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�أبدت اال�ستعداد التام لتقدمي مقرتحات هامة وفعالة

جمعية الباحثني يف الإعالم و ت�شارك يف
جل�سات وزارة االت�صال
تعتزم اجلمعية اجلزائرية
للباحثني يف علوم الإعالم
واالت�صال امل�شاركة يف اجلل�سات
التي �أطلقتها وزارة االت�صال حول
مراجعة و�إثراء قوانني الإعالم
وترقية مكانة الإعالم االلكرتوين
وتقوم اجلمعية اجلزائرية للباحثني
يف الإعالم واالت�صال بالتعاون

مع خمرب الدرا�سات االت�صالية
والإعالمية جلامعة م�ستغامن
على تنظيم العديد من امللتقيات
الأكادميية تعالج �إ�شكاليات هامة
يف ق�ضايا االت�صال والإعالم
وظواهره امل�ستجدة �إذ نظمت
اجلمعية م�ؤخرا ندوة �أكادميية
حول « الأخبار الكاذبة « كما

ال�سيدة الك�أ�س ويف بوعودها
كانت مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية عند وعودها املتعلقة املفاج�آت
التي عودتنا عليها الأدوار املتقدمة منها ،ويف هدا ال�صدد
مل مير الدور ثمن النهائي دون �أن يرتك ب�صمته بعد �أن �شهد
خروج فرق كبرية �أمام اندية الأق�سام ال�سفلى ،حيث �شكل نادي
يوفاريك مفاج�أة من العيار الثقيل بعدما �أق�صى فريق من النخبة
للدور الثاين على التوايل� ،أين كانت ال�ضحية تتمثل يف مولودية
وهران ،بينما خرج حامل ك�أ�س الن�سخة الفارطة �شباب بلوزداد
على يد احتاد ب�سكرة ،من جهتها عجلت جمعية وهران ب�إنهاء
مغامرة احتاد العا�صمة و�أخرجته من الباب ال�ضيق.

اطر ور�شة علمية حول « الإعالم
االقت�صادي « وحت�رض اجلمعية
التي ينت�سب �إليها باحثون
و�أ�ساتذة الإعالم من خمتلف
جامعات الوطن مل�رشوع منتدى
اجلمعية الإعالمي الذي �سيجوب
عدد من واليات الوطن ويطرح
م�شاريع عمل وت�صورات مهنية

خبر في
صورة

يف قطاع االت�صال وقد ثمنت
اجلمعية اجلزائرية للباحثني يف
علوم الإعالم واالت�صال املبادرة
التي �أطلقتها وزارة االت�صال حول
جل�سات الت�شاور مع املهنيني
يف قطاع الإعالم واالت�صال
لإثراء م�ضامني قانون الإعالم
وتقدمي ت�صورات جديدة ترتقي

�آث ورثيالن :
�صالة اال�ست�سقاء و
ذبح خرفان لتوزيعها
على املحتاجني

التقى حار�سا عرين املنتخب الوطني راي�س وهاب مبوحلي
مليك ع�سلة يف مباراة قوية جمعت فريقيهما االتفاق وحلزم
على التوايل حل�ساب الدوري ال�سعودي للمحرتفني� ،أين تواجد
حار�سا اخل�رض �ضمن الت�شكيلة الأ�سا�سية لفريقيهما وهما اللذان
يعتربان ركيزة �أ�سا�سية.

تفكيك �شبكة مرتبطة بالإرهاب �سنة 2019
التوا�صل االجتماعي بهدف
الإ�رضار بهيئة نظامية للدولة
مثلما �أبرزته نف�س احل�صيلة.
و�أ�شارت ذات احل�صيلة �إىل
ت�سجيل عدة ق�ضايا تتعلق بحجز
املخدرات منها كمية  5.37كغ
من مادة الكوكايني ،و جمموع
 465.826كغ من الكيف املعالج
و 470غرام من مادة املاريجوانا
و 110.052قر�ص مهلو�س حيث
�أ�شار ال�سيد �شاكور يف هذا ال�صدد
�أن ظاهرة املهلو�سات يف تفاقم
نظرا للكميات املحجوزة.
و فيما يتعلق باجلرمية

الإلكرتونية ،فقد �أكد رئي�س
الأمن الوالئي لوهران �أنه مت
معاجلة  140ق�ضية من طرف
م�صاحله ،مربزا �أن  87باملائة
من جمموع هذه الق�ضايا قد
مت حلها بينما توجد الق�ضايا
املتبقية �أي  12.05باملائة قيد
املعاجلة.
و بخ�صو�ص الهجرة غري
ال�رشعية فقد �أفاد نف�س
امل�صدر �أن � 21شبكة للمهربني
النا�شطني على م�ستوى والية
وهران قد مت تفكيكها حيث مت
توقيف � 32شخ�ص.

بعني الدفلى و تيبازة

تدمري  3خمابئ للإرهابيني و 8قنابل تقليدية ال�صنع
دمرت مفارز للجي�ش الوطني
ال�شعبي ,بكل من واليتي عني
الدفلى وتيبازة ,ثالثة خمابئ
للجماعات الإرهابية و  8قنابل
تقليدية ال�صنع ,ح�سبما �أفاد به
اليوم اخلمي�س بيان لوزارة الدفاع
الوطني.
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أنه «يف
�إطار مكافحة الإرهاب ,ك�شفت
ودمرت مفارز للجي�ش الوطني

ال�شعبي ,يوم  12فيفري 2020
�إثر عمليات بحث ومت�شيط بكل
من عني الدفلى وتيبازة/ن.ع,1.
ثالثة ( )03خمابئ للجماعات
الإرهابية و( )08قنابل تقليدية
ال�صنع و�أغرا�ض �أخرى».
و يف �إطار حماربة التهريب
واجلرمية املنظمة�« ,أوقفت
مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي,
بكل من جانت/ن.ع 4.وبرج

دعوة ملراجعة املر�سوم التنفيذي
اخلا�ص بامل�ؤثرات العقلية

خالل �أ�سبوع باملناطق احل�ضرية

وهران

مت تفكيك عدة �شبكات تن�شط
يف جال اجلرمية املنظمة
منها واحدة مرتبطة بالإرهاب
بوهران خالل �سنة ،2019
ح�سبما �أفاد مراقب ال�رشطة
�شاكور حممد ،لدى ا�ستعرا�ضه
للح�صيلة ال�سنوية لن�شاطات
الأمن الوالئي لعا�صمة الغرب
اجلزائري.
و ت�شري ذات احل�صيلة� ،أنه مت
تفكيك �شبكة �إرهابية مت على
�أثرها توقيف � 17شخ�صا ،كانوا
يعتزمون القيام باعتداءات
�إرهابية والتخطيط الغتياالت،

النقابة الوطنية لل�صيادلة اجلزائريني املعتمدين

دعا امل�شاركون اليوم اخلمي�س ب�سكيكدة يف �أ�شغال اليوم الوطني الأول
لل�صيدلة �إىل «�إعادة النظر يف املر�سوم التنفيذي اجلديد  379-19و
اخلا�ص بت�سيري امل�ؤثرات العقلية» الذي �صدر يف اجلريدة الر�سمية
يف جانفي املا�ضي .ويف ت�رصيح اعترب رئي�س مكتب �سكيكدة للنقابة
الوطنية اجلزائرية لل�صيادلة اجلزائريني املعتمدين و املن�سق الوطني
لذات النقابة� ,صالح عيا�ش� ,أن املر�سوم التنفيذي الذي �سيدخل
حيز التنفيذ بداية �أفر يل املقبل «�صعب التنفيذ بالن�سبة لل�صيادلة و
الأطباء على حد �سواء» ,مطالبا امل�رشع اجلزائري ب�إعادة النظر فيه
لأنه �سي�ؤثر ,ح�سبه ,على ال�صحة العمومية بالدرجة الأوىل.
و�أ�ضاف يف ذات ال�سياق �أن هذا املر�سوم التنفيذي «يجرب الطبيب
منح ثالث و �صفات طبية يف نف�س الوقت و يلزم كال من الطبيب
و ال�صيديل و كذا املري�ض االحتفاظ بن�سخة منها» ,معتربا ذلك
«عملية معقدة خ�صو�صا و �أن ال�صيديل ملزم باالحتفاظ بكل و�صفة
ملدة �سنتني كاملتني».

مبوحلي وع�سلة وجها لوجه

حيث �أ�شار رئي�س الأمن الوالئي
لوهران �أن ال�شبكة كانت تن�شط
يف جمال الإ�شادة بالإرهاب
وجتنيد ال�شباب.
وقد مت توقيف عنا�رص هذه
ال�شبكة الإجرامية و�ضبط
بحوزتهم �أ�سلحة نارية و عتاد
منها  7بنادق �صيد من خمتلف
الأ�صناف و 3م�سد�سات و5
�أ�سلحة بي�ضاء ا�ضافة �إىل �أجهزة
للإعالم الآيل كما متت معاجلة
ق�ضية �أخرى تتعلق بالتخابر
وا�ستعمال �صور و�أ�رشطة فيديو
م�سجلة ون�رشها عرب و�سائل

مبكانة الإعالم الوطني وت�ؤطره
�أن�شطته على من�صات التوا�صل
االجتماعي وحت�رض اجلمعية
اجلزائرية للباحثني يف الإعالم
واالت�صال وخمرب الدرا�سات

االت�صالية والإعالمية لتنظيم
عدد من امللتقيات الأكادميية
ودورات التدريب للباحثني وطلبة
الإعالم واالت�صال
م�.أمني

باجي خمتار/ن.ع ,6.ثمانية
(� )08أ�شخا�ص و�ضبطت �شاحنة
ومولدين ( )02كهربائيني ومطرقة
�ضغط و  150كي�سا من خليط
احلجارة وخام الذهب»يف �سياق
�آخر�« ,ضبط حرا�س ال�سواحل
بوهران/ن.ع )12( ,2.كيلوغرام
من الكيف
املعالج ,يف حني �أوقف عنا�رص
الدرك الوطني ,بكل من

تلم�سان/ن.ع 2.وباتنة/ن.ع,5.
تاجر خمدرات و�ضبطوا
 5,8كيلوغرام من نف�س املادة
بالإ�ضافة �إىل  490قر�ص
مهلو�س»من جهة �أخرى�« ,أوقف
عنا�رص الدرك الوطني ثالثة
(� )3أ�شخا�ص بحوزتهم ثالث
( )03بنادق �صيد بكل من باتنة
و�سطيف/ن.ع»5.

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح � 7أ�شخا�ص
لقي � 7أ�شخا�ص حتفهم و�أ�صيب � 383آخرون بجروح متفاوتة اخلطورة
يف  326حادث مرور ج�سماين على م�ستوى املناطق احل�رضية خالل
الفرتة املمتدة من  4اىل  10من �شهر فرباير اجلاري ,ح�سبما �أفاد
به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني و�أ�ضح امل�صدر ذاته �أنه
باملقارنة مع الإح�صائيات امل�سجلة خالل الأ�سبوع املا�ضي فقد
مت ت�سجيل انخفا�ضا يف عدد الوفيات ب 5حاالت وارتفاعا يف عدد
اجلرحى ب 4حاالت وكذا ارتفاعا حم�سو�سا يف عدد احلوادث
قدر ب 16حادث وت�شري املعطيات ذات ال�صلة �إىل �أن �أ�سباب هذه
احلوادث تعود بالدرجة الأوىل �إىل العن�رص الب�رشي بن�سبة تفوق 95
باملائة نتيجة عدم احرتام م�سافة الأمان و الإفراط يف ال�رسعة و
الإرهاق �إ�ضافة �إىل العوامل الأخرى املرتبطة باملركبة واملحيط.
يف هذا الإطار ,جددت املديرية العامة للأمن الوطني دعوتها
مل�ستعملي الطريق العام �إىل توخي احليطة واحلذر �أثناء ال�سياقة,
مع �رضورة احرتام قانون املرور ,ال�رسعة املحددة ,وكذا املراقبة
الدورية للمركبة.

�سوق �أهرا�س

�إنهاء مهام رئي�س بلدية �أوالد ادري�س

تقرر �إنهاء مهام رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لأوالد �إدري�س املتابع
يف ق�ضايا ف�ساد بقرار من وايل �سوق �أهرا�س لونا�س بوزقزة  ,ح�سب
ما علم من املكلفة باالت�صال مب�صالح الوالية �إينال لعايب.
ويف ت�رصيح �أو�ضحت ذات املتحدثة �أن «رئي�س اجلهاز التنفيذي
املحلي �إتخذ قرار �إنهاء املهام جراء متابعة رئي�س املجل�س ال�شعبي
البلدي لأوالد �إدري�س يف ق�ضايا تتعلق ب (تبديد املال العام) و(�سوء
�إ�ستغالل الوظيفة)» و�أ�ضافت �أن قرار �إنهاء املهام جاء باالعتماد
على املادة  43من قانون البلدية والتي تن�ص على �أنه «يوقف بقرار
من الوايل كل منتخب تعر�ض ملتابعة ق�ضائية ب�سبب جناية �أو جنحة
لها �صلة باملال العام �أو لأ�سباب خملة بال�رشف �أو كان حمل تدابري
ق�ضائية ال متكنه من اال�ستمرار يف ممار�سة عهدته االنتخابية ب�صفة
�صحيحة �إىل غاية �صدور حكم نهائي من اجلهة الق�ضائية املخت�صة
ويف حالة �صدور حكم نهائي بالرباءة ي�ست�أنف املنتخب تلقائيا وفوريا
ممار�سة مهامه االنتخابية».
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ت�صوير  :ب�شري عالوة

� آلية الأمم املتحدة ال�سرتجاع
املال املنهوب
� .إمكانية جلوء الدولة �إىل التمويل اخلارجي
�أكد  الوزير الأول عبد العزيز جراد� ,أن اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة مبكافحة الف�ساد هي الأكرث مالئمة لت�أ�سي�س عمل الدولة يف م�سار ا�سرتجاع الأموال
املنهوبة م�ؤكدا �أن خمطط عمل حكومته الذي �صادق عليه الربملان بالأغلبية هو ميثاق من اجل جزائر جديدة مربزا �أن حتديد الأولويات وتنفيذ املخطط
اال�ستعجايل لتدارك فوارق التنمية املحلية ,خا�صة باملناطق اجلنوبية ,واجلبلية والريفية �سيتم �ضبطه يف االجتماع القادم بني احلكومة والوالة .
باية.ع
بعد يومني من املناق�شة خمطط
عمل احلكومة �أكد الوزير الأول
يف رده على ان�شغاالت نواب
ال�شعب فيما تعلق با�سرتجاع
الأموال املنهوبة �أن اتفاقية
الأمم املتحدة املتعلقة
مبكافحة الف�ساد ت�شكل الأداة
القانونية الوحيدة التي ت�ستوجب
ا�سرتداد الأر�صدة وغريها
من الأمالك غري امل�رشوعة
املتعلقة بالف�ساد معرتفا بتعقيد
هذا النوع من العمليات و ما
ت�ستوجبه من وقت لتج�سيدها,
م�ستدال يف ذلك مبختلف
التجارب الدولية التي �صبت يف
هذا ال�صدد غري انه �أو�ضح ب�أن
م�سار م�صادرة الأمالك و
الأر�صدة املنهوبة و �إجالئها
ي�ستلزم توفر ثالث �رشوط.
هي �إثبات الأمالك والأر�صدة
املت�أتية من الف�ساد وحتديد
مكانها و توفر منطوق الأحكام
النهائية و كذا وجود اتفاقات
امل�ساعدة الق�ضائية كدعامة
للتعجيل بهذا امل�سار كما ذكر

�أي�ضا مب�ضمون املادة  54من
قانون حماربة ومكافحة الف�ساد
التي تن�ص على عدم تقادم
الدعوى العمومية وال العقوبة
يف حالة حتويل عائدات جرائم
الف�ساد �إىل اخلارج ,م�شريا
�إىل �أنه و من حيث املنهجية,
ف�إن وزارة العدل هي التي
حتدد وت�ضع النظام العملياتي
ال�رضوري لتنفيذ هذا امل�سار
وعاد الوزير الأول �إىل خمطط
عمل حكومته حيث �أكد ب�أنه
ميثاق من �أجل جزائر جديدة
الذي ي�ضع الأ�س�س ملرحلة
جديدة ال ينبغي �أن تُبنى على
خمططات املا�ضي و�إمنا
بعقالنية ونظرة حقيقية
وملمو�سة جلزائر تكون يف خدمة
�أبنائها م�ؤكدا على�  رضورة
التوجه نحو اقت�صاد املعرفة
الذي �سي�سمح لبلدنا ب�أن يحظى
مبكانة يف عامل يتقدم ب�شكل
م�ستمر مذكرا ب�أن  اجلزائر
تتوفر على الو�سائل واملوارد
التي ت�سمح لها ببلوغ �أهدافها,
ال�سيما االقت�صادية منها ,داعيا
الكفاءات اجلزائرية املقيمة

باخلارج �إىل امل�ساهمة يف تنمية
البالد
خارطة طريق للوالة
ويف دره على االن�شغاالت
املتعلقة ب�آجال تنفيذ خمطط
عمل احلكومة �أكد الوزير الأول
�أن اجتماع احلكومة بالوالة الذي
قرره رئي�س اجلمهورية خالل
الأيام القليلة املقبلة �سيحدد
الأولويات ويرتجم الإجراءات
وي�ضبط الآجال بدقة للتطبيق
الفعلي لكل ما جاء يف برنامج
احلكومة  ,وعلى ر�أ�سها تنفيذ
املخطط اال�ستعجايل لتدارك
فوارق التنمية املحلية ,خا�صة
باملناطق اجلنوبية ,واجلبلية
والريفية ويف �ضواحي املدن
م�ؤكدا يف نف�س ال�سياق �أن
احلكومة تعي خ�صو�صية و�أولوية
وح�سا�سية ملف التنمية وتعرب
عن ا�ستعدادها للعمل من
�أجل التكفل بهذه االن�شغاالت
ل�ضمان التنمية املتوازنة عرب
كافة جهات الوطن دون �إق�صاء
�أو تهمي�ش  كما �أكد بان هذا
املو�ضو َع الذي كان املحور

الأ�سا�سي لتدخل غالبية النواب,
ي�شكل �أولوية ق�صوى لدى
احلكومة التي ال ت�شاطرهم
الت�شخي�ص فح�سب ,بل �أي�ضا
�رضورة توفري ظروف العي�ش
الكرمي لكل املواطنني �أينما
وجدوا ,معتربا ب�أنه ورغم اقتناعه
التام ب�أن الت�أخر واالختالل
اللذين ميزا جمهودات التنمية
هو واقع �ستعمل احلكومة على
تداركه� ,إال �أن الأخطر من ذلك
-كما جاء يف رده --هو اعتبارهذا الت�أخر مبثابة التمييز بني
خمتلف مناطق البالد .
ولفت يف هذا ال�سياق �إىل الواقع
الأكرث مرارة ,املثمتل يف وجود
مناطق ظل و�إق�صاء حتى يف
عا�صمة البالد وال ميكن للجزائر
�أن ت�سري بوتريتني  ,م�ؤكدا يف
نف�س ال�سياق التزام احلكومة يف
هذا املجال ب�ضمان ا�ستمرار
برامج البنى التحتية والتجهيز
يف خمتلف مناطق الوطن ,وفق
مقاربة ت�شاركية جديدة» ,م�شريا
يف هذا ال�ش�أن �إىل �أن العمل «جار
حاليا ملراجعة املدونة الوطنية
للم�شاريع التنموية خا�صة تلك

التي جمدت �أو �أجلت �أو مل
ي�رشع فيها بعد و�إعادة �ضبط
�أولويات تنفيذها يف كل والية
على �أ�سا�س االحتياجات الفعلية
والإمكانيات املتوفرة والعائد
االجتماعي واالقت�صادي وح�سب
خ�صو�صيات كل منطقة.
ولدى تطرقه اىل التدخالت
الـمتعلقة ب�إ�صالح جهاز
الإدارة ,قال الوزير الأول بان
احلكومة و�ضعت ن�صب عينها
تطهري الإدارة من املمار�سات
البالية والبريوقراطية عرب
جملة من التدابري العملية التي
تناولها بالتف�صيل خمطط عمل
احلكومة وبان االن�شغال بتعزيز
الت�سيري الالمركزي يتقا�سمه
اجلهاز التنفيذي و�سي�سعى �إىل
ت�شجيعه لتح�سني الأداء يف
خمتلف املجاالت.
وبخ�صو�ص ما �أثاره بع�ض
النواب فيما اعتربوه عددا
مبالغا فيه من الدوائر الوزارية
امل�ستحدثة ,ذكر الوزير الأول
ب�أن احلكومة احلالية تتكون يف
احلقيقة من  28دائرة وزارية
فقط وهو نف�س عدد الوزارات

يف احلكومات ال�سابقة ,م�ؤكدا
بان تو�سعة الطاقم احلكومي
لعدد من الوزراء املنتدبني
وكتاب الدولة الذين ال ميتلكون
تنظيما �إداريا منف�صال عن
الوزارات التابعني لها وال
ميزانيات م�ستقلة ,لن ينتج عنه
عبئ مايل حم�سو�س ويهدف
هذا التو�سيع ح�سبه �إىل التكفل
الأمثل بان�شغاالت املواطنني
ودعم عدد من املجاالت
الواعدة وترقيتها � إىل م�صاف
الأولويات الوطنية ,ملا لها من
م�ساهمة يف دفع عجلة النمو
االقت�صادي
تطرق الوزير الأول ,عبد
العزيز جراد ,اخلمي�س باجلزائر
العا�صمة� ,إىل �إمكانية جلوء
اجلزائر �إىل متويالت خارجية
على املدى الطويل ب�رشوط
مي�رسة لتمويل امل�شاريع التي
ين�ص عليها خمطط عمل
احلكومة.
التمويالت اخلارجية
ويف رد له على �س�ؤال حول
طبيعة املوارد املالية التي

تعتزم احلكومة اللجوء �إليها
من �أجل متويل خمطط عملها,
�أو�ضح جراد �أنه من املمكن
اللجوء �إىل التمويالت اخلارجية
التي ال مت�س ب�سيادة البالد
م�ضيفا يف نف�س الإطار «�سنتوجه
للح�صول على �أموال موجودة
يف خمتلف مناطق العامل دون
امل�سا�س ب�سيادتنا الوطنية»
وكمثال عن ذلك ,ذكر بتمويالت
البنك الإفريقي للتنمية وكذا
ال�صناديق العربية لال�ستثمارات
التي متنح قرو�ضا على املدى
الطويل جدا وبن�سب فوائد جد
منخف�ضة ,الأمر الذي لن مي�س
ب�سيادتنا وال يعيد النظر ب�أ�س�س
�سيا�ستنا االقت�صادية كما تطرق
�إىل م�صادر التمويل الداخلية
مربزا �أن اجلزائر تتوفر على
فر�ص كثرية متكنها من ح�شد
�أمواال كثرية ميكن ا�سرتجاعها
من خالل �إحداث �إ�صالحات
على الأنظمة البريوقراطية
واجلبائية والبنكية بالإ�ضافة
�إىل � إمكانية ا�سرتجاع الكثري
من املال املتداول يف القطاع
املوازي.

م�ست�شار التنمية عبد الرحمان هادف :

نواب الربملان يعلقون على خمطط احلكومة

ال بد من ا�ستدانة مدرو�سة وفق �شروط تف�ضيلية

النوايا الطيبة ال تكفي

 .خمطط احلكومة يحتاج خرائط تطبيقية
 .علينا و�ضع �صيغ جديدة للتمويل
�أكد اخلبري االقت�صادي و م�ست�شار
التنمية عبد الرحمان هادف �أن
خمطط احلكومة جاء بخطوط
عري�ضة وهو خمطط ا�سرتاتيجي
يغطي اهتمامات كربى لكنه جاء
ناق�صا� ،إذ مل ي�أت مبخطط عملي ومل
يذكر م�صادر التمويل يف ظل عجز
امليزانية واخلزينة ،وذلك يف ظل
تهاوي �أ�سعار النفط .
وقال الرئي�س ال�سابق لغرفة التجارة
لوالية املدية يف ات�صال له مع يومية
الو�سط انه يجب حتديد ميكانيزمات
تنفيذ امل�شاريع ومراقبة اجنازها
مو�ضحا ان املخطط يحتاج خرائط
تطبيقية يف كل قطاع لتنفيذه يف
الآجال امل�سطرة.
وتوقع ذات املتحدث ان الأخرية
�ستكون يف القريب العاجل و�سيتم
مراعاة العامل الزمني و املايل وكذا
و�ضع املراقبة والتقييم كما طالب
هادف بو�ضع �صيغ جديدة للتمويل
،م�شريا ان احلكومة ال ت�ستطيع متويل
كل ال�صيغ ال�سكنية على ح�ساب اخلزينة
�إذ يتطلب ذلك ،ح�سبه ،توفري غالف
مايل ال يقل عن مليون دوالر.
و بخ�صو�ص �إ�صالح املنظومة
االقت�صادية رافع هادف الجل
ت�شخي�ص كلي مليزانية الدولة الدولة
 ،بغية تنظيمها و تطهريها  ،و اعادة
النظر يف املنظومة املالية و البنكية
و ذلك عرب اللجوء اىل الكفاءات ل�سن
قوانني جديدة للو�صول اىل نظام مايل
منفتح.
من جانب �آخر و بخ�صو�ص اال�ستدانة

اخلارجية �شدد هادف على ان ي�ؤخذ
امللف بكل احرتافية  ،م�شريا ان
و�ضع اجلزائر احلايل ال ميكننا من
الذهاب مبا�رشة اىل اال�ستدانة من
الهيئات الدولية و�أ�ضاف قائال « يجب
تعيني فريق عمل ليت�صل بوكاالت
التنقيط العاملية كما �شدد على تفعيل
الدبلوما�سية االقت�صادية .
ويف ذات ال�سياق او�ضح ذات املتحدث
�أنه يجب الذهاب اىل ا�ستدانة مدرو�سة
وفق �رشوط تف�ضيلية ،حيث قال انه ال
ميكن الذهاب بكل امل�شاريع بل يجب
اللجوء �إليها لتمويل امل�شاريع املهيكلة
ذات املردودية االقت�صادية التي ميكن
االعتماد عليها لت�سديد الدين.
و لال�شارة كان جراد قد حتدث �إىل
امكانية جلوء اجلزائر �إىل متويالت
خارجية على املدى الطويل ب�رشوط
مي�رسة لتمويل امل�شاريع التي ين�ص
عليها خمطط عمل احلكومة.
وبخ�صو�ص طبيعة املوارد املالية التي
تعتزم احلكومة اللجوء �إليها من �أجل
متويل خمطط عملها �أكد جراد ان
اجلزائر �ستتوجه للح�صول على �أموال
موجودة يف خمتلف مناطق العامل دون
امل�سا�س ب�سيادتنا الوطنية».
ويف ذات ال�سياق ا�ستدل جراد
بتمويالت البنك الإفريقي للتنمية وكذا
ال�صناديق العربية لال�ستثمارات التي
«متنح قرو�ضا على املدى الطويل جدا
وبن�سب فوائد جد منخف�ضة ،الأمر
الذي لن مي�س ب�سيادتنا وال يعيد النظر
ب�أ�س�س �سيا�ستنا االقت�صادية» و�أكد
الوزير الأول �أن اجلزائر تتوفر على

فر�ص كثرية متكنها من ح�شد �أمواال
كثرية.
�أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد ب�أن
خمطط عمل احلكومة الذي �صادق
عليه نواب املجل�س ال�شعبي الوطني
هو مبثابة « ميثاق من �أجل جزائر
جديدة» والذي �سيكون يف خدمة
�أبنائنا.
وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد،يف
ت�رصيح له بعد امل�صادقة على خمطط
عمل احلكومة ل�سنة،2020ب�أن املخطط
الذي عر�ضه �أمام النواب لي�س خمططا
للتنمية و�إمنا هو نظرة �شاملة لبلدنا
وميثاقا للجزائر اجلديدة.
و�أ�ضاف عبد العزيز جراد انه انطالقا
من هذا امليثاق مت و�ضع الأ�س�س
ملرحلة جديدة التي ال ينبغي �أن
تُبنى على خمططات املا�ضي و�إمنا
بعقالنية ونظرة حقيقية وملمو�سة
جلزائر تكون يف خدمة �أبنائها،م�ؤكدا
يف ال�سياق ذاته على �رضورة التوجه
نحو اقت�صاد املعرفة الذي �سي�سمح
لبلدنا ب�أن يحظى مبكانة يف عامل
يتقدم ب�شكل م�ستمر.
كما �أ�شار الوزير الأول يف هذه
املنا�سبة،ب�أن اجلزائر تتوفر على
الو�سائل واملوارد التي ت�سمح لها
ببلوغ �أهدافها,ال�سيما االقت�صادية
منها,داعيا الكفاءات اجلزائرية
املقيمة باخلارج �إىل امل�ساهمة يف
تنمية البالد.
ويذكر �أن نواب املجل�س ال�شعبي
الوطني �صادقوا يوم اخلمي�س،بالأغلبية
على خمطط عمل احلكومة ل�سنة

 ،2020وجاء الت�صويت بعد مناق�شتهم
للمخطط على مدار ثالثة �أيام.
وبخ�صو�ص اجتماع احلكومة بالوالة
املقرر �إجرا�ؤه يومي االثنني و الثالثاء
القادمني قال جراد �أنه �،سيحدد
الأولويات و يرتجم الإجراءات وي�ضبط
بدقة للتطبيق الفعلي لكل ما جاء يف
برنامج احلكومة.
وقال الوزير الأول�،إن االجتماع �سيحدد
الأولويات ويرتجم الإجراءات وي�ضبط
الآجال بدقة للتطبيق الفعلي لكل
ما جاء يف برنامج احلكومة،وعلى
ر�أ�سها تنفيذ املخطط اال�ستعجايل
لتدارك فوارق التنمية املحلية،خا�صة
باملناطق اجلنوبية واجلبلية والريفية
ويف �ضواحي املدن.
و يف ال�سياق ذاته طم�أن عبد العزيز
جراد نواب املجل�س ال�شعبي الوطني
بخ�صو�ص االن�شغاالت التي عربوا عنها
لدى مناق�شتهم ملخطط عمل احلكومة
ل�سنة ،2020م�ؤكدا ب�أن احلكومة تعي
خ�صو�صية و�أولوية وح�سا�سية ملف
التنمية وتعرب عن ا�ستعدادها للعمل
من �أجل التكفل بهذه االن�شغاالت
ل�ضمان التنمية املتوازنة عرب كافة
جهات الوطن دون �إق�صاء �أو تهمي�ش.
كما �أكد بان هذا املو�ضو َع الذي
كان املحور الأ�سا�سي لتدخل غالبية
النواب هو مبثابة �أولوية ق�صوى لدى
احلكومة التي ال ت�شاطرهم الت�شخي�ص
فح�سب،بل �أي�ضا �رضورة توفري ظروف
العي�ش الكرمي لكل املواطنني �أينما
وجدوا و مهما كانت والية �إقامتهم.
ف.ن�سرين

� .سي عفيف :احلكومة مطالبة بالإتزام بتلبية
املطالب اال�ستعجالية لل�شعب
� .أحمد �صادوق  :برنامج احلكومة من الناحية
النظرية مقبول

�أجمع عدد من النواب يف ت�رصيح
خ�صوا به جريدة الو�سط ب�أن برنامج
احلكومة نظريا مقبول يرتقي
لتطلعات ال�شعب � ،أين عربوا عن �أملهم
�أن يج�سد الربنامج على �أر�ض الواقع ،
م�شددين على �رضورة �أن تتوفر الإرادة
ال�سيا�سية لتج�سيده على �أر�ض الواقع  .
وجتدر الإ�شارة ب�أن الغرفة ال�سفلى
للربملان برئا�سة �سليمان �شنني
�إ�ست�أنفت الثالثاء املا�ضي ن�شاطها
با�ستقبال الطاقم احلكومي ،الذي
ناب عنهم الوزير الأول عبد العزيز
جراد ليعر�ض خمطط عمل احلكومة
على نواب مبنى زيغود يو�سف،
مقدما خالله �أرقاما خميفة عن
و�ضع االقت�صاد الوطني اله�ش ب�سبب
�سيا�سات اعتمدتها احلكومات
ال�سابقة.
�سي عفيف
ال مكان لل�شعبوية يف اجلزائر
اجلديدة
ثمن النائب الربملاين عن جبهة
التحرير الوطني �سي عفيف احلوار
الذي دعا �إليه عبد املجيد تبون،
�أين �شدد على �رضورة �أن ي�شمل
هذا احلوار جميع الطبقة ال�سيا�سية
والفاعلني دون �إق�صاء ،معتربا ب�أن
ا�ستقباله ل�شخ�صيات وطنية وعدد
من الأحزاب خطوة موفقة يف �إطار
امل�شاورات لتعديل الد�ستور.

و�أ�شار �سي عفيف ب�أن االنتخابات
الرئا�سية �إنبثقت عن م�سار �سيا�سي
ود�ستوري �سمح للجزائر ب�إرجاع
م�صداقية م�ؤ�س�ساتها ،معتربا ب�أن تبون
له اخلربة وامل�ؤهالت حلقائق الو�ضع
يف البالد مما �سيمكنه من قيادة
اجلهاز احلكومي.
و�أبرز املتحدث ب�أن اجلزائر تعي�ش
حركة اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية
ومرحلة خا�صة ،تقت�ضي مناذج
جديدة يف احلكومة ملواجهة �أهم
التحديات التي تعرفها البالد ،م�شددا
على �إعادة ا�ستقرار اجلبهة الداخلية
تقت�ضي ا�ستعادة الثقة بني املواطن و
م�ؤ�س�ساته .
�أحمد �صادوق
برنامج احلكومة نظريا مقبول
علق النائب الربملاين عن حركة حم�س
�أحمد �صادوق على برنامج احلكومة،
م�شريا ب�أنه نظريا مقبول ،م�شددا على
�رضورة �أن تتوفر الإرادة ال�سيا�سية
لتج�سيده على �أر�ض الواقع  ،قائال »:
�سنعطي الفر�صة لهذه احلكومة و لكن
�إن �أ�سا�ؤوا و ذهبوا للف�ساد �سنعار�ضهم
و �سنقاومهم ب�شدة «.
وقال �صادوق  »:الأولوية الآن لي�س يف
الإجراءات اجلامدة  ،نحتاج انتخابات
ت�رشيعية م�سبقة جت�سد يف �أقرب وقت
الإرادة ال�شعبية و تكون �شفافية.

�إميان لوا�س
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م�صري غام�ض ل  200موظف

جتميد م�شروع م�صفاة
�سوناطراك بتيارت
طالب  200موظف ب�شركة �سونطراك من والية تيارت من مهند�سني وتقنيني من وزير الطاقة ومدير
�سوناطراك التدخل العاجل من �أجل التكفل االجتماعي بهم على خلفية جتميد م�شروع امل�صفاة البرتولية
التي تقرر اجنازها مبنطقة �سيدي عابد بطريق ال�سوقر �شرق الوالية .
حممد بن ترار
هذا و�أ�شار العمال �أن ق�ضيتهم
التي تعود جذورها �إىل �سنة 2015
�أين تقررتوظيف  200عامل ما
بني مهند�سني وتقنني والذين من
املفرو�ض �أنهم يطلقون م�رشوع
امل�صفاة البرتولية بال�سوقر ومت
�إحلاقهم مبركز الت�صفية بطريق
ال�سوقر الذي خ�ص�ص غالفا
ماليا كبريا الجنازهم من �أجل
تخفيف امل�شاكل عن املنطقة ،
لكن جتميد امل�رشوع  ،دفع� إىل
ت�شتيت العمال ما بني مركبات
الوالية خا�صة مركب نقل وتوزيع

البرتول والغاز الكائن مبنطقة
عني الذهب التي تبعد عن مقر

الواليىة ب 80كلم جنوبا عرب
طريق لآفلو ،كما �أنهم ال يتلقوا

بعد البيان �صادر عن L.N.E.A

مع تربئة � 22آخر بتلم�سان

الإفراج عن الطالبة نور الهدى
عقادي و 10ن�شطاء

ق�ضت حمكمة اجلنح بتلم�سان نهاية
الأ�سبوع بالإفراج عن موقويف احلراك
ال�شعبي الع�رشة املوقوفني تتقدمهم
الطالبة نور الهدى عقادي ع�صام
�سايح  ،عبد القادر بالعربي  ،حممد
خواين والذين مت �إيداعهم احلب�س
امل�ؤقت يف  19دي�سمرب املا�ضي
فيما يعرف ب�أحداث الت�شوي�ش على
انتخابات  12دي�سمرب  .هذا ت�أتي
عملية الإفراج بعد �إدانة املتهمني
بعام حب�س حتت�سب فيه الفرتة التي
ق�ضوها كحب�س نافذ والبقية حب�س
م�ؤقت عن تهمة الدعوة للتجمهر الغري
م�سلح و�إحباط معنويات اجلي�ش ،كما
حكم على الطالبة نور الهدى عقادي

ب�شهرين حب�س نافذة و� 06أ�شهر
موقوفة النفاذ بالإ�ضافة �إىل الغرامة
املالية النافدة وهو احلكم الذي �سمح
لها مبغادرة �سجن تلم�سان م�ساء يوم
اخلمي�س  ،من جانب �آخر نطقت
املحكمة بالرباءة يف حق � 22شخ�ص
�آخر مت توقيفهم يوم  12دي�سمرب
املا�ضي ،هذا وكان وكيل اجلمهورية
قد التم�س يف حق املوقوفني عام
حب�س نافذة يف حق املتهمني ،هذا
وقد �أبدت جلنة معتقلي احلراك
ال�شعبي ارتياحها لهذا القرار حيث
مت ا�ستقبال املوقوفني �أمام مقر
�سجن تلم�سان م�ساء اخلمي�س .

نف�س امتيازات عمال �سونطراك
من نقل و�إطعام ما جعل �أجورهم
التكفيهم للم�صاريف اليومية ،
هذا وكان العمال قد را�سلوا فرع
م.ب
وهران ل�سونطراك عدة مرات من
اجل من اجل التدخل والتكفل
فيما مت الإفراج عن �شقيقهم �سامي
بهم.
و 17متهما �آخر
نا�شد
�أخرى
جهة
من
العمال ب�رضورة �إعادة بعث
امل�رشوع املجمد ملا له من فائدة
على �سكان املنطقة التي تف�شت
فيها البطالة و�ضف �إىل ذلك �أن
امل�رشوع ر�صد له غالف مايل
هام ومل يرى النور �إىل اليوم بفعل � أمر قا�ضي التحقيق للغرب ال�سابعة ن�شاط املميع الغري م�رشوع  ،وذلك
التجميد الذي طاله .
مبحكمة �سيدي �أحممد يف �ساعة بعد التحقيقات التي كانت م�صالح
مت�أخرة من يوم الأربعاء املا�ضي ب�إيداع الدرك قد با �رشتها يف ن�شاط املجمع
الأخوين حممد العيد  ،وحممد الهادي االقت�صادي «بن عمر « الذي تبني حتويل
بن عمر رهن احلب�س امل�ؤقت يف حني مت ر�ؤو�س �أموال عمومية عن وجهتها ،
الإفراج عن �شقيقهم الأ�صغر �سامي بن كما مت نهب ع�رشات من الهكتارات
عمر رفقة � 17شخ�ص �آخرمن املتهمني من الأرا�ضي الفالحية التي حولت �إىل
الذين تتوا�صل التحقيقات معهم يف حالة فيالت وبنايات �ضاربة عر�ض احلائط
بني �إدارة اجلامعة ،وهذه التنظيمات �إفراج  .هذا ويواجه املتهمني تهم بقوانني حماية الأرا�ضي الفالحية وذلك
الطالبية.
نهب الأرا�ضي الفالحية التي مت حتويلها من خالل ا�ستغالل النفوذ ،كما يتابع
إن
�
امل�صدر،
نف�س
أكد
�
يف حني،
اىل بنايات بعد حتويلها عن وجهتها املتهمون الثالثة الرئي�سني حممد
هذا
إىل
�
ب�شار،
جامعة
إدارة
جلوء �
احلقيقية وهي اجلرمية الأ�سا�سية التي الهادي وحممد العيد و�سامي ىخمالفة
الوزارة،
لتعليمات
اخلاطئ
التوظيف
يتابع فها العديد من رجال الأعمال  ،متعلقة بالت�رشيع وحتويل �أموال عمومية
كان غر�ضه فر�ض �ضغوطات ،بالإ�ضافة �إىل تهم تتعلق بتبديد �أموال عن وجهتها احلقيقية يف انتظار
يف حماولة م�ستميتة من الإدارة ،عمومية   وخمالفة الت�رشيع وحتويل ا�ستكمال التحقيقات التي قد تتو�سع
لتهمي�ش ال�رشكاء االجتماعيني ،على �أموال عمومية عن وجهتها  ،هذا وكان �إىل ا�ستعمال النفوذ ح�سب ما �أ�شار �إليه
ر�أ�سهم ممثلي الطلبة.
ق�ضي التحقيق قد ا�ستمع �إىل الإخوة احد املحامني املقربني من امللف يف
مرمي خمي�سة بن عمر و 17متهما �آخر من �إطارات ات�صال هاتفي بالو�سط .
حممد .ب
وم�س�ؤولني حمليني تبني ان لهم يد يف

�إيداع الأخوين بن عمر
احلب�س امل�ؤقت

مدير جامعة ب�شار ينتقم بحرمان  25طالبا من الدرا�سة

ا�ستنكرت ثماين تنظيمات طالبية
نا�شطة يف جامعة طاهري حممد
بب�شـار� ،أم�س ،يف بيان لها ،قرار
اجلامعة الأخري ،الذي راح �ضحيته
خم�سة وع�رشون طالبا ،بحرمانهم
من مزاولتهم الدرا�سة ،الأمر الذي
اعتربته هذه التنظيمات ،وتوظيفا
خاطئا ،و خرقا وا�ضحا ،لتطبيق
التعليمة الوزارية رقم ، 461/19
ال�صادرة بتاريخ � 12سبتمرب .2019

جاء ذلك على خلفية البيان �صادر،
عن �أ�رسة الرابطة الوطنية للطلبة
اجلزائريني ،يف ، 2020/02/09
ا�ستنكرت فيه التجاوزات اخلطرية،
النقائ�ص وال�رصاعات اخلفية التي
تهدد احلرم اجلامعي.
كما �أو�ضح ذات البيان� ،أن رد مدير
جامعة ب�شــار ،ب�إ�صداره لقرار
بتاريخ  2020/02/10الذي اعتربته
كامل املنظمات الطالبية ،الذي

�أجمعت التنظيمات يف بيان تنديد،
ال�صادر بتاريخ ،2020/02/11
�أن قرار املدير ،جاء انتقاما من
رئي�س املكتب الوالئي للرابطة،
فراح �ضحيته خم�سة وع�رشون
طالبا ،بحرمانهم من مزاولتهم
الدرا�سة ،رغم �أن �أغلب احلاالت
كانوا م�سجلني ،قبل �صدور التعليمة
الوزارية ب�سنتني �أو �أكرث ،وهو ما
يك�شف بو�ضوح ،عن توتر العالقات

ق�ضية م�ؤ�س�سة ال�صيانة ال�صناعية �صوميك �سكيكدة

�أحكام بال�سجن ترتاوح بني ال�سنة و ال�سبع �سنوات
�أ�صدرت حمكمة اجلنح اال�ستئنافية
مبجل�س ق�ضاء �سكيكدة �أحكاما
بال�سجن ترتاوح بني �سنة و � 7سنوات
يف حق املتهمني يف ق�ضية م�ؤ�س�سة
ال�صيانة ال�صناعية �صوميك التابعة
ملجمع �سوناطراك .
و قد �سلطت ذات املحكمة عقوبة
ال�سجن النافذ ملدة �سبع �سنوات
يف حق املديرين العامني ال�سابقني
للم�ؤ�س�سة (ق.ن) و (ي.ن) مع �إ�صدار
�أمر بالقب�ض عليهما و �إيداعهما
احلب�س �إ�ضافة �إىل � 5سنوات �سجنا
نافذا يف حق كل من مدير دائرة
الإنتاج (ب.ك) ومدير الدائرة التقنية
و التجارية (ق.ع) مع الأمر بالقب�ض
عليهما و بالإيداع.
كما �أ�صدرت املحكمة �أحكاما
بال�سجن يف حق عدد من ر�ؤ�ساء
م�صالح و �إطارات بالإدارة و املالية
ومتعاملني خوا�ص و كذا �أ�صحاب
�رشكات حملية و �أجنبية ترتاوح
بني �سنة و � 3سنوات �سجن و كان
ممثل احلق العام مبحكمة اجلنح
اال�ستئنافية ب�سكيكدة قد �إلتم�س
ت�سليط عقوبة � 10سنوات حب�سا
نافذا و غرامة مالية ب  1مليون
دج يف حق املديرين ال�سابقني و 5
�سنوات حب�سا نافذا ملدير دائرة
الإنتاج ومدير الدائرة التقنية

والتجارية ور�ؤ�ساء امل�صالح و باقي
املتهمني.
و قد توبع املتهمون بتهم عديدة
منها «تبديد �أموال عمومية و
�سوء ا�ستغالل الوظيفة و تزييف
م�ستند من �ش�أنه ت�سهيل البحث
عن اجلرائم و مرتكبيها و كذا
منح امتيازات غري مربرة للغري يف
جمال ال�صفقات العمومية و التزوير
وا�ستعمال املزور يف �أوراق جتارية
ف�ضال عن اال�ستفادة من �سلطة
الأعوان العموميني من �أجل الزيادة
يف الأ�سعار �أو التعديل ل�صاحلهم يف
�آجال التموين والت�سليم».
و تعود تفا�صيل هذه الق�ضية �إىل
�سنة  2008عندما وردت تقارير �إىل
م�صالح الدرك الوطني تفيد بوجود
ف�ساد مايل و�سوء ت�سيري و�صفقات
م�شبوهة خمالفة للقانون مب�ؤ�س�سة
ال�صيانة ال�صناعية �صوميك لتبا�رش
فرقة البحث حتقيقات معمقة من
خالل تفتي�ش
الوثائق وامللفات اخلا�صة بال�صفقات
والعقود التي �أبرمتها ال�رشكة تخ�ص
م�رشوع �إعادة جتديد مركب متييع
الغاز باملنطقة ال�صناعية ل�سكيكدة
من طرف �رشكة «كابيار» الأمريكية
وعديد ال�رشكات واملقاوالت عن
طريق املناولة».

وخل�صت التحقيقات التي ا�ستغرقت
ثالث �سنوات بعد التحقيق التكميلي
الذي �أمر به قا�ضي غرفة االتهام
والذي �شمل واليات وهران و
ق�سنطينة والعا�صمة حيث ميلك فيها
عدد من �إطارات امل�ؤ�س�سة عقارات
و فيالت فخمة و و�أر�صدة بنكية
ك�شفت عن �إبرام ال�رشكة ل�صفقات
م�شبوهة خمالفة للت�رشيع املعمول
به يف جمال ال�صفقات العمومية
تتعلق بعتاد وجتهيزات اقتنتها
ال�رشكة املذكورة يف م�رشوع جتديد
املركب.
وقد كانت ال�صفقات تربم مع نف�س
املتعاملني بالرتا�ضي الب�سيط و
ب�سجالت جتارية فقط �صادرة كلها
يف  2007بالرغم من عدم حيازتهم
على املقرات والتجهيزات والو�سائل
الالزمة بالإ�ضافة �إىل اقتناء ال�رشكة
لعتاد قدمي و�إعادة تركيبه على �أ�سا�س
�أنه جديد وبلغت قيمة اخل�سائر �أزيد
من  2مليار دج.
واعترب ممثل النيابة العامة يف
مرافعته �أن «التهم ثابتة يف حق
املتهمني معتربا ما قام به املتهون
�سببا يف ت�سجيل خ�سائر كبرية
للم�ؤ�س�سة واالقت�صاد الوطني»
متحدثا عن «التجاوزات الكبرية التي
كانت ترافق عمليات �إ�سناد ال�صفقات

والعقود من خالل االكتفاء ب�سجل
جتاري فقط و مبا�رشة الأ�شغال
دون وثائق واختيار الو�سطاء لإجناز
امل�شاريع دون اللجوء �إىل ال�رشكات
الأم».
جدير بالذكر �أنه �سبق و �أن �صدر
حكم �أويل يف حق املتهمني عن
حمكمة اجلنح االبتدائية �شهر مايو
 2019و القا�ضي ب�إدانة املديرين
ال�سابقني (ي.ن) و(ق.ن) ب�سبع
�سنوات �سجنا نافذة للأول و�ست
�سنوات �سجنا نافذة للثاين وتغرميهما
مببلغ  1مليون دج وخم�س �سنوات
�سجنا نافذة و � 500ألف دج لكل من
مدير الإنتاج ومدير الدائرة التقنية
و التجارية و ثالث �سنوات وغرامة
مالية بني  100و� 200ألف دج لباقي
املتهمني.
�أما املتعاملون اخلوا�ص فقد متت
�إدانة امل�سمى (م�.س) �صاحب �أكرب
�صفقة ب�سبع �سنوات �سجنا نافذة
و� 100ألف دج غرامة مالية و خم�س
�سنوات �سجنا نافذة و� 100ألف
دج غرامة لكل من امل�سمى (خ�.أ)
�صاحب جن�سية مزدوجة جزائرية
�أمريكية و�سنة حب�سا نافذة
ملتعاملي ال�رشكات الأجنبية و�سنة
حب�س موقوفة النفاذ ملتعامل من
فرن�سا والرباءة يف حق البع�ض منهم.

باحثون ي�شددون من البويرة

حماكمة دولية لفرن�سا على
جرائمها يف اجلزائر

دعا �أ�ساتذة وباحثون يف التاريخ
خالل ملتقى وطني نظمته جامعة
البويرة مبنا�سبة حلول الذكرى ال
 60للتجارب النووية الفرن�سية يف
ال�صحراء اجلزائرية �إىل �رضورة
حتريك دعوى دوليا �ضد فرن�سا عن
تهمة جرائمها الب�شعة �ضد الإن�سانية
التي ارتكبتها يف اجلزائر ومطالبتها
باالعتذار والتعوي�ضات امل�ستحقة
�ضمن القوانني الدولية  ,و�إدراج
هذا املو�ضوع يف املناهج الدرا�سية
لكل الأطوار التعليمية لنقل التاريخ
�إىل الأجيال ال�صاعدة كما اقرتح
امل�شاركون خالل هذه الفعالية ن�رش
كل املداخالت يف جملة خا�صة
ي�ستفيد منها الطلبة والباحثون
اجلدد .ويف ال�سياق دقت الأ�ستاذة
«�سمرية عبود « من جامعة اجلزائر
 2ناقو�س خطر هذه التجارب
التي اليزال �إىل يومنا هذا �سكان
املنطقة يعانون من �آثارها ال�سلبية
من كافة النواحي ب�إ�صابة الآالف
منهم بالإ�شعاعات النووية دون
ن�سيان ال�رضر الذي حلقته بالبيئة
وكل جوانب احلياة فيها و�شددت
املتحدثة على �رضورة ف�ضح فرن�سا

و�إدانتها �أمام العامل بالأدلة الكافية
فيما يخ�ص هذه اجلرائم �إىل جانب
العمل على احلد من �أخطار هذه
التجارب على الإن�سان والبيئة  ,هذا
و�سلطت ال�ضوء الدكتورة «بلعربي
�سمرية « من جامعة البويرة على
التغطية الإعالمية لتلك التجارب
من خالل ال�صحافة الفرن�سية على
غرار �صحيفة «لوفيغارو « ومن
جهتها تناولت الدكتورة « خدو�سي
كرمية « الآثار النف�سية للأفراد
ب�سبب تلك اجلرائم ال�شنيعة مقدمة
�أمثلة من الواقع كالإعاقة ال�سمعية
وغريها من اجلوانب ال�سلبية التي
التزال حت�صد مزيد ال�ضحايا  ,فيما
عاد كل من الدكتور « ر�ضا رفع «
والدكتورة « طبيب نوال « �إىل �أبعاد
البعثات الإ�ستك�شافية الفرن�سية �إىل
ال�صحراء اجلزائرية يف القرن 19
و�أبرزت من جهتها الأ�ستاذة فرد
حياة « من جامعة اجلزائر  .ال�سيا�سة
الفرن�سية لف�صل ال�صحراء اجلزائرية
مابني 1957و . 1962كما �شهد هذا
امللتقى عر�ض فيلم وثائقي بعنوان
« على �آثار املحت�شدات « للمخرج
�سعيد عوملي � .أح�سن مرزوق
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اللواء �شنقريحة ي�ؤكد من متياوين

�سرند على الإرهابيني بقوة وح�سم
ك�شف اللواء ال�سعيد �شنقريحة رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي بالنيابة �أم�س من تيمياوين �أن اجلي�ش
�سيكون باملر�صاد ه�ؤالء الإرهابيني ،لعمالئهم ،وملن يقف وراءهم ،يف حماولتهم اجلبانة واليائ�سة �سنكون
دوما لكم باملر�صاد ،م�ؤكدا �أن القوات امل�سلحة تعرف كيف «ترد ال�صاع �صاعني» و�سيكون ردا « قويا وحا�سما «
ع.ب
وخالل موا�صلة اللواء ال�سعيد
�شنقريحة زيارته �إىل الناحية
الع�سكرية ال�ساد�سة بالتنقل
�إىل القطاع العملياتي لربج
باجي خمتار� ،أين تفقد بع�ض
وحدات القطاع  ,والتقى ب�أفراد
مفرزة تيمياوين �ألقى كلمة �أكد
فيها ع حر�صه على لقائهم،
والوقوف �إىل جانبهم ،على �إثر
املحاولة الإرهابية اجلبانة،
التي ا�ستهدفت بداية هذا
الأ�سبوع ،هذه املفرزة ،والتي
راح �ضحيتها ال�شهيد اجلندي
املتعاقد بن عدة �إبراهيم.
وقال اللواء �شنقريحة باملنا�سبة
« و�أنا اليوم من هذا املكان ،من
�أق�صى احلدود اجلنوبية لبالدنا،
وبالتحديد من تيمياوين� ،أقول
له�ؤالء الإرهابيني ،ولعمالئهم،
وملن يقف وراءهم� ،أن
حماولتكم اجلبانة واليائ�سة،
ف�شلت بف�ضل ب�سالة و�شجاعة
ويقظة �أفراد قواتنا امل�سلحة،
�أمثال ال�شهيد البطل بن عدة
�إبراهيم ،ولتعلموا جيدا� ،أننا
يف اجلي�ش الوطني ال�شعبي،
�سنكون دوما لكم باملر�صاد،
ونعرف كيف نرد لكم ال�صاع
�صاعني « م�ؤكدا ان �أفراد
اجلي�ش هم �سادة امليدان و «

نح�سن اختيار الزمان واملكان
للرد على جرائمكم ال�شنيعة
و�سيكون الرد قويا وحا�سما
بقوة ال�سالح ،وبقوة القانون،
�إىل غاية ا�ستئ�صالكم نهائيا من
هذه الأر�ض ال�رشيفة ،وتخلي�ص
وطننا من دن�سكم و�رشوركم
كما �أبرز اللواء يف كلمته
حر�صه مبنا�سبة هذه الزيارة،
�إىل لقاء �أفراد املفرزة
والوقوف بجانبهم  ،ال�سيما
على �إثر املحاولة الإرهابية
اجلبانة ،التي ا�ستهدفت بداية
هذا الأ�سبوع ،مفرزة من
الكتيبة  62م�شاة �آلية م�ستقلة،
وراح �ضحيتها ال�شهيد اجلندي

املتعاقد بن عدة �إبراهيم ،الذي
متكن ب�شجاعته ويقظته ،من
�إف�شال هذه املحاولة الإجرامية
اليائ�سة ،ومن �إنقاذ زمالئه
ومفرزته ووحدته ،هذا البطل
ح�سب اللواء �سار على درب
الأ�سالف امليامني من �شهداء
ثورتنا التحريرية املجيدة ,كما
جدد اللواء با�سمه اخلا�ص
وبا�سم كافة م�ستخدمي
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،تعازيه
القلبية اخلال�صة لأفراد ال�شهيد
معربا �أي�ضا عن دعم وم�ساندة
وتعاطف رئي�س اجلمهورية،
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
وزير الدفاع الوطني ،يف هذا

الظرف اخلا�ص واحلا�سم
داعيا اجلميع لالقتداء به
و�أعلن �أعلن �أمام الإطارات
والأفراد عن قراره منح و�سام
ال�شجاعة لل�شهيد البطل بن عدة
�إبراهيم ،عرفانا وتقديرا من
قيادة اجلي�ش الوطني ال�شعبي
للت�ضحيات التي قدمها ال�شهيد
يف �سبيل وطنه اجلزائر.
كما �أ�شاد بالنتائج الإيجابية
التي ما فتئت وحدات اجلي�ش
الوطني ال�شعبي ،حتققها
يف جمال مكافحة الإرهاب
واجلرمية املنظمة ،مما �ساهم
يف التحكم ب�صفة كاملة ،يف
الو�ضع الأمني يف البالد .

يف جمعته ال52

احلراك يطالب بالإفراج عن باقي املعتقلني
وا�صل املئات من اجلزائريني
اجلمعة حراكهم ال�شعبي للجمعة
الـ 52على التوايل مطالبني فيه
ال�سلطات العليا للبالد بالتغيري
اجلذري والإ�رساع يف ا�سرتجاع
الأموال التي هربتها الع�صابة
و�أذنابها �إىل البنوك اخلارجية
مع موا�صلة احلرب على
الف�ساد كما جددوا مطالبهم
ب�رضورة �إطالق باقي �سجناء
احلراك ال�شعبي قبل �إطالق �أي
�إ�صالحات �سيا�سية .
ورغم تراجع يف حجم احلراك
ال�شعبي مقارنة باجلمعات
ال�سابقة جدد املئات من
اجلزائريني مت�سكهم باحلراك
ال�شعبي الذي انطلق يوم
 22فيفري الفارط و�أ�سقط
م�رشوع العهدة اخلام�سة
للرئي�س املخلوع عبد العزيز
بوتفليقة حيث �سار املئات من

املواطنني بعد �صالة اجلمعة
بال�شوارع الرئي�سية للعا�صمة
ال�سيما �شوارع ديدو�ش مراد
والعقيد عمريو�ش و�شارع
ح�سيبة بن بوعلي وكالعادة
رفعت فيها الأعالم الوطنية
و�شعارات تنادي بالتغيري
ومطالبة ال�سلطات مبحا�سبة
املت�سببني يف الف�ساد ونهب
املال العام وكذا �إر�ساء دعائم ال�شعبي يف كل ربوع الوطن على الوحدة الوطنية وحماية
احلق والقانون ،كما طالبوه قبل جت�سيد �أي خطوة تتجه البالد من خمتلف التهديدات
بالإ�رساع يف �إعادة الأموال نحو الإ�صالح ال�سيا�سي الذي اخلارجية خا�صة مع الو�ضع
املهربة �إىل اخلارج ,كما يعتزم الرئي�س عبد املجيد ال�صعب الذي تعي�شه بع�ض
جددوا مت�سكهم مبوا�صلة تبون القيام به التزاما بربنامج البلدان املجاورة كما �أ�شادوا
تنظيم امل�سريات �إىل غاية حملته االنتخابية كما جدد باملوقف البطويل ل�شهيد
حتقيق املطالب املرفوعة.
املتظاهرين بهذه املنا�سبة الوطني �إبراهيم عدة الذي منع
التي
وجدد خالل هذه اجلمعة
التعبري عن التفافهم وراء االرهابيني من اخرتاق الرتاب
ت�سبق اجلمعة االحتفالية ملرور اجلي�ش الوطني ال�شعبي حامي الوطني على م�ستوى منطقة
�سنة على احلراك ال�شعبي الذي البالد والعباد داعني يف نف�س تيماوين ب�أق�صى جنوب البالد .
باية ع
ابهر العامل مطالبهم باطالق ال�صدد �إىل �رضورة احلفاظ
�رساح كافة معتلقي احلراك

حجيمي ي�ؤكد «للو�سط»:

لن نرتاجع عن االحتجاج
لرفع الغنب
�أعلن الأمني العام للتن�سيقية
الوطنية للأئمة و موظفي
ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف ،جلول
حجيمي� ،أن نقابته �ستقوم بوقفة
احتجاجية وطنية ،يوم الأربعاء
املقبل ،املوافق لـ 19فيفري
اجلاري� ،أمام املركزية النقابية
باجلزائر العا�صمة ،وهذا تزامنا
مع اليوم الوطني لل�شهيد،
م�شريا �أن هذه الوقفة� ،ستعقبها
م�سريات �إىل جهات حكومية،
�سيتم حتديدها يف نف�س يوم
االحتجاج ،تفاديا للحواجز
الأمنية ،التي ميكن �أن تعرقل
طريق تلك امل�سريات ال�سلمية.
و�أفاد من�شور للنقابة عرب �صفحتها
الر�سمية ،على الفاي�سبوك� ،أن
هذا جاء «وفاء ملبادئنا ون�ضالنا
ودفاعنا امل�ستميت على ق�ضيتنا
وحقوقنا امل�رشوعة ،وا�ستجابة
ملطالب قواعدنا الن�ضالية ،يف
رفع الظلم والتهمي�ش امل�سلط
علينا من �أطراف كثرية» ،يف
�إطار ما تخوله قوانني اجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ود�ستورها ،اللذان يكفالن حرية
العمل النقابي ال�سيما القانون
.14/90
يف حني� ،أكد حجيمي خالل
حديثه مع جريدة «الو�سط»،
�أنهم لن يرتاجعوا هذه املرة ،عن
وقفتهم االحتجاجية ،خ�صو�صا
بعد اختالق وزارة ال�ش�ؤون الدينية
والأوقاف ،مل�شاكل داخلية عن
ق�صد ،لتكميم �أفواه الأئمة،
و�إ�سكاتهم بالقوة ،على اعتبار �أن
الظروف الراهنة مواتية ،عك�س
ما �سبق ،منوها باملنا�سبة� ،أن
تراجعهم يف املرة الأخرية ،قبل
الرئا�سيات ،كان ا�ستثنائيا ،خدمة
مل�صلحة العليا للبالد ،ال غري.
ي�أتي هذا بعد� ،أن قامت التن�سيقية
الوطنية للأئمة و موظفي ال�ش�ؤون
الدينية والأوقاف ،بكل اخلطوات
املتوافرة ،لإي�صال �صوتها،

وتلبية مطالبها امل�رشوعة ،والتي
كللت �أغلبها بالف�شل ،ولعل ما
زاد الطني بلة ،هو منع النقابة
من دخول مقر «لوجتيا» ،والتي
اعتربتها �إهانة غري مقبولة ،يف
حق الأئمة ،وم�ؤامرة فعلية من
االحتاد العام للعمال اجلزائريني.
دفاتر حج املجاملة معمول
بها يف العامل الإ�سالمي ككل
وفيما يخ�ص تعليق حجيمي ،على
مطالبة جمل�س الأئمة بتقدمي
الوزارة الو�صية ،تو�ضيحات حول
معايري توزيع دفاتر حج املجاملة،
قال الأمني العام للتن�سيقية
الوطنية للأئمة و موظفي
ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف� : ،أنه
«البد من �إخ�ضاع عملية توزيع
دفاتر احلج ،لل�شفافية والو�ضوح
التام ،ق�صد �إثبات نزاهتها،
وخلوها من البزن�سة و �أ�شياء
�أخرى غري مقبولة ،حتى ال يدخل
النا�س يف حرية ،نتيجة انتهاج
اجلهات املعنية لأ�سلوب غري
�سليم ،يف التعاطي مع الو�ضع
القائم ،معتربا ق�ضية املجاملة ،
معمول بها يف كل الدول ،ولي�ست
حكرا على اجلزائر فقط ،لكن ال
يجب �أن يطغى هذا على العملية
برمتها وفقط».
وجتدر الإ�شارة� ،أن م�صادر
�إعالمية ،قد تداولت ت�رصيحات
لرئي�س املجل�س الوطني امل�ستقل
للأئمة ،جمال غول ،ت�ضمنت
جملة من الت�سا�ؤالت عن عدد
دفاتر حج املجاملة التي متنح
للم�س�ؤولني اجلزائريني ،معايري
توزيعها� ،إن كانت تخ�ضع لكوطة
ر�سمية� ،أو غريها ،بالإ�ضافة
�إىل مطالبة هذا الأخري،
بتو�ضيحات فيما يخ�ص م�صري
احلجاج الفائزين ،يف القائمة
االحتياطية.

مرمي خمي�سة

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق
الإن�سان تك�شف

اختطاف جزائري بليبيا من قبل
موالني حلفرت

ك�شفت الرابطة اجلزائرية للدفاع
عن حقوق الإن�سان عن اختطاف
رعية جزائري يف ليبيا من قبل
جهات ن�سبت �إنتمائها �إىل قوات
امل�شري خليفة حفرت.
و�أدانت الرابطة اجلزائرية
يف بيان لها عملية االختطاف
التي تعر�ض لها اجلزائري
املولود بتاريخ � 6أكتوبر 1988
بال�شطية والية ال�شلف احلامل
جلواز ال�سفر رقم 157017240
ال�صادر عن ال�سلطات القن�صلية
بطرابل�س بتاريخ  10نوفمرب
 2015و�أو�ضحت ان هذه الق�ضية
تعود لتاريخ  25جانفي 2020
�أين مت اختطاف ال�سالف الذكر

مبنطقة العجيالت من طرف
اجلماعة ال�سلفية ال�شيخ بوعجيلة
التي يقودها امل�سمى عبد ال�سالم
بهيم هذه اجلماعة التي تنتمي
جلي�ش حفرت وتعترب هيئة نظامية
كون منطقة العجيالت خا�ضعة
�إىل حكم حفرت ودعت الرابطة
ال�سلطات اجلزائرية �إىل �رضورة
التدخل فورا وال�ضغط على كل
اجلهات من �أجل �إطالق �رساحه
قبل فوات الأوان جمددة يف
نف�س ال�سياق مطالبتها لل�سلطات
اجلزائرية بفتح قنوات ات�صال
مبا�رشة مع اجلالية املقيمة يف
مناطق النزاع يف ليبيا.

باية ع
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كيف ال�سبيل �إىل اال�ستقاللية واالحرتاف

الإعالم ..هل ينتظر الإ�صالح
�أم التطهري؟

لن نغادر احلديث عن احلريات دون التوقف عند و�ضع الإعالم الذي يعرب بحق عن حال احلريات الذي
�أ�شرنا �إليه يف مقالنا ال�سابق .وال تزال حرية الإعالم طموحا �إىل اليوم ،طموحا مل يجد طريقه �إىل التحقق،
متاما كما كان يف بداية العمل بالتعددية الإعالمية .وميكن �أن يقال �إن هذا الطموح يظهر اليوم �أبعد عن
املنال �أكرث �أمام تعدد احلواجز ال�سيا�سية وت�شعب امل�صالح املالية واالقت�صادية التي ال ير�ضيها تطور �إعالم
جزائري م�ستقل وحمرتف.
اح�سن خال�ص

ال�صحايف دائما يف مو�ضع
املتهم بالتق�صري بل جتعل
من ال�صحايف املوقوف
وامل�سجون واملنفي �أو
املهم�ش ب�سبب مواقفه
ال�سيا�سية �أو عزوفه عن
الإغراءات �أو �صموده �أمام
التهديدات هو ال�صحايف
املثايل والبطل الذي يبحث
عنه املجتمع ويقدمه مثاال
عن روح الت�ضحية يف �سبيل
قول كلمة احلق عند �سلطان
جائر.
وتدل هذه ال�صورة النمطية
التي تكر�ست بقوة ،وتبناها
�أنف�سهم،
ال�صحافيون
على مدى حتقيق هذا
الطموح نحو �إعالم م�ستقل
وحمرتف بل هي �أقوى دليل

امل�ستوى من التفكري
والتقدير؟ وكيف جنعل
من حرية ال�صحافة جزءا
من حرية التعبري وحرية
التعبري جزءا من احلريات
ب�شكل عام ومن احلريات
جزءا من حركية اجتماعية
�سيا�سية نحو التطور
الدميقراطي؟ وهل تكفي
الإرادة والعزمية الن�ضالية
واملقاومة
وال�صمود
لتحقيق هذا الهدف؟
دخلت ال�صحافة يف
الأ�شهر الأخرية يف خ�صام
حاد مع �شباب احلراك يف
ال�شوارع وال�ساحات التي مل
تعد متاحة جلميع و�سائل
الإعالم ال�سيما القنوات
التلفزيونية .وقد حدث يل

غري �أن تطوير �إعالم
م�ستقل وحمرتف ،ال ميكن
�أن يتحقق �إذا ما اعتربنا
�أنه ق�ضية حم�صورة عند
�أ�صحاب املهنة فح�سب
دون �أن تتعداها لتتحول �إىل
ان�شغال �سيا�سي وجمتمعي
عام متعلق ب�صريورة
احلراك نحو �إر�ساء دولة
دميقراطية ،تلعب فيها
ال�صحافة ،مثل الق�ضاء
وغريها من الدعائم ،دورها
وحتر�ص عليه لقيام ثوابت
ال رجعة فيها وال تخ�ضع
لتطور الربامج احلكومية
امل�صالح
وت�ضارب
ال�سيا�سية واالقت�صادية.
ينظر املجتمع �إىل حرية
الإعالم من منظور ي�ضع
ال�صحافيني والعاملني يف وجود �أزمة ثقة عميقة جتاه و�سائل
احلقل الإعالمي
ب�شكل الإعالم ال تقل حدة عن �أزمة الثقة
عام �أمام م�س�ؤولية مطلقة
وح�رصية عن تطابق
جتاه ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها
الإعالمي
املنتوج
وال�سمعي
املكتوب
الب�رصي والإلكرتوين مع على �أن املجتمع ال يزال �شخ�صيا �أن طلبت مني قناة
معايري احلرية والدقة بعيدا عن هذا الهدف� .أجنبية �أن �أقدم لها ت�رصيحا
واملو�ضوعية يف نقل �إذ عندما ن�صل �إىل تلك يف ال�شارع ويف مكان �شبه
الواقع وحتليله مناق�شته .املرتبة التي ال ميدح فيها خال من املتظاهرين ،وما
فال�صورة النمطية التي ال�صحايف وال يذم من �إن �رشعت يف ذلك حتى
تطورت يف الأذهان مع قبل املجتمع وال يحمل الت�أم ،ب�رسعة الربق ،جمع
مرور �سنوات املمار�سة امل�س�ؤولية الكاملة عن غفري من ال�شباب للإن�صات
التعددية للإعالم ال تقدم تراجع حرية ومو�ضوعية �أوال ومعرفة اجتاه ما �أدليت
الإعالمي ك�صاحب مهنة ودقة التعبري ،يومها ميكن به وللتق�صي عن هوية القناة
حري�ص على ت�أديتها وفق احلديث عن �إعالم م�ستقل قبل اتخاذ موقف ال�سماح
لها �أو منعها من الت�صوير.
الظروف املتاحة له مثل وحمرتف.
بقية املهن ،بل ت�ضعه يف لكن ما ال�سبيل �إىل �إي�صال وملا �أدرك اجلمع �أن القناة
مرتبة املنا�ضل الدائم من املجتمع والدولة ومعهما من بلد بعيد جغرافيا
�أجل �ضمان حرية التعبري ،عامل ال�صحافة �إىل هذا و�سيا�سيا عن الأزمة �أخلوا
وهي �صورة مثالية ت�ضع

�سبيل الفريق ال�صحايف.
هذا امل�شهد يدل على
الو�ضع املت�أزم الذي يوجد
فيه العمل الإعالمي يف
اجلزائر ويظهر �أن ال�سلطة
احلراك
وجمتمع
كالهما ينظر �إىل
ال�صحافة من منطلق
«�إما �أن تكون معي �أو
تكون �ضدي» واجلميع،
�سلطة وجمتمعا وو�سائل
�إعالم ،متفق على
تكري�س �صحافة عليها �أن
تختار بني الوالء واالنتهازية عن �أزمة الثقة جتاه ال�سلطة و�ضع �أخالقي كارثي يتهم ا�ستفحال الوباء الذي
وم�ؤ�س�ساتها .هناك �صورة فيه م�س�ؤولوها بالرثاء قد ال ينفع معه الإ�صالح
�أو الن�ضال واملقاومة.
وثمة م�شهد �آخر ال يقل ف�ضيعة عن و�سائل الإعالم الفاح�ش وحتويل الأموال لي�س اكت�شافا فقد حلقه
�أهمية عن امل�شهد الأول :ال ميكن حموها من الأذهان واحل�صول على امتيازات ما حلق جميع القطاعات
بعد �أن ا�ستولت عليه
كان موقفي املبدئي ال�سيما بعد ظهور الإعالم بطرق غري �رشعية.
وال يزال �أين ال �أرف�ض االجتماعي البديل الذي يعد خطاب ال�سلطة احلالية �سلطة غري ر�سمية نافذة
دعوات و�سائل الإعالم يعترب الف�ضاء املميز للتعبري بتطهري ال�سيا�سة من ومكنت بع�ض الفاعلني
لتقدمي �آرائي وحتليالتي عن هذه الف�ضاعة ،فبعدما املال الفا�سد ،وال جمال فيه وبع�ض الدخالء ،من
امتيازات ال ح�رص
عن الأو�ضاع امل�ستجدة،
لها ومن حماية
ومل �أكن �أميز بينها �إال من ينظر املجتمع �إىل حرية الإعالم من
ال حدود لها حتى
منطلق توافقها مع
الذوق منظور ي�ضع ال�صحافيني والعاملني
�أن ه�ؤالء الفاعلني
والأخالق العامة ،فهي
دخلوا يف مناف�سة
بالن�سبة يل منابر تفتح يف احلقل الإعالمي ب�شكل عام �أمام
لإبداع �أف�ضل طرق
لإي�صال خطاب حتليلي
م�س�ؤولية مطلقة وح�صرية
التزلف والوالء مقابل
�أو موقف �أو انتقاد ،على
اال�ستفادة ما �أمكن من
�أن ال يفر�ض علي ما �أقول
الريع .ويعد خمطط
وما ال �أقول ،لكني �أجد
نف�سي �أمام من ينكر علي كانت و�سائل الإعالم تعترب للخو�ض يف مدى قدرتها احلكومة اجلديدة ب�إ�صالح
بلباقة واحرتام ،وب�شدة �أبواقا لل�سلطة والأقوياء من على حتقيق ذلك �أمام ما ينطلق من �إعادة النظر
�أحيانا ،ظهوري على هذه رجال املال فقط� ،صارت �أ�ضحى �أخطبوطا رهيبا ،يف الن�صو�ص القانونية
بالإعالم
الو�سيلة �أو تلك حتى �أن اليوم مرتعا للف�ساد وراعية �إال �أن اجلدير بالذكر هو �أن املتعلقة
خال�صة تلك االعرتا�ضات له� ،صار يو�صف م�س�ؤولوها مكافحة املال الفا�سد البد والإ�شهار من منطلق
مفادها �أن �ألتزم البيت وال باملرتزقة وبائعي الذمم �أن ينطلق من بوابة الإعالم �إعادة تنظيم توزيع الريع
�أنب�س ب�شيء .هذا امل�شهد وكل الأو�صاف املذمومة .قبل احلكومة والربملان وفق معايري جديدة لكن
كذلك ،يدل على وجود فقد انتقلت ال�صحافة وغريهما من امل�ؤ�س�سات .على ما يبدو �أن الأمر ال
�أزمة ثقة عميقة جتاه من الو�ضع املزري ماديا فالقول �إن الإعالم يتعلق بالإ�صالح بل يتعلق
و�سائل الإعالم ال تقل حدة واجتماعيا و�سيا�سيا �إىل قد بلغ �أق�صى درجات بالتطهري وللحديث بقية.
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�أخبار اجلنوب

ممثل احلركة اجلمعوية باجلنوب وال�ساحل عبد القادر تقار ي�ؤكد

حي الوئام باملغري

دورنا الكبري يف االنتخابات
الرئا�سية قابله تهمي�ش اطارتنا

ال�سكان ي�شتكون الرمي
الع�شوائي لقارورات اخلمر

« .مطالب بح�صة اجلنوب الكبري من منا�صب ال�سلك الدبلوما�سي «

�أبدى ممثل احلركة اجلمعوية باجلنوب ال�ساحل الإفريقي عبد القادر تقار امتعا�ضه ال�شديد مما
�أ�سماه بالتهمي�ش والإق�صاء الذي يتعر�ض له �إطارات اجلنوب الكبري مطالب من ال�سلطات العليا
للبالد بح�صة خا�صة لأبناء اجلنوب لتمكينهم من تقلد منا�صب �سامية بال�سلك الدبلوما�سي .
حمادة العربي
طالب ممثل احلركة اجلمعوية
باجلنوب وال�ساحل الإفريقي عبد
القادر تقار يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به يومية «الو�سط» ،رئي�س
اجلمهورية ب�رضورة التدخل العاجل
من �أجل �إعادة النظر يف الكفاءات
والإطارات الوطنية بواليات
مترنا�ست  ،ورقلة � ،أدرار � ،إيليزي ،
غرداية  ،الأغواط  ،ب�سكرة والوادي
وب�شار وتيندوف التي �سهرت على
�إجناح العر�س االنتخابي الأخري
من خالل الت�صويت بقوة ل�صالح
املر�شح احلر عبد املجيد تبون
رئي�س اجلمهورية  ،هذا الأخري
طالبه حمدثنا ب�رضورة الإ�رساع
يف انهاء زمن �سيا�سة املفا�ضلة يف
تعيني الإطارات عرب خمتلف واليات
الوطن من خالل ر�صد ح�صة هامة
لتعيني �إطارات اجلنوب مبختلف
املنا�صب بال�سلك الدبلوما�سي
خا�صة ما تعلق بالكفاءات التي

تقطن باملناطق احلدودية والتي
تربط عائالتها عالقات م�صاهرة
قوية مع دول ال�ساحل الإفريقي
و اجلوار على غرار تون�س  ،ليبيا
 ،مايل والنيجر وبدرجة �أقل دولة
موريتانيا .
ومما ال يختلف عليه اثنان يقول عبد
القادر تقار ممثل احلركة اجلمعوية

بواليات اجلنوب و ال�ساحل الإفريقي
� ،أن �إطارات اجلنوب تعر�ضت يف
عهد الع�صابة لظلم كبري ب�سبب
�إق�صائها طيلة ع�رشين �سنة من
تقلد منا�صب �سامية بالدولة  ،لتبقى
الآمال معلقة على رئي�س اجلمهورية
ال�سيد عبد املجيد تبون للتكفل مبا
و�صفه باملطلب امل�رشوع ال�سالف

ذكره  ،خا�صة �إذا علمنا ب�أن بوادر
رفع التهمي�ش والغنب عن �إطارات
اجلنوب قد جتلت يف التغيريات
الأخرية بال�سلك احلكومي بتعيني
وزير لل�سياحة و  03وزراء منتدبني
 ،ا�ضافة لرتقية  03موظفني �ساميني
بالدولة مل�صاف والة للجمهورية
بواليات �رشق وغرب الوطن .

ت�أخر يف منح ال�سكن الريفي بقرية ان�سيغة
ا�ستالم ال�سكنات كما ازداد تخوفهم
من ا�ستمرار الأو�ضاع وبقاءها على
حالها لهدا ينا�شدون من اجلهات
املعنية الإ�رساع يف دعم املنطقة
بح�ص�ص ال�سكن الريفي.
و باملقابل ،حتدث البع�ض الآخر
من الراغبني يف اال�ستفادة من
عن
وحدات ال�سكن الريفي
معاناتهم ال�شديدة واليومية ب�سبب
عدم ا�ستفادتهم حتّى الآن من هذا
املرفق ال�رضوري يف احلياة ،يف ظل
الأو�ضاع الراهنة التي يعي�شونها يف
بيوت �آباءهم وكذلك امل�صاريف

الكثرية التي يدفعونها جتاه �أ�صحاب
امل�ساكن امل�ست�أجرة من طرفهم
وان كان عددهم قليل باعتبار �أن
املنطقة ريفية  ،خ�صو�صا ونحن
ن�شهد ارتفاع �أ�سعار الكثري من
املواد التي انعك�ست بال�سلب
عادة على جميع امل�ستويات ،وكذا
�ضيق م�ساكن �أوليائهم وغريها
من امل�شاكل التي حرمتهم من
التمتع باحلياة بالكيفية التي يرونها
منا�سبة ،ف�ضال عن ال�رصاعات
الداخلية التي يعلمها العام واخلا�ص
بني �أفراد الأ�رسة الواحدة ولأتفه

الأ�سباب وكانت يف الكثري من
املنا�سبات ال�سبب الرئي�سي يف
املقاطعة لأفراد العائلة الواحدة
لبع�ضها البع�ض.
ونا�شد ه�ؤالء اجلهات املعنية
الإ�رساع يف ت�سوية ملفاتهم يف
امليدان للح�صول على ال�سكن على
غرار بقية امل�ستفيدين ال�سابقني من
هذا النوع من ال�سكن ،ومنها ال�رشوع
يف عملية �إجنازها ،بعدما �سئموا
جملة امل�شاكل واملعاناة الطويلة
التي �أرهقتهم كثريا يف ال�سابق.

�صالح ،ب

يف ظل �إفتقار املدينة لأ�سواق جوارية

التجار املتنقلون يحتلون �أر�صفة ال�شوارع بورقلة
عادت طاوالت الباعة الفو�ضويني
�إىل الواجهة لتحتل �أر�صفة و�شوارع
عا�صمة الوالية ورقلة  ،مت�سببة يف
خلق م�شاكل يف حركة ال�سري خا�صة
منذ عدة �أيام  .و يت�سبب ذلك يف
الإخالل باملحيط و النظام
العام حيث �أكد بع�ض املواطنني
ليومية «الو�سط « �أن عودة التجارة
الفو�ضوية � ،سببها نق�ص الأ�سواق
اجلوارية التي متت�ص العدد الهائل

�صالح ،ب

يف �إطار جت�سيد خمطط �إحتالل امليدان

املقاطعة الإدارية املغري بالوادي

طالب عدد من ال�سكان الراغبني
يف اال�ستفادة من وحدات ال�سكن
الريفي بقرية ان�سيغة �شمال
املقاطعة الإدارية املغري بالوادي ،
اجلهات امل�س�ؤولة على هذا ال�ش�أن،
انطالقا من م�صالح البلديات،
بالتدخل وت�رسيع عملية توزيع
ال�سكنات الريفية.
خا�صة وان القرية ت�شهد كثافة
�سكانية كبرية وح�سب ت�رصيح بع�ض
مواطنو القرية الذين مل ي�ستفيدوا
�إىل حد كتابة هده الأ�سطر من
ال�سكن الريفي انه �سئموا من ت�أخر

حتول م�ؤخرا حي الوئام الواقع
باجلهة اجلنوبية للمقاطعة الإدارية
املغري ،مبحاذاة الطريق الوطني
رقم  3الذي يتو�سط املدينة �إىل
مكان يق�صده مدمنو اخلمور ،كونه
يقع يف جهة حدودية .
وح�سب �شهادة عديد �ساكنيه
الذين حتدثوا ليومية «الو�سط « ،
ناقلني امتعا�ضهم من ه�ؤالء الذين
�أ�صبحوا يقلقون ال�سكان ،نتيجة
الأ�صوات املزعجة ورمي قارورات
اخلمر ب�شتى �أنواعها ،حيث
انت�رشت هذه املظاهر يف الآونة
الأخرية ،و�أ�صبحت تثري امتعا�ض
قاطني هذا احلي ،و�أ�ضاف ه�ؤالء
�أنهم يجدون حيهم م�شوها بهذه
القارورات التي و�صلت حلد
الأطفال ال�صغار ،خ�شية احت�ساء ما
تبقى فيها من نبيذ ،خا�صة و�أن هذا
احلي يتواجد به م�ؤ�س�سات تربوية،
حيث �أ�ضحت هذه املظاهر تخد�ش

حياء العائالت.
ونتيجة هده الأو�ضاع ينا�شد �سكان
احلي ال�سلطات الأمنية للتدخل
العاجل ،وتطهري حيهم من ه�ؤالء
املنحرفني �أو على الأقل �إبعادهم
من احلي ،ويف انتظار تدخل
ال�سلطات املعنية للتكفل بامل�شكل
القائم يبقى الزما على املواطنني
معاي�شة الو�ضع املزري لأجل غري
م�سمى .
من جانب �أخر حذر ممثلي الأحياء
يف ت�رصيحات لهم مع يومية
«الو�سط» من مغبة تفاقم الأو�ضاع
املتدهورة با�ستمرار بناحيتهم
املذكورة الأمر الذي من ِ�ش�أنه �أن
يدفع بهم للخروج لل�شارع لالحتجاج
من �أجل ال�ضغط على الو�صايا
لاللتفاف ملا و�صفها ب�رشعية
مطلب التدخل لتطهري ناحيتهم من
ترويج الأفات االجتماعية .

من ه�ؤالء الباعة الذين ي�أتون من
خمتلف الأماكن ويعر�ضون �سلعهم ،
وا�شتكت العائالت القاطنة مبحاذاة
هذه الطاوالت من انت�شارالأ�سواق
الفو�ضوية ،حيث احتلوا الأماكن
والطرقات وحولوها �إىل �سوق
فو�ضوية تباع فيها خمتلف ال�سلع
،على غرار مالب�س الأطفال و
الروائح و العطور و الفواكه و
اخل�رض و الأحذية  ،وت�سبب انت�شار

الباعة عرب الأر�صفة يف عرقلة
حركة �سري املواطنني ،ناهيك عن
�شكاوى امل�سافرين مبحطة نقل
امل�سافرين ال�صغرية مبدخل ال�سوق
من املال�سنات و امل�ضايقات التي
يتعر�ضون لها يوميا � ،إىل جانب
الفو�ضى والإزعاج الكبريان.
من جهتهم ،ي�ؤكد بع�ض الباعة
الفو�ضويني �أنهم مل يجدوا بديال
لعر�ض خمتلف �سلعهم  ،و�أنهم

جمربون على ا�ستعمال تلك الطرق
وال�شوارع يف ظل انت�شار البطالة
وعدم وجود فر�ص عمل �أو �أ�سواق
جوارية  ،و�أنه ال�سبيل الوحيد
لك�سب قوت عي�شهم اليومي ،هذا
و تبقى ال�سلطات املحلية مطالبة
ب�إجناز �أ�سواق للحد من انت�شار
التجارة املوازية يف ال�شوارع و
انت�شار القمامة .
جناة ،ح

م�صالح ال�شرطة تت�صدى
ملحرتيف ال�سرقة بتندوف
على �إثر تقدم �أحد املواطنني لدى
م�صالح �أمن الوالية و ر�سم �شكواه
بخ�صو�ص تعر�ضه لل�رسقة (
هاتف نقال ) حتت طائلة التهديد
بوا�سطة �سالح �أبي�ض  ،متكنت
م�صالح ال�رشطة الق�ضائية التابعة
لأمن والية تندوف بحر الأ�سبوع
الأول من �شهر فيفري  2020و
يف وقت قيا�سي من توقيف
املتورط يف جرمية ال�رسقة
املذكورة ،بعدما �ضبط بحوزته
الهاتف النقال امل�رسوق و يتعلق
الأمر باملدعو (ع.ل) البالغ من
العمر � 36سنة  ،و الذي �إ�ستفاد
من �إ�ستدعاء مبا�رش  ،بعد تقدميه
�أمام ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى

حمكمة تندوف بتاريخ  09فيفري
 2019عن ق�ضية ال�رسقة .
يف نف�س ال�سياق عاجلت ذات
امل�صالح ق�ضية �أخرى تتعلق
بالتهديد بوا�سطة �سالح �أبي�ض
ويتعلق الأمر باملدعو (م.ع) البالغ
من العمر � 24سنة  ،متابع بق�ضية
�أخرى �ضده متعلقة بالتحطيم
العمدي مللك الغري ،بعد تقدميه
�أمام ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة تندوف بنف�س التاريخ 09
فيفري � 2019صدر يف حق امل�شتبه
فيه �أمر �إيداع احلب�س امل�ؤقت عن
الق�ضيتني ال�سالفتي الذكر .

حمادة العربي

�أمن والية �أدرار

ا�ستقبال  505مكاملة هاتفية
خالل �شهر جانفي املن�صرم
ا�ستقبلت قاعة العمليات لأمن والية
�أدرار خالل �شهر جانفي من ال�سنة
اجلارية  505مكاملة هاتفية واردة من
قبل املواطنني موزعة على الأرقام
اخل�رضاء48/15و 104وخط �رشطة
النجدة  ،17حيث �سمحت خمتلف
املكاملات الواردة من معاجلة
عديد الق�ضايا و�شملت هذه
النداءات  56مكاملة خا�صة بتقدمي
امل�ساعدة والإغاثة 97،مكاملة
متعلقة بطلب اال�ستعالم والتوجيه
 91مكاملة خا�صة بالتبليغ (حوادث
املرور -ال�رسقة -احلرائق-
حاالت االختفاء ) ،كما �سجلت ذات

امل�صالح  243هاتفية ذات ال�صلة
بطلب خمتلف التدخالت �إىل جانب
ورود  18مكاملة �أخرى .هذا وتبقى
قوات ال�رشطة جمندة يف جميع
الأوقات وعلى مدار �24/24ساعة
لال�ستجابة لنداءات املواطنني
والتي
والتكفل ب�إ�شغاالتهم
تدعوهم �إىل الإبالغ عن �أي خطر
قد يهدد حياتهم وممتلكاتهم عن
طريق االت�صال بالأرقام املجانية
امل�سخرة من قبل املديرية العامة
للأمن الوطني .

حمادة العربي
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دون حلول لق�ضيتهم

�شهر على نقل الأطفال الأ�سرى �إىل "الدامون"
ً
طفال يف ظروف قا�سية وم�أ�ساوية
توا�صل �إدارة �سجون االحتالل "الإ�سرائيلي" منذ �شهر ،احتجاز 27
يف �سجن "الدامون" ،يرافق ذلك تعنت ورف�ض من قبلها يف اال�ستجابة ملطلبهم املتمثل ب�إعادتهم �إىل
�سجن "عوفر" ،وال�سماح ملمثلني من الأ�سرى البالغني ب�إدارة حياتهم والإ�شراف عليهم ،كما هو قائم
يف ال�سجون التي يُحتجز فيها الأ�سرى الأطفال ،وكما كانت تدار حياتهم االعتقالية قبل نقلهم.
ق.د
وعدّ الأ�رسى �أن ما يجري مع
الأطفال حتول خطري ،وم�س
جديد مب�صريهم ،وحماولة ل�سلب
�أحد �أهم منجزات احلركة الأ�سرية
تاريخياً ،ومع كل املحاوالت التي
يجريها الأ�رسى عرب احلوار،
وتنفيذ خطوات احتجاجية
راف�ضة� ،إال �أنها وحتى اليوم مل
ينتج عنها حل حا�سم للق�ضية.
وا�ستعر�ض نادي الأ�سري يف تقرير
له اليوم اخلمي�س ( ،)2-13مع مرور
�شهر على نقل الأ�رسى الأطفال �إىل
�سجن "الدامون"� ،أبرز الإجراءات
التي نفذتها �إدارة �سجون االحتالل
بحقهم وظروف احتجازهم.

 تعر�ضوا لعمليات قمعواعتداءات بال�ضرب ور�ش
بالغاز والعزل
نفذت قوات القمع التابعة لإدارة
�سجون االحتالل فور نقلهم �إىل
�سجن "الدامون" ،عمليات قمع
متكررة ،واعتداءات بال�رضب
ربح على جمموعة منهم ،ونقلت
امل ّ
ت�سعة منهم على الأقل �إىل زنازين
مركز حتقيق "اجللمة" و�سجن
"�سلمون" يف حماولة لل�ضغط
عليهم ،لوقف احتجاجاتهم،
وخالل عمليات القمع ،جرى تقييد
الأ�رسى الأطفال ل�ساعات بقيود
بال�ستيكية ور�شهم بالغاز.
و�أكد �أحد الأطفال الذين �أُفرج
عنهم الحقاً من الق�سم� ،أن لون
�أيديهم مال �إىل ال�سواد ب�سبب
القيود ،و�أن قوات القمع تعمدت
�رضب ر�ؤو�سهم يف اجلدران،
وتعمدت �أن تتواجد على مدار
ال�ساعة يف الق�سم ،لتنفيذ عمليات
ترهيب بحق الأطفال ،واالعتداء
عليهم ،واحتجزت "الكنتينا" التي
كانت بحوزة الأ�رسى الأطفال
لتوفري احتياجاتهم ،وادعت الإدارة

�أن "الكنتينا" مت �إعادتها للأ�رسى
يف �سجن "عوفر".

 مواجهة فر�ضها الأ�سرىالأطفال

واجه الأ�رسى الأطفال على مدار
ال�شهر هذه الإجراءات ،مبجموعة
من اخلطوات ،منها �إرجاع وجبات
الطعام ،والإ�رضاب عن الطعام
لأيام ،حيث تعر�ض من �أ�رضب
منهم للتهديد بخلع مالب�سه وتركه
عارياً واالعتداء عليه ،ومع ذلك
يوا�صل الأطفال احتجاجاتهم
ورف�ضهم للأو�ضاع امل�أ�ساوية التي
ُفر�ضت عليهم.

 حمتجزون يف ق�سم �أ�شبهبالقبو حتت الأر�ض تنت�شر
فيه ال�صرا�صري والفئران
و�صف الأ�رسى الأطفال الق�سم،
ب�أنه �أ�شبه بالقبو حتت الأر�ض
ال تدخله �أ�شعة ال�شم�س ،بع�ض
الغرف ال تتوفر فيها نوافذ للتهوية،
تنت�رش فيه احل�رشات وال�رصا�صري
والفئران ،قذر ،ورائحته كريهة،
�ساحة "الفورة" عبارة عن ممر
بني الق�سم الرئي�سي وبني الغرف
وم�ساحتها �صغرية جداً ،احلمامات

مك�شوفة ،ي�ضطرون ال�ستخدام
الفر�شات ك�ستائر لها.
وي�ضطرون للنوم داخل فر�شات
قذرة ،يف حماولة جلب الدفء،
وجمموعة منهم ي�ضطر حلمل
�أحذيتهم طوال الليل للتخل�ص من
احل�رشات املنت�رشة حولهم.

كما ونوعً ا
 الطعام �سيئ ًّواملاء قذر ولونه �أ�صفر
الطعام هو عبارة عن علبة لنب،
ورغيف من اخلبز املق�سم لكل
غرفة ،وحبة من الكلمنتينا،
واخليار ،ويف بع�ض الأحيان يتم
جلب الأرز كوجبة �إفطار ،فيما
حتتوي وجبة الغداء على طبق
من املعكرونة القا�سية ،لها رائحة
كريهة ،بينما وجبة الع�شاء فهي
فا�صولياء �شبه نيئة ،واملاء ملوث
ولونه مائل �إىل الأ�صفر ،ومع ذلك
ي�ضطرون ال�ستخدامها النعدام
البديل.

 يعاين غالبية الأطفال منال�سعال ال�شديد واملر�ض
غالبية الأطفال يعانون من �أوجاع
يف ال�صدر ب�سبب الربد ،وال

ي�ستطيعون النوم ب�سبب ال�سعال،
ال�سجن تكتفي ب�إعطائهم
و�إدارة ّ
امل�سكنات.

 فر�ض عقوبات متثلتبالغرامات املالية
واحلرمان من الزيارة
فر�ضت عليهم �إدارة ال�سجن
عقوبات متثلت :باحلرمان
من الزيارة ملدة �أربعة �شهور،
وغرامات مالية ،و�أجربت �أحد
الأ�رسى الأطفال على خلع
مالب�سه يف الربد القار�س يف
عزل "اجللمة" لل�ضغط عليه
لتعليق �إ�رضابه عن الطعام ،وهو
ما مت فع ً
ال ،حيث مل يحتمل
الطفل الربد ال�شديد ما ا�ضطره
لتعليق الإ�رضاب ،و�أُعيد جمدداً
�إىل �سجن "الدامون" .هذا
وجدد نادي الأ�سري مطالبته
للم�ؤ�س�سات احلقوقية وعلى
ر�أ�سها ال�صليب الأحمر بو�ضع
حد لق�ضية الأ�رسى الأطفال يف
�سجن "الدامون" ،والإجراءات
التنكيلية ومنها �سوء املعاملة،
والتعذيب اجل�سدي والنف�سي التي
يتعر�ضون لها الأطفال يف �سجون
االحتالل ،والتي تبد�أ فعل ًّيا منذ
حلظة االعتقال.

كو�شنري

�صهيوين �أرثوذوك�سي عابث ممنوع
من دخول رام اهلل
ظهر �إ�سم جريالد كو�شنري لأول
مرة ب�شكل " فاقع " يف ال�سعودية
عام  .. 2017حيث ن�سب �إىل نف�سه
فوزا �رسيعا يف �صفقة �أمريكية
م�شبوهة لتحقيق ا�ستثمارات يف
الأموال العربية ت�صل �إىل 400
مليار دوالر  ,وهو ما جعل ترامب
يفخر ب�صهره ويقد ّمه للعامل
كرجل �أعمال ناجح  ،ف�أوكل �إليه
مهمة التوجه �إىل تل �أبيب ورام اهلل
لإمتام �صفقة مماثلة يف فل�سطني
 .غاريد كوري كو�شرن مواليد 1981
رجل م�ستثمر يهودي �أرثوذك�سي
ومالك رئي�سي ل�رشكة و�صحيفة،
وهو جنل قطب العقارات اليهودي
ت�شارلز كو�شرن ،كما �أنه متزوج من
�إيفانكا ترامب� ،إبنة رجل الأعمال
ورئي�س الواليات املتحدة دونالد
ترامب .يف فل�سطني كانت �صدمة
كو�شنري كبرية  ،ومت ك�شف �سخافاته
وطرده من رام اهلل ب�رسعة كبرية،
وطرد معه امل�ستوطن ال�صهيوين
ديفيد فريدمان �سفري ترامب يف
�إ�رسائيل والذي و�صفه الرئي�س
الفل�سطيني (�إبن الكلب).
يف كوريا ال�شمالية ف�شل ترامب
وكو�شنريه يف زحزحة الرئي�س
كيم جون ينغ ،وتوقف عن كتابة
التغريدات والتهديدات لكوريا
ال�شمالية وطوى امللف بتغريدة
حزينة قال فيها ( هناك كيمياء
�صداقة بيني وبني الرئي�س
الكوري ال�شمايل) .يف املك�سيك
ف�شل ترامب وكو�شنريه يف �إذالل
اجلريان هناك ،ورف�ضوا دفع ثمن
جدار ترامب ،وحت ّولت تغريداته
بهذا اخل�صو�ص اىل ت ّرهات ال
قيمة لها ،و�إىل خمالفات �صارخة
للقانون الدويل .يف �إفريقيا تنح�رس
الواليات املتحدة االمريكية،
وتتقدم ال�صني وفرن�سا وهولندا
والربتغال و�رشكات ايران وتركيا.
وميكن القول �أن الواليات املتحدة
االمريكية خ�رست افريقيا �أي�ضا،
يف ال�صني �إنهزم ترامب وكو�شنريه
يف (غزوة هاواوي) وطارت كل
نظرياته " ال�سخيفة " حول
احتكار املعرفة �أدراج الرياح،
وكان وا�ضحا منذ البداية �أن
ترامب �أجهل من �صهره ،والإثنان

ال يعلمان ان املعرفة الب�رشية ال
ميكن �إحتكارها.
يف �أوروبا جرى رف�ض �أفكار
ترامب وكو�شنريه ،وال تزال اوروبا
تلك القارة العجوز حتافظ على
تكامل منظومة �أخالقها مع
قوانينها� ،أمام العن�رصية الكريهة
التي تفوح من �أفكار ترامب.
وحماولته التطاول على فرن�سا
و�أملانيا باءت بالف�شل.
يف �أمريكا الالتينية وبالذات يف
فنزويال حاول ان يعيد �أجماد
الغرب املتوح�ش من خالل انقالب
ع�سكري عميل يف كاراكا�س ومت
طرد عميله وا�ستعادة ال�سيطرة
على ذلك البلد الذي لعن ر�أ�س
�أبو ترامب �أمام �شا�شات البث
املبا�رش  ,فتخلّ�ص من ع ّراب
االنقالب ال�صهيوين امل�ست�شار
بولتون وجرى ف�صله من البيت
الأبي�ض � .أما اللعنة الرو�سية فال
تزال تالحق ترامب وم�ست�شاريه.
وبينما ينظر العامل �إىل بوتني على
�أنه القي�رص ،ينظر لرتامب على �أنه
مراهق �سيا�سي طائ�ش �إنتقل من
الغرف ال�سوداء �إىل الكازينوهات
�إىل غرف البيت الأبي�ض.
يف العراق و�سوريا وايران .هناك
قرار وا�ضح ومعلن بطرد قوات
االحتالل الأمريكي ،ويبدو �أنها
م�س�ألة وقت حتى يعلن ترامب
�سحب ذيله من هناك ،والفرتة
املتوقعة للطرد العنيف �ستكون
قبيل االنتخابات الأمريكية ،فال
هو ي�ستطيع �أن ي�شن حربا وال هو
ي�ستطيع �أن يحمي م�ؤخرة جيو�شه
وراء البحار .تقوم نظرية ترامب
يف نهب ثروات العامل ونقلها
اىل �أمريكا .وهي نظرية بذيئة
ومنحطة ال ميكن لها النجاح .
�صحيح �أن العامل ملئ بالأنظمة
العميلة واحلكام اجلبناء ،ولكن هذا
لن يحدث فرقا كبريا يف النتيجة،
والنتيجة التي �سيح�صل عليها
االمريكيون الذين انتخبوا ترامب
هي انح�سار النفوذ االمريكي بعد
�ضياع هيبة ال�سي اي ايه ،وطرد
ال�رشكات اال�ستعمارية �رشكات
نهب النفط .

الكاتب :د .نا�صر اللحام

جي�ش االحتالل يك�شف خطته حل�سم احلروب املقبلة

ك�شف جي�ش االحتالل عن خطته
خالل الفرتة ()2024-2020
ا�ستعدادا حل�سم �أي حرب مقبلة
و�أعلن الناطق با�سم جي�ش
االحتالل عن انطالق اخلطة
التي اطلق عليها ا�سم "تنوفا"
�أو "الدفع" والتي تهدف ح�سب
قوله �إىل "تعزيز الفتك يف القتال
حج ًما ودق ًة ".
وياتي انطالق اخلطة بعد
اعتمادها من قبل وزير جي�ش

االحتالل ورئي�س احلكومة،
و�سيتم تقدميها للموافقة
عليها للمجل�س االمني امل�صغر
"الكابينت".
و�أ�شار الناطق "�أن اجلي�ش �أجرى
يف العام الأخري عملية معمقة
وم�شرتكة عملت يف �إطارها
ع�رشات الطواقم متعدّدة
التخ�ص�صات لتحديد �صورة
العد ّو وبلورة اخلطة الأ�سا�سية
لتحقيق الن�رص ،وبعد درا�سة

هذه الإجراءات تبينّ �أنّ هناك
احتمال لت�شتيت يف تفوق اجلي�ش
الن�سبي يف عدة جماالت .لذلك،
تزداد احلاجة لرفع امليزات
الع�سكرية لإخ�ضاع وح�سم العدو
ب�شكل وا�ضح ،وبوقت ق�صري
وب�أقل ثمن".
وتابع :وف ًقا لذلك متت بلورة
خطة تنوفا التي ت�ضع يف مقدمتها
تعزيز قدرات القوات القتالية
وحت�سني ملحوظ بقدرات الأذرع

والهيئات الع�سكرية.
و�أ�شار �إىل �أن هذه اخلطة ت�أتي
ا�ستمرا ًرا للخطة ال�سابقة
"غدعون" ،والتي �أدت �إىل حت�سني
ملحوظ يف جاهزية اجلي�ش.
وك�شف عن القرارات املركزية
الّتي �ستنفذ يف �إطار خطة تنوفا
ابرزها
خمت�ص يف املعركة
*�إقامة مق ّر
ّ
�ضد �إيران بقيادة �ضابط برتبة
ميجر جرنال.

�رسبي طائرات جديديْن
* اقتناء
ْ
 قتالية ونقل.* �إقامة فرقة قتالية رابعة
ملحاربي اخلطوط الأمامية يف
اجلي�ش.
* �إقامة منظومة خا�صة
للمناورات الربية ،ولواء هجومي
متع ّدد الأذرع يف ذراع الياب�سة.
* �إجناز قدرات توا�صل ،وقدرات
احلديث املبا�رش بني القوات
يف املناورة وعنا�رص الهجوم

والتجميع.
* م�ضاعفة عدد الذخائر
الدقيقة ،وبنوك الأهداف.
* �إقامة خاليا ا�ستخبارية
متقدمة.
* تو�سيع منظومة الدفاع القطرية
�ضد تهديدات ال�صواريخ.
* تطوير القدرات احلديثة
لك�شف العدو.
* �إقامة هيئة لبناء قوة متعددة
الأذرع.

10
إ�شهار
�

Le 14Chiffre
ه1441  جمادى الثاين21  املوافـق ل2020  فيفري15 ال�سبت
اجلمعة

Lundi 20 mai 2019

ŵ
ȚȢƾƷ ŵ
ȝ

ƻž
ƾƷ
ǀƴƀ ż ȝȚȢ
Ʊ
ƾ
ȜȔ

C;C00

INVESTPLUS

9

d’Affaires

PUB

Rg±S&±ąĊĉĄ_»F$³P:4½b96±`b8±E »P

õPê±^8CP$_8±¹C< ^4#ÐÒ_89:¿R`ûC1Ð

ý±Rbb6±Rb0±
d60±Rb0±
ÔR0±d4:±D=R±Ò±R=C8±
E=R6±ÒE=R4Cd60±RR±´C=;7
E=ÒR8±^gC b±Ò²±b9RR±
E=R6±ÒE=R4±õ59Cd60±N=0±´C=;7
E=:R±E»CR8±
\=b±Òû= »M±
E C*±Òd±Ï ±
ǀƁǍƪƃŽȚȢȤȚǞƓȚȶȜȤȚȢȁȚ
Ðb»C%« ÒÐCSCÐb698ê±
Ðb::0ê±ÒC=±Rb6±
Z±bê±b::0
E=;M±´C59±



E4jÏb=±d^:4±¿R
^j±bê±`b8C_8Cñ¯`8
ÏCõ9@_894
³b^8^5/±_C
^:4±²C»Ð]º
Ðb R/Ïb=±
«d ^^³«C68±
³«C68±Ò
E »C:êC¯_8PRb

 _8`:1d±³P=b±d½b9F6±
`b8±«C; E »C:ê±Ò\=2±

EPE=bb;8´C=C8¯
³RjC4ê±`<:9^@d¬¹C
`b8±³PE9= _8R0F$^¬³S<
_89=?c9ÐbR/Ðb=4C³PC 

½b9±F6±b_8C P±ÒÐ±b;
E¹±Rê±d ±»bÐC=69= čĆÃ»C/

invest@investplusalgerÍb=6±c9C;6j
ĄĆąĊčĊĈČćĄĊĊąĈąĆĉċĊĄĊĊąĈąćčĄĄC;6±b

INVESTPLUS

FORMATION INTENSIVE

Ecole de formation aux métiers-agréée par l’Etat sous numero1650

Le plan comptable en général
Les pièces comptables
justificatives
Les imputations comptables
Enregistrer les opérations comptables
Les factures d’achats et venteT
Les rabais remises et ristournes
les avoirs
Les moyens de réglement
La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
La trésorerie
Les emprunts et les prÐts
Les immmobilisations
et les frais généraux
Les Ïcritures comptableT

C;CC»

E;±ÏC^Eb6´ =±
E=b=±_8±RHS`E ±»P±´CC

Comptabilité générale
Formation

12, 14
avril
20,21
et et15
22 mai
20192018
CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion

APPELEZ AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Inscrivezvous
au pluTtarE le 1 KVJMMFU

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

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El0ouradia Alger

ANEP N°: 2016003422

2020/02/15:الو�سط

Par décision n° 234 du 27 avril
2019 du ministre de l’Energie,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques
et points de vente
Nous demandons aux propriétaires de
kiosques et autres buralistes qu’en cas de
non distribution de notre journal, de nous
contacter au numéro suivant :

021 69 64 83
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الأ�سرى يف املدار�س ...ثقافة احلرية يف مواجهة ثقافة القوة
هي �أجيال ولدت بعد اتفاقيات �أو�سلو ،طلبة املدار�س الذين ا�ستيقظوا على احلياة ليجدوا �أبائهم و�أمهاتهم و�أ�صدقائهم و�أبناء جريانهم
و�أقاربهم و�أنف�سهم يقبعون يف �سجون االحتالل ،اللغة من حولهم هي لغة �سجون ،الكلمات ،اللفتات ،النربات ،ال�صور على احليطان
واجلدران هي �صور �أ�سرى ،احلياة من حولهم �سجن ،تداهم عقولهم الربيئة� ،أحداث �صادمه ومثرية ،يف عيونهم حرية وده�شة ،يف
�صوتهم انك�سارات بعيدة ،يتوا�صلون مع الدنيا بطائرات الورق  ،يبت�سمون لأطفال العامل ابت�سامات عابرة للجدار.
بقلم عي�سى قراقع

الطلبة ي�س�ألون عن معنى
حكم عن امل�ؤبد ،عن
�شكل ال�سجان والزنزانة ،
ي�س�ألون عن الإ�رضاب عن
الطعام وعن �رس امللح
واملاء يف الأج�ساد الذابلة،
ي�س�ألون عن املداهمات
واالقتحامات الليلية جلنود
االعتقاالت
االحتالل،
اليومية� ،رصاخ الأطفال
والن�ساء يف منت�صف الليل،
�صوت الر�صا�ص والكالب
البولي�سية ،تفجري الأبواب
و�إطالق القنابل ،قن�ص
الأوالد والأحالم على
اجلدار الفا�صل يف غزة،
الطلبة ينتظرون الإجابات
الكاملة حتى ال يفقدوا
�أعمارهم القادمة ،ما هذه
احلرب ؟ لقد ولدنا يف عهد
ال�سالم ،ت�س�ألني طالبة
يف ع�صبية بالغة  .حتت
�إ�رشاف ال�شبيبة الطالبية
يف �إقليم حركة فتح يف بيت
حلم وبالتن�سيق مع وزارة
الرتبية والتعليم ومدراء
املدار�س  ،خ�ضت جتربة
تقدمي درو�س عن ق�ضية
الأ�رسى للطلبة يف 42
مدر�سة يف املحافظة من
ال�صف العا�رش �إىل ال�صف
الثاين ع�رش ،وكانت جتربة
هامة � ،أثمن و�أقدر جلنة
ال�شيبة على هذه الأن�شطة
التي �أعتربها �رضورية
وخطوة �إ�سرتاتيجية نحو
تر�سيخ الوعي مبعاين
والكرامة
الت�ضحية
الإن�سانية لدى �أبنائنا
الطلبة .ق�ضية الأ�رسى
الفل�سطينيني القابعني يف
ال�سجون دخلت املناهج
التعليمية  ،وهنا يجب
�أن ن�شكر وزارة الرتبية
والتعليم وجلنة املناهج
على �أعطاء م�ساحة تربوية
وتعليمية لتجربة الأ�رسى
يف املنهاج التعليمي ،
�أنها خطوة نحو حترير

طلبتنا من التعليم النمطي
وامل�ؤدلج  ،وخطوة اكرث
�أهمية يف ت�سليط ال�ضوء
على �ضحايا االحتالل ،
رموز احلرية ،الأ�رسى
الذين �ضحوا من �أجل
حرية الإن�سان الفل�سطيني
وكرامته وعدالة ق�ضيته
 ،فالتعليم ي�صنع وطنا
 ،وثقافة احلرية دائما
تنت�رص على ثقافة القوة
 .كل ح�صة هي ن�شاط
ت�ضامني  ،هي وفاء وحمبة
وعهد من طلبة فل�سطني
�إىل الأ�رسى والأ�سريات
خلف ق�ضبان �سجون
االحتالل  ،يف غرف
الدر�س �صدحت الأنا�شيد
والأغاين
والق�صائد
املعربة عن الت�ضامن مع
الأ�رسى ومع حريتهم ،يف
غرف الدر�س علقت �صور
الأ�رسى �إىل جانب �صور
�أ�شجار الزيتون والطيور
املحلقة يف ال�سماء
الزرقاء ،لقد حترر الطلبة
من القيود و�صاروا قادرين
على حترير الواقع من
�أغالله  ،حترير العقول
من الأطواق التي �صنعها
املحتل ال�صهيوين  ،الطلبة
كانوا ينظرون اىل بقية
العامل بحيوية ون�شاط ،
ك�أنداد ر�ؤو�سهم مرفوعة
يف ال�سماء .هذا اليوم
املعلم مل ي�أت ،املعلم يف
ال�سجن ،وهذا اليوم هناك
مقعد فارغ ،الطالب يف
ال�سجن ،املعلمة غائبة،
لقد ذهبت لزيارة زوجها
يف �سجن نفحة ،هذا اليوم
ال يوجد در�س ،املدر�سة
مغلقة  ،لقد ا�ست�شهد طالب
بر�صا�ص جنود االحتالل ،
�أعدموه من م�سافة قريبة
دون �أي مربر  ،املدر�سة
�أعلنت احلداد  ،املوت
وال�سجن يالحقان طلبة
فل�سطني  ،متى تكتمل
الأغنية حتى يهد�أ البحر؟،
كتب مدير املدر�سة هذه

الأ�سئلة على اللوح الأ�سود
بطب�شورة بي�ضاء .
يف املدار�س ح�رض �أكرث
من خم�سة �آالف �أ�سري
و�أ�سرية ،ح�رض املر�ضى
والأطفال
والن�ساء
والأ�رسى القدامى  ،جاءوا
من كل املدن والقرى
واملخيمات ،من كل فئات
ال�شعب الفل�سطيني ،ف�إذا
كان اجلالدون ال�صهاينة
يح�رشون الأ�رسى يف
ال�سجون البغي�ضة وتخفي
وزارة الرتبية الإ�رسائيلية
وجوه الأ�رسى و�إن�سانيتهم
يف مناهجها التعليمية ،
وجتردهم من �آدميتهم
وك�أنهم لي�سوا ب�رشا �أ�سوياء،
ف�أن املدار�س ومناهج
التعليم الفل�سطينية فتحت
الأبواب وا�سعة على القيم
واحل�ضارية
الإن�سانية
الأ�سالك
وجتاوزت
و�سيا�سة
ال�شائكة
الت�شويه والطم�س بحق
الأ�رسى  ،ك�شفت جرائم
املحتلني بحق الأ�رسى
،فتحول الطلبة خالل
الدرو�س �إىل حمكمة
�إن�سانية،حتدوا
�ضمري
القمعية
الإيديولوجية
حتدوا
اال�ستيطانية،
واخلرافات
الأ�ساطري
ال�صهيونية و�سيا�سة �إق�صاء
الأ�رسى من ال�رشائع
واالتفاقيات الدولية ،قد
تفوق الطلبة على قانون
القومية العن�رصي ،على
حقول الكراهية والتع�صب
والفا�شية� ،صار التعليم يف
مدار�سنا فعل حرية  .يف
املدار�س ح�رض الأ�سري
الأول حممود بكر حجازي
 ،وح�رضت الأ�سرية الأوىل
فاطمة برناوي ،جاءوا
من القد�س ،من امل�سجد
والكني�سة والبلدة القدمية،
قرعوا �أجرا�س املدار�س،
�صيحات
انطلقت
وانتفا�ضات يف الدفاع عن
القد�س عا�صمتنا الروحية

الأوالد
وال�سيا�سية،
والبنات يواجهون قطعان
واجلنود
امل�ستوطنني
ب�صدورهم العارية ،ما هذا
اجليل املختلف املتمرد
الذي ال يخاف؟ يت�ساءل
قادة االحتالل الذين
اعتقدوا �أنهم انت�رصوا
على التاريخ والذاكرة .
يف املدار�س ح�رض كرمي
يون�س ونائل الربغوثي
و�أحمد �سعدات و�إ�رساء
ومروان
اجلعابي�ص
الربغوثي ،وف�ؤاد ال�شوبكي
وحممد الطو�س وعبا�س
ال�سيد و�سمري �أبو نعمة،
جاءوا من خلف امل�ؤبدات
� ،شاهدوا اكتمال م�رشوع
احلرية يف املدار�س،
اكتمال �إن�سانية الإن�سان
والعدالة الكونية  ،هنا
لغة جديدة ،لغة البحر
املتو�سط،
الأبي�ض
لغة القمح والفرا�شات
اجلميلة ،الأغاين مقاومة،
مقاومة،
الر�سومات
الدبكة مقاومة  ،الق�صيدة
مقاومة  ،التعليم جزء
�أ�سا�سي من مكونات
ال�صمود والتحرر وتر�سيخ
الهوية  ،فان كان ال�سجن
هو املوت فقوة العقل هي
روح احلياة  .يف املدار�س
ح�رض ال�شهداء الأ�رسى ،
ح�رضت �أرواحهم و�أكفانهم
وانك�رس ال�صمت البارد ،
ح�رض من قتلوه بالتعذيب
الوح�شي ومن قتلوه
باجلرائم الطبية املتعمدة
 ،ح�رض من �رضبوه حتى
املوت يف غرف و�ساحات
ال�سجون  ،ومن �أعدموه
ميدانياً مكبال على
يد فرق املوت ،ح�رض
ال�شهداء املحتجزون يف
مقابر الأرقام ،خرجوا من
حتت الرتاب والن�سيان،
ح�رضت اجلنازات الغائبة،
طلبة املدار�س زرعوا
زهوراً حتاكي زهور
اجلليل وتوحي بليمون

غزة ،الطلبة �أعادوا ترتيب
الدرو�س ورفعوا الأ�شالء
على �سلم الأرواح وهتفوا:
حتيا احلياة .يف املدار�س
ح�رض �إبراهيم طوقان
وخليل بيد�س وال�شيخ عبد
القادر املظفر وابو �سلمى
وحممود دروي�ش ونوح
�إبراهيم ومعني ب�سي�سو
وراجح ال�سلفيتي ووليد
دقة وفا�ضل يون�س ،ح�رض
توفيق زياد وغنى مع طلبة
ال�صف العا�رش :
يا �شعبي
الند
يا عود ِ
يا اغلى من روحي
عندي
العهد
�إنا باقون على
ِ
لن نر�ض عذاب
الزنزانة وقيود الظلم
وق�ضبانه
طلبة املدار�س ردوا على
الرواية ال�صهيونية و�أعادوا
�صوغ رواية الفل�سطيني
وتوحيد الزمن التحرري
الفل�سطيني لي�صبح زمناً

معرفيا تراكمياً يربط
الغياب باحل�ضور ،فالذات
حتركت ،عنا�رص الهوية
الوطنية الثقافية حتركت
من ال�سكون� ،أنه انفتاح
على امل�ستقبل بعقول
طلبة املدار�س الذين
ق�سموا وقتهم بني القلم
واحلجر وزراعة الورد يف
ار�ض املواطنة .الطلبة
ي�صطفون واقفني على
�صوت الن�شيد الوطني،
طلبة فل�سطني لي�سوا يف
مع�سكر حربي او مدر�سة
دينية حاقدة تلغي يف
درو�سها وجود الآخرين،
لي�سوا يف غيتو حتكمه
واالنغالق
الأ�سطورة
والبندقية ،طلبة فل�سطني
يبدعون ويتميزون �إن�سانيا
يح�صدون
و�أخالقيا،
اجلوائز العاملية يف
املجال الإن�ساين والثقايف،
بينما الطلبة الإ�رسائيليون
الذين �صاروا جنوداً
يح�صدون �أرواح الب�رش
ويحظون على جرائمهم
والأو�سمة
بالنيا�شني
القومية ،الطلبة يعرفون
�أن العامل يحتفل باليوم

العاملي حلقوق الإن�سان،
االحتفال الذي مل ي�صل
�صداه �إىل فل�سطني،
يوجد قوة طاغية ت�ضطهد
الإن�سان هنا بالقتل
واالنتهاكات
وال�سجن
امل�ستمرة املمنهجة.
هذا اليوم ح�رض الطالب،
اكتمل الدر�س ،جتاوزوا
الع�سكرية
احلواجز
واملكعبات الإ�سمنتية،
اعتداءات
جتاوزوا
واملوت
املت�سوطنني
امل�ستباح كل حلظة،
و�صلوا املدر�سة ،حملوا
و�أقالمهم
حقائبهم
و�ساروا على �إيقاع قلوبهم
واجتاهات الرياح ،تعلموا
مناخ احلياة الفل�سطينية
حتت االحتالل ،تعلموا
�أنهم ذاهبون �إىل الغد،
وان الت�ضحية لها معنى
ودالالت ت�شبه عملية
الوالدة ،توليد وعي ثقايف
جديد من اجل ان�سانية
حرة وح�س جماعي،
هذا اليوم �أحالم الطلبة
ا�ستيقظت مبكرا ،مل تعد
م�صادرة �أو طي الغياب،
التعليم ي�صنع وطنا.
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نادي الأ�سري الفل�سطينى

�شهر على نقل الأطفال الأ�سرى �إىل "الدامون" دون حلول لق�ضيتهم
ً
طفال يف ظروف قا�سية وم�أ�ساوية يف �سجن "الدامون" ،يرافق ذلك تعنت ورف�ض من قبلها يف اال�ستجابة ملطلبهم
توا�صل �إدارة �سجون االحتالل الإ�سرائيلي منذ �شهر ،احتجاز ()27
املتمثل ب�إعادتهم �إىل �سجن "عوفر" ،وال�سماح ملمثلني من الأ�سرى البالغني ب�إدارة حياتهم والإ�شراف عليهم ،كما هو قائم يف ال�سجون التي يُحتجز فيها الأ�سرى الأطفال ،وكما
كانت تدار حياتهم االعتقالية قبل نقلهم.
ق.ف
واعترب الأ�رسى �أن ما يجري مع
الأطفال حتول خطري ،وم�س
جديد مب�صريهم ،وحماولة ل�سلب
�أحد �أهم منجزات احلركة الأ�سرية
تاريخياً ،ومع كل املحاوالت التي
يجريها الأ�رسى عرب احلوار وتنفيذ
خطوات احتجاجية راف�ضة� ،إال
�أنها وحتى اليوم مل ينتج عنها حل
حا�سم للق�ضية .وا�ستعر�ض نادي
الأ�سري يف تقرير له اليوم اخلمي�س،
مع مرور �شهر على نقل الأ�رسى
الأطفال �إىل �سجن "الدامون"،
�أبرز الإجراءات التي نفذتها �إدارة
�سجون االحتالل بحقهم وظروف
احتجازهم.

تعر�ضوا لعمليات قمع
واعتداءات بال�ضرب ور�ش
بالغاز والعزل
نفذت قوات القمع التابعة لإدارة
�سجون االحتالل فور نقلهم �إىل
�سجن "الدامون" ،عمليات قمع
متكررة ،واعتداءات بال�رضب
ربح على جمموعة منهم ،ونقلت
امل ّ
ت�سعة منهم على الأقل �إىل زنازين
مركز حتقيق "اجللمة" و�سجن
"�سلمون" يف حماولة لل�ضغط
عليهم ،لوقف احتجاجاتهم،

وخالل عمليات القمع ،جرى
تقييد الأ�رسى الأطفال ل�ساعات
بقيود بال�ستيكية ور�شهم بالغاز.
و�أكد �أحد الأطفال الذين �أُفرج
عنهم الحقاً من الق�سم� ،أن لون
�أيديهم مال �إىل ال�سواد ب�سبب
القيود ،و�أن قوات القمع تعمدت
�رضب ر�ؤو�سهم يف اجلدران،
وتعمدت �أن تتواجد على مدرا
ال�ساعة يف الق�سم ،لتنفيذ عمليات
ترهيب بحق الأطفال ،واالعتداء
عليهم ،واحتجزت "الكنتينا" التي
كانت بحوزة الأ�رسى الأطفال
لتوفري احتياجاتهم ،وادعت
الإدارة �أن "الكنتينا" مت �إعادتها
للأ�رسى يف �سجن "عوفر".

مواجهة فر�ضها الأ�سرى
الأطفال
واجه الأ�رسى الأطفال على مدار
ال�شهر هذه الإجراءات ،مبجموعة
من اخلطوات ،منها �إرجاع وجبات
الطعام ،والإ�رضاب عن الطعام
لأيام ،حيث تعر�ض من �أ�رضب
منهم للتهديد بخلع مالب�سه وتركه
عارياً واالعتداء عليه ،ومع ذلك
يوا�صل الأطفال احتجاجاتهم
ورف�ضهم للأو�ضاع امل�أ�ساوية التي
ُفر�ضت عليهم.

حمتجزون يف ق�سم
�أ�شبه بالقبو حتت
الأر�ض تنت�شر فيه
ال�صرا�صري والفئران
و�صف الأ�رسى الأطفال الق�سم،
ب�أنه �أ�شبه بالقبو حتت الأر�ض
ال تدخله �أ�شعة ال�شم�س ،بع�ض
الغرف ال تتوفر فيها نوافذ للتهوية،
تنت�رش فيه احل�رشات وال�رصا�صري
والفئران ،قذر ،ورائحته كريهة،
�ساحة "الفورة" عبارة عن
ممر بني الق�سم الرئي�سي وبني
الغرف وم�ساحتها �صغرية جداً،
احلمامات مك�شوفة ،ي�ضطرون
ال�ستخدام الفر�شات ك�ستائر لها.
وي�ضطرون للنوم داخل فر�شات
قذرة ،يف حماولة جلب الدفء،
وجمموعة منهم ي�ضطر حلمل
�أحذيتهم طوال الليل للتخل�ص من
احل�رشات املنت�رشة حولهم.

الطعام �سيء كم ًا ونوع ًا
واملاء قذر ولونه �أ�صفر
الطعام هو عبارة عن علبة لنب،
ورغيف من اخلبز املق�سم لكل
غرفة ،وحبة من الكلمنتينا،
واخليار ،ويف بع�ض الأحيان يتم
جلب الأرز كوجبة �إفطار ،فيما

حتتوي وجبة الغداء على طبق
من املعكرونة القا�سية ،لها رائحة
كريهة ،بينما وجبة الع�شاء فهي
فا�صولياء �شبه نيئة ،واملاء ملوث
ولونه مائل �إىل الأ�صفر ،ومع ذلك
ي�ضطرون ال�ستخدامها النعدام
البديل.

يعاين غالبية الأطفال من
ال�سعال ال�شديد واملر�ض
غالبية الأطفال يعانون من �أوجاع
يف ال�صدر ب�سبب الربد ،وال
ي�ستطيعون النوم ب�سبب ال�سعال،

هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

ال�سجن تكتفي ب�إعطائهم
و�إدارة ّ
امل�سكنات.

فر�ض عقوبات متثلت
بالغرامات املالية
واحلرمان من الزيارة
فر�ضت عليهم �إدارة ال�سجن
عقوبات متثلت :باحلرمان
من الزيارة ملدة �أربعة �شهور،
وغرامات مالية ،و�أجربت �أحد
الأ�رسى الأطفال على خلع مالب�سه
يف الربد القار�س يف عزل "اجللمة"
لل�ضغط عليه لتعليق �إ�رضابه عن

الطعام ،وهو ما مت فع ً
ال ،حيث مل
يحتمل الطفل الربد ال�شديد ما
ا�ضطره لتعليق الإ�رضاب ،و�أُعيد
جمدداً �إىل �سجن "الدامون".
هذا وجدد نادي الأ�سري مطالبته
للم�ؤ�س�سات احلقوقية وعلى
ر�أ�سها ال�صليب الأحمر بو�ضع حد
لق�ضية الأ�رسى الأطفال يف �سجن
"الدامون" ،ولكافة الإجراءات
التنكيلية ومنها �سوء املعاملة،
والتعذيب اجل�سدي والنف�سي التي
يتعر�ضون لها الأطفال يف �سجون
االحتالل ،والتي تبد�أ فعلياً منذ
حلظة االعتقال.

�إ�ستنكار م�صادرة االحتالل لكتاب اجلوانب الإبداعية ال�صادر عن
وزارة االعالم للأ�سرى للباحث ( حمدونة )

م�ساعد
وكيل
ا�ستنكر
رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين للإدارات العامة
امل�ساندة وم�س�ؤول الهيئة يف
املحافظات اجلنوبية الأ�ستاذ
ب�سام املجدالوى �إقبال
�سلطات االحتالل اال�رسائيلى
على م�صادرة كتاب "اجلوانب
الإبداعية للأ�رسى الفل�سطينيني
" للباحث يف ق�ضايا الأ�رسى د.
ر�أفت حمدونة  ،ال�صادر عن
وزارة الإعالم الفل�سطيني .
وقال املجدالوى �أن م�صادرة
الكتاب اخلا�ص باملعتقلني

ي�أتى يف �سياق ا�ستهداف كل
ما يتعلق بالأ�رسى على �أر�ض
الواقع يف ال�سجون الإ�رسائيلية
،والت�ضييق على ذويهم مبنع
الزيارات  ،وم�صادرة انتاجاتهم
الأدبية والثقافية حتى ما يتعلق
بق�ضيتهم من الناحية الأكادميية
 .و�أ�شار املجدالوى �أن �سلطات
االحتالل �صادرت  300ن�سخة
من الكتاب �أثناء نقلهم من
املحافظات ال�شمالية �إىل
املحافظات اجلنوبية  ،وبني
�أن هذه القر�صنة مب�صادرتها
للكتاب بعد �أ�شهر من بعثه داللة

على زيف الدميقراطية  ،وي�ؤكد
�سيا�سة االحتالل القائمة على
قانون الطوارئ والرقابة على
املطبوعات واالنتاجات الأدبية
والثقافية التى تنتهجها �سلطات
االحتالل بكل ما يتعلق بال�ش�أن
الفل�سطينى  .جدير بالذكر
�أن كتاب "اجلوانب الإبداعية
للأ�رسى الفل�سطينيني "
للباحث حمدونة ي�سلط ال�ضوء
على �أبرز اجلوانب الإبداعية
للأ�رسى الفل�سطينيني يف
ال�سجون الإ�رسائيلية  ،كاحلالة
الثقافية والتعليمية  ،و�أدب

ال�سجون  ،والإ�رضابات
املفتوحة عن الطعام ،
و�أطفال النطف املهربة حالة
ن�ضالية م�ستجدة يف ال�سجون
 ،وت�أثري الأ�رسى �سيا�سياً
واملتمثل بوثيقة الأ�رسى ،
و�شكل التجربة الدميقراطية
فى ال�سجون  ،والكتاب عبارة
عن ر�سالة دكتوراه للم�ؤلف يف
ق�سم العلوم ال�سيا�سية  ،مبعهد
البحوث والدرا�سات العربية
 ،بجمهورية م�رص العربية ،
وقامت على طباعته وزارة
الإعالم الفل�سطينى برام اهلل.
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ريا�ضة
�شباب بلوزداد يحول الرتكيز على التناف�س
حول لقب البطولة

�أبناء العقيبة يودعون ك�أ�س اجلمهورية
وي�صرون على نقاط الن�صرية

ال�سيدة

الك�أ�س حتافظ على التقاليد والكبار يوا�صلون ال�سقوط

وداد بوفاريك يوا�صل احللم حامل اللقب
يق�صى والزمو يفاجئ
 .ديربي اله�ضاب قمة الدور ربع النهائي

متيّز الدور ثمن النهائي من مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية بعدة مفاج�آت مدوية ومن العيار الثقيل عندما عرفته �سقوط الكبار �أمام
�أندية الدرجات ال�سفلى ،وكان وداد بوفاريك �أكرب مفاج�آت هذا الدور املتقدم من مناف�سة ال�سيدة الك�أ�س بعدما �أق�صى فريقا من
النخبة للدور الثاين على التوايل� ،أين كانت البداية ب�صاحب الرقم القيا�سي لعدد الألقاب يف املناف�سة مولودية اجلزائر ،قبل �أن
ي�أتي الدور هذه املرة على مولودية وهران عندما �أطاح بالأخري و�أخرجه من ال�سباق على التتويج بالك�أ�س
عي�شة ق.
بينما يلتقي نادي بارادو ال�ضيف
مولودية البي�ض يف مواجهة
تبدو يف كفة العا�صميني رغم
�أن الزوار ي�سعون على حتقيق
املفاج�أة وبلوغ الدور املقبل
على ح�سابه ،يف املقابل� ،سوف
تكون ق ّمة ال�رشق التي جتمع
فريقي وفاق �سطيف و�شباب
ق�سنطينة حمط االنتباه بالن�سبة
للمتتبعني يف ظل رغبة كل فريق
املوا�صلة يف �سباق �إحراز
ال�سيدة الك�أ�س ،ت�سعى خاللها
ت�شكيلة «الن�رس الأ�سود» �إىل

ا�ستغالل اللعب داخل الديار من
�أجل �ضمان االحتفاظ بت�أ�شرية
الت�أهل ،فيما يتنقل «ال�سيا�سي»
مناف�سا �صعبا من �أجل لعب
كافة حظوظه خلطف الت�أ�شرية
وموا�صلة املغامرة يف املناف�سة.
من جهته ،يتوجه حامل لقب
الن�سخة الفارطة �شباب بلوزداد
�إىل عا�صمة الزيبان �سعيا منها
�إىل العودة للديار حمملني
ببطاقة الت�أهل ،يف مواجهة لن
تكون �سهلة �أمام �أ�صحاب الديار
الذين لن يكونوا لقمة �سائغة
ويلعبون كافة احلظوظ للت�أهل،
يف املقابل �سيكون ملعب «زوبري

خليفي» حمط االهتمام عندما
ي�ستقبل قمة �رشق �أخرى تدور
رحاها بني فريقي جمعية عني
مليلة و�أهلي برج بوعريريج،
و�سيكون �صعبا التكهن بهوية
املت�أهل ،بينما يلتقي احتاد
بلعبا�س بال�ضيف احتاد عنابة
يف مواجهة ي�سعى خاللها �أبناء
«املكرة» �إىل بلوغ الدور املقبل

رغم املهمة ال�صعبة �أمام
مناف�س لن يكون �سهال ،من
جهتها ،تتوجه مولودية وهران
ملواجهة النادي املفاج�أة وداد
بوفاريك الذي �أق�صى يف الدور
ال�سابق مولودية جلزائر ،ويعول
على تكرار نف�س ال�سيناريو على
ملعبه جمددا.

�أهلي برج بوعريريج  /وفاق �سطيف
احتاد بلعبا�س � /أمل بو�سعادة
املت�أهل من لقاء قاملة وبارادو  /املت�أهل من جمعية ال�شلف وجمعية وهران
احتاد ب�سكرة  /وداد بوفاريك

دزيري� :أنا م�ستقيل و�أترك الفريق بني �أياد �آمنة
�أعلن املدرب بالل دزيري
اال�ستقالة ر�سميا من العار�ضة
الفنية لفريق احتاد العا�صمة
بعد الإق�صاء املر الذي عاد به
التعداد من تنقل الغرب ملالقاة
جمعية وهران� ،أين �أق�صي من
الدور ال�ساد�س ع�رش ملناف�سة
ك�أ�س اجلمهورية بعدما تلقى
الهزمية بهدف دون رد ،حيث
قدم دزيري ا�ستقالته ر�سميا
�إىل الإدارة وك�شف �أم�س يف
ت�رصيحات �إذاعية �أنه قرر الرحيل
عن العار�ضة الفنية واالن�سحاب
من الفريق بعد خروج النادي
العا�صمي من مناف�سة ال�سيدة
الك�أ�س ،وا�ستطرد دزيري �أنه
�سبق له �أن دق ناقو�س اخلطر
فيما يتعلق بالربجمة املكثفة
واجلهنمية التي يخو�ضها
الالعبني ،وذلك يف ظل �أن االحتاد
�سوف يت�رضر كثريا على مدار
�شهري جانفي وفيفري وهو ما

عي�شة ق.

الت�شكيلة با�شرت التح�ضري الديربي دون نيل الراحة

�أحالم وفاق �سطيف ترتفع
للتتويج بك�أّ�س اجلمهورية

برنامج الدور ربع النهائي

احتاد العا�صمة يف�شل للمو�سم اخلام�س على التوايل يف جتاوز الدور 1/16

يحدث ي�ضيف ،م�ضيفا �أنه ن غري
املعقول �أن يلعب  28مباراة كاملة
يف ظل رف�ض الرابطة املحرتفة
لكرة القدم م�ساعدتهم من خالل
و�ضع برجمة عقالنية والحتاد
الإفريقي للعبة الذي قدم مباراة
رابطة �أبطال �إفريقيا ،جعلهم
يدفعون الثمن غاليا ،وا�ستطرد
الالعب ال�سابق الحتاد العا�صمة
�أنه وافق منذ البداية على حتمل
امل�س�ؤولية وقيادة العار�ضة الفنية
ومل يدر ظهره للفريق الذي �صنع
له ا�سما يف وقت رف�ض اجلميع
مد يد العون ب�سبب الأزمة املالية
والإدارية التي تواجد عليها عند
بداية املو�سم اجلاري ،م�ضيفا
انه يغادر تاركا الفريق ب�أيادي
�آمنة بعد اتفاق الإدارة و�رشكة
«�سريبور» على �رشاء �أغلبية
الأ�سهم يف النادي.
ف�شلت ت�شكيلة �أبناء «�سو�سطارة»
يف جتاوز الدور ال�ساد�س ع�رش

و ّدع فريق �شباب بلوزداد مغامرة
ك�أ�س اجلمهورية وانتهت مغامرته
يف الدفاع عن اللقب الذي توج به
املو�سم املن�رصم ،حيث �أق�صي
النادي العا�صمي على يد امل�ضيف
احتاد ب�سكرة بعد ال�سقوط بهدف
نظيف ،مل ي�ستطع على �إثره العبو
ال�شباب العودة يف النتيجة ،خا�صة
و�أن الفريق املحلي كان �أكرث
واقعية جنح من خالله يف توقيع
هدف وحيد عرب ركلة جزاء منحه
ت�أ�شرية الت�أهل على حامل اللقب
القيا�سي يف عدد �ألقاب ال�سيدة
الك�أ�س ،وذلك بعد الأداء الذي مل
يكن عند م�ستوى فريق يت�صدر
جدول ترتيب البطولة الوطنية،
حيث مل يقدم العبو ت�شكيلة �أبناء

«العقيبة» �أداء يجعلهم ي�ستحقون
الت�أهل وبلوغ الدور املقبل.
يتوجه �أ�شبال املدرب الفرن�سي
ّ
فرانك دوما نحو الرتكيز على
مناف�سة البطولة الوطنية بعد نهاية
مغامرة الك�أ�س ،حيث ي�رص اجلميع
على التناف�س بقوة من �أجل التتويج
باللقب الذي يغيب عن خزائن
ال�شباب على مدار  19عاما كامال
وذلك عقب التتويج بلقب مو�سم
 ،2001/2000حيث ال يتحدث
الأن�صار �سوى عن �رضورة تعوي�ض
�إق�صاء الك�أ�س بلقب البطولة،
والبداية عرب الفوز بنقاط الديربي
العا�صمي الذي ينتزره اجلميع �أمام
ن�رص ح�سينب داي االثنني املقبل.

ملناف�سة ك�أّ�س اجلمهورية
للمو�سم اخلام�س على التوايل،
حيث توا�صلت لعنة هذا الدور
يف مطاردة النادي العا�صمي
والذي يف�شل جمددا يف بلوغ
ادور متقدمة ،بعدما �أق�صي من
امل�سابقة خالل ت�سوية اللقاء
امل�ؤجل عن الدور ال�ساد�س

ع�رش �أمام جمعية وهران ،ومل
يتمكن من العودة �إىل التناف�س
على رفع الك�أ�س جمددا خا�صة
و�أنه ميلك الرقم القيا�سي لعدد
التتويجات منا�صفة رفقة وفاق
�سطيف� ،شباب بلوزداد ومولودية
اجلزائر.

عي�شة ق.

يوا�صل فريق وفاق �سطيف بخطى
ثابتة نحو بلوغ �أدوار متقدمة
من مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية
بعدما جنح يف ح�سم قمة الدور
ثمن النهائي �أمام ال�ضيف �شباب
ق�سنطينة� ،أين متكن النادي
ال�سطايفي من قلب الطاولة على
متقدمني يف
الزوار الذين كانوا
ّ
النتيجة مبخالفة مبا�رشة من بن
عيادة ،وجنحوا يف توقيع هدفني
بف�ضل الثنائي توري وبو�صوف
اللذان �أهديا الت�أهل يف الوقت
الأ�صلي من املقابلة ،واللذان
�سوف يلتقيان يف قمة متجددة
بربع النهائي �أمام اجلار �أهلي
برج بوعريريج يف دور يلعب
ذهابا و�إيابا ،وارتفعت �أ�سقف
�أحالم الوفاق يف الذهاب بعيدا يف
مناف�سة الك�أّ�س والتي ي�سعون على
�إنقاذ مو�سمهم من خالل التتويج
بها واالنفراد بالرقم القيا�سي لعدد
الألقاب املتوج بها التي يتقا�سمها
رفقة �أندية احتاد العا�صمة،
مولودية اجلزائر و�شباب بلوزداد
بثماين ك�ؤو�س لكل فريق.
ميلك املدرب التون�سي نبيل الكوكي
دورا بارزا يف العودة القوية التي
ي�سجلها العبو «الكحلة» بالنظر
للم�ستويات الرائعة التي �أ�ضحى
يقدمها الالعبون منذ قدومه

وتعيينه على ر�أ�س العار�ضة الفنية
للنادي وهو الذي جنح يف منح
قفزة معنوية لأ�شباله جنحوا على
�إثرها يف حتقيق انتفا�ضة بالنتائج
والتي تكللت بعدم االنهزام يف
ثماين مقابالت على التوايل يف
مناف�ستي البطولة الوطنية وك�أ�س
اجلمهورية.
يف �سياق منف�صل� ،رشع رفقاء
الالعب بكاك�شي يف التح�ضري
ملقابلة الديربي امام �أهلي برج
بوعريريج ملقررة االثنني املقبل
حل�ساب اجلولة  18من الرابطة
املحرتفة الأوىل ،حيث خا�ضوا
�صباح �أم�س ح�صة اال�ستئناف دون
خو�ض �أي راحة من اجل التح�ضري
جيدا ملقابلة الديربي والتي
�سوف ت�شهد ثالث غيابات عن
�صفوف الوفاق ويتعلق الأمر بكل
من �أمري قراي وح�سام الدين غ�شة
ب�سبب العقوبة الأول للطرد والثاين
نال �إنذار احتجاج �أمام �شباب
ق�سنطينة ،بينما �سيغيب بو�صوف
عن املباراة ب�سبب التزاماته مع
املنتخب الوطني لفئة اقل من 20
�سنة املعني بامل�شاركة يف البطولة
العربية املقررة يف ال�سعودية.

عي�شة ق.
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ريا�ضة

رحب بوادو يف الطاقم الفني و�شكر جماين على ما قدّ مه للخ�ضر
ّ

زط�شي :لعب الكان كل � 4أعوام
واقعي ويتطلب دفرت �شروط مدرو�س
وافق رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي على االقرتاح الذي �سبق
ان تقدم به رئي�س االحتاد الدويل للعبة جياين �أنفانتينو ّ
ب�ش�أن برجمة مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا
للأمم كل �أربعة �أعوام عو�ض لعبها كل عامني مثلما هو معمول به الآن ،و�أ�صر زط�شي �أنه
يف�ضل لعب املناف�سة القارية ب�أربعة �سنوات لكنه يف�ضل تطبيق �صارم للأمر والعمل ب�شدة على
دفرت ال�شروط الذي يت�ضمن املتطلبات اخلا�صة باملناف�سة القارية
عي�شة ق.
خالل
زط�شي
ب ّرر
ت�رصيحات �أدىل بها للقناة
لالحتادية
التلفزيونية
اجلزائرية للعبة �رضورة
التباعد يف الطبعات
املتعلقة مبناف�سة «الكان»
�إىل تفادي ا�ستنزاف

الأموال يف ظل الواقع
احلايل الذي يعرف
برجمة املناف�سة القارية
كل عامني والتي تعرف
لقاءاتها عزوفا جماهرييا،
باعتبار �أنها تختار اللقاءات
الكبرية واملهمة من �أجل
ح�ضورها ،و�أردف �أن دفرت
�رشوط املناف�سة القارية

يتطلب �رضورة و�ضع بند
يلزم تنقل اجلماهري من
الدول الإفريقية واملجاورة
مببالغ يف املتناول من اجل
ال�سماح للدورة القارية حتى
تنجح تنظيميا واقت�صاديا،
رص زط�شي على �رضورة
�أ� ّ
منح كاي �إفريقيا �أهمية
خا�صة وجعلها حدثا كرويا

�أكد �أن مباراتي رو�سيا وبوركينافا�سو الأف�ضل
مب�شواره مع املنتخب

جماين� :أريد العودة جمددا �إىل
اخل�ضر بدور جديد
عبرّ الالعب الدويل
املعتزل كارل جماين
عن رغبته يف العودة
يوما ما �إىل �صفوف
املنتخب الوطني ،لكن
هذه املرة من خالل
القيام بدور �آخر بعدما
كان لأعوام العبا يف
�صفوفه وحمل �شارة
القيادة بعد مونديال
 2014بالربازيل ،و�أو�ضح
جماين يف ت�رصيحات
للقناة الإذاعية الثالثة �أنه
يتمنى تقدمي الإ�ضافة
�إىل اخل�رض والعودة �إليهم
بعد �أعوام قليلة مقبلة،

مو�ضحا �أنه يف�ضل
التعلم �أكرث خالل الفرتة
املقبلة خا�صة و�أنه الزال
العبا وال ميكنه التطلع
�إىل االن�ضمام للعار�ضة
الفنية الوطنية حاليا.
عاد جماين �إىل �أف�ضل
الذكريات التي يحملها
من م�شواره مع املنتخب
الوطني منذ ان�ضمامه
على �صفوفه يف العام
 ،2010حيث اعترب �أنه
ق�ضى �أياما رائعة يف
ك�أ�س العامل بجنوب
�إفريقيا والتي بد�أها من
دكة االحتياط ،مو�ضحا

�أن �أجمل ذكرى بالن�سبة
له الأفراح التي �صنعوها
لل�شعب اجلزائري بعد
الت�أهل �إىل الدور ثمن
النهائي من مونديال
 2014بالربازيل ،و�أ�ضاف
�أن �أجمل مباراة بقيت يف
ذاكرته �أمام رو�سيا التي
ت�أهلوا منها �إىل الدور
الثاين للعر�س الكوري
العاملي على غرار مباراة
مبلعب
بوركينافا�سو
البليدة التي كانت مباراة
امللحق التي �أهلتهم �إىل
مونديال الربازيل.
عي�شة ق.

دعت الالعبني �إىل ت�سوية م�ستحقاتهم
عرب الطرق القانونية

الفاف تهدد الأندية ب�سبب �إ�ضراب
الالعبني والت�شكيك يف نزاهة املقابالت
وجه االحتاد اجلزائري لكرة
القدم حتذيرا �شديد اللهجة
لر�ؤ�ساء والعبي �أندية
الرابطتني املحرتفة الأول
والثانية ،بعدما انت�رشت
ظاهرة مقاطعة املباريات،
ب�سبب امل�ستحقات املالية،
الأمر الذي ي�ؤثر على نتائج
املباريات ،ويت�سبب يف
الت�شكيك يف نزاهة الأندية،
وذكرت الفاف يف مرا�سلة
لرئي�س الرابطة اجلزائرية
لكرة القدم وجميع ر�ؤ�ساء
الأندية ،ب�أن �إجراءات
الدخول يف الإ�رضابات
يجب �أن تخ�ضع للقوانني
املن�صو�ص عليها يف املادة

 90/11من قانون العمل
اجلزائري ،و�أكدت «الفاف»
�أن ال�رشوع يف �إ�رضابات
ال �رشعية �سوف يعر�ض
�أ�صحابها �إىل العقوبات
التي تن�ص عليها القوانني
الداخلية للأندية ،ودعا
البيان العبي �أندية الق�سمني

الأول والثاين ،ب�رضورة
باالحرتافية،
التحلي
واللجوء �إىل اللجنة الوطنية
لت�سوية النزاعات على
م�ستوى الرابطة ،من �أجل
حت�صيل كامل حقوقهم
بطريقة قانونية.
ق.ر.

خا�صا وكبريا من خالل
و�ضع درا�سة حول العام
الذي يتم تنظيمها ،لتفادي
�إقامتها يف نف�س العام مع
ك�أ�س العامل �أو ك�أ�س �أوروبا
للأمم ،و�أو�ضح �أن الأمر
ي�ساعد الكاف على حتقيق
�أرباح من وراء ذلك ،ومنح
الدولة املنظمة مت�سعا

من الوقت الكايف من �أجل
جتهيز نف�سها من حيث
الهياكل واملالعب التي
حتت�ضن املناف�سة القارية.
ك�شف املتحدث �أن
املوافقة على قدوم
املغربي عبد ال�سالم وادو
�إىل املنتخب الوطني كان
بطلب من الناخب الوطني

جمال بلما�ضي الذي �أعلمه
برغبة النجم املغربي
ال�سابق االلتحاق بالعار�ضة
الفنية خل�رض والعمل مع
�أع�ضائها مرتب�صا ،حيث
�أعرب عن �سعادته بتواجده
مع الت�شكيلة الوطنية ورحب
به يف اجلزائر ،ووجه زط�شي
ر�سالة �إىل الالعب املعتزل

دوليا كارل جماين �أين متنى
له النجاح يف ميادين كرة
القدم خارج امل�ستطيل
الأخ�رض ،مو�ضحا �أنه العب
ي�ستحق كل التقدير وقادر
على تقدمي الكثرية يف
امل�ستديرة ،متمنيا مالقاته
يوما ما يف املالعب خلف
خط التما�س.

مولودية اجلزائر � /شبيبة ال�ساورة اليوم ابتداء من 16:00

العميد ي�ستهدف الو�صافة وال�ساورة
لالقرتاب من البوديوم

ي�ستقبل م�ساء اليوم
فريق مولودية اجلزائر
ال�ضيف �شبيبة ال�ساورة
حل�ساب اللقاء املقدم عن
اجلولة  18من الرابطة
املحرتفة الأوىل والذي
يلعب مبلعب عمر حمادي
ببولوغني وبدون جمهور
ب�سبب العقوبة امل�سلطة
على النادي العا�صمي من
طرف جلنة االن�ضباط،
ويف هذا ال�صدد ي�سعى
النادي العا�صمي �إىل �إيقاف
�سل�سلة التعرثات ومعانقة
االنت�صارات جمددا بعد
فرتة الفراغ التي ميرون
بها خالل الفرتة الأخرية
ب�سبب توا�صل �سل�سل
النتائج ال�سلبية� ،أين حقق
الفريق ثالث هزائم على

التوايل منها خ�سارتني
على التوايل يف البطولة
الوطنية �أمام وفاق �سطيف
وجمعية عني مليلة� ،أين
ي�سعون على ا�ستعادة ن�شوة
الفوز جمددا من بوابة
ملعب بولوغني وبعيدا على
�ضغط اجلمهور من خالل
ا�ستقبال �شبيبة ال�ساورة يف
مواجهة لن تكون �سهلة على
ت�شكيلة «العميد» ،التي ال
تفكر �سوى يف الفوز داخل
القواعد وجتاوز تكرار
نف�س �سيناريو وفاق �سطيف
الذي خ�رست �أمامه اللقب
ال�شتوي على نف�س امللعب.
�سيكون املدرب نبيل نغيز
�أمام �أول خرجة بقيادة
النادي العا�صمي منذ
تعيينه على ر�أ�س العار�ضة

الفنية بعدما كان �سبق له
الغياب عن �سفرية املغرب
ومواجهة الرجاء البي�ضاوي
بالبطولة العربية للأندية
الذي �شهد �إق�صاء الفريق
العا�صمي رغم الفوز بهدف
دون رد� ،أين ي�سعى نغيز يف
مواجهة خا�صة جتمعه �أمام
فريقه ال�سابق �إىل حتقيق
االنطالقة وبالتايل العودة
بقوة من �أجل التناف�س
على لعب الأدوار الأوىل
هذا املو�سم ،باعتبار �أن
املولودية تريد النقاط
الثالث للعود على االنفراد
بالو�صافة وموا�صلة مطاردة
املت�صدر �شباب بلولزداد
�سعيا منه على تقلي�ص
الفارق عنه �إىل ثالث نقاط
فح�سب ،باعتبار �أنها تلك

مباراة �أخرى م�ؤجلة �أمام
بارادو .من جهتها ،تتنقل
�شبيبة ال�ساورة �إىل العا�صمة
بحثا عن العودة بنتيجة
�إيجابية ت�ؤكد من خاللها
اال�ستفاقة التي �سجلتها
يف اجلولة املن�رصمة �أمام
جمعية عني مليلة بعد
�سل�سلة �سبع مقابالت دون
انت�صار� ،أين يدرك العبو
ال�ساورة �أن مهمتهم لن تكون
�سهلة �إال انهم ي�رصون على
ا�ستغالل الو�ضعية ال�صعبة
التي يتواجد عليها مناف�سهم
من �أجل ا�ستغالل الفر�صة
وحتقيق الهدف املطلوب
منهم ،بحثا عن التقدم يف
جدول الرتتيب واالقرتاب
من �أندية «البوديوم».
عي�شة ق.

البطولة الإفريقية لكرة الري�شة

اجلزائر تتوج باللقب القاري

توج املنتخب الوطني -ح�سب
الفرق رجال -لكرة الري�شة
بلقب البطولة الإفريقية
رجال و�سيدات فردي ح�سب
الفرق اجلارية بالعا�صمة
امل�رصية القاهرة� ,إثر فوزه
�أول �أم�س يف النهائي على
جزر موري�س بنتيجة ،2-3
وكان «اخل�رض» منهزمني يف
النتيجة  0-2بعد خ�سارة
يو�سف مدال �صربي فردي
�أمام جورج جوليان بول
 21-09 ,21-18وحممد عبد
الرحيم بلعربي فردي على
يد �آتي�ش لوباه -19 ,21-09
 ،21لتنقلب الأو�ضاع بعدها
لفائدة اجلزائر ,بف�ضل

عادل حامق فردي الفائز
على جون برينار بونغو
 ,15-21 ,20-22ثم الثنائي
ك�سيلة معمري ويو�سف
مدال �صربي زوجي �أمام
جورج جوليان بول و�آتي�ش
لوباه -21 ,20-22 ,21-15
 13وبعدها الزوجي حممد
عبد الرحيم بلعربي وعادل
حامق الذين رجحا الكفة
و�أهديا الذهب للجزائر بعد
لقاء «ماراتوين» دام قرابة
�ساعة من الزمن �أمام ميلفني
�آبياه و جون برينار بونغو
بواقع  ،16-21 ,20-22وكان
الفريق اجلزائري قد فاز يف
املربع الذهبي على جنوب

�إفريقيا  0-3يف الوقت الذي
جتاوزت فيه جرز موري�س
املنتخب امل�رصي منظم
الدورة  ،0-3كما ت�صدرت
اجلزائر املجموعة الأوىل
بعد الفوز يف املباريات
الثالث على ح�ساب تون�س
 0-5و�أوغندا  0-5وجزر
موري�س .1-4
من جهته ,حت�صل املنتخب
الوطني لل�سيدات على
امليدالية الف�ضية بعد حلوله
ثانيا يف الرتتيب النهائي
بعد م�رص التي افتكت
املعدن النفي�س ,حيث فازت
«اخل�رضيات» �أمام جنوب
افريقيا  0-5وجزر موري�س

 2-3مقابل خ�سارة واحدة
�أمام م�رص  ،3-2وتتوا�صل
املناف�سة ب�إجراء لقاءات
الفردي �إىل غاية  16من هذا
ال�شهر ,حيث تهدف اجلزائر
�إىل احلفاظ على اللقب لدى
الزوجي ذكور ,من �أجل
الت�أهل �إىل الألعاب الأوملبية
 2020بطوكيو اليابانية،
و�سينال البطل القاري 6
�آالف نقطة من �ش�أنها �أن
ترفعه يف الت�صنيف العاملي,
مما ي�سمح للثنائي اجلزائري
مدال �صربي ومعمري ك�سيلة
يف حال التتويج ,بانتزاع
ت�أ�شرية الأوملبياد.
ق.ر.
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ريا�ضة دولية

دورمتوند ي�سعى ال�ستعادة التوازن قبل البي �أ�س جي
ي�سعى بورو�سيا دورمتوند
�إىل العودة ل�سكة االنت�صارات
عندما ي�ست�ضيف �أينرتاخت
فرانكفورت يف افتتاح
املرحلة  22من الدوري
الأملاين وعينه على القمة
املرتقبة �أمام باري�س �سان
جرمان الفرن�سي الثالثاء
املقبل يف امل�سابقة
القارية العريقة ،ميني
بورو�سيا دورمتوند النف�س
با�ستغالل عاملي الأر�ض
واجلمهور للتغلب على
�ضيفه فرانكفورت ورفع
معنويات العبيه بعد
خ�سارتني متتاليتني �أمام
م�ضيفيه فريدر برمين 3-2
كلفته اخلروج من الدور ثمن
النهائي مل�سابقة الك�أ�س
املحلية ،وباير ليفركوزن
 4-3يف الدوري حرمته من
تقلي�ص الفارق �إىل نقطة
واحدة عن غرميه التقليدي
بايرن ميونيخ املت�صدر،
وميلك بورو�سيا دورمتوند
 39نقطة بفارق الأهداف
�أمام بورو�سيا مون�شنغالدباخ
مقابل  43نقطة لبايرين
ميونيخ و 42نقطة لاليبزيغ.
وتكت�سي املباراة �أهمية كبرية
بالن�سبة لبورو�سيا دورمتوند
كون البوند�سليغا هي
امل�سابقة املحلية املتبقية
�أمامه لإنقاذ مو�سمه بعد
خروجه خايل الوفا�ض من

بعد مرور �شهر واحد على �إقالته
من تدريب بر�شلونة بد�أ �إيرن�ستو
فالفريدي التفكري يف خطوته
املقبلة التي قد تكون مغامرة
جديدة يف مكان غري م�ألوف،
وي�ستمتع فالفريدي الذي فاز
بلقبني للدوري الإ�سباين مع
بر�شلونة بفرتة راحة نادرة خالل
م�سريته التي امتدت  18عاما
و�شملت تدريب العديد من �أندية
دوري الأ�ضواء الإ�سباين مثل
فالن�سيا و�أتليتيك بيلباو �إ�ضافة
�إىل فرتتني مع العمالق اليوناين

�أوملبياكو�س ،وقال فالفريدي
البالغ من العمر  56عاما يف
م�ؤمتر دويل لكرة القدم يف بيلباو:
«ي�س�ألني النا�س يف بع�ض الأحيان
ملاذا ال تقوم بالتدريب يف الدوري
املمتاز ،و�أرد عليهم ب�أين �أرغب
يف الذهاب �إىل �أ�سرتاليا» ،وتابع
«م�شوار �أي مدرب يف كرة القدم
ال ي�ستمر �إىل الأبد ويف بع�ض
الأحيان يتعني عليك ا�ستغالل
الفر�صة للعي�ش يف �أماكن غريبة».
ويف �أول ظهور له �أمام و�سائل
الإعالم منذ �إقالته من تدريب

العمالق الكتالوين يف جانفي
ليحل كيكي �سيتني بدال منه،
عرب فالفريدي عن �إعجابه بقرار
الالعب ال�سابق �أندري�س �إنيي�ستا
االنتقال �إىل اليابان للعب مع
في�سل كوبي بعد الرحيل عن
بر�شلونة يف  ،2018و�أ�ضاف
فالفريدي الذي يع�شق الت�صوير:
«�شجعت �إنيي�ستا حني قال يل
�إنه �سينتقل �إىل اليابان .قلت له
�إنه �سيتعرف على ثقافة جديدة
ويتعامل مع �أ�شخا�ص خمتلفني،
�أنا �أي�ضا مهتم جدا باليابان».

غوارديوال ي�شري لإقالة حمتملة ب�سبب الريال
م�سابقة الك�أ�س ،وميلك
بورو�سيا دورمتوند خطا
هجوميا ناريا هو الأف�ضل
يف الدوري بر�صيد  59هدفا
بينها  18يف مبارياته الأربع
الأخرية يف البوند�سليغا
منها �سبعة ملهاجمه الواعد
الوافد حديثا من �سالزبورغ
النم�سوي �إرلينغ هاالند،
لكنه يعاين الأمرين دفاعيا
حيث ا�ستقبلت �شباكه ثمانية
�أهداف يف املباريات ذاتها،
�ستكون مواجهة فرانكفورت
اختبارا جديا لدورمتوند
كون �ضيفه مل يخ�رس
مبارياته الأربع الأخرية يف
الدوري وحقق انت�صارين
الفتني الأ�سبوع املا�ضي.
تنتظر بايرن ميونيخ

املت�صدر وحامل اللقب يف
الأعوام ال�سبعة الأخرية رحلة
�صعبة غدا �إىل كولن والذي
حقق خم�سة انت�صارات
يف مبارياته ال�ست الأخرية
ويدرك بايرن ميونيخ جيدا
�أهمية النقاط الثالث
يف ظل املناف�سة القوية
التي يواجهها من مطارده
املبا�رش اليبزيغ ودورمتوند
وبورو�سيا مون�شنغالدباخ،
وبالتايل �سيطمح �إىل العودة
ل�سكة االنت�صارات ل�ضمان
بقائه على القمة� ،أهدر
بايرن ميونيخ نقطتني يف
املرحلة املا�ضية عندما
�أرغمه اليبزيغ على التعادل
وحرمه من الفوز ال�سابع
تواليا ،يحوم ال�شك حول

م�شاركة جو�شوا كيمي�ش
واملدافع الكندي �ألفون�سو
ديفي�س ب�سبب مر�ض الأول
ومعاناة الثاين من ا�صابة يف
الكاحل.
ميلك اليبزيغ فر�صة انتزاع
ال�صدارة ولو م�ؤقتا عندما
ي�ست�ضيف اليوم فريدر برمين
قبل الأخري ،ويخو�ض اليبزيغ
املباراة وعينه على الرحلة
ال�صعبة �إىل لندن ملواجهة
توتنهام الإجنليزي الأربعاء
املقبل يف ذهاب ثمن نهائي
م�سابقة دوري الأبطال وقف
اليبزيغ ندا قويا امام بايرن
ميونيح يف املرحلة املا�ضية
وكان ب�إمكانه اخلروج
بالنقاط الثالث من ملعب
�أليانز �أرينا.

جو�سيب
الإ�سباين
�أبدى
غوارديوال تخوفه من �إمكانية
�إقالته من من�صبه مدربا
ملان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي فيما
لو ف�شل بالتغلب على ريال مدريد
الإ�سباين يف الدور ثمن النهائي
لدوري �أبطال �أوروبا ،حيث �سبق
لغوارديوال �أن فاز مع مان�ش�سرت
�سيتي بخم�سة �ألقاب يف املوا�سم
الثالثة املا�ضية ،لكنه ف�شل
بتجاوز الدور ربع النهائي لدوري
الأبطال مع فريقه ما �سبب خيبة
�أمل كبرية ،ويتخلف �سيتي بطل
املو�سمني املا�ضيني يف الدوري
املحلي بفارق  22نقطة عن
ليفربول املت�صدر ،وهو ما يجعله
حتت �ضغط التعوي�ض الأوروبي
بعدما بات احلفاظ على لقبه
�صعب املنال ،وقال غوارديوال
ل�شبكة �سكاي �سبورت�س�« :أريد
الفوز بدوري الأبطال� ،أحلم به،
و�سوف �أ�ستمتع بالتح�ضري للعب

�ضد ريال مدريد» ،و�أ�ضاف «�إذا
مل نتغلب عليهم ح�سنا� ،سي�أتي
رئي�س النادي �أو املدير الريا�ضي
ويقول هذا لي�س جيدا مبا فيه
الكفاية ،نحن نريد دوري �أبطال
�أوروبا �س�أقيلك ،ال �أعرف ،لقد
حدث عدة مرات وقد يحدث».
وكان املدرب الإ�سباين قد
ا�ستهل م�سريته التدريبية مع
رديف بر�شلونة الإ�سباين ،قبل
ا�ستالم دفة القيادة يف الفريق
الأول ملدة �أربعة موا�سم -2008
 ،2012انتقل بعدها لبايرن
ميونيخ الأملاين ،2016-2013
ومنه �إىل ال�سيتيزنز» حيث ينتهي
عقده نهاية املو�سم املقبل،
لتكون هذه �أكرب فرتة ق�ضاها مع
فريق فيما لو ا�ستمر يف من�صبه،
ورد املدرب الكاتالوين على
قول �إن جناح �أو ف�شل �أي مو�سم
يجب �أن يقا�س فقط بالبطوالت
املحققة« :نعطي ر�سالة �سيئة

للجيل اجلديد ،ولأطفالنا ،ب�أننا
نح�سب الفائز فقط واجلوائز
التي نربحها» ،وتابع «تقول �إن
املو�سم كارثي ولكن �إن فزت
بدوري الأبطال ف�سيكون ذلك
ا�ستثنائيا ،ملاذا؟ لأنه من
ال�صعب الفوز به ،و�إذا كان ذلك
حقا ،فيمكننا قول �إنه خالل �أكرث
مئة عام كان هناك مئة عام ف�شل
ملان�ش�سرت �سيتي».

جنح بتوظيف بدالئه بال�شكل
ال�صحيح ما انعك�س �إيجابا
على �أداء الفريق بعدما
�شهد نهاية عام مت�أرجحة
ما �أ�سفر عن خ�سارته الكثري
من النقاط حينها ،وميني
زيدان نف�سه ب�أن يوا�صل
العبوه ت�ألقهم وحتقيقهم
الفوز ال�ساد�س تواليا
والتقدم اكرث يف ال�صدارة
قبيل ا�ستحقاقني بارزين
الأول يف  26من ال�شهر
احلايل عندما ي�ست�ضيف
مان�ش�سرت �سيتي يف ذهاب
الدور ثمن النهائي لدوري
�أبطال �أوروبا ،والثاين بعد
�أربعة �أيام عندما ي�ستقبل
بر�شلونة يف الكال�سيكو يف
�سانتياغو برنابيو.

فاز النجم الدويل امل�رصي
حممد �صالح بجائزة العب
�شهر جانفي املا�ضي يف ناديه
ليفربول الإجنليزي ،متفوقاً
على زميليه جوردان هندر�سون
و�ألي�سون بيكر ،ولعب �صالح 5
مباريات يف �شهر جانفي مع
ليفربول وقاد الفريق لتعزيز
�صدارته للدوري الإجنليزي
املمتاز م�سج ً
ال ثالثة �أهداف
ومانحاً  3متريرات حا�سمة،

وح�صد �صالح �أكرب عدد من
�أ�صوات جماهري ليفربول
ليتفوق على زميليه جوردان
هندر�سون العي خط و�سط
امليدان واحلار�س الربازيليل
�ألي�سون بيكر ،ويت�صدر ليفربول
جدول ترتيب الدوري الإجنليزي
املمتاز بر�صيد  73نقطة بفارق
 22نقطة عن مان�ش�سرت �سيتي
الثاين ،حيث حقق فريق املدرب
الأملاين يورغن كلوب الفوز يف

 24مباراة وتعادل مرة واحدة
وجنح يف احلفاظ على �سجله
خالياً من الهزائم حتى الآن،
وتعليقاً على فوزه باجلائزة قال
�صالح للموقع الر�سمي للنادي:
«�شك ًرا� ،أنا �سعيد للغاية ،وكما
قلت من قبل عدة مرات� ،أهم
�شيء هو الفوز باملباريات،
و�أعتقد �أننا �أدينا ب�شكل جيد
هذا ال�شهر ،لذا �أمتنى موا�صلة
ال�سري على هذا النهج».

ريال مدريد ينتظر هدية من خيتايف
ي�أمل ريال مدريد بهدية من
خيتايف لالبتعاد يف �صدارة
الرتتيب الإ�سباين عندما
يحل هذا الأخري �ضيفا
على بر�شلونة اليوم �ضمن
املرحلة  24ويختتمها
امللكي غدا با�ست�ضافة
�سلتا فيغو املتوا�ضع ،وميني
املرينغي النف�س بتحقيق
نتيجة �إيجابية �أمام �ضيفه
و�سقوط جديد خل�صمه
الأزيل لتو�سيع الفارق بينهما
قبيل ا�ست�ضافته للكال�سيكو
يف الأول من �شهر مار�س
املقبل ،تالفيا لأي مفاج�آت
غري �سعيدة قد ت�صادفه،
ويحتل بر�شلونة املركز
الثاين بفارق ثالث نقاط
خلف ريال مدريد ويتقدم
على خيتايف الثالث ب�سبع
نقاط ،وهو مل ي�صل بعد

حتد جديد
فالفريدي يبحث عن ٍّ

للتوازن الكامل مع مدربه
اجلديد كيكي �سيتيني ،لعدم
ظهوره بال�صورة التي ع ّود
جماهريه عليها ،ال�سيما يف
املباريات الأخرية ،حيث
و ّدع الك�أ�س من الدور ربع
النهائي امام �أتلتيك بلباو
وفاز ب�صعوبة على ليفانتي
 1-2وريال بيتي�س ،2-3
يتوجب على بر�شلونة خو�ض
املباراة بدون مهاجمه
الدويل الفرن�سي عثمان
دميبيلي الذي �سيغيب عن
املالعب ملدة �ستة �أ�شهر
ب�سبب �إ�صابته بقطع يف وتر
فخذه االمين ،ما يقل�ص
خيارات �سيتيني يف خط
املقدمة يف ظل غياب
هدافه الأوروغوياين لوي�س
�سواريز امل�صاب �أي�ضاً يف
ركبته والذي �سيغيب حتى

منت�صف ماي املقبل.
يف املقابل ي�سعى ريال
مدريد ملوا�صلة �صدارته
للأ�سبوع الرابع على التوايل
من بوابة �سلتا فيغو املهدد
بالهبوط للدرجة الثانية،
�إذ يبتعد نقطتني فقط
عن ريال مايوركا �صاحب
املركز  ،18حقق �سلتا
فيغو فوزا وحيدا يف �آخر
ت�سع مباريات مقابل ثالث
هزائم وخم�سة تعادالت ،يف
املقابل ف�إن خ�سارة «لو�س
بالنكو�س» الأخرية تعود
للمرحلة التا�سعة حينما
�سقط �أمام م�ضيفه مايوركا
 1-0يف اكتوبر .2019
ورغم الغيابات الكثرية يف
�صفوف فريق العا�صمة
الإ�سبانية �إال �أن مدربه
الفرن�سي زين الدين زيدان،

�صالح �أف�ضل العب بليفربول �شهر جانفي

جوفنتو�س يقتن�ص التعادل من ميالن

اقتن�ص نادي جوفنتو�س تعادالً
بطعم الفوز  1-1من ملعب
م�ضيفه ميالن م�ساء �أول �أم�س
يف ذهاب الدور ن�صف النهائي
مل�سابقة ك�أ�س �إيطاليا ،وتقدم
ميالن بهدف لالعبه الكرواتي
�أنتي ريبيت�ش يف الدقيقة  ،62قبل

�أن ي�ضطر للعب بع�رشة العبني
عقب طرد العبه تيو هرينانديز
يف الدقيقة  72حل�صوله
على الإنذار الثاين ،وا�ستفاد
جوفنتو�س من النق�ص العددي
يف �صفوف مناف�سه ،و�أحرز جنمه
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو

هدف التعادل يف الدقيقة الأوىل
من الوقت ال�ضائع من ركلة
جزاء ،وبات يكفي جوفنتو�س
التعادل ال�سلبي يف لقاء العودة
الذي �سيقام مبلعبه يف الرابع
مار�س القادم من �أجل خو�ض
املباراة النهائية للبطولة.
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ثقافة

للم�ؤلف يا�سني �أقطاي

«�أزمان الكاريزما»� ..سطوة الزعماء الأتراك
حتت جمهر علم االجتماع

ي�سلط كتاب «�أزمان الكاريزما من منظور علم االجتماع ال�سيا�سي» ال�ضوء على املزايا القيادية لعدد من الزعماء الأتراك الذين
عاي�شوا مراحل االنتقال بني فرتات احلكم الديكتاتوري واجلمهورية الدميقراطية يف تركيا ،عرب معاجلات نقدية ملفتة
للواقعني ال�سيا�سي واالجتماعي.
وكاالت
ويقدم م�ؤلف الكتاب يا�سني
�أقطاي -وهو نائب الأمني
العام حلزب العدالة والتنمية
الرتكي -يف كتابه قراءة
لكاريزما الدولة الرتكية منذ
ت�سعينيات القرن املا�ضي،
حني تعر�ضت حكومة جنم
الدين �أربكان -الذي كان
يقود حزب الرفاه -النقالب
اجلي�ش.
وي�سند �أقطاي الإطار
النظري لكتابه �إىل �أفكار
لعلم
الكبري
املنظر
االجتماع احلديث الأملاين
ماك�س فيرب ،الذي ي�ستخدم
مفهوم «�سلطة الكاريزما»
ل�سببني �أ�سا�سيني� :أولهما
العلمية
الدرا�سات
التاريخية املرتبطة بهذا
املجال ،وثانيهما �سيطرة
القائد الكاريزمي ك�شكل
من �أ�شكال منح ال�سلطة يف
علم االجتماع.
ويعترب فيرب «ال�سلطة
الكاريزمية» مفهوما للقيادة
التي تُ�ستمد فيه ال�سلطة من
جاذبية القائد ،ويتناق�ض
هذا املفهوم لل�سلطة مع
الأنواع الأخرى لل�سلطة
القانونية والتقليدية ،ح�سب
ت�صنيف فيرب الثالثي لأنواع
ال�سلطة.

مركزية القيادة
ويرى الكتاب �أن تركيز علم
االجتماع على كاريزما
القائد يرجع لأهمية دور
القيادة اجليدة يف �صنع
التغيري االجتماعي ،وكونها
حركة حتول فعالة يف
انتقال املجتمعات من

حالة �إىل �أخرى.
ويعتقد �أقطاي �أن التما�سك
والنجاح هما �أهم م�صادر
الكاريزما التي متنح
ال�سيا�سية
الأو�ساط
املعا�رصة مقدارا هائال
من الطاقة الالمنتهية ،كما
ي�شري �إىل �أن جناح احلزب
�أو القائد يف التغلب على
الأزمات من �أهم العنا�رص
التي ترثي تلك الكاريزما.
ويقول �أقطاي �إن ترجمة
كتابه للغة العربية ي�ستهدف
الو�صول �إىل اجلمهور
العربي للتعرف على الفكر
الرتكي ،واالحتكاك به عن
كثب ،م�شريا �إىل �أن الكتب
وامل�ؤلفات العربية و�صلت
القراء الأتراك ،لكن التبادل
مل يكتمل بع ُد باالجتاه
الآخر من الأتراك �إىل
العرب.
وتر ّكز حماور الكتاب
بُعد
على
وف�صوله
الكاريزمية
ال�شخ�صية
للرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان ،باعتباره عنوانا
لعودة احلياة الدميقراطية
�إىل تركيا عقب ع�رص
االنقالبات الع�سكرية.
ويتعقب الكتاب كثريا من
املواقف التي يرى �أقطاي
�أنها �أ�سهمت يف �صناعة
الكاريزما العليا للرئي�س
رجب طيب �أردوغان منذ
خرج من �سقف احلكم
املحلي �إىل �سدة حكم
تركيا عام  ،2002ويف
مقدمتها وقوفه ال�صارم
يف مواجهة االنقالبيني،
وموقفه ال�شهري مع الرئي�س
الإ�رسائيلي الراحل �شيمون
بريي�س يف قمة دافو�س،
الذي ُعرف يف تركيا بق�ضية

«ون مينيت» ،وجناحه يف
العبور بالبالد �إىل تعديل
الد�ستور با�ستفتاء عام.

النظرية والنموذج
«�أزمان
كتاب
ويقع
الكاريزما» يف � 399صفحة
من القطع املتو�سط ،وهو
من �إ�صدار دار ن�رش تركية
ت�سمى «�آكيول» ،وترجمه
�صديق
للعربية حممد
ِّ
يلدرمي.
ويحتوي الكتاب على خم�سة
ف�صول؛ �أول ف�صلني منها
يتناوالن الإطار التعريفي
النظري ملفهوم علم
اجتماع الكاريزما ،وعالقته
بعلمي االجتماع التحفيزي
والتح�ضريي ،و�أبرز �أعالمه
ومنظريه ،وحتوالته يف
تركيا ويف ال�رشق الأو�سط.
�أما الف�صل الثالث ،وهو
حتت عنوان «انقالبات
الكاريزماتية» ،فيقدم فيه
�أقطاي وجبة معلومات
تف�صيلية د�سمة عن خفايا
ع�رص االنقالبات الذي
تكمن �أهمية الإ�ضاءة عليه
يف حقيقة �أن تركيا كانت
�أكرث غمو�ضا �أمام القارئ
العربي يف ذلك الوقت مما
هي عليه الآن.
ويناق�ش الكتاب يف ف�صله
الرابع دور الكاريزما يف
م�سار حكم حزب العدالة
والتنمية ،عرب الإ�ضاءة على
كثري من الق�ضايا ،ومن بينها
هوية احلزب وموقعه بني
املفهومني الدميقراطي
والإ�سالمي ،وانتقال الفكر
الوطني من الأطراف �إىل
املركز ،وعالقته ب�أحزاب
اليمني الأوروبية و�أحزاب

الإ�سالم ال�سيا�سي وغريها
من الكيانات.
ويف الف�صل الأخري ،يقدم
الكتاب مناذج عملية من
بيئة احلكم ال�سيا�سي
الرتكية ،مركزا على تقلبات
عهد الدولة يف عهد الرئي�س
ال�سابق عبد اهلل غل.

الفر�صة والتحدي
و�أطلق �أقطاي ر�سميا
كتاب «�أزمان الكاريزما»
يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية
يوم اجلمعة ،يف حفل كبري
�أقامته قناة «مكملني»
الف�ضائية ،وح�رضه ع�رشات
ال�سيا�سية
ال�شخ�صيات
والإعالمية
والفكرية
العربية والرتكية ،وبح�ضور
كبري من و�سائل الإعالم.

من جانبه ،اعترب �أ�ستاذ
العلوم ال�سيا�سية �سيف
عبد الفتاح كتاب «�أزمان
الكاريزما» ر�ؤي ًة علمية
وثقافية ت�ستحق التحليل
بتمعن ،م�شددا على �رضورة
النظر �إىل مفهوم الكاريزما
كفر�صة وحل ،والكاريزما
ك�أزمة وخطر معا.
و�أو�ضح الكاتب والباحث
الأكادميي امل�رصي �أن
الكاريزما قد تنجح يف ملء
الفراغ ،لكنها يف اجلانب
الآخر ترتك خلفها الفراغ،
داعيا �إىل تركيز الكاريزما
يف امل�ؤ�س�سة وال�سيا�سات
بدل الرموز وال�شخ�صيات،
معتربا �أن يف ذلك حياة
الكاريزما وا�ستمرارها.

جمموعة كتب

«�أزمان
جانب
و�إىل
الكاريزما»� ،أ�شهر �أقطاي
�أربعة كتب �أخرى قام
الإعالمي
بتقدميها
امل�رصي حممد نا�رص
للح�ضور يف حفل الإ�شهار.
�أول الكتب هو «تاجر
الدين ..منوذج يف ا�ستغالل
الدين لأغرا�ض �سيا�سية»،
الذي يتناول جتربة تنظيم
جماعة «اخلدمة» التابع
�صنف
لفتح اهلل غولن ،الذي ُ
تنظيما �إرهابيا يف تركيا،
ومتت مالحقته بتهمة
تنفيذ حماولة االنقالب
الفا�شل يف  15جويلية
.2016
�أما الكتاب الثاين فحمل
عنوان «�سيد قطب بني غلو
حمبيه وظلم ناقديه» ،الذي

در�س �أهم املالمح يف فكر
القائد الراحل يف جماعة
الإخوان امل�سلمني ،وحاول
الإجابة عن ت�سا�ؤالت حول
ق�ضايا م�ستجدة ،وعن
الكيفية التي كان �سيتعامل
معها قطب لو كان ح ًّيا عند
وقوعها.
و�أ�سهب �أ�ستاذ الأخالق
ال�سيا�سية وتاريخ الأديان
بجامعة حمد بن خليفة
يف قطر حممد املختار
ال�شنقيطي يف تبيان
مرامي الكتاب الثالث «فك
اال�شتباك ..عاملية الإ�سالم
وم�صادر العلمنة» ،يف حني
تكفل الإعالمي امل�رصي
حممد نا�رص بتلخي�ص رابع
الكتب ،وهو بعنوان «�أر�ض
الكنانة ..الثورة والثورة
وامل�ضادة».

يف دورته الـ 5

انطالق مهرجان نواك�شوط لل�شعر العربي
حتت رعاية ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة؛
 ،حيث انطلقت الدورة اخلام�سة
من مهرجان نواك�شوط لل�شعر
العربي ،احلادي ع�رش من فيفري
 ،وتتوا�صل فعالياته حتى  13من
ال�شهر اجلاري ،بتنظيم من بيت
ال�شعر يف نواك�شوط ،وم�شاركة
� 14شاعراً.

و�رصح بذلك �سعادة الأ�ستاذ عبد
اهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة
الثقافة يف ال�شارقة ”:و�أ�ضاف �إن
بيت ال�شعر بنواك�شوط �أ�سهم
يف تفعيل احلراك الثقايف يف
موريتانيا ،كما لعبت الدورات
ال�سابقة من املهرجان دوراً بارزاً
يف الك�شف عن مواهب �شعرية
جديدة ،لي�صبح البيت وجهة
للمبدعني وال�شعراء ال�شباب،

واحت�ضنهم ليقدموا �أبرز نتاجهم
الإبداعي الذي يعرب عن �صدق
م�شاعرهم وواقع جتاربهم
ور�ؤاهم”.
وقال العوي�س :ميثل املهرجان
تتويجاً للعمل ال�سنوي لبيت
ال�شعر ،الذي جنح يف ا�ستقطاب
ال�شعراء من خالل �سل�سلة من
الفعاليات تتنوع بني الأم�سيات
والندوات ،عززت بدورها

التوا�صل الثقايف بني املبدعني
وجمهورهم يف حميط ابداعي و
�أدبي خالق”.
ويت�ضمن برنامج املهرجان حفل
تكرمي ال�شعراء (مباركة الرباء،
حممد احلافظ �أحمدو ،ال�شيخ
يقدم احلفل
ببان (�أبو �شجة)ّ ،
الإعالمي حممد بديدي.
�أما اليوم الثاين فتبد�أ فعالياته
بقراءات �شعرية مب�شاركة ال�شعراء

( مباركة الرباء ،عثمان بون عمر
يل ،حممد املامون حممد)
تقدمي الإعالمية منى حممد،
وتقام لي ً
ال �أم�سية �شعرية ي�شارك
فيها (حممد احلافظ �أحمدو،
�أحمد بومل�ساك ،حممد �أحيد).
ويف اليوم الثالث من فعاليات
املهرجان �ستقدم قراءات �شعرية
ي�شارك فيها �أربعة �شعراء ،هم :د.
حممد امل�رشي باب ،ود .حممد

املهدي حممد حممود ،ود.
حممد حمفوظ ،ود� .أبوه بلباله،
ويديرها د .حممد الأمني الناتي،
كما تقام يف نف�س اليوم �أم�سية
�شعرية ي�شارك فيها :ال�شيخ ببان
(�أبو �شجة) ،و�أحمد �أبو املعايل،
واحل�سن حمم ،وحممد عبد اهلل
ال�شيباين ،وتديرها الإعالمية
وردة �أباه.
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ثقافة

يف ذكرى رحيل كونفو�شيو�س اجلزائر (عبد احلميد مهري):

عندما متتزج الثقافة بال�سيا�سة

تواجد احلنكة لدى �أي �شخ�ص ح�سب علماء النف�س يف�سرها منحيان الأول هو �أنها هبة ربانية يبعثها فيمن
ي�شاء والثاين هي �أنها مكت�سبة �أي ُتتكون وتتبلور مع مرور ال�سنني وتراكم التجارب ،حتى ُتنعت فيما بعد
باخلربة اجلليلة ،والأكيد �أن ال�صفة الثانية هي الأقرب لو�ضع �شخ�صية كاملرحوم عبد احلميد مهري فيها.
بقلم  :ال�شاعر وال�صحفي
اجلزائري جمال ن�صراهلل

دون �إهمال نيله اجلزء الأكرب
من الأوىل لأنه حتى املواهب
يف حد ذاتها تتطور وتُ�صقل
واال�ستمرارية
باملتابعة
والتطعيم املعريف...فقد كان
منذ منت�صف ال�سبعينيات وحتى
بداية القرن الـ21ملهم الكثري من
املثقفني واملتابعني من �أ�صحاب
الر�أي،كونه كان وظل �صاحب
خطاب مقنع وت�شعر و�أنت
ت�ستمع �إليه ب�أنه �صاحب �شخ�صية
كاريزماتية قوية ،يتحدث بثقة
تامة يف النف�س.وهذا عك�س
الكثريين خا�صة من ال�سا�سة
الذين كانوا يتحدثون وال يعرفون
�إىل �أين هم ذاهبون مب�ستمعيهم
�إىل �أن ي�سقط اجلميع معهم
يف متاهات مظلمة،يوم تختلط
عليهم امل�صطلحات وتت�شابك
�أمام ر�ؤاهم االجتاهات والر�ؤى
ثم يتيهون هم �أنف�سهم ب�شحمهم
وحلمهم قبل توهان م�شاهديهم.
مرت م�ؤخرا ذكراه الثامنة �أي
قبل نهاية جانفي ،2012وقد
اجتمع يف �أكرث من منرب عدد وفري
من رفقاءه �أو حتى من معار�ضيه
ليعرتفوا بحجم الفراغ الذي تركه
هذا الرجل النابغة فقد �شبهه
رئي�س احلكومة الأ�سبق عبد
العزيز بلخادم بدينامو ال�سيا�سة
يف اجلزائر و�أنه كان �سابقا
لع�رصه ،وهذه نقطة مهمة تعني

فيما تعنيه �أن الأفكار النرية كانت
تولد عنده هكذا على ال�سليقة
دون تكلف �أو �إجهاد لأنه �صاحب
خزان دائم النب�ض والعطاء .وال
منا�ص له من اخلجل �أو االرتباك
،وال�شيء الذي ال يعرفه الكثريين
هو �أن املرحوم مهري كان قارئا
نهما لذخائر و�أمهات الكتب
.وهذا ما ممكنه و�ساعده على
متتني ر�صيده املعريف .زيادة على
تقربه ومعرفته لعدد ال ي�ستهان من
املثقفني �سواء يف الدول العربية
�أو هنا يف اجلزائر ...وال�سابقني
لع�صورهم من املفكرين يعني
دائما و�أبدا ممن يحوزون على
�سمات العبقرية املبكرة ،لأنهم
ي�ست�رشفون الأحداث ويتنب�ؤون
حلدوثها...هذه الرحابة من
الأفكار جعلت مهري دائما و�أبدا
رجال يجنح لل�سلم.....وهذا لي�س
�ضعفا منه �أو جبنا بل ناجت عن
�إميانه القطعي ب�أن املحبة دوما
هي الفي�صل الأخري يف تقارب
الأفكار والأ�شخا�ص .و�أن نهاية
�أي �رصاع البد �أن تنت�رص فيه
الإن�سانية وال �شيئا غريها .فقد
كان �أول من دعا �إىل احلوار دون
�إق�صاء �أو ا�ستثناء و�أنه كان رجال
دميقراطيا على حد قول بلخادم
ومو�سوعة تنتج امل�صطلحات
واملفاهيم ...وحم�سن لتوظيفها
زمانا ومكانا.عك�س كثري من
املحللني ال�سيا�سيني الذي همهم
الوحيد هو اال�ستعرا�ض الع�ضلي
يف ذكر امل�صطلحات دون و�ضع

من  22فيفري �إىل  2مار�س 2020

معر�ض م�سقط للكتاب يحتفي
بيوبيله الف�ضي
ت�ستعد �سلطنة عمان لإطالق
دورة ا�ستثنائية من معر�ض
م�سقط الدويل للكتاب يف
فيفري  ،تواكب اليوبيل
الف�ضي للمعر�ض واالحتفال
بالعيد الوطني الـ 50للبالد.
وجرياً على تقليد يتبعه
املعر�ض منذ عدة �سنوات
باختيار �إحدى بقاع ال�سلطنة
لت�سليط ال�ضوء عليها و�إبراز
تراثها الثقايف وعاداتها
والتعريف ب�أهم مبدعيها،
اختريت حمافظة م�سندم
“�ضيف �رشف” الدورة
اجلديدة .وتقع حمافظة
م�سندم يف �أق�صى �شمال
�سلطة عمان ،وهي مق�صد
�سياحي �شهري ،وت�ضم 4
واليات هي خ�صب وبخاء
ودباء ومدحاء .و�أعلن
املدير العام ملديرية الرتبية

والتعليم مبحافظة م�سندم
ورئي�س جلنة الفعاليات
باملعر�ض �سيف بن مبارك
بن �صالح اجللنداين ،يف
اجتماع حت�ضريي� ،أن اللجنة
املنظمة �أعدت برناجماً
متنوعاً ي�شمل ندوات
فكرية و�أم�سيات �شعرية
ومعر�ضاً لل�صور و�آخر للفنون
الت�شكيلية� ،إ�ضافة �إىل عر�ض
لوثائق وخمطوطات نادرة
خا�صة باملحافظة.
ويقام املعر�ض خالل الفرتة
من  22فيفري اجلاري حتى
الثاين من مار�س مبركز عمان
للم�ؤمترات واملعار�ض.
وكان املعر�ض ا�ستقطب يف
دورته ال�سابقة �أكرث من مليون
زائر ،ح�سب الإح�صاءات
الر�سمية.
وكالة �أنباء ال�شعر

�أهمية فهمها �أم ال ؟ !
نقطة �أخرى يجب �أن ننتبه �إليها
وهي �أن املرحوم مهري مهما
كان حم�سوبا على احلزب احلاكم
�آنذاك(جبهة التحرير) فقد كان
يبدو دوما م�ستقال يف �أفكاره
وينحو غالبا نحو عدم التحزب.
تغلب على �شخ�صيته �صفة
املفكر املثقف وامل�ستقل بل
قل الكاتب احلر...وهذه �رضورة
ملحة يت�سم بها معظم حملة
الهم الفكري واالجتماعي(وقد
كان �أول من ا�ستعمل م�صطلح
ال�سلطة الفعلية يف �إ�شارة �إىل
�سلطة الأمر الواقع بعد توقيف
امل�سار االنتخابي وكان يرف�ض
ا�ستعمال م�صطلح �إرهاب بل
ي�صفه بالـ (العنف ال�سيا�سي)
وهذه دبلوما�سية �رصفة جتذب
العقول والنفو�س بل جتعل اجلميع
يف �صفها .وح�سب متتبعيه فقد
ت�أمل �صاحبنا كثريا يوم مت و�صفه
باخلائن حينما �شارك يف ندوة
�سانت ايجيديوعام1995ب�إيطاليا.
لأن ذهابه للم�شاركة كان نابع
من كونه رجال ظل دوما يبحث
عن احللول ال�سيا�سية .والتعامل
مع امل�سائل مهما كانت �شدتها
و�صعوبة تفكيكها وت�شعبها �.أما
حممد خوذري فقد و�صفه
بكونفو�شيو�س اجلزائر(حكيم
ال�صني) لأنه كان بحق فيل�سوف
ال�سيا�سة .وهذا هو التعبري
املنا�سب لل�سيا�سة احلاكمة
والفعلية �إن مل يكن �صاحبها

فيل�سوفا بحق ولي�ست خطاباته
دمياغوجية �أو جمرد كالم
ف�ضفا�ض.وي�ضيف خوذري ب�أن
مهري رجال توافقيا يرف�ض
اال�صطدام مع الغري �سواء مع
الأفكار او املواقف(.وهذه
نقطة جوهرية تنتم على الروح
ال�سمحة املتطلعة �إىل ن�رش
الفكر االن�ساين الذي تنا�رصه
جميع الديانات وال�شعائر)
وكان ذا نظرة ثاقبة ت�صيب
الأهداف احلقيقية خا�صة
فيما ي�أتي ويلحق وم�ست�رشف
بارع للأحداث ومتحدث لبق
ورجل ح�صافة وحذاقة...وهذه
ال�سمات كلها والتي �أ�رشنا �إليها
�آنفا ال ميكنها �أن تتحقق يف
جمرد رجل �سيا�سي �أي يحوز
على حزب �أو �أحد �أعمدته
وم�ؤ�س�سيه لأن كل هذا �سهل
من ناحية الإجراءات القانونية
 .بل هو مالك مليكانيزمات
الفعل ال�سيا�سي الرا�شد احلكيم
ي�ساءل
ودميومته...بعدها
زميله املخل�ص امل�ؤرخ العربي
الزبريي(ماذا لو كان مهري يعي�ش
بيننا اليوم) و�شاهدا على نتائج
التحوالت التي جاءت بعد الربيع
العربي بحلوها ومرها وهو من
عاي�ش خمتلف مراحل اجلزائر
منذ بدايات احلركة الوطنية
والثورة التحريرية واتفاقيات
ايفيان وبداية الربيع العربي...
نعم ماذا لو كان بيننا اليوم
ما الذي كان �سيقوله مثال مع

حراك 22فيفري وقبل انتخابات
الـ 12من دي�سمرب�....أكيد �أنه
كان يتدخل وين ّور الر�أي العام
ب�أفكاره.بل كان �أحد ال�شخ�صيات
التي ي�ستدعيها �سعادته عبد
املجيد تبون وي�ست�شريها مثلما
فعل مع �آخرين�...إذا نقول يف
الأخري ما �أحوجنا اليوم ملثل
هذه ال�شخ�صيات التي يلزمنا
�سنينا وحِ قبا حتى نعرث عليها.
ونق�صد من مبقدوره �أن يثقف
ال�سيا�سة ويجعلها يف مراتب
اخل�صائ�ص املفيدة للمجتمع
والدولة والأمة جمعاء ولي�س
لتحقيق م�آرب �شخ�صية �ضيقة..
�أو الدعوة لإحياء بع�ض النعرات
اجلهوية والقبلية....واخلال�صة
�أن وراء كل مثقف حقيقي طاقة

�سيا�سية خالقة ي�ستطيع بها
حتقيق امل�ستحيالت .كما يجب
من جهة �أخرى �أن يكون وراء
�سيا�سي حقيقي طاقة ثقافية
و�إبداعية متكنه من �إر�شاد الأمة
والأخذ بيدها دوما نحو الأف�ضل
وجت�سيد الطموحات .وهذا ما
�سوف نلتم�سه بحول اهلل تعاىل
يف جزائر جديدة ن�سعى جميعا
للو�صول �إليها....وقد �أفادنا
احلراك كثريا يوم �أبان وبطريقة
�شفافة الطاقات احلقيقية التي
تزخر بها اجلزائر.فقط ال بد من
توظيفها توظيفا ح�سنا وجمديا
واال�ستفادة من خرباتها ..حتى
ال ي�أتي اليوم الذي �سنبكي عنها
مثلما ها نحن نبكي عن عبد
احلميد مهري ).

ت�أليف الدكتور حممود ال�سيد

املختار من تراث اجلاحظ و�أبي حيان التوحيدي
ي�ستعيد الباحث الدكتور
حممود ال�سيد مقتطفات من
م�ؤلفات علمني من �أعالم
الأدب العربي وهما �أبو
عثمان اجلاحظ و�أبو حيان
التوحيدي عرب كتاب جديد
�ضمن م�سعى لدفع ال�شباب
للعودة لرتاثهم وتخفيف
تعلقهم بالتقانة احلديثة.
الكتاب الذي يعد فاحتة
�سل�سلة ثمرات العقول
و�صدر عن الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب يحمل عنوان
“املختار من تراث اجلاحظ
و�أبي حيان التوحيدي” ويبد�أ
بتو�ضيح فوائد كتاب احليوان
للجاحظ مبينا �أنه من �أمات
الكتب يف تراثنا العربي و�أن
اجلاحظ �ألفه بعد �أن تقدم
به ال�سن و�أ�صيب بالفالج
ليجعل من كتابه جامعا يف
علم احليوان واللغة عرب
�سبعة �أجزاء يزخر بنادر
ال�شعر العربي وفيه الكثري

من النقد والبيان.
كما يتوقف الدكتور ال�سيد
عند كتاب البيان والتبيني
مبينا �أنه ي�ضم ثالثة �أجزاء
وهو من الكتب املو�سوعية
يف تراثنا العربي �إذ انه
ي�شتمل على اللغة والأدب
والأخبار والنوادر والنقد
والرتبية والتاريخ وفيه
جند اجلاحظ يذكر عيوب
الكالم ويو�ضح م�صطلحات
ويحددها ويقدم للغة العربية
ولثقافاتها �أ�ساليب جديدة
ومنطلقات مبتكرة.
كما يتحدث ال�سيد يف
كتابه عن كتاب البخالء
للجاحظ الذي جاء كرائد
يف مو�ضوعاته وعالج فيه
نف�سيات البخالء وميولهم
وفل�سفاتهم
و�أهواءهم
يف ق�ص�ص ممتعة و�أخبار
�شائقة
وعن كتاب الرتبيع والتدوير
بني الدكتور ال�سيد �أنه

مثال حي عن الأدب
ال�ساخر يف تراثنا العربي
وقدم فيه ب�شكل منطقي
ومدرو�س ورفيع امل�ستوى
ق�ضايا الفقه وعلم الكالم
وال�شعر وال�صنائع والأرقام
واملو�سيقا �إ�ضافة �إىل �أنه
يحمل �شواهد من عيون
ال�شعر العربي.
�أما عن �أبي حيان التوحيدي
فعر�ض ال�سيد كتائب الب�صائر

والذخائر الذي يعترب �أي�ضا
من �أهم كتب الرتاث والأدب
وكذلك كتاب الإ�شارات
الأهلية الذي ين�ضح بفكر
التوحيدي ونزعته ال�صوفية.
�أما كتاب العوامل وال�شوامل
فيو�ضح ال�سيد �أنه يت�ضمن
�أ�سئلة طرحها التوحيدي
على م�سكويه و�إجابات
الأخري عليها وترتكز
املو�ضوعات حول الأدب

والفل�سفة والأخالق.
يف حني يروي كتاب االمتاع
وامل�ؤان�سة للتوحيدي ما
جرى يف �سبع وثالثني ليلة
ق�ضاها يف منادمة وزير
عند البويهيني حيث يطرح
الوزير عليه �أ�سئلة يف م�سائل
خمتلفة فيجيب عنها �أبو
حيان .الكتاب يقع يف 150
�صفحة من القطع املتو�سط
وم�ؤلفه يعمل حاليا رئي�سا
للجنة العليا للتمكني للغة
العربية ونائبا لرئي�س جممع
اللغة العربية يف دم�شق
ومديرا لهيئة املو�سوعة
العربية وع�ضوا عامال يف
جممع اللغة العربية يف
القاهرة ورئي�س حترير
جملة جممع اللغة العربية يف
دم�شق و�شغل منا�صب كثرية
ومواقع ثقافية و�إدارية.
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عن دار املاهر للطباعة والن�شر والتوزيع

�صدور» �أحفاد املعري �أو هكذا تك ّلم كُ ّتاب
اخليال العلمي العربي» لفي�صل الأحمر

�صدر حديثا للكاتب والباحث الأكادميي اجلزائري في�صل الأحمر كتاب «�أحفاد املعري �أو هكذا تك ّلم ُك ّتاب اخليال العلمي العربي» عن دار املاهر
للطباعة والن�شر والتوزيع ويحتوي على �أكرث من  20مقاال على امتداد � 300صفحة  ،كما �أن مو�ضوع هذا الإ�صدار اجلديد لأول مرة يطرح على
امل�ستوى العربي من طرف �صاحب هذا الكتاب الذي يعد مرجعا �أ�سا�سيا عند الباحثني واملهتمني الراغبني يف اكت�شاف هذا املجال الذي مل ينل اهتماما
كبريا يف عاملنا العربي للأ�سف ال�شديد فلقد مت �إهماله ب�شكل كبري �إال �أن رد رائد اخليال العلمي يف اجلزائر قد متكن من رد االعتبار له ليثبت مرة
�أخرى �أن اجلزائر متتلك �أدباء كبارا ت�سلقوا �سلم النجاح وفر�ضوا وجودهم على ال�ساحتني الوطنية والدولية بوا�سطة �أعمالهم الأدبية الفريدة
من نوعها التي جعلتهم متميزين عن بقية الأدباء العرب ب�أ�سلوبهم املتجدد وبالق�ضايا اجلادة والعميقة التي طرحوها يف جل م�ؤلفاتهم التي تدل على
براعتهم يف خمتلف الفنون الأدبية كالق�صة والرواية وال�شعر والدرا�سات النقدية التي نالوا بها تتويجات عربية ودولية عرفانا ملا قدموه من قيمة
م�ضافة لعامل الأدب  ،وعليه فما �أحوجنا له�ؤالء الباحثني الذين انت�صروا للإبداع.
حكيم مالك
في�صل الأحمر :فكرة هذا
امل�شروع ال�شامل بد�أت منذ
� 20سنة

و�أكد الروائي والأكادميي الدكتور
في�صل الأحمر يف افتتاح مقدمة
كتاب «�أحفاد املعري� ،أو هكذا
تكلم ُكتّاب اخليال العلمي يف الوطن
العربي»» بد�أ هذا امل�رشوع معي
بدايات عديدة؛ �إذ �أنني �أفكر منذ
ع�رشين �سنة يف كتاب حول اخليال
العلمي يكون �شامال ب�شكل مل �أجده
من قبل ،كتاب يكون فيه �صوت
الروائيني ظهريا ل�صوت النقاد
واملنظرين ،ويكلل ذلك �أ�سلوب
و�سط بني التفكري ب�صوت عال؛
د�أب املنظرين ،والتفكري ب�صوت
خافت؛ د�أب اعرتافات الكتاب
املبدعني ،مع مل�سة جنون واخرتاق
ملحظورات الكتابة �أ�سلوبا وفكرا؛
وذلك د�أب �أهل بيت اخليال العلمي
الذين تربيت على كتاباتهم منذ ربع
قرن �أو �أكرث».
كاتب �شامل وقلم ناطق بالإبداع

في�صل الأحمر كاتب من مواليد
(اجلزائر) �سنة
والية تب�سة
 ، 1973حا�صل على دكتوراه يف
النقد املعا�رص� ،2011أ�ستاذ
العليا
باملدر�سة
حما�رض
للأ�ساتذة ،ق�سنطينة� .أ�ستاذ
حما�رض بجامعة جيجل .ع�ضو
خمرب الرتجمة يف الل�سانيات
والأدب ،جامعة ق�سنطينة.
ع�ضو خمرب ال�سو�سيو�أدبيات
و ا ل�سو �سيو تعليميا ت
وال�سويولغويات ،جامعة جيجل.
ع�ضو هيئة حترير جملة «الن�ص،
النا�ص» ،جامعة جيجل .مهتم
بال�سينما والفل�سفة واخليال العلمي
.
اجلمع بني الأدب والنقد

و من م�ؤلفات رائد اخليال
العلمي يف اجلزائر رواية «رجل
الأعمال»  2003ال�صادرة عن
من�شورات التبيني ،ووقائع من
العامل الآخر -ق�ص�ص من اخليال
العلمي ( 2002-طبعة ثانية عن
دار للعاملني 2019 -ودرا�سة

الدليل ال�سيميولوجي 3( ،طبعات)-
ال�صادرة
2012-2010-2009
عن دار الأملعية وله رواية يف
اخليال العلمي حتت عنوان «�أمني
العلواين» �صدرت -2011 ،2008
دار املعرفة(اجلزائر) -الطبعة
الثالثة عن دار العني مب�رص 2017
وله �شعر « م�ساءالت املتناهي يف
ال�صغر يف  2007من طرف وزارة
الثقافة ،وله ديوان �شعر « جمنون
و�سيلة « �صدر عن دار التحدي عام
 2014وله �شعر بعنوان « الرغبات
املتقاطعة ال�صادر يف  2017عن
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب
مب�رص ويف نف�س هذه ال�سنة �صدر
له يف ال�شعر» ق ّل...فد َّل� .شعر
«عن دار املثقف.
امل�شاركة يف كتب جماعية
والتتويج بجوائز وطنية وعربية

كما �أن الأحمر قد �شارك يف كتاب
جماعي « معجم ال�سيميائيات»
درا�سة  2010عن الدار العربية
للعلوم نا�رشون وله « د ا ئر ة
معارف يف الآداب الأجنبية « يف
 2013عن دار الأوطان و «حالة

انطالق الن�سخة الـ 5من مهرجان
نواك�شوط لل�شعر العربي
اختتمت �أول �أم�س فعاليات
مهرجان نواك�شوط لل�شعر
العربي الدورة الـ  ،5الذي يقام
برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة،
وبح�ضور �سعادة عبد اهلل
بن حممد العوي�س رئي�س
دائرة الثقافة يف ال�شارقة،
وحممد الق�صري مدير �إدارة
ال�ش�ؤون الثقافية يف الدائرة،
وحممد الربيكي مدير بيت
ال�شعر يف ال�شارقة ،وعدد من
ال�شعراء والأدباء والإعالميني
املوريتانيني.
وبد�أت فعاليات اليوم الثالث
بجل�سة �شعرية �شارك فيها
ال�شعراء :د .حممد امل�رشي
باب ،ود .حممد املهدي حممد
حممود ،ود .حممد حمفوظ،
ود� .أبوه بلباله ،و�أدارها د.
حممد الأمني الناتي ،وبتمام
ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء� ،أقيمت

�أم�سية �شعرية �شارك فيها:
ال�شيخ ببان �أبو �شجة ،و�أحمد
�أبو املعايل ،واحل�سن حممد
وحممد عبد اهلل ال�شيباين،
و�أدارتها الإعالمية وردة
�أباه ،وعقب انتهاء الأم�سية
كرم �سعادة عبد اهلل العوي�س،
امل�شاركني يف املهرجان،
كما رافق املهرجان معر�ض
م�صاحب للمجالت الثقافية،
التي ت�صدر عن دائرة الثقافة
يف ال�شارقة ،ومت توزيعها على
امل�شاركني.
و�أ�شاد الدكتور عبد اهلل
ال�سيد مدير بيت ال�شعر يف
نواك�شوط ،بامل�رشوع الثقايف
الذي يرعاه مادياً ومعنوياً
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ،م�شرياً �إىل �أن بيوت
ال�شعر يف الوطن العربي ومنها
بيت نواك�شوط ،وفرت لل�شعراء
العرب واملثقفني والبدعني

ال�شباب بيئة �آمنة لهم مكنتهم
من اال�ستمرار يف �إثراء ال�ساحة
الثقافية من خالل الدعم
املادي واملعنوي ،و�أ�ضاف
الدكتور عبد اهلل مراد ذلك
يعود �إىل اهتمام حاكم ال�شارقة
بالعطاء الإبداعي ،الذي ي�شكل
رافعة للتوا�صل وتبادل التجارب
والرقي بالكلمة ال�شعرية
العربية ،مما �أتاح الفر�صة �أمام
�أجيال ال�شعراء خا�صة ال�شباب،
للتوا�صل املبا�رش مع اجلمهور
عرب منابر بيوت ال�شعر.
�أما فعاليات اليوم الثاين
للمهرجان فت�ضمنت جل�سة
�شعرية مب�شاركة مباركة
الرباء ،وعثمان بون عمر يل،
وحممد امل�أمون حممد ،ومن
تقدمي الإعالمية منى حممد،
وم�سا ًء �أم�سية �شعرية �شارك
فيها ال�شعراء حممد احلافظ
�أحمدو� ،أحمد بومل�ساك،
حممد �أحيد.

وكالة �أنباء ال�شعر

حب» ،2015 ،الأملعية  .اجلزائر
(الطبعة الثانية) :دار �سما للن�رش،
م�رص ،2017 ،طبعة ثالثة  :دار
للعاملني  -2019اجلزائر) وله �أي�ضا
«مدارج التدبري ومعارج التفكري»
ال�صادرة عن دار �سحر للن�رش
بتون�س وهي عبارة عن (درا�سات
يف اخليال العلمي وفل�سفته)،2017
وخرائط العوامل املمكنة .درا�سة
يف اخليال العلمي .2018 .ف�ضاءات
الأردنية (جماعي) .وله كتاب
�آخر بعنوان «�أفق الدرا�سات

الثقافية» والذي يدخل �ضمن
الدرا�سات الفل�سفية �صدر يف
 2019عن من�شورات �ضفاف/
لبنان باال�شرتاك مع من�شورات
االختالف باجلزائر  ،ورواية
«النوافذ الداخلية» عن اجلزائر
تقر�أ يف  2018وله رواية «�ساعة
حرب �ساعة حب»» ال�صادرة يف
 2019عن دار ف�ضاءات الأردنية
ن�رش العديد من الدرا�سات
والبحوث والن�صو�ص يف جمالت
ومواقع وطنية وعربية وعاملية:

خمرب
�إبداع-املعرفة-حولية
الرتجمة  -م�سارات  -كتابات
معا�رصة اللبنانية -الثقافة-الن�ص/
النا�صgalaxies- galactic-
 ...imaginariumو �شارك يف
العديد من امللتقيات الأكادميية
والأدبية داخل الوطن وخارجه ،
حا�صل على عدة جوائز وطنية
وعربية� .ألفت الدكتورة ملياء
عيطو كتابا بعنوان «�رسد اخليال
العلمي لدى في�صل الأحمر» عام
.2013

ت�أليف �إينا�س مر�شد

«ر�سائل عمر املختار و�إدري�س ال�سنو�سي»
ت�صدر يف كتاب

يتناول كتاب «ر�سائل عمر
املختار و�إدري�س ال�سنو�سي»
ق�صة كفاح الليبيني �ضد
اال�ستعمار الإيطايل ،من
خالل الك�شف عن ر�سائل
بخط اثنني من �أبرز
ال�شخ�صيات يف تاريخ ليبيا،
هما �شيخ املجاهدين عمر
املختار وامللك �إدري�س
ال�سنو�سي ،اللذين لعبا دوراً
حمورياً يف فرتة من �أ�صعب
الفرتات التي عا�شتها ليبيا
حتت نري االحتالل الإيطايل.
وي�ستعر�ض الكتاب العالقة
بينهما من خالل الر�سائل
التي كتبها كل منهما بخط
يده ،وتك�شف الكثري من
�أ�رسار املقاومة الليبية،
والتي تناولتها �أي�ضاً ر�سائل
املجاهدين الليبيني �إىل
املختار وال�سنو�سي ،وكذلك

ر�سائلهما �إىل املجاهدين،
�إىل جانب الك�شف عن
اخلطابات اخلا�صة بامللك
�إدري�س ال�سنو�سي و�أوراقه
ومذكراته ال�شخ�صية التي
تن�رش لأول مرة.
ويك�شف الكتاب جانباً خفياً
من �شخ�صية ال�سنو�سي،
ومو�ضوعات كثرية غاية يف
الأهمية ،كان يفكر فيها
و�أخرى خطط لتنفيذها،
فكان بع�ضها �أقرب �إىل
اخلواطر و�أحاديث بينه وبني
نف�سه ،و�أخرى ر�سائل �إىل
�أ�شخا�ص عرفهم وعرفوه
�أحب بع�ضهم ومل يرحت نف�سياً
للبع�ض الآخر.
هذا الكتاب مت توقيعه �أخرياً
�ضمن الدورة الـ 51املنتهية
من معر�ض القاهرة الدويل
للكتاب ،و�صدر حتت عنوان

«ر�سائل عمر املختار
و�إدري�س ال�سنو�سي� ..سنوات
اللجوء واملقاومة» ،للكاتبة
امل�رصية �إينا�س مر�شد.
يبد�أ الكتاب بتناول ق�صة
املقاومة الليبية ون�ش�أة
احلركة ال�سنو�سية ودورها
يف املقاومة وت�أثريها يف
حياة الليبيني ،كما ي�ستعر�ض
موقف م�رص يف م�ساعدة
اجلهاد الليبي ،خا�صة الدور
الكبري الذي قام به الأمري
عمر طو�سون يف هذا ال�ش�أن.
كما يتطرق الكتاب �إىل
تفا�صيل ال�سنوات التي
عا�شها امللك �إدري�س يف
م�رص خالل فرتة جلوئه
�إليها مرتني الأوىل وقت
اال�ستعمار الإيطايل لليبيا،
حني كان �أمرياً بعد حماولة
اال�ستعمار الإيطايل ت�سميمه

للق�ضاء على املقاومة الليبية
وقيادته املقاومة من م�رص
وقيامه بالدعاية للق�ضية
الليبية يف عدد من ال�صحف
امل�رصية .وارتباطه بعدد
من ال�شخ�صيات ذات الثقل
وال�سيا�سي
االجتماعي
مب�رص ،ثم �أهم خطوة
قام بها يف م�رص ،وهي
جناحه يف ت�أ�سي�س اجلي�ش
ال�سنو�سي يف �أبو روا�ش �إىل
�أن حتقق اال�ستقالل ،واملرة
الثانية عقب الإطاحة به يف
الأول من �سبتمرب 1969م،
بعد انقالب القذايف ،وظل
مب�رص �إىل �أن وافته املنية،
وي�ستعر�ض الكتاب عالقته
بحكام م�رص من امللك
ف�ؤاد حتى الرئي�س الأ�سبق
مبارك.
وكاالت
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ك�شف مدى �أهمية غ�سل الأيدي يف
الوقاية من «كورونا»

التغذية ال�سليمة

التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من �أي �صنف ُم َّ
ف�ضل من الطعام
ُّ
بتق�شف �أو اتباع نظام غذائي �صارم ،بل هي
�أو تناول هذا الأخري
َ
ّ
�صحي و�سليم .تتحقق التغذية ال�سليمة من
ت�ستهدف نظام حياة
ِّ
خالل عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور كل �صباح ،على �أن ت�ض َّم
الن�شويات (اخلبز الأ�سمر ،اً
مثل) والربوتني (الأجبان والألبان) والدهون
ال�صح ّيَة (الزيتون �أو زت الزيتون) بك ٍّم معتدل .كما اختيار طعام من َّوع
ومعقول للوجبات ،مع االلتزام مبواعيدها ،والتخفيف من ا�ستهالك
امللح والأطعمة الغن ّيَة به ،مثل :املعلَّبات واملخلَّالت .ومن ال�رضوي
يومي للريا�ضة ،مع جعل هذا املوعد ها ًّما يف حياتنا ،كما
حتديد وقت
ّ
اخلروج يف نزهات واتباع ن�شاطات ريا�ض ّيَة خالل العطالت ،ولكن مع
جتنُّب ال�سهر لوقت مت� ِّأخر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�صف النهار.

�سرطان املعدة ...هذه
هي البكترييا امل�س�ؤولة عنه
يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�شخي�صه يف املراحل الأوىل من
املر�ض .ويف  90باملائة منه يعود ال�سبب �إىل البكترييا امللوية البوابية
 .Helicobacter pyloriوعلى ال�صعيد الإح�صائي ف�إن �شخ�صاً
واحداً من كل � 100شخ�ص ناقل لهذه اجلرثومة �سوف ينتهي به الأمر
�إىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�شخي�ص ما بني � 6آالف �إىل � 7آالف �شخ�ص �سنوياً ب�أمرا�ض
�رسطان املعدة ،،يف فرن�سا وحدها على �سبيل املثال ،ويتوفى
حوايل � 4500شخ�ص ب�سبب �صعوبة ت�شخي�ص هذا املر�ض مبكراً.
كما �أن حوايل  90يف املائة من �أنواع ال�رسطان �سببها ا�ستعمار
بطانة املعدة من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية
 .Helicobacter Pyloriوي�صاب بهذه اجلرثومة حوايل � 3أ�شخا�ص
من �أ�صل  10والتي من املرجح �أن ت�سبب قرحة املعدة ،ولكن هناك
حالة واحدة من �أ�صل  100حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول �إىل
مر�ض �رسطان املعدة.
«�إن العالقة امل�ؤكدة بني االلتهاب الذي ت�سببه جرثومة املعدة
والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل العالقة بني التدخني
والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة» ،قالت الربوف�سور متارا ماتي�سياك
– بودنيك � ،أخ�صائية �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي و�أمرا�ض ال�رسطان يف
م�ست�شفى جامعة نانتي�س ،لـ»توب �سانتيه».

واملحاكاة امل�ستندة �إىل
البيانات ،لتحديد �أثر حت�سني
النظافة ال�شخ�صية على معدل
انتقال الفريو�س.

�أثار فريو�س «كورونا»
فو�ضى عارمة حول العامل
منذ تف�شي املر�ض يف
ووهان مبقاطعة هوبي
يف ال�صني ومنذ الإبالغ
عن �أول حالة �إ�صابة وبد�أ الباحثون بالبيانات املتاحة
بالفريو�س يف دي�سمرب تو�ضيح �أن عددا كبريا من
العام املا�ضي ،ظهر �أكرث الأ�شخا�ص ،ال يغ�سلون �أيديهم
من � 44ألف حالة م�ؤكدة بعد ا�ستخدام املرحا�ض،
بالقاتل «كورونا»ويف �إجراء �أو قد ال يفعلون ذلك ب�شكل
احرتازي ملنع االلتهابات �صحيح .وك�شفوا �أن احلفاظ
الفريو�سية ،مثل فريو�س على نظافة الأيدي ،خا�صة
«كورونا» ،يو�صي الأطباء �أثناء ال�سفر ،لديه القدرة على
باتباع قواعد النظافة تقليل خطر انت�شار حمتمل
ال�شخ�صية ،وخا�صة غ�سل للعدوى القاتلة ،بن�سبة � 24إىل
%69وقال معدو الدرا�سة �إن
اليدين جيدا.
ن�رش «ا�سرتاتيجيات الوقاية» يف
وبينما ي�شكك بع�ض النا�س يف �أن  10مواقع رئي�سية ،قد ي�ؤدي �إىل
�أمرا ب�سيطا مثل غ�سل اليدين ،خف�ض خماطر املر�ض بن�سبة
ميكن �أن يكون له ت�أثري يف توفري ت�صل �إىل .%37
الوقاية� ،أظهرت درا�سة جديدة
�أجراها معهد «ما�سات�شو�ست�س وحتدد مراكز ال�سيطرة على
للتكنولوجيا» يف كامربيدج ،الأمرا�ض والوقاية منها
�أهمية غ�سل الأيدي يف �إبطاء الأمريكية (� ،)CDCأف�ضل
طريقة ميكن ا�ستخدامها يف
انت�شار الفريو�سات.
غ�سل اليدين ب�شكل فعال.
وا�ستخدمت الدرا�سة ،التي و�أو�ضحت بالقول« :اغ�سل
نُ�رشت يف جملة  Riskيديك كثريا باملاء وال�صابون
 ،Analysisالنمذجة الوبائية ملدة  20ثانية على الأقل،

خا�صة بعد الذهاب �إىل احلمام،
وقبل الأكل وبعد ال�سعال �أو
العطا�س .و�إذا مل يكن ال�صابون
واملاء متوفرين ب�سهولة،
ا�ستخدم مطهر الأيدي القائم
على الكحول بن�سبة  ٪60على
الأقل».

 طرق �أخرى ملنعفريو�س «كورونا»

فريو�سات اجلهاز التنف�سي ،مبا
يف ذلك:
• جتنب االت�صال الوثيق مع
الأ�شخا�ص املر�ضى.
• جتنب مل�س العينني والأنف
والفم ب�أيد غري مغ�سولة.
• البقاء يف املنزل عند
املر�ض.

• تغطية ال�سعال �أو العطا�س
ال يوجد حاليا لقاح للوقاية من مبنديل ،ثم رميه يف �سلة
عدوى «كورونا» اجلديد ،ولكن املهمالت.
مركز ال�سيطرة على الأمرا�ض
يو�صي ببع�ض الإجراءات • تنظيف وتطهري الأ�شياء
الأخرى التي ميكن اتخاذها ،والأ�سطح ،التي تُلم�س ب�شكل
للم�ساعدة يف منع انت�شار متكرر.

ما هي طرق وقاية وعالج ت�شقق ال�شفاه؟
ين�صح يف البداية ،ب�رشب املاء بكرثة
من �أجل ترطيب اجللد وتفادي الوقوع
يف م�شكل الإجتفاف ،كما يو�صى
برتطيب ال�شفاه بالزيوت املرطبة �أو
بكرميات املغذية ومن امل�ستح�سن
اقتناءها من ال�صيدليات ل�ضمان
مفعولها وجودتها ،وغالبا ما تكون
هذه املرطبات على �شكل قلم حمرة
ال�شفاه ،ويعتمد يف �صناعته على
زبدة الكاكاو� ،أو من بع�ض املركبات
التي ت�ساعد على جتديد اخلاليا ،مع
الإ�شارة �إىل �أن بع�ض �أنواع �أقالم حمرة
ال�شفاه حتتوي على واقي لل�شم�س،
وين�صح با�ستعماله يف كل مرة �أح�ست
فيها املر�أة ب�أنه جف عن �شفاهها.

ومن املعلوم �أن �أف�ضل العالجات ،هي
التي تبد�أ من داخل اجل�سم ،لذا ت�ساهم
الأطعمة الغنية بالفيتامينات وخا�صة
الفيتامني بـ 2يف الوقاية من اجلفاف
وت�شقق ال�شفاه ،ومن �أهم م�صادرها
الطبيعية ،اخل�س واجلزر واملوز
واخلوخ وامل�شم�ش وحبوب الذرة� ،أما
م�صادرها احليوانية ،فتتمثل يف اجلنب
والأبي�ض واحلليب واللحم وال�سمك
والكبد والكلي.
�أما يف حالة ما طالت مدة الإ�صابة
بت�شقق ال�شفاه ،ف�إن زيارة الطبيب
تعد �رضورية لأنه قد يتطور املر�ض
وميكن �أن يتحول �إىل �رسطان.

امل�ضادات احليوية تق�ضي على
اجلرثومة
حل�سن احلظ ،من املمكن التخل�ص من هذه البكترييا عن طريق
عمل تنظري للجهاز اله�ضمي ،وحاملا يت ّ ُم التحقق من وجودها ميكن
التخل�ص منها مب�ساعدة العالج بامل�ضادات احليوية .وبعد ذلك ،يتحقق
الطبيب من فعالية امل�ضادات احليوية يف الق�ضاء على البكترييا عن
طريق اختبار ب�سيط للتنف�س .وت�ضيف الربوف�سور متارا�« :إن الق�ضاء
على االلتهاب الذي ت�سببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�سطة
امل�ضادات احليوية يق�ضي �أي�ضاً على االلتهاب ال�سطحي للمعدة
ومعظم التهابات املعدة ،الأمر الذي مينع الإ�صابة ب�رسطان املعدة».
وين�صح يف حاالت الإ�صابة بالقرحة �أو االثني ع�رش ،وع�رس اله�ضم
املزمن دون �سبب وا�ضح �أو يف حاالت الأنيميا ب�سبب فقر احلديد �أو
نق�ص فيتامني بي  B12دون �سبب ظاهر بالتوجه �إىل التنظري.

متدد الأوعية الدموية يف الدماغ

متدد الأوعية الدموية يف الدماغ هو انتفاخ �أو تورم يف الأوعية الدموية يف
الدماغ .قد تتمزق ومتدد الأوعية الدموية القفوية ،مما ي�سبب النزيف يف
الدماغ (ال�سكتة النزفية) ،يف كثري من الأحيان يحدث متزق متدد الأوعية
الدموية يف الدماغ بني الدماغ والأن�سجة الرقيقة التي تغطي الدماغ .هذا
النوع من ال�سكتات الدماغية النزفية ي�سمى :نزيف حتت العنكبوتية� ،إن
عالجا
متزق متدد الأوعية الدموية يهدد حياة الفرد ب�شكل مبا�رش ويتطلب
ً
ً
عاجال.
طب ًيا
�أعرا�ض متدد الأوعية الدموية يف الدماغ
متزق الأوعية الدموية وال�صداع املفاجئ واحلاد (ال�صداع) هو العر�ض
الرئي�سي لتمزق متدد الأوعية الدموية .غالباً ما ي�صف العديد من املر�ضى
هذا ال�صداع ب�أنه “�أ�سو�أ �صداع لديهم على الإطالق” .وت�شمل الأعرا�ض
الأكرث �شيوعا لتمزق متدد الأوعية الدموية:

�صداع مفاجئ و �شديد للغاية
الغثيان والقيء
انقبا�ض على الرقبة
عدم و�ضوح الر�ؤية �أو �ضعفها
ح�سا�سية لل�ضوء

�أزمة �صرع
تعب عام
فقدان الوعي
االرتباك
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رحمة اهلل هي اجلنة
�إنه رحمة اهلل عز وجل ,وقد رغبت امل�ؤمن يبحث عن م�صلحته,
يبحث عن �شهوته ,يبحث عن لذته,
�أن �أتعرف �إىل الآيات الكرمية,
التي تتحدث عن رحمة اهلل ,فهناك يبحث عن مكا�سب مادية ,بينما
�آيات كثرية ,لكن ي�ستنبط من هذه امل�ؤمن يرجو رحمة اهلل ,هذا هو
الفرق اجلوهري ,رحمة اهلل هي
الآيات حقائق  .احلقيقة الأوىل:
َ
ين
ين �آَ َمنُوا
اجلنة ,قال تعاىلَ :و�أ َّما الَّ ِذ َ
يقول اهلل عز وجل :الَّ ِذ َ
وه ُه ْم َف ِفي َر ْح َم ِة هَّ
اللِ
اه ُدوا يِف َ�سبِيلِ ابْيَ َّ
اج ُروا َو َج َ
َوالَّ ِذ َ
ت ُو ُج ُ
�ض ْ
ين َه َ
ك يَ ْر ُجو َن َر ْح َم َة هَّ
هَّ
اللِ �أُول َ ِئ َ
اللِ [�سورة ُه ْم ِفي َها خَ ا ِل ُدو َن [�سورة �آل عمران
الآية 107:احلقيقة :من املعاين
البقرة الآية218:
اجلامعة ,املانعة ,الوا�سعة,
معنى ذلك� :أن الإن�سان الذي
ي�ؤمن ,وي�ستقيم ,ويجاهد يف �سبيل ال�شاملة ,هي رحمة اهلل عز وجل,
اهلل نف�سه وهواه� ,إمنا يرجو رحمة هي اجلنة ,الهدف من الإميان,
والعمل ال�صالح ,واملعامالت,
اهلل؛ امل�ؤمن يرجو رحمة اهلل,
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها ,والأخالق ,وما �إىل ذلك ,هو �أن
يرجو ن�ساءها ,يرجو �سمعتها .....امل�ؤمن يرجو رحمة اهلل ,و�صل
للجنة ,اجلنة :هذه رحمة اهلل عز
فالإن�سان عليه �أن يتب�رص ,هل
وجل.
يرجو رحمة اهلل من عمله؟ غري

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.

عطاء اهلل هي رحمة اهلل

العطاء اجلامع ,املانع ,ال�شامل ,الوا�سع,
�أو الأ�صح �أن نقول :مطلق ,عطاء اهلل
هي رحمة اهلل  .من معاين الرحمة  :من
ّا�س
معاين الرحمة قالَ ﴿ :و�إِذَا �أَ َذ ْقنَا النَ َ
َر ْح َم ًة مِ ْن بَ ْعدِ �ضرَ َّا َء َم َّ�ستْ ُه ْم﴾ [�سورة
يون�س الآية]21:
رضاء,
معناها :املطر رحمة ,اجلفاف � َّ
املر�ض �رضاء ,ال�صحة رحمة ,الفقر

ال�شديد �رضاء ,الكفاية رحمة ,اخلالفات
الزوجية �رضاء ,ال�سعادة الزوجية رحمة,
الأوالد امل�شاك�سون �رضاء ,الأوالد
ال�صاحلون رحمة ,هذا معنى �آخر:
ّا�س َر ْح َم ًة مِ ْن بَ ْعدِ
﴿ َو�إِذَا �أَ َذ ْقنَا النَ َ
َ
�ضرَ َّا َء َم َّ�ستْ ُه ْم �إِذَا ل َ ُه ْم َم ْك ٌر يِف �آيَا ِتنَا
قُلِ هَّ
الل ُ �أَ�سرْ َ ُع َمكْراً �إِ َّن ُر ُ�سلَنَا يَ ْكتُبُو َن َما
ت ُك ُرو َن﴾
مَ ْ

[�سورة يون�س الآية ]21:الآنَ ﴿ :ول َ ِئ ْن
َاها
�أَ َذ ْقنَا ِْ إ
الن َْ�سا َن مِ نَّا َر ْح َم ًة ثُ َّم نَز َْعن َ
ُو�س َكفُو ٌر﴾ [�سورة هود
مِ نْ ُه �إِ ّنَ ُه لَيَئ ٌ
الآية]9:
معنى ذلك :كل �شيء مريح ,رحمة اهلل
كل �شيء م�سعد ,رحمة اهلل كل �شيء ي�رس
لك �أمرك (رحمة) .
[�سورة هود الآية]28:

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 يِف َ�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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فيلم «ب�سبو�سة بالق�شطة» ..حياة املعتقلني
ال�سيا�سيني يف ال�سجون امل�صرية

د�شنت �رشكة «�إي تو زد» للأعمال
الدرامية -بالتعاون مع قناة مكملني
الف�ضائية ،يوم اجلمعة املا�ضي يف
مدينة �إ�سطنبول الرتكية -العر�ض
اخلا�ص لفيلمها اجلديد «ب�سبو�سة
بالق�شطة» بح�ضور كوكبة من رموز
العمل ال�سيا�سي والإعالمي والفني
يف اخلارج .يقوم بدور البطولة
كل من الفنانني حممد �شومان
وه�شام عبد احلميد ،وي�شارك
جمموعة من املمثلني امل�رصيني
املوجودين يف �إ�سطنبول الذين
قدموا �أعمالاً فنية خالل العامني
املا�ضيني .الفيلم ت�أليف و�سيناريو
وحوار �أحمد زين ،ومن �إخراج
عبادة البغدادي يف �أول جتربة
درامية له بعد �إخراجه العديد
من الأفالم الوثائقية .يعترب الفيلم
ق�صة رمزية �إن�سانية ،تتناول
العالقة بني املعتقل ال�سيا�سي يف
ال�سجون امل�رصية وما يتعر�ض له
من قمع من قبل ال�سجان� ،إال �أنه
يتخذ من الأبعاد الإن�سانية يف هذه
العالقة منطلقا لل�رصاع الواقع بني
الطرفني ،كما يك�شف �إن�سانية هذا
ال�سجان وب�ساطة تكوينه النف�سي.
من جانبه �أكد املخرج �أن الفيلم

ال يرتبط بحقبة زمنية معينة،
لكنه �شكل متكرر لفرتات احلكم
املتعاقبة يف العامل العربي وطبيعة
ما يعي�شه املعار�ضون ال�سيا�سيون
يف املعتقالت ومراكز االحتجاز،
على حد و�صفه .و�أ�ضاف البغدادي
يف ت�رصيحات «�أردنا االبتعاد عن
كلي�شيهات التعذيب والدم ودخلنا
يف تفا�صيل العالقة الإن�سانية

الب�سيطة بني �شخ�صيات الفيلم
الرئي�سية» .وحول التحديات التي
واجهتهم �أثناء الت�صوير� ،أو�ضح
املخرج �أنه كانت هناك بع�ض
ال�صعوبات بالفعل ،منها كون
الفيلم م�رصيا ويتم �إنتاجه يف بيئة
غري م�رصية ،و�إيجاد معادل ب�رصي
للزنزانة امل�رصية بتفا�صيلها،
لكنهم ا�ستطاعوا التغلب على

هذه ال�صعوبات .و�أ�شار البغدادي
�إىل فوز الفيلم بجائزة الأفالم
الق�صرية يف املهرجان الأوروبي
للأفالم امل�ستقلة ،وهو �أول �إنتاج
للمعار�ضة يف اخلارج ،ويُ�شارك
يف �أحد املهرجانات الدولية،
م�ضيفا �أن قناة مكملني �ستعر�ضه
على �شا�شتها خالل الأيام القليلة
القادمة

عر�ض � 6أفالم مبهرجان �أ�سوان لأفالم املر�أة اليوم

يوا�صل مهرجان �أ�سوان لأفالم
املر�أة ،عرو�ض ن�سخته الرابعة
حيث مت �أول �أم�س تقدمي �ستة
�أفالم بالإ�ضافة �إىل انطالق
برنامج عرو�ض �سينما الأطفال،
الذي يبد�أ اليوم وي�ستمر حتى بعد

غد اجلمعة.
وافتتحت �أوىل جل�سات منتدى
«نوت» لق�ضايا املر�أة الذي
يناق�ش عددا من الق�ضايا بينها
ق�ضية الزواج املبكر للفتيات.
وكان حواراً مفتوحاً مع النجمة

اال�سبانية فيكتوريا �أبريل ،التي
يكرمها املهرجان خالل دورته
احلالية ،و�أدار احلوار �أمري
رم�سي�س .ويف م�سابقة الأفالم
الطويلة� ،شهد املهرجان عر�ض
فيلم «احللم الكونفو�شيو�سي»
من �إخراج ميجي يل ،وهو �إنتاج
�صيني �أمريكي م�شرتك ،وفيلم
«�أ�سماء الزهور» من �إخراج بهمن
تافو�سي ،وهو �إنتاج بوليفي
�أمريكي كندى م�شرتك ،والفيلم
املغربي «موا�سم العط�ش» من
�إخراج حميد الزوغي.
ويف برنامج عرو�ض �أفالم
التكرميات� ،شهد املهرجان عر�ض
الفيلم اال�سباين «اليوم ال�سابع»

من �إخراج كارلو�س �ساورا .ويف
برنامج عرو�ض خارج امل�سابقة
الر�سمية ،عر�ض الفيلم املقدوين
«�أر�ض الع�سل» لتمارا كوتيف�سكا،
وليوبومري �ستيفانوف .و�ضمن
برنامج عرو�ض �أفالم مهرجان
كازان الرو�سي ،مت عر�ض الفيلم
الرو�سي « املالح لراميل فزليف،
و�أمري جاليا�سكاروف.
فعاليات الن�سخة
و�ست�ستمر
الرابعة من مهرجان �أ�سوان لأفالم
املر�أة ،حتى  16فيفري اجلاري،
مب�شاركة  50فيلماً تنتمي لـ 30
دولة ،بينها  18فيلماً عر�ض �أول
�أفريقي وفيلمان عر�ض �أول
عاملي.

ماجي جالينهال تقتحم عامل الإخراج
تعتزم املمثلة الأمريكية ماجي
جيلينهال اقتحام عامل الإخراج يف
فيلم «»The Lost Daughter
من بطولة �أوليفيا كوملان وداكوتا
جون�سون .و�سي�شارك يف بطولة
العمل �أي�ضاً زوج جيلينهال ،بيرت
�سار�سجارد ،بالإ�ضافة �إىل جي�سي
باكلي ،وفقا ملا ذكرته و�سائل �إعالم
�أمريكية .والفيلم الذي �ستكتب

جيلينهال ال�سيناريو اخلا�ص به
اي�ضا ،مقتب�س من رواية للإيطالية
�إلينا فريانتي بعنوان «االبنة
الغام�ضة» .وعن هذه الرواية �أكدت
جيلينهال «عندما انتهيت من قراءة
هذه الرواية �شعرت �أنه مت الإف�صاح
عن �رس حقيقي .وعلى الفور فكرت
يف كيف �ستكون الق�صة على �شا�شة
ال�سينما».

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

العنوان
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خالد النبوي يوجه ر�سالة
جلمهوره بعد جتاوز �أزمته ال�صحية
جتاوز الفنان خالد النبوي �أزمته ال�صحية
بعد �إ�صابته بنوبة قلبية ،قبل �أيام،
ا�ستدعت �إجراءه لعملية تركيب دعامة يف
القلب داخل �إحدى م�ست�شفيات القاهرة،
وذلك ح�سبما �أعلن الفنان� ،أول �أم�س ،
عرب ح�سابه مبوقع «في�سبوك».
ووجه النبوي ر�سالة �شكر جلمهوره علي
دعمه يف �أزمته قائ ً
ال« :احلمد هلل حتى ير�ضى ،دعواتكم وحمبتكم
كانوا الون�س يف الأزمة ،اجلمهور احلبيب ال�صديق� ،أ�ساتذتي العظماء،
�أ�صدقائي ،زمالئي الأعزاء الغاليني قوي ،التعبري عما �أ�شعر به جتاه
حمبتكم الغاليه م�ستحيل» .و�أ�ضاف قائ ً
ال« :اللي عارفه �إن الأزمة
هانت بح�ضوركم و قربكم ،دمتم قريبني يا �أحباب ،احلمد هلل �أنا بخري،
عمر ال�شقي بقي ،ول�سه تراللي وعايز ميثل» .يذكر �أن خالد النبوي قد
تعاقد �أخرياً على امل�شاركة يف بطولة م�سل�سل «ملا كنا �صغريين» �أمام
الفنانة ريهام حجاج والفنان حممود حميدة ،حيث من املقرر �أن يبد�أ
الت�صوير خالل �أيام للحاق مبو�سم دراما رم�ضان املقبل.

جا�سنت بيرب يطرح �ألبومه
اجلديد»»Changes
قدم املغني الكندي جا�سنت بيرب
ّ
حف ً
ال غنائياً حمدوداً يف لندن
�أدى من خالله جمموعة من �أغاين
�ألبومه اجلديد « »Changesالذي
يعود به ملو�سيقى «الريذم �أند بلوز»
ُوطرح يف الذي طرح للأ�سواق �أول
�أم�س.
و�سمحت الفعالية التي بد�أت بجولة
من الأ�سئلة ،للمعجبني مبعرفة املزيد عن املغني الذي �أقر ب�أن
التغيري الأكرب يف حياته منذ �إ�صدار �أخر �ألبوماته يف  ،2015كان زواجه
من عار�ضة الأزياء الأمريكية هيلي بالدوين.
و�أ�شار �إىل �أن �أغنيات الألبوم اجلديد تتحدث عن العقبات التي واجهها
خالل ال�سنوات الأخرية ،بداية من القلق واالكتئاب و�صوالً مل�شكالت
�صحية �أخرى .كما �أبرز �شعوره ب�أنه ن�ضج يف نف�س الوقت مع معجبيه
الذين كانوا �إىل جانبه منذ البداية وخا�ضوا معه جتربة هذا التطور
والتغري ال�شخ�صي ،الأمر الذي اعترب �أنه �سيجعلهم ي�شعرون بكلمات
الأغاين ب�شكل خا�ص .وبعد هذه الندوة ،قدم بيرب م�ستعيناً بغيتاره
خم�سة �أغاين ،بينها ثالثة من �ألبوم «. »Changes

بدء عمليات ت�صوير الفيلم
الروائي الق�صري (عنها)
للمخرجة رباب مرهج
�أطلقت امل�ؤ�س�سة العامة لل�سينما ال�سورية عمليات ت�صوير الفيلم
الروائي الق�صري “عنها” �سيناريو و�إخراج رباب مرهج يف اول تعاون
لها مع امل�ؤ�س�سة.
يتناول الفيلم �ضمن كناية عن الوطن حكاية امر�أة طالتها معاناة من
احلياة ومن حميطها على �صورة مونولوجات المر�أة تعارك ظروفها
وت�سعى للتمرد والرف�ض.
ويف البطاقة الفنية للفيلم البطولة لـ ميالد يو�سف ،روبني عي�سى ،كرم
�شعراين ،فايز قزق ،جناة حممد� ،سلمى �سليمان ،حممد وحيد قزق،
فا�ضل وفائي ،ومدير االنتاج مغيث ديب ومدير الت�صوير والإ�ضاءة
حممد مطر وخمرج منفذ رواد �شاهني وم�ساعد خمرج عبد اللطيف
كنعان وماكيري منور عقاد ،مازن �صبورة و�صوت رامي نابل�سي مالب�س
ح�سن ال�سيد دانيا بعاج وديكور واك�س�سوار حممد وحيد قزق وم�رشف
�إ�ضاءة جمال مطر.
ي�شار �إىل �أن املخرجة مرهج نال فيلمها الوجه الأول لأمي اجلائزة
الذهبية �ضمن مهرجان �سينما ال�شباب والأفالم الق�صرية ال�ساد�س.

�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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�سوبرا  2020اجلديدة

كان مقرر الك�شف عن تويوتا
�سوبرا  2020اجلديدة كلياً يف
معر�ض ديرتويت لل�سيارات
� ،2020إال �أننا لن ننتظر �إىل
ذلك الوقت حيث ظهرت للتو
على الإنرتنت ،ال�صورة ت�رسبت
عرب منتديات SupraMKV

حيث تك�شف ال�سيارة الريا�ضية
اليابانية املنتظرة ،وذلك قبل
�إنزالها من �شاحنة نقل.
من الوا�ضح كون �سوبرا 2020
م�ستوحاة مقدمتها عرب 1-FT
االختبارية وهذا ما �أكدت تويوتا
�سابقاً نيتها القيام به حيث

يربز ذلك يف ت�صميم امل�صابيح
الأمامية والأنف املدبب ،مع
ذلك ،يتميز اجلزء ال�سفلي من
امل�صد بت�صميم خمتلف بثالثة
فتحات تهوية بدالً من اثنني،
يف حني مت الإبقاء على حواف
امل�صابيح الأمامية احلا ّدة مع

مب�صابيح

كما عرفت �أودي �أن اجلانب
الريا�ضي ال يرتبط بال�شكل
فقط ولكن بالأداء.
مق�صورة
�أما
ال�سيارة فت�أتي

ت�صغري حجمها.
ت�ستمر تفا�صيل �أخرى مثرية
لالهتمام بينها غطاء املحرك
املنحوت بخطوط قوية ،ال�سقف
الذي يبدو على �شكل فقاعتني،
واملرايا
اجلانبي
العمود
اخلارجية ال�سوداء.

تعرف على �أودي Avant A6

يف �أعقاب تقدمي الن�سخة
ال�سيدان من  A6ك�شفت
�أودي النقاب
ن�سخة
عن
اال�ست�شن من
ال �سيارة A6
A v a n tا لتي
ت�أتي ب�شبكة
تهوية عري�ضة
باطار وحيد
وج�سم ع�ضلي
تركيز
ورغم
ال�سيارة على العملية ولكنها
ت�أتي ب�سقف ان�سيابي يقلل
من �سعة التخزين اخللفية يف
ال�سيارة ولكنه يزيد من اجلانب
الريا�ضي يف ت�صميم ال�سيارة
عن املوديل ال�سابق.

وزودت

ال�سيارة

م�ستعا ر ة
�أمامية  LEDبينما
�أعلى اال�صدارات منها حملت من املوديل ال�سيدان مع نظام
م�صابيح  HD Matrix LEDمالحة  MMIوعدادات
مع م�صابيح نهارية مميزة رقمية  12.3بو�صة ونظام

ترفيهي ب�شا�شة  10.1بو�صة مع
�شا�شة �أخرى منخف�ضة قيا�س
 8.6بو�صة للتحكم يف املناخ
ومزايا �أخرى.
و�ستتوفر ال�سيارة بباقة من
اخليارات التي ت�شمل فر�ش
جلدي فالكونا ومل�سات من
اخل�شب مع مقاعد بخا�صية
التدفئة والتربيد والتدليك
كما ميكن للم�شرتين طلب
�شا�شة عر�ض بيانات خا�صة
وفتحة �سقف زجاجية
بانورامية ونظام �صوتي
 Bang & Olufsenفاخرة
مع � 19سماعة وباقة جودة
الهواء التي ت�شمل نظام تنقية
للهواء وموزع للعطر.

دودج ت�شارجر تظهر لأول مرة �أثناء االختبار
من املرتقب ح�صول موديالت
ت�شارجر وت�شالنجر على
قريبا
حتديثات
ح�سب تلميح دودج
م�ؤخرا..
لذلك
وقد ظهرت �صور
جت�س�سية جديدة
ملوديل ت�شارجر
القادم تك�شف عن
حمدودة
تغيريات
لل�سيارة الع�ضلية.
ال�صور هي لن�سخة “�سكات”
الأ�سا�سية لدودج ت�شارجر،
بنف�س املقدمة وامل�صابيح
الأمامية وغطاء املحرك

للموديل
ال�سابق ،ولكن باختالف واحد
رئي�سي ،فتحات الهواء ،والتي
مت و�ضع اثنتني منها يف
اجلزء العلوي من �شبكة

ا لتهو ية
بجو ا ر
الأمامية
امل�صابيح
لإعطاء ت�شارجر مظهرا �أكرث
جراءة ولو ب�شكل حمدود لعام
.2020

العجالت جديدة كليا لهذا
الإ�صدار من املوديل ،مع
تغيريت حمدودة للجناح
اخللفي الكربوين وبع�ض
التعديالت على �شارة املوديل
�أهم التحديثات مع ذلك تقع
�أ�سفل غطاء املحرك لأداء
ال�سيارة ،لرفع قوتها من
امل�ستوى احلايل عند 485
ح�صان ،ويُذكر �أن دودج تنوي
�إجراء حتديثات �شاملة للأداء
واملحركات يف موديل .2021

هيونداي تو�سان  Nالين
الريا�ضية تك�شف نف�سها ً
ر�سميا

عقب طرح ن�سخ  N Lineت�شمل م�صابيح LED
الريا�ضية ملوديالت  i30و نهارية خا�صة لل�سيارة مع
 i30فا�ستباك العام املا�ضي ،مقاعد ريا�ضية �أمامية بدعم
تتجهز هيونداي لإعطاء جانبي �أف�ضل وتخييط �أحمر
هذه احلزمة املغرية من هنا وهناك يف املق�صورة
التعديالت ل�سيارة  SUVو�شعارات  Nعلى املقاعد
تو�سان
عن
للمرة الأوىل ،تو�سان ،والتي لتمييزها
�ستحظى مبظهر �أكرث جراءة العادية.
مع حتديثات خفيفة يف كما هو احلال مع موديالت
 Nالين الأخرى ،ال توجد �أي
الداخلية كذلك.
وتتعدى التغيريات التي حتديثات لقوة املحركات،
ح�صلت عليها تو�سان التي ت�شمل وحدة برتولية
اجلانب ال�شكلي ،حيث قامت �سعة  1.6لرت بقوة 174
هيونداي بتعديل التوجيه ح�صان وديزل  1.6لرت بقوة
ونظام التعليق لتوفري جتربة  134ح�صان وديزل �آخر 2.0
قيادة �أمتع ،حيث �أ�صبحت لرت بقوة  182ح�صان� ،إما
النواب�ض �أكرث ثباتاً بـ  %8بنظام دفع �أمامي او رباعي،
يف الأمام و %5يف اخللف ،مع جري يدوي ب�ست �رسعات
مع تعديالت برجمية جلعل �أو اوتوماتيكي مزدوج ب�سبع
�رسعات.
التوجيه �أكرث ا�ستجابة.
وت�أتي هيونداي تو�سان  Nله�ؤالء الراغبني يف املزيد
الين بجنوط � 19إن�ش �أ�سود من القوة عليهم االنتظار
كبري ،مع ا�ستمرار ال�سواد لن�سخة  Nالكاملة لتو�سان،
الغامق يف �أغطية املرايا والتي تناقلت الإ�شاعات
اجلانبية وجناح ال�سقف ،عنها م�ؤخراً بقوة 340
مع �إعادة ت�صميم امل�صدات ح�صان ،ولكن لي�س من
خ�صي�صاً لهذه الن�سخة .املتوقع ر�ؤية ال�سيارة قبل
ون�ستمر يف التغيريات التي عامني من الآن.

تغرمي �أوبل �أ�سرتا لو�صولها ل�سرعة
 696كلم\�س يف بلجيكا
عندما تفكر يف �أ�رسع �سيارة
يف العامل؛ ما يقفز للذهن
عادة هي بوجاتي �شريون �أو
كوينيج�سيج �أجريا � RSأو
هيني�سي فينوم  ،GTولكن
ملفاج�أة الكثريين ،مت تغرمي
�سائق �أوبل �أ�سرتا لقيادته
ب�رسعة  696كلم\�س يف
منطقة احلد الأعلى لل�رسعة
فيها  50كلم\�س.
احلادثة وقعت يف بلجيكا،
حيث مت التقاط ال�سيارة
بكامريات ال�رسعة وتغرمي
ال�سائق  6,597يورو –
بالطبع الأمر غري معقول لأن
�أوبل �أ�سرتا ت�أتي عادة مبحرك
 1.4لرت ب�أربع �سلندرات بقوة
 98ح�صان وعزم دوران 130
نيوتن.مرت ،وحتى �إ�صدار �أ�سرتا
 OPC Extremeالأعلى �أداء

ي�صل ل�رسعة ق�صوى عند 250
كلم\�س فح�سب� ،أي حوايل
ثلث ال�رسعة املعلن عنها يف
الغرامة.
بطبيعة احلال ،احتج ال�سائق
على الغرامة ال�ستحالتها،
ما دفع ال�سلطات للنظر يف
الأمر واكت�شاف �أن �أ�سرتا
كانت م�رسعة بـ  60كلم\�س
فح�سب بدال من  696كلم\�س
اجلنونية التي مت اتهامها بها
يف البداية ..ولكن �سيتم تغرمي
ال�سائق لأن ال�رسعة ال زالت
�أعلى بـ  10كلم\�س من احلد
الأعلى للمنطقة.
ويبدو �أن امل�شكلة ت�سبب
فيها خط�أ كودي يف برجميات
كامريات ال�رسعة على الطرق
ال�رسيعة ،وهو �أمر يحدث
�أحيانا
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«غوغل» تخترب تقنيات الواقع تعرف على �أ�سرع الهواتف �أداء يف العامل

املعزز يف خرائطها

بد�أت �رشكة غوغل باختبار
ميزة جديدة تعتمد على
الواقع املعزز يف تطبيق
»Google
«Maps
املخ�ص�ص للهواتف.
وتهدف امليزة اجلديدة �إىل
م�ساعدة امل�ستخدم على
معرفة الوجهة الدقيقة لأي

مكان يريد الذهاب �إليه،
باالعتماد على «Google
 »Mapsوالكامريا املوجودة
يف هاتفه.
ولال�ستفادة من هذه امليزة،
يجب على امل�ستخدم �أوال
حتديد موقعه على خريطة
«غوغل» الإلكرتونية ،وحتديد

الوجهة التي يرغب بالذهاب
�إليها ،ومن ثم ال�ضغط على
خيار التحرك باالعتماد على
الواقع املعزز ،لتبد�أ كامريا
هاتفه بالعمل ،ومن خاللها،
يقوم بت�صوير مكان وجوده
والأبنية املجاورة ،ليظهر
على �شا�شة الهاتف �سهم

�صغريه يخربه عن وجهته
يعمل كم�ؤ�رش البو�صلة
متاما.
وال تزال اخلدمة اجلديدة
متاحة لبع�ض امل�ستخدمني
فقط بهدف اختبارها ،وتعمل
يف بع�ض املدن الكربى يف
الواليات املتحدة.

ن�رش موقع « »Antutuاملتخ�ص�ص بتقييم
�أداء الأجهزة الذكية قائمة جديدة بالهواتف
التي �أبدت �أكرب �رسعة يف التعامل مع
البيانات.
ويف ر�أ�س القائمة ،جاء هاتف « »9 Miمن
�إنتاج « ،»Xiaomiوالذي ح�صل على 371
 849نقطة �ضمن ت�صنيفات «،»Antutu
واملزود مبعالج «»855 Snapdragon
وذاكرة و�صول ع�شوائي  12جيغابايت.
وحل هاتف « »Pro GT Z5ثانيا من
« ،»Lenovoوالذي جاء بنف�س معالج الهاتف
الأول ونف�س ذاكرة الو�صول الع�شوائي ،وح�صل
على  469 353نقطة يف ت�صنيفات املوقع،
�أما املرتبة الثالثة فاحتلها هاتف «Nubia

«غوغل» تطلق هواتف
يجمعها امل�ستخدم
على هواه!

كروم �سيتيح للم�ستخدم منع
تتبعه عرب الكوكيز

ك�شفت غوغل يف م�ؤمترها للمطورين عن طريقة جديدة تتيح مل�ستخدمي
مت�صفح كروم تقييد تتبعهم من قبل املعلنني عرب الكوكيز.
ومبوجب التحديثات اجلديدة ف�إن غوغل �ستتيح للم�ستخدم مبعرفة كل
ملفات الكوكيز املخزنة على جهازه وتوفر له خيار حلجب �أي منها.
ومل تك�شف غوغل بعد عن تفا�صيل �آلية العمل والواجهة التي �ستوفرها
يف املت�صفح ،لكنها �أكدت �أنها خطوة جديدة يف حماية كروم خل�صو�صية
م�ستخدميه وللأ�سف ال يعتمد املعلنني على الكوكيز فقط يف تتبع
امل�ستخدمني ،لذا ف�إن غوغل �ستخفف من مقدار املعلومات التي ير�سلها
املت�صفح للمعلنني وذلك من �أجل حماربة طرق التتبع الأخرى.
بح�سب غوغل ف�إن امل�ستخدمني يف�ضلون الإعالنات التي تراعي احتياجاتهم
واهتماماتهم ،لكن فقط �إن كان لديهم اخليار بالتحكم بتلك الإعالنات
وعلى م�ستوى عايل من ال�شفافية .وعلى ذكر ال�شفافية ،ف�إن ال�رشكة قدمت
�إ�ضافة مفتوحة امل�صدر ملختلف املت�صفحات تقوم ب�إخبار امل�ستخدم �إن
كان هناك جهات و�سيطة تتعامل مع الإعالنات التي تقدمها غوغل عرب
�شبكتها االعالنية .و�ستوفر غوغل الإ�ضافة قريباً على خمتلف املت�صفحات
مع �إتاحة نظام واجهة برجمية وت�شجع باقي ال�شبكات الإعالنية الإن�ضمام
�إليها للو�صول �إىل م�ستوى جديد من ال�شفافية مع امل�ستخدم� .أمازون تطلق
موقع خدمتها ال�سحابية  AWSباللغة العربية من �أجل املزيد من التو�سع
واالنت�شار ودعم التقنيني العرب� ،أعلنت �أمازون عن �إطالق اللغة العربية
ملوقع خدماتها ال�سحابية  ،AWSلتتيح للم�ستخدمني العرب الإطالع على
مئات املنتجات ال�سحابية لل�رشكة بلغتهم الأم .ي�أتي هذا مع خطة �أمازون
لإتاحة خمدمات  AWSيف البحرين �ضمن ال�رشق الأو�سط لت�ضاف �إىل 61
منطقة �أخرى ت�ضع فيها �أمازون خمدماتها يف  20منطقة جغرافية حول
العامل .املوقع لي�س مع ّرباً بالكامل ،لكنه على مايبدو قيد العمل لتعريب
�صفحاته الداخلية� ،إال �أن الواجهة الرئي�سية التي تعر�ض منتجات ال�رشكة
مبختلف ت�صنيفاتها معربة.
ن�أمل �أن ت�رسع �أمازون وتعريب كامل موقعها و�صفحاته الداخلية التي ت�رشح
املنتجات �أو طريقة الت�سعري لتب�سط عملية الإطالع على ما تقدمه من
خدمات �أو �رشائها.

 ،»Red Magic Marsاملزود مبعالج
« ،»845 Snapdragonوالذي ح�صل على
 763 320نقطة ،كما �شملت القائمة عددا من
الهواتف املميزة �أبرزهاHuawei Mate« :
 »Pro 20و» »Honor V20و»Huawei
 »X 20 Mateو»»2 Honor Magic
و» »ASUS ROG Phoneو»Xiaomi
 »Black Sharkو».»Pro 8 Xiaomi Mi
يذكر �أن هاتف « »9 Miالذي احتل �صدارة
الت�صنيف ،و�أطلقته « »Xiaomiللمناف�سة
يف ال�سوق الأوروبية ،مزود �أي�ضا بكامريا
من �أف�ضل كامريات الهواتف يف العامل ،بدقة
( )12+16+48ميغابيك�سل� ،أما �أ�سعار ن�سخه
فترتاوح ما بني  449و 499يورو.

�سجلت �رشكة «غوغل» م�ؤخرا
ّ
براءة اخرتاع جديدة لهواتف فريدة
يقوم م�ستخدمها بتجميع �أجزائها
الأ�سا�سية بنف�سه ويفيد موقع «.T3
 »comب�أن الهواتف �ستتكون من 3
�أجزاء رئي�سة :هيكل ي�ضم البطارية
واملعالج ومكربات ال�صوت ،وجزء

ال�شا�شة
ي�ضم
الكامريا
مع
الأمامية ،وثالث
فيه الكامريا الأ�سا�سية مع بع�ض
احل�سا�سات الإلكرتونية ،وجتمع هذه
الأجزاء مع بع�ضها بكل ب�ساطة على
مبد�أ جمع قطع الليغو.
كما يفرت�ض �أن تطرح الأجزاء
الثالثة لهذه الأجهزة بعدة مناذج،

ما �سيوفر للم�ستخدم �إمكانية جتميع
هاتف وفقا للموا�صفات التي يرغب
بها ويرى اخلرباء �أن فكرة هذه
الهواتف عملية جدا ومنا�سبة جلميع
امل�ستخدمني ،كونها �ستمكنهم
بب�ساطة من ا�ستبدال �أجزاء
هواتفهم التي �ستتعر�ض للتلف دون
احلاجة للذهاب �إىل مراكز �صيانة
متخ�ص�صة.

�سوين ت�شهد تراجع جديد يف عدد الوحدات
التي مت �شحنها من الهواتف الذكية

تخترب �رشكة �سوين تراجع
ملحوظ يف مبيعات الهواتف
الذكية منذ عام  ،2014وي�ستمر
هذا الرتاجع حتى الربع الأول
من  2019الذي �شهد تراجع
جديد يف عدد الوحدات
املباعة من الهواتف الذكية
حيث �سجلت ال�رشكة مبيعات
 1.1مليون وحدة فقط.
رغم توقعات �رشكة �سوين
الأوىل ملبيعات ت�صل �إىل 10
مليون وحدة مع �إنتهاء الربع
الأول من  2019خالل �شهر
مار�س� ،إال �أن ال�رشكة تراجعت
عن هذه التوقعات بعد مرور
�شهر فقط لتقل�ص توقعاتها
�إىل  9مليون ومن ثم  7مليون
وحدة فقط ،ومن ثم �إنخف�ضت
توقعات ال�رشكة حتى 6.5

مليون وحدة يف �شهر يناير.
ولقد �سجلت �سوين الإنخفا�ض
الأول يف مبيعات الهواتف
الذكية خالل  ،2016حيث
حققت مبيعات ت�صل �إىل 40
مليون وحدة فقط خالل هذا
العام كما �أ�ستمر الإنخفا�ض
يف مبيعات �سوين خالل ،2018
حيث و�صلت مبيعات ال�رشكة
بني �شهري مار�س ويونيو �إىل
 2مليون وحدة ،ثم انخف�ضت
�إىل  1.6مليون وحدة خالل
الأ�شهر الالحقة حتى �أكتوبر
 ،2018ومن ثم ارتفعت بن�سبة
ب�سيطة يف نهاية  2018حيث مت
�شحن  1.8مليون من هواتف
�سوين.
وخالل الربع الأول من 2019
انخف�ضت مبيعات �سوين من

جديد لت�صل �إىل �شحن 1.1
مليون وحدة فقط من هواتفها
الذكية ،مما �أدى �إىل خ�سائر يف
ق�سم الهاتف يف �رشكة �سوين
و�صلت �إىل  869مليون دوالر،
حيث حاولت ال�رشكة معاجلة
هذه اخل�سائر بعمليات ت�رسيح
للموظفني يف الفرتة الأخرية

بهدف خف�ض نفقات الت�شغيل
واحلد من �إرتفاع اخل�سائر.
يذكر �أن �سوين تتوقع �أن ت�صل
مبيعات هواتفها الذكية �إىل 5
مليون وحدة من الآن وحتى
مار�س  ،2021لذا نرتقب
تطورات ق�سم الهاتف يف �رشكة
�سوين خالل الفرتة القادمة.
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ال�صحافة بحاجة
ملن ينقذها
وداد احلاج
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البويرة

حمتجون يغلقون
طريق تيكجدة
�أقدم �صبيحة �أم�س اجلمعة الع�رشات من
مواطني قرية تيع�سا�سني التابعة لبلدية
حيزر �رشق عا�صمة والية البويرة على �شن
حركة احتجاجية قاموا خاللها بغلق الطريق
امل�ؤدي �إىل املنطقة ال�سياحية تيكجدة
باحلجارة واملتاري�س و�إ�شعال النريان
يف العجالت املطاطية ما جعل قا�صدو
املنطقة يعودون �أدراجهم و�سط ازدحام
مروري رهيب  ,حيث ا�شتكى املحتجون
على التهمي�ش والإق�صاء الذي تعانيه
منطقتهم املحرومة من �أب�سط �رضوريات
احلياة الكرمية على غرار توقف م�رشوع
ربطهم بالغاز الطبيعي مند �سنة دون �أ�سباب
وا�ضحة ما جعلهم يكابدون م�شقة توفري
قارورات غاز البوتان �إىل جانب جفاف
حنفياتهم منذ �أزيد من � 6أ�شهر ب�سبب عطب
يف القناة الرئي�سية وغريها من املطالب التي
بقيت حبي�سة �أدراج امل�س�ؤولني ح�سبهم .
�أح�سن مرزوق

رو�سيا حتدث طائرات
�سوخوي اجلزائرية
�أعلنت رو�سيا ،عن �رشوعها عمليات حتديث
املجموعة الأوىل من قاذفات �سوخوي 24-
التابعة للقوات اجلوية اجلزائرية.
و�أفاد موقع الدفاع الرو�سي  ب�أن �أول
جمموعة من قاذفات �سوخوي  24-وعددها
�ست طائرات� ،ستخ�ضع لعمليات حتديث يف
م�صنع مبدينة رجيف الرو�سية� ،إىل م�ستوى
طائرات �سوخوي و�سيثبت على الطائرات
جهاز نظام مراقبة الطريان واملالحة ما
ي�سمح ب�إ�صابة الأهداف بدقة عالية جدا،
حتى عند ا�ستخدام قذائف غري موجهة.
ويذكر �أن عدد قاذفات �سوخوي 24-يف
القوات اجلوية اجلزائرية �أكرث من 30
مقاتلة ،وتعترب اجلزائر واحدة من �أكرب
�رشكاء رو�سيا يف التعاون الع�سكري التقني.
ب.ع

تلم�سان ترتبع على
عر�ش �إنتاج اللحوم
ك�شفت م�صالح الفالحة لوالية تلم�سان يف
بيان لها �أن م�صاحلها قد �أح�صت �إنتاج
كميات هامة من اللحوم خالل ال�سنة
املا�ضية على ر�أ�سها  13782طنا من اللحوم
احلمراء والبي�ضاء ،وتعترب حلوم البقر
�أهم املنتجات ب 1413طنا ،تليها 1196
طنا من حلوم الغنم ،و�أكرث من  94طنا من
حلم املاعز و 10805طنا من حلم الدجاج،
و�أكرث من  273طنا من حلم الديك الرومي
وذلك بفعل الدعم املقدم من قبل امل�صالح
الفالحية للمربني وت�شجيعهم على تطوير
الإنتاج .

ر�ؤى

�أعمار بالية !
ي�سني بوغازي

بقدر ما �أعمارنا ٌملهمة وعامرة  ،مبا هو
غري متناه ح�سابه من مغريات وا�شتهاءات
و�رشور ال تنام ؟ وبقدر هي مقا�سات ذاك
غري املتناهي  ،فهي �أعمار وحيوات ٌملهمة
بغِناء و�سطوة  ،وزخم من نرج�سيات وا�شباح
هيامات ال ي�ستقر لها وجها �أبدا � ،إال عند

www.elwassat.com

بقرار من اللواء �شنقريحة

منح و�سام ال�شجاعة لل�شهيد البطل بن عدة ابراهيم
�أعلن اللواء �سعيد �شنقريحة ,رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي بالنيابة ,عن قراره منح
و�سام ال�شجاعة لل�شهيد البطل بن عدة ابراهيم ,عرفانا وتقديرا لقيادة اجلي�ش الوطني ال�شعبي
للت�ضحيات التي قدمها ال�شهيد يف �سبيل وطنه اجلزائر.
م�.س
ويف كلمة له �أمام �إطارات و�أفراد
الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة
بتمرنا�ست� ,أعلن اللواء
�شنقريحة عن قراره منح و�سام
ال�شجاعة لل�شهيد البطل بن
عدة ابراهيم «عرفانا وتقديرا
لقيادة اجلي�ش الوطني ال�شعبي
للت�ضحيات التي قدمها ال�شهيد
يف �سبيل وطنه اجلزائر» ,ح�سب
ما افاد به اليوم اجلمعة بيان
لوزارة الدفاع الوطني كما نوه
ب�شجاعة ويقظة �أفراد اجلي�ش

الوطني ال�شعبي يف الت�صدي
للمحاولة االرهابية االخرية
بتيمياوين احلدودية ,م�ؤكدا �أن

�سبب ندرة الأمطار وارتفاع
احلرارة
ك�شف رئي�س فرقة التنب�ؤات،
التابع مل�صالح الأر�صاد اجلوية،
رفيق حمدا�ش� ،أن ال�سبب الكامن
وراء ندرة الأمطار وارتفاع
درجات احلرارة ،يف اجلزائر ،هو
زحف مرتفع جوي ،متمركز هذه
الفرتة ،على املحيط املركزي،
ما جعله يقف حائال دون و�صول
�أي ا�ضطراب جوي يف اجلزائر.
حيث توقع حمدا�ش ،ا�ستمرار

الأجواء ال�صافية وال�صحوة ،التي
ت�شهدها معظم واليات الوطن،
مع ا�ستمرار ارتفاع درجات
احلرارة ،خالل الأيام القادمة.
يف حني اعترب ذات املتحدث،
�أن هذه احلالة اجلوية تبقى غري
ا�ستثنائية ،حيث �سبق و�أن �سجلت
اجلزائر ،مثل هذه احلالة ،خالل
�سنة  2014 ،2010و. 2016
مرمي خمي�سة

جازي

 13.4مليار دينار من
اال�ستثمارات يف 2019

�أعلن املتعامل جازي عن
نتائجه الت�شغيلية لعام 2019
 ،والتي متيزت مبوا�صلة
�إ�سرتاتيجية اال�ستثمار يف
�سياق ن�رش وتكثيف �شبكة
اجليل الثالث و اجليل الرابع
مع ن�رش تقنية اجليل الرابع
يف ت�سع واليات جديدةمع
تقوية القدرات التكنولوجية
اال�ستهالك
ال�ستيعاب
املتزايد للإنرتنت املحمول.
يف هذا ال�سياق ،ا�ستثمرت
«جازي»  4.7مليارات دينار يف
الربع الرابع من العام الفارط
 ،م�سجل ًة ا�ستثمارات �إجمالية
بلغت  13.4مليار دينار خالل
عام � 2019أي بزيادة ٪6
مقارنة بعام  .2018يف نهاية
الربع الرابع من العام املا�ضي

غطت خدمات اجليل الرابع
جلازي  37والية و�أكرث من 38
 ٪من �سكان البالد  ،يف حني
غطت �شبكة اجليل الثالث
 48والية و�أكرث من  ٪ 75من
�إجمايل ال�سكان.
يف الربع الرابع من عام 2019
� ،سجلت مبيعات جازي
عائدات بلغت  23.7مليار
دينار  ،بزيادة  ٪ 0.4مقارنة
بالربع الثالث من نف�س ال�سنة.
و بقيمة  7.8مليار دينار منت
�إيرادات االنرتنت بن�سبة ٪ 42
مقارنة بالفرتة نف�سها من
عام  2018بف�ضل اال�ستخدام
املتزايد للإنرتنت املحمول
( 3.9جيغابايت /م�ستخدم ،
�أي بنمو يزيد عن .)٪ 82

انق�ضاء فنكت�شفها جمرد �أعمار بالية مل
ت�ستفد من ملهمات احلياة �شيئا يذكر!
هي مغريات كثرية تداعبنا ،تراودنا عن
نف�سها وعن �إلهام عجيب منها ،لكنها لي�ست
كذلك حني التب�رص !على الأقل هي لي�ست
كذلك مبقا�سات م�سطر ٍة حني بت�ساو بني
من داعبتهم مغريات اعمارهم  ،م�سطرة
منحازة قليال � ،صوب جنب هنا  ،و�آخر
هنالك فهي ابدا مغريات لي�ست بعادلة .
ورمبا �أعمارا كثرية تت�ساقط بني �سنان قدر
يخوننا  ،وفى �أحايني كثرية ال ن�ستطيع

الرد على مثل هذه املحاوالت
«اجلبانة واليائ�سة» �سيكون
«قويا وحا�سما بقوة ال�سالح

القانون».
للتذكري ,كانت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي مبنطقة
تيمياوين احلدودية بربج باجي
خمتار قد ا�ستهدفت يوم االحد
املا�ضي من طرف انتحاري كان
على منت مركبة رباعية الدفع
مفخخة ,حيث متكن الع�سكري
املكلف مبراقبة املدخل ,فور
ك�شفها ,من �إحباط حماولة
دخول هذه املركبة امل�شبوهة
بالقوة ,غري �أن االنتحاري قام
بتفجري مركبته مت�سببا يف
ا�ست�شهاد اجلندي احلار�س.

حمام بوحجر بعني متو�شنت

حجز  2.7مليار و82500
اورو مزورة

متكنت فرقة البحث و التدخل
التابعة للم�صلحة الوالئية
لل�رشطة الق�ضائية ب�أمن والية
عني متو�شنت ،من تفكيك �شبكة
�إجرامية منظمة متكونة من 03
�أ�شخا�ص خمت�صة يف تقليد و
تزوير العملة الوطنية و الأجنبية
على م�ستوى �إقليم اخت�صا�ص

حمكمة دائرة حمام بوحجر25
كلم �رشق عني متو�شنت وحولت
م�ساكنهم �إىل ور�شت لن�سخ وتقليد
الأوراق النقدية �أين مت حجز
2.7مليار مزورة من العملة
الوطنية و82500اورو مزورة
وعتاد خا�ص بتزوير العملة .
حممد بن ترار

مدر�سة �أ�شبال الأمة ال�شهيد
حممدقورين الأغواط

زيارة موجهة لو�سائل الإعالم
نظمت قيادة مدر�سة �أ�شبال الأمة
ال�شهيد حممد قورين بالأغواط
بالناحية الع�سكرية الرابعة (ن-ع4-
ورقلة) زيارة موجهة لفائدة ممثلي
خمتلف و�سائل الإعالم الوطنية.
وقد زودت القيادة العليا للجي�ش
الوطني ال�شعبي هذا ال�رصح
العلمي بكل ما يلزم من �أجل
�ضمان احل�صول على تكوين
قاعدي و فعال للأ�شبال يف
الطور املتو�سط ,كما �أو�ضح قائد
املدر�سة العقيد خمتار بن مترة،
وحت�صي هذه املدر�سة حوايل 800
متمدر�س من خمتلف �أرجاء الوطن
ت�ؤطرهم كوكبة من الأ�ساتذة ذوي
الكفاءة العالية و اخلربة الكبرية
يف جمال الرتبية ,علما �أن املنهاج
الدرا�سية املعتمدة داخل مدار�س
�أ�شبال الأمة هي نف�سها املعتمدة
يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية املدنية,

مواكبة حرونته وبني ق�ضاء ال يفلت �صغرية
وال كبرية ؟ وهما معا يتكرران يراودان
مغريات �أعمارنا وهي ت�أخذنا �أخذا ع�سريا ،
فت�شوه احالمنا وتلطخ ايامنا و حتيل تواريخا
مثلما رماد ال نفع منه ؟ وهي تفعل ما تفعله
لأن �أعمارا لنا تتقدم وال ت�أبه مبلهمات
احلياة اجلديرة بازدهار الأيام  ،ملهمات
تخفي تقلبات االحوال على �ضفتي مقلبني
متناق�ضني بني �سعادة وك�آبة  ،غبطة وحزن
 ،وعلو وتهاوي لأ�سفل �سافلني ؟ فرتاهم
ينطلقون يف م�ضمار واحد احدا ،ذاك غري

مثلما �رشح ذات ال�ضابط ال�سامي.
وتتوفر املدر�سة على جممع
بيداغوجي ي�ضم قاعات تدري�س
وخمابر علمية و قاعات �إنرتنيت
ومكتبة ت�ضم �أزيد من 2.000
عنوان ,و جممع الإيواء و�آخر
للريا�ضة الذي يتوفر على م�سبح
وملعب كرة القدم و�آخر لكرة
اليد وكرة ال�سلة وجممع خمتلط
الذي ي�ضم قاعات الإطعام ونادي
ترفيهي و مدرج للمحا�رضات و
الن�شاطات الثقافية.
كما ت�ضم املدر�سة جممعا
�إداريا و �آخر �صحيا يحتوي على
كل امل�ستلزمات الطبية يعمل
فيه �أطباء �أخ�صائيني و عامني,
بالإ�ضافة �إىل �إطارات ال�شبه
الطبي ,كما �رشح من جهته
املكلف بالإعالم املالزم �أول
�أحمد بلقا�ضي.

املتناهي جريا وراء �رساب يف بيد عط�شي
!�إىل �أن يلقي بهم الوهم عند بوابات هي
فقط نهايات م�أ�ساوية يدوي �رصاخها جارفا
ال يتوقف � ،رصاخ الذي ارتطمت �أمانيه كله
ب�صخرة �صماء ،مل يح�سب لها ح�ساب  ،لكنها
كانت هنالك عند مقلب �آخر  ،غام�ض غريب
يحتاج لفطنة وعرفان عظيم .
ورمبا �أعمار �أخرى ،عا�شت وماتت دومنا �أن
تتذوق ملهمات حيواتهم هي ،مبعنى �أنهم
عا�شوا وغابوا ومل يت�سنى لهم �إدراك �أيامهم
الطويلة تلك لهلل يف �سري ايامهم و عواطفهم

يعلق كثريون �آماال عري�ضة على ال�صحافة
لتغيري الواقع و نقل هموم النا�س ،وهي
يف حد ذاتها حتتاج ملن ينقذها و عيد
لها هيبتها و �ألقها و ح�ضورها يف امل�شهد
العام .يف اجلزائر ي�سعى اجل�سم ال�صحفي
�أن يت�أقلم مع الظروف لكنه ال ينجح يف
حتقيق احلد الأدنى من التوافق على �أهداف
بعينها،وتتدخل عوامل كثرية يف ت�شتيت الذهن
و خلق حالة الإرباك ،و �رصف ال�صحفي عن
�أداء مهمته ب�إقحامه عنوة يف معارك ال تعنيه
و الذي يخو�ض حربا يومية مع احلياة ،و
�إكراهاتها� .أكرث ما يحلم به ال�صحفي هو
يوم ب�أقل اخل�سائر املمكنة ،و ما �أكرث الرفاق
الذين ابتلعهم املر�ض و هو ي�صارعون من
�أجل لقمة العي�ش ،و ال ي�أبه لرحيلهم احد ويف
�أح�سن الأحوال يحظى الفقيد منهم بربقية
تعزية من اجلهات الو�صية ونادرا بربقية
تعزية يف امل�ؤ�س�سة التي قدم لها زهرة عمره
نعم حتتاج ال�صحافة ملن ينقذها لتنقذ هي
العامل ،لي�ست ال�صحافة غوال ولن تكون كذلك
،وال يجب لها �أن تنخرط يف جوقة املدح
كما هو حالها يف كل الدول العربية،هي
�أداة وعي وو�سيلة رقابة  .ال ميكن حتييد
الفعل ال�صحفي عن التحوالت العميقة التي
ي�شهدها �أي جمتمع،ب�شكل �أو ب�آخر هي �أداة
ل�ضبط التوازنات والتوا�صل بني امل�ؤ�س�سات
و الأفراد و الكيانات .حا�رض ال�صحافة يف
اجلزائر ال ي�رس فهي تدفع ثمن �رصاعات
رهنت م�ستقبل البالد ،و تدفع �أي�ضا الثمن
باه�ضا لرتاكمات �سنوات طويلة �..سي�أتي
يوم و نكت�شف حجم االجرام الذي مار�سته
الع�صابة و �أذنابها وواجهاتها �ضد الإعالم
كممار�سة و �ضد ال�صحفيني كفاعلني
اجتماعيني.

جمموعة الدرك الوطني بامل�سيلة

انخفا�ض حم�سو�س
يف حوادث املرور

�أكد قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني
لوالية امل�سيلة العقيد نزيهة لعرج � ،أن مكافحة
الإجرام واجلرمية املنظمة بكل �إ�شكالها مرهون
مب�ساعدة املواطن الذي يعد فاعال و�رشيكا
�أ�سا�سيا يف املنظومة الأمنية ،وذكر امل�س�ؤول
خالل عر�ض للح�صيلة ال�سنوية ل�سنة ،9102
حيث عرفت والية امل�سيلة ،مقارنة بال�سنوات
املا�ضية ،انخفا�ضاً
حم�سو�سا يف حوادث املرور ،خالل �سنة 2019
ب( )243حادث مرور مقارنة ب�سنة 2018
حيث �سجل ( )281حادث مرور  ،ب�إنخفا�ض
يقدر بـ ، %13.52هذا االنخفا�ض كان بف�ضل
التواجد الدائم لوحدات �أمن الطرقات عرب
حماور الطرق  ،خمططات �سدود و دوريات و
املخططات املكيفة املوجهة التي يراعي فيها
(املكان و الزمان) و كذا و�ضع جهاز الرادار
ك�إجراء وقائي يف املقاطع و النقاط ال�سوداء
 ،املتابعة امل�ستمرة حلالة الطرق و التبليغ بها
لدى ال�سلطات الإدارية  ،بالإ�ضافة �إىل احلمالت
التح�سي�سية مل�ستعملي الطريق،وقد �أرجعت
امل�صالح ذاتها �أ�سباب وقوع احلوادث املرورية
�إىل العن�رص الب�رشي بالدرجة الأوىل،واملتمثلة
�أ�سا�سا يف عامل الإفراط يف ال�رسعة� ،إىل جانب
التجاوزات اخلطرية ،و�أ�سباب �أخرى متعلقة بعدم
احرتام قانون املرور� ،أما فيما يخ�ص،جمابهة
ظاهرة الإجرام �،أعلنت قيادة الدرك الوطني
بامل�سيلة ،عن ت�سطري خطط عماليتية ،حيث
�سجل انخفا�ض يف ق�ضايا الإجرام العام بن�سبة
( ، )%0.06مقارنة ب�سنة  2018كما مت �إرتفاع
يف عدد الق�ضايا املعاجلة بن�سبة ( ، )%4ب�سبب
توجيه ن�شاط الوحدات �إىل مناطق التي تعرف
تزايد يف ن�سبة الإجرام .
عبدالبا�سط بديار

و�أفكارا متالطمة ؟�أولئك �أخذتهم دوامة
مدوية �إىل �أ�سفل جدران حيوات �أخرى،
لي�ست �أبدا �ضمن نطاق حيواتهم هم  ،وال هي
من مقا�ساتهم  ،لكنهم فراحوا يحاولون عبثا
تعرية �أغطيتهم  ،وحتريف ق�ص�صهم ب�أب�شع
�صور ما ت�ستطيع نرج�سية قاتلة و�رشورا ال
تنام �أن تفعله  ،لكنها فعلت عند بع�ض منا
�،إىل �أن جعلت �أعمارهم جمرد �أعمار بالية
ال توثق يف فرح وال تطارح ب�سالم  ،فال ي�أبه
متاما مبنعطفات ان�سانية ال تلبث �أن تعادوا
لتجلى

