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بهاء الدين طليبة يرف�ض التنازل
عن احل�صانة الربملانية

رف�ض النائب عن حزب جبهة
التحرير الوطني ،بهاء الدين
طليبة ،التنازل عن احل�صانة
الربملانية وطلب اتباع اجلراءات
القانونية .
وكان قد طلب وزير العدل،
بلقا�سم زغماتي من رئي�س
املجل�س ال�شعبي الوطني،
مبا�رشة �إجراءات رفع احل�صانة
الربملانية عن النائب عن والية

عنابة ،املنتخب عن حزب جبهة
التحرير الوطني ،بهاء الدين
طليبة لل�سماح مبتابعته يف ق�ضايا
ف�ساد .
ووفقا للأطر القانونية متنح
اللجنة القانونية � 48ساعة من
�أجل التنازل �أو �إعداد التقرير
النهائي الذي يتم رفعه �إىل مكتب
املجل�س للم�صادقة عليه ،ومن ثم
�إحالته على جل�سة علنية لي�صادق

القروي ي�شكر منتخبيه
من خلف ال�سجن

را�سل نبيل القروي املر�شح
للرئا�سيات يف تون�س امل�صوتني
عليه وجه لهم خالله ال�شكر بعد
امل�ساهمة التي قاموا بها من
خالل ت�أهله �إىل الدور الثاين
للرئا�سيات رفقة املر�شح الثاين
قي�س �سعيد اللذين يتناف�سان
حول كر�سي الرئا�سة ،وجاء يف ر�سالة القروي املتواجد خلف �أ�سوار
ال�سجن �أن املواطنني امل�صوتني عليه عاقبوا بطريقتهم الأطراف التي
حاولت �رسقة الأ�صوات والتالعب باالنتخابات.

عليه النواب.
اجلدير بالذكر �أن اللجنة
القانونية للمجل�س ال�شعبي
الوطن عقدت اجتماعا �أم�س،
للم�صادقة على تقرير نهائي لرفع
احل�صانة الربملانية عن �أمني
عام “الأفالن” حممد جميعي،
بعدما تنازل عنها طواعية� ،إىل
جانب النائب عن التجمع الوطني
الدميقراطي ،بري �ساكر ،يف حني

�سيكون �أول اجتماع لها ملبا�رشة
الإجراءات القانونية اخلا�صة

  الإطاحة مبرج للمخدرات بني تلم�سان
وبلعبا�س وحجز  180غ من الكيف

خبر في
صورة

متكنت عنا�رص الفرقة اجلهوية للجمارك ملكافحة املخدرات
بتلم�سان  نهار �أم�س من  توقيف مروج للمخدرات ما بني تلم�سان
و�سيدي بلعبا�س  وحجز  180غ من الكيف املعالج .
العملية متت على اثر حاجز بالطريق ال�سيار �رشق غرب
ب�ضواحي والية تلم�سان �أين مت حجز الب�ضاعة  التي كانت خمب�أة
يف مالب�س� أحد امل�سافرين الذي كان  على منت �سيارة الأجرة،
حيث مت توقيفه و�إحالته على اجلهات الق�ضائية املخت�صة  ،هذا
وقد  قدرت الغرامة اجلمركية بـ  108.000 :دج.
حممد بن ترار

تي�سم�سيلت :

العبو احتاد العا�صمة عنوان املحاربني

ترحيل �أزيد من  660عائلة بحي
«ح�سان» �إىل �سكنات جديدة

�أكد العبو فريق احتاد العا�صمة التحدي العايل الذي يلعبون به ويدافعون
من خالله بكل قوة عن النادي رغم الظروف ال�صعبة التي مير بها الفريق
يف ظل الأزمة املالية اخلانقة التي مير بها الفريق ،حيث جنح الالعبون
يف الإبهار واالعرتاف لهم باجلدية واالن�ضباط واحرتام �ألوان الفريق بعد
االنت�صار العري�ض الذي حققوه �أمام غورماهيا برباعية لهدف يف رابطة
�أبطال �إفريقيا ،وهو ما جعل الأن�صار وحمبي ت�شكيلة �أبناء «�سو�سطارة»
يطلقون على العبيه املحاربني.

حمالت حت�سي�سية لإجناح م�سابقة �أنظف قرية بالبويرة
ك�شفت م�صالح مديرية البيئة
بوالية البويرة عن متديد �آجال
امل�شاركة يف الطبعة الأوىل
مل�سابقة �أنظف قرية وحي
�إىل تاريخ � 26سبتمرب اجلاري
بهدف منح الفر�صة لأكرب عدد
من القرى وجلان الأحياء عرب
�إقليم الوالية للم�شاركة ونيل
فر�ص الفوز باجلوائز القيمة ,
حيث علمت يومية « الو�سط «
عن ا�ستقبال ذات امل�صالح حلد
الآن  17ملفا منها  7قرى و 10

جلان احياء وهو ما اعتربته عدد
قليل جدا نظرا ل�ش�ساعة الوالية
املتكونة من  45بلدية .
ويف ذات ال�سياق كثفت رئي�سة
جلنة ال�صحة والنظافة والبيئة
باملجل�س ال�شعبي الوالئي «
قارو �صليحة « من اخلرجات
امليدانية يف �إطار احلملة
التح�سي�سية لإجناح هذه
امل�سابقة يف طبعتها الأوىل،
حيث �أكدت �أنها تهدف ل�ضمان
م�شاركة معتربة من خالل

التقرب من ال�سكان وزرع
ثقافة تنظيف البيئة واملحيط
لدى اجلميع بغ�ض النظر عن

التحفيزات املالية املعتربة
املخ�ص�صة للقرى والأحياء
الفائزة .
� أح�سن مرزوق

اليون�سكو يحت�ضن منتدى امل�ستثمر العربي العاملي

مت �إن�شاء «منتدى امل�ستثمر
العاملي العربي» يف دبي يف عام
 ، 2017من قبل «امل�ستثمر
الع بي وهي جملة متخ�ص�صة يف

ال�ش�أن االقت�صادي واال�ستثماري،
وذلك بهدف توفري فر�صة
للتعاون بني امل�ستثمرين
الدوليني .

برفع احل�صانة عن النائب
ا�سماعيل بن حمادي ،الذي طلب

�إتباع اخلطوات القانونية ورف�ض
التنازل عنها طواعية .

ويعد” منتدى امل�ستثمر العربي
العاملي” – الذي ير�أ�سه �رشفيا
العامل امل�رصي الدكتور فاروق
الباز – املن�صة الدولية الأوىل
من نوعها للم�ستثمرين العرب
حيث ي�سعى �إىل وتعزيز �آداء
امل�ؤ�س�سات والأفراد يف خمتلف
الدول العربية للو�صول �إىل
م�ستوى عاملي يف جمال التنمية
امل�ستدامة واحلوكمة واالبتكار.

كما يجمع املنتدى بني كبار
الأ�سماء يف جماالت الأعمال
واال�ستثمار والعلوم والفنون من
�أنحاء الوطن العربي  ،حيث يتيح
لهم فر�صة للتعاون والتعرف
على الأنظمة والفر�ص
اال�ستثمارية فيال منطقة
وخارجها ،بهدف �إن�شاء
مهنية
توا�صل
جمموعة
وعالقات عمل واعدة.

مت� ،أم�س ،مبدينة تي�سم�سيلت ترحيل  663عائلة كانت تقطن
مب�ساكن ه�شة و غري الئقة بحي «ح�سان» �إىل �سكنات جديدة يف
�إطار برنامج الق�ضاء على ال�سكن اله�ش وغري الالئق.
وح�سب خلية االت�صال مل�صالح الوالية ف�أن هذه العملية التي تعد
«الأكرب من نوعها على م�ستوى الوالية» قد م�ست العائالت التي
كانت تقطن بحي «ح�سان» الذي ي�ضم م�ساكن ه�شة وغري الئقة
حيث مت �إعادة �إ�سكانهم على م�ستوى ثالثة مواقع �سكنية جديدة
باملنطقتني ال�سكنيتني «ال�صفاح» (موقعني) و»عني لورة».
وقد �سخرت �إمكانيات مادية و ب�رشية «هامة» لت�سهيل عملية
ترحيل العائالت ا�ستنادا �إىل نف�س امل�صدر الذي �أ�ضاف ب�أنه مت
هدم امل�ساكن اله�شة و غري الالئقة بذات التجمع ال�سكني مما
مكن من ا�سرتجاع حوايل  18هكتارا من �ش�أنه احت�ضان م�ستقبال
م�شاريع �سكنية و مرافق عمومية منها حوايل  1.500م�سكن من
خمتلف ال�صيغ.
ومن جهتهم عرب عدد من امل�ستفيدين من هذه العملية عن
«�سعادتهم و فرحتهم الكبرية واالنتهاء من معاناة دامت لعدة
�سنوات».

لوكال �سي�شارك الأربعاء املقبل يف
اجتماع البنك الإفريقي للتنمية
�سي�شارك وزير املالية ،حممد لوكال غدا ،ب�رشم ال�شيخ (م�رص)
يف اجتماع اللجنة اال�ست�شارية ملحافظي البنك االفريقي للتنمية,
ح�سبما �أفاد به بيان �صادر عن ذات الوزارة.
ويندرج هذا اللقاء الذي يجمع وزراء املالية للدول الأع�ضاء ,يف
�إطار توجيهات حمافظي البنك االفريقي للتنمية التي قدمت خالل
االجتماعات ال�سنوية لهذه امل�ؤ�س�سة خالل جويلية  .2019ويهدف
االجتماع �إىل تبادل �أجنع الطرق و الو�سائل من �أجل اال�ستجابة
حلاجيات الدول الأع�ضاء يف امل�سائل املتعلقة بالتنمية وذلك
يف �إطار خمططات التنمية والتمويل التي يقوم بها البنك لفائدة
القارة االفريقية.
وي�سعى اجتماع �رشم ال�شيخ �أي�ضا �إىل النظر يف م�س�ألة الزيادة
العامة يف ر�أ�س مال البنك االفريقي للتنمية بالإ�ضافة �إىل املحور
الأ�سا�سي للإ�صالحات التي �ست�سمح لهذه امل�ؤ�س�سة �أن تكون �أكرث
فعالية و�أكرث احرتافية.

3

� 24ساعة

الثالثاء � 17سبتمرب  2019املوافـق ل  17حمرم 1442هـ

حددوا ال�شروط ال�ضامنة ل�شفافية و نزاهة اال�ستحقاق الرئا�سي

فاعلون يثمنون خطاب بن �صالح
و ي�شددون على � إجراءات التهدئة
حدد نا�شطون �سيا�سيون وفاعلون جملة ال�شروط التي ميكن �أن ت�ضمن نزاهة و�شفافية اال�ستحقاقات املقبلة بعد
قرار ا�ستدعاء رئي�س الدولة للهيئة الناخبة لإختيار رئي�س اجلمهورية يف االنتخابات الرئا�سية املقررة يوم 12
دي�سمرب القادم ،يف حني اعتربوا ب�أن املبادرات ال�سيا�سية قد جتاوزها الزمن.
الأرندي يرحب با�ستدعاء الهيئة
الناخبة

�إعداد� :إميان لوا�س
حمدادو�ش :العربة لي�ست
يف االنتخابات بل يف توفري
�شروطها
�أكد النائب الربملاين عن حركة
حم�س  نا�رص حمدادو�ش يف تعليقه
على قرار رئي�س  الدولة ،عبد
القادر بن �صالح با�ستدعاء الهيئة
الناخبة لتنظيم االنتخابات رئا�سية
بتاريخ  12دي�سمرب  ،2019ب�أنه مع
الذهاب �إىل االنتخابات يف �أقرب
من حيث املبد�أ ،ولكن العربة لي�ست
جمرد تنظيم االنتخابات ،بل يف
توفري ال�رشوط لنزاهتها والظروف
الإيجابية لنجاحها على حد قوله .
و�أو�ضح نا�رص حمدادو�ش الأم�س يف
ت�رصيح خ�ص  به جريدة «الو�سط»
ب�أن «مثالية القوانني ال تكفي لنزاهة
اال�ستحقاقات املقبلة ،بل الإرادة
ال�سيا�سية العليا وامل�شاركة ال�شعبية
الوا�سعة ،و�إرادة ال�شعب يف مراقبة
�أ�صواته والدفاع على �إرادته» ،م�ضيفا
« ونحن الآن يف مرحلة �صناعة القرار
قبل اتخاذه ،وجمل�س ال�شورى الوطني
هو املخ ّول قانونا باتخاذه».

بارك التجمع الوطني الدميقراطي
قرار رئي�س  الدولة ،عبد القادر بن
�صالح ،با�ستدعاء الهيئة الناخبة
لتنظيم االنتخابات الرئا�سية بتاريخ
 12دي�سمرب  ،2019يف حني ثمن
م�سار احلوار الوطني كر�ست رغبة
ال�شعب يف �صون �صوته واحرتام �إرادته
ومتكينه من اختيار رئي�سه بكل نزاهة
و�شفافية على حد تعبريه.
و�أ�ضاف امل�صدر ذاته «وهي �آليات
تبلورت من خالل تعديل عميق لقانون
االنتخابات و�إن�شاء �سلطة وطنية
م�ستقلة لالنتخابات ،وهذا بف�ضل
مرافقة قيادة اجلي�ش الوطني ال�شعبي
لهذا امل�سعى �ضمن النهج الد�ستوري،
وهو ما يبعث على التفا�ؤل بتجاوز
اجلزائر لهذه املرحلة احل�سا�سة التي
تقت�ضي من جميع �أبنائها املخل�صني
التجند لإجناح اال�ستحقاق االنتخابي
املقبل».
فياليل غويني ي�ؤكد م�ساهمته يف
�إجناح اال�ستحقاق الرئا�سي

عربت حركة الإ�صالح الوطني عن مهامهم الوطنية النبيلة و احل�سا�سة
ارتياحها لقرار ا�ستدعاء رئي�س الدولة يف نف�س  الوقت ،و مع ّولني على �أنهم
للهيئة الناخبة الوطنية لالنتخابات �سي�سهرون و يبذلون كل اجلهود
الرئا�سية ليوم  12دي�سمرب  ،2019لال�ضطالع مبهامهم وممار�سة جميع
معلنا م�ساهمة احلركة يف االنتخابات �صالحياتهم التي يخولها �إياهم
الرئا�سية ،بكل فعالية و م�س�ؤولية القانون ،ويعملون بكل تفان لك�سب ثقة
بال�شكل وال�صيغة التي �سيُق ّرها جمل�س  ال�رشكاء ال�سيا�سيني وعموم املواطنني
ال�شورى الوطني الذي �سينعقد يف دورة يف �صحة و�سالمة ونظافة العملية
االنتخابية م�ستقبال ،انطالقا من
طارئة لهذا الغر�ض عن قريب.
اعترب فياليل غويني ب�أن خطوة اال�ستحقاق الرئا�سي املقبل .
رئي�س الدولة با�ستدعاء الهيئة الناخبة
جبهة امل�ستقبل :االنتخابات
الوطنية لالنتخابات الرئا�سية ليوم
الرئا�سية اخليار الأجنع لتجاوز
 12دي�سمرب  ، 2019ي�ؤكد يقينا التزام
الأزمة الراهنة
الدولة و يف مقدّ متها م�ؤ�س�ستي
الرئا�سة   اجلي�ش الوطني ال�شعبي
بتعهداتها ال�رصيحة ب�إقرار و�إنفاذ ثمنت جبهة امل�ستقبل ا�ستدعاء
خمرجات احلوار الوطني   متكني رئي�س  الدولة للهيئة الناخبة الوطنية
ال�شعب اجلزائر من ممار�سة �سيادته لالنتخابات الرئا�سية ليوم  12دي�سمرب،
يف اختيار رئي�سه بكل حرية و �شفافية ،معتربة ب�أن املرور �إىل انتخابات
عرب عملية انتخابية �صحيحة و ذات رئا�سية يف �أقرب وقت هو خيار �أجنع
م�صداقية و قبول وا�سع عند املواطنني لتجاوز الأزمة الراهنة ،م�شرية ب�أن
و املواطنات ،وهو ما ن�شهده يتحقق «جبهة امل�ستقبل منذ انطالق احلراك
يف  22فيفري وهي تطالب باحرتام
اليوم على �أر�ض الواقع .
وثمنت احلركة تن�صيب ال�سلطة الد�ستور وب�إن�شاء الهيئة امل�ستقلة
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات برئا�سة والذهاب �إىل انتخابات رئا�سية يف
حممد �رشفـي ،متمنني لـه و جلميع �أقرب وقت ،قائال �أن الظروف مواتية
�أع�ضاء جمل�س  ال�سلطة التوفيق يف لذلك ».

رئي�س اللجنة ال�سيا�سية للحوار والو�ساطة ،عمار بلحيمر:

يجب قبول �شرطنا بذهاب حكومة بدوي
�أكد رئي�س  اللجنة ال�سيا�سية «بقوة» خالل االنتخابات
للحوار الرئا�سية املقبلة يف حال تر�شح
الوطنية
للهيئة
والو�ساطة عمار بلحيمر �أم�س  �شخ�صيات «كاريزماتية وذات
باجلزائر العا�صمة �أن ال�شعب م�صداقية» لكن «�رشيطة �ضمان
�سي�صوت «بقوة» خالل االقرتاع اقرتاع نزيه و�شفاف .وقال
الرئا�سي املقبل يف حال تر�شح �أمتنى �أن تغادر احلكومة ويُ�رشع
�شخ�صيات «كاريزماتية و ذات يف تلقي الرت�شحات» م�ضيفا �أن
الأمور «ت�سري ب�صعوبة ولكن
م�صداقية».
و�أو�ضح بلحيمر خالل منتدى ب�شكل �إيجابي».
املجاهد �أن ال�شعب �سي�صوت ودعا رئي�س  اللجنة ال�سيا�سية

لهيئة احلوار والو�ساطة ،عمار
بلحيمر� ،إىل الذهاب ب�رسعة
نحو �إجراءات رحيل ،حكومة
الوزير الأول نور الدين بدوي
وقال بلحيمر� ”،إنه ينبغي
قبول ال�رشوط ال�سيا�سية ،التي
و�ضعتها هيئة احلوار و�أو�ضح
املتحدث �أنه �إذا كان تقرير
الهيئة الذي مت �إيداعه لدى
ال�سلطات العليا ،مل يطرح

مو�ضوع رحيل رئي�س  الدولة،
ف�إنه باملقابل ا�شرتط رحيل
بدوي ويف هذا الإطار ،ح ّمل
بلحمري بدوي وحكومته
امل�س�ؤولية بـ”قمع احلركات
االحتجاجية”،وقال �إنه
امل�س�ؤول الأول عن التزوير
االنتخابي يف ت�رشيعيات
وحمليات .2017

ف.ن�سرين

تبون ،بن فلي�س ،بلخادم ،حمرو�ش وبلعيد

�أ�سماء منتظرة لرئا�سيات دي�سمرب ..
من هو الرئي�س القادم ؟

بعد حتديد يوم 12دي�سمرب
ر�سمي لإجراء
كموعد
االنتخابات الرئا�سية املقبلة
وبعد ا�ستدعاء رئي�س  الدولة
امل�ؤقت عبد القادر بن �صالح
للهيئة الناخبة من املنتظر �أن
تبد�أ الأ�سماء التي �سترت�شح
لق�رص املرادية يف الظهور .
وفعال بد�أ العد التنازيل
للرئا�سيات املقبلة التي �ستجرى
يف �شهر دي�سمرب املقبل ،حيث
من املتوقع جدا �أن تظهر قبل
هذا الأجل العديد من الأ�سماء
الثقيلة للتقدم للرت�شح لعر�ش
املرادية خلفا للرئي�س  ال�سابق
عبد العزيز بوتفليقة� .أ�سماء
كثرية يتم تداولها يف خمتلف
ال�صالونات ال�سيا�سية  التي من
املمكن �أن يكون لها قدم يف
املرحلة القادمة  ،و التي من
بينها الوزير الأول ال�سابق عبد

املجيد تبون ،هذا الأخري الذي الذي عزز مذهب تر�شحه هو
من املمكن �أن يعلن ت�رشحه الآخر .
قريبا  .ا�سم ثقيل هو الآخر علي �أ�سماء عديدة يتوقع �أن ترت�شح
بن فلي�س  رئي�س  حزب طالئع للرئا�سيات املقبلة ،والتي من
احلريات ورئي�س حكومة �سابق �ش�أنها �أن جتعل الرئا�سيات
من املنتظر جدا �أن يقدم هو املقبلة �أكرث زخما ،حيث حلد
الآخر ملف تر�شحه للرئا�سيات الآن الزال مل يعرف موقف
املقبلة التي �ستجري �أحداثها رئي�س  احلكومة ال�سابق مولود
حمرو�ش من الرئا�سيات املقبل
�شهر دي�سمرب املقبل .
ومازالت الكثري من الأ�سماء  ،ماعدا �أن هذا الأخري لطاملا
من املنتظر �أن ت�شارك يف �سجل ح�ضوره ال�سيا�سي من
االنتخابات الرئا�سية املقبلة خالل خرجاته الإعالمية
وترت�شح ملن�صب رئي�س  و التي �شخ�ص  فيها العديد
اجلمهورية ،حيث يرد ا�سم من املرات الواقع اجلزائري
رئي�س  احلكومة ال�سابق عبد  ،و�أعطى وجهات نظره يف
العزيز بلخادم ،الذي من العديد من الق�ضايا الوطنية
املتوقع جدا هو الآخر �أن وق�ضايا احلكم .
يتقدم مبلف تر�شحه للرئا�سيات ومثلما قلنا �أن الرئا�سيات
املقبل  ،هذا الأخري الذي يطبق املقبلة �ستتميز بزخم �أكرب
نوعا من ال�سكوت ال�سيا�سي وحتمل نوعا من ال�رصامة
الآونة الأخرية  ،وهو ال�سكوت والثقل� ،إ�ضافة �إىل اجلو

اال�ستثنائي التي مرت به البالد
ويف ظل حراك �شعبي لطاملا
طالب بالتغيري  ،لذلك من
املنتظر �أن يكون املتقدمون
للمرحلة املقبلة بحجم الواقع
املوجود  ،وتتما�شى �أ�سما�ؤهم
مع املرحلة املقبلة والتغيريات
الكثرية التي وقعت يف دواليب
الدولة التي لطاملا �أحكمتما
يعرف بالع�صابة قب�ضتها عليها.
�أ�سماء عديدة من املمكن �أن
تدخل �سباق الرئا�سيات ،حيث
من املتوقع دخول رئي�س جبهة
امل�ستقبل عبد العزيز بلعيد هو
الآخر هذا ال�سباق  ،خا�صة �أنه
�سبق له و �أن تر�شح للرئا�سيات
ال�سابقة � ،إال �أن عن�رص املفاج�أة
يبقى هو ال�سيد ومن املحتمل
�أن تظهر �أ�سماء �أخرى مل تكن
يف احل�سبان .
ع�صام بوربيع

ويف �سياق مت�صل ،قال املتحدث «
نرى �أن كل الظروف مواتية لقيام
االنتخابات يف �آجالها املحددة
با�ستدعاء رئي�س  الدولة عبد القادر
بن �صالح الهيئة الناخبة �أول �أم�س «.
فيما يخ�ص قرار م�شاركة احلزب يف
اال�ستحقاق الرئا�سي ،قال املتحدث
«ف�سنقرر ذلك خالل اجتماع القيادة
الوطنية للحزب مع املن�سقني الوالئيني
نهاية هذا الأ�سبوع».
علي ربيج  :ا�ستدعاء الهيئة
الناخبة كان متوقعا
اعترب املحلل ال�سيا�سي علي ربيج
ب�أن قرار رئي�س  الدولة با�ستدعاء
الهيئة الناخبة وتنظيم انتخابات
رئا�سية بتاريخ  12دي�سمرب كان متوقعا
للم�سار الد�ستوري البعيد عن املرحلة
االنتقالية .
�أكد علي ربيج يف ت�رصيح خ�ص  به
«الو�سط» ب�أن االنتخابات الرئا�سية
مل تعد خيارا �سيا�سيا بل خيار
�سيا�سي ا�سرتاتيجي يف مرحلة الفراغ
وغياب رئي�س  الدولة يعطي انطباع
للأطراف اخلارجية ب�أن اجلزائر
تعي�ش فراغا ويعطيها فر�صة للتدخل

�أكرث ،م�شددا ب�أن ال�ضامن للدخول
�إىل مرحلة جديدة هو انتخاب رئي�س 
للجمهورية ،لكن رئي�س  �سينتخب
بطريقة �شفافية ودميقراطية ي�شارك
فيها اجلميع� ،سيمار�س  مهامه
املرجعية هي ال�شعب ال تاريخية
وجهوية ويعطي �ضمانات جلميع
الإ�صالحات على حد قوله .
وبخ�صو�ص  املبادرات التي عرفتها
ال�ساحة ،قال املتحدث « املبادرات
ال�سيا�سية التي عرفتها ال�ساحة
تطرح �صدق النوايا ،و لكن الو�ضع
مل يعد يحتاج �إىل املبادرات فقد
جتاوزها الزمن ،و�إمنا املبادرة الآن
هي امل�شاركة القوية يوم الإقرتاع،
مبادرة ال�سلطة يف ذهاب حكومة
بدوي و تعيني حكومة م�ستقلة؟،
تقريب املجال �أمام املرت�شحني فتح
املناظرات وم�ساحات الإعالم مثل
تون�س .
وفيما يتعلق بن�سبة امل�شاركة يف
الإ�ستحقاق الرئا�سي املقبل ،قال
املتحدث « ن�سبة امل�شاركة مرتبطة
ب�إجراءات التهدئة� ،أن تفر�ض ال�سلطة
امل�ستقلة ملراقبة االنتخابات وجودها
من خالل قراراتها «.

بعد امل�صادقة على رفع احل�صانة

الأفالنيون يتجهون �إىل التخلي عن جميعي
خلّفت املتابعة الق�ضائية يف
حق الأمني حلزب الآفالن
حممد جميعي ت�ضاربا يف
املواقف على م�ستوى احلزب
العتيد ما بني مت�سك جميعي
وما بني الداعني ال�ستقالته
وي�أتي هذا تزامنا مع
امل�صادقة باالجتماع للجنة
القانونية على التقرير النهائي
لرفع احل�صانة الربملانية عن
الأمني العام للأفالن بعد
تنازله عنها طواعية.
جميعي يرف�ض
اال�ستقالة
ويتم�سك جميعي مبن�صبه،
حيث ي�رص على �أن الق�ضية
التي يتابع فيها �شخ�صية
ولي�ست ق�ضية ف�ساد ،وهو
ما ميكن �أن يتيح له الرجوع
�إىل من�صبه بعد الإجراءات
الق�ضائية وح�سب م�صادر
جلريدة الو�سط من داخل
احلزب قالت �أن الأمني العام
لالفالن ينوي التنازل عن
من�صبه م�ؤقتا لع�ضو مكتبه
ال�سيا�سي علي �صديقي �إىل
غاية رجوعه �إىل من�صبه
والتفرغ للمتابعة الق�ضائية.
وح�سب ذات امل�صدر
ف�إن �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي
ا�ستندوا يف قرارهم على
�أحكام البند الأول من املادة
 40من القانون الأ�سا�سي
للحزب التي متنح له �سلطة
تكليف ع�ضو من املكتب
ال�سيا�سي برئا�سة اجتماعات
املكتب ال�سيا�سي ودورات

اللجنة املركزية يف حالة �أن من ينوب عليه ين�صب
ملدة �شهر ومن �صالحياته
وجود مانع.
�أن ي�ستدعي اللجنة املركزية
ف�ؤاد �سبوتة  :جميعي
للذهاب مل�ؤمتر ا�ستثنائي
فاقد للأهلية
جامع لل�شتات واملنا�ضلني
قال مقرر جلنة ال�ش�ؤون ال�رشفاء واحلقيقيني من
القانونية �أنه ال ميكن جلميعي �أبناء احلزب وتنا�سي كافة
تعيني نائب عنه م�ؤقتا م�ؤكدا اخلالفات وو�ضع هدف واحد
�أنه فاقد للأهلية وال ميكنه وهو �إعادة بناء احلزب لكن
اتخاذ قرار كهذا .و�أ�شار ذات مبا �أن امل�ؤمتر الع�رش مطعون
املتحدث �أن جميعي لي�س  يف �رشعيته واللجنة العا�رشة
يف ظرف عادي بل هو متابع مطعون يف �رشعيته وبالتايل
ق�ضائيا و�أكد �أنهم �سيتخذون عدم �رشعية املكتب ال�سيا�سي
القرار املنا�سب يف حالة ثبوت نطالب بتح�ضري جلنة وطنية
تعيني جميعي ل�صديقي .كما حتتوي على منا�ضلني لي�سوا
دعا القيادي يف حزب جبهة متابعني بق�ضايا ف�ساد تن�صب
التحرير الوطني ف�ؤاد �سبوتة وحت�رض  امل�ؤمتر اال�ستنائي
�إىل عقد دورة طارئة للجنة الختيار قيادة �رشعية.
املركزية من �أجل انتخاب
�أبو الف�ضل بعجي :على
�آمني عام جديد“ ،حفاظا على
جميعي تقدمي ا�ستقالته
وحدة اجلبهة �ضد التهديدات
من جانبه قال القيادي �أبو
التي تواجهها”.
الف�ضل بعجي� ،أن الر�أي
�سمرية كركو�ش :ال
الأ�صوب حتى ال يدخل
ي�شرفنا �أمني حزب متابع
جميعي احلزب يف دوامة
ق�ضائيا
ق�ضاياه ال�شخ�صية مع العدالة،
من جانبها قالت القيادية هو تقدمي اال�ستقالة ،لأنه
يف االفالن �سمرية كركو�ش بقاءه على ر�أ�س الأمانة العامة
يف ت�رصيحها للو�سط :ال وهو متابع ق�ضائيا �سوف ي�رض 
ي�رشفنا �أمني حزب متابع يف باحلزب .وللإ�شارة يواجه
ق�ضايا من هذا النوع اخلا�ص  �أمني عام الأفالن ثالث دعاوى
و�أ�ضافت ذات املتحدثة ق�ضائية حركتها وزارة العدل
�أنه من املفرو�ض �أن يقدم يف حقه ،تت�ضمن «امل�شاركة
ا�ستقالته ويختار من ينوبه يف �إتالف م�ستندات ر�سمية»
يف املكتب ال�سيا�سي وعلى و»امل�ساهمة يف �إتالف ملفات
من ينوب عليه و�أو�ضحت ق�ضائية» ،و»ا�ستعمال �رشيحة
ذات املتحدثة �أن القانون هاتف �سائقه لتهديد الغري».
ف.ن�سرين
الأ�سا�سي للحزب ين�ص  على
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م�صادر من �شركة خدمات الآبار تك�شف امل�ستور:

خماوف كبرية من عواقب الإفراج عن نتائج
الفحو�صات املهنية
•

عجز كبري يف انتقاء  40ناجحا من �أ�صل  1500مرت�شح

ك�شفت م�صادر مطلعة من مديرية �شركة خدمات الآبار ب�إقليم دائرة حا�سي م�سعود بورقلة
عن خماوف كبرية من ردة فعل البطالني وهو الأمر الذي حال دون �ضبط قائمة الناجحني يف
اخت�صا�ص «�أوبرياتور» .
�أحمد باحلاج
علمت يومية «الو�سط « من م�صادر
م�س�ؤولة باملديرية العامة ل�رشكة
خدمات الآبار باقليم دائرة حا�سي
م�سعود بورقلة� ،أن مديرية املوارد
الب�رشية لذات امل�ؤ�س�سة مرتددة يف
الظرف الراهن بخ�صو�ص الك�شف
عن النتائج النهائية للفحو�صات
املهنية لقائمة  40ناجحا من �أ�صل
 1500مرت�شح ،وذلك يف ظل وجود
خماوف كبرية من ت�سجيل موجة
احتجاجات يف �صفوف البطالني
املتم�سكني بخيار االحتجاج يف حالة
ت�سجيل جتاوزات وخروقات باجلملة
يف نتائج الفحو�صات املهنية .
وح�سبما �أفادت به نف�س امل�صادر
فقد مت ا�ستبعاد الإفراج عن نتائج

الفحو�صات املهنية خالل ال�شهر
اجلاري ،وهو الأمر الذي يتنافى
مع تو�صيات وتعليمات وزير العمل
والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي
القا�ضية باالفراج عن عرو�ض العمل

ونتائج الفحو�صات املهنية على
م�ستوى ال�رشكات الوطنية العاملة
يف ال�صناعة النفطية قبل نهاية
�شهر �سبتمرب اجلاري لتفادي موجة
االحتقان املحلي غري امل�سبوق يف

�صفوف البطالني .
ومعلوم �أن وزير العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي  تيجاين ح�سان
هدام  ،قد ك�شف نهاية الأ�سبوع
الفارط عن �أهم الأ�سباب التي تعيق
تن�صيب اليد العاملة املحلية يف �سوق
ال�شغل ،والتي من بينها عدم التوافق
بني التكوين واحتياجات �سوق العمل،
فر�ض �رشوط تعجيزية يف التوظيف
التي تقوم بها بع�ض ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية النا�شطة يف
هذه املنطقة ،واملتعلقة بوظائف ال
ت�ستدعي م�ؤهالت عالية� ،إ�ضافة �إىل
ال�ضبابية يف ت�سيري عرو�ض العمل من
طرف بع�ض ال�رشكات التي ال تلتزم
ب�رشط املرور عرب الوكالة الوطنية
للت�شغيل يف �إطار الو�ساطة ،خالل
عمليات التوظيف.

يف عملية مل�صالح �أمن �سيدي بلعبا�س وم�صالح ال�شرطة اجلهوية للغرب

الإطاحة ب�شبكة  جتند ال�شباب  والفتيات يف �صفوف داع�ش
على م�ستوى الغرب

متكنت  عنا�رص ال�رشطة الق�ضائية
ب�أمن والية �سيدي بلعبا�س  وبالتعاون
مع م�صالح ال�رشطة اجلهوية للغرب
بوهران من توقيف �شبكة �إرهابية
خمت�صة يف جتنيد ال�شباب  يف �صفوف
التنظيم الإرهابي داع�ش  والعمل
على ت�شجيع ال�شباب على االلتحاق
به باال�ضافة �إىل�  إغراء الفتيات
على االنخراط ،وذلك عن طريق
ترويج  لفتاوى م�ضللة من�سوبة
�إىل �أئمة حم�سوبني  على اجلناح

املتطرف تن�شط على م�ستوى
واليات الغرب اجلزائري على غرار
تلم�سان ،وهران� ،سعيدة وال�شلف
ومت توقيف  عدة �أ�شخا�ص  والوقوف
على عدة ح�سابات خا�صة  بالتجنيد
على م�ستوى تويرت ،وفاي�سبوك  والتي
حتوي ات�صاالت بني عنا�رص ال�شبكة
و�إطارات يف تنظيم داع�ش ب�سوريا
من جهة  وبع�ض ال�شباب يف واليات
خمتلفة  يف جهة �أخرى.  
هذا و�أ�شارت املعطيات الأولية

ح�سب م�صالح الأمن �أن هذه ال�شبكة
مت الو�صول �إليها انطالقا من عمل
ا �ستعال ما تي    لل�رش طة    ا لق�ضا ئية
ب�أمن والية �سيدي بلعبا�س  التي
متكنت من توقيف النواة الأوىل  من
هذه ال�شبكة من  05عنا�رص والتي مت
التحقيق معها ليتبني �أن  لها امتدادات
�إىل خارج والية �سيدي بلعبا�س  ،حيث
كانت تعمل على �شبكات التوا�صل
االجتماعي لإ�صدار فتاوى م�ضللة
و�أخرى�  صادرة عن مت�شددين.

هذا وقد مت تقدمي املوقوفني ال05
والتحقيق معهم مع �إبالغ امل�صالح
اجلهوية للأمن  بوهران من �أجل
التن�سيق خا�صة بعدما تبينّ �أن
لهذه ال�شبكة امتداد على امل�ستوى
الوطني ،حيث مت التوجه �إىل والية
تلم�سان �أين مت توقيف �شبكة �أخرى
تبني �أنها �شبكة للدعم والإ�سناد
والتجنيد ،و�أخرى مبدينة وهران،
والثالثة ب�سعيدة   و�أخرى  مبنطقة
ال�شلف.
حممد بن ترار.

اخلبري االقت�صادي حممد �سعيود:

�إلغاء قاعدة  49/51جيد لكنه غري كاف
عب اخلبري الدويل وامل�ست�شار يف
رّ
اال�ستثمار ال�صناعي حممد �سعيود
عن ت�أييده لقرار احلكومة �إلغاء
قاعدة  49/51املتعلقة باال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة ،وقال �إنه” �إجراء
جيد ،رغم ت�أخره ،لأنه” �سي�سهل
املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين الأجانب
الراغبني يف �إقامة م�شاريع ببالدنا”.
�إال �أنه �أكد �أن هذا القرار يجب �أن
يتبع بجملة من الإجراءات الت�سهيلية،
مع �رضورة تطبيق نف�س القوانني على
امل�ستثمرين الأجانب واجلزائريني
على ال�سواء.
�إن �إلغاء هذه القاعدة التي �رشع يف
تطبيقها �سنة � ،2009سي�سهل فعل
اال�ستثمار على الأجانب ،لأنه يغنيهم
عن البحث عن �رشيك جزائري.
لكن ذلك ال يكفي ،حمددا امل�شاكل
التي �سيوجهها عديدة ،وال�سيما
غياب مناطق �صناعية جاهزة وثقل
الإجراءات البريوقراطية ومدة
االنتظار الطويلة للح�صول على
الرتخي�ص.
يف هذا ال�سياق� ،أو�ضح �أنه من
ال�رضوري �إعادة النظر يف بع�ض

الإجراءات املطلوبة من امل�ستثمر
الأجنبي ،منها �إلزامه بدرا�سة تقنية
وفنية حول م�رشوعه لع�رش �أو � 15سنة،
بدل � 5سنوات مثلما هو مطلوب من
امل�ستثمر اجلزائري� ،أمر جعله يدعو
�إىل �رضورة تطبيق نف�س القوانني على
كل امل�ستثمرين
وجدد احلديث عن امل�شاكل
البريوقراطية التي يعاين منها
امل�ستثمرون الأجانب ،وال�سيما طول
مدة درا�سة امللفات وطول مدة �إجناز
امل�رشوع .وقال ”الأجانب ال يقبلون
انتظار � 5أ�شهر �أو � 6أ�شهر �أو حتى
عام للح�صول على رخ�صة �إجناز
م�شاريعهم�...صحيح �أنه يجب �أن تتم
درا�سة امللفات جيدا والتحقق من
هوية امل�ستثمر جتنبا لأي مفاج�آت
غري �سارة ،لكن بعدها يجب �أن ت�سهل
الأمور عليه...يجب �أن ندرك ب�أن
ثقل الإجراءات �أ�صبح بالن�سبة �إليهم
من املا�ضي ،فه�ؤالء ال ميكنهم تفهم
�أو تقبل ت�ضييع الوقت ،لأنهم يعي�شون
يف بلدانهم ويف �أغلب بلدان العامل
بعقلية �أخرى”.
فالبد ـ ي�ضيف اخلبري اجلزائري-

الأملاين� -أن يجد امل�ستثمرون
كل الت�سهيالت ،خا�صة بالن�سبة
للعقار ال�صناعي ،وهو ما يتطلب
جتهيز مناطق �صناعية بكل
ال�رضوريات”.وملا ال فتح باب
اال�ستثمار الأجنبي يف املناطق
ال�صناعية” ،مثلما اقرتح.
وحتدث �أي�ضا عن �رضورة �إلغاء
املوانئ اجلافة ،التي قال �إنها ف�ضاء
اللتهام �أموال ال�شعب بالباطل ،معتربا
�أن احلل يكمن يف ت�رسيع الإجراءات
اخلا�صة بتخلي�ص ال�سلع يف املوانئ
وكذا �إقامة نظام املناطق احلرة.
و�أكد �أن بقاء احلاويات يف املوانئ
ل�شهرين �أو ثالثة �أ�شهر ،مثلما هو
قائم حاليا ،يعد ”�أمرا غري معقول
وغري مقبول”.
واعترب من جانب �آخر� ،أنه ال يجب
�أن ننظر �إىل �أن �إلغاء قاعدة 51/49
يهدد امل�ؤ�س�سات اجلزائرية ،بل على
العك�س ف�إن فتح باب املناف�سة ي�ساهم
يف ازدهار االقت�صاد الوطني ،وبالتايل
معي�شة املواطن اجلزائري.
وقال �إن من يرف�ضون �إلغاءها ،تعودوا
على ”االحتكار” ،مت�سائال يف نف�س

الوقت ”�أي نوع من اال�ستثمارات متت
ببالدنا حلد الآن؟ هل نعترب �أن �صناعة
امل�رشوبات والعجائن التي ت�ستفيد من
دعم الدولة ،وت�ستورد كل مدخالتها،
ا�ستثمارات حقيقية؟” ،لي�ضيف ”�إن
الأجانب يعملون ب�أ�ساليب متطورة
ويجلبون التكنولوجيا وهو ما ي�ساهم
يف تكوين اليد العاملة املحلية” ،وهو
ما حدث يف العديد من البلدان مثل
بولونيا والفيتنام و�إثيوبيا ،مثلما �أ�شار
�إليه ،والتي �أ�صبحت اليوم ت�صدر مئات
املاليري من الدوالرات �سنويا.
واجلزائر ـ كما �شدد عليه اخلبري
�سعيود  -متلك الكثري من املزايا
وال�سيما موقعها اجلغرايف ،من �أجل
جلب اال�ستثمارات الأجنبية ،فكما
قال ”امل�ستثمرون لديهم ال�سلع
والزبائن ،ونحن نقدم لهم القرب من
الأ�سواق”.
وبخ�صو�ص القطاعات الإ�سرتاتيجية
التي يجب �أن تظل خا�ضعة للقاعدة،
ف�إنها ـ وفقا ملحدثنا ” -البرتول
والغاز ومناجم الذهب واليورانيوم
واملا�س مثال�...أي املوارد الطبيعية
ذات القيمة امل�ضافة الهامة فقط”.

متدر�س التالميذ:

انطالق مهام تفتي�شية على م�ستوى
جميع بلديات الوطن
انطلقت �أم�س مهام تفتي�شية وطنية
تابعة لوزارة الداخلية واجلماعات
املحلية والتهيئة العمرانية ،عرب
كافة بلديات القطر الوطني ق�صد
معاينة ظروف متدر�س التالميذ
باملدار�س االبتدائية ,وذلك يف
�إطار مرافقة خمتلف التدابري التي
�أقرها القطاع بخ�صو�ص الدخول
املدر�سي  2020-2019مبتابعة
�صارمة ,ح�سب ما �أفاد به بيان
للوزارة.
وتهدف هذه املهام التفتي�شية
التي جاءت تنفيذا لتعليمات وزيرالداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية� ,صالح الدين
دحمون ,اىل <>مرافقة خمتلف
التدابري التي �أقرها القطاع
بخ�صو�ص الدخول املدر�سي

 2020-2019مبتابعة �صارمة
وق�صد معاينة ظروف متدر�س
التالميذ باملدار�س االبتدائية,
حيث �سخر لها � 250إطار من بني
املفت�شني املركزيني واملفت�شني
العامني للواليات واملفت�شني
الوالئيني بالإ�ضافة �إىل �إطارات
مركزية».
وتندرج هذه املهام ,ي�ضيف
ذات امل�صدر ,يف �إطار املتابعة
«امل�ستمرة» من خالل «اخلرجات
امليدانية الدورية» التي تعكف
عليها الوزارة ,والتي تداوم
م�صاحلها على تنظيمها منذ انتقال
و�صاية ت�سيري املدرا�س االبتدائية
�إليها �سنة  ,2017والتي �سمحت
مبعاينة ( )15.100مدر�سة ابتدائية
و( )10.008مطاعم مدر�سية.

يتوقع ا�ستقبال �أكرث من  7000طالب جامعي جديد

 5000مقعد بيداغوجي و� 500سرير
خالل الدخول اجلامعي بتلم�سان

تدعم قطاع التعليم العايل  بجامعة
ّ
�أبي بكر بلقايد يف والية تلم�سان
خالل هذه ال�سنة بعدة م�شاريع
م�ستوى
هامة  خا�صة  على
القطب اجلامعي اجلديد مبن�صورة
�أين ينتظر  ا�ستالم�  ألفي مقعد
بيداغوجي و� 4آالف �رسير للإيواء،
ومكتبة مركزية ب�سعة �ألف مقعد
بيداغوجي ،كما �سيتم ا�ستالم جناح
�إداري لرئا�سة اجلامعة بالقطب
اجلامعي بوهناق� .أما بالقطب
اجلامعي الكائن ببلدية �شتوان ،هي
قيد الإجناز بوترية جد متقدمة،
منها �ألفا مقعد بيداغوجي بكلية
الطب� ،ألفا مقعد بيداغوجي
باملدار�س التح�ضريية ،و�ألف مقعد
بيداغوجي بكلية الهند�سة التابعة
لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية ،كما ينتظر
ا�ستالم� 500  رسير للإيواء باملركز
اجلامعي ملغنية احلدودية.
من جانب �آخر ومع اقرتاب
نها ية    ا لت�سجيال ت

ا لر �سمية    و ا لت�صفية    ا لنها ئية
للطلبة  ينتظر �أن ت�ستقبل جامعة
تلم�سان  هذه ال�سنة ما يزيد  عن7  
�آالف طالب جديد موزعني على
العديد من الكليات واملعاهد ،حيث
تت�صدر كل من كلية الطب وعلوم
التكنولوجيا عدد الطلبة النجباء
الذين حت�صلوا على معدل  16من 20
فما فوق ،وكذا علوم الطبيعة واحلياة،
بالإ�ضافة �إىل اجلامعة الإفريقية
للطاقة واملياه� ،إذ تعترب كل من كلية
الطب واجلامعة الإفريقية ومعاهد
اللغات والبيولوجيا الأكرث رغبة
لدى الطلبة اجلدد ،وق�صد �إجناح
الدخول اجلامعي لهذا املو�سم،
جندت مديرية اجلامعة بالتن�سيق
مع جميع الهيئات املخت�صة ،كل
الإمكانيات املادية والب�رشية ،مع
اتخاذ كل الإجراءات ال�رضورية
لتوفري �رشوط الدرا�سة� ،سواء من
ناحية املقاعد البيداغوجية �أو
اخلدمات اجلامعية.
حممد بن ترار

 الإكتظاظ املطاعم املدر�سية  والنقل
املدر�سي الهاج�س

جلان حتقيق يف ال�صراعات بني مدريري
املدار�س وجمعيات �أولياء التالميذ
حتل  جلان وزارة الرتبية  بداية
من اليوم  بالع�رشات من املدار�س
االبتدائية  واالكماليات بواليات
الغرب من �أجل الوقوف على
الواقع امل�أ�ساوي الني يعي�شه
الأ�ساتذة والإدارة والتالميذ
و�أوليائهم  بفعل النقائ�ص الكربى
التي  تعرفها العديد من املدار�س
خا�صة باملناطق النائية  بواليات
ال�شلف ،مع�سكر ،تيارت ،غليزان
وجنوبي بلعبا�س وتلم�سان بفعل
غياب �أدنى ظروف التمدر�س
وكذا النقل املدر�سي  واملطاعم
املدر�سية التي بقيت هيكال بدون
روح ،ناهيك على �أن �أكرث من 07
مدار�س �أ�صبحت  ت�شكل خطرا
على التالميذ بفعل قدمها �أو وجود
مواد خطرية مثل االميونت الأمر
الذي جعل طواقم بع�ض املدار�س

با�ستقبال جلان وزارة الرتبية
باالحتجاجات  خا�صة بعد تغول
جمعيات �أولياء التالميذ لت�صبح
تهدد التمدر�س ال�سليم ببع�ض
املدار�س.  
وباملناطق احل�رضية  تقف اللجان
على�  أق�سام �شديدة االكتظاظ
بخا�صة بوهران ،تلم�سان ،مع�سكر
و�سط  ،تيارت  و�سعيدة ،وبلعبا�س
و�سط  حيث و�صل عدد التالميذ
�إىل حد ال 55تلميذ  ناهيك على
الع�رشات من الأق�سام املتحركة
خا�صة يف امل�ستوى املتو�سط
ما عرقل العملية التعليمية بهذه
املدار�س التي حتولت فيها�  ساحة
املدر�سة  حمل �رصاع ما بني� أولياء
التالميذ واملدرين ،حيث و�صل
الأمر �إىل ت�سجيل اعتداءات.
حممد بن ترار
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عمليات التجميل بتون�س تكلف �أكرث من  80مليونا

«الت�سواك» ت�شويه يق�ضي على معامل م�ستقبل �ضحاياه
« ن�سوكلك وجهك ون�شمتلك الكازيي فيتال ديالك» هي العبارة الأكرث تداوال يف حاالت التهديد يف الأحياء ال�شعبية وي�ستعملها املعتدي يف تهديد
�ضحيته ويق�صد من خاللها ب�أنه وبتعليمه ملعامل وجه ال�ضحية بوا�سطة كيتور تاركا ت�شويهات على وجه ال�ضحية ،ف�إنه وبذلك �سيدمر له م�ستقبله،
هذه العبارة و�أخريات والتي جت�سد يف �أغلب الأحيان بعد �أن يقوم اجلاين بتنفيذ وعيده ،فنجده بذلك ي�شوه وجه ال�ضحية ولأتفه الأ�سباب خملفا �آثارا
وخيمة عليه ،ومع �أنه توجد عمليات جتميل من �أجل �إخفاء الندبة �إال �أن تكاليفها تعد باهظة الثمن ،و�أرخ�صها تكلف �صاحبها  80مليون �سنتيم ك�أدنى
تقدير يف دولة تون�س ال�شقيقة� ،إال �أن �آثار الندبة تبقى ظاهرة ،كما �أن الق�ضاء اجلزائري ال يحكم بتعوي�ضها.
�إعداد :م.ثيزيري
ومن خالل هذا املقال
�سن�ستعر�ض �أمامكم قراءنا بع�ض
احلاالت التي عاجلتها املحاكم
اجلزائرية يف الآونة الأخرية
والتي وقع فيها عدة �أفراد
�ضحايا ملثل هذه الإعتداءات
والتي كلفت �أ�صحابها ت�شويهات
خلقية ق�ضت ب�شكل وا�سع على
م�ستقبلهم خا�صة و�أننا جمتمع
يحك على الأ�شخا�ص  من خالل
مظاهرهم.
�شوه وجه تلميذ ب�سبب
تدخله يف فك م�شاجرة
دخل املتهم وهو �شاب يف
الع�رشينيات من العمر يف
�شجار مع �أبناء حيه ،وعندما
تعالت �أ�صواتهم يف احلي تدخل
جمموعة من الأ�شخا�ص  لفك
هذا النزاع ومن بينهم تلميذ
باملتو�سطة ال يتعدى �سنه �15سنة
والذي تدخل هو الآخر من �أجل
تفريق املت�شاجرين خوفا منه
على �سالمة �أطراف النزاع،
ويف هذه الأثناء ثارت ثائرة
املتهم و توجه نحو هذا التلميذ
حامال بيده قطعة زجاج كانت
متواجدة على الأر�ض ووجه له
عدة �رضبات على م�ستوى خده
الأمين ليرتك له ت�شويها ج�سديا
ونف�سيا خا�صة و�أن هذا التلميذ
تفاج�أ من ردة فعل اجلاين الذي
فاج�أه باالعتداء عليه من دون �أي
�سبب يذكر ،حيث جاء يف معر�ض
ت�رصيحات املتهم ب�أنه دخل ليغري
منكرا ليتفاج�أ بتنفيذ هذا املنكر
عليه ،ومن جهته اعرتف املتهم
بجميع الوقائع املن�سوبة مو�ضحا

النيابة التم�س  ت�سليط عقوبة
قدرها �10سنوات حب�سا نافذا
ومليون دينار غرامة نافذة للمتهم
املتواجد رهن احلب�س  امل�ؤقت
منذ 12يوما عن تهمة ال�رسقة
بالعنف.

ب�أنه كان يف حلظة غ�ضب �أعمت
ب�صريته وجعلته يقوم بالإعتداء
على هذا القا�رص  من دون �أي
تفكري ،وحتت �ضوء هذه الأقوال
التم�س وكيل اجلمهورية ملحكمة
بئر مراد راي�س  ت�سليط عقوبة
عام حب�سا نافذا و�100ألف دينار
فتاة ت�شوه وجه قرينتها
غرامة نافذة للمتهم املتواجد
ب»كيتور» ب�سبب �سرتة
رهن احلب�س  امل�ؤقت عن تهمة
ال�رضب واجلرح العمدي على التم�س  وكيل اجلمهورية ت�سليط
عقوبة عام حب�سا نافذا وغرامة
قا�رص مل يتعد �سنه �16سنة.
مالية نافذة بقيمة �20ألف دج يف
ي�شوه وجه �آخر ب�سبب
�شاب ّ
حق املدعوة «ر.ل» وهي فتاة
رف�ضه ت�سليمه كمبيوتره
يف العقد الثاين من العمر على
املحمول
خلفية متابعتها بتهمة ال�رضب
�أثناء تواجد ال�ضحية وهو �شاب واجلرح العمدي بال�سالح الأبي�ض،
يف العقد الثاين من العمر والذي حيث راحت �ضحيتها يف هذه
كان يحمل يف يده كمبيوترا الق�ضية �صديقتها بعد �أن قامت
توجه نحوه املتهم والذي بت�شوه وجهها ب�سالح �أبي�ض من
حمموال ّ
هدده ب�سالح �أبي�ض طالبا منه نوع»كيتور» ،ومع �أن الإ�صابة
�أن يقدم لها جميع ممتلكاته �إال مل تكن عميقة يف وجهها كونها
�أن ال�ضحية رف�ض �أن يتخلى عن ا�ستفادت من عجز طبي قدره
كمبيوتره املحمول �أين دخال يف الطبيب ال�رشعي ب�3أيام� ،إال �أن
م�شادة بالأيدي دفعت باملتهم �إىل هذه الأخرية قررت مقا�ضاتها
ت�شويه وجه ال�ضحية على م�ستوى على م�ستوى حمكمة بئر مراد
حاجبه وخده الأي�رس ،هذا راي�س ،كون املتهمة �سالف الذكر
الأخري الذي �رصح لهيئة املحكمة قامت باالعتداء عليها بال�رضب
ب�أن املتهم �سلبه مبلغ 6000دينار ومن ثم نزعت عنها خمارها
�إال �أنه مل يكتف بذلك بل ف�ضل ب�صفتها فتاة متحجبة على مر�أى
�أن ي�سلبه الكمبيوتر بالإ�ضافة من �سكان حيها املتواجد مبنطقة
�رشائح من وجهه ،ومن جهته بني م�سو�س ،وذلك ب�سب خالف
طلب املتهم العفو من ال�ضحية دار بينهما حول ملكية �سرتة حيث
�أثناء اجلل�سة معرتفا بذلك بالتهم راحت املتهمة ح�سبما جاء يف
املن�سوبة �إليه ،لتتدخل رئي�سة حما�رض  �سماع ال�ضحية حتاول
املحكمة التي نددت بالفعل جتريدها من �سرتتها مدعية
الذي قام به املتهم �ساردة على ب�أنها ملك لها ،ومن جهتها �أكدت
م�سامعه العبارة التالية»:تعودمت املتهمة بتاريخ حماكمتها ب�أن هذه
تهديدهم فقط ملاذا �شوهت له ال�سرتة ملك لها واعرتفت بقيامها
وجهه؟ ملاذا ا�ستعملت العنف ب�صفع ال�ضحية م�ؤكدة ب�أنها قامت
معه ل�رسقته؟ ما الذي �سيجنيه بذلك ملجرد �إ�سكاتها كونها كانت
ال�ضحية من ندمك؟»� ،إال �أن وكيل تتلفظ بعبارات خملة باحلياء على

م�ستوى احلي الذي تقطنان فيه.
ميكانيكي ي�شوه وجه قا�صرة
ب�شفرة حالقة ببني م�سو�س

�شوه
التحقيق مع تلميذ ّ
وجه معلم الريا�ضة وحار�س
متو�سطة

مت �إيداع �شاب يف العقد الثاين
من العمر والذي يعمل ميكانيكي
على خلفية ت�سببه يف ت�شويه وجه
قا�رص بوا�سطة �آلة حادة من نوع
«�شفرة حالقة» ،حيث وجهت له
تهمة ال�رضب واجلرح العمدي
بال�سالح الأبي�ض.
حيثيات الق�ضية ح�سب ما �أفادت
به امل�صادر املطلعة ف�إن �سبب
ارتكاب امليكانيكي لهذه اجلرمية
يعود �إىل مناو�شات كالمية بينه
وبني الفتاة القا�رص التي كانت تقبع
�أمام باب منزله ببني م�سو�س ،هذا
الأخري الذي قام بطردها لتواجهه
بالرف�ض القاطع ،الأمر الذي �أثار
حفيظته ودفعه لت�شويه وجهها
ب�شفرة حالقة ،حيث ا�ستفادت
من عجز طبي قدره الطبيب
ال�رشعي ب21يوما.

ا�ستمع قا�ضي التحقيق للمرة
الثانية للتلميذ القا�رص  املدعو
«ح.ع» البالغ من العمر � 13سنة
على م�ستوى حمكمة بئر مراد
راي�س  هذا الأخري الذي من
املرتقب �أن يكمل مزاولة درا�سته
يف م�ؤ�س�سة لإعادة الرتبية نظرا
خلطورة الوقائع املتابع بها ،بعد
�أن قام بت�شويه وجه معلم الريا�ضة
واحلار�س  على م�ستوى متو�سط
«�سي احلوا�س» ببئر خادم التي
يزاول درا�سته على م�ستواهاه،
حيث جاء يف معر�ض �أقواله
�أنه عرث على �ساعة يد ملقاة
على �أر�ض ال�ساحة هذه ال�ساعة
اليدوية التي تعترب ملكا لأحد
زمالئه حيث مت �إتهامه من قبل
معلم الريا�ضة ب�رسقتها �أين قام
بتوبيخه و�رضبه على مر�أى من
زمالئه ،كما تزامت هذه احلادثة

مع توجه والدة هذا التلميذ للتكلم
مع املعلم ال�سالف الذكر هذا
الأخري الذي قام بدفعها ح�سب
ما �أفادت به امل�صادر املطلعة،
الأمر الذي �أثار حفيظة هذا
التلميذ ليحمل �إثر ذلك �شفرة
حالقة كانت ملقية على الأر�ض
ويقوم بت�شويه وجه �أ�ستاذه ومن
ثم احلار�س  الذي حاول �إنقاذ
املعلم من قب�ضة هذا التلميذ،
يف حني طالب مدير املتو�سطة
بنقل �إما املعلم �أو التلميذ،
خا�صة و�أن املتو�سطة �شهدت
يوما ع�صيبا بتاريخ الوقائع
نظرا لتمرد جميع التالميذ �ضد
الأ�ساتذة بتاريخ الوقائع ،ما �أدى
باملدير للإ�ستعانة باحلماية
املدنية لإخالء املتو�سطة من
جميع املتمدر�سني على م�ستواها
خوفا من وقوع �أية كارثة ي�صعب
تداركها ،حيث قررت �أ�رسة
التلميذ لنقله ملزاولة درا�سته
ب�إحدى املتو�سطات املتواجدة
على م�ستوى مدينة تيبازة.

حول تقنيات التدقيق وتقييم م�ؤ�س�سات القطاع

دورة تكوينية لفائدة �إطارات التكوين املهني بالبليدة

انطلقت مب�ؤ�س�سة التكوين املهني
والتمهني «معيزي فاطمة الزهراء»
ب�أوالد يعي�ش البليدة دورة تكوينية
لفائدة �إطارات مديرية التكوين
املهني حول تقنيات التدقيق و
تقييم م�ؤ�س�سات القطاع و ذلك يف
�إطار برنامج �رشاكة «�آفاق» بني
اجلزائر واالحتاد الأوروبي .
و�أو�ضح بلعربي �صالح خبري مكون
يف برنامج «�آفاق» �أنه يتم خالل
هذه الدورة التي تدوم خم�سة �أيام
(يومني نظري وثالثة �أيام تطبيقي)

«تلقني و�رشح وتوجيه امل�شاركني
حول منهجية التدقيق و التقييم
يف م�ؤ�س�سة للتكوين املهني عن
طريق التمهني باعتباره منط
التكوين الذي مت اختياره يف �إطار
هذا الربنامج «.
و�أ�ضاف ذات املتحدث �أن
امل�شاركني (مدراء م�ؤ�س�سات
التكوين املهني وم�س�ؤولون
وم�ست�شارون
بيداغوجيون
ومفت�شو التكوين ومفت�شو العمل)
�سيتلقون   درو�سا نظرية حول

املو�ضوع كما �سيقومون خالل
الفرتة التطبيقية ب�إجناز تدقيق
و تقييم مل�ؤ�س�ستني منوذجينت يف
�أوالديعي�ش  والبليدة حتت ت�أطري
خرباء من الربنامج بهدف التدرب
على التقنيات اجلديدة يف تقييم
ال�سيا�سة املحلية و ت�أثريها على
�سري م�ؤ�س�سات التكوين.
وتهدف هذه الدورة ح�سبما ذكرته
بلهول حمودي جناة ,خبرية حملية
يف م�رشوع «�آفاق» تطوير و حت�سني
طرق ت�سيري م�ؤ�س�سات التكوين

عن طريق التمهني ودعم ال�رشاكة
بني امل�ؤ�س�سات و االقت�صادية و
م�ؤ�س�سات التكوين املهني اىل
جانب دعم دور م�ؤ�س�سات التكوين
املهني يف احلياة العملية لل�شاب
احلا�صل على �شهادة  .
كما يرمي الربنامج –ت�ضيف� -إىل
«تعزيز دور م�ؤ�س�سات التكوين
والقطاعات االقت�صادية يف �إدماج
ال�شباب يف احلياة املهنية و �ضمان
توافق امل�ؤهالت ومتطلبات
عرو�ض العمل والتكييف الهيكلي

لنظام التكوين املهني مع
و�ضعية ومتطلبات امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية» .
و�أ�شارت بلهول �إىل �أن امل�شاركني
�سي�ستفيدون من برنامج تكويني
مكثف حول تقنيات التدقيق
وتقييم مل�ؤ�س�سة التكوين املهني
عن طريق التمهني من خالل
االعتماد على دليل املناجمنت
الذي مت �إجنازه يف �إطار هذا
الربنامج ليتم اتباعه كمرجع يف
كيفية تقييم م�ؤ�س�سة .وقالت �أن

الدليل املعتمد يعترب مبثابة «تقييم
نوعي و كمي لهذه امل�ؤ�س�سات
كما يحدد منهجية و�ضع برنامج
تكوين عن طريق التمهني لتطبيقه
ميدانيا يف �ستة تخ�ص�صات �أهمها
�صيانة امل�صاعد وت�سيري و�إعادة
ر�سكلة النفايات وت�سيري وكالة
�سياحية بالإ�ضافة �إىل توجيه
املرتب�صني نحو كيفية اجناز
م�شاريعهم بال�رشاكة مع القطاع
االقت�صادي «.
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ان�سداد احلوار وتزايد االحتجاجات و�ضعه يف قائمة املغ�ضوب عليهم

انعدام التهيئة ح ّول حياة ال�سكان �إىل جحيم

جمعيات حملية فاعلة تطالب بر�أ�س
الأمني العام لتمرنا�ست

مواطنو حي  150م�سكن
يطالبون بالتهيئة احل�ضرية

طالبت جمعيات حملية فاعلة من �صناع القرار بالبالد ب�ضرورة التدخل
العاجل �ضد ما �أ�سموه بالتجاوزات واخلروقات امل�سكوت عنها من طرف الأمني
العام لوالية مترنا�ست وذلك جراء عرقلته لقنوات احلوار مع املواطنني الأمر
الذي زاد من حدة االحتقان ومعدالت احلركات االحتجاجية .
�أحمد باحلاج
تعالت �أ�صوات العديد من
الن�شطاء احلقوقيني واجلمعويني
واجلمعيات املحلية الفاعلة وعلى
ر�أ�سها املكتب الوالئي للودادية
اجلزائرية ملكافحة الآفات
االجتماعية بتمرنا�ست برئا�سة
النا�شط اجلمعوي بادي عابدين،
املطالبة ب�رضورة تدخل جاد
من �صناع القرار بالبالد من �أجل
اال�رساع يف اتخاذ مطلب تنحية
الأمني العام مل�صالح الوالية ،الذي
ح ّملوه م�س�ؤولية تبعات العواقب
الوخيمة التي قد تنجر عن عرقلته
مل�سار احلوار بني املواطنني
وال�سلطات املحلية ،حيث �أن هذه
القرارات �ساهمت ب�شكل كبري يف
ت�أجيج غليان اجلبهة االجتماعية
املحلية والدفع بها للخروج
لل�شارع للمطالبة ب�رضورة جت�سيد
مفهوم التنمية بالقرى واملناطق
النائية واحلدودية وحتى احل�رضية
ويف �شتى املجاالت على غرار
ال�صحة ،ال�سكن ،الرتبية ،ال�شغل
والأ�شغال العمومية ،مقارنة
بالأموال ال�ضخمة املر�صودة
�سنويا من خزينة الدولة واملوجهة
يف �إطار حت�سني امل�ستوى املعي�شي

ل�سكان املناطق احلدودية بجنوب
البالد الكبري � .إىل جانب ذلك فقد
ذهب بادي عابدين رئي�س املكتب
الوالئي للودادية اجلزائرية
ملكافحة الآفات االجتماعية
بتمرنا�ست �إىل �أبعد من ذلك من
خالل الت�أكيد على �أن الدولة وفرت
كافة الظروف املنا�سب لعمل
اطاراتها ،قائال» من ال ي�ستطيع
�أن يقدم اال�ضافة لوالية مترنا�ست
فليرتك مكانه للإطارات �أكرث
ا�ستعدادا لذلك «.

من جهتها فقد �سجلت دوائر
االخت�صا�ص املعنية بوالية
مترنا�ست احلدودية تزايدا مقلقا
ملعدالت احلركات االحتجاجية
يف جميع القطاعات التي لها
�صلة مبا�رشة بيوميات املواطن،
وهو ما حذرته منه احلكومة
التي لطاملا وجهت تعليمات
�صارمة تق�ضي ب�رضورة حما�رصة
ان�شغاالت اجلبهة االجتماعية
خا�صة مبناطق �أق�صى الوطن
بلغة ال�رصاحة وفتح قنوات احلوار

مع ممثلي ال�شعب واال�ستماع
الن�شغاالتهم وال�سعي خلف التكفل
بها بتطبيق مبد�أ ح�سب الأولويات
واالمكانات املتاحة .
ومعلوم �أن وزارة الداخلية
واجلماعات املحلية وتهيئة
الإقليم ،قد �أدرجت الأمني العام
لوالية مترنا�ست �ضمن قائمة
املغ�ضوب عليهم حت�سبا لإنهاء
مهامه وذلك خالل حركة التغيري
املرتقبة يف �سلك الأمناء العامون
للواليات والدوائر .

يعاين �سكان  150م�سكن العالية
ال�رشقية الكائن مبحاذاة ثانوية
حممد بجاوي واملعروف بحي
الأ�ساتذة ،جملة من النقائ�ص
ال�رضورية التي حولت حياة
قاطني اجلهة �إىل جحيم ال
يطاق على حد تعبريهم � ،أين
�أكد ه�ؤالء ب�أن حيهم يفتقر
�إىل النظافة بالدرجة الأوىل ،و
الإنارة العمومية وكذا التهيئة
اخلارجية ،مما حول املكان �إىل
مرتع مف�ضل ملروجي الآفات
االجتماعية ،الذين ا�ستغلوا هذه
يف ممار�سة ن�شاطاتهم امل�شبوهة
التي تهدد �إىل جانب ذلك �أمن
ال�سكان .
يكابد �سكان حي  150م�سكن
بالعالية ال�رشقية تبعات انعدام
امل�شاريع التنموي باملنطقة،
على غرار الإنارة العمومية
الغائبة متاما والتي قال عنها
قاطنو احلي ب�أنها �أ�صبحت
مطلبا �رضوريا يجب تلبيته يف
القريب العاجل ،خا�صة و�أن
انعدام الر�ؤية يف عتمة الليل
�سمح لبع�ض املنحرفني مبمار�سة
الن�شاط امل�شبوه املتعلق برتويج
الآفات املخدرات وتعاطيها على
حد ال�سواء ،الأمر الذي يهدد
�أمن ال�سكان من جهة �أخرى على

حد تعبريهم.
�أما بخ�صو�ص النظافة فحدث
وال حرج ،فقد قال حمدثونا ب�أن
�شاحنات رفع القمامة التابعة
للبلدية ال ت�صل �إىل هذه النقطة
البعيدة من حي العالية الكبري
�سوى يف بع�ض الأحيان ،مما
يرتتب عن ذلك الرتاكم الرهيب
لأكوام النفايات التي ترتامى هنا
و هناك بفعل الزمن  ،مما ح ّول
احلي �إىل مكب م�صغر للقمامة
ح�سب ما و�صفوه� ،إىل جانب هذا
مل تتوقف ان�شغاالت ال�سكان
عند هذا احلد بل تطرقت �إىل
م�شكل انعدام التهيئة اخلارجية
وعلى ر�أ�سها تعبيد الطرقات،
حيث قال ذات املتحدثني ب�أن
�أ�صحاب �سيارات الأجرة ميتنعون
عن تو�صيل ال�سكان على حيهم،
بذريعة عدم وجود طرقات
معبدة ف�ضال عن م�ضاعفة
الت�سعرية يف بع�ض احلاالت،
وبناء عليه ينا�شد �سكان احلي
املذكور دوائر االخت�صا�ص
ب�رضورة مراعاة ان�شغاالتهم
بعني االعتبار ،خا�صة و�أن هذه
الأخرية قد و�ضعت على طاولة
ال�سلطات منذ فرتة من دون
ت�سجيل �أدنى ا�ستجابة .

�صالح ،ب

بتهمة الإقامة غري ال�شرعية

ترحيل  27رعية �إفريقي من
مترنا�ست نحو بلدانهم الأ�صلية

خريوا ال�سلطات املعنية بني التدخل �أو االنتحار اجلماعي

العمال املف�صولني من �شركة  gtpيحتجزون �صهاريج الوقود
�أقدم �أم�سية �أول �أم�س جمموعة
من العمال املف�صولني من
ال�رشكة الوطنية للأ�شغال
البرتولية الكربى بدائرة حا�سي
م�سعود بورقلة ،على احتجاز
�صهاريج لنقل الوقود مهددين
باالنتحار اجلماعي يف حالة
تعنت �إدارة امل�ؤ�س�سة يف �إعادة
دجمهم مبنا�صبهم .
هدد �أم�س ،جمموعة من
العمال املف�صولني واملحتجني
�أمام املديرية اجلهوية ل�رشكة
الوطنية للأ�شغال البرتولية

الكربى املعروفة بـ  ،gtpيف
ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط»،
�أن ت�سارع �أحداث حالة الت�شنج
مبحيط امل�ؤ�س�سة واقدامهم على
احتجاز �صهاريج نقل الوقود
والتهديد باالنتحار اجلماعي،
جاء على خلفية تعنت �إدارة
ال�رشكة يف اال�ستجابة ملطالبهم
املهنية امل�رشوعة واملتمثلة
يف �إعادة االعتبار لهم ودجمهم
مبنا�صبهم لإنهاء معاناتهم مع
الإحالة على البطالة املقننة .
�إىل جانب ذلك فقد �أعلنت عديد

اجلمعيات املحلية الفاعلة
بوالية ورقلة عن دعمها املطلق
والالم�رشوط لهذه ال�رشيحة
من املجتمع املحلي املهددة
بالت�رشد واجلوع يف ال�شارع،
منا�شدين يف ذات ال�سياق
ال�سلطات العليا بالبالد و�صناع
القرار بورقلة بالتدخل الفوري
لإحتواء الو�ضع وتفادي وقوع
الف�أ�س يف الر�أ�س .
من جهة ثانية فقد �أ�رست
م�صادرنا اخلا�صة �أن �إدارة
ال�رشكة الوطنية للأ�شغال

البرتولية الكربى قد انتهجت
�سيا�سة املفا�ضلة يف عملية �إعادة
دمج العمال املف�صولني ،الأمر
الذي �أثار حفيظة املت�رضرين
من امل�شكل القائم .
ويف مو�ضوع مت�صل فقد حاولت
جريدة «الو�سط «االت�صال
بالأمني العام لفيدرالية ال�رشكات
البرتولية حمو طواهرية ملعرفة
ر�أيه يف املو�ضوع اال �أنه تعذر
علينا ذلك ب�سبب عدم الرد على
املكاملات الهاتفية .

�أحمد باحلاج

�أوالد جالل بب�سكرة

اجها�ض حماولة �إغراق املدينة بـ  2600قارورة خمر
متكنت بحر الأ�سبوع اجلاري
م�صالح البحث والتحري بالكتيبة
االقليمية للدرك الوطني باملقاطعة
الإدارية �أوالد جالل بب�سكرة من
�إجها�ض حماولة �إغراق املدينة
بـ2600قارورة خمر كانت موجهة
للرتويج واال�ستهالك بطريقة

غري قانونية ،حيثيات الق�ضية
جاءت على خلفية ورود معلومات
مفادها وجود م�ستودع �رسي
ب�إحدى املحيطات الفالحية،
�أين مت حما�رصة املوقع امل�شبوه
وبعد مداهمته مت م�صادرة 26
�ألف قارورة خمر من خمتلف

الأ�شكال والأنواع وت�سليمها لدوائر
االخت�صا�ص ممثلة يف مفت�شيات
�أق�سام اجلمارك اجلزائرية فيما
تبقى عملية التحري والبحث عن
اجلناة متوا�صلة ح�سب املعلومات
املتاحة .
وتندرج العملية الأمنية النوعية

يف �إطار التطبيق ال�صارم ملخطط
العمل الوالئي الذي با�رشته
املجموعة الوالئية للدرك الوطني
والقا�ضي بت�شديد اخلناق على
مروجي وم�ستهلكي الكحوليات
الذين اقرتن ن�شاطهم املكثف مع
ارتفاع معدالت الإجرام .

�أوقفت خالل ال�شهر اجلاري
م�صالح الأمن املتخ�ص�صة يف
مكافحة اجلرمية املنظمة
والهجرة غري �رشعية ،باملجموعة
الوطني
للدرك
االقليمية
والأمن الوالئي بتمرنا�ست27 ،
رعية �إفريقي بتهمة الإقامة
غري ال�رشعية  ،وبعد ا�ستكمال
الإجراءات القانونية معهم مت
ترحيلهم نحو بلدانهم الأ�صلية .
العملية الأمنية املذكورة جاءت
على خلفية ورود معلومات م�ؤكدة،
مفادها وجود رعايا �أفارقة
ين�شطون باملحيطات الفالحية
ويف ور�شات البناء ،ليتم مداهمة
املواقع املبلّغ عنها ،حيث مت
توقيف واعتقال  27رعية �إفريقي
من جن�سيات خمتلفة ل�سبعة
دول ،ويتعلق الأمر بالغابون كينيا
ال�سنيغال �ساحل العاج الكامريون
بوركينا فا�سو والنيجر ،ليتم

حتويل جميع املوقوفني للم�صلحة
املعنية وبعد ا�ستكمال الإجراءات
القانونية معهم و�إعداد ملفات
ق�ضائية �ضدهم ،مت �إحالتهم
على وكيل اجلمهورية لدى حماكم
مترنا�ست ،عني قزام وعني �صالح،
�أين مت �إدانة اجلميع ب�سنة �سجنا
موقوفة النفاذ ،مع تغرمي كل واحد
منهم بـ � 48ألف دينار جزائري ،
قبل ترحيلهم نحو بلدانهم الأ�صلية
بتهمة الإقامة غري ال�رشعية ح�سب
املعلومات الأولية املتوفرة .
ومعلوم �أن �سكان مترنا�ست قد
طالبوا تكرارا ومرارا من ال�سلطات
املحلية ب�رضورة التدخل العاجل
لرتحيل الرعايا الأفارقة املقيمني
بطريقة غري �رشعية ،وذلك على
خلفية االرتفاع املقلق ملعدالت
اجلرائم مبختلف �أنواعها
و�أ�شكالها .

�صالح،ب
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امللف الليبي

مرتزقة "يدعمون حفرت يف �شرق ليبيا"
ترى الدول الغربية وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة �أن جمموعة
املرتزقة الرو�س التي تعرف با�سم "فاغرن" متار�س ان�شطتها بتن�سيق
متام مع احلكومة الرو�سية وتقوم بالعديد من الأن�شطة والعمليات
يف اخلارج نيابة عن القوات احلكومية الرو�سية الرو�سية للتهرب
من امل�س�ؤولية القانونية املرتتبة عن ان�شطة هذه املجموعة.
ق.د/وكاالت
وقد ات�سع ن�شاط هذه
املجموعة التي ت�ستخدم على
نطاق وا�سع اجلنود الرو�س
ال�سابقني لي�شمل الكثري
من بقاع العامل .فعملياتها
متتد من �أوكرانيا �إىل
�سوريا وال�سودان وجمهورية
�أفريقيا الو�سطى مما حدا
بالواليات املتحدة �إىل
�إدراجها يف قائمة العقوبات
على امل�ؤ�س�سات الرو�سية يف
يونيو/حزيران  2017ب�سبب
عملياتها يف �أوكرانيا .لكن
مثل هذه العقوبات مل تردع
املجموعة عن التو�سع يف
نطاق عملياتها ،الذي امتد
م�ؤخراً لدعم قوات �رشق
ليبيا بقيادة اجلرنال خليفة
حفرت .ويف يناير/كانون
الثاين املا�ضي ،ظهرت �أوىل
�أخبار عمليات فاغرن يف
ليبيا� ،إذ ن�رش موقع "�أفريكا
�إنتليجان�س" �أن املجموعة
دعمت ما ُعرف بـ "حركة

غ�ضب فزان" يف جنوب
غرب ليبيا.

حقول النفط
وعملت احلركة على
اال�ستيالء على حقل نفط
ال�رشار يف منطقة فزان يف
دي�سمرب/كانون الأول .2018
وكان هذا احلقل يخ�ضع
لإدارة امل�ؤ�س�سة الوطنية
النفطية وعدد من ال�رشكات
الأوروبية .ويعلن حفرت
�رصاحة رغبته يف اال�ستيالء
على �آبار النفط ،كونها
م�صدر قوة حكومة الوفاق
الوطني املعرتف بها دوليا
يف غرب ليبيا .وال تخفي
رو�سيا كذلك دعمها الر�سمي
حلفرت� ،إذ متده بالأ�سلحة
والتدريب الع�سكري .وتوجد
بالفعل نقاط متركز للقوات
الرو�سية يف طربق وبنغازي.
ويف �أكتوبر/ت�رشين الأول
 ،2018ذكرت تقارير �صحفية
�أن رو�سيا �أر�سلت الع�رشات

من �أفراد القوات اخلا�صة
الع�سكريني
واملدربني
لدعم قوات حفرت وتدريبهم
و�إمدادهم بالأ�سلحة.
وظهرت �إحدى جتليات هذا
الدعم الرو�سي يف نوفمرب/
ت�رشين الثاين  ،2018حني
ح�رض يفغيني بريغوزين،
رجل الأعمال الرو�سي الذي
يُعتقد �أنه مالك فاغرن،
اجتماعا بني حفرت ووزير
الدفاع الرو�سي �سريغي
�شويغو .ثم يف مار�س� /آذار
املا�ضي ،متكنت املخابرات
الغربية من حتديد موقع
 300من املرتزقة التابعني
لـ فاغرن .وقال م�صدر
الربيطانية
باحلكومة
ل�صحيفة "ذا تاميز" �آنذاك
�إن هذه القوات تتمركز يف
مينائي طربق ودرنة .وذكرت
املعلومات اال�ستخباراتية �إن
جمموعات املرتزقة تدعم
قوات حفرت بالتدريبات،
وت�ساعده يف توطيد نفوذه
الع�سكري عن طريق

�إمداده بقطع املدفعية،
والدبابات ،وطائرات بدون
طيار ،وذخرية ،وغريها من
�أ�شكال الدعم اللوجي�ستي.
ويُخ�شى �أن ي�ستمر دعم هذه
املجموعات ليتمكن حفرت
من الزحف باجتاه طرابل�س
واال�ستيالء عليها ،وهو ما
يعني ال�سيطرة على حقول
النفط وتهديد الإمدادات
الغربية منها .ويندد قادة
الغرب دائما با�ستخدام
رو�سيا ملجموعات املرتزقة
يف عملياتها يف املنطقة.
ويف فرباير� /شباط املا�ضي،
وجه وزير الدفاع الربيطاين
�آنذاك ،غافني ويليام�سون،
اتهاما للكرميلني با�ستخدام
املرتزقة "لتجنب امل�سائلة
ب�ش�أن العمليات الع�سكرية
الدولية" .وجات تعليقات
ويليام�سون يف افتتاح م�ؤمتر
الأمن يف ميونخ ،حيث قال �إن
رو�سيا "تلج�أ حلروب الوكالة
 وا�ستخدام املرتزقةحتديدا  -مثل خدمات

جمموعة فاغرن التي ال
تخ�ضع �أبداً للم�سائلة".

اتهام  13رو�سيا
بالتدخل يف االنتخابات
الرئا�سية الأمريكية
وبخالف قطع �إمدادات
النفط ،ثمة خطر �آخر
يرتب�ص ب�أوروبا حال توطد
النفوذ الرو�سي يف ليبيا،
وهو ما يتعلق بالتحكم يف
حركة املهاجرين الذين
يعربون البحر املتو�سط �إىل
جنوب �أوروبا .وذكر امل�صدر
الربيطاين �أن رو�سيا قد
ت�ستغل هذا الأمر لتمار�س
ال�ضغوط عل القارة الأوروبية
عن طريق فتح الأبوات �أمام
ع�رشات �آالف املهاجرين
املوجودين حاليا يف ليبيا
كي ينطلقوا نحو القارة
االوروبية ،ومن ثم يتعني على
دول مثل بريطانيا و�إيطاليا
وفرن�سا �أن تتدخل للحد من
النفوذ الرو�سي يف ليبيا.

حرب �إعالمية
وال يقت�رص النفوذ الرو�سي
على دعم حفرت ع�سكريا� ،إذ
ن�رش موقع ذا دايلي بي�ست
الأمريكي م�ؤخرا حتقيقا
ا�ستق�صائيا عن �أ�شكال الدعم
الرو�سي املختلفة حلفرت،
والتي ت�شمل حاليا دعمه
�إعالميا ،حال �سيطرته على
طرابل�س يف امل�ستقبل.
وذكر التحقيق �أن بريغوزين
د�شن حملة �أطلق عليها
ا�سم "ال�رشكة" ت�ضم
خطة �إعالمية للتعامل مع
امللف الليبي ،والتي قال
املوقع �إنه اطلع على عدد
من املرا�سالت والوثائق
املتعلقة بها .وت�شمل احلملة
دعاية مدفوعة الأجر عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي،
والرتويج ملواد �إعالمية
تزيد من �شعبية قوات �رشق
ليبيا ،وكذلك تقدمي خدمات
ال�سيا�سية
اال�ست�شارات

حلفرت .هذا بالإ�ضافة خلطة
م�ستقبلية حال جناح حفرت
اال�ستيالء على طرابل�س،
للرتويج له ودعمه عند �إجراء
انتخابات.
وجاء يف �إحدى املرا�سالت
�أن حفرت يعي �أهمية
الدعم الرو�سي ،وي�ستغله
بحيث يظهر �أكرث قوة يف
امل�شهد ال�سيا�سي العاملي
واملحلي .ومن بني �أ�شكال
هذا اال�ستغالل �أنه ي�ضع
مل�صقات اجلي�ش الرو�سي
على مركبات قواته ليزيد من
مظاهر دعم مو�سكو لقواته.
ود�أبت رو�سيا على �إنكار
باملرتزقة،
اال�ستعانة
و�أكدت �أن قوانينها جترم
هذا النوع من الأن�شطة .كما
نفت التقارير املخابراتية
الغربية ب�ش�أن وجود 300
من �أفراد فاغرن يف ليبيا،
حتى �أن �إحدى مرا�سالت
"ال�رشكة" قالت �إنها كذبة
دعائية اختلقها حفرت ليعزز
من موقفه.

رئا�سيات تون�س ..لهذه الأ�سباب عزف التون�سيون عن االقرتاع
�سجلت الفرتة ال�صباحية
لالقرتاع يف االنتخابات
الرئا�سية التون�سية لليوم
الأول ن�سبة م�شاركة
�ضعيفة مل تتجاوز .%27
و�إىل حدود ال�ساعة الثالثة
بعد الزوال بالتوقيت
املحلي (الثانية بتوقيت
غرينيت�ش) بلغت ن�سبة
امل�شاركة  %27داخل 27
دائرة انتخابية ،ويف �أكرث
من �أربعة �آالف مركز
اقرتاع بكامل البالد ،يف
حني مل تتجاوز ن�سبة
التون�سيني
م�شاركة
املقيمني باخلارج ،%12
وفق �أرقام الهيئة امل�ستقلة
لالنتخابات.
و�سجلت �أدنى ن�سبة
م�شاركة يف حمافظات
القريوان وزغوان (و�سط)
واملن�ستري (�رشق) وباجة
(�شمال غربي) ،و�أي�ضا
تون�س العا�صمة وحمافظة
�صفاق�س (جنوب) ،رغم
�أنهما متتلكان �أعلى خزان
انتخابي.
والحظ مرا�سل اجلزيرة
نت يف بع�ض مراكز

االقرتاع بالعا�صمة تون�س
�إقباال �ضعيفا جدا على
�صناديق االقرتاع خا�صة
من ال�شباب.
وتوا�صل مراكز االقرتاع
ا�ستقبال الناخبني للإدالء
ب�أ�صواتهم حتى ال�ساد�سة
م�ساء (اخلام�سة بتوقيت
غرينيت�ش) اليوم يف ثاين
انتخابات رئا�سية بعد
الثورة يتناف�س فيها 26
مرت�شحا.
هيئة
ع�ضو
وتوقع
االنتخابات نبيل عزيزي
�أن يرتفع عدد الناخبني يف
ال�ساعات الأخرية قبل غلق
مراكز االقرتاع ،م�شريا �إىل
�أنه جرت العادة �أن تكون
ن�سبة امل�شاركة خالل
الفرتة ال�صباحية �ضعيفة،
ثم ت�أخذ �شكال ت�صاعديا
خالل امل�ساء.
لكنه قال للجزيرة نت �إنه
مقارنة بالدور الأول من
انتخابات � 2014سجلت
االنتخابات احلالية �أ�ضعف
ن�سبة م�شاركة خالل
الفرتة ال�صباحية .وكانت
ن�سبة امل�شاركة يف 2014

�ضعيفة �إىل حدود ال�ساعة
� 11صباحا ،لكنها ارتفعت
تدريجيا لت�صل �إىل نحو
 %63عند �إغالق مراكز
االقرتاع ،ح�سب عزيزي.

انتخابات ا�ستثنائية
وبلغت ن�سبة االمتناع عن
الت�صويت يف الدور الأول
لرئا�سيات  2014نحو
 %37من جمموع خم�سة
ماليني و� 708آالف ناخب

م�سجل يف �سجل الناخبني،
�أما االنتخابات احلالية
فقد بلغ عدد الناخبني
امل�سجلني �أكرث من �سبعة
ماليني و� 74ألف ناخب،
بينهم � 386ألف ناخب
م�سجلني خارج البالد.
ويرجع نبيل عزيزي
�سبب ارتفاع ن�سبة عزوف
الناخبني �إىل ارتفاع عدد
املر�شحني لالنتخابات
الرئا�سية ،البالغ عددهم
 26مر�شحا ،وغياب

الو�ضوح لدى الناخبني
ب�سبب ت�شتت الناخبني
وكرثة الربامج ،هذا �إ�ضافة
�إىل تنظيم االنتخابات يف
ظرف ا�ستثنائي ب�صفة
مبكرة �إثر وفاة الرئي�س
التون�سي الباجي قايد
ال�سب�سي.
وقال عزيزي �إن تقدمي
االنتخابات
موعد
الرئا�سية ،التي كانت
مربجمة يف نوفمرب/
ت�رشين الثاين املقبل� ،أي

بعد االنتخابات الت�رشيعية
املقررة يف ال�ساد�س من
الأول
�أكتوبر/ت�رشين
القادم ،مل يرتك لهيئة
االنتخابات ف�سحة كبرية
من الوقت للقيام بحمالت
دعائية داخل املدن
لتوعية الناخبني ودعوتهم
للذهاب بكثافة �إىل
�صناديق االقرتاع.
و�أ�ضاف �أن وجود �أحد
االنتخابات
مر�شحي
الرئا�سية يف ال�سجن
وهو مالك تلفزيونن�سمة اخلا�صة ورجل
الأعمال نبيل القروي
بتهمة التهرب ال�رضيبي
وتبيي�ض الأموال -ووجود
مر�شح �آخر خارج البالد
ومالحق �أي�ضا يف ق�ضايا
ف�ساد مايل ،جعل الناخبني
ي�شعرون ب�أن هناك "نقطة
�سوداء" يف االنتخابات.

انعدام الثقة
من جهته ،توقع اخلبري
االقت�صادي واالجتماعي
ر�ضا ال�شكندايل للجزيرة

نت ت�سجيل عزوف كبري عن
امل�شاركة يف االنتخابات
الرئا�سية احلالية ،ب�سبب
�أزمة انعدام ثقة الناخبني
يف الطبقة ال�سيا�سية التي
حكمت البالد بعد الثورة،
جراء تدهور �أو�ضاعهم
املعي�شية نتيجة الغالء
وتردي اخلدمات وتدهور
البنية التحتية.
واعترب �أن تراجع ن�سبة
امل�شاركة رغم ما �شهدته
احلملة االنتخابية من
حرب حامية بني بع�ض
املر�شحني عرب و�سائل
و�صفحات
الإعالم
االجتماعي
التوا�صل
املناظرات
وخالل
التلفزيونية؛ دليل على
وجود حالة من الغ�ضب
لدى الناخبني ب�سبب
تدهور و�ضعهم املعي�شي.
يذكر �أنه يف حالة مل يح�صل
�أي مر�شح على الأغلبية
املطلقة للأ�صوات ()1+50
يتم اللجوء �إىل الدور الثاين
بني �صاحبي املركز الأول
والثاين احلا�صلني على
�أعلى ن�سبة �أ�صوات.
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يعتقد الإ�سرائيليون �أنهم و�صلوا يف م�شروعهم �إىل مرحلة قطف الثمار ،وتثبيت املكت�سبات ،وزيادة احل�ص�ص ،وتر�سيخ الواقع كما يريدون ،وتطويع العامل واجلوار
أ�صوات هنا �أو هناك ،بل علت �أ�صواتهم وكرثت ت�صريحاتهم
ملا يحبون ،ولهذا فقد بد�أت �أ�صواتهم تعلو وترتفع ،ال لدواعي انتخابية فقط من �أجل احل�صول على �
ٍ
كبرية،
بقوة
العتقادهم �أن املرحلة اليوم هي مرحلتهم ،والفر�صة املتاحة لهم هي الأف�ضل منذ ت�أ�سي�س كيانهم ،و�أن الزمان لن يجود عليهم مبثلها ،فهم يتمتعون
ٍ
ٍ
عربية كانت بالن�سبة لهم حلم ًا بعيد املنال ،ولكنه اليوم يتحقق مع العديد من الأنظمة العربية حتالف ًا
إقليمية
حتوالت �
�صادق ،وي�شهدون
وحليف
الفت،
وتفوق
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتعاون.
وتن�سيق
عمل
زيارات وبرامج
وتعاون ًا وتن�سيق ًا ،ويرتجم �إىل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بقلم د .م�صطفى يو�سف اللداوي
قد يكونون دقيقني يف تقديرهم،
ومو�ضوعيني يف نظرتهم� ،إذ مل
يبق من �أر�ض فل�سطني التاريخية
خارج �سيادة الكيان ال�صهيوين
�إال القليل ،علماً �أنها كلها حتت
�سلطة االحتالل الع�سكرية،
وتخ�ضع مبوجب القوانني الدولية
لأحكام القانون الدويل ،ال�ضابطة
ل�سيا�سات �سلطات االحتالل
يف الأرا�ضي املحتلة بالقوة،
والتفاقيات جنيف ال�ضابطة
ل�سكان الأرا�ضي املحتلة� ،إال �أن
حكومات الكيان ال�صهيوين ال تلتزم
باالتفاقيات الدولية ،وال حترتم
�إعالنات وقوانني الأمم املتحدة
ومنظماتها الإقليمية ،ويف الوقت
نف�سه ميتنع جمل�س الأمن الدويل،
اخلا�ضع لهيمنة الواليات املتحدة
الأمريكية وبريطانيا اللتني
تتمتعان بحق النق�ض «الفيتو»،
عن ا�ستخدام القوة �ضد الكيان
ال�صهيوين� ،أو �إلزامه وفق البند

ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة التاريخية للمناطق واملدن جميع الأطر واملجال�س والهيئات
بتطبيق القوانني الدولية ومنع والبلدات الفل�سطينية ،وبد�أ يف التي كانت يف املدينة.
تنظيم �أو�سع و�أكرب حمالت هجرة بد�أ الإ�رسائيليون بعد توقيع
انتهاكها.
فقد متكنت الع�صابات ال�صهيونية يهودية ،من خمتلف دول العامل اتفاقية كامب ديفيد لل�سالم مع
بعد حرب عام  1948من ال�سيطرة �إىل ال�شطر الأكرب من فل�سطني ،م�رص ،التي �أعادوا  �إليها �شبه
على  %78من �أر�ض فل�سطني ،التي احتلها و�أخ�ضعها ل�سيادته جزيرة �سيناء ،وبعد اطمئنانهم
التي �أعلنت عليها ت�أ�سي�س  املطلقة ،وطفق ببناء مدن جديدة �إىل خروج م�رص  من جبهة
كيانها ،ونالت مبوجبها اعرتاف وكيبت�سوات زراعية وجتمعاتٍ املواجهة العربية ،بالتفكري جدياً
يف �ضم الأرا�ضي التي احتلوها،
الأمم املتحدة بها ،وكان ال�شطر �سكانية خمتلفة.
الغربي من القد�س  قد �سقط �أما يف حرب الأيام ال�ستة يف والإعالن عنها ر�سمياً جز ًء من
يف �أيدي الع�صابات ال�صهيونية ،يونيو  1967فقد متكن جي�ش  كيانهم� ،إذ وجدوا  �أن الفر�صة
و�أحلق بالدولة النا�شئة ،ومت العدو الإ�رسائيلي من احتالل منا�سبة جداً لتنفيذ خمططاتهم
�إعالن القد�س  عا�صم ًة ل ـ ــ»دولة مناطق وا�سعة من دو ٍل عربي ٍة و�إجناز م�شاريعهم الدينية
�إ�رسائيل» ،واعرتف بها عا�صم ًة عدة ،ف�ض ً
ال عن احتالله لباقي والقومية ،يف ظل انهيار النظام
�أر�ض فل�سطني مبا فيها القد�س  الر�سمي العربي ،والت�شققات
لكيانهم العديد من دول العامل.
حافظ الكيان ال�صهيوين على ال�رشقية� ،إذ احتل �شبه جزيرة والت�صدعات يف جدار دول ال�صمود
الأر�ض التي احتلها ،بعد �أن هجر �سيناء امل�رصية ،وه�ضبة اجلوالن واملواجهة ،التي اختلفت مع م�رص 
ورحل �أهلها ،و�أعاد تق�سيمها ال�سورية ،وال�ضفة الغربية مبا فيها و�أخرجتها من �إطار جامعة الدول
وتنظيمها ،وب�سط نفوذه عليها ،منطقة الأغوار التي كانت تخ�ضع العربية ،الأمر الذي �أدى �إىل
فغري معاملها وطم�س  هويتها ،للتاج الها�شمي الأردين ،ومتكن �ضعف اجلميع ،فالتقطت �إ�رسائيل
ودمر قراها وبلداتها ،و�أن�ش�أ جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي الفر�صة و�أح�سنت ا�ستغاللها،
مكانها جتمعاتٍ وبلداتٍ جديد ًة ،من الدخول �إىل �أحياء القد�س  واعتمدت املرحلية يف تنفيذ
�أطلق عليها �أ�سما ًء عربية ،بعد ال�رشقية ،و�إىل باحات و�أروقة خمططاتها التو�سعية ،وبد�أت
�أن حاول �شطب الأ�سماء العربية امل�سجد الأق�صى املبارك ،وحل بالقد�س والأرا�ضي الفل�سطينية.

�أعلنت �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي يف يوليو من
العام  1980توحيد �شطري مدينة
القد�س ،و�أعلنت �سيادتها الكاملة
عليها ،وبا�رشت يف تو�سيعها وزيادة
م�ساحتها لت�صل �إىل �أكرث من 600
كم مربع ،وتتجاوز ما ن�سبته %10
من م�ساحة ال�ضفة الغربية ،ورغم
عدم اعرتاف كثري من دول العامل

بتوحيد املدينة ،واعرتا�ضهم
على القرارات الإ�رسائيلية� ،إال
�أن حكومات االحتالل وا�صلت
�إجراءاتها ال�سيادية على املدينة
و�سكانها� ،إىل �أن متكنت �أخرياً
يف نهاية العام  ،2017من احل�صول
على االعرتاف الأمريكي وغريه
بالقد�س املوحدة عا�صمة �أبدية
موحدة ل ـ ــ»�إ�رسائيل».

يف م�ؤلف نقدي جديد

قراءة يف كتاب» ا�ستقبال التنا�ص يف النقد العربي»-لعمر زرفاوي
يقرتح الباحث الدكتور والأكادميي
عمر زرفاوي (كلية الآداب
واللغات جامعة العربي التب�سي-
تب�سة) على القارئ العربي وجبة
نقدية وفكرية راقية و �سجالية،
عرب درا�سة م�سائل من الرتاث
واحلداثة ،وهذا يف كتابه اجلديد»:
ا�ستقبال  التنا�ص يف النقد العربي
املعا�رص-قراءة يف حماوالت
الت�أ�صيل ومع�ضالته،»-من�شورات
دار املثقف للن�رش والتوزيع . ،فما
هي م�ضامني الكتاب؟

عنا�صر الكتاب..
وقد ق�سم الباحث كتابه ملدخل
وف�صلني ،تناول املدخل م�س�ألة
ال�رسقات الأدبية و التنا�ص،
قراءة يف �أ�س�س  بناء الرجعية،
ودر�س الف�صل الأول  الأطروحة
املرتا�ضية(ن�سبة للناقد اجلزائري
املعروف عبد امللك مرتا�ض)
وخطاب القبول  ،جند هنا خمتلف
مواقف النقاد العرب التي تقبل
االعرتاف ب�أن ال�رسقات الأدبية
هي ت�أ�صيل تراثي عربي لفكرة
التنا�ص( هو  -باخت�صار-حوار

ن�ص  �أدبي الحق مع ن�ص  �سابق الدكتور زرفاوي الكثري من كتب     كما تالحقت املراجع املعتمدة مقيا�س النقد املعا�رص  وربطه
وتفاعله معه مب�ستويات خمتلفة ومقاالت الباحثني العرب حول من م�شارب ومرجعيات نقدية و بال�رسقات الأدبية؟؟
م�سائل معرفية و نقدية ،و�سعى ثقافية كثرية ،وعاد عمر زرفاوي     كما  ترى مباحث الكتاب بان
�شكال ومعنى).
      ومن النقاد الذين ناق�ش  الجناز حفر فكراين يحيل القارئ للفيل�سوف نيت�شة ودرا�ساته عن الناقد حممود امل�صفار قد وقع يف
الدكتور عمر زرفاوي مواقفهم العربي لق�ضايا فل�سفية و�إجرائية الذات االن�سانية  وتقوي�ض الفل�سفة «وهم منهاجوي» ،لأنه مل يتجه نحو
يف هذا الف�صل جند :عبد امللك يحتاجها كل مت�أمل   للن�صو�ص  العقلية املثالية(ديكارث،كانط ،نقد املناهج النقدية ،بل اعتربها
مرتا�ض،حممود ال�صفار،حممد واخلطابات ،وكذلك كل مهتم هيغل) ،وحتديدا القول مبفهوم يقينيات ال تقبل ال�شك�،شان �أغلب
عبد املطلب ،عبد العزيز حمودة ،بالتمييز بني خطاب الرتاث احلقيقة املطلقة والعقل الواعي النقاد العرب ،لذلك مل جند
الف�صل املعريف حول الكفاية
يو�سف وغلي�سي.
وخطاب احلداثة ،و�أهمية البحث العارف واملتعايل.
      وقر�أ الف�صل الثاين املواقف يف اخللفيات احل�ضارية والفل�سفية    توقف ناقدنا كثريا عند �أفكار االجرائية للتنا�ص وماهيته ،،يقول
الدكتور مرتا�ض يف مقالة عن الدكتور زرفاوي»:التنا�ص  نظرية
النقدية العربية التي تعار�ض للمناهج النقدية املعا�رصة.
دعاوى الت�أ�صيل ،و ال تقتنع ب�أن       فكل حماوالت للعودة ال�رسقات الأدبية ونظرية التنا�ص ،يف الأدب ولي�س  منهجا نقديا،
ال�رسقات ال�شعرية التي عرفتها بامل�ستجدات املعرفية  �إىل الزمن و�أن�صاره يف الت�أ�صيل ،مثل املختار جاءت لتجاوز نظرية الإلهام...
الثقافة العربية هي ت�أ�سي�س  القدمي ،هي –ح�سب الأ�ستاذ عمر احل�سني وحممود جابر عبا�س  يرى �أن االنتاج الأدبي ذو طبيعة
مادية جت�سد تفكيك النزعة
تراثي لفكرة التنا�ص الغربية ،زرفاوي -حماولة لك�سب الواقع وغريهما.
ومن الآراء التي در�سها الكاتب الغربي املختلف ،عرب ت�أ�صيله يف ماهية التنا�ص ..بني النقد االن�سانية و�إزاحة الإن�سان عن
مركز الكون»(�ص.)22
هنا نذكر:حممد مفتاح� ،سعد الرتاث العربي،لتحديث الرتاث �أو والأدب؟؟
     ينتقد مواقف مرتا�ض    ،ومن ثمة ت�أتي التكيدات على
البازعي� ،سعيد ال�رسيحي ،معجب ت�أ�صيل ما بعد احلداثة.
  وهو ما وجده الناقد اجلزائري يقول»:يبدو �أن الوعي بطبيعة �أهمية البحث يف ال�سياقات
العدواين ،عيد بلبع.
والباحث بجامعة تب�سة يف كتابات نظرية التنا�ص عنده م�شوب بحالة الت�صورية لكل نظام معريف
عبد اهلل الغذامي وعبد امللك ت�أرجح بني النقد والأدب،فنظرية وثقايف ،ب�سبب وجود االختالف
م�سائل �إ�شكالية..
مرتا�ض وعبد العزيز حمودة ،التنا�ص ت�صنف يف معجم النظرية بني احل�ضارات والثقافات ،لكي ال
      حاول الكتاب الت�أكيد على �أن وانطلق دار�سا من جملة من ال�سيميائية تارة ،وهي يف الآن نقع -من منظور الباحث زرفاوي-
يف «اال�سقاط املنهجي» و»نخرج
التنا�ص  نظرية يف الأدب ،ومن الأ�سئلة من مثل:كيف ا�ستقبل نف�سه نظرية �أدبية»(�ص.)19،20
املغالطة املعرفية �أن يقدم يف النقاد العرب املعا�رصون التنا�ص؟      ومن نتائج هذا اال�ضطراب -املنجز النقدي عن تاريخيته».
منهاج النقد العربي املعا�رص  وهل جنحت حماوالت ت�أ�صيل هذا  ح�سب زرفاوي -هو ت�صنيف
وا�ضعي الربامج للتنا�ص  يف
باجلامعات اجلزائرية ،وقد حاور امل�صطلح وممار�ساته ؟
يف الأخري...

  هو كتاب مهم للطلبة اجلامعيني
وللباحثني املخت�صني يف الأدب و
النقد والفل�سفة ،وميكن �ضمنه
مكا�شفة الراهن النقدي الأدبي
والفكري العربي ،يف تفاعالته مع
خطاب النقد الغربي� ،أو يف عودته
للذاكرة النقدية الرتاثية.
نّ
   وبي الكتاب نقاط االختالف بني
فكرة ال�رسقات الأدبية وم�صطلح
التنا�ص ،وخمتلف االختالفات
املرجعية املوجودة بني الثقافتني
العربية و الغربية.
للتذكري فالدكتور عمر زرفاوي
�أ�ستاذ النقد وحتليل اخلطاب
واملناهج النقدية ،بق�سم اللغة
والأدب العربي ،جامعة تب�سة ،له
م�شاركات يف ملتقيات عربية و
دولية،و ن�رش مقاالت يف اخلطاب
النقدي والثقايف و الفل�سفي
مبج ّ
الت جزائرية و عربية ،و�ألف
كتبا حول النقد  الأدبي و الثقايف ،
منها» نقد النقد ،مقوالته النظرية
و�آلياته النقدية».2017-
«قراءة الراهن الثقايف»-
»،2006الكتابة الزرقاء /مدخل
�إىل الأدب التفاعلي». 2013-

قلم /د -وليد بوعديلة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة
دائرة اجللفة
بلدية اجللفة
م�صلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات
رقم 2019/ 26

و�صل �إ�شعار بتجديد مكتب جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة  08من القانون رقم  06/ 12امل�ؤرخ
يف� 18صفر  1433املوافق ل  12جانفي  2012املتعلق
باجلمعيات  ،مت هذا اليوم ا�ستالم مذكرة التعديالت
امل�ؤرخة يف  29جويلية  2019املتعلقة بتجديد املكتب
التنفيذي للجمعية املحلية امل�سماة :
اجلمعية الدينية مل�سجد عرفة حي حا�شي معمر
باجللفة
امل�سجلة حتت رقم  01 :بتاريخ 2012/ 01/ 03 :
يرت�أ�سها ال�سيد (ة)  :قا�سم ال�سعيد
الكائن مقرها ب  :م�سجد عرفة حي حا�شي معمر
باجللفة
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

ر�سالة مفتوحة
من ابن ال�شهيد لو�صيف عبد القادر
العنوان بلدية انقو�سة بورقلة
رقم الهاتف 0668280951
اىل ال�سيد وايل والية ورقلة
يل عظيم ال�شرف �أن ارفع ل�سيادتكم ال�سامية
ب�صفتي �أبن �شهيد مقيم ببلدية انقو�سة بورقلة
من اجل التدخل العاجل لدى املديرية اجلهوية
لبنك الفالحة والتنمية الريفية بدر بورقلة
لتمكيني من احل�صول على قر�ض ال�ست�صالح
يل قطعة ار�ض الفالحة املتح�صل عليها يف اطار
اال�ستثمار الفالحي
الو�سط2019/09/17:

الو�سط2019/09/17:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي ٬الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�ش ٬
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر ٬الهاتف 021.83.36.87
تبليغ م�ضمون �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد  613 ، 612 ، 412 :ق.ا .م.ا
نحن الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�ش جمل�س ق�ضاء اجلزائر املوقعة �أدناه الكائن مكتبها ب � 04شارع خل�ضر بيدة احلرا�ش .
لفائدة� /سالمي ربح املا�شي
ال�ساكنة ب � :شارع بريجة ا�سطاوايل .
املختارة موطنها لدى مكتب الأ�ستاذة /بودينة هجرية
الكائن مكتبها ب  //حي �سعيد حمدين  384م�سكن عمارة �س  22رقم  3بئرمراد راي�س .
بعد االطالع على املواد  613 ، 612 ، 412 ،407 ،406 :من قانون الإجراءات املدنية والإدارية .
بناء على ال�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة  :ال�شراقة الق�سم اجلنح بتاريخ 29/01/19رقم اجلدول  ،08391/18رقم الفهر�س  ، 18/ 01215 :املمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة عن حمكمة
 :ال�شراقة ،بتاريخ  ، 2019/ 05/ 23امل�ؤيد بالقرار اجلزائي ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة الغرفة اجلزائية  ،بتاريخ  ، 19/ 04/ 04 :رقم امللف  ، 19/ 01814 :رقم الفهر�س 19/ 03806 :
بعد الإطالع على املواد  412 , 416, 407, 406من قانون الإجراءات املدنية والإدارية .
بناء على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و حم�ضر تبليغ تكليف وحم�ضر تبليغ تكليف بالوفاء املحررة بتاريخ  2019/ 07/ 15 :واملر�سلة عن طريق ر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار باال�ستالم و�صل رقم :
00192215676
اىل  //لعوي�سي ر�شيدة من مواليد  1973/ 04/ 02 :ب  :الأبيار ابن  :عمار و بوقنة م�سعودة
ال�ساكنة ب  133 :قطعة حي البناء دايل �إبراهيم
بناء على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي وحم�ضر تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 19/ 09/ 02
بناء على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي وحم�ضر تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 19/ 09/ 02
بناء على �أمر بالإذن بن�شر حم�ضر تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية  ،ال�صادر عن حمكمة بئرمراد راي�س بتاريخ  2019/ 09/ 08 :رقم الرتتيب 2019/ 6752 :
كلفنا بالوفاء /لعوي�سي ر�شيدة من مواليد  1973/ 04/ 02 :ب  :الأبيار ابن  :عمار و بوقنة م�سعودة
ال�ساكنة ب  133 :قطعة حي البناء دايل �إبراهيم
بتنفيذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور �أعاله والقا�ضي ب :الزام املتهمة املدانة ب�أن تدفع ل�صالح الطرف املدين
مبلغ  10مليون دج مقابل قيمة ال�شيك
مبلغ  800000دج تعوي�ضا عن اال�ضرار  ،مع ا�سرتداد الكفالة
احلقوق التنا�سبية مبلغ  288.000دج دج  ،م�صاريف التنفيذ 6798:دج
�أي دفع مبلغ �إجمايل قدره :احدى ع�شرة مليون و �أربعة و ت�سعون الف و �سبعمائة و ثمانية و ت�سعون دينار جزائري  11.094.798.00دج
ونبهناهم :ب�أن لهم مهلة  15يوما للوفاء ت�سري من تاريخ الن�شر و�إال نفذ عليهم جربا بكافة الطرق القانونية
ولكي ال يجهل ما تقدم
و�إثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر �أعاله و�سلمنا ن�سخة من هذا املح�ضر للمخاطب الكل طبقا للقانون .
املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/09/17:

Par décision N323 du 15/06/2019 du ministre
de l’Energie .un agrément définitif portant
autorisation d’exercice de l’activité de stockage
 et de distribution de carburants (station de sevice ) a été accordé a l’EURL TASIST HK .sis
a la commune de HASSI BENOKBA Wilaya
d’ORAN conformément aux disposition de
décret exécutif 15-57 du 08 février 2015

Le Chiffre d’Affaires
الو�سط2019/09/17:
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الأ�سري املحرر خليل �شوامره يروي جتربته الن�ضالية
يوا�صل مركز �أبو جهاد ل�ش�ؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�شر جتارب الأ�سرى  ،حيث ين�شر بحلقة هذا الأ�سبوع
جتربة الأ�سري املحرر خليل �شوامره من مدينة دورا .
تقرير :علي �سمودي

خليل �شوامره جتربة ن�ضالية
�أنا خليل احمد �إبراهيم �شوامره
من قرية خلة العقد من قرى
دورا حمافظة اخلليل  ،مواليد
 ، 1972/8/17بد�أ ن�شاطي يف
مواجهة االحتالل يف �سن مبكرة
 ،حيث بد�أ ن�شاطي مع اندالع
االنتفا�ضة الأوىل وكان يل م�شاركات
يف الن�شاطات اليومية لالنتفا�ضة
التي كانت ت�ستند �إىل تنفيذ
بيانات االنتفا�ضة وحث املواطنني
على تنفيذ بنودها والإ�سهام يف
الن�شاطات التي كانت جلها يف
املواجهات اليومية مع اجلي�ش
�أو ن�صب املتاري�س وامل�شاركة يف
امل�سريات وتوزيع بيانات القيادة
املوحدة  ،وعلى خلفية تلك
الن�شاطات مت اعتقايل �أنا والأخ
حممود �أبو �صالح الذي يق�ضي حاليا
حكما بال�سجن ملدة ثالثني عاما
على خلفية ن�شاطه يف انتفا�ضة
الأق�صى .
كان ذلك بعد �أن داهمت قوة من
اجلي�ش بيتي ومت اقتيادي �إىل
معتقل الظاهرية  ،وقد بلغت هناك
ب�أين معتقل �إداريا ملدة ثالثة �أ�شهر
 ،وبعد عدة �أيام نقلت وجمموعة من
املعتقلني �إىل معتقل النقب حيث
كانت ظروفه يف غاية الق�سوة وكان
الأ�رسى فيه حمرومون من الزيارة
 ،وبعد فرتة نقلت منه �إىل �سجن
جمدو حيث تفاءلت بزيارة الأهل
وخا�صة والدتي  ،وقد ابلغ ال�صليب
الأحمر �أ�رستي بوجودي يف معتقل
جمدو ومبوعد زيارتي  ،كانت
والدتي خالل تلك الفرتة قد عملت
عملية جراحية وخارجة حديثا من
امل�ست�شفى  ،وقد الحظت ذلك
عليها �آثار الإرهاق وقلت لها  :مل
يكن داع يا والدتي ح�ضورك للزيارة
 ،ردت علي يف ذلك اللقاء الأخري
الذي جمعني بها  ،جئت لأراك  ،انه
قلب  .و�أثناء الزيارة حدث احتكاك
بني الزوار وبني اجلي�ش و�رشطة
ال�سجن وتفاقم املوقف وحتول
�إىل مواجهات وقامت ال�رشطة
بر�ش غاز البودرة امل�سيل للدموع
وهو غاز يلت�صق باجل�سم وبالثياب،
وقد ا�ستن�شقت والدتي كمية كبرية
منه مما �أدى �إىل فقدناها الوعي
وارتقائها �شهيدة  ،و�أفرج عني بعد
�أن �أكملت فرتة حكمي كاملة .
بعد خروجي من املعتقل كان وقع

ا�ست�شهاد والدتي له �أثر بالغ يف
نف�سي  ،وقررت االلتحاق بالقوات
ال�ضاربة لالنتفا�ضة ولكن هذه
املرة بطريقة خمتلفة فقد �أدركت
�أن العمالء واملتعاونني مع االحتالل
ي�شكلون اخلطر الأكرب على م�سرية
االنتفا�ضة وقد �شكلنا جمموعة
من ال�شباب جمموعة �ضاربة وقمنا
ب�إلقاء زجاجات "مليتوف" على بيت
احد العمالء مما �أدى �إىل اعتقايل
مع كل من الأخ تي�سري ال�صو�ص
وطالل ال�رشيف وقد حكمت
املحكمة الع�سكرية علي مبدة
عامني ون�صف ق�ضيتها متنقال بني
معتقل الظاهرية والنقب وجمدوا
وعتليت .
بعد قدوم ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية التحقت بالأمن
الفل�سطيني على مالك جهاز
ال�رشطة برتبة م�ساعد وقد كان
دوامي يف �رشطة املدينة يف رام
اهلل  ،مع اندالع انتفا�ضة الأق�صى
التحق الكثري من �أبناء الأجهزة
الأمنية يف كتائب �شهداء الأق�صى
وكنت احد ه�ؤالء بقيادة ال�شهيد
مهند �أبو حالوة الذي ا�ست�شهد
يف اخلام�س من �آذار عام ، 2002
وقد �أبلغت �أنني مطلوب لقوات
االحتالل  ،و�أ�صبحت �أتواجد ب�شكل
دائم يف مقر ال�رشطة الفل�سطينية
يف رام اهلل  ،وبتاريخ 12ت�رشين
�أول من عام  2000كانت جنازة
لثالثة �شهداء يف امل�سجد املقابل
ملركز ال�رشطة  ،ومع انطالق
ت�شييع اجلنازات هاجم امل�شيعون
الغا�ضبون �سيارة �إ�رسائيلية وكانت
فيها اثنني من اجلنود الإ�رسائيليني
 ،وكان املحتجون ي�صيحون قوات
خا�صة  ،تقدمت منهم قوة من
ال�رشطة املدنية كنت من �ضمنهم
ومت �أخذهم من بني اجلموع �إىل
مركز ال�رشطة � ،إال اجلمهور
الغا�ضب اقتحم مركز ال�رشطة
و�سيطر على الإ�رسائيليني ومت
قتلهم داخل املركز و�سميت هذه
احلادثة من الإ�رسائيليني "بعملية
اللن�ش "  ،نتيجة القتحام املركز
وتدفق ال�شبان �إىل الداخل وعدم
القدرة على ال�سيطرة على اجلمهور
الغا�ضب �أغمي علي ووجدت
نف�سي ملقاً على الأر�ض خارجا ،
وبعد �ساعة تقريبا مت �إبالغنا من
الإ�رسائيليني ب�أنه �سوف يتم ق�صف
املركز  ،خرج اجلميع وبقيت �أنا
ورائد ال�شيخ وحامت املغاري  ،وقبل
�أن نتمكن من اخلروج مت ق�صف
املركز و�أ�صبت �أنا ورائد ال�شيخ

بجروح ،ومن اجلدير بالذكر �أن
رائد يق�ضي حكما ثالث م�ؤبدات يف
ال�سجن � ،أما حامت فقد حكم �سبعة
ع�رش عاما .

االعتقال :
قررت العودة من منطقة رام اهلل
�إىل منطقة اخلليل بعد �أن �أ�صبح
تركيز البحث عني يف منطقة رام
اهلل من قبل االحتالل ،وتوجهت �إىل
اخلليل بداية �إىل بيت حنينا وهناك
�آويت �إىل بيت احد الأ�صدقاء ،تبني
يل الحقا �إنني كنت متابع منذ
خروجي من مدينة رام اهلل  ،وهناك
حا�رصت قوة ع�سكرية من القوات
اخلا�صة الإ�رسائيلية البيت ومت
اعتقايل واقتيادي �إىل مركز حتقيق
امل�سكوبية .

التحقيق :
كانت يل جتربة �سابقة يف التحقيق يف
امل�سكوبية  ،وقد مار�س املحققون
�ضدي التعذيب النف�سي والإجهاد
اجل�سدي  ،فقد كان املحققون
يقوموا ب�شبحي على كر�سي حديدي
مثبت يف الأر�ض ل�ساعات طويلة،
ولعدة �أيام  ،وكان التحقيق يدور
حول اتهامي باال�شرتاك يف قتل
اجلنود يف عملية اللن�ش  ،ويف نهاية
التحقيق �أر�سلت �إىل غرف الع�صافري
" غرف العمالء" ومل �أدل لهم ب�أية
معلومات �سوى ما كنت قد ذكرته يف
التحقيق باين قمت بواجبي ك�رشطي
فل�سطيني .
مكثت يف التحقيق مدة � 105أيام ،
وبعدها مت نقلي �إىل �سجن ع�سقالن
وهناك التقيت بالإخوة يف جهاز
ال�رشطة املتهمون يف ق�ضية اللن�ش
حامت املغاري وطارق طب�ش ورائد
ال�شيخ .
ا�ستقبلي يف �سجن ع�سقالن كل من
املرحوم احمد �أبو ال�سكر واملرحوم
ال�شهيد نعيم ال�شوامرة و�أبو العو�ض
كميل  ،مكثت يف ع�سقالن حوايل
�سبعة �أ�شهر ثتم نقلت �إىل �سجن
نفحة مع جمموعة من الأ�رسى .

املحكمة :
وجهت يل عدة تهم ولكن �أخطرها
الت�سبب يف القتل العمد رغم �أنه ال
يوجد بحقي �أية اعرتافات بالأمر
 ،وقد طلب يل االدعاء العام احلكم
بامل�ؤبد  ،ورفعت �ضدي ق�ضية

مطالبات مالية بالتعوي�ض لأ�رس
القتلى  ،وبعد عدة جل�سات عقد
املحامي �صفقة مع املدعي العام
على �أن يتم احلكم علي بثمانية
ع�رش عاما .
يف �سجن نفحة خ�ضت �أول �إ�رضاب
عن الطعام كان ذلك يف �أوا�سط �شهر
�آب  2004حيث دخلنا الإ�رضاب
املفتوح عن الطعام  ،يف �إ�رضاب
مركزي لكافة ال�سجون  ،وا�ستمر
ذلك الإ�رضاب  22يوما  ،وكانت
تقوده جلنة من كافة املعتقالت
وخمولة مبفاو�ضة �إدارة ال�سجون
كان بينهم �سمري القنطار ومروان
�ألربغوثي � ،إثناء الإ�رضاب تعر�ضنا
ل�صنوف من ممار�سات القمع
واحلرب النف�سية.
وقبل ال�رشوع يف الإ�رضاب مت �إبالغ
الإدارة بقائمة املطالب وبقائمة
تت�ضمن �أ�سماء الأ�رسى الذين
�سيدخلون الإ�رضاب ومت عزل
املعتقلني من املر�ضى وكبار ال�سن
عن املعتقلني امل�رضبني .
خالل الإ�رضاب تعر�ض الأ�رسى �إىل
�صنوف من ال�ضغوط ا�سوئها النقل
العبثي يف البو�سطة بحيث يق�ضي
الأ�سري يوم وليلة يف البو�سطة
التي ت�شبه العلبة احلديدية التي ال
تطاق �صيفا من حرارتها وال �شتاء
من برودتها � ،إ�ضافة �إىل املعاملة
القا�سية التي ميار�سها احلرا�س
الذين ي�رشفون على النقل .
بعد  22يوما من الإ�رضاب عن
الطعام مت تعليق الإ�رضاب بناء
على وعود من �إدارة ال�سجون العامة
�إال انه مت القفز عليها ومل يحقق
الإ�رضاب �أي نتائج تذكر يف حت�سني
الأو�ضاع االعتقالية. .

االنق�سام
�أثرت حالة االنق�سام الفل�سطيني
بعد عام  2006على احلياة الأ�رسى
يف داخل املعتقالت  ،وعمدت
�إدارة ال�سجون �إىل ف�صل الأ�رسى
ح�سب انتماءاتهم التنظيمية ،
فف�صلت �أ�رسى حركة حما�س يف
�أق�سام خا�صة و�أ�رسى حركة فتح
يف �أق�سام �أخرى  ،وقد عار�ض
فكرة االنف�صال قيادات الأ�رسى
القدامى مثل مروان الربغوثي
واحمد �سعادات ومي�رسة �أبو
حمدية � ،إال �أن حماوالتهم باءت
بالف�شل وتكر�ست حالة االنق�سام
التي �أثرت �سلبا على حياة الأ�رسى
ومت ا�ستغاللها من قبل �إدارة

ال�سجون ل�رضب وحدة احلركة
الأ�سرية .
�أما التجربة الثانية يف الإ�رضاب
فكانت عام  2011وكانت ت�ضامن مع
معتقلي غزة الذين كانوا حمرومني
من زيارة الأهل منذ عام  2007وقد
التحق عدة �سجون بالإ�رضاب  ،وقد
ا�ستمر الإ�رضاب مدة 22يوما وقد
ا�ستجابت �إدارة ال�سجون ملطالبنا
ومت ال�سماح لهم بالزيارة بعد
�أ�سبوع من فك الإ�رضاب �.أما يف
جتربة الإ�رضاب عن الطعام الثالثة
والأخرية عام  2017والتي ا�ستمرت
 42يوما فقد كنت يف م�ست�شفى
الرملة �أنا والأخ راتب احلريبات
يف مهمة العناية بالأ�رسى املر�ضى
 ،حيث كنا مكلفني من التنظيم
للقيام على خدمتهم والإ�رشاف
على مواعيد عالجهم وم�ساعدة
من يحتاج منهم �إىل التنقل والعناية
بالطعام والنظافة  ،ومل يكن مطلوبا
من الأ�رسى املر�ضى �أو من يقوم
على خدمتهم الدخول يف الإ�رضاب
 ،لكني قررت الدخول يف الإ�رضاب
 ،لكن كانت مفاجئتي �أن الأخ
راتب قد قرر هو �أي�ضا الدخول يف
الإ�رضاب  ،وهذا ي�ؤثر على م�ستوى
اخلدمة للأ�رسى املر�ضى  ،فكان
القرار �أن يخو�ض احدنا الإ�رضاب
وبعد جدال مع الأخ راتب و�إ�رصار
كل منا على خو�ض الإ�رضاب ،
اتفقنا على نذهب للتحكيم وقد
كان رجل فا�ضل قد قدم حديثا �إىل
امل�ست�شفى وحكم بيننا بالقرعة
وفاز الأخ راتب احلريبات بالقرعة
ودخل الإ�رضاب بعد �أن مت نقله
�إىل املعبار وا�ستمر الإ�رضاب 42
يوما .
�أما نحن يف امل�ست�شفى فقد قررنا
�أن نخو�ض �إ�رضابا ت�ضامنيا �ضمن
برنامج ن�ضايل مت االتفاق علية وهو
يومني �إ�رضاب عن الطعام ويومني

�إ�رضاب عن تناول العالج وقد
كانت ردة فعل الإدارة عنيفة خا�صة
يف مو�ضوع الإ�رضاب عن العالج .
وا�ستمرينا يف الربنامج حتى مت فك
الإ�رضاب بعد  42يوما .
ومن املواقف امل�ؤملة التي عاي�شتها
يف االعتقال ا�ست�شهاد الأ�سري وليد
عمرو من دورا اخلليل  ،فقد كان
مري�ضا بالأزمة و�ضيق التنف�س وهو
بحاجة �إىل رعاية �صحية حثيثة ،
وقد مت نقله من نفحة �إىل �سجن
ع�سقالن بذريعة �أن �سجن ع�سقالن
اقرب �إىل امل�ست�شفي يف حالة
حدوث طارئ معه � ،إال انه يف �سجن
نفحة كان مع �أبناء جمموعته وكان
لديه هاتف نقال مهرب يتوا�صل مع
�أ�رسته و�أبناءه  ،وبعد انقطاعه عن
االت�صال ب�أ�رسته يف �سجن ع�سقالن
طالب بالعودة �إىل �سجن نفحة ،
ا�شرتطت الإدارة عليه ا�شرتاطا
جائرا ب�أنه مقابل عودته يتنازل عن
ملفه الطبي  ،وحتت رغبته العارمة
باالت�صال ب�أ�رسته وافق على ذلك ،
وعندما عاد �إىل املعتقل رف�ضت
�إدارة ال�سجن �إدخاله �إىل الق�سم
الذي كان يعي�ش فيه والذي يوجد
به جهاز الهاتف املهرب  ،ومت
ت�سكينه يف ق�سم  4القريب من
العيادة  ،ويف ليلة 2003/2/19
تعر�ض �إىل نوبة حادة ومت �إخراجه
�إىل العيادة والحظ احد ال�شباب
عربة املر�ضى عليها ج�سم مغطى
بالكامل وتوقع �أنها جثة ل�شخ�ص ما
 ،وعندما �أطلق زامورا ال�ستنفار (
االزعكا ) علمنا �أن هناك �شخ�ص
قد فارق احلياة  ،وبعد �إغالق
الأبواب جاء الأخ جهاد غنب ع�ضو
جلنة مركزية فتح و�أبلغنا بان �إدارة
ال�سجن �أبلغته ب�أن وليد عمرو قد
ا�ست�شهد .
�أفرج عني بتاريخ  2019/4/19بعد
�أن �أم�ضيت مدة احلكم كاملة .
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يف الذكرى  88ال�ست�شهاد �شيخ املجاهدين عمر املختار

ال�شعب الفل�سطيني لن يقبل يوما مبظلة العبودية
التي متنع �أمطار احلرية والكرامة من تزيني فل�سطني
�أكد ن�ش�أت الوحيدي الناطق با�سم مفو�ضية ال�شهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة
القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة الأ�سرى للقوى
الوطنية والإ�سالمية �أن ا�سم �شيخ املجاهدين العربي الليبي عمر املختار �سيبقى
�شاهدا وراية ترفرف عاليا يف �سماء غزة ويف ربوع فل�سطني .
بقلم :ثامر �سباعنه
وقال الوحيدي مبنا�سبة
الذكرى ال�سنوية 88
لإعدام �أ�سد ال�صحراء
عمر املختار على يد
قوات الإ�ستعمار الإيطايل
يف ليبيا يف يوم الأربعاء
املوافق 1931 / 9 / 16
�أن تلك اجلرمية يف �إعدام
مقاتلي احلرية والكرامة
والإ�ستقالل العرب �سوف
تظل لعنة تالحق الإ�ستعمار
والإحتالل وقادته حتى
ينتهوا �إىل زوال عن
واملقد�سات
الأرا�ضي
العربية والإ�سالمية مبينا
�أن مدينة غزة ترفع عاليا
ا�سم ال�شهيد عمر املختار
على �أحد �أبرز معاملها
وهي �شارع عمر املختار .

و�أفاد ن�ش�أت الوحيدي
الناطق با�سم مفو�ضية
والأ�رسى
ال�شهداء
واجلرحى بالهيئة القيادية
العليا حلركة فتح يف قطاع
غزة وممثل حركة فتح
يف جلنة الأ�رسى للقوى
الوطنية والإ�سالمية �أن
�أحد �أبرز �شوارع مدينة
غزة يحمل ا�سم ال�شهيد
عمر املختار وهو من
مواليد 1861 / 8 / 21
بقرية البطنان بربقة يف
منطقة اجلبل الأخ�رض
وا�سمه كامال عمر املختار
حممد فرحات بريدان
عمر املنفى ن�سبة �إىل قبيلة
منفة من بيت فرحات وكان
قد وقع �أ�سريا يف قب�ضة
قوات الإ�ستعمار الإيطايل
يف  1931 / 9 / 11لتتم

حماكمته ب�شكل �صوري
وهزيل حتت �إ�رشاف
اجلرنال غرات�سياين الذي
قال بعد لقاء ال�شيخ يف
م�ساء الثالثاء املوافق 15
 ( : 1931 / 9 /كان جبينه
و�ضاءا وكان هالة من النور
كانت حتيط به فارتع�ش
قلبي من جالل املوقف
و�أنا الذي خ�ضت املعارك
واحلروب العاملية ولقبوين
ب�أ�سد ال�صحراء  ...كانت
�شفتاي ترتع�شان ومل
�أ�ستطع �أن �أنطق بحرف
واحد ) .
و�أو�ضح �أن روما كانت
قدمت اعتذارا ر�سميا عن
حقبة الإ�ستعمار الإيطايل
لليبيا �أثناء زيارة رئي�س
الوزراء الإيطايل �سلفيو
برل�سكوين لليبيا يف ال�سبت

 2008 / 8 / 30حيث
�أقرت روما بامل�س�ؤولية
الأخالقية والأ�رضار التي
حلقت بال�شعب الليبي �أثناء
مدة الإ�ستعمار الإيطايل
م�شددا على دور املجتمع
الدويل والإن�ساين والأمم
املتحدة يف �إلزام بريطانيا
لتقدمي اعتذار ر�سمي
وعلني لل�شعب الفل�سطيني
عن الإنتداب الربيطاين
وخملفاته يف االحتالل
لفل�سطني
الإ�رسائيلي
والعمل لتخلي�ص ال�شعب
الفل�سطيني من قيد
االحتالل وال�سجن الأطول
يف التاريخ م�ستذكرا قرابة
� 6000أ�سري فل�سطيني
يف ال�سجون العن�رصية
الإ�رسائيلية وعلى ر�أ�سهم
املنا�ضل كرمي يون�س الذي

�أم�ضى �أكرث من  37عاما
وال يزال .
وذكر ن�ش�أت الوحيدي
الناطق با�سم مفو�ضية
والأ�رسى
ال�شهداء
واجلرحى بالهيئة القيادية
العليا حلركة فتح يف قطاع
غزة وممثل حركة فتح
يف جلنة الأ�رسى للقوى
والإ�سالمية
الوطنية
�أن ال�شيخ حممد عمر
املختار الإبن الوحيد
ل�شيخ املجاهدين ال�شهيد
عمر املختار كان فارق
احلياة مبنزله يف منطقة

احلدائق مبدينة بنغازي
يف يوم اخلمي�س املوافق
 2018 / 7 / 12عن عمر
يناهز  93عاما وهو من
مواليد العام  1921مبنطقة
العويلية قرب املرج يف
�رشق ليبيا .
الوحيدي
واختتم
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية
لإعدام وا�ست�شهاد �شيخ
املجاهدين العربي الليبي
الأ�سري عمر املختار ب�أن
قوى الظلم والإ�ستعمار
والإحتالل �إىل زوال ال
حمالة و�أن ال�شعب العربي

الفل�سطيني لن يرفع يوما
راية بي�ضاء ولن يقبل فوق
ر�أ�سه مبظلة العبودية التي
متنع جنوم و�أمطار احلرية
والكرامة والإ�ستقالل من
تزيني فل�سطني م�ست�شهدا
باملقولة اخلالدة ل�شيخ
املجاهدين قبل �إعدامه
�شنقا  ( :نحن ال ن�ست�سلم
 ..ننت�رص �أو منوت وهذه
لي�ست النهاية بل �سيكون
عليكم �أن حتاربوا اجليل
القادم والأجيال التي تليه
و�أما �أنا ف�إن عمري �سيكون
�أطول من عمر �شانقي ) .

بعد  26على توقيع اتفاقية "او�سلو"

�أكرث من (� )120ألف معتقل منذ اتفاق "�أو�سلو" ،و(� )107شهيدا بعد االعتقال ،و(� ) 13ألف �أ�سري
حترروا مبوجب االتفاقيات ال�سيا�سية
قال مدير موقع "فل�سطني
خلف الق�ضبان" املخت�ص
ب�ش�ؤون الأ�رسى ،عبد
النا�رص فروانة� ،أن �سلطات
الإ�رسائيلي
االحتالل
االعتقاالت
انتهجت
ك�سيا�سة واعتمدتها منهجاً
و�سلوكاً ثابتا منذ احتاللها
الفل�سطينية،
للأرا�ضي
كو�سيلة
وا�ستخدمتها
للعقاب واالنتقام ،و�أحيانا
للإذالل والإهانة �أو لل�ضغط
واالبتزاز ،حتى ا�صبحت
جزءا ا�سا�سيا من منهجية
االحتالل يف ال�سيطرة
على ال�شعب الفل�سطيني،
وباتت الو�سيلة الأكرث قمعاً
وقهراً وخراباً باملجتمع
الفل�سطيني.
وا�ضاف� :أن االعتقاالت
الإ�رسائيلية للفل�سطينيني

مل تتوقف يوما بالرغم
من توقيع اتفاق "�أو�سلو"،
و�سجل منذ توقيع االتفاق
ُ
يف الثالث ع�رش من �أيلول/
�سبتمرب � 1993أكرث من ()120
�ألف حالة اعتقال .وافتتحت
�سلطات االحتالل العديد
من ال�سجون واملعتقالت
ال�ستيعاب هذه الأعداد
الكبرية من املعتقلني.
ب�أن
فروانة
واو�ضح
االعتقاالت منذ اتفاق
"�أو�سلو" �سارت ب�شكل
متعرج ،حيث �شهدت الفرتة
املمتدة من 2000-1993
تراجعا ملحوظا ،فيما
عادت وارتفعت ب�شكل
كبري مع اندالع "انتفا�ضة
الأق�صى" عام  .2000لكن
تلك االعتقاالت ،وكما الفرتة
التي �سبقت االتفاق ،فهي مل

تقت�رص على فئة حمددة �أو
�رشيحة معينة ،وامنا طالت
كافة فئات و�رشائح املجتمع
الفل�سطيني ،ذكورا واناثا،
�صغارا وكبارا ،ومن كافة
املناطق الفل�سطينية .حيث
ُ�سجل منذ توقيع اتفاقية
"�أو�سلو" يف �13أيلول/
�سبتمرب ،1993اعتقال نحو
( )2000فتاة وامر�أة ،وقرابة
( )17500طفل .كما وطالت
االعتقاالت بعد "�أو�سلو"
�أكرث من ن�صف �أع�ضاء
املجل�س الت�رشيعي وعدد من
الوزراء ومئات الأكادمييني
وال�صحفيني والعاملني يف
منظمات املجتمع املدين
وامل�ؤ�س�سات الدولية.
وا�شار فروانة �إىل وجود
تالزم مقيت وقا�سي ،بني
االعتقاالت والتعذيب ،حيث

�أن جميع من مروا بتجربة
االعتقال ،من الفل�سطينيني،
خالل الفرتة امل�ستعر�ضة،
قد تعر�ضوا  -على الأقل
 �إىل واحد من �أحد �أ�شكالالتعذيب اجل�سدي �أو النف�سي
والإيذاء املعنوي واملعاملة
القا�سية ،مما يلحق ال�رضر
بالفرد واجلماعة ،ويعيق من
تطور الإن�سان واملجتمع.
و�أن القمع والتعذيب
واال�ستهتار بحياة املعتقلني
قد ت�ضاعف يف ال�سنوات
الأخرية .كما وان �أكرث من
ع�رشين قانونا ا�ستهدف
الأ�رسى ،قد نوق�ش و�أقر
من قبل الكني�ست (الربملان
الإ�رسائيلي(
وك�شف فروانة ب�أن ()107
ا�رسى �سقطوا �شهداء
بعد االعتقال ،منذ توقيع

اتفاق "�أو�سلو" ،نتيجة
التعذيب والقتل املتعمد
واالهمال الطبي و�آخرهم
كان الأ�سري /املري�ض ب�سام
ال�سايح الذي ا�ست�شهد يف
الثامن من ال�شهر اجلاري.
هذا بالإ�ضافة اىل ع�رشات
�آخرين توفوا بعد خروجهم
من ال�سجن بفرتات وجيزة
مت�أثرين ب�أمرا�ض ورثوها
عن ال�سجون.
ويف �سياق مت�صل ذكر
فروانة ب�أنه وبالرغم من
الأرقام ال�صادمة فيما يتعلق
باالعتقاالت ،ف�إن �أكرث من
(� )13ألف �أ�سري فل�سطيني
وعربي مت االفراج عنهم
يف �إطار "العملية ال�سلمية"
منذ توقيع اتفاقية "�أو�سلو".
و�أن املئات منهم كانوا
يق�ضون �أحكاما بال�سجن

امل�ؤبد (مدى احلياة) ،و�أن
الكثري منهم كان قد م�ضى
على اعتقالهم �سنوات
طويلة ،وان �آخر ه�ؤالء
املحررين كانوا "الأ�رسى
القدامى" املعتقلني منذ
ما قبل "�أو�سلو" والذين
�أطلق �رساحهم على ثالث
دفعات خالل العام 2013
بناء على اتفاق فل�سطيني-
ا�رسائيلي برعاية �أمريكية
فيما تن�صلت احلكومة
الإ�رسائيلية من االفراج عن
الدفعة الرابعة وعددهم
( )26ا�سريا� ،أقدمهم الأ�سري
كرمي يون�س املعتقل منذ
(� )37سنة.
و�أكد فروانة على �أن
االعتقاالت
ا�ستمرار
وات�ساعها ،وبالرغم من
ت�أثرياتها ال�سلبية وما تلحقه

من �أ�رضار على الفرد
الفل�سطيني،
واملجتمع
�إال �أنها ال ميكن �أن تقود
اىل �أي نوع من ال�سالم،
�أو �أن ت�ؤدي �إىل ا�ست�سالم
ال�شعب الفل�سطيني ودفعه
نحو التخلي عن حقوقه،
�إذ ال ميكن ف�صل ال�سالم
عن احلرية ،و�أن احلرية
املن�شودة �ستبقى منقو�صة
يف ظل ا�ستمرار االعتقاالت
وبقاء �آالف الفل�سطينيني
يف �سجون االحتالل .فمع
حرية الأ�رسى نقر�أ فجر
حرية الوطن.
يذكر �أن �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي حتتجز يف
�سجونها ومعتقالتها نحو
(� )5700أ�سري ،بينهم ()220
طفل ،و(� )38أ�سرية ،و()500
معتقل اداري.
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الالعبون يت�صدرون جدول الرتتيب م�ؤقتا
بانت�صار من وهران

العميد ي�ؤكد انطالقته القوية
من خارج الديار

الالعبون يرفعون التحدي ويواجهون العراقيل باالنتفا�ضة كرويا

احتاد العا�صمة يقرتب من دور املجموعات
ّ
متكن فريق احتاد العا�صمة من ت�سجيل انت�صار ثمني خالل املقابلة التي جمعته �سهرة �أول باملناف�س
غورماهيا الكيني ،بعدما ح�سم املقابلة التي خا�ضها على ميدان ملعب م�صطفى ت�شاكر يف البليدة برباعية
لهدف ت�ضع النادي العا�صمي خطوة نحو و�ضع قدم يف دور جمموعات مناف�سة رابطة �أبطال �إفريقيا ،التي
ي�سعى الفريق على الذهاب بعيدا فيها رغم الظروف اخلا�صة التي مير بها مع بداية املو�سم اجلاري
عي�شة ق.

قدم النادي العا�صمي مباراة
قويةن �أظهر خاللها روحا قتالية
كبرية على �أر�ضية امللعب ،وبرهن
الالعبون روحهم الكبرية واللعب
على �ألوان النادي يف ظل الظروف
ال�صعبة التي مير بها االحتاد مع
بداية املو�سم املايل والأزمة
املالية التي ت�رضبه وتهدد النادي
بفرتة �أكرث تعقيدا خالل املرحلة
املقبلة يف حال مل يتم التو�صل
�إىل �إيجاد احللول ورفع التجميد
على احل�ساب البنكي وت�سوية
امل�ستحقات املالية لالعبني التي
يدينون عددا منهم ما بني �ستة
وثمانية �أجور �شهرية.

وعرفت املقابلة ت�ضييع الفريق
فر�صا تهديفية �سانحة عرب
الثنائي زكريا بن �شاعة وزواري،
رغم �أن الت�شكيلة جنحت يف
ت�سجيل رباعية عرب كل من ربيع
مفتاح وبن �شاعة ثنائية لكل
منهما� ،إال �أن اخلط الأمامي
للت�شكيلة ف ّوت ت�سجيل نتيجة �أثقل
كانت كافية ل�ضمان الت�أهل �إىل دور
املجموعات ،يف ظل القوة التي
�أبانها االحتاد �أمام جمهوره الذي
و�شجع
كان حا�رضا ب�أعداد غفرية
ّ
�أ�شبال املدرب بالل دزيري �إىل
غاية �صافرة نهاية اللقاء ،والذين
مل يخيبوا الظن واقنعوا بالأداء
والنتيجة ،خا�صة الدويل الليبي
م�ؤيد الاليف والذي عاد للربوز

بقوة يف ال�شوط الثاين بعد ظهور
باهت يف املرحلة الأوىل من
املقابلة ،اين قدم مباراة كبرية
جعلت �أغلب الرت�شيحات تختاره
اف�ضل العب على امليدان بف�ضل
الثقة التي و�ضعها فيها املدرب
دزيري والروح املعنوية العالية
التي �أ�ضحى يلعب بها بعدما
�أ�صبح ركيزة �أ�سا�سية يف احل�سابات
التكتيكية للطاقم الفني.

الرابطة ت�ؤجل لقاءات
االحتاد وت�ضعه يف ورطة
يف املقابل� ،سيجد رفقاء
الالعب زكريا حدو�ش �أنف�سهم
بعيدون عن املناف�سة �إىل غاية

مقابلة الإياب التي تنتظرهم
امام غورماهيا والتي تلعب يف
كينيا بتاريخ � 29سبتمرب ،حيث
�أجلت الرابطة املحرتفة لكرة
القدم مباريات اجلولة الرابعة
من البطولة الوطنية والتي يجري
خاللها الداربي الكبري �أمام اجلار
مولودية اجلزائر ،بينما مل حتدد
تاريخ مقابلة النادي العا�صمي
و�شبيبة ال�ساورة حل�ساب اجلولة
اخلام�سة والتي مت برجمتها يومي
 23و 24من ال�شهر احلايل ب�سبب
تنقل االحتاد �إىل كينيا للعب
الإياب ،الأمر الذي يجعل الطاقم
الفني يبحث عن احللول لتفادي
نق�ص املناف�سة بالن�سبة لأ�شباله
والتي تدوم �أ�سبوعني كاملني.

مر�شح ملوا�صلة املفاج�أة ودخول التاريخ ب�أول م�شاركة قارية

بارادو يحقق الأهم يف انتظار �سفرية �صفاق�س
حقق نادي بارادو الأهم و�سجل
فوزا على ح�ساب ال�صفاق�سي
التون�سي بثالثة �أهداف لهدف
�ضمن مقابلة ذهاب الدور
ال�ساد�س ع�رش من مناف�سة ك�أ�س
الكاف التي جمعت الفريقني �أول
�أم�س مبلعب  5جويلية� ،أين جنح
النادي العا�صمي يف قلب الطاولة
على �ضيفه الذي كان املبادر
الفتتاح باب الت�سجيل يف وقت
باكر وبعد مرور دقيقتني فقط
على انطالق املقابلة ،لكن �أ�شبال
املدرب الربتغايل فران�شي�سكو
�شالو جنحوا يف العودة بقوة
خالل �أطوار اللقاء و�سجلوا

ثالثة اهداف متنحهم �أف�ضلية
على ح�ساب مناف�سهم التون�سي
قبل مقابلة العودة املقررة بعد
اقل من �أ�سبوعني يف تون�س،
�أين ال ي�ستبعد �أن يوا�صل بارادو
عامل املفاجئة بحثا عن العودة
من مدينة �صفاق�س بت�أ�شرية
الت�أهل �إىل الدور ال�ساد�س ع�رش
مكرر للمناف�سة القارية رغم �أن
املهمة لن تكون �سهلة لرفقاء
الالعب حمزة موايل الذين
يتواجدون �أمام م�س�ؤولية ال�صمود
يف مواجهة مناف�س �أكرث خربة
وجتربة يف امل�سابقة القارية.

نيبو�شا :دفعنا �ضريبة
الأخطاء �أمام بارادو
عرب املدير الفني للنادي
ال�صفاق�سي نيبو�شا عن �أ�سفه
للهزمية التي مني بها فريقه
يف اجلزائر �أمام �أتلتيك بارادو
حل�ساب ذهاب الدور ال�ساد�س
ع�رش لك�أ�س الكونفدرالية
الأفريقية ،وقال نيبو�شا يف
ت�رصيح �إذاعي" :لقد دفعنا اليوم
�رضيبة العديد من الأخطاء
الدفاعية ،الفريق اجلزائري �أكد
�أنه فريق حمرتم جدا وميلك
الكثري من املهارات الفردية

والعبني يتمتعون ب�إمكانيات
فنية عالية" ،وحول لقاء الإياب
وحظوظ ال�صفاق�سي يف تعوي�ض
خ�سارة اليوم والت�أهل للدور
القادم قال نيبو�شا" :مهمتنا يف
الإياب لي�ست م�ستحيلة ،لدي
العبي وانتظر منهم
ثقة كبرية يف
ّ
يف �صفاق�س ردة فعل كبرية"،
و�أمت" :فارق الأهداف لي�س
كبريا وميكننا تداركه لأن لدينا
كل الإمكانيات وما علينا �إال
الإعداد اجليد للقاء العودة� ،أثق
�أننا �سننجح يف ك�سب الت�أهل فوق
ميداننا".
عي�شة ق.

معو�ش مديرا �إداريا لأهلي برج بوعريريج
�أعلن جمل�س �إدارة نادي �أهلي الربج
تعيني الالعب ال�سابق كمال معو�ش
كمدير �إداري جديد للنادي خلفا
للم�ستقيل كرمي دودان ،وا�ستقر
م�س�ؤولو النادي الربايجي على معو�ش

بحكم معرفته اجليدة بكل �صغرية
وكبرية تتعلق بالفريق باعتباره العب
من قبل يف �صفوف الأهلي كما �سبق
له تقم�ص منا�صب �إدارية يف الإدارات
ال�سابقة .ويعترب تعيني معو�ش �ضمن

خطة و�ضعتها �إدارة النادي الأ�صفر
لتطوير الفريق ،وليكون همزة و�صل
بني الإدارة والالعبني ،حيث �أ�رص
�أع�ضاء جمل�س الإدارة على منح
الفر�صة لواحد من �أبناء الفريق

حلماية م�صاحله والدفاع عنه .يذكر
�أن �إدارة الربج وافقت على ا�ستقالة
املدير الإداري ال�سابق كرمي دودان،
بعد رف�ضه تخفي�ض مطالبه املالية
و�إ�رصاره على الرحيل.

�أكد نادي مولودية اجلزائر
بدايته القوية يف املو�سم الكروي
اجلاري بعد االنت�صار الثمني
الذي حققه من خارج القواعد
على ح�ساب مولودية وهران
�ضمن اللقاء املقدم عن اجلولة
اخلام�سة من الرابطة املحرتفة
الأوىل والتي خا�ضها خارج الديار
مبلعب �أحمد زبانة ،حيث �سمح
هذا االنت�صار باعتالء �أ�شبال
املدرب برنارد كازوين �صدارة
الرتتيب والربهنة جمددا على
الرغبة الكبرية للفريق من اجل
لعب الأدوار الأوىل والتناف�س على
�صعود من�صة التتويج جمددا،
وظهر النادي العا�صمي يف �أف�ضل
�صورة على �أر�ضية امللعب بعد
قدموه والروح
الأداء الكبري الذي ّ
القتالية التي ظهرت على رفقاء

املدافع براهيمي الذين عادوا
بثالث نقاط ثمينة كان احد
م�سجليها رفقة امل�ستقدم من
الن�رصية �سفيان بن دبكة الذي
وقع ثنائية يف اللقاء.
جنح ا�شبال املدرب الفرن�سي يف
الربهنة على الوجه القوي الذي
يقدمونه خارج القواعد هذا
املو�سم ،اين متكنوا من العودة
بثالث انت�صارات على التوايل
خارج الديار �أمام �أندية نادي
بارادو� ،شبيبة ال�ساورة ومولودية
وهران� ،إىل جانب توا�صل النتائج
الإيجابية ،يف ظل حتقيق ت�شكيلة
"العميد" �أربع مقابالت دون
هزمية وهي ال�سل�سلة التي مل
ي�سبق �أن حققوها منذ العام
.2013
عي�شة ق.

�شريف الوزاين يهاجم
مدوار وميال
فتح حممد �رشيف الوزاين مدرب
مولودية وهران النار على الرابطة
الوطنية ورئي�سها عبد الكرمي
مدوار ،وقال �رشيف الوزاين يف
ت�رصيح لو�سائل الإعالم عقب
نهاية املباراة "تعر�ضنا لظلم
كبري من قبل م�س�ؤويل الرابطة،
هل يعقل �أن نخو�ض مباراتني
يف الدوري يف ظرف خم�سة �أيام
عك�س بقية الفرق" ،و�أ�ضاف
"حاولنا االت�صال مبدوار لكنه
مل يرد على مكاملاتنا وال على
ر�سائلنا ،كرة القدم اجلزائرية
لن تتطور بهذه الطريقة بكل
�رصاحة".

كما عرب �رشيف الوزاين عن
ا�ستيائه ال�شديد ،من طاقم
التحكيم الذي �أدار مباراة فريقه
�أمام مولودية اجلزائر والتي انتهت
باخل�سارة ،و�أردف" :لي�س من
عادتنا �أن ننتقد �أداء التحكيم ،لكن
ما حدث ال ميكن ال�سكوت عليه،
خ�صو�صا من جانب حكم ال�ساحة
ً
ميال ،الذي كان ذكيا وحاول ب�شتى
الطرق ترجيح كفة الزوار" ،و�أمت:
"لن نتحجج باخل�سارة ولن نقول
�إن احلكم �أثر على نتيجة اللقاء،
لكننا ن�ؤكد �أنه ال�سبب الرئي�سي يف
خ�سارتنا النقاط الثالث".
ق.ر.

دزيري ي�شكر �أن�صار احتاد
العا�صمة على الدعم

�أهدى بالل دزيري مدرب
�إحتاد العا�صمة فوز فريقه �أول
�أم�س على غورماهيا الكيني يف
�إطار مباريات الدور الثاين من
دوري �أبطال �أفريقيا جلماهري
�سو�سطارة ،و�سجل ربيع مفتاح
هدفني وزكرياء بن �شاعة مثلهما،
ليقودا النادي العا�صمي لتحقيق
الفوز الثالث على التوايل للفريق
يف املناف�سة الأفريقية ،وقال
دزيري ،يف ت�رصيحات لو�سائل
الإعالم بعد املباراة" :فعلنا كل
�شيء يف الت�سعني دقيقة وكنا
الطرف الأقوى ،نحن �سعداء

بهذا الفوز الذي يجعلنا الأقرب
للظفر بت�أ�شرية الت�أهل لدور
املجموعات" ،و�أ�ضاف" :نحرتم
فريق غورماهيا كثريا ،فقد
�أثبت �أنه يتمتع بقدرة كبرية على
الرد ،و�سبب لنا �صعوبات عديدة
خا�صة يف الدفاع ،هناك  90دقيقة
متبقية ،وال بد من اللعب بنف�س
القوة يف مباراة الإياب" ،و�أمت:
"ن�شكر �أن�صارنا كثريا على دعمهم
املتوا�صل لنا وتنقلهم مع الفريق
�إىل البليدة ،نعدهم مبوا�صلة
النتائج الإيجابية والعودة بالت�أهل
من نريوبي".
ق.ر.
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العنا�صر الوطنية خا�ضت �أم�س �أول ح�صة تدريبية

باتيلي ي�ستدعي  24العبا حت�سبا
لرتب�ص منتخب املحليني
�أعلن مدرب املنتخب الوطني للمحليني باتيلي عن قائمة الالعبني املتكونة
من  24العبا حت�سبا لرتب�ص املحليني الذي انطلق منذ البارحة مبركز
حت�ضري املنتخبات الوطنية ب�سيدي مو�سى حت�سبا لال�ستعداد �إىل خو�ض
الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل البطولة الغفريقية للمحليني� ،أين يالقون نظريهم
املغربي يف تاريخ � 21سبتمرب املقبل على ملعب م�صطفى ت�شاكر بالبليدة
�ضمن ذهاب الدور الت�صفوي الأخري امل�ؤهل �إىل «ال�شان»
عي�شة ق.

و�ض ّمت القائمة التي طال
انتظارها من طرف موقع
االحتادية اجلزائرية لكرة
القدم جمموع  24العبا
ين�شطون يف �صفوف ثمانية
�أندية ويتعلق الأمر بكل من
�شباب بلوزداد ،احتاد العا�صمة،
مولودية اجلزائر ،نادي بارادو،
�شبيبة القبائل ،وفاق �سطيف،
�أهلي برج بوعريريج و�شباب
ق�سنطينة� ،أين اختار الطاقم
الفني الوطني �أف�ضل الالعبني

يف البطولة الوطنية منذ �إعالن
�شارة انطالق املو�سم اجلديد،
و�شملت القائمة ا�ستدعاء
العبي فريق مولودية اجلزائر
الذين كانوا �أكرث متثيال لالعبي
البطولة الوطنية بعدما توجيه
الدعوة �إىل جمموع  21العبا
ويتعلق الأمر بكل من فاروق
�شافعي ،نبيل لعمارة� ،سفيان
بن دبكة ،وليد عالتي وميلود
ربيعي ،بينما متثلت بقية الأندية
يف �ضمان ما بني ثالثة و�أربعة
العبني يف املجموع.
وانطلق العمل التح�ضريي ملقابلة

ال�سبت املقبل منذ م�ساء البارح
�أين خا�ض الالعبون �أول ح�صة
تدريبية يف املع�سكر التح�ضريي،
�سوف يقومون خاللها بالعمل
على �إقناع املدرب الفرن�سي
ل�ضمان التواجد �ضمن الت�شكيلة
الأ�سا�سية للتعداد ولعب مواجهة
«�أ�سود الأطل�س»� ،أين يعول
رفقاء الالعب �أمري �سعيود على
اللعب بكامل �إمكانياتهم من �أجل
�ضمان ت�أهل اجلزائر �إىل الدورة
النهائية من «ال�شان» ،التي
تغيب عنها بالدنا يف الطبعات
الأخرية.

املحرق البحريني � /شباب ق�سنطينة اليوم ابتداء من 16:00

ال�سيا�سي يبحث عن ت�أ�شرية الت�أهل �إىل ثمن
نهائي البطولة العربية
يخو�ض م�ساء اليوم فريق �شباب
ق�سنطينة مباراته �أمام املحرق
البحريني على ملعب الأخري والتي
تندرج �ضمن �إياب الدور ال�ساد�س
ع�رش من البطولة العربية للأندية،
حيث يخو�ض العبو ال�شباب
املقابلة على ملعب علي بن حممد
�آل خليفة مبدينة املحرق ،بعد
و�صولهم �أول �أم�س �إل العا�صمة
املنامة قبل املوا�صلة نحو املدينة
التي حتت�ضن املواجهة� ،أين يدخل
ال�شباب اللقاء وهو متقدم بثالثة
�أهداف لهدف يف مباراة الذهاب
التي جرت يف ملعب ال�شهيد
حمالوي بق�سنطينة ،ويعمل على

اال�ستثمار يف انت�صاره داخل
القواعد بحثا عن العودة بت�أ�شرية
الت�أهل �إىل الدور ثمن النهائي من
خارج القواعد.
وي�سعى العبو ت�شكيلة «ال�سيا�سي»
�إىل احتواء الو�ضع ال�صعب الذي
مير به النادي منذ انطالق املو�سم
الكروي من خالل العودة بنتيجة
�إيجابية ت�ساهم يف احتفاظهم
بحظوظ موا�صلة اللعب والذهاب
بعيدا يف املناف�سة العربية ،بالنظر
للمهمة التي لن تكون �سهلة يف
ملعب املحرق الذي �سوف يلعب
بقوة على ملعبه و�أمام جمهوره
بحثا عن احلفاظ على الت�أهل يف

ميدانه ،الأمر الذي �سوف يجعل
مهمة �أ�شبال املدرب ديني�س
الفان �صعبة وال ميلك �سوى
حت�ضري �أ�شباله من كافة النواحي
ق�صد حتقيق الهدف من التنقل
�إىل البحري ،حيث يعمل على
�إبعاد �أ�شباله عن دائرة ال�ضغط
التي مير بها النادي وامل�شاكل
التي جتمعه باملدير الإداري
بوخذنة ،والتي �أثرت بال�سلب
على النادي الذي �سجل �أحد �أ�سو�أ
بداياته يف البطولة الوطنية بعد
ف�شله يف الفوز يف اربع مقابالت
على التوايل.
عي�شة ق.

�أفاق مواهب وهران لكرة اليد

الأكابر يتفادون االن�سحاب و م�ستقبل غام�ض للكربيات
بد�أت بوادر االنفراج تلوح يف �أفق
نادي �آفاق مواهب وهران ال�صاعد
اجلديد للق�سم الوطني الأول لكرة
اليد �أكابر الذي تراجعت �إدارته عن
االن�سحاب من بطولة الذكور فيما
يبقى الغمو�ض يكتنف م�ستقبل
فريق الإناث ح�سبما ا�ستفيد ام�س
من �إدارة هذا النادي ،ويواجه
�آفاق مواهب وهران متاعب مالية
كبرية منذ فرتة قبل �أن تتعقد
هذه الو�ضعية بعد قرار ال�سلطات
املحلية تقلي�ص حجم م�ساعداتها
املالية للنادي رغم االجناز الكبري
الذي حققه يف نهاية املو�سم
الفارط ب�صعوده �إىل الق�سم الأول

يف �صنفي الذكور و الإناث معا
و هو ما دفعه �إدارته للتلويح
باالن�سحاب من املناف�سة ،و�رصح
رئي�س النادي �سيد احمد جندارة
يف هذا ال�صدد « :تلقينا �ضمانات
من طرف املدير املحلي لل�شباب و
الريا�ضة مب�ساعدتنا لرفع التحدي
خالل املو�سم اجلديد� ,سيما و�أن
املناف�سة يف الق�سم الأول تتطلب
�إمكانيات مالية معتربة».
و�سمح تدخل امل�س�ؤول الأول عن
قطاع ال�شباب و الريا�ضة بوهران
لأكابر النادي من ا�ستئناف التدريبات
حت�سبا لبطولة املو�سم اجلديد
التي �ستنطلق يوم � 25أكتوبر ،فيما

ال يزال م�ستقبل الكربيات مبهما
وفق نف�س امل�صدر ،و�أ�ضاف �سيد
احمد جندارة« :يف احلقيقة ل�سنا
مت�أكدين من امل�شاركة يف بطولة
الكربيات لأن ذلك مرهون بحجم
امل�ساعدات التي �ستقدمها لنا
ال�سلطات املحلية ،يف حال �إعالن
ان�سحابنا من بطولة الكربيات ف�إننا
�سنلج�أ جلل الفئات الأخرى اخلا�صة
بالعن�رص الن�سوي» .وت�أ�س�س نادي
�آفاق مواهب وهران لكرة اليد �سنة
 ،2014ورغم حداثة عهده �إال �أنه
متكن من حتقيق ال�صعود لأربعة
موا�سم متتالية.

ق.ر.

قائمة الالعبني:
غايا مرباح� ،سفيان بو�شار،
�أمري �سعيود (�شباب بلوزداد)،
وليد عالتي� ،سفيان بن دبكة،
فاروق �شافعي ،ميلود ربيعي،
نبيل لعمارة (مولودية اجلزائر)،

�أ�سامة بن بوط ،توفيق عدادي،
ر�ضا بن �سايح� ،أرزق حمرون
(�شبيبة القبائل) ،م�صطفى
بو�شينة� ،آدم زرقان ،ريا�ض
بن عياد (نادي بارادو) ،زكريا
بوخلفاية (�أهلي برج بوعريريج)،
ر�ضوان �رشيفي ،زكريا بن

�شاعة ،كمال بلعربي (احتاد
العا�صمة)� ،إ�سالم �شحرور،
عبد القادر بن عيادة� ،إ�سماعيل
بلقا�سمي (�شباب ق�سنطينة)،
ح�سام غ�شة واحلبيب بوقلمونة
(وفاق �سطيف).

الألعاب املتو�سطية وهران 2021

تقدمي ال�شعار الر�سمي للطبعة  19اليوم
�سيتم اليوم عر�ض ال�شعار الر�سمي
للطبعة  19لألعاب البحر الأبي�ض
املتو�سط املقررة بوهران يف
العام  2021وذلك على هام�ش
زيارة جديدة �إىل املدينة من جلنة
التن�سيق واملتابعة للجنة الدولية
لألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط
ح�سب ما ا�ستفيد ام�س من اللجنة
املحلية لتنظيم التظاهرة ،ويتم
باملنا�سبة �أي�ضا عقد اجتماعات
مع خمتلف اللجان التابعة للجنة
التنظيم املحلية بغر�ض الوقوف
على مدى تقدم التح�ضريات ،كما
�سيقوم ممثلو اللجنة الدولية و الذين
يتقدمهم الفرن�سي برنار �أم�سالم
رئي�س جلنة التن�سيق و املتابعة
كذلك مبعاينة مدى تقدم الأ�شغال
على م�ستوى ور�شات الهياكل
الريا�ضية اجلاري �إجنازها حت�سبا
للموعد الريا�ضي وكذا تلك التي
تخ�ضع لأ�شغال �إعادة تهيئة ,وتعد

هذه الزيارة الثالثة هذا العام للجنة
املذكورة حيث كانت قد �أعربت يف
جويلية الفارط على ل�سان رئي�سها
برنار �أم�سالم عن ارتياحها لتقدم
التح�ضريات للموعد املتو�سطي
رغم حتفظات �أبدتها بخ�صو�ص ما
و�صفته بالت�أخر الن�سبي يف عملية
الرتويج للتظاهرة التي �ستقام ما
بني  25جوان و 5جويلية  2021من
جهتها ,مرت ال�سلطات العمومية
يف اجلزائر �إىل ال�رسعة الق�صوى

بخ�صو�ص جتهيز املن�ش�آت
الريا�ضية اجلديدة التي ت�ست�ضيف
الألعاب و يف مقدمتها املركب
الريا�ضي اجلاري ت�شييده ببلدية
بئر اجلري وهو املركب الذي ي�ضم
ملعبا لكرة القدم  40الف مقعد
و �آخر لألعاب القوى �أربعة �آالف
مقعد و قاعة متعددة الريا�ضات
�ستة �آالف مقعد و مركز مائي ي�ضم
ثالثة �أحوا�ض منها اثنني �أوملبيني
و ثالث ن�صف �أوملبي.
ق.ر.

مانداندا حرمه من هدف �أكروباتي عاملي

�سليماين يت�ألق �أمام مار�سيليا رغم الهزمية
�سقط الالعب الدويل اجلزائري
�إ�سالم �سليماين يف فخ الهزمية
رفقة ناديه موناكو خالل القمة
التي خا�ضها �سهرة �أول �أم�س �أمام
�أوملبيك مار�سيليا حل�ساب اجلولة
اخلام�سة من دوري الدرجة الأوىل
الفرن�سية ،حيث ف�شل يف اخلروج
منت�رصا من ملعبه «لوي�س الثاين»
يف مباراة جمنونة انتهت بفوز
ال�ضيوف بنتيجة  ،3/4ورغم �أن

مهاجم املنتخب الوطني مل يكن
م�ساهما يف املقابلة من خالل
الت�سجيل �أو منح متريرة حا�سمة
�إال انه قدم مباراة قوية ي�ؤكد من
خاللها العمل الكبري الذي يقوم
به من �أجل ا�ستعادة �إمكانياته
املعروف بها ،حتت قيادة مدربه
ال�سابق يف �سبورتينغ ل�شبونة
الربتغايل ليوناردو جاردمي ،حيث
حت ّرك �سليماين كثريا يف اخلط

الأمامي وحاول اخرتاق خط دفاع
النادي ال�سماوي ،حيث �أن�صدم بت�ألق
احلار�س املخ�رضم مانداندا الذي
كان �سدا منيعا �أمام حماوالت ابن
عني البنيان خا�صة �إحدى حماوالته
يف الو�صول �إىل مرماه من خالل
القيام مبحاولة ت�سجيل هدف عرب
مق�صية رائعة لكن مانداندا كان
يف املر�صاد و�أخرج الكرة ب�أ�صابع
اليد.
ع.ق.
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�إ�شبيلية يتجاوز �أالفي�ش ويعتلي �صدارة الليغا

بتغلبه عليه بهدفني
�سان�شيز
جلرمان
والفنزويلي يانغل هرييرا،
م�ستفيدا من ا�ضطرار
�صاحب الأر�ض اىل �إكمال
اللقاء بت�سعة العبني بعد
طرد خورخي �ساينز
وفران بلرتان ،وكان اللون
الأحمر من ح�صة ريال

بيتي�س يف مباراته مع
�ضيفه خيتايف� ،إذ �أكمل
اللقاء بت�سعة العبني
�أي�ضا بعد طرد الربتغايل
وليام كارافاليو ولورنزو
مورون ،لكنه جتنب
الهزمية بعدما �أدرك
التعادل من ركلة جزاء
خلواكني ،بعد �أن تقدم

ال�ضيوف منذ الدقيقة
 15من ركلة جزاء �أي�ضا
نفذها خاميي ماتا.
ويف مباراة �أخرى ،فاز
�إ�سبانيول على م�ضيفه
�إيبار  ،1-2وجاءت
�أهداف املباراة يف
ال�شوط الثاين ،فافتتح
�أ�صحاب الأر�ض الت�سجيل

بف�ضل �إيفان رامي�س،
قبل �أن يقلب ال�ضيوف
النتيجة يف غ�ضون
ثالث دقائق بهدف
التعادل عرب الأرجنتيني
فاكوندو فرييرا ،وهدف
ثا ٍن لإ�ستيبان غرانريو
خطفوا من خاللهما
النقاط الثالث ،ورفع
�إ�سبانيول الذي حقق
فوزه الأول هذا املو�سم
بعد تعادل وهزميتني
ر�صيده �إىل �أربع نقاط
يف املركز  ،16وجتمد
ر�صيد �إيبار عند نقطة
يتيمة يف املركز  19قبل
الأخري من تعادل وثالث
هزائم ،وتعادل بلد الوليد
و�أو�سا�سونا بهدف لبابلو
هريفيا�س ،مقابل هدف
لروبرتو �إيبانييز.

حقق فريق �إ�شبيلية
انت�صاراً �صعباً �أمام
ديبورتيفو
م�ضيفه
�أالفي�ش � 0-1أول ام�س
يف اجلولة الرابعة من
الدوري الإ�سباين ،و�سجل
الالعب خوان جوردن
هدف املباراة الوحيد،
ويحتل الفريق الأندل�سي
�صدارة الدوري بر�صيد
 10نقاط متقدماً عن
�أتليتكو مدريد الو�صيف،
بنقطة واحدة وبـنقطتني
عن ريال مدريد الثالث
و 3نقاط عن بر�شلونة
اخلام�س.
وعاد غرناطة من ملعب
�سلتا فيغو بفوزه الثاين
ونقطته ال�سابعة التي
جعلته مبا�رشة خلف
بر�شلونة حامل اللقب
وخام�س الرتتيب وذلك

قدم واتفورد �شوطاً ثانياً
رائعاً جنح خالله يف قلب
الطاولة على �أر�سنال
وحرمانه من نقطتني
بالتعادل معه  2-2يف
املرحلة اخلام�سة من
الدوري الإجنليزي ،وذلك
يف �أول مباراة له مع
مدربه اجلديد القدمي
الإ�سباين كيكي �سان�شي�س
فلوري�س ،واعتقد �أر�سنال
�أنه ح�سم اللقاء وحلق
مبان�ش�سرت �سيتي حامل
اللقب �إىل املركز الثاين
بعد �أن فر�ض �سيطرته
على ال�شوط الأول و�أنهاه
متقدما بهدفني للغابوين

بيار �إميرييك �أوباميانغ
الذي افتتح الت�سجيل يف
الدقيقة  21حني و�صلته
الكرة داخل املنطقة
بتمريرة من البو�سني �سياد
كوال�شينات�س ،فالتف على
نف�سه قبل �أن ي�سدد على
ميني احلار�س بن فو�سرت،
ثم �أ�ضاف مهاجم بورو�سيا
دورمتوند الأملاين ال�سابق
هدفه اخلام�س يف الدوري
هذا املو�سم �إثر لعبة
جماعية رائعة مل�س فيها
العبو املدرب الإ�سباين
�أوناي �إميري الكرة  20مرة
قبل �أن ي�ضعها �أوباميانغ
�شباك فو�سرت �إثر عر�ضية

من �أين�سلي مايتالند نايلز
يف الدقيقة .32
لكن �أر�سنال �أعاد م�ضيفه
�إىل �أجواء اللقاء يف بداية
ال�شوط الثاين حني �أخط�أ
�سقراطي�س
اليوناين
يف
بابا�ستاثوبولو�س
مترير الكرة داخل منطقة
جزاء فريقه �إىل زميله
الفرن�سي ماتيو غندوزي،
فقطعها الإ�سباين جريار
ديلوفيو وو�صلت �إىل توم
كليفريل الذي �أودعها
�شباك الأملاين برند لينو
يف الدقيقة  ،54و�أعطى
هذا الهدف الدفع
املعنوي لالعبي واتفورد

الذين فر�ضوا �أف�ضليتهم
امليدانية لكن دون التمكن
من الو�صول �إىل ال�شباك
حتى الدقيقة  81حني
جنح البديل الأرجنتيني
روبرتو برييرا يف انتزاع
ركلة جزاء من الربازيلي
دافيد لويز ،ونفذها بنف�سه
بنجاح ليمنح فريقه نقطة
التعادل يف �أول اختبار له
مع مدربه اجلديد-القدمي
كيكي �سان�شي�س فلوري�س
الذي خلف مواطنه خايف
غار�سيا خالل عطلة
املباريات الدولية.
رغم التعادل الذي كاد
�أن يكون فوزاً لوال ت�ألق

حار�س ار�سنال لينو يف
الدفاع عن مرماه اواخر
ال�شوط الثاين ،بقي
واتفورد يف ذيل الرتتيب
بنقطتني فيما ف�شل
«الغانرز» يف اال�ستفادة من
خ�سارة كري�ستال باال�س
�أمام اجلار اللندين الآخر
توتنهام  ،4-0ولي�سرت �سيتي
�أمام مان�ش�سرت يونايتد
 ،1-0لي�صبح ثالثاً بفارق
الأهداف عن مان�ش�سرت
�سيتي وخم�س نقاط عن
ليفربول املت�صدر ،وخرج
من املرحلة �سابعا لكن
بفارق الأهداف عن
توتنهام الثالث.

يحل ريال مدريد �ضي ًفا
اً
ثقيل على نظريه باري�س
�سان جريمان غدا يف
�إطار مناف�سات اجلولة
الأوىل من مرحلة دور
بدوري
املجموعات
�أبطال �أوروبا ،وذكرت
«موندو
�صحيفة
ديبورتيفو» �أن زين الدين
زيدان املدير الفني
لريال مدريد لديه �إمكانية
االعتماد على خط هجوم

مكون من الثالثي غاريث
بيل وكرمي بنزمية و�إيدين
هازارد املثلث املعروف
با�سم « ،»BBHو�أ�ضافت
�أن املدرب الفرن�سي
مل يكن لديه �إمكانية
االعتماد على الثالثي
م ًعا من قبل ،حيث
�ستكون موقعة باري�س
هي العر�ض الأول للثالثي
باعتبار �أن الإ�صابات
والعقوبات حالت دون

ظهور الثالثي م ًعا حتى
الآن.
ظهر هازارد لأول مرة
بقمي�ص ريال مدريد
يف املباراة املا�ضية
�أمام ليفانتي يف الدوري
اال�سباين والتي �شهدت
غياب بيل ب�سبب �إيقافه
ملباراة واحدة ،ولفتت
�إىل �أن زيدان ميتلك
خيار �إ�رشاك فيني�سيو�س
جونيور ولوكا�س فا�سكيز

بجانب بنزمية� ،إال �أن
ظروف املباراة ترجح

واتفورد يقلب الطاولة على �أر�سنال ويفر�ض التعادل

زيدان ي�ستعد لإطالق � BBHأمام البي �أ�س جي

البدء بغاريث بيل وهازارد
مع املهاجم الفرن�سي.

روما يح�صد االنت�صار �أمام �سا�سوولو
حقق روما فوزه الأول وجاء على �ضيفه �سا�سوولو  2-4يف املرحلة الثالثة يف
الدوري الإيطايل ،وعلى امللعب الأوملبي يف العا�صمة ،جنح روما �أخرياً يف
املحافظة على تقدمه وخرج منت�رصاً للمرة الأوىل هذا املو�سم على ح�ساب
�سا�سوولو  ،2-4وكان نادي العا�صمة ا�ستهل املو�سم مع مدربه اجلديد
الربتغايل باولو فون�سيكا بتعادل مع جنوى  3-3بعد �أن تقدم على الأخري
مرتني ،ثم مع جاره الزيو روما  1-1بعد �أن كان �أي�ضاً �صاحب هدف التقدم،
لكن فريق «الذئاب» جنح هذه املرة يف منح فون�سيكا فوزه الأول بعدما ح�سم
اللقاء يف �شوطه الأول بت�سجيله �أربعة �أهداف عرب بريان كري�ستنتي والبو�سني
�إدين دزيكو والوافد اجلديد الأرميني هرنيك خميتاريان والهولندي جا�سنت
كاليفرت ،ورغم الرباعية النظيفة مل ي�ست�سلم �سا�سوولو وبد�أ يلوح يف الأفق
�سيناريو املباراتني الأوليني لنادي العا�صمة حني قل�ص دومينيكو برياردي
الفارق بثنائية� ،إال �أن رجال فون�سيكا حافظوا على رباطة ج�أ�شهم وخرجوا
يف نهاية الأمر منت�رصين .بينما خطف �أتاالنتا فوزاً بغاية الأهمية يف الوقت
القاتل من �أر�ض م�ضيفه جنوى  ،1-2وهذا الفوز الثاين لأتاالنتا من ثالث
مباريات بعد هزميته من تورينو  2-3يف املرحلة الفائتة ،لريفع ر�صيده �إىل
و�سجل الكولومبي
�ست نقاط فيما جتمد ر�صيد جنوى عند �أربع نقاط،
ّ
البديل لوي�س مورييل هدف التقدم لأتاالنتا من ركلة جزاء يف الدقيقة ،64
وتعادل دومينيكو كري�شيتو جلنوى من ركلة جزاء �أي�ضاً يف الدقيقة الأوىل
من الوقت ال�ضائع للمباراة ،لكن الكولومبي الآخر دوفان زاباتا ح�سم اللقاء
ل�صالح �أتالنتا بهدف يف الدقيقة اخلام�سة من الوقت ال�ضائع ليخطف فوزاً
مهماً قبل مباراته �أمام م�ضيفه دينامو زغرب الكرواتي يف دوري �أبطال
�أوروبا غدا .وعلى غرار املواجهة الأخرية بني الفريقني حني فاز �سبال بني
جماهريه  0-1بهدف يف الدقيقة قبل الأخرية ،خ�رس الزيو بعد �أن تقدم
بالهدف الثالث لت�شريو �إميوبيلي هذا املو�سم من ركلة جزاء ،قبل �أن يعادل
�صاحب الأر�ض يف ال�شوط الثاين عرب �أندريا بيتانيا ثم يخطف الفوز يف
الدقيقة الثانية من الوقت ال�ضائع بف�ضل ال�سلوفيني يا�سمني كورتيت�ش،
وبغياب العبه اجلديد «امل�شاغب» ماريو بالوتيلي املوقوف للمباريات الأربع
الأوىل للمو�سم مني بري�شيا العائد �إىل دوري الأ�ضواء للمرة الأوىل منذ
 ،2011-2010بنف�س م�صري الزيو وخ�رس �أمام �ضيفه بولونيا .4-3

�شالكه ي�سحق بادربورن يف البوند�سليغا
حقق �شالكه فوزه الثاين هذا املو�سم يف الدوري الأملاين بتغلبه على
م�ست�ضيفه بادربورن بخم�سة �أهداف مقابل هدف يف مباراة �شهدت ت�ألق
العب و�سط الفريق واملنتخب املغربي ال�شاب �أمني حارث والذي �أحرز
هدفني� ،سحق �شالكه م�ست�ضيفه بادربورن  1-5يف ختام املرحلة الرابعة
من دوري الدرجة الأوىل الأملاين ،وتقدم �أ�صحاب الأر�ض يف البداية بعد 8
دقائق من �صافرة البداية بف�ضل الربازيلي كويل �أوليفريا �سوزا ،قبل �أن يرد
ال�ضيف بخما�سية تناوب على ت�سجيلها ال�سنغايل �ساليف �سانيه يف الدقيقة
 33و�سوات �رسدار يف الدقيقة  49واملغربي �أمني حارث يف الدقيقتني 71
و 85والبديل الرتكي �أحمد كوتو�سو يف الدقيقة  ،83وحقق �شالكه فوزه الثاين
توالياً يف الدوري بعدما كان �أ�سقط هرتا برلني بثالثية نظيفة يف املرحلة
ال�سابقة ،رافعاً ر�صيده �إىل  7نقاط يف املركز ال�ساد�س بفارق الأهداف عن
بورو�سيا مون�شنغالدباخ وباير ليفركوزن ،فيما ف�شل بادربورن العائد �إىل
الدرجة الأوىل يف حتقيق فوزه الأول مكتفياً بنقطة يتيمة يف املركز 17
قبل الأخري.

مار�سيليا يثور على موناكو يف قمة «الليغ»1
قلب �أوملبيك مار�سيليا الطاولة على م�ضيفه موناكو بعد �أن ت�أخر بهدفني
ليفوز  3-4الأحد حل�ساب املرحلة اخلام�سة من الدوري الفرن�سي وذلك يف
�أمتع قمة كروية يف «الليغ  »1منذ بداية املو�سم ،على ملعب «لوي�س الثاين»
�سجل �صاحب الأر�ض بداية قوية
و�أمام �أنظار �أمري موناكو �إلبري الثاينّ ،
بعد �أن تقدم بهدفني ب�صم عليهما الفرن�سي ذي الأ�صول التون�سية و�سام بن
يدر ثنائية ،لكنّ ال�ضيوف عادوا من بعيد مبهرجان تهديفي حمل يف طياته
رباعية كاملة د ّونها كل من الأرجنتيني داريو بينيديتو بثنائية وفالري جريمان
ودمييرتي باييت ،ومن ثم متكن ال�سنغايل كايتا بالدي من توقيع الهدف
الثالث ملوناكو ،هذا الأخري الذي كاد يف �أكرث من منا�سبة �أن يعدّل النتيجة
خا�صة عرب املهاجم اجلزائري �إ�سالم �سليماين الذي ا�صطدم بتميز احلار�س
�ستيف مانداندا .بهذا الفوز الثمني خارج قواعده �صعد مر�سيليا �إىل املركز
الرابع بر�صيد  10نقاط متخلفاً بفارق الأهداف عن كل من نانت الثالث ورين
الثاين وبنقطتني عن باري�س �سان جريمان �صاحب الريادة� ،أ ّما موناكو فقد
وا�صل التقهقر بتج ّمد ر�صيده عند نقطتني فقط يف املركز .19
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ثقافة

�صدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

الك ِلم الثمان"
"ر�سالة َ
لل�شيخ ح�سني املر�صفي
�صدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب ر�سالة َ
الك ِلم الثمان لل�شيخ ح�سني
املر�صفيّ ،
حققه وقدم له خالد زيادة� .صدرت هذه الر�سالة يف عام  ،1881وي�ستعر�ض
فيها املر�صفي ثماين كلمات جرت على �أل�سنة النا�س ،فارت�أى �شرحها ،وهي :الأمة ،والوطن،
واحلكومة ،والعدل ،والظلم ،وال�سيا�سة ،واحلرية ،والرتبية ،من وجهة نظر عامل �أزهري
اً
حتليل للواقع امل�صري عرب نظرة
منفتح على الأفكار اجلديدة .ومن خالل ال�شروح ،يقدم
نقدية تتناول الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .ومثل جميع ك ّتاب تلك
املرحلة ،يركز على �أهمية الرتبية ب�صفتها عامل نهو�ض ،ويفرد لها احل ّيز الأكرب من ر�سالته.
وكاالت
ثماين كلمات
يف تقدميه الر�سالة ،يدرج زيادة
ترجمة لل�شيخ املر�صفي ،ثم
يتناول الر�سالة نف�سها مب ّي ًنا
�أنها حتاول ،من حيث ال�شكل،
�أن ت�رشح معاين ثماين كلمات
جارية على �أل�سنة النا�س ،لهجوا
بذكرها يف هذه الأوقات« ،ويبد�أ
ال�شيخ مبا�رشة ب�رشحه للفظ
’الأمة‘ فيفرد له ما يقرب من
اثنتي ع�رشة �صفحة ،ثم ’الوطن‘
فيعطيه �أقل بقليل من اللفظ
ال�سابق� .أما اللفظ الثالث،
وهو ’احلكومة‘ ،فيعطيه خم�س
�صفحات من الكتاب املكون
من ثما ٍن و�ستني �صفحة .ثم
يُعطي لثالثة �ألفاظ هي’ :العدل‘
و’الظلم‘ و’ال�سيا�سة‘ ما ال يزيد
على ن�صف �صفحة� ،أو اثني
ع�رش �سط ًرا فقط .ثم يتحدث
عن ’احلرية‘ يف �صفحتني:
ويفرد بقية الكتاب (�أي ما يقل
عن ن�صفه بقليل) للفظ ’الرتبية‘،
ويق�سم الف�صل املتعلق بالرتبية
�إىل ثالثة �أق�سام متفاوتة يف عدد
ال�صفحات».

ال خطة واحدة
ي�ستنتج زيادة �أن الكتاب «ال
يجري على خطة واحدة من
حيث ترتيب مو�ضوعاته .كما �أن

امل�ؤلف ال يلتزم عنوان املو�ضوع
�أو الف�صل الذي يعاجله ،بل
يتطرق �إىل مو�ضوعات �أخرى
جتره هي ذاتها �إىل مو�ضوعات
خمتلفة .ولي�س لنا �أن نعتقد
ب�أن الكتاب هو فقط �رشح
مل�صطلحات حمددة ،و�إن كان
العنوان الرئي�س يوحي بذلك ،بل
الكتاب� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،حماولة
للإجابة عن م�سائل اجتماعية
عامة وبيان كيفية �إ�صالحها».

حت�سني �أ�سلوب الإن�شاء
والكتابة العربية
الف�صحى؛
الكتاب
يلتزم
فاملر�صفي بح�سب زيادة «جعل
مهمته حت�سني �أ�سلوب الإن�شاء
والكتابة العربية ،لكن مع ذلك،
جند بع�ض تراكيب اجلمل وبع�ض
العبارات تقرتب من العامية ،مع
بع�ض الألفاظ الدارجة ،وهي
غري كثرية على العموم يف جممل
الر�سالة .وميكن �أن نعزو ذلك
�إىل طريقة الت�أليف التي متت
عرب �إمالء الن�ص ،فجاء �أ�سلوب
الكتابة قريبًا من لغة امل�شافهة
واملحادثة .ويرتدد هذا الأ�سلوب
على امتداد �صفحات الكتاب،
�إ�ضافة �إىل �أن امل�ؤلف ي�ستخدم
�أحيا ًنا �أ�سلوب املجادلة،
الأمر الذي ميكن تف�سريه ب�أن
وقت الإمالء قد �ساده بع�ض
النقا�ش».

�أثر خلدوين
يجد زيادة يف حتقيقه الر�سالة
ريا حا�س ًما ،يف ال�شكل
ت�أث ً
ويف امل�ضمون ،ملقدمة ابن
خلدون« ،هذا الت�أثري الذي طبع
فكر ال�شيخ الأزهري ح�سني
املر�صفي وانعك�س بو�ضوح على
�سائر الر�سالة».
فابن خلدون يقدم للمر�صفي
فكر ًة عن انحطاط الدول
ومنهجا لتحليل انهيارها
ً
وتال�شيها .والدول التي يتحدث
عنها يف مقدمته هي وليدة
املجتمع الإ�سالمي ذاته الذي
ي�ستجلي املر�صفي �أحواله على
الرغم من تقادم الزمن .ويفيد
املر�صفي من حتليل ابن خلدون
ليحلل ف�ساد املجتمع امل�رصي
وانحالله« ،ويجد �أن الفالحني،
�شعب م�رص� ،أو كما ي�سميهم
العمال يف الزراعة ،كانوا واقعني
حتت �ضغط و�إف�ساد ثالث فئات
هي :املماليك والعرب والعمد.
وي�ستخدم تعبري (العرب) لي�شري
به �إىل القبائل والع�شائر ،مبال ًغا
يف ت�ضخيم دورهم».

و�صف الواقع بال تزيني
بح�سب زيادة ،يقدم املر�صفي
يف الكتاب حتليلاً للواقع
على
ينطبق
امل�رصي
جمتمعات �أخرى م�شابهة
من عربية و�إ�سالمية« ،وهذا

من تنظيم �صالون م�صر املبدعة «هنا القاهرة» الثقايف

االحتفال بذكرى ميالد ال�شاعر �سيد حجاب
يف الأوبرا امل�صرية

ت�ستقبل الأوبرا امل�رصية،
احتفاالً بذكرى ميالد ال�شاعر
الكبري �سيد حجاب ،يوم 24
�سبتمرب اجلاري ،من تنظيم
�صالون م�رص املبدعة «هنا
القاهرة» الثقايف.
و�سيد حجاب �شاعر عامية
م�رصي عرف بكتابة �أ�شعاره
باللهجة العامية امل�رصية
للكثري من الأعمال الدرامية
امل�رصية،
والتلفزيونية
تويف يوم الأربعاء اخلام�س
والع�رشون من جانفي عام
.2017
وبح�سب دار الأوبرا ،كانت

لن�ش�أة �سيد حجاب يف مدينة
املطرية مبحافظة الدقهلية
وهي مدينة �صيادين �صغرية
على �ضفاف بحرية املنزلة
ت�أثري كبري يف �شعره ،وبدا
وا�ضحا منذ ديوانه الأول
ذلك
ً
«�صياد وجنيه».
ويف منت�صف ال�ستينيات
من القرن املا�ضي احتفى
املثقفون ب�أول ديوان ل�سيد
حجاب ،وبعده انتقل �إىل النا�س
عرب الأثري من خالل جمموعة
الربامج الإذاعية ال�شعرية «بعد
التحية وال�سالم» و»عمار يا
م�رص» ،و»�أورك�سرتا» ،وقد كان

الأبنودي يقدم معه الربنامج
الأول بالتناوب ،كل منهما
يقدمه  15يوماً وبعد فرتة
انف�صال وبد�أ كل منهما يقدم
برناجماً منف�ص ً
ال.
وت�أتى االحتفالية من �إعداد
و�أ�رشاف �آمال �سعد الدين،
و�إ�رشاف عام الدكتور جمد
�صابر ،وي�شارك يف االحتفالية
الفنان القديرة �سمرية عبد
العزيز ،ومرفت اجل�رسى،
وتقدمي ال�شاعر حممد بهجت،
ومب�صاحبة الفنان ماهر
حممود وفرقته املو�سيقية.
وكاالت

التحليل الذي يقدمه ينطلق من
حقائق الأمور :الفقر ال�شديد،
والإرهاق الذي حلق ب�أو�سع
الفئات ،وت�سلط املتنفذين،
وجهل ونفاق رجال الدين،
فيعر�ض لنا تقري ًرا عن واقع
احلال دون متويه �أو تزيني».
يكتب زيادة« :تتميز ر�سالة
الكلم الثمان �إ ًذا بواقعية �صارمة
ناجتة من تخلف �أحوال البالد
والأعمال والأخالق ،ونابعة
� ً
أي�ضا من كونه ينظر بعدم
الر�ضى �إىل التطورات خالل
حقب طويلة ،ما اقت�ضى القبول
بالأمر الواقع واحلاكم الظامل
واجلباة العتاة وانح�سار �أر�ض
الإ�سالم واالبتعاد عن املعروف
ومزاولة املنكر ،لذلك ي�صف
ال�شيخ هذا الواقع ويربره تربي ًرا
منطق ًيا ،ويقبل بهذه ال�سريورة
التي �أمالها تعاقب الظروف،
إ�صالحا
في�أمل ب�إ�صالح الأحوال �
ً
ال يخرج عن النظام وال يقود
�إىل الفتنة ،فيقبل بعدم التكاف�ؤ
والتنا�صف ،ويرف�ض الظلم
الذي ي�ؤدي �إىل تعطيل النا�س
عن �أعمالها وف�شو الف�ساد
واالبتعاد عن الأخالق».

نقد للإ�صالح
يوجه املر�صفي �سهام نقده �إىل
جميع فئات املجتمع وطبقاته
وطوائفه ،وكل جماالت الأعمال

وال�صنائع ،و�أ�شكال العالقات
ال�سائدة بني النا�س ،من الت�سلط
وغياب الإن�سانية واجلهل
بامل�صالح واجلهل بالأخالق.
لكنه ال ير�ضى بالنقد من دون
حتديد كيفية الإ�صالح.
يكتب زيادة« :ال بد بح�سب
املر�صفي ،من حتديد ،بطريقة
ي�سهل فهمها على اجلميع،
الطرائق وال�سبل التي من خاللها
ميكن �إ�صالح الأمة .وبهذا
اخل�صو�ص ميكن �أن منيز لديه
خطني يتقاطعان يف منا�سبات
متعددة :الأول ،يتوجه �إىل
النا�س عامة يف �أمورهم وكيفية
ت�رصيفها و�إ�صالحها ،والثاين
يتجه �إىل �أهل الر�أي واملعرفة
واملربني؛ �إذ يرى �أن مهمته هي
�إ�صالح مرافق احلياة جميعها،
ولهذا جنده يف انتقال م�ستمر
ومت�صاعد من اخلا�ص �إىل
العام ،ومن اجلزئي �إىل الكلي،
ومن الأمة �إىل الفرد .فهو حني
يتحدث عن الوطن مثلاً  ،يجعله
خا�صا وعا ًما ،وي�سهب يف �رشح
ً
وحتديد كيفية �إ�صالح كل من
اخلا�صة والعامة».
ح�سني املر�صفي در�س يف
الأزهر وكان فقد ب�رصه يف
�سن الثالثة .وبعد �إجازته،

كان يقر�أ لطالبه كتب الأدب
والنحو .ع ّينه علي مبارك،
ناظر املعارف� ،أ�ستا ًذا يف
دار العلوم بعد افتتاحها يف
عام  ،1871فتف ّرغ لتدري�س
اللغة العربية و�آدابها� .إ�ضافة
�إىل «ر�سالة الكلم الثمان» ،له:
«الو�سيلة الأدبية �إىل العلوم
العربية» ،و»دليل امل�سرت�شد
يف فن الإن�شاء» .تعلّم الفرن�سية
بطريقة «بريل».
تقدمي وحتقيق :خالد زيادة
�أ�ستاذ جامعي وباحث يف
التاريخ الثقايف واالجتماعي.
�شغل من�صب �سفري لبنان
يف جمهورية م�رص العربية،
ومندوب لبنان الدائم يف جامعة
الدول العربية (.)2016-2007
هو حال ًيا مدير فرع بريوت،
املركز العربي للأبحاث
ودرا�سة ال�سيا�سات� .صدر له عن
املركز« :امل�سلمون واحلداثة
الأوروبية» ،و»�سجالت املحكمة
ال�رشعية  -الفرتة العثمانية:
املنهج وامل�صطلح» .وله
العديد من امل�ؤلفات« :الكاتب
و»اخل�سي�س
وال�سلطان»،
والنفي�س :الرقابة والف�ساد يف
املدينة الإ�سالمية» .كما حقّق
العديد من الن�صو�ص.

�صدور كتاب «وادي الرافدين» للكاتب
جميل مو�سى النجار

�صدر حديثاً عن دار الرافدين
يف بريوت ،كتاب «وادي
الرافدين» للكاتب الدكتور
جميل مو�سى النجار.
تدور ف�صول هذا الكتاب
ومباحثه حول ر�ؤى يف فل�سفة
تاريخ بالد وادي الرافدين
القدمي ،ت�ش ّكل يف جمموعها
قراءة مفادها �أن اجلغرافية
الطبيعية املتميزة لهذه البالد،
التي �أفرزت كياناً جغرافياً
موحداً وم�ستق ً
ال تف�صله
حواجز اجلبال وال�صحارى
عن البلدان املجاورة له،
كانت حتدو مبلوكها وحكامها
القدامى على توحيدها
�سيا�سياً يف دولة مركزية

واحدة توحيداً يتماثل مع
وحدتها اجلغرافية ،وبدفع
�أي�ضاً باملنجزات احل�ضارية
ل�سكانها يف اجلنوب والو�سط
التكامل
نحو
وال�شمال
واالن�صهار يف بوتقة واحدة.
وقد متخ�ضت عن هذه القراءة
الفكرية الفل�سفية للتاريخ
الرافديني القدمي جملة من
النتائج التي تدح�ض ادعاءات
تتقاطع مع وحدة العراق
التاريخية ،التي كادت فيها
حدود بالد وادي الرافدين
يف منت�صف الألف الثالث قبل
امليالد تتطابق مع خارطة
الدولة العراقية املعا�رصة.
وهي ادعاءات �أطلقت لتحقيق

�أهداف �شتى يت�صدرها هدف
تفتيت العراق وجتزئته.
وكان �أخطرها ما ارتفع
�صوته بالتزامن مع االحتالل
الأمريكي للعراق يف �سنة
.2003
ومتخ�ضت هذه القراءة �أي�ضاً
عما ي ّرد الإفتئات على وقائع
التاريخ ومعطياته املوغلة يف
القدم ..الإفتئات الذي حمل
بع�ض الأكادمييني ،ف�ض ً
ال
عن ال�سيا�سيني ،على �إطالق
دعوات النف�صال �أجزاء ومدن
مهمة هي من العراق وكيانه
ال�سيا�سي واحل�ضاري الواحد
يف ال�صميم منذ �آالف ال�سنني.
وكاالت
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حوار ثقايف
خمطوطات غزة..

حماولة لرتميم كنز علمي يعود للقرون الو�سطى
يق�ضي �أحمد �أبو �شريعة �ساعات طويلة يعمل خاللها بجهد كبري وعناية فائقة يف ترميم خمطوطة واحدة من بني مئات املخطوطات التاريخية التي تزخر بها
مكتبة اجلامع العمري الكبري� ،أحد �أعرق امل�ساجد الأثرية يف مدينة غزة.
وكاالت
ويدرك �أبو �رشيعة -وهو �أحد
�ستة �أفراد ي�شكلون الطاقم الفني
مل�رشوع ترميم املخطوطات
واحلفاظ عليها -القيمة العلمية
والتاريخية لهذه املخطوطات،
ويبدي حر�صا �شديدا على
التعامل معها برفق �شديد قالبا
�أوراقها ورقة تلو الأخرى بعد
تنظيفها ب�أدوات ومواد ب�سيطة.
كنز من املخطوطات
بد�أت رحلة �أبو �رشيعة وزمالئه
منذ �ستة �أ�شهر مع امل�رشوع
الذي تنفذه دائرة املخطوطات
والآثار يف وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الدينية بالتعاون مع
الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية
بدعم من م�ؤ�س�سة الأمري كالو�س
يف هولندا ،وذلك بهدف احلفاظ
على هذه املخطوطات التي
ي�صفها القائمون على امل�رشوع
بالكنز الذي مي ّثل ذاكرة فل�سطني
احل ّية.
وقال �أبو �رشيعة �إن الطاقم
الفني خ�ضع لتدريبات مكثفة
قبل انطالق م�رشوع ترميم
املخطوطات واحلفاظ عليها
بو�صفها التجربة الأوىل على
م�ستوى قطاع غزة ،ويحتاج

الفنيون العاملون يف الرتميم
خاللها ملوا�صفات ومعايري خا�صة
للتعامل مع املخطوطات ،وا�صفا
حال املخطوطات بال�سيئة للغاية
نتيجة عوامل البيئة والإهمال
وغياب املعاجلة ل�سنوات طويلة،
وقال �إن ترميمها يحتاج �إىل دقة
عالية وعناية فائقة.
و�أو�ضح �أبو �رشيعة �أن
املخطوطات م�صنوعة من
جلد طبيعي و�أوراق متينة كتب
عليها ب�أحبار من مواد طبيعية،
و�أن ترميمها مير مبراحل عدة،
تبد�أ بتنظيف اجللد اخلارجي
با�ستخدام القطن وكرميات
ترطيب ،ثم يتم تنظيف الأوراق
الداخلية من الغبار والأتربة
واحل�رشات العالقة بها بوا�سطة
الفر�شاة ومعدات ت�شبه الأدوات
الطبية التي ي�ستخدمها الأطباء.
و�أ�ضاف �أنه يتم يف مرحلة الحقة
تطهري املخطوطة وتعقيمها
مبحاليل خا�صة قبل و�صولها �إىل
املرحلة الأخرية حيث تتم �إعادة
تخزينها ح�سب املعايري الدولية
بو�ضعها يف �صناديق حمكمة
الإغالق وخالية من الأحما�ض
والرطوبة.
معوقات االحتالل ال�صهيوين
قالت م�رشفة م�رشوع احلفاظ

ترجمة مها حممود �صالح

«ناب �أبي�ض» للروائي الأمريكي
جاك لندن يف ترجمة جديدة
�صدر حديثاً عن دار التنوير
يف بريوت ،ترجمة جديدة
لرواية «ناب �أبي�ض» ،للروائي
الأمريكي جاك لندن (-1876
 ،)1916من ترجمة مها
حممود �صالح.
و»ناب �أبي�ض»White Fang
رواية للكاتب الأمريكي جاك
لندن ،وال�شخ�صية املوجودة
يف العنوان هي كلب ذئب برى،
مت ن�رشها يف البداية م�سل�سلة
يف جملة �آوتينج ،مت ن�رشت يف
عام  1906ككتاب.
وبح�سب الدار ،تدور �أحداث
الق�صة يف مقاطعة يوكون يف
كندا ،خالل حمى الذهب
يف كلوندايك يف ت�سعينات
القرن التا�سع ع�رش وتروى
رحلة تدجني الناب الأبي�ض،
وتعترب الرواية مر�آة لعمل
لندن ال�شهري «نداء الربية»
التي تروى ق�صة كلب �أليف
يتم اختطافه ،فيتتبع غرائز
�أ�سالفه الربيني لكي يبقى
على قيد احلياة و�سط
الأحرا�ش.
ومتت رواية �أغلب �أجزاء
الكتاب من وجهة نظر
«الناب الأبي�ض» ما �أتاح لـ
«لندن» �أن يتكلم عن ر�ؤية

احليوانات للعامل الذي تعي�ش
به ،وكذلك نظرتها للب�رش،
وتدر�س الرواية العنف داخل
عامل احليوانات الربية وعامل
الب�رش الذي مياثله يف العنف،
وي�ستك�شف الكتاب �أي�ضاً
مو�ضوعات معقدة كالأخالق
والفداء.
ومت اقتبا�س الرواية عدة
مرات على ال�شا�شة ،مبا فيها
فيلم عام  1991من بطولة
�إيثان هوك.
وولد جاك لندن ،عام  1876يف
�أمريكا ،ومات هناك يف ،1916
ويركز جاك لندن يف كتاباته
على �أن ال�رصاع الطبقي بني
العمال والر�أ�سماليني �أمر
ال بد منه ،وهو يروج طوال
عمره للأفكار اال�شرتاكية،
والثورة العمالية القادمة،
وكان ينتقد با�ستمرار النظام
الر�أ�سمايل ،ويف�ضح القوانني
الال�إن�سانية اجلائرة ،ويف�ضح
اخل�صال ال�سبعية للر�أ�سمالية
وج�شعها الالحمدود ،وكان
يدعو �إىل جتديد روح
اال�شرتاكية دوماً ،و�إىل حماية
البيئة وجمال الطبيعة الواهبة
ل�سعادة احلياة وبهجتها.

وكاالت

على املخطوطات يف اجلامع
العمري الكبري املهند�سة حنني
العم�صي �إن املنهجية املتبعة يف
امل�رشوع تت�ضمن ثالث مراحل
رئي�سية هي :التدخل الطارئ
لرتميم املخطوطات ،و�إعداد
ن�سخ �إلكرتونية منها ،و�إعادة
تخزينها ،ح�سب املعايري الدولية
للحفاظ على عمر املخطوطات.
و�أو�ضحت العم�صي �أن امل�رشوع
ي�ستهدف ترميم  200خمطوطة
و�أنه مت االنتهاء من ترميم
ن�صفها �ضمن املرحلة الأوىل
ويتم العمل �ضمن املرحلة
الثانية على ا�ستكمال ترميم
باقي املخطوطات بالتزامن
مع �أر�شفتها ورفعها على موقع

�إلكرتوين مت ت�صميمه خ�صي�صا
كي تكون هذه املخطوطات
متاحة من خالله للباحثني يف
�أنحاء العامل.
وك�شفت العم�صي �أن معوقات
عديدة واجهت القائمني على
امل�رشوع� ،أهمها غياب الأدوات
الالزمة ل�صيانة املخطوطات،
وقالت «انتظرنا ب�سبب احل�صار
و�إغالق املعابر �شهورا لكي
ت�صلنا �أدوات متخ�ص�صة وانتظرنا
�أربعة �أ�شهر للح�صول على جهاز
امل�سح ال�ضوئي اخلا�ص ب�أر�شفة
املخطوطات �إلكرتونيا».
قيمة تاريخية وعلمية
يقول مدير دائرة املخطوطات
والآثار يف وزارة الأوقاف عبد

اللطيف �أبو ها�شم �إن جمموعة
خمطوطات مكتبة اجلامع العمري
تعد من �أهم املخطوطات يف
فل�سطني ،و�إن ن�ش�أة املكتبة تعود
�إىل  700عام على يد �أحد �أعظم
ال�سالطني يف الع�رص الإ�سالمي
الو�سيط الظاهر بيرب�س الذي
كان حمبا لغزة و�أهلها.
و�أو�ضح �أبو ها�شم �أن هذه املكتبة
كانت معقال من معاقل العلم
ومعهدا ثقافيا مه ًما يف جنوبي
فل�سطني ،وتوىل �إعادة �إحيائها
يف حقبة زمنية م�ؤرخ مدينة
غزة ال�شيخ عثمان الط ّباع وكانت
حتتوي -كما ورد يف م�صادر
خمطوطة -على حوايل � 20ألف
كتاب.
وقال �إن كثريا من هذه الكتب
تبددت ب�سبب ال�رسقة واحلروب،
و�إن حمتويات منها انتقلت خالل
احلملة الفرن�سية واالنتداب
الربيطاين ملكتبات يف باري�س
ولندن ،من �أهمها م�صحف �أثري
كبري كتبه �أحد علماء مدينة غزة
ال�شيخ �أحمد �شع�شاعة العلمي
و�رسقه جرنال بريطاين قبل �أن
تنجح م�رص يف �إعادته �إىل غزة
بعد حوايل  60عاما.
و�أكد �أبو ها�شم �أن املكتبة ال تزال
تزخر مبئات الكتب واملخطوطات

النادرة التي ال تتوفر يف مكتبات
العامل رغم ال�رسقات واحلروب،
و�أن عناوينها تتوزع على معظم
العلوم الإ�سالمية واحلياتية
والأدب العربي والبالغة والطب
والفلك والتاريخ واجلغرافيا
والتي يعود تاريخ كتابتها لع�رشات
ومئات ال�سنني.
وقال �إن من �أهم هذه املخطوطات
النادرة ديوان ابن ُز َّقاعة الغزّي
�أحد �شعراء وعلماء غزة-املولود فيها عام  724هجري
واملتخ�ص�ص يف الطب والت�رشيح
والفلك والأدب والذي يعد ديوانه
وثيقة �أدبية تاريخية.
واعترب �أبو ها�شم الديوان قطعة
�أدبية ووثيقة تاريخية ناطقة
ب�أ�صالة وعراقة مدن وقرى
فل�سطني ب�أ�سمائها التاريخية
قاطعا
ودليال
احلقيقية،
على كذب افرتاءات املقولة
ال�صهيونية التي تدعي �أن �أر�ض
فل�سطني كانت خالية من �أهلها
ملا يحتويه من �صورة حية عن
النا�س واملدن والقرى والأزهار
واملروج ،م�ؤكدا �أن �إ�رسائيل
تعمدت منذ العام � 2002إعاقة
م�رشوع ترميم هذه املخطوطات
عرب منع توريد املواد والأدوات
الالزمة.

ترجمة حنان درقاوي ،ومراجعة �أحمد املطيلي

م�ؤ�س�سة م�ؤمنون بال حدود ت�صدر قريب ًا ..كتاب «احلاجة
املذهلة �إىل االعتقاد»

ي�صدر قريباً كتاب حتت عنوان
«احلاجة املذهلة �إىل االعتقاد»،
من ت�أليف جوليا كري�ستيفا ،وترجمة
حنان درقاوي ،عن م�ؤ�س�سة م�ؤمنون
بال حدود.
والكتاب ثمرة لقاء جمع الكاتبة مع
نا�رش �أعمالها فيما ي�شبه املناظرة
حول عدد من الق�ضايا ال�شائكة،
كعودة الأديان و�صدام احل�ضارات

والتطرف والإرهاب والعدمية،
وفيه تفكر جوليا كري�ستيفا فى
احلاجة �إىل الإميان ب�شكل جدى
وبعيدا عن الإنكار الذى مار�سته
احلداثة الغربية جتاه احلاجة
املالزمة للإن�سان والتي حللها
�إمييل دوركهامي يف القرن التا�سع
ع�رش ومطلع القرن الع�رشين،
ح�سب موقع الدار.

وتقول جوليا كري�ستيفا يف الكتاب
�إن تفكريها ا�ستمرار للتحاليل عن
طبيعة الإميان ،الطقو�س الدينية
والقرابني وال�صلوات� ،إنها تعود �إىل
قول با�سكال «الفكر ي�ؤمن ب�شكل
طبيعي».
وولدت جوليا كري�ستيفا ب�سيلفن
يف بلغاريا عام  1941وهي حمللة
نف�سانية وفيل�سوفة فرن�سية ،تعمل

ك�أ�ستاذة بجامعة باري�س ديدر
ون�رشت نحو ثالثني كتابا خا�صة
عن كاتبات ومثقفات بارزات
من م�ؤلفاتها «�شم�س �سوداء»،
«االكتئاب»« ،العبقرية الن�سائية»،
«قتل يف بيزنطة» ،والكثري من
الأعمال الأخرى التي �أثرت على
احلياة الفكرية يف فرن�سا والعامل.
وكاالت

مب�شاركة روائيني ،ونقاد ،و�أكادمييني عرب

ملتقى ال�شارقة لل�سرد ينطلق اليوم الثالثاء يف الأردن
تطلق دائرة الثقافة بال�شارقة يف 17
�سبتمرب اجلاري فعاليات الن�سخة
الـ  16من ملتقى ال�شارقة لل�رسد يف
العا�صمة الأردنية عمان ،على مدى
ثالثة �أيام مب�شاركة روائيني ،ونقاد،
و�أكادمييني عرب وا�ست�ضافة عدد من
�أدباء دول املهجر ،تنفيذاً لتوجيهات
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي .وت�أتي ن�سخة ملتقى ال�رسد
هذا العام حتت عنوان «الرواية
التفاعلية  -املاهية واخل�صائ�ص»

وت�شتمل على حماور خم�سة تطرح
وتناق�ش يف جل�سات �صباحية وم�سائية،
هي «ماهيه الرواية التفاعلية»،
و»بنية ال�رسد يف الرواية التفاعلية»،
و»الرواية التفاعلية :التقنيات والأبعاد
اجلمالية» ،و»الرواية التفاعلية والنقد
الرقمي» ،فيما ي�أتي املحور الأخري
بعنوان «الرواية التفاعلية و�أثرها يف
الرواية التقليدية».
وقال رئي�س دائرة الثقافة بال�شارقة
عبداهلل حممد العوي�س�« :أ�صبح
ملتقى ال�شارقة لل�رسد عالمة فارقة

يحظى باهتمام الأدباء العرب ،وحقق
جناحاً يف تناول الإبداع ال�رسدي
�ضمن مفاهيمه احلديثة من خالل
درا�سات وبحوث نقدية متنوعة».
و�أ�ضاف �أن الن�سخة اجلديدة من
امللتقى �ست�شهد م�شاركة  51مبدعاً
�إماراتياً وعربياً ،و �أدباء من دول
املهجر ملناق�شة �أبرز الق�ضايا
املتعلقة بالرواية التفاعلية ،وفق
حماور امللتقى ،و�أ�سوة مبا �سبق
�ستوثق �أن�شطة امللتقى من خالل
�إ�صدار خا�ص .و�أ�شار اىل �أن الأردن

يعد البلد الثالث الذي ي�ست�ضيف
امللتقى خارج الإمارات بعد م�رص
يف  2017واملغرب يف  ، 2018الفتاً
�إىل �أن الدورتني املا�ضيتني �شارك
فيهما نقاد ومبدعون من البالد
العربية ،وتولت �إدارة الدرا�سات ،و
الن�رش بدائرة الثقافة توثيق الأبحاث
والدرا�سات لكل ملتقى ب�إ�صدار
خا�ص حمل عنوان امللتقى ،ت�ضمن
الأبحاث ،و الدرا�سات ،و�أوراق العمل
التي قدمت فيه.

وكاالت

17

الثالثاء � 17سبتمرب  2019املوافـق ل  17حمرم 1442هـ

ثقايف

الكاتبة نور الهدى �سعيد ،ح�صريا مع «الو�سط»

القيم ترحال على �سطح القمر

�أف�صحت الروائية ال�صاعدة نورالهدى �سعيد يف حوار ح�صري مع جريدة «الو�سط «عن مولودها الأول ولي�س الأخري امل�سماة بـ «قمري « الذي
�سي�صدر قريبا عن دار �أطفالنا للن�شر والتوزيع بالتعاون مع دار امتداد بوالية ب�سكرة ( اجلزائر) والذي فمن املنتظر �أن ت�شارك به يف املعر�ض الدويل
للكتاب باجلزائر العا�صمة �سيال  ، 24فلقد اعتمدت يف روايتها على تقدمي خاطرة كمفتاح للرواية اخليالية التي تتوجه �إىل م�سار اخليال العلمي
م�ستعملة يف ذلك �أ�سلوبها الفريد من نوعه � ،أين �سيكون القارئ على موعد مبا�شر الكت�شاف �إبداعات هذه الكاتبة املجدة والتي تعمل دائما على
تكوين نف�سها وتطوير مهاراتها يف جمال الكتابة التي تهواها كثريا ،م�ؤكدة لنا �صاحبة هذا الكتاب يف هذا اللقاء �أن» ال�شعر يطرب قلبها والروايات
تتجول يف خيالها والكتب التنموية تغذي عقلها « ،ذلك �أننا مل�سنا خالل حماورتنا لها ارتباطها الوثيق بعلم النف�س الذي يعد تخ�ص�صها اجلامعي والتي
ت�سعى من خالله �إىل بناء �شخ�صية مميزة لها �ستعطي �إ�ضافة حقيقية للمجتمع .
حاورها :حكيم مالك
لن�ستهل حديثنا من البدايات،
من هي نور الهدى �سعيد؟
�سعيد نورالهدى من مواليد
2دي�سمرب 1995ابنة مدينة ب�سكرة
دائرة طولقة متح�صلة على �شهادة
البكالوريا �سنة  2016خريجة جامعة
حممد خي�رض ب�سكرة كلية العلوم
االن�سانية واالجتماعية تخ�ص�ص
علم النف�س العمل والتنظيم وت�سيري
املوارد الب�رشية كتخ�ص�ص �أهواه
كما �أهوى الكتابة منذ نعومة
�أظافري ،ف�أنا حمبة للفن وهاوية
للقراءة وعا�شقة للكتابة �شاركت يف
العديد من الن�شاطات اجلامعية مع
نادي علم النف�س العيادي و�شاركت
�أي�ضا بخواطري مع الإقامة
اجلامعية �شتمة  ..4مل تقت�رص على
ذلك فقط بل حت�صلت على �شهادة
م�شاركة ناجحة يف دار املقاوالتية
و �شهادة مربية وم�سرية ح�ضانة من
مركز مالك الدويل بب�سكرة .
ما املق�صود بعنوان روايتك
«قمري»؟
هناك ثالث �أ�سباب وقد وظفتها
داخل �سطور روايتي�..أول �سبب
�أن للقمر مكانة يف قلبي كثريا ما
كنت �أنتظر اكتماله حتى تطول
م�شاهدتي جلماله الكامل وهدوئه.
كما �أنه يثري ف�ضويل ملا ال يبقى
كامل اجلمال والبيا�ض ملا �سيحوذ
على ن�صفه الآخر ظالما موح�ش
فوجدت �أن هنالك رابط كبري
بني طبعه وطبع بع�ض الب�رش ومن
هنا �أتى �إلهامي وبداية كتابتي
لرواية بعنوان قمري..ثاين �سبب
هو �أنني لطاملا �أحببت الأعمال
ال�سينمائية اخليالية التي كانت يف
املجرات بني الكواكب والنجوم و
ال�شخ�صيات اخليالية حتمل �أحداث
غري اعتيادية بحكمة وقوانني
واقعية منطقية..ثالث �سبب �أنني
يف وقت من الأوقات اطلعت كثقافة
عامة على معلومة �أثرت يف وهي
�أن �أهل ال�صني يعتربون يوم اكتمال
القمر عيد يتم فيه �شمل العائلة من
جديد ويقدمون احللوى ويتبادلون
الهدايا ..فهم يعتربون اكتمال القمر
عادة �أ�رسية حتمل طابع ذات قيمة
اجتماعية.
ما الطابع الذي تنتمي �إليه ؟
للرواية طابع خيايل تدر�س ق�ضية
اجتماعية �أخالقية وعالئقية بني
�أفراد الأ�رسة ...وعالقة الإن�سان
بنف�سه ،كما �أنها ترمي �إىل توجهات
الب�رش من ناحية القيم يف حياتهم
لتفتح نوافذا جديدة لأفكار �أكرث
�إبداعا ـكما �أ�شار �أين�شتاين �إىل �أن»
الفن هو» بوابة العلم» حيث ال تخلو
الرواية من �أ�سلوبي اخلا�ص.

ملن �أهديت باكورة �أعمالك؟
�أهديتها للعائلة الكرمية والأ�صدقاء
وكل من �شارك يف ظهور كوكبي
الأول قمري من دار الن�رش والتوزيع
�أطفالنا.
هل لنا باقتبا�س من الرواية؟
�إليْ َك يا قم ِري..
و�س ِط
ال ِوحدَة:
ٌ
�صمت عمِ ي ٌق يف َ
َ
ال�ضجي ْج..
النف�س
ال�صدَا َقة :م�شا َرك ُة يف
ِ
والنفي�س..
ْ
ا ُ
حل ْب :م َغامرةٌ يف اجلِبا ْل..
من�سي...
الأُخ َوة :واجِ ٌب
ْ
النف�س :ال َهوا يَ ْهوا ما ترو ُق له
ْ
العني..
�صفاءُ البح ِر يف عمق
ال
إخال�صَ :
ْ
ْ
اجلوف وب َ
أطراف..
ني ال
اخلياَنة :ال ظهر وال بط َن والَ �صدر
لب..
تحَ مل ثِقل ال َق ْ
ُ
رفرف ب�أو َراقه يف
ِتاب :حل ٌم يُ
الك ْ
حاب..
ال�س ْ
َ
املا�ضي و�إ�صب ٌع يف
يف
ع
إ�صب
�
ْ:
ق
الور
ٌ
ِ
امل�ستقب ْل..
الرتاب� :سحر ناعم ير�ش رذاذ
ال�شقا ْء..
املاء :نقاءٌ ي�سيل من �أين ي�شا ْء
ويج ِر ُ
ف معه ما ي�شا ْء..
ا َ
جل َمال :نقم ٌة فاتِن ٌة ترتفع وترتط ُم
أر�ض..
بال ْ
القبح�ِ :صب َغ ٌة يف مرارتِه حالوةُ
ْ
احلظ..
اخليبة :داعِ ي ٌة ال دين له..
الأم ْلَ :قب�ض ٌة يف اليدِ وقب�ض ٌة يف
القلب..
ْ
ما الغر�ض من خالل املزج
بني اخليال الإن�ساين واخليال
العلمي؟
ال�شك يف �أن عالقة اخليال الإن�ساين
واخليال العلمي عالقة ا�شرتاك
وتفاعل ي�شرتكان يف اخليال  ..فال
وجود للعلم دون وجود الإن�سان ولن
يتطور ويزداد اخليال الإن�ساين دون
العلم  ..ويف الأ�صل خيال الإن�سان
وا�سع واخليال العلمي هو نوع من
�أنواع اخليال الإن�ساين.
ما عالقة الكتابة الأدبية
باخليال العلمي؟
هناك عالقة وطيدة بينهم كون
اخليال العلمي يتج�سد فقط بني
ال�سطور ويتطور بتطور الأفكار
الإبداعية فالإبداع الأدبي والفني
تدخل يف فئة اخليال العلمي من
خالل نظريات العلوم التي تعترب
م�رسحا لها ت�رسح فيه وجتدد
وت�ضيف وتطور كما ت�شاء ..يف
املقابل ا�ستفاد العلم على مدى
زمن طويل من �أفكار وحلول تقنية
تخيلها مبدعون �أعمال كتابية
لروايات خيالية علمية .وعندما قال

بعد قمري  ،هل �أنت ب�صدد
التح�ضري لعمل �أدبي جديد
للقارئ؟
�أعترب كتاب «قمري» �أول ر�سالة
مني وبداية للأعمال الأدبية
القادمة ب�إذن اهلل  ،نعم و�أنا
�أح�رض ملولود ثان بالن�سبة يل
وهو جمموعة ق�ص�صية ت�ستهدف
الأطفال بعنوان « َكا َن ُحل ًما».
هل �ست�شاركني يف فعاليات
املعر�ض الدويل للكتاب يف
طبعته الـ 24؟
�إن �شاء اهلل �س�أ�شارك ك�أول مرة يف
�سيال  24ولي�ست ب�آخر مرة.

العامل �ألربت �آين�شتاين �أن اخليال
�أهم من املعرفة كان يدرك �أن
للخيال الفني الأدبي ف�ضال على
العلم �أكرث مما للعلم ف�ضال عليه.
هل وظفت اخت�صا�صك
اجلامعي « علم النف�س» يف
روايتك؟
�أكيد..علم النف�س ظلي وخلفيتي
وقاعدتي الأ�سا�سية ال تخلو روايتي
من معرفته وخ�صو�صا يف بناء
ال�شخ�صيات اخليالية املركبة
كلمة عن والية ب�سكرة؟
ما كذبوا حينما لقبوها بعرو�س
الزيبان جلمال طبيعتها التي
تختال برونقها  ..و الزيبان تعني
واحة النخيل الحتوائها على كم
كثيف من النخل منت�رش يف �صورة
واحات متناثرة ..و�أنا فخورة لأنني
من موالد هاته العرو�س ال ت�شيخ
مالحمها تبقى عرو�سا يف طلتها
وحلتها الرتاثية الثقافية .كما �أنها
مهدا للح�ضارة والعلم واملعرفة
والفنون ب�أنواعها� ..إنها بوابة
ال�صحراء الكربى مدينة اجلِمال..
ماذا عن ثقافة الكتابة يف
عرو�س الزيبان ؟
فبالن�سبة لثقافة الكتابة فيها
ازدهرت منذ القدم هناك العديد
من الكتاب والكتب ال�صادرة
متوجهة نحو ب�سكرة »..كمعجم
�أعالم ب�سكرة « للأ�ستاذ عبد احلليم

ال�صيد وكذا كتاب « فليا�ش بنت
الزيبان» للمجاهد العيد �شعيب ..
و»تاريخ ال�شيخ علي بن عمر �شيخ
زاوية طولقة الرحمانية « للكاتب
�سليماين ال�صيد..و» �أنطولوجيا
�شعراء الزيبان « لفوزي م�صمودي
ذكر فيه �أكرث من � 7شعراء بارزين
من والية ب�سكرة.
هل هناك ن�شاطات فعلية
وجادة بجامعة حممد خي�ضر
بب�سكرة؟
نعم توجد الكثري من الن�شاطات التي
حازت جناحا مر�ضي..فهم يحتفلون
بالأعياد الوطنية والأعياد الدينية
وي�ستقبلون الأجانب ل�رشح ن�شاطات
اقت�صادية ويقومون مب�سابقات
ثقافية للكتاب والقراء وال�شعراء
و �إحياء معار�ض خا�صة لأن�شطة
الطلبة املنخرطني بالنوادي وال
تخلو من تقومي دورات ريا�ضية
يف كرة القدم وال�شطرجن كما تقدم
�شهادات موثقة لكل من �شارك بهذه
الأن�شطة.
هل ت�ستهويك ن�شاطات احتاد
الكتاب اجلزائريني بوالية
ب�سكرة؟
�أكيد ت�ستهويني ف�أنا �أحب متابعة
كل ما هو جديد عن الكتب والكتاب
وال�شعر واخلواطر لأطلع على
الإبداعات الأخرين و�أعمالهم.
ملن تقرئني؟

ال يوجد هناك نوع معني لقراءتي
ف�أنا �أحب �أن �أطلع على جميع
�أنواع الكتب باختالفاتها لأن كل
منها تعطيك فكرة عظيمة وحكمة
بالغة..ولكن هناك من الكتابات من
�أثر يف ب�شكل كبري ككتاب اخلروج
عن الن�ص للكاتب القدير حممود
طه وثالثية جنيب حمفوظ وكتاب
الأب الغني والأب الفقري وحرب
العوامل هربرت ويلز.
�أيهما �أقرب �إليك ال�شعر �أم
الرواية؟
وك�أمنا ت�س�ألني من �أقرب �إليك
�أمك �أم �أبوك .االثنان يقربان يل
فلكل منهما وقته وطابعه اخلا�ص..
ال�شعر يطرب قلبي والروايات
تتجول يف خيايل والكتب التنموية
تغذي عقلي.
كيف هي عالقتك باملو�سيقى
التي تعد غذاء الروح؟
كما قلت فهي �أعتربها يف بع�ض
الأحيان غذاء للروح ويف �أحيان
�أخرى كا�رسة للروح حينما تعرب عن
الأحزان.
ما هي الطبوع املو�سيقية التي
تنال �إعجابك؟
بحكم �أنني ال �أ�ستمع �إليها كثريا
فهي ال ت�ستهويني كالقراءة والكتابة
ولكن فيها ما يطرب ال�سمع يعجبني
الكال�سيكي وبالتحديد فريوزيات
مبختلف �أغانيها.

هل من كلمة ت�شجيعية
للجمهور والقراء على حد
�سواء ؟
كلمتي لأعزائي من ينبوع قلبي
وم�ستخل�ص جتربتي القليلة
ل�سنوات عمري� ..أن تعرف
نف�سك و حتدد قدراتك وتطلع
على مواهبك لأن اهلل ترك لكل
منا رزق يف داخله يجب �أن يبحث
عليهم من الداخل قبل اخلارج
لأن دعم نف�سك بنف�سك واالعتناء
بها وتطوير قدراتك و�أفكارك
وعقلك هي البداية نحو النجاح
نحو االنت�صار لن يهزم �شخ�ص قد
�آمن بنف�سه قط� ..أحلم تخيل �إكرب
ب�أحالمك اجلميلة من ال يحلم ال
هدف له ..لأن احللم هو بداية
حلياة �أف�ضل تر�سم بها خططك
وتنجز بها �أعمالك اجتهد ب�صدق
و�أمانة حاول كل مرة تف�شل فيها
تطلع للجانب امل�رشق من احليات
ومت�سك به ب�صرب حتى ترزق مبا
تريد ابتعد عن كل ما يحبطك
واجه ما ي�ضعفك� .أكتب �أحالمك
يف يدك وتذكر �أن تراها كل ليلة.
كلمة �أخرية؟
�أتوجه بجزيل ال�شكر لكم وعلى
ح�سن تعاملكم وطيب حمادثتكم
مع جريدة «الو�سط» ..و�أرجو �أن
ال يكون �آخر لقاء معكم ..ولكل من
تابعني لكم كل ال�شكر واملحبة لقد
قدمت �إليكم يف روايتي «قمري»
الكثري من الأ�رسار التي حينما
تقر�ؤون حروفها تعطيكم ر�سائل
حاول الكثري من الكتاب �إي�صالها
بطريقته اخلا�صة املبدعة..
حاول �أن تطالع الكتب فهي غذاء
لعقلك وبناء ل�شخ�صيتك ..اقر�أ
كتابا لك خري قدوة ..ويجعل
بينك وبني �سوء احلال فجوة...
اقر�أ كتابا تقرتب به� ..إىل القوة
واحلكمة خطوة  ...اقر�أ كتابا
يف كل �أ�سبوع ..ت�صبح حياتك لك
�أحلى ك�سوة.
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"�إ�سكات" خاليا الدماغ للق�ضاء على الأمل املزمن

تو�صل علماء �إىل طريقة جديدة
لعالج الأمل املزمن ،تقدم �أمال
يف اكت�شاف عالجات جديدة قد
تق�ضي على معاناة الكثري من
املر�ضى دون �إ�ضعاف قدرتهم
على الإح�سا�س بالإ�صابات ،وجنح
العلماء يف «�إ�سكات» خاليا الدماغ
امل�س�ؤولة عن ال�شعور بالأمل لدى
الفئران.
ووجد العلماء �أن تعري�ض هذه
القوار�ض لدرجة حرارة مزعجة
�أو وخزات جلدية ،ين�شط منطقة
يف الدماغ تعرف با�سم اللوزة
املخية ،التي تعالج العواطف،
وعندما مت حظر اخلاليا يف اللوزة
املخية لأدمغة القوار�ض ،ظلت
احليوانات تنتج �إ�شارات الأمل
ولكن دون �أن يتم تف�سريها من قبل
�أدمغتها.
وقال العلماء �إن هذا ت�سبب يف

�أن تتحرك القوار�ض بعيدا عن
م�صدر الأمل ،دون �أن تظهر عليها
�أي عالمة على ال�ضيق مثل لعق
اجلروح و�أجرت جامعة �ستانفورد
هذه الدرا�سة بقيادة الأ�ستاذ
امل�ساعد يف علم الأع�صاب
والتخدير وعلم وظائف الأع�ضاء

اجلزيئية واخللوية ،غريغوري
�شريير ويعرف الأمل املزمن
ب�أنه �أمل يحدث كل يوم �أو غالبية
الأيام ملدة �ستة �أ�شهر على
الأقل ،وت�شمل �أ�سبابه ال�شائعة
ال�صداع وت�شنجات البطن والتهاب
الع�ضالت واملفا�صل.

وللتحقق من الكيفية التي يف�رس
بها الدماغ الأمل ،قام الباحثون
بتحليل اخلاليا املعدلة وراثيا
يف اللوزة املخية للفئران ،حتى
ت�صبح ذات لون م�ش ّع عندما تكون
ن�شطة ووجد العلماء �أن هذه
اخلاليا �أ�ضاءت عندما تعر�ضت
الفئران للحرارة �أو الوخز بالإبر
وقال الربوفي�سور �شريير عن
النتائج« :يبدو الأمر كما لو �أنها
ال تهتم بالأمل رغم �أنها ت�ستطيع
اكت�شافه».
وباعتبار �أن مراكز ال�شعور بالأمل
يف الدماغ تكون مت�شابهة بني
الأنواع ،فمن املرجح �أن حتدث
الآلية ذاتها لدى الب�رش ،وهذا
يعطي العلماء الأمل يف �أن ت�ؤدي
النتائج التي تو�صلوا �إليها �إىل
«ا�سرتاتيجيات عالجية جديدة»
تقلل من االنزعاج امل�ستمر.

اكت�شاف �سبب جديد لقدرة ال�سرطان على مقاومة العالج
اكت�شف باحثون من جامعة كاليفورنيا
يف �سان دييغو �آلية جزيئية ،حتدد
فيما �إذا كان الورم اخلبيث �سي�ستجيب
للعالج املناعي �أم ال.
ويفيد موقع  MedicalXpressب�أن
�سبب عدم ا�ستجابة بع�ض املر�ضى
للعالج ،يعود �إىل وجود بروتني خا�ص
يف غالف اخلاليا ال�رسطانية لديهم
وعادة ما يك�شف اجلهاز املناعي
اخلاليا اخلبيثة التي ميكن �أن ت�سبب
تطور املر�ض ويحطمها مب�ساعدة
خاليا  T-املناعية التي حتمل
على �سطحها بروتني  1-PDوتقوم
اخلاليا ال�رسطانية يف بع�ض الأحيان
ب�إنتاج بروتني �آخر هو  ،PD-L1يف
حماولة خلداع خاليا املناعة .وقد

ثبت �أن الأدوية التي تهدف �إىل منع
تفاعل  PD-L1مع  1-PDفعالة يف
مكافحة ال�رسطان ،بيد �أنها ال تنفع يف
عالج بع�ض املر�ضى.
كما ات�ضح للعلماء �أن بع�ض �أنواع
اخلاليا ال�رسطانية حتمل على
�أغ�شيتها  PD-L1و� 1-PDأي�ضا ،ما
يعني �أن هذين الربوتينني يتفاعالن
مع بع�ضهما ،ما ي�سبب كبح ن�شاط
الربوتني الذي يحفز خاليا .T-لهذا
ال ي�ستجيب املر�ضى الذين يتمتعون
مب�ستوى مرتفع من  1-PDيف اخلاليا
ال�رسطانية للعالج .ووفقا للعلماء،
تعمل مثل هذه الأورام ب�آليات غري
معروفة ت�سمح لها بتجنب هجمات
اجلهاز املناعي.

فوائد الب�صل الأخ�ضر �صحة العظام

يحتوي الب�صل الأخ�رض على جمموعة وا�سعة من املركبات الغذائية
ال�رضورية للج�سم مثل الفيتامينمات واملعادن وم�ضادت الأك�سدة
و�إ�ضافته �إىل الطعام �سواء �إىل احل�ساء �أو ال�سلطة ميكن �أن ي�ضيف
فوائد �صحية كبرية للج�سم من بينها :حتتوي ال�ساق الواحدة من
الب�صل الأخ�رض على حوايل  20مكريو جرام من فيتامني ك و1.6
ميلجرام من فيتامني ج وهذه الن�سب حتقق نحو  %16من االحتياج
اليومي من فيتامني ك و�أي�ضاً  %2من االحتياج اليومي لفيتامني
ج للرجال .بينما يحقق حوايل  % 22من فيتامني ك و %2.1من
فيتامني ج للن�ساء .وهما فيتامينني �رضوريني جداً ل�صحة العظام و
�صحة العني

فوائد ع�صري الب�صل
ع�صري الب�صل �أو كما يعرف مباء الب�صل �أو زيت الب�صل له خ�صائ�ص
هامة جداً ل�صحة الإن�سان وهي مثل فوائد الب�صل تقريباً وهي
كالتايل:
 .1حت�سني عملية اله�ضم
	.2الوقاية من احل�سا�سية
 .3عالج للربد
 .4تقوية العظام
 .5مفيد لل�شعر ومنوه
 .6مفيد للب�رشة
 .7حت�سني م�ستوى ال�سكر يف الدم
 .8حماية القلب من الأمرا�ض
	.9الوقاية من ال�رسطان
 .10تقليل �أمرا�ض العني
ماء الب�صل له فوائد �صحية هامة ا�رضار الب�صل بالرغم من الفوائد
العديدة للب�صل� ،إال �أن ا�ستخدامه بكرثة ي�ؤدي �إىل حدوث تهيج
ب�أغ�شية املعدة والغثيان،لذا ين�صح با�ستخدامه باعتدال مثل �أي
�شيء.

�أكل املك�سرات يوميا
يحمي من �سرطان القولون

�إجهاد العمل يزيد احتماالت الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
قال علماء يف بريطانيا �إن الإجهاد
يف العمل وال�ضغوط امل�صاحبة له
تزيد احتماالت الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب وال�سكري ،وك�شف باحثون
يف كلية لندن �أن �ضغوط العمل
ت�ؤثر �سلبا على الأي�ض (التغيريات
الكيميائية يف اخلاليا احلية التي
ت�ؤمن الطاقة) ،ما ي�ؤدي �إىل
�أعرا�ض ت�شمل ارتفاع �ضغط الدم

وم�ستويات الكول�ستريول وال�سكر يف
الدم �إ�ضافة �إىل الوزن الزائد.
وقال الباحث بالكلية تاراين ت�شاندوال
�إن درا�سة �أجريت على �أكرث من 10
�آالف موظف مدين بريطاين �أظهرت
�أنه كلما زاد الإجهاد يف العمل كلما
زادت احتماالت الإ�صابة بالأعرا�ض
امل�ؤدية �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
وال�سكري.

«القهوة» عو�ضا عن حقن الإن�سولني لعالج داء ال�سكري!
ك�شف باحثون من �سوي�رسا �أن عالج
مر�ضى ال�سكري لن يكون يف حقنة
بعد تناول وجبة الطعام ،و�إمنا �سيكون
يف جرعة من «الإ�سربي�سو» ،عو�ضا
عن ذلك وي�أمل الباحثون يف �أن يكون
كوب من القهوة بعد وجبة طعام كافيا
لل�سيطرة على م�ستوى ال�سكري ،وذلك
بف�ضل اخلاليا التي متت هند�ستها
لإطالق الإن�سولني عندما ت�شعر
بالكافيني يف جمرى الدم وقام الباحثون
بتعديل خاليا ب�رشية� ،أخذت من الكلى،
ل�صنع دواء ال�سكري « ،»1-GLPالذي
يحفز خاليا بيتا يف البنكريا�س لإنتاج
الإن�سولني الذي يتحكم بدوره يف
م�ستويات ال�سكر يف الدم ،وتتم زراعة
اخلاليا املعدلة حتت اجللد ،وت�ضاف
�إليها م�ستقبالت من �ش�أنها �أن ت�ؤدي

�إىل �إطالق الإن�سولني عند ا�ست�شعار
الكافيني يف جمرى الدم.
و�أظهرت االختبارات التي �أجراها
مارتن فو�سينغر ،الذي قاد فريق
املعهد ال�سوي�رسي الفدرايل
للتكنولوجيا يف زيوريخ على الفئران
امل�صابة بداء ال�سكري� ،أن مثل هذه
اخلاليا التي يتم �إدخالها حتت اجللد،
ميكن �أن ت�ستجيب للكافيني يف القهوة
�أو ال�شاي �أو م�رشوبات الطاقة لإنتاج
دواء ي�سيطر على م�ستويات ال�سكر يف
الدم لدى احليوانات ،ولرفع اجلرعة،
قام الباحثون ب�إعطاء القوار�ض جرعة
�أقوى من القهوة .ولن تكون هذا
اخلاليا جاهزة لالختبار من قبل الب�رش
يف الوقت القريب ،حيث تعتقد �رشكة
«� »Füsseneggerأنه من املمكن �أن

تاكد �أن تناول املك�رسات ي�ساعد يف خف�ض خطر الإ�صابة مبر�ض
�رسطان القولون .ووجد الباحثون الكوريون بقيادة الدكتور “�أي�سن
�شني” الأ�ستاذ امل�شارك يف كلية الطب الوقائي بجامعة �سيول
�أن تناول حوايل  15جرام يومياً ي�ساعد يف الوقاية من الإ�صابة
ب�رسطان القولون .وي�صيب �رسطان القولون �أكرث من مليون �شخ�ص
�سنويا ،حويحدث يف الأمعاء الغليظة ويكون غالباً ب�سبب التغذية
قليلة الألياف واملرتفعة الدهون والتدخني وال�سمنة .ويتوقع
الباحثون �أن املك�رسات لها خ�صائ�ص حتمي من الإ�صابة ب�رسطان
القولون مثل حمتواها العايل من الألياف وم�ضادات الأك�سدة.
وت�شمل املك�رسات ،اجلوز واللوز والبندق والكاجو وال�صنوبر والفول
ال�سوداين والف�ستق.

فائدة غري متوقعة ال�ستخدام
�صودا اخلبز

ي�ستغرق فريق البحث ع�رش
�سنوات قبل �إجراء االختبارات الالزمة
لإثبات �أن هذا الأمر �آمن وفعال.
ويف حال النجاح ميكن �أن حتل هذه
التقنية مكان احلقن العادية للإن�سولني،

وهو ما ميكنه �إعادة احلياة الطبيعية
ملر�ضى ال�سكري بح�سب الدكتور
فو�سينغر ،والذي �أ�شار �إىل �أن اخلاليا
املزروعة ميكن �أن تعمل ملدة �ستة
�أ�شهر �إىل �سنة قبل �أن ت�ستبدل.

اكت�شف علماء من الكلية الطبية يف جورجيا �أن تناول �صودا اخلبز
يقلل بدرجة كبرية من التهابات �أمرا�ض املناعة الذاتية
ويفيد موقع « »MedicalXpressب�أن الباحثني بينوا �أن ال�صودا
حتفز �إفراز كمية كبرية من حم�ض املعدة ال�رضوري له�ضم الطعام.
وي�ساعد هذا احلم�ض على قتل البكترييا املر�ضية ويقل�ص العبء
على الطحال الذي ي�ساهم يف تعزيز املناعة �ضد امليكروبات
وبينت نتائج االختبارات �أن الفئران التي �أعطيت حملول ال�صودا
انخف�ض لديها عدد اخلاليا املناعية التي تثري رد فعل االلتهابات
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ال�سيدة خديجة بنت خويلد ر�ضي اهلل عنها
ال�سيدة خديجة بنت خويلد ر�ضي
اهلل عنها هي �أم امل�ؤمنني ،زوج نبينا
الكرمي حممد بن عبداهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،تزوجها �صلى اهلل عليه
و�سلم زمن اجلاهلية ،و�أقاما م ًعا
خم�سا
رابطة زواج ملهمة دامت
ً
وع�رشين �سنة ،ج�سدت �أرقى
معاين الإن�سانية يف عالقة الرجل
باملر�أة.
ن�شا حممد بن عبداهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يتيم الأب والأم مبكة
عند عمه �أبي طالب ،لكنه متيز
بخلقه �صلى اهلل عليه و�سلم الذي
فاق كل من �صحبه وعاي�شه ،وكان
يعرف �آنذاك عندهم «بال�صادق
الأمني».
قال ابن �إ�سحاق :وكانت خديجة
بنت خويلد امر�أة تاجرة ذات �رشف
ومال ،ت�ست�أجر الرجال على مالها
م�ضاربة ،فلما بلغها عن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ما بلغها من
�صدق حديثه وعِ ظم �أمانته وك َر ِم
�أخالقه ،بعثت �إليه فع َر�ضت عليه

�أن يخرج لها يف مالها تاج ًرا �إىل
ال�شام ،وتعطيه �أف�ضل ما تعطي
غريه من التجار مع غالم لها يقال
له :مي�رسة ،فقبله ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم منها ،وخرج يف
مالها ذاك.
لقد �أدركت خديجة ر�ضي اهلل عنها
خالل تعاملها مع حممد بن عبداهلل
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ما
جعلها ر�ضي اهلل عنها ترغب فيه
�صلى اهلل عليه و�سلم.
قال ابن كثري« :وكانت �أو�سط ن�ساء
قري�ش ن�سبًا ،و�أعظمهن �رش ًفا،
اً
مال ،كل قومها كان
و�أكرثهن
حري�صا على ذلك منها لو يقدر
ً
عليه ،فلما قالت ذلك لر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،ذكر ذلك
لأعمامه ،فخرج معه عمه حمزة
حتى دخل على خويلد بن �أ�سد،
فخطبها �إليه ،فتزوجها عليه
ال�صالة وال�سالم
لقد �صدق حممد بن عبداهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يف زواجه بخديجة

ر�ضي اهلل عنها ،وكان �أمي ًنا عليها
وعلى مالها ،وكانت له �سك ًنا
وح�ص ًنا ،فقد عرفت قدره �صلى اهلل
عليه و�سلمُ ،
وعظمت قربه واحتوته
بكل ما �أوتيته من قلب طاهر ومال
طيب وهِ مة عالية ،حتى �إذا جاءها
مبا هو غري م�ألوف� ،ص َّدقته
وم�ضت يف تعزيز قوله و�شخ�صه
�صلى اهلل عليه و�سلم.
كان زواجهما مكرمة �أكرمهما اهلل
ببع�ضهما البع�ض من خالله؛ قال
ابن القيم رحمه اهلل« :من خوا�ص
خديجة ر�ضي اهلل عنها� :أنها مل
ت�س�ؤه قط ،ومل تغا�ضبه ،ومل ينلها
منه �إيالء وال عتب قط وال هجر،
وكفى بهذه منقبة ،ومن خوا�صها
�أنها �أول امر�أة �آمنت باهلل من هذه
الأمة»
قال الذهبي« :ومن كرامتها عليه
�صلى اهلل عليه و�سلم �أنه مل يتزوج
امر�أة قبلها ،وجاءه منها عدة
�أوالد ،ومل يتزوج عليها قط ،وال
رسى �إىل �أن ق�ضت نحبَها ،فوجد
ت� َّ

كبائر ّ
الذنوب

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 خِلطَ 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
َعنْ ُه نُ َك ِف ّْر َعنْك ْ َ
ِ
َّ
كرها على
ميا ﴾،
ُم ْدخَ لاً كَرِ ً
فدل ذ ُ
ِ
ِ
ت�صنيف ال ّ ُذ ِ
نوب �إىل كبا ِئ َر
ح ِة
�ص َّ
الَ
و�صغا ِئر ،و ُكلُّها يف مقا ِم اهللِ كبرية� ،إ ّ
َ
ع�ضها ي ّتَ ِ
بال�صغرِ نظراً ملا
ف
�ص ُ
� َّأن بَ َ
ِّ
ال�سحر،
أكب من ِّ
أكب من ُه ،فالقَت ُل � رَ ُ
هو � رَ ُ
أكرب من القتل ،ويف قولِ
�
ك
وال�ش
ُ
ِرّ
ُ
العلماء �أن ال كبري َة مع اال�س ِتغفا ِر وال
ُ
�صغري َة مع الإ�رصار ،و�أمث ُل الأقوالِ
ِ
ب علي ِه
يف
تعريف الكَبائر �أنَّها ما يَرت ّتَ ُ
ح ّ ُد يف ال ّ ُدنيا �أو وعي ٌد يف الآخر ِة �أو
غ�ضب �أو تهدي ٌد �أو ل َعن ،ومع اخ ِت ِ
الف
ٌ
العلما ِء وال ِفرقِ يف مفهو ِم الكَبائر،
يبقى هذا القو ُل �أمثَ َل ما قي َل يف
تعريفها؛ ل�سالم ِت ِه من القوا ِد ِح الواردةِ
ال�سلف.
على غريِه ،وال�ش ِتها ِر ِه عن َد َّ

�شرح لكلمة القيوم :
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 ِب مْال ِْر َ

ق�سم ُجمهور الفُقهاء من احلنف ّية،
ّ
وال�شافعية ،واملالكية ،واحلنابلة
وعدمه،
ال�صالة ح�سب تَ�أ ّكدها َ
ُ�سنن ّ
وح�سب ما يَرتتّب على تركِها �إىل
ق�سمها ا َ
حلنف ّية �إىل
ق�سمني؛ حيث ّ
فال�سنن عن َدهم هي
ُ�سنن و�آداب؛
ُّ
ال�سنّة ا ُ
مل�ؤ ّكدة عن ر�سول اهلل �صلّى
َ
واظ َب على
اهلل عليه و�سلم ،والتي
َ
ال�صحاب ُة
وواظب عليها
فعلها،
ّ
ال�سنن �إذا
ر�ضوان اهلل عليهم ،فهذه ُ
رص ا ُ
مل�سلم على تركها �أثِمّ � ،أما
�أ� ّ

لفقدها ،ف�إنها كانت نعم القرين»
توفيت خديجة ر�ضي اهلل عنها
قبل الهجرة بثالث �سنني ،و ُدفنت
باحلجون ،وقد رَّ
ب�شها زوجها
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم

ببيت من ق�صب ال �صخب فيه
وال ن�صب؛ قال ال�سهيلي« :و�إمنا
ب�رشها ببيت يف اجلنة من ق�صب
 يعني :ق�صب الل�ؤل�ؤ  -لأنهاحازت ق�صب ال�سبق �إىل الإميان،

ُ�سنن ال�صالة

الآداب فهي ال�سنن غري امل�ؤ ّكدة،
فق�سموها �إىل �أبعا�ض
� ّأما ال�شافع ّية
ّ
ال�سنن التي تجُرب ب�سجود
وهي
ُّ
مل�صلّي عمداً
ال�سهو� ،سوا ًء تر َكها ا ُ
وهي الّتي ال
�أو �سهواً ،وهيئات؛
َ
فق�سموها �إىل
جُت رَبّ � ،أما املالك ّي ُة
ّ
ال�سنن
ُ�سننَ ٍ ومندوبات؛ ال�سنن هي ُ
ال�سنن غري
امل�ؤ ّكدة ،واملندوبات
ُ
فق�سموا
امل�ؤكدةّ � ،أما فقهاء احلنابلة ّ
ال�سنن باعتبار القول والفعلِ �إىل ُ�سنن
ُ
و�سنن �أفعال وهيئات.
أقوال،
�
ُ

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
�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
 ،الكفر و الإحلاد �سطحي  ،هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�شهدون �أن اهلل موجود  ﴿ :لمَ ْ تَ ُك ْن ِفتْنَتُ ُه ْم �إ اَِّل �أَ ْن َقالُوا
َو هَّ
اللِ َ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
الأنعام]24 :

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
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
وطلبهم منه �أن يَ ِ�صف لهم اهلل �سبحانه وتعاىل ،ف�أنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�ص ،و�أجابهم النَ ّ
ُ
بي بن كعب
�
أ
عليه ّال�صالة ّ
وال�سالم -عن �س�ؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل �آيات �سورة الإخال�ص ،حيث َروى ّ ُ
الل ُ تعاىلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
الل ُ علَي ِه و�سلَّ َم :ان�سِ ب لَنا ر ّبَ َك ،ف�أَنز َل هَّ
اللِ �صلَّى هَّ
ني قالوا لر�سولِ هَّ
الل ُ
رشك َ
ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن امل� ِ
�أَ َح ٌد هَّ
ميوت � اَّإل �سيو َرثُ  ،و�إ َّن
موت ،وال �شيء
ُ
لي�س �شيءٌ يولَ ُد � اَّإل �سيَ ُ
ال�ص َم ُد)َّ ،
*الل ُ َّ
وال�ص َم ُد :الَّذِ ي لمَ ْ يَ ِل ْد َولمَ ْ يُولَ ْد؛ لأ ّنَ ُه َ
َ
هَّ
ولي�س كمث ِل ِه �شي ٌء) .وجاء يف �سبب
ميوت وال يو َرثُ َ ،و(لمَ ْ يَ ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا �أ َ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
الة
ال�ص
عليهالنبي
ألوا
س�
�
ّ�صارى
ن
وال
اليهود
�
كذلك
إخال�ص
ل
ا
�سورة
نزول
أنّ
ّ
ّ
ّ
النبي �صلَّى اهلل ُ عليْ ِه و�سلَّ َم ،فقالوا:
تعاىل �سورة الإخال�ص ، .ف ُروِي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن اليهو َد �أتوا
َّ
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).

ال �صخب فيه وال ن�صب؛ لأنها مل
ترفع �صوتها على النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ومل تتعبه يو ًما من
الدهر ،فلم ت�صخب عليه يو ًما،
وال �آذته �أبدًا»

20

فني

الثالثاء � 17سبتمرب  2019املوافـق ل  17حمرم 1442هـ

رحيل الفنان يو�سف مزياين
عن عمر ناهز � 87سنة

وري الرثى �أم�س الفنان يو�سف مزياين مبقربة القطار الذي غيبه املوت يوم الأحد باجلزائز العا�صمة ،عن عمر
ناهز � 87سنة بعد معاناة مع املر�ض خالل الأ�شهر املا�ضية ح�سب ما علم به من اجلمعية ال�سينمائية «�أ�ضواء».
عرف املرحوم و هو من مواليد
احلي العتيق «الق�صبة» باجلزائر
العا�صمة �سنة  1932ب�إطاللته
املتميزة يف العديد من االفالم
و امل�سل�سالت التلفزيونية كما
كان له ح�ضور و ب�صمات يف عدة
�أعمال م�رسحية .
و من بني الأعمال التي �شارك فيه
الراحل الفيلم الثوري «بوعمامة»
(  )1985للمخرج الراحل عبد
احلق بن اعمر و فيلم « جبل
باية « ( )1997للمخرج الراحل
عز الدين مدور .كما برزت
�أي�ضا قدراته التمثيلية و ح�ضوره
الكبري يف م�سل�سالت تلفزيونية
على غرار» البدرة «اجلزء
الأول للمخرج اعمر تريبا�ش
،كما �أدى دورا رئي�سا يف فيلم
«احلنني»( )2011للمخرج يا�سني
بن جملني .
التحق يو�سف مزياين يف �سن

مبكرة مبيدان الفن حيث ان�ضم
يف �سنوات  1959-1958اىل
فرقة «جنمة ال�صباح «�إىل جانب

الفنان قريق�ش و �آخرين و بعد
اال�ستقالل التحق بكون�رسفاتوار
اجلزائر ،حيث تعلم �أ�صول

التمثيل من �أ�ساتذة معروفني �إىل
جانب الفن كان موظفا مب�صلحة
جوازات ال�سفر بوالية اجلزائر .

�أعلنت الفنانة اللبنانية ناجني
ن�سيب جنيم ،انف�صالها عن
زوجها رجل الأعمال اللبناين
هادي �أ�سمر ،بعد �سبع
�سنوات زواج.نادين ،قالت عرب
�صفحتها ال�شخ�صية « :القرار
ما كان �سهل علينا والفراق
�صعب لو �شو ماكانت الأ�سباب
ب�س الع�رشة واالحرتام واملعزة
ب�ضلوا والأهم الثمرة احللوة
والدنا ..ما يف كلمة تعرب عن

�شعوري بهل اللحظة ب�س هيك
�صار اهلل يحمينا و�أنا وهادي
�أ�صدقاء متحدين للأبد �شكراً
لكل ر�سائلكم وبقدر حمبتكم
النا».
�إعالن انف�صال نادين عن
زوجها جاء بعد انت�شار العديد
من ال�شائعات حول انف�صالهما
خالل الأيام املا�ضية لت�ؤكد
بذلك هذه الأخبار.

فيلم الرعب «�إت» يحتفظ ب�صدارة �إيرادات ال�سينما يف �أمريكا ال�شمالية
املركز الثاين بـ 33.2
مليون دوالر .والفيلم
بطولة كون�ستان�س وو،
وجنيفر لوبيز ،وجوليا
�ستايلز ،وكيكي باملر،
وليلي راينهارت ،ومن
�إخراج لوريني �سكافاريا.
وتراجع فيلم الإثارة
واحلركة «�سقوط مالك»
«�أجنيل هاز فولن» من
املركز الثاين �إىل املركز
الثالث هذا الأ�سبوع بـ
 4.4ماليني دوالر.
والفيلم بطولة جريارد
بتلر ،ومورغان فرميان،

وجادا بينكيت �سميث،
والن�س ريديك ،ومن
�إخراج ريك رومان وو.
وتراجع الفيلم الكوميدي
«�أوالد طيبون» «غود بويز»
من الثالث �إىل الرابع
بـ  4.3ماليني دوالر.
والفيلم بطولة جاكوب
ترميبالي ،وكيث وليامز،
وبرادي نون ،ومويل
غوردون،ومن �إخراج جني
�ستوبنيت�سكي.
وتراجع فيلم الر�سوم
املتحركة «الأ�سد امللك
« »2019اليون كينغ »2019

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

العنوان

ح�سمت ريهانا اجلدل
القائم حول م�شاركتها يف
فيلم «بامتان» املقبل ،ثناء
ح�ضورها احلفل ال�سنوي
اخلام�س ملبادرة «داميوند
بول» مل�ؤ�س�ستها اخلريية
«كالرا ليونيل»� ،أم�س يف
نيويورك.
و�أو�ضحت ريهانا يف حوار
مع جملة «انرتتيمنت
تونايت» �أنها حتى اللحظة،
مل تتلق �أي عر�ض ر�سمي �أو ات�صال ،لرت�شيحها للم�شاركة ب�شخ�صية
«�إيفي ال�سامة» عدوة بامتان يف فيلمه املقبلة.
و�أ�شارت ريهانا �إىل �أن �سبب ن�رشها ال�صورة الأخرية عرب ح�سابها
على �إن�ستغرام ،والتي �أثارت التكهنات مب�شاركتها يف الفيلم ،كان حبها
وتعلقها بال�شخ�صية ،والذي كان �سبباً يف اعتماد ظهورها ب�صبغة ال�شعر
الأحمر ل�سنوات ،تيمناً ب�إميا ثورمان التي قدمت هذا الدور �سابقاً.
ورغم نفيها وجود �أي �صلة بني ما ن�رشته �أخرياً وم�شاركتها يف الن�سخة
املقبلة من فيلم بامتان� ،إال �أنها �أكدت �أنها لن ترتدد حلظة يف املوافقة
�إذا ُر�شحت للدور.

جتدد املفاو�ضات مع ال�سقا وهاين
�سالمة ملواجهة الإرهاب يف «املدد»

بعد � 7سنوات زواج -نادين ن�سيب جنيم تعلن انف�صالها عن زوجها

احتفظ فيلم الرعب
«�إت :الف�صل الثاين»
«�إت :ت�شابرت تو» ب�صدارة
�إيرادات ال�سينما يف
�أمريكا ال�شمالية للأ�سبوع
الثاين حمققاً 40.7
مليون دوالر .والفيلم
بطولة بيل �سكار�سغارد،
مكافوي،
وجيم�س
وفني ولفهارد وجيدين
ليربهري ،ومن �إخراج
�أندري�س مو�شيتي.
واحتل فيلم اجلرمية
اجلديد
والدراما
«املحتاالت» «ه�ستلرز»

ريهانا تنفي امل�شاركة يف فيلم
بامتان املقبل

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

ال�سيناري�ست
جدد
يو�سف ح�سن يو�سف
مع
املفاو�ضات
النجمني �أحمد ال�سقا
وهاين �سالمة لبطولة
فيلمه اجلديد «املدد»
رغم اعتذار كليهما
عن القيام ببطولته
قبل �أ�شهر عدة.
وقال م�صدر �إن يو�سف
املعاجلة
�أر�سل
لل�سقا
الدرامية
و�سالمة قبل �أ�سابيع،
�إال �أن ان�شغال البطل
الأول بت�صوير فيلمه
اجلديد «العنكبوت»
جعله يرجئ موقفه
من معاجلة الفيلم ،فيما يتجه الثاين لالعتذار نظراً الن�شغاله بالدراما
التليفزيونية خالل هذه الفرتة.
و�أو�ضح امل�صدر �أن يو�سف يتفاو�ض مع املخرجة �ساندرا ن�ش�أت
لإخراج الفيلم ،ولكنها مرتددة حول قبول العر�ض ا ُ
ملقدم �إليها ،خا�صة
�أنها مبتعدة عن احلياة الفنية منذ �أعوام عدة بعد �إجنابها البنها
«�سليم» ،الفتاً �إىل �أن الفيلم يتعر�ض لظاهرة الإرهاب ب�شكل ع�رصي،
مع انت�شارها ب�شكل وا�سع يف م�رص والدول العربية.

وفاة املطربة التون�سية منرية
حمدي بعد �صراع مع املر�ض

�إىل املركز اخلام�س ،بـ

 3.6ماليني دوالر.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

توفيت املطربة التون�سية منرية حمدي ،م�ساء �أول �أم�س ،بعد �رصاع
مع املر�ض ،حيث �أعلن جنلها نب�أ الوفاة عرب �صفحته ال�شخ�صية مبوقع
«في�س بوك».
وتدهورت احلالة ال�صحية للمطربة التون�سية خالل الأ�شهر القليلة
املا�ضية ،ما دفعها لالعتذار عن �إحياء عدد من احلفالت يف
املهرجانات ال�صيفية ،وذلك قبل �أن تزداد حالتها �سوءاً خالل الأيام
املا�ضية.
يذكر �أن منرية حمدي قد قدمت ما يقرب من � 50أغنية ،وحازت على
العديد من اجلوائز الفنية� ،أبرزها اجلائزة الأويل ملهرجان الأغنية
العربية عام  ،2004و ُكرمت من الرئا�سة التون�سية عام .2003

�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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"هيونداي" تطلق ن�سخة ريا�ضية
من " "Elantraال�شهرية

ا�ستعر�ضت �رشكة هيونداي منوذج
" "GT Sportالريا�ضي من
�سيارات " "Elantraال�شهرية
ومتيز النموذج اجلديد بهيكل
هات�شباك �أنيق ،بواجهة �أمامية
مزودة ب�شبك عري�ض ت�شبه واجهة

�سيارات فورد ،وفتحات هوائية
وا�سعة وخطوط ان�سيابية لزيادة
ثبات ال�سيارة على ال�رسعات
العالية �أما من الداخل ،ف�أتت
ال�سيارة مبقاعد ريا�ضية ،وفر�ش
مك�سو باجللد الأ�سود املتداخل

مع عنا�رص الكروم ب�صورة �أنيقة،
وواجهة قيادة ب�شا�شتني واحدة يف
منت�صفها ،و�أخرى �أمام ال�سائق كما
ح�صلت ""Elantra GT Sport
على �أنظمة تعليق وفرامل معدلة،
وحمرك توربيني ب�سعة  1.6لرت

بعزم يفوق  200ح�صان ،وعلبة
�رسعة �أوتوماتيكية ب�سبع مراحل.
�أما �سعر هذه املركبة ف�سيبد�أ من
 24185دوالرا ،وقد ي�صل �إىل 30
�ألف دوالر وفقا للتعديالت التي
�سيطلبها امل�ستخدم.

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

ال�رسيعة ،والتي ت�ستند على
نظام فورد احلايل للتعرف على
�إ�شارات املرور ،كما ي�ستخدم
نظام املالحة معلومات النظام
العاملي لتحديد املواقع GPS
من �أجل التعرف على موقع
ال�سيارة.
و�أو�ضحت �رشكة فورد �أن كامريا
الزجاج الأمامي تتعرف على

�إ�شارات املرور مثل حدود
ال�رسعة ،والتي يتم عر�ضها على
�شا�شة لوحة القيادة �أو �شا�شة
 Head-upاالختيارية و�إذا
اجتاز قائد ال�سيارة لعالمتي
"ممنوع املرور" على جانبي
طريق م�ؤدي لطريق �رسيع ،ف�إن
ال�سيارة تقوم بتنبيه قائدها عن
طريق وظيفة التحذير اجلديدة؛

ويقوم النظام بعر�ض عالمة
حظر حمراء وبيان "حتقق من
اجتاه ال�سري".
و�إىل جانب هذه الوظيفة اجلديدة
تزخر �سيارة فورد Focus
اجلديدة بالعديد من �أنظمة
القيادة امل�ساعدة مثل م�ساعد
الكبح اال�ضطراري �أو م�ساعد
املناورة.

ك�شفت �رشكة �شيفروليه عن
املوديل اجلديد من �أيقونتها
 ،Blazerالتي تنتمي للفئة
املتو�سطة من املوديالت

الريا�ضية متعددة الأغرا�ض
 .SUVو�أو�ضحت ال�رشكة
الأمريكية �أن �سيارتها اجلديدة
يتوفر لها حمرك رباعي

الأ�سطوانات �سعة 5ر 2لرت وبقوة
 193ح�صان و 255نيوتن مرت لعزم
الدوران الأق�صى ،بالإ�ضافة �إىل
حمرك �سدا�سي الأ�سطوانات V6
بقوة  305ح�صان 365/نيوتن مرت.
وتنتقل هذه القوة �إىل عجالت
الدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي
من � 9رسعات ،وتت�ضافر جهود
املحركات مع نظام الدفع
الأمامي �أو الرباعي.
وتزخر ال�سيارة اجلديدة ،التي
ت�سع ملا ي�صل �إىل  1818لرتا
من احلمولة ،بالعديد من �سبل
الراحة ،مثل ال�سقف البانورامي
املتحرك واملقود القابل للتدفئة
ووظيفتي التدفئة والتهوية

للمقاعد الأمامية ،ف�ضال عن
ال�شا�شة اللم�سية قيا�س  8بو�صة
اخلا�صة بنظام امللتيميديا
املتوافق مع نظامي �أبل كاربالي
و�أندرويد �أوتو .كما تقدم ال�سيارة
نظام �شحن الهواتف الال�سلكي
و 6منافذ  .USBويتوفر لل�سيارة
عجالت قيا�س  18بو�صة �ضمن
باقات التجهيز القيا�سي وعجالت
قيا�س  21بو�صة �ضمن باقة
التجهيزات االختيارية .و�أعلنت
�شيفروليه عن �إطالق ال�سيارة
 Blazerاجلديدة مطلع 2019
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني املوديلني
 Equinoxو  ،Traverseغري
�أنها مل تك�شف بعد عن الأ�سعار.

فورد  Focusحتذر من ال�سري يف االجتاه اخلاطئ

موديل خا�ص من باجاين
زوندا بـ  15مليون يورو

ك�شفت �رشكة باجاين عن املوديل
اخلا�ص " "HP Barchettaمن
�أيقونتها  ،Zondaوالذي يقت�رص
�إنتاجه على  3ن�سخ فقط ب�سعر 15
مليون يورو.
و�أو�ضحت ال�رشكة الإيطالية �أن
ال�سيارة ال�سوبر ريا�ضية اجلديدة
تعتمد على �سواعد حمرك �سحب
طبيعي مكون من � 12أ�سطوانة
� V12سعة  7.3لرت ويز�أر بقوة 760
ح�صان ،وتت�ضافر جهوده مع ناقل
حركة يدوي من � 6رسعات .ومل

تك�شف ال�رشكة بعد عن معدالت
الأداء �أو قيم اال�ستهالك .وعلى
ال�صعيد الت�صميمي ،يخطف املوديل
اخلا�ص ""HP Barchetta
الأنظار �إليه من خالل ثوب الكربون
والتيتانيوم والزجاج الأمامي
الق�صري وكذلك النوافذ اجلانبية
الق�صرية ،بالإ�ضافة �إىل املقاعد
الريا�ضية املك�سوة بفر�ش جلدي
يزدان بنقو�ش الكاروهات ،مع
جنوط قيا�س  20بو�صة �أماماً و21
بو�صة خلفاً.

الهواتف الذكية تنهي ع�صر
مفاتيح ال�سيارات قريبا

�شيفروليه تقدم املوديل اجلديد من Blazer

مر�سيد�س ترغب يف التعاون مع جيلي يف ال�صني
وافقت داميلر املالكة
ملر�سيد�س على مناق�شة
خطط التعاون يف ال�صني مع
رئي�س جيلي ،يل �شوفو ،والذي
�أ�صبح م�ؤخرا �أكرب م�ساهم يف
ال�رشكة الأملانية.
وقد �أ�شار دييتري زيت�شه،
املدير التنفيذي لداميلر،

يف ت�رصيحات �أخرية �إىل ان
“املحادثات مع يل �شوفو
كانت مثمرة �إىل حد كبري حتى
الآن ،حيث يرغب يف جعل
ا�ستثماره يف داميلر طويل
الأمد ،كما يدعم ا�سرتاتيجيتنا
الناجحة”.
و�أردف زيت�شه“ :ال�صني هي

�أهم �سوق لنا ،لذا نرحب
بالتعاون مع �أكرب م�ساهم فينا
حول خططنا يف ال�صني” ،مع
ذلك حذر زيت�شه من �رضورة
احلفاظ على العالقة الوثيقة مع
�رشيك ال�رشكة ال�صيني احلايل،
 ،BAICوعدم الإ�رضار بهذه
العالقة يف �أي تعاون م�ستقبلي
مع يل
�شوفو.

ويُذكر �أن يل �شوفو �أعلن
م�ؤخرا عن تكوينه حل�صة
�ضخمة بن�سبة  %9.7من
�أ�سهم داميلر بقيمة 8.6
مليار دوالر ،حيث ت�ستهدف
جيلي اال�ستفادة من التقنيات
الكهربائية ملر�سيد�س ،خا�صة
مع حتقيق داميلر ملبيعات
قيا�سية م�ؤخرا ورواج غري
م�سبوق ملوديالتها.

حتالفت �آبل و�سام�سونغ ب�شكل غري
متوقع مع جمموعة من ال�رشكات
الأخرى ،لإنتاج "معيار عاملي"
جديد ملفاتيح ال�سيارات الرقمية،
ميكن �أ�صحاب الهواتف من فتح
�سياراتهم عن طريق تطبيق خا�ص.
وك�شفت املجموعة املعروفة با�سم
"كون�سورتيوم ات�صال ال�سيارات"
( ،)CCCهذا الأ�سبوع عن "Digital
 ،"1.0 Keyالذي و�صف ب�أنه "حل
معياري" ليعو�ض مفاتيح ال�سيارات
مع تطبيقات الهاتف الذكي ،بغ�ض
النظر عن ال�رشكة امل�صنعة للهاتف
�أو ال�سيارة.
والهدف من "كون�سورتيوم ات�صال
ال�سيارات" هو �إتاحة م�ستوى �أكرب
من التكامل بني الأجهزة املحمولة
واملركبات ،وهذه امليزة متاحة
جلميع الأع�ضاء من ال�رشكات ،مبا
فيها "�أودي" و"بي �إم دبليو" و"جرنال
موتورز" ،و"هيونداي" و�أي�ضا "�إل
جي �إلكرتونيك�س" و"بانا�سونيك"
و"�سام�سونغ" و"فولك�س فاغن".
وقال رئي�س ق�سم الإلكرتونيات
لدى �رشكة �أودي ،والف وار�شيت:
"نحن فخورون بتقدمي خدمة Key
 Digitalلعمالئنا بالفعل يف الكثري
من املوديالت ،فمن خالل توحيد
حل املفتاح الرقمي الذي يتوافق
مع معايري الأمان لدينا ،ن�ضع لبنات
البناء للخدمات املبتكرة على �أ�سا�س
وا�سع" .وميكن للمفتاح الرقمي �أن
ي�ؤدي جميع الوظائف التي يقوم

بها نظريه اليدوي ،و�سوف ميكن
امل�ستخدمني من قفل وفتح الأبواب،
وكذلك بدء ت�شغيل املحرك .وميكن
ملالكي ال�سيارات �أي�ضا اختيار منح
مالكي الهواتف الذكية الآخرين
م�ؤقتا �إمكانية الو�صول �إىل �سيارتهم
با�ستخدام تطبيق ما .و�صمم
تطبيق" ،"1.0 Digital Keyالذي
ي�ستخدم �رشائح تقنية التوا�صل
قريب املدى " ،"NFCوهي نف�سها
التي متكن من الدفع دون مل�س يف
الهواتف الذكية احلديثة التي تعمل
بنظامي �أندرويد و ،iOSمع توفري
الأمان.
ويحتوي مفتاح ال�سيارة جمموعة
وا�سعة من اال�ستخدامات ،مثل
م�شاركة ال�سيارات وت�أجري ال�سيارات،
ف�ضال عن كونه مفيد يف حالة
الطوارئ .وقال رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة كون�سورتيوم ات�صال
ال�سيارات حمفوظ رحمان" :لقد
بد�أت كون�سورتيوم ات�صال ال�سيارات
العمل على موا�صفات Digital
 Keyالإ�صدار  ،2.0ون�أمل �أن يكون
الإ�صدار املحدث من املفتاح متاحا
يف الربع الأول من العام .2019
و�أ�ضاف رحمان قائال" :ن�شهد
بالفعل منتجات يف ال�سوق تعمل
على اال�ستفادة من الإ�صدار ،1.0
و�أعتقد �أن الن�سخة  2.0من الإ�صدار
الرقمي القادم �سيكون لها ت�أثري �أكرب
على ال�صناعة حيث نلبي احتياجات
التو�سع الهائل".
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رو�سيا بد�أت بحجب «تلغرام»

خدمة �آبل املو�سيقية �ستكون حا�ضرة على �أمازون ايكو

�آبل
خدمة
�ست�ضاف
ملجموعة
املو�سيقية
اخلدمات الأخرى التي
يدعمها �أمازون ايكو لتكون
برفقة كل من �سبوتيفاي
وباندورا وiHeartRadio
و ،TuneInفيتمكن بذلك
حمبي اخلدمة املو�سيقية
لآبل من طلب �أي من
�أغانيهم املف�ضلة �أو خدمات

البث الأخرى بكل �سهولة
من �أليك�سا بعد �أن يقوموا
بتفعيل خيار اخلدمة وربط
ح�ساباتهم بتطبيق م�ساعد
�أمازون ال�صوتي.
وت�أتي عملية توفر اخلدمة
املو�سيقية لآبل على �أمازون
ايكو �ضمن �سعي ال�رشكة
لتو�سيع رقعة انت�شار خدماتها
املو�سيقية التي طاملا جعلتها

حكر على �أجهزة معينة وتود
اليوم التغيري من هذا النهج
وا�ستغالل االنت�شار الوا�سع
مل�ساعدات �أمازون يف
اتفاقية هي الثانية خالل
نوفمرب حيث كانت الأوىل
بخ�صو�ص بيع الإ�صدارات
الأخرية من �أجهزة وهواتف
�آبل عرب موقع عمالق التجارة
االلكرتونية.

وال ميكن جتاهل �أن اخلدمات
املو�سيقية ذات �شعبية وا�سعة
عرب امل�ساعدات ال�صوتية
و�أليك�سا �أمازون على وجه
اخل�صو�ص متلك �شعبيتها
اخلا�صة يف اجلانب ،مما
قد ينبئ بنجاح و�صول �آبل
ملبتغاها من تعاونها الأخري
وفتح باب جديد لبث خدمتها
املو�سيقية.

« »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
� »Liteستزود 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.

فريو�س جديد يف ملفات
« »Wordيهدد ماليني احلوا�سب

كوالكوم تخطط لال�ستثمار
يف تقنيات الذكاء اال�صطناعي
�أعربت كوالكوم فنت�رشز وهي الذراع اال�ستثماري ل�رشكة �أ�شباه
املو�صالت كوالكوم عن خطة لال�ستثمار ودعم �رشكات نا�شئة
يف جمال الذكاء اال�صطناعي املح�سو�س �أي الذي ميكن دجمه
يف الأجهزة والهواتف املختلفة مبلغ مليون ،حيث عرب مدير
ا�ستثمار كوالكوم الربت واجن عن ال�سعي احلايل لل�رشكة بكون
الذكاء اال�صطناعي هو امل�ستقبل.
وتتمثل فكرة اال�ستثمار يف الذكاء ال�صناعي ح�سب ر�ؤية واجن
يف الأجهزة نف�سها بعيداً عن تقنيات الذكاء ال�صناعي املبنية
على اخلدمات ال�سحابية ،وو�ضح فكرته بكون عمليات الذكاء
اال�صطناعي تتجه نحو جهد مكثف يعتمد على احلو�سبة
ال�سحابية و�أ�ضاف �أنه حني التحدث مع امل�ساعد ال�صوتي
�أليك�سا ف�إن �أياً من العمليات تتم على اجلهاز نف�سه؛ �إمنا يتم
�أخدها عرب عملية معاجلة �سحابية حتوي بع�ض امل�شاكل من
�ضمنها تلك املتعلقة باخل�صو�صية ،و�أردف مت�سائ ً
ال ماذا لو
كانت �أليك�سا �أكرث خ�صو�صية بعيداً عن الرحلة املحو�سبة التي
تقوم بها وجتيب ب�شكل فوري عند طرح الأ�سئلة عليها.
وال تعترب هذا املرة الأوىل من كوالكوم لال�ستثمار يف جمال
الذكاء اال�صطناعي فقد قامت ا�ستثمرت �سابقاً يف �رشكة
 SenseTimeال�صينية املخت�صة بتقنيات التعرف على
الوجه بالإ�ضافة ال�ستثمارها يف برامج القيادة الذاتية ل�رشكة
 Cruiseوعدد �أخر من اال�ستثمارات �سعت وما زالت ت�سعى
ال�رشكة بوا�سطتها لتبقى يف ال�صدارة وقيادة امل�ستقبل.

بد�أت بع�ض خمدمات الإنرتنت
واالت�صاالت يف رو�سيا ، ،بحجب
خدمات تطبيق «تلغرام».
ووفقا للمعلومات املتوفرة
ف�إنه «وبطلب من هيئة
رو�سكومنادزور للرقابة على
اال�ستهالك يف رو�سيا ،بد�أت
بع�ض ال�رشكات التي تقدم
خدمات االت�صال والإنرتنت يف
البالد كـ  Megafonو Rostelecomو VimpelComبحجب
خدمات تطبيق تلغرام ال�شهري».
وت�أتي تلك اخلطوة بعد مدة من رفع الهيئة دعوى ق�ضائية ملحكمة
«تاغانكا» مبو�سكو ،طالبت فيها و�ضع قيود على ا�ستخدام التطبيق
املذكور على الأرا�ضي الرو�سية.
يذكر �أن هذه لي�ست املرة الأوىل التي يواجه فيها تطبيق «تلغرام»
م�شاكل وتهديدات باحلجب يف رو�سيا .و�سبق لإدارته �أن رف�ضت ،يف
يونيو املا�ضي ،تقدمي معلومات لهيئة «رو�سكومنادزور» ،لإدراجه
يف الئحة اجلهات امل�س�ؤولة عن ن�رش املعلومات.

كما يعتقد اخلرباء يف الوكالة الوطنية
ملكافحة اجلرمية يف بريطانيا �أن

«قرا�صنة الإنرتنت ا�ستغلوا
املوقع املذكور لتنفيذ هجمات
�إلكرتونية على العديد من البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية عام ،2017
والتي كبدت البنوك حينها خ�سائر مالية
فادحة وت�شري املعلومات �إىل �أن �ضباط

حماية القانون يف بريطانيا �ألقوا القب�ض
على � 6أ�شخا�ص ،ي�شتبه بانتمائهم �إىل
جمموعة ت�ستغل املوقع املذكور لتنفيذ
الهجمات الإلكرتونية ،وي�ستفيدون من
خدمات املوقع مقابل « »14.99دوالر
فقط

عن املكان املفقود من ال�صورة وحتديد
الألوان القريبة منه مللئه بها ،بل تعتمد
على الذكاء اال�صطناعي لتعاين ال�صورة
ب�شكل كامل وتخمن ما ميكن �أن يكون
مكان اجلزء املفقود ومتل�ؤه .كما ميكن
لهذه اخلوارزميات التعامل مع ال�صور التي

حتتوي على الوجوه وحتدد �شكل العيون
مثال ،وانتقاء �أ�شكال عيون قريبة منها
وا�ستبدال الأ�صلية مبا يتنا�سب مع �شكل
الوجه ،الأمر الذي يجعل منها برجميات
مميزة للم�صورين ،وللذين يعدلون ال�صور
للمجالت واملواقع الإلكرتونية.

« »NVIDIAتقدم تقنية
غري م�سبوقة لتعديل ال�صور
طور املربجمون يف �رشكة «»NVIDIA
خوارزميات رقمية فريدة ت�ساعد
على تعديل ال�صور وا�سرتجاع الأجزاء
املفقودة منها .وتختلف طريقة عمل هذه
التقنية عن �أ�سلوب عمل برامج التعديل
الأخرى ،فخوارزمياتها ال ت�سعى للبحث

مت�صفح  Braveي�أتي ب�شكل �شبيه
بكروم مع عدة �إ�ضافات
تطور مت�صفح  Braveب�شكل كبري م�ؤخرا ،حيث
�أن م�رشوع العمل جاء �رسيعا ومت تطوير املت�صفح
على نظام  iOSقبل ثالثة �شهور ،ثم �آندرويد قبل
�شهر ون�صف ،وبعدها قدمته لأجهزة الكمبيوتر
ب�أنظمة ويندوز ،ماك ،ولينك�س .ويبدو �أن
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير
املت�صفح احلديث ملناف�سة برامج مثل كروم
وفايرفوك�س ،حيث �أن الن�سخة اجلديدة منه ت�أتي
ب�شكل مميز و�شبيه مبت�صفح غوغل كروم يعمل

مت�صفح � Braveأو بريف على نواة كروميوم
وحمرك  ،Blinkوهي م�صدر مفتوح للربجمة
متلكه غوغل ،وهو ذاته الذي بنت عليه مت�صفحها
كروم .واحتوى التحديث الأخري على واجهة
مطورة عن ال�سابق و�أ�صبح ب�إمكان امل�ستخدمني
ر�ؤية عالمات التبويب ب�شكل ظاهر يف الأعلى
كما هو احلال قوقل كروم ،كما �أن املت�صفح
�أ�صبح �أ�رسع من ال�سابق ،ومن املفرت�ض �أن يكون
حممي ب�شكل �أكرب وذلك ب�سبب ترابطه املبا�رش

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل .وللعلم ،ف�إن
مت�صفح بريف ي�أتي مع �إ�ضافة حلجب الإعالنات
املزعجة -ميكن التحكم بها ،والتي كانت �سببا
رئي�سيا يف �شهرة املت�صفح يف وقت ق�صري .يُذكر
�أن مت�صفح بريف هو �أحد م�شاريع املطور الكبري
بريندان ايت�ش ،وهو مبتكر لغة الربجمة “جافا
�سكربت”  ،JavaScriptكما �أنه �أحد م�ؤ�س�سي
موزيال امل�سئولة عن تطوير مت�صفح موزيال
فايرفوك�س ال�شهري.
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ليبيا:

�إنقاذ  300مهاجر قبالة
�سواحل طرابل�س
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جددت التزام احلكومة يف
التكفل بالفئات اله�شة

الدالية تدعو اخلوا�ص
لال�ستثمار يف جمال ذوي
االحتياجات اخلا�صة
دعت غنية الدالية وزيرة الت�ضامن الوطني
والأ�رسة وق�ضايا املر�أة ،اخلوا�ص �إىل
فتح مراكز للتكفل بالأ�شخا�ص امل�سنني
والأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة �سيما
الإعاقة الذهنية اخلفيفة ،وطالبت من
مدراء الن�شاط االجتماعي بتكثيف حمالت
التح�سي�س والتوعية يف هذا ال�ش�أن من �أجل
انخراط اخلوا�ص يف جمال اال�ستثمار يف
القطاع ،جمددة ت�أكيدها ب�أن الدولة لن تتخلى
عن مهامها يف التكفل بالفئات اله�شة وذوي
االحتياجات اخلا�صة .وفيما بتعلق ب�إدماج
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ت�أ�سفت الوزيرة
كون هذه الفئة ال تزال تعاين من النظرة
الدونية من طرف املجتمع ،م�شرية �إىل �أن
فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة �أثبتوا جدارتهم
يف خمتلف املجاالت التي تنا�سب قدراتهم،
وزعت ويائ�س االعالم وخمتلف فعاليات
املجتمع املدين اىل م�ساعدة الوزارة يف عملية
التح�سي�س والتوعية ،وامل�ساهمة يف تغيري
الذهنيات التي تالزم فئة ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،بحيث ال يزال بع�ض الأطراف
وم�ؤ�س�سات خا�صة ويف بع�ض الأحيان عمومية
ال تتعامل بطريقة الئقة معها .و�أكدت الوزيرة
خالل الزيارة التي قادتها �أم�س �إىل والية
باتنة �أن الوزارة عاكفة على مراجعة القانون
املنظم لت�شغيل فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة
مبا يتالءم وخمرجات االجتماع الوزاري الذي
توج بعدة مكت�سبات لهذه الفئة ،حيث رفع
ن�سبة ت�شغيل ذوي االحتياجات اخلا�صة من 1
يف املائة �إىل  3يف املائة ،ورفع منحة املعاق
من � 4آالف دج �إىل � 10آالف دج .وثمنت
الوزيرة القرارات الأخرية التي اتخذتها
الوزير الأول يف �إطار التكفل بتمدر�س الأطفال
من ذوي الإحتياجات اخلا�صة ،حيث اعتربت
�سنة � 2019سنة فارقة بالن�سبة للمكت�سبات
التي حققها القطاع لفائدة هذه الفئة ،بداية
ب�إم�ضاء املن�شور الوزاري امل�شرتك بني وزارة
الرتبية الوطنية ،وزارة الت�ضامن الوطني
والأ�رسة وق�ضايا املر�أة ،وزارة التكوين والتعليم
املهنيني ووزارة ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح
امل�ست�شفيات  ،والذي يت�ضمن جمموعة من
التدابري والرتتيبات العملية لتح�سني متدر�س
الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة وتكوينهم.

ف.ن�سرين

معدل غري طبيعي للكلور

نفوق الأ�سماك ب�سد
تاق�سبت بتيزي وزو
ك�شفت التحاليل الأوىل ملياه �سد تاق�سبت
(تيزي وزو) التي �أجراها باحثون من جامعة
«مولود معمري» بعد نفوق �أ�سماك بهذا ال�سد
عن �أن م�ستوى الكلور «غري طبيعي» يف حني
�أن عينات من املياه وال�سمك يجري اختبارها
حاليا من طرف مديرية ال�صيد البحري،
ح�سبما علم اليوم االثنني من اجلهات املعنية.
و قال مدير ال�صيد البحري ,بلعيد عبد
احلفيظ ,التقته و�أج باملوقع �أنه «يجري حتليل
العينات امل�أخوذة منذ ظهور هذه الظاهرة و
بانه �سيفرج عن النتائج قريبًا» ،م�ضيفا انه
«مت طرح العديد من الفر�ضيات نحن يف
انتظار نتائج التحليالت للإعالن ر�سم ًيا عن
الأ�سباب .نحن نتحدث عن ت�شبع غذائي �أو
تلوث طبيعي ب�سبب �صعود الطني و الكلور()...
نف�ضل انتظار نتائج التحليالت».
و الحظ املدير نف�سه خالل زيارة للموقع رفقة
مديري املوارد املائية وامل�صالح الفالحية �أن
ظاهرة النفوق هذه «متو�سطة» و�أنها حمدودة
يف منطقة واحدة من ال�سد وهي بامل�صب.
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�سلطة �ضبط ال�سمعي الب�صري:

القنوات مطالبة بتخ�صي�ص حيز
زمني للإعالم القانوين
طالبت �سلطة �ضبط ال�سمعي الب�صري� ،أم�س ،يف بيان لها و�سائل االت�صال ال�سمعي الب�صري ب�إعطاء
�أهمية للإعالم القانوين عرب ح�ص�ص خمت�صة ذات �صلة با�شراك املواطنني ورجال القانون.
�س.ب
وجاء يف البيان �أن «و�سائل
االت�صال ال�سمعي الب�رصي
مطالبة يف نطاق ر�سالة اخلدمة
العمومية املنوطة بها �إىل
تخ�صي�ص حيز زمني للإعالم
القانوين من خالل تخ�صي�ص
ح�ص�ص متنوعة ذات �صلة»
اعتمادا �سيما على اجلريدة
الر�سمية ومداوالت الربملان
بغرفتيه وعلى خمتلف «القوانني
ال�صادرة �أو حمل املناق�شة وكذا
الن�صو�ص التطبيقية» ,معتربة
�أن مفهوم الإعالم القانوين
ينطلق من حقيقة �أن املواطن
املطالب بالقيام بواجباته «لن

ي�ستجيب ويبادر اال �إذا كان على
علم بحقوقه املكر�سة د�ستورا
وقانونا».
و�أو�ضحت ال�سلطة �أن النقا�ش
الوا�سع من حيث الد�ستور
والقانون بخ�صو�ص االنتخابات

الرئا�سية املرتقبة وبخ�صو�ص
نظام االنتخابات وال�سلطة
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات
�أظهر «مدى التعط�ش للعلم
بالقانون واالملام به» ,وهو ما
ي�ستدعي من و�سائل ال�سمعي

امل�سيلة

فتح �أكرث من  6000من�صب يف
التكوين املهني
�سجلت مديرية التكوين والتعليم املهنيني
لوالية امل�سيلة ما يقارب  6745من�صبا
تكوينيا جديدا يف خمتلف التخ�ص�صات
والفروع ،حت�سبا للدخول املهني ح�سبما علم
من مدير القطاع «عمر فكرا�ش « و�ستتوزع
هذه املنا�صب على التكوين الإقامي يليه
التكوين عن طريق التمهني والتكوين عن
طريق الدرو�س امل�سائية.
و�إىل جانب التكوين املوجه للمر�أة املاكثة
يف البيت والتكوين الت�أهيلي ف�ضال عن
منا�صب تكويني لدى امل�ؤ�س�سات املعتمدة
ولقد حر�ص امل�س�ؤولون على القطاع
يف �إطار توفري العرو�ض التكوينية على
الرتكيز على �إعادة االعتبار لبع�ض املهن
اليدوية لتلبية الطلب الكبري الذي نتج عن
فتح ور�شات خمتلفة يف جماالت البناء
والأ�شغال العمومية والري والفالحة وغريها
وكذلك من �أجل بعث بع�ض الن�شاطات
اخلا�صة باملهن التقليدية ف�ضال عن

�إدراج تخ�ص�صات تكوينية جديدة فر�ضها
االقت�صاد الع�رصي وجمتمع املعرفة من
جهة �أخرى �أ�ضاف مدير التكوين والتعليم
املهنيني �أن القطاع �سي�ضمن التكوين
لكل الفئات الراغبة يف ذلك ،م�ضيفا �أن
الت�سجيالت انطلقت بداية من �شهر ماي
املا�ضي على م�ستوى الهياكل التابعة لقطاع
التكوين والتعليم املهني لتمتد �إىل غاية 21
�سبتمرب و�أ�شار ذات امل�س�ؤول �إىل �أن قطاع
التكوين املهني بالوالية �سيتدعم خالل
املو�سم اجلديد بفتح معهد وطني وثالثة
مراكز للتكوين املهني و�ستوفر هذه املراكز
اجلديدة املوجودة ببلديات كل من امل�سيلة
واملعا�ضيد وعني اخل�رضاء وعني الري�ش
لأزيد من  2000من�صب للتكوين املهني،
لت�ضاف مل�ؤ�س�سات التكوين املهني بالوالية
التي ت�ضم يف جمموعها  22مركز للتكوين
املهني ومعهدين وملحقة .
عبدالبا�سط بديار

خالل ال�صائفة

حجز �أكرث من  8قناطري و 44كلغ من الكيف
وت�سجيل  11جرمية الكرتونية بتلم�سان
دقت املديرية الوالئية للأمن لوالئي بتلم�سان
ناقو�س اخلطر على خلفية االرتفاع الكبري يف
جرائم خالل مو�سم اال�صطياف ،و�إذ ولوال
االحرتازات الأمنية التي اتخذتها م�صالح
الأمن من خالل خمطط دقيق لكانت
احل�صيلة �أكرب .
ففي جمال القانون العام �  أح�صت امل�صلحة
الوالئية لل�رشطة الق�ضائية ب�أمن والية تلم�سان
خالل مو�سم اال�صطياف لل�سنة اجلارية 628
ق�ضية تورط يف هذه الق�ضايا � 855شخ�صا مت
تقدمي جميع املتهمني �أمام العدالة ،على
ر�أ�سها ق�ضايا املخدرات �أين �أح�صت ذات
امل�صلحة  64ق�ضية متعلقة باال�ستهالك
وامل�ؤثرات
باملخدرات
واملتاجرة

العقلية والتي تورط فيها � 91شخ�ص مت
من خاللها حجز  844كلغ  177غ من
املخدرات  1119قر�ص مهلو�س من جهة
�أخرى �سجلت  11ق�ضية متعلقة باجلرائم
االلكرتونية تورط فيها � 11شخ�ص ،كما مت
ت�سجيل  315ق�ضية متعلقة باجلنايات واجلنح
�ضد الأفراد تورط فيها � 424شخ�صا ،يف حني
مت �إح�صاء  162ق�ضية متعلقة باجلنايات
واجلنح �ضد الأموال واملمتلكات والتي
تورط فيها � 225شخ�صا ،كما �أح�صت ذات
امل�صلحة  111ق�ضية متعلقة باجلنايات
واجلنح �ضد ال�شيء العمومي والتي تورط
فيها � 155شخ�صا.

حممد بن ترار

الب�رصي ايالء «العناية الكاملة»
لهذين القانونيني وللإعالم
القانوين الكفيل بامل�ساهمة يف
«تر�سيخ دولة القانون املرتكزة
�أ�سا�سا على وعي املواطن
بحقوقه وواجباته».
و�ضمانا لأداء هذه املهمة بكل
مو�ضوعية واحرتافية� ,أكدت
�سلطة ال�ضبط على �رضورة
«مراعاة م�ستويات املتلقني
عند �إعداد وبث احل�ص�ص
ذات ال�صلة» ,مع تنويعها ل�رشح
وتب�سيط فهم خمتلف الن�صو�ص
القانونية با�رشاك املواطنني
ورجال القانون ونواب و�أع�ضاء
الربملان.

ميلة :

هالك �شخ�ص و�إ�صابة � 3آخرين يف
حادث ا�صطدام بني �شاحنة و�سيارة

هلك �شخ�ص و�أ�صيب � 3أ�شخا�ص �آخرين
�إثر حادث �سري متثل يف ا�صطدام بني
�شاحنة لنقل الب�ضائع و�سيارة نفعية على
م�ستوى الطريق الوطني رقم  5مبحاذاة
ال�سوق الأ�سبوعي لبيع البي�ض ببلدية وادي
�سقان ,ح�سب ما علم لدى م�صالح املديرية
املحلية للحماية املدنية لوالية ميلة .
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن التدخل يف
احلادث مت هذا اليوم يف حدود ال�ساعة 02
�سا و  40د من قبل عنا�رص الوحدة الثانوية
للحماية املدنية لدائرة التالغمة �أين �سجل
� 4ضحايا �أحدهم جمهول الهوية متوفى
بعني املكان� ,أما البقية ( ترتاوح �أعمارهم
مابني � 51-23سنة) فتعر�ضوا لإ�صابات
متفاوتة اخلطورة .و�أ�ضاف امل�صدر �أنه
قد مت حتويل املتوفى رفقة �أحد ال�ضحايا
�إىل العيادة املتعددة اخلدمات ببلدية
التالغمة ،فيما نقل امل�صابان الآخران
�إىل م�صلحة اال�ستعجاالت مب�ست�شفى بلدية
وادي العثمانية.

�سيدي بلعبا�س خالل �شهر �أوت

حجز �أكرث من  249كلغ من اللحوم
املوجهة لال�ستهالك الب�شري

           متكنت عنا�رص ال�رشطة ب�أمن والية
�سيدي بلعبا�س خالل �شهر �أوت املن�رصم من
حجز �أكرث من  249كلغ من اللحوم مبختلف
�أنواعها  ،هذه الكمية كانت موجهة لغر�ض
املتاجرة فيها دون توفرها على �رشوط احلفظ
والنظافة ،حيث مت حجزها بعد عمليات مراقبة
عدد من الق�صابات املتواجدة مبدينة �سيدي
بلعبا�س .
عمليات احلجز با�رشتها امل�صلحة الوالئية للأمن
العمومي بالتن�سيق مع ال�رشكاء املخت�صني ،حيث
�ضبطت كميات متفاوتة من اللحوم مبختلف
�أنواعها ( حلوم بي�ضاء  -حلوم حمراء� ،أح�شاء
دجاج� ،أ�سماك ، ).....حيث مت اتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة �ضد التجار و�إحالتهم على
الق�ضاء .
حممد بن ترار

�أفاد حر�س ال�سواحل الليبي ،ب�أنه �أنقذ
 300مهاجر غري �رشعي كانوا على
منت ثالثة قوارب مطاطية �شمال �رشق
طرابل�س.
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للأمم املتحدة� ،أم�س ،نداء �إىل املجتمع
الدويل من �أجل ت�ضامن �أكرب وحتقيق
هدف توزيع الالجئني القابعني مبراكز
الإيواء يف ليبيا.
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�
إ
ح�صائيات
املفو�ضية فقد مت نقل ما يزيد عن 800
مهاجر مبا�رشة �إىل �إيطاليا و� 456إىل
رومانيا و� 371إىل دول �أخرى.

انت�شال جثث �شابني من
�سد تاق�سبت بتيزي وزو

متكنت ليلة �أم�س الأحد م�صالح احلماية
املدنية بتيزي وزو من انت�شال جثة �شابني
ترتاوح �أعمارهم بني � 25إىل � 35سنة ينحدرون
من قرى بلدية بني دوالة و�إنقاذ �آخرين بعد
انحراف مركبتهم �إىل �أ�سفل �سد تاق�سبت
بتيزي وزو يف وقت مت فتح حتقيق يف الق�ضية
هذا و قد مت نقل ال�ضحايا �إىل امل�ست�شفى
اجلامعي حممد نذير.
ح-كرمي

من �أجل تعزيز منتوج الوالية
من ال�سمك

امل�صادقة على اجناز  03مفارخ
لرتبية الأ�سماك بتلم�سان
ك�شفت  مديرية ال�صيد البحري  لوالية
تلم�سان على اقتطاع  03مواقع
لرتبية الأ�سماك على م�ساحة 6.29
هكتارات  على م�ستوى �ساحل الوالية
من �أجل تعزيز ا�ستزراع يرقات
الأ�سماك ورفع �إنتاجه على امل�ستوى
الوالئي الذي عرف تطورا كبريا  خالل
ال�سنون الأخرية �أين حتولت  تلم�سان
�إىل موقع  مهم  النتاج ال�سمك خا�صة
ال�شبوط امللكي وذئب البحر .
هذا وقد �صادق وايل الوالية على بن
يعي�ش على  املنطقة  الثالثة  ب�إقليم
بلدية الغزوات ،حيث مت �إختيار
منطقة �أدا�س  06كلم غرب ميناء
الغزوات  الحت�ضان امل�رشوع الذي
قدرت  م�ساحته ب    ،1.25وتعترب
هذه املنطقة الثالثة من نوعها بعد
منطقة الن�شاطات الأوىل ببلدية هنني
يف اجلهة ال�رشقية للوالية  التي ترتبع
على م�ساحة  2.8هكتار والتي دخلت
حيز االنتاج وحققت �أرباحا هامة
خالل هذه ال�سنة ل�صاحبها ومنتوج وفري
�سمح بتعزيز  انتاج الوالية من ال�سمك
الأبي�ض� ،أما املنطقة الثانية تقع يف
اجلهة الغربية للوالية ببئر املالح بلدية
م�سريدة الفواقة على م�سافة 2.24
هكتار  والتي  الزال  حيز اال�ستغالل.
هذا  وتعلق مديرية ال�صيد البحري �آماال
كبرية لتعزيز انتاج ال�سمك من خالل هذه
امل�شاريع التي قد يتم دعمها مب�شاريع
ا�ستثمارية اكرب من �ش�أنها  جعل والية
تلم�سان رائدة يف تربية الأ�سماك .
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