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الأحد � 15سبتمرب  2019املوافـق ل  15حمرم 1442هـ

جتمد ملفات بع�ض
وزارة الرتبية ّ
الأ�ساتذة املقبلني على التقاعد
وجهت وزارة الرتبية الوطنية
ّ
مرا�سلة �إىل مديريات الرتبية
املوزعة عرب الرتاب الوطني
ت�أمرها من خاللها ب�رضورة
�إعادة النظر يف ملفات بع�ض
الأ�ساتذة .الذين �أودعوا طلبات
اخلروج �إىل التقاعد.
وحددت وزارة الرتبية الفئة
املتمثل يف الأ�ساتذة املك ّونني
الذين يقومون بالإ�رشاف على

الأق�سام النهائية يف الأطوار
التعليمية الثالثة .و�أكدت
املرا�سلة �أن الأ�ساتذة الذين
�سي�صل �سنهم القانوين للتقاعد
�شهر جانفي �.سيتم ت�أجيل
تقاعدهم �إىل نهاية ال�سنة
الدرا�سية احلالية ،حيث �أن
معظمهم قام ب�إيداع ملفه لدى
امل�صالح املعنية قبل � 31أوت يف
انتظار الرد عليها يف � 31أكتوبر

القادم.
كما �أكدت التعليمة �أن املوظف له
احلق يف االختيار �إراديا موا�صلة
ن�شاطه بعد ال�سن القانونية
للتقاعد يف حدود خم�س �سنوات.
وال ميكن للهيئة امل�ستخدمة
اال�ستفادة من خدماته.ومنعت
التعليمة �إحالة املوظفني الذين
تتوفر فيهم ال�رشوط القانونية
على التقاعد من دون طلبهم.

باليلي ي�ستقبل يف ال�سعودية
�شريف
مبمرر
                                                                  

مع التقيد بتقدمي املوظف
املعني من دون �سواه لطلب

رحابي� :سجن �أي �سيا�سي غري مقبول

خبر في
صورة

قام العبو نادي الأهلي ال�سعودي با�ستقبال الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف باليلي على طريقة الكبار وذلك عن طرق القيام مبرر �رشيف خالل
م�شاركته يف �أول ح�صة تدريبية مع ناديه اجلديد� ،أين التحق ابن مدينة
وهران �أول �أم�س مبدينة جدة من �أجل ال�رشوع يف التدريبات ومبا�رشة
العمل مع النادي ،وجد خاللها ا�ستقباال حارا يف املطار من طرف �إدارة
ناديه اجلديد والأن�صار قبل ان ي�ستقبل زمالئه اجلدد بطريقة مم ّيزة.

اعترب وزير االت�صال ال�سابق،
عبد العزيز رحابي� ،أن �سجن
كرمي طابو “غري مقبول
وميثل ا�ستمرارا للتوظيف
ال�سيا�سي املعهود للعدالة
وت�ضييقا للحريات الفردية
واجلماعية”.
وجاء يف من�شور على �صفحته
الر�سمية يف موقع فاي�سبوك:
“�أن ال�سلطة ال�سيا�سية
تنادي �إىل احلل ال�سيا�سي وامل�شاركة يف االنتخابات املربجمة ويف
نف�س الوقت ت�ؤ�س�س ملحيط غري مالئم يتميز بتقييد العمل ال�سيا�سي
والت�ضييق على الإعالم  .هذه الإزدواجية ال تخدم الثقة والتهدئة
وتغذي التطرف ال�سيا�سي.
و�أ�ضاف وزير االت�صال الأ�سبق  ب�أنه “من حق كرمي طابو ككل
مواطن جزائري �أن يعطي ر�أيه حول الدولة وم�ؤ�س�ساتها كما من
حقه �أن يعار�ض �سيا�سيا اقرتاح قيادة اجلي�ش للخروج من الأزمة
وي�ساند طرحا مغايرا ،م�ضيفا« ،حرية الر�أي ركيزة حقوق الإن�سان
و من طبيعة الن�ضال ال�سيا�سي ال�سلمي الذي خرج من �أجله ماليني
املواطنني من �أجل جزائر قوية ي�سود فيها العدل”.

ديلور فخور باخل�ضر

عاد الالعب الدويل اجلزائري
�أنديه ديلور �إىل الت�أكيد على تعلقه
بوطنه الأ�صلي من خالل ن�رش
�صورة له وهو يحمل القمي�ص
الوطني خالل التواجد يف غرف
تغيري املالب�س لناديه مونبلييه
الفرن�سي ،حيث ظهر مهاجم
اخل�رض يف ال�صورة فخورا بالدفاع
على الألوان الوطنية وهو الذي
جنح يف التواجد يف «الكان» املا�ضية وتوج مع املنتخب الوطني بلقب
ك�أ�س �إفريقيا للأمم يف م�رص.

بوناطريو يتوقع ا�ستمرار الفي�ضانات ويحمل
ال�سلطات م�س�ؤولية اخل�سائر

دعا اخلبري يف علم الفلك
واجليوفيزياء ،لوط بوناطريو،
ال�سلطات املحلية والوالئة �إىل
اتخاذ االحتياطات الالزمة
للتقليل من اخل�سائر الناجمة
عن الفي�ضانات ،التي �أرجعها
�إىل ما �أ�سماه ” التغري الطبيعي
يف الف�صول” ،كما توقع ا�ستمرار
هذه الفي�ضانات طيلة ف�صل ال�شتاء
املقبل.
وقلل لوط بوناطريو من خطورة

الفي�ضانات التي جتتاح العديد
من الواليات ،نافيا �أن تكون هذه
الظاهرة ” خطرية” ومرجعا �إياها
ملا و�صفه بـ”التغري الطبيعي يف
الف�صول” ،حيث قال �إن “اجلزائر
وخالل الـ � 5سنوات الأخرية متر
مبا يعرف بالدورة ال�شم�سية
واملقدرة بـ� 11سنة حيث يكون
الن�شاط ال�شم�سي مرتفع وهو ما
يجعل اجلزائر عر�ضة للكوراث
الطبيعية ”.

توزيع  628قطعة �أر�ض �صاحلة للبناء و300
وحدة �سكنية

�أ�رشفت ال�سلطات املحلية لوالية
امل�سيلة،مبنا�سبة احياء يوم
عا�شوراء  ،توزيع مفاتيح  302وحدة
�سكنية و 628قطعة �أر�ض �صاحلة
للبناء ،م�ست خم�س بلديات ،وذلك
بح�ضور وايل امل�سيلة ابراهيم
او�شان ال�سلطات املحلية واملدنية
والع�سكرية،العملية التي احت�ضنتها

قاعة االجتماعات مبقر الوالية،
�شملت العملية توزيع  220وحدة
�سكنية ب�صيغة ال�سكن العمومي
الإيجاري،ببلدية عني الري�ش ،و 82
وحدة �سكنية ببلدية جبل ام�ساعد،
و 628قطعة ار�ض �صاحلة للبناء،
منها  116قطعة ببلدية �سيدي
هجر�س ،و 164قطعة ببلدية بن

�أكرث من ن�صف مليون زائر حلديقة
التجارب �صيف 2019
ا�ستقبلت حديقة التجارب خالل �صائفة  2019ما يُقارب � 600ألف
زائر ،ح�سبما �أفادت به املكلفة باالت�صال.
و�أو�ضحت �سناء جبايل �أنه مت ت�سجيل  569.236زائر حلديقة
التجارب احلامة خالل الثالث �أ�شهر املا�ضية (جوان ،جويلية� ،أوت)،
فيما بلغت ذروة الزيارات ال�شهر املن�رصم مبا يعادل  234.719زائر
مقارنة بـ � 143ألف خالل �شهر جوان و � 190ألف خالل �شهر جويلية،
يف املقابل � 230ألف زائر خالل �شهر �أوت.
و�أ�ضافت املتحدثة �أن جمموع الزوار امل�سجلني خالل الفرتة ال�صيفية
ل�سنة �شمل قا�صدي حديقة التجارب النباتية وحديقة احليوانات
امللحقة بها ،كما مت �إح�صاء �أفواج منظمة للزوار مبا ال يقل عن 18
�ألف فوج� ،إ�ضافة �إىل ت�سجيل نحو � 90ألف من فئة الأطفال.

�أكرث من  11.000من�صب
بيداغوجي جديد بالتكوين بالبليدة

امل�سيلة

�رسور ،و 248قطعة ببلدية عني
امللح ،وجرت العملية يف ظروف
ح�سنة ،و�سط فرحة عارمة للعائالت
التي ا�ستفادت من �سكنات الئقة
بعد �سنوات من االنتظار والعناء.
من جهته طم�أن وايل امل�سيلة،
امل�ستفيدين من ح�صة  1262وحدة
�سكنية ببلدية امل�سيلة� ،أنه حري�ص

الإحالة على التقاعد.ويكون
مو ّقعا من طرفه وم�صادقا عليه

خالل فرتة �أق�صاها  30نوفمرب
من كل �سنة.

على تطبيق القانون فيما يتعلق مبنح
ال�سكن االجتماعي ملن ي�ستحقه ،و
�أن اللجنة املكلفة ب�إعادة التحقيقات
ودرا�سة امللفات ال تزال عاكفة على
غربلة القائمة و�إعادة االعتبار لكل
من ي�ستحق ،والذين تتوفر فيهم
ال�رشوط القانونية للإ�ستفادة.
عبدالبا�سط بديار

خ�ص�صت مديرية التكوين والتعليم املهنيني لوالية البليدة 11.065
من�صب بيداغوجي جديد خالل الدخول املهني  2020/2019يف
خمتلف التخ�ص�صات املتوفرة مبراكز و معاهد التكوين عرب الوالية
 ،ح�سبما ذكرته رئي�سة م�صلحة م�ؤ�س�سات التكوين املهني بذات
املديرية ,طافات �صورية.
و�أو�ضحت طافات على هام�ش الأبواب املفتوحة على م�ؤ�س�سات
التكوين املهني �أن مديريتها فتحت خالل دخول �سبتمرب اجلاري
 11.065من�صب بيداغوجي تكويني جديد يف خمتلف التخ�ص�صات
والأمناط التكوينية (االقامي ،احل�ضوري ،التكوين عن طريق التمهني،
املر�أة املاكثة بالبيت ) .وقالت امل�س�ؤولة �أنه مت حلد االن ت�سجيل
حوايل � 3000شاب يف خمتلف التخ�ص�صات عرب املراكز واملعاهد
املتواجدة عرب �إقليم الوالية ،م�شرية �إىل �أننا «نتوقع ت�سجيل املزيد
من ال�شباب �سيما و�أن فرتة الت�سجيالت التي انطلقت يف  15يوليو
املا�ضي ما تزال متوا�صلة �إىل غاية � 21سبتمرب اجلاري «.
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رد على دعوات املرحلة االنتقالية ،ميهوبي:

االنتخابات الرئا�سية الطريق
الوحيد لتجاوز الو�ضع الراهن
•

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مت�سكت بالد�ستور رغم �إغرائها بال�سلطة

ثمن الأمني العام بالنيابة للتجمع الوطني الدميقراطي عز الدين ميهوبي مت�سك اجلي�ش ب�ضرورة الذهاب �إىل
انتخابات رئا�سية يف �أقرب الآجال للخروج من الأزمة ال�سيا�سية التي تعي�شها البالد منذ  22فيفري املا�ضي ،م�ؤكدا
ب�أن الطريق الوحيد لتجاوز الو�ضع الراهن هو الذهاب �إىل انتخابات رئا�سية �شفافة تكر�س الإرادة ال�شعبية.
�إميان لوا�س

فتح عز الدين ميهوبي خالل لقائه
ب�شاب حزبه املكلفني بالإعالم عرب
الواليات مبقر احلزب النار على
دعوات املرحلة االنتقالية ،معتربا
ب�أنها مبد�أ «غري دميقراطي» ومن
�ش�أنه �إطالة �أمد الأزمة ال�سيا�سية
الراهنة التي ت�ستوجب «التعجيل
«يف تنظيم انتخابات رئا�سية.
و�أكد الأمني العام بالنيابة للتجمع
الوطني الدميقراطي دعم حزبه
ملقرتح ال�سلطة ب�رضورة تنظيم
انتخابات رئا�سية يف �أقرب
الآجال للخروج من حالة الفراغ

الد�ستوري ،م�شددا ب�أن تنظيم
انتخابات رئا�سية �شفافة يعد
ال�سبيل الوحيد لتج�سيد الإرادة
ال�شعبية التي تعد من �أبرز مطالب
احلراك ال�شعبي.
يف حني ثمن عز الدين ميهوبي
م�صادقة الربملان على القانونني
املتعلقني بال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة لالنتخابات وبنظام
االنتخابات ،لكونهما ا�ستبعدا
الإدارة عن كل مراحل العملية
االنتخابية ،منوها بامل�شاركة التي
و�صفها ب «الفعالة» ملمثلي حزب
التجمع يف مناق�شة وامل�صادقة

على القانونني الع�ضويني املتعلقني
بال�سلطة الوطنية امل�ستقلة
لالنتخابات وبنظام االنتخابات،
لكونهما كفيالن ب�ضمان نزاهة و
�شفافية هذا املوعد الوطني الذي
اعتربه بـ «املف�صلي» يف تاريخ
اجلزائر.
وبارك ميهوبي مواقف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية منذ بداية احلراك
ال�شعبي ،قائال « امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية حتملت �أعباء املرحلة
الراهنة و�سهرت على حماية
اجلبهة الداخلية وذلك بالرغم
من حجم التهديدات الإقليمية،

«اجلي�ش الوطني ال�شعبي حمى
الوطن من االنزالقات» ،م�ضيفا
كان ب�إمكان امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�أن تفر�ض منطقها وتخرج عن
الد�ستور ،لكنها مت�سكت به رغم
حماوالت �إغرائها بال�سلطة».
من جهة �أخرى ،عرب عز الدين
ميهوبي عن �أ�سفه من دعوات
�إق�صاء �أحزاب املواالة من احلوار
الوطني ،وا�صفا الأمر ب «م�س�ألة
�شعبوية» ,مو�ضحا « لأن قرار حل
�أي حزب �سيا�سي يعد من مهام
منا�ضلي كل ت�شكيلة �سيا�سية».
وثمن ميهوبي احلوار الذي توج

نور الدين بدوي يدعم امل�ؤ�س�سات النا�شئة:

ثالث مناطق للتكنولوجيا و�صندوق
وطني لدعم املبادرات
.

احت�ضان اجلزائر لتظاهرة "�سمارت �أفريكا " 2020

ك�شف الوزير الأول ،نور الدين
بدوي �أم�س بق�رص امل�ؤمترات
بالعا�صمة عن عدة �إجراءات
لفائدة ال�شباب املقاول �أبرزها
�إن�شاء ثالث مناطق للتكنولوجيا
و �صندوق وطني لدعم مبادرات
امل�ؤ�س�سات النا�شئة ،كما �أكد
على �أهمية تكري�س الثقافة
املقاوالتية لدي ال�شباب .
و�أو�ضح بدوي خالل الندوة
الوطنية للم�ؤ�س�سات النا�شئة
للتعريف
واملخ�ص�صة
بالإجراءات التي اتخذتها
احلكومة يف م�رشوع قانون
املالية ل�سنة  2020واملتعلقة
ب�إعفاء هذه امل�ؤ�س�سات من
ال�رضائب والر�سوم �أنه �سيتم
�إن�شاء ثالث مناطق للتكنولوجيا
على امل�ستوى الوطني لفائدة
امل�ؤ�س�سات النا�شئة �إ�ضافة �إىل
ا�ستحداث �صندوق وطني لدعم
مبادرات هذه امل�ؤ�س�سات،
م�ؤكدا على �أهمية ثقافة
املقاوالتية كمحرك لالقت�صاد
الوطني  كما �أعلن الوزير الأول
عن احت�ضان اجلزائر لتظاهرة

«�سمارت �أفريكا .« 2020
وقال بدوي �أن « امل�ؤ�س�سة
ال�شبانية وال�شباب املقاول
احلامل مل�شاريع و�أفكار هي
حمل متابعة ومرافقة خا�صة
« م�شددا على « �إعطاء عناية
و�أولوية لربوز هذه امل�ؤ�س�سات
وتكري�س الثقافة املقاوالتية
لدى �شباننا يف كل امللفات
التي در�ستها وتدر�سها احلكومة
ال�سيما توفري الظروف املالئمة
لربوز امل�ؤ�س�سات ال�شبانية
النا�شئة وبقائها وتو�سعة
ن�شاطها».
و�أ�ضاف الوزير الأول �أن
التجربة امليدانية و التجارب
العاملية «�أظهرت ق�رص  نظر
الر�ؤية الأحادية» التي تقت�رص
على اقرتاح حلول من طرف
واحد والذي يكون يف الغالب
الإدارة العمومية «  .و�أ�ضاف
�إن «�إ�رشاك» ال�شباب احلامل
للم�شاريع و» الإ�صغاء �إليه عرب
�آليات م�ؤ�س�ساتية» مت و�ضعها
يف مرحلة �أوىل على م�ستوى
وزارات التجارة و العمل و

ال�صناعة و ب�إ�رشاف من الوزارة
الأوىل كانت» مثمرة و �صوبت
نظرتنا ك�سلطات عمومية �إىل
ما ينتظره ال�شباب املقاول
و ي�أمل فيه �إ�سهاما يف تنمية
وطنه وتابع بدوى يقول ان «
هذه التجربة املثمرة و التي
اعتمدناها يف كل امللفات
التي در�ستها احلكومة �إميانا
منا بان الر�أي ال�صواب ال يت�أتى
بالإق�صاء بل بامل�شاركة و
الإ�صغاء ملن هم �أدرى منا يف
امليدان فهدفنا هو �أن ن�صيب
يف نهاية الأمر و نحقق ما
ي�أمل به �شبابنا ب�شكل ملمو�س
حيث حققنا منه الكثري و مازال
ينتظرنا الكثري».
من جهة �أخرى �أ�شاد الوزير
الأول ،نور الدين بدوي ،
بالدور الذي يقوم به اجلي�ش
الوطني ال�شعبي يف احلفاظ
على اجلزائر وا�ستقرارها وكذا
مرافقة م�ؤ�س�ساتها كما �أكد ذات
امل�س�ؤول �أن «االهتمام بال�شباب
املتكون وامل�ؤهل نابع من
االعتقاد ب�أن العن�رص الب�رشي

هو �أ�سا�س كل تقدم �إيجابي يف
جميع مناحي احلياة».
وللإ�شارة ت�أتي هذه الندوة التي
تنظمها وزارة التجارة حتت
رعاية الوزارة الأوىل لتج�سيد
تدابري النهو�ض بامل�ؤ�س�سات
النا�شئة وت�شجيع �إن�شائها
ومرافقة �أ�صحابها نظرا
للأهمية التي تكت�سيها يف دفع
االقت�صاد الوطني كما يعترب هذا
اللقاء ح�سب املنظمني فر�صة
لل�شباب �أ�صحاب امل�شاريع
للحديث عن ال�صعوبات التي
تواجههم ودرا�سة وتقدمي
حلول ناجعة لدعم وتطوير
الروح املقاوالتية لديهم و
يهدف  اللقاء بني املتعاملني
الوطنيني
االقت�صاديني
وامل�ؤ�س�سات النا�شئة اىل خلق
رابط دائم لتبادل واملعارف
التكنولوجية،
واالبتكارات
الت�سيريية و ال�صناعية لفائدة
تنويع و تطوير االقت�صاد
اجلزائري من خالل نظرة
م�ستقبلية.

ف.ن�سرين

الوزارة توفد جلان حتقيق �إىل اجلامعات

�أ�ساتذة يز ّورون ال�ساعات الإ�ضافية باجلامعات لنهب
املاليني دون عمل

�أوفدت وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي جلان حتقيق
�إىل العديد من اجلامعات
للتحقيق يف الت�سيري املايل
لبع�ض اجلامعات التي اهتزت
على وقائع تزوير حجم
ال�ساعات الإ�ضافية يف بع�ض
الكليات التي و�صلت قيمة
ال�ساعات الإ�ضافية ب�أغلبها
�إىل مبالغ �ضخمة ا�ستفاد منها

بروفي�سورات ودكاترة بطرق
غري قانونية وم�ضاعفة .
هذا و�أكدت م�صادر مقربة
من م�صالح املالية �أن العديد
من الكليات �سجلت دفع �أجور
�أ�ساتذة � أغلبهم برتبة بروفي�سور
�أو دكتور مقابل �ساعات ا�ضافية
مت ت�سجيلها خالل �شهري جوان
و�سبتمرب وهو �أمر غري مطابق
كما مت الوقوف على �أن كلية

العلوم االجتماعية باحدى
جامعات غرب الوطن �سجلت
مبلغ �إ�ضايف ب�أكرث من  500مليون
�سنتيم يخ�ص �ساعات �إ�ضافية
در�سها �أ�ساتذة برتبة بروفي�سور
ودكاترة خالل �شهر دي�سمرب
وهو ما يعترب جتاوزا خطريا،
يف حني جند �أي�ضا جتاوزات
يف اقتناء بع�ض اللوازم خا�صة
الورق �أين حطمت �إحدى

اجلامعات الرقم القيا�سي يف
ا�ستهالك الورق ولوازم املكتب،
هذا ومن �ش�أن التحقيقات �أن
ت�شمل ت�سيري املخابر و�إدارة
املجالت والنوادي العلمية التي
حتولت �إىل عبئ كبري على وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي
دون ت�سجيل �أي بحوث جديدة
�أو ن�شاطات ذات فائدة على
الوطن.
حممد بن ترار

ب�إجراءات عملية ت�سمح بالذهاب
لالنتخابات بح�سبه ،م�ؤكدا
دعمه وم�ساندته للجنة احلوار و
الو�ساطة قائال « لقد ثمنا م�سار
احلوار الوطني من منطلق املبد�أ
�إذ �أننا نرى �أنه الو�سيلة الأجنع
لتخطي كل �أزمة ،كما وجب ان
نتم�سك به حللحلة ما يواجهنا
من �إ�شكاليات م�ستقبلة ،وحتى
بعد �إنتخاب رئي�س جمهورية”،
م�شريا �إىل دعم الهيئة التى
يرت�أ�سها كرمي يون�س رغم �إق�صاء
الأرندي من خارطتها ،معتربا �أن
دعم خمرجاتها ي�ستدعيه الواجب

الوطني وامل�صلحة العامة للبالد
التى ت�ضمحل �أمامها كل ال�صالح
احلزبية وال�سيا�سوية» ،معتربا
عن طموحه �أن تكون االنتخابات
الرئا�سية القادمة بعيدة عما
جرى يف املا�ضي.
من جهة �أخرى ،نوه ذات
املتحدث ب «الإجراءات
التحفيزية التي ت�ضمنها م�رشوع
قانون املالية ل�سنة  2020خا�صة
ما تعلق مبراجعة القاعدة 49/51
لكونها «كبحت عجلة االقت�صاد
الوطني ووقفت حجر عرثة �أمام
اال�ستثمار الأجنبي

ثمن خمرجات احلوار الوطني� ،ساحلي:
ّ

م�ستعدون للم�شاركة بفعالية يف �إجناح
اال�ستحقاق الرئا�سي
ثمن الأمني العام للتحالف
اجلمهوري بلقا�سم �ساحلي
م�صادقة الربملان على
القانونني املتعلقني بال�سلطة
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات
وبنظام االنتخابات ،يف حني
بارك خمرجات احلوار الوطني
الذي �أ�س�س مقاربة جديدة
جت�سد تو�صيات الهيئة.
ثمن بلقا�سم �ساحلي الأم�س
يف كلمته التي �ألقاها خالل
االجتماع الت�شاوري الذي �ضم
ر�ؤ�ساء وممثلي � 07أحزاب
�سيا�سية مبقر حزب التحالف
اجلمهوري الدور الذي لعبته
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف الأزمة
ال�سيا�سية الذي تعي�شها البالد
منذ  22فيفري املا�ضي،
قائال «اجلي�ش حر�ص على
املرافقة العقالنية ملطالب
احلراك ولعب الدور املحوري
والرائد ،حيث حر�ص يف �إطار
�صالحياته الد�ستورية على
املرافقة العقالنية واملتدرجة
للمطالب امل�رشوعة للمجتمع
و�صون الهبة ال�شعبية املباركة
من كل حماوالت االخرتاق
وااللتفاف� ،أو اال�ستغالل
ال�سيا�سوي والإيديولوجي».
وبارك بلقا�سم �ساحلي
خمرجات احلوار الوطني
«الذي �أ�س�ست له املقاربة
اجلديدة لل�سيد رئي�س الدولة
و�إلتزامه بتج�سيد تو�صيات
ونتائج عمل الهيئة الوطنية
للو�ساطة واحلوار التي ي�ستحق
�أع�ضائها كل التقدير والعرفان
نظري ما قدموه من عمل وطني
يف ظروف �صعبة ومعقدة».
و بخ�صو�ص م�صادقة الربملان
على القانونني املتعلقني
بال�سلطة الوطنية امل�ستقلة
لالنتخابات وبنظام االنتخابات
 ،قال املتحدث «م�صادقة

الربملان على الأ�س�س القانونية
اجلديدة كفيلة بطم�أنة الر�أي
العام الوطني و�ضمان ا�ستحقاق
انتخابي ال ت�شوبه �شائبة يعك�س
بحق الإرادة ال�شعبية ال�سيدة
مع الدعوة �إىل مراجعة �أعمق
و�أ�شمل لهذه الن�صو�ص بعد
الرئا�سيات ،وال �سيما ما تعلق
بالنمط االنتخابي الذي ال
يرتجم حاليا ب�شكل عادل
�أ�صوات الناخبني �إىل مقاعد
برملانية».
و�أفاد �ساحلي �أن «الأ�س�س
القانونية اجلديدة لقانوين
االنتخابات يعك�سان �رشوط
الرت�شح و�صالحيات املجال�س
املنتخبة ،بالإ�ضافة ل�رضورة
تقييد مفهوم احل�صانة
الربملانية وح�رصها يف توفري
احلماية للنائب الربملاين �أثناء
�أدائه ملهامه ومراقبته لعمل
احلكومة ،وكذا ك�شف �سوء
الت�سيري �أو الف�ساد املحتمل
ولي�س متكينه من خرق قوانني
اجلمهورية وارتكاب جرائم
وجنح مالية و�أخالقية بدون
ح�سيب وال رقيب».
التحالف
رئي�س
و�أكد
اجلمهوري على «�صواب
وحكمة املقاربة الد�ستورية
التي ما فتئت ت�ؤكد عليها
قيادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
واحت�ضنتها �أغلبية وا�ضحة
من اجلزائريني واجلزائريات
الراغبني يف العودة يف �أقرب
الآجال و�أح�سن الظروف �إىل
امل�سار االنتخابي والراف�ضني
لكل امل�ساعي واالقرتاحات
امل�شبوهة التي ترمي �إىل �إطالة
عمر الأزمة» .وذكر �ساحلي
�أن «الأحزاب امل�شاركة يف
هذا االجتماع ورفقة التحالف
اجلمهوري جتدد ا�ستعداها
الكامل للم�شاركة بفعالية يف

�إجناح اال�ستحقاق الرئا�سي
املقبل ،وت�ؤكد موا�صلة لقاءاتها
الت�شاورية وتو�سيعها يف قادم
الأيام التخاذ قرارها الر�سمي
والنهائي يف هذا ال�ش�أن».
ويف نف�س ال�سياق �أ�شاد �ساحلي
«بالطابع ال�سلمي واملتح�رض
للحراك ال�شعبي الدائر يف
بالدنا منذ عدة �أ�شهر وما
حتقق من مكا�سب عديدة
ومهمة ال ينكرها �إال جاحد
يف جمال ا�ستعادة ال�شعب
ل�سيادته و�إ�رصاره على ممار�سة
حقه الد�ستوري يف اختيار
حكامه وممثليه عرب كافة
امل�ؤ�س�سات املنتخبة» ،م�شريا
�أن «املكا�سب التي ت�ستوجب
انخراط اجلميع ،وال �سيما
احلراك ال�شعبي يف امل�سار
الد�ستوري والقانوين الكفيل
بتج�سيد ال�سيادة ال�شعبية عرب
�آلية االنتخابات الرئا�سية
التي يت ّعني �ضمان نزاهتها و
�شفافيتها عرب كل امل�ستويات».
من جانب �آخر عرب رئي�س
التحالف اجلمهوري عـن
«�إرتياحه للإجراءات املتخذة
من طرف ال�سلطات العمومية
بهدف �ضمان دخول اجتماعي
ناجح ،وكذا تلك املقرتحة
يف م�رشوع قانون املالية
 ،2020وال �سيما عرب رفع
منحة التمدر�س واملنحة
املخ�ص�صة لذوي االحتياجات
اخلا�صة ودعم امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة و�إقرار
�رضيبة على الرثوة ومراجعة
جزئية لقاعدة اال�ستثمار
الأجنبي  ،49/51وكذا احلفاظ
على منا�صب العمل �ضمن
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية التي
تعر�ض مالكها لإجراءات
حتفظية».
�إميان لوا�س
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من املنتظر �أن يتم ا�ستدعا�ؤها اليوم من طرف بن �صالح

العد التنازيل ال�ستدعاء الهيئة الناخبة
لإجراء الرئا�سيات

من املنتظر �أن يتم ا�ستدعاء الهيئة الناخبة اخلا�صة بالرئا�سيات  اليوم �15سبتمرب  2019من طرف
رئي�س اجلمهورية عبد القادر بن �صالح  ،وذلك وفقا للعديد من امل�ؤ�شرات ال�سيما اقرتاحات قيادة
اجلي�ش ال�ستدعاء الهيئة الناخبة .
ع�صام بوربيع
فبد�أ العد التنازيل ال�ستدعاء
الهيئة الناخبة اخلا�صة
بالرئا�سيات ،حيث من املنتظر
�أن يقوم رئي�س اجلمهورية عبد
القادر بن �صالح با�ستدعاء
الهيئة الناخبة ،والتي على
وفقها يتم �إجراء االنتخابات
الرئا�سية يف ظرف � 3أ�شهر
من ا�ستدعاء الهيئة الناخبة .
وكانت العديد من امل�ؤ�رشات
تتوقع التح�ضري النتخابات
قريبة بعد �أن مت ت�أجيل
االنتخابات ال�سابقة التي
كانت مقررة يف 4جويلية
 ،فيما يجري هذه املرة
بجدية التح�ضري النتخابات
رئا�سية تراعى فيها ال�شفافية
والنزاهة �أكرث ،بح�سب

التطمينات الر�سمية .
وي�أتي هذا بعد �أن كان نائب
وزير الدفاع قائد الأركان
الفريق قايد �صالح قد �أعترب
يف خطاباته ال�سابقة �أنه
من الأجدر ا�ستدعاء الهيئة
الناخبة يف منت�صف �سبتمرب ،
و �إجراء االنتخابات يف �آجالها
املحددة .
و ي�أتي هذا بعد �أن ر�أت القيادة
العليا يف البالد م�ؤ�س�سات
الدولة �أن هذا الظرف هو
الظرف املواتي لإجراء هذه
االنتخابات ،خا�صة �أن اجلي�ش
و�أ�سالكه الأمنية متلك كافة
التقارير حول الأو�ضاع
الراهنة و الظروف املحيطة،
ومن امل�ؤكد هو ما جعلها
وعلى ل�سان نائب وزير الدفاع
قائد الأركان الفريق احمد

قايد �صالح تقرتح منت�صف
�شهر �سبتمرب ال�ستدعاء
الهيئة الناخبة والتي تفر�ض
�إجراء االنتخابات بعد ثالثة
�أ�شهر من تاريخ ا�ستدعائها
واملوافق ملنت�صف �شهر
دي�سمرب .
كما ي�أتي هذا بعد امل�صادقة
على قانون االنتخابات

بغرفتي الربملا  ،وت�شكيل
�سلطة تنظيم االنتخابات،
والتي كان قد �أكد وزير العدل
بلقا�سم زغماتي على دورها
و�سلطتها .
و باملوازاة من هذا مت �إجراء
العديد من ا�ستطالعات
الر�أي العام ال�سيما على
مواقع التوا�صل الإجتماعي

حول امل�شاركة يف االنتخابات
 ،حيث �أظهر ا�ستطالع
�أخري �أن 75باملئة مع �إجراء
االنتخابات و انتخاب رئي�س
جمهورية جديد� ،أي �أن
الأغلبية من ال�شعب اجلزائري
مع تنظيم انتخابات وانتخاب
رئي�س جمهورية جديدة  ،ما
عدا قلة قليلة هي راف�ضة
لإجرائها .
ويوجد نوع من الوعي و
القناعات اجلديدة و�سط
الر�أي العام �أو �شبه �إجماع
ب�رضورة �إجراء انتخابات
رئا�سية وانتخاب رئي�س
جمهورية جديد ،حيث من
غري املعقول ح�سب العديد
من الفعاليات البقاء على
هذا ال�شكل من غري رئي�س
جمهورية منتخب .

جامعة البويرة

الطلبة �ساخطون على ت�أخر ال�سنة اجلامعية اجلديدة

�أبدى طلبة جامعة « اكلي حمند �أوحلاج
« بالبويرة �سخطهم ال�شديد من الت�أخر
الفادح امل�سجل يف ا�ستئناف الدرا�سة
لل�سنة اجلامعية اجلديدة على خلفية
�رشوع بع�ض الكليات خالل �شهر �سبتمرب

اجلاري يف �إجراء امتحانات ال�سدا�سي
الأول والثاين وكذا الإ�ستدراك لل�سنة
الفارطة التي �شهدت عديد الإ�رضابات
املتكررة التي �أثرت ب�شكل كبري على
�سري الدرا�سة وعدم ا�ستكمال الربنامج

املقرر لهذا يتم تعوي�ض ذلك يف الوقت
احلايل ح�سب قرارات الإدارة  ,لكن هذه
الو�ضعية �أججت غ�ضب الطلبة الذين
�أ�ضاعوا فر�ص امل�شاركة يف م�سابقات
الدكتوراه واملا�سرت ب�سبب عدم ح�صولهم

على �شهاداتهم ح�سب ت�رصيحات العديد
منهم ليومية « الو�سط « خا�صة طلبة
بع�ض الكليات يف القطب اجلامعي على
غرار كلية اللغة والثقافة االمازيغية
وعلوم الطبيعة واحلياة .
�أح�سن مرزوق

موازاة على� إم�ضاء اتفاقية مع وزارة ال�صناعة

زرواطي تطلق حملة جمع النفايات البال�ستيكية حلماية
املدن من الفي�ضانات

�أعلنت وزارة البيئة والطاقات املتجددة
نهار �أم�س على ل�سان وزيرة القطاع
فاطمة الزهراء زرواطي خالل الزيارة
التي قادتها �إىل عني متو�شنت حملة
حلماية الوطن من الفي�ضانات الناجتة
عن النفايات البال�ستيكية ،وكذا
حماية التجمعات ال�سكانية من �سموم
املن�شات ال�صناعية وذلك من خالل
تظاهرات واتفاقيات ت�ضمن الق�ضاء
على النفايات وحتويلها �إىل مواد قابلة
للتجديد  .هذا و�أ�شارت زرواطي �أن
م�صاحلها �ستطلق حملة جلمع النفايات
البال�ستيكية خالل الأ�سابيع املقبلة من
�أجل تطهري ال�شوارع واملجاري املائية

منم الأكيا�س البال�ستيكية والقنينات
لتفادي تكرار �سيناريو الفي�ضانات التي
�شهدتها العا�صمة والعديد من الواليات
والتي تبني �أن النفايات البال�ستيكية
هي ال�سبب املبا�رش فيها  ،و�أ�شارت
زرواطي �أنها ومن �أجل �ضمان جناح
العملية عملت على حتفيز ال�شباب
من خالل �رشاء الكيلوغرام الواحد
من البال�ستيكي الواحد ب40دج من
ال�شباب الذي يجمعه لتحويله �إىل
مادة �أولية من جهة وحماية البيئة من
ناحية �أخرى و�ضمان تطهري املجاري
املائية لتفادي الفي�ضانات اخلطرية .
هذا ومن �أجل حماية التجمعات

ال�سكانية من �سموم امل�صانع �أكدت
الوزيرة على �إم�ضاء اتفاقية مابني
دائرتها الوزارية ووزارة ال�صناعة
بغية �ضمان املحافظة على البيئة مع
ال�رشيك االقت�صادي من خالل � إقامة
امل�صفاة يف �أي م�ؤ�س�سة �صناعية تدخل
الإنتاج ،حيث ت�ضمن هذه االتفاقية �أنه
حترم �أية م�ؤ�س�سة من الدخول حيز
الإ�شغال دون �إقامة امل�صفاة التي
ت�ضمن حماية البيئة وت�صفية الأدخنة
والغبار  ،هذا وكانت الوزيرة زرواطي
قد وقفت يف مدينة بني �صاف على
م�صنع اال�سمنت الذي ظل حمل �شكاوي
ال�سكان حيث �أمهلت �إدارة امل�صنع �إىل

غاية ال�سدا�سي الأول من �سنة 2020
ل�ضمان اقامة امل�صفاة لتطهري الأدخنة
النفاتة من ال�سموم بعدما اطلعت على
اجلهود املبدولة من ادارة امل�ؤ�س�سة
اجلديدة يف مكافحة التلوث ،كما وقفت
الوزيرة على �أ�شغال تهيئة اجلزيرة التي
ر�صد لها غالف مايل يقدر ب 28مليون
دج من قبل وزيرة البيئة والطاقات
املتجددة بعد امتام الدرا�سة التي
ت�ضمن �إقامة املرافئ لتوقف قوارب
النزهة وترميم املنارة التي تعد من 04
املنارات النادرة يف اجلزائر باال�ضافة
�إىل تهيئة اجلزيرة .

حممد بن ترار
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مواطنو مترنا�ست يحتجون مقابل املركز اجلامعي
نظم يوم �أم�س مواطنو والية مترنا�ست
وقفة احتجاجية مقابل املركز
اجلامعي بعا�صمة الوالية ،ملطالبة
ال�سلطات العليا بالبالد ب�رضورة
الإ�رساع يف اجناز عملية ازدواجية
الطريق الوطني رقم واحد الرابط بني
املقاطعة الإدارية عني �صالح و عا�صمة
الأهقار للحد من حوادث املرور
املميتة  .قال الع�رشات من مواطني
مترنا�ست املحتجني مبدخل املدينة
يف ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط «�أن
خروجهم لل�شارع للمطالبة ب�رضورة
تدخل فوري من طرف �صناع القرار
بالبالد للإ�رساع يف برجمة عملية
امنائية تق�ضي بدعم الطريق الوطني

رقم واحد الرابط بني عني �صالح
والوالية التقليدية تامنغ�ست بازدواجية
الطريق ،جاء على خلفية ا�ستنفاذهم
جلميع احللول الودية املمكنة ،خا�صة
اذا علمنا �أن احلالة املهرتئة للطريق
�ساهمت ب�شكل كبري يف االرتفاع املقلق
ملعدالت حوادث املرور املميتة �سنويا
 .من جهة ثانية فقد ت�ساءل نف�س
املتحدثني عن الأ�سباب التي دفعت
بال�سلطات املركزية �إىل انتهاج �سيا�سة
الت�سويف والهروب للأمام عو�ض �إبداء
نية حقيقية للتكفل بامل�شكل القائم
الذي زاد من حدة معاناة م�ستعملي
هذا الطريق ،الأمر الذي دفع بالفئة
املي�سورة احلال لتحمل عناء دفع

التكاليف القتناء تذاكر اخلطوط
اجلوية اجلزائرية   لل�سفر نحو مناطق
عني �صالح  ،ورقلة ،غرداية واجلزائر
العا�صمة والعك�س �صحيح  .ويف �سياق
ذي �صلة فقد طالبت �شكاوى وعرائ�ض
احتجاجية مرفوعة لل�سلطات العليا
بالبالد وعلى ر�أ�سها رئا�سة الدولة ،
الوزارة الأوىل ،وزارة النقل والأ�شغال
العمومية ووزارة الداخلية واجلماعات
املحلية وتهيئة االقليم ب�رضورة التدخل
العاجل لفتح حتقيق �أمني وق�ضائي
للوقوف على حقيقة التجاوزات
واخلروقات التي �صاحبت عملية �رصف
الأموال املر�صودة لرتميم ذات الطريق
والتي مل يظهر لها �أثر على �أر�ض الواقع

وذلك ب�سبب تفاوت الأدوات الرقابية .
ومعلوم �أن عديد اجلمعيات املحلية
املهتمة مبلف ال�سالمة املرورية قد
حذرت من االرتفاع املرعب ملعدالت
حوادث املرور املميتة بالطريق
الوطني رقم واحد والتي �أرجعت �سبب
ذلك لت�أكل الأر�ضية وتغطيتها بالكثبان
الرملية  .من جهتهم فقد �أكد ممثلو
اجلمعيات املحلية الفاعلة بوالية
مترنا�ست احلدودية مع دولتي مايل
والنيجر �أنهم يرف�ضون جملة وتف�صيال
زيارة الوزراء اليهم جوا مف�ضلني القدوم
برا للوقوف على حقيقة معاناة ال�سكان
مع الو�ضعية الكارثية للطريق الوطني
رقم واحد .

�أحمد باحلاج

فيما ال تزال ال�صراعات قائمة ببلدية عمري
والتحقيق بعني تالوث

وزارة الداخلية ت�أمر بالتحقيق يف ت�سيري
بلدية القور جنوب تلم�سان
طالبت وزارة الداخلية واجلماعات
املحلية بفتح حتقيق يف بلدية القور
 45كلم �أق�صى جنوب �رشق تلم�سان
على خلفية تناقل �أخبار ت�شري �إىل
وجود ف�ضائح وجتاوزات كربى على
ر�أ�سها التنازل على �أرا�ضي تابعة
لأمالك الدولة لفائدة خوا�ص مقربني
من رئي�س البلدية ونوابه بالإ�ضافة
�إىل �صفقات م�شبوهة ونهب املال
العام وبيع معدات وجتهيزات
مباين تابعة للدولة ،زيادة على نهب
�أنابيب جر املياه نحو قرية كرزوطة
وهو امللف الذي مت التحقيق فيه
ورغم ثبوت الق�ضية فقد �أ�صدرت
املحكمة �أحكاما جد خمففة على
املتهمني ،و�أمام هذه الو�ضعية � أوفد
وايل الوالية ال�سيد علي بن يعي�ش
جلنة حتقيق �إىل ذات البلدية للوقوف
على حقيقة هذه التهم التي حركها
�أعيان عر�ش �أهل انقاد وطالبوا

بفتح حتقيق والتدقيق يف ت�سيري هذه
البلدية التي ت�صنف من �أفقر البلديات
بالوالية .
من جانب �آخر ال تزال التحقيقات
جارية يف بلدية عني تالوت �أق�صى
�رشق الوالية والتي مت ادانة رئي�س
البلدية بعقوبة عام حب�س نافذ
من قبل حمكمة الرم�شي يف
ق�ضية ال�سكن ،وهو التحقيق الذي
مت اطالقه مع جملة من �إطارات
البلدية الذين مت اال�ستماع اليهم يف
ملفات تخ�ص التزوير ومنح �شهادة
احليازة لغري م�ستحقيها   وبطريقة
م�شبوهة على �أرا�ضي تابعة للدولة،
من جانب �آخر ال يزال ال�رصاع قائما
يف بلدية عمري بني املري واملعار�ضة
الأمر الذي يهدد م�صلحة املواطن
الب�سيط ويعرقل �سري ال�صفقات
واملداوالت .

حممد بن ترار

�شغل الفرن فوق طاقته وا�ستورد معدات غري مطابقة

امل�سري امل�صري مل�صنع بني �صاف
لال�سمنت ن�صب على الدولة اجلزائرية

ك�شف القائمون على �إدارة م�صنع
اال�سمنت ببني �صاف �ضمن الإدارة
اجلديدة بعد رحيل امل�سري الأجنبي
ال�سابق عن جتاوزات كربى كان
ال�رشيك امل�رصي قد �أقامها خالل
الت�سيري من بينها رفع درجة حرارة
الفرن ما �أدى �إىل نفث �سموم خطرية
كانت تهدد �سكان منطقة بني �صاف،
باال�ضافة �إىل جتاوزات كربى يف
اقتناء معدات حماية البيئة .
هذا وك�شفت �إدارة امل�صنع
اجلديدة موازاة مع زيارة وزيرة
البيئة وتهيئة االقليم �إىل امل�ؤ�س�سة
�أن ال�رشيك امل�رصي عمل على
تلويت البيئة عمدا خالل ت�سريه
امل�صنع قبل مغادرته يف  17جويلية
املا�ضي تاركا تراكمات كربى،
وذلك من خالل رفع درجة حرارة
الفرن لرفع الإنتاج دون املباالة

بحياة املواطنني باملنطقة ،وال
البيئة الفالحية ملنطقة �سيدي
ال�صايف التي كانت مهددة بالت�صحر،
حيث كان يعمد �إىل حتقيق �أكرب ربح
دون املباالة باحلياة البيئية� ،أكرث
من هذا فقد حرم ذات امل�سري من
�صفقة كربى لإقامة م�صفاة للغبار
والدخان واكتفى باقتناء معدات غري
مطابقة مباليني الدينارات من خالل
االتفاق مع �أحد املمونني الذي �أخل
بالتزاماته الأمر الذي جعل الإدارة
احلالية ترفع �ضده عدة متابعات �أمام
الق�ضاء املحلي والدويل و�إم�ضاء
اتفاقية ب 07ماليني دج مع وزارة
البيئة ل�ضمان حت�سني الوقاية من
التلوت والق�ضاء على م�شاكل البيئة
قبل انق�ضاء ال�سدا�سي الأول من
ال�سنة املقبلة.

حممد بن ترار

�أمر بالإفراج عن نتائج الفحو�صات املهنية
قبل نهاية �سبتمرب

وزير العمل ي�شدد اللهجة مع م�س�ؤويل
ال�شغل وال�شركات بورقلة
علمت يومية «الو�سط» من م�صادر
مطلعة �أن وزير العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي خالل
اجتماعه مب�س�ؤويل ال�شغل وال�رشكات
وجه تعليمات �صارمة
النفطية ،قد ّ
تق�ضي ب�رضورة الإفراج عن نتائج
الفحو�صات املهنية وعرو�ض العمل
العالقة قبل نهاية �شهر �سبتمرب .
و�أ�ضافت نف�س امل�صادر �أن ممثل
احلكومة وزير العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي تيجاين
ح�سان هدام قد اغتنم فر�صة لقائه
مب�س�ؤويل ملف اليد العاملة بورقلة
وعلى ر�أ�سهم رئي�س الوكالة للت�شغيل
فار�س الداوي� ،إ�ضافة لعدد من
م�سريي ال�رشكات الوطنية العاملة يف
ال�صناعة النفطية ،من �أجل الإ�رساع
يف اتخاذ الرتتيبات واالجراءات
االدارية الالزمة للإفراج عن نتائج
الفحو�صات املهنية وعرو�ض العمل،
يف �أجال ال يتجاوز ال�شهر اجلاري
بهدف اال�ستجابة ملطالب البطالني

املتم�سكني بخيار العمل بال�رشكات
النفطية دون �سواها وذلك يف �إطار
االلتزام بتو�صيات احلكومة القا�ضية
مبنح �أولوية التوظيف لفائدة �أبناء
املنطقة.
من جهته فقد ك�شف تيجاين ح�سان
هدام عن �أهم الأ�سباب التي تعيق
تن�صيب اليد العاملة املحلية يف
�سوق ال�شغل ،والتي من بينها عدم
التوافق بني التكوين واحتياجات
�سوق العمل ،فر�ض �رشوط تعجيزية
يف التوظيف التي تقوم بها بع�ض
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية
النا�شطة يف هذه املنطقة،
واملتعلقة بوظائف ال ت�ستدعي
م�ؤهالت عالية� ،إ�ضافة �إىل ال�ضبابية
يف ت�سيري عرو�ض العمل من طرف
بع�ض ال�رشكات التي ال تلتزم ب�رشط
املرور عرب الوكالة الوطنية للت�شغيل
يف �إطار الو�ساطة ،خالل عمليات
التوظيف.
�أحمد باحلاج
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الأزواج :ال منلك امل�صباح ال�سحري لتج�سيد �أحالمهن

فتيات يدخلن القف�ص الذهبي بهدف اخللع والتحرر  
• تخلع زوجها ب�سبب رائحة فمه و�أخرى لأنها مل تعتد على طقم �أ�سنانه

�إنها لي�ست ظاهرة من ن�سج خيالنا بل هي حقيقة من وحي واقعنا �أبطالها بع�ض الن�سوة اللواتي خططن للخلع قبل زواجهن ،حيث جتدهن يلفقن تهم
باطلة لأزواجهن من �أجل التهرب من العدالة وطلب اخللع ،و�أخريات يتخا�صمن وين�سخن حكايات ال وجود لها يف �أر�ض الواقع ويطلنب من �أزواجهن
اخللع بدون وجود �أي �سبب ،ومع �أنه لطاملا كان الزواج ودخول القف�ص الذهبي هو حلم �أي فتاة ولطاملا كان الطالق والإنف�صال هو كابو�س �أي واحدة
منهن فهاته هي العقلية املتعارف عليها وامل�سلم بها عرب عدة عقود من الزمن وعند �أي فتاة مهما كانت ثقافتها وهي العقلية التي خرجت عنها بع�ض
الفتيات اللواتي �أ�صبحن ي�سعني لدخول القف�ص الذهبي بهدف واحد وهو الطالق واحل�صول على لقب مطلقة وكذا احل�صول على الدفرت العائلي
�ضاربات عر�ض احلائط كل القيم الدينية والعائلية.    
�إعداد :م.ثيزيري
يف حاالت اخللع يكون طلب
الطالق ح ً
ال من وجهة نظر �أحد
الزوجني .و�أ�شارت �إح�صاءات
�إىل �أن الأ�سباب تت�ضمن نقاطا
ب�سيطة من بينها �إ�رصار الزوجة
على احل�صول على رخ�صة قيادة،
�أو �سيارة معينة� ،أو هدية ثمينة
كالتي نالتها �صديقتها من زوجها،
بالإ�ضافة �إىل خالفات حول
ال�سفر ومكان ق�ضاء الإجازة،
حيث ت�رص الزوجة على مت�ضيتها
يف بلد زارته �صديقتها ،يف حني
يعرت�ض الزوج لعدم توفر تكاليف
الرحلة .وبينت من خالل ق�ص�ص 
واقعية �أن للم�سل�سالت والأفالم
دورا كبريا يف تغري مفاهيم
م�ؤ�س�سة الزواج ،فهذه الأحالم
الوردية والأحاديث الرومان�سية
التي تطرح يف الأفالم تنتظرها
املر�أة من زوجها و�إن مل يفعل،
فتجدها تتبع طرقاً ت�ضعها �أمام
طلب الطالق �أو اخللع ،فما
ي�سعنا هنا �سوى �رسد بع�ض
احلاالت التي �صادفتنا للوقوف
على فظاعة هاته الظاهرة.
بعد عالقة حب طويلة
كللت بالزواج طلبت مني
اخللع بدون �سبب !!
«يا�سني « هو �شاب يف العقد
الثالث من العمر �صادفناه ب�أروقة
املحكمة يف طابور ا�ستخراج
حكم الطالق وبعد �أن جل�س 
بالقرب منا بلحظات قليلة راح

يروي لنا حكايته مع زوجته
التي خلعته دون �أي �سبب يذكر
وعالمات احلزن بادية على
وجهه بعد �أن جمعته معها عالقة
غرامية عمرها �سنتان كاملتان
حيث مل يكن يعلم حينها بنيتها
وراء الإرتباط به ومبخططها من
وراء ذلك ،فمبا�رشة بعد مرور 7
�أ�شهر على زواجهما طلبت منه
اخللع ومن دون �سبب مل يتمكن
من فهمه حلد ال�ساعة ،وراح
يتذكر معنا الأيام التي �أم�ضاها
برفقتها ،حيث و�صفها بالأيام
اجلميلة والتي بقيت را�سخة يف
ذهنه ،قائال « �أثناء �أيام اخلطبة
كنا نعي�ش �أياما جميلة ومل يكن
لدي م�شكل معها ،فقد كانت
خطيبتي ملدة �سنتني ومل �أواجه
معها �أي متاعب فقد كانت
تطيعني يف جميع الأمور �إال
�أنها فاج�أتني بطلبها واملتمثل
يف الطالق بعد عودتنا من
العطلة التي ق�ضيناها �إحدى دول
�أوروبا « ،م�ؤكدا �أن �أكرث الأمور
التي مل يتقبلها حلد ال�ساعة هو
عدم متكنه من معرفة ال�سبب
الذي جعلها تطلب الطالق
رغم �أنه وفر لها �شقة جديدة
و �سيارة و كل الأمور التي حتلم
بها كل فتاة م�ضيفا �أنها اكتفت
بقول كلمة �أنها مل تتحمل العي�ش 
برفقته وهو الأمر الذي جعله
يدخل العديد من ال�شكوك يف
نف�سه ،م�ؤكدا �أنها كانت تخطط
للطالق من قبل كونه الحظ
العديد من التغريات يف �سلوكها
ومعاملتها له و يف الطريقة التي

�أ�صبحت تكلمه بها .
..تطلب اخللع للعودة لزوجها
الأول الذي طلقها ثالث مرات
دعت الزوجة عائ�شة ،خالد من
خالل ق�صتها �إىل حل اخلالفات
الأ�رسية بعيداً عن �ساحات
املحاكم ،م�شددة على �أهمية
ال�صرب على اخلالفات الزوجية
خا�صة يف بداية االرتباط ،حتى
يتم التفاهم ويعرف كل طرف
الآخر.
وعن ق�صتها تقول :قبل �أن
يجتاز زواجي عامه الأول بد�أت
اخلالفات ،نتج عنها �أكرث من
طلقة ،كان �آخرها الثالثة التي
ت�ستحيل عقبها املعا�رشة
الزوجية ،بعد الطلقة الثالثة �س�أل
طليقها عن �إمكانية ا�سرتجاعها
يف كل مكان فقيل له :ال بد من
�أن يتزوجها رجل �آخر ،لأنها
تعترب مطلق ًة طالقا بائنا،
فافرتقا رغم احلب الذي يكنه
كل منهما للآخر.
بعد طالق عائ�شة الثالث رجعت
لبيت �أهلها ،تقدم خلطبتها
�أكرث من �شاب ،لكن كانت دائما
ترف�ض على �أمل الرجوع لبيتها،
�أما الطليق فظل يبحث عن احلل
و�سافر �إىل ال�سعودية وغريها
من البلدان طلبا للم�شورة
الدينية عند �أهل العلم ،فكان
الكل ين�صحه ب�رضورة زواجها
من �آخر ،وبعد ي�أ�سها ومرور
� 6سنوات ،قبلت الزواج من
ابن عمها ،وبعد � 3أ�شهر من
الزواج بد�أت ت�شتكي من زوجها
اجلديد ،مل ي�صدقها �أهلها،

فف�ضلت ال�صمت� ،إىل يوم قررت
ك�شف �رسه ،حيث كان ي�رضبها
�رضبا مربحا ،مل ي�صدقها �أهلها،
لكن �آثار ال�رضب والكدمات على
ج�سدها كذبت ظنونهم ،لأنه كان
يظهر يف �صورة املهذب احلنون،
وقررت رفع دعوى خلع ،ومت
احلكم بذلك بناء على ك�شف
طبي �أثبت ما قالته .وهو الو�ضع
الذي مل يعد ميكن ال�سكوت عنه،
فكان الأقرب هو العودة للبداية
بعد معاناتها مع زوجها الثاين.
بخل زوجها دفعها لطلب
اخللع:
وتقول �سيدة �أخرى رف�ضت
ذكر ا�سمها اكتفت بالك�شف عن
ق�صتها مع زوجها :بعد �سنوات
من الزواج �أجنبت خاللها 4
�أوالد ،قررت رفع دعوى خلع على
زوجي ،لأنه ال يريد تطليقي ،كما
�أنني مل �أ�ستطع �إِثبات ال�رضر
الذي كان يلحقه بي وب�أوالدي،
لأنه كان بخيال ،ال ينفق على
البيت ،مع العلم �أن دخله جيد.
وت�ضيف :حاولت �إخفاء معاناتي
عن �أ�رستي و�أوالدي وعائلتي،
لكن مل �أ�ستطع اال�ستمرار
يف احلال الذي ت�سبب يل يف
حاالت نف�سية وتراجع �صحي،
فهو بخيل �إىل حد االقت�صار
على ال�رضوريات جدا ،لذلك
قررت رفع دعوى اخللع رغم
ا�ستياء املحيطني بي ،وتنازلت
عن كل �شيء ،وا�ست�أجرت بيتا
�آخر� ،أعي�ش فيه اليوم و�أنا �أ�شعر
براحة نف�سية كبرية.

مل تعتد على مظهر
ابت�سامته بطاقم �أ�سنانه
اجلديد فخلعته:
هناك ق�ص�ص  كثرية بها من
الغرابة الكثري تروى عن اخللع
و�أ�سبابه ،فمن هذه الق�ص�ص،
ق�صة �سيدة رفعت دعوى خلع
من زوجها ب�سبب تركيبه لطاقم
�أ�سنان بدل �أ�سنانه الطبيعية التي
ت�آكلت بفعل الزمن ،لكن الظاهر
�أنها النقطة التي �أفا�ضت
الك�أ�س ،حيث كانت هناك
م�شاكل كثرية قائمة نتيجة زواج
غري متكافئ ،بحيث تقول (�ش.
�س) منذ البدايات الأوىل للزواج
كانت هناك م�شاكل كثرية بيني
وبينه ،ف�أنا �أنتمي لأ�رسة راقية،
اعتربت النظافة جزءا �أ�سا�سيا
جدا يف حياتها ،و�أنا �أهتم
مبظهري ،و�أتطيب كثرياً.
وت�ضيف :در�ست يف بريطانيا،
و�شغوفة جدا باملو�ضة ،كنت
�أرقب زواجا خمتلفا ،لكن تدخل
الأهل جعلني �أقبل بزوجي بعد
التخرج ،وبعد ذلك اكت�شفت �أنه
�سبق وتعر�ض حلادث �سيارة
وفقد على �إثره جمموعة من
�أ�سنانه ومت تركيب طاقم �أ�سنان،
و�أ�صبحت ت�صدر من فمه رائحة
كريهة ،كرهت ع�رشته ورفعت
دعوى خلع يف املحكمة وتنازلت
عن كل �شيء مقابل راحتي
النف�سية.
ق�ضايا كثرية ترتبط باخللع
وحتركه الن�ساء من خاللها ،من
قبيل الأ�شياء التي ت�ؤدي �إىل كره

الزوجة لزوجها ،مما ي�ؤدي �إىل
ا�ستحالة الع�رشة فتطلب املر�أة
خلع زوجها ،ومن هذه احلاالت
حالة خا�صة ،ويف هذا ال�صدد
تقول نورة التي تزوجت قرابة
�سنة ثم �أخربت �أهلها باملو�ضوع،
ولكن �أخفت الق�ضية عن النا�س 
جتنبا للإ�ساءة.
و�صربت �سنة كاملة على هذا
احلال ،ومل تبح ب�رسه �أبدا لأي
�أحد حتى لأقرب النا�س �إليها،
�إىل يوم قررت رفع دعوى
خلع ،وعندما عرف �أهلها
باملو�ضوع �صعقهم اخلرب ،لكن
قررت �أن تتنازل عن كل �شيء
مقابل تخلي�ص  نف�سها من هذا
املوقف.
ر�أي رجال القانون  :ال
يعاقب القانون على النوايا
طاملا ال وجود لدليل مادي
ومن �أجل ر�ؤية اجلانب
القانوين يف املو�ضوع والعقوبة
التي ترتتب على املر�أة التي
حتاول الن�صب واالحتيال عن
الزوج بغر�ض الزواج وتطلب
الطالق منه بعد ذلك� ،أجمع
املحامني يف حديثنا معهم �أنه
ال يوجد ن�ص قانوين يحمي هذه
الفئة وهناك فراغ قانوين وال
ميكن معاقبة املتهمة يف حال
عدم �إثبات ال�ضحية �أن هاته
الأخرية كانت تنوي من قبل
التحايل عليه و�أن ق�ضية الزواج
لي�ست �إال و�سيلة قامت بها من
�أجل الو�صول �إىل غايتها وكانت
نيتها عدم اال�ستقرار وبناء بيت
زوجي.
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تزامنا مع موجة االحتقان املحلي

يف وقت تلعب فيه م�صالح الفالحة دور املتفرج

املحاباة تنخر ج�سد التوظيف
باملديرية اجلهوية لبنك بدر بورقلة

زحف الرمال يهدد الن�شاط الفالحي
بالب�ساتني القدمية بعني �صالح

• حتذيرات من انتقال عدوى االحتقان واحلراك ال�سلمي للمراكز امل�صرفية

تعالت �أ�صوات اجلبهة االجتماعية املحلية بواليات اجلنوب ال�شرقي املطالبة
بتنحية املدير اجلهوي لبنك بدر بورقلة ،الذي جتاوزته الأحداث وفتح حتقيق
معمق يف تف�شي مظاهر املحاباة التي نخرت ج�سد التوظيف بذات امل�ؤ�س�سة
البنكية وهو ما �أجج احتقان اجلبهة االجتماعية املحلية .
�أحمد باحلاج
طالب فالحون و�شباب عاطلون
عن العمل بواليات ورقلة،
مترنا�ست و�إيليزي ،من رئي�س
الدولة ب�رضورة التدخل العاجل
لدى دوائر االخت�صا�ص املعنية
لإيفاد جلنة حتقيق عليا للمديرية
اجلهوية لبنك بدر بورقلة ،من �أجل
الوقوف على حقيقة التجاوزات
واخلروقات التي �صاحبت عملية
التوظيف لعمال من خارج الوالية
بطرق ملتوية ،ناهيك عن العراقيل
الكبرية التي تواجه طالبي القرو�ض
يف �إطار �إن�شاء م�ستثمرات فالحية
وتربية احليوانات .
من جهتهم فقد �شدد نف�س
املتحدثني مبا فيهم موظفني
بامل�ؤ�س�سة على �رضورة �إنهاء
مهام املدير اجلهوي لبنك
الفالحة والتنمية الريفية باجلنوب
ال�رشقي «ورقلة» وتقدمي �إطارات
من املديرية العامة الذين يقفون
خلف دعمه �أمام امل�ساءالت
القانونية ،وذلك على خلفية

ت�سجيل جتاوزات وخروقات
باجلملة زادت من حدة احتقان
حمدثينا لعل من �أبرزها توظيف
عامل مبطعم ب�سيدي خويلد قادم
من خارج الوالية ببنك ورقلة ،بعد
ت�سجيل ثغرة على م�ستوى وكالة
الت�شغيل املحلية بدائرة �سيدي
خويلد � .إىل جانب ذلك فقد �أ�رست
م�صادرنا اخلا�صة �أن ذات املدير
رفع تقارير مغلوطة للمركزية يف
حق كل من يحاول ك�شف حقيقة

التجاوزات واخلروقات امل�سجلة
�سواء من داخل املديرية �أو من
خارجها ،يحدث كل هذا يف عز
احلراك ال�سلمي الذي تعي�ش
على وقعه واليات اجلمهورية
املتم�سك ب�رضورة �إ�سقاط
بقايا رموز الف�ساد وحما�سبة
امل�س�ؤولني املتورطني يف التالعب
مب�صدر رزق اجلزائريني و�إ�صالح
الإدارة اجلزائرية بتطهريها من
امل�س�ؤولني املتقاع�سني .

من جهة ثانية فقد طالب �أكرث
من متحدث يف املو�ضوع ب�رضورة
التدخل العاجل من طرف وزير
العدل حافظ الأختام بلقا�سم
زغماتي ووزير العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي ووزير
املالية لفتح حتقيق يف طرق
التوظيف امللتوية على م�ستوى
بنك بدر باجلنوب ال�رشقي
وتقدمي املت�سببني يف ذلك �أمام
امل�ساءالت القانونية .

خلفا للعميد �أول لل�شرطة «�سليمان �إمرازن»

تن�صيب رئي�س �أمن تندوف اجلديد العميد الأول لل�شرطة «حممد عون»

يف �إطار احلركة التي �أجراها
رئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح
يف �صفوف ر�ؤ�ساء �أمن الواليات،
�أ�رشف نهاية الأ�سبوع املن�رصم
املفت�ش اجلهوي ل�رشطة اجلنوب
الغربي ب�شار رفقة وايل والية
تندوف ،وبح�ضور ال�سلطات
الع�سكرية والق�ضائية واملدنية
ممثلي و�سائل الإعالم واملجتمع
املدين على تن�صيب العميد الأول

لل�رشطة « حممد عون ،رئي�سا
لأمن والية تندوف خلفا للعميد
الأول لل�رشطة «�سليمان �إمرازن».
وح�سبما �أفاد به بيان خللية الإعالم
واالت�صال والعالقات اخلارجية
باملفت�شية اجلهوية ل�رشطة
اجلنوب الغربي كانت قد ت�سلمت
يومية «الو�سط»ن�سخة منه ،ف�إن
«حممد عون» �أكد خالل مرا�سيم
التن�صيب ب�أنه جاهز لتقدمي

خدمات �أمنية وال�سهر على حماية
املواطن ،كما �شكر و�أ�شاد بالعمل
اجلبار الذي قام به رئي�س �أمن
الوالية ال�سابق ال�سيد «�سليمان
�إمرازن» و�أداء مهامه بنزاهة يف
والية تندوف ،كما تعهد بدوره
ب�أن يكون يف م�ستوى امل�س�ؤولية
التي �أوكلت له والثقة التي و�ضعتها
فيه القيادة العليا للأمن الوطني
و�أن ي�ؤدي واجبه على �أح�سن وجه.

وتبقى م�صالح ال�رشطة بوالية
تيندوف جمندة يف جميع الأوقات
وعلى مدار � 24ساعة للإ�ستجابة
لنداءات املواطنني والتكفل
ب�إن�شغاالتهم والتي تدعوهم �إىل
الإبالغ عن �أي خطر قد يهدد
حياتهم وممتلكاتهم عن طريق
الأرقام املجانية امل�سخرة 1548
و  104وخط النجدة . 17

�أحمد باحلاج

الأمن احل�ضري اخلارجي بالروي�سات ب�أمن والية ورقلة

�ضبط وحجز كمية معتربة من املخدرات تفوق  175غ

يف �إطار مكافحة اجلرمية يف
الو�سط احل�رضي �سيما مكافحة
الإجرام املتعلق مبكافحة
املخدرات ،متكن عنا�رص
ال�رشطة الق�ضائية التابعني للأمن
احل�رضي اخلارجي الروي�سات
ب�أمن والية ورقلة خالل اليومني
الأخريين ،من توقيف �شخ�ص يف
ق�ضية حيازة مواد خمدرة بطريقة
غري �رشعية بغر�ض املتاجرة.

حيثيات الق�ضية تعود �إثر ورود
معلومات مفادها �أن �شخ�ص يقوم
بعر�ض وبيع ملواد خمدرة بطريقة
غري �رشعية على م�ستوى �أحد
الأحياء مبدينة ورقلة ،ا�ستغالال
لذات املعلومات مت �إعداد خطة
حمكمة مبوجبها مت التنقل �إىل
عني املكان ،حيث مت توقيف
امل�شتبه فيه وبحوزته كمية من
املخدرات تقدر بـ  175.5غرام،

بالإ�ضافة �إىل مبلغ مايل يعود
لعائدات البيع يقدر بـ 118130.00
دج� 60 ،سكينا من نوع كيتور06 ،
هواتف نقالة من خمتلف الأنواع
والأحجام ،ليتم بعدها حتويل
امل�شتبه فيه وجميع املحجوزات
�إىل مقر الأمن احل�رضي اخلارجي
الروي�سات لإتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة.
بعد ا�ستكمال �إجراءات التحقيق

مت �إجناز ملف جزائي مبوجبه مت
تقدمي �أطراف الق�ضية �أمام وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة ورقلة،
ومبوجب �إجراءات املثول الفوري
مت �صدور �أمر بالو�ضع يف احلب�س
امل�ؤقت يف حق امل�شتبه فيه عن
جنحة حيازة مواد خمدرة بطريقة
غري �رشعية بغر�ض املتاجرة.

�أحمد باحلاج

ت�شهد املحيطات الفالحية
والب�ساتني القدمية بق�رص
املرابطني بعني �صالح تف�شيا
مقلقا لظاهرة زحف الرما ،
موازاة مع ذلك ف�إن م�صالح
البلدية ف�ضلت لعب دور املتفرج
عو�ض البحث عن حلول جذرية
للم�شكل القائم .
نا�شد ممثلو  450فالحا
بالب�ساتني القدمية بق�رص
املرابطني بعني �صالح التابعة
لوالية مترنا�ست يف ت�رصيحات
لهم مع جريدة «الو�سط «،
ال�سلطات املعنية ب�رضورة
للت�صدي
التدخل العاجل
لظاهرة زحف الرمال التي
�أ�صبحت تهدد بدفن املحيطات
الفالحية و الب�ساتني القدمية
 ،حيث �أجمع الفالحون �أن
م�ساعيهم التقليدية يف مكافحة
املع�ضلة امل�ستمرة باءت بالف�شل
 ،مت�سائلني يف ذات ال�سياق عن
م�صري املئات من املاليري التي
ت�ضخ �سنويا من طرف �صندوق
تنمية مناطق اجلنوب الكبري
واله�ضاب العليا يف خزينة
حمافظة الغابات الجناز ال�سدود
و عمليات الت�شجري وذلك يف

�إطار مكافحة الت�صحر  ،حيث
هدد نف�س املتحدثني مبرا�سلة
الوزارة الو�صية ملطالبتها
ب�إيفاد جلنة حتقيق للوقوف على
تداعيات الو�ضع املت�أزم الذي
بات يهدد ب�ضياع الع�رشات من
هكتارات امل�ساحات املزروعة
 ،وهو ما يتنافى –ح�سبهم -مع
خطاب احلكومة القا�ضي بتذليل
ال�صعوبات وتقدمي الت�سهيالت
لفائدة امل�ستثمرين الراغبني يف
�إنعا�ش القطاع الفالحي للبحث
عن بدائل حقيقية خارج قطاع
املحروقات الذي تهاوت �أ�سعاره
يف البور�صات العاملية .
ومعلوم �أن زيارة العمل والتفقد
الأخرية التي قادت وزير الفالحة
والتنمية الريفية لوالية مترنا�ست
احلدودية ،كان قد متخ�ض عنها
العديد من القرارات الهامة
لعل من �أهمها الق�ضاء على
جملة امل�شاكل التقليدية على
غرار انعدام امل�سالك الريفية
والنق�ص الفادح يف �شبكة
الكهرباء الفالحية .

�صالح ،ب

لإنهاء معاناة  1800عائلة مع البحث اليومي
عن غاز البوتان

�سكان بلدية حا�سي القارة
بغرداية يطالبون بغاز املدينة
طالب �سكان بلدية حا�سي
بالوالية املنتدبة
القارة
املنيعة بوالية غرداية،
ال�سلطات الوالئية ب�رضورة
التدخل العاجل لدعمهم
ب�شبكة غاز املدينة ،لإنهاء
معاناة  1800عائلة مع رحلة
البحث اليومي عن قارورات
غاز البوتان .
�أعرب الع�رشات من قاطني
التجمعات ال�سكنية والأحياء
ال�شعبية ببلدية حا�سي القارة
بدائرة املنيعة التابعة لوالية
غرداية ،يف معر�ض حديثهم
مع جريدة «الو�سط» ،عن
ا�ستيائهم وتذمرهم ال�شديدين
من ا�ستمرار مع�ضلة البحث
اليومي لزهاء  1800عائلة
عن قارورات غاز البوتان
مبختلف نقاط البيع ال�سوداء
�أو على م�ستوى حمطة الوقود
املحلية ،ليبقى الت�سا�ؤل
مطروحا لدى ه�ؤالء عن �رس
متاطل ال�سلطات املحلية
وعلى ر�أ�سها مديرية التوزيع
للكهرباء والغاز و�سط غرداية
وم�صالح البلدية يف التجاوب
مع مطلبهم امل�رشوع واملتمثل
يف دعمهم ب�شبكة غاز املدينة،
واملمول من طرف ال�صندوق
الوطني لتنمية مناطق اجلنوب

الكبري واله�ضاب العليا لكن
غياب �إرادة حقيقية من
امل�صالح املعنية حال دون
جت�سيد هذا امل�رشوع الذي
حتول حللم �أ�صبح يراود �أهايل
املنطقة ،ويف نف�س ال�سياق
فقد طالب �سكان حا�سي
الفحل يف معر�ض حديثهم
معنا وايل الوالية عز الدين
م�رشي ب�صفته امل�س�ؤول الأول
على الهيئة التنفيذية ب�رضورة
برجمة زيارة ميدانية لهم
للوقوف على حجم املعاناة
التي يكابدونها منذ �سنوات
طويلة الأمر الذي عكر
�صفو يومياتهم اليومية يف
ظل الندرة احلادة يف التزود
بقارورات غاز البوتان ،دون
احلديث عن الغمو�ض الذي
يكتنف م�صري م�رشوع �شبكة
غاز املدينة .
من جهة ثانية فقد توعد
املمتع�ضون من امل�شكل
القائم بالت�صعيد من موقفهم
وانتهاج لغة االحتجاج يف حالة
ما مل جتد جملة ال�شكاوى
االحتجاجية
والعرائ�ض
املوجهة لدوائر االخت�صا�ص
املعنية �آذانا �صاغية .
�صالح ،ب
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الأمم املتحدة تقرر متديد
تفوي�ض بعثتها يف ليبيا لعام �آخر
تبنى جمل�س الأمن الدويل اخلمي�س بالإجماع قرارا مدد مبوجبه لعام� ،أي
حتى � 15أيلول�/سبتمرب  ،2020تفوي�ض بعثته ال�سيا�سية يف ليبيا ،م�ضيف ًا اليها
مهمة دعم "وقف �إطالق نار حمتمل".
ق.د/وكاالت
الن�ص الذي �أعدّته
ويطلب
ّ
اململكة املتحدة ،من الأمني
العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غوتريي�ش تقدمي خيارات
ملجل�س الأمن "للتو�صل �إىل
وقف �إطالق نار م�ستدام"

يف ليبيا .و�سيرتتب على
غوتريي�ش حتديد "الدور
املحتمل" الذي ميكن �أن
تقوم به بعثة الأمم املتحدة
يف ليبيا "لدعم" وقف �إطالق
النار ،بح�سب القرار .وجاءت
هذه الإ�ضافة بناء على طلب
مبعوث الأمم املتحدة �إىل
ليبيا غ�سان �سالمة ،وي�سعى

الأخري �إىل وقف املعارك
و�إحياء عملية ت�سوية �سيا�سية
منذ �ش ّنت قوات امل�شري
خليفة حفرت مطلع ني�سان/
�أبريل هجوماً لل�سيطرة على
طرابل�س اخلا�ضعة ل�سيطرة
حكومة الوفاق الوطني التي
تعرتف بها الأمم املتحدة.
وبح�سب دبلوما�سيني� ،إذا

ّ
مت تطبيق وقف �إطالق نار،
ميكن تبني قرار ثان ب�شكل
�رسيع لت�شكيل بعثة تتحقق من
تنفيذه على غرار البعثة التي
ُ�شكلت ملدينة احلديدة يف
اليمن منذ مطلع العام.
واعترب املتحدث با�سم
القوات املوالية حلفرت �أحمد
امل�سماري ال�سبت �أن "احلل

ليبيا ..ا�شتباكات بني اجلي�ش وت�شكيالت
الوفاق جنوب طرابل�س

�أفاد مرا�سل "العربية"
بوقوع ا�شتباكات ،اجلمعة،
يف منطقة الكازيرما جنوب
العا�صمة الليبية طرابل�س بني
اجلي�ش الوطني وت�شكيالت
الوفاق ،وانتقلت �إىل �سوق
اخلمي�س جنوب طرابل�س.
وكان اجلي�ش الليبي قد ذكر،
اخلمي�س� ،أن قواته اجلوية
با�رشت تنفيذ �رضبات
جوية مركزة ودقيقة،
ا�ستهدفت مواقع جديدة
تابعة لقوات الوفاق يف
�ضواحي طرابل�س .و�أو�ضح

املركز الإعالمي لغرفة
عمليات الكرامة ،التابعة
للقيادة العامة للجي�ش،
�أن �سالح اجلو الليبي
ا�ستهدف مواقع للميلي�شيات
يف �سيدي فرحات �رشق
العزيزية و�أهدافاً �أخرى،
وكانت الإ�صابات مركزة
ودقيقة ،م�شرياً �إىل ت�صاعد
دخان كثيف جداً.

طائرات م�سرية تركية
و�أعلن �سالح اجلو التابع

للجي�ش الوطني الليبي يف
بيان له ،اجلمعة ،عن �إ�سقاط
 3طائرات م�سرية تركية،
�إ�ضافة �إىل تدمري كافة ثكنات
الطائرات الرتكية امل�سرية
يف مدينة م�رصاتة .وبح�سب
البيان ،ف�إن طائرتني �أُ�سقطتا
مبحيط مع�سكر "اجلفرة"
والثالثة قرب منطقة
�شعبة
"الكفرة" .وقالت
الإعالم احلربي التابعة
للجي�ش" :دمرنا كافة تكناث
الطائرات الرتكية امل�سرية
مبدينة م�رصاتة بعد

ا�ستهداف عدة مواقع يف
املدينة من قبل �سالح اجلو"،
م�شرية �إىل �أن الطائرات
الثالث الرتكية امل�سرية التي
مت �إ�سقاطها "مل تتمكن من
حتقيق �أهدافها".
وقالت" :ا�ستهدافنا القاعدة
اجلوية مب�رصاتة ب�سبب
انطالق الطائرات الرتكية
امل�سرية منها" .كما �أعلن
اجلي�ش عن ا�ستهداف
مركبات ع�سكرية حلكومة
الوفاق حاولت الت�سلل �إىل
مدينة �رست �شمال البالد.

اجلي�ش املغربي يقتني �صواريخ وقنابل متطورة
بقيمة مليار دوالر

يف �إطار جتديد عدته وعتاده
الع�سكريني ب�أقوى ما ا�ستجد
يف تكنولوجيا احلروب� ،أعلنت
الواليات املتحدة الأمريكية
موافقتها على بيع تر�سانة من
الأ�سلحة احلديثة والذكية �إىل
املغرب بتكلفة تقدر بحوايل
مليار دوالر؛ �أي ما يعادل 9.5
مليارات درهم.
ووفق ما ك�شف عنه املوقع
الإلكرتوين لوكالة التعاون
الأمني الدفاعي التابعة
لوزارة الدفاع الأمريكية،
ف�إن الأمر يتعلق ب�صفقتني
ع�سكريتني جديدتني للقوات
امل�سلحة امللكية؛ الأوىل
عبارة عن  400قاذف
�صواريخ م�ضاد للدروع من
طراز " "M220A2قاذفات
" "TOWو�أزيد من 2400
من �صواريخ الرتدد الال�سلكي
" ،"TOW2Aبالإ�ضافة �إىل
 28من �صواريخ تردد الراديو
" "TOW2Aو� 400صاروخ
قاذفات نظام ال�ستهداف
املح�سن "."ITAS

ال�صفقة الثانية عبارة عن
جمموعة ذخائر وقنابل
وقنابل ذكية خا�صة بطائرات
" "F16بقيمة �إجمالية تناهز
 209ماليني دوالر ،من
�أبرزها  5810قنابل من نوع
" "1-MK82و 300قنبلة
من نوع " "4-MK84و2000
قنبلة مليئة باملتفجرات من
نوع "."IB
م�صادر مقربة من القوات
امل�سلحة امللكية �أكدت �أن
ال�صفقة الع�سكرية �سيتم
ت�سليمها �إىل املغرب خالل
الفرتة املقبلة ،و�أ�شارت
�إىل �أن هذه الرت�سانة من
العتاد تن�ضاف �إىل "تر�سانة
اململكة الزاخرة ب�شتى �أنواع
الذخائر احلديثة مبا ي�ضمن
قوة ردع حمرتمة ويحفظ
مكانة اململكة كقوة �إقليمية
وقارية �ضامنة لأمن املنطقة
و�ساهرة على ا�ستقرارها".
بيان اخلارجية الأمريكية
�أو�ضح �أن "هذه ال�صفقة
�ست�ساهم يف تعزيز الأمن

القومي للواليات املتحدة
الأمريكية ،من خالل
امل�ساهمة يف تطوير �أمن �أحد
احللفاء الرئي�سيني" ،م�ضيفا
�أنها "�ست�ساعد املغرب
لتطوير قدرته الدفاعية
الأر�ضية ،بالإ�ضافة �إىل
م�ساعدته على احلفاظ على
ا�ستقراره".
وقبل �أ�شهر ،كانت القوات
امل�سلحة امللكية ب�صمت
على �أ�ضخم �صفقة ع�سكرية
يف تاريخ اجلي�ش املغربي،
يقارب جمملهما  5مليارات
دوالر ،تهم اقتناء  25طائرة
مقاتلة من طراز "�إف "16
يف �صفقة تبلغ قيمتها 3,8
مليارات دوالر ،بالإ�ضافة
�إىل �إدخال تعديالت على
 23مقاتلة "�إف  "16ميتلكها
املغرب بقيمة  985مليون
دوالر.
وقال اخلبري الع�سكري
عبد الرحمان املكاوي �إن
"موا�صلة اململكة املغربية
�إبرام �صفقات الت�سلح ي�أتي

يف �إطار ال�سباق اجلنوين �إىل
الت�سلح الذي ت�شهده املنطقة
امل�شتعلة من حولنا املهددة
من عدة خماطر �إقليمية".
و�أو�ضح اخلبري الع�سكري
املغربي ،يف ت�رصيح جلريدة
ه�سربي�س الإلكرتونية� ،أن
"ال�سبب الثانوي وراء ال�صفقة
هو حتديث العتاد الع�سكري
دوريا ،الذي د�أبت القوات
امل�سلحة امللكية على القيام
به على ر�أ�س كل � 10سنوات".
امل�صدر ذاته �أ�شار �إىل �أن
العتاد الع�سكري واحلربي
يتعر�ض للت�آكل ،خا�صة يف
املناطق الرطبة بال�صحراء
الغربية.
وختم اخلبري الع�سكري
ت�رصيحه بالقول �إن "ال�صفقة
�ستحقق نوعا من التوازن
اال�سرتاتيجي يف ميدان الدفاع
الدويل ،وبالتايل �ضمان تغطية
�شبه كاملة لكافة املناطق
الرتابية للمملكة املغربية".

الع�سكري هو احلل الأمثل
ال�ستتباب الأمن وفر�ض
القانون" م�ضيفاً "و�صلنا اىل
نهائيات هذه املعركة" .طلب
�سالمة يف مداخلته االخرية
�أمام جمل�س الأمن يف الرابع
من �أيلول�/سبتمرب من الدول
اخلارجية امل�شاركة ب�شكل

�أو ب�آخر يف النزاع ،التوافق
لإنهائه .وبع�ض القوى متهمة
بامل�شاركة يف حرب بالوكالة
يف ليبيا التي تغرق يف الفو�ضى
منذ �سقوط نظام مع ّمر القذايف
عام  2011بعد الثورة .وتعترب
تركيا وقطر داعمتني حلكومة
الوفاق الوطني برئا�سة فائز

ال�رساج ،يف حني يلقى حفرت
دعما من الإمارات وم�رص
وال�سعودية .وبح�سب الأمم
املتحدة� ،أدّت املعارك �إىل
مقتل � 1093شخ�صاً وجرح
� 5752آخرين منذ ني�سان/
�أبريل و�أرغمت � 120ألف
�شخ�ص على النزوح.

الأمم املتحدة تعلن حتقيق ّ
تقدم "بطيء" حلل
�أزمة املهاجرين يف ليبيا والنيجر
�أعلن املوفد اخلا�ص للمفو�ضية
العليا لالجئني يف و�سط
املتو�سط فين�سان كو�شتيل �أن
الدول التي تع ّهدت ا�ستقبال
املهاجرين وطالبي اللجوء
العالقني يف ليبيا والنيجر حتقق
تقدما "بطيئا" على خط الوفاء
بالتزاماتها.
وبح�سب تقديرات الأمم
املتحدة يتواجد يف ليبيا نحو
� 48ألف �شخ�ص بع�ضهم يف
مراكز اعتقال ،يف حني مت �إجالء
�آالف �إىل النيجر املجاورة،
حيث ينتظرون يف خميمات
نقلهم �إىل دول �أخرى .وقد
تلقى  6606منهم وعدا بنقلهم
�إىل بلد ثالث .وتع ّهدت بلجيكا
وبريطانيا وكندا وفنلندا
وفرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا
ولوك�سمبورغ وهولندا والرنوج
و�إ�سبانيا وال�سويد و�سوي�رسا
والواليات املتحدة ا�ستقبال
�أعداد منهم .لكن يف مقابلة مع
وكالة فران�س بر�س قال كو�شتيل

�إن "نحو ن�صف هذه التع ّهدات
مت الوفاء بها".
وجاء كالم كو�شتيل هذا
الأ�سبوع على هام�ش اجتماع يف
العا�صمة املالية باماكو �شارك
فيه خرباء دوليون ووزراء �أفارقة
لبحث ملف التهجري الق�رسي
يف منطقة ال�ساحل .وقال �إن
"الأمور ت�سري ببطء لأ�سباب
عدة".
رسع
وتابع �أن "الدول ال ت� ّ
البت يف امللفات �أو قد يكون
لديها انطباع ب�أنه عندما
ي�صل الأ�شخا�ص (من ليبيا)
�إىل النيجر ف�إن حالة الطوارئ
قد انتهت" .و�أقر كو�شتيل ب�أن
عملية التحقق التي جتريها
املفو�ضية العليا للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني للت�أكد من
�أن مقدّمي الطلبات ي�ستوفون
�رشوط النقل �إىل بلد ثالث
ت�ستغرق وقتا طويال.
وتابع "يعتقد بع�ض من ه�ؤالء
الذين عادوا من ليبيا �أن من

ح ّقهم التلقائي �أن يتم نقلهم
�إىل بلد ثالث .من وجهة نظرنا
ي�شكل (النقل �إىل بلد ثالث) حال
للعديد منهم� ،إمنا لي�س لهم
جميعا" .و�أ�ضاف �أن "ال �أولوية
ملن يذهبون �إىل ليبيا باالنتقال
�إىل بلد ثالث" .و�أو�ضح �أن
املفو�ضية العليا لالجئني تعترب
�أن حقوق الالجئني الأريرتيني
الذين ينتظرون يف خميمات يف
�إثيوبيا وال�سودان بالنقل �إىل بلد
ثالث توازي حقوق ه�ؤالء.
و�أ�شاد كو�شتيل مبوقفي رواندا
والنيجر اللتني عر�ضتا ا�ستقبال
الجئني من ليبيا ب�صورة موقتة.
وقد وافقت رواندا الثالثاء على
ا�ستقبال دفعة �أولية من 500
�شخ�ص ،علما �أن هذا الرقم
قد يرتفع �إىل �آالف الأ�شخا�ص.
و�ست�ضم املجموعة الأوىل منهم
�أ�شخا�صا من دول منطقة القرن
الإفريقي.

تون�س ...ان�سحاب مر�شح رئا�سي
من ال�سباق ل�صالح وزير الدفاع
�أعلن املر�شح الرئا�سي ،حم�سن
مرزوق ،اليوم اجلمعة ،انح�سابه
من �سباق االنتخابات الرئا�سية
ل�صالح وزير الدفاع التون�سي،
عبد الكرمي الزبيدي.
وقال م�صدر يف احلملة
االنتخابية ملح�سن مرزوق
لوكالة "�سبوتنيك"� ،أكد نب�أ
ان�سحابه من االنتخابات
الرئا�سية التون�سية ،ل�صالح عبد
الكرمي الزبيدي .و�أ�شار الراديو
�إىل �أن مرزوق ،رئي�س حزب
"م�رشوع تون�س" ،يرتك بتلك
الطريقة ب�صورة مبكرة ال�سباق
االنتخابي املقرر �إجرا�ؤه يف 15
�سبتمرب� /أيلول اجلاري.

وكان املر�شح التون�سي ،قد بنا
حملته االنتخابية على �أ�سا�س 3
حقوق رئي�سية ،وهي حق الكفاءة،
وحق الن�ضال ال�سيا�سي ،وحق
العدالة االجتماعية ،بالإ�ضافة
�إىل �رضورة "التعبري عن
طموحات ال�شباب التون�سي".
كما قال حم�سن مرزوق يف
حوار مع "�سبوتنيك" �إن �أول
قراراته يف حالة توليه الرئا�سة،
�سيكون �إعادة العالقات مع
�سوريا ،بجانب تعديل الد�ستور
ونظامه "�شبه برملاين" احلايل.
وكانت الهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات يف تون�س قد
�أعلنت عن ت�سجيل ن�سبة �إقبال

كبرية يف االقرتاع باالنتخابات
الرئا�سية للتون�سيني املقيمني
يف اخلارج� .أعلن رئي�س الهيئة
العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف
تون�س نبيل بفون اليوم اجلمعة
خالل م�ؤمتر �صحفي عن
ت�سجيل �أكرب ن�سبة �إقبال على
مراكز االقرتاع يف االنتخابات
الرئا�سية ال�سابقة لأوانها يف
العامل العربي ،حيث �شهد
م�شاركة  254مقرتعا اىل حدود
ال�ساعة التا�سعة من �صباح اليوم،
يف حني بلغ عدد املقرتعني
يف فرن�سا  242مقرتعا ويف
�أملانيا  182مقرتعا و�إيطاليا
 46ناخبا.

8

م�ساهمة

الأحد � 15سبتمرب  2019املوافـق ل  15حمرم 1442هـ

احلكومات ال�صاحلة واحلكومات
الفا�سدة� ...أين نحن؟؟

بعد �أن �أبدع الكثري من الن�صو�ص التي عانقت التاريخ اجلزائري ،يختار الكاتب واملبدع الأزهر عطية يف
رواية "�سنوات املحبة"،من�شورات املكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية بوالية �سكيكدة� ،أواخر � ،2018أن يعود
لإف�ضاءاته الذاتية ،لكن مل ي�ستطع التخل�ص من وهج الذاكرة وجماليات اجلزائري ،فما هي خ�صائ�ص هذه
الرواية اجلديدة للكاتب؟
�أ.د .نورالدين حارو�ش
كلية العلوم ال�سيا�سية
والعالقات الدولية
جامعة اجلزائر3
ل�ست �أدري ملاذا كلما �أردت
الكتابة عن احلراك ال�شعبي
الذي تعرفه اجلزائر حاليا
تعود ذاكرتي ب�رسعة �إىل دولة
املدينة ـ �أثينا ـ واملمار�سة
الدميقراطية املبا�رشة التي
كانت �سائدة فيها؟
لعل ال�سبب يكمن يف ت�شابه
الظاهرة ال�سيا�سية وهي
خروج ال�شعب بكل �أطيافه �إىل
ال�ساحات العمومية للتعبري
عن م�شاعره واملطالبة
بتحقيق احتياجاته ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية وهو
ما كانت تقوم به جماهري دولة
�أثينا خالل القرن ال�ساد�س
وال�سابع قبل امليالد؟
وكما ذكرت يف بع�ض املقاالت
ال�سابقة ،ف�إن �أثينا كانت
تعرف تنظيما �سيا�سيا �أ�س�س
فيما بعد ملختلف الأنظمة
الدميقراطية احلالية ،ولكن
ما ميز النظام ال�سيا�سي لدولة
املدينة هي تلك املمار�سة
الدميقراطية املبا�رشة ،فكان
الأفراد يح�رضون االجتماعات
العامة ويختارون ب�أنف�سهم من
يثقون فيهم ليقوموا بالأدوار
ال�سيا�سية ،وقد تطورت هذه
الدميقراطية املبا�رشة يف
وقتنا احلايل �إىل نظام التمثيل
النيابي وهذا بعدما �أ�صبح من
ال�صعب على الدول احلديثة
ا�ستدعاء مواطنيها ليجتمعوا
يف مكان واحد والتباحث يف
ق�ضايا تهم مدينتهم ،وقد
عو�ض هذا مبمثلني عن �سكان
كل مقاطعة لإبداء الآراء يف
جميع املوا�ضيع املهمة،
وال يختلف الأمر حاليا يف
اجلزائر ف�إن اجلماهري التي
تخرج �أ�سبوعيا �إىل ال�ساحات
العمومية �إمنا تبحث عن
من تثق فيه لتقلد منا�صب
امل�س�ؤولية وت�سيري البالد ،من
خالل انتخاب رئي�س وتعيني
حكومة ووزراء  .وال ميكن �أن
يكون كل النا�س يف احلكومة

طبعا نتيجة عدم �أهلية البع�ض
كما يقول �سقراط ؟؟
وقد �أردت من وراء هذه
امل�ساهمة تب�سيط بع�ض
املفاهيم ال�سيا�سية التي تبدو
ظاهريا معروفة لدى العامة
لكن باطنيا حتتاج �إىل فهم
و�إدراك ،ومن بني هذه املفاهيم
احلكومة �أو احلكومات و�أنواعها
و�أف�ضلها واحلكومات ال�صاحلة
والفا�سدة وكيف تكون احلكومة
�صاحلة وتتحول �إىل فا�سدة
وكيف تتعاقب هذه احلكومات
بتوفر الظروف والأ�سباب؟
�سنحاول العودة �إىل م�ساهمة
�أفالطون و�أر�سطو ب�ش�أن
�أنواع احلكومات ونرتك
احلرية للقارئ الكرمي القيام
واملقارنة
بالإ�سقاطات
والت�شبيه وغريها بخ�صو�ص
ما عرفته اجلزائر وما تعرفه
من حكومات و�أنا مت�أكد من
�أن القارئ ال يجد �صعوبة يف
ذلك؟؟
فهذا �أفالطون يف�صل يف
�أنظمة احلكم التي ب�إمكانها
التحقق يف �أي مكان وزمان
وق�سمها تق�سيما خما�سيا
تفا�ضليا� ،أي �أن احلكومة رقم
واحد هي �أف�ضل من احلكومة
رقم اثنني ،وهذه الأخرية
�أف�ضل من احلكومة رقم ثالثة
وهكذا ...وهي كالتايل:
احلكومة الأوىل هي احلكومة
الأر�ستقراطية :وهي حكومة
املمتازين واحلاكم فيها
فيل�سوف ،حكومة الفرد
الفا�ضل الذي هو على درجة
عالية من الذكاء واملعرفة
والفطنة واحلكمة وعلى قدرة
فائقة يف الإدراك ،وفكرة اخلري
ال تفارقه وهذا �أمر طبيعي لأنه
يحاول دائما �أن يت�شبه بالإله؟
وبالتايل فهذا النوع من احلكام
لي�س بحاجة �إىل قوانني تقيده،
فف�ضيلته وحكمته جتعالنه
دائما يتخذ القرار ال�صائب
والأ�صح ،واحلاكم الفيل�سوف
ي�سعى �إىل توجيه �شعبه �إىل
الطريق امل�ستنري ومنه �إىل
ال�سعادة احلقيقية ،و يعمل
دائما على قمع الف�ساد ،لذا
و�ضع �أفالطون زمام احلكم

وال�سلطة يف �أيدي الفال�سفة.
فهل عرفت اجلزائر يف
تاريخها هذا النوع من احلكام،
�أو على الأقل نعت احلاكم مبثل
هذه ال�صفات من طرف جزء
من ال�شعب؟
احلكومة الثانية وهي احلكومة
التيموقراطية� :أي حكومة
الأقلية الع�سكرية ت�صل �إىل
احلكم بوا�سطة قوتها ونتيجة
ف�ساد احلكومة الأر�ستقراطية
وهي مظهر انحالل الدولة
املثالية ،وميكن �إعادة طرح
ال�س�ؤال ال�سابق بخ�صو�ص
وجود هذا النوع من احلكم يف
اجلزائر؟
احلكومة الثالثة وهي احلكومة
الأليجار�شية  :وهي الأقلية
الغنية التي متلك املال
وت�ستحوذ على ال�سلطة من
خالل �رشاء الذمم والتزوير ،
وهنا تظهر الأغلبية الفقرية
من ال�شعب لأن هذه الأقلية
التي بيدها احلكم جتعله يف
�صاحلها وتنمي بذلك ثروتها
ال�شئ الذي يو�سع الهوة بينها
وبني الأغلبية الفقرية ،وقد
جاءت هذه احلكومة نتيجة
ف�ساد احلكومة التيموقراطية
�أو الأقلية الع�سكرية .فهل
عرفت اجلزائر هذا النموذج
من احلكم؟
احلكومة الرابعة وهي احلكومة
الدميقراطية� :أو حكومة
ال�شعب وهي انت�شار احلرية
وامل�ساواة يف املجتمع وقمع
الف�ساد ،ويعود بذلك احلكم
لل�شعب ،هذا الأخري ي�شارك
يف احلياة ال�سيا�سية ب�صورة
فعالة وحتقيق لرغبة اجلماهري
الفقرية التي طاملا عانت من
الفقر واحلرمان وت�أتي كذلك
بعد ف�ساد حكومة الأقلية
الغنية ال�سالفة الذكر .نتوقف
هنا قليال ،ونقول ما �أ�شبه اليوم
بالبارحة واللبيب بالإ�شارة
يفهم؟
احلكومة اخلام�سة وهي
حكومة الطغيان �أو احلكومة
وهي ف�ساد
اال�ستبدادية:
الدميقراطية وانت�شار الفو�ضى
يف املجتمع مما يدفع بفرد
واحد الأخذ بزمام احلكم

والإنفراد به ،لذلك �سميت
بحكومة الفرد الطاغية ،ولكن
هذا الفرد يعي�ش يف حالة قلق
وخوف دائمني �أي يف حالة
الال ا�ستقرار .لذلك نقول
دائما حذاري من فو�ضى
الدميقراطية التي تتحول �إىل
غوغائية ودمياغوجية وتف�سح
الطريق �إىل احلكم الفردي
امل�ستبد؟؟
هذه الأ�شكال من الأنظمة
ح�سب ر�أي �أفالطون ت�شكل
ومتعاقبة
مغلقة
دائرة
الواحدة تلوى الأخرى ،وهذا
طبعا �إذا توفرت الظروف
والأ�سباب .فعلى م�ستوى
النظام االر�ستقراطي يبد�أ
بف�ساد �أخالق الفال�سفة نتيجة
�إهمالهم للرتبية ،فيتهافتون و
يلج�أون �إىل امل�صالح اخلا�صة
على ح�ساب امل�صلحة العامة
وي�سعون لطلب املجد واجلاه،
وبعد �أن يكون اخلري قد عم
املدينة يظهر ال�رش كانقالب
عليه ويبد�أ يف االنت�شار  ،ومنه
فالبد من مواجهته بالقوة
وهنا تتدخل القوة الع�سكرية
وت�أخذ بزمام الأمور ولكن
�رسعان ما تفقد هذه الطبقة
خ�صالها املتمثلة يف ال�شجاعة
والإقدام وهذا لظهور �إغراءات
جديدة وهنا يظهر نظام
جديد وهي الأقلية الغنية التي
تعمل على تنمية ثرواتها دون
االلتفاف �أو االعتناء بالأغلبية
الفقرية ،ومبا �أن ال�شعب تواق
للحرية وامل�ساواة ف�رسعان
ما ي�أخذ بزمام الأمور ويطيح
باحلكم ال�سابق ويتوىل ال�سلطة
الدميقراطية
واملمار�سة
فتنت�رش احلرية وامل�ساواة،
ولكن عيوب الدميقراطية
املتمثلة يف املناق�شات
و�إبداء الآراء املتوا�صلة وغري
املنقطعة تعطل العمل وجتعل
املجتمع يعي�ش يف فو�ضى
عارمة ،وهنا ي�ستغل فرد
هذه الو�ضعية وي�أخذ احلكم
بالقوة وميار�سه ،وهنا يظهر
اال�ستبداد والطغيان وي�صبح
هذا الفرد متحكما يف الدولة
دون رقيب وال ح�سيب...
�أما �أر�سطو فقد ميز بني نوعني

من احلكومات ،ال�صاحلة وهي
التي حتقق �سيادة القانون
وب�سيادته ي�سود العدل،
واحلكومات الفا�سدة �أو غري
ال�صاحلة .ف�أما احلكومات
ال�صاحلة وعددها ثالث ،فهي
كالتايل:
احلكومة الأوىل وهي احلكومة
امللكية :وهي حكومة الفرد
الفا�ضل العاقل العادل ،قد
ميكن الدولة من حتقيق
الآمال واجناز الأعمال نظرا
ل�رسعته يف اتخاذ القرارات،
لكن عيبه �أنه ينقلب �إىل حكم
ا�ستبدادي عندما يواجه امللك
�أزمات وي�شعر بال�ضعف كما
�أنه يعاب عليه فكرة الوراثة
وتداول ال�سلطة بني �أع�ضاء
الأ�رسة املالكة دون النظر �إىل
امل�ؤهالت ال�سيا�سية.
احلكومة الثانية وهي احلكومة
الأر�ستقراطية� :أي حكومة
الأقلية العادلة �أي النخبة
التي حتتكر ال�سلطة والعلم،
وميزتها �أنها الفئة امل�ؤهلة من
ناحية العلم لأن �أهلها �أثرياء
يتوفرون على الإمكانيات التي
متكنهم من التعليم ،وعيبها هو
�أن احلكام يتجاهلون مطالب
ال�شعب وال يح�سون مبا يعي�شه
ويعانيه .احلكومة الثالثة وهي
احلكومة الدميقراطية� :أي
حكم الأغلبية ال�شعبية ويعتربها
�أر�سطو من الأنظمة البناءة

لأنها متنح الأفراد فر�صا
وت�سي الأمور ح�سب
مت�ساوية
رّ
قوانني تنال موافقة الأمة ،لكن
عيبها يكمن يف الفو�ضى التي
تن�ش�أ عنها وت�ؤدي �إىل تدهور
الو�ضع ال�سيا�سي.
�أما احلكومات الفا�سدة،
فت�شمل بدورها احلكومات
الثالث التالية:
احلكومة الأوىل وهي احلكومة
الطاغية الناجتة عن ف�ساد
احلكم الفردي امللكي وهي
حكومة الفرد امل�ستبد.
احلكومة الثانية وهي احلكومة
الأليجار�شية :وهي حكومة
الأقلية الغنية وهي نتيجة
ف�ساد احلكم الأر�ستقراطي
فكلما �شعر النا�س ب�أنهم �أقوياء
كلما كربت �شهيتهم لل�سيطرة
كما يقول �أر�سطو.
احلكومة الثالثة وهي احلكومة
الدمياغوجية :وهي حكومة
العامة املتبعني �أهواءهم �أو
حكومة الغوغاء وهي ناجتة
عن فو�ضى الدميقراطية.
فهل ميكن لل�شعب اجلزائري،
خا�صة يف خ�ضم هذا احلراك
املبارك� ،أن يتجاوز احلكومات
الفا�سدة و�أن ي�ؤ�س�س حلكومة
�صاحلة كانت حمل �إ�شادة من
طرف الفال�سفة وهي حمل
تطبيق من قبل �أغلب دول
العامل املتقدم �...إنها احلكومة
الدميقراطية؟؟

�إ�شهار
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au pluTtarE le 1 KVJMMFU

Date et heure s le 1 , 1 et  KVJMMFU Coùt de la formation
10 000DA
de 10h ,30 au 15h,30

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El0ouradia Alger

2019/09/15:الو�سط

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

ANEP N°: 1916019638

2019/09/15:الو�سط

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
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القوانني والقرارات الإ�سرائيلية باحتجاز جثامني ال�شهداء

تك�شف عن العن�صرية والتخبط واله�سترييا التي يعي�شها
االحتالل ال�صهيونى وهم اخلا�سرون معنويا و�أخالقيا
�أكدت مفو�ضية ال�شهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة �أن دولة االحتالل الإ�سرائيلي
هي اخلا�سرة معنويا و�أخالقيا با�ستمرار احتجازها جلثامني ال�شهداء الفل�سطينيني والعرب يف مقابر الأرقام الإ�سرائيلية منذ
ع�شرات ال�سنني و�أن خوف وقلق االحتالل الإ�سرائيلي �سوف يظل دائما �أكرب من خوف وقلق ال�شعب الفل�سطيني .
وقال ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة
القيادية العليا حلركة فتح يف
قطاع غزة وممثل حركة فتح
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية
والإ�سالمية �أن احلملة الوطنية
ال�سرتداد جثامني ال�شهداء
والك�شف عن م�صري املفقودين
الفل�سطينيني وثقت � 305أ�سماء
تعود ل�شهداء فل�سطينيني حتتجز
دولة االحتالل الإ�رسائيلي
جثامينهم من بينهم  6جثامني
تعود ل�شهداء احلركة الوطنية
الفل�سطينية الأ�سرية وكان
م�ؤخرا جثمان الأ�سري ال�شهيد
ب�سام حممد �أمني ال�سايح الذي
ق�ضى نحبه �شهيدا يف م�ست�شفى
�آ�ساف هاروفيه حتت مق�صلة
الإهمال الطبي الإ�رسائيلي
املتعمد يف م�ساء يوم الأحد
املوافق  2019 / 9 / 8وكان
معتقال يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي منذ تاريخ / 10 / 8
 2015وهو من مواليد حمافظة
نابل�س يف . 1973 / 8 / 31
و�أ�ضاف الوحيدي �أن الأ�رسى
ال�شهداء ال�ستة الذين ال تزال
دولة االحتالل الإ�رسائيلي
جثامينم الطاهرة هم :
�أني�س حممود دولة (
-1
قلقيلية –  36عاما ) حمتجز
جثمانه منذ ا�ست�شهاده يف تاريخ
1980 / 8 / 31
عزيز مو�سى �سامل
-2
عوي�سات ( مواليد جبل املكرب
بالقد�س يف ) 1965 / 9 / 4
حمتجز جثمانه منذ ا�ست�شهاده
يف م�ست�شفى �آ�ساف هاروفيه يف
م�ساء يوم الأحد املوافق 20
 2018 / 5 /وكان معتقال يف
ال�سجون الإ�رسائيلية منذ تاريخ
 – 2014 / 3 / 8كان يق�ضي
حكما بال�سجن ملدة  30عاما
وخالل مدة اعتقاله مار�ست
دولة االحتالل الإ�رسائيلي بحقه

التعذيب اجل�سدي والنف�سي .
 -3عمر عوين يون�س – بلدة
�سينرييا بق�ضاء قلقيلية وحمتجز
جثمانه الطاهر منذ ا�ست�شهاده
يف م�ساء ال�سبت املوافق / 27
. 2019 / 4
 -4فار�س حممد �أحمد بارود
( �سكان خميم ال�شاطيء – 51
عاما ) حمتجز جثمانه منذ
تاريخ 2019 / 2 / 5
 -5ن�صار ماجد عمر طقاطقة
( �سكان بلدة بيت فجار يف ق�ضاء
حمافظة بيت حلم –  27عاما)
حمتجز جثمانه منذ ا�ست�شهاده
يف �سجن نيت�سان الرملة يف
�صباح يوم الثالثاء املوافق 16
. 2019 / 7 /
وندد ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة
القيادية العليا حلركة فتح يف
قطاع غزة وممثل حركة فتح
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية
والإ�سالمية بعن�رصية القرار
الإ�رسائيلي الذي فرخته ما
ت�سمى مبحكمة العدل العليا
الإ�رسائيلية يف يوم الإثنني
املا�ضي املوافق / 9 / 9
 2019الذي يق�ضي ب�إجازة
ا�ستمرار اجلي�ش الإ�رسائيلي
يف احتجاز جثامني ال�شهداء
الفل�سطينيني للمفاو�ضات مع
التنظيمات الفل�سطينية م�شريا
�إىل �أن ما ت�سمى بالهيئة العامة
للكني�ست الإ�رسائيلي كانت قد
�صادقت بالقراءة التمهيدية
يف  2018 / 1 / 24على قرار
عن�رصي باحتجاز جثامني
ال�شهداء ويف تاريخ / 2 / 27
� 2018صادقت عليه بالقراءة
الأوىل ويف يوم الأربعاء / 3 / 7
� 2018صادقت ما ت�سمى بالهيئة
العامة يف الكني�ست الإ�رسائيلي
بالقراءتني الثانية والثالثة على
م�رشوع قانون عن�رصي تقدم
به وزير الأمن الداخلي يف دولة

االحتالل الإ�رسائيلي جلعاد
�أردان ويق�ضي باحتجاز
جثامني ال�شهداء وفر�ض
�رشوط على ت�شييع جنازاتهم
وحتديد عدد امل�شاركني
وهويتهم ومنع م�شاركة
�شخ�ص معني وحتديد م�سار
اجلنازة وموعدها ومينح
القانون ال�رشطة الإ�رسائيلية
احلق يف حتديد مكان الدفن
وفر�ض كفالة مالية على
منظمي اجلنازة .
�أن
الوحيدي
وك�شف
االحتالل الإ�رسائيلي ال
يزال يحتجز  52جثمانا منذ
هبة �أول �أكتوبر � 2015إىل
جانب  19جثمانا حمتجزة
منذ احلرب العدوانية
الإ�رسائيلية على قطاع غزة
يف العام  2014مو�ضحا
�أن االحتالل الإ�رسائيلي ال
يزال يحتجز جثمان ال�شهيدة
دالل �سعيد املغربي منذ
تاريخ  1978 / 3/ 11و�شهداء
عملية دميونا يف � 7آذار 1988
و�شهيدي الوهم املتبدد يف
�صباح الأحد املوافق 6 / 25
 2006 /و�شهيدي عملية �أ�سدود
البطولية يف 2004 / 3 / 14
وال�شهداء اخلم�سة الذين ارتقوا
يف جمزرة النفق يف / 11 / 3
 2017وجثامني �شهداء عملية
بيت ليد املحتجزة منذ تاريخ
 22يناير  1995وجثمان ال�شهيد
�سعدي يو�سف �أبو العي�ش منفذ
عملية �إيالت البطولية يف 15
 1979 / 7 /وقافلة تطول من
�أ�سماء ال�شهداء واملفقودين
الفل�سطينيني العظماء .
و�أو�ضح ن�ش�أت الوحيدي
الناطق با�سم مفو�ضية ال�شهداء
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة
القيادية العليا حلركة فتح يف
قطاع غزة وممثل حركة فتح
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية
والإ�سالمية �أن االحتالل

الإ�رسائيلي يحتجز  60جثمانا
ل�شهداء من �سكان قطاع غزة من
بينها  11جثمانا تعود ل�شهداء
ارتقوا يف م�سريات العودة التي
كانت انطلقت فعالياتها يف
� 30آذار  2018م�شددا على �أن
القوانني العن�رصية الإ�رسائيلية
يف احتجاز جثامني ال�شهداء
تت�ضمن انتهاكا خطريا لكل
املواثيق والأعراف الدولية
والإن�سانية واتفاقيات جنيف
كون دولة االحتالل الإ�رسائيلي
هي الوحيدة يف العامل حتتجز
جثامني ال�ضحايا وتعاقب
الإن�سان بعد موته بطريقة
مهينة حلقوق الإن�سان ولكل
الأعراف ال�سماوية والإن�سانية
والأخالقية وتت�رصف وك�أنها
فوق القانون غري قابلة
للمالحقة واملحا�سبة .
و�أفاد �أن دولة االحتالل
الإ�رسائيلي تعمل منذ احتاللها
للأرا�ضي الفل�سطينية بقوانني
وقرارات جتيز احتجاز جثامني
ال�شهداء وت�ستخدم ق�ضيتهم
كورقة �ضغط وم�ساومة من
�أجل حتقيق مكا�سب �سيا�سية

وانتخابية و�أن القرار الأخري
القا�ضي ب�إجازة ا�ستمرار
اجلي�ش الإ�رسائيلي يف احتجاز
جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني
والذي فرخته ما ت�سمى
مبحكمة العدل الإ�رسائيلية
العليا يف الإثنني املوافق 9
 2019 / 9 /وهي �إحدى �أهم
الأذرع يف املاكينة العن�رصية
ال�صهيونية يك�شف عن حالة من
الإرباك والتخبط الذي تعي�شه
احلكومة الإ�رسائيلية املتطرفة
بكل �أركانها بقيادة بنيامني
نتانياهو وزاد هذا الإرتباك
والتخبط واله�سترييا منذ
فقدان اجلنود الإ�رسائيليني يف
قطاع غزة على يد املقاومة
الفل�سطينية يف / 7 / 20
 2014خالل احلرب العدوانية
الإ�رسائيلية على قطاع غزة يف
 2014 / 7 / 7ما �أ�سفر م�ؤخرا
عن قوانني وقرارات عن�رصية
�إ�رسائيلية تق�ضي باحتجاز
جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني
لل�ضغط وامل�ساومة واملقاي�ضة
والتفاو�ض من �أجل �إطالق �رساح
اجلنود الإ�رسائيليني الأ�رسى

لدى املقاومة الفل�سطينية .
وطالب ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة
القيادية العليا حلركة فتح يف
قطاع غزة وممثل حركة فتح
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية
والإ�سالمية املجتمع الدويل
والإن�ساين والأمم املتحدة
للقيام بواجباتهم والتزاماتهم
يف ال�ضغط على االحتالل
الإ�رسائيلي يف �إلزام االحتالل
الإ�رسائيلي بالك�شف عن
مقابر الأرقام مكانا وعددا
والإفراج عن جثامني ال�شهداء
الفل�سطينيني ليتمكن ذويهم
وعموم ال�شعب الفل�سطيني من
ت�شييعهم �إىل م�أواهم الأخري
يف �أ�رضحة حتمل �أ�سمائهم
بعيدا عن مقابر الأرقام
وا ُ
حلفَر والأماكن الع�سكرية
الإ�رسائيلية املغلقة التي تهني
الإن�سان بعد موته يف طريقة
الدفن والإحتجاز وحرمان ذوي
ال�شهداء من معرفة املكان الذي
تحُ تجز فيه جثامني �أحبتهم .
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مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات

حماكم االحتالل ت�صدر ( )671قرارا �إداري منذ بداية العام
�أكد مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات بان حماكم االحتالل الع�سكرية مل تتوقف عن ا�صدار اوامر االعتقال الإداري بحق الأ�سرى الفل�سطينيني �سواء
كانت قرارات جديدة� ،أو جتديد لفرتات �أخرى ،حيث ر�صد ( )671قرارا �إدارى منذ بداية العام احلايل غالبيتها جتديد اعتقال.
و�أو�ضح الناطق الإعالمي للمركز
الباحث ريا�ض الأ�شقر ب�أن من
بني القرارات الإدارية التي �صدرت
منذ بداية العام اجلاري ()424
قرار جتديد اعتقال ادارى لفرتات
جديدة متتد ما بني �شهرين �إىل
� 6شهور ،وو�صلت اىل ( )6مرات
لبع�ض الأ�رسى ،بينما ( )247قرارا
ادارياً �صدرت بحق �أ�رسى لأول
مرة ،معظمهم �أ�رسى حمررين
اعيد اعتقالهم.
و�أ�ضاف الأ�شقر ب�أن الأ�رسى
الذين مت �صدرت بحقهم قرارات
ادارية جديدة هم من قام االحتالل
باعتقالهم خالل هذا العام من
انحاء ال�ضفة الغربية القد�س
املحتلتني ،وقام بتحويلهم اىل
االعتقال الإداري والغالبية
العظمى منهم �أ�رسى حمررين
اعتقلوا لفرتات خمتلفة يف �سجون
االحتالل ،و�أعيد اعتقالهم مرة
اخرى و�صدرت بحقهم اوامر
ادارية.
واعترب الأ�شقر ا�ستمرار االحتالل
يف ا�صدار الأوامر االدارية دون

مراعاة للمحاذير واملحددات التي
و�ضعها القانون الدويل ا�ستهتار
بكل الأعراف والقوانني التي حدت
من ا�ستخدامه ،وخا�صه انه طال
كافة �رشائح املجتمع الفل�سطيني
من نواب ،وقادة ف�صائل ،ون�ساء،
و�أطفال ،ومر�ضى ،وحتى ذوى
االحتياجات اخلا�صة ،وتخ�ضع
املحاكم الع�سكرية لأوامر جهاز
املخابرات الذي يدعى وجود
ملفات �رسية للأ�رسى ال ي�سمح
الحد باالطالع عليها
و�أ�شار الأ�شقر اىل ان الظلم الذى
وقع على الأ�رسى جراء ا�ستخدام
اوامر االعتقال الإداري املكثفة
وا�ستنزاف اعمارهم خلف الق�ضبان
دن وجه حق ،دفع الع�رشات منهم
اىل خو�ض ا�رضابات فردية عن
الطعام حيث و�صل عدد من خا�ضوا
معركة االمعاء اخلاوية منذ بداية
العام احلايل ( )27ا�سرياً  ،ال يزال
 6منهم يوا�صلون اال�رضاب حتى
اليوم منذ ع�رشات االيام.
وبني الأ�شقر بان قرارات االعتقال
الإداري طالت اال�سريات  ،حيث

تخ�ضع ا�سريتني لالعتقال الإداري
دون تهمه وهن الأ�سرية " �رشوق
حممد البدن" ( 25عاماً) من بيت
حلم ،وهى ام لطفلني ،ومعتقلة منذ
منت�صف يوليو املا�ضي ،والأ�سرية
" �آالء فهمي ب�شري" ( 23عاماً) من
مدينة قلقيلية  ،وهى معتقلة منذ
. 2019/7/24
وكذلك الأ�سري اجلريح واملقعد
"معتز حممد عبيدو" ( 38عاماً) من
اخلليل وهو ا�سري حمرر اعتقل اكرث
من مرة ويخ�ضع لالعتقال الإداري
منذ عام ون�صف وقد جدد له 4
مرات ،رغم انه م�صاب ب�شلل يف
قدمه الي�رسى ،ويعانى من م�شاكل
بالأمعاء والأع�صاب ،وال ي�ستطيع
القيام باحتياجاته الأ�سا�سية دون
مرافقني ،و يحمل على جنبه
ب�شكل دائم كي�ساً للبول والرباز،
وهو بحاجة ما�سة لتلقي الرعاية
ال�صحية الدائمة.
وك�شف الأ�شقر ب�أن االحتالل ال
يزال يعتقل يف �سجونه (� )500أ�سري
ادارى ،غالبيتهم �أ�رسى حمررين
ق�ضوا فرتات خمتلفة داخل

ال�سجون واعيد اعتقالهم مرة
اخرى ،وجدد ملعظمهم لفرتات
اخرى ،ومن بينهم (  )5من نواب
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
وطفلني و�أ�سريتني .وطالب الأ�شقر
مبوقف دويل جاد وحقيقي جتاه
هذه ال�سيا�سة االجرامية بحق
الأ�رسى ،حيث ان االحتالل ي�ستغل
اجازة القانون الدويل اللجوء

لالعتقال الإداري لأ�سباب �أمنية
قهرية وب�شكل ا�ستثنائي ،وي�ستخدم
االعتقال الإداري كعقاب جماعي
بحق الفل�سطينيني كون االعتقال
الإداري يعتمد على حماكم
�صورية و�شكلية ويبنى على ملفات
�رسية متليها املخابرات و النيابة
الع�سكرية ،وتفتقد ب�شكل كامل اىل
�إجراءات املحاكمة العادلة.

كما طالب ال�سلطة الفل�سطينية ان
ت�سعى بجديه وفى �أ�رسع وقت لرفع
هذا امللف اىل حمكمة اجلنايات
وم�ؤ�س�سات االمم املتحدة من اجل
ا�ست�صدار قرار يدين االحتالل
ب�إ�ساءة ا�ستخدام هذا النوع من
االعتقال وال�ضغط عليه لاللتزام
باملعايري وال�رشوط التي حددتها
االتفاقيات والقوانني الدولية .

�سامي �أبو دياك  ..ال�ضحية القادمة لإدارة �سجون االحتالل
حذر مكتب �إعالم الأ�رسى
من �أن الأ�سري املري�ض
�سامي عاهد عبد اهلل �أبو
دياك (37عاماً) من �سكان
بلدة �سيلة الظهر ،جنوب
مدينة جنني ،قد يكون
ال�ضحية القادمة لإدارة
�سجون االحتالل� ،إذا مل
نتحرك ر�سمياً و�شعبياً
وف�صائلياً لإنقاذه ،حيث
يعترب �أخطر حالة مر�ضية
يف �سجون االحتالل.
مكتب �إعالم الأ�رسى قال
ب�أن الأ�سري �أبو دياك يقبع
فيما يُ�سمى عيادة �سجن
الرملة ،وهو �أحد �ضحايا
الإهمال الطبي املتعمد
الذي متار�سه �إدارة
ال�سجون بحق الأ�رسى،
الأمر الذي يعر�ضه للموت
يف �أي حلظة نتيجة �إ�صابته
بالعديد من الأمرا�ض منذ
�سنوات� ،أخطرها مر�ض
ال�رسطان الذي بد�أ ينت�رش

يف ج�سمه ب�شكل كبري
ويهدد حياته .و�أ�ضاف
�إعالم الأ�رسى ب�أن الأ�سري
وجه منا�شدة من
�أبو دياك ّ
داخل ما ي�سمى م�ست�شفى
الرملة �إىل �أحرار العامل
و�أ�صحاب ال�ضمائر احلية،
تق�ضي ب�رضورة العمل
لإطالق �رساحه حتى ال
يلقى م�صري الأ�سري ب�سام
ال�سايح ،م�ؤكداً �أن التقارير
الطبية الإ�رسائيلية �أكدت
ب�أن �أيامه يف احلياة
معدودة ،وهو يتمنى لو
يتوفى �أح�ضان والدته ،ال
مقيد اليدين والقدمني يف
زنزانة حقرية ويحر�سه
�سجا ٌن يع�شق املوت،
ويكون م�صريه يف مقابر
الأرقام� .إعالم الأ�رسى
�أو�ضح ب�أن الأ�سري �أبو
دياك معتقل منذ تاريخ
 ،2002/7/17وقد �أ�صدرت
حماكم االحتالل بحقه

حكماً بال�سجن امل�ؤبد
املكرر ثالث مرات،
�إ�ضافة �إىل  30عاماً �أخرى،
وحني اعتقاله مل يكن يعاين
من �أي �أمرا�ض ،ونتيجة
الإهمال الطبي املتعمد
منذ عدة �سنوات ،تبني
�إ�صابته مبر�ض ال�رسطان
يف الأمعاء يف مرحلة
متقدمة .حالة الأ�سري �أبو
دياك ال�صحية ومنذ ذلك

الوقت يف تراج ٍع م�ستمر؛
نتيجة عدم تقدمي عالج
حقيقي له ،وم�ؤخراً طر�أ
تراجع جديد على و�ضعه
ال�صحي يف م�ست�شفى
الرملة الذي يقبع فيه مما
دفع االحتالل لنقله �إىل
م�ست�شفى خارجي عدة
مرات ،حتى �أ�صبحت
جل�سات العالج الكيميائي
ال تفيد يف مثل حالته.

وذكر �إعالم الأ�رسى ب�أن
الأ�سري �أبو دياك تعر�ض
خالل �سنوات اعتقاله
ل�سيا�سة قتل ممنهجة
برتكه فري�س ًة للأمرا�ض
اخلطرية تفتك يف ج�سده،
وفى عام � 2015أي بعد 13
عاماً على اعتقاله �أجريت
له عملية �إزالة �أورام يف
الأمعاء يف م�ست�شفى
�سوروكا اال�رسائيلي ،ومت

ق�ص � 80سم من الأمعاء
الغليظة لديه ،ورغم و�ضعه
ال�صحي وقتها فقد نقل
�إىل م�ست�شفى الرملة ،وقد
�أ�صيب بالتلوث والت�سمم
نتيجة عدم نظافة ال�سجن،
مما ا�ضطر االحتالل لنقله
مل�ست�شفى ا�ساف هروفيه
بعد تدهور �صحته .عالو ًة
على ذلك ،مل يقدم �أي عالج
حقيقي للأ�سري �أبو دياك
ومت �إعادته �إىل م�ست�شفى
الرملة ،حيث خ�ضع بعدها
لثالثة عمليات جراحية،
وبقي حتت ت�أثري املخدر
ملدة �شهر مو�صوالً ب�أجهزة
اال�صطناعي،
التنف�س
و�أ�صيب نتيجة ذلك بف�شل
كلوي ورئوي.
مكتب �إعالم الأ�رسى يتهم
�سلطات االحتالل و�إدارة
ال�سجون بتعمد ترك
الأ�سري املري�ض �سامي
�أبو دياك يتعر�ض للموت

البطيء ،حيث تراجعت
�صحته يف الأيام الأخرية
�إىل حد اخلطورة الق�صوى،
ويخ�شى من ا�ست�شهاده
يف �أية حلظة كما حدث
مع الأ�سري ب�سام ال�سايح.
مكتب �إعالم الأ�رسى
يحمل �سلطات االحتالل
ِّ
و�إدارة ال�سجون امل�س�ؤولية
الكاملة عن �سالمة وحياة
الأ�سري �أبو دياك بعد
تدهور جديد طر�أ على
و�ضعه ال�صحي ،ورف�ض
االحتالل �إطالق �رساحه
ا�ستجابة للعديد من
الطلبات واملنا�شدات من
م�ؤ�س�سات حقوقية و�إن�سانية
طالبت بالإفراج عنه ب�شكل
ا�ستثنائي ملتابعة حالته
خارج ال�سجون ،خ�شي ًة من
وفاته داخل ال�سجون نتيجة
ا�ستمرار �إهمال عالجه.

تقرير� :إعالم الأ�سرى
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نادي بارادو  /ال�صفاق�سي التون�سي اليوم
ابتداء من 20:45

يتحدى ال�صفاق�سي
بارادو ّ
لالقرتاب من الت�أهل

احتاد العا�صمة  /غورماهيا الكيني اليوم ابتداء من 20:45

�أبناء �سو�سطارة ي�سعى �إىل متهيد
دور املجموعات
يالقي فريق احتاد العا�صمة �سهرة اليوم �ضيفه غورماهيا الكيني �ضمن مقابلة ذهاب الدور ال�ساد�س ع�شر
مل�سابقة رابطة �أبطال �إفريقيا ،والتي تعترب هامة للنادي العا�صمي الذي ي�سعى �إىل ا�ستغالل فر�صة امللعب
واجلمهور من �أجل اخلروج بنتيجة �إيجابية ت�ساهم يف ت�سهيل مهمة ممثل اجلزائر يف املناف�سة القارية قبل
مقابلة العودة املقررة يف العا�صمة نريوبي� ،أين ي�سعى �إىل التناف�س على ت�أ�شرية الت�أهل �إىل دور املجموعات
عي�شة ق.

وميلك الالعبون روحا معنوية
كبرية من �أجل العمل على حتقيق
الأهم وا�ستغالل الفر�صة من �أجل
ت�سجيل فوز مريح ي�ساعدهم على
التنقل بعد �أ�سبوعني من �أجل
العودة بت�أ�شرية الت�أهل �إىل دور
املجموعات التي تبقى هدف

النادي على املدى القريب ،والذي
الزال يف رحلة البحث عن التتويج
ب�أول لقب �إفريقي يف تاريخ
الفريق ،حيث يعول اجلميع على
رفع التحدي وجتاوز العراقيل
وال�صعوبات التي تعرت�ض النادي
هذا املو�سم لتقدمي مناف�سة قوية
يف رابطة الأبطال .ويعمل الطاقم
الفني بقيادة املدرب بالل دزيري

كثريا على اجلانب املعنوي وذلك
يف ظل الو�ضعية اخلا�صة التي مير
بها النادي� ،أين يعول كثريا على
ا�ستغالل خربته كالعب واعتباره
ابن النادي من �أجل دفع �أ�شباله �إىل
تقدمي مباراة جيدة والدخول �إىل
�أر�ضية امللعب بحثا عن االنت�صار
بالأداء والنتيجة وت�أكيد بداية
املو�سم الطيبة التي يحققونها

بعد حتقيق فوزين وتعادل يف
البطولة الوطنية.
وينتظر �أن ت�شهد مقابلة اليوم
�أول ا�ستدعاء للم�ستقدم اجلديد
لت�شكيلة "�سو�سطارة" املهاجم
زكريا حدو�ش الذي تواجد �ضمن
قائمة املقابلة ،وينتظر منه الكثري
يف ظل امل�شاكل التي يعانيها اخلط
الأمامي للنادي العا�صمي.

ك�شف �أن الوزارة ات�صلت بالإدارة لطلب فواتري �سفرية كينيا

تريمان :احتاد العا�صمة مل يوقع عقدا مع احلياة بيرتوليوم
�أكد فرانك دوما مدرب �أهلي
برج بوعريريج ب�أن فريقه
�أهدر فر�صة الفوز على
م�ضيفه �شباب ق�سنطينة خالل
مباراة الفريقني التي جرت
�أول �أم�س �ضمنا جلولة الرابعة
من الرابكة املحرتفة الأوىل،

ووا�صل �شباب ق�سنطينة،بدايته
الباهتة يف البطولة الوطنية بعد
تعادله الإيجابي  2-2مع �أهلي
برج بوعريريج ،وقال دوما يف
ت�رصيحات �إعالمية" :قدمنا
مباراة مميزة وجنحنا يف خلق
العديد من الفر�ص ،ولكن كان

ينق�صنا الرتكيز يف بع�ض فرتات
اللقاء ،خا�صة يف لقطة الهدف
الثاين" ،و�أ�ضاف "كنا الأقرب
لتحقيق الفوز وح�صد النقاط
الثالث �أمام �شباب ق�سنطينة،
لكن التعادل خارج الديار �أمام
فريق حمرتم يلعب كرة هجومية

لي�س بالأمر ال�سيئ" ،وتابع
"التعادل نتيجة عادلة للفريقني،
يجب علينا التعوي�ض وحتقيق
االنت�صارات يف املباريات
املقبلة".

ق.ر.

عرا�س هرادة الرئي�س ال�سابق ملولودية العلمة

ال نتهم الإفريقي بالتزوير رمبا تعر�ض لعملية حتايل
�أكد عرا�س هرادة الرئي�س ال�سابق
لنادي مولودية العلمة �أن النزاع
لي�س بني فريقه والنادي الإفريقي
بل بني جلنة االن�ضباط التابعة
للفيفا والإفريقي واالحتاد التون�سي
لكرة القدم ،وكانت جلنة االن�ضباط
التابعة لالحتاد الدويل لكرة القدم
قررت خ�صم  6نقاط من ر�صيد
الإفريقي التون�سي ،جاء ذلك على
خلفية التحقيق يف ال�شكوى التي
تقدم بها مولودية العلمة �ضد
الإفريقي ،واتهام الأخري بتزوير
و�صل ت�سديد بقيمة � 480ألف
يورو متثل تكاليف انتقال الالعب
�شنيحي �إىل النادي التون�سي �إ�ضافة

�إىل مت�أخرات ال�صفقة ،وقال هرادة
يف ت�رصيح �إذاعي" :لقد �صربنا
ريا على �إدارة الإفريقي وحاولنا
كث ً
بكل الطرق الودية ت�صفية امل�شكلة
مع كل الإدارات املتعاقبة له ،لكن
للأ�سف مل نتو�صل �إىل �أي حل"،
و�أ�ضاف" :تلقينا مرا�سلة يوم 17
ماي املا�ضي من جلنة االن�ضباط
بالفيفا تعلمنا �أنها �ألزمت
الإفريقي بدفع � 480ألف يورو قبل
يوم  17جوان املا�ضي قيمة انتقال
�شنيحي" ،و�أردف هرادة "�أر�سل
�إلينا الفريق التون�سي وثيقة تفيد
بتحويل مبلغ � 480ألف يورو من بنك
بلغاري ،وبعد �شهرين مل يدخل �إىل

ح�ساب النادي �أي مبلغ" ،ووا�صل
"وحني طلبت منا جلنة االن�ضباط
متكينها من ن�سخة التحويل وما
يفيد ت�سوية امللف� ،أعلمناها ب�أننا
مل نتلق املبلغ وهو ما جعلها تقرر
�سحب  6نقاط من ر�صيد الإفريقي
و�أعلمتنا بذلك كما �أعلمت االحتاد
التون�سي وهو قرار غري قابل
لال�ستئناف واالحتاد التون�سي ملزم
بتطبيقه".
وحول ملف تزوير وثيقة التحويل
البنكي ،قال هرادة" :لي�س نادي
العلمة من يقول �أن هناك تزوي ًرا
�أم ال بل املو�ضوع �أ�صبح م�س�ؤولية
الفيفا وحتديدًا جلنة النزاهة

التي �أوفدت مبعوثا �إىل اجلزائر
للتحقيق يف املو�ضوع" ،و�أ�ضاف:
"م�س�ؤولو ق�سم النزاهة هم من
قالوا هناك عملية تزوير ولي�س
نادي العلمة لقد قدمنا ملبعوث
الفيفا كل الوثائق التي ا�ستظهر
بها النادي الإفريقي لإثبات حتويل
�أموال �صفقة �إبراهيم �شنيحي"،
وختم هرادة "ال نتهم �إدارة النادي
الإفريقي بالتدلي�س ولكن هناك
جلنة النزاهة هي التي تتحقق من
كل الوثائق وقد يكون الإفريقي
تعر�ض لعملية حتايل عندما �سارع
بت�سوية امللف".

ق.ر.

يجدد نادي بارادو العهد مع
املناف�سة القارية من خالل
خو�ض مواجهة �صعبة مبالقاة
نادي ال�صفاق�سي التون�سي �ضمن
ذهاب الدور ال�ساد�س ع�رش
ملناف�سة ك�أ�س الكاف ،والتي
�سوف تكون مهمة �صعبة يف
انتظار النادي العا�صمي الذي
يخو�ض املناف�سة القارية الأوىل
يف تاريخه ،عك�س املناف�س
املتعود على �أدغال �إفريقيا،
وبالتايل �سوف يجد رفقاء
الالعب �آدم زرقان �أنف�سهم �أمام
حتدي خا�ص من �أجل اخلروج
بنتيجة �إيجابية وحتقيق فوز
مريح قبل التنقل الذي ينتظرهم
�إىل تون�س والذي �سوف يجعلهم
يالقون فريقا قويا لن يكون �سهال
على ميدانه و�أمام جمهوره،
وبالتايل ال ميلك �أ�شبال املدرب
الربتغايل �شالو خيارا �آخر �سوى
م�ضاعفة املجهودات على ملعب
 5جويلية من �أجل جتاوز املهمة
بنجاح وحتقيق الهم حت�سبا

ملوا�صلة امل�شوار يف املناف�سة
القارية ،اين ي�سعى النادي
احلديث الت�أ�سي�س �إىل الت�أهل
للدور ال�ساد�س ع�رش مكرر من
امل�سابقة القارية وامل�ؤهل
�إىل دور املجموعات ،وبالتايل
حتقيق م�شاركة تاريخية للفريق
يف اول م�شاركة يف تاريخه.
ويجري نادي بارادو حت�ضرياته
على قدم و�ساق بحثا عن
التواجد يف �أف�ضل جاهزية،
خالل موعد لقاء اليوم ،وجتاوز
البداية ال�صعبة التي ي�سجلونها
يف انطالقة املو�سم اجلديد،
�أين �سقطوا يف ثالث هزائم على
التوايل يف �أوىل جوالت البطولة
الوطنية ،وبالتايل ال خيار �أمام
النادي �سوى التدارك من بوابة
املناف�سة القارية وحتقيق
االنطالقة الفعلية يف املو�سم
اجلديد.

عي�شة ق.

االنطالق يف اعتماد التقنية ابتداء من مرحلة
الإياب للمو�سم اجلاري

اعتماد نظام التذكرة
االلكرتونية مبلعب زبانة

ال�شباب
مديرية
تعتزم
والريا�ضة بوهران �إطالق نظام
الدخول �إىل ملعب ''�أحمد زبانة''
بالتذكرة االلكرتونية يف بداية
مرحلة �إياب بطولة الرابطة
الأوىل ح�سب ما ا�ستفيد �أم�س
من هذه الهيئة ،و�رصح املدير
املحلي لل�شباب والريا�ضة بدر
الدين غربي ،ب�أن الإجراءات
الإدارية املعمول به الختيار
ال�رشكة التي تتكفل بالعملية قد
مت البدء فيها من خالل �إعداد
دفرت �رشوط ،ويدخل امل�رشوع
�ضمن برنامج معد �سلفا من
هذه الهيئة يخ�ص �إعادة تهيئة
ملعب ''�أحمد زبانة" يف �إطار
ا�ستعدادات مدينة وهران
الحت�ضان الطبعة  19من �ألعاب
البحر الأبي�ض املتو�سط يف
�صائفة  ،2021ي�ضيف نف�س
امل�صدر الذي نوه �إىل �أن
�أ�شغاال �أولية تتمثل يف طالء
امللعب بالكامل قد مت القيام
بها ما �سمح لهذه املن�ش�أة
الريا�ضية با�ست�ضافة املو�سم
الكروي اجلديد بحلة جديدة،
يف انتظار ال�رشوع يف �أ�شغال
�أخرى على غرار تزويدها
ب�شا�شة عمالقة ،وبخ�صو�ص
الهدف املتوخى من �إطالق
نظام التذكرة الإلكرتونية،
اعترب نف�س امل�س�ؤول ب�أن هذه
العملية �ست�سمح بالق�ضاء على
كافة �أنواع االحتيال وت�سهل

مهام م�صالح الأمن التعرف
على املت�سببني يف �أعمال عنف
�أو تخريب حمتملة.
وكانت �إدارة مولودية وهران،
التي ي�ست�ضيف فريقها مناف�سيه
مبلعب زبانة قد ا�شتكت م�ؤخرا
من قلة املداخيل التي جنتها من
مقابلتيها الأوليني داخل الديار
معتربة �أنها ال تعك�س التواجد
الكثيف للأن�صار باملدرجات
يف كال اللقاءين ومطالبة بفتح
حتقيق يف هذا ال�صدد ،ويرى
املراقبون �أن اعتماد نظام
التذكرة الإلكرتونية �سيق�ضي
نهائيا على مثل هذه امل�شاكل
وي�ساهم يف حت�سني مداخيل
خمتلف الأطراف املعنية من
�أندية وهيئات م�رشفة على
املالعب ،ومت يف بداية املو�سم
الكروي اجلزائري العمل بهذا
النظام مبلعبي ال�شهيد حمالوي
بق�سنطينة و� 20أوت  1955بربج
بوعريريج يف انتظار تعميم
التجربة على مالعب �أخرى،
وفقا لتعليمات �سابقة �أ�سدتها
يف هذا ال�ش�أن وزارة ال�شباب
والريا�ضة يف �إطار م�ساعيها
ملحاربة العنف يف املالعب
على وجه اخل�صو�ص.

ق.ر.
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قبل �أقل من يومني عن انطالق ترب�ص املنتخب املحلي

ت�أخر الفاف يف الإعالن عن قائمة املحليني يثري اال�ستغراب
يتوا�صل الت�سا�ؤل مطروحا حول الت�أخري الذي مييز االحتادية اجلزائرية لكرة
القدم يف الإعالن عن قائمة الالعبني املعنية بخو�ض الرتب�صات التح�ضريية
�سواء فيما تعلق الأمر باملنتخب الوطني الأول �أو املحلي ،ويف هذا ال�صدد
يتوا�صل الإبهام حول هوية الالعبني الذين �سوف يخو�ضون املع�سكر التح�ضريي
للمحليني والذي برجمته الفاف ابتداء من الغد حت�سبا خلو�ض املباراة الت�صفوية
للبطولة الإفريقية للمحليني والتي يخو�ضونها �أمام املنتخب املغربي
عي�شة ق.

رغم �أن موعد الرتب�ص مل يعد
يف�صلنا عنه �سوى �أقل من 48
�ساعة� ،إال �أن الفاف مل تن�رش بعد
هوية الالعبني املحليني املعنيني
بامل�شاركة يف الرتب�ص املربمج
على م�ستوى مركز حت�ضري
املنتخبات الوطنية يف �سيدي
مو�سى والتح�ضريي ملقابلة
املنتخب املغربي املقرر بتاريخ
� 21سبتمرب املقبل على ملعب
م�صطفى ت�شاكر يف البليدة حت�سبا
ملقابلة الذهاب من الدور الت�صفوي
الأخري «لل�شان» املقررة نهائياتها

يف العام املقبل بالكامريون� ،أين
مل يعلن املدرب الفرن�سي باتيلي
بعد عن قائمته النهائية وهو الذي
�سبق له الإ�رشاف على ترب�ص
املحليني الأول الذي جرى قبل
�أ�سابيع يف �أول احتكاك له مع
العبي البطولة الوطنية ،حيث
ا�رشف عليهم باملوازاة مع ترب�ص
منتخب الأوملبيني الذين �أق�صوا
�أمام نظريهم الغاين من الت�أهل
�إىل بطولة �إفريقيا لأقل من 23
عاما التي جتري نهاية العام
اجلاري يف م�رص.
توا�صل الفاف �سيا�سة الت�سرت
عن الإعالن عن �أ�سماء الالعبني

يف �صورة متنح من خاللها
م�ؤ�رشات لعدم منح االهتمام
�إىل ال�شارع الكروي اجلزائري،
وتف�ضل الكتمان حول الأمر وعدم
الإعالن عنه �سوى يف اليوم الأول
من الرتب�ص ،وهو ما يطرح عدة
ت�سا�ؤالت على رئي�س الهيئة
الكروية خري الدين زط�شي حول
الأ�سباب التي تدفع بالفاف �إىل
�إخفاء هوية الالعبني عك�س ما
هو معمول به مع منتخبات البلدان
املجاورة.

عموتة يعلن قائمة 24
العبا حت�سبا ل�سفرية
اجلزائر

دخل �شجارا مع الربتغايل كواريزما يف �أطوار اللقاء

فيغويل ي�شكل ثنائيا ناريا مع فالكاو
ويقود غاالتا�سراي للفوز
حقق الالعب الدويل اجلزائري
�سفيان فيغويل فوزا ثمينا مع ناديه
غاالتا�رساي خالل املقابلة التي
جمعته �سهرة �أول ام�س كيمبا�سا
�ضمن الدوري الرتكي املمتاز،
حيث �أ�شاد املتتبعون بامل�ستويات
الكبرية التي قدمها متو�سط ميدان
اخل�رض يف املقابلة ،والذي �صال
وجال على �أر�ضية امليدان و�أكد
بدايته القوية يف املو�سم الكروي
اجلاري عك�س ما جرى معه بداية
املو�سم املن�رصم ،ورغم �أن فيغويل
ف�شل يف الت�سجيل او منح متريرة
حا�سمة �إال �أنه كان عند امل�ستوى
املطلوب منه وقدم ما عليه،
وتلقى الثناء من الإعالم الرتكي،
وهم الذين تنب�ؤا بان ي�صبح فيغويل
وزميله اجلديد يف �صفوف النادي

الكولومبي رادميل فالكاو ثنائي
من العيار الثقيل مع النادي ويقدم
ديو لقيادة حامل ثنائية املو�سم
املا�ضي يف تركيا �إىل موا�صلة
معانقة الألقاب ،وذلك يف ظل
االتفاق والتفاهم الذي بدا بني
الالعبني واللذان �أكرث ان�سجاما مما
هو متوقع يف �أول مقابلة يخو�ضانها
معا بعد االلتحاق احلديث للنجم
ال�سابق لنادي موناكو الفرن�سي

بعمالق الدوري الرتكي .و�شهدت
املقابلة ،دخول خريج نادي
غرونوبل الفرن�سي يف �شجار مع
العب املناف�س الربتغايل كوارزميا،
بعد تدخل الأخري على زميله
ماريانو ،وهو الأمر الذي مل يعجب
الالعب الربتغايل الذي تال�سن
مع فيغويل �إىل حني تدخل حكم
املقابلة للتهدئة بني الالعبني.

عي�شة ق.

حت�سبا للم�صادقة على ال�صيغة اجلديدة للمناف�سة انطالقا من
مو�سم 2020-2021

جمعية عامة ا�ستثنائية للفاف
الثالثاء املقبل

�أعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة
القدم �أول �أم�س على موقعها
الر�سمي عن تنظيم جمعية عامة
ا�ستثنائية يوم الثالثاء املقبل
باملركز التقني ب�سيدي مو�سى
للم�صادقة على ال�صيغة اجلديدة
لهرة كرة القدم اجلزائرية
حت�سبا للمو�سم الكروي املقبل
 ،2021-2020و�أو�ضحت الهيئة
الفدرالية �أن الإعالن عن ال�صيغة
اجلديدة لنظام املناف�سة يتم مع
بداية كل مو�سم ريا�ضي و لي�س

قبله اي مبا�رشة بعد التعرف
على عدد االندية امل�شاركة يف
البطولة كما تن�ص عليه املواد
املتعلقة ب�إجراءات ال�صعود و
النزول.
وكان رئي�س االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم خري الدين زط�شي قد
�أكد الأ�سبوع الفارط ب�أن الهدف
من اعتماد ال�صيغة اجلديدة
لهرم كرة القدم اجلزائرية يتمثل
يف �إنقاذ االحرتاف يف اجلزائر
بعد مرور � 10سنوات من تطبيقه

منذ عام  ،2010و�أ�ضاف زط�شي
ان ال�صيغة اجلديدة لنظام
املناف�سة تتمثل يف �إن�شاء رابطة
حمرتفة واحدة ت�ضم  18ناديا،
و رابطة ثانية للهواة بفوجني
يف مو�سم  ،2021-2020لكن
�إجراءات ال�صعود و النزول �ست
حدد فيما بعد ،ومن املمكن �أن
يتم الغاء ق�سم ما بني الرابطات،
كما �سيتم �إن�شاء بطولة نخبوية
للأ�صناف ال�شبانية.

ق.ر.

ولهذا الغر�ض �أعلن مدرب
املنتخب املغربي ح�سن عموتة
عن قائمة  24العبا التي ا�ستدعاها
حت�سبا ملواجهة املنتخب الوطني
للمحليني ،والتي ت�ضم �أغلبها
العبني من نادي الوداد البي�ضاوي

الذي ن�شط العام املن�رصم نهائي
رابطة �أبطال �إفريقيا وخ�رس اللقب
القاري �أمام الرتجي التون�سي،
ويعول عموتة كثريا على جتاوز
اخل�رض وبلوغ نهائيات «ال�شان»،
وهو ما يعتربه الهدف امل�سطر مع

اجلامعة امللكية املغربية ،خا�صة
و�أنه �رشع يف التح�ضري للمواجهة
املزدوجة �أمام الت�شكيلة الوطنية
باكرا وخا�ض مقابلتني وديتني
مبلعب مراك�ش فاز بها �أمام
منتخبي النيجر وبوركينافا�سو.

مدرب �أوملبياكو�س :ا�ستبعاد �سوداين
من رابطة الأبطال جاء نظرا للخيارات
ب ّرر مدرب نادي �أوملبياكو�س
اليوناين بيدرو مارتينز خياره
الدويل
العبه
با�ستبعاد
اجلزائري العربي �سوداين عن
قائمة الفريق الأوروبية واملعنية
بخو�ض م�سابقة رابطة �أبطال
�أوروبا خالل املو�سم اجلاري،
حيث �أو�ضح يف ت�رصيحات
تناقلها الإعالم اليوناين �أنه
كان ميلك بع�ض اخليارات عليه
القيام بها من �أجل حتديد �شكل
القائمة النهائية امل�شاركة يف
املناف�سة الأوروبية ،ولهذا

الأمر قرر املغامرة بعدم �إدراج
ا�سم العبيه �سوداين وليو اللذان
لن يكونا معنيني بلعب رابطة
الأبطال الأوروبية ،مو�ضحا
�أن الأمر يدخل يف نطاق عمله
كمدرب.
و�أ�شار مارتينز �أنه حتدث �إىل
ابن مدينة ال�شلف و�رشح له
الأ�سباب التي دفعت به �إىل
عدم �إدراجه �ضمن القائمة
الأوروبية لأوملبياكو�س يف
الطبعة احلالية ،ووعده ب�أن
مينحه فر�صة اللعب يف

املناف�سة املحلية وخو�ض �أكرب
عدد من املباريات املمكن،
وكان مهاجم املنتخب الوطني
قد انتقل �إل خو�ض جتربة
جديدة يف الدوري اليوناين
قادما من ناديه نوثينغهام
فوري�ست النا�شط يف الدرجة
الثانية الإجنليزية من اجل
البحث عن اال�ستفادة من
املناف�سة ،وهو الذي عاد من
الإ�صابة التي �أبعدته �أ�شهرا
طويلة عن امليادين.
ع.ق.

انت�صار غري مقنع للنادي للملكي

اقتن�ص املريينغي فوزه الثاين هذا
املو�سم بعد مباراة متقلبة �شهدت
م�شاركة هازار الأوىل ،فاز ريال
مدريد ب�صعوبة بالغة على �ضيفه
ليفانتي � 2-3أول ام�س يف الأ�سبوع
الرابع من م�سابقة الدوري الإ�سباين
لكرة القدم ،وف ّرط هازار ورفاقه
بانت�صار عري�ض على ح�ساب

ليفانتي وعا�شوا دقائق �صعبة على
�أر�ض ملعب �سانتياغو برنابيو،
بعد �إهدار الربازيلي فيني�سيو�س
و�سجل
للكثري من الفر�ص ال�سهلة،
ّ
الفرن�سي كرمي بن زمية ثنائية
يف الدقيقتني  25و 31والربازيلي
كا�سيمريو يف الدقيقة � 40أهداف
ريال مدريد فيما تك ّفل مايورال

والبديل ميلريو بتذليل الفارق يف
الدقيقتني  49و 75على التوايل،
و�شهد اللقاء م�شاركة ك ّل من
هازار وميليتاو ويوفيت�ش كبدالء
بعد انتدابهم هذا املو�سم ،ورفع
ريال مدريد ر�صيده �إىل  8نقاط
فيما جت ّمد ر�صيد ليفانتي عند
�ست نقاط.

وكاالت

املدرب الفان ي�ؤكد البقاء يف �شباب ق�سنطينة
�أكد املدرب الفرن�سي لفريق
�شباب ق�سنطينة دني�س لفان
عقب مباراة فريقه �أمام �أهلي
برج بوعريريج حل�ساب اجلولة
الرابعة من بطولة الرابطة
املحرتفة الأوىل بقائه على ر�أ�س
العار�ضة الفنية للفريق فيما �أكد
املناجري العام للنادي عدالن
بوخدنة ان�سحابه من من�صبه،
و�أو�ضح املدرب الفرن�سي يف

هذا ال�صدد « :ل�ست من يغادرون
املركب عندما تغمره املياه و
�أريد �أن ا�شكر العبي الفريق على
الروح القتالية حيث ا�ستطاعوا
العودة يف النتيجة مرتني� ،أظن �أن
امل�شكل ذهني و علينا موا�صلة
العمل لت�صحيح الأخطاء» ،و
ا�ضاف « �أتفهم غ�ضب الأن�صار و
�أنا بدوري �أعدهم �أننا �سنتدارك
يف اجلوالت املقبلة و �سنعمل

جميعا على تعدي هذا الظرف
ال�صعب ،و �أنا �أكرر مرة �أخرى
�إنني ل�ست من املدربني الذين
يتهربون من م�س�ؤولياتهم و لن
اترك الفريق يف هذه الو�ضعية
احلرجة» ،م�ضيفا» على الالعبني
�أن يتحلوا �أي�ضا بروح امل�س�ؤولية
و �أن يوا�صلوا العمل و �أنا مت�أكد
�أننا �سنتجاوز عما قريب هذه
الأزمة <>.
ق.ر.
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بلباو يهدر نقطتني مبلعب مايوركا
�أهدر �أتلتيك بلباو
نقطتني يف ملعب ريال
مايوركا كانتا �ست�ضعانه
يف ال�صدارة م�ؤقتاً،
وذلك بالتعادل ال�سلبي
مع الأخري �أول ام�س يف
افتتاح املرحلة الرابعة من
الدوري اال�سباين ،وكانت
مواجهة ملعب «�سون
موي�ش» مباراة الفر�ص
ال�ضائعة� ،إذ ح�صل مايوركا
على ركلة جزاء يف الدقائق
الأخرية لكن �أبدون برات�س
�سدد الكرة بجانب القائم،
وكاد فريقه �أن يدفع الثمن
حني نال ال�ضيف البا�سكي
ركلة جزاء يف الوقت بدل

ال�ضائع لكن احلار�س
مانولو رينا �أنقذ فريقه
بوقوفه يف وجه البديل
املخ�رضم �أريتث �أدوريث،
واعتقد مايوركا �أنه خطف
فوزه الثاين قبيل �صافرة

النهاية لكن احلكم �ألغى
الهدف بعد ا�ستعانته
بتقنية الفيديو «يف �أيه �آر»
التي �أكدت حالة ت�سلل،
و�أ�صبح بلباو الذي ا�ستهل
املو�سم بفوز مفاجئ على

بر�شلونة حامل اللقب 0-1
قبل �أن ي�ضيف فوزا ثانيا
يف املرحلة الثالثة على
ريال �سو�سييداد  ،0-2بهذا
التعادل الثاين له مهددا
بفقدان املركز الثاين
عو�ضا عن الت�صدر مبا �أنه
ال يتقدم �سوى بفارق ثالث
نقاط عن �صاحب املركز
ال�سابع ديبورتيفو �أالفي�س.
وف�شل فريق املدرب
غايثكا غاريتانو الذي
عانده احلظ يف الثواين
الأخرية يف ا�ستغالل
املهزوزة
املعنويات
ل�ضيفه مايوركا القادم
من خ�سارتني على التوايل

و�إزاحة �أتلتيكو مدريد،
�صاحب العالمة الكاملة
حتى الآن عن ال�صدارة
بانتظار رحلة نادي
العا�صمة اىل البا�سك �أم�س
ملواجهة ريال �سو�سييداد،
ولعب ام�س �أي�ضا ريال
مدريد مع ليفانتي،
ليغاني�س مع فياريال
وبر�شلونة مع فالن�سيا،
على �أن يلتقي اليوم �إيبار
مع �إ�سبانيول� ،أالفي�س مع
�إ�شبيلية� ،سلتا فيغو مع
غرناطة ،بلد الوليد مع
او�سا�سونا ،وريال بيتي�س
مع خيتايف.

فولف�سبورغ ي�ضيع ريادة البوند�سليغا
ف ّرط فولف�سبورغ بفر�صة
الت�صدر ولو م�ؤقتاً وذلك
بتعادله مع م�ضيفه فورتونا
دو�سولدورف  1-1يف
افتتاح املرحلة الرابعة من
الدوري الأملاين ،وبعد �أن
بد�أ املو�سم بفوزين على

التوايل ،اكتفى فولف�سبورغ
بالتعادل يف املرحلتني
الأخريتني وفوت على نف�سه
فر�صة �إزاحة اليبزيغ عن
ال�صدارة لو م�ؤقتا بانتظار
املواجهة املنتظرة بني
الأخري وبايرن ميونيخ حامل

اللقب ،ووجد فولف�سبورغ
نف�سه متخلفا يف الدقيقة 16
بهدف لنيكو غي�سلمان ،لكن
الهولندي فوت فيغهور�ست
�أدرك له التعادل يف
الدقيقة  29ومنحه نقطة
رفع بها ر�صيده �إىل ثماين

يف املركز الثاين وحيدا
م�ؤقتاً بفارق نقطة �أمام كل
من بايرن وباير ليفركوزن
الذي خا�ض بدوره مواجهة
�صعبة �أم�س �ضد بورو�سيا
دورمتوند و�صيف البطل،
ويف املقابل ،ح�صل فورتونا

دو�سولدورف على نقطته
الرابعة وا�ستعاد �إىل حد
ما توازنه بعد هزميتني يف
املرحلتني املا�ضيتني قبل
عطلة املباريات الدولية
على �أيدي ليفركوزن
و�إينرتاخت فرانكفورت.

ليل يحقق الفوز الثالث وليون يف ّرط بال�صدارة

حقق ليل فوزه الثالث
للمو�سم على ح�ساب �ضيفه
�أجنيه  1-2قبل ا�ستحقاقه
الأوروبي �ضمن افتتاح
مباريات املرحلة اخلام�سة
من الدوري الفرن�سي ،ويدين
�صاحب الأر�ض بفوزه �إىل
املهاجم ال�شاب النيجريي
فيكتور �أو�سيمني ،والربازيلي
لويز �أروخو ،فيما �سجل
للخا�رس املهاجم الكامريوين
�ستيفان باهوكني ،وهو الفوز
الثاين لليل من �أ�صل ت�سع
مواجهات جمعته ب�أجنيه يف
الدوري منذ عودة الأخري
�إىل الدرجة الأوىل عام

 ،2015علما ب�أن الفوز الأ ّول
كان يف املباراة ال�سابقة
بينهما بنتيجة كا�سحة
 0-5يف ،انتزع و�صيف
بطل الدوري يف املو�سم
املن�رصم العالمة الكاملة
على ملعبه من  3مباريات
مقابل هزميتني خارجه،
رافعا ر�صيده �إىل  9نقاط
يف املركز الرابع م�ؤقتا فيما
جتمد ر�صيد �أجنيه عند
 9نقاط �أي�ضا يف املركز
اخلام�س امل�ؤقت ،وا�ستعد
رجال املدرب كري�ستوف
غالتييه ب�أف�ضل طريقة
ممكنة ملواجهة الثالثاء

حني يحلون �ضيوفا على
�أياك�س ام�سرتدام الهولندي
�ضمن اجلولة الأوىل من دور
املجموعات مل�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا.
ويف مباراة ثانية ،ف ّرط ليون
بفر�صة الت�صدر ولو م�ؤقتا
�أمام م�ضيفه �أميان الذي
انتزع هدف التعادل  2-2يف
الدقيقة الثانية من الوقت
ال�ضائع عرب البديل ماثيو
بودمري بعدما كان افتتح
الت�سجيل بعد �سبع دقائق من
�صافرة البداية عرب املدافع
كري�ستوف جاليه ،فيما
�سجل هديف الفريق ال�ضيف

مو�سى دميبيلي ثنائية ،ورفع
املهاجم الفرن�سي ر�صيده
�إىل � 5أهداف يف الدوري،
وتقا�سم �صدارة الهدافني
مع مهاجم ليل النيجريي
فيكتور �أو�سيمني ،وف�شل
ثالث الدوري الفرن�سي يف
املو�سم املن�رصم يف حتقيق
الفوز للمرحلة الثالثة على
التوايل بعد خ�سارته �أمام
مونبلييه بهدف نظيف
وتعادله مع بوردو  1-1يف
املرحلتني ال�سابقتني ،علما
ب�أنه افتتح الدوري املحلي
بفوزين كبريين على موناكو
بثالثية نظيفة و�أجنيه

ب�سدا�سية نظيفة ،ورفع
ليون ر�صيده �إىل  8نقاط
يف املركز ال�ساد�س ،فيما
بات ر�صيد �أميان  4نقاط
يف املركز  16م�ؤقتا ،وجاء
تعادل ليون املخيب للآمال
قبيل ا�ستحقاقه الأوروبي
حني ي�ست�ضيف على ملعبه
زينيت �سان بطر�سبورغ
�ضمن اجلولة الأوىل من دور
املجموعات مل�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا ،قبل �أن ي�ستقبل
حامل لقب الدوري املحلي
باري�س �سان جريمان يف
مناف�سات املرحلة ال�ساد�سة
من «ليغ.»1

جماهري بر�شلونة ترجح كفة مبابي على نيمار
وجهت جماهري نادي بر�شلونة
ّ
الإ�سباين �رضبة موجعة للربازيلي
نيمار دا �سيلفا جنم باري�س �سان
جريمان حال ًيا والعب البلوغرانا
ال�سابق ،وخالل ا�ستفتاء �أجرته
�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية

ب�ش�أن ال�صفقة التي تريد اجلماهري �أن
يعقدها بر�شلونة باملو�سم املقبل،
ذهب الأغلبية للت�صويت لل�شاب
الفرن�سي كيليان مبابي مهاجم �سان
جريمان وح�صل مبابي على �أكرث
من  %91من الأ�صوات ،بينما مل

يح�صد نيمار �أكرث من  ،%7.8و�صوت
باقي امل�شجعني �إىل �رضورة بحث
النادي عن �صفقة �أخرى بعيدًا عن
الالعبني ،وكان نيمار متاب ًعا بقوة من
قبل بر�شلونة يف املريكاتو ال�صيفي
املا�ضي ولكن �إدارة �سان جريمان

بالغت يف الطلبات املادية للتخلي
عن الالعب� ،أما مبابي فقد ذكرت
تقارير �إ�سبانية م�ؤخ ًرا �أنه بات
الهدف املف�ضل لدى بر�شلونة يف
املو�سم املقبل على ح�سابه زميله
نيمار.

لعنة الإ�صابات تالحق �أومتيتي
�أعلن نادي بر�شلونة الإ�سباين �إ�صابة مدافعه الدويل الفرن�سي �صامويل
�أومتيتي جمددا وغيابه عن املالعب ما بني � 5إىل � 6أ�سابيع ،وتعر�ض
�أومتيتي ل�شِ عر يف م�شط القدم اليمنى خالل متارينه مع منتخب فرن�سا
فغادر املع�سكر التدريبي من دون �أن يتمكن من خو�ض مباراتي بالده
�أمام �ألبانيا  1-4و�أندورا � 0-3ضمن ت�صفيات ك�أ�س �أوروبا  ،.2020و�أفاد
بطل �إ�سبانيا يف املو�سمني املا�ضيني يف بيان« :بعد الفح�ص الدقيق
للقدم اليمنى لالعب الفرن�سي ،وبعد فحو�ص جديدة ،مت اكت�شاف �شِ عر
يف م�شط القدم ،الفرتة املقدرة للغياب ترتاوح ما بني � 5إىل � 6أ�سابيع».
وتالحق لعنة الإ�صابات بطل مونديال رو�سيا  2018مع منتخب «الديوك»،
�إذ تعر�ض قبل عام تقريبا لإ�صابة يف الركبة الي�رسى فقرر �أن يعاجلها
بدون �أن يخ�ضع لعملية جراحية ،وبعد عودته �إىل املالعب يف نوفمرب
� 2018أ�صيب وغاب حتى مطلع العام احلايل ،وخ�رس العب ليون ال�سابق
البالغ  25عاما ،مركزه الأ�سا�سي يف دفاع النادي الكاتالوين ومنتخب
بالده على ال�سواء ل�صالح مواطنه كليمان لونغليه.

لعنة الإ�صابات توا�صل مالحقة زيدان
�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س �أن الأزمات ترتاكم على الفرن�سي زين
الدين زيدان مدرب ريال مدريد خالل املو�سم احلايل ،وواجه املرينغي
�أم�س نادي ليفانتي على ملعب «�سانتياغو برنابيو» يف اجلولة الرابعة
من الدوري الإ�سباين ،ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية،
ف�إن مباراة اليوم يف غاية الأهمية لريال مدريد لأنها ت�أتي يف وقت
يرتاجع فيه م�ستوى املرينغي ،كما �أن املباراة ت�أتي خالل �شهر �سبتمرب
ال�صعب الذي �سيلعب خالله امللكي �أمام باري�س �سان جريمان و�إ�شبيلية
و�أتلتيكو مدريد ،و�أ�صبح لدى اجلمهور الكثري من ال�شكوك حول قدرة
زيدان والالعبني على حتقيق �إجنازات يف املو�سم احلايل ،ب�سبب البداية
املهتزة يف الليغا .و�أ�شارت �أن الإ�صابات جاءت لتعقد مهمة زيدان،
ال�سيما على م�ستوى و�سط امللعب ،حيث �إن املدرب الفرن�سي بات
لديه كا�سيمريو وتوين كرو�س فقط لالعتماد عليهم ،عقب �إ�صابة لوكا
مودريت�ش وفيدي فالفريدي واحتمال غيابهما � ً
أي�ضا عن موقعة �سان
جريمان بدوري الأبطال يوم الأربعاء املقبل ،ولن تكون يف قائمة زيدان
�أ�سماء مثل �إي�سكو وماركو �أ�سين�سيو وبيل ،حيث غابوا �أم�س للإ�صابة
والإيقاف بالإ�ضافة �إىل �أن الثالثي الربازيلي كا�سيمريو وميليتاو
وفيني�سيو�س مل يتدرب مع الفريق �سوى مرة واحدة عقب العودة من
مع�سكر راق�صي ال�سامبا .ويف ظل تراكم الأخبار ال�سيئة يف مدريد تتعلق
�آمال املرينغي ب�إيدين هازارد ،ولكن الأخري عائد من الإ�صابة ومل يتبني
حتى الآن مدى قدرته على امل�شاركة �أ�سا�س ًيا ،و�سيكون لدى زيدان � ً
أي�ضا
خامي�س رودريغيز الذي يعد �أقرب الالعبني للم�شاركة �أ�سا�س ًيا ،رغم �أنه
عائد من �إ�صابة ولكن لي�س �أمام املدرب الفرن�سي حلول �أخرى �سوى
الدفع به من البداية.

�أر�سنال يخ�سر جهود الكازيت �إىل �أكتوبر
ك�شف �أر�سنال الإجنليزي �أن مهاجمه الدويل الفرن�سي �ألك�سندر الكازيت
�سيغيب عن املالعب حتى �أكتوبر ب�سبب معاناته من �إ�صابة يف كاحله،
وحتامل الكازيت على هذه الإ�صابة والأوجاع لأ�سابيع عدة لكن الطاقم
الطبي للنادي اللندين ن�صحه الآن بالراحة من �أجل �إتاحة الفر�صة �أمام
الكاحل للتعايف ب�شكل كامل ،وذلك بح�سب ما �أفاد �أر�سنال يف بيان جاء
فيه« :بعد �إجراء تقييمات مل�شكلة الكاحل امل�ستمرة ،نُ ِ�صحنا ب�أن �أليك�س
يحتاج �إىل الراحة وتقوية كاحله من �أجل ا�ستعادة لياقته البدنية ب�شكل
كامل» ،وتابع�« :أليك�س كان يلعب رغم هذه الإ�صابة لعدة �أ�سابيع ،من
املحتمل �أن يعود �إىل املالعب يف �أكتوبر» .و�سجل الكازيت هدفني يف
ثالث مباريات هذا املو�سم ،مبا يف ذلك هدف يف لقاء دربي �شمال لندن
الذي انتهى بالتعادل �ضد توتنهام  2-2يف امل�شاركة الأخرية قبل عطلة
املباريات الدولية ،و�سي�شكل غياب ابن  28عاما �رضبة كبرية ملدرب
�أر�سنال الإ�سباين �أوناي �إميري خالل فرتة حافلة مبباريات الدوري
املمتاز �ضد واتفورد و�أ�ستون فيال ومان�ش�سرت يونايتد ،بالإ�ضافة �إىل
بدء م�شوار الفريق يف م�سابقة «اليوروبا ليغ» اعتبارا من اخلمي�س �ضد
�إينرتاخت فرانكفورت الأملاين ،ويف م�سابقة ك�أ�س الرابطة املحلية يف
 25ال�شهر احلايل �ضد نوتنغهام فور�ست.
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ثقافة

للروائي امل�صري وحيد الطويلة

«جنازة لعماد حمدي» عوامل �سفلية
وروح فنان حرة
يف �أواخر جوان املا�ضي� ،صدرت رواية جديدة للروائي امل�صري وحيد الطويلة ،عن دار
ال�شروق للن�شر.
وكاالت
الرواية التي تقع يف نحو ثالثمائة
�صفحة ،يخو�ض فيها الكاتب
�رصاعاً مع بطل ا�ستثنائي يعمل
�ضابطاً ا�سمه «فجنون» ،تختلف
�شخ�صيته عن ال�صورة النمطية
املعروفة عن �ضباط ال�رشطة؛
فهو فنان مرهف امل�شاعر
ير�سم بري�شته اللوحات ،تتقاطع
عالقته مع �أحد �أكرب امل�سجلني
اخلطرين ،لتدور �أحداث الرواية
انطالقاً من هذا االلتقاء.
�أما �أحداث الرواية نف�سها فهي
عامل غرائبي من اخلارجني
عن القانون ب�أنواعهم ،يف رحلة

�إىل عامل القاهرة ال�سفلي مبا
يحتويه من �إثارة ورهبة ،حاول
فيه «فجنون» مواجهة الإجرام
والف�ساد معاً ،حام ً
ال بداخله
�رصاعه الذي يعذبه بني ميوله
الفنية وبني �إجبار �أبيه له على
االلتحاق بكلية ال�رشطة ،لتظل
روحه تبحث عن حريتها و�سط
هذا ال�رصاع املحفوف بعامل
اجلرمية واحلب والفن.
ا�ستخدم الطويلة يف بنائه
ال�رسدي تقنيات حميمية جعلت
القارئ �أكرث قرباً للكلمات وك�أنها
تعنيه هو ب�شكل مبا�رش ،فكان
�ضمري املخاطب حا�رضاً يف
العمل ،ثم �إنه ينتقل بر�شاقة يف

ال�رسد ليتحدث للقارئ مبا�رشة
ويقول «احرت�س �أيها القارئ»
و«ا�سمعني جيداً» ثم يعود جمدداً
ل�رسد تفا�صيل احلكاية ،بعدما
ترك ال�شغف يتملك القارئ.
الرواية تُعد �أي�ضاً متحفاً
لل�شخ�صيات الثانوية ،التي �أ�ضفت
روحاً على العمل جعلته �أكرث
حيوية� ،أمثال «قنبل» ،واملعلم
�شحتة ،وعبقرينو ،وغريهم من
ال�شخ�صيات التي نحتها الطويلة
مبهارة نحات وروح �أديب ،ما
جعلها تعلق يف ذهن القارئ.
رمبا يحمل عنوان الرواية �شيئاً
من الغمو�ض �أي�ضاً يف ذهن
القارئ ،فما هي الرمزية التي

يحملها العنوان؟ وما هو احلدث
الذي يرتبط بعماد حمدي يف
هذا ال�رسدية؟ مع اال�ستمرار
يف القراءة �ستكت�شف �أن م�شهد
جنازة عماد حمدي ،كان �ضمن
�أحداث الرواية التي ا�سرتجع
فيها البطل بدايات عمله يف
جهاز ال�رشطة ،ورمبا حتمل
هذه املفارقة ثمة رمزية ،رمبا
حتمل �أكرث من وجه ،فها هو
الفنان العبقري عماد حمدي
يرحل وحيداً يف حني يحر�س
جنازته �أحد رجال الأمن حام ً
ال
يف يده �سالحه ويف داخله روحاً
ت�شبه روح الفنان الراحل ،فمن
هنا قد تولد جنازة جديدة لعماد

ت�ستهدف تركيز ال�ضوء على املبدعني العرب

حمدي.
ً
ا�ستمرارا يف انتهاج تقنية ال�رسد
التي جعلت القارئ قريباً �إىل
الن�ص ينتهي الطويلة من م�س�ألة
العنوان ،تاركاً اخليار للقارئ،
فيدعوه لالختيار بني بع�ض
العناوين مثل «جمال طبيعي»،
و«ع�شاء خفيف للأم تريزا»� ،أو
«نظرية ال�شبورة».

وحيد الطويلة هو روائي م�رصي،
�صدر له عدد من الروايات مثل
«باب الهوى» و«حذاء فيلليني»
واملجموعات الق�ص�صية �أمثال
«خلف النهاية بقليل» و«مائة
غمزة بالعني الي�رسى» ،ح�صل
على جائزة �ساوير�س يف الإبداع
عن روايته «باب الليل» عام
.2015

ال�صادرة عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

جائزة «را�شد بن حمد ال�شرقي للإبداع» ُتطلق �أوىل جملة» �أ�سامة «ترحب بالعام الدرا�سي
يف عددها اجلديد
جل�ساتها التعريفية بالقاهرة
يف حفل كبري ب�أحد فنادق
القاهرة� ،أطلقت هيئة
الفجرية للثقافة والإعالم
�أوىل اجلل�سات التعريف ّية
بجائزة «را�شد بن حمد
ال�رشقي للإبداع» ،التي
ت�ستهدف تركيز ال�ضوء
على املبدعني العرب.
�شهد احلفل ،املهند�س
حممد �سيف الأفخم
رئي�س الهيئة الدولية
للم�رسح ومدير مهرجان
الفجرية الدويل للفنون،
وح�صة الفال�سي مدير عام
اجلائزة ،والدكتور �شاكر
عبد احلميد وزير الثقافة
امل�رصي الأ�سبق ،والدكتور
�إبراهيم �أبو ذكري رئي�س
االحتاد العام للمنتجني
العرب ،والروائي �إبراهيم
عبد املجيد ،والناقد
�صالح ف�ضل وعدد من
الفنانني والإعالميني.
وي�أتي اختيار القاهرة بعد
�أن فتحت اجلائزة ،التي
كانت تقت�رص يف دورتها
الأوىل على الإمارات،
باب امل�شاركة للمبدعني
العرب ،بهدف تو�سيع رقعة
انت�شار اجلائزة ،وفتح
ميادين التناف�س لتقدمي
الأدب العربي بكل ح�ضوره
الإبداعي.
اجلائزة
وت�ستهدف
الروائيني العرب من
خمتلف الأعمار �ضمن
ثالث فئات ،هي :الرواية

اجلائزة «من �أهم اجلوائز
العربية التي تهتم بفئة
ال�شباب ،ويف ظل وجود
�أدباء كبار مت الف�صل بينهم
وال�شباب ،بحيث نخلق
جي ً
ال من ال�شباب ومواهب
جديدة على ال�ساحة
العربية»
ولفت �إىل �أن القيادة الر�شيدة
يف الإمارات خ�ص�صت هذا
العام للت�سامح ،وهو منهج
تربى عليه �أبناء الإمارات
منذ ت�أ�سي�س االحتاد ،حيث
ن�ش�أت الدولة على الت�سامح
والتنوع وقبول الآخر.
و�أو�ضحت ح�صة الفال�سي،
�أن اجلائزة تركز على
ا�ستقطاب املبدعني من
ال�شباب العرب ،بهدف �إثراء
ال�ساحة الثقافية وجتديدها
ودعم الأقالم ال�شابة،
م�ؤكد ًة �أن الثقافة جزءٌ
ال يتج ّز�أ من �أي م�رشو ٍع
نه�ضوي ح�ضاري ،و ّ
ملا
كان لل�شباب هذه الأهمية
يف �صنع املحتوى وحتديد
م�ساره ،كانت هذه الفر�صة
الثمينة لعر�ض �إبداعاتهم
التي ترثي امل�رشوع العربي
وتنقل جتاربه �إىل العامل.

العربية كبار ،والرواية
لل�شباب دون الأربعني،
والرواية الإماراتية جلميع
الأعمار.
املبدعني
وت�ستهدف
مبختلف الأعمار يف
الدرا�سات النقدية والبحوث
التاريخية ،وال�شباب دون
الأربعني ح�رصياً يف
حقول «الق�صة الق�صرية،
الن�ص امل�رسحي ،ال�شعر،
�أدب الأطفال» ،على �أن
تكون الأعمال باللغة
العربية الف�صحى ،وتتناول
مو�ضوعات �إن�سانية تعنى
باالنفتاح على الآخر ،و�أال
تدعو �إىل العنف والتطرف،
وال حتر�ض على القتل.
وحول اختيار القاهرة
لبدء اجلل�سات التعريفية
للجائزة ،قال حممد
الأفخم� :إن «جذور
الثقافة امل�رصية متتد
لآالف ال�سنني ،وم�رص من
�أقدم ح�ضارات الأر�ض،
ومن الطبيعي �أن تكون
قبلة �أي جائزة ت�ستهدف
الأ�صالة يف الإبداع والغنى
يف امل�ضمون ،ولطاملا
كان املثقفون امل�رصيون
قادة التحوالت الكربى يف
املدار�س الأدبية والفنية ومن جانبه� ،أكد وزير
يف الوطن العربي ،لذلك الثقافة امل�رصي الأ�سبق
حر�صنا �أن يكون انطالق عن �أهمية اجلائزة
اجلائزة يف جولتها العربية الرتباطها بالإبداع الذي
والعاملية من م�رص �أم هو �أ�سا�س تقدم الأمم
الدنيا».و �أكد الأفخم �أن وال�شعوب ،فالأمم تتفوق

بالفن والعلم والأدب.
و�أ�ضاف �أن اجلائزة
مرموقة لأنها ت�شجع
املبدعني وخا�صة ال�شباب،
وت�ؤدي �إىل التوا�صل الثقايف
العربي الذي نحن يف �أ�شد
احلاجة �إليه .و�أثنى �شاكر
على متانة العالقات
وال�سيا�سية
الثقافية
والعلمية بني دولة الإمارات
العربية املتحدة وجمهورية
م�رص العربية.
و�أكد رئي�س االحتاد العام
للمنتجني العرب� ،أن اجلائزة
حتتل مكانها على اخلريطة
العربية ،و�أ�صبحت حافزاً
لكل املبدعني ،ولها �صدى
كبري بعد جناح ن�سختها
الأوىل.
و�سيتم �إعالن �أ�سماء
الفائزين وتوزيع اجلوائز
�ضمن حفل افتتاح مهرجان
الفجرية الدويل للفنون من
 28-20فيفري املقبل.
برعاية وح�ضور ال�شيخ
حمد بن حممد ال�رشقي
ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم الفجرية ،ويمُ نح
الفائزون الثالثة الأوائل
جوائز قيمتها � 30ألف
دوالر للأول ،و� 20ألفاً
للثاين ،و� 10آالف للثالث،
وترتجم الأعمال الفائزة
باملراكز الع�رشة الأوىل
وتن�رش باللغتني العربية
والإجنليزية.
وكالة �أنباء ال�شعر

خ�ص�صت جملة �أ�سامة
عددها اجلديد للرتحيب
باملدر�سة وتهنئة الطالب
بحلول العام الدرا�سي
اجلديد بدءا من كلمة
العدد بعنوان “كل عام
و�أنتم بخري يا تالميذ
الوطن الأحبة” كتبها
رئي�س التحرير قحطان
بريقدار ور�سمها رامز
حاج ح�سني.
واحتوى العدد ال�صادر
عن الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب مديرية من�شورات
الطفل والذي يخرجه
هيثم ال�شيخ علي عددا من
الق�ص�ص منها “ال�سباق”
كتبتها انت�صار علي
ور�سمتها �سناء قويل و”من
هو بابا” كتبتها رنا زحكا
ور�سمتها �سمارا احلناوي
و”�صديق من اخليال”
كتبتها نادين باخ�ص
ور�سمتها لينا نداف

و”الطفلة يارا” كتبتها
�إميان بازربا�شي ور�سمتها
دعاء الزهريي و�سيناريو
“ل�ؤل�ؤتي اخل�رضاء” كتبته
والء احللقي ور�سمته
مادلني عي�سى.
باب �أ�سرار الطبيعة

املتحدث” للونا ماهر
�سعيد و”الرحمة” لأملى
عبد العزيز عو�ض و
“الوردة جوري” ل�شام
خيتي �إ�ضافة ملادة عن
“جملة �أ�سامة يف مكتبة
الأطفال العمومية يف
الالذقية” لعلي ي�سار
�رشيبا.

وجاء يف باب “�أ�رسار
الطبيعة” مادة عن ال�صقور
�أعدها كامل �سويدان
يف حني �ضم باب “فكر ومن ق�صائد العدد
و�أ�شيائي
معنا” عددا من الفقرات “خزانتي
لل�شاعر
من �إعداد دمية �إبراهيم املنمنمة”
ور�سوم �أحمد حاج �أحمد .قحطان بريقدار و”�أبي”
كتبها زياد ال�سودة فيما زين
غالف العدد لوحة للفنانة
باب بريد الأطفال
رنا قويدر م�ستوحاة من
وت�ضمن باب “بريد ق�صة م�صورة “�سيناريو”
ق�ص�صا من�شورة يف العدد نف�سه
الأطفال”
ملجموعة من �أ�صدقاء بعنوان “�أنا ل�ست وحيدا”
املجلة ال�صغار وهي ترجمة و�سيناريو الدكتورة
والكتاب علياء الداية.
“هيالنة
وكاالت
خزانتي و�أ�شيائي
املنمنمة

ال�صادر حديثا عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب

«�إن�سانية الق�صيدة» قراءات يف �أوجاع ال�شاعر
العربي..لعادل نيل

�صدر حديثاً عن الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب
كتاب بعنوان «�إن�سانية
الق�صيدة» قراءات يف
�أوجاع ال�شاعر العربي،
للدكتور عادل نيل.

واختار امل�ؤلف جمموعة
من ال�شعراء ،مع النظر
يف جممل التجربة لر�صد
بواعث تلك الأوجاع
ومدى متكنها يف الذات،
حتى ال يكون املعنى

�شعوراً عار�ضاً خ�ضع
له ال�شاعر يف �إحدى
جتاربه ليكون الن�ص �أكرث
�صدقاً يف هذا التعبري
الإن�ساين.
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حوار ثقايف

ال�صادرة حديثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

«�أ�سطور» يف عددها العا�شر تناق�ش �أدوار
«امل�ؤرخ» يف �أبوابها املختلفة
ّ
املحكمة �أ�سطور .وتقدم املجلة يف هذا العدد
�صدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات العدد العا�شر من املجلة ن�صف ال�سنوية
ً
ً
ً
ن�صو�صا تاريخية.
إ�ضافة �إىل باب «ترجمات» الذي اعتادت املجلة �أن ترتجم فيه
وعرو�ضا بيبليوغرافية متنوعة� ،
نخبة من الدرا�سات
ً
وا�شتمل العدد على الق�سم الأول من «ندوة �أ�سطور».
وكاالت
امل�ؤرخ واملقاربات
الكمية :حول الدرا�سات
الدميوغرافية لبع�ض
احلوا�ضر الإ�سالمية
يف باب «درا�سات» ،يُفتتح العدد
بدرا�سة نظرية عنوانها «امل�ؤرخ
واملقاربات الكمية :حول الدرا�سات
الدميوغرافية لبع�ض احلوا�رض
الإ�سالمية :عر�ض �أطروحات
و�إثارة ت�سا�ؤالت»� ،أعدها طارق
مداين .وقد حاول فيها التعريف
مبراحل تطور التاريخ الكمي عرب
�أعالمه ومدار�سه ،كما تعر�ض
لبع�ض الأطروحات التاريخية الكربى
التي قاربت التاريخ الدميوغرايف
للمجتمعات العربية  -الإ�سالمية
و� ّأطرت البحث يف هذا املجال .ويف
م�ستوى �آخر� ،أبرز الباحث من خالل
جمموعة من الدرا�سات العربية
والغربية الر�صينة خمتلف املناهج
املتعلقة بدرا�سة و�إح�صاء �ساكنة
املدن الإ�سالمية عرب �أزمنة تاريخ
خمتلفة� .أما الق�صد من هذا العر�ض
ا ُ
و�سع ملجموعة من احلوا�رض
مل َّ
الإ�سالمية ،فهو تو�سيع املجال
املدرو�س ،وا�ستعرا�ض نقدي لنماذج
خمتلفة من ا�ستثمار النظريات
الدميوغرافية ،ومن توظيف الآليات
واملقاربات الكمية من خالل خمتلف
الن�صو�ص التاريخية واملعطيات
العمرانية والأثرية.

التنوع الديني والطائفي يف
الفرتة الإ�سالمية املبكرة
�أما الدرا�سة الثانية ،فهي «التنوع
الديني والطائفي يف الفرتة الإ�سالمية
املبكرة من خالل كتاب «التحري�ش»
ل�رضار بن عمرو الغطفاين (ت.
نحو 200هـ815 /م)» لعبد الرحمن
حللي ،الذي تناول فيها بالدر�س
والتحليل كتاب التحري�ش ،ويربز

من خالله التنوع الديني والطائفي
واالختالفات بني امل�سلمني يف القرن
الثاين الهجري .كما يدر�س �أ�سلوب
امل�ؤلف يف عر�ضه االختالفات يف
ع�رصه ،ويحلل موقفه منها .وي�سلط
ال�ضوء على اجلوانب التي ميكن �أن
يقدمها توافر هذا الكتاب الذي كان
مفقودًا يف مراجعة ق�ضايا عدة يف
خمتلف العلوم الإ�سالمية .ويحلل
طريقة امل�ؤلف يف تقييم االختالفات
يف ع�رصه ،وحماولته �إيجاد معيار
للدليل ي�ضبط االختالف بني الفرق.

ال�صراع ال�سيا�سي الذي
عرفته بالد املغرب
والأندل�س ،خالل القرن
الرابع الهجري /العا�شر
امليالدي
تهدف درا�سة «ال�سلطة والتجرمي
ال�سيا�سي للمعار�ضة ببالد املغرب
والأندل�س خالل القرن الرابع
الهجري /العا�رش امليالدي» ،ل�سعيد
بنحمادة� ،إىل احلديث عن مظاهر
التجرمي ال�سيا�سي التي انتهجتها
اخلالفتان الفاطمية والأموية �ضد
املعار�ضة .فال�رصاع ال�سيا�سي الذي
عرفته بالد املغرب والأندل�س،
خالل القرن الرابع الهجري/
العا�رش امليالدي ،بني ال ُعبيديني
ال�شيعة يف �إفريقية ونظرائهم
الأمويني ال�س ّنة يف الأندل�س ،واتخذ
طاب ًعا مذهب ًيا وعقد ًيا� ،أدى �إىل
جترميهما كل �سلوك مناوئ ،وحتويل
مواقف املعار�ضة من بُعد مذهبي
وعقدي �إىل مفهوم �سيا�سي؛ لأن
أح�سوا
الإ�سماعيليني واملروانيني � ّ
بقوة العلماء الذين �ش ّكلوا �سلطة
فكرية م�ؤطرة للمجتمع .لذلك،
ا�صطبغت املعار�ضة ب�صبغة دينية
و�سيا�سية� ،أجربت اخلالفتني
على النحت من املعجم الديني،
ملحاربة رموزها ،يف �إطار ال�سعي
�إىل التجرمي ال�سيا�سي ل�سلوكهم ،ويف
�سياق تداخلت فيه ال�سيا�سة بالعقيدة

واملذهب.
�سبتة يف ا�سرتاتيجية دول احلو�ض
الغربي للبحر الأبي�ض املتو�سط
ويناق�ش حممد ال�رشيف يف درا�سته
«�سبتة يف ا�سرتاتيجية دول احلو�ض
الغربي للبحر الأبي�ض املتو�سط»،
�أهمية املدينة ا�سرتاتيج ًيا وجتار ًيا،
من خالل فح�ص عالقاتها التجارية
ببع�ض قوى احلو�ض الغربي
للمتو�سط ،وكيف �أ�ضحت املدينة
عر�ضة للأطماع اخلارجية التي
تُ ّوجت با�ستيالء الربتغاليني عليها.
ثم يتعر�ض لدوافع الغزو الربتغايل
للمدينة ،وانعكا�سات ذلك على
التطور احل�ضاري للمغرب.

بني تاريخي فتح �أمريكا
وفتح الأندل�س
�أما الدرا�سة املقارنة التي جاءت
بعنوان «امل�صادر التاريخية العربية
للأ�سطورة امل�ؤ�س�سة للهوية الغربية:
بني تاريخي فتح �أمريكا وفتح
الأندل�س» ملحمد عبد الرحمن
ح�سن ،فتو�ضح �أن املعرفة التاريخية
الغربية احلديثة تت�صل باملعرفة
العربية �أكرث من ات�صالها ب�أ�صل
�إغريقي  -روماين خال�ص ،خالف
ما هو رائج يف الفكر الغربي احلديث
واملعا�رص ،وتقارن الن�صو�ص التي
كتبها امل�ؤرخون الإ�سبان عن فتح
�أمريكا يف القرن ال�ساد�س ع�رش
امليالدي بالن�صو�ص العربية التي
ُكتبت حول فتح الأندل�س يف القرنني
التا�سع والعا�رش للهجرة .ت�ستخرج
الدرا�سة التماثالت بني الق�صتني،
وتخل�ص �إىل �أن ق�صة فتح �أمريكا
ن�سخة من ق�صة فتح الأندل�س،
ا�ستعادها الإ�سبان يف بداية الع�رص
احلديث .ومن ث ّم ،ت�ؤكد تعدد �أ�صول
املعرفة الغربية ،على النقي�ض من
مزاعم نقاء �أ�صلها الإغريقي -
الروماين.

راهب وفقيه� :سرية

متقاطعة لنيكوال�س كليرند
وحممد بن خروف
وتتناول درا�سة «راهب وفقيه:
�سرية متقاطعة لنيكوال�س كليرند
وحممد بن خروف» ،ملحمد بكور،
متو�سلة باملنهج البيوغرايف� ،إعادة
بناء �سرية كل من الراهب البلجيكي
نيكوال�س كليرند والفقيه التون�سي
حممد بن خروف ،مع الرتكيز على
ك�شف حيثيات اللقاء الذي جمع
بينهما يف غرناطة ثم انتقالهما �إىل
فا�س.
واختُتم هذا الباب بدرا�سة للباحث
�إليا�س فتوح عنوانها «جمعيات
قدماء تالميذ املدار�س والثانويات
الفرن�سية الإ�سالمية ودورها يف
العمل الوطني يف املغرب (-1921
 ،»)1956وتهدف هذه الدرا�سة �إىل
�إبراز دور جمعيات قدماء تالميذ
امل�ؤ�س�سات التعليمية الفرن�سية
الإ�سالمية املغربية يف العمل
الوطني؛ باعتبارها كانت �آلية من
�آليات اال�ستقطاب والت�أطري والتنظيم
لدى النخبة املغربية ،و�إظهار �أهمية
املمار�سة اجلمعوية يف املغرب زمن
اال�ستعمار ،على الرغم من جنينية
هذه امل�ؤ�س�سات يف املجتمع .و�أ�شار
ذلك �إىل ن�شوء جمتمع مدين حديث،
مب�ؤ�س�سات بدت ك�أنها تعو�ض تلك
التقليدية التي طبعت حياة املغاربة
يف فرتات طويلة من تاريخهم.

ال�سرد والعامل الواقعي
ويف باب «ترجمات» ،نن�رش درا�سة
«ال�رسد والعامل الواقعي» ،للأكادميي
واملف ّكر الأمريكي ديفيد كار ،وقد
ترجمها ثائر ديب.
�أما باب «مراجعات كتب» ،فقد
�ضم ثالث مراجعات ،متمثلة
مبراجعة فهمي رم�ضاين كتاب
جدل الهوية والتاريخ :قراءات
تون�سية يف مباحث ه�شام جعيط
ملجموعة م�ؤلفني ،ومراجعة خالد

بالعربي كتاب املهم�شون يف تاريخ
الغرب الإ�سالمي� :إ�شكاليات نظرية
وتطبيقية يف التاريخ املنظور �إليه من
�أ�سفل لإبراهيم القادري بوت�شي�ش،
ومراجعة جمال فزة كتاب ال�صحافة
والتاريخ للم�ؤرخ الطيب بيا�ض.
كما ت�ض ّمن باب «وثيقة» درا�سة
بعنوان «�أربع ر�سائل دفينة حول ’بيت
املغرب بالقاهرة‘« ل�سلوى الزاهري.
تُ�سلّط فيها الباحثة ال�ضوء على
وثائق �أر�شيف «باريال» التي تربز
�أهمية بيت املغرب بالقاهرة ب�صفته
�أول م�ؤ�س�سة ر�سمية ثقافية مغربية
منظمة خارجية يف تاريخ املغرب
احلديث وطرائق متويله ،و�أهداف
�إ�سبانيا من دعمه ،كما تربز عمل
جوا�سي�سها يف تتبع حتركات الطلبة
املغاربة هناك ،من خالل تدبيج
تقارير عن �أدق حتركاتهم وميوالتهم
وات�صاالتهم بال�شخ�صيات امل�رصية
وغريها ،كما تُخربنا هذه التقارير
عما كان يعانيه ه�ؤالء الطلبة املغاربة
جراء �سوء تدبري هذه امل�ؤ�س�سة.

امل�ؤرخ العربي وم�صادره
واختتم العدد �أبوابه بـ «ندوة
�أ�سطور» ،وهي بعنوان «امل�ؤرخ
العربي وم�صادره» ،وقد نظمتها
جملة �أ�سطور للدرا�سات التاريخية
بالتعاون مع ق�سم التاريخ يف معهد
الدوحة للدرا�سات العليا ،يومي 29
و� 30أفريل  .2019ويف هذا العدد،
نن�رش الق�سم الأول من �أعمال الندوة
ممثلاً يف جتارب م�ؤرخني وباحثني
عرب مع الأر�شيف� ،سواء كان �أجنب ًيا
�أم حمل ًيا ،وهي« :يف اال�شتغال على
�أر�شيف وزارة اخلارجية الفرن�سية
ك�شف معطيات يف م�سائل اجتماعية
و�سيا�سية (اخلالفة� ،سايك�س  -بيكو،
تق�سيم �سورية)» لوجيه كوثراين،
و»جتربة بحث يف الأر�شيفات
العثمانية يف تون�س خالل العهد
احلديث» لعبد احلميد هنية،
و»جتربتي مع الأر�شيف الربتغايل»
لعثمان املن�صوري .و�ستن�رش �أعمال
الندوة تباعً ا يف الأعداد املقبلة.

للكاتب امل�صري مي�شيل حنا

«ج�سر الديجيتال» �أجواء ميتزج فيها اخليال العلمي بعامل التكنولوجيا الرقمية

الرواية ال�صادرة حديثاً حتت
عنوان «ج�رس الديجيتال»،
للكاتب مي�شيل حنا ،تعترب
من روايات �أدب اليافعة
والنا�شئني ،وتدور �أحداثها
يف �أجواء ميتزج فيها اخليال
العلمي بالتفا�صيل التقنية

لعوامل الكمبيوتر والإنرتنت.
بطل الرواية هو «هيثم»،
فتى يف الثالثة ع�رشة من
عمره ،يتعر�ض ملجموعة
كبرية من الأحداث الغريبة،
ما بني ديدان تهاجم غرفته
لي ً
ال ،و�صديق يختفي داخل

جهاز الكمبيوتر ،ووجه
مرعب يطارده يف كل مكان،
ويكون عليه �أن يعتمد على
نف�سه حلل هذه املع�ضالت
العجيبة.
كاتب
حنا،
ومي�شيل
م�رصي ،يكتب املقال

والق�صة الق�صرية والق�صة
امل�صورة وال�سيناريو ،له
�أكرث من خم�سة ع�رش كتاباً
متنوعة املجاالت ،ح�صل
على العديد من اجلوائز
يف جمايل الق�صة الق�صرية
والت�صوير الفوتوغرايف.

ومن �أجواء الرواية« :بد�أ
هذا الأمر منذ ثالثة �أيام،
عندما فتحت ر�سالة جاءتني
بالربيد الإلكرتوين من عنوان
ال �أعرفه ،ومل يكن بها �سوى
�صورة لهذا الوجه :ر�أ�س
كبري وعينان حمراوان ي�سيل

منهما الدم ،ول�سان م�شقوق
كالأفاعي ،وجلد متغ�ضن،
و�أنف مدبب ،و�أ�سنان حادة
كاخلناجر ،و�شعر ثائر
غجري .وكانت حتت ال�صورة
ّ
كلمة طويلة بحروف التينية
مل �أ�ستطع �أن �أقر�أها� .شعرت

بالفزع عندما ر�أيت ال�صورة.
لي�س قلبي رهيفا كما قد
تظنون ،لكن الوجه كان كئيبا
ومقب�ضا ب�شكل ال ي�صدق،
خا�صة عينيه الداميتني
اللتني كانتا بال ب�ؤب�ؤ».
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ثقايف

الروائية املبدعة مرمي بوعثمان ليومية «الو�سط»

املجنونة...ر�صد للأو�ضاع االجتماعية يف العامل الثالث
ك�شفت الروائية املبدعة مرمي بوعثمان امللقبة بـ (ملي�س) يف هذا احلوار ال�شيق الذي جمعها بيومية «الو�سط « عن الأو�ضاع االجتماعية التي
يعي�شها العامل الثالث بروايتها املو�سومة بـ" املجنونة ...لعنة ني�سان" ال�صادرة حديثا عن دار املاهر ب�سطيف(اجلزائر)  ،فلقد ر�صدت ابنة
مدينة جيجل من خالل هذا العمل الروائي املتميز « العديد من الق�ضايا و الأفكار ال�سلبية التي طغت على عاملنا الثالث عامة و اجلزائر
خا�صة ،كالق�ضية الفل�سطينية مثال وامل�شاكل االجتماعية والفقر و انت�شار جرائم القتل واالنتحار وخمتلف مظاهر العنف يف الفرتة
الأخرية و تطرقت �أي�ضا للتغيريات التي حدثت يف اجلزائر «  ،وهذا ح�سب ما �أكدته لنا يف هذا اللقاء لتتمكن هذه الوردة من ر�ؤية النور
رغم العوائق والعراقيل �،إال �أنها تفوقت يف الأخري بفر�ض نف�سها يف ال�ساحة الثقافية اجلزائرية � ،أين �ست�سجل هذه املوهبة الفريدة من
نوعها م�شاركتها لأول مرة ككاتبة يف �سيال � 24أين �ستبعث بر�سالة �أمل وتفا�ؤل وجناح للجميع بدون ا�ستثناء .
والية جيجل؟

حاورها :حكيم مالك

ال �أنتظر �أي دعم من �أحد لذلك
فهذه امل�صاعب مل ولن متنعني
عن �إمتام طريقي ،امل�شكلة التي
يعاين منها الكتاب م�ؤخرا و�أخ�ص
بالذكر الكتاب اجلدد هو «النقد
غري البناء» بع�ض الأ�شخا�ص
همهم الوحيد حتطيم املواهب
�صغريها وكبريها� ،أملك
�شخ�صية قوية و�إرادة و�إ�رصارا
متقدا ال تنطفئ جدوته ال
�أظن �أن مثل هاته التفاهات
�ستحطمني ،مادام �أنني �أ�ؤمن
بنف�سي وبقدراتي.

بداية ،كيف تقدمني نف�سك
للقارئ؟
مرمي بوعثمان من مواليد
�15أفريل  1999بوالية جيجل،
طالبة جامعية بجامعة جيجل
– قطب تا�سو�ست� -سنة ثانية
لي�سان�س �أدب عربي تخ�ص�ص
درا�سات نقدية.
متى بد�أ م�شوارك مع عامل
الكتابة؟
وجلت لعامل الكتابة يف �سن مبكر
جدا ،كنت �أبلغ من العمر �آنذاك
� 11سنة ،ال �أعلم كيف حدث
ذلك لأين يف احلقيقة مل �أكن
قد طالعت �أي كتاب ،كما �أين ال
�أملك �أي فرد يف عائلتي له هذا
التوجه لهذا �أعترب الكتابة جزءا
مني ،كتبت الكثري من اخلواطر
ثم بع�ض الق�ص�ص الق�صرية
والن�صو�ص �إىل �أن ا�ستطعت
و�أخريا الولوج لنوع �أكرب من كل
هذا �أال وهو الرواية.
حدثينا عن الرواية
وال�شخ�صيات والداللة التي
يحملها العنوان؟ فما الهدف
من خالل هذا التوظيف
ياترى ؟
«املجنونة...لعنة
رواية
ني�سان» هي عبارة عن رواية
ب�سيكواجتماعية حملت بني
�صفحاتها عدة موا�ضيع نف�سية
و اجتماعية ،نف�سية من حيث
�أنها تعبري عن احلروب النف�سية
و التناق�ضات و حتى الق�ص�ص
التي تدور بداخلنا  ،و �إجتماعية
باعتبار �أنها قد ر�صدت العديد
من الق�ضايا و الأفكار ال�سلبية
التي طغت على عاملنا الثالث
عامة و اجلزائر خا�صة كالق�ضية
الفل�سطينية مثال و انت�شار جرائم
القتل و خمتلف مظاهر العنف
يف الفرتة الأخرية ،تت�ضمن
املجنونة خم�سة و �أربعني ف�صال
مع �أنها لي�ست بالرواية الطويلة
و يف كل ف�صل تناولت مو�ضوعا
خمتلفا عن املو�ضوع الذي
قبله ،و هاته بع�ض العناوين التي
وردت فيها(م�سلم و مت�أ�سلم،
اغت�صاب ،الع�صيان الفكري،
�أمة اقر�أ ،حرب الأنا� ،سفك
احلروف�،)...أما فيما يخ�ص
العنوان فقد ق�صدت باملجنونة
الفتاة املختلفة� ،أن تكون خمتلفا

حامال لأفكار خمالفة للقطيع
يعني �أنك �شخ�ص جمنون و
متخلف يف نظرهم �أما لعنة
ني�سان فني�سان هو �أفريل �...أي
كن لعنة وال ت�ست�سلم لكالمهم
حاولت من خالل روايتي هاته
تغيري الكثري من الأفكار الدخيلة
على جمتمعنا مع �أين �أعلم ب�أنه
لي�س بالأمر ال�سهل ،لكن ال ب�أ�س
باملحاولة...املجرة �أي�ضا قد
بد�أت من ذرة..

غري �أدبية,و من ال�صعب �أن
تعي�ش حاملا يف بيئة ال وجود
فيها مل�صطلح «حلم» ،بيئة تتوفر
فيها الأ�سباب و تنعدم فيها
الدوافع »...قلت هذه الكلمات
عندما تذكرت �أنني من �شجعت
نف�سي و �س�أظل �أفعل ذلك،ال �أحد
�شجعني لأ�ستمر يف الكتابة حتى
�أنني قررت ن�رش روايتي لوحدي
لأين مل �أن�ش�أ يف و�سط �أدبي رمبا،
لكن لن �أنكر �أن �أفراد عائلتي قد
�شعروا بالفخر عندما �أخربتهم
بذلك كما �أنني تلقيت دعما
ماديا من �أبي حفظه اهلل.

يف الرتكيز للأ�سف لكنني �أحاول
م�ؤخرا مطالعة بع�ض الكتب
من �أجل �إثراء ر�صيدي اللغوي
و�أخ�ص بالذكر م�ؤلفات الكتاب
اجلدد ،وعليه ف�إين مل �أت�أثر
ب�أي روائي �أو كاتب� ،أنا �أكتب
بطريقتي اخلا�صة و�أحاول خلق
�أ�سلوب مميز خا�ص بي.
هل مرمي بوعثمان منخرطة
يف نواد �أدبية ؟
ال �أبدا مل مي�ض وقت طويل
على ولوجي لل�ساحة الأدبية ومل
�أتعرف بعد على هاته النوادي
لكنها من �ضمن خمططاتي،
�س�أحاول االنخراط فيها فيما
بعد� ،أهوى الن�شاطات الثقافية
والأدبية وعائقي الوحيد هو �أنني
غري اجتماعية و�أجد �صعوبة يف
التوا�صل مع الآخر.

هل روايتك م�ستمدة
من الواقع االجتماعي
اجلزائري؟
نعم بالطبع ،يف احلقيقة حتدثت
عن الكثري من الظواهر التي
انت�رشت يف الآونة الأخرية كالعنف
يف املالعب مثال وذلك يف ف�صل
«�صدى املالعب»� ،إىل جانب
الكثري من امل�شاكل االجتماعية
كالفقر واالنتحار والتخلف
والتقليد الأعمى للعامل الغربي،
حتدثت �أي�ضا عن التغيريات
التي حدثت يف اجلزائر م�ؤخرا
ولو كان عن غري ق�صد مني و
بطريقة غري مبا�رشة �أي�ضا و
�أق�صد بالتحديد امل�سريات التي
قام بها �أبناء بلدي ،يف احلقيقة
�أنا �أعتربها ثورة...ثورة من �أجل
حترير اجلزائر للمرة الثانية و
من �أجل بناء وطن �آخر مبعايري
�أخرى جديدة.

هل تطرقت فيها ملو�ضوع
«الوطن»؟
نعم روايتي يف معظمها تتحدث
عن املجتمع العربي �أو العامل
الثالث عامة ،تتحدث عن الظلم
و الديكتاتورية و العدل و حتى
عن احلكام لكن مل �أتعمق كثريا.

هل تلقيت دعما من طرف
�أهلك لن�شر م�ؤلفك الأدبي
الأول ؟
لطاملا رددت هذه العبارة»:من
ال�صعب �أن تعي�ش �أدبيا يف بيئة

نعم فقد وجدت يف الكتابة
متنف�سا يل� ،أعتربها هواية
ور�سالة يف �آن واحد ،هواية
اعتمدت عليها من �أجل �أن �أعرب
عن دواخلي ولأعاي�ش الواقع
�أي�ضا ،ور�سالة �أحاول من خاللها
�إي�صال �أفكاري للآخرين...
الكتابة مالذي.

مبن ت�أثرت من الكتاب ب�شكل
عام؟ وملن تقرئني بال�ضبط؟
رمبا �ست�شعر بالغرابة �إن قلت لك
ب�أنني ال �أقر�أ كثريا� ،أعاين م�شكلة

ما ال�سر وراء الإرادة
الفوالذية التي تتحلني بها
يف مواجهة م�صاعب احلياة
الثقافية يف بالدنا خا�صة يف

ما هي الر�سالة التي حتملها
رواية «املجنونة»؟
يف احلقيقة جمنونتي حتمل �أكرث
من ر�سالة ،هي دعوة �رصيحة
ملجتمعي من �أجل �أن ي�ستفيق
من �سباته ،نعي�ش الآن يف دوامة
من الفو�ضى وعلينا اخلروج منها
و �إال فلن نحقق �أي �شيء يذكر،
منلك من امل�ؤهالت ما ميكننا
من ذلك فلما ال ن�ستغلها �إذن؟!

هل كانت الكتابة جماال
خ�صبا للبوح ب�أفكارك
و�إخراجها للعلن؟

�سيال  24حلم �سيتحقق
بالن�سبة لك� ،ألي�س كذلك؟
�إن �شاء اهلل مع �أنه مل يكن حلمي،
لكنني متحم�سة له جدا �أمتنى
�أن �أكون من امل�شاركني فيه �إن
واتتني الظروف طبعا.
هل لك �أن تهدي لقرائك
من
مقطعا
الأعزاء
روايتك؟
بالطبع ...هذا مقطع من ف�صل
 ( « « La liberté:احلرية)و
انت�رصت �أيها «ال�سولكينغ» فعلت
ّ
كل ذلك داخلي �أما خارجي فقد
تكفل بذلك كل من �شعر ب�أنه حان
الوقت لأن ي�سرتجع ما �سلب منه،
لأن يحرر من �أخدوهم كرهائن
منذ �سنوات ،لكننا خرقنا قانونا
مل يخرقه �أحد قبلنا»...ما �أخد
بالقوة لن ي�سرتجع �إال بالقوة»،
نحن �سن�سرتجعه بالورود»!...
اقتبا�س من ف�صل �آخر بعنوان
«�أ�ضعني �أمامي» »:ال �أفهم
مل ي�سمى باملا�ضي مع �أنه مل
مي�ض ،نتذكره كل يوم و �ساعة
و دقيقة»...
هل لنا �أن نحظى مبقتطف
من خاطرة «قبل بزوغ
الفجر بقليل» التي �شاركت
بها يف م�سابقة الكتاب
اجلامع «نفحة روح» التي
توجت بها والتي كانت من
تنظيم نادي ثورة كتاب؟
نعم بالت�أكيد :نع�شق نحن
الظلمة ونع�شق �أن ننام
فقط لأننا تعبنا الظلم

ولأن النوم بالن�سبة لنا بيت
�أحالم
جن�سد فيه رغباتنا
ّ
ن�صحح فيه خطايانا
ّ
ونرتكب �أخرى.
كلمة للقائمني على الثقافة
يف اجلزائر؟
مهامهم وا�ضحة ،م�س�ؤوليتهم
هي النهو�ض بالثقافة و �أظن
�أن ال�سبيل �إىل ذلك وا�ضح �أي�ضا
�أال وهو دعم املواهب خا�صة
ال�شابة منها،هناك �أ�شخا�ص
يحملون �أفكارا و طموحات
كبرية كما �أنهم ميتلكون قدرات
عالية متكنهم من حتقيق �أ�شياء
عظيمة لكن للأ�سف ال ميتلكون
الإمكانيات و الدعم الكايف.
ما نوع عالقة ال�صداقة
التي تربطك بالكتاب
ال�شباب؟ ومن هي املواهب
التي �أعجبت بكتاباتها؟
يف احلقيقة �أملك العديد من
الأ�صدقاء الكتاب الكبار منهم
و ال�صغار و معظمهم كتاب
مبدعون الحظت ذلك من
خالل كتاباتهم يف �صفحاتهم
على «الفاي�سبوك» لكن مل �أقر�أ
م�ؤلفاتهم بعد لكنني �س�أفعل
بعد مدة ،قر�أت فقط كتاب»
�رسير يف جهنم» لأكرم عتمة و
رواية «كل �شيء بقدر» لإ�سالم
باكلي.
ما هو العمل اجلديد الذي
�ستن�شرينه بعد منتوجك
باكورة �أعمالك؟
هي رواية ب�سيكو اجتماعية
كذلك ،تناولت ظاهرة منت�رشة
بكرثة يف اجلزائر م�ؤخرا،
كما تناولت �أي�ضا مر�ضني
نف�سيني لهما �صلة بالفوبيا...
يف احلقيقة هي رواية جميلة
حتمل بني طياتها ر�سالة لكل
�شخ�ص منك�رس ب�أن الغد
اجلميل نحن من ن�صنعه وب�أن
النجاح ممكن �إذا ما حتدينا
ال�صعاب التي تواجهنا دون
انتظار �أي م�ساعدة من �أحد.
كلمة �أخرية نختتم بها
احلوار؟
�أ�شكركم على هذه االلتفاتة
الطيبة و�أ�شكر كل من وقف
بجانبي �أي�ضا� ،أمتنى �أن حتقق
روايتي النجاح الذي ت�ستحقه.
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ما عالقة ال�سرطان بفريو�س الهرب�س؟

اكت�شف العلماء عالقة بني فريو�س
الهرب�س وال�رسطان ،لت�شابه
�آلية االنت�شار يف ج�سم الإن�سان
وتقوي�ض �صحته وت�شري �صحيفة
«� »Neuroscience Newsإىل �أن
الباحثني �أثبتوا �أن فريو�س الهرب�س
ينت�رش يف ج�سم الإن�سان م�ستخدما
�أقدم املواد الوراثية املحفوظة يف
احلم�ض النووي ،ما تفعله اخلاليا
ال�رسطانية التي تغزو اخلاليا
ال�سليمة.
ويقول الباحثون �إن «فريو�س
الهرب�س يتعاون مع احلم�ض
النووي الريبي (satellite RNA
 (HSATIIالذي ت�شكل قبل عدة
ماليني من ال�سنني .وعادة ،ال يكون
 HSATIIن�شيطا لأنه ال ميكنه
ترميز الربوتينات .ولكنه ين�شط
عند دخول فريو�س الهرب�س �إىل
اجل�سم.وللخاليا ال�رسطانية نف�س
اخلا�صية».

كما ي�شري الباحثون �إىل �أنه من
املحتمل �أن يكون الهرب�س
وال�رسطان قد تعلما كيفية التفاعل
مع احلم�ض النووي الريبوزي القدمي
على انفراد .كما ميكن االعتقاد �أن

ال�رسطان وفريو�س الهرب�س يتعاونان
يف التجذر داخل اجل�سم ووفقا
للدكتور بنجامني غرينباوم ،ي�شري
�إىل هذا االعتقاد «�إمكانية تقارب
�آليات هذين املر�ضني املختلفني

اللذين ال ميكن املقارنة بينهما»كما
يعتقد العلماء �أن دخول فريو�س
الهرب�س �إىل ج�سم الإن�سان قد يكون
مرتبطا بتطور �أمرا�ض �أخرى غري
ال�رسطان ،مثل �ألزهامير.

فح�ص للدم يتن ّب�أ ب�سرطان الكلى قبل � 5أعوام من الإ�صابة
قالت نتائج درا�سة جديدة �إن �أحد فحو�صات البول والدم التي يتم
عملها للكلى ميكن �أن يتن ّب�أ ب�إمكانية الإ�صابة ب�رسطان الكلى قبل
وي�سمى الفح�ص  ،1-KIMوميكن �أن ينقذ حياة
تط ّوره بـ � 5أعوام،
ّ
كثريين �إذا �أجري يف وقت مبكر وك�شف عن احتمال الإ�صابة بهذا النوع
من ال�رسطان الذي ي�صعب عالجه.
و�أجريت �أبحاث الدرا�سة يف جامعة بريجهام يف والية ما�سات�شو�ست�س،
ونُ�رشت يف دورية «كريتيكال كان�رس ري�سري�ش» .و�أظهرت النتائج �أن
هذا الفح�ص ميكن �أن مييز بني من لديهم اال�ستعداد للإ�صابة ب�رسطان
الكلى قبل �أن ينمو الورم وبني من لي�س ليدهم خماطر للإ�صابة بهذا
املر�ض وي�ساعد الك�شف املبكر ملخاطر الإ�صابة ب�رسطان الكلى
على �إنقاذ حياة املر�ضى من قب�ضة الورم الذي يعترب من �أكرث الأورام
ت�سبباً يف الوفاة �إذا هاجم ،ودعا فريق البحث �إىل �إ�ضافة فح�ص الدم
� 1-KIMإىل طرق تقدير خماطر الإ�صابة ب�رسطان الكلى نظراً لدقة
نتائجه مقارنة بفحو�صات الـ «�سي تي �سكان».

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة �أثناء النوم
جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ
بوا�سطة �أقطاب كهربائية ب�سيطة �أثناء النوم ،و�أظهرت نتائج التجربة حت�سن
�أداء الذاكرة يف اليوم التايل .وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�سعة باجتاه
التو�صل �إىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�صاحب
الرعا�ش (باركن�سون) .ويعترب حتفيز
بع�ض الأمرا�ض الع�صبية مثل ال�شلل ّ
الدماغ من املو�ضوعات ال�ساخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�صاب
خالل ال�سنوات الأخرية .ومتتاز الطريقة اجلديدة ب�أنها تعتمد على النوم الذي
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�سها .وبح�سب دورية
نيورو�ساين�س� ،أم�ضى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم ،وخ�ضعوا
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�س ّمى التحفيز بالتناوب
عرب دائرة مغلقة.

طريقة جديدة للك�شف املبكر عن ف�شل القلب
اقرتح باحثون من جامعة
�ستانفورد يف كاليفورنيا �إ�ضافة
عامل جديد ميكن من خالله
التنب�ؤ املبكر باحتمال ف�شل
القلب ،وهو قيا�س مدى �سهولة
مرور املوجات الكهربائية
الب�سيطة يف �أن�سجة دهون
ال�ساق .وتو�صف حالة ف�شل
القلب ب�أنها ا�ستمرار القلب يف
اخلفقان دون �أن يقدر على �ضخ
ما يكفي من الدم �إىل �أجزاء
اجل�سم .كرثة اجللو�س وقلة
احلركة ت�ؤخر اكت�شاف ف�شل

القلب ونُ�رشت نتائج الأبحاث
اجلديدة يف دورية جمعية
القلب الأمريكية ،ويتم قيا�س
مقاومة دهون اجل�سم للموجات
الكهربائية عن طريق مترير
موجات ب�سيطة يف ال�ساق،
وكلما زاد املاء وال�سوائل يف
ال�ساق كلما كان مرور التيار
الكهربي �سه ً
ال ،وعند زيادة
الدهون ي�ضعف مرور املوجات
الكهربائية ،ومن خالل ذلك
ميكن التنب�ؤ املبكر باحتمال
ف�شل القلب.

فوائد الغلوتني ال�صحية

يرتبط الغلوتني غالباً بالقمح ،والأطعمة التي حتتوي على
القمح ،ويف درا�س ٍة ُ�أجريت عام  2017على �أكرث من 100.000
�ألف م�شاركٍ ال يعانون من اال�ضطرابات اله�ضمية ،وجد
ٍ
ارتباط بني ا�ستهالك الغلوتني الغذائي
الباحثون عدم وجود
على املدى الطويل ،وبني خماطر التعر�ض لأمرا�ض القلب،
و�أ�شارت النتائج �أي�ضاً �إىل �أنّ ه�ؤالء الأفراد الذين يتجنبون
الغلوتني قد يزيد لديهم خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب؛ وذلك
ب�سبب احتمالية ا�ستهالكهم لكمياتٍ �أقل من احلبوب الكاملة،
كما ربطت العديد من الدرا�سات ا�ستهالك احلبوب الكاملة
مع نتائج ملحوظ ٍة يف حت�سن ال�صحة ،فعلى �سبيل املثال ُو ِجد
�أنّ الأ�شخا�ص الذين تناولوا �أكرب كمي ٍة من احلبوب الكاملة مبا
يف ذلك القمح من  3-2ح�ص�ص يومياً ،مقارن ًة مع الأ�شخا�ص
الذين تناولوا كمياتٍ �أقل من ح�صتني يومياً ،ب�أنّ لديهم معدالت
�أقل بكثري من الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية،
والتعر�ض ملر�ض ال�سكري من النوع الثاين ،والوفيات
الناجمة عن جميع الأ�سباب .يعمل الغلوتني على تغذية
البكترييا اجليدة يف اجل�سم� ،أرابينوك�سيالن قليل ال�سكاريد
(بالإجنليزية )Arabinoxylan oligosaccharide :وهي
الكربوهيدرات ا ُ
مل�سببة للبكترييا ،والناجتة من نخالة القمح،
والتي ثبت �أ ّنها تحُ فز ن�شاط بكترييا البيفدية (بالإجنليزية:
 )Bifidobacteriaيف القولون ،وعاد ًة توجد هذه البكترييا
يف �أمعاء الإن�سان ال�صحية .الأطعمة املحتوية على الغلوتني

خطر غري متوقع للت�صوير
بالرنني املغناطي�سي!
ميكن لأجهزة الت�صوير املقطعي التي تخلق حقال مغناطي�سيا
قويا �أن حترر �أحد املكونات ال�سامة للح�شوات الزئبقية الف�ضية
يف الأ�سنان ،ون�رشت جملة  Radiologyم�ؤخرا ،نتائج درا�سة
�أجراها باحثون من جامعة كرييكايل الرتكية ،تفيد ب�أن احل�شوات
الف�ضية حترر كميات كبرية من الزئبق ،عقب تعر�ضها لعملية
الت�صوير املقطعي بالرنني املغناطي�سي .وينطبق ذلك ب�شكل
خا�ص على الأجيال اجلديدة من �أجهزة الت�صوير املقطعي بالرنني
املغناطي�سي ،القادرة على خلق جمال مغناطي�سي قوي ،تبلغ قوته 7
ت�سال ،ميكنه �أن يحرر املعدن ال�سام ،ما قد ي�سبب ت�سمما خطريا،
وتو�صل الباحثون الأتراك �إىل هذه النتائج بعد �سل�سلة جتارب على
ت�صاميم لتجويف الفم فيه �أ�سنان وح�شوات زئبقية ف�ضية ولعاب
ا�صطناعي ،حيث اختربت يف هذه الت�صاميم �أجهزة تبلغ قوتها 1.5
و 7ت�سال.

احذروا مادة الرتيكلو�سان يف
معاجني الأ�سنان!
�أكد علماء من جامعة ما�سات�شو�ست�س الأمريكية �أن
مادة الرتيكلو�سان امل�ضادة للبكترييا ميكن �أن تت�سبب
بالإ�صابة ب�رسطان القولون والتهابه ون�رش موقع
« »MedicalXpressدرا�سة علمية عن خطورة مادة
الرتيكلو�سان التي تدخل يف تركيب الكثري من منتجات
التنظيف كمعجون الأ�سنان وال�صابون .و�أجرى العلماء
جتربة در�سوا خاللها ت�أثري الرتيكلو�سان على فئران
التجارب املري�ضة وال�سليمة فوجدوا �أنها ت�سببت يف
تطور مر�ض �رسطان القولون والتهابه لدى جميع
الفئران دون ا�ستثناء.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن «هذه التجربة �أكدت �أن تريكلو�سان
غري تركيب البكترييا احليوية يف �أمعاء الفئران و�أثر
�سلبا على تنوعها الهام يف هذه املنطقة احل�سا�سة من
اجل�سم»وقال م�رشف الدرا�سة ،غادون ت�شانغ� ،إن «هذه
النتائج تربهن للمرة الأوىل على �أن الرتيكلو�سان ي�ؤثر
�سلبيا على حالة الأمعاء».
يذكر �أن الرتيكلو�سان هو مادة ا�صطناعية م�ضادة
للجراثيم والفطريات ت�ستخدم يف الوقت احلايل يف
�صناعة معاجني الأ�سنان وال�صابون ومزيل العرق و�أنواع
املنظفات املختلفة .كما ي�ستخدم الرتيكلو�سان يف
عالج الأ�سنان قبل تركيب احل�شوات لها.
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الزكاة املفرو�ضة:

احلكمة الأوىل.
لي�ست �رضيبة ت�ؤخذ من اجليوب ،بل
و�سع النبي �صلى اهلل عليه
هي �أوال غر�س مل�شاعر احلنان والر�أفة ،ولذلك َّ
و�سلم يف داللة كلمة ال�صدقة « تَبَ ّ ُ�س ُمكَ
وتوطيد لعالقات التعارف والألفة بني
َ
َ
فيِ َو ْج ِه �أخِ َ
يك لَ َك َ�ص َد َق ٌة َو�أ ْم ُر َك
�شتى الطبقات.
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َونَ ْهيُ َك َع ِن المْ ُنْ َك ِر َ�ص َد َق ٌة
وقد ن�ص القر�آن على الغاية من �إخراج
َ
ال�ض َ
الزكاة بقولهُ :
�ض َّ
اللِ لَ َك
{خ ْذ مِ ْن �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ�ص َد َق ًة
َو ِ�إ ْر َ�شا ُد َك ال َّر ُج َل يف �أ ْر ِ
ت َُط ِّه ُر ُه ْم َوتُ َز ِّكيهِم ِب َها َو َ�ص ِّل َعلَيْ ِه ْم �إِ َّن
َ�ص َد َق ٌة َوبَ�صرَ ُ َك لِل َّر ُج ِل ال َّردِى ِء الْبَ�صرَ ِ
التَ َك َ�س َك ٌن لَّ ُه ْم َو هّ
َ�ص َ
لَ َك َ�ص َد َق ٌة َو ِ�إ َم َ
اطت َُك الحْ َ َج َر َو َّ
ال�ش ْو َك َة
الل ُ َ�سمِ ي ٌع َعلِي ٌم}
َوال ْ َع ْظ َم َع ِن َّ
يق لَ َك َ�ص َد َق ٌة َو ِ�إ ْف َرا ُغ َك
( )3فتنظيف النف�س من �أدران النق�ص،
الط ِر ِ
َ
والت�سامي باملجتمع �إىل م�ستوى �أنبل هو مِ ْن َدل ْ ِو َك فِى َدل ْ ِو �أخِ َ
يك لَ َك َ�ص َد َق ٌة »

قال تعاىل{ :يَا �أَ ّيُ َها الَّذِ ي َن �آ َمنُوا ْ ُكت َِب َعلَيْ ُك ُم
ال�صيَا ُم َك َما ُكت َِب َعلَى الَّذِ ي َن مِ ن َقبْ ِل ُك ْم ل َ َعلَّ ُك ْم
ِّ
تَ ّتَقُو َن} [البقرة� ]183:أي ليعدكم به
«للتقوى» التي هي امتثال الأوامر واجتناب
النواهي ،ملا يف ال�صيام من مراقبة اهلل تعاىل
�أو لعلكم تنتظمون يف زمرة املتقني ،ل ّأن
ال�صوم �شعارهم.

الأ�صول النقلية
عند الإمام مالك

القر�آن الكرمي :يلتقي الإمام مع جميع
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز
وجل هو �أ�صل الأ�صول ،وال �أحد �أنزع
منه �إليه ،ي�ستدل بن�صه ،وبظاهره ويعترب
ال�سنة تبيانا له .ال�سنة النبوية� :أما ال�سنة
ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي
�أن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه
ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من
�أئمتهم و�أقطابهم ،غري �أنه رمبا عمم
يف ال�سنة لت�شمل ما يعرف عند علماء
احلديث بامل�أثور .وهو بهذا املعنى
يعطي لعمل �أهل املدينة و�إجماعهم
مكانة خا�صة ،ويجعل من قبيل ال�سنة
كذلك فتاوى ال�صحابة ،وفتاوى كبار
التابعني الآخذين عنهم ،ك�سعيد بن
امل�سيب ،وحممد بن �شهاب الزهري،
ونافع ،ومن يف طبقتهم ومرتبتهم
العلمية ،كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل
�أهل املدينة :من الأ�صول التي انفرد
بها مالك واعتربها من م�صادر فقه
الأحكام والفتاوى .وق�سم الإمام الباجي
عمل املدينة �إىل ق�سمني :ق�سم طريقه
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�س�ألة
الأذان ،وم�س�ألة ال�صاع ،وترك �إخراج
الزكاة من اخل�رضوات ،وغري ذلك من
امل�سائل التي طريقها النقل وات�صل
العمل بها يف املدينة على وجه ال
يخفى مثله ،ونقل نقال يحج ويقطع
العذر .وق�سم نقل من طريق الآحاد،
�أو ما �أدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد،
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة،
وعلماء غريهم من �أن امل�صري منه �إىل
ما ع�ضده الدليل والرتجيح .ولذلك
خالف مالك يف م�سائل عدة �أقوال
�أهل املدينة .الإجماع :لعل مالكا �أكرث
الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا
به ،واملوط�أ خري �شاهد على ذلك� .أما
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال:
«وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو
ما اجتمع عليه �أهل الفقه والعلم ومل
يختلفوا فيه».

لعلكم تتقون

والتقوى ال�رشعية هي اتقاء املعا�صي ،و�إمنا
كان ال�صيام موجبا التقاء املعا�صي ،لأن
املعا�صي ق�سمان :ق�سم ينجع يف تركه التفكر
كاخلمر واملي�رس وال�رسقة والغ�صب ،فرتكه
يح�صل بالوعد على تركه والوعيد على فعله
واملوعظة ب�أحوال الغري ،وق�سم ين�ش�أ من
دواع طبيعية كالأمور النا�شئة عن الغ�ضب

وعن ال�شهوة الطبيعية التي قد ي�صعب تركها
مبجرد التفكر ،فجعل ال�صيام و�سيلة التقائها،
لأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك
املعا�صي ،لريتقي امل�سلم به عن ح�ضي�ض
االنغما�س يف املادة �إىل �أوج العامل الروحاين،
فهو و�سيلة لالرتيا�ض بال�صفات امللكية
واالنتفا�ض من غبار الكدرات احليوانية .ويف

احلديث ال�صحيح« :ال�صوم جنة» �أي وقاية،
وملا ترك ذكر متعلق جنة تعني حمله على ما
ي�صلح له من �أ�صناف الوقاية املرغوبة ،ففي
ال�صوم وقاية من الوقوع يف امل�آثم ،ووقاية
من الوقوع يف عذاب الآخرة ،ووقاية من
العلل والأدواء النا�شئة عن الإفراط يف تناول
اللذات.

اال�ستغفار يوجب معية اهلل عز وجل
عن �أبي هريرة – ر�ضي اهلل عنه-
قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم :يقوالهلل تعاىل� :أنا
مع عبدي ما ذكرين وحتركت
بي �شفتاه �أخرجه ابن ماجه،
لذلك ما ع�سانا �إال �أن نقول ب�أن
اال�ستغفار من �أعظم الأذكار.
ولعظم ف�ضل اال�ستغفار  ،كان
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يكرث
منه وال يرتكه على �أي حال  ،قال

عليه ال�صالة وال�سالم � :إنه ليُغان
على قلبي ،و�إين لأ�ستغفر اهلل
رواه م�سلم  :انه ليُغان قال �أهل
اللغة  ( :الغني ) بالغني املعجمة
 ،والغيم مبعنى  ،واملراد هنا ما
يتغ�شى القلب  ،قال القا�ضي :
قيل  :املراد الفرتات والغفالت
عن الذكر الذي كان �ش�أنه الدوام
عليه  ،ف�إذا فرت عنه �أو غفل عد
ذلك ذنبا

من فل�سفة احلج:

قد يح�سب الإن�سان �أن ال�سفر �إىل البقاع املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب من فرائ�ض الإ�سالم على
بع�ض �أتباعه يح�سبه الإن�سان رحلة جمردة
َ
ات
عن املعاين اخللقية ،ومثال ملا قد حتتويه الأديان �أحيانا من تعبدات غيبية .وهذا خط�أ {الحْ َ ّ ُج �أ ْ�ش ُه ٌر َّم ْعلُو َم ٌ
ال َر َفثَ َوالَ ُف ُ�سو َق َوالَ جِ دَا َل فيِ الحْ َ ِّج َو َما تَ ْف َعلُوا ْ مِ ْن َخيرْ ٍ يَ ْعلَ ْم ُه هّ
�ض فِي ِه َّن الحْ َ َّج َف َ
َف َمن َف َر َ
الل ُ َوتَ َز َّو ُدوا ْ َف�إِ َّن َخيرْ َ
َ
ُ
اب}
ال َزّا ِد ال ّتَ ْق َوى َوا ّتَ ُقونِ يَا �أ ْو يِل الألْبَ ِ
هذا العر�ض املجمل لبع�ض العبادات التي هي �أركان الإ�سالم ،ن�ستبني منه متانة الأوا�رص التي تربط الدين
باملقا�صد وا ِ
حل َكم� .إنها عبادات متباينة يف جوهرها ومظهرها ،ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف واملق�صد.
فال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج ،وما �شابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�سالم ،هي مدارج الكمال املن�شود،
وروافد التطهر الذي ي�صون احلياة ويعلى �ش�أنها ،ولهذه ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها �أو تن�ش�أ عنها-
�أعطيت منزلة كبرية يف دين اهلل .ف�إذا مل ي�ستفد املرء منها ما يز ِّكى قلبه ،وين ِّقى لبه! ويهذب باهلل وبالنا�س �صلته
فقد هوى.
ورمبا قدر الطفل على حماكاة �أفعال ال�صالة وترديد كلماتها ..رمبا متكن املمثل من �إظهار اخل�ضوع وت�صنع
�أهم املنا�سك ..لكن هذا وذاك ال يغنيان �شيئا عن �سالمة اليقني ،ونبالة املق�صد.
واحلكم على مقدار الف�ضل وروعة ال�سلوك يرجع �إىل م�سار ال يخطئ ،وهو اخللق العاىل!

ح�صول التقوى
والتقوى غاية الأمر ،وجماع اخلري ،وو�صية اهلل للأولني والآخرين ،وال�صوم فر�صة عظمى للتزود من التقوى ،قال
تعاىل {...لَ َعلَّ ُك ْم تَ ّتَ ُقونَ}
ت�صور مري�ضا مل يذهب �إيل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول الدواء �أو تناوله علي غري ما �أو�صي به الطبيب؟! فهذا
يعد من ال�سفهاء.
فعندما ي�صبح ه ّ ُم امل�سلم �أن ي�ؤدي العبادات بطريقة �شكلية دون االلتفات �إيل مقا�صدها ودون �إحداث تغيري
يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة ,وال يجد حالوة الإميان ,وجتد انف�صاما يف �شخ�صية بع�ض امل�سلمني ,فقد
يتح َّرى ال�صدق،
جتده
ً
�شخ�صا كثري ال�صالة وال�صيام واحلج واالعتمار ،ويف الوقت نف�سه ال يُ�ؤتمَ َ ن علي �شيء ،وال َ
ويُ�سيء معاملة الآخرين ,وجتده قليل ال�صرب عند البالء؛ فهو �إذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من �أدائها.
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"الإ�سكندرية ال�سينمائي"
ُيكرم حممود قابيل

�أعلن مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي لدول البحر املتو�سط برئا�سة الناقد الأمري �أباظة عن تكرمي الفنان
حممود قابيل يف دورته الـ 35التي تقام يف الفرتة من � 8إىل � 13أكتوبر (ت�شرين الأول) املقبل،
حيث من املقرر �أن ي�صدر
املهرجان عنه كتاباً ير�صد
م�شواره الفني ،وتكتبه الكاتبة
ال�صحفية انت�صار درديرى ،على
�أن يعر�ض له فيلم "يوم الكرامة"
للمخرج علي عبد اخلالق.
قدّم قابيل لل�سينما �أكرث من 75
فيلماً منها "حلظات حب ،عجايب
الزمن ،عجايب يا زمن ،الع�صفور،
احلب حتت املطر ،القا�ضي
واجلالد ،املالعني ،حلم رخي�ص،
عي�ش الغراب ،دانتيال ،كوكب
ال�رشق ،كالم الليل ،جنون احلياة،
حني مي�رسة ،الفاجومى ،هز و�سط
البلد" ،كما قدم للدراما التلفزيونية
�أكرث من مائة م�سل�سل و�سهرة.
يذكر �أن حممود قابيل تخرج من
الكلية احلربية عام  ،1964حيث
عمل �ضابطاً يف القوات امل�سلحة

قبل امتهانه ملهنة الفن� ،إذ تعرف

واحل�صول على �أدوار البطولة

الواليات املتحدة الأمريكية ،ثم

على املخرج يو�سف �شاهني الذي

لي�صبح واحدا من �أملع جنوم الفن،

عاد �إىل ال�شا�شة الف�ضية جمدداً

كان �سببا يف اجتاهه �إىل ال�سينما

لكنه قرر بعد ذلك ال�سفر �إىل

يف فرتة الت�سعينيات.

عزت �أبوعوف يف حفل افتتاح
الدورة الثالثة ،املقرر �إقامتها

يف الفرتة من � 19إىل 27
�سبتمرب اجلاري.
وقال م�صدر من داخل
�إدارة املهرجان ،لـ� ،24إنهم
غا�ضبون من الفنانة مها
�أبوعوف بعد هجومها على
ال�سينمائية
املهرجانات
امل�رصية ،واتهامهم بتجاهل
تكرمي �شقيقها الراحل
الذي تويل رئا�سة مهرجان
القاهرة ال�سينمائي الدويل
لأعوام عدة ،بح�سب قولها،

م�ضيفة �أن التوفيق غاب عن
التلفزيونية،
ت�رصيحاتها
خا�صة و�أن الإدارة قررت
تكرمي ا�سم عزت �أبوعوف يف
حفل االفتتاح ،ولكنه حتفظ
عن ذكر طبيعة �أو ماهية
التكرمي.
يذكر �أن مهرجان اجلونة
ال�سينمائي ُ�سيكرم الفنان
حممد هنيدي واملخرجة
واملنتجة الفل�سطينية مي
امل�رصي.

تكرمي ا�سم عزت �أبوعوف يف افتتاح "اجلونة ال�سينمائي"

تعتزم �إدارة مهرجان اجلونة
ال�سينمائي تكرمي ا�سم الفنان

تفاقم �أزمة فيلم حممد �إمام اجلديد

تفاقمت �أزمة فيلم "ل�ص
بغداد" ،بطولة الفنان
حممد �إمام ،بعد قرار
اجلهة املنتجة بعر�ضه
مبدئياً يف مو�سم منت�صف
العام ،وذلك بالتعار�ض
مع رغبة الأخري الذي
كان ي�سعى لعر�ض فيلمه
يف مو�سم عيد الفطر من
العام املقبل.
وقال م�صدر من داخل
اجلهة املنتجة ،لـ،24
�إن ال�رشكة قررت عر�ض
فيلم "العارف ..عودة

يون�س" ،بطولة الفنان
�أحمد عز ،يف مو�سم
عيد الفطر  ،2020وذلك
الرتفاع تكلفته الإنتاجية
مبا ي�ستلزم حتقيقه
مرتفعة
لإيرادات
لتح�صيل قيمة التكلفة،
م�ضيفاً �أن جهة الإنتاج
ترى �أن مو�سم منت�صف
العام هو الأف�ضل لفيلم
"ل�ص بغداد" ،بخا�صة
�أنها ال تُف�ضل عر�ض
فيلمني من �إنتاجها يف
مو�سم �سينمائي واحد،

بح�سب قوله.
و�أو�ضح امل�صدر �أن �إمام
غا�ضب من قرار اجلهة
املنتجة ،حيث يبذل
م�ساع حثيثة لإقناعهم
بالرتاجع عنه.
وي�شارك يف بطولة
"ل�ص بغداد" فتحي
عبدالوهاب ويا�سمني
رئي�س و�أمينة خليل
عبدالرحمن
وحممد
و�أحمد رزق ،من ت�أليف
تامر �إبراهيم و�إخراج
�أحمد خالد مو�سي ،فيما

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

ي�شارك يف بطولة فيلم

وكارمن ب�صيب�ص وركني

حممود حميدة و�أحمد

و�إخراج

"العارف ..عودة يون�س"
فهمي وم�صطفي خاطر

�سعد ،من ت�أليف حممد

�سيد
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جنيفر �أني�ستون تعود �إىل
التلفزيون مب�سل�سل لـ "�أبل بل�س"
و�صفت جنيفر �أني�ستون
م�شاركتها يف بطولة
م�سل�سل "ذا موريننغ
�شو"� ،أول �إنتاج لـ
"�أبل بل�س" بالتجربة
اجلديدة وال�صعبة،
وهو العمل الذي عادت
به �إىل التلفزيون بعد
 14عاماً من �سل�سلة
"فريندز" التلفزيونية.
قالت �أني�ستون يف حوار مع جملة انرتتينمنت تونايت� ،إن دورها
ميثل حتدياً مهنياً كبرياً لأنه من �أ�صعب الأدوار التي ج�سدتها،
و�أ�شارت �إىل �أن امل�سل�سل يتعر�ض للتحيز اجلن�سي وحملة "مي تو"
�أو "�أنا �أي�ضاً" املناه�ضة للتحر�ش اجلن�سي يف هوليوود.
و�أو�ضحت �أن �شخ�صيتها يف ال�سل�سلة ،مذيعة لربنامج �صباحي
�شهري ،تُدعى �أليك�س ليفي ،تت�شابه مع �أني�ستون وم�شاكل ال�شهرة
التي عرفتها ،وقالت "�أتفهم جيداً العزلة ورف�ض الظهور �إعالمياً �أو
الذهاب �إىل حفالت ال�سجادة حمراء".

تامر ح�سني يت�ألق يف
ا�ستاد القاهرة
�أحيا املطرب تامر
ال غنائياً
ح�سني حف ً
على ملعب الهوكي
با�ستاد القاهرة الدويل،
م�ساء �أم�س اجلمعة،
بح�ضور ما يقرب من 60
�ألف �شخ�ص.
و�أ�شعل ح�سني حفله
بعدد من �أغنياته،
�أبرزها "يا بنت الإيه،
كل مرة ،عي�ش ب�شوقك ،نا�سيني ليه" وغريها من الأغنيات التي
�ألهبت حما�س احل�ضور.
وا�ستنكر املطرب ال�شاب طريقة تعامل املنظمني مع جمهوره
بطريقة غري الئقة ،حيث �أوقف احلفل ملدة ن�صف �ساعة حلني
ا�ستقرار الأو�ضاع ،ثم �أكمل بعدها الغناء ليقدم �أغنيات "عيونه دار،
و�أخرياً ،كفاياك �أعذار ،وحكايات احلب".
يذكر �أن تامر ح�سني ينتظر عر�ض فيلم "الفلو�س" خالل الأ�سابيع
القليلة املقبلة ،وي�شاركه البطولة خالد ال�صاوي وزينة وعائ�شة بن
�أحمد وحممد �سالم ،من �إخراج �سعيد املاروق.

حممد �سعد يعود جلني
امل�صباح يف "عالء الدين"
تراجع حممد �سعد عن
اعتذاره عن امل�شاركة
يف العر�ض امل�رسحي
"عالء الدين" للمخرج
جمدي الهواري ،الذي كان
ُمر�شحاً لأداء دور جني
امل�صباح.
وقال م�صدر من داخل
امل�رسحية ،لـ� ،24إن �سعد
توا�صل مع الهواري ،قبل
�أيام ،و�أبلغه بقبول امل�شاركة يف امل�رسحية ،م�ضيفاً �أنه هاتف �أحمد
عز الذي �سي�ؤدي دور عالء الدين لتهنئته بنجاح فيلميه "املمر" و"والد
رزق  ،"2وحتدثا عن عر�ضهما امل�رسحي اجلديد ،الذي مل يتحدد بعد
موعد حت�ضرياته وانطالق عر�ضه.
وي�شارك يف بطولة امل�رسحية روبي ،يف انتظار بقية املمثلني.

�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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ب�سبب خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي

رولزروي�س قد توقف �إنتاج �سياراتها ب�شكل كامل

دودج ت�شالنجر SRT
هيلكات 2020

�أ�صدرت فيات كراي�سلر �صوراً
ت�شويقية متهيداً لإطالق في�س
ليفت دودج ت�شالنجر SRT
هيلكات .2019
ال�رشكة قد ك�شفت بالفعل عن
�أهم التغيريات التي �ستحظى
بها �سيارة الع�ضالت املحدثة،
حيث يظهر لنا بالت�شويقيات
فتحات تهوئة مزدوجة يف غطاء
املحرك م�ستوحاة من املوديالت
التي كانت ت�صدر يف ال�ستينات
وال�سبعينات.
بف�ضل عنا�رص الت�صميم اجلديدة،
دودج ت�شالنجر  SRTهيلكات
ال تبدو “�أكرث �رشا” بل �أي�ضاً
توفر “�أف�ضل تهوئة للمحرك

ح�سب جريدة Automotive
 Newsبن�سختها الأوروبية� ،أعلن
رئي�س رولز روي�س التنفيذي ،تور�سنت
مولر� ،أن م�صنع العالمة الربيطانية
الفاخرة يف اململكة املتحدة قد
ي�ضطر لوقف �إنتاجه ب�شكل تام
قريباً نظراً لغياب بع�ض املكونات
الالزمة والعالقة على حدود البالد.
وتعمل رولز روي�س ،مثل �أغلب
�رشكات ال�سيارات الأخرى ،بنمط
الإنتاج الفوري ،والذي يتم فيه
و�صول القطع الالزمة للم�صنع يف

الوقت الذي تكون هناك حاجة
لها ،فال تطول فرتة تخزينها عن
يوم واحد ،حيث �أن خمازن العالمة
ال ت�ستطيع ا�ستيعاب �سوى عدة
مكونات تكفي �إنتاج ب�ضعة �أيام ،
كما �أن كل �سيارة تتطلب � 800ساعة
عمل ل�صنعها ،وهو ما ي�ؤدي لت�صعيب
املهمة �أكرث.
خالل انتظار قرار االحتاد الأوروبي
برف�ض �أو قبول �صفقة تهيئة خروج
اململكة املتحدة من االحتاد ،بد�أت
رولز روي�س بتهيئة مورديها عرب

تغيري عملية �شحن املكونات �إليها
ليتم نقلها جواً بدالً من بحراً ،مع
خطط لوقف الإنتاج �أ�سبوعني على
الأقل يف مطلع ابريل املقبل.
ت�ستخدم رولز روي�س � 600رشكة
خمتلفة عاملياً لإح�ضار 32,000
مكون ،ورغم كونها �رشكة بريطانية،
�إال �أن  %8فقط من �أجزاء �سياراتها
ت�أتي من داخل البالد ،ونتيجة لهذا،
حتتاج ال�رشكة �إىل  35رحلة عاملية
ونحوها يومياً.
وعلى الرغم من �أن الإنتقال �إىل

خارج بريطانياً �سي�ؤدي لت�سهيل
الإنتاج م�ستقب ً
ال بالن�سبة لل�رشكة
اململوكة ملجموعة بي ام دبليو� ،إال
�أنها ال تنوي ترك اململكة املتحدة.
يذكر �أن مبيعات رولز روي�س ارتفعت
بن�سبة  %20خالل العام املا�ضي بعد
�أن متكنت من بيع � 4,107سيارة،
حيث �ساعد اجليل الثامن من فانتوم
وكولينان اجلديدة كلياً يف ذلك� ،إذ
كانت الواليات املتحدة �أكرب �أ�سواق
العالمة الربيطانية بثلث مبيعاتها
متبوعة بال�صني و�أوروبا.

بوغاتي فريون مقلدة غري
مكتملة معرو�ضة للبيع

رغم ا�ستبدال بوجاتي �شريون
ا�ﻷ حدث وا�ﻷ �رسع لطراز فريون،
�إال �أنها مازالت تعترب واحدة من
�أف�ضل ال�سوبركارز التي مت �صنعها
على ا�ﻹ طالق ،ولهذا ال�سبب تعترب
الآن منا�سبة كي يتم �صنع ن�سخة
مقلدة منها.
بالطبع ،من ال�صعب للغاية بناء
ن�سخة مطابقة لطراز فريون
ب�سعر معقول ،ولكن ،قام رجل
رو�سي با�سم �أفيتو بطرح ن�سخة
ن�صف مكتملة من فريون ،والتي
يقول �أنها حتمل حمرك �سعة 6
لرت بقوة  1,000ح�صان مع معدل
الأمامي الق�صري وكذلك النوافذ
�سري  100كلم فقط� ،إال �أن هذه
اجلانبية الق�صرية ،بالإ�ضافة التفا�صيل م�شكوك يف م�صداقيتها

موديل خا�ص من باجاين زوندا بـ  15مليون يورو
ك�شفت �رشكة باجاين عن
املوديل اخلا�ص "HP
 "Barchettaمن �أيقونتها
 ،Zondaوالذي يقت�رص
�إنتاجه على  3ن�سخ فقط ب�سعر
 15مليون يورو.
و�أو�ضحت ال�رشكة الإيطالية

�أن ال�سيارة ال�سوبر ريا�ضية
اجلديدة تعتمد على �سواعد
حمرك �سحب طبيعي مكون
من � 12أ�سطوانة � V12سعة
 7.3لرت ويز�أر بقوة 760
ح�صان ،وتت�ضافر جهوده
مع ناقل حركة يدوي من 6

�رسعات .ومل تك�شف ال�رشكة
بعد عن معدالت الأداء �أو قيم
اال�ستهالك .وعلى ال�صعيد
الت�صميمي ،يخطف املوديل
اخلا�ص ""HP Barchetta
الأنظار �إليه من خالل ثوب
الكربون والتيتانيوم والزجاج

�إىل املقاعد الريا�ضية
املك�سوة بفر�ش جلدي يزدان
بنقو�ش الكاروهات ،مع جنوط
قيا�س  20بو�صة �أماماً و21
بو�صة خلفاً.

ال�سوبرت�شارج” ،وذلك ح�سب
ت�رصيحات فيات كراي�سلر.
ال نعلم �إذا ما كان املحرك
ال�سوبرت�شارج � HEMIسعة 6.2
لرت � 8سلندر �ستكون قوته هي
نف�سها يف موديل � 2019أم ال،
مع ذلك ،كونه يو لّد  707ح�صان
و 881نيوتن.مرت من عزم الدوران،
يجعله ال يفتقد فعليا لأي زيادة يف
الطاقة.
خالف ذلك ال ميكننا التيقن �إذا
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات
يف ال�سيارة باملقارنة مع ما هي
عليه حاليا ،لذا كل ما علينا فعله
هو انتظار “هذا ال�صيف” لنعلم ما
تخطط له دودج.

بن�سبة كبرية جداً بالطبع.
ح�سب �إعالن �أفيتو ،مبلغ كبري
مقابل ن�سخة مقلدة مع حمرك
مثبت يف ا�ﻷ مام ،حتى لو كانت
بقوة  1,000ح�صان ،فال توجد
طريقة للت�أكد من ذلك دون �أية
اختبارات معتمدة.
فريون
تختلف
بالطبع،
�سوبر�سبورت اختالفاً جذرياً عن
هذه الن�سخة املقلدة ،فهي ت�أتي
مع حمرك  W16رباعي التريبو
بقوة  1,180ح�صان و  1,500نيوتن.
مرت من عزم الدوران ،مع معدل
ت�سارع من � 0إىل  100كلم�/ساعة
خالل  2.5ثانية و�رسعة ق�صوى
ت�صل �إىل  415كلم�/ساعة.

مر�سيد�س وبي ام دبليو تبحثان
تطوير من�صات ال�سيارات ً
معا

ملاذا "تويوتا �سن�شري" � 2019سعرها �أغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟
عقب � 21سنة كاملة؛ قامت تويوتا
�أخريا ب�إعادة ت�صميم �سن�رشي
الرائدة للجيل الثالث ،مع احلفاظ
على ال�شكل الأيقوين الهادئ
لل�سيارة وحتديث �أ�سا�ساتها
ومن�صتها ملا ينا�سب وقتنا
احلايل.
تويوتا �ست�صنع  50ن�سخة فقط

من ال�سيدان الفاخرة كل �شهر،
وقد ظهر فيديو جديد يك�شف
عن جميع تفا�صيل ال�سيارة عن
قرب من اخلارج والداخل �أثناء
عر�ضها يف اليابان.
ال�سيارة ت�شع فخامة و�أناقة يف
ت�صميمها اخلارجي الكال�سيكي،
ويف مق�صورتها الفريدة من نوعها،

مع ا�ستخدام زخرفات خ�شبية
المعة يف الداخل وت�صميم مثري
لالهتمام ملقاب�ض الأبواب ونظام
�أوديو فاخر بع�رشين مكرب �صوت
ونظام لكتم ال�صوت اخلارجي
متاما عن اجلال�سني يف املق�صورة
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر
ممكن من اخل�صو�صية.

ال غرابة �إذن يف �أن �سن�رشي
اجلديدة يبد�أ �سعرها من 180,000
دوالر ( 675,000ريال �سعودي)،
ما يجعلها �أغلى من مر�سيد�س
مايباخ  S560بـ  168,600دوالر
( 626,000ريال) ،ويُذكر �أن كل
الطلبات على ال�سيارة حمجوزة
�أعلنت كل من مر�سيد�س وبي ام
حتى العام القادم.

فورد  Focusحتذر من ال�سري يف االجتاه اخلاطئ
�أعلنت �رشكة فورد عن جتهيز
�سيارتها  Focusاجلديدة ،التي
تنتمي لفئة املوديالت املدجمة،
بوظيفة جديدة للتحذير من
ال�سري يف االجتاه اخلاطئ.
و�أ�شارت ال�رشكة الأمريكية �إىل
�أن �سيارتها اجلديدة تعتمد على
تقنية متطورة ت�ساعد على منع

االنحراف اخلاطئ على الطرق
ال�رسيعة ،والتي ت�ستند على
نظام فورد احلايل للتعرف على
�إ�شارات املرور ،كما ي�ستخدم
نظام املالحة معلومات النظام
العاملي لتحديد املواقع GPS
من �أجل التعرف على موقع
ال�سيارة.

و�أو�ضحت �رشكة فورد �أن كامريا
الزجاج الأمامي تتعرف على
�إ�شارات املرور مثل حدود
ال�رسعة ،والتي يتم عر�ضها على
�شا�شة لوحة القيادة �أو �شا�شة
 Head-upاالختيارية و�إذا
اجتاز قائد ال�سيارة لعالمتي
"ممنوع املرور" على جانبي
طريق م�ؤدي
لطر يق
�رس يع ،

ف�إن ال�سيارة تقوم بتنبيه قائدها
عن طريق وظيفة التحذير
اجلديدة؛ ويقوم النظام بعر�ض
عالمة حظر حمراء وبيان
"حتقق من اجتاه ال�سري".
و�إىل جانب هذه الوظيفة
اجلديدة تزخر �سيارة فورد
 Focusاجلديدة بالعديد من
�أنظمة القيادة امل�ساعدة مثل
م�ساعد الكبح اال�ضطراري �أو
م�ساعد املناورة.

دبليو م�ؤخراً نيتهما بدء العمل على
تطوير من�صة جديدة لل�سيارات
الكهربائية ،وهو ما �سي�ساعد
على خف�ض تكاليف الت�صنيع لكال
ال�رشكتني بدرجة كبرية.
بح�سب وكالة رويرتز الإخبارية،
تقوم كل من مر�سيد�س وبي ام
دبليو مبباحثات حول م�شاركة
تكاليف هند�سة ال�سيارات ال�صغرية
واملتو�سطة ذات املحركات
الكهربائية بالكامل ب�شكل �أ�سا�سي،
مع �إمكانية ا�ستخدامها �أي�ضاً
ال�ستيعاب حمركات االحرتاق
الداخلي.
ت�شري جريدة  Autobildالأملانية
لأن هذه اخلطوة قد ت�ساعد يف

توفري  7.91مليار دوالر لكل
من ال�رشكتني على مدار � 7أعوام
قادمة ،حيث قد يزداد معدل
تقليل النفقات يف حالة مت �ضم
ال�سيارات الكبرية مل�رشوع املن�صة
امل�شرتكة ،رغم �أن النقا�شات ال
تزال يف بدايتها ،ومن املمكن �أن
تتغري هذه اخلطط املبدئية ب�أي
حلظة.
�أكد مدير ماليات بي ام دبليو
خالل العام املا�ضي �أن ال�رشكة
مو�سع مع
ترحب ب�أي تعاون
ّ
جمموعة داميلر مالكة مر�سيد�س،
�إال �أنه من ال�صعب حتديد الفر�ص
املتاحة لذلك يف جمال املن�صات
امل�شرتكة التي قد تفيد كال
ال�رشكتني.
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«�آبل» تطرح دفعة من
الهواتف ب�أ�سعار خمف�ضة!

ال�صني حتارب «مايكرو�سوفت»!

�أعلنت �رشكة مايكرو�سوفت ،يوم الأربعاء
 23يناير اجلاري� ،أن ال�صني حجبت حمرك
«بينغ» على �أرا�ضيها وقال بيان �صادر عن
مايكرو�سوفت« :ت�أكدنا �أنه يتعذر حاليا
الو�صول �إىل حمرك البحث بينغ يف ال�صني،
ونعكف على حتديد اخلطوات القادمة».
و�أ�شار اخلرباء �إىل �أن «بينغ» هو حمرك
البحث الأجنبي الوحيد يف ال�صني الذي
كان بالإمكان الو�صول �إليه عرب برنامج
الرقابة على الإنرتنت يف البالد .وب�إغالقه،
بعد �أن �أكدت وقف بيعها
يف الأ�سواق ،عادت �آبل
لتفاجئ زبائنها بطرح كمية
من هواتف «iPhone
 »SEيف متاجرها و�أ�شار
موقع «AppleInsider.
� »comإىل �أن �آبل طرحت
ن�سختني من هذه الهواتف

للبيع عرب متاجرها يف
الواليات املتحدة ،ن�سخة
بذاكرة تخزين داخلية
 32غيغابايت ،ب�سعر
 259دوالرا ،ون�سخة
�أخرى بذاكرة تخزين
 128غيغابايت ،ب�سعر
 299دوالرا وجاءت هذه

الهواتف بهياكل كتلك
التي طرحت بها هواتف
« ،»5s iPhoneو�شا�شات
مبقا�س  4بو�صات ،وما�سح
لب�صمات الأ�صابع ،ومعالج
«.»Apple A9
ويرى خرباء يف �سوق
الهواتف �أن �آبل �أقدمت

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالف ًا قدمي ًا
حول براءة اخرتاع �آي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع
�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف �آي فون،
بح�سب ما �أفادت م�صادر الأربعاء.
وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �صفحة اخلالف بعد
ان حكمت قا�ضية يف مايو (�أيار) املا�ضي على �سام�سونغ بدفع �أكرث
من  530مليون دوالر لن�سخها تفا�صيل من �آي فون من بينها حوافه
امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع ،وكتبت القا�ضية الفدرالية
لو�سي كوه �أنه «مت �إبالغ املحكمة من قبل اجلانبني ب�أنه متت ت�سوية
الق�ضية  ...وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت»،
مو�ضحة �أن املجموعتني تعدالن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا
ال�صدد.
و�أ�صدرت �أبل ت�رصيحاً يف ماي املا�ضي قالت فيه «يف هذا امللف
هناك ما هو �أهم من املال  ...من املهم �أن نوا�صل حماية العمل
ال�شاق واالبتكار» لدى �أبل ،يف املقابل ،رف�ضت �سام�سونغ التعليق على
االتفاق.

يف  2011ك�سبت �أبل ق�ضية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ست�أنفت احلكم.
وو�صل اخلالف �أمام املحكمة العليا يف الواليات املتحدة التي
�ألغت الغرامة يف  2016و�أعادت امللف �أمام املحاكم العادية وخالل
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني �أن تقرر ما
كانت عنا�رص الت�صميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح
التي جنتها من ت�صميم الهاتف الذكي مو�ضع اخلالف �أو ق�سم فقط
من املبلغ .وكانت الق�ضية ت�شمل خ�صو�صاً ثالث براءات اخرتاع لأبل
ت�شمل خ�صو�صاً ال�شكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز
ملونة م�صفوفة على ال�شا�شة.

اخلطوة
هذه
على
لإفراغ م�ستودعاتها من
الهواتف القدمية ،و�أن
اخلطوة القادمة قد
تكون طرح دفعة من
هواتف «»10- iPhone
و» »11-iPhoneب�أ�سعار
خمف�ضة �أي�ضا.

تكون م�ؤ�س�سته «مايكرو�سوفت» قد تلقت
«�صفعة» جديدة هناك ،وخ�صو�صا �أن خدمة
«�سكايب» �أي�ضا كانت قد حجبت يف البالد،
يف نوفمرب  ،2017و»بينغ» هو حمرك بحث
طورته «مايكرو�سوفت» و�أعلنت عنه عام
 ،2009ليكون مناف�سا ملحركات غوغل
وياهو وغريهما .وحمل يف البداية ا�سم
« »MSN Searchومن ثم «ويندوز اليف
�سريت�ش» و»اليف �سريت�ش» �إىل �أن �أ�صبح
ب�شكله احلايل.

اثنني من هواتف � Vivoسوف حت�صل على
�شاحن بقوة  22.5واط

تعترب �رشكة  BBK Electronicsهي ال�رشكة الأم لكل من  Oppoو  OnePlusو  ،Vivoفقد ح�صلت كل من
 Oppoو  One Plusعلى هواتف ذكية مقرتنة بتقنيات ال�شحن
ال�رسيع التي يطلق عليها ا�سم  FOOCو  .DASH Chargeولكن
التزال �رشكة  Vivoتفتقر �إىل هذه التقنية مع هواتفها الذكية.

غوغل تطلق �أندرويد
اجلديد قريبا

�أكد املدون ال�شهري «�إيفان بال�س»
�أن غوغل �ست�صدر ن�سختها اجلديدة
من نظام �أندرويد ،يف � 20أوت املقبل
ومن املتوقع �أن حتمل ن�سخة �أندرويد
اجلديدة ا�سم « ،»Pistachioلذلك
و�ضع «بال�س» حرف « »Pعلى التقومي
الذي ن�رشه عن موعد �إ�صدارها.
ووفقا لبع�ض الت�رسيبات عن م�صادر
مقربة من غوغل ،ف�إن �أندرويد اجلديد

�سيح�سن من جودة عر�ض وت�صوير
الفيديوهات وال�صور خ�صو�صا يف ظروف
الإ�ضاءة اخلافتة ،كما �سيمكن امل�ستخدم
من التنقل بني التطبيقات ب�إزاحتها
على واجهة العر�ض كما يف هواتف
«»iPhone-Xوالأهم يف ن�سخة «»P
املنتظرة �أنها �ستمكن �صاحب الهاتف �أو
اجلهاز الذكي من التحكم مبدة ا�ستخدام
كل تطبيق على حدة ،وذلك مل�ساعدة

على
النا�س
التخل�ص من �إدمان بع�ض التطبيقات،
واحلد من ا�ستهالك الطاقة يف
الأجهزة.

و�سيتم ّكن امل�س ّوقون من حتقيق �أهدافهم
الت�سويقية من خالل التحديث اجلديد
لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من
خالل رواية ق�ص�ص ثرية وملفتة ب�رصياً
�ضمن �سياق لينكد�إن.
• زيادة عدد زيارات املوقع عرب
احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
• جمع معلومات ق ّيمة من خالل زر
«الدعوة �إىل العمل» �أو منتج Lead

 Gen Formsاملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة
ال�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن
ثقافتها ومنتجاتها وفعالياتها جلذب
املواهب وتعزيز االرتباط واملحادثات
مع املهنيني عرب �صفحتها اخلا�صة على
ال�شبكة.
ي�شار �إىل �أن فيديو �صفحة ال�رشكة كفيل
ب�إطالق حمادثة بني الأع�ضاء  5مرات
�أكرث من �أي نوع �آخر من املحتوى.

لينكد�إن تطلق فيديو
املحتوى الإعالين
�أعلنت لينكد�إن �أكرب �شبكة مهنيني يف
العامل ،عن حتديثني مه ّمني يتيحان
للم�ستخدمني ا�ستعمال الب�رص وال�صوت
واحلركة لرواية ق�ص�ص ملفتة �أكرث من
الناحية الب�رصية وهما فيديو املحتوى
الإعالين و�صفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين
للم�ستخدمني التوا�صل مع �صناع القرار
من ر ّواد الأعمال طيلة امل�سرية التي
يخو�ضها امل�ستهلك على لينكد�إن،

نظارة �أوكولو�س غو اجلديدة ..نظرة عن قرب

تغلبت نظارة �أوكولو�س غو اجلديدة على �أبرز م�شاكل نظارات الواقع االفرتا�ضي ،املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف
ذكي للغو�ص يف العوامل االفرتا�ضية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�صة بات�صال �شبكة  WLANالال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف
الذكي لفرتة ق�صرية ،بالإ�ضافة �إىل ربط اجلهاز بح�ساب �أوكولو�س ب�شبكة في�س بوك ،وبعد ذلك ت�صل التطبيقات ومقاطع
الفيديو وال�صور واملحتويات الأخرى �إىل نظارة الواقع االفرتا�ضي.
وميكن للم�ستخدم ،الذي يرتدي نظارة طبية ،ا�ستعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية ،حتى ال
ت�صطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع االفرتا�ضي.
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ان�سحاب املرت�شحني للرئا�سيات التون�سية يتوا�صل

غليزان

درا�سة  250طعنا يف قائمة
 450وحدة ببلدية يلل
ك�شفت م�صادر من حميط جلنة الطعن
بوالية غليزان �أن م�صاحلها در�ست �أكرث من
 250طعنا يف قائمة امل�ستفيدين من ح�صة
 450وحدة �سكنية �إيجارية عمومية والتي
�أفرجت عنها ال�سلطات املحلية بدائرة يلل
�شهر جوان من ال�سنة اجلارية  2019وبح�سب
جلنة الطعون �أن درا�سة الطعون �سوف تنتهي
يف غ�ضون الأ�سبوع املقبل مع �ضبط القائمة
النهائية لت�سليم املفاتيح على امل�ستحقني
من اال�ستفادة.
�أما بالن�سبة لباقي احل�ص�ص ال�سكنية عرب
بلديات الوالية �ستنطلق عملية درا�سة
طعون ال�سكن لبلدية مندا�س � 130سكن
و�ستتبعها عملية ن�رش القوائم يف بلديات
�أخرى مربجمة على غرار زمورة �سيدي
احممد بن عودة واريزان بلع�سل احلمادنة
مديونة  القطار مازونة بن داود غليزان
�أما باقي احل�ص�ص الأخرى عرب البلديات
املتبقية �سيتم الف�صل فيها حال االنتهاء من
�أ�شغال التهيئة .

قم

بن عبو ترافع ملخرجات جلنة
احلوار وت�ؤكد:

م�شاريع القوانني التي �أعَ دتها
الهيئة مك�سب للجزائر
عربت اخلبرية يف القانون الد�ستوري فتيحة
بن عبو عن �أ�سفها من حمالت الت�شكيك
واالنتقادات التي طالت جلنة احلوار
والو�ساطة ،م�ؤكدة ب�أن م�شاريع القوانني
التي � َأعدتها الهيئة هي مك�سب للجزائر،
لأنها املرة الأوىل التي يتم فيها ا�ستحداث
ال�سلطة امل�ستقلة لتنظيم االنتخابات على
حد قولها.
�أكدت فتيحة بن عبو يف حوار خ�صت به
موقع «كل �شيء على اجلزائر» رف�ضها
لدعوات املرحلة الإنتقالية ،قائلة «�أنا �ضد
املرحلة الإنتقالية ،قائلة هناك من ي�رضب
املثل بدولة تون�س ،لكن الكثري ال يعلم �أنها
غارقة ،وكل من توجهوا �إىل االنتقال
الدميقراطي مل يخرجوا من الأزمة حلد
ال�ساعة ،وبالتايل ف�إنني �أعتقد �أن املرحلة
الإنتقالية قد تقودنا ملتاهات».
وردت فتيحة بن عبو على االنتقادات
املوجهة للجنة احلوار ،مت�سائلة «نحن
نريد �أن تكون �إرادة ال�شعب فوق كل اعتبار.
ال�شعب يريد احرتام �صوته ،ال �أفهم ملاذا
كل هاته ال�شكوك واالنتقادات ،و�أنا �أت�أ�سف
لفكرة الت�شكيك يف كل �شيء».
و�شددت املتحدثة على �رضورة توفري
مناخ دميقراطي النتخاب رئي�س جديد،
مو�ضحة «الن�ص املتعلق بنظام االنتخابات
تغي وعلينا فقط توفري مناخ دميقراطي
رّ
النتخاب رئي�س جديد ،قبل الذهاب
نحو تعديل د�ستوري و�أنا من الأ�شخا�ص
الذين يرغبون بامل�شاركة يف �إعداد
تعديل د�ستوري يُقل�ص من �صالحيات
رئي�س اجلمهورية ويحدث التوازن بني
ال�سلطات».
و قالت املتحدثة « يف الطرف الآخر
جند من يطالب بتطبيق املادتني 7و 8من
الد�ستور ،اللتني تن�صان على �أن م�صدر
ال�سلطة هو ال�شعب مل �أق�صد امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،لأن الأخرية ال ترغب يف
ال�سلطة ،ال �أعتقد �أنها كانت تريد �أن تكون
يف الواجهة ،بالرغم من �أن املادة  28من
الد�ستور متنحها هذا احلق يف حال كانت
اجلزائر يف خطر� ،إذا هي وجدت نف�سها
جمربة اليوم على لعب هذا الدور لأن
ال�شعب مل يرغب يف �إجراء االنتخابات».

�إميان لوا�س

�أكرث من  7ماليني ناخب يتوجهون
ل�صناديق االقرتاع اليوم
�أعلن  املر�شح التون�سي حم�سن مرزوق ان�سحابه من �سباق الرئا�سة ل�صالح املر�شح امل�ستقل عبد
الكرمي الزبيدي بهدف «عدم ت�شتيت الأ�صوات» ,لي�صبح ثاين مر�شح ين�سحب من االنتخابات
الرئا�سية املقرر اجرا�ؤها اليوم.
م�.س
واعترب مرزوق �أن «من ال�صالح
�إيقاف حملته الرئا�سية والدعوة
�إىل الت�صويت ل�صالح الزبيدي
الذي �سيكون رئي�سا قادرا على
جتنب امل�شاكل وال�رصاعات»
 .ون�رش مرزوق علي
�صفحته على موقع التوا�صل
/في�سبوك،/
االجتماعي
�أم�س� ،صورة جتمعه بالزبيدي
خالل اجتماعهما الذي تناول
«�رضورة توحيد جهود كافة
القوى الوطنية يف االنتخابات
الرئا�سية والت�رشيعية» ,
مو�ضحا انه «�أعلم الزبيدي
خالل
اللقاء بتنازله ل�صاحله خدمة
للم�صلحة الوطنية» .
بدوره �أعلن املر�شح التون�سي
�سليم الرياحي ان�سحابه من
�سباق الرئا�سة ل�صالح املر�شح

امل�ستقل عبد الكرمي الزبيدي,
وذلك «من �أجل امل�صلحة
الوطنية» ,وفق ما ذكرت
تقارير �صحفية �أم�س.
و�أو�ضح الرياحي  -يف
كلمة بثها على �صفحته
الر�سمية على موقع التوا�صل
االجتماعي في�سبوك� - /إنه
«يدرك �أن حظوظه لن متكنه
من الو�صول �إىل اجلولة الثانية
من الإنتخابات الرئا�سية,

ف�ضال عن �أن تون�س �ستتمكن
من موا�صلة م�سارها احلايل
يف حال فوز الزبيدي».
ويتوجه اليوم ،التون�سيون �إىل
�صناديق االقرتاع النتخاب
رئي�س اجلمهورية جديد الذي
�سيخلف املرحوم الباجي قايد
ال�سب�سي لعهدة خم�س �سنوات.
ويف �إطار هذا االنتخاب
التعددي ,الثاين من نوعه منذ

بنك الفالحة والتنمية الريفية لوهران :

متويل  53ملفا يف �إطار قر�ض الرفيق
خارج احلبوب

م ّول بنك الفالحة والتنمية الريفية لوهران
هذه ال�سنة ( 53 )2019ملفا يف �إطار قر�ض
الرفيق خارج احلبوب مبخ�ص�ص مايل
جتاوز 6ر 1مليار دج ,ح�سبما علم لدى
ذات امل�ؤ�س�سة البنكية.
وقد مكنت �سيا�سة منح القرو�ض يف
املجال الفالحي التي ينتهجها بنك
الفالحة والتنمية الريفية لوهران هذه
ال�سنة من متويل  53ملفا �ضمن قر�ض
الرفيق خارج احلبوب والتي ت�شمل
ن�شاطات البذور وتغذية الأنعام مبا يف

ذلك التغذية اخلا�صة بالأ�سماك بغالف
مايل جتاوز 6ر 1مليار دج .كما مولت
ذات امل�ؤ�س�سة البنكية خالل نف�س الفرتة
 48ملفا يف �إطار قر�ض الرفيق املوجه
للحبوب مببلغ مايل جتاوز  13مليون دج
 ,كما �أ�شري �إليه .كما مول بنك الفالحة
والتنمية الريفية لوهران منذ االنطالقة
يف قر�ضي التحدي والرفيق خارج احلبوب
ما جمموعه  159ملفا مبخ�ص�ص مايل
قدره 23ر 3مليار دج منها  96ملفا �ضمن
قر�ض التحدي مببلغ فاق 6ر 1مليار دج.

خالل اليومني املا�ضيني

وفاة � 11شخ�صا و�إ�صابة � 20آخرين
لقي � 11شخ�صا حتفهم و�أ�صيب � 20آخرون
بجروح متفاوتة اخلطورة يف  11حادث
مرور عرب خمتلف جهات الوطن خالل 48
�ساعة الأخرية ح�سب ما �أفادت م�صالح
احلماية املدنية .
وذكر ذات امل�صدر من جانب �آخر �أن
وحدات احلماية املدنية تدخلت من اجل
انت�شال جثة طفلني توفيا غرقا بوادي
الباروك بدائرة عني و�سارة .وعلى �إثر
الت�ساقط الغزير للأمطار فقد �سجل
�أفراد احلماية املدنية على م�ستوى والية
اجلزائر �أربع انهيارات جزئية لأ�سقف
املنازل بكل من بلديات بئر خادم،ج�رس
ق�سنطينة ،الق�صبة و �سيدي حممد ومل

يتم ت�سجيل �أي �ضحايا  ،فيما �سجل
بوالية البويرة �سقوط �سقف مطحنة
تقليدية ببلدية واد الربدي دون ت�سجيل �أي
�ضحايا وكذا �سقوط ج�رس بوالية املدية ،
باملكان امل�سمى واد املالح ببلدية �سيدي
نعمان دون ت�سجيل اي �ضحايا.
كما قام عنا�رص احلماية املدنية على �إثر
ت�ساقط الأمطار بعدة عمليات امت�صا�ص
و اخراج املياه من داخل املنازل والأحياء
خا�صة يف كل من بلدية بئر خادم  ،بوزريعة
،با�ش جراح ،ال�رشاقة ،و باب الوادي
باجلزائر العا�صمة وكذا ببلدية �سيدي
نعمان بوالية املدية وبلدية العطاف
بوالية عني الدفلى.

ثورة اليا�سمني �سنة ,2011
ي�أمل التون�سيون يف �أن يتوج
االقرتاع بفوز املرت�شح القادر
على اال�ستجابة لتطلعاتهم
و�ضمان م�ستقبل �أح�سن
للبالد .من جمموع 074 566
 7ناخب م�سجل على القوائم
االنتخابية�,سي�صوت 688 513
 6م�سجل عرب مراكز االنتخاب
املتواجدة عرب كامل الرتاب
الوطني و  386 053ناخب
�ضمن اجلالية التون�سية يف
اخلارج موزعني على  46بلد.
وترقبا لهذا املوعد ال�سيا�سي,
مت جتنيد  60.000عون لت�أطري
عمليات االنتخاب ,ح�سب
رئي�س الهيئة امل�ستقلة العليا
ملراقبة االنتخابات ,نبيل
بافون .وقد انطلق االقرتاع
الرئا�سي بالن�سبة للجالية
التون�سية املقيمة باخلارج
اجلمعة.

قوجيل يحل بهراري حل�ضور
مرا�سم ت�شييع جثمان رئي�س
زميبابوي الأ�سبق

حل رئي�س جمل�س الأمة بالنيابة� ،صالح قوجيل
ليلة اجلمعة بالعا�صمة الزميبابوية هراري ,
ممثال لرئي�س الدولة ,عبد القادر بن �صالح,
حل�ضور مرا�سم ت�شييع جثمان الرئي�س الأ�سبق
روبرت موغابي ,الذي تويف اجلمعة املا�ضي عن
عمر ناهز ال 95عاما ,ح�سب ما �أفاد به� ،أم�س،
بيان ملجل�س الأمة .و�أ�ضاف ذات امل�صدر �أن
قوجيل عرب يف تعزيته التي قيدها ب�سجل التعازي
عن «�أ�صدق م�شاعر التعزية واملوا�ساة» منوها
ب»الدور القيادي الذي قام به الفقيد املناه�ض
اال�ستعمار بكل �أ�شكاله يف القارة ال�سمراء و دوام
حر�صه على التقارب بني ال�شعبني اجلزائري
والزميبابوي».

الأوىل من نوعها بالبويرة

�إطالق مبادرة لتبادل
الكتب املدر�سية

�أطلقت م�ؤخرا اجلمعية الوالئية «امل�سعفني «
النا�شطة بوالية البويرة حملة وا�سعة النطاق للتربع
وتبادل الكتب املدر�سية على م�ستوى دار الثقافة
« علي زعموم « تزامنا مع الدخول املدر�سي
اجلديد  2020-2019والتي �شهدت �إقباال كبريا
من طرف �أولياء التالميذ خا�صة الفئات اله�شة
واملحتاجة التي تعاين الأمرين لتوفري الكتب
املدر�سية لفلذات �أكبادها ب�سبب غالئها الفاح�ش
 .كما لقيت هذه املبادرة التي تعترب الأوىل من
نوعها بالبويرة ا�ستح�سانا وترحيبا منقطع النظري
من طرف املواطنني الذين تهافتوا للتربع بالكتب
التي ميلكونها لفائدة غريهم و�سط رواج وا�سع
للمبادرة لن�شطاء مواقع التوا�صل الإجتماعي
الذين ثمنوها كثريا ومتنوا تكرارها وتعميمها على
جميع املناطق م�ستقبال .
�أح�سن مرزوق

ا�ستقبل الوزير الأول ،نور الدين
بدوي� ،أم�س ،باجلزائر العا�صمة
املمثل اخلا�ص لالمني العام للأمم
املتحدة ,رئي�س البعثة الأممية
للدعم يف ليبيا ,غ�سان �سالمة ,الذي
يقوم بزيارة للجزائر ,كما �أعلنته
م�صالح الوزير الأول يف بيان لها.
وجاء يف البيان �أن هذا اللقاء الذي
يندرج يف �إطار اللقاءات الدورية
للت�شاور بني امل�س�ؤولني اجلزائريني
والأمميني «�سمح بتبادل وجهات
النظر واملعلومات حول الو�ضع
احلايل للأزمة الليبية».
«يف هذا ال�صدد �أكد ,الوزير الأول
للمبعوث الأممي على الدعم
اجلزائري الثابت والالمتناهي
للمجهودات احلالية من �أجل �إيجاد
حل �سيا�سي (للأزمة يف ليبيا) يف
�أقرب الآجال» ,كما �أ�ضاف نف�س
امل�صدر.
وقد جرى اللقاء بح�ضور وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية �صربي بوقادوم.

الق�ضاء على جمرم مبنطقة
�أغريب بتيزي وزو
متكنت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي،
اجلمعة مبنطقة �آغريب( ,تيزي وزو) ,من
الق�ضاء على جمرم كان رفقة اثنني من
�رشكائه على منت مركبة �سياحية ,بعد
رف�ضهم االن�صياع لأمر التوقف وحماولة
الفرار ح�سب ما �أفاد به �أم�س ،بيان لوزارة
الدفاع الوطني .و�أو�ضح ذات امل�صدر انه
«يف �إطار حماربة اجلرمية املنظمة وبف�ضل
ا�ستغالل املعلومات ,ق�ضت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي ,يوم � 13سبتمرب  ,2019على
جمرم كان رفقة اثنني من �رشكائه على منت
مركبة �سياحية مبنطقة �آغريب ,والية تيزي
وزو (الناحية الع�سكرية االوىل) وذلك بعد,
رف�ضهم االن�صياع لأمر التوقف وحماولتهم
الفرار» ,م�ضيفا �أن العملية «مكنت من
ا�سرتجاع م�سد�س (� )01آيل وبطاقة تعريف
مهنية تعود لأحد �أعوان الأمن الوطني».
و يف �سياق �آخر« ,حجزت مفرزة م�شرتكة
للجي�ش الوطني ال�شعبي بالتن�سيق مع
م�صالح الأمن الوطني بالنعامة (الناحية
الع�سكرية الثانية)  ,كمية معتربة من
الكيف املعالج تقدر بـ  11قنطارا و75,4
كيلوغرام ،فيما �ضبط حر�س احلدود
وعنا�رص الدرك الوطني  86كيلوغرام من
نف�س املادة ,وذلك �إثر عمليتني منف�صلتني
بتلم�سان (الناحية الع�سكرية الثانية»).
يف �سياق مت�صل�« ,أوقفت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي بالتن�سيق مع عنا�رص
الدرك الوطني ب�سيدي بلعبا�س (الناحية
الع�سكرية الثانية) ,خم�سة ( )05جتار
خمدرات وحجزت  9.2كيلوغراما من
الكيف املعالج ومركبتني (� )02سياحيتني,
يف حني �أوقف عنا�رص الدرك الوطني بكل
من ورقلة والأغواط (الناحية الع�سكرية
الرابعة) � 6أ�شخا�ص بحوزتهم 1900
قر�ص مهلو�س و 1650وحدة من خمتلف
امل�رشوبات و�أ�سلحة بي�ضاء».
من جهة �أخرى�« ,أوقفت مفارز للجي�ش
الوطني ال�شعبي بكل من مترنا�ست وبرج
باجي خمتار (الناحيةالع�سكرية ال�ساد�سة)
� 25شخ�صا وحجزت  16مولدا كهربائيا و6
مطارق �ضغط وجهاز ك�شف عن املعادن
و 9م�ضخات ماء ,فيما مت توقيف ع�رشة
مهاجرين غري �رشعيني من جن�سيات
خمتلفة بتيارت (الناحية الع�سكرية الثانية)

