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ات�صاالت اجلزائر

عن �إن�شاء مركز عملياتي للأمن
ي�رس  ات�صاالت اجلزائر �أن
تعلن عن �إن�شاء هيئة جديدة
تتمثل يف مركز عملياتي للأمن
 SOCيرتكز ن�شاطها الرئي�سي
على ال�سهر على �ضمان الأمن
املعلوماتي ملختلف البنى
التحتية للم�ؤ�س�سة .وي�ستند تنظيم

املركز العملياتي للأمن على
م�ستوى ات�صاالت اجلزائر على
ثالثة جوانب رئي�سية تتمثل يف
 :اال�ستجابة واال�ستباقية وجودة
الأمن ،من خالل احل�صول على
ر�ؤية �شاملة لكافة مكونات �أنظمة
الإعالم الآيل الت�صاالت اجلزائر.

ال�سومة يحرج �إعالمي
ب�سبب حمرز

كما �أن اخلاليا املكونة لهذا
املركز العملياتي للأمن �ست�سمح
بالك�شف عن الهجمات ونقاط
ال�ضعف املحتملة على تطبيقات
ومن�صات ات�صاالت اجلزائر ومن
ثم التكفل بها بطريقة �آنية ويف
الوقت املنا�سب .بف�ضل �إن�شاء

خبر في
صورة

هذا املركز ،يت�سنى للعديد من
امل�ؤ�س�سات و الهيئات اال�ستفادة
من الأمن املعلوماتي الت�صاالت
اجلزائر من �أجل مواجهة
الهجمات ال�سيربانية وبالتايل
ت�أمني تكنولوجيات الإعالم
واالت�صال مل�ؤ�س�ساتهم.

و�ضع النظام
االلكرتوين ملراقبة
الدخول �إىل املالعب

و�ضع الالعب الدويل ال�سوري عمر ال�سومة �أحد الإعالميني
امل�رصيني يف موقف حمرج عندما �س�أله عن ر�أيه فيما يقدمه
الالعب امل�رصي حممد �صالح يف املالعب الإجنليزية بقمي�ص
�شدد العب نادي �أهلي جدة ال�سعودي
ناديه ليفربول ،حيث ّ
وزميل العب اخل�رض يو�سف باليلي �أنه يتابع �أي�ضا ما يفعله جنم
اجلزائر ريا�ض  حمرز والذي يت�ألق بدوره مع ناديه مان�ش�سرت
�سيتي ويقدم م�ستويات الفتة هو الآخر.

بلدية املعا�ضيد بامل�سيلة

املواطنون ي�شتكون من تردي
اخلدمات ال�صحية

�سجل فريق مولودية اجلزائر �آخر �أ�شواط امل�شاركة اجلزائرية
ّ
يف املناف�سة اخلارجية بعدما كان �آخر الأندية املحلية التي
تودع املناف�سة عقب �إق�صاء كل من احتاد العا�صمة� ،شبيبة
القبائل ونادي بارادو من مناف�ستي رابطة �أبطال �إفريقيا وك�أ�س 
الكاف� ،أين مل يتمكن النادي العا�صمي من مباغة مناف�سه الرجاء
البي�ضاوي املغربي يف البطولة العربية للأندية ورغم الفوز الذي
حققه على ملعب «حممد اخلام�س» مبدينة الدار البي�ضاء �إال 
�أنه مل يكن كافيا له من �أجل املرور �إىل ن�صف النهائي ومالقاة
النادي الإ�سماعيلي.

ي�شتكي �سكان بلدية املعا�ضيد الواقعة على بعد نحو  28كلم �شمال
عا�صمة والية امل�سيلة من تدين م�ستوى اخلدمات ال�صحية بالعيادة
املتعددة اخلدمات بذات البلدية  ،والتي �أ�صبحت عاجزة ح�سبهم عن
�سد حاجيات املواطنني الوافدين �إليها لتلقي العالجات والإ�سعافات
الأولية �أين ي�شتكي املواطنون واملر�ضى منهم خا�صة من تذمرهم
وامتعا�ضهم من على النق�ص الفادح يف املعدات الطبية ال�رضورية،
خا�صة �أن البلدية تعرف تو�سعا �سكانيا معتربا يف ال�سنوات الأخرية
حيث طالبوا مديرية ال�صحة بوالية امل�سيلة بالتدخل العاجل من �أجل
حت�سني اخلدمات و توفري املعدات ال�رضورية ق�صد و�ضع حد ملعاناة
ال�سكان املت�رضرين .
عبدالبا�سط بديار

توقيع اتفاقية بني وزارة البيئة و وزارة امل�ؤ�س�سات النا�شئة

�شراكة جزائرية �أملانية لتثمني النفايات

�أ�رشفت  وزيرة البيئة والطاقات
املتجددة ،ن�صرية بن حراث،
بالتعاون مع الوكالة الأملانية
للتنمية  ،GIZعلى افتتاح
م�رشوع «تقوية قطاعات
تثمني النفايات ،FILREC
ومت التوقيع خالل اللقاء
على اتفاقية بني وزارة البيئة

تدمري خمب�أ للإرهابيني
وثالثة قنابل
يف �إطار مكافحة الإرهاب ،ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ،يوم  09فيفري � 2020إثر عملية بحث ومت�شيط مبنطقة جبل
اللوح بعني الدفلى/ن.ع ،1.خمب�أ ( )01للجماعات الإرهابية يحوي
( )03قنابل تقليدية ال�صنع ومولدين ( )02كهربائيني بالإ�ضافة �إىل
�ألب�سة و�أغطية و�أغرا�ض �أخرى.

العميد ينهي املغامرة
اجلزائرية باملناف�سة اخلارجية

ووزارة امل�ؤ�س�سات امل�صغرة
وامل�ؤ�س�سات
واملتو�سطة
النا�شئة  واقت�صاد املعرفة.
وقالت وزيرة البيئة والطاقات
املتجددة ،ن�صرية بن حراث ،
يف كلمة لها انه من ال�رضورِي
اليوم على بالدنا �أن تنخرط
فيِ هذِ ِه ال ْ َع َم ِل ّيَة جْ َ
الدِ ي َدة الَّتِي
َ

جبل اللوح بعني الدفلى

تهدف �إِلىَ  الحْ َ ِّد مِ َن الآثار
النْتَاجِ ّيَة مِ نْ 
البِي ِئيَة لِل َّد َو َرات ْ إِ
خِ لاَ ل تَن ِْظيمِ َها َعلَى َ�ش ْكل
َدا ِئ ِري.
و�أو�ضحت ذا الوزيرة �أن
التحدِ يات الأ�سا�سية فيِ  هذا
َ
َ
لحْ
ْ
املجال تتعلق بِا ِّد مِ نْ �إِف َرا ِز
ري َها
النفايَات َوال ْ َع َملِ َعلَى ت َْ�س ِي ِ

َك ُمنْتِج ثَانَ ِو ّي َقابِل ِللْتَثْمِ ني،
م�شددة على �أَ َّن الْهدف
ال َّرئِي�سِ َّي مِ نْ  َهذِ ِه ال ّ ُر ْ�ؤيَ ِة
جْ َ
�صول �إِلىَ 
الدِ ي َدة ُه َو ال ْ ُو ُ
ُم َع َّدل تَثْ ِّمني َق ْد َرهُ  ٪ 30ب ُِحلُولِ
ام  2035يف حِ ني تَترَ َا َو ُح الْيَ ْوم
َع ِ
فيِ حدود .٪7
ُ
ف.ن�سرين

�سيدي بلعبا�س

�شراكة �أجنبية تهدد بتوقيف �شركة " �سياما " لالالت الفالحية

فجر الع�رشات من عمال  م�ؤ�س�سة اغرقوا بها ال�سوق ما م�س ب�سمعة �أكد العمال �أن �رشكة»�سياما « الزراعية  ،و�أ�شار تقرير   الفرع
الإنتاج الفالحي   «�سامبو �سياما   امل�ؤ�س�سة   بالإ�ضافة �إىل تقلي�ص   التي تعد الثانية �إفريقيا يف �إنتاج النقابي للم�ؤ�س�سة ان الو�ضع  ي�سري
ب�سيدي بلعبا�س  ف�ضيحة من العيار املنتج لإدخال امل�ؤ�س�سة يف خانة العتاد الزراعي على حافة الإفال�س  من ال�سيئ �إىل الأ�سو�أ ب�إحدى كربى
ب�سبب �سوء الت�سيري الذي ت�سبب يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية بالوطن
الثقيل التي هزت هذه امل�ؤ�س�سة التي الإفال�س .
ان�ش�أت �سنة  1976واملعروفة بجودة ها وطالب العمال   ب�رضورة تراجع الإنتاج م�ؤكدين �أن ال�رشاكة التي كان من املفرو�ض �أن يتم بعث
انتجاعها  من الآالت الفالحية التي تدخل الو�صاية من �أجل �إن�صافهم مع ال�رشيكني الفلندي والربتغايل الن�شاط فيها من �أجل ا�سرتجاع
حتتل املرتبة الثانية افريقيا يف وت�سوية االختالالت احلا�صلة يف ت�سببت يف الق�ضاء على جودة هيبتها ولكن ال�رشيك الأجنبي قام
انتاج احلا�صدات  والآالت الفالحية هذه امل�ؤ�س�سة وذلك ب�رضورة املنتجات املعروفة منذ القدم بك�رسها وحد ن�شاطها ،و قد هدد  
 ،والتي   �أ�صبحت اليوم مهددة ف�ض ال�رشاكة مع الطرف الأجنبي وقل�ص من حجم الأرباح التي كانت عمال هذه امل�ؤ�س�سة  باالحتجاج �إن
بالغلق   والزوال بفعل ال�رشاكة مع حيث طالبوا بتوحيد امل�ؤ�س�سة تنتجها ح�سب ت�رصيحاتهم التي مل ت�سوى م�شاكلهم العالقة و تدخل
ال�رشيكني الربتغايل والفلندي الذين وا�سرتجاع املنتوجات امل�سلوبة �أ�شارت �أي�ضا �إىل النق�ص الكبري الو�صاية من �أجل �إنقاذ م�ؤ�س�سته
قاموا ب�سلب املنتجات ذات اجلودة وو�ضع الرجل املنا�سب يف املكان يف الإنتاج بور�شات امل�ؤ�س�سة من الإفال�س  املمنهج من طرف
العالية  وتعوي�ضها مبنتجات �ضعيفة املنا�سب لت�سيري امل�ؤ�س�سة ،حيث فيما يتعلق باحلا�صدات والآالت الأجانب .
حممد بن ترار

املجموعة  19حلر�س احلدود بتلم�سان

حجز 08كلغ من الكيف و3.8
غ من الكوكايني
متكنت عنا�رص املجموعة ال 19حلر�س  احلدود النا�شطة على
م�ستوى منطقة باب الع�سة ب�أق�صى �شمال غرب تلم�سان من حجز 08
كلغ من الكيف و 3.8غ من الكوكايني و 12380قر�ص مهلو�س من نوع
«اك�ستازي دومبنوا» تخلوا عنها مهربون وفرو يف اجتاه جمهول.
هذه الكمية التي كانت مهربة من املغرب باجتاه اجلزائر يف �إقليم
باب الع�سة مت حجزها اثر دورية لعنا�رص حر�س احلدود املجموعة
 19م�ساء �أول �أم�س  ،حيث التزال التحقيقات جارية للو�صول  �إىل
عنا�رص ال�شبكة .
حممد بن ترار

الدرك الوطني بخن�شلة

ارتفاع يف عدد اجلرائم املعاجلة
�سجلت م�صالح الدرك الوطني بخن�شلة ارتفاعا بن�سبة  48باملائة
يف عدد اجلرائم املعاجلة خالل �سنة   ,2019ح�سب ما علم �أم�س 
االثنني من قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني بذات الوالية
املقدم خالد بلجوهر و �أو�ضح املقدم خالل ندوة �صحفية عقدها
مبقر املجموعة لعر�ض احل�صيلة ال�سنوية لن�شاطات خمتلف وحدات
الدرك الوطني بوالية خن�شلة ,ب�أنه «خالل نف�س ال�سنة متت معاجلة
 1257ق�ضية  94منها جناية و 962جنحة يف �إطار القانون العام و 201
خمالفة مقابل معاجلة  848ق�ضية خالل �سنة .»2018
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تعر�ض خمطط عملها الذي وافق عليه الرئي�س

حكومة جراد يف �أول مواجهة
مع الربملان
هاج�ش الت�شريعيات املبكرة يغلف الأجواء

.

ي�شرع املجل�س ال�شعبي الوطني اليوم الثالثاء يف مناق�شة خمطط عمل حكومة عبد العزيز
جراد اليوم الثالثاء وهي �أول مهمة ر�سمية للهيئة الت�شريعية يف ظل حكم الرئي�س عبد
املجيد تبون والتي تبدو �أنها �سهلة للوزير الأول مادام �أن كل الت�شكيالت دعمت رئي�س
اجلمهورية يف حملته االنتخابية الأخرية �أو دعمت بعد فوزه �أو خالل امل�شاورات التي
فتحها لتجاوز الأزمة ال�سيا�سية .
ال�شعبي الوطني يف ظل
حكم الرئي�س املنتخب
عبد املجيد تبون  ,وتبدو
�أن مهمة الوزير الأول
عبد العزيز جراد وطاقمه
�ستكون �سهلة لإقناع نواب
ال�شعب لعدة اعتبارات
مو�ضوعية �أولها كون �أن
خمطط عمل احلكومة
ت�ضمن م�ؤ�رشات �إيجابية
فيما يخ�ص ترقية املمار�سة
ال�سيا�سية ب�ضمان حرية
التعبري وال�صحافة وحرية
التظاهر ال�سلمي ودعم
ال�صحافة املكتوبة وكذا
ترقية االقت�صاد الوطني
و�إعادة النظر يف املنظومة

باية ع

بعد غياب طويل عن
امل�شهد ال�سيا�سي فر�ضها
احلراك ال�شعبي والذي �أدى
�إىل ا�ستقاالت عديد النواب
وجتميد ن�شاط بع�ض
الت�شكيالت ب�أكلمها على
غرار كتلتي جبهة القوى
اال�شرتاكية وحزب العمال
ي�ست�أنف اليوم املجل�س
ال�شعبي الوطني �أ�شغاله
يف جل�سات علنية تخ�ص�ص
لعر�ض خمطط عمل
احلكومة ومناق�شته ثم
الت�صويت عليه ,وهي �أول
مهمة ر�سمية للمجل�س

وال�رضائب
اجلبائية
والق�ضاء نهائيا على
�سلبيات ممار�سة النظام
واحلكومات ال�سابقة كما
ت�ضمن �أي�ضا �آليات وم�شاريع
عديدة لرتقية امل�ستوى
املعي�شي للمواطن من
خالل توفري املتطلبات
الأ�سا�سية ودعم القدرة
ال�رشائية وخلق منا�صب
عمل جديدة يف خمتلف
القطاعات وتعزيز الهياكل
واخلدمات ال�صحية � إىل
جانب �إعادة االعتبار
اخلارجية
لل�سيا�سية
اجلزائر وموا�صلة تطوير
الع�سكرية
ال�صناعات

وتعزيز �سيا�سية الدفاع
الوطني وهي كلها التزامات
قطعها الرئي�س عبد املجيد
تبون يف حملته االنتخابية
لرئا�سيات  12دي�سمرب
الفارط التي �أو�صلتها �إىل
�سده احلكم .
ومن بني م�ؤ�رشات �سهولة
مهمة الوزير الأول عبد
العزيز جراد على مدار
يومني هي كون �أغلبت الكتل
الربملانية كانت قد �أعلنت
مبا�رشة �أو عن طريق
�أحزابها ال�سيا�سية دعمها
لربنامج الرئي�س عبد
املجيد تبون ف�إىل جانب
ما يعرف ب�أحزاب املواالة

حزب جبهة التحرير
الوطني الذي مل يدعم تبون
يف االنتخابات الرئا�سية �إال
�أن املئات من �إطاراته
ومنا�ضيله دعمو الرئي�س
يف حملته االنتخابية كما
�أن احلزب العتيد �أعلن
تكرار عقب �إعالن فوزه
برئا�سة اجلمهورية دعم
برنامج تبون والعمل على
جت�سيده وهو الأمر كذلك
بالن�سبة للتجمع الوطني
الدميقراطي الذي �أعلن
دعمه لربنامج رئي�س
اجلمهورية وهو الأمر
نف�سه بالن�سبة لأحزاب
املعار�ضة التي �أعلنت

قوات اجلي�ش حتكم قب�ضتها على احلدود اجلنوبية

عملية تيمياوين دليل على ي�أ�س منفذيها
* �سكان املناطق احلدودية يعلنون دعمهم للم�ؤ�س�سة الع�سكرية

ي�شهد ال�رشيط احلدودي
اجلنوبي مع دولتي مايل والنيجر،
حالة ا�ستنفار ق�صوى لوحدات
الأمن املتخ�ص�صة يف مكافحة
الإرهاب واجلرمية املنظمة
لتفادي تكرار �سيناريو العملية
االنتحارية التي ا�ستهدفت
الأحد الفارط ثكنة ع�سكرية .
توا�صل قوات الأمن امل�شرتكة
املرابطة بال�رشيط احلدودي
اجلنوبي مع دول ال�ساحل
الإفريقي  ،الرفع من درجة
الت�أهب واال�ستنفار الق�صوى
لت�شديد اخلناق على حتركات
اجلماعات الإرهابية و ال�شبكات
الإجرامية العابرة للقارات الفارة
من مالحقات القوات الأجنبية
وقوات غرب �إفريقيا  ،حيث
�أجمع العارفون بخبايا الأمن
بدول ال�ساحل الإفريقي التي
حتولت حللبة �رصاع بني حركة
التوحيد واجلهاد بغرب �إفريقيا
وتنظيم القاعدة والقوات
النظامية مبايل والنيجر  ،على
�أن العملية االنتحارية الفا�شلة

التي ا�ستهدفت بحر الأ�سبوع
اجلاري ثكنة ع�سكرية بتيمياوين
بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة
بتمرنا�ست تعد حماولة فا�شلة
يحاول من خاللها خاليا
اجلماعات الإرهابية لفت
الأنظار �إعالميا وكذا رفع
اخلناق املفرو�ض عليهم من
طرف القوات امل�سلحة للجي�ش
الوطني ال�شعبي � .إىل جانب ذلك
فقد �شهدت يوم �أم�س �صحراء
تيمياوين وبرج باجي خمتار
عملية مت�شيط وا�سعة النطاق
من طرف الوحدات الع�سكرية
املدعومة بوحدات الدفاع عن
الإقليم اجلوي لنقاط التما�س
احلدودية املتاخمة ل�سواحل
كيدال املالية لتقفي �آثار �أي
حترك م�شبوه للجماعات
اخلارجة عن القانون  .ومعلوم
�أن قائد �أركان اجلي�ش الوطني
ال�شعبي بالنيابة اللواء �سعيد
�شنقريحة  ،كان قد وجه على
هام�ش زيارته التفقدية للناحية
الع�سكرية ال�ساد�سة بتمرنا�ست

تعليمات �صارمة داعيا �إياهم
للتحلي بروح امل�س�ؤولية
واليقظة واحليطة واحلذر
للمحافظة على �سالمة ووحدة
الرتاب الوطني  .من جهة ثانية
ندد قاطني املناطق احلدودية
الآهلة بال�سكان بجنوب البالد
الكبري يف ت�رصيح لهم مع يومية
«الو�سط « ،بالعمل اجلبان اثر
حماولة تنفيذ عملية انتحارية
فا�شلة  ،م�ؤكدين عن دعمهم
املطلق والالم�رشوط لعنا�رص
ال�شعبي
الوطني
اجلي�ش
املرابطني على طول نقاط
التما�س احلدودية حلماية
امن و�سالمة ووحدة الرتاب
الوطني  ،ويف �سياق مت�صل
فقد ثمن علي بن عيوة املن�سق
اجلهوي لفعاليات املجتمع
املدين باجلنوب ال�رشقي يف
ت�رصيح �صحفي مقت�ضب له
معنا املجهودات والت�ضحيات
اجل�سام لأفراد اجلي�ش الوطني
ال�شعبي يف املحافظة على
املكا�سب املحققة �إبان

الثورة التحريرية داعيا ال�شعب
اجلزائر من ال�شمال اىل اجلنوب
ومن ال�رشق �إىل الغرب لاللتفاف
خلف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي
و�صفها باخلط الأحمر املمنوع
منعا باتا جتاوزه .
جدير بالذكر �أن القيادة
الع�سكرية العليا بالبالد قد
اتخذت يف وقت �سابق جملة من
الرتتيبات والإجراءات الأمنية
ال�صارمة لتفادي دفع ثمن
خملفات النزاع امل�سلح بدول
اجلوار وال�ساحل الإفريقي ،
ولعل من ابرز تلك الإجراءات
غلق احلدود مع جميع الدول
التي تعي�ش على وقع نزاع
م�سلح  ،مع اجناز �سياج مكهرب
بنقاط التما�س احلدودية وحفر
اخلنادق �إ�ضافة لتحديد عدد
كبري من النقاط الع�سكرية
املغلقة وهو ما �ساهم يف �شل
حتركات اجلماعة امل�سلحة
وكذا الرتاجع الرهيب لن�شاط
�شبكات التهريب وفق ما �أوردته
م�صادرنا  .حمادة العربي

�سفارة �أمريكا تعزي عائلة �شهيد تيمياوين

قدمت �سفارة الواليات املتحدة
الأمريكية لدى اجلزائر� ،أم�س،
تعازيها لعائلة ال�شهيد ،بن عدة
�إبراهيم ،الذي ا�ست�شهد يف
هجوم انتحاري ،ا�ستهدف مفرزة

اجلي�ش يف تيمياوين.
وذلك يف تغريدة ،ن�رشتها
ال�سفارة ،عرب ح�سابها الر�سمي،
على تويرت ،قالت فيها»:تلقينا
ببالغ احلزن والأ�سى ،خرب

االعتداء الإرهابي اجلبان� ،أول
�أم�س ،الذي ا�ستهدف مفرزة
ع�سكرية ،على احلدود املالية،
يف منطقة تيمياوين.
و�أ�ضافت ال�سفارة« ،بهذه املنا�سبة

الأليمة ،نقدم تعازينا اخلال�صة
لعائلة ال�شهيد� ،إبراهيم بن عدة،
وللجزائر عامة ،م�ؤكدة ت�ضامنها
مع اجلزائر �شعبا وحكومة».
مرمي خمي�سة

عن نيتها للعمل مع رئي�س
اجلمهورية وذلك خالل
ا�ستقبال رئي�س اجلمهورية
مل�س�ؤويل خمتلف الأحزاب
ال�سيا�سية املمثلة لهذا
التيار على غرار رئي�س
جيل جديد جياليل �سفيان
ورئي�س حركة جمتمع ال�سلم
عبد الرزاق مقري .
يذكر �أن رئي�س اجلمهورية
عبد املجيد تبون كان قد
�صادق يوم اخلمي�س الفارط
على خمطط عمل حكومة
عبد العزيز جراد حيث
دعا باملنا�سبة احلكومة
�إىل الرتكيز على التوزيع
العادل واملت�ساوي للتنمية

على امل�ستوى الوطني،
وت�شجيع �أرباب العمل
القادرين على خلق منا�صب
ال�شغل ،بتحفيزات �رضيبية
ت�ساهم يف امت�صا�ص
البطالة ,م�شددا على
�رضورة االهتمام باملجتمع
املدين ،وتنظيمه يف
جمعيات تعتمد دون تباط�ؤ
ويت�ضمن خمطط عمل
احلكومة الذي �سينزل اىل
الربملان الثالثاء القادم
العديد من امل�شاريع
االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية منها رقمنة
احلياة االقت�صادية تدعيم
حرية التظاهر وال�صحافة.

املحلل الأمني علي زاوي

هجوم تيمياوين عمل
ا�ستفزازي يائ�س

اعترب املحلل الأمني علي زاوي
ب�أن الهجوم االنتحاري الذي
ا�ستهدف مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي يف تيمياوين احلدودية بربج
باجي خمتار بالناحية الع�سكرية
ال�ساد�سة ،من طرف انتحاري
كان على منت مركبة رباعية الدفع
ّ
مفخخة ،عملية ا�ستفزازية تبحث
عن ال�صدى و الرتويج الإعالمي .
دان علي زاوي �أم�س يف ت�رصيح
خ�ص به «الو�سط» االنتحاري
الذي ا�ستهدف مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي يف تيمياوين
احلدودية بربج باجي خمتار
بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة و
الذي راح �ضحيته اجلندي بن عدة
�إبراهيم  ،م�شريا بان هذا الهجوم
كان متوقعا� ،أين �أ�شاد باليقظة
و الفطنة التي حتلى بها �أفراد
املفرزة ومتكنهم من �إحباط
و�إف�شال هذه املحاولة اليائ�سة
التي تبحث عن ال�صدى الإعالمي.
وقال علي زاوي »:ب�أن العملية من
ب�صمات اجلماعة التي لعدنان
ال�صحراوي الذي ثم مبايعته يف
�سنة .»2016
و�أكد علي زاوي ب�أنه �سبق و �أن
حذر من اجلماعات الإرهابية على
خلفية اخلطر الذي يهدد اجلزائر
على حدودها ،م�شريا ب�أنه منذ
�أكرث من �ست �سنوات وهو يحذر
ويرا�سل اجلهات املخت�صة لإيجاد
حل يف �أ�رسع وقت قبل تفاقم
الأو�ضاع �أكرث يف ليبيا ،م�ضيفا ب�أنه
ن�رش ال�سنة املا�ضية فيديوهات

لتنقل قوات اللواء خليفة حفرت
داخل الأرا�ضي الليبية ،وكذا
مليلي�شيات العائدين من �سوريا
ومرتزقة ومن بوكو حرام ،تهدف
كلها �إىل ا�ستهداف طرابل�س
وحماولة ال�سيطرة عليها كعا�صمة
لليبيا وحذر زاوي من التدخل
الأجنبي يف لبيا  ،م�شريا ب�أن هذا
التدخل الذي تزيد مالمح تنفيذه
يوما بعد يوم �ستكون له تداعيات
خطرية على ليبيا� ،إ�ضافة لتو�سيع
الن�شاط الإرهابي باملنطقة
�أكرث �إىل تون�س ،مردفا يقول ب�أن
«تون�س �ست�صطدم م�ستقبال بحالة
ال ا�ستقرار �أمني و�سيا�سي مفتعل
من طرف �سيا�سة الرئي�س الرتكي
�أردوغان يف املنطقة».
و ح�سب وزارة الدفاع الوطني من
خالل بيان لها ف�إنه  »:فور ك�شفها
متكن الع�سكري املكلف مبراقبة
املدخل من �إحباط حماولة دخول
هذه املركبة امل�شبوهة بالقوة،
غري �أن االنتحاري قام بتفجري
مركبته مت�سببا يف ا�ست�شهاد
اجلندي احلار�س» .وتقدم اللواء
ال�سعيد �شنقريحة ،رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي بالنيابة
بخال�ص التعازي واملوا�ساة لأ�رسة
ال�شهيد وذويه الطيبني ،منوها ،
م�ؤكدا عزم قوات اجلي�ش الوطني
ال�شعبي على مكافحة الإرهاب
وتعقب املجرمني عرب كامل
الرتاب الوطني حفاظا على �أمن
وا�ستقرار البالد.
�إميان لو�س
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جمل�س �أعيان امليزابيني لق�صر غرداية

نحذر من الفتنة التي يزرعها
منرب �إعالمي خا�ص
ندد جمل�س �أعيان امليزابيني لق�صر غرداية بالت�ضليل املغر�ض لبع�ض و�سائل الإعالم اخلا�صة و ما �أ�سمته
بع�ض �صفحات الدعاية ،ب�إثارة القالئل ون�شر البلبلة و بث الإ�شاعة واخلوف وذلك ح�سب بيان لهم .
ف.ن�سرين
وجاء يف البيان انه يف الوقت الذي
توا�صل فيه منطقة غرداية التعايف
من حمنتها الأليمة هنالك و�سيلة
�إعالمية تقوم ب�شن حمالت ممنهجة
على الوالية حتى �أ�صبحت املنطقة
خمرب جتارب للعابثني ب�أمنها و
ر�صيدها االقت�صادي واالجتماعي و
تنوعها الثقايف .
و�شدد املجل�س على رف�ضه العبث
جمددا بال�سكينة والأمن العام الذي
متار�سه بع�ض القنوات وال�صفحات
و�أو�ضح املجل�س �أن انتقاء حادث
من بني ع�رشات احلوادث و ن�رشه
بطريقة مغلوطة بعد حتويله ب�شكل
غري بريء �إىل فعل �إجرامي يك�شف
نية تغذية النعرات ح�سبهم.
و�أ�ضاف ذات امل�صدر �أن هناك بونا
�شا�سعا بني خرب م�أ�ساوي لتعر�ض

طفل لالحرتاق ب�سبب ا�شتعال عبوة
و بني حرق طفل بفعل �إجرامي قام
به جمهولون متهمني القناة مبمار�سة
ال�سبق والإثارة على الر�أي العام
اجلزائري .

و دعا املجل�س �إىل الر�أي العام
�إىل عدم االن�سياق وراء الإ�شاعات
و الأخبار الكاذبة و �ضبط النف�س
و التبليغ عن كل جتاوز بالطرق
القانونية و الوقوف �سدا منيعا

�ضد كل من ت�سول له نف�سه العبث
با�ستقرار املنطقة .
كما �ألح املجل�س على ال�سلطات
العليا للبالد و ال�سلطات املحلية ن
الق�ضائية و الأمنية املخت�صة �إىل
التحرك العاجل ملحا�سبة الأبواق
الإعالمية املتورطة يف م�آ�سي
غرداية و �إثارة الفتنة .
يذكر �أن جمل�س الأعيان امليزابيني
لق�رص غرداية هو هيئة عرفية
للمجتمع املزابى الإبا�ضى لق�رص
غرداية ت�سعى �إىل حتقيق م�صلحته
العامة وقد مت �إحياء و جتديد
جمل�س الأعيان بعد �إثراء مو�سع
و�إجراء االنتخابات لأع�ضاء املجل�س
واجلماعة و�أمينها عام  ، 2006ومت
تن�صيب املجل�س بح�ضور وجهاء
املدينة وممثلى كل الهيئات العرفية
لق�رص غرداية.

الفدرالية الوطنية ملوزعي احلليب

مطلب بربفع هام�ش الربح �إىل  5دج يف اللرت الواحد

طالب رئي�س الفدرالية الوطنية
ملوزعي احلليب فريد عوملي �أم�س
االثنني باجلزائر ب�رضورة رفع هام�ش
ربح املوزع اىل  5دج يف الكي�س الواحد
وهذا نظرا الرتفاع التكاليف والأعباء
التي يتحملونها ,لكن مع املحافظة
على ال�سعر املقنن لكي�س احلليب بـ
 25دج.
و �أو�ضح عوملي خالل ندوة �صحفية
نظمت مبقر االحتاد العام للتجار و
احلرفيني اجلزائريني ,للتطرق �إىل
�إ�شكالية «توزيع احلليب يف اجلزائر»
مب�شاركة ممثلي عن وزارة التجارة و
جمعية حماية امل�ستهلك �أنه بات «من
ال�رضوري رفع هام�ش ربح املوزع
الذي بقي يف حدود 90ر� 0سنتيم
للكي�س الواحد منذ �سنة  ,2001و الذي
ال يتما�شى -ح�سبه -مع التكاليف و
الأعباء التي يتحملها».
كما �أكد �أن عدم توفر ملبنات يف
كل والية يكبد املوزع تكاليف نقل
�إ�ضافية ,م�شريا �أن مطلب رفع

هام�ش ربح املوزع مت رفعه للجهات
املعنية يف انتظار حلول تر�ضي كل
الأطراف.
من جهة �أخرى طالب عوملي بت�شديد
الرقابة على جودة احلليب املدعم و
احل�ص�ص املمنوحة لكل موزع لإ�ضفاء
املزيد من ال�شفافية يف ت�سيري هذه
ال�شعبة.
و دعا عوملي لتعوي�ض املوزع يف
املنتجات التالفة ,و دعمهم ب�شاحنات
جديدة مع ت�سهيالت يف دفع �أ�سعارها
من جهته ,قال مدير تنظيم الأ�سواق
و الن�شاطات التجارية بوزارة التجارة,
�أحمد مقراين ,ان الوزارة اتخذت
جميع الإجراءات للتكفل بان�شغاالت
موزعي احلليب خا�صة ما تعلق منها
برفع هام�ش الربح و ح�ص�ص احلليب
املخ�ص�صة للتوزيع.
و تابع يقول ان م�صالح الوزارة
بالتن�سيق مع وزارة الفالحة و التنمية
الريفية ب�صدد �صياغة التقرير النهائي
للدرا�سة التي ت�شمل تطوير �شعبة

احلليب يف هذا ال�صدد ك�شف مقراين
�أن هذا التقرير ي�شمل اي�ضا جملة
من االقرتاحات و من �ضمنها حتديد
الآلية الالزمة للرفع من هام�ش ربح
املوزع حيث �سيتم عر�ض هذه
املقرتحات قريبا يف جمل�س وزاري
م�شرتك لدرا�ستها و الف�صل فيها.
و ك�شف من جهة �أخرى عن وجود
اختالالت يف توزيع ح�ص�ص بودرة
احلليب على م�ستوى 117
ملبنة النا�شطة على امل�ستوى الوطني
يرتقب بحث �أ�سبابها و �إيجاد احللول
املنا�سبة و �أو�ضح ذات املتحدث
عن انتهاء الوزارة من �إعداد خريطة
وطنية ت�ضم كل امللبنات و عدد
املوزعني و جتار التجزئة املعتمدين,
و ذلك بهدف تتبع م�سار توزيع بودرة
احلليب حتى املنتج النهائي ,للتحكم
يف �سل�سلة الإنتاج و التوزيع و بالتايل
�ضمان تغطية كل الرتاب الوطني
مبادة احلليب و �إي�صاله للم�ستهلك
بال�سعر املقنن .

و ذكر مقراين بجهود الدولة لدعم
�شعبة احلليب داعيا كل املتدخلني
�إىل تكثيف اجلهود �ضد كل �أ�شكال
امل�ضاربة من جانبه دعا ممثل عن
جمعية حماية امل�ستهلك �إىل �رضورة
�إعداد بطاقية وطنية لتوجيه الدعم
مل�ستحقيه ,مربزا �أهمية التبليغ عن
التجاوزات امل�سجلة يف �شعبة
احلليب �سواء من طرف امللبنات �أو
املوزعني و جتار التجزئة و حتى
املواطن امل�ستهلك من اجل �ضمان
ال�شفافية و الرقابة و قمع الغ�ش و
خالل هذا اللقاء مت اال�ستماع اىل
بع�ض ان�شغاالت موزعي احلليب
قدموا من خمتلف واليات الوطن و
التي متحورت �أ�سا�سا حول هام�ش
الربح و ح�ص�ص املوزعني من اجل
�إيجاد حلول لهذا الن�شاط و �ضمان
ت�سيريه ب�شكل �شفاف و نزيه.

الرئي�س املدير العام ل�سونلغاز يك�شف

البليدة

التما�س � 20سنة حب�سا �ضد توفيق
و طرطاق و حنون و ال�سعيد
التم�س النائب العام لدى حمكمة
اال�ستئناف الع�سكرية بالبليدة �أم�س
االثنني عقوبة � 20سنة حب�سا نافذة
يف حق املتهمني يف ق�ضية الت�آمر
�ضد �سلطة الدولة و اجلي�ش ,ح�سبما
ك�شف عنه حمامي �أحد املتهمني,
فاروق ق�سنطيني .و�أو�ضح الأ�ستاذ
ق�سنطيني �أن الفرتة ال�صباحية
من اليوم الثاين والأخري من
جل�سة ا�ستئناف املحاكمة �شهدت
اال�ستماع اللتما�س النيابة العامة
التي طالبت بت�سليط عقوبة 20
�سنة �سجنا نافذة يف حق املتهمني
الأربعة وهم كل من بوتفليقة �سعيد
و مدين حممد و طرطاق عثمان
وحنون لويزة ومن املنتظر �أن يتم
خالل الفرتة امل�سائية اال�ستماع
�إىل دفاع املتهمني مع العلم �أن
الفرتة ال�صباحية �شهدت اال�ستماع
�إىل دفاع املتهمة لويزة حنون
ووفقا لذات امل�صدر فقد ح�رض

جميع املتهمني اجلل�سة ال�صباحية
با�ستثناء املتهم عثمان طرطاق.
للإ�شارة ينتظر �أن يتم النطق
باحلكم النهائي يف حق جميع
املتهمني م�ساء �أم�س ا�ستنادا ملا
ذكره ق�سنطيني .وكانت املحكمة
الع�سكرية بالبليدة قد �أ�صدرت يف
� 25سبتمرب املا�ضي حكما ح�ضوريا
ب�إدانة و احلكم على كل من بوتفليقة
�سعيد و مدين حممد وطرطاق
عثمان وحنون لويزة بعقوبة خم�سة
ع�رش (� )15سنة �سجنا بعد متابعة
ه�ؤالء «من �أجل �أفعال مت ارتكابها
داخل بناية ع�سكرية حتمل طبقا
للقانون و�صف جناية الت�آمر من
�أجل امل�سا�س ب�سلطة اجلي�ش
والت�آمر �ضد �سلطة الدولة وهي
الأفعال املن�صو�ص و املعاقب
عليها على التوايل باملادة  284من
قانون الق�ضاء الع�سكري و املادتني
 77و  78من قانون العقوبات».

املجل�س الأعلى للغة العربية

مقرتح للرئي�س ب�إلزامية
ا�ستعمال اللغة الوطنية

دعا رئي�س املجل�س الأعلى للغة
العربية ،عبد املالك مرتا�ض،
الرئي�س عبد املجيد تبون �إىل
د�سرتة �إلزامية ا�ستعمال اللغة
العربية يف كافة القطاعات
الوطنية جت�سيدا ملبد�أ وطنية
هذه اللغة كما ن�صت عليه خمتلف
الد�ساتري الوطنية
وقال مرتا�ض يف ت�رصيح
لل�صحافة �أم�س �أن املجل�س
الأعلى للغة العربية قدم وثيقة
املقرتحات لرئي�س اجلمهورية
فيما يخ�ص م�رشوع تعديل
الد�ستور الذي فتح الرئي�س
عبد املجيد تبون و�أهمها كما
قال مقرتح د�سرتة �إلزام ا�ستعمال
اللغة العربية يف كل القطاعات ،
حيث اقرتح املجل�س � إ�ضافتها

�إىل املادة  3من الد�ستور احلايل،
والتي تن�ص على �أنه اللغة العربية
هي اللّغة الوطن ّية وال ّر�سم ّية،
تظل العرب ّية اللّغة الر�سم ّية
للدولة كما �أبرز نف�س امل�س�ؤول
ّ
�أنه يجب التن�صي�ص على �إلزامية
حديث امل�س�ؤولني باللغة العربية
و�أن تكون هذه املادة �صماء يف
الد�ستور ال يتم امل�سا�س بها يف
�أي تعديل الحق.
كما اقرتح املجل�س الأعلى للغة
العربية ،التن�صي�ص يف الد�ستور
اجلديد على اجتماعية الدولة
اجلزائرية ومنا�رصتها للق�ضايا
العادلة والف�صل بني ال�سلطات
و�أن ي�سمو الد�ستور فوق كل
القوانني.
باية ع

�إيطاليا

رقم �أخ�ضر لت�سهيل نقل
جثامني اجلزائريني

�إطالق عداد كهربائي ذكي جزائري ال�صنع
يح�رض جممع �سونلغاز لإطالق
عداد كهربائي «ذكي» �سي�صنع
حمليا ابتداء من العام املقبل,
ح�سبما �أفاد به �أمك�س االثنني
الرئي�س املدير العام للمجمع,
�شاهر بوخلرا�ص.
و �أو�ضح بوخلرا�ص يف ت�رصيحات
�صحفية على هام�ش افتتاح الطبعة
الثالثة ملعر�ض الكهرباء و الطاقات
املتجددة بق�رص املعار�ض
(اجلزائر العا�صمة)� ,أن �سونلغاز
قامت بت�صنيع النموذج الأويل
بال�رشاكة مع ال�رشكة الوطنية
لل�صناعات االلكرتونية «�إيني»

التي �ست�ضمن تزويد العداد الذكي
بالبطاقة الأم.
و يتم حاليا اختبار هذا النموذج
الأويل بال�رشكة مع اجلامعات
ومراكز البحث املخت�صة قبل
�إطالق م�سابقة بغ�ضون �أ�سابيع
موجهة للم�ؤ�س�سات النا�شئة الراغبة
يف تطوير هذا العداد.
و للت�أكد من جناعته ميدانيا� ,سيتم
جتريب هذا العداد الذكي امل�صمم
بكفاءات وطنية ملدة �ستة �أ�شهر ,يف
موقعني �أحدهما يف �شمال البالد
والآخر يف اجلنوب و ابتداء من
� ,2021ست�رشع �سونلغاز يف تعميم

ا�ستعماله وطنيا ,ح�سب بوخلرا�ص
الذي ك�شف ب�أن �إنتاج العدادات
اجلديدة �سيتم يف م�صنع ال�رشكة
الوطنية لأجهزة القيا�س و املراقبة
«�أ�.أم�.سي» التابع للمجمع ,مبنطقة
العلمة.
و يف رده على �س�ؤال حول ت�أخر
�إطالق هذا العداد� ,رصح الرئي�س
املدير العام قائال« :الكثري من
الدول جل�أت �إىل احلل ال�سهل
وهو ا�سترياد العداد الذكي ,بينما
نحن اخرتنا الطريق ال�صعب و هو
االعتماد على الإدماج الوطني.
�صحيح ت�أخرنا لكن املنتج الآن

موجود و �سيكون جزائري ال�صنع».
يذكر �أن العداد الكهربائي الذكي
اال�ستهالك
مبتابعة
ي�سمح
الكهربائي عن بعد من خالل
ت�سجيل و نقل البيانات املف�صلة
ب�شكل �آين و من �أبرز مزايا هذا
العداد تكيفه التام مع وجود �شبكة
حملية لإنتاج الكهرباء عن طريق
الطاقات املتجددة ,حيث ينظم
ا�ستهالك الطاقة من امل�صدرين
(ال�شبكة املحلية و ال�شبكة املركزية
ل�سونلغاز) مع �إمكانية تزويد فائ�ض
ال�شبكة املحلية لفائدة ال�شبكة
املركزية.

�أعلنت �سفارة اجلزائر بروما،
�أم�س ،يف بيان لها ،عن تخ�صي�ص
الرقم الأخ�رض،33 50 70 800 ،
من �أجل ا�ستقبال املكاملات
الهاتفية املتعلقة ،ب�إخطار
ومتابعة حاالت وفيات اجلالية
اجلزائرية ،لت�سهيل نقل جثامني
اجلزائريني املتوفني ،بايطاليا.

كما �أفاد بيان ال�سفارة� ،أن هذا
القرار ،جاء جت�سيدا للتعهدات
االنتخابية ،لرئي�س اجلمهورية
عبد املجيد تبون ،يف �شقها
املتعلق بالتكفل بامل�شاكل
اجلالية الوطنية املقيمة يف
اخلارج.
مرمي خمي�سة
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� 24ساعة

قطاعات الرتبية و الري والفالحة وال�سياحية بتلم�سان

التحقيق يف ملفات ف�ساد وال
�سابق ومدرائه التنفيذيني

منها  100لعائلته وما يزيد عن  30م�ؤ�س�سة
يف خمتلف التخ�ص�صات

اللواء الهامل ميتلك 169
ح�ساب مبختلف البنوك

حلت خالل بداية الأ�سبوع جلنة وزارية للتحقيق يف قطاع الرتبية بوالية تلم�سان و�أخرى بقطاع الري
 ،زيادة على جلان �أخرى للتحقيق يف قاعات �أخرى تخ�ص نهب الأرا�ضي الفالحية وال�سياحية وقبلها
كانت جلنة وقفت للتحقيق يف بع�ض امللفات الق�ضائية التي كانت يف وقت الع�صابة وخا�صة يف عهد وكيل
اجلمهورية املحبو�س بتلم�سان وق�ضاة مت توقيفهم .
حممد بن ترار
هذا و�أ�شارت م�صادر مقربة
من الوالية �أن التحقيقات جاءت
يف تركة وايل الوالية ال�سابق
املنتهي عهدته ال�سيد علي بن
يعي�ش  ،فكانت �أوىل اللجان وقفت
على ملف دعم احلدود واملناطق
ال�صناعية والتنموية التي من
املفرو�ض �أنها تقوم باملنطقة
احلدودية وعلى ر�أ�سها ا�ستكمال
م�رشوع املحي امل�سقي ودعمه
باملاء لل�سقي و�إقامة �سوق
للجملة  ،والعديد من امل�صانع
تتقدمها م�صانع للزيت و�أخرى
للأ�سمدة وثالث للطحالب
و�إقامة مناطق �صناعية مبغنية
وال�سواين وبني بو�سعيد وهو ما مل
يتم حلد الآن ـ�أما اللجنة الثانية
فجاءت لالطالع على كوارث
قطاع الرتبية والتي كان مدير
الرتبية املحول �إىل مدر�سة
باري�س  والذي قام مبنح �سكنات
وظيفية ملقربيه  ،كما كان قد
قام باخل�صم من اموال املوظفني
ما خلق احتجاجات بالقطاع ،
و�أدت ال�رصاعات �إىل مغادرة
الأمني العام ال�سابق للمديرية
وتن�صيب �أ�شخا�ص مقربني منه
زيادة على ملفات �أخرى ثقيلة

،هذا ومن �ش�أن هذه امللفات �أن
جتر مدير الرتبية والعديد من
�إطاراته �إىل العدالة  ،يف حني
�أن امللف الثالث متعلق بق�ضية
الري و�رصف مبلغ  100  مليار
�سنتيم  التي منحتها احلكومة
ال�سنة املا�ضية للق�ضاء على
العط�ش ب 21بلدية غربية على
خلفية ف�شل م�رشوع حمطة
ت�صفية البحر ب�سوق الثالثة
وهو  املبلغ الذي ا�ستهلك يف
الوقت الذي ال تزال العديد من
التجمعات ال�سكانية تكابد العط�ش

� ،أما امللف الرابع فيخ�ص نهب
الأرا�ضي  الفالحية  ،الغابية ،
ال�سياحية وال�سهبية والذي كانت
تقارير وايل الوالية علي بن
يعي�ش �سلبية خا�صة بعد نهب
الع�رشات من الهكتارات بكل من
�سواحل هنني وبني خالد و�سوق
الثالثة و�سيدي يو�شع ومر�سى بن
مهيدي �أين مت منع ا�ستثمارات
لأفراد الع�صابة مبو�سكاردا  قبل
الرتاجع عليها �أمام �ضغوطات
�سكان املنطقة  ،زيادة على ذلك
فقد مت �إقامة مدن على �إنقاذ

الغابات واملناطق ال�ساحلية كما
مت حرث ع�رشات الهكتارات
باملناطق ال�سهبية والق�ضاء
على م�ساحات وا�سعة من ال�سد
الأخ�رض دون حترك  ،هذ ومن
�ش�أن تقارير اللجان الوزارية
�أن حتيل ملفاتها على الق�ضاء
وجتر الع�رشات من الإطارات
�إىل العدالة يتقدمهم وايل الوالية
والعيد من مدرائه التنفيذين
وم�س�ؤولني املحلني .

ك�شفت التحقيقات الق�ضائية
التي با�رشها وكيل اجلمهورية
يف ق�ضية املدير ال�سابق للأمن
الوطني اللواء عبد الغاين
الهامل وعائلته �إىل التو�صل
�إىل �أكرث من  169ح�ساب بريدي
مفتوح با�سم العائلة والعديد
من امل�ؤ�س�سات التي جتاوزت
الثالثني م�ؤ�س�سة مبختلف
التخ�ص�صات والتي ا�ستعملت
لنهب املال والعقار مبختلف
واليات الوطن  .هذا و�أكدت
املدير العام
التحقيقات �أن
للأمن الوطني لوحده ميلك 69
ح�ساب بريدي مبختلف وكاالت
البنوك وبالعديد من واليات
الوطن  ،وحوايل  100ح�ساب
با�سم �أبنائه وزوجته يف حني
توجد الع�رشات من احل�سابات
ب�أ�سماء �إخوته وعائلته ب�صربة
ووهران بالإ�ضافة �إىل ع�رشات
من احل�سابات من قبل �أ�شخا�ص
على عالقة باملدير العام للأمن

الوطني وعائلته  ،هذا و�أ�شارت
التحقيقات ان بع�ض هذه
احل�سابات عرفت حركيات مالية
كربى من �ش�أنها �أن جتر مدراء
بنوك �إىل التحقيق حولها  ،من
جانب �آخر �أ�شارت التحقيقات
امتالك عائلة الهامل العديد من
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات مبختلف
واليات الوطن ويف خمتلف
التخ�ص�صات على غرار الأ�شغال
العمومية  ،ال�صحة ،ال�سياحة
�،إنتاج زيت الزيتون � ،أ�شغال
الري بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات
للح�صى والرمل والتي ا�ستعملت
يف نهب الع�رشات من الهكتارات
من الأرا�ضي العمومية واخلا�صة
دون تعوي�ض  ،هذا كما تبني ان
هذه امل�ؤ�س�سات ا�ستعملت
يف نهب املال العام عن ريق
ا�ستفادتها من قرو�ض  مالية
وم�شاريع بع�ضها مل ينجز لغاية
اليوم .
حممد بن ترار

لوقف تغول املنظمات الطالبية

�إطارات جامعة ح�سيبة بن
بوعلي ب�شلف ت�ستنجد بوزير

يف ظل الغليان املتوا�صل للجبهة االجتماعية

القطاع ال�صحي ..ملف ملغم �أمام احلكومة

�أكدت احلكومة يف خمطط عملها
الذي �سيقدم �أمام املجل�س
ال�شعبي الوطني الثالثاء �أنها
�ستظل متم�سكة مببد�أ الوقاية
والرتقية ال�صحية للـمواطنني،جلعل
اجلزائر يف �آفاق � ،2030ضمن
م�صاف الـمعدل الدويل بالن�سبة
جلميع الـم�ؤ�رشات املرجعية يف
جمال ال�صحة العمومية.
و�أو�ضحت احلكومة �أن هذا
املخطط ي�شمل يف جمال ال�صحة،
التدابري الـمتعلقة بتعزيز وتنظيم
عرو�ض العالج التي تت�ضمن
خطوطها العري�ضة منظومة
�صحية قائمة على التخطيط من
�أجل تقريب ال�صحة من الـمواطن
مع تعزيز الوقاية والعالج
اجلواري،بالإ�ضافة �إىل التكفل
بالفوارق اجلغرافية ،وذلك توخيا
لتحقيق خدمات ذات جودة� ،ضمن
احرتام كرامة الـمر�ضى .ويف هذا

ال�سياق يلح املخطط على حت�سني
اال�ستقبال والأن�سنة يف الـم�ؤ�س�سات
ال�صحية ،وخ�صو�صاً على م�ستوى
م�صالح اال�ستعجاالت الطبية
واجلراحية ،وجتميع الكيانات
على الـم�ستوى الـمحلي من �أجل
تلبية احلاجات ال�صحية ب�صورة
متكاملة على م�ستوى م�ساحة
جغرافية و�صحية وا�ضحة ،عن
طريق اال�ستغالل امل�شرتك
للـموارد الب�رشية والـمادية  كما
�سيتم �ضبط الـمقايي�س وتوفري
هياكل ذات جناعة مزودة
من�صات تقنية موحدة الـمعايري
ّ
وتوزيع عادل للو�سائل الب�رشية
والـمادية ،مبا ي�ضمن احل�صول
العادل على اخلدمات ال�صحية
وكذا تعزيز قدرات الهياكل
اجلوارية والـمن�ش�آت الأ�سا�سية
الإ�ست�شفائية مع تنظيم وت�سيري
الهياكل اال�ستعجالية و�إعادة

تنظيم م�ؤ�س�سة الـم�ساعدة الطبية
اال�ستعجالية وم�صالح الـم�ساعدة
الطبية اال�ستعجالية �إىل جانب
�إدخال تكنولوجيات الإعالم
واالت�صال وكذا تطوير الـمن�صات
الداخلية واخلارجية للـم�ؤ�س�سات
ال�صحية والطب عن بعد والتوزيع
العقالين للأطباء الأخ�صائيني
على الـم�ستوى الوطني .ويف
جمال الأدوية ف�إن احلكومة
�ستعمل ح�سب خمططها على
�إتاحة جميع الظروف التي ت�سمح
ب�ضمان الوفرة الدائمة للمنتجات
ال�صيدالنية ،ال�سيما منها الأدوية
الرئي�سية وال�سهر على و�ضع
الأدوات الالزمــة و�إعداد جهاز
قانوين ي�ضمن اجلودة والفعالية
والأمن ،وذلك ب�إ�صدار الن�صو�ص
التنظيمية املتعلقة بت�سيـري الوكالة
الوطنية للمنتجات ال�صيدالنيـة،
والقانــون الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سات

ال�صيدالنية� .أما ب�شان التكوين
ف�سيتم العمل على و�ضع برنامج
خا�ص لتكوين بع�ض الـمهنيني ق�صد
�سد العجز احلايل الذي يخ�ص
ّ
الـم�ساعدين الطبيني يف التخدير
والإنعا�ش والقابالت وم�ساعدات
التوليد يف الأرياف والعاملني على
�أجهزة الراديو وكذا تطوير فروع
�أخرى للتكوين ق�صد التكيف مع
التطور التكنولوجي .وفيما يتعلق
بالوقاية من الأمرا�ض املتنقلة
وحماربتها ف�سيتم و�ضع برناجما
ملراقبة الأمرا�ض القابلة للمراقبة
وحماربتها بوا�سطة التلقيح ق�صد
�إبقاء اجلزائر منطقة خالية من
مر�ض �شلل الأطفال و مر�ض
الكزاز الذي ي�صيب الأم والأطفال
حديثي الوالدة والق�ضاء على
الدفترييا والبوحمرون واحل�صبة
واحلد من تفاقم مر�ض ال�سل
الـمعدي.
باية ع

طالب  الع�رشات من �إطارات
جامعة ح�سيبة بن بوعلي ب�أوالد
فار�س  30كلم �شمال مدينة من
�شلف من وزير التعليم العايل
والبحث العلمي التدخل للوقوف
على كرثة الإ�رضابات التي
تقودها املنظمات الطالبية
بهذه اجلامعة  ،والتي ت�سببت
يف غلق اجلامعة وتوقيف
االمتحانات منذ منت�صف
الأ�سبوع املا�ضي   ما عطل
ال�سري احل�سن للجامعة وبراجمها
البيداغوجية  .هذا وتعرف
جامعة �شلف على �أنها �أكرث
اجلامعات تعر�ضا للغلق نتيجة
تغول املنظمات الطالبية التي
�صارت ت�ستغل كل الظروف من
اجل غلق اجلامعة وال�ضغط على
�إدارتها لتحقيق عدة مطالب قد

تكون حتى خمالفة للقانون مثل
حت�صيل النتائج ورفع العالمات
لإطارات املنظمات الطالبية
التي اغلب م�س�ؤوليها ق�ضوا ما
يزيد عن � 10سنوات   يف اجلامعة
ومتكنوا باحتجاجاتهم من
ال�ضغط على �إدارة اجلامعة ومت
�إعادة ت�سجيلهم خارج القانون
 ،هذا  وكان طلبة الهند�سة
املدعمني ب�إطارات املنظمات
الطالبية قاموا بغلق اجلامعة
ومنع الطلبة والأ�ساتذة والعمال
من ولوجها ومت قطع امتحانات
ال�سدا�سي الأول ما خلق عدة
م�شاكل على م�ستوى الكليات
التي نا�شد �إطاراتها تدخل
الوزارة لوقف تغول املنظمات
الطالبية التي تفر�ض منطقها
بجامعة �شلف  .حممد بن ترار
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قراءات يف خمطط عمل احلكومة

ح ـ ــكوم ــة تنطل ـ ــق من ال�ش ـ ــارع

نقوم يف هذه احللقة ويف حلقات مقبلة مبحاولة فح�ص ملا ت�ضمنته وثيقة برنامج عمل
احلكومة ،انطالقا من �أن هذه الوثيقة ،التي جاءت حتت عنوان« :خمطط عمل احلكومة
لتنفيذ برنامج رئي�س اجلمهورية» ،ال تخرج عن التقاليد املتوارثة التي جتعل عمل
احلكومة جزءا من برنامج �شامل لرئي�س اجلمهورية ميتد على طول واليته الرئا�سية ،وفق
املنهج املكر�س يف الد�ستور احلايل.
هنا ال تنظر ال�سلطة �إىل
�أدائها.
اح�سن خال�ص
والذي يفتح ال�صفحة الأوىل احلراك �إال كلحظة تنبيه
لقد �أخذ حتويل «ر�ؤية» من وثيقة املخطط تقابله �آنية �رسعان ما فقدت
رئي�س اجلمهورية �إىل عبارات متجيد احلراك مربر وجودها مبجرد �أن
خمطط عمل حكومي ال�شعبي من خالل الهبة مت �إ�صالح ما �أف�سدته
الوقت الالزم وتناول التاريخية الرائعة التي تلك ال�سلطة ب�أن نظمت
الأمر جمل�س احلكومة عرب بها ال�شعب اجلزائري انتخابات رئا�سية �أفرزت
يف عدة منا�سبات لتو�ضع و�أكد بها على تطلع قوي رئي�سا جديدا يعد بتعديل
�أمام الربملان هذه الوثيقة �إىل التغيري والدميقراطية عميق للد�ستور كفيل
التي تعرب ر�سميا ولي�س والعدالة االجتماعية ودولة بتلبية مطالب احلراك
انتخابيا عن التحليالت القانون .واعتربت ديباجة ال�شعبي .فما تعي�شه �سلطة
والتف�سريات التي يقدمها املخطط �أن الغر�ض اليوم �إمنا هو معاجلة
تبون الرئي�س للو�ضع من خروج اجلزائريني تبعات تلك الأخطاء التي،
واملقرتحات التي يقدمها واجلزائريات �إىل ال�شارع على �ضخامتها ،يتطلب
حتت العنوان الكبري :بكل �سلمية يف  22فرباير �إ�صالحها وقتا طويال.
� 2019إمنا هو «و�ضع حد وال تعترب ال�سلطة احلالية
«اجلمهورية اجلديدة».
�سنحاول يف هذه احللقة لأخطاء ال�سلطة احلاكمة �أن احلراك ي�ستهدفها
االقرتاب من جانب من �آنذاك واملطالبة ب�إ�صالح هي بالذات بل تعتربه من
جتري �إ�صالحا عميقا
الف�صل ال�سيا�سي من حوكمة الدولة على نحو خالل خطاب احلكومة �أنه
يف «منظومة تنظيم
املخطط احلكومي ،لي�س ي�صب يف بناء دميقراطية ميكن �أن يكون حليفها يف
االنتخابات بهدف جعلها
مواجهة تلك التبعات.
لأن هذا املخطط ف�ضل حقيقية».
و�سيلة تعبري حقيقية
اال�ستهالل به ،بل لأنه تبني هذه العبارات الأوىل وبعيدا عن تكرار منطية
للإرادة ال�شعبية» .ولهذا
ا لتبو يب
الأ�سا�س الذي
ف�إنها �ستدفع نحو «بروز
التي ميزت
يظهر
جدية معاجلة تبعات تلك الأخطاء التي،
جيل جديد من املنتخبني
خمططا ت
نوايا ال�سلطة
على �ضخامتها ،يتطلب �إ�صالحها
من ال�شباب والن�ساء من
ا حلكو ما ت
التعامل
يف
�أجل امل�شاركة يف �إدارة
ال�سلطة
تعترب
وال
طويال.
وقتا
ال�سابقة التي
الراهن
مع
�ش�ؤون البالد وال�سيما من
الذي مل حتل احلالية �أن احلراك ي�ستهدفها هي
كانت ن�سخا
خالل التمويل العمومي
فيه امل�س�ألة بالذات بل تعتربه من خالل خطاب متطا بقة ،
االنتخابية
احلكومة �أنه ميكن �أن يكون حليفها ذهبت وثيقة للحمالت
ال�سيا�سية بعد،
لل�شباب» .وهو ما يحمل كوطة التمثيل الن�سوي تتحكم فيها ال�سلطة تزال حتتفظ بها الإدارة
ال�سيما و�أن
تبون احلكومية مفارقة عجيبة �إذ كيف الذي �أر�ساه حكم الرئي�س وت�ستثمر فيها بغية يعد خطوة مهمة يف اجتاه
حكومة جراد
مبا�رشة �إىل جنعل من منظومة بوتفليقة .ومثل هذه امت�صا�ص «االحتياجات» ا�ستكمال جهاز تنظيم
إ�صالحية»
ل
«ا
خطتها
إبراز
�
القراءة
بو�ضوح
للديباجة
ملا
أوىل
ل
ا
هي احلكومة
تنظيم االنتخابات و�سيلة التدابري التوجيهية ال التي عرب عنها .لكن الذي االنتخابات فقد ن�ش�أت
بعد اندالع احلراك و�أنها التي تقدمها ال�سلطة للأو�ضاع املوروثة عن تعبري حقيقية للإرادة تخلو من ال�شعبوية فهل يخ�شى منه �أن يتحول ملف هذه ال�سلطة يف ظرف
لالنتخابات خا�ص وا�ستعجايل تعلق
احلكومة الأوىل التي مل للحراك ال�شعبي فهو يف عهد الرئي�س ال�سابق ال�شعبية وهي تعتزم هي طريقة جديدة املرت�شح
يعينها بوتفليقة بالرغم نظرها هبة �شعبية دقت ومعاجلة م�شكالت ال ناقة �إن�شاء ما ي�شبه جهاز لإنتاج جمال�س منتخبة �إىل ملف توظيف فتفقد بتنظيم عاجل للرئا�سيات
من �أنها حتتوي على ناقو�س اخلطر و�أ�شعرت لها فيها وال جمل.
الت�رشيعية يف غياب تركيبة اللجنة
�أن�ساج انتخابي خا�ص على املقا�س مناق�ضة امل�ؤ�س�سة
عن
تعبريها
�أع�ضاء من بقايا عهده ،النظام ب�رضورة الإ�رساع ويف خ�ضم
بال�شباب والن�ساء وهو ما ملبد أ� التعبري احلقيقي ا�ستقالليتها ومكانتها العليا ملراقبة االنتخابات
بالرغم من
كما �أنها �ست�شغل وظل يف �إ�صالح ما �أف�سدته نية الإ�صالح املف�ضي يعني دفعا �إراديا للت�أثري عن الإرادة
رئي�س
ؤية»
�
«ر
حتويل
أخذ
�
لقد
د �ستو ر يتها .
احلراك يالحقها و�ضغط ال�سلطة «�آنذاك» �أي ع�شية �إىل «اجلمهورية اجلديدة» على نتائج االنتخابات ال ال�شعبية �أم
الو�ضع يرمي بثقله على قيام هذه الهبة .ومن تتعهد احلكومة ب�أن يختلف كثريا عن نظام هي تعزيز اجلمهورية �إىل خمطط عمل حكومي ف�إن د�سرتتها
ملبد�أ تكاف�ؤ الوقت الالزم وتناول الأمر جمل�س
و �ضما ن
ا لفر �ص احلكومة يف عدة منا�سبات لتو�ضع
ا �ستقال ليتها
و �إ بعا د �أمام الربملان هذه الوثيقة التي تعرب يتطلبان �إرادة
ت�أثري املال ر�سميا ولي�س انتخابيا عن التحليالت �سيا�سية تعزز
�صال حيا تها
على نتائج
والتف�سريات التي يقدمها تبون
وت�ضع امل�س�ؤولية
ولعل ك�رشيك يف �صناعة القرار .الكاملة على عاتقها.
االنتخابات؟
ما �أوحى مبثل هذه ومع ما ي�ؤاخذ على هذه �سنعود يف حلقة قادمة
التدابري عزوف ال�شباب املقرتحات ف�إن عزم �إىل جوانب �أخرى من
يف ال�سنوات الأخرية احلكومة على ا�ستكمال الإ�صالح ال�سيا�سي الذي
ال�سلطة ت�ضمنته وثيقة احلكومة.
عن الفعل ال�سيا�سي ا�ستقاللية
لالنتخابات و�سنويل �أهمية خا�صة
بالأخ�ص الوطنية
واالنتخابي
وحماولة �إدماج �شباب بتمكينها من انتزاع ما لأخلقة احلياة العامة
احلراك يف ديناميكية بقي من ال�سلطات التي ال ومكافحة الف�ساد.
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رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني عبد الرزاق ق�سوم "للو�سط":

 .رف�ضنا لال�ستقطاب ال�سيا�سي كلفنا الكثري
 .نراهن على احلوار و ن�أمل �أن يتم �إ�شراكنا فيه
 .طالبنا ب�إن�شاء هيئة فتوى والرئي�س جتاوب مع هذا الطرح

رحب رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني عبد الرزاق ق�سوم باحلوار الذي دعا �إليه رئي�س
اجلمهورية عبد املجيد تبون يف �إطار امل�شاورات التي ثم با�شرها مع �شخ�صيات وطنية وعدد من الأحزاب
حول تعديل الد�ستور ،م�شددا ب�أنه ال طاملا راهن على احلوار ك�أ�سلوب حلل الأزمة ،داعيا �إىل ترك الأنانيات
ال�ضيقة جانبيا وت�سبيق م�صلحة البالد.
� إميان لوا�س

ت�صوير ب�شري عالوة

�أكد عبد الرزاق ق�سوم �أم�س
خالل حلوله �ضيفا على فروم
جريدة "الو�سط" على مت�سكه
باحلوار الوطني ك�أ�سلوب
متميز حلل الأزمة ال�سيا�سية
التي عا�شتها البالد� ،أين رافع
على على اجتماع اجلزائريني
يبع�ضهم البع�ض ،م�شددا على
�رضورة تنا�سي اخلالفات
ال�شخ�صية والعمل على م�صلحة
الوطن يف نطاق الوحدة الوطنية
ودون امل�سا�س بالثوابت.
وعرب عبد الرزاق ق�سوم عن �أمله
يف �أن ت�رشك اجلمعية العلماء
امل�سلمني يف احلوار الوطني
للإدالء بر�أينا يف ق�ضايا الأمة،
عندما ت�أتي م�سودة الد�ستور
�سنعمل �أن نقدم كيف يكون
م�ستقبل الأمة �سيا�سيا يف �ضوء
التعديل الد�ستوري اجلديد ،لأن
امل�س�ألة لي�س يف القوانني لكن
من يطبق هذه القوانني ،قائال
 ":على الرئي�س �أن يج�سد
التداول على ال�سلطة ،و �أن يكون
هناك ا�ستفتاء ال يق�صي �أحد يف
الق�ضايا امل�صريية".
وعرب عبد الرزاق ق�سوم عن
�أ�سفه من �إق�صاء علماء الدين
يف تركيبة جلنة تعديل الد�ستور،
قائال " كنت �أمتنى علماء الدين
من جلنة تعديل الد�ستور،

لإ�ضفاء طابع التوازن الثقايف
والديني واملنهجي ".
�شدد على �رضورة �إن�شاء هيئة
للفتوى ،قائال ":نحن مع �إن�شاء
هيئة للفتوى تنبثق عنها فتوى
جماعية و�شاملة " ،م�شريا ب�أنه
رفع هذا االن�شغال للرئي�س وقد
جتاوب معه ،م�شددا ب�أنه اليعقل
�أن تبقى اجلزائر دون هيئة
فتوى� ،أين �أكد على �رضورة
تنظيمها وتطهريها من الدخالء
الغري م�ؤهلني لذلك ".
ندد عبد الرزاق ق�سوم ب�سيا�سة
التهمي�ش والإق�صاء التي
تعر�ضت لها جمعية علماء
امل�سلمني ،م�شددا بان اجلمعية
ال ننتمي حلزب معني ورف�ضت
عدة عرو�ض ال�ستقطابها
�سيا�سيا ،لأنها ال طاملا مت�سكت

اعترب رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني،
عبد الرزاق ق�سوم� ،أن من املغالطات
واملفاهيم التي ينبغي ت�صحيحها ،هو
ف�صل الدين عن ال�سيا�سة ،معتربا
�إياها ق�ضية علمانية ،تهم بع�ض
البلدان غري املعنيني بها ،لأنها
تتمحور �أ�سا�سا حول فكرة� ،أن الدين
هلل والوطن للجميع ،لكن باملقابل
جمعية العلماء امل�سلمني ،لطاملا
اعتربت �أن الدين هلل وللجميع ،والوطن
هلل وللجميع ،نظرا لأن ال�سيا�سة جزء
ال يتجز�أ من حياتنا اليومية.
يف حني ،ركز ق�سوم� ،أم�س ،خالل
نزوله �ضيفا على منتدى جريدة
"الو�سط"� ،أن املتدين احلق ،يجب
�أن يت�شبع بالوطنية احلقة ،دون حتيز
جلهة معينة� ،أو مرت�شح ما ،مع �إ�شارته
�إىل �أن جمعية العلماء امل�سلمني،
قد طالبت يف العهد اال�ستعماري،
بف�صل الدين عن ال�سيا�سة ،لأن
ال�سيا�سة والدين ،و ب�سبب طبيعة
احلكم اال�ستيطاين ،القائم �آنذاك،
كانت حتول دون متكني الإ�سالم
من �أن يقوم بواجباته ،ومنه الدعوة
لهذا الف�صل  -ح�سبه  ،-يحمل يف

باحلياد على حد قوله.
وحذر عبد الرزاق ق�سوم
من خمطط وم�ؤامرة غري
بريئة حتاك �ضد اجلزائر،
بع�ض اليائ�سني داخليا التي
ال يعجبهم ا�ستقرار اجلزائر
و �أن مت�شي على خطة ثابتة،
م�ضيفا " كما �أنه على امل�ستوى
اخلارجي �  إثبات الديبلوما�سية
اجلزائرية   على ال�ساحة و
حماولة �إثبات وجودها يزعج
البع�ض لأن موقفها يق�صى
بع�ض اجلهات".
وعلق عبد الرزاق ق�سوم على
الإمامة يف اجلزائر� ،أين ندد
بالو�ضعية التي تعي�شه الإمام يف
اجلزائر ،داعيا امل�س�ؤولني يف
قطاع ال�ش�ؤون الدينية للجلو�س
على طاولة احلوار وفتح النقا�ش

حول املطالب املطروحة،
م�ضيفا " لذلك العناية بالإمام
هي العناية باخلطوة �إىل الأمام،
عيب علينا �أن يكون الإمام
م�ضطهد مظلوم وحمتاج ،لأن
ذلك من الأ�شياء التي ت�سيء
�إلينا ك�أمة ووطن ".
وقال املتحدث ":ق�ضايا الإمام
م�رشوعة ومعقولة ومنطقية
خا�صة فيما تعلق بالظروف
االجتماعية على غرار الأجر،
الو�صاية مل تتحرك اطالقا
زيادة على تنامي االعتداءات
اجل�سدية واللفظية وغريها
كمطالب بت�رسيع وترية القانون
الذي يجرم امل�سا�س بالرموز
الدينية ،لذلك يجب على
امل�س�ؤولني يف القطاع الديني
�أن يجل�سوا مع الأئمة ويطرحوا
م�شاكلهم ويبحثوا عن احللول،
لأن يف املقابل يكون الإمام على
حق ،ويكون منفتح عن احلياة
ملم حول ق�ضايا املجتمع".
وبخ�صو�ص تهديد الأئمة
بت�صعيد االحتجاج ،قائال ":
الإمام لديه م�س�ؤولية �أخالقية،
و االحتجاج يفقد الإمام
م�صداقياته ،فالإمارة يعترب
النموذج الأخالقي ،لو اهتممنا
بالأئمة مل كانت لديهم نقابة،
لكن للأ�سف مل يجدوا حل
مل�شاكلهم فلج�أوا �إىل الأ�ساليب
النقابية" ،يف حني �شدد على

�رضورة فتح احلوار مع الأئمة
و معاجلة امل�شاكل التي يعاين
منها الإمام و التي تعرقل �أداء
مهامه .
من جهة �أخرى� ،شدد رئي�س
جمعية العلماء امل�سلمني على
�رضورة �إعادة النظر يف منظومة
الرتبية يف اجلزائر ،م�شريا ب�أن
هناك تدين يف م�ستوى التعليم،
�أين حمل امل�س�ؤولني ال�سابقني
م�س�ؤولية ما يعرفه قطاع
الرتبية� ،أين �شدد على �رضورة
�إ�رشاك املتخ�ص�صني و الأكفاء
و الفاعلني يف ال�ساحة العلمية .
وثمن عبد الرزاق ق�سوم خطوة
العدالة يف حماربة الف�ساد� ،أين
�شدد على �رضورة �أن يكون
حترك الق�ضاء عادل يف التعامل
حتّى  ال يتبنب لل�شعب انه لي�س
ثمة ت�صفية ح�سابات مع �أي
�أحد ،م�ضيفا "نحن نعتقد ب�أن
من ثبت تورطه يف  الف�ساد ال
ينبغي �أن ينجوا من العقاب
 ،فنحن نعتقد �أن ما تقوم به
العدالة  ،البد وان يكون م�ؤ�س�سا
حقيقة على قوانني ونزاهة و
مو�ضوعية و�أن يتبع املحاكمات
 ،وتكون �شفافة وعلنية و�شاملة
وجامعة حتى ي�شهد اجلميع بان
الوطن قد ا�ستعاد ا�ستقاللية
ق�ضاءه وعدالته وهذا هو
ال�ضمان الذي نقدمه للعامل
وللأمة جميعا .

ك�شف رئي�س جمعية العلماء
امل�سلمني اجلزائريني ،عبد
الرزاق ق�سوم� ،أن رئي�س
اجلمهورية عبد املجيد
تبون� ،أعلمهم ب�أن م�س�ألة دين
الدولة  ،ال نقا�ش فيها وهي
�أمر حم�سوم  ،لذا مل يتم
�إ�رشاكهم يف جلنة اخلرباء
لتعديل الد�ستور  ،لكنه وعدهم
ب�أن يطلعهم على الوثيقة
النهائية ملقرتحات تعديل
الد�ستور.
قال
رئي�س
جمعية العلماء
امل�سلمني
،
لدى
ا�ست�ضافته
يف منتدى يومية الو�سط �أنهم
�سي�شاركون يف م�شاورات
ب�ش�أن م�سودة الد�ستور
النهائية لإبداء ر�أيهم حولها،
وتقدمي مقرتحات �إذا تطلب
الأمر .
كما �
أ�شار
رئي�س
جمعية العلماء
امل�سلمني
ا
جلزائريني ،ب�أن
اجلمعية قدمت العديد من
النقاط واملقرتحات خالل
لقاء رئي�س اجلمهورية

دعونا �إىل ت�سمية
امل�سجد الأعظم با�سم
عامل جزائري

ت�صوير ب�شري عالوة

هذا ما �سمعته من الرئي�س بخ�صو�ص
الف�ساد و التغيري

�سنقدم مقرتحاتنا مل�سودة
الد�ستور النهائية

�إ�صالحها يقت�ضي �إ�سناد الأمر
�إىل �أخ�صائيني يف حقل الرتبية
يجتمعون لتح�ضري و�إعداد
خمطط لإ�صالح التعليم من
جميع اجلوانب.

طالبنا وزير ال�ش�ؤون
الدينية ب�إعادة ملتقى
الفكر الإ�سالمي
كما تطرق ق�سوم �إىل لقائه وزير
ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف،
يو�سف بلمهدي مبقر وزارة
ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف،
وقال �أن اللقاء تناول جمموعة
من الق�ضايا ذات ال�ش�أن العام.
وقال ق�سوم انه من بني
املطالب التي رفعها �إىل
وزير ال�ش�ؤون الدينية هي
�إعادة ملتقى الفكر الإ�سالمي
الذي كان و�ساما علميا تعلقه
اجلزائر على جبينها ،م�ؤكدا
�أن الأخري يعد املنرب الفكري
العلمي العاملي.

قال ق�سوم عبد الرزاق انه
خالل لقاء رئي�س اجلمهورية
اقرتح على الرئي�س �أن يطلق
عليه ا�سم من �أ�سماء علماء
اجلزائر تخليدا وتكرميا
نحن ن�سري على نهج
لعلماء الأمة اجلزائرية وقال
الإمام ابن بادي�س
�أن الرئي�س ا�ستمع ملقرتحنا
وعدنا بدرا�سته .
�أكد رئي�س جمعية العلماء
وقال �سنتكلم
عن
عدة
ق�ضايا
امل�سلمني اجلزائريني� ،أن
منها عدد
العهدات
،و
التداول
اجلمعية الزالت تنتهج نهج
عن
ال�سلطة
و
تطبيق
القوانني
الإمام عبد احلميد بن بادي�س،
م�
ؤكدا
ان
عامل
الدين
لي�س
و�إن اجلمعية اليوم  ،و �أ�ضاف
معزول عن
وطنه.
�أننا نن�شط يف اخلط نف�سه مع
اختالف الأهداف و �أهدافنا
نادينا لإ�صالح
اليوم هو نحارب اجلهل
املنظومة ا
لرتبوية
والتخلف و ذلك ب�إزالة الأمية
الثقافية الأبجدية و العقلية
من جانب �آخر اعرتف ق�سوم وباملجال الإعالمي ت�صدر
 ،بتدين امل�ستوى التعليمي �أ�سبوعية الب�صائر بانتظام،
للمدر�سة اجلزائرية ،داعيا وجملة التبيان ،وجملة املقدمة
�إىل �رضورة �إعادة النظر يف الأكادميية ،وجمالت �أخرى و
املنظومة الرتبوية مربزا �أن ذلك بغر�ض �إنتاج الأفكار.

"ف�صل الدين عن الدولة ق�ضية ال تعنينا"

طياته ،الكثري من اللب�س والغمو�ض،
منعا لت�أويل ال�سيا�سة للدين والعك�س
�صحيح ،وبالتايل من واجب رجال
الدين االهتمام بال�سيا�سة ،لأن واجبنا
الديني ،ميلي علينا االهتمام ب�ش�ؤون
النا�س ،فلي�س منا من مل يهتم ب�أمور
امل�سلمني.

هذه هي حتديات الأمن
الفكري يف اجلزائر
�أكد رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني،
�أن الأمن الفكري يف اجلزائر� ،أمام
حتديات كثرية� ،أهمها �رضورة
مواجهة التخلف باملعنى العام،
�أي من اجلانب الفكري ،الثقايف،
ال�سيا�سي ،االقت�صادي والتكنولوجي
العلمي ،وهذا بانتهاج و�سائل جديدة
تنقذنا من التخلف ،وتدفعنا �إىل
التقدم� ،أما التحدي الثاين  -ح�سبه
 ،فهو االنف�صال والع�صبية اجلاهلية،والدعوة �إىل التقوقع ،حيث ذكر
ذات املتحدث ،على �سبيل املثال،
�أن اجلزائر منحت  150مليون
دوالر ،كم�ساعدة مالية للجارة

ال�شقيقة تون�س� ،أثناء زيارة الرئي�س
التون�سي ،قي�س ال�سعيد ،للجزائر،
ما دفع البع�ض ل�شن حملة تنديد
�ضد هذه الهبة ،التي جاءت ح�سبهم،
يف الوقت غري منا�سب ،خا�صة �أن
البالد ،تعاين من �أزمة اقت�صادية
خانقة ،معتربا هذه امل�س�ألة ،مبثابة
دعوة لالنغالق والتقوقع ،بعيدة كل
البعد عن االنفتاح على الآخر ،يف ظل
التعاون الت�ضامن املتبادل ،م�ضيفا �أن
تف�شي التع�صب والعن�رصية ،ب�سبب
غياب الوعي الوطني ،كر�س للجهوية
وتنامي خطاب الكراهية ،يف �أو�ساط
املجتمع املدين ،لذا من ال�رضوري،
�أن يتم الت�سلح بالوعي ،والتم�سك
بالوحدة الوطنية ،باعتبار اجلزائر كل
ال يتجز�أ.
يف حني �أ�شار ق�سوم� ،أن التحدي
الثالث ،الذي يحول دون حتقيق الأمن
الفكري ،هو التحدي ال�سيا�سي ،لأن
احتكار البع�ض لكر�سي احلكم ،وعدم
التداول ال�سلمي على ال�سلطة� ،ساهم
يف خلق واقع مر يعي�شه املواطن،
على العديد من امل�ستويات ،لذا
وجب و�ضع معايري وقوانني قارة

الختيار امل�س�ؤولني ،قائمة على
مبد�أ التخ�ص�ص والكفاءة ،لو�ضع
حد للتعيني باملحاباة ،واجلهوية
واملح�سوبية ،فقد حان الوقت ،على
حد تعبريه ،لو�ضع الرجل املنا�سب يف
املكان املنا�سب ،منوها �أن احلفاظ
على وحدتنا وا�ستقالليتنا ال�سيا�سية،
والثقافية ،واالقت�صادية ،يكون بالعودة
�إىل الذات ،ال غري.
وبناء على ما ذكر �آنفا ،قال �ضيف
املنتدى الأ�سبوعي "للو�سط"� ،أن
جمعية العلماء امل�سلمني ،قامت
بتوظيف الإعالم ،من خالل �إن�شاء
جرائد وجمالت خا�صة بها،
مل�ساعدتها يف عملية �صنع الأفكار،
ق�صد ت�صحيح بع�ض املفاهيم
اخلاطئة ،لتنوير الر�أي العام ،ملحاربة
الأمية العقلية يف �صورتها احلديثة،
بدال من الأمية الأبجدية املعروفة
قدميا.

هناك من يعمل على زعزعة
وحدتنا و�أمننا
يف تعليق �ضيف فوروم "الو�سط" على

احلادث الأليم ،الذي �أدى �إىل ا�ست�شهاد
اجلندي البطل بن عدة �إبراهيم،
الذي لقي حتفه ،على اثر العملية
االنتحارية الدنيئة ،التي ا�ستهدفت
مفرزة للجي�ش ،مبنطقة تيمياوين،
�أف�صح ق�سوم عن �أمله يف �أن تكون
هذه احلالة معزولة وا�ستثنائية  ،ولكن
مل ي�ستبعد فكرة �أن بع�ض �أعدائنا،
اليائ�سني من حفاظ اجلزائر على
�أمنها وا�ستقرارها� ، ،سعوا يف حادثة
�أول الأم�س ،للت�شوي�ش اجلي�ش ال�شعبي
الوطني ،و�إحداث �صدى �إعالمي،
لإ�شغال الر�أي العام ال �أقل و�أكرث،
مثمنا باملنا�سبة ،فر�ض الدبلوما�سية
اجلزائرية لوجودها على ال�ساحة
الدولية ،ما �أزعج  -ح�سبه  -البع�ض،
نتيجة �إق�صاء بع�ض اجلهات التي
كانت م�ستفيدة من معاناة الآخرين.
يف حني �أعرب ذات امل�صدر،عن
تفا�ؤله من ال�سيا�سة اجلديدة ،التي
ينتهجها رئي�س اجلمهورية عبد
املجيد تبون ،الذي �أخذ العربة من
�أخطاء من �سبقه ،معربا عن �أمله يف
�أن يوا�صل الرئي�س انفتاحه ،يف �إطار
خط معتدل جامع لكل الأطراف،

دون انحيازه �أو تهمي�شه لطرف ما،
على ح�ساب �آخر.

ظهور تيارات دينية مت�شددة
تهدد مرجعيتنا الوطنية
ك�شف رئي�س جمعية العلماء
امل�سلمني �أن يف م�ساجدنا ،توجد
بع�ض املذاهب والتيارات املت�شددة،
خمالفة للمرجعية الدينية الوطنية،
وهذا راجع لبع�ض �شبابنا ممن اتبعوا
مذاهب دينية جديدة وغريبة عن
جمتمعاتنا ،ورغم �أن االختالف ال
يف�سد يف الود ق�ضية� ،إال �أن التع�صب
والت�شدد الذي ي�ؤدي للعنف منبوذ،
خا�صة ان كان من ي�أم امل�سلمني ،هو
من يروج لهذا.
حيث دعا باملنا�سبة� ،إىل �رضورة
التزام الإمام باملذهب املالكي،
الذي ميثل مرجعية الوطنية  ،معتربا
�إياه �إرهابا من نوع خا�ص ،لذا وجب
على الكل  ،الإطالع على مذاهب
الغري ،مع احلفاظ على خ�صو�صياتنا
املذهبية.

مرمي خمي�سة
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طالبوا بحقوقهم املهنية امله�ضومة وتدخل ال�سلطات العليا

مما �ساهم يف تفاقم الأمية

عمال �شركات املناولة باجلنوب ينتف�ضون

متدر�س �ضعيف للبنات
يف املناطق النائية

�شرع عمال م�ؤ�س�سات املناولة يف واليات اجلنوب عموما  ،يف حركات احتجاجية بقواعد
احلياة والور�شات التابعة ل�شركة �سوناطراك وفروعها  ،بكل من �إيليزي ورقلة  ،ب�شار
والأغواط  ،للمطالبة باحلقوق املهنية امله�ضومة  ،ولوح ه�ؤالء بانتهاج خيار الت�صعيد
لإي�صال مطالبهم لل�سلطات املركزية .
حمادة العربي
كانت �رشارة حترك عمال
�رشكات املناولة بحقول النفط
بكل من  « ،قرد الن�ص « و « رود
الباقل « وور�شات �أخرى بحا�سي
م�سعود و�إيليزي وب�شار والأغواط
 ،حيث رفع املحتجون �شعارات
مطالبة بتدخل رئي�س اجلمهورية
ودعوته �إىل الوفاء بوعده الذي
�أطلقه من والية ورقلة خالل
حملته االنتخابية � ،أين تعهد
بو�ضع حد ملمار�سات م�ؤ�س�سات
املناولة وجلب مراكز التكوين
�إىل مواقع الإنتاج � ،إىل جانب
توفري منا�صب ال�شغل ل�شباب
واليات اجلنوب .
وندد عمال �رشكات املناولة ،
مبا �سموه « اال�ستعباد « امل�سلط
عليهم من قبل ال�رشكات التي
يعملون بها  ،وا�صفني واقعهم
باملزري  ،كما اتهموا احلكومات
املتعاقبة بالتواط�ؤ مع م�س�ؤويل
هذه امل�ؤ�س�سات  ،ب�سبب تعمدها
تهمي�ش مطالبهم املتمثلة يف
�رضورة ادماجهم يف �رشكة
�سوناطراك ال�سيما و�أن الآالف
منهم ق�ضى �سنوات طويلة متتد

�إىل �أكرث من � 20سنة  ،دون �أن يتم
�إدماجه يف امل�ؤ�س�سة الأم .
ولوح امل�شتكون من الأو�ضاع
الراهنة  ،مبوا�صلة احلراك
العمايل �إىل غاية افتكاك
احلقوق امل�رشوعة  ،م�شريين �أن
معاناتهم باتت ال تطاق وينبغي
نف�ض الغبار عنها  ،و�شدد ه�ؤالء
على وجوب تدخل مفت�شيات
العمل وفتح حتقيق يف انتهاكات

�رشكات املناولة التي امت�صت
على مدار �سنوات طويلة عرق
العمال دون ح�سيب �أو رقيب .
كما انتقد املتحدثون التعليمات
الوزارية التي �صدرت يف ال�سابق
والقا�ضية بتمكني عمال �رشكات
املناولة  ،من حقوقهم على غرار
باقي نظرائهم يف امل�ؤ�س�سات
الوطنية البرتولية  ،حيث نعت
املت�رضرون هذه التعليمات

بعدمية اجلدوى كون حمتواها
ظل حربا على ورق  ،واعترب
املحتجون �أنه �آن الأوان لر�صد
ال�صفوف والتعبئة داخل عمال
�رشكات املناولة باجلنوب من
�أجل ال�ضغط على �صناع القرار
العادة النظر يف ملف م�ؤ�س�سات
املناولة بواليات اجلنوب الذين
الزالوا يتجرعون مرارة الظروف
املهنية القاهرة .

رئي�س املنظمة الوطنية لل�شباب وترقية املواطنة لوالية مترنا�ست:

 ال تزال العديد من االعتبارات
االجتماعية تقف وراء بقاء ن�سبة
معتربة من البنات دون درا�سة
يف العديد من املناطق النائية
واحلدودية  ،جغرافيا الواليات
التي متتاز بكونها
اجلنوبية
�شا�سعة وتواجد املناطق النائية
و�شبه النائية ،ال تزال ت�صنع حاجزا
�أمام العائالت دون ال�سماح لبناتها
بالدرا�سة  .ففي بع�ض املناطق مل
تقطع البنات ولو خطوة واحدة نحو
املدر�سة ،على غرار و�ضع البنات
يف العديد من املناطق النائية التي
تفتقر للمدار�س ببلديات الدبداب
وتيمياوين وعني قزام وتينزواتني
وبرج باجي خمتار ومريجة بب�شار
 ،حيث ال ت�سمح العائالت لبناتها
بالتنقل للدرا�سة بعيدا عن بيت
الأ�رسة  ،ويف بع�ض احلاالت ف�إن
حظوظ البنات يف الدرا�سة تنتهي
يف الطور الرتبوي املتواجد مبكان
تواجدهن ،ففي الغالب تنهي البنات
مراحل الدرا�سة يف االبتدائي يف
حال غياب الطور املتو�سط ،كما
هو ال�ش�أن لبنات منطقة توندرة بتني
زواتني وباقي املناطق املماثلة،

وقد يتوا�صل امل�شوار الدرا�سي �إىل
غاية نهاية املرحلة املتو�سطة ،كما
هو حال الكثري من مناطق الواليات
املذكورة على غرار ما هو حال
التالميذ املتمدر�سني من البنات
على م�ستوى بلدية برج احلوا�س،
وتنطبق هذه الو�ضعية ب�صورة �أعم
على خمتلف املناطق يف الواليات
اجلنوبية ذات الطابع احلدودي ،
�أين يغيب امل�ستوى الثانوي ،و�إىل حد
الآن ف�إن تواجد البنات يف الداخليات
التابعة ملدار�س الأطوار الثالثة يظل
�ضعيفا �إىل حد الآن.
من جانب �أخر دعت التن�سيقية
اجلهوية للمجتمع املدين و احلركة
اجلمعوية باجلنوب ال�رشقي �إىل
�رضورة حترك ال�سلطات العليا
بالبالد ممثلة يف وزارتي الرتبية
الوطنية والت�ضامن الوطني للبحث عن
حلول جذرية للم�شكل القائم الذي ال
يخدم بتاتا عن�رص االناث باملناطق
احلدودية املذكورة ح�سبما جاء
على ل�سان رئي�س التن�سيقية النا�شط
اجلمعوي علي بن عيوة .

�صالح ،ب

خا�صة منهم �شريحة املعاقني و البطالني و امل�سنني

�سكان الرقيبة بالوادي
يعانون غياب مقر " للكنا�ص"

على الوايل الزام امل�س�ؤولني باال�ستماع الن�شغاالت املواطنني
�شدد رئي�س املنظمة الوطنية
لل�شباب وال�شغل وترقية املواطنة
لوالية مترنا�ست �أحمد ال�شقة على
�رضورة فتح امل�س�ؤولني للأبواب �أمام
اجلمعيات طيلة �أيام الأ�سبوع لال�ستماع
الن�شغاالتهم وال�سعي خلف التكفل
بها بتطبيق مبد�أ ح�سب الأولويات
والإمكانات املتاحة
قال رئي�س املكتب الوالئي للمنظمة
الوطنية لل�شباب وال�شغل وترقية
املواطنة لوالية مترنا�ست �أحمد
ال�شقة يف ت�رصيح �صحفي خ�ص به
يومية «الو�سط»� ،أنه خالل زيارتهم
امليدانية لبع�ض م�ؤ�س�سات الدولة
والنظر فيما يخ�ص ايام ا�ستقبال
املواطنني � ،أنه خالل يوم اال�ستقبال
يتحجج بع�ض املدراء التنفيذيني
والوالئيني باالجتماعات وغيابه عن

مكتبه ويقومون برتك من ينوبهم
ويف االيام الباقية يرف�ضون ا�ستقبال
املواطنني بحجة ان له نظام وعمل
وحدد يوم اال�ستقبال يف يوم واحد
وحمدد بتعليمة و يف نف�س ال�سياق
تداخل املوظفني من نف�س امل�ؤ�س�سة
للدخول للمدير يف امر يخ�ص بالعمل

وعدم ت�أجيله وا�ستغراق اكرب وقت
معه مما يجعل املواطنني يف حالة
تذمر لأن الوقت لي�س يف �صاحلهم مع
عددهم منهم من يرجع �أدراجه دون
مقابلة امل�س�ؤول وطرحه لإن�شغاله
والأمر الآخر تواجد جمعيات يف
نف�س اليوم تطرح ان�شغاالت املواطنني

ويجعلها تنتظر ملدة �أكرث .و عليه
فقد قرتح املكتب الوالئي بتمرنا�ست
للمنظمة الوطنية لل�شباب وال�شغل
وترقية املواطنة جملة من احللول لعل
من �أبرزها �أنه يف حالة غياب م�س�ؤول
الإدارة يف يوم اال�ستقبال يرتك من ينوب
عنه يف ذلك اليوم وتكون �إلزامية التفرغ
التام يف هذا اليوم بدون االن�شغال يف
�أمور العمل �،إ�ضافة لتحديد يوم اخر
يخ�ص باجلمعيات ويف حالة احلاالت
امل�ستعحلة يتم ا�ستقبالهم لهذا فقد
�شدد نف�س املتحدث على �رضورة
تدخل الوايل للأخذ بعني االعتبار
هاته املقرتحات وهذا طبقا لتعليمات
رئي�س اجلمهورية باالهتمام باملجتمع
املدين واجلمعيات وت�سهيل التوا�صل
معهم.
جناة ،ح

يف ظل تعنت �صناع القرار بالوالية

بطالو ورقلة متم�سكون بخيار العمل بال�شركات النفطية

�أبدى بطالو ورقلة مت�سكهم
الكبري بخيار الت�صعيد من لهجة
خطابهم �إىل غاية تدخل جاد
من طرف وايل الوالية للتجاوب
مع مطلبهم امل�رشوع املتمثل يف
العمل بال�رشكات الوطنية العاملة
يف ال�صناعة النفطية دون �سواها .

�أعرب الع�رشات من طالبي العمل مبا
فيهم خريجي اجلامعات املعاهد
الكربى  ،املدار�س العليا ومرتب�صي
مراكز التكوين املهني والتمهني ،
يف حديثهم مع يومية «الو�سط» عن
ا�ستيائهم وتذمرهم ال�شديدين مما
�أ�سموه بانتهاج ال�سلطات الو�صية

بوالية ورقلة ل�سيا�سة الهروب �إىل
الأمام و الت�سويف عو�ض التجاوب
مع مطلبهم امللح واملتمثل �أ�سا�سا
يف �رضورة منحهم منا�صب عمل
بال�رشكات النفطية العاملة برتاب
�إقليم دائرة حا�سي م�سعود  ،مع
و�ضع حد ملا �أ�سموه بالتجاوزات

واخلروق التي ظل م�سكوت عنها
وهو ما يتنافى مع تو�صيات
وتوجيهات احلكومة القا�ضية
مبنح �أولوية التوظيف لفائدة �أبناء
املنطقة �رشط تطبيق مبد�أ ح�سب
الأولويات والإمكانات املتاحة.
جناة ،ح

تعاين �رشيحة وا�سعة من ال�سكان
القاطنني بدائرة الرقيبة بوالية
الوادي جراء انعدام مرفق حملي
خا�ص مبقر لل�صندوق الوطني
لل�ضمان الإجتماعي « كنا�ص « ،
نظرا و احلاجة املا�سة لهذا املرفق
يف حياة املواطنني  ،و الذي كلفهم
يف ظل �إنعدامه الإلتحاق و التنقل
�إىل حد املقر املتواجد خارج
الدائرة  ،متحملني �أتعاب التنقل �إليه
و الذي يف كثري من الأحيان ما يكون
التنقل �إليه �صعب املنال يف ظل
معاناة البع�ض من املواطنني مع �آالم
املر�ض لي�ضاعف من حجم �آالمهم .
و حول كل ما �سلف ذكره  ،فقد وجه
�سكان دائرة الرقيبة بالوالية نداءات
عديدة �إىل ال�سلطات الوالئية
بخ�صو�ص اجناز مقر لل�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي «
كنا�ص «  ،و ذلك اثر معاناة الكثري
من املواطنني حيال غياب هذا
املرفق الهام  ،يف الوقت الذي
يجد الكثري منهم خ�صو�صا �رشيحة
امل�ؤمنني لدى ال�صندوق �أنف�سهم
�أمام رحالت التنقل اال�ضطراري

للفرع املتواجد حتديدا ببلدية
قمار قاطعني م�سافة تزيد عن 14
كلم  ،و ذلك – ح�سبهم – يف �سبيل
ق�ضاء م�صاحلهم املتعلقة مبختلف
اخلدمات الت�أمينية  ،و خا�صة منها
ما تعلق با�ستخراج بطاقات التامني
و دفع الو�صفات الطبية  ،و قد علق
�أحد املعنيني قائال ب�إنه �إذا كان
الأ�صحاء من املعنيني مبقدورهم
جمابهة م�شقة التنقل املحفوفة
باملخاطر و كذا نق�ص املوا�صالت
يف كثري من الأحيان  ،فان الأمر
يختلف عندهم من �رشيحة املر�ضى
و امل�سنني و املعوقني و كذا الع�رشات
من �رشيحة البطالني الذين عادة ما
متنعهم ظروفهم املادية القاهرة من
االلتحاق بالفرع املذكور  ،و جدير
بالذكر �أن دائرة الرقيبة التي ت�ضم
بلديتي احلمراية و الرقيبة قدر
تعداد �سكانها الإجمايل ب �65ألف
ن�سمة  ،كما ن�شري يف الأخري � ،أن
الرقيبة انبثقت عن التق�سيم الإداري
ل�سنة  1991وعرفت طفرة تنموية
جيدة خالل ال�سنوات ال�سابقة .

جناة ،ح
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الأ�ستاذ  /بختي �سليمان
حم�ضر ق�ضائي
بدائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة و حماكمه
�شارع عيونة حممد �شرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

طبقا للمادتني  w /4 412و  612من ق ا م ا
بناء على طلب ال�سيد /هديل ميينة ابنة عبد القادر
الكائن موطنه (ها) /احلقيقي ب  /حي التعاونية الناظور والية تيبازة
الكائن موطنه(ها)املختار ب /حي  100م�سكن عمارة  Eرقم  01ال�رشاقة
بناء على املواد � 404إىل  416و  612من ق ا م ا  ٬و بناء على عقد وديعة حمرر مبكتب الأ�ستاذ  /عوي�سي توفيق موثق بتيبازة بتاريخ 2014/05/28 :
حتت رقم الفهر�س  2014/330 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة يف 2018/07/18 :
بناء على �إر�سال حما�رض (تبليغ ال�سند التنفيذ +تكليف بالوفاء +تبليغ التكليف بالوفاء) عن طريق الربيد بر�سالة م�ضمنة حتت رقم 003 477 029 RR
٬ 77بناء على تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق مبحكمة االخت�صا�ص (ال�رشاقة ) بتاريخ ٬ 2020/01/22 :بناء على حم�رض تبليغ املحا�رض عن
طريق التعليق ببلدية املطلوب (عني البنيان ) بتاريخ ٬ 2020/01/23 :و بناء على �أمر بن�رش التكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن
ال�سيد � :سالم حمزة رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2020/02/02 :حتت رقم الرتتيب .2020/524 :
�أوال/نبلغ ال�سيد� /سلمان ناجي بن عبد القادر  ،الكائن موطنه  :حي  01نوفمرب  54عمارة «�س» رقم  31عني البنيان والية اجلزائر
بال�سند التنفيذي املذكور �أعاله .
ثانيا/نكلف ال�سيد � /سلمان ناجي بن عبد القادر  ،الكائن موطنه  :حي  01نوفمرب  54عمارة «�س» رقم  31عني البنيان والية اجلزائر
و نلزمه بالوفاء ب�أن يدفع للطالب بوا�سطتنا و بني �أيدينا املبلغ املحكوم به و املقدر ب 24.000.000.00 :دج �أربعة و ع�رشون مليون دينار جزائري
 ٬بالإ�ضافة �إىل م�صاريف التنفيذ و الر�سوم
ثالثا � /أخطرناه ب�أن له �أجل ( 15يوما) للوفاء �إبتداء من تاريخ الن�رش و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
�إثباتا ملا ذكر �أعاله حررنا هذا املح�رض للعمل مبوجبه قانونا
املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2020/02/11:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ستاذة  /ق�شطويل نعيمة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�شراقة
حي  100م�سكن عمارة  E05رقم  02ال�شراقة

�إعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني بجريدة وطنية

لفائدة  :البنك الوطني اجلزائري وكالة بابا ح�سن
القائم يف حقه الأ�ستادة  :جبايل �سمرية – حمامي
�ضد ال�سيد  :حمزة حممد
الكائن مبركز دكاكنة الدويرة

بناء على الأمر على عري�ضة ال�صادر عن ال�سيد  /رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ  ، 2019/12/18 :رقم الرتتيب 19/01592 :

نعلن نحن الأ�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة عن بيع املنقوالت املتمثلة يف:
MACHINE DROITE INDUSTRIELLE MT 220/380 VT -03TEX28-7 A
SURJETEUSE INDUSTRIELLE 05 FILS MT 220/380 VT. -01F 757
SURJETEUSE INDUSTRIELLE 03 FILS MT 220 VT -01TEX 737 F
COUPEUSE A LAME VERICAL 25 CM MT -01 .220 VT
MACHINE DROITE INDUSTRIELLE 2 AIGUILLES 01 TEX-MT 220/ 380 VT
MACHINE BRIDEUSE INDUSTRIELLE TEX MT 380/ 220-01
MINI CHAUDIERE A REPASSER 1 FER TEX MT 01- 380/220 VT
ELASTIQUEUSE INDUSTRIELLE 4 AIG TEX FY 4 01 2000 VWL MT 380 VT
ب�سعر افتتاحي قدره  1.564.691.26 :دج هذا اليوم  2020/02/17 :على ال�ساعة الثانية م�ساءا مبركز دكاكنة الدويرة � ،إ�ضافة اىل �أن الرا�سي عليه املزاد
يتحمل كافة امل�صاريف

حتت �سائر التحفظات

اثباتا ملا �سبق ذكره �أعاله حررنا هذا املح�رض لن�رش ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية كل طبقا للقانون

الو�سط2020/02/11:
جمل�س ق�ضاء  :البليدة
حمكمة  :البليدة
ق�سم اجلنح
رقم اجلدول 17/ 09724 :
رقم الفهر�س 18/ 00228 :
تاريخ احلكم 18/ 01/ 08 :

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
با�سم ال�شعب اجلزائري
حكم

من مواليد  1977/01/01 :ب اجلزائر الو�سطى
�إبن  :حممد و �سلمان زجيقة متزوج(ة)
ال�ساكن � 13 :شارع اعراب بلقا�سم وادي قري�ش اجلزائر

باجلل�سة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة البليدة
بتاريخ  :الثامن من �شهر جانفي �سنة �ألفني و ثمانية ع�رش
النظر يف ق�ضايا اجلنح
برئا�سة ال�سيد(ة) � :إ�سماعيلي فاطمة الزهراء رئي�سا
و مب�ساعدة ال�سيد(ة) � :شايب فايزة �أمني ال�ضبط
وبح�ضور ال�سيد(ة)  :خطاب جعفر وكيل اجلمهورية

و لهده الأ�سباب

�صدر احلكم اجلزائي االتي بيانه من الأطراف التالية
ال�سيد وكيل اجلمهورية _ مدعيا با�سم احلق العام

حا�رض

�ضحية
و  )01عليم حممد
مفرت�ض �سنة  1938 :ب اجلزائر
�إبن :عبد اهلل
ال�ساكن � 108 :شارع كريتلي خمتار البليدة اجلزائر
مب�ساعدة الأ�ستاذة :خريات هدى

�ضد  )01 :ال�رشكة ذات ال�شخ�ص الوحيد الرتقية العقارية
غائب
متهم
حممد �سامل املمثلة من طرف ال�سيدة معا�شة نادية

الو�سط2020/02/11:

من جهة �أخرى

من جهة

من جهة ثانية

غري موقوف

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا اجلنح علنيا ابتدائيا غيابيا يف حق
املتهم و ح�ضوريا يف حق ال�ضحية
الدعوى العمومية � :إدانة املتهمة بجنحة �إ�صدار �شيك بدون ر�صيد  ،طبقا
لن�ص املادة  374من قانون العقوبات و عقابا لها احلكم عليها بغرامة تقدر
ب  234.250.000.00دج مائتني و �أربعة و ثالثون مليون و مائتني و خم�سون
الف دينار جزائري نافذة مع منع ال�شخ�ص املعنوي من ممار�سة الن�شاط
ملدة  05خم�س �سنوات من تاريخ �صدور احلكم و حتميله امل�صاريف
الق�ضائية .
يف الدعوى املدنية  :قبول ت�أ�س�س ال�ضحية كطرف مدين  ،و �إلزام املحكوم
عليها ب�أن تدفع لها مبلغ خم�سون �ألف دينار  46.850.000.00دج قيمة
ال�شيك و مبلغ  500.000دج تعوي�ض عن ال�رضر
بذا �صدر احلكم و �أف�ضح به جهارا يف اليوم و ال�شهر و ال�سنة املذكورين
�أعاله و �أم�ضي �أ�صله من طرف الرئي�س و �أمني ال�ضبط

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�شراقة
حي  100م�سكن عمارة  05Eرقم  02ال�شراقة

ن�شر م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي
املادة  412من ق�.إ.م و�إ
نحن اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور اعاله
و املوقعة ادناه
لفائدة /بولعرا�س فتيحة
العنوان  :حي حو�ش فايف رقم  41العا�شور اجلزائر
�ضد /ال�سيد  :مرين علي
العنوان ب  :حي حو�ش فايف رقم  41العا�شور اجلزائر
تنفيذا لل�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة ق�سم � :ش�ؤون اال�رسة بتاريخ  2015/04/06فهر�س رقم  : 15/02401:جدول
رقم  15/00494 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 2019/12/24 :
بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2020/02/04حتت رقم :
2020/593
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي املذكور اعاله
لفائدة  :بولعرا�س فتيحة
�ضد ال�سيد  :مرين علي
و �إلزامها بدفع مبلغ اجمايل قدره  795.480,5 :دج
و الذي ميثل تعوي�ض عن الطالق و النفقات  +بدل ايجار و م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�رض الق�ضائي
و نبهناه ب�أن له مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم  ،حررنا هذا املح�رض لن�رش ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الو�سط2020/02/11:

الو�سط2020/02/11:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة  :اجللفة
ق�سم� :ش�ؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

رقم اجلدول 19/04026 :رقم الفهر�س 20/00451 :تاريخ احلكم:
2020/01/23
ق�ضت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا
ح�ضوريا ابتدائيا .يف ال�شكل :قبول �إعادة ال�سري يف الدعوى.
يف املو�ضوع� :إفراغ احلكم قبل الف�صل يف املو�ضوع ال�صادر
عن حمكمة احلال بتاريخ 2019/05/30 :رقم فهر�س 19/2174
واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي حممود خليفي
املودعة بتاريخ  2019/11/24فهر�س  .19/402وبالنتيجة
الق�ضاء باحلجر على املدعى عليه بن �سعدة حممد من مواليد
 1986/01/29ببلدية اجللفة ابن امل�سعود وبن �سعدة عي�شة
وتعيني املدعي والده بن �سعدة امل�سعود من مواليد  1950بدار
ال�شيوخ ابن �أحمد و�صولح �سيدة مقدما عليه .مع الأمر بالت�أ�شري
بذلك ب�شهادة ميالد املحجور عليه ب�سجالت احلالة املدنية .بذا
�صدر هذا احلكم و�أف�صح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة يف اليوم
وال�شهر وال�سنة املذكورين �أعاله ،ول�صحته �أم�ضيناه نحن القا�ضي
و�أمني ال�ضبط.
الو�سط2020/02/11:

ANEP N°: 2016003004
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام
مكتب االنتخابات و اجلمعيات
رقم /26م ت �ش ع/م ت ع/م ج �أ2019 /

و�صل ا�شهاري لت�أ�سي�س جمعية
طبقا لأحكام املادة  08من القانون رقم  06-12امل�ؤرخ يف
 12جانفي  2012املتعلق باجلمعيات  ،مت ت�أ�سي�س
اجلمعية امل�سماة  :اجلمعية الوالئية ملتقاعدي قطاع
ال�شباب و الريا�ضة باجللفة
الكائن مقرها  :دار ال�شباب خملويف خملوف اجللفة
طابعها  :ريا�ضي
جمال ن�شاطها :والئي
برئا�سة ال�سيد(ة)  :عزوزي �أحمد
املولود(ة) بتاريخ  1965/11/08 :اجللفة
ال�ساكن(ة)  :حي مئة دار  68/02اجللفة
الو�سط2020/02/11:
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الأ�سري نا�صر ال�شاوي�ش ي�صارع املر�ض يف �سجون االحتالل

فى هذا التقرير ن�سلط ال�ضوء على �أخطر حاالت الأ�سرى امل�صابني بال�سرطان و�أمرا�ض القلب والف�شل الكلوي والعظام
والرئتني،والكبد،والأورام اخلبيثة والربو والروماتيزم وامل�صابني بالر�صا�ص واملعاقني وامل�شلولني و�أمرا�ض �أخرى ,فمنهم من ق�ضى ومنهم
وعظام خاوية.
أج�ساد بالية
من ينتظر" انهم �
ٍ
ٍ
بقلم � :سامي �إبراهيم فودة

�أ�شبه ما يُقال عنها �إنها
�أع�ضاء ب�رشية منتهية
�صالحيتها يف �سجون
الإ�رسائيلي
االحتالل
والذين يواجهون املوت
البطيء وجميعهم يعانون
من ظروف �صحية كارثية
واعتقاليه
وم�أ�ساوية
بالغة ال�سوء وال�صعوبة
نتيجة �سيا�سة الإهمال
الطبي .ويعترب من �أبرز
و�أ�شد حاالت الأ�رسى
الفل�سطينيني امل�صابني
مر�ضاً و�أكرثهم حتم ً
ال
للأمل على مدار ال�ساعة
يف �سجون االحتالل والتي
ت�ستوجب عالجه والإفراج
عنه ل�سوء و�ضعه ال�صحي
هو برومو الأ�سري البطل
القائد العام لكتائب �شهداء
الأق�صى ,نا�رص ال�شاوي�ش
ابن اخلم�سة و�أربعون
ربيعاً ,والقابع حالياً يف
�سجن الرملة ويتنقل على
كر�سي متحرك يرافقها
�إهمال طبي ومماطلة
وا�ستهتار من قبل �إدارة
م�صلحة ال�سجون بحياته
يف تقدمي العالج الالزم له.
ف�إن حاله كحال كل الأ�رسى
يف �سجون االحتالل الذين
يعانون الويالت من
�سيا�سات الإدارة العن�رصية
التي تتعمد عالجهم
بامل�سكنات دون القيام
بت�شخي�ص �سليم حلالتهم
ومعاناتهم امل�ستمرة مع
الأمرا�ض لرتكه فري�سة
للمر�ض يفتك بج�سده,
وقد �أنهى عامه الثامن

ع�رش خلف الق�ضبان ودخل
عامه التا�سع ع�رش على
التوايل يف �سجون االحتالل
اال�رسائيلي والذي يق�ضي
حكماً بال�سجن امل�ؤبد �أربع
مرات..
الأ�سري -:نا�رص جمال
مو�سى ال�شاوي�ش "�أبو
خالد"
تاريخ امليالد1975 -:م
مكان الإقامة  -:بلدة
عقابا غربي مدينة
طوبا�س يف �شمال ال�ضفة
الغربية املحتلة
االجتماعية-:
احلالة
الأخت
من
متزوج
املنا�ضلة  /مني ال�شاوي�ش
"�أم خالد" و�أب وله من
الأبناء ولدين هم  /خالد
وهبه اهلل العائلة الكرمية-:
تتكون عائلة الأ�سري نا�رص
من الوالدين وله من الإخوة
�أربعة مبا فيهم الأ�سري
نا�رص وهم /عادل  -خالد
 وال�شهيد /مو�سي-حممد �أ�صغرهم �سناً وله
عدد من الأخوات .امل�ؤهل
العملي -:ح�صل على
الثانوية العامة يف املعتقل
ويهوى كتابة ال�شعر ودرا�سة
الأدب العربي من خالل
الكتب داخل املعتقل حيث
ا�صدر العديد من الق�صائد
والكتابات الأدبية حول
جتربة احلركة الأ�سرية
وتوا�صل ادارة ال�سجون
منعه من موا�صلة درا�سته
اجلامعية وتفر�ض عليه
�إدارة م�صلحة ال�سجون
قيود وعقوبات تع�سفية
كجزء من �سيا�سة االنتقام
ب�سبب دوره ون�شاطه

كتب عبد النا�رص فروانة على
�صفحته عرب الفي�سبوك منذ
العام  2015ت�صاعدت وترية
االعتقاالت وات�سعت رقعتها
ب�شكل الفت وغري م�سبوق،
و�سجل خالل اخلم�س �سنوات
ُ
الأخرية �أكرث من (� )30ألف

قبل

وخالل

الوطني
اعتقاله...
االعتقال-:
تاريخ
2002/6/2م
مكان االعتقال� -:سجن
الرملة
احلكم� -:أربع م�ؤبدات،
التهمة املوجه �إليه-:
االنتماء �إىل كتائب �شهداء
الأق�صى وتنفيذ عدة
عمليات ع�سكرية �أدت
�إىل مقتل و�إ�صابة جنود
لالحتالل�،إجراء تع�سفي
وظامل :ميعن االحتالل
ال�صهيوين يف موا�صلة
�إجرامه بحق الأ�سري نا�رص
ال�شاوي�ش مبنعة من ر�ؤية
اهلة بحجة "املنع الأمني"
كما عوقب �أكرث من مرة
بالعزل االنفرادي رغم
ظروفه ال�صحية ال�سيئة،
احلالة ال�صحية للأ�سري
نا�رص
املري�ض-:
ال�شاوي�ش
الأ�سري نا�رص ال�شاوي�ش
والذي تراجع و�ضعه
ال�صحي قبل عدة �أعوام
نتيجة معاناته من م�شاكل
�صحية �سابقة يف احلو�ض
والعمود الفقري ونق�ص
حاد يف فيتامني ( )Dلديه،
�أدى �إىل ه�شا�شة عظام،
ونتيجة الرطوبة و�أو�ضاع
ال�سجن والزنازين القا�سية
 ،ي�شعر ب�آالم �شديدة يف
الظهر واملفا�صل,حيث
تبني �أن لديه ك�رساً يف
مماطلة
احلو�ض،وبعد
طويلة من االحتالل
�أجريت له عملية جراحية
يف احلو�ض يف م�ست�شفى
العفولة ،ومت و�ضع بالتني

و 3براغي يف منطقة
احلو�ض ،وال يزال يعانى
بني احلني والأخر من
تداعيات تلك العملية و�أنه
ال ي�ستطيع امل�سري وال
النهو�ض على قدميه وال
ي�ستطيع ق�ضاء حاجته� ،إال
مب�ساعدة �أحد الأ�رسى ومل
يقدم له العالج ما �أدى �إىل
تفاقم الأوجاع والإ�صابة
بانتفاخ الرئتني.
اعتقال الأ�سري البطل -:
نا�رص ال�شاوي�ش
قوات االحتالل اعتقلت
الأ�سري نا�رص ال�شاوي�ش
والذي يعترب من �أبرز قادة
كتائب �شهداء الأق�صى ومن
املطلوبني واملطاردين
والعاملني جنباً �إىل جنب

مع ال�شهيد القائد نايف
�أبو �رشخ يف نابل�س,
حيث �شارك يف الت�صدي
االحتالل
القتحامات
للأرا�ضي الفل�سطينية يف
بداية انتفا�ضة الأق�صى
وتعر�ض لأكرث من مرة
ملحاولة اغتيال وخ�ضع
قا�س �أثناء اعتقالة
لتحقيق ٍ
يف اقبية التحقيق ،بعد
�أن اتهمته خمابرات
"ال�شني بيت" باالنتماء
�إىل كتائب �شهداء الأق�صى
وامل�س�ؤولية عن تنفيذ عدة
عمليات ع�سكرية �أدت
�إىل مقتل و�إ�صابة جنود
لالحتالل،فعائلته فقدت
�شقيقه ال�شهيد مو�سى
ال�شاوي�ش عام،1991والذي

كان يعمل �ضمن �صفوف
الق�سام ،وانفجر
كتائب
ّ
به حزام نا�سف وكان
مهند�ساً للأحزمة يف ذلك
الوقت ,بينما الأ�سري خالد
اعتقل هو للمرة الأوىل
لعامني خالل االنتفا�ضة
الأوىل ،ثم اعتقل للمرة
الثانية لأربعة �سنوات عام
1993م,و�شقيقة حممد
ال�شاوي�ش كان مطارد يف
كتائب االق�صى ا�رسته
قوات االحتالل من مقاطعة
اريحا بعد حما�رصة
املقاطعة عام 2005م حكم
عليه بال�سجن 12عام ومت
االفراج عنه بعد ان �أم�ضى
مدة حمكوميته ..من على
�سطور مقايل �أوجه ندائي

�أكرث من � 30ألف حالة اعتقال منذ 2015

حالة اعتقال ،وا�ست�شهد ()16
ا�سريا داخل �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي .فيما الالفت �أن
�سلطات االحتالل �صعدت من
قمعها للأ�رسى وتعمدت �إحلاق
الأذى بهم وت�ضييق اخلناق
عليهم .كما وات�سمت تلك

ال�سنوات بت�صاعد اجلرمية
املنظمة و�رشعنة االنتهاكات
وارهاب الدولة .ويف هذا ال�سياق
ناق�ش الكني�ست الإ�رسائيلي
و�أقر �سل�سلة من الت�رشيعات
العن�رصية ،بدعم وت�أييد من
كافة مكونات النظام ال�سيا�سي

يف دولة االحتالل ،والتي كانت
تهدف �إىل اجازة اعتقال الأطفال
وتغليظ العقوبة بحقهم ،وت�ضييق
اخلناق على الأ�رسى واال�ساءة
�إىل �شخ�صيتهم الوطنية وتعزيز
الرواية الإ�رسائيلية بتقدميهم
للعامل وك�أنهم "جمرمني وقتلة"

ولي�سوا حماربني ومنا�ضلني
من �أجل احلرية ،يف حماولة
ا�رسائيلية بائ�سة لتجرمي
ن�ضاالت ال�شعب الفل�سطيني
وم�سريته الكفاحية من �أجل
احلرية واال�ستقالل .وهنا
�أجدد دعوتي لكافة امل�ؤ�س�سات

�إىل كافة امل�ؤ�س�سات
والهيئات الدولية وخا�صة
منظمة ال�صحة العاملية
ومنظمة �أطباء بال حدود
بالتدخل العاجل لإنقاذ
حياة الأ�سري /نا�رص
ال�شاوي�ش للإفراج عنه
لتقدمي العالج الالزم له
خارج ال�سجون ..احلرية
كل احلرية لأ�رسانا البوا�سل
املاجدات
و�أ�سرياتنا
وال�شفاء العاجل للمر�ضى
ب�أمرا�ض
امل�صابني
ال�رسطان والقلب والرئتني
والف�شل الكلوي والكبد،
والأورام والربو والروماتيزم
وال�شلل الن�صفي ,وغريها
من الأمرا�ض الفتاكة
بالإن�سان..

واللجان املخت�صة ومب�شاركة
الأ�رسى يف ال�سجون ب�رضورة
االلتقاء والنقا�ش والتوافق
على ر�ؤية وطنية وخطة عملية
للت�صدي للإجراءات الإ�رسائيلية
بحق الأ�رسى وما ت�شكله من
خطر على الق�ضية.
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يف ذكرى ال�شهادة عام 1948

�سالم لروح ال�شهيد مدحت دروي�ش
عي�سى الوحيدي
كتب ن�ش�أت الوحيدي الناطق با�سم مفو�ضية ال�شهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة
وممثل حركة فتح يف جلنة الأ�سرى للقوى الوطنية والإ�سالمية � :سالم لروح ال�شهيد مدحت دروي�ش عي�سى الوحيدي من
مواليد غزة يف العام  1917ومن �أبطال غزة وفل�سطني وقد �أطلق عليه لقب قائد ف�صيل �سهم املوت لثورة  1936يف جنوب فل�سطني
ل�سرعته يف الإنق�ضا�ض على قطعان املنظمات ال�صهيونية وما تبقى يف حينها من قوات الإنتداب الربيطاين .
ق.ف
قال �أن الثوار يف منطقة
غزة وفل�سطني قاموا
بعمليات فدائية بقيادة
ال�شهيد مدحت الوحيدي
وكان من �أبرزها  :ن�سف
خطوت موا�صالت اجلي�ش
واملنظمات ال�صهيونية
يف منطقة يبنا باتفاق مع
القائد الثائر عبد الرحيم
احلاج حممد ملنع و�صول
الإمدادات للعدو وقد
ا�ستطاع القائد ال�شهيد
مدحت الوحيدي و�إخوانه
الثوار من منع اجلنود
الربيطانيني واملنظمات
ال�صهيونية من دخول غزة
ولقد علم القائد ال�شهيد
مدحت الوحيدي �أن
هناك جنودا بريطانيني
يتجولون يف حي الزيتون
ب�رشق غزة بحثا عن الثوار
الفل�سطينيني والعرب فقام
وزمالءه بعمل طوق حول
احلي واندلع ا�شتباك
عنيف �أ�سفر عن مقتل
 2من اجلنود الإجنليز .
وبح�سب الروايات فقد كتب
ال�شهيد مدحت دروي�ش

الوحيدي بخط يده ر�سالة
لقادة الإجنليز و�ضعها على
جثتي القتيلني من الإجنليز
و�أنذرهم فيها بقتل كل من
يعتدي على حق ال�شعب
الفل�سطيني يف احلرية
والإ�ستقالل
والكرامة
وقد ركز ال�شهيد مدحت
الوحيدي على الهجمات
باجتاه حمطة غزة
التي كان العدو اتخذها
قاعدة لقواته  .و�أو�ضح
ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة
القيادية العليا حلركة فتح
يف قطاع غزة وممثل حركة
فتح يف جلنة الأ�رسى
للقوى الوطنية والإ�سالمية
�أن املندوب ال�سامي
�أ�صدر يف العام � 1938أمراً
مبالحقة واعتقال الثوار
وخا�صة
الفل�سطينيني
ال�شهيد مدحت الوحيدي
وزمالءه ال�شهداء عبد
الرحيم جمعة الإفرجني
وحممد علي بكر زايدة
فا�ضطر ال�شهيد ملغادرة
البالد �رساً �إىل م�رص
ال�شقيقة و�أقام يف �إحدى

قرى مديرية ال�رشقية
وظل مقيما هناك حتى
عام  1939حيث عاد �إىل
فل�سطني �أكرث �إ�رصارا
للتخل�ص من الإنتداب
والإحتالل
الربيطاين
الإ�رسائيلي  .و�أ�ضاف �أن
ال�شهيد مدحت دروي�ش
عي�سى الوحيدي قام يف
�أواخر �أيام الثورة مع
زمالءه الفدائيني بن�سف
بع�ض خطوط موا�صالت
العدو وا�شتبك مع جنودهم
يف معركة �ضارية عند
حمطة غزة ما �أدى لقيام
قوات االنتداب الربيطاين
واملنظمات ال�صهيونية

مبطاردته ليغادر البالد
�إىل م�رص ثانية حتى العام
 1942ويف العام  1947توىل
ال�شهيد مدحت الوحيدي
قيادة املنا�ضلني يف جنوب
فل�سطني واتخذ من م�سجد
ال�سيد ها�شم مقراً لقيادته
وجعل من بيارته خمزناً
وم�ستودعاً لل�سالح  .و�أ�شار
ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة
القيادية العليا حلركة فتح
يف قطاع غزة وممثل حركة
فتح يف جلنة الأ�رسى
للقوى الوطنية والإ�سالمية
�إىل ا�شتباك م�سلح قاده

ال�شهيد مدحت الوحيدي
يف مواجهة املنظمات
وقوات
ال�صهيونية
االنتداب الربيطاين اندلع
يف تاريخ 1948 / 2 / 5
على �أر�ض �شحيرب يف
الأطراف ال�رشقية ملدينة
غزة ( منطقة ما ت�سمى
بنحال العوز بطريق غزة
بئر ال�سبع ) حيث ا�ست�شهد
القائد ورفاقه ال�شهداء
العظماء عبد الرحيم جمعة
الإفرجني وحممد علي
بكر زايدة ويو�سف داوود
وجرح املنا�ضلني �سالمة
الهزيل وخليل ال�صانع يف
ذات املعركة .

�أو�ضاع قا�سية لأ�سرى �سجون اجلنوب
�أكد مكتب �إعالم الأ�رسى ب�أن
�أو�ضاع الأ�رسى يف �سجون
اجلنوب التي تقع يف �صحراء
النقب قا�سية و�صعبة للغاية يف
ظل تردي الأحوال اجلوية م�ؤخراً
نتيجة املنخف�ضات اجلوية
املتالحقة ،وخا�صة مع ا�ستمرار
ا�ستهتار الإدارة بحياتهم وعدم
ال�سعي لتح�سني �أو�ضاعهم
املعي�شية .و�أو�ضح �إعالم
الأ�رسى ب�أن الأ�رسى يف �سجون
(النقب ،ونفحة ،ورميون ،وبئر
ال�سبع) يف �أو�ضاع �صعبة حيث
الأجواء ال�صحراوية التي تتدنى
فيها درجات احلرارة يف بع�ض
الأيام لت�صل �إىل ما دون ال�صفر،
وحتديداً تزداد �صعوبة يف ظل
املنخف�ضات اجلوية .و�أ�ضاف
ب�أن ما يزيد �أو�ضاع الأ�رسى
�صعوبة هو ا�ستمرار �إدارة
ال�سجن يف منع �إدخال الأغطية
واملالب�س ال�شتوية الثقيلة التي
تقيهم من الربد ،وانعدام و�سائل
التدفئة يف ال�سجن ،وتقلي�ص
كمية املاء ال�ساخن الذي ي�صل
للأ�رسى كعقاب لهم مما يفاقم
معاناتهم ويزيد من �سوء الأو�ضاع
املعي�شية ويرفع �أعداد الأ�رسى
املر�ضى هناك .وبني �إعالم
الأ�رسى ب�أن �أكرث ال�سجون ت�أثراً
هو �سجن النقب ال�صحراوي،
وذلك لوجود �أق�سام ال تزال قائمة
على اخليام ،حيث تت�رسب �إليها
الأمطار وت�ؤدى لإتالف مالب�سهم
و�أغطيتهم و�أماكن النوم ،وال
تقي الأ�رسى الربد وال�صقيع،
وفى بع�ض الأحيان ت�شتد �رسعة
الرياح وت�ؤدي �إىل اقتالع اخليام
�أو متزيقها ،ومتاطل الإدارة
يف ا�ستبدالها لفر�ض مزيد
من التنكيل بهم .و�أ�شار �إعالم
الأ�رسى �إىل �أن �سلطات االحتالل

ال زالت ت�رضب بعر�ض احلائط
كل املنا�شدات الكثرية التي
�أطلقتها امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
احلقوقية واملعنية بق�ضية
الأ�رسى يف �سجون االحتالل،
لتح�سني ظروف اعتقال الأ�رسى
وتوفري احتياجاتهم ،وترف�ض
توفري مالب�س و�أغطية ب�شكل
كايف يف مثل هذه الظروف
ال�صعبة ،مما فاقم معاناتهم
وعر�ضهم للخطر ال�شديد .و�أكد
�إعالم الأ�رسى �أن تلك الظروف
تعترب �أر�ضية خ�صبة للأمرا�ض،
حيث �أن هناك �أ�رسى مناعتهم
الطبية �ضعيفة ويت�أثرون ب�شكل
كبري بتلك الأحوال وال ت�ستطيع
�أج�سادهم مقاومتها ،مما ي�شكل
خطراً على حياتهم ،يف ظل
عدم تقدمي عالجات �رسيعة
لهم ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تردي
�صحتهم ب�شكل كبري .وك�شف
�إعالم الأ�رسى ب�أن الأ�رسى
ي�ضطرون �إىل معاجلة �أنف�سهم
مبا تي�رس من �أع�شاب كاملرمية
وغريها مما ي�سمح بدخوله عرب
الزيارات ملداولة املر�ضى منهم
يف ظل منع �إدارة ال�سجون توفري
�أدوية لهم بعد تعر�ض العديد
منهم لأزمات �صحية نتيجة
الربد وال�صقيع .وطالب مكتب
�إعالم الأ�رسى كافة املنظمات
الإن�سانية واحلقوقية وال�صليب
الأحمر بزيارة ال�سجون يف
اجلنوب واالطالع على �أو�ضاع
الأ�رسى وتوفري احتياجاتهم
العاجلة من الأغطية واملالب�س
قبل تفاقم �أو�ضاعهم القا�سية
يف ف�صل ال�شتاء ب�شكل عام و�أيام
املنخف�ضات ب�شكل خا�ص.

تقرير�:إعالم الأ�سرى

املعتقل القا�صر حممد هادي

"�أجربوين على �إنهاء الإ�ضراب بعد تهديدي بالتعرية"
نقلت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين
�شهادة املعتقل القا�رص حممد �أحمد
هادي ( 17عاماً) من بيت حلم ،والتي روى
فيها تفا�صيل تع ّر�ضه للتّعذيب بعد نقله
من �سجن "عوفر" �إىل �سجن "الدامون"
ومن ثم �إىل عزل "اجللمة".
وقال املعتقل هادي عقب زيارة حمامية
الهيئة له يف �سجن "الدامون"" :يوم
و�صولنا �إىل الق�سم �إىل �سجن الدامون
وذلك يف تاريخ  ،13.01.2020يومها
حوايل ال�ساعة ال�ساد�سة املغرب ،دخل
�سجانون �إىل الغرفة و�سحبوين منها،
�أدخلوين �إىل غرفة االنتظار خارج الق�سم،

وهناك دخل �إىل الغرفة ثالثة �أ�شخا�ص
من وحدة اليماز ،و�أخذوا ي�رضبونني
ب�شكل تع�سفي ،قاموا بتك�سريي ،وكنت
مقيد اليدين ،وكان �ضابط يقف على
باب الغرفة وي�صور يف جواله عملية
�رضبي� ،أ�صبت بالعديد من الكدمات
والر�ضو�ض يف ج�سمي ،وانتفاخ يف
الوجه وحول العني ،ثم �أرجعوين للق�سم
يف ال�ساعة التا�سعة لي ً
ال� ،أي بعد حوايل
ثالث �ساعات ،ودخلت فرقة مياز �إىل
الق�سم و�سحبوين �أنا ويحيى �صبيح وخليل
جبارين وريا�ض العمور وحممود عوي�ص
من الق�سم ،ج ّرونا �إىل غرفة االنتظار،

قيدوا �أيدينا و�أقدامنا بقيود حديدية،
�رضبونا م ّرة �أخرى ،وبعد ن�صف �ساعة
نقلونا �إىل البو�سطة و�أخذونا �إىل زنازين
اجللمة".وتابع القا�رص هادي ،والذي
ملدة �أ�سبوع:
قبع يف زنازين "اجللمة" ّ
"كنا م�رضبني عن الطعام فو�ضعوا كل
واحد يف زنزانة لوحده ،بقيت يف زنزانتي
م�رضب الطعام ملدة �أربعة �أيام ،وبعدها
�سجان و�ضابط
دخل على الزنزانة
ّ
و�أرادوا بالقوة نزع مالب�سي عن �إذا مل
�أنهي �إ�رضابي ،وخوفاً من �أن ي�ستمروا
بهذا؛ �أخربتهم ب�أنني موافق على �إنهاء
الإ�رضاب ".و�أو�ضحت هيئة الأ�رسى �أن

ال�سجون ما زالت تقتحم غرف
ق ّوات قمع ّ
املعتقلني القا�رصين يومياً ،وتعتدي
عليهم بال�ضرّ ب ،م�ضيفة �أنهم �أ ّكدوا ب�أنهم
ينامون وهم جائعون وذلك لعدم كفاية
ّ
املقدم لهم ،كما و�أنهم يعانون
الطعام
ّ
من الربد ال�شديد الذي ت�سبب لغالبيتهم
ال�سجن
بالأمرا�ض ،ال �سيما و�أن �إدارة ّ
تو ّفر لكل منهم غطاء خفيف واحد فقط،
فيما تع ّر�ض ت�سعة منهم للعزل االنفرادي
يف زنازين "ت�سلمون" و"اجللمة" و ّ
مت
�إعادتهم �إىل "الدامون" بعد التنكيل بهم.
وذكرت الهيئة �أن �إدارة �سجون االحتالل
كانت قد نقلت ( )34معتق ً
ال قا�رصاً من

�سجن "عوفر" �إىل "الدامون" ،بتاريخ
 13كانون الثاين /يناير اجلاري دون
ال�سماح ملمثليهم مبرافقتهم ،و�سمحت
ّ
لهم با�صطحاب مالب�سهم وغطاء واحد
وخمدة وغطاء فرا�ش لكل واحد منهم،
ّ
بالإ�ضافة �إىل م�شرتيات غذائية ب�سيطة
من "الكنتينا" ّ
مت م�صادرتها يف "الدامون"،
ال�سماح لهم با�صطحاب الأغرا�ض
ودون ّ
ال�ضرّ ورية الأخرى والتي تكون يف غرف
الأ�رسى ك�سخّ انات املاء و�أجهزة ّ
الطبخ،
علماً �أن ( )26قا�رصاً تبقّوا يف "الدامون"
بعد الإفراج عن عدد منهم ونقل اثنني
�إىل �سجون �أخرى.
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ريا�ضة
زواري يغيب عن وفد احتاد العا�صمة �إىل
وهران ب�سبب العقوبة

وقفة احتجاجية �أمام مقر
 ETRHBللإ�صرار على
رحيل املج ّمع

�إدارة

مالل ت�ستعد للتخلي عن الزلفاين وتت�صل بحجار

الكناري يف ّوت ت�ضييق اخلناق على ال�صدارة
�ض ّيع فريق �شبيبة القبائل فر�صة العودة بالزاد كامال من تنقلها ملالقاة امل�ضيف احتاد ب�سكرة حت�سبا
لت�سوية لقاء اجلولة  17من الرابطة املحرتفة الأوىل والطي لعب على ملعب «العالية» ،حيث ف�شل
الفريق القبائلي يف �ضمان فوز ثمني من خارج القواعد من �أجل حت�صني تواجده يف املركز الثاين
وت�ضييق اخلناق عن املت�صدر �شباب بلوزداد الذي يبتعد عنه بخم�س نقاط ،حيث قدم الالعبون
مباراة متو�سطة خا�صة يف ال�شوط الثاين ومل يقدموا الكثري من اجل حتقيق الزاد كامال
عي�شة ق.

رغم �أنهم كانوا ال�سباقني �إىل
افتتاح باب الت�سجيل عرب الالعب
ر�ضا بن �سايح ،لكن �أ�صحاب
الأر�ض جنحوا يف الو�صول �إىل
مرمى احلار�س ال�شاب بن بوط يف
ال�شوط الثاين وعادلوا النتيجة قبل
ربع �ساعة على انطالق اللقاء ،ويف
هذا ال�صدد مل يتمكن التعداد من
ا�ستغالل فر�صة لعب املناف�س
بع�رشة لالعبني منذ بداية ال�شوط
الثاين بعد طرد الالعب �إ�سحاق
قبلي وظهروا ب�أداء �شاحب مل
يظهروا من خالله �أي رغبة يف

العودة �إىل الديار بثالث نقاط،
الأمر الذي فوت فر�صة ثمينة �إىل
تقلي�ص الفارق عن املت�صدر لثالث
نقاط فح�سب ولعب الفر�صة من
�أجل التناف�س بقوة على التتويج
بلقب البطولة الوطنية �إذا علمنا
�أن املو�سم الزال طويال ،خا�صة
و�أنه تف�صلنا  13مباراة على �إ�سدال
ال�ستار عن املناف�سة.
يف �سياق مت�صل ،حتدثت م�صادر
من داخل �إدارة النادي القبائلي
يتوجه
�أن الرئي�س �رشيف مالل
ّ
نحو اال�ستغناء عن خدمات
املدرب التون�سي يامن الزلفاين
بعدما كان تعاقد معه خالل الأيام

ال�سابقة من �أجل تويل العار�ضة
الفنية لت�شكيلة «الكناري» خلفا
للمدرب الفرن�سي هيربت فيلود
الذي �أقيل بعد خ�سارة كال�سيكو
احتاد العا�صمة ،حيث ت�أتي �أ�سباب
الرغبة يف ف�سخ العقد مع الزلفاين
�إىل عدم ال�سماح له بالتدريب يف
البطولة الوطنية ورف�ض االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم منح �إجازة
التدريب وال�سماح له باجللو�س يف
دكة االحتياط ب�سبب عدم امتالك
املعني �شهادة التدريب التي متنحه
احلق يف التدريب باجلزائر ،حيث
قدم املعني �شهادة تدريب «كاف
ب» ،بينما ت�شرتط الفاف �شهادة

تدريب الدرجة الأوىل «كاف �أ»
بالن�سبة للمدربني الأفارقة و�شهادة
االحتاد الأوروبي االحرتافية
بالن�سبة للمدربني من �أوروبا ،ويف
هذا ال�صدد �رشعت �إدارة مالل
يف التفاو�ض مع مدربني من �أجل
خالفة الزلفاين يف مقدمتهم
مدرب �أوملبي املدية �رشيف
حجار الذي كان ا�ستقال نهاية
الأ�سبوع املنق�ضي من العار�ضة
الفنية بعد خ�سارة ناديه �أمام
�شبيبة بجاية يف بطولة الرابطة
املحرتفة الثانية.

فرحاين يندمج بالتدريبات اجلماعية والإدارة تدر�س معاقبة بن يحي

وفاق �سطيف ي�ست�أنف التدريبات ويركز على قمة الك�أ�س
ا�ست�أنف فريق وفاق �سطيف
�أول �أم�س التدريبات مبا�رشة
دون اخل�ضوع �إىل الراحة عقب
اللقاء الذي خا�ضوه ال�سبت
املن�رصم �أمام مولودية وهران
�ضمن البطولة الوطنية ،حيث
ف�ضل املدرب التون�سي نبيل
الكوكي �إعداد �أ�شباله من كافة
النواحي من �أجل التواجد يف
�أح�سن جاهزية حت�سبا للقاء
ال�صعب الذي ينتظرهم اخلمي�س
املقبل �أمام �شباب ق�سنطينة
على ملعب الثامن حت�سبا للقاء
الدور ثمن النهائي من مناف�سة
ك�أ�س اجلمهورية� ،أين يعلق العبو
الوفاق �آماال كبريا على ديربي
ال�رشق من �أجل موا�صلة مغامرة
ال�سيدة الك�أ�س عرب اقتطاع
ت�أ�شرية الدور ربع النهائي من
جهة والت�أكيد على ال�صحوة التي
ي�سجلونها يف الن�صف الثاين من
املو�سم الكروي احلايل ،خا�صة
بعد العودة القوية لت�شكيلة «الن�رس
الأ�سود» التي تزحف بانتظام نحو
«البوديوم» ويف�صلها عنه ثالث
نقاط فح�سب.

يوا�صل �أن�صار فريق احتاد
العا�صمة العمل على م�ساعدة
الفريق من �أجل حت�سني الو�ضعية
ال�صعبة التي يتواجد عليها ،وذلك
بعد الوقفة االحتجاجية التي
قام بها م�ساء �أول �أم�س �أع�ضاء
جمموعة «�أوالد البهجة» �أمام
مقر جم ّمع « »etrhbاململوك
لرجل الأعمال علي حداد ،حيث
تواجدت املجموعة يف عني
البي�ضاء يف وقفة احتجاجية
قامت بها وحملت خاللها رايتني
وجهت من خاللها ر�سالتني الأوىل
الإ�رصار �أن الأولوية لالحتاد من
�أجل الدفاع عنه وتغليب م�صلحته
عن �أي �أمور �أخرى ،بينما
كانت الر�سالة الثانية متمثلة يف
املطالبة برحيل ال�رشكة اململوكة
حلداد القابع خلف �أ�سوار ال�سجن
يف ق�ضايا ف�ساد ،حيث متكن
ممثلون عن املجموعة من مقابلة
نائب املت�رصف الإداري الذي
يدير اجلانب املالية لأمالك
حداد والتي تتواجد �رشكة احتاد
العا�صمة �ضمنها ووجهوا طلبا من
�أجل مقابلة املت�رصف الإداري
والذي ينتظر �أن يكون خالل الأيام
املقبلة ح�سب بيان املجموعة
الذي ن�رشته عرب ح�سابها يف موقع
التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك»،

حيث يوا�صل ع�شاق اللونني الأ�سود
والأحمر �إىل �إيجاد املخرج للنادي
العا�صمي والذي يتوا�صل الت�ضييق
عليه من خالل رف�ض رفع التجميد
عن احل�ساب البنكي وهو ما اجن ّر
عنه م�شاكل �إدارية �أثرت بال�سلب
على مردود الالعبني الذين مل
يتقا�ضوا م�ستحقاتهم املالية
العالقة.
يف �سياق �آخر ،حت�رض ت�شكيلة
�أبناء «�سو�سطارة» للمقابلة التي
تخو�ضها اخلمي�س املقبل �أمام
جمعية وهران حل�ساب الدور
ال�ساد�س ع�رش من مناف�سة ك�أ�س
اجلمهورية ،حيث ي�سعى الطاقم
الفني بقيادة املدرب بالل دزيري
�إىل العمل على �إعادة الت�شكيلة
�إىل القاطرة ال�صحيحة ،وا�ستعادة
ن�شوة االنت�صارات بعد الهزائم
املتتالية التي �سجلتها خالل
الفرتة الأخرية� ،أين �سقطت يف فخ
الهزمية ب�أول لقاءين من مرحلة
الإياب للبطولة الوطنية �أمام وفاق
�سطيف و�شباب ق�سنطينة ،و�سوف
يعرف تنقل وهران غياب الالعب
عبد الكرمي زواري الذي يتواجد
معاقبا ب�سبب ح�صوله على �إنذار
ب�سبب االحتجاج خالل مقابلة
«ال�سيا�سي».
عي�شة ق.

حل�ساب اليوم الأخري من البطولة الإفريقية للم�صارعة

تتويج اجلزائر بلقب امل�صارعة
احلرة بر�صيد  9ميداليات

التدريبية ،ويتدرب رفقة الفريق
الرديف حيث ال ي�ستبعد �أن ي�سجل
م�شاركته اليوم رفقة الرديف
يف مباراة �أهلي برج بوعريريج
من �أجل العودة �إىل املناف�سة
تدريجيا.
الإدارة تدر�س معاقبة
بن يحي

يع ّول الطاقم الفني كثريا على
اال�ستعداد جيدا خالل الأ�سبوع
اجلاري من �أجل حتفيز �أ�شباله
على تقدمي مباراة قوية �أمام
مناف�سه �شباب ق�سنطينة ،خا�صة
و�أنه يدرك �أن للجانب املعنوي
دور كبريا يف جتاوز عقبة
«ال�سيا�سي» هذا اخلمي�س ،باعتبار
ان اجلميع يف الفريق من العبني،
�إدارة و�أن�صار ال حديث لهم �سوى
الإطاحة باملناف�س وموا�صلة
الدرب نحو �أدوار متقدمة من
ال�سيدة الك�أ�س.

يف �سياق منف�صل ،عاد الالعب
هواري فرحاين �إىل التدريبات
اجلماعية بعدما كان تلقى ال�ضوء
الأخ�رض من طرف الطاقم الطبي
عقب �شفاءه من م�شكل القلب الذي
كان يعاين ومت توقيفه حتفظيا من
طرف اللجنة الطبية لالحتادية
جلزائرية لكرة القدم ومنعه من
ممار�سة �أي ن�شاط ريا�ضي �إىل
حني حت�سن حالته ال�صحية� ،أين
عاد ابن مدينة وهران جمددا �إىل
امليادين ويوا�صل التح�ضري رفقة
املح�رض البدين ال�ستعادة لياقته

يف املقابل ،تدر�س �إدارة الرئي�س
فهد حلفاية معاقبة الالعب حممد
بن يحي الذي رف�ض االمتثال �إىل
�أوامر املدرب الكوكي الذي
كان �أعفاه من �سفرية وهران
ملواجهة املولودية نهاية الأ�سبوع
املن�رصم ،وطلب منه االنتظام
يف التدريب رفقة رديف الوفاق
من �أجل ا�سرتجاع لياقته البدنية
قبل االندماج رفقة الأكابر� ،إال �أن
الالعب امل�ستقدم خالل املركاتو
ال�شتوي املنق�ضي غاب عن
التدريبات ،وينتظر ان جتتمع معه
الإدارة لال�ستف�سار عن �أ�سباب
الغياب قبل الف�صل يف العقوبة
التي �سوف تفر�ضها عليه.
عي�شة ق.

توج املنتخب الوطني الخت�صا�ص
م�صارعة حرة باللقب القاري
ح�سب الفرق بعد ح�صده لت�سع
ميداليات  3ذهبيات ,ف�ضيتني و4
برونزيات خالل اليوم ال�ساد�س
والأخري ملناف�سات البطولة
االفريقية للم�صارعة امل�شرتكة
لأ�صناف �أ�شبال� ،أوا�سط� ،أكابر
و�إناث التي جرت من � 4إىل 9
فيفري بالقاعة البي�ضوية باملركب
الأوملبي حممد بو�ضياف باجلزائر
العا�صمة ،و�سمح اليوم الأخري
للفريق اجلزائري للم�صارعة
احلرة �أكابر ب�إنهاء املناف�سة يف
املركز الأول ,متقدما على نظريه
امل�رصي الذي جاء ثانيا بت�سع
ميداليات ذهبيتني 3 ,ف�ضيات4 ,
برونزيات ،فيما حلت تون�س يف

ال�صف الثالث بخم�س ميداليات
 3ذهبيات ,ف�ضية واحدة وبرونزية
واحدة ،وتوج بامليداليات الذهبية
للمنتخب اجلزائري كل من
خربا�ش عبد احلق يف وزن 57
كغ ،عبد الغني بن عطاء اهلل 61
كغ وحممد فرج  62كغ ،يف الوقت
الذي عات فيه الف�ضيات لكل من
ا�سحاق بوخر�ص  74كغ وجهيد
برحال  125كغ� ،أما بالن�سبة
لعمار لعي�ساوي  65كغ وابراهيم
خمتاري  70كغ وحممد بودراع 79
كغ وفاحت بن فرج اهلل  86كغ فقد
اكتفوا بالربونزية ،للإ�شارة عرفت
املناف�سة م�شاركة قرابة 400
م�صارع ميثلون  25بلدا يف حني
�أقحمت اجلزائر  90ريا�ضيا.
ق.ر.
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ريا�ضة

وفوت مواعيد كروية هذا العام
غادر �أر�ضية امليدان مت�أثرا بالآالم ّ

�سوداين يعاين قطعا بالرباط
ال�صليبي وينهي املو�سم
ت� ّأكد ر�سميا نهاية املو�سم بالن�سبة لالعب الدويل اجلزائري العربي �سوداين بعد الإ�صابة
اخلطرية التي كان تلقاها على م�ستوى الركبة خالل املقابلة التي �شارك فيها �أول �أم�س
رفقة ناديه �أوملبياكو�س �أمام �أتروميتو�س حل�ساب اجلولة  23من الدوري اليوناين ،حيث
دخل مهاجم املنتخب الوطني �أ�سا�سيا خلو�ض املواجهة قبل �أن يغادر �أر�ضية امليدان بعد
مرور  18دقيقة على انطالقها مت�أثرا ب�ضربة قوية على م�ستوى الركبة خالل ا�صطدامه
ب�أحد العبي املناف�س
عي�شة ق.

عندما �أخذ الكرة وانطلق
بها يف الرواق نحو مرمى
املناف�س ،حيث ت�أثر
�سوداين كثريا ب�سبب
الآالم التي داهمته ،قبل

�أن يتم الت�أكد �أن الإ�صابة
عبارة عن قطع يف الرباط
ال�صليبي والتي تعترب
خطرية وتوقف م�شوار
الالعب يف ميادين الكرة
لأ�شهر ،وتكون عودته ما
بني � 6أ�شهر والعام ح�سب

�رسعة ا�ستجابة الالعب
لربنامج الت�أهيل الع�ضلي.
وتعترب الإ�صابة اجلديدة
التي تلقاها ابن مدينة
ال�شلف �رضبة موجعة
لالعب والذي �سبق �أن
تلقى �إ�صابة يف الركبة

قدم �شوطا �أول يف امل�ستوى قبل الرتاجع يف الثاين

بن نا�صر ي�سقط يف فخ رميونتادا
الغرمي �أنتري ميالن
تلقى الالعب الدويل
اجلزائري �إ�سماعيل بن
نا�رص هزمية قا�سية مع
ناديه ميالن خالل ديربي
الغ�ضب الذي خا�ضه �أمام
اجلار الغرمي �أنتري ميالن،
�أين �سقط يف فخ اخل�سارة
برباعية لهدفني رغم �أنه
كان متقدما مع نهاية
ال�شوط الأول بثنائية دون
رد ،قبل �أن تتلقى �شباك
ت�شكيلة «الرو�سونريي»
رباعية كاملة يف ال�شوط
الثاين وتقوم برميونتادا
تاريخية يف داربيات فريقي
مدينة ميالنو الإيطالية،
و�شهدت املقابلة م�شاركة
متو�سط ميدان املنتخب
الوطني �أ�سا�سيا حيث لعب

الت�سعني دقيقة كاملة وقدم
�أداء متو�سطا ،كان خالله
يف امل�ستوى خالل ال�شوط
الأول من اللقاء قبل �أن
يرتاجع �أدا�ؤه ب�شكل الفت
يف ال�شوط الثاين وهو
الأمر الذي جاء طبيعيا
بالنظر لأداء بقية زمالئه
يف النادي والذين تراجعوا

ب�شكل الفت ،ف�سحوا
على �إثره املجال �إىل
م�رصاعيه لالعبي �أنتري
ميالن من اجل التالعب
باخلط اخللفي للميالن
والذي ت�سبب يف تلقي
رباعية يف �شباك احلار�س
دوناروما.
عي�شة ق.

فورنيي :عطال حت�صل على معاملة
خا�صة وزاد راتبه بعد مو�سم واحد
اعرتف املدير الريا�ضي
لنادي ني�س الفرن�سي
جوليان فورنيي �أن �إدارة
قدمت معاملة
الفريق
ّ
خا�صة لالعب الدويل
اجلزائري يو�سف عطال
عندما مت التعاقد معه قبل
مو�سمني ،حيث �أو�ضح يف
ت�رصيحات �أدىل بها �إىل
جريدة «ليكيب» الفرن�سية
�أن طبيعة التعامل الذي
تقوم به �إدارة ني�س مع
الالعبني الذي ت�ستقدمهم
و�ضع بند يف العقد الذي
توقعه معهم بت�ضمن عدم
التطرق �أو التفاو�ض
حول الزيادة يف الراتب
ال�سنوي �إال بعد �سنتني
من حمل قمي�ص الفريق،
�إال �أ ّنه ا�ستطرد �أن الفريق

الفرن�سي قام ببع�ض
احلاالت اال�ستثنائية مع
عنا�رص معينة فح�سب،
على غرار املدافع الأمين
للمنتخب الوطني الذي
مت منحه هذا االمتياز،
و�أردف حول هذه امل�س�ألة
�أن م�س�ؤويل فريق ني�س
خ�صوا عطال مبعاملة
خا�صة على هذا النحو،
وذلك بعدما قرروا زيادة
�أجرته ال�سنوية بعد مرور
مو�سم واحد يف �صفوفه،
وذلك بهدف حتفيزه على
موا�صلة امل�شوار مع
الفريق والبقاء يف �صفوفه
فرتة �أخرى ،م�ضيفا �أن ابن
قرية وا�ضية بوالية تيزي
وزو ا�ستحق الزيادة يف
حت�صل عليها،
الراتب التي
ّ

قدم م�ستويات
باعتبار انه ّ
رائعة �أقنعت الطاقم الفني
للفريق وجنح يف ك�سب
ثقة املدرب باتريك فيريا
الذي ح ّوله �إىل العب ركيزة
�أ�سا�سية يف الت�شكيلة.
وكان الالعب املتعدد
املنا�صب قدم م�ستوى
عال منذ التحاقه بفريقه
ني�س عقب جتربة ق�صية
يف الدوري البلجيكي،
جعل حمل مطامع عدة
�أندية �أرادت التعاقد معه
واحل�صول على خدماته،
�إال ان �إدارة ني�س �سارعت
على حتفيزه بطريقتها
اخلا�صة من خالل رفع
راتبه ال�سنوي ومنحه دورا
�أكرب يف الت�شكيلة.
عي�شة ق.

املو�سم املن�رصم واحتاج
عدة �أ�شهر من �أجل العودة
�إىل مداعبة الكرة جمددا،
قبل �أن يعود جمددا �إىل
امليادين من بوابة الدوري
اليوناين ،وهو الذي �رشع
يف ا�سرتجاع امل�ستوى

املعروف عنه ،بعدما
�سجل �سبعة �أهداف من
جمموع  13مباراة خا�ضها
رفقة الفريق الذي التحق
ب�صفوفه يف ال�صائفة
املا�ضية قادما من فريقه
ال�سابق نوثينغهام فري�ست

الإجنليزي� ،أين يعاين
الالعب ال�سابق لنادي
دينامو زغرب الكرواتي
الأمرين خا�صة و�أنه ي�ضيع
فر�صة تثبيت مكانته مع
املنتخب الوطني املقبل
خالل الفرتة القادمة

على موا�صلة الت�صفيات
امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س �إفريقيا
للأمم  2021يف الكامرون
وال�رشوع �شهر �أكتوبر
القادم يف خو�ض الت�صفيات
امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س العامل
 2022بقطر.

الت�شكيلة ت�شرع اليوم يف التح�ضري للقاء �شبيبة ال�ساورة

العميد يو ّدع البطولة العربية ويركز لقب
البطولة الوطنية
و ّدع فريق مولودية اجلزائر
مناف�سة البطولة العربية
للأندية بعد الإق�صاء من
الدور ربع النهائي �أمام الرجاء
البي�ضاوي املغربي ،ورغم
االنت�صار الذي عاد به ممثل
جلزائر يف املناف�سة العربية
بهدف دونه رد �إال �أن الهزمية
التي تعر�ض لها يف مقابلة
الذهاب على ملعب م�صطفى
ت�شاكر بالبليدة هدفني لواحد،
�سمح للنادي املغربي بالعبور
والت�أهل �إىل الدور ن�صف
النهائي �أين �سيالقي النادي
الإ�سماعيلي ،ومل يكن الهدف
الوحيد الذي �سجله املهاجم
�سامي فريوي قبل خم�س
دقائق على نهاية ال�شوط
الأول من ركلة جزاء كافيا من
اجل قيادة املولودية �إىل الدور
ما قبل النهائي ،وهي التي كان
عليها االنت�صار بفارق هدفني،
وعرفت املقابلة ت�ألقا الفتا
للحار�س البديل عثمان طوال
الذي كان ع ّو�ض زميله فريد

�شعال يف حرا�سة املرمى
بعد تلقي الأخري �إ�صابة بعد
�أقل من ن�صف �ساعة على
انطالق املواجهة ،دفعته �إىل
مغادرة امل�ستطيل الأخ�رض
ا�ضطراريا ،وكان طوال وراء
عدة تدخالت موفقة رغم
بع�ض الهفوات التي وقع فيها،
و�أنقذ الفريق من تلقي هدف
التعادل.
يف املقابل ،يتوجه تركيز
ت�شكيلة «العميد» نحو مناف�سة
لبطولة الوطنية التي تتناف�س
خاللها على التتويج باللقب
يف �رصاع قوي بني عدة
�أندية حول نف�س الهدف،
ولهذا الغر�ض ي�رشع رفقاء
الالعب ه�شام نقا�ش يف
التح�ضري للقاء �شبيبة ال�ساورة
الذي �سوف يجري ال�سبت
املقبل حل�ساب اجلولة 18
من لرابطة املحرتفة الأوىل
ويجري دون جمهور ب�سبب
العقوبة امل�سلطة على
النادي العا�صمي� ،أين ال يفكر

الالعبون �سوى يف حتقيق
الزاد كامال للعودة على
مالحقة رائد الرتتيب �شباب
بلوزداد.

خمازين :تلقيت عر�ضا
للتدريب باملغرب
والرجاء ي�ستحق الت�أهل
ك�شف املدرب امل�ؤقت
ملولودية اجلزائر حممد
خمازين �أنه تلقى عقب نهاية
لقاء فريقه �أمام الرجاء
البي�ضاوي عر�ضا ر�سميا من
�أحد الأندية النا�شطة يف
دوري الدرجة الأوىل املغربي،
راف�ضا الك�شف عن هويته،
حيث �أو�ضح �أن الأمور �سوف
تت�ضح حول خو�ض جتربة يف
البطولة ملغربية و�إمكانية
االلتحاق بعار�ضته الفنية
بعد املفاو�ضات مع م�س�ؤويل
الفريق.
وقال حممد ميخازين مدرب
مولودية اجلزائر �إنه �سعيد

بالفوز الذي �سجله على الرجاء
بهدف دون رد رغم �أنه ف�شل
يف الت�أهل ،وتابع ت�رصيحات
�أجلى بها يف ندوة �صحافية
عقب نهاية اللقاء« :الأف�ضلية
كانت للرجاء مب�ستوى العبيه
وجهازه الفني ،نحن لعبنا
دون �ضغط ،لأن لي�س لدينا
ما نخ�رسه بخالف الرجاء،
وال�ضغط عادة ما يكون عند
الفريق املنت�رص» ،و�أكد �أنه
ق�سم املباراة لثالث مراحل،
ّ
بينما �أ�شار �أن املواجهة مل
تعرف الكثري من الفر�ص،
واختتم« :فريقنا كان جيدا
من ناحية التمركز والدفاع
واحل�ضور� ،أربكنا الرجاء بعد
ت�سجيلنا الهدف ،لكن ت�أهله
كان م�ستحقا بناء على ما
قدمه ذهابا و�إيابا» ،وختم:
«�أنا �سعيد بفريقي .لي�س �سهال
�أن تفوز على الرجاء مبعقله،
ويبقى الفوز مهما من اجلانب
املعنوي وكذا مل�ستقبلنا».
عي�شة ق.

خالل امل�شروع احلكومي املوجه للم�صادقة عليه اليوم �أمام الربملان

�إلزامية ت�سليم املن�ش�آت الريا�ضية اجلديدة
نهاية العام 2020

ت�سعى احلكومة �ضمن م�رشوع
خمطط عملها �إىل ت�سليم
امل�شاريع الكربى املتعلقة
باملالعب واملن�ش�آت الريا�ضية
الحت�ضان
املخ�ص�صة
التظاهرات الدولية املربجمة
على املدى املتو�سط وذلك
يف نهاية ال�سنة احلالية ،ومن
الأولويات الق�صوى مل�رشوع
املخطط هو ت�سليم هاته
املن�ش�آت بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة
الأندية املحرتفة من �أجل
اكت�ساب مراكز التكوين اخلا�صة
بها ،ويرمي م�رشوع خمطط

عمل احلكومة الذي �صادق عليه
جمل�س الوزراء اخلمي�س الفارط
و�سيعر�ض اليوم على الربملان
�إىل و�ضع الهياكل الأ�سا�سية
متعددة الن�شاطات الريا�ضية
حتت ت�رصف النخبة الريا�ضية
والريا�ضيني ذو امل�ستوى العايل
مع اعتماد ت�سيري مرن وفعال
لتفادي جميع العراقيل الإدارية
واللوجي�ستية ،وت�شدد الوثيقة
على �رضورة ت�سليم خمتلف
الربامج اال�ستثمارية عند
نهاية هذه ال�سنة اجلارية 2020
ال�سيما منها امل�شاريع الكربى

للمالعب» على �شاكلة ملعبي
براقي و الدويرة باجلزائر
العا�صمة وملعب مدينة وهران
الأوملبي الذين من �ش�أنهم
احت�ضان التظاهرات الدولية
على املدى املتو�سط بداية
ب�ألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط
العام  2021بوهران والبطولة
الإفريقية للمحليني العام 2022
و املقرر �إجرا�ؤها على م�ستوى
�أربع مدن جزائرية.
وفيما يخ�ص حت�سني التغطية
يف جمال الهياكل الأ�سا�سية,
فقد �أقر خمطط عمل

احلكومة لتطبيق برنامج رئي�س
اجلمهورية عبد املجيد تبون
على م�ساعدة �أندية كرة القدم
املحرتفة من حيث ت�سخري
املالعب ومنح قطع �أر�ضية
خم�ص�صة لإجناز مالعبها
وهياكلها الأ�سا�سية ،ال�سيما
مراكز التدريب والتكوين
ق�صد حت�سني مردودية الأندية
وكذا تنويع م�صادر التمويل
مع �رضورة مرافقة النوادي
املحرتفة من �أجل التوفر على
مراكزها اخلا�صة للتكوين.

ق.ر.
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ريا�ضة دولية

�إنرت يح�سم ديربي الغ�ضب ويرتقي ل�صدارة الكالت�شيو
ارتقى �إنرت �إىل قمة الدوري
الإيطايل بفوزه على جاره
وغرميه ميالن  2-4اول �أم�س
يف قمة مباريات املرحلة 23
من امل�سابقة� ،سجل الكرواتي
�أنتي ريبيت�ش وال�سويدي
زالتان �إبراهيموفيت�ش هديف
ميالن ،لكن �إنرت عاد يف
املواجهة و�سجل رباعية عرب
الكرواتي مار�سيلو بروزوفيت�ش
والأوروغوياين ماتيا فيت�شينو
والهولندي �ستيفن دي فراي
والبلجيكي روميلو لوكاكو،
بهذا الفوز ارتقى �إنرت �إىل
�صدارة الدوري الإيطايل
بر�صيد  54نقطة بفارق
الأهداف عن جوفنتو�س
املتعرث �أمام هيال�س فريونا،
فيما بقي ميالن ثامناً.
من جهته ،فاز الزيو روما
على م�ضيفه بارما ،0-1
و�سجل الت�سيو الهدف الوحيد
يف الدقيقة  41بعدما تقدم

ماركو بارولو بالكرة من اجلهة
اليمنى ومررها عر�ضية �إىل
داخل املنطقة ارتقى لها
مت�صدر ترتيب هدايف البطولة
ت�شريو �إميوبيلي فارتطمت
به وتهي�أت �أمام الإكوادوري
فيليبي كاي�سيدو الذي �سددها
قوية بيمناه من م�سافة قريبة
على ميني احلار�س �سيموين
كولومبي ،ورفع الزيو ر�صيده
�إىل  53نقطة.
�أوقف ليت�شي �صحوة م�ضيفه

نابويل عندما تغلب عليه
 ،2-3يدين ليت�شي بفوزه �إىل
مهاجمه جانلوكا البادوال الذي
�سجل هدفني يف الدقيقتني
 29و ،61و�أ�ضاف ماركو
مانكو�سو الهدف الثالث،
فيما �سجل نابويل هدفيه عن
طريق البولندي �أركاديو�ش
ميليك والإ�سباين خو�سيه
كايخون ،وكان نابويل ميني
النف�س بتحقيق فوزه الثالث
على التوايل بعد تغلبه على

جوفنتو�س و�سمبدوريا ،بيد
�أنه مني بخ�سارته اخلام�سة
مع مدربه جينارو غاتوزو
الذي عينّ بدال من املدرب
املقال كارلو �أن�شيلوتي
منت�صف دي�سمرب املا�ضي،
مقابل ثالثة انت�صارات،
وجتمد ر�صيد نابويل عند 30
نقطة يف املركز  ،11فيما
�أ�ضاف ليت�شي ثالث نقاط
غالية رفعت ر�صيده �إىل 22
نقطة يف املركز 17؟

حقق بر�شلونة فوزاً �صعباً على
ح�ساب م�ضيفه ريال بيتي�س
� 2-3أول ام�س يف اجلولة 23
من الدوري الإ�سباين ،ويحتل
بر�شلونة و�صافة الدوري بر�صيد
 49نقطة وبفارق  3نقاط عن
ريال مدريد املت�صدر ،عو�ض
بر�شلونة ت�أخره مرتني وخرج
منت�رصاً  2-3من �أر�ض بيتي�س
بف�ضل «هاتريك» من التمريرات
احلا�سمة لنجمه الأرجنتيني
ليونيل مي�سي ،و�أجرى املدرب
كيكي �ستييني الذي واجه
الفريق الذي �أ�رشف عليه
بني عامي  2017و 2019ثالثة
تغيريات على الت�شكيلة التي
خ�رست �أمام بلباو اخلمي�س
املن�رصم ،م�رشكاً الفرن�سي
�أنطوان غريزمان والت�شيلي
ارتورو فيدال وجونيور فريبو

بدالً من �إن�سو فاتي والكرواتي
�إيفان راكيتيت�ش وجوردي �ألبا،
فيما غاب املدافع جرياد
بيكيه لرتاكم البطاقات ال�صفراء
وحل مكانه الفرن�سي �سامويل
�أومتيتي.
�أظهر بيتي�س نواياه يف وقت
باكر بعد �أن حت�صل على ركلة
جزاء بعد مراجعة تقنية
امل�ساعدة بالفيديو «يف �آي �آر»
�إثر مل�سة يد على الفرن�سي
كليمان لونغليه بعد ت�سديدة
من مواطنه نبيل فقري ،انربى
لها �سريخيو كانالي�س و�أر�سل
احلار�س االملاين مارك-اندريه
تري �شتيغن يف االجتاه املعاك�س،
�إال �أن بر�شلونة رد التحية بعد
ثالث دقائق بهدف رائع بعد
�أن رفع مي�سي الكرة برباعة
من خلف املدافعني و�صلت �إىل

الهولندي فرنكي دي يونغ داخل
املنطقة ،مهدها لنف�سه ب�صدره
قبل �أن يتابعها على الطائر
بيمناه يف ال�شباك ،جنح النادي
االندل�سي يف التقدم بالنتيجة
جمدداً عندما خ�رس فيدال
الكرة يف منت�صف امللعب
لت�صل الكرة �إىل فقري وينطلق
بها نحو م�شارف املنطقة
قبل �أن ي�سدد كرة �صاروخية
بي�رساه على ي�سار تري �شتيغن،
اال �أن النادي الكاتالوين جنح يف
خطف التعادل قبل اال�سرتاحة
عندما رفع مي�سي كرة طويلة
من �رضبة حرة �سقطت �أمام
�سريجيو بو�سكت�س على باب
املرمى فتابعها يف ال�شباك،
وتقدم بر�شلونة يف النتيجة من
ركلة ثابتة �أخرى بعدما رفع
مي�سي كرة طويلة و�صلت �إىل

لونغليه داخل املنطقة تابعها
بر�أ�سه يف املرمى.
يف املقابل ،ع ّو�ض ريال مدريد
خروجه املخ ّيب من ك�أ�س ملك
�إ�سبانيا و�ضمن بقاءه يف �صدارة
الدوري املحلي بعد فوزه
الكبري على م�ضيفه �أو�سا�سونا
 ،1-4حقق ريال فوزه اخلام�س
توالياً وخرج من دون هزمية
للمباراة  12على التوايل يف
الدوري رافعاً ر�صيده  52نقطة
مع  15انت�صاراً� ،سبعة تعادالت
وهزمية واحدة ،افتتح �أ�صحاب
الأر�ض الت�سجيل عن طريق
�أوناي غار�سيا قبل �أن يرد ريال
برباعية حملت توقيع كل من
�إي�سكو (� ،)33سريخيو رامو�س
( )38والبديلني لوكا�س فا�سكيز
( )84وال�رصبي لوكا يوفيت�ش
(.)2+90

انتهت قمة �أليانز �أرينا بني
بايرن ميونيخ و�ضيفه اليبزيغ
بالتعادل ال�سلبي �أول �أم�س
يف اجلولة  21من الدوري
الأملاين ،وكان بايرن ميونيخ
ميني النف�س بتحقيق الفوز
ال�سابع على التوايل ،لكن
اليبزيغ قدم مباراة جيدة
وكان قاب قو�سني �أو �أدنى �أن

ينتزع فوزاً غالياً من النادي
البافاري بالنظر �إىل الفر�ص
التي �سنحت ملهاجميه
خ�صو�صاً الدويل تيمو فرينر
يف ال�شوط الثاين ،ور�ضي
الفريقان بالتعادل على غرار
مواجهتهما ذهاباً  ،1-1وبقي
بالتايل الفارق بينهما نقطة
واحدة  43لبايرن ميونيخ و42

لاليبزيغ ،وكان بايرن ميونيخ
الطرف الأف�ضل يف املباراة
والأكرث ا�ستحواذاً حيث بلغت
الن�سبة  80باملائة يف �إحدى
فرتاتها ،لكن مهاجميه واجهوا
تكت ً
ال دفاعياً رائعاً لل�ضيوف
فندرت الفر�ص احلقيقية
للت�سجيل لأ�صحاب الأر�ض،
وتابع بايرن ميونيخ �سيطرته

يف ال�شوط الثاين لكن دون
خطورة على مرمى اليبزيغ
الذي كان �أخطر يف الهجمات
املرتدة وكاد يهز ال�شباك يف
ثالث حماوالت بينها فر�صتان
للدويل تيمو فرينر ،فيما
�سنحت فر�صة واحدة خطرة
للنادي البافاري �أهدرها
الدويل ليون غوريت�سكا.

مي�سي يقود بر�شلونة لفوز �صعب �أمام ريال بيتي�س

بايرن مت�صدر ًا واليبزيغ و�صيف ًا للبوند�سليغا

البي �أ�س جي يح�سم قمة ليون ويوا�صل التحليق بال�صدارة
عزز باري�س �سان جريمان
موقعه يف ال�صدارة بعد
فوزه على �ضيفه ليون 2-4
يف ختام مباريات املرحلة
 24من الدوري الفرن�سي،
ورفع الفريق الباري�سي الذي
حقق فوزه اخلام�س على
التوايل ر�صيده �إىل  61نقطة
بفارق  12نقطة عن مر�سيليا
الثاين ،يف حني جتمد ر�صيد
ليون عند  33نقطة يف
املركز التا�سع ،و�أنهى

�سان جريمان ال�شوط الأول
ل�صاحله بهدفني نظيفني
�سجلهما الأرجنتيني �آنخل
دي ماريا وكيليان مبابي يف
الدقيقتني  22و 38ثم عزز
فريناندو مار�شال العب ليون
تقدم �سان جريمان بالهدف
الثالث عن طريق اخلط�أ يف
مرمى فريقه يف الدقيقة ،47
ورد ليون بهدفني �سجلهما
مارتن تريييه ومو�سى
دميبيلي يف الدقيقتني 52

و 59فيما �سجل �إدين�سون
كافاين الهدف الرابع ل�سان
جريمان يف الدقيقة ،.79
خا�ض باري�س �سان جريمان
املباراة يف غياب العديد
من ركائزه الأ�سا�سية يف
مقدمتها جنمه الربازيلي
نيمار دا �سيلفا ومواطناه
تياغو �سيلفا وماركينيو�س
والإ�سباين خوان برنات
ب�سبب
ديالو
وعبدو
الإ�صابة.

ليوناردو :ال نخ�شى دوري الأبطال بح�ضور نيمار ومبابي

دافع ليوناردو املدير الريا�ضي
لباري�س �سان جريمان عن جنمي
الفريق نيمار جونيور وكيليان
مبابي ،منتقدا يف الوقت ذاته
التقليل من قدرات بي �إ�س جي
قبل مواجهة بورو�سيا دورمتوند
يف ثمن نهائي دوري �أبطال
�أوروبا ،و�رصح ليوناردو عرب
حمطة كانال بل�س الفرن�سية
«ملاذا يردد الكثريون �أن بي �إ�س
جي قلق من دور ثمن نهائي
دوري الأبطال ،ال �أحب هذه
الأجواء ال�سلبية ،لدينا الثنائي
مبابي ونيمار يعترب من �أف�ضل 5
العبني يف العامل فلم اخلوف»،
و�أ�ضاف« :لقد تابعت ردود
الأفعال على مدار الأ�سبوعني
الأخريين ،و�سمعت ما يرتدد
يف كل مرة عندما يكون الفريق
على م�شارف الأدوار الإق�صائية
بدوري الأبطال ،وما يقال
�إن �سان جريمان غري جاهز،
و�إن الدوري الفرن�سي ال يكفي
لتجهيز الفريق ب�شكل �أقوى،

و�إن �إدارة النادي ال جتيد
التعامل وال�سيطرة على جنوم
الفريق».
وا�ستطرد «لقد تقدمنا على
�أوملبيك ليون  0-3ثم تغريت
النتيجة �إىل  2-3و�أنهينا اللقاء
فائزين � ،2-4إنه �سيناريو
ميكن �أن يتكرر �أمام بورو�سيا
دورمتوند ،الذي يحقق �أي�ضا
نتائج مت�شابهة مثل  3-4و2-3
و ،»4-5و�أكمل« :علينا التعامل
بجدية وهدوء ،ويكون هدفنا
�أن بي �إ�س جي يجب �أن يت�أهل
�إىل ربع النهائي� ،أ�شعر �أن ن�رش
هذه الأجواء ال�سلبية ،ك�أنه
متهيد للخ�سارة �أو اخلروج،
�أنا ال �أحب ذلك» ،وا�ستدرك
«�إذا تطرقنا للحديث عن �أداء
نيمار يف امللعب� ،سنالحظ �أنه
العب من�ضبط وملتزم وي�ؤدي
ب�سعادة كبرية ،ويعي�ش حالة
جيدة للغاية ،و�سعداء بتواجده
معنا� ،إنه مذهل».
و�أردف ليوناردو�« :سعداء �أي�ضا

لتواجد كيليان مبابي ب�صفوف
الفريق� ،إنه نوعية خمتلفة،
و�أ�سمع عنه �أي�ضا �أنباء متعلقة
بحياته اخلا�صة خارج امللعب،
وتزعجني كثريا ،عندما يغادر
العب �أر�ض امللعب حزينا
ويدخل يف نقا�ش مع مدربه،
هذا �سلوك خاطئ ،ولكن
�سنعاجله داخليا ،ولكن �أرف�ض
ما يقال عنه ب�أنه (فتى مدلل)
لأن كيليان �شخ�ص حمبوب
وملتزم».

عودة مولر �إىل املان�شافت �ضئيلة ح�سب لوف
ر�أى مدرب املنتخب الأملاين
يواكيم لوف �أن حظوظ عودة
جناح بايرن ميونيخ توما�س
مولر ل�صفوف املان�شافت
�ضئيلة ن�سبيا على الرغم
من م�ستواه احلايل مع
فريقه البافاري ،وقال لوف
لقناة «�سكاي �أملانيا» بني
�شوطي قمة املرحلة  21من
البوند�سليغا بني بايرن ميونيخ
و�ضيفه اليبزيغ �إن احتمال
ر�ؤية املهاجم البالغ من العمر
 30عاما ب�ألوان �أبطال العامل
�أربع مرات �ضئيلة ن�سبيا �إذا
كان الالعبون ال�شباب يتمتعون
ب�صحة جيدة ،و�أ�ضاف�« :إذا
�صادفتنا بع�ض الأمور قبل

نهائيات ك�أ�س �أوروبا 2020
التي ال نتوقعها ،ف�سيتعني
علينا �أن نرى ذلك ،لأنه من
الوا�ضح �أننا بحاجة �إىل جودة
كبرية يف الفريق» ،ولدى
�س�ؤاله عقب نهاية املباراة ،رد
مولر بحدة بقوله «لكي �أكون
�رصيحا جدا ،ف�إن م�سابقة
ك�أ�س �أوروبا ال تهمني يف
الوقت احلايل متاما ،ال�شيء
الوحيد الذي يهمني هو هذا»،
م�شريا �إىل كامريا ب�شعار بايرن
ميونيخ على �صدره.
وكان لوف ا�ستبعد فج�أة
يف الربيع املا�ضي العديد
من الركائز الأ�سا�سية التي
�ساهمت يف �إحراز �أملانيا

لقب كا�س العامل  2014بينهم
مولر وجريوم بواتنغ ومات�س
هومل�س ،وذلك عقب الإق�صاء
من الدور الأول يف مونديال
 2018والأداء املخيب
يف م�سابقة دوري الأمم،
وا�ستدعى لوف جمموعة
من الالعبني ال�شبان مثل
لوروا �سانيه  24عاما� ،سريج
غنابري  24عاما ،تيمو فرينر
 23عاما ويوليان براندت 23
عاما ،و�شدد لوف« :مولر
حظي بفر�صته ،وه�ؤالء
الالعبون ي�ستحقون احل�صول
على فر�صهم» معرتفا ب�أن
مهاجم بايرن ميونيخ يبقى
العبا جيدا جدا.
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للم�ؤرخ املخت�ص بالعامل الإ�سالمي ما قبل احلديث نيكوالي �أنتوف

الغرب العثماين «املتوح�ش» ..حتوالت البلقان
و�شرق �أوروبا يف القرن 16
�صدر م�ؤخراً عن دار كامربدج للن�شر كتاب «الغرب املتوح�ش العثماين :تخوم البلقان يف القرنني  15و»16
للم�ؤرخ املخت�ص بالعامل الإ�سالمي ما قبل احلديث نيكوالي �أنتوف.
وكاالت
وي�سلط �أنتوف -الذي يدر�س
ت�شكل املجتمعات الإ�سالمية
يف بالد البلقان العثمانية-
ال�ضوء على �أ�صول ال�سكان
امل�سلمني يف بلغاريا ،مبا
يف ذلك هجرة الرتكمان من
الأنا�ضول ،ويدر�س كذلك
حتول بع�ض �سكان بلغاريا
الأ�صليني للإ�سالم ،والتطور
احل�رضي يف منطقة البلقان
العثمانية خالل فرتة
للإمرباطورية
الت�أ�سي�س
التي حكمت �أجزاء كبرية من
�رشق �أوروبا خالل الع�صور
احلديثة.
التغريات
ويدر�س
الدميوغرافية يف مقاطعتي
وديليورمان
جريلوفو
(الواقعتني �شمال �رشق
بلغاريا احلالية) خالل
القرنني  15و ،16ودور
دراوي�ش ال�صوفية يف التنمية
احل�ضارية وكذلك اجلنود
وال�سكان املهاجرين.
وا�ستناداً ل�سجالت ال�رضائب
من نهاية القرن  15خالل
الن�صف الثاين من القرن ،16
يالحظ امل�ؤلف التغريات
ال�سكانية وتطور املناطق
ال�سكنية الذي يعزوه حلد
كبري لهجرة الدراوي�ش
ال�صوفية والبدو الرحل و�شبه

الرحل �إىل املنطقة قادمني
من الأنا�ضول ومناطق تراقيا
(�شمال غرب تركيا احلالية)
وجبال رودوب (�رشق بلغاريا
واليونان حالياً) وكيف
منحتهم ال�سلطات ت�سهيالت
�رضيبية وامتيازات خا�صة.
مترد �ضد العثمانيني
يقول امل�ؤلف �إن ه�ؤالء
املهاجرين -الذين كانت
لدى بع�ضهم مواقف
معار�ضة لل�سلطة العثمانية
يف �إ�سطنبول وهرب بع�ضهم
من ال�رصاع العثماين
ال�صفوي �رشق الأنا�ضول-
وجدوا يف مناطق بلغاريا
والبلقان «مالذات �آمنة» ذات
تقاليد طويلة مما يعتربه
ب�أنه «�إ�سالم منفتح ذو ميول
تعددية» منا يف ظل الهوية
الثقافية واللغوية املميزة
لهذه املجتمعات.
وعرب درا�سة حالة تركز على
منطقتي ديليورمان اجلبلية
وجريلوفو ذات التالل اللتني
كانتا من املناطق قليلة
ال�سكان غري امل�أهولة بداية
التمدد العثماين يف املنطقة
ثم حتولتا ملناطق مكتظة
بال�سكان ومدن ي�شكل
امل�سلمون فيها �أغلبية
كبرية ،و�أ�صبحتا جز ًءا من

�إقليم عثماين �إداري ن�شط،
يتناول امل�ؤلف حتوالت
ال�سيا�سة والدين يف املنطقة
التي يقول �إن لها تاريخا
طويال يف �إيواء «املن�شقني»
الدينيني وال�سيا�سيني.
ومن هناك قام ال�شيخ
ال�صويف والقا�ضي الع�سكري
العثماين بدر الدين حممود
املعروف با�سم �سيماونلي
بدر الدين ()1420-1359
بتمرده �ضد الدولة العثمانية
املعروف با�سم «ع�صيان
ال�شيخ بدر الدين» عام
.1416
�إبراهيم با�شا
يروي الكتاب كيف �شجعت
العثمانية
الإمرباطورية
ال�صاعدة منو املناطق
احل�رضية وعززت �سيطرتها
على املنطقة عرب دعم
النمو ال�سكاين للمدن
و�إن�شاء م�ؤ�س�سات الأوقاف
وبناء امل�ساجد واملدار�س
واملعامل
واملطابخ
احل�رضية املعتادة ،مبا يف
ذلك تطوير مدينة رازغراد
البلغارية عام  1533من قبل
ال�صدر الأعظم العثماين
�إبراهيم با�شا الذي بني
امل�سجد املعروف با�سمه
حتى الآن يف املدينة.

� 100ألف عنوان يف معر�ض
الدار البي�ضاء للكتاب

تتوا�صل يف مدينة الدار البي�ضاء
املغربية ،فعاليات الدورة 26
للمعر�ض الدويل للكتاب والن�رش،
مب�شاركة  703عار�ضني من خمتلف
دول العامل ،يقدمون �أكرث من 100
�ألف عنوان من خمتلف حقول
املعرفة .وتتميز دورة هذا العام،
التي افتتحتها الأمرية لال ح�سناء،
�شقيقة العاهل املغربي امللك
حممد ال�ساد�س ،والتي ت�ستمر
على مدى � 10أيام ،با�ستقبالها
موريتانيا ك�ضيف �رشف.
وقال وزير الثقافة وال�شباب
والريا�ضة والناطق با�سم احلكومة
احل�سن عبيابة ،يف م�ؤمتر �صحفي
اجلمعة� ،إن عدد عناوين الكتب
باملعر�ض تتجاوز � 100ألف
عنوان.
و�أ�ضاف �أن هذه الدورة متثل
“�صورة م�رشقة للثقافة املغربية،
و�أن املعطيات الإح�صائية
املتعلقة بهذه الن�سخة تعك�س

اجلاذبية املتزايدة لهذا احلدث
الثقايف ،وا�ستمراره يف تر�سيخ
مكانته على ال�صعيد الدويل”.
ومن بني الدول امل�شاركة يف
املعر�ض لبنان و�سوريا والأردن
والكويت وال�سعودية والإمارات
وتون�س واجلزائر وفرن�سا و�إ�سبانيا
و�إيطاليا وبريطانيا وهولندا
و�إندوني�سيا وال�صني.
وي�شمل الربنامج الثقايف للمعر�ض
�أم�سيات �شعرية وندوات فكرية
وور�ش عمل ،مب�شاركة �أكرث من
 380مبدعا ومفكرا وكاتبا وباحثا
من داخل املغرب وخارجه،
وكذلك �أن�شطة موجهة للأطفال
واليافعني.
كما ي�شمل الربنامج توزيع جائزة
ابن بطوطة لأدب الرحلة ،وت�سليم
اجلائزة الوطنية للقراءة� ،إ�ضافة
�إىل تكرمي �أ�سماء بارزة مبجال
الفكر والأدب من �أنحاء املغرب.
وكالة �أنباء ال�شعر

ومل يكن دعم التنمية
احل�رضية الأداة الوحيدة
التي ا�ستخدمتها الدولة
املركزية العثمانية لتعزيز
�سلطتها يف املنطقة،
بل عملت على توظيف
ال�رضيبية
ال�سيا�سات
لتقلي�ص �أعداد البدو
الرتكمانيني يف املنطقة
وتقليل �أعداد الدراوي�ش
املتمردين ،وهكذا كان
معظم املزارعني امل�سلمني
يف الريف العثماين ببلغاريا
يف القرن  16يتمتعون بو�ضع
�رضيبي خا�ص.
ويقول الكاتب �إن ال�سلطات
العثمانية يف منطقة البلقان
�سيا�سات
ا�ستخدمت
خمتلفة يف التعامل مع
املجتمعات البلقانية يف
تراقيا وبلغاريا ،والبو�سنة
و�ألبانيا .ويدر�س الكتاب
يف هذا ال�سياق ما ي�سميه
«عملية البناء الإمرباطوري»
التي حتولت الدولة العثمانية
فيها من �إمارة لإمرباطورية
بريوقراطية مركزية حديثة.
ويف �سياق هذا التحول
�أ�صبحت املجموعات التي
لعبت �أدواراً مبكرة يف
�صعود الإمارة العثمانية
مثل عائالت حكام الثغور
والرتكمان
العثمانية،
املقاتلني �شبه الرحل،

مهم�شة
والدراوي�ش،
تدريجياً بعد تطوير النظام
الإمرباطوري النا�شئ لأدواته
امل�ؤ�س�سية ،واعتماده على
اجلي�ش النظامي والفئات
الأكرث تديناً التي عملت
يف امل�ؤ�س�سات الق�ضائية
والتعليمية احلديثة.
الإ�سالم يف البلقان
بعد �أول حملة ع�سكرية
�إىل املنطقة عام ،1354
ا�ستمر الوجود العثماين يف
البلقان لأكرث من خم�سمئة
عام ،وعلى الرغم من انتهاء
احلكم ال�سيا�سي العثماين
بداية القرن الع�رشين،
ف�إن الأثر الثقايف والديني
للعثمانيني ا�ستمر حتى
يومنا هذا.
و�أحدثت الثقافة العثمانية
تغيريات كبرية يف الطابع
والثقايف
االجتماعي
وال�سيا�سي للمنطقة ،مما
�أر�سى الأ�س�س التي حولت
جنوب �رشق �أوروبا �إىل
«البلقان» الذي نعرفه حالياً
بهذا اال�سم.
و�أعيد ت�شكيل جمموعات
عرقية وثقافية خمتلفة يف
البلقان منذ بداية القرن
 .19على الرغم من �أن
الإمرباطورية بد�أت بحلول

ذلك الوقت يف الرتاجع
التدريجي عن املنطقة� ،إال
�أن الرتاث الثقايف للعثمانيني
حافظ على �أهميته حتى
اليوم ،ال �سيما فيما يتعلق
بتكوين الهويات الدينية ،يف
حني لعبت احلروب املتقطعة
بني العثمانيني والرو�س،
وحروب البلقان بداية القرن
ريا يف
الع�رشين ،دو ًرا كب ً
�إعادة ت�شكيل املنطقة.
ويف حني �أن تاريخ العثمانيني
يف البلقان ،ودور احلركات
القومية البلقانية يف
اال�ضطرابات التي �أدت
�إىل تفكك الإمرباطورية
العثمانية ،موا�ضيع مطروقة
يف درا�سات التاريخ املعا�رص،
كانت الكتب والدرا�سات التي
تتناول الإ�سالم البلقاين

وخا�صة دور ال�صوفية نادرة،
رغم �أن تراث الروحانية
العثمانية �أمر حيوي ومده�ش
يف تلك املنطقة.
وحكم العثمانيون بلغاريا
لقرابة خم�سة قرون منذ
نهاية القرن  14امليالدي
وحتى اتفاقية برلني �سنة
 1878التي �أ�س�ست �إمارة
بلغارية م�ستقلة بدعم
رو�سيا ،ويعد التنوع املذهبي
للم�سلمني يف بلغاريا فريداً
من نوعه فهناك الغالبية
ال�سنية �إىل جانب الفرق
ال�شيعية االثني ع�رشية
والعلوية ،و�أي�ضاً البكتا�شية
الذين يجمعون بني تقاليد
�صوفية �إ�سالمية و�أخرى
من�سوبة لأديان ومعتقدات
�أخرى.

�إبداع حتت احل�صار..

«حلن احلروف» يف غزة ُيربز جمال خطوط لغة «ال�ضاد»

ّ
نظمت قرية الفنون واحلرف،
التابعة لبلدية غزة ،معر�ض «حلن
احلروف» وي�ضم نحو ثمانني لوحة
خطية ،ت�ستعر�ض ما يقارب �سبعة
�أنواع من خطوط العربية.
ويف قاعة �صغرية ،تتدىل من
جُم ّ�سمات حلروف
�سقفها
العربية ،يقف الع�رشات من
الفل�سطينيني بعيون المعة ،تنظر
�إىل لوحات «خط ّية» حتتوي على
عبارات و�آيات قر�آنية و�أبيات من
ال�شعرُ ،كتبت ب�سبعة �أنواع من
خطوط لغة «ال�ضاد».
تنوعت اخلطوط ،التي �شملتها
نحو ثمانني لوحة خط ّية ،بني
ّ
الفار�سي ،الثُلث،
«الكويف،
ّ
الرقعة ،الن�سخ ،الديواين ،الديواين
اجللي».
ّ
وي�أتي ا�ستعرا�ض هذه الأنواع
من اخلطوط �ضمن معر�ض
«حلن احلروف» (ي�ستمر ملدة
يومني) والذي ّ
تنظمه قرية الفنون

واحلرف التابعة لبلدية غزة ،يف
مركز ر�شاد ال�شوا الثقايف ،مبدينة
غزة .يف مقدمة تلك اللوحات،
ُعلّقت لوحة خطية لـ «ا ُ
حللية
ال�رشيفة» عن و�صف الر�سول
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
يبلغ طولها � 130سنتيمرتا ،وي�صل
عر�ضها �إىل � 110سنتيمرتات.
و�شملت هذه اللوحة ،التي
ا�ستغرق اخلطاط نا�رص املجايدة
( 58عاما) يف كتابتها نحو ثالثني
يوما ،خم�سة من �أنواع اخلطوط،
وهي «الكويف ،الثُلث ،الديواين
اجللي ،الديواين ،الن�سخ».
تنوع رغم احل�صار
التنوع يف ا�ستخدام اخلطوط
العربية يرجعه املجايدة �إىل
كونه �رضورة لإ�ضفاء اجلمال على
اللوحة اخلطية.
وبالقرب منهاُ ،علّقت لوحة

للخطاط حمفوظ اخلطيب (57
عاما) �شملت �أنواع اخلطوط
ال�سبعة ،و ُر�سمت على ورق �أ�صفر
خ�ضع لعملية معاجلة يدوية
ب�سيطة ،كي ي�صبح الأقرب للورق
ا ُ
ملق ّهر (عملية ت�شذيب وتنعيم)
غري املتوفر يف قطاع غزة ب�سبب
احل�صار الإ�رسائيلي املفرو�ض
عليه للعام  13على التوايل.
وي�ؤثر احل�صار ،املفرو�ض على
قطاع غزة ،على فئة اخلطاطني
�أي�ضا ،حيث ت�سبب بغياب بع�ض
املواد اخلام اخلا�صة مبمار�سة
فن التخطيط ،ك�أنواع معينة من
الأوراق والأحبار ،يف حني تُباع
ب�أ�سعار مرتفعة جدا حال توفرها
يف الأ�سواق املحلية.
وتقف هبة الهندي ( 27عاما) �إىل
جانب لوحة خطية كتبت عليها
الآية الكرمية «قلِ الروح من �أمر
ربي» باخلط «الكويف القريواين»
وقد احتوت على زخارف

خمتلفة.
هذه الزخارف ل ّونتها ب�أقالم
التلوين العادية ،رغم �أنها حتتاج
لألوان «حرب التذهيب» (اخلا�ص
بتلوين الزخارف) والذي غ ّيبه
حد قولها.
احل�صار �أي�ضا ،على ّ
وقالت نهاد �شقلية مديرة
«قرية الفنون واحلرف» �إن هذا
املعر�ض ي�شارك به نحو ثالثني
خطاطا فل�سطينيا من املحرتفني
والهواة.
ومن املقرر �أن يتخلل املعر�ض
ور�شات عمل وحما�رضات مع
خطاطني من خارج القطاع (عرب
الفيديو كونفرن�س) لتبادل املنفعة
والثقافات بني الداخل واخلارج
لتطوير هذا الفن.
وتختم �شقلية حديثها بالقول
«ن�ستهدف اجليل ال�شاب لتوعيته
ب�أهمية لغة ال�ضاد ورق ّيها وجمالها
كونها �أ�سا�س الدين والأخالق».
وكاالت
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"اختفاء زبراط "لعبد اجلبار ّ
املدوري تع ّري
الواقع بطريقة �ساخرة

ُتعترب املجموعة الق�ص�صية "اختفاء زبراط" للكاتب ال ّتون�سي عبد اجلبار املدّ وري �شك ً
ال �أدبي ًا متم ّيزاً ُيحاول ر�صد التفا�صيل الدقيقة ملاهية الإن�سان وماهية احلياة
وتت ّبع مالمح ال�شخو�ص و�إمياءاتهم وحركاتهم وت�سليط ال�ضوء على م�شاكلهم املاد ّية واملعنو ّية والغو�ص يف �أعماق النف�س الب�شرية ,وزبراط يف اللهجة العامية
التون�سية تعني املفرط يف �شرب اخلمر �أو ال�سكري.
وكاالت
وتر�صد هذه املراجعة
ال ّدالالت واملجريات التّي
�ض ّمتها هذه املجموعة
الق�ص�ص ّية والتّي �صدرت يف
جانفي  ،2020عن م� ّؤ�س�سة
من�شورات الفينيق والتّي
جاءت يف � 119صفحة من
احلجم املتو�سط .وتعترب
املجموعة الإ�صدار اخلام�س
بعد روايات �أربع هي :رواية
رغم �أنفك� ،أحالم هاربة،
ال�سود.
حتت ال ّرماد ،الليايل ّ
�إن �أول عتبة تعرت�ضنا ونحن
نه ّم ب�سرب �أغوار املجموعة
"اختفاء
العنوان
هو
زبراط" الذي ميثل مدخ ً
ال
رقيقاً �إىل م�ستوى الكتابة
ال�ساخرة والتّي تع ّرف هذه
ّ
الأخرية بكونها ن�صو�صاً
حتاكي ق�ضايانا االجتماعية
وال�سيا�سية وغريها عن
طريق ال�سخرية التي حتوي
م�صطلحات �أدبية .فتع ّري
الواقع املعا�ش بطريقتها
ال�ساخرة والتي جتعلنا
ن�ضحك وبنف�س الوقت نبكي
حالنا فال�سخرية على م ّر
التاريخ كانت و�سيلة للتعرية،
تعرية الزيف والأخطاء،
تعرية الف�ساد ،تعرية
وخا�صة لال�ستبداد
للذات
ّ
ال�سيا�سي .والزّبراط هنا يف
ّ
هذه املجموعة الق�ص�صية هو
ذاك املث ّقف النوعي ال�شاعر
املت�ش ّبع بوعي التم ّرد على
الواقع والتم ّرد على التم ّرد.

وهذا ما ي�ؤ ّكد على �أن
كتب بنوع من القلق
امل ّدوري َ
الإبداعي والوجودي ،اللذين
ترق�ص يف ثناياهما ثنائ ّية
االنت�صار واالنك�سار ،الأمل
والأمل ،واملوت واحلياة.
ت�ض ّ ُم املجموعة ت�سع ق�ص�ص
ا�ستطاع الكاتب خاللها
التقاط جمموعة من التفا�صيل
اليومية التّي نعي�شها وع�شناها
يف فرتة معينة ،وخا�صة �أحلك
فرتات اال�ستبداد .فكل ق�صة
ال حتمل عربة واحدة و�إمنا
تُ�ص ّور الكثري من الدالالت
والرمزيات.
وقد افتتح الكاتب عبد اجلبار
املدوري هذه املجموعة
بق�صة عنوانها "ال َعودة" والتّي
تندرج �ضمن �أدب ال�سجون
وقد �أخذت الن�صيب الأكرب
من حيث عدد ال�صفحات من
هذه املجموعة ،وهي ترتقي
�إىل الأدب العاملي ،ويتناوب
ال�رسد فيها على �شخ�صيتني
رئي�سيتني �إحداهما �شخ�صية
خمتار وهو منا�ضل تقدمي
طالبي ،ثار على الظلم
واال�ستبداد من �أجل احلرية
ليجد نف�سه ب�رسعة يف غرفة
من�سية .ثم يعرج الكاتب عن
مداهمات البولي�س للأحياء
ال�شعبية وعن �ألوان اال�ضطهاد
التي يتعر�ض �إليها كل
�سجانيهم
املعار�ضني على يد ّ
ملجرد �أنهم يحملون ر�ؤية
خمالفة لل�سلطة وال تتفق مع
نهجها يف احلكم.
�أما ال�شخ�صية الثانية وهي

�شخ�صية "الأم" والتّي لعبت
دوراً حمورياً يف �صريورة
الأحداث
فكانت بطلة من دون �أن تعي
�أ�ص ً
ال �أنها منا�ضلة  /تقود
ثورة على الظلم واحليف
والتهمي�ش.
�صحيح �أنها كانت �أمية ومل
تفهم بال�ضبط ما يفعله ابنها،
وماذا كان يقر�أ من منا�شري
رسية.
ومرا�سالت �سيا�سية � ّ
ولكن �إح�سا�سها ب�أن ابنها
يك ّر�س نف�سه لق�ضية كبرية قد
ي�ضحي بحياته لأجلها .فقد
علّمتها املحن (موت زوجها،
ا�ست�شهاد �أخيها خمتار) �أن
ت�صمد و�أال ت�ست�سلم حلتمية
الواقع وللهزمية.
والقارئ املتم ّعن يف هذه
املجموعة يتّ�ضح �أنها جانبت
الواقع حيث كل ق�صة تُولد
ق�صة �أخرى يف ن�سيج ق�ص�صي
 /روائي مت�شابك و�أحداث
ميلها القارئ،
متالحقة ال ّ
بل ينتظرها ب�شوق و�شغف.
حيث انتقل بنا الكاتب
ب�أ�سلوبه ال�شاعري ال�سل�س
الق�صة الثانية بعنوان
�إىل
ّ
"النزيف" والتي تتحدث عن
ت�صوير �إح�سا�س التهمي�ش
والإق�صاء الذي تعرفه
املنطقة الريف ّية يف عهد
�سنوات اجلمر ،ومقاومتها
لال�ستعمار الفرن�سي من �أجل
ال ّدفاع عن الوطن ،والتح ّرر
من االحتالل ،واحلفاظ على
الهوية.
�أما بقية الأقا�صي�ص فقد

راوحت بني اجل ّد والهزل،
اجل ّد يف ت�سليط ال�ضوء على
الفقر والعوز للعاطلني عن
العمل وت�رشيد الفقراء من
قبل ال�سلطة مما يدفع فئة من
ال�شباب �إىل طريق ال�صعلكة
واحت�ساء النبيذ .فاملدوري
له ر�سائل عديدة كامنة بني
ال�سطور ال�شيء الذي ي�ؤكد
رشباً
على �أنه كتب ن�صو�صه مت� ّ
من �إناء الواقع الذي ال ين�ضح
معينه معتمداً يف ذلك �أ�سلوباً
متميزاً بلغة يكتنفها الكثري
من التالعب الفني .وهذا ما
نلم�سه يف ق�صة "ر�سالة حتت
الرتاب" و"الربويطة".
متتاز املجموعة بخ�صائ�ص
فنية �أبرزها الت�شويق

ل�سنة 2020

عدد جديد من جملة اجلمعية العربية للعلوم ال�سيا�سية
�صدر العدد ( 1ال�سنة - 17
 )2020من املجلة العربية
للعلوم ال�سيا�سية ،وهي
جملة ف�صلية حم ّكمة ت�صدر
عن اجلمعية العربية العلوم
ال�سيا�سية بالتعاون مع مركز
درا�سات الوحدة العربية.
�ساهم يف العدد نخبة من
الكتّاب والباحثني العرب
يف درا�سات ومقاالت تعنى
ب�ش�ؤون �سيا�سية نظرية
وعربية و�إقليمية وقطرية
متنوعة ،وقد توزعت هذه
امل�ساهمات على عدد من
الأبواب التي جاءت على
النحو الآتي:
"كلمة
افتتاحية العدد:

رئي�س التحرير" (جمال
علي زهران)" ،كلمة الأمني
العام للجمعية العربية للعلوم
ال�سيا�سية" (ح�سان الأ�شمر).
درا�س ــات" :دور الأمن
الفكري يف مواجهة الإرهاب
(")2018-2001
الدويل
(�رشيفة فا�ضل حممد
الدرا�سات
بالط)"،نقد
الأمنية النقدية" (ميلود عامر
حاج)" ،دولة ال�سطو ال�رشعي:
ت�رشيع الكلبتوقراطية يف
العراق يف �ضوء نظرية
الأيديولوجية
العدة
للدولة" (�إ�سماعيل نوري
الربيعي)"،الأمم املتحدة
ودرا�سات ال�رصاع وال�سالم:

درا�سة م�سحية موجزة"
ال�سادة
عبد
(�إينا�س
العدالة
علي)"،مفهوم
االجتماعية بني الفكر
الر�أ�سمايل والفكر اال�شرتاكي"
(خالد ممدوح العزي).
الد�ستورية
ال�صياغة
والقانونية� :إ�شكاالت يف
امل�صطلح وانعكا�س على
الأداء منوذج د�ستور 2011
املغربي" (�أمينة هكو)،دور
الربملان يف تقييم ال�سيا�سات
العمومية يف �ضوء د�ستور
 :2011درا�سة تقييمية
حل�صيلة الربملان خالل
الوالية الت�رشيعية التا�سعة"
(حممد �صالح)" ،دروب

البحث عن الهوية :علم
ال�سيا�سة باجلامعة املغربية
من خالل مقاربة جتربة
"امل�ؤمتر اخلام�س للجمعية
املغربية لعلم ال�سيا�سة"
(بلعربي حممد)" ،العي�ش يف
جمتمع املخاطرة العاملي"
(�أولري�ش بيك ترجمة :مازن
مر�سول حممد).
ندوات :تقرير عن ندوة:
"تداعيات الثورات العربية
العلمي
البحث
على
واجلامعات وعلم ال�سيا�سة يف
الوطن العربي بريوت18-17 ،
ني�سان�/أبريل ( "2019حنان
�أبو�سكني).

وكاالت

واملراوغة والن�سق الدرامي
املتنا�سق من خالل ا�ستلهام
العنا�رص الثالثة (بداية
املو�ضوع وقلبه ونهايته)
املتعارف عليها يف الكتابات
الكال�سيكية ،لكن هذا الن�سق
يبدو يف بع�ض الأحيان
منك�رساً خمرتقاً �أدوات
الزمان واملكان باعتماد
تقنية اال�سرتجاع .ومن
املالحظ �أي�ضاً �أن عبارات
الو�صف ت�ضافرت مع جمل
ال�رسد لتختزن العبارات
الق�صرية عاملاً وا�سعاً من
الأحداث املنبثقة من واقع
مادي مقيت .وهكذا يتدرج
القا�ص بالق�ص�ص املتنوعة
حماكياً الواقع بالأدوار

احلقيقية التي متليها حاالت،
وت�رصفات ،و�أو�ضاع حياتية
موجودة يف جمتمعاتنا.
�إذا قر�أنا جميع الن�صو�ص
الداللة،
جندها تك�شف عمق ّ
وغاية الق�صد .والكاتب
املدوري كاتب
عبد اجل ّبار
ّ
وروائي تون�سي ن�رش �أربع
روايات هي :رغم �أنفك،
�أحالم هاربة  ،حتت ال ّرماد،
ال�سودُ .منعت رواياته
اللّيايل ّ
يف عهد نظام زين العابدين
بن علي ب�سبب جر�أتها
ال�سيا�سية ،ول ُ ّقب بالكاتب
الف ّ
الق لأنه ن�رش م�ؤلفاته
خارج الأطر الر�سمية
متحدياً بذلك قوانني املنع
الدكتاتورية
التي فر�ضتها ّ

على ن�رش امل�ؤلّفات .تع ّر�ض
لالعتقال والتّعذيب ودخل
ال�سجن ثالث م ّرات (،1987
ّ
 .)2002 ،1993وحكم عليه
ب�أكرث من � 11سنة �سجناً.
ن�رش العديد من املقاالت
الأدبية وال�سيا�سية يف
واملجالت
ال�صحف
واملواقع االلكرتونيةُ .حرم
طوال فرتة حكم بن علي
من �أب�سط حقوقه مثل حقه
يف احل�صول على جواز �سفر
وحقه يف العمل .بعد الثورة
تولىّ رئا�سة حترير جريدة
"�صوت ال�شعب" قبل �أن
يلتحق بالعمل يف املعهد
العايل للفنون اجلميلة يف
تون�س.

ال�صادر حديث ًا عن دار الرافدين يف بريوت

دولة زجنبار العربية لنورمان بينيت

�صدر حديثاً عن دار
الرافدين يف بريوت كتاب:
دولة زجنبار العربية
بينيت
للم�ؤلف:نورمان
وترجمة :رحمة احلب�سي.
يتناول الكتاب تاريخ
الوجود العربي يف زجنبار
والدور الذي لعبه �سالطني
�أ�رسة البو�سعيد الذين
تعاقبوا على حكمها و�صوالً
�إىل االنقالب الدموي الذي
حدث يف يناير .1964
اتبع الكاتب نورمان
بينيت نهجاً قائماً على
والروايات
الإح�صائيات
التي وثقها العديد ممن

عا�شوا وعملوا يف �رشق
�أفريقيا وحتديداً يف جزر
زجنبار ومببا ،وذلك خالل
فرتة حكم �سالطني الدولة
البو�سعيدية ومن �سبقهم،
وتتبع الكاتب تاريخ زجنبار
وبدء قيامها كدولة قوية
على �أيدي البو�سعيد
وازدهارها يف عهد ال�سيد
�سعيد بن �سلطان.
تط ّرق الكاتب لعدة ق�ضايا
�شائكة يف تاريخ زجنبار
ومنها الإجتار بالرقيق
وجهود ال�سيد �سعيد بن
�سلطان ومن جاء بعده
يف اجتثاث هذه التجارة

وقدم الكاتب
من �أ�صولها،
ّ
مف�صلة عن الو�ضع
�صورة
ّ
االقت�صادي واملايل لزجنبار
خالل فرتة حكم ال�سالطني
وتناول كذلك دور اجلمارك
وجتارة القرنفل يف انتعا�ش
زجنبار اقت�صادياً.
وتناول الكاتب �رصاع القوى
اال�ستعمارية الكربى يف
زجنبار والأ�سباب التي �أدت
�إىل خ�سارتها لال�ستقالل،
ووقوعها حتت احلماية
والظروف
الربيطانية
االقت�صادية واالجتماعية
التي �أحاطت باالنقالب.

وكاالت
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ثقافة
للم�ؤلف ح�سني ال�سوداين

�أثر فردينان دي �سو�سري يف البحث اللغوي
العربي -التلقي العربي لل�سانيات
�صدر عن �سل�سلة «درا�سات معجمية ول�سانية» يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب ح�سني ال�سوداين �أثر فردينان دي �سو�سري يف البحث
اللغوي العربي  -التلقي العربي لل�سانيات ،ويدر�س فيه م�ؤلفه �أثر دي �سو�سري يف البحث اللغوي العربي من منطلق �أنّ درو�سه يف الل�سانيات مبنزلة
ً
ّ
جمهري لكيفيات متثل دقائقه ،فزاوج البحث بني
انطالقا من فح�ص
التلقي يف كليته
كتاب �سيبويه يف النحو العربي .و�أتاح هذا اخليار املنهجي درا�سة
ّ
م�ستويني من اال�ستقراء؛ جعل ال ّأول للإملام باملالب�سات التي ه ّي�أت ّ
فح�ص الداخلي
الطالع الدار�سني العرب على النظريات والأفكار ،وجعل الثاين لل َّت ّ
ً
ومفهر�سا) من
موثقا
عر�ضهم لأ�س�سها .يت�ألف الكتاب (� 344صفحة بالقطع الو�سط،
ً
ل ْأو ُجه مت ُّثل الدار�سني للنظريات و�سياقات توظيفهم لها وكيفيات ْ
تقدمي بقلم عبد ال�سالم امل�سدّ ي ،ومقدمة و�سبعة ف�صول وخامتة عامة.
وكاالت

دي �سو�سري بعد مئة عام
�أراد امل�ؤلف �أن يكون الف�صل الأول،
«درو�س فردينان دي �سو�سري بعد
مئة عام» ،ت�أطري ًيا ،فجعله لر�سم
خريطة زمنية ملا بعد ظهور
�سو�سري ،وفق ت�صور ت�أليفي حل�صيلة
قرن من الدرا�سات الل�سانية بعد
اً
متناول
ظهور درو�س �سو�سري،
ّ
فردينان دي �سو�سري متعل ًما يف
قرن الدرا�سات التط ّورية ،ومد ّر ً�سا
اً
ومنتقل من اجلامعة �إىل
وباح ًثا،
العامل ،و�أثره يف البحث اللغوي.
ويرى ال�سوداين �أن �سو�سري «و�إن
مل يكن اللغوي الوحيد الأوحد
الذي اهتدى يف زمانه �إىل ما
ورد يف درو�سه من مفاهيم ،ف�إنه
ا�ستطاع �أن يجعل قبل غريه ،من
هذه املعاين والأفكار ،نظا ًما
فخ ًما دقي ًقا من�سجم الأطراف
بعيد الغور ،ف�أبدى �سو�سري يف كل
ذلك قدرة على تو�ضيح املفاهيم
الغام�ضة وتركيب املعاين املنف�صلة
املتباعدة والتوفيق بني النظريات
املتنافية».

ن�شوئية املعرفة اللغوية
واكت�شاف �سو�سري
يف الف�صل الثاين« ،من ن�شوئية
املعرفة اللغوية العربية املعا�رصة
�إىل اكت�شاف فردينان دي �سو�سري»،
ينظر ال�سوداين يف املالب�سات التي
مهدت الندراج �آراء �سو�سري يف
البحوث اللغوية العربية ،باح ًثا من
خالل اللحظات ال�سابقة الكت�شاف
�سو�سري عن �سبب ت�أخر االهتمام
ب�آرائه.
يجد امل�ؤلف �أن معطيات عديدة
ت�ضافرت لت�ؤخر ّ
اطالع العرب على
�آراء �سو�سري؛ تتمثل يف امل�رشق يف
التبعية �إىل ما �ساد يف البحث اللغوي
يف اجلامعة الأملانية�« ،أما يف
املغرب العربي ف�إن واقع اال�ستعمار
�أرج�أ اكت�شاف �سو�سري �إىل حني
ت�أ�سي�س اجلامعة بعد اال�ستقالل.
ومل تُعلن البحوث اللغوية العربية
مرجعية �سو�سريية �رصيحة � اّإل
خالل العقد اخلام�س من القرن
ّ
االطالع على
الع�رشين ،رغم �أنّ
االجتاهات الل�سانية احلديثة ّ
مت
مبك ًرا يف ال�رشق خا�صة .وجرى
هذا االندراج يف البحث اللغوي ّ
ملا
انفتحت اجلامعة امل�رصية على
و�سط جامعي �آخر غري القطب

الأملاين ،وكان ذلك ملا عادت البعثة
ممن در�سوا علوم اللغة يف
الأوىل ّ
جامعة لندن».

و�صفية البحوث اللغوية
العربية املعا�صرة
خ�ص�ص ال�سوداين الف�صل الثالث،
«الو�صفية يف البحوث اللغوية
العربية املعا�رصة» ،ال�ستقراء
مالب�سات تبلور مقاربات و�صفية
عربية نا�شئة بخلفية ل�سانية حديثة
�أو ناجمة عن تخلقات منهجية
ذاتية .يقول امل�ؤلف �إن ت�أ�سي�س
موقع �رصيح ل�سو�سري �ضمن البحوث
اللغوية العربية �إمنا حتقق فعل ًّيا
ّ
ملا عاد من تتلمذوا يف مدار�س
�أوروبية ،ومل يكن ه�ؤالء متفرغني
يف كل احلاالت للبحث اللغوي ،و�إمنا
راوحت اهتمامات بع�ضهم بني علم
االجتماع والنقد الأدبي.
ويرى امل�ؤلف �أنّ ح�ضور �سو�سري
تنامى ّ
ملا ترجمت كتب ومقاالت
ل�سانية تدين له مبرجعيتها« ،لكن
هذه الو�ساطة التي جت�سدت يف
الرتجمة �أو التتلمذ كانت لها تبعتان:
احتُف َِي من �آراء �سو�سري
الأوىل �أنه ْ
ب�سياقات خم�صو�صة هي ما تَ ْقتَ ِ�ضيه
وجهة نظر الباحث ،ومنوذج ذلك
هو علي عبد الواحد وايف .و�أما
التبعة الثانية فتم�س اجلانب الزماين
من انفتاح اللغويني العرب على
الل�سانيات املعا�رصة ،والو�ساطة،
ّ
االطالع على
و�إن ي�سرّ ت عملية
املعرفة ،تك�شف عن ت� ّأخر االت�صال
بها ،كما �أن هذه الو�ساطة تقيم من
�سياجا ال مي ّرر من
التبعية املعرفية
ً
العلم �إال ما ي�سمح به الو�سيط �أو ما
ّ
اطلع عليه».

من �سو�سري �إىل املبحث
الأ�سلوبي
يف الف�صل الرابع« ،من اكت�شاف
فردينان دي �سو�سري �إىل ن�ش�أة
املبحث الأ�سلوبي» ،يبحث امل�ؤلف
يف املعطيات التي هي�أت لتحقيق
وعي عميق باملقومات النظرية
لل�سانيات ال�سو�سريية خالل
�أواخر �ستينيات القرن الع�رشين
و�سبعينياته .ففي خالل هذين
العقدين ،ت�ضافرت معطيات عدة
خللق نقلة نوعية يف وعي اللغويني
العرب بالل�سانيات ال�سو�سريية� .أبرز
هذه املعطيات انخراط املغرب
العربي يف البحث الل�ساينّ ،
واطالع
اللغويني يف امل�رشق على الل�سانيات

الأنكلو�سك�سونية؛ �إذ «اجتمعت
مالب�سات عدة جعلت اللغويني يف
املغرب �أوفر ّ
العا على �آراء
اط ً
�سو�سري ،و�أعمق تب�صرّ ًا بها ،كما
�أن ّ
اطالع اللغويني يف امل�رشق
على اللغويات الأنكلو�سك�سونية
�أحالهم بكيفيات خمتلفة على
ال�سريورة التي تنتظم بحوث اللغة؛
فانربى بع�ضهم يعقد املقارنات
بني املقومات النظرية لل�سانيات
�سو�سري واملنطلقات الت�أ�سي�سية
للتيارات الل�سانية الالحقة».
ويقول ال�سوداين« :ن�ستجلي �أثر
املحاورة يف الت�أ�سي�س للوعي
املعريف العميق بالل�سانيات
ال�سو�سريية كما ن�سجل �أثر
املعطيات االجتماعية الثقافية يف
توفري قنوات هجرة املعرفة .لكن
يظل للنظرية ال�سو�سريية ،فوق �أثر
املحاورة واملعطى االجتماعي
الثقايف ،ثراء معريف هو ما �أدى �إىل
زواجها بحقول معرفية جماورة؛
فكان من ن�سل ذلك ن�ش�أة مباحث
كالأ�سلوبية التي ،و�إن ت�رشبت �آراء
�سو�سري وا�ستثمرتها ،فقد كانت
ذات دور مه ّم يف تقدمي الل�سانيات
ال�سو�سريية على نحو مت�سق هو ما
ال ي�ستنتجه املتابع احل�صيف يف
البحوث اللغوية نف�سها».

الوعي بالل�سانيات
ال�سو�سريية
يف الف�صل اخلام�س« ،تبلور الوعي
بالل�سانيات ال�سو�سريية وال�سعي �إىل
يتبحر
ميا متّ�س ًقا»،
تقدميها تقد ً
ّ
ال�سوداين يف درا�سة الفرتة املمتدة
من ن�ش�أة املبحث الأ�سلوبي �إىل
ظهور الرتجمات العربية اخلم�س
لدرو�س �سو�سري ،وتُعترب هذه الفرتة
تتويجا للمراحل ال�سابقة؛ �إذ تعددت
ً
خاللها �أوجه تعامل اللغويني العرب
ميا وتوظي ًفا
مع �آراء �سو�سري تقد ً
وما َورة.
حُ
ويرى ال�سوداين �أنّ ّ
اطالع الباحثني
العرب على �سو�سري ّ
مت على نحو
ت�صاعدي ملحوظ ،فنجد �أن العقدين
التا�سع والعا�رش من القرن الع�رشين
�شهدا �أوج االهتمام بالل�سانيات
ال�سو�سريية .وهو �أمر ميكن
تف�سريه بالتحاق املغرب العربي
بالبحث الل�ساين بعد ا�ستقالل دوله
وت�أ�سي�س اجلامعات وبع�ض مراكز
البحث فيها ،وقد �أتاحت اخللفية
الثقافية الفرنكوفونية للباحثني
�أن يكون انفتاحهم يف املغرب
العربي على الل�سانيات ال�سو�سريية

مبا�رشة بلغتها الفرن�سية؛ وبالتطور
الذي �شهدته الدرا�سات الل�سانية
يف امل�رشق العربي ،ال �سيما لدى
اجليل الالحق للرواد .ويف �أواخر
القرن الع�رشين ،ما عاد االهتمام
رصا
بالل�سانيات ال�سو�سريية منح� ً
يف التقدمي والعر�ض ،بل �أ�صبحت
�آراء �سو�سري ومفاهيمه خلفية
لقراءة الرتاث و�أداة نظرية ملعاجلة
الظواهر اللغوية ،وما عادت البحوث
مكتفية بالعر�ض� ،إذ �أُجنز منها ما
يناق�ش الدر�س ال�سو�سريي من حيث
اخللفيات والأ�صول ودرجة اجلدّة.

درو�س �سو�سري و�إ�شكاليات
الرتجمة
يف الف�صل ال�ساد�س« ،ترجمة درو�س
فردينان دي �سو�سري و�إ�شكالية
امل�صطلح الل�ساين» ،يقول امل�ؤلف �إن
�أهم ما يخل�ص �إليه من ر�صد تداول
اجلهاز امل�صطلحي ال�سو�سريي يف
البحوث اللغوية العربية هو التنامي
احلا�صل يف وعي اللغويني العرب
املعا�رصين بامل�صطلح ال�سو�سريي.
تنام حا�صل يف م�ستوى الوعي
وهو ٍ
باملفهوم من جهة ،ويف م�ستوى
الأداة التوليدية من جهة �أخرى.
ويع ّد ال�سوداين هذا التنامي ح�صيلة
تطور الأداة التوليدية التي يبا�رش بها
اللغويون امل�صطلح الل�ساين يف لفظه
الدخيل؛ «فقد �شاع عند اللغويني يف
يتو�سل
�أوا�سط القرن الع�رشين �أن
ّ
تو�سل
بالتعريب �أداة توليدية ،وهو ّ
خلفيته احلذ ُر من جمانبة مدلول
ّ
الدال الأجنبي ،لذلك جند من
ح�سان وال�سعران
اللغويني ،نحو
ّ
وب�رش ،من يحر�ص على �إيراد اللفظ
الفرن�سي �إىل جانب اللفظ العربي.
على �أن هذه الفرتة مل تخ ُل من
حماوالت لرتكيز مقابالت عربية
ّ
للدوال الل�سانية الوافدة ،ولكنها
حماوالت رمبا �أبط�أها احلر�ص على
الأمانة املعرفية �أو اخل�شية من
التبا�سها بالرتاث القومي».
ويرى ال�سوداين �أن االجتاه الوا�ضح
نحو املقابل العربي بد�أ ملا انبثقت
بواكري ال�سعي �إىل ترجمة درو�س
�سو�سري؛ �إذ �إن اخللفية املبا�رشة
لبدء هذا ال�سعي هي تر ّكز وعي
ل�ساين على درجة من التما�سك .و�إن
جمعنا ق�ضية امل�صطلح الل�ساين �إىل
�إ�شكالية الرتجمة�« ،أمكن �صهر ذلك
يف م�رشوع ترجمة لدرو�س �سو�سري
حتقق �رشوط الدقة املعرفية.
وهو م�رشوع ال يكتمل ما مل حتقق
�ضوابط التدقيق املعريف القاطع يف

علم الرتجمة».

نيو�-سو�سرييات
يف الف�صل ال�سابع والأخري،
«ال�سو�سرييات اجلديدة» ،يدر�س
ال�سوداين التلقي العربي ل�سو�سري
يف مطلع القرن احلادي والع�رشين،
�أي يف الفرتة التي ات�سمت باحتفال
الأو�ساط العلمية العاملية مبئوية
وفاة �سو�سري ثم مئوية ظهور كتابه،
وتزامن ذلك مع ظهور جمموعة
�أخرى من بحوث �سو�سري.
ويقول امل�ؤلف �إن مراجعة التل ّقي
العربي ل�سو�سري ،يف العقدين
الأ ّولني من القرن احلايل ،حتيلنا �إىل
معطيات ال جتعلنا نرى يف البحوث
اللغوية العربية املتعلقة ب�سو�سري يف
هذه الفرتة �سوى �أربع �سمات :الأوىل،
الباحث العربي ال يزال يتعامل مع
الدر�س الل�ساين بنظرة عجلى ،فيها
من الت�رسع ما ي�رصف عن اال�ستثمار
والنقد؛ والثانية ،غياب التن�سيق يف
الأو�ساط البحثية العربية رغم ما
متاحا من �إمكانيات الت�شبيك
�أ�صبح ً
والتوا�صل؛ والثالثة ،غلبة التقدمي
املدر�سي لآراء �سو�سري من دون
تطوير حقيقي ،والالفت يف هذا
ريا من الكتابات تبلغ
اجلانب �أن كث ً
درجة من الت�سطيح جتعلها جتانب
ما يراه �سو�سري فعل ًيا؛ والرابعة،
البحوث يك ّرر بع�ضها ً
بع�ضا ،فحتى
اتهام الالحق لل�سابق بالتق�صري

والق�صور يف فهم �سو�سري هو � ً
أي�ضا
نواحي مهمة
من املتكرر ،على �أنّ
َ
لو حتققت لتوافرت نواة �صلبة
للتجديد يف البحث اللغوي العربي.
ح�سني ال�سوداين حا�صل على درجة
التربيز من اجلامعة التون�سية وعلى
الدكتوراه يف الل�سانيات بدرجة
ال�رشف الأوىل ،وعلى �شهادة
الدرا�سات املعمقة مبالحظة
جيد جدًا؛ ع�ضو فريق البحث يف
«حتليل اخلطاب» ثم يف خمرب «نحو
اخلطاب وبالغة التداول» بجامعة
منوبة تون�س؛ �أ�ستاذ علوم اللغة
باملعهد العايل للعلوم الإن�سانية
بتون�س وبجامعة تون�س االفرتا�ضية.
�أجنز العديد من البحوث يف
الل�سانيات ،وله م�شاركات علمية
يف علوم اللغة يف جامعات عربية
وغربية؛ رئي�س حترير جملة ميزان
الرتجمة ال�صادرة عن املركز
الوطني للرتجمة بتون�س ،و ُمراجع
العديد من من�شورات املركز.
له اهتمام بتطبيقات عل َمي الل�سانيات
وال�سيميائيات انطال ًقا من ر�سائل
ماج�ستري �أ�رشف عليها وبحوث
�أجنزها يف �سياق لغة الإ�شارات
والرتجمة� .شغل خطة خبري لغويّ
مبعجم الدوحة التاريخي للّغة
العربية ابتداء من عام � .2014صدر
له كتاب �أ�صول التفكري الداليل عند
العرب ( .)2017ح�صل على جائزة
الألك�سو  -ال�شارقة لل�سانيات لعام
( 2018املرتبة الأوىل) .يعمل الآن
�أ�ستا ًذا لل�سانيات مبعهد الدوحة
للدرا�سات العليا.
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م�شروبات الديتوك�س ...اخلرباء يك�شفون احلقيقة �أ�سلحة ملواجهة �أمل الوجه
جمهول ال�سبب

يف ال�سنوات الأخرية ،ذاع �صيت
م�رشوبات وع�صائر الديتوك�س،
فهل هذه امل�رشوبات بالفعل
م�رشوبات �سحرية خل�سارة
الوزن ون�ضارة الب�رشة وغريها
كثري مما تعد به؟ يف هذه
الفرتة من ال�سنة تلج�أ الكثري
من الن�ساء حلميات غذائية
قا�سية و�أنظمة ريا�ضية �صارمة
وممار�سات غريبة للح�صول
على اجل�سد املثايل .وبينما
ين�صح اخلرباء دوماً باتباع
حمية غذائية متوازنة وبطيئة
الوترية لتحقيق خ�سارة �صحية
يف الوزن� ،إال �أن العديد من
الن�ساء يلج�أن للحلول ال�رسيعة
والتي قد ال يكون بع�ضها �صحياً
متاماً مثل ع�صائر الديتوك�س.
ك�شف اخلرباء م�ؤخراً عن �أن
ما يحدث يف اجل�سم خالل
فرتة تناولك ع�صائر الديتكو�س
قد ال يكون �أمراً �صحياً متاماً،
فهذا النوع من امل�رشوبات-
والذي يجعل اجل�سم بالفعل
يبدو �أكرث نحافة -قد يت�سبب
لك بخ�سارة كميات كبرية
من املاء وقد يلحق ال�رضر
بع�ضالتك ،وذلك ب�سبب حمتوى
هذه امل�رشوبات املنخف�ض
من الكربوهيدرات املعقدة
والربوتينات ،الأمر الذي قد

قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأع�صاب �إن بع�ض الأ�شخا�ص
يعانون من �أمل م�ستمر �أو متكرر يف الوجه بال �سبب وا�ضح فيما
يعرف با�سم «�أمل الوجه جمهول ال�سبب» (Idiopathic Facial
 ،)Painما يُ�سبب لهم �ضغطاً نف�سياً رهيباً .و�أ�ضافت الرابطة
�أنه ميكن مواجهة هذا الأمل من خالل ممار�سة الريا�ضة كامل�شي
وتقنيات اال�سرتخاء مثل اال�سرتخاء الع�ضلي التقدمي ،بالإ�ضافة �إىل
العالج ال�سلوكي كما �أن م�ضادات االكتئاب ثالثية احللقات ميكن �أن
تدعم العالج؛ حيث �إنها تخفف الأمل وتعالج يف الوقت ذاته �أعرا�ض
االكتئاب مثل الك�آبة واخلوف والتوتر وحذرت الرابطة من �إجراء
عملية جراحية؛ لأنها قد ت�ؤدي يف �أ�سو�أ احلاالت �إىل تفاقم الأمل.

يجعلك تبدو �أكرث نحافة بينما ال�سموم من اجل�سم ،واالكتفاء
�أنت حقيقة تخ�رس جزءاً من باتخاذ قرارات تغذوية �صحية
ع�ضالتك .وال يقت�رص الأمر بدالً من هذا كله ،مثل جتنب:
على هذه الأ�رضار فح�سب ،الأطعمة الغنية بال�سكر.
بل قد تت�سبب لك م�رشوبات الطعام املقلي .الطعام املعالج
الديتوك�س بالأمور التالية :واملعلبات .واال�ستعا�ضة عن
وهن عام يف اجل�سم قد ي�صيبك هذه كله بالفواكه واخل�ضار
والطعام الغني بالربوتينات
ب�إغماء مفاجئ.
تقلبات مزاجية كبرية نتيجة وكل ما يتم ت�صنيعه من احلبوب
التغريات الكبرية وال�رسيعة يف الكاملة.
وبينما قد ال يت�سبب لك ع�صري
م�ستويات ال�سكر يف اجل�سم.
وين�صح اخلرباء باالبتعاد عن الديتوك�س لوحده بالعديد من
ما ي�سمى بالديتوك�س� ،أو الأ�رضار  -مقارنة بالأنظمة
احلميات املخ�ص�صة لت�رصيف الغذائية املعتمدة بالكامل

فقط على مبد�أ الديتوك�س،-
�إال �أن هذه الع�صائر قد ال
تكون �صحية متاماً على
امل�ستوى التغذوي� ،إذ حتتوي
هذه الع�صائر (خا�صة تلك
التي يدخل يف مكوناتها �أنواع
من الفاكهة) على كميات كبرية
من ال�سكر (تقدر ب 8-6
مالعق �صغرية من ال�سكر) ،قد
يت�سبب تناولها وعلى مدى �أيام
متتالية يف التالعب مب�ستويات
اجللوكوز والأن�سولني على
املدى الطويل ،خا�صة لدى
الن�ساء.

اللوز يخف�ض ن�سبة ال�سكر بالدم بعد � 4ساعات

ت�أتي فائدة �أكل املك�رسات ملري�ض
ال�سكري من �أنها حت�سن م�ستويات
الكول�سرتول التي تكون مرتفعة
عادة عند ارتفاع ن�سبة ال�سكر
ال�صائم .لكن من ال�رضوري ملري�ض
ال�سكري الذي ال يتناول الأن�سولني
�أن يراقب كمية ونوعية املك�رسات
التي ي�أكلها ،و�أن يوا�صل �أكلها
لأنها توفر الدهون ال�صحية للقلب
وال�رشايني.
تناول اللوز مع اخلبز الأبي�ض
يح�سن عملية التمثيل الغذائي
لل�سكر مقارنة بتناول اخلبز الأبي�ض
وحده ،ودهون اجلوز مفيدة خلف�ض
الكول�سرتول وتفيد الدرا�سات
احلديثة �أن تناول مري�ض ال�سكري
ما بني  28و 56غراماً يف اليوم من
املك�رسات يح�سن م�ستويات ال�سكر
بالدم وي�ساعد على خف�ضها.
وحتث تو�صيات التغذية على

ال �صحياً
اعتبار امل�سكرات بدي ً
للكربوهيدرات بالن�سبة ملر�ضى
ال�سكري.
�أي نوع من املك�رسات؟
يف درا�سة ن�رشتها جملة التغذية
متت املقارنة بني ت�أثري اللوز
واخلبز والأرز امل�سلوق والبطاط�س
املهرو�سة على جمموعة من مر�ضى
ال�سكري ،و�أظهرت النتائج �أن اللوز

هو الأف�ضل يف خف�ض م�ستوى
ال�سكر بالدم بعد � 4ساعات.
كما بينت درا�سة �أخرى �أن تناول
اللوز مع اخلبز الأبي�ض يح�سن
عملية التمثيل الغذائي لل�سكر
مقارنة بتناول اخلبز الأبي�ض
وحده.
وملر�ضى ال�سكري الذين يعانون
من م�شاكل الكول�سرتول يعترب

اجلوز �أف�ضل نوع من املك�رسات.
ي�ساعد اجلوز على خف�ض ن�سبة
الدهون والكول�سرتول وحماية
القلب من م�ضاعفات ال�سكري.
احل�صة املو�صى بها يف هذه احلالة
 28غراماً يف اليوم فقط.
وعلى الرغم من �أن الكاجو
غني بالدهون �إال �أن  75باملائة
منها مفيدة للقلب .وهي نف�س
نوعية الدهون املوجودة يف زيت
الزيتون.
ولأن الكثري من مر�ضى ال�سكري
يعانون من ارتفاع ن�سبة الدهون
الثالثية بالدم يفيد تناول الكاجو
بانتظام �ضمن النظام الغذائي.
وقد وجدت درا�سات �أن م�ستوى
ال�سكر بالدم ينخف�ض بعد 3
�ساعات من تناول الكاجو ،ما
يعني �أنه من املك�رسات املنا�سبة
ملر�ضى ال�سكري.

كيف تخدعك م�صلقات الأطعمة لتناول املزيد من ال�سعرات احلرارية؟
ت�شرتك معظم احلميات الغذائية التي
تهدف �إىل �إنقا�ص الوزن ،باالعتماد على
التخفيف من كمية ال�سعرات احلرارية
التي يتم تناولها ب�شكل يومي ،وتلتزم
�رشكات ت�صنيع الأغذية عادة ،ب�إدراج
كمية املكونات الداخلة يف عملية
الت�صنيع� .إال �أن العديد من ال�رشكات،
تلج�أ �إىل بع�ض احليل ،التي من �ش�أنها
زيادة مبيعاتها ،وحث امل�ستهلكني على
�رشاء الأغذية التي ت�صنّعها ،مدعية �أنها
ال حتتوي على كمية كبرية من ال�سعرات
احلرارية �أو املواد امل�سببة لزيادة الوزن،

يف الوقت الذي تكون احلقيقة عك�س
ذلك.
ومن الناحية القانونية ،على جميع
�رشكات �إنتاج الأغذية� ،أن تو�ضح حمتوى
الأطعمة التي تنتجها ،من ال�سعرات
احلراية ،وال�سكريات ،والدهون،
واملعادن ،وغري ذلك ،وهذا بالفعل ما
تفعله هذه ال�رشكات ،مع حيلة ب�سيطة
يغفل عنها الكثريون ،وهي �إدراج كمية
ال�سعرات احلرارية ،املوجودة يف جزء
من العبوة ،ولي�س العبوة بكاملها ،بح�سب
�صحيفة مريور الربيطانية.

ما ت�أثري الأرز البني
على ال�سكر يف الدم؟

الأرز البني �أو الأرز غري املق�شور من الأطعمة التي ت�ساعد على الوقاية
من مر�ض ال�سكري ،وعلى �ضبط احلالة عند الإ�صابة .ن�سبة ال�سكر بالدم
هي مقيا�س ملقدار اجللكوز الذي يتم توزيعه بوا�سطة الدورة الدموية،
ويدخل اجللوكوز �إىل الدم ب�رسعة وبكمية كبرية عند �أكل الن�شويات ،فيفرز
البنكريا�س الأن�سولني ل�ضبط ن�سبة ال�سكر ،ف�إذا مل ي�ستطع اجل�سم �ضبط
ال�سكر بنف�سه يكون عليك �أن ت�ضبطه باختيار الأطعمة املنا�سبة والتحكم
يف الكمية� .أكل الأرز البني بدالً من الأبي�ض وغريه من الكربوهيدرات
الب�سيطة يقلل خطر الإ�صابة بال�سكري بن�سبة  16باملائة يحتوي الكوب
املطبوخ من الأرز البني على � 150سعرة حرارية ،ويوجد  30غراماً من
الكربوهيدرات يف هذا املقدار ،ويعادل هذا املقدار ح�صتني من الأطعمة
قليلة الكربوهيدرات التي تت�ضمنها قائمة الطعام ال�صحية ملري�ض
ال�سكري (احل�صة الواحدة  15غراماً)� .أي �أن اختيار مري�ض ال�سكري حل�صة
مقدارها كوب من الأرز البني املطبوخ لي�س مثالياً ،ويجب �أن يقابله تقليل
�أنواع �أخرى من الأطعمة� ،أو اختيار ن�صف كوب من الأرز البني فقط.
ويحتوي مقدار الكوب من الأرز البني على غرامني من الألياف التي تبطئ
دخول اجللوكوز �إىل الدم ،ولذلك تو�صف الن�شويات التي حتتوي على �ألياف
مثل الأرز البني ب�أنها كربوهيدرات معقّدة.
الوقاية .وتفيد الدرا�سات ب�أن �أكل الأرز البني بدالً من الأبي�ض وغريه من
الكربوهيدرات الب�سيطة يقلل خطر الإ�صابة بال�سكري بن�سبة  16باملائة.

علماء يك�شفون عن �أ�سباب
الأمرا�ض النف�سية
�أثبت علماء بريطانيون �أن الع�رشات من اجلينات الوراثية تقف وراء
اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة ،و�أكد علماء الوراثة يف جامعة �إدنربه،
بعد درا�سة تفا�صيل احلم�ض النووي الب�رشي� ،أن اال�ضطرابات النف�سية
مبا فيها تلك غري القابلة للعالج بالعقاقري ،حتدث لي�س ب�سبب ال�صدمات
النف�سية ال�شديدة ،بل الحتواء احلم�ض النووي الب�رشي على  80مورثة على
الأقل ،م�س�ؤولة عن العمليات البيوكيميائية يف الدماغ .ووفقا للعلماء ف�إن
هذه اجلينات نف�سها قادرة على قمع اجلهاز الع�صبي املركزي للإن�سان.
ويقول العلماء �إن بع�ض النا�س مهي�ؤون جينيا للإ�صابة باالكتئاب املبكر،
الذي يو�صل �إىل �أ�سو�أ �أ�شكال املر�ض .و�أو�ضح العلماء ،بعد حتليل بيانات
ال�شيفرة الوراثة لـ � 300ألف �شخ�ص من قاعدة بيانات البنك احليوي� ،أن
�أمرا�ض القلب وانف�صام ال�شخ�صية وال�سكر الوراثية لي�ست الوحيدة التي
ت�سببها اجلينات ،بل هي م�س�ؤولة (اجلينات) عن �إحداث ا�ضطرابات نف�سية
خطرية حتى لدى �أكرث النا�س �صحة.

كل ما جتب معرفته
عن «النوم النظيف»!
يتداول اليوم يف الأو�ساط الطبية م�صطلح جديد يعرف بـ «النوم النظيف»،
وي�شبه يف هدفه م�صطلح الأكل ال�صحي ،الذي انت�رش على نطاق وا�سع
مع و�صول القرن الواحد والع�رشين .وكما �أن الأكل ال�صحي يعنى بالغذاء
الع�ضوي واحلمية ،كذلك ين�صح «النوم النظيف» مبقادير كافية من �ساعات
النوم الليلي ،حت�سن بدورها منط حياتنا ال�صحي العام .فما هي اخلطوات
التي يجب اتباعها لبلوغ درجة «النوم النظيف»؟ عادة ما ن�ؤجل النوم اجليد

�إىل �أيام العطل والإجازات ،ما يخالف ن�صائح «امل�ؤ�س�سة الوطنية للنوم»،
التي تنوه �إىل �رضورة �أخذ � 9-7ساعات من الراحة الليلية يوميا .لكن رمبا
تكون التزامات احلياة املعا�رصة هي التي متنعنا من حتقيق ذلك .وتقول
امل�ؤ�س�سة �إن «النوم النظيف» ال يتحقق ب�أخذ العدد الكايف من ال�ساعات
فقط ،و�إمنا هو جمموعة عوامل واجب حتقيقها ،لال�ستمتاع بجودة راحة
عالية ليال ،و�إنتاج مميز نهارا .وت�ؤكد �أن الأهمية ال�صحية لاللتزام بالنوم
ال تقل عن احلمية الغذائية �أو التمارين الريا�ضية .وتتج�سد بع�ض العوامل
التي حترمنا من هذه اجلودة يف ا�ستخدام الهاتف الذكي لفرتات طويلة
قبل النوم� ،أو �رشب كميات كبرية من الكافيني �أثناء النهار.
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القول بانفراد املالكية بالعمل ب�سد الذرائع

ال�سد يف اللغة فيدل على ما كان حاجزا ومانعا بني �شيئني،
و�أما الذرائع فهي جمع ذريعة وتطلق على عدة معان منها
الو�سيلة .وعند الأ�صوليني تطلق �إطالقني� :إطالق عام:
مبعنى �أنه ي�شمل جميع الذرائع �سواء �أكانت ذرائع مفتوحة �أم
م�سدودة ،و �إطالق خا�ص مبعنى� :أنها تطلق على �أنواع معينة
من الذرائع وهي الذرائع امل�سدودة �رشعا .وهذا الإطالق
هو الذي عرب عنه ابن ر�شد اجلد رحمه اهلل بقوله« :الذرائع:
الأ�شياء التي ظاهرها الإباحة ويتو�صل بها �إىل فعل حمظور».
وهذا هو املق�صود من خالل هذه الكلمة .ويكون �سد الذرائع
يف اال�صطالح :منع الأ�شياء التي ظاهرها الإباحة ال لذاتها
و�إمنا لكونها تف�ضي �إىل الفعل املحرم .فنجد �أن كثري من
علماء املالكية كما يقول القرايف �أن �سد الذرائع قد انفرد
بالعمل به مالك رحمه اهلل دون غريه من الأئمة .لكن احلقيقة
�أن املالكية مل ينفردوا بالعمل ب�سد الذرائع بل وافقهم على
ذلك غريهم من فقهاء املذاهب الأخرى .فاحلنفية ن�صوا
على �أن و�سيلة ال�شيء تعطي حكمه ،ومن مقت�ضيات هذا
�سد الذرائع .ويحكمون يف كتبهم مبقت�ضى �سد الذرائع ،و�أن
احلنابلة �أي�ضا قد �أخذوا به فنجد ابن القيم رحمه اهلل يقول:
«�إن �سد الذرائع �أحد �أرباع التكليف؛ ف�إنه �أمر ونهي» ،يف حني
ال�شافعية اختلفت �آرا�ؤهم يف القول ب�سدها وفتحها ،فاملروي
عن ال�شافعي يف كتابه الأم هو القول بفتحها .ومما �سلف ذكره
يت�ضح �أن املالكية مل ينفردوا ب�سد الذرائع بل �إن احلنفية
واحلنابلة وافقوهم على العمل ب�سدها واختلف القول عن
ال�شافعي رحمه اهلل.

عظمة خُ لقه وحلمه
وعفوه �صلى اهلل
عليه و �سلم
و�أما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها
كانت خلق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب
العاملني يف �إذ يقول( و�إنك لعلى خلق عظيم)
،ويقول النبي عن نف�سه (�أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي)
 ،ويف ذلك قول عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها
حني �سئلت :كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت»كان
خلقه القرءان» �أي كل خ�صلة خري يف القرءان هي
يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف و�صف خلقه
�أي�ضاً»:مل يكن ر�سول اهلل فاح�شاً وال متفح�شاً وال
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت :ما
انتقم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه �إال �أن
تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه:
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�شد حياء من
العذراء يف خدرها وكان �إذا كره �شيئاً عرفناه يف
وجهه» رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من �أو�صافه �صلى
اهلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تعاىل �أن ي�أخذ العفو
من �أخالق النا�س فقال تعاىل {خُ ذِ ال ْ َع ْف َو َو�أْ ُم ْر
ِ�ض َعنِ الجْ َ اهِ ِلنيَ} (الأعراف.)169/
بِال ْ ُع ْر ِف َو�أَ ْعر ْ
فما من حليم �إال عرفت له زلة �أما نبينا الأعظم
عليه ال�صالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كرثة الإيذاء
�إال �صرباً ،ومع �إ�رساف اجلاهل �إال حلماً .ومما يدل
على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم« :اللهم اهد
قومي ف�إنهم ال يعلمون» بعدما فعلوا به وب�أ�صحابه
ما فعلوا .وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم
يف الذين �أخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه
وحر�ضوا عليه قبائل العرب وغريهم «اذهبوا ف�أنتم
الطلقاء» وذلك يوم الفتح.
وروى �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال»:كنت
مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ
احلا�شية فجذ به �أعرابي بردائه جذبة �شديدة
حتى �أثرت حا�شية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال:
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل
الذي عندك ف�إنك ال حتمل يل من مالك وال من
مال �أبيك!!!
ف�سكت عليه ال�صالة وال�سالم ثم قال :املال مال اهلل
و�أنا عبده و�أعطاه ما طلب ،فهل هناك يف احللم
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�سلم.

انفراد املالكية بالقول باخلروج من اخلالف

جند العلماء قد عربوا عن هذه امل�س�ألة
بعبارتني� :إحداهما :اخلروج من اخلالف،
والثانية :مراعاة اخلالف فال�شاطبي ذكر
�أن املراد بها «مراعاة دليل املخالف»
فاملراد بها �إعمال دليل املخالف.
وعرفها ابن عرفة ب�أنها�« :إعمال دليل

يف الزم مدلوله ،الذي �أعمل فيه نقي�ضه
دليل �آخر»� ،إال �أننا من خالل ا�ستقراء
كتب ال�شافعية جند �أنهم ي�أخذون مبراعاة
اخلالف يقول ال�سيوطي« :القاعدة الثانية
ع�رشة اخلروج من اخلالف م�ستحب
فروعها كثرية جدا ال تكاد حت�صى» �أما

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف
على هذه القاعدة من خالل ما داء يف
كتبهم� .إال �أننا نخل�ص �أن املالكية يل
ينفردوا باعتبار «مراعاة اخلالف» بل �إن
ال�شافعية وافقوهم على العمل بها وذلك
كاف لبيان عدم االنفراد.

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

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

دعا م�سرحيون ومهتمون بالفن الرابع يوم ال�سبت بباتنة �إىل �ضرورة تكوين التعاونيات واجلمعيات الن�شطة على امل�ستوى الوطني يف
جمال امل�سرح الناطق بالأمازيغية.

�أبرز املتدخلون يف ندوة فكرية
�أقيمت مب�رسح باتنة اجلهوي
حول «امل�رسح كف�ضاء للتوا�صل»
و ذلك �ضمن فعاليات املهرجان
الثقايف الوطني للم�رسح الناطق
بالأمازيغية يف طبعته الـ 11
الذي ينظم هذه ال�سنة يف الفرتة
من  3اىل  11فيفري اجلاري �أن
هذه اجلمعيات والتعاونيات يف
«حاجة ما�سة �إىل االهتمام من
خالل التكوين ال�سيما و�أن الكثري
منها يتوفر على طاقات �إبداعية
وحققت نتائج ملمو�سة يف
امليدان �سواء من حيث التمثيل
�أو الإخراج».
و�أو�ضح باملنا�سبة الفنان
امل�رسحي علي جبارة �أن
املهرجان الثقايف الوطني للم�رسح
الناطق بالأمازيغية الذي حتت�ضنه
�سنويا مدينة باتنة «فر�صة
�سانحة ملعرفة هذه التعاونيات
واجلمعيات و االطالع عن قرب
على �إبداعاتها و�إ�سهاماتها يف

جمال امل�رسح على الرغم من
الإمكانات املنعدمة لغالبيتها».
وتطرق املتحدث �إىل �رضورة دعم
هذه الفرق امل�رسحية بالإمكانات
انطالقا من التكوين �إىل غاية
م�ساعدتها يف توزيع عرو�ضها
والتعريف بها وطنيا من خالل
�صندوق دعم الإبداع التابع لوزارة

الثقافة وكذا التكفل بها من طرف
امل�سارح اجلهوية مل�ساعدتها
يف امل�شاركة يف التظاهرات
واملهرجانات امل�رسحية.
من جهته ا�ستعر�ض املخرج
والفنان امل�رسحي عبد القادر
عزوز من والية مترنا�ست جتربة
بع�ض الفرق امل�رسحية من واليات

اجلنوب ومنها جمعية «�رصخة
الركح» من مترنا�ست التي غابت
هذه ال�سنة عن املهرجان ب�سبب
قلة الإمكانات املادية رغم �أنها
كانت من بني امل�شاركني منذ
انطالق التظاهرة وقدمت فيها
عرو�ضا مميزة ب�شهادة اجلمهور
واملخت�صني يف املجال .

وحتدث هذا الفنان عن حاجة
التعاونيات واجلمعيات الن�شطة
يف ميدان امل�رسح ب�صفة عامة
والناطق بالأمازيغية خ�صو�صا �إىل
التكوين ال�سيما يف املناطق التي
ال توجد بها م�سارح جهوية .
و�أكد يف هذا ال�سياق حمافظ
املهرجان الثقايف الوطني
للم�رسح الناطق بالأمازيغية �سليم
�سهايل �أن م�رشوعا حول ترب�ص
تكويني وطني لفائدة اجلمعيات
والتعاونيات الن�شطة يف جمال
�أب الفنون قد قدمته حمافظة
املهرجان للو�صاية يف �سنوات
ما�ضية و�أعيد تقدميه هذه ال�سنة
يهدف �إىل ت�أطري هذه الفرق.
ويت�ضمن هذا امل�رشوع تنظيم عدة
ور�شات منها الإخراج والكتابة
امل�رسحية وال�سينوغرافيا وكذا
التمثيل �إىل جانب ور�شة لتقريب
متغريات اللغة الأمازيغية ومنها
الرتقية وال�شاوية واملزابية
وغريها على �أن يكون هذا

« »1917و «خواكني فينيك�س» يف �صدارة ال�سباق لنيل
جوائز �أو�سكار 2020
مهرج مرعب يف «اجلوكر» �أم رجال
ع�صابات م�سن يف «الأيرلندي»؟
احلنني ل�سابق عهد مدينة الأ�ضواء
هوليوود مع براد بيت وليوناردو
دي كابريو؟ �أم اخلنادق املليئة
بالطني خالل حرب مر عليها قرن
من الزمان يف فيلم «»1917؟
ت�شهد هوليوود الليلة حفل توزيع
جوائز �أو�سكار� ،أرفع تكرمي يف
عامل �صناعة ال�سينما ،وهو حدث
قد ي�ضم الكثري من الرت�شيحات
�أو الفوز باجلائرة للمرة الأوىل
بينما عادت قائمة الرت�شيحات
لالقت�صار على املمثلني البي�ض
الأمر الذي �أحيا اجلدل من جديد
حول هذا الأمر.
ويف �صدارة قائمة الرت�شيحات
�أ�سماء المعة مثل براد بيت و�إلتون
جون وت�شارليز ثريون وليوناردو
دي كابريو و�سكارليت جوهان�سون
ومارتن �سكور�سيزي ويف املقابل
هناك طاقم العمل الذي ال يتمتع
بالكثري من ال�شهرة لفيلم «طفيلي»
(بارازايت) الناطق بالكورية والذي
قد ي�رسق الأ�ضواء من �أكرب �أ�سماء
هوليوود.
وكاملعتاد كل الأعني معلقة بجائزة

�أف�ضل فيلم والتي يعتقد املراقبون
�إنها تنح�رص بني ثالثة �أفالم من
القائمة ال غري وهي «طفيلي»
(بارازايت) وهو فيلم م�ستقل مليء
بال�سخرية االجتماعية ،و»»1917
عن احلرب العاملية الأوىل
من �إنتاج يونيفر�سال بيكت�رشز
للمخرج الربيطاين �سام مينديز،
ورائعة كويننت تارانتينو الأحدث
«ذات مرة يف هوليوود» (وان�س
�آبون �آتامي �إن هوليوود) من �إنتاج
�سوين بيكت�رشز.
ويرى �سكوت فينربج الكاتب يف
جملة (ذا هوليوود ريبورتر) �أن
«اخليار الذكي هو بال �شك ()1917
لكنني ال �أ�ستبعد احتمال فوز فيلم
�آخر �سواء (بارازايت) �أو (وان�س
�آبون �آتامي �إن هوليوود) �أو (جوجو
رابيت»).
ورمبا يدخل فيلم «طفيلي»
(بارازايت) التاريخ ليكون �أول فيلم
بلغة �أجنبية يفوز ب�أو�سكار �أف�ضل
فيلم .وخمرجه بوجن جون-هو
مر�شح يف قائمة �أف�ضل خمرج
كما �أن الفيلم مر�شح �أي�ضا لنيل
�أو�سكار �أف�ضل فيلم �أجنبي.
�أما باقي الأعمال ال�سينمائية التي

�أمل احل�صول على �أو�سكار �أف�ضل
فيلم قد تراوغ ال�شبكة جمددا هذا
العام.
جوائز �أو�سكار �شديدة البيا�ض
ويت�سم هذا العام بغياب �أي تنوع
يذكر �إذ مل ت�ضم قوائم الرت�شيحات
الرئي�سية �سوى ال�سمراء �سينثيا
�إريفو كما �ضمت قائمة �أف�ضل
خمرج خمرجني رجال فقط مما
�أحيا جداالً ثار منذ �أربع �سنوات
يحمل عنوان «جوائز �أو�سكار
�شديدة البيا�ض».
تتناف�س على �أف�ضل فيلم فهي
«اجلوكر» من �إنتاج وارنر براذرز
والذي نال حتى الآن  11تر�شيحا
وفيلم الدراما االجتماعية «ق�صة
زواج» (ماريدج �ستوري) و�أي�ضا
فيلم الع�صابات الأ�سطوري
«الأيرلندي» (ذي �أير�شمان)
وكالهما من �إنتاج نتفليك�س.
كما ت�ضم القائمة دراما �سباق
ال�سيارات «فورد �ضد فرياري»
(فورد يف .فرياري) من �إنتاج
توينتيث �سن�شريي �ستوديوز والفيلم
امل�أخوذ عن رواية كال�سيكية
�شهرية وهو «ن�ساء �صغريات» (ليتل

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:

ومن) من �إنتاج �سوين بيكت�رشز.
يختار �أع�ضاء �أكادميية فنون
وعلوم ال�صور املتحركة البالغ
عددهم ثمانية �آالف الفائزين.
وحفل الليلة �سيكون بدون مقدم
للعام الثاين.
ور�سخت نتفليك�س �أقدامها يف
هوليوود بح�صول �أعمال �أنتجتها
على  24تر�شيحا يف املجمل هذا
العام مبا �شمل فيلم «الباباوان» (ذا
تو بوب�س) وفيلم الر�سوم املتحركة
«كالو�س» والفيلم الوثائقي «م�صنع
�أمريكي» (�أمريكان فاكتوري).
لكن مراقبي اجلوائز يقولون �إن

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�أف�ضل ممثل وممثلة
ويعترب النجم خواكني فينك�س
الأوفر حظا لنيل �أول �أو�سكار يف
م�سريته عن �أدائه لدور املهرج
امل�ضطرب الذي يتحول للعنف يف
فيلم «اجلوكر» �أما جوهان�سون فقد
تكون املمثلة الأوىل التي حت�صل
على جائزتي �أو�سكار �أف�ضل ممثلة
و�أف�ضل ممثلة م�ساعدة عن دوريها
يف فيلمي «جوجو الأرنب» (جوجو
رابيت) و»ق�صة زواج» (ماريدج
�ستوري).

التكوين على مراحل ح�سب ما
ذكره املتحدث .
وتخلل هذه الندوة التي ا�ستقطبت
مثقفني ومهتمني بامل�رسح وحتى
بع�ض املتابعني من اجلمهور
للعرو�ض احلديث عن م�سرية
امل�رسح باجلزائر قبل وبعد
اال�ستقالل وحتديات الع�رص التي
تواجه الفن الرابع ومنها ال�سينما
و و�سائل التوا�صل االجتماعي
بالإ�ضافة �إىل بع�ض ال�صعاب التي
تعرقل الإنتاج والتوزيع يف جمال
امل�رسح يف ظل قلة الدعم املادي
للفرق وحتى التظاهرات الثقافية
ككل .
وتتناف�س  16فرقة م�رسحية
من خمتلف واليات الوطن منها
 4م�سارح جهوية على جوائز
املهرجان الثقايف الوطني
للم�رسح الناطق بالأمازيغية
يف طبعته الـ  11الذي انطلق
م�ساء الثالث من فيفري اجلاري
و�سيختتم يوم الثالثاء املقبل.

م�شكلة تقنية ُتغ�ضب �أحمد عز
�أثناء عر�ض «عالء الدين»

انتاب الغ�ضب الفنان �أحمد عز �أثناء عر�ض م�رسحية
«عالء الدين» للمخرج جمدي الهواري� ،أول �أم�س
 ،على م�رسح «كايرو �شو» يف القاهرة ،ب�سبب حدوث
م�شكلة تقنية يف ال�صوت .وقال م�صدر من داخل
امل�رسحية � ،إن عز فوجئ بانقطاع ال�صوت لثوان �أثناء
العر�ض ،ما �أفقده تركيزه وا�ضطر �إىل االرجتال حلني
حل امل�شكلة ،م�ضيفاً �أن الفنان �صب جم غ�ضبه على
مهند�س ال�صوت بامل�رسحية ،بخا�صة �أنه كان ي�سعى
لتقدميها دون حدوث خط�أ واحد.
يذكر �أن �أحمد عز قد عر�ض م�رسحية «عالء
الدين» يف القاهرة ملدة � 3أيام متتالية ،ومن املقرر
�أن يعر�ضها مع نهاية كل �أ�سبوع نظراً لوجود �إقبال
جماهريي عليها ،وي�شاركه البطولة تارا عماد وحممد
ثروت وحممد جمعة و�سامي مغاوري وه�شام �إ�سماعيل
و�إ�سالم �إبراهيم.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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� 5أ�شياء قد ال تعرفها عن �شيفروليه بليزر اجلديدة

بعد مرور  15عاما على �إيقافها،
قررت جرنال موتورز �إعادة
�إحياء �شيفروليه بليزر يف SUV
خما�سية املقاعد جديدة كليا،
بت�صميم ع�رصي وطابع هجومي
�رش�س م�ستوحى من كامارو .SS
وبالرغم من �أن اال�سم يعطى �إيحا ًء
كال�سيكيا� ،إال �أن ت�صميم الكرو�س
�أوفر اجلديدة ع�رصي وتقنياتها
عالية التطور ،وقد �أتيناكم اليوم
بخم�س �أ�شياء ال يجب �أن نغفلها
عن �شيفروليه بليزر .2019
 -1وجه ال�شبه مع كامارو
2020
بعد ك�شف ال�ستار عن بليزر 2019
اجلديدة ،انت�رشت مقارنات
ت�صميمها مع كامارو ،2020
للدرجة التي جعلت الكثري يعترب
بليزر هي ن�سخة الكرو�س �أوفر
من كوبيه كامارو ،ويف حني نالت
كامارو النق�ض ب�سبب �أبعادها

الكبرية� ،إال �أن ذات امل�صابيح
الأمامية تبدو مثالية على بليزر،
مع �إ�ستخدام م�صابيح LED
للر�ؤية النهارية و HIDالليلية
والأقل �إ�ضاءة.
كما يبدو �أن بليزر اجلديدة
ا�ستخدمت نف�س �شبك كامارو
�أي�ضا ،الذي يجعلها تبدو وك�أنها
لكز�س  RXعند النظر �إليها من
زاوية جانبية.
 -2ت�شابه مع موديالت
جرنال موتورز
ومل تت�شابه بليزر  2020اجلديدة
مع خارجية كامارو فقط ،فحني
النظر لداخليتها ن�ستطيع �أن نرى
بو�ضوع عدة عنا�رص مت �إ�ستعارتها
من �سيارات �شيفروليه الكوبيه،
كنظام الرتفيه واملعلومات على
�سبيل املثال ،كذلك خمارج
التهوئة دائرية ال�شكل ،و�أغلب
مكونات الكون�سول الو�سطي هي

يف احلقيقة موجودة يف كوبيه
كامارو.
وبالإ�ضافة للت�صميم وتفا�صيل
الداخلية ،ف�إن بليزر 2019
القيا�سية ت�أتي على من�صة جرنال
موتورز  ،C1وهي ذات املن�صة
التي بني هيكل كاديالك XT5
واجليل الثاين من �أكاديا �إ�ستنادا
عليها.
 -3ال ت�شبه بليزر القدمية
على الإطالق
يف حني �أن هذه الكرو�س �أوفر �أتت
ب�إ�سم بليزر� ،إال �أن عمالء وحمبي
بليزر القدمية �سيالحظون فرقا
�شا�سعا بني اجليلني ،للدرجة التي
جتعلهم ينكرون �أن الـ SUV
اجلديدة هي بليزر �أ�صلية ،لكن
نظام الدفع الرباعي بكل فئاتها
يحفظ متيزها.
 -4لي�ست الوحيدة التي يعاد

�إحيا�ؤها
مل تكن جرنال موتورز هي الوحيدة
التي قامت ب�إحياء ا�سم موديل
قدمي يف �أخر جديد وع�رصي،
ففورد على �سبيل املثال تعيد
حاليا �إحياء برونكو ،حيث وعدت
�صانعة ال�سيارات الأمريكية �أن
برونكو اجلديدة �ست�أتي يف هيكل
 ،4×4 SUVم�ستندة على �أ�س�س
رينجر بيك �أب ،و�سيتم تد�شينها
بحلول .2020
 -5ما زال �سعرها جمهوال
مل يتم الك�شف بعد عن �أ�سعار
�شيفروليه بليزر  2019اجلديدة،
ولكن متوقع �أن يتم ذلك خالل
الأ�شهر القليلة القادمة ،لت�صل �إىل
الأ�سواق العاملية يف مطلع العام
القادم لتناف�س ني�سان مورانو
وفورد �إيدج.

الندروفر ديفندر 2020
اجلديدة تظهر ب�شكلها املتوقع

ت�ستعد الندروفر لإطالق ديفندر
اجلديدة كلياً يف  ،2020وهو ما دفع
م�صممي موقع � IABإىل ت�صميم
�صورة تخيلية ت�ستعر�ض اجليل
القادم من الـ SUVالفاخرة.
حتافظ الندروفر ديفندر 2020
على ال�شكل ال�صندوقي ولكن مع
عدة تغيريات تخيلية ملحوظة
تبد�أ مع غطاء املحرك املرتفع
امل�سطح ،ال�شبك الأمامي ال�صغري
الذي حتيط به م�صابيح �أمامية
م�ستطيلة مع �أ�ضواء نهارية
بالإ�ضافة �إىل رفارف ب�سيطة
و�ألواح حماية �سفلية ،فيما نرى
باجلوانب خطوط م�ستقيمة مع
نوافذ �شبه مربعة و�أبواب تقليدية
لإبراز هوية الـ SUVاملعروفة،
فيما نرى جوانب الرفارف
املنبعجة قلي ً
ال تعطي مزيد من
الهيبة والع�ضلية.
نرى باخللف باب حقيبة �أمتعة
يفتح �إىل اجلانب مع عجلة
احتياطية مثبتة به ،يف حني يتوقع

�أن جند بالداخل لوحة قيادة معاد
ت�صميمها بجانب �شا�شة نظام
ترفيه معلوماتي كبرية وعدادات
رقمية مع مقود كبري متعدد املهام
�إىل جانب العديد من خ�صائ�ص
الراحة والرتفيه التي تنا�سب
العائالت.
�سوف ت�ستند الندروفر ديفندر على
من�صة  D7uامل�ستخدمة بطراز
دي�سكفري ورجن روفر �سبورت ورجن
روفر ،يف حني �ستت�ضمن خيارات
املحركات  2لرت � 4سلندر و 3لرت
� 6سلندر مع خيار ملحرك هايربد
بنظام كهربائي  48فولت.
هذا و�سوف يبد�أ �إنتاج الندروفر
ديفندر اجلديدة كلياً مب�صنع
ال�رشكة يف �سلوفاكيا مطلع عام
 ،2020حيث مت اختبار املوديل
يف ظروف قا�سية للغاية وبدرجات
حرارة  40-درجة مئوية وحتى 48
درجة مئوية للت�أكد من مالئمته
لكافة الظروف على الطرق
الوعرة.

مر�سيد�س  GLEتظهر
بتمويهات خفيفة مع
اقرتاب تد�شينها

" "Citroenتك�شف عن �سيارة كهربائية مذهلة!

ا�ستعر�ضت �رشكة ""Citroen
الفرن�سية م�ؤخرا� ،سيارة كهربائية
�شبيهة مبركبات �أفالم اخليال
العلمي ،وزودت هذه ال�سيارة
بعجالت ريا�ضية خا�صة من نوع
" ،"GoodYearمبقا�س "30/255

 ،"R30و�أبواب بت�صميم فريد ،تفتح
�إىل الأمام واخللف لت�ؤمن �أكرب
قدر من الراحة و�سهولة احلركة
للركاب �أثناء الدخول واخلروج من
املركبة.
�أما قمرة ""19_19 Citroen

ف�صنعت من �أحدث املواد التي
يتداخل فيها املعدن مع البال�ستيك
و�ألياف الكربون ،وزودت مبقاعد
مريحة تت�سع لأربعة ركاب ،و�شا�شات
�إلكرتونية كبرية تعمل باللم�س
للتحكم بتقنيات ال�سيارة و�أنظمتها،

بالإ�ضافة �إىل م�ساعد �إلكرتوين ذكي
ي�ستجيب للأوامر ال�صوتية لل�سائق
 ،لريد على املكاملات الهاتفية
ويتحكم ب�أنظمة املولتيميديا
و�أنظمة ال�صوت ونظامي القيادة
وحتديد املواقع.

�سام�سونغ ُت�ضيف مل�ساتها �إىل عامل ال�سيارات بقمره قيادة رقمية

اقتحمت العمالق الكوري
اجلنوبي «�سام�سوجن »عامل
ال�سيارات ؛ لت�ضيف �إىل مل�سات
من التكنولوجيا بقمرات
قيادة رقمية مزودة بتقنية
وانرتنت الأ�شياء  5Gوك�شفت
«�سام�سوجن »عن قمرتها الرقمية
خالل معر�ض االلكرتونيات
اال�ستهالكية لعام  2018وتتكون
القمرة الرقمية من ثالثة التحكم يف ال�شا�شات الثالث من
�شا�شات قيا�س  12.3بو�صة ؛ خالل �شا�شة  QLEDاملركزية
والتي توفر لل�سائق العديد من للمعلومات و�شا�شةPassenger
املعلومات املتعلقة بالقيادة  Displayبعر�ض  28بو�صة
مثل ال�رسعة وعدد الدورات يف كما حتتوي القمرة على ثالث
الدقيقة الواحدة درا�سة حديثة مقاب�ض دائرية �أ�شبة ب�ساعة
تك�شف �رس �سعادة الرجال ويتم

 Gear Sمن �سام�سوجن ؛ والتي
ت�سمح للم�ستخدم بتخ�صي�ص
�أكرث الوظائف ا�ستخداما من
قبل ال�سائق و�أ�ضافت «�سام�سونغ
»؛ �إىل

قمرتها اجلديدة نظام Bixby
و  SmartThingsوالذي
يعمل على التحكم يف الأجهزة
هناك عالقة بني دخل الدول
وح�صول مواطنيها على قدر
كايف من النوم؟ ونظام Mirror
Replacement Vision
الذي يعر�ض �صور ثالثية
الأبعاد للتغريات املفاجئة
يف الطريق ؛ �شاهد الفيديو
التو�ضيحي للح�صول على مزيد
من املعلومات عن القمرة
الثورية ل�سام�سونغ

ك�شفت بي �إم دبليو الأ�سبوع
املا�ضي عن  X5اجليل الرابع،
واليوم ح�صلنا على �أف�ضل
نظرة على مناف�ستها الرئي�سية
مر�سيد�س  GLEوالتي �سيد�شن
�أي�ضا جيل جديد كليا منها ر�صد
النموذج الإنتاجي لل�سيارة يف
�أملانيا ،ومبا �أن ال�صانعة الفاخرة
مل تكبد نف�سها عناء متويهها
فذلك يعني �أن التد�شني �سيتم
خالل الأ�سابيع املقبلة.
�صحيح �أن مقطع الفيديو ال
يك�شف واجهتها الأمامية �إال �أن
ذلك ٍ
كاف حيث ظهرت GLE
� 2019سابقا بتمويهات خفيفة
وبنا ًء على ال�صور التج�س�سية
مت �إن�شاء ت�صميم افرتا�ضي،
اخللفية تبدو ر�شيقة عن ال�سابق
وامل�صابيح اخللفية نحيلة
ي�صل بينها �رشيط معدين� ،أما
الواجهة الأمامية فهي م�ستوحاة

من  CLSمب�صابيح �أمامية
 LEDوفتحات تهوية �سفلية
عدوانية مع خطوط قوية على
غطاء املحرك ،يف حني متتلك
اجلوانب جتعدات ت�ضيف �إليها
مل�سة مهيبة مع �أقوا�س عجالت
�أعر�ض من ال�سابق.
يف داخلها� ،ستح�صل على نظام
املعلومات الرتفيهي MBUX
مع �شا�شات رقمية بالكامل مثل
�أحدث موديالت ال�رشكة ،كما
�أن االنتقال �إىل من�صة جديدة
�سيزيد حجم داخلية GLE
ب�شكل كبري للركاب والأمتعة.
�أغلب املحركات �ست�أخذ من
 ،E-Classلذا هي لي�ست ب�رس
خفي ،والآن لي�س �أمامنا �سوى
انتظار تقدمي مر�سيد�س GLE
 2019اجلديدة كليا ر�سميا وتنزل
على ال�ساحة لتناف�س  X5اجليل
الرابع.
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�إ�شهار

23

تقني
�إيطاليا تفتتح حتقي ًقا �ضد غوغل
ب�سبب ممار�ساتها االحتكارية يف
نظام �أندرويد �أوتو
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«�سام�سونغ» ت�صلح هاتفها القابل للطي وتطرحه قريبا

ذكرت مواقع مهتمة ب�ش�ؤون التقنية
�أن �رشكة «�سام�سونغ» عملت على
�إزالة امل�شكالت التي ظهرت
يف هواتف «،»Galaxy Fold
ا�ستعدادا لطرح هذه الأجهزة يف
الأ�سواق قريبا.
وتبعا للمعلومات املتوفرة ف�إن
«�سام�سونغ» قامت ب�إخفاء حواف
الطبقة اخلا�صة بحماية ال�شا�شة
حتت �إطارات الهيكل اجلانبية،

كي ال يفكر امل�ستخدم ب�إزالة
هذه الطبقة ،ويعر�ض ال�شا�شة
للعطب.
ومن املفرت�ض �أن تكون
«�سام�سونغ» قد �أدخلت بع�ض
التعديالت على ال�شا�شات وهيكل
الهاتف �أي�ضا ،جلعل اجلزء
املك�شوف من حافة ال�شا�شة عند
املفا�صل يف �أعلى و�أ�سفل اجلهاز
�أ�صغر ،منعا لت�رسب الغبار حتت

ال�شا�شة.
وقررت «�سام�سونغ» �إدخال
هذه التعديالت على هواتف
« »Galaxy Foldبعد �أن
�أجلت طرحها يف الأ�سواق عقب
الف�ضائح التي طالتها من نقد عدد
من ال�صحفيني الذين ا�ستخدموها
ملدة ق�صرية ،و�أكدوا �أن �شا�شتها
تعر�ضت مل�شاكل جدية بعد �أقل
من يومني من

اال�ستخدام.
ويذكر �أن «�سام�سونغ» كانت
تخطط لطرح هذه الهواتف
يف الأ�سواق منذ مدة ،لتناف�س
فيها �أف�ضل الهواتف القابلة
للطي املوجودة يف الأ�سواق،
لكن الف�ضائح التي حلقت بهذه
الأجهزة ،حطمت �آمال ال�رشكة
باكت�ساح �سوق جديدة للأجهزة
الذكية.

�أعلنت �سلطة مناه�ضة االحتكار
الإيطالية عن بدء التحقيق مع غوغل
على خلفية املمار�سات االحتكارية
التي تقوم بها يف نظامها الذكي
�أندرويد �أوتو اخلا�ص بال�سيارات،
لتن�ضم بذلك �إىل االحتاد الأوروبي
والهند بالتحقيق مع ال�رشكة يف
ق�ضايا خمتلفة تتمثل ب�شكل رئي�سي
يف االحتكار.
وي�أتي هذا التحقيق بعد �شكوى
جمموعة  Enelمن عدم �سماح
غوغل لها بو�ضع تطبيق Enel X
 Rechargeعلى نظام الت�شغيل،
وهو تطبيق مت تد�شينه مل�ساعدة
امل�ستخدمني على معرفة �أماكن
ال�شحن وتزويد الوقود القريبة

منهم حول البالد.
وتتبع غوغل �سيا�سة خا�صة مع
نظام �أندرويد �أوتو ت�سمح للطرف
الثالث ب�إطالق تطبيقات متعلقة
بالو�سائط املتعددة �أو الر�سائل
فقط ،ما يعني �أن تطبيق Enel X
 Rechargeيخالف �سيا�ستها .لكن
�إيطاليا تنظر للأمر ب�شكل خمتلف
لذلك قامت بفتح التحقيق.
اجلدير بالذكر �أن جمموعة �رشكات
 Enelتعترب احلكومة الإيطالية
هي امل�ساهم الأكرب فيها ،حيث
مت ت�أ�سي�سها من احلكومة يف 1962
ومن ثم قامت بخ�صخ�صتها يف
 1999مع املحافظة �سيطرتها على
املجموعة.

�إن�ستاجرام تغلق تطبيقها
امل�ستقل للرتا�سل Direct
مايكرو�سوفت تتعاون مع �سوين
يف الألعاب ال�سحابية
�أعلنت �رشكتا مايكرو�سوفت و�سوين – املتناف�ستني يف
جمال الألعاب منذ فرتة طويلة – عن �رشاكة غري عادية،
مما ي�سمح للخ�صمني بالعمل �سو ًيا لتح�سني منتجات
بع�ضهما البع�ض يف جمال الألعاب القائمة على ال�سحابة.
و�ست�ستك�شف ال�رشكتان التطوير امل�شرتك للحلول
ال�سحابية امل�ستقبلية يف خدمة �أزور  Azureال�سحابية
لدعم �ألعابهما وبث املحتوى ،كما �ستعمل خدمة
مايكرو�سوفت ال�سحابية �أزور على ت�شغيل خدمات
الألعاب وبث املحتوى احلالية من �سوين يف امل�ستقبل.
وتتعلق ال�رشاكة ب�إن�شاء تقنيات �سحابية وذكاء ا�صطناعي
جديدة من خالل ا�ستخدام نظام احلو�سبة ال�سحابية
�أزور ،و�ستعمل ال�رشكتان على تطوير حلول �سحابية
جديدة تُفيد خدمات الألعاب والرتفيه.
أي�ضا
وتو�ضح مايكرو�سوفت �أن هذه اجلهود �ستت�ضمن � ً
�إن�شاء من�صات تطوير �أف�ضل ملجتمع �صناع املحتوى،
وتخطط كل من �سوين ومايكرو�سوفت لإقامة �رشاكة يف
اخلدمات امل�ستقبلية التي ت�ستهدف املبدعني وجمتمع
الألعاب .وتقول ال�رشكتان� :إنهما �ست�شاركان معلومات
�إ�ضافية عند توفرها ،لكن ال�رشاكة تعني �أن مايكرو�سوفت
و�سوين �ستتعاونان يف الألعاب ال�سحابية.
جدا ملايكرو�سوفت
ويُعد هذا التعاون �صفقة كبرية ً
و�سوين ،وخ�سارة كبرية ملناف�س مايكرو�سوفت ال�سحابي
الرئي�سي� ،أمازون ،كما يعني �أن غوغل ،مناف�س الألعاب
اجلديد ملايكرو�سوفت و�سوين� ،ستفقد ا�ست�ضافة خدمات
�سوين ال�سحابية.

تتجه من�صة �إن�ستاغرام �إىل �إغالق تطبيقها
امل�ستقل للرتا�سل امل�سمى Instagram
 Directقبل �أن تتاح لبع�ض الأ�شخا�ص
فر�صة ا�ستخدامه ،وذلك وف ًقا ملات
نافارا  ،Matt Navarraمعلق و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،الذي ر�صد – �إىل
جانب العديد من امل�ستخدمني – ر�سالة

جديدة يف التطبيق تُ�شري �إىل الإغالق.
وكانت هذه املرة الأوىل التي يكت�شف
فيها بع�ض الأ�شخا�ص وجود التطبيق،
وذلك لأن �إن�ستاجرام مل تطلقه ب�شكل
عاملي ،بل �أطلقته يف �شهر دي�سمرب من
عام � 2017ضمن عدد حمدد من الدول،
وهي ت�شيلي ،و�إ�رسائيل ،و�إيطاليا،
والربتغال ،وتركيا ،و�أوروغواي ،كتطبيق
كامريا.
و�أ�شار متحدث با�سم ال�رشكة يف ذلك
الوقت �إىل �أن ميزة الرتا�سل املبا�رش
داخل تطبيق �إن�ستاجرام كانت تنمو،
و�أن ال�رشكة �شعرت بقدرتها على جعلها
�أف�ضل �إذا ح�صلت امليزة على تطبيقها
امل�ستقل ،ويبدو �أنها اتبعت م�سار ال�رشكة
الأم – في�سبوك – نف�سه فيما يتعلق

بتطبيقها للرتا�سل امل�ستقل ،ما�سنجر
.Messenger
وكانت طريقة عمل التطبيق م�شابهة
لطريقة عمل تطبيق �سناب �شات
� – Snapchatإذ ميكن للم�ستخدمني
م�شاركة �صورهم وفيديوهاتهم� ،أو كتابة
الر�سائل ب�سهولة ،ويختفي �صندوق بريد
الر�سائل اخلا�صة �ضمن تطبيق �إن�ستاجرام
الأ�سا�سي مبجرد تثبيت التطبيق ،وال ميكن
الو�صول �إىل �أي ر�سائل �إال عرب تطبيق
 .Directومل تو�ضح �إن�ستاغرام �سبب
�إغالقها لتطبيق  ،Directلكن القرار ي�أتي
يف الوقت الذي ت�ستعد فيه في�سبوك لدمج
من�صاتها املختلفة للرتا�سل ،وات�ساب،
ور�سائل �إن�ستاغرام ،وما�سنجر ،مما يجعل
املنتجات �أقرب �إىل بع�ضها البع�ض.

ال�صفحة الرئي�سية على في�سبوك

�إظهار من�شورات الأ�صدقاء املقربني والروابط املهمة
�أعلنت في�سبوك عن تغريات جديدة قادمة
�إىل ال�صفحة الرئي�سية اخلا�صة للم�ستخدم
والتي جتمع املن�شورات املختلفة من
الأ�صدقاء وال�صفحات واملجموعات،
وهذه التغريات بح�سب ال�رشكة �سرتكز
ب�شكل �أكرب �إظهار املحتوى املن�شور من
الأ�صدقاء املقربني يف البداية.
وتقول في�سبوك �أنها قامت با�ستطالعات
للر�أي بني امل�ستخدمني حول املحتوى
واملن�شورات التي متثل اهتمامهم
الأكرب ،وظهرت النتائج ب�أن هناك عوامل
م�شرتكة بني اهتمام امل�ستخدمني
والأ�شخا�ص املقربني والذين يهتم
امل�ستخدم ملحتواهم؛ مثل وجودهم يف
نف�س ال�صورة م ًعا والإ�شارة �إليهم ،وهذا
الأمر �ساعدهم على فهم امل�ستخدمني
ب�شكل �أف�ضل.
وتعمل ال�رشكة على تطوير لوغاريتمات
تتنب�أ املحتوى املف�ضل للم�ستخدمني
لإظهاره يف البداية ،لكن بعد اال�ستطالع

قامت ب�إ�ضافة تعديلني جديدين على
اللوغاريتمات حتى تظهر من�شورات
الأ�صدقاء املقربني يف بداية ال�صفحة
وب�شكل رئي�سي بالإ�ضافة �إىل �إظهار
الروابط التي تعتقد ال�رشكة �أنها مهمة
وهذا بح�سب طريقة تفاعل امل�ستخدمني
واهتمامهم مع املحتوى ال�سابق.

لكن هذا التحديث لن يظهر جل ًيا
للم�ستخدمني على �أنه تغيري كبري يف
ال�شبكة� ،إال �أنه �سي�ساهم يف �إظهار
حمتوى �أكرث من الأ�صدقاء وال�صفحات
التي يتفاعل معها امل�ستخدم وهي ما
متثل اهتما ًما له �أكرث من غريها.
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ك�شفت عنه ال�صني

تطبيق "يحذر"
امل�ستخدمني من
«كورونا»!
ك�شفت تقارير �أن تطبيقا جديدا طورته
احلكومة ال�صينية بالتعاون مع �رشكة
�صمم لتحذير امل�ستخدمني
تكنولوجيةُ ،
عندما يكونون يف خطر التقاط فريو�س
«كورونا» ،الذي �أودى بحياة �أكرث من
� 900شخ�ص .و�أو�ضحت وكالة Xinhua
ال�صينية� ،أم�س االثنني  10فرباير� ،أن «كا�شف
االت�صال الوثيق» �أ�صبح متاحا للم�ستخدمني
ال�صينيني ،وال يتطلب �سوى �أ�سمائهم و�أرقام
هواتفهم ومعرف التثبيت ،ثم يتيح التطبيق
للم�ستخدم معرفة �إن كان على ات�صال
ب�شخ�ص م�صاب بفريو�س nCoV-2019
الفتاك وتعاون املكتب العام ملجل�س الدولة
مع اللجنة الوطنية لل�صحة (،)NHC
وجمموعة �رشكات تكنولوجيا الإلكرتونيات
ال�صينية ( )CETCاململوكة للحكومة،
لت�صميم التطبيق املنقذ للحياة ومن غري
الوا�ضح كيف يعمل التطبيق ومدى دقته،
حيث قالت � NHCإن «االت�صال الوثيق»
ي�شري �إىل �شخ�ص -دون حماية -ي�شارك
املكتب نف�سه �أو الف�صل الدرا�سي �أو املنزل،
مع مر�ضى فريو�س «كورونا» امل�ؤكدين� ،أو
�سافر معهم يف الرحلة نف�سها وهذا ال يعد
احلل الأول املتاح عرب ال�شبكة العنكبوتية،
�صمم �أثناء تف�شي» كورونا» اجلديد.
الذي ُ
وقدمت � ،360 Qihooأكرب �رشكة
للأمن ال�سيرباين يف ال�صني ،تطبيقا
يتيح للم�ستخدمني التحقق مما �إذا كانوا
ي�سافرون بالطائرة �أو بالقطار نف�سه ،مع
�شخ�ص �أ�صيب بالفريو�س ،و�أ�صدر حمرك
البحث  Baiduوظيفة �إ�ضافية لتطبيق
 Baidu Mapاخلا�ص به ،والذي يحدد
احلاالت امل�ؤكدة وامل�شتبه فيها يف املدن
التي و�ضعت قيد احلجر ال�صحي.

بعد �سقوط «ال�سيدة
العجوز»

يوفنتو�س يفكر يف
�إقالة �ساري

ك�شفت �صحيفة «الريبوبليكا» �أن يوفنتو�س
الإيطايل بد�أ يفكر بالتخلي عن ماوري�سيو
�ساري كمدرب لفريق «ال�سيدة العجوز» قبل
نهاية املو�سم احلايل يف ظل تراجع نتائج
«بيانكونريي» يف الآونة الأخرية.
ويعاين يوفنتو�س يف هذا املو�سم حتت
�إ�رشاف ماوري�سيو �ساري� ،إذ ا�ستطاع �إنرت
ميالن خطف �صدارة الكالت�شيو منه �أول
�أم�س الأحد بفارق النقاط ،عقب خ�سارة
اليويف �أمام نظريه هيال�س فريونا ،2-1
ال�سبت املا�ضي ،وهي ثالث هزمية يتلقاها
الفريق يف الدوري الإيطايل هذا املو�سم
بعد هزميتي الت�سيو ونابويل ويواجه اليويف
خطر خ�سارة لقب الدوري الإيطايل ،بعد �أن
كان بطال مطلقا له خالل ال�سنوات الثمانية
الأخرية.

ر�ؤى

ودما�ؤكم !
ي�سني بوغازي

ودما�ؤكم ! وكما يليق بدمائكم ق�سم غليظ
تت�رسبل معاين منه عظيمة عن �شهادة عند
ثغور ورزانة تلك الأقدام الغائرة هنالك يف
رمال �ساخنة  ،هنالك على تخوم متقدمة لنا
يف �صحراء ملعونة لطاملا عاث فيها عمالء
وخونة و�إرهابيني جنونا منذ �أزمنة طويلة ،

www.elwassat.com

البويرة

�أ�ساتذة االبتدائي ي�ستنكرون �صمت الو�صاية
جدد �أم�س الإثنني �أ�ساتذة تعليم الطور االبتدائي بوالية البويرة الإ�ضراب اال�سبوعي ليوم
واحد مع تنظيم اعت�صام امام مقر مديرية الرتبية �شارك فيه الع�شرات منهم توافدوا من
خمتلف االبتدائيات عرب �إقليم الوالية التي �شهدت �شلال يف الدرا�سة رغم ان هناك بع�ض
املدار�س التي ت�سري فيها الدرا�سة ب�صفة عادية لعدم ا�ستجابة اال�ساتذة لنداء الإ�ضراب .
�أح�سن مرزوق
ويف ال�سياق ندد مرة �أخرى
اال�ساتذة املحتجون مبا
اعتربوه ب�صمت وجتاهل
الو�صاية ملطالبهم رغم مرور
� 4أ�شهر كاملة على حركتهم
الإحتجاجية حيث ا�ستغربوا
عدم حترك الوزير اجلديد
للقطاع حلل هذه الق�ضية
التي �صنعت احلدث يف ال�ش�أن
الرتبوي هذه ال�سنة خا�صة مع
تعايل �أ�صوات �أولياء التالميذ يف
الآونة الأخرية جلميع الأطراف
من �أجل �إيجاد حلول �رسيعة
حتى ال يذهب التالميذ �ضحية
�رصاعات لي�س لهم ذنب فيها ,
كما �أ�رص اال�ساتذة بالتم�سك
بجميع مطالبهم ولن ير�ضخوا
ل�شتى ال�ضغوطات والتهديدات

مهما حدث .هذا وتتلخ�ص
املطالب املهنية والإجتماعية
لهذه الفئة �ضمن الئحة اعدتها
التن�سيقية التي متثلهم تغيري
املناهج والربامج مبا يحقق

ات�صاالت اجلزائر بامل�سيلة

حتويل خطوط هاتفية نحو
ال�شبكة اجلديدة

�إعالن تعلم املديرية العملية
الت�صاالت اجلزائر بامل�سيلة زبائنها
الكرام بحي  322بامل�سيلة �أنه
�ستجرى عمليه حتويل خطوطهم
الهاتفية نحو ال�شبكة اجلديدة
بغر�ض حت�سني اخلدمة وذلك
ابتداء من غدا الثالثاء املوافق

 11/02/2020كما نعلم زبائننا
الكرام �أن فرقنا التقنية �ستكون
متواجدة يف عني املكان حت�سب لأي
عطب مي�س خطوط الزبائن على
م�ستوى احلي وكذا على م�ستوى
املركز املتواجد مبلتقى الطرق (
�أمام عمارات  32م�سكن )MDN

البنوك الأملانية تعاين
«كرثة الأموال «
قالت �صحيفة «يل زيكو»
الفرن�سية� ،إن البنوك الأملانية
تعاين اليوم ،مما يعرف بـ»م�شكلة
الغنى» ،م�شرية �إىل �أنها تبحث
عن حل جلبال النقود املرتاكمة
لديها و�أفادت ال�صحيفة ب�أن
بيانات البنك املركزي الأملاين،
�أظهرت �أنها متلك  43.4مليار
يورو ( 47.6مليار دوالر) نقدا،
بحيث مل تعد لديها م�ساحة كافية
لتخزين كل هذه الأموال ،وال بد
لها من العثور على خزائن جديدة
وا�ستدعاء �رشكات خارجية.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن هذا
املبلغ قيا�سي وهو �أعلى بثالثة

�أ�ضعاف مما كان عليه الأمر يف
�شهر ماي  ،2014وذلك ب�سبب
و�ضع البنك املركزي الأوروبي
�أ�سعار فائدة �سلبية ،وهي �سيا�سة
�أكدتها الهيئة الأوروبية العام
املا�ضي يف اقت�صادها الذي
�أ�ضعفته التوترات التجارية .
و�أو�ضحت ال�صحيفة الفرن�سية
�أن الأمر مل يعد يتعلق فقط
بامل�ؤ�س�سات امل�رصفية ،بل �إن
الأملان �أ�صبحوا ي�ستخدمون
النقد ب�شكل متزايد ،لأن العديد
من امل�ؤ�س�سات قررت بالفعل
فر�ض �رضائب على ودائع
عمالئها.

وهاهم يطلعون مرة �أخرى  ،يطلعون كما كل
مرة �ضد قيام نوفمربي ما يزال ي�ستم�سك
�شعلة �شهداءه  ،وو�صايا عظماء �سقطوا بني
�شعاب تربتهم وفوق قمم جبالها وفى �أودية
قبائلهم ومدا�رشهم وقراهم ال�صابرة متاما
فهم ال�صابرون املحت�سبون لعلمهم �أن ال
�شيء يدوم � ،سوى ما ينفع النا�س.
ودمائكم ! وانه لق�سم �أ�ستعريه من فداحة
االرتكاب الإرهابي طال �شابا يافعا يزال
مقبال على �أيامه اجلديدة  ،طاله غدرا
ونكاية لأجل �سدى والفراغ ! �أ�ستعريه

جودة التعليم ويخفف املحفظة
على التالميذ واملطالبة باالثر
الرجعي للمر�سوم 14/266
من تاريخ �صدوره يف اجلريدة
الر�سمية وكذا توحيد معايري

الت�صنيف بتثمني ال�شهادات
العلمية �ضمانا ملبد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص ورفع الأجور ب 30
�ألف دج ال�ستدراك القدرة
ال�رشائية املتدهورة وتخفي�ض
احلجم ال�ساعي املعمول به
االن ا�ضافة اىل �إعفاء ا�ساتذة
هذا الطور من جميع املهام
غري البيداغوجية واحلق يف
الرتقية الألية يف ال�صنف
اىل رتبة �أ�ستاذ رئي�سي كل 5
�سنوات ورتبة �أ�ستاذ مكون كل
� 10سنوات مع ا�سرتجاع احلق
يف التقاعد الن�سبي �ضمن
ادراج مهنة التعليم �ضمن
املهن ال�شاقة و�إحلاق املدر�سة
الإبتدائية بوزارة الرتبية
والثانويات
كاملتو�سطات
واملطالبة باحلق يف ا�ستفادة
هذه الفئة من ال�سكن .

امل�سيلة

وفاة �أربعيني يف حادث مرور
بنب �سرور

لقي م�ساء �أم�س� ،شخ�ص يبلغ
من العمر � 47سنة حتفه �إثر
حادث مرور وقع بعد ا�صطدام
عنيف بني �سيارة و�شاحنة على
م�ستوى الطريق الوطني رقم
 46باملكان امل�سمي الزهاين
بلدية بن �رسور جنوب والية
امل�سيلة  ،وقد تدخلت فرق

احلماية املدنية وحدة بن
�رسور لنقل وحتويل جثة
املتويف �إىل م�صلحة حفظ
اجلثث بامل�ؤ�س�سة العمومية
بنب �رسور ،فيما فتحت م�صالح
الدرك حتقيقا يف مالب�سات
احلادث الأليم .
عبدالبا�سط بديار

جانفي  2020الأكرث ظلمة
منذ  20عاما

حطم جانفي عام  2020رقما
قيا�سيا من حيث وقت بزوغ
ال�شم�س يف ال�سماء حتى
الغروب ،و�أ�صبح �أكرث الأ�شهر
ظلمة يف مو�سكو خالل 20
عاما خلت �أفاد بذلك موقع
« ميتيو نو فو �ستي » ( �أ خبا ر
الأر�صاد اجلوية) الذي قال �إن
ال�شم�س كانت تظهر يف جانفي
عام � 2020أقل من املعدل
املحدد لها يف هذا ال�شهر بـ33
�ساعة حيث ظهرت ملدة 11
�ساعة فقط .وذلك لأول مرة يف

ق�سما بدمائكم ! يف وجه من يراودون تربة
منذ عقود وعقود خلت بفو�ضى الأيام ،
وهاهي �شهورا �أوىل من عام عقد ثان يف
�ألفية جديدة حت�سب �أيامها على �آمال كبرية
عري�ضة كما خروج ورد الرتبة نف�سه بالآمال
العرا�ض  ،وهاهم كذلك مارقون وخونة
و�إرهابيون يحاولون �أن يغرقونا مرة �أخرى
يف مربعات من توظيف جلهاد عظيم يف
م�سارات متعرجة ال متت ب�صلة �أبدا �إىل ما
دعا �إليه �سيدي بن عبد اهلل .
ودمائكم ! فكيف تطال تربة لكم انتماء ،

القرن اجلاري.
وجاء يف بيان ن�رشه املوقع �أن
الرقم القيا�سي ال�سابق يعود �إىل
�شهر جانفي عام  2004حني
ظهرت ال�شم�س يف ال�سماء ملدة
� 13ساعة من ناحية �أخرى ف�إن
رئي�س معهد املاء لدى �أكادميية
العلوم الرو�سية كان قد �أعلن يف
وقت �سابق �أن ال�شتاء الدافئ
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل اختفاء
البعو�ض يف رو�سيا حيث يقوم
البعو�ض من ال�سبات ويعجز عن
�إيجاد الأكل.

تربة ق�صية بعيدة كما ال�سماء عن الأر�ض
بحجم �شكيمة اجلزائريني جميعا بان تطال
 ،لتظل متاما كما �أرادها وردا �أول ب�شياعة
فرح ال يريده �أن ي�ستقر بعيون �شبابنا ؟
وعتبات �صاخبة مب�شاعر الأ�صالة وهوية
ون�رصة م�ست�ضعفني وع�شق فل�سطني و�أ�شياء
�أخرى ال تقر�أ �إال جزائرية.
ودما�ؤكم ! التي ما �أبهت مب�آالت غياب
يف مقتبل الأعمار  ،غياب �شاب يافع مل
مل تداعب �أ�صابعه عود الأيام كلها � ،شابا
ر�أي وقفته قف مبثابة وطن برمته يف وجه

�أعتقد �أن ت�رصيحات جمل�س الأمة
الكويتي مرزوق الغامن لي�ست جمرد
تغريد خارج ال�رسب ،لكنها قناعة
را�سخة ميكن الت�أ�سي�س عليها لرتميم
ما خربته دول عربية �أخرى ،و ما
جلبته من عار على نف�سها ،رغم ذلك
فالواجب هو ت�سليط ال�ضوء على
دور ال�سعودية و الإمارات و م�رص يف
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية فما تقوم
به هذه الدول �أف�ضع مما يقوم به الكيان
ال�صهيوين فهذا الأخري عدو �رصيح و
املعنيون خطر حقيقي متعاظم لأنهم
يقفون وراء تخريب اليمن و �سوريا
ولهم يد يف العراق و ليبيا و تون�س
ول�سنا ندري حلد الآن ما �أحدثوه من
ف�ساد و يف اجلزائربالتواط�ؤ مع عا�صبة
بوتفلقية و من �سبح يف فلكه.
الأنظمة امل�شار اليها �أعاله �أثبتت
تلطخ �أيديها بدماء امل�سلمني و
بت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ولن ين�سى
التاريخ لهم ما فعلوه.

مع جامعة البليدة

Ooredoo
توقع اتفاقية
�شراكة �إ�سرتاتيجية
موا�صلة التزامها يف ترقية االبتكارواملقاوالتية
يف اجلزائر،و ّقعتOoredooيوم اخلمي�س
الفارط  06فرباير 2020عن اتفاقية �إطار
ل�رشاكة �إ�سرتاتيجية مع جامعة �سعد دحلب
بالبليدة .بح�ضور ال�سلطات املحلية،مت
التوقيع على هذه ال�رشاكة من قبل ال�سيد
نيكواليبيكرز،املدير العام ل�رشكةOoredoo
وال�سيد بزينة حممد،عميد جامعة �سعد
دحلب من خالل هذا االتفاقية املوقعة مع
�إحدى �أرقى اجلامعات اجلزائرية ذات الطابع
العلمي والثقايف واملهني،تهدفOoredoo
�إىل ت�شجيع بروز املواهب اجلزائرية
ال�شابة من �أ�صحاب امل�شاريع املبتكرة
وذلك من خالل مرافقتهم مع �إمكانية خلق
م�ؤ�س�ساتهم التكنولوجية النا�شئة .مبقت�ضى
ال�رشاكة�،ست�ضعOoredooخربتها
هذه
وجتربتها التكنولوجيتني حتت ت�رصف
الطلبة من خالل تنظيم دورات تدريبية حول
التكنولوجيات احلديثة،ومداخالت خلرباء
يف جمال الأعمال وتكنولوجيات الإعالم
واالت�صال،واقرتاح ترب�صات لدى هياكلها
املختلفة،والدعم التكنولوجي خالل الأن�شطة
البيداغوجية،ف�ضال عن ن�شاطات �أخرى.

طفلة «توبخ» كيت
ميدلتون

ا�ضطرت دوقة كامربيدج لالعتذار ملعجبة
تبلغ من العمر ثالث �سنوات ،بعد �أن �أعربت
لها عن عدم ر�ضاها على اختيار مالب�سها،
قائلة �إنها «ال ت�شبه �سندريال»والتقت دوقة
كامربيدج بريان كو�ستيلو وابنتها �أنابيل ،خالل
زيارة ملكية �إىل �سوان�سي يف ويلز ،مع الأمري
ويليام .وكانت ال�صغرية �أنابيل متحم�سة للغاية
ملقابلة «�أمرية حقيقية» لكنها �أ�صيبت بخيبة
�أمل لأن كيت مل تكن ترتدي ف�ستانا م�ستوحى
من �أمريات ديزين ،وانتهى الأمر بدوقة
كامربدج لالعتذار من �أنابيل «لعدم ارتداء
ثوب جميل».
ظاملني  ،فلم يرتدد حلظة �أن يذود عنه ،
ف�أعطى روحه عربونا عن ورد يافعا �آخرا
ميلأ �شوارع بلده وينتظر .
ودما�ؤكم ! التي �ألقت ح�رسات �شجية بقلوب
دويكم و�أحبابكم والعائلة ومن حتبون ؟ متاما
كما يلقي ذاهبون كرث �إىل �سدرة ت�ضحية
واىل ورد �شهادة وحو�ض ال�صاحلني � ،أتراه
الإرهابي الذي ا�ستهدفك مبربعات فو�ضى
و نية لتمزيق روابط �صلة بني �أبناء �أمة
مل يزدها االعتداء �إال �شجاعة وباطة ج�أ�ش
و�صرب جميل عما يفعل املجرمون .

