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ا�ستقبال الون�شري�س ليوم عا�شوراء

ا�ستقبل �سكان عدة جتمعات
ريفية مبنطقة الون�رشي�س
(والية تي�سم�سيلت) ككل �سنة
يوم عا�شوراء بطريقة خا�صة
ومميزة من خالل الت�سمك
بالعادات والتقاليد التي
توارثوها �أبا عن جد.
بيوم
االحتفال
ويتميز
عا�شوراء ببع�ض املناطق على
غرار «املقطع» ببلدية برج
بونعامة و»القدادرة» ب�سيدي
�سليمان و»بني بوجمعة»
ببوقائد ,بتح�ضري العائالت
لطبق «ك�سك�س البلوط» وكذا

«الك�سك�س العادي» بغية
�إطعام الفقراء واملعوزين
وكذا توزيعها على م�ساجد
اجلهة .وت�شكل هذه املنا�سبة
الدينية فر�صة ل�شيوخ و�أعيان
وعقالء التجمعات الريفية
مبنطقة الون�رشي�س لعقد
لقاءات لإ�صالح ذات البني بني
العائالت املتخا�صمة ف�ضال
على امل�ساهمة يف تزويج
ال�شباب املعوز.
ويف هذا ال�ش�أن يقول ال�سيد
من�صور� ،أحد �أعيان منطقة
«متيجة» ببلدية برج بونعامة

ب�أن «يوم عا�شوراء هو منا�سبة
الجتماع �أعيان و�شيوخ اجلهة
للم�ساهمة يف حل �أي نزاع
يحدث ما بني العائالت �أو
الأزواج �أو اجلريان» .و�أ�ضاف
ب�أن «م�سجد منطقة «متيجة»
وكذا زاوية ال�شيخ موالي
العربي بن عطية الطويل بذات
اجلهة لهما الدور الكبري يف
امل�ساهمة يف �إطعام امل�ساكني
و�إ�صالح ذات البني وذلك خالل
هذه املنا�سبة الدينية».
وال يقت�رص االحتفال بيوم
عا�شوراء بالتجمعات الريفية

غوالم وقديورة يودعان حلي�ش

ملنطقة الون�رشي�س بتح�ضري
الأطباق التقليدية و�إطعام
الفقراء واملعوزين فقط بل
يتميز �أي�ضا ب�إقامة عدة �أن�شطة

حتت �شعار «�صحتي ...حقي «

خبر في
صورة

الدوليان
الالعبان
قاما
اجلزائريان فوزي غوالم
وعدالن قديورة بتوديع زميلهما
رفيق حلي�ش مبنا�سبة خو�ض
�آخر مواجهاته الدولية وحمل
القمي�ص الوطني خالل املقابلة
الودية التي خا�ضها رفقة اخل�رض
�أول �أم�س �أمام البنني ،حيث ن�رش
الثنائي ر�سالة وداعية البن حي با�ش جراح عرب ح�سابهما على «تويرت»
ي�ؤكدان من خاللهما امل�شوار الرائع الذي قدمه املحارب خالل م�شواره
الكروي رفقة اخل�رض.

وقفة احتجاجية تنديدا بالو�ضع
ال�صحي املزري بتمرنا�ست
مت �إطالق حملة حتت �شعار «�صحتي ...حقي» ،من طرف �سكان والية
مترنا�ست ببلدياتها وقراها داعني للم�شاركة يف وقفة احتجاجية
�صباح يوم اخلمي�س � 12سبتمرب اجلاري يتم خاللها توقيع عري�ضة
للتنديد بالو�ضع املزري واخلطري لقطاع ال�صحة بالوالية.
ت�صوير ب�شري عالوة

ديلور يف ّوت �أول لقاء
باجلمهور اجلزائري

�أ�ضاع الالعب الدويل اجلزائري �أنديه ديلور فر�صة خو�ض مقابلة حتت
�أنظار اجلماهري اجلزائرية بعدما كان على �أعتاب ت�سجيل �أول حلظاته
باللعب يف �أر�ض الوطن قبل �أن يغري الناخب الوطني جمال بلما�ضي ر�أيه
ويعيده �أدراجه �إىل دكة االحتياط مف�ضال تكرمي زميله رفيق حلي�ش
من خالل خو�ض �آخر املواجهات الدولية قبل اعتزال اللعب نهائيا مع
املنتخب.

تب�سة

حجز قنطار و 25كلغ من اللحوم احلمراء
الفا�سدة بال�شريعة

يف خرجة ميدانية لعنا�رص
�أمن دائرة ال�رشيعة يف �إطار
مرافقة جلنة حفظ ال�صحة
والوقاية التابعة لبلدية ال�رشيعة
من حجز و�إتالف كمية معتربة
من اللحوم احلمراء الفا�سدة
قدرت بحوايل  1قنطار و 25كلغ
و 100غ ،الكمية املحجوزة كانت
موجهة لال�ستهالك مت �ضبطها
داخل حمل جتاري خم�ص�ص لبيع

اللحوم احلمراء� ،أثبتت عملية
مراقبتها ب�أن اللحوم املعرو�ضة
مذبوحة بطريقة غري �رشعية وال
تتوافق ل�رشوط ال�صحية ،وقد مت
فتح حتقيق ب�سماع �صاحب املحل
البالغ من العمر � 28سنة مع �إتالف
اللحوم املحجوزة مبركز الردم
بح�ضور اللجنة املخت�صة حفاظا
على �سالمة و�صحة املواطني.
عزيزي ر�شيد

الرقابة ملديرة الرتبية وموظفان بقطاع املالية بغليزان
�أمر قا�ضي التحقيق لدى
حمكمة غليزان م�ساء �أول
�أم�س ب�إيداع  مديرة الرتبية
غليزان  ال�سابقة
لوالية
الرقابة
نظام
حتت
ا لق�ضا ئية    ر فقة    مو ظفا ت
من م�صلحة املالية والأجور
بذات امل�صلحة عن تهمة
التزوير  وا�ستعمال املزور يف

حمررات ر�سمية  والت�رصيح
لال�ستفادة
الكاذب
من  امتيازات  غري م�رشوعة .
الق�ضية وح�سب م�صادر مقربة
من امللف حركتها�  إطارات
نقابية بوالية غليزان والتي
كانت لها م�شاكل مع مديرة
الرتبية �إبان ت�سيريها للقطاع
بوالية غليزان  و�رسبت وثائق

تراثية ودينية منها عرو�ض
الفنتازيا التي ت�شتهر بها
مناطق «متيجة» و»املقطع»
و»ال�سواعد» بربج بونعامة

و»بني يوجمعة» و»البواطيط»
ببوقايد ,ف�ضال على حلقات
الذكر واملدائح الدينية
مب�ساجد وزوايا اجلهة.

مزورة تخ�ص �شهادة ك�شف
راتبها  ال�شهري  وا�ستعمالها
ملف  طرحته
يف
لال�ستفادة  من �سكن�  ضمن
برنامج �صندوق التوفري
واالحتياط  ،هذا وقد
مت  حتويل  مديرة الرتبية �أمام
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
غليزان بعدما مت اال�ستماع

اليها من قبل م�صالح الأمن
والت�أكد من الوثائق  والتحقيق
مع العديد من �أعوان م�صلحة
املالية والأجور  لتحال �إىل
قا�ضي التحقيق الذي �أ�صدر
�أمرا ب�إيداعها حتت نظام
الرقابة الق�ضائية  ،يف انتظار
ا�ستكمال التحقيقات .

حممد بن ترار

كتب مدر�سية منقو�صة
ال�صفحات بالبويرة
التالميذ
�صدم
بوالية
و�أوليائهم
بكتب
البويرة
مدر�سية منقو�صة
ال�صفحات اقتنوها
م�ؤخرا من معر�ض
املدر�سي
الكتاب
الأ�سبوع
املقام
الفارط بدار الثقافة
«علي زعموم « ومن
نقطة البيع ب�إبتدائية « العربي التب�سي « بو�سط املدينة ،حيث تفطن
ه�ؤالء التالميذ بعد ت�صفحهم تلك الكتب �أنها تنق�صها عدد من
ال�صفحات ما جعلهم ينا�شدون يف ت�رصيحاتهم ليومية « الو�سط «
اجلهات املعنية التدخل العاجل يف هذه الق�ضية و�رضورة ا�ستبدال
هذه الكتب بكتب �أخرى يف �أقرب الآجال خا�صة بعد مرور �أ�سبوع
على الدخول املدر�سي  .هذا و�سبق لأولياء التالميذ بالبويرة �أن
ا�شتكوا من الغالء الفاح�ش لأ�سعار الكتب املدر�سية والتي و�صفوها
بغري املعقولة خا�صة �أن هناك من ميلك �أكرث من طفلني متمدر�سني
�إ�ضافة �إىل تكاليف الأدوات املدر�سية الأخرى.
كما ا�شتكى البع�ض من انعدام كتب ال�سنة الأوىل والثانية ابتدائي
و�سنوات الطور املتو�سط .
اح�سن مرزوق

وزير العدل يطلب رفع
احل�صانة عن طليبة

قدم وزير العدل بلقا�سم زغماتي ،طلبا للمجل�س ال�شعبي الوطني
برفع احل�صانة عن النائب الربملاين بهاء الدين طليبة ،ويجدر
الإ�شارة ب�أن � إ�سمه  ذكر يف التحقيقات حول �أبناء الأمني العام
الأ�سبق للأفالن جمال ولد عبا�س.
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افتتاحية اجلي�ش ت�ؤكد:

عهد الإمالءات و�صناعة الر�ؤ�ساء قد وىل بال رجعة
�أكدت افتتاحية اجلي�ش ب�أن عهد الإمالءات و�صناعة الر�ؤ�ساء قد وىل بال رجعة ،يف حني جددت مت�سك امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية بالد�ستور من خالل تنظيم انتخابات رئا�سية يف �أقرب الآجال يتمخ�ض عنها انتخاب رئي�س للجمهورية.
�إميان لوا�س
�أكدت افتتاحية اجلي�ش ،يف
عددها الأخري� ،أم�س ،مت�سك
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية باخليار
الد�ستوري ،معتربة ب�أن املرحلة
التي تعي�شها البالد تتطلب
ترجيح ال�رشعية الد�ستورية من
خالل تنظيم انتخابات رئا�سية
يف �أقرب الآجال يتمح�ض عنها
�إنتخاب رئي�س للجمهورية
مراده خدمة البالد بعيدا عن
كل املزايدات.

وردت افتتاحية اجلي�ش على
دعوات املرحلة االنتقالية،
متهمة �إياها مبحاولة تعكري
�صفو م�سار احلوار بالرتويج
للمراحل االنتقالية للوقوع
يف فخ الفراغ الد�ستوري
وحماولة تغليط ت�ضليل الر�أي
العام داخليا وخارجيا ب�أفكار
م�شوهة وم�سمومة.
ويف ذات ال�صدد� ،أ�ضافت
افتتاحية اجلي�ش« :يبدو
�أن ه�ؤالء يجهلون �أن عهد
الإمالءات و�صناعة الر�ؤ�ساء قد

وىل بال رجعة” ،وا�ست�شهدت
مبقتطف من كلمة الفريق
�أحمد قايد �صالح الذي �أكد
ب�أنه ” ال تزال بع�ض الأ�صوات
الناعقة املعروفة بنواياها
اخلبيثة ،والتي باعت �ضمائرها
لتخدم م�صالح الع�صابة
وم�صالح �أ�سيادها ،تعمل بكل
الو�سائل املتاحة على عرقلة
عمل الهيئة الوطنية للو�ساطة
واحلوار ،ال�سيما من خالل
حماولة فر�ض �رشوط تعجيزية
و�إمالءات مرفو�ضة جملة

وتف�صيال ،على غرار الرتويج
لفكرة التفاو�ض بدل احلوار
والتعيني بدل االنتخاب، ..هذه
الأطراف التي بد�أت تنك�شف
عن حقيقتها ولدينا معلومات
م�ؤكدة حول تورطها� ،سنك�شف
عنها يف الوقت املنا�سب».
واتهمت افتتاحية اجلي�ش
على
�أطرافا بالتحامل
الع�سكرية
امل�ؤ�س�سة
يف نواياها
والت�شكيك
وجمهوداتها من خالل
بع�ض الأقالم التي و�صفتها

و»القنوات
بامل�أجورة
والأحزاب
امل�شبوهة
املرفو�ضة �شعبيا التي ال هم
لها �سوى االنتقاد والعويل
والعمل على حتقيق م�صالح
ذاتية على ح�ساب امل�صلحة
العليا للوطن ،ي�شككون يف
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ويف
الهيئة الوطنية للحوار و
الو�ساطة ويف ال�شعارات التي
يرفعها ال�شعب يف خمتلف
م�سرياته ال�سلمية ويف جهاز
العدالة».

حتويل �صالحياتها للهيئة امل�ستقلة ،زغماتي:

طبعتها التعبئة الكبرية يف الثالثاء الـ: 29

ال �صالحيات للإدارة يف االنتخابات املقبلة

الطلبة يحتجون بقوة تزامنا مع عا�شوراء

خرج الطلبة يف الثالثاء
الـ 29لدعم احلراك ال�شعبي
املتوا�صل منذ  22فيفري،
حيث كانت واليات على غرار
اجلزائر ،وهران ،عنابة ،بجاية
وغريها على موعد مع هذه
املظاهرات التي تزامنت مع
ذكرى عا�شوراء .
ويف اجلزائر العا�صمة ،كانت
التعبئة كبرية ولوحظ �أنها الأكرب
منذ عدة �أ�سابيع لتزامنها مع يوم
عطلة ،حيث حتولت اىل م�سرية
�شارك فيها اجلميع ،واحت�شد
عدد كبري من املتظاهرين
كما جرت عليه العادة كل يوم
ثالثاء ب�ساحة ال�شهداء قبل �أن

ينطلقوا �سريا عرب �شارع باب
عزون وجدد الطلبة خالل
احتجاجهم دعوتهم لتلبية
مطالب احلراك ال�شعبي يف
تغيري النظام مرددين ال�شعارات
االعتيادية املطالبة بالتغيري،
كما رفعوا �شعارات راف�ضة
لتنظيم االنتخابات الرئا�سية يف
الظروف احلالية و �سار مئات
من الطالب واملواطنني و�سط
تعزيزات كبرية لل�رشطة وردد
املتظاهرون ال�شعارات املعتادة
التي تنادي بدولة مدنية وتندد
بعملية احلوار التي تقودها
جلنة كرمي يون�س ،وجدد الطلبة
الدعوة اىل «�إطالق �رساح

الأ�شخا�ص املوقوفني والإ�رساع
يف حتقيق مطالب ال�شعب بعيدا
عن كل املزايدات وال�رشوط
امل�سبقة التي ال تخدم �إال
م�صالح املف�سدين الذين يجب
حما�سبتهم علنا وا�سرتجاع كل
�أموال ال�شعب املنهوبة.
وعند و�صول املوكب �إىل �ساحة
بور �سعيد ،وجد يف طريقه �سدا
�أمنيا ملنع الطلبة املتظاهرين
من املرور �أمام حمكمة �سيدي
�أحممد ومقر املجل�س ال�شعبي
الوطني و�أجربوا باملرور عرب
�شارع العربي بن مهيدي �أين
التحق املئات من املواطنني
يلتحقون بامل�سرية وتوجه

املوكب نحو �ساحة الربيد
املركزي بعد املرور عرب �شارع
العقيد عمريو�ش ثم �ساحة
موري�س �أودان ،و�سط تعزيزات
م�صالح الأمن التي �أقامت �سدا
ملنعهم من الو�صول �إىل مبنى
الربيد.
من جانبهم خرج �أ�ساتذة وطلبة
وعمال جامعة بجاية يف م�سرية
حا�شدة ان�ضم �إليها عدد كبري
من املواطنني جابوا خاللها
و�سط املدينة مطالبني بالتغيري
اجلذري للنظام كما رف�ضوا
تنظيم انتخابات يف الظروف
احلالية.
ف.ن�سرين

ع�ضو هيئة الو�ساطة و احلوار �سعيد مقدم:

ال�شروع مب�شاورات �إن�شاء ال�سلطة امل�ستقلة
لالنتخابات الأ�سبوع املقبل

�أفاد ع�ضو يف الهيئة الوطنية،
للو�ساطة واحلوار� ،سعيد مقدم،
�أن الهيئة� ،ستنطلق يف م�شاوراتها،
الأ�سبوع املقبل لإن�شاء ال�سلطة
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات.
و�أو�ضح ذات املتحدث خالل
ا�ست�ضافته عرب برنامج �ضيف
ال�صباح للقناة الأوىل � أن
امل�شاورات �ست�شمل كذلك
اختيار ال�شخ�صية الوطنية التي
ميكن �أن ترت�أ�سها وذلك عن
طريق االنتخاب ،و �أعرب ع�ضو
هيئة الو�ساطة واحلوار عن �أمله
يف �أن حتقق هذه ال�شخ�صية
الإجماع من �أجل الق�ضاء على
�أزمة الثقة القائمة الآن بني
املواطن واملنتخب.

مقدم�  إن
�سعيد
وقال
املتظاهرين الذين خرجوا منذ
الـ  22فيفري املا�ضي كانت
مطالبهم وا�ضحة وهي التغيري
ال�شامل لنظام احلكم وهذا لن
يتم �إال عن طريق منح الناخبني
ال�صفة وي�صبح لأ�صواتهم قيمة
م�شريا �إىل �أن الن�صني املتعلقني
بتعديل قانون االنتخاب و�إن�شاء
الهيئة امل�ستقلة لتنظيم ومراقبة
االنتخابات ا�ستجابة بن�سبة
 90باملائة للمطالب ال�رشعية
وامل�رشوعة للمواطنني ،م�ضيفا
�أنه مت �سحب ب�ساط تنظيم
االنتخابات نهائيا ومطلقا من
الإدارة التي كانت تو�صف ب�شتى
النعوت كالإرهاب الإداري وفربكة

النتائج.
وعن تخفي�ض عدد ا�ستمارات
التوقيع التي يجمعها املرت�شحون
للرئا�سيات �إىل � 50ألف� ،أو�ضح
مقدم �أنها جاء ملرافقة
الأحزاب ال�صاعدة التي �أن�ش�أت
يف � 2012إ�ضافة �إىل �أحزاب
�أخرى �أ�صابها الإحباط بعد
ف�شلها يف كل مرة من جمع
التوقيعات الالزمة ،ف�ضال عن
�إلغاء حاجز الـ  4باملائة الذي
كانت جميع الأحزاب ال�سيا�سية
ملزمة به  و�أو�ضح مدير ديوان
هيئة الو�ساطة واحلوار �أن
الأحزاب ال�سيا�سية التي رف�ضت
ا�ستقبال �أع�ضاء الهيئة الوطنية
للو�ساطة واحلوار كانت لها

�أ�سباب مو�ضوعية واكتفت مبا
خل�صت �إليه �أر�ضيات املبادرات
املقرتحة كقوى املجتمع املدين
�أو قوى البديل الدميقراطي �أو
فعاليات قوى التغيري لن�رصة
خيار ال�شعب املنبثقة عن �أر�ضية
عني البنيان التي و�صفها باجليدة
جدا والقابلة للتنفيذ  ،م�شريا �إىل
�أن الهيئة ا�ستعملت الأر�ضيات
الثالث وطالبت ب�إ�ضافات يف
نقاط مل تكن مطروحة من قبل
الأحزاب واملجتمع املدين،
ك�إعداد البطاقية الوطنية وتكليف
الهيئة ب�إعادة النظر فيها كليا و
توزيع الأع�ضاء عل املكاتب
ومراكز االنتخابات .
ف.ن�سرين

رافعت من �أجل امل�سار الت�أ�سي�سي

  قوى البديل الدميقراطي جتدد دعوتها للمرحلة االنتقالية
عبت قوى البديل الدميقراطي
رّ
عن رف�ضها لتنظيم انتخابات
رئا�سية للخروج من الو�ضعية
احلالية ،جمددة دعوتها �إىل
مرحلة انتقالية دميقراطية تدار
بها الدولة على منطق جديد
عرب م�سار ت�أ�سي�سي �سيد يعرب
عن املطامح الدميقراطية
واالجتماعية لل�شعب اجلزائري،
بح�سب تعبريها.
البديل
قوى
واتهمت

الدميقراطي ال�سلطة مبحاولة
�إعادة ر�سكلة النظام من خالل
مت�سكها بتنظيم انتخابات
رف�ضها
رئا�سية ،جمددة
النتخابات رئا�سية مقرتحة من
قبل ال�سلطة ،بحجة التناغم
مع العزمية ال�صلبة التي ابداها
ال�شعب اجلزائري من اجل
التغيري الدميقراطي اجلذري
الذي يكر�س �سيادته الكاملة.
يف حني �أكدت قوى البديل

الدميقراطي « ب�أن الوقت
يقت�ضي الدخول ال�رضوري
والفوري يف مرحلة انتقالية
دميقراطية تدار بها الدولة
على منطق جديد عرب م�سار
ت�أ�سي�سي �سيد يعرب عن املطامح
واالجتماعية
الدميقراطية
لل�شعب اجلزائري” .واعتربت
�أحزاب البديل الدميقراطي ب�أن
«مطلب التغيري نحو دولة احلقّ
والقانون القائمة على ال�رشع ّية

الدميقراط ّية املرتكزة على
�سيادة ال�شعب ،يتطلّب مناخا
�سيا�سيا جديدا يتنافى مع ما
تريد �أن تفر�ضه �سلطة النظام
احلايل .واعتربت قوى البديل
�أن رحيل النظام برموزه �سيكون
امل�ؤ�رش الأول لالنطالق قدما
يف املرحلة اجلديدة ،فال�شعب
اجلزائري يرف�ض بناء اجلديد
ب�أدوات القدمي».

�إميان لوا�س

ك�شف وزير العدل حافظ
الأختام بلقا�سم زغماتي� ،أنه
�سيتم حتويل �صالحيات الإدارة
�إىل ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة
لالنتخابات و هذا انطالقا
من تن�صيب ال�سلطة الوطنية
لالنتخابات .
وقال الوزير زغماتي� ،أم�س،
خالل عر�ضه مل�رشوعي القانون
املنظم لعمل �سلطة الإ�رشاف
على االنتخابات ،والقانون
املعدل للقانون الع�ضوي
لالنتخابات �أمام اللجنة
القانونية باملجل�س ال�شعبي
الوطني“ :با�سم احلكومة
�أعر�ض عليكم م�رشوعي
ال�سلطة الوطنية لالنتخابات
والقانون الذي يُعدل ويتمم
القانون الع�ضوي  16-10امل�ؤرخ
يف � 25أوت  2016املتعلق بنظام
االنتخابات ،واللذان يندرجان
يف �إطار تطبيق مقاربة رئي�س
الدولة وخمرجات جلنة
الو�ساطة واحلوار انطالقا من
كون الد�ستور القانون الأ�سا�سي
الذي ي�ضمن ويحمي مبد�أ
حرية اختيار ال�شعب ويكر�س
مبد�أ التداول الدميقراطي على
ال�سلطة عن طريق انتخابات
حرة ونزيهة”.
و�أو�ضح بلقا�سم زغماتي �أن
م�رشوع القانون الع�ضوي
املتعلق بال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة للإنتخابات التى �سيتم
�إن�شا�ؤها ،تتمتع با�ستقاللية تامة
و�صالحيات مو�سعة ت�سمح لها
بالتح�ضري والإجراء والإ�رشاف
واملراقبة لكل �أطوار العمليات
االنتخابية ،و�أفاد زغماتي� ،أنه
مبجرد امل�صادقة على القانون
�ستلتزم الإدارة ب�أق�صى درجات
احلياد طوال امل�سار االنتخابي
و�ستدعم الإدارة العملية
االنتخابية بالو�سائل املادية
واللوجي�ستية فقط لتمكني
ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة

لالنتخابات القيام مبهامها
ومن مهام ال�سلطة تنظيم
العملية االنتخابية ومراقبتها
والإ�رشاف عليها بداية من
ا�ستدعاء الهيئة الناخبة �إىل
غاية الإعالن عن النتائج
الأولية لالنتخابات.
كما �أكد ذات امل�س�ؤول يف
كلمته �أن هذه ال�سلطة «�ستتوىل
كافة ال�صالحيات» التي كانت
موكلة للإدارة العمومية يف
املجال االنتخابي ،بحيث
�ست�رشف على العملية يف
كافة ربوع الوطن وخارجه،
كما �أنها تتمتع مبيزانية
خا�صة لت�سيريها واعتمادات
موجهة للعمليات االنتخابية.
كما �أبرز زغماتي �أن الن�ص
املقرتح اخلا�ص بهذه الهيئة
و املتكون من  54مادة ت�ضمن
حت�ضري و�إجراء االنتخابات
بكل «نزاهة و�شفافية وحياد»
ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة
مب�سك البطاقية الوطنية للهيئة
الناخبة وقوائم االنتخابات
بالبلديات والقن�صليات وكذا
ا�ستقبال ملفات الرت�شح لرئا�سة
اجلمهورية والف�صل فيها اىل
جانب �إعالن النتائج ,و مراقبة
متويل احلملة االنتخابية
كما تتلقى هذه ال�سلطة كل
«عري�ضة او تبليغ او احتجاج «
متعلق باالنتخابات و�أ�شار ذات
املتحدث اىل �أن م�رشوع هذا
القانون والتعديالت املتعلقة
بقانون االنتخابات تندرجان
يف �إطار تطبيق مقاربة رئي�س
الدولة وخمرجات جلنة احلوار
والو�ساطة.
و فيما يتعلق بالتعديالت التي
اقرتحت على القانون الع�ضوي
املتعلق باالنتخابات ،ذكر
زغماتي �أن �إن�شاء ال�سلطة
الوطنية لتنظيم االنتخابات
يقت�ضي �رضورة تعديله و�إمتامه
ق�صد متكني هذه الأخرية من

اال�ضطالع باملهام امل�سندة
لها قانونا ويت�ضمن م�رشوع
القانون املعدل واملتمم
للقانون الع�ضوي لالنتخابات،
� 18رشطا ،ينبغي توفرها
يف �أي مواطن يريد الرت�شح
لرئا�سة اجلمهورية ،و�أدخل
الن�ص اجلديد ،الذي عر�ضه
وزير العدل بلقا�سم زغماتي
على اللجنة القانونية باملجل�س
ال�شعبي الوطني ،مادة جديدة
تتعلق با�شرتاط الراغب يف
الرت�شح� ،أن يكون حائزا على
�شهادة جامعية �أو �شهادة معادلة
لها .كما يقدم ت�رصيحا بال�رشف
�أنه يدين بالإ�سالم وتتمثل هذه
ال�رشوط يف تلك التي ين�ص
عليها الد�ستور �رصاحة ال�سيما
ما تعلق ب�شهادة تثبت امل�شاركة
يف الثورة �إذا كان مولودا قبل
�أول جويلية  ،1942واجلن�سية
الأ�صلية اخلا�صة ب�أب و�أم
املعني بالرت�شح ،مع �شهادة
تثبت �أنه يتمتع باجلن�سية
اجلزائرية دون �سواها ومل
ي�سبق له التجن�س بجن�سية
�أخرى كما يقدم الراغب
يف الرت�شح يف ملفه الذي
يودعه لدى ال�سلطة امل�ستقلة
لالنتخابات ،ت�رصيحا بال�رشف
�أنه مقيم باجلزائر دون انقطاع
باجلزائر مدة ع�رش �سنوات
على الأقل ،التي ت�سبق مبا�رشة
�إيداع تر�شحه ،ف�ضال عن �شهادة
طبية موقعة من طبيب حملف
وي�رصح الراغب يف الرت�شح
مبمتلكاته العقارية واملنقولة
داخل الوطن وخارجه ،كما
يلتزم بجمع التوقيعات التي
مت تقلي�صها �إىل � 50ألف توقيع،
يجمعها املرت�شح من مواطنني
م�سجلني يف القوائم االنتخابية،
ومت حذف البند الذي ي�سمح
بجمع التوقيعات من املنتخبني
املحليني.
ف.ن�سرين

وكالة رويرتز:

الوزير الأول نور الدين بدوي �سي�ستقيل
نقلت وكالة «رويرتز» عن
م�صدرين حكوميني جزائريني
و�صفتهما بالكبريين �أن الوزير
الأول نور الدين بدوي �سي�ستقيل
«قريباً».
وقال امل�صدران وفق وكالة

رويرتز � إن بدوي� ،سي�ستقيل
لت�سهيل �إجراء االنتخابات.
ولال�شارة كان رئي�س الهيئة
الوطنية للو�ساطة واحلوار ،كرمي
يون�س� ،رصح يف وقت �سابق �أنه
«مل�س من رئي�س الدولة عبد

القادر بن �صالح رغبته يف تلبية
مطلب الهيئة وال�شعب حول
رحيل الوزير الأول وحكومته،
ك�رشط للذهاب �إىل انتخابات
رئا�سية».

ف.ن�سرين
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تركيب ال�سيارات

عمال «�ستال» يحتجون ويطالبون
بتدخل ال�سلطات العليا

ت�شهد م�ؤ�س�سة «�ستال» املخت�صة يف �صناعة كوابل ال�سيارات والواقع مقرها باملنطقة ال�صناعية  التابعة لبلدية �شتوان  بوالية
تلم�سان  مند �أول�  أم�س حالة من الغليان على  خلفية  االحتجاجات التي با�شرها  ما يزيد  عن  400موظف  املهددين
بتوقيف عقودهم بداية من نهاية ال�شهر احلايل  بفعل الأزمة املالية التي  متر بها هذه امل�ؤ�س�سة  نتيجة توقف م�ؤ�س�سة رونو
اجلزائر  عن العمل وهي التي تعترب الزبون الرئي�سي لهذه امل�ؤ�س�سة والتي يربطها عقد�  إىل غاية �سنة .2021
حممد بن ترار

هذا و�أكد املحتجون
�إدارة  امل�ؤ�س�سة
�أن
�سلمتهم �إ�شعارا بتوقيف
عقود عملهم  ابتداء من
�30سبتمرب  دون �أي مربر،
بالرغم من �أنهم يعملون
بعقود ت�شغيل يتم جتديدها
كل � 3أ�شهر  منذ مدة  عن
طريق الوكالة الوالئية
للت�شغيل    و يتقا �ضو ن
�أجور �شهرية مثل العمال
املر�سمني.
كما �أ�شاروا�  أن امل�س�ؤولني
�أكدوا لهم �أن�   إ�شعارهم

بالتوقف على العمل ملدة
�شهرين  فقط وبعدها
�سوف يتم االت�صال
بهم  لإعادة �إدماجهم،
لأن امل�ؤ�س�سة تعرف �أزمة
مالية بفعل توقف مقتنيات
�رشكة �صناعة و تركيب
ال�سيارات «رونو»  بحكم
�أن امل�ؤ�س�سة  متعاقدة
مع هذه  الأخرية لغاية
�سنة 2021لكن لظروف
ما حالت دون توا�صل
لل�رشكة  التي
العمل
هي خمت�صة يف �صناعة
كوابل ال�سيارات ،وهو ما
اعتربوه حماولة من �إدارة

امل�ؤ�س�سة  طردهم بطريقة
لبقة  مطالبني ال�سلطات
العليا وعلى ر�أ�سهم وايل
الوالية بالتدخل ،خا�صة
و�أنهم مل يتقا�ضوا �أجورهم

لأكرث من �شهرين ب�سبب
تعي�شها
م�شاكل  مالية
امل�ؤ�س�سة  ،هذا  االجراء
�أدخل امل�ؤ�س�سة يف حالة
افال�س مايل حيث مل

تتمكن   من دفع �أجور
عمالها ملدة �شهرين
متتالني  كما �أنها �أ�صبحت
مهددة  باالنفجار نتيجة
احلملة التي تقودها  الفروع
ا لنقا بية    من
واملنظمات
جهة
ا حلقو قية    و مفت�شيا ت
ناحية
من
العمل
ي�ستوجب
�أخرى  ما
تدخل ال�سلطات  العليا
اليجاد حل  لإنقاذ هذه
امل�ؤ�س�سة  التي قطعت
�شوطا كبريا من التطور
واالزدهار.

لتح�سني امل�ستوى املعي�شي ل�سكان احلدود الغربية

� إلغاء  رخ�صة التنقل لـ 29مادة �أ�سا�سية  بالنطاق اجلمركي الغربي

انتهى االجتماع املنعقد م�ساء �أول
�أم�س بديوان وايل والية تلم�سان
بامل�صادقة على القرار امل�ؤرخ
يف  16جويلية  2019الذي يحدد
قائمة الب�ضائع اخلا�ضعة لرخ�صة
التنقل يف املنطقة الربية من
النطاق اجلمركي والذي مبوجبه
مت  تخفيف ال�ضغط على التجار
واملواطنني باملناطق احلدودية
الذين �شكلت مناطق النطاق
اجلمركي هلعا يف نفو�سهم  مند
�أكرث من ع�رشية من الزمن .
هذا وقد تكلل  االجتماع  ب�إعفاء
 29مادة �أ�سا�سية من رخ�صة
التنقل منها  :احليوانات احلية من
ف�صيلة الأغنام �أو املاعز ،بودرة
احلليب  ،احلم�ص ،البازالء ،

العد�س ،الفا�صولياء ،التمور،
احلبوب ،الدقيق ،ال�سميد ،زيت
ال�صويا ،زيوت عباد ال�شم�س،
ال�سكر الأبي�ض ،حليب الأطفال،
عجائن غذائية والك�سك�س،
التبغ وبدائل التبغ امل�صنعة
والوقود بالإ�ضافة �إىل منتجات
�صيدالنية موجهة للطب الب�رشي
�أو احليواين ،و�إطارات مطاطية
جديدة  ،جلود خا�صة� ،سبائك من
نحا�س ،نفايات وخردة نحا�س،
م�ساحيق من نحا�س وكذا العديد
من م�ساحيق و�سباتك من النحا�س
و�أملنيوم و الر�صا�ص والزنك،
وذلك بعدما تبني �أن ال�سلطات
العليا قد جنحت يف الق�ضاء على
منابع التهريب مبوجب خمطط

الال مغنية الذي انطلقت �أ�شغال
العمل به يف . 2016/01/25
هذا وقد  ك�شف مدير التجارة �أن
هذا القرار ي�ستوجب التتبع بحكم
�أن م�صاحله قد �أح�صت�  أزيد من
 25مليون وحدة من الياغورت
متر يوميا نحو املناطق احلدودية
بالإ�ضافة �إىل � 200ألف قنطار
من مادة الفرينة وهي كميات
كربى حتتاج  االلتفاتة  .ومن
جهته ك�شف الوايل �أن م�صاحله
تعمل على النهو�ض التنموي
باملناطق احلدودية  بغية�  ضمان
ابتعاد ابنائها عن التهريب
وخلق   مواقع للك�سب وامل�ساهمة
الفعالة  يف  النهو�ض باالقت�صاد
حيث
و�صناعته ،
الوطني

ا�ستفادت  املناطق  احلدودية
من خالل �سنتي 2019/2018
من  2000مليار �سنتيم�  رصفت
لإجناز العديد من الربامج
الإمنائية منها بلدية مغنية  التي
ا�ستفادت �سنة  2018من  35مليار
و�سنة  2019من  35مليار لإجناز
العديد من العمليات التي مت�س
قطاع التعليم ،الإنارة العمومية،
الكهرباء ،الغاز الطبيعي ،املوارد
املائية والفالحة ،كما ت�سعى
�إىل�  إن�شاء  مناطق
ال�سلطات
�إىل
�صناعية  بالإ�ضافة
بغية
حميطات  م�سقية
الرثوة  الرثوة
�ضمان  خلق
بالإ�ضافة والق�ضاء على البطالة .

حممد بن ترار

احتجاجا منهم على ارتفاع معدالت �إرهاب الطرقات

�شباب مترنا�ست يهددون باخلروج لل�شارع
ورف�ض زيارات الوزراء
هدد �شباب والية مترنا�ست
باخلروج لل�شارع والت�صعيد
من لهجة خطابهم ،احتجاجا
منهم على حالة االهرتاء التي
و�صل �إليها الطريق الوطني رقم
 01الرابط بني عني �صالح-
مترنا�ست ،يف ظل االرتفاع
�إرهاب
ملعدالت
املقلق
الطرقات .
قال الع�رشات من الن�شطاء
واجلمعويون
احلقوقيون
بتمرنا�ست يف ت�رصيح لهم مع
يومية «الو�سط»� ،أنه حان الوقت
للتخلي عن احلديث يف املواقع
والنزول للواقع يف حركات
احتجاجية مفتوحة ،للمطالبة

ب�رضورة الإ�رساع يف غلق الطريق
الوطني رقم  ،01خا�صة ما تعلق
بال�شطر املمتد من قرية �أراك
ببلدية عني �أمقل باجتاه بلديات
املقاطعة الإدارية عني �صالح،
الذي حتول مل�سلك ترابي
يفتقر لأدنى املعايري وذلك
ب�سبب غياب �إرادة حقيقية من
ال�سلطات املركزية و الوالئية
للتكفل باالن�شغال القائم ،و�ضع
قابله الإرتفاع املقلق ملعدالت
حوادث املرور املميتة .
�إىل جانب ذلك فقد ذهب
ه�ؤالء يف معر�ض حديثهم معنا
�إىل �أبعد من ذلك ،بالت�أكيد
عن رف�ض ا�ستقبال الوفود

الوزارية التي حتل بتمرنا�ست
جوا واقرتاح عليهم القدوم برا
من �أجل متكينهم من الإطالع
ميدانيا على احلالة املتدهورة
لهذا الطريق هذا الأخري الذي
ر�صد له �أموال �ضخمة لتج�سيد
�أكرث من  05عمليات ترميم يف
عهد نظام الرئي�س امل�ستقيل
عبد العزيز بوتفليقة والتي مل
يظهر لها �أثر على �أر�ض الواقع
من جهة ثانية فقد ت�ساءل
املت�رضرين من امل�شكل
القائم بنربة حادة عن عدم
�إدراج قطاع الأ�شغال العمومية
وبال�ضبط الطريق الرابط بني
عني �صالح وقرية �أراك �ضمن

�أ�شغال الدورات العادية ال�سابقة
للمجل�س ال�شعبي الوالئي هذا
الأخري �أ�صبح ملزم �أكرث من �أي
وقت م�ضى بالتحرك يف جميع
االجتاهات الحتواء املع�ضلة
امل�ستمرة لتفادي تقدمي قافلة
من ال�ضحايا و الت�صدي ملخطط
عزل عا�صمة الواليات عن باقي
واليات الوطن .
ومعلوم �أن قطاع الطرقات
بوالية مترنا�ست التهم على مدار
ع�رشين �سنة الأخرية �أمواال
�ضخمة دون حتقيق النتائج
املرجوة �سواء على م�ستوى
الطرقات الوالئية �أو الوطنية .

�أحمد باحلاج

بن �صالح يراهن على مبا�شرة
العملية االنتخابية:

جهود هيئة احلوار ميكنها توفري
املناخ التوافقي لالنتخابات
اعترب رئي�س الدولة عبد القادر
بن �صالح ،م�ساء �أول �أم�س� ،أن
اجلهود التي بذلتها الهيئة الوطنية
للو�ساطة واحلوار من �ش�أنها
«متكني اجلزائر من الدخول يف
العملية االنتخابية يف مناخ وطني
توافقي» ،يف�ضي �إىل انتخابات
حرة و نزيهة ،بح�سبه .ويف كلمة
افتتاحية له يف اجتماع جمل�س
الوزراء قال «الذكاء اجلماعي
واحل�س الوطني للجزائريات
واجلزائريني لالنخراط يف
تلك املقاربة الرامية �إىل تهيئة
الظروف للإ�رساع يف تنظيم
انتخابات رئا�سية ح ّرة و�شفافة
وذات م�صداقية» ،باعتبار
ذلك «احلل الوحيد الذي
ي�ضمن تكري�س هيبة الدولة
وم�ؤ�س�ساتها ،و ميكنها بالتايل من
مواجهة ال�صعوبات االقت�صادية
االجتماعية
والتحديات
والتهديدات املحدقة ب�أمننا
الوطني �ضمن حميط �إقليمي
ودويل معقد وم�ضطرب».
بدوي ي�ستعر�ض يف اجتماع
جمل�س الوزراء �أهم حماور
ن�شاط حكومته
من جهته ا�ستعر�ض الوزير الأول
نور الدين بدوي �أهم حماور
ن�شاط احلكومة و�أهم القرارات
والتدابري التي مت اتخاذها منذ
تعيني احلكومة وذلك خالل
اجتماع جمل�س الوزراء برئا�سة
عبد القادر بن �صالح رئي�س
الدولة.
و�أو�ضح بدوي يف هذا الإطار
�أن احلكومة عقدت منذ تعيينها
بتاريخ  31مار�س الأخري 21
اجتماعا للحكومة و 29اجتماعا
وزاريا م�شرتكا واجتماعا
ملجل�س م�ساهمات الدولة
در�ست خاللها و�صادقت على
م�رشوعني متهيديني لقانونني
يتعلقان بتعديل قانون الإجراءات
اجلزائية و�ضبط امليزانية ل�سنة
 2017وكذا  48مر�سوما تنفيذيا
وعلى  31م�رشوع �صفقة وفق
�صيغة الرتا�ضي الب�سيط لفائدة
خمتلف م�صالح الدولة.
وو�صف ن�شاط احلكومة ب�أنه كان
كثيفا مكن من درا�سة  15ملفا
ذي �أهمية وطنية كربى ،بح�سبه،
وان�صب العمل احلكومي»بالدرجة
الأوىل على فتح ور�شات متعددة
وكبرية ،بغية الرفع من فعالية �سري
الـم�ؤ�س�سات العمومية وتعزيز
م�صداقية الإدارة العمومية،
خا�صة ما تعلق باملال العام
وتر�شيد النفقات واحلفاظ على
احتياطاتنا من العملة ال�صعبة
وجتميد عمليات التمويل غري
التقليدي والوفاء بكل االلتزامات
التعاقدية با�سم الدولة واحلفاظ
على منا�صب ال�شغل وعلى �أدوات
الإنتاج الوطنية».

و فيما يتعلق باجلانب
االقت�صادي تركزت جهود
احلكومة على احلفاظ على
التوازنات الـمالية الكربى وتر�شيد
النفقات العمومية من خالل
تدابري لتقلي�ص عجز ميزان
الـمدفوعات بهدف احلفاظ
على احتياطات ال�رصف من
العملة ال�صعبة �إ�ضافة �إىل عقلنة
الواردات من اخلدمات ال�سيما
يف جماالت النقل البحري والبناء
والأ�شغال العمومية وامل�ساعدة
التقنية.
كما اتخذت احلكومة جملة من
التدابري ق�صد تثمني الأمالك
العمومية من خالل
و�ضع �أكرث من  9.000حمل غري
م�ستغل منجز يف �إطار خمتلف
الربامج ال�سكنية ,لفائدة ال�شباب
حاملي الـم�شاريع ب�صفة خا�صة.
�أما فيما يتعلق باجلانب
االجتماعي ,فقد ان�صب اهتمام
فانطلقت مع امتحانات نهاية
ال�سنة  2018ـ  2019حيث اتخذت
كافة الإجراءات التي مكنت من
�إجرائها يف ظروف جد ح�سنة
دون ت�سجيل اختالالت كالتي
عرفتها ال�سنوات ال�سابقة--
ح�سب عر�ض بدوي—بالإ�ضافة
للعملية الت�ضامنية ل�شهر رم�ضان
الـمبارك كر�ست لأول مرة الإعانة
الـمالية بدال من الإعانة العينية
وتنظيم الن�شاطات التجارية
وتدعيمها ب�أ�سواق جوارية
و�ضمان وفرة الـمواد اال�ستهالكية
وا�ستقرار الأ�سعار .وكذا رقمنة
و�صوال
�إجراءات احلج.
ملحور الدخول املدر�سي الذي
ميزه �إقرار زيادات «معتربة»
يف عالوة التمدر�س لفائدة
 9ماليني متمدر�س والتي مت
رفعها من  400دج �إىل  3.000دج
عن كل طفل متمدر�س ,عالوة
على رفع قيمة منحة التمدر�س
الت�ضامنية اخلا�صة لفائدة حوايل
 3ماليني تلميذ .ويف جمال
الهياكل والت�أطري الب�رشي ,فقد
مت ا�ستالم  656م�ؤ�س�سة جديدة
مع تخ�صي�ص  8.041من�صب
مايل جديد ,منها  1061من�صب
بيداغوجي لت�أطريها مع فتح %94
من الـمطاعم الـمدر�سية ,وكذا
تعزيز النقل الـمدر�سي باقتناء
 1.000حافلة جديدة بالإ�ضافة
�إىل تعزيز الأق�سام املدجمة
الـموجهة لذوي االحتياجات
اخلا�صة بـ  186ق�سم جديد,
لي�صل عددها الإجمايل �إىل 851
ق�سما.
وفيما يتعلق بالدخول اجلامعي
لأكرث من  1.8مليون طالب,
ف�ست�شهد هذه ال�سنة ا�ستقبال
� 368ألف طالب جديد وفتح �أكرث
من  83.400مقعد بيداغوجي
وكذا � 51.950رسير عالوة
على ا�ستفادة القطاع من 3.000
من�صب ت�أطري.

5

� 24ساعة

الأربعاء � 11سبتمرب  2019املوافـق ل  11حمرم 1442هـ

وزيرة الثقافة ال�سابقة مردا�سي تقدم �إفادتها

ت�صوير ب�شري عالوة

وكيل اجلمهورية ي�ستمع مل�س�ؤولني
يف ق�ضية �ضحايا حفل «�سولكينغ»
ا�ستمع �أم�س ،وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �سيدي �أحممد بالعا�صمة  ،لأكرث
من � 30شخ�صا على ر�أ�سهم رئي�س بلدية بلوزداد والوايل املنتدب ،وكذلك
مدير �أوندا ال�سابق يف ق�ضية �سقوط �ضحايا يف احلفل الذي �أقامه املغني العاملي
املغرتب اجلزائري امل�شهور ب»�سولكينغ» يف ملعب � 20أوت بالعا�صمة ،حيث
جرى اال�ستماع له�ؤالء امل�شتبه فيهم الذين ات�ضح �أن لهم عالقة مبا�شرة
بتنظيم حفل “�سولكينغ” للتحري حول مالب�سات الق�ضية ،كما جرى �سماع
�إفادات �شركات كلفت باحلرا�سة وبيع التذاكر يف حفل �سولكينغ مبلعب 20
�أوت ،كما �أن وزيرة الثقافة ال�سابقة مرمي مردا�سي قد �سبق وقدمت �إفادتها
مل�صالح الأمن يف خ�صو�ص هذه الواقعة.
م .ثيزيري
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه قد
لقي � 5أ�شخا�ص حتفهم وجرح
�آخرون يف تدافع عند �أحد
مداخل � 20أوت بالعا�صمة قبيل
حفلة ملغني الراب دراجي عبد
الر�ؤوف يف العا�صمة اجلزائرية
ليلة اخلمي�س التي �صادفت تاريخ
� 22أوت من ال�سنة اجلارية ،كان
الآالف قد جتمعوا  يف حفل

املغني املعروف با�سم �سولكينغ مغني الراب اجلزائري املقيم يف
يف ملعب ريا�ضي باجلزائر ،وقد فرن�سا ،البالغ من العمر  30عاماً،
�شهد احلفل ،احلدث للمغني �إىل املتظاهرين.
�سولكينغ يف اجلزائر م�أ�ساة
ا�ستدعاء م�س�ؤولني ل�سماع
رهيبة ،خم�سة �أ�شخا�ص ،هم
�أقوالهم يف الق�ضية
ثالثة فتية وفتاتان قتلوا  وجرح
� 21آخرون يف تدافع» ،كما وقد ح�رض �أم�س ،ملحكمة �سيدي
تبني �أن ممثال للنيابة توجه �إىل احممد بالعا�صمة عدة �أ�شخا�ص
املكان ثم �إىل م�ست�شفى اجلزائر م�شتبه فيهم يف الق�ضية التي
الذي نقل �إليه اجلرحى ،وردد �أ�سالت حربا  كثريا  يف �صفحات
املتظاهرون يف �أغلب الأحيان اجلرائد اجلزائرية والعاملية
�أغنية «احلرية» التي �أهداها على حد �سواء ،حيث ا�ستدعي

عدة م�س�ؤولني ل�سماع �أقوالهم
يف هذا التحقيق بعد �أن �أدى
�سوء التنظيم والت�سيري يف حفل
مغني الراب «�سولكينغ» �إىل وفاة
� 5أ�شخا�ص من بينهم فتاة قا�رص 
تبلغ من العمر � 14سنة ،ويتعلق
الأمر برئي�س  بلدية بلوزداد،
الوايل املنتدب لدائرة ح�سني
داي ،املكلف بال�سكن لدائرة
ح�سني داي واملكلف بالنيابة
للدائرة الإدارية حل�سني داي،
� 3أعوان �أمن ل�رشكة خا�صة،

بعد �أن حتول حفل �سولكينغ �إىل م�أ�ساة وطنية

�إحياء عا�شوراء بغرداية :

فر�صة للعائالت لرت�سيخ عادات فن الطبخ

يعد �إحياء عيد عا�شوراء هذه العادة القدمية يف لدى �سكان وادي ميزاب
(اليوم العا�رش  من �شهر حفظ اللحم عن طريق     ويعد «�إيباون» (الفول)
حمرم� ،أول �شهر من ال�سنة التمليح و التجفيف ال  الطبق التقليدي الآخر
الهجرية) فر�صة للعائالت تزال معتمدة دائما ال�سيما الذي يربز �ضمن الو�صفات
الغرداوية لرت�سيخ عادات مبناطق اجلنوب  ,ي�ضيف املح�رضة مبنطقة وادي
ميزاب احتفاال  بيوم
فن الطبخ.
ذات املتحدث.
ويحر�ص ال�سكان و�إحياء ففي ع�شية يوم عا�شوراء  ,عا�شوراء.
ويتم �إعداد هذا الطبق
لهذه املنا�سبة الدينية تقوم عديد ربات البيوت
املقد�سة (جناة النبي الغرداويات اللواتي تعلمن املحلي ع�شية هذه
مو�سى عليه ال�سالم حت�ضري طبق « �أو�شو تيني» املنا�سبة الدينية العظيمة،
من مالحقة فرعون)� ،شفهيا من جيل �إىل جيل حيث تقوم ربات البيوت
�أطيافهم بتح�ضري هذا الك�سك�سي بنقع حبات الفول الياب�س 
وباختالف
الإجتماعية على حت�ضري مبرق �أحمر د�سم ،مكون يف املاء العذب الذي يجلب
�أطباق تقليدية حم�ضة من اللحم املجفف املتبل من ب�ساتني نخيل غرداية،
التي يحافظون عليها بكل بالزجنبيل والفلفل الأ�سود عديد ال�ساعات قبل غليه
افتخار ،واجتهدوا يف نقلها والكركم و الكمون وغريها على نار هادئة ليلة كاملة.
�شفهيا بني الأجيال ،على من �أع�شاب التتبيل و ويتم تناول هذا الطبق،
غرار طبق « �أو�شو تيني» كميات متنوعة من اخل�رض حيث يتم نزع ق�رشة الفول
واحلم�ص وتتبيله بامللح والكمون و
بالأمازيغية املحلية (�أو�شو الطازجة
يعني الك�سك�سي وتيني ،بالإ�ضافة �إىل ع�صري التمر زيت الزيتون يف ال�صباح
التمر)  ,وهو طبق يعتمد الذي يعطي نكهة مميزة و يوزع على اجلريان و
عابري ال�سبيل من طرف
على و�صفة الك�سك�سي و للطبق.
ومن �أجل �إعطاء هذا  الأطفال الذين يرددون
حلم خروف عيد الأ�ضحى
املجفف واململح� ،أو �أكلة الك�سك�سي ذوقا �أ�صيال ,يتم عبارة (�أبيانو) وهم حاملني
حت�ضريه بالزبدة اململحة �صحون الفول اللذيذ.
«�إيباون» (الفول).
وتقوم ربة البيت فور ذبح املذابة املمزوجة بالزبيب ووفقا لتقاليد �سكان
�أ�ضحية عيد الأ�ضحى  ,اجلاف و يتم تناوله بعد وادي ميزاب  ,ف�إن «
بتخ�صي�ص جزء من حلم الإفطار من �صيام يوم جميع الأطباق املح�رضة
الأ�ضحية ،وتقوم بتمليحه عا�شوراء.ويتذوق جميع مبنا�سبة �إحياء هذا العيد  
و جتفيفه يف الهواء الطلق الأهل من �آباء و �أجداد يتم �إعدادها بغر�ض 
قبل حفظه يف مكان نظيف هذا الطبق ال�شهي الذي تقا�سمها « كما ذكر عمي
لعديد الأ�سابيع  ,ح�سبما يتم �سقيه يف �صحن كبري عبد اهلل من ق�رص بونورة.
�أو�ضح ال�سيد بكري ،رب يف �أجواء حميمية ت�سودها «نقوم بتقا�سم هذه الأطباق
عائلة من ق�رص  مليكة .الفرحة والإبتهاج عيد التقليدية بني العائالت
واجلريان من �أجل تعزيز
وبالرغم من توفر و�سائل عا�شوراء.
الروابط العائلية و�أوا�رص 
التربيد حاليا كالثالجات
الت�ضامن بني ال�سكان»،
و �أجهزة التجميد لدى
« �إيباون»  ...طبق
ي�ضيف ذات املتحدث.
تقليدي �آخر مف�ضل
اغلبية العائالت�  ,إال  �أن

فيما ت�أ�س�س  �أهايل ال�ضحايا
ك�أطراف مدنية يف الق�ضية ،هذا 
بعد �أن �أمر وكيل اجلمهورية
بذات املحكمة بفتح حتقيقات
معمقة بغر�ض  معرفة ظروف
ومالب�سات هذه الواقعة.التي
وقع فيها ع�رشات اجلرحى و5
قتلى خالل عملية التدافع لدى
بوابات امللعب.
وبا�رش وكيل اجلمهورية مبحكمة
�سيدي �أحممد �أم�س ،حتقيقاته
مع م�س�ؤولني عن تنظيم حفل

مغني الراب العاملي «�سولكينغّ»
الذي �أقيم مبلعب � 20أوت وهذا 
بتاريخ � 22أوت من ال�سنة اجلارية،
ب�سبب �سوء الت�سيري والتنظيم،
حيث مت �إ�ستدعاء رئي�س  بلدية
بلوزداد ،الوايل املنتدب لدائرة
ح�سني داي ،املكلف بال�سكن
لدائرة ح�سني داي واملكلف
بالنيابة للدائرة الإدارية حل�سني
داي� 3 ،أعوان �أمن ،لال�ستماع
لت�رصيحاتهم بخ�صو�ص بع�ض 
جوانب التح�ضريات للحفل.

كما توزع العائالت �أي�ضا
خليط من احللويات
واملك�رسات كاللوز والفول
ال�سوداين والبندق على
الأطفال ،فرحا بعيد
عا�شوراء .وعلى اعتبار
�أن هذا العيد ميثل �أي�ضا
عيدا  للطفولة  ,ف�إن العادة
ت�ستوجب على الن�ساء
ع�شية الإحتفال به و�ضع
الكحل ( وهو م�سحوق
�أ�سود يو�ضع على حميط
العينني بغر�ض  تقوية
الب�رص) ،ح�سب املعتقدات
ال�سائدة .ويعترب عيد
عا�شوراء بالن�سبة للعائالت
الغرداوية احتفاال  مقد�سا
يحمل معاين دينية قوية
و منا�سبة لإحياء تقاليد
الأجداد اخلا�صة بكل فئة
اجتماعية.
ومن بني عادات �إحياء
هذا العيد �أي�ضا تنظيم
عمليات تنظيف وترميم
للمقابر عرب خمتلف ق�صور
وادي ميزاب والتي يبادر
بها متطوعون خا�صة من
ال�شباب .ويحث عمي
بكري� ،أحد �أعيان املنطقة
على �رضورة عدم ن�سيان
جميع اجلوانب الإحتفالية
اخلا�صة بعيد عا�شوراء
لأهميتها الدينية  ،فهي
منا�سبة – كما �أ�ضاف
لتقدمي املزيد من الأعمال
ال�صاحلة كال�صوم و �إخراج
الزكاة و الرتحم على �أرواح
الآباء والأجداد باملقابر .

عدة وجوه حتت املجهر

فجر الإعالن عن حفل املغني كي �أربح املال» ،مو�ضحا
ّ
�سولكينغ الذي يلتقي جمهور «التربع بن�صف عائدات احلفل
بالده للمرة الأوىل ،جدال  �إىل مراكز الأيتام يف اجلزائر
وا�سعا على من�صات التوا�صل العا�صمة ،والأطفال املر�ضى
االجتماعي ،وواجهت �صور يف م�ست�شفيات اجلزائر
طوابري ال�شباب املتعط�ش  الو�سطى» .وقال املغني �إىل
حل�ضور حفل املغني �أنه اختار «يوم اخلمي�س  22
اجلزائري العاملي ،موجة �أوت لتقدمي احلفل كي ال ي�ؤثر
انتقادات حادة و�صلت �إىل يف مواعيد احلراك ال�شعبي».
حد انت�شار دعوات ملقاطعة ويحظى «�سولكينغ» ب�شعبية
احلفل ب�سبب الأو�ضاع كبرية يف اجلزائر ،بلغت
ال�سيا�سية اخلا�صة التي متر �أوجها عقب �إ�صداره �أغنية
«ال  ليربتي» (احلرية) التي
بها البالد.
ويف ليلة احلادثة �أفادت م�صادر حت ّولت �إىل �أغنية للحراك
طبية عن وقوع قتلى وجرحى ال�شعبي الذي اندلعت
يف تدافع خارج امللعب الذي �رشارته يف  22فيفري».
يحت�ضن حفل مغني الراب
 5قتلى وع�شرات
اجلزائري املغرتب ،عبد
اجلرحى ب�سبب �سوء
الر�ؤوف الدراجي ،املعروف
الت�سيري
با�سم «�سولكينع» يف العا�صمة
اجلزائرية ،حيث و�صل عدد وقد لقي � 5أ�شخا�ص حتفهم
ال�ضحايا خم�سة �أ�شخا�ص وجرح �آخرين يف تدافع
يف ح�صيلة غري نهائية ،يف عند �أحد مداخل � 20أوت
حني هناك �أربعة م�صابني يف بالعا�صمة قبيل حفلة ملغني
حالة حرجة» ،كما �أكد ذات الراب دراجي عبد الر�ؤوف
امل�صدر ب�أن الع�رشات �أ�صيبوا  يف العا�صمة اجلزائرية ليلة
بك�سور متفرقة ،م�شريا  �إىل اخلمي�س التي �صادفت تاريخ
�أن امل�ست�شفى اجلامعي � 22أوت من ال�سنة اجلارية،
م�صطفى با�شا باجلزائر كان الآالف قد جتمعوا  يف
العا�صمة �شهد توافد عائالت حفل املغني املعروف با�سم
�سولكينغ يف ملعب ريا�ضي
و�أ�صدقاء ال�ضحايا.
وقد تفاعل املغني اجلزائري باجلزائر ،وقد �شهد احلفل،
مع حمالت املقاطعة ،بن�رش  احلدث للمغني �سولكينغ
فيديو على �صفحته الر�سمية يف اجلزائر م�أ�ساة رهيبة،
يف موقع التوا�صل االجتماعي خم�سة �أ�شخا�ص ،هم ثالثة
«في�سبوك»� ،أكد فيه �أن فتية وفتاتان قتلوا  وجرح
«احلفل �سيكون منظما� 21 .آخرين يف تدافع» ،كما
هناك �أماكن خم�ص�صة تبني �أن ممثال للنيابة توجه
للعائالت و�أخرى لل�شباب� ،إىل املكان ثم �إىل م�ست�شفى
ومبلغ الدخول  1500دينار اجلزائر الذي نقل �إليه
جزائري ومل �آت �إىل بالدي اجلرحى ،وردد املتظاهرون

يف �أغلب الأحيان �أغنية
«احلرية» التي �أهداها مغني
الراب اجلزائري املقيم يف
فرن�سا ،البالغ من العمر 30
عاماً� ،إىل املتظاهرين.
وكيل اجلمهورية ي�أمر
بتحديد امل�س�ؤوليات من
خالل بيانه

وجدير بالذكر �أن وكيل
اجلمهورية مبحكمة �سيدي
�أحممد �أ�صدر بيانا بعد
احلادثة مبا�رشة جاء فيه
«اثر احلادثة امل�ؤملة التي
وقعت خالل احلفل املنظم
ليلة اخلمي�س املوافق لتاريخ
� 22أوت  ،2019والذي �أدى
�إىل وفاة � 5أ�شخا�ص من
بينهم فتاة ال  يتعدى �سنها
الـ � 14سنة ،قمنا على الفور
بالتنقل �إىل مكان احلادثة
رفقة عنا�رص ال�ضبطية
الق�ضائية املخت�صة ،وبعد
املعاينات الأولية �أمرنا بفتح
حتقيقات معمقة بغر�ض 
معرفة ظروف ومالب�سات
هذه الواقعة امل�ؤملة مع
حتديد امل�س�ؤوليات.
قانونيون يطالبون
بالتحقيق مع الوزيرة
فيما طالب عدة قانونيون
قبيل �سماع امل�شتبه فيهم
يف �سوء تنظيم احلفل الذي
وقعت فيه هذه امل�أ�ساة
بالتحقيق مع امل�س�ؤول
الأول عن قطاع الثقافة
�آنذاك يف اجلزائر �أال  وهي
وزيرة الثقافة امل�ستقيلة
«مردا�سي».
م.ثيزيري
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قطاعات الأ�شغال العمومية ،ال�صحة ،الرتبية  ،الفالحة وال�شغل م�شلولة

وزراء حكومة بدوي ينزلون للجنوب
الكبري بحقائب فارغة

الإ�سراع يف �إجناز م�ست�شفى � 60سرير
والق�ضاء على النقائ�ص

�أوامر بتكفل فوري بان�شغاالت املحتجني
بال�صحة بعني امنا�س بايليزي

ت�ساءل الر�أي العام بواليات جنوب البالد الكبري ،عن �أ�سباب القوافل الوزارية التي حتج �إليهم ،يف
ظل عدم امتالكهم حللول جذرية للم�شاكل املطروحة ،حيث حتولت مهماتهم �إىل مناطق اجلنوب
�إىل جمرد رحالت �سياحية ،ح�سب عدد من املهتمني بال�ش�أن املحلي ،كما حتول هذا ال�سخط والتذمر
�إىل �سلوكات راف�ضة لطريقة عملهم.
�أحمد باحلاج
تو�سعت دائرة ال�سخط ال�شعبي
حيال الزيارات التي يقوم وزراء
حكومة نور الدين �إىل واليات
ورقلة ،مترنا�ست ،ايليزي ،غرداية،
الوادي ،الأغواط وب�شار ،من �أجل
تفقد واقع القطاعات �إذ �أ�صبح
الكثريون يرف�ضون هذه الزيارات
التي ي�صفونها بغري املجدية ،يف
ظل عدم امتالك ه�ؤالء الوزراء
حللول ملمو�سة الن�شغاالت
اجلبهة االجتماعية املحلية،
فبقطاع الأ�شغال العمومية ال تزال
الطرقات الوطنية الطويلة خا�صة
ما تعلق منها بتلك التي تربط ما
بني غرداية وورقلة �إ�ضافة للطريق
الوطني رقم  01الرابط بني عني
�صالح ومترنا�ست حت�صد الع�رشات
من الأرواح �سنويا ،ب�سبب غياب
�إرادة حقيقية من ال�سلطات
العليا بالبالد ال�ستكمال ازدواجية
الطريق الأول ،ناهيك عن التالعب
ال�صارخ ب�أموال  05عمليات تتعلق
بت�أهيل وترميم الطريق الثاين،
دون ن�سيان الو�ضعية املهرتئة
للطرقات الداخلية ببلديات
الواليات املذكورة ب�سبب تفاوت

الأدوات الرقابية وهو ما �شجع
امل�ؤ�س�سات املكلفة باالجناز على
الغ�ش يف مواد االجناز وطرقه .
من جهته يبقى قطاع ال�صحة
بهاته الواليات احللقة املفقودة
يف معادلة حت�سني الواقع
املعي�شي ،وذلك على خلفية
الغمو�ض الذي يكتنف م�صري
امل�ست�شفى اجلامعي بورقلة
وامل�ؤ�س�سات العمومية لل�صحة
اجلوارية اجلديدة املعول عليها
على م�ستوى اجلبهة االجتماعية
للق�ضاء على النقائ�ص امل�سجلة
�سواء تعلق الأمر بالأطقم الطبية

املخت�صة �أو التجهيزات الطبية
كجهازي ال�سكانري والراديو ،وهو
ما دفع بفئة ذوي الدخل املحدود
تلقائيا للتوجه للعيادات اخلا�صة
لإجراء التحاليل بتكاليف باه�ضة
.
ويف �سياق �آخر فقد ت�ساءل �أكرث
من متحدث يف املو�ضوع عن
حقيقة تعليمة احلكومة الرامية
لرفع التجميد على امل�شاريع
الرتبوية املح�سوبة على االطوار
الثالثة كاالبتدائي ،املتو�سط
والثانوي والتي مل يظهر لها
�أثر على �أر�ض الواقع بدليل

ت�سجيل دخول اجتماعي للمو�سم
الدرا�سي اجلديد �ساخن على
جميع الأ�صعدة ،الأمر الذي
دفع بالأولياء ملنع �أبنائهم من
االلتحاق مبقاعد الدرا�سة
وا�شرتاط بقبول ذلك مبعاجلة
الرتاكمات املتمثلة يف و�ضع حد
لتف�شي ظاهرة االكتظاظ ،تهيئة
االبتدائيات واملتو�سطات و�إيجاد
حلول جذرية للنق�ص الفادح يف
امل�ؤطرين وهو ما�ساهم يف تذيل
الواليات املذكور للرتتيب الوطني
يف نتائج االمتحانات النهائية على
مدار ع�رشين �سنة الأخرية .
وعلى �صعيد �آخر فقد عجزت
احلكومة احلالية ووزرائها يف
�إخراج ملف ال�شغل من عنق
الزجاجة ب�سبب تف�شي مظاهر
املح�سوبية واملحاباة والر�شوة
التي عرقلت جت�سيد تعليمة
احلكومة القا�ضية مبنح �أولوية
التوظيف لفائدة �أبناء اجلنوب
على م�ستوى ال�رشكات الوطنية
و الأجنبية العاملة يف ال�صناعة
النفطية وهو ما �أجج احتقان
البطالني ودفع بهم لتنظيم 300
حركة احتجاجية منذ بداية العام
واىل غاية كتابة هاته الأ�سطر .

بعد تورط ع�ضو باملجل�س ال�شعبي الوالئي يف تعفن ملف ال�شغل

منظمة ال�شباب وال�شغل بورقلة تطالب وزير الداخلية بالتدخل
ندد املكتب الوالئي للمنظمة
الوطنية لل�شباب وال�شغل بورقلة،
مبا �أ�سمته بالتدخل املبا�رش وغري
املبا�رش لع�ضو باملجل�س ال�شعبي
الوالئي مبلف الت�شغيل وهو ما
�ساهم يف تعفن هذا امللف و �أجج
االحتقان املحلي .
طالب املكتب الوالئي للمنظمة
الوطنية لل�شباب وال�شغل بورقلة،
يف مرا�سلة موجهة لوزير
الداخلية واجلماعات املحلية
وتهيئة االقليم ،كانت قد ت�سلمت

يومية «الو�سط «ن�سخة منها ،
ب�رضورة التدخل العاجل لفتح
حتقيق معمق يف مالب�سات
تورط ع�ضو باملجل�س ال�شعبي
الوالئي يف التدخالت الع�شوائية
يف �سوق ال�شغل وهو ما �ساهم
يف تعفن ملف اليد العاملة و �أجج
االحتقان املحلي يف �صفوف
البطالني املتم�سكني بخيار
الت�صعيد من لهجة احتجاجهم
�إىل غاية تدخل جاد من ال�سلطات
املركزية للتكفل بان�شغاالتهم

التي ت�أتي يف مقدمتها �رضورة
فتح حتقيق معمق يف مالب�سات
ما �أ�سموه بالت�أخر غري املفهوم
يف الإفراج على نتائج الفحو�صات
املهنية للبطالني على م�ستوى
ال�رشكات الوطنية العاملة يف
ال�صناعة النفطية على غرار
خدمات الآبار ،الأ�شغال يف الآبار
وامل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب.
من جهتها فقد �شددت املنظمة
الوطنية لل�شباب وال�شغل يف جميع
مرا�سالتها ال�سابقة على �رضورة

حترك ال�سلطات عرب جميع
امل�ستويات لفتح حتقيق يف
التدخالت الع�شوائية مل�س�ؤولني
نافذين و�أ�صحاب املال يف ملف
اليد العاملة الذي حتول لقطاع
تعمه الفو�ضى و�سوء الت�سيري
وهو ما جعل البطالني تائهني
بني خمتلف الإدارات وال�رشكات
النفطية للمطالبة بك�شف
الغمو�ض الذي يكتنف م�صري
الفحو�صات املهنية .
�أحمد باحلاج

يف �إطار تطويق ب�ؤر الإجرام

�سارقو �آالت احلفر يف قب�ضة الأمن احل�ضري الثاين بورقلة
متكن عنا�رص الأمن احل�رضي
الثاين بورقلة خالل الأيام الأخرية،
من �إلقاء القب�ض على ثالثة �شباب
قاموا ب�رسقة معدات وتوابع �آالت
حفر �رشكة وطنية  .تفا�صيل
الق�ضية ،تعـود وقائعها عقب تلقي
الأمن احل�رضي الثاين �شكوى من
طرف املمثل القانوين لل�رشكة
مفادها تعر�ض هذه الأخرية

ل�رسقة معدات وتوابع �آالت احلفر
التابع لها� ،أثناء مزاولة عـملية
�أ�شغال على م�ستوى �أحد الأحياء
ال�شعبية ،بهدف ت�صليح قنوات
ال�رصف ال�صحي ،لتبا�رش فور ذلك
عنا�رص ال�رشطة عمليات البحث
والتحري وجمع املعلومات� ،أين
�أ�سفرت على العثور على �أدلة
وقرائن مت من خاللها حتديد هوية

امل�شتبه فيهم ،و يتعلق الأمر بثالثة
�شباب يف الثالثينيات والع�رشينيات
من العمر ،ليتم �إعداد خطة �أمنية
نحج من خاللها عنا�رص ال�رشطة
من �إلقاء القب�ض على املتورطني،
وحتويلهم �إىل مقر الأمن احل�رضي
الثاين ومبا�رشة التحقيق معهم .
عقب �إ�ستكمال كافة الإجراءات
القانونية الالزمة ،مت �إجناز ملفات

ق�ضائية جزائية �ضد املتورطني
وتقدميهم �أمام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة ،التي �أ�صدرت يف حقهم
�أمر �إيداع احلب�س لتورطهم يف
جرم جناية تكوين جمعية �أ�رشار
من �أجل الإعداد لإرتكاب جناية،
وجناية ال�رسقة بتوافر ظروف
الليل التعدد والك�رس .
�أحمد باحلاج

بناءا على االجتماع بني مدير
ال�صحة وال�سكان لوالية ايليزي
ومواطني بلدية ان امنا�س
املحتجني بخ�صو�ص قطاع
ال�صحة على م�ستوى الدائرة
وبعد رفع جميع االن�شغاالت
للوايل فقد تقرر التكفل بجميع
مطالب اجلبهة االجتماعية
املحلية بامليدان ال�صحي .
�أفاد بيان خللية الإعالم
واالت�صال لوالية ايليزي ،كانت
قد حت�صلت يومية «الو�سط»على
ن�سخة منه �أن االجتماع الذي
جمع وايل الوالية عي�سى
بوحلية مبدير القطاع ومدير
التجهيزات العمومية بخ�صو�ص
تقدم �أ�شغال م�ست�شفى 60
وجه
�رسيرا بنف�س البلدية ،حيث ّ
الوايل ب�صفته امل�س�ؤول الأول

على الهيئة التنفيذية تعليمات
�صارمة ال�ستكمال ما تبقى يف
م�رشوع �إجناز امل�ست�شفى والذي
�سريى النور خالل الأ�شهر القليلة
القادمة وكما قرر امل�س�ؤول الأول
يف الوالية بعد االجتماع على
منح �سيارة �إ�سعاف مل�ست�شفى
�إن �أمنا�س� ،إ�ضافة لتخ�صي�ص
� 4سكنات لأطباء �أخ�صائيني مع
الإ�رساع يف تعيني طبيب خمت�ص
يف التخدير وطبيب خمت�ص يف
الطب الداخلي مع تعيني طبيب
خمت�ص يف اجلراحة وكذا طبيبة
�أخ�صائية يف طب الن�ساء العام .
كما �أمر الرجل الأول بوالية
ايليزي احلدودية املدراء
املعينني بالأمر متابعة هذه
التعليمات وتطبيقها باحلرف
الواحد .
�أحمد باحلاج

ع�ضو املجل�س ال�شعبي الوالئي �سابقا بورقلة �أحمد
ونا�س لـ»الو�سط»

البريوقراطية نخرت ج�سد قطاعات
الفالحة الرتبية وال�صحة ب�أنقو�سة

قال ع�ضو املجل�س ال�شعبي
بورقلة
�سابقا
الوالئي
�أحمد ونا�س� ،أن العراقيل
الإدارية
والبريوقراطية
بقطاعات الفالحة ،الرتبية
وال�صحة نخرت ج�سد الإدارة
املحلية و�أججت احتقان
ال�ساكنة ببلدية �أنقو�سة .
فتح ع�ضو املجل�س ال�شعبي
الوالئي بورقلة �سابقا �أحمد
ونا�س ،النار على بع�ض
م�س�ؤويل الإدارة املحلية بكل
من قطاعات ال�صحة ،الرتبية
والفالحة وحملهم م�س�ؤولية
عرقلة تعليمات احلكومة
القا�ضية بالنزول للميدان
وت�سهيل مهام ال�شباب الراغبني
لال�ستثمار يف املجال الفالحي،
وهي العراقيل التي �ساهمت يف
ت�أجيج غليان اجلبهة االجتماعية
املحلية والدفع بها لل�شارع.
�إىل جانب ذلك فقد حمل نف�س
املتحدث ر�ؤ�ساء امل�صالح
والأعوان م�س�ؤولية ت�شجيع
الإرهاب الإداري يف عز احلراك
ال�شعبي ال�سلمي باجلزائر
املتم�سك بخيار �إ�سقاط رموز
الف�ساد وحما�سبتهم والتج�سيد

الفعلي ملفهوم �إ�صالح االدارة
املحلية ولن يت�أتى ذلك ح�سب
حمدثنا �إال عن طريق تدخل
جاد من طرف نائب وزير
الدفاع الوطني الفريق احمد
قايد �صالح ووزير العدل حافظ
االختام بلقا�سم زغماتي لفتح
ملفات الف�ساد .
وعلى �صعيد �آخر فقد ت�ساءل
�أحمد ونا�س عن حقيقة وما
مدى جدية تنفيذ ال�سلطات
املحلية لتعليمة وزارة ال�صحة
وال�سكان وا�صالح امل�ست�شفيات
القا�ضية بتج�سيد مفهوم تقريب
ال�صحة من املواطن وهو ما مل
يلم�سه قا�صدي العيادة الطبية
املتعددة اخلدمات بقرية البور،
التي مل تقت�رص معاناة قاطنيها
عند هذا احلد بل امتدت
لتطال قطاع الرتبية الذي يرزح
حتت اخطبوط �سوء الت�سيري
بدليل عودة هاج�س االكتظاظ
داخل حجرات التدري�س وعدم
ا�ستقرار الطاقم الرتبوي
وهي امل�شاكل العوي�صة التي
�أجلت الدخول املدر�سي لغاية
اال�ستجابة الن�شغاالتها .
�أحمد باحلاج
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الغارديان:

�إنتخابات الرئا�سة يف تون�س اختبار
للدميقراطية النا�شئة
ر�أت �صحيفة الغارديان يف مقال كتبه مايكل �صايف من العا�صمة الأردنية عمان بعنوان "انتخابات الرئا�سة اختبار للدميقراطية النا�شئة يف تون�س" ،يف
�إ�شارة �إىل ثاين انتخابات رئا�سية يف البلد الوحيد الذي انبثقت بوادر دميقراطية حقيقية من رحم ثورته ال�شبابية يف ما يعرف بالربيع العربي.
ق.د/وكاالت
وي�شري الكاتب �إىل �أن
وفاة الرئي�س الباجي قائد
ال�سب�سي �أدت �إىل تبعرث القوة
العلمانية على نطاق وا�سع يف
البلد ،و�أن ما يبقيها متما�سكة
�إىل حد ما هو معار�ضة
حزب النه�ضة الإ�سالمي،
الذي خلق مناف�سة غري
متوقعة ميكن �أن تعيد
ت�شكيل امل�شهد ال�سيا�سي
للدميقراطية النا�شئة يف
تون�س .يو�ضح الكاتب �أن
اال�ستطالعات العامة ت�شري
�إىل �أن الو�ضع االقت�صادي
يف تون�س ،التي كانت نواة
لثورات الربيع العربي،
ي�شهد تدهورا ملحوظا،
�أدى ب�شكل من الأ�شكال

�إىل خروج املظاهرات
املتكررة ال�ساخطة على
الو�ضع� ،إ�ضافة �إىل تغذيته
لعزلة وعزوف النا�س عن

ال�سيا�سة.
يقول املهند�س والنا�شط
ال�شاب ه�شام العمري
�إن "النا�س يقولون �إن

الو�ضع احلايل �أ�سو�أ مما
كان عليه قبل ثورة 2011
ب�سبب امل�شاكل الأمنية
وغالء املعي�شة ،كالر�سوم

ا�ستعر�ض الأمني العام
جلامعة الدول العربية �أحمد
�أبو الغيط مع وزير اخلارجية
بحكومة الوفاق الوطني
الليبية حممد الطاهر �سيالة،
�آخر م�ستجدات الأو�ضاع
الأمنية وال�سيا�سية يف ليبيا
ودور اجلامعة يف ت�سوية
الأزمة يف البالد.
و�رصح م�صدر م�سئول
بالأمانة العامة للجامعة ب�أن

�أبو الغيط عر�ض يف هذا
ال�صدد للجهد الذي يقوم
به يف �سبيل نزع فتيل الأزمة
الراهنة التي متر بها ليبيا
وت�شجيع الأ�شقاء الليبيني
على العودة �إىل م�سار الت�سوية
ال�سيا�سية ال�شاملة للو�ضع يف
البالد ،وذلك عرب اخلف�ض
الفوري للت�صعيد الع�سكري
والتو�صل �إىل وقف دائم
لإطالق النار حول العا�صمة

طرابل�س مبا يكفل �إيقاف
القتال ،الذي دخل الآن يف
�شهره اخلام�س ،واالنخراط
جمدداً يف العملية ال�سيا�سية
التي ترعاها الأمم املتحدة
بقيادة املبعوث الأممي
غ�سان �سالمة.
و�أ�ضاف امل�صدر ب�أن �أبو
الغيط ا�ستعر�ض �أي�ضاً
مع الوزير �سيالة جممل
الق�ضايا والبنود املعرو�ضة

على �أجندة اجتماع جمل�س
اجلامعة الذي �سيعقد على
امل�ستوى الوزاري يوم غد
الثالثاء ،واحلاجة �إىل ت�ضافر
اجلهود العربية للوقوف
مع دولة ليبيا والتوافق
على ر�ؤية موحدة مل�ساندة
الليبيني يف التو�صل لت�سوية
متكاملة للو�ضع يف البالد
ب�أبعاده الأمنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية والإن�سانية.

�أكدت �إدارة مطار معيتيقة
الدويل يف العا�صمة الليبية
طرابل�س ،اليوم االثنني،
ا�ستمرار �إغالق املطار حتى
�إ�شعار �آخر.
و�أو�ضحت �إدارة املطار ،يف
بيان ن�رشته عرب �صفحتها
الر�سمية على موقع التوا�صل
"في�سبوك"،
االجتماعي
ب�أن "املالحة اجلوية تعترب
معلقة حلني �إ�شعار �آخر �أي
دون حتديد موعد وهذا
الإ�شعار ال�صادر من م�صلحة
الطريان املدين" .و�أ�ضاف
البيان �أن املالحة لن تعود
�إال بكتاب م�شابه من اجلهة

املخولة لذلك ،وبعد الت�شاور
مع اجلهات ذات العالقة.
�أكدت �إدارة مطار معيتيقة
الدويل يف العا�صمة الليبية
طرابل�س ،اليوم االثنني،
ا�ستمرار �إغالق املطار حتى
�إ�شعار �آخر.
و�أو�ضحت �إدارة املطار ،يف
بيان ن�رشته عرب �صفحتها
الر�سمية على موقع التوا�صل
"في�سبوك"،
االجتماعي
ب�أن "املالحة اجلوية تعترب
معلقة حلني �إ�شعار �آخر �أي
دون حتديد موعد وهذا
الإ�شعار ال�صادر من م�صلحة
الطريان املدين" .و�أ�ضاف

البيان �أن املالحة لن تعود
�إال بكتاب م�شابه من اجلهة
املخولة لذلك ،وبعد الت�شاور
مع اجلهات ذات العالقة.
و�أعلنت م�صلحة الطريان
املدين يف ليبيا منذ
�أ�سبوعني تعليق
قرابة
املالحة اجلوية يف مطار
لأ�سباب
معيتيقة الدويل
جميع
ونقلت
�أمنية،
ال�رشكات اجلوية رحالتها
�إىل مطار م�رصاتة الدويل
( 200كلم) �رشق العا�صمة
طرابل�س .وي�أتي القرار عقب
ا�ستهداف املطار بعدد من
القذائف ال�صاروخية ت�سببت

يف �إ�صابة عدد من احلجاج
من
الليبيني العائدين
ال�سعودية� ،إىل جانب ت�سجيل
�أ�رضار ب�أر�ضية املطار
و�إ�صابة طائرة وخروجها
عن اخلدمة ،الأمر الذي دفع
بعثة الأمم املتحدة للدعم
يف ليبيا �إىل �إيفاد فريق
ملعاينة املطار .ومتكن
الفريق الأممي من التثبت
من �إ�صابة �أربعة �صواريخ
للأجزاء املدنية يف املطار،
�إذ �سقطت ثالثة منها يف
موقف ال�سيارات ،بينما
�أ�صاب ال�صاروخ الآخر مدرج
الطائرات.

املدر�سية وتكاليف احلياة
اليومية" ،م�ضيفا "�إذا قارنا
�أ�سعار اخل�رضوات والفواكه
واملالب�س ،ف�سنجد �أنها �أكرث
ب�ضعفني �أو ثالثة �أ�ضعاف ما
كانت عليه من قبل".
ويرى الكاتب �أن خيبة الأمل
�ساهمت يف تطرف ال�شباب
التون�سي� ،إذ ت�شري تقارير
�إىل �أن حوايل  30000تون�سي
حاولوا �أو جنحوا يف االن�ضمام
�إىل تنظيم الدولة الإ�سالمية
يف العراق و�سوريا ،ويرغب
الكثري منهم الآن يف العودة
للبالد ،خ�صو�صا بعد دحر
التنظيم.
حتى العا�صمة تون�س مل ت�سلم
من تفجريات التنظيم ،الذي
�أعلن م�س�ؤوليته عن تفجريين
يف �شهر يونيو /حزيران

املا�ضي ،نفذهما انتحاريان.
وعلى الرغم من ذلك �إال
�أن التحول الدميقراطي يف
البالد �أثبت �أنه �أكرث مرونة
من املتوقع .كما بعث توافد
النا�س �سلميا لالنتخابات
الأمل ب�أن تون�س �ستحقق
�أول انتقال �سلمي للرئا�سة
فيها ب�شكل دميقراطي.
كما �شهدت تون�س حدثا
دميقراطيا هو الأول من نوعة
يف بلد عربي� ،إذ بثت و�سائل
الإعالم �أول مناظرة رئا�سية
بني املر�شحني النتخابات
الرئا�سة .وقد غاب عنها
�أحد �أبرز املر�شحني،
وهو نبيل قروي امللقب بـ
"برل�سكوين تون�س"� ،إذ يقبع
يف ال�سجن بتهم التهرب
ال�رضيبي وغ�سيل الأموال.

خ�رض
الأ�سعد
يقول
رئي�س حمطة �سينديكايت
التلفزيونية اخلا�صة يف
مقابلة مع وكالة فران�س
بر�س "غالبا يف العامل
العربي ،عندما نتحدث عن
املناف�سة ،نعرف من �سريبح
يف النهاية وبن�سبة ،%99.99
لكننا اليوم ال نعرف من
�سيفوز".
وي�ضيف �أن "الطبقة
ال�سيا�سية �سعيدة بوجود
الدميقراطية واالنتخابات
وحرية التعبري ،لكن بالن�سبة
لبقية النا�س ف�إنهم ال
يكرتثون ب�شيء من ذلك ما
داموا يواجهون ال�صعوبات
يف حياتهم".

خارجية
وزير
مع
ي�ستعر�ض
الغيط
أبو
�
اجلدل ي�شتد حول احتفاظ
ليبيا جهود ت�سوية الأزمة
الرئي�س بكبار �أعوان �سلفه
موريتانيا:

بيان حا�سم من �إدارة مطار معيتيقة
يف ليبيا ب�ش�أن تعليق حركة املالحة

ي�شتد يف موريتانيا حاليا
على نطاق وا�سع ،جدل
�سيا�سي حامي الوطي�س،
حول قرارات وتعيينات
املوريتاين
الرئي�س
املنتخب ،حممد ال�شيخ
الغزواين ،الدالة حتى الآن
على احتفاظه بكبار �أعوان
�سلفه الرئي�س حممد ولد
عبد العزيز.
وا�شتعل اجلدل بعد
االقت�صاد
تعيني وزير
ال�سابق املختار ولد �أجاي،
وهو من “دينا�صورات”
النظام ال�سابق ،مديرا عاما
لل�رشكة الوطنية للمناجم،
�أكرب �رشكات البالد ،وهو
القرار الذي فجر انتقادات
مل تهد�أ ،والذي يعزز �سيطرة
�أعوان الرئي�س ال�سابق على
قطاعات االقت�صاد� ،إذ
احتفظ عبد الفتاح بوزارة
الطاقة والنفط ،كما احتفظ
ولد ا�رشوقه بوزارة ال�صيد،
وهما من �أقرب املقربني
من ولد عبد العزيز الذي
يتعر�ض حلملة تكرب كل
يوم ،مطالبة “بالتحقيق يف
ت�سيريه للدولة خالل العقد
املن�رصم وحماكمته على

الف�ساد والنهب”.
وانق�سم ال�سا�سة يف
واملدونون
�صالوناتهم،
يف دهاليز توا�صالتهم
االجتماعية ،وعموم النا�س،
بني من�صف للرئي�س يرى �أنه
من غري املعقول التخل�ص
بني ع�شية و�ضحاها من
رجال �سلفه الذي يعود له
الف�ضل يف انتخابه ،ومن يرى
ب�أن من حق الرجل �أن يحكم
كما ي�شاء ،ومن يتخوف على
م�ستقبل النظام �إذا خيب
�آمال منتظري التغيري الذين
كان لهم دور كبري يف و�صوله
لل�سلطة.
وكان الإعالمي البارز ال�شيخ
بكاي يف مقدمة املن�صفني
واملدافعني� ،إذ كتب الإثنني
متخوفا وحمذرا“ :هناك
حملة خطط لها بعناية،
وتنفذ ب�رشا�سة ،هدفها
تدمري ال�صورة اجليدة
ا�ستطاع الرئي�س
التي
غزواين زرعها يف نفو�س
غالبية من املوريتانيني”.
وقال“ :تقف وراء احلملة
جهات لن �أحتدث عنها
الآن ،وت�ساهم يف احلملة
عن ح�سن نية ومن دون

ق�صد الإ�ساءة فئات من
�أن�صار الرئي�س احلاملني
بعيدا عن الواقعية بعمليات
ت�صفية لرموز النظام
ال�سابق”.
ي�ضيف البكاي“ :وين�شط
يف احلملة �أي�ضا ،ويف �شكل
�أخطر ،عنا�رص م�سنودة من
بع�ض رموز النظام ال�سابق،
وذلك بهدف �إرباك ال�ساحة
و�شد انتباه الرئي�س �إىل هذه
الرموز”.
و�أ�ضاف“ :مل يقل الرئي�س
غزواين يوما �إنه �سي�صفي
من كانوا �ضمن فريق
الرئي�س ال�سابق ،وهو نف�سه
من ذاك الفريق ،وواهم من
توقع ذلك .ويف املقابل،
يخطئ كل من يظنون �أن
طنينهم يف الظالم قادر
على منحهم اال�ستمرار
م�سيطرين كما كانوا ،فلم
مي�ض �إال وقت ق�صري جدا،
و�أي حكم ت�صدرونه على
�أداء الرئي�س خالل �شهر
واحد لن يكون له معنى،
ولن يكون لأي �ضجة مفتعلة
�أي ت�أثري على �أداء رجل
يعمل يف �صمت ويفهم ما
يقوم به”.
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الإعالم ال�سمعي الب�صري تعددية للكم �أم الكيف..؟

تواجه بالفعل التعددية االعالمية يف قطاع ال�سمعي الب�صري باجلزائر م�شاكل عديدة بالإ�ضافة �إىل ذاك تواجه �أي�ضا �أزمة «هوية « حقيقية تتمثل يف
غياب �أي مرجعيات ميكن على ا�سا�سها حتديد �ساحة الإعالم ال�سمعي الب�صري الذي يتخبط يف حال من الفو�ضى واالرتاجية يف الأداء واملمار�سة ومل
نتنج على كرثة القنوات التي ت�سري بدون غطاء قانوين طاقات اعالمية قادرة على نقل هذا الإعالم الثقيل �إىل حمطة من الأداء النوعي يف املعاجلة
وتكري�س ثقافة التعدد التي الميكن �أن يكون مقرها «العا�صمة « وقد الحظ العديد من املتابعني وامل�شنغلني باملو�ضوع الذي يعترب هاج�سا بالن�سبة يل
ولغريي من الباحثني والإعالميني يف االت�صال والإعالم ان هناك و�ضعا غري �سليم بالن�سبة لهذه القنوات التي التعرف نف�سها كما يجب وال ت�ضع اطرا
لالنتاج الإعالمي و املعاجلة العميقة لل�شان الوطني مبا يعنيه من تعقيدات وما يفر�ضه من ان�شغاالت
بقلم د.حممد مرواين
باحث وكاتب �صحفي
تعددية على عجل ..
لو عدنا �إىل �أواخر الثمانيات
لوجدنا ان د�ستور  1989الذي
اعد على عجل وفر�ضه �سياق
�سيا�سي �ضاغط حرر الإعالم
الوطني وجعله يتنف�س اخريا
حرية مل تعرفها البالد �سنوات
«احلزب الواحد « غري ان
هذه التعددية الإعالمية التي
طالت ال�صحافة املكتوبة
بوجه خا�ص وانتجت لنا
م�شهدا اعالميا مغايرا متاما
عن الذي كان �سمحت بظهور
طاقات اعالمية هامة يف
ال�صحافة اخلا�صة وحتى
العمومية و�صنعت العديد من
اال�سماء الالمعة يف �سماء
الإعالم اجلزائري م�سارا
حفاال بالتالق واالبداع بل ان
االعالم الوطني اناذاك حترر
اىل درجة ان حتول التلفزيون
اجلزائري عرب برامج عديدة
اىل �ساحة لتكري�س ثقافة
التناف�س ال�سيا�سي والفكري
بني النخب ال�سيا�سية التي
كانت هي االخرى تظهر
وتربز بعد ان حررتها �سياقات
املمار�سة واحالها الد�ستور
اىل حمطة ن�ضال اخرى تتمثل
يف تكري�س التعددية ال�سيا�سية
واالعالمية التي تبقى ثقافة بل
ان تكون ممار�سة خا�صة وان
العديد من مفاهيم التعددية
ترتبط بالقيم التي الميكن ان
تتجزا وبعد ان دخلت البالد
لال�سف يف م�ستنقع االرهاب
االعمى الذي خرب كل �شيء
و�ضيع عمر الدولة وارجع
البالد �سنوات الوراء مل ي�ستطع
الإعالم الوطني الذي بقي
يقاوم وهو يفقد خرية اقالمه
�أن يوا�صل م�سرية الن�ضال من
اجل التعددية وا�ستنزفت طاقة
اعالمنا يف الت�صدي الفكار
االرهاب االعمى ومل يكن
ال�شغل ال�شاغل لكل الطاقات
احلية اال العمل من اجل اعادة
االمن واال�ستقرار اىل البالد
والتح�سي�س مبخاطر العنف
واالرهاب الذي فر�ض ايقاعا

من اخلوف والغمو�ض حول
م�ستقبل البالد ومدى قدرتها
على اخلروج من االزمة التي
ع�صفت مب�ؤ�س�سات الدولة
وكادت لتزيل كيانها لوال
م�ؤ�س�سة اجلي�ش الوطني
ال�شعبي التي ت�صدت بقوة
لهذا الداء اخلطري وحافظت
على م�ؤ�س�سات اجلمهورية
بارادة �صلبة .
وبعد ان ا�سرتجعت البالد
امنها وا�ستقرارها تدريجيا
اليبدو ان اعالمنا الوطني
قد ا�ستفاد من هذا التح�سن
االمني وال�سيا�سي يف ما هو
عام بل ان الت�ضييق على
ال�صحافة املكتوبة توا�صل
ومل تعرف ال�صحافة الوطنية
على مدار ع�رشين �سنة التي
م�ضت اال ن�ضاال اخر من اجل
االنعتاق من ت�سلط ال�سلطة
وتوغل رجال املال يف القطاع
وت�سطيح االداء االعالمي
وابعاده عن قيمه وادبياته
اال�سا�س�سة التي جتعله
احد منابر الرقابة ال�شعبية
واملجتمعية على احلاكم واحد
ادوات املمار�سة الدميقراطية
فا�صبحنا نرى االعالم
العمومي الذي يعج بالطاقات
االعالمية حبي�س املعاجلة
االعالمية الكال�سكية للق�ضايا
واختزل االداء ل�سنوات يف
معاجلة اخبار الر�سمي على
ح�ساب الواقع العام الذي
يفر�ض تغيريا يف منظومة
االداء العام الر�سمي والعودة
اىل الن�ضال من اجل تعددية
اعالمية حقيقية حممية
باملهنيني والفاعلني و�سلطة
القانون فالربغم مما يقال
عن قوانني جاملت ال�صحفيني
يف العهد املا�ضي القريب اىل
ان احوال ال�صحفيني وم�ساحة
حتررهم من مق�ص �صاحب
ال�سلطة مل تكن موجودة
بالكم الذي يقنع كما ان
مبربات احلاكم اناذاك بعدم
الدخول يف جتربة االعالم
امل�سعي الب�رصي كانت
ت�ستند دائما على املقاربة
االمنية وال�سيا�سية وحتى حني
اطلق �رساح االعالم امل�سعي

الب�رصي اتخذتت قرارات
فتح القنوات بطريقة فو�ضوية
وارجتالية مل ت�صاحبها حتى
درا�سات ت�ست�رشف جناح
التجربة وما تقت�ضية على
م�ستوى االداء البيئة واملناخ
العام و�رضوريات البناء
احلقيقي للمحتوى الطذي
يعرف بهذه التجربة وامل�شهد
االعالمي اجلديد .
�إعالم �شعبوي يعزل
خطاب النخب
مل ي�سئل ه�ؤالء الذين مت
االت�صال ببع�ضهم الن�شاء
قنوات �أي اعالم يريدون
...بل ترك االمر مطية ملن
هب ودب وملن له املال
الن�شاء قنوات وال اعمم يف
هذا ال�سياق القول ان الكثري
من الققنوات التي نراها
تفتقر فعال لدفرت اعباء وال
تعرف كيف تربمج وال على �أي
ا�سا�س ومن يقف وراءها ومن
اين جتني مداخيلها ويف اطار
قانون ت�سري ومتار�س ن�شاطها
...لقد اهتم املبادرون االوائل
باعالم �شعبوي يجامل ان
�صح القول ال�شعب وال يبني
جمهورا حقيقيا قادرا على
نقد الو�سيلة االعالمية يف حد
ذاتها بل ان الكثري من القنوات
التي نراها على م�شهد
اعالمنا امل�سعي الب�رصي

هي اما تغو�ض يف احلدث
االين وتعاجله وفق ثقافة
اليوميات او تربمج برامج
ح�سب املزاج وال تقي�س مدى
تفاعل جمهورها مع ما تقدمه
من برامج اذ تغيب �أي در�سات
تعتمد عليها هذه القنوات يف
خماطبة اجلمهور .
كما ان التجربة مل يرد لها
ان تنه�ض بقوة بل اريد
لالعالم ال�سمعي الب�رصي
ان يبقى اعالما جتريبيا ال
يتحرك خارج ال�سقف املحدد
ال�صحابه ورغم ان الكثري من
القنوات برزت فيها طاقات
اعالمية اىل ان هذه الطاقات
�رسعان ما تذوب يف ثقافة
الو�سيلة والقائم عليها وما
يريد وهذه مع�ضلة حقيقية
واجهت العديد من الزمالء
ال�رشفاء كما ان بع�ض القنوات
اخلا�صة مل تنتج لنا على
م�ستوى امل�ضامني ثقافة
للتعدد وال تالم�س دورها
االعالمي بعمق كو�سيلة
اعالمية حتيل اجلمهور اىل
ثقافة التعدد والتعاطي مع
جميع القناعات التي ميكن
ان نبني على ا�سا�سها ثراءا
يف امل�شهد الدميقرايطي
واملجتمعي وتكون فيها
منابر م�ؤ�رش قوة ال اختالف
او ت�سطيح للم�شهد العام يف
�شقه االعالمي .

مفهوم القيادات
الإعالمية يتوارى
ويف خ�ضم التجربة االعالمية
يف قطاع ال�سمعي الب�رصي
باجلزائر يختفي مفهوم
القائد االعالمي البارز الذي
يتحدث من موقعه كمثف قبل
ان يكون مهنيا يف االعالم
بل ان الكثري من االعالميني
الذين نراهم على ال�شا�شات
قد يتغذي عليهم التلفزيون
وان ملع بريقهم غري انهم
قد ال ينتجون خطابا مهنيا
مقنعا ومعرفيا يف ابعاده
يجعلهم قادرين على القيادة
بل قد يتحول الكثري من
مقدمي الن�رشات االخبارية
واحل�ص�ص اىل جمرد موظفني
يقر�ؤون اوراقا وان كاتبيها ال
ميكن ان تنج لهم ت�صور افق
او ت�ستدعيهم ملمار�سة دور
خارج الن�ص وهذه مع�ضلة

اخرى اراها ترافق يوميات
االعالميني الذين ي�شتغلون
يف العديد من القنوات
دون ان ي�ستثمر يف كفائتهم
وم�ؤهالتهم ان وجدت .
كما ان العجل يف طرح هذه
التعددية التي تخ�ص امل�سعي
الب�رصي مل يكن قط قرارا
خاطئا يف نظري بل انه
م�رشوع لقرب االعالم التعددي
احلقيقي فنحن امام منابر
بدون حمتوى ب�رشي قادر على
ممار�سة التعددية بابعادها
احل�ضارية واملعرفية كما ان
الفراغ القانوين والتخبط يف
ت�سيري امل�ؤ�س�سات االعالمية
ال�سمعية الب�رصية اخلا�صة
وا�ستنزاف طاقة املهنيني
ال ميكن ان يبني يف االخري
قنوات اعالمية ترثي امل�شهد
االعالمي وتنقل اجلزائر اىل
م�صاف الدول التي حتررها
قنواتها مبهنية عالية وراقي
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FORMATION INTENSIVE

Ecole de formation aux métiers-agréée par l’Etat sous numero1650

Le plan comptable en général
Les pièces comptables
justificatives
Les imputations comptables
Enregistrer les opérations comptables
Les factures d’achats et venteT
Les rabais remises et ristournes
les avoirs
Les moyens de réglement
La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
La trésorerie
Les emprunts et les prÐts
Les immmobilisations
et les frais généraux
Les Ïcritures comptableT
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Comptabilité générale
Formation

12, 14
avril
20,21
et et15
22 mai
20192018
CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion

APPELEZ AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Inscrivezvous
au pluTtarE le 1 KVJMMFU
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Par décision n° 234 du 27 avril
2019 du ministre de l’Energie,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques
et points de vente
Nous demandons aux propriétaires de
kiosques et autres buralistes qu’en cas de
non distribution de notre journal, de nous
contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

10

الأربعاء � 11سبتمرب  2019املوافـق ل  11حمرم 1442هـ

اجلزائر �صوت �أ�سرانا �إىل العامل وبكل اللغات

�إما �أن ميوت الأ�سري الفل�سطيني فورا ،و�إما �أن
ت�ستمر معاناته وميوت تدريجيا

قال مدير موقع "فل�سطني خلف الق�ضبان" املخت�ص ب�ش�ؤون الأ�سرى ،عبد النا�صر فروانة� ،أن ال�سجن يف املفهوم الإ�سرائيلي مل يكن يوم ًا �أداة
لتطبيق العدالة املجردة� ،أو مكان ًا لإعادة ت�أهيل املواطنني و�إ�صالحهم ،و�إمنا جعلت منه دولة االحتالل �ساحة للتعذيب ومكانا لإحلاق الأذى
املتعمد والقتل البطيء ،وحتويل املعتقلني �إىل معاقني �أو جثث م�ؤجلة الدفن.
وا�ستطرد قائال� :أن ()221
فل�سطينيا �سقطوا �شهداء بعد
اعتقالهم منذ العام  ،1967بينهم
( )66ا�ست�شهدوا نتيجة االهمال
الطبي .بالإ�ضافة اىل ع�رشات
�آخرين توفوا بعد خروجهم من
ال�سجن بفرتات وجيزة نتيجة
لأمرا�ض ورثوها عن ال�سجن
وجراء االهمال الطبي.
وا�ضاف� :أن ادارة ال�سجون
الإ�رسائيلية �أمعنت يف اجراءاتها
و�صعدت من قمعها للأ�رسى عموما
ّ
خالل ال�سنوات الأخرية ،وا�ستمرت
يف ا�ستهتارها بحياتهم ،وجتاهلت
�سوء الأو�ضاع ال�صحية للمر�ضى
منهم ووا�صلت اهمالهم طبيا ومل
تقدم لهم الرعاية الطبية الالزمة،
فارتفعت قائمة �أعداد املر�ضى
يف ال�سجون ،وكذلك قائمة
"�شهداء احلركة الأ�سرية" ،و�سقط
منذ مطلع العام � ،2018أي خالل

ع�رشين �شهرا م�ضت ( )12ا�سريا
نتيجة االهمال الطبي ،بينهم ()4
ا�رسى ا�ست�شهدوا خالل العام
اجلاري  2019وهم :فار�س بارود،
عمر يون�س ،ن�صار طقاطقة،
وب�سام ال�سايح الذي ا�ست�شهد قبل
يومني.
و�أو�ضح فروانة ان �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي تتعمد
�إحلاق الأذى ب�صحة وحياة
الأ�رسى واملعتقلني عرب منظومة
من االجراءات يف �إطار �سيا�سة
ممنهجة ،و�أن �أكرث من()1500
معتقل فل�سطيني يعانون من
�أمرا�ض خمتلفة ،و�أن قرابة ()700
منهم بحاجة اىل تدخل عالجي
عاجل ،فيما هناك �أكقر من ()150
معتقال يعانون من �أمرا�ض مزمنة
وخطرية و�أن الع�رشات منهم
يحت�رضون دون ان يتلقوا الرعاية
الطبية الالزمة .هذه بالإ�ضافة اىل

ع�رشات �آخرين يعانون الإعاقة
اجل�سدية و النف�سية� ،أو احل�سية
(ال�سمعية �أو الب�رصية).
وك�شف فروانة ب�أن عدد الأ�رسى
املر�ضى ال يقت�رص على هذا،
فهذا العدد ي�شمل فقط من
ظهرت عليهم �أعرا�ض املر�ض

فتم ت�شخي�صهم .فيما لو �أجريت
فحو�صات �شاملة على الآخرين،
فال �شك �أن الرقم احلقيقي
�سريتفع .فيما هناك من املر�ضى
من يجهلون طبيعة مر�ضهم جراء
ال�رسية والكتمان التي تفر�ضها
ادارة ال�سجن على ملفهم الطبي.

و�أ�شار فروانة بان �أن اخلطر ال
يقت�رص على ه�ؤالء املر�ضى ،وامنا
على باقي الأ�رسى الذين يعتربون
�ضمن الأ�صحاء ،حيث من املمكن
�أن يتعر�ض ه�ؤالء �إىل الإ�صابة
بالأمرا�ض بفعل ا�ستمرار وجود
العوامل امل�سببة للأمرا�ض وهي
كثرية وكفيلة ب�إحلاق الأذى بهم.
و�أو�ضح فروانة بان اخلطورة ال
تكمن بالإهمال الطبي فقط،
�أو بطبيعة الظروف فح�سب.
وامنا كذلك يف م�شاركة الأطباء
واملمر�ضني العاملني يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي ،حيث �أن
جميعهم يتلقون تعليماتهم من
الأجهزة الأمنية التي يقول ل�سان
حالها� :إما �أن ميوت الأ�سري
الفل�سطيني فورا ،و�إما �أن ت�ستمر
معاناته ويتحول اىل عالة على
�أ�رسته و�شعبه وميوت تدريجيا.
  ودعا فروانة كافة اجلهات

املخت�صة اىل اجراء تقييم �شامل
للمرحلة ال�سابقة واعادة النظر يف
الأدوات امل�ستخدمة والبحث عن
�آليات جديدة تكون �أكرث �ضغطا
وت�أثريا على االحتالل من جانب،
وعلى امل�ؤ�س�سات الدولية من
جانب �آخر.
ونا�شد فروانة منظمة ال�صحة
العاملية واللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر وكافة امل�ؤ�س�سات
احلقوقية والإن�سانية اىل التحرك
وحتمل م�س�ؤولياتهم الأخالقية
والإن�سانية والقانونية وال�ضغط
على �سلطات االحتالل مبا ي�ضمن
حماية الأ�رسى من خطر اال�صابة
بالأمرا�ض جراء الظروف القائمة
والعوامل امل�سببة ،ومبا يكفل
�إنقاذ الأ�رسى املر�ضى من خطر
املوت بفعل االهمال الطبي.

حديث القد�س

ا�ست�شهاد الأ�سري ال�سائح و�صمة عار على جبني االحتالل

با�ست�شهاد الأ�سري املري�ض ب�سام
ال�سائح من حمافظة نابل�س يف
�سجون القمع االحتاليل تكون
احلركة الأ�سرية و�شعبنا قد
فقدا منا�ضال �ضحى بحريته من
�أجل حرية وكرامة �شعبه رغم
املر�ض الع�ضال الذي كان يعاين
منه خالل اعتقاله والزج به يف
الأكيا�س احلجرية التي ال ت�صلح
للعي�ش االدمي ،ورغم ذلك �صرب
على االالم الن حرية �شعبه وزوال
االحتالل اهم من مر�ضه.
فاي ان�سان هذا الذي ي�صرب على
االالم واالوجاع من اجل حرية
�شعبه ،ومن اجل ان توا�صل
االجيال القادمة ورفاقه واخوانه
يف �سجون االحتالل الن�ضال حتى
حتقيق اهداف �شعبنا يف احلرية
واال�ستقالل واقتالع االحتالل من
ار�ضنا ،النه احتالل عابر يف كل

االحوال والبقاء دائما ل�شعبنا الذي
�ضحى وي�ضحي وينا�ضل ،فالن�رص
دائما هو حليف ال�شعوب واخلزي
والعار هو لالحتالل وم�ؤيديه
ومنا�رصيه واملتعاونني معه .ويف
الوقت الذي نعزي انف�سنا بفقدان
هذا املنا�ضل� ،سيدخل ا�سمه يف
�سجل الن�ضال الوطني الفل�سطيني
وت�ضحيته بنف�سه من اجل �شعب
فان ا�ست�شهاده يعترب و�صمة عار
جديدة يف جبني دولة االحتالل،
خا�صة وان ا�ست�شهاده هو نتيجة
ل�سيا�سة االهمال الطبي التي
متار�سها �سلطات االحتالل ممثلة
بادارات ال�سجون �ضد اال�رسى
الفل�سطينيني امام مر�أى و�سمع
العامل قاطبة والذي ال يحرك
�ساكنا امام انتهاكات وجرائم دولة
االحتالل لي�س فقط بحق ا�رسى
احلرية ،بل واي�ضا بحق �شعبنا

وار�ضه ومقد�ساته وممتلكاته.
فال�سيا�سة التي تتبعها ادارات
ال�سجون والتي هي اداة من ادوات
دولة االحتالل القمعية والتي
تهدفها ت�صفية اعداد كبرية من
ا�رسى احلرية وافراغ البع�ض االخر
من حمتواهم الن�ضايل والوطني،
يجب ان تدق ناقو�ص اخلطر
امام �شعبنا وقيادته وف�صائله.
من اجل تكثيف العمل والت�ضامن
مع احلركة اال�سرية التي تواجه
االعتداءات وحماوالت النيل من
عزميتها ،وكافة و�سائل القمع مبا
يف ذلك االعتداء على املنا�ضلني
بالهراوات ور�شهم بالغاز ،ما ادى
اىل ا�صابة الكثري منهم بامرا�ض
مزمنة ،جراء �سيا�سة التك�سري
التي يواجهونها بارادة فوالذية
ال تلني لهم قناة مهما بلغت �شدة
االعتداءات املرتكبة بحقهم.

فدولة االحتالل تتعامل معهم على
ا�سا�س انهم خمربني ولي�سوا ا�رسى
حرب وفق االعراف والقوانني
الدولية ،وحترمهم من كافة
حقوقهم ،وحتاول �سلب املكا�سب
التي حققوها بفعل ن�ضالهم والتي
قدموا على مذبحها ال�شهداء
واجلرحى واملر�ضى.
ان ا�ست�شهاد اال�سري ال�سايح يجب
ان تدفع اجلميع من اجل ت�صعيد
وتو�سيع جماالت الت�ضامن معهم
لت�شمل كافة فئات �شعبنا ،وكذلك
القيادات والف�صائل ،الن اي
فقدان ال�سري هو خ�سارة لي�س
فقط للحركة اال�سرية .بل اي�ضا
ل�شعبنا ون�ضاله الوطني من اجل
التحرير واال�ستقالل وهزمية
االحتالل.
فاال�رسى وال�شهداء هم الذين
يعبدون الطريق نحو حتقيق

كامل اهداف �شعبنا الوطنية،
وهم طليعة ن�ضالية ،ت�ستحق منا،
كل الدعم والت�ضامن املتوا�صل،
ولي�س فقط يف املوا�سم واقت�صار
خيام الت�ضامن على اعداد قليلة
من ذوي اال�رسى ،بل يجب ان يكون

الت�ضامن ليل نهار ويف مقدمته
القيادة الر�سمية ،وف�صائل العمل
الوطني واال�سالمي.
فهل يكون ا�ست�شهاد ال�سائح ،نقطة
حتول يف تو�سع دائرة الت�ضامن مع
احلركة اال�سرية؟
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الأ�سري ال�شهيد ب�سام ال�سايح..

�سرطان االحتالل القاتل احلقيقي

�أ�سلم ب�سام ال�سايح من مدينة نابل�س ،الروح لبارئها بعد ان تراكمت الأمرا�ض يف ج�سده وحفر ال�سرطان يف
عظامه �أملا وقهرا ،ال عالج يف م�ست�شفيات االحتالل �سوى امل�سكنات التي ال تخفف �أملا وكل ما تفعله زيادة
جرعات قهر يزداد مفعولها ببعد امل�سافة عن �أهل كان لقربهم و�إن ح�صل �أن يكون م�سكنا للوجع ودعواتهم
خاف�ضا النت�شار متزايد خلبيث امتد من العظم �إىل الدم.
ب�شار دراغمة
ثالثة �رسطانات ،واحد
يف العظم و�آخر يف الدم،
وثالث من النوع الأكرث خبثا
و�رشا�سة وا�سمه احتالل،
كان ال�سبب الأكرث �رسعة
يف ا�ست�شهاد ب�سام ال�سايح.
خلدون ال�سايح �شقيق
ال�شهيد ب�سام ،مل يتمالك
نف�سه ،انهار بالبكاء مرات
ومرات قبل �أن "يلملم"
بع�ض الكلمات" :االحتالل
�أراد موت ب�سام ،مل يقدم
له العالج الالزم ،اهمال
طبي وعدم اهتمام بتدهور
حالته ال�صحية� ،أرادوه �أن
يكون ميتا"�.أمرا�ض عدة
�أ�صيب بها ب�سام ولي�س
ال�رسطان فح�سب ،وكلها

قابلها االحتالل بحالة من
الالمباالة ،ومنها الق�صور
احلاد بع�ضلة القلب والتي
مل تعد تعمل �سوى بن�سبة
 ،%20تدهور يف و�ضع
الرئتني ،وكل ما كان يفعله
االحتالل مع ا�شتداد الأمل
منحه بع�ض امل�سكنات �أو
نقله �إىل ما ي�سمى م�ست�شفى
الرملة بينما ي�صفها الأ�رسى
باملق�صلة .يتابع خلدون
"�أ�سري م�صاب بكل هذه
االمرا�ض يكبلونه يف مق�صلة
الرملة بقدميه ويديه،
وب�سبب و�ضعه الذي يزداد
تدهورا كانت تلك القيود
ترتك جروحا يف ج�سده
و�آالما ال تو�صف ،وال ي�أبه
االحتالل لكل ذلك ،وي�ستمر

يف عذاب ب�سام".حلم ب�سام
ال�سايح كان مغايرا عن
�أحالم بني الب�رش ،مل يطلب
�شيئا �إال املوت بني افراد
عائلته ،لكنه االحتالل الذي
يُ�رص على قهر الفل�سطيني
حتى يف طريقة موته رف�ض
االفراج عن ب�سام رغم

�إدراكه �أن الأمرا�ض قد
�أنهكته وحولته �إىل م�رشوع
�شهيد �إىل �أن ي�شاء اهلل .يقول
خلدون" :مل نرتك بابا �إال
طرقناه ،نا�شدنا كل العامل،
مل ي�سمع �أحد �رصاخنا،
ا�ست�شهد ب�سام يف �سجون
القهر".مئات املواطنني

خرجوا ب�شكل عفوي يف
مدينة نابل�س منددين
بجرمية االحتالل اجلديدة،
مطالبني العامل احلر
بال�ضغط على االحتالل
الحرتام كرامة الأ�سري
الفل�سطيني ،و�ضمان حقوق
الأ�رسى يف تلقى العالج
وبا�ست�شهاد
املنا�سب.
الأ�سري ال�سايح ،يرتفع عدد
�شهداء احلركة الوطنية
الأ�سرية لـ(� )221شهيد
ارتقوا منذ العام ،1967
�أكرث من ثلثهم ب�سبب �سيا�سة
الإهمال (القتل) الطبي
املتعمد داخل املعتقالت،
وفقا ما �أفادت به هيئة
�ش�ؤون الأ�رسى واملحررين.

وزارة اخلارجية واملغرتبني فى فل�سطني

جهودنا متوا�صلة ملحا�سبة امل�س�ؤولني عن جرائم اعدام اال�سرى
تدين وزارة اخلارجية
واملغرتبني ب�أ�شد العبارات
اجلرمية الب�شعة التي
ترتكبها �سلطات الإحتالل
بحق ا�رسانا االبطال والتي
تتمثل باعتماد قوانني
وت�رشيعات عن�رصية بحقهم
و �سيا�سة القمع والتنكيل
وتعمد االهمال الطبي
ل�صحتهم ،تلك اجلرمية
التي راح �ضحيتها ال�شهيد

اال�سري ب�سام ال�سايح ٤٧
عاما من نابل�س م�ساء �أم�س،
والتي تتوا�صل ف�صولها
وحلقات القتل واالغتيال
فيها �ضد ع�رشات اال�رسى.
حتمل الوزارة احلكومة
اال�رسائيلية برئا�سة بنيامني
نتنياهو امل�س�ؤولية الكاملة
واملبا�رشة عن ا�ست�شهاد
اال�سري ال�سايح وعن
نتائجها الكارثية على حياة

اال�رسى جميعا .بدورها
توا�صل الوزارة بذل اق�سى
جهودها مع املحكمة
اجلنائية الدولية لال�رساع
يف فتح حتقيق بجرائم
االحتالل املتوا�صلة بحق
�شعبنا وار�ضه وممتلكاته
ومقد�ساته مبا فيها جرمية
اعدام ال�شهيد ال�سايح.
وت�شدد اخلارجية على انها
�ستعمل مع كافة امل�ؤ�س�سات

وم�ؤ�س�سات
الدولية
العدالة من اجل م�ساءلة
وحما�سبة جمرمي احلرب
اال�رسائيليني مبا فيها من
خالل التوا�صل مع جمل�س
حقوق االن�سان املنعقد
حاليا يف جنييف والياته
واملقررين
التعاقدية
اخلا�صني وخا�صة املقرر
اخلا�ص باالعدام خارج
نطاق القانون واملقرر

اخلا�ص باحلق يف احلياة
العمل
وجمموعات
لالعتقال التع�سفي ومقرر
احلق بال�صحة  ،والتعذيب.
وت�ؤكد اخلارجية على
الدول
م�س�ؤوليات
واملنظمات يف وقف
جرائم ا�رسائيل وحما�سبتها
حماية لل�شعب الفل�سطيني
وحفاظا على القانون
الدويل وم�ؤ�س�ساته.

نادى الأ�سري الفل�سطينى
االحتالل يقرر ت�سليم جثمان ال�شهيد
الأ�سرى يعلون احلداد وحالة اال�ستنفار عمر عبد الكرمي يون�س خالل ا�سبوعني

عقب ا�ست�شهاد الأ�سري ال�سايح

�أعلن الأ�رسى يف معتقالت االحتالل
الإ�رسائيلي ،احلداد وحالة اال�ستنفار
مع ت�صاعد املواجهة ،عقب الإعالن
عن ا�ست�شهاد رفيقهم الأ�سري ب�سام
ال�سايح .وقال نادي الأ�سري يف بيان
مقت�صب له� ،إن الأ�رسى �رشعوا
بالتكبري والطرق على الأبواب،
و�أبلغوا �إدارة املعتقالت �أنهم
�سيمتنعون عن ا�ستالم وجبات

الطعام كرد �أويل على ا�ست�شهاد
الأ�سري ال�سايح .هذا وحمل الأ�رسى
�إدارة معتقالت االحتالل ،امل�س�ؤولية
الكاملة عن ا�ست�شهاد الأ�سري
ال�سايح ،معتربين �أن هذه اجلرمية
هي جرمية ممتدة تُ�ضاف �إىل قائمة
طويلة من اجلرائم التي ترتكبها
�إدارة معتقالت االحتالل على مدار
ال�ساعة بحقهم.

�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين� ،أن نيابة االحتالل
الإ�رسائيلية قررت ت�سليم جثمان
ال�شهيد عمر عبد الكرمي يون�س من
بلدة �سنرييا ق�ضاء قلقيلية ،وذلك
خالل مدة �أق�صاها �أ�سبوعني.
وقالت الهيئة� ،أن ال�شهيد يون�س كان
قد ا�ست�شهد بتاريخ  2019/4/27يف
م�شفى بلين�سون الإ�رسائيلي ،بعد
�أ�سبوع من �إطالق النار املبا�رش عليه

من قبل جنود االحتالل بالقرب من
حاجز زعرتة جنوبي نابل�س .ولفتت
الهيئة ،اىل ان �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلية وا�صلت احتجاز جثمان
ال�شهيد يون�س على مدار �أكرث من 5
�أ�شهر ،اىل جانب �إحتجازها جثامني
� 4أ�رسى ا�ست�شهدوا داخل املعتقالت
(عزيز عوي�سات ،فار�س بارود ،ن�صار
طقاطقة ،ب�سام ال�سايح) ،وع�رشات
ال�شهداء الآخرين.

ا�ست�شهاد الأ�سري ال�سايح ينذر
باخلطر على الأ�سرى املر�ضى

طالب مدير مركز الأ�رسى
للدرا�سات الدكتور ر�أفت
حمدونة اليوم االثنني يف
�أعقاب ا�ست�شهد املعتقل
ب�سام ال�سايح (  47عاماً
" داخل �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي بعد �رصاع طويل
املر�ض،امل�ؤ�س�سات
مع
الدولية العاملة يف جمال
حياة
بانقاذ
ال�صحة
املر�ضى
الفل�سطينيني
يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،
والذين يعانون من �أمرا�ض
خمتلفة ومنهم الع�رشات
ممن يعانى من �أمرا�ض
مزمنة كالغ�رضوف والقلب
وال�رسطان و الف�شل الكلوي
والربو و�أمرا�ض �أخرى
 .وحذر د .حمدونة من
ا�ست�شهاد املزيد من الأ�رسى
املر�ضى يف ال�سجون اذ مل
يكن هنالك حالة م�ساندة
جدية النقاذ حياتهم  ،وطالب
باملزيد من اجلهد على كل
امل�ستويات اعالمياً و�سيا�سياً
و�شعبياً وحقوقياً  ،وحتويل
ق�ضية الأ�رسى �إىل �أوىل
�أولويات ال�شعب الفل�سطينى
ثقافياً لتت�صدر الأولويات
الأخرى  .و�أكد �أن ال�سكوت
على �سيا�سة االهمال الطبى
�سي�ضاعف قائمة �شهداء
احلركة الوطنية الأ�سرية التى

و�صلت اىل� 221شهيداً يف
ال�سجون  ،وحذر من �سيا�سة
اال�ستهتار الطبى فى ال�سجون
 ،وطالب ب�أهمية زيارة الأ�رسى
واالطالع على جمريات
حياتهم وح�رص مر�ضاهم
وال�سماح للطواقم الطبية
لإجراء عمليات جراحية
عاجلة ملن هم بحاجة لذلك
 ،وطالب بتدخل للتعرف
على �أ�سباب وفاة املعتقلني
الفل�سطينيني يف �سجون
االحتالل وبعد خروجهم
من الأ�رس والتي �أ�صبحت
ت�شكل كابو�ساً مفزعاً لأهايل
الأ�رسى ويجب التخل�ص منه
حتت كل اعتبار  .و�أ�ضاف د.
حمدونة �أن هنالك خطورة
على الأ�رسى املر�ضى "
مب�ست�شفى �سجن مراج
بالرملة " كونهم بحالة �صحية
مرتدية وهنالك خطر حقيقى
على حياتهم نتيجة اال�ستهتار
الطبى وعدم توفري الرعاية
والعناية ال�صحية واالدوية
الالزمة والفحو�صات الطبية
الدورية للأ�رسى  ،الأمر الذى
يخلف املزيد من ال�ضحايا
يف حال ا�ستمرار االحتالل
يف �سيا�سته دون �ضغوطات
دولية جدية من �أجل انقاذ
حياة املر�ضى منهم قبل
فوات الأوان .

حريات يحمل االحتالل امل�س�ؤولية
عن ا�ست�شهاد ب�سام ال�سايح
ح ّمل مركز الدفاع عن
احلريات واحلقوق املدنية
"حريات" حكومة االحتالل
امل�س�ؤولية الكاملة عن
ا�ست�شهاد الأ�سري ب�سام ال�سايح
46عاماً ،الذي ا�ست�شهد
�أم�س الأحد  2019/9/8يف
م�شفى "�أ�ساف هروفيه"
بعد معاناة طويلة يف �سجون
االحتالل منذ اعتقاله بتاريخ
و�إخ�ضاعه
2015/10/8
ل�سيا�سة الإهمال الطبي
والقتل البطيء رغم التقارير
التي ت�ؤكد اخلطورة الكبرية
على �صحة ال�سايح من بني
مئات الأ�رسى املر�ضى.
و�أكد حريات �أن ب�سام ال�سايح
كان على ر�أ�س قائمة الأ�رسى
املر�ضى ،حيث مل تتوقف
الدعوات واملطالبات بتقدمي
العالج الالزم له والإفراج
الفوري عنه ،ذلك �أنه يعاين

من مر�ض ال�رسطان يف
الدم ،والعظم ،وتراكم املاء
يف رئتيه ،و�ضعفاً يف ع�ضلة
القلب بن�سبة  ،%15الأمر
الذي �سبب نق�صاً حا ّداً يف
وزنه وم�شاكل يف وظائف
ج�سمه احليوية و�صوالً
ال�ست�شهاده .و�أ�شار حريات
�أنه با�ست�شهاد ال�سايح يرتفع
عدد �شهداء احلركة الأ�سرية
�إىل � 221شهيداً� 63 ،أ�سرياً
منهم ق�ضوا نتيجة الإهمال
الطبي .وطالب مركز حريات
ال�صليب الأحمر الدويل وجلنة
العفو الدولية ومنظمة ال�صحة
العاملية وكافة امل�ؤ�س�سات
احلقوقية الدولية بالتدخل
العاجل وال�ضغط على
حكومة االحتالل وحما�سبتها
على جرمية الإهمال الطبي
والقتل املتوا�صل بحق
الأ�رسى الفل�سطينيني.
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فاز برئا�سة النادي الهاوي بالأغلبية

حلفاية يعد بت�سوية م�ستحقات
الالعبني هذا الأ�سبوع

الإدارة وعدت الالعبني ت�سوية �شهرين من الرواتب

رفع التجميد البنكي الحتاد العا�صمة
الأ�سبوع املقبل
تنتظر �إدارة فريق احتاد العا�صمة رفع التجميد عن الر�صيد البنكي ب�صفة ر�سمية ابتداء من الأ�سبوع املقبل،
بعدما تلقت التطمينات بخ�صو�ص جت�سيد الأمر واالنتهاء من �أزمة الأموال التي متر بها الإدارة منذ فرتة ما
قبل انطالق املو�سم الكروي احلايل ،ويف هذا ال�صدد ف�إن امل�صرف الإداري يقوم مب�ساع حثيثة من �أجل االنتهاء
من الإجراءات القانونية حيال الأمر وهو الذي مت تعيينه من طرف العدالة
عي�شة ق.

خا�صة بعد ال�ضغوطات التي
مور�س على الإدارة من خالل
الوقفة االحتجاجية التي قام بها
رفقاء الالعب كمال بلعربي الذين
توقفوا عن التدريبات يومني على
التوايل قبل ا�ستئناف التدريبات
جمددا حت�سبا لتح�ضري مقابلة
غورماهيا الكيني املقررة �سهرة
الأحد املقبل �ضمن ذهاب الدور
ال�ساد�س ع�رش ملناف�سة رابطة
ابطال �إفريقيا ،حيث ينتظر

اجلميع تطبيق رفع التجميد على
�أر�ض الواقع من اجل االنتهاء
من املع�ضلة التي �أرهقت تفكري
الإدارة ،الالعبني والأن�صار،
خا�صة الأخري املتخوفون على
م�ستقبل النادي وتاثر م�شواره هذا
املو�سم �سلبا ب�سبب مرور النادي
العا�صمي ب�أزمة مالية خانقة.
وتلقى الالعبون وعودا بت�سوية
�أجرتني �شهريتني يف بادئ الأمر
ق�صد الرفع من معنوياتهم ودفعهم
�إىل الرتكيز على مقابلة املناف�سة
القارية والتي يت�أهل خاللها الفائز

�إىل دور املجموعات ،وهو هدف
الفريق يف بداية امل�شوار القاري،
حيث تعمل الإدارة جاهدة على
و�ضع الالعبني يف اف�ضل الظروف
التح�ضريية ملوعد الأحد املقبل
ق�صد �ضمان حتقيق نتيجة �إيجابية
قبل موعد لقاء الإياب املقرر يف
كينيا.
يف املقابل ،ك�شفت م�صادر مقربة
من بيت االحتاد �أن الإدارة احلالية
تتوجه نحو اللجوء �إىل العدالة
ّ
بحثا عن حل �أزمتها مع ممول
الفريق "كيا" لل�سيارات ب�سبب

عدم ا�ستالمها لأموال التمويل
وفق العقد املربم بني الطرفني،
حيث رف�ضت ال�رشكة منح الأموال
مربرة الأمر بتحويلها للأموال
يف وقت �سابق الأمر الذي دفع
بامل�سريين �إىل التخطيط لرفع
دعوى ق�ضائية من �أجل التحقيق
يف م�صري الأموال ،خا�صة و�أن
العقد املربم بني الطرفني ي�ضم
قيمة مالية تقدر  16مليار �سنتيم
مت االتفاق على ت�سليمها على
مراحل قبل بداية كل مو�سم.

بعد رف�ض االحتادية اجلزائرية للعبة ملفات انخراطهم

 15نادي وهراين للريغبي حمروم من الن�شاط
ال يزال ما ال يقل عن 15
ناديا وهرانيا يف ريا�ضة
الريغبي حمروما من
ممار�سة ن�شاطه بعد رف�ض
االحتادية اجلزائرية لهذه
اللعبة مللفات انخراطهم،
ح�سب ما علم من رئي�س
الرابطة الوهرانية ،و�رصح
�أحمد �ساعد�" :أ�صحاب قرار
ا�ستبعاد النوادي الوهرانية
هم ب�صدد الق�ضاء على هذه
الريا�ضة بعا�صمة الغرب
اجلزائري رغم اخلطوات
الكبرية التي قطعناها

لتطوير اللعبة" ،و�أ�ضاف
" :احلجة التي تقدم بها
م�س�ؤولو االحتادية لرف�ض
ملفات انخراط فرقنا هي
جتاوز الآجال املحددة لدفع
امللفات ،وهو مربر غري
مقنع مبا �أن ريا�ضة الريغبي
حديثة الن�ش�أة يف اجلزائر ما
يعني �أنه من املفرو�ض �أن
متنح ت�سهيالت للأندية من
�أجل ت�شجيع م�سار تطوير
اللعبة وهو ما حدث بالفعل
مع بع�ض الفرق التي مت
ت�أهيلها رغم �أنها دفعت

ملفات انخراطها خارج
الآجال املحددة".
وت�أ�سف نف�س امل�س�ؤول
للم�صري الغام�ض لقرابة
 800ريا�ضي من اجلن�سني
ميار�سون هذه الريا�ضة
واللذين �أ�ضحوا حمرومني
من امل�شاركة يف خمتلف
املناف�سات منذ عدة �أ�شهر،
وداعيا االحتادية للتحلي
بروح امل�س�ؤولية وتغليب
امل�صلحة العامة على
امل�صالح ال�شخ�صية ال�ضيقة،
وتابع �":أنا مت�أكد ب�أن الأمر

يتعلق بت�صفية ح�سابات ال
�أكرث ،لأن رئي�س االحتادية ال
يزال يعتقد ب�أننا كم�س�ؤولني
يف الرابطة الوهرانية كنا
�أطرافا يف احلملة التي
ا�ستهدفت تنحيته من
من�صبه يف عهد وزير ال�شباب
والريا�ضة الأ�سبق الهادي
ولد علي".
وبح�سب نف�س املتحدث،
ف�إن كل م�ساعيه لدى الوزير
ال�سابق حممد حطاب
واحلايل عبد الر�ؤوف برناوي،
الذي التقى به خالل زيارته

الأخرية �إىل وهران باءت
بالف�شل ،وهو الأمر الذي
يت�أ�سف له كثريا �أي�ضا لأن
ا�ستمرار الو�ضع على حاله
يق�ضي نهائيا على ريا�ضة
الريغبي بوهران بعد ثالث
�سنوات من ت�أ�سي�س الرابطة
الوهرانية لهذه الريا�ضة على
حد قوله ،م�ؤكدا ب�أن �أحالم
عدة ريا�ضيني يف امل�شاركة
يف الألعاب املتو�سطية
التي �ستحت�ضنها وهران يف
�صائفة  2021بد�أت من الآن
ق.ر.
تتبخر.

جتري ببلدية عني عبيد بق�سنطينة

برجمة امل�سابقة الوطنية للقفز على احلواجز ابتداء من اليوم

تنظم امل�سابقة الوطنية
للقفز على احلواجز من
� 11إىل � 14سبتمرب اجلاري
مبركز الفرو�سية ببلدية
عني عبيد بق�سنطينة
ح�سب ما علم من االحتادية
اجلزائرية للفرو�سية ،وقد
برجمت  16مناف�سة يف

هذه التظاهرة املنظمة
من طرف نادي الفرو�سية
حرا�س جنمة ال�رشق ملدينة
ق�سنطينة و�ست�شهد م�شاركة
لأكرث من  120فار�سا و�أزيد
من  150ح�صان ينتمون �إىل
 20ناديا يف فئات الأ�شبال
والأوا�سط والأكابر من

الدرجتني الأوىل والثانية،
ويت�ضمن اليوم الأول
م�سابقات خم�ص�صة للخيول
ال�صغرية ترتاوح �أعمرها ما
بني  4و � 6سنوات على ثالثة
مراحل على ارتفاع ما بني
� 80سم �إىل مرت يليها يف
اليوم املوايل �أجراء الأدوار

الت�صفوية جلائزة جنمة
وجنمتان لفئة الأكابر على
حواجز علوها مرت و� 15سم
ومرت و� 25سنتم.
ويف اليوم الثالث �ستقام
اجلائزة الكربى للأ�شبال
والأوا�سط على حواجز
علوها مرت و � 5سم للأ�شبال

ومرت و� 15سم للفر�سان
و�ستختتم
الأوا�سط،
التظاهرة ب�إقامة نهائي
جوائز جنمة و جنمتان
على حواجز يبلغ علوها ما
بني مرت و � 20سن و مرت و
�30سم.
وكاالت

زكت اجلمعية العامة االنتخابية
بالإجماع فهد حلفاية رئي�سا
جديدا للنادي الهاوي لفريق
وفاق �سطيف ،و جرت اجلمعية
العامة االنتخابية مبقر النادي
بحي بومر�شي مبدينة �سطيف
و ذلك بعد ا�ستكمال الن�صاب
القانوين بح�ضور  26من �أ�صل
 38ع�ضوا بالإ�ضافة �إىل رئي�س
جلنة الرت�شيحات وممثل مديرية
ال�شباب و الريا�ضة واملح�رض
الق�ضائي حيث �أ�سفرت العملية
على تزكية املر�شح الوحيد رجل
الأعمال فهد حلفاية بالأغلبية
املطلقة بدون �أي معار�ض،
وعقب تزكيته �رصح الرئي�س
اجلديد لنادي وفاق �سطيف ب�أنه
�سي�ستهل عمله على ر�أ�س النادي
بالوفاء بوعده املتمثل يف ت�سوية
م�ستحقات الالعبني ك�أق�صى
حد يوم �أم�س و�إرجاع الثقة
وامل�صداقية املفقودتني بني
الإدارة و الالعبني م�ضيفا ب�أنه
�سي�رشع كذلك يف �إتخاذ تدابري
فتح ر�أ�س مال ال�رشكة التجارية

الذي يتطلب �إجراءات خا�صة .
و �أكد فهد حلفاية على فتح �أبواب
النادي �أمام جميع من ي�ستطيع
تقدمي �إ�ضافة للفريق بغية
�إخراجه من النفق املظلم –على
حد قوله -يف �أقرب الآجال متمنيا
�أن تكون انطالقة الن�رس الأ�سود
بتحقيق �أول فوز له هذه ال�سنة
غدا عندما ي�ستقبل على �أر�ضية
ملعب الثامن ماي  1945ب�سطيف
اجلار جنم مقرة �ضمن اجلولة
الرابعة من البطولة املحرتفة
الأوىل ،كما ك�شف حلفاية على
�أن مكتب الفريق �سيتدعم خالل
الأيام القليلة القادمة ب�أع�ضاء
جدد من �ش�أنهم �أن يقدموا
م�ساعدتهم للفريق م�شريا �إىل
�أنه يرحب باجلميع ب�رشط �أن
يفيدوا الفريق و يكونوا �إيجابيني
و لي�س �سلبيني على حد تعبريه،
و�أ�ضف ب�أنه تر�شح لرئا�سة الفريق
بعد عدم تر�شح �أي �شخ�ص لهذا
املن�صب رافعا التحدي رغم
�صعوبة امل�أمورية.
ق.ر.

الإدارة ت�سابق الزمن لت�أهيل بعو�ش قبل لقاء
�سريع غليزان

موا�سة يعود �إىل تدريب عنابة
وي�شرع يف العمل

�رشع املدرب كمال موا�سة العمل
على ر�أ�س العار�ضة الفنية لفريق
احتاد عنابة بعد تعيينه ر�سميا
واالتفاق معه على خالفة املدرب
املقال من مهامه اليامني بوغرارة،
حيث قدمت �أم�س �إدارة الفريق
مدربها �إىل الالعبني خالل ح�صة
اال�ستئناف التي جرت �أم�سية �أول
�أم�س ،قبل �أن يبا�رش يف العمل مع
�أ�شباله والتح�ضري للخرجة املقبلة
التي تنتظر ت�شكيلة �أبناء مدينة
"بونة" نهاية هذا الأ�سبوع على
ملعبهم عندما ي�ست�ضيفون �رسيع
غليزان �ضمن اجلولة الرابعة من
الرابطة املحرتفة الثانية والتي
يرغب الأن�صار ان تكون انطالقة
الت�شكيلة بعد �سل�سلة ثالث هزائم
على التوايل جعلتهم يقبعون يف
ذيل جدول الرتتيب.
وتو�صل رئي�س احتاد عنابة الهادي
كروم برفقة وايل الوالية �إىل االتفاق
مع موا�سة على العودة جمددا �إىل
العار�ضة الفنية للت�شكيلة وقيادة
النادي فيما تبقى من املو�سم

الكروي احلايل ،بعدما مت االتفاق
معه على كافة تفا�صيل العقد وهو
الذي �سوف ينال �أجرة قدرها 150
مليون �شهريا� ،إىل جانب حتديد
�أع�ضاء طاقمه الفني امل�ساعد
واملتمثل يف كل من جمال بلع�سلي
مدربا م�ساعدا ،فريد زغدودي
حم�رضا بدنيا و�سليم مقداد
مدربا للحرا�س.
يف مو�ضوع �آخر ،ينتظر �أن ت�أهل
�إدارة احتاد عنابة امل�ستقدم
اجلديد يف التعداد بعو�ش �ضمن
الت�شكيلة قبل مقابلة �رسيع غليزان
وت�أهيله للعب يف اللقاء� ،أين متكنت
الإدارة من �إيجاد �صيغة اتفاق على
ف�سخ العقد مع العبها مباركي
الذي وافق على املغادرة بعدما
مت و�ضعه �ضمن قائمة امل�رسحني
يف املركاتو ال�شتوي رفقة الثنائي
معيزة وبحري اللذان مل يتو�صال
�إىل االتفاق مع الإدارة بعد ،يف ظل
بقاء الالعب جبايل الذي ال ميلك
�إجازة للعب.
عي�شة ق.
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العبو اخل�ضر قدموا ك�أ�س �إفريقيا وقاموا بدورة �شرفية حول امللعب

حلي�ش يودع اخل�ضر على طريقة الكبار
ودّع قلب الأ�سد رفيق حلي�ش اجلماهري اجلزائرية ب�أف�ضل طريقة بعد املباراة
االحتفالية التي �أقيمت له والتي كانت اعتزالية للمدافع الدويل اجلزائري
الذي قرر اعتزال اللعب دوليا بعد ق�ضائه  11عاما حامال للألوان الوطنية،
�أين كانت املباراة التي خا�ضها �سهرة �أول �أم�س �أمام البنني الأخرية يف م�شواره
الدويل وهو الذي غادر اخل�ضر من الأبواب الوا�سعة بعد التتويج بلقب ك�أ�س
�إفريقيا التي بقيت غائبة عن اجلزائر على مدار  29عاما كامال،
عي�شة ق.

ويف هذا ال�صدد لعب ابن حي
با�ش جراح �آخر �سبع دقائق
من املقابلة والتي منذ وط�أت
�أقدامها خذ التما�س �إعالنا
لدخوله �أر�ضية امليدان بديال
لزميله جمال بن العمري حتى
انفجرت حناجر اجلماهري
التي ملأت مدرجات ملعب 5

جويلية مرددة «اهلل �أكرب رفيق
حلي�ش» يف �صورة ت�ؤكد املكانة
الكبرية التي تركها الالعب
خريج مدر�سة ن�رص ح�سني داي
يف قلوب اجلزائريني وهو الذي
الزالت �صورة ت�ساقط الدماء
من حاجبه يف �أذهان وذاكرة
اجلزائريني عندما �أ�صيب على
وقع حادثة ر�شق حافلة اخل�رض
يف م�رص خالل ت�أهيليات ك�أ�س

العامل  2010بجنوب �إفريقيا.
وترك رفقاء الالعب �سفيان
فيغويل �صورا رائعة بعد
نهاية املقابلة �أمام ت�شكيلة
«ال�سناجب» عندما قاموا
بتوديع زميلهم بالرفع على
الأكتاف متبادلني التحية مع
اجلماهري من خالل رفع ك�أ�س
�إفريقيا التي مت تقدميها لهم
قبل �أن يقوموا بدورة �رشفية

�أ�صبح على بعد � 6أهداف عن الهداف التاريخي تا�سفاوت

�سليماين ينفرد بو�صافة �أف�ضل
الهدافني بتاريخ اخل�ضر
الدويل
الالعب
�أ�ضحى
اجلزائري �إ�سالم �سليماين ثاين
الهدافني يف تاريخ املنتخب
الوطني بف�ضل الهدف الذي
�سجله يف املباراة الودية التي
جمعت الت�شكيلة الوطنية
ونظريتها البنني �سهرة �أول ام�س
والذي �سمح له برفع ر�صيده
�إىل جمموع  29هدفا منذ
حمله للألوان الوطنية �أين �أنهى
تواجده رفقة �أ�سطورة اخل�رض
�سابقا منا�صفة يف املركز
الثاين بر�صيد  28هدفا لكل
منهما ،وانفرد بو�صافة هدايف
اخل�رض على بعد �ستة �أهداف

فقط عن الهداف التاريخي
للت�شكيلة الوطنية عبد احلفيظ
تا�سفاوت الذي يغرد وحيدا يف
�صدارة �أف�ضل الهدافني الذين
مروا على تاريخ املنتخب
اجلزائري مبجموع  35هدفا.
ومتكن الالعب املحرتف يف
�صفوف نادي موناكو الفرن�سي
من ت�سجيل الهدف الوحيد
للقاء الذي جمع منتخبي
اخل�رض والبنني عرب ركلة
جزاء تكفل بت�سجيلها دقائق
بعد دخوله ال�شوط الثاين من
املباراة بعد عرقلة البديل
الآخر يا�سني براهيمي ،و�أ�صبح

الهدف الذي يبحث عنه التحول
�إىل الهداف التاريخي للجزائر
وهو الذي الزال ميلك الفر�صة
لتحقيق الأمر الذي ال يف�صله
عنه �سوى �سبعة �أهداف على
الأقل و�سيكون على موعد مع
ثالثة مقابالت خالل �شهري
�أكتوبر ونوفمرب املقبلني،
عندما يخو�ض �أ�شبال الناخب
الوطني جمال بلما�ضي لقاءين
وديني ال�شهر املقبل قبل �أن
يالقي زامبيا يف �أول خرجاته
الت�صفوية امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س
�إفريقيا  2021بالكامريون.

ع.ق.

�أثنى على حلي�ش وبرر الرتاجع عن �إقحام ديلور

بلما�ضي� :شاهدنا �أمورا �إيجابية �ضيعنا
الكثري وعلينا موا�صلة العمل للبقاء بالقمة
عب الناخب الوطني جمال بلما�ضي
رٍّ
عن ر�ضاه على الأداء الذي قدمه
�أ�شباله خالل املقابلة الودية �أمام
نظريه البنيني ،و�أو�ضح �أنهم قدموا
مردودا ال ب�أ�س رغم �أنهم كانوا
ميلكون فر�صة �إنهاء اللقاء بنتيجة
اف�ضل لوال ت�ضييع عدة فر�ص �سانحة
امام املرمى ب�سبب الت�رسع وتكتل
املناف�س يف الدفاع الأمر الذي
�صعب م�أموريتهم يف مباغتة حار�س
املرمى ي�ضيف املتحدث ،و�أ�شار
بلما�ضي �أن الو�ضعية ال�سيئة التي
كانت تتواجد عليها �أر�ضية ملعب
 5جويلية �أثرت �سلبا على مردود
العبيه �أي�ضا وجعلهم ال يقدمون
مباراة كبرية ،وا�ستطرد ان ملعب
م�صطفى ت�شاكر بالبليدة �أف�ضل
حاال من  5جويلية ،لكن اختيارهم
اللعب على الأخري كان مراعاة منهم

ال�ستقطاب �أكرب عدد جماهريي �إىل
املدرجات ق�صد �إجناح االحتفالية
باعتزال حلي�ش واالحتفال بك�أ�س
�إفريقيا.
وعاد بلما�ضي خالل الندوة
ال�صحافية التي عقدها عقب نهاية
املقابلة �إىل التطرق للعب و�أو�ضح
�أن الهدف من الودية كان االحتفال
مع اجلماهري بك�أ�س غفريقيا
و�سوف يركز خالل الفرتة املقبلة
على حت�ضري املواعيد امل�ستقبلية
والتطلع نحو تقدمي الأح�سن ،م�ضيفا
ان �أ�شباله كانوا الأف�ضل يف امتالك
الكرة ومل يعانوا كثريا ال�سرتجاعها
من اخل�صم ما عدا عدم التوفيق
يف الت�سجيل ،مطالبا مهاجميه
باال�ستفاقة وا�ستغالل الفر�ص
للت�سجيل وما عليه �سوى موا�صلة
العمل لت�صحيح الأخطاء.

وبرر بلما�ضي تراجعه عن �إقحام
ديلور عندما �أو�ضح �أنه يف بداية
الأمر مت �إخباره ب�أحقيته يف اقحام
�ستة العبني وحار�س مرمى قبل �أن
يعودوا لإعالمه ب�أن االمر يقت�رص
على خم�سة العبني وحار�س الأمر
الذي جعله يرتاجع من �أجل منح
فر�صة �إنهاء م�شوار حلي�ش الدويل
ب�أح�سن طريقة ،و�أثنى امل�س�ؤول
الأول على العار�ضة الفنية الوطنية
على العبه املعتزل حلي�ش عندما
قال �أنه كان مثاال لالعب املن�ضبط
على مدار م�شواره الكروي ،م�ستطردا
�أنه منحه فر�صة اخلروج من الباب
الوا�سع ملا قدمه مع منتخب بالده،
وا�ستطرد �أن جماين ي�ستحق نف�س
الفر�صة بعد ال�سنوات التي لعبها مع
املنتخب الوطني.

عي�شة ق.

على مدار م�ضمار امللعب ،وهي

العودة من الربازيل �إثر حتقيق

يخرجوا من الدور ثمن النهائي

عرفتها نف�س املجموعة عقب

لك�أ�س العامل  2014قبل �أن

الأملاين.

ال�صور التي �أعادت الأفراح التي

ت�أهل تاريخي �إىل الدور الثاين

�أمام بطل العامل املنتخب

حلي�ش :مل �أحلم ب�أكرث من هذه النهاية
وتركت الفر�صة لل�شباب ال�صاعد

عبرّ الالعب الدويل اجلزائري
املعتزل رفيق حلي�ش عن �ساعدته
الكبرية للطريقة التي خرج بها من
اخل�رض و�أو�ضح انه مل يكن يحلم ب�أكرب
من االحتفالية التي �أقيمت خ�صي�صا
له وداعية باعتزاله اللعب الدويل،
م�ستطردا �أن نهاية مغامرته الدولية
مع املنتخب الوطني جاء بطريقة
رائعة وكان من بوابة التتويج بلقب
ك�أ�س �إفريقيا والتي يحلم بها �أي
العب ،و�أو�ضح ان النجاح والذهاب
بعيدا يف امل�شوار الكروي لالعب
يتطلب توفر االن�ضباط واملوهبة

من �أجل ترك مكانة خا�صة يف
قلوب اجلماهري والذهاب بعيدا
يف امل�شوار الكروي ،و�أ�ضاف خالل
تدخله عرب التلفزيون اجلزائري �أنه
قدم ما عليه وبلل القمي�ص الوطني
وعندما ر�أى طريقة ا�ستقبال
اجلماهري الكبرية مللعب  5جويلية
�أ�ضحى را�ضيا عما قدمه ملنتخب
بالده .و�أو�ضح خريج مدر�سة
نادي ن�رص ح�سني داي �أنه ميلك
اللياقة البدنية من اجل موا�صلة
اللعب لأعوام قادمة لكنه يف�ضل
ا�ستثمارها مع ناديه ،مو�ضحا �أنه

ارت�أى ترك فر�صة اللعب لفائدة
الالعبني ال�شبان من �أجل �أخذ
مكانتهم يف الت�شكيلة الوطنية،
معتربا �أنه �شارك يف �إدخال الفرحة
�إىل اجلزائريني على مدار  11عاما
دافع خاللها على الألوان الوطنية
وعا�ش فرتات �سيئة ،لكنه يف�ضل
االحتفاظ بالذكريات اجلميلة يف
�صورة التاهل من بوابة ملحمة ام
درمان والت�أهل التاريخي �إىل الدور
الثاين لك�أ�س العامل والتتويج باللقب
القاري من خارج الديار.

عي�شة ق.

حديث حول اقرتاح الفاف خو�ض اللقاء مبلعب وهران اجلديد

�إمكانية برجمة ودية اخل�ضر
وفرن�سا يف �أكتوبر  2020واردة

يتوجه تر�سيم مباراة ودية بني
ّ
املنتخبني الوطني ونظريه الفرن�سي
نحو التج�سيد على �أر�ض الواقع،
بعد الأخبار التي تناقلتها التقارير
الإعالمية الفرن�سية �أول �أم�س
والتي �أكدت من خاللها االجتاه نحو
برجمة مباراة ودية بني منتخبي
البلدين �شهر �أكتوبر من العام ،2020
وذلك بعد الت�رصيحات العديدة التي
�أطلقها رئي�س االحتاد الفرن�سي لكرة
القدم بخ�صو�ص رغبته ال�شديدة
بربجمة مقابلة �إياب للمنتخبني
بعدما �سبق ان جرت الأوىل يف
العام  2001و�شهدت خ�سارة اخل�رض
برباعية لهدف ،ويف هذا اخل�صو�ص
ذكرت نف�س امل�صادر �أن االحتاد
الفرن�سي �أر�سل تهنئة �إىل نظريه
اجلزائري بعد تتويج املنتخب
الوطني بلقب ك�أ�س �إفريقيا للأمم
التي جرت خالل ال�صائفة احلالية
يف م�رص ،وكان رد الفاف موافقتها
على طلب نظريتها الفرن�سية
بخ�صو�ص برجمة اللقاء الودي يف

�أر�ض الوطن� ،أين اقرتحت �أن يكون
موعده �شهر �أكتوبر من العام املقبل
على ملعب وهران اجلديد ،والذي
ترغب من خالله هيئة الرئي�س
خري الدين زط�شي خو�ض مقابلة
افتتاحية للملعب اجلديد الذي
�سوف يحت�ضن مناف�سات الألعاب
املتو�سطية يف العام .2021
و�سبق �أن عرب رئي�س االحتاد
الفرن�سي للعبة لوغريت عن رغبته
امللحة من �أجل متكنه من برجمة
لقاء ودي بني ت�شكيلتي «اخل�رض»
و»الديوك» قبل نهاية عهدته
الأوملبية وهو الذي عرب عن نف�س
الرغبة منذ عهد الرئي�س ال�سابق
للفاف حممد روراوة و�أرجع ف�شل
برجمتها غلى الظروف الأمنية
ح�سبه� ،إىل جاب ذلك عرب بدوره
الناخب الوطني جمال بلما�ضي
عن رغبته يف برجمة الودية بني
املنتخبني ،وهو الأمر الذي مل
ميانعه عدد من العبي منتخب
فرن�سا على غرار جنم ريال مدريد

فاران الذي قال يف ت�رصيحات
�سابقة �أن الأمر �سيكون جيدا.

لوغريت :حان الوقت
لقدوم املنتخب
الفرن�سي �إىل اجلزائر
وبرجمة الودية
جدّد لوغاريت رغبته يف جت�سيد
طلبه زيارة اجلزائر وبرجمة مباراة
ودية �أمام منتخبها ،و�أردف يف
ت�رصيحات �إعالمية �أن الوقت قد
حان من خالل مالقاة املنتخبني
بعد املقابلة الأوىل قبل � 18سنة،
مو�ضحا �أنه يدرك معرفة اجلزائريني
لالعبي الديوك ومتابعته لهم عرب
خمتلف البطوالت التي ين�شطون
فيها ،وبالتايل الفر�صة مواتية من
اجل قدوم املنتخب الفرن�سي �إىل
اجلزائر ور�ؤية العبيه عن قرب
ي�ضيف املتحدث.

عي�شة ق.
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ت�صفيات �أورو 2020

�أملانيا تقتن�ص ال�صدارة وهولندا توا�صل الزحف
اقتن�صت �أملانيا �صدارة
املجموعة الثالثة ملحقة
اخل�سارة الأوىل ب�إيرلندا
ال�شمالية بينما وا�صلت
هولندا نتائجها اجليدة،
نه�ضت �أملانيا �رسيعاً من
كبوتها يف ت�صفيات يورو
 2020بعد فوزها على
م�ضيفتها �إيرلندا ال�شمالية
 0-2يف املرحلة ال�ساد�سة،
ور ّدت �أملانيا اعتبارها
بعد هزميتها �أمام �ضيفتها
هولندا منذ �أيام 2-4
واقتن�صت الفوز وال�صدارة
من �إيرلندا ال�شمالية التي
تلقت خ�سارتها الأوىل
عقب �أربعة انت�صارات.
وكان الأداء حذراً من
اجلانبني يف ال�شوط الأول
قبل �أن ي�سجل هال�شتنربغ
هدفاً رائعاً للمان�شافت
�ساعد كتيبة لوف على
فر�ض �سيطرتها يف �أول
ربع �ساعة ،ومن ثم �أ�ضاف
غنابري الثاين من هجمة
مرتدة يف الوقت بدل
ال�ضائع ،وانق�سم الن�صف
الأخري من ال�شوط الثاين
بني الفريقني �إذا حاول
�أ�صحاب الأر�ض التعديل
حتى ربع �ساعة الأخري
من اللقاء قبل �أن مت�سك
�أملانيا زمام املبادرة وجتر
املباراة �إىل ب ّر الأمان.

ح�ساب �إ�ستونيا برباعية
نظيفة بينها ثنائية ملهاجم
غاالتا�رساي الرتكي راين
بابل ،وعززت هولندا
موقعها يف املركز الثالث
للمجموعة الثالثة بر�صيد
 9نقاط من  4مباريات
بفارق  3نقاط خلف
�أملانيا و�إيرلندا ال�شمالية
املت�صدرتني واللتني لعبتا
مباراة �أكرث ،و�أثمر ال�ضغط
الهولندي هدفاً مبكراً
عرب بابل الذي ا�ستغل
متريرة عر�ضية لدايل
بليند من اجلهة الي�رسى،
وعزّزت هولندا تقدمها
مطلع ال�شوط الثاين عرب
بابل ب�رضبة ر�أ�سية �إثر
متريرة عر�ضية من ديباي،
و�أ�ضاف ديباي الهدف
الثالث بت�سديدة بي�رساه
من خارج املنطقة بعد
تلقيه كرة من ماتيا�س
دي ليخت ،وختم العب
و�سط ليفربول الإجنليزي
فاينالدوم
جورجينيو
بت�سجيله
املهرجان
الهدف الرابع ب�رضبة
ر�أ�سية.
�أذربيجان تنتزع
تعاد ً
ال تاريخي ًا من
كرواتيا

الأر�ض بف�ضل البديل
متكني خليلزادا ،وانفردت
كرواتيا بال�صدارة م�ؤقتاً
بر�صيد  10نقاط من
 3انت�صارات وتعادل
وخ�سارة ،بفارق نقطة
واحدة �أمام �سلوفاكيا
و�رشيكتها ال�سابقة املجر
التي �أهدرت فر�صة انتزاع
ال�صدارة بتعرثها من
�ضيفتها �سلوفاكيا ،1-2
�سجل لل�ضيوف ماك
�إذ
ّ
وبوزنيك ثنائية مقابل
هدف ل�س�شوبوزايل ،يف
املقابل ح�صدت �أذربيجان
متذيلة املجموعة نقطتها
الأوىل يف الت�صفيات بعد
�أربع هزائم.
دي بروين يقود
بلجيكا للفوز ال�ساد�س
تواليا

دي بروين الذي ت�ألق
مع ثالث متريرات
حا�سمة و�سجل الهدف
الرابع ،فيما تناوب على
الأهداف الأخرى روميلو
لوكاكو وتوما�س فريمايلن
وتوبي �ألدرفرييلد (،)32
ورفعت بلجيكا ر�صيدها
يف �صدارة املجموعة
التا�سعة اىل  18نقطة من
 18ممكنة لتدنو خطوة
�إ�ضافية من النهائيات
القارية املقررة يف  12دولة
�صيف عام  ،2020فيما
جتمد ر�صيد ا�سكتلندا
يف املركز اخلام�س مع 6
نقاط ،ويتقدم «ال�شياطني
احلمر» بفارق  3نقاط
عن رو�سيا الفائزة على
�ضيفتها كازخ�ستان ،0-1
وافتقدت ثالثة مونديال
رو�سيا  2018التي ي�رشف
على تدريبها الإ�سباين
روبرتو مارتينيز جلهود
ال�شقيقني �إدين وثورغان
هازار ب�سبب الإ�صابة
للمباراة الثانية تواليا،
بعدما غابا عن اللقاء �أمام
�سان مارينو الذي انتهى
برباعية نظيفة لبلجيكا.

انت�صار �صعب لرو�سيا
ويف املجموعة عينها،
تغلبت رو�سيا على �ضيفتها
كازاخ�ستان بهدف نظيف
مت�أخر يف الدقيقة 89
�سجله ماريو فرينانديز
بكرة را�سية �إثر ركلة حرة
غري مبا�رشة لعبها �ألك�سندر
غولوفني ،و�أ�ضاعت رو�سيا
العديد من الفر�ص
وواجهت دفاعاً متكت ً
ال
قبل ان تخطف فوزاً كافياً
مبنحها النقاط الثالث.
وكانت رو�سيا فازت على
برباعية
كازاخ�ستان
نظيفة يف لقاء الذهاب،
وبات ر�صيد رو�سيا 15
نقطة يف املركز الثاين
خلف بلجيكا فيما ا�ستقر
ر�صيد كازاخ�ستان على
 7نقاط يف املركز الرابع
خلف قرب�ص الرابعة
التي هزمت �سان هزمت
م�ضيفتها �سان مارينو
الأخرية برباعية نظيفة،
تناوب على ت�سجيلها
ياني�س كو�سولو�س ثنائية
بابولي�س
وفوتيو�س
وكو�ستاكي�س �أرتيماتا�س.

كري�ستيانو على القمة وبوفون يف القاع
ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل
�أم�س عن الرواتب ال�سنوية
لالعبي جوفنتو�س يف املو�سم
احلايل ،ووف ًقا ل�صحيفة
«الغازيتا ديللو �سبورت»
الإيطالية ،ف�إن جوفنتو�س
يت�صدر ترتيب الأندية الإيطالية
من حيث رواتب الالعبني� ،إذ
�أنه يدفع لنجومه  294مليون
يورو �سنو ًيا ،و�أ�شارت �أن
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
يت�صدر القائمة بتقا�ضيه  31مليون يورو �سنو ًيا خالل عقده الذي ينتهي
يف �صيف  ،2022وي�أتي الهولندي ماتيا�س دي ليخت يف املركز الثاين
مببلغ  8ماليني يورو �سنو ًيا بالإ�ضافة �إىل  4ماليني كمتغريات ،بينما
الأرجنتيني غونزالو هيغواين يف املركز الثالث مقابل  7.5مليون يورو،
ويحتل الأرجنتيني باولو ديباال الرتتيب الرابع  7.3مليون يورو ،ويليه
�أدريان رابيو  7ماليني يورو بالإ�ضافة �إىل مليونني كمتغريات ،ثم �آرون
رامزي  7ماليني يورو ،وكانت املفاج�أة �أن املخ�رضم جيانلويجي بوفون
يحتل املرتبة قبل الأخرية يف �سلم الرواتب  1.5مليون يورو فقط ،حيث
ال يتقا�ضى �أقل منه �سوى احلار�س كارلو بن�سوليو  0.3مليون يورو.

رغبة ثالثية تقرب ديباال من الرحيل
ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل �أن الأرجنتيني باولو ديباال جنم جوفنتو�س،
�سيكون �أحد الالعبني القريبني من مغادرة ال�سيدة العجوز يف الفرتة
املقبلة ،وقد يحدث ذلك يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية ،ووف ًقا ملوقع
«كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل ف�إن جوفنتو�س ال ميانع رحيل ديباال،
م�شددا �أن هناك العديد من الأندية امل�ستعدة للتحرك يف جانفي الثاين
املقبل ل�ضمه ،و�أ�ضاف �أن باري�س
�سان جريمان الفرن�سي �سيكون
م�ستعدًا للتخل�ص من نيمار يف
جانفي من �أجل الرتكيز على
التعاقد مع املوهبة الأرجنتينية،
ال�سيما و�أن ليوناردو املدير
الريا�ضي بالنادي الباري�سي يرغب
يف التعاقد مع ديباال ب�شدة ،ولفت
�إىل �أن توتنهام الإجنليزي �سيكون
م�ستعدًا لو�ضع بطاقة كري�ستيان
�إريك�سن على الطاولة مقابل �ضم
ديباال ،خا�صة و�أن عقد الالعب
الدمناركي �سينتهي عقب املو�سم اجلاري ،وختم ب�أن مان�ش�سرت يونايتد
ال زال مهتما ب�ضم ديباال مع رغبة �أويل جونار �سول�سكاير املدير الفني
لل�شياطني احلمر يف التعاقد معه.

انتزعت �أذربيجان تعادالً
تاريخياً من �ضيفتها
كرواتيا  1-1من مناف�سات
اخلام�سة،
املجموعة
وافتتح و�صيف بطل
مونديال رو�سيا الت�سجيل
بف�ضل قائده املخ�رضم
لوكا مودريت�ش من ركلة
جزاء ،فيما عادل �أ�صحاب

اكت�سحت بلجيكا م�ضيفتها
ا�سكتلندا برباعية نظيفة
من مناف�سات املجموعة
التا�سعة ،وتدين بلجيكا
بفوزها ال�ساد�س على
التوايل يف الت�صفيات اىل
العب و�سط مان�ش�سرت
�سيتي الإجنليزي كيفن

ريال مدريد يوجه بو�صلته نحو فان دايك

توتنهام يحدد بديل �إريك�سن

عمالق بهدف احل�صول
على خدماته يف �أقرب وقت
ممكن ،وقال موقع �صحيفة
«�إك�سربي�س» �إ َّن ريال مدريد
وجه بو�صلته �إىل ليفربول من
َّ
�أجل التعاقد مع فان دايك،
و�أ�ضاف املوقع الربيطاين
�أ َّن «املرينغي» مهتم ب�شدة
باحل�صول على خدمات
املدافع الهولندي ال�صلب،
وتابع نف�س امل�صدر �أ َّن
ريال مدريد �سيبذل ق�صارى
جهده من �أجل �إقناع فان
دايك بحمل قمي�ص «الأبي�ض

امللكي» قريباً ،رغم �إدراك
ريال مدريد لرغبة املدافع
الهولندي يف البقاء مع
ليفربول والفوز معه بكل
الألقاب املمكنة.
من جهة �أخرى ،ذكرت
�صحيفة «مريور» الربيطانية
�أ َّن ليفربول قريب للغاية
من متديد عقد فان دايك،
و�أ�ضافت �أ َّن «الريدز»
�سيمنح مدافعه ال�صلب
راتبًا �أ�سبوع ًيا ي�صل �إىل
� 200ألف جنيه �إ�سرتليني،
بدالً من � 125ألف جنيه

ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل عن وجود اهتمام لدى توتنهام ب�ضم بالعب
خط و�سط �أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي ،وبح�سب موقع «كالت�شيو
مريكاتو» الإيطايل ف�إن توتنهام ي�ضع العب خط الو�سط دوين فان دي
بيك �صاحب  22عاما �ضمن �أهدافه ،ليكون بديال لكري�ستيان �إريك�سن
والذي �سينتهي عقده مع ال�سبريز يف جوان املقبل .وكان فان دي بيك،
�أحد �أهداف ريال مدريد خالل االنتقاالت ال�صيفية املا�ضية ،و�أكدت
التقارير �أن الالعب �أبرم اتفاقا مع املرينغي لكن ال�صفقة مل تتم ،وف�ضل
الفرن�سي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد العمل حتى
اللحظات الأخرية من �سوق االنتقاالت ،ل�ضم هدفه الأول مواطنه بول
بوغبا من مان�ش�سرت يونايتد ولكن الأمور مل تنته كما ُخطط لها ،و�سيكون
�إريك�سن حال جاهزا لتدعيم خط و�سط ريال مدريد ال�صيف املقبل،
حيث �ستكون �صفقة مميزة على اجلانب الفني واملادي� ،إذ �سين�ضم يف
�صفقة انتقال حر حال قرر زيدان التعاقد معه.

هولندا ت�ستعر�ض �أمام
�إ�ستونيا
تابعت هولندا �صحوتها
وحققت فوزها الثالث يف
ت�صفيات يورو  2020والثاين
توالياً منذ خ�سارتها �أمام
�ضيفتها �أملانيا ،وكان على

يُوا�صل فريجيل فان دايك
ن�رش �سحره الكروي فوق
امل�ستطيل الأخ�رض ،فقد
�أثبت �صخرة ليفربول �أ ّنَه
القطعة الناق�صة التي
كان يحتاجها املدرب
الأملاين يورغن كلوب ،من
�أجل ال�صعود �إىل من�صات
التتويج مع «الريدز» ،ويبدو
�أ َّن ت�ألق الدويل الهولندي
الالفت ،وقدرته على �إيقاف
�أح�سن املهاجمني يف عامل
ال�ساحرة امل�ستديرة قد
فتحت �شهية فريق �أوروبي

�إ�سرتليني التي يح�صل عليها
حال ًيا .يذكر �أ َّن فان دايك
 28عا ًما يرتبط بعقد مع
ليفربول ينتهي �سنة ،2023
وتبلغ حال ًيا القيمة املالية

للمدافع الهولندي ال�صلب
حوايل  90مليون يورو ح�سب
ما �أورد موقع «تران�سفر
ماركت» الذي يُعنى ب�ش�ؤون
كرة القدم.
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ثقافة

�صدر عن �سل�سلة «ترجمان» يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

تريي �إيغلتو ير�صد
«فكرة الثقافة» يف كتاب
�صدر عن �سل�سلة «ترجمان» يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب فكرة الثقافة،
وهو ترجمة ثائر ديب العربية لكتاب تريي �إيغلتون بالإنكليزية .The Idea of Culture
وكاالت
يف هذا الكتاب ،ي�ستند �إيغلتون
�إىل جمموعة وا�سعة من امل�صادر
والنظريات والفروع املعرفية كي
ي�ستق�صي الطرائق التي تُ َع َّرف
بها الثقافة وتُ�ستخدَم يف ت�أويل
العامل املادي والتفاعل معه؛ تلك
الطرائق بعيدة املدى غالبًا ما
تكون مت�ضاربة .ويغو�ص امل�ؤلف
غو�ص
يف هذا املفهوم املع ّقد
َ
دقيق ووا�ض ٍح ،وي�ستك�شف
�
أكادميي ٍ
ٍّ
التوتر بينه وبني مفهوم الطبيعة
الذي يقابله ،و�إمكانات قيام ثقافة
م�شرتكة ،لي�ستخل�ص يف النهاية
�أنّ الثقافة ،وال �سيما يف �أوجهها
غري امل�ستنرية ،متغطر�سة اليوم
و�شديدة الأذى ،وعلينا �أن نعيدها
�إىل حجمها الطبيعي من دون �أن
ّ
نكف عن الإقرار ب�أهميتها.
معاين الثقافة املتعار�ضة
مثار جدل
يت�ألف الكتاب (� 216صفحة بالقطع
ومفهر�سا) من
الو�سط ،موث ًقا
ً
خم�سة ف�صول .يف الف�صل الأول،
وعنوانه «الثقافة يف طبعاتها
املختلفة» ،يبحث �إيغلتون يف
�أ�صول كلمة «ثقافة» ،ويف دالالتها
ً
عار�ضا
وطبعاتها املختلفة،
بعمق و�إيجاز املعاين املتعددة
واملتمايزة ،بل املت�صارعة �أحيا ًنا،
للثقافة يف �سياق اجلدل الدائر بني
املفكرين .ويقول امل�ؤلف يف هذا
ال�صدد« :كانت فكرة الثقافة دائ ًما،
بد ًءا من �أ�صولها اللغوية التي ت�شري
�إىل يّ
تول النمو الطبيعي بالرعاية
و�إىل الآن ،طريقة لنبذ الوعي
وتهمي�شه .ف�إذا كانت الثقافة
با�ستخدامها ال�ضيق قد عنت � ّ
أرق
نتاجات التاريخ الب�رشي امل�شغولة

بوعي وح�سا�سية رفيعني ،ف�إن
ٍ
معناها العري�ض �أ�شار �إىل عك�س
ذلك متا ًما .فالثقافة ،برتجيعها
�أ�صداء �سريورة ع�ضوية وتطور
جا ٍر خل�س ًة ،هي مفهوم �أقرب �إىل
احلتمية ،ي�شري �إىل ما يف احلياة
االجتماعية من خ�صائ�ص هي التي
تختارنا من دون �أن نختارها ،مثل
العادة والقرابة واللغة وال�شعائر
والأ�ساطري».
ويختم امل�ؤلف هذا الف�صل بالقول
�إنّ الثقافة ما عادت و�ص ًفا حلال
املرء �أو ما هو عليه ،بل ملا ميكن
�أن يكون عليه �أو ملا اعتاد �أن
يكون عليه ،و�أنها ما عادت ت�صف
الوجود االجتماعي يف كالمها
الف�صيح عن جمتمع معني.
كلمة الثقافة متيل عن حمورها
�أ ّما الف�صل الثاين ،الذي كان
بعنوان «الثقافة يف �أزمة» ،فريى
فيه �إيغلتون �أننا عالقون يف هذه
اللحظة «بني ت�ص ّورين للثقافة،
�أولهما وا�سع وف�ضفا�ض �إىل درجة
العجز وثانيهما �صارم و�صلب �إىل
درجة الإزعاج ،و�أنّ ما نحتاج �إليه
�أ�ش ّد االحتياج يف هذا املجال
ّ
نتخطى هذين الت�ص ّورين
هو �أن
كليهما .وال �سيما �أنّ مفهوم الثقافة
كان قد �أبدى ،بح�سب مارغريت
�آر�رش� ،أدنى درجات التطور من
حيث قدرته التحليلية �إذا ما
قي�س ب� ّأي من املفاهيم الأ�سا�سية
يف علم االجتماع ،كما قام ب�أ�ش ّد
الأدوار تذبذ ًبا �ضمن النظرية
االجتماعية .وهذا ما يتوافق مع
ت�أكيد �إدوارد �سابري �أنّ الثقافة
تُ َع َّرف ب�أ�شكال ال�سلوك ،و�أن
حمتواها م�ؤلف من هذه الأ�شكال
التي يوجد منها ما ال يح�رصه
العدّ .واحلال� ،أنّ من ال�صعب �أن
نقع على تعريف �أ�ش ّد ت�ألّ ًقا يف

فراغه من هذا التعريف».
وهو يعتقد �أنّ كلمة «الثقافة»
راحت متيل عن حمورها
منذ �ستينيات القرن الع�رشين
و�صاعدًا ،وغدت الآن ت�أكيد هوية
خ�صو�صية  -قومية �أو جن�سية
�أو �إثنية �أو مناطقية  -ال تعال ًيا
على مثل هذه الهوية« ،ولأن هذه
الهويات جمي ًعا تنظر �إىل نف�سها
على �أ ّنها مكبوتة ومقموع ًة ،ف�إنّ
ما كان يُ ْعت رََب يف ال�سابق عا ً
ملا
من التوافق حتول الآن �إىل عامل
من ال�رصاع .باخت�صار ،حتولت
الثقافة من كونها جز ًءا من احل ّل
�إىل كونها جز ًءا من امل�شكلة .فهي
ما عادت و�سيلة حل ّل النزاعات
ال�سيا�سية� ،أو بعدًا رفي ًعا وعمي ًقا
ميكن من خالله �أن يالقي �أحدنا
الآخر بو�صفنا �أندادًا يف الإن�سانية؛
بل غدت ،بخالف ذلك ،جز ًءا من
ال�رصاع ال�سيا�سي ذاته».
لن تعدل دولة بني ثقافاتها
املتعددة
ي�ستهل �إيغلتون الف�صل الثالث،
«حروب الثقافة» ،بقوله« :توحي
عبارة حروب الثقافة مبعارك
�ضارية بني ال�شعبويني والنخبويني،
مل ْعتَ َمد ا ُ
بني الق ّيمني على ا ُ
مل َك َّر�س
ومن نذروا �أنف�سهم لالختالف ،بني
امل�شاهري البي�ض الذكور املوتى
وامله َم�شني جو ًرا .لكن ال�صدام
بني الثقافة ( )Cultureوالثقافة
( )cultureما عاد معركة تعاريف
�رصاعا عامل ًيا.
فح�سب ،بل
ً
وهو م�س�ألة �سيا�سات فعلية ،ال
�سيا�سات �أكادميية فح�سب».
ويذهب امل�ؤلف �إىل �أنّ الدولة –
الأ ّمة ال حتتفي بفكرة الثقافة
دومنا حدود ،بل على العك�س« ،ف�إن
� ّأي ثقافة قومية �أو �إثنية حمدّدة ال

ميكن �أن حتظى بالأهمية �إال عرب
املوحد ،ولي�س بحكم
مبد�أ الدولة
ِّ
قوتها اخلا�صة .فالثقافات ناق�صة
يف جوهرها ،وهي حتتاج �إىل �أن
تكملها الدولة كي ت�صري ذواتها
احل ّقة .وهذا هو ال�سبب ،بالن�سبة
�إىل القومية الرومان�سية على
الأق ّل ،يف �أنّ لك ّل �إثنية ح ّقها يف
�أن تقيم دولتها ملجرد �أ ّنها �شعب
مميز ،ذلك �أنّ الدولة هي ال�سبيل
الرئي�س الذي ميكن من خالله �أن
يحقق هذا ال�شعب هويته الإثنية.
بنا ًء عليه ،ف�إنّ دول ًة ت�ض ّم �أكرث من
ثقافة واحدة �سيتحتّم عليها �أن
تخفق يف �أن تعدل بني جميع هذه
الثقافات».
الطبيعة منت�صرة والثقافة
مهزومة
يقول �إيغلتون ،يف الف�صل الرابع،
املو�سوم بـ «الثقافة والطبيعة»،
�إنّ الن�رص النهائي معقود للطبيعة
على الثقافة« ،وهو الن�رص الذي
اعتدنا على ت�سميته املوت.
ويكاد املوت ،على امل�ستوى
الثقايف� ،أن يكون قابلاً لت�أويالتٍ
ال ح َّد لها» .ي�س�أل �إيغلتون :ما
الذي يدفع جميع الأ�شياء كي
تقبل �أن تُ َر َد �إىل الثقافة ،ال �إىل
�شيء �آخر؟ وكيف �أمكننا �أن نثبت
مثل هذه احلقيقة اخلطرة؟
بو�سائل ثقافية ،كما يزعمون؛
لكن �أال ي�شبه هذا الزعم ذاك
الذي ير ّد جميع الأ�شياء �إىل
الدين ،ويرى �أنّ ذلك �صحيح لأ ّنه
ما تخربنا به �رشيعة اهلل؟ هل
االعتقاد �أنّ جميع الأ�شياء ن�سبية
ن�سبي هو ذاته ومرتبط
ثقاف ًيا
ٌّ
ب�إطار ثقايف ما؟ �إن كان الأمر
كذلك ،فال حاجة بنا �إىل �أن
نقبله على �أ ّنه قول ُمنزَل؛ و�إذا مل

يكن الأمر كذلك ،فذلك يعني �أ ّنه
مي ّثل هو ذاته تكذيبًا ملزاعمه.
وي�ؤكد امل�ؤلف �أنّ املذهب الذي
يرى �أنّ الطبيعة الب�رشية هي
الثقافة ميكن �أن يكون مذهبًا
ً
حمافظا على ال�صعيد ال�سيا�سي.
فلو كانت الثقافة هي التي ت�ش ّكل
طبيعتنا بر ّمتها ،ملا كان يف تلك
الطبيعة ما يدفع �إىل الوقوف
يف وجه ثقافة ظاملة .وهذا
ما يرتبط بتلك امل�شكلة التي
واجهها مي�شيل فوكو يف تف�سري
الكيفية التي ميكن بها ما �ش ّكلته
القوة بر ّمته �أن يقاوم هذه القوة.
وال ّ
ريا من
�شك يف �أنّ قد ًرا كب ً
مقاومة الثقافات ثقايف هو ذاته،
مبعنى �أ ّنه ينبع برمته من مطالب
ولّدتها الثقافة.
الثقافة هي ما نحيا لأجله
يتخذ �إيغلتون الف�صل اخلام�س
والأخري« ،نحو ثقافة م�شرتكة»،
جمالاً للبحث يف مفهوم الثقافة
امل�شرتكة عند ت� .س� .إليوت،
ورميوند وليامز ،ويختم بالقول:
«لي�ست الثقافة ما نحيا به
فح�سب .فهي � ً
أي�ضا ،و�إىل ح ٍّد
بعيد ،ما نحيا لأجله .فالعاطفة،
والعالقة ،والذاكرة ،والقرابة،
واملكان ،واجلماعة ،والإ�شباع
االنفعايل ،واال�ستمتاع الفكري،
والإح�سا�س باملعنى اجلوهري،
�أقرب �إىل معظمنا من �رشعات

حقوق الإن�سان �أو املعاهدات
التجارية .لك َن من املمكن للثقافة
� ً
أي�ضا �أن تكون خميفة ومرعبة.
بل �إنّ حميميتها ذاتها قد تغدو
ً
وو�سوا�سا ما مل تو�ضع يف
مر�ضا
ً
�سياق �سيا�سي م�ستنري� ،سياق
ميكن �أن ّ
يلط َف هذه الأ�شياء
وامللحة ب�أ�شكا ٍل من
العاجلة
ّ
أ�شد جتريدًا ،لكنها � ً
أي�ضا
االنتماء � ّ
أ�شد �سخا ًء و�سماحة .ور�أينا كيف
� ّ
اكت�ست الثقافة �أهمية �سيا�سية
جديدة .لكنها غدت يف الوقت
ذاته �أبعد عن التوا�ضع و�أدنى �إىل
الغطر�سة .وحان الوقت ،ونحن
نعرتف ب�أهميتها ،كي نعيدها �إىل
مكانها املنا�سب».
ّ
تريي �إيغلتون مف ّكر ومنظر وناقد
�أدبي و�أكادميي بريطاين مارك�سي
بارز .ن�رش ع�رشات الكتب ،من
�أبرزها «نظرية الأدب» ،و»�أوهام
ما بعد احلداثة» ،و»العنف
العذب :فكرة امل�أ�ساوي» ،و»ملاذا
كان مارك�س على حقّ ».
ترجمة :ثائر ديب كاتب ومرتجم
�سوري ،نقل �إىل العربية الكثري
من الكتب ،منها كتاب بندكت
�أندر�سن «اجلماعات املتخ ّيَلة»،
وكتاب هومي ك .بابا «موقع
الثقافة» ،وكتاب �آلن هاو
«النظرية النقدية» ،وكتاب �أ�سامة
املقد�سي «ثقافة الطائفية»،
وكتاب تريي �إيغلتون «�أوهام ما
بعد احلداثة».

عن «الدار العربية للعلوم نا�شرون»

«�أ�سرار فتاة قاعة الت�شريح» جلا�سم حممد عبود� ..إ�صدار جديد
�صدرت �أخرياً رواية «�أ�رسار
فتاة قاعة الت�رشيح» جلا�سم
حممد عبود ،عن «الدار العربية
للعلوم نا�رشون».
وتركز الرواية ،كما كتب
النا�رش «حالة �شخ�صية
ا�ستيهامية  -نف�سية ،والإيهام
بواقعية احلدث (عودة الروح
�إىل احلياة) ،لذلك جند الكاتب
يجاهد يف جتليتها وبلورتها،
بلورة جتمع بني الواقع واحللم،

الهلو�سة واحلوار الداخلي،
الوعي والالوعي».
ً
وتتحقق الواقعة ن�صيا ب�صيغ
تعبريية باطنية جتري على
ل�سان بطل الرواية ،وهو
طالب يف كلية الطب ،يُكلَّف
�ضمن منهجه الدرا�سي مبهمة
ت�رشيح جثة فتاة جمهولةُ ،كتب
على يدها ا�سمها (عتاب).
ومنذ �أن ك�شف عن وجهها مل
تعد حياته كما كانت ،حيث

بد�أت الفتاة تطارده كل ليلة،
دون �أن يعرف ماذا تريد منه،
فكاد ظهورها املتكرر له �أن
يو�صله �إىل حد اجلنون ،ف�أ�صبح
ي�س�أل نف�سه هل ما يتعر�ض
له جمرد هلو�سات ب�رصية،
و�إ�سقاطات خلياله املوهوم،
�أم �أنه حقيقة و�أمر واقع؟
ولكي يح�صل على �إجابة تبدد
الوهم باحلقيقة ،يبد�أ بطل
الرواية يف البحث عن �أ�رسار

فتاة قاعة الت�رشيح ،يف �سل�سلة
من املغامرات التي تفاجئ
وتده�ش وحتب�س الأنفا�س.
ومن �أجواء الرواية نقر�أ« :يقول
فولتري( :الإن�سان دائماً يبحث
عن الأوهام لأنه �أجنب من
�أن يواجه احلقائق) ،خالل
حياتي التي �شارفت على
الع�رشين عاماً ،وخا�صة يف
ال�سنوات الأخرية ،ان�سحبت
من املجتمع ،و�أخذت �أت�رصف

ب�سلبية كبرية مع من حويل
ب�شكل غريب ،عائلتي الأقرب
يل كانت تعاين ما يعاين غريها
من العوائل التي ت�شكل الن�سبة
الأكرب من املجتمع ،حتت ظل
الظرف االقت�صادي ال�صعب،
وانهيار املنظومة املجتمعية
التي �أخذت بالتداعي ب�شدة
وب�رسعة ،الكل كان حتت
ال�ضغط ،و�أنا ف�ضلت االنزواء
واملراقبة من بعيد ،وتركيز

كل طاقتي واهتمامي على
درا�ستي ،كنت ب�شكل �أو ب�آخر
�أنانياً ،و�أحاول بكل جهدي �أن
�أجتنب احلقائق والواقع...
�أيكون مت�سكي بق�ضية عتاب
هو هروبي �إىل الأمام من
مواجهة احلقائق؟ هل ميكن
للأوهام �أن تكون بهذه الدرجة
من النقاء وال�صفاء لتحاكي
الواقع وتتفوق عليه؟!».
وكاالت
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حوار ثقايف

الكاتبة ال�شابة �صليحة بعلة تفتح قلبها لـ «الو�سط»

حرب الألوان ...نب�ض من رحم احلياة االجتماعية
فتحت الكاتبة ال�صاعدة �صليحة بعلة قلبها ليومية» الو�سط « يف هذا احلوار ال�شيق الذي حتدثت لنا فيه عن تفا�صيل مولودها الأدبي اجلديد الذي �سي�صدر
قريبا عن دار املثقف  ،فلقد مل�سنا من خالل هذا اللقاء مع هذه الإن�سانة الراقية ح�سا �إبداعيا و درجة من الوعي ال مثيل لها  ،وال�شيء املالحظ عن هذه امل�ؤلفة
املليئة باحلياة هو مقدرتها الفائقة يف حتليل الأ�شياء وا�ستنادها للمنطق وملكة العقل ،وهذا ما يعك�س ذكاء هذه الفتاة ال�شابة التي ا�ستطاعت �أن تك�سر حواجز
عديدة بوا�سطة الكتابة التي تعد متنف�سا لها فقد مكنتها من البوح ب�أفكارها الإبداعية التي كانت خمزنة يف خميلتها لت�سلط فيها ال�ضوء على ق�ضايا اجتماعية
تعاين منها غالبية املجتمعات  ،املتمثلة « التمييز العن�صري» الذي يعد هاج�سا لدى الأفراد حيث يعد هذا املو�ضوع حمور روايتها املو�سومة بـ «حرب الألوان» ،
والتي �ست�شارك بها يف �سيال  24فهذا العمل الروائي يب�شر باخلري لكونه باكورة �أعمالها حامال يف عمقه ق�ضية لطاملا �أثارت جدال وا�سعا يف املا�ضي و احلا�ضر ويف
خمتلف ربوع العامل ك�إفريقيا والواليات املتحدة الأمريكية والعامل الغربي على العموم  ،والتي اجنرت عنها �صراعات طبقية بني ال�سود والبي�ض  ،وهنا يكمن
الداء ،فعلى اجلميع �أن يفهموا �أن النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط وال توجد �أي فروقات بني الب�شر فكلنا نعي�ش يف عامل واحد ويجمعنا م�صري م�شرتك ،فال جمال
للتفرقة والعن�صرية مهما كان نوعها  ،فنحن كتلة متما�سكة ومرتا�صة مع بع�ضها البع�ض  ،وكل واحد منا يكمل الآخر ،وهذا ما ي�ضمن لنا التعاي�ش ال�سلمي وال�سري
نحو الرفاه بخطى ثابتة متزنة .
خالل عنوان روايتك
«حرب الألوان» ؟

حاورها :حكيم مالك
بداية  ،من هي �صليحة بعلة ؟
فتاة من مدينة املنيعة التابعة
لوالية غرداية تبلغ من العمر 23
�سنة ،ن�ش�أت يف �أ�رسة متعلمة
مكونة من �أب �أ�ستاذ و�أم �أ�ستاذة،
بعد ح�صويل على �شهادة
البكالوريا �سنة  2015التحقت
باملدر�سة العليا للأ�ساتذة
بالأغواط تخ�ص�ص علوم طبيعية
�أ�ستاذ تعليم ثانوي ،حظيت مب�سار
درا�سة جيد واحلمد هلل كان حافل
ومكلل بالنجاحات وهو الأمر
الذي ي�سعدين كنت دائما ما �أجنح
يف �إدخال الفرحة للأ�رسة الكرمية
التي كان لها دور كبري يف بلوغي
�أي جناح ،التحقت بنوادي ثقافية
و علمية من بينها نادي العلوم
الذي تر�أ�سته يف العام املا�ضي
لي�س رغبة مني ولكن ب�إحلاح
من زمالئي �أع�ضاء نادي العلوم
الذين �أقدرهم كثريا و�أحرتمهم
،حيث متكنا من مواجهة الكثري
من ال�صعوبات وج�سدنا الكثري
من الن�شاطات على �أر�ض امليدان
بعدما كانت حربا على ورق
ل�سنوات م�ضت .

متى اكت�شفت �أناملك
الذهبية الكتابة؟
منذ كنت �صغرية و �أنا �أميل لكتابة
اخلواطر و كتابة ال�شعر �أحيانا
يعني منذ املرحلة االبتدائية وهي
موهبة ورثتها من الوالد الكرمي
،حيث كان يكتب ال�شعر يف غربته
و مييل لكتابة املقاالت الفل�سفية
�آنذاك و ا�شتهر بذلك ،لكن مل �أهتم
بذلك �رصاحة فقد كنت �أالحق
ميويل العلمي دائما  ،تعرت�ضني
حلظات �أو فرتات �أ�ستهوي فيها
التالعب بالكلمات ولكن �رسعان
ما يندثر ذلك ال�شعور رمبا نتيجة
كرثة االن�شغاالت �أو �شيء �آخر
وخالل الفرتة اجلامعية التي كان
لها �أثر كبري يف تكويني وتوجيهي
على جميع الأ�صعدة �أ�صبحت
�أميل �أكرث ف�أكرث �إىل جانب الكتابة
ولكنها دائما ما تكون موهبة
ا�ستثنائية �أو بالأحرى دفينة �إىل �أن
قررت االهتمام بها ب�صفة ر�سمية
وت�شجعت �أكرث عندما احتكيت
بزمالئي باملدر�سة و اكت�سبت

يف احلقيقة العنوان كان يجول يف
خاطري قبل االنتهاء من الرواية،
حيث ملحت فيه بع�ض الغمو�ض
و»حرب الألوان» هو جمرد وجه
�آخر لت�سمية التمييز العن�رصي
فعندما يكمل القارئ قراءة الرواية
يرى �أن ما يتعامل به البع�ض �أو ما
ميار�سه البع�ض من عن�رصية �أو
تع�صب هو جمرد �شيء تافه �أقل
ما يقال عنه �أنه حرب �ألوان ال غري
و كيف �أن البع�ض يخ�رس الكثري
من الأ�شياء من �أجل هذا ال�شيء
التافه وكيف �ستحدث هذه احلرب
من فنت كلها �أحداث �سيكت�شفها
القراء يف رواية «حرب الألوان» و
�سيفهمون ما ال�سبب وراء ت�سميتي
لها بهذا العنوان.

خربة معتربة يف املجال لأقرر
فيما بعد �إ�صدار �أول عمل روائي
يف هذا العام.

ملن تقرئني؟
�أحب قراءة كتب التنمية الب�رشية
كثريا لأنني �أهتم باملغزى من
الكتاب �أكرث من الرتكيز على
�أ�سلوب الكاتب �أو �إبداعه الفني
يف الكتابة �أو �أي �شيء �آخر� ،أح�س
بعد قراءة كل كتاب بالنتيجة
خا�صة على م�ستوى مهاراتي
التوا�صلية وهو �أمر ا�ستح�سنته
كثريا من بني الكتب التي حدثتكم
عنها كتاب ديل كارنيجيhow
to win friends and
 influence peoplesوكتاب
«فن الالمباالة» ملارك مان�سون
وكتاب act like a success
 think like a successل�ستيف
هاريف والكثري الكثري لكن هذا ال
يعني �أنني ال �أقر�أ الروايات فقد
قمت بقراءة العديد من الروايات
بع�ضها �أعجبني والبع�ض الآخر
مل يعجبني خا�صة تلك التي
ي�ستعر�ض فيها الراوي مهاراته
الكتابية و ي�صعد من م�ستوياته
الفنية فيها � ،أرى �أن هذا النوع من
الكتاب ي�ستهدفون طبقة معينة
دون �أخرى ومبا �أننا جمتمع ال
يقر�أ �رصاحة �سيكون من ال�صعب
�أن يفهم اجلميع املغزى من

الرواية �أو ما الذي يرمي �إليه من
خاللها ،فلذلك �أميل �إىل الب�ساطة
يف طرح الأفكار وهو ما نراه �سائدا
يف كتب التنمية الب�رشية  ،ومن بني
الروايات التي قر�أتها رواية» ماال
نبوح به» ل�ساندرا �رساج ورواية»
رباع» لأحمد ال�سعيد مراد
وروايات بولي�سية لأجاثا كري�ستي
والعديد من الروايات الأخرى.

من هو عرابك
يف الكتابة؟
ديل كارنيجي لغته �سهلة و�أفكاره
رائعة وت�أثري كتاباته فعال و�رسيع.

�إىل ماذا تهدفني من
خالل تطرقك لـظاهرة
«التمييز العن�صري» يف
باكورة �أعمالك؟
التمييز العن�رصي كان �أحد
الظواهر االجتماعية التي رافقتني
يف حياتي والتي عانيت منها نوعا
ما بكل �رصاحة ،ولكن احلمد هلل
كان والداي دائما ما يعززان ثقتي
بنف�سي و يدفعانني لإثبات نف�سي
بالنجاح يف حياتي ،وبالتايل هو
مو�ضوع اجتماعي يتعر�ض له
الكثري ممن مثلي وال يقت�رص الأمر
على ذوي الب�رشة ال�سمراء كذلك
ذوي الب�رشة البي�ضاء يتعر�ضون

كيف كان تعاملك
مع دار املثقف؟

للتع�صب من طرف بع�ض ال�سود
،وبالتايل كان البد من احلد
من هذه الظاهرة االجتماعية
ولو بالكتابة خا�صة و�أنها طالت
بع�ض املثقفني و املتعلمني من
منطقتي وغياب التوعية حول
هذا املو�ضوع الوا�ضح والبني،
وليومنا هذا هناك الكثري ممن
تت�أثر حياتهم جراء هذا الت�رصف
ال�شنيع ،حاولت يف هذه الرواية �أن
�أجمع بع�ض الأحداث الواقعية
االجتماعية يف ق�صة وهمية لفتاة
من �صحراء اجلزائر حتديدا من
مدينة املنيعة عانت يف املجتمع
الذي تعي�ش فيه ،جمتمع نبذها
ك�إن�سان يتمتع ب�أدنى حقوقه فيه.
وما تطرقت �إليه هو فقط بع�ض
الأمثلة من خمتلف املمار�سات
التي يتعر�ض لها البع�ض ممن
يعي�شون يف جمتمع يختلف عنه
وما يلحظه القارئ فيها �أن
العن�رصية �أ�شمل من ق�ضية لون �أو
عرق ...هي ثقافة �أجيال انت�رشت
كمر�ض ينه�ش عقول النا�شئني...
وبالتايل �أردت ا�ستغالل الكتابة
يف ن�رش الوعي ومعاجلة الق�ضايا
االجتماعية وهو ما يلحظه القارئ
للرواية �أن لغتها ب�سيطة و �سهلة
كونها موجهة لكل الفئات و �أمتنى
�أن جتد �آذانا �صاغية و ت�صل
مل�ستوى التغيري.

واهلل جتربة رائعة جدا �أ�س�أل
اهلل عز وجل �أن يكمل مبتغاي و
�أحقق هذا الإجناز الفريد الذي
رمبا يكون �شيئا عاديا بالن�سبة
للبع�ض و لكن بالنظر لل�صعوبات
التي واجهتها �أنا و�أ�رستي بل
�أقول وجهناها و للق�ضية التي
يحملها كتابي و �شعوري بالر�ضا
عن نف�سي ملا حققته لهو مدعاة
للفخر يل و لعائلتي و ملدينتي
 ....ورمبا �سوف لن تكون املرة
الأوىل فمع اقرتاب موعد �سيال
 24ا�ست�شعر مدى روعة هذا
احلدث وهو ما �سيحفزين على
امل�شاركة مرة �أخرى يف هذا
احلدث الوطني.

ما املراد �إي�صاله من

ما دور الوالدة الكرمية

بعد �إر�سال العمل وقبوله تلقيت
معاملة رائعة �رصاحة من طرف
الأ�ستاذة مديرة دار الن�رش �سمرية
من�صوري �رشحت يل كيفية اكتمال
طبع الكتاب و كل الأمور الأخرى
وتابعتني خطوة بخطوة �إىل غاية
�صدور الغالف يف انتظار �صدور
الكتاب ب�إذن اهلل .

ما هو �شعورك و�أنت
�ست�شاركني يف �سيال 24
ككاتبة؟

يف جناحك؟
�س�ؤال مهم و�إجابته ال تنتهي
كان لوالدتي ف�ضل كبري على
�شخ�صيتي ك�صليحة بعلة وحياتي
وجناحي وكل �شيء والدتي وثقت
بي هذا كل ما فعلته من �أجلي،
ولكن كان لهذا الفعل �أثر كبري
على نف�سي  ،دائما ما حتفزين
وتخربين �أنني قادرة على الو�صول
�إىل �أبعد مما �أنا فيه ال تق�رص يف
مد يدها يل حني �أتعرث يل ثقة
كاملة �أنها تدعمني يف كل مكان
وزمان وهو الأمر الذي جعل مني
امر�أة ال تخاف كل ما يف الأمر �أن
�أمي هي �أو�صديق فاطمة.

كيف هي عالقتك باللغة
العربية والقر�آن الكرمي؟
عالقتي بها جيدة جدا تفوقت
فيها طيلة م�ساري الدرا�سي
واكت�سبت الف�صاحة يف اللغة من
خالل القر�آن الكرمي الذي ختمته
ثالث مرات وا�ستظهرت ن�صفه ،
فلقد ن�ش�أت يف �أ�رسة متدينة ،
حيث يحر�ص كل من �أمي و�أبي
على حتفيظنا كتاب اهلل وتوطيد
عالقتنا به ،وقد �شاركت يف
عدة م�سابقات للقر�آن الكرمي
وحت�صلت على املراتب الأوىل
واحلمد هلل ودائما ما تذكرنا
الوالدة ب�أنه �رس توفيقنا وت�سهيل
كل ال�صعاب يف حياتنا.

ما موقع ال�صحراء
يف وجدانك؟
ال�صحراء �شيء جد جد عزيز
على قلبي خا�صة و�أنني ولدت
فيها وترعرعت و اعتادت
ع�ضويتي فيزيولوجيا على
مناخها و تكيف منطي الظاهري
وفق ظروفها وبالتايل هي �شيء
ذو مكانة كبرية يف حياتي رغم
ما نعانيه فيها من ظروف قا�سية
واملتمثلة يف قلة التنمية و نق�ص
الو�سائل واملرافق ال�رضورية
مقارنة بال�شمال � ،إال �أننا ك�سكان
من ال�صحراء نعتز بانتمائنا لها و
نحن مت�أكدون متاما �أن بها من
املميزات ماال حتويه مناطق
�أخرى �أقلها الهدوء والراحة
النف�سية.

يتبع...
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...
حدثينا عن الأ�ساتذة الذي
كان لهم ف�ضل كبري عليك
لبلوغك هذه املكانة؟
�أولهم �أ�ستاذتي التي �أعتربها
�أما ثانية يل نوا�رص ف�ضيلة مل
يغادرين عطفها وحنانها طيلة
م�ساري الدرا�سي كنت قد
�أح�س�ست بوجودها وقت �شدتي
وغبنتي و ا�ست�شعرت فرحها
وقت �ساعدتني ،كما ال �أن�سى
الأ�ستاذة بودبو�س جمعة �أ�ستاذة
اللغة الفرن�سية التي �أحبها كثريا
ولقنتني اللغة الفرن�سية للحد
الذي جعلني �أتفوق فيها ،ثم يف
مرحلة املتو�سطة كان الأ�ستاذ
براهمي جلول الأب الروحي لنا
يف مادة الريا�ضيات اهتم بي
و بزمالئي كما لو كنا �أبناءه و
الأ�ستاذ بو�ضياف �أحمد الذي
لقنني و�إخوتي اللغة العربية على
�أ�صولها ،لي�أتي الأ�ستاذ �سينا حمزة
يف املرحلة الثانوية كان رفيقا يل
ولزمالئي �أحببناه كثريا و�شاركناه
مرحلة الثانوية خطوة بخطوة
و الأ�ستاذ �صياد حممد الذي
كان قد وثق يف عطائي يف مادة
الفيزياء ثم الأ�ستاذ نوا�رص يف
مادة العلوم ،والكثري من الأ�ساتذة
الذين كان لهم ف�ضل كبري يف
م�ساري الدرا�سي ال �أنفي �أيا ممن
علمني حرفا ذات يوم .لذلك
�أوجه كلمة �شكر وتقدير واحرتام
من منرب يومية «الو�سط» لكل
املعلمني واملعلمات ،الأ�ساتذة
والأ�ستاذات يف مدينة املنيعة من
بينهم والداي الكرميان.
ماذا تعني
املنيعة؟

لك

مدينة

مدينة «املنيعة «وكما تعلمون هي
�أحد دوائر والية غرداية وهي
الآن حتت م�سمى مقاطعة �إدارية
ا�ستعدادا لتن�صيبها والية فتية،
وب�صفتي فتاة ولدت فيها فهي
تعترب م�سقط ر�أ�سي وبيئتي رغم
�أن �أمي تنحدر من دائرة تيميمون
التابعة لوالية �أدرار و جدي والد
�أبي من بلدية �أوقروت والية
�أدرار كذلك ،ميتاز �أهلها باجلود
والكرم غنية باخلريات ،حيث
�أنعم اهلل على �سكانها مبياه عذبة
و �أرا�ض خ�صبة جعلت الزراعة
تزدهر هناك ،متتاز كذلك
بانت�شار الكتاتيب حلفظ كتاب اهلل
�أهلها حمافظون لكن ال �أنكر �أن
بها العديد من ال�سلبيات كانعدام
الأمن وبع�ض االن�شقاقات على
م�ستوى جهاتها نظرا لتعدد
�أ�صول �سكانها ،هي خليط من
الثقافات فبعد مغادرة الأمازيغ
الق�رص القدمي �آنذاك �سكنها
�أمازيغ ال�صحراء و ال�شعانبة
والبع�ض من �إفريقيا والبع�ض
الآخر قدموا من �شمال اجلزائر
و �أنا �أحبها كثريا �رصاحة رغم ما
�أنها تفتقر للعديد من متطلبات
احلياة واملرافق و االمكانيات
حالها كحال العديد من املدن
ال�صحراوية �إال �أنها تبقى وال تزال
م�سقط ر�أ�سي قد ي�شوه ا�سمها
البع�ض ممن ال يقدرون فخامة

ا�سمها و خرياتها ونعم اهلل علينا
فيها ولكن ال يفوتني �أن �أذكر لكم
�أن فيها من ال�صاحلني والأوفياء
واملثقفني وكل ما هو جميل ما
تفتخر بهم....
هل �سرناك م�ستقبال يف
كتاب علمي؟
واهلل �إنه لأمر وارد خا�صة و�أنني
�أتوجه للعمل ك�أ�ستاذة علوم
طبيعية يف الطور الثانوي و هو
من�صب وظيفي يتطلب البحث ،مع
العلم �أنني كنت قد �شاركت مبقال
علمي حتت عنوان <>كيف ت�ؤثر
اللكترييا على املناخ <> يف موقع
ف�ضاء العلوم الطبيعة الذي �أ�س�سه
الزميل مروان ح�سني بوعالم وهو
ما اعتربه بداية جيدة و موفقة
يل� ،س�أعمل يف امل�ستقبل على
كتاب علمي تتخلله مل�سة �أدبية
�أو العك�س �أو رمبا علمي متاما
ال �أعلم بعد ما �س�أقبل عليه ولكنه
�أحد خمططاتي امل�ستقبلية.
هل تعملني على تطوير فن
الزخرفة؟

�رصاحة على ثقتهم يف عطائي
قمت برئا�سته  ،كان تكوين على
امل�ستوى ال�شخ�صي واالجتماعي
والعلمي عززت من مهاراتي
التوا�صلية ،اكت�سبت خربة يف
املعامالت االدارية ،كونت
�صداقات كثرية من خمتلف
الواليات كذلك عززت من ثقتي
بنف�سي فكلما زاد هذا العامل
يزيد م�ستوى االبداع يف ال�شخ�ص
مهما كان م�ستواه العلمي لأننا
غالبا ما نربط االبداع بامل�ستوى
العلمي وهو امر خاطئ ،قمت
بتج�سيد العديد من الأفكار
التي كان يراها البع�ض م�ستحيلة
خ�ضت التحدي بالن�سبة للعديد
ممن كانوا ي�ستهينون بقدرة امر�أة
يف رئا�سة نادي �أو جمعية ،ولكن
ما اعتربه �إجنازا عظيما هو تلك
الروح التي تكونت بيننا ك�أع�ضاء
نادي العلوم حيث �أبدع كل واحد
فينا و بذل كل ما بو�سعه لريتقي
و ينجح وهو �أمر رائع �رصاحة وال
�أتوقع �أنني �س�أعي�ش �شعورا مثل
ذلك بعد هذا النادي الذي بث
جرعة �أمل يف كل واحد منا.
ماذا عن املعر�ض ال�سنوي
لهذا النادي؟

حقيقة مل �أكن �أعلم �أن لدي
املوهبة يف هذا الفن كنت �أجل�أ
للزخرفة عندما كنت �صغرية
بال�ضبط يف مرحلة املتو�سطة
فقد كنت غالبا ما �أزخرف
املجالت احلائطية و البحوث
وامل�شاريع التي كانت تعطى
لنا كواجب مدر�سي ولكن كما
يعلم اجلميع مل تكن هناك جهة
معينة تتبنى ميوالتي الفنية �أنا
والكثريون ممن مثلي يف املناطق
ال�صحراوية فقد كنا نتلقى
الثناء من �أ�ستاذ املادة الذي
�أ�ضفنا مل�ستنا الفنية يف واجبه
و نتح�صل على عالمات جيدة
�أو ممتازة مقارنة بالآخرين و
ينتهي الأمر هناك لذلك �رسعان
ما تخليت عن ذلك امليول �آنذاك
ولكن عندما در�ست يف اجلامعة
واحتكيت بالر�سامني و النوادي
اكت�شفت �أن ما كنت �أقوم به يف
املا�ضي يدعى بفن « املانداال «و
هو فن يعتمد على الزخرفة وفق
مقايي�س و يدر�س وفق خطوات،
فقررت بعد ذلك �أن �أحيي تلك
املوهبة ،حلد الآن مل �أثمن �أي
عمل ولكن يبقى �أحد امل�شاريع �أو
الربامج التي �أعمد �إىل تطويرها
يف امل�ستقبل القريب من خالل
االطالع على �آخر تطوراته و
املواظبة على ممار�سته  ،لأنني
�أعتربها تكوين على امل�ستوى
ال�شخ�صي �رصاحة ولن يتوقف
الأمر هنا فقط �س�أحاول �إي�صال
العديد من الر�سائل للعامل من
خالل هذا الفن هي فقط م�س�ألة
وقت.

�رصاحة املعر�ض ال�سنوي لنادي
العلوم يف طبعته الرابعة ،كان
�أحد ن�شاطات النادي الكربى
التي قمنا بها �آنذاك ،وهو
معر�ض علمي قمنا به يف �شهر
�أفريل املا�ضي  ،حاولنا عر�ض
العديد من احليوانات والنباتات و
م�شتقاتهما وكذلك دجمنا ق�سم
للور�شات من �أجل �إبراز مواهب
بع�ض من الأع�ضاء يف الر�سم
واخلط العربي  ،واجهنا العديد
من ال�صعوبات ككل مرة ولكننا
قمنا ب�أف�ضل ما ن�ستطيع ،ذاع
�صيته كثريا ا�ستمر ملدة ثالث �أيام
ات�صلت بنا العديد من اجلهات
االعالمية وبع�ض القنوات قامت
ببثه على التلفاز ،قامت العديد
من اجلمعيات مب�ساعدتنا من
بينها جمعية الرتاث و جمعية
�ضفاف الوادي ،والذين �أوجه
لهم �شكر خا�ص من هذا املنرب
وكذلك �ساعدنا �أ�ساتذة من خارج
املدر�سة ناهيك عن الدعم
الذي كان من داخلها  ،وبالتايل
املعر�ض الذي قمنا به كان فر�صة
للعديد من الطلبة لالحتكاك
باملادة احلية و اال�ستفادة من كم
كبري من املعلومات خا�صة و �أنه
كان كبري جدا� ،سمح للعديد من
الأع�ضاء امل�شاركني يف اكت�شاف
دواخلهم و �إبراز مواهبهم و كان
فر�صة للقيام ب�أف�ضل ما لديهم،
كان فر�صة كذلك للتكوين على
امل�ستوى االجتماعي و التوا�صلي
والعلمي.

حدثينا عن رئا�ستك لنادي
العلوم؟

ما املعنى الذي يحمله �شعار»
العلوم عامل بال حدود»؟

رئا�ستي لنادي العلوم كانت جتربة
جد رائعة �رصاحة خا�صة و�أنني
تخوفت منها يف البداية كون �أنني
مل �أكن �أرغب يف رئا�سته ولكن
بعد �إحلاح الزمالء امل�شكورين

واهلل الفكرة جاءت من تعدد
�أق�سام املعر�ض لأنه كان كبريا
جدا خا�صة و�أننا حاولنا الدمج
بينهم حتت م�صطلح العلوم
مثال يف املعر�ض خ�ص�صنا

حوار ثقايف
ق�سم لثقافات اجلزائر ،فقمنا
بتح�ضري الأكالت ال�شعبية لبع�ض
الواليات كال�شخ�شوخة و الزفيطي
والرفي�س واحلريرة� ...إلخ و
اللبا�س التقليدي كذلك لدرا�سة
ت�أثري كل منها على الأفراد يف تلك
املنطقة �أو الوالية ،بالإ�ضافة �إىل
ت�أثري املناخ كذلك وبالتايل عند
قدوم الزائر البعيد متاما عن
العلوم للمعر�ض و يرى �أنواع
الأطعمة لن يخيل له �أن املعر�ض
علمي لذلك و�ضعنا �شعار يقرب
املفهوم للزائر �أوال ثم بعد ذلك
ن�رشح له �أنه علم قائم بذاته
ويدعى الأنرثوبولوجيا علم
درا�سة الإن�سان.
هل تطمحني الكت�شاف
ثقافات العامل من خالل
بوابة ال�سفر؟
�أحب ال�سفر كثريا و�أ�سعى لزيارة
كل بقعة من اجلزائر �إن وفقني
اهلل لذلك وقد قطعت �شوطا كبريا
من ذلك �أكيد �أطمح للتعرف على
كل الثقافات يف العامل وتذوق
كل الأطعمة من خمتلف بقاع
العامل وهو م�رشوع م�ستقبلي
ب�إذن اهلل و�س�أعمل على حتقيقه
وعدت نف�سي بذلك ودائما ما �أيف
بوعودي لها.
ماهي الن�صيحة التي
ت�سدينها للأقالم ال�شابة؟
ن�صيحتي لهذه الفئة هي �أن
يوا�صلوا كتاباتهم و�أن يحاولوا
معاجلة ق�ضايا جمتمعاتهم
فاجلزائر ما �شاء اهلل خليط من
الثقافات وال ننفي �أن لكل جمتمع
ما ي�سوءه مهما كان يتمتع من ح�سن
و بالتايل على الكاتب �أن يحاول
�إ�صالح جمتمعه وهناك الكثري من
الق�ضايا االجتماعية التي يجب
�أن تعالج مثل العن�رصية ،النمطية
يف بع�ض املجتمعات خا�صة
بالن�سبة للفتاة ،هجرة الأدمغة من
جمتمعاتها وبالتايل على الكاتب
�أن ي�صل بر�سالته الإ�صالحية لكل
الفئات ولو كلفه ذلك التنازل عن
بع�ض العمق والتحلي بالب�ساطة و
�سريى كم من املمتع �أن ي�شارك
يف التغيري.
هل ترغبني يف الكتابة
للطفل ،هذا الكائن الربيء؟
بر�ؤية ما تعر�ض له الطفل
اجلزائري وما يتعر�ض له يوميا
من انتهاكات و اغت�صابات و
تعدي يدفع الكاتب مهما كان
ميوله �أن يرثي الطفولة يف
بالدنا و جمتمعنا وبحديثنا عن
الطفولة �أردت التنويه ملعاناة
الطفل ال�صحراوي الذي يفتقر
لأدنى احلقوق �أال وهي مدينة
�ألعاب لينف�س عن خاطره يفتقر
مللعب ب�أر�ضية خ�رضاء يكتفي
بت�شجيع الفريق الوطني يحلم ب�أن
يكون �أحد العبيه يوما ما يفتقر
�إىل النوادي ملمار�سة ن�شاطه
يفتقر �إىل العديد من الأ�شياء
التي من حقه ولكنه يف كل مرة

يكتفي بر�ؤيتها على التلفاز �أو
يف �أحالمه� ،أذكر �أنني عندما
كنت �أدر�س يف املتو�سطة مل نكن
ندر�س الرتبية الفنية ومل تكن
هناك �أي جهة تتبنى من لديهم
موهبة الر�سم و قد كانت تدر�س
معي زميالت جتدن التالعب بقلم
الر�صا�ص بكل براعة يف الر�سم
ولكنهن الآن تخلني عن مواهبهن
ورمبا توجهن للزواج بعد �إكمال
م�سارهن الدرا�سي و اال�صطفاف
حتت �سقف البطالة يف حني لو
اهتم مبواهبهن كن �سينجحن
رمبا  ،لذلك �أ�ؤكد على �أن الطفل
ال�صحراوي يعاين كون �أنه يقاوم
الظروف البيئية من جهة ونق�ص
املرافق من جهة �أخرى و نق�ص
الو�سائل...
ما ر�أيك يف امل�سابقات الأدبية،
هل خ�ضت غمارها من قبل،
�أم �أنك تودين ذلك؟
امل�سابقات �شيء رائع جدا مهما
كان نوعها علمية �أم �أدبية فهي
دائما ما تعزز الثقة يف امل�شاركني
ومتنحهم اجلر�أة وال�شجاعة على
مواجهة النقد وتقييم �أعمالهم
مبو�ضوعية ،فقد ذكرت �سابقا ب�أن
ما يجعل املواهب تندثر و تختفي
و يتخلى �أ�صحابها عنها هو غياب
من يحفزهم و يعزز من ثقتهم
ب�أنهم �أكفاء و ي�ستحقون ذلك
التكرمي �أو الثناء و بالتايل حبذا
لو �أن هناك جهات تربوية تتبنى
هاته الفئة وميوالت البع�ض ممن
يحتاجون الدعم يف هذا املجال
خا�صة يف ال�صحراء فبحكم �أنهم
يزاولون الكتاتيب حلفظ القران
الكرمي فان لدى البع�ض منهم
ف�صاحة لغوية و �شجاعة �أدبية
ممتازة ،فرمبا بع�ض االلتفاتة
قد ت�صنع الأمل هناك يف �صحراء
اجلزائر و ينبثق من هناك �شعراء
وم�ؤلفون و �أدباء � ،أما عن خو�ضي
جتربة مثل هذه فال �أذكر �أنني
خ�ضت غمار �إحداها فقد كنت
�أكتفي بالكتابة لنف�سي خا�صة مع
قلة �أو بالأحرى انعدام مثل هكذا
مبادرات يف منطقتي �آنذاك.
هل نحن نعي�ش �صراع �أفكار
و�أيديولوجيات مع بع�ضنا
بع�ضا؟
�أكيد نعي�ش الكثري من الت�ضارب
و االختالف على امل�ستوى
الأيديولوجي وهو ما يف�رس
ظهور العديد من ال�أحزاب
على امل�ستوى ال�سيا�سي و
النقاد على امل�ستوى الأدبي
و الكثري من املختلفني على
امل�ستوى االجتماعي وهو �أمر
طبيعي و �أحيانا حميد خا�صة
�إذا كانت النتيجة التي ت�صبو
�إليها كل اجلهات هي الأح�سن
ولكن ي�سوء الأمر عندما نلج�أ
لل�رصاع و تختلف وجهتنا لي�صبح
بع�ضها �شخ�صي رمبا ون�صعد
من م�ستوى ال�رصاع لن�ستعمل
العنف وما �إىل ذلك من �أفعال
م�شينة و لذلك �أف�ضل ما يجب
انتهاجه هو قاعدة كالتايل � :أن
تكون فكرتك م�ضادة لفكرتي

هذا ال يعني �أنك عدوي لكل
منا احلرية يف �أفكاره مهما كان
نوعها � ،رشيطة �أن ال تطال
حرية الغري و نتعدى بها على
ا�ستقرار جمتمعاتنا.
ماذا عن ال�صعوبات التي
تواجه املبدعني يف اجلنوب
اجلزائري؟
واهلل هي كثرية جدا �أوال غياب
الدعم لي�س للمبدع اجلزائري
�أي دعم ال من طرف اجلهات
الو�صية وال الرتبوية وال �أي
جهة �إن دعمته �أ�رسته ت�ألق
وازدهر �إن مل تدعمه وكان
حالها ال ب�أ�س به تندثر كالعادة
ثم ثانيا غياب اجلهات التي
تتبنى املبدعني كالنوادي
واجلمعيات و املجموعات مل
�أحلظ �أي جهة من هذا النوع
تتبنى الر�سامني �أو الكتاب ...
�إلخ ،ثم �إن الظروف البيئية متثل
عائق كبري خا�صة عندما يتعلق
الأمر بالتنقل �سي�ضطر املبدع
ال�صحراوي للتنقل مل�سافات
طويلة من �أجل توفري و�سيلة
معينة �أو امل�شاركة يف م�سابقة
معينة و مع نق�ص التكوين و
التطوير لهذه املواهب غالبا
ما ي�ستبعدون من امل�سابقات
الر�سمية والوطنية و �إن مل يحدث
ذلك يتم �إق�صاءهم يف املراحل
الأوىل من هكذا م�سابقات ثم
�إن منطية بع�ض املجتمعات
ال�صحراوية متنع �إبداع املر�أة
ال�شابة خا�صة و�أنها تت�شدد
يف و�ضع القيود التي متنعها
من �إبراز موهبتها والو�صول
بها بعيدا مما يدفعنا ملو�ضوع
�آخر �أال وهو ال�صعوبات التي
تواجهها املبدعة ال�صحراوية
والتي عليها �أن تواجه النمطية
كعائق �أول والكثري الكثري من
املعيقات....
هل �أنت ب�صدد التح�ضري
مل�شاريع جديدة يف جمال
الكتابة؟
�س�أركز ب�شكل كبري على الق�ضايا
االجتماعية التي تعاين منها
جمتمعاتنا ال�صحراوية ،كما ال
مينع �أنني �س�أقوم بالتفاتة �إىل
اجلانب العلمي الذي �سريافقني
يف م�ساري املهني ،و�س�أخ�ص
ببع�ض الكتابات كل من املر�أة و
الطفل خا�صة يف ال�صحراء.
كلمة �أخرية للقراء و�أن�صار
القلم الناطق؟
القراءة والكتابة مبثابة الرتحال،
فبالقراءة تعي�ش �أزمنة وبالكتابة
تزور اجلنان ،قد تتيح لك
القراءة فر�صة التواجد يف كل
زمان و مكان ،و قد ت�ستنزف
الكتابة م�شاعرك منك ك�أنها
�إن�سان فال �أن�صح بالتخلي عن
هذا الكنز ،فمن رزق حبهما
كمن رزق حالوة الدنيا كلها،
ويف الأخري �أمتنى �أن ينال كتابي
�إعجابكم و ميتع �أذهانكم.
حاورها :حكيم مالك
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كرثة التعرق� ...إىل ماذا ت�شري ؟
التعرق �أمر طبيعي ،كونه يعمل
على تنظيم درجة حرارة اجل�سم.
لكن ،تختلف الطرق التي يتعرق
بها اجل�سم ،وت�شي كل واحدة منها
بحالة �صحية معينة ،تع ّريف �إليها
يف الآتي:
كل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على
نظام ج�سمك الإجنابي �سواء
كان احلمل �أو الدخول يف مرحلة
انقطاع الطمث �سوف يجعلك
تتعرقني �أكرث من املعتاد .وال�سبب
بب�ساطة �شديدة هو �أن التغيري
الهرموين يحفز عمل النظام
احلراري للج�سم املوجود يف
الدماغ الب�رشي ،ويجعله يعتقد
ب�شكل خاطىء �أن درجة حرارة
اجل�سم �أ�صبحت مرتفعة ،ما يدفع
�إىل �إنتاج املزيد من العرق من
�أجل خف�ض درجة حرارة اجل�سم.
�أنت ت�شعرين بالتوتر والإجهاد
�إذا كانت رائحة العرق �أقوى من
املعتاد ،ا�س�أيل نف�سك ما �إذا
كنت ت�شعرين بالتوتر ال�شديد
يف تلك اللحظة .فالعرق الذي
يفرزه اجل�سم عند ال�شعور باحلر
ال�شديد يتم تفريغه بوا�سطة الغدد
العرقية الفارزة (والأكرث عدداً يف
اجل�سم) وتتكون ب�شكل �أ�سا�سي من
املاء وامللح .ولكن ،عندما ن�شعر
بالتوتر والإجهاد ف�إ َّن العرق يتم
تفريغه بوا�سطة الغدد العرقية

املوجودة يف الإبطني .وهذا
العرق يحتوي على مواد دهنية
وبروتينات والتي ي�سبب اختالطها
مع البكترييا املوجودة حتت اجللد
بانبعاث روائح اجل�سم.

�أنت على و�شك الإ�صابة
ب�ضربة حر
�إذا كان الف�صل �صيفاً ،و�أثناء �سريك
حتت �أ�شعة ال�شم�س ،وتالحظني
�أنك ال تعرقني ،انتقلي فوراً
�إىل مكان ظليل بعيداً عن �أ�شعة
ال�شم�س املبا�رشة وا�رشبي �رشاباً
منع�شاً (ولكن دون كافيني) لأنك
تو�شكني على الإ�صابة ب�رضبة حر.
�إن عدم القدرة على التعرق ي�سبب
يف العادة م�شكلة يف تنظيم حرارة
اجل�سم ،ما مينع ج�سمك من �أن
يربد ب�شكل طبيعي.
ولكن ،ينبغي االنتباه �إىل �أن عدم
القدرة على التعرق قد يكون �سببه
ً
مر�ضا وراث ًيا �أو رمبا ب�سبب تعاطي
نوع من الأدوية �أو التها ًبا جلد ًيا
(ت�صلب اجللد).

�أنت تعانني من نق�ص
ال�سكر يف الدم
يف العادة ،يجب �أن يكون م�ستوى
ال�سكر يف الدم يف ج�سمك بني

 70و  100ملغم  /دي�سيلرت عند
قيا�سه خارج وقت الوجبات.
ولكن� ،إذا انخف�ض هذا امل�ستوى
�إىل �أقل من  70ملغم �إما ب�سبب
ال�سكري �أو لأنك تقومني بن�شاط
ج�سدي بوترية �شديدة ،ف�سوف
ت�شعرين ب�آثار ذلك وخ�صو�صاً
بزيادة التعرق .و�أحد �أعرا�ض
نق�ص ال�سكر يف الدم هو التعرق
املفرط وال�شعور بالربد ،ورطوبة
اجللد وخ�صو�صاً يف م�ؤخرة العنق.
تناويل �شيئاً �رسيعاً لرفع م�ستوى
ال�سكر يف الدم.
خلل يف وظيفة الغدة الدرقية
�إذا كنت تعرقني كثرياً يف حاالت
غري اعتيادية مث ً
ال �أن تكوين جال�سة

بهدوء يف غرفة باردة وبعيداً عن
�أي توتر فرمبا تعانني من حالة
فرط التعرق حيث تكون الأع�صاب
التي تطلق عمل الغدد العرقية كما
لو �أنها يف و�ضع «العمل امل�ستمر»
وغري قادرة على «�إطفاء» عملها.
ويحدث هذا الأمر يف الغالب لدى
الأطفال واملراهقني وال�شباب
الذين لدى عائالتهم تاريخ بهذه
احلالة دون معرفة ال�سبب احلقيقي
وراء ذلك .ولكن ،يف بع�ض الأحيان،
يكون �سبب فرط التعرق الآثار
اجلانبية حلالة مر�ضية �أخرى مثل
مر�ض باركن�سون �أو النقر�س �أو
فرط ن�شاط الغدة الدرقية .ف�إذا
بد�أت بالتعرق بعد خم�س دقائق
من اال�ستحمام ،اطلبي من طبيبك
�إجراء فح�ص الغدة الدرقية.

ملاذا حتتوي كب�سوالت الدواء على لونني خمتلفني؟
تعترب الكب�سوالت واحدة من �أقدم طرق تقدمي الدواء؛ والتي يرجع
تاريخها �إىل ع�رص الفراعنة والذين ذاع �صيتهم يف جمال الطب
وال�صيدلة؛ لكن هل ت�ساءلت يوماً ملاذا حتتوي كب�سوالت الدواء
على جز�أين خمتلفي اللون ؟
حتتفظ كب�سوالت الدواء �سواء كانت جيالتينية �صلبة �أو هالمية
ذات اجلز�أين؛ بامل�سحوق الدوائي بداخلها؛ وعند بلع الكب�سولة
تقوم ُع�صارات املعدة ب�إذابة اجلزء اخلارجي من الكب�سولة؛
ليمتزج البودرة الدوائية يف �أمعاء املري�ض ليتم امت�صا�صها فيما
وتتكون الكب�سولة من جز�أين خمتلفني يف احلجم ؛ فهناك جزء
�أعر�ض من الآخر والذي يحتوي بداخله على امل�سحوق الدوائي،
�أما اجلزء الآخر فما هو �إال غطاء فارغ يغلق على اجلزء الآخر،
وخالل عملية ت�صنيع الكب�سولة؛ يتم و�ضع اجلزء الكبري على قاعدة
ليتم ملئه باملادة الدوائية ،ويتم تغطيته فيما بعد باجلزء الأ�صغر.
وتعمل �رشكات الدواء على التفرقة بني اجلز�أين عن طريق �صبغ
كل منهما بلون لت�سهيل عملية الإنتاج وزيادة كفاءة الإنتاج.
بالإ�ضافة �إىل �أن هذه العملية تعمل على ترغيب و�إقناع الأطفال
بتناول الدواء وخا�صة �إذا كانت �ألوان الكب�سوالت متيل �إىل الألوان
الزاهية .

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات
�أعطى االحتاد الأوروبي ال�ضوء
الأخ�رض لدواء جديد ي�ؤمن الوقاية
من نوبات ال�صداع الن�صفي (ال�شقيقة)
وميكن الآن ت�سويق الدواء �إرنوماب
( erenumabاال�سم التجاري
 )® Aimovigك�أول دواء للوقاية من
نوبات ال�صداع الن�صفي ،والذي طورته
خمتربات نوفارتي�س . Novartis
وبعد �أن �أجازت الواليات املتحدة
ت�سويق هذا الدواء يف البالد ال�شهر
املا�ضي ،وتبعتها �سوي�رسا قبل
�أ�سبوعني ،وافقت بلدان االحتاد
الأوروبي على ت�سويق هذا العالج
للمر�ضى الذين يعانون من نوبات
ال�صداع الن�صفي  4مرات يف ال�شهر
على الأقل.
يقدم الدواء �إرنوماب (erenumab
� ® - (Aimovigأ�سلوباً جديداً
متاماً يف عالج ال�صداع الن�صفي حيث

�أنه ال ي�ستهدف نظام ال�سريوتونني
مثل �أدوية تربتان � ، triptansأو
ergotamineولكنه
�إرغوتامني
موجه �ضد م�ستقبالت البيبتيدات
ّ
ذات ال�صلة بالكال�سيتونني (.)CGRP
ولتب�سيط هذه العملية ف�إن الدواء
يحجب م�ستقبالت الأمل التي يفرت�ض
�أنها تنخرط يف تن�شيط �أمل ال�صداع
الن�صفي.
خالل التجارب ال�رسيرية ،ف�إ َّن ن�صف
عدد املر�ضى البالغ  2600مري�ض ممن
يعانون من نوبات ال�صداع الن�صفي
العر�ضي بفرتة تطول من � 4إىل  14يوماً
يف ال�شهر وممن �أخذوا عالج �إرنوماب،
انخف�ض عدد �أيام ال�صداع الن�صفي
الذي يعانون منه �إىل الن�صف �أو �أكرث.
وهذا العالج الوقائي ميكن لل�شخ�ص
�أن ي�أخذه بنف�سه يف البيت مرة واحدة
يف ال�شهر با�ستخدام قلم احلقنة.

درا�سة جديدة ....زيت
ال�سمك ال يحمي القلب
بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي االعتقادات ال�سابقة حول
الت�أثريات الإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت
ال�سمك والتي ت�ستخدم من قبل املاليني ،ويجب �أن ت�ؤخذ
نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.
وجدت الدرا�سة �أن مكمالت زيت ال�سمك الغذائية الغنية
بالأوميغا  3التي يتناولها املاليني من النا�س يف جميع �أنحاء
العامل للحفاظ على �صحة القلب والدماغ:
لن ت�ساعد على العي�ش لفرتة �أطول.
قد تخف�ض م�ستويات الكولي�سرتول الوقائي.
حتدث «فرق �ضئيل» �أو «ال فرق» يف حاالت الوفاة املبكرة.
مل يكن لدى التقرير �أدلة كافية للنظر يف ما �إذا كانت الأ�سماك
الزيتية نف�سها مفيدة ،لكن دهون �أوميغا  3التي حتتوي عليها
والتي ت�ؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �سمك القد مل تكن
لها فوائد.
يبدو �أن الأوميغا  3التي تكون من م�صدر نباتي والتي توجد يف
زيوت البذور واملك�رسات مثل بذور اللفت �أو اجلوز لها فوائد
طفيفة للغاية يف حاالت عدم انتظام �رضبات القلب.
يف حني �أن هذه الدهون �ساعدت يف تقليل بع�ض الدهون يف
الدم �إال �أنه مت �إلغاء فوائد تخفي�ض الدهون الثالثية ال�ضارة
من خالل خف�ضها للربوتني الدهني العايل الكثافة النافع
(.)HDL
يجب �أن ت�ؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�سبب وجود ق�ضايا
مماثلة مع الفيتامينات ،حيث كان لتناول املكمالت الغذائية
ب�شكل زائد ملحاكاة ت�أثري النظام الغذائي �صحي �آثار �ضارة يف
ال�صحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية
�أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص
االنتباه وفرط الن�شاط ؟
تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن املراهقني الذين ي�ستخدمون
�أجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا �أكرث عر�ضة للإ�صابة
با�ضطراب نق�ص االنتباه /فرط الن�شاط ( )ADHDخالل
العامني املقبلني.
ال تثبت النتائج �أن و�سائل الإعالم الرقمية هي امل�س�ؤولة
عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد ت�ؤثر
على احتمالية �إبالغ املراهقني عن �أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص
االنتباه /فرط الن�شاط ،مثل:
دخل الأ�رسة ما �إذا كان الأطفال يعانون من �أعرا�ض االكتئاب
التدخني
ا�ستخدام املخدرات �رشب الكحول
مل يكن من ال�سهل قيا�س مدى ت�أثري الوالدين على �أطفالهم ،قد
يكون بع�ض املراهقني الذين مل ي�ستخدموا هواتفهم با�ستمرار
لديهم قواعد �صارمة يف املنزل �أو �أن الأباء ي�شجعون �أطفالهم
على القيام بن�شاط �إيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز �أو �أي الو�سائل
الرقمية الأخرى ب�سبب �إمكانية التوا�صل امل�ستمر وامل�شاركة
امل�ستمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�شاكل يف ال�صرب �أو التعامل مع الت�أخري
ب�سبب اعتيادهم على التحفيز امل�ستمر .بالإ�ضافة �إىل ذلك �أنه
عادة عندما ت�ستخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة ،لذا قد يعاين
البع�ض عندما يحني الوقت للرتكيز على �شيء واحد فقط.
ا�شتملت الدرا�سة على ما يقرب من  2600طالب يف املدار�س
الثانوية مل يكونوا م�شخ�صني با�ضطراب نق�ص االنتباه /فرط
الن�شاط يف البداية ،و�أكمل الطالب ا�ستبيانات كل �ستة �أ�شهر
ملدة عامني ت�س�أل عن �أي �أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص االنتباه/
فرط الن�شاط.
وجدت الدرا�سة �أنه لكل ن�شاط رقمي �إ�ضايف ميار�سه الطفل
يف كل يوم� ،إن احتماالت الإ�صابة ب�أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص
االنتباه /فرط الن�شاط ترتفع بن�سبة .%10
مل يحاول الباحثون ت�شخي�ص ا�ضطراب فرط احلركة ونق�ص
االنتباه ب�شكل ر�سمي؛ بل قد �س�ألوا فقط عن الأعرا�ض .من
املحتمل �أن بع�ض م�شكالت الأطفال تعك�س م�شكالت �أخرى
غري ا�ضطراب نق�ص االنتباه /فرط الن�شاط ،مثل احلرمان من
النوم لوقت طويل جدًا ب�سبب االن�شغال باجلهاز.
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الثقة باهلل يف الأزمات

امل�سلم يحتاج كثريا يف هذا الزمان �إىل الثقة باهلل �سبحانه
و تعاىل  ،الثقة باهلل يا عباد اهلل  ،الثقة باهلل و التوكل على
اهلل  .فلماذا يثق امل�ؤمن بربه و يتوكل عليه ؟
 لأن اهلل �سبحانه و تعاىل على كل �شيء قديرَ
 و لأن الأمر كله هلل  ،قل �إن الأمر كله هلل �« ،إ مَّ َِنا �أ ْم ُرهُ �إِذَا
�أَ َرا َد َ�شيْ ًئا �أَ ْن يَقُو َل ل َ ُه ُك ْن َفيَ ُكو ُن» (ي�س  - )82لأنه تعاىل
�ض
يورث الأر�ض من ي�ش�آء من عباده كما قال «�....إِ َّن ْ أ
الَ ْر َ
للِ هَّ ِ يُو ِرثُ َها َم ْن يَ َ�شاءُ مِ ْن عِ بَا ِدهِ(»....الأعراف )128
 لأن الأمور عنده �سبحانه كما قال عز و جل «َ .....و ِ�إلىَهَّ
الُ ُمو ُر» (البقرة  )210و لي�س �إىل غريه  -لأنه
اللِ تُ ْر َج ُع ْ أ
�شديد املحال فهو عزيز ال يُغلب كما قال تعاىل «.......
ِحالِ » (الرعد  - )13لأنه �سبحانه و تعاىل
َو ُه َو َ�شدِ ي ُد المْ َ
له جنود ال�سموات و الأر�ض فقال عز و جل « َوللِ هَّ ِ ُجنُو ُد
ال�س َما َو ِ
�ض( »....الفتح  - )7جمع القوة و العزة
ات َو َْ أ
ال ْر ِ
َّ
َ
هّ
ُ
َ
«َ ......و َكا َن الل ق ِو ًّيا َعزِيزًا» (الأحزاب )25
 و قهر العباد ف�أذلهم  ،فهم ال يخرجون عن �أمره والل َ
الل ُ ال ْ َواحِ ُد ال ْ َق َّها ُر» (الزمر �« - )4إِ َّن هَّ
«......ه َو هَّ
م�شيئته
ُ
ُه َو ال َّر َزّا ُق ذُو ال ْ ُق َّو ِة المْ َ ِتنيُ» (الذاريات )58فهو ذو القوة
و هو املتني �سبحانه و تعاىل  -و هو عز و جل يقب�ض و
يب�سط  -و هو يُ�ؤتي ُملكه من ي�ش�آء « َوللِ هَّ ِ ُمل ْ ُ
ال�س َما َو ِ
ات
ك َّ
�ض َو هَّ
الل ُ َعلَى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء قَدِ ير»ٌ (�آل عمران )189
َو ْ أ
الَ ْر ِ
ي َ�س ْ�س َك
 و هو �سبحانه و تعاىل الذي رُي�ض و ينفع « َو�إِ ْن مَ ْ
هَّ
ِ�ض ف اََل َك ِ
ا�ش َ
ف ل َ ُه �إ اَِّل ُه َو ( »......الأنعام )17
الل ُ ب رُ ٍّ

ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما
هل كان ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم
 م�ضطراً للتعر�ض لكل تلك املخاطر؟�أمل يكن ربه � -سبحانه  -قادراً على �أن
ينقله �إىل املدينة نق ً
ال مبا�رشاً كما حدث
يف رحلة الإ�رساء واملعراج؟ لمِ َ كانت
الهجرة �إذن ،وما الهدف والر�سالة التي
تبعثها �إىل �أمة امل�سلمني َ�سلَفِهم َ
وخلَفِهم؟
ندرك تلك الر�سالة وهذا الهدف من
املواقف املختلفة يف الهجرة :عندما
تتبعت قري�ش ر�سول اهلل و�صاحبه �أبا بكر
اب ال َغار َف َو َق ُفوا َعلَيهِ.
َحتّى انتَ َهوا �إلىَ بَ ِ
َف َقا َل �أَبُو بَك ٍر ,يَا َر ُ�سو َل اللهّ ِ لَو �أَنّ �أَ َح َد ُهم
نَ َظ َر �إلىَ َما حَتتَ َق َد َمي ِه لأَب�صرَ َنَاَ .ف َقا َل
ني اللهّ ُ ثَا ِلثُ ُه َما؟ ال حَت َزن �إنّ
َما َظنّك ِباثنَ ِ
اللهّ َ َم َعنَا.
معنى
لو ت�أملنا هذا املوقف لأدركنا
ً
�سامياً ينبع من �أ�صل عقيدة امل�سلم
و�إميانه باهلل ..الواحد ..القادر ..املالك..
الذي يقول لل�شئ كن فيكون ...ذلك
املعنى هو الثقة باهلل وح�سن الظن به
والتوكل عليه � -سبحانه  ...-مع العمل
والأخذ ب�أ�سباب النجاح .يقول � -سبحانه
وتعاىل -يف حديثٍ  ,قد�سي� :أنا عند ظن
عبدي بي ،و�أنا معه �إذا ذكرين ،ف�إن ذكرين
يف نف�سه ذكرته يف نف�سي ،و�إن ذكرين
ري ,منهم ،و�إن
ملئ ,ذكرته يف ٍ
يف ٍ
ملئ ,خ ٍ
تقرب �إ ّ
يل �شرباً تقربت �إليه ذراعاً ،و�إن
ً
ً
تقرب �إ ّ
يل ذراعا تقربت �إليه باعا ،و�إن
�أتاين مي�شي �أتيته هرولة .ماذا كانت نتيجة
هذا التوكل :لقد �أعمى اهلل عنه عيون
امل�رشكني عند خروجه من بينهم ،بل ونرث
على ر�ؤ�سهم الرتاب ..وحجب �أب�صارهم
عنه عند الغار ..واحلمامة والعنكبوت..
وق�صة �رساقة بن مالك ..و{ ....و من
يتوكل على اهلل فهو ح�سبه * �إن اهلل بالغ
�أمره}.

من لوازم �إميان الإن�سان :

يوجد �أحياناً جهاز ثمنه مئة �ألف يف بيوز,
البيوز عبارة عن خط كهربائي �ضعيف
جداً ,على �أدنى حرارة عالية ي�سيخ ,يقطع
التيار ,هو البيوز يف احلقيقة نقطة �ضعف
يف اجلهاز ,لكن ال�ضعف ل�صالح اجلهاز,
لو جهاز �سيارة عال فج�أة ,بدل �أن يحرق

اجلهاز ,يحرتق البيوز ,ثمنه لريتان ,فهذا
البيوز رحمة ملا نقمة؟ رحمة.
والإن�سان يوجد عنده البيوز ,ال�ضعف,
اخلوف:
﴿ ِ�إ َّن ِْ إ
النْ َ�سا َن ُخ ِل َق هَ لُوعاً�[ ,سورة املعارج
ال�ش َج ُزوعاً,
الآية�﴿ ]19:إِ َذا َم َّ�س ُه رّ ّ َُ

[�سورة املعارج الآية]20:
�إذا ال يخاف ال يتوب� ,إذا ال يخاف ال يلج�أ
�إىل اهلل عز وجل� ,إذا ال يخاف ال ي�صطلح
مع اهلل.
فاخلوف ,و�إن كان نقطة �ضعف يف
الإن�سان� ,إال �أنه من لوازم �إميانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
�أيها الأخوة ،قد ال ينتبه الإن�سان �إىل بع�ض امل�صطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف �أ�صل خلقها تعرفها ،الق�ضاء الربيطاين ي�أخذون ع�رشة من
الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�شفون احلقيقة ،الإن�سان له فطرة �سليمة
لذلك احلياء �أن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتدا ًء من دون تعليل.
الرب ما اطم�أنت �إليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت �أن يطلع عليه النا�س ،لك فطرة هذه
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة ،يعني ما �أمرك اهلل ب�شيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له ،وما
نهاك عن �شيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي �أودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً ،و�سمي ال�شيء الذي ت�أباه
الفطر ال�سليمة منكراً ،من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً
الدليل:
ِلدينِ َحنِي ًفا ﴾ ( �سورة الروم )30 :لأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك:
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
ّا�س َعلَيْ َها اَل تَبْدِ ي َل لخِ َ لْقِ هَّ
ِط َر َة هَّ
ِلدينِ َحنِي ًفا ف ْ
الدي ُن ال ْ َق ِّي ُم ()30
اللِ َذل َِك ِّ
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
اللِ الَّتِي َف َط َر النَ َ
﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا :العدل ح�سن لكن يف الأمراء �أح�سن ،واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء �أح�سن ،وال�سخاء ح�سن
لكن يف الأغنياء �أح�سن ،وال�صرب ح�سن لكن يف الفقراء �أح�سن ،والتوبة ح�سن لكن يف ال�شباب �أح�سن.
يعني ال�شاب �ألزم ما يلزمه التوبة ،واملر�أة �ألزم ما يلزمها احلياء ،والغني �ألزم ما يلزمه ال�سخاء ،والفقري
�ألزم ما يلزمه ال�صرب ،والأمري �ألزم ما يلزمه العدل ،ورد:
�أحب ثالثاً ،وحبي لثالث �أ�شد� ،أحب الطائعني ،وحبي لل�شاب الطائع �أ�شد� ،أحب املتوا�ضعني ،وحبي
للغني املتوا�ضع �أ�شد� ،أحب الكرماء ،وحبي للفقري الكرمي �أ�شد ،و�أبغ�ض ثالثاً ،وبغ�ضي لثالث �أ�شد،
�أبغ�ض الع�صاة ،وبغ�ضي لل�شيخ العا�صي �أ�شد� ،أبغ�ض املتكربين ،وبغ�ضي للفقري املتكرب �أ�شد� ،أبغ�ض
البخالء ،وبغ�ضي للغني البخيل �أ�شد.
ت�ستح فال خري فيك ،و�إن مل
ت�ستح فا�صنع ما �شئت على معنيني� :إن مل
فاحلياء من الإميان ،و�إذا مل
ِ
ِ
ت�ستح من اهلل فافعل ما �شئت وال تعب�أ بكالم النا�س.
ِ
يف �آيات دقيقة جداً من هذه الآياتَ ﴿ :و�أَنْ ِف ُقوا فيِ َ�سبِيلِ هَّ
اللِ َو اَل تُل ْ ُقوا ِب�أَيْدِ ي ُك ْم �إِلىَ ال ّتَ ْهل ُ َك ِة (( ﴾ )195
�سورة البقرة ) �إن مل تنفقوا �أو :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة �إن �أنفقت كل �أموالكم ،لذلك الإ�سالم
و�سطي.
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من بينهم الفكاهيان حزمي وقدور يعي�ش

وزارة الثقافة مطالبة بالتدخل العاجل
لإنقاذ فناين وهران من التهمي�ش

مت بدار الثقافة « بن ر�شد « مبدينة اجللفة عر�ض  12فيلما ق�صري �ضمن فعاليات الأيام ال�سينمائية
املحلية يف طبعتها الأوىل التي اختتمت �أول �أم�س و عرفت م�شاركة وا�سعة لفنانني وخمرجني �شباب
تفاعلوا مع هذه التظاهرة الثقافية يف ظل ح�ضور ال ب�أ�س به من حمبي الفن ال�سابع.
حممد بن ترار
دق الع�رشات من املثقفني بعا�صمة
الغرب اجلزائري ناقو�س اخلطر
منا�شدين وزارة الثقافة بالتدخل
العاجل لإنقاذ حياة فنانو وهران
الذين يعي�شون التهمي�ش والت�رشد
وغياب املداخيل  .فمنهم من مات
متنقال بني االقامات اجلامعية
واملراقد و�أخرون يعي�شون يف
ال�شوارع.
هذا و�أ�شارت الر�سالة  ،انه بعد
يومني من وفاة ال�شاعر ميلود
عبد القادر املنحدر من منطقة
حد ال�شكالة بغليزان والذي كان
ير�أ�س فرع االحتاد الوطني للكتاب
اجلزائريني بوهران  ،بعدما
عا�ش �أكرث من � 35سنة مت�رشدا
بني االحياء اجلامعية واملراقد
العمومية و�سكنات الرفاق بوالية
وهران  ،ومل ت�سمح له الظروف
بالزواج رغم بلوغه �أكرث من 55
�سنة وهو �صاحب روائع فنية كربى
على غرار «احلب �أية من �آيات اهلل

« التي غناها ال�شاب ن�رصو جند
اليوم الفكاهي قدور بن قدور
الذي يعي�ش حياة الت�رشد ب�شوارع
وهران رفقة زوجته امل�صابة
مبر�ض ع�ضال وابنته  ،وما زاد
االمر �صعوبة وهو ا�صابته مبر�ض
حول مبجوبه اىل امل�ست�شفى
اجلهوي لل�رشطة .

�أبدي �أحمد عز تفا�ؤله بفيلمه
اجلديد «كرية واجلن»1919 ..
للمخرج مروان حامد ،والذي
ي�شاركه بطولته كرمي عبدالعزيز،
واملقرر ا�ستكمال ت�صويره يف �آخر
دي�سمرباملقبل.
وقال عز� ،إنه �صور �إعالناً دعائياً
للفيلم قبل �أ�سابيع عدة ،ومن
املقرر طرحه يف �صاالت ال�سينما
يف الفرتة املقبلة ،متهيداً لعر�ض
الفيلم يف مو�سم عيد الفطر من
العام املقبل ،م�ضيفاً �أن الفيلم

يتعر�ض لفرتة االحتالل الإجنليزي
مل�رص ،وير�صد ق�ص�صاً واقعية عن
�أبطال املقاومة �ضده.
و�شدد عز على �أن كرمي عبدالعزيز
واحد من �أ�صدقائه املقربني،
�إىل جانب �أحمد ال�سقا على
وجه التحديد ،متمنياً �أن تنال
جتربتهما ال�سينمائية اجلديدة
�إعجاب اجلمهور عند عر�ضها.
يذكر �أن فيلم «كرية واجلن..
 »1919م�أخوذ عن رواية «»1919
للكاتب �أحمد مراد.

انتهى الفنان امل�رصي تامر
ي من ت�سجيل اغنية
ح�سن 
من �ألبومه اجلديد ،حيث انه
ن�رش على �صفحته اخلا�صة
على �شبكة االنرتنت �صورة
له ،وعلق عليها قائال�« :صباح
الع�سل والن�شاط ل�سه خمل�ص
ت�سجيل �أغنية من البومي
اجلديد دعواتكم ،قولويل بقى
مني هي�سخن كدا وينزل الچيم
يتمرن او يتمرن يف البيت على فكرة انا كتري بتمرن يف البيت وبطلع
بنتيجة حلوة جدًا و من غري اجهزة ،الفكرة يف �أنواع التمارين يالاااااا
منك�سل�ش».
اجلدير ذكره ان تامر ح�سني فاج�أ اجلمهور م�ؤخرا وتخلّى عن
�شعره.

الفنان طوين قطان يت�ألق يف بيت
جاال وروابي
الفكاهي قدور يعي�ش و�ضعية
مزرية بعد � 30سنة من العطاء
رفقة عائلته التي انهكها املر�ض
وغياب املداخيل بفعل غياب
قوانني حلماية الفنانني  ،وحرمانه
من �سكن ي�أويه من قبل �سلطات
وهران  ،هذه الو�ضعية ت�ضاف
�إىل و�ضعية الفنان الفكاهي

الذي يعي�ش
حممد حزمي
املر�ض والعوز ب�سيدي بلعبا�س
 ،الأمر الذي ي�ستوجب على وزارة
الثقافة التدخل العاجل من اجل
رد االعتبار �إىل الفنانني الذين
حولتهم الظروف اىل مت�رشدين
تنكرت لهم ال�سلطات بعدما كانت
تتودد لهم يف وقت العطاء .

�أحمد عز :متفائل بـ «كرية واجلن» مع كرمي عبد العزيز

ن�رشت املمثلة ال�سورية ن�رسين
طاف�ش عرب �صفحتها اخلا�صة
على �شبكة االنرتنت� ،صورة
جتمعها باملمثل ال�سوري ق�صي
يل والفنان امل�رصي حممد
خو 
رم�ضان والفنانة ال�سعودية داليا
مبارك ،وعلقت بالقول« :ليلة
جميلة ومفاج�آت قريبا» .
وتفاعل املتابعون مع ال�صورة
ب�شكل كبري ،وت�ساءل الكثريون عن
ما تق�صده باملفاج�آت وان كانوا
�سيجتمعون يف عمل جديد؟

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�أحيا النجم ال�شاب طوين
قطان حفلني اال�سبوع
املا�ضي يف فل�سطني ،حيث
كان احلفل الأول يف مدينة
روابي قرب رام اهلل وح�رض
احلفل ما ال يقل عن 4
�آالف �شخ�ص من خمتلف
املحافظات الفل�سطينية،
واحلفل الآخر يف مدينة بيت
جاال قرب بيت حلم �ضمن
مهرجان بيت جاال الدويل
لل�سالم ،وبح�ضور ما يقارب
الفي �شخ�ص من حمبي طوين قطان ،حيث غنى قطان جمموعة كبرية
من اغنياته مثل «يلي بتحب النعنع» و «روحي وروحك» وعيوين �سهرانة»
وغريها باال�ضافة اللى اغاين من الرتاث واالغاين القدمية مثل «ن�سم
علينا الهوى» لل�سيدة فريوز و»عندك بحرية يا ري�س» للراحل وديع
ال�صايف» وغريها.
هذا وكان قطان قد طرح منذ اقل من �شهر اغنية جديدة بعنوان
«يال» من كلماته واحلانه والتي ما زالت حتقق جناحاً  ،حيث و�صلت
ملا يقارب مليون م�شاهدة على االنرتنت ،بالإ�ضافة لأغنيته « يلي
بتحب النعنع « والتي ما زالت حتقق جناحات كبرية بو�صولها  71مليون
م�شاهدة .

هكذا علق املخرج وودي �آالن على
اجلدل ب�سبب فيلمه املمنوع من العر�ض

ن�سرين طاف�ش برفقة ق�صي خويل وحممد رم�ضان وداليا مبارك

العنوان

تامر ح�سني ينتهي من ت�سجيل
�أغنية من �ألبومه اجلديد

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

من ناحية اخرى ،كان املمثل
ال�سوري �أمين ر�ضا قد �أثار جدالً
كبرياً م�ؤخراً ب�إنتقاده لطاف�ش
خالل حلوله �ضيفاً على برنامج
«�أكلناها» مع املمثل ال�سوري
با�سم ياخور قائ ً
ال �أنها �أكرث واحدة
ت�ستفزه لأنها تربح جوائز �أقل مما
تعمل.
وجاء الر ّد على ل�سانها بطريقة
غري مبا�رشة حماول ًة الإ�شارة �إىل
�أنها ال تتوقف عند من ينتقدها.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

بعد �أيام من دعم النجمة الأمريكية الأعلى �أجراً يف العامل� ،سكارليت
جوهان�سون للمخرج الأمريكي ،وودي �آالن� ،ضد اتهامه بارتكاب
انتهاكات جن�سية ،ويف ظل حالة اجلدل واالحتجاجات الن�سوية
املنددة بافتتاح مهرجان «دوفيل» لل�سينما الأمريكية لفيلمه الأخري
املمنوع من العر�ض يف �أمريكا� ،رصح �آالن �أنه ال يزال يعترب نف�سه
الوجه الأن�سب حلركة «مي تو» املناه�ضة للتحر�ش اجلن�سي ،يف �إ�شارة
لرف�ضه لالتهامات املن�سوبة �إليه.
قال �آالن يف حوار له مع فران�س« :عملت مع مئات املمثالت ومل
ي�صدر عن �أي واحدة منهن �أي كلمة �أو �شكوى عن ت�رصف مثري للجدل
من جانبي ،كما وفرت فر�ص عمل لع�رشات من الن�ساء يف عدد من
املنا�صب املختلفة ،وكنا ندفع لهن الأجر نف�سه بالن�سبة لنظرائهم
من الرجال» ،وتابع «لقد فعلت كل ما ميكن �أن ت�سعى حركة «�أنا �أي�ضاً»
لتحقيقه».
افتتحت الدورة الـ 45ملهرجان «دوفيل» لل�سينما الأمريكية يف فرن�سا،
بعر�ض فيلم املخرج وودي �آلن بعنوان «يوم ممطر يف نيويورك» ،بطولة
تيموثي �شاالميه و�إيلي فانينغ و�سيلينا غوميز ،ومن املقرر عر�ضه يف
ال�سينما الفرن�سية يوم � 18سبتمرب .

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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ال�صني متنع دخول �سيارات م�ص ّنعة
ب�أمريكا وتفر�ض عليها �ضريبة %25

ر�سميا
ال�صني
أقرت
� ّ
�رضيبة  %25على ال�سيارات
امل�ستوردة من الواليات
املتحدة الأمريكية ،كما �أكدت
رويرتز ب�أن �سيارات كرو�س
�أوفر امل�صنعة ب�أمريكا يتم
حاليا احتجازها يف اجلمارك
بوا�سطة امل�س�ؤولني ال�صينيني،
مر�سيد�س قد �أكدت بالفعل
ب�أن �سياراتها امل�صنوعة

بوالية �أالباما يتم تفتي�شها
الحتمالية وجود م�شاكل فيها،
يدعي
ذلك �إثر ظهور م�ستند ّ
وجود عطب باملكابح اخللفية
لـ  GLEو.GLS
قد تبدو امل�شكلة ب�أنها
حادثة عادية ،لكن تقريرا
من رويرتز �أكد ب�أن بي �إم
دبليو  X4امل�صنوعة ب�أمريكا
تواجه ق�صة مماثلة ،حيث

�أن اجلمارك ال�صينية ترف�ض
�أي�ضا �إدخال الكرو�س �أوفر
امل�صنوعة خالل �أبريل ومايو
� 2018إىل البالد .وبالرغم من
�أن التوقيت يبدو مريبا� ،إال ان
اخلالف بني ال�صني والواليات
املتحدة ال عالقة له غالبا مبا
يجري مع �صانعتي ال�سيارات
الأملانيتني ،حيث �أكدت بي
�إم دبليو ب�أن �أحد املوردين

هو املالم على ذلك� ،إذ �أنه
�سلّم مكابح خلفية قد تتعر�ض
للف�شل ب�شكل مفاجئ .ومبا �أن
الرتكيز يف كلتا احلالتني على
املكابح اخللفية ،الراجح �إذا
ب�أن ال�سلطات ال�صينية تفح�ص
كرو�س �أوفر مر�سيد�س ل�ضمان
�أنها ال تعاين من م�شكلة مماثلة
للـ  ،X4و�أنه جمرد �إجراء
للحفاظ على ال�سالمة.

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9مليار دوالر يف لوت�س ملناف�سة بور�ش وفرياري
منذ ثمانية �أعوام� ،أعلنت
لوت�س الربيطانية املعروفة
الريا�ضية
ب�سياراتها
الفاخرة عن خطط
لطرح ثمانية موديالت
جديدة ،ولكن مل يتحقق
ذلك ب�سبب �ضعف موارد
ال�رشكة �آنذاك ،ولكن كل
ذلك تغري مع �رشاء جيلي

حل�صة متحكمة من لوت�س
يف مايو .2017
جيلي ال�صينية �أعلنت عن
خطط ال�ستثمار  1.9مليار
دوالر على الأقل يف لوت�س
لإعادة �إحياء ال�رشكة
وحتويلها �إىل “ا�سم معروف
يف عامل الفخامة ملناف�سة
بور�ش وفرياري” ،و�سيتم

�إنفاق املال يف تعيني 200
مهند�س جديد وبناء م�صنع
ومركز ت�صميم وابتكار.
جيلي ترغب يف تكرار
التجربة الناجحة مع
فولفو ،عقب ا�ستثمارها
 11مليار دوالر يف ال�صانعة
ال�سويدية وحتويلها ال�سم
المع يف جمالها مبوديالت

رائجة يف �أوروبا وحول
العامل.
ر�ؤيتنا
املتوقع
من
ملوديالت جديدة من
لوت�س يف العامني القادمني،
مع �إ�شارة بع�ض التقارير
لتطوير �سيارتي كرو�س
�أوفر جديدتني ملناف�سة
بي �إم دبليو  X4و.X6

هكذا ت�ستطيع �إيقاف �سيارتك ب�أ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

�أحياناً يواجه ال�سائقني مواقف
�صعبة �أثناء القيادة ،ومنها خطر
التعر�ض للت�صادم نتيجة القيادة
ب�رسعات عالية ،وهنا يُت�ساءل عن
�أف�ضل طريقة لإيقاف ال�سيارة يف
�أق�رص م�سافة ،وهذا ما �سوف
نتحدث عنه يف ال�سطور التالية.

�أعلنت �رشكة ياندك�س الرو�سية
�أن خدماتها للنقل عرب �سيارات
الأجرة و�صلت مزيدا من
الأ�سواق العاملية و�أو�ضحت
ال�رشكة �أن خدمتها جتاوزت
حدود االحتاد الرو�سي
و�أ�صبحت متاحة الآن يف
فنلندا حتت عالمة ""Yango
التجارية ،وقريبا �ستظهر يف
العديد من بلدان �أوروبا الغربية
و�إفريقيا.
وتعترب خدمة "Yandex.
� "Taxiأكرب خدمة حلجز
�سيارات الأجرة عرب الإنرتنت

تعترب ماركات ال�سيارات اليابانية
اليوم من بني �أف�ضل املاركات
العاملية يف �صناعة ال�سيارات .وجند
اليوم الكثري من �أنواع ال�سيارات
املختلفة من الطراز الياباين ولها
الكثري من الأ�سماء التي قد ال نعلم
معناها ..تع ّرفوا معنا على �أ�سماء
ال�سيارات اليابانية ومعانيها:
 �سيارة ني�سان:وهي من بني املاركات اليابانية
الأكرث انت�شارا والتي تعني باللغة
اليابانية �أن ال�سيارة �إنتاج الدولة
اليابانية.
 �سيارة �سوزوكي:والتي تنق�سم �إىل ق�سمان وهما
�سوزو وتعني �أجرا�س او جر�س
واحد وكي والتي تعني �شجرة وهذا
يعني �أن كلمة �سوزوكي هي �شجرة
الأجرا�س.

ا�سم هوندا هو لقب عائلة م�ؤ�س�س
تلك ال�رشكة هوندا �سو�شريو وعن
معني اال�سم فهو معناه احلقل
الرئي�سي وهو ا�سم مكون من
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا
معناه الرئي�سي.
� -سيارة تويوتا:

�أ�رسع وال�سيطرة على ال�سيارة.
حالة قيادة �سيارة �أوتوماتيك:
يجب هنا �أي�ضا ال�ضغط على
مكابح  ABSبكل قوتك ،وال

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة
مع عدم االقرتاب من القري
الأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب الإم�ساك
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى
ت�ستطيع ال�سيطرة على ال�سيارة

من االنحراف والرتنح ،مع عدم
تثبيت النظر على اجل�سم الذي
�أنت معر�ض للإ�صطدام به،
وانظر �إىل االجتاه الذي ترغب
يف �أن تبتعد ب�سيارتك �إليه لتفادي
الت�صادم بهذا اجل�سم.

يف بلدان االحتاد الرو�سي
حاليا ،ومتلك ال�رشكة �أ�سطوال
كبريا من ال�سيارات ،حتى �أن
خدمة �أوبر ال�شهرية باتت تعمل
بالتعاون معها هناك.
�أما �رشكة "ياندك�س" امل�رشفة
على هذه اخلدمة متلك حاليا
واحدا من �أكرب حمركات البحث
يف العامل ،والذي يعترب مناف�سا
رئي�سيا ملحرك غوغل ،ف�ضال
عن �أنها تو�سعت يف العديد من
املجاالت ،وباتت �أول �رشكة
يف رو�سيا تخترب خدمات النقل
عرب ال�سيارات ذاتية القيادة.

تع ّرف على معاين �أ�سماء
ال�سيارات اليابانية!

�سيارة هوندا:

حالة قيادة �سيارة يدوية:
عند القيادة ب�رسعة عالية يف
ال�سيارة اليدوية ،وتعر�ضت
خلطر اال�صطدام ،يجب عليك
ال�ضغط على املكابح بكل قوتك،
وال ترفع قدمك حتى تتوقف
ال�سيارة ،مع عدم ال�ضغط على
دوا�سة “الدبرياج” ،حتى ال حترر
ال�سيارة من قيود الرتو�س وهو ما
ي�ساعدك على التوقف ب�صورة

Yandex Taxi
تتحول �إىل خدمة عاملية

هذا ال يتعلق باال�سم اخلا�ص مبن
�أن�شئ ال�رشكة ولكن مت اللجوء �إىل
ذلك اال�سم كي يكون �سهل النطق
على اجلميع ،واجلدير بالذكر ف�أن
كلمة تويوتا مق�سومة لق�سمني وهما
تيو والتي تعني الوفري وتا والتي
تعني الوفري يف حقل الأرز ومعني
تويوتا على بع�ضها على احلقل
الوفري.

 �سيارة مازدا:وتعد تلك ال�سيارة من ال�سيارات التي
قد مت تغيري �أ�سمها من مات�سودا
�إىل مازدا ورجع ذلك اال�سم �إىل
�أ�سم عائلة يابانية ،ومعنى �أ�سم تلك
ال�سيارة هو حقل �أو �أ�شجار ال�صنوبر
ولكن قد مت تخفيف اال�سم وقد
�أ�صبح مازدا بعد �أن وجدت ال�رشكة
�صعوبة يف الرتويج لتلك ال�سيارة
على م�ستوى العامل ،وقد مت اللجوء
�إىل �أ�سمها احلايل كي ي�سهل نطقها
خا�صة على الأجانب.
 �سيارة ميت�سوبي�شي:تعد من ال�سيارات التي لها ق�صة
خمتلفة والتي �أدت �إىل تلك
الت�سمية،ولكن املعني اخلا�ص
بتلك ال�سيارة هي اجلواهر الثالثة
والتي تظهر يف ال�شعار اخلا�ص
بتلك ال�سيارة ،وتعود ق�صة الت�سمية
اخلا�صة بتلك ال�سيارة هو قيام
�صاحب تلك ال�رشكة وخالل بداية
العمل يف التجارية البحرية وذلك
خالل عام  ،1870وكان ميتلك عدد
ثالثة من ال�سفن والتي يحملها
بالكثري من الب�ضائع بني كوريا
وال�صني ،واجلدير بالذكر ف�أن
تلك ال�سفن كانت �أغلى ما ميلك
ذلك التاجر لذا فقد مت ت�سميتهم
ميت�سوبي�شي �أو اجلواهر الثالثة،
ومع التطور الكبري الذي قد �شهدة
ذلك الرجل على مدار ال�سنني زادت
جتارته ب�شكل كبري ،وقد �أ�صبح
له الكثري من امل�صانع التي قد
تخ�ص�صت يف �صناعة املحركات
والكثري من املنتجات املختلفة،
وقد �أ�صبح لتلك املاركة الكثري
من ال�رشكات الهامة على م�ستوى
العامل ،وقد �أ�صبحت ميت�شوبي�شي
من املاركات العاملية يف �صناعة
ال�سيارات اليوم.
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الفريو�سات البيولوجية «مفتاح» �إنتاج احلوا�سب العمالقة فائقة ال�سرعة �سام�سونغ ت�شوق لهاتفها القادم
10 Plus Galaxy Note

تو�صل العلماء �إىل طريقة رائدة
جلعل احلوا�سيب �أ�رسع من خالل
ا�ستخدام الفريو�سات ،ولي�ست
تلك الأنواع التي ترتبط عادة
بالتكنولوجيا وا�ستخدم علماء من
معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا
وجامعة �سنغافورة للتكنولوجيا
والت�صميم ،فريو�سا بيولوجيا
يحمل ا�سم « ،»M13من �أجل
هند�سة �شكل �أكرث فعالية للذاكرة،
ون�رشت نتائج هذه الدرا�سة يف
جملة «ACS Applied Nano
.»Materials

وتعد ذاكرة الكمبيوتر احلالية غري
�سل�سة� ،إن جاز التعبري ،فعندما
يقوم جهاز الكمبيوتر بنقل البيانات
من ذاكرة الو�صول الع�شوائي
( )RAMب�شكل �رسيع� ،إىل «ذاكرة
القراءة فقط» ( )ROMالتي
تكون �أبط�أ ،ولكنها �أكرث موثوقية �أو
ذات تخزين دائم ،ت�ستغرق العملية
ب�ضع �أجزاء من الثانية.
و�إذا كان من املمكن حتويل نظام
التخزين هذا ،الذي يتكون من
جز�أين� ،إىل نوع واحد من �أنواع
التخزين ي�سمى ذاكرة «تغيري

الطور» ،فمن �ش�أنه �أن يقلل هذا
الت�أخري �إىل نحو  10نانوثانية،
وتعد ذاكرة «تغيري الطور» �أ�رسع
من ذاكرة الو�صول الع�شوائي،
وحتتوي على �سعة تخزين �أكرب من
حمرك الأقرا�ص الثابتة.
ومع ذلك ،تتطلب تكنولوجيا
ذاكرة تغيري الطور مادة ميكنها
التبديل بني الأ�شكال غري املتبلورة
والأ�شكال البلورية ،ويف الوقت
احلايل ،ميكن ف�صل هذه املواد
عندما ت�صل احلرارة �إىل درجة
عالية تدمر مركب الأنتيمونيد

�إ�شعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي
�إن�ستغرام وتثري غ�ضبهم!
ر�صد بع�ض امل�ستخدمني حتديث �إن�ستغرام الأخري الذي �أ�ضاف رمز
في�سبوك على �صفحات امللفات ال�شخ�صية ،ما �أثار حرية الكثريين
ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم ،رديت ،قام
بتحميل �صورة لرمز في�سبوك ،وو�صفها ب�أنها «�إ�صدار جتريبي من
�إن�ستغرام».
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني ب�إ�شعاراتهم
على في�سبوك ،وذلك على ملفاتهم ال�شخ�صية يف �إن�ستغرام .وي�ؤدي
النقر على الرمز �إىل ت�شغيل تطبيق في�سبوك .ويف حال مل يتم ربط
ح�ساب �إن�ستغرام مع في�سبوك ،ف�ستظهر ر�سالة تقول�« :إن�ستغرام
يرغب بفتح في�سبوك».
وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�صدوا رمز الإ�شعارات على �إن�ستغرام،
ف�إن تذكريهم ب�أن عمالق املواقع االجتماعية ميلك �إن�ستغرام ،كان
�أمرا غري مرحب به �إىل حد كبري ،حيث توجه عدد من امل�ستخدمني
�إىل تويرت لي�صفوا هذا التغيري بـ «املزعج»وقال �أحدهم ب�سخرية:
«من الرائع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�شهر ،ومع
ذلك ما يزال �إن�ستغرام ير�سل يل �إ�شعارات عن �أن�شطة �أ�صدقائي
على في�سبوك» .ومع ذلك ،قال م�ستخدم �آخر« :يف البداية �شعرت
باالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�ضافت الإ�شعارات �إىل ح�سابي على
�إن�ستغرام ،ولكن هذا يعني الآن �أنه لي�س علي التحقق من في�سبوك
على الإطالق ما مل �أح�صل على �إ�شعار يف �إن�ستغرام! ال �أعتقد �أن هذه
هي خطتهم».
ويبدو �أن هذه امليزة هي و�سيلة لت�شجيع م�ستخدمي �إن�ستغرام على
ا�ستخدام في�سبوك ،الذي �شهد انخفا�ضا وا�ضحا يف اال�ستخدام بني
ال�شباب خالل ال�سنوات الأخرية.
و�أو�ضح بحث �أجراه � eMarketerأن �أقل من ن�صف م�ستخدمي
الإنرتنت يف الواليات املتحدة ،الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 12إىل 17
�سنة� ،سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام .كما تتوقع �رشكة الأبحاث �أن
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم (�أقل من  25عاما) هذا العام.

الغاليوم ،وهو مركب �شبه مو�صل
يتكون من غاليوم والأنتيمون
و�إحدى املواد الأ�سا�سية الالزمة
لت�صنيع نظم ذاكرة «تغيري الطور»،
وهذا ما يجعل من ال�صعب دمج
هذه املواد يف دوائر الكمبيوتر
ووجد العلماء �أنه ميكن ا�ستخدام
الفريو�س» »M13لتحويل املواد
من النوع الثنائي �إىل �أ�سالك
قابلة لال�ستخدام يف درجة حرارة
منخف�ضة ،ما ي�سمح ب�إن�شاء ذاكرة
«تغيري الطور» اجلديدة ،و�إنتاج
حوا�سيب فائقة ال�رسعة.

وعند الرغبة يف الو�صول �إىل �شبكة الإنرتنت
دون ال�شبكة املنزلية ،فعندئذ ميكن
تخ�صي�ص التلفزيون الذكي ب�شبكة ال�ضيف،
ويف هذه احلالة تعمل خدمات البث من
�شبكة الإنرتنت ،ويتم تثبيت حتديثات
الفريموير ،ويتعذر ت�شغيل املحتويات من

�أ�صدرت �رشكة �سام�سونغ ثالث
�إعالنات دعائية ت�شويقية جديدة
لهاتفها الرئي�سي املنتظر
غاالك�سي نوت Galaxy Note
 ،10والذي من املفرت�ض �أن تك�شف
النقاب عنه بتاريخ � 9أوت عرب
حدث  ،Unpackedحيث يعتمد
م�صري العالمة التجارية Galaxy
� Noteإىل حد كبري على رد فعل
العمالء على هاتف Galaxy
 ،10 Noteوتب ًعا لإدراكها لهذا
الأمر ف�إن الفيديوهات الت�شويقية
اجلديدة ت�ؤكد �أن لدى ال�رشكة
الكورية اجلنوبية حتديثات جذرية
حقيقة قد تغري م�سار الأمور.
وكانت الت�رسيبات ال�سابقة قد
�أكدت �أن �سام�سونغ تفكر جد ًيا يف
�إلغاء عالمتها التجارية Galaxy
 Noteب�سبب انخفا�ض الربحية،
وت�شبع �سوق الهواتف الذكية،
وت�أخري دورات الرتقية مع احتفاظ
العمالء ب�أجهزتهم لفرتة �أطول،
وت�شابه مناذج Galaxy S Plus
و  Galaxy Noteمن حيث
خ�صائ�ص املنتج ،مما قد ي�ستدعي
توحيد املنتجني لتخفي�ض التكلفة
�إذا كانت مبيعات اجلهاز اجلديد
حمبطة ،ولكن دون وجود تفا�صيل

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو �أن �سام�سونغ قررت ا�ستباق
احلدث والإعالن بطريقة ت�شويقية
عن امليزات التي من املفرت�ض �أن
يت�ضمنها هاتفها اجلديد ،مبا يف
ذلك بطارية ب�سعة �أكرب من املعتاد
بالن�سبة لت�شكيلة هواتف Galaxy
 ،Noteيف حماولة منها جلذب
امل�ستخدمني مبك ًرا للهاتف ،حيث
ي�شري الفيديو �إىل اتخاذ ال�رشكة
قرا ًرا بزيادة �سعة البطارية ،والتي
قد تعترب بالن�سبة للكثريين �أكرب
نقطة بيع يف هاتف Galaxy
.10 Note
و�أو�ضحت املعلومات ال�صادرة
�ساب ًقا �إمكانية ح�صول الهاتف
على بطارية ب�سعة  4000ميلي
�أمبري ،قادرة على ال�صمود ملدة
� 25ساعة من زمن م�شاهدة
الفيديو امل�ستمر ب�أعلى �سطوع
لل�شا�شة ،مما يجعلها �أكرب �سعة
بطارية تطرحها �سام�سونغ �ضمن
�أي هاتف ذكي من ت�شكيلة هواتفها
املختلفة ،كما �أنها ت�شكل حت�س ًنا
ريا بالن�سبة لبطارية جهاز العام
كب ً
املا�ضي ،9 Galaxy Note
والذي كان ميتلك بطارية ب�سعة
 3300ميلي �أمبري.

�شبكة ال�ضيف

وحدات التخزين ال�شبكية � ،NASإذا مل
تكن يف �شبكة ال�ضيف �أي�ضاً ،وتتمثل ميزة
�شبكة ال�ضيف يف عدم تعر�ض الأجهزة
الإلكرتونية الأخرى بال�شبكة املنزلية
للإ�صابة بالفريو�سات والأكواد اخلبيثة،
�إذا ما تعر�ض التلفزيون الذكي لهجوم �أو

اخرتاق بوا�سطة الفريو�سات.
وتتيح بع�ض �أجهزة الراوتر �إمكانية فلرتة
الو�صول �إىل بع�ض مواقع الويب ،وهو ما
يتيح املزيد من التحكم ،غري �أن املجلة
الأملانية �أ�شارت �إىل �أن العناية مبثل هذه
القوائم ال�سوداء تعترب عملية مرهقة للغاية.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�شف” يف تطبيقها
على �آيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

ك�شفت �سوزان وج�سيكي الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة يوتيوب عن �أن ال�رشكة �ستقوم بتطوير
بع�ض املزايا من �أجل �صناع املحتوى
وامل�ستخدمني ،حيث يتم حتديث ميزة جديدة
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ستك�شف”
 Explore tabالتي تهدف �إىل تزويد
امل�شاهدين مبجموعة �أكرث تنوعً ا من تو�صيات
الفيديو.
مت الإعالن عن اخلرب عرب قناة Creator
 – Insiderوهي القناة نف�سها التي �أبرزتها
وج�سيكي يف �آخر حتديث لها باعتبارها

ك�شفت عمالقة التقنية
الكورية �سام�سونغ عن توقعها
لعائدات و�أرباح الربع الأول
من العام يف تقريرها املايل،

امل�صدر “غري الر�سمي” الذي يتم ت�شغيله
بوا�سطة موظفي يوتيوب.
ووف ًقا للخرب ف�إن ميزة تبويب اال�ستك�شاف
اجلديد قيد االختبار حال ًيا على ن�سبة  1باملائة
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام
الت�شغيل �آي �أو �إ�س  ،iOSلذا فهناك احتمال
كبري ب�أنك لن ترى هذا التحديث يف تطبيق
يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
�أما �إذا كنت �ضمن املجموعة التجريبية
ف�ستالحظ �أن �رشيط التنقل ال�سفلي يف التطبيق
يبدو خمتل ًفا ،فبدالً من عالمات التبويب

والذي �شهد ارتفاعاً كبرياً
يف مبيعات ال�رشكة للقطع
�أو الرقاقات امل�ستخدمة
يف الأجهزة الإليكرتونية.

الرئي�سية ،و Trendingواال�شرتاكات� ،سرتى
بدالً من ذلك ال�صفحة الرئي�سية واال�ستك�شاف
واال�شرتاكات.
تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�شف Explore
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة
متنوعة من اقرتاحات العر�ض للم�شاهدة �أكرب
مما لديهم اليوم .ففي الوقت احلايل تت�أثر
تو�صيات الفيديو املخ�ص�صة �إىل حد كبري
بن�شاط العر�ض ال�سابق و�سلوكيات �أخرى ،والتي
ميكن �أن ت�ؤدي بعد ذلك �إىل �إن�شاء نوع من
االختيار املتجان�س للمحتوى املو�صى به.

�سام�سوجن ت�صبح �أكرب ُم�ص ِنع
للقطع االليكرتونية

وا�ستطاعت �سام�سونغ بذلك
حتقيق رقم قيا�سي بالأرباح
بحوايل  14.7مليار دوالر يف
�أول ربع من  2018وبزيادة
 %19عن الربع الأول من العام
املا�ضي وفق تقديراتها.
لتتمكن بذلك من ك�رس احتكار
انتل لل�صدارة على مدار
 25عاما املا�ضية .ويعترب
هذا الرقم �أعلى �أي�ضا من
التوقعات التي حتدث عنها

املحللني يف الفرتة املا�ضية.
وللعلم ف�إن ال�رشكة مل تك�شف
عن تفا�صيل التقرير املايل
ب�شكل كامل ،والذي بالعادة
ي�صدر مع نهاية �شهر
�أبريل .لكنها �أعلنت فقط
عن رقم قيا�سي يف املبيعات
والأرباح دون ذكر م�صادر
تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة،
ال�شا�شات ،البطاريات… ،
وغريها.
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تخ�صي�ص منح �شهرية
من �أموال الزكاة لفائدة
 300عائلة
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يف �إطار عمل اللجنة الوزارية
امل�شرتكة ملتابعة النزاعات

وزير العمل ي�شدد على
تكري�س احلوار ملعاجلة
ق�ضايا عامل ال�شغل
�أكد وزير العمل والت�شغيل وال�ضمان
االجتماعي ،تيجاين ح�سان هدام ،باجلزائر
العا�صمة« ،حر�ص الوزارة على اعطاء
املثال يف جمال تكري�س احلوار والت�شاور
مع ال�رشيك االجتماعي» ملعاجلة ق�ضايا
عامل ال�شغل ح�سب ما �أفاد به بيان
للوزارة.
ولدى ا�رشافه على �أ�شغال اجتماع كل
من اللجنة القطاعية واللجنة الوزارية
امل�شرتكة ملتابعة النزاعات اجلماعية
يف العمل� ،أكد هدام «حر�ص الوزارة
على �إعطاء املثال يف جمال تكري�س
احلوار والت�شاور مع ال�رشيك االجتماعي
وا�ستباق النزاعات املحتملة و�إر�ساء �أجواء
اال�ستقرار ال�رضورية يف عامل ال�شغل».
و�شدد الوزير على «الدور الهام» الذي تلعبه
اللجنة الوزارية امل�شرتكة ملتابعة النزاعات
اجلماعية يف العمل« ،يف جمال ا�ستباق
النزاعات اجلماعية يف العمل وت�سويتها،
�إ�ضافة �إىل متابعتها يف �إطار من�سق ي�ضم
كافة القطاعات الوزارية املعنية» ,ح�سب
ذات امل�صدر.
و�أبرز هدام� ،أنه «مت �إن�شاء خاليا والئية
يرت�أ�سها الوالة ،من �أجل تدعيم عمل هذه
اللجنة على امل�ستوى املحلي» ,داعيا
اىل «تكري�س احلوار ك�أداة وخيار نوعي
ملعاجلة الق�ضايا املتعلقة بعامل ال�شغل بني
ال�رشكاء االجتماعيني ،وانتهاج ر�ؤية جديدة
للعالقات داخل عامل ال�شغل ت�سودها الثقة
والتوا�صل وروح امل�س�ؤولية ما بني كل
الفاعلني دون �أي �إق�صاء ،للحيلولة دون
ن�شوب النزاعات و�ضمان دميومة خدمة
املرفق العمومي وح�سن �أدائه».

بكل من خن�شلة والطارف

توقيف عن�صري دعم
للجماعات الإرهابية

�أوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي
بالتن�سيق مع م�صالح الأمن الوطني االثنني،
عن�رصي دعم للجماعات الإرهابية بكل
من خن�شلة والطارف ح�سب ما �أفاده بيان
لوزارة الدفاع الوطني.
و�أو�ضح البيان انه «يف �إطار مكافحة الإرهاب
وبف�ضل ا�ستغالل املعلومات� ،أوقفت مفارز
للجي�ش الوطني ال�شعبي بالتن�سيق مع
م�صالح الأمن الوطني ،يوم � 09سبتمرب
 ،2019عن�رصي دعم للجماعات الإرهابية
بكل من خن�شلة والطارف/ن.ع.»5.
ويف نف�س ال�سياق �أ�ضاف ذات البيان �أن
«مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي ك�شفت
�إثر عملية بحث ومت�شيط مبروانة  ,والية
باتنة/ن.ع ،5.جثتي �إرهابيني مت الق�ضاء
عليهما �سابقا فيما دمرت �ستة خمابئ
للإرهابيني حتوي مواد ت�ستعمل يف �صناعة
املتفجرات ومواد غذائية و�أفر�شة ،يف
حني ك�شفت ودمرت مفرزة �أخرى خمب�أ
ي�ضم ور�شة ل�صناعة القنابل ويحتوي على
�سبع قنابل تقليدية ال�صنع و�أغرا�ض �أخرى
بالقل ،والية �سكيكدة/ن.ع.« 5.
ويف �إطار حماربة التهريب واجلرمية
ّ
املنظمة �أ�شار ذات امل�صدر ان «مفرزة
للجي�ش الوطني ال�شعبي �أوقفت بالتن�سيق
مع عنا�رص الدرك الوطني بخن�شلة
/ن.ع , 5.تاجر خمدرات بحوزته ()91,55
كيلوغرام من الكيف املعالج ,يف حني
�ضبطت مفارز �أخرى ( )4965وحدة من
خمتلف امل�رشوبات بكل من الوادي/ن.ع4.
ووهران/ن.ع».2.
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حملت الأميار ور�ؤ�ساء الدوائر امل�س�ؤولية
والية عني تيمو�شنت ّ

 3بلديات و 3طرق يف خانة
اخلطر خالل مو�سم املطر

دقت  م�صالح احلماية املدنية لوالية عني متو�شنت ناقو�س اخلطر  يف تقرير لها موجه �إىل
ال�سلطات الوالئية حول  املخاطر التي تهدد املدن   خالل ف�صل ال�شتاء ،حيث مت �إح�صاء
 04بلديات  تعي�ش حتت خطر الفي�ضانات بالإ�ضافة �إىل  03طرق مهددة باالنقطاع نتيجة
الإمطار والفي�ضانات .
حممد بن ترار
هذا و�أكد التقرير �إن
البلديات الثالثة  هي كل من
بلدية  الأمري عبد القادر
الواقعة بغرب الوالية  وهي
التي يعربها �أحد الأودية الذي
ت�سببت في�ضاناته يف كارثة
قبل � 20سنة ،وميتد  خطر
هذا الوادي �إىل منطقة
�شمال
تارقة  ال�ساحلية
الوالية  والتي �سبق و�أن عرفت
خ�سائر كربى  بفعل الفي�ضانات،
كما من �ش�أن ال�سيول �أن  تهدد
كل من بلديتي  عني الكيحل
اجلنوبية
و�أغالل باجلهة
للمدينة والتي هي  الأخرى
حتوي �أودية  خطرية من
�ش�أنها �أن تكون ب�ؤرة�  سوداء

يف ال�شتاء وتت�سبب يف كوارث.
�أما عن الطرقات  فقد �أ�شار
التقرير �أن الطريق الوطني
رقم  02الرابط ما بني تلم�سان
ووهران  والذي يعترب �أهم

�رشيان للوالية  مهدد بالغلق
على م�ستوى بلديتي املالح
والعامرية بعد ارتفاع من�سوب
مياه الوادي املالح  وكذا
الطريق امل�ؤدي �إىل �سوق

ب�شار :

انت�شال جثة الطفل الذي جرفته
�سيول وادي مليا�س ببني ونيف
مت انت�شال جثة الطفل (� 7سنوات) الذي
كانت قد جرفته �صبيحة الأحد �سيول
وادي مليا�س (بلدية بني ونيف احلدودية)
 ،ح�سبما ا�ستفيد من م�صالح احلماية
املدنية بب�شار.
<> لقد متكنا �أم�سية الإثنني من انت�شال
جثة الطفل الذي كان قد فارق احلياة
بعد �أن طمرته �أوحال ذات املجرى

املائي ،وذلك بالقرب من املوقع الذي
جرفته منه �سيول الوادي « ،مثلما �رصح
النقيب بوفلجة قدوري � ،أحد امل�س�ؤولني
على الأبحاث املكثفة التي �أطلقت فور
الإعالن عن فقدان ال�ضحية.
ومت �إجالء جثة ال�ضحية �إىل م�ست�شفى
بني ونيف ،قبل �أن يتم ت�سليمها �إىل ذويه،
وفق ذات امل�صدر.

املجل�س ال�شعبي الوطني

م�شروعي تعديل قانون االنتخابات وان�شاء
�سلطة م�ستقلة لالنتخابات اليوم
ي�ست�أنف املجل�س ال�شعبي الوطني �أ�شغاله
اليوم �صباحا يف جل�سة علنية ملناق�شة
م�رشوعي تعديل القانونني الع�ضويني
املتعلقني بنظام االنتخابات وال�سلطة
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات ،ح�سبما
�أفادت به ذات امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية يف
بيان .و�أو�ضح البيان « ي�ست�أنف يوم الأربعاء
� 11سبتمرب  2019يف ال�ساعة التا�سعة

والن�صف (� )09.30صباحا �أ�شغاله ,يف
جل�سة علنية يخ�ص�صها ملناق�شة م�رشوع
قانون ع�ضوي يعدل ويتمم القانون
الع�ضوي رقم  10- 16امل�ؤرخ يف  22ذي
القعدة عام 1437املوافق ل  25غ�شت
�سنة  2016املتعلق بنظام االنتخابات,
وم�رشوع قانون ع�ضوي يتعلق بال�سلطة
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات».

� إيداع مدير �أوندا ال�سابق
احلب�س امل�ؤقت

�أمر قا�ضي التحقيق لدى حمكمة �سيدي
احممد� ،أم�س ،ب�إيداع ،املدير العام ال�سابق
للديوان الوطني حلقوق امل�ؤلف واحلقوق
املجاورة� ،سامي بن �شيخ ،احلب�س امل�ؤقت،
ب�سجن احلرا�ش ،وهذا يف ق�ضية حادثة

التدافع خالل حفل املغني �سولكينغ .ويف
نف�س الق�ضية� ،أمر قا�ضي التحقيق ب�إيداع
م�س�ؤويل �رشكتي ت�أمني وحرا�سة ،تعاقدا
مع �أوندا لتنظيم احلفل.فيما مت و�ضع 11
�شخ�صا حتت الرقابة الق�ضائية.

الأربعاء  الذي ت�شكل خماطره
مبدخل دوار اخلدايدة.
  كما تهدد الفي�ضانات
الطريق الوطني رقم  35على
م�ستوى بلدية  الأمري عبد
القادر ،و�أمام  هذه الو�ضعية
عقدت وايل الوالية لبيبة
ويناز م�ساء �أم�س  جمل�سا
تنفيذ يا    لفا ئد ة    ا ملد ر ا ء
التنفيذيني ور�ؤ�ساء البلديات
حملتهم
والدوائر  الذين
امل�س�ؤولية �شددت فيه على
�رضورة  تكاثف اجلهود وتنقية
هذه الأودية التي حتولت �إىل
مفارغ للنفايات  بغية تفادي
الكوارث خا�صة يف ظل التنب�ؤ
بت�ساقط كميات كبرية من
الأمطار على املنطقة خالل
هذا املو�سم .

امل�سيلة

مواطنو قرية �أم ال�شمل يطالبون
بتهيئة الطريق الوالئي رقم 03
يطالب �سكان قرية �أم ال�شمل التابعة �إقليميا
لبلدية بن �رسور جنوب والية امل�سيلة،
ال�سلطات املحلية بالبلدية ،ب�رضورة االلتفاتة
العاجلة �إليهم والق�ضاء على معاناتهم ،من
خالل ا�ستكمال تهيئة الطريق الوالئي رقم
 03الرابط بني بلدية بن �رسور وقرية �أم
ال�شمل بالنظر حلالة االهرتاء الكبري التي
يعرفها والتي �صعبت من عملية التنقل.
و ي�شهد الطريق الرابط بني مركز بلدية بن
�رسور نحو قرية �أم ال�شمل حالة متقدمة
يف التدهور من خالل انت�شار احلفر
والت�صدعات وانهيار �أجزاء منه يف نقاط
عديدة على م�سافة  06كيلومرتات ،حيث مل
يعرف م�رشوع تعبيد وتهيئة قط منذ �أن مت
تعبيده منذ �سنوات ،و�أدت و�ضعية الطريق
املهرتئة �إىل الإ�رضار ب�أ�صحاب املركبات ال
�سيما منهم حافالت نقل امل�سافرين الذين
ت�رضروا كثريا ماديا ب�سبب الإعطاب التي
�أحلقت بعرباتهم ،وكانت الطريق فيما �سبق
�سببا الحتجاج ال�سكان يف عدة منا�سبات �إال
�أن ال�سلطات الوالئية واملحلية مل حترك
�ساكنا .
عبدالبا�سط بديار

ال�سعودية تلغي ر�سوم
تكرار العمرة

�أعلنت اململكة العربية ال�سعودية  ،عن �إلغاء
ر�سوم تكرار العمرة ،التي كانت تفر�ض على
زائري بيت اهلل احلرام.
وقالت ت�رصيحات امل�س�ؤولني ال�سعوديني �أن
هذا القرار يدعم حتقيق� ،أحد �أهم �أهداف
ر�ؤية اململكة  ،2030وذلك با�ستقبال 30
مليون معتمر يف  .2030للتذكري ،ر�سوم تكرار
العمرة ،كانت تقدر بـ 2000ريال �سعودي.

ت�ستفيد ما ال يقل عن  300عائلة
بوهران من منحة �شهرية ترتاوح
ما بني  3.000و  5.000دج منذ
عا�شوراء ال�سنة الهجرية الفارطة
1440ح�سب ما ا�ستفيد� ،أم�س ،من
املديرية املحلية لل�ش�ؤون الدينية
والأوقاف.
و�أفاد
نف�س
امل�صدر
ب
�
أن
هذه
املنحة
من
تقدم عائدات الزكاة التي جتمعها
املديرية والتي ي�ؤديها املواطنون
غالبا مبنا�سبة يوم عا�شوراء من
كل عام هجري.وبلغ مبلغ الزكاة
املح�صل عليه يف عا�شوراء ال�سنة
الهجرية ال�سابقة �أكرث بقليل من 15
مليون دج ,فيما مت جمع هذه ال�سنة
حلد الآن قرابة  20مليون دج ,كما
�أ�شري �إليه.
ولأجل
حث
ا
ملواطنني
على
و�ضع
�أموال زكاتهم بال�صناديق املخ�ص�صة
لها مبختلف م�ساجد الوالية ،بادرت
مديرية ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف
للقيام بحملة حت�سي�سية منذ ب�ضعة
�أ�سابيع �أثمرت بارتفاع الن�سبة
املح�صل عليها من �أموال الزكاة
مقارنة بعا�شوراء الفارطة ،ي�ضيف
ذات امل�صدر.
وف�ضال عن توزيع منح �شهرية
للعائالت التي ت�ستحقها من �أموال
الزكاة ,متكنت املديرية املعنية من
توزيع منح لفائدة �أكرث من 1.500
�أ�رسة من �أموال زكاة الفطر التي
يتم جمعها قبل �أيام قليلة عن نهاية
�شهر رم�ضان الكرمي وهو ما مكن
الأ�رس امل�ستفيدة من �رشاء حاجيات
�أطفالهم املتعارف عليها يف مثل
هذه املنا�سبة ,وفق نف�س امل�صدر.

حملة حت�سي�سية
لكيفية اختيار الأدوات
املدر�سية بت�سم�سيلت

قامت جمعية ”حماية امل�ستهلك
بتي�سم�سيلت ” تزامنا مع الدخول
املدر�سي باطالق حملتها التح�سي�سية
ال�سنوية بالتن�سيق مع مديرية التجارة
حول كيفية اختيار الأدوات املدر�سية
ال�صحية للتالميذ  يف ظل تواجد
الأدوات املدر�سية امل�صنوعة من
مواد مغ�شو�شة وخطرية على �صحة
التلميذ ،مفاده �رضورة التحلي
بالوعي والتعامل بذكاء ملا �سيجري
اقتنا�ؤه من �أجل متدر�س �أبنائهم
وجتنب ال�رشاء الع�شوائي.
كما دعت اجلمعية   نقطة هامة،
وهي �رضورة ا�سرتجاع وا�ستعمال
القدمية،
املدر�سية
الأدوات
كاملحفظة واملرباة واملمحاة
وبع�ض الألوان والأقالم ،والأغلفة
التي تزال �صاحلة لال�ستعمال من
ال�سنة املا�ضية ،يهدف هذا الإجراء
�إىل الو�صول �إىل تقلي�ص النفقات،
خا�صة بالن�سبة للعائالت التي ت�شمل
عددا من املتمدر�سني.هذا وقد
�أ�شار رئي�س اجلمعية ماموين حممد
على وجب �أخذ احليطة واحلذر من
الإ�شهارات الكاذبة واملظللة التي
جتعل بع�ض الأولياء ي�سارعون القتناء
بع�ض الأدوات ب�أثمان بخ�سة ،وغري
�صاحلة لال�ستعمال ،ب�سبب افتقارها
للنوعية ،ومن م�صادر جمهولة ،كتلك
التي يجري الرتويج لها يف الأ�سواق
املوازية للإ�شارة العملية م�ستمرة
�إىل غاية العا�رش من ال�شهر اجلاي .

حممد �شبلي

