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تنظمه اجلمعية اجلزائرية للباحثني يف الإعالم واالت�صال

ملتقى وطني حول "الإعالم
االقت�صادي " مب�ستغامن

ي�رشع خمترب الدرا�سات االت�صالية
والإعالمية جلامعة عبد احلميد
بن بادي�س واجلمعية اجلزائرية
لل�شباب الباحث يف علوم الإعالم
واالت�صال يف تنظيم عدد من
التظاهرات الأكادميية الدولية
والوطنية مب�ستغامن ووهران
وح�سب مدير املخترب اجلامعي
الدكتور العربي بوعمامة فان �أول

تظاهرة �سيتم تنظيمها �ستكون
تزامنا مع اليوم الوطني لل�صحافة
امل�صادف للثاين والع�رشين �أكتوبر
�إذ تنظم جمعية ال�شباب الباحث
يف علوم االت�صال والإعالم ملتقى
وطني حول «الإعالم االقت�صادي
« ب�أحد الفنادق مب�شاركة ع�رشين
باحثا من خمتلف واليات وجامعات
الوطن و�إعالميني من اجلزائر

بوقرة ين�صح الأندية بالتكوين
ن�صح النجم ال�سابق للمنتخب
الوطني جميد بوقرة الأندية
اجلزائرية بالرتكيز على
التكوين واالقتداء بنادي بارادو
من خالل اكت�شاف املواهب
ال�صاعدة وال�شابة والرتكيز على
العمل القاعدي وعدم االعتماد
على جلب الالعبني من الأندية
الأخرى ،حيث �شدد املدرب احلايل لنادي الفجرية الإماراتي على
االقتداء ب�أكادميية نادي بارادو التي جنحت يف حتويل عدد من
الالعبني ال�شاب نحو كربى الدوريات الأوروبية يف �صورة عطال وبن
�سبعيني.

العا�صمة ووهران ويعترب هذا
امللتقى الأول من نوعه الذي يجمع
بني باحثني يف االت�صال والإعالم
و�إعالميني ي�شتغلون على مو�ضوع
الإعالم االقت�صادي وتويل جمعية
الباحثني ال�شباب يف علوم االت�صال
والإعالم �أولوية هامة للتدريب
الإعالمي وتنظيم الع�رشات من
التظاهرات الأكادميية كما تعتزم

اجلمعية تنظيم �أول جامعة �صيفية
للباحثني العرب يف علوم االت�صال
والإعالم هذه ال�سنة اذ مت ت�سطري

خبر في
صورة

امل�سيلة

اختتام �صالون لل�صورة الفوتوغرافية
اختتمت فعاليات ال�صالون
الوطني الرابع لل�صورة
الفوتوغرافية حتت �شعار
“ال�صورة فن و�إبداع ”
الذي احت�ضنت فعالياته دار
الثقافة قنفود احلمالوي
بامل�سيلة والذي عرف
م�شاركة وا�سعة للم�صورين من خمتلف الواليات ،ال�صالون كان
فر�صة كبرية للم�شاركني والزوار للوقوف على الإبداعات امل�صورة و
مل�سات �أ�صحابها كما �سمح با�ستفادة امل�شاركني من ور�شة تطبيقية
ورحالت ،ومت توزيع ال�شهادات على امل�شاركني يف ال�صالون وتكرمي
الفائزين وجلنة التحكيم ،و�أجمع امل�شاركون على جناح فعاليات
ال�صالون الوطني لل�صورة الفوتوغرافية .
ع.ب

تاهرات يدافع على الإ�سالم يف فرن�سا

ما بني � 17إىل � 19أكتوبر 2019

رف�ض الالعب الدويل اجلزائري مهدي تاهرات احلملة ال�رش�سة التي
يواجهها الإ�سالم يف فرن�سا ،حيث ن�رش تغريدة على ح�سابه ال�شخ�صي
يف «تويرت» ردا على املغالطات التي ين�رشها اليمني واليمني املتطرف
يف فرن�سا حول تعاليم الدين الإ�سالمي وت�سائل حول الأ�سباب التي
متنع م�سلمي فرن�سا من تطبيق تعاليم الدين احلنيف والأ�سباب حول
احلقد والكراهية التي يتم ن�رشها حولهم.

�إرهاب الطريق يح�صد ارواح
� 19شخ�صا

�سكان بني زمنزار و بني دوالة

مطالب بتعبيد الطرقات
نا�شد �سكان بني دوالة و بني
زمنزار اجلهات الوالئية بالتعجيل
يف تنفيذ م�شاريع تهيئة الطرقات
بعد �أن اهرت�أت وامتلأت باحلفر
وت�ساءل ذات ال�سكان عن متاطل
م�س�ؤويل الوالية وعدم تعجيلها
بتعبيد الطريق الرابط بني بني
دوالة و بني زمنزار عرب قرية
�آيت م�صباح مع �أن امل�شكل
مطروح على م�ستوى البلديتني
مند مدة ومع �أن ال�سكان لطاملا

طالبوا القائمني ب�رضورة التعجيل
يف عملية تطبيق امل�شاريع التي
وعدوا بها من تزفيت وتعبيد
للطرق املهرتئة والق�ضاء على
احلفر التي عطلت �سريهم و�سري
مركباتهم ويربز �أحد املواطنني
�أنهم يتخبطون يف م�شكل حقيقي
على م�ستوى املنطقة ب�سبب
الطرق املهرتئة والتي متلٍ�ؤها
احلفر و قد رفعوا �شكاويهم على
م�ستوى امل�صالح املعنية غري �أن

امل�شكل ال يزال قائما رغم �أن
ال�سلطات قد وعدت بتخ�صي�ص
ميزانية لتعبيد وتهيئة كل الطرق
م�ستغربا �أمر جتاهل ما يعانوه
يف هدا الطريق الهام ال �سيما يف
ف�صل ال�شتاء �أين تهطل الأمطار
ليتحول �إىل وحل حقيقي ي�صعب
ال�سري فيه م�شيا �أو راكبا يف
ال�سيارة ،ويقول ذات املواطن
<> نحن نعي�ش مع�ضلة حقيقية
ب�سبب اهرتاء الطرق و كرثة

احلفر وترتفع درجة معاناتنا
خالل ف�صل ال�شتاء �أين تتحول
الطرقات �إىل �شبه وادي ي�صعب
جتاوزه و يعجز الواحد منا على
التنقل ،لذا <> �أ�ستغرب لأمر
تعنت م�صالح الوالئية ومتاطلها
يف تنفيذ م�شاريعها بتهيئة الطرق
يف الوقت الذي ال تعرف مناطق
�أخرى من مقاطعة البلدتني نف�س
هذا امل�شكل
ح -كرمي

الطبعة ال 14ملهرجان نواك�شوط الدويل للفيلم الق�صري
�سي�شارك الفيلم ال�صامت
«�سيناب�س» للمخرج نور الدين
زروقي يف الطبعة ال 14ملهرجان
نواك�شوط الدويل للفيلم الق�صري
مبوريتانيا ,ح�سبما �أفاد به بتيارت
ذات املخرج.
و�أو�ضح نور الدين زروقي ابن
والية تيارت �أنه مت اختيار فيلمه
الق�صري ال�صامت «�سيناب�س «
�ضمن قائمة الأفالم املتناف�سة
على جوائز مهرجان نواك�شوط

تيارت متثل اجلزائر

الدويل للفيلم الق�صري مبوريتانيا
املزمع تنظيمه بني  23و27
�أكتوبر اجلاري.
يذكر �أن هذا الفيلم �أنتجته
م�ؤ�س�سة �سينما ال�شباب �سنة 2018
و�شارك فيه  34ممثال من تيارت
�أغلبهم ميثل لأول مرة مبا فيهم
بطل الفيلم عبد العايل عيادي
حيث تدور فكرة هذا العمل حول»
ركاب حافلة لنقل امل�سافرين
مبنطقة نائية واملظاهر التي

برنامج عمل يخ�ص هذه املبادرة
الأكادميية والتقليد الهام الذي
ت�سعى من خالله اجلمعية الفتية

�إىل �إبراز ن�شاطها وما متلكه من
كفاءات �أكادميية يف ميدان البحث
العلمي
م.امني

يعي�شونها وال�سلوكيات التي جتعل
التوا�صل الإيجابي منعدماً بينهم
وت�ؤدي �إىل تف�سريات مت�ضاربة من
طرف الركاب ل�سلوكات بع�ضهم
البع�ض».
ويتناف�س فيلم «�سيناب�س» الذي
مت تقدمي العر�ض ال�رشيف له بدار
الثقافة «علي معا�شي» لتيارت
يف دي�سمرب  2018على اجلائزة
الدولية ملهرجان نواك�شوط
الدويل للفيلم الق�صري �إىل جانب

خالل الفرتة املمتدة ما بني
� 17إىل � 19أكتوبر  2019و �إىل
غاية �صبيحة هذا اليوم على
ال�ساعة الثامنة �صباحا (�أي
خالل � 48ساعة الأخرية)
�سجلت وحدات احلماية
املدنية  5562تدخل يف عــدة
مناطق خمتلفة من الوطن .
كما تدخلت وحدات احلماية املدنية خالل نف�س الفرتة على �إثر عدة
حوادث مرور منها  21الأكرث دموية ت�سببت يف وفاة � 19أ�شخا�ص و
�إ�صابة � 34آخرين بجروح مت التكفل بهم يف عني املكان و مت حتويلهم
�إىل امل�ست�شفيات من طرف �أعوان احلماية املدنية� ،أثقل ح�صيلة
�سجلت على م�ستوى والية باتنة بوفاة � 05أ�شخا�ص و�إ�صابة � 02آخرين
بجروح على �إثر  02حادثي مرور ،احلادث الأول يتمثل يف ا�صطدام
بني �سيارة من الوزن اخلفيف و �شاحنة على الطريق الوالئي رقم
 17بلدية لزرو دائرة �رسيانة ،احلادث الثاين يتمثل يف ا�صطدام بني
�شاحنتني على الطريق الوطني رقم  78بلدية بومغار دائرة القاو�س.

باتنة و�سكيكدة

تدمري خم�سة خمابئ للإرهابيني
عملني �سينمائيني جزائريني وهما
«�س�أخرب اهلل بكل �شيء» ملحمد
بن عبد اهلل و «كاين وال مكاين�ش»
لعبد اهلل غادة.
يذكر �أن الفنانة اجلزائرية مليكة
بلباي �ستكون �ضيفة �رشف
املهرجان،وللتذكري� ,سبق لفيلم
«�سيناب�س» امل�شاركة يف الدروة
الثامنة ملهرجان وجدة للفيلم
املغاربي باملغرب �شهر يونيو
املا�ضي.

يف �إطار مكافحة الإرهاب و
�إثر عمليتي بحث ومت�شيط
و�سكيكدة/ن.ع،5.
بباتنة
ك�شفت ودمرت مفارز للجي�ش
الوطني ال�شعبي ،يوم � 18أكتوبر
 2019خم�سة ( )05خمابئ
للإرهابيني حتتوي على ()20
لغم تقليدي ال�صنع ،بندقية (� )01صيد وبندقية ( )carabine()01غري
�صاحلتني لال�ستعمال و( )63طلقة من خمتلف العيارات وكمية من البارود
ومولد ( )01كهربائي ومعدات تفجري و�أدوية و�أغرا�ض خمتلفة .
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تبون يك�شف �أ�سباب �إقالته و ي�صرح

عطل خمطط
احلراك ّ
الع�صابة و حرر العدالة
 .ال عالقة يل مبجمع اخلليفة
 .حادثة املقربة ا�ستفزاز مق�صود

فتح الراغب يف الرت�شح للرئا�سيات املقبلة عبد املجيد تبون النار رئي�س احلكومة الأ�سبق عبد
املالك �سالل ،رجل الأعمال علي حداد وال�سعيد بوتفليقة �شقيق الرئي�س امل�ستقيل وبع�ض من
رجال حكومة بدوي احلاليني ،حممال �إياها م�س�ؤولية �إقالته من احلكومة.
�إميان لوا�س

ك�شف عبد املجيد تبون الأم�س يف
حوار بتثه قناة احلياة عن �أ�سباب
�إقالته من احلومة� ،أين تلقى خرب
�إقالته من رئا�سة احلكومة يف 15
اوت  ،2017بعد  80يو ًما فقط من
تن�صيبه ،فور عودته من فرن�سا،
من طرف مدير ديوان الرئا�سة
وقتذاك �أحمد �أويحيى ،والذي
اً
بديل له يف رئا�سة
تقرر تعيينه

الوزراء ،متهما ال�سعيد بوتفليقة
و�أحمد �أويحيى دون علمه يف
م�أموريته ،عرب توجيه تعليمات
للوزراء وحمافظ البنك املركزي
وهيئات حكومية �أخرى.
و�أكد تبون دعمه لقانون
املحروقات اجلديد املثري
للجدل ،باعتبار �أن �سوناطراك
حتتاج �إىل ملياري دوالر �سنو ًيا
من �أجل اال�ستثمار ،و�أكرث من
ذلك لتحقيق دفعة �أكرب ،والقانون

اجلديد ينطوي على الكثري من
الإيجابيات� ،أين اعتربه �إيجابيا
يف املنظومة اال�ستثمارية ملج ّمع
�سوناطراك.
من جهة �أخرى ،هاجم تبون وزير
املالية احلايل حممد لوكال ،قائال
« لوكال كان يتلقى تعليمات مبنع
متويل برامج �إ�سكان حني كان
ً
حمافظا للبنك املركزي وكان تبون
وقتها وزي ًرا للإ�سكان واملدينة.
واعترب الوزير الأول ال�سابق عبد

املجيد تبون �أن حادثة املقربة
ال�شهرية بينه وبني ال�سعيد
بوتفليقة وعلي حداد ا�ستفزاز له،
قائال « احتقرت ذلك الت�رصف،
كون املكان غري منا�سب لل�ضحك
وخا�صة يف جنازة رمز من رموز
الثورة التحريرية».
�أطراف �سعت �إىل توريطي
و ال عالقتي يل مبجمع
اخلليفة

بلعيد يرد على عمار �سعيداين

بعد �إدخال طليبة �إىل ال�سجن

زيطوط يعرتف ب�أن القايد �صالح
و العدالة يحاربان الف�ساد
تفاج�أ العديد من املتتبعني
لل�ش�أن ال�سيا�سي من تغري
مواقف املعار�ض اجلزائري
املقيم يف اخلارج املعروف
با�سم حممد العربي زيطوط ،
وذلك عندما �رصح على خلفية
�إيداع رجل الأعمال بهاء
الدين طليبة ب�أن الأمر يتعلق
مبكافحة الف�ساد �إذن ولي�س
ت�صفية ح�سابات كما يراج ،
م�ضيفا �أن الفريق �أحمد قايد
�صالح و العدالة ب�إدخال طليبة
ال�سجن ت�أكد �أنهم يحاربون
الف�ساد ورجال الف�ساد ولي�س
الأمر بت�صفية ح�سابات .
ت�رصيحات زيطوط التي
جاءت على غري العادة
� ،أنده�ش لها الكثري من

املتتبعني و اعتربوها انقالب
يف املواقف 1780درجة ،
خا�صة �أن زيطوط املعار�ض
املقيم يف اخلارج معروف عنه
مهاجمته للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
و للفريق قايد �صالح .
لكن يبدو �أن زيطوط ترك
دائما خط الرجعة  ،عندما
راح يعرتف بالفريق قايد
�صالح و لأول مرة  ،ال�سيما
بعد �إدخال طليبة �إىل ال�سجن ،
و �أن ما دعا �إليه القايد �صالح
مبحاربة الع�صابة و الف�ساد
هو فعال يتج�سد على �أر�ض
الواقع ولي�س ت�صفية ح�سابات
كما تريد العديد من الأطراف
الرتويج له .
زيطوط املقيم يف بريطانيا

و املعروف بعدائيته للجي�ش
و م�صالح الأمن  ،يبدو �أن
ال�شجاعة مل تخنه هذه املرة
 ،ليثني على خطوة �إيداع
طليبة اىل ال�سجن  ،وي�رصح
على من�صته �أن الأمر يتعلق
فعال مبحاربة الف�ساد  ،ولي�س
ت�صفية ح�سابات كما �أرادت
العديد من بقايا الع�صابة
الرتويج له من �أجل �إف�شال
خمطط حما�سبة رجال
الأعمال الفا�سدين و الذي
كانت نتيجته �إدخال العديد
منهم ال�سجن  .ويبدو �أن
حممد زيطوط املوظف يف
ال�سلك الديبلوما�سي �سابقا و
املعار�ض للنظام اجلزائري
منذ �سنوات  ،وحتى تهجمه

على الفريق �أحمد قايد �صالح
م�ؤخرا  ،يبدو �أنه بد�أ يراجع
ح�ساباته  ،بعد �أن تبني له
�أن جهود ووعود امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية �صادقة  ،و �أن ما
با�رشته العدالة يف التحقيق
�ضد العديد من رجال الأعمال
يتعدى م�س�ألة ذر الرماد يف
العيون �أو ت�صفية احل�سابات
كما تريد بع�ض الأطراف
قراءتها كذلك وت�سويقها على
هذا الأ�سا�س و�سط الر�أي
العام  ،و�إمنا الأمر يتعلق فعال
مبحاربة الفا�سد وحما�سبة
املتورطني من النظام
ال�سابق بعيدا عن الكثري من
املزايدات .
ع�صام بوربيع

خالفة مبارك

مفتاح احلل يف رئا�سيات �شفافة و نزيهة
�رصح الأمني العام للمنظمة
الوطنية لأبناء املجاهدين,
خالفة مبارك� ,أم�س ال�سبت
بعني متو�شنت �أن «االنتخابات
الرئا�سية املقبلة هي املخرج
احلقيقي من �أجل �آفاق
م�ستقبلة ودولة جديدة».
و�أبرز خالفة خالل �إ�رشافه
على ندوة جهوية لأمناء
ذات املنظمة لواليات غرب
البالد� ,أن «االنتخابات
الرئا�سية التي �ستكون يوم 12
دي�سمرب تعد املخرج احلقيقي
لأجل �آفاق م�ستقبلية و دولة
جديدة» ,موجها نداء �إىل
كل �أبناء الأ�رسة الثورية
وعامة املواطنني من �أجل

الإقبال بكثافة على �صناديق
االقرتاع.
و ذكر خالفة مبارك خالل
تن�شيطه لندوة جهوية
مبنا�سبة اليوم الوطني
للهجرة ,مبوقف املنظمة
الوطنية لأبناء املجاهدين
خالل امل�ستجدات التي
تعي�شها البالد ,م�رصحا « :كنا
يف ال�صفوف الأوىل عندما
انطلق ما ي�سمى باحلراك
الوطني و قلنا �إن ال�شعب �سيد
و �إرادة ال�شعب ال تقهر و طبقا
للد�ستور ف�أي �سلطة م�صدرها
ال�شعب اجلزائري ,لكننا
حذرنا من بع�ض املت�سللني
يف هذا احلراك ليخرج عن

الأهداف التي تبناها من �أجل
جزائر جديدة» .و �أ�ضاف :
«لقد قدمنا وجهة نظرنا من
خالل الندوة الوطنية التي
انعقدت بق�رص امل�ؤمترات
تلبية لنداء الوطن ونداء
الدولة اجلزائرية وعلى ر�أ�سها
رئي�س الدولة عبد القادر بن
�صالح و على الذين يقولون �أن
املنظمة تخلفت عن احلوار
�أو على نداء الوطن نطالبهم
ب�إعادة احل�سابات يف هذا
الأمر» .وفيما جدد م�ساندته
للجي�ش الوطني ال�شعبي �سليل
جي�ش التحرير� ,أ�ضاف خالفة
«نحن ملزمون بتوجيه ر�ؤيتنا
�إىل �آفاق م�ستقبلية وهذا لي�س

و�أو�ضح املتحدث حقيقة عالقته
مع جممع اخلليفة ،قائال «هناك
�أطراف �أرف�ض ت�سميتها� ،ضخت
� اً
أموال طائلة يف ح�ساب اخلليفة
من �أجل توريطي ،الأكيد �أنّ ال
�صلة يل مبا �سعوا �إل�صاقه بي،
و�أ�شري �إىل �أنني �سحبت امتيازات
رجال �أعمال معروفني �أبرزهم
ربراب� ،صحراوي وعلي حداد،
�أثناء �إ�رشايف على مقاليد الوزارة
الأوىل» ،م�ضيفا « القرو�ض البنكية

لفائدة رجال الأعمال املوقوفني
بلغت  50مليار دوالر ،يف حني
جتاوز ر�أ�سمال �سوق االقت�صاد
املوازي  90مليون دوالر»
وثمن املتحدث ماحققه احلراك
حلد ال�ساعة  ،معتربا �أن احلراك
ال�شعبي ّ
عطل خمطط الع�صابة
يف الزج بكثري من الأبرياء يف
ال�سجون ،وحت ّرر العدالة متظهر
يف الزج برموز الع�صابة يف
ال�سجن

ببعيد عن �أبناء من �صنعوا
تاريخ اجلزائر و�أجمادها»,
داعيا يف نف�س ال�سياق �إىل
«توحيد ال�صفوف بني �أبناء
الأ�رسة الثورية و جتاوز
خالفاتنا ل�صنع الإرادة القوية
ملواجهة كل ال�صعاب».
و كانت هذه الندوة اجلهوية
�أي�ضا فر�صة ا�ستذكر خاللها
الأمني العام للمنظمة الوطنية
لأبناء املجاهدين مظاهرات
� 17أكتوبر « 1961التي نقلت
الثورة من الأورا�س و جرجرة
و الهقار �إىل قلب فرن�سا
ف�صنعوا بذلك التاريخ و
حركوا الر�أي العام الدويل «.

الرئا�سيات هي احلل
للخروج من الأزمة
 .ق�ضية ال�صحراء الغربية م�س�أله حترر

اعترب رئي�س جبهة امل�ستقبل
عبد العزيز بلعيد ب�أن
االنتخابات الرئا�سية املقررة
يوم  12دي�سمرب املقبل احلل
الأن�سب للخروج من الأزمة
التي ت�شهدها البالد منذ 22
فيفري املن�رصم.
�أكد عبد العزيز بلعيد الأم�س
خالل جتمع �شعبي يف والية
تندوف ب�أن رئا�سيات املزمع
�إجراءها بتاريخ  12دي�سمرب
املقبل تعد احلل الوحيد
القادر على �إخراج اجلزائر
من �أزمتها احلالية ،معتربا
ب�أن االنتخابات دميقراطية
�ستفتح حوار حقيقي تتوج
لنا رئي�س �رشعي ي�شتغل على
ور�شات يف قطاعات عدة
من �أجل �إعداد قوانني لبناء
جمهورية جديدة.
ودعا عبد العزيز بلعيد
الأحزاب ال�سيا�سية برتك
اخلالفات وال�سعي حلوار
�شامل يخدم وحدة اجلزائر
و�شعبها ،قائال «اجلزائر
موحدة من �رشقها �إىل
غربها ،ويجب �أن تبقى كذلك

لهذا علينا �أن ن�سعى حلوار
يكون خال من ال�رصاعات ما
يجب �أن نتخلى على بع�ض
حقوقنا من �أجلها� ،ضد كل
�أ�شكال التطرف وحتى العنف
اللفظي ،وما يُظهر ذلك �أنه ال
يوجد لدينا عدو يف ال�ساحة
ال�سيا�سية».
�أكد رئي�س جبهة امل�ستقبل
عبد العزيز بلعيد ،ب�أن
ت�شكيلته ال�سيا�سية �ستكون
دائما مع ال�شعب ال�صحراوي
الراغب يف تقرير م�صريه
والتخل�ص من اال�ستعمار
املغربي ،يف رد �ضمني على
دعوة الأمني العام الأ�سبق
حلزب جبهة التحرير الوطني
عمار �سعيداين للتخلي عن
الق�ضية ال�صحراوية لكون
ال�صحراء مغربية تاريخيا.
وعرب بلعيد عن �أ�سفه
بخ�صو�ص �آالف العمال
اجلزائريني �أ�صبحوا بدون
عمل ب�سبب الأزمة التي
تعرفها البالد ،مو�ضحا
«الإ�ستثمار الدويل والداخلي
توقف يف البلد ،ب�سبب حالة

امل�صوبة

اجتاه

الرتقب
اجلزائر».
وقال رئي�س جبهة امل�ستقبل
« لدينا برنامج وا�سع
وثري هدفه التغيري يحوي
على �أليات جديدة للدفع
باالقت�صاد الوطني للأمام،
االهتمام
وهذا ب�إعطاء
الكامل لل�صحراء اجلزائرية،
لأن احلل هو ال�صحراء”،
معي �ست�صبح مترنا�ست
عا�صمة القارة الإفريقية
لأنها ت�ستحق ذلك».
ويف رد �ضمني على الأمني العام
الأ�سبق حلزب جبهة التحرير
الوطني عمار �سعيداين الذي
�أدىل بت�رصيحات انحاز
فيها ملوقف املغرب على
ح�ساب ال�شعب ال�صحراوي،
�أكد بلعيد ب�أن «اجلزائر مع
كل ال�شعوب التي تطالب
بحقها على ر�أ�سها ال�شعب
الفل�سطيني ومع ت�صفية �أخر
ا�ستعمار يف العامل بالن�سبة
لل�شعب ال�صحراوي الذي
يطالب بحقه ال�رشعي».
�إميان لوا�س

ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات

حركة البناء تودع ملف تر�شح
رئي�سها اخلمي�س القادم

تلقت ال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة لالنتخابات يف
ال�ساعات املا�ضية طلبات
من عدد من املر�شحني
لإيداع
للرئا�سيات

ملفاتهم ،و �أو�ضح الناطق
الر�سمي با�سم الهيئة علي
ذراع �أن كافة الرتتيبات
جاهزة ال�ستالم امللفات
و الف�صل يف مطابقتها

للقانون و ذكرت م�صادر
�إعالمية �أن حركة البناء
طلبت حتديد يوم اخلمي�س
القادم كموعد لإيداع ملف
تر�شح رئي�سها
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مراجعة ال ّنظام التعوي�ضي
والأ�سا�سي للأ�ستاذ اجلامعي الباحث
اجتمع املكتب الوطني ملناق�شة ان�شغاالت �أ�ساتذة التعليم العايل املرفوعة من قبل الفروع النقابية
يف خمتلف جامعات الوطن ،حيث ثم �إعداد الئحة املطالب الوطنية التي �سيتم مناق�شتها يف اجتماع
املكتب الوطني مع الوزارة الو�صية ،املقرر انعقاده الأ�سبوع القادم.
�إميان لوا�س
طالب املكتب الوطني �أ�ساتذة
التعليم العايل بوجوب مراجعة
النّظام التعوي�ضي والأ�سا�سي
للأ�ستاذ اجلامعي الباحث مبا يكفل
احرتامه املتنا�سب مع رتبته العلمية
داخل املجتمع ،م�شرية بان الأ�ستاذ
اجلامعي هو الوحيد يف كل قطاعات
الوظيف العمومي الذي مل ي�ستفد من
�أي مراجعة �أو زيادة يف الأجر منذ
عام . 2008
و�شدد املجل�س الوطني لأ�ساتذة
التعليم العايل مبراجعة الت�صنيف
املرتبط مبنحة املن�صب النوعي،
باعتماد ت�صنيف �إ�ضايف جديد
مي�س اجلامعات غري املعنية
مبنحة املن�صب النوعي ،لتحقيق
التوازن والعدالة بني كل اجلامعات،
واملراجعة والتحيني ملنحة املنطقة
والتي مل تتغري منذ ثمانينيات القرن
املا�ضي ،وذلك برفعها مبا يتنا�سب
ومعاناة �أ�ساتذة اجلنوب الكبري.
وطالب املجل�س الوطني لأ�ساتذة

التعليم العايل بو�ضع �سيا�سة وا�ضحة
ومدرو�سة للق�ضاء على �أزمة ال�سكن
التي يعاين منها الأ�ستاذ اجلامعي،
ب�إدراج برامج خم�ص�صة له مبا�رشة،
بالإ�ضافة �إىل التنازل ل�صالح الأ�ساتذة
اجلامعيني عن ال�سكنات التي ا�ستفادوا
منها ،مع توحيد معايري توزيع ال�سكن
يف اجلنوب الكبري ،لت�شمل كافة
واليات اجلنوب بدون ا�ستثناء.
من جهة �أخرى ،دعا املجل�س �إىل
�رضورة توقيف جميع املتابعات

الق�ضائية �ضد الأ�ساتذة اجلامعيني،
و�إعادة النظر يف �صالحيات اللجان
املت�ساوية الأع�ضاء املحلية املنعقدة
كمجال�س ت�أديبية ،ب�سحب �صالحيات
ت�رسيح الأ�ساتذة املخالفني وفق
الدرجة الرابعة ،وق�رص هذه ال�صالحية
على اللجنة الوطنية� ،أو جلان جهوية
خمت�صة ال تخ�ضع لل�سلطة املبا�رشة
ملدير امل�ؤ�س�سة املعنية.
و�أكد املجل�س الوطني لأ�ساتذة
التعليم العايل على �رضورة فتح

نقا�ش عميق لتقييم النظام التعليمي
اجلامعي تقييما حقيقيا ،مبني على
واقع تدهور امل�ستوى التعليمي
اجلامعي ،معتربا ب�أن هذا النظام
البعيد كل البعد عن حتقيق الأهداف
التي �سطرت له يف بيئته التي ن�ش�أ
فيها والتي تختلف عن بيئة اجلامعة
اجلزائرية �شكال وم�ضمونا.
و�أ�ضاف ذات امل�صدر» البد من
مراجعة الرتكيبة الب�رشية ملختلف
اللجان الوطنية القطاعية املكلفة
مبلفات الرتقية ودرا�سة املخابر
واملجالت العلمية ،و�ضع معايري
وا�ضحة و�شفافة مللف التحويالت
اخلا�صة بالأ�ساتذة فيما بني
اجلامعات لت�ضع حدا لتع�سف بع�ض
مديري امل�ؤ�س�سات اجلامعية ،حت�سني
ظروف عمل الأ�ساتذة البيداغوجية
واملهنية ،بتوفري �رشوط مالئمة
لأداء مهامهم على �أكمل وجه ، ».كما
طالب باتخاذ تدابري وقرارات ،متنح
وتكر�س امتيازات لذوي االحتياجات
اخلا�صة من الأ�ساتذة اجلامعيني،
خا�صة يف جمال ال�سكن والتحويالت
بني اجلامعات.

وزير النقل م�صطفى كورابة

30ملياردج ل�صيانة �آالف املن�ش�آت و 50مطارا و 36ميناء
تقدر امليزانية ال�سنوية املخ�ص�صة
ل�صيانة �شبكة الطرقات و كافة
املن�ش�آت التابعة للدائرة الوزارية
للأ�شغال العمومية ,بثالثني ()30
مليار دينار جزائري ,ح�سبما �أكده,
�أم�س ال�سبت باجلزائر العا�صمة ,وزير
النقل و الأ�شغال العمومية ,م�صطفى
كورابة.
و خالل ندوة �صحفية على هام�ش يوم
درا�سي حول�« :صيانة املن�ش�آت» نظم
باملدر�سة الوطنية العليا للأ�شغال
العمومية� ,أ�شار الوزير �إىل «وجود
عجز ,على ال�صعيد الوطني ,يف جمال
�صيانة الطرقات»و يف هذا ال�ش�أن� ,أقر
الوزير يقول «لقد كررنا مرارا خالل
خمتلف خرجاتنا امليدانية و من
خالل املعاينات التي �أبديناها ,وجود

عجز فيما يخ�ص �صيانة الطرقات و
خمتلف املن�ش�آت املتعلقة بالنقل».
و عليه ,دعا كورابة  ,خالل هذا اليوم,
�إطارات و مدراء الأ�شغال العمومية
على م�ستوى الواليات و الباحثني و كذا
املخت�صني ,مل�ضاعفة املجهودات يف
هذا امليدان و لتوفري»كافة الو�سائل
الب�رشية و املادية و كذا املالية� ,إذا
تطلب االمر ,لدعم هذا امليدان
املهم»و يف كلمته ,اعترب امل�س�ؤول
�أن �صون من�ش�آت النقل يجب �أن يكون
�أولوية على ح�ساب اال�ستثمارات
اجلديدة ,مذكرا يف هذا ال�سياق ,ب�أن
«كل ت�أخر يف ال�صيانة الدورية يقت�ضي
�أ�شغال �إعادة ترميم �أكرب �أهمية و �أكرث
تكلفة»و ح�سب الوزير ,فان �صيانة
الطرق �أ�صبح �صعبا �سيما ب�سبب

ال�شبكة الوا�سعة من الطرق التي ت�ضم
قرابة  130.000كيلومرت و �أزيد من
 10.000من�ش�أة فنية و قرابة  50ميناء
و كذا  36مطارا.
و يف رده على �أ�سئلة ال�صحافة
بخ�صو�ص تدهور حماور الطرقات
بالوطن� ,أرجع كورابة ذلك �إىل ظاهرة
احلمولة الزائدة للمركبات ,ال �سيما
مركبات الوزن الثقيل التي تن�شط يف
نقل ال�سلع.
و ا�ستطرد الوزير م�ؤكدا �أن «الت�رشيع
ال يحرتم دوما فيما يخ�ص حمولة
املركبات ,و التي غالبا ما يتم
جتاوزها ,مما يت�سبب يف تدهور
الطرق بعد �سوى �سنة �إىل �سنتني
من اال�ستغالل» ,مرجعا الأمر �إىل
«وجود عيب يف اال�ستغالل و لي�س يف

االجناز».
و بهدف احلد من هذه الظاهرة,
ك�شف كورابة لل�صحافة عن م�رشوع
مر�سوم يف طور الإعداد بغية تنظيم
حمولة املركبات امل�ستعملة للطرق
ال�سيارة و ال�رسيعة � ,سيما من خالل
�إن�شاء ج�سور متحركة على م�ستوى
خمتلف حماور الطرق املعنية
بظاهرة التدهور املبكر.
وعالوة على ذلك ,و بخ�صو�ص
الطرق الوطنية و الوالئية� ,أفاد
الوزير �أن «تدابري داخلية تعد يف طور
الإعداد على م�ستوى الواليات» ,بغية
و�ضع ج�سور متحركة للحد من ظاهرة
احلمولة الزائدة ,و كذا من التدهور
ال�رسيع ل�شبكة الطرق».

حتقيق حول توظيف  5000منظفة وعون �أمن
بلدية تعني فتاة كحار�س ليلي

ك�شفت م�صادر ر�سمية �أن وزارة
الداخلية واجلماعات املحلية قد
�أوفدت جلان حتقيق اىل العديد من
الواليات للتحقيق يف ق�ضية التوظيف
يف املنا�صب الإدارية ،واملفتاحية
والتي مل حترتم فيها �سلطات
التوظيف �سواء الواليات �أو البلديات
تعليمات وزارة الداخلية وتوجيهاتها
الوا�ضحة  ،ورغم معار�ضة مديريات
الوظيف العمومي لكن �سلطات بع�ض
امل�س�ؤولني يف التوظيف جعلت مديرية
الوظيف العمومي ترا�سل وزارة
الداخلية  ،الأمر الذي عجل ب�إيفاد
جلان حتقيق التي من �ش�أنها الوقوف
على حقيقة التوظيف يف العديد من

الواليات والدوائر والبلديات .
هذا وكانت العديد من مديريات
الوظيفة العمومية قد را�سلت وزير
الداخلية حول �شبهات التوظيف
يف العديد من الإدارات من قبل
�أخطبوطات التوظيف الذين ي�شتغلون
مراكز ح�سا�سة �سمحت لهم بتوظيف
ذويهم و�أقربائهم يف وظائف �سامية
عن طريق ا�ستغالل بع�ض الفراغات
القانونية التي ت�سمح لهم بالدخول
عربها و�رسقة حقوق الأبرياء من
ال�شعب ورغم حماوالت مديريات
الوظيفة العمومية يف ل كبح هذا العمل
الذي حتول �إىل ف�ضيحة كربى تتحكم
فيه بارونات خا�صة بالتوظيف على

�أعلنت وزارة الرتبية� ,أم�س
ال�سبت� ,أن الت�سجيالت اخلا�صة
مبرت�شحي االمتحانات الوطنية
لل�سنة الدرا�سية 2019/2020
�ستنطلق بداية من � 22أكتوبر
اجلاري و تتم عرب �أر�ضية رقمية
متواجدة على م�ستوى امل�ؤ�س�سات
الرتبوية.
وك�شفت الوزارة يف ببيان لها
�أن عملية ت�سجيل املتمدر�سني
املعنيني باجتياز امتحان نهاية
الطور االبتدائي و�شهادتي التعليم
املتو�سط والبكالوريا �ستكون ما
بني � 22أكتوبر و  10نوفمرب.
و�أو�ضحت �أن عملية الت�سجيل
�ستتم على م�ستوى امل�ؤ�س�سات
الرتبوية عرب الأر�ضية الرقمية
للنظام املعلوماتي للوزارة ,حيث
«يقوم مديرو امل�ؤ�س�سات بت�سجيل
تالميذهم».
وبخ�صو�ص املرت�شحني الأحرار,
�ستتم عملية الت�سجيل يف �شهادتي
التعليم املتو�سط والبكالوريا ما

بني � 22أكتوبر و  21نوفمرب القادم
عرب موقعي الديوان الوطني
لالمتحانات و امل�سابقاتbac. :
 onec.dz //:httpو bem.
onec.dz //:http
كما �أبرزت الوزارة �أن اللجوء �إىل
هذه الأر�ضية الرقمية لقطاع
الرتبية املندرج يف �إطار»التو�سيع
التدريجي وامل�ستمر للخدمات
التي يوفرها النظام املعلوماتي
للقطاع» ,يهدف �إىل «التحيني
الآين للمعلومات من جهة و�إىل
التخفيف من معاناة التالميذ
و�أوليائهم و�إعفائهم من م�شقة
عبء الت�سجيل وما كان يعرتيه
من �أخطاء من جهة �أخرى»ويف
ذات املنحى ,ذكر وزير الرتبية
الوطنية ,عبد احلكيم بلعابد,
�أن تو�سيع اخلدمات الرقمية
للنظام املعلوماتي لقطاع الرتبية
«�سيطال تدريجيا كل العمليات
الكربى وذلك تر�شيدا للنفقات
وربحا للوقت واجلهد».

هزة �أر�ضية تعيد ذكرى زلزال 1999

ليلة بي�ضاء خوفا من الزلزال بعني
متو�شنت
عا�ش �سكان والية عني متو�شنت
واملناطق املجاورة ليلة �أول �أم�س
ليلة بي�ضاء على خلفية الزلزال
الذي �رضب املنطقة م�ساء ال�سبت
يف حدود الرابعة و 45دقيقة والذي
قدرت �شدته ب 4درجات على
�سلم ريخرت حيث �أح�س ال�سكان
به ب�شدة خا�صة �سكان القرابة ،
�سيدي �سعيدي � ،سيدي بن عدة
وعني لعالم .
الزلزال الذي �سجل مركزه يف
البحر  20كلم �شمال املدينة �أعاد
�إىل الأذهان ذكرى زلزال 22
دي�سمرب  1999والذي ت�سبب يف
مقتل � 50ضحية و�إ�صابة �أكرث من

� 150شخ�ص بكل من عني متو�شنت
و�سيدي بن عدة وعني العالم التي
تعد من املناطق الكولونيانية ذات
البنيات اله�شة  ،الأكرث ت�رضرا  ،هذا
وق�ضى �سكان امل�ساكن القدمية
على غرار حي القرابة ليلة بي�ضاء
خوفا من الزلزال يف حني �أ�شارت
ال�سلطات املحلية واحلماية
املدنية �أنها مل ت�سجل �أي خ�سائر
يف الوقت الذي �أ�شار القرابة عن
ت�رضر العديد من ال�سكنات التي
�أ�صبحت �آيلة لل�سقوط  ،وكانت
الفر�صة مواتية للمطالبة بالرتحيل
حتت طائلة اخلوف من الزلزال .

حممد بن ترار

ال�شطر الغربي من الطريق ال�سيار

�إعادة �إطالق م�شاريع مراكز الدفع
وحمطات الراحة
�إعذار جممع حداد لتوقفه على الأ�شغال

عمليات التوظيف امل�شبوهة يف الإدارات

م�ستوى �إدارات البلديات والدوائر
والواليات والإدارات التابعة لوزارة
الداخلية التي وظفت �أكرث من 5000
�شخ�صا بطرق م�شبوهة اغلبهم �أعوان
نظافة  ،وزبالني وعمال من ال�صنف
الثالث يف منا�صب راقية و�أخرى
مفتاحية  ،كما �أن هذه ال�شبكة التي
وظفت الع�رشات من ال�سكرتريات يف
املكاتب رغم �أنهن يف الأ�صل منظفات
 ،كما مت توظيف اجلن�س اللطيف يف
منا�صب خا�صة بالرجال على غرار
�أعوان الأمن واحلرا�سة و�أكرث من هذا
ف�إن �إحدى بلديات الوطن قد وظفت
موظفة كحار�س ليلي ،لكن مبجرد
البحث عن من�صبها جتدها تعمل يف

�أر�ضية رقمية موحدة لت�سجيل
املرت�شحني لالمتحانات

ال�سكريتارية كما هو ال�ش�أن بالن�سبة
ل�سكرترية تعمل يف �إحدى الإدارات
بوالية تلم�سان  ،ومديرة �إدارة �سامية
بوهران و�أخرى مب�ستغامن  ،و�سكرتري
وايل كما مت �إح�صاء عدد كبري من
املنظفات اللواتي من املفرو�ض �أن
تكن وراء تنظيف الإدارات تعملن
يف منا�صب �إدارية ح�سا�سة يف
الوقت الذي يجد املئات من الأرامل
واملطلقات والفقراء يطالنب بهذا
املن�صب ل�ضمان لقمة عي�ش �أبنائهن
�،أكرث من هذا �أح�صت �أطرافا مقربة
من التوظيف العمومي �أن �أكرث من 5000
حالة موجودة بالواليات والبلديات
الغربية فقط .
حممد بن ترار

با�رشت وزارة الأ�شغال العمومية
يف عملية تهيئة حمطات الراحة
بالطريق ال�سيار البالغ عددها
 08مواقع بالغرب موزعة على
واليات  :تلم�سان � ،سيدي بلعبا�س
 ،مع�سكر  ،وهران  ،غليزان � ،شلف
 ،بالإ�ضافة �إىل مراكز للدفع
بالطريق ال�سيار باجلهة الغربية،
التي ظلت متوقفة بفعل حب�س
على حداد رئي�س املجمع املكلف
ب�إجناز وت�شغيل هذه املحطات
واملراكز التي تعرف ت�أخرا كبريا
.
هذا وح�سب م�صدر م�س�ؤول من
قطاع الأ�شغال العمومية ف�أن وزارة
الأ�شغال العمومية قد �أوفدت
جلان ملعاينة الأ�شغال ومعاينة
تقدمها قبل �إطالقها من جديد

بعد �إعذار جممع حداد و�إمهاله
مهلة لإمتام �أ�شغاله  ،هذه العملية
التي جاءت على خلفية التح�ضري
لإطالق اال�ستغالل الفعلي للطريق
ال�سيار بالدفع بداية من �سنة 2021
 ،هذا وقد حلت جلان معاينة
�إىل مراكز الدفع وكذا مراكز
الراحة التي ظلت مهملة لعدة
�أ�شهر لإعادة �إطالقها من جديد
ل�ضمان �إمتامها  ،خا�صة وان بع�ض
امل�شاريع بلغت ن�سبة الإجناز
حدود ال 80باملائة خا�صة بوالية
�سيدي بلعبا�س و�شلف يف حني
تبقى مراكز الراحة وبعد مراكز
الدفع دون امل�ستوى املطلوب
والتي ت�ستوجب تكافل اجلهود
المتامها يف الآجال املطلوبة.

حممد بن ترار
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ال الندم يغ�سل �أيادي اجلرمية وال العدالة تكون در�سا كافيا

جرائم لأتفه الأ�سباب حت�صد �أرواحا بريئة
هي ملفات �صنفت �ضمن اخلانة احلمراء ،حتمل يف طياتها جرائم عنونت باخلط الأحمر العري�ض “جناية القتل العمدي مع �سبق الإ�صرار
والرت�صد” ،التي معظم �ضحاياها فئة �شابة ال تزال يف زهرة عمرها ،حيث تعترب هده الأخرية �أوىل من تت�صدر القائمة ب�أرقام قيا�سية..
فكثريا ما �أريقت دماء و�أزهقت �أرواح ل�سبب تافه ال يكلف ا�ستح�ضار �آلة حادة �أو�سالح �أبي�ض ،وغر�سه يف �أج�سام تنب�ض باحلياة يف حلظة
غ�ضب ،فتكون النتيجة وخيمة ..فال الندم بعدها يغ�سل �أيادي اجلرمية ،وال العدالة تكون در�سا كافيا لنيل العقوبة الكافية والث�أر لأهل
ال�ضحية للتخل�ص من و�صمة العار التي تلتحق ب�أهل اجلاين.
م.ثيزيري
حيث تعد جرائم القتل
العمدي من �أب�شع اجلرائم
التي ت�رضب جمتمعنا وتهدد
ا�ستقراره  ،فكثريا ما تهتز
مدن و�أحياء �شعبية على وقع
جرائم مروعة ترتكب ب�أب�شع
ال�صور من قبل جناة قد تكون
لأتفه الأ�سباب ،ملجرد غرية
�أو ح�سد� ،أو ت�صفية ح�سابات
قدمية� ،أوخالف قدمي �أو
نظرة م�ستفزة� ،أو م�شادات
ل�سانية تتحول �إىل �شجار
عنيف ي�ؤدي �إىل الوقوع يف
اخلط�أ ،بينما يق�ضي اجلاين
بقية حياته وراء الق�ضبان،
كثرية هي الق�ضايا التي هي
من هذا النوع و التي تتناولها
حماكمنا
�ضربة مبطرقة ت�ضع حدا
البن احلي ب�سبب خالف
قدمي
قد تكون نقطة البداية من
جمل�س ق�ضاء اجلزائر ب�إحدى
غرفه اجلنائية يف �إحدى
دوراته اجلنائية ،تعلقت
بجرمية ب�شعة وقعت بقلب
العا�صمة� ،إهتزت لها �ساحة
�أول ماي خالل العام املا�ضي،
كانت ب�سبب �شجار خفيف
وقع بني املتهم وال�ضحية
فبقيا على خالف منذ ذلك
اليوم .ويف �أحد الأيام قرر
املتهم �أن ي�ضع حدا البن
حيه ..فبعد جل�سة خمر رفقة
�أ�صدقائه عاد �إىل املنزل يف
�ساعة مت�أخرة فوجد ال�ضحية
�أمام مدخل العمارة ،ويف
غفلة من �أمره وجه له �رضبة
قوية بوا�سطة مطرقة على
م�ستوى الر�أ�س �أ�سقطته
جثة هامدة ،فمات مت�أثرا
بك�رس  يف اجلمجمة ونزيف
داخلي حاد .وبعد التحقيق
يف اجلرمية انتهت املحاكمة
�إىل �أن ال�ضحية مات مت�أثرا
ب�سقوطه على الأر�ض  ولي�س
بفعل فاعل� ،إىل �أن جاء اليوم
الذي اكت�شفت فيه والدته
احلقيقة ،بعدما �أخربها �أحد
ال�شهود �أن ابنها مات على يد
املتهم ،لتقوم مبا�رشة بالطعن
يف احلكم �أمام العدالة من

�أجل معاقبة اجلاين على
فعلته ،غري �أن هذا الأخري
ا�ستفاد من الرباءة التامة
من قبل حمكمة اجلنايات،
بعدما �أنكر اجلرم املن�سوب
�إليه جملة وتف�صيال� !..أما
حمكمة احلال فقد اعتربت
الق�ضية ينق�صها عن�رصا
الإ�سناد املادي واملعنوي،
لأن التحريات بو�رشت يف
وقت مت�أخر.
تهور و �شجار ينتهى
بطعنة يف ال�صدر
وقعت �أحداث هذه اجلرمية
يف احلي ال�شعبي باب الوادي  
 ،خالل �شهر رم�ضان املعظم.
فب�إحدى �أزقته العتيقة
ا�ستيقظ ال�سكان على وقع
جرمية ب�شعة راح �ضحيته
ابن من احلي يف الع�رشينيات
من عمره ،كان �سببها وابل
من الكالم الفاح�ش  تلفظ
به املتهم ،بعد �أن دخل يف
مناو�شات كالمية مع �أحد
ال�سائقني وهما يف زحمة
�سري خانقة ووقعت بينهما
م�شادات ل�سانية حادة .ورغم
�أن ال�ضحية حاول تهدئته� ،إال 
�أن هذا الأخري وبدون �سابق
�إنذار ،ا�ستل خنجرا وباغته
ووجه لل�سائق طعنة غدر
على م�ستوى ال�صدر ،لكنه مل
يلفظ �أنفا�سه يف تلك اللحظة
وحاول الفرار جريحا،
فالحقه اجلاين �إىل �أن �سقط
ال�ضحية على الأر�ض  مت�أثرا
بالنزيف الداخلي احلاد،
فمات بعد ب�ضعة دقائق وهو
يف طريقه �إىل م�ست�شفى مايو
بباب الوادي .
وبعد التحقيق التم�ست
النيابة العامة يف حقه عقوبة
الإعدام� ،أما حمكمة احلال
فقد قررت �إدانته بعد
املداوالت يف الق�ضية بعقوبة
ال�سجن امل�ؤبد ،لتطوي ملف
الق�ضية.

عمره ،و�ضع حدا حلياة �أعز
�أ�صدقائه لأنهما �أُعجبا بنف�س
الفتاة.
ففي �أحد الأيام الحظ املتهم
�أحد �أ�صدقائه يحاول تبادل
احلديث مع فتاة كان �أُعجب
بها ،ما جعل نار الغرية واحلقد
ت�شتعل يف قلب املتهم ،فغر�س
يف ج�سده �سكينا ا�ستح�رضه
لهذا الغر�ض  ووجه له طعنة
واحدة على م�ستوى ال�صدر
كانت كافية لو�ضع حد حلياته.
وقد �أكد املتهم ،خالل مثوله
�أمام املحكمة� ،أن �صديقه
كان على علم بعالقته مع
الفتاة ،و�أنه ينوي مفاحتته
يف �أمر الزواج  ،غري�أنه تعمد
مالحقتها ،وقد ت�شاجر معه
�سابقا حول املو�ضوع ،وكان
يف كل مرة يتفاداه ،غري �أنه
�أعاد الكرة �إىل �أن جعله يقرر
الدفاع عن �رشفه بو�ضح حد
حلياته ..فقتلهَ! و�أ�ضاف �أنه
ندم كثريا وقرر ت�سليم نف�سه
�إىل العدالة التي بدورها
�أدانته يف نهاية املطاف ب10
�سنوات �سجنا نافذا ،بعد
التما�سات النيابة التي طالبت
بعقوبة � 20سنة �سجنا نافذا.
ب�سبب مبلغ  200دج
ُتزهق حياة �شاب!..

جرمية �أخرى مروعة وقعت
بحي النخيل ببا�ش  جراح يف
العا�صمة ،راح �ضحيتها �شاب
يبلغ من العمر � 20سنة يعمل
باملنطقة .ففي �أحد الأيام
كان رفقة �صديقه الذي طالبه
ب�إعادة املبلغ الذي �أقر�ضه
�إياه� ،أي  200دج ،غري �أن
ال�ضحية رف�ض  ذلك ب�شدة
ل�سبب ما ،فت�شاجرا وت�شابكا
بالأيادي ،ثم �أخرج املتهم
�سكينا وطعنه بطعنة عنيفة
�أردته قتيال يف عني املكان.
لتقوم �إثر ذلك م�صالح الأمن
بفتح حتقيق يف مالب�سات
اجلرمية ،بعدما مت القب�ض 
على املتهم الذي من املقرر
�شجار بني �شابني ب�سبب �أن ميثل �أمام حمكمة ح�سني
فتاة يودي بحياة �أحدهما داي الحقا.

ق�ضية �أخرى تناولتها حمكمة
اجلنايات بالعا�صمة ،تعلقت
ب�شاب يف الع�رشينيات من

و�ضع حدا حلياة
جاره ب�سبب “نظرة
ا�ستفزازية”

حادثة �أخرى ت�أ�سف منها
جميع احلا�رضين وا�ستعطفت
قلوب جميع من ح�رض جل�سة
املحاكمة مبجل�س ق�ضاء  
اجلزائر� ،أين ا�ستغرب القا�ضي
وتعجب لأمر اجلاين املدعو
“فتحي” ،الذي مثل متهما
يف ق�ضية تعلقت بجناية القتل
العمدي مع �سبق الإ�رصار
والرت�صد ،راح �ضحيتها
“�أ�سامة” ،وهو �شاب يف ذو
 19ربيعا ،يقطن ب�ضواحي
عني النعجة ،حيث بدت وقائع
اجلرمية م�ؤملة وم�ؤ�سفة يف
�آن واحد ..ما جعل القا�ضي
ي�س�أل اجلاين قائال� ..ألهذا
ال�سبب قتلت ابن اجلريان؟
فيجيبه املتهم مبالمح وجه
حمت�شمة ..نعم يا�سيدي
القا�ضي .ولأن �سبب اجلرمية
كان ملجرد نظرة ا�ستفزازاية
ال �أكرث ،بعدما كان ال�ضحية
جال�سا يف مقهى احلي رفقة
�صديقيه� ،أين كان املتهم
يوجه له نظرات ا�ستفزازية
حاقدة ،حاول “�أ�سامة” �أن
يعرف م�صدرهافتوجه �إىل
املتهم لي�ستف�رسه ،فدخل معه
يف مناو�شات كالمية حتولت
�إىل �شجار عنيف متكن رفقا�ؤه
من ف�ضه ،غري �أن “فتحي” مل
تعجبه نهاية ال�شجار ،وتوجه
بخطوات �رسيعة �إىل منزل
جدته القريب من املكان
ف�أح�رض �سكينا من احلجم
الكبري و�أخفاه بني مالب�سه،

ورجع �إىل املقهى �أين �شاهد
ال�ضحية يغادرها رفقة
�صديقيه ،وهو يحمل يف يده
فنجان قهوة يرت�شفه ..ولأن
القدر كان �سباقا خلطف روح
�أ�سامة ومل ي�سمح له ب�إكمال
فنجانه ،بعدما ناداه اجلاين
وانفرد به غري بعيد ،فظن
ال�ضحية �أنه عاد من �أجل
مطالبته بال�صفح عنه ،فعانقه
معانقة اخلداع ..ويخرج يف
تلك اللحظة ال�سكني ويطعنه
على م�ستوى القلب ،ثم �أ�ضاف
له طعنات �أخرى يف خمتلف
�أنحاء ج�سده من �أجل �إطفاء
غليله ثم الذ بالفرار ،ليلفظ
“�أ�سامة” �أنفا�سه الأخرية
بعدما مل يفلح �صديقاه يف
�إ�سعافه ..ليتم فيما بعد
القب�ض  على اجلاين الذي
مثل �أمام حمكمة احلال التي
�أدانته ب �15سنة �سجنا نافذا،
بعدما التم�ست النيابة ال�سجن
امل�ؤبد يف حقه.

العوامل الإقت�صادية
والثقافات املوروثة
وقد جاء يف حوار جمعنا
ب�أ�ستاذة يف علم الإجتماع
«غنية جفال» والتي �أرجعت
�أ�سباب وقوع اجلرمية �إىل عدة
عوامل من بينهما الأو�ضاع
والإجتماعية
االقت�صادية
بل
النف�سية
والعوامل
البيولوجية يف بع�ض الأحيان،
م�ؤكدة �أن بع�ض  اجلرائم
حتدث ا�ستنادا �إىل ثقافة
موروثة كجرائم ال�رشف يف
املناطق النائية ،وم�ؤكدة
على �رضورة حماية املجتمع
من اجلرمية بدرا�سة �أ�سبابها
وحت�سني الأو�ضاع االقت�صادية
واالرتقاء بامل�ستوى الثقايف
للمواطنني وتعديل �سلوك
الغري �أ�سوياء ،وتفعيل معنى
ال�سجن يف �إ�صالح وتهذيب
مرتكب اجلرمية.
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تعرث الربامج ال�سكنية و�شح احل�ص�ص املوزعة �أبرز االن�شغاالت

بلدية �أوقروت ب�أدرار

وزير ال�سكن مرتقب اليوم يف مترنا�ست

� 23ألف ن�سمة تغرق يف الظالم

من املرتقب �أن يحل اليوم وزير ال�سكن والعمران و املدينة يف زيارة عمل وتفقد لوالية مترنا�ست
�ستدوم يومني � ،أين �سيقف من خاللها على خمتلف امل�شاريع واملرافق التابعة لإقليم اخت�صا�صه.
�أحمد باحلاج
قال متابعون لل�ش�أن املحلي بوالية
مترنا�ست يف ت�رصيح لهم مع
يومية «الو�سط»� ،أن ال تكون زيارة
وزير ال�سكن والعمران و املدينة
لوالية مترنا�ست عابرة يف ظل
الرتاكمات التي تعاين منها خمتلف
الربامج ال�سكنية املوجودة يف
طور االجناز التي ت�شهد تعرث
كبري رغم ا�ستهالكها لأغلفة مالية
�ضخمة لإجنازها وفق للمعايري
القانونية والتقنية مع احرتام
�أجالها ت�سليمها وفق ما تن�ص عليه
دفاتر ال�رشوط  ،ناهيك عن �شح
احل�ص�ص املوزعة خا�صة ما تعلق
بنمط ال�سكن االجتماعي االيجاري
العمومي مقارنة بالعدد الهائل
للطلبات املودعة لدى م�صالح
دوائر كل من عا�صمة الوالية ،
املقاطعتني الإداريتني عني �صالح
وعني قزام � ،إ�ضافة للت�أخر غري
املربر يف ت�سليم احل�صة ال�سكنية
االجتماعية االيجارية العمومية
املوجهة لفائدة �سكان بلدية
فقارة الزواى بنف�س الوالية .
ويرى ال�سكان بالبلديات املذكورة

يف �إطار حماربة اجلرمية ب�شتى �أنواعها
�أن احلل الأن�سب لتدارك ت�أخر و�شح
احل�ص�ص ال�سكنية هو رفع التما�س
لوزير ال�سكن كمال بلجود واغتنام
فر�صة زيارته لوالية مترنا�ست
احلدودية من �أجل منح ح�ص�ص
ا�ضافية للوالية من قطع الأرا�ضي
ال�صاحلة للبناء احل�رضي املدعمة
ح�سبما جاء على �أل�سنة حمدثينا
 .ومعلوم �أن زيارة الوزير كمال
بلجود لوالية متنغ�ست �ستخ�ص�ص

يف يومها للم�شاريع واملرافق
املوجودة باقليم عا�صمة الأهقار
� ،أما يوم غدا ف�ستكون الوجهة
لكل من دائرة �سيلت و املقاطعة
االدارية عني �صالح  .جدير بالذكر
�أن والية مترنا�ست قامت خالل
ال�سنة اجلارية بالإفراج على
ح�صة �أكرث من  4000وحدة �سكنية
اجتماعية ايجارية عمومية م�ست
عديد املناطق الكربى بتمرنا�ست

 ،موازاة مع ذلك فقد مت �ضبط
كافة االجراءات والرتتيبات
الالزمة حت�سبا للإفراج على
ح�صة جديدة من النمط ال�سكني
املذكور ا�ضافة حل�صة جديدة
تتعلق بقطع الأرا�ضي ال�صاحلة
للبناء احل�رضي املدعمة بكل
من بلديات مترنا�ست وعني �صالح
وفق ما �أوردته م�صادرنا .

مترنا�ست

البطالة ت�ؤجج االحتقان بعني �صالح
تعرف املقاطعة الإدارية عني
�صالح بوالية مترنا�ست تف�شي
رهيب للبطالة مقارنة بالكم
الهائل من ال�رشكات النا�شطة على
تراب البلدية ،و�ضع بات ي�ؤجج
غليان اجلبهة االجتماعية املحلية
ويهدد باندالع لهيب احلركات
االحتجاجية .
نا�شد الع�رشات من طالبي العمل
مبا فيهم خريجي اجلامعات ،
املعاهد الكربى ،املدار�س العليا
و مرتب�صي مراكز التكوين املهني
والتمهني باملقاطعة االدارية

عني �صالح بتمرنا�ست ال�سلطات
الوالئية وعلى ر�أ�سها امل�س�ؤول
الأول على الهيئة التنفيذية دومي
اجلياليل  ،ب�رضورة التدخل العاجل
لدى م�س�ؤويل قطاع الت�شغيل ،من
اجل حتديد ح�صة معينة من
عرو�ض العمل املقدمة من طرف
ال�رشكات النفطية وامل�ؤ�س�سات
االقت�صادية لفائدة العاطلني عن
العمل بالوالية املنتدبة نف�سها
 ،وذلك حتى يت�سنى لل�سلطات
املحلية بالبلدية ذاتها التخفيف
من االرتفاع املقلق ملعدالت

البطالة .
ويف ذات ال�صدد فقد حمل ذات
املتحدثني امل�صالح املعنية
مبلف اليد العاملة املحلية ،
م�س�ؤولية التالعبات احلا�صلة
يف ت�رصيف عرو�ض  ،ناهيك
عن �إق�صاء املنطقة من ح�ص�ص
العمالق
النفطي
املجمع
�سوناطراك املفرج عنها م�ؤخرا
 ،الأمر الذي تولد عنه حالة
غليان حملي غري م�سبوق بات
ينذر بت�سجيل موجة احتجاجات
عارمة  ،ومما يثري قالقل ه�ؤالء

هو تفاوت الأدوات الرقابية على
ن�شاط اجهزة الت�شغيل مما جعل
املنطقة ت�سجل تزايد غري مربر
يف �أعداد البطالني �سواء خريجي
اجلامعات واملعاهد و املدار�س
العليا �أو مرتب�صي مراكز التكوين
املهني و التمهني وحتى عدميي
امل�ستوى  ،خا�صة �إذا علمنا �أن
الوزارة الو�صية كانت قد �شددت
على �رضورة منح الأولوية يف
التوظيف للعاطلني عن العمل من
�أبناء الوالية .
�أحمد باحلاج

البطاط�س بـ 70دج،الب�صل 90دج ،الطماطم  140و الفواكه حترق اجليوب

ارتفاع �صاروخي لأ�سعار اخل�ضر والفواكه ب�أدرار
ت�شهد �أ�سعار اخل�رض والفواكه
بوالية �أدرار ،ارتفاعا �صاروخي
يف الفرتة احلالية  ،الأمر الذي
�أثر ب�شكل وا�ضح على القدرة
ال�رشائية  ،موازاة مع ذلك فقد
حمل املت�سوقني م�صالح التجارة
م�س�ؤولية تبعات غياب الأدوات
الرقابية لقمع التجار امل�ضاربني
واملحتكرين .
�سجلت �أ�سعار اخل�رض والفواكه
ارتفاعا رهيبا ببلديات برج

تغرق العديد من التجمعات
ال�سكنية ببلدية �أوقروت التابعة
لوالية �أدرار  ،يف �شبح الظالم
الدام�س  ،وما �أجنز عن ذلك من
تبعات وخيمة � ،ألقت بظاللها على
يوميات ال�ساكنة .
نا�شد الع�رشات من قاطني الأحياء
ببلدية �أوقروت يف ت�رصيحات لهم
مع يومية «الو�سط « ،ال�سلطات
املحلية ب�رضورة التدخل العاجل
النت�شالهم من خملفات الظالم
الدام�س  ،ب�سبب التدهور الكبري
لو�ضعية الأعمدة الكهربائية ،
وما �أجنر عن ذلك من تبعات
وخيمة  ،لعل من �أبرزها الرتويج
الظاهر للعيان للآفات االجتماعية
مبختلف �أنواعها و�أ�شكالها  ،على
غرار املخدرات والأقرا�ص
املهلو�سة وامل�رشوبات الكحولية

 ،دون احلديث عن التف�شي
املقلق ملظاهر ال�رسقة للمنازل
وامل�ؤ�س�سات العمومية واخلا�صة ،
حيث فتح ه�ؤالء باب الت�سا�ؤل من
جديد عن م�صري املاليري التي
تر�صد �سنويا  ،يف �إطار املخطط
ال�سنوي للبلديات  ،واملوجهة يف
�إطار التكفل بان�شغاالت اجلبهة
االجتماعية املحلية ح�سب
الأولويات والإمكانات املتاحة
 ،ويف �سياق مت�صل قال �أكرث من
متحدث يف املو�ضوع � ،أن مطلب
ال�ساكنة يف دعمهم ب�شبكة الإنارة
العمومية  ،النت�شال زهاء 23
�ألف ن�سمة من تراكمات الظالم
الدام�س ال يتطلب �أموال �ضخمة
بقدر ما ي�ستدعي وجود ح�س
حقيقي من املنتخبني املحليني.
�صالح ،ب

باجي خمتار  ،تيمياوين  ،رقان
و �أدرار  ،حيث و�صل �سعر الكيلو
غرام الواحد من البطاط�س اىل
70دج  ،فيما بلغ �سعر الكيلوغرام
من الب�صل  80دج � ،أما الطماطم
و الفلفل احلار والبادر فقد
ا�ستقرت يف  140دينار جزائري
وبخ�صو�ص الفواكه فقد بلغ �سعر
املوز 450دج و التفاح 400دج
 ،الأمر الذي ت�سبب يف ت�أجيج
احتقان املت�سوقني الذين حملوا

جتار الأ�سواق اجلوارية والبلدية
م�س�ؤولية هذا االرتفاع بعدما
و�صفوه بغري املربر  ،مطالبني
يف ذات ال�سياق من فرق التفتي�ش
ومراقبة الأ�سعار مبديرية التجارة
ب�أدرار لتفعيل ن�شاطها من �أجل
ردع ج�شع التجار الذين بدورهم
ارجعوا االرتفاع يف الأ�سعار
لالرتفاع املماثل ب�سوق اجلملة
 ،و�ضع فتح باب الت�سا�ؤل من
جديد عن م�صري �أموال الدعم

الفالحي ب�سبب الف�شل الذريع
الذي حققته م�شاريع الفالحة
بالوالية والتي يتحمل جزء منها
م�صالح �سونلغاز ب�سبب ت�أخرها
يف ربط العديد من املحيطات
الفالحية والب�ساتني الريفية
ب�شبكة الكهرباء الفالحية
حتى يت�سنى لزهاء  1700فالح
�سقي منتوجاتهم املو�سمية
وحما�صيلهم الزراعية .
�صالح ،ب

�سارق املنازل يف قب�ضة االمن
احل�ضري الثاين ب�أدرار
يف �إطار حماربة اجلرمية ب�شتى
�أنواعها  ،متكنت يف الآونة الأخرية
م�صالح الأمن احل�رضي الثاين
ب�أمن والية �أدرار من الإطاحة
ب�شخ�ص متورط يف ق�ضايا ما�سة
باملمتلكات راح �ضحيتها ثالثة
مواطنني .حيثيات الق�ضية تعود
على �إثر تقدم ال�ضحايا �أمام ذات
امل�صالح  ،ق�صد تقييد �شكاوى
ر�سمية بخ�صو�ص تعر�ضهم
لل�رسقة التي طالت م�ساكنهم
العائلية الكائنة بحي «العربي
بن مهيدي» ب�أدرار من قبل �أحد
الأ�شخا�ص م�ستهدفا بذلك
جمموعة من الأجهزة الإلكرتونية

 ،كمية من املعدن الأ�صفر ومبلغ
مايل قدره  5000دج � ،أين �أ�سفرت
عملية البحث والتحري عن حتديد
هوية امل�شتبه فيه وحتويله �إىل
مقر امل�صلحة للتحقيق معه مبا
ن�سب �إليه من �أفعال.
بعد �إ�ستكمال جميع �إجراءات
التحقيق االبتدائي وتقدمي
الأطراف �أمام وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة �أدرار � ،صدر يف
حق املتهم حكم ق�ضائي يق�ضي
ب�إدانته بخم�سة�  سنوات حب�س
نافذة مع الإيداع وغرامة مالية
مقدرة بـ  500.000دج.
�أحمد باحلاج

منت�سبات �أمن والية �أدرار

حت�سي�سي حول �سرطان الثدي
يف �إطار ال�سعي الدائم للمديرية
العامة للأمن الوطني الهادف
اىل ترقية اجلانب االجتماعي
وال�صحي ملنت�سبيها ،وتزامنا مع
�إحياء ال�شهر الوردي ملحاربة
�رسطان الثدي املوافق ل�شهر
�أكتوبر من كل �سنة  ،نظمت
م�صالح �أمن والية درار يف اليومني
الأخريين يوما حت�سي�سيا حول
املو�ضوع مبقر �أمن الوالية.
فبح�ضور قوات ال�رشطة من العن�رص
الن�سوي لأمن الدوائر وم�صالح �أمن
الوالية� ،أ�رشفت الطبيبة املراقبة
التابعة للم�صلحة الوالئية لل�صحة،
الن�شاط االجتماعي ،والريا�ضات
بتن�شيط حما�رضة مت من خاللها
تقدمي �رشوحات وافية حول الداء
مع التطرق اىل جملة من املحاور
والنقاط الأ�سا�سية كتعريف
املر�ض � ،أ�سبابه  ،العالمات
الدالة على الإ�صابة به ،طرق

العالج و�سبل الوقاية منه وذلك من
خالل حثهن على �رضورة املتابعة
الطبية الدائمة وامل�ستمرة.
ليتم يف ال�سياق ذاته تذكري
منت�سبات جهاز الأمن الوطني
ب�أهمية هذا اللقاء التوعوي الذي
يهدف �إىل ن�رش ثقافة �صحية �ضمن
�صفوفهن مع التنويه بدور املركز
الطبي االجتماعي الذي يبقى يف
خدمة ال�رشطيات مبختلف رتبهن
وذلك بتقدمي كافة الت�سهيالت
وفتح الأبواب جلميبع الن�ساء من
�أجل املتابعة الدورية واملتوا�صلة
للحالة ال�صحية لديهن للحفاظ
على �صحتهن اجل�سدية ،كما
�شهدت الندوة فتح املجال لطرح
خمتلف الأ�سئلة والإن�شغاالت
والتي مت من خاللها �إ�سداء جملة
من الن�صائح والإر�شادات الطبية
ذات ال�صلة باملو�ضوع.
�أحمد باحلاج

7

دويل

الأحد � 20أكتوبر  2019املوافـق ل � 21صفر 1441هـ

ك�شفها العقيد حممد �سعيد الزعابي

ف�ضيحة كبرية تهز اجلي�ش الإماراتي
اعتقلت ال�سلطات الإماراتية العقيد يف اجلي�ش الإماراتي حممد �سعيد الزعابي،
على خلفية ك�شفه ف�ساداً داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف بالده ،ليلحق بوالده رئي�س
دائرة الأ�شغال ال�سابق باجلي�ش ،واملعتقل ب�سبب ذات الأمر.
ق.د
وقبيل اعتقال ال�ضابط ،قام
بت�سجيل مادة �صوتية ك�شف فيها
عن �أ�سباب اعتقال والده العقيد
الدكتور �سعيد الزعابي (رئي�س
�سابق لدائرة الأ�شغال العامة
باجلي�ش الإماراتي) ،م�ؤكداً �أن
الت�سجيل ال�صوتي �سين�رش يف حال
اعتقاله هو �أي�ضاً ،وهو ما يرجح
حدوث ذلك ،بعدما انت�رش ذلك
الت�سجيل ووفقاً ملقدمة الت�سجيل،
قال الزعابي �إنه متوجه �إىل “برزة
ق�رص البحر” ،يف حماولة منه للقاء
ويل عهد �أبوظبي حممد بن زايد،
وك�شف ما يحدث من ف�ساد داخل
اجلي�ش الإماراتي ،لكن على ما
يبدو �أنه اعتقل قبل ذلك.
و�أ�ضاف�“ :أنا �س�أقوم بت�سجيل هذه
املعلومات ،ويف حال مت اعتقايل �أو
مت �إخفائي� ،سينت�رش هذا املقطع
امل�سجل مبا�رشة ليعرف اجلميع
�سبب هذا االعتقال”.

والد املعتقل
يف الت�سجيل ال�صوتي الذي يتجاوز
الن�صف �ساعة ،يقول العقيد
الإماراتي حممد الزعابي� ،إن والده

خدم يف جي�ش بالده  30عاماً ،قبل
�أن يعتَقل ب�سبب تلفيق “تهم ف�ساد”
و�أكد �أن من يقفون وراء �سجن
والده ،هم رئي�س هيئة الأركان يف
القوات امل�سلحة الإماراتية الفريق
الركن حمد حممد ثاين الرميثي،
والعميد الركن حقوقي �سامل
الكعبي مدير الق�ضاء الع�سكري
املدعي العام الع�سكري وو�صف
الزعابي هاتني ال�شخ�صيتني
ب�أنهما “فا�سدون وظلمة ،وقاموا
باختال�سات كبرية ونهب لأموال
الدولة” ،و�سط المباالة من
رئا�سة الدولة بالإمارات و�أ�ضاف:
“حاولت �أن �أ�صل �إىل جمل�س
الوزراء واملجل�س الوطني والديوان
الرئا�سي وويل العهد ومكتب حاكم
دبي ،وديوان ال�شارقة ،حتى و�صلت
لوزارة الدفاع التي مت فيها �إرهابي
و�إخافتي ب�سبب ك�شفي للف�ساد،
وحماوالً �إخراج والدي”.
ويقول الزعابي �إن والده ،الذي كان
يدير الأ�شغال العامة يف اجلي�ش،
م�سجون يف ال�سجن الع�سكري منذ
� 3سنوات ،وا�صفاً التهم املوجهة له
بـ”الكاذبة”.
ويف حديثه امل�سجل قال �إن والده
خالل توليه من�صب رئي�س دائرة
الأ�شغال باجلي�ش الإماراتي ،قبل

الإطاحة به ،ك�شف عن وجود
“اختال�سات كبرية داخل اجلي�ش
ومتكن من �إعادة �أموال كبرية �إىل
خزينة الدولة”.
و�أ�ضاف“ :حتى املحكمة التي
يقومون مبحاكمة والدي فيها هو
الذي قام بتخلي�ص �شغلها بوقت
حمدود ،بعدما كانت متوقفة عن
العمل ببنائها ملدة � 5سنوات”.
و�أكد �أن رئا�سة هيئة الأركان كانت
تقوم ب�أعمال و�أ�شغال مبليارات
الدراهم “بدون عقود” ،م�ضيفاً:
“امل�شاريع بدل ما تخل�ص يف �سنة
تخل�ص يف � 10سنني وبدل ما تخل�ص
يف مرحلة تخل�ص يف  40مرحلة،
وعندما جاء والدي لإ�صالح هذا
الأمر� ،سجنوه واتهموه بالف�ساد”
ويتحدث ال�ضابط الإماراتي عن
موقفني حدثا لوالده مع ويل عهد
�أبوظبي حممد بن زايد ،قائ ً
ال:
“التقى ال�شيخ بوالدي و�س�أله هل
�أنت �سارق ،ورد عليه� :أنا ماين
ب�سارق يا طويل العمر” و�أ�ضاف:
“قال له خال�ص روح عند عيالك
عفونا عنك ،لكن ملا طلع من عنده
�سجنوا والدي ،قبل �أن يتم الإفراج
عنه بعدما كفلناه” و�أو�ضح �أن
والده عاد مرة �أخرى �إىل ويل عهد
�أبوظبي ،و�أخربه ب�أمر اعتقاله ،لكن

املن�سق الإ�سرائيلي ..حجر الزاوية
يف اخرتاق اجلبهة الداخلية

ي�شهد قطاع غزة يف الأ�شهر الأخرية
تكثيفا يف العمل الأمني الإ�رسائيلي
للح�صول على املزيد من
املعلومات اال�ستخبارية اخلا�صة
بقدرات املقاومة الفل�سطينية،
مما ي�شري لأهمية هذه املعلومات،
وخطورتها على الأمن الإ�رسائيلي،
وت�ستغل يف ذلك خمتلف الو�سائل
والأ�ساليب ،و�صوال �إىل ما يبذله
"املن�سق" عرب �صفحاته على
�شبكات التوا�صل ،وخدماته ذات
الطابع الإن�ساين امل�ضلل.
ت�سعى املخابرات الإ�رسائيلية
عرب هذا املن�سق للح�صول على
معلومات خمتلفة� ،سواء �أمنية
�أو ع�سكرية ،خا�صة التعرف على
مقدرات املقاومة الت�سليحية،
و�أخرى لها عالقة مبا يعانيه
قطاع غزة من �إ�شكاليات داخلية،
وي�ستخدمها االحتالل يف بناء ر�ؤيته
للتعامل مع الو�ضع القائم هناك.
كما يجتهد هذا املن�سق ،ومن خلفه
طواقم متخ�ص�صة متفرغة ،للتوا�صل
مع خمتلف ال�رشائح الفل�سطينية،
عرب �أ�سماء وهمية بغر�ض جمع
معلومات خمتلفة متنوعة ،كل يف
جماله ،وي�ستهدف منها �رضب
�صمود ال�شعب الفل�سطيني ،مما
يتطلب تطوير �أ�ساليب �أجهزة
�أمن املقاومة للت�صدي ملحاوالت

�إ�سقاط املواطنني يف وحل التخابر
مع االحتالل ،بعد الك�شف عن
حاالت تعر�ض ابتزاز من �صحفيني
ورجال �أعمال ومر�ضى.
ال يتورع املن�سق الإ�رسائيلي وهو
يجمع املعلومات اال�ستخبارية
اخلطرية من قطاع غزة عن جتنيد
عمالء له ،و�إن�شاء �شبكات للتج�س�س،
لتكون عينه و�أذنه على املقاومة
الفل�سطينية ،التي انطلقت بتجنيد
الأفراد والت�سليح والتدريب والعمل
الفدائي.
ي�شري العمل املكثف الذي يقوم
به املن�سق عرب بواباته اخلدماتية
�إىل ما ت�سجله الأجهزة الأمنية
الفل�سطينية يف غزة من �شل قدرة
عمالء االحتالل ،و�إ�ضعافهم ب�شكل
غري م�سبوق ،مما جعل �أجهزة
املخابرات الإ�رسائيلية تعي�ش
حالة من العجز ،وحمدودية القدرة
على التحرك داخل القطاع� ،أو
جمع املعلومات اال�ستخبارية.
مل يعد �رسا �أن زيادة م�ستوى
وحجم عمل املن�سق الإ�رسائيلي
يف الآونة الأخرية يتزامن مع ما
تعانيه املخابرات الإ�رسائيلية
من فقر يف املعلومات الأمنية،
وتراجع يف بنك الأهداف داخل
غزة ،وات�ضح ذلك من خالل
العدوان الإ�رسائيلي املتكرر على

القطاع ،بفعل فقدان املنظومة
الأمنية الإ�رسائيلية للكثري من
مواردها الب�رشية وعمالئها،
وجعلها تلج�أ لطرق غري تقليدية
يف جتنيد العمالء ،واحل�صول على
املعلومات الأمنية.
مل يعد خافيا على الفل�سطينيني
الدور اخلطري الذي يقوم به
"مكتب ا ُ
ملن�سق" عرب ا�ستغالله
كغطاء للح�صول على املعلومات،
عرب ابتزاز �أ�صحاب احلاجات
ا ُ
مللحة ،ومقاي�ضتهم باحل�صول
على املعلومات ،مقابل منحهم
ت�صاريح ال�سفر والعمل والدرا�سة
والعالج ،ك ُمقدمة ال�ستدراجهم
نحو م�ستنقع العمالة.
�إن الواقع الأمني املعقد يف غزة
يجعل املخابرات الإ�رسائيلية و�أمن
املقاومة يخو�ضان حرب ا�ستنزاف
عقول و�رصاع �أدمغة ،ال�سيما عرب
التكنولوجيا احلديثة و�شبكات
التوا�صل ،التي تفيدها يف حتديد
توجهات الر�أي العام الفل�سطيني،
ويتطلب من الفل�سطينيني عدم
التعاطي مع هذه ال�صفحات،
ال�سيما �صفحة املن�سق الر�سمية،
على خمتلف من�صاتها :الفي�سبوك،
تويرت� ،أن�ستغرام ،يوتيوب ،فاحلرب
اال�ستخبارية بني اجلانبني على
�أ�شدها.

الأخري مل يعِر �أي اهتمام حلديث
العقيد الإماراتي“ ،بل كان ي�أخذ
معلوماته فقط من رئي�س هيئة
الأركان ،وهو ما ت�سبب يف اعتقال
والدي مرة �أخرى”.
و�أكد �أن والده م�ضى على �سجنه
نحو � 3سنوات ،م�شرياً �إىل �أنه
كان �أحد امل�شاركني يف حرب
عدن باليمن التي مت حتريرها من
جماعة احلوثيني منت�صف ،2015
خالل م�شاركته مع قوات بالده التي
تخو�ض حرباً مع ال�سعودية منذ
مطلع ذات العام“ ،وي�شهد اجلميع
على نزاهته وقد منح �أو�سمة من
احلكومة اليمنية وال�سعودية”.
ويف �سياق حديثه ،ك�شف ال�ضابط
الإماراتي عن معاناة كبرية يتعر�ض
لها والده وال�سجناء داخل ال�سجون
الع�سكرية بالإمارات ،م�شرياً �إىل
�أنهم يتعر�ضون لـ”�إهانات و�إذالل
وجتويع” وقال“ :يقومون بتخفي�ض
الأموال املخ�ص�صة لالحتياجات
لل�سجناء يف وزارة الدفاع،
ويجوعونهم ويهينون امل�ساجني
ويرهبونهم ،والدي طلع عظامه
بال�سجن مما يتعر�ض له” و�أ�ضاف:
“حتى �إنهم �أرهبوهم و�أمروهم �أثناء
لقائهم باملحامني بعدم احلديث

ب�أي �شيء ،ومن باب الرتهيب
�أعطوهم  15دقيقة فقط ،ومن
خلف الزجاج واحلديث بالتلفون”.
ومن بني ما ك�شفه الت�سجيل ال�صوتي
من ق�ضايا ف�ساد قيام رئي�س الأركان
العامة بالإمارات ب�سجن مقاول
�سعودي بجوار والده ،واتهامه
بف�شل تنفيذ م�شاريع مت �إيكالها
�إليه ،وتقدمي ر�شوة لر�سو امل�شاريع
عليه“ ،رغم �أنه كان ينفذ امل�شاريع
بوقتها وبدقة عالية”.
ويقول“ :ما �أغاظهم من ال�سعودي
�أنه يف �إحدى املرات ر�ست
املناق�صة عليه ب�سبب �أنه قدم
عر�ضاً �أقل ،بينما كان يريد رئي�س
هيئة الأركان �أن تر�سى على خليفة
مطر املزروعي مدير �رشكة
ال�صحراء” وحتدث عن واحدة من
ق�ضايا الف�ساد ،ويقول“ :يف �إحدى
املرات ر�ست على املزروعي
مناق�صة بـ 250مليون ،ورغم ذلك
وجه رئي�س الأركان ب�إعطائه %10
زيادة ،مبعنى  25مليون درهم من
�أموال الدولة” ويتحدث ال�ضابط
الإماراتي ،الذي مل يعرف بعد هل
اعتقل �أم ال ،عن عدد من التهم
املوجهة لوالده ،والتي كان من بينها

اتهامه بلقاء امر�أة تعمل يف �سفارة
“معادية” ،و�إعطائها “فال�ش”
به معلومات عن امل�شاريع التي
تنفذها بالده.
كما �أو�ضح �أن والده اتهم �أي�ضاً بلقاء
ن�ساء وفتيات يف �أماكن خمتلفة،
م�ضيفاً“ :عندما مل يجدوا �أي تهمة
تدينه ،اتهموه ب�رشفه ،رغم �أنه ال
يوجد حتى دليل يف ذلك ،لكن فقط
يريدون ت�شويه �صورته �أمام القيادة
وال�شعب”.
ومن بني التهم �أي�ضاً التي قال �إنه
على “�أ�سا�سها اكت�سبوا �رشعية
اعتقاله وحماكمته”� ،أو�ضح جنله
العقيد حممد الزعابي“ :قالوا
�إنه وقف مناق�صة لل�شيخ من�صور
بن زايد ،وبالأ�سا�س املناق�صة
ر�ست على �رشكة �أخرى غري �رشكة
ال�شيخ من�صور ،لأنها كانت طالبة
 800مليون درهم ،بينما من ر�ست
عليها املناق�صة طلبت فقط 500
مليون”.
و�أ�شار �إىل �أن والده ُحكم عليه
�أي�ضاً “بهتاناً وظلماً” بدفع 11
مليون درهم �إماراتي ،ب�سبب اتهامه
باختال�س �أموال من الدولة خالل
توليه من�صبه.

مت�ضمنة �سيناريوهات حرب نووية

مناورات ع�سكرية �سرية للناتو
ك�شفت و�سائل �إعالم �أملانية �أن
حلف �شمال الأطل�سي (الناتو)
يجري مناورات ع�سكرية �رسية
يف �أملانيا تت�ضمن �سيناريوهات
لبداية حرب نووية.
وذكرت �صحيفة " Kronen
� " Zeitungأن املناورات

الأ�سبوع
هذا
انطلقت
حتت ت�سمية " Steadfast
 ،" Noonومت التدرب فيها
على ا�ستخدام الطائرات
لنقل �أ�سلحة نووية و�أ�شارت
ال�صحيفة �إىل �أن �سالح اجلو
الأملاين �شارك يف املناورات

ب�رسب من الطائرات ،من
�ضمنها قاذفة " Panavia
" Tornadoجتدر الإ�شارة �إىل
�أن اجلي�ش الأمريكي يحتفظ
ب�أ�سلحة نووية من نوع ""B61
على الأرا�ضي الأملانية.

�أحدث خطوة قامت بها خطيبة
خا�شقجي لك�شف مالب�سات قتله

التقت "خديجة جنكيز" ،خطيبة
ال�صحفي ال�سعودي املقتول "جمال
خا�شقجي" ،عددا من ال�سيا�سيني
يف الكونغر�س الأمريكي ،؛ بهدف
ك�شف مالب�سات جرمية قتل
خطيبها وتقدمي اجلناة للعدالة،
جاء ذلك ح�سب بيان �صادر عن
"خديجة" ذكرت فيه �أنها ذهبت
�إىل الكونغر�س؛ "بهدف العمل
على ك�شف مالب�سات جرمية قتل
خا�شقجي ،وحتديد امل�س�ؤولني
احلقيقيني الذين يقفون وراء
اجلرمية".
وتابعت قائلة�" :أنا هنا لهذا ال�سبب
فقط� ،أريد حتقيق العدالة من
�أجل حبيبي خا�شقجي الذي ُقتل
بوح�شية من قبل عمالء �سعوديني.

لكن من امل�ؤ�سف �أن �إدارة (الرئي�س
الأمريكي دونالد) ترامب مل تتخذ
�أية خطوة جادة ملعاقبة من يقفون
وراء اجلرمية".
و�أ�ضافت قائلة" :ولذلك ف�أنا
�أخاطب �ضمري �أع�ضاء الكونغر�س
من �أجل حما�سبة امل�س�ؤولني
عن اجلرمية ،والتو�صل لنتيجة
يف هذا ال�صدد"،وبينما مل ت�رش
"خديجة" �إىل هوية ال�سيا�سيني
الذين التقتهم� ،شدد حماميها
"كيث هاربر" على �أنها �ستوا�صل
�أعمالها يف الكونغر�س؛ بهدف
حتميل م�س�ؤولية اجلرمية لويل
العهد ال�سعودي"حممد بن �سلمان"
وم�س�ؤولني �سعوديني �آخرين.
و ُقتل "خا�شقجي" داخل القن�صلية

ال�سعودية مبدينة �إ�سطنبول ،يوم
� 2أكتوبر  ،2018يف ق�ضية هزت
الر�أي العام الدويل ،و�أثارت
ا�ستنكارا وا�سعا مل ين�ضب حتى
اليوم ويف جويلية املا�ضي ،ن�رشت
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان تقريرا �أعدته املحققة
الأممية "�أنيي�س كاالمار" ،من
� 101صفحة ،ح ّملت فيه ال�سعودية
كدولة م�س�ؤولية قتل "خا�شقجي"
عمدا.
و�أكدت "كاالمار" ،املعنية مبلف
الإعدامات خارج نطاق القانون،
يف تقريرها ،وجود �أدلة موثوقة
ت�ستوجب التحقيق مع م�س�ؤولني
�سعوديني رفيعي امل�ستوى ،بينهم
ويل العهد.
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عوائق التمدد:

مرتكزات النفوذ ال�صيني
املت�صاعد يف �شمال �إفريقيا

ُّ
تدخل يف
ي� ِ ّؤكد الرئي�س ال�صيني «�شي جني بينغ» با�ستمرار على التزام �سيا�سة بالده اخلارجية جتاه القارة الإفريقية بـ»الالءات اخلم�س» ،وهي :ال
ُّ
تدخل يف �شئونها الداخلية ،وال فر�ض لإرادة ال�صني ،وال ربط للم�ساعدات ب�أي �شروط �سيا�سية ،وال �سعي لتحقيق مكا�سب
�أ�ساليب التنمية للدول ،وال
�سيا�سية �أنانية .وقد م َّثل هذا اخلطاب ال�سيا�سي عن�صر جذب للدول الإفريقية ،ويف القلب منها دول �إقليم �شمال �إفريقيا ،مما م َّهد الطريق �أمام نفوذ
�صيني �آخذ يف الت�صاعد داخله.
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
ي�ستند النفوذ ال�صيني يف القارة
الإفريقية �إىل مقاربة ت�ستند على
اجلمع بني قوتها االقت�صادية
ال�صاعدة و�رشاكاتها التجارية،
والعمل على زيادة مبيعات الأ�سلحة
لدولها على نحو يجعل من
تر�سيخه خالل ال�سنوات القادمة
ِّ
حتذر منه بع�ض املراكز
�أم ًرا
البحثية الأمريكية والأوروبية على
اعتبار �أ َّن «فك االرتباط» مع دول
منطقة ال�رشق الأو�سط قد �أف�ضى
يف �أحد تداعياته املبا�رشة �إىل
فتح املجال وا�س ًعا �أمام القوى
الدولية ال�صاعدة ،ويف مقدمتها
ال�صني ،كي متلأه� ،سيما و�أن
م�صاحلها تتناق�ض مع امل�صالح
التقليدية الأمريكية والأوروبية يف
املنطقة.
ّ
ويف هذا ال�سياق ،ي�س ِلط موجز
ال�سيا�سات ال�صادر عن معهد
بروكنجز يف �سبتمرب املنق�ضي
حتت عنوان «ال�صني تنادي :تقييم
النفوذ ال�صيني املتنامي يف �شمال
�إفريقيا» ،والذي جرى �إعداده من
قِبل الزميل يف برنامج ال�سيا�سة
اخلارجية باملعهد «عادل
عبدالغفار» والباحثة امل�ساعدة
الأوىل باملركز «�آنا جاكوب�س»،
ال�ضوء على مرتكزات القوة
الناعمة وال�صلبة ال�صينية يف دول
�شمال �إفريقيا ،ف�ضلاً عن ر�صد
العقبات التي تقف حجر عرثة
اجلانبي،
�أمام تعزيز التعاون بني
نْ
و�آليات جمابهتها.

منظور براجماتي:
ارت�أت الورقة �أ َّن اخلربة التاريخية
امل�شرتكة واملتم ِّثلة يف وقوع
ال�صني ودول �شمال �إفريقيا
حتت نري اال�ستعمار الأجنبي قد
ا�ضطلعت بدور مهم يف توطئة
اجلانبي اللذين
العالقات بني
نْ
تبادال الدعم الأيديولوجي امل�ستند
على قاعدة �أ�سا�سية �أال وهي حق
�شعوب دول العامل الثالث يف تقرير
م�صريها ونيْل ا�ستقاللها ،وكانت
�أوىل جت ِلّياته يف الدعم ال�صيني
حلركات التح ّ ُرر الوطني يف دول
�شمال �إفريقيا.
ق َّدمت الورقة �أبرز الأمثلة
على هذا الدعم الأيديولوجي
املتبادل بني ال�صني ودول �شمال
�إفريقيا .ومنها دعم بكني لكفاح
ال�شعب اجلزائري �ضد اال�ستعمار
الفرن�سي .ومل يكن هذا الدعم

�أيديولوج ًّيا فقط بل تُ ْرجِ م �إىل
دعم ع�سكري ودبلوما�سي؛ فكانت
ال�صني �أول دولة غري عربية تعرتف
با�ستقالل اجلزائر.
بيْ َد �أ َّن هذه املثالية �أو الرومان�سية
الثورية التي كانت �سمتًا غالبًا
على ال�سيا�سة اخلارجية ال�صينية
�إزاء دول �شمال �إفريقيا حت َّولت
يف �أواخر القرن املنق�ضي �إىل
منظور براجماتي حم�ض حتر ِّكه
االعتبارات وامل�صالح االقت�صادية
واال�سرتاتيجية .وكان ال�سياق
الدويل يف مطلع القرن احلايل
حم ِّفزًا ملنظور �صيني �أكرث
براجماتية �إزاء العالقات مع دول
�شمال �إفريقيا؛ �إذ �سيطرت حالة
من الركود على االقت�صاد الدويل،
و�شهد العامل يف عام � 2008أزمة
مالية بد�أت يف الواليات املتحدة
و�رسعان ما انتقلت عدواها �إىل
الدول الأوروبية والدول النامية.
ويف خ�ضم هذا ال�سياق االقت�صادي
امل�أزوم ،مل يت�أ ّثَر االقت�صاد
ريا بتداعيات الأزمة
ال�صيني كث ً
املالية العاملية ،وحافظ على
معدالت منو مرتفعة للناجت
املحلي الإجمايل ،التي و�صلت
�إىل  %9.5يف عام  .2011ومن هنا،
التفتت دول �شمال �إفريقيا �إىل
�رضورة تنويع �أ�سواقها و�رشكائها
ً
عو�ضا عن االعتماد
االقت�صاديني
التقليدي على التجارة واال�ستثمار
القادمي من الواليات املتحدة
نْ
ودول غرب �أوروبا .وقد �أف�ضى
هذا ا ُ
ملد َرك �إىل تعميق التعاون
االقت�صادي بني دول �شمال �إفريقيا
وال�صني.
ِ
مل
تكتف ال�صني بالظروف
االقت�صادية الدولية الداعمة
ل�رشاكات اقت�صادية مع دول �شمال
�إفريقيا ،بل �أطلقت يف عام 2013
مبادرة «حزام واحد ..طريق
رئي�سا تدور
واحد» لت�صبح هد ًفا
ً
يف َفلَكِه ُج ّل حت ّ ُركات �سيا�ستها
اخلارجية يف عهد الرئي�س «ت�شي
جني بينج».
وبح�سب التقديرات التي جرى
ت�ضمينها يف الورقة ،تبلغ تكلفة
املبادرة قرابة الرتيليون دوالر،
وت�شمل ما يربو على  80دولة
مبا ي�ش ِّكل نحو  %36من الناجت
املحلي الإجمايل العاملي .وقد
انتهجت ال�صني مقاربة دبلوما�سية
ال�رشاكة حل�شد دعم دول ال�شمال
الإفريقي ،ومن ثم �إ�ضفاء ثقل
�سيا�سي واقت�صادي على مبادرة
«احلزام والطريق».
َ
ّ
ويف هذا ال�صدد ،د�شنت ال�صني
�رشاكات ا�سرتاتيجية �شاملة مع

عدد من دول �شمال �إفريقيا،
�شملت ع�رشات مذكرات التفاهم،
وتع ّ ُهدات �صينية مبنح تلك الدول
ً
قرو�ضا �إمنائية وا�ستثمارات يف
البنى التحتية يف �إطار املبادرة.

مرتكزات النفوذ:
�ألقت الورقة ،يف ق�سم كبري منها،
ال�ضوء على توظيف ال�صني نفوذها
االقت�صادي والع�سكري ال�صاعد
يف ا�سرتاتيجية متكاملة حتكم
حت ّ ُركات �سيا�ستها اخلارجية
الرامية �إىل توطني نفوذها يف
�إقليم �شمال �إفريقيا.
وفيما يلي �أبرز مرتكزات النفوذ
ال�صيني يف �شمال �إفريقيا:

� اً
أول -القوة الناعمة ال�صينية:

ترى الورقة �أ َّن مظاهر القوة
الناعمة ال�صينية ،و�إ ْن كانت يف
غالبيتها ذات طبيعة اقت�صادية،
تقدم
�إال �أ َّن بكني ا�ستطاعت �أ ْن ِّ
منوذجا فريدًا لنفوذ اقت�صادي
ً
«ناعم» يعتمد على الدبلوما�سية
االقت�صادية كمقاربة تُ َغ ِلّب اجلزرة
على الع�صا ،مبعنى تغليب املكاف�أة
واملنح على العقاب.
يعتمد اجلانب التجاري للنفوذ
ال�صيني يف �شمال �إفريقيا على
ال�رشعية املتنامية للنموذج
التنموي الذي تتبنَّاه بكني ،وهو
منوذج يقوم على مبد�أ «عدم
ُّ
التدخل» على عك�س النموذج
الغربي الليربايل الذي يجعل من
القيم الدميقراطية واملبادئ
ُّ
الليربالية ذريعة ل�رشعنة
التدخل
يف ال�شئون الداخلية لدول الإقليم
واملنطقة ب�أكملها.
وقد �سلَّطت الورقة ال�ضوء على
ثالثة مظاهر للقوة الناعمة
ال�صينية يف دول �شمال �إفريقيا،
هي على النحو التايل:
 -1التجارة� :إذ تع ِزّز ال�صني
تبادالتها التجارية مع دول �شمال
�إفريقيا .ويف هذا املقام� ،أ�شارت
الورقة �إىل حجم املبادالت
اجلانبي .فعلى
التجارية بني
نْ
�سبيل املثال ،غدت بكني �أكرب
�رشيك جتاري للجزائر ،متجاوزة
بذلك فرن�سا يف عام .2013
و�أ�ضحت م�صدر اجلزائر الأول
من الواردات التي بلغت قيمتها
نحو  7.85مليارات دوالر يف عام
.2018
 -2اال�ستثمار والبنى التحتية:
تك ِّثف ال�رشكات ال�صينية ن�شاطاتها
يف اجلزائر ،على �سبيل املثال،
يف قطاعات الطاقة والإ�سكان
والت�شييد .فثمة م�رشوعات عدة

ُد ِّ�شنت با�ستثمارات �صينية ،منها:
�أوبرا اجلزائر ،وجامع اجلزائر،
وفندق �شرياتون ،وغريها.
 -3حركة الأفراد :ال تكتفي بكني
بتد�شني ومتويل امل�رشوعات يف
دول �شمال �إفريقيا� ،إذ تعمل � ً
أي�ضا
على دعم التبادالت على م�ستوى
الأفراد .ويُقْ�صد بهذه التبادالت
تعزيز معدالت انتقال الأفراد
للعمل وال�سياحة والدرا�سة �أو
غريها من الأغرا�ض ،وكلها تع ِزّز
التبادل الثقايف بني ال�صني ودول
�شمال �إفريقيا .فاجلزائر ،على
�سبيل املثال ،ت�ست�ضيف ما يربو
على � 50ألف عامل �صيني .كما
تنامت �أعداد ال�سائحني ال�صينيني
�إىل عدد من دول �شمال �إفريقيا،
ناهيك عن انت�شار املعاهد
واملراكز الثقافية ال�صينية يف هذه
الدول.

ثانيًا -القوة ال�صلبة:
�أف�سح النفوذ االقت�صادي ال�صيني،
الآخذ يف الت�صاعد ،املجال
وا�س ًعا �أمام تعميق التعاون الأمني
والع�سكري مع دول �شمال �إفريقيا.
وبح�سب التقديرات التي �أوردها
م�رشوع «قوة ال�صني» ،الذي �أطلقه
مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
والدولية ،مت ِّثل الدول الإفريقية
الوجهة الأوىل والرئي�سية للأ�سلحة
ال�صينية .ومت ِّثل �صادرات الأ�سلحة
حوايل  %42من �إجمايل ال�صادرات
ال�صينية �إىل القارة الإفريقية.

عقبات على الطريق:
رغم نربة التفا�ؤل التي �سيطرت
على الورقة يف معر�ض حديثها
عن النجاح الذي ح َّققته ال�صني
يف تع�ضيد نفوذها بدول �شمال
�إفريقيا� ،إال �أ َّن الباحثَ نْي ر�صدا
ثالث عقبات تقف �أمام تعزيز
اجلانبي ،هي:
التعاون بني
نْ
� اً
أول« -دبلوما�سية الديون» �أو

«اال�ستعمار اجلديد» التي تنتهجها
ال�صني يف تعاملها مع دول العامل
الثالث يف جنوب �آ�سيا و�إفريقيا
اعتُربت
و�أمريكا الالتينية .وقد ْ
دول مثل باك�ستان و�رسيالنكا
والإكوادور مبثابة مناذج بارزة
على �أزمة الديون ال�صينية
وامل�رشوعات الفا�شلة .ودلَّلت
الورقة على ذلك ب�سد كوكا كودر
�سينكلري الذي ُ�ش ِّيد بالإكوادور
بقر�ض �صيني بلغت قيمته 19
مليار دوالر ،حيث واجه �إ�شكاليات
ت�شغيلية هيكلية قبيْل افتتاحه
كنتاج لغياب االهتمام ب�إجراء
درا�سات حول ت�أثرياته البيئية قبل
البدء يف تد�شينه.
وت�ضمنت الورقة حتذيرات من
تنامي �أزمة الديون ال�صينية يف
�شمال �إفريقيا .ففي تقرير حول
«دين مبادرة احلزام والطريق
لعام  ،»2018ح َّذر باحثو مركز
التنمية العاملية من �أزمة الديون
ال�صينية الكارثية يف ثماين دول،
هي :جيبوتي ،وطاجيك�ستان،
والو�س،
وقريغيز�ستان،
واملالديف ،ومانغوليا ،وباك�ستان،
ومنتينيجرو.
ثان ًيا� -أزمة ال�شفافية وف�ضائح
الف�ساد التي ت�رض ب�سمعة ال�رشكات
ال�صينية العاملة يف جمال البناء
والت�شييد .وتلقي الورقة ال�ضوء
على االتهامات التي ُو ِّجهت �إىل
�رشكة بناء ال�سكك احلديدية
ال�صينية  CRCCيف اجلزائر،
وذلك لإحجامها عن دفع رواتب
تق َّدر قيمتها بحوايل  4.4ماليني
دوالر.
حتديات ممار�سة �أن�شطة
ثال ًثا-
ِّ
الأعمال� ،إذ �أبدى امل�سئولون
ال�صينيون قل ًقا متزايدًا �إزاء
الإجراءات الروتينية يف بع�ض دول
�شمال �إفريقيا ،التي ِّ
تعطل من �سري
الأعمال وتد ّ ُفق اال�ستثمارات ،رغم
بع�ض اخلطوات اجليدة على طريق

حت�سني املناخ اال�ستثماري.
وقد اخْ تُتِمت الورقة بتقدمي
تو�صيات للتغلّ ُب على العقبات
�سالفة الذكر تتلخ�ص يف �رضورة
�أ ْن تت�سم املفاو�ضات مع
اجلانب ال�صيني ب�ش�أن احل�صول
على قرو�ض �إمنائية �أو متويل
امل�رشوعات يف جمال البنية
التحتية �أو غريه بقدر كبري من
ال�شفافية لتجنُّب تكرار ف�ضائح
الف�ساد التي ت�رض ب�سمعة العديد
من ال�رشكات ال�صينية .بالإ�ضافة
�إىل �رضورة تفعيل دور التجمعات
والتكتالت الإقليمية ،ك�إحياء
احتاد املغرب العربي ،على
�سبيل املثال ،لتجنُّب التعامل مع
بكني ب�شكل فردي؛ فهذا التكتل
من �ش�أنه �إ�ضفاء ثقل �سيا�سي
لدول �شمال �إفريقيا �أثناء عملية
التفاو�ض.
ويف الأخري� ،أ َّكدت الورقة �رضورة
�أ ْن يعي �صانعو القرار يف الواليات
املتحدة وغرب �أوروبا �أ َّن الفراغ
الذي خلَّفه ان�سحابهم من منطقة
ال�شمال الإفريقي متل�ؤه القوى
ال�صاعدة ،ويف مقدمتها ال�صني
منوذجا لل�رشاكة يقوم
لتبنيها
ً
على مبد�أ «الربح للجميع» دون
م�رشوطية �سيا�سية ،وكذلك
التخلي عن النموذج الفوقي الذي
يمُ ِّيز ال�سيا�سة اخلارجية الغربية
�إزاء دول العامل النامي ب�صفة
ُّ
التدخل
عامة ،مع التم�سك بعدم
يف ال�شئون الداخلية .ولكن هناك
بع�ض التحليالت ترى �أن هذا
جمرد خطاب �سيا�سي دعائي قد
يتغي مبرور الوقت.
رَّ
وتنتهي الورقة �إىل القول ب�أ ّنَه
رغم ما �أقامته ال�صني من روابط
�سيا�سية و�رشاكات اقت�صادية
مع دول �شمال �إفريقيا� ،إال �أ ّنَها
ترت�سخ بعد ،لكن الظروف
مل
َّ
تظل مواتية لتوطئة وتعميق تلك
الروابط م�ستقبلاً .
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اعالن عن �ضياع
تعلن �شركة تران�س بي جي �أنه
�سرق منه حقيبة حتتوي على
ختم و�سجل جتاري والرقم
اجلبائيو�شهادةالوجودو�شهادة
الت�سمية وعقد االيجار و�أوامر
بالدفع بتاريخ 08/10/2019
 ،حيث تعلن �شركة تران�س بي
جي �أنها برئية من اي ا�ستعمال
غري قانوين لهذا اخلتم و
الوثائق من اي جهة ومهما
كانت �صفتها .
الو�سط2019/10/20:

on

2018

tabilité et Contrôle de Gestion

de la formation
10 000DA

الو�سط2019/10/20:

0ouradia Alger

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�ضرة ق�ضائية
لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
� 03شارع با�سطا علي باب الوادي
الهاتف0555021356 /023.17.80.61/ :

الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
الأ�ستاذة معزوز نبيلة
حم�ضرة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة
 36جتزئة قاو�ش ال�شراقة
الهاتف 0551196145

�إعالن عن بيع ق�ضائي لعقار باملزاد العلني
(�شقة �سكنية مملوكة يف ال�شيوع )
املادة  749و  750من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

حم�ضر تبليغ ر�سمي لأمر �أداء عن طريق الن�شر
املادة  412من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب 36جتزئة
قاو�ش ال�رشاقة
تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/09/12فهر�س رقم 19/4013
لفائدة  :حم�رض الطعام بال TRAITEUR BAL
الكائن مقرها ب  :رقم  135ببلدية اخلراي�سية اجلزائر
بناءا على الأداء ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة  ،بتاريخ  ، 2018/11/22فهر�س رقم  18/4858مبقت�ضى املادة  412من قانون
الإجراءات املدنية و الإدارية
بلغنا عن طريق الن�رش � :رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة  KARTALكرطال املمثلة من طرف م�سريها
الكائن مقرها ب  :حي املو�سع �أ رقم  106بابا ح�سن اجلزائر
�أمر �أداء ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2018/11/22رقم الفهر�س 18/4858
ونبهناه بان له اجل ع�رشة � 10أيام ي�رسي من يوم الن�رش و �إال �سيتم التنفيذ �ضده جربا بكافة الطرق القانونية .
و ليكن على علم و حتى ال يجهل :
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رض لتن�رش منه ن�سخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقانون
املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/10/20:
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ستاذ� /شرابي عبد الكرمي
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س
�إخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي �أرماف عمارة �أ5
�شوفايل دايل �إبراهيم -اجلزائر-
الهاتف 05.40.01.52.32/0770.33.29.50 :
EMAIL/MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM

نحن الأ�ستادة زغال�ش المية املح�رضة الق�ضائية لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها � 03شارع با�سطا علي باب الوادي و املوقعة خط يدها �أدناه
لفائدة:ال�سيد:بن وطا�س حميد
ال�ساكن:برقم  19االخوة باربرو�س بلدية الري�س حميدو -و الية اجلزائر
ب�صفته مالك يف ال�شيوع
بينه و بني كل من /ورثة املرحوم بن وطا�س ب�شري و هم:بن وطا�س فريد
العنوان:برقم  19االخوة باربرو�س بلدية الراي�س حميدو-والية اجلزائر
/2بن طاو�س دايخة-فتيحة-زهية
العنوان:حي �سيدي الكبري بلدية الري�س حميدو-والية اجلزائر
/3بن وطا�س عمر-بن وطا�س �إبراهيم
العنوان :طريق الربيد بلدية الري�س حميدو-اجلزائر
ب�صفتهم مالكني يف ال�شيوع �أي�ضا
وتنفيذا للحكم ال�صادر عن حمكمة باب الوادي-الق�سم العقاري -بتاريخ 2018/02/13:رقم اجلدول. 12/02607:رقم الفهر�س 18/00552:املمهور بال�صيغة التنفيذية و القا�ضي يف منطوقه ... :و بالنتيجة الت�رصيح بانهاء
حالة ال�شيوع فيما بني طريف الدعوى يف العقار اململوك يف ال�شياع بينهم ببيعه باملزاد العلني وفقا لل�سعر االفتتاحي املحدد من طرف اخلبري العقاري .كاالتي :بيع ال�شقة ال�سكنية الكائنة برقم � 19شارع االخوة باربرو�س
بلدية الراي�س حميدو-والية اجلزائر ..باجلزائر باملزاد العلني ب�سعر افتتاحي قدره ت�سعة ماليني و ثالثمائة الف دينار جزائري (9.300.000.00دج)
بناءا على قائمة �رشوط بيع ق�ضائي لعقار باملزاد العلني املودعة لدى امانة �ضبط حمكمة باب الوادي بتاريخ 2019/07/16:و امل�ؤ�رش عليها من طرف ال�سيد رئي�س �أمناء ال�ضبط حمكمة باب الوادي
نعلن للجمهور انه �سي�رشع يف بيع العقار املبني �أدناه باملزاد العلني لأعلى عر�ض و �أخر مزايد مبحكمة باب الوادي  ،بتاريخ  ، 2019/11/13ق�سم البيوع العقارية  ،على ال�ساعة � 10.30سا �صباحا قاعة اجلل�سات رقم 02
بايداع القائمة اخلا�صة ببيع ق�ضائي لعقار باملزاد العلني ل�صالح اعلى و اخر مزايد مبحكمة باب الوادي بقاعة اجلل�سات للبيوع العقارية و ذلك للعقار املتمثل يف ال�شقة ال�سكنية الكائنة برقم � 19شارع االخوة باربرو�س
بلدية الراي�س حميدو والية اجلزائر و املعني ادناه.
التعيني:حمالت ذات ا�ستعمال �سكني كائنة باجلزائر العا�صمة بلدية الراي�س حميدو �شارع بربرو�س رقم  19الطابق الأر�ضي يتمثل العقلر يف �شقة تابعة ذات ملكية م�شرتكة ي�شمل على طابق حتت ار�ضي جزئيا و �سقيفة
م�ساحتها 90م 2و  313جزء من  1000من الأجزاء امل�شرتكة (القطعة رقم  )01مبا يف ذلك قطعة ار�ض م�شاع(امل�ساحة على الأر�ضية و لواحق غري م�شيدة) تبلغ م�ساحتها االجمالية  131م 2و ح�سب تقرير اخلربة املنجز
من طرف اخلبري العقاري ليكو املودع لدى امانة �ضبط املحكمة بتاريخ . 2017/09/05حتت رقم  17/70فانه مت �إعادة تهيئتها على �شكل حمالت �سكنية تتكون من  03غرف �إقامة .مطبخني .مرحا�ض و حمام و بهو.
الثمن الأ�سا�سي  :ت�ستقبل املزايدات على �أ�سا�س �سعر افتتاحي قدره  9.300.000.00دج ت�سعة ماليني و ثالثمائة الف دينار جزائري و ذلك ح�سب احلكم امل�شار اليه �أعاله
�رشوط البيع:
�إ�ضافة اىل ال�رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع امل�شار اليها �أعاله ف�إنه يجب على الرا�سي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�سة  5/1الثمن زائد حقوق الت�سجيل و اال�شهار و احلقوق التنا�سبية و يدفع باقي
املبلغ يف اجل �أق�صاه � 08أيام املوالية لر�سو املزاد
ال ميكن ان تكون املزايدة ب�أقل من  10.000دج ع�رشة االف دينار جزائري  ،و ت�صح لأكرب عر�ض و لأخر مزايد و ال ي�رصح بها اال بعد النداء ثالث مرات متتالية
فعلى الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة �رشوط البيع بلدى كتابة �ضبط حمكمة باب الوادي او مبكتب املح�رض الق�ضائية الكائن بالعنوان املذكور �أعاله .
املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/10/20:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
الأ�ستاذة معزوز نبيلة
حم�ضرة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة
 36جتزئة قاو�ش ال�شراقة
الهاتف 0551196145

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بجريدة يومية وطنية
املادة  749-750من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذ �/رشابي عبد الكرمي -حم�رض ق�ضائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبه بالعنوان املذكور �أعاله و الوا�ضع ختمه و املوقع �أدناه
لفائدة � /سامح دليلة ب�صفتها القائمة بالت�رصف يف مناب والدتها بوداح فتيحة
ال�ساكنة ب � /شارع عي�سات ايدير الرويبة -اجلزائر-
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة الرويبة الق�سم �ش�ؤون الأ�رسة بتاريخ  2018/09/26رقم اجلدول  18/04479رقم الفهر�س  18/06340املمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ 2019/01/28
حتت رقم . 19/168 :
وبناءا على � /أمر بالت�رصف يف مناب حمجوز عليه ال�صادر عن رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س الق�شم �ش�ؤون اال�رسة بتاريخ  2019/01/13رقم الرتتيب 18/136
و بناءا على امر على عري�ضة ال�صادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  2019/09/25حتت رقم 2019/7371
نعلن للجمهور بانه �سي�رشع يف البيع باملزاد العلني العقار و املتمثل  149762/18720جزء من منزل فردي متمثل يف فيال حتتوي على �سطح و طابق �أر�ضي و طابق �أول م�شيد فوق قطعة �أر�ضية
م�ساحتها  220م 2كائنة باملكان امل�سمى الرائد عزوز ببلدية االبيار رقم  16ت�شكل ق�سم  36جمموعة ملكية  228و هذا ح�سب الدفرت العقاري رقم  9496مبوجب عقد م�شهر يف 2016/12/28
حجم  526على �أ�سا�س �سعر افتتاحي قدره ثمانية ماليني و مئتي الف دينار جزائري ( 8.200.000.00دج) و ذلك تنفيذا لأمر بالت�رصف يف مناب حمجور عليه �صادر عن رئي�س حمكمة بئرمراد
راي�س ق�سم �ش�ؤون الأ�رسة بتاريخ  2019/01/13رقم الرتتيب  18/136مع القيام ب�إجراءات التبليغ و الن�رش وفقا للقانون .
مبحكمة بئرمراد راي�س اجلزائر العا�صمة قاعة البيوع العقارية بتاريخ  2019/11/05على ال�ساعة � 13.00سا زواال
�رشوط البيع � :إ�ضافة �إىل ال�رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع املودعة لدى كتابة �ضبط املحكمة بتاريخ  2019/07/21حتت رقم  5715ف�إن الرا�سي عليه املزاد يتحمل الأعباء القانونية مبا
فيها دفع حال �إنعقاد اجلل�سة  5/1من الثمن و امل�صاريف و الر�سوم امل�ستحقة بوا�سطة �شيك م�ضمن و يدفع املبلغ الباقي يف �أجل � 08أيام املوالية لر�سو املزاد
فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الإطالع على قائمة �رشوط البيع لدى كتابة �ضبط حمكمة بئرمراد راي�س �أو بديوان املح�رض الق�ضائي الكائن مكتبه بالعنوان املذكور �أعاله
و عليه  /ا�ستنادا ملقت�ضيات املادة  750/749من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية قمنا بن�رش هذا املح�رض باجلريدة الوطنية
اخلتم املح�ضر الق�ضائي
�شرابي عبد الكرمي

الو�سط2019/10/20:

الأ�ستاذة زغال�ش المية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الن�شر
حم�ضر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن
Par décision n° 234
طريقdu
27 avril
Le Chiffre d’Affaires
ا
م
ا
ق
من
412
املادة
2019 du ministre de l’Energie,
جتزئة قاو�ش ال�رشاقة
مقر مكتبنا ب36
نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن
XQ DJUpPHQW
Gp¿QLWLI
SRUWDQW
تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة املت�ضمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش
autorisation
d’exercice
de
على نفقة الطالب.
لفائدة  :ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة �شبكة الوزن الثقيل  ،املمثلة من قبل م�سريها l’activité de stockage et de
الكائن مقرها ب  :الطريق الوطني رقم  05الرويبة  ،اجلزائر
distribution
des، 0723117carburants
املمهور
فهر�س رقم 18/01899
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة الرويبة  ،ق�سم التجاري  /البحري بتاريخ  ، 2019/03/01جدول رقم
بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ . 2019/02/12
(extension et augmentation de
كلفنا عن طريق الن�رش:
Nous demandons
propriétaires
de
auxاملمثلة من قبل م�سريها
املحدودة توكلني
ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
الكائن مقرها ب  80 :م�سكن عمارة  09حمل رقم  07بابا ح�سن اجلزائر
kiosquesلأداء de carburants), a été accordé à :
مقابل et
autres
buralistes
de
ت�سليمها و�صال على ا
لفائدة الطالبة
qu’enالأجل القانوين
�casأيدينا خالل
بدفعه بني
مبلغ قدره  826.160.80 :دج الذي ميثل مبلغ الدين و التعوي�ض .
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
distribution
notreو de
journal,
de nous
nonامل�ضافة له
على القيمة
احلقوق التنا�سبية و الر�سم
م�صاريف التنفيذ
 67.749.87جح
و مبلغ
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�رش  15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش و �إال �سيتم التنفيذ �ضده جربا بكافة الطرق القانونية .
و ليكن على علم و حتى ال :يجهل :
contacter au numéro suivant
[GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رض لتن�رش منه ن�سخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقانون
الق�ضائية
املح�ضرة
GLVSRVLWLRQV
GX GpFUHW H[pFXWLI
021 69 64
83
الو�سط2019/10/20:
GXIpYULHU

Avis aux kiosques
et points de vente
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زوجة الأ�سري �أحمد غنام :

رب العاملني �سين�صره ويرعاه لنا لأنه على
حق ولن يدوم الظلم وال�سجن وال�سجان
يجايف النوم عينيها يف ظل كوابي�س الرعب والقلق التي ت�سيطر عليها خلوفها على حياة زوجها الأ�سري
�أحمد عبد الكرمي عبد اهلل غنام امل�ضرب عن الطعام منذ �شهرين  ،لكن ما ي�صرب الزوجة الوفية �أم حممد
ويرفع معنوياتها  ،قناعتها الرا�سخة و�إميانها املطلق  ،بان " رب العاملني �سيحمي زوجها و�إخوانه امل�ضربني
ويكرمهم بالن�صر املبني لأنهم �أ�صحاب حق  ،فهم يخو�ضون �إ�ضرابا من اجل ق�ضية نبيلة وحريتهم وعودتهم
لعوائلهم " ،وت�ضيف " مهما مار�س االحتالل من ظلم وعقاب و�ضغوط ورغم تدهور �صحة زوجي  ،فان رب
العاملني �سين�صره ويرعاه لنا النه على حق ولن يدوم الظلم وال�سجن وال�سجان ".
تقرير االعالمى /علي
�سمودي
من حياته ..
يف بلدة دورا مبحافظة اخلليل ،
ولد الأ�سري �أحمد  ،در�س وتعلم
وتزوج ورزق بطفلني حممد 4
�سنوات وعمر عام  ،وتعر�ض
لالعتقال مرات عديدة �أعاق
تخرجه اجلامعي لكنه �صمم على
�إكمال درا�سته وح�صل على عدة
�شهادات جامعية  ،وتقول زوجته
" عا�ش وتربى يف بلدته التي تعلم
مبدار�سها حتى �أنهى الثانوية
العامة بنجاح  ،انت�سب جلامعة
القد�س املفتوحة تخ�ص�ص تربية
�إ�سالمية  ،لكن اعتقاالته املتتالية
واملتكررة �أخرت تخرجه  ،لكنه
ت�سلح بالإرادة والعزمية و�أكمل
تعليمه حتى ح�صل على درجة
البكالوريو�س " ،وت�ضيف " قبل
اعتقاله الأخري التحق يف برنامج
التنمية الب�رشية و�إدارة م�ؤ�س�سات
لدرجة املاج�ستري يف جامعة
القد�س �أبو دي�س  ،وهو �إن�سان
ع�صامي يتمتع ب�أخالق عالية و
ملتزم دينياَ  ،بار بوالديه
وعائلته وحمب لأهله ووطنه ،
حنون جداً مع �أوالده ،ومعطاء
لأبعد احلدود لديه مبادرات
للخري والتطوع مع اجلمعيات

اخلريية مل�ساعدة النا�س "،
وتكمل " امتلك موهبة الر�سم ،
ويعترب فنان �صاحب خربة وهواية
� ،شارك يف العمل التطوعي بر�سم
اللوحات واجلداريات يف املدار�س
واجلامعات ".
االعتقاالت ..
حتتفظ ذاكرة الزوجة �أم حممد ،
بتفا�صيل رحلة اعتقاالت زوجها
املتعددة التي بد�أت عام ، 1996
وتكررت على مدار �أعوام 2001
 ، 2011 ، 2007 ،ليبلغ جمموعها
� 7سنوات ون�صف  ،وتقول " مل
يكن ذلك كافيا لالحتالل  ،ففي
عام  ، 2017اعتقل ملدة عام
ون�صف �إداريا بذريعة العمل
ال�رسي  ،وبعد حترره  ،ا�ست�أنف
حياته التي كر�سها لرتبية ورعاية
والتخطيط لأطفالنا  ،فكان عمله
الأخري يف �إحدى امل�ستودعات
اخلا�صة يف رام اهلل حتى اعتقل
يف  2019/6/18من منزله يف رام
اهلل " ،وت�ضيف " اقتحم االحتالل
منزلنا  ،حجزونا يف غرفة حتى
انتهت عملية التفتي�ش ثم نقلوه
ل�سجن عوفر ونحن نعي�ش اخلوف
والقلق ب�سبب انقطاع �أخباره وعدم
معرفتنا مب�صريه ".
التحويل لالداري ..

تروي الزوجة �سائدة " �أم حممد ،
�أن قوات االحتالل وبعد �أ�سبوعني
من اعتقال �أحمد � ،سلمته قرار
حتويله لالعتقال الإداري  ،فابلغ
�إدارة �سجن عوفر � ،أنه �سيخو�ض
�إ�رضابا عن الطعام اذا رف�ضت
املحكمة ا�ستئناف املحامي �ضد
القرار التع�سفي والظامل  ،وتقول
" رف�ضت املحكمة الإفراج عن
زوجي  ،ف�أعلن �إ�رضابه املفتوح
عن الطعام يف ، 2019-7-14
فعاقبته الإدارة بنقله لزنازين
العزل يف �سجن النقب ال�صحراوي
 ،ورغم ذلك  ،رف�ض الرتاجع
عن خطوته " ،وت�ضيف " تعر�ض
زوجي لل�ضغوط وفر�ضت عليه
العزلة والقيود امل�شددة ومنعنا
واملحامني من زيارته  ،بينما
تدهور حالته ال�صحية مما ا�ضطر
االحتالل لنقله لزنازين العزل يف
عيادة �سجن الرملة ".
م�ضاعفات خطرية ..
ف�شلت كافة املحاوالت للح�صول
على ت�رصيح لزيارة الأ�سري �أحمد
 ،لتزداد م�شاعر اخلوف والقلق
لدى �أ�رسته خا�صة بعدما علمت
من ممثل ال�صليب الأحمر اثر
زيارته  ،انه يعاين من فقدان
 20كيلو غرام من وزنه  ،ويعاين

من �أمل يف كامل �أع�ضاء ج�سده ،
�أوجاع يف الع�ضالت  ،بينما نب�ض
القلب �ضعيف جدا مع امل يف
اجلهة اليمنى من البطن واملعدة
والكبد والكلى وغبا�ش يف العيون
حتى �أ�صبحت ر�ؤيته غري وا�ضحة
 ،كما �أ�صبح غري قادر على حتريك
اليد الي�رسى باملطلق ويعاين من
نزيف يف الأنف وبقع على كامل
اجل�سم كبقع النزيف � ،إ�ضافة
لعجزه عن حتريك �أطرافه ب�شكل
طبيعي  ،ويتلقى ت�أخري متعمد من
ال�سجانني ل�ساعات كبرية لتقدمي
املياه له مما ي�سبب له �أالم �أكرث
ويزيد من معاناته  ،كما �أ�شارت
زوجته � ،إىل تعمد االحتالل ت�أخري
زيارات املحامني له .
�إ�ضراب الوالدة ..
�أجواء حزن كبرية  ،تعي�شها والدة
الأ�سري ال�سبعينة �أم حممد  ،وتقول
�سائدة " حماتي ال تتوقف عن
الت�رضع لرب العاملني حلمايته
وعودته لأح�ضانها �ساملا  ،فرغم
معاناتها من امرا�ض يف القلب
وتعر�ضها للجلطة مرتني وم�شاكل
يف الرئتني والغدة الدرقية وعدم
قدرتها على التحرك وخطواتها
ب�سيطة  ،فقد �أ�رضبت لعدة �أيام
ت�ضامناً مع ابنها " ،وت�ضيف "
ازدادت حالتها �سوء بني �أو�ضاعها

النف�سية وقلقها الدائم وت�أثري
�إ�رضابها الذي ا�ضطرت لوقفه
حلاجتها لتناول الأدوية  ،لكنها
تت�أمل كل حلظة وثانية " ،وت�ضيف
" والد زوجي الثمانيني �أبام حممد
 ،ال�سند القوى والداعم الذي يرفع
معنوياتنا وي�صربنا  ،ورغم قلقه
على ابنه  ،فانه متما�سك وثابت
ومتوكل على رب العاملني ودائم
الدعاء له وللم�رضبني ".

الكبرية عندما تنتهي تلك الفعالية
ويبد�أ �صغريي بالأ�سئلة املتكررة
عما حدث يف تلك الفعالية وماهو
الأثر الذي من خالله �سيتحرر
والده ،ولكن �أين هو ؟ " ،وتتابع "
�أ�صبح حممد يدرك كل ما يجري
مع والده الذي هو خلف الق�ضبان ،
ودوماً يعرب عن �شوقه لر�ؤية والده
 ،وابكي ب�شدة عندما يقول يل "
ملا يطلع بابا بال�سالمة بدي اخليه
ي�شرتيه هذه اللعبة وهذه اللعبة ،
ويعد الألعاب التي يريدها ".

رغم �صغر �سنه  ،ال ينقطع الطفل
حممد كما عائلته عن خيم
الت�ضامن والفعاليات التي ي�شارك
بها ب�شكل م�ستمر  ،بينما �أ�صبحت
م�ضاعفة م�س�ؤوليات الزوجة التي
تقول " امل�س�ؤولية �صعبة واعتقال
زوجي �أ�صعب  ،فقد حتملت
امل�س�ؤولية م�ضاعفة مع قلق كونه
معتقل �إداري وم�رضب عن الطعام
" ،وت�ضيف " مل نعد نعرف طعم
النوم �أو احلياة والطعام  ،خلويف
على �صحته ولأنه معتقل �إداري
وال اعلم متى �سيتحرر  ،والقلق
الأكرث هو حياته وحالته التي
�أ�صبحت الهاج�س الأكرب " ،وتكمل
" طفلنا حممد ال يتوقف عن
ال�س�ؤال عن والده  ،ويف كل فعالية
ينتظر �أن يتحرر ،ولكن امل�أ�ساة

م�ساندة ودعم ..
تقول زوجة الأ�سري" رغم التحرك
امل�ستمر  ،لكن م�ستوى الفعاليات
واحل�ضور املحدود مل يرتقي
مل�ستوى ت�ضحيات امل�رضبني
وبينهم زوجي امل�رضب منذ
�شهرين � ،أنهم بحاجة �إىل دعم
وح�ضور حا�شد للوقوف بجانبهم
ودعمهم وحتررهم من قيود
ال�سجن وال�سجان "  ،وت�ضيف "
كعائلة  ،نحن مع كافة القرارات
التي يتخذها زوجي ون�سانده
مبعركته من اجل نيل حريته
وليكون يف منزله بني �أطفاله
وزوجته  ،ور�سالتي له  :قلبي
معك دوما  ،ورب العاملني يرعاك
ومعك حتى تنتهي هذه باملعاناة
بن�رصك ".

الطفل ال�صغري حممد ..

�أطفال خلف الق�ضبان

� 4أعوام مرت على اعتقال االحتالل للطفل املقد�سي �أحمد منا�صرة
تقرير�:إعالم الأ�سرى
قبل �أربعة �أعوام �أطلق جنود االحتالل
النار على الطفل �أحمد �صالح
منا�رصة(16عاماً) من �سكان القد�س
املحتلة ،ف�أ�صيب بجروح خطرية،
وا�ست�شهد يف نف�س احلدث ابن عمه
ح�سن خالد منا�رصة(15عاماً).
منا�رصة كان طالباً يف ال�صف
ال�ساد�س �آنذاك وقد اعتقل بتاريخ
 2015/10/12خالل عودته من
املدر�سة برفقه ابن عمه ،حني

�أطلق جنود االحتالل النار عليهم،
الأمر الذي �أدى ال�ست�شهاد ابن
عمه ،و�إ�صابته هو بجروح واعتقاله
ونقله �إىل امل�ست�شفى ،واتهمهم
االحتالل الحقاً بتنفيذ عملية طعن
مل�ستوطنني قرب م�ستوطنة بي�سغات
زئيف يف مدينة القد�س .مكتب
�إعالم الأ�رسى قال ب�أنن االحتالل مل
يرا ِع �صغر �سن منا�رصة ،فقد �أطلق
عليه جنود االحتالل النار ،وقاموا
باعتقاله يف ظروف �صعبة ،رغم �أنه
مل يتجاوز حينها  12عاماً من عمره،

واليوم �أ�صبح عمره  16عاماً بعد �أربعة
�أعوام من اعتقاله .منا�رصة تعر�ض
ملحاولة قتل بعد �إ�صابته بالر�صا�ص،
فقد ده�سه االحتالل ب�أحد الآليات
الع�سكرية وهو ملقى على الأر�ض
وينزف الدماء ،ومل يقدم له �إ�سعاف
عاجل ،وتُرك ينزف �أكرث من ن�صف
�ساعة قبل �أن يتم نقله �إىل امل�ست�شفى
لتلقي العالج ،وقبل �أن ي�شفى بالكامل
مت نقله �إىل التحقيق.
و�أ�ضاف �إعالم الأ�رسى ب�أن الطفل
منا�رصة ورغم �صغر �سنه ،وعدم

�شفائه من الإ�صابة ب�شكل كامل� ،إال
�أنه تعر�ض جلوالت من التحقيق على
يد �ضباط املخابرات ،ولي�س ال�رشطة
كما جرت العادة ملثل هذا ال�سن.
لقطات م�صورة انت�رشت على
�رشيط فيديو �رسبت من غرفة
التحقيق� ،أظهرت مدى ال�ضغط
النف�سي والرتهيب الذي تعر�ض له
منا�رصة خالل التحقيق معه النتزاع
االعرتافات منه ،فقد ظهر يف
الفيديو ثالثة �ضباط من املخابرات
يحققون معه ،ويقومون بال�رصاخ يف

وجهه وتوجيه ال�شتائم �إليه ،وهو يف
حالة انهيار كامل.
املحكمة املركزية يف القد�س
املحتلة وجهت تهمة الطعن وحماولة
القتل للطفل منا�رصة ،و� ِّأجلت
حماكمته عدة مرات ،فقد كانت
النيابة الع�سكرية ت�ضغط من �أجل
�إ�صدار حكم عايل بحقه ،وبالفعل
ا�ستجابت املحكمة و�أ�صدرت بحقه
حكماً بال�سجن الفعلي ملدة  12عاماً،
�إ�ضافة �إىل غرامة مالية باهظة
قدرها (� 46ألف دوالر) بعد �أن وجهت

له ب�شكل ر�سمي تهمة حماولة تنفيذ
عملية قتل مل�ستوطن ،وبعد ا�ستئناف
املحامي مت تخفي�ض حكمه �إىل ت�سع
�سنوات ون�صف .الطفل منا�رصة
يقبع الآن يف م�ؤ�س�سة اجتماعية
داخلية لالحتالل نظراً ل�صغر �سنه
ولكنها تتبع لل�رشطة ،وهم يخ�ضعون
حلرا�سات من �رشطة االحتالل ،وال
تختلف هذه امل�ؤ�س�سات كثرياً عن
ال�سجون فهناك مواعيد حمددة
لزيارات الأهل و�أغرا�ض ممنوعة ال
ت�صل �إليه.
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�إ�ضراب حتى الن�صر �أو ال�شهادة

� 6أ�سرى يوا�صلون معركة
الأمعاء اخلاوية
�أكد مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات ب�أن � 6أ�سرى فل�سطينيني يوا�صلون معركة
الأمعاء اخلاوية احتجاج ًا على ا�ستمرار اعتقالهم الإداري ،بينهم �أ�سرية ،يف
ظروف اقل ما يقال عنها �أنها قا�سية وخطرية.
ق.ف
الباحث “ريا�ض الأ�شقر” الناطق
الإعالمي للمركز �أو�ضح بان
�أقدم الأ�رسى امل�رضبني الأ�سري
املري�ض “�أحمد عبد الكرمي
غنام” ( 42عاما) من اخلليل ،وهو
يخو�ض الإ�رضاب منذ  99يوماً
متوا�صلة  ، ،ويقبع يف م�ست�شفى
الرملة يف ظروف قا�سية ،وقد
نق�ص وزنه حواىل  25كيلو جرام
 ،ويعانى من م�شاكل بالقلب
وهبوط ال�سكر يف الدم ،وم�صاب
ب�آالم حادة وم�ستمرة يف انحاء
ج�سده ،وال ي�ستطيع الوقوف على
قدميه ،ونقل م�ؤخراً اىل م�ست�شفى
“كابالن” بعد تدهور جديد على
و�ضعه ال�صحى .

بينما يوا�صل الأ�سري “طارق ح�سني
قعدان” (46عا ًما) من مدينة جنني
ا�رضابه املفتوح لليوم ال 82على
التوايل ،وكانت حمكمة االحتالل
جددت له الإداري ،بينما ال يزال
ميتنع عن اجراء �أي فحو�صات
طبية ،ومتوقف عن احلديث مع
الإداري حلني حماكمته القادمة .
ويعانى “قعدان” من ظروف
�صحية مرتدية وهناك خطورة
على حياته ،ونق�ص وزنه  18كيلو
جرام ،ويعانى من �صداع م�ستمر
ودوخه واالم يف كل �إنحاء ج�سده،
وال يقوى على احلراك .
و بني “الأ�شقر” ب�أن الأ�سري
“�إ�سماعيل �أحمد علي” ( 30عاماً)
من بلدة �أبو دي�س بالقد�س يخو�ض
�إ�رضاب عن الطعام منذ  89يوماً
متتالية احتجاجاً على اعتقاله

الإداري ،وهو �أ�سري �سابق �أم�ضى
� 7سنوات يف �سجون االحتالل،
ويقبع يف م�ست�شفى “الرملة”،
ويعاين من هبوط حاد يف دقات
القلب التي و�صلت ن�سبتها �إىل 25
 ،%و�ضعف يف ع�ضلة القلب ،واالم
يف الكلى� .إ�ضافة �إىل �أن الأ�سري
“على” ي�شتكي من �أالم �شديدة
وم�ستمرة يف كافة �أنحاء ج�سده،
وال ي�ستطيع حتريك يديه وقدميه،
وي�ستخدم الكر�سي املتحرك
للتنقل ،وم�صاب بدوار و�صداع
وتقي�ؤ ،وخ�رس من وزنه �أكرث من
 22كغم  ،كما بد�أ يظهر اخ�رضار
يف يديه وقدميه .
كذلك يوا�صل الأ�سري” م�صعب
توفيق الهندي” ( 29عاماً) من بلدة
تل يف حمافظة نابل�س ،الإ�رضاب
عن الطعام منذ  27يوماً ،بعد

ا�صدر �أمر ادارى بحقه ،حيث
انه �أ�سري حمرر �أعيد اعتقاله يف
الرابع من �شهر �سبتمرب اجلاري،
وكان �أم�ضى � 6سنوات يف �سجون
االحتالل ،معظمها حتت االعتقال
الإداري  .كذلك يخو�ض الأ�سري
املحرر املعاد اعتقاله ” �أحمد
عمر زهران” ( 42عاماً) من قرية
دير �أبو م�شعل غرب رام اهلل ،منذ
 23يوماً ،بعد �أن نكث االحتالل
بوعده له خالل ب�إطالق �رساحه
يف �أكتوبر بعد �أن خا�ض �إ�رضابا
عن الطعام يف يوليو املا�ضي
ا�ستمر  38يوماً متتالية  ،وجدد له
الإداري ملرة ثالثة.
والأ�سري “زهران” �أ�سري �سابق
كان �أم�ضى  15عاماً يف �سجون

تثبيت االعتقال الإداري بحق الأ�سرية هبه اللبدي

�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين �صدور قرار
حمكمة عوفر الع�سكرية ،
بتثبيت االعتقال الإداري ملدة
خم�س �شهور بحق الأ�سرية
الفل�سطينية الأردنية هبة
اللبدي ،والتي تخو�ض �إ�رضابا
مفتوحا عن الطعام منذ
 26يوما .و�أو�ضحت الهيئة

�أن قرار املحكمة جاء بعد
جل�سة مغلقة عقدت للنظر
يف االعتقال الإداري للأ�سرية
اللبدي ،وذلك بعد جهود
كبرية بذلتها الدائرة القانونية
يف الهيئة ،والتي تزامنت
مع تدخالت و�ضغوطات
�أردنية للإفراج عنها ،حيث
مت رف�ض جميع الإدعاءات

التي قدمت من هيئة الدفاع
عنها .و�أ�ضافت الهيئة “�إن
�صدور قرار املحكمة بتثبيت
الإداري للأ�سرية اللبدي،
يف هذا الوقت ال�صعب التي
متر به ،يك�شف مدى وقاحة
و�إجرام هذا الإحتالل،
وطالبت احلكومة الأردنية
موا�صلة اجلهود لدى كل

اجلهات الدولية لإنقاذ
حياتها” وحتمل الهيئة
حكومة الإحتالل امل�س�ؤولية
الكاملة عن �صحة وحياة
هبة ،وان التفرد بها ،و�سيا�سة
ال�ضغط عليها ،وو�ضعها يف
بيئة �صحية وحياتية معقدة،
قد يكون له تداعيات خطرية
عليها.

ن�ساء خلف الق�ضبان

الأ�سرية ن�سرين �أبو كميل تدخل عامها اخلام�س
يف �سجون االحتالل

�أنهت الأ�سرية ن�رسين عبد
اهلل ح�سن �أبو كميل(45عاماً)
من �سكان قطاع غزة عامها
الرابع يف �سجون االحتالل،
ودخلت عامها اخلام�س
على التوايل .مكتب �إعالم
الأ�رسى �أو�ضح ب�أن االحتالل
اعتقل الأ�سرية �أبو كميل
بتاريخ  2015/10/18على

حاجز بيت حانون ايرز� ،أثناء
حماولتها ا�ستالم ت�رصيح
لزوجها ،واتهمها بت�صوير
�أماكن ح�سا�سة يف مناطق
الداخل املحتل �أثناء زيارتها
لذويها ،بحكم ح�صولها على
الهوية الزرقاء الإ�رسائيلية.
و�أ�ضاف مكتب �إعالم
الأ�رسى ب�أن حمكمة

االحتالل وبعد ما يقارب
الثالث �سنوات� ،أ�صدرت
بحق �أبو كميل حكماً قا�سياً
يق�ضي بال�سجن مدة �ست
�سنوات ،رغم �أنها تعاين من
م�شاكل �صحية متعددة ،وقد
�أجريت لها عملية جراحية
يف م�ست�شفيات االحتالل.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأ�سرية

�أبو كميل تعاين من �ضعف يف
ع�ضلة القلب ،وت�شتكي من
رع�شة يف الأطراف ووجود
مياه على الرئتني ،وهي
بحاجة لعملية يف ع�صب
اليد ،وهي �أم ل�سبعة �أبناء
�أ�صغرهم مل يتجاوز العامني
حني اعتقالها.

االحتالل على عدة اعتقاالت،
واعيد اعتقاله يف �شهر مار�س
املا�ضي و�صدر بحقه قرار
ادارى وحني التجديد له ملرة
ثانية خا�ض �إ�رضاب عن الطعام
وعلقه بعد التو�صل التفاق ب�إطالق
�رساحه يف �أكتوبر� ،إال ان االحتالل
مل يوفى بوعوده وجدد له الإداري
مما دفعه خلو�ض �إ�رضاب للمرة
الثانية خالل هذا االعتقال.
و�أ�شار “الأ�شقر” �إىل �أن الأ�سرية
التي اجلن�سية الأردنية “هبه
احمد اللبدى” ( 24عاماً) ،تخو�ض
�أي�ضا �إ�رضاب عن الطعام منذ
 27يوماً بعد �إ�صدار �أمر اعتقال
ادارى بحقها ،وهى معتقلة منذ
 2019/8/20خالل و�صولها برفقه

والدتها ملعرب الكرامة ،ورف�ضت
خمابرات االحتالل �إطالق
�رساحها ومت تثبيت الإداري بحقها
ملدة � 5شهور.
وح َّمل “مركز �أ�رسى فل�سطني”
�سلطات االحتالل امل�سئولية
الكاملة عن حياة و�سالمه
الأ�رسى امل�رضبني ،حيث و�صلت
حاله بع�ضهم �إىل حد اخلطورة
الق�صوى ،وال زال االحتالل يرف�ض
اال�ستجابة ملطالبهم العادلة .
وجدد “�أ�رسى فل�سطني” مطالبته
للم�ؤ�س�سات احلقوقية الدولية
ب�رضورة التدخل العاجل لل�ضغط
على االحتالل لإنقاذ الأ�رسى
امل�رضبني من خطر املوت
املحقق .

الأ�سرية هبة اللبدي� ..سنديانة عربية
�شاخمة تنحني لها الهامات

فرا�س الطرياوي
ع�ضو الأمانة لل�شبكة
العربية للثقافة والر�أي
واالعالم � /شيكاغو
الأ�سرية امل�رضبة عن الطعام
هبة اللبدي� ..سنديانة عربية
�شاخمة تنحني لها الهامات
�إجالال وتعظيماً  , ..قالت
للمحققني ال�صهاينة ” �أنا
ذاهبة للنهاية ف�إما الن�رص
مت ا�شبعوا
�أو ال�شهادة  ،و�إذا ّ ُ
باعتقال جثتي �إداريا ملتى
�شئتم” هبة ماهزها الوجع
وال عينها على الظلم نامت..
�أنها �شقيقة اليا�سمني ،ورفيقة
الدرب احلزين..متزق قلبها
وجعاً حتى الثمالة ،م�ضت
وحيدة ،تقب�ض على الأمل
ويف الروح ي�سكن الوطن،
وال�شوق للأر�ض ي�سكنها..
جراح الوطن طل�سم �صمود

ون�رص ،كاظمة الأمل ،واىل
حيث الوطن ال�صامد ت�سري..
�أعطت ما �أبقت ،ونرثت
ربيع الروح (فدا ًء للوطن)
 ..وقفت �شاخمة ك�سنديانة
عربية �شاخمة وارفة
الظالل  .… ،وحال ل�سانها
يقول :لن �أنا�شد املارين
على دموعي ،ولن ا�ست�رصخ
فيهم ال�شهامه� ،س�أم�ضي
وحيدة مع �آالمي  ،ا�شق ليل
�صحراء الغدر والنفاق ،زحفاً
على �أوجاعي� ،س�أ�صل حتماً
ياوطني ،حامل ًة جرحي
الوليد ،اعتدت �صمتهم,
وها �أنا ذا ارثي رجولتهم من
املحيط �إىل اخلليج  ،ارثيهم
جميعهم ,من الألف �إىل
الياء ,ال�أ�ستثني فيهم �أحدا..
�س�أ�ش ّ ُق دربي ثابتة اخلطوات
يحدوين اليقني� ،أرنو اىل فجر
احلرية �أراه ي�ضيء من خلف

املزون  ،فانا بربي رغم كل
ال�ضيق �أح�سنت الظنون.
احلرية للأ�سرية امل�رضبة
عن الطعام هبة اللبدي
ولكافة �أ�رسانا البوا�سل،
املاجدات
و�أ�سرياتنا
احلرائر يف البا�ستيالت،
فمهما احلولك الليل حتما
�ست�رشق �شم�س احلرية،
واالحتالل مهما طال فهو
�إىل زوال وفل�سطيننا عائدة
ال حمال .
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ريا�ضة
املدرب �أبعد  3العبني عن مباراة رائد القبة
و�أعاد قا�سم مهدي

�أو�سرير يختلف مع �سبع وي�ستقيل
من احتاد البليدة
�صل التح�ضريات للتنقل ال�صعب �إىل �شباب ق�سنطينة

ت�شكيلة �شبيبة القبائل توا

فيلود يرف�ض الغامبي كابا و�إدارة
الكناري ت�ستغني عنه
تراجعت �إدارة نادي �شبيبة القبائل عن ا�ستقدام الالعب الغامبي �سامبو كابا والذي كان متواجدا يف �أر�ض
الوطن بناء على دعوة من �إدارة الرئي�س �شريف مالل من �أجل اخل�ضوع �إىل اختبار مع الفريق ووقوف الطاقم
الفني للفريق على �إمكانياته ،حيث مل يقتنع امل�س�ؤول الأول على العار�ضة الفنية املدرب الفرن�سي هيربت
فيلود مب�ؤهالته الفنية وطالب الإدارة التخلي عن خدماته وعدم التوقيع معه على عقد ،وي�أتي ا�ستقدام
الالعب الغامبي �إىل رغبة النادب القبائلي البحث عن تدعيم القاطرة اخللفية للت�شكيلة والتي تعاين وحتتاج
�إىل التعاقد مع العب قوي دفاعيا

عي�شة ق.
خا�صة يف ظل املواعيد الكروية
التي تنتظر الفريق ويف مقدمتها
ولوج دور جمموعات رابطة �أبطال
�إفريقيا �أين تنطلق املناف�سة
�شهر نوفمرب الداخل ،وب ّرر فيلود
رف�ضه ا�ستقدام الغامبي كابا

�إىل ف�شله يف �إقناعه رغم منحه
الفر�صة كاملة من خالل التدرب
مع املجموعة طيلة الأ�سبوع
املن�رصم� ،أين وقف على توا�ضع
م�ستواه وعم قدرته على تقدمي
الأداء املنتظر منه.
يف املقابل ،تتوا�صل حت�ضريات
ت�شكيلة «الكناري» حت�سبا للمقابلة

املقبلة التي �سوف ت�شهد خاللها
تنقال �صعبا �إىل مدينة ق�سنطينة
للعب مقابلة ال�شباب املحلي
حت�سبا للجولة الثامنة من
الرابطة املحرتفة الأوىل� ،أين
ي�سعى املدرب فيلود �إىل �إعداد
�أ�شباله من كافة النواحي حتى
يكونوا جاهزين للموعد ويعودوا

بنتيجة �إيجابية رغم تواجد رفقاء
الالعب يوغرطة حمرون �أمام
تنقل ثاين على التوايل ،لكنهم
ي�سعون �إىل رفع التحدي وتدارك
هزمية اجلولة املن�رصمة يف تنقل
جمعية ال�شلف عرب العودة بنتيجة
�إيجابية من ق�سنطينة.

بطولة العامل للجيدو �أو�سط

اق�صاء ك�شوط و بوعباوب من الدور الأول

�أق�صي يوم اجلمعة ,امل�صارعان
اجلزائريان كرمية ك�شوط (70 -
كلغ) و معاذ بوعباوب ( 60 -كلغ)
و هما اثنان من امل�صارعني
اجلزائريني الأخريين يف
مونيدال 2019-للجيدو (�أو�سط)
اجلاري فعاليته من � 16إىل
� 19أكتوبر مبراك�ش (املغرب)
وذلك منذ املنازلة الأوىل التي
جمعتهما على التوايل بالفنزويلية
�إيانا �آقيار و البيالرو�سي

�آليك�سندر �سيدوريك.و انهزمت
ك�شوط بحركة �إيبون يف منازلة
دامت  4دقائق و ثانية واحدة
فيما كان بوعباوب ومناف�سه
معفيني من الدور الأول ,حيث
�سقط بحركة «�إيبون» يف
ظرف  3دقائق و  3ثانية�.أما
امل�صارعان اجلزائريان اللذان
ال زاال يف املناف�سة فهما �أنور
ه�شام حامد ( 100 +كلغ/رجال)
و مروة معمري ( 78 +كلغ/

�سيدات) .و �سيدخالن غمار
املناف�سة �أمام على التوايل
�شوخروخ ممارا�سولوف من
�أوزبك�ستان و رو�ستانا بوالنيفا
من �أوكرانيا و الفائزة من هذا
اللقاء تواجه ال�صينية زاهو
ك�سنمياو.
وت�شارك اجلزائر يف مونديال
الأوا�سط ب  10م�صارعني (6
ذكور و � 4إناث).ويتعلق االمر
مبحمد امني طاهرة (  60-كلغ),

دري�س مروان م�سعود ( 66-
كلغ) ,عبد القادر مربوك (73-
كلغ) ,كرمي �أودجان ( 73-كلغ),
معاد بوعبعوب (90-كلغ) عند
ال�شبان ون�رسين بوجميل (57-
كلغ) ,خديجة بلخرية (57 -
كلغ) ومروة معمري ( 78+كلغ)
عند ال�شابات و ي�شارك يف موعد
مراك�ش 517 ,م�صارع (� 294شابا
و � 223شابة) ,ميثلون  81بلدا.
ق.ر.

بوغرارة يوا�صل حت�ضري �أ�شباله للقاء جنم مقرة

تومي يتجاوز احلادث وي�ست�أنف التدريبات على انفراد

�شهدت تدريبات نادي �شبيبة
ال�ساورة عودة الالعب تومي الذي
كان تعر�ض �إىل حادث مرور خطري
رفقة زميله الالعب دواجي خالل
عودتهما من مدينة برج بوعريريج
عقب مقابلة الأهلي املحلي
�ضمن البطولة الوطنية متوجهني
يف ال�سيارة نحو العا�صمة� ،أين
تعافى تومي وعاد تدريجيا �إىل
التدريبات ،حيث ح�رض احل�صة
التدريبية التي �أجراها زمالئه �أول
�أم�س وقام باجلري على انفراد
من �أجل ا�سرتجاع امكانياته
تدريجيا قبل ال�رشوع يف تطبيق
برنامج عمل خا�ص مع املح�رض
البدين بخ�صو�ص ا�ستعادته للياقة
البدنية وهو الذي بقي بعيدا عن
املناف�سة خالل الأ�سابيع الأخرية،

حيث ينتظر �أن يتمكن من تلقي
ال�ضوء الأخ�رض بخ�صو�ص العودة
�إىل املناف�سة ب�صفة عادية من
طرف الطاقم الفني والطبي رغم
�أّن م�شاركته يف مباراة جنم مقرة
املقررة الأربعاء املقبل حل�ساب
اجلولة الثامنة من الرابطة

املحرتفة الأوىل تبقى م�ستبعدة
من �أجل �ضمان جاهزيته ب�صفة
تامة للعودة بكافة �إمكانياته �إىل
املناف�سة.
يف �سياق متوا�صل يوا�صل تعداد
ت�شكيلة «ن�سور اجلنوب» يف
اال�ستعداد ملواجهتها املقبلة

�أمام جنم مقرة واملقررة على
ملعبها � 20أوت بب�شار� ،أين يطالب
املدرب اليامني بوغرارة �أ�شباله
ب�رضورة االحتفاظ بالنقاط الثالث
يف الديار وعدم التعرث جمددا
داخل القواعد حت�سبا لالرتقاء
يف جدول الرتتيب وااللتحاق
بكوكبة املقدمة بحثا عن لعب
الأدوار اّلأوىل هذا املو�سم� ،أين
ي�سعى بوغرارة �إىل ا�ستغالل
املعنويات العالية التي يتواجد
عليها العبوه من اجل منحهم
دفعة معنوية ت�ساهم يف حتقيق
الأهم يف مباراة مقرة ،وموا�صلة
�سل�سلة االنت�صارات بتحقيق الفوز
الثالث على التوايل بعد انت�صارين
�أمام �أهلي برج بوعريريج ونادي
بارادو.
عي�شة ق.

مل مير التعرث الذي �سجله نادي
احتاد البليدة داخل القواعد �أمام
نادي تقرت �ضمن مناف�سة البطولة
الهاوية نهاية الأ�سبوع املن�رصم
مرور الكرام بعدما �أقدم مدرب
حرا�س املرمى ن�سيم �أو�رسير
على رمي املن�شفة والرحيل
عن العار�ضة الفنية للنادي بعد
�سوء التفاهم الذي وقع له مع
املدرب م�صطفى �سبع دفعه �إىل
االن�سحاب نهائيا من الفريق وذلك
يف ظل ت�أثري توايل النتائج ال�سلبية
�آخرها تعادل داخل القواعد
�أمام نادي تقرت والذي جعل
التخوف قائما من اللعب على
املراكز الأخرية جلدول الرتتيب
هذا املو�سم ،وف�ضل احلار�س
ال�سابق للمنتخب الوطني مغادرة
ت�شكيلة �أبناء الورود يف ظل تعقد
الأو�ضاع من حيث النتائج ورف�ضه
املجازفة واملوا�صلة وحتميله
م�س�ؤولية التعرثات املتوالية رفقة
الطاقم الفني� ،إىل جانب عدم
الو�ضوح الذي يعي�شه بيت النادي
البليدي وعدم االرتياح فيما يتعلق
بالنتائج.
ويف �سياق منف�صل ،يعمل املدرب

�سبع على ت�صفية التعداد ومعاقبة
الالعبني املتهاونني يف مباراة
اجلولة املن�رصمة �أمام جنم
تقرت ،ويف هذا ال�صدد �أقدم على
ا�ستبعاد عدد من الالعبني الذين
خيبوا ظنه يف املوعد ال�سابق
ومل ي�ستدعهم حت�سبا للمقابلة
التي خا�ضها �أم�س الفريق �أمام
رائد القبة �ضمن فعاليات اجلولة
ال�سابعة من بطولة الهواة ،ويف
هذا ال�صدد �سجلت قامة الالعبني
ثالثة العبني لعبوا �أمام تقرت
ويتعلق الأمر بكل من املهاجم
كبوب الذي ف�شل يف ا�ستغالل
الفر�ص التي منحها �إياه املدرب
ومل ي�سجل �أي هدف منذ انطالق
املو�سم الكروي احلايل ،واليمام
الذي كان مردوده �سيئا بالإ�ضافة
�إىل زميلهما املدافع هلو الذي
كان ت�سبب يف عدد من الأهداف
التي �سجلها اخل�صم ،يف املقابل،
�سجلت قائمة  18العبا عودة
الالعب قا�سم مهدي الذي �سجل
تواجده هو الآخر يف التعداد
املعني بخو�ض اللقاء بعد غيابه
عن �آخر مواجهتني من املناف�سة.
عي�شة ق.

�ألعاب عاملية ع�سكرية كرة القدم

اجلزائر تتعادل �أمام قطر وتواجه
�أمريكا اليوم

تعادل املنتخب الع�سكري
اجلزائري و نظريه القطري
بنتيجة ( ,)1-1ال�شوط الأول ()0-0
يوم اجلمعة ,حل�ساب اليوم الثاين
للمجموعة الأوىل للألعاب العاملية
الع�سكرية املتوا�صلة بووهان
بال�صني من � 14إىل � 28أكتوبر
اجلاري.و كان املنتخب اجلزائري
منهزما منذ الدقيقة ( )49بهدف
للقطري القبي�سي م�شعل عبد اهلل
قبل �أن يعدل بالل م�سعود النتيجة
(د  )74ل�صالح اجلزائر.و يف اللقاء
الثاين لنف�س املجموعة ,تغلبت
�إيرلندا على الواليات املتحدة
الأمريكية ( )0-2من ت�سجيل
رزان كني (د  )57و دراك وال�ش
(د  .)89وكانت اجلزائر قد فازت
يف اجلولة الأوىل التي جرت يوم
االربعاء على �إيرلندا ( )0-4فيما
تغلبت قطر على الواليات املتحدة
(.)1-3بعد اجلولة الثانية يتقا�سم
منتخبا اجلزائر و قطر املركز
الأول ب  4نقاط �أمام �إيرلندا
( 3ن) و الواليات املتحدة (0

نقطة).و �ستجري اجلولة الثالثة و
الأخرية لهذه املجموعة يوم الأحد
� 20أكتوبر جتمع الأوىل اجلزائر و
الواليات املتحدة الأمريكية و
الثانية قطر ب�إيرلندا.
و تعرف دورة كرة القدم م�شاركة
 12منتخبا مت تق�سيمها على 3
جمموعات حيث يت�أهل الأوالن
عن كل جمموعة للدور ربع
النهائي ي�ضاف �إليهم اح�سن
منتخبني يحتالن املركز الثالث.
وت�شارك اجلزائر بوفد يتكون من
 87ريا�ضيا يف الألعاب الع�سكرية
ال�سابعة للمجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية ,مب�شاركة �أكرث من 8000
ريا�ضي ع�سكري ذو م�ستوى عايل,
ميثلون لـ 139دولة.ويخو�ض ممثلو
اجلزائر هذه املناف�سة يف �سبعة
( )07اخت�صا�صات ريا�ضية ذات
طابع �أوملبي وع�سكري وهي :كرة
القدم ,املالكمة ,جيدو� ,ألعاب
القوى ,امل�صارعة امل�شرتكة,
التايكواندو واخلما�سي الع�سكري.
ق.ر.
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ريا�ضة

�أكد �أن فوز اخل�ضر وديا �أمام كولومبيا متنحهم ثقة م�ضاعفة

بلما�ضي :حليلوزيت�ش يحتاج الوقت
واجلماهري مطالبة بال�صرب عليه
رف�ض الناخب الوطني جمال بلما�ضي الدخول يف متاهات االنتقادات وال�ضغوطات التي تطال
مدرب املنتخب املغربي وحيد حليلوزيت�ش يف ظل غياب النتائج وتوا�صل �سل�سلة التعرثات منذ
قدومه �إىل العار�ضة الفنية للمنتخب املغربي �آخرها خ�سارة ودية الغابون التي جرت م�ؤخرا
يف املغرب ،و�أو�ضح بلما�ضي يف ت�صريحات للإعالم املغربي خالل و�صوله املغرب �أول �أم�س من
�أجل م�ساندة املنتخب الوطني للمحليني حت�سبا للقاء الذي جمعه �سهرة �أم�س بنظريه املغربي
�ضمن الدور الت�صفوي الأخري امل�ؤهل �إىل البطولة الإفريقية للمحليني
عي�شة ق.
�أنه يتفهم غ�ضب اجلماهري
املغربية وقلقها على منتخب
بالدها يف ظل توا�صل التعرثات
وعدم حتقيق االنت�صارات،
لكن بلما�ضي طالب يف املقابل
اجلماهري املغربية بال�صرب على
املدرب الفرانكو بو�سني ومنحه

الوقت الكايف من اجل التعرف
على معامل ت�شكيلة "�أ�سود
الأطل�س" و�إعادة بناء املجموعة
من جديد ليكون لها كلمتها على
و�شدد �أن
امل�ستوى القاري،
ّ
املدرب ال�سابق للخ�رض وقائد
الت�أهل التاريخي للخ�رض �إىل
الدور الثاين لك�أ�س العامل 2014
بالربازيل التحق م�ؤخرا بالعار�ضة

الفنية لت�شكيلة "�أ�سود الأطل�س"
وال ميكنه ت�صحيح جميع الأخطاء
يف وقت قيا�سي بل يحتاج وقتا
كافيا للح�سم وقيادتها نحو الوثبة
املنتظرة من طرف اجلماهري
املغربية.
و�أ�ضاف بلما�ضي �أن املنتخبات
الإفريقية تطورت كثريا على
ما كان عليه احلال �سابقا ،ومل

�أنهى اجلدل بخ�صو�ص العب اخل�ضر ورف�ض رحيله نهاية املو�سم

ريفيار :عطال لن يغادر ني�س �سوى �إىل
ريال مدريد �أو بايرن ميونيخ
ح�سم رئي�س نادي ني�س الفرن�سي
جان بيار ريفيار م�ستقبل العبه
الدويل اجلزائري يو�سف عطال
عندما �شدد �أن الأخري لن
يرحل �إىل �أي فريق خالل فرتة
التحويالت ال�شتوية املقبلة
مثلما يتم تداوله من خالل
�إف�صاح عديد الأندية الأوروبية
عن رغبتها يف التعاقد معه بعد
الت�ألق الالفت الذي �أ�ضحى
يقدمه مع ني�س النا�شط يف
الدرجة الأوىل الفرن�سية ،وذهب
بعيدا رئي�س ني�س يف ت�رصيحاته
عندما �أ�ضاف �أن املدافع الأمين
للمنتخب الوطني لن يغادر الفريق
�أي�ضا يف ال�صائفة املقبلة ورغبته
كبرية يف موا�صلة تواجده مع
ني�س واللعب معه ملوا�سم مقبلة،
باعتبار �أن هدف الفريق ح�سبه
يتمثل يف اال�ستثمار يف الالعب
�أ�صحاب الفنيات واملهارة يف لعبة
الكرة امل�ستديرة من �أجل تطوير
امكانياتهم وحت�سني �أدائهم على
�أر�ضية امليدان.

وا�ستطرد جان بيار ريفيار يف
ت�رصيحات عرب �إذاعة "�أر �أم �سي"
الفرن�سية ان هدف �إدارة نادي
ني�س لي�س حتويل العبيها �إىل �أندية
يف �صورة نيوكا�سل الإجنليزي
وغريها مو�ضحا �أنه مع احرتامه
ملكانة هذه الفرق على م�ستوى
القارة العجوز ،لكنه لن يتنازل
عن �أف�ضل العبيه �سوى يف حال
مت طلبهم من طرف �أندية كبرية
وعريقة يف �صورة ريال مدريد
اال�سباين وبايرن ميونيخ الأملاين،

ت�صبح �سهلة حيث جتد املنتخبات
املتعودة م�شاكل عديدة يف
مواجهة املنتخبات ال�صغرية التي
توا�صل التطور ملقارعة املنتخبات
�صاحبة الألقاب القارية ،ووا�صل
�أنه تابع �أداء املنتخب املغربي يف
لقاءيه الوديني �أمام منتخبي ليبيا
والغابون ووقف على التحاليل
واالنتقادات التي مت توجيهها

�إىل املنتخب املغربي ومدربه
البو�سني �إال �أن �أغلبها مل يكن يف
حمله ي�ضيف ،و�أ�شار �أن الأطراف
التي توجه االنتقادات لي�ست على
امليدان وال تدرك حجم التقدم
الذي �شهدته املنتخبات يف القارة
ال�سمراء يف لأ �أنه مل تعد موجودة
منتخبات �صغرية وكبرية و�أ�ضحت
املنتخبات مب�ستويات متقاربة.

و�أ�شار بلما�ضي �أن املنتخب
الوطني حقق فوزا مهما �أمام
املنتخب الكولومبي �سوف مينح
�أ�شباله دافعا معنويا قويا ملوا�صلة
املواعيد الكروية املقبلة بحما�س
�أكرب ومعنويات مرتفعة ،حيث �أ�شار
�أن الفوز على منتخب عاملي يجعل
الثقة م�ضاعفة من اجل التح�ضري
للمواعيد الكروية املقبلة.

زكري :الهالل فريق من الطراز العايل
و�سيكون لنا كلمة

�أ َّكد اجلزائري نورالدين بن زكري،
مدرب �ضمك� ،أ َّن الطرد �أثر بال�سلب
على فريقه �أمام م�ضيفه الهالل،
ريا �إىل حاجته للوقت كي ينه�ض
م�ش ً
بالفريق.وخ�رس �ضمك ( )3-0اليوم
اجلمعة� ،ضمن اجلولة ال�سابعة
من دوري ك�أ�س الأمري حممد بن
�سلمان للمحرتفني.وقال بن زكري
يف امل�ؤمتر ال�صحفي عقب اللقاء:
"خ�ضنا مباراة �صعبة ،وتوليت
املهام الفنية للفريق منذ �أ�سبوع
فقط".و�أو�ضح "بالت�أكيد كان هناك
عمل كبري ينتظرنا من �أجل الدرا�سة

والتح�ضري لتلك املواجهة ،لأجل
الو�صول لبع�ض الأهداف فيها ،ورغم
�أ َّن النتيجة مل تكن يف �صاحلنا ،لكننا
�سنعمل على اال�ستفادة مما حدث،
يف مبارياتنا املقبلة".و�أ�ضاف:
"�ضمك جديد على دوري املحرتفني
ويحتاج للخربات ،و�سيكون لنا كلمة
بنهاية املو�سم .عندما كنت مع
الرائد ،والفيحاء مل نقدم �أداء مقن ًعا
بالبداية ،وارتفع الأداء تدريج ًيا ،ثم
�أ�صبحنا �أقوياء ،وهذا ما �سيحدث
مع �ضمك".
وعن الهالل� ،أ�شار" :واجهنا فريقاً

ريا للغاية ،وثقيل فن ًيا ميتلك
كب ً
العبني من الطراز العايل ،وقيمة
العب واحد يف الهالل ت�ساوي قيمة
جميع العبي �ضمك".و�أ�ضاف "قبل
طرد العبنا ،كانت املباراة متوازنة
بني الفريقني .النق�ص العددي �أثر
علينا بال�سلب و�أربك طريقتنا".
وختم "العبو فريقي بذلوا جمهودًا
ري الليلة؛ لأنهم لي�سوا متعودين
كب ً
على اللعب بهذا الرمت ،وبتلك
الطريقة ،وفل�سفة جديدة عليهم،
ونحتاج للوقت للنهو�ض بالفريق".
ق.ر.

جابو وبراهيمي ي�ست�أنفان التدريبات مع
مولودية اجلزائر

باعتبار �أن الأف�ضل لهم التواجد
مع عمالقة الكرة امل�ستديرة يف
العامل �أو موا�صلة اللعب مع ني�س،
و�أو�ضح املتحدث �أن عطال يعترب
�أحد �أف�ضل املدافعني يف من�صبه يوا�صل مولودية اجلزائر ،تدريباته
بالدوري الفرن�سي والأف�ضل من اجلماعية باملحلق الأوملبي مللعب
بني زمالئه يف ني�س خا�صة من  5يوليو ،بالعا�صمة اجلزائرية،
حيث التطور ال�رسيع يف �إمكانياته ا�ستعدادًا ملواجهة ن�رص ح�سني داي،
وم�ؤهالته وبالتايل ف�إن التفريط الأربعاء املقبل ،يف اجلولة الثامنة من
يف امكانياته وانتقاله �إىل فريق دوري املحرتفني اجلزائري.و�شهد
�آخر غري ممكن حاليا �أو على مران اليوم عودة �صانع الألعاب،
عبد امل�ؤمن جابو ،بعد غيابه �أم�س
الأقل خالل الفرتة احلالية.

عن التدريبات ب�سبب تواجده بوالية
�سطيف لأ�سباب عائلية طارئة ،حيث
منحه اجلهاز الفني بقيادة املدرب
برينارد كازوين ،رخ�صة بالغياب لـ 24
�ساعة.كما عاد �أي�ضا املدافع بلقا�سم
براهيمي ،و�شارك ب�شكل طبيعي يف
التدريبات ،خا�صة و�أنه قد تغيب عن
مران الأم�س ب�إذن من الإدارة ،ب�سبب

وفاة جده.و�شهد املران غياب
فاروق �شافعي ،وليد عالتي ،ميلود
ربيعي� ،سفيان بن دبكة ،لتواجدهم
مع منتخب اجلزائر املحلي ،الذي
يخو�ض اليوم املباراة احلا�سمة يف
الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س الأمم
الإفريقية للمحليني �أمام املغرب.
ق.ر.

برر الأمر بالرحلة التي خا�ضها للم�شاركة يف ترب�ص اخل�ضر

مدرب نيم غا�ضب من �إ�صابة فرحات
وغيابه �أمام �أميان

غاب الالعب الدويل اجلزائري
زين الدين فرحات عن املباراة
التي خا�ضها م�ساء البارحة ناديه
نيم �أمام �ضيفه �أميان والتي جرت
حل�ساب اجلولة العا�رشة من دوري
الدرجة الأوىل الفرن�سية،ة حيث
تلقى متو�سط ميدان املنتخب
الوطني �إ�صابة على م�ستوى الأربطة
الداخلية للركبة يف احل�صة التدريبية
التي �شارك فيها مع زمالئه يف
النادي والتي �أثرت عليه كثريا

ب�سبب الآالم التي داهمته ،ويف هذا
ال�صدد مل يتمكن فرحات من اللحاق
مبباراة اميان وهو الذي كالن
�شارك يف ترب�ص املنتخب الوطني
الذي جرى خالل الفرتة املن�رصمة
وخا�ض على �إثره لقاءين وديني �أمام
الكونغو الدميوقراطية وكولومبيا،
�أين �شارك فرحات �أ�سا�سيا يف ودية
الكونغو.
وعبرّ مدرب نيم برنارد بالكارت عن
انزعاجه من الإ�صابة التي تلقاها

العبه اجلزائري والتي حرمت
الفريق من خدمات يف مقابلة
�أميان ،و�أو�ضح بهذا ال�ش�أن �أن ابن
مدينة برج منايل تلقى الإ�صابة
ب�سبب ت�أثره بالتعب والإرهاق الذي
يعود �إىل الرحلة التي خا�ضها مع
املنتخب الوطني وم�شاركته يف
اللقاء الودية �أمام الكونغو ،وهو
الأمر الذي عاد عليه بال�سلب ،وجعله
يت�أثر �رسيعا بالإ�صابة يف احل�صة
التدريبية للخمي�س املن�رصم .ع.ق.

امل�سابقة الوطنية للقفز على احلواجز

امل�ستوى الفني يف حت�سن ملحوظ
�أفاد املدير الفني الوطني
لالحتادية اجلزائرية للفرو�سية
اليامني بن �صغري� ،أن امل�ستوى
الفني للفر�سان يف حت�سن
ملحوظ� ،إثر مناف�سات اليوم
الثاين من امل�سابقة الوطنية
للقفز على احلواجز املرحلة
الثانية التي جرت اول ام�س
مبيدان الفرو�سية باخلروبة،
ويف تقييمه ملجريات امل�سابقة،
�رصح بن �صغري قائال " :وقفنا
على حت�سن ملحوظ مل�ستوى
الفر�سان مقارنة باملرحلة الأوىل

من امل�سابقة التي جرت نهاية
الأ�سبوع املا�ضي ،وهو ما يدل
على دخولهم يف �أجواء املناف�سة
باعتبار �أننا يف بداية املو�سم
الريا�ضي اجلديد" ،وبخ�صو�ص
تفا�صيل النتائج الفنية والرتتيب
النهائي ملختلف م�سابقات
القفز على احلواجز لليوم الثاين
والتي هي عبارة عن ت�صفيات
للجائزة الكربى جنمة وجنمتني،
احتل الفار�س طارق بوروبي من
نادي �سوناطراك برج البحري
املرتبة الأوىل للرتتيب النهائي

مل�سابقة جنمة بتوقيت ،75.73
ويف م�سابقة  1.15م جنمة
ت�صدر فار�س نادي عنابة الرتتيب
النهائي ،بينما افتك حممد
م�رصاتي نادي اكوادور ال�صف
الأول مل�سابقة 1ر 25جنمتني� ،أما
يف م�سابقة ال�صعوبة التدريجية،
نال م�صطفى ماحي املركز الأول
بزمن .53.27لدى فئة الأوا�سط،
جرت م�سابقة واحدة يف تخ�ص�ص
15ر 1مرت جنمة ،كانت من ن�صيب
عبد الرحيم بن موهوب من نادي
البليدة.
ق.ر.
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ريا�ضة دولية

البي �أ�س جي يفرت�س ن�سور ني�س
اكت�سح باري�س �سان جريمان
م�ضيفه ني�س برباعية لهدف
واحد �أول �أم�س يف افتتاح
مناف�سات اجلولة العا�رشة
من الدوري الفرن�سي� ،سجل
رباعية الفريق الباري�سي
�آنخيل دي ماريا «هدفني»
وكيليان مبابي وماورو
�إيكاردي بالدقائق  15و21
و 88و 1+90بينما �أحرز
�إيجناتيو�س جاناجو الهدف
الوحيد لني�س بالدقيقة ،67
ورفع حامل لقب الدوري
ر�صيده �إىل  24نقطة يف
ال�صدارة ،بينما جتمد
ر�صيد ني�س عند  13نقطة
ليبقى مهددا بفقدان مركزه
التا�سع.
باغت بي �إ�س جي �أ�صحاب
الأر�ض بطوفان هجومي يف
البداية ،حيث ت�صدى والرت
بينتيز حار�س مرمى ني�س
لأكرث من فر�صة خطرية
لكيمبيمبي وديالو و�إيكاردي،
كما �سدد باريدي�س كرة قوية
�أم�سكها بينيتيز على مرتني
�إال �أن �صمود حار�س ني�س
مل ي�ستمر �سوى  15دقيقة
فقط عندما مرر �إيكاردي
بينية �إىل دي ماريا لينفرد
باملرمى وي�سجل ب�سهولة
يف ال�شباك ،وب�صورة كربونية

للهدف الأول ،اخرتق دي
ماريا اجلبهة اليمنى لني�س
و�سدد الكرة بذكاء «لوب»
م�سجال الهدف الثاين بعد
متريرة من توما�س مونييه،
مل يكتف �سان جريمان
بالثنائية بل هدد مرمى
مناف�سه مبحاوالت �أخرى
لتياغو �سيلفا وت�شوبو موتينج
و�سارابيا.
يف املقابل ،وجد «ن�سور»
ني�س �صعوبة بالغة يف
الو�صول ملرمى كيلور نافا�س
حيث �سدد جاناجو كرة
طائ�شة و�صوب باتريك برينر
يف ال�شباك من اخلارج ،كما
اخرتق دانيلو باربوزا منطقة
اجلزاء لكن كيلور نافا�س �أبعد
متريرته ،بينما بقى ر�أ�س
احلربة كا�سرب دولربج بال
ب�صمة� ،أراح توما�س توخيل
مع بداية ال�شوط الثاين

قائد الفريق تياغو �سيلفا
و�أ�رشك مكانه ماركينيو�س
الذي كاد �أن ي�سجل هدفا
ثالثا لل�ضيوف بر�أ�سية قوية
ت�صدت لها العار�ضة ،ن�شط
فريق ني�س ن�سبيا ،وهدد
املرمى الباري�سي بر�أ�سية
لي�س ميلو �أم�سكها كيلور
نافا�س ورد �إيكاردي بر�أ�سية
بعيدة عن القائم الأي�رس،
وبعد مرور ربع �ساعة
رمى توخيل بورقته الثانية
ب�إ�رشاك ليفني كورزاوا مكان
ت�شوبو موتينج ،ومن خط�أ
دفاعي �ساذج وم�شرتك بني
عبدو ديالو وماركينيو�س
ا�ستغله باتريك برينر
ولعب كرة عر�ضية خطفها
�إيجناتيو�س جاناجو و�سدد
بقوة يف ال�شباك ليقل�ص
الفارق ،وكاد �سارابيا �أن يقتل
املباراة بهدف ثالث للعمالق

هاجم باتريك فيريا مدرب
ني�س احلكم الذي �أدار مباراة
فريقه وخ�رسها على يد
باري�س �سان جريمان 4-1
م�ساء �أول ام�س يف الدوري
الفرن�سي ،وقال فيريا عرب
حمطة كانال بلو�س عقب
اللقاء« :يف ال�شوط الأول
كنا خارج اخلدمة ،واكتفينا
بامل�شاهدة والرك�ض فقط،
وتركنا املناف�س يلعب ب�شكل
مميز فرد ًيا وجماع ًيا ،بينما
افتقدنا للتنظيم والإيقاع

وااللتزام» ،و�أ�ضاف املدرب
الفرن�سي «يف ال�شوط الثاين
جنحنا يف تقلي�ص النتيجة
�إىل  ،1-2لكن احلكم دمرنا
يف �آخر  20دقيقة بقرارات
غري مفهومة» ،و�أ�شار «تاريخ
هذا احلكم يف مباريات ني�س
يبدو م�ؤ ً
ملا ،لقد حتدثت
معه قليلاً عقب املباراة
لال�ستف�سار عن �سبب طرد
�سيربيان ،الذي مل �أتفهمه
على الإطالق لأن الالعب
مل يوجه له �أي �إ�ساءات ،هذا

م�ؤكد لذا كان قرا ًرا قا�س ًيا
وظا ً
ملا» ،وا�ستدرك «�أما
طرد كري�ستوف جريليه رمبا
�أتفهمه ن�سبيا» ،و�أمت باتريك
فيريا ت�رصيحاته «لقد

الباري�سي من متريرة بينية
لدي ماريا� ،إال �أن الالعب
الإ�سباين �أهدر انفرادا تاما
باملرمى بت�سديد الكرة فوق
العار�ضة.
تلقى باتريك فيريا مدرب
ني�س طعنة م�ؤملة �أثناء
�سعيه لإدراك التعادل،
حيث وجد نف�سه م�ضطرا
لإكمال اللقاء بت�سعة العبني
بعد طرد الثنائي �سيبرييان
وهريليه بالدقيقتني 74
و ،77بعدها �سدد دي ماريا
كرة خطرية بجوار القائم
الأمين ،وقبل  7دقائق من
نهاية اللقاء غادر �سارابيا
لي�شارك مكانه كيليان مبابي
الذي كاف�أ مدربه توخيل
بت�سجيل الهدف الثالث بعد
 5دقائق فقط من م�شاركته،
مل يكتف مبابي بذلك ،بل
�شارك يف هجمة مرتدة
بد�أها دي ماريا ،لت�صل الكرة
�إىل كيليان ليمررها بدوره
ملاورو �إيكاردي الذي �سجل
الهدف الرابع يف الوقت
بدل ال�ضائع ،كما كاد مبابي
�أن ي�سجل هدفا خام�سا
بت�سديدة ماكرة مرت بجوار
القائم الأي�رس.

فيريا :احلكم دمرنا �أمام باري�س �سان جريمان

واجهنا فريقا �أقوى و�أ�رسع
ريا ،لكن هذا ال يقلل
منا كث ً
من �إمكانيات وقدرات العبي
ني�س� ،إال �أننا مل ن�صل بعد
مل�ستوى بي �إ�س جي».

مالك ميالن ينفون خططا لبيع النادي
�شددت �إدارة جمموعة «�إليوت» املالكة
لنادي ميالن الإيطايل �أنها ال متلك
�أي خطط لبيع النادي ،و�أنها ملتزمة
بامل�ساعدة يف متويل ملعب جديد،
وقال اخلبري املايل لوكا باين اول �أم�س
�إن اخل�سائر القيا�سية التي حققها ميالن
والتي بلغت  145.9مليون يورو ،كانت جز ًءا
من ا�سرتاتيجية «�إليوت» للبيع ،ومع ذلك،

قال متحدث با�سم ال�رشكة يف ت�رصيحات
نقلها موقع «فوتبول �إيطاليا» عندما �سئل
عن تغيري حمتمل للملكية« :بالت�أكيد ال»،
و�أ�ضاف�« :إليوت كانت وراء املقرتحات
اخلا�صة ببناء �سان �سريو اجلديد» ،و�أكد:
«اخليار الوحيد على الطاولة هو بناء
ملعب جديد يف منطقة �سان �سريو»،
و�أكمل« :ت�ستند املقرتحات والطلبات

املقدمة �إىل جمل�س مدينة ميالنو على
هذه الفكرة ،وال يوجد م�رشوع �آخر يف
مكان �آخر» ،و�أمت« :الو�ضع الراهن و�إعادة
الهيكلة لي�ست م�سارات قابلة للنقا�ش»،
و�سيطرت �رشكة «�إليوت» على ميالن يف
�صيف عام  ،2018بعد �أن تخلف املالك
ال�سابق يوجن هوجن عن قر�ض بقيمة 303
مليون يورو اقرت�ضه ل�رشاء النادي.

غرناطة ي�صعد م�ؤق ًتا لو�صافة الدوري الإ�سباين
قفز غرناطة للمركز الثاين بالدوري الإ�سباين لكرة القدم ب�شكل م�ؤقت ،عقب فوزه ال�صعب
على �أو�سا�سونا � 0-1أول ام�س يف اجلولة التا�سعة من امل�سابقة ،ويدين غرناطة بالف�ضل
يف فوزه لالعبه دومينجو�س دوارتي الذي �سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة ،38
ورفع غرناطة ر�صيده �إىل  17نقطة يف املركز الثاين ،بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد
املت�صدر وبفارق نقطة �أمام بر�شلونة �صاحب املركز الثالث وتوقف ر�صيد �أو�سا�سونا عند
 11نقطة يف املركز  ،11ولعب ريال مدريد �أم�س مع مايوركا فيما لعب بر�شلونة مع �إيبار يف
ذات اليوم.

فرانكفورت يكرم وفادة ليفركوزن بثالثية
افتتح �آينرتاخت فرانكفورت املرحلة الثامنة من الدوري الأملاين «البوند�سليغا» بالفوز على
�ضيفه باير ليفركوزن  0-3اول ام�س ،تقدم فرانكفورت يف الدقيقة  4عن طريق الربتغايل
جونزالو با�سيين�سيا قبل �أن ي�سجل الالعب ذاته الهدف الثاين من ركلة جزاء يف الدقيقة ،16
ويف الدقيقة � )80سجل الهولندي با�س دو�ست الهدف الثالث لفرانكفورت ،ورفع فرانكفورت
ر�صيده �إىل جمموع 14نقطة يف املركز ال�سابع ،فيما جتمد ليفركوزن عند الر�صيد ذاته من
النقاط يف املركز الثامن.

توخيل يك�شف فر�ص مبابي وكافاين �أمام بروج
حتدث توما�س توخيل مدرب
باري�س �سان جريمان عن
مدى جاهزية الثنائي كيليان
مبابي و�إدين�سون كافاين
ملواجهة كلوب بروج الثالثاء
املقبل� ،ضمن اجلولة الثالثة
لدور جمموعات دوري �أبطال
�أوروبا بعد الفوز على ني�س
 1-4اول �أم�س يف الدوري
الفرن�سي ،وقال توخيل
خالل ت�رصيحات ل�صحيفة
«لو باريزيان»الفرن�سية�« :إذا مل يكن مبابي وكافاين جاهزين للم�شاركة ب�شكل �أ�سا�سي يف
مباراة ني�س ،ف�إنهما كانا قريبني للغاية ،مل يكن مبقدوري الت�رصيح بذلك» ،و�أ�ضاف« :كان
ميكن ملبابي �أن ي�شارك ملدة  20دقيقة �أمام ني�س ورمبا �أكرث قليال لكافاين لكنها مباراة يف
الدوري ،وهناك العبون �آخرون ي�ستحقون امل�شاركة» ،ووا�صل�« :أريد �إ�رشاك مبابي وكافاين
يف كل مباراة لكن هذا لي�س ممكنا ،حيث غابا عن عدد كبري من املباريات ب�سبب الإ�صابة،
كنا نرتقب موقف مبابي ،وكافاين كان جاهزا للعب لكنه عائد بعد � 7أ�سابيع من الغياب».
وعن ت�ألق العبه �آنخيل دي ماريا وت�سجيله لهدفني �أمام ني�س ،قال املدرب الأملاين« :دي
ماريا العب حا�سم ،مل �أتفاج�أ مبا فعله� ،أتابعه يوميا يف التدريبات ،ميكنه القيام ب�أ�شياء
خرافية �إذا ات�سم بالهدوء» ،وختم توخيل« :دي ماريا يبدو �أحيانا �أنه يف�ضل �صناعة الأهداف
لزمالئه� ،إذا لعب بهدوء �سيكون �أكرث ح�سما ،فهو يفكر دائما يف م�صلحة الفريق ،ويتمتع
ب�أعلى درجات االحرتافية».

زيدان يدق جر�س �إنذار ب�ش�أن بوغبا
ذكرت تقارير �صحفية �إ�سبانية �أن ريال مدريد
على ا�ستعداد للتعاقد مع الفرن�سي بول بوغبا
جنم مان�ش�سرت يونايتد يف �شهر جانفي املقبل،
ووف ًقا لربنامج «ال�شريجنيتو» ال�شهري ،ف�إن ال�صورة
اجلديدة التي جمعت زين الدين زيدان املدير
الفني لريال مدريد وبوغبا ،يف دبي خالل فرتة
اً
ريا و�أعطت
االنتقاالت ال�شتوية� ،أثارت
جدل كب ً
جر�س �إنذار يف �أولد ترافورد ،وك�شف الربنامج
الإ�سباين عن نوايا زيدان وريال مدريد يف �ضم
بوغبا خالل �شهر جانفي املقبل ،بعد ف�شل �ضمه
يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية ،وكان ريال مدريد
حري�صا على حتقيق رغبة زيدان و�ضم بوغبا يف
ً
ال�صيف ،لوال تعنت مان�ش�سرت يونايتد وطلب مبلغاً
ريا لتعقيد ال�صفقة ،ومازال بوغبا هد ًفا لزيدان لتعزيز و�سط ريال مدريد ،يف ظل �سعيه
كب ً
لتحقيق لقب دوري �أبطال �أوروبا من جديد.
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ابن مدينة عني احلجل الربوفي�سور «فار�س خمتاري» ...

رحلة التفوق يف الريا�ضيات من �آخر ال�صف �إىل
منظر يف امل�سائل الريا�ضية

الربوفي�سور فار�س خمتاري �أول حجيلي ينال لقب منظر يف الريا�ضيات النابغة الذي �أر�سى نظريات وقواعد الريا�ضيات يف اجلزائر والعامل�26سنة ع�صارة عمل
م�ضني وجمهود جبار جعله يحقق طموحه كان �آخر تلميذ يف ال�صف �إىل غاية ال�سنة اخلام�سة ابتدائي فاهتمام معلمته  ،وهدية �أ�ستاذه كان �سببا يف زيادة عزمه على
التفوق والنجاح كان قائدا لأحد �أفواج الك�شافة اال�سالمية و م�شرف على املطعم واعداد الربامج اخلا�صة بال�شباب ا�صراره على حتقيق عالمة  20يف الريا�ضيات جعله
يخو�ض البكالوريا لثالث مرات وجنح فيها كلها را�سل جون مي�شال راكوتوزو و�أ�صدقائه مل ي�صدقوا ذلك
بقلم � /أ .خل�ضر .بن يو�سف
التقيه �شخ�صيا بطلب منه فكانت
�سعادته الغامرة عند زيارة بيت اهلل ،
ووفاة والده �أثرت فيه كثريا املبادرة
واالنطالق ثم التفا�ؤل وااليجابية �رس
جناحه وعالقته بعني احلجل عالقة
انتماء ووالء جمعية �آفاق كانت لتنجح
ولكن �أعداء النجاح كرث  ،والو�ضع
ال�سيا�سي يف عني احلجل انعك�س
�سلبيا على الو�ضع الرتبوي و�أكد ذات
املتحدث �أن ر�سالته لل�شباب  :احلياة
حياة �رصاع  ..ام�ض يف هدفك ودع
النا�س تتكلم  ،االن�سان الناجح عليه �أن
ال يفكر يف الوظيفة و يعمل �إىل الهدف
الذي ر�سمه ومن بعد ذلك اجلوانب
الوظيفية �ست�أتي وحدها الحمالة.
طاملا كان الرجل يف املجتمع احلجيلي
ق�صب ال�سبق يف التميز والنجاح �أمام
نظريه يف املدن املجاورة ويف خمتلف
امليادين حيث برزت �أ�سماء لرجال
عني احلجل ممن �صنعوا احلدث
بف�ضل �إجنازاتهم وت�صدروا قوائم
املكرمات يف املحافل والرهانات
الوطنية والعربية وحتى الدولية .
الربووفي�سور فار�س خمتاري من
مواليد  16دي�سمرب  1975ابن عني
احلجل واحد من بني ه�ؤالء  ،برز
ك�أف�ضل الباحثني نظري بحوثه ومهاراته
و متتعه مبوهبة فريدة و قدرة عالية
يف جمال الريا�ضيات ،مثال يقتدى
به يف جمال الريا�ضيات واحد من
الكفاءات العلمية القديرة يف اجلزائر
و�شمال افريقيا و دوليا  ،عبقري برهن
عن قدرات مميزة يف حل العديد من
احلاالت منها ورفع هذا التعلق �شغفه
يف اكت�شاف املعادالت اخلوارزمية
وعلم االحتماالت والإح�صاءات
وغريها � ،أجنبته عني احلجل مدينة
االبداع واملبدعني فكان نابغة يف
الريا�ضايات  ،رعاه والداه يف البيت
ثم �صقل موهبتَه �أ�ساتذتُه ومعلموه يف
مدر�سة « البنات « وبعدها متو�سطة
«عبداوي عبد الرحمان الب�صريي « ...
ثم ثانوية ال�شيخ عمر املختار بعني
احلجل.
�شغف ممتع ...ونابغة حقا
رحلة هذا النابغة احلجيلي الذي يعترب
مثاال عن التحدي يف اجلزائر العميقة
 ،توا�صلت �أي�ضا مب�سقط را�سه مبدينة
عني احلجل يف متو�سطة «عبداوي «
التي تفوق فيها وت ّوج ب�شهادة التعليم
املتو�سط منها ثم يف الثانوية حيث
برز فيها طيلة م�شواره الدرا�سي
وتفوق فيها وحت�صل على �شهادة
البكالوريا .
كان الطفل فار�س خمتلفاً عن باقي
الأطفال� ،شخ�صيته املتميزة جعلته
يعي�ش يف عامله املغاير عن عامل
الطفولة .كان يبحث يف مكان �آخر
عن لذته وحبه يف �إكت�شاف املزيد ،
كان منغم�ساً يف الريا�ضيات  ،ابن الـ
 11عاماً عبقري �صغري كان وا�ضحاً
ميل فار�س و�شغفه بالريا�ضيات  ،هذا

ال�شغف كان بالن�سبة له �أمر طبيعي
يف البداية لكن الأمور بد�أت ت�سري
بطريقة �أخرى ومت�سارعة ،فبعد �أن
كان يف مرحلة االبتدائي وبال�ضبط
الأربع �سنوات الأوىل كان يتح�صل على
املراتب االخرية يف الرتتيب �إىل غاية
ال�سنة اخلام�سة ابتدائي �أين مت تغيري
معلمه ب�أ�ستاذة « �شعباين ن�صرية « التي
قال عنها فار�س �أنها حملت اجلديد
معها �إليهم كتالميذ وعملت على
ا�ستدراك ال�ضعف والتح�صيل لديهم
�إىل �أن وجد نف�سه يتح�سن �شيئا ف�شيئا
ويبلغ ال�سنة الأوىل متو�سط ويحقق
�أول معدل  8من  20ومينحه �أ�ستاذه
يف العلوم االجتماعية هدية رمزية
�شجعته وحفزته على بذل ق�صارى
جهده ليتح�سن معدله فيما بعد بثالث
درجات فلم يعدّ ال�صبي جمرد طفل
يلهو يف حل متارين الريا�ضيات� ،أ�صبح
اليوم بحاجة �إىل حل م�سائل �أكرث
تعقيداً تحُ اكي �صفوف اجلامعة .هكذا
تغيرّ ت حياة العبقري ال�صغري وهنا بدا
كل �شيء مغايراً ملا كان �سابقاً �أين
قال ب�أنني كنت عك�س االخرين حني
كنت �أمر�ض النا�س تزور الطبيب
للك�شف والت�شخي�ص و�أنا كنت �أجل�أ
�إىل حل م�س�ألة �أو م�س�ألتني لتتح�سن
�صحتي.
جتربتة الك�شفية ر�سمت معامل
�شخ�صيته وتكوينه
مل يكن فار�س فقط طفال حمبا
و�شغوفا بحب الريا�ضيات فقط بل
كان مياال �إىل العمل التطوعي واخلريي
�ضمن فوج الك�شافة اال�سالمية
اجلزائرية بعني احلجل اذ كان قائدا
حقيقيا لأحد الأفواج الك�شفية وكان
« �شاف « املطبخ لـ  50ع�ضو لقادة
الوحدات الك�شفية باال�ضافة اىل
ا�رشافه وتخطيطه العداد برامج
خا�صة ل�شباب الك�شافة  ،كل هذا قال
فار�س �ساعدين يف بناء �شخ�صيتي
ومكنني من حتمل امل�س�ؤولية وادراكي
لها وهذا ما �ساعدين يف باقي امل�شوار
 ،ومل يخف �أي�ضا دور الوالدين عليه
بف�ضلهما بعد اهلل �سبحانه اذ مل يبخال
عليه ب�شي �سواء معنويا �أو ماديا رغم
ظروف والده املادية ال�صعبة ومل
ين�س دور زوجته يف كل النجاحات
التي حققها وقال فعلت كل �شيء «
يق�صد زوجته الكرمية « و�صدق من
قال وراء كل رجل عظيم امر�أة  ،هذا
يف الوقت الذي ذكر بعد ال�صعوبات
التي اعرت�ضت طريقه ليقول طريق
العلم لي�س حمفوفا بالورود وعليك
ال�صرب لتذلل ال�صعاب ومن بني متاعبه
هي توقف والده عن العمل يف ال�سنة
التي حت�صل فيها على البكالوريا مما
�شكل عليه عبئا و�ضغطا �أكرب �أين
اختار يف بطاقة الرغبات ليدر�س
باجلامعة ويكون �أ�ستاذ تعليم متو�سط
و�أثناء تنقله �إىل جامعة امل�سيلة ويف
�أخر حلظة غري الرغبة اىل ا�ستاذ
باملدر�سة العليا لال�ساتذة و�أقنع

والده ب�أن التغيري ممكن جاء عن طريق
اخلط�أ من الوزارة وهو من كان فعل
ذلك بارادته ،التحق باجلامعة فكر
يف طريقة للعمل لي�سد بها احتياجاته
ومقتنياته من الكتب ومتطلبات
اجلامعة للبحوث  ،تعلم احلالقة وفتح
غرفته حلالقة الطلبة كان اليخلو
نهاره من تعبه حتى يعود م�ساء لوظيفة
داخلية ويحلق للطلبة � ،أحبه اجلميع
وفر�ض �شخ�صيته ومتكن من حتمل
م�س�ؤولياته وحده بل كان عند عودته
لأهله يدر على والده ببع�ض الدنانري
وي�ساعده وذكر �أي�ضا �أنه يف �سنته
اجلامعية الأوىل كان خجوال يف و�سط
طلبة املدن الكربى وكان يح�س بنق�ص
نتيجة الظروف املادية الع�سرية �آنذاك
وال يطرح اال�سئلة خوفا من اال�ستهزاء
ومع �أول امتحان يف مادة التحليل
حت�صل على العالمة  20/20مما جعله
يتنف�س ويح�س بنوع من القدرة على
املناف�سة وامل�ضي قدما حتى �أن
�أ�ستاذه يف مادة التحليل ويف الف�صل
الثاين �أراد �أن ي�ضع االختبار على
 22نقطه ليح�سن من نقاط الطلبة
االخرين فتح�صل فار�س على 22/22
.فيما بعد حت�صل على اللي�سان�س �سنة
1997والتحق بالتعليم الثانوي در�س
ملدة عام ون�صف ويف العام الثاين
حت�صل على املاجي�سرت وا�ستقال من
من�صب عمله وعا�ش �ضغطا زائدا
من العائلة خا�صة �أن املنا�صب كانت
غالية و�شحيحة يف تلك الفرتة ولكن
�آمن بقدرته واقنع والده مرة تانية ب�أن
هذا النجاح من الوزارة وال يعطى اال
لأ�شخا�ص مميزين .
مرحلة التوهج  ...مرا�سلته
جلون مي�شال راكوتوزو
الفرن�سي
بعد ح�صوله على املاج�ستري كان
من �ضمن املوا�ضيع التي اعطيت
لفار�س احدها متعلق بالباحث
واملنظر الكبري الفرن�سي جون مي�شال
راكوتوزو مبخرب بواتي بفرن�سا قام
مبرا�سلته عرب الربيد االلكرتوين
مبا�رشة لري�سل �إليه بع�ض الدرا�سات
واملقاالت وتعجب زمالئه من فعلته
حتى قال لهم باحلرف الواحد �سي�أتي
يوم ارت�شف فيه القهوة يف مطبخ هذا
العامل �سويا وبعد ت�سجيل الدكتوراه
بعد � 8سنوات من الأبحاث �أعاد
مرا�سلته عرب الربيد االلكرتوين وهذ
املرة قام بار�سال بحوثه �إليه يف
املو�ضوع املعطى له ليعطي له ر�أيه
فيها لريد عليه بر�سالة انه « ي�رشفني
�أن ت�أتي �إيل يف باري�س « الطرفة التي
حدثت هي �أن فار�س طلب �إىل الباحث
راكوتوزو كيف يتعرف عليه بعد و�صوله
�إىل املطار قال له �أنني ق�صري القامة
وا�سمر ومن ال�صدف �أن فار�س كان
عك�سه طويل و�أبي�ض الب�رشة والتقيا
�سويا وعرفه على بيته وملا دخل معه
املطبخ جل�س ف�إر�س على الطاولة
وكان راكوتوزو يعد القهوة لي�ستح�رض

فار�س تلك اللحظة ويعود �إىل الوراء
وك�أنها كانت بالأم�س فقط .
مواقف بني الفرح واحلزن
من اال�شياء اجلميلة التي حتدث
للمرء هي زيارة بيت اهلل احلرام ،
وهو ما حدثنا به فار�س وقال يبقى
ذكر ا�سمي لزيارة بيت اهلل احلرام
حاجا وذلك بعد �أول �سحب للقرعة
وخ�صو�صا �أنها كانت املرة االوىل
والوحيدة التي و�ضعت فيها تر�شحي
وكانت قبلها حدثت يل طرفة �صغرية
 ،هي �أنني كنت اقطن باجلزائر يف
احد االحياء وكان يل جريان لهم طفلة
تدر�س يف االبتدائي وطلبت منها
معلمتها ر�سم جواز �سفر وبحكم �أن
�أهلها ال ميلكون جوازا لل�سفر �أ�شاروا
عليها ببيتي وجاءت عندنا وطلبت من
زوجتي جواز �سفري بحكم �أين �أ�ستاذ
جامعي و�أتنقل للم�ؤمترات اذن �أنا
�أملك جوازا  ،اخربتني الزوجة بذلك
قلت لها ال ميكن �أن �أمنحها جوازي
وبعد برهة والفتاة قد �شارفت على
منت�صف طريق عودتها �إىل بيتها
خرجت وطلبت منها العودة ومنحتها
جوازي وذهبت م�رسورة وبعد اكمال
ر�سمتها التي �أده�شتني كانت مطابقة
للجواز احلقيقي قدمت يل جوازي
وقالت يل باحلرف الواحد قالت لك
امي بالدارجة العامية « ان �شاء اهلل
حتج « وهو ما حتقق ذلك بعد �شهر
واحد فقط كما مل ينف موقفا �آخر
حمزنا �أتعبه جدا وهو وفاة الوالد
رحمه اهلل الذي قال �أنه كان بالن�سبة
يل اخلرب ال�صادم واملتعب من الناحية
النف�سية .
ا�صرار على حتقيق عالمة
20/20يف الريا�ضيات واجتيازه
البكالوريا ثالث مرات و�شكر
�أ�ساتذته
حب فار�س وولعه بالريا�ضيات تخطى
كل حدود اجلغرافيا وجعلت ن�شوته يف
حتقيق عالمة ع�رشين من ع�رشين يف
مادة الريا�ضيات بالبكالوريا حتديا
خا�صا بالن�سبة له ليخو�ض البكالوريا
االوىل ويحقق عالمة  15.5ثم يعود
يف املرة الثانية ويتح�صل على 17.5
ثم يف الثالثة بالعالمة الكاملة مما
جعله يتوقف على اجتياز امتحان
�شهادة البكالوريا ويحقق هدفه
ون�رصه على حتديه الذي رفعه �سبقا
كما مل ين�س تقدمي ت�شكراته وحبه
ووفاءه لأ�ساتذته وبالأخ�ص قادة
بن يطو ونورالدين بن يطو ودعا لهم
مبوفور ال�صحة والعافية
ومل يخف تلقيه طلبات للتدري�س بعد
�أن متكن بف�ضل املثابرة و البحث و
الدرا�سة من اكت�شاف نظريات جديدة
يف الريا�ضيات و تطويرها  ،و تتناول
املوافقات الريا�ضية ب�شكل خمتلف ،
بكل من ال�سعودية وفرن�سا وبال�ضبط
مركز الرو�شال  ،الذي عند زيارته له
طلب منه الباحث « كريان « �أن مينحنه
من�صب « بو�ست دوك « وهو من�صب

يعطى للأفراد �أ�صحاب القدرات
املميزة يف العلوم والريا�ضيات
وميلكون قدرات حتليلية ا�ستثنائية
وبحكم ارتباطه و�صغر االوالد رف�ض
الطلب بكل عفوية وقال � :أنا حاليا
�أ�شغل من�صب نائب رئي�س جامعة
اجلزائر للتخطيط واال�ست�رشاف ،
كما قمت باكت�شاف نظريات جديدة
وهي تدر�س يف اجلامعات العاملية
مثل �أملانيا بريطانيا فر�سا تك�سا�س
�أمريكا زيادة على ذلك �أحكم
جمالت عاملية وبحوث قيمة لعمالقة
الريا�ضيات يف خمتلف العامل .
فار�س وعني احلجل  ...عالقة
انتماء ووالء
وعن عالقته مبدينته عني احلجل
قال ال ميكن التنكر ملدينتي التي لها
كل الف�ضل علي �سواء من قريب �أو
بعيد ففيها �أهلي و�أحبائي وع�شريتي
وخالين وكل من عرفوين وعرفتهم
وبادلوين املحبة وال�صداقة وتقا�سمت
معهم الطفولة كما �أبدى �أ�سفه
ال�شديد وقال  :للأ�سف كل اجلامعات
والدول تطلبنا للم�ساعدة �إال عني
احلجل  ،ودافع بقوة عن نف�سه وعن
زمالئه من االطارات التي تتعر�ض
للتقزمي وي�شار �إليها على �أنها ال تقدم
مد يد العون وقال لا ميكن للإطارات
�أن ت�أتي مبح�ض ارادتها لأن لديها
التزامات وكثافة يف العمل وكل يف
موقعه ي�شتغل وعلى القائمني على
عني احلجل هم من يطرقون �أبواب
هذه االطارات ومن ثمة الكالم ،
وعن �سبب تذيل عني احلجل للمراتب
الأخرية يف االمتحانات الر�سمية
�أرجع ذلك �أنه ال يكفي املعلم وحده
بل الكل م�ساهم يف ذلك من املعلم
واالب واملنظومة وغياب االرادة
لدى املتعلم  ،و ذكر �أن املواد العلمية
حتتاج �إىل جهد جبار للتمكن منها
باال�ضافة �إىل ال�صرب ودعم الوالدين
والتكوين اجليد للأ�ساتذة �ضف �إىل
ذلك �أن جيل اليوم ال يريد التعلم

و�ألهته ملهيات التكنولوجيا التي �أرى
�أنها لي�ست يف وقتها واثرت ب�شكل
كبري و�أ�ضاف �أن اجلانب ال�سيا�سي يف
عني احلجل انعك�س ب�شكل كلي على
املجتمع ذاكرا ب�أن االطارات ذات
الأمانة انطالقا من مقولة ال�شخ�ص
املنا�سب يف املكان املنا�سب هي
الوحيدة التي �ستجعل من عني احلجل
منارة وا�شعاع وقطب علمي بامتياز .
جمعية �آفاق الألفية الثالثة
 ...كانت لتنجح لكن �أعداء
النجاح �أف�سدوا الزرع  ...وهذه
ر�سالتي لل�شباب
الربوفي�سور يف ختام حديثه عاد
بنا �إىل الوراء وبال�ضبط �إىل ت�أ�سي�س
جمعية �آفاق الألفية الثالثة بعني
احلجل التي قال لقد ذاع �صيتها بعد
ان �أخذنا املبادرة نحن االطارات
يق�صد جمموعة معه من اطارات
البلدة الغيورين على حجيلة  ،وبعد
جتهيز مقر اجلمعية برو�ضة للأطفال
وخمرب للإعالم االيل الذي �ساعدتهم
فيه وزارة الت�ضامن �آنذاك �أ�صبحت
تقدم اجلمعية درو�س ا�ضافية ملختلف
االطوار التعليمية يف النهار وامل�ساء
للموظفني والعمال والطلبة ولكن
للأ�سف بعد �أن بد�أت ت�أتي الثمار ..
قامت اجلهات امل�س�ؤولة بت�شميع
املقر مبا�رشة وللأ�سف مت �سوقنا
للتحقيق ومت اخبارنا واطالعنا على
التقارير وكانت �صدمتنا مده�شة لأننا
وقفنا على حقيقة �أعداء النجاح يف
حجيلة وقال نرتكها هلل
�أما عن ر�سالته لل�شباب فقال  :احلياة
حياة �رصاع  ..ام�ض يف هدفك ودع
النا�س تتكلم  ،االن�سان الناجح عليه �أن
ال يفكر يف الوظيفة و يعمل �إىل الهدف
الذي ر�سمه ومن بعد ذلك اجلوانب
الوظيفية �ست�أتي وحدها الحمالة ،
وختم قائال  :من �أراد احلياة الدنيا
فعليه بالعلم ومن �أراد الآخرة عليه
بالعلم ومن �أرادهما معا عليه بالعلم
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل .
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ت�أليف رائد ال�سمهوري

ال�سلف املتخيل :مقاربة تاريخية حتليلية يف �سلف
املحنة؛ �أحمد بن حنبل و�أحمد بن حنبل املتخيل

�صدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب رائد ال�سمهوري ال�سلف املتخيل :مقاربة تاريخية حتليلية يف �سلف املحنة؛ �أحمد بن حنبل
يعب عن جماعة حقيقية �أم
و�أحمد بن حنبل املتخيل ،ويحاول الباحث فيه �أن يجيب – كما �أو�ضح يف مقدمته – عن ال�س�ؤال« :هل مفهوم ال�سلف رّ
دائما ما يُح َت ُّج بال�سلف ال�صالح و�أفعالهم على الإطالق ،من دون متييز بني متفق عليه وهو موطن �إجماع ،وخمتلف فيه وهو حمل نظر
متخ ّيلة؟»؛ �إذ ً
أمنوذجا لدرا�سته ،ويعني امل�ؤلف بـ «�سلف املحنة» ال�سلف الذين احتجّ بهم الإمام �أحمد بن حنبل يف
ي�سميه «�سلف املحنة» �
ً
واجتهاد .ويتخذ الكاتب ما ّ
ٌ
نف�سه �سلف لأهل ال�سنة باختالف مذاهبهم الفقهية.
حمنة خلق القر�آن ،كما يعني بهم كذلك �أحمد بن حنبل ذاته من حيث هو ُ
وكاالت
يتكون الكتاب (� 450صفحة
موثقًا
الو�سط،
بالقطع
ومفهر�سا) من مقدمة ،ومتهيد،
ً
وبابني؛ يت�ألف �أولهما من ف�صلني،
والثاين من ثالثة ف�صول.

يف ال�سلف ومفهومه
مقدمة الكتاب ،يو�ضح
يف
ّ
ال�سمهوري �أهدافه من الكتاب،
وي�ستعر�ض منهجه فيه ،والأ�سئلة
التي يروم الإجابة عنها ،مبينًا �أن
معنى املتخ ّيل لي�س هو الكذب
والدجل ،لكنه «�إعادة التمثل»،
و»�إعادة الإنتاج» ،و»الإ�سقاط»،
«واالنتقاء» ،بح�سب الأحوال
والظروف وال�سياقات ،منب ًها
�إىل �أهمية اجلانب التاريخي
يف درا�سة الأفكار واملذاهب
ريا �إىل �أن
والعقائد ،وم�ش ً
املحنة (�أي حمنة خلق القر�آن)
مل تكن دينية االجتاه ،و�إن لب�ست
لبو�س املذاهب والعقائد،
لكنها ،بح�سب وجهة نظره ،نتاج
�رصاع اجتماعي – �سيا�سي ،بني
العرب /بغداد /الأمني ،والعجم/
خرا�سان /امل�أمون ،مث ّن ًيا بتناول
�أهم الدرا�سات والكتب التي
تناولت �شخ�صية �أحمد بن حنبل،
واحلنابلة ،ويوجه فيها نقده ملا
ي�ستحق النقد.
ينتقل امل�ؤلف بعد هذا �إىل
متهيد بعنوان «مفهوم ال�سلف:
قراءة داللية تاريخية» ،خ�ص�صه
لبحث معنى «ال�سلف» يف اللغة
واال�صطالح ،م� ً
ؤرخا بداية
ظهوره وانت�شاره ومعانيه وموطنه
معتمدا
من «االحتجاج الديني»،
ً

يف مقابل ذلك ،يتحدث عن
بغداد وعن �سلطة �أهل احلديث
فيها وظهور م�صطلح «�أمري
امل�ؤمنني يف احلديث» .فلئن
كانت خرا�سان هي �أر�ض الدعوة
العبا�سية التي انطلقت منها
وكان فيها �أن�صارها ودعاتها
و�أوليا�ؤها ،ف�إن بغداد هي موطن
�أهل احلديث وعا�صمتهم ،وكان
لهم فيها املنعة والقوة والت�أثري،
يف �رسد تاريخي ي�ستعر�ض �أهم
احلوادث حتى وقت الفتنة بني
امل�أمون (كان يف خرا�سان ،و�أمه
خرا�سانية ،و�أخواله خرا�سانيون،
ومال �إىل مذهب التج ّهم يف
العقائد ،والر�أي يف الفقه) ،و�أخيه
الأمني (�أمه عربية ها�شمية هي
زبيدة بنت جعفر بن �أبي جعفر
املن�صور ،ومال �إىل مدر�سة
�أهل احلديث) .ي�صل امل�ؤلف
بعد هذا ال�رسد �إىل حمنة خلق
القر�آن ودور �أحمد بن حنبل
فيها ،بو�صفه من �أعالم مدر�سة
�أهل احلديث و�أئمتها.
ي�ؤرخ ال�سمهوري يف الف�صل
الثاين« ،حلظة االنفجار وبداية
ن�شوء �سلف املحنة» ،بداية
املحنة و�إرها�صاتها يف عهد
امل�أمون ،ثم ا�شتدادها يف عهد
املعت�صم ،ثم تفاقمها يف عهد
ً
م�سلطا ال�ضوء على
الواثق،
موقف �أحمد بن حنبل و�صموده،
معتمدا على الروايات التاريخية
ً
احلنبلية التي رواها �شهود العيان
من �أقدم امل�صادر املتاحة،
ومقار ًنا بينها وبني روايات
املعتزلة.

على التفريق الأ�صويل (�أي يف
منهج �أ�صول الفقه الإ�سالمي)
معتد
بني ما هو «�إجماع» قطعي
ّ
�رشعا وواجب االلتزام ،وما
به
ً
يقع يف دائرة االختالف ال�سائغ
االجتهادي ،وكيف يجري اخللط
بني هذين النوعني من االحتجاج
حتت غطاء «ال�سلف» .ويع ّرج
على مفهوم «خري القرون»،
مثبتًا �أن هذه اخلريية هي خريية
م�ست�شهدا بالن�صو�ص
�أخالقية
ً
ال�رشعية و�أقوال الفقهاء
واملحدثني.
ّ

الطريق �إىل �سلف املحنة
يف الباب الأ ّول« ،رحلة املتخيل:
يف الطريق �إىل �سلف املحنة»،
ي�سيح ال�سمهوري �سياحة تاريخية
يف �أبرز احلوادث التاريخية
التي �سبقت املحنة يف الف�صل
الأول الذي عنونه «ع�رص بني
العبا�س :الدعوة والدولة» ،و�أن
الدولة العبا�سية ن�ش�أت بدافع
من الث�أر الذي يلفت االنتباه
وروده بكثافة يف كتب التاريخ
على �أل�سنة العبا�سيني ودعاتهم،
�أي الث�أر من الأمويني ومن كل
ما ميثلهم ،ليفي�ض يف �رشح
بدء انطالق الدعوة العبا�سية
يف خرا�سان التي كانت موطن
الدعوة العبا�سية و�شيعتها ،وفيها
ظهر �شعارهم الر�سمي «الرايات
ال�سود واللبا�س الأ�سود»،
و�أن دعوتهم كانت تقوم على
«الت�شيع» لآل البيت ،مع �شيء من
مذهب اجلهم بن �صفوان الذي
كان داعية من دعاة العبا�سيني،
مع ميل �إىل فقه الر�أي.

الذي ظهر قبل  1300عام

ابن حنبل وابن حنبل
املتخ ّيل

ن�سخة حديثة وكاملة من كتاب «كليلة ودمنة»
يعد كتاب “كليلة ودمنة” للأديب
ابن املقفع امل�ؤلف الق�ص�صي
الأول يف الأدب العربي فهذا
الكتاب الذي ظهر قبل  1300عام
حمل �أ�سلوباً خا�صاً يف �أن�سنة
احليوانات والبهائم والطيور
وتقدمي احلكم واملواعظ على
ل�سانها .الكتاب الذي �صدرت
له ن�سخة حديثة وكاملة عن دار
ر�سالن للطباعة والن�رش والتوزيع
قدم له الدكتور ر�سالن عالء
الدين الذي ر�أى �أن الكتاب ترجم
عن ال�سن�سكريتية �إىل الفهلوية
القدمية زمن امللك الفار�سي

ك�رسى �أنو �رشوان و�أن الفر�س
زادوا يف �أ�صله زيادات عديدة كما
تو�ضح املقارنات بينه وبني ما
عرث عليه من �أ�صول هندية حيث
�ضمت الرتجمة الفار�سية �أبواباً
متعددة خمتلفة عن الأبواب التي
كانت يف الهندية.
ويعترب عالء الدين �أن ابن املقفع
�أراد �أن يتالءم يف كتابه مع
خمتلف الأذواق ب�صفته يت�ضمن
�آداباً خمتلفة �أهمها �أدب النف�س
وال�صداقة ونقد احلكم يف ع�رصه
وبطاناته والدعوة الختيار بطانات
�صحيحة حتفظ الود والعهد وتعمل

على العدل وامل�ساواة.
وي�ستنكر ابن املقفع الظلم والقتل
والقهر والغدر والفجور يف كتابه
الذي ترجم �إىل لغات عاملية ومنها
الإنكليزية واليونانية والإيطالية
وغريها م�ستخدماً احليوانات يف
�رسده لتكون دالالت منطقية على
واقع مرفو�ض.
الكتاب ال�صادر يقع يف � 260صفحة
من القطع الكبري طبع بح�سب
النا�رش لي�سلط ال�ضوء على حقيقة
و�أهمية ما جاء به من �أفكار ت�صلح
لكل الع�صور.
وكاالت

ينتقل الباحث �إىل الباب الثاين،
«�سلف املحنة� :أحمد بن حنبل
و�أحمد بن حنبل املتخ ّيل» ،ليبني
الفروق بني الروايات الأوىل
للمحنة يف ع�رصها ،ثم كيف
�أ�ضيفت �إليها روايات تعتمد
امتد
اخلوارق واملبالغات كلما
ّ
الزمن،
معتمدا على املنهج
ً
احلديثي لعلماء حمدثني كبار
من �أمثال الذهبي وحممد بن
�إبراهيم الوزير ليبني ال�صحيح
من املكذوب يف �رسد �أخبار
املحنة.
يف الف�صل الثالث�« ،أحمد بن
حنبل وت�أ�سي�س �سلف املحنة»،
تناول امل�ؤلف �شخ�صية �أحمد بن
حنبل و�أهم �صفاته ،كما تناول
م�رشوعه العلمي ،و�أهم معامل
منهجه يف الفتاوى واال�ستنباط،
وموقفه من املختلفني مذهب ًيا
من الفرق املخالفة؛ كاملرجئة،
وال�شيعة ،واجلهمية ،وغريهم.
يف الف�صل الرابع« ،ت�أبيد
�سلف املحنة� :أحمد بن حنبل
املتخ ّيل» ،عمد الكاتب �إىل
ت�أريخ بداية ن�شوء و�ضع الأخبار
اخليالية على �أحمد بن حنبل،
ي�صح حديث ًيا ،ون�سبة
مما ال
ّ
�أقوال يف العقيدة �إليه لي�ست مما
ً
م�سلطا ال�ضوء
ميكن اجلزم به،
على كتابني اعرت�ض عليهما
بع�ض كبار املحدثني؛ كتاب
ال�سنة لعبد اهلل بن �أحمد بن
حنبل ،والر�سالة املو�سومة «باب
القول يف املذهب» التي �ألفها
حرب بن �إ�سماعيل الكرماين،
وهي من�سوبة �إىل �أحمد بن
حنبل ،لكنه لي�س م�ؤلفها .هذان

الكتابان م�صدران لأحمد بن
حنبل متخ ّيل ،لي�س بحقيقي.
ويف الف�صل اخلام�س والأخري،
مرحلة
املتخيل:
«تعدد
الرببهاري وما بعده �إىل ما
قبل ابن تيمية» ،ير�صد الكاتب
تطورات املذهب احلنبلي،
واختالف احلنابلة يف فهم
كالم الإمام �أحمد بن حنبل
يف العقائد ،فاحلنابلة تيارات
متعددة ،وبينهم اختالفات يف
باب العقائد ،وهناك من يعتمد
منهج التفوي�ض ،وهناك من
يعتمد منهج الت�أويل ،وهناك
من يقبل ظواهر الن�صو�ص .كما
ير�صد الباحث عالقة احلنابلة
بالت�ص ّوف ،وبعلم الكالم.
رائد ال�سمهوري باحث يف

الفكر الإ�سالمي ،مهتم بالتاريخ
الإ�سالمي ،و�أ�صول الدين
و�أ�صول الفقه الإ�سالميني ،ع�ضو
ق�سم التحرير يف املركز العربي
للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات،
�أ�سهم يف عدة م�ؤمترات ،وله
مقاالت ودرا�سات من�شورة،
وله من الكتب :نقد اخلطاب
منوذجا،
ال�سلفي :ابن تيمية
ً
ونقد الفكر التكفريي يف �ضوء
منهج الإمام ابن تيمية ،وعلي
الطنطاوي و�آرا�ؤه يف الأدب
والنقد ،وعلي الطنطاوي و�أعالم
ع�رصه ،والوهابية وال�سلفية:
الأفكار والآثار» (حترير)،
والأعمال الكاملة لف�ضيلة ال�شيخ
�صالح بن عبد الرحمن الح�صني
(جمع و�إعداد يف جز�أين).

للدكتور حممد دروي�ش امل�صطفى

كتاب (نزهة حتت املطر) يجمع بني دفتيه
الق�صة الق�صرية واملقالة
يجمع كتاب “نزهة حتت املطر”
للدكتور حممد دروي�ش امل�صطفى
بني الق�ص�ص الق�صرية واملقاالت
التي تعك�س الواقع ب�صورة يغلب
عليها الإح�سا�س العفوي ب�آالم
املجتمع وامل�صابني ب�سبب
النكبات االجتماعية املتنوعة
وكان �أ�صعبها ما�سببه الإرهاب.
يف الكتاب تتجلى الإن�سانية
املبنية على نبل وعاطفة �صادقني
جاءت يف الن�صو�ص عرب �أ�سلوب

عفوي كما هو يف ن�صو�ص “�أبوة
واحلاج فريد يا�سني ور�سائل
عزائية وذكريات �أهل البلد”.
كما يت�ضمن الكتاب ما يدعو �إىل
التفا�ؤل والأمل وما يطرح �أ�شياء
تغري ف�ساد بع�ض جمريات الواقع
كما جاء يف ن�صو�ص “التزال
الأمة بخري” و”�أخالق الديك”
ومن �أدب الر�سائل الق�صرية
“يف البا�ص اجلوي” و”خواطر
امل�سافر”.

ويف الكتاب �أي�ضاً ي�أخذ الق�ص
ال�رسدي �أي�ضا �أ�س�ساً فنية ت�ؤدي
�إىل ن�ص ق�ص�صي متما�سك يف
املنحى االجتماعي ذاته كما جاء
يف ق�ص�ص “نزهة حتت املطر”
و “مع الزميل يا�رس يف باري�س”.
الكتاب من من�شورات دار التنوير
للطباعة والن�رش والدرا�سات
يقع يف � 287صفحة من القطع
الكبري.
وكاالت
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حمافظ ال�صالون الدويل للكتاب باجلزائر  ،حممد �إقرب :

 55مليون دينار جزائري ميزانية �سيال 24
.

م�شاركة  1030نا�شرا يف التظاهرة ومنع  56عنوانا

ك�شف �أم�س حمافظ ال�صالون الدويل للكتاب باجلزائر ،حممد �إقرب ،يف ندوة �صحفية باملكتبة الوطنية اجلزائرية احلامة بالعا�صمة �،أن
ميزانية �سيال  24بلغت هذا العام  55مليون دينار جزائري  ،م�شريا �أن هذه التظاهرة �ستعرف م�شاركة �إجمالية لـ  1030نا�شرا فيها  298دار
ن�شر جزائرية و 323دار ن�شر عربية و 409دار ن�شر من بقية العامل� ،إ�ضافة مل�شاركة دور ن�شر جزائرية جديدة مع عدم م�شاركة حوايل 10
دور ن�شر جزائرية يف  2019ب�سبب عجزها املايل.
حاورها :حكيم مالك

ال�صالون الدويل للكتاب
باجلزائر �أ�صبح موعدا
حمرتما وهاما يف الأجندة
العاملية
و�أ�شار �إقرب� ،أن تظاهرة �سيال
 24التي حتمل �شعار « الكتاب
قارة « �ستنطلق فعاليتها يف
الفرتة املمتدة من � 30أكتوبر
�إىل غاية  09نوفمرب املقبل
بق�رص املعار�ض ال�صنوبر
البحري حيث مت اختيار
ال�سنغال �ضيفة �سيال لهذا
العام والتي تقرتب من انعقاد
ربع قرن على ن�ش�أتها ،م�ؤكدا
�أن ال�صالون الدويل للكتاب
باجلزائر اليوم �أ�صبح موعدا
حمرتما وهاما يف الأجندة
العاملية ل�صالونات الكتاب
باحتالله املرتبة الأوىل،
على م�ستوى القارة الإفريقية
والعامل العربي ومنطقة البحر
املتو�سط ،با�ستقطابها لعدد
مهم من الزوار وامل�شاركني،
من القارات الأربع بنجاح
ملحوظ وعليه ف�إن املغامرة
الثقافية التي �أطلقت يف
الت�سعينيات ،قد �أ�صبحت عادة
جماهريية ا�ستثنائية.
هدفنا حتقيق بعدا
افتتاحيا ذو م�ستوى رفيع
ل�سيال 24
ويف هذا ال�صدد قال حمافظ
هذا العر�س الأدبي الكبري
يف اجلزائر� ،أنه تقيد بهذا
االن�ضباط املحا�سبي بهدف
املحافظة على قلب احلدث،
�أال وهو ا�ستقبال الزوار يف

�شعار �سيال « 24الكتاب قارة
« مرتبط باملحتوى الأدبي
والثقايف
ولقد �أكد ذات املتحدث
�أن �شعار الطبعة الرابعة
والع�رشون « الكتاب قارة»
مبحتواها الأدبي
ارتبط
والثقايف  ،كون ال�صالون الدويل
للكتاب ،يعترب الكتاب فاعل
�أ�سا�سي لوجوده وا�ستمراره
 ،حاله حال االنتماء القاري
كمكون وجودي وفاعل �أ�سا�سي
يف اال�ستمرارية  ،كما ميكن �أن
يقر�أ ب�صيغة ثانية الكتاب هو
القارة نظرا لأهميته الأ�سا�سية
بالن�سبة للإن�سانية وبالن�سبة
للكون كله فالكتاب هو القارة
ال�ساد�سة التي تقطنها املعرفة
 ،والعلم والأفكار والتخيل .
العمل على ت�أدية املهمات
الأ�سا�سية للتظاهرة
كما �أ�شاد حمافظ �سيال 24
بكل الذين �سبقوه ،م�شريا �أنهم
جنحوا يف تعزيز جهودهم عرب
الطبعات ال�سابقة ل�سيال لت�صبح
على ماهي عليه اليوم ،ولهذا
�أو�ضح �أن التزام املحافظة
هذه ال�سنة يتم باحلفاظ على
هذا امل�سار والعمل على ت�أدية

ممثل �سفرية جمهورية
ال�سنغال باجلزائر
«مامادوا بوي با «:
�سيتم االحتفاء بالأدب
ال�سنغايل املكتوب
و�أو�ضح ممثل �سفرية جمهورية
ال�سنغال باجلزائر «مامادوا
بوي با «�أنه �سيتم تنظيم حمطة
�أدبية يف داكار ولقاء مع الكتاب
ال�سنغاليني الكت�شاف الأدب
املكتوب لهذا البلد الإفريقي
�إىل �أين و�صل حاليا وهذا
كله بالتعرف على مو�ضوعاته
املف�ضلة و�أ�ساليبه واجتاهاته
والذي �سيعرف ح�ضور الكتاب
ال�سنغاليني  :حميدو و�صال ،
خليل ديالو ،رحماتو �سيك �صام
 ،و�أبدوالي را�سني �صنغور كما
�أن ه�ؤالء الأدباء �سيكونون
حا�رضين يف عدد من اللقاءات
املو�ضوعاتية �إىل جانب
نظرائهم اجلزائريني .
تخ�صي�ص ف�ضاء للأقالم
ال�شابة
ولقد مت تخ�صي�ص يف �سيال
 24ف�ضاء الأقالم ال�شابة
والغر�ض منه هو �إعطاء
للكتاب ال�شباب لتمكينهم من
التعريف مب�سارهم وم�شاريعهم
 ،والتعبري عن �آمالهم والتعبري
عن الأدب املف�ضل لديهم
من حيث النوع حتى يتمكنوا
من تطوير كتاباتهم  ،فهذه
املواجهة مع اجلمهور متنح
لهم �أي�ضا الكت�ساب وت�صور
�آفاق جديدة عندما تطرح
ق�ضية البديل للأدب اجلزائري
املعا�رص و�ستعرف م�شاركة
كل من الروائية املبدعة
ناهد بوخالفة �صاحبة رواية
«�سريان» املتوجة بجائزة
�آ�سيا جبار للرواية العربية
ل�سنة � ، 2018سعيد فتاحني
 ،وليد قرين ،حممد �صالح

ت�صوير :ب�شري عالوة

يف حني �أكد جمال فوغايل
الأديب وال�شاعر واملدير العام
للكتاب وممثل وزارة الثقافة
�،أنه قد مت التحفظ على
 56عنوانا لكتب قادمة من
خارج اجلزائر والتي تنتمي
ملا يقارب � 183ألف كتاب ،
وي�أتي �سبب منع هذه الكتب
�أ�سا�سا لكونها تتعلق جوهريا
بالعقيدة .

املعر�ض الكت�شاف واقتناء
الكتب ،وعر�ض برنامج ن�شاط،
ثقايف غني ومتنوع ،ولهذاي�ؤكد
�إقرب بالقول ،لقد جمعنا
كل ال�رشوط التي حتقق بعدا
افتتاحيا ذو م�ستوى رفيع
وبالتايل فاجلزائر اليوم تعيد
التفكري باالحتفاظ بقناعة �أن
املعرفة والتفكري ،ي�ساهمون
ب�صفة معمقة ومفيدة ،لإثراء
النقا�ش واملبادرات ،ففي
�سيال  24هذه هي الر�سالة
التي ن�ستخل�صها من الإقبال
املتوا�صل واملتزايد يف
ال�صالون الدويل للكتاب
باجلزائر من قبل مئات الآالف
من اجلزائريني القادمني من
كل مناطق الوطن ،معتربين
الكتاب منارة و�صديقا وداعما
لهم.

املهمات الأ�سا�سية للتظاهرة،
وهذا رغم التخفي�ض يف
امليزانية التي ال جتهلونها
على غرار الو�ضع احلايل يف
باقي القطاعات يف البالد.

كارف �صاحب جائزة حممد
ديب والفائزين  3بجائزة علي
معا�شي  :ن�رسين بن لكحل و
�أحمد بوفتحة وعز الدين
�سماعيل .
الكاتب العربي �إبراهيم
ن�صر اهلل �ضيف �شرف
�سيال 2019
و�سيحل الكاتب الأردين-
الفل�سطيني �إبراهيم ن�رص اهلل
�صاحب جائزة البوكر العربي
ل�سنة � 2018ضيفا على �سيال
 24باجلزائر العا�صمة  ،كما
�سيتم يف الفاحت من نوفمرب
 2019تخ�صي�ص ملتقى حول
 : 1919اجلزائر يف مواجهة
حتدي حريتها والقرن مب�شاركة
عامر حممد عمار وف�ؤاد �سويف
ومليكة رحال وجال يحياوي
 ،مع تنظيم العديد من
املن�صات واملتمثلة يف من�صة
�إالن خمتايف حتت عنوان»
اجلزائر والواليات املتحدة
الأمريكية والذي �سين�شطها
�أمزيان فرحاين « ،و�ستتخللها
للروائي
من�صة �أخرى
اجلزائري �سمري ق�سيمي ،
مع لقاءات �أخرى « �أن ت�صبح
كاتبا  :حلم و وم�سار مب�شاركة
روائيون و�شعراء وهم عبد
الوهاب عي�ساوي  ،ب�شري مفتي
 ،ليندة �شوينت  ،ملي�س �سعيدي

� ،سعيدة عبوبة ورحماتو
�سيك �صامب وخليل ديالو من
ال�سنغال والذين �سيح�رضون
لربط احللم بامل�سار وللحديث
عن الكيفية التي بنو بها �أنف�سهم
ككتاب وم�ؤلفني �أو �شعراء بني
الأمل والإحباط وبني الإرادة
والف�شل �أو الإف�شال � ،إ�ضافة
لندوات �أخرى حول» الكتاب
يف مفرتق الطرق «والذي
�سيكون من تقدمي وتن�شيط
الربوفي�سور حاج ملياين
املتخ�ص�ص يف علم االجتماع
الثقايف ومب�شاركة الربوفي�سور
عبد القادر عبد الإله خمت�ص
يف بيبلوغرافيا االقت�صاد
ورئي�س جامعة وهران ،2
و�سي�شارك �أي�ضا �أحمد �شنيتي
وهارون
وعمر فطمو�ش
الكيالين وعبد احلفيظ دحدوح
وباب �صنبا كان من ال�سنغال يف
ندوة بعنوان « ورقة بي�ضاء
 :الأدب يف امل�رسح «والتي
�سين�شطها حممد كايل و�سيتم
تنظيم ندوة حول» الرواية يف
مواجه الواقع  :الكتابة ب�شغف
« و�سيكون هذا مب�شاركة
عامر خملوف ومراد بوكرزازة
و�إ�سماعيل يربير وهادية بن
�ساحلي و�أحمد لكبريي من
املغرب وحميد و�صال من
ال�سنغال و�سيتم تخ�صي�ص
ندوة « عندما ت�ستثمر الفل�سفة
احلروف والتي �ستعرف

م�شاركة خديجة زتيلي � ،أحمد
عبد الكرمي وريا�ض جريود
وعبد الرزتاق بلعقروز وكال
بوعياد و�ستن�شطها نعيمة
حاج عبد الرحمان و�سيكون
ختامها بنقا�ش يحمل عنوان :
ك�سف نطور ال�صوزر املتحركة
اجلزائرية مب�شارك ة دليلة
ناجم � ،سليم براهيم براهيمي
� ،أحمد حرون  ،نوال لورد و
الكاتب وال�شاعر وال�صحفي
لزهاري لبرت.
ن�شاطات ثقافية متعددة
كما �سيتم تنظيم برنامج ثري
واملتمثل يف ف�ضاء روح البناف
ون�شاطات ثقافية متعددة التي
�سيحت�ضنها ف�ضاء الطفل بجناح
«�أهقار» �إ�ضافة جلملة من
اللقاءات مع امل�ؤلفني والكتاب
ببيع بالتوقيع مع تنظيم
حما�رضات ولقاءات نقا�ش
ومقرتح من طرف م�ؤ�س�سات
ومنظمات خمتلفة كاملحافظة
ال�سامية للأمازيغية واملجل�س
الإ�سالمي الأعلى وامل�ؤ�س�سة
الوطنية لالت�صال والن�رش
والإ�شهار  ،ولقد مت و�ضع
حتت ت�رصف النا�رشين ف�ضاء
خا�ص بالبيع بالتوقيع .
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اكت�شاف طريقة حلماية اجل�سم من ال�سرطان
اكت�شف فريق علمي دويل طريقة
لإعادة تن�شيط خاليا « »Tالتي
ا�ستنفدت قواها خالل مكافحة
اخلاليا ال�رسطانية ويفيد موقع
ب�أن
«،»MedicalXpress
�أحد �أ�سباب عدم متكن منظومة
مناعة ج�سم الإن�سان من التغلب
على ال�رسطان ،هو �أن اخلاليا
تفقد طاقتها نتيجة مهاجمتها
اخلاليا ال�رسطانية ،لأن اخلاليا
ال�رسطانية متت�ص الغلوكوز
بفعالية ،ما ي�ؤدي �إىل حرمان
خاليا « »Tمن م�صدر الطاقة.
وات�ضح للباحثني �أن �سبب ا�ستنفاد
قوة خاليا املناعة هو انخفا�ض
كمية �أنزمي «�إينوليز  ،»1الذي
يلعب دورا مهما يف حرق ال�سكر.
ونتيجة لذلك ،يالحظ انخفا�ض
وترية الف�سفرة الت�أك�سدية التي
من خاللها يتم حفظ الطاقة على
�شكل جزيئات �أدينو�سني ثالثي

الفو�سفات .ومن �أجل جتنب
هذا� ،أجرب الباحثون اخلاليا
على امت�صا�ص حم�ض البريوفيك
(الناجت النهائي لأك�سدة ال�سكر)،

ما �أدى �إىل زيادة طاقة اخلاليا
اللمفاوية وزيادة فعاليتها وابتكر
الباحثون مركبا من مواد مثبطة،
واختربوه على الفئران املخربية.

وقد الحظ الباحثون تباط�ؤ منو
الأورام عند هذه الفئران،
لذلك يخططون الختباره على
متطوعني مر�ضى.

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�شلل الرعا�ش

قال باحثون �إنهم اقرتبوا من التو�صل
�إىل دواء يعالج مر�ض ال�شلل الرعا�ش
(باركن�سون) �سيتم �إنتاجه من توليفة
دواء لعالج ال�ضغط املرتفع ي�س ّمى
ا�رساديبني .وينتمي هذا الدواء �إىل
نوعية من العالجات تو�صف ب�أنها
مثبطات قنوات الكال�سيوم ،والتي
تعمل على تو�سعة ال�رشايني وبالتايل
خف�ض �ضغط الدم.
وبح�سب الأبحاث التي �أجريت يف
جامعة نورث و�سرتن ب�شيكاغو،
تبني �أن من تناولوا دواء ا�رساديبني
تنخف�ض لديهم خماطر الإ�صابة
بال�شلل الرعا�ش ،وقد �سعت الأبحاث
لفهم �رس ت�أثري هذا الدواء ،ونُ�رشت
نتائج الدرا�سة يف دورية «كلينيكال
�إنفي�ستيجي�شن» ،و�أظهرت �أن اخلاليا
الع�صبية بالدماغ امل�س�ؤولة عن

حركة الع�ضالت تنتج نوعاً من العادم
�أو ال�سموم ،ومع ارتفاع م�ستوى
الكال�سيوم يف هذه اخلاليا ت�ضمر
ومتوت ب�سبب ال�سموم التي تنتجها
بنف�سها ما ي�ؤثر على احلركة ب�شكل
ن�سميه ال�شلل الرعا�ش .وهنا ي�أتي
ت�أثري دواء ا�رساديبني يف خف�ض
الكال�سيوم ،وعدم ال�سماح برتاكم
ال�سموم التي تقتل اخلاليا.
وقد وفرت هذه النتائج �أدلة �سمحت
بنقل التجارب من احليوانات �إىل
الب�رش ،ونظراً لعدم وجود �آثار
جانبية لدواء ا�رساديبني يتم �إجراء
التجارب يف �أكرث من  50موقع
بالواليات املتحدة ،وبلغت التجارب
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من
الإعالن عن التو�صل لعالج لل�شلل
الرعا�ش.

بي�ض دجاج معدل وراثيا
يكافح ال�سرطان!

�أجرى علماء تعديال وراثيا للدجاج لي�ضع بي�ضا يحتوي على
�أدوية عالية اجلودة يف مكافحة ال�رسطان والتهاب املفا�صل ،يف
�أحدث اخرتاق طبي ،ويعتقد العلماء من معهد روزلني بجامعة
�إدنربة� ،أن التقنية اجلديدة ميكن �أن تقدم طريقة فعالة من حيث
التكلفة لإنتاج الأدوية يف امل�ستقبل القريب.
وبتعديل الدجاج وراثيا لإنتاج الأدوية يف البي�ض ،وجد العلماء �أن
الأدوية تعمل مثل تلك املنتجة با�ستخدام الطرق التقليدية.
وما يثري الده�شة� ،أن ثالث بي�ضات فقط كانت كافية لإنتاج
اجلرعات املحددة من الدواء ،ومتكنت الدجاجات املعدلة
وراثيا من و�ضع  300بي�ضة يف ال�سنة وقالت الربوفي�سوره هيلني
�سانغ� ،إن فريق العلماء مل ينتج �أدوية ال�ستخدامها يف املر�ضى،
ولكن الدرا�سة تقدم �إثباتا مبدئيا على �أن هذا النظام قابل
للتطبيق وميكن ب�سهولة تهيئته لإنتاج بروتينات عالجية �أخرى.
وت�شري نتائج الدرا�سة �إىل �أن «الدجاج قابل للتطبيق جتاريا
لإنتاج عقاقري عالية اجلودة ،ال�ستخدامها يف الدرا�سات البحثية
والتطبيقات الأخرى يف التكنولوجيا احليوية».
وي�ستخدم البي�ض بالفعل يف زراعة الفريو�سات التي ت�ستخدم
كلقاحات ،كما هو احلال يف لقاح الإنفلونزا ولكن يف الدرا�سة
اجلديدة ،يبدو الأمر خمتلفا لأن الربوتينات العالجية م�شفرة يف
احلم�ض النووي للدجاج وتُنتج كجزء من بيا�ض البي�ض.
وركز فريق العلماء يف بادئ الأمر على بروتني �رضوري
جلهاز املناعة ،له �إمكانات عالجية ،وهو بروتني يدعى
« »IFNalpha2aوله ت�أثريات قوية م�ضادة للفريو�سات
ولل�رسطان ،ون�سخته الب�رشية ويف اخلنازير ت�سمى
« ،»macrophage-CSFويتم تطويره كعالج يحفز الأن�سجة
التالفة لإ�صالح نف�سها.
ومن جهتها ،قالت الدكتورة ليزا هريون ،رئي�سة وحدة الزراعة
البيولوجية للطيور يف �رشكة «:»Roslin Technologies
«نحن متحم�سون لتطوير هذه التكنولوجيا �إىل �أق�صى �إمكاناتها،
لي�س فقط من �أجل العالجات الب�رشية يف امل�ستقبل ولكن �أي�ضا
ال�ستخدامها يف جماالت الأبحاث و�صحة احليوان».

�شاي يحمي من �سرطان الثدي

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

طريقة جديدة للك�شف املبكر عن ف�شل القلب
اقرتح باحثون من جامعة
�ستانفورد يف كاليفورنيا �إ�ضافة
عامل جديد ميكن من خالله التنب�ؤ
املبكر باحتمال ف�شل القلب،
وهو قيا�س مدى �سهولة مرور
املوجات الكهربائية الب�سيطة

يف �أن�سجة دهون ال�ساق .وتو�صف
حالة ف�شل القلب ب�أنها ا�ستمرار
القلب يف اخلفقان دون �أن يقدر
على �ضخ ما يكفي من الدم �إىل
�أجزاء اجل�سم .كرثة اجللو�س
وقلة احلركة ت�ؤخر اكت�شاف ف�شل

القلب ونُ�رشت نتائج الأبحاث
اجلديدة يف دورية جمعية
القلب الأمريكية ،ويتم قيا�س
مقاومة دهون اجل�سم للموجات
الكهربائية عن طريق مترير
موجات ب�سيطة يف ال�ساق ،وكلما

زاد املاء وال�سوائل يف ال�ساق كلما
كان مرور التيار الكهربي �سه ً
ال،
وعند زيادة الدهون ي�ضعف مرور
املوجات الكهربائية ،ومن خالل
ذلك ميكن التنب�ؤ املبكر باحتمال
ف�شل القلب.

اكت�شف علماء جامعة �سانت لوي�س الأمريكية �أن م�ستخل�ص
�شاي �أولونغ ميكن �أن يوقف منو جميع �أنواع �رسطان الثدي
ودر�س العلماء ت�أثري ال�شاي الأخ�رض و�شاي �أولونغ يف خاليا
�رسطان الثدي ،وات�ضح لهم �أن م�ستخل�ص نوعي ال�شاي ميكنه
�أن يوقف منو اخلاليا ال�رسطانية يف الثدي ،يف حني ال ميلك
ال�شاي الأ�سود هذه اخلا�صية.
وي�ؤكد العلماء على �أن �شاي �أولونغ وال�شاي الأخ�رض يعمالن على
تك�سري احلم�ض النووي ويكبحان منو خاليا الأورام اخلبيثة .وما
ي�ؤكد هذه اال�ستنتاجات� ،أنه يف مقاطعة فوجيان ال�صينية التي
تعد موطنا ل�شاي �أولونغ ،تقل ن�سبة امل�صابني ب�رسطان الثدي بـ
 %36عن بقية مقاطعات ال�صني.
كما ي�شري العلماء �إىل �أن الذين يتناولون �شاي �أولونغ ،ينخف�ض
خطر �إ�صابتهم ب�رسطان الثدي وخطر وفاتهم مبكرا بن�سبة
 ،%68بح�سب جملة «.»Anticancer Research
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من �شمائل الر�سول �صلى اهلل عليه َّ
و�سلم حفظه للود واحتفاظه بالعهد

�ض َي هَّ
َع ْن َعائ َ
ِ�ش َة َر ِ
الل ُ َعنْ َها َقال َ ْت :
َ
�صلَّى هَّ
الل ُ
َ
ٍ
َما غِ ْر ُت َعلى ا ْم َر�أة لِل ّنَب ِِّي َ
يجةَ
دِ
َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم َما غِ ْر ُت َعلَى خَ َ
َهل َ َك ْت – ماتت – َقبْ َل �أَ ْن يَتَ َز َّو َجنِي
مِ َ
لا ُكن ُْت �أَ ْ�س َم ُع ُه يَ ْذ ُك ُر َها – �أي يثني
َ
َ
َ
هّ
ُ
ً
رّ
�ش َها
عليها خريا – َو�أ َم َرهُ الل �أ ْن يُبَ ِ َ
�صبٍ َو ِ�إ ْن َكا َن لَيَ ْذبَ ُح َّ
ال�شا َة
ِببَيْتٍ مِ ْن َق َ
اَ
مِ
ِ
ِ
َفيُ ْهدِ ي يِف خَ لئل َها نْ َها َما يَ َ�س ُع ُه َّن
و�أي�ضاً عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
قالت:
جاءت عجو ٌز �إىل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال  :كيف �أنت ؟ كيف حالكم
؟ كيف �أ�صبحتم ؟ قالت  :بخري ،
ب�أبي �أنت و�أمي يا ر�سول اهلل  ،فلما

خرجت قلت  :يا ر�سول اهلل تُ ْق ِب ُل على
هذه العجوز هذا الإقبال ؟ فقال  :يا
عائ�شة �إنها كانت ت�أتينا �أيام خديجة
� ،إكراماً خلديجة  ،و�أن ح�سن العهد
من الإميان
عن �أبي الطفيل قال  :ر�أيت النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يق�سم حلماً
باجلعرانة  ،و�أنا يومئذ غال ٌم ف�أتته
امر�أةٌ فب�سط لها رداءه ،قلت  :من
هذه ؟ قيل  :هذه �أمه التي �أر�ضعته
�أي هي حليمة ال�سعدية ر�ضي اهلل
عنها  ،مد لها رداءه وروى �أبو داود
ال�سائ ِِب �أَ ّنَ ُه بَل َ َغ ُه
َع ْن ُع َم َر بْنِ َّ
�صلَّى هَّ
�أَ َّن َر ُ�سو َل هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلّ َمَ
اللِ َ

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

الأ�صول النقلية
عند الإمام مالك

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

اع ِة
َكا َن َجال ًِ�سا َف َ�أ ْقبَ َل َ�أبُوهُ مِ ْن ال َّر َ
�ض َ
– �أي زوج حليمة ال�سعدية � ،أبوه
�ض
من الر�ضاعة – َف َو َ
�ض َع ل َ ُه بَ ْع َ
ُ
َ
ْ
مِ
ثَ ْو ِب ِه َف َق َع َد َعلَيْ ِه ثُ َّم �أَقبَل ْت �أ ّ ُم ُه ْن
�ض َع ل َ َها ِ�ش َّق ثَ ْو ِب ِه مِ ْن
اع ِة َف َو َ
ال َّر َ
�ض َ
َجل َ َ�س ْت َعلَيْ ِه ثُ َّم �أَ ْقبَلَ
َجا ِن ِب ِه ْ
الآخَ ِر ف َ
اع ِة َفقَا َم ل َ ُه َر ُ�سو ُل
�أَخُ وهُ مِ ْن ال َّر َ
�ض َ
َ
�صلَّى هَّ
هَّ
َ
َ
َ
ّ
ِ
َ
ي
الل ُ َعليْه َو َ�سل َم ف�أ ْجل َ�س ُه بَ نْ َ
اللِ َ
يَ َديْهِ .ف�أ�صبح ال فراغ عنده � ،أمه ،
و�أبوه  ،و�أخوه  ،وكان يُجلّهم ر�سول اهلل
بعد �أن جاءه الوحي و حمل الر�سالة.
ومن �شمائل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أنه كان يزور �أ�صحابه  ،وقد
يتوهم املتوهم �أن زيارة الكبري

ملن هو دونه مما يقلل �ش�أنه ؛ ال ،
بل العك�س هو ال�صحيح  ،كان عليه
ال�صالة وال�سالم يكرث زيارة الأن�صار
خا�ص ًة وعام ًة  ،كان �إذا زار خا�ص ًة
�أتى الرجل يف منزله  ،و�إذا زار عامةً
أن�س ر�ضي اهلل
�أتى امل�سجد  .عن � ٍ
عنه قال  :كان عليه ال�صالة وال�سالم
يزور الأن�صار  ،وي�سلم على �صبيانهم
ومي�سح ر�ؤو�سهم عن �أن�س بن مالك
قال� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم زار �أهل بيتٍ من الأن�صار
فطعم عندهم طعاماً  ،فلما خرج
�أمر مبكا ٍن من البيت  ،فن�ضح له على
ب�ساط ف�صلى عليه ودعا لهم .

لعلكم تتقون

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

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

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

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

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

من فل�سفة احلج:

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

ح�صول التقوى
والتقوى غاية الأمر ،وجماع اخلري ،وو�صية اهلل للأولني والآخرين ،وال�صوم فر�صة عظمى للتزود من التقوى ،قال
تعاىل {...لَ َعلَّ ُك ْم تَ ّتَ ُقونَ}
ت�صور مري�ضا مل يذهب �إيل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول الدواء �أو تناوله علي غري ما �أو�صي به الطبيب؟! فهذا
يعد من ال�سفهاء.
فعندما ي�صبح ه ّ ُم امل�سلم �أن ي�ؤدي العبادات بطريقة �شكلية دون االلتفات �إيل مقا�صدها ودون �إحداث تغيري
يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة ,وال يجد حالوة الإميان ,وجتد انف�صاما يف �شخ�صية بع�ض امل�سلمني ,فقد
يتح َّرى ال�صدق،
جتده
ً
�شخ�صا كثري ال�صالة وال�صيام واحلج واالعتمار ،ويف الوقت نف�سه ال يُ�ؤتمَ َ ن علي �شيء ،وال َ
ويُ�سيء معاملة الآخرين ,وجتده قليل ال�صرب عند البالء؛ فهو �إذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من �أدائها.
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جنيفر �أني�ستون تدخل مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية
ا�ستطاعت جنمة هوليوود جنيفر �أني�ستون ،دخول مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية
للمرة الأوىل بعد تد�شني ح�سابها على �إن�ستغرام والذي مبجرد افتتاحه حظي مبتابعة
�أكرث من  7.9مليون خالل �أقل من � 24ساعة.
حظي ح�ساب �أني�ستون
على �إن�ستغرام ،والتي مل
متتلك �سابقاً �أي ح�سابات
ر�سمية على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،على
اهتمام غري م�سبوق من
جمهورها ،بعد �ساعات
من �إطالقه ،ليحطم بذلك
الرقم القيا�سي الذي
ح�صل عليه ح�ساب الأمري
هاري وزوجته دوقة
�ساك�س ميغان ماركل،
ك�أ�رسع ح�ساب ر�سمي
يتجاوز عدد متابعيه
املليون خالل � 5ساعات
من افتتاحه.

ومبجرد دخول �أني�ستون
عامل �إن�ستغرام من خالل
�صورة �سيلفي جمعتها
ب�أبطال م�سل�سل ال�سيت
«فريندز»،
الكوميدي
حتى انهالت عليها
التعليقات والإعجابات
من جمهورها و�أ�صدقائها
�إىل احلد الذي �ساهم يف
حدوث عطل فني� ،أدى
لتعذر متابعتها من قبل
البع�ض لفرتة وجيزة.
وتفاعلت �أني�سون مع
متابعيها الذين جتاوز
عددهم حتى اللحظة
 11مليون متابع ،ب�صورة

وتعليق كوميدي تعقيباً
على حتطيمها الرقم
ودخولها
القيا�سي
مو�سوعة غيني�س ،بن�رش

�صورة لها من �أحد
�أعمالها وهي تلقي
بهاتفها بعيداً ،حيث
علقت قائلة�« :أق�سم لكم

مل �أكن �أنوي �أبداً حتطيم
الرقم القيا�سي� ،شكراً
لكم على هذا الرتحيب
احلار واللطيف».

بعد ثالثني عاما ..اجلزء الثاين من «ال�ساطع»
يف �صاالت ال�سينما

حددت �أ�ستوديوهات «وارنر
برو�س» الثالثني من �أكتوبر/
ت�رشين الأول اجلاري موعدا
لعر�ض فيلمها «دكتور �سليب»
( )Doctor Sleepاملقتب�س من
رواية �ستيفن كينغ بذات اال�سم
والتي ن�رشها عام .2013
ولهذه الرواية والفيلم املقتب�س
عنها و�ضع خا�ص يف عامل الأدب
وال�سينما ،فللرواية جزء �أول ن�رش
عام  ،1977والتي مت حتويلها �إىل
فيلم عام  1980من �إخراج �ستانلي
كوبريك ،لي�صبح هناك فارق زمني
هائل بني اجلز�أين الأول والثاين
يف كال العملني �سواء الرواية �أو
الفيلم ،والفارق كذلك لي�س فقط
يف تاريخ الن�رش �أو العر�ض ،لكن
�أي�ضا يف الزمن بني الأحداث يف
اجلز�أين.

العودة �إىل احلياة؟

فيلم «دكتور �سليب» تتمة لق�صة
فيلم «ال�ساطع» ،حيث تدور
الأحداث حول داين توران�س
الطفل يف الفيلم القدمي والذي
�أ�صبح الآن بالغا ،ويعي�ش يف نيو
هامب�شاير ،ويعمل يف م�أوى،
وت�ساعده قدراته اخلارقة على
التخفيف عن املر�ضى امل�صابني
بالأمرا�ض اخلطرية ويف اللحظات
الأخرية من حياتهم لكنه ما زال
مت�أثرا مبا حدث يف املا�ضي من

والده جاك توران�س ،لذلك هو
مدمن على الكحول يف ال�رس.
ال تزال الأ�شباح الغا�ضبة التي
قابلها عندما كان طفال يف الفندق
الغام�ض تطارده ،لكن يحاول
�إبعادها عن ذهنه ،لكنه يكت�شف
م�ؤامرة على الأطفال الذين
يحملون نف�س قدراته ،فيعود مرة
�أخرى حتى ي�ستطيع حمايتهم
ومواجهة خماوفة للمرة الأخرية.

خطى �ستانلي كوبريك
خمرج فيلم «دكتور �سليب» هو
مايك فالناغان الذي قدم �أعمال
رعب �شهرية من قبل ،على ر�أ�سها
م�سل�سل «ذا هانتينغ �أوف هيل
هاو�س» (The Haunting
 )of Hill Houseعلى
نتفليك�س ،وفيلم «لعبة جريالد»
( )Gerald>s Gameاملقتب�س
كذلك من رواية ل�ستيفن كينغ التي
اعتربها الكثريون قبله �أنها غري

قابلة لالقتبا�س ال�سينمائي ب�سبب
طبيعتها ،حيث تدور �أحداث
الرواية يف غرفة واحدة ومع بطلة
واحدة مقيدة على �رسيرها.
و�أعجب الكاتب �ستيفن كينغ
بالفيلم على عك�س ما حدث مع
فيلم «ال�ساطع» وخمرجه �ستانلي
كوبريك ،حيث عرب كينغ �أكرث من
مرة عن ا�ستيائه من التغيريات
التي �أجراها املخرج على روايته
عندما قدمها على ال�شا�شة الكبرية،
واملخرج مايك فالناغان كذلك
هو كاتب ال�سيناريو واملونتري.
وعلى الرغم من غ�ضب �ستيفن
كينغ من العمل املقتب�س عن اجلزء
الأول ف�إن املخرج مايك فالناغان
�أعلن �أكرث من مرة �إنه �سيحاول
اتباع خطى �ستانلي كوبريك خالل
عمله على اجلزء الثاين ،وظهر من
الإعالن الدعائي للفيلم �أنه و�ضع
يف اعتباره نهاية فيلم «ال�ساطع»،
حيث مل يتدمر الفندق الذي

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

دارت فيه الأحداث كما حدث يف
الرواية الأ�صلية ،وخالل الإعالن
الت�شويقي يعود داين توران�س مرة
�أخرى �إىل الفندق.
وب�سبب طبيعة الرواية والفرتة
الزمنية الكبرية بني اجلز�أين ال
نتوقع م�شاهدة �أي من �أبطال اجلزء
الأول يف الثاين ،ويقوم بدور داين
توران�س املمثل �إيوان ماكريجور،
يف حني تظهر ريبيكا فريغ�سون
يف دور روز ذا هاتن زعيمة تنظيم
قتل الأطفال اخلارقني ،وكليجيه
كارين كواحدة من الفتيات التي
تتمتع بقدرات خارقة مثل داين،
بالإ�ضافة �إىل الطفل املوهوب
للغاية جاكوب ترميبالي بطل فيلم
«الغرفة» ( )Roomال�شهري.
وعلى الرغم من غ�ضب �ستيفن
كينغمن �ستانلي كوبريك وتغيرياته
على الرواية الأ�صلية ف�إن الفيلم
يف النهاية �أ�صبح �إحدى �أيقونات
ال�سينما الأمريكية ومن �أ�شهر �أفالم
الرعب على الإطالق ،وال ميكن
لأي م�شاهد �أن ين�سى �أداء جاك
نيكل�سون العبقري ل�شخ�صية الأب
املجنون ،وحقق الفيلم �إيرادات
تعدت �ضعف ميزانيته ،مع معدل
 %85على موقع الطماطم الفا�سدة
من النقاد ،و %93من امل�شاهدين،
ويبقى �س�ؤال :هل ي�ستطيع فيلم
دكتور �سليب م�ضاهاة كل هذا
النجاح؟

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

انتاب الغ�ضب الفنان
حممد �إمام من خمرج
فيلمه اجلديد «ل�ص
بغداد»� ،أحمد خالد
مو�سى ،العرتا�ضه على
طريقة مونتاج عدد من
م�شاهد الفيلم ،املفرت�ض
عر�ضه يف مو�سم منت�صف
العام.
وقال م�صدر من داخل
الفيلم � ،إن �إمام يتابع مراحل مونتاج الفيلم حلني ا�ستقرار جهة الإنتاج
على الدولة الأوروبية املقرر ت�صوير باقي امل�شاهد فيها ،م�ضيفاً �أن
بطل الفيلم فوجئ بوجود �أخطاء يف ت�صوير عدد من امل�شاهد ،ما �أثار
غ�ضبه وح ّمل املخرج م�سئوليتها خا�صة �أنه مل يتم �إعادتها.
وي�شارك يف بطولة «ل�ص بغداد» فتحي عبد الوهاب ويا�سمني رئي�س
و�أمينة خليل وحممد عبد الرحمن و�صالح عبداهلل ،من ت�أليف تامر
�إبراهيم.

حممد �سعد يثري �أزمة يف «عالء
الدين» ب�سبب �شخ�صية املارد

يواجه املخرج جمدي
الهواري �أزمة يف كوالي�س
اجلديدة
م�رسحيته
«عالء الدين» ،لعدم
تعاقد الفنان حممد �سعد
على جت�سيد �شخ�صية
«مارد امل�صباح» ،رغم
اتفاق جهة الإنتاج
على عر�ضها يف مو�سم
الريا�ض.
وقال م�صدر من داخل
امل�رسحية ،لـ � ،24إن
الفنان �أحمد عز بد�أ �إجراء بروفات مكثفة مع �أبطال العر�ض على
م�رسح «كايرو �شو» ،م�ضيفاً �أن هناك اجتاهاً للتعاقد مع ممثل �آخر
لتج�سيد �شخ�صية املارد حال عدم تعاقد �سعد ب�شكل ر�سمي خالل
الأ�سبوع اجلاري.
وي�شارك يف بطولة «عالء الدين» تارا عماد وه�شام �إ�سماعيل و�سامي
مغاوري.

نان�سي عجرم يف طريقها �إىل
ال�سعودية

�شاركت الفنّانة نان�سي
عجرم جمهورها ومتابعيها
عرب �شبكة االنرتنت ب�صورة
لها داخل الطائرة اخلا�صة
توجهها �إىل
بها ،خالل
ّ
ال�سعودية للم�شاركة يف
مو�سم الريا�ض.
وعلّقت عجرم على ال�صورة
قائلة« :يف طريقي �إىل
الريا�ض» ،وتفاعل معها
اجلمهورُ ،م�ؤ ّكدين على انتظارها يف املطار ال�ستقبالها.
وعلى �صعيد �آخر ،ت ِ
ُوا�صل عجرم ت�صوير حلقات برنامج «ذا فوي�س
كيدز» ،الذي ت�شارك به كع�ضو جلنة حتكيم بجانب مع عا�صي ا ِ
حللاّ ين
وحممد حماقي اللذين ان�ض ّما حديثاً للربنامج بعد ان�سحاب تامر
ح�سني وكاظم ال�ساهر.

�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

21

�سيارات

الأحد � 20أكتوبر  2019املوافـق ل � 21صفر 1441هـ

رينو وني�سان وميت�سوبي�شي يعلنون عن “بداية جديدة” للتحالف

�أعلن املدراء التنفيذيون لرينو
وني�سان وميت�سوبي�شي عن جمل�س
ت�شغيلي جديد ليعرب عن “بداية
جديدة” للتحالف الذي عاين م�ؤخراً
غ�صن بتهم التهرب ال�رضيبي .يف �أول
ت�رصيح م�شرتك بينهم ،قال رئي�س
جمل�س �إدارة رينو ،جون دومينيك
�سينارد ،واملدير التنفيذي لني�سان،

هريوتو �سايكاوا ،واملدير التنفيذي
مليت�سوبي�شي ،او�سامو ما�سوكو� ،أن
املجل�س الت�شغيلي اجلديد للتحالف
�سي�رشف على جميع العمليات.
هذه املجل�س اجلديد لن ي�ؤثر على
الهيكلة احلالية لالحتاد ،ال�ستهدافه
للمحافظة على الهوية امل�ستقلة
لل�صانعات الثالثة ،حيث بهذا الو�ضع

مت ك�رس �إحتكار رينو الإداري و�أ�صبح
القرار جماعياً ال بيد �رشكة واحدة.
املجل�س اجلديد م�رشفاً على جميع
امل�شاريع امل�شرتكة احلالية يف
االحتاد ،مثل م�رشوع رينو ني�سان BV
الهولندي وني�سان ميت�سوبي�شي ،BV
وهي م�شاريع حتت التحقيق حالياً
�ضمن ق�ضية غ�صن .ويُذكر �أن ني�سان

وميت�سوبي�شي اتهمتا غ�صن يف يناير
املا�ضي با�ستالم  8.9مليون دوالر
من م�رشوع ني�سان-ميت�سوبي�شي BV
ب�شكل غري قانوين ،وقد مت ت�أ�سي�س
هذا امل�رشوع ملكافئة املوظفني
املقرتحني لآليات توفري �أموال
لل�رشكة ،لي�ستغل غ�صن الأمر ب�إعطاء
نف�سه جوائز �ضخمة.

"بي �إم دبليو" ت�سحب � 28ألف �سيارة من الأ�سواق
�أعلنت �رشكة بي �إم دبليو عن نيتها �سحب
� 28631سيارة من بلدان االحتاد الرو�سي،
ومن املفرت�ض �أن ت�شمل عملية ال�سحب
� 19919سيارة من طراز " "Fمن فئات،1 :
،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2
 ،34 ،26جميعها طرحت يف رو�سيا ما بني

 2011و.2015
كما �ست�سحب ال�رشكة � 8712سيارة من طراز
" "Fمن الفئة ( 21و 23و 30و 32و 33و)36
باعتها "بي �إم دبليو" يف رو�سيا ما بني 2014
و� ،2016أما ال�سبب وراء تلك العملية ،فهو
اكت�شاف م�شاكل يف نظام التربيد وعزل

ال�سوائل يف تلك ال�سيارات ،ما قد يت�سبب
باحرتاقها� ،أو ت�رسب الزيت �إىل �أنظمة
العوادم و�أعلنت "بي �إم دبليو" �أنها �ستتوا�صل
مع مالكي ال�سيارات املذكورة ليتوجهوا
ل�صيانتها جمانا يف جميع مراكزها املعتمدة
يف رو�سيا.

فولك�س فاغن تعلن ت�سريح � 7آالف موظف..
واللوم على الروبوتات!
عندما �أعلنت جمموعة فولك�س
واجن البارحة عن خطتها
الطموحة ب�إطالق  70موديل
كهربائي جديد بحلول  2028وبيع
 22مليون �سيارة كهربائية عاملياً،
مل تذكر ال�رشكة اجلانب الأقل
بهجة لهذه اال�سرتاتيجية.
هذا اجلانب هو قرار ال�رشكة
بت�رسيح  7,000موظف عن
العمل لعالمة فولك�س واجن
ل�سيارات الركاب فقط ،حتديداً
عرب تقدمي خطط تقاعد مبكرة،
ومع ا�ستخدام الآلة حمل الإن�سان
للقيام بالعديد من املهام.
�إذن هو لي�س ت�رسيحا �إجبارياً
له�ؤالء املوظفني بل عرو�ض

مغرية لهم بالتقاعد مع �سعي
فولك�س واجن لتنظيم قوتها
العاملة و�إعادة هيكلتها يف
الأعوام القادمة ،مع نيتها خلق
 2,000وظيفة جديدة يف ق�سم
التطوير التقني ،حتديدا تطوير
الربجميات والإلكرتونيات.
كما تنوي فولك�س واجن حت�سني
الإنتاجية وتوفري  6.6مليار
دوالر �سنوياً بحلول  2023رغب ًة
يف رفع الهام�ش الربحي لـ ،%6
ولتحقيق ذلك� ،ستخف�ض ال�رشكة
عدد ن�سخ املوديالت املختلفة
وتكاليف املواد امل�ستخدمة ،مع
ا�ستهدافها لرفع �إنتاجية امل�صانع
بـ � %5سنوياً.

ال خا�ص ًا
كيا تطلق مودي ً
من Ceed

�أطلقت �رشكة كيا مودي ً
ال خا�صاً من
 ،Ceedالتي تنتمي لفئة موديالت
الكومبي ،يحمل اال�سم Travel
ويتمتع باملزيد من التجهيزات
اخلا�صة .و�أو�ضحت ال�رشكة
الكورية اجلنوبية �أن �سيارتها
بالعديد من التجهيزات
 Ceed Travelاجلديدة تتمتع
وكامريا الرجوع للخلف ،والطالء املعدين،
مثل مكيف الهواء الأتوماتيكي ،ونظام املالحة،
بالإ�ضافة �إىل تدفئة املقاعد يف الأمام ،وجتهيزة التحدث احلر ،والعجالت امل�صنوعة من معدن خفيف قيا�س  16بو�صة ويتوفر لل�سيارة
حمركان بوقود البنزين بقوة  73كيلووات100/
ح�صان �أو  99كيلووات 135/ح�صان.

�إليك الأ�سباب امل�ؤدية
�إىل ا�شتعال ال�سيارة

اخلارج وهو ما يزيد من فر�ص
اندالع احلريق عندما ترتفع
حرارة املحرك �أثناء القيادة.

�إحدى �أ�صعب املواقف التي
متر على ال�سائقني هي بال
�شك اندالع حريق يف ال�سيارة،
حيث هذا ي�ؤدي �إىل �آثار مدمرة
م�شاكل يف النظام
عليها وعلى الركاب.
الكهربائي بال�سيارة
ح�سب الإح�صائيات ،ف�إن
� 1000شخ�ص يف �أمريكا فقط
الحرتاق �سيارته ،وقد �أكدت حيث �أنه ميكن �أن تت�سبب
الأبحاث �أن الركاب ميتلكون دورات ال�شحن بالبطارية من
ثوا ٍن معدودة للخروج قبل حلظة خالل الدينامو يف خروج غاز
اندالع احلريق فيها بالكامل ،الهيدروجني والذي يرتاكم يف
بنا ًء عليه ،دعونا ن�ستعر�ض حجرة حمرك ال�سيارة ،ومع
الأ�سباب امل�ؤدية ال�شتعال وجود �رشز �أو �سلك مك�شوف
ال�سيارة حتى ال تتعر�ض لها رمبا يحدث حريق.
�أبداً مب�شيئة اهلل.
خلل يف نظام العادم
ت�سرب الوقود
عادم ال�سيارة هو امل�س�ؤول
ويحدث الت�رسب يف حال عن �إخراج الغازات ال�ضارة
وجود م�شكلة يف �أحد �أجزاء من املحرك ،و�أحياناً تخرج
دورة الوقود ،وهي الأجزاء بع�ض ال�رشارات النارية والتي
التي تقوم ب�إي�صال الوقود من ميكن �أن ت�سبب حريق بال�سيارة
اخلزان �إىل املحرك ،حيث يف حالة و�صولها نحو الأماكن
�أن وجود ت�رسيب للوقود يزيد التي يوجد بها بنزين �أو زيت
فر�صة اندالع حريق ب�صورة يف ال�سيارة.
كبرية خا�صة مع ارتفاع درجات
احلرارة �أو يف حالة وجود �أي �إهمال ال�صيانة الدورية
لل�سيارة
�رشز �أثناء القيادة.
نق�ص �سائل املربد
يف حال نق�ص ال�سائل يف مربد
املحرك “الردياتري” ف�إن
املحرك �سوف تزيد درجة
حرارته ب�صورة كبرية ،وهو ما
ي�ساعد على ا�شتعال ال�سيارة
خا�صة �إذا كان هناك وقود
�أو زيت م�رسب على حمرك
ال�سيارة.
زيادة كمية زيت املحرك
بع�ض ال�سائقني يقومون بتزويد
املحرك بكمية زيت كبرية
العتقادهم �أنه مفيد للمحرك،
وهو �أمر خاطئ بالت�أكيد حيث
�أنه مع ال�ضغط ال�شديد يحدث
ت�رسيب للزيت خا�صة مع
ال�سيارات القدمية ،كما �أنه
نتيجة للإهمال ف�إنه �أثناء و�ضع
الزيت يف املحرك يتم �سكب
بع�ض الزيت على املحرك من

كما ذكرنا �سابقاً ،ف�إن �أبرز
�أ�سباب حريق ال�سيارة هو
وجود ت�رسب للوقود �أو للزيوت
يف ال�سيارة �أو وجود �سلوك
كهربائية مك�شوفة �أو نق�ص
مياه املربد ،وهي �أمور ميكن
تفاديها يف حال �إجراء ال�صيانة
الدورية لل�سيارة يف مواعيدها
املقررة ،لذا يجب املحافظة
دائماً على ال�صيانة الدورية
لل�سيارة.
تعر�ض ال�سيارة للحوادث
قد تت�سبب حوادث ال�سيارات
يف ا�شتعال احلريق يف ال�سيارة
يف حال االرتطام القوي
بال�سيارات الأخرى �أو مع
ج�سم �صلب مع وجود وقود �أو
زيت م�رسب ،حيث �أن احتكاك
الأج�سام ال�صلبة ي�ؤدي �إىل
تولد �رشر ي�سبب انفجار وقود
اخلزان.
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امل�صادر املوثوقة حتميك
من الربجميات املزيفة

ن�صح مركز حماية امل�ستهلك
بوالية راينالند بالتينات الأملانية
امل�ستخدم باحلر�ص واحلذر عند
تلقي ر�سالة �إلكرتونية ت�شتمل على
مرفقات من جهات ات�صال غري
معروفة.

و�أكد اخلرباء الأملان �رضورة
االمتناع عن فتح امللفات و�إزالتها
على الفور ،لأن �شبكة الإنرتنت
تعج باملحتالني والقرا�صنة ،ما
يجعل من مثل هذه الر�سائل
ال�سبب يف خماطر مالية كربى �أو

فقدان البيانات.
و�شدد اخلرباء الأملان على �رضورة
االعتماد على امل�صادر املعروفة
واملوثوقة عند تنزيل الربامج،
ومن الأف�ضل تنزيل الربامج من
مواقع الويب الر�سمية لل�رشكات
لها،
املطورة
والت�أكد من وجود
برنامج ملكافحة

الروبوتات بد ًال من املرتجمني
يف املحاكم الربيطانية قريب ًا
تعمل وزارة العدل الربيطانية حالياً باال�شرتاك مع عدد
من املطورين ،على ا�ستبدال املرتجمني يف املحاكم
الربيطانية ،بروبوتات �أكرث دقة ومهارة يف الرتجمة،
وذلك لتجنب تعطيل املحاكمات والأخطاء التي يرتكبها
املرتجمون �أثناء تلك املحاكمات ،و�أظهرت الأرقام
ال�صادرة عن وزارة العدل الربيطانية ب�أن �أكرث من 2600
ق�ضية مت ت�أجيلها ب�سبب �سوء الرتجمة يف ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية ويجري حالياً تطوير حوا�سيب
للرتجمة الفورية ،والتي �ستبد�أ العمل على الرتجمة يف
قاعات املحاكم يف غ�ضون �سنوات قليلة ،وفق ما قال
رئي�س الق�ضاة الربيطانيني.
وقد ك�شف اللورد بورنيت عن هذه اخلطة� ،أثناء �إلقائه
حما�رضة حول �إ�صالح املحاكم يف مدينة لندن م�ؤخراً،
حيث �رصح ب�أن احلوا�سيب �ستكون قادرة قريباً على
التعامل مع مئات اللغات املختلفة امل�ستخدمة حالية يف
قاعات املحاكم يف اململكة املتحدة ويزعم املطورون
�أن الروبوتات �ستوفر ترجمات �أكرث دقة من الب�رش،
الذين يتعر�ضون ل�ضغوطات �أثناء تفكريهم بالرتجمة
املنا�سبة ،الأمر الذي قد ي�ؤثر على جودة ترجمتهم
ودقتها .وتقول الإح�صائيات �إن  2524ق�ضية مت ت�أجيلها
يف حماكم ال�صلح خالل اخلم�س �سنوات الأخرية ب�سبب
عدم وجود مرتجم �شفوي فيها� ،إ�ضافة �إىل ت�أجيل 137
حماكمة ب�سبب م�شاكل مع املرتجمني ،بح�سب ما ورد يف
�صحيفة ديلي �ستار الربيطانية.

الفريو�سات على احلوا�سيب،
لتفادي تنزيل الربجميات و�شفرات
ال�ضارة ،ما يهدد امل�ستخدم
بفقدان البيانات.
ومن املهم �أي�ضاً احلر�ص على
الن�سخ االحتياطي ب�صورة منتظمة،
مع مراعاة تخزين البيانات على
و�سائط خارجية بعيداً عن نظام
الت�شغيل املعتاد.

يوتيوب يطلق خا�صية جديدة
ملواجهة املحتوى امل�سروق

�أطلقت �رشكة غوغل� ،أداة جديدة
على يوتيوب ب�إ�سم «Copyright
 »Matchملواجهة املحتوى
امل�رسوق ،وم�ساعدة �أ�صحاب
املحتوى الأ�صلي يف العثور على
الفيديوهات اخلا�صة بهم ،التي
�أٌعيد رفعها �إىل املوقع من قِبل
�آخرين.
ووفق ما �أورده موقع عامل التقنية،
تقوم اخلا�صية اجلديدة ،ب�إ�شعار
�صاحب املحتوى الأ�صلي ب�أن
حمتواه مت �رسقته ورفعه من
م�ستخدم �آخر و�ستبد�أ غوغل
بتفعيل الأداة اجلديدة يف الأ�سبوع
املقبل للح�سابات التي ت�ضم �أكرث

من  100,000م�شرتك.
وبعد العثور على الفيديوهات
امل�رسوقة ،ف�إن الأداة �ستعر�ض
عليك عدة خيارات ،مثل �أال تفعل
�شي ًئا� ،أو �أن تتوا�صل مع �صاحب
القناة� ،أو �أن تطلب من جوجل
�إزالة الفيديو من املوقع ويف حال
طلبت �إزالة الفيديو ،ف�إن جوجل
�ستقوم بذلك بعد � 7أيام بعد �أن
تُبلغ �صاحب القناة لعله يقوم ب�إزالة
الفيديو بنف�سه ،هذا وقد و�ضعت
ال�رشكة عدة عوامل لال�ستفادة من
الأداة اجلديدة ،مثل �أن تكون �أنت
�صاحب حقوق ح�رصية للفيديو،
ولي�س �أن تقوم برفع فيديو عام.

ان�ستغرام تلغي وظيفة التحذير عند �أخذ لقطات ال�شا�شة

�أ�شارت بوابة التقنيات «9to5mac.
� »comإىل �أن م�ستخدمي �شبكة
ان�ستغرام لن يتلقوا �أي حتذير عندما
يقوم الآخرون بعمل لقطات �شا�شة من

ق�ص�صهم على ان�ستغرام ،بعد �أن �ألغت
�شبكة التوا�صل االجتماعي الوظيفة بعد
اختبارها لبع�ض الوقت.
ومل تعلن ال�شبكة �أ�سباب �إلغاء وظيفة

التحذير عند �أخذ لقطات ال�شا�شة ،غري
�أنها �ست�ستمر يف �إر�سال التحذيرات عند
�أخذ لقطة �شا�شة للر�سائل املبا�رشة،
التي يتم �إخفا�ؤها.

مايكرو�سوفت تطلق تطبيق �إخباري
جديد مل�ستخدمي الهواتف الذكية
طرحت �رشكة مايكرو�سوفت تطبيق
اخباري جديد مل�ستخدمي الهواتف
الذكية التي تعمل على نظامي �أندرويد
و iOSوذلك ليحل بدي ً
ال لتطبيقها
الإخباري ال�سابق  MSNوالذي كان
متوفراً للم�ستخدمني على النظامني.
ويعترب التطبيق اجلديد مبثابة �إعادة
تد�شني للتطبيق ال�سابق لكن مع عالمة
جتارية جديدة بت�سميته Microsoft
 Newsبدالً من  MSNوالذي كان

نابع من ت�سمية اخلدمة الإخبارية
ال�شهرية التي �أطلقتها ال�رشكة منذ
 ،1995حيث �أنه بالرغم من طرح
التطبيق اجلديد �إال �أنه مازال يحمل
املحتوى اخلا�ص بخدمة  ،MSNوهو
ما يعني �أن ال�رشكة مازالت تعمل على
بقية التغيريات.
وقالت مايكرو�سوفت �أن التطبيق
اجلديد يحمل ا�سماً خمتلفاً لكنه مبني
على خدمة ال�رشكة الإخبارية التي

تقدمها للم�ستخدمني عرب مواقع مثل
 .MSNو�ستظهر خدمات التطبيق
الإخبارية اجلديدة �ضمن تطبيق خا�ص
بويندوز  ،10مت�صفح ايدج ،تطبيق
�سكايب� ،أجهزة �إك�س بوك�س ،موقع
 ،Outlookوكذلك كتطبيق منف�صل
على نظامي �أندرويد و.iOS
التطبيق اجلديد يجلب خا�صة الو�ضع
الليلي �أو الواجهة الداكنة وميكن
حتميله جلميع امل�ستخدمني
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العدد  /5073 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

ات�صاالت اجلزائر بامل�سيلة

على خلفية عدم اال�ستجابة للمطالب االجتماعية واملهنية

مد 1957.33كلم من
الألياف الب�صرية
جت�سيدا للمخطط الوطني اال�ستثماري
لتطوير �شبكة االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية التي و�ضعته املديرية
«ات�صاالت
م�ؤ�س�سة
العامة،تعكف
اجلزائر» بامل�سيلة على حت�سني خدماتها
و�إر�ضاء زبائنها من خالل تطوير وع�رصنة
�أجهزتها و�شبكتها .حيث توا�صل املديرية
العملية بامل�سيلة يف جت�سيد هذه العملية
يف امليدان من خالل ربط مراكزها يف
خمتلف ربوع الوالية ،وكذا ربط بلديات
الوالية ب�شبكة حديثة متمثلة يف الألياف
الب�رصية والتي مت ربط �إىل حد الآن
( )46بلدية يف انتظار ربط �آخر بلدية
(بلدية �أوالد ما�ضي) عن قريب بالإ�ضافة
�إىل ربط ( )30ملحق بلدي تقدمت هذه
الأخرية بطلب �سندات لربطها .جتدر
الإ�شارة �إىل �أن �شبكة الألياف الب�رصية
التي مت ب�سطها يف الوالية �إىل حد الآن
بلغت ( )1957.33كلم منها ( )514كلم
�أجنز خالل هذه ال�سنة فقط ،مت بف�ضلها
ربط ( )68مكتب بريد عرب بلديات وقرى
الوالية مب�سافة تقدر ( )146,79كلم تدخل
يف �إطار االتفاقية املربمة بني «ات�صاالت
اجلزائر»وبريد اجلزائر

�أ�ساتذة التعليم االبتدائي بورقلة
يف وقفة احتجاجية غدا

هدد �أ�ساتذة التعليم االبتدائي بوالية ورقلة بتنظيم وقفة احتجاجية يوم غدا االثنني �أمام
مقر مديرية الرتبية وذلك على خلفية عدم ا�ستجابة الوزارة الو�صية ملطالبهم االجتماعية
و املهنية امل�شروعة .
�أحمد باحلاج

قال الع�رشات من �أ�ساتذة
التعليم االبتدائي بوالية
ورقلة �أن جلوئهم لتنظيم
وقفة احتجاجية ثانية
يوم غدا االثنني �أمام مقر
مديرية الرتبية  ،جاء على
خلفية عدم ا�ستجابة الوزارة
الو�صية ملطالبهم االجتماعية
و املهنية امل�رشوعة ح�سب
قولهم والتي ت�أتي يف مقدمتها
توحيد الت�صنيف بني الأطوار
الثالثة االبتدائي  ،املتو�سط
و الثانوي � ،إ�ضافة لتقلي�ص
احلجم ال�ساعي من � 30ساعة
�إىل � 20ساعة  ،كما �شدد نف�س
املتحدثني على �رضورة �إلغاء

املذكرات املكتوبة باليد
وا�ستبدالها مبذكرات ت�صدر
من طرف املفت�شية العامة
للبيداغوجية .
من جهة ثانية فقد �أبدى
�أ�ساتذة التعليم االبتدائي
مت�سكهم مبطلب ا�سرتجاع

التقاعد الن�سبي دون �رشط
ال�سن و املقدرة بـ � 45سنة
للن�ساء و � 50سنة لرجال ،
مع ا�ستحداث من�صب م�رشف
تربية من �ش�أنه تخفيف العبء
على املعلم بحرا�سة ال�ساحة
وتنظيم التالميذ �أثناء دخولهم

قطاع الرتبية يف ورقلة

غليزان

توظيف 200عامل نظافة

نق�ص الأطباء ي�ؤرق �سكان وادي ارهيو

مت توظيف ما ال يقل عن  200عامل جديد
بر�سم املو�سم الدرا�سي  2020/2019عرب
جمموع املدار�س الإبتدائية املنت�رشة عرب
بلديات ال  21بوالية ورقلة ل�ضمان توفري
حميط مدر�سي نظيف و�صحي ,ح�سبما
ا�ستفيد لدى م�س�ؤويل مديرية الرتبية .

«جون�سون �آند جون�سون»

�سحب �أحد املنتجات ب�سبب
مادة م�سرطنة
بد�أت �رشكة «جون�سون �آند جون�سون»
�سحبا طوعيا لواحدة من منتجاتها
بعد �أن عرثت �إدارة الغذاء والدواء
( )FDAعلى �آثار للأ�سب�ستو�س الذي
ي�سبب ال�رسطان ،ح�سبما �أعلنته ال�رشكة
وقالت ال�رشكة �إنها �أ�صدرت هذا القرار
مبثابة «زيادة يف احلذر» ،حيث �أن كمية
الأ�سب�ستو�س التي عرث عليها كانت
�ضعيفة للغاية ،وتقت�رص على عينات
حمددة من عبوة واحدة من بودرة
الأطفال ويعرف الأ�سب�ستو�س ب�أنه مادة
م�رسطنة ترتبط بالإ�صابة بال�رسطان
حيث ت�سبب ورم الظهارة املتو�سطة،
وقد قام ع�رشات الآالف من الأ�شخا�ص
مبقا�ضاة ال�رشكة ،مدعني �أن التعر�ض
طويل الأمد للمادة املوجودة يف بودرة
الأطفال �أدى �إىل �إ�صابتهم بال�رسطان
الذي ي�ؤثر على بطانة ال�صدر.
ونقال عن تقرير اختبارات �إدارة الغذاء
والدواء الأمريكية يف ال�شهر املا�ضي،
قالت «جون�سون �آند جون�سون» �إن
منتجاتها ال حتتوي على الأ�سب�ستو�س
على نطاق وا�سع ،لكن �أ�سعار �أ�سهمها
انخف�ضت بن�سبة  %2.6قبل تداول يوم
اجلمعة ،ما ي�شري �إىل �أن اجلمهور قد
ي�ستجيب لهذه الأقاويل.
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عرب �سكان بلدية وادي ارهيو الواقعة
على بعد  43كلم �رشق عا�صمة الوالية
غليزان واملناطق املجاورة لها من تدين
اخلدمات ال�صحية بالعيادة املتعددة
اخلدمات بذات البلدية واملن�ضوية حتت
لواء امل�ؤ�س�سة العمومية لل�صحة اجلوارية
بجديوية حيث �أ�صبحت بع�ض امل�صالح ال
تلبي متطلبات و�سد حاجيات املواطنني
القا�صدين للعيادة وح�سب العديد من
املواطنني لدى تغلغل اجلريدة و�سط
العديد منهم �أكدوا �أن العيادة املتعددة
اخلدمات �أ�صبحت عاجزة متاما �أمام
التوافد املتزايد وهذا يف ظل النق�ص
الفادح يف الأطباء العاملني مثلما هو
احلال مل�صلحة طب الأطفال والأمرا�ض
النف�سية والع�صبية وكذا م�صلحة طب

الأ�سنان و�سب البع�ض منهم �أن العيادة
ت�شتكي انعدام طبيب الأطفال والأ�سنان
من �أكرث من �أ�سبوعني وهو ما جعل البع�ض
منهم اللجوء �إىل الأطباء اخلوا�ص فيما
�أكدت معلومات �أخرى تفيد �أن �أخ�صائي
الأمرا�ض النف�سية والع�صبية مت حتويله
�أو نقله �إىل عيادة جديوية وهنا قد يرغم
ذوي الأمرا�ض النف�سية والع�صبية التنقل
�إىل غاية جديوية لإجراء الفحو�صات
هناك وعليه ينا�شد �سكان البلدية وادي
ارهيو ال�سلطات املحلية ب�رضورة التدخل
وتدارك هذا النق�ص امل�سجل من اجل
حت�سني اخلدمات ال�رضورية املقدمة
للمري�ض خ�صو�صا وانه مت ت�سجيل هجرة
عدد من الأطباء يف الفرتات الأخرية .
قم

�أمن والية امل�سيلة

تفكيك ور�شة �سرية ل�صناعة ال�شمة املقلدة
متكنت عنا�رص فرقة البحث والتدخل
التابعة للم�صلحة الوالئية لل�رشطة الق�ضائية
ب�أمن والية امل�سيلة من تفكيك ور�شة �رسية
ل�صناعة وتقليد مادة التبغ ( �شمة ) العملية
جاءت بناءا على ا�ستغالل معلومات م�ؤكدة
مفادها قيام �أحد الأ�شخا�ص با�ستغالل
مر�آب بو�سط مدينة امل�سيلة كور�شة
ل�صناعة وتقليد مادة التبغ ( ال�شمة)،
وبالتن�سيق مع النيابة املحلية مت و�ضع خطة
حمكمة ومداهمة املكان �أين مت �إيقاف
�صاحب الور�شة  ،وحجز  25750وحدة من
مادة ال�شمة املقلدة جاهزة للت�سويق من
خمتلف العالمات 10 ،قناطري ون�صف من

مادة التبغ جمهزة للتعبئة  10100 ،وحدة
لأكيا�س ال�شمة فارغة  ،بالإ�ضافة �إىل حجز
الآالت امل�ستعملة ل�صناعة وتغليف مادة
ال�شمة  ،وكذا مواد كيمياوية ت�ستخدم يف
عملية ت�صنيع هذه املادة بعد ا�ستكمال
�إجراءات التحقيق مت تقدمي امل�شتبه فيه
�أمام ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
امل�سيلة عن ق�ضية تقليد و�صناعة منتج
�ضار موجه لال�ستعمال الب�رشي وتقليد
عالمة جتارية ملخادعة امل�ستهلك بدون
رخ�صة وعدم فوترة  ،الذي �أحاله على
جل�سة املثول الفوري .
عبدالبا�سط بديار

وخروجهم من املطعم �إ�ضافة
�إىل دخول التالميذ وخروجهم
من املدر�سة  ،و �إلغاء ال�رضيبة
على الدخل التي �أثقلت كاهل
املعلم  ،ناهيك عن �رضورة
ا�ستحداث رتبة �أ�ستاذ خا�ص
باملواد العلمية و �أ�ستاذ خا�ص
باملواد الأدبية و �آخر خا�ص
مبواد االيقاذ .
ويف مو�ضوع مت�صل فقد طالب
�أ�ساتذة التعليم االبتدائي عرب
خمتلف واليات الوطن بالإ�رساع
يف الإفراج عن النقابة الوطنية
التي متثل هذه ال�رشيحة من
�أجل متكني الأ�ساتذة من
ال�سماح يف املرافعة على
حقوقهم وفق ال�سلم الإداري
املن�صو�ص عليه قانونيا .

بكل من وهران وعني تيمو�شنت
�سكيكدة والطارف

�إف�شال هجرة غري
�شرعية ل� 70شخ�صا
�أحبط حر�س ال�سواحل حماوالت
هجرة غري �رشعية لـ(� )70شخ�صا كانوا
على منت قوارب تقليدية ال�صنع بكل
من وهران وعني تيمو�شنت/ن ع ،2
�سكيكدة والطارف/ن ع  ،5كما �أوقف
عنا�رص الدرك الوطني و حر�س احلدود
( )19مهاجرا غري �رشعي من جن�سيات
خمتلفة بكل من تلم�سان /ن.ع 2.و
غرداية /ن.ع.4.

الأنفلونزا املو�سمية

ا�ستالم �أزيد من 800
�ألف جرعة لقاح
ك�شف مدير الوقاية وترقية ال�صحة بوزارة
ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات,
جمال فورار ,عن ا�ستالم الوزارة لأزيد
من � 800ألف جرعة لقاح �ضد الأنفلونزا
املو�سمية.
و�أو�ضح ذات امل�س�ؤول يف ت�رصيح عن
«ا�ستالم الوزارة خالل الأ�سبوع اجلاري
لأزيد من � 800ألف جرعة لقاح �ضد
الأنفلونزا املو�سمية و�ست�ضاف �إليها كمية
�أخرى قبل نهاية الأ�سبوع القادم ليبلغ
جمموع اجلرعات مليونني ون�صف»و�أ�ضاف
�أن وزارة ال�صحة �ستطلق حملة توعوية
خالل الأ�سبوع الأول من �شهر نوفمرب
القادم ق�صد «ت�شجيع الفئات املعنية
من �أ�شخا�ص م�سنني وم�صابني ب�أمرا�ض
مزمنة وحوامل على الإقبال على اللقاح
الذي �سيكون متوفرا بامل�ؤ�س�سات ال�صحية
وكذا الوكاالت ال�صيدالنية اخلا�صة».

اعتقلت ال�رشطة يف كوريا اجلنوبية 19
طالبا� ،أم�س اجلمعة ،بعد ت�سلق العديد
من الطالب اجلدران ،ودخول فناء
منزل ال�سفري الأمريكي يف �سيئول،
احتجاجا على وجود القوات الأمريكية
يف البالد ،وقال وليام كوليمان املتحدث
با�سم ال�سفارة الأمريكية يف �سيئول يف
بيان �أم�س ال�سبت� ،إن ما يقرب من 20
كوريا دخلوا ب�شكل غري قانوين املجمع
ال�سكني الر�سمي لل�سفري الأمريكي،
وحاولوا دخول املنزل نف�سه بالقوة.
و�أ�ضاف كوليمان« :ن�شعر بقلق بالغ
من االقتحام غري القانوين للمجمع
ال�سكني لل�سفري ،ونحث جمهورية كوريا
على حماية كل البعثات ومقار الإقامة
الدبلوما�سية»وت�صف هذه املجموعة
نف�سها ب�أنها «ائتالف طالب اجلامعات
التقدميني» ،وو�ضعت �صورا يف ح�سابها
على «في�سبوك» ظهر فيها العديد
من �أع�ضائها يت�سلقون جدارا حميطا
مبنزل ال�سفري الأمريكي ،هاري هاري�س،
با�ستخدام �سالمل.

بر�شلونة

مي�سي يرف�ض توقيع
عقد طويل الأمد
رف�ض النجم الأرجنتيني ،ليونيل مي�سي،
التوقيع على عقد مدى احلياة مع فريقه
بر�شلونة ،الذي ان�ضم �إليه يف العام 2000
وهو يف الـ 13من عمره وقال مي�سي� ،إنه تلقى
فعال عر�ضا من بر�شلونة لتوقيع عقد يبقيه
مدى احلياة يف بر�شلونة ،م�ؤكدا�« :صحيح
�أن بر�شلونة قدم يل عقدا للبقاء معه مدى
احلياة ،لكنني قلت ال �أريد �أن �أرتبط مع
الفريق مبثل هذه العقود».
وتابع «الربغوث» مو�ضحا �سبب رف�ضه
قبول العر�ض قائال« :ال �أريد �أن �ألعب �إن
مل �أكن بحالة جيدة� ،أريد التناف�س وموا�صلة
الكفاح من �أجل حتقيق الأهداف امل�سطرة،
ولي�س من �أجل العقد .لكن من الوا�ضح �أنني
�س�أبقى يف بر�شلونة حتى نهاية م�سريتي
االحرتافية».
وينتهي عقد مي�سي احلايل مع بر�شلونة يف
جوان  ،2021و�أعطى م�ؤخرا ال�ضوء الأخ�رض
للدخول يف مفاو�ضات لتجديد تعاقده.

تون�سي �ضمن �أف�ضل 10
خمرتعني يف العامل
ح�سب وكالة نا�سا اختارت وكالة الف�ضاء
الأمريكية «نا�سا» م�رشوع الباحث
التون�سي زياد التايب� ،ضمن �أف�ضل 10
م�شاريع لباحثني و �أ�صحاب �أفكار و
م�شاريع متطورة تواكب و تفيد الرحالت
امل�ستقبلية يف الف�ضاء زياد التايب باحث
تون�سي يبلغ من العمر � 28سنة� ،أ�صيل
حمافظة مدنني جنوبي تون�س ويبا�رش
ر�سالة الدكتوراة باجلامعة التقنية مبيونيخ
زاول درا�سته باملظيلة من حمافظة
قف�صة جنوبي تون�س مرورا باملدر�سة
الوطنية للمهند�سني بالعا�صمة.
قبل �أن يتحول �إىل �أملانيا لإمتام مرحلة
الدكتوراة و�إجراء بحوث علمية ،متكن
من اخرتاع برجمية لروبوت ذكي ذات
تكنولوجيا دقيقة ومتطورة للأبحاث
يف املريخ والقمر وعدد من الكواكب
والذهاب للف�ضاء.
وهي تقوم �أ�سا�سا على �صناعة برجمية
ذكية «لروبوت» جتعله يقارب كثريا يف
تعامله مع الإن�سان ،و ميكن �إر�ساله
�إىل القمر �أو املريخ جلمع معطيات و
�إجراء بحوث بدل الإن�سان و �إر�سالها
�إىل الأر�ض .وي�ؤدي هذا الروبوت نف�س
املهمة الف�ضائية كالإن�سان وفق ما يتوفر
فيه من حد�س و رغبة يف االكت�شاف
متاما كالب�رش.

