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بدعوة من جمعية «الراديوز»

حمرز يزور دار امل�سنني و م�ست�شفى
�أورام الأطفال بوهران
قام ليلة �أول �أم�س ،العب كرة
القدم الدويل اجلزائري جنم
الرابطة الإجنليزية ريا�ض
حمرز ،على زيارة جماملة
قادته لوالية وهران بدعوة من
جمعية «الراديوز» التي ير�أ�سها
قادة �شايف ،و �إت�سمت الزيارة
بتفقد مقر اجلمعية و امللعب
مبرافال كما تخلل برنامج
حمرز القيام بزيارة �إىل دار
امل�سنني بحي «�سنتيبار» �أين

تبادل النجم �أطراف احلديث
مع املقيمات بالدار الالئي مت
امل�ساهمة يف �إدخال الب�سمة و
ك�رس روتني الدار خالل ال�شهر
الف�ضيل .
كما مت تقدمي م�ساعدات مالية
و معنوية من قبل ريا�ض حمرز
و جمعية «الراديوز» مب�شاركة
�أع�ضائها الفاعلني على
غرار حن�صال  ،مي�صابيح،
بن زرقة ،فو�سي وبن �شيحة

واملن�شد الديني ال�شيخ جلول.
كما تخلل الزيارة بالتوجه
�صوب امل�ؤ�س�سة الإ�ست�شفائية
للعالج من الأورام ببوعمامة
«احلا�سي «�سابقا �أين مت
الطواف مبختلف الأجنحة و
�أخذ �صور تذكارية مع النجم
الريا�ضي بفريق ت�شل�سي»
مع الأطفال الذين يتلقون
العالج الكيميائي و الإ�شعاعي
املكثف � .أحمد بن عطية

غليزان

خبر في
صورة

حار�س اخل�ضر يتوج برابطة
�أبطال �أوروبا

قطار كوراديا يقتل �شابا بحي
 600م�سكن

توج حار�س املنتخب الوطني لكرة اليد
رجال خليفة غ�ضبان بلقب رابطة �أبطال
�أوروبا للعبة رفقة ناديه فاردار املقدوين
على ح�ساب املناف�س في�سربم املجري
يف مباراة النهائي التي جمعت الفريقني
مبدينة كولن الأملانية وانتهت بنتيجة -27
 ،24وكان احلرا�س الدويل قد جتاوز رفقة
زمالئه نادي بر�شلونة اال�سباين يف الدور
ن�صف النهائي� ،أين �أعلنوا �أنف�سهم على عر�ش القارة الأوروبية يف
ريا�ضة الكرة ال�صغرية ،وهو ثاين العب جزائري يتوج باللقب الأوروبي
بعدما �سبقه الالعب ال�سابق رابح غربي رفقة مونبلييه الفرن�سي يف
العام .2003

�أودى حادث مرور وقع ام�س بحي  600م�سكن بغليزان بحياة
�شاب يف ال 30من العمر حني �صدمه قطار كوراديا القادمة
من مدينة وهران متجها نحو والية ال�شلف حيث جتهل �أ�سباب
احلادث ال�ضحية حول على م�صلحة اال�ستعجاالت مب�ست�شفى
غليزان من طرف م�صالح احلماية املدنية لكنه فارق احلياة
وهو يف طريقه للم�ست�شفى نتيجة للإ�صابات البليغة امل�صالح
الأمنية بدورها با�رشت حتقيقا يف احلادث ملعرفة الأ�سباب
احلقيقية.

قم

�أمن والية الأغواط

خمطط �أمني ل�ضمان �أمن
املواطنني و املمتلكات

جزائري بطال للعامل يف الفنون
القتالية

توج �أول �أم�س اجلزائري �صالح علي عمران بطال للعامل يف الفنون
القتالية الفيتنامية اخت�صا�ص منازلة �أقل من  70كلغ فلقد هزم ابن
حي الن�رص (اخلفجي) التابع لوالية ورقة بخ�صمه الفرن�سي بال�رضبة
القا�ضية  ،لي�رشف جنم اجلنوب اجلزائر بلد املليون ون�صف املليون
�شهيد بهذا التتويج امل�ستحق الذي يرفع الر�ؤو�س عاليا.

البويرة

تكرم حفظة القر�آن
�صفحة فاي�سبوكية ّ

يف مبادرة رائعة ا�ستح�سنها اجلميع
و�صنعت احلدث بوالية البويرة ,
قام �أع�ضاء ال�صفحة الفاي�سبوكية
امل�سماة « برج اخري�ص �سيتي
« تزامنا مع الإحتفاالت بليلة
القدر املباركة بتكرمي الفائزين
يف امل�سابقة الدينية التي �أ�رشفت

على تنظيمها طيلة ال�شهر الف�ضيل
والتي لقيت جتاوبا كبريا من خالل
الإقبال املعترب لعدد امل�شاركني
فيها من كافة الفئات العمرية ,
حيث قام �أع�ضاء ال�صفحة التي
حت�ضى مبتابعة وا�سعة بتكرمي
الفائزين �إىل جانب تخ�صي�ص

هدايا رمزية لعدد من حفظة كتاب
اهلل و�سط �أجواء �إميانية وروحانية
بن�سمات رم�ضان املعظم  ,ويف
ال�سياق عرب ممثل ال�صفحة يف
ت�رصيحه ليومية « الو�سط « عن
�سعادته الغامرة بالنجاح الباهر
الذي حققته هذه التظاهرة

الثقافية التي تهدف لغر�س ثقافة
املطالعة وحفظ القر�آن الكرمي
�أ.م
لدى جميع فئات املجتمع  ,وقدم
حمدثنا ت�شكراته لكل من �ساهم
فيها من قريب �أو من بعيد واعدا
بربجمة عديد امل�شاريع الثقافية
والرتبوية يف قادم الأيام .

ال�سعودية

�إطالق برنامج خدمة �ضيوف الرحمن
�أطلق العاهل ال�سعودي برنامج
خدمة �ضيوف الرحمن كما وافق
على اخلطة التنفيذية للربنامج،
التي حتظى مبتابعة حثيثة
واهتمام خا�ص من قبل �سمو ويل

العهد الأمني ،وت�شتمل على �أكرث
من  130مبادرة �شارك يف �إعدادها
�أكرث من  30جهة حكومية.
ويهدف الربنامج �إىل �إحداث نقلة
نوعية جديدة يف خدمة �ضيوف

الرحمن ،وتوفري اخلدمات التي
تعينهم على �أداء املنا�سك بكل
ي�رس و�سهولة ،من خالل حتقيق
ثالثة �أهداف �إ�سرتاتيجية تتمثل
يف؛ تي�سري ا�ست�ضافة املزيد من

املعتمرين وت�سهيل الو�صول �إىل
احلرمني ال�رشيفني ،وتقدمي
خدمات ذات جودة للحاج
واملعتمر ،و�إثراء جتربتهم الدينية
والثقافية.

مبنا�سبة عيد الفطر املبارك ،م�صالح �أمن والية الأغواط قامت
بت�سطري خمطط �أمني عملياتي ميداين يهدف �إىل �ضمان توفري
الأمن و الطم�أنينة للمواطنني و كذا ت�أمني املمتلكات ،من خالل
اتخاذ الرتتيبات والتدابري الأمنية التي �سخرت لها خمتلف
الت�شكيالت الأمنية العملياتية (الراجلة و املتنقلة) يف امليدان
�أيام العيد ،حيث مت يف هذا الإطار تعزيز الإجراءات الأمنية التي
ت�سهل و ت�ضمن ان�سيابية احلركة املرورية على م�ستوى الطرقات
و املحاور التي ت�شهد حركة و كثافة مرورية ،بالإ�ضافة �إىل
ت�أمني الأماكن و الف�ضاءات التي ت�شهد توافدا و �إقباال كبريا من
املواطنني و العائالت كامل�ساجد ،امل�ساحات العمومية ،املراكز و
الأ�سواق التجارية ،حمطات نقل امل�سافرين ،و كذا �أماكن الت�سلية
و الرتفيه ،مع العمل على حماربة كل �أ�شكال الإجرام احل�رضي.

عني اخل�ضراء بامل�سيلة

حريق ي�ؤدي �إىل م�صرع �سيدتني
هلكت امر�أتان تبلغان من العمر  55و� 38سنة يف حريق �أتي
على منزلهما بقرية "ال�صوالح" ببلدية عني اخل�رضاء (45
كلم �رشق امل�سيلة) ،ح�سب ما �أفادت به �أم�س االثنني مديرية
احلماية املدنية بالوالية .
و�أو�ضح امل�صدر �أن عنا�رص احلماية املدنية و�صلوا �إىل موقع
احلريق بعد �أن مت �إخماده لينت�شلوا جثثي ال�ضحيتني متفحمتني
و نقلهما �إيل م�صلحة حفظ اجلثث مب�ست�شفى مدينة مقرة
فيما تبقى �أ�سباب احلريق جمهولة من جهتها فتحت امل�صالح
الأمنية املخت�صة �إقليميا حتقيقا ملعرفة الأ�سباب احلقيقية
لهذا احلادث املروع الذي اهتز له �سكان بلدية عني اخل�رضاء.
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�أحزاب املعار�ضة بخ�صو�ص التمديد لنب �صالح

فتوى املجل�س الد�ستوري
غري د�ستورية

اعتربت �أحزاب املعار�ضة ب�أن فتوى املجل�س الد�ستوري بخ�صو�ص ا�ستدعاء بن �صالح
للهيئة الناخبة غري د�ستورية ومتعار�ضة مع مطالب ال�شعب خا�صة فيما يتعلق بتمديد
عهدة بن �صالح  ،معربة عن مت�سكها بالذهاب �إىل لقاء وطني جامع حول ر�ؤية وا�ضحة و
م�شرتكة من �شانها حتقيق مطالب ال�شعب .
�إميان لوا�س
انتقدت �أحزاب املعار�ضة
املجتمعة الأم�س مبقر حزب
االحتاد القوى الدميقراطية
االجتماعية يف بيانها اخلتامي،
بيان املجل�س الد�ستوري الذي ن�ص
على ا�ستحالة تنظيم االنتخابات
الرئا�سية املزمع �إجراءها يف

جويلية املقبل مع ،ومتديد عهدة
عبد القادر بن �صالح ،الفتة ب�أن
بيان املجل�س الد�ستوري غري
د�ستوري ومتعار�ض مع مطالب
ال�شعب
وثمن تكتل املعار�ضة دعوة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية للحوار،
جمددين مت�سكهم باحلوار اجلاد
وامل�س�ؤول للتوافق حول احلل

املنا�سب والفعال الذي ي�سمح
بتحقيق مطالب ال�شعب ،م�ؤكدين
على ذهاب رموز النظام توفري
ل�ضمان جناح احلوار وم�صداقية
خمرجاته
وجدد �أحزاب املعار�ضة دعوتهم
�إىل دعم ا�ستمرار احلراك
ال�شعبي ال�سلمي الذي �أظهر وعي
اجلزائريني ومت�سكهم بالتغيري

احلقيقي ،م�ؤكدين احلفاظ
على الدولة الوطنية و حماية
الثورة ال�شعبية بتوفري ال�ضمانات
ال�رضورية الكفيلة بتحقيق الإرادة
ال�شعبي ّة،
و�أ�ضاف البيان « �إىل حد الآن
بف�ضل ال�شعب ون�ضاله امل�ستمر
من �أجل التغيري املن�شود مع
احلر�ص على �أن يتحلى اجلميع

املخت�صة يف القانون الد�ستوري ،فتيحة بن عبو

الحتاد القوى الدميقراطية االجتماعية

بحبوح يثمن دعوة اجلي�ش للحوار

اعترب الأمني العام الحتاد
الدميقراطية
القوى
االجتماعية نور الدين
بحبوح ب�أن �إلغاء االنتخابات
الرئا�سية التي كان مزمع
�إجراءها يف الرابع جويلية
كان متوقعا منذ البداية
كون تنظيم االنتخابات كان
م�ستحيال وظروفها غري

مهي�أة ،معتربا ب�أن متديد
عهدة رئي�س الدولة بعد
�إلغاء االنتخابات الرئا�سية
ي�ستدعي املناق�شة.
ثمن نور الدين �أم�س يف
كلمته االفتتاحية الجتماع
املعار�ضة دعوة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية للحوار ،معتربا
بان دعوة امل�ؤ�س�سة تتما�شى

مع مواقف املعار�ضة ،يف
حني �أكد ب�أن احلوار اجلاد
والبناء يبقي ال�سبيل الوحيد
للخروج من حالة االن�سداد
التي تعي�شها البالد منذ قرابة
�أربعة �أ�شهر
ويف �سياق �أخر ،قال نور
الدين بدوي ب�أن قرار ت�أجيل
االنتخابات كان متوقعا ،يف
حني لفت ب�أن متديد عهدة
رئي�س الدولة ي�ستدعي
املناق�شة خا�صة �أن ال�شعب
يطالب بتنحية الباءات
الثالث ،ورحب املتحدث
بكل املبادرات التي جتعل
احلور قاعدة حمورية للحل
ال�سيا�سي ،يف حني �شدد
ب�أن �أن احلل ي�ستدعي توفر
جمموعة من ال�رشوط
ل�ضمان جناحه وم�صداقية

خمرجاته نويف ال�سياق ذاته،
�أكد املتحدث بن على �أهمية
مناق�شة املبادرات املطروحة
واحللول املتاحة للخروج من
حالة االن�سداد وكذا تبادل
وجهات النظر حول كيفية
تفعيل هذه احللول بخطوات
متوافق حولها لذهاب بخطي
ثابتة نحو تنظيم االنتخابات
الرئا�سية ذات م�صداقية،
م�شددا على �أهمية عدم
تفويت فر�صة التغيري.
ودعا املتحدث كافة
اجلزائريني �إىل تغليب
م�صلحة البالد وت�ضافر
اجلهود وترك احل�سابات
ال�ضيقة جانبا والعمل مببد�أ
�أن احلوار ال�سيا�سي ال حتكمه
العالقة ال�صفرية.
�إميان لوا�س

انتقد تهجمه عليه

مقري يتهم طابو مبحاولة ركوب موجة احلراك
فتح رئي�س حركة حم�س عبد
الرزاق مقري النار على من�سق
حزب االحتاد الدميقراطي
واالجتماعي كرمي طابو،
متهما �إياه مبحاولة ركوب
احلراك باالعتداء على
ال�رشفاء ،وعرقلة االنتقال
الدميقراطي يف حني ب�أن
القوائم ال�رسية التي �أعدها
كرمي طابو كانت معنية
بامل�شاركة يف االنتخابات
املحلية ل�سنة  ،2017ولي�س
يف االنتخابات الت�رشيعية
لذات ال�سنة.
�إتهم مقري من خالل
من�شور له عرب الفاي�سبوك
طابو بالتهجم عليه ب�شكل
جماين و غري �أخالقي،
م�ستغربا من تهجمه على
الأحزاب التي ت�شارك يف
االنتخابات عالنية يف حني

�أنه �شارك بقوائم م�ستقلة يف
االنتخابات املحلية ال�سابقة
( مل يخرب بها الر�أي العام
الوطني وتعامل معها حمليا
فقط حتى ال يظهر تناق�ضه)
وال فرق يف امل�شاركة يف
االنتخابات �سواء حملية �أم
ت�رشيعية لأن الأمر يتعلق
بنف�س النظام ال�سيا�سي
الذي يربر عدم �إعطائه
امل�صداقية بامل�شاركة يف
االنتخابات على حد قوله .
واعترب مقري ب�أن طابو

يريد ركوب موجة احلراك
ال�شعبي ،قائال» حينما �شاركنا
مع منا�ضلينا و�إطاراتنا يف
اجلمعة الأوىل يوم  22فرباير
يف كل الواليات كان طابو
خارج الوطن ،ثم هو الذي
يحاول الآن ركوب احلراك
باالعتداء على ال�رشفاء
و�أ�شار مقري ب�أن طابوا
يحاول عرقلة االنتقال
الدميقراطي من خالل
دخوله املناف�سة احلزبية
وال�سيا�سية والأيديولوجية

باليقظة من �أجل الت�صدي لكل
املخططات امل�شبوهة التي
تهدف بامل�سا�س بوحدة و �سالمة
احلراك وباملطالب امل�رشوعة
لل�شعب».
و�شددت �أحزاب املعار�صة على
�رضورة قيام الهيئات الق�ضائية
باملهام املخولة لها د�ستوريا
الف�ساد
ملحاربة
وقانونيا

ال�سيا�سي وحماية املال العام
من اجلرائم االقت�صادية الكربى،
مذكرين ب�رضورة احرتام مبادئ
العدالة القانونية مع �رضورة تنوير
الر�أي العام بخ�صو�ص الق�ضايا
و امللفات �صمانا ل�شفافية
الإجراءات و تفاديا لكل ت�أويل من
�شانه �أن مي�س مب�صداقية الق�ضاء
.

قبل الوقت» وت�رصفه هذا
يعرقل االنتقال الدميقراطي
الذي نن�شده ،وهو يعلم �أنه
ال ميثل لنا حتديا وال نعتربه
مناف�سا ،وطاملا قدمنا
يد العون للقوى ال�سيا�سية
اجلديدة حني تطلب منا
ذلك وا�ستقبلنا �أن�شطتها يف
مقرنا و�أكرمناها ب�سخاء»
و�أو�ضح مقري ب�أن «طابو كان
من ال�شخ�صيات التي دعوتها
ملكتبي وعر�ضت عليه
تفا�صيل االت�صاالت التي
يقول ب�أنها �رسية ،ومل ت�سمح
لنا �أخالقنا �أن نحا�سبه يوما
عن االتهامات التي ين�رشها
الكثريون عنه بخ�صو�ص
ما يقولون ب�أنها ات�صاالت
�رسية مع دولة �أجنبية لأنه
لي�س لنا دليل على ما يتهم
به بكثافة».
�إ.ل

ال يحق لنب �صالح البقاء يف من�صبه
قالت املخت�صة يف القانون
الد�ستوري ،فتيحة بن عبو،
�أنه ال يحق لرئي�س الدولة،
عبد القادر بن �صالح ،البقاء
يف من�صبه بعد انق�ضاء فرتة
 90يوما مبوجب املادة
 102من الد�ستور والتمديد
لفرتة ثانية ،يف حني ميكنه
ا�ستدعاء الهيئة الناخبة من
جديد.
و ذكرت املتحدثة يف ت�رصيح
لها نقله موقع «�سبق بر�س»،
�أن قرار املجل�س الد�ستوري

ب�أحقية رئي�س الدولة
ا�ستدعاء الهيئة الناخبة من
جديد من �أجل ا�ستكمال
امل�سار االنتخابي حتى
انتخاب رئي�س اجلمهورية
و�أدائه اليمني الد�ستورية،
قائلة�“ :أتفق مع املجل�س
الد�ستوري فيما يتعلق
ب�أن رئي�س الدولة امل�ؤقت
ي�ستطيع ا�ستدعاء الهيئة
الناخبة عدة مرات خالل
فرتة  90يوما التي يتقلد فيها
املن�صب ،لكن فيما يخ�ص

متديد عهدته ف�أنا مرتددة”.
و�أ�ضافت“ :قراءة الد�ستور
وا�ضحة و املادة 102
�رصيحة� ،إذ جتزم ب�أن عمل
رئي�س الدولة ينتهي بعد 90
يوما كحد �أق�صى ،هذا ر�أي
قانوين ول�ست قا�ضيا لأحكم
ما �إن كان بقاء بن �صالح
�رشعيا بعد تاريخ  9جويلية
�أم ال ،بل �أ�ستند �إىل �أنه ال
يوجد ن�ص �رصيح يتحدث
عن بقائه �إىل غاية �إجراء
االنتخابات”.

بعد  83يوما �إ�ضرابا عن الطعام ب�سجنه يف بلعبا�س

الإفراج عن املدون عبد اهلل بن نعوم
�أفرج �أم�س عن املدون
عبد اهلل بن نعوم املحبو�س
بامل�ؤ�س�سة العقابية �سيدي
بلعبا�س بعد �أدانته بحكم
جزائي �سالب للحرية بعامني
حب�س نافذة عن تهمة �إهانة
�شهر
رئي�س اجلمهورية
�أفريل املا�ضي.
الإفراج جاء بعد عدة
حماوالت قام بها دفاعه
الأ�ستاذ بادي على خلفية
دخول بن نعوم يف �إ�رضاب

عن الطعا م بلغ  83يوما منذ
�إدانته  ،حيث ظهرت عليه
م�ضاعفات �صحية خطري وبد�أ
يفقد وعيه ومل يتعرف على
عائلته يف زيارتها الأخرية له
 ،خا�صة وانه يعاين من متاعب
�صحية خا�صة على م�ستوى
القلب  ،هذا وجاءت عملية
الإفراج عن املدن بن نعوم
بعد حملة وا�سعة قادتها عدة
فعاليات جمعوية خا�صة بعد
وفاة النا�شط احلقوقي كمال

الدين فخار يف الأ�رس  ،من
جهتها اعتربت منظمة حقوق
الإن�سان قرار الإفراج عن
املدون عبد بن نعوم مبثابة
حماية حلق �أبداء الر�أي
وحماية احلريات الفكرية
 ،هذا وقد بد�أ املدون بن
نعوم يف حالة �صحية حرجة
و�إعياء �شديد حيث حول �إىل
امل�ست�شفى لو�ضعه حتت
العناية املركزة
حممد بن ترار

حمكمة بئر مراد راي�س

التما�س � 18شهر حب�سا �ضد علي حداد
�إلتم�س وكيل اجلمهورية
يف حمكمة بئر مراد راي�س
باجلزائر العا�صمة � 18شهرا
�سجنا نافذة � 100ألف دينار
غرامة مالية �ضد رجل
الأعمال علي حداد ،يف
ق�ضية تزوير جواز ال�سفر.
وكان علي حداد قد نفى
حماولة الفرار �إىل تون�س،
وقال �إنه كان ب�صدد ال�سفر
يف عطلة ،كما اعرتف علي

حداد الذي كان يتحدث
بنربة باهتة �أنه كان بحوزته
جوازي �سفر ،عن طريق
طلب من عبد املالك �سالل
الذي ات�صل بوزير الداخلية
نور الدين بدوي ،والأخري
طلب من الأمني العام لوزارة
الداخلية �آنذاك ح�سني
معزوز الذي كلف ح�سان
بوعالم مدير ال�سندات
والوثائق امل�ؤمنة البيومرتية

ب�إ�صدار جواز ال�سفر من دون
ملف.
�إميان لوا�س
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بعد ا�ستن�ساخ جتربة رابعة امل�صرية يف ال�سودان

موقف اجلي�ش اجلزائري ي�صنع اال�ستثناء
ما وقع �أم�س يف ال�سودان من �إطالق الر�صا�ص احلي على املتظاهرين يف �ساحات االعت�صام بال�سودان و
ب�أوامر من املجل�س الع�سكري ال�سوداين ووقوع 19قتيال و 116جريحا  ،يبادر �إىل �أذهاننا مبا�شرة حكمة
اجلي�ش اجلزائري يف التعامل مع احلراك الذي وقع يف اجلزائر و انطلق منذ 22فيفري � ،أو بالأحرى
حكمة قائد اجلي�ش و القيادة التي معه  ،بالرغم من حماولة بع�ض الأطراف التي كانت يف ال�سلطة
قمع ال�شعب  ،مثلما ك�شف عنه اجلرنال خالد نزار �أن ال�سعيد بوتفليقة حاول فر�ض حالة الطوارئ
وبالتايل الفو�ضى املحتملة .
ع�صام بوربيع
ما جرى يف ال�سودان �أم�س و
كذلك قبل �أيام  ،يحيلنا مبا�رشة
�إىل العديد من الت�سا�ؤالت الهامة
والتي ال جمال للمزايدة عليها ،
وهو دور و �أهمية ما �أ�رص عليه
رئي�س الأركان اجلزائري الفريق
قايد �صالح عندما تعهد حماية
احلراك و عدم �سقوط �أي قطرة
دم واحدة .
الكثريون مل يفهموا هذه الر�سالة
ويعتقدون �أن الأمر لعب و �أن
الأمر هني  ،ومل يعطوا هذا
الكالم قيمته املعنوية  ،بل
راح خ�صوم اجلي�ش من الدولة
العميقة و القوى غري الد�ستورية
و �أذرعهم التي مازالت تروج �ضد
اجلي�ش  ،حيث وجدنا اليوم بع�ض
الفا�سقني ال�سيا�سيني �أو املغلطني
�أو �إن �شئت « املربدعني « ينادون
« برحيل الفريق قايد �صالح ،و
تنا�سى ب�أنه لو ال موقف اجلي�ش
و الفريق احمد قايد �صالح مكان
لهذا احلراك �أن ي�ستمر لأكرث
من �أ�سبوعني لو مت �إعالن حالة
الطوارئ �أو كانت هناك فعال نية
لإجها�ض احلراك .
ما وقع حلد ال�ساعة يثبث �أن
اجلي�ش وخمتلف امل�صالح
الأمنية تعاملت مع هذا احلراك
ال�شعبي بذكاء عايل  ،ومل ي�سقط
حلد الآن �أية �ضحايا  ،بل حتى
�أنه كان بارزا جدا دور اجلي�ش
يف �إيقاف بع�ض املناورات
التي كادت �أن تخلط �أوراق هذا

وزارة العمل تعتمد
 3نقابات جديدة
�سلمت م�صالح وزارة العمل
والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي,
�أم�س الأحد ,و�صوالت ت�سجيل
الت�رصيح بت�أ�سي�س ثالث منظمات
نقابية للعمال ,وذلك يف �إطار
متابعة عملية معاجلة وحتيني
ملفات طلبات الت�سجيل للمنظمات
النقابية للعمال وامل�ستخدمني,
ح�سب ما �أفاد به �أم�س االثنني
بيان للوزارة.
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن و�صوالت
الت�سجيل هذه �سلمت لكل من
املنظمة الوطنية للقائمني ب�إدارة
الأمالك العقارية ,النقابة الوطنية
امل�ستقلة لعمال موبيلي�س والنقابة
الوطنية امل�ستقلة لعمال النظافة
والتطهري.

وتندرج هذه العملية --ح�سب
ذات امل�صدر --يف �إطار «تنفيذ
القرارات املنبثقة عن اجتماع
احلكومة املنعقد يوم � 03أفريل
 2019بخ�صو�ص درا�سة امللفات
املودعة لدى وزارة العمل
واملتعلقة بت�أ�سي�س منظمات
نقابية والبت فيها وفقا لأحكام
القانون رقم  14-90امل�ؤرخ يف
 2جوان  1990واملتعلق بكيفيات
ممار�سة احلق النقابي ,املعدل
واملتمم» وتذكر الوزارة ب�أن
م�صاحلها «تبقى مفتوحة �أمام
ممثلي املنظمات النقابية للعمال
و�أ�صحاب العمل للإجابة عن
ان�شغاالتهم يف هذا ال�صدد».

�أمن وهران

فك لغز قتل طفلة و دفنها يف
�ساحة املنزل العائلي

احلراك .
ما ن�شاهده اليوم يغمرنا بالكثري
من ال�صور و املقارنات ويو�صلنا
�إىل الكثري من النتائج  ،وهو �أنه
فعال جي�ش اجلزائر اليوم هو
لي�س جي�ش الت�سعينات  ،الذي
مهما يكن مل يح�سن التعامل مع
الأزمة التي وقعت و التي �أدخلتنا
يف �سنوات من الدم  ،وقع على
�إثرها العديد من ال�ضحايا جراء
حرب ا�ستمرت ل�سنوات .
لهذا فمن املهم جدا الرتكيز على
هذه النقطة وهو �أن العقليات
تغريت و �أن جي�ش اليوم لي�س
جي�ش الت�سعينات  ،التي كانت
قيادته ميالة �إىل العنف بالرغم
�أن واقع الت�سعينات ال ي�شبه
كثريا واقع اليوم وفيه اختالفات
كثرية من ناحية امل�ضامني  ،لكن

هذا ال مينع من القول �أن قيادة
اجلي�ش وبقيادة الفريق احمد
قايد �صالح كان لها فعال موقف
م�رشفا  ،من عدم �إجها�ض هذا
احلراك  ،والوقوف مع ال�شعب
منذ �أول مرة  ،وحتى ما يدعيه
البع�ض عن اخلطاب اجلي�ش
الأول  ،ال�شك لأن العديد من
ال�ضغوطات و املناورات كانت
حتدث يف اخلفاء من طرف
القوى غري الد�ستورية و اجلي�ش
كان على اطالع وتوج�س منها .
منظر ال�سودان املخيف  ،ورغم
�أننا ع�شنا يف اجلزائر �أكرب من
هذا يف الت�سعينات مثلما �أكرب
من الكثري من الدول التي حلقها
هذا الدمار  ،يحيلنا مبا�رشة
على �رضورة زيادة الوعي خا�صة
من بع�ض املناورين ال>ين هم

يف حقيقة الأمر م�ستعملون
ومهيجون ومنهم من يخدم
�أجندات �ضد الوطن و �ضد اجلي�ش
فقط حتركهم العديد من �أو�ساط
الدعاية الإعالمية  ،وبع�ض من
يعملون على عامل الفتنة و النفخ
يف العديد من النزعات و العامل
من جهوية و �إيديولوجية و عرقية
 ،وغريها من الب�ؤر التي جتاوزها
العقل اجلزائري و �أ�صبح يفهم
جيدا التحديات املوجودة  ،و
املخططات التي حتاك .
نقطة �أخرى يجب الإ�شارة
اليها تتجلى فيه حكمة اجلي�ش
اجلزائرئري وهي عندما حذر
من الفراغ الد�ستوري و املراحل
الإنتقالية  ،وهو ما يتم م�شاهدته
يف ال�سودان يف مرحلتهم
الإنتقالية .

مر�سى الكبري بوهران

حتويل �سوق الفالح �إىل حظرية لرتبية الأنعام
 .متت الت�سوية وفق قانون  15/08و الأمن يفتح حتقيقا
فتحت م�صالح الأمن حتقيقا
حول حتويل مقر �سوق الفالح
�سابقا ببلدية املر�سى الكبري
غرب وهران � ،إىل حظرية لرتبية
املوا�شي و الأغنام من قبل �أحد
اخلوا�ص و بيعه بالدينار الرمزي،
الق�ضية التي فجرها عدد من
املنتخبني و الن�شطاء باملجتمع
املحلي  ،يف الوقت الذي من
املنتظر �أن يتم �إ�ستدعاء رئي�س
البلدية رحماين �سعيد للتحقيق
معه يف هذه الف�ضيحة .
مقر �سوق الفالح الذي يقع و�سط
مدينة مر�سى الكبري  10كلم غرب
وهران ،و قام الذين فجروا
الق�ضية قاموا مبرا�سلة امل�س�ؤول
التنفيذي الأول عن ت�سيري �ش�ؤون

تتعلق بالأمالك العقارية ,موبيلي�س
و عمال النظافة

عا�صمة الغرب مولود �رشيفي،
من �أجل فتح حتقيق �إداري من
�أجل معاقبة الأطراف املتورطة

يف الإ�ستيالء على املمتلكات
التابعة للدولة عن طريق التحايل
و تخ�صي�ص عدد معترب من هذه

املمتلكات العمومية وفق قانون
ت�سوية العقارات ال�شهري 15 /08
من خالل ثغرات وا�ضحة يف هذا
القانون التي ي�ستغلها «ال�سما�رسة»
يف ت�سوية العقار .
�سوق الفالح الذي مت حتويله
عن طبيعته الأوىل للن�شاط �إىل
�أحد املربني اخلوا�ص للأنعام و
املوا�شي ،هذا يف الوقت الذي
يواجه عدد من ممتلكات البلدية
حاالت نهب م�شابهة يف حالة مل
تتدخل امل�صالح الو�صية حلمايتها،
�سيما يف ظل تعاظم ظاهرة
البنايات الق�صديرية يف عدة
مناطق مبر�سى الكبري على غرار
حي «الال «خديجة و ال�رسدينة و
غريها� .أحمد بن عطية

متكنت م�صالح الأمن الوالئي
لوهران يوم الأحد من فك لغز
جرمية قتل راحت �ضحيتها طفلة
تبلغ من العمر � 8سنوات ات�ضح
�أنها كانت مدفونة يف �ساحة البيت
العائلي منذ عام كامل ,ح�سبما
علم �أم�س الثالثاء لدى هذه الهيئة
الأمنية.
وح�سب نف�س امل�صدر فان جرمية
القتل قد حدثت خالل �شهر
رم�ضان العام املا�ضي ,حيث
قام زوج الأم البالغ من العمر 35
�سنة باالعتداء على طفلتها ذات
� 8سنوات والتي لفظت �أنفا�سها
الأخرية بعد �سل�سلة من ال�رضب
املربح عن طريق عمود ملقعر
هوائي حيث كان دائم االعتداء
عليها و�أمها كلما حل نزاع بني
الزوجني.
ومل�سح �أثار جرميته «ال�شنعاء» -
ي�ضيف ذات امل�رص  --فقد قام
املتورط بدفن جثة الطفلة يف

فناء امل�سكن الذي ي�أوي العائلة
على م�ستوى حي النجمة (�شطيبو)
وقد كان كل مرة يربر غياب
الطفلة بتوجهها �إىل �أحد الأقارب
وبعد �أن احتدم النزاع ما بينه وبني
زوجته وعائلتها انتقل �إىل م�سكن
�آخر بوهران وخوفا من اكت�شاف
جرميته قام بنقل بقايا جثمان
ال�ضحية �إىل امل�سكن اجلديد
بو�ضعها
و�سط كي�س بال�ستيكي داخل حقيبة
ظهر بينما كان يقوم تارة تلوى
الأخرى بتعنيف زوجته ملنعها من
الإبالغ عن اختفاء ابنتها.
وقد ا�ستدعت حالة تعنيف قام
بها �ضد زوجته بتدخل م�صالح
ال�رشطة التي قامت ب�إخ�ضاع
م�سكنه للتفتي�ش قبل �أن يتم العثور
على جثة ال�ضحية داخل ذات
احلقيبة بينما ال يزال التحقيق
متوا�صال ,وفق ما �أ�شار �إليه نف�س
امل�صدر.

طالبت بالتحقيق يف وفاة كمال الدين فخار

ت�أ�سي�س �شبكة الدفاع
عن معتقلي الر�أي

�أعلن �أم�س عن ت�أ�سي�س �شبكة
مكافحة القمع من �أجل احلرية
والدفاع عن معتقلي الر�أي ومن
�أجل احلريات الدميقراطية ،وهي
ال�شبكة التي تهدف �إىل الدفاع
عن كل امل�سجونني و املعتقلني
ال�سيا�سيني و يف ق�ضايا الر�أي.
وح�سب بيان الت�أ�سي�س ف�إن
ميالدها يتواكب مع تكرار

�سيناريو االعتقاالت بني �صفوف
نا�شطني �سيا�سيني وحقوقيني،
و�أنها �ستعمل على متابعة هذا
النوع من الق�ضايا بر�صد كل
االعتقاالت عرب كل الرتاب الوطني
والدفاع عن املوقوفني والتعريف
بق�ضاياهم ون�رشها عرب خمتلف
و�سائل الإعالم والر�أي.
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الأحزاب ال�سيا�سية يف اجلزائر �سجالت جتارية
ال تدفع ال�ضرائب لفظها احلراك؟

يف �سنة  ،2012ومبنا�سبة الإ�صالحات ال�سيا�سية التي بادرت بها اجلزائر �آنذاك )�إ�صدار وتعديل العديد من القوانني ال �سيما قانون الأحزاب ال�سيا�سية
واالنتخابات والإعالم (،...كتبت مقاال حول الأحزاب ال�سيا�سية يف اجلزائر بعنوان « :تف�سري العجز الوظيفي للأحزاب يف ظل الإ�صالحات ال�سيا�سية
يف اجلزائر» وهو من�شور مبجلة البحوث ال�سيا�سية والإدارية ،جامعة اجللفة ،العدد الأول ،دي�سمرب  ،2012واليوم و�أكرث من �أي وقت م�ضي يتجلى هذا
العجز ويظهر للعيان ،فلم ت�ستطع هذه الأحزاب جمتمعة من تقدمي البديل �أو الر�ؤية امل�ستقبلية للبالد يف خ�ضم هذا التحول الذي من املفرو�ض تكون
الأحزاب ال�سيا�سية وقادتها قاطرته.

بقلم� :أ.د .نورالدين حارو�ش
كلية العلوم ال�سيا�سية
والعالقات الدولية
جامعة اجلزائر3
 harrouche.nouredine@univ-alger3.dz
ولكن يبدو �أن الف�ضاء الأزرق
والعامل االفرتا�ضي ق�ضى نهائيا
على التمثيالت االجتماعية
وال�سيا�سية التقليدية وحل حملها
بدون هياكل مادية وال �أ�شخا�ص
طبيعية بل عامل افرتا�ضي يوحد
ويجند وي�شحذ الهمم وير�ص
ال�صفوف ويعلن عن التجمعات
وامل�سريات فتلتقي الأفواج من
كل حدب و�صوب وب�أعداد غفرية
عجزت عن جمعها الأحزاب
ال�سيا�سية على مر �سنوات �إن�شائها
ولن ت�ستطيع بلوغ ذلك حتى �إعالن
نهايتها وفنائها .فلم ت�ستطع
حتى امل�شاركة مع اجلماهري
يف هذا احلراك لي�س ك�أحزاب
ولكن ك�أ�شخا�ص و�أفراد ،فما
كان م�صريها �إال الرف�ض واللفظ
وال�سب وال�شتم ،وهو عقاب
لهم على تق�صريهم وعجزهم
و�أنانيتهم؟؟
كنت دائما �أذكر الزمالء والطلبة
ب�أنه ال يوجد يف اجلزائر �أحزاب
�سيا�سية باملعنى احلقيقي للكلمة،
بل هناك �أحزاب اجتماعية
�أن�شئت بغر�ض الرتقية االجتماعية
ولي�س بهدف �سيا�سي كما هو
متعارف عليه علميا وعامليا،
كما �أنها �أحزاب مو�سمية تظهر
باملنا�سبات وتختفي لفرتات،
بل لنقل �أنها �سجالت جتارية ال
تدفع ال�رضائب حتولت �إىل دكاكني
لت�سويق التزكيات ودعم النخب
احلاكمة وامل�ستفيدة من الريع
طمعا ،حتى طبعت بالطمع الذي
اف�سد طبعها وطبيعتها؟
هذه الأحزاب خلقت نخب انتهازية
تقتات من موائد ال�سلطة بعيدا
عن اخلط الن�ضايل الذي اختطته
لنف�سها منذ البداية ،فف�شلت
يف تعبئة وت�أطري املواطنني
وااللت�صاق بق�ضاياهم وم�شاكلهم
اليومية التي �صارت تتدحرج ككرة
الثلج لتتحول �إىل قنابل موقوتة
تهدد ال�سلم االجتماعي.
هذه الكيانات تظهر يف مو�سم
اجلني وتتخفى عن الأنظار حتى
املو�سم املقبل وقد تطول املدة
ل�سنوات و�سنوات لتعود تلك
الوجوه القدمية يف حلتها البالية
وغري املرحب بها تتفوه بكلمات
وعبارات مقززة فاقدة لكل
املعاين ال�سيا�سية،
�إن اللجوء �إىل �إن�شاء الأحزاب
ال�سيا�سية يا �سادة يعود بالدرجة

الأوىل �إىل البحث عن حق
امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة
وذلك عندما �شعر املواطنون
بعدم قدرتهم على اخرتاق
جدار احلكومات اعتمادا على
ن�شاطاتهم الفردية .فظهرت بذلك
الأحزاب ومتحورت حولها الأفراد
لت�صبح قوة اجتماعية متحدة ذات
معنى .ولعل ماك�س فيرب من بني
الذين �أكدوا على ال�صلة الوطيدة
بني ن�ش�أة الأحزاب وحق الأفراد
يف امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة،
فماذا فعلت الأحزاب ال�سيا�سية يف
اجلزائر؟ هل حملت على عاتقها
هموم ال�شعب وحاولت اخرتاق
واقرتاح احللول...لها وظيفة
جدار احلكومات املتعاقبة �أم �أنها
الربناجمية من خالل �إعداد
�شاركت مع هذه احلكومات �ضد
برنامج يبني فيه مبادئه ونواياه
ال�شعب وانقلبت عليه؟
ومقرتحاته� ،إنه مبثابة عقد التزام
الوظيفة الغائبة
بينه وبني الناخبني ،ولو �أنه من
النادر االلتزام بهذا االلتزام...
ال �شك �أن �أغلب النا�س يعلمون
�أدوات وعي
ب�أن وظائف الأحزاب ال�سيا�سية
ت�شمل العديد من املجاالت
للتكيف
ك�أدوات
الأحزاب
ال�سيا�سية واالجتماعية والرتبوية
االجتماعي والتكامل الوطني،
واالقت�صادية وغريها ،فمن كونها
بحيث يعمل احلزب على منو
و�سيط بني الر�أي العام وال�سلطة
�أو زيادة الإح�سا�س بالوحدة
�إىل وظيفة الرتبية ال�سيا�سية الوطنية ،وي�ساهم يف التن�شئة
واالهتمام مب�شاكل البلد وحماولة ال�سيا�سية و العمليات التنموية
�إيجاد احللول والتكفل ببع�ض التي يكت�سب من خاللها الفرد
امل�شاكل االجتماعية ،ناهيك توجهات �سيا�سية و�أمناطا
عن الوظيفة اخلا�صة باحلزب �سلوكية ،و�أن وجود الأحزاب
يف حد ذاته كن�رش الدعاية له وتعددها �أمرا �رضوريا ل�صياغة
وجلب املنت�سبني واملتعاطفني حرية الر�أي واالجتماع والتعبري،
واملنا�ضلني� ،أي تقوم بعملية �إ�ضافة �إىل �أنها تبني مدى القوة
التجنيد احلزبي ومنه اختيار والقوى املوجودة يف املجتمع...
الإطارات احلزبية التي متثل بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة ال�سيا�سية
احلزب وتطبق �سيا�سته.
التقليدية ومن �أن�شطتها الت�صويت،
أن
�
تظهر
لكن حقيقة الأمر
وح�ضور الندوات وامل�ؤمترات
تقوم
التي
الوظائف والأدوار
واالجتماعات العامة وامل�شاركة
بها الأحزاب ال�سيا�سية تختلف يف احلمالت االنتخابية باملال �أو
من بيئة لأخرى ،كما قد يكون بالدعاية،
للحزب بع�ض الوظائف الأخرى و�أن�شطة غري تقليدية منها
تعود خل�صائ�ص احلزب ،كاحلجم ،القانونية كتقدمي ال�شكاوي وغري
وال�صفة التمثيلية والإيديولوجية القانونية مثل االغتيال والثورة.
وامل�رشوع ال�سيا�سي وغريها .كما يتجلى دور الأحزاب ال�سيا�سية
ومهما يكن ف�إن وظائفها تتمثل يف مراقبة ت�رصفات احلكومة
يف وظيفة التجنيد ال�سيا�سي� :أي و�أعمالها الأمر الذي ي�ؤثر على
عملية �إ�سناد الأدوار ال�سيا�سية ال�سلطة ومينعها من التجاوزات
لأفراد جدد..يف �شغل املنا�صب والف�ساد .كذلك مراقبة الأحزاب
الر�سمية كرئي�س الوزراء �أو الوزير لبع�ضها البع�ض.
�أو املحافظ �أو ع�ضو برملان �أو من اخل�صو�صيات اجلزائرية �أن
موظف �إداري  ..وظيفة التعبئة :الأحزاب ال�سيا�سية يف اجلزائر
ح�شد الدعم والت�أييد ل�سيا�سات تكونت قبل قيام الدولة الوطنية،
النظام ال�سيا�سي ،وتلعب الأحزاب وبعد قيام الدولة الوطنية غابت
هنا دور الو�سيط ،كما �أن الأحزاب �أو غيبت الأحزاب عن ال�ساحة
تعد ك�أطر للجدل ال�سيا�سي ال�سيا�سية فا�سحة املجال للحزب
وتكوين الر�أي العام وت�ساهم يف الواحد ،ومنه ميكن الت�سا�ؤل :هل
تكوين الإرادة العامة ،ت�ؤثر على كرثة الأحزاب �أو التعددية احلزبية
الر�أي العام وتوجهه وتر�شده ،تفرق ال�شعب وت�رشذم قطاعه،
تدير حلقات النقا�ش واملجادالت وهل احلزب الواحد دليل وحدة
وتوقظ الوعي ال�سيا�سي ،وتو�ضيح هذا ال�شعب؟
م�شاكل ال�شعب وتب�سيط �أ�سبابها

تطرق قانون الأحزاب ال�سيا�سية
يف اجلزائر يف م�ضمونه العتبار
احلزب ال�سيا�سي جتمع مواطنني
يتقا�سمون نف�س الأفكار يهدفون
للو�صول بو�سائل دميقراطية
و�سلمية �إىل ممار�سة ال�سلطة
وامل�س�ؤوليات يف قيادة ال�ش�ؤون
العمومية ،لكن القانون �سطر
العديد من ال�رشوط ،قيد بها عمل
ون�شاط احلزب حتى ال ت�صبح هذه
الأحزاب �أداة تخريبية للمجتمع
وحتى ال تكون �أهداف احلزب
متناق�ضة مع:
 القيم واملكونات الأ�سا�سيةللهوية الوطنية
 لقيم مبادئ ثورة �أول نوفمرب1954
ـ للحريات ال�سيا�سية
ـ بالإ�ضافة �إىل نبذ العنف والإكراه
كو�سيلة للتغيري و�/أو العمل
ال�سيا�سي ،واحرتام احلريات
الفردية واجلماعية واحرتام
حقوق الإن�سان...
الدور املفرت�ض
�أما الأدوار احلقيقية للحزب
ال�سيا�سي ومهامه الذي �أقرها
قانون الأحزاب ال�سيا�سية فتتمثل
يف امل�ساهمة يف تكوين الر�أي
العام والدعوة �إىل ثقافة �سيا�سية
�أ�صيلة وت�شجيع امل�ساهمة الفعلية
للمواطنني يف احلياة العامة وتكوين
وحت�ضري النخب القادرة على
حتمل م�س�ؤوليات عامة واقرتاح
مرت�شحني للمجال�س ال�شعبية
املحلية والوطنية وال�سهر على
�إقامة وت�شجيع عالقات جوارية
دائمة بني املواطن وم�ؤ�س�ساتها و
العمل على ترقية احلياة ال�سيا�سية
وتهذيب ممار�ستها والعمل على
تكري�س الفعل الدميقراطي
والتداول على ال�سلطة وترقية
احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة ،والعمل
على ترقية حقوق الإن�سان وقيم
الت�سامح...
ال تختلف هذه املهام والأدوار

عن تلك املتعارف عليها علميا
وعامليا ،ف�أين اخللل يا ترى؟ وملا
ال تقوم هذه الأحزاب ب�إعداد
القيادات والكوادر القادرة على
تقلد حتى من�صب الرئي�س؟ �أل�سنا
الآن يف م�أزق حقيقي؟
ال�سلطات العمومية يف اجلزائر
ومن خالل هذا القانون ب�إمكانها
ا�ست�شارة الأحزاب ال�سيا�سية
يف امل�سائل ذات امل�صلحة
الوطنية ،وعليه ميكننا القول
ب�أنه من الناحية القانونية ف�إن
احلزب ال�سيا�سي �رشيك وفاعل
وم�ؤثر يف احلياة ال�سيا�سية وقائد
للإ�صالحات والتغيري �إال �إذا �أبى؟
الأحزاب
تعي�ش
باملقابل
ال�سيا�سية يف عجز ها الوظيفي
وق�صورها املزمن ،والذي من
�أ�سبابه جند:
بداية يجب التذكري ب�سهولة
ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية والتي
ال يتطلب �سوى  15فردا ،لكن هذه
الأحزاب معر�ضة للزوال واملوت
ب�سهولة كذلك �سواء من طرف
املواطنني عن طريق االنتخابات
�أو عن طريق الن�سبة املئوية التي
تدخل الأحزاب احلجر ال�سيا�سي،
عجزها يتجلى يف رعاية امل�صالح
ال�شخ�صية والفئوية و بث البلبلة
وال�شقاق والتفرقة بني �أفراد
واعتماد
املجتمع الواحد
على الأ�شخا�ص �أو االعتماد
على مبد�أ ال�شخ�صنة يف ن�ش�أة
الأحزاب ال�سيا�سية و غياب
الربامج و�سداجتها واملبالغة يف
التعميم وعدم واقعيتها و ه�شا�شة
الأفكار وعدم ا�ستجابتها للواقع
اجلزائري ،مع بروز ظاهرة
االن�شقاقات يف �صفوف الأحزاب
ب�سبب �رصاع الزعامة و انحراف
بع�ض الأحزاب عن مهامها التي
�أن�شئت من �أجلها مثل معار�ضة
املعار�ضة عو�ض معار�ضة
ال�سلطة و االفتقار �إىل التقاليد
الدميقراطية جعل من بع�ض
الأحزاب �أنها تعادي الدميقراطية
التي �أوجدتها و غياب الأخالق
ال�سيا�سية يف �أدبيات اخلطاب
حتى �أ�صبحت هذه الأحزاب
معول تهدمي النظام واملجتمع
برمته .ومعظم الأحزاب من
�صنع ال�سلطة والباقي م�ؤيد لها.
برامج بديلة
وباملقابل هناك بع�ض الأ�سباب
التي تخرج عن �إرادة الأحزاب
وهي البيئة التي يعي�ش فيها
احلزب ويحاول ت�أدية مهامه� ،إنها
البيئة ال�سيا�سية بالدرجة الأوىل
املتمثلة يف القطيعة احلا�صلة بني
الدولة �أو النظام ال�سيا�سي ،وبني
منظمات املجتمع املدين الفاعلة

وغري املدجنة،
مل تقدم الأحزاب ال�سيا�سية برامج
بديلة من �ش�أنها جتاوز املرحلة
التي تعي�شها البالد و�إحداث
طفرة نوعية يف التنمية والرقي،
وكل ما قامت وتقوم به هو و�ضع
�أو �صياغة �أو ا�ستعارة برامج
انتخابية ال�ستمالة الناخبني،
�إن املفارقة الغريبة تكمن يف :كيف
ا�ستطعنا �أن نفهم ونعي ونقبل
تعريف الدميقراطية والتعددية
احلزبية ،ونعجز عن تطبيقها؟
�ألي�س هذا تعاطيا �إنف�صاميا مع
م�س�ألة الدميقراطية من حيث
النظرية واملمار�سة ومن حيث
البناء والتكدي�س على حد قول
مالك بن نبي؟؟
ماهو املطلوب
الأحزاب ال�سيا�سية مدعوة اليوم
للقيام مبهامها ولعب �أدوارها
املحددة لوجودها وعلى ال�سلطة
االلتزام بالقانون ،وذلك من
خالل :
الكف عن تدخل ال�سلطة يف �ش�ؤون
الأحزاب الداخلية  ،وجتاوز
واالن�شقاقات
االنق�سامات
الداخلية وجت�سيد الدميقراطية
من خالل التداول الداخلي يف
هرمها القيادي  ،مع ا�ستمرارية
العمل احلزبي على مدار ال�سنة
حتى ال ت�صبح �أحزاب مو�سمية
 ،و �إعداد برامج ،مبا �أن املوارد
املادية والب�رشية متوفرة ،تكون
واقعية ووا�ضحة املعامل ب�إمكانها
حتقيق التنمية .و رعاية امل�صالح
العامة بدل ال�شخ�صية والفئوية،
والنظر والتحرك يف الإطار
الوطني.
جمع ال�شمل وحماربة ال�شقاق
والتفرقة بني �أفراد املجتمع
الواحد وحماولة العي�ش مع
االختالف واال�ستعداد لإنتاج
االختالف حتى يتم تكري�سه
وي�صبح �ضمن ثقافة الأحزاب،
واالعتماد على الأفكار والربامج
ال على الأ�شخا�ص مع الرتكيز
على الأفكار التي ت�ستجيب
للواقع اجلزائري و�إيالء الأهمية
الق�صوى لبيئة املجتمع والفرد
اجلزائري،
التحلي بالأخالق ال�سيا�سية يف
�أدبيات اخلطاب حتى ال ت�صبح
هذه الأحزاب معول تهدمي
النظام واملجتمع  ،بل يجب �أن
تكون �أداة للبناء والتطور.
ميكن للأحزاب ال�سيا�سية �أن
تكون طرفا فاعال وم�ؤئرا يف
عملية الإ�صالحات ال�سيا�سية �إذ
وفقط �إذا لعبت الدور املنوط بها
وفق ما ميليه القانون والأعراف
الدميقراطية...

6

�أخبار اجلنوب

اخلمي�س  6جوان  2019املوافـق ل� 3شوال 1440هـ

للمطالبة بالتج�سيد الفوري لنظام العطل  4/4والزيادة يف الأجور

طالبوا بتكثيف الدوريات الأمنية

عمال ال�شركات املناولة يهددون
ب�إ�ضراب ثاين �أيام العيد

تف�شي ترويج املمنوعات بحي
قطع الواد بتمرنا�ست

هدد عمال ال�شركات املناولة بواليتي ورقلة و�إيليزي بالدخول يف �إ�ضراب ثاين �أيام عيد الفطر
املبارك  ،وذلك من �أجل املطالبة بالتج�سيد الفوري ملطالبهم التي ت�أتي مقدمتها تفعيل نظام العطل
 4/4والزيادة يف الأجور .
لإلزام ال�رشكات املناولة بتطبيق
القانون  ،مع اتخاذ اجراءات
�سحب ال�سجالت التجارية من
املخالفني  ،كما طالب ذات
املتحدثني بحماية العمال من
التهديدات القا�ضية بطردهم
�أو متابعتهم ق�ضائيا يف حالة
مت�سكهم بخيار موا�صلة الت�صعيد
من لهجة احتجاجهم اىل غاية
ت�سجيل ا�ستجابة جادة ملا
و�صفوه مبطالبهم امل�رشوعة التي
جتاوزها الزمن .

�أحمد باحلاج
حذر املئات من عمال ال�رشكات
املناولة بواليات اجلنوب الكبري
وعلى �سبيل املثال ال احل�رص
�إيليزي وورقلة  ،يف ت�رصيح لهم
مع يومية «الو�سط « م�سريي
ذات ال�رشكات املتعاقدة مع
امل�ؤ�س�سات النفطية من مغبة
العواقب الوخيمة التي قد تنجر
عن جتاهل ما �أ�سموه مبطالبهم
املهنية وامل�رشوعة التي ت�أتي يف
مقدمتها العمل بنظام العطل 4/4
مع الزيادة يف الأجور .
�إىل جانب ذلك فقد �أبدى عمال
ال�رشكات املناولة املحتجني ،
عن مت�سكهم مبطلب �إخراج وثائق
العامل يف مكان عمله ك�شهادة
العامل وك�شف الراتب ...الخ  ،مع
اقرتاح و�ضع الأيام الزائدة فوق
الوقت املحدد للعمل يف ك�شف

العطل «روليكا « ،دون ن�سيان
ال�سماح للعامل اخلروج من كل
الأبواب املوجودة بقاعدة احلياة
 ،وكذا حق العامل يف احل�صول
على منح املنا�سبات .
من جهة ثانية فقد جدد عدد
من املهتمني مبلف اليد العاملة
املحلية بواليات جنوب البالد

الكبري  ،عن دعمهم املطلق
و الالم�رشوط ملطالب عمال
ال�رشكات املناولة التي اتهموها
بالتهرب من قوانني العمل و�سلب
حقوق عمالها  ،حيث �شدد ذات
املتحدثني على �رضورة التن�سيق
بني وزارة العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي والتجارة

ويف مو�ضوع مت�صل يرى �أكرث من
متحدث يف املو�ضوع �أن متادي
�أ�صحاب �رشكات املناولة يف
الدو�س على حقوق العمال راجع
لنفوذه املتجذر من الع�صابة التي
يطالب احلراك ال�سلمي ال�شعبي
الذي تعي�ش على وقعه اجلزائر
برحيلها .

م�شاكل باجلملة يف ظل �صمت امل�س�ؤولني

�سكان البور ببلدية �أنقو�سة بورقلة يعانون

يعاين �سكان قرية البور ببلدية
�أنقو�سة يف ورقلة  ،يف جملة من
النقائ�ص نغ�صت حياتهم  ،واقعا
�أثار امتعا�ض وا�ستياء املواطنني
جراء �إتباع املنتخبني املحليني
�سيا�سة الإق�صاء والعمل على
مترير امل�شاريع التنموية
لتجمعاتهم ال�سكنية  ،يف الوقت
الذي ا�ستفادت مناطق و�أحياء
جماورة من م�شاريع �إمنائية
� ،ضاربني تعليمة احلكومة
القا�ضية مبنح امل�شاريع التنموية
لكافة املناطق يف الرتاب الوطني
عر�ض احلائط .
طالب �سكان قرية البور املن�سية
من ال�سلطات املحلية �رضورة
التدخل العاجل والنظر يف

ان�شغاالتهم املطروحة  ،والتي
جعلت قريتهم منوذجا للمعاناة
واحلرمان  ،ومن بني النقائ�ص
املرتاكمة التي �أرقتهم انعدام
�شبكة ال�رصف ال�صحي  ،الأمر
الذي دفعهم �إىل اال�ستعانة بحفر
الأبار لت�رصيف املياه امل�ستعملة
 ،وهو ما �أثار تخوفهم من
انت�شار الأمرا�ض والأوبئة التي
تنقلها احل�رشات ال�سامة على
غرار الباعو�ض  ،وتزايد حاالت
الإ�صابة بل�سعات العقرب التي
تف�ضل التكاثر يف هذه الأماكن .
كما طالب فالحوا القرية
املذكورة من ال�سلطات املعنية
بربط حميطاتهم الفالحية
بامل�سالك والكهرباء الفالحية ،

لت�سهيل عملية نقل منتوجاتهم
�إىل الأ�سواق لبيعها  ،يف الوقت
الذي �شددت فيه احلكومة على
�رضورة توفري الكهرباء وامل�سالك
الفالحية  ،بغية ت�شجيع ال�شباب
البطال على ولوج عامل الفالحة
للتقليل من �شبح البطالة التي
عمرت طويال مبناطق اجلنوب .
وي�شتكي ال�سكان بذات اجلهة
من مع�ضلة النق�ص الفادح ل�شبكة
غاز املدينة  ،مما دفعهم �إىل
التنقل للمناطق املجاورة للتزود
بقارورة الغاز  ،وعليه نا�شد
ه�ؤالء ال�سلطات املحلية التدخل
وتوفري غاز املدينة للق�ضاء على
�أزمة احلا�صلة  ،بينما يعاين عددا
�أخر من م�شكلة ال�سكن اله�ش

املبني باملواد املحلية والذي
�أ�ضحى يهدد قاطنيه بال�سقوط
على ر�ؤو�سهم يف �أي حلظة ،
رغم �أن الوزارة الو�صية خ�ص�صت
برنامج الدعم الريفي يف �إطار
الق�ضاء على ال�سكن اله�ش لهذه
املناطق بغية توفري منازل الئقة
لهم  ،وم�ساكن وظيفية للأ�ساتذة
القادمون من املناطق البعيدة
 ،وهو ما جعل امل�ؤ�س�سات
الرتبوية بالقرية املذكورة ت�شكو
من مع�ضلة نق�ص الأ�ساتذة .
وعليه طالب ه�ؤالء من
امل�س�ؤولني بالتفاتة �إىل قريتهم
النائية  ،و�إخراجها من دائرة
احلرمان .
�أحمد باحلاج

حملوا �سلطات مدينة بليل اجلديدة امل�س�ؤولية

معاناة حقيقية لقاطني ال�سكنات بحي � 136سكن
جدد �سكان حي � 136سكنا
اجتماعيا مبدينة بليل اجلديدة
التابعة �إداريا �إىل مدينة حا�سي
الرمل بالأغواط ،ندائهم للجهات
الو�صية ب�رضورة الوقوف على
و�ضعية �سكناتهم غري امل�ستوفاة
لل�رشوط واملعايري املحددة يف
دفرت ال�رشوط ،والتقرب منهم
ملعرفة حجم امل�شاكل التي
يكابدونها جراء ذلك.
�أكد املت�رضرين من امل�شاكل
القائمة بحي  136م�سكن مبدينة

بليل اجلديدة بوالية الأغواط ،
�أنه بالإمكان جتاوز امل�شكل �إذا
ح�سنت النوايا كما قالوا بتنفيذ
العملية من الناحية التقنية،
�رشيطة توفري � 48سكنا اجتماعيا
�إ�ضافيا ي�سمح ب�إعادة �إ�سكان
العائالت القاطنة حاليا يف
�شقق من غرفتني وحتويلهم �إىل
�سكنات جديدة  ،وهو احللم الذي
يرتقبون حتقيقه ،خا�صة و�أن وايل
الأغواط ال�سابق قدم لهم ح�سب
ت�رصيحات ال�سكان وعودا بت�سوية

هذه الو�ضعية.
كما �أكد املت�رضرون الذين طرقوا
جميع �أبواب ال�سلطات املحلية
مبا فيهم املنتخبني ب�أنهم يعي�شون
ظروفا قا�سية ومعاناة كبرية مع
�أفراد �أ�رسهم الذين يزيد تعدادهم
من فرتة �إىل �أخرى ،ما ولد لديهم
يف ظل الظروف الراهنة م�شاكل
و�ضغوطات عدة �سببت لهم
�أمرا�ضا ع�صبية ونف�سية� ،إىل
جانب الربو واحل�سا�سية يف ظل
انعدام التهوية وكذا �إدماج احلمام

مع املرحا�ض.
وي�ضيف ه�ؤالء �أن ال�سكنات
املذكورة �ضيقة وتتنافى واملعايري
املطلوبة باعتبارها غري مطابقة
ملا ين�ص عليه القانون ،وما جاء
يف دفرت ال�رشوط ،ال من حيث
امل�ساحة وال حتى من حيث
جودة االجناز ال�سيما وان جوانب
العمارات بد�أت تت�شقق وفوق كل
هذا هوت بطانتها اخلارجية ما
�أ�صبح ي�شكل خطورة حقيقية على
ال�سكان.
�صالح ،ب

�شهدت ظاهرة ترويج املخدرات
وامل�رشوبات الكحولية بحي
قطع الواد ببلدية مترنا�ست ،
ا�ستفحاال خطريا ،مما ولد حالة
غ�ضب �شعبي ،دفع مبمثلي ال�سكان
مبطالبة امل�صالح الأمنية ب�شن
حملة تطهري لتنظيف الناحية
املذكورة من الدخالء .
نا�شد الع�رشات من �سكان حي قطع
الواد ببلدية مترنا�ست  ،يف حديثهم
مع جريدة «الو�سط»  ،امل�صالح
الأمنية املتخ�ص�صة يف مكافحة
اجلرمية املنظمة ،التدخل من
�أجل تطهري احلي من الغرباء و
امل�سبوقني ق�ضائيا الذين حولوه
ملج�أ للمنحرفني من فئة متعاطي
امل�رشوبات الكحولية وم�ستهلكي
الكيف املعالج والأقرا�ص
املهلو�سة ،وهو ما ولد حالة من
الغليان وال�سخط الكبريين لدى
ال�سكان ،الذين توعدوا بالت�صعيد
من لهجة االحتجاجات لل�ضغط
على ال�سلطات املعنية من �أجل

التجاوب مع مطلبهم الرئي�سي
املتمثل يف تطهري احلي من
املنحرفني ،الذين زرعوا الرعب
والهلع واخلوف يف �أو�ساط ال�سكان
و مما زاد الطني ّبلة ،افتقار حي
قطع الواد  ،للإنارة العمومية،
الأمر الذي جعله يغرق يف الظالم
الدام�س مبجرد غروب ال�شم�س،
وهو ما دفع باجلناة لتكثيف من
ن�شاطاتهم خالل تلك الفرتة .
من جهتها ،عاجلت م�صالح
ال�رشطة الإقليمية الق�ضائية
املتنقلة ،خالل ال�سنة اجلارية
عديد الق�ضايا تتعلق باحليازة
واملتاجرة بامل�رشوبات الكحولية
واملخدرات بطريقة غري �رشعية،
حيث مت توقيف� 41شخ�صا وحجز
وا�سرتجاع  9000قارورة خمر من
خمتلف الأ�شكال والأنواع بدون
رخ�صة ،بالإ�ضافة لـ  15.8كلغ من
الكيف املعالج ،و � 45ألف قر�ص
مهلو�س.
�أحمد باحلاج

توجهوا لغابات النخيل والكثبان الرملية

�سكان املنيعة بغرداية
ي�شتكون انعدام مرافق الرتفيه
يلج�أ عدد من ال�شباب
واملراهقني باملنيعة بوالية
غرداية � ،إىل غابات النخيل
لال�ستحمام هروبا من ارتفاع
درجات احلرارة  ،يف ظل انعدام
مرافق الرتفيه  ،ما �أ�صبح يهدد
�سالمة ه�ؤالء باملوت غرقا يف
امل�ستنقعات والآبار املتواجدة
بغابات النخيل  ،ي�أتي هذا يف
ظل انعدام مرافق الرتفيه بذات
املنطقة .
يتوجه عدد من ال�شباب
واملراهقني مبختلف مناطق
و�أحياء املقاطعة االدارية املنيعة
بالوالية التقليدية غرداية  ،نحو
الآبار وامل�ستنقعات املتواجدة
يف غابات النخيل لال�ستحمام
والتقليل من وهج ارتفاع درجات
احلرارة التي ت�شهدها املنطقة
والتي و�صلت �إىل �أرقام قيا�سية
�ساهمت يف خلق معاناة حقيقية
للمواطنني خا�صة يف ظل
�ضعف �شدة التيار الكهربائي
وانقطاعه عديد املرات � ،سيما
يف املناطق النائية التي تعاين من
املع�ضلة ب�سبب نق�ص املولدات

الكهربائية  ،الأمر الذي ت�سبب
يف هالك عدد من ال�شباب
واملراهقني غرقا يف الآبار وكذا
يف امل�سابح املتواجدة بالوالية
ذاتها نتيجة غياب الرقابة من
طرف العمال بامل�سابح  ،والبحث
عن الربح الذي يتكاثر يف ف�صل
ال�صيف .
كما تعد الكثبان الرملية مبنطقة
بذات املنطقة  ،وجهة عديد
العائالت املنيعية يف الفرتة
امل�سائية للتقليل من ال�ضغوطات
اليومية و�أتعاب العمل  ،و
يقوم ه�ؤالء بتح�ضري احلطب
ل�شواء اللحم واال�ستمتاع رفقة
عائالتهم  ،حيث يبقون هناك
�إىل غاية �ساعات مت�أخرة من
الليل  ،وح�سب ت�رصيح عدد من
املواطنني لـ «الو�سط « ف�إنهم
ي�ستنجدون بالكثبان الرملية نظرا
لغياب �أماكن الرتفيه  ،مطالبني
اجلهات املعنية بالتدخل لر�صد
م�شاريع تنموية خا�صة بالرتفيه
للق�ضاء على الروتني اليومي
الذي يعي�شونه .
�صالح  ،ب
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تقدير موقف

"�إ�سرائيل" تخ�شى االنفجار ..دعوة
م�صرية عاجلة لف�صائل غزة
وجهت املخابرات امل�صرية خالل الأيام القليلة املا�ضية دعوات للف�صائل الفل�سطينية لعقد لقاءات على م�ستوى رفيع بعد عيد الفطر املبارك.
وقال م�صدر كبري يف حركة
اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني
"�أن املخابرات العامة امل�رصية
وجهت دعوة للحركة للتوجه
للقاهرة بعد عيد الفطر
ال�سعيد لعقد لقاءات و�صفت
بالهامة"،و�أ�شار امل�صدر �أن
اللقاءات �ستناق�ش ملف التهدئة
واملماطلة "الإ�رسائيلية" يف
تنفيذ التفاهمات والأو�ضاع
الإن�سانية يف قطاع غزة م�ؤكد
�أي�ضا �أن اللقاءات لن تتوقف
عند ملف تفاهمات التهدئة مع
"ا�رسائيل" بل �ستمتد �إىل ملف
امل�صاحلة املتعرث.
و�أكد امل�صدر �أن وفدا من حركة
اجلهاد الإ�سالمي �سيتوجه �إىل
القاهرة بعد العيد من قطاع غزة
على �أن ين�ضم الوفد من اخلارج.
وعلمت "معا" �أن املخابرات
امل�رصية وجهت الدعوة لعدة

ف�صائل فل�سطينية وعلى ر�أ�سها
حركة حما�س.
وتثري املماطلة "اال�رسائيلية"
يف تنفذ التفاهمات غ�ضبا يف
�أو�ساط الف�صائل الفل�سطينية
التي ت�ؤكد �أن �صربها بد�أ ينفذ
و�سط توقعات �أن تبد�أ "�إ�رسائيل"
بتفيذ جزء من التفاهمات بعد
العيد �أي�ضا.
يف ذات ال�سياق حذر حمللون
"�إ�رسائيليون" من �أن الف�صائل
الفل�سطينية يف قطاع غزة،
وخا�صة حركتي حما�س واجلهاد
الإ�سالمي ،لن تنتظر االنتخابات
املقبلة للكني�ست وت�شكيل
حكومة "�إ�رسائيلية" جديدة من
�أجل ا�ستئناف املحادثات غري
املبا�رشة بني اجلانبني حول
تهدئة ،فيما تتفاقم الكارثة
الإن�سانية يف القطاع.
و�أ�ضافوا وفقا ملا نقلت املواقع

العربية �أنه بعد قرار حل الكني�ست
والذهاب النتخابات جديدة،
"�ستطالب حما�س ب�إي�ضاحات.
و�إذا مل حت�صل عليها يف الفرتة
القريبة ،ف�إن "�إ�رسائيل" قد
تكت�شف ب�رسعة موقف الف�صائل
يف القطاع من خالل �أحداث عند
حدود القطاع �أو ب�إطالق قذائف
�صاروخية ".
من جانبه� ،أ�شار املحلل
الع�سكري يف �صحيفة "ه�آرت�س"،
عامو�س هرئيل� ،إىل �أن هدوءا
ن�سبيا ي�سود يف حدود قطاع
غزة" .لقد �شارك قرابة 7000
�شخ�ص يف مظاهرات على
طول ال�سياج ،الأ�سبوع املا�ضي،
ولكن بدا فيها �إ�رشاف وثيق من
جانب ن�شطاء حما�س ،ومنع
يف معظم نقاط املظاهرات
مواجهات مبا�رشة مع اجلنود
الإ�رسائيليني ،والتف�سري لذلك

�أن حما�س تنتظر م�ساعدة مالية
�أخرى من قطر ،مببلغ  30مليون
دوالر� ،ستتلقاها الأ�سبوع املقبل
على ما يبدو ،وتوجد م�صلحة
باحلفاظ على الهدوء يف هذه
املرحلة".

و�أ�ضاف هرئيل �أن "هذا الهدوء،
ينبغي التحذير ،م�ؤقت وغري
م�ستقر ،وهو م�رشوط �أي�ضا
بكيفية قراءة الفل�سطينيني
للواقع ال�سيا�سي يف �إ�رسائيل"،
معتربا �أنه "�إذا اعتقدوا يف

حما�س �أن حكومة �إ�رسائيل
قابلة لالبتزاز �أكرث على خلفية
قرار �إجراء انتخابات �أخرى يف
�سبتمرب املقبل ،ف�إن ال�ضغط
العنيف على طول ال�سياج قد
يُ�ست�أنف ب�شكل كبري".

انتخابات الربملان الأوروبي

تراجع �أحزاب الو�سط ..دالئل وم�ؤ�شرات
مع هدوء عا�صفة االنتخابات
الأوروبية التي جرت قبل �أكرث
من �أ�سبوع ،وظهور نتائجها ،بات
من الوا�ضح �أن الربملان الأوروبي
�سيكون �أكرث انق�سا ًما على مدى
ال�سنوات اخلم�س املقبلة ويف 23
ماي املن�رصم ،تقدم �أكرث من
 400مليون ناخب يف جميع الدول
الـ 28الأع�ضاء باالحتاد الأوروبي،
للت�صويت الختيار  751ع�ضوا يف
الربملان الأوروبي.
ويبدو من النتائج الأخرية� ،أن
حتالف �أحزاب الو�سط � -أقوى
جتمع �سيا�سي منذ بدء االنتخابات
املبا�رشة قبل  40عا ًما  -لن ي�ضمن
الأغلبية ،و�سيكون لهذا الواقع
اجلديد ت�أثري حا�سم على االجتاه
ال�سيا�سي لالحتاد م�ستقبلاً .
وبالن�سبة للأحزاب التي ت�ؤيد بقاء
االحتاد يف معظم الدول الأوروبية،
فقد �صمدت �أمام نظرياتها
اليمينية املتطرفة املناه�ضة
لالحتاد الأوروبي با�ستثناء �إيطاليا
وفرن�سا ويف �إيطاليا ،حقق حزب
"الرابطة" القومي فوزا وا�ضحا
بن�سبة  %34من الأ�صوات ،مقابل
 %17يف انتخابات العام املا�ضي.
ويف فرن�سا ،حقق حزب "التجمع"
اليميني املتطرف بزعامة مارين
لوبان ،وهو ن�سخة معاد ت�سميتها
حلزب "اجلبهة الوطنية" �سيئ
ال�سمعة ،فوزا بهام�ش طفيف يف

معركة مريرة مع حزب الرئي�س
�إميانويل ماكرون "اجلمهورية �إىل
الأمام" ،وفاز حزب لوبان بحوايل
 %24من الأ�صوات ،مقابل %22.5
تقريبًا حلزب ماكرون ،املنتمي
لتيار الو�سط.
ويف �أملانيا ،ورغم �أن حزب
االحتاد الدميقراطي امل�سيحي
بزعامة امل�ست�شارة �أجنيال
مريكل ،حل يف املركز الأول كما
توقعت ا�ستطالعات الر�أي ،لكنه
حقق نتائج �سيئة للغاية مقارنة
بانتخابات � ،2014إذ فاز بـ%28
من الأ�صوات مقارنة بـ  %35يف
االنتخابات املا�ضية.
والالفت يف تلك االنتخابات �أن
"حزب اخل�رض" حل يف املركز
الثاين بـ  %22من الأ�صوات ،يف
حني �أن حزب "البديل من �أجل
�أملانيا" اليميني املتطرف �سجل
.%10.5
ويف اململكة املتحدة ،حقق حزب
"بريك�ست" اجلديد بقيادة نايجل
فاراج ،املركز الأول ،وح ّل حزب
"الدميقراطيني الأحرار" باملركز
الثاين يف االنتخابات.
والربملان الأوروبي هو م�ؤ�س�سة
برملانية منتخبة ( 751نائبا)
بطريقة مبا�رشة تتبع االحتاد
الأوروبي ،وي�شكل الربملان مع
جمل�س االحتاد الأوروبي ،ال�سلطة
الت�رشيعية لالحتاد ،الذي ي�ضم 28
دولة.

وميكن من خالل االنتخابات
الأخرية ر�صد ثالث مالحظات
رئي�سية يف هذا ال�صدد:
�أحزاب الو�سط تفقد الأغلبية يف
الربملان الأوروبي
فقد كل من حزب ال�شعب الأوروبي
(ميني و�سط) وحتالف الأحزاب
اال�شرتاكية والدميقراطية (ي�سار
و�سط) ،اللذان �أم�سكا بزمام
ال�سلطة يف بروك�سل لعدة عقود،
فقدا �أغلبيتهما جمتمعة يف
الربملان الأوروبي.
وتراجع ن�صيب حزب ال�شعب
الأوروبي � -أكرب حزب يف الربملان
 من  221مقعدًا �إىل  179مقعدًا،يف حني �أن جمموعة اال�شرتاكيني
والدميقراطيني تراجعت من 191
مقعدًا �إىل  150مقعدًا.
ومن املرجح �أن ت�سعى هاتان
املجموعتان الرئي�سيتان �إىل
احل�صول على م�ساعدة من حتالف
الليرباليني الدميقراطيني الذي
فاز بنحو  107مقاعد.
ومن �أجل قيادة الربملان� ،سيتعينّ
على �أحزاب الو�سط الدخول يف
حتالف مع الليرباليني .عالوة على
ذلك ،حقق "ا ُ
خل�رض" جناحات
كبرية يف جميع �أنحاء �أوروبا� ،إذ
زادت املجموعة مقاعدها من 50
برملان ًيا يف العام � 2014إىل حوايل
 70يف الوقت احلايل.
و�ست�ؤدي هذه النتائج  -بال �شك -
�إىل �إحداث ت�أثري "الدومينو" على

املهام العليا يف م�ؤ�س�سات االحتاد
الأوروبي ،مبا يف ذلك من�صب جان
كلود يونكر ،كرئي�س للمفو�ضية
الأوروبية.
وقال مانفريد فيرب ،مر�شح
حزب ال�شعب الأوروبي لرئا�سة
املفو�ضية� ،إن االحتاد يواجه
"مركزا متقل�صا" ،وذكر �أن
اخل�رض "هم الفائزون" يف هذه
االنتخابات و�أنه �سيكون م�ستعدًا
لإجراء حمادثات مع قادتهم ومع
جمموعة الليرباليني الدميقراطيني
حول بناء الأغلبية يف الربملان
لتمرير الت�رشيعات واملوافقة على
فريق املفو�ضية.
اليمني املتطرف
و� ً
أي�ضا الأحزاب القومية املناه�ضة
لالحتاد الأوروبي ،تراجعت
هي الأخرى �إىل حد كبري يف
االنتخابات الأوروبية لعام ،2019
وذلك على عك�س التوقعات.
و�سبق �أن توقع معظم املحللني
فو ًزا �ساح ًقا لأحزاب اليمني
املناه�ضة لالحتاد الأوروبي ،وهو
ما مل يتحقق ،ورغم �أدائها القوي
يف بلدان مثل بولندا وفرن�سا
واملجر و�إيطاليا� ،إال �أنها ف�شلت
يف الظهور ك�أحزاب رائدة.
وقد جنحت التعبئة اجلماهريية
القوية من قبل القوات املوالية
لالحتاد الأوروبي يف االنتخابات
الأخرية ،يف تبديد �آمال قادة

اليمني املتطرف.
ومع ذلك� ،ستعود الأحزاب
املتطرفة �إىل الربملان الأوروبي
ب�أعداد �أكرب من �أي وقت م�ضى،
حيث �سي�شارك  169ع�ض ًوا من
الأحزاب املناه�ضة لالحتاد يف
الربملان اجلديد مقارنة بـ 155
ع�ضوا يف انتخابات  .2014وهذا
يعني �أنه �ستكون هناك كلمة �أكرب
لأولئك الذين يتطلعون �إىل تقلي�ص
�صالحيات االحتاد الأوروبي.
�أعلى ن�سبة م�شاركة منذ 20
عام
مع �إقبال حوايل  %51من الناخبني
يف االنتخابات الأخرية ،ف�إن ذلك
هو �أعلى معدل منذ العام 1994
ومنذ عام  ،1979كانت ن�سبة
امل�شاركة يف انتخابات الربملان
الأوروبي تتناق�ص طرد ًيا ،حيث
انتقلت من  %62تقريبًا يف ذلك
العام �إىل م�ستوى تاريخي منخف�ض
بلغ  %42.6عام  2014هذا الإقبال
الكبري ي�ضفي �رشعية جيدة على
الربملان الأوروبي ،الذي واجه
انتقادات يف كثري من الأحيان
لف�شله يف تعبئة الناخبني.
لذلك ،رحب كبار ال�شخ�صيات يف
االحتاد الأوروبي بارتفاع ن�سبة
�إقبال الناخبني ،وو�صفوا ذلك
ب�أنه "تعزيز ل�رشعية االحتاد
الأوروبي"وميكن �أن تعزى ن�سبة
امل�شاركة العالية �إىل العديد من

العوامل ،مبا يف ذلك ا�ستعداد
العديد من الناخبني للوقوف يف
وجه الأحزاب اليمينية املتطرفة.
كما كان الناخبون ال�شباب قلقني
بو�ضوح من ق�ضايا تغري املناخ.
وبالتايل ،كانت �أعدادهم عالية يف
هذه االنتخابات.
ماذا تعني النتيجة بالن�سبة
لالحتاد الأوروبي؟
على عك�س كل التوقعات ،مل
يكن هناك حتول وا�سع النطاق
�إىل �أق�صى اليمني ،وباملقابل،
ت�شري النتائج � ً
أي�ضا �إىل احلاجة
�إىل التغيري يف ال�سيا�سة الأوروبية
وفقدت �أحزاب الو�سط التقليدية
عدة مقاعد ل�صالح اخل�رض
والليرباليني ،وكذلك الأحزاب
اليمينية املتطرفة.
يف حني �أن هذا الو�ضع �سوف
ي�ضع حداً الحتكار الأحزاب
الو�سطية ل�صنع القرار يف االحتاد،
ف�إنه ي�شري � ً
أي�ضا �أنه يتعني على
و�سطاء ال�سلطة القدامى العمل
مع �أ�شخا�ص و�أحزاب جديدة
و�ستكون عملية �صنع القرار داخل
االحتاد �أكرث تعقيدًا من ذي قبل،
فكل �شيء يجب �أن مير عرب
مفاو�ضات متعددة ،و�سيتعني على
الأحزاب الو�سطية تقدمي تنازالت
�أكرث حول الق�ضايا احل�سا�سة ،مثل
ميزانية االحتاد املقبلة ،و�ضوابط
احلدود وتدابري املناخ.
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عودة «�أثينا»:

كيف يجتاز االحتاد الأوروبي
«الثقة املفقودة» مع املواطنني؟
�أدى ت�صاعد اجتاهات االنف�صال عن االحتاد الأوروبي ،عقب ت�صويت
غالبية الربيطانيني يف ا�ستفتاء بريك�ست ،و�صعود التيارات اليمينية
وال�شعبوية املعادية لالحتاد يف عدد من الدول الأوروبية؛ �إىل
طرح امل�ؤ�س�سات التكاملية يف بروك�سل لآلية دميقراطية جديدة
لإ�شراك املواطنني بالدول الأع�ضاء ب�صورة مبا�شرة يف عملية �صنع
القرار ،و�صياغة م�ستقل االحتاد يف الأعوام اخلم�س املقبلة .و�ستتم
مناق�شة ر�ؤى املواطنني الأوروبيني حول م�ستقبل االحتاد يف القمة
املقبلة لقادة الدول الأع�ضاء املقرر انعقادها يف مايو  ،2019وهو ما
يت�صل بعملية الإ�صالح ال�شاملة لالحتاد الأوروبي ،وتعزيز انخراط
املواطنني يف عملية �صنع القرار.

با�سم را�شد /مركز امل�ستقبل
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة
�صعود الدميقراطية املبا�شرة:
تهدف مبادرة «م�شاورات املواطنني
الأوروبيني (� »)ECCsإىل حت�سني جودة
الدميقراطية على م�ستوى االحتاد
الأوروبي من خالل منح املواطنني
الأوروبيني �إمكانية التعبري عن �آرائهم،
وتبادل الآراء حول االحتاد وم�ستقبله،
عرب �آليات دميقراطية �شفافة ت�ضمن
�إ�رشاك �أكرب عدد من املواطنني يف تلك
امل�شاورات.
وقد ظهرت فكرة املبادرة للمرة الأوىل
يف خطاب الرئي�س الفرن�سي «�إميانويل
ماكرون» يف �أثينا ،يف � 7سبتمرب ،2017
يف �إطار حديثه عن �إعادة بناء االحتاد
الأوروبي و�إ�رشاك املواطنني الأوروبيني
يف عملية �صنع القرار .ومتت مناق�شة
املبادرة يف قمة املجل�س الأوروبي غري
الر�سمية يف فرباير  ،2018و�أبدت معظم
الدول الأع�ضاء ت�أييدها ودعمها للفكرة.
وبد�أ تنفيذها على م�ستوى جميع الدول
الأوروبية يف �أبريل  ،2018وقد مت ت�سليم
مقرتحات املواطنني لر�ؤ�ساء الدول
واحلكومات قبل اجتماع املجل�س الأوروبي
يف دي�سمرب  .2018ويف هذا الإطار ،مت
االتفاق بني الدول الأع�ضاء على تنفيذ
املبادرة من خالل عدة م�ستويات ميكن
تو�ضيحها فيما يلي:

االحتاد الأوروبي:
حيث قامت اللجنة امل�سئولة بعقد
ا�ستطالع للر�أي عرب الإنرتنت ،متوفر

بجميع لغات االحتاد الأوروبي ،ويت�ألف من
جمموعة �أ�سئلة �صاغها فريق املواطنني
امل�شاركني يف املبادرة يف اجلل�سة العامة
لهم ،وذلك بهدف الو�صول �إىل �أكرب عدد
اً
ف�ضل
ممكن من املواطنني الأوروبيني،
عن �ضمان االت�ساق والبعد فوق القومي
لهذه املبادرة .وبالتوازي مع ذلك ،تقوم
املفو�ضية الأوروبية �أي�ضً ا بزيادة عدد
«حوارات املواطنني» ،وهي عملية جارية
منذ عام .2012

حكومات الدول الأع�ضاء:
حيث �ستكون حكومات الدول الأوروبية
م�سئولة عن تنظيم الفعاليات اخلا�صة
باملبادرة يف بلدانهم ،و�إعداد التقارير
النهائية حول نتائج احلوارات ،وقد يتم
�إ�رشاك بع�ض �أ�صحاب امل�صالح يف تنظيم
م�شاورات املواطنني ،مثل :املجتمعات
املحلية ،واجلمعيات ،وامل�ؤ�س�سات،
وغرف التجارة وال�صناعة ،والنقابات،
وامل�ؤ�س�سات الثقافية ،واملدار�س
واجلامعات ،يف تنظيم م�شاورات
املواطنني بهدف التوا�صل مع �أكرب عدد
من املواطنني الأوروبيني.

جمموعات عمل غري ر�سمية:
من ناحية �أخرى ،مت تكوين جمموعة
عمل غري ر�سمية ،ت�ضم ممثلني من كل
دولة ع�ضو ،بالإ�ضافة �إىل املفو�ضية
الأوروبية ،واجلهات الفاعلة يف املجتمع
املدين ،وجتتمع مرة واحدة يف ال�شهر
بهدف التن�سيق بني �أ�صحاب امل�صالح
املختلفة ،وت�سهيل وتوجيه العملية ب�شكل
غري ر�سمي.
ثم يناق�ش ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات نتائج

اال�ستبيان عرب الإنرتنت وامل�شاورات
الوطنية يف املجل�س الأوروبي يف دي�سمرب
 ،2018بحيث يتم �إعدادها لت�صبح �أحد
مدخالت جدول الأعمال اال�سرتاتيجي
وخطة االحتاد الأوروبي يف ال�سنوات
اخلم�س القادمة ،والتي �ستناق�شها
املفو�ضية الأوروبية يف قمة القادة يف مايو
 .2019وقد حدد املواطنون امل�شاركون
يف املبادرة �ستة مو�ضوعات رئي�سية
ينبغي على قادة االحتاد الأوروبي الرتكيز
عليها يف ال�سنوات املقبلة؛ وهي :مو�ضوع
ال�شباب والتعليم ،تعزيز امل�ساواة والعدل
والت�ضامن ،ق�ضية البيئة� ،صنع القواعد
والقرارات ،ق�ضية الهجرة والالجئني،
ريا ق�ضية الأمن والدفاع.
و�أخ ً
ويف هذا الإطار ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنه
مت تنظيم م�شاورات املواطنني الأوروبيني
من قبل جمموعة من منظمات املجتمع
املدين امل�ستقلة ،ويف مقدمتها م�ؤ�س�سة
امللك بودوين يف بلجيكا بالتعاون مع
خدمة عمل املواطن الأوروبي ،ومركز
ال�سيا�سات الأوروبي ،و�شبكة امل�ؤ�س�سات
الأوروبية للتعاون االبتكاري.

�سيا�سات احتواء اليمني:
و�ضع الرئي�س الفرن�سي «ماكرون» ،بالتعاون
مع قادة االحتاد ،خم�سة �أهداف طموحة
ملبادرة «م�شاورات املواطنني الأوروبيني
 ،»ECCوترتكز تلك الأهداف املعلنة
يف� :إعادة اكت�شاف م�سار الدميقراطية
يف �أوروبا ،وحتديد «�أولويات واهتمامات
و�أفكار املواطنني الأوروبيني» حول
م�ستقبل االحتاد الأوروبي ،ورفع الوعي
العام حول االحتاد وكيفية عمله ،ودفع
املواطنني ملناق�شة الق�ضايا الأوروبية
حمل ًّيا ،بالإ�ضافة �إىل دعم النقا�ش
حول انتخابات الربملان الأوروبي لعام
 ،2019وكذلك جدول �أعمال املفو�ضية
الأوروبية القادمة .وتظل هناك جمموعة
من الأهداف غري املعلنة وراء املبادرة
تتمثل فيما يلي:

ا�ستعادة الثقة:
يواجه االحتاد الأوروبي �أزمة عدم ثقة
من جانب بع�ض املواطنني الأوروبيني
يف ظل اعتقادهم ب�أن النخب احلاكمة يف
بروك�سل تتخذ القرارات مبعزل عن �إرادة
ال�شعوب و�أولوياتهم واحتياجاتهم .ومن
ثم ف�إن �إ�رشاك املواطنني الأوروبيني
مبا�رشة يف ر�سم م�ستقبل االحتاد قد
ي�ساهم يف ا�ستعادة الثقة املفقودة يف
االحتاد الأوروبي وم�ؤ�س�ساته ،مما يعزز
من �رشعيته ،ومينع تكرار �سيناريو
«بريك�ست».

�صعود اليمني املتطرف:
حيث يرى قادة االحتاد الأوروبي �أن
�صعود بع�ض التيارات اليمينية القومية
كان ب�سبب تبنيها خلطابات �شعبوية
تلقى اً
قبول من جانب املواطنني ،وبرامج
انتخابية بها حلول غري تقليدية وراديكالية
حل�شد الأ�صوات ،فيما ظل القادة
رصين على احللول التقليدية
املعتدلون م� ّ
املحافظة ،التي يراها املواطنون نخبوية
ت�ؤدي �إىل بقاء الأو�ضاع على ما هي
عليه ،ومن ثم قد ت�ساعد تلك املبادرة
يف مواجهة اخلطاب القومي املتطرف،
لكونها ت�ضع املواطنني الأوروبيني مبا�رشة
يف قلب عملية �صنع القرار ،وتزيد من
وعيهم باالحتاد و�أهميته وعوائده عليهم،
مبا ي�ساهم يف �إنتاج خطاب �شعبي م�ضاد
للأفكار ال�شعبوية الداعية �إىل تفكيك
االحتاد الأوروبي.

تعزيز الدميقراطية
الت�شاركية:
الغالب على الأنظمة الدميقراطية
كونها دميقراطية متثيلية يختار فيها
املواطنون ممثلني لهم يف الربملانات
التخاذ القرار وحتديد مالمح امل�ستقبل،
�أما تلك املبادرة فتهدف �إىل تعزيز منط
ت�شاركي جديد من الدميقراطية ي�ستهدف
املواطنني ب�شكل مبا�رش بجانب ا�ستمرار
الدميقراطية التمثيلية ،ك�شكل من
�أ�شكال عملية الإ�صالح الداخلي لالحتاد
الأوروبي التي يتزعمها الرئي�س الفرن�سي
«ماكرون».

عوائق «املبادرة الأوروبية»:
خالل العقود املا�ضية ،بذلت امل�ؤ�س�سات
الأوروبية جهودًا مكثفة لتح�سني وتعزيز
التوا�صل مع املواطنني ،من خالل
مبادرات مثل :برنامج �أوروبا للمناظرة،
وبرنامج �أوروبا للمواطنني ،ومبادرات
املواطنني الأوروبيني ،ومن ثم ف�إن مبادرة
«م�شاورات املواطنني الأوروبيني »ECC
لي�ست الأوىل من نوعها ،لكنها تتميز عن
غريها من املبادرات ب�أنها مت �إن�شا�ؤها
لتكون حمو ًرا رئي�س ًّيا دائ ًما كا�سرتاتيجية
بعيدة املدى لإ�رشاك املواطنني ،كما �أنها
جاءت بعد �سنوات طويلة من الركود فيما
يتعلق مب�شاركة املواطنني.
ومن ناحي ٍة �أخرى ،ف�إن جناح املبادرة
مرهون بحدود ت�أثريها على خطة االحتاد
يف الأعوام اخلم�سة املقبلة التي �ستتم
مناق�شتها يف �أعقاب انتخابات الربملان
الأوروبي يف مايو  .2019ومن ثم �إذا ا�ستعان

قادة االحتاد مبا �أفرزته �آراء املواطنني،
ف�إنه �سي�ساهم ب�شكل كبري يف زيادة فعالية
اً
ف�ضل
تلك املبادرة يف املرات القادمة،
عن زيادة �أعداد املواطنني امل�شاركني
بها .ويف هذا الإطار ،ميكن الإ�شارة �إىل
عد ٍد من املالحظات التي قد ت�ساهم يف
تقييم املبادرة ،لعل من �أبرزها ما يلي:
مقرتحات ا�ست�شارية:
تعترب كافة هذه الآراء التي ترد يف مبادرة
م�شاورة املواطنني الأوروبيني ا�ست�شارية
وغري ملزمة لقادة االحتاد ،ومن ث ّم
�إذا مل يتم تبني بع�ض هذه املقرتحات
ف�سيكون له انعكا�س �سلبي على املواطنني
امل�شاركني وغريهم ممن ينتظرون
اً
م�ستقبل ،حيث �سريون �أن هذه
امل�شاركة
املبادرة جمرد «حملة دعائية» من االحتاد
لتح�سني �صورته فقط.

تناق�ض الأهداف:
�أتاح االحتاد الأوروبي للدول الأع�ضاء
منذ بداية املبادرة مرونة كاملة يف تنفيذ
املبادرة يف مقابل م�شاركتهم فيها؛ بداية
من الإطار الزمني لالجتماعات التي
تعقد داخل ًّيا ،واملنظمني املختارين،
وال�شكل ،وجدول الأعمال ،و�إجراءات
تقدمي التقارير .وقد قامت كل دولة
بتنفيذ املبادرة ب�شكل خمتلف عن باقي
الدول الأخرى؛ �إال �أن هذا �أدى �إىل عدم
وجود ُهوية م�شرتكة للمبادرة .ويرى بع�ض
املحللني �أن هذا �سي�ؤثر على ر�ؤيتها
وم�صداقيتها وقوتها مبرور الوقت ،كما
قد ينتج عن هذه امل�شاورات تقارير ذات
�أهداف �أو ر�سائل متناق�ضة ،مما ي�ؤدي
�إىل وجود �صعوبة يف �إنتاج تقرير متما�سك
ل�صانعي ال�سيا�سات الأوروبيني ،وهو الأمر
الذي �سي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف الت�أثري املحتمل
اً
م�ستقبل.
للمبادرة

�ضعف امل�شاركة:
مل تفلح جهود االحتاد املختلفة لإ�رشاك
�أكرب عدد من املواطنني على م�ستوى
االحتاد يف تلك امل�شاورات ،نظ ًرا
ل�ضعف ا�ستجابة املواطنني الأوروبيني
ال�ستطالع الر�أي املن�شور عرب الإنرتنت،
اً
م�ستقبل �إذا
لكن ذلك ميكن �أن يتح�سن
مت تبني �أي من املقرتحات التي تقدم
بها املواطنون .وعالو ًة على ذلك ،حدث
نوع من اخللط والتداخل يف بع�ض دول
االحتاد بني مبادرة «م�شاورات املواطنني
الأوروبيني» ،وبني «مبادرة حوارات
املواطنني ،حيث مل يتم الرتويج لها
ب�شكل ٍ
كاف وتو�ضيح الفارق بينهما ،مما
جعل البع�ض يعتقد �أنهما نف�س املبادرة.
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الو�سط2019/06/06:

ANEP N°: 1916012855
الأ�ستاذ بوحالة جمال حم�رض ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر
� 01ساحة م�صطفى عنرتي باب الوادي اجلزائر هاتف023.17.06.21 :
ن�رش م�ستخرج من قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني
(حقوق عقارية ملحجوز عليه)
املادة  748من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
لفائدة ال�سيد  :مندا�سي نور الدين
ال�ساكن ب � 01 /شارع بوحميدي الراي�س حميدو اجلزائر
املقدم عن �أخيه املحجوز عليه ال�سيد  /مندا�سي الونا�س
ال�ساكن ب � 01 /شارع بوحميدي الراي�س حميدو اجلزائر

بناء على :
امر بالت�رصف يف بيع مناب املحجوز عليه ال�صادر عن رئي�س ق�سم �ش�ؤون الأ�رسة مبحكمة باب الوادي بتاريخ  2017/05/22حتت رقم الرتتيب  17/00042املت�ضمن الرتخي�ص لل�سيد مندا�سي نور الدين املولود بتاريخ
 1958/09/23باجلزائر الو�سطى ابن اعمر و بوزيد حمامة ب�صفته املقدم عن �أخيه املحجوز عليه مندا�سي الونا�س املولود يف  1949/10/21باخلراي�سية  :ب�أن يت�رصف يف بيع مناب املحجوز عليه ال�شقة الأيل له و للورثة
�إخوانه عن طريق مورثتهم والدتهم بوزيد حمامة و الكائن ببلدية باب الوادي �شارع قادري ح�سني �سابقا نل�سون �رشيكو عمارة رقم  02مكرر
بناء على �إيداع قائمة �رشوط البيع حقوق عقارية ملحجوز عليه باملزاد العلني املودعة ب�أمانة رئي�س �أمناء ال�ضبط ملحكمة باب الوادي بتاريخ  2019/05/14و امل�ؤ�رش عليها من طرف رئي�س حمكمة باب الوادي بتاريخ
 2019/05/15حتت رقم 2019/04
يعلن الأ�ستاذ  /بوحالة جمال املح�رض الق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبه ب � 01 /ساحة م�صطفى عنرتي باب الوادي اجلزائر ب�إيداع قائمة �رشوط بيع حقوق عقارية ملحجوز عليه باملزاد
العلني ل�صالح �أعلى و �أخر مزايد مبحكمة باب الوادي بقاعة اجلل�سات للبيوع العقارية حلقوق عقارية ملحجوز عليه يف العقار املتمثل يف �شقة بعمارة ذات ملكية م�شرتكة معدة لال�ستعمال ال�سكني املوجودة ببلدية باب
الوادي والية اجلزائر برقم  02مكرر �شارع قادري ح�سني ( �سابقا نل�سون �شرييكو) الطابق الأول ()01
التعيني
حقوق عقارية م�شاعة مقدرة ب  02جزء من  )12/02( 12جزءان من �أ�صل �إثني ع�رش جزءا  ،يف ال�شياع يف العقار املتمثل يف �شقة بعمارة ذات ملكية م�شرتكة معدة لال�ستعمال ال�سكني املوجودة ببلدية باب الوادي والية
اجلزائر برقم  02مكرر �شارع قادري ح�سني ( �سابقا نل�سون �شرييكو ) الطابق الأول تتكون من ثالث غرف ( ، )03مطبخ  ،مرحا�ض و ملحقات �أخرى م�ساحتها االجمالية مقدرة بت�سعة و �أربعني مرتا مربعا ( 49م ) 2و ن�سبة
 1000/117من الأجزاء امل�شرتكة القطعة رقم  04من اجلدول الو�صفي للتق�سيم امل�شهر باملحافظة العقارية للجزائر بتاريخ  1986/02/27حجم  47رقم  90و هي ت�شكل جمموعة ملكية رقم  18ق�سم رقم  10قطعة رقم
� 04أول �إجراء �إ�شهار يف ال�سجل العقاري و ذلك ح�سب عقد ال�شهادة التوثيقية املحرر �أمام الأ�ستاذ حممد يحياوي عمر موثق بدائرة اخت�صا�ص حمكمة باب الوادي الكائن مكتبه بحي الطاحونات القدمية عمارة (ف)
رقم  62باب الوادي اجلزائر بتاريخ  2017/08/23رقم الفهر�س  2017/172امل�شهر باملحافظة العقارية لباب الوادي بتاريخ  2017/12/13جملد  475رقم 21
�رشوط البيع :
تخ�ضع عملية البيع باملزاد العلني حلقوق عقارية ملحجوز عليه املذكور �أعاله يف اجلل�سة التي �سوف حتدد الحقا �إىل قائمة �رشوط البيع املودعة ب�أمانة رئي�س �أمناء ال�ضبط ملحكمة باب الوادي بتاريخ  2019/05/14و
امل�ؤ�رش عليها من طرف رئي�س حمكمة باب الوادي بتاريخ  2019/05/15حتت رقم 2019/04
ت�ستقبل املزايدة على �أ�سا�س �سعر افتتاحي قدره  855.000.00دج ثمامنائة و خم�سة و خم�سون الف دينار جزائري ح�سب تقرير اخلربة املحررة بتاريخ  2019/05/02من طرف اخلبرية الأ�ستاذة فراي ن�صرية مهند�سة
معمارية و خبرية معتمدة لدى املجل�س و املحاكم الكائن مكتبها � 26شارع �سواين العزيزي ال�سيدة االفريقية بولوغني اجلزائر .
يلتزم امل�ستفيد من املزايدة بدفع ت�سبيق  5/1من الثمن الرا�سي به املزاد حاال يوم ر�سو املزاد و امل�صاريف و الر�سوم امل�ستحقة و الباقي يف �أجل �أق�صاه ثمانية �أيام ( )08من تاريخ املزايدة و يدفع الثمن نقدا بالعملة
املتداولة �أو ب�صك م�صادق عليه حل�ساب �أمانة �ضبط املحكمة
يلتزم امل�ستفيد من املزايدة �إ�ضافة �إىل الثمن الرا�سي به املزاد بدفع جميع حقوق الت�سجيل و احلقوق الأخرى الناجتة و املرتتبة عن عملية املزايدة
تقدم االعرتا�ضات بعري�ضة اىل ال�سيد رئي�س حمكمة باب الوادي بثالثة (� )03أيام على الأقل قبل جل�سة االعرتا�ضات املحددة يوم  2019/06/26على ال�ساعة التا�سعة و الن�صف �صباحا (�09سا  30د )
ميكن االطالع على قائمة �رشوط البيع ب�أمانة �ضبط حمكمة باب الوادي �أو مبقر مكتبنا العمومي الكائن بالعنوان املذكور �أعاله .
املح�رض الق�ضائي

الو�سط2019/06/06:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية  :البويرة
مديرية التنظيم وال�ش�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام
قرار رقم  00954امل�ؤرخ يف 23ماي 2019
يت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول عملية ا�شهار درا�سة الت�أثري على البيئة
اخلا�صة مب�رشوع ان�شاء م�ؤ�س�سة م�صنفة من نوع وحدة تربية الدجاج
املبي�ض  43200وحدة لفائدة ال�سيد معمري بالل ابن جلول الكائنة
باملكان امل�سمى �أوالد قا�سم بلدية �سور الغزالن ويعني ال�سيد عزي �سليم
نقيب مبديرية احلماية املدنية حمافظا حمققا ويف حالة تعذر ذلك
ي�ستخلف بال�سيد جعيد عبد الكرمي تقني يف الفالحة مبديرية امل�صالح
الفالحية ويعلق هذا القرار مبقر البلدية املعنية واماكن موقع امل�رشوع
ملدة خم�سة ع�رشة يوما  15طبقا للقواعد املعمول بها وين�رش يف
جريدتني يوميتني وطنيتني على نفقة �صاحب امل�رشوع ويجري التحقيق
مبقر بلدية �سور الغزالن ملدة خم�س ع�رش  15يوما ابتداءا من تاريخ
تعليق قرار فتح التحقيق العمومي مبقر البلدية ويكلف ال�سيد االمني العام
للوالية ال�سيدة وال�سادة مديرة البيئة ,مدير التنظيم وال�ش�ؤون العامة ,
مدير احلماية املدنية  ,مدير امل�صالح الفالحية  ,رئي�س دائرة �سور
الغزالن  ,رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية �سور الغزالن واملحافظني
املحققني كل فيما يخ�صه بتنفيذ ما جاء يف هذا القرار الذي ين�رش �ضمن
جمموعة العقود الإدارية للوالية .
الوايل
الو�سط2019/06/06:
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FORMATION INTENSIVE

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

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Date et heure s le 1 , 1 et  KVJMMFU Coùt de la formation
10 000DA
de 10h ,30 au 15h,30

Inscrivezvous
au pluTtarE le 1 KVJMMFU

الو�سط2019/06/06:

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El0ouradia Alger

APPELEZ AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

ANEP N°: 1916012748
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اخلمي�س  6جوان  2019املوافـق ل� 3شوال 1440هـ

ليال رم�ضانية...
على مدار �سبع
ٍ

لأول مرة جتتمع فل�سطني يف خميم

نظمت م�ؤ�س�سة �إبداع يف خميم الدهي�شة وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة بديل والقوى واللجان ال�شعبية وامل�ؤ�س�سات الوطنية يف حمافظة بيت حلم ومبنا�سبة مرور  71عام ًا
على النكبة م�سابقة ثقافية بني خميمات الو�سط واجلنوب وبح�ضور �شعبي وا�سع وتفاعل ثقايف مميز �أ�ضفى اجواءاً عائلية وتكاملية ون�ضالية وتعددية ودينية
على �أجواء �شهر رم�ضان الف�ضيل.
بقلم :عي�سى قراقع
ا�ست�ضاف �أهايل خميم الدهي�شة
عوائل �شهداء و�أ�رسى جا�ؤوا من
خمتلف املحافظات على هام�ش
امل�سابقة التي حتولت �إىل مهرجان
ثقايف وهي :ا�رشف نعالوة ،جايل
العرجا ،حممود عدوان ،جري�س
قنقر ،حممود نخلة ،كر�ستني �سعادة،
انطون ال�شوملي ،احمد ابو ال�سكر،
فادي الزبقلي ،عمر القا�سم ،علي
القطاوي ،عبد املنعم ابو حميد،
حممود اال�سود( جيفارا غزة)� ،صالح
الربغوثي ،دانيال �أبو حمامة ،ا�سحق
جرا�س� ،ساجد مزهر ،مي�رسة ابو
حمدية ،و�شارك يف املهرجان عوائل
ا�رسى وهم :نا�رص �أبو �رسور ،حممود
�أبو �رسور ،حممد الطو�س،وليد دقة،
كرمي يون�س ،نا�رص ابو حميد� ،أحمد
�سعدات ،عاهد ابو غلمة ،ريا�ض
العمور� ،سامر العي�ساوي ،ا�رساء
اجلعابي�ص.
عوائل ال�شهداء يف خميم الدهي�شة
ا�ست�ضافت ال�ضيوف على موائد
االنفطار ،وكان طعام ال�شهيد يكفي
�شهيدين ،وطعام الأ�سري يكفي
�أ�سريين ،الأحياء وال�شهداء التقوا
واجتمعوا يف �شهر رم�ضان املبارك،
امتزجت ال�صلوات والدعوات
ب�أ�سماء احلا�رضين والغائبني
وبالذكريات ،تبادلوا حديث املوت

بقلم� :سامي �إبراهيم فودة
�إخوتي الأماجد �أخواتي املاجدات
�أعزائي القراء �أحبتي الأفا�ضل فما
�أنا ب�صدده اليوم هو ت�سليط ال�ضوء
على �سرية عطرة وذكرى طيبة
للأ�سري املنا�ضل القائد البطل/
رامي �صقر عنرب ابن كتائب �شهداء
الأق�صى الذراع الع�سكري حلركة
التحرير الوطني الفل�سطيني"
فتح " دخل �أم�س ال�سبت املوافق
2019/6/1م عامة الـ الثامن ع�رش
على التوايل يف �سجون االحتالل
و�أنهي عامة الـ ال�سابع ع�رش ,وتعترب
والدة الأ�سري رامي عنرب هي من
النا�شطات البارزات يف جلنة �أهايل
�أ�رسى قطاع غزة,
الأ�سري  -:رامي �صقر ا�سماعيل

واحلياة و�أقاموا ال�صالة.
لأول مرة جتتمع ال�ضحايا يف بيت
واحد ،يف خميم واحد ،جاءوا من
خلف ق�ضبان �سجون االحتالل،
جاءوا من املقابر واجلروح
املفتوحة ،قطعوا امل�سافات
وامل�ؤبدات ،اجتمعوا بني الآيات
املباركات والدماء النازفات وحتت
خيمة امل�ساء� ،أ�سماء كثرية تطل من
عتبات الغياب� ،أ�سماء كثرية تنزل
عن ال�صور املعلقة معمدة مباركة
ت�ست�ضيف احلرية والأنبياء ،هي ثورة
احلاملني والالجئني ،على مدار �سبع
ليا ٍل جميالت كانوا �سادة الكلمات
التي �أ�ضاءت الظالم ،و�أدارت حواراً
ربانياً مع ال�صخرة يف القد�س
وحجارة كني�سة امليالد.
لأول مرة جتتمع فل�سطني يف
خميم ،جتاوزت احلواجز الع�سكرية
واجلدران العالية و رجال القنا�صة
اال�رسائيليون وو�صلت من اجلليل
وغزة ،هاهي تدخل املخيم من كل
الأبواب واحلارات ،ح�رض التاريخ
والذاكرة واحلكايات والبطوالت،
ح�رض اجلميع ،ح�رضت كل املدن
والقرى واملخيمات ،ح�رض ال�شهداء
والأ�رسى واملبعدين واملفقودين،
ح�رض كل املقهورين واملعذبني
من كل �أ�صقاع الأر�ض ،خرج امل�ؤذن
من اجلامع �شظايا واعتلى فوهة
املئذنة ،خرج الراهب من الكني�سة

واعتلى �صخور ال�سماوات املمكنة.
على مدار �سبع ليا ٍل ثقافية رائعة
ومبهرة ر�أيت يف خميم الدهي�شة
حممود دروي�ش وادوارد �سعيد
ومعني ب�سيو ويا�رس عرفات وجيفارا
وجمال عبد النا�رص وني�سلون
مانديال واملتنبي وابو �سلمى ،ر�أيت
بني احلا�رضين فيلي�ستا النغر وفدوى
طوقان و�سمية خليل ورا�شد ح�سني
وال�شيخ �أمام ،ور�أيت فرحان ال�سعدي
واحمد �سعادات ومروان الربغوثي
وجورج حب�ش واحمد يا�سني وفي�صل
احل�سيني واملطران كبوت�شي ،ر�أيت
دالل املغربي وا�سحق مراغة وعلي
اجلعفري و وفاطمة برناوي ،وعندما
و�صلوا املخيم �أعلنوا نزولهم عن
�صلبان املوت والقيود� ،صاروا
حرا�س احلرية والأبدية ،ر�أيت من

يكتب برماد ج�سده ق�صيدة ،ور�أيت
من يوقظ البحر يف عملية فدائية،
ر�أيت �أبطاال خرجوا من الن�سيان،
جا�ؤوا من الريح �شمالية جنوبية.
على مدار �سبع ليا ٍل رم�ضانية و�صلت
فل�سطني كلها �إىل خميم الدهي�شة،
ا�ستيقظت ام �سعد من رواية غ�سان
كنفاين عائد �إىل حيفا وجاءت �إىل
املخيم ،ا�ستيقظ نوح �إبراهيم
وراجح ال�سلفيتي و�صدحت يف �شوارع
املخيم زجلياتهم ال�شعبية ،فك كرمي
يون�س قيوده بعد  38عاماً وو�صل
�إىل املخيم� ،أ�شعل احمد دحبور
رمال غزة ون�سف املحتلني بطائرة
ورقية ،والزال احمد �أبو �سلعوم يغني
يف باب العامود بالقد�س عن الليل
وامل�شبوحني يف زنازين امل�سكوبية.
ح�رض الي�سوع �إىل خميم الدهي�شة،

الي�سوع الالجئ ،الي�سوع املطارد،
الي�سوع الأ�سري ،الي�سوع ال�شهيد،
الي�سوع املب�رش بالثورة ،كان �صائماً،
ح�رض الأئمة والبطاركة والرهبان
وال�شفعاء والنجوم واملالئكة ،ح�رض
املاء والهواء ،جاءت الأبراج كلها
احلوت والعذراء ،العامل كله �أ�صبح
الجئاً� ،سكان الأر�ض فت�شوا عن
الوردة مل يجدوها �إال يف املخيم،
فت�شواعن ذاتهم امل�سلوبة مل يجدوها
�إال يف املخيم ،فت�شوا عن �ضمائرهم
مل يجدوها �إال يف املخيم ،فت�شوا
عن املغني مل يجدوه �إال يف املخيم،
فقط يف املخيم وجدوا الفكرة
واجلمرة والأغنية والوردة.
لأول مرة جتتمع فل�سطني يف خميم،
يف جمهورية الالجئني الذين يربون
الوقت كما يربون الأمل واليقني
والبندقية ،يف املخيم بنيت البيوت
التي هدمت ونكبت عام ،1948
ويف املخيم �أعيد زراعة الأ�شجار
والقمح يف الب�ساتني و�إطالق احلمام،
يف املخيم �صارت الكلمات كائنات
ونه�ضت من الغياب ،احلا�رض
واملا�ضي يلتقيان ،الأحفاد والأبناء
يتكاملون ويتوحدون ،املوت واحلرية
ال يفرتقان  ،يتداخالن وينتجان ولداً
او حجراً ،يتناوبان النوم واالنتباه.
الأجيال اجلديدة يف املخيم ال
حتتاج �إىل هيئة الأمم املتحدة
وال �إىل جمل�س الأمن للت�صدي

عنرب
تاريخ امليالد 17 -:ني�سان 1980
اليوم الذي يتزامن مع يوم الأ�سري
الفل�سطيني
البلدة الأ�صلية  -:جول�س -قرية
عربية تقع يف منطقة اجلليل
مكان االقامة� -:سكان مدينة دير
البلح يف و�سط قطاع غزة "بلدة
الزوايدة
االنتماء -:حركة التحرير الوطنى
الفل�سطينى – فتح
احلالة االجتماعية  -:متزوج وله من
الأبناء بنت وحيدة ا�سمها رمي من
مواليد  2003 / 2 / 5وهي متفوقه
يف درا�ستها وقد ترفعت هذا العام
 2019-2018اىل ال�صف احلادي
ع�رش..
عائلته الكرمية  -:تتكون عائلة

الأ�سري البطل رامي من الوالدة
والوالد �أبو رامي �أحد �شهداء
االنق�سام البغي�ض والذي تويف يف 2
2006 / 8 /م وهو يف ال�سجن وله
من االخوة �سته مبا فيهم رامي ومن
االخوات اثنتني
امل�ؤهل العلمي -:تلقي تعليمه
االبتدائي يف مدر�سة القرارة
ودر�س يف مدر�سة ذكور بني �سهيال
الإعدادية و�أنهى درا�سته الثانوية
العامة يف خانيون�س ويدر�س
املرحلة اجلامعية باالنت�ساب يف
جامعة القد�س املفتوحة تخ�ص�ص
لغة عربية....
حمطات م�ضيئة يف حياة اال�سري
البطل :رامي عنرب
 كان اال�سري رامي عنرب موظفبال�سلطة الوطنية باحلدودية الأمن

الوطني
 عمل يف م�ؤ�س�سة الثقافة والفكراحلر بكتابة الأدب وال�شعر
 كان ن�شيط وقائد جمموعة لكتائب�شهداء الأق�صى
 عمل منذ نعومة �أظافره يف جهازالر�صد الثوري مع الأبطال ال�شهداء
احمد ابو الري�ش وعمر ابو �ستة
 تعر�ض للإ�صابة بخم�س ر�صا�صاتنارية يف يده وقدمة يف عام 2001
�أثناء خروجه يف مهمة مع جمموعة
م�سلحة و�أ�شتبك مع قوات االحتالل
اال�رسائيلي
التهمة املوجه �إليه -:االنتماء حلركة
فتح ومقاومة االحتالل
�أ�صدرت بحقه حماكم االحتالل-:
حكماً بال�سجن � 18سنة
مكان االعتقال -:رميون

تاريخ االعتقال2002 / 5 / 31 -:
�إجراء تع�سفي وظامل� -:أمعن
االحتالل ال�صهيوين يف موا�صلة
�إجرامه بحق الأ�سري رامي بحرمانه
من ر�ؤية ابنته رمي خالل فرتة
اعتقاله بذريعة انها �أقل من اثنا
ع�رش عاماً ,وقد متكنت م�ؤخراً من
زيارته لأول مرة منذ بداية اعتقاله
بعد ان بلغت االثنا ع�رش عاماً وقد
منعت �إدارة م�صلحة ال�سجون والدة
اال�سري �أم رامي من الزيارة ملده
ثالثة �سنوات ون�صف وقد متكنت
�أحرياً من زيارة ابنها رامي قبل
ثالثة ا�سابيع من تاريخ كتابة هذا
املقال....
كيفية عملية اعتقال اال�سري  -:رامي
عنرب
تعر�ض الأ�سري البطل رامي عنرب

 17عام ًا على اعتقال الأ�سري رامي �صقر عنرب

ل�صفقة القرن الأمريكية والت�آمر
على حق العودة لالجئني وعلى
القد�س عا�صمة لدولتنا الفل�سطينية
 ،الأجيال اجلديدة ال حتتاج �إىل
قرارات و�رشعيات دولية مل تطبق
منذ  71عاماً ،هنا يف املخيم هيئة
الأمم بكامل �أع�ضائها ون�صابها
القانوين ،بكامل حلمها وعظمها،
هنا القرارات ،هنا كل احلجارة ،
هنا كل الأ�رسى وال�شهداء ،هنا كل
الدماء الدافقة ،هنا الوعي باملكان
والزمان ،اندفاع النهر يف الإيقاع،
اجتماع الربق والغيم وال�صوت
والعاطفة.
على مدار �سبع ليا ٍل رم�ضانية ثقافية
يف خميم الدهي�شة ،كانت فل�سطني
يف املخيم ،وكانت تغني مع ال�شاعر
�سميح فرج:
�أيها الطفل امللثم
�أيها الطالع يف ليل املخيم
الآن جئنا
من كهوف املوت جئنا
من حقول املريمية
من م�ساخلها ال�سجون
الآن جئنا
من مناديل العرائ�س
من زنازين املخيم
وطن جت�سد يف خميم
وطن ملثم
وطن ي�رشع �صدره ليحت�ضن الزمن
وطن تالحم يف وطن

لالعتقال على يد قوات االحتالل
الإ�رسائيلي بتاريخ  30من مايو عام
 ،2002من على حاجز �أبو هويل
الذي كان يربط و�سط القطاع
بجنوبه وكان عمره عند االعتقال
 ٢١عا ًما و�أم�ضى من حمكوميته ١7
عا ًما وقد خ�ضع الأ�سري رامي عنرب
جلوالت حتقيق قا�سية و�صعبة بعد
اعتقاله وقد تنقل بني كافة ال�سجون
وخ�ضع للعزل الإنفرادي وخا�ض
العديد من معارك الأمعاء اخلاوية
مع الأ�رسى البوا�سل يف ال�سجون
خالل فرتة اعتقاله الطويل ويقبع
حالياً يف �سجن رميون
احلرية للأ�سري البطل /رامي عنرب
واحلرية كل احلرية لأ�رسانا البوا�سل
و�أ�سرياتنا املاجدات من �سجون
االحتالل
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نادي الأ�سري الفل�سطينى

يدعو �إىل تب ّني ا�سرتاتيجية عمل
جديدة ملواجهة قرار االحتالل ب�سرقة
�أموال ّ
ال�شعب الفل�سطيني
يدين نادي الأ�سري الفل�سطيني القرار ال�صهيوين اجلديد القا�ضي ب�سرقة �أموال ال�شعب
الفل�سطيني؛ بذريعة جديدة اختلقها ما يطلق عليه جهاز الق�ضاء الإ�سرائيلي تتم ّثل ب�إ�صدار
ت�ضرروا من الأعمال الن�ضالية التي يقوم بها �أبناء �شعبنا
قرارات جائرة تق�ضي بتعوي�ض من
ّ
ومببالغ طائلة ،داعي ًا �إىل تب ّني ا�سرتاتيجية عمل جديدة ملواجهة هذه القرارات.
جاء ذلك يف بيان �صدر عن
نادي الأ�سري الفل�سطيني،
مو�ضحاً �أن ه�ؤالء الق�ضاة
ال يعلمون �أن املواطن الذي
ي�صدر بحقه احلكم ال ميلك
هذه املبالغ كما �أنه يرف�ض
دفعها من حيث املبد�أ ،الفتاً
�إىل �أن �سلطات االحتالل
جل�أت يف �سابقة مل حتدث
يف �أي مكان على وجه الكرة
الأر�ضية �إذ مل متار�سها
�أعتى الأنظمة الديكتاتورية
والعن�رصية� ،إىل قرار
باقتطاع هذه املبالغ من
العائدات ال�رضيبية لل�شعب
الفل�سطيني ،الأمر الذي
يح ّول حكومة االحتالل
�إىل ع�صابة ل�صو�ص� ،إذ �أن
�سلوكها مي ّثل جرمية جديدة
ت�ضاف �إىل �سل�سة جرائمها.
ودعا رئي�س نادي الأ�سري
دورة فار�س �إىل التّ�صدي
لهذه ال�سيا�سات االحتاللية
الإجرامية عرب تبنّي
ا�سرتاتيجية عمل جديدة
يف كل ما يتعلّق مبحاكم
االحتالل على اختالف
وم�سمياتها،
درجاتها

ح َّمل مكتب �إعالم الأ�رسى
�سلطات االحتالل و�إدارة
ال�سجون امل�س�ؤولية الكاملة
عن حياة �أحد قدامى الأ�رسى،
الأ�سري حممود �سامل �سليمان
�أبو خرابي�ش(54عاماً) من
�سكان حمافظة �أريحا بعد
تردي و�ضعه ال�صحي.
و�أو�ضح �إعالم الأ�رسى ب�أن
�صحة الأ�سري �أبو خرابي�ش
تراجعت ب�شكل كبري يف الآونة
الأخرية وهو معتقل منذ 31
عاماً متتالية ،حيث يعاين من
عدم انتظام دقات القلب،
ومر�ض �ضغط الدم املزمن
الذي �صابه خالل فرتة
اعتقاله الطويلة ،وارتفاع يف
ن�سبة الكول�ستريول والدهون
بالدم وم�شاكل يف فقرات
العمود الفقري ،ورغم ذلك

ال يتلقَ �أي عالج منا�سب مما
ي�سمح با�ستمرار تراجع و�ضعه
ال�صحي حلد اخلطورة.
وبني �إعالم الأ�رسى ب�أن
الأ�سري �أبو خرابي�ش يعترب
عميد �أ�رسي حمافظة �أريحا
و�أقدم �أ�رساها ،حيث �أنه
معتقل منذ مار�س ،1988
ويق�ضي حكماً بال�سجن
امل�ؤبد مدي احلياة ،وهو
متزوج وله ابنة واحدة كانت
ر�ضيعة عند اعتقاله ،واليوم
�أنهت درا�ستها اجلامعية
وتزوجت و�أجنبت وهو ال
يزال داخل ال�سجون.
و�أ�ضاف �إعالم الأ�رسى ب�أن
ع�رشات ال�سنني التي �أم�ضاها
الأ�سري �أبو خرابي�ش متنق ً
ال
بني كافة �سجون االحتالل
وفى ظروف قا�سية وخا�صة

يف ال�سنوات الأوىل لالعتقال،
�أدت �إىل �إ�ضعاف ج�سده وتغلل
الأمرا�ض بداخله ،خا�صة مع
عدم توفر �أي رعاية طبية �أو
عالج منا�سب له ،وكان تنقل
�أكرث من مرة �إىل م�ست�شفى
�سجن الرملة ،ورغم ذلك
مل يتلقَ عالجاً طبياً ينا�سب
حالته املر�ضية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأ�سري
كان من املفرت�ض �إطالق
�رساحه �ضمن �صفقة �إحياء
املفاو�ضات يف �أواخر عام
� ،2013ضمن ما يزيد عن
� 100أ�سري من القدامى� ،إال
�أن االحتالل ماطل يف �إطالق
�رساح الدفعة الأخرية التي
ت�ضم � 30أ�سرياً كان من بنيهم،
وهو من يقبع يف الأ�رس منذ
� 31سنة متوا�صلة.

ر�سالة اىل ال�ضمري العاملى

مرحبا !!

وجدد دعوته لل�سلطة
ّ
وملنظمة
الفل�سطينية
التحرير الفل�سطينية وكا ّفة
�أطراف احلركة الوطنية من
�أحزاب وقوى وف�صائل �إىل
اتّخاذ قرار حازم يق�ضي
مبقاطعة ما ي�سمى بجهاز
الق�ضاء الإ�رسائيلي املدين
التوجه �إليه
والع�سكري وعدم
ّ
واملثول �أمامه ب�أية ق�ضية
�صغرية كانت �أم كبرية ،مبا

ي�شمل عدم متثيل الأ�رسى
�أمام هذه املحاكم والإعالن
ب�أن هذا اجلهاز ما هو �إال
ّ
م�سخرة يف خدمة
�أداة قمع
�أجندة احلكومة اليمينية
الفا�شية يف �إ�رسائيل .نّ
وبي
نادي الأ�سري ب�أن املثول �أمام
هذه املحاكم ووجود متثيل
قانوين يف الق�ضايا املختلفة
�إمنا مينح هذا اجلهاز
القمعي قدراً من ال�رشعية،

ف�إذا كان مطلوباً و�رضورياً
مقاطعة ال�سلع التي ت�أتينا
من االحتالل ،ف�إنه حري
بنا �أن نقاطع هذا الق�ضاء
ّ
وامل�سخر خلدمة
امل�سيرّ
�أجندة ا�ستمرار قمع وقهر
ال�شعب اللفل�سطيني� ،إذ �أن
هذا القرار الهام �سيكون له
ارتدادات وت�أثريات �إيجابية
مبا�رشة و�ست�سقط احلجاب
التجميلي ععن وجهه الب�شع.

نادى الأ�سري الفل�سطينى

قوات االحتالل تعتقل ( )50مواطن ًا من ال�ضفة
غالبيتهم من القد�س منذ ظهر �أم�س
�شنت قوات االحتالل
الإ�رسائيلي قرابة ()50
مواطناً من ال�ضفة ،بينهم
( )40مواطناً من القد�س
�شملت مواطنني مقد�سيني
من بينهم �أمني �رس حركة
فتح �شادي املطور.
وقال نادي الأ�سري �إن من بني
املعتقلني م�صلني �أجانب،
وجمموعة من املعتقلني

�إعالم الأ�سرى يحمل االحتالل
امل�س�ؤولية عن حياة عميد �أ�سرى
�أريحا حممود �أبو خرابي�ش

هم من بقية حمافظات
ال�ضفة وهم من املعتكفني
يف امل�سجد الأق�صى.
ومنذ �صباح اليوم ا�ست�أنفت
قوات االحتالل اعتداءاتها
على املواطنني املقد�سيني،
وا�ستدعت عدداً من حرا�س
امل�سجد الأق�صى بعد �أن
اعتدت عليهم بال�رضب
املربح ،وذلك عقب اقتحام

باحات

امل�ستوطنني
امل�سجد الأق�صى.
يُ�شار �إىل �أن �سلطات
االحتالل اعتقلت ع�رشات
املواطنني وذلك �أثناء
توجههم لل�صالة يف
امل�سجد الأق�صى ،حيث
ارتفعت وتريتها خالل
الأيام القليلة املا�ضية.
وذكر نادي الأ�سري �أن

مواطنني جرى اعتقالهما
من اخلليل فجر اليوم
وهما :يعقوب يحيى
الرجبي ( 20عاماً) ،وفرا�س
عماد هديب ( 17عاماً)،
ومواطن �آخر اعتقله قوات
خا�صة ب�سيارة مدنية من
حمافظة طوبا�س وهو
نعمان عبد املنعم �صوافطه
( 23عاماً).

انا الطفل معت�صم ,ابن الأ�سرية �إ�رساء
اجلعابي�ص التي اعتقلت يف طريقها اىل بيتنا
اجلديد ,حني �أوقفها جنود االحتالل و�أطلقوا
النار على �سيارتها مما �أدى اىل انفجار �أنبوبة
غاز كانت تنقلها خلف ال�سيارة  ,ف�شب حريق
يف �سيارتها و�أ�صيبت على �إثره بحروق من
الدرجة الأوىل والثانية والثالثة يف مناطق
خمتلفة من ج�سدها ،وفقدت  8من �أ�صابع
يديها ،و�أ�صابتها ت�شوهات يف الوجه والظهر
.

ماما االن يف ال�سجن تتوجع وتنتظر ان
تن�رصوها الن االحتالل قد حكم عليها ب
� 11سنة �سجنا ,دون مراعاة و�ضعها ال�صحي
احلرج ,وعدم مقدرتها على الأكل او حتمل
الآالم املربحة الناجمة عن احلروق .
ماما تنتظر ان تطالبوا العامل بحقها يف
العالج ويف �إطالق �رساحها الفوري .ان�رصوا
ماما ولو بالدعاء � ،أجعلوا ق�ضيتها وق�ضية
الأ�رسى فى ال�سجون الإ�رسائيلية على �سلم
�أولوياتكم .

نادى الأ�سري الفل�سطينى

( )64يوم ًا على �إ�ضراب الأ�سري
ح�سن العويوي

قال نادي الأ�سري الفل�سطيني
�إن الأ�سري ح�سن العويوي (35
عاماً) من حمافظة اخلليل،
يوا�صل �إ�رضابه عن الطعام
يف معتقالت االحتالل،
وذلك لليوم ( )64على التوايل
رف�ضاً العتقاله الإداري،
حيث يواجه ظروف �صحية
خطرية ،يقابلها تعنت ورف�ض
من قبل �سلطات االحتالل
باال�ستجابة ملطلبه املتمثل
ب�إنهاء اعتقاله الإداري.
و�أ�ضاف نادي الأ�سري �أن �إدارة
معتقالت االحتالل فر�ضت
عليه منذ �إعالنه للإ�رضاب
يف الثاين من ني�سان� /أبريل
� ،2019سل�سلة من الإجراءات

التنكيلية بحقه ،متثلت بعزله
داخل الزنازين ،وحرمانه
من زيارة العائلة ،واملماطلة
بال�سماح للمحامني بزيارته،
ال�سجانني
عدا عن �إجراءات ّ
االنتقامية املتوا�صلة على
مدار ال�ساعة.
وتتعمد �إدارة املعتقالت
بنقله عدة مرات منذ �إ�رضابه
�سواء من معتقل �إىل �آخر �أو
�إىل امل�ست�شفيات املدنية
التابعة لالحتالل يف حماولة
لل�ضغط عليه و�إنهاكه والنيل
من �إرادته.
ولفت نادي الأ�سري �إىل �أن
الأ�سري العويوي معتقل منذ
 15كانون الثاين /يناير ،2019

وهو متزوج و�أب لثالثة �أطفال
وهم بهاء الدين ،ونور الدين،
وعز الدين� ،أكربهم يبلغ من
العمر ( )13عاماً و�أ�صغرهم
خم�س �سنوات.
يُ�شار �إىل �أن الأ�سري العويوي
�أ�سري �سابق ق�ضى ما
جمموعه ثالث �سنوات بني
�أحكام واعتقال �إداري.
هذا وح ّمل نادي الأ�سري
�سلطات االحتالل امل�س�ؤولية
الكاملة عن حياة الأ�سري
العويوي ،مطالباً ب�رضورة
تدخل امل�ؤ�س�سات احلقوقية
الدولية لوقف معاناته،
و�إنقاذ حياته قبل فوات
الأوان.
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ريا�ضة
بطولة العامل لرفع الأثقال �أوا�سط

طوايري املمثل الوحيد
للجزائر بجزر فيجي

يف ظل احلديث

عن تواجده يف مفاو�ضات مع فريق �صهيوين

دوما يغادر �شبيبة القبائل ومالل يفاو�ض فيلود
ر�سمت �إدارة الفريق رحيل املدرب
ّ
يتوجه �أن�صار فريق �شبيبة القبائل نحو الت�صعيد يف حال ّ
الفرن�سي فرانك دوما بعد الت�صريحات التي �أطلقها رئي�س النادي �شريف مالل بخ�صو�ص حت�ضريه
للبديل يف حال مل يتفق معه للبقاء املو�سم املقبل رغم �أن املدرب الزال مرتبطا مع ال�شبيبة بعقد،
�أين تتحدث م�صادر من داخل البيت القبائلي عن تفاو�ض مالل رفقة املدرب الفرن�سي الآخر هيربت
فيلود والذي �سبق له التدريب يف اجلزائر والإ�شراف على العار�ضة الفنية الحتاد العا�صمة
عي�شة ق.
ويتوجه نحو ف�سخ العقد مع دوما
والذي الزال له مو�سما �آخر مع
الفريق ،ويبدو ان الت�رصيحات
التي �أطلقها مالل عرب قناة
«بربر تي يف» متهد نحو رحيل
�أحد �أف�ضل املدربني يف البطولة
الوطنية املو�سم املنق�ضي والذي
قاد ت�شكيلة «الكناري» �إىل �إنهاء
املو�سم يف املركز الثاين و�إعادة
الفريق خلو�ض املناف�سة القارية

جمددا من بوابة م�سابقة رابطة
�أبطال �إفريقيا ،بعدما تناف�س على
�إحراز اللقب �إىل �آخر �أنفا�س اجلولة
الأخرية ،وح�سب نف�س امل�صادر
ف�إن ال�سباب الأقرب لإمكانية
رحيل دوما تعود �إىل رف�ض مالل
التعاقد مع بع�ض الأ�سماء التي
طلبها التقني الفرن�سي من اجل
تدعيم الت�شكيلة حت�سبا خلو�ض
املو�سم املقبل والتناف�س على
الأدوار الأوىل.
ويرف�ض ع�شاق اللونني ال�صفر

والأخ�رض رحيل املدرب دوما �أين
يقفون �ضد رغبة مالل يف اال�ستغناء
عنه وا�ستقدام مواطنه فيلود،
حيث �أجمعت جماهري ال�شبيبة
على �رضورة بقاء دوما على ر�أ�س
العار�ضة الفنية «للكناري» وقيادتها
املو�سم اجلديد بحكم معرفته
جيدا لبيت ال�شبيبة وموا�صلة العمل
الذي انطلق فيه منذ قدومه.
لكن م�صادر �إعالمية فرن�سية
ك�شفت عن تواجد دوما يف
مفاو�ضات رفقة فريق من الكيان

ال�صهيوين �أين يقرتب من االتفاق
معه والإ�رشاف على تدريبه يف
املو�سم الكروي املقبل ،الأمر
الذي يرجح بقوة نهاية جتربة
�أحد اف�ضل املدربني يف املو�سم
املن�رصم مع ت�شكيلة «الكناري»
ةالذي �ساهم بقوة من �أجل عودته
�إىل التناف�س على الدوار الأوىل يف
البطولة الوطنية و�سمح له بالت�أهل
�إىل امل�شاركة جمددا يف املناف�سة
القارية ولعب رابطة �أبطال �إفريقيا
املو�سم املقبل.

الوالية ت�ضبط �إجراءات تنقل الأن�صار �إىل ملعب ت�شاكر

�إقبال كبري لأن�صار �شبيبة بجاية على تذاكر نهائي الك�أ�س

�شهدت عملية بيع التذاكر اخلا�صة
ب�أن�صار فريق �شبيبة بجاية حت�سبا
ملباراة نهائي مناف�سة ك�أ�س
اجلمهورية املقررة ال�سبت املقبل
�أمام �شباب بلوزداد �إقباال كبريا
من طرف الأن�صار الذين تنقلوا
بقوة �إىل ملعب الوحدة املغاربية
ببجاية والذي �شهد التكفل ببيع
ح�صة �أن�صار ت�شكيلة �أبناء «ميا
قورايا» والتي تقدر مبجموع
� 11ألف تذكرة مت طرحها عرب
�شبابيك امللعب وعرفت توافدا

كبريا من طرف حمبي الفريق
والذين كانوا بقوة �أمام امللعب من
�أجل احل�صول على التذكرة التي
ت�سمح لهم بالتنقل من �أجل متابعة
مقابلة نهائي ال�سيدة الك�أ�س من
مدرات ملعب ت�شاكر والوقوف
خلف الالعبني لدفعهم من �أجل
العودة �إىل مدينة بجاية حمملني
بالك�أ�س الثانية يف تاريخ الفريق،
حيث انطلقت عملية بيع التذاكر
يف حدود ال�ساعة الثانية زواال
وعرفت بيع جمموع � 3آالف تذكرة

يف مدة �أقل من �ساعتني فقط على
انطالق عملية بيع التذاكر.
ويف �سياق مت�صل ،حت�رض والية
بجاية على قدم و�ساق من �أجل
و�ضع �آخر الروتو�شات حول نقل
الأن�صار بقوة �إىل ملعب ت�شاكر
من �أجل ح�ضور املقابالت من
خالل تخ�صي�ص لهم حوايل
 5قطارات تنقلهم �إىل حمطة
البليدة وجمموعة من احلافالت
�إىل جانب تخفي�ض �أ�سعار تذاكر
القطارات �إىل الن�صف �أين �سوف

تتكفل الوالية بدعم التذاكر من
�أجل ت�سهيل تنقل قوي جلماهري
النادي البجاوي.
يف املقابل� ،رشع �أول ام�س �أ�شبال
املدرب التون�سي كمال بوعكاز يف
ترب�ص تدريبي ا�ستعدادا لنهائي
الك�أ�س وذلك بعدما كانوا اختتموا
ترب�ص العا�صمة قبل ان ينالوا يوم
راحة وي�ست�أنفوا التدريبات جمددا
من �أجل اال�ستعداد جيدا ملوعد
املواجهة .

عي�شة ق.

الأن�صار يرف�ضون الديركتوار وي�ضغطون لرحيله

بابا ي�ستقيل وتعيني ديركتوار م�ؤقت لت�سيري احلمراوة
ا�ستقال رئي�س فريق مولودية وهران
�أحمد بلحاج املدعو «بابا» ر�سميا
من من�صبه وذلك ا�ستجابة ملطالب
�أن�صار الفريق الذين كانوا خرجوا
بقوة �أول �أم�س مطالبني برحيله بعد
الف�شل الذي م ّيز املرحلة التي قاد
خاللها رئا�سة نادي عا�صمة الغرب
اجلزائري والتي امت ّدت خم�سة �أعوام
كاملة مل ت�شهد خاللها تتويج الفريق
ب�أي لقب حملي �أو التناف�س على
الأدوار الأوىل ولعب مناف�سة خارجية،
حيث اجتمع �سهرة �أول �أم�س جمل�س
امل�ساهمني ملولودية وهران والذي

عرف ح�ضور �أغلب امل�ساهمني يف
النادي ما عدا ت�سجيل غياب الإخوة
�رشيف والع�ضو ب�سجراري فيما �سجل
 11ع�ضوا ح�ضوره يف االجتماع والذي
�شهد تقدمي بابا ا�ستقالته كتابية
ر�سميا ومنحها �إىل �أع�ضاء جمل�س
الإدارة قبل حتويلها �إىل وايل وهران
مولود �رشيف والتي مت قبولها دون
�إ�شكال خا�صة يف ظل الغليان الذي
يعرفه النادي و�سط �أن�صاره والذين
خرجوا �إىل ال�شارع للمطالبة برحيل
اجلميع ،واتفق �أع�ضاء جمل�س الإدارة
على حتديد تاريخ  8جوان املقبل من

�أجل اجتماع امل�ساهمني جمددا ق�صد
بحث م�ستقبل الفريق وتفعيل �إجراءات
املفاو�ضات رفقة �رشكة �إيربوك التي
تعتزم على �رشاء �أغلبية �أ�سهم النادي
والدخول م�ساهما بالأغلبية.
يف �سياق مت�صل ،رف�ض �أن�صار
«احلمراوة» عودة احلر�س القدمي وذلك
خالل تعيني ديركتوار مكون من ثالثة
ر�ؤ�ساء �سابقني للفريق ويتعلق الأمر بكل
من يو�سف جباري ،يحياوي وعبد الإله
من اجل ت�سيري الفريق خالل الفرتة
املقبلة والتكفل مبلف التفاو�ض رفقة
�رشكة �إيربوك ،حيث يعتزم الأن�صار

على موا�صلة اخلروج �إىل ال�شارع
والقيام باالحتجاجات رف�ضا لقرار
تعيني الثالثي على ر�أ�س النادي خالل
الفرتة احلالية ،وهم الذين كانوا �أغلق
الطريق نحو فندق ال�شرياطون الذي
كان �شهد اجتماع جمل�س امل�ساهمني،
ووا�صلوا امل�سريات من خالل اخلروج
ظهر �أمن�س ب�أعداد كبرية �أين �أقاموا
احتجاجات كبرية �أمام املقر القدمي
للنادي ،و�أ�رصوا خاللها على تدخل
الوايل ومديرية ال�شباب والريا�ضة
لوهران من �أجل �إبعاد الثالثي جباري،
حمياوي وعبد الإله.

عي�شة ق.

�سيكون الرباع فار�س طوايري,
املمثل الوحيد للجزائر يف
بطولة العامل للأوا�سط التي
انطلقت يوم ال�سبت ب�سوفا,
عا�صمة جزر فيجي ,مب�شاركة
�أزيد من  280ريا�ضيا و ريا�ضية
ميثلون حوايل  50دولة م�شاركة.
مدرجا يف فئة  81كلغ اجلديدة,
�سيدخل طوايري املناف�سة
يوم غد الثالثاء وكله عزم على
حتقيق هدفه اال�سا�سي املتمثل
يف حت�سني نتيجته ال�شخ�صية
و كذلك التموقع �ضمن قائمة
الع�رشة االوائل يف هذا
املونديال.وعن م�شاركة املمثل
الوحيد للجزائر ,او�ضح املدرب
الوطني عبد املنعم يحياوي
ل»واج» ان «الرباع اجلزائري
�سيتناف�س يف الفوج االول (�أ)
رفقة عدة ريا�ضيني يتمتعون
ب�سمعة طيبة على ال�ساحة
العاملية» ,مو�ضحا ان قرار
م�شاركته يف فئة  81كلغ جاء
بعد ادراج و اعتماد هذه الفئة
التناف�سية اجلديدة هذه ال�سنة
من قبل الهيئة الدولية.
و �أو�ضح املدرب الوطني ان
مهمة ممثل اجلزائر �ستكون
�شاقة و�صعبة باعتبار انه �سيكون
مطالبا بتحدي ا�سماء قوية
يف عامل رفع االثقال ابرزهم
االمريكي اري�سون جام�س
ماورو�س و الكوملبي �سولي�س
اربوليدا جون فيليب و االيراين
ح�سني �سلطاين و البيالرو�سي
ايهار لوزكا و االرميني هارثونيان
رفيق و كذا الليتواين ريتفارا�س
�سوهارفر.هذه املعطيات تبني
ان مهمة طوايري العائد م�ؤخرا
من اال�صابة� ,سوف لن تكون
�سهلة ,خا�صة و ان هذا االخري
مل ي�شارك يف مناف�سة من هذا

امل�ستوى منذ بطولة العامل
 2018ب�أوزباك�ستان والتي انهاها
يف املركز ال�ساد�س يف فئة 77
كلغ ,بعد رفعه حلمولة  309كلغ
يف جمموع احلركتني ( 141كلغ
يف حركة اخلطف و  168كلغ يف
حركة النرث).
ويتعني على الرباع اجلزائري
حتقيق نتيجة يعادل بها على
االقل �أف�ضل نتيجة �شخ�صية (150
كلغ يف اخلطف و  185يف النرث),
التي حققها قبل تنقله للم�شاركة
يف هذا املونديال.ورغم درايته و
معرفته اجليدة بامل�ستوى العايل
الذي مييز مثل هذه املناف�سات
العاملية ,اال ان املدرب الوطني
يحياوي قد ابدى تفا�ؤله بقدرة
الرباع طوايري على حتقيق
نتيجة طيبة قائال « :طوايري
�شاب و يتمتع مب�ؤهالت جيدة
متكنه يف حالة ا�ستغاللها جيدا
حتقيق الفارق ( )...انه ريا�ضي
جيد و قد ا�ستفاد من حت�ضريات
نوعية �ست�ساعده على حتقيق
نتيجة طيبة ,خا�صة و انه يتمتع
بدرجة تركيز عالية».وتتواجد
البعثة اجلزائرية منذ  29مايو
املن�رصم ب�سوفا عا�صمة جزر
فيجي ,التي حلت بها بعد �سفر
طويل و�شاق ح�سب ما افاد به
املدرب الوطني الذي اكد ان
بطولة العامل هذه تعد من بني
الأهداف الرئي�سية لطوايري
هذا املو�سم .وحت�سبا لهذه
املناف�سة العاملية ,كان الرباع
ال�شاب قد ا�ستفاد من ترب�ص
حت�ضريي مبركز انطاليا برتكيا,
وهي املحطة التي اجرى فيها
ممثل اجلزائر حت�ضريات بوترية
مكثفة يف الفرتة املمتدة من 25
ابريل اىل  18مايو.
وكاالت

ميتثالن �أمام جلنة االن�ضباط
يف  10جوان املقبل

مالل وعرامة مهددان
بعقوبات قا�سية
ا�ستدعت جلنة االن�ضباط التابعة
للرابطة املحرتفة لكرة القدم
رئي�س فريق �شبيبة القبائل �رشيف
مالل واملدير الريا�ضي ل�شباب
ق�سنطينة �إىل االمتثال �أمام
�أع�ضائها بتاريخ  10جوان املقبل
من �أجل الإدالء ب�أقوالهما فيما
يتعلّق بالت�سجيل ال�صوتي الذي
انت�رش بني الرجلني وي�ضم ت�سجيل
املكاملة الهاتفية التي جمعتهما
قبل مباريات اجلولة الأخرية من
البطولة الوطنية حيث ت�ؤكد �إقدام
مالل على عر�ض منحة مالية
على عرامة �إىل العبيه من �أجل
حتفيزهم على الفوز �أمام احتاد
العا�صمة وم�ساعدة فريقه من

�أجل التتويج بلقب البطولة الوطنية
والذي عاد يف نهاية املطاف �إىل
العبي االحتاد الذين انت�رصوا يف
اللقاء� ،إىل جانب احلديث الذي
قاله مالل ب�شان �إر�سال جمموعة
من املنا�رصين �إىل مدينة
ق�سنطينة ق�صد فر�ض ال�ضغط
وتهديد �أع�ضاء وفد االحتاد.
وينتظر ان ت�ستمع جلنة االن�ضباط
�إىل �أقوال مالل وعرامة قبل
ت�سليط العقوبات عليهما ،حيث
ال ي�ستبعد �أن تكون العقوبة قا�سية
يف حال ثبت حماولة ترتيب اللقاء،
وحتفيز العبي الفريق املناف�س
والتي يعاقب عليها القانون.

ع.ق.
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ريا�ضة
الالعب مر�شح خلو�ض جتربة جديدة هذا املركاتو ال�صيفي

�أوملبيك ليون وغاالتا�سراي
مهتمان بالتعاقد رفقة بنا�صر

�أدوا �صالة العيد رفقة املواطنني على غري العادة

العبو اخل�ضر ي�شحذون الهمم من
م�سجد ال�شهداء قبل "الكان"
عا�ش العب املنتخب الوطني �أجواء خا�صة يف اليوم من االحتفال بعيد الفطر الذي جرى �أول �أم�س عندما قرر
الطاقم الفني الوطني بالتن�سيق رفقة االحتادية اجلزائرية لكرة القدم القيام ب�صالة العيد يف م�سجد ال�شهداء
ب�سيدي مو�سى �أين يجري الالعبون الرتب�ص التح�ضريي ا�ستعداد خلو�ض نهائيات كا�س �إفريقيا للأمم املقررة
خالل ال�شهر اجلاري يف م�صر ،حيث ف�ضل الناخب الوطني جمال بلما�ضي احتكاك �أ�شباله باجلماهري اجلزائرية
عي�شة ق.
ق�صد رفع املعنويات قبل
التنقل غلى م�رص واالنطالق يف
مغامرة املناف�سة القارية ،ورغم
�أن مركز حت�ضري املنتخبات
الوطنية يحوز على م�صلى �إال
�أن بلما�ضي ف�ضل التنقل �إىل
امل�سجد رفقة العنا�رص الوطنية

والقيام ب�أداء �شعائر �صالة العيد
من هناك ،حيث حظي رفقاء
الالعب املخ�رضم رفيق حلي�ش
با�ستقبال مميز من امل�صلني
واملواطنني عند اخلروج من
امل�سجد �أين كان يف انتظارهم
وفودا كبرية حر�صت على
ا�ستغالل الفر�صة لر�ؤية العبي
اخل�رض عن قرب و�أخذ �صور

�صور تذكارية رفقة عدد منهم
مثلما حث مع يا�سني براهيمي،
رامي بن �سبعينني يو�سف عطال
وغريهم.
والأكيد �أن الناخب الوطني
كان هدفه تقريب �أ�شباله من
اجلماهري اجلزائرية ورفع
معنوياتهم قبل �شد الرحال
�إىل م�رص والإنطالق يف الأمور

اخل�ضر ينطلقون يف الرتب�ص التح�ضريي

اجلدية خا�صة و�أن اجلميع
ميلك رغبة كبرية يف تقدمي دورة
قارية عالية امل�ستوى والت�ألق
من اجل الذهاب �إىل �أبعد دور
ممكن ،خا�صة يف ظل ت�رصيحات
بلما�ضي العالية الوترية والتي
جدد خاللها طموحه الكبري يف
قيادة اخل�رض �إىل التتويج باللقب
الثاين يف تاريخ اجلزائر.

الالعبون و�صلوا تباعا �إىل مركز �سيدي مو�سى
التحق العبو املنتخب الوطني
مبركز حت�ضري املنتخبات الوطنية
يف �سيدي مو�سى تباعا ،و�رشعوا
منت�صف نهار �أم�س يف الرتب�ص
التح�ضريي ا�ستعداد للم�شاركة
يف نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم
املقررة ابتداء من تاريخ  21جوان
املقبل يف م�رص ،حيث و�صل
بقية الالعبون مبقر الرتب�ص بناء
على تعليمات الناخب الوطني
جمال بلما�ضي االلتزام ب�رضورة

احل�ضور يف املوعد واالنطالق يف
التح�ضري بجدية للعر�س الكروي
من �أر�ض الوطن خالل اجلزء الأول
من برنامج العمل الذي �سطره
امل�س�ؤول الأول على العار�ضة
الفنية الوطنية قبل ا�ستكمال
ال�شطر الثاين من الربنامج عرب
خو�ض ترب�ص خارج الوطن يجري
يف قطر ابتداء من الثامن جوان
القادم وتتخلله مباراتني وديتني
�أمام بورندي ومايل.

والتحق ام�س كل من �سفيان
فيغويل� ،آدم �أونا�س و�إ�سماعيل
بنا�رص وانطلقوا يف العمل رفقة
زمالئهم قبل التحاق بقية الأ�سماء
على غرار ماندي ،تاهرات وعبيد،
حيث كان التحاق العنا�رص الوطنية
�أم�س مبركز �سيدي مو�سى قد
�سبقهم �إليها عدد من زمالئهم
الذين انطلقوا يف العمل باكرا
وقبل موعد انطالق الرتب�ص يف
�صورة احلار�سني دوخة ومبوحلي،

�أعلن االن�سحاب ر�سميا وو�ضع الأ�سهم للبيع

�سليماين والوجه اجلديد للخ�رض
هاري�س بلقبلة� ،أين �أجرى الالعبون
البارحة �أول ح�صة تدريبية كانت
بوترية �أقل خا�صة و�أنها تتزامن
مع الأيام الأخرية ل�شهر ال�صيام
قبل االنطالق يف العمل اجلدي
اليوم والذي �سوف يعرف ح�ص�صا
بقاعة تقوية الع�ضالت ويف
الأم�سية برجمة ح�ص�ص تدريبية
على امللعب موجهة �إىل اجلانب
التقني التكتيكي .عي�شة ق.

نهاية عهد حداد مع احتاد العا�صمة
�أعلنت �إدارة فريق احتاد العا�صمة
ان�سحاب رجل الأعمال علي حداد
من الفريق وقرار بيع جميع الأ�سهم
التي ميلكها يف الفريق والتي تقدر
بن�سبة  72باملائة ،حيث ك�شف
املكلف بالإعالم يف النادي �أن علي
حداد و�شقيقه ربوح قررا االن�سحاب
نهائيا من النادي العا�صمي وو�ضع
الأ�سهم التي ميلكاها للبيع �إىل من
يرغب يف ال�رشاء وك�سبها ،وذلك
ب�سبب امل�شاكل املالية التي مير
بها الأخوان حداد خا�صة بتواجد
علي حداد يف ال�سجن ،والذي مت
حتويله �إىل العدالة ملحاكمته حول
عدة ق�ضايا ،وهو الذي مت التما�س

احلب�س �ضده ملدة � 18شهرا ب�سبب
ق�ضية جواز ال�سفر املز ّور الذي مت
اكت�شافه لديه يف املعرب احلدودي
�أم الطبول عند حماولة الهروب �إىل
تون�س ،ويتواجد احتاد العا�صمة يف
معرب الطرق خالل الفرتة احلالية
يف ظل الإبهام الذي مييز الفريق
فيما يتعلق باجلانب الإداري
خا�صة و�أن ان�سحاب عائلة حداد
من الفريق جتعل احتاد العا�صمة
ملزما ب�إيجاد �رشكة �أو م�ستثمر
قادر على �رشاء الأ�سهم واال�ستثمار
يف النادي وهو الذي يتواجد
على عتبة بداية مو�سم �صعبة
خا�صة و�أن الو�ضع احلايل الذي

مير به االحتاد يتزامن مع فرتة
التح�ضريات للمو�سم اجلديد والتي
تتطلب �أمواال من اجل االنطالق
يف التفاو�ض مع الالعبني املنتهية
عقودهم واملرغوب بقائهم يف
�صفوف الت�شكيلة ق�صد �إقناعهم
على التجديد� ،إىل جانب التفاو�ض
مع العبني جدد من �أجل التعاقد
معهم وتدعيم الت�شكيلة التي
ينتظرها خو�ض مناف�سة رابطة
�أبطال �إفريقيا ابتداء من �شهر �أوت
املقبل.
يف �سياق مت�صل ،نفى �أمني تريمان
الأخبار التي مت ترويجها حول
اعتزام حممد روراوة القدوم

وا�ستالم زمام الأمور يف الفريق
عرب �رشكة �سونلغاز التي مت
احلديث عن كونها الأقرب من اجل
�رشاء الأ�سهم و�أو�ضح �أن كل الكالم
حول املو�ضوع ال �صحة له وهو
نف�س الأمر الذي ينطبق على عودة
�سعيد عليق �إىل بيته ال�سابق.
و�شهد �أم�س عقد املجل�س الإداري
لت�شكيلة �أبناء "�سو�سطارة" اجتماعا
عرف ح�ضور �أع�ضائه من اجل
مناق�شة الو�ضع الذي يعرفه الفريق
واخلروج بقرارات يف م�صلحة
النادي وت�رسيع وترية التح�ضري
للمو�سم اجلديد،من �أجل تفادي
رحيل ركائز النادي.

يوا�صل الالعب الدويل اجلزائري
�إ�سماعيل بنا�رص �إثارة اهتمام
الأندية الأوروبية الراغبة يف
التعاقد معه وا�ستقدامه �إىل
�صفوفها خالل فرتة املركاتو
ال�صيفية ،ويف هذا ال�صدد عربت
�إدارة �أوملبيك ليون عن رغبتها يف
ا�ستقدام متو�سط ميدان الت�شكيلة
الوطنية و�إدراجه �ضمن قائمة
الالعبني الذين ت�ستهدف التعاقد
معهم هذه ال�صائفة عقب ت�ألقه
رفقة ناديه �إمبويل االيطايل رغم
�سقوط الأخري �إىل الدرجة الثانية،
�أين يتواجد بنا�رص �ضمن ال�سماء
املر�شحة �أن تن�ضم �إىل ت�شكيلة
ثنائي التدريب الربازيلي جونينيو
و�سيلفينيو والذي �سوف يف�صل
خالل الفرتة املقبلة يف تقدمي
عر�ض ر�سمي �إىل بنا�رص من
عدمه ،وذلك بعد االطالق على
التقرير الذي و�ضعه حوله املكلّف
باال�ستقدامات يف نادي �أوملبيك

ليون فلوريان موري�س ،والذي وثق
التقرير مبجموعة م�شاهد فيديو
لالعب خالل املباريات التي
خا�ضها رفقة �إمبويل.
�إىل جانب ذلك ف�إن بنا�رص
دخل �أي�ضا دائرة اهتمام نادي
غالتا�رساي الرتكي والذي ي�ضم
مواطنه وزميله يف املنتخب
الوطني �سفيان فيغويل ،حيث
ذكرت تقارير �إعالمية �إيطالية �أن
النادي املتوج بالثنائية املحلية
يف تركيا البطولة والك�أ�س يرغب
يف تدعيم �صفوفه من اجل اللعب
على التناف�س لك�سب املزيد
من الألقاب والذهاب بعيدا يف
م�سابقة رابطة �أبطال �أوروبا،
ولن يجد بنا�رص عراقيل من �أجل
رحيله نحو وجهة جديدة خالل
املركاتو ال�صيفي احلايل يف حال
تلقيه عر�ضا منا�سبا خا�صة بعد
�سقوط ناديه �إىل الدرجة الثانية.

عي�شة ق.

بنا�صر� :سعيد بدعوة بلما�ضي وهدفنا
ت�شريف اجلزائر يف الكان
�أعرب العب املنتخب الوطني
�إ�سماعيل بنا�رص عن �سعادته
بامل�شاركة جمددا يف ترب�ص
اخل�رض والتواجد �ضمن القائمة
النهائية املعنية بخو�ض نهائيات
ك�أ�س �إفريقيا لالمم املقررة
يف م�رص ،حيث �أكد ان جميع
الالعبني �سوف ي�ضاعفون اجلهود
من �أجل العمل على التح�ضري
بجدية حتى يكونوا عند املوعد

ويقدموا م�شاركة �إيجابية وم�رشفة
للجزائر ،و�أو�ضح بنا�رص خالل
الت�رصيحات التي �أدالها عند
الو�صول �إىل مطار هواري بومدين
الدويل من �أجل الدخول يف ترب�ص
اخل�رض �أن جميع التعداد على علم
بامل�س�ؤولية التي تنتظره ويعدون
العدة حتى يكونا عند ح�سن ظن
اجلزائريني خالل موعد م�رص.

ع.ق.

عطال اكت�شاف املو�سم
يف الليغ1

ّ
مت اختيار الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف عطال اكت�شاف املو�سم يف
الدوري الفرن�سي وح�صل على
جائزة الالعبني الأكرث مفاج�أة يف
املو�سم املنق�ضي بفرن�سا وذلك
عرب اال�ستفتاء الذي و�ضعه موقع
"فوتبول � "360إىل متتبعيه والذين
وقع اختيارهم على املدافع
الأمين للت�شكيلة الوطنية باعتباره
�أكرث الالعبني الذين �شهد ت�ألقهم
الالفت لالنتباه اندها�ش متببعي
الدوري الفرن�سي "الليغ ،"1خا�صة
وانه مل يكن مر�شحا للت�ألق بتلك
ال�صورة رفقة ناديه ني�س والتحول
يف �أول موا�سمه يف فرن�سا غلى
ركيزة �أ�سا�سية للمدرب التريك
فيريا الذي كان يلقي بالثناء على
العبه اجلزائري بعد كل مباراة،

ومتكن ابن قرية وا�ضية بتيزي
وزو من التفوق على ثالثة العبني
�آخرين كانوا يف �سباق اال�ستفتاء
ويتعلق الأمر بكل من كيني الال
العب �سرتا�سبورغ ،تياغو ميندي�س
ونيكوال بيبي العبا ليل و�صيف
الدوري الفرن�سي.

ع.ق.
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ريا�ضة دولية

التتويج الأوروبي مينح هندر�سون مكانة م�ستحقة

جاء فوز ليفربول بلقبه ال�ساد�س يف دوري �أبطال
�أوروبا الذي احتفل به يف �شوارع مر�سي�سايد
�أول �أم�س بت�شكيلة ت�ضم العديد من اجلن�سيات
دجمها املدرب الأملاين يورغن كلوب وحولها
�إىل كتيبة انت�صارات ،لكن يف مباراة متوا�ضعة
ب�شكل مفاجئ انتهت بالفوز  0 -2على توتنهام
هوت�سبري كان �أداء جوردان هندر�سون قائد
الفريق هو من خطف الأ�ضواء ،وجذبت �صور
احت�ضان هندر�سون لوالده بعد املباراة وحمله
الك�أ�س يف الطائرة خالل العودة �إىل ليفربول
بع�ض االنتباه امل�ستحق لالعب الو�سط البالغ
 28عاما والذي ان�ضم قادما من �سندرالند
قبل  8موا�سم ،و�أبرز �إمكانيات هندر�سون
هي اجتهاده وقدرته على حتطيم هجمات
الفرق املناف�سة لكن ذكاءه يف التمركز والوعي
اخلططي مل يناال االهتمام امل�ستحق �أو تقدير جماهري �أنفيلد.
وقال هندر�سون« :مررت بفرتات �صعبة لكني وا�صلت االجتهاد كما فعل النادي ،هذه �أف�ضل حلظة يف حياتي وهذا ما حلمت به
منذ �أن كنت طفال» ،وتابع« :الأمر ال يتعلق بي �أو بكوين قائدا للفريق �أو حمل الك�أ�س ،هذا يتعلق بالنادي والالعبني واملدرب،
الآن يجب علينا اال�ستمرار» ،وقال �شون دايك مدرب برينلي الذي ح�رض املباراة يف مدريد كمحلل« :البطل املجهول بالن�سبة
يل كان جوردان هندر�سون ،قام بكل العمل القبيح ،يعلم �أنه توجد كفاءات حوله لكنه هو من يربط كل ذلك ببع�ضه» ،ورمبا ال
ي�شيد البع�ض بهندر�سون لكن بالت�أكيد الو�ضع لي�س كذلك بالن�سبة ملدربه كلوب الذي رغم كل اخليارات العديدة ظل معتمدا على
قائده وجيم�س ميلرن طيلة املو�سم ،وقال كلوب بعد املباراة «نعلم ما الذي يقال عن بع�ض الالعبني يف هذا الفريق ،جوردان
هندر�سون هو قائد الفريق الفائز بدوري الأبطال  2019وهذا ير�ضيني حقا وميلرن فعل ذلك بعمر  33عاما».
وذهب �أغلب املديح لتطور ليفربول عن ا�ستحقاق �إىل التعاقدات الباهظة التي �أبرمها الفريق ل�سد عجز املكونات املفقودة
يف ت�شكيلة املدرب كلوب ،ولعب الثنائي الربازيلي احلار�س �ألي�سون بيكر والعب الو�سط فابينيو واملدافع الهولندي فريجيل فان
ديك دورا كبريا يف فوز ليفربول باللقب ،وحولت ال�صالبة الدفاعية ليفربول من فريق ممتع �إىل بطل �أوروبا و�أن يكون املناف�س
الأبرز ملان�ش�سرت �سيتي يف الدوري الإجنليزي املمتاز ،ويف الوقت الذي تخ�رس فيه بع�ض الفرق هويتها عند التعاقد مع وجوه
جديدة ،قاد كلوب حتول فريقه باالعتماد على هندر�سون وميلرن واالعرتاف ب�أهميتهما داخل وخارج امللعب ،ويبد�أ هندر�سون
يف املعتاد عملية ال�ضغط املتقدم لليفربول ويطالب زمالءه بجانبه ويف الهجوم بال�ضغط وتقلي�ص امل�ساحات �أمام املناف�سني
وهو ما كان وا�ضحا �ضد توتنهام.

غوارديوال يدافع عن فالفريدي
دافع بيب غوارديوال املدير
الفني ملان�ش�سرت �سيتي ،عن
نظريه �إرن�ستو فالفريدي
مدرب بر�شلونة ،بعد ف�شل
البلوغرانا يف ح�صد لقب دوري
�أبطال �أوروبا هذا املو�سم،
وقال غوارديوال يف ت�رصيحات
�أبرزتها �صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية« :بخالف
�صداقتنا الرائعة فالفريدي
يبدو مذهالً» ،وتابع« :لقد
قام بعمل جيد جدًا� ،صحيح
�أنه خ�رس يف دوري �أبطال
�أوروبا لكننا جمي ًعا نخ�رس� ،أنا
�أحتفل با�ستمراره لقد متكن
من ح�صد لقب الليغا مرتني

متتاليتني وقدم كرة جيدة ،من
اجلميل �أن يبقى البار�صا وفياً
لأ�سلوبه».
وبرر مدرب البار�سا ال�سابق
توديع بر�شلونة ملناف�سات
دوري الأبطال على يد
ليفربول ،قائال« :بر�شلونة
فريق جيد جدا وكذلك
ليفربول ،الفريق الإجنليزي هو
بطل �أوروبا وقوي جدًا ،عندما
يكون هناك م�ستوى كبريا وال
تكون يف يومك ،ف�ستخ�رس»،
و�أ�ضاف« :كلوب لدينا مناف�سة
جميلة ،لكن لي�س معه فقط،
لكن هناك �أي�ضً ا � 5أندية
كبرية وهذا هو ال�سبب يف �أن

بيكنباور� :أمتنى تويل كلوب تدريب
بايرن ميونخ

�أعرب فرانز بيكنباور �أ�سطورة الكرة الأملانية
عن �أمله يف تويل يورغن كلوب املدير الفني
لليفربول الإجنليزي تدريب بايرن ميونخ
اً
م�ستقبل ،وجنح املدرب الأملاين يف قيادة
ليفربول ال�سبت املا�ضي للتتويج بلقب دوري
�أبطال �أوروبا للمرة ال�ساد�سة يف تاريخ النادي،
بعد الفوز على توتنهام هوت�سبري  ،0-2وخالل
ت�رصيحات ل�صحيفة «بيلد» الأملانية ،قال
بيكنباور« :ال �أمتنى �أكرث من �أن ي�أتي كلوب
�إىل بايرن ميونخ يف يوم من الأيام» ،و�أ�ضاف:
«�سيكون منا�سبًا للغاية للفريق ،لأنه �أحد
�أف�ضل املدربني يف العامل ،وقد �أ�ضاف �أفكا ًرا و�أ�ساليب جديدة للكرة الأملانية».
و�أ�شار �أ�سطورة بايرن ميونخ الأ�سبق �إىل جناح كلوب يف تغيري �رسعة �إيقاع اللعب يف البوند�سليغا
اً
ف�ضل عن �رسعة العبيه يف مهاجمة املناف�س،
�أثناء توليه تدريب ماينز وبورو�سيا دورمتوند،
و�أكد بيكنباور �أن ما بد�أه كلوب مع دورمتوند �أ�صقله خالل حقبته مع ليفربول ،واعرتف بيكنباور
ب�أن الكرة الإجنليزية تقلل من قوة �أي مدرب ،كما �أنها تزيد من م�س�ؤولية �أي مدير فني مقارنة
بالبوند�سليغا ،نظ ًرا لتعدد البطوالت هناك بالإ�ضافة لكرثة عدد املباريات.

دي�شان يطمئن حول مبابي

�أزال ديدييه دي�شامب املدير الفني
ملنتخب فرن�سا املخاوف حول كيليان
مبابي مهاجم باري�س �سان جريمان
الفرن�سي ،و�أكد دي�شان بح�سب �صحيفة
«ليكيب» �أن الإ�صابة التي تعر�ض لها
مبابي يف ودية بوليفيا م�ساء الأحد ال
تبدو خطرية مو�ضحا �أن الالعب ال�شاب
ا�شتكى من �آالم يف كاحل القدم الي�رسى،
و�أ�ضاف« :ال داع للمخاطرة ،و�سيكون
مبابي جاهزا للمباراة القادمة» ،وا�ضطر
دي�شان ال�ستبدال مهاجم بي �إ�س جي بني
�شوطي اللقاء ،لي�شارك مكانه و�سام بن
يدر مهاجم �إ�شبيلية الإ�سباين ،وانتهت
املباراة الودية بفوز فرن�سا بثنائية نظيفة،
وي�ستعد منتخب الديوك ملباراتي تركيا و�أندورا يومي  8و 11جوان اجلاري �ضمن مناف�سات
الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س �أمم �أوروبا .2020

مورينيو :ال كرة ذهبية بدون �ألقاب

الدوري الإجنليزي �صعب جدًا،
املو�سم املقبل �سنبد�أ من
ال�صفر و�سرنى ما �سيحدث»،
و�سئل بيب عن �إمكانية عودته
لتدريب بر�شلونة� ،إال �أنه �أكد �أن
وقته على مقاعد البار�صا بات

من املا�ضي ،وختم« :مرحلتي
كمدرب انتهت هنا ،الآن
وقت �أجيال جديدة ،لكن كلما
متكنت من الذهاب للكامب نو
�س�أفعل بكل ت�أكيد».

غريزمان يقود فرن�سا لإ�سقاط بوليفيا

وجوار» مبدينة نانت ،وجاءت ثناية
ائية نظيفة �أول ام�س على ملعب «ال ب
ن�سا فوزا وديا على �ضيفه البوليفي بثن
�إثر متريرة بينية رائعة من �أنطوان
حقق منتخب فر
الت�سجيل مبكرا بعد خم�س دقائق
باب
يقة الأوىل ،حيث افتتح توما�س ليمار
لي�ضع الكرة مبهارة من فوقه داخل
لو بلو يف  45دق
ملنتخب الالتيني متقدما من مرماه
ملنطقة ،حيث ملح الأول حار�س ا
بت�سديدة قوية من داخل املنطقة.
ا
خل
غريزمان دا
ال�شباك هذه املرة يف الدقيقة 43
حل منتخب فرن�سا �ضيفا على نظريه
ك ،وجاء الدور على غريزمان لزيارة
يات يورو  2020لأبطال العامل ،و�سي
ال�شبا
قبل �أيام من ا�ستئناف م�شوار ت�صف
جموعة الثامنة ،قبل �أن يواجه بعدها
وي�أتي هذا الفوز
ينا» مبدينة قونية يف ثالث جوالت امل
ال�شهر اجلاري على ملعب «توركو �أر
يفيا للم�شاركة يف بطولة كوبا �أمريكا
الرتكي يوم  8من
اجلانب الآخر ،ي�ستعد منتخب بول
�أندورا خارج قواعده �أي�ضا ،وعلى
املجموعة الأوىل التي ت�ضم �أي�ضا
خب
بثالثة �أيام منت
جويلية ،ويتواجد «الفريدي» �ضمن
زيل خالل الفرتة من  14جوان �إىل 7
التي حتت�ضنها الربا
مام «ال�سيلي�ساو» يف مباراة االفتتاح.
ريو ،حيث �سيق�ص �رشيط البداية �أ
الربازيل وفنزويال وب

قال جوزيه مورينيو املدير الفني
ال�سابق ملان�ش�سرت يونايتد �أم�س �إن
الالعب الذي ي�سعى للفوز بجائزة الكرة
الذهبية عليه حتقيق الألقاب ،و�أو�ضح
مورينيو يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية�« :أف�ضل العب يف
العامل يجب �أن يحقق الألقاب ،من
الطبيعي �أن يتمتع باملوهبة وامل�ستوى
العايل ،لكنه لن يحقق �أي جوائز بدون
�ألقاب» ،و�أ�ضاف« :لو فاز جوفنتو�س
بدوري الأبطال لقلنا �إن رونالدو
�سيفوز بالكرة الذهبية� ،إذا �أحرز
بر�شلونة دوري الأبطال بعد �أن توج
بالفعل بلقب الدوري الإ�سباين ،و�إذا
حققت الأرجنتني بطولة كوبا �أمريكا،
كانت اجلائزة لت�صبح من ن�صيب ليونيل
مي�سي» ،وتابع« :لهذا ال�سبب ،دائ ًما ما �أقول �إن حتقيق البطوالت �أمر مهم للغاية ،هناك العبون
مميزون ح ًقا وال اختالف عليهم مثل رونالدو بعقليته وطبيعته و�شخ�صيته ،لكن بدون �ألقاب
ملا كان هكذا» ،و�أمت مورينيو ،بقوله« :الطموح والدافع والفخر ال�شخ�صي هي �أ�شياء ال ميكنك
�رشاءها ،هي �أ�شياء يولد النا�س بها».
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ثقافة
من ذاكرة الأ�سر

زلزال يهز �أعماقي عندما �أفتقد ماء قلبي وك�أنه احللم
�إعداد �إبراهيم مطر
مدير ق�سم الإعالم املرئي
وااللكرتوين مفو�ضية
ال�شهداء والأ�سرى
واجلرحى
مع الع�صفورة:
ويف ق�صة �أخرى ترويها ابتهال،
تقول»:نُقِلت بعد انتهاء �أيام
التحقيق يف امل�سكوبية �إىل
مركز التحقيق يف ع�سقالن
ملدة ثالثة �أيام وهناك تعرفت
على ما ي�سمى بالع�صافري،
حيث تركوين يف زنزانة يف
اليوم الأول وحيدة ،ويف اليوم
التايل �أح�رضوا يل فتاة غريبة،
حتى � ّأن منظرها مقرف،
عرفت يف احلال �أنها لي�ست
معتقلة و�إمنا ع�صفورة...
حاولت �أن ت�س�ألني عن ق�ضيتي
لكنني ادعيت املر�ض وكنت
طول الوقت نائمة».
و يف ع�سقالن �أي�ضاً
تعر�ضت ابتهال لل�شبح من
جديد»:و�ضعوين على كر�سي
 45درجة وقاموا بتقييد يدي
وقدمي وو�ضع غطاء على عيني
وبقيت هكذا منذ فرتة ال�صباح
وحتى امل�ساء وبعد انتهاء
جل�سة ال�شبح تكون �أ�صعب
و�ضعية مير فيها املعتقل �إذ
�أنه ال ي�ستطيع حتريك �أي
ع�ضو من �شدة الأمل،....
وكانوا يعلمون يف حينها �أنني
�صائمة وعندما طلبت منهم
�أن يح�رضوا يل �رشبة ماء
�أح�رضوا يل ماء مل ّوثاً بالكاز
ا�ستخدمته يف الو�ضوء وهكذا
ق�ضيت يومني بال طعام وال
�رشاب ،واملختلف هناك �أن
الزنزانة كان يوجد بها قطط
وكالب وح�رشات من �شتى
الأنواع..»...
احلياة حتت الأر�ض:
بعد احتجازها يف حتقيق
ع�سقالن مت نقل ابتهال
�إىل �سجن الن�ساء يف الرملة
حيث يت ّم احتجاز �أكرث
من مائة وع�رشين �أ�سرية
ٍ
ظروف ,ال
فل�سطينية يف
ميكن و�صفها �إال ممن عاي�ش
الأمل والأمرا�ض والإ�رضابات
واقتحام الغرف ،وكانت تنام
مع الرطوبة واحل�رشات يف
فرا�ش واحد ...تتحدث
ابتهال عن و�ضع الأ�سريات
يف»مقربة الأحياء»كما �أطلقت
ري
عليها»:و�ضع الأ�سريات خط ٌ
جداً
و�صعب للغاية ،ال �أحد
ٌ
يتح ّرك من �أجل ّ
تهن
حل ق�ض ّي ّ
عنهن لأنهم ال يدركون
والإفراج
ّ
مدى املعاناة التي يع�شنها...
تعي�ش يف الغرفة الواحدة �ست
�أ�سريات وال يوجد فيها �سوى

رسة عبارة عن قواعد من
�أ� ّ
الباطون يو�ضع عليها فر�شات،
وال يوجد �أية نوافذ �أو فتحات
للتهوية ،كثرياً ما كنّا ن�صحو
لي ً
ال من �أجل تن�شيف الفر�ش
الذي ي�صبح وك�أ ّنه غرق يف
املاء ب�سبب الرطوبة ،ومع ّ
كل
هذا ال يوجد يف الغرفة و�سائل
للتدفئة �إال ما ي�سمى بالبالطة،
قطعة بالطة على �شكل دائرة
يتم ت�سخينها وا�ستخدامها
لأغرا�ض الطبخ وما �شابه..
وكنا ن�ستخدمها يف جتفيف
الفرا�ش �أي�ضاً واملالب�س...
ّ
كل �شي يف الغرفة بحاجة
للتجفيف ،حتى يف ع ّز ال�صيف
ال تفارقنا الرطوبة ،مل نكن
نعلم �إن كان الوقت يف اخلارج
نهاراً �أم لي ً
ال ،فقد انتهت
عالقتنا مع ال�شم�س والنهار
منذ مت �إلقا�ؤنا على �أبواب
�سجن الرملة.»...
تتابع ابتهال بعبارات الذكريات
املرجتعة»:لن �أن�سى هذا ما
حييت ...حتى يف �ساحة الفورة
مل نكن لن�شعر باحلياة ...يف
ذلك املكان الذي ي�س ّمونه
�ساحة الفورة ال تتجاوز
امل�ساحة الثالثة �أمتار مربعة
ومغطاة بالأ�سمنت امل�سلح...
وك�أننا يف �صندوقٍ  ,مغلق ال
�شيء فيه �سوى االختناق.»...
وو�سط هذه الأو�ضاع بات
ال�صحي للأ�سريات
الو�ضع
ّ
يف �سجن الرملة-خا�صة
م�أ�ساوياً� ،إذ �إن �أمرا�ضا عدةانت�رشت بني الأ�سريات خا�صة
الفطريات والأمرا�ض اجللدية
وت�ساقط ال�شعر ب�شكلٍ,
كبريٍ� ,إ�ضافة �إىل �آالم العظام
والروماتيزم خا�صة يف ال�شتاء،
تقول ابتهال�»:إن �أ ّياً من
و�سائل التدفئة غري متوفرة
يف الغرف مما يدفع الأ�سريات
�إىل ت�سخني املياه وتعبئة
العبوات البال�ستيكية وو�ضعها
يف الفرا�ش من �أجل احل�صول
على القليل من الدفء ..مهما
ا�ستطعت الو�صف ال ميكنني
التعبري عن ق�سوة العي�ش يف
ذلك املكان ،ال يوجد �أطباء،
والعالج املوجود فقط
الأكامول ،ال يوجد �أغطية �أو
مال ب�س كافية �إذ �إن الإدارة ال
ت�سمح ب�إدخالها ،يف الكثري من
الأحيان كنا نلج�أ ال�ستخدام
اجلالبيب وما يتوفر من
املالب�س ك�أغطية ،ت�شعر
الأ�سرية �أن كل �شيء فيها
يرجتف ،كنت �أ�شعر بقلبي
يكاد يخرج من مكانه ،حتى
احلمام امللحق بالغرفة عبارة
عن مكان مفتوح بال �أبواب
وبرائحة كريهة وال ن�ستطيع
ا�ستخدامه �إال �إذا جل�ست بقية
الأ�سريات يف زاوية واحدة من

الغرفة� ºإذ �أنه مك�شوف ،نادراً
ما يكون هناك ماء �ساخن
خا�صة يف ال�شتاء� ،أما بالن�سبة
للأكل فال ميكن االعتماد
عليه بتاتاً وكنا ن�شرتي ما
نحتاج من الكانتينا التي يف
معظمها معلبات مليئة باملواد
احلافظة وامللونات مما �أثر
على �صحتنا العامة ب�شكل
�سلبي»« .و ك�أنني طفل ذاهب
للعيد»:
وعلى الرغم من هذه الظروف
�إال �أن الأ�سريات يع�شن يف
حالة عزلة عن النا�س حيث ال
ي�سمح لهن باالت�صال ب�أهاليهن،
وال تتمكن معظمهن من زيارة
ذويهن ،ت�صف ابتهال هذا خو�ض الإ�رضاب عن الطعام
الأمر»:لي�س كل املعتقالت والتي خا�ضها الأ�رسى
ي�سمح لهن بالزيارة ،فقط والأ�سريات يف �سجون االحتالل
الأ�سريات من مدينة القد�س ،يف �آب ال�صيف املا�ضي،
ولكن هناك الكثري منهن مل تقول�»:أ�رضبت الأ�سريات يف
ي�شاهدن �أياً من عائالتهن هذه املرة  13يوماً ...بال �سكر
منذ ما يزيد عن �أربع �سنوات ،وال ملح ،حاولنا و�ضع عبوات
بالن�سبة يل متكنت من م�شاهدة من املاء وامللح يف الثالجة
�أمي يف زيارة �سمح يل بها بعد �إال �أنهم قاموا مب�صادرتها،
� 8أ�شهر من اعتقايل ،»...مل وكنا نرف�ض تناول �أي طعام
ت�ستطع ابتهال ت�صديق الأمر �أو �رشاب� ..إ�رضاب �شامل...
يف البداية ،كانت ت�ستمع �إىل ويف اليوم اخلام�س توقفنا عن
برنامج الأ�رسى مع بقية �رشب املاء والتزمنا الفرا�ش
الأ�سريات عندما �سمعت جميعاً ...هناك فتيات
�إحدى �صديقاتها ت�سلم عليها فقدن الذاكرة حتى مل تعد
وتبارك لها بالزيارة التي الواحدة تتعرف على زميلتها
�سمح لوالدتها فقط بالقيام يف الغرفة ...كنت �أحمد اهلل
بها ،تقول»:مل �أ�صدق ،رحت دوماً و�أمت�سك بال�صرب وكنت
�أبكي وكل من كان معي حري�صة على اخلروج للفورة
من الأ�سريات خا�صة �أنهن يومياً ،بالرغم من �أننا كنا
جميعاً يف غرفتي ممنوعات نتحامل على بع�ضنا ون�ستند
من الزيارة ،غ�سلت مالب�سي �إىل اجلدران ..فقط كي
واغت�سلت وح�رضت نف�سي نطمئن على باقي الفتيات..
ك�أنني طفل ذاهب للعيد ،مل وعندما كنا نلج أ� �إىل �رشب
�أ�ستطع النوم طيلة الليل ،رحت املاء كنت �أ�ستفرغ مبا�رشة �إذ
�أفكر كيف �س�أرمتي يف �أح�ضان �إن هذه العملية ت�صبح �صعبة
والدتي ،وكيف �س�أمل�س وجهها ،جداً ،ويف �أحد �أيام الإ�رضاب
وعندما �أتت مل �أ�ستطع حتى �شاهدت فاطمة زايد الفتاة
�س�ؤالها عن حال �أهلي ،رحت التي اعتقلت يف نف�س ق�ضيتي
�أبكي بدون انقطاع ،ثم حاولت وعندما اقرتبت منها و�س�ألتها
عليº
معرفة �أحوال والدي ،ذلك عن و�ضعها مل تتعرف
ّ
الرجل ال�صديق والأخ وكل ما كانت قد فقدت ذاكرتها ،وقد
هو جميل يف حياتي ...عن ت�أثرت كثرياً ملنظرها».
ابتهال»:كانوا
�إخوتي وعن وجدي� ،أخربتني ت�ضيف
�أنهم �أطلقوا �رساحه ..فرحت يقتحمون الغرف يومياً لأكرث
كثرياً ...ورغم �أنه كان يف�صل من ثالث مرات ويقلبون ّ
كل
بيننا الزجاج وال�شبك �إال �أنني �شيء ر�أ�ساً على عقب يف
كنت ومن خالل فتحت �صغرية حماولة للعثور على امللح...
�أ�رصخ علّها ت�سمعني ...وكانت ومل نكن يف و�ض ٍع ,ن�ستطيع
�أ�صعب اللحظات عندما �أعلن من خاللها رفع الفرا�ش ،ويف
اجلندي انتهاء الزيارة ...الكثري من املرات كنا ننام
حينها �شعرت �أنني بد�أت عليه وهو ملقى على �أر�ضية
ال�سجن من جديد.»...
الغرفة ...ويف الأيام الأوىل
وما �أدراك ما الإ�ضراب؟!! للإ�رضاب نفقد القدرة على
الو�صول �إىل الأ�سرِ َّة التي يف
ورغم الق�ص�ص املرتا�صة الطابق العلوي ...خفنا كثرياً
يف ذهنها �إال �أن ابتهال ومن على و�ضع البنات ..وبالن�سبة
بني �أيام االعتقال الطويلة يل ب�شكلٍ ,خا�ص �ساءت
ا�ستطاعت �أن تروي جتربة �أو�ضاعي ال�صحية ب�شكلٍ,

كبري حتى �أنني فقدت الر�ؤية
ب�شكل �سليم ،و�أ�صابني �ضعف
يف الذاكرة و�شلّت قدرتي على
احلركة ،لكنني بقيت م�ص ّممة
على رف�ض �أخذ (�إبرة الكيلو)
التي يحاولون �إعطاءها لنا من
�أجل فك الإ�رضاب و�إخالء
م�س�ؤوليتهم ..يف الأيام الأخرية
رحت �أحر�ص على �رشب املاء
على الرغم من �صعوبة نتائجه
�إال �أنه كان كفي ً
ال ب�إعادتي �إىل
الوعي.»...
الكثريات ت�شوهت
�أج�سادهن:
ولكن انتهاء �إ�رضاب الأ�سريات
يف الرملة مل يوقف حمالت
القمع واقتحام الغرف كما
قالت ابتهال�»:أتذكر حمالت
القمع امل�ستمرة ،حيث ي�أتي
اجلنود واملجندات ب�شكلٍ,
وح�شي وي�رشعون ب�رضب
الأ�سريات بالهراوات دون
رحمة ...الكثري من الأ�سريات
ت�شوهت �أج�سادهن خا�صة
عندما كانوا ي�ستخدمون
خراطيم املياه ال�شديدة
ال�سخونة يف ال�صيف والباردة
جداً يف ال�شتاء ،ويف بع�ض
املرات كانوا ير�شون الغرف
بالغاز ويغلقون كافة املنافذ
كاملة مما ي�ؤدي �إىل �إغماء
كافة الأ�سريات وتدهور �أو�ضاع
املري�ضات منهن.»...
«و�أنا ال زلت
م�صدومة»...
ومع اقرتاب الأيام الأخرية من
العامني والن�صف التي ق�ضتها
ابتهال يف �سجن الرملة �صار
م�شهد الإفراج يرت�سم ب�صورةٍ,
�أو�ضح يف ذاكرتها ،و�صار حلم
اخلروج من قرب الرملة �إىل
جنة احلياة يقرتب �أكرث ،ومعه
�أ�صبح ّ
كل �شيء خمتلفاً»:مل
تكن الفرتة التي جل�ست �أنتظر
فيها يوم الإفراج عني بال�سهلة
 ºكنت �أ�شعر �أنني لن �أ�ستطيع
ا�ستيعاب الأمر والعودة �إىل

احلياة العادية ،وكنت �أمتنى لو
�أنني �ألتقي �أوالً ب�أ�سرية حمررة
علني �أعرف كيف ميكنني
ا�ستيعاب الأمر .يف الأ�سبوع
الأخري فقدت القدرة على
النوم� ،أق�ضي الليل و�أنا �أفكر
كيف �س�أرى �أهلي و�إخوتي...
وكيف �س�أحت�ضن والدي الذي
ما ا�شتقت لأحد مثله� ،صورته
مل تفارق خيايل حتى يف
حلظات فقدان الوعي كنت
�أراه ،و�أ�شتاق �إليه� ...إخوتي
الذين تزوجوا و�أجنبوا �أطفاالً
يف غيابي ...وكذلك وجدي
الذي �أرهقني انتظاره يف �أيا ٍم,
ال تنتهي كنت �أ�شعر بالدقائق
مت ّر بطيئة وقاتلة �أحياناً»،
وت�ضيف ابتهال»:يف الأ�رس
ي�شعر الإن�سان �أنه �أ�صبح
�شخ�صاً �آخر ،عامان ون�صف
حتت الأر�ض جتعل منا غرباء
عن �أنف�سنا و�أهلنا ،وهذا ما
�أخافني ،عمدت (�إ�رسائيل)
�إىل قلب الواقع يف ال�سجون،
ال �شيء فيها ّ
يدل على حياة
طبيعية وك�أن الإن�سان يعي�ش
قا�س ،,كل �شيء يف
يف خيال
ٍ
ال�سجن غري �شبيه مبا هو عليه
رسة،
فياخلارج :الغرف ،الأ� ّ
احلمام ،حتى ما ي�سمى بغاز
الطبخ لي�س كما هو يف احلياة
الطبيعية ،كل �شيء غريب».
عندما �أفرج عن ابتهال يف
الثالث من �شباط  2006كادت
تلقي بنف�سها من ال�سيارة التي
�أقلتها من حاجز مودعني
�إىل رام اهلل عندما �شاهدت
والدها»:كنت �أ�شعر �أنهم جميعاً
فرحون لكنني كنت يف حالة من
الذهول �أفزعتني ،حتى الآن ال
�أ�صدق �أنني خرجت �إىل احلياة
�أخرياً ،و�أنهم �أمامي جميعاً..
وعندما التقيت وجدي كانت
�أ�صعب اللحظات ،حتى اليوم
ال �أ�ستطيع �أن �أعبرّ له عن
امتناين و �صرب وحتمل مدة
طويلة ،واختار �أن ينتظرين،
وها هو اليوم �أمامي وك�أن
�شيئاً مل يكن.
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للم�ؤلف �سهيل احلب ّيب

العلمانية من �سالب الدين �إىل موجب
الدولة :راهنية م�شروع ب�شارة عرب ًيا
يف كتابه العلمانية من �سالب الدين �إىل موجب الدولة :راهنية م�شروع ب�شارة عرب ًيا ال�صادر
عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،ي�شتغل �سهيل احلب ّيب على فر�ضية �أن كتاب
عزمي ب�شارة ،الدين والعلمانية يف �سياق تاريخي ،هو �إ�ضافة نوعية على امل�ستويني املعريف
فهم
والنظري �إىل ما هو �سائد يف ال�سياق الفكري والأيديولوجي العربي املعا�صر والراهن من ٍ
نظري للعلمانية ،ومن مت ّثل تاريخي لظواهرها.
وكاالت
ويحاول اال�ستدالل على �صحة هذه
الفر�ضية بتحديد الوجوه املتع ّينة
للإ�ضافات املعرفية والنظرية التي
يحويها كتاب ب�شارة ،من حيث هو
جهد يتت ّبع ظواهر التد ّين وال ّتَ َعل ْ ُمن
على مدار قرون عديدة ويف �سياقات
عديدة من التاريخ الغربي احلديث
واملعا�رص والراهن ،للو�صول �إىل الفهم
التاريخي لظاهرتَي الدين والعلمانية.

تاريخية الدين والعلمانية
يت�ألف الكتاب (� 323صفحة بالقطع
الو�سط ،موث ًقا ومفهر�سً ا) من مقدمة
خ�ص�ص احلب ّيب
و�ستة ف�صول وخامتةّ .
الف�صل الأول« ،حول مفهوم تاريخية
الدين والعلمانية يف منجز ب�شارة
و�سبل ا�ستق�صاء رهاناته وراهنيته»،
ملناق�شة امل�سائل املنهجية املت�صلة
بتحديد الرهانات التي ميكن �أن
يح ّققها منجز ب�شارة� ،أو التي ميكن
�أن تكون ثاوية خلفه ،بعد �أن ناق�ش
م�سائل تتعلق بتحديد ماهية التنزيل
التاريخي للدين والعلمانية� ،أو ماهية
«التاريخية» يف هذا املنجز .بدت
له هذه امل�سائل �إ�شكالية وخالفية،
وعاجلها يف �سياق جدايل� ،أي
بالتفاعل مع قراءات نُ�رشت حول هذا
املنجز ،وخل�ص �إىل بناء املقدمات
التي �سي�ؤ�س�س عليها مقاربته ملنجز
ب�شارة ،وهي جملة فر�ضيات نظرية
جت�سد البُعد املر َّكب يف
ومنهجية
ّ
التو�سل
املنهج الذي يقدّر وجوب
ّ
به يف ا�ستق�صاء رهانات التاريخية
يف منجز ب�شارة ،ومفاده �أنه حتى �إن
كان املق�صد هو ا�ستق�صاء رهاناته
الأيديولوجية العملية يف �سياق �رصاع
البدائل الأيديولوجية وفاعليتها داخل
�ساحة الفعل ال�سيا�سي العربي ،ف�إن
املرور من حتديد رهاناته املعرفية
التاريخية والنظرية املفاهيمية داخل
�سياق الفكر العربي املعا�رص والراهن
�أمر �رضوري والزم.
من العلمنة �إىل الوعي الدولتي
ميثل الف�صل الثاين« ،يف نظرية الدولة
املباطنة لنظرية العلمنة يف منجز
ب�شارة� ،أو من مفهوم العلمنة �إىل
ّ
ملخ ً�صا
الوعي الدولتي احلديث»،
مك ّث ًفا لأجزاء خم�صو�صة من كتاب
الدين والعلمانية يف �سياق تاريخي ،كما
مي ّثل قراءة حمدّدة يف هذا الكتاب.
وبح�سب احلب ّيب ،ف�إن الغاية الأ�سا�سية
من هذا الف�صل هي «�أن ن�ستد ّل على
فكرة جوهرية نريد �أن نخل�ص �إليها يف
املطاف الأخري ،ومفادها �أن نظرية
العلمنة� /صريورة التمايز ،كما � ّأ�س�س
لها ب�شارة� ،إمنا هي نظرية حتليلية

نقدية ،حتيل ،من جملة ما حتيل
عليه ،على نظرية يف الدولة ،قوامها
فكرة مركزية ذات �شطرين :الأول �أن
الدولة احلديثة �إمنا هي متغيرّ �سيا�سي
واجتماعي وثقايف جديد ونوعي قائم
بذاته يف احلداثة ،وخمتلف بنيويًا عن
�أمناط الدول �أو ال�سلطات �أو الكيانات
ال�سيا�سية التي عرفتها ع�صور ما
قبل احلداثة� .أما ال�شطر الثاين من
هذه الفكرة املركزية فهو �أن هذه
الدولة �إمنا هي معطى قاعدي� ،أي
فاعل وم�ؤثر ،يف �صريورة املجتمعات
الغربية �إىل العامل احلديث ،ب�رصف
النظر عن تو�صيفنا لهذه ال�صريورة
بكونها �صريورة �إىل العلمانية� ،أو �إىل
الدميقراطية وحقوق الإن�سان� ،أو �إىل
املجتمعات املدنية� ،أو �إىل الأمم
املواطنية � ...إلخ».

علمنة ب�شارة والفكرة
القومية
يهت ّم الباحث ،يف الف�صل الثالث،
«نظرية ب�شارة يف العلمنة ب�إزاء
علمانية الفكرة القومية �أو
الوطنية» ،بالفكرة العلمانية يف �أحد
جتلّياتها الأوىل يف ال�سياق الفكري
والأيديولوجي العربي املعا�رص ،وهي
الفكرة التي تعود جذورها �إىل الطرح
الذي �صاغه فرح �أنطون يف �أواخر
القرن التا�سع ع�رش وبدايات القرن
الع�رشين ،ومفاده �رضورة ت�سويد
الرابطة الوطنية بدلاً من الروابط
الدينية يف بلدان «ال�رشق» .فالفكرة
العلمانية امل�ض ّمنة يف مقولة الرابطة
الوطنية عند �أنطون قد تط ّورت ،يف
ريا
ما بعد ،و�أخذت زخ ًما جديدًا وكب ً
مع تنظريات الفكرة القومية خالل
الثلث الأو�سط من القرن الع�رشين يف
كتابات �ساطع احل�رصي ومي�شيل عفلق
وجمال عبد النا�رص .يقول احلب ّيب
�إن الفكرة العلمانية التي عاجلها يف
هذا الف�صل انبنت على مبد�أ متايُز
الرابطة الوطنية �أو الرابطة القومية
من الرابطة الدينية« ،وهو ما يجعلها
تتقاطع مع مفهوم العلمنة عند ب�شارة
يف حدود مقولة التمايز املج ّردة؛ بيد
�أن مناط التمايز من الدين يف هذه
الفكرة العلمانية� ،أو العن�رص املوجب،
هو الرابطة الوطنية �أو القومية ذاتها،
على خالف نظرية العلمنة عند ب�شارة
التي تد ّل على �أن مناط هذا التمايز
والعن�رص املوجب �إمنا هو الدولة
باعتبارها ظاهرة حديثة تختلف عن
جميع �أ�شكال الكيانات ال�سيا�سية
املعروفة قبل احلداثة» .وهو يرى
�أن وعي متايز الرابطة القومية من
الرابطة الدينية ،مف�صولاً عن وعي
الدولة احلديثة ،يكون وع ًيا طفرويًا؛
فال يقدر على �أن يُنتج على امل�ستوى

ال�سيا�سي �إال متخ ّيالت غري عملية
وغري �سيا�سية باملعنى العملي (توحيد
الثقافة العربية عند �ساطع احل�رصي).
�أما الوعي التاريخي ال�صريوري الطبقي
الذي ا�ستنجد به عفلق وعبد النا�رص
باعتباره مل ِه ًما لتحقيق امل�رشوع
القومي ،فكان بطبيعته مفار ًقا لهذا
امل�رشوع؛ �إذ مل يكن قاد ًرا على �إنتاج
متخ ّيالت عملية تتعلق ب�صريورة
االندماج الوطني والقومي.

علمنة ب�شارة والي�سار اجلديد
وكان مدار اال�شتغال يف الف�صل
الرابع« ،نظرية ب�شارة يف العلمنة
ب�إزاء �أيديولوجيا العلمانية وم�صائرها
يف خطاب الي�سار العربي اجلديد»،
هو الفكرة العلمانية ذات امل�ضمون
العلموي الو�ضعي ،وهي الفكرة
التي تتبدّى من خاللها العلمانية
باعتبارها �أيديولوجيا معادية للدين
وقائلة بحتمية �أفوله .و�إذ مي ّثل �شطر
من كتابات ما يُعرف بالي�سار العربي
اجلديد النا�شئ بعد هزمية عام ،1967
وحتديدًا خطاب نقد الفكر الديني،
التج�سيد الأه ّم لهذه الفكرة يف
ال�سياق الفكري والأيديولوجي العربي
املعا�رص ،ف�إن جذورها متت ّد �إىل
نهايات القرن التا�سع ع�رش وبدايات
القرن الع�رشين� ،إذ تتمثل جتلّياتها
الأوىل الأبرز يف كتابات �شبلي �شميل.
وما مي ّيز الأفكار والطروحات الفكرية
يف هذا الف�صل هو �أنها لي�ست علمانية
فقط� ،أي ال تعتمد مرجعية غري دينية
فح�سب ،لكنها جتعل من العلمانية ،من
يج�سد فكرة �سالب
حيث هي موقف ّ
الدين يف �صيغتها الأكرث َحدّية ،مدا ًرا
ً
ومناطا لدعوة �أيديولوجية
لتفكريها،
�رصيحة ،وم�صد ًرا ملتخ ّيالت
�أيديولوجية ذات عالقة مب�سائل
النهو�ض العربي كذلك .بهذا املعنى،
تدخل هذه الأفكار والطروحات
يف جن�س �أيديولوجيا العلمانية� ،أو
العلمانية باعتبارها �أيديولوجيا.
وبح�سب احلب ّيب� ،إن مفارقة
�أيديولوجيا العلمانية كما �صاغها �شبلي
�شميل تكمن يف �أنها �أرادت �أن ت�ؤ�س�س
لل�سلطة ال�سيا�سية القائمة على العدل
واحلرية من مدخل الفكرة العلموية ،يف
حني �أن خمرجات منجز ب�شارة تُثبت
�أن العلمانية من حيث هي �أيديولوجيا
علموية ،مل تكن ،تاريخ ًيا ،هي قاعدة
النظام ال�سيا�سي الدميقراطي ،ولكن
قاعدته كانت الفكرة التعاقدية التي
بد�أت «يف الثقافة امل�سيحية وتعلمنت
بالتد ّرج ،حتى �أ�صبحت ت�ضبط عالقة
امل�ؤ�س�سات بالب�رش ،وتنظم مبادئها
الأ�سا�سية احلاكمة».

تاريخية حديثة ..تاريخية
تراثية
حمور الف�صل اخلام�س« ،املراهنة
على تاريخية العامل احلديث ب�إزاء
املراهنة على تاريخية الرتاث
العربي الإ�سالمي» ،معلم �أ�سا�سي
من معامل تطور الفكرة العلمانية
وتطور �إ�شكاالتها ومت ّثالتها من
جهة االنت�صار لها يف الفكر العربي
املعا�رص .بح�سب الباحث ،ح�صل
هذا التطور يف العقدين الأخريين من
القرن الع�رشين ،وامتد �إىل ال�سنوات
الأوىل من القرن احلادي والع�رشين،
يف �سياق برو ٍز وتطو ٍر مل�رشوعات
وطروحات فكرية ذات بناء نظري
ن�سقي وا�ضح املرتكزات وال�صريورات
والنتائج� ،شهدها الفكر العربي خالل
تلك الفرتة .يقدّر احلب ّيب �أن �أهم
هذه امل�رشوعات م�رشوع حممد
عابد اجلابري الذي اتخذ نقد العقل
رئي�سا له ،وم�رشوع
العربي عنوا ًنا
ً
حممد �أركون الذي ُع ّرب بالكامل
تقريبًا من �أ�صله الفرن�سي بعنوان
نقد العقل الإ�سالمي .يقول احلبيب:
«�إذ نب ّوئ هذين امل�رشوعني على وجه
اخل�صو�ص منزلة ال�صدارة من حيث
الأهمية ،فلي�س ذاك من جهة طبيعة
خمرجاتهما ونتائجهما ،لكن من جهة
الدور الذي ا�ضطلعا به يف حتديد
الإطار الفكري العام الذي ن�سميه يف
هذا الف�صل �إطار امل�س�ألة الرتاثية
العربية ،وهو �إطار فكري ما انخرطت
فيه وال �سارت وفق مفرت�ضاته �أغلب،
�إذا مل نقل كل ،كتابات اجلابري و�أركون
فح�سب ،بل خ�ضعت له � ً
أي�ضا طروحات
فكرية تفاعلت مع هذه الكتابات
مبا�رشة� ،أو وقفت على �أر�ضيتها
وا�ستبطنت مفرت�ضاتها ،بطرائق
واعية �أو غري واعية؛ �أبرزها ،يف ما
يت�صل ب�إ�شكالية العلمانية ،كتابات
جورج طرابي�شي وعزيز العظمة».
ويختم الباحث هذا الف�صل بالقول �إن
اال�ستيعاب النقدي ل�صريورة العلمنة
التي �أفرزت قيام العامل احلديث يبقى
املجهود الفكري الأل�صق مب�شاغل
الواقع العربي الراهن ،باعتبار �أن ما
تحَ َّقق يف �سياق هذه ال�صريورة من
�أو�ضاع �سيا�سية واجتماعية يبقى من
املطالب والطموحات الأ�سا�سية التي
ال ميكن القفز عليها عرب ًيا ،حتى �إن
بدت هذه الأو�ضاع قابلة للتجاوز يف
�سياق املجتمعات التي بلغتها .وهنا
منجز ب�شارة.
بال�ضبط تكمن راهنية َ

�إعادة بناء مفهوم العلمانية
نظريا
ينحو احلب ّيب يف الف�صل ال�ساد�س،

«�إعادة بناء مفهوم العلمانية نظريًا
مبوجب الدولة احلديثة وراهنيته» ،يف
اجتاه تعميم ما يراه عالقة قائمة بني
منجز ب�شارة النظري حول العلمانية
َ
والبديل الدولتي احلديث باعتباره
مطروحا
خيا ًرا �أيديولوج ًيا و�سيا�س ًيا
ً
عرب ًيا اليوم .ويرى �أن هذه العالقة
هي ،على وجه الدقة ،عالقة نظرية
معرفية يف العلمانية (�أمنوذج نظري)
بوعي �أيديولوجي و�سيا�سي قابل لأن
يقام عليها �أو يُ�ستوحى منها .ي�س�أل
احلب ّيب :هل يحتاج وعي �أيديولوجي
و�سيا�سي مثل هذا �إىل مرت َكز نظري
يج�سمه براديغم ب�شارة؟
كالذي
ّ
ويحاول الإجابة عنه يف هذا الف�صل،
من خالل ا�ستجالء ما يعتربه وجهًا
من وجوه الراهنية الأيديولوجية
وال�سيا�سية للجانب النظري ال�رصف
من خمرجات منجز ب�شارة ،لكن بعد
�أن يبينّ  ،على وجه التدقيق« ،كيف
�أن الأمنوذج النظري الذي ق َدّه
ب�شارة قد �أعاد بناء مفهوم العلمانية
(ال تعريفها �سيا�س ًيا) عرب جتريدها
وتعميمها يف متغيرّ الدولة احلديثة
(ومتغيرّ العلم احلديث) باعتباره
متغيرّ ًا موجبًا قاعديًا �أفرز عنا�رص
م�ستحدثة يف ال�سيا�سة واالجتماع
بالأ�سا�س ،وفر�ض ،من ث ّمة ،زوال
عنا�رص �أخرى تتعلق مبكانة الدين يف
هذين املجالني» .يكتب احلب ّيب« :تبينّ
حتليالت ب�شارة ل�صريورات العلمنة
يف الغرب وتط ّوراتها التاريخية �أن
املوجب الدولتي يف ال�سيا�سة
ً
�رشطا حلدوث
واالجتماع م ّثَل
املتغريات ال�سالبة التي طر�أت على
مكانة الدين يف هذين املجالني ،وهو
ما �أف�ضى به �إىل ا�ستنتاج مفاده �أنه
ال ميكن �أن تنجح الدولة يف التناف�س
مع املق َدّ�س والدين ،ويف ت�سويق
املعنى حلياة الأفراد بوا�سطة اخلواء
واحلياد ،ومن هنا تمُ نح الدولة معنى
طوال التاريخ احلديث .وحتى يف
الدولة الدميقراطية الليربالية ال بد �أن
يُ�ستعا�ض عن تف ّ ُوق القوى التي ت�س ّوق
املق َدّ�س يف �سوق الأفكار على غريها،
بتوافق ال�شعور الوطني الدولتي لو�ضع
مبادئ �أخالقية �إن�سانية ودميقراطية.
�إن مثل هذه امل�ستخلَ�صات امل�ستفادة
من اال�ستقراء والتحليل التاريخ ّيَني
هي التي �ستتيح لب�شارة بناء �أمنوذج
نظري جديد يعيد بناء مفهوم
العلمانية نظريًا».
منجز نوعي

يف خامتة الكتاب ،يقول احلب ّيب
�إنه على الرغم من املحدودية
املو�ضوعية ملدار املقا َربة يف هذا
العمل ،مقارن ًة بات�ساع جماالت
املقاربات املمكنة التي تتيح �إمكانية
منجز ب�شارة
ا�ستق�صاء �إ�ضافات
َ
وا�ستجالء رهاناته وراهنيته يف
ال�سياق الفكري والأيديولوجي العربي
املعا�رص والراهن ،ف�إن التحليالت
التي قام بها والنتائج التي تو�صل �إليها
تبيح ا�ستنتاج �أن هذا املنجز «ال مي ّثل
رق ًما جديدًا يف عداد امل�ص ّنفات التي
ُكتبت حول العلمانية يف الفكر العربي
احلديث واملعا�رص ،وال حتى جمرد
مقاربة �أخرى لإ�شكالية العلمانية
الغربية يف الفكر العربي الراهن ،بقدر
منج ًزا نوع ًيا فيه ،وحتديدًا،
ما ي�ش ّكل َ
يف �سياق ما ي�ضطرم فيه من جداالت
كال�سيكية ثابتة حول الدين (الإ�سالم)
والعلمانية� .إن ب�شارة �إذ يعيد بناء
املعرفة التاريخية ،ومن ث ّمة يعيد
ت�شكيل الوعي التاريخي ،ب�صريورة
العلمنة ال�سيا�سية واالجتماعية يف
الغرب احلديث من حيث هي �صريورة
قام فيها متغري الدولة احلديثة بالدور
القاعدي واملح ّرك؛ و�إذ هو يعيد كذلك
مبوجب
بناء مفهوم العلمانية نظريًا
َ
الدولة احلديث بنا ًء على حتليل هذه
ال�صريرة؛ ف�إنه يفتح ،يف تقديرنا� ،أف ًقا
جديدًا جلداالت العلمنة والعلمانية يف
ال�سياق الفكري والأيديولوجي العربي
الراهن».
�سهيل احلب ّيب حا�صل على �شهادة
الأ�ستاذية ثم على �شهادة الدرا�سات
املعمقة (املاج�ستري) ثم على �شهادة
الدكتوراه يف اللغة والأدب واحل�ضارة
العربية – اخت�صا�ص ح�ضارة حديثة.
ٌ
باحث يف مركز الدرا�سات الإ�سالمية
بالقريوان يف جامعة الزيتونة يف
تون�س ،متخ�ص�ص يف درا�سة الفكر
العربي احلديث واملعا�رص وحتقيبه
وت�صنيفه وحتوالت اخلطاب فيه� .صدر
له :خطاب النقد الثقايف يف الفكر
العربي املعا�رص :معامل يف م�رشوع
�آخر ( ،)2008واملفاهيم الأيديولوجية
يف جمرى حراك الثورات العربية:
مقدمات يف ا�ستئناف امل�رشوع النقدي
للأيديولوجيا العربية املعا�رصة
( ،)2014والأزمة الأيديولوجية العربية
وفاعليتها يف م�أزق م�سارات االنتقال
الدميقراطي وم�آالتها (.)2017

وكاالت
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للكاتب فاحت باهي

" القد�س يف العهد الإ�سالم"...ر�صد
لعوامل فل�سطني الأبية
اختار الكاتب اجلزائري فاحت باهي (الطاهر) �أن يغو�ص يف عوامل فل�سطني يف كتاب « القد�س يف
العهد الإ�سالمي( 1317 15-هـ ـ  662-1900هـ )ال�صادر عن مطبعة الرمال بوالية الوادي اجلزائر
،وي�ساهم هذا امل�ؤلف بالتعريف بهذه املدينة العريقة واملتجذرة يف عمق التاريخ ف�ضال عن املكانة
الكبرية و اخلا�صة التي حتظى بها يف قلب كل �إن�سان عربي فخور بانتمائه لهذا البلد العظيم
وبرجاالته العظماء الذين خلدهم التاريخ مبواقفهم البطولية  ،فالق�ضية الفل�سطينية توحد
الأمة العربية والإ�سالمية قاطبة من املحيط �إىل اخلليج .
حكيم مالك
مدينة القد�س ...رمز
ال�صمود والتحدي

املدينة ومن ورائها كافة �أرا�ضي
فل�سطني وبالد ال�شام �إىل الأمة
الإ�سالمية املوحدة فاملتمعن
يف تاريخها والدرا�س لثناياه
ي�صل �أن القد�س ال ميكن �أن
تعي�ش خارج �إطارها الإ�سالمي
الأ�صلي مهما اعرتاها من وهن
و�ضعف ومهما تكالب عليها
الأعداء من �صليبيني و�صهاينة
وعمالء م�ستدال مبا فعله الفاحت
�صالح الدين من �أجل ا�سرتجاع
القد�س من �أحفاد ال�صليبيني
احلاقدين خري دليل على �أن
الأمة الإ�سالمية حني يتوفر لها
القائد ال�صادق القوي التقي
ال خوف عليها وعلى القد�س
واملقد�سات من الزوال ولأن
التاريخ املا�ضي ال يدر�س
بغر�ض ال�رسد وا�ستعرا�ض
الأحداث واحلوادث التاريخية
داعيا �إىل وجوب ا�ستنطاق تلك
الوقائع وا�ستلهام العرب منها
والوقوف عند �صنائع امل�سلمني
الأوائل الذين حافظوا على
القد�س من ال�ضياع و�إ�سقاط
ذلك على واقعنا مت�سائال،
ملاذا �ضيعنا القد�س وامل�سجد
الأق�صى؟ وكيف ال�سبيل �إىل
عودتها حلوزة امل�سلمني؟ ولنا
يف املا�ضني العرب!!.

ولقد �أكد ابن مدينة واد ال�سوف
� ،أن مدينة القد�س تعد من �أقدم
و�أقد�س مدن العامل � ،إذا ترجع
ن�ش�أتها �إىل �أكرث من خم�سة �أالف
�سنة قبل امليالد والدار�س
لتاريخها منذ ت�أ�سي�سها حتى
مطلع القرن الع�رشين يجد
فيه الكثري من التنوع والرثاء
احل�ضاري الذي طبع معظم
مراحل تكوينها عرب الزمان
واملكان ورغم ما ح�صل فيها
من حوادث و�أحداث دامية
خالل قرون طويلة كاحلروب
والهدم تارة �أو البناء الت�شييد
تارة �أخرى �،إال �أنها يف كل مرة
تعود �شاخمة وتر�سم �أ�سمى
�صور ال�صمود والتحدي وتقف
يف وجه عوامل الإبادة والفناء
،مو�ضحا الكاتب �أن القد�س
مدينة لي�ست ككل املدن
لأنها متتاز مبميزات ال توجد
يف غريها ولهذا كانت حمط
�أنظار الغزاة والطامعني على
اختالف م�شاربهم وعقائدهم
وعن املدينة املقد�سة كتب
الكتاب و�ألف امل�ؤرخون �أ�سفارا
حتكي وت�رسد تاريخها احلافل امل�ساهمة يف �إثراء املكتبة
العربية الإ�سالمية
فلقد نظم ال�شعراء ق�صائدا
وامتلأت املكتبات يف �شتى
�أنحاء العامل العربي والإ�سالمي وفيما يخ�ص كتاب « القد�س يف
بت�صانيف ومراجع تطرقت �إىل العهد الإ�سالمي( 1317 -15هـ ـ
مدينة القد�س التي تبقى دائما  1900-662هـ ) ي�ؤكد فتحي
متجددة ولها �صبغة خا�صة  ،باهي �أن الهدف من خالل هذا
ملكانة املدينة لدى امل�سلمني الكاتب اجلزائري امل�ساهمة
الذين يت�شوقون لقراءة املزيد يف �إثراء املكتبة العربية
عنها وال ميل القارئ املهتم الإ�سالمية  ،و�إ�ضافة جديدة
بالقد�س من مطالعة �أي كتاب ملا كتب عن تاريخ القد�س
حوى بني دفتيه ف�صوال من  ،فلقد اختار امل�ؤلف العهد
الإ�سالمي كمو�ضوع للدرا�سة
تاريخها وجغرافيتها.
والقراءة التاريخية وذكر
معامل ح�ضارية تقف
فيه �أهم الأحداث التاريخية
�شاهدة على �صنائع
ال�سيا�سية خا�صة والع�سكرية
امل�سلمني الأوائل
على وجه اخل�صو�ص  ،وبدرجة
و تبقى املعامل احل�ضارية التي �أقل ذكر �أهم الآثار التي خلفها
خلفها امل�سلمون للقد�س �أو من تعاقبوا على حكم املدينة
بيت املقد�س ح�سب الكاتب وهذا لبيان �أن الطابع الإ�سالمي
من �أكرب الأدلة على انتماء هذه للمدينة �أ�صيل يعرب عن هويتها

احلقيقية مربزا ذلك ب�شواهد
كثرية ومتعددة  ،م�شريا �أن هذه
الدرا�سة ميكن �أن تقدم كم من
املعلومات واملعارف املقد�سية
لكل مهتم بتاريخ القد�س �سواء
القارئ العادي �أو للباحثني
والدار�سني املتخ�ص�صني فلقد
تناول امل�ؤلف يف هذا الكتاب
الأ�سماء واملواقع و�أ�سماء
املدينة وموقع القد�س ومراحل
الفتح الإ�سالمي للمدينة والعهد
النبوي والعهد الرا�شدي
والقد�س يف عهد الدويالت
الإ�سالمية والقد�س يف العهد
الأموي والعبا�سي والقد�س
يف عهد الطولونيني والعهد
الإخ�شيدي والعهد الفاطمي .
الفتح ال�صالحي للقد�س

احلنبلي جمري الدين وكتاب
البداية والنهاية البن كثري وكتاب
املف�صل يف تاريخ القد�س للم�ؤرخ
الفل�سطيني العارف عارف ،
�إ�ضافة العتماده على درا�سات
�أخرى حديثة قيمة ومفيدة
على حد قول باهي واملتمثلة
يف كتاب القد�س  ،املخططات
ال�صهيونية  ،االحتالل  ،التهويد
لكاتبه �سمري جري�س ،وكتاب
«القد�س» ودرا�سة
ق�ضية
تاريخية ملحمد ح�سني �إمام
و»الطريق �إىل القد�س» ملح�سن
حممد �صالح و»قلق املوت
يف ظل الإرهاب ال�صهيوين»
 ،فل�سطني منوذجا لربكات
حممد غالب و»مو�سوعة املدن
الفل�سطينية «التي ا�شرتك يف
ت�أليفها جمموعة من الأ�ساتذة
والباحثني منهم حمودة �أحمد
عبد الرحمن وتوفيق مرعي
وحامد اخلطيب مع االعتماد
على» مو�سوعة القد�س
وامل�سجد الأق�صى املبارك»
خلاطر ح�سن علي م�صطفى .

عرفوا حقها وعرفوا قدرها
ف�أمروا �أمرائهم وعمالهم
باحلفاظ عليها والدفاع
عنها فق�صور بني �أمية تبقى
�شاهدة رغم حماوالت احلركة
ال�صهيونية طم�سها والقيام
باحلفريات حتتها وكذلك �آثار
دولة املماليك الأفذاذ على حد
و�صف باهي التي ال تزال حتكي
�شطرا من هويتها الإ�سالمية
والأمر نف�سه ل�سور البلدة
القدمية الذي يروي تاريخ
ال�سالطني العثمانيني الذين
�أحبوا القد�س وعمروها.

كما تطرق �صاحب هذا الكتاب
لفا�صل م�ؤمل يف تاريخ القد�س،
والقد�س يف عهد الدولة الأيوبية
وخمطط عمل �صالح الدين
ال�سرتجاع القد�س والفتح
ال�صالحي للقد�س والقد�س
يف عهد املماليك والقد�س القد�س والطابع الإ�سالمي
يف العهد العثماين والقد�س يف
اخلال�ص
فرتة احلكم العثماين ومميزات
العهد العثماين وو�صف الأو�ضاع ولقد عر�ض املهتم بتاريخ
الكاتب اجلزائري فاحت
االجتماعية يف القد�س مطلع فل�سطني والقد�س يف كتابه
باهي (الطاهر) يف
�أهم املراحل
القرن الع�رشين  ،معتمدا باهي اجلديد ،
�سطور....
على جمموعة من املالحق التاريخية التي مرت بها القد�س
التي تعنى بالعهدة العمرية يف فرتة احلكم الإ�سالمي لإبراز امل�ؤلف فاحت باهي ( الطاهر)
و�صورة الق�صور الأموية جنوب الوقائع والأحداث التي جرت ينحدر من منطقة واد ال�سوف
امل�سجد الأق�صى ون�ص مقتطف على ثراها الطاهر املقد�س باجلنوب اجلزائري تلقى تعليمه
من و�صف املقد�سي للقد�س مع ذكر الآثار التي خلفها الأول على يد والده الإمام
و�صورة قرية حطني حمافظة امل�سلمون وال�شاهدة على حقبة ال�شيخ بن عبد اهلل بن �إبراهيم
طربية عام  1934م وخريطة من تاريخها احلافل واملليء  ،بد�أ حفظ القر�آن الكرمي على
تو�ضح موقع حطني والقرى باالنت�صارات يف �سبيل تر�سيخ يد عمه الب�شري باهي بكتاب
املحيطة بها وجدول يو�ضح ومتكني الإ�سالم يف تلك الربوع امل�سجد العتيق بحي القارة
تطور �سكان مدينة القد�س يف مو�ضحا �أن هذه املدينة حتمل ح�صل على �شهادة البكالوريا
القرن  16امليالدي ون�سخة من طابعا �إ�سالميا خال�صا ،رغم ما مرتني �سنة  1997و2006
وثيقة وقف املدر�سة الداودارية وقع فيها من حمن وفنت ونزاعات �شعبة الآداب والعلوم الإن�سانية
�سنة 695هـ  1295 -هـ و�صورة بني الدويالت الإ�سالمية حيث  ،ونال �شهادة اللي�سان�س يف
تو�ضح �أ�سوار القد�س التي جدد ترجع �إىل �أ�سباب واهية �أهماها احلقوق �سنة  2002م و�شهادة
بناءها من طرف ال�سلطان متكن الدنيا من النفو�س والبعد اللي�سان�س يف التاريخ من جامعة
�سليمان القانوين عام 1537مع عن جادة احلق ومواالة الأعداء الوادي �سنة ، 2010ونال �شهادة
خريطة تو�ضح �سنجق القد�س فقد بلغ من اهتمام ملوك وقادة املاج�ستري يف التاريخ احلديث
يف العهد العثماين  ،فلقد الدويالت الإ�سالمية بالقد�س واملعا�رص من جامعة ال�شهيد
اعتمد الكاتب على العديد من �أن خ�ص�صوا لها الأموال و�شيدوا حممد الأخ�رض بالوادي �سنة
املراجع ككتاب الأن�س اجلليل فيها املبان و�شقوا الطرقات  ، 2015يعكف على �إعداد
بتاريخ القد�س اجلليل مل�ؤلفه و�أوقفوا عليها الأوقاف فقد �أطروحة دكتوراه العلوم (

تاريخ فل�سطني ) ال�سنة الثالثة
ولقد در�س يف ق�سم التاريخ
بجامعة الوادي جمموعة من
املقايي�س واملتمثلة يف  :ق�ضايا
عربية معا�رصة وتاريخ اجلزائر
الثقايف ومغرب �إ�سالمي وتاريخ
اجلزائر املعا�رص وتاريخ العلوم
واجلغرافيا ال�سيا�سية وق�ضايا
دولية راهنة ومدار�س ومناهج
 ،ولقد قام بتدري�س مناهج
البحث يف احل�ضارة الإ�سالمية
واخلالفة الأموية والعبا�سية
وتاريخ اخللفاء  ،كما �أن
للكاتب م�ساهمات يف ملتقيات
وطنية ودولية و�أيام درا�سية
ولديه جمموعة من املقاالت
املن�شورة يف جمالت حمكمة
حملية ودولية  ،ومن م�ؤلفاته
 :كتاب « الق�ضية الفل�سطينية
ق�ضايا وت�أمالت ،كتاب
االحتالل ال�صهيوين ملدينة
القد�س ( املراحل والنتائج)
 1987-1948وله م�ؤلفات �أخرى
و�أبحاث تاريخية خمتلفة مل
ترى النور بعد  ،ولديه �أبحاث
منجزة وهي انتفا�ضة القد�س
الثالثة قراءة يف الواقع وامل�آل
 ،ف�صائل املقاومة الفل�سطينية
درا�سة يف املنطلقات الفكرية
وم�سار الن�ضال �إ�ضافة ملعارف
مقد�سية ( )01حقيبة معلومات
للمبتدئني ومن الن�رشيات وقفة
مع امل�سجد الأق�صى املبارك
والأخطار املحدقة به ،
وبالتايل فباهي مهتم بالتاريخ
الإ�سالمي عموما وبتاريخ
فل�سطني والقد�س ب�صفة
خا�صة.
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الب�صل والثوم للوقاية من
تطور مر�ض ال�سكري
�أ�صدرت خبريتا التغذية الدكتورة،
�سارة بروير ،وجوليت كيلو ،كتابا
جديدا يكر�س للفوائد ال�صحية للب�صل
والثوم ووفقا لكتاب «تناولوا طعاما
�أف�ضل ،تعي�شون �أطول» ،ف�إن املواد
املوجودة يف الب�صل والثوم ت�ساعد يف
حت�سني م�ؤ�رش م�ستوى ال�سكر يف الدم،
وهذا يحمي اجل�سم من تطور مر�ض
ال�سكري .وقد �أثبتت نتائج التجارب
التي �أجريت على الفئران املخربية
هذا الأمر.
وجاء يف الكتاب�« :أثبتت درا�سة علمية
�أن خال�صة  400و 600ملليغرام من
الب�صل لكل كيلوغرام من الوزن،
خف�ضت م�ستوى ال�سكر عند الفئران
املخربية بن�سبة  35و%50على
التوايل».
وت�شري اخلبريتان �إىل احتواء الب�صل

والثوم والكراث على الكربيت ،الذي
ي�ساعد على تطبيع م�ستوى ال�سكر
يف الدم .وقد �أظهرت نتائج جتربة
�أجريت على متطوعني� ،أن تناول 100
غرام من الب�صل ي�ؤدي �إىل ا�ستقرار
م�ستوى ال�سكر يف الدم.
�أما بالن�سبة للثوم ،ف�إن تناوله ب�صورة
دورية منتظمة يحفز عمل البنكريا�س

ما يزيد من �إفراز الإن�سولني� .إ�ضافة
�إىل هذا ،يحتوي الثوم على م�ضادات
�أك�سدة ت�ساعد على تطبيع جميع
عمليات التجدد اجلارية يف اجل�سم.

ثاين �شخ�ص يف التاريخ
ي�شفى من الإيدز!

ميكن �أن ي�صبح املري�ض املقيم يف
بريطانيا ال�شخ�ص الثاين يف التاريخ
الذي �شفي متاما من فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشية ،وذكرت �صحيفة
ديلي ميل� ،أم�س الثالثاء� ،أن الأطباء
عرثوا للمري�ض على متربع ميتلك
ح�صانة فطرية �ضد فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشية.
و�ساعدت عملية زراعة اخلاليا
اجلذعية املكونة للدم من املتربع
ملري�ض الإيدز ،على تغيري جهاز
املناعة ونظامه لدى املري�ض بطريقة
طورت مقاومته �ضد املر�ض.
و�أ�صيب املري�ض اللندين الذي مل يذكر
ا�سمه ،بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية
منذ  15عاما ،وقرر زراعة اخلاليا
اجلذعية بعد ت�شخي�ص �إ�صابته بورم
�رسطاين عام .2016

ما العالقة بني اجليوب الأنفية واالكتئاب؟

�أ�شارت درا�سة كورية �إىل �أن
من يعانون من التهاب اجليوب
الأنفية املزمن رمبا يكونون �أكرث
عر�ضة للإ�صابة باالكتئاب والتوتر
عن غريهم ،وكتب باحثون يف
دورية غاما لطب الأنف والأذن
واحلنجرة وجراحة العنق �إن هذه
احلالة لطاملا ارتبطت بتدين
م�ستوى املعي�شة وم�شاكل تتعلق
بال�صحة البدنية واالجتماعية
والعاطفية واملعرفية ،وفق ما نقل
«�سكاي نيوز».
وعلى الرغم من �أن االكتئاب
والقلق ي�صاحبان التهاب اجليوب
الأنفية املزمن يف كثري من
الأحيان ف�إنه لي�س وا�ضحا ما �إذا
كانت م�شاكل ال�صحة النف�سية
�سبقت املعاناة من هذا االلتهاب
�أم �أعقبته ،وركزت هذه الدرا�سة
على  16244مري�ضا كوريا جنوبيا
خ�ضعوا للعالج من التهاب اجليوب
الأنفية املزمن من عام � 2002إىل
عام  2013و� 32448شخ�صا ال

يعانون منه .ومل يكن لأي منهم
�سجل للإ�صابة باالكتئاب �أو
القلق ،وبعد متابعة مر�ضى التهاب
اجليوب الأنفية خالل فرتة 11
عاما تبني �أن احتمال �إ�صابة �أكرث
من  50يف املئة منهم باالكتئاب �أو
التوتر �أكرب ،وفقا لوكالة «رويرتز».
وقال الدكتور دوجن كيو كيم من
كلية الطب بجامعة هاليم يف كوريا
اجلنوبية الذي قاد الدرا�سة «على
الرغم من تلقي �أف�ضل عالج طبي
وجراحي ف�إن بع�ض املر�ضى
امل�صابني بالتهاب اجليوب الأنفية
املزمن يعانون �أعرا�ضا م�ستمرة
فت�صبح ال�سيطرة على هذه احلالة
حتديا»،و�أ�ضاف �أن املر�ضى الذين
يعانون من م�شاكل نف�سية «ي�شعرون
ب�أمل �أكرب كثريا وانخفا�ض �شديد
يف م�ستويات الطاقة بالإ�ضافة �إىل
�صعوبة يف ممار�سة �أن�شطة احلياة
اليومية �أكرث من املر�ضى...
غري امل�صابني مب�شاكل نف�سية».
وكان كل من �شملتهم الدرا�سة

من امل�صابني بالتهاب اجليوب
الأنفية يعانون من الأعرا�ض
ملدة � 12أ�سبوعا على الأقل حني
مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم ،ومل يجمع
الباحثون معلومات عن تدخني
املر�ضى �أو �رشبهم اخلمور وهو
ما ميكن �أن ي�ؤثر على التهاب
اجليوب الأنفية وامل�شاكل النف�سية
وكذلك افتقروا للبيانات عن حدة
االلتهاب وم�شاكل ال�صحة النف�سية
وهو ما قد ي�ؤثر على الربط بني
احلالتني.

وقال الدكتور �إدوارد مكول،رئي�س
ق�سم طب الأنف وجراحات
اجليوب الأنفية ،يف �أوك�شرن كلينيك
يف لويزيانا �إن التهاب اجليوب
الأنفية قد ي�ؤدي لإطالق الناقالت
الع�صبية التي قد تت�ضافر مع
العوامل الوراثية وعوامل �أخرى
لت�سبب م�شاكل نف�سية و�أ�ضاف يف
مقال �صاحب ن�رش الدرا�سة »:يف
الوقت احلايل �أي ربط هو حم�ض
تكهن وال تزال هناك حاجة للكثري
من الدرا�سات».

منها القهوة وب�سكويت الأطفال

 13منتجا غذائيا تزيد الإ�صابة بال�سرطان
�أ�صدرت هيئة الأغذية الربيطانية حتذي ًرا
ل�رشكات الأغذية من وجود مادة كيميائية
منتجا ترتاوح بني
قد ت�سبب ال�رسطان يف 13
ً
رقاقات البطاط�س والقهوة الفورية و�صوالً
�إىل الكعك بالزجنبيل وب�سكويت للأطفال
والر�ضع.
ّ
و�أو�ضحت الهيئة يف درا�سة �أنها ر�صدت يف 13
منتجا م�ستويات عالية من مادة «الأكريالميد»
ً

التي تتكون عند حتمي�ص �أو حتمري �أو يف املواد
الغذائية التي حتتوي على الن�شويات عند
درجات احلرارة العالية ،ح�سب موقع �صحيفة
«البيان»غري �أنها �أكدت �أن هذا االكت�شاف ال
ي�ش ّكل خط ًرا مبا�رشة على النا�س وال حاجة
لتغيري نظامهم الغذائي و�أو�صت الهيئة �رشكات
املواد الغذائية بتقلي�ص م�ستوى الأكريالميد
يف منتجاتها لأن اال�ستهالك الطويل الأمد لها

قد يزيد من خطر الإ�صابة بال�رسطان ،وكذلك
�أو�صت الأ�رس بعدم حتمي�ص اخلبز ورقاقات
البطاط�س كثرياً و�أن يكون لونها فاحتاً
قدر الإمكان وقالت �صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية� :إن بع�ض ال�رشكات ا�ستجابت
لتو�صية الهيئة وقررت تغيري و�صفاتها الغذائية
يف حني ردت بع�ض ال�رشكات ب�أن تخفيف هذه
املادة �سي�ؤثر على جودة منتجاتها وطعمها.

طريقة جديدة للك�شف املبكر عن ف�شل القلب

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

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

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

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

خطر غري متوقع للت�صوير
بالرنني املغناطي�سي!
ميكن لأجهزة الت�صوير املقطعي التي تخلق حقال مغناطي�سيا
قويا �أن حترر �أحد املكونات ال�سامة للح�شوات الزئبقية الف�ضية
يف الأ�سنان ،ون�رشت جملة  Radiologyم�ؤخرا ،نتائج درا�سة
�أجراها باحثون من جامعة كرييكايل الرتكية ،تفيد ب�أن احل�شوات
الف�ضية حترر كميات كبرية من الزئبق ،عقب تعر�ضها لعملية
الت�صوير املقطعي بالرنني املغناطي�سي .وينطبق ذلك ب�شكل
خا�ص على الأجيال اجلديدة من �أجهزة الت�صوير املقطعي بالرنني
املغناطي�سي ،القادرة على خلق جمال مغناطي�سي قوي ،تبلغ قوته 7
ت�سال ،ميكنه �أن يحرر املعدن ال�سام ،ما قد ي�سبب ت�سمما خطريا،
وتو�صل الباحثون الأتراك �إىل هذه النتائج بعد �سل�سلة جتارب على
ت�صاميم لتجويف الفم فيه �أ�سنان وح�شوات زئبقية ف�ضية ولعاب
ا�صطناعي ،حيث اختربت يف هذه الت�صاميم �أجهزة تبلغ قوتها 1.5
و 7ت�سال.

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

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

وقال دونالد بيل�سيتو� ،أ�ستاذ الأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي
جلامعة كولومبيا� ،إن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها ،ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل تهيج اجللد �أو اجلرب �أو القمل �أو الإ�صابة بالفطريات
و�أو�ضح بيل�سيتو� ،أن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�ضة للكثري
من التلوث ،نتيجة ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص �آخر رمبا �أراد
�رشاءها يف وقت �سابق ،وميكن �أن يكون م�صابا باجلرب �أو القمل.
وتقول طبيبة الأمرا�ض اجللدية ،ليند�سي بوردون ،من املركز الطبي
يف جامعة كولومبيا� ،إن غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها� ،أمر
بالغ الأهمية وميكن للمتاجر �أن ت�ست�ضيف جمموعة متنوعة من املواد
الكيميائية ،التي ميكن �أن تنتقل �إىل ب�رشتك وتلحق بها ال�رضر.
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مواقف لبع�ض �أمهات امل�ؤمنني يف قوة �إميانهني واعتمادهن على اهلل

ُ
مواقف �أمهات امل�ؤمنني
تعد
واخللفاء الرا�شدين ر�ضوان اهلل
عليهم ،مناذج �سامقة يف قوة
�إميانهم واعتمادهم على اهلل ،وكم
نحن اليوم بحاجة ما�سة لالقتداء
ب�سريتهم ،وتر�سم خطاهم ،و�سوف
�أعر�ض جملة من هذه املواقف
على النحو الآتي:

 1موقف لأم امل�ؤمننيال�سيدة خديجة بنت
خويلد ر�ضي اهلل عنها.
لمَ َّا جاء جربيل عليه ال�سالم �إىل
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
وهو يتعبد يف غار حراء ،وطلب
َّ
وغطه ثالث مرات،
منه �أن يقر�أ،
�صلَّى هَّ
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هّ
ُ
ِ
الل ُ َعلَيْ ِه
الل
ل
ثم َر َج َع َر ُ�سو
َ
َخ َل َعلىَ
ف ُف َ�ؤا ُدهَُ ،فد َ
َو َ�سلَّ َم يَ ْر ُج ُ
َ
هّ
يج َة ِبن ِْت ُخ َويْ ِل ٍد َر ِ�ض َي الل ُ َعنْ َها،
َخدِ َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ون َف َز َّملُوهُ َحتَّى
ل
َم
ز
ون
ل
َم
ز
:
َف َقا َل ّ يِ ّ يِ
َ
يجةَ
َ
َ
َ
َذهَ َب َعنْ ُه ال َّر ْوعُ ،فقال لخِ ـدِ َ
يت َعلىَ
َو�أَخْ برَ َهَ ا الخْ َ برَ َ :لَ َق ْد َخ�شِ ُ
يج ُةَ :ك اَّل َو هَّ
اللِ َمـا
نَفْ�سِ يَ ،ف َقالَ ْت َخـدِ َ
يك هَّ
يُخْ ِز َ
الل ُ �أَبَدًا�ِ ،إ ّنَ َك لَت َِ�ص ُل ال َّرحِ َم،

َو حَتْمِ ُل ال ْ َك َّلَ ،وتَ ْك�سِ ُب المْ َ ْعـ ُدو َم،
َوتَ ْق ِري َّ
ال�ضيْ َفَ ،وتُ ِع ُ
ني َعـلَى نَ َوائ ِِب
حْ َ
ال ِّق[.1

 2موقف لأم امل�ؤمنني �أم�سلمة ر�ضي اهلل عنها:
يف م�شورتها للنبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف �صلح احلديبية،
وجاء ذلك يف حديث طويل عند
البخاري ،ومنه ال�شاهدَ « :فل َ َّما َف َر َغ
َابَ ،قا َل َر ُ�سو ُل هَّ
اللِ
مِ ْن َق ِ�ض ّيَ ِة ال ْ ِكت ِ
َ
�صلَّى هَّ
َ
ّ
ِ
�ص َحا ِبهِ:
أ
ل
م
ل
�س
و
الل ُ َعلَيْ ِه َ َ َ
َ
ْ
ُ
اح ِلقُـواَ ،قالَ:
ْ
ُقو ُموا َفان َح ُروا ث َّم ْ
َف َو هَّ
اللِ َما َقا َم مِ نْ ُه ْم َر ُج ٌلَ ،حتَّى
َقا َل َذل َِك ثَلاَ ثَ َم َّراتٍ َ ،فل َ َّما مَ ْ
ل يَ ُق ْم
مِ نْ ُه ْم �أَ َح ٌدَ ،دخَ ـ َل َعلَى �أُ ِّم َ�سل َ َم َة،
ّا�س،
ِي مِ ْن النَ ِ
َف َذ َك َر ل َ َها َما لَق َ
َ
َفقَال َ ْت �أُ ّ ُم َ�سل َ َم َة :يَا نَب َِّي هَّ
اللِ �أ حُ ِ
ت ّ ُب
َذل َِك ،اخْ ُر ْج ،ثُ َّم اَل تُ َك ِلّ ْم �أَ َحدًا مِ نْ ُه ْم
َك ِل َم ًةَ ،حتَّى تَن َْح َر بُ ْدنَ َكَ ،وتَ ْد ُع َو
َك َفيَ ْح ِلق َ
َحا ِلق َ
َك .فَخَ َر َج َفل َ ْم يُ َك ِلّ ْم
�أَ َحدًا مِ نْ ُه ْم َحتَّى َف َع َل َذل َِك :نَ َح َر
بُ ْدنَهَُ ،و َد َعا َحا ِل َق ُه َف َحل َ َقهَُ .فل َ َّما
َر�أَ ْوا َذل َِك َقا ُموا َفن ََح ُروا»[.2

مواقف للخليفة
الرا�شد �أبي بكر
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه
ومن �أمثلة هذه املواقف ما يلي� :أ-
َع ْن َعائ َِ�ش َة َر ِ�ض َي هَّ
الل ُ َعنْ َها َقالَ ْت :لمَ َّا
َ
ِ�ض َر ُ�سو ُل هَّ
هّ
ُ
َ
َ
ّ
ُقب َ
�صلَّى الل َعليْ ِه َو َ�سل َم،
اللِ َ
مَ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ّ
�صلَّى
ِي
ب
ن
ال
ت
ل
َ:
ن
و
ل
و
ق
ي
وا
ل
ع
يمَ ُ ْ
َف َج َ َ
ُّ َ
َ
هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َمَ ،ف َقا َم �أبُو بَ ْك ٍرَ ،ف َ�ص ِع َد
الل َ
الل َ َف�إِ َّن هَّ
المْ ِ نْبرَ ََ ،ف َقا َلَ :م ْن َكا َن يَ ْعبُ ُد هَّ
َح ّ ٌي مَ ْ
م َّمدًا
ل يمَ ُ ْتَ ،و َم ْن َكا َن يَ ْعبُ ُد حُ َ
م َّم ٌد �إ اِّلَ
م َّمدًا َق ْد َم َ
اتَ ،و َما حُ َ
َف�إِ َّن حُ َ
َر ُ�سو ٌل َق ْد َخلَ ْت مِ ْن َقبْ ِل ِه ال ّ ُر ُ�س ُل َ�أ َف ِ�إ ْن
ات �أَ ْو ُق ِت َل انْ َقلَبْتُ ْم َعلَى �أَ ْع َقا ِب ُك ْم َو َم ْن
َم َ
�ض هَّ
َ
َ
الل َ َ�شيْئاً
َ
يَنْ َقل ِْب َعلى َع ِقبَيْ ِه فل ْن يَ رُ َّ
َو َ�سيَ ْج ِزي هَّ
الل ُ َّ
ال�شا ِك ِري َن [�آل عمران:
.144
ب -عندما قاتل �أبو بكر ال�صديق ر�ضي
اهلل عنه املرتدين ملنعهم الزكاة ،وهي
حادثة معروفة ،وم�شهورة ،ومروية
يف كتب احلديثَ ،قـا َل �أَبُـو بَ ْك ٍر َر ِ�ض َي
هَّ
ال�صلاَ ِة
الل ُ َعنْهُ َ :ألُ َقا ِتلَ َّن َم ْن َف َّر َق بَينْ َ َّ
َوال َّز َكاةِ ،ف�إن الزكاة حق املالَ ،و هَّ
اللِ لَـ ْو
اً
ون
عقال َكانُوا يُ�ؤَ ّ ُدونَه �إِلىَ َر ُ�سولِ
َمنَ ُع يِ
�صلَّى هَّ
هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم لَ َقاتَلْتُ ُه ْم َعلىَ
اللِ َ
الل ُ َعنْهَُ :ف َو هَّ
َمنْعِهَ .قا َل ُع َم ُر َر ِ�ض َي هَّ
اللِ
َ
َما هـ ُ َو �إ اَِّل �أَ ْن َر َ�أيْ ُت َ�أ َّن هَّ
لىَ
الل تَ َعا َقـ ْد
�ص ْد َر �أَبِي بَ ْكـ ٍر لل ِقتَالِ َف َعـ َر ْف ُت َ�أ ّنَ ُه
�شرَ َ َح َ
حْ َ
ال ّ ُق .ج -يف ق�صة الإ�رساء واملعراج،
عندما �أتى �إليه م�رشكو مكة ،فقالوا:
هل لك يف �صاحبك؟ يزعم �أنه �أُ�رسي به
يف الليل �إىل بيت املقد�س ،قال� :أو قال
ذلك؟ قالوا :نعم ،قال :لئن كان قال ذلك
لقد �صدق ،قالوا :وت�صدقه �أنه ذهب
الليلة �إىل بيت املقد�س ،وجاء قبل �أن
ي�صبح؟ قال :نعم� ،إين لأ�صدقه مبا هو
�أبعد من ذلك� :أ�صدقه بخرب ال�سماء يف
غدوة �أو َروحة.

 5حقائق عن م�سلمي �أوروبا
وفقا لآخر الدرا�سات ،ميثل امل�سلمون �أقلية يف �أوروبا بن�سبة تقرتب من  %5من عدد ال�سكان� ،إال �أن هناك عدة دول �أوروبية ترتفع بها
تلك الن�سبة.
ون�رش معهد «بيو» الأمريكي للأبحاث� ،أول �أم�س الأربعاء  29نوفمرب  ،درا�سة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�سبة امل�سلمني يف �أوروبا ،التي
تتزايد مبعدل �رسيع ،حيث بلغت ن�سبة وجودهم  %4.9حتى عام  2016وقد �أدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل �إىل ا�ضطرابات �سيا�سية
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية ،وخا�صة عقب و�صول ماليني طالبي اللجوء م�ؤخرا ،وكثري منهم م�سلمون ففي االنتخابات
الأخرية يف فرن�سا و�أملانيا ،كان و�صول املهاجرين �إىل تلك البلدان -وال �سيما امل�سلمون منهم -من �أهم الق�ضايا وبا�ستخدام �أحدث
التقديرات ال�سكانية للمعهد ،هناك  5حقائق عن عدد وتكوين ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا:

 1ثالث دول �أوروبية فيها العدد الأكرب من امل�سلمنيفرن�سا و�أملانيا لديهما �أكرب عدد من ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا ( 28دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي بالإ�ضافة �إىل الرنويج و�سوي�رسا)
ففي منت�صف عام  ،2016كان هناك  5.7مليون م�سلم يف فرن�سا ( %8.8من �سكان البالد) و 5ماليني م�سلم يف �أملانيا %6.1وتعد قرب�ص
هي الدولة الأوروبية التي ي�شكل فيها امل�سلمون �أكرب ن�سبة من ال�سكان ،حيث ي�شكل امل�سلمون البالغ عددهم � 300ألف م�سلم يف اجلزيرة
حوايل ربع �سكانها ( ،)%25.4ومعظمهم من القبار�صة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد ،فهم �أبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين
و�صلوا قرب�ص �أخريا كمهاجرين.

 2م�ستقبل امل�سلمني يف �أوروباازدادت ح�صة امل�سلمني من جمموع �سكان �أوروبا ب�شكل مطرد و�ست�ستمر يف النمو يف العقود املقبلة ،فمن منت�صف عام � 2010إىل
منت�صف عام  2016وحده ،ارتفعت ح�صة امل�سلمني يف �أوروبا �أكرث من نقطة مئوية واحدة ،من � %3.8إىل ( %4.9من  19.5مليون �إىل
 25.8مليون) وبحلول عام  ،2050ميكن �أن يزيد ن�صيب �سكان القارة العجوز من امل�سلمني �أكرث من ال�ضعف ،لي�صل �إىل � %11.2أو �أكرث،
وهذا يتوقف على مقدار الهجرة امل�سموح بها �إىل �أوروبا .وحتى يف حالة عدم ا�ستقرار الهجرة امل�ستقبلية ب�شكل دائم ،ف�إن عدد
ال�سكان امل�سلمني ال يزال يف ارتفاع تقدر ن�سبته بـ  ،%7.4وذلك ب�سبب ازدياد ن�سبة ال�شباب وارتفاع معدالت اخل�صوبة للمقيمني امل�سلمني
احلاليني يف �أوروبا.

 3متو�سط �أعمار امل�سلمني يف القارة العجوزوفقا لآخر �إح�صاء ل�سكان �أوروبا لعام  ،2016وجد �أن امل�سلمني هم �أ�صغر �سنا بكثري ولديهم �أطفال �أكرث من الأوروبيني الآخرين ،ويبلغ
متو�سط العمر للم�سلمني يف جميع �أنحاء �أوروبا 30.4عاما� ،أي �أ�صغر من متو�سط الأوروبيني الآخرين بـ  13عاما ،حيث بلغ متو�سط
عمر الأوروبي «غري امل�سلم»  43.8عاما.
وبالنظر �إىل ذلك بطريقة �أخرى ،جند �أن ن�صف امل�سلمني يف �أوروبا حتت �سن الـ  30عاما ،مقارنة بـ  %32من غري امل�سلمني يف �أوروبا،
من املتوقع �أن يبلغ متو�سط �إجناب الن�ساء امل�سلمات يف �أوروبا �إىل طفلني ،وذلك �أكرث من متو�سط �إجناب الن�ساء غري امل�سلمات وهو
طفل واحد.

 4عوامل منو امل�سلمني يف �أوروبابني منت�صف عام  2010ومنت�صف عام  ،2016كانت الهجرة �أكرب عامل يدفع منو ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا ،حيث و�صل ما يقدر بنحو
 2.5مليون م�سلم �إىل �أوروبا لأ�سباب �أخرى غري اللجوء ،مثل العمل �أو الدرا�سة فيما ح�صل حوايل  1.3مليون م�سلم على حق اللجوء ،مما
ي�سمح لهم بالبقاء يف �أوروبا ،بينما غادر �أوروبا نحو ربع مليون م�سلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�سلمني
الأوروبيني ،فقد كان هناك  2.9مليون حالة والدة خالل هذه الفرتة� ،إ�ضافة �إىل انخفا�ض عدد الوفيات ،بينما ي�أتي التحول الديني
عامال ثالثا.

 5نظرة �أوروبا �إىل م�سلميهاتتباين وجهات نظر امل�سلمني تباينا وا�سعا يف البلدان الأوروبية ،فقد وجد ا�ستطالع ر�أي �أجراه معهد «بيو» للأبحاث عام  2016يف
 10دول �أوروبية� ،أن الآراء ال�سلبية حول امل�سلمني �سادت يف �رشق �أوروبا وجنوبها بينما �أعطى غالبية امل�شاركني يف اململكة املتحدة
و�أملانيا وفرن�سا وال�سويد وهولندا امل�سلمني ت�صنيفا �إيجابيا وترتبط الآراء حول امل�سلمني بالأيديولوجية ،يف حني �أن  %47من الأملان
ينتمون �سيا�سيا لكتالت ميينية ،يعطي امل�سلمني ت�صنيفا غري �إيجابي ،بينما  %17فقط من الي�ساريني الأملان فعلوا ذلك .وازدادت الفجوة
بني �آراء الي�سار واليمني فيما يخ�ص امل�سلمني نحو  30نقطة مئوية يف �إيطاليا واليونان.
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حممد رم�ضان يتعاقد على بطولة م�سل�سل جديد لرم�ضان 2020
تعاقدت �شركة �سيرنجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مر�سي ،مع الفنان امل�صري حممد رم�ضان ،على بطولة م�سل�سل جديد ،للعر�ض يف �شهر رم�ضان
لعام  ،2020وذلك بعد النجاح الذي حققه م�سل�سل «زلزال» الذي ي�شارك به �ضمن ال�سباق الرم�ضاين احلايل.
حممد رم�ضان ،ن�رش �صور عرب
االنرتنت جمعته بتامر مر�سي،
وقت التعاقد على بطولة العمل مع
�رشكة « �سيرنجي «.
م�سل�سل « زلزال « من ت�أليف
عبدالرحيم كمال� ،إخراج �إبراهيم
فخر� ،إنتاج �رشكة �سنريجي ،بطولة
حممد رم�ضان ،حال �شيحة ،ماجد
امل�رصي ،منى عبدالغني ،هنادي
مهنى ،ح�سام داغر� ،أحمد �صيام،
م�صطفى من�صور ،يو�سف عثمان،

�آية هاليل ،حنان �سليمان ،ملياء
كرم وعدد �آخر من الفنانني.
من ناحية �أخرى ،تعاقد حممد
رم�ضان م�ؤخ ًرا مع �رشكة « العدل
جروب « لبطولة فيلم جديد ولكنه
عانى من م�شاكل مع الرقابة ب�سبب
ق�صة الفيلم والتي تدور حول ق�صة
حب جتمع بني �شاب م�سلم وفتاة
م�سيحية.
الفيلم من ت�أليف مدحت العدل،
و�إخراج حممد جمال العدل،

ويقوم بطولته الفنان حممد
رم�ضان و�شريين ر�ضا وروبي،
ويتوىل مهمة �إنتاجه �رشكة العدل
جروب.
من ناحية �أخرى تعاقد الفنان
حممد رم�ضان ،على بطولة فيلم
�آخر يحمل ا�سم « �شبح النيل « ،
وهو عمل رعب �سيتم تقدميه
بتقنية الـ D3خالل عام .2020

النجمة اللبنانية تينا ميوت تتحدث عن جناح «غودزيال» ينتزع من «عالء الدين» �صدارة
م�سل�سل» �آخر الليل»
�إيرادات ال�سينما

�أكدت املمثلة تينا
ميوت يف ت�رصيح لوكالة
لبنانية �أنه «بعد بروزها
يف م�سل�سل �آخر الليل
على �شا�شة اجلديد
�ستمتهن الدراما بجدية
واحرتاف ولن تتنازل
عن الدور اجليد على
اختالف م�ساحته».
وجت�سد ميوت �شخ�صية

لورا العا�شقة وابنة
الب�سيطة
العائلة
واملظلومة وال�سجينة،
تثني على املالحظات
التي تلقتها من املخرج
�أ�سامة احلمد وتقول
ب�أنها ا�ستفادت منها
كثريا.
وتقول ب�أنها حمظوظة
يف الدراما «لأنها تلعب

دور ابنة �أجمل الثنائيات
�إذ �أنها ابنة املخرج
والأ�ستاذ
واملمثل
اجلامعي غربيال ميني
واملمثلة املبدعة رندا
كعدي».
عن ثنائيتها مع �صليبا
تقول «‘نها مقتنعة و�أن
ما يجمعها فيه االغنية
اىل جانب التمثيل

فهو قدم �أغنية من
كلماتها و�أحلانها القت
ا�ستح�سانا».
ميوت
و�أو�ضحت
وامللحنة
املطربة
وال�شاعرة �أن «يف
ع�رشات
جعبتها
الأغنيات اجلاهزة وهي
لي�ست حكرا لها بل هي
م�شاريع �أغنيات ب�أ�صوات
حتبها وتقدرها» ،وتعترب
«�أن جتربتها املتوا�ضعة
الأوىل يف التمثيل كانت
يف م�سل�سل «جريان» لكن
جتربتها الفعلية كانت يف
«�آخر الليل» الذي ي�شهد
جناحا ون�سبة مرتفعة
من امل�شاهدة».
وتعد تينا يف ختام
الدرد�شة �أن امل�سل�سل
الثالث �سيكون بنف�س
امل�ستوى والعناية يف
الأداء واحلرفية.

ت�صدر الفيلم اخليايل العلمي واحلركة اجلديد «غودزيال :ملك
الوحو�ش» (غودزيال :كينغ �أوف ذا موني�سرتز) �إيرادات ال�سينما يف
�أمريكا ال�شمالية يف مطلع الأ�سبوع م�سج ً
ال  49مليون دوالر ،والفيلم
بطولة كايل ت�شاندلر وفريا فارميجا وكني واتانابي ومن �إخراج مايكل
دورتي.
وتراجع فيلم اخليال «عالء الدين» من املركز الأول �إىل املركز الثاين
هذا الأ�سبوع م�سج ً
ال  42.3مليون دوالر .والفيلم بطولة مينا م�سعود
ونعومي �سكوت وويل �سميث ومن �إخراج جاي ريت�شي.
وجاء الفيلم املو�سيقي اجلديد «روكيتمان» يف املركز الثالث م�سج ً
ال
�إيرادات بلغت  25مليون دوالر .الفيلم بطولة تارون �إجريتون وجيمي بيل وريت�شارد مادين وبراي�س داال�س
هوارد ومن �إخراج ديك�سرت فليت�رش.
واحتل فيلم الإثارة اجلديد «ما» املركز الرابع حمققاً  18.3مليون دوالر .والفيلم بطولة �أوكتافيا �سبين�رس
وجوليت لوي�س ولوك �إيفانز ومن �إخراج تيت تيلور.
وتراجع فيلم احلركة «جون ويك :الف�صل الثالث  -بارابيلوم» من املركز الثاين �إىل املركز اخلام�س هذا
الأ�سبوع حمققاً �إيرادات بلغت  11.1مليون دوالر .والفيلم بطولة كيانو ريفز ،وهايل بريي ،وايان ماك�شني ومن
�إخراج ت�شاد �ستاهيل�سكي.

نقابة املو�سيقيني امل�صرية
ترفع �إيقاف «�شريين»

قرر جمل�س نقابة املهن املو�سيقية برئا�سة هاين �شاكر رفع الإيقاف عن
�شريين عبد الوهاب ،بعد واقعة الإ�ساءة مل�رص يف حفلها بالبحرين.
ووجهت النقابة �إخطاراً ر�سمياً �إىل �شريين برفع الإيقاف وحفظ
التحقيق معها ،ما ي�سمح لها ب�إحياء حفالت غنائية داخل م�رص يف
الفرتة املقبلة.
يذكر �أن �شريين اجتهت مع زوجها ح�سام حبيب �إيل مقر النقابة ،قبل
�أ�سابيع ،حل�ضور التحقيق معها بتهمة الإ�ساءة مل�رص.

ف�ضائيتان �إماراتيتان تنتقمان من عال الفار�س !

قررت ف�ضائية « الظفرة «
الإماراتية وقف عر�ض امل�سل�سل
الأردين «�صرب العذوب» من على
�شا�شتها ،والذي ت�شارك يف
بطولته االعالمية الأردنية ،عال

الفار�س.
و�أعلن القائمون على الف�ضائية
عن هذا القرار بر�سالة عرب
ال�صفحة اخلا�صة بالف�ضائية على
�أحد مواقع التوا�صل االجتماعي

قائلني« :تعتذر القناة من اجلمهور
الكرمي عن اال�ستمرار يف عر�ض
م�سل�سل �صرب العذوب».
و�أ�ضافت �أن ذلك »:ب�سبب ان�ضمام
بطلة امل�سل�سل لقناة اجلزيرة
التي تن�رش الإرهاب والكراهية
والفو�ضى يف الوطن العربي».
وبدورها اتخذت ف�ضائية «بينونة»
ذات القرار و�أعلنت عن وقفها
عر�ض امل�سل�سل قائل ًة»:تعتذر
قناة بينونة من متابعني برنامج
�صرب العذوب عن �إيقاف الربنامج
ب�سبب ان�ضمام بطلة امل�سل�سل
لقناة اجلزيرة التي تن�رش الإرهاب
والكراهية والفو�ضى يف العامل“.

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

جناح كبري حلفلي «جوزيف عطية»
يف الأردن

فور اعالن منظمي حفل جوزيف عطية عن حفله يف عمان يوم  23ماي املا�ضي  ،حتى تهافت اجلمهور
الأردين ل�رشاء التذاكر وما هي اال �ساعات حتى نفذت البطاقات  ،ما ا�ضطر املنظمون للإعالن عن حفل ثا ٍن
م�ساء يوم اجلمعة  24ماي .
وقد �أحيا جوزيف حفلني من العمر يف عمان مع جمهور و�صفه بالرائع واملتذوق للمو�سيقى  ،حيث غنى
عطية اجمل اغانيه وكان اجلمهور يت�شارك معه بالغناء طوال الوقت  ،فيما عاد الفنان بعدها اىل لبنان لو�ضع
اللم�سات الأخرية لإطالق اغنيته اجلديدة مطلع ال�صيف.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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هيونداي �سوناتا  2020ت�ستند على من�صة جديدة كلياً

بعد �أن ك�شفت هيونداي م�ؤخراً
عن �سوناتا  2020للمرة الأوىل
عاملياً قبل تد�شينها الر�سمي
مبعر�ض نيويورك لل�سيارات
 2019يوم  16ابريل القادم،
�أكدت ال�صانعة الكورية �أن
الكوبيه ذات الأربعة �أبواب
�ست�أتي م�ستندة على اجليل
الثالث من من�صتها اجلديدة
كلياً.
�ستعتمد هيونداي هذه
املن�صة اجلديدة يف طرازاتها
امل�ستقبلية بهيكلة ذات م�سار
متعدد الأحمال مع �ألواح
�صلب فائقة املرونة تتفوق
على املن�صة ال�سابقة ،فيما
يتعلق بالأمان ،جند �أنه قد
مت حت�سني قوة امت�صا�ص
الطاقة للم�ساعدة يف تقليل
�أثر الإ�صطدامات باملق�صورة،
كما �أن الت�صميم يعمل على
دفع العجالت للخارج خالل
اال�صطدامات الب�سيطة لزيادة
�أمان الركاب ،مما مينع ال�سيارة

من االنحرافات التي قد ت�ؤدي
ال�صطدامات ثانوية ،يف حني
�أن ا�ستخدام تقنية Hot
“ Stampingاخلتم ال�ساخن”
لألواح الهيكل ي�ساعد على
جعلها �أقوى و�أقل ت�رضراً من
الإ�صطدامات .بجانب زيادة
الأمان ،ت�أتي من�صة هيونداي

�سوناتا  2020اجلديدة كلياً
حم�سن عرب عدة
�أي�ضاً مع �أداء
ّ
�إ�ضافات تت�ضمن نظام يتحكم
بتدفق الهواء للمحرك بجانب
زيادة قوة ت�شتيت احلرارة،
�إ�ضافة لتح�سني ثبات اجلزء
ال�سفلي وتقليل مقاومة الهواء.
هذا و�إ�ضافة لكل ذلك� ،سنجد

�أن اجليل الثالث من من�صة
هيونداي �سيكون �أي�ضاً �أخف
من ال�سابق مع مركز جاذبية
�أكرث انخفا�ضاً ي�سمح بتح�سني
قوة التحكم والتوجيه� ،إىل
جانب تقليل معدل ال�ضو�ضاء
واالهتزازات والق�ساوة داخل
مق�صورة �سوناتا .2020

"بنتلي" تطلق �سيارة مك�شوفة فاخرة
�رشكة
ا�ستعر�ضت
�سيارة
م�ؤخرا
بنتلي
"Continental
"GT
بهيكل مك�شوف غاية يف
الأناقة وجاءت ال�سيارة
اجلديدة بت�صميم يحمل
طابع مركبات بنتلي الفاخرة
الدائرية
مب�صابيحها
وواجهتها الأمامية العري�ضة،
وزودت ب�سقف ينطوي

�أوتوماتيكيا ليختفي داخل
الهيكل ،ف�ضال عن مق�صورة
مك�سوة ب�أفخم �أنواع اجللود
والأخ�شاب وعنا�رص من
الكروم.
اجلبار
الأداء
وي�ضمن
لهذه ال�سيارة حمرك بـ 12
�أ�سطوانة ،و�سعة  6.0لرتات،
بعزم  635ح�صانا ،ي�ستهلك
 14لرتا من الوقود لكل 100

كلم تقطعها ال�سيارة ،وي�صل
بها ل�رسعة  333كلم�/ساعة،
ويزيد ت�سارعها من � 0إىل
 100كلم�/ساعة يف غ�ضون
 3.8ثانية فقط.
كما �أتت هذه املركبة بنظام
تعليق هوائي تتحكم فيه
منظومة �إلكرتونية متطورة،
ف�ضال عن �أقوى نظام مكابح
�شهدته �سيارات بنتلي حتى

اليوم ،وعجالت ريا�ضية
مبقا�س � 21إن�شا وتوفر
هذه ال�سيارة العديد من
و�سائل الرفاهية للم�ستخدم،
ك�أنظمة ال�صوت املمتازة
املدعومة بـ  18مكرب �صوت
ومقاعد مريحة املزودة
ب�أنظمة تدفئة وتربيد
وتدليك للراكب� .أما �سعرها،
فبلغ � 173ألف يورو.

مر�سيد�س وبي ام دبليو تبحثان
تطوير من�صات ال�سيارات ً
معا

�أعلنت كل من مر�سيد�س وبي ام
دبليو م�ؤخراً نيتهما بدء العمل على
تطوير من�صة جديدة لل�سيارات
الكهربائية ،وهو ما �سي�ساعد
على خف�ض تكاليف الت�صنيع لكال
ال�رشكتني بدرجة كبرية.
بح�سب وكالة رويرتز الإخبارية،
تقوم كل من مر�سيد�س وبي ام
دبليو مبباحثات حول م�شاركة
تكاليف هند�سة ال�سيارات ال�صغرية
واملتو�سطة ذات املحركات
الكهربائية بالكامل ب�شكل �أ�سا�سي،
مع �إمكانية ا�ستخدامها �أي�ضاً
ال�ستيعاب حمركات االحرتاق
الداخلي.
ت�شري جريدة  Autobildالأملانية
لأن هذه اخلطوة قد ت�ساعد يف

توفري  7.91مليار دوالر لكل
من ال�رشكتني على مدار � 7أعوام
قادمة ،حيث قد يزداد معدل
تقليل النفقات يف حالة مت �ضم
ال�سيارات الكبرية مل�رشوع املن�صة
امل�شرتكة ،رغم �أن النقا�شات ال
تزال يف بدايتها ،ومن املمكن �أن
تتغري هذه اخلطط املبدئية ب�أي
حلظة.
�أكد مدير ماليات بي ام دبليو
خالل العام املا�ضي �أن ال�رشكة
مو�سع مع
ترحب ب�أي تعاون
ّ
جمموعة داميلر مالكة مر�سيد�س،
�إال �أنه من ال�صعب حتديد الفر�ص
املتاحة لذلك يف جمال املن�صات
امل�شرتكة التي قد تفيد كال
ال�رشكتني.

اجلي�ش الأمريكي يطور
تقنية توقف ال�سيارات
فجائيا �أثناء حتركها

ملاذا "تويوتا �سن�شري" � 2018سعرها �أغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟
عقب � 21سنة كاملة؛ قامت تويوتا
�أخريا ب�إعادة ت�صميم �سن�رشي
الرائدة للجيل الثالث ،مع احلفاظ
على ال�شكل الأيقوين الهادئ
لل�سيارة وحتديث �أ�سا�ساتها
ومن�صتها ملا ينا�سب وقتنا
احلايل.
تويوتا �ست�صنع  50ن�سخة فقط

من ال�سيدان الفاخرة كل �شهر،
وقد ظهر فيديو جديد يك�شف عن
جميع تفا�صيل ال�سيارة عن قرب
من اخلارج والداخل �أثناء عر�ضها
يف اليابان.
ال�سيارة ت�شع فخامة و�أناقة يف
ت�صميمها اخلارجي الكال�سيكي،
ويف مق�صورتها الفريدة من نوعها،

ال�رشكات ال�صينية ال ميكنها
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغراء
تقليد ت�صاميم �سيارات الغرب،
زوتيي هي �إحدى ال�رشكات
املعروفة بتقليدها بور�ش ماكان،
والآن ،عالمة هانتينج التي تتبع
املجموعة التجارية نف�سها ،تريد
القيام ب�شيء مماثل يف �إحدى
منتجاتها القادمة ،حتديداً،
جاكوار  F-Paceال�صني.
حيث تظهر �صور براءات االخرتاع
التي ظهرت على املواقع
ال�صينية ب�أن ال�رشكة �ستطلق

�سيارة مقلدة واجهتها الأمامية
 F-Paceوخلفيتها جتمع بني
جاكوار وبور�ش ،يف حني تقع
كتابة  Hantengبني امل�صابيح
اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�صيل،
لكن و�سائل الإعالم ال�صينية تتوقع
ب�أن ال�سيارة �ست�سمى  X6وتقع بني
 X5و X7وهي موديالت م�رسوق
ت�صميمها من هيونداي ،على �أن
يتم تد�شينها يف معر�ض �شينجدو
لل�سيارات  2018والذي �سينطلق
يف � 7سبتمرب.

مع ا�ستخدام زخرفات خ�شبية
المعة يف الداخل وت�صميم مثري
لالهتمام ملقاب�ض الأبواب ونظام
�أوديو فاخر بع�رشين مكرب �صوت
ونظام لكتم ال�صوت اخلارجي
متاما عن اجلال�سني يف املق�صورة
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر
ممكن من اخل�صو�صية.

ال غرابة �إذن يف �أن �سن�رشي
اجلديدة يبد�أ �سعرها من 180,000
دوالر ( 675,000ريال �سعودي) ،ما
يجعلها �أغلى من مر�سيد�س مايباخ
 S560بـ  168,600دوالر (626,000
ريال) ،ويُذكر �أن كل الطلبات
على ال�سيارة حمجوزة حتى العام
القادم.

هانتينج ال�صينية ت�ستعد لطرح جاكوار ّ F-Pace
مقلدة

مع ازدياد عدد الهجمات التي
ت�ستخدم ال�سيارات ك�سالح
لده�س املدنيني �أو اقتحام
الثكنات الع�سكرية ،بد�أت وزارة
الدفاع الأمريكية بتطوير تقنية
ثورية قادرة على وقف ال�سيارات
امل�رسعة قبل و�صولها لأهدافها،
و�ستكون هذه التقنية عبارة عن
جهاز خا�ص ي�ستخدم ترددات
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات
ال�سيارات و�إيقافها عند اللزوم.
ملنع هذه النوعيات من هجمات
ال�سيارات� ،سيقوم جهاز البنتاجون
ب�إر�سال موجات ميكروويف عالية
الرتدد جتاه ال�سيارات ،ما �سي�ؤدي
لتعطيل مكوناتها الكهربائية
و�إجبار املحرك على التوقف،

وميكنكم م�شاهدة تطبيق للتقنية
يف الفيديو امللحق.
البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من
التقنية ،واحدة مبجال �صغري ميتد
خلم�سني مرت ،ما ي�سمح بو�ضع
اجلهاز يف �صندوق �سيارة بيك �أب
او ما �شابه ،و�أخرى مبجال 100
مرت وجهاز ثابت يف مكان واحد،
و�سيكون هدف الن�سخة الثانية
هو و�ضع الأجهزة يف الأماكن
العامة املتعر�ضة خلطر الهجمات
الإرهابية لده�س املدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�ضي
مبقتل ع�رشة مدنيني و�إ�صابة
�آخرين ،ويتبع ذلك هجمات مماثلة
يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.
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�إ�شهار
PUB

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي
اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رشاقة
حي  100م�سكن عمارة .05رقم  02ال�رشاقة
اعالن م�ستخرج من قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني بجريدة وطنية
نحن الأ�ستادة  /ق�شطويل نعيمة  ،حم�رضة ق�ضائية حملفة و معتمدة لدى دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة حمكمة ال�رشاقة
القائمة بالتبليغ و التنفيذ  ،الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور �أعاله و املوقعة �أدناه .
لفائدة ال�سيد  :درقيني المية ب�صفتهما مقدمة  ،ال�ساكنة ب  :حي برو�سات ع ف ح�سني داي
�ضد  :درقيني �صافية املولودة بتاريخ  ، 1962/04/17 :ب�صفتهما حمجوز عليها
بناء الإذن بالت�رصف يف مناب املحجوز عليها  ،ال�صادر عن رئي�س ق�سم �ش�ؤون الأ�رسة مبحكمة ال�رشاقة بتاريخ ، 2017/01/15 :
حتت رقم  ، 17/29 :ترتيب رقم 17/00178 :
بناء على دفرت ال�رشوط املودع �أمانة �ضبط حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/05/05 :حتت رقم 2019/07
نعلن عن بيع العقار املتمثل يف حقوق عقارية م�شاعة مقدرة بن�سبة ع�رشة �أجزاء من �أ�صل ثمانية و �أربعون جزء ( 10/48جزء ) يف
قطعة �أر�ض كائنة ببلدية الدرارية والية اجلزائر م�ساحتها االجمالية تقدر بثالثة �أر و ثالثة و ع�رشون �سنتيار (� 03أر و � 23سار ) ،
ت�شكل جمموعة ملكية رقم  198ق�سم  ، 10 :يف مناب حمجوز عليها باملزاد العلني يوم  2019-06-30 :على ال�ساعة التا�سعة �صباحا
بالقاعة رقم  02مبقر حمكمة ال�رشاقة
و حدد ال�سعر االفتتاحي للعقار بثمامنائة و خم�سة و �ستون الف و مائة و ت�سعة و �سبعون دينار جزائري ( 865.179دج )
حتت �سائر التحفظات
اثباتا ملا �سبق ذكره �أعاله حررنا هذا املح�رض و كل طبقا للقانون .
املح�رضة الق�ضائية
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الو�سط2019/06/06:
�إعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني بجريدة وطنية
نحن الأ�ستاذة  /ق�شطويل نعيمة  ،حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة – القائمة بالتبليغ و التنفيذ الكائن مكتبنا بالعنوان
املذكور �أعاله و املوقعة �أدناه
لفائدة ال�سيد  :بن زيادة فار�س  ،ال�ساكن ب � 6 :شارع حممد قاريدي القبة – اجلزائر
اجلاعل موطنه مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور �أعاله �إىل غاية انتهاء �إجراءات التنفيذ االختياري
�ضد  :ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة جمبنة بروت�شيز املمثلة من طرف م�سريها طويلب حمرز ابن علي
الكائن مقرها ب  :جمموعة ملكية  629ق�سم  05الكثبان ال�رشاقة – اجلزائر
بناء على �أمر حجز تنفيذي على منقوالت  ،ال�صادر عن ال�سيد – رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/02/21 :رقم الرتتيب  ، 19/605 :حتت رقم ، 19/ 692 :
املت�ضمن  " :ن�أمر بتعيني �أي حم�رض ق�ضائي تابع الخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة من �أجل �رضب حجز تنفيذي على جميع الأموال املنقولة اململوكة للمطلوب
�ضدها ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة جمبنة بوت�شيز املمثلة من طرف م�سريها طويلب حمرز ابن علي  ،الكائم مقرها ب جمموعة ملكية  629ق�سم  05الكثبان
ال�رشاقة  ،اجلزائر  ،و هذا ا�ستيفاء ملبلغ الدين املقدر  47.000.000.00دج لفائدة بن زيادة فار�س ال�ساكن ب � 6شارع حممد قاريدي القبة اجلزائر بالإ�ضافة اىل
امل�صاريف الق�ضائية و م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�رض و املقدرة ب  1.212.569.63دج
بناء على حم�رض حجز تنفيذي و جرد ال�صادر عن مكتبنا
نعلن عن بيع املنقوالت املتمثلة يف – �ألة �صناعة اجلنب نوع � HAMDTMANN-VF-SWIPRESألة خا�صة بت�شيز اجلنب نوع  – KUSTNERالة �صنع
اجلنب نوع � – K 200 KROMELألة �صنع اجلنب نوع  - K 100 KROMELالة تعليب اجلنب نوع - - DIZAY Nالة �صنع اجلنب نوع KARL SCHENELL
 - K 400الة �صنع اجلنب نوع  - K 200 KROMIELالة �صنع اجلنب  - K 200 KROMELالة �صنع اجلنب  - K 100 G-S ITALIAالة تعبئة �صل�صة نوع
 - 2018- 2 * G.S.ITALIA - TYP DOSATORE1000الة تعبئة �صل�صة نوع  - G.S. ITALIAالة تعبئة املايونيز نوع  - P.E PRATIQUEالة
ل�صق الق�صا�صات نوع  05- YAZICI MAKINAبراميل حجم متو�سط و �أخرى كبري خا�صة باملاء – مكتب بطاولة و خزانة وثائق لون بني �+أربعة كرا�سي –
 02كمبيوتر الأول من نوع  L.Gو الثاين من نوع  – DELLمكتبني كبريين خا�صة بال�سكرتاريا  ،جمموعة كرا�سي و �أجهزة كمبيوتر خا�صة بال�سكرتارية  -ناقل
ب�ضائع �أحمر اللون .
ب�سعر افتتاحي قدره  47.000.000.00 :دج و هذا يوم  2019/06/09 :على ال�ساعة الثانية م�ساءا جمموعة ملكية  629ق�سم  05الكثبان ال�رشاقة  ،اجلزائر �إ�ضافة
�إىل �أن الرا�سي عليه املزاد يتحمل كافة امل�صاريف
حتت �سائر التحفظات
اثباتا ملا �سبق ذكره �أعاله حررنا هذا املح�رض لن�رش ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية كل طبقا للقانون .
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الو�سط2019/06/06:

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

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
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غوغل قد تتوقف عن
تطوير حوا�سب لوحية
وحممولة جديدة
بد�أت غوغل ّ
بحل فريق املهند�سني واملطورين
العاملني على تطوير العتاد بالأخ�ص احلوا�سب اللوحية
واملحمولة ما قد ي�شري �إىل �أنها تخلت عن تطوير
�أجهزة مماثلة جديدة .وبح�سب امل�صادر ف�إن غوغل
�أبلغت ع�رشات املهند�سني ومدراء الربامج ب�أنهم �سيتم
تعيينهم يف �أق�سام و�أماكن جديدة �ضمن �رشكة �ألفابت.
وهذا يعني �أن غوغل �إما �ستوقف م�شاريع تطوير �أجهزة
جديدة� ،أو على الأقل لن يكون هناك تو�سع فيها.
ويقول �أحد املوظفني العاملني يف غوغل �أن ال�رشكة كان
لديها قطاع يدعى  Createم�س�ؤول عن تطوير حا�سبي
بك�سل بوك املحمول و .Pixel Slate
وعندما �أطلقت غوغل حا�سبها بك�سل بوك كان مت�أخراً
عندما جاء عام  2017وهناك الكثري من احلوا�سب
امل�شابهة املتحولة يف ال�سوق من العالمات التجارية
الرائدة مثل لينوفو و�أ�سو�س ،حتى �أن �سعره املرتفع
وعمله بنظام كروم جعله خياراً �أقل جاذبية من بدائل
�أف�ضل وتعمل بويندوز .وكانت غوغل تعمل على �إطالق
�إ�صدار ثاين منه من املتوقع �أن نراه قريباً حتت ا�سم
 2 Pixelbookي�أتي بحواف �شا�شة �أنحف ودقة عر�ض
�أعلى ودعم ال�شحن ال�رسيع.
كما نعلم �أن عائدات غوغل ال تتحقق من بيع الأجهزة
بل الإعالنات واخلدمات الأخرى ،ومنذ �أيام هواتف
نك�سو�س الأوىل كانت تهدف منها �إىل ن�رش نظام
الت�شغيل �أندرويد �أكرث لتحقيق الدخل بالطرق الأخرى،
ونف�س الأمر اتبعته مع حوا�سبها اللوحية واملحمولة
�ضمن العالمة التجارية بك�سل.

«موتوروال» تطلق هواتف
رخي�صة مبوا�صفات مناف�سة

ا�ستعر�ضت �رشكة موتوروال هواتف «Moto
 ،»G7مبوا�صفات مناف�سة و�سعر يرتاوح
ما بني  150و 300يورو ،جاء الهاتف الأول
« »Plus G7ب�شا�شة مبقا�س  6.2بو�صة،
ودقة عر�ض ( )1080/2270بيك�سل ،ومعالج
« ،»636 Snapdragonوذاكرة و�صول
ع�شوائي  4جيغابايت ،وذاكرة داخلية 64
جيغابايت ،قابلة للتو�سيع ،وبطارية ب�سعة
 3000ميللي �أمبري.
�أما كامريا الهاتف الأ�سا�سية فجاءت مزدوجة
بدقة  5+16ميغابيك�سل ،والكامريا الأمامية

بدقة  8ميغابيك�سل ،وبلغ �سعر الهاتف 300
يورو.
�أما �سعر الهاتف الثاين « »G7فبلغ 250
يورو ،وزود مبعالج «،»632 Snapdragon
وكامريا �أ�سا�سية بدقة  5+12ميغابيك�سل،
وكامريا �أمامية  8ميغابيك�سل ،وزودت ال�رشكة
الهاتف الأرخ�ص « ،»Play G7وثمنه 150
يورو ،ب�شا�شة  5.7بو�صة ،وكامريا �أ�سا�سية
بدقة  13ميغابيك�سل ،وذاكرة و�صول ع�شوائي
 2جيغابايت ،وذاكرة داخلية  32جيغابايت،
وبطارية ب�سعة  3000ميللي �أمبري.

�أبرز موا�صفات هاتف
« »Plus 7 Nokiaاجلديد
طرحت �شركة « »HMD Globalاملالكة حلقوق بيع نوكيا
هاتف « »Nokia 7 Plusمبوا�صفات مناف�سة وت�صميم
ع�صري �أنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة �أن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا
عند ع�شاق نوكيا ،نظرا ملوا�صفاته املتقدمة ،ومن �أهمها:
 معالج ثماين النوى «.»Qualcomm Snapdragon 660 معالج ر�سوميات «.»Adreno 512 ذاكرة و�صول ع�شوائي  4غيغابايت. ذاكرة داخلية بحجم  64غيغابايت ،قابلة للتو�سيعبا�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية «microSD/HC/
.»XC
 �شا�شة بحجم  6بو�صات و�أبعاد « »18:9ودقة عر�ض( )2160х1080بيك�سل ،حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات
واخلدو�ش «.»Corning Gorilla Glass 3
 كامريا خلفية مزدوجة بدقة « »12+13ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  16ميغابيك�سل وفتحة عد�سة«.»f/2.0
 منفذ « »Type-C Genومنفذ  3.5ملم خم�ص�ص ل�سماعاتالر�أ�س.
 �أجهزة ا�ست�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديداملواقع  GPSو A-GPSوغلونا�س.
 منفذين لبطاقات االت�صال «.»nanoSIM بطارية ب�سعة  3800ميللي �أمبري. نظام ت�شغيل (.Android 8.1.0 (Oreo �أبعاد الهاتف ( )158.38х75.64х7.99ملم. -الوزن 183 :غراما.

�سام�سونغ تعمل على �شا�شة هاتف كاملة
ال ُتظهر حواف كامريا ال�سيلفي

التطور املت�سارع يف طريقة �إظهار
الكامريا الأمامية يف الهواتف الذكية
يدفع بالت�سا�ؤل حول ماهية خطوة
الدمج القادمة لكامريا ال�سيلفي مع
�شا�شة لإظهارها كاملة ب�شكل تام دون
اللجوء للكامريا املنبثقة كما فعلت فيفو
�أو ل�شا�شة خلفية واالعتماد على كامريا
الهاتف التقليدية.
يبدو �أن �سام�سونغ حتمل �إجابة لهذا
الت�سا�ؤل حيث �سلطت وكالة Yonhap
 Newsال�ضوء على �إعالن ال�رشكة
عن عملها لت�ضمني الكامريا الأمامية
وامل�ست�شعر حتت ال�شا�شة دون ترك
حواف ظاهرة على �سطحها لتكون
بذلك قد حققت عر�ض �شا�شة كامل
ب�شكل مثايل قد يتم ا�ستخدامه يف ن�سخ
هواتف �سام�سونغ القادمة.

وعلق نائب رئي�س جمموعة R&D
يف ال�رشكة يانغ بيوجن-دوك على هذا
املو�ضوع ب�أنه قد ال يكن ممكناً توفري
�شا�شات هواتف كاملة باملعني احلريف
خالل العام القادم �أوالذي يليه ،لكن
هذا ال ينفي �أن عجلة التكنولوجيا ال
تزال م�ستمرة يف التقدم باجتاه النقطة
التي �ستو�صلنا لفتحة كامريا غري مرئية
مع احلفاظ على كفاءة �أداء الكامريا
بطريقة ما.
كما نوه يانغ �إىل تركيز ال�رشكة على
�شا�شات Crystal Sound OLED
التي جتعل ال�شا�شة تعمل بوظيفية
�أخرى كمرب لل�صوت واال�ستغناء عن
وجود �سماعات خارجية منف�صلة ب�شكل
م�شابه ل�شا�شة هاتف  LG G8التي
�أُعلن عنه م�ؤخراً.

ظهور �أغرب هاتف لهذا العام
ببطارية تعمل  50يوما!
ا�ستعر�ضت �رشكة « »Energizerخالل
معر�ض « »MWCالأخري هاتفا مزودا
ببطارية ب�سعة  18000ميللي �أمبري،
هي الأكرب �سعة بني بطاريات الهواتف
يف العامل وتفيد ال�رشكة امل�صنعة ب�أن
بطارية الهاتف الكبرية تكفيه ليعمل
 50يوما يف و�ضع االنتظار ،كما تكفي

مل�شاهدة الأفالم والفيديوهات ملدة
يومني ،وميكن �شحنها من � 0إىل %100
يف ظرف � 9ساعات ،وميكن ا�ستخدامها
ك�شاحن حممول للهواتف والأجهزة الذكية
كما متيز جهاز «Power Max P18K
 »Popبكامريا �أمامية مدجمة داخل
الهيكل ،تخرج عند احلاجة ال�ستخدامها،

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من
نظام «»macOS

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة «بيتا» املعدلة عن
نظام « »10 macOSاملخ�ص�ص للحوا�سب
�أ�صبحت متاحة جلميع امل�ستخدمني
و�أو�ضحت ال�رشكة �أن جميع م�ستخدمي
حوا�سب «� »Macأ�صبح ب�إمكانهم حتميل
نظام الت�شغيل اجلديد املعدل الذي يحمل
ا�سم « »10.14 macOSمقابل  99دوالرا.
ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ستخدم
�أوال التوجه �إىل موقع «»10.14 MacOS

و�شا�شة مبقا�س  6.2بو�صة ،بدقة عر�ض
( )1080/2160بيك�سل ،وذاكرة و�صول
ع�شوائي  6جيغابايت ،وذاكرة داخلية 128
جيغابايت ،ومعالج «.»Helio P70
ومن املفرت�ض �أن يطرح الهاتف يف
الأ�سواق ،يف جوان املقبل ،ب�سعر 600
دوالر تقريبا.

الر�سمي على الإنرتنت ،ومن ثم ت�سجيل
دخوله عرب ح�ساب « ،»Apple IDواتباع
الإر�شادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج
على حا�سبه ال�شخ�صي.
وي�شري اخلرباء يف �آبل �إىل �أن الن�سخة
اجلديدة من « »macOSتفادت العديد
من الثغرات الربجمية املوجودة يف �أنظمة
الت�شغيل ال�سابقة ،وزادت من حماية بيانات
امل�ستخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد

خطط ال�ستثمار  1مليار دوالر لتطوير �ألعاب الهواتف الذكية

عينت �رشكة الألعاب اليابانية نينتندو رئي�ساً
جديداً لها قبل �أيام خلفاً للرئي�س ال�سابق
تات�سومي كيمي�شيما ،ويبدو �أن الرئي�س اجلديد
يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقب ً
ال.
حيث �رصح الرئي�س اجلديد �شنتارو فوروكاوا،
عن رغبته با�ستثمار  100مليون ين ياباين
(حوايل مليار) لتطوير �ألعاب خمتلفة للهواتف
الذكية.

وكانت �رشكة نينتندو قد حققت نقلة كبرية
يف العامني الأخريين مع �إطالق عدة �ألعاب
للهواتف الذكية ،كما هو احلال مع �إطالق
جهاز �سويت�ش� .إال �أن الرئي�س اجلديد يرى يف
�ألعاب الهواتف جماالً ُمهمهاً لتحول ال�رشكة
وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
وحققت ال�رشكة �أرباحاً و�شعبية كبرية مع
�ألعاب مثل Pokémon GO، Mario

 ،Runو  .Fire Emblem: Heroesكما
�أنها �أعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى
.Dragalia Lost
رمبا بد�أت ال�رشكة بالتفكري �أكرث بالو�ضع
احلايل مع الرئي�س اجلديد ال�شاب ،حيث �أن
هذا التحول من �ش�أنه �أن يُعيد ال�رشكة للواجهة
عو�ضاً عن �سنوات الغياب التي كانت ترف�ض
فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.
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�صحيفة «وا�شنطن
بو�ست» الأمريكية

بومبيو ي�شكك بجدوى
«�صفقة القرن»

اخلمي�س  6جوان  2019املوافـق ل� 3شوال 1440هـ

اجلزائر العا�صمة

 1000عون مو�سمي
جديد لت�أمني امل�صطافني
تعززت �صفوف احلماية املدنية بوالية
اجلزائر مبنا�سبة مو�سم اال�صطياف اجلاري
بقرابة  1000عون مو�سمي جديد لتدعيم
اجلهود
املبذولة من �أجل ت�أمني امل�صطافني خالل
ال�سنة اجلارية ,ح�سبما علم �أم�س الإثنني لدى
املديرية الوالئية لذات الهيئة.
واو�ضح املكلف بالإعالم للحماية املدنية
للجزائر العا�صمة املالزم خالد بن خلف اهلل
يف ت�رصيح �أنه �سيتم توزيع جمموع الأعوان
املو�سميني الذي يفوق عددهم �أل  960عون
عرب � 61شاطئا م�سموحا لل�سباحة على م�ستوى
الوالية خالل مو�سم الإ�صطياف احلايل لتدعيم
�أعوان احلماية املدنية الدائمني املتواجدين و
تكثيف عملية حماية امل�صطافني املتوافدين
على هذه ال�شواطئ.

�شرطة احلدود مبطار
ق�سنطينة

حجز � 315000أورو
وتوقف � 42شخ�صا
متكنت قوات ال�رشطة باملطار الدويل
بق�سنطينة ،من تفكيك �شبكة �إجرامية وطنية
تتكون من � 42شخ�صا ،تخت�ص يف تهريب
العملة ال�صعبة �إىل اخلارج ،وحجز مبلغ مايل
من العملة ال�صعبة يقدر بـ � 315000أورو.
هذه العملية ال�رشطية النوعية ل�رشطة مطار
ق�سنطينة ،جاءت بعد تفطن �أفراد ال�رشطة
خالل مرحلة املعاجلة ال�رشطية جلوازات
�سفر امل�سافرين ،املتوجهني �إىل تون�س
وتركيا ،لوجود ن�شاط م�شبوه لأحد الأ�شخا�ص،
الذي يقوم مبرافقة �رشكائه ومنحهم مبلغ
� 7 500أورو لل�شخ�ص الواحد ،مزودين بو�صل
من البنك.

عني متو�شنت

� 1200شرطي
لت�أمني عيد الفطر
ك�شف مديرية �أمن والية عني متو�شنت عن
خمطط �أمني خا�ص بعيد الفطر املبارك
من اجل حماية املواطنني وممتلكاتهم
وذلك عن طريق �إتخاذ تدابري �أمنية
�إحرتازية �شديدة عرب كامل تراب الوالية
من خالل ت�سخري حوايل � 1200رشطي
بالإ�ضافة �إىل كل الإمكانيات املادية و هذا
لتوفري الأمن و حفاظا على النظام العام،
ويتم ذلك عن طريق ت�أمني امل�ساجد
خالل �صالة العيد ،بالإ�ضافة اىل ت�أمني
املقابرـ و �ضمان �أمن الأماكن وال�ساحات
العمومية ،خا�صة تلك التي ت�شهد �إقباال
كبريا للعائالت والوافدين على ال�ساحات
العمومية ،مراكز الرتفيه والت�سلية وكذا
الأ�سواق واملراكز التجارية وذلك من
خالل تكثيف الدوريات الراجلة و الراكبة
و ت�أمني حركة املواطنني على م�ستوى
حمطة نقل امل�سافرين و ال�سكة احلديدية
و �سيارات الأجرة ـ مع ت�سيري حركة املرور
خ�صو�صا عرب املحاور الرئي�سية التي
تعرف حركة مرورية كثيفة وهذا عن
طريق ن�صب احلواجز الأمنية على م�ستوى
مداخل و خمارج املدينة ملراقبة ال�سلع
و مكافحة �شتى �أ�شكال التهريب �سواء
امل�رشوبات الكحولية �أو الإجتار الغري
م�رشوع باملخدرات.

حممد بن ترار

العدد  /4958 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

www.elwassat.com

مناوبة التجار يوم العيد

الوزارة ت�ؤكد �أن التجار ا�ستجابوا ب�شكل كبري
.

بولنوار  :البلدية تتحمل جزء من امل�س�ؤولية

.

منظمة حماية امل�ستهلك  :الوازع القانوين غائب

�إميان لوا�س
رغم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لنظام
املداومة بعقوبات مالية و غلق م�ؤقت
للمحالت ،يبقى ارتفاع ن�سبة عزوف التجار
يف التجار يف املنا�سبات  ،نا�شطون يحملون
البلديات م�س�ؤولية عدم ن�رش القوائم املحالت
التجارية و اخلدمات املعنية باملداومة يف
ال�ساحات العمومية و مداخل الأحياء حتى
يكون املواطنون على علم بها .
الطاهر بولنوار
رئي�س جمعية التجار و احلرفيني
ك�شف رئي�س جمعية التجار و احلرفيني احلاج
طاهر بولنوار ب�أن ن�سبة الإ�ستجابة للمداومة
بلغت  97باملائة  ،يف حني و�صلت ن�سبة
الإ�ستجابة يف بع�ض الواليات  100باملائة،
مطالبا م�س�ؤويل البلديات بن�رش القوائم
املحالت التجارية و اخلدمات املعنية
باملداومة يف ال�ساحات العمومية و مداخل
الأحياء حتى يكون املواطنون على علم بها .
�أو�ضح رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار
واحلرفيني احلاج طاهر بولنوار يف ت�رصيح
خ�ص به الو�سط �أن «الكثري من املواطنني
وكذا الإعالميني يجهلون معنى املداومة،
مربزا �أن «»نظام املداومة يفر�ض على
التجار �ضمان احلد الأدنى من اخلدمات ،ما
يعني متعاملني �أقل وجتار �أقل ،بالإ�ضافة �إىل
�ساعات عمل حمددة وكميات �إنتاج قليلة .ومن
هذا املنطلق ،فمن الطبيعي � اّأل نلحظ تلك

الوفرة املعتادة يف بع�ض املواد اال�ستهالكية
على غرار اخلبز واحلليب» ،معتربا ب�أن
�أي�ضا حتى الطلب ينق�ص يومني بالعيد قامو
بالإقتناء ،كا�شفا ب�أن  40مليون خبزة مت بيعها
يوم قبل العيد .
�أما فيما يتعلق بالأ�سعار ،ارجع بولنوار ارتفاع
�أ�سعار اخل�رص والفواكه يف العيد اىل املنتجني
واملزارعني الذين توقفوا عن جني حما�صيلهم
ب�سبب ذهابهم لق�ضاء منا�سبة العيد مع ذويهم
 ،قائال» �إرتفاع الأ�سعار يف �أ�سعار اخل�رض
راجع �إىل نق�ص التموين  ،خا�صة �أن الفالحني
غري معنني باملداومة « ،و�أ�ضاف املتحدث «
من اخلروقات امل�سجلة بع�ض التجار مل
يكونو يعلمون ب�أنهم معنني باملداومة».
و�أكد املتحدث ب�أن اجلمعية ن�رشت قائمة
قائمة التجار املعنني باملداومة  ،م�شددا

للحفاظ على النظام العام وحماية املواطنني واملمتلكات

ت�سخري � 450شرطيا ب�أدرار خالل
يومي عيد الفطر املبارك
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك ل�سنة  2019و
من اجل احلفاظ على امن و�سالمة املواطنني
�سطرت م�صالح امن والية �أدرار خمطط امني
حمكم من خالل ت�سخري كافة الإمكانيات املادية
و الب�رشية  ،حيث مت ت�سخري حوايل �450رشطيا
للحفاظ على النظام العام و حماية املواطنني
و ممتلكاتهم عرب ال�ساحات العمومية  ،حمطات
نقل امل�سافرين  ،امل�ساجد تنظيم و ت�سهيل
حركة املرور خا�صة عرب ال�شوارع الرئ�سية و
مفرتق الطرق  ،الأماكن التي تعرف �إقباال

كبريا للمواطنني وهذا من اجل حتقيق �سالمة
و راحة املواطنني و توفري الأمن وال�سكينة
العامة خالل يومي عيد الفطر املبارك هذا
و من جانب �آخر برمج امن والية ادرار ن�شاط
جواري بهذه املنا�سبة  ،حيث مت برجمة زيارة
لفائدة متقاعدي ال�رشطة امل�سنني واملر�ضى
املتواجدين بامل�ست�شفى من �أجل تقا�سم
معهم فرحة العيد و تقدمي التهاين لر�سم
البهجة و ال�رسور على وجوههم .

�أحمد باحلاج

تلم�سان

توقيف  45حراقا �إفريقيا
ومغربيا على احلدود الغربية

متكن عنا�رص حر�س احلدود من توقيف
�أكرث  45حراقا ما بني �أفريقي ومغربي يف
طريقهم اىل املغرب لق�ضاء عيد الفطر
�أو ا�ستغالل موعد نهاية رم�ضان واالحتفال
بعيد الفطر للمرور �إىل ا�سبانيا عرب باب
�سبتة باملغرب .
ففي باب الع�سة متكن عنا�رص املجموعة
ال 19حلر�س احلدود من �إحباط حماولة
مترير  33رعية افريقيا يف طريقهم
�إىل املغرب ومنها �إىل ا�سبانيا ح�سب
ت�رصيحاتهم الأولية حماولني ا�ستغالل
موعد عيد الفطر للمرور عرب باب �سبتة

نحو ا�سبانيا ،وح�سب املعلومات الأولية
فان الرعايا الأفارقة وقعو ا �ضحية �إحدى
�شبكات تهريب الب�رش التي تخلت عنهم يف
نواحي ال�رشيط احلدودي بعدما �سلبتهم
�أموالهم  ،ويف عمليات منف�صلة لعنا�رص
املجموعات الأوىل وال 13و 19خلر�س
احلدود فقد مت توقيف  12مغربيا يف
طريقهم �إىل بلدهم بعدما كانوا ي�شتغلون
يف ور�شات البناء باجلزائر ،حيث �ضبطت
بحوزتهم مبالغ مالية هامة  ،كانوا يحاولون
�إي�صالها �إىل عائالتهم .
حممد بن ترار

« كان على البلديات تن�رش قائمة املحالت
املعنية باملداومة «
منظمة حماية امل�ستهلك :
القانوين غائب

الوازع

من جهتها منظمة حماية امل�ستهلك ،اعتربت
ب�أن مداومة التجار خالل يومي العيد حت�سنت
مقارنة بال�سنة الفارطة ،مرجعا عدم فعاليتها
�إىل نق�ض التموين باخل�رض والفواكه واللحوم
بنوعيها .وكذا جراء العقوبات ال�صارمة التي
�أعلنت عنها وزارة التجارة �ضد املخالفني.
وحمل ذات امل�صدر البلديات جزء من
امل�س�ؤولية يف عدم ن�رش قوائم املحالت
التجارية املعنية باملداومة ،م�ضيفا « كما
يجدر الإ�شارة ب�أن الوازع القانوين غائب و
اليوجد».

بومردا�س

 4000وحدة �سكنية ال�ستكمال
الق�ضاء على ال�سكنات اجلاهزة
مت توجيه ما ال يقل عن  4000وحدة �سكنية,
يجري �إجنازها حاليا و ت�سلم قبل نهاية 2019
عرب والية بومردا�س ال�ستكمال عمليات الق�ضاء
على ال�سكنات اجلاهزة (ال�شاليهات) التي �رشع
فيها نهاية  ,2016ح�سبما �أفاد به �أم�س االثنني
مدير ال�سكن و �رصح نبيل يحياوي لو�أج ب�أن ما
يربو من  4000وحدة �سكنية وجهت ال�ستكمال
عمليات الق�ضاء و �إعادة �إ�سكان قاطني ال�سكنات
اجلاهزة( ال�شاليهات) التي بقي منها �إىل حد
اليوم نحو  6.200عرب الوالية من �أ�صل ما يزيد
عن � 15.000شايل ن�صبت غداة زلزال  21ماي
 2003لإيواء املنكوبني عرب الوالية.

ميلة

هالك فتاتني اختناقا بالغاز
هلكت فتاتان من عائلة واحدة جراء ا�ستن�شاقهما
لغاز �أحادي �أك�سيد الكربون ,فيما مت �إنقاذ � 3أفراد
�آخرين من نف�س العائلة من املوت و ذلك مبنزلهم
مبدينة ميلة ,ح�سب ما علم اليوم االثنني من
م�صالح املديرية املحلية للحماية املدنية لوالية
ميلة.
و ا�ستنادا لذات امل�صدر فقد مت التدخل على
م�ستوى منزل يقع بحي �سيدي ال�صغري بو�سط
مدينة ميلة لإ�سعاف � 5ضحايا من عائلة واحدة
تعر�ضوا لالختناق بغاز �أحادي �أك�سيد الكربون
املنبعث من �سخان املاء.
و قد �سجلت احلماية املدنية وفاة فتاتني تبلغان
من العمر  19و� 25سنة فيما مت �إنقاذ � 3أفراد
�آخرين من خطر املوت اختناقا بغاز �أول �أك�سيد
الكربون و مت حتويلهم على جناح ال�رسعة �إىل
م�صلحة اال�ستعجاالت مب�ست�شفى ميلة.
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امل�سيلة

غلق  5حماجر
ال�ستخراج رمل الأودية

مت غلق خم�سة ( )5حماجر ال�ستخراج
رمال الأودية بامل�سيلة تقع بكل من
بو�سعادة و تام�سة ,ح�سب ما علم �أم�س
االثنني من خلية االت�صال بالوالية.
و �أو�ضح ذات امل�صدر ب�أن عمليات الغلق
جاءت ب�سبب «عدم احرتام دفاتر الأعباء
املحددة لكميات الرمل التي يتعني
ا�ستخراجها و امل�ساحات التي يتعني
ا�ستغاللها» ,مردفا ب�أن هذا الغلق ي�أتي
ب�أمر من رئي�س اجلهاز التنفيذي املحلي
�إبراهيم �أو�شان يف �أعقاب تقرير مت �إعداده
بهذا ال�ش�أن من طرف جلنة مكلفة مبتابعة
و تقييم هذا امللف و �أثره على البيئة
باملنطقة اجلنوبية للوالية حيث تتواجد
جل هذه املحاجر.

تو�ضيح
ردا على املقال ال�صحفي ال�صادر يف
� 03/06/2019صفحة رقم  24من طرف
ال�صحفي �أحمد باحلاج .
عمال بحق الرد ماورد مبقالكم املت�ضمن
ال�سكن الوظيفي ملدير امل�صالح
الفالحية امل�ستغل من طرف م�ستثمر من
عائلته ،ي�رشفني ان �أحيطكم علما :
 �إن ال�سكن املذكور يف املقال ا�ستفدنابه �شخ�صيا من �سنة  2007ك�إطار
بامل�صالح الفالحية �إىل يومنا هذا قبل
تولينا من�صب مدير.
�أما عن ال�شخ�ص املذكور مبقالكم هو
�أحد �أقاربي ي�أتي من حني �آخر لزيارتنا
ال �أكرث وال �أقل .
و�إ�ضافة ملا �سبق ذكره نحن مهتمني
ب�إطاراتنا �سواء باملقاطعة الإدارية لتقرت
�أو الإطارات املتواجدين على م�ستوى
املديرية وعلى خري ذلك مرا�سالتنا
اخلا�صة بالطلبات ال�سكن للموظفني
وجهت �إىل اجلهات املخت�صة .

