الكتاب 

املا�سي بعنوان »عا�ست ثورة اأكتوبر 1917«، كما ي�سدر 

مارك�س  كارل  ميالد  على  عام  مئتي  مرور  مبنا�سبة 

ن�سر  من  انطالقًا  مارك�س،  طّور  وقد   ،)1818-1883(

اأواخر كتاباته،  اإىل  اإنغلز  ال�سيوعي« مع  »بيان احلزب 

احل�سارة  يف  عليا  مرحلة  ب�سفتها  لل�سيوعية  روؤية 

الالزمة  ال�سروط  جمع  اإىل  حتتاج  الإن�سانية، 

النظام  عجز  اإىل  ال�سيخوخة  لإجنازها. ي�سري مفهوم 

القائم عن التغلب على اأزمته الدائمة، وبالتايل يرى 

اإجناز خطوات  التاريخية  ال�سرورة  اأنه بات من  اأمني 

مثل  حتقيق  اأن  بيد  ا�سرتاكي.  بديل  بناء  �سبيل  يف 

تقوم  ج�سورة  مببادرات  ال�سطالع  يتطلب  الإجناز  هذا 

بها ال�سعوب. كان تقدمي الن�سخة الفرن�سية �سمن احتفالت يف بكني باملئوية الثانية 

مليالد مارك�س، يف ذلك املوؤمتر قدم �ساحب »اأزمة املجتمع العربي« مداخلة قال فيها: 

قو�سني«،  بني  ن�سعها  اأن  ميكن  التاريخ  يف  وقفة  هي  للراأ�سمالية  مارك�س  روؤية  »اإن 

»اإننا  اأخرى موؤثرة مثل منوذج مارك�س، واأ�ساف:  اأن التاريخ مل يقدم مناذج  مبعنى 

اأن عودة ال�سيوعية على الأبواب،  اأن الراأ�سمالية لن ت�سقط غداً بقنبلة، ول  نعرف 

الراأ�سمالية،  �سقوط  من  جداً  طويلة  عملية  اأمام  اأننا  يعني  اليوم  نعي�سه  ما  اإن  بل 

ولتقدم حمتمل نحو اإعادة بناء املجتمع على اأ�س�س ثانية«.

حني يتعلق الأمر بتجربة ال�سني، يرى اأمني اأن التقدم القت�سادي والجتماعي يف 

الثالثني �سنة الأخرية مل يكن ممكنًا من دون ماو، لأن ما ي�سمى ب�سنوات »الإ�سالح« 

يعني  وهذا  ال�سعبية،  لل�سني  التاأ�سي�سية  ال�سنوات  على  قائمة  جذورها  فرتة  هي 

الأخطر  ال�سوؤال  لكن  ومارك�سية،  �سيوعية  هي  اليوم  ال�سني  اأن  باآخر  اأو  ب�سكل 

ل  »اإننا  بالقول  ليجيب  بالراأ�سمالية؟  ال�سني  �ستلتحق  هل  هو:  اأمني  طرحه  الذي 

نعرف«. لكنه يذكر: »لدى تاأ�سي�س ال�سني بني عامي 1949 و1950 حني قيل لـ ماو 

دخلت  اليوم  »ال�سني  اإن  وقال  �سحك  ال�سرتاكي«  الع�سر  دخلت  اليوم  ال�سني  »اإن 

القيادي  بكالم  م�ست�سهداً  اأمني  وي�سيف  ال�سرتاكية«،  اإىل  جداً  الطويل  الطريق 

�سيء  بل  برجوازية  ول  ا�سرتاكية  ل  اأنها  تعني  ال�سعبية  »ال�سني  بينغ:  جني  �سي  ال�سيني 

ثالث قد يوؤدي خالل الثالثني اأو اخلم�سني عامًا املقبلة اإىل ال�سرتاكية«.

�آخر  مارك�س":  ميالد  على  عام  "مئتا 
تلويحة ل�سمري �أمني

ال�سبت  21  �سبتمرب 16

2019 املوافق 

21 حمرم 1441 هـ

الثقافي
كامل  "�لُقناق" لـ 
�سياريت�س: �خلادم 

وتاأمالته

عا�س  لقرون،  عليها  �سراعاً  �سهدت  منطقة  يف 

خ�سو�ساً  عديدة،  حروباً  وجريانهم  البو�سنيون 

مملكة  من  بدءاً  قوية  ممالك  يجاورون  اأنهم 

ا�ستقلت  ثم  ع�سر،  احلادي  القرن  يف  املجر 

من  جمدداً  لُيحكموا  يليه،  الذي  القرن  يف  عنها 

قبل  �سنة  اأربعمئة  من  لأكرث  العثمانية  الدولة 

– املجرية،  النم�ساوية  الإمرباطورية  حتتلهم  اأن 

�سمن  الأوىل  العاملية  احلرب  بعد  منها  ليتحّرروا 

دولة مّوحدة با�سم يوغ�سالفيا.

مدخاًل  ت�سكل  التاريخية  املحّطات  هذه  ا�ستعادة 

التي  البو�سنة  يف  الأدب  عن  للحديث  منا�سباً 

اأن�ساأت دولتها احلديثة بعد انفراط عقد الحتاد 

قادت  مكّوناته  بني  مدمرة  حرب  يف  اليوغ�ساليف 

والثقافة،  والتاريخ  الهوية  اأ�سئلة  ا�ستح�سار  اإىل 

والتي تقاربها رواية »القناق: البيت الكبري« للكاتب البو�سني كامل �سياريت�س، وال�سادرة موؤخراً 

عن »الآن نا�سرون وموزعون« يف عّمان ونقلها اإىل العربية الباحث واملرتجم الأردين اإ�سماعيل 

وتناُزع  البلقان،  منطقة  يف  العثماين  احُلكم  اأفول  بدء  مرحلة  العمل  ى  يتق�سّ البندورة.  اأبو 

اللحظة؛  هذه  يف  لل�سلطنة  التابعون  الإقطاعيون  عا�سها  التي  واحلياة  ال�سرب،  مع  ال�سلطة 

الكبري  بيته  يف  منهم  واحد  �سرية  خالل  من  الروائي  ي�سّورها  والتي  والنهيار،  الأفول  حلظة 

اأحد ِخ�سيانه، الذي ي�ستعر�س الأحوال الجتماعية وال�سيا�سية  بالُقناق، وعلى ل�سان  امل�سمى 

عرب �سرد حياة �سّيده وما يدور من اأحداث يف هذا البيت الكبري. تنبني الرواية على حوار بني 

ُمعلماً،  واتخذه  ويناجيه،  �سرياآن  الفار�سي  احلكيم  ُكتب  يقراأ  الذي  وخادمه  اآغا  ملي�س  ال�سيد 

وبقي يناجيه حتى نهايتها، حيث ميّثل م�سدراً وُملهماً لكل الأفكار القّيمة احلكيمة وال�سديدة 

التي كانت تتجلى يف احلوارات والأحداث وتعّمق م�سامينها التي ي�سوقها اخلادم كراٍو للعمل.

وعالقتهم  والعبيد  اخلدم  كحياة  عديدة،  م�سائل  لتاأّمل  ذريعة  �سرياآن  حكمة  تبدو  وبذلك 

اأ�سواأ  يف  وهو  ال�سيد  انك�سارات  لر�سد  اأخرى  جهة  ومن  الكتاب،  مقدمة  ت�سري  كما  باأ�سيادهم، 

حاجته،  اإىل  نظراً  يوؤّجره  عندما  املكان  �سورة  ثم  واملعنوي،  املادي  وتقهقره  تراجعه  حالت 

ويتقا�سمه مع �سلطة اأخرى؛ تلك ال�سلطة ال�سربية الطاغية التي كانت حتتجز الب�سر، وُتعّذبهم 

كما  الب�سر،  وا�سطهاد  امل�ستبّدة  ال�سلطة  عمل  اآليات  تف�سري  وكيفية  كول�س،  اجلالد  يد  على 

�سرحها واملتمّثلة بالتعذيب والإهانة.

يختزل �سياريت�س جوهر ال�سراع ويكّثفه من خالل حماولة ال�سلطة متمثلة بكول�س العتداء 

يف  اخلادم  لهم؛  اخلدمات  بع�س  بتقدمي  وللخادم  لهن  وعد  خالل  من  الُقناق،  يف  اجلواري  على 

العبودية.  من  �سقيقها  لتحرير  جانيت  واجلارية  راأ�سه،  م�سقط  اإىل  يذهب  لكي  حلمه،  حتقيق 

1929 يف ال�سحيفة الطالبية  اأعماله عام  اأول  1913، ون�سر  اأن كامل �سياريت�س ولد عام  ُيذكر 

اأدبية حملية عن روايته »بيهورت�سي«، كما ح�سل على جائزة  »في�سنيك«، وح�سل على جائزة 

.1989 »اإيفو اآندرت�س« عن جمموعته الق�س�سية »القطن الفرن�سي«، ورحل عام 

�لأحمر �لهولندي  عودة  فن�سنت":  دومًا،  "�ملُخِل�س 
فن�سنت  وفاة  على  املئة  بعد  والع�سرين  الثامنة  الذكرى  مع 
فان غوخ يف 29 مّتوز/ يوليو 1890، تكون قد مّرت قرابة �سّتة 
اجلواهر  فن�سنت…  دومًا،  »املُخِل�س  كتاب  �سدور  على  اأ�سهر 

من ر�سائل فان غوخ« من حترير يا�سر عبد اللطيف.
خان«،  الكتب  »دار  عن  �سدر  الذي  العمل،  تزامن  وقد 
للفيلم  زاوية«،  »�سينما  يف  الأول،  القاهري  العر�س  مع 
اأخرجه  الذي   ،)2017( فن�سنت«  »املحّب  البولندي  الإنكليزي/ 
ا�سم  ميالأ  لذلك  رمبا  ويلت�سمان.  وهيو  كوبيال  دوروتا  من  كّل 
فان غوخ و�سوُره ال�سحف امل�سرية على نحٍو غري م�سبوق هذه 
نا مبا ي�سبه انف�ساح ال�سر، وكاأن  ف فجاأة للعيان.الأيام، الأمر الذي ُي�سِعر بع�سَ ًا وخفّيًا ينك�سّ �سيئًا خا�سّ

كنُت  الكتاب،  ذلك  �سدور  من  عامًا  وع�سرين  خم�سة  نحو  قبل 
غادرُت  الإنكليزي.  ال�سمال  اأ�سقاع  يف  م�ستوح�سًا  اآداب  طالب 
يف  فّنان  »اأ�سهر  ومثل  ع�سرة.  ال�سابعة  يف  �ساخطًا  اأهلي  بيت 
العامل«، ق�سدت بالد النا�س اأبحث عن معنى احلياة. اإىل هنالك 
وجهي  على  هائمًا  �سرُت  ال�سكينة.  وخ�سرت  اجل�سور  هدمت 
اأجله  من  ذلك  اقرتفت  الذي  الوا�سع  العامل  لكن  علّي.  مغ�سوبًا 
بدا اأ�سيق من خرم اإبرة، متامًا كما بدا لبن الق�س الربوت�ستانتي 
منها  امل�سحوبة  اخلاطفة  النهارات  يف   .1874 �سنة  العائلة  طريد 
غلبتني  املب�سورة،  العاطفة  ذوي  الب�سرة  بي�س  و�سط  ال�سم�س، 

ح�سرة مل اأجد من يعرّب عنها خرياً من فن�سنت فان غوخ.

�سديُقنا  اأفعل  اأن  ن�سحني  كما  ق�س�سًا،  �سذراتي  من  اأن�سج  بداأت  حني  اللطيف  عبد  يا�سر  التقيت  اأكن  مل 

كتبها  لعبارة  حّرة  برتجمة  الق�س�س  هذه  اأوىل  اإحدى  واأ�سدرُت  الديب،  عالء  الأول  ومعّلمي  امل�سرتك 

فن�سنت يف ر�سالة اإىل اأخيه تيو: »ونحن الراغبون يف احلياة اإىل هذا احلّد، ملاذا ل ميكننا اأن نعي�س اأكرث؟«. 

اإىل  حياته  من  م�ساهد  ا�ستدعيُت  غوخ«.  فان  »خيالت  تطارده  ر�ّسامًا  نف�سي  جعلت  الب�سيط،  اخليال  يف 

»الأ�ستاذ  اإىل  اأهديتها  التي  واأبدعها،  الق�س�س  اأطول  وعنونُت  الر�ّسام،  يعي�س  حيث  الت�سعينيات  عالء«، »اأزهار ال�سم�س«.قاهرة 

كنُت �سغوفًا، لي�س بلوحات عّباد ال�سم�س ال�سهرية، ولكن ب�سربات اللون ال�سميكة التي ُتذّكر، يف الآن ذاته، 

باحلركة يف ال�سورة الفوتوغرافية الثابتة والزخرفة يف الفنون ال�سرقية. كاأن الفر�ساة مّت�سلة بالأع�ساب 

 ،)1890 العارية مبا�سرة، ل حاجة لها اإىل يٍد اأو عيَنني؛ فلوحة مثل »حقل القمح مع الغربان« )مّتوز/ يوليو 

اآخر اأعمال فان غوخ، ل تنطوي على منظر طبيعي بقدر ما تنطوي على وعي اإن�سان يطالع ذلك املنظر، وهذا 

الإن�سان غري م�ستعّد لأّي تنازل اأو تهاون يف نقل ما يراه كما يراه. كاأنه ُي�سّور جانبًا من حمتوى دماغه.

اأ�سلية  لوحة  منه  اأر  مل  الذي  فّنه  يكن  مل  املبّكرة  الفرتة  تلك  يف  املالزم  رفيقي  غوخ  فان  جعل  ما  اأن  غري 

اأذكر متى بال�سبط ح�سلُت على خمتارات رونالد  اأخيه. ول  اإىل  اإنه �سوته الذي �سمعته يف ر�سائله  واحدة. 

بينما يتم جتميع وحتقيق   ،1996 لعام  اأرنولد بومريان�س عن طبعة متحف فان غوخ  التي ترجمها  لييو  دي 

اأ�سلية و�سور للمخطوطات امل�سحوبة بر�سوم يف ثالثة جمّلدات  ا�سكت�سات  الكاملة التي �ستظهر مع  الر�سائل 

�سخمة �سنة 2000، ثم مع املزيد من التنقيح يف �سّتة جمّلدات �سنة 2009.

اأتذّكر الكتاب ال�سغري ذا الغالف الورقي الأبي�س يتو�ّسطه »بورتريه �ساعي الربيد جوزيف رولن« )1888(. 

اأتذّكر وجه حمّرره الإنكليزي مارك رو�سكيل ي�سغل �سفحة كاملة بالأبي�س والأ�سود. قبل اأن اأُمّت الع�سرين، 
بدت يل مالمح رو�سكيل البارزة دلياًل اإ�سافيًا على ماأزق الوجود.

ميد� ييغينوغلو: �حلجاب كق�سية ما بعد كولونيالية
�أمر  �أو  للر�أ�س،  غطاٍء  كمجّرد  �ملر�أة  حجاب  مع  �لتعامل  ي�صعب 

�إىل  �حلجاب  حتّول  بعدما  �صاذجًا  يبدو  �لتناول  فهذ�  �صخ�صي، 

�لدر��صات  حقل  �إىل  كمبحث  بالتايل  ودخل  �جتماعية،  "م�صاألة" 
وبعد  �حلجاب  �إن  �إذ  �لإ�صالمية،  �لدر��صات  فقط  لي�س  �لفكرية، 

�أكرث  يف  يت�صّبب  �لإ�صالمية  �ملجتمعات  يف  د�خليًا  مو�صوعًا  كان  �أن 

�لفكر  يف  �أ�صا�صية  ق�صايا  عن  للحديث  مدخاًل  �أ�صبح  �صجال،  من 

و�حلد�ثة  �لكولونيالية  بعد  وما  كـ �ل�صت�رش�ق  �لعاملي؛ 

و�لعوملة و�لتنوير.

�حلجاب،  حول  و�لأبحاث  �لدر��صات  تر�كمت  �ل�صنو�ت،  مرور  مع 

حتى �أنه ميكن و�صع فروع لهذ� �ملبحث �لأ�صا�صي، ومنها �لدر��صات 

من  يتيح،  �لتق�صيم  وهذ�  �مل�صاألة.  حول  باحثات  و�صعتها  �لتي 

تناولن  فبع�صهن  و�أخرى،  مقاربة  بني  مقارنات  عقد  �أخرى،  جهة 

من  �أو  �صيا�صي،  منظور  من  و�أخريات  ن�صوي،  منظور  من  �حلجاب 

منظور حتليلي بحت.

من �لدر��صات �لبارزة �أي�صًا يف هذ� �ملجال كتاٌب للباحثة �لرتكية يف 

��صتعمارية:  "��صتيهامات  بعنو�ن  ييغينوغلو،  ميد�  �لجتماع،  علم 

منه  جديدٌة  طبعٌة  �صدرت  لال�صت�رش�ق"،  ن�صوية  قر�ءة  نحو 

�لطبعة  بعد  ح�صن،  عدنان  برتجمة  �لرحبة"  "د�ر  عن  موؤّخرً� 

حيُث  2012؛  يف  دم�صق"  يف  �لتنوير  "د�ر  عن  �صدرت  �لتي  �لأوىل 

"رفع  بعنو�ن  ف�صل  يف  خ�صو�صًا  �مل�صاألة،  على  �لباحثة  ُت�صيء 

لنو�ل  �لعربية"  للمر�أة  �لعاري  �ملر�أة"."�لوجه  حتديث  �حلجاب: 

�حلجاب.  م�صاألة  حول  �لعربية  �لدر��صات  �أبرز  من  �ل�صعدو�ي 

ل�صناء  �حلجاب"  "خلف  بعنو�ن  در��صة  نعّد  �أن  �أي�صًا،  ميكن، 

فاإننا  ييغينوغلو،  لـ  �ملر�أة"  حتديث  �حلجاب:  "رفع  مع  مقارنة  يف  �لعملني  هذين  و�صعنا  و�إذ�  �مل�رشي. 

�لتدريجي  �لتخّل�س  ي�صمل  �صوٌط  وهو  �حلجاب،  مل�صاألة  �لتنظري  يف  �ملر�أة  قطعته  �لذي  �ل�صوط  �صنالحظ 

�لعربية  �لثقافة  يف  �لر�كد  حتريك  يف  ُي�صهم  قد  ومنهجي  فكري  ب�صكٍل  �مل�صاألة  �إىل  و�لنظر  �لنفعال  من 

و�لإ�صالمية.

قد ُيعَترب �للتفات �إىل �أعمال �لباحثات ب�صكل خا�سٍ جتاوزً� من �لناحية �لعلمية، �أو تغا�صيًا عن �إ�صهامات 

�أ�صا�صية قّدمها باحثون يف �ملو�صوع نف�صه. غري �أن هناك خ�صو�صية ينبغي �لرتكاز عليها، وهي �أن م�صاألة 

�حلجاب ترتبط ب�صكل وثيق باملر�أة وعالقتها بالثقافة �لتي تعي�س فيها؛ فالن�صاء - دون �لرجال - ُحّملن 

كان  لحقة،  مرحلة  ويف  نزعه.  �أو  �رتد�ئه  عند  ومت�صعبة  متعّددة  رهانات  يع�صن  وهّن  �حلجاب،  م�صاألة 

عليهن �لتنظري لكال �لو�صعني، من خالل حجج وتربير�ت �رتد�ئه �أو �حلجج و�لتربير�ت �مل�صاّدة.

هذ� من منظور �إ�صالمي د�خلي، �أّما على م�صتوى �أو�صع، فينبغي �أن نفهم �أن ظهور ن�صاء منّظر�ت يف م�صاألة 

�حلجاب كان �رشورًة ملو�جهة روؤى ��صت�رش�قية تقول باأن �مل�صلمات كّن مفعوًل بهن يف م�صاألة �حلجاب؛ �إذ 

ُفر�س عليهن.

�ملر�أة  منهجيات  تكّور يف  على  �ليوم  نقع  �إذ  �لزمن؛  وقد جتاوزه  بد�  �لتف�صريي  �أو  �لتربيري  �لدور  هذ� 

يتمّثل  و�مل�رشي  و�ل�صعد�وي  ييغينوغلو  بني  م�صرتكًا  عن�رشً�  �صنجد  �حلجاب.  م�صاألة  تتناول  كباحثة 

يف �إدر�كهن جميعًا �أن �حلجاب رمزية ُتخفي ور�ءها م�صاكل �جتماعية و�صيا�صية مت�صابكة.

دً� لعور�ت  �إخفاًء متعَمّ ر�أت �ل�صعد�وي، يف "�لوجه �لعاري للمر�أة �لعربية"، يف م�صاألة فر�س �حلجاب 

�لن�صاء  بني  �لعمل  ميز�ت  يف  و�لتفرقة  �لبنات،  تعليم  على  �لذكور  تعليم  كتقدمي  جذرية؛  �جتماعية 

مثل  ق�صايا  يف  ومغالطًة  بل  و�لغت�صاب،  كالتحر�س  �جتماعية  م�صاكل  على  تغطيًة  و�أي�صًا  و�لرجال، 

حتديد �لن�صل و�لإجها�س.

و�عتربت �مل�رشي، يف "خلف �حلجاب"، �أن �حلجاب مفرو�س على �لن�صاء كنوع �آخر من �حلجاب على 

و�صع �ملر�أة �ل�صيا�صي د�خل جماعات خم�صو�صة، ل�صّيما �صمن تيار�ت �لإ�صالم �ل�صيا�صي، م�صريًة �إىل 

مقد�ر �لتفرقة غري �ملن�صفة يف توزيع �لأدو�ر �ل�صيا�صية د�خل هذه �جلماعات، حتى �أن هذه �لأدو�ر - 

�أدو�رً� �صيا�صية باملعنى �لدقيق للكلمة، بقدر ما كانت جمّرد  ح�صب ر�أيها - مل ترَق �أحيانًا لأن تكون 

�أدو�ر �إد�رية تن�صيقية.



يف  فريدة  ن�ضالية  حالة  احل�ضار  وك�ضر  الكربى  العودة  م�ضريات  �ضكلت 

تاريخ ثورة �ضعبنا املعا�ضرة �ضد االحتالل ال�ضهيوين، واأثبت فيها �ضعبنا 

املقاومة،  و�ضائل  يف  واالبتكار  االإبداع  على  الدائمة  القدرة  الفل�ضطيني 

واالإ�ضرار على حتقيق االأهداف واملطالب، اإىل جانب روح ت�ضحية وفداء 

عز نظريها، وذلك كله مقومات الن�ضر االأكيد.

امل�ضتمر  للن�ضال  طبيعيا  امتدادا  كانت  ما  وبقدر  العودة،  فم�ضريات 

بامل�ضاركة  اإبداعيًا،  �ضكاًل  مثلت  اأنها  اإال  ومقاومته،  �ضعبنا  يخو�ضه  الذي 

االآالف  مبئات  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأطياف  كل  من  الوا�ضعة  اجلماهريية 

وو�ضيلة  جديدة،  طريقًا  �ضعبنا  لينحت  �ضلمية،  جماهريية  وبطريقة 

املواجهة  بني  باالختيار  املتمثلة  الواقع  ملعطيات  ي�ضت�ضلم  واأال  فريدة، 

الع�ضكرية اأو الهدوء الكامل.

التي  البيئة  تذكر  هي  الوطني،  االإجناز  حجم  على  يدلل  ما  اأكرث  ولعل 

الق�ضية  مكونات  على  الهجمة  كانت  فقد  امل�ضريات،  هذه  منها  انطلقت 

من  �ضل�ضلة  تتخذ  كانت  االأمريكية  فاالإدارة  اأ�ضدها،  على  الفل�ضطينية 

القرارات التي تهدف اإىل ت�ضفية الق�ضية، باالعرتاف بالقد�س عا�ضمة 

للكيان ال�ضهيوين، ونقل �ضفارتها اإىل القد�س املحتلة، والت�ضييق ال�ضديد 

احل�ضار  وكان  الالجئني،  ق�ضية  على  لالإجهاز  االأونروا  عمل  على 

االإ�ضرائيلي قد تعمق ب�ضكل كبري على قطاع غزة، وتعرث م�ضار امل�ضاحلة 

بفعل املواقف الراف�ضة لل�ضراكة من قيادة حركة فتح يف رام اهلل ومنعها 

االإقليم  وان�ضغال  الغربية،  ال�ضفة  من  االنطالق  من  ن�ضالية  حالة  الأي 

مب�ضاكله الداخلية، و�ضعي بع�س مكوناته للتطبيع مع االحتالل، فجاءت 

هذه امل�ضريات رف�ضا لكل هذا الواقع، وبعرثت اأوراق املرتب�ضني بالق�ضية 

م�ضاريع  لتمرير  تتح�ضر  كانت  التي  املناخات  كل  وعطلت  الفل�ضطينية، 

ت�ضفوية للق�ضية الفل�ضطينية.

الثابتة، واأذكت  التاأكيد وبكل قوة على حقوق �ضعبنا  اأعادت  فامل�ضريات 

يعد  ومل  الفل�ضطيني،  اجلمعي  الوعي  يف  تر�ضيخه  وزادت  العودة،  حق 

حقوق  من  ينتق�س  م�ضروع  مع  يتعاطى  اأن  فل�ضطيني  طرف  اأي  مبقدور 

ح�ضابات  اأربكت  القرن  ل�ضفقة  مت�ضاعدة  مقاومة  قوة  و�ضكلت  �ضعبنا، 

الفريق القائم على اإعداد خطتها، وو�ضعت بع�س اجلهات االإقليمية التي 

كانت تنوي التعامل معها يف حرج �ضديد؛ ما دفعهم اإىل مراجعة مواقفهم، 

ونحن على ثقة اأن ا�ضتمرار هذه امل�ضريات هي التي �ضتقرب هذه ال�ضفقة 

ا  داخلًيّ الفل�ضطيني  الوطني  للم�ضروع  االعتبار  و�ضتعيد  االأبد،  اإىل 

يف  فل�ضطني  ق�ضية  متركز  ا�ضتمرار  امل�ضريات  هذه  و�ضت�ضمن  ا،  وخارجًيّ

عزلة  زيادة  يف  امل�ضريات  �ضاهمت  كما  لالأمة،  اجلمعي  ال�ضمري  �ضميم 

حي  بث  يف  العامل  �ضاهدها  التي  اجلرائم  بعد  ومقاطعته  االحتالل 

ومبا�ضر �ضد املتظاهرين ال�ضلميني على حدود قطاع غزة.

ال�ضعيد  على  الوطنية  الوحدة  من  فريدة  لوحة  امل�ضريات  هذه  ر�ضمت 

الإعادة  اجلهود  كل  تعرث  فبعد  �ضيا�ضيا،  متقدم  م�ضتوى  وعلى  امليداين 

بناء النظام ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني مبا ي�ضمل الكل الوطني ب�ضبب املوقف 

املتعنت للرئي�س عبا�س، جاءت هذه امل�ضريات لتوؤكد مرة اأخرى اأن الفعل 

امليداين املقاوم هي ال�ضيغة القادرة على جمع الكل الفل�ضطيني يف م�ضار 

الوطني  العمل  �ضيغ  من  واحدة  العليا  الهيئة  ومثلت  حقيقي،  وطني 

العمليات  غرفة  لت�ضكيل  االأر�ضية  مهدت  والتي  املتقدم،  اجلماعي 

امل�ضرتكة التي اأدارت عملية الردود الع�ضكرية على العدوان ال�ضهيوين، 

الع�ضكرية  الفل�ضطينية  املقاومة  تاريخ  يف  �ضابقة  ت�ضكيلها  يعد  والذي 

العي�س  يف  �ضعبنا  حق  مو�ضوع  العودة  م�ضريات  و�ضعت  امليدانية. 

املطالب  من  كواحدة  غزة،  قطاع  عن  الظامل  احل�ضار  وك�ضر  الكرمي 

الوطنية املجمع عليها، واأ�ضبحت االأطراف املختلفة، ويف مقدمتها العدو 

من  ا  اأًيّ لها  يحقق  لن  احل�ضار  ا�ضتمرار  باأن  تامة  قناعة  على  ال�ضهيوين، 

اأهدافها، فاملقاومة وقدراتها يف ت�ضاعد، وحا�ضنتها ال�ضعبية يف ازدياد، 

ومت�ضك ال�ضعب بحقوقه تتعمق، واالأهم اأن ال�ضعب قرر ب�ضكل حا�ضم اأنه 

لن يعي�س مزيدا من الوقت حتت هذا احل�ضار الظامل، وت�ضبب امل�ضريات 

بع�س  على  االحتالل  اإجبار  عرب  احل�ضار،  جدار  يف  حقيقية  ب�ضدوع 

االإجراءات، اإال اأن ما حدث حتى االآن لي�س هو نهاية امل�ضار، فاملطلوب اأن 

يعي�س اأهلنا يف قطاع غزة بحرية وكرامة، و�ضي�ضتمر يف هذه امل�ضريات 

من  واحدة  العودة  م�ضريات  �ضتظل  احل�ضار.  لهذا  الكامل  الك�ضر  حتى 

اأعظم واأروع لوحات املقاومة التي ر�ضمها �ضعبنا الفل�ضطيني، و�ضتتحول 

ممزوجًا  الرقي،  بالغ  اإن�ضاين  كفعل  التاريخ  ي�ضجلها  ن�ضالية  اأيقونة  اإىل 

اإىل  هوؤالء  تق�ضيم  ميكن  منت�ضر.  ثائر  ل�ضعب  عظيمة  ت�ضحية  بقيمة 

وال  باإنهائها  ويطالب  بالكلية  امل�ضريات  يهاجم  فاالأول  اأ�ضناف؛  ثالثة 

باملتاجرة  خلفها  يقف  من  ويتهم  وطني،  اأو  �ضيا�ضي  مك�ضب  اأي  لها  يرى 

بالدماء )منطلق حزبي �ضيق(.

ال�ضيا�ضي  ال�ضعيد  على  �ضيًئا  حققت  امل�ضريات  اأن  يرى  الثالث  وال�ضنف 

والوطني، ولكن يف ذات الوقت يجب اإجراء معاجلات �ضرورية يف الو�ضائل 

على  والعمل  حولها،  اإخفاقات  اأي  حول  مبو�ضوعية  والوقوف  واالأدوات 

خلدمة  االأمثل  بال�ضكل  وتوظيفها  الب�ضرية  اخل�ضائر  وتفادي  تطويرها 

اأهدافنا الوطنية )راأي وطني(.

الوطني  الن�ضال  اأدوات  من  اأداة  احل�ضار  وك�ضر  العودة  م�ضريات  �ضكلت 

اإعمالها  ميكن  التي  ال�ضلمية  الو�ضائل  كاإحدى  االحتالل،  مواجهة  يف 

الوطنية،  ال�ضاحة  على  البدائل  اأحد  اأنها  عن  ف�ضاًل  الراهن،  الوقت  يف 

احلدود  على  قواته  وا�ضتنزاف  واإرباكه  العدو  الإ�ضغال  اإ�ضافية  وفر�ضة 

الزائلة، و�ضورة م�ضرقة للوحدة امليدانية وال�ضيا�ضية بني مكونات �ضعبنا 

اأي فر�ضة لاللتقاء يف  وقواه احلية، يف ظل االنق�ضام احلا�ضل وتراجع 

ملف اآخر تت�ضابك فيه قوى �ضعبنا.

الفعاليات  زخم  وزيادة  االحتالل،  على  ال�ضغط  موا�ضلة  خالل  من 

واالإعداد، واملحافظة على الطابع الوطني ال�ضعبي لها، واإبقائها يف �ضياقها 

ال�ضلمي وعدم ع�ضكرتها باأي �ضكل، واإ�ضراك كل قطاعات �ضعبنا ومكوناته 

احلية يف كل ما يخ�س امل�ضريات من اأفكار وقرارات، واأن�ضطة وفعاليات، 

والعمل على تطوير االأدوات والو�ضائل، واملعاجلة الفورية الأى اإخفاقات 

قد حتدث يف اأحد جوانبها.

اإ�ضافة اإىل رفع م�ضتوى الوعي حول اأهميتها التكتيكية واالإ�ضرتاتيجية 

املحاوالت  لكل  والت�ضدي  االإعالم،  خالل  من  الوطنية،  معركتنا  يف 

كبري  ب�ضكل  والت�ضامن  �ضعبنا  �ضمود  وتعزيز  منها،  النيل  حتاول  التي 

وتوفري  املايل  الدعم  خالل  من  ال�ضهداء(  وذوي  امل�ضريات،  )جرحى  مع 

العالج والت�ضامن االجتماعي معهم وتبني ق�ضاياهم.

17 ال�ضبت  21  �ضبتمرب 
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العودة..  م�سيرات 
الثائر،  الفعل  روعة 

الأكيد الن�صر  ومقومات 
حازم قا�ضم

مل تعد تنطلي على ال�ضعب االأفكار والربامج ال�ضعبوية والقوالب االأيديولوجية

دور  مراجعة  ت�صتوجب  اأولويات 
الفل�صطينية والف�صائل  ال�صلطة 

برامج  كل  ف�شل  خّيب 

االجتماعية  التنمية 

اآمال  منها  واالقت�شادية 

واأفقدهم  الفل�شطينيني، 

الر�شمية  بقيادتهم  الثقة 

والف�شائلية، حيث و�شل 

التدمري الذاتي للم�رشوع 

اإىل  الفل�شطيني  الوطني 

ذروته، با�شتبدال مركزية 

االحتالل  مع  ال�رشاع 

التهويدية  وم�شاريعه 

الذات  مع  ال�رشاع  اإىل 

»كعكة  على  الفل�شطينية 

ال�شلطة« حتت االحتالل. 

االنق�شام  حالة 

و�شعف  »ال�شلطوية« 

والقوى  الف�شائل  بنية 

الفل�شطينية،  ال�شيا�شية 

فعاليتها  وانح�شار 

اجلماهريية، و«ت�شيي�س« 

موؤ�ش�شات منظمة التحرير 

الوطنية  وال�شلطة 

والغمو�س  القائمة، 

ال�شيا�شية  املواقف  يف 

والت�شويفية  االنتظارية 

ذلك  اأدى  اال�شتعرا�شية، 

ال�شيا�شي  االغرتاب  اإىل 

للجمهور  واالجتماعي 

ق�شيته  عن  الفل�شطيني 

وحالته الوطنية، يف ظل 

الوطنية  الروؤية  غياب 

واأدوات  اجلامعة، 

ا�شتنها�شه. اأ�شف اىل ذلك 

املحّدد مل�شدر ال�رشعيات 

واالجتماعية  الوطنية 

تاريخيا،  الفل�شطينية، 

الكفاحي  البعد   �شكل 

التحّرري  والن�شايل 

ال�رشعية  م�شادر  اأهم 

االأخذ  مع  الفل�شطينية، 

ارتفاع  اأخريا  باالعتبار 

البعد  تاأثري  وترية 

واملعي�شي  احلياتي 

للتجمعات  االقت�شادي 

ح�شاب  على  الفل�شطينية 

الوطني  والهم  البعد 

جعل  ما  وهذا  العام. 

الفل�شطينية  التجمعات 

يف  يوؤثر  ما  اإىل  تتطلع 

م�شار ظروفها املعي�شية، 

حد  اإىل  اأ�شعف،  ما 

النخب  تاأثري  من  كبري، 

القيادية الوطنية، والتي 

من  �رشعيتها  ا�شتمدت 

ل�شالح  الن�شايل،  البعد 

اأخرى،  حملية  �رشعيات 

البعد املعي�شي  توؤثر يف 

واالقت�شادي  واحلياتي 

هذا  ظل  يف  للنا�س. 

الو�شع، تاآكلت، اإىل حد 

كبري، �رشعيات الف�شائل 

القائمة على  الفل�شطينية 

وبدا  الن�شايل.  البعد 

انح�شار  يف  وا�شحا  ذلك 

لقوى  القد�شية  الهالة 

الفل�شطيني  الي�شار 

ومفاعيلها داخل املجتمع 

طرفا  اأما  الفل�شطيني. 

الفل�شطينية  ال�شلطة 

حركتا  اجلغرافية، 

فالو�شع  وحما�س،  فتح 

حركة  كليا.  خمتلف 

ال�شلطة  تنظيم  هي  فتح 

احلاكمة اأو �شلطة التنظيم 

به  ارتبط  الذي  احلاكم 

جمهور وا�شع من ال�شعب 

م�شلحيا  الفل�شطيني 

من  واأمنيا،  ومعي�شيا 

خالل الوظائف ال�شلطوية 

وتهديد  واخلدمات 

اإىل ذلك،  احلريات، وما 

متثله  ما  غرار  على 

يف  احلم�شاوية  ال�شلطة 

قطاع غزة. لذلك، مل تعد 

الف�شيلني  هذين  �رشعية 

وحما�س(،  فتح  )حركتا 

ت�شتمد  وطنية،  ك�شلطة 

الن�شالية  ال�رشعية  من 

الوطني،  البعد  اأو 

م�شلحة  �رشعيات  واإمنا 

وا�شتخدام  اأمنية  ونظم 

و�شعارات  م�شوغات 

ا�شتعرا�شية.  وطنية 

الروؤية الوطنية اجلامعة 

والبعد الكفاحي �شيبقيان 

التحّرر  ق�شية  بقيت  ما 

وكمعطى  الوطني، 

اأ�شا�شي الأي عملية تغيري 

الفل�شطينية.  احلالة  يف 

قوة  الأي  ميكن  وال 

اجتماعية،  اأو  �شيا�شية، 

اأن تتجاوز هذا املعطى، 

يف  تقدما  حتقق  واأن 

يف  وال�رشعية  التغيري 

الفل�شطينية،  احلالة 

اأجندتها  من  اأ�شقطت  اإذا 

ال�شيا�شية  وروؤيتها 

احلقوق  وحدة  �شعار 

الفل�شطينية ترجمة عملية 

على  واأخالقية  ووطنية 

الوطنية  الق�شية  وحدة 

جملة  الفل�شطينية 

وتف�شيال. وهذا املعطى، 

قد  الوطني،  البعد  اأي 

حمبط  عامل  اأهم  يكون 

الوقت  يف  للتغيري 

القوى  بع�س  الأن  نف�شه، 

ال�شائدة  الفل�شطينية 

املعطى  بهذا  تتم�ّشك  قد 

واإعالميا،  ا�شتعرا�شيا 

التغيري  قوى  لرتمي 

)فل�شطينيا(  املفرت�شة 

بتهم مت�ّس مت�شكهم بالبعد 

والذي  اجلامع،  الوطني 

براأيهم،  يتوافق،  ال 

املتغريات  »واقع  مع 

والدولية«،  االإقليمية 

بهدف االإبقاء على قيادتها 

و�شلطتها  و�رشعيتها 

الفل�شطينية.  للحالة 

ما  اأحوج  الفل�شطينيون 

يكونون للقيام مبراجعة 

�شاملة لكل  نقدية وطنية 

والربامج  ال�شيا�شات 

الداخلية  والتحالفات 

وال�شغط  واخلارجية، 

على »طريف نكبة فل�شطني 

الثانية«، من االنق�شاميني 

واالنتهازيني، للعودة اإىل 

ر�شدهم الوطني، وتغليب 

الوطنية  الق�شية  م�شلحة 

اأجنداتهم  على  وحقوقها 

وال�شلطوية  الليربالية 

تغيري  ونحو  الفئوية، 

جذري يف وظيفة ال�شلطة 

واإعادة  واأدائها،  وبنيتها 

االعتبار ملنظمة التحرير 

موؤ�ش�شاتها،  ودمقرطة 

اجلديدة  حالتها  واإبراز 

متطلبات  مع  تعاملها  يف 

اجلديد  الو�شع 

وروافع  وترتيباته، 

اجلماهريي  اال�شتنها�س 

واملدين،  واملجتمعي 

اإىل  لالنتقال  متهيدا 

حتت  فل�شطني  دولة 

ي�شمن  ومبا  االحتالل، 

مكت�شباتنا  على  احلفاظ 

والوطنية  ال�شيا�شية 

يف  والتجديد  الناجزة، 

طبيعة اخلطاب ال�شيا�شي 

عن  واالإقالع  واأدواته، 

التو�شيفات  »�شيمفونية« 

اجلاهزة  ال�شيا�شية 

و�شيا�شة  واملتكّررة، 

على  والعويل«  »اللطم 

الراهن،  الو�شع  مرارة 

الق�شية  اإليه  اآلت  وما 

الفل�شطينية،  واحلالة 

الوطنية  الهوية  واإبراز 

مرحلتها  يف  الفل�شطينية 

باعتبارها  الراهنة، 

وطني،  حتّرر  مرحلة 

هذه  ق�شية  وحدة  واإبراز 

وحدة  خالل  من  الهوية 

احلقوق الفل�شطينية.

بني  الفا�شل  احلّد 

النقدية  املراجعة 

والذاتية  املو�شوعية 

وال�رشورية  البناءة 

مل�شرية العمل والتجربة 

جهة،  من  الن�شالية 

املطلق  واال�شت�شالم 

ال�شيا�شية  لالنتكا�شات 

هو  اأمامها  واالنبطاح 

للواقع  اجليدة  القراءة 

وبالتوافق  ومفرزاته، 

والطاقات  االإمكانات  مع 

احلا�رشة.  الذاتية 

التجديد  يعني  ما 

ومبا  الربناجمي، 

الثوابت  على  يحافظ 

االأ�شا�شية ولي�س التفريط 

ا، على  بها. ال حّل و�شطًيّ

الثقايّف  امل�شتويات، 

والنظرّي واالأيديولوجي، 

زمَن  املبدئية  بني 

واالنبطاحية  االنتكا�شات 

الثبات  الهزمية.  زمَن 

يلتقيان.  ال  واال�شت�شالم 

وباالتفاق مع راأي لينني: 

اأكرُث  »هم  املثقفون 

النا�س قدرًة على اخليانة 

قدرًة  اأكرُثهم  الأّنهم 

الأنهم  تربيرها«،  على 

يهرولون نحو االمتيازات 

ح�شاب  على  واالألقاب 

مواقفهم املبدئّية.

ر�شدها: ق. د

جتديد الروح الوطنية والكفاحية لل�ضباب الفل�ضطيني ومقارعته املحتل االإ�ضرائيلي ُتقابله حالة الرتّدي 

واالنغالق يف بنية النظام ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني الر�ضمي، والبنية التنظيمية والربناجمية للف�ضائل الفل�ضطينية 

مب�ضاربها االأيديولوجية وال�ضيا�ضية كافة، ي�ضري اإىل ذلك مقدار التحوالت الداخلية ال�ضلبية التي حدثت يف بنية 

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، فال�ضراع على املنا�ضب جعل ال�ضلطة مغيبة للكفاءات الوطنية وال�ضبابية، خ�ضو�ضا 

تقوي�س اأ�ض�س العمل اجلماعي التوافقي والوطني، مع �ضعف االأداء ال�ضيا�ضي واملجتمعي.

لقــلم  لفــلسطيـــني ا ا

مفتاح ت�ضكيل احلكومة بيد امل�ضت�ضار الق�ضائي الذي �ضيجري جل�ضة ا�ضتماع لنتنياهو قريبا

مخاوف و�صط الأحزاب الإ�صرائيلية من انتخابات مبكرة جديدة
اإىل  االإ�ضرائيلية  االنتخابات  نتائج  ت�ضري 

اليمني،  مع�ضكر  بني  كامل  تعادل  حالة 

نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  رئي�س  بقيادة 

اجلرنال  بقيادة  له  املناف�س  املع�ضكر  وبني 

»غي�ضر«  العمل  وحزَبي  غانت�س  بني 

واملع�ضكر الدميقراطي، اإ�ضافة اإىل القائمة 

لهذه  ووفقًا  العربية،  لالأحزاب  امل�ضرتكة 

�ضيح�ضل  املع�ضكَرين  من  كاًل  فاإن  النتائج، 

اإمكانية  دون  يحول  ما  مقعداً،   56 على 

تتمتع  ائتالفية  اأي منهما حكومة  ت�ضكيل 

دون  من  الكني�ضت،  يف  ع�ضواً   61 بتاأييد 

لهما.  ليربمان  اأفيغدور  حزب  ان�ضمام 

نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  رئي�س  �ضارع 

املوايل  املع�ضكر  �ضق  حماوالت  ا�ضتباق  اإىل 

له، باالإعالن عن ت�ضكيل طاقم مفاو�ضات 

)�ضا�س  احلريدمي  واأحزاب  حلزبه  موّحد 

اإثر  »ميينا«،  وحزب  هتوراة(  ويهدوت 

على  �ضيعمل  اأنه  نتنياهو  اأعلن  ذلك، 

و�ضهيونية،  قومية  حكومة  ت�ضكيل 

حكومة  ت�ضكيل  »خطر  �ضماه  ما  ملواجهة 

خطرية على م�ضتقبل اإ�ضرائيل«، مب�ضاندة 

التي ترف�س االعرتاف  العربية  االأحزاب 

تقرير  اأكد  املقابل،  يف  الدولة.  بيهودية 

»ذي  ل�ضحيفة  واآخر  لـ«هاآرت�س«،  �ضابق 

ت�ضكيل  مفتاح  اأن  االقت�ضادية،  ماركر« 

امل�ضت�ضار  بيد  بات  اجلديدة  احلكومة 

مندلبليت،  اأفيحاي  للحكومة،  الق�ضائي 

من  الثاين  يف  يجري  اأن  ُيفرت�س  الذي 

لنتنياهو،  ا�ضتماع  جل�ضة  الثادم  اأكتوبر 

ر�ضمية  اتهام  الئحة  تقدمي  يف  البّت  قبل 

تالحقه.  التي  الف�ضاد  ق�ضايا  يف  �ضّده 

اإ�ضرائيلي اأن  ويف هذا ال�ضياق، ذكر تقرير 

مندلبليت يعتزم ت�ضريع اتخاذ القرار بهذه 

االإ�ضرائيلية،  لل�ضحافة  ووفقًا  امللفات. 

دعوة  يعتزم  ال  االإ�ضرائيلي  الرئي�س  فاإّن 

غانت�س ونتنياهو لت�ضكيل حكومة وحدة 

القانونية  املهلة  ا�ضتنفاد  قبل  وطنية 

وبح�ضب  احلكومة.  بت�ضكيل  للمكلفني 

تاأييد  ميلك  من  ريفلني  �ضيكّلف  القانون، 

 28 مهلة  ومينحه  الكني�ضت،  يف  ع�ضواً   61
ملدة  للتمديد  قابلة  القانون،  بح�ضب  يومًا 

للمر�ضح  التكليف  ينقل  اأن  قبل  يومًا،   14

املناف�س. ووفقًا للجدول الزمني الر�ضمي، 

املتناف�ضني  املر�ضحني  على  تعرث  حال  يف 

اأن  يومًا   21 خالل  ميكن  حكومة،  ت�ضكيل 

بر�ضالة  الكني�ضت،  يف  ع�ضوا   61 يو�ضي 

ر�ضمية مكتوبة، ب�ضخ�س ثالث لت�ضكيلها، 

مدار  على  اأُعلنت  التي  لل�ضروط  ووفقًا 

التالية  والع�ضرين  االأربع  ال�ضاعات 

اأيًا من املر�ضَحني،  اأن  لالنتخابات، ال يبدو 

غانت�س،  بني  واجلرنال  نتنياهو،  بنيامني 

وهو  حكومة،  ت�ضكيل  على  القدرة  ميلك 

ما يزيد من قلق االأحزاب االإ�ضرائيلية من 

الذهاب اإىل انتخابات للمرة الثالثة.

 • تاآكلت �ضرعيات الف�ضائل الفل�ضطينية القائمة على البعد الن�ضايل



والإقامة  اجلن�سية  منح  اأُ�س�س  لتعديل  يتجه  الأردن   •
ين للم�ستثمر

بهدف  للم�ستثمرين،  والإقامة  الجن�سية  منح  اأُ�س�س  تعديل  اإلى  الأردنية  الحكومة  تتجه 

وفق  الأ�س�س،  تعديل  وياأتي  الأجنبية،  الأ�ستثمارات  وا�ستقطاب  ال�ستثمار  ن�سبة  زيادة 

وا�ستقطاب  ال�ستثمارية  البيئة  تعزيز  بهدف  الأردنية،  الداخلية  وزارة  عن  �سادر  بيان 

عمل  فر�س  واإيجاد  القائمة  ال�ستثمارات  وتوطين  الم�ستثمرين  من  ممكن  عدد  اأكبر 

مجل�س  اإلى  والمقترحات  التو�سيات  من  مجموعة  تقديم  الى  اللجنة  وخل�ست  للأردنيين، 

لي�سار  والمواطنين،  الم�ستثمرين  على  والت�سهيل  العام  ال�سالح  خدمة  ي�سمن  بما  الوزراء، 

قررت  قد  الما�سي  العام  بداية  الأردنية  الحكومة  وكانت  واعتمادها،  بحثها  اإلى  ذلك  بعد 

ت�سجيع  اإلى  يهدف  اإجراء  في  �سنويًا،  م�ستثمر   500 لنحو  الدائمة  الإقامة  اأو  الجن�سية  منح 

1.5 مليون دولر لدى البنك  ال�ستثمار في المملكة، في حال و�سع الم�ستثمر وديعة بقيمة 

خزينة  �سندات  �سراء  حال  في  اأي�سًا  ذلك  وينطبق  �سنوات،   5 لمدة  فائدة  دون  من  المركزي 

حال  في  اأو  المركزي،  البنك  يحددها  بفائدة  �سنوات   10 لمدة  دولر  مليون   1.5 بقيمة 

ال�سغيرة  ال�سركات  في  ال�ستثمار  اأو  دولر  مليون   1.5 بمبلغ  اأردنية  �سركات  في  اأ�سهم  �سراء 

اأي�سًا من »يقوم باإن�ساء  5 �سنوات، وكذلك  والمتو�سطة بمبلغ مليون دولر ولمدة ل تقل عن 

 1.5 عن  يقل  ل  مال  براأ�س  الإنتاجية  القطاعات  من  اأي  في  ا�ستثماري  م�سروع  ت�سجيل  اأو 

20 فر�سة  مليون دولر خارج العا�سمة، ومليوَنين في العا�سمة �سريطة توفير ما ل يقل عن 

يكون  واأن  الجتماعي،  ال�سمان  موؤ�س�سة  في  م�سجلة  تكون  واأن  للأردنيين،  حقيقية  عمل 

3 �سنوات، اأو عند �سرائه لعقار ل تقل قيمته عن  الت�سغيل الفعلي للم�سروع لمدة ل تقل عن 

كما  �سنوات«،   10 عن  تقل  ل  لمدة  به  والحتفاظ  دولر(  األف   282 )حوالى  دينار  األف   200
كنفه  في  يع�سن  اللواتي  والمطلقات  والأرامل  العازبات  وبناته  الم�ستثمر  زوجة  القرار  منح 

اأو  الأردنية  الجن�سية  يعيلهما  الذين  ووالديه  �سنة   18 اأعمارهم  تتجاوز  ل  الذين  واأولده 

الحاجة. مقت�سى  وبح�سب  الدائمة  الإقامة 

حالة  يف  ال�سي�سي  باعتقال  الدفاع  وزير  يطالب  علي  حممد   •
امل�سريني نزول 

اإلى  زكي،  محمد  اأول  الفريق  الدفاع  وزير  علي،  محمد  الم�سري  والمقاول  الفنان  دعا 

للتعبير  بكثافة  الم�سريين  نزول  حالة  في  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  الرئي�س  على  القب�س 

الأجنبية  الإعلم  و�سائل  جميع  مطالبًا  الحكم،  في  الحالي  الرئي�س  ل�ستمرار  رف�سهم  عن 

يدرك  حتى  اأنف�سهم،  بت�سوير  الم�سريين  وكذا  للمواطنين،  الكبيرة  الأعداد  بت�سوير 

بثه  جديد  فيديو  مقطع  في  علي،  لل�سي�سي،وقال  الهائلة  المعار�سة  حجم  باأ�سره  العالم 

للتعبير  منازلهم  اأمام  والوقوف  النزول،  الم�سريين  جميع  »على  اإن  »يوتيوب«،  موقع  على 

على  ال�سي�سي  باإجبار  قراراً  ويتخذ  بنف�سه،  الدفاع  وزير  يراهم  حتى  لل�سي�سي،  رف�سهم  عن 

الجي�س  مهمة  »هل  علي:  وت�ساءل  الرئا�سي«،  ق�سره  داخل  من  عليه  القب�س  اأو  التنحي، 

ننزل  لزم  ل...  بالقطع  )زوجته(؟،  انت�سار  ومدام  واأولده،  ال�سي�سي،  حماية  هي  الم�سري 

وكذلك  م�سريين،  اأو  اأجانب  �سحافيين  اأي  واأدعو  البع�س،  بع�سنا  ون�سور  منازلنا،  اأمام  نقف 

هانروح  م�س  اإحنا  الكبيرة...  الم�سريين  اأعداد  ت�سوير  اإلى  التجاهات،  كل  من  المعار�سين 

اأعدادنا  اإن  ر�سالة  نو�سل  عاوزين  لكننا  �سي�سي(،  يا  )ارحل  هانقول  ول  عامة،  ميادين  عند 

مهولة«، ووّجه علي ر�سالة اإلى وزير الدفاع، قائًل: »ممكن تخلوه )ال�سي�سي( يتنحى �ساعتها، 

هاتقع  والبلد  بيح�سل،  اللي  من  زهقنا  اإحنا  منه...  وتريحونا  عليه،  لتقب�سوا  تذهبوا  اأو 

النه�سة  �سد  و�سايب  علي،  محمد  كلم  على  يرد  مهتم  هو  الحكم...  في  ال�سي�سي  ما  طول 

اأهم،  كلمي  على  الرد  هل  تاني...  م�سر  هاتدخل  م�س  اللي  المياه  وملف  يكتمل،  الإثيوبي 

مجدداً؟!«. الم�سريون  يجدها  لن  التي  والمياه  �ستبور،  التي  الخ�سبة  الأرا�سي  اأم 

باإدلب املدنيني  حماية  ب�ساأن  قرارًا  يعطل  �سيني  رو�سي  فيتو   •
به  تقدمت  اإدلب  حول  قرار  م�سروع  الدولي  الأمن  مجل�س  تبني  وال�سين  رو�سيا  اأف�سلت 

فيما  وبلجيكا،  األمانيا  مع  بال�ستراك  الأمن،  مجل�س  في  الوحيد  العربي  الع�سو  الكويت، 

حيث  �سيني،  بدعم  �ساغته  قرار  م�سروع  بتبني  الأع�ساء  الدول  اإقناع  في  رو�سيا  ف�سلت 

وامتناع  دول  ت�سع  ومعار�سة  وال�سين،  رو�سيا  دولتين،  تاأييد  على  الرو�سي  الم�سروع  ح�سل 

ومعار�سة  دولة   12 تاأييد  على  الكويت  به  تقدمت  الذي  القرار  م�سروع  وح�سل  دول،  اأربع 

كل من ال�سين ورو�سيا وامتناع دولة واحدة. ويحتاج اأي قرار لتبنيه في المجل�س اإلى تاأييد 

الع�سوية  دائمة  الخم�س  الدول  من  اأي  ت�ستخدم  األ  على  ع�سرة،  خم�س  اأ�سل  من  دول  ت�سع 

الفرن�سي للأمم  ال�سفير  الفيتو وهو ما قامت به كل من رو�سيا وال�سين، و�سّرح  النق�س/  حق 

كارثية.  اإدلب  في  الأو�ساع  فاإن  تعلمون  »كما  الت�سويت  قبل  ريفر،  دو  نيكول  المتحدة، 

اإدلب  يق�سفون  الذين  وهوؤلء  الم�سروط  غير  الإن�سانية  الم�ساعدات  دخول  تدعم  فرن�سا 

وفرن�سا  ت�سليحه.  ثمن  دفع  عليك  �سيئًا  ك�سرت  اإذا  يقولون  وبالإنكليزية  الثمن.  �سيدفعون 

هوي�سغين،  كري�ستوف  الألماني،  نظيره  اأما  الإعمار«،  اإعادة  في  ت�سترك  لن  اأوروبا  ودول 

الأمم  وحذرت  اإدلب.  في  العمليات  بدء  منذ  نزحوا  �سوري  مليون  ن�سف  »قرابة  اإن  فقال 

من  الغاية  اإن�سانية.  كارثة  اأكبر  اإلى  توؤّدي  قد  اإدلب  في  الع�سكرية  العمليات  اأن  المتحدة 

اإن�سانية بحتة بغية حماية المدنيين في اإدلب من القتال الم�ستمر ومن اأجل  م�سروع القرار 

وقال  الرو�سي  الجانب  اإلى  انتقادات  هوي�سغين  ووجه  والمقاتلين«،  المدنيين  بين  التمييز 

اأغلب الدول الأع�ساء حول ن�س الم�سروع الذي يريد التقدم به. اإنه لم يت�ساور مع 

ب�ساأن  خطة  لتقدمي  ال�سهر  نهاية  حتى  بريطانيا  متهل  اأوروبا   •
ترف�س ولندن  »بريك�ست«... 

ب�ساأن  مكتوبة  خطة  لتقديم  الأوروبي  التحاد  لها  منحها  التي  المهلة  بريطانيا،  رف�ست 

متهمة  اتفاق،  بدون  خروج  تفادي  بهدف  الحالي،  اأيلول  �سبتمبر/  نهاية  بحلول  »بريك�ست«، 

�ستيفن  البريطاني  »بريك�ست«  وزير  وقال  بها«،  الوفاء  يمكن  »ل  �سروط  بو�سع  بروك�سل 

بها،  الوفاء  بريطانيا  ت�ستطيع  ل  �سروطًا  ي�سع  الأوروبي  »التحاد  اإّن  مدريد،  في  باركلي، 

بريك�ست«،  موعد  قبل  الأيرلندية  الم�ساندة  لخطة  عملية  بدائل  اإيجاد  على  ي�سر  عندما 

التحاد  يمنح  باأن  باركلي،  وطالب  المقبل،  الأول  اأكتوبر/ت�سرين   31 في  تنفيذه  والمقرر 

ال�سمالية،  اأيرلندا  بحدود  خا�سة  بديلة  �سيا�سة  لإيجاد  اآخر،  عامًا  بريطانيا،  الأوروبي 

 31 بحلول  بديلة  لخطة  قانوني  بن�س  بريطانيا  تتقدم  اأن  يجب  اإنه  لنا  »يقولون  م�سيفًا: 

نهاية  حتى  قائمة  تكون  لن  الم�ساندة  لخطة  بديل  اإلى  الحاجة  لكن  الأول،  اأكتوبر/ت�سرين 

المرحلة النتقالية في دي�سمبر/كانون الأول 2020«، وتابع: »�ستكون تلك )الخطة البديلة( 

لَم  وباخت�سار،  بعد.  حولها  التفاو�س  نبداأ  لم  والتي  الم�ستقبلية،  العلقة  اأ�سا�س  على  مبنية 

ن�ستطيع  بينما  الثاني،  نوفمبر/ت�سرين  في  مر�سية  غير  نتيجة  على  بالح�سول  المجازفة 

بالإ�سرار  الأوروبي  التحاد  باركلي  واتهم  2020؟«،  الأول  دي�سمبر/كانون  حتى  معًا  العمل 

رف�س  قد  البريطاني  البرلمان  اأّن  �سيما  ل  اإيفاءها،  بريطانيا  ت�ستطيع  ل  �سروط  طلب  على 

ب�ساأن »بريك�ست«، ثلث مرات. الذي قّدمته حكومة تيريزا ماي  التفاق 

   مختصرات 
دوليـــة

 ال�ستهداف تتطلب تقنيات واإحداثيات ل تمتلكها �سوى رو�سيا، ال�سين واأميركا

خبراء: واحدة من ثالث قوى تقف وراء 
رو�سيا؟ »اأرامكو«... هل تكون  �سرب 

ا�ستمرار التحقيقات با�ستهداف مع�سكرات »الح�سد«

الحرب في  العراقي: نحاول نزع فتيل  الوزراء  رئي�س 
ثمن باأي  المنطقة 

بعد اأيام من �سرب مجمع »اأرامكو« النفطي في �سرق المملكة العربية ال�سعودية، وو�سط 

توترات وقراءات مت�سائمة لحالة »ال�سرق الأو�سط« )كما ي�سف محللون ع�سكريون(، ل يزال الحدث 

ي�ستحوذ على اهتمام خبراء ع�سكريين وفي المجال الدفاعي ال�ستراتيجي، ويقدم خبير دنماركي 

ومركز درا�سات ا�ستراتيجي اأ�سترالي افترا�سات عن اأن دقة ال�ستهداف تتطلب تقنيات واإحداثيات 

جوف�سائية ل تمتلكها �سوى 3 قوى عالمية: رو�سيا وال�سين واأميركا.. واأن المهاجمين ح�سلوا 

عليها بطريقة ما، ويربط هوؤلء بين من هو الم�ستفيد من ارتفاع اأ�سعار النفط، بين تلك القوى، 

والإحداثيات التي و�سلت لإيران، اإن ب�سكل مق�سود من رو�سيا، اأو �سوء ا�ستخدام لتبادل معلومات.

يذهب هوؤالء اإلى مطابقة ال�صور 

للتدليل  لل�صربات،  التالية 

للخزانات  اال�صتهداف  دقة  على 

في نف�س الزاوية وبن�صبة مائة 

وجود  يعني  ما  المائة،  في 

بها  التحكم  تملك  ال  اإحداثيات 

وفي  كبرى،  دولية  قوى  �صوى 

هذا ال�صياق اعتبر اأحد الخبراء 

الدنماركيين من مركز الدرا�صات 

اأن  كوبنهاغن  في  الع�صكرية 

)يوم  ال�صعودية  على  »الهجوم 

ال�صبت الما�صي( بطائرات بدون 

طيار ال يمكن اأن ينفذ بهذه الدقة 

من  )المهاجمين(  م�صاعدة  دون 

واحدة من القوى الثالث الكبرى 

في العالم«.

ووفقًا الدعاء الخبير الع�صكري، هان�س 

مع  تف�صيلي،  لقاء  في  ميكل�صن،  بيتر 

االإعالمية  الموؤ�ص�صات  كبريات  اإحدى 

فاإن  »بيرلنغ�صكا«،  الدنمارك،  في 

محاوالت  �صابقًا  �صهدت  »ال�صعودية 

ب�صربات  النفطي  باإنتاجها  لالإ�صرار 

الطائرات  فيما  دقيقة،  غير  �صاروخية 

الهجمة  في  نجاعتها  اأثبتت  الم�صيرة 

ت�صتطيع  ال  الرادارات  الأن  االأخيرة، 

�صماه  عما  الحديث  وبعد  اكت�صافها«. 

»حربًا بالوكالة، بين ال�صعودية واإيران 

حربًا  الذاكرة  اإلى  يعيد  ما  اليمن،  في 

مع�صكر  بين  فعليًا  قائمة  كانت  باردة 

اإلى  اأ�صار  )�صوفيتي(«،  و�صرقي  غربي 

اأن »قوتين اإقليميتين كبريين في ال�صرق 

تخو�صان  واإيران،  ال�صعودية  االأو�صط، 

نزاعًا طوياًل، يدعم كل طرف فيه اأذرعه، 

تدعم  بينما  الحوثيين،  تدعم  فطهران 

ما  اليمنية،  الحكومة  قوات  الريا�س 

جعلهما تغرقان في حروب بالوكالة«، 

اأمورًا  اإياه  وا�صتعر�س الخبير الع�صكري 

عديدة، بما فيها »تحول الحرب الباردة 

من  الطرفين  وخوف  �صاخنة«،  اإلى 

عنيف،  »ب�صكل  التوتر  من�صوب  ارتفاع 

الخبير  هذا  واعتبار  بالنفط«،  مرتبط 

اأن الدعم االأميركي للريا�س لعقود يعود 

»م�صتورد  اأنها  بينها  من  العتبارات، 

ا�صتيرادها  جانب  اإلى  لل�صالح،  كبير 

اال�صتقرار  ولكن  وفرن�صا،  بريطانيا  من 

للغرب،  جدًا  مهم  اأمر  ال�صعودية  في 

ت�صتورد  تكن  لم  واإن  التي  ولوا�صنطن 

النفط بكثرة كما في ال�صابق، اإال اأن ارتفاع 

اأ�صعاره �صي�صّر اأميركا نف�صها، مثلما ي�صر 

االقت�صاد االأوروبي والدنمارك كبلد يملك 

اأ�صطول �صحن بحري )عبر مجموعة  اأكبر 

ال�صور  ن�صرت  »بيرلنغ�صكا«  مير�صك(«. 

مع  الع�صكري،  الخبير  اإليها  اأ�صار  التي 

ا�صت�صهاده بدرا�صة من »المركز االأ�صترالي 

اإلى  وت�صير  اال�صتراتيجية«،  للدرا�صات 

مطلقًا  االإيرانيون  يملك  »ال  اأنه  فر�صية 

قدرات ف�صائية توّفر لهم تلك االإحداثيات 

ن�صاهدها  كالتي  دقيقة  اإ�صابة  اأجل  من 

م�صطرون  هم  وبالتالي  ال�صور...  في 

للح�صول عليها من طرف اآخر«. وفي ذات 

الذي  هو  »من  ميكل�صن  يت�صاءل  االتجاه 

النفط؟.  اأ�صعار  بارتفاع  اهتمام  لديه 

تذهب  كما  يذهب،  وتاليًا 

درا�صة المركز االأ�صترالي، اإلى 

قول �صريح: »من يملك تقنيات 

تحديد االإحداثيات هم ال�صين 

اأظن  وال  واأميركا،  ورو�صيا 

بطبيعة الحال اأن االأميركيين 

�صورًا  االإيرانيين  �صيعطون 

ف�صائية وباإحداثيات دقيقة، 

مطلقًا  مهتمين  لي�صوا  هم  اإذ 

وال  النفط،  اأ�صعار  بارتفاع 

بارتفاع  مهتمة  كذلك  ال�صين 

ال�صوؤال:  ويبقى  االأ�صعار، 

باإعطاء  الرو�س  قام  هل 

ف�صائية...  اإحداثيات  اإيران 

اأن  للمرء  يمكن  وبالتالي 

يتعمق بتفكيره بالطرف الذي 

يوؤجج ما يجرى لم�صلحة ارتفاع اأ�صعار 

الدرا�صة  فاإن  ناحيتها  ومن  النفط«. 

ب�صكل  مفتوحًا  الباب  تترك  االأ�صترالية 

ت�صير  وهي  التخمينات،  اأمام  وا�صح 

اإلى قدرات الرو�س الف�صائية، وتفتر�س 

�صور  على  للح�صول  اإيران  �صاعدت  اأنها 

ف�صائية. وتعتبر الدرا�صة اأن »الموؤ�صرات 

يملكون  العبين  العب/  تورط  اإلى  ت�صير 

القدرة  التالي:  اأخرى  اأ�صياء  بين  من 

برامج  من  المكانية  اال�صتخباراتية 

جوف�صائية، والقدرة على مخادعة نظام 

التخفي  اأو  ال�صعودي،  الجوي  الدفاع 

عنه«.  وا�صتعر�س معّدو الدرا�صة �صورًا 

اأنه  مذكرين  ال�صربة،  بعد  لما  ف�صائية 

ارتطام  ال�صورة،  في  مو�صح  هو  »كما 

)االأج�صام المهاجمة( يتكرر في الخزانات 

االأربعة. الدقة الراأ�صية لنقاط االرتطام 

يفتر�س  ما  وهو  بو�صوح،  مالحظة 

من�صقة  دقيقة  راأ�صية  اإحداثيات  ا�صتخدام 

تتطلبها االأ�صلحة الموجهة عبر نظام جي 

بي اأ�س العالمي لتحديد المواقع«.

العراقي  الوزراء  اأعلن رئي�س 

بالده  اأن  المهدي،  عبد  عادل 

في  الحرب  فتيل  نزع  تحاول 

بهدف  ثمن،  باأي  المنطقة 

العراق  �صيادة  على  الحفاظ 

ا�صتخدام  نافيًا  وا�صتقراره، 

ال�صتهداف  العراقية  االأرا�صي 

ال�صعودية  في  نفطية  من�صاآت 

بال�صعودية،  نفطية  من�صاآت 

»االأنا�صول«  وكالة  واأفادت 

في  اأكد،  المهدي  عبد  باأّن 

ت�صريحات اأدلى بها لعدد من 

»العراق  اأّن  االإعالم،  و�صائل 

يحاول منع وقوع الحرب في 

البالد والمنطقة«، ثم اأ�صاف: 

الم�صاكل  ا�صتيعاب  »نريد 

اإيجابية،  بطريقة  واالأزمات 

�صيادة  على  الحفاظ  بهدف 

وا�صتقرار العراق الذي ي�صعى 

اإلى نزع فتيل االأزمة، ولدينا 

دول  مع  ممتازة  عالقات 

الجوار ودول العالم«.

و�صّدد رئي�س الوزراء العراقي 

اأن  يمكن  ال  بالده  اأّن  على 

على  للعدوان  اأداة  تكون 

»لدينا  قائاًل:  الجوار،  دول 

التي  ال�صواريخ  اأن  تاأكيدات 

نفطية  من�صاآت  على  �صقطت 

من  تنطلق  لم  )بال�صعودية( 

اأكد عبد  اإلى ذلك،  العراق«، 

ب�صاأن  التحقيقات  اأّن  المهدي 

»الح�صد  مع�صكرات  ا�صتهداف 

لغاية  ُت�صتكمل  لم  ال�صعبي« 

امتالك  عدم  موؤكدًا  االآن، 

على  مادية  اأدلة  حكومته 

ا�صتهداف  في  اإ�صرائيل  توّرط 

م�صيرًا  المع�صكرات،  هذه 

اتهامات  عن  ي�صمع  اأنه  اإلى 

و�صائل  في  االأطراف  لبع�س 

اأدلة،  تقديم  دون  من  االإعالم 

اأدلة  تقديم  يمكن  »ال  م�صيفًا: 

لمجل�س  وموثقة  ملمو�صة 

طرح  اأردنا  اإذا  الدولي  االأمن 

اأن  مبينًا  فيه«،  المو�صوع 

لديها  االأطراف  من  الكثير 

مقرات  با�صتهداف  م�صلحة 

منظمة  بينها  ومن  »الح�صد«، 

االإيرانية  خلق«  w»مجاهدي 
المعار�صة.

وقال رئي�س الوزراء العراقي 

في  ن�صوب حرب  ي�صتبعد  اإنه 

من  حذر  اأنه  اإال  المنطقة، 

اندلعت  حال  في  تبعاتها 

اأ�صبح  »اإذا  قائاًل:  بالفعل، 

العراق �صاحة حرب فالمنطقة 

�صي�صتعالن«،  والعالم 

القوات  دور  اأن  اإلى  م�صيرًا 

ما  العراق  في  االأجنبية 

بقائها  اأمر  واأن  فاعاًل،  يزال 

للتقييم  خا�صع  عدمه  من 

الحكومي  ب�صقيه  العراقي 

باالإ�صافة  والبرلماني، 

االأميركي.  الجانب  راأي  الى 

العراق  اأن  اإلى  ولفت 

متوازنة  بعالقات  يحتفظ 

مع  و�صداقات  الجميع،  مع 

زيارته  اأن  مو�صحًا  الجميع، 

ا�صتكمااًل  �صتمثل  ال�صين  اإلى 

اتفاقات  من  توقيعه  تم  لما 

�صابقة.

ال�سبت  21  �سبتمرب 18

2019 املوافق 

21 حمرم 1441 هـ
الدولــي

ر�سدها: ق. د

• ال�ستهداف كان مائة في المائة وهذا ل يتم اإل من طرف يعرف الدفاعات ال�سعودية الجوية 
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احتك مبا�صرة بالمواطنين في حملة تقليدية ولم يتراأ�س اجتماعات وكان موجوداً بين النا�س

»حراك  من  برنامجه  �سعّيد  اقتن�ص  هل 
المواطنين«؟ �سعب 

ال�صيا�صي  الم�صهد  على  بظاللها  تلقي  الرئا�صية  النتخابات  من  الأولى  الجولة  نتائج  تزال  ل 

الترتيب  �صدارة  �صعّيد  قي�س  الد�صتوري،  القانون  واأ�صتاذ  الم�صتقل  المر�صح  احتالل  ومع  تون�س.  في 

القواعد  انطلق من  الذي  اإلى برنامج حملته النتخابية  الأنظار  اتجهت  المائة،  الـ18 في  بن�صبة فاقت 

الثورة  اإبان  البرنامج  ذات  تبنت  الأحزاب  من  فالعديد  التون�صيين،  على  جديداً  ُيعتبر  ل  لكنه  ال�صعبية، 

المرزوقي، وكانت  لمن�صف  المواطنين«  اأو »حراك �صعب  الإرادة«  التون�صية ومنها حزب »حراك تون�س 

اأن  يبدو  ولكن  الثورة،  بدايات  في  ال�صعبية«  لـ«الجبهة  النتخابية  الحملة  �صمن  اأي�صًا  الأفكار  بع�س 

للجولة  اأّهله  ما  منها  ويقتن�س  الأفكار  هذه  بع�س  من  ي�صتفيد  �صعّيد  جعلت  عنها  الأحزاب  ان�صغال 

اإلى ق�صر قرطاج. اأ�صرار نجاحه وو�صوله  الثانية والتي قد تكون �صراً من 

من  �سعّيد  قي�س  حملة  انطلقت 

واحتك  ال�سعبية،  المقاهي 

حملة  في  بالمواطنين  مبا�سرة 

تقليدية، ولم يتراأ�س اجتماعات 

الح�سور  بين  موجودًا  وكان 

والنا�س، وترك ال�سباب يتراأ�سون 

الأفكار  ويطرحون  الجل�سات 

التقليدية.  البرامج  عن  بعيدًا 

�سعّيد اختار اأي�سًا عبارة الثورة 

التون�سية »ال�سعب يريد«، فكان 

وترك  للنجاح  له  ممهدًا  الطريق 

الأحزاب خلفه، واأكد  العديد من 

يعرف  التون�سي  اأن  �سعّيد  قي�س 

الثورة  �سعار  وهو  يريد،  ماذا 

في 2011، وكان ل بد من تمكين 

ال�سعب التون�سي من الآليات التي 

تمكنه من تحقيق ما يريد، م�سيفًا 

اأنه لم يقم بحملة  غير عادية بل 

من  طلب  اإذ  تقليدية  حملة  هي 

النا�س اأن يختاروا مر�سحهم بكل 

حرية.

وبالتدقيق في هذه الت�سريحات، 

�سعب  »حراك  اأن  ُيالَحظ 

المواطنين« )حراك تون�س الإرادة 

في  اعتمد  للمرزوقي،  حاليًا( 

حملته ال�سابقة اأي�سًا على »�سعب 

محاربة  وتبنى  المواطنين«، 

الفقر، ومقاومة الف�ساد، والحفاظ 

وكان  الوطنية.  الثروة  على 

�سعب  »حراك  بطرحه  المرزوقي 

الحزب،  وميثاق  المواطنين«، 

فزار  لل�سعب،  ال�سيادة  اأن  يوؤكد 

وخاطب  المحافظات  من  العديد 

المواطنين وترك ال�سعب يتحدث 

ويقترح.

اأن  اإلى  الحزب  ميثاق  وي�سير 

اأولويته بناء ديمقراطية قاعدية 

في الم�ستوى المحلي والمناطقي، 

من  ممكن  عدد  اأكبر  لإ�سراك 

م�سيرهم  تقرير  في  المواطنين 

منوال  ابتداع  على  والعمل 

اقت�ساد  على  يقوم  جديد  تنموي 

لتنمية  يوؤ�س�س  منتج،  ت�سامني 

محلية م�ستدامة و�ساملة، قوامها 

الر�سيدة،  والحوكمة  الثقافة 

الفقر  محاربة  الأول  وهدفه 

المحرومة،  المناطق  وتنمية 

ومقاومة الف�ساد وفر�س العدالة 

ال�سرائبية والدفاع عن ا�ستقاللية 

والوحدة  الوطني  القرار 

الوطنية، وتحرير اإرادة الناخب 

من الترغيب والترهيب.

عن  والم�سوؤول  القيادي  واأفاد 

الدايمي،  عماد  المرزوقي  حملة 

في ت�سريح لـ«العربي الجديد«، 

في  موجودة  حزبهم  اأفكار  باأّن 

المر�سحين،  من  العديد  برامج 

الرغم  على  اأنه  يعتبر  فالحراك 

من عدم النجاح في النتخابات، 

اإل اأن الأفكار ال�سيا�سية للمرزوقي 

النهاية  في  انت�سرت  التي  هي 

وتج�سدت في اأطروحات وبرامج، 

مو�سحًا اأّنه على الرغم من بع�س 

الختالفات، اإل اأن بع�س الخيارات 

طرحه  اأن  �سبق  برامج  في  تاأتي 

واأ�سار  المواطنين،  حراك  �سعب 

اإلى اأنهم يعتبرون اأنهم انت�سروا 

في النتخابات، لأن الفكر انت�سر 

الحقيقي،  النت�سار  هو  وهذا 

حتى  تميز  المرزوقي  اأّن  م�سيفًا 

خالل الحملة النتخابية في طرح 

اأفكار جوهرية وروؤى م�ستقبلية، 

من  العديد  اأن  اإلى  م�سيرًا 

منها،  البع�س  تبنوا  المر�سحين 

مما  الكثير  اليوم  يطرح  و�سعّيد 

�سبق وطرحه الحراك.

وراأى الدايمي اأن الفائز الأول في 

النتخابات الرئا�سية ربما يكون 

طرحه  مما  ي�ستفيد  كيف  عرف 

اأنهم  خ�سو�سًا  �سابقًا،  الحراك 

لم يتمكنوا من تطبيق تلك الأفكار 

التعطيالت  ب�سبب  الواقع  في 

تنظيمية  لأ�سباب  واجهوها  التي 

وب�سبب  و�سخ�سية،  وهيكلية 

اإلى  اأدت  التي  النزاعات 

الن�سج  عدم  واإلى  انق�سامات 

اإلى  ولفت  والتنظيمي.  الهيكلي 

اأر�س  على  الأفكار  تج�سيد  اأن 

بالنحو  ي�سير  ل  اأحيانًا  الواقع 

المطلوب الذي تتمناه الأحزاب، 

تجاوز  من  �سعّيد  تمكن  ولئن 

ال�سعوبات، فاإنه �سي�ستفيد حتمًا 

الأفكار  اأّن  موؤكدًا  ح�سل،  مما 

وُطرحت  ومفتوحة،  موجودة 

من  العديد  في  التون�سيين  على 

المنا�سبات، وبالتالي يمكن لأي 

والمهم  منها،  ال�ستفادة  �سخ�س 

اأّن في نجاح اأفكارهم نجاحًا لهم 

ولتون�س.

من جهته، اأكد المحلل ال�سيا�سي 

نور الدين العلوي، في ت�سريح 

�سعّيد  اأّن  الجديد«،  لـ«العربي 

لي�س له ما�سٍ �سيا�سي اأو تجربة، 

ومع ذلك ا�ستفاد من برامج اأحزاب 

عدة، ومن المطالب التي رفعتها 

الثورة،  منذ  ال�سعبية  الطبقات 

فقد ظلت هذه ال�سعارات معلقة، 

على الرغم من اأن جزءًا منها تم 

»العدالة  اأن  اإلى  تطبيقه، ولفت 

والم�ساواة  والتنمية  الجتماعية 

هي مطالب الثورة ولكن تم اإلهاء 

ال�سعب التون�سي بموا�سيع اأخرى 

الأولى،  بالمطالب  بها  ل عالقة 

على  تعاقبوا  من  جّل  ولالأ�سف 

الأمر«،  هذا  في  �سقطوا  الحكم 

�سعب  »حراك  انطالقة  اأن  مبينًا 

الأول  والبرنامج  المواطنين« 

في  اأي�سًا  »العمال«  لحزب 

على  ُبني   ،2011 انتخابات 

مطالب  وعلى  اجتماعية  مطالب 

طالبت  مثاًل  فالجبهة  ال�سعب، 

الأجر  ورفع  اجتماعية،  بعدالة 

ال�سعف،  اإلى  الم�سمون  الأدنى 

الأجور  في  الزيادات  واإيقاف 

لتو�سيع  الو�سطى  للطبقات 

الأمين  ولكّن  ال�ستهالك،  قاعدة 

ال�سعبية« حمة  العام لـ«الجبهة 

فوز  بعد  ومبا�سرة  الهمامي، 

»النه�سة« ابتعد عن خطابه الأول 

ل  اأخرى  خطابات  في  وانخرط 

الأولى  بالمطالب  لها  عالقة 

للفئات ال�سعبية، وكل من يتبنى 

هذه المطالب �سيكون معها.

واأو�سح اأن المر�سح نبيل القروي 

ا�سطاد جمهورًا من خلف النخبة، 

اتجاه،  في  كانت  فالنخبة 

ووجد  اآخر  اتجاه  في  ذهب  وهو 

و�سعّيد  ينتظره،  الجمهور 

ينتظرون  مواطنين  وجد  اأي�سًا 

القوانين  تعديل  حول  خطابًا 

والبتعاد  الدولة  اأداء  وتح�سين 

منطقة  وهي  الهيمنة،  عن 

اإليها،  يتوجه  من  تنتظر  فارغة 

جمهورًا  كالهما  وجد  وبالتالي 

اإلى  توجه  فالقروي  ينتظره، 

الجائعة  البطون  واإلى  الفئات 

و�سعّيد  تبعته،  ما  �سرعان  التي 

اآمنت  فكريًا  جائعة  نخبة  وجد 

به. واأ�ساف اأن المطالب ل تزال 

معلقة، ولكن من التقط الر�سائل 

نجح، والبقية ف�سلوا، فالن�سغال 

ما  الرئي�سي هو  المو�سوع  بغير 

الحاكمة  الطبقة  ف�سل  اإلى  قاد 

والوجوه القديمة.
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د ق.  ر�صدها: 

الجنرال كافي ال�صريع في وظائف مهمة بف�صل حماه لزوجته الأولى  التدرج  الراحل من  تمكن 

وفاة بن علي... محطات الجنرال الذي حكم تون�ص بقب�سة من حديد
الرئي�س  الما�صي  الخمي�س  ال�صعودية،  في  توفي 

مع  �صراع  اإثر  علي،  بن  العابدين  زين  المخلوع 

تون�س  علي  بن  حكم  عامًا   23 من  ولأكثر  المر�س. 

بقب�صة من حديد، قبل اأن يغادرها هاربًا اإلى ملجئه 

 ،2011 الثاني  كانون  يناير/   14 يوم  ال�صعودية  في 

اإثر قيام ثورة الحرية والكرامة التي نادت ب�صقوط 

نظامه ومحاكمته.

واعتلى بن علي رئا�صة تون�س في 7 نوفمبر/ ت�صرين 

الرئي�س  على  دموي  غير  انقالب  اإثر   ،1987 الثاني 

التاريخ  الحبيب بورقيبة، ليجعل من ذلك  الراحل 

الحياة  مدى  الحكم  فترة  لنهاية  احتفاليًا  حدثًا 

ال�صيء  والتعددية،  الديمقراطية  طور  وبداية 

بنهاية  ي�صتب�صرون  بورقيبة  معار�صي  جعل  الذي 

حقبة الزعيم الواحد والحزب الوحيد.

اآخر رئي�س لوزراء  الرئي�س المخلوع من�صب  و�صغل 

اأن  يلبث  فلم  بورقيبة،  حكم  زمن  ال�صتقالل  دولة 

خالل  حبك  حتى  وحيد  ل�صهر  المن�صب  من  تمكن 

النقالب  خيوط   1987 الثاني  ت�صرين  نوفمبر/ 

ي�صارع  كان  الذي  بورقيبة،  الرئي�س  على 

عن  ال�صحي  عجزه  ليعلن  وال�صيخوخة  المر�س 

الأمنية  قب�صته  الجنرال  واأحكم  وظيفته،  اأداء 

لل�صعب  كثيرة  وعوداً  اإطالقه  بعد  تون�س  على 

و�صرعان  والديمقراطية،  بالتعددية  وللمعار�صين 

ما انقلب على وعوده واأطبق في فترة وجيزة على 

من  وخ�صو�صًا  ومعار�صيه،  ال�صيا�صيين  خ�صومه 

والت�صفية  الأمني  الردع  خالل  من  الإ�صالميين، 

دوائر  محاكمات  ك�صفته  ما  بح�صب  والعتقالت، 

�صغله  وبحكم  المتخ�ص�صة،  النتقالية  العدالة 

من�صب مدير عام لالأمن لفترة مهمة ومن ثمة وزير 

رئا�صة  من�صب  اعتالء  قبل  ونيف  لعام  الداخلية 

البالد، فقد تمكن من �صنع جهاز اأمني قوي واأحاط 

نف�صه بجنرالت وقيادات يدينون له بالولء.

اعتالئه  قبل  �صيا�صية  م�صيرة  علي  لبن  تكن  لم 

في  الع�صكرية  بزته  رافقته  فطالما  الرئا�صة، 

في  تكوينه  منذ  تقلدها  التي  المنا�صب  مختلف 

الفرن�صية، حيث ح�صل  الع�صكرية  المدار�س  �صلب 

ثم  �صير«  »�صان  من  المدفعية  ا�صتخدام  دبلوم  على 

من مدر�صة »�صالون �صور مارن«، قبل اأن يتدرب في 

المدار�س الع�صكرية الأميركية ليح�صل على دبلوم 

المدفعية الميدانية من »تك�صا�س« ثم من المدر�صة 

الع�صكرية العليا لال�صتخبارات والأمن »بلتيمور«.

المغرب  في  ع�صكري  كملحق  علي  بن  وخدم 

واإ�صبانيا، قبل اأن ي�صغل وظيفة المدير العام لالأمن 

�صفيراً  اأي�صًا  عين  كما  الداخلية،  بوزارة  الوطني 

بوار�صو في بولندا ثم وزير دولة ثم وزيراً مفو�صًا 

لل�صوؤون الداخلية.

 ،2011 وانقطع التوا�صل مع بن علي منذ فراره في 

اإل من بع�س الأخبار التي ت�صل في ر�صائل ق�صيرة 

اأو ت�صريحات عبر محاميه اأو �صهره اأو بع�س ال�صور 

لأفراد  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عبر  المن�صورة 

وت�صريحات  اإعالمية  تقارير  وتناقلت  عائلته، 

اإحدى  في  واإقامته  علي  بن  مر�س  نباأ  منه  مقربين 

اأكد  م�صت�صفيات ال�صعودية لتلقي العالج، في وقت 

محاميه منير بن �صالحة في ت�صريحات ذلك، م�صيراً 

اإلى اأنه يرف�س العودة اإلى تون�س اأو اأن يدفن بها.
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�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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املنافقون يف النار 
خدمة الزوجة الأوالدها بني الوجوب 

اإجبارها وعدمه، وهل يجوز 
ل ا ل�ســــــــوؤ ا

حت�سري  مثل  ال�سغار  اأوالدها  خدمة  االأم  على  جتب  هل 

اأمورهم؟ وهل يجوز للزوج  طعامهم ومالب�سهم والقيام على 

اإجبارها على ذلك؟.

االإجابــة
اأما  و�سحبه،  اآله  وعلى  اهلل  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل  احلمد 

بعد:

زوجها،  بيت  يف  املراأة  خدمة  حكم  م�ساألة  على  مبني  هذا  يف  فالكالم 

اأنه يرجع يف ذلك اإىل العرف، فاإن كان العرف قيام املراأة  والراجح عندنا 

على حاجة اأوالدها ال�سغار كان ذلك واجبا عليها، واإال فال، وبناء على هذا 

التف�سيل يكون احلكم فيما اإذا كان لزوجها اإجبارها عليه اأم ال.

وننبه اإىل اأنه ينبغي اأن يتعاون الزوجان يف تدبري اأمور احلياة، ويكون 

الزوج عونا لزوجته، كما كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف بيته مع اأهله، 

ِ اأُ�ْسَوٌة 
وهو القدوة واالأ�سوة، قال اهلل عز وجل: َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُسوِل اهلَلهّ

َ َكِثرًيا }االأحزاب:21{. َ َواْلَيْوَم ااْلآِخَر َوَذَكَر اهلَلهّ َح�َسَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو اهلَلهّ

ففي �سحيح البخاري عن االأ�سود قال: �ساألت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: ما 

كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سنع يف بيته؟ قالت: كان يكون يف مهنة 

اأهله ـ تعني خدمة اأهله ـ فاإذا ح�سرت ال�سالة خرج اإىل ال�سالة.

كان  ما  �سئلت  اأنها  عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن  اأحمد  م�سند  ويف 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يعمل يف بيته؟ قالت: كان ب�سرا من 

الب�سر، يفلي ثوبه، ويحلب �ساته، ويخدم نف�سه. 

واهلل اأعلم.

ثالثية.. العجز والك�سل 
العجز هو وجود اإرادة للفعل مع عدم وجود قدرة الإجنازه، اأما 

الك�سل فهو انتفاء تلك االإرادة.. فاأي فعل هو اجتماع االإرادة مع 

القدرة، فاالإن�سان اإذا توافرت له االإرادة، فقد خرج من دائرة 

العجز.   دائرة  من  خرج  فقد  القدرة  عنده  كان  فاإذا  الك�سل، 

منه..  يديك  فاغ�سل  والك�سل؛  بالعجز  املرء  اأ�سيب  واإذا 

تعوي�سها،  ي�سعب  التي  الفر�ص  علينا  ت  ُيفِوهّ فالك�سل 

ترتاكم  وبالك�سل  فيه،  نرغب  ما  حتقيق  من  ويحرمنا 

االأعمال حتى ي�سل املرء اإىل العجز عن القيام بها، ومن 

فيها  يقطف  »لعل«،  �سجرة  له  نبتت  »َلْيَت«،  بذرة  بذر 

رحمه  الراغب  االإمام  قال  والندامة«..  »اخليبة  ثمر 

بل  االإن�سانية،  من  ان�سلخ  ل  وتبطهّ ل  تعطهّ »من  اهلل: 

تعود  ومن  املوتى«.  جن�ص  من  و�سار  احليوانية  من 

قيل:  وقد  الراحة،  َفَقَد  الراحة  اإىل  ومال  الك�سل 

وقيل  تتعب،  ال  حتى  فاتعب  تتعب  اأال  اأردت  اإن 

مل  ك�سلت  اإن  فاإنك  وال�سجر،  والك�سل  اإياك  اأي�سا: 

توؤد حقا، واإن �سجرت فلن ت�سرب على احلق. ولقد 

َها  اأَُيهّ }َيا  �سبحانه:  فقال  الك�سل،  تعاىل  اهلل  ذم 

�َسِبيِل  يِف  انِفُروْا  َلُكُم  ِقيَل  اإَِذا  َلُكْم  َما  اآَمُنوْا  اَلهِّذيَن 

ْنَيا  الُدهّ َياِة  ِباحْلَ يُتم  اأََر�سِ االأَْر�ِص  اإىل  اَقْلُتْم  اَثهّ  ِ اهللهّ

اإِاَلهّ  االآِخَرِة  يِف  ْنَيا  الُدهّ َياِة  احْلَ َمَتاُع  َفَما  االآِخَرِة  ِمَن 

َتْبِدْل  َوَي�سْ اأَِليمًا  َعَذابًا  ْبُكْم  ُيَعِذهّ َتنِفُروْا  اإِاَلهّ  َقِليٌل 

�َسْيٍء  ُكِلهّ  َعَلى   ُ َواهللهّ �َسْيئًا  وُه  ُرهّ َت�سُ َواَل  ُكْم  َغرْيَ َقْومًا 

– 39[. بل عد �سبحانه الك�سل   38 ]التوبة:  َقِديٌر{ 

َها اَلهِّذيَن اآَمُنوْا  من �سفات املنافقني، قال تعاىل: }َيا اأَُيهّ

َنهّ  َواإِ َجِميعًا  انِفُروْا  اأَِو  ُثَباٍت  َفانِفُروْا  ِحْذَرُكْم  ُخُذوْا 

اأَْنَعَم  َقْد  َقاَل  يَبٌة  �سِ ُمهّ اَبْتُكم  اأَ�سَ َفاإِْن  َئَنهّ  ُيَبِطهّ َلهّ مَلَن  ِمنُكْم 

 .]72 – 71 َعُهْم �َسِهيداً{ ]الن�ساء:  ُ َعَلَيهّ اإِْذ مَلْ اأَُكن َمهّ اهللهّ

عليه  اهلل  –�سلى  قال   – عنه  اهلل  ر�سي   - اأن�ص  وعن 

والعجز  واحلزن،  الهم  من  بك  اأعوذ  اإين  »اللهم  و�سلم-: 

الرجال«  وغلبة  الدين  و�سلع  واجلنب،  والبخل  والك�سل، 

عليه[. ]متفق 
هنا من  الطريق 

فيها  يفرت  اأحوال  االإن�سان  على  متر  قد  اأنه  الطبيعي  من   •
و�سحذ  العزم،  جتديد  اإىل  ويحتاج  النف�سية،  قواه  وتخور  عزمه، 

ح�سن  يف  عنه  يبحث  ما  و�سيجد  اأف�سل،  غٍد  يف  االأمل  واإنعا�ص  الهمة، 

التوكل على اهلل، والرتحال بني االأفكار والبلدان، وت�سارك الهموم مع 

من يهتم به.

جتابه  اآلية  عن  لنف�سك  فابحث  ذاتها،  الإدارة  خا�سة  اآلية  نف�ص  لكل   •
الوخم،  حواجز  تخطي  على  قادراً  تكون  لنف�سك  الناجحة  وباإدارتك  الوهن، 

لك. وهنيئًا  الك�سل  وقمع 

ُت�سهم  اأن  العوامل  من  للعديد  ميكن  حولها..  حياتك  وابِن  مقنعة  اأهداف  عن  • ابحث 
عزميتك.  تثبط  التي  العوامل  اأهم  لالإجنازات  الرغبة  يف  النق�ص  يبقى  لكن  َك�َسلك.  يف 

اأن تعزز جهودك، وتتغلب على ك�سلك. فاإذا مل تكن تتحرك باجتاه �سيء يثريك، فمن ال�سعب 

االعتدال
النهار،  ي�سوم  وال�سالة،  العبادة  كثري  عنه-  اهلل  -ر�سي  الدرداء  اأبو  كان 

ويقوم الليل. وذات يوم، زاره �سلمان الفار�سي -ر�سي اهلل عنه- فلما راآه ُيرهق 

ا،  ا، ولنف�سك عليك حَقهّ نف�سه بكرثة العبادة ن�سحه قائال: اإن لربك عليك حَقهّ

ا، فاأعِط كل ذي حق حقه. فلما علم الر�سول �سلى اهلل عليه  والأهلك عليك حَقهّ

و�سلم بذلك، قال: )�سدق �سلمان( ]البخاري[.

اإىل بيت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ساألون عن عبادته، فلما  *جاء ثالثة 

علموها قالوا: واأين نحن من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وقد ُغِفَر له ما تقدم من 

ذنبه وما تاأخر؟ ثم قال اأحدهم: اأما اأنا فاأنا اأ�سلى الليل اأبًدا، وقال اآخر: اأنا اأ�سوم 

الدهر وال اأُْفِطر. وقال اآخر: واأنا اأعتزل الن�ساء فال اأتزوج اأبًدا.

فجاء الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: )اأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ اأما واهلل 

اإين الأخ�ساكم هلل واأتقاكم له، لكني اأ�سوم واأفطر، واأ�سلى واأرقد، واأتزوج الن�ساء، 

فمن رغب عن �سنتي فلي�ص مني( ]البخاري[.

ما هو االعتدال؟
االعتدال يعني التو�سط واالقت�ساد يف االأمور، وهو اأف�سل طريقة يتبعها 

املوؤمن ليوؤدي ما عليه من واجبات نحو ربه، ونحو نف�سه، ونحو االآخرين. وقد 

َد  اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم باالعتدال يف كل �سيء؛ حيث قال: )الَق�سْ

َد، تبلغوا )اأي الزموا التو�سط يف تاأدية اأعمالكم حتققوا ما تريدونه  الَق�سْ

اأو  االقت�ساد  اأو  واالعتدال  واأحمد[.  ]البخاري  االأمت((  الوجه  على 

التو�سط ف�سيلة م�ستحبة يف االأمور كلها. وهو خلق ينبغي اأن يتحلى 

وماأكل  واإنفاق  وعمل  عبادة  من  حياته،  جوانب  كل  يف  امل�سلم  به 

وم�سرب وطعام، وامل�سلم يوؤدي ما عليه من فرائ�ص ونوافل من 

غري اأن يكلف نف�سه فوق طاقتها، وقد قال النبي �سلى اهلل 

ٌر ولن ُي�َساَدهّ الديَن اأحٌد اإال غلبه  عليه و�سلم: )اإن الدين ُي�سْ

ف�سددوا وقاربوا واأب�سروا، وا�ستعينوا بالُغْدَوة )�سري اأول 

و�سيء  الظهرية(،  بعد  )ال�سري  ْوَحة  والَرهّ النهار( 

]البخاري[.  النهار((  اآخر  )�سري  جلة  الُدهّ من 

العبادة  اأداء  على  ا�ستعينوا  واملق�سود: 

ب�سفة دائمة بفعلها يف االأوقات 

املن�سطة.

عبد اهلل بن املبارك

بن  اهلل  )عبد  ولد  118هـ  �سنة  )مرو(  مدينة  يف 

فحفظ  �ساحلة،  ن�ساأة  العلماء  بني  ون�ساأ  املبارك( 

القراآن الكرمي، وتعلم اللغة العربية، وحفظ اأحاديث 

و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  اأحاديث  من  كثرية 

�سغره،  منذ  قوية  بذاكرة  عليه  اهلل  واأنعم  الفقه،  ودر�ص 

يحكي  اأبًدا،  يحفظه  ما  ين�سى  ال  احلفظ،  �سريع  كان  فقد 

فيقول:  ذلك  عن  املبارك(  بن  )�سخر  وا�سمه  اأقربائه  اأحد 

ورجل  املبارك  وابن  اأنا  فمررت  الكتاب،  يف  غلماًنا  كنا 

قد  املبارك:  ابن  يل  قال  انتهى  فلما  خطبته،  فاأطال  يخطب، 

اإن  اأ�سمعنا  هاتها،  فقال:  القوم،  من  رجل  ف�سمعه  حفظتها، 

عليه فاأعادها  عي،  تَدهّ كما  حفظتها  كنت 

منها. لفظ  يف  يخطئ  ومل  حفظها  وقد  املبارك  ابن 

بالد  اإىل  اهلل  عبد  رحل  عمره  من  والع�سرين  الثالثة  ويف 

طلًبا الوا�سعة  االإ�سالم 

والتقى  وغريهما،  واحلجاز..  العراق  اإىل  ف�سافر  للعلم، 

والفقه،  احلديث  عنهم  فاأخذ  ع�سره  علماء  من  كبري  بعدد 

واأبي  الثوري،  و�سفيان  اأن�ص،  بن  مالك  باالإمام  فالتقى 

ازداد  علًما،  ازداد  كلما  اهلل  عبد  وكان  النعمان،  حنيفة 

خوًفا من اهلل وزهًدا يف

يذكره  الوعظ  كتب  من  كتاًبا  قراأ  اإذا  وكان  الدنيا، 

للح�ساب،  اهلل  يدي  بني  وبالوقوف  والنار،  وباجلنة  باالآخرة 

وال  فرائ�سه،  وارتعدت  ج�سمه،  واق�سعر  �سديًدا،  بكاء  بكى 

معه. اأحد  يتكلم  يكاد 

ذا  هو  وها  كثرًيا،  ماال  جتارته  من  يك�سب  اهلل  عبد  وكان 

حني  وذلك  للم�سلم،  ال�سحيح  ال�سلوك  يف  بليًغا  در�ًسا  يعطينا 

الزهد  اأن  يظن  وهو  علي(  )اأبو  وا�سمه  اأ�سدقائه  اأحد  اأتاه 

بالزهد،  تاأمرنا  اأنت  اهلل:  لعبد  قائاًل  يجتمعان  ال  والتجارة 

ونراك تاأتي بالب�سائع من بالد )خرا�سان( اإىل )البلد احلرام( 

اإمنا  علي،  اأبا  يا  املبارك:  بن  اهلل  عبد  له  فقال  ؟!  ذا  كيف 

على  به  واأ�ستعني  عر�سي،  واأُْكِرم  وجهي،  الأ�سون  ذا  اأفعل 

به،  اأقوم  حتى  اإليه  �سارعت  اإال  ا  حًقهّ هلل  اأرى  ال  ربي،  طاعة 

اأحد مباله، بل كان  وكان عبد اهلل بن املبارك ال يبخل على 

مائة  �سنة  كل  يف  وامل�ساكني  الفقراء  على  ينفق  ا،  �سخًيهّ كرمًيا 

درهم. األف 

عوتب  حتى  وجود،  ب�سخاء  العلم  طالب  على  ينفق  وكان 

يف ذلك فقال: اإين اأعرف مكان قوم لهم ف�سل و�سدق، طلبوا 

النا�ص حلاجة  طلبه  فاأح�سنوا  احلديث، 

اأعناهم  واإن  علمهم،  �ساع  تركناهم  فاإن  احتاجوا  اإليهم، 

بعد  اأعلم  ال  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  حممد  الأمة  العلم  بثوا 

العلم. بِثهّ  من  اأف�سل  النبوة 

اإليها  اخلروج  من  ويكرث  مكة،  يحُبهّ  املبارك  ابن  وكان 

قال: مكة  من  خرج  كلما  وكان  والزيارة،  للحج 

ـِـي اأخرجَن  ِ اهلَلهّ وخْوُف  احلياِة  ُبْغ�ُص 

ثَمَنـــــا َلُه  َلي�َسْت  مبا  َنْف�سي  َوبيُع 

ِليْعدَلــه يْبَقـــي  اَلهّذي  وزْنُت  اإنــي 

َزَنـــا اَتهّ مـا   ِ واهلَلهّ َفال  يْبقي  لي�ص  ما 

اهلل  عبد  تويف  181هـ  �سنة  رم�سان  �سهر  اأيام  من  يوم  ويف 

و�ستني  ثالثة  عمره  وكان  الغزو،  من  راجع  وهو  املبارك  بن 

مات  قال:  عبداهلل،  موت  بلغه  ملا  الر�سيد  اإن  ويقال:  عاًما، 

العلماء. �سيد  اليوم 

قل  {

هل 

ننبئكم 

احلياة  يف  �سعيهم  �سل  الذين  اأعماال*  باالأخ�سرين 

�سنعا{  يح�سنون  اأنهم  يح�سبون  وهم  الدنيا 

على  الكرمية  االآية  ق  تتحقهّ )الكهف:103-104(، 

�سادقًا  الو�سف  وياأتي  ة،  الب�سريهّ من  كثرية  فئاٍت 

طريق  �سلكوا  عندما  فهم  املنافقني،  حلال  ومطابقًا 

ويف  لباطنهم،  ظاهرهم  خمالفة  يف  اأن  وا  ظنهّ النفاق 

ُيخفون  ودهاًء  ذكاًء  يعي�سونها:  التي  ة  االزدواجيهّ

من  نون  ويتمكهّ وعنادهم،  وجحودهم  كفرهم  به 

الهدى  من  به  يدينون  ال  ما  مع  التعاي�ص  خالله 

�سلهّى  النفاق،  اأهل  م�ساكني  والر�ساد.  وال�سالح 

م  قدهّ بل  وا،  فزكهّ املوؤمنون  ى  وزكهّ ف�سلهّوا،  امل�سلمون 

وال�سيوف،  الرماح  حتت  وجعلوها  اأرواحهم  النا�ص 

روا يف كثرٍي من االأحيان اأن ي�سريوا مع النا�ص  فا�سطهّ

كيفما �ساروا، حري�سني على النفاذ من هذه املعارك 

من  تعنيهم  ال  والتي  والباطل،  احلق  بني  الفا�سلة 

قريٍب وال من بعيد، ب�سالٍم واأمان.

النفاق  اآثار  على  وقفة  املو�سوع  هذا  مع  ولنا 

واأهله،  بالنفاق  حتيق  التي  واالأ�سرار  ة،  الكارثيهّ

ة( احلا�سلة يف موقفهم من  حتى ت�ستبني )االأخ�سريهّ

اإن النفاق يوجب لعنة اهلل تعاىل والطرد  االإميان. 

من رحمته، واخللود يف اجلحيم، كما قال عز وجل:} 

جهنم  نار  والكفار  واملنافقات  املنافقني  اهلل  وعد 

عذاب  ولهم  اهلل  ولعنهم  ح�سبهم  هي  فيها  خالدين 

)التوبة:68(،  مقيم{ 

ويف �سورة االأحزاب: } 

لئن مل ينته املنافقون 

قلوبهم  يف  والذين 

يف  واملرجفون  مر�ص 

بهم  لنغرينك  املدينة 

ثم ال يجاورونك فيها 

ملعونني{  قليال*  اإال 

 ، )6 0 -6 1 : ب ا حز الأ ا (

لهم  قدمت  ما  ولبئ�ص 

عليهم  حكم  اأن  اأنف�سهم 

رحمته،  من  بالطرد  ربهّهم 

واالإبعاد عن دار نعيمه وجنهّته. 

الكافرين  اجتماع  من  الرغم  وعلى 

اآيات  يف  جاء  –كما  جميعًا  جهنهّم  يف  واملنافقني 

الدركات  اأ�سفل  يف  املنافقني  اأن  اإال  الكرمي-،  القراآن 

جهنم  الأن  العقاب؛  من  احلاالت  واأ�سواأ  العذاب،  من 

ال�سقاء،  يف  واأحوالهم  اأهلها  اآالم  تتفاوت  منازل 

فلي�سوا على حاٍل واحد، قال �سبحانه: }اإن املنافقني 

لهم  جتد  ولن  النار  من  االأ�سفل  الدرك  يف 

هذه  ومثل   ،)145 )الن�ساء:   } ن�سريا 

قد  املنافقني  قلوب  اأن  على  تدلهّ  االآية 

اهلل  فاأنزلها  ال�سواد،  يف  �ست  متحهّ

املنزلة الالئقة بها.  وما كان الأهل 

راحٍة  يف  يعي�سوا  اأن  النفاق 

كلهّها  فحياتهم  وطماأنينة، 

اأن  يخ�سون  وريبة،  �ص  توجهّ

األ�سنتهم  فلتات  تف�سحهم 

مكنونات  عن  لتك�سف 

اأن  ويخافون  اأنف�سهم، 

ل االآيات من ال�سماء  تتنزهّ

}يحذر  حالهم:  فتف�سح 

اأن تنزل عليهم  املنافقون 

يف  مبا  تنبئهم  �سورة 

)التوبة:64(،  قلوبهم{ 

يف  جماهد  عن  جاء  وقد 

 « قوله:  االآية  هذه  تف�سري 

بينهم،  القول  يقولون  كانوا 

ثم يقولون: ع�سى اهلل اأال ُيْف�سي هذا علينا »، ومن 

خوفهم وفزعهم، و�سوء ظنهم، وقلهّة يقينهم، والريب 

الذي ا�ستوطن قلوبهم، ترتعد فرائ�سهم كلما �سمعوا 

خوٍف  على  الأنهم  حالهم؛  تك�سف  فظنهّوها  �سيحًة 

اأ�ستارهم،  به  يهتك  اأمراً  فيهم  اهلل  ل  ينزهّ اأن  دائم 

وهم  قتالهم،  للموؤمنني  ويبيح  حقيقتهم،  ويجلهّي 

يدورون يف َفَلك هذه املخاوف والهواج�ص اأبداً. واإذا 

منها  لهم  فلي�ص  �ساحلة،  اأعماٌل  النفاق  الأهل  كان 

يح�سبه  �سحراء  يف  ك�سراٍب  ب،  والَنهّ�سَ التعب  �سوى 

وكيف  �سيئًا،  يجْده  مل  جاءه  اإذا  حتى  ماًء،  الظماآن 

وا اجلحود،  يتقبهّل اهلل منهم وقد اأْبطنوا الكفر واأ�سرهّ

ٌة  ٌة �ساحلة، وال همهّ ولي�ص لهم ق�سد �سحيح، وال نيهّ

يتقبل  لن  كرها  اأو  طوعا  اأنفقوا  }قل  العمل؟  يف 

منكم اإنكم كنتم قوما فا�سقني* وما منعهم اأن تقبل 

وال  وبر�سوله  باهلل  كفروا  اأنهم  اإال  نفقاتهم  منهم 

اإال وهم  اإال وهم ك�ساىل وال ينفقون  ال�سالة  ياأتون 

 } ن هو ر كا

�أدعيـــة 

م�أثـــــــــــورة

اِر  َنا َما َخَلْقَت َهذا َباِطاًل �ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الَنهّ َرَبهّ

امِلِنَي  اَر َفَقْد اأَْخَزْيَتُه َوَما ِللَظهّ َك َمن ُتْدِخِل الَنهّ َنا اإَِنهّ َرَبهّ

َنا �َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلالإِمَياِن اأَْن  َنا اإَِنهّ َبهّ اٍر َرهّ ِمْن اأَن�سَ

ا  ْر َعَنهّ َنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكِفهّ ا َرَبهّ ُكْم َفاآَمَنهّ اآِمُنوْا ِبَرِبهّ

َنا  َنا َواآِتَنا َما َوَعدَتهّ َنا َمَع االأْبَراِر َرَبهّ َئاِتَنا َوَتَوَفهّ �َسِيهّ

َك اَل  َعَلى ُر�ُسِلَك َواَل ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة اإَِنهّ

ُتْخِلُف امْلِيَعاد.
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كاري

املدية: العثور على جثة التلميذ 

املختفي 
مت العثور م�ساء اأم�س الأول عل جثة تلميذ يبلغ 

من العمر 13 �سنة على حافة جمرى وادي زغوة 

حوايل واحد كيلومرت بعيدا عن بيته باإقليم 

بلدية العزيزية �سرقي ولية املدية. ال�سحية 

)ب.نربا�س( كانت عائلته قد اأعلنت عن اآختفائه 

الثالثاء املا�سي بالتوازي مع اختفاء اآخر عمره 

الأول.  اأم�س  �سباح  بيته  اإىل  عاد  والذي  �سنة   16
لت�سرع امل�سالح الأمنية يف عملية بحث وا�سعة 

م�ست غابات منطقة املواي�سية على احلدود مع 

اإقليم بلدية القلب الكبري، و�سط �سكوك بتعر�س 

ال�سحية اإىل عملية ا�ستدراج واعتداء بتلك 

الغابة. ليعرث اأخريا على جثته، ونقلها اإىل عيادة 

العزيزية من قبل عنا�سر احلماية املدنية ليتم 

حتويلها اإىل م�سلحة احلفظ مب�ست�سفى تابالط 

للعر�س على الطبيب ال�سرعي موا�سلة للتحقيق 

الذي كانت امل�سالح الأمنية املخت�سة قد فتحته 

منذ الإعالن عن اآختفائه.

الوادي: اإحباط 4 عمليات 

تهريب لالأدوية واملهلو�سات 
متكنت م�سالح اجلمارك بولية الوادي، خالل 

اليومني الأخريين، من اإحباط اأربعة عمليات 

تهريب خمتلفة على م�ستوى حمطة امل�سافرين 

بالطالب العربي، وك�سفت مفت�سية اجلمارك باأن 

العمليات متثلت يف حجز اأزيد من 1176 علبة 

اأقرا�س مهلو�سة ، كانت خمبئة باإحكام داخل 

�سيارة جزائرية قادمة من دولة اجلوار، واأ�سار 

ذات امل�سالح اأنه قد مت حجز اأزيد من 80 علبة يف 

اأدوية طبية دون و�سفات طبية وافدة لإغراق 

ال�سوق املحلية بالأدوية وا�ستغالل املر�سى لبيعها 

باأ�سعار م�ساعفة، بينما مت الأربعاء املا�سي من 

حجز 319 قر�سا من املقويات اجلن�سية من نوع 

»بالك كوبرا« قيمتها فاقت31.900.00 دينار 

جزائري.

تب�سة: توقيف 3 ا�سخا�س 

بحوزتهم اأ�سلحة مهربة 
نفذت �سرطة تب�سة اأم�س الأول عملية هامة يف 

منطقة عقلة اأحمد الواقعة يف ال�سريط احلدودي 

بني اجلزائر وتون�س. العملية مت تنفيذها من 

طرف فرقة قمع الجرام والفرقة املتنقلة 

لل�سرطة الق�سائية ببئر العاتر، وجنم عن هذه 

العملية، توقيف 3 اأ�سخا�س بحوزتهم 3 بنادق 

�سيد وبندقية م�سخية وم�سد�س عيار 9 ملم. 

الأ�سلحة املحجوزة قادمة من ليبيا، ومت متريرها 

من طرف �سبكة اجرامية دولية عرب تون�س، 

ت�سيف ذات امل�سادر. امل�ستبه بهم مت تقدميهم اأمام 

النيابة، وقا�سي التحقيق ياأمر باإيداعهم احلب�س 

املوؤقت.

اأم البواقي: حجز �سالح ناري 

تقليدي وتوقيف اأربعة ا�سخا�س 

م�ستبه بهم
متكنت م�سالح اأمن دائرة عني كر�سة باأم البواقي 

من توقيف اربعة اأ�سخا�س م�ستبه بهم. وقامت 

ذات امل�سالح بحجز كمية معتربة من الأقرا�س 

املهلو�سة واملخدرات، اإىل جانب حجز �سالح ناري 

تقليدي ال�سنع واأ�سلحة بي�ساء. امل�ستبه فيهم 

الأربعة ترتاوح اأعمارهم بني 21 و25 �سنة، 

�سبطت بحوزتهم 8 خراطي�س عيار 16 ملم. كما 

مت العثور بحوزتهم على �سبعة �سكاكني من خمالف 

الأحجام و�سيفني تقليدين. ويذكر اأن املوقوفني 

الأربعة مت اإحالتهم على اجلهة الق�سائية املخت�سة 

ملحاكمتهم. ويتابع املتهمون بجنحة حيازة �سالح 

ناري وذخرية حية، وموؤثرات عقلية لال�ستهالك 

ال�سخ�سي واملتاجرة فيها، بالإ�سافة حليازة اأ�سلحة 

بي�ساء دون مربر.

خ. �س

ح�سب خمت�سني يف ال�سطرابات الهرمونية واآثارها على ال�سحة

800 نوع من املواد املنت�سرة بالأ�سواق اجلزائرية 
ت�سبب ال�سرطان وال�سكري

اأو�سح البروف�سور ر�سيد جعفري رئي�س 

ق�سم علم ال�سموم بالمركز ال�ست�سفائي 

الملتقى  اأ�سغال  خالل  بعنابة  الجامعي 

»ال�سطرابات  حول  الأول  الوطني 

الهرمونية واآثارها على ال�سحة« الذي 

اأن  الطبية،  العلوم  كلية  احت�سنته 

العديد من الدرا�سات جارية حاليا على 

لمختلف  ال�سموم  علم  مخابر  م�ستوى 

جامعات ومعاهد الوطن لتحديد الآثار 

المبا�سرة  وغير  المبا�سرة  ال�سحية 

ل�ستعمالت عدة مواد، على التوازنات 

ال�ستعمال  اأن  اإلى  م�سيرا  الهرمونية، 

المفرط وغير الحذر لمواد �سيدلنية 

لمخاطر  الأجيال  يعر�س  وتجميلية 

�سحية 

جب  يتو

ية  قا لو ا

 . منها

واأ�ساف باأن 

ر  نت�سا ل ا

�سع  ا لو ا

�س  ا مر لأ

منة  مز

غرار  على 

اأو  ال�سكري 

الأطفال  لدى  ال�سلوكية  ال�سطرابات 

المفرط  الن�ساط  حالت  اأو  كالتوحد 

با�سطرابات  عالقة  له  ال�سغار  عند 

مرتبطة  عوامل  عن  ناتجة  هرمونية 

لأنواع  المفرط  والتعر�س  بالتغذية 

مواد  اأو  ال�سيدلنية  المواد  من  خا�سة 

التجميل.

ميكا�سار  البروف�سور  اأكد  جهته،  من 

ال�سموم  علم  م�سلحة  رئي�س  ر�سوان، 

بتيزى  الجامعي  ال�ست�سفائي  بالمركز 

وزو ورئي�س اللجنة الوطنية لمكافحة 

الأولمبي  بالمركب  المن�سطات 

العا�سمة،  بالجزائر  بو�سياف  محمد 

العقالني  غير  ال�ستعمال  اأن  على 

التوازن  على  يوؤثر  المن�سطات  لبع�س 

الهرموني في الج�سم م�سيرا اإلى انت�سار 

العالقة  ذات  الهرمونات  ا�ستعمال 

في  الع�سلي  والبناء  الأج�سام  بكمال 

يتطلب  الذي  ال�سيء  ال�سباب  اأو�ساط 

باأخطار  التوعية  –ح�سبه-تكثيف 
ال�ستعمال الع�سوائي لمثل هذه المواد 

على ال�سحة. ولحماية ال�سباب وخا�سة 

اأولئك الذين يمار�سون الريا�سة ب�سفة 

المحترفين  كالريا�سيين  ر�سمية 

ال�سطرابات  اأخطار  من  والهواة 

مراقبة  لجان  ا�ستحداث  تم  الهرونية، 

ال�سباب  قطاعي  عن  ممثلين  ت�سم 

والريا�سة والتجارة تعمل ب�سفة دورية 

والحد  المواد  هذه  ا�ستعمال  لمراقبة 

المخت�س.  لنف�س  وفقا  اأخطارها  من 

وتم خالل هذا اللقاء العلمي الذي دام 

يومين، عر�س مداخالت تناولت نتائج 

ال�سطرابات  حول  اأجريت  درا�سات 

با�ستعمالت  وعالقتها  الهرمونية 

الم�ستعملة  الكيميائية  المواد  بع�س 

والمواد  ال�سيدلنية  ال�سناعات  في 

الفالحية والتجميل والتغذية، اأنجزت 

جامعية  ا�ست�سفائية  مراكز  بمخابر 

بعدة وليات من الوطن.

اأيمن. ف

مت �سبط 18 �سجرية من 

خمتلف الأحجام كانت 

مغرو�سة بب�ستان الفناء 

الداخلي مل�سكن

توقيف م�ضبوق ق�ضائيا 
تورط يف ق�ضية زراعة 

نبات القنب الهندي 
ب�سوق الإثنني

تمكنت عنا�سر فرقة البحث والتدخل 

الق�سائية  لل�سرطة  الولئية  بالم�سلحة 

باأمن ولية بجاية من القب�س على 

م�سبوق ق�سائيا تورط في زراعة 

المخدرات ب�سوق الإثنين مع حجز 18 

�سجيرة من نبات القنب الهندي من 

مختلف الأحجام، تفا�سيل العملية جاءت 

بعد ورود معلومات موؤكدة اإلى م�سالح 

ال�سرطة مفادها قيام اأحد الأ�سخا�س 

بزراعة المخدرات على م�ستوى فناء 

م�سكنه باإحدى القرى التابعة لدائرة 

�سوق الإثنين، فور ذلك واإ�ستغالل لذات 

المعلومة تم تكثيف الأبحاث والتحريات 

الميدانية والتي اأف�ست اإلى تحديد هوية 

الم�ستبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو/ 

50 �سنة، م�سبوق ق�سائيا، المقيم  ع ف، 

ب�سوق الإثنين، وبعد و�سع خطة محكمة 

تم توقيف هذا الأخير وبتفتي�س م�سكنه 

باإتباع الإجراءات القانونية تم �سبط 

واإ�سترجاع 18 �سجيرة من نبات القنب من 

مختلف الأحجام يتراوح طولها من 50 

02 متر كانت مغرو�سة بب�ستان  �سم اإلى 

الفناء الداخلي لم�سكن الم�ستبه فيه، كما 

تم �سبط وحجز �سفيحة من المخدرات 

من القنب مهياأة للبيع و�سكين �سغير 

بداخل غرفة م�ستقلة بفناء الم�سكن 

03 اأكيا�س بهم كميات  بالإ�سافة اإلى 

مختلفة من ح�سي�س القنب، واإناء بداخله 

نبات القنب مجفف كان ي�ستعد لطهيه 

وطحنه ل�سناعة المخدرات واإعادة 

بيعها.

وقد اأنجز ملف جزائي �سد الم�ستبه فيه 

لأجل جناية زراعة المخدرات )القنب 

الهندي( ق�سد اإعادة بيعها بطريقة غير 

اإنتاج و�سناعة واإ�ستخراج  م�سروعة، 

وتح�سير وو�سع للبيع مواد مخدرة 

بطريقة غير م�سروعة وتم تقديمه اأمام 

وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة 

المخت�س اإقليميا، اأين �سدر في حقه اأمر اإ

يداع.                                                     اأيمن. ف

فيما ت�سدرت هونغ كونغ، �سنغافورة ونيوزلندا الت�سنيف 

اجلزائر يف املرتبة 159 يف موؤ�ضر احلرية االقت�ضادية لعام 2019

يف حوادث مرور متفرقة باملناطق 

احل�سرية 

وفاة 8 اأ�ضخا�ص واإ�ضابة 270 
اآخرين بجروح خالل اأ�ضبوع

بجروح  اآخرون   270 واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�س   8 لقي 

في 229 حادث مرور ج�سماني على م�ستوى المناطق 

 16 اإلى   11 من  الممتدة  الفترة  خالل  الح�سرية، 

لم�سالح  اأ�سبوعية  ح�سيلة  وح�سب  الجاري.  �سبتمبر 

الم�سجلة  بالإح�سائيات  »مقارنة  فانه  الوطني  الأمن 

في الأ�سبوع الما�سي، عرفت ح�سيلة حوادث المرور 

انخف�س  كما  حادث،  ب)52-(  قدر  مح�سو�سا  انخفا�سا 

ب)7-(  الوفيات  وعدد  حالة،  ب)66-(  الجرحى  عدد 

حالت«. وت�سير المعطيات ذات ال�سلة، اأن »اأ�سباب هذه 

الب�سري  العن�سر  اإلى  بالدرجة الأولى  الحوادث تعود 

ال�سرعة،  في  الإفراط  نتيجة   ،95% تفوق  بن�سبة 

عند  التركيز  وعدم  الإرهاق  الخطيرة،  المناورات 

ال�سياقة«. وفي هذا الإطار جددت المديرية العامة 

اإلى  العام  الطريق  لم�ستعملي  دعوتها  الوطني  لالأمن 

�سرورة  مع  ال�سياقة،  اأثناء  والحذر  الحيطة  توخي 

التقلبات  ظل  في  خ�سو�سا  المرور،  قانون  احترام 

الجوية التي تعرفها البالد. كما و�سعت تحت ت�سرف 

 ،17 النجدة  وخط   1548 الأخ�سر  الرقم  المواطنين 

لتلقي البالغات 24 �شا/24 �سا.                                   م. ب

في  العربية  الدول  ترتيب  قائمة  الجزائر  تذيلت 

ال�سادر   2019 لعام  القت�سادية  الحرية  موؤ�سر 

وال�سودان.  ليبيا  رفقة  الكندي  فريزر  معهد  عن 

الحركة  موؤ�سر  في   159 المرتبة  الجزائر  واحتلت 

الإقت�سادية لعام 2019، من بين 162 بلدا . واأظهر 

ويقي�س  موؤخرا  نتائجه  �سدرت  الذي  الموؤ�سر 

الحرية الإقت�سادية في 162 دولة حول العالم، اأن 

الأردن ت�سدرت القائمة.

موؤ�سر  تراوح  عربية  دول  خم�س  اأف�سل  اأن  كما 

و7.44   6.97 بين  ما  فيها  الإقت�سادية  الحرية 

الحرية  وتعرف  نقاط   10 تقييم  من  نقطة 

الجماعات  اأو  الأفراد  قدرة  بمدى  الإقت�سادية 

اختياراتهم  تحديد  من  المختلفة  الأطراف  اأو 

الإقت�سادية باأنف�سهم �سمن عمليات تبادل حرة. 

الأفراد  بحق  الإقت�سادية  الحرية  ترتبط  كما 

والأمن  يك�سبونه  ما  بامتالك  الأطراف  ومختلف 

ال�ستقاللية  لهم  يحقق  وبما  ممتلكاتهم  على 

الحكومات  عطف  عن  بعيدا  الإقت�سادية 

والأنظمة اأو تدخل منها حتى ل تتحول المنفعة 

الإقت�سادية اإلى اأداة للقمع في اأي وقت وت�سدرت 

و�سوي�سرا  ونيوزلندا  و�سنغافورة  كونغ  هونغ 

والوليات المتحدة الموؤ�سر لعام 2019، فيما جاءت 

فنزويال وليبيا وال�سودان والجزائر في المراتب الأ

خيرة.                                                                             اأيمن. ف

ك�سف خمت�سون اأن اأكرث من 800 نوع من املواد امل�ستعملة يف ال�سيدلة والتجميل 

والتغذية املتداولة يف الأ�سواق اجلزائرية تت�سبب يف اإحداث ا�سطرابات هرمونية 

تنجر عنها اأمرا�س مزمنة على غرار ال�سكري وبع�س اأنواع ال�سرطانات واأمرا�س 

اأخرى ت�سيب الأطفال.

ب�سبب غياب مراكز تتكفل 

بهم ونق�س الأدوية

مر�ضى الزهامير 

يعانون يف اجلزائر

 

 34° 32° 27°

تتجه اأ�سعار النفط لت�سجيل قفزة بن�سبة 

وهو  اأ�سبوع،  في  بالمئة  �سبعة  عن  تزيد 

في  اأ�سهر،  في  اأ�سبوعي  ارتفاع  اأكبر 

فيه الوقت الذي �سهدت 

المبكرة  التعامالت 

موا�سلة  اأم�س  ليوم 

لمكا�سبه  الخام 

توترات  بفعل 

في  جديدة 

الأو�سط  ال�سرق 

ت�سرر  بعد 

تين  من�ساأ

نفطيتين 

في  بال�سعودية 

مطلع  هجوم 

الما�سي. الأ�سبوع 

ويتجه خام برنت اإلى الرتفاع بنحو 7.7 

�سعود  اأكبر  وهو  الأ�سبوع  هذا  بالمئة 

اأقرب  عقد  وبلغ  جانفي  منذ  اأ�سبوعي 

 64.75 نوفمبر  في  برنت  لخام  ا�ستحقاق 

وزادت  �سنتا.   35 مرتفعا  للبرميل  دولر 

تك�سا�س  غرب  لخام  الآجلة  العقود 

 58.64 اإلى  �سنتا   51 الأمريكي  الو�سيط 

الرتفاع  �سوب  وتتجه  للبرميل،  دولر 

7.1 بالمئة في الأ�سبوع وهو اأكبر ارتفاع 
اإنتاج  وانخف�س  جوان.  منذ  اأ�سبوعي 

يوم  هجوم  بعد  الن�سف  بنحو  ال�سعودية 

من�ساأة  عطل  والذي  �سبتمبر   14 ال�شبت 

اأدت  حيث  النفط.   لمعالجة  كبيرة 

ن�سف  نحو  وقف  اإلى  الهجمات 

من  ال�سعودية  اإنتاج 

الخام،  النفط 

ت  قيد و

حاد  ب�سكل 

قة  لطا ا

ئ�سة  لفا ا

وهي  للبالد، 

ت�ستخدمها  و�سادة 

طارئ  تعطل  اأي  في  النفط  اأ�سواق 

الطاقة  وزير  وتعهد  لالإمدادات. 

بحلول  الإنتاج  فاقد  با�ستعادة  ال�سعودي 

نهاية ال�سهر الجاري، والو�سول بالطاقة 

12 مليون برميل يوميا الإنتاجية اإلى 

الوكالت

بلغت يف التعامالت الأخرية اأكرث من 64 دولرا للربميل

اأ�ضعار النفط تقفز بـ 7 باملائة ب�ضبب توترات ال�ضرق االأو�ضط
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