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بجملة من امل�ؤلفات القيمة

احلراك ال�شعبي يلقي بظالله
على �سيال 24

�ستزين رفوف معر�ض اجلزائر
الدويل للكتاب �سيال  24جملة
من امل�ؤلفات التي تعنى باحلراك
ال�شعبي يف اجلزائر وتتمثل هذه
الكتب يف» املقاربة الد�ستورية...
اجلي�ش و�إدارة الأزمة يف اجلزائر
 ...ر�ؤية �سو�سيو �إعالمية»
وال�صادر حديثا عن دار احلكمة»،

يف ظالل احلراك ال�شعبي «
للكاتب وامل�ؤرخ حممد �أرزقي
فراد واملو�سوم ب « يف ظالل
احلراك ال�شعبي» ال�صادر عن دار
خيال� ،إ�ضافة لكتاب �آخر بعنوان
«من قلب احلراك»� ،إ�ضافة
لكتاب «بوتفليقة والزنزانة رقم
 5للكاتب حممد عالل و�ست�شارك

اخل�ضر �أبطال مبادرة �إن�سانية جمددا
ا�ستقبل وفد املنتخب الوطني جمموعة من الأطفال الأيتام عن
جمعية «دزاير اخلري» والذين مت ا�ستقبالهم من طرف الناخب الوطني
جمال بلما�ضي و�أ�شباله وذلك قبل انطالق احل�صة التدريبية� ،أين كانت
الفر�صة ل�صالح الأطفال من �أجل ر�ؤية رفقاء القائد ريا�ض حمرز
و�أخذ �صور تذكارية معهم واحلديث �إليهم يف �صورة ت�ؤكد �إ�رصار
امل�س�ؤول الأول على العار�ضة الفنية الوطنية ب�ش�أن احلث على ت�شجيع
مثل هذعه املبادرات الإن�سانية.

الكاتبة اجلزائرية املت�ألقة
بكتاب جمع و�إعداد نوارة
حلر�ش عن» احلراك� ...أ�سئلة
وم�آالت ...ملفات واكبت بالتحليل
واملقاربات ومن املرتقب �أن
يحدث كتاب الروائي وا�سيني
الأعرج �ضجة كبرية واملتمثل
يف كتاب « اجلرجة ال�صفر للدولة

من الع�سكرة �إىل الكرنفال ...
هواج�س ميدانية من قلب احلراك
ال�شعبي  ،كما �أنه من املرتقب
�أن ي�صنع احلدث كتاب من نف�س

خبر في
صورة

يرت�أ�س لقاء توجيهيا

قائد الأركان يف زيارة لقيادة
القوات البحرية
الفريق �أحمد قايد �صالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س
�أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي يف زيارة عمل �إىل قيادة القوات
البحرية يقوم الفريق �أحمد قايد �صالح ،نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،اليوم الثالثاء 15
�أكتوبر  ،2019بزيارة عمل وتفتي�ش �إىل قيادة القوات البحرية
الفريق �سيرت�أ�س خالل هذه الزيارة لقاء توجيهيا مع �إطارات
وم�ستخدمي القوات البحرية.

�إدارة العميد تدافع بقوة على كازوين
ر ّدت �إدارة فريق مولودية اجلزائر
بقوة على احلملة التي مت �شنها على
املدرب برنارد كازوين واتهامه ب�شتم
اجلزائر خالل املقابلة التي طرد
فيها مع ناديه �أمام جنم مقرة �ضمن
البطولة الوطنية ،حيث �أ�صدرت
�إدارة النادي العا�صمي بيانا �شديد
اللهجة اتهمت خالله بع�ض الأقالم
ال�صحافية بتعمد �إثارة الفتنة وخلق
البلبلة داخل �صفوف النادي ،ونفت قطعيا �إقدام مدربها الفرن�سي
بالإ�ساءة �إىل البلد.

طالبوا ب�إدماجهم يف منا�صبهم

املتعاقدون يحتجون �أمام
مقر والية البويرة

خمرب الدرا�سات االجتماعية والنف�سية والأنرتوبولوجية بغليزان

ملتقى دويل نهاية �أكتوبرعن املر�أة و التنمية
ينظم خمرب الدرا�سات
والنف�سية
االجتماعية
بغليزان
والأنرتوبولوجية
بالتن�سيق مع خمرب الفل�سفة
والنقد املعا�رص جامعة باري�س
 8امللتقى الدويل العربي
الأوربي حتث �شعار املر�أة يف
قلب التنمية يف الفرتة املمتدة
من 29و�30أكتوبر 2019م
بجامعة تلم�سان مب�شاركة
باحثني ودكاترة و�أ�ساتذة من

دول عربية �أوروبية
ودعت اللجنة العلمية املهتمني
للم�شاركة من خالل تقدمي
مداخالت الدرا�سة املقرتحة
يف �أحد املحاور الرئي�سية �أو
الفرعية التي �أعدتها اللجنة
والتي تظمنت املحور الأول
الإطار ال�سيا�سي للمر�أة �أما
املحور الثاين املر�أة واملجتمع
يف قلب التنمية واملحور الثالث
املر�أة والقيم الثقافية

هذا و�أكدت نائبة رئي�س الندوة
الدكتورة دبي�شي عقيلة من
جامعة باري�س � 8أن الهدف من
امللتقى هو الرتكيز على �أدوار
املر�أة اجلزائرية املحورية يف
التنمية وكذا الوقوف على واقع
م�ساهمة املر�أة �إىل جانب
الرجل يف ترقية والتنمية
وتطور ،كما تهدف �إىل ت�سلط
ال�ضوء على �إجنازات املر�أة
اجلزائرية يف تنمية م�ؤ�س�سات

الدولة والرقي بها والوقوف
على املحطات التاريخية
التي �شهدت املر�أة دعمها
وتثمنيها ل�صناعة واتخذ القرار
التنموي من خالل الرتكيز على
�إ�سهامات املر�أة اجلزائرية
يف دفع عجلة التنمية عرب
املجاالت التاريخية ،ال�سيا�سية
،القانونية،الريا�ضية ،الإعالمية
...الخ.
م�.ش

عن دار نزهة الألباب للن�شر والتوزيع

�صدوركتاب «احلياة الن�سوية يف مزاب « 1929م
« امل�ؤلفة ا�ستطاعت �أن تنقل لنا
كثريا من احلقائق التي ت�ساعدنا
على ا�ستعادة امل�شهد الن�سوي
يف تلك احلقبة التاريخية من
وادي مزاب ،كما ا�ستطاعت �أن
تر�سم لنا �صورة �أكرث و�ضوحا
عن ال�شخ�صية القوية القياد ّية

لـ «ماما ن �سليمان»؛ العاملة،
الورعة ،وهي �شهادة تاريخ ّية
من �شخ�ص ّية �أجنب ّية عا�رصت
وعاي�شت «ماما ن �سليمان»
مما ي�ضفي على امل�ؤلّف قيمة
تاريخية و�سيولوجية نادرة.
أتقدم ّ
بال�شكر والتّقدير
�أخريا � ّ

هذه الدار للإعالمي اجلزائري
املعروف بوعالم رم�ضاين
املقيم بباري�س وخريج جامعة
ال�سوربون الذي عاد مب�ؤلف قيم

حتت عنوان» �أحب وطني رغم
�أنفكم « والذي ر�صد فيه يوميات
�صحفي داخل احلراك».
ح.م

قدمت من جهد
للباحثة مِلا ّ
حممود يف �سبيل ترجمة هذا
العمل �إىل اللغة العرب ّية ،لتتيح
بذلك الفر�صة للقارئ بهذه
اللّغة �أن ّ
يطلع على �آفاق �أخرى؛
ا�ست�رشاق ّية؛ اهتمت مبزاب وال
تزال؛ ملا مَل�سته يف ذلك من

�إ�ضافة للرتاث الإن�ساين.
وهذا ما يجب �أن تكون عليه
�أي درا�سة جا ّدة �سواء �أكانت
�رشق ّية �أم غرب ّية؛ و�إلاّ فلن
ت�صمد �أمام احلقيقة التاريخية،
و�ست�ضمحل وينك�شف زيفها �إن
�آجال �أو عاجال.

احتج �صبيحة ام�س الع�رشات من عمال فئة ما قبل الت�شغيل
�أمام مقر والية البويرة لتجديد مطلب �إدماجهم النهائي يف
املنا�صب التي ي�شتغلون فيها لعدة �سنوات جت�سيدا للوعود
الكثرية التي يتلقونها يف كل منا�سبة من اجلهات امل�س�ؤولة  ,حيث
�شدد املحتجون يف البيان الذي تلقينا ن�سخة منه على الإدماج
يف منا�صب عمل دائمة دون قيد �أو �رشط واحت�ساب �سنوات
اخلربة يف التقاعد وكذا التعوي�ض ب�أثر رجعي على كل ال�سنوات
ال�سابقة و�إعادة توظيف جميع العمال املوقوفني ب�صفة تع�سفية
يف خمتلف املديريات وامل�ؤ�س�سات العمومية  ,ويف ال�سياق رفع
ه�ؤالء العمال الذين ميثلون �شتى القطاعات كالرتبية وال�رضائب
والبلديات وغريها �شعارات تندد بو�ضعيتهم الع�صيبة على غرار
« ال خ�ضوع ال رجوع  ,الإدماج حق م�رشوع « و « يا للعار يا للعار
حكومة بال قرار « و « الغدماج حق ولي�س مزية «  ,هذا وهدد
حمدثونا ب�شن مزيد االحتجاجات م�ستقبال حتى يتم الإ�ستجابة
ملطالبهم امل�رشوعة .
�أ.م

بباتنة وب�سكرة ومترنا�ست

توقيف  6عنا�صر دعم
للجماعات الإرهابية

�أوقفت مفارز م�شرتكة للجي�ش الوطني ال�شعبي �أم�س االحد,
�ستة ( )06عنا�رص دعم للجماعات الإرهابية بكل من باتنة
وب�سكرة ومترنا�ست ,ح�سب بيان �أ�صدرته وزارة الدفاع الوطني
�أم�س االثنني ،وجاء يف البيان  « :يف �إطار مكافحة الإرهاب
وبف�ضل ا�ستغالل املعلومات� ,أوقفت مفارز م�شرتكة للجي�ش
الوطني ال�شعبي ,يوم � 13أكتوبر � ,2019ستة ( )06عنا�رص
دعم للجماعات الإرهابية ,وذلك �إثر عمليات متفرقة بكل من
باتنة/ن.ع ،5.ب�سكرة/ن.ع 4.ومترنا�ست/ن.ع.»6.
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�ضمت �صوتها لإرادة ال�شعب

املعار�ضة واملواالة ترف�ضان
مترير قانون املحروقات
 .رحابي يتهم حكومة بدوي بالتعدي على الد�ستور
رف�ضت العديد من الت�شكيالت ال�سيا�سية �سواء من املعار�ضة �أو املوالة مترير قانون املحروقات اجلديد يف الوقت احلايل الذي تعي�شه البالد ،داعني �إىل �ضرورة
اال�ستجابة لإرادة ال�شعب والرتيث يف تطبيق قانون املحروقات اجلديد باعتباره امل�صدر الأ�سا�سي لالقت�صاد الوطني.
�إميان لوا�س
نددت �أحزاب املعار�ضة بقانون
املحروقات اجلديد ،معتربة ب�أن
مترير هذا القانون رغم الرف�ض
ال�شعبي له وهذا ما �أظهرته م�سرية
�أول �أم�س �أين خرج مئات املواطنني
تعبريا عن رف�ضهم مل�رشوع هذا
القانون و �أعابوا عليه بتقدميه
تنازالت كبرية لل�رشكات الأجنبية
امل�ستثمرة يف الطاقة ،ا�ستفزاز
لل�شعب على اعتبار �أن الظرف احلايل
يتميز بعدم �رشعية امل�ؤ�س�سات و
باخل�صو�ص الربملان و احلكومة ...
من جهتها �أحزاب املواالة �ضمت
�صوتها لإرادة ال�شعب ،داعية �إىل
ت�أجيل مترير هذا القانون �إىل بعد
االنتخابات الرئا�سية املقررة 12
دي�سمرب املقبل ،داعية �إىل الرتيت
�إىل تطبيق هذا القانون.
بن فلي�س
الوقت احلايل غري منا�سب
لتمرير مثل هذه القوانني
�أكد رئي�س احلكومة الأ�سبق علي بن
فلي�س ب�أنه يعقل يف هذا الظرف
اخلا�ص والذي يتميز بعدم �رشعية
امل�ؤ�س�سات و باخل�صو�ص احلكومة

و الربملان �أن يت�رصف يف م�صري
خريات اجلزائر ،راف�ضا مترير
قانون املحروقات اجلديد يف ظل
عدم �رشعية م�ؤ�س�سات الدولة .
رف�ض علي بن فلي�س من خالل من�شور
له عرب موقع التوا�صل االجتماعي
مترير قانون املحروقات اجلديد
يف الوقت احلايل الذي تعي�شه البالد،
�إىل غاية تن�صيب م�ؤ�س�سات تتمتع
بال�رشعية و لها القدرة لفتح حوار
جاد و معمق حول هذا املو�ضوع
امل�صريي بالن�سبة للأمة ،يف حني
�شدد على �رضورة فتح حوار �شامل
وا�ست�شارات وا�سعة حول قانون
املحروقات” ،مع كل “الفعاليات
املكونة لل�شعب اجلزائري لأنه
ملف ا�سرتاتيجي و م�صريي بالن�سبة
لل�شعب و للبلد”.
و�أو�ضح املتحدث «موقفي من
مو�ضوع وملف املحروقات لي�س
ظرفيا و ال منا�سباتيا بل هو ثابت
وهو �سبب خاليف الرئي�سي مع
بوتفليقة يف عهدته الأوىل �سنة 2003
و هو م�رشوع قانون املحروقات».
الأفافا�س يحذر من تداعيات
مترير امل�شروع
ا�ستنكر حذر حزب جبهة القوى

اال�شرتاكية من ا�ستمرار ال�سلطة
يف ممار�سة �سيا�سة التجاهل �أمام
مطالب ال�شعب وامل�صادقة على
م�رشوع قانون املحروقات يف نف�س
اليوم الذي تظاهر فيه املئات
بالعا�صمة و�أمام قبة الربملان للتعبري
عن رف�ضهم للقانون.
وحذر حزب جبهة القوى اال�شرتاكية،
من ما قد ينجر عن مترير م�رشوع
قانون املحروقات يف الوقت الراهن،
م�ؤكدا �أن قانون املحروقات �سيعزز
التدخل اخلارجي ،يف �ش�ؤون الوطن،
م�ضيفا «حماية ال�سيادة الوطنية دون
احلفاظ على ثرواتها ال ميكن �أن
يكون».
الأرندي يدعو الرتيث يف
تطبيق قانون املحروقات
رف�ض حزب الأرندي مترير قانون
املحروقات اجلديد  ،داعيا الرتيث
يف تطبيق قانون املحروقات وترك
الأمر لرئي�س اجلمهورية اجلديد
الذي �ستف�ضي له كافة ال�صالحيات
لفتح نقا�ش معمق حول م�س�ألة
املحروقات والبدائل اجلديدة
لالقت�صاد الوطني.
و�أكد الأرندي من خالل بيان له
«على �رضورة مراعاة الن�ضوب

بعد �شكوى �أحد املر�شحني وتداول فيديو بعني متو�شنت

حتقيقات �أمنية حول �شراء �إم�ضاءات
اال�ستمارات ب 06واليات
با�رشت م�صالح الأمن لواليات عني
متو�شنت  ،وهران  ،البي�ض � ،سيدي
بلعبا�س  ،تلم�سان وغليزان حتقيقات
معمقة يف وقائع بيع و�رشاء ا�ستمارات
الرت�شح من قبل �شباب هذه الواليات
مقابل مبالغ مالية والتي �سبق
لأحد املر�شحني �أن تداولها وكذا
مواقع للتوا�صل االجتماعي الذي
ك�شفت �شباب يبيعون �أ�صواتهم ملال
ا�ستمارات الرت�شح مببلغ يرتاوح ما
بني  400و1000دج .
ففي والية عني متو�شنت �أطلقت

ال�رشطة العلمية حتقيقات يف فيديو
تناقله رواد التوا�صل االجتماعي
يبني �شباب يتفاو�ضون مع ممثل احد
املر�شحني لبيعه �أ�صواتهم والإم�ضاء
على ا�ستمارات الرت�شح مقابل املال
وهو الفيديو الذي حقق متابعة كبرية
 ،يف حني حتقق ذات امل�صالح حول
معلومات تلقتها م�صالح الأمن حول
قيام ممثل احد املر�شحني على �رشاء
الأ�صوات من املواطنني  ،ونف�س
الأو�ضاع �شهدتها كل من غليزان
والبي�ض وتلم�سان و�سيدي بلعبا�س ،

دون ت�رسب �أية معلومات حول نتائج
التحقيق الذي جاء ب�أمر من وزارة
العدل لوقف ا�ستغالل املال الفا�سد
يف ال�سيا�سة  ،هذا و�سبق لأحد
املر�شحني �أن وجه طعنا �إىل اللجنة
الوطنية للإ�رشاف عن االنتخابات
ي�شكو قيام ممثلي احد املر�شحني
ب�رشاء ذمم املواطنني با�ستعمال
املال الأمر الذي عجل بفتح حتقيق
خا�صة و�أن نف�س املر�شح ذكر هذه
الواليات .
حممد بن ترار

احلكومة تناق�ش امللف قريبا

�إعادة النظر يف ت�سيري اخلدمات اجلامعية

�سيتم قريبا على م�ستوى احلكومة
تقدمي ملف م�رشوع �إعادة النظر
يف ت�سيري اخلدمات اجلامعية,
ح�سبما �أعلنه �أم�س االثنني بوهران
وزير التعليم العايل والبحث العلمي
الطيب بوزيد.
وذكر الوزير يف ت�رصيح لل�صحافة
عقب �إ�رشافه على مرا�سم
االفتتاح الر�سمي لل�سنة اجلامعية
اجلديدة ( )2020-2019قائال «
نطمح لأن يتم �إعادة النظر يف
عملية ت�سيري اخلدمات اجلامعية

وقد �أعددنا درا�سة �شاملة حول
خمتلف جوانب هذا امللف الذي
�سيعر�ض قربيا للمناق�شة على
م�ستوى احلكومة»و�أ�ضاف �أن
الدرا�سة التي �شملت هذا امللف
من قبل الوزارة الو�صية تناولت
بالتحليل والتقييم خمتلف اجلوانب
املرتبطة مبلف اخلدمات اجلامعية
على غرار اجلانب االقت�صادي
مربزا �أن الدرا�سة وقفت �أي�ضا
على االختالالت املوجودة يف
ت�سيري هذا املجال وقد ذكر بوزيد

يف هذا ال�صدد �أنه مت «تنظيم
جل�سات التقييم مل�سريي اخلدمات
اجلامعية وهي املنا�سبة التي
بينت احلاجة امللحة على �إدخال
�إ�صالحات عميقة على نظام
اخلدمات اجلامعية من �أجل حت�سني
�أدائه وتر�شيد حوكمته»وي�شار �إىل
�أن القطاع قد ا�ستلم بر�سم ال�سنة
اجلامعية اجلديدة نحو 51.370
�رسير جديد لرتتفع القدرة الوطنية
ال�ستيعاب الطلبة املقيمني �إىل ما
يزيد عن � 658ألف �رسير.

اجلزئي الحتياطات اجلزائر
من املوارد النفطية وانخفا�ض
الإنتاج الوطني من املحروقات،
املناق�صات غري الناجحة للحقول
النفطية اجلديدة (رف�ض ال�رشكاء
الأجانب االرتباط مع �سونطراك،يف
حني �شدد على وجوب مراعاة ارتفاع
احتياجات اجلزائر من الطاقة
الداخلة ،وما مييز م�رشوع القانون
اجلديد الذي يجعل من قانون -86
 14مرجعية له ،م�شرية �إىل ارتكازه
على تب�سيط ال�رضائب النفطية
ومعدل ال�رضيبة املنخف�ض (من %80
�إىل � ،)%60إ�ضافة �إىل �إدخال ثالثة
�أنواع من عقود ا�ستغالل احلقل
البرتويل يف حني �أن القانون احلايل
يقرتح نوعا واحد من العقود مهما
كانت ال�صعوبة املالية للحقل املراد
ا�ستغالله ،داعية �إىل �إعطاء املزيد
من االمتيازات واال�ستقاللية ل�رشكة
�سوناطراك.
كتلة الأحرار ت�ؤكد دعوتها
لت�أجيل مترير القانون
دعت املجموعة الربملانية للنواب
الأحرار باملجل�س ال�شعبي الوطني
احلكومة �إىل ت�أجيل عر�ض م�رشوع
القانون على الربملان ،نظرا
للتطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية

يف البالد ،وب�سبب االحتجاجات
امل�سجلة �أول �أم�س .
�أكدت املجموعة الربملانية للنواب
الأحرار باملجل�س ال�شعبي الوطني
ب�أنه متخندقة مع ال�شعب ومطالبه
ال�رشعية ،يف حني �أعلنت ب�أن م�رشوع
القانون مل تتم �إحالته بعد �إىل
الربملان ،وعليه ف�إنها تدعو الوزير
الأول نور الدين بدوي لت�أجيل ذلك.
رحابي يتهم حكومة بدوي
بالتعدي على الد�ستور
فتح عبد العزيز رحابي النار على
قانون املحروقات ،م�ؤكدا بان هذ
ا القانون يعطي امتيازات خارقة
للعادة قد متثل �سابقة خطرية يف
التعامل مع ال�رشكات العاملية.
اتهم رحابي حكومة نور الدين بدوي
بالتعدي على الد�ستور ،على اعتبار
انها حكومة ت�رصيف االعمال وال
يحق لها مناق�شة �أو مترير القوانني
املهمة يف الدولة  ،مت�سائال « هل
يعقل اليوم �أن حكومة ت�رصيف
�أعمال ،منبوذة �شبيعا و�سيا�سيا
تف�صل يف ملفات م�صريية ،يف هذا
الظرف احلرج»
و عرج رحابي على قانون
املحروقات  ،مو�ضحا ب�أنه قانون

جديد قدمي ظهر ن�صه الأويل
يف  2002يف �شكل م�رشوع �صاغه
خبري �أمريكي �سابق للبنك العاملي
ووافق عليه الربملان يف 2005حيث
قال »:القانون لي�س بجديد حاربته
القوى الوطنية واتهمونا �آنذاك بكل
الأو�صاف وب�رضب امل�صالح العليا
للدولة ،مت �سحب هذا القانون حتت
�ضغط �أكرب دول منتجة للبرتول
�سعودية ،فنزويال ،نيجرييا ..بحكم
�أنه يعطي امتيازات خارقة للعادة قد
متثل �سابقة خطرية يف التعامل مع
ال�رشكات العاملية»
من خالل و�ضع �سيا�سة طاقوية
تراعي تر�شيد اال�ستهالك وت�شجيع
االنتقال الطاقوي عن طريق
م�صادر �أخرى للطاقة  ،بالإ�ضافة
اىل اال�ستثمار يف �صناعة حتويلية
للبرتول والغاز ،وتنويع االقت�صاد
وخلق ثروات جديدة للخروج من
التبعية الهيكلية للمحروقات ،و�أخريا
احلد من البريوقراطية و الف�ساد
ال�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي،
م�ؤكدا �أم حتقيق هذه الأمور لن يتم
هذا �إال يف ظل مراقبة �شعبية للرثوات
الوطنية –على حد تعبريه.

وزير الطاقة حممد عرقاب

قانون املحروقات اجلديد ثمرة �سواعد جزائرية
�أكد وزير الطاقة حممد عرقاب,
�أم�س االثنني ب�سيدي بلعبا�س
ب�أن «قانون املحروقات اجلديد
امل�صادق عليه من طرف جمل�س
الوزراء ميثل ثمرة خربات وطنية
مائة باملائة ولي�س هناك �أي تخوف
على االقت�صاد الوطني».
و�أو�ضح الوزير خالل ندوة �صحفية
عقدها عقب الزيارة التفقدية
لبع�ض من�ش�آت القطاع بالوالية
�أن «قانون املحروقات هو ثمرة
تعاون خلرباء جزائريني لوزارة
الطاقة و�سوناطراك ووكالتي تثمني

املحروقات و�ضبط املحروقات
ويرتكز على املحافظة على ثروات
اجلزائر» و�أ�شار �إىل �أن «اخلرباء
اجلزائريني �أخذوا بعني االعتبار يف
�صياغة قانون املحروقات حماية
ال�سيادة الوطنية واملحافظة على
قاعدة  51ـ  49وحق ال�شفعة لبلوغ
الهدف الرامي �إىل تثمني ال�رشاكة يف
هذا املجال».
و�أ�ضاف الوزير �أن «قانون املحروقات
يحفظ م�صلحة اجلزائر واجلزائريني
بالدرجة الأوىل ويهدف بالأ�سا�س �إىل
زيادة وجتديد املخزون الوطني من

املحروقات الذي ا�ستهلك منه 60
باملائة ف�ضال عن �ضمان اال�ستجابة
املتزايدة ومواكبة الديناميكية التي
تعرفها البالد والنمو االقت�صادي
من خالل توفري �إمكانيات مالية
من مداخيل املحروقات ».و�أبرز
عرقاب �أن «�سوق اجلزائر يف ما
يخ�ص البرتول والغاز موجود والبد
من توفري الكميات الالزمة ما
�سي�سمح بتج�سيد �رشاكات كثرية»
م�شريا �إىل �أن «موا�صلة اال�ستثمارات
يف هذا ال�صدد �ست�سمح بت�سيري كل
القطاعات الأخرى».

و�ضع من�ش�آت التخزين حتت ت�صرف الفالحني

اجلزائر توقف ا�سترياد القمح ال�صلب و ال�شعري
�أكد وزير الفالحة والتنمية الريفية
وال�صيد البحري� ,رشيف عماري
�أم�س االثنني �أن اجلزائر متكنت
هذا العام من حتقيق االكتفاء الذاتي
يف جمال القمح ال�صلب و ال�شعري و
�أن قدرات االنتاج و التخزين متكن
البالد من تخزين كميات» الب�أ�س
بها» و بالتايل اال�ستغناء عن ا�سترياد
املادتني هذا العام .
و قال عماري لدى نزوله �ضيفا على
برنامج «اخللفية و القرار» للقناة
الأوىل بالإذاعة الوطنية ان اجلزائر
لن ت�ستورد هذه ال�سنة القمح

ال�صلب مذكرا �أن البالد خ�ص�صت
منذ اال�ستقالل اعتمادات مالية
كربى لتمويل واردات القمح اللني و
م�سحوق احلليب حيث بلغت الكميات
امل�ستوردة خالل ال�سنوات الأخرية
�أكرث من  7ماليني طنا و اعترب �أن
الكميات امل�ستوردة من القمح
اللني كبرية جدا و تفوق احلاجيات
الوطنية مع وجود تبذير كبري
ملادة اخلبز الذي ي�شكل الطحني
املتخل�ص من القمح اللني مادته
الأ�سا�سية الأوىل يف هذا ال�صدد
دعا الوزير �إىل تر�شيد الواردات

خا�صة يف �شعبة القمح اللني باعتبار
�أن هذه املادة تت�سبب يف �أمرا�ض
عديدة ( ال�سكري و ال�سمنة و
ال�ضغط الدموي بالدرجة الأوىل)
مما جعل الكثري من الدول تتخذ
�إجراءات للتقلي�ص من وارداتها يف
هذا املجال .
و بعد �أن �أكد الوزير �أنه يتوقع هذا
املو�سم تخزينا «وا�سعا للمنتجات
الفالحية املختلفة « �أكد �أن» �أبواب
من�ش�آت التخزين مفتوحة �أمام جميع
الفالحني لتخزين منتوجاتهم « .
م�.س
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وزارة ال�سكن تطوي عدل «»1

اجلزائريون يرف�ضون ا�ستن�ساخ
�سيناريو 2001
.
.

خرباء يقفون على عراقيل الت�سليم
جمال املقاوالتية يعاين �شبه �إفال�س

�أ�شرف وزير ال�سكن كمال بلجود� ،أم�س ،على توزيع �آخر دفعة لل�سكن من �صيغة عدل “ ،”1بوالية بومردا�س
ومت توزيع مايقرب  400وحدة �سكنية ،حيث وبهذه الدفعة �سيطوى نهائيا ملف عدل « »1ويف هذا ال�ش�أن،
�صرح وزير ال�سكن� ،أنه �سيتم توزيع �آالف ال�سكنات من خمتلف ال�صيغ بعديد الواليات يف الأ�شهر القادمة.
ف.ن�سرين
ويف الوقت الذي تعلن فيه ال�سلطات
العمومية عن برامج متنوعة يف جمال
ال�سكن  ،ف�إن ت�سا�ؤالت عديدة طرحها
املواطنون حول القدرة الفعلية ل�ضمان
جت�سيد برامج بينت التجربة �سابقا
�أنها غري ممكنة عمليا وبالنظر �إىل
التماطل امل�سجل يف وترية الأ�شغال
ببع�ض الور�شات وامل�شاريع ال�سكنية،
فقد انتاب اخلوف نفو�س امل�سجلني
ب�سكنات lpaو غريها من ال�صيغ ،
بت�أجيل ا�ستالم �سكناتهم ومفاتيحهم
�إىل �آجال قد يتجاوز املدة ،خالفا
للوعود التي �أطلقها املرقون يف وقت
�سابق ،ما قد يطيل معاناة املكتتبني
من �أزمة ال�سكن ومن عمر هذه
امل�شاريع لأزيد من � 20سنة  ،حيث
يطالب ه�ؤالء املكتتبون بالتعجيل يف
ا�ستالم مفاتيحهم و �أو�ضح خرباء يف
العقار عن اال�سباب و امل�شاكل التي
قد تعرقل امل�شاريع
اخلبري يف العقاروالهند�سة بن
ميينة :
مدة �آجال الت�سليم حتت�سب
من �إم�ضاء عقد االجناز
�أكد اخلبري يف العقار والهند�سة
املالية عبد الرحمان بن ميينة �أن
ال�سكنات التي يدخل يف مدة معتربة

هي �سكنات متوقفة و�أو�ضح ان
توقفها ي�شكل �أعباء �إ�ضافية فقيمة
�إجناز ال�سكنات ترتفع �إذا طالت
املدة .
يف رده على �س�ؤال حول مدى �إمكانية
جت�سيد الربامج املعلن عنها يف
�آجالها قال اخلبري االقت�صادي �أن
تاريخ البناء يف اجلزائر مل ي�شهد
انتهاء من ال�سكنات يف الآجال
املحددة م�ضيفا �أن املراحل من
بداياتها �إىل نهايتها حتمل يف طياتها
مقومات الت�أخري و�أرف بالقول �أن
املواطن يقع يف خط�أ احت�ساب مدة
االجناز حيث يحت�سب مدة االجناز
من يوم الإعالن عن ال�سكنات و
لكن احلقيقة ان االحت�ساب يبد�أ من
تاريخ البدء يف مرحلة االجناز الذي
يعد املرحلة الأخرية و �أو�ضح ذات
املتحدث �أن �آجال �أي م�رشوع تنطلق
من �ضبط معامل الأوعية العقارية
ثم مكتب الدرا�سات ف�رشكة البناء و
بعدها االجناز
من جهة �أخرى ك�شف بن ميينة �أن
الفاعلني يف جمال البناء يعانون من
م�شاكل و امل�ؤ�س�سات على و�شك
االفال�س و �أي ت�أخر يف دفع الفاتورة
قد ي�ؤدي اىل توقفها و�شدد اخلبري
يف العقار والهند�سة املالية يف
هذا ال�ش�أن على �رضورة م�ساعدة
امل�ؤ�س�سات املقاوالتية بامل�شاريع و
مرافقة البنوك لها

رئي�س اجلمعية العامة
للمقاولني اجلزائريني مولود
خلويف
جمال املقاوالتية يعاين �شبه
�إفال�س
�أفاد رئي�س اجلمعية العامة للمقاولني
اجلزائريني مولود خلويف �أن الو�ضعية
املالية للم�ؤ�س�سات االقت�صادية باتت
بال�صعبة.
و�أ�شار مولود خلويف �أن ال�سبب
الرئي�سي وراء ذلك يعود �أ�سا�سا
للأو�ضاع التي متر بها البالد يف
الأ�شهر الأخرية و �أكد ذات املتحدث
�أن � 175ألف عامل يف قطاع البناء
والأ�شغال العمومية ميرون يف ظروف
�صعبة ب�سبب تراجع الإنتاج ال�صناعي
م�ؤخرا وذكر مولود خلويف يف ال�سياق

ذاته عن حالة �شبه �إفال�س تعاين
منها معظم امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
خا�صة منها النا�شطة يف جمال
املقاوالتية وك�شف مولود خلويف
عن بع�ض املطالب التي �سرتفعها
اجلمعية لل�سلطات واملتمثلة �أ�سا�سا
يف �رضورة تطبيق قانون ال�صفقات
وحماربة
ب�شفافية
العمومية
االحتكار.
بالإ�ضافة �إىل �رضورة �إ�سناد مهمة
�إجناز ومتابعة م�شاريع الدولة لأهل
االخت�صا�ص من املهند�سني عن
طريق تنظيم م�سابقات وطنية كما
دعا ذات املتحدث �إىل ت�شجيع
امل�ؤ�س�سات املتعاملة يف قطاع البناء
على �إجناز �سكنات موجهة للإيجار
بدل االكتفاء ب�إجناز امل�شاريع
املخ�ص�صة للبيع فقط.

على تقدمي تكوين حديث يتما�شى
و املعايري الدولية وذلك من خالل
و�ضع مناهج درا�سية متطورة
�صممت خ�صي�صا لتكوين وت�أهيل
ور�سكلة �إطارات الوزارة الو�صية
و�إطارات اجلماعات املحلية ،
وينتظر من املدر�سة ان ت�ساهم
يف تنمية وتطوير البحوث املتعلقة
بت�سيري وتنظيم املدينة وذلك
من خالل التعاون مع امل�ؤ�س�سات
والهيئات الدولية النا�شطة يف نف�س
املجال وذلك من خالل توفري مورد
ب�رشي كفئ ي�سعى �إىل تطوير العمل
ل�ضمان ت�سيري املدن اجلزائرية
انطالقا من هذه املدر�سة التي
ولدتها ال�رضورة لكنه ينتظر منها
لتكون م�شتلة للإطارات الفعالة
التي �سرتافق اجلماعات املحلية يف
ت�سيري املدن والعمل على التكوين

الذي يعرف ت�أخرا كبريا كا�شفا
�أن برنامج التكون ل 1800م�ؤ�س�سة
وبلدية تبني �أنه اليتعدى بن�سبة تكوين
تقدر ب 20باملائة ما ي�ستوجب
رفعه للنهو�ض بالقطاع  ،هذا
و�أكد الوزير �أن الدولة اجلزائرية
ر�صدت غالفا ماليا ب  600مليار دج
لتلبية حاجيات مواطني باملناطق
اجلنوبية واله�ضاب و�إقامة م�شاريع
تنموية للنهو�ض بهذه املناطق التي
مل تنل حقها من التنمية وهي اليوم
م�ستعدة لتح�سني �أدائها  ،هذا وكان
الوزير قد د�شن املركز اجلهوي
لعالج داء ال�رسطان ب�شتوان الذي
حمل ا�سم الرئي�س الراحل احمد بن
بلة قبل التوجه �إىل عني فزة لتد�شني
م�صنع ا�ستثماري خا�ص بالزنك
واحلديد .

حممد بن ترار

على خلفية ن�شر �صور دون �إذن �صاحبها

�أودع �أم�س ال�صحفي الإذاعي العامل
ب�إذاعة الوادي واملد ّون عادل عازب
ال�شيخ احلب�س ب�أمر من قا�ضي
التحقيق على خلفية ن�رش �صور يف

�إيداع �صحفي ب�إذاعة الوادي احلب�س
�شبكة التوا�صل الإجتماعي دون �إذن
�صاحبها وهو م�س�ؤول وكالة الت�شغيل
ب�سبب م�شاركة فيديو الحتجاج
البطالني �أمام وكالة الت�شغيل منذ

�شن �أم�س �أ�ساتذة طور التعليم
االبتدائي بعديد املدار�س على
م�ستوى والية البويرة �إ�رضابا عن
العمل متبوعا بتنظيم اعت�صاما
حا�شدا �أمام مقر مديرية الرتبية
لإ�سماع �صوتهم لدى اجلهات
املعنية بخ�صو�ص املطالب
التي �سبق لهم وان رفعوها لكن
دون جدوى ح�سب ت�رصيحات
املحتجني ليومية « الو�سط « ,
حيث �أ�رصوا على مطلب حتقيق
امل�ساواة بينهم وبني �أ�ساتذة
الطورين املتو�سط والثانوي

وكذا �إعادة النظر يف احلجم
ال�ساعي الذي ي�شتغلون به والذي
يرونه جمحفا يف حقهم اىل
جانب �إعفائهم من بع�ض املهام
التي لي�ست من اخت�صا�صهم
كحرا�ستهم التالميذ يف املطاعم
وال�ساحة وغريها  ,ويف ال�سياق
هدد حمدثونا مبوا�صلة حركتهم
االحتجاجية يف قادم الأيام �إذا مل
تتم اال�ستجابة لهذه االن�شغاالت
من طرف اجلهات املعنية
والو�صية .
�أح�سن مرزوق

احلكومة تقيل م�س�ؤوال ب�سبب اجلزائر

 600مليار دج لتلبية حاجيات املناطق اجلنوبية واله�ضاب التنموية
�أكد وزير الداخلية واجلماعات
املحلية �صالح الدين دحمون خالل
�إ�رشافه على تد�شني املدر�سة
الوطنية التطبيقية للمهند�سني»
عبد املجيد مزيان « ببلدية �شتوان
بتلم�سان نهار �أم�س على �إقامة
خمطط تكوين جديد لإطارات
اجلماعات املحلية ل�ضمان النهو�ض
بربنامج تنموي كبري يهدف �إىل
حت�سني عملية ت�سيري املدن
واملحافظة عليها و�إقامة برامج
كربى تهدف �إىل حت�سني امل�ستوى
املعي�شي للمواطن وكذا املحافظة
على البيئة .
هذا و�أكد الوزير �أن ا�ستعمال الطاقة
البديلة يف ت�سيري املدن �أ�صبح
حتمية المفر منها حفاظا على
البيئة من جهة وتقلي�صا للنفقات
من جهة �أخرى م�ؤكدا �أن اجلزائر

�أ�ساتذة الطوراالبتدائي ينتف�ضون

املغرب

خمطط تكوين جديد لإطارات اجلماعات املحلية

تتجه نحو تعميم الطاقة ال�شم�سية
يف املدار�س وامل�ساجد ومقرات
الأمن والإدارات العمومية حيث
من املنتظر اجناز� 13ألف مدر�سة
بالطاقة املتجددة  ،م�ساجد
وم�ؤ�س�سة مع مطلع  2020ت�سري
بالطاقة ال�شم�سية لتقلي�ص فاتورة
النفقات م�ؤكدا �أن تطور املدن
والأقاليم جعل الدولة اجلزائرية
تبحث عن بدائل جديدة للطاقة
ل�ضمان العي�ش يف جو مريح وحميط
منظم �ضمن خمطط احلكومة
اجلزائرية الهادف �إىل حت�سني
التكفل بعي�ش املواطن  ،وخالل
�إ�رشافه على االنطالقة الر�سمية
ملن�صة التكوين االفرتا�ضي لتعميم
فر�ص التكوين ملوظفي و �إطارات
اجلماعات املحلية �أ�شار الوزير
�أن هذا الف�ضاء الدرا�سي �سيعمل

البويرة

�أيام.
وكان احتجاج البطالني وجمرياته
حمل دعوى ق�ضائية من طرف م�س�ؤول
الوكالة املذكورة انتهت ب�إيداع ثالثة

ن�شطاء من البطالني واحلراك احلب�س
الأ�سبوع املا�ضي ب�أمر من قا�ضي
التحقيق ،وهم فاروق قديري ،وعبد
العايل بن عمر ،وكرام �شربو .

�أقالت احلكومة املغربية رئي�س
االحتاد العام ملقاوالت يف
املغرب� ،صالح الدين مزوار،
بعد ان تدخل يف ال�ش�أن اجلزائري
،بت�رصيحاته التي قال فيها انه
على اجلي�ش اجلزائري تقا�سم
ال�سلطة مع ال�شعب .ت�رصيح وزير
اخلارجية املغربي الأ�سبق ،جاء
�أثناء م�شاركته يف �أ�شغال م�ؤمتر
ال�سيا�سة العاملي ،وو�صفته وزارة
اخلارجية املغربية ت�رصفه بـ”غري
امل�س�ؤول والأرعن و املتهور” وقال
مزوار يف مداخلته خالل امل�ؤمتر
الذي ت�ست�ضيفه مدينة مراك�ش� ،إن

”االحتجاجات التي ت�شهدها اجلارة
اجلزائر ،باعثة لل�شعوب املغاربية
على الأمل“ ،م�ضي ًفا �أن ”اجلزائر
لن تعود �إىل الوراء وعلى اجلي�ش
�أن يتقا�سم ال�سلطة“و�أثارت هذه
الت�رصيحات ردود فعل غا�ضبة،
خا�صة من اخلارجية املغربية التي
�شغلها مزوار �ساب ًقا ،والتي بادرت
با�ستنكارها على اعتبار �أن املغرب
قد اتخذ فعل ًيا موقف احلياد مما
يجري حال ًيا يف اجلزائر ،ورف�ض
الناطق الر�سمي با�سم احلكومة
املغربية مرا ًرا الإدالء ب�أي تعليق
حول املو�ضوع.

مبيناء وهران

ر�سو باخرة على متنها �أزيد من
� 641سائحا �أجنبيا
ر�ست باخرة �سياحية على متنها
� 641سائحا اليوم االثنني مبيناء
وهران للقيام بجولة �إىل خمتلف
املعامل ال�سياحية التي تزخر بها
عا�صمة الغرب اجلزائري,ح�سبما
�أفاد بذلك املدير الوالئي لل�سياحة
وال�صناعة التقليدية.
وقد ر�ست يف حدود ال�ساعة
الثامنة �صباحا مبيناء وهران
الباخرة ال�سياحية «�أم�.أ�س �سقا»
على متنها � 641سائحا �أغلبهم
من جن�سية بريطانية قادمة من
مدينة باملا الإ�سبانية للقيام
بجولة �سياحية ملختلف املعامل
ال�سياحية التي تزخر بها وهران,
ي�شري بلعبا�س قامي بن عمر
و�سيكت�شف ه�ؤالء ال�سياح خالل
هذه الزيارة التي تدوم يوما
واحدا املعامل الأثرية والتاريخية
ملدينة وهران على غرار �ساحة
�أول نوفمرب واحلي ال�شعبي العتيق
�سيدي الهواري واملكتبة البلدية

(الكتدرالية �سابقا) وح�صن �سانتا
كروز والكني�سة املتواجدة ب�أعايل
جبل مرجاجو.
وتندرج هذه الزيارة يف �إطار
ت�شجيع ال�سياحة الداخلية ووجهة
مدينة وهران حتى تكون قبلة
�ضمن ال�سل�سلة ال�سياحية الدولية,
ي�ضيف نف�س امل�س�ؤول الذي �أ�شار
�إىل �أن اختيار وهران يف املنتوج
ال�سياحي الدويل يدل على مكانة
هذه املدينة املتو�سطية دوليا
كونها متتاز مبقومات �سياحية
وثقافية وتاريخية و�ستكون رحلة
العودة لهذه الباخرة ال�سياحية
يف حدود ال�ساعة اخلام�سة م�ساء
انطالقا من ميناء وهران �إىل
مدينة ايبيزا الإ�سبانية ,كما �أ�شري
�إليه اجلدير بالذكر �أن هذه اجلولة
ال�سياحية تعد مبادرة من الوكالة
ال�سياحية اجلزائرية «ماجيك تور»
بالتن�سيق مع املديرية الوالئية
لل�سياحة وال�صناعة التقليدية.

انخفا�ض �أ�سعار النفط

تراجعت �أ�سعار النفط �أم�س يف
الوقت الذي ت�سببت فيه التفا�صيل
ال�ضئيلة ب�ش�أن املرحلة الأوىل من
اتفاق جتاري بني الواليات املتحدة
وال�صني يف تقليل التفا�ؤل الذي �ساد
الأ�سبوع املا�ضي ب�ش�أن ذوبان اجلليد
بني البلدين مما �ساعد يف دفع �أ�سواق
اخلام لالرتفاع اثنني باملئة.

وبح�سب وكالة رويرتز ف�إنه بحلول
ال�ساعة  0436بتوقيت جرينت�ش،
انخف�ضت العقود الآجلة خلام
القيا�س العاملي برنت � 25سنتا �إىل
 60.62دوالرا للربميل ،بينما بلغت
العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س
الو�سيط الأمريكي  54.45دوالرا
للربميل منخف�ضة � 25سنتا.
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«خاليا الدعم والإ�سناد»

ال�سقوط يف �شراك اجلماعات الإرهابية
«خاليا الدعم والإ�سناد» هي الكنية �أو الت�سمية التي تلقيها العدالة على عاتق الأ�شخا�ص الذين ميولون الإرهاب ولو بقطرة ماء ،حيث ت�شهد املحاكم
اجلنائية على امل�ستوى الوطني تزايدا ملحوظا يف عدد الق�ضايا املتعلقة بخاليا دعم و�إ�سناد اجلماعات الإرهابية � ،أبطالها �شباب يف مقتبل العمر
ّ
خمططا جتنيديا جديدا يقوم على ا�ستغالل الظروف الإجتماعية له�ؤالء بعدما �أ�صبحت
وجدوا �أنف�سهم يف خدمة اجلماعات الإرهابية التي ت ّتبع
الأفكار اجلهادية ال جتدي نفعا يف �إعادة بعث ن�شاط ما بقي من فتات اجلماعات الإرهابية التي ت�سعى للم�سا�س ب�أمن الدولة وتدمري ما بقي من
�أ�س�سها ،حيث انتهجوا �سيا�سة جديدة متثلت يف الإغراء املايل وا�ستهدفوا فئة �شباب املناطق النائية.
م.ثيزيري
ميثل  �أمام  العدالة  م�ؤخرا �شباب
بني  19اىل � 39سنة   على �أقل
تقدير  �أغلبهم  من البطالني  ذ ّوي
م�ستوى تعليمي حمدود ال يزيد
عن الثانوي  ،يقطنون يف مناطق
نائية داخلية �أو حتى �صحراوية
تنعدم فيها   �رشوط   احلياة
،فيما ميار�س �أغلبهم ن�شاطات
تختلف بني التجارة    ،النقل  
غري ال�رشعي �أو رعي   الغنم ،
�إ�ستغلّهم �أمراء جماعات �إرهابية
خطرية ي�سعون دوما �إىل ت�شكيل
خاليا دعم و�إ�سناد من �ش�أنهم
توفري امل�ؤونة واملعلومة مقابل
مبالغ مالية ل�ضمان ا�ستعادة �أو
ا�ستمرار ن�شاط تلك اجلماعات
،ليجد �أولئك ال�شباب �أنف�سهم  
خلف الق�ضبان   ل�سنوات بتهم
ثقيلة  ترتبط  ب�إ�سناد  جماعات
ارهابية تعمل على خلق ج ّو من
اللأمن وزرع  الرعب  يف �أو�ساط  
ال�سكان .
متهمون يروون تفا�صيل
جتنيدهم
« ل.يو�سف» �شاب يف  الع�رشينيات  
من العمر راعي غنم مبنطقة �سي
م�صطفى بوالية بومردا�س من
عائلة   يعمل بع�ض �أفراها يف
ال�سلك الع�سكري ،وجد نف�سه
خلف الق�ضبان بعدما جنّد من
قبل �أحد �أبناء ح ّيه وزميله يف
الدرا�سة للعمل ل�صالح   جماعة
�إرهابية  حملية يرت�أ�سها املدعو 
«  م .يو�سف « ،كلّف يف �أول مه ّمة
له بحفر حفرة بالطريق عمومي
بغر�ض  م�ساعدة الإرهابيني
على زرع القنابل التي ت�ستهدف
عنا�رص  الدرك الوطني ،يروي
عن تفا�صيل  جتنيده »:التقيت  مع
�صديقي املدعو «ع .نبيل « الذي
�أخربين �أنه يتعامل مع   جماعة
ارهابية   حتت امارة «م .يو�سف
علي العمل معهم  
« ،وعر�ض 
ّ
فقبلت الفكرة  ،ويف �سنة 2007
توجهت معه �إىل امللعب البلدي
ّ
لقرية بوظهر� ،أين التقينا ثالث
�إرهابيني ،منهم �أحد زمالئي يف
الدرا�سة»  ،يوا�صل» « طلب مني
الأمري  العمل معهم يف احلرا�سة
والت�أمني   ،قبل �أن ي�سلّمنا قنبلة
مو�ضوعة داخل علبة كرتون
وتوجهنا �إىل الطريق الرابط بني  
منطقة �سي  م�صطفى و زموري
،وهو   الطريق   الذي ت�سلكه  
عادة مركبات   الدرك الوطني
� ،أين قمت بحفر حفرة   بعمق

حمدد ،وو�ضعنا القنبلة التي ت ّوىل
ّ
تفجريها بقية الإرهابيني مبجرد
و�صول   مركبات الدرك ،التي  
حلقت بها �أ�رضار بليغة   دون
ت�سجيل خ�سائر ب�رشية «.
« �أقنعت   كثريا   من الإرهابيني  
لي�ضعوا   ال�سالح فكيف   يل �أن
�أعود �إىل معاقل  املوت؟ « ،هكذا
واجه  املتهم «ب .يون�س»  قا�ضي
حمكمة  اجلنايات  بالعا�صمة  يف  
جمددا
�س�ؤاله عن ظروف عمله
ّ
ل�صالح   اجلماعات   الإرهابية
النا�شطة مبعاقل  والية بومردا�س
بعدما ا�ستفاد من قانون ال�سلم  
وامل�صاحلة  ،حيث جاء يف  
حما�رض  امل�صالح   ال�سابقة
لدائرة    الأمن والإ�ستعالمات  
�أن ا�سمه ورد يف ر�سالة ٌعرث
عليها   بحوزة �إرهابي   مت ّويف  
 ،جاء يف فحواها �أن «يون�س»
هو �أحد عنا�رص  دعم الإرهاب  
يعمل على  جتنيد �شباب لنف�س
الغر�ض  ،و�أنه على ات�صال مع  
ابن   ع ّمه «ب�.سعيد» املتواجد
مبعاقل  الإرهاب واملبحوث عنه
منذ �سنوات ،وهو ما مل يجد له
املتهم جوابا ،م�ؤكدا �أن لقب
جمددا
عائلته   هو  من و ّرطه
ّ
،ي�ضيف « :خييرّ ت بني �أن �أ�ساعد
م�صالح  الأمن للإيقاع بابن عمي
�أو �أدخل ال�سجن  ،و ّ
ملا ف�شلت  
العملية لفّقت  الق�ضية �ضدي   «  ،
�إال �أن ك�شوف   االت�صاالت �أبت  
غري �أن تك�شف   احلقيقة على
�أن ابن عم «يون�س» هو من ات�صل  
به  ليطمئن  على �صحة  والدته  
لتكون دليل براءته.
حذيفة اجلند و�سفيان
يركزان على �شباب
الف�صيلة ّ
بومردا�س
عملت اجلماعة   الإرهابية التي
يرت�أّ�سها املدعو  «عبد   املومن
ر�شيد املكنى «حذيفة اجلند»  
�أمري ما يعرف  بتنظيم القاعدة
يف   بالد املغرب   الإ�سالمي
النا�شطة مبعاقل بومردا�س على
جتنيد عدد من �شباب الوالية
�سيما   �سكان املناطق النائية
م�ستغلني ظروفهم الإجتماعية  
ال�صعبة ،كما ر ّكزت  اجلماعة  يف
حماولة فا�شلة منها لإعادة بعث  
ن�شاطها الإجرامي   باال�ستعانة
بعدد من الإرهابيني التائبني
بدا  �سوى  تلبية  
الذين مل يجدوا ّ
طلبات  اجلماعة  ،منهم املدعو 
« ن خري الدين» عن�رص �إرهابي
�سابق  ا�ستفاد من تدابري ال�سلم
 ،ليفتح حملاّ   للحدادة   بعدما
عانى من البطالة  � ،إال �أنه بقي

حتت �أعني  �أمري اجلماعة  الذي
جمددا وجنّده خلدمة
ات�صل به
ّ
اجلماعة منذ �سنة    2008من
خالل    جتنيد   ال�شباب ،جمع
الأموال ،توفري امل�ؤن الغذائية
والهواتف النقالة ،خا�صة و�أنه
يعرف ج ّيدا معاقل   الإرهاب  
مبنطقة ي�رس   وتيزي وزو  ،بل
وذهب �إىل �أبعد من ذلك ليرت ّقب
حتركات   عنا�رص  اجلي�ش 
مل�ساعدة اجلماعة الإرهابية  يف  
ن�صب الكمائن  املزيفة .
نف�س الكتيبة  النا�شطة باملنطقة
الثانية من نف�س الوالية  �أعادت
جتنيد خم�سة ارهابيني تائبني
عاودوا الإنخراط يف �صفوفها
منذ �سنة  2006ابزرهم «م .عبد
الرحمان» املكنى «يويو» �أحد
�سكان قرية بوظهر الواقعة
مبنطقة �سي م�صطفى   بوالية
بومردا�س ،والتي طاملا عا�شت
تهمي�شا كبريا دفع بكثري من
�شبابها �إىل   الإلتحاق   ب�صفوف
الإرهاب ،يقول « يويو» يف
حما�رض الأمن « :جنّدين الإرهابي
.يو�سف»  وعر�ض علي
املدعو»ح
ّ
العمل ل�صالح اجلماعة من خالل
تر�صد حتركات قوات اجلي�ش،
ّ
الدرك واحلر�س البلدي ،بغر�ض 
قتلهم والإ�ستيالء على �أ�سلحتهم
ّ
يخططون للهجوم
 ،لقد كانوا
على مركز للدرك لكنهم مل
يتمكنوا من ذلك »،ي�ضيف »:
كلّفت مبراقبة راعي غنم  بعدما  
وردت الينا معلومات �أن يحوز
على �سالح   كونه �أحد �أعوان
احلر�س البلدي،نعم لقد �شاركت
يف اختطافه  كما ز ّودت امل�س�ؤول
ب�رشائح هاتف نقال لطلب الفدية
من عائلة ال�شيخ «.
عبد الرحمان  مل يكن  الوحيد من
�أبناء قرية بوظهر الذين  وجدوا
�أنف�سهم يف خدمة   الإرهاب ،
بل   طال الأمر عدد   من �أبناء
القرية ،على غرار كل «خ .فاحت «
»،خ .مراد» و»ب .جمال « الذين
وتر�صد
كلّفوا بجلب امل�ؤونة،
ّ
عنا�رص الدفاع الذاتي ،ما ي�ؤكد
�أن التجنيد ال�شباب يعتمد  على
ارهابية   حمرتفة ن�ش�أت معهم
يف نف�س البيئة وتدرك   جيدا  
ظروف  معي�شتهم .
«م.حممد» »،ب .عبد الكرمي
« »،ز.نورالدين « و»د .علي»
�ألقي عليهم القب�ض  يف مقرات
�سكناهم   ،بناءا على اعرتافات  
ت�ؤكد �أنهم ز ّودوا اجلماعات
الإرهابية النا�شطة حتت امارة  
«حذيفة اجلند» بغابة ايعكورن
بوالية تيزي   وزو   بالهواتف
نقالة  ،مواد غدائية ومالب�س ،

وهي امل�ؤون  التي كانوا ينقلوها على ذلك ،بل و�أكد �أنه مقتنع
ب�سيارتهم اخلا�صة �إىل معاقل   ب�أفكار جهادية تهدف �إىل تغيري
الإرهاب  ،والأمر نف�سه  بالن�سبة نظام احلكم.
لكل من « ا .حميد» و»ق .عادل «،
منوذجني �أخرين  ل�شباب جنّدوا املتهم يوجد حاليا بال�سجن  
�ضمن جماعة �إرهابية يرت� ّأ�سها « بعدما حكم عليه بخم�سة �سنوات
زهري حارك « املعروف «ب�سفيان   �سجن عن جناية الإنخراط يف
الف�صيلة « وت ّورطا يف �رشاء جهاز جماعة �إرهابية تعمل على بث
�سكانري لفائدة اجلماعة ،كما   الرعب يف �أو�ساط ال�سكان.
تكفال بنقل امل�ؤون مقابل مبالغ
مالية   ،ليكون م�آلهم ال�سجن   عبد القهار بن حاج عينة
حية
ملدة و�صلت �إىل ثمانية
النافذ ّ
�سنوات .
كان ال�شاب عبد القهار بلحاج  
طالب يف ال�شريعة يدعم ابن «علي بن حاج» القيادي
ال�سابق يف احلزب املحل والذي
�سرية �أبو بكر ال�صديق
قتل مبعاقل الإرهاب يف الثنية  
«ح .نورالدين « �إرهابي تائب �أحد   �شباب العا�صمة   الذين
يقطن ب�أحد البيوت الق�صديرية جنّدوا   من قبل االرهابي «ك
مبنطقة �رشاربة  انطلق يف حياة .ه�شام «   الذي يتواجد حاليا  
جديدة  بعدما ق�ضى �سنوات يف يف ال�سجن  ،بعدما ت�سلمته
معاقل الإرهاب   اختار التجارة م�صالح   ال�ضبطية الق�ضائية
لك�سب قوته ،تز ّوج و�أجنب �أبناءا لدائرة الأمن بالبليدة   من �أمن
قبل �أن يلتحق بكلية ال�رشيعة تيزي وزو بعدما ف ّر من �صفوف
بخروبة لدرا�سة ال�رشيعة   �،إال �أن االرهاببغابة «ميزرانة» ،قبل
الإرهابي «خ .مو�سى «   املكنى �أن يطلق �رساحه �سنة 2006
«حذيفة طلحة «  �أمري �رسية «�أبو  يف اطار   تدابري ال�سلم   ،غري
بكر ال�صديق» املنظوية حتت �أنه عاود ن�شاطه عكن�رص  دعم
لواء اجلماعة الإ�سالمية للدعوى وت ّوىل   جتنيد كثري   من �شباب
والقتال النا�شطة مبناطق العا�صمة   منهم «عبد القهار «
الو�سط� ،ألّح عليه   ملعاودة الذي مل يرتدد يف قبول الفكرة
جمددا بهدف ت�شكيل خا�صة و�أنه   ن�ش�أ يف حميط  
االنخراط
ّ
خلية دعم وا�سناد ،فعينّ و�سيطا �ساعده كثريا على ذلك  وجعله
لإي�صال طلبات الإرهابيني ،حيث لقمة �سهلة  ،لي�صبح   بدوره  
كان يلتقي بعدد من الإرهابيني �أحد  �أع�ضاء  خلية ا�سناد  ودعم  
بنفقي الطريق ال�سيار �رشق الإرهاب مبعاقل بوغني  بوالية
غرب ليتوىل اي�صال   امل�ؤن تيزي وزو  رفقة كل من  املدعو 
�إىل معاقل الإرهاب مبنطقة «ب .اليا�س « »،ب .عبد الرحمان
الأخ�رضية والية البويرة    ،ثم « و»ب .ح�سني «  ،حيث كانوا
كلّف بتمويلهم ب�أجهزة ات�صاالت يتولون عملية جتنيد ال�شباب  
على غرار كمبيوتر حمملّة ،وحثهم على العمل امل�سلح  
بطاقات ذاكرة ،بطاريات �شحن وتقدمي الدعم املادي ،قبل �أن
الهواتف� ،إال �أن مل  يبدي ندما يقتل  مبعاقل  الثنية.

 3عنا�صر �إ�سناد لكتيبة
فتح و�أبو بكر يف قب�ضة
الأمن
 �ألقت  م�صالح الأمن  القب�ض على
كل من  «�س .ر�شيد»« ،ب .ميني»
و»ع .وليد» املكنى «حنظلة»  
وادينا من قبل حمكمة  اجلنايات
مبجل�س ق�ضاء العا�صمة ،بعدما
ثبت انتماءهما �إىل جماعة
ارهابية م�سلحة خالل �سنة
 2008تعرف بكتيبة» �أبو  بكر»،
والتي يرت�أ�سها الإرهابي الفار
«ب .عبد اهلل ،كما   كانوا على
عالقة باملدعو  «خالد الوليد»
النا�شط �ضمن كتيبة الفتح.
املتهم الأول والثاين كانا �ضمن
خلية دعم و�إ�سناد   وانح�رصت
مهمتهما يف تزويد اجلماعات
الإرهابية ب�رشائح الهواتف
النقالة واملالب�س والطعام ،يف
حني كان الثالث يعمل بعيادة
خا�صة باجلماعة الإرهابية التي
يتزعمها الإرهابي املكنى» �أبو 
ي�سلم نف�سه
ن�سيبة «   قبل �أن ّ
مل�صالح الأمن
راعي غنم ميول ارهابيي
غابات بلعبا�س
�أوقفت كتيبة الدرك الوطني
لر�أ�س املاء بوالية �سيدي
بلعبا�س من�صف ال�شهر  الفارط
�شاب مبنطقة وادي ال�سبع
يعمل كراعي غنم ،عقب ورود
معلومات حول ات�صاالته مع
اجلماعات الإرهابية الن�شطة
بغابات جنوب الوالية الراعي
�أحيل  على التحقيق بتهمة دعم
و�إ�سناد اجلماعات الإرهابية عن
طريق تقدمي امل�ؤونة ومعلومات
بخ�صو�ص  حتركات �أفراد
الأمن.
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اهرتاء و نق�ص املعدات و االكتظاظ بامل�ست�شفيات وراء معاناتهم

متو�سطة ال�شيخ احلاج حممد بتمرنا�ست

مر�ضى الق�صور الكلوي باجلنوب
ينا�شدون الوزارة

الأولياء والتالميذ يحتجون

يتخبط املئات من مر�ضى الق�صور الكلوي اجلنوب ال�شرقي يف جملة من امل�شاكل �أثناء قيامهم بعملية
الت�صفية و التي ت�أتي يف مقدمتها اهرتاء املعدات و االكتظاظ على م�ستوى امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية
وهو ما فتح باب الت�سا�ؤل جمددا عن م�صري الأموال ال�ضخمة املر�صودة للتكفل بهذه الفئة اله�شة من
املجتمع املحلي .
�أحمد باحلاج

عرب مر�ضى الق�صور الكلوي
بواليات اجلنوب ال�رشقي على
غرار مترنا�ست  ،ايليزي  ،ورقلة
 ،الوادي  ،غرداية وبدرجة
�أقل والية الأغواط يف معر�ض
حديثهم مع يومية «الو�سط «  ،عن
ا�ستيائهم ال�شديد من معاناتهم
اليومية املتكررة مع مر�ضهم ،
الذي يحتم عليهم القيام بزيارات
دورية للم�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية
من �أجل ت�صفية الدم  ،و هي
العملية التي يكررها املر�ضى
مرتني على الأقل �أ�سبوعيا ،
مما �شكل �ضغطا رهيبا على
امل�ست�شفيات و العيادات  ،مبا �أن
امل�ستلزمات املتوفرة مل تلبي
حاجيات املر�ضى .
ويف مو�ضوع مت�صل قال
املت�رضرين من امل�شكل القائم
ب�أن معاناتهم تزداد يوما بعد
يوم مع امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية
بهاته الواليات  ،و حتى العيادات

املهتمة بهذا ال�ش�أن يف خمتلف
البلديات � ،أين تعرف هذه الأخرية
�إقباال كبريا و ب�أعداد هائلة من
جانب مر�ضى الكلى ب�صفة يومية
 ،مما �أدى �إىل االكتظاظ الذي
حتم على البع�ض من حتمل �آالمه
�إىل اليوم املوايل لتلقي العالج ،
حيث �أثارت هذه امل�شكلة

�سخط الأهايل و املر�ضى
على حد ال�سواء � ،أين طالبوا
من والة اجلمهورية بالواليات
ال�سالف ذكرها  ،ب�رضورة
التدخل العاجل لإنهاء �أزمتهم
مع �أقدمية �أجهزة الت�صفية مع
نق�ص العتاد الطبي  ،املتمثل
يف �أجهزة ت�صفية الدم  ،هذه

الأخرية و �إن كانت متوفرة يف
بع�ض امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية ،
�إال �أنها مل ت�ستطع تلبية حاجيات
�أعداد املر�ضى املتزايد ب�شكل
ملحوظ يف الآونة الأخرية .
من جهة �أخرى عربت جمعيات
حملية مهتمة بال�ش�أن الطبي عن
امتعا�ضها ال�شديد من جتاهل
م�س�ؤويل القطاع لهذه الفئة من
املجتمع  ،و املح�سوبة على
قطاع الوزير حممد مرياوي
للتكفل مب�شاكلهم  ،خا�صة و �أن
الأمر انعك�س على �صحتهم  ،مبا
�أنهم يعانون من �آالم ال تطاق
يوميا  ،حيث طالبت احلركات
اجلمعوية املحلية بهاته الواليات
من الوزير ب�رضورة التحرك
العاجل  ،لإن�شاء عيادات يف
خمتلف �أنحاء �إقليم الوالية
لإنهاء م�سل�سل معاناة مر�ضى
الق�صور الكلوي مع م�شقات
التنقل و االنتظار لتلقي العالج .

جتمهر منت�صف الأ�سبوع اجلاري
الأولياء والتالميذ �أمام متو�سطة
ال�شيخ احلاج حممد ببلدية اينغر
باملقاطعة االدارية عني �صالح
التابعة لوالية مترنا�ست  ،تنديدا
مبا �أ�سموه بالأو�ضاع الكارثية
وتف�شي مظاهر احلقرة والتهمي�ش
.
قال ممثلي الأولياء و التالميذ
مبتو�سطة ال�شيخ احلاج حممد
مبدينة اينغر التابعة لوالية
مترنا�ست يف ت�رصيح لهم مع يومية
«الو�سط «�أن خروجهم لل�شارع يف
وقفة احتجاجية جاء على خلفية
االو�ضاع املزرية التي تتخبط
فيها ذات امل�ؤ�س�سة الرتبوية

ناهيك عن تف�شي مظاهر احلقرة
والتهمي�ش ،وهو الأمر الذي �أثر
�سلبا على التح�صيل العلمي
للتالميذ خا�صة �أولئك املقبلني
على اجتياز امتحانات �شهادة
التعليم املتو�سط .
ومعلوم �أن قطاع الرتبية باملناطق
النائية بوالية مترنا�ست النائية
يعترب من بني القطاعات التي تئن
حتت وط�أة �سوء الت�سيري وتفاوت
االدوات الرقابية بدليل تذيل
الوالية للرتتيب الوطني على مدار
ع�رشين �سنة يف نتائج االمتحانات
النهائية ل�شهادة التعليم االبتدائي
 ،املتو�سط والثانوي .
�أحمد باحلاج

حي الفجر بب�سكرة

ت�سرب املياه القذرة
و انعدام التهيئة

�أمن والية تندوف

ي�ستقبل حوايل  977مكاملة خالل ت�سع �أ�شهر الفارطة
ا�ستقبلت قاعة العمليات لأمن
والية تندوف خالل ت�سع ا�شهر
الفارطة حوايل  987مكاملة
هاتفية من قبل املواطنني ،
موزعة على الرقمني الأخ�رضين
 15/48و  104وخط �رشطة
النجدة  ،17حيث �سمحت

خمتلف املكاملات الواردة من
معاجلة عديد الق�ضايا و�شملت
هذه النداءات  129مكاملة
لتقدمي يد امل�ساعدة و الإغاثة
 315 ،مكاملة خا�صة بالتبليغ
(عن حوادث املرور-ال�رسقة-
احلرائق-حاالت الإختفاء) 143 ،

مكاملة خا�صة بطلب خمتلف
والتوجيهات
اال�ستف�سارات
وحاالت �أخرى � ،إىل جانب 400
مكاملة لطلب التدخالت.
هذا وتبقى قوات �رشطة �أمن
والية تندوف جمندة يف جميع
الأوقات و على مدار � 24ساعة

و التي تدعو �ساكنة تندوف
�إىل الإبالغ على �أي خطر
يهدد حياتهم وممتلكاتهم عن
طريق الأرقام الثالثة املجانية
امل�سخرة من طرف املديرية
العامة للأمن الوطني .
�أحمد باحلاج

م�صالح الأمن بورقلة

احلرب على مواقع تخزين وترويج الكحوليات
 .ا�سرتجاع  25900قارورة خمر خالل ال�سنة اجلارية

�أعلنت م�صالح الأمن امل�شرتكة
بوالية ورقلة  ،احلرب على
مروجي وم�ستهلك امل�رشوبات
الكحولية  ،وذلك يف �إطار
التج�سيد الفعلي ملخطط احتالل
امليدان  ،مبداهمة فورية ويف
جميع الأوقات ملخازن و مواقع
ترويج الكحوليات  ،من �أجل
تطهري عا�صمة اجلنوب ال�رشقي
من هذه الظاهرة امل�شينة ،
والتي و�صفتها اجلمعيات املحلية
بالدخيلة .
جنحت م�صالح الأمن و الدرك
الوطنيني ببلديات ورقلة  ،تقرت

و حا�سي م�سعود خالل ال�سنة
اجلارية  ،من تنفيذ  18عملية
�أمنية نوعية مكنت من مداهمة
م�ستودعات �رسية  ،مع حجز و
توقيف �شاحنات م�شبوهة  ،حيث
�أ�سفرت هذه العمليات النوعية
من الإطاحة بـ � 25شخ�صا �ضبط
بحوزتهم  25900قارورة خمر من
خمتلف الأ�شكال والأنواع  ،موجهة
للرتويج واال�ستهالك ال�شخ�صي
بطريقة غري �رشعية  ،ليتم
م�صادرة املحجوزات امل�ضبوطة
و ت�سليمها لدوائر االخت�صا�ص
املعنية  ،ممثلة يف كل من م�صالح

مديرية �أمالك الدولة و مفت�شيات
�أق�سام اجلمارك اجلزائرية ،
فيما مت حتويل جميع املوقوفني
للم�صلحة املعنية على م�ستوى
�إقليم اخت�صا�ص ذات املنطقة ،
ال�ستكمال الإجراءات القانونية
مع املوقوفني  ،و�إعداد ملفات
ق�ضائية �ضدهم ومن ثم امتثالهم
�أمام وكالء اجلمهورية لدى حماكم
البلديات الكربى بوالية ورقلة ،
للنظر يف و�ضعيتهم بتهمة احليازة
واملتاجرة بالكحوليات بطريقة
غري �رشعية  ،وفق ما �أوردت
م�صادرنا املطلعة على تفا�صيل

عملية تطهري املدينة الهادئة
من هذه ال�سلوكيات ال�سلبية ،
بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد ثمنت
اجلمعيات املحلية الفعالة �سواء
بعا�صمة الوالية نف�سها و ب�إقليم
الوالية عموما  ،ن�شاط قوات
الأمن امل�شرتكة ملجابهة مروجي
وم�ستهلكي اخلمور علنا  ،مطالبة
يف ذات ال�صدد من وايل الوالية
�أبوبكر ال�صديق بو�ستة ب�رضورة
التدخل العاجل  ،لإ�صدار قرارا
يق�ضي مبنع بيع الكحوليات عرب
الأحياء و الأماكن امل�شبوهة .
�أحمد باحلاج

يعاين قاطني حي الفجر ببلدية
ب�سكرة  ،مع ا�ستمرار ت�رسبات
املياه القذرة وانعدام التهيئة
احل�رضية مما حول يومياتهم �إىل
جحيم  ،يف ظل التزام ال�سلطات
املحلية ال�صمت حيال جملة
النقائ�ص العديدة التي يتخبطون
فيها بعدما جتاوزها الزمن .
نا�شد ممثلو حي الفجر التابع �إداريا
للفرع البلدي بالعالية بب�سكرة يف
حديثهم مع جريدة «الو�سط» ،
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
ببلدية ب�سكرة  ،ب�رضورة برجمة
لهم زيارة ميدانية يف القريب
العاجل  ،للوقوف على حجم
املعاناة اليومية التي يكابدونها
 ،مع مع�ضلة ت�رسبات املياه
امل�ستعملة  ،وما اجنر عن ذلك من
انعكا�سات �سلبية على يومياتهم ،
ب�سبب انت�شار برك املياه القذرة
 ،التي جنم عنها انت�شار البعو�ض
وهو بات ينغ�ص يوميات زهاء
 1000ن�سمة  ،التي ال تزال ت�شكو
�أي�ضا من انعدام التهيئة احل�رضية
 ،وذلك على خلفية احلالة املزرية
التي ت�شهدها �شبكة الطرقات
الداخلية ،بعدما �أ�صبحت هذه
الأخرية ت�شهد انت�شار كبري للنقاط
ال�سوداء الناجمة عن ت�أكل الأر�ضية

الباطنية  ،مما �أحلق �أ�رضارا كبرية
ب�سائقي املركبات النفعية  ،مع
امتناع معظم �سائقي �سيارات
الأجرة ال�رشعية يف نقل الزبائن
املتوجهني للحي ذاته  ،ب�سبب
حالة التدهور امل�ستمر للطرقات
املذكورة  ،نف�س ال�شيء بالن�سبة
للإنارة العمومية �إذ حتولت معظم
الأعمدة لديكور يزين واجهة احلي
 ،يف ظل ا�ستمرار معاناة ال�ساكنة
مع �شبح الظالم الدام�س  ،الذي
�أجنر عنه �سلوكيات �سلبية  ،لعل
من �أبرزها االنت�شار املذهل
ملروجي ومتعاطي الآفات
االجتماعية مبختلف �أنواعها
و�أ�شكالها  .ومما �أثار حفيظة
ال�ساكنة بحي الفجر بب�سكرة هو
غياب �إرادة حقيقية من ال�سلطات
املحلية يف معاجلة �إن�شغاالتهم ،
الأمر الذي بات يدفع بال�سكان
املمتع�ضون للتهديد بالت�صعيد من
لهجة خطابهم باخلروج لل�شارع
وتنظيم وقفات �إحتجاجية �أمام
مقر البلدية للمطالبة مبا و�صفوه
بحقهم امل�رشوع يف الإ�ستفادة
من خمتلف العمليات الإمنائية
املوجهة يف �إطار حت�سني امل�ستوى
املعي�شي للمواطن .
�صالح ،ب
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من و�سيلة بورقيبة �إىل ليلى الطرابل�سي و�صوال �إىل �إ�شراف �شبيل

قي�س �سعيد "..مر�شح فل�سطني لرئا�سة تون�س"
يكتف االحتالل الإ�سرائيلي بتقتيل وتهجري �أهايل قرية دير يا�سني غرب القد�س املحتلة عام  1948و�إقامة م�ستوطنة "جفعات �شا�ؤول" على
مل
ِ
�أرا�ضيها ،بل �إنه ي�ستعد يف الأ�سابيع القريبة الفتتاح مقربة يهودية حتت �أر�ضها.
ق.د
خالل ال�سباق �إىل ق�رص قرطاج
�أطلق قي�س �سعيد الفائز وفقا
للنتائج الأولية لالنتخابات برئا�سة
تون�س ،جملة من الت�رصيحات
القوية ب�ش�أن الق�ضايا الوطنية
والقومية ،تر�سم املرحلة القادمة
لتون�س.
قي�س �سعيد ،كان قد اختار عبارة
"ال�شعب يريد" �شعارا حلملته
االنتخابية ،لتلخ�ص مت�سكه
ب�أهداف ثورة "اليا�سمني" ،2011
التي قامت �أ�سا�سا �ضد منظومة
�سيا�سية حكمت تون�س لعقود
عدة ،وكان من نتائجها انت�شار
الف�ساد والفا�سدين يف البالد ويف
حديث عقب �إعالن فوزه باملرور
�إىل الدورة الثانية من االنتخابات،
قال �سعيد �إن ال�شيء الوحيد
الذي يهمه هو نقل �إرادة ال�شعب
�إىل م�ستوى القانون والت�رشيع
وبخ�صو�ص الق�ضية القومية

الرئي�سة لدى العرب (فل�سطني)،
اعترب �سعيد �أن م�شكلة العرب
لي�ست مع اليهود ،معتربا يف
الوقت نف�سه �أن م�س�ألة التطبيع مع
�إ�رسائيل ،خيانة عظمى.
وقال �إن العرب يعي�شون "حالة
حرب مع كيان حمتل وغا�صب"،
متعهدا بعدم ال�سماح حلاملي
جوازات ال�سفر الإ�رسائيلية
بدخول تون�س وقد ا�سرتعت
مواقف �سعيد من الق�ضية
الفل�سطينية ،اهتمام الفل�سطينيني
و�إعجابهم على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،وو�صفه البع�ض ب�أنه
"مر�شح الفل�سطينيني �إىل الرئا�سة
التون�سية".
�سيدة تون�س الثالثة
مع الإعالن عن فوز قي�س �سعيد
بالرئا�سة التون�سية ،ر ّكزت و�سائل
�إعالم حملية اهتمامها على عقيلته
�إ�رشاف �شبيل� ،سيدة تون�س الثالثة
يف تاريخها املعا�رص ،بعد و�سيلة

بورقيبة وليلى الطرابل�سي.
من املعروف �أن الن�ساء يف تون�س
يلعنب ،خالفا لبلدان �أخرى
�أدوارا متميزة وهن �أكرث ن�شاطا
وانفتاحا ،مبا يف ذلك على
امل�ستوى ال�سيا�سي ،حيث برزت
و�سيلة بورقيبة �إىل جانب رئي�س
البالد الأول احلبيب بورقيبة،
وكان لها دور كبري على مدى
عقود ،تلتها ليلة الطرابل�سي زوجة
الرئي�س الأ�سبق زين العابدين بن
على ،و�أخريا �إ�رشاف �شبيل عقيلة
قي�س �سعيد ،الفائز يف االنتخابات
الرئا�سية الأخرية وتقول ال�صحف
التون�سية عن �سرية �سيدة تون�س
الأوىل اجلديدة� ،إنها قا�ضية تعمل
يف من�صب وكيل رئي�س املحكمة
االبتدائية بتون�س ،وهي م�ست�شارة
مبحكمة اال�ستئناف و�أم لثالثة
�أبناء ،هم عمرو و�سا ّرة ومنى.
وتذكر التقارير �أن �سيدة تون�س
الأوىل اجلديدة �سارت على خطى
والدها الذي كان قا�ضيا مبحكمة

انفتاح �إعالمي �سعودي �إماراتي على دم�شق!!..

�أفادت م�صادر متطابقة �أن قرارا
�سيا�سيا �سعوديا و�أماراتيا �صدر
لو�سائل �إعالم البلدين باالنفتاح
على املحللني ال�سيا�سيني
واملتحدثني ال�سوريني داخل
�سوريا ،لأول مرة منذ اندالع
احلرب.
وجاء التوجيه لو�سائل �إعالم
الريا�ض و�أبو ظبي ،ب�إظهار وجهة
نظر احلكومة ال�سورية عرب
ا�ست�ضافة متحدثني من العا�صمة
دم�شق ،للحديث عن التوغل
الع�سكري الرتكي داخل االرا�ضي
ال�سورية ،بح�سب راي اليوم.
وكانت و�سائل الإعالم ال�سعودية
والإماراتية قاطعت النخب
ال�سورية امل�ؤيدة للحكومة والقيادة
ال�سورية ،بينما �أعطت املجال
املعار�ضة ،متبينة وجهة نظرها
فيما يتعلق بال�ش�أن ال�سوري،

كذلك قاطع املحللون ال�سيا�سيون
والإعالميون ال�سوريون تلك
القنوات ب�سبب انحيازها الكامل
ل�صف املعار�ضة.
بالفعل مت العمل منذ �أيام التوا�صل
مع عدد من النخبة ال�سورية،
وظهور اول حملل ع�سكري �سوري
من دم�شق على قناة العربية
احلدث وهو الدكتور حممد كمال
اجلفا اخلبري الع�سكري ،بينما
اعتذر �آخرون عن الظهور.
ون�رش اجلفا رابط م�شاركته يف
تغطية قناة العربية احلدث ،معلقا
على الفيديو يف �صفحته ب�أنه اول
�ضيف يظهر على �شا�شة �سعودية
منذ اندالع الأحداث يف �سوريا
ويقدم وجهة نظر دم�شق وال�شعب
ال�سوري للم�شاهد اخلليجي
والعربي ح�سب تعبريه ،واعترب
اجلفا �أن هذا حتول و�سوف يكون

هناك عدد من املحللني ال�سوريني
من دم�شق على و�سائل الإعالم
ال�سعودية والإماراتية.
ويبدو �أن هذا التحول ي�أتي على
خلفية موقف كال من الريا�ض و�أبو
ظبي من العملية الع�سكرية الرتكية
�رشق الفرات� ،إذ يعترب البلدان �أن
هذا التحرك الرتكي يهدد وحدة
�سوريا و الأمن القومي العربي،
و�إنعك�س هذا املوقف ال�سيا�سي
على تغطية و�سائل الإعالم
ال�سعودية والإماراتية وامل�رصية.
وقد يكون هذا االنفتاح الإعالمي
على دم�شق �أبعد من تقاطع
املواقف بني هذه الدول و�سوريا
على خلفية العدوان الرتكي
على الأر�ض ال�سورية� ،إىل ما
يبدو �إجراءات متهيدية لإعادة
العالقات الدبلوما�سية بني
الريا�ض ودم�شق.

ما هي تفا�صيل اتفاق احلكومة ال�سورية مع ق�سد؟
�أعلنت ما ي�سمى "الإدارة الذاتية"
الكردية  ،التو�صل �إىل اتفاق مع
دم�شق ين�ص على انت�شار اجلي�ش
ال�سوري على طول احلدود مع
تركيا للت�صدي لهجوم �أنقرة
والف�صائل ال�سورية املوالية لها
امل�ستمر منذ خم�سة �أيام �ضد
مناطق �سيطرتها.
وقالت الإدارة يف بيان على
�صفحتها على في�سبوك "لكي
مننع ون�صد هذا االعتداء فقد
مت االتفاق مع احلكومة ال�سورية
( )...كي يدخل اجلي�ش ال�سوري
وينت�رش على طول احلدود ال�سورية

الرتكية مل�ؤازرة قوات �سوريا
الدميوقراطية" ،م�ضيفة �أن "هذا
االتفاق يتيح الفر�صة لتحرير باقي
الأرا�ضي واملدن ال�سورية املحتلة
من قبل اجلي�ش الرتكي".
وقالت وكالة الأنباء الفرن�سية �إن
االتفاق مت بعد اجتماعات بني
"الإدارة الذاتية" الكردية التابعة
لقوات �سوريا الدميقراطية
وممثلني عن احلكومة ال�سورية
يف قاعدة حميميم الرو�سية يذكر
ان ع�صمت �شيخ ح�سن ،م�س�ؤول
قوات الدفاع يف ما ي�سمى "الإدارة
الذاتية" الكردية ب�شمال �رشق

�سوريا ،اكد تو�صل الإدارة �إىل
اتفاق مع مو�سكو يق�ضي بدخول
اجلي�ش ال�سوري �إىل مدينة كوباين
(عني العرب) الليلة.
و�سبق �أن �أعلنت "ق�سد" نيتها
�إبرام �صفقة مع احلكومة ال�سورية
ورو�سيا �إذا عجزت وا�شنطن
عن حمايتها من الق�صف الرتكي
واتهم الأكراد ال�سوريون الواليات
املتحدة ببيعهم و�أطلق االربعاء
اجلي�ش الرتكي عدوانا على �شمايل
�سوريا حتت م�سمى عملية "نبع
ال�سالم"� ،سقط خاللها �ضحايا
مدنيون.

اال�ستئناف ،وكان كثري التنقل
بطبيعة عمله يف �أرجاء البالد
وكانت �إ�رشاف �شبيل ،ظهرت �إىل
جانب زوجها املر�شح للرئا�سة
التون�سية يف دورتي االقرتاع،

وتداول الن�شطاء يف مواقع
التوا�صل االجتماعي �صورها
�إىل جانبه ،م�شيدين ب�شخ�صيتها
ومظهرها اجلاد ووقارها.
وهكذا� ،ستكون �سيدة تون�س

الأوىل �إ�رشاف �شبيل منذ الآن،
حمط اهتمام ومتابعة من قبل
ال�شارع التون�سي والر�أي العام يف
البالد ،يف �إطار تقاليد توا�صلت
منذ ا�ستقالل تون�س عام .1956

فل�سطني املحتلة

بوابات اجلدار ..م�صائد ومزاجية وعالمات ا�ستفهام!!
�سبعة �شبان من حمافظتي جنني
وطولكرم �شمال ال�ضفة الغربية
�أ�صيبوا بجراح متفاوتة يف عمليات
�إطالق نار ا�ستهدفتهم على فتحات
وبوابات جدار الف�صل العن�رصي
يف الأ�سبوعني الأخريين يف الوقت
الذي �شهدت فيه البوابات حركة
غريبة بني الفتح والإغالق.
فعلى بوابات زيتا ونزلة عي�سى
�شمال طولكرم ،وظهر العبد جنوب
جنني ،وغريها من البوابات مثل
بوابة �شويكة بطولكرم ،يقف جنود
االحتالل ال�صطياد املواطنني من
العمال الذين يبحثون �سبال من
�أجل الدخول لأرا�ضي  48وال ين�سى
العامل حممد رفيق جرادات حني
حاول قبل �أيام الدخول من بوابة
ظهر العبد جنوب جنني ،ليتلقف
ر�صا�صات االحتالل التي �أ�صابته
يف قدمه ،لينقل بعد ذلك �إىل معرب
برطعة القريب ،ويحتجز ريثما مت
ت�سليمه للإ�سعاف.
وي�شري جرادات ملرا�سلنا �إىل �أن
جنود االحتالل �أ�صابوه دون �أن
ي�شكل خطرا عليهم ،وملجرد
اقرتابه من بوابة اجلدار يف تلك
املنطقة.

حتركات مريبة
وكانت بوابات جدار الف�صل
العن�رصي يف تلك املنطقة بني
جنني وطولكرم فتحت فج�أة قبل
عدة �أ�سابيع بعد �سنوات طويلة
على �إغالقها من قوات االحتالل،
حيث فوجئ املواطنون بالبوابات

مفتوحة دون جنود ،ما �أدى لتدفق
�أعداد كبرية من املواطنني �إىل
�أرا�ضي  48من خاللها ،ولكنها
�أغلقت بعد ذلك ،فيما ما زال
بع�ضها يراوح بني الفتح والإغالق
دون معايري.
يقول املواطن علي �أبو بكر
ملرا�سلنا" :دخلنا �إىل �أرا�ضينا
خلف جدار الف�صل العن�رصي
للمرة الأوىل من خالل تلك
الفتحات وعلى مر�آى جنود
االحتالل الذين مل يحركوا �ساكنا،
ولكن ذلك مل يدم طويال؛ �إذ بعد
عدة �أيام هاجمنا اجلنود و�أطلقوا
الغاز امل�سيل للدموع علينا ،ثم
بعد ذلك بد�أت عمليات �إطالق
نار و�إ�صابات بني العمال الذين
يحاولون الدخول.
ويقول النا�شط حممد هر�شة
ملرا�سلنا �إن جنود االحتالل
فتحوا البوابات ب�شكل م�ؤقت ،ما
�أدى جلدل ونقا�ش حول �أ�سباب
ذلك ،ثم �أغلقوها بعد ذلك ب�أيام
 ،وبد�أوا بالت�ضييق على املواطنني
ومالحقتهم.
و�أ�ضاف" :هناك م�س�ألتان

خمتلفتان ،الأوىل حتدي املواطنني
�أ�صال للجدار وعمل فتحات ب�شكل
م�ستمر من �أجل الدخول لأرا�ضي
 ،48وهذه تتم وفق لعبة القط
والف�أر طيلة ال�سنوات املا�ضية،
وهناك م�س�ألة فتح البوابات التي
جرت م�ؤخرا بالرغم من �أنها كانت
م�ؤقتة باملجمل".
وعزا هر�شة ما جرى على البوابات
م�ؤخرا ب�أنه مزيج بني المباالة جنود
على البوابات ،وبني ج�س نب�ض
املواطنني جتاه فكرة ال�ضم التي
يتحدث عنها اليمني ال�صهيوين،
علما �أن جي�ش االحتالل نفى �أن
تكون البوابات فتحت بقرار ر�سمي
منه.
و�أكد على �أنه ويف كل احلاالت؛
ف�إن من حق املواطنني حتدي
جدار الف�صل العن�رصي والدخول
لأرا�ضيهم �أو لأرا�ضي الـ 48
�سواء من خالل البوابات �أو من
خالل فتحات يف اجلدار� ،أو
ب�أية و�سيلة �أخرى ،لأن كل هذه
اجلدران غري �رشعية ،ووجدت
لتقييد الفل�سطينيني وطردهم من
�أر�ضهم.
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�سيا�سات غري متوقعة:

هل يكرر «جون�سون» جتربة ترامب يف بريطانيا؟

�شهد �شهر يوليو اجلاري تويل «بوري�س جون�سون» ر�سم ًّيا من�صب رئي�س وزراء بريطانيا خل ًفا لـ»ترييزا ماي» ،بعد قبوله دعوة امللكة «�إليزابيث» لت�شكيل
حكومة جديدة وذلك على خلفية جناح «جون�سون» يف ح�صد �أ�صوات م�ؤيدة بلغت � 92.153ألف �صوت من �أع�ضاء حزب املحافظني مقابل 46.656
�ألف �صوت ح�صل عليها مناف�سه «جريمي هانت» .ومبجرد ت�سلمه مهام من�صبه �أ�صبح على «جون�سون» �أن يتوىل قيادة بريطانيا يف مواجهة العديد من
ريا من مالمح م�ستقبل بريطانيا على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
التحديات والق�ضايا الإ�شكالية التي من املتوقع �أن تر�سم جان ًبا كب ً
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
�إدارة ملف «الربيك�ست»:
كانت م�س�ألة خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي الربيك�ست
ال�صخرة التي حتطمت عليها
رئا�سة «ترييزا ماي» ملجل�س
وزراء بالدها ،حيث ا�ضطرت
لال�ستقالة بعدما ف�شلت يف
التو�صل �إىل اتفاق جيد يُر�ضي
جميع الأطراف يف بالدها ويف
بروك�سل .ومن ثم فمن الطبيعي
�أن تطغى هذه الق�ضية على
اهتمام غالبية القوى ال�سيا�سية
اً
عامل
الربيطانية ،و�أن تكون
حا�س ًما يف اختياراتهم ال�سيا�سية.
ومن ث ّم كان موقف «جون�سون»
من ق�ضية الربيك�ست من العوامل
احلا�سمة يف جناحه للو�صول �إىل
من�صبه ،ومن ثم كان «جون�سون»
حري�صً ا بعد دقائق من �إعالنه
رئي�سا لوزراء بريطانيا على
ً
ت�أكيد �أن الربيك�ست �سيُنفذ يف
موعده املحدد� ،أي يوم 31
�أكتوبر املقبل.
ويف هذا ال�سياق ،يواجه
«جون�سون» م�أز ًقا ب�سبب �أن
االحتاد الأوروبي يقبل االتفاق
الذي قدمته «ترييزا ماي» يف
ال�سابق والذي يُتيح للمملكة
املتحدة اخلروج ب�رشط احلفاظ
على م�صالح الرعايا الأوروبيني يف
اً
ف�ضل عن االلتزام ببع�ض
البالد،
بنود التكتل الأوروبي ال�سابقة،
وهو ما �سيحرم بريطانيا من
جتارة حرة مع الواليات املتحدة.
يف حني يرف�ضها جمل�س العموم
ربا �أنها ت�رض
الربيطاين ،معت ً
بربيطانيا.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن «جون�سون»
نهجا مت�شددًا فيما
يتبنى
ً
يتعلق مب�س�ألة الربيك�ست ،حيث
يعترب �أن خطة «ترييزا ماي»
«غري مقبولة» ،مطالبًا االحتاد
الأوروبي ب�إجراء مفاو�ضات
جديدة ،وال �سيما فيما يتعلق
ب�إلغاء بند «�شبكة الأمان»
املتعلق باحلدود الأيرلندية،
وهو �إجراء م�ؤقت يُبقي بريطانيا
�ضمن االحتاد اجلمركي مع
االحتاد الأوروبي حلني التو�صل
�إىل حل نهائي لأزمة احلدود
بني �أيرلندا ومقاطعة �أيرلندا
ال�شمالية .ويف حال اخلروج بدون
اتفاق ،هدد «جون�سون» بعدم
دفع فاتورة اخلروج وقدرها 39
ريا
مليار جنيه �إ�سرتليني ،م�ش ً

�إىل �أنه �سيُنفق الأموال اً
بدل من
ذلك على التح�ضريات للخروج
بدون اتفاق .ويرى «جون�سون»
�أن تهديد اخلروج دون اتفاق
من االحتاد الأوروبي �سيجرب
بروك�سل على الإذعان ومنح لندن
ً
�رشوطا �أف�ضل �ستتيح لها �إبرام
اتفاقيات جتارية مع قوى عاملية
مثل ال�صني والواليات املتحدة.
وبطبيعة احلال ،يت�ضمن فريق
«جون�سون» عددًا من املت�شددين
الذين ي�ؤيدون خطته خلروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي
يف موعده املحدد ،بل وي�شككون
يف الوحدة الأوروبية ،مثل
«دومينيك راب» الذي توىل
حقيبة اخلارجية ،و»جاكوب ري�س
موج» املكلف بتويل العالقات مع
الربملان.
وعلى �صعيد مت�صل ،ت�أتي
االنعكا�سات االقت�صادية لق�ضية
الربيك�ست لت�شكل حتد ًيا �صعبًا
�أمام «جون�سون»� ،إذ تعاين
العملة الربيطانية حالة من عدم
اال�ستقرار ،مما �أدى النخفا�ض
اجلنيه الإ�سرتليني بنحو 2.5
 %منذ بداية العام اجلاري .كما
هبطت �أ�سعار املنازل يف لندن
ب�أكرب وترية يف � 10سنوات يف مايو
املا�ضي وذلك بنحو .%4.4
وتُ�ساهم ت�رصيحات «جون�سون»
يف �إثارة قلق امل�ستثمرين،
ف�أحيا ًنا يُعلن ت�أييده للربيك�ست
دون �صفقة ،ثم يرتاجع عن هذه
الت�رصيحات ،ليمنح امل�ستثمرين
�إ�شارات متباينة حول م�ستقبل
اخلروج من االحتاد الأوروبي.
فمن ناحية �أوىل ،ي�ؤكد
«جون�سون» �أن ا�سرتاتيجيته
للربيك�ست هي ا�ستخدام التهديد

املتعلق بتنفيذه دون اتفاق لإقناع
االحتاد الأوروبي بحذف م�س�ألة
احلدود الأيرلندية اجلدلية من
اتفاق االن�سحاب الذي تفاو�ضت
ب�ش�أنه «ماي».
ومن ناحية ثانية ،ي�رصح
«جون�سون» ب�أن فر�ص مغادرة
بريطانيا لالحتاد الأوروبي بدون
اتفاق هي «واحد �إىل مليون».
وي�ؤدي هذا الغمو�ض �إىل تقلب
�سعر اجلنيه الإ�سرتليني ب�شكل
كبري و�سط املخاوف الناجتة
عن خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي .كما تربز حتذيرات من
�أن خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي بدون اتفاق �سيدفع
معدل البطالة �إىل ما يزيد عن
 ،% 5مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض
�أ�سعار املنازل لنحو  ،% 10ويف
النهاية �ستغرق بريطانيا يف حالة
ركود ،بح�سب بع�ض املحللني.
ت�سوية �أو�ضاع املهاجرين:
حتتل م�س�ألة الهجرة وق�ضايا
الالجئني م�ساحة كبرية من
االهتمام يف الدول الأوروبية
ب�صفة عامة ،ومن املتوقع �أن
تكون لـ»جون�سون» ب�صمات
وا�ضحة يف هذا ال�سياق ،ال �سيما
مقرتحا لتنظيم �أو�ضاع
و�أن لديه
ً
املهاجرين غري القانونيني� ،سبق
رئي�سا
�أن قدمه عندما كان
ً
لبلدية لندن .وين�ص املقرتح
على تنظيم �أو�ضاع املهاجرين
يف و�ضع غري قانوين ،راف�ضً ا
فكرة ترحيلهم خارج البالد ،ويف
الوقت ذاته يدعو لتبني �إجراءات
للحد من دخول مهاجرين
�إ�ضافيني ب�شكل غري قانوين �إىل

اململكة املتحدة لتفادي ح�صول
«�أثر عك�سي» .بعبارة �أخرى،
تقوم �سيا�سة «جون�سون» يف هذا
ال�سياق على �إظهار «املزيد من
احلزم» جتاه املهاجرين الذين
يحاولون الدخول ب�شكل غري
قانوين �إىل البالد ،لكن �أن تكون
«�أكرث تعاط ًفا مع املوجودين بها
� اً
أ�صل».
ومن ثم يتوقع �أن ي�سارع
«جون�سون» لو�ضع �ضوابط على
الهجرة بعد خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي ،و�إدخال
نظام هجرة قائم على النقاط،
على غرار �أ�سرتاليا .وي�سمح
هذا النوع من الأنظمة ب�شكل
عام بدخول املهاجرين الذين
ي�ستوفون معايري معينة مثل
امل�ؤهالت واملهنة واللغة.
العالقات مع القوى
الكربى:
على الرغم من التحالف
اال�سرتاتيجي بني لندن ووا�شنطن،
�أثريت يف الفرتة املا�ضية العديد
من عالمات اال�ستفهام حول
خالفات يف امل�صالح والر�ؤى
بني الدولتني حول بع�ض
الق�ضايا ،ومنها التغري املناخي
وامللف الإيراين وغريها .ويرى
مراقبون �أن «جون�سون» رمبا
يكون له ت�أثري وا�ضح يف جت�سري
الفجوة بني البلدين خالل عمله
كرئي�س لوزراء بريطانيا ،ال
�سيما و�أن «جون�سون» يتباهى
ب�صداقته بـ»ترامب» لدرجة
جتعل امل�شككني يخ�شون من �أن
ت�صبح بريطانيا رهينة ل�سيا�سات
«ترامب» اخلارجية التي ال

ميكن التكهن بها ،و�إن كانت
هناك حتليالت �أخرى تذهب
�إىل �أن العالقة املميزة بني
«ترامب» و»جون�سون» قد تُعزز
فر�ص بريطانيا يف �إبرام اتفاق
جتارة مع الواليات املتحدة
بعد بريك�ست مثلما �أملح لذلك
الرئي�س الأمريكي «ترامب»
خالل زيارته الأخرية للندن.
ويف ال�سياق ذاته ،يث ّمن البع�ض
من �أهمية ت�رصيحات «ترامب»
املتكررة ب�أن «بوري�س جون�سون»
�سيكون رئي�س وزراء جيدًا للغاية،
ورمبا يلج�أ «جون�سون» لتوظيف
�إعجاب «ترامب» به وتقدمي
خطوات ال�سرت�ضاء «ترامب»
بهدف جتاوز الأزمة الدبلوما�سية
التي ن�شبت بني اجلانبني ،خا�صة
بعد ت�رسيبات �سفري لندن يف
وا�شنطن «كيم داروك» ،التي قال
فيها�« :إن �إدارة ترامب تعاين من
خلل ج�سيم ،وانق�سام حتت قيادة
ترامب».
ومن ناحية ثانية ،يخ�شى كثريون
من �أن ت�شهد عالقات بريطانيا
مع رو�سيا ت�صاعدًا يف التوتر
ب�سبب وجود «جون�سون» على
ر�أ�س �صانعي قرار ال�سيا�سة
اخلارجية الربيطانية ،ال �سيما
و�أن العالقة بني اجلانبني �شهدت
توترات وا�ضحة خالل عمل
«جون�سون» كوزير خلارجية
بالده ،على خلفية مقتل عميل
رو�سي معار�ض لبوتني كان يقيم
يف بريطانيا بغاز الأع�صاب ،حيث
قالت احلكومة الربيطانية وقتها
�إنه غاز مت تطويره يف رو�سيا،
ويحمل ا�سم «نوفيت�شوك» .ويف
�أعقاب ذلك طردت لندن 23
دبلوما�س ًّيا من ال�سفارة الرو�سية،
وفر�ضت �ضوابط �أكرث �رصامة
على الرو�س الذين ي�سافرون
على منت طائرات خا�صة ،وكذلك
�إجراءات تفتي�ش �أكرث ت�شددًا،
كما كثفت �أجهزة اال�ستخبارات
الوطنية حتقيقاتها ب�ش�أن الأموال
الرو�سية القادمة �إىل البالد.
وا�ستمر توتر العالقات بني
اجلانبني يف �أعقاب تلك الواقعة
حتى �إن «جون�سون» �شبه «بوتني»
بالزعيم النازي «�أدولف هتلر»،
ربا ا�ست�ضافة رو�سيا لك�أ�س
معت ً
العامل لكرة القدم عام 2018
اً
مماثل لعقد دورة الألعاب
حد ًثا
الأوملبية عام  1936يف �أملانيا
النازية .ومن ثم ،ف�إن املحللني
يتوقعون �أن ت�ستمر لندن يف
نهجها املت�شدد �إزاء مو�سكو يف
ظل حكومة «جون�سون» الذي

يرى يف رو�سيا امل�صدر الرئي�سي
للتهديد اخلارجي لل�سالم
واال�ستقرار يف �أوروبا.
امللف الإيراين:
إحلاحا على
يعد التحدي الأكرث � ً
�أجندة رئي�س احلكومة الربيطاين
اجلديد هو �إدارة العالقات
املتوترة مع طهران التي بلغت
حد الت�أزم مع احتجاز �إيران
ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا
يف م�ضيق هرمز ،ما دفع لندن
للإعالن عن قرب ت�شكيل قوة
للحماية يف اخلليج مع �رشكاء
�أوروبيني.
وي�أتي ذلك �إ�ضافة �إىل تفاقم
التوتر بني الواليات املتحدة
(احلليف الأهم لربيطانيا)
و�إيران منذ �أن قرر الرئي�س
الأمريكي «دونالد ترامب» العام
املا�ضي االن�سحاب من االتفاق
النووي الذي وافقت �إيران
مبوجبه على تقييد برناجمها
النووي مقابل تخفيف العقوبات
االقت�صادية .وعلى الرغم من
�أن «بوري�س جون�سون» �أكد
مرا ًرا قبل فوزه �أنه لن ي�ساند
الواليات املتحدة �إذا ما �شنت
اً
عمل ع�سكر ًيا �ضد �إيران ،وعلى
الرغم ت�أكيدات «جون�سون»
ال�سابقة على �أن االتفاق النووي
بني �إيران وال�سدا�سية الدولية هو
اتفاق قيم؛ �إال �أن �سيا�سات لندن
جتاه امللف الإيراين برمته رمبا
تختلف يف امل�ستقبل القريب ،وال
�سيما بعد حادثة احتجاز طهران
لناقلة النفط الربيطانية ،حيث
اجته «جون�سون» لإعالن قيامه
بالتن�سيق مع الرئي�س الأمريكي
«دونالد ترامب» ،م�ؤكدًا حاجة
البلدين للعمل م ًعا يف هذه
الق�ضية ،التي يتوقع �أن تنال
قد ًرا �أكرب من التباحث والتوافق
بني اجلانبني �إبان لقاء الزعيمني
يف قمة جمموعة الدول ال�سبع
املقرر عقدها يف فرن�سا يف
�أغ�سط�س املقبل.
ختا ًما ،ميكن القول �إنه من غري
املمكن التنب�ؤ برد الفعل املتوقع
من رئي�س الوزراء الربيطاين
اجلديد يف التعامل مع �أزمة
�إيران ،خا�صة و�أنه مل يعلن خطة
وا�ضحة للتعامل مع طهران،
بل �إنه لي�س من امل�ستبعد �أن
تتجه لندن للتن�سيق مع االحتاد
الأوروبي لإن�شاء قوة للحماية يف
اخلليج ،وهو ما يبدو متناق�ضً ا
مع م�ساعي بريطانيا للخروج من
امل�رشوع الأوروبي.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�ضرين الق�ضائيني للأ�ستاذين
حفيان �أحمد و حفيان فتاح مليكة حم�ضران ق�ضائيان
لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مقرها
بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم  28ال�شراقة

اعالن عن ن�شر م�ضمون التكليف بالوفاء

لفائدة ال�سيد(ة)  :مكدوح خالد
ال�ساكن (ة) ب  08 :حي كرمي بلقا�سم البويرة
و ال�سيد(ة)  :مكدوح �سمري
ال�ساكن (ة) ب  :خمتار عنوانه عند الأ�ستاذ كرار�شة عبد القادر حي  100م�سكن عمارة ج ال�رشاقة
�ضد ال�سيد(ة)  :بريك �سيف الدين
ال�ساكن (ة) ب  :حي  454تعاونية الن�سيم بوجمعة متيم الدرارية
بناء على قرار جزائي �صادر عن جمل�س ق�ضاء  :تيبازة بتاريخ  18/05/08 :الغرفة  :اجلزائية رقم امللف  18/02214 :رقم الفهر�س  18/04845 :املمهور بال�صيغة
التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 2019/06/18
16 001 304 480 RR
بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء والت�سليم و ال�سند التنفيذي امل�ؤرخني يف 2019/06/20 :بوا�سطة ر�سالة م�ضمنة حتت رقم :
بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ  2019/07/10 :و مبوجبهما �ألزمنا املنفذ �ضده باالمتثال
ملنطوق القرار املذكور �أعاله .
و بناءا على �أمر عري�ضة لن�رش م�ضمون التكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2019/09/30 :فهر�س رقم
19/4218
ن�أذن للمح�رض الق�ضائي الأ�ستاذ حفيان احمد الكائن مكتبه بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم  28ال�رشاقة بن�رش م�ضمون التكليف بالوفاء امل�ؤرخ يف 2019/06/20
و املوجه اىل ال�سيد  :بريك �سيف الدين ال�ساكن ب  :حي  454تعاونية الن�سيم بوجمعة متيم الدرارية و ذلك يف �إحدى اجلرائد اليومية الوطنية و القا�ضي ب�إلزام
املدعي عليهم بالت�ضامن �أن يدفعوا بالت�ضامن للمدعي مبلغ ع�رشون مليون دينار جزائري .
كلفنا نحن الأ�ستاذ حفيان �أحمد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة املم�ضي ا�سفله
ال�سيد  :بريك �سيف الدين ال�ساكن (ة) ب  :حي  454تعاونية الن�سيم بوجمعة متيم الدرارية من اجل ت�سديد للمدعي مبلغ ع�رشون مليون دينار جزائري
 20.000.000.00دج ومبلغ  6798.00دج م�صاريف التنفيذ و مبلغ  472.000.00دج حقوق تنا�سبية املجموع  20.478.798.00 :دج
و نبهناه ب�أن له مدة  15يوما للوفاء ابتداءا من تاريخ هذا الن�رش يف اجلريدة و بعد انق�ضاء الآجال �ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للتنفيذ اجلربي .

الو�سط2019/10/15:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�ضرين الق�ضائيني للأ�ستاذين
حفيان �أحمد و حفيان فتاح مليكة حم�ضران ق�ضائيان
لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مقرها
بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم  28ال�شراقة

اعالن عن ن�شر م�ضمون التكليف بالوفاء

لفائدة ال�سيد(ة)  :مكدوح خالد
ال�ساكن (ة) ب  08 :حي كرمي بلقا�سم البويرة
و ال�سيد(ة)  :مكدوح �سمري
ال�ساكن (ة) ب  :خمتار عنوانه عند الأ�ستاذ كرار�شة عبد القادر حي  100م�سكن عمارة ج ال�رشاقة
�ضد ال�سيد(ة)  :بريك مراد
ال�ساكن (ة) ب  :حي  435تعاونية الن�سيم بوجمعة متيم الدرارية
بناء على قرار جزائي �صادر عن جمل�س ق�ضاء  :تيبازة بتاريخ  18/05/08 :الغرفة  :اجلزائية رقم امللف  18/02214 :رقم الفهر�س  18/04845 :املمهور بال�صيغة
التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 2019/06/18
16 001 304 502 RR
بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء والت�سليم و ال�سند التنفيذي امل�ؤرخني يف 2019/06/20 :بوا�سطة ر�سالة م�ضمنة حتت رقم :
بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ  2019/07/10 :و مبوجبهما �ألزمنا املنفذ �ضده باالمتثال
ملنطوق القرار املذكور �أعاله .
و بناءا على �أمر عري�ضة لن�رش م�ضمون التكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2019/09/30 :فهر�س رقم
19/4219
ن�أذن للمح�رض الق�ضائي الأ�ستاذ حفيان احمد الكائن مكتبه بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم  28ال�رشاقة بن�رش م�ضمون التكليف بالوفاء امل�ؤرخ يف 2019/06/20
و املوجه اىل ال�سيد  :بريك مراد ال�ساكن ب  :حي  435تعاونية الن�سيم بوجمعة متيم الدرارية و ذلك يف �إحدى اجلرائد اليومية الوطنية و القا�ضي ب�إلزام املدعي
عليهم بالت�ضامن �أن يدفعوا بالت�ضامن للمدعي مبلغ ع�رشون مليون دينار جزائري .
كلفنا نحن الأ�ستاذ حفيان �أحمد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة املم�ضي ا�سفله
ال�سيد  :بريك مراد ال�ساكن (ة) ب  :حي  435تعاونية الن�سيم بوجمعة متيم الدرارية من اجل ت�سديد للمدعي مبلغ ع�رشون مليون دينار جزائري 20.000.000.00
دج ومبلغ  6798.00دج م�صاريف التنفيذ و مبلغ  472.000.00دج حقوق تنا�سبية املجموع  20.478.798.00 :دج
و نبهناه ب�أن له مدة  15يوما للوفاء ابتداءا من تاريخ هذا الن�رش يف اجلريدة و بعد انق�ضاء الآجال �ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للتنفيذ اجلربي .

الو�سط2019/10/15:

الو�سط2019/10/15:
وزارة العدل
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
مكتب الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة
حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
العنوان  :طريق فوكة الطابق الأر�ضي
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة
الهاتف 024.36.63.69 :
0673.83.51.03

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد  412/4و  612من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ الثالث ع�رش من �شهر �أكتوبر �سنة الفني و ت�سعة ع�رش 2019/10/13:
نحن الأ�ستاذ  /ن�رص الدين تيغزة حم�رض ق�ضائي مبحكمة القليعة  ،دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور �أعاله و املوقع �أ�سفله .
بطلب من ال�سيد(ة) :قندز حممد �أمني
ال�ساكنة ب  :حي الكتيبة العمارية بو�سماعيل  ،تيبازة
بوا�سطة القائم يف حقها الأ�ستاذ(ة)  /مقدم �سارة  ،حمامية
�ضد ال�سيدة (ة)  :يو�س عبد الرحمان
ال�ساكن (ة) ب � :شارع عمار هني عني تقورايت  ،تيبازة
حاليا موقوف بامل�ؤ�س�سة العقابية بالقليعة
بعد الإطالع على املواد  613.612و  625من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال ب�أحكامها
بناء على القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،الغرفة اجلزائية  ،بتاريخ  ، 19/03/26رقم الفهر�س  ، 19/03498رقم امللف  ،19/01860و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة من طرف
جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،بتاريخ  ،2019/05/27حتت رقم  2019/829امل�ؤيد و املعدل للحكم ال�صادر عن حمكمة تيبازة  ،ق�سم اجلنح  ،بتاريخ  ، 2019/01/27رقم الفهر�س  ، 19/00214رقم
اجلدول 19/00107
بناء على رخ�صة الإت�صال امل�سلمة لنا من طرف النائب العام ملجل�س ق�ضاء تيبازة  ،بتاريخ 2019/07/31
بناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�ضمنة حتت رقم  42 737 517 RR001مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 2019/09/08
بناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم والتكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/09/18
بناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق ببلدية االقليعة بتاريخ 2019/09/18
و مبوجب الأمر ال�صادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ  ، 2019/10/01حتت رقم الرتتيب  19/01194 :و الذي يرخ�ص للمح�رض الق�ضائي بن�رش م�ضمون حم�رض تكليف بالوفاء على �إحدى
اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لن�ص املادة  4/412من ق�.إ.م�.إ
كلفنا ال�سيد (ة)  :يو�س عبد الرحمان  ،ال�ساكن (ة) ب � :شارع عمار هني عني تقورايت  ،تيبازة حاليا موقوف بامل�ؤ�س�سة العقابية بالقليعة  ،بان ي�سدد بني �أيدينا مبلغ ثالثة ماليني و مائة و ثمانية و
ثالثون الف و �أربعة مائة دينار جزائري ( 3.138.400.00دج) و الذي ميثل مبلغ مقابل التعوي�ض م�ضاف �إليه �أتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي .
و نبهنا ال�سيد (ة)  :يو�س عبد الرحمان  ،ب�أن له �أجل خم�سة ع�رشة ( )15يوما للوفاء ي�رسي ابتداءا من تاريخ ن�رش م�ضمون التكليف بالوفاء باجلريدة و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

الو�سط2019/10/15:

و�صل �إيداع ملف جتديد
جمعية والئية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12 :امل�ؤرخ يف 18 :
�صفر  1433املوافق ل  12يناير  2012املتعلق
باجلمعيات  ،مت هذا اليوم 2019/06/26 :
�إيداع ملف جتديد جمعية ذات �صبغة والئية :
ت�سمية اجلمعية  :اللجنة الدينية مل�سجد
�أ�سامة بن زيد بلدية الأغواط
املقر االجتماعي  :م�سجد �أ�سامة بن زيد
بلدية الأغواط
املودع  :ال�شايب بن �سعيدان
الوظيفة يف اجلمعية  :رئي�س اللجنة
الوايل
الو�سط2019/10/15:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�ضرين الق�ضائيني للأ�ستاذين
حفيان �أحمد و حفيان فتاح مليكة حم�ضران ق�ضائيان
لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مقرها
بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم  28ال�شراقة

اعالن عن ن�شر م�ضمون التكليف بالوفاء

لفائدة ال�سيد(ة)  :مكدوح خالد
ال�ساكن (ة) ب  08 :حي كرمي بلقا�سم البويرة
و ال�سيد(ة)  :مكدوح �سمري
ال�ساكن (ة) ب  :خمتار عنوانه عند الأ�ستاذ كرار�شة عبد القادر حي  100م�سكن عمارة ج ال�رشاقة
�ضد ال�سيد(ة)  :بريك �شهاب الدين
ال�ساكن (ة) ب  :حي  454تعاونية الن�سيم بوجمعة متيم الدرارية
بناء على قرار جزائي �صادر عن جمل�س ق�ضاء  :تيبازة بتاريخ  18/05/08 :الغرفة  :اجلزائية رقم امللف  18/02214 :رقم الفهر�س  18/04845 :املمهور
بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 2019/06/18
16 001 304 462 RR
بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء والت�سليم و ال�سند التنفيذيامل�ؤرخني يف 2019/06/20 :بوا�سطة ر�سالة م�ضمنة حتت رقم :
بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ  2019/07/10 :و مبوجبهما �ألزمنا املنفذ �ضده باالمتثال
ملنطوق القرار املذكور �أعاله .
و بناءا على �أمر عري�ضة لن�رش م�ضمون التكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2019/09/30 :فهر�س رقم
19/4217
ن�أذن للمح�رض الق�ضائي الأ�ستاذ حفيان احمد الكائن مكتبه بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم  28ال�رشاقة بن�رش م�ضمون التكليف بالوفاء امل�ؤرخ يف
 2019/06/20و املوجه اىل ال�سيد  :بريك �شهاب الدين ال�ساكن ب  :حي  454تعاونية الن�سيم بوجمعة متيم الدرارية و ذلك يف �إحدى اجلرائد اليومية الوطنية
و القا�ضي ب�إلزام املدعي عليهم بالت�ضامن �أن يدفعوا بالت�ضامن للمدعي مبلغ ع�رشون مليون دينار جزائري .
كلفنا نحن الأ�ستاذ حفيان �أحمد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة املم�ضي ا�سفله
ال�سيد  :بريك �شهاب الدين ال�ساكن (ة) ب  :حي  454تعاونية الن�سيم بوجمعة متيم الدرارية من اجل ت�سديد للمدعي مبلغ ع�رشون مليون دينار جزائري
 20.000.000.00دج ومبلغ  6798.00دج م�صاريف التنفيذ و مبلغ  472.000.00دج حقوق تنا�سبية املجموع  20.478.798.00 :دج
و نبهناه ب�أن له مدة  15يوما للوفاء ابتداءا من تاريخ هذا الن�رش يف اجلريدة و بعد انق�ضاء الآجال �ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للتنفيذ اجلربي .

الو�سط2019/10/15:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
رقم 025/19 :

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة  :الإدري�سية
ق�سم� :ش�ؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول 19/00311 :رقم الفهر�س 19/00381 :تاريخ احلكم:
2019/10/07
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ح�ضوريا
يف �أول درجة .يف ال�شكل  :قبول �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد اخلربة.
يف املو�ضوع� :إفراغ احلكم ال�صادر قبل الف�صل يف املو�ضوع عن حمكمة
الإدري�سية بتاريخ 2019/05/20 :حتت رقم اجلدول  19/00176وحتت
رقم الفهر�س  19/00230وامل�صادقة على تقرير اخلربة املنجز من
قبل اخلبري حني�شي حممد املودع لدى �أمانة �ضبط حمكمة بتاريخ
 2019/07/02حتت رقم االيداع  19/0009ورقم الفهر�س 19/0009
وبالنتيجة احلكم باحلجر على املرجع �ضده بن �شتوح بولرباح املولود
بتاريخ  1975/11/10ببلدية عني االبل والية اجللفة لأبيه �سليمان
ولأمه �سنو�سي فريحة بنت �أحمد .وتعيني املرجع �أخاه عيداوي بن
داود مقدما عليه للقيام ب�إدارة �ش�ؤونه املالية والإدارية والقانونية.
و�أمر �ضابط احلالة املدنية املخت�ص لبلدية عني االبل والية اجللفة
بالت�أ�شري باحلجر على �شهادة ميالد املحجور عليه .بذا �صدر احلكم
و�أف�صح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة مبقر املحكمة بالتاريخ
املذكور �أعاله ،ول�صحته �أم�ضي �أ�صله من طرفنا نحن الرئي�س و�أمني
ال�ضبط.

الو�سط2019/10/15:

ANEP N°: 1916022010
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية :الأغواط
دائرة  :الأغواط
بلدية  :الأغواط
رقم 49/2019 :

و�صل �إيداع ملف جتديد
جمعية بلدية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12 :امل�ؤرخ يف � 18 :صفر 1433
املوافق ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات  ،مت هذا اليوم
� 2019/09/29 :إيداع ملف جتديد جمعية ذات �صبغة
بلدية
ت�سمية اجلمعية " :جمعية فن و مو�سيقى" بدية الأغواط
املقر االجتماعي " :حي بو خنفو�س عمارة  05رقم "11
بلدية الأغواط
املودع  :بن ال�سايح �أحمد
الوظيفة يف اجلمعية  :الرئي�س
مالحظة :
وبالتايل يجب القيام ب�إجراءات الإ�شهار و فقا لأحكام املادة
 18الفقرة  02من القانون ال�سالف الذكر
Le Chiffre d’Affaires

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

الو�سط2019/10/15:
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ليل الأ�سرية هبة البارد والطويل.

كتب املحامي جواد بول�س
ً
ب�شارة ،لكنني وعدتها بزيّارتها قريبًا يف �سجنها ؛ ووعد املحامي للأ�سري الأمني �أمانة يجب �أن توفى مهما كانت
مل �أحمل لها
َ
الظروف .و�صلت بوابة معتقل اجللمة يف �ساعات الظهرية ؛ كانت �شم�س اجلليل قريبة من ر�أ�س جبل الكرمل وكان احل ّر
ً
عرفت عن نف�سي ف�أدخلتني ال�سجّ انة �إىل غرفة اال�ستقبال ،وطل َبت ،ب�أدب� ،أن �أنتظر لأنها �أخربت
على الأر�ض
�شديداّ .
امل�س�ؤولني بوجودي وهم يفح�صون مع اجلهات امل�س�ؤولة اذا كانت لدي موافقة لزيارة الأ�سرية هبة اللبدي.
ق.ع
غرفة االنتظار �ضيقة .يوجد فيها
كنبتان وجهاز كهربائي ي�ضخ املاء
البارد وال�ساخن؛ لكنني مل �أت�شجع
على ا�ستعماله رغم �شعوري
بالعط�ش .كنت لوحدي .مل �أ�شعر
بال�ضجر ،ف�شا�شة هاتفي الذكي
كانت جلي�ستي الظريفة ،بينما
ابقاين �ضجيج �أبواب احلديد ،وهي
تفتح وتغلق بغ�ضب وبوترية الفتة،
يف حالة ت�أهب م�ستمر وقلق.
توجهت ،بعد ن�صف �ساعة من
م�ستو�ضحا
االنتظار ،اىل ال�سجانة
ً
عن �أي جديد ،ف�أخربتني بوجود
موافقة على زيارتي ،ولكنها تنتظر
و�صول ال�سجان الذي �سريافقني
اىل داخل املعتقل لأنه يتناول
وجبة غذائه.
�أعرف غرفة الزيارة يف معتقل
اجللمة ج ّيدًا؛ فهي ت�شبه ك�شك
هاتف عمومي قدمي يت�سع ل�شخ�ص
واحد .يجل�س فيها املحامي على
كر�سي و�أمامه فا�صل زجاجي
�سميك متعب للنظر  ،ثم يتلوه فراغ
ينتهي ب�شباك مقطع مبربعات
حديدية �صغرية �ستجل�س من
ورائها الأ�سرية .على مييني هاتف
�س�أتوا�صل بوا�سطته مع موكلتي،
وورائي باب حديدي يذكرين
ب�أبواب خزنات البنوك القدمية �أو
بق�ص�ص الأقبية التي قر�أنا عنها يف
روايات االثارة ال�شهرية.
حاولت �أن ا�ستغل وقت انتظاري
برتتيب ما �س�أقول لهبة وكيف
�س�أعيد �إليها الثقة والأمل ،خا�صة
بعد �شعوري عندما قابلتها قبل
�أيام يف قاعة حمكمة عوفر ،انها

تائهة وال تعرف ماذا يح�صل معها
وكيف �ستخرج من هذا النفق
املظلم.
مل يكن معي �سوى ب�ضع �أوراق
ن�رشنا فيها �شهادتها حول ظروف
اعتقالها؛ كنت �أقر�أ التفا�صيل
و�أ�شعر مبا عانته بعد �أن جاءت
حتمل � اً
كابو�سا ب�ش ًعا
أمل ،فعا�شت
ً
مل ينته بعد.
لقد كانت هبة اللبدي يف طريقها
من عمان اىل فل�سطني ،برفقة امها
وخالتها ،حل�ضور زفاف قريبتها
عندما اعتقلتها قوات الأمن
اال�رسائيلية ،يف الع�رشين من �آب
املا�ضي ،على نقطة احلدود مع
الأردن ،حني و�صلت ج�رس امللك
�صباحا
ح�سني يف ال�ساعة التا�سعة
ً
 ،وكانت حتلم بق�ضاء خم�سة �أيام
من الفرح يف �أح�ضان عائلتها.
ف�صلوها عن �أمها و�أدخلوها اىل
غرفة جانبية وقاموا بتفتي�شها وهي
�شبه عارية ،بعد �أن رف�ضت انزال
مالب�سها الداخلية .ع�صبوا عينيها
وق ّيدوا رجليها ويديها ونقلوها
اىل مع�سكر جي�ش قريب� .أبقوها
يف ال�شم�س ملدة ن�صف �ساعه ثم
�أدخلوها اىل غرفة فيها جمندتان.
فت�شوها م ّرة �أخرى و�س�ألوها
عن �صحتها .كانت هبة م�ضط ّرة
لق�ضاء حاجة خ�صو�صية ،لكن
اجلندية رف�ضت ابقاءها وحدها،
رصت �أن ترافقها ،فدخلت معها
وا� ّ
غرفة املرحا�ض ال�ضيقة� .شعرت
هبة بحرج �شديد وعانت ،وهي
متر بظرف �صحي طاريء ،من
انتهاك ب�شع خل�صو�صيتها.
نقلوها اىل معتقل امل�سكوبية
ثم اىل معتقل بيتح  -تكفا الذي

و�صلته بحدود ال�ساعة الثامنة
م�سا ًء .كانت منهكة جدًا وتعاين
من تبعات حالتها ال�صحية .مل
ت�سرتح يف زنزانتها �سوى ن�صف
�ساعه ،جاءوا بعدها و�أخذوها
جلولة التحقيق الأوىل ،التي
ا�ستمرت حتى �ساعات فجر اليوم
التايل .ق�ضت على هذه احلالة مدة
�ستة ع�رش يوما من دون �أن تقابل
حماميها.
كانت معظم جل�سات التحقيق معها
متتدّ اىل �ساعات طويلة وتت ّم وهي
مق ّيدة ومربوطة اىل كر�سي مث ّبت
يف االر�ض .كادت تفقد وعيها
�أكرث من مرة لوال نوبات الآالم يف
ظهرها و�رصاخ املحققني الذين
كانوا يحيطونها بكرا�سيهم القريبة
ويتعمدون مالم�سة ارجلها .كانوا
ي�ستفزونها بال�شتائم ويت ّفون عليها
وي�صفونها بنعوت مهينة ويهددونها
باعتقال اختها وامها وبابقائها يف
الزنازين حتى تتعفن.
لقد مار�سوا �ضدها كل �رضوب
التحقيق ،فحتى لعبة املحقق
اجليد واملحقق ال�سيء جربوها،
وتركوها� ،أكرث من مرة  ،يف
زنزانة �صغرية قذرة ومليئة
باحل�رشات ،حيث كانت ت�صحو
�أحيا ًنا وال�رصا�صري والنمل على
مالب�سها .كانت حيطان الزنزانة
ا�سمنتية وخ�شنة والفر�شة رقيقة
وبدون غطاء وو�سادة ،وال�ضوء
م�شتعل طيلة االربع والع�رشين
�ساعة ،والتهوئة معدومة والرطوبة
غري حمتملة .كان احل ّمام كالقرب
والأكل لي�س ك�أكل الب�رش وكل
و�سائل التعذيب والقهر كانت
جمازة يف �سبيل �إكراهها على

التوقيع على االعرتاف والإدانة.
مل تعرتف رغم ق�ساوة التحقيق؛
فنقلت من هناك �إىل �سجن جمدّ و
وبعده اىل معتقل اجللمة؛ ثم
اعادوها اىل زنازين بيتح  -تكفا،
حيث �أكملت فيها مدة خم�سة
وثالثني يو ًما من دون �أن يح�صل
حمققوها على �أي �أثبات يورطها
يف �أي جرم كان �أو خمالفة �أمنية.
�أ�صدروا �ضدها  ،يف الرابع
والع�رشين من �شهر ايلول�/سبتمرب
املا�ضي� ،أمر اعتقال اداري ملدة
خم�سة �شهور  ،بذريعة انها ت�شكل
خط ًرا على امن املنطقة وعلى
�سالمة اجلمهور .فوجئت هبة
بهذا القرار ،ف�أعلنت بعد يومني
اً
كامل عن الطعام
منه ا�رضا ًبا
حمتجة على ا�ستمرار اعتقالها
ومطالبة باالفراج عنها وب�إعادتها
اىل موطنها االردن.
ً
مل �أ�شعر ب�أن �سجانا كان يقف
ورائي حني كنت �أراجع التفا�صيل
وانتظر قدومها .فج�أة �س�ألني،
فتوقفت عن متابعة باقي ف�صول
ق�صة العذاب :هل تتذكرين ؟
 ..و�أردف ،قبل �أن ي�سمع ردي
ال�سلبي ،ب�أنه يعرفني منذ �أكرث من
ربع قرن حني كان يرافق الأ�رسى
الفل�سطينيني من و�إىل املحاكم
الع�سكرية.
�أ�أ�شفق عليك؟ قلت له مبا ي�شبه
الدعابة ،ف�أنت ،على ما يبدو،
حمكوم �أكرث من �أ�رساك بامل�ؤبد
لأنك تنام يف بيتك وحتلم بال�سجن
وبطرطقة �أبوابه احلديدية ووقع
املفاتيح على الأقفال ،بينما ينام
الأ�رسى الفل�سطينيون ويحلمون
باحلرية وي�شعرون بدفء فرا�ش

امهاتهم وبحنان زوجاتهم .ر�أيت
ً
ومي�ضا ي�شبه نوبة
يف عينيه
الغ�ضب �أو رمبا ا�شارة النعم .مل
يجبني فلقد تراجع واغلق علي
الباب لأبد�أ زيارتي لهبة.
�سجانة �شقراء ،بدت غري
�أدخلتها ّ
ودودة ،و�أقعدتها على الكر�سي
وراء ذلك ال�شباك احلديدي
ّ
املقطع .كانت يداها مقيدتني ويف
ميناها زجاجة ماء بال�ستيكية.
طلبت فك قيدها قبل بداية اللقاء،
ُ
فعادت ال�سجانة و�أفهمتني بلهجة
عاتبة انها تعرف وظيفتها ..وفكت
القيد.
با�رشتني هبة بابت�سامة بعثت
يف نف�سي طم�أنينة ،واخربتني
انها ما زالت م�رضبة عن الطعام
وترف�ض �أن يفح�صها �أي طبيب.
�صار �صوتها �أخف�ض وفيه م�سحة
حزن وغ�صة ،فهي قلقة وتريد �أن
تعود اىل اح�ضان عائلتها والوطن.
كانت رغم الوجع يف �صوتها �صلب ًة
و�سخرت من معذبيها ؛ فحتى
عندما �أخربتني انها مل ت�ستحم
منذ حوايل اال�سبوعني �ضحكت
كما ت�ضحك الفرا�شات.
�أخربتها �أننا ما زلنا ننتظر قرار
قا�ضي حمكمة عوفر الع�سكرية يف
طلب النيابة بتثبيت امر اعتقالها
ادار ًيا ملدة خم�سة �شهور بحجة
انها ت�شكل خط ًرا على امن
املنطقة.
لقد ح�رضت هبة اجلل�سة التي
انعقدت يف اال�سبوع املا�ضي
و�سمعت كيف �أحرج حمامي
الدفاع ممث َل النيابة حني �ساءله

اذا كان ال�سبب يف ا�ستمرار �سجنها
هو خطورتها على امن املنطقة،
فلماذا ال يطلق �رساحها لتعود
�إىل وطنها االردن حيث لن ت�شكل
خط ًرا عليكم ؟
مل يتلقّ القا�ضي اجابة وا�ضحة،
ف�أمر ب�رضورة ح�ضور من ينوب
عن جهاز املخابرات العامة ع�ساه
يز ّود املحكمة بر ّد �شاف على هذه
امل�س�ألة.
�سمعتني بهدوء .حاولت �أن
�أطمئنها ف�أعلمتها ب�أن تفا�صيل
ق�صتها ن�رشت ب�شكل وا�سع ،وب�أن
االخبار �أفادت �أن االردن يطالب
 ،ب�شكل ر�سمي وحازم  ،باالفراج
عنها ،ونحن نتوقع �أن يح�صل ذلك
قريبًا.
وعدتني �أن ترجع اىل زنزانتها
لتحلم بالزنابق؛ ووعدتها �أن نبقى
معها وب�أنني �س�أطالب الآن ادارة
املعتقل بنقلها كي ت�ستحم يف
حمام ال يوجد فيه رقابة كامريات
كما يوجد لديها.
طبعت كفي على الزجاج مو ّد ًعا
ُ
ففعلت مثلي وتواعدنا ان نلتقي
قريبًا.
قابلت مدير املعتقل و�شكوته �سوء
حالتها  ،ف�أمر ،دون تردد ،ان تنقل
اىل "ح ّمام �آمن"  ..ومالئم� .شعرت
بحمامة حتط على كتفي .
م�رسعا اىل القد�س
عدت
ً
كي �أ�صل اىل بيتي قبل البدء
ب�إغالق الطرقات كما يفعلون
يف كل يوم غفران فيُذيقون �أهل
القد�س ال�رشقية طعم العي�ش يف
اجليتوات..

مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية

الإعالن عن ت�شكيل جلنة وطنية لإنقاذ حياة الأ�سرى املر�ضى يف ال�سجون اال�سرائيلية
مببادرة من مركز الدفاع عن
احلريات واحلقوق املدنية
"حريات" تداعت امل�ؤ�س�سات
الأهلية
والطبية
احلقوقية
والر�سمية للقاء هام يوم االحد
املوافق  2019/10/13للبحث
يف املعاناة امل�ستمرة للأ�رسى
املر�ضى يف ال�سجون الإ�رسائيلية

جراء �سيا�سة الإهمال الطبي التي
تنتهجها بحقهم مديرية م�صلحة
ال�سجون والدور الذي ينبغي �أن
تلعبه امل�ؤ�س�سات احلقوقية والطبية
الفل�سطينية للحد من هذه املعاناة
وتنظيم حملة �إعالمية الطالع
الر�أي العام الدويل ومنظمة ال�صحة
العاملية وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان

الدولية على حقيقة ما يتعر�ض
له الأ�رسى املر�ضى يف ال�سجون
الإ�رسائيلية من انتهاك فظ
حلقهم يف العالج والرعاية ال�صحية
وال�ضغط على حكومة االحتالل
لل�سماح للجان تق�صي حقائق دولية
لزيارة ال�سجون والإطالع عن كثب
على معاناة الأ�رسى املر�ضى

والظروف االعتقالية التي يعي�شونها
واخلطر الذي يتهدد حياتهم،
وعلى حجم احلاالت املر�ضية
التي تزداد با�ضطراد بفعل عوامل
القهر وال�ضغط والإهمال الطبي
التي يتعر�ض لها الأ�رسى .وملتابعة
هذا امللف الهام من كافة �أبعاده
الطبية والقانونية والإعالمية مت

ت�شكيل جلنة وطنية دائمة لإنقاذ
حياة الأ�رسى املر�ضى يف ال�سجون
الإ�رسائيلية مكونة من وزارة
�ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ،وزارة
ال�صحة الفل�سطينية ،نادي الأ�سري
الفل�سطيني� ،شبكة املنظمات
الأهلية ،م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية
الأ�سري وحقوق الإن�سان ،جلان

العمل ال�صحي ،الهيئة العليا
ملتابعة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين،
القوى الوطنية والإ�سالمية،
مركز �أبو جهاد ل�ش�ؤون احلركة
الأ�سرية ،تلفزيون فل�سطني� ،شبكة
وطن الإعالمية ومركز الدفاع
عن احلريات واحلقوق املدنية
"حريات".
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ال�سجون ال�صهيونية؟!
�شعائر حجيج ّ
ملخ�ص املقال  :و�صف للطقو�س التي مير بها زائروا ال�سجون اال�سرائيلية من اهايل اال�سرى املعتقلني هناك ،
رحلة من االالم والعذابات وجترع القهر  ،املقال فيه بع�ض هذه التفا�صيل  ...املقال بالتف�صيل :::
الأديب واال�سري املحرر /
وليد الهودىل
�شعائر ما قبل الزيارة :
ا�سبوع من تادية ال�شعائر الالزمة
للزيارة تبد�أ يف متابعة مواعيدها
ثم بالت�سجيل يف مكتب ال�صليب
االحمر بعد ا�ست�صدار الت�صاريح
 ،وجتاوز املمنوعني من الزيارة
ولو كانوا من اقارب الدرجة
االوىل  ،حقل من الغام التعليمات
واالر�شادات عليك ان تتجاوزه
ب�سالم ثم اذا ُكتبت لك الزيارة
وكنت من املحظوظني عليك� ،أن
ت�صحو من نومك ال�ساعة الرابعة
هذا اذا عانقت عيناك النوم
وعرف قلبك الهروب من املطاردة
ال�ساخنة ل�شوقك ملحبوبك من
قبل ما يداهمه من عقبات ومفارز
واجراءات مقيتة �ستُم ّرر على
روحك وج�سمك غدا .
�شعائر االنطالق ووقفة ال�شيكل :
تنطلق اىل املدينة حيث موقف
احلافلة العزيزة  ،تعتليها وتنتظر
اكتمال العدد  ،ثم يتم تفقد
اال�سماء والت�أكد من احل�ضور
الكامل لع�شاق ر�ؤية االحباب،
تنطلق احلافلة اىل حاجز بيت
�سريا ثم هناك يقوم رجل من رجال
ال�صليب بالنداء على اال�سماء ا�سما
ا�سما وقب�ض �شيكل عن كل �أ�سري
 ،ا�صطلح اهايل اال�رسى على
ت�سمية هذه العملية بوقفة ال�شيكل
! وال يعلمون ما احلكمة منها اال
املزيد من التاخري وال�صلب على
قارعة الطريق  ،هواية جميلة
ليكون لل�صليب ن�صيب من كميات
االمل املنثورة على الطريق

ب�صورة هائلة،ويت�ساءل النا�س
ملاذا ال يقب�ضون هذا ال�شيكل عند
الت�سجيل يف مكاتب ال�صليب ،هذه
م�س�ألة حمرية اذ يعكف ال�صليب من
ناحية على تقدمي خدماته اجلليلة
ثم ت�أتي هذه الوقفة امل�ش�أومة من
ناحية ثانية ال تتنا�سب �أبدا مع تلك
،ملاذا يُع ّكرون تلك اخلدمات بهذا
االجراء التعي�س ؟ اجراء يرتك
�أثرا �ساخطا وغا�ضبا يف نفو�س
النا�س امل�ستفزة �أ�صال من مفارز
االمل الكثرية املنت�رشة بني البيت
وال�سجن� ،إذ ال تكفيهم ال�شعائر التي
يُلب�سهم بها االحتالل فـتاتيهم هذه
لتجهز على ما تبقى من اع�صاب
وم�شاعر  .اال ميكنهم مثال ا�ستيفاء
هذا ال�شيكل يف مكتب ال�صليب عند
الت�سجيل للزيارة ؟
�شعرية وقفة عرفة على باب
ال�سجن :
وهذه جتري يف مكان يكتظ فيه
النا�س اذ ياتون من كل فج عميق
وقد انهكهم ال�سفر الطويل �إذ من
رام اهلل مثال اىل �سجن نفحة مائة
وت�سعني كيلو مرتا  ،وهذه �أ�صال
خمالفة للقانون الدويل �إذ تلزم
قوانني جنيف اي احتالل ابقاء
ا�رساه يف املنطقة االقرب اىل
مناطق �سكناه ،هم يعملون العك�س
متاما اختاروا االماكن االبعد
امعانا يف التنكيل والتعذيب ،
امل�سافة طويلة جدا ونحن نتحدث
عن اطفال وم�سنني ال ي�سافرون
مثل هذه امل�سافة الطويلة جدا
اال اىل ال�سجون ،هنا على بوابة
ال�سجن يكون االكتظاظ واحلرب
النف�سية واللعب على االع�صاب،
عليك ان تكون حليما وقورا
خا�شعا متبتال مذعنا يف ظرف

يدفعك فيه كل �شيء للغ�ضب
واال�ستفزاز ،وجتتاحك هواج�س
من واقع الزيارات ال�سابقة
والتجارب امل�أ�ساوية التى جرت
معك او مع غريك مما ر�أت عيناك
 ،قد مينعونك من الزيارة التفه
اال�سباب ،قد يقولون يف اية حلظة:
ما يف زيارة اليوم،قد يقولون الم :
اثبتي لنا �أنك �أمه  ،وتنتظر وتنتظر
�ساعات طوال ال�ساعة كالف �ساعة
من الرتقب واخلوف وما هو متوقع
من �رشورهم التي ي�صبونها على
ر�أ�س الزائرين� ،أية دولة هذه تتفنن
يف �صب جام �أحقادها على ر�ؤو�س
اطفال ون�ساء وم�سنني ؟
�شعائر ادخال املالب�س والدخان :
اذ ي�صطف االهايل يف طوابري على
نوافذ �أعدت ملن يحق له ادخال
املالب�س على �رشوطهم ووفق
تعليماتهم التي ما �أنزل اهلل بها
من �سلطان  ،هل م�سموح لك وفق
مطابقة التعليمات التي و�صلت من
يريد ذلك من االهايل واملعلومات
الواردة من ادارة ال�سجن ملامور
االدخال هذا  .وكذلك طابور
ادخال الدخان للمدخنني من
اال�رسى .
�شعائر ا�ستالم الب�ضاعة
الب�شرية وتفت�شيها :
هنا يتعاملون مع النا�س على انهم
ب�ضاعة تخ�ضع للتفتي�ش الدقيق
 ،ب�ضاعة ال متتلك م�شاعر �أو
اح�سا�س بالكرامة �أو �أن لها �أدنى
�صلة بكائن ا�سمه ان�سان  ،له عالقة
بكل �شيء اال ان يكون ان�سانا  ،وال
يكتفون بالتفتي�ش االلكرتوين من
خالل بوابة الكرتونية ترى ما ال
ترى العني املجردة ،او ما ي�سمى

الزنانة  ،ال بد من �أن تتح�س�س
�أيديهم كل مناطق هذه الب�ضاعة
املجردة من كل �شيء ،ال بد من
تعريتها من كل �شيء وتقليبها ذات
اليمني وذات ال�شمال ولت�أخذ من
الوقت ما ت�أخذ ،هذه الب�ضاعة
الب�رشية ال قيمة لوقتها كما ال قيمة
وال وجود الح�سا�سها ،هي جمرد
"قنابل موقوتة" ال بد من اكت�شاف
ما حتمل من يورانيوم خم�صب وال
بد من البحث والتمحي�ص بكل
حمتوياتها �صغريها وكبريها ..
�شعائر ال�سري يف النفق الذي
يف�ضي اىل غرفة الزيارة :
هذه امل�سافة ما بني بوابة ال�سجن
وغرفة الزيارة واملحاطة بجدران
حديدية  ،ال ترى منها �أي �شيء
�إذ �أنت يف منطقة �أمنية يف غاية
اخلطورة ،ولنا ان نت�صور حالة
الهلع التي يلتقط فيها االطفال
�أنفا�سهم � ،شوقهم وحنينهم من
جهة وحالة الرعب التي تداهمهم
من كل جانب .
�شعائر غرفة الزيارة :
هنا تلتزم مقعدك املخ�ص�ص وتلج�أ
�إىل نف�سك املنهكة  ،بوجه كالح
قد مرمرته طريق االالم الطويلة
مطلوب منك �أن تكون ممثال بارعا
فتظهر االبت�سامة على وجهك ،
عليك �أن تقوم بدراما قادرة على
رمي كل ما جرى معك من ال�صبح
الباكر خلف ظهرك وتقبل على
مع�شوقك بوجه �ضاحك  ،مطلوب
منك �أن تلعب دور ال�ضاحك بينما
البكاء ميل�ؤ كل م�ساحات نف�سك،
عليك �أن جت�سد ال�سعادة واالمل
واحلرية والكرامة والعزة و�أنت
خارج من م�صانع جتيد �صناعة

القهر والب�ؤ�س وال�شقاء  ،وي�أتي
احلبيب ومن خلفه �سجانون بوجوه
عاب�سة كاحلة ،تنظر بعيون غا�ضبة
متح�ص كل �شيء وترقب هذا
االن�سان الذي تراه متوح�شا ارهابيا
جمرما ال ي�ستحق تبادل امل�شاعر
االن�سانية مع امه وذويه  ،وعلى
اال�سري �أي�ضا �أن يتقن دوره الدرامي
فري�سم ابت�سامة ويرفع �ضحكة
ويلقي بال�سجن من �صدره ليخفف
من �أثقال كاهله لينطلق ل�سانه
فيجامل �أهله ويكون قادرا على رد
االبت�سامة بابت�سامة  ،مطلوب منه
�أن ميثل موقف عزة على م�رسح
ملأوه بكل �أ�شكال الب�ؤ�س وال�شقاء
 .وت�صل الكلمات احلميمة عرب
الهاتف بعد �أن تتك�رس لغة الوجوه
من خالل الزجاج الغليظ ال�شامت
الذي يربد حرارة اللقاء ويجعله
قاحال جافا ال حياة فيه وال روح
 .وتنتهي تلك اللحظات �رسيعا
والطرفان يبحثان ويلهثان خلف
حلظة �سعيدة تبث املحبة وتطلق
االمل ،ويلتقط كل طرف قب�سا من
نور عيون اجلانب االخر الواقف
على احلدود الزجاجية اللعينة .
ولهذا الزجاج ق�صة �إذ ونحن يف
غرفة الزيارة يف ع�سقالن حيث
كان الفا�صل �شبكا جاء نائب
كني�ست " جدعون عزرا " ف�أخذ
ي�سلم با�صابعه على املعتقلني ،
ح�سب البع�ض ان م�شاعر ان�سانية
انتابته وهو ينظر اىل ما�ساة
اال�رسى وذويهم،ولكنه ثبت فيما

بعد انه جاء ليفح�ص ال�شبك �أمنيا
 ،وكان فيما بعد قرارهم اللعني
ا�ستبدال ال�شبك بالزجاج .
�شعائر العودة :
طقو�س ال بد من ممار�ستها و�أنت
�أيها الزائر املنهك يف نهاية النفق،
�ستعود �أدراجك حيث ت�رص عليك
هذه الطقو�س �أن تنتظر مغيب
ال�شم�س لت�رسي ليال من ال�سجن
اىل البيت مكبال بكل �إجراءاتهم
املهينة وحتاول ترتيب ما جرى
لتق�صه على نا�سك الذين منعوهم
من الزيارة ،علّك تُخفّف �شيئا من
نفو�سهم من ثقل هذا املنع ،تفكر
مل ّيا بهذه الطبيعة الب�رشية النكدة
والذكية يف ترجمة ل�ؤمها و�صلفها
بفنون العذاب هذه ،ماذا لو فعلت
غري هذا و�صنعت لنف�سها �صورة
مغايرة حلقيقة �سواد نفو�سها ؟
انها طبيعة مهزومة مازومة خائفة
مرتعدة تخ�شى �أن تدور عليها
الدوائر فتهرب اىل الوراء نحو
مزيدا من التعنت وفنون ايقاع
االمل يف "اجلومي" وهم الب�رش من
غري جن�سهم النوراين املتفوق على
بقية الب�رش !.
وعرب طقو�س جميلة بني النا�س
املعذبني يتحدثون عن االمل
وال�شوق واالمل يف طريق العودة
لي�رسي بع�ضهم عن بع�ض وليخفّفوا
عن كاهلهم هذه اال�صار واالغالل
وليق ّووا عزائم ارادتهم ويبعثوا
االمل يف نفو�سهم .

مهرجان يُعيد لل�صدارة ملف "الأ�سرى القدامى"
عبد النا�صر فروانة
�أعمار خلف الق�ضبان)51( :
ريا فل�سطين ًيا م�ضى على
�أ�س ً
اعتقالهم �أكرث من ع�رشين
�سنة ،بينهم ( )27ا�سريا م�ضى
على اعتقالهم �أكرث من خم�سة
وع�رشين �سنة ،و�أن من بني ه�ؤالء
يوجد ( )14ا�سريا م�ضى على
اعتقالهم �أكرث من ثالثني �سنة
ب�شكل متوا�صل .ويعترب كرمي
وماهر يون�س املعتقالن منذ 37

�سنة هما �أقدمهم!..
تنظم مفو�ضية ال�شهداء والأ�رسى
يف حركة فتح بالتعاون مع
جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية
والإ�سالمية �صباح اليوم االثنني
مهرجانا جماهرييا �أمام مقر
ال�صليب الأحمر بغزة يف الذكرى
الـ 28العتقال عميد �أ�رسى قطاع
غزة "�ضياء الفالوجي".
عبد النا�رص فروانة :ان اقامة
هذا املهرجان هو مبثابة
تكرمي للأ�سري "�ضياء" ولوالدته

"�أم �ضياء" هذه الأم الفا�ضلة
وال�صابرة وال�صامدة ،ولكافة
الأ�رسى القدامى وعوائلهم،
وجزء من الوفاء لهم ولت�ضحياتهم
و�صمودهم  ،وكذلك هو فر�صة
لفتح ملفهم وعر�ض ق�ضيتهم
وت�سليط ال�ضوء على معاناتهم
املتفاقمة وق�ص�صهم املريرة
طوال ال�سنوات الطويلة التي
�أم�ضوها يف ال�سجن .لذا فهو
يُعيد لل�صدارة ملف "الأ�رسى
القدامى" وي�سلط ال�ضوء من

جديد على معاناتهم ومعاناة
ذويهم ،ويجب �أن ي�شكل حمطة
للعمل اجلاد من �أجل حتريرهم.
عبد النا�رص فروانة :هنا البد
و�أن نذكر ب�أن الأ�سري "�ضياء
الفالوجي" كان قد اعتقل بتاريخ
 1992-10-10وحكم عليه بال�سجن
امل�ؤبد بتهمة االنتماء حلركة فتح
وقتل م�ستوطن ،ويُعترب عميد
�أ�رسى قطاع غزة و�أقدمهم ،وهو
واحد من ( )26ا�سريا هم معتقلني
منذ ما قبل "اتفاق او�سلو" وقيام

ال�سلطة الوطنية يف الرابع من
�آيار/مايو ،1994و�أن ه�ؤالء
كان من املفرت�ض ان يتحرروا
�ضمن الدفعة الرابعة يف �آذار/
مار�س 2014يف اطار التفاهمات
الفل�سطينية-الإ�رسائيلية برعاية
امريكية� ،إال ان "ا�رسائيل"
وكعادتها نكثت بالوعود وتن�صلت
من االتفاقيات وتراجعت عن
اطالق �رساحهم وابقتهم رهينة
يف �سجونها ومعتقالتها.
عبد النا�رص فروانة :من

الأهمية مبكان هناك اال�شارة
اىل وجود �أكرث من (� )50أ�سريا
يف �سجون االحتالل كانوا قد
حترروا يف �صفقة (�شاليط) وما
تُعرف فل�سطينيا "وفاء الأحرار"
عام 2011و�أعيد اعتقالهم بعد
منت�صف عام  2014و�أعيد فر�ض
الأحكام ال�سابقة عليهم ،ولعل
�أبرزهم الأ�سري "نائل الربغوثي"
الذي �أم�ضى ما جمموعه
قرابة ( )39عاما يف ال�سجون
الإ�رسائيلية.
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ريا�ضة
الأن�صار يرف�ضون تعيني الأخري و�صعدوا
اللهجة �أم�س

�إدارة احتاد احلرا�ش ترتاجع
عن زغدود وتتفق مع �سليماين

�شدد

على �ضرورة �إعادة هيكلة الرابطة املحرتفة للعبة

هرادة :مكتب الرابطة غري خم ّول
ل�سحب الثقة من مدوار

نفى ع�ضو مكتب الرابطة املحرتفة لكرة القدم هرادة عرا�س الأخبار التي يتم ترويجها حول اعتزام
مكتب الهيئة الكروية �سحب الثقة من رئي�سها عبد الكرمي مدوار ،حيث �أو�ضح �أنه ال �صالحية للمكتب
فيما يتعلق ب�سحب الثقة من الرئي�س باعتبار �أن القوانني تتطلب اجتماع �أع�ضاء املكتب مع الرئي�س
ومطالبته بعقد جمعية ا�ستثنائية ي�ستدعي خاللها �أع�ضاء اجلمعية العامة من �أحل امل�صادقة على
�سحب الثقة ،م�ضيفا �أن عقد اجلمعية العامة يتطلب توفر الن�صاب القانوين مبوافقة ثلثي �أع�ضاء املكتب
من �أجل التمكن من القيام باخلطوة

عي�شة ق.
وهو الأمر الذي مل يحدث مع
الرابطة املحلية ،و�أ�شار �أن
�إلغاء اجتماع الأع�ضاء الذي كان
مربجما �أّول ام�س يعود بالدرجة
الأوىل �إىل عدم توفر الن�صاب
القانوين لعدم قدوم جميع
الأع�ضاء واالجتماع ال عالقة
له بالتح�ضري ل�سحب الثقة
من مدوار ي�ضيف املتحدث.
و�شدد هرادة يف ات�صال هاتفي
ّ
�أم�س مع «الو�سط» �أنه ال نار يف
بيت الرابطة املحرتفة للعبة،

وترويج الأخبار حول الرغبة يف
�سحب الثقة من مدوار مغلوطة
تعمل �أطرافا على ترويجها
دون معرفة ال�سبب ،مو�ضحا
�أن �أع�ضاء املكتب يتحملون
جزءا من امل�س�ؤولية فيما
يحدث يف الرابطة وذلك ب�سبب
عدم امتالكهم ال�صالحيات
للت�رصف و�إ�صدار القرارات،
مو�ضحا �أن الو�ضعية احلالية
التي يتواجدون فيها تتطلب
منهم حاليا االجتماع فيما بينهم
من �أجل �إعادة هيكلة الرابطة
وحتمل م�س�ؤولياتهم ح�سب

�صالحيات ممنهجة ووا�ضحة،
حتى متلك الرابطة ال�صالحيات
يف القرارات وحتديد م�صري عدة
�أمور خا�صة باملنظومة الكروية
على م�ستوى البطولة الوطنية
بالدرجة الأوىل.
للإ�شارة انت�رشت �أخبار عديدة
ت�ؤكد اجتماع �أع�ضاء مكتب
الرابطة ال�ستة دون ح�ضور مدوار
من اجل مناق�شة الو�ضعية احلالية
التي متر بها الهيئة الكروية
خا�صة يف ظل عدم امتالكهم
�أي �صالحيات لأخذ القرارات
والف�صل يف الق�ضايا مثلما حدث

مع مباراة الديربي بني مولودية
اجلزائر واحتاد العا�صمة والتي
مت�سكت بالإ�رصار على لعبها
ال�سبت املن�رصم رغم �أن اللقاء
كان مربجمة يف وقت �سابق يوم
الأربعاء ،قبل �أن يح�سم املكتب
الفدرايل لالحتادية اجلزائرية
لكرة القدم مبنح رخ�صة
ا�ستثنائية للعب خال فرتة تواريخ
الفيفا رغم �أن لوائح الفاف
متنع ذلك� ،أين انت�رشت �أخبار
عديدة ت�ؤكد الإقدام على �سحب
الثقفة من مدوار رئي�سا للرابطة
املحرتفة للعبة.

البطولة الإفريقية امل�ؤهلة �إىل �أوملبياد طوكيو يف ال�شراع

را�ضون عما حققناه خالل املوعد القاري

�أكد املدير الفني الوطني
لالحتادية اجلزائرية لل�رشاع عمر
بوزيد �أن الفيدرالية الوطنية را�ضية
عن النتائج التي حققها البحارون
اجلزائريون خالل البطولة
االفريقية لل�رشاع التي جرت
ما بني  6و � 12أكتوبر باملدر�سة
الوطنية للريا�ضات املائية وحتت
مائية بربج البحري وامل�ؤهلة
للألعاب االوملبية 2020-بطوكيو
على الرغم من عدم بلوغهم
الأهداف املرجوة ب�شكل كامل،
و�أو�ضح بوزيد« :را�ضون على
ما قدمه البحارون اجلزائريون،
ونعتربها نتائج م�رشفة على
الرغم من �أننا تراجعنا يف عدد
الت�أ�شريات امل�ؤهلة اىل الألعاب
االوملبية ،من ثالثة اىل اثنتني»،
و�أ�ضاف «اجلزائر ال تزال من بني
الفرق امل�سيطرة على املناف�سات
القارية ،كما قدم مالحونا م�ستوى
حمرتم بح�صولهم على مرتبتني
�أوليني �سمحت لهم بانتزاع
ت�أ�شريتي الت�أهل اىل االوملبياد
املقبلة ،وهو ي�رشفنا كاحتادية
وكمديرية فنية كون هذا الت�أهل
هو للأوملبياد ولي�س ملناف�سة

عادية� ،أي �إن امل�ستوى يكون
عايل جدا».
وكانت االحتادية اجلزائرية
لل�رشاع ،قد �رصحت على ل�سان
رئي�سها ح�سان جياليل� ،أن
الأهداف من تنظيم هذه املناف�سة
هو اقتطاع �أربع ت�أ�شريات م�ؤهلة
�إىل الألعاب االوملبية ال�صيف
املقبل ،وقال �أي�ضا «رغم ان
الأهداف امل�سطرة كانت تتمثل
يف �أربع ت�أ�شريات �إال �أننا را�ضون
عن املردود» ،وك�شف امل�س�ؤول
�أن اجلزائر �سيكون ب�إمكانها
احل�صول على تذكرة ثالثة م�ؤهلة
�إىل االوملبياد من خالل امل�شاركة
يف البطولة العاملية ال�سنة
املقبلة ،ويقول �أي�ضا «ال يزال
هناك �أمل يف اقتطاع ت�أ�شرية
ثالثة �إىل املوعد االوملبي يف
الزير-راديال �سيدات ،من خالل
امل�شاركة يف البطولة العاملية
لهذا االخت�صا�ص ال�سنة املقبلة
باليابان� ،رشيطة احتالل مراكز
متقدمة كون االحتاد الدويل
يقدم فر�صة �أخرى للمالحني
من خالل رفع عدد امل�شاركني
يف الأوملبياد» ،و�أرجع عدم

ت�ألق اجلزائريني يف اخت�صا�صي
«الالزير» راديال�-ستاندار اىل
نق�ص الرتكيز ومعاناة البحارين
من ال�ضغط ،و�أفاد «عانت
عنا�رصنا من نق�ص يف الرتكيز
خا�صة الذكور ،حيث كنا قاب
قو�سني من الت�أهل للأوملبياد ،غري
�أننا �ضيعنا الهدف يف �سباق اليوم
ما قبل الأخري ،بحارونا �أح�سوا
بال�ضغط ،كنا نظن �أنه خالل اليوم
الأول فقط ،لكن الأمور مل تتغري
كما كنا نتمناه».
واعترب املدير الفني �أن
م�ستوى اجلزائر «يف حت�سن
ب�شهادة مدربني �أجانب الذين
الحظوا بدورهم نق�ص الرتكيز
لدى العنا�رص الوطنية خالل
ال�سباقات ،وهو ال�سبب الرئي�سي
يف عدم بلوغهم الأهداف» ،كما
�أخرب نف�س امل�س�ؤول �أن املنتخب
الوطني �سي�شارك يف البطولة
العربية لل�رشاع ،اال�سبوع املقبل
مب�رص ،وهي حمطة اخرى هامة
بالن�سبة للمالحني اجلزائريني
من بني املحطات التح�ضريية
للألعاب االوملبية وكذا البطولة
العاملية ال�سنة املقبلة والعاب

البحر املتو�سط.واختتم قائال
«اجلزائر �ستكون حا�رضة يف
االوملبياد� ،سنح�رض لهذا املوعد
كما ينبغي ،قبل ذلك هناك بطولة
عربية اال�سبوع املقبل مب�رص
وانطالقا من هذه املناف�سة،
�سن�رشع يف حت�ضري بحارينا
للأوملبياد  2020والعاب البحر
املتو�سط  2021بوهران ،وهو ما
�سطرناه على م�ستوى املديرية
الفنية».يذكر �أن اخت�صا�ص الألواح
ال�رشاعية «�أر �أ�س �إك�س» ،عرف
ت�أهل اجلزائريني حمزة بورا�س
(ذكور) و�أمينة بري�شي (اناث) اىل
االلعاب الأوملبية بعد تتويجهما
باللقب القاري�.أما يف اخت�صا�ص
«الالزير�-ستاندار» (رجال) ،فقد
ت�أهل ال�سي�شيلي رودين غوفيدان
بعد تتويجه باللقب ،متبوعا
بامل�رصي علي بدوي� ،صاحب
املركز الثاين.ويف «الزير-راديال»
(�سيدات) ،فقد كان اللقب من
ن�صيب املوزمبيقية دايزي
نهاكيل ،فيما حلت امل�رصية خلود
من�سي يف املركز الثاين ،لتت�أهال
معا �إىل االوملبياد.

ق.ر.

تتوجه �إدارة فريق احتاد احلرا�ش
نحو التو�صل �إىل اتفاق مع املدرب
�سيد �أحمد �سليماين من �أجل
الإ�رشاف على العار�ضة الفنية
خلفا للمدرب جليد الذي غادر
املن�صب على �إثر توا�صل �سل�سلة
النتائج ال�سلبية التي تالحق
الت�شكيلة يف مباريات الرابطة
املحرتفة الثانية منذ انطالق
املو�سم الكروي اجلاري ،ويف
هذا ال�صدد غيرّ ت �إدارة الرئي�س
حممد العايب ر�أيها فيما يتعلق
بانتداب املدرب منري زغدود من
�أجل تويل امل�س�ؤولية على ت�شكيلة
«ال�صفراء» والذي كانت تفاو�ضت
معه واتفق الطرفان مبدئيا على
توقيع العقد معه وااللتزام بتدريب
احتاد احلرا�ش فيما تبقى من

املو�سم احلايل ،قبل �أن تت�سارع
الأحداث يف بيت النادي العا�صمي
وتغيري الإدارة وجهتها نحو
املدرب �سليماين من اجل تدريب
الفريق.
ويف هذا ال�صدد عبرّ �أن�صار احتاد
احلرا�ش رف�ضهم خليار الإدارة
تعيني �سليماين مدربا لفريقهم
بناء على احلادثة التي وقعت معه
املو�سم الفارط يف املقابلة التي
جمعت احتاد احلرا�ش ورائد القبة
�أين كحان مدربا للأخري وقام
مب�ساومة االحتاد ،حيث تنقلوا
�أم�س بقوة �إىل ملعب �أول نوفمرب
باملحمدية للإعالن عن رف�ضهم
التعاقد مع �سليماين والإ�رصار
على جلب مدرب �آخر مكانه.
عي�شة ق.

كوبا نادية للتن�س با�سبانيا

ان�سحاب �إيبو من املناف�سة
ب�سبب الإ�صابة

ان�سحبت العبة التن�س اجلزائرية
�إينا�س �إيبو من دورة «كوبا نادية»
اجلارية من � 13إىل � 20أكتوبر
ب�إ�شبيلية �إ�سبانيا بعد �شعورها
ب�آالم خالل مواجهتها الإ�سبانية
�إيفون كافال رمير�س �أول ام�س
يف الدور التّ�صفوي الأول امل�ؤهل
للجدول النهائي ،وتعر�ضت بطلة
�إفريقيا العام  2015للو�سطيات
للإ�صابة ملا كانت منهزمة
يف ال�شوط الأول بنتيجة 4
جمموعات لواحدة ،وتعترب هذه
الإ�صابة �رضبة موجعة لالعبة

البالغة � 20سنة التي ابتعدت
مطوال عن ميادين التن�س نتيجة
الإ�صابات املتكررة خالل
الأعوام الأربعة الأخرية.و جتري
هذه الدورة التي ر�صدت لها
جوائز مالية قدرها � 25ألف دوالر
على ميادين ذات �أر�ضية ترابية,
حيث تعرف م�شاركة عدد من
الالعبات امل�صنفات عامليا على
غرار الهولندية �آرانت�سكا رو�س
 97والرومانية ماريا باتري�سيا تيق
.118

ق.ر.

�أقدمت على ت�سوية �أجرة �شهر لالعبني

ال�سلطات املحلية متنح جرعة
اوك�سجني جلمعية ال�شلف
تلقى جمعية ال�شلف دفعة معنوية
قوية قبل مواجهة وفاق �سطيف،
املقرر لها الأربعاء املقبل يف
املرحلة الثامنة من الدوري
اجلزائري للمحرتفني ،وعلم �أن
ال�سلطات املحلية لوالية ال�شلف،
حتركت يف ال�ساعات القليلة
املا�ضية ،وقامت بت�سديد مرتب
�شهر واحد لالعبني لتهدئة الأمور،
ومنح الفريق جرعة �أك�سجني
لرتتيب �أو�ضاعه.ووعد م�س�ؤولو
والية ال�شلف� ،إدارة اجلمعية
بتخ�صي�ص �إعانة معتربة للنادي،

يف القريب العاجل ،مل�ساعدته
على تغطية نفقاته ،وتخفيف
�أعبائه املالية هذا املو�سم،
�إ�ضافة �إىل ت�سديد �أجرة �شهرية
�أخرى ،لتحفيز الالعبني للموا�صلة
على درب االنت�صارات.ومير
ال�صاعد حديثا �إىل دوري الأ�ضواء
ب�أزمة مالية خانقة� ،أثرت �سلبا
على حت�ضريات الفريق ونتائجه،
حيث اكتفى �أ�شبال املدرب� ،سمري
زاوي ،بجمع  4نقاط من  18نقطة
ممكنة.

ق.ر.
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�أبطال �إفريقيا يواجهون امتحانا حقيقيا
ي�ضرب املنتخب الوطني موعدا كرويا �ساخنا �سهرة اليوم عندما يالقي مناف�سا مغايرا
يف مباراة ودية �أمام منتخب كولومبيا �سوف يحت�ضنها ملعب «بيار موروي» مبدينة ليل
الفرن�سية ،والتي �سوف تكون اختبارا حقيقيا لأ�شبال املدرب الوطني جمال بلما�ضي
عندما يلتقون مناف�سا يلعب بطريقة مغايرة عن املنتخبات القارية ،حيث ي�سعى الالعبون
�إىل الربهنة على �أحقيتهم يف التتويج �أبطاال للقارة الإفريقية وحمل التاج القاري الذي
حدث يف ال�صائفة املا�ضية بالأرا�ضي امل�صرية من خالل الوقوف الند للند �أمام �أ�شبال
املدرب كريو�ش ،واملعروفون بقوتهم على م�ستوى ال�ساحة الكروية يف �أمريكا اجلنوبية
عي�شة ق.

ي�سعى رفقاء الالعب يو�سف
باليلي �إىل ا�ستغالل الفر�صة من
�أجل اكت�شاف مباريات من هذا
النوع والتناف�س �أمام منتخبات
عاملية وقوية حتى يقفوا على
امكانياتهم على امل�ستوى العايل
حت�سبا للعب من �أجل الت�أهل �إىل
مناف�سة ك�أ�س العامل املقررة العام
 2022يف قطر والتي تعترب الهدف

الرئي�سي للمدرب بلما�ضي الذي
يعول على قيادة اخل�رض �إىل العودة
خلو�ض املونديال جمددا بعد
طبعتي جنوب �إفريقيا والربازيل
العام  2010و 2014قبل الغياب عن
العر�س الكروي العاملي يف رو�سيا
العام .2018
ولهذا ال�صدد يتواجد الالعبون
يف مدينة ليل منذ �أول ام�س �أين
خ�ضعوا �إىل ح�صتني تدريبتني
يوم الو�صول و�أم�س ،والتي كانت

ا�سرتجاعية وتكتيكية للطاقم
الفني الوطني الذي عمل كثريا
مع الالعبني من �أجل حتفيزهم
على حتقيق الفوز �أمام رفقاء
جنم نادي جوفنتو�س الإيطايل
خوان كواردرادو ،رغم ان املقابلة
�سوف تكون بغياب جنمي كولومبيا
جيم�س رودريغيز ورادميل فالكاو،
�إال �أن بلما�ضي يدرك �صعوبة
املهمة التي تنتظر �أ�شباله
الباحثون عن ا�ستعادة الثقة

حمرز يتوج بجائزة �أف�ضل العب
للمان �سيتي يف �سبتمرب

ح�صد الالعب الدويل اجلزائري
ريا�ض حمرز جنم نادي مان�ش�سرت
�سيتي الإجنليزي جائزة جديدة
مع فريقه ال�سماوي ،حيث �أعلن
املوقع الر�سمي ملان�ش�سرت �سيتي
فوز جنم حماربي ال�صحراء بجائزة
�أف�ضل العب يف الفريق ال�سماوي
عن �شهر �سبتمرب املا�ضي ،وتفوق

متو�سط ميدانا ملنتخب الوطني
على زميليه يف النادي كيفن دي
بروين ورودريغو ،بعدما ح�صل
الالعب اجلزائري على ن�سبة 70
 %من الأ�صوات ،ليح�صد جائزة
�أف�ضل العب يف الفريق للمرة
الثانية منذ انطالق املو�سم
الكروي اجلاري ،وقال املوقع

الر�سمي ملان�ش�سرت �سيتي «تهانينا،
ريا�ض حمرز يفوز بجائزة �أف�ضل
العب يف الفريق ل�شهر �سبتمرب «،
و�شارك ريا�ض حمرز خالل ال�شهر
املا�ضي يف  3مباريات بالدوري
الإجنليزي املمتاز ،و�سجل هدفني
ومنح متريرتني حا�سمتني.
ق.ر.

يف النف�س ومعانقة الفوز �أمام
مناف�س قوي بعد التعرث يف الودية
التي خا�ضوها الأ�سبوع املن�رصم
�أمام الكونغو الدميوقراطية.
بلما�ضي يعتمد على الت�شكيلة
الأ�سا�سية
�سوف ت�شهد مقابلة اليوم �أمام
كولومبيا اعتماد بلما�ضي على
�إقحام الالعبني الأ�سا�سيني يف

اللقاء بعدما عرب عن خيبته من
البدائل الذي منحهم الثقة يف
لقاء الكونغو والذين مل يكونوا
يف امل�ستوى ،وهو الأمر الذي
يجعل املعني يعول على خربة
العبيه ومهند�سي التتويج القاري
يف م�رص من �أجل ت�سجيل انت�صار
معنوي ي�ساعدهم على ال�رشوع
يف الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س
�إفريقيا  2021بالكامريون بقوة
خالل موعد �شهر نوفمرب الداخل

�أين يلعب العنا�رص الوطنية
مقابلتني �أمام زامبيا وبوت�سوانا يف
�أول جولتني من الت�صفيات.
لهذا الغر�ض ينتظر �أن يدخل
اخل�رض بالت�شكيلة الآتية ،مبوحلي
يف حرا�سة املرمى ،الرباعي
عطال ،بن �سبعيني ،ماندي وبن
العمري يف الدفاع ،قديورة،
بنا�رص وفيغويل يف و�سط امليدان
 ،باليلي ،حمرز وبوجناح يف
الهجوم.

مثول  5العبني �أمام املجل�س الت�أديبي والعقوبة �ستكون مالية

ال�سوي�سري �صافوا مر�شح خلالفة
ما�ضوي يف وفاق �سطيف

تتواجد �إدارة فريق وفاق �سطيف
يف مفاو�ضات متقدمة مع املدرب
ال�سوي�رسي را�ؤول �صافوا من �أجل
تعيينه على ر�أ�س العار�ضة الفنية
للنادي خلفا للمدرب امل�ستقيل
خري الدين ما�ضوي ،حيث جل�أ
الرئي�س فهد حلفاية �إىل املدرب
ال�سوي�رسي بالنظر ملعرفته
بالكرةا جلزائرية وهو الذي �سبق
�أجروا �أم�س �أول ح�صة تدريبية ويتوجهون هذا اخلمي�س �إىل مدينة بركان
له الإ�رشاف على فريقي مولودية
وهران ومولودية العلمة عامي
 2012و 2013على التوايل ،ويتواجد
متوقفا عنة العمل منذ العام 2017
بعدما �أ�رشف على تدريب منتخب
�إفريقيا الو�سطى ،حيث تعمل
افدارة على التو�صل التفاق مع
�أعلن مدرب املنتخب الوطني ربيعي و�سفيان بن دبكة ،فيما كان �شباب بلوزداد ،توفيق مو�ساوي املدرب الذي يحوز على �شهادة
عي�شة ق.
للمحليني لودوفيك باتيلي عن بقية الالعبني موزعني على اندية نادي بارادو ،زكريا بوحلفاية �أهلي
قائمة  23العبا املعنية بامل�شاركة احتاد العا�صمة� ،شبيبة القبائل ،برج بوعريريج
احتاد
�رشيفي
ر�ضوان
يف الرتب�ص التح�ضريي للنخبة نادي بارادو� ،أهلي برج بوعريريح الدفاع:
يف انتظار ما �سوف ت�سفر عليه املفاو�ضات لودية اخل�ضر وفرن�سا
الوطنية والذي انطلق �أم�س يف و�شباب ق�سنطينة ،بني العبني العا�صمة ،وليد بن �شعرية �شبيبة
القبائل� ،إ�سالم �شحرور �شباب
مركز حت�ضري املنتخبات الوطنية اثنني وثالثة لكل فريق.
يف �سيدي مو�سى حت�سبا للتح�ضري للإ�شارة �أجرت العنا�رص الوطنية ق�سنطينة ،م�صكفى بو�شينة نادي
ملقابلة املنتخب املغربي املقررة م�ساء �أم�س �أول ح�صة تدريبية بارادو ،فاروق �شافعي مولودية
�سهرة ال�سبت املقبل حل�ساب مبلعب مركز �سيدي مو�سى اجلزائر� ،شعيب كداد �شباب
الدور الت�صفوي الأخري امل�ؤهل حتت قيادة املدرب باتيلي ،قبل بلوزداد ،وليد عالتي مولودية
�إىل البطولة الإفريقية للمحليني ،املوا�صلة على ريتم التدريبات اجلزائر ،ح�سني بن عيادة مولودية ي�ستعد م�س�ؤولون يف االحتاد كما ك�شفت �شبكة «فران�س
الفرن�سي لكرة القدم لإجراء �إنفو» الفرن�سية �أن احتاد
اين اعتمد باتيلي على الالعبني ح�صة واحدة اليوم وغدا قبل اجلزائر
املت�ألقني يف البطولة الوطنيةن �أخذ الرحال اخلمي�س املقبل �إىل و�سط امليدان :ميلود ربيعي مفاو�ضات مكثفة لإقامة مباراة الكرة اجلزائري اقرتح موعدا
وكان ن�صيب املت�صدر �شباب املغرب من �أجل اال�ستعداد للقاء مولودية اجلزائر ،بالل تاريكات ودية بني منتخبي فرن�سا حامل لهذه املباراة الودية ،لتقام يف
بلوزداد الأكرب با�ستدعاء خم�سة هذا ال�سبت مبلعب نه�ضة بركان ،و�أمري �سعيود �شباب بلوزداد� ،آدم لقب ك�أ�س العامل واجلزائر املتوج الن�صف الأول من �شهر �أكتوبر
العبني من �صفوفه �إىل الت�شكيلة حيث يلتحق �أع�ضاء الطاقم الفني زرقان نادي بارادو ،توفيق عدادي م�ؤخ ًرا بك�أ�س الأمم الإفريقية ،للعام املقبل  ،2020و�أ�شارت
الوطنية ويتعلق الأمر بكل من للوطني بقيادة الناخب الوطني �شبيبة القبائل� ،سفيان بن دبكة
وذكرت �صحيفة «جورنال دو �إىل �أن ملعب وهران الأوملبي
�شبيبة
احلار�س غايا مرباح� ،شعيب كداد ،جمال بلما�ضي بالوفد اجلزائري الهجوم :ر�ضا بن �سايح
دومان�ش» �أن م�س�ؤولني باالحتاد هو الأقرب ال�ست�ضافة هذه
بالل تاريكات� ،أمري �سعيود وحمزة بعد املقابلة الودية �أمام كولومبيا القبائل ،عبد الكرمي زواري و�أمين الفرن�سي �سيتواجدون يف مدينة املباراة الودية املرتقبة ،والتي
بلحول ،بينمكا كان ن�صيب مولودية املقررة اليوم.
حميو�س احتاد العا�صمة ،ح�سام ليل حل�ضور املباراة الودية بني ت�أتي بعد غياب دام  18عاما ،كما
�شباب
بلحول
وحمزة
�ساملي
اجلزائر التواجد ب�أربعة �أ�سماء يف
اجلزائر وكولومبيا املقررة اليوم لفتت جورنال دو دومان�ش �إىل اجلزائر لتعزيز فكرة �إقامة هذه
الالعبني
قائمة
بلوزداد ،عبد الفتاح بلقا�سمي
الرتب�ص ويتعلق الأمر بكل من
متهيدا للتفاو�ض مع رئي�س احتاد �أن رئي�س احتاد الكرة الفرن�سي املباراة الودية.
ق�سنطينة.
�شباب
وليد عالتي ،فاروق �شافعي ،ميلود
مرباح
غايا
املرمى،
حرا�س
نويل لوغري م�ستعد للذهاب �إىل
الكرة اجلزائري.
ق.ر.

باتيلي ي�ستدعي  23العبا حت�سبا
لإياب املغرب

تدريب من االحتاد الأوروبي من
�أجل تعيينه ر�سميا على العار�ضة
الفنية حت�سبا ملا تبقى من
املو�سم الكروي احلايل ،خا�صة
و�أن الفريق يتواجد دون مدرب
رئي�سي منذ الأ�سبوع املن�رصم،
وجاء التفاو�ض مع املدرب �صافوا
بعد ف�شل املفاو�ضات التي جمعت
م�سريي نادي عا�صمة اله�ضاب
العليا مع املدرب الفرن�سي �ألربت
كارتي والذي ا�شرتط جلب طاقمه
امل�ساعد وهو ما رف�ضته çالإدارة،
على جانب اعتذر عدد من الأ�سماء
الذين ات�صل بهم امل�سريون على
تدريب النادي يف �صورة التون�سي
فوزي البنزرتي ،بوعالم �شارف
والفرن�سي روالن كوربي�س.

يف �سياق منف�صل ،امتثل �صبيحة
�أم�س خم�سة العبني �أمام املجل�س
الت�أديبي للنادي لأ�سباب ان�ضباطية
خمتلفة بعد �إخاللهم بالنظام
الداخلي للنادي ويتعلق الأمر بكل
من �سيدهم ،خذايرية ،ر�ضواين،
لعريبي والعب الآمال ح�شود ،حيث
مت اال�ستماع �إىل �أقوالهم من طرف
ممثلي الإدارة زكريا خرة وجابر
زغال�ش على جانب ح�ضور مدرب
احلرا�س عبا�سن ،وح�سب م�صادرنا
من بيت النادي ال�سطايفي ف�إن
العقوبات التي �سوف تك�شف
لالعبني خالل الأيام املقبلة �سوف
تكون مالية من خالل خ�صم ما بني
ن�صف �شهر و�شهر لكل العب.

زط�شي يتفاو�ض مع م�س�ؤولني
باالحتاد الفرن�سي لربجمة الودية

عي�شة ق.
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بولندا تت�أهل للنهائيات وبيل ي�ؤجل ح�سم كرواتيا

حلق املنتخب البولندي بركب
املت�أهلني لنهائيات ك�أ�س
الأمم الأوروبية لكرة القدم
يورو  2020عقب فوزه الثمني
وامل�ستحق  0/2على �ضيفه
منتخب مقدونيا ال�شمالية
�أول ام�س يف اجلولة الثامنة
ملباريات املجموعة ال�سابعة
بالت�صفيات امل�ؤهلة للبطولة
القارية ،التي �شهدت �أي�ضا
فوز املنتخب النم�ساوي
 0/1على م�ضيفه منتخب
�سلوفينيا ،و�ضمن املنتخب
البولندي �صعوده قبل جولتني
على نهاية الت�صفيات ،بعدما
رفع ر�صيده �إىل  19نقطة
بفارق ثالث نقاط �أمام �أقرب
مالحقيه منتخب النم�سا،
فيما جتمد ر�صيد منتخب
مقدونيا ال�شمالية عند
 11نقطة ليظل يف املركز
الثالث ،وي�صعد مت�صدر
وو�صيف املجموعة مبا�رشة
�إىل النهائيات التي �ستقام يف
�صيف العام املقبل ،وانتظر

املنتخب البولندي حتى
الدقيقة  74الفتتاح الت�سجيل
عن طريق العبه برزمي�سالف
فرانكوف�سكي ،قبل �أن ي�ضيف
زميله �أركاديوز ميليك الهدف
الثاين يف الدقيقة .80
ويف اللقاء الآخر ،تقم�ص
�ستيفان بو�ش دور البطولة
يف اللقاء ،بعدما �سجل هدف
املنتخب النم�ساوي الوحيد
يف مرمى نظريه ال�سلوفيني
يف الدقيقة  21ليتجمد

ر�صيد منتخب �سلوفينيا عند
 11نقطة يف املركز الرابع.
يف املقابل� ،أرج�أ املنتخب
الويلزي ت�أهل �ضيفه
املنتخب الكرواتي �إىل يورو
 2020بعدما تعادل معه 1-1
�ضمن مناف�سات املجموعة
بالت�صفيات،
اخلام�سة
وتقدم املنتخب الكرواتي يف
الدقيقة  9عن طريق نيكوال
فال�سيت�ش وتعادل غاريث
بيل يف الدقيقة الثالثة من

الوقت ال�ضائع لل�شوط الأول،
ورفع املنتخب الكرواتي
ر�صيده �إىل  14نقطة يف
�صدارة الرتتيب ،كما رفع
املنتخب الويلزي ر�صيده �إىل
 8نقاط يف املركز الرابع،
ويلتقي املنتخب الويلزي
مع �أذربيجان يوم  16نوفمرب
املقبل ،فيما يلعب املنتخب
الكرواتي مع �سلوفاكيا يف
ذات اليوم.

فينالدوم :و�ضع هولندا الزال حرجً ا

قال الدويل الهولندي جورجينيو
فينالدوم �إن منتخب بالده ما زال
مطالبا ببذل املزيد من اجلهد ،لكي
يح�سم ت�أهله �إىل يورو  ،2020ويت�صدر
املنتخب الهولندي ترتيب املجموعة
الثالثة ،عقب فوزه ال�صعب  1/2على
م�ضيفه البيالرو�سي يف اجلولة ال�سابعة
من الت�صفيات ،ورفع منتخب الطواحني
ر�صيده �إىل  15نقطة ،متفوقا بفارق
املواجهات املبا�رشة على �أقرب
مالحقيه �أملانيا وبفارق  3نقاط على
�أيرلندا ال�شمالية �صاحبة املركز الثالث،
وقال العب ليفربول ،الذي �أحرز هديف
هولندا« :مل يكن �أدا�ؤنا جيدا يف ال�شوط
الثاين ،وافتقدنا اال�ستحواذ على الكرة
يف الكثري من الأحيان ،نعلم �أنه كان
مبقدورنا تقدمي �أداء �أف�ضل ،لكن
النتيجة يف النهاية كانت جيدة بالن�سبة
لنا».
و�أ�ضاف فينالدوم« :الهدف الثاين

لوف :عدم التوتر جعلنا نقوم باملهمة كاملة
�أبرز يواكيم لوف مدرب منتخب �أملانيا
ال�صعوبات التي واجهها فريقه قبل الفوز
على م�ضيفه الإ�ستوين بثالثية نظيفة �ضمن
الت�صفيات امل�ؤهلة لبطولة يورو  ،2020ونقلت
قناة «�سبورت »1الأملانية ت�رصيحات لوف ،الذي
قال« :كانت مهمة �صعبة� ،إذ كنا م�ضطرين للعب
بنق�ص عددي بعد حوايل  10دقائق» ،و�أ�ضاف:
«�أنا ممنت للغاية ملا حققناه ،فقد كان عملاً �شا ًقا بعد �إق�صاء �إميري ت�شان يف وقت مبكر،
لكن الفريق قدم �أدا ًء جيدًا يف ال�شوط الثاين ،و�سجلنا � 3أهداف وح�صدنا النقاط كاملة»،
واختتم« :الأ�سبوع ب�أكمله مل يكن �سهلاً  ،لكننا مل ن�شك من ذلك ،الأهم �أننا لعبنا بالإيقاع الذي
نريده يف ال�شوط الثاين ،وحافظنا على هدوئنا ومل ن�شعر بالتوتر ،وكانت النهاية مر�ضية
بالن�سبة لنا» .ويحتل املنتخب الأملاين و�صافة املجموعة الثالثة من الت�صفيات بر�صيد 15
نقطة ،بالت�ساوي مع هولندا املت�صدرة بفارق املواجهات املبا�رشة

ليبي :ال �شيء يعادل �إجنازي و�أمتنى
التوفيق ملان�شيني
ح�سمت �إيطاليا ت�أهلها ر�سم ًيا لنهائيات ك�أ�س
الأمم الأوروبية بعد الفوز على اليونان ال�سبت
املن�رصم بهدفني دون رد ،وحتقيق االنت�صار
ال�سابع من �أ�صل  7مباريات ،وتلقى روبرتو
مان�شيني املدير الفني للأزوري الكثري من الثناء
من قبل و�سائل الإعالم الإيطالية ورموز اللعبة
يف �إيطاليا وواحد منهم هو مار�شيلو ليبي الفائز
مع الفريق بك�أ�س العامل  ،2006وقال ليبي يف ت�رصيحات نقلها موقع كالت�شيو مريكاتو« :كنت
ً
حمظوظا مبا يكفي لتحقيق املونديال مع �إيطاليا» ،و�أ�ضاف« :ال يوجد �شيء يعادل التتويج
بك�أ�س العامل» ،وح�صدت �إيطاليا اللقب يف  2006بعد التغلب على فرن�سا بركالت الرتجيح يف
املباراة النهائية ،وتابع« :مان�شيني يقوم ب�أ�شياء رائعة مع املنتخب الوطني« ،متنى له �أن يفوز
بالعديد من املباريات مع الأزوري».

�أجرا�س اخلطر تدق يف ريال مدريد

الذي �أحرزته هو �أجمل ما �سجلته
على ال�صعيد الدويل ،ن�شعر بالر�ضا
لأن ح�صولنا على �ست نقاط يف �آخر
مباراتني ،هو ما كنا نريده بالفعل لكن
بالت�أكيد ما زلنا يف و�ضع حرج» ،واختتم
قائال�« :إذا كنا نريد �أن نذهب بعيدا
يف النهائيات يتعني علينا �أن نكون يف

�أف�ضل حاالتنا� ،ضد �أف�ضل املنتخبات
املوجودة يف القارة» .وي�أتي هذا الفوز،
بعد ثالثة �أيام فقط من االنت�صار الثمني
 1/3على �أيرلندا ال�شمالية يف اجلولة
املا�ضية ،لينع�ش املنتخب الهولندي
�آماله يف الت�أهل لنهائيات البطولة التي
توج بها عام 1988

�إ�سبانيا تبد�أ اال�ستعداد ملوقعة ال�سويد احلا�سمة

بد�أ منتخب �إ�سبانيا �أول ام�س ا�ستعداداته يف العا�صمة الرنويجية �أو�سلو ملباراته املقبلة املهمة �أمام ال�سويد املقررة اليوم
�ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو  ،2020و�أجرت املجموعة الأ�سا�سية التي �شاركت يف مباراة الرنويج
 1-1م�ساء ال�سبت املن�رصم تدريبات ا�ست�شفائية ،بينما خا�ضت باقي املجموعة تدريبات قوية حتت نظر املدرب ال�شاب
روبرت مورينو .وتبحث �إ�سبانيا عن ح�سم الت�أهل لنهائيات البطولة عندما حتل �ضيفة على ال�سويد يف ثامن جوالت املجموعة
ال�ساد�سة ،وقبل  3جوالت من نهاية امل�شوار ينفرد بطل �أوروبا يف  2012بال�صدارة ،بر�صيد  19نقطة جمعها من  6انت�صارات
متتالية وتعادل وحيد �أمام الرنويج ،يف املقابل �سي�سعى املنتخب الإ�سكندنايف حل�صد النقاط الثالث ،لت�أمني املركز الثاين
الذي يحتله بر�صيد  14نقطة بفارق نقطة وحيدة �أمام منتخب رومانيا الذي �سي�ستقبل الرنويج  10نقاط يف نف�س التوقيت.

ذكرت تقارير �إ�سبانية �أن �أجرا�س اخلطر بد�أت تدق يف ريال مدريد قبل فرتة ب�سيطة من
الكال�سيكو ،بعد �إ�صابة جنمي الفريق لوكا مودريت�ش وغاريث بيل يف لقاء كرواتيا وويلز،
�ضمن ت�صفيات يورو  ،2020وبح�سب �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية ف�إن مودريت�ش ا�ضطر
ملغادرة امللعب برفقة اثنني من الفريق الطبي وهو غري قادر على ال�سري ب�شكل طبيعي على
قدمه اليمنى ،وكان مودريت�ش عاد �إىل �إ�سبانيا م�صا ًبا عقب اجلولة املا�ضية من الت�صفيات
� ً
أي�ضا ،وغاب عن املباريات ملدة  16يو ًما ،وينتظر زين الدين زيدان املدير الفني للريال
تقييم الإ�صابة التي يعاين منها توين كرو�س والذي يتعافى حال ًيا منها حال ًيا ،يف الوقت ذاته،
�أنهى بيل املباراة وهو ي�شعر ببع�ض الآالم ورغم �أنه �سجل وت�ألق ،لكن من الوا�ضح �أنه عانى
خالل اللقاء حتدي ًدا يف قدمه الي�رسى ،حيث ا�شتكى منها �أكرث من مرة.

بر�شلونة يتحرك لتح�صني فاتي
يدر�س نادي بر�شلونة الإ�سباين حت�صني جنمه
ال�شاب �أن�سو فاتي بزيادة قيمة ال�رشط اجلزائي،
حلمايته من �أطماع كبار القارة الأوروبية،
وذكرت �صحيفة «موندو ديبورتيفو» �أن بر�شلونة
ينوي التحرك لزيادة ال�رشط اجلزائي يف عقد
العبه �أن�سو فاتي البالغ  16عا ًما ،وميتلك فاتي
ً
�رشطا جزائ ًيا بقيمة  100مليون يورو ،لكن هناك
العديد من الأندية القادرة على دفع هذه القيمة ب�سهولة مثل باري�س �سان جريمان وقطبي
مدينة مان�ش�سرت ،و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن ت�ألق فاتي مع بر�شلونة منذ بداية املو�سم اجلاري
�أجرب كبار �أوروبا على التفكري يف �ضمه نظ ًرا للعرو�ض املميزة التي قدمها رغم �صغر �سنه،
و�أ�شارت �أن خطة بر�شلونة التي �سيتم تطبيقها و�ضع فاتي كالعب فئة �أوىل يف الراتب
ال�سنوي ،بالإ�ضافة �إىل رفع قيمة ال�رشط اجلزائي يف عقده �إىل  200مليون يورو ،وختمت ب�أن
فاتي وقع على عقدًا ملدة � 3سنوات يف  17جويلية املا�ضي لينتهي عقده يف �صيف  2022مع
خيار التمديد لعامني �إ�ضافيني.
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احلائز على جائزة نوبل للآداب

�صدور ترجمة عربية لكتاب «املوت غرق ًا» ..لكنزابورو �آوي
�صدر حديث ًا عن «�شركة املطبوعات للتوزيع والن�شر» يف بريوت،
الرتجمة العربية لرواية «املوت غرق ًا» ،التي جتمع بني ال�سرية
الذاتية والأجواء التخيلية وال�صورة والتاريخ ،للحائز على جائزة
نوبل للآداب كنزابورو �آوي.
وكاالت
وتعد هذه رواية داخل رواية،
بالفن والأمل واملوت،
م�سكونة
ّ
يرت ّبع على عر�ش البطولة فيها،
�إ�ضافة �إىل �شيكو ،و�أخته �آ�سا،
و� ّأمه ،و�أبيه ،ال�شاع ُر وامل�رسحي
ت� .س� .إليوت ،واملو�سيقار
بيتهوفن ،واملف ّكر الفل�سطيني
الأمريكي �إدوارد �سعيد ،والكاتب
امليثولوجي ال�سري جيم�س جورج
فريزر.
وت�أتي رائعة الروائي كنزابورو

�آوي هذه ،لتفتح الباب وا�سعاً �أمام
ا�ستك�شاف الأعماق امل�ضطربة
لعاملي املوت واملوروثات،
ولت�ؤ ّكد قدرة العمل الروائي
على معاجلة ال�صدمة التي
ت�صيب الفرد ،واجلماعة ،ح�سب
�صحيفة «ال�رشق الأو�سط».
كوغيتو �شوكو ،بطل �آوي الذي
يعمل روائياً ،لن يهد�أ قبل �أن
رس موت �أبيه غرقاً،
يكت�شف � ّ
ولن يتم ّكن من �إكمال رواية
رس من دون
بد�أها عن ذاك ال� ّ
ال�صندوق الأحمر وحمتوياته،

ولن ي�ستطيع من دونه �أن يتح ّرر
من عقدة الذنب يف �أنه ته ّرب
من �إنقاذ �أبيه .وال�صندوق بحوزة
�أ ًّم حجبته عنه ،حتى بعد موتها
بع�رش �سنوات ،اّ
لئل يت�سبب يف
ف�ضيحة جديدة.
يعجز �شوكو عن و�ضع ح ٍّد
فا�صل بني ذكرياته وتخ ّيالته
و�أحالمه� :أين تبد�أ احلقيقة؟
و�أين ي�سرت�سل احللم؟ وما الدور
الذي ي�ؤ ّديه الذنب يف طم�س
الذكريات؟.
ولطاملا حاول �شوكو اكت�شاف

ال�سبب الذي دفع �أبيه �إىل
الإبحار بقاربه يف النهر و�سط
ٍ
يهدد القرية
في�ضا ٍن
جارف كان ّ
كلّها بالغرق؛ لكنّه �أخفق ،حتى
رس ذاك
اليوم ،يف ذلك ..وما � ّ

مثقفون و�سيا�سيون ينتقدون فوز الأديب النم�ساوي
بيرت هاندكه بنوبل

انتقد �سيا�سيون يف �ألبانيا
وكو�سوفو ،وعدد من الكتاب
والنقاد حول العامل ،قرار
منح الأديب النم�ساوي بيرت
هاندكه جائزة نوبل للآداب،
لعام  ،2019باعتباره �شخ�صية
مثرية للجدل �إىل حد كبري
لدعمه لل�رصب خالل حرب
يوغ�سالفيا يف الت�سعينيات.
وكان امل�ؤلف النم�ساوي
ا�ستقبل خرب فوزه باجلائزة،
ب�أنه «منده�ش» قائ ً
ال�« :إن
القرار �شجاع جدًا من قبل
الأكادميية ال�سويدية».
وقالت الأكادميية ال�سويدية
التي ت�رشف على اجلائزة
املرموقة يف بيان لها
�إن ال�سيد هاندكه مت
تقديره «للعمل امل�ؤثر
الذي اكت�شف براعة لغوية
حميط وخ�صو�صية التجربة
الإن�سانية» ،و�سيح�صل على
ت�سعة ماليني كرونة �سويدية
( 740،000جنيه �إ�سرتليني)
 ،بالإ�ضافة �إىل ميدالية
ودبلوم.

لكن كثريين عار�ضوا قرار
الأكادميية بت�سليم اجلائزة
�إىل رجل كان يعترب قريباً
من الزعيم ال�رصبي ال�سابق
ميلو�سيفيت�ش،
�سلوبودان
حيث �شارك هاندكه يف
جنازته عام .2006
وبح�سب هيئة الإذاعة
الربيطانية بي بي �سي،
كتب وزير خارجية �ألبانيا،
جنت كاكاج ،على تويرت
�أن اجلائزة« :كانت خمزية
ومت منحها ملنكر للإبادة
اجلماعية» ،وتابع« :لقد نفى
ذات مرة املذبحة ال�رصبية
يف �رسيربينيت�سا وقارن بني
م�صري �رصبيا وم�صري اليهود
خالل الهولوكو�ست  ،على
الرغم من اعتذاره فيما بعد
عن ما �سماه (زلة الل�سان).
وغرد وزير خارجية كو�سوفو
ال�سابق ،بيرتيت �سليمي ،على
موقع التوا�صل االجتماعي
تويرت قائ ً
ال «مرحباً جائزة
نوبل ..هل تعلمون �أن هاندكه
كان يدعم ح�صار �رساييفو،

واحت�سى اخلمر مع اجلنود
الذين كانوا يقن�صون الأطفال
وقال �إن امل�سلمني يقتلون
�أنف�سهم»؟ مقزز! ..هذا هو
�أكرث قرار عدائي ممكن ،ماذا
بعد؟».
وكتب رئي�س الوزراء الألباين،
�إدي راما ،على تويرت« :مل
�أفكر �أبداً يف �أنني �س�أ�شعر
بالتقي�ؤ ب�سبب جائزة نوبل».
وقال رئي�س كو�سوفو ،ها�شم
ثات�شي« :قرار جائزة نوبل
جلب �أملاً هائ ً
ال ل�ضحايا ال
ح�رص لهم».
وو�صفت �سفرية كو�سوفو
يف الواليات املتحدة ،فلورا
�سيتاكو ،قرار الأكادميية
ال�سويدية ب�أنه «�أخرق
وخمز».
بينما قال الأمري �سلجاج،
�أحد الناجني من مذبحة
�أكرث من  8000رجل م�سلم
من �رسيربينيت�سا« :من حمبي
ميلو�سوفيت�ش ومنكر الإبادة
اجلماعية �سيئ ال�سمعة
يح�صل على جائزة نوبل يف

الأدب ..يا له من وقت لنبقى
على قيد احلياة».
فيما قالت الروائية ،جنيفر
�إيجان ،يف بيان لها� :إنها
«منده�شة من اختيار كاتب
ا�ستخدم �صوته العام تقوي�ض
احلقيقة التاريخية».
وانتقد الكاتب الربيطاين،
هاري كونزرو ،القرار ،وقال
ل�صحيفة اجلارديان« :نحتاج
�أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل
املثقفني العامني القادرين
على الدفاع بقوة عن
حقوق الإن�سان يف مواجهة
الالمباالة وال�سخرية من
قادتنا ال�سيا�سيني ..هاندكه
لي�س مثل هذا ال�شخ�ص».
وقال امل�ؤرخ وامل�ؤلف
الربيطاين� ،أورالندو فيغز،
�إنه �شعر «ب�صدمة عميقة» من
�أن «مدافعاً �سيئ ال�سمعة عن
نظام �سلوبودان ميلو�سوفيت�ش
القاتل» ح�صل على جائزة
نوبل للآداب ،مت�سائ ً
ال «�إىل
�أين يتجه العامل؟!».
وكاالت

ت�أليف جرج�س بخيت

�صدر حديث ًا ..كتاب عن الفنان «حممد ناجي»

�صدر حديثاً عن الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب ،فى
�سل�سلة ذاكرة الفنون ،كتاب
عن الفنان «حممد ناجي»
ت�أليف جرج�س بخيت.
ويعر�ض امل�ؤلف جرج�س
بخيت حياة ناجي ال�شخ�صية
ومراحله الزمنية والأماكن
التي عا�ش فيها و�أهم املالمح
الثقافية التي ت�أثر بها ،ح�سب
موقع الهيئة.
وي�ضم الكتاب ،امللحق

بال�صور� ،أعمال الفنان حممد
ناجى منها «بورتريه ل�سيدة من
الإ�سكندرية» ،ولوحة «نه�ضة
م�رص»« ،الرام�سيوم مدينة
هابو»« ،بائع العرق�سو�س»،
«ن�ساء تخبزن» ،وغريها
العديد من لوحاته الفنية.
وامتاز �إبداع ناجي الفني
بخ�صو�صيته مرتبطاً ارتباطاً
وثيقاً باملحلية امل�رصية،
لذا يعد عالمة فارقة يف
تاريخ الفن امل�رصي احلديث

لي�س باعتباره الرائد الأول
له بل ملجمل �إجنازاته
الفنية ون�شاط الوا�سع لتهيئة
الظروف املنا�سبة للحركة
الفنية فى م�رص.
جدير بالذكر �أن الفنان
حممد ناجي ،م�صور من
رواد احلركة الت�شكيلية،
ولد يف الإ�سكندرية فى 17
يناير  1888و�أمت تعليمه
مبدار�س الإ�سكندرية ،ثم
�سافر �إىل فرن�سا لدرا�سة

القانون عام  1906وح�صل
على اللي�سان�س فى القانون
عام  ،1910ثم �سافر لدرا�سة
الفن ب�إيطاليا يف الفرتة بني
( )1914-1910ثم عمل ملدة
� 5سنوات بال�سلك ال�سيا�سي
وعني مديراً ملدر�سة الفنون
اجلميلة العليا ثم مديراً
ملتحف الفن احلديث وتويف
يف �أبريل  ،1956ومتيز �أ�سلوبه
بالرومان�سية.
وكاالت

َ
املخطط الثائر ،الذي طاملا
ل�شن هجو ٍم
تر ّدد على م�سامعهّ ،
على الإمرباطور ميكادو؟.
هل �سيتم ّكن �شيكو من ا�ستكمال
روايته ،وعربها ،من ا�ستكمال

وق�صته هو؟ هل فع ً
ال
ق�صة �أبيهّ ،
ي�ستطيع ال�رسد ر�أب ال�صدوع
واالجتماعية،
ال�سيا�سية،
والأُ�رسية؟ ،هذا ما حتاول
احلكاية �أن جتيب عليه.

عن دار الرافدين يف بريوت

«التنجيم يف العامل القدمي» للدكتور
خزعل املاجدي
�صدر حديثاً عن دار
الرافدين يف بريوت كتاب
«التنجيم يف العامل القدمي»
للدكتور خزعل املاجدي.
�أن
يحاول
الكتاب
ي�ستق�صي تاريخ التنجيم
يف العامل القدمي والذي
ميتد من ع�صور ما قبل
التاريخ حتى �سقوط
الإمرباطورية الرومانية
يف  476م ،ويتوقف عند
بداية الت�أريخ الو�سيط،
فهو يتناول التنجيم يف
ع�صور ما قبل التاريخ ،ثم
التنجيم ال�سومري والبابلي
وامل�رصي
والآ�شوري
والهندي
والفار�سي
وال�صيني ،ويتناول التنجيم

واليهودي،
املندائي
والروماين
والإغريقي
وتنجيم املايا ،ويتناول
الت�أريخ ك�أطروحة تنجيمية
يف عمل املنجمني الكبار.
ومن الالفت ،حقاً ،القول
ب�أن كل امل�شتغلني بالفلك،
منذ الع�صور القدمية
وحتى القرن ال�سابع ع�رش،
كانوا يهتمون بالتنجيم
ويكتبون فيه ،فالتنجيم هو
الوجه ال�شعبي وال�سحري
للفلك والذي ينت�رش بني
النا�س ب�صي ٍغ �شتي.
يقول يوهان�س كبلر،
�أ�شهر منجمي ع�رصه
و�آخر علماء الفلك
بالتنجيم،
امل�شتغلني

مقولته امل�شهورة� :إن
الأ�سرتولوجيا التنجيم هي
ابنة غبية من دون �شك،
ولكن  -يا �إلهي  -ماذا كان
بو�سع �أمها الأ�سرتونوميا
(علم الفلك) الكبرية
ال�ش�أن ،الناظمة للعقل،
�أن تفعل من دونها؟ �إن
العامل غبي �سفيه ،ممعن
يف غباوته و�سفاهته� ،إىل
درجة �أن النا�س �سيكذبون
هذه الأم املحافظة
و�سيفهمون
العاقلة
�أمورها خط�أ ،لوال �أالعيب
ابنتها و�أباطيلها� .إن اجلوع
�سيع�ضها بنابه ،لوال وجود
ابنتها احلمقاء تلك.
وكاالت

�ست�صدر عن دار التنوير

قريب ًا ترجمة»رق�صة مع التنانني» ..الكتاب
اخلام�س من �سل�سلة (�صراع العرو�ش)
تعمل دار التنوير على �إ�صدار
ترجمة الكتاب اخلام�س من
�سل�سلة �أغنية اجلليد والنار،
بعنوان «رق�صة مع التنانني»،
ت�أليف جورج .ر .مارتن،
ترجمة ه�شام فهمى ،ومن
املتوقع �أن ت�صدر الرتجمة
يف عام .2020
و»رق�صة مع التنانني» ن�رشت
لأ ّول مرة يف  12يوليو ،2011
وو�صل عدد �صفحاتِها �إىل
� 1040صفحة وب�سبب طولِها
فقد ن�رشت يف بع�ض البالد

على جزئني الأول ي�س ّمى
«�أحالم وغبار» والثاين «بعد
الوليمة».
وعنوان «رق�صة مع التنانني»
كان املفرت�ض �أن يكون
عنوان اجلزء الثاين لل�سل�سلة
حينما كان امل�ؤلف يفرت�ض
�أن �سل�سلته �ستكون ثُالث ّية
فقط ،ويذكر �أن هذه الرواية
هي الأوىل التي تن�شرَ بعد
بدء عر�ض امل�سل�سل املبني
عليها «�رصاع العرو�ش».
ونالَت الرواية �شهرة وا�سعة،

وترجمت للكثري من اللغات
حول العامل ،وقد حازَت
على املرتبة الأوىل يف قائمة
نيويورك تاميز لأكرث الكتب
عدة �أ�سابيع
مبيعاً ،وبعد ّ
حازَت املرتبة الأوىل �أي�ضاً
يف قوائم USA Today
وقائمة بابلي�رشز ويكلي،
وقد بُني املو�سم اخلام�س
من م�سل�سل �رصاع العرو�ش
على الرواية جنباً �إىل جنب
مع رواية «وليمة للغربان.
وكاالت
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الكاتبة �أمرية بعبو�ش ح�صريا «للو�سط»

ر�سائل م�شفرة  ....تعبري عن وقائع
احلياة بحيثياتها ومتغرياتها

�أمریة بعبو�ش �شابة من والیة �سكيكدة  ،عا�شقة للغة العربیة وکل ما یتعلق بالأدب  ،متخرجة من املدر�سة العلیا للأ�ساتذة بق�سنطینة و�أ�ستاذة لغة
عربية بالتعليم االبتدائي.
بقلم � /أ .خل�ضر .بن يو�سف
كيف كانت بدايتك يف عامل
الكتابة عموما و اخلواطر
حتديدا ؟
بدایتي يف عامل الكتابة كانت
منذ �سن �صغرية �أي حتدیدًا منذ
مرحلة املتو�سط �أین كنت �أمیل
دائما لقراءة الن�صو�ص والتعبری
بف�صاحة ولغة �سلیمة فكان
ریا ،ثم
�أ�ساتذتي یثنون
علي كث ً
ّ
امتد تعلقي �أكرث بلغة ال�ضاد �أین
قررت بد�أ كتابة اخلواطر والتعبری
بلغة مو�سیقیة متناغمة یغزوها
ال�سجع عن بع�ض املوا�ضیع
التي �أراها يف حیاتنا الیومیة.
وحنی انتقلت �إیل مرحلة الثانویة
واجلامعة بد� ُأت بعر�ض هذه
املحاوالت علی الأ�ساتذة الذين
وجدت ایل عبارات
در�سوين فما
ُ
التقدیر والت�شجیعات فكان
ی�ستهویهم ویروقهم ما اكتب
فن�صحوين علی موا�صلة تطویر
موهبتي ،ومن هذا املنرب �أتوجه
بفائق عبارات ال�شكر واالمتنان
علی كل ماقدموه يل من ن�صائح
وار�شادات.
ق�ص�صك
ماذا َتتناولني يف
ِ
وخواطرك؟
ِ
�أتناول يف خواطري موا�ضیع من
ملعا�ش ف�أُ�سق ُ
الواقع ا ُ
ِط ما �أراه يف
قالب خواطر �أف�صح فیها عن ما
یجول يف ذاتي حیال تلك الفكرة
بكل عفویة وم�صداقیة فتختلف

هذه املوا�ضیع ب�أفكارها لكن
ت�صب يف منحی وحید �أال وهو
اجتماعية �إ�صالحية.
�صدر لك كتاب عبارة عن
ن�صو�ص حتت م�سمى ر�سائل
م�شفرة عن دار يوتوبيا ،
هل ميكنك �أن حتدثينا عن
هذا امل�ؤلف � ،سبب الت�سمية
وماذا �أردت �أن تقوليه من
خالل ن�صو�صك ؟
فیما یخ�ص كتابي ر�سائل
م�شفرة  ،یعترب �أول مولود �أدبي
يل اقتحمت به عامل الكتابة ،
یت�ضمن هذا الكتاب جمموعة من
الن�صو�ص تعالج موا�ضیع خمتلفة
يف حدود �130صفحة � ،صدر
عن دار یوتوبیا للن�رش والتوزيع
 ،وفیما یخ�ص �سبب الت�سمیة
راجع �إیل نوعیة الن�صو�ص التي
ُكتبت يف قالب ر�سائل موجهة
للقارئ نهدف من خاللها �إیل
تقدمی عربة �أو ن�صیحة �أو حكمة،
ولهذا �أدرجنا كلمة م�شفرة
فاملعنى ال�ضمني للخواطر
هادف �إىل غاية ما ي�ستخل�صها
الق ّراء من خالل قراءتهم للن�ص
فكان العنوان ر�سائل م�شفرة
.ما �أردت �أن �أقوله من خالل
ن�صو�صي هو التعبري عن احلياة
بحيثياتها ووقائعها ومتغرياتها,
مع الرتكيز على املبادئ والقيم
والأخالقيات التي من �ش�أنها �أن
ت�ساهم يف تطور املجتمعات
وتقدمها نحو الأف�ضل ,ف�أنا
�أعترب هذا املنطلق معيارا
حقیق ًیا نحو النجاح.

املبدعة �أمرية بعبو�ش  ،دعيني
الآن �أقف عند عنوان جمموعتك
« ر�سائل م�شفرة « و هي ن�صو�ص
ق�صرية  ،كيف ت�رشحني لنا هذا
االختيار؟
�أ�رشح اختیاري للن�صو�ص
الق�صریة التي هي عبارة عن
خواطر لأين م�ؤمنة ب�أن مو�سيقى
اللغة ترتك �أث ًرا جمیلاً ووق ًعا
�شدیدًا علی نف�سیة القارئ حنی
ی�ستمع �أو یقر�أ ذاك الن�ص ،فما
بالك �إن كانت حتمل معا ٍن عمیقة
ربا خمتارة بنی طیاته.
وع ً
من �سيقر�أ هذه املجموعة
�سيجد ح�ضورا قويا للأنثى،
فهل حتتاج الق�ص�ص دائما
حل�ضورها كي تقول املختلف
يف نظرك ؟
أ�سلوب الأنثی
نعم كوين �أری �أن �
َ
خمتلف وممیز يف طرح املوا�ضیع
فلها انتقاء خا�ص للم�صطلحات
واملفردات �أي بالأحری لها
ب�صمتها اللغویة اخلا�صة فیكون
لها ح�ضور �أدبي قوي لأعمالها.
ما الذي ي�ستثريك للكتابة
 ،حدث �أم �صورة �أم حالة
معاناة للذات و للآخر؟
�أكرث �شيء ی�ستثریين يف الكتابة
هو معاناة الذات والآخر ،
ف�أجد نف�سي بعد حدث ما �أ�رسد
ماجادت به قریحتي لتخطه
�أناملي دون �سابق انذار ،ف�أكتب

كل ما یجول بخاطري وما ی�سكن
داخلي ب�إح�سا�س عمیق جدا.
هل من املمكن �أن تخو�ض
جتربة الكتابة
�أمرية
الروائية قريبا ؟
نعم من املمكن جدًا �أن �أخو�ض
جتربة روائیة قریبًا ،لأنني �أردت
يف البدایة الولوج ایل عامل
الگتابة لأول مرة بروایة لكن
مل تكن جاهزة بعد ،رمبا �ستكون
كذلك م�ستقبلاً ان �شاء اهلل.
يف الفرتة الأخرية ن�شهد
ازدحاما رهيبا من املبدعني
ال�شباب على الرواية
وغريها من الأجنا�س
تكرر مو�ضوعات
الأدبية  ،ف َت َّ
تكرر الأ�ساليب
الر ِ ّ
ِّ
وائيني؛ و َت َّ
والأحداث نف�سها ...ما
أيك ؟
ر� ِ
نعم مما ال یخفی علینا �أنّ
هناك طاقات �شبابیة ابداعیة
يف عامل الروایة ،فلكل كاتب
�أ�سلوبه وطریقته لكن �أری يف
بع�ض الأحیان �أن هناك نوع من
التكرار وخ�صو�صاً يف املوا�ضیع
املختارة والعناوین كذلك.
ِّ
ْ
ال�شعر
بت كتابة
هل
جر ِ
َّ
 ،وكيف ترين �إىل دور
املكتبات العمومية ودور
الن�شر ؟
نعم جربت كتابة ِّ
ال�شعر لكن
الزال ینق�صني الكثری لتعلمه فال

بد من الإحاطة بعدید الأمور
التي تخ�ص هذا الفن الأدبي
�صحیحا ،و
لكي یكون نظمه
ً
فیما یخ�ص املكتبات العمومیة
ودور الن�رش �إنّ لها دو ًرا بالغ
الأهمیة كونها حتت�ضن ما جتود
به �أنامل املبدعنی وت�سهر علی
�إخراج هذه املواهب �إیل النور
ومتنح لها فر�صة الظهور يف
ال�ساحة الأدبیة ،بالأحری هي
ترعی ُحل ًما وتنجبه وت�سعی �إیل
ن�رش بوادر الثقافة واملعرفة لكل
من یطلب ویرید ذلك من الق ّراء
واملثقفنی.
هل من ن�صيحة للكتاب
ال�شباب؟
الن�صیحة التي �أُقدمها للكتّاب
ال�شباب هي �رضورة املطالعة
الكت�ساب ثروة لغویة وكذلك
االحتكاك بالكتّاب �أ�صحاب
اخلربة لتمحي�ص العلل ومعاجلة

النقائ�ص والأخطاء التي تخ�ص
ال�سياق والأ�سلوب وكذلك
االت�ساق واالن�سجام � ّأي اللغة
ب�شكل عام.
كلمة �أخرية
والقراء؟

للجريدة

�أتقدم بجزیل �شكري لكم علی
هذا احلوار املمتع كما �أتوجه
بعبارات امتناين لكل من �ساعدين
و�شجعني كما �أ�شكر �أ�ستاذ
بعطو�ش عبد القادر ودار یوتوبیا
للن�رش علی منحي هذه الفر�صة
لدخول عامل الكتابة .متنیاتي
اخلال�صة للجمیع قراءة �شیقة
وطیبة لكتابي ر�سائل م�شفرة
ورجائي �أن ی�ستفیدوا منه و ینال
اعجابهم .كما ی�سعني �أن �أذكرهم
ب�رضورة الت�شبث ب�أحالمهم
فم�شوار الألف میل یبد�أ بخطوة
،تقبلوا مني فائق عبارات
التقدير واالحرتام حتياتي.

للباحث الدكتور عيد مرعي

�صدور « كتاب جديد عن " تاريخ لغات امل�شرق العربي القدمي "

اللغات ال�سامية �أ�صلها ومن�ش�ؤها
املحور الأ�سا�سي لكتاب “تاريخ
لغات امل�رشق العربي القدمي”
للباحث الدكتور عيد مرعي
والذي �أبحر فيه �ضمن اللغات
والآداب التي انت�رشت يف جميع
مناطق امل�رشق العربي منذ
الألف الثالث قبل امليالد حتى
القرون امليالدية الأوىل.
وعر�ض مرعي مناذج من ن�صو�ص
اللغات ال�سامية مبينا مدى ارتباط
وت�شابه وتطابق قواعد ومفردات
هذه اللغات واللهجات مع اللغة
العربية التي متثل وعاء كبرياً
ان�صهرت فيه جوانب كثرية من

هذه اللغات.
وي�شري مرعي يف مقدمة الكتاب
�إىل ندرة الدرا�سات ال�صادرة
باللغة العربية حول هذه اللغات
القدمية رغم �أنه �صدرت منذ
�أكرث من قرن من الزمن درا�سات
كثرية عنها وبلغات متعددة من
الإنكليزية والأملانية والفرن�سية
والإيطالية والرو�سية وغريها
ترجم بع�ضها �إىل العربية.
ويرى مرعي �أن بع�ض من يحاول
درا�سة هذه اللغات القدمية من
العرب يتناولها من زاوية تع�صبية
دون �أن يكون لديه �إملام بتاريخ
هذه اللغات �أو اطالع على مبادئها

وقواعدها وت�رصيفاتها �أو يعتمد
يف ذلك على بع�ض الروايات
والآراء الدينية القدمية التي ال
ترتكز على �أي �أ�سا�س علمي.
ويعتمد مرعي يف كتابه على
الدرا�سات الأجنبية املتزنة
واملو�ضوعية وامل�شهود لها
بالنزاهة يف كل اجلامعات
ومراكز البحوث الأجنبية وعلى
بع�ض الدرا�سات العربية املوثوقة
متوخياً �إعطاء �صورة مب�سطة
وا�ضحة عن تاريخ لغات امل�رشق
العربي القدمي بناء على الن�صو�ص
والوثائق والر�سائل املكت�شفة
هنا وهناك يف مناطق امل�رشق

العربي القدمي الذي هو ب�شهادة
الباحثني وامل�ؤرخني واللغويني
الأجانب مهد احل�ضارة ومنطلق
معظم الإجنازات احل�ضارية التي
حققها الإن�سان منذ ن�ش�أته على
�سطح الأر�ض.
وي�ؤكد مرعي �أنه مل يخ�ض يف
كتابه بكل تفا�صيل قواعد كل لغة
من لغات امل�رشق القدمية لأن
ذلك يحتاج �إىل جهود عدد كبري
من املخت�صني و�إىل جملدات
�ضخمة بل �آثر �إعطاء ملحة
موجزة عن تاريخ كل لغة ومناطق
انت�شارها وزمن ا�ستخدامها
والوثائق املكتوبة بها واملكت�شفة

حديثاً مع تقدمي مناذج منها
مكتوبة باحلرف العربي ومقرونة
برتجمة لها و�إيراد جمموعة من
كلماتها.
ويق�سم مرعي لغات امل�رشق
العربي القدمي �إىل لغات
املجموعة ال�شمالية ال�رشقية
والتي ت�شمل اللغة ال�سومرية
واللغة االكادية ولهجاتها ولغات
املجموعة ال�شمالية الغربية
التي ت�شمل لغة ايبال واللغة
الأوغاريتية والكنعانية والآرامية
ولغات املجموعة اجلنوبية
الغربية التي ت�شمل لغات العرب
ال�شمالية واجلنوبية.

يذكر �أن الدكتور عيد مرعي
�أ�ستاذ يف ق�سم التاريخ بكلية
الآداب بجامعة دم�شق اخت�صا�ص
تاريخ ال�رشق القدمي ولغاته
يحمل دكتوراة فل�سفة من جامعة
فورت�سبورغ ب�أملانيا وع�ضو
جلنة تاريخ العرب بجامعة
دم�شق وخبري يف مو�سوعة الآثار
ال�سورية من م�ؤلفاته “تاريخ
بالد الرافدين” و”موجز تاريخ
ال�رشق الأدنى القدمي” و”الل�سان
االكادي موجز يف تاريخ اللغة
الأكادية وقواعدها ” �إ�ضافة �إىل
عدد من الكتب اجلامعية.
وكاالت
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الكاتبة الواعدة ن�سرين خليفي ح�صريا لــ « الو�سط»

كتابي � ...صحوة �إ�صالحية لإنقاذ ما
تبقى فينا من قيمنا الإ�سالمية

�أكدت الكاتبة الواعدة ن�سرين خليفي يف هذا احلوار احل�صري مع يومية «الو�سط « �أنها �ستكون حا�ضرة مبعر�ض اجلزائر الدويل للكتاب  2019مبولودها
الأدبي اجلديد املو�سوم بـ « ال يعلمون �إال �أماين» الذي �سي�صدر قريبا عن دار املثقف للن�شر والتوزيع  ،حيث �سيكت�شف القراء الأعزاء م�ضمون هذا الكتاب
الديني االجتماعي الذي ي�ضم يف طياته جمموعة من الأفكار الإ�صالحية والتوعوية املوجهة للأمة الإ�سالمية قاطبة والتي ر�صدتها ب�أ�سلوب مغاير مل
نعهده من قبل ،وهذا ما يجعلها خمتلفة متاما عن بقية الكتاب  ،فخليفي فتاة متم�سكة بقيمها الإ�سالمية وت�ستند دائما �إىل القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
ال�شريفة فهي متتلك درجة كبرية من الوعي و حتتكم دائما �إىل العقل وال ت�ستند �إىل العاطفة  ،كما �أنها ت�ستعني بب�صريتها العميقة لرتى الأ�شياء
بو�ضوح ،ولقد حتدثت يف باكورة �أعمالها عن انطباع غري امل�سلمني عن الإ�سالم وكانت مو�ضوعية ومن�صفة ب�شكل كبري ،وتطرقت �أي�ضا لعينة من النا�س
غري امل�سلمني الذين يحرتمون الإ�سالم وامل�سلمني و لكنهم مهم�شون جدا ،و�سلطت ال�ضوء عن فئة �أخرى اختارت الإ�سالم حتديدا لتحاربه وتهاجمه لأنه
يهدد وجودها� .أما ال�صنف الثاين الذي اعتمده هذا امل�ؤلف هم امل�سلمون �أنف�سهم مع البع�ض من العناوين التي يرتكز عليها الإ�سالم والتي فهمها امل�سلمون
على غري مق�صدها ،ويف الأخري ك�شفت لنا هذه املوهبة �أنها تطمح لإي�صال ر�سالتها الإر�شادية �إىل �أكرب عدد ممكن من النا�س عرب بوابة الكتابة .
حاورها :حكيم مالك
بداية ،من هي ن�سرين
خليفي؟
ن�رسين خليفي � 22سنة من والية
خن�شلة بلدية خن�شلة ،طالبة يف
جامعة عبا�س لغرور كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية� ،سنة ثانية ما�سرت
تخ�ص�ص قانون �إداري.
متى كانت بدايتك الأوىل مع
عامل الكتابة؟
الكتابة �صاحبتني منذ الطفولة،
فلطاملا كنت مولعة بكتابة اخلواطر
وال�شعر ،بيد �أنها ظلت حبي�سة
دفاتري ،لكن بعد التحاقي باجلامعة
ابتعدت عنها كثريا ،ومل �أفكر يف يوم
ما ب�أين �س�أكتب ليقر�أ اجلمهور� ،إال
�أن احلياة تتغري وجتربنا �أن نواكب
تغرياتها ،فقد كتب يل اهلل �أن �أعي�ش
موقفا جعلني �أرى �أنه ال م�ستحيل
يف احلياة ،لهذا مبجرد ما فكرت
يف م�ضمون هذا الكتاب �سعيت �إىل
ت�أليفه يف مدة قيا�سية جدا.
�إال ما يرمز عنوان كتابك « ال
يعلمون الكتاب �إال �أماين «؟
عنوان الكتاب مقتب�س من �آية
قر�آنية ،فاملجتمع كان وال زال
ميار�س ت�رصفات �سخيفة ال حكمة
فيها وال رجاء منها ،وكل مربراتهم
كانت با�سم الإ�سالم املفرتي عليه.
حقيقة ن�أ�سف لها �أننا قوم �أ�ضحينا ال
نعلم عن كتاب اهلل �إال �أقاويل تنفلت
من الأفواه بني هذا وذاك دون علم
بحقائق الأمور ،لهذا وجدت يف هذه
الآية روعة البيان ،ودقة الألفاظ
للتعبري عن حالنا ،لهذا �آثرت �أن
�أجعلها عنوانا للكتاب ،فال يوجد
من هو �أح�سن من اهلل قيال.
ما هي الأفكار والر�سائل
املوجودة يف هذا الكتاب؟
الكتاب يف م�ضمونه ر�سالة تدعوا
�إىل �إيقاظ ال�ضمائر وحتكيم
العقول يف تبدر القر�آن الكرمي
و�سنة �إمام الأنبياء واملر�سلني،
وحماولة �إ�سقاط ذلك على واقع
حياتنا كم�سلمني ،مبعنى هل فعال
نحن كما �أرادنا الإ�سالم �أم ال ؟
وكان الت�سا�ؤل اجلوهري فيه هو
«من �أجرم بحق هذا الدين؟ الغرب
املتطرف �أم امل�سلمون �أنف�سهم؟.
و ركزت يف هذا الكتاب على عدة

نقاط بالن�سبة للطرفني لعل �أهمها
هو فكرة الإ�صالح الديني ،الذي
من خالله ي�سعى الغرب �إىل د�س
الكثري من الأفكار الدخيلة على
الدين الإ�سالمي ،فظهر ما ي�سمى
بالإ�سالم املعتدل ،واحلق �أن الدين
ال�صحيح ما كان يوما ليف�سد حتى
يحتاج �إىل م�صلح �أو �إ�صالح ولقد
�سلطت ال�ضوء �أي�ضا على �إقبالنا
نحن كم�سلمني على هذه الأفكار
املحظورة ،من خالل معاجلة
عدة نقاط� ،أعتربها ركائز على
كل م�سلم وم�سلمة معرفتها على
نحوها ال�صحيح ،فمن املخزي
لأمة الإ�سالم �أن ال تعرف الفرق بني
الرحمن والرحيم!.
تخللتك �صعوبات يف ن�شر
هل
ِ
لك؟
�أول كتاب ِ
ب�رصاحة مل �أواجه �صعوبات يف ن�رش
هذا العمل ،فقد كان العثور على دار
ن�رش حمرتمة كدار املثقف الحت�ضان
العمل من �أي�رس الأمور التي فوجئت
بي�رسها من �أول مرة ،فلم ت�ستغرق
مرحلة التدقيق والتن�سيق والإخراج
وما �إىل ذلك �سوى �أ�سابيع ،وهي
مدة قيا�سية جدا مقارنة مع عدد
�صفحات امل�ؤلف ،وخا�صة تزامنا
مع املعر�ض الدويل للكتاب �سيال
.2019
ملاذا وقع اختيارك على هذا
النوع من الكتابة بدال من
اخلو�ض يف غمار كتابة الرواية
العاطفية؟
ب�رصاحة �أنا �إن�سانة عملية جدا،
وبالرغم من �أين ل�ست مطالعة جيدة
ولكني يف اقتنائي للكتب �أحاول
دائما اقتناء كتب لها عالقة بالواقع،
بعيدا عن الأوهام ،مع احرتامي لكل
الكتاب وكل القراء على خمتلف
�أذواقهم ،ولكني �أرى �أن هذا
النمط من الكتابة م�ستهلك بن�سبة
كبرية جدا ،ولكن �صلتها بت�صحيح
املجتمع تكاد تنعدم ،فاملت�أمل يف
املجتمع وما فيه من م�شاكل على
جميع امل�ستويات يقودنا �إىل نتيجة
واحدة وهي �أن هناك خلال �إما يف
نوع الكتابة� ،أو �أن املجتمع نف�سه
مير عليها مرور الكرام ،لهذا �آثرت
الكتابة يف ن�سق رمبا قد يخالف ما
�ألف النا�س قراءته.
هل تلقيت دعما من طرف
العائلة لرتي باكورة �أعمالك
النور؟

طبعا الوالدين الكرميني كانا دائما
و�أبدا ال�سند يل يف كل ما رغبت
فيه ،فقد دعماين جدا وخا�صة على
ال�صعيد املادي� ،أما على ال�صعيد
املعنوي فطاملا كنت �أحفز نف�سي
بنف�سي ،مل تكن العائلة من حمبي
الكتابة ولكن مل يعار�ضوا �أبدا فكرة
دخويل �إىل هذا العامل.
هل �ست�شاركني يف معر�ض
اجلزائر الدويل للكتاب ل�سنة
2019؟
نعم �س�أ�شارك لأول مرة ككاتبة،
وقد حددت جل�سة توقيعي يوم
اخلمي�س� 31أكتوبر  2019على
ال�ساعة 11:00يف معر�ض اجلزائر
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ملن تقرئني؟
ال �أقر�أ الكثري من الكتب ب�رصاحة،
ولكن ملا ت�سنح يل الفر�ص �أقر�أ
لل�شيخ حممد الغزايل رحمه اهلل،
لأن م�ؤلفاته متعددة النكهات،
فتجدها اجتماعية ،علمية،
دينية� ....أي�ضا �أقر�أ للدكتور حممد
�سعيد رم�ضان البوطي فقد وجدت
يف م�ؤلفاته ذلك التحليل املنطقي
الر�شيد الذي رمبا يفتقر �إليه
الكثري من امل�ؤلفني.
من حتكمني العقل �أم
العاطفة؟
ال جتد العاطفة يف حياتي م�ساحة
لها ،ف�أنا �أحب تقدير الأمور
وحتليلها منطقيا ،لذا غالبا ما
اتخذ قراراتي ا�ستنادا �إىل ما
يحكم به العقل بعيدا كل البعد عن
العاطفة.
ملاذا تعتمد �أغلب الكتب
على الطابع التجاري �أكرث من
الطابع الفكري والتوعوي؟
وهل لدور الن�شر دخل يف
ذلك؟
ال �أرى ذلك ينطبق على اجلميع،
فهناك كتب توعوية كثرية جدا،
لكن ارتفاع �أ�سعارها �أراه يعود �إىل
�أن الكثري من الكتاب ين�رشون على
نفقاتهم اخلا�صة ،وغالبا ما تكون
مكلفة ،خا�صة مع دور الن�رش التي
يف بداية م�سارها ،وهناك فئة
�أخرى للأ�سف تفتقر �إىل الإميان
بالر�سائل املراد �إي�صالها للمجتمع،
�إ�ضافة �إىل افتقارها �إىل حب

الكتابة حتديدا ،لهذا فهم يعتربون
الكتابة والكتب جمرد جتارة.
عم التهمي�ش يف �أغلب
ملاذا ّ
مدن خن�شلة؟ فما هو ال�سبب
وراء ذلك يا ترى؟ وما هي
احللول؟
خن�شلة مدينة لها امتداد تاريخي
عريق جدا ،غري �أنها والية الثورة
التحريرية املجيدة ،لقد اجتمعت
فيها كل العوامل التي جتعل منها
مدينة �أح�سن مما هي عليه،
فمثال فيها من اجلمال الطبيعي
ما يجعلها يف �أعلى املراكز يف
املجال ال�سياحي ،بيد �أنها مهم�شة
على جميع الأ�صعدة للأ�سف ،هذا
ما �شكل جدار بينها وبني التنمية
يف خمتلف املجاالت ،فيجب
تدارك ذلك ب�إعطاء هذه املدينة
حقها ،ال االكتفاء بذكرها يف
املحافل الوطنية �أنها مدينة الثورة
التحريرية.
كيف مزجت بني الكتابة
وتخ�ص�صك يف احلقوق؟
درا�سة احلقوق �أبعدتني كثريا عن
الكتابة ،واحتكاكي بلغة القانون
�أثر بدرجة كبرية جدا على لغتي
الأدبية ،ففي معظم الوقت املزامن
للدرا�سة ال �أجد وقتا ال للكتابة وال
للمطالعة ،ولكني �أحاول دائما
ا�ستدراك ذلك يف �أوقات الفراغ.
ملاذا نعي�ش اليوم حالة
من التمرد على امل�ستوى
الأخالقي واالجتماعي؟
هذا التمرد �أراه طبيعيا جدا ّ
ملا

ينظر �إىل الأخالق والقيم على �أنها
جمرد �أعراف وتراث ،فاملعمول به
�أن الأعراف والتقاليد �إن ظلت يف
جمتمع ما تلبث �أن تغادره مبرور
مدة معينة ،فالأعراف التي كانت
تق�ضي ب�أن خروج املر�أة للعمل
مترد على املجتمع اندثرت مع
مرور الوقت ،لهذا كان الأحرى
بنا �أن نتحرى ال�صواب يف كل �شيء
فنبقي على الأ�سلم منها ونتبناها
بقناعة ويقني ،حتى تظل م�صاحبة
لنا وال ن�شهد متردا عليها فلم
يتمرد عليها �إال من مل يقتنع بها.
ملاذا تخلى امل�سلمون عن
قيمهم؟
هذه م�س�ألة �شائكة حتتاج �إىل �صدق
الفهم ولطف العالج ،امل�سلمون
عامة مل يتخلوا عن الإ�سالم �إال
بعد �أن اعتربوه جمرد عادة �أو
تراث ،قد يتفقون �أو يختلفون
على تبنيه وال�سري على منهجه،
فاحلقيقة التي ن�أ�سف لها اليوم
�أننا م�سلمون بال �إ�سالم ،فقد بلغ
بنا الأمر �أن ال نعرف حتى معنى
كلمة «الإ�سالم»!!،فجوهر امل�شكلة
يعود حتديدا �إىل عدم �إدراكنا لهذا
الدين احلنيف �إدراكا �سليما ،هذا
ما �أدى �إىل اختالل التوازن يف
املجتمع ،فراحوا يعاجلونه بق�صور
وقله تدبر ،فالأحرى �أن نتعلم ونعلم
ديننا على نحوه ال�صحيح.
هل
الدينية؟

ت�ستهويك
ِ

الكتب

�أنا مولعة بقراءة الكتب الدينية
كثريا ،لأنني مقتنعة كل االقتناع
�أن الإ�سالم هو احلياة ب�أ�رسها،

وفهم هذه الأخرية ي�ستوجب فهم
الإ�سالم و�إدراكه ،لهذا �أجد يف
هذه الكتب ما يربطني باحلياة
رباط �إنتاج على غرار العديد من
الكتب الأخرى.
ملاذا يحقق الكتاب الديني
دائما �أعلى املبيعات يف خمتلف
معار�ض الكتاب عربيا ودوليا،
من بينها معر�ض �سيال
باجلزائر؟
هذا الأمر تبتهج له الأفئدة ،ف�إن دل
على �شيء ف�إمنا يدل على مت�سك
ال�شعوب الإ�سالمية بهويتها ،ويدل
على عظم هذا الدين ومكانته
يف القلوب لهذا يتهافت النا�س
على اقتنائها ،لكن الأمر ال�سلبي
يف املو�ضوع هو �أننا ما �إن نقر�أ
م�ؤلفا دينيا لأحدهم حتى ن�صبح
عبيدا لأفكاره ومعتقداته ،بغ�ض
النظر عن مالم�ستها ال�صواب من
عدمه ،فجميل �أن نقر�أ هذه الكتب
لكن البد من حتكيم العقول فيها،
والرجوع يف ذلك �إىل كتاب اهلل
و�سنة ر�سوله الكرمي.
كلمة �أخرية؟
�أتوجه بال�شكر اجلزيل �إىل جريدة
«الو�سط» التي �سارعت يف فتح
�أبوابها لهذا احلوار ال�شيق و�أ�شكر
عائلتي و�أ�صدقائي و�أي �شخ�ص
دعمني من قريب �أو من بعيد لإمتام
هذا العمل الذي لوال توفيق اهلل ما
كنت لأ�سطر فيه حرفا� ،شكرا لدار
املثقف ولكل الطاقم الذي عملت
معه ،مع متنياتي بال�سداد والتوفيق
للجميع.
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خطر يهدد بتدمري مناعة الب�شر
تو�صل علماء من جامعة طوكيو
اليابانية �إىل �أن االحرتار العاملي
ي�سبب انخفا�ض م�ستوى املناعة
لدى احليوانات والب�رش ،ما يجعلهم
�ضعفاء �أمام عدوى الفريو�سات
وم�سببات الأمرا�ض الأخرى.
وجاء يف مقال ن�رشته جملة
Proceedings
of
the
National Academy of
� Sciencesأنه خالل التجارب
التي �أجراها العلماء ،و�ضعوا �إناث
الفئران يف حجرات تبلغ احلرارة
فيها  4درجات مئوية و 22درجة
مئوية و 36درجة مئوية ،ويف اليوم
الثامن مت �إ�صابتها بفريو�س �إنفلونزا
.A /PR8
وخالل �سبعة �أيام من وجودها يف
ظروف احلرارة العالية ،كانت الإناث
ت�أكل قليال ما ت�سبب يف فقدان %10

من وزنها .كما انخف�ض كثريا �إنتاج
اخلاليا اللمفاوية التائية «+CD8
 »Tاخلا�صة مبكافحة الفريو�س،
كما انخف�ض عدد الأج�سام امل�ضادة
«.»IgG

وات�ضح �أن درجات احلرارة العالية
متنع �إنتاج جزيئات ال�سيتوكني التي
تن�شط اخلاليا التائية والربوتينات.
واكت�شف الباحثون �أن ن�سبة
الفريو�سات يف رئات الفئران يف اليوم

ال�سابع كانت مرتفعة ،كما الحظوا
ازدياد عملية االلتهام الذاتي (عملية
تدمري مكونات اخللية غري املرغوب
فيها والتالفة) يف رئات الفئران التي
تعر�ضت للهواء احلار.

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 بع�ض الأمرا�ض
الرعا�ش
الع�صبية مثل ال�شلل
ّ
(باركن�سون).
ويعترب حتفيز 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
و�أظهرت النتائج حت�سن القدرات
املعرفية ومهارات الذاكرة يف
اليوم التايل مبا�رشة ،ويعني ذلك �أن
حتفيز الذاكرة �أثناء النوم طريقة
ف ّعالة ،و�أنه بالإمكان تطوير هذه
الطريقة حلماية ذاكرة الإن�سان
من امل�شاكل الع�صبية التي تتط ّور
مع العمر.

طريقة جديدة غري م�ؤملة لفح�ص ال�سكر
ابتكر علماء من ال�سويد �إبرة متناهية
ال�صغر لي�ستخدمها مر�ضى ال�سكري
يف فح�ص اجللوكوز على مدار اليوم
من دون �أمل .وت�ساعد مراقبة ن�سبة
ال�سكر امل�ستمرة على �ضبط احلالة،
وتفادي �أية ارتفاعات كبرية يف ن�سبة
اجللوكوز.
الإبرة اجلديدة ت�صغر بـ  50مرة الإبرة
القدمية ،وتوفر نتائج دقيقة وت�ستخدم
�أجهزة فح�ص ال�سكر املنزلية �إبر
ال يقل ُ�سمكها عن  7مم ،على �أن
ت�ستخدم يف �أن�سجة دهنية ولي�س �أي
مو�ضع من اجل�سم ،وت�صغر الإبرة التي
مت تطويرها يف رويال �إن�ستيتوت �أوف
تكنولوجي مبعدل  50مرة عن الإبرة
امل�ستخدمة يف �أجهزة فح�ص ال�سكر
املنزلية املتداولة والتي تُعرف بـ
ي
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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.

م�ضيفو الطريان الأكرث عر�ضة ملخاطر
الإ�صابة بجميع �أنواع ال�سرطان
وجدت درا�سة جديدة �أن العمل كم�ضيف للطريان يزيد ب�شكل كبري
من خطر الإ�صابة مبجموعة من ال�رسطانات ،مقارنة بال�سكان
عموما وتتبع باحثون �أكرث من � 5آالف �شخ�ص ،ووجدوا �أن خطر
الإ�صابة ب�رسطان الثدي زاد بن�سبة تفوق  %50لدى م�ضيفات
الطريان �أكرث من الن�ساء الأخريات ،يف حني ارتفعت خماطر
الإ�صابة ب�رسطان املعدة بن�سبة ت�صل �إىل  ،%74لدى طاقم الطريان
مقارنة بال�سكان العاديني.
ومل تو�ضح الدرا�سة �أ�سباب هذه الزيادة ،لكن الباحثني قالوا �إن
التعر�ض املتزايد للإ�شعاع املت�أين يف الوقت الذي يق�ضيه الطاقم يف
الطبقات العليا للجو الرقيق ،وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات
الوجبات ،ميكن �أن تكون عوامل خطر للإ�صابة ب�أنواع خمتلفة من
ال�رسطانات .وو�صف الباحثون نتائج الدرا�سة التي ن�رشت يف دورية
« »Environmental Healthب�أنها مثرية للقلق ،خا�صة يف ما
يتعلق ب�أ�سلوب حياة طاقم الطريان غري ال�صحي .وقالت الدكتورة،
�إيرينا موندخوفيت�ش ،من كلية ال�صحة العامة بجامعة هارفارد�« :إن
درا�ستنا هي من بني �أكرب الدرا�سات و�أكرثها �شموال حول ال�رسطان
بني �أفراد طاقم الطريان حتى الآن ،ونبلغ عن انت�شار �أعلى ل�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليالنيني ،هو �أخطر �أنواع �رسطان
اجللد ،بني �أطقم الطريان مقارنة بعامة ال�سكان».
ولوحظت زيادة خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي بن�سبة  %3.4بني
�أطقم الطريان مقارنة بـ  %2.3يف عامة ال�سكان ،والإ�صابة بعنق
الرحم بن�سبة  %1.0مقارنة بـ  ،%0.70واجلهاز اله�ضمي بـ%0.47
مقارنة بن�سبة  ،%0.27والغدة الدرقية بن�سبة  %0.67مقارنة بـ
 .%0.56كما وجدت الدرا�سة �أي�ضا �أن خطر الإ�صابة ب�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد وغريها من �أنواع ال�رسطان ،يرتفع مع كل
� 5سنوات من العمل ،ويتعر�ض م�ضيفو الطريان للعديد من املواد
امل�رسطنة املعروفة واملحتملة يف بيئة املق�صورة ،وت�شمل هذه
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على االرتفاع وتعطيل �ساعة اجل�سم
من خالل �أمناط التحول غري املنتظمة و�سوء نوعية الهواء داخل
املق�صورة .وقال الباحثون �إن فرتات العمل ال يبدو �أنها مرتبطة
ب�رسطان الثدي �أو �رسطان الغدة الدرقية �أو �رسطان اجللد يف كل
الن�ساء ،ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي لدى
الن�ساء اللواتي مل يكن لديهن �أطفال �أبدا� ،أو الن�ساء اللواتي لديهن
ثالثة �أطفال �أو �أكرث.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن النتائج ت�شري �إىل �رضورة بذل جهود �إ�ضافية
لتقليل خماطر الإ�صابة بال�رسطان بني امل�ضيفات ،مبا يف ذلك
مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�سل املالب�س
اجلديدة قبل ارتدائها؟
ميكن �أن يكون من ال�صعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رشائها ،ولكن
طبيبا يف الأمرا�ض اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.

وقال دونالد بيل�سيتو� ،أ�ستاذ الأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي
جلامعة كولومبيا� ،إن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها ،ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل تهيج اجللد �أو اجلرب �أو القمل �أو الإ�صابة بالفطريات
و�أو�ضح بيل�سيتو� ،أن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�ضة للكثري
من التلوث ،نتيجة ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص �آخر رمبا �أراد
�رشاءها يف وقت �سابق ،وميكن �أن يكون م�صابا باجلرب �أو القمل.
وتقول طبيبة الأمرا�ض اجللدية ،ليند�سي بوردون ،من املركز الطبي
يف جامعة كولومبيا� ،إن غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها� ،أمر
بالغ الأهمية وميكن للمتاجر �أن ت�ست�ضيف جمموعة متنوعة من املواد
الكيميائية ،التي ميكن �أن تنتقل �إىل ب�رشتك وتلحق بها ال�رضر.
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حديثنا  -معا�رش �أمة احلبيب النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم  -عن �سالح عظيم يت�سلح به
امل�سلم �أمام خطوب هذه احلياة ،وي�ستعمله
النكبات
أحاطت به
كلما �أملت به امل�صائب و�
ُ
ْ
وتكالبت عليه م�شاكل هذه الدنيا التي ال ي�سلم
منها �أحد.
�إذ الإن�سان خُ لِقَ �ضعيفاً عاجزاً ،ال ي�ستطي ُع
وحده �أ ْن ي�صارع الأحداث ،وال يقاوم ال�شدائد،
وال ينازل امل�صائب؛ �إال حينما يتوك ُل على ر ِّبه
�ض الأم َر �إليه.
ويف ِّو ُ
فهذا ال�سالح الذي ينبغي �أَن ال يَ ْغ ُف َل عنه
امل�سلِم ،هو من الأذكار العظيمة والكلمات
كتاب اهللِ ويف �سنة نبيه
املباركة التي وردت يف ِ
�صلى اهلل عليه و�سلم ،والتي يج ُد ُر ِّ
بكل م�سل ٍم
�أن يُعنىٰ بها و�أن يحفظها ويحافظ عليها،
�أال وهي كلم ُة "ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل"َ ،وهِ َي
المْ َ ْع ُرو َف ِة بـالحْ َ ْ�سبَلَةِ.
يقولها العبد طا ِلبًا مدد اهلل وعونه فيما �أهمه
من جلب نَعما َء �أو دفع �ضرُ ٍّ وبالء ،وهي تعني:
توكل العبد على اهلل ،والتجا�ؤه �إليه ،وا�ستعان ٌة به
واعتماد عليه وطلب عونه وتوفيقه وت�سديده.
ا�س َم اهللِ
ح�سبنا اهلل ،ي�ست�شعر فيها العب ُد ْ
احل�سيب ،واحل�سيب هو :الكايف ،فهو �سبحانه
ِ
َك ٍ
اف من توكل عليه ،وفو�ض �أمره �إليه وا�ستعان
به واعتمد عليه ،فاهلل عز وجل هو احل�سيب
وهو "نِع َم الوكيل"� :صيغة مد ٍح وثنا ٍء على

ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل

اهلل عز وجل ،ب�أنه هو احلفيظ ونِع َم ا ُ
ملتو َّكل
عليه يف جميع الأمور ،وهو الوكي ُل الذي تو َّكل
يتول ب�إح�سانِه ُ�ش�ؤونَهم خَ لقاً
بالعالمَ ني والذي ىَّ
وتدبرياً وهداية وتقديراً ،فال يُ�ض ِّي ُعهم وال
يرتُ ُكهم وال ي ِكلُهم �إىل غريِه.
رب معناها وما
أك
�
ح�سبنا اهلل َو ِن ْع َم الوكيل ،ما َ
�أَعظم داللتها وما �أ�ش َّد �أثرها .فهي العبارة
التي تلوح �أَمام الإن�سان حني تنقطع وتتخلى
عنه القوى املادية والأ�سباب الأر�ضية ..هي
ا َ
ملفزع �إذا �ضاقت الكروب وهي املالذ �إذا
َع ُظ َمت ا ُ
خلطوب ..هي الكلمة التي ُ
تقف على
طرف الل�سان حني ي�أْخذ اخلوف واحلزن مكانه
يف القلب.
َح ْ�سبُنَا اهلل ُ َو ِن ْع َم ال َوكِي ُل هي العبارة التي
ا�ست�شعرها �إبراهيم عليه ال�سالم حني حمله
�أهل ال�رشك ِليُلْقوه يف النارَِ ،فلَ َّما بَ�صرُ ت
عيناه النار ردد بل�سانه ،وقد ُملِئ قلبُه توحيداً:
ح�سبنا اهلل ونعم الوكِيل ،فقال اهللُ ﴿ :قلْنَا يَا نَا ُر
ون بَ ْردًا َو َ�سلاَ ًما َعلَى �إِبْ َراهِ ي َم ﴾ [الأنبياء:
ُك يِ
َ .]69ح ْ�سبُنَا اهلل ُ َو ِن ْع َم ال َوكِي ُل ،قالها حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ومن معه بعد غزوة
�أحد ،حني قيل لهم �إن النا�س قد جمعوا لكم
ّا�س
فاخ�شوهم .قال ربنا ﴿ :الَّذِ ي َن َقا َل لَ ُه ُم النَ ُ
ّا�س َق ْد َج َم ُعوا لَ ُك ْم فَاخْ َ�ش ْو ُه ْم َفزَا َد ُه ْم
�إِ َّن النَ َ
ميا ًنا َو َقالُوا َح ْ�سبُنَا هَّ
الل ُ َو ِن ْع َم ال ْ َوكِي ُل ﴾ [�آل
�إِ َ
عمران.]173 :

كبائر ّ
الذنوب

رحمة اهلل هي اجلنة

نوب واملعا�صي يف َوق ِعها
تَختَ ِل ُ
ف ال ّ ُذ ُ
نتيج ِتها والأ�رضار
يف ال ّنَف�س ويف
َ
املُرت ِّتبة عليها ،ومهما كان ،ف�إنَّها
ِك يف كو ِنها خط�أ ال َع ِ
بد لمِ قا ِم
تَ�شترَ ُ
العلماءُ على ت�صنيفِ
ِ
ر ِّبه ،ويَ ّتَف ُق ُ
الذّ ِ
ال�صغا ِئرِ ،
ذنوب
ِ؛
ني
�صنف
نوب يف
ُ
َّ
دالالت تقو ُد
أ�سمائها
�
ويف
والكبائر،
ٌ
جمع الكبرية،
َبائر
ُ
�إىل املَعنى ،فالك ُ
العظيم من ال ّ ُذنوب ،ويف َ
ذلك
ومعناها
ُ
تعظيم لأمرِ ها وتنبي ٌه لخِ طَ رِ ها وما
ٌ
ب عليها �أو يَجني ِه ال َعب ُد ِمنها ،وقَد
يَرت ّتَ ُ
َذكَرها اهلل ُ تَعاىل يف القر�آن الكرمي
تتَ ِنبُوا كَبَا ِئ َر َما تُنْ َه ْو َن
فقال� :إِ ْن جَ ْ
�س ِّيئَا ِتك ُْم َونُ ْد ِخلْك ُْم
ُم
ك
ن
َعنْ ُه نُ َك ِف ّْر َع ْ ْ َ
حةِ
ِ
ِ
َّ
ميا،
ُم ْدخَ لاً كَرِ ً
كرها على �ص َّ
فدل ذ ُ
ِ
ت�صنيف ال ّ ُذ ِ
و�صغا ِئر،
نوب �إىل كبا ِئ َر َ
و ُكلُّها يف مقا ِم اهللِ كبرية� ،إ ّ
ع�ضها
الَ � َّأن بَ َ
ي ّتَ ِ
بال�صغرِ نظراً ملا هو �أكبرَ ُ من ُه،
ف
�ص ُ
ِّ
أكرب
ال�سحر،
وال�ش ُ
ِرّ
فالقَت ُل �أكبرَ ُ من ِّ
ك� ُ
العلماء �أن ال كبري َة
من القتل ،ويف قولِ ُ
مع اال�س ِتغفا ِر وال �صغري َة مع الإ�رصار،
ِ
تعريف الكَبائر
و�أمث ُل الأقوالِ يف
ب علي ِه ح ّ ُد يف ال ّ ُدنيا �أو
�أنَّها ما يَرت ّتَ ُ
ِ
غ�ضب �أو تهدي ٌد
أو
�
ة
آخر
وعي ٌد يف ال
ٌ
ِ
ِ
ِ
�أو ل َعن ،ومع اختالف العلما ِء والفرقِ
يف مفهو ِم الكَبائر ،يبقى هذا القو ُل
�أمثَ َل ما قي َل يف تعريفها؛ ل�سالم ِت ِه من
القوا ِد ِح الوارد ِة على غريِه ،وال�ش ِتها ِر ِه
ال�سلف.
عن َد َّ

�أيها الأخوة « ،اهلل» َمن ؟ قال بع�ض العلماء َ :علَ ٌم على الذات  ،وقال بع�ضهم  :علَم على واجب الوجود
 ،كلمة علم �أي ا�سم  ،و عندنا يف اللغة ا�سم العلم  ،علَم على واجب الوجود � ،أن يف الكون واجب وجود و
ممكن وجود و م�ستحيل وجود  ،م�ستحيل �أن يكون اجلزء �أكرب من الكل  ،ي�ستحيل �أن يكون االبن �أكرب من
�أبيه  ،هذه �أ�شياء م�ستحيلة � ،أما الأ�شياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن  ،ممكن �أن يكون وممكن �أ ّالَ يكون ،
و�إذا كان على ما هو �أو على غري ما هو � ،أما واجب الوجود فال بد من وجوده �إنه اهلل  ،فكلمة « اهلل « علم
على واجب الوجود  ،واهلل �صاحب الأ�سماء احل�سنى كلها ُ ،جمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف « اهلل « ف�إذا قلت
علي � ،إذا قلت  :يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف
يا اهلل � ،أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا ّ ُ
لفظ اجلاللة  ،الذي هو علم على الذات � ،أو علم على واجب الوجود  ،هل �سمعتم يف الأر�ض كلها �أن جهة
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها « اهلل» ؟ م�ستحيل  ،طبعاً امل�ؤمنون بدافع من �إميانهم و تعظيم ربهم � ،أما الكفار
وامللحدون فال يجر�ؤون على هذا� ،إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن اهلل �سينتقم منهم  ،لأن كفرهم لي�س �أ�صي ً
ال
اللَِ
ل تَ ُك ْن ِفتْنَتُ ُه ْم �إ اَِّل �أَ ْن َقالُوا َو هّ
 ،الكفر و الإحلاد �سطحي  ،هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�شهدون �أن اهلل موجود  :مَ ْ
َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم�شرْ ِ ِك َ
ني [�سورة الأنعام 23 :قال تعاىل :انْ ُظ ْر َكيْ َف َك َذبُوا َعلَى �أَنْفُ�سِ ِه ْم﴾ [�سورة الأنعام24 :

�شرح لكلمة القيوم :

�سبب نزول �سورة الإخال�ص

القيوم �أي قائم على كل نف�س
بعلمه و تدبريه وتربيته و
الأخذ بيده  ،قيوم �صيغة مبالغة
�شديد العناية مبخلوقاته  ،قائم
على كل نف�س مبا ك�سبت � ،أنت
مراقب  ،قال تعاىل� ﴿ :إِ َّن َر َّب َ
ك
اد ﴾ [�سورة الفجر]14 :
�ص ِ
َل ِبالمْ ِْر َ

ف�سون� :إنّ �سبب نزول �سورة الإخال�صَ ،مر ّ ُده �إىل �س�ؤال ا ُ
قال ا ُ
وال�سالم-
مل�رشكني
للنبي الكرمي -عليه ّ
ال�صالة ّ
مل ِرّ
ّ
َ
َ
ِ
ّبي الكرمي
ن
ال
أجابهم
�
و
إخال�ص،
ل
ا
�سورة
وتعاىل
�سبحانه
اهلل
أنزل
�
ف
وتعاىل،
�سبحانه
هلل
ا
لهم
ف
�ص
ي
أن
�
منه
وطلبهم
َ
ّ
ُ
بي بن كعب
عليه ّال�صالة ّ
وال�سالم -عن �س�ؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل �آيات �سورة الإخال�ص ،حيث َروى �أ ّ ُ
الل ُ تعاىلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
الل ُ علَي ِه و�سلَّ َم :ان�سِ ب لَنا ر ّبَ َك ،ف�أَنز َل هَّ
ني قالوا لر�سولِ هَّ
اللِ �صلَّى هَّ
الل ُ
رشك َ
ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن امل� ِ
�أَ َح ٌد هَّ
ل يَ ِل ْد َو مَ ْ
وال�ص َم ُد :الَّذِ ي مَ ْ
ميوت � اَّإل �سيو َرثُ  ،و�إ َّن
موت ،وال �شيء
ُ
لي�س �شي ٌء يولَ ُد � اَّإل �سيَ ُ
ال�ص َم ُد)َّ ،
*الل ُ َّ
ل يُولَ ْد؛ لأ ّنَ ُه َ
هَّ
ميوت وال يو َرثُ َ ،و مَ ْ
ولي�س كمث ِل ِه �شيءٌ) .وجاء يف �سبب
(ل يَ ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا �أَ َح ٌد) قا َل :مل يَ ُكن لَ ُه �شبي ٌه وال عِ د ٌل،
الل َ ال
ُ
َ
وال�سالم� -أن يَ�صف لهم ر ّبَه ،ف�أنزل اهلل
نزول �سورة الإخال�ص كذلك �أنّ اليهود والنّ�صارى �س�ألوا
النبي -عليه ّ
ال�صالة ّ
ّ
النبي �صلَّى اهلل ُ عليْ ِه و�سلَّ َم ،فقالوا:
أتوا
�
د
اليهو
ن
�
أ
(
عنه:
اهلل
تعاىل �سورة الإخال�ص ، .ف ُروِي عن ابن عبا�س ر�ضي
َ
ّ
َ
َّ
ف لنا ر ّبَك الذي تعب ُد ،ف�أنزل اهلل ُ ع َّز وج َّلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
ِ�ص ْ
الل ُ �أَ َح ٌد� ..إىل �آخرها) ،فقال :هذه �صف ُة ر ّبي ع َّز وج َّل).

�إنه رحمة اهلل عز وجل ,وقد رغبت
�أن �أتعرف �إىل الآيات الكرمية ,التي
تتحدث عن رحمة اهلل ,فهناك �آيات
كثرية ,لكن ي�ستنبط من هذه الآيات
حقائق .
احلقيقة الأوىل :يقول اهلل عز
اج ُروا
وجل :الَّ ِذ َ
ين �آَ َمنُوا َوالَّ ِذ َ
ين َه َ
ُ
هَّ
اللِ �أول َ ِئ َ
َ�سبِيلِ
ك
َو َج َ
اه ُدوا فيِ
َ
هّ
ِ
َ
يَ ْر ُجو َن َر ْح َمة الل [�سورة البقرة
الآية 218:معنى ذلك� :أن الإن�سان
الذي ي�ؤمن ,وي�ستقيم ,ويجاهد يف

�سبيل اهلل نف�سه وهواه� ,إمنا يرجو
رحمة اهلل؛ امل�ؤمن يرجو رحمة اهلل,
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها,
يرجو ن�ساءها ,يرجو �سمعتها.....
فالإن�سان عليه �أن يتب�رص ,هل يرجو
رحمة اهلل من عمله؟ غري امل�ؤمن
يبحث عن م�صلحته ,يبحث عن
�شهوته ,يبحث عن لذته ,يبحث عن
مكا�سب مادية ,بينما امل�ؤمن يرجو
رحمة اهلل ,هذا هو الفرق اجلوهري,
رحمة اهلل هي اجلنة ,قال تعاىل:

وه ُه ْم َف ِفي
ين ابْيَ َّ
َو�أَ َّما الَّ ِذ َ
ت ُو ُج ُ
�ض ْ
َر ْح َم ِة هَّ
اللِ ُه ْم ِفي َها خَ ا ِل ُدو َن [�سورة
�آل عمران الآية 107:احلقيقة :من
املعاين اجلامعة ,املانعة ,الوا�سعة,
ال�شاملة ,هي رحمة اهلل عز وجل,
هي اجلنة ,الهدف من الإميان,
والعمل ال�صالح ,واملعامالت,
والأخالق ,وما �إىل ذلك ,هو �أن
امل�ؤمن يرجو رحمة اهلل ,و�صل
للجنة ,اجلنة :هذه رحمة اهلل عز
وجل.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
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افتتاح معر�ض �صور «اكت�شف»
على م�ستوى ح�صن 23
افتتح �أول �أم�س باجلزائر العا�صمة معر�ضا ي�ضم �أعماال فوتوغرافية مل�صورين من اندوني�سيا
و كوريا و املك�سيك و تركيا تناولت املواقع ال�سياحية و الطبيعة و احلفالت ال�شعبية و احلرف
التقليدية يف بلدانهم.

و �أقيم املعر�ض حتت عنوان
«اكت�شف» مبركز الفنون بق�رص
الريا�س -القلعة  23من تنظيم
جمموعة ميكتا التي ت�ضم
املك�سيك و اندوني�سيا و كوريا
اجلنوبية و تركيا بال�رشاكة مع
وزارة الثقافة.
و �سفر امل�صور املك�سيكي
موري�سيو �سيلرييو بزوار جناحه يف
اعماق معتقدات بالده و احلفالت
ال�شعبية من خالل �شخ�صيات
�أ�سطورية را�سخة يف املخيال
اجلماعي لل�شعب املك�سيكي.
�أما امل�صور الرتكي م�صطفى
ديدوغلو فقد ركز على اجلانب
احل�رضي املعماري ملدينة
ا�سطنبول باللونني الأبي�ض و
الأ�سود.
من جهته عر�ض جناح كوريا
اجلنوبية �أعماال ل 35م�صورا
اهتموا باملناظر الطبيعية لبالدهم

متاما مثل الأعمال التي عر�ضها
ري�سمان ماراه الإندوني�سي حيث
تناولت معظم �صوره احلرف التي
ميار�سها ابناء بلده من زراعة و
حياكة ا�ضافة �إىل اماكن العبادة.

و يف هذا ال�ش�أن قال �أحد املنظمني
«يهدف هذا املعر�ض �إىل تعريف
اجلمهور اجلزائري بفنانني
معا�رصين من هذه البلدان واظهار
االهتمام بالثقافات الأخرى».

و يفتتح معر�ض «اكت�شف» �أبوابه
للجمهور من � 14أكتوبر �إىل 7
نوفمرب املقبل بق�رص الريا�س-
ح�صن .23

بوحافة يفتتح " الدورة ال�ساد�سة" ل" �أيام قرطاج املو�سيقية" بتون�س
انطلقت الدورة ال�ساد�سة
ملهرجان �أيام قرطاج املو�سيقية
�أول �أم�س  ،بحفل للمو�سيقار
التون�سي �أمني بوحافة على م�رسح
الأوبرا مبدينة الثقافة التون�سية،
و�سط تطلعات لأن يتحول
املهرجان �إىل من�صة عاملية
للمو�سيقى البديلة املبتكرة.
وقال مدير املهرجان ،عماد
العليبي ،يف كلمة االفتتاح
�إن الدورة اجلديدة «�ستكون
ا�ستثنائية ب�سبب جودة العرو�ض
وتنوع الربامج اخلا�صة باملهن
املو�سيقية وبالتكوين».
وتتناف�س على جوائز املهرجان
 13جمموعة مو�سيقية منها ت�سع
فرق تون�سية و�أربع فرق �أجنبية

من فل�سطني واملغرب وبوركينا
فا�سو والكامريون.
وقال العليبي �إن الدورة اجلديدة
�سرتكز على «�إبراز قيمة
ال�صناعات املو�سيقية وربط
العالقات املهنية وتبادل التجارب
واخلربات يف جمال ال�صناعات
املو�سيقية الإبداعية».
ووجه وزير ال�ش�ؤون الثقافية،
حممد زين العابدين ،تكرمياً
�إىل روح الفنانة التون�سية الراحلة
منرية حمدي ،كما كرمت �إدارة
املهرجان الفنانني الراحلني
ر�شيد طه من اجلزائر وح�سن
الدهماين من تون�س والفل�سطينية
رمي البنا.
و�أخذ بوحافة جمهور حفل

االفتتاح يف رحلة مو�سيقية حاملة
مزجت بني �أمناط خمتلفة مثل
املو�سيقى الكال�سيكية ومو�سيقى
الأعمال الفنية التي �ألفها مثل
�أغاين م�سل�سالت «طريقي»
و»جراند �أوتيل» و»ونو�س» و»هذا
امل�ساء» وفيلم «عيار ناري».
و�ألف بوحافة مو�سيقى الفيلم
الروائي الطويل «على كف
عفريت» للمخرجة التون�سية
كوثر بن هنية ،وغريها من
الأعمال وكذلك فيلم «متبكتو»
للمخرج املوريتاين عبد الرحمان
�سي�ساكو ،الفائز ب�سبع جواز
�سيزار من بينها جائزة �أف�ضل
مو�سيقى.
وينظم املهرجان عرو�ضاً

مو�سيقية موازية يقدم �أبرزها
الفنان فائز علي فائز من
باك�ستان وراكيل تافاري�س من
الربتغال ،و�أ�سماء حمزاوي وفرقة
بنات متبكتو من املغرب ون�ضال
اليحياوي من تون�س.
وبد�أ املهرجان يف ثمانينيات
القرن املا�ضي با�سم (مهرجان
الأغنية التون�سية) قبل �أن
يتحول عام � 2005إىل (مهرجان
املو�سيقى التون�سية) ،ثم �أقيم
لأول مرة با�سم (�أيام قرطاج
املو�سيقية) يف دي�سمرب .2010
وتوقف املهرجان بعد االنتفا�ضة
التي �أطاحت بالرئي�س زين
العابدين بن علي يف مطلع عام
 2011قبل �أن يعود يف .2015

كارول �سماحة ت�ش ّوق اجلمهور للأغنية اجلديدة
�ش ّوقت الفنانة اللبنانية كارول �سماحة اجلمهور لأغنيتها اجلديدة «ان�شاهلل» ،اذ انها ن�رشت
الإعالن الدعائي لها على ح�سابها اخلا�ص على �شبكة الإنرتنت .و�أ�شارت كارول اىل ان
الأغنية.
اجلدير ذكره ان كارول كان قد �أ�صدر لها فيلم �سينمائي م�ؤخرا يف بريوت بعنوان «بال�صدفة»،
وهو من بطولتها اىل جانب كل من املمثلني بديع �أبو �شقرا ،وباميال الكيك ،ومنري معا�رصي،
غريتا عون� ،سامي �أبو حمدان ،جيهان غما�س وق�صة كلوديا مر�شليان ،والفيلم من �إخراج
با�سم كري�ستو.

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
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م�شاهري العراق يغنون ن�صرة
للمتظاهرين
عبرّ العديد من جنوم الغناء العراقي عن ت�ضامنهم مع متظاهري
بلدهم الذين خرجوا باحتجاجات �سلمية تدعو �إىل حماربة الف�ساد،
وتوفري فر�ص العمل وحت�سني اخلدمات من خالل طرح الأغاين
اجلديدة ن�رصة لهم.
و�أحدث هذه الأغاين �أطلقها املطرب ح�سام الر�سام وهي بعنوان
«العراق النا « دعما للمتظاهرين.
كما غنى املطرب مهند حم�سن «العراق النا» دعما للمظاهرات
التي اجتاحت العا�صمة بغداد ومدنا جنوبية منذ الأول من �أكتوبر
اجلاري.
وقبل ذلك �أعاد النجم كاظم ال�ساهر ن�رش �أغنيته «�شباب العراق» التي
كان قد �أ�صدرها قبل �سنوات ،بعد يومني من اندالع املظاهرات.
ون�رش �أغنيته عرب �صفحته على تويرت ،يف ر�سالة دعم للمتظاهرين.
كما طرحت املطربة رحمة ريا�ض �أغنية «نازل �آخذ حقي» لدعم
املتظاهرين ،وت�ضمنت لقطات لتلك املظاهرات.
وغنت املطربة �أ�رساء الأ�صيل هي الأخرى �أغنية جديدة لدعم
املتظاهرين بعنوان «�سالما يا عراق».
كما طرح املطربون ح�سام الر�سام وقا�سم ال�سلطان وعلي بدر و�سيف
عامر �أغنية م�شرتكة تعبريا عن ت�ضامنهم.
يُ�شار �إىل �أن العراق ي�شهد منذ الأول من ال�شهر اجلاري مظاهرات يف
بغداد ومدن �أخرى باجلنوب �ضد الف�ساد والبطالة و�سوء اخلدمات،
وخلفت �أكرث من مئة قتيل و�آالف اجلرحى.

�أ�سرار ر�سمية» فيلم يروي ق�صة
خمربة حول «غزو العراق»
اعتربت املخربة الربيطانية
كاثارين غان ،املوظفة ال�سابقة
يف اال�ستخبارات الربيطانية �أن
فيلم «�أ�رسار ر�سمية» ،الذي يروي
ق�صتها ،يحمل ر�سالة تق�ضي
بالتذكري بامل�س�ؤوليات يف غزو
العراق يف .2003
وعملت كاثارين غان ( 45عاما) ،يف تلك الفرتة كمرتجمة يف جهاز
اال�ستخبارات الإلكرتونية الربيطانية ،حيث ك�شفت مذكرة �أمريكية
�رسية تطلب من الربيطانيني التن�صت على مندوبي جمل�س الأمن
الدويل قبل ت�صويت حا�سم حول «غزو العراق».
وترى غان �أن رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�سبق توين بلري والرئي�س
الأمريكي جورج بو�ش االبن« ،جنحا يف تلميع �صورتيهما» على
الرغم من دورهما احلا�سم يف غزو العراق بدون تفوي�ض من الأمم
املتحدة.
وقالت قبل عر�ض الفيلم الطويل يف مهرجان لندن� ،إن «هذا الفيلم
ميكن �أن ي�صحح الكثري».
و�أ�ضافت« ،احتجت �إىل فرتة طويلة لتقبل ما حدث ..يف كل مرة �أحاول
فيها رواية احلوادث �أ�شعر بالتوتر جمددا».
وا�صلت غان العمل يف مقر �إدارة ات�صاالت احلكومة يف جنوب �إجنلرتا،
عقب ت�رسيحها من وظيفتها يف  .2003و�شددت املخربة ال�سابقة على
�أن «كل ما كنت �أريده هو العودة �إىل احلياة الطبيعية وهذا ما فعلته»،
وهي تعي�ش منذ عام  2011يف تركيا مع زوجها وابنتها.
و�أثارت املذكرة التي �رسبت �إىل ال�صحافة عا�صفة �سيا�سة عنيفة،
واتهمت كاثارين غان مبخالفة قانون الأ�رسار الر�سمية ،لكن �أ�سقطت
التهم عنها يف  2004يف غياب الأدلة.
من جهته ،ي�أمل خمرج الفيلم غافني هود ،يف التذكري بالطابع غري
ال�رشعي للنزاع ،وقال« :ال ميكن رد االعتبار لزعيمني ا�ضطرا
لالعرتاف ب�أن ق�صة �أ�سلحة الدمار ال�شامل هذه حم�ض اخرتاع
وتالعب وكذب».
وعر�ض فيلم «�أ�رسار ر�سمية» يف �أغ�سط�س املا�ضي يف الواليات
املتحدة ،ويف مطلع �شهر �أكتوبر يف بريطانيا ،قبل عرو�ض عامة يف
وقت الحق هذا العام.

�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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بي �إم دبليو ت�ستعد لإطالق �سيارة الفئة الثالثة

ت�ستعد �رشكة بي �إم دبليو لإطالق
�سيارة الفئة الثالثة اجلديدة خالل
ف�صل الربيع القادم ب�سعر يبد�أ
من � 37ألف و 850يورو و�أو�ضحت
ال�رشكة الأملانية �أن �سيارة ال�صالون
 318dاجلديدة تعتمد على حمرك
ديزل رباعي الأ�سطوانات بقوة 110
كيلووات 150/ح�صان ،ويبلغ معدل
ا�ستهالك الوقود 1ر 4لرت 100/كلم،
وهو ما يعادل  108جم/كلم من
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون.
و�أعلنت ال�رشكة الأملانية �أن
اجليل ال�سابع من �أف�ضل �سياراتها

مبيعاً ي�أتي �أي�ضاً كموديل 320d
بقوة  140كيلووات 190/ح�صان
�أو كموديل  330dمزود مبحرك
�سدا�سي الأ�سطوانات بقوة 195
كيلووات 265/ح�صان.
وبالن�سبة ملحركات البنزين ف�إن
ال�رشكة الأملانية تطلق املوديل
 320iمبحرك رباعي الأ�سطوانات
�سعة 0ر 2لرت وبقوة 135
كيلووات 184/ح�صان وكموديل
 330iبقوة  190كيلووات258/
ح�صان ،وت�صل ال�رسعة الق�صوى
ل�سيارة بي �إم دبليو اجلديدة من

الفئة الثالثة حتى  250كلم�/س.
وقد قامت ال�رشكة الأملانية يف
�سيارة الفئة الثالثة اجلديدة بتو�سيع
امل�سار وتقلي�ص الوزن وحف�ض
مركز الثقل ،وتطوير نظام احلركة
والتعليق مع ا�ستعمال ممت�صات
�صدمات جديدة ،مع وجود �أقفال
تفا�ضلية يتم التحكم فيها �إلكرتونيا
للمحور اخللفي املدفوع.
وتزخر مق�صورة ال�سيارة اجلديدة
بلوحة عدادات رقمية مع تطبيقات
امل�ساعدة الرقمية ،التي يتم
التحكم فيها عن طريق الأوامر

ال�صوتية ،كما قامت �رشكة بي
�إم دبليو بتو�سيع باقة الأنظمة
امل�ساعدة الإلكرتونية ب�صورة
ملحوظة .و�أعلنت �رشكة بي �إم
دبي عن �إطالق املوديل M340i
وموديالت هجني �أخرى مبدى
�سري يزيد عن  50كلم اعتماداً
على الطاقة الكهربائية فقط ،كما
تخطط ال�رشكة الأملانية لإطالق
الإ�صدار الريا�ضي  M3اجلديد،
بالإ�ضافة �إىل طرح املوديل
الكومبي وجران توريزمو من �سيارة
الفئة الثالثة اجلديدة.

�أعطال �إلكرتونية جترب "فولفو" على �سحب �سياراتها يف رو�سيا

�أعلن وكالء �رشكة فولفو يف
مو�سكو عن عزم �رشكتهم
�سحب ب�ضعة مناذج من
�سياراتها من الأ�سواق الرو�سية
وذكر بيان �صادر عن ال�رشكة �أن
عملية ال�سحب �ست�شمل 1937
�سيارة من طراز " "S90و"V90
 "Cross Coutryو""XC40
و" "XC60و" ،"XC90طرحت
يف رو�سيا ما بني جانفي
ودي�سمرب .2017
�أما �سبب �سحب هذه ال�سيارات،

فهو اكت�شاف �أعطال يف �أنظمتها
الإلكرتونية ت�ؤدي �أحيانا �إىل
تعطيل ميزة "Volvo On
� ،"Callأو توقف �أنظمة
الطوارئ وحتديد املواقع يف
ال�سيارة.
�أنها
و�أو�ضحت "فولفو"
�ستتوا�صل مع عمالئها مالكي
ال�سيارات التي �ست�سحب لل�صيانة
يف رو�سيا ،وعلى الراغبني
بالت�أكد من خلو �سياراتهم من
مثل تلك امل�شكالت ،الدخول

�إىل موقع "فولفو" الإلكرتوين
على الإنرتنت ،و�إدخال رمز

فولك�س فاغن تطلق �سيارتها
 Sharanاجلديدة

ك�شفت �رشكة فولك�س فاغن
النقاب عن املوديل اجلديد من
�سيارتها  ،Sharanالتي تنتمي
لفئة موديالت الفان مع املزيد
من التجهيزات التقنية.
و�أو�ضحت ال�رشكة الأملانية �أن
املوديل اجلديد من ال�سيارة
يتمتع بالعديد من �أنظمة
ال�سالمة مثل م�ساعد احلفاظ
على حارة ال�سري"Lane
 "Assistونظام مراقبة حميط
ال�سيارة "،"Front Assist
الذي يقوم بتحذير قائد ال�سيارة
عند االقرتاب من املركبة
الأمامية ،والتدخل يف عملية

الكبح مبا ي�سمح به النظام.
ويتوفر لل�سيارة حمرك ديزل
رباعي الأ�سطوانات �سعة 2.0
لرت بقوة  177ح�صان ،وحمرك
ديزل �آخر �سعة بقوة 150
ح�صان ،وحمرك بنزين رباعي
الأ�سطوانات �سعة 4ر 1لرت بقوة
 150ح�صان ،وبالن�سبة لنقل
احلركة يتوفر لل�سيارة ناقل
حركة يدوي �سدا�سي ال�رسعات،
وناقل حركة �أوتوماتيكي
مزدوج القاب�ض  DSGمن 6
�أو � 7رسعات ،كما ميكن دمج
حمركي الديزل مع نظام الدفع
الرباعي ب�شكل اختياري.

جاغوار تطور نظام م�ساعدة
لت�سيري حركة املرور

" "VINاخلا�ص بال�سيارة يف
حقل خا�ص.

�سيارة جديدة تن�ضم �إىل �أ�سرة فورد
طرحت �رشكة فورد م�ؤخرا
منوذجا جديدا من �سيارات
" ،"Focusمبوا�صفات جتعل
منها مركبة عائلية مميزة
وجاءت �سيارة "Focus
 "Activeبهيكل "�ستي�شن"
بطول  4.5مرت تقريبا،
مطلي مبواد خا�صة تقلل
من ظهور اخلدو�ش �أو تراكم
الأو�ساخ على �سطحه نتيجة
تعر�ض ال�سيارة للوحل �أو
الثلوج ومتيزت هذه املركبة
عن �سيارات ""Focus
التقليدية بنظام دفع رباعي،
ومنظومتي فرامل وتعليق
خا�صتني جتعالنها قادرة
على اجتياز �أكرث الطرق
و عو ر ة .

و�أتى النموذج املخ�ص�ص
لل�سوق الأوروبية من هذه
ال�سيارة بنوعني من

املحركات التي تعمل
بالبنزين ب�سعة  1.0و1.5
لرت وعزم 125
و 150

ح�صانا .كما طرحت مناذج
منها لل�سوقني الأمريكية
والآ�سيوية مبحركات جديدة
تعمل بالديزل ب�سعة 1.5
ولرتين.

تعكف �رشكة جاغوار على
تطوير نظام م�ساعدة يهدف
�إىل ت�سيري حركة املرور وتر�شيد
ا�ستهالك الوقود وتقليل التوتر
النف�سي �أثناء القيادة يف املدن
الذكية امل�ستقبلية.
و�أو�ضحت ال�رشكة الربيطانية
�أن نظام امل�ساعدة GLOSA
املبتكر ،الذي قامت بتجهيز
�أيقونتها  F-Paceبه،
يعتمد على تقنية � ،V2Xأي
االت�صال بني املركبة والبنية
التحتية (Vehicle to
.)infrastructure
ويعد هذا اال�سم اخت�صارا
للم�صطلح (Green Light
Optimal
Speed
� ،)Advisoryأي تو�صية
بال�رسعة املثالية لإ�شارة

املرور اخل�رضاء ،حيث تتوا�صل
ال�سيارة مع �إ�شارات املرور
لإعطائها تو�صيات بال�رسعة
ال�صحيحة قبل الإ�شارات.
وت�ضمن هذه الطريقة تدفقاً
�سل�ساً حلركة املرور وخالية
من التوتر ،وي�ساعد االلتزام
بتو�صيات النظام على تقليل
مدة االنتظار �أمام الإ�شارات
احلمراء ،وجتنب مناورات
الكبح ال�شديدة والت�سارع لدى
الإ�شارات ال�صفراء ،وهو ما
ي�ساعد على تر�شيد ا�ستهالك
الوقود.
و�أ�شارت جاغوار �إىل �أن طرح
نظام  GLOSAب�شكل قيا�سي
يتوقف على حتديث �إ�شارات
املرور وجتهيزها بالنظام
اجلديد.

22

�إ�شهار

الثالثاء � 15أكتوبر  2019املوافـق ل � 16صفر 1441هـ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية أم البواقي
إلى عائلة التلميذ المرحوم /بن فاضل إسحاق

تعزية
تعزي السيدة محي الدين بشرى رئيسة دائرة فكرينة والية أم البواقي عائلة المرحوم
بن فاضل إسحاق.
تلقينا ببالغ الحزن و األسى نبأ وفاة ابنكم التلميذ بن فاضل إسحاق  ،و الذي انتقل إلى
رحمة هللا و عفوه ،راجيا من المولى عزوجل أن يتغمد روحه الطاهرة بالرحمة و الغفران
و يسكنه فسيح جناته و يلهمكم و ذويكم جميل الصبر و السلوان  ،و على إثر هذا المصاب
الجلل الذي ألم بكم و بعائلتكم و بكافة األسرة  ،أتقدم إليكم باسمي الخاص و باسم جميع
إطارات و موظفي الدائرة بتعازينا القلبية الخالصة  ،سائال المولى عزوجل أن يتغمد
الفقيد برحمته الواسعة و يجازيه باإلحسان إحسانا و بالسيئات عفوا و غفرانا
إنا هلل و إنا إليه راجعون
الو�سط2019/10/15:
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�ألعاب تهدد ماليني هواتف
«�أندرويد» باالخرتاق!

ّ
حذر اخلرباء يف �رشكة «Check
ب�أمن
املتخ�ص�صة
»Point
املعلومات من فريو�س �إلكرتوين
خطري ينت�رش عرب تطبيقات الألعاب،
ويهدد �أمن الهواتف العاملة ب�أنظمة
�أندرويد .و�أكد اخلرباء يف ال�رشكة
�أن  200تطبيق خم�ص�ص لهواتف
«�أندرويد» ،معظمها تطبيقات
للألعاب� ،ساهمت يف انت�شار
فريو�س» »SimBadوحتميله يف
الهواتف �أكرث من  150مليون مرة.
و�أ�شاروا �إىل �أن الفريو�س عادة ما
يتخفى على هيئة �صور �أو مقاطع
عمل.
دعائية تظهر عند ت�شغيل تطبيقات
من الوا�ضح �أن تعرث �أعمال
الألعاب ،وعند ال�ضغط على تلك
�سام�سونغ يف جمال الهواتف
ال�صور �أو املقاطع ،يت�سلل الفريو�س
الذكية وعدم حتقيقها معدالت
النمو الكافية يف الأرباح ،يدفعها
�أكرث للتعمق يف �سوق املعاجلات
وال�رشائح لتعزيز مكانتها �أمام
التايوانية  TSMCوالأمريكية �أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين
حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�شكالت تتعلق
كوالكوم.
بتقنية «في�س �آي دي» يف �آي فون �إك�س ،حيث يجب عليهم االختبار �أوالً ملعرفة
�إمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية ،ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف ب�آخر
جديد .ويبدو �أن �إ�صالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل «في�س �آي دي» �أمر غري
متوقع� ،إال �أن العديد من امل�ستخدمني الحظوا �أنه عند ف�شل الكامريا اخللفية،
تف�شل تقنية «في�س �آي دي» �أي�ضاً يف العمل ب�شكل �صحيح.

�إىل جهاز امل�ستخدم ،ويبد�أ بن�رش
برجميات خبيثة ت�سمح لقرا�صنة
الإنرتنت بالو�صول �إىل بيانات
هواتف امل�ستخدمني ،والتحكم يف
التطبيقات املوجودة فيها وحتى
حذفها من الهواتف.
ومن �أكرث الألعاب التي �ساهمت
يف انت�شار هذا الفريو�س:
«Snow Heavy Excavator
 »Simulatorو»Hoverboard
 »Racingو»Real Tractor
 »Farming Simulatorو»Fire
»Truck Emergency Driver
و»»Car Parking Challenge
و»Water Surfing Car
.»Stunt

�سام�سونغ تخطط ال�ستثمار  116مليار دوالر يف حرب املعاجلات
تخطط العمالقة الكورية
�سام�سونغ لزيادة عمق املناف�سة
مع عمالقة معاجلات الهواتف
الذكية مثل كوالكوم و TSMC
من خالل ا�ستثمار مبلغ ي�صل �إىل
 116مليار دوالر خالل الأعوام
املقبلة حتى  2030وذلك من �أجل
تقليل اعتمادها على املوردين
الآخرين وكذلك تطوير معاجلات

موجهة ب�شكل خا�ص لل�سيارات
ذاتية القيادة و �أجهزة الذكاء
اال�صطناعي.
وتت�سابق اليوم كربى ال�رشكات
التقنية ال�سيما يف جماالت ت�صنيع
املعاجلات من �أجل دعم التقنيات
احلديثة ك�شبكات ات�صاالت
اجليل اخلام�س وال�سيارات
الذكية املت�صلة ببع�ضها والذكاء

اال�صطناعي.
و�ست�ستثمر �سام�سونغ املبلغ
املذكور على تطوير مراكز
الأبحاث و م�صانعها وذلك
للو�صول �إىل هدفها ك�رشكة قائدة
على م�ستوى العامل لي�س فقط يف
جمال �رشائح الذاكرة ،بل �أي�ضاً
املعاجلات بحلول عام 2030
وذلك عرب خلق � 15ألف فر�صة

�أبل ت�ستبدل هواتف �آي فون �إك�س املعطوبة

قريب ًا« ..حمادثات م�شفّرة»
على تويرت

بالكبريي تقا�ضي تويرت بزعم
انتهاكها �ست براءات اخرتاع
قامت �رشكة بالكبريي برفع دعاوي ق�ضائية
�ضد من�صة التوا�صل االجتماعي تويرت بزعم
�إنتهاكها للعدد من براءات االخرتاع اخلا�صة
بها يف �أنظمة الرتا�سل وتقنيات الإعالنات عرب
الهواتف وكذلك كتم الإ�شعارات حيث ن�صت
ال�شكوى على �أن تويرت التزال تنتهك حقوق
براءات االخرتاع لبالكبريي يف �ست مناحي
خمتلفة ومن �ضمنها �إن�شاء املن�صة لتطبيقات
مرا�سلة با�ستخدام ابتكارات بالكبريي وواجهات
امل�سخدم خا�صتها التي طاملا متيزت بها
وكانت �سبيل تعزيز جناحها التجاري.
وقد وجهت بالكبريي تهماً م�شابهة العام
املا�ضي لفي�سبوك بزعم انتهاك �سبع براءات
اخرتاع لها تتعلق بالأمان وامليزات امل�ضافة
لواجهة امل�ستخدم كما حتديثات حالة البطارية
كذلك �أخرى خا�صة بر�سائل الهاتف يف الألعاب
و�أخرى م�شابهة بق�ضية تويرت.
�إال �أن في�سبوك ردت عليها باملثل متهم ًة �إياها
بانتهاك خم�س من براءاتها حيث ال تزال
الدعاوي يف قاعات املحاكم للحظة ،واجلدير
بالذكر �أن بالكبريي �أبدت توجهها للجانب
الربجمي بعد �إيقافها خلط ت�صنيع الهواتف يف
مل�صنع من
 2016و�إطالق هاتفها  KEYoneا ُ
قبل �رشكة  TCLعام  2017والتي �أعنلت عن
حتديثه خالل معر�ض 2019 MWC

على غرار تيليغرام ووات�س �آب و�سيغنال ،تعمل
�شبكة تويرت للتدوين امل�صغر على ميزة جديدة
ت�سمح للم�ستخدمني تبادل الر�سائل فيما بينهم
ب�شكل م�شفر .ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل
ا�سم «املحادثات ال�رسية» للمرة الأوىل داخل
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة
تدعى « ،»Jane Manchun Wongحيث
كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها �إن

تويرت تعمل على خا�صية ر�سائل مبا�رشة م�شفرة
من النهاية للنهاية .وبح�سب موقع «تك كران�ش»
املعني التقنية ،ف�إن املتحدث الر�سمي ل�شبكة
تويرت رف�ض التعليق على الأمر ،ومل يت�ضح بعد
موعد �إطالق امليزة ر�سمياً .وبح�سب تغريدة
وونغ ف�إن حمادثات تويرت امل�شفرة تختلف عن
وات�س �آب و�آي ما�سيج لأبل ،بل يختار امل�ستخدم
بدء حمادثة �رسية م�شفرة بنف�س الكيفية

بالكبريي تك�شف عن ن�سخة حمدثة
من هاتفها Key2

�أطلقت بالكبريي العام
املا�ضي هاتفها Key2
لي�شكل عودة جديدة
ل�سوق الهواتف الذكية
مع نظام ت�شغيل �أندرويد
ولكنه على عك�س
الهواتف الذكية من
ال�رشكات الأخرى ،كان
يحمل لوحة املفاتيح
التقليدية امللمو�سة من
ال�رشكة بجانب احتوائه
على �شا�شة مل�سية.
�أما الآن فلم تعلن
ال�رشكة عن هاتف

جديد ،لكنها ف�ضلت
�إطالق ن�سخة حمدثة
من هاتفها Key2
بلون �أحمر مع بع�ض
التحديثات املتعلقة
بال�سعة ونظام الت�شغيل.
هاتف
ويحتوي
بالكبيري على ذاكرة
رام  6جيجا بايت مع
�سعة تخزين داخلية
 128جيجا بايت ما
ميثل �ضعف ال�سعة
يف الن�سخة ال�سابقة
 64جيغا بايت ويجلب

الهاتف نف�س املعالج
بوجود �سنابدراغون
 .660ويحمل �شا�شة
بقيا�س  4.5بو�صة من
نوع � LCDأ�سفلها
لوحة مفاتيح تقليدية،
ويقدم كامريا مزدوجة
باخللف .كما ي�أتي مع
نظام ت�شغيل �أندرويد
� 8.1أوريو .وي�أتي Key2
مع بطارية  3,000ملي
�أمبري ويدعم ال�شحن
ال�رسيع من كوالكوم.
وبالرغم من مزاياه
املتو�سطة� ،إال �أن
الهاتف �سي�أتي ب�سعر
و�أعلى بنا ًء على املنطقة
اجلغرافية ،ورمبا تعترب
ال�رشكة هذا ال�سعر جيد
كونها توفر مزايا حماية
وغريها لي�ست متوفرة
لدى ال�رشكات الأخرى.

التي تعمل بها حمادثات في�س بوك م�سنجر.
وهي كالتايل -1 :افتح تطبيق تويرت يف هاتفك
�أندرويد -2 .افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي
تريد �إجراء درد�شة �رساً.
 -3انقر على �أيقونة املعلومات يف الزاوية العليا
اليمنى من هاتفك.
 -4اخرت «بدء ر�سالة ن�صية �رساً»� ،ستُفتح نافذة
جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

« »Fitbitتطلق ن�سخا
رخي�صة من �ساعاتها الذكية

�أعربت �رشكة « »Fitbitعن نيتها احلفاظ على
مركزها املتقدم يف �سوق ال�ساعات الذكية ،من
خالل �إطالق جيل جديد من ال�ساعات ب�أ�سعار
مناف�سة ،و�أو�ضحت ال�رشكة �أن ال�ساعات
اجلديدة التي �ستحمل ا�سم «»Versa Lite
�ستزود بالكثري من ميزات ال�ساعات الذكية
املتطورة ،لكن �سعرها �سيكون �أرخ�ص من
مناف�ساتها من نف�س الفئة مبئة دوالر تقريبا.
ومن املفرت�ض �أن ت�أتي تلك الأ�سود والأبي�ض
والوردي والأزرق ال�سماوي والأحمر ،وتزود
ب�شا�شة مبقا�س  1.34بو�صة ،وتقنيات متكنها
من االت�صال مع الهواتف والأجهزة الذكية عرب
البلوتوث والـ  ،WI-FIوبطارية تكفيها للعمل
� 4أيام متوا�صلة دون احلاجة ل�شحنها.
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ال�صالون الوطني
للن�شاط امل�صغر

www.elwassat.com

املخزن اجلهوي للوقود ببلعبا�س

�ستفتتح فعاليات ال�صالون الوطني
للن�شاط امل�صغر,غدا الثالثاء باجلزائر
العا�صمة ,مب�شاركة �أزيد من 140
م�ستفيد من جهاز القر�ض امل�صغر من
كل واليات الوطن ,ح�سب ما �أفادت به,
�أم�س االثنني ,وزارة الت�ضامن الوطني
والأ�رسة و ق�ضايا املر�أة و يهدف هذا
ال�صالون الذي �سيحت�ضن فعالياته ديوان
ريا�ض الفتح من � 15إىل � 17أكتوبر
اجلاري حتت �شعار «املقاوالتية ,رهان
امل�ستقبل» �إىل «م�ساعدة امل�ستفيدين
من القر�ض امل�صغر على الرتويج
ملنتوجاتهم و ت�سويقها» ,مع «ت�سليط
ال�ضوء على �أهم التجارب يف جمال خلق
الأن�شطة االقت�صادية املوفرة ملنا�صب
ال�شغل» .كما يرمي هذا املوعد �أي�ضا �إىل
«التعريف بالقر�ض والت�سهيالت املتاحة
للراغبني يف اال�ستفادة من خدمات
الوكالة الوطنية لت�سيري القر�ض امل�صغر»و
�سي�شهد ال�صالون م�شاركة ما يربو عن 140
م�ستفيد من القرو�ض «حققوا جناحات
يف جمال ن�شاطهم>> ,ف�ضال عن ممثلني
عن خمتلف �صيغ التمويل التي يقدمها
هذا اجلهاز و جمعيات نا�شطة يف جمال
ال�شباب والتنمية االجتماعية و الإدماج
االقت�صادي و كذا املنظمات والهيئات
ال�رشيكة.

يف عملية نوعية مل�صالح �أمن
وهران

تفكيك ور�شتني
ل�صناعة املكمالت
الغذائية املغ�شو�شة
متكنت عنا�رص ال�رشطة الق�ضائية ب�أمن
والية وهران من اكت�شاف ور�شتني
ل�صناعة امل�ستح�رضات ال�صيدالنية
وم�ستح�رضات التجميل واملكمالت
الغذائية وتقليد عالمات جتارية �أجنبية
لإغراق ال�سوق بها و�إيهام الر�أي العام
�أنها م�ستوردة وحجز كمية هامة من
املكمالت الغذائية املغ�شو�شة كانت
خمزنة و�سط املواد ال�صيدالنية قدر
وزنها ب 255كلغ بالإ�ضافة �إىل 14282
علبة من حليب الر�ضع منتهية ال�صالحية
و420عملبية من �أقرا�ص �سكارين و3235
علبة حليب الدمييل  870غ كميات �أخرى
من علب  370غ بالإ�ضافة �إىل  25كي�س
�سكر من نوع ديك�ستور بوزن  25كلغ
كما مت حجز �سيارتني وعتاد ل�صناعة
املكمالت الغذائية ومبالغ مالية بالعملة
الوطنية تقدر ب350الف دج ومبلغ مايل
بالعملة الأجنبية يقدر ب� 4105أورو .
م.ب

هندية «عمرها 75
عاما» تلد طفلة وزنها
 600غرام!

ك�شفت تقارير �أن امر�أة هندية تبلغ
من العمر  75عاما تقريبا� ،أجنبت
طفلة وزنها  600غرام فقط ،يف والية
راج�ستان ال�شمالية و ُولدت الطفلة
(قي�رصيا) قبل �أوانها يف ال�شهر  6.5من
احلمل ،حيث نُقلت �إىل العناية املركزة
للحفاظ على حياتها ،و�ضمان �سالمتها
�صحيا.

م�شروع ا�ستهلك 15مليارا يف �أ�شغال
فا�شلة ومهدد بالإتالف
.

�إطارات نفطال تطالب وزير الطاقة بالتدخل العاجل لإنقاذه

طالبت الع�شرات من �إطارات �شركة نفطال ب�سيدي بلعبا�س وزير الطاقة التدخل العاجل من
�أجل فتح حتقيق يف م�شروع اجناز خمزن للوقود ب�سيدي بلعبا�س و�إنقاذه من الإتالف  ،والذي
خ�ص�صت له م�ساحة  50هكتارا �سنة  2015وغالف مايل �أويل ب 15مليار �سنتيم لإجنازه قبل
نهاية  2017ليكون خمزنا جهويا ي�ضمن التزود بالوقود للواليات الغربية واجلنوب الغربي ملدة
�شهرا كامال بعد ماله من مركز التحرير ب�أرزيو مرة كل �شهر .
حممد بن ترار

هذا امل�رشوع الذي تكفلت
به املديرية العامة لنفطال
على م�ستوى ال�رشاقة مل يرى
النور بفعل الغ�ش يف الأ�شغال
يحتوي على  06خزانات
لتخزين املازوت �سعة اخلزان
الواحد منه  251500مرت
مكعب و 06خزانات �أخرى
�سعة كل كل منها  5000مرت
مكعب خم�ص�صة لتخزين
البنزين  ،هذا ويبدو ح�سب
ر�سالة عمال نفطال �إىل وزير
الطاقة �أن امل�رشوع لن يدخل

العمل �إطالقا بفعل الغ�ش يف
الأ�شغال من قبل امل�ؤ�س�سة
املكلفة ب�إجنازه التي �أفل�ست
 ،ورف�ضت ت�صحيح اخطائها ،

خا�صة وانه بعد �إمتام �أ�شغال
بع�ض اخلزانات ب�شق الأنف�س
و�إدخالها مرحلة التجريب
مبال اخلزانات باملاء انزلقت

رف�ضا العتقالهم الإداري بينهم الأ�سرية اللبدي

� 6أ�سرى فل�سطينيني يوا�صلون
�إ�ضرابهم عن الطعام
يوا�صل �ستة �أ�رسى يف معتقالت
االحتالل الإ�رسائيلي �إ�رضابهم املفتوح
عن الطعام ،رف�ضاً العتقالهم الإداري،
بينهم الأ�سرية هبه اللبدي ،و�أقدمهم
الأ�سري �أحمد غنام امل�رضب عن الطعام
منذ  94يوما.
وقال نادي الأ�سري يف بيان� ،صدر �أم�س
االثنني� ،إن �أو�ضاعا �صحية خطرية
يواجهها الأ�رسى امل�رضبون ،ال �سيما
الأ�رسى غنام ،و�إ�سماعيل علي امل�رضب
منذ  84يوما ،وطارق قعدان امل�رضب
منذ  77يوما ،حيث حتتجزهم �إدارة
معتقالت االحتالل منذ عدة �أ�سابيع

يف عزل معتقل «نيت�سان – الرملة» ،يف
ظروف �صعبة وقاهرة.
و�أ�ضاف� :إىل جانبهم يوا�صل ثالثة �أ�رسى
�آخرون �إ�رضابهم عن الطعام ،وهم:
الأ�سري �أحمد زهران امل�رضب منذ ()24
يوماً ،والأ�سري م�صعب الهندي منذ ()22
يوماً وهما يقبعان يف معتقل «النقب
ال�صحراوي» ،والأ�سرية هبة اللبدي
امل�رضبة عن الطعام منذ ( )22يوماً،
وذلك بعد �أن تعر�ضت لتعذيب ج�سدي
ونف�سي يف التحقيق قبل حتويلها �إىل
االعتقال الإداري ،وتقبع اليوم يف زنازين
معتقل «اجللمة».

طالبوا ب�إدماجهم يف منا�صبهم

املتعاقدون يحتجون �أمام مقر
والية البويرة
احتج �صبيحة ام�س الع�رشات من عمال
فئة ما قبل الت�شغيل �أمام مقر والية
البويرة لتجديد مطلب �إدماجهم النهائي
يف املنا�صب التي ي�شتغلون فيها لعدة
�سنوات جت�سيدا للوعود الكثرية التي
يتلقونها يف كل منا�سبة من اجلهات
امل�س�ؤولة  ,حيث �شدد املحتجون يف
البيان الذي تلقينا ن�سخة منه على
الإدماج يف منا�صب عمل دائمة دون
قيد �أو �رشط واحت�ساب �سنوات اخلربة
يف التقاعد وكذا التعوي�ض ب�أثر رجعي
على كل ال�سنوات ال�سابقة و�إعادة توظيف

جميع العمال املوقوفني ب�صفة تع�سفية
يف خمتلف املديريات وامل�ؤ�س�سات
العمومية  ,ويف ال�سياق رفع ه�ؤالء العمال
الذين ميثلون �شتى القطاعات كالرتبية
وال�رضائب والبلديات وغريها �شعارات
تندد بو�ضعيتهم الع�صيبة على غرار « ال
خ�ضوع ال رجوع  ,الإدماج حق م�رشوع
« و « يا للعار يا للعار حكومة بال قرار
« و « الغدماج حق ولي�س مزية «  ,هذا
وهدد حمدثونا ب�شن مزيد الإحتجاجات
م�ستقبال حتى يتم الإ�ستجابة ملطالبهم
�أح�سن مرزوق
امل�رشوعة .

تربة الردم ومالت اخلزانات
و�ساح املاء ما ي�ؤكد ا�ستحالة
اال�ستغالل  ،ورغم توجيه
الإعذار للم�ؤ�س�سة املكلفة
بالأ�شغال لكن دخولها مرحلة
الإفال�س والت�صفية �أوقف
امل�رشوع و�أجه�ض دخوله
حيز اخلدمة رغم املبلغ
الكبري الذي ر�صد له والأهمية
الكربى التي يحتلها امل�رشوع
يف تدعيم الواليات املجاورة
بالوقود خا�صة يف ال�شتاء بفعل
الربودة وانقطاع الطرق بالثلوج
وال�صقيع ما ي�صعب من انتقال
ال�شاحنات .

�سيدي بلعبا�س

قطار يت�سبب يف
م�صرع مراهق

لقي �شاب يف ال�سابعة ع�رش من العمر حتفة
منت�صف نهار �أم�س دقائق بعد نقله �إىل
م�صاحلة اال�ستعجاالت الطبية مب�ست�شفى
عبد القادر ح�ساين ب�سيدي بلعبا�س من قبل
م�صالح احلماية املدنية بعدما ده�سه قطار
لنقل امل�سافرين بحي �سيدي اجلياليل بلدية
�سيدي بلعبا�س كان متوجه من والية تلم�سان
�إىل والية وهران الأمر يتعلق بال�شاب «.ز م
« الذي تعر�ض �إىل �إ�صابات متعددة ورغم
تقدمي الإ�سعافات الأولية له وحتوله �إىل
م�صلحة اال�ستعجاالت الطبية ب�سيدي بلعبا�س
لكنه لفظ �أنفا�سه الأخرية مب�ست�شفى عبد
القادر ح�ساين دقائق بعد دخولها يف حني
فتحت م�صالح الأمن حتقيقات يف �أ�سباب
احلادث الذي يعد ال�ساد�س منذ بداية ال�سنة
بفعل غياب احلرا�سة وحاجز الأمان .
حممد بن ترار

ا�سمان على طاولة بر�شلونة
خلالفة �سواريز
ك�شفت �صحيفة El Mundo Deportivo
الإ�سبانية� ،أن نادي بر�شلونة لكرة القدم يبحث
حاليا عن مهاجم خلالفة هدافه الأوروغوياين
لوي�س �سواريز .وح�سب ال�صحيفة ،ف�إن
املهاجم الدويل الأوروغوياين البالغ 32
عاما ،قد يرحل عن بر�شلونة يف �أي حلظة،
ولتعوي�ضه ،تخطط �إدارة الفريق الكتالوين
للتعاقد مع واحد من الثنائي الإجنليزي
ماركو�س را�شفورد مهاجم مان�ش�سرت
يونايتد� ،أو الربازيلي روبريتو فريمينو ،العب
نادي ليفربول وارتبط را�شفورد باالن�ضمام
�إىل «البار�سا» يف املو�سم املا�ضي.

�أنهى حوايل ثالثني طالبا يف الهند�سة
املعمارية من جامعة �شتوتغارت
(�أملانيا) رفقة �أ�ساتذتهم �أم�س
الإثنني بغرداية املرحلة
الأخرية من رحلتهم العلمية
حول درا�سة الهند�سة املعمارية
اجلزائرية .وقد توجت هذه الرحلة
العلمية وال�سياحة البيداغوجية التي
نظمت بدعم من الوكالة ال�سياحية
«فيزا ترافل» بزيارة خمتلف �أمناط
الهند�سة املعمارية يف اجلزائر،
�سيما منها النمط الإ�سالمي و
الق�صبات القدمية ،من بينها ق�صبة
مدينة ق�سنطينة و الهند�سة املعمارية
الرومانية و منط العمران الأمازيغي
عرب خمتلف مناطق الوطن ،مثلما
�أو�ضح مدير ذات الهيئة كمال
�شايب .وذكر من جهتهم م�س�ؤولو
هذا الوفد العلمي الأملاين �أن هذه
اجلولة البيداغوجية قد �سمحت
للطالب من الإطالع على الأمناط
املعمارية التقليدية التي تتميز بها
اجلزائر والتي تعك�س تاريخا عريقا
وح�ضارات متنوعة يف جمال بناء
العمران.

تون�س

اغتيال �سائح فرن�سي

لقي �سائح فرن�سي م�رصعه و�أ�صيب
ع�سكري تون�سي بجروح يف عملية طعن
�صباح �أم�س االثنني ,مبدينة جرزونة (64
كلم �شمال تون�س العا�صمة) فيما الذ
املعتدي بالفرار ,وفق ما �أفاد به بيان
لوزارة الداخلية التون�سية و�أو�ضح البيان
الذي �أورده املوقع الر�سمي للوزارة �أن
«�سائحا فرن�سي اجلن�سية وع�سكريا بجهة
جرزونة تعر�ضا �إىل اعتداء  ...نتج عنه
وفاة ال�سائح الفرن�سي ,وذلك من طرف
�شخ�ص معروف لدى الوحدات الأمنية
يف جمال احلق العام» ,م�شريا �إىل �أن
«الأبحاث ماتزال جارية لإيقاف اجلاين
وملعرفة الأ�سباب والدوافع».
وذكرت وكالة الأنباء التون�سية من
جهتها� ,أن �شخ�صا يبلغ من العمر 28
عاما «�أقدم على االعتداء على ع�سكري
ب�آلة حادة على م�ستوى الوجه قبل الفرار
ثم االعتداء على �شخ�ص ثان يحمل
اجلن�سية الفرن�سية على م�ستوى الرقبة
والوجه وال�صدر».

نوبل لالقت�صاد من ن�صيب
 3باحثني �أمريكيني
�أعلنت الأكادميية امللكية ال�سويدية
للعلوم� ،أن ثالثة خرباء ،هم الأمريكيان
�أبهيجيت بانريجي ومايكل كرمير،
والأمريكية الفرن�سية �إ�ستري دوفلو،
فازوا بجائزة نوبل لالقت�صاد 2019
وقالت الأكادميية� ،إن «الفائزين لهذا
العام و�ضعوا نهجا جديدا للح�صول
على �أجوبة يعتقد �أنها �أف�ضل
ال�سبل ملكافحة الفقر على م�ستوى
العامل»ويختتم مو�سم جوائز «نوبل»
اليوم ب�إعالن جائزة االقت�صاد التي
كانت حكرا على الرجال على مدى
ن�صف قرن من ت�أ�سي�سها ،با�ستثناء
مو�سم واحد وجائزة االقت�صاد ،هي
�أحدث جوائز نوبل ،وتعرف ر�سميا
با�سم «جائزة بنك ال�سويد يف العلوم
االقت�صادية يف ذكرى �ألفريد نوبل»،
التي �أ�س�ست عام  1968لالحتفال
بذكرى مرور  300عام على �إن�شاء بنك
ال�سويد.

