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اخلمي�س � 05سبتمرب  2019املوافـق ل  5حمرم 1441هـ
م�صالح الدرك الوطني

تدابري �أمنية ملرافقة الدخول املدر�سي
حت�ضريا للدخول املدر�سي -2019
 ،2020و�سعيا من م�صالح الدرك
الوطني للم�ساهمة يف �إجناحه
ومرافقته و ذلك بالتن�سيق مع
ال�سلطات املعنية عرب كامل �إقليم
اخت�صا�ص الدرك الوطني ،مت
اتخاذ جميع الإجراءات ال�رضورية
والالزمة املتعلقة بتوفري ال�رشوط
والظروف الأمنية املنا�سبة لفائدة
امل�ؤ�س�سات التعليمية.
تهدف هذه الإجراءات املتخذة
من طرف م�صالح الدرك

الوطني على م�ستوى كل واليات
الوطن� ،إىل توفري الأمن مبحيط
كل امل�ؤ�س�سات التعليمية (دور
احل�ضانة ،مدار�س ابتدائية،
متو�سطات ،ثانويات وكذا
اجلامعات والأحياء اجلامعية)
وهذا بتكثيف الت�شكيالت الأمنية
خا�صة يف الفرتات ال�صباحية
املتزامنة مع �أوقات الدخول وكذا
امل�سائية عند اخلروج ،مع ت�سهيل
�سيولة حركة املرور بالقرب من
هذه امل�ؤ�س�سات واملحافظة

على �أمن و�سالمة املتمدر�سني
والأولياء.
يف هذا الإطار ،تقرر �إنت�شار
عنا�رص الدرك الوطني �ضمن
ت�شكيالت ثابتة ومتحركة
(دوريات ،نقاط مراقبة وت�أمني،
ت�شكيالت ل�ضمان �سيولة و�أمن
احلركة املرورية) لتوفري من
جهة� ،أمن جواري �أجنع ،وهذا
لغر�ض زرع الطم�أنينة وال�سكينة
يف نفو�س الأولياء واملتمدر�سني،
ومن جهة �أخرى ،ونظرا لزيادة يف

تدفق حركة املرور عرب حماور
الطرق الرئي�سية والثانوية املنجرة
عن هذا الدخول املدر�سي ،مت
�إعداد خمططات خا�صة لت�أمني
و�ضمان �سريورة حركة املرور،
عن طريق التواجد الفعلي والفعال
للوحدات مع الرتكيز على اجلانب
التح�سي�سي و التوعوي الذي
يعترب �أحد الأ�ساليب الناجعة يف
ال�سالمة املرورية ب�صفة عامة.
يف هذا الإطار وباملوازاة مع
كل املخططات املعدة لت�أمني

خبر في
صورة

ال�شلف

اعتداء على حمامية

الدخول املدر�سي على جميع
امل�ستويات ،وبهدف تعزيز �أوا�رص
الثقة بني الدرك الوطني واملواطن
ل�ضمان دخول مدر�سي �آمن،
من خالل العمل على تخفي�ض
حوادث املرور وحماربة الإجرام
املروري بجميع �أ�شكاله ،تقرر

تنظيم حملة حت�سي�سية وطنية
حتمل �شعار «لدخول مدر�سي
�آمن ،احرتموا قانون املرور» ،من
� 04إىل غاية � 20سبتمرب  2019من
�أجل مرافقة م�ستعملي الطريق
طيلة هذه الفرتة وحت�سي�سهم
بعواقب حوادث املرور.

البويرة

جمنون يتجول عاريا

هكذا ا�ستقبل معلم تالميذه يف �إبتدائية ال�شهيد �سي عمار مبنطقة
عني ال�شقيقة بلدية عني دزاريت والية تيارت

�أبدى �سكان مدينة البويرة �سخطهم ال�شديد من تفاقم ظاهرة االنت�شار
الكبري للمختلني عقليا عرب خمتلف �شوارع واحياء املدينة وذلك على
خلفية قيامهم بت�رصفات مزعجة للمارة كاالعتداءات والتفوه بالكالم
القبيح والأخطر من هذا يتجول هذه الأيام احد ه�ؤالء املختلني
عاري اجل�سد ما �سبب �إحراجا كبريا خا�صة للعائالت والعن�رص
الن�سوي والأطفال تزامنا مع الدخول املدر�سي  ,ويف ال�سياق ينا�شد
املواطنون جميع اجلهات املعنية التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه
الظاهرة امل�شينة و�إيواء ه�ؤالء املختلني يف مراكز خا�صة .
�أ.م

تلم�سان

توقيف مهرب وحجز ب 9.5كلغ كيف

لقيت احلادثة اخلطرية التي تعر�ضت لها �أول �أم�س املحامية واملنا�ضلة
يف حزب الأر�سيدي «و�سيلة بوغاري « تنديدا وا�ستنكارا وا�سعا من طرف
زمالئها املحامني وكذا ا�رسة حزب االر�سيدي التي نددت بهذا الفعل
ال�شنيع الذي كاد ان يزهق روح امر�أة لي�س لها اي ذنب  ,ويف ال�سياق
ن�رشت املن�سقة اجلهوية لن�ساء حزب الأر�سيدي بالبويرة اال�ستاذة «
ما�سيبا بو�شناب « بيان ا�ستنكاري عرب �صفحتها الر�سمية بالفاي�سبوك
�أبدت فيه ت�ضامنها املطلق مع ال�ضحية يف هذه املحنة وا�صفة هذا
الفعل باملتطرف وغري الإن�ساين وجب دق ناقو�س اخلطر حلماية املر�أة
اجلزائرية من هذه الظاهرة ال�شنيعة .

غليزان

ممر�ضون ور�ؤ�ساء م�صالح بدون م�آزر
�أثار جتوال العديد من
املمر�ضني ور�ؤ�ساء امل�صالح
بامل�ؤ�س�سة العمومية لل�صحة
اجلوارية بجديوية على غرار
قاعة العالج رقم  2بوادي ارهيو
وممار�سة ن�شاطهم املهني بدون
ارتداء املئزر الأبي�ض احلرية
واال�ستغراب بني جموع املر�ضى
الذين اعتادوا على الرتدد على

القاعة النتظار الفح�ص الطبي
مت�سائلني عن ال�سبب وراء عدم
ارتداء امل�آزر البي�ضاء التي
حتمل �صفة وعنوان امل�ؤ�س�سة
وكذا ال�شارة التي حتمل ا�سم
ورتبة املوظف العتبارهما
عنوان الطبيب �أو املمر�ض �إال
�أن اال�ستغناء والتخلي عن املئزر
الطبي �ستكون له �آثار �سلبية

على املري�ض واملمر�ض مادام
�أن هذا الأخري لي�س لديه ميزة
تبني انه موظف بقطاع ال�صحة
�أو بامل�ؤ�س�سة ال�صحية فهل �إدارة
امل�ؤ�س�سة واملديرية الوالئية على
دراية مبا يجري �أم �أن امل�آزر
البي�ضاء هي عبارة عن �إجراء
اختياري ولي�س �إجباري و�إذا كان
اختياري فكيف برئي�س م�صلحة

مكلف ال يرتدي املئزر وي�أمر
بقية املمر�ضني الآخرين بارتدائه
ف�أين نحن من برنامج تطوير
وتوحيد اخلريطة ال�صحية حتى
تتما�شى مع املقايي�س املحددة
عامليا وتقريب ال�صحة من
املواطن �أم هي �سيا�سة التق�شف
و�إر�شاد للمال العام.
قم

الدورة  12للألعاب الإفريقية 2019

�أليان�س للت�أمينات تهنئ الريا�ضيني احلائزين على ميداليات
ت�سعد �أليان�س للت�أمينات ،الراعي
الر�سمي للجنة الأوملبية الريا�ضية
اجلزائرية (الكوزا) منذ ،2013
بالنتائج امل�رشفة التي حققها
الريا�ضيني اجلزائريني خالل
الدورة  12للألعاب الإفريقية
املنعقدة بالعا�صمة املغربية،
الرباط من � 19إىل � 31أوت
املن�رصم.
بهذه املنا�سبة ،تقدم �أليان�س
للت�أمينات و على ر�أ�سها الرئي�س
املدير العام ،ح�سان خليفاتي
تهانيها احلارة للريا�ضيني الذين

مثلوا الألوان الوطنية �أح�سن
متثيل ،مب�شاركة  270ريا�ضي
يف 25اخت�صا�ص ،حلت اجلزائر
يف املرتبة الرابعة قاريا ،و ذلك
بح�صاد  125ميدالية ( 33ذهبية،
 32ف�ضية و  60برونزية) .ما
ميثل فخرا للجزائر ويعك�س
املجهودات اجلبارة للريا�ضيني
و العمل الد�ؤوب الذي ي�رشف
عليه كل من الطواقم التقنية و
الفيدراليات و الهيئة الأوملبية
على ر�أ�سها الرئي�س ،ال�سيد
م�صطفى براف

للتذكري ،ووفا ًءا منها لكونها م�ؤمن
القيم الأوملبية ،تلتزم �أليان�س
للت�أمينات منذ  2013مبرافقة
اللجنة الأوملبية الريا�ضية

اجلزائرية وت�شجيع النخبة
الريا�ضية يف �شتى املنا�سبات
والتظاهرات الريا�ضية وت�سعد و
تفتخر با�ستحقاقاتها.

متكنت عنا�رص الفرقة اجلهوية للجمارك ملكافحة املخدرات
بتلم�سان  ،من توقيف مهرب و حجز مركبتني �إحداهما حمملة ب09
كيلوغرامات و  500غرام  من الكيف املعالج ب�إقليم حمام بوغرارة
 11كلم �رشق مدينة مغنية .
الب�ضاعة كانت خمب�أة ب�إحكام داخل خزان الوقود ل�سيارة من نوع بيجو
 ،406التي مت توقيف �سائقها و�إحالته على اجلهات الق�ضائية
املخت�صة ،كما مت حجز �سيارة �أخرى من نوع رونو 25كانت ت�ستعمل
لت�سهيل عملية التهريب ،العملية متت على اثر دورية �أقيمت على
الطريق الرابط بني مغنية وندرومى بالقرب من منطقة �سيدي علي
بن زمرة دائرة مغنية والية تلم�سان ،هذا و  قدرت الغرامة اجلمركية
بـ  17.725.000  :دج .
حممد بن ترار

خن�شلة

توقيف عن�صر دعم للإرهابيني

يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل ا�ستغالل املعلومات� ،أوقفت
مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي ،يوم � 03سبتمرب  ،2019عن�رصي ()02
دعم للجماعات الإرهابية بخن�شلة/ن.ع ،5.يف حني ك�شفت مفرزة
�أخرى م�سد�سا ( )01ر�شا�شا من نوع كال�شنيكوف وخمزن ( )01ذخرية
�إثر عملية بحث ومت�شيط بتندوف/ن.ع.3.

ب�سكرة

توقيف مهرب و حجز
� 72ألف وحدة تبغ
�أوقفت مفرزة للجي�ش
ال�شعبي
الوطني
بب�سكر ة  /ن  .ع ،4 .
و�ضبطت
مهربا
مركبة نفعية حمملة
وحدة
بـ()72500
من مادة التبغ ،فيما
�ضبطت مفرزة �أخرى
بربج باجي خمتار/
ن.ع� ،6.شاحنة حمملة بـ( )3000لرت من الوقود .كما مت توقيف ()16
مهاجرا غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة بتلم�سان/ن.ع.2.
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املحلل ال�سيا�سي عبد الرزاق �صاغور «للو�سط»:

الحل للأزمة خارج االنتخابات الرئا�سية
.

جلنة كرمي يون�س ف�شلت يف �إدارة احلوار ودخلت يف نقا�ش عقيم

ثمن املحلل ال�سيا�سي عبد الرزاق �صاغور يف ت�صريح خ�ص به «الو�سط» خطاب رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي نائب
وزير الدفاع الوطني القايد �صالح حول ا�ستدعاء الهيئة الناخبة قبل منت�صف �شهر �سبتمرب اجلاري و�إجراء االنتخابات
الرئا�سية يف �آجالها القانونية والتعجيل بتن�صيب الهيئة امل�ستقلة لتنظيم االنتخابات  ،معتربا ب�أن ذلك خطوة ل�صون
اخليار الد�ستور وجت�سيد املطلب الأ�سا�سي لل�شعب اجلزائري ،يف حني فتح النار على دعوات املرحلة االنتقالية و املجل�س
الت�أ�سي�سي  ،م�شددا ب�أنه لي�س هناك حل لالزمة ال�سيا�سية التي تعي�شها البالد خارج االنتخابات .
حاورته� :إميان لوا�س
بداية ،تعليقك على خطاب
القايد �صالح حول ا�ستدعاء
الهيئة الناخبة قبل � 15سبتمرب
و تنظيم االنتخابات يف �أجالها
القانونية ؟
خطاب رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني
ال�شعبي نائب وزير الدفاع الوطني
التي قال من خالله الأجدر ا�ستدعاء
الهيئة الناخبة قبل منت�صف �شهر
�سبتمرب اجلاري و�إجراء االنتخابات
الرئا�سية يف �آجالها القانونية
والتعجيل بتن�صيب الهيئة امل�ستقلة
لتنظيم االنتخابات  ،ي�ؤكد �إ�رصار
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على االحتكام �إىل
الد�ستور و ي�شدد على �رضورة احرتام
الآجال القانونية ،قائد الأركان ميلك
املعلومات و لديه املعطيات الكافية
وال يتحدث من فراغ ،كما �أنها اخلطوة

دليل على اجلدية التي ميزت جهود
قيادة اجلي�ش الوطني ال�شعبي يف �صون
اخليار الد�ستور وجت�سيد املطلب
الأ�سا�سي لل�شعب اجلزائري املتمثل
يف تطبيق املادتني 7و 8من الد�ستور
من خالل توفري ال�رشوط والآليات
التي متكن املواطنني من االختيار
احلر لرئي�س اجلمهورية ،كما �أن
هذا الإجراء الد�ستوري مبثابة حمطة
عملية للخروج من الو�ضع الراهن �إىل
اال�ستقرار امل�ؤ�س�ساتي لتجنيب البالد
عواقب الفراغ واملراحل االنتقالية،
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تبحث عن حل و
احلل الوحيد الذي اليكلف هو الذهاب
�إىل انتخابات رئا�سية �شفافة و نزيهة
للخروج من الأزمة احلالية و الو�صول
�إىل انتخاب رئي�س �رشعي .
ماذا عن الت�صريحات الأخرية
لقائد الأركان ؟

بخ�صو�ص ت�رصيح القايد �صالح
حول �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية متلك
معلومات م�ؤكدة �سنك�شفها يف الوقت
املنا�سب عن ت�آمر بع�ض الأحزاب
�ضد الوطن وال�شعب« ،هذه الأحزاب
املرفو�ضة �شعبيا ،ال هم لها �سوى
االنتقاد والعويل ،كما يقال يف املثل
ال�شعبي “الل�سان طويل والذراع
ق�صري» ،القايد �صالح �شخ�ص م�س�ؤول
و كالمه م�س�ؤول فهو ميلك املعلومات
و املعطيات الكافية فهو �أعلن ر�سميا
مواجهة الع�صابة و التخل�ص من الذين
يتعاملون معها ،كما �أن الأحزاب لي�س
لها القدرة على التهدئة على امل�ساعدة
و امل�ساهمة يف �إيجاد احلل لذلك فهي
تعرب عن الأزمة ال�سيا�سية .
العديد من االنتقادات طالت
جلنة احلوار و الو�ساطة و
�أع�ضاءها  ،هل �ستتمكن هذه

الفريق قايد �صالح

التذكري والت�أكيد على بع�ض النقاط
التي تناولتها يف كلمتي يوم االثنني
املا�ضي ب�إن �أمنا�س بالنظر ملا لها
من �أهمية على م�صري البالد يف هذا
الظرف احل�سا�س ،الذي ال تزال فيه
بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية تطالب
بالتحاور ،بل التفاو�ض مبا�رشة مع
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،اقتداء بتجارب
بع�ض دول املنطقة يف التعامل
مع الأزمات ،متنا�سني �أن اجلزائر
بتاريخها العريق وب�شعبها الأبي
ومبواقفها الريادية الثابتة هي من
تكون دائما القدوة ولي�س العك�س،
رغم �أنها تعلم علم اليقني موقفنا
الثابت من هذا الأمر الذي �أكدنا �أكرث

من مرة بخ�صو�صه على �أن اجلي�ش
الوطني ال�شعبي �سيظل متم�سكا
باحلل الد�ستوري للأزمة ،انطالقا
من �إميانه ب�أن الدولة الع�رصية هي
دولة امل�ؤ�س�سات».
و�أكد يف ذات ال�سياق �أن «التم�سك
بالد�ستور هو عنوان �أ�سا�سي للحفاظ
على كيان الدولة وا�ستمراريتها ويعمل
على مرافقة ال�شعب اجلزائري الأبي
الذي يطالب ب�إحلاح بالتعجيل يف
�إجراء االنتخابات الرئا�سية ،هذا
ال�شعب الذي نكن له كل التقدير
واالحرتام ،والذي التف بقوة حول
جميع املبادرات اخلرية التي قدمتها
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية».

خالفة جميعي تعيد احلر�س القدمي للواجهة
بلعياط :الأمور باحلزب �ستعود �إىل ن�صابها قريبا

تت�صاعد وترية التكهنات املتعلقة
مب�صري من�صب الأمني العام على ر�أ�س
احلزب العتيد ،بعد رفع احل�صانة عن
الأمني العام احلايل حممد جميعي
وحجم القراءات املتعلقة بدنو موعد
مواجهته �أمام العدالة ،حيث قال
موقع ال�سفري �أن االجتماع اال�ستثنائي
الذي �سيعقده احلزب اليوم لدرا�سة
التطورات الأخرية التي ح�صلت على
ر�أ�س قيادته ،ب�أنها �ستعرف م�ساع
من طرف وجوه �أفالنية طلبت يف
ال�ساعات املا�ضية من حممد جميعي
اال�ستقالة من �أجل رفع التداعيات

ماموقفك من دعوات املرحلة
االنتقالية و املجل�س الت�أ�سي�سي ؟
دعوات املرحلة االنتقالية و املجل�س
الت�أ�سي�سي غري �رشعية و ال�شعب �ضد
هذا املطلب و ال�سلطة راف�ضة لها ،
كما �أن الأطراف التي تدعو لها تريد
�إطالة عمر الأزمة و �إدخال البالد

كيف تقيمون مرافقة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ملطالب احلراك
ال�شعبي ؟
مواقف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية منذ بداية
احلراك ال�شعبي م�رشفة� ،سارت و
متا�شت و ا�ستجابت ملطالب احلراك
ال�شعبي ،ق�ضت على العهدة اخلام�سة
 ،رافقت العدالة يف حماربة الف�ساد
 ،قطعت الطريق على عنا�رص النظام
القدمي ممن ت�شوهت �أياديهم وامتلأت
بطونهم ب�أموال دون حق  ،فال ميكن
�إنكار الدور الذي لعبته امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف الأزمة احلالية .
ماهي احللول للخروج من الأزمة

جلنة احلوار ن�صبت من قبل �سلطة غري �شرعية

ت�أزمي امل�أزوم يف الأفالن

والتكاليف ال�سيا�سية الباهظة من
احتمالية متابعته ق�ضائيا ك�أمني عام
الأفالن ولي�س ب�صفته ال�شخ�صية
والفردية.
وح�سب نف�س امل�صادر ف�إن حممد
جميعي ال ي�ستبعد �أن يقدم ا�ستقالته
من احلزب طوعا �أو �إقالته من قبل
�أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي كرها.
وعليه فقد بات رحيله من احلزب
ق�ضية وقت لي�س �إال بعد �أن و�ضعته
العدالة حتت جمهر حماربة الف�ساد.
�أما بخ�صو�ص الوجوه املطروحة ف�أكد
النا�شط حكيم �ستوان �أن االت�صاالت

جلنة احلوار حلد الآن مل ت�ستطيع
�إ�ستيعاب املجتمع  ،مل جتد الأ�سلوب
الناجح للقيام بدورها ،دخلت يف
دوامة و نقا�ش عقيم ،دخلت يف جدال
مع جميع الأطراف ،ف�شلت يف قيادة
احلوار و �إدارته ،مل ت�ستطيع جت�سيد
مطالب احلراك ال�شعبي ،والميكن �أن
يكون هناك حل خارج مطالب احلراك
ال�شعبي .

جاب اهلل يرف�ض دعوة كرمي يون�س و ي�شدد:

و�ضع البالد ال يحتمل ت�أخري الرئا�سيات

�أكد نائب وزير الدفاع الوطني ,رئي�س
�أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي ,الفريق
�أحمد قايد �صالح ,اليوم االربعاء
بورقلة� ,أن الو�ضع «ال يحتمل املزيد
من الت�أخري» بخ�صو�ص االنتخابات
الرئا�سية ,بل يقت�ضي �إجرا�ؤها يف
«�آجال معقولة ومقبولة تعك�س مطلبا
�شعبيا ملحا كفيال ب�إر�ساء دولة احلق
والقانون».
وقال الفريق قايد �صالح يف كلمة له
خالل لقاء جمعه ب�إطارات و�أفراد
وحدات قطاع ب�سكرة وممثلي خمتلف
امل�صالح الأمنية ,يف اليوم الثالث
من زيارته �إىل الناحية الع�سكرية
الرابعة« :وبخ�صو�ص االنتخابات
الرئا�سية ،ف�إنني �أود �أن �أ�ؤكد مرة
�أخرى ،ب�أن الو�ضع ال يحتمل املزيد
من الت�أخري ،بل يقت�ضي �إجراء هذه
الإنتخابات امل�صريية يف حياة البالد
وم�ستقبلها يف الآجال التي �أ�رشت
�إليها يف مداخلتي ال�سابقة ،وهي
�آجال معقولة ومقبولة تعك�س مطلبا
�شعبيا ملحا كفيل ب�إر�ساء دولة احلق
والقانون».
و�أ�ضاف قائال�« :أود بهذه املنا�سبة

اللجنة من �إدارة احلوار الوطني
؟

يف �إنزالقات و متاهات جمهولة �،أنا
�ضد هذا املطلب و �أنا مع الذهاب
يف �أ�رسع وقت �إىل تنظيم انتخابات
رئا�سية نزيهة و �شفافة .

ال�سيا�سية احلالية ؟
احلل الوحيد هو الذهاب �إىل انتخابات
رئا�سية �شفافة و نزيهة بعد ‘ن�شاء
�سلطة م�ستقلة ت�رشف على تنظيم
الإنتخابات تظفي طابع الدميقراطية
عليها  ،فاالنتخابات الرئا�سية هي
خطوة حا�سمة و مرحلة مف�صلية
تعك�س الإرادة ال�شعبية ،نحن من
�أن�صار الذهاب �إىل انتخابات للخروج
من حالة الفراغ الذي تعي�شه البالد منذ
 22فيفري املا�ضي ،البد من الإحتكام
�إىل اخليار الد�ستوري  ،احلل الوحيد
هو الذهاب �إىل �إنتخابات رئا�سية يف
�أقرب الأجال ،مع الإ�رساع �إىل �رضورة
�إن�شاء �ألية وطنية لتنظيم و الإ�رشاف
على الإنتخابات الرئا�سية  ،املراحل
الإنتقالية لن تخدم اجلزائر هو �أ�سلوب
غري دميقراطي يكر�س امل�رشوعية و
لي�س ال�رشعية ،فالإنتخابات الرئا�سية
هي احلتمية الد�ستورية احل�ضارية .

مع الأمني العام ال�سابق عبد العزيز
بلخادم مل تنقطع ،م�ضيفا �أنه مت
االت�صال به ملناق�شة مو�ضوع الأمني
العام خالل اليومني الأخريين.
�أما القيادي عبد الرحمن بلعياط
ف�رصح لـ»الو�سط» �أن احلزب يعرف
�أزمة �رشعية منذ تعيني الأمني العام
ال�سابق عمار �سعيداين ،قائال �أن
الأمور �ستعود �إىل ن�صابها قريبا ،وهو
ما يبقي الباب مفتوحا على خمتلف
القرارات ،ومعرو�ضة على خمتلف
الأوجه.

�س.ب

رف�ض رئي�س جبهة العدالة و التنمية
عبد اهلل جاب اهلل دعوة كرمي يون�س
للحوار،ب�إعتبار �أن رئي�س الدولة هو
الذي ن�صب جلنة احلوار و الو�ساطة
وهي �سلطة غري �رشعية ،وقد
رف�ضه ال�شعب مرارا ،وهو م�رص
على البقاء فيها دون ر�ضاه ،وعليه
ف�إن كل ما ي�صدر عنه غري �رشعي
على حد قوله .
فتح عبد اهلل جاب اهلل النار على
جلنة احلوار و الو�ساطة التي
يرت�أ�سها كرمي يون�س،معلنا رف�ضه
اجللو�س على طاولة احلوار معها
 ،م�ؤكدا بان �إجراء احلوار يف
ظل �سلطة غري �رشعية يدل على
�أن النظام يريد �أن يكون هو من
ي�رشف عليه ،وتكون ال�سلطة غري
ال�رشعية طرفا فيه ،قائال «وقد
وجدنا الكثري من �أع�ضاء الهيئة
اليوم من �أولياء النظام ،فهل يرجى
ممن كان هذا حاله خريا ؟ وهل
يت�صور �أن تكون نتائجه خادمة
لل�شعب وحمققة ملطالبه ؟ وهل
ي�ستطيع احلوار عندئذ �أن مينع
حماوالت االلتفاف حول مطالب
ال�شعب العادلة وامل�رشوعة ؟ ويف
يد �أ�صحاب القرار قرار التقدمي
والت�أخري والرت�سيم والإلغاء؟”.
و�شدد املتحدث ب�أن « ح�رص احلوار
يف ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات،
ويف االنتخابات الرئا�سية ل�سد �شغور

من�صب الرئا�سة هو نوع من التب�سيط
الكبري للأزمة ،وفيه جتاهل حلقيقة
الثورة و�رشعية مطالبها ،و�أنه من
امل�ستحيل معاجلة الو�ضع املعقد
مبثل هذا الإجراء ،فمنظومة
اال�ستبداد والف�ساد ال تذهب
بتنظيم االنتخابات الرئا�سية على
�أهميتها ،و�إمنا تذهب بت�ضافر
جملة من العوامل واتخاذ جملة
من الإجراءات والقيام ب�سل�سلة من
الإ�صالحات يتم التوافق عليها عرب
حوار �سيد و�شامل»
و�أكد ذات امل�صدر � « ،إنّ جبهة
العدالة والتنمية ترى �أن احلوار
املطلوب اليوم هو احلوار ال�سيد
اجلاد وال�شامل ،الذي يقر ب�أن
ال�شعب يعي�ش ثورة �سلمية ،و�أن
مطالبه عادلة وم�رشوعة ،ويت�أ�س�س
على كل من الإميان ب�أن ال�شعب هو
�صاحب احلق وامل�صلحة يف احلكم،
و�أنه هو �أ�سا�س �رشعيته و�رشعية

قراراته ،الإميان بوجوب تعميق
الوحدة الوطنية وحمايتها وحماربة
كل ما قد يتهددها من الداخل
واخلارج ،الإميان بوجوب العمل
على جعل جهاز احلكم والإدارة
يتوفر على ال�رشعية الكاملة
ويتمتع بالقوة والفاعلية واملرونة
واال�ستقرار ،احلوار املطلوب اليوم
يت�أ�س�س على الإميان بدميقراطية
امل�شاركة يف نظام احلكم لعظم
�أثرها يف تعزيز الوجه امل�رشق
للدميقراطية ،وكذا �إبعاد كل الرموز
التي �ساهمت يف ت�سيري الدولة
خالل مرحلة الرئي�س ال�سابق من
امل�شاركة يف احلوار ،ويف ت�سيري
املرحلة امل�ؤقتة ،ويف امل�شاركة �أو
الإ�رشاف على االنتخابات القادمة،
حتى تبنى امل�ؤ�س�سات ال�رشعية
فيكون لها كامل النظر يف التقرير
يف م�صريهم»
�إميان لوا�س

جلنة احلوار و الو�ساطة

توجه نحو �إعادة �صياغة التقرير الأول

تتجه جلنة كرمي يون�س نحو �إعادة
�صياغة التقرير املر�سل للأحزب
حيث �سيتم الرتكيز على تدوين

مقرتح تكليف قا�ضي من املحكمة
العليا لرئا�سة اللجنة امل�ستقلة
لتنظيم االنتخابات الرئا�سية و حلد

ال�ساعة ا�ستقبلت الهيئة ممثلني
عن  23حزبا �سيا�سيا و 5084نا�شطا
�سيا�سيا وجمعويا.
م�.س
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حمرو�ش ي�ساند الرئا�سيات و ي�صرح

�شبكات تتحكم يف �إدارات حكومية
و متلك �شبكات زبائنية
.

الد�ستور احلايل مينح الرئي�س �صالحيات بدون �آليات للتنفيذ

هاجم مولود حمرو�ش من و�صفها بال�شبكات الزبائنية التي هي حم�صلة «ال�سيت�سام» ،حمذرا من �أن يجعل
هذا الأخري من حماولة فر�ض ا�ستمراره حد حماولة ك�سر ان�سجام اجلي�ش ،داعيا لربوز و�ساطات حترر
البالد واجلي�ش من ال�سي�ستام.
�سارة بومعزة

وافق رئي�س احلكومة
ال�سابق مولود حمرو�ش،
يف م�ساهمة له �أم�س،
بجريدتي اخلرب والوطن،
على �أن التعجيل يف تنظيم
االنتخابات الرئا�سية عني
املنطق ،باملقابل رهن
ذلك ب�رشوط تنظيمها
وحتديدها واالطالع على
ال�ضمانات ،م�ستنكرا خطوة
قيادة هكذا خطوات مهمة
من طرف وجوه مرفو�ضة
�شعبيا ،بالإ�ضافة �إىل مدى
ف�صل الدولة عن ال�سلطة
التنفيذية وعن ال�شبكات
املتحكمة اليوم يف الإدارات
احلكومية واملحلية ،م�ؤكدا
�أنهم �سيناورون من �أجل
الوقوف يف وجه الإرادة
ال�شعبية ،مركزا على �رضورة
ف�صل الرئي�س املقبل
عن هذه ال�شبكات ،كونها
من ترهن تطبيق قراراته
«الد�ستور احلايل مينح
الرئي�س كل ال�سلطات لكنه
ال يوفر له �أي �آلية تنفيذ.

فكل قراراته �ستخ�ضع ل�سند
هذه ال�شبكات �أو رف�ضها».
وحمل ابن ال�سي�ستام تلك
ال�شبكات م�س�ؤولية الو�ضع
احلايل� ،سواء ما تعلق
بحركية املجتمع �أو ن�شاط
الأحزاب ومنع احلكومة من
�أن تكون املنظم وال�ضابط
االقت�صاد �أو �أن تكون حكما
اجتماعيا ،م�ؤكدا �أنها جعلت
مكاف�أة �شبكاتها وحدها
�رشط بقائها.
وهاجم حمرو�ش النظام
بطريقة �أو ب�أخرى ،و�إن

جاء يف �صيغة ا�ستفهامية،
فبعدما �أورد حجم الكارثة
التي مت الك�شف عنها بعدما
ت�ضمنت تورط م�س�ؤولني
رفيعي امل�ستوى ت�ساءل
بخ�صو�صهم «ما �إن كانوا
�ضحايا �أم جالدين �أو �أنهم
جمرد خدم �أوفياء لنظام
منع كل حكم م�ؤ�س�ساتي
وكل رقابة �سيا�سية وكل
�إدارة خا�ضعة للقانون؟ �أمل
ي�ستبح بع�ض امل�س�ؤولني �أو
حولوا �أجهزة �أمن الدولة
عن غايتها وو�ضعوها يف

خدمة �أ�شخا�ص وح�ساباتهم
اخلفية؟» ،و�إن جعل ذلك
النظام متمثال يف ال�شبكات
الزبائنية التي رهنت
قرار الدولة ،حمذرا من
جتديدهم لأنف�سهم هم
رفقة و�سائل �إعالمهم ،كون
الرقابة القانونية �ست�سقط
�أوراق نفوذهم ،م�ؤكدا �أن
ال�شعب قام بكل جهوده
وتفانى يف التعبري �سلميا
ومنه ف�إن الأزمة ال ميكن �أن
ترتبط به ،معتربا �أن احلل
«�إن تغيري ال�سي�ستام هو احلل

ولي�س امل�شكل» ،يف املقابل
قال �أن الو�ضع احلايل
�أ�سفر عن طرفني حددهما
يف ال�شعب واجلي�ش «بعد
�ستة �أ�شهر ما زال ال�شعب
واجلي�ش وحيدين».
و�أكد حمرو�ش �أن تطبيق
«يتنحاو قاع» عرب تفكيك
وعزل جماعات الوالء
والإكراه والر�شوة ،هو
�رشط بقاء ان�سجام
اجلي�ش وكل �سلطة وطنية
قانونية ،معرتفا �أن ذلك
التغيري �صعب خا�صة �أنه
ي�شمل نظاما ولي�س تغيري
�أ�شخا�ص ،وهو ما ي�ستدعي
بح�سب حمرو�ش لي�س
جمرد توافق عادي و�إمنا
بدء م�سار تغيري منظم
وحا�سم ،ب�شكل يف�ضي �إىل
حتقيق النموذج امل�ؤ�س�ساتي
للحفاظ على بقاء الدولة
وجي�شها وحكومتها وذلك
ب�سد الفجوات القائمة،
حمذرا من �أي ت�رسع �أو
ترقيع ي�شكل �إ�شكاليا
�إ�ضافية وي�ؤدي لدفع تكلفة
�أعلى من � 25سنة املا�ضية.

لل�ضغط من �أجل الإفراج على الفحو�ص املهنية

البطالون يقررون الزحف نحو
�شركات النفط بحا�سي م�سعود
ا�ستهل الدخول االجتماعي
اجلديد بوالية ورقلة على وقع
توترات يف ملف الت�شغيل  ،حيث
قرر املئات من البطالني عقب
اجتماعات دورية يف عدد من
الأحياء  ،بالزحف نحو ال�رشكات
النفطية بحا�سي م�سعود ملطالبة
هذه الأخرية بالإفراج عن نتائج
االختبارات املهنية .
قرر املئات من البطالني بوالية
ورقلة  ،الزحف نحو مقر
ال�رشكات الوطنية العاملة يف
ال�صناعة النفطية على غرار
خدمات الأبار  ،الأ�شغال يف
الأبار وامل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب
التابعني للمجمع النفطي العمالق
�سوناطراك  ،وذلك على خلفية
التماطل الكبري يف االفراج على
نتائج الفحو�صات املهنية  ،حيث
هدد ه�ؤالء بالت�صعيد من لهجة
خطابهم يف ظل انتهاج اجلهات
املعنية ل�سيا�سة االلتفاف على
مطالبهم  ،و�ضع قابله تف�شي
مظاهر التوظيف املبا�رش لبطالني
من خارج الوالية دون املرور على
الوكاالت املحلية للت�شغيل وهو
ما يتنافى مع توجيهات وتعليمات
احلكومة القا�ضية مبنح �أولوية
التوظيف لفائدة �أبناء املنطقة

الحتواء االحتقان الذي �أنفجر
تزامنا مع ت�سجيل دخول اجتماعي
�ساخن يف �شتى املجاالت .
من جهة ثانية فقد �أكد املهتمون
مبلف اليد العاملة ،يف ت�رصيح لهم
مع يومية «الو�سط «� ،أن ملف
الت�شغيل بوالية بحجم ورقلة التي
حت�صي على ترابها � 1333رشكة
نفطية من بينها � 333رشكة يف
اطار ال�رشاكة مع الأجانب يعترب
من بني امللفات ال�شائكة التي
عجزت ال�سلطات املركزية و
الوالئية يف ايجاد حلول جذرية لها
 ،ب�سبب متل�ص الأدوات الرقابية
كاللجنة القطاعية الوالئية
للت�شغيل ومفت�شية العمل من الدور
املنوط بهما .
وكان العديد من املواطنني قد
طالبوا خالل زيارة العمل والتفقد
التي قادت وزير العدل حافظ
االختام بلقا�سم زغماتي اىل والية
ورقلة  ،ب�رضورة فتح ملفات
الف�ساد يف هذا امللف الذي ال
يزال القالقل واالحتجاجات
ب�سبب الطرق املعتمدة يف
ت�رصيف عرو�ض العمل الواردة من
خمتلف ال�رشكات البرتولية للوكالة
الوالئية للت�شغيل بورقلة .

�أحمد باحلاج

�أعلنت عن موا�صلة برناجمها اال�ستثماري

�سوناطراك تنفي ت�أثرها بتداعيات
الأزمة ال�سيا�سية الراهنة
 .ال خلل يف املفاو�ضات بني �سوناطراك
و �شركائها الأجانب

يف ق�ضية �سرقة �شبلني من حديقة احلامة

�أحكام متفاوتة بني الرباءة و� 5سنوات حب�سا نافذا
تغطية  :م.ثيزيري
ق�ضت حمكمة �سيدي احممد
بالعا�صمة �أم�س ،ت�سليط عقوبات
متفاوتة تراوحت بني الرباءة،
عام حب�س غري نافذ ،و  3و 5
�سنوات حب�سا نافذا ،حيث ال تزال
ف�ضائح الف�ساد متوا�صلة وال يزال
م�سل�سل توقيف امل�شتبه فيهم
يف ق�ضايا يعر�ض حلقاته على
جمهور القراء ،و يف ظل احلملة
التي ينظمها احلراك ال�شعبي
اجلزائري ملحاكمة كل من له �ضلع
يف تدمري الأمن الإقت�صادي وحتى
الإجتماعي للبالد يف طريقه نحو
التغيري ،هاهي ال�سلطات الأمنية
تلقي ب�شباكها على  19متهما
تورطوا يف �رسقة �شبلني من
حديقة احلامة..
وكيل اجلمهورية يلتم�س
ت�سليط عقوبات متفاوتة:
وكان وكيل اجلمهورية مبحكمة
�سيدي احممد بالعا�صمة ،قد
التم�س قبل �أ�سبوع ت�سليط عقوبات
متفاوتة يف حق  19متهما ب�رسقة
�شبلني من حديقة احلامة تراوحت
بني � 5سنوات حب�سا نافذا و 7

التحقيقات �أماطت اللثام عن �سرقة حيوانات �أخرى

�سنوات حب�سا نافذا و � 10سنوات
حب�سا نافذا مع غرامات مالية
متفاوتة تراوحت بني � 100ألف
دينار جزائري غرامة مالية
نافذة و � 500ألف دينار جزائري
غرامة مالية نافذة ومليون دينار
جزائري غرامة مالية نافذة،
ومن بني املتهمني � 10أ�شخا�ص
يتواجدون رهن احلب�س امل�ؤقت
بامل�ؤ�س�سة العقابية احلرا�ش،
حيث �أن �أغلب املتهمني موظفون
بحديقة التجارب من �أعوان امن
ووقاية و�أعوان مراقبة كامريات
و م�سئويل العيادة بالإ�ضافة �إىل
مربيي احليوانات و بيطرية ،حيث
تقا�سم املتهمون تهم ال�رسقة و
امل�شاركة يف ال�رسقة والإهمال
الوا�ضح امل�ؤدي �إىل ال�رسقة
بالإ�ضافة �إىل تهمة �إخفاء �أ�شياء
م�رسوقة.
حمكمة �سيدي احممد تفتح
امللف:
هذه الق�ضية التي مت اخلو�ض فيها
نهاية الأ�سبوع املا�ضي� ،أمام هيئة
حمكمة �سيدي احممد بالعا�صمة،
حيث مت فتح ملف �رسقة �أ�سدين
من حديقة احلامة ،هذه الق�ضية

التي مت حتريكها بعد �أن قام
املمثل القانوين حلديقة احلامة
ب�إيداع �شكوى ق�ضائية �ضد جمهول
يتهم من خاللها �أطرافا جمهولة
ب�رسقة �شبلني من احلديقة وبعد
فتح حتريات ق�ضائية يف الق�ضية
تبني �رسقة حيوانات �أخرى من
احلديقة من بينها فرخ الطاوو�س
�إىل جانب  5من �أوالده ،وببغاء،
ومببا�رشة التحريات الأمنية قام
�أحد املتهمني ب�إعادة ال�شبلني
للحديقة �إال �أن �أحد هذان ال�شبلني
تويف بعد �إ�سرتجاعه لأ�سباب بقيت
جمهولة ،وكان املتهمون قد قاموا
بتاريخ الوقائع بك�رس باب العيادة
البيطرية املتواجدة بحديقة
احلامة بالعا�صمة و�رسقة ال�شبلني
اللذان يبلغان من العمر حوايل 4
�أ�شهر بتاريخ الوقائع.

 10متهمني يف احلب�س امل�ؤقت
باحلرا�ش:
املتهمني الذين مت جرهم
لقف�ص الإتهام� ،أين قام قا�ضي
التحقيق بتكييف الوقائع �إىل تهمة
ال�رسقة و امل�شاركة يف ال�رسقة
والإهمال الوا�ضح ،خا�صة و�أن
جلهم موظفون بحديقة التجارب

من �أعوان �أمن ووقاية و�أعوان
مراقبة كامريات العيادة� ،إىل
جانب بيطرية ومربيي احليوانات،
حيث مت و�ضع  10متهما منهم
رهن احلب�س امل�ؤقت بامل�ؤ�س�سة
العقابية يف احلرا�ش منذ ما يزيد
عن قرابة ال�شهرين ،حيث جرت
التحقيقات الأمنية ه�ؤالء املتهمني
�إىل وكيل اجلمهورية مبحكمة
�سيدي احممد بالعا�صمة� ،أين مت
�سماع املتورطني و�إحالتهم بذلك
على مكتب قا�ضي التحقيق بذات
املحكمة..
� 19شخ�صا من موظفي
احلديقة يف قف�ص الإتهام:
ه�ؤالء املتهمني الذين مت جرهم
لقف�ص الإتهام� ،أين قام قا�ضي
التحقيق بتكييف الوقائع �إىل تهمة
ال�رسقة و امل�شاركة يف ال�رسقة
والإهمال الوا�ضح ،خا�صة و�أن
جلهم موظفون بحديقة التجارب
من �أعوان �أمن ووقاية و�أعوان
مراقبة كامريات العيادة ،حيث
مت و�ضع  10متهمني منهم رهن
احلب�س امل�ؤقت بامل�ؤ�س�سة
العقابية يف احلرا�ش منذ ما يزيد
عن قرابة �شهر.

�أكد الرئي�س املدير العام ملجمع
�سوناطراك ر�شيد ح�شي�شي,
�أن الو�ضع ال�سيا�سي الذي متر
به اجلزائر لي�س له �أي ت�أثري
على العالقة و املفاو�ضات بني
�سوناطراك و �رشكائها الأجانب,
م�ضيفا �أن الفرق تعمل ب�صفة
عادية .و يف كلمة له �ألقاها
خالل ندوة �صحفية ن�شطها عقب
الزيارة التفقدية التي يقوم بها
على م�ستوى املن�ش�آت النفطية و
الغازية بحا�سي م�سعود (ورقلة),
قال ح�شي�شي ,يف رده على �س�ؤال
حول مدى ت�أثري الو�ضع ال�سيا�سي
للبلد على املفاو�ضات بني
�سوناطراك و �رشكائها الأجانب
�أن «الأخبار التي تفيد عن وجود
خلل يف العالقات �أو املفاو�ضات
بني �سوناطراك و �رشكائها
الأجانب غري �صحيحة متاما».
و �أكد امل�س�ؤول الأول ل�سوناطراك
�أن فرق املجمع و �رشكائها
الأجانب «الزالت تعمل يف
تن�سيق وثيق» ,مطمئنا بالقول

ان ت�رصيحاته «�سيتم ت�أكيدها يف
الأيام املقبلة».
و يف رده على �س�ؤال حول م�شاريع
جممع �سوناطراك ,قال ح�شي�شي
�أن «املجمع �سيوا�صل برناجمه
اال�ستثماري الذي يت�ضمن
الع�رشات من امل�شاريع اجلديدة
يف املجال النفطي و الغازي
بهدف ع�رصنة هياكلها و الرفع
من قدرات الإنتاج» .و بخ�صو�ص
القدرة الإنتاجية للجزائر و
كذا احتياطي النفط و الغاز,
�أو�ضح نف�س امل�س�ؤول �أن «جممع
�سوناطراك يوا�صل جهوده من
�أجل حت�سني �إنتاجه و هذا من
خالل الإمكانيات املوجودة
حاليا و كذا اكت�شاف حقول
جديدة و البحث عن اكت�شافات
جديدة» ,م�شريا �إىل �أن املجال
املنجمي اجلزائري ميتد على
�أكرث من مليون و ن�صف (5ر)1
كيلومرت مربع ,اي انه «مازال
�أمامنا طريق طويل».
م�.س
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جرائم تق�شعر لها الأبدان

العنف �ضد الأبوين..احل�صاد املر

تقلدت املر�أة يف بع�ض املجاالت احلياتية� أهم و �أبرز الوظائف يف �أجهزة الدولة احل�سا�سة على غرار من�صب لواء و رئي�سة جمال�س
ق�ضائية والتي اعتربت فيها اجلزائر الدولة ال�سباقة من بني كل الدول العربية ،ومع �أنه ال يختلف �إثنان �أن اجلزائر قد حققت قفزة
نوعية يف جمال حقوق املر�أة و حماربة العنف �ضدها �سواء من خالل التعديالت امل�ستمرة يف القوانني وحتى احلمالت  التح�سي�سية التي
ت�شنها اجلمعيات واملواطنني  ،ف�إنه ال ميكننا غ�ض النظر عن الوجه الأخر و املظلم ملكانة هذه املر�أة خلف جدران بع�ض البيوت  والأ�سر
اجلزائرية التي ال زالت تتخبط يف عقلية املجتمع الذكوري الذي �أعطى للرجل حق الريادة و الذي تعدي لي�شكل عنفا �صارخا على
اجلن�س اللطيف قد ي�صل يف حاالت عديدة جلرائم قتل  ب�شعة تت�شتت فيها الأ�سر برمتها ..هي حاالت كثرية مرت على حماكمنا تعك�س
لنا ظاهرة العنف اجل�سدي و اللفظي الذي الزالت تعاين منه املر�أة يف جمتمعنا الذكوري و الذي حتى و �إن مل تكن املر�أة هي ال�ضحية فيه
ف�إنها تكون وراء قيام هاته اجلرمية وما ي�سعنا �سوى �سرد بع�ض منها من خالل هذا املقال.
�إعداد :م .ثيزيري
�شاب يحمي والدته من
طغيان والده ب�إزهاق روحه
ق�ضية �أخرى عاجلتها نف�س
املحكمة م�ؤخرا والتي  التي كان
العنف املمار�س على املر�أة هو
�سببها  هي  جرمية القتل ال�شنعاء
التي �إهتزت عليها منطقة بن
عكنون برم�ضان   2015ل�شاب
يف �أوائل العقد الثالث من العمر
ق�ضت عليه املحكمة بعقوبة
� 12سنة نافذا كثمن  لروح والده
التي �أزهقها دفاعا عن والدته
التي كادت �أن تفقد حياتها على
يد هذا الأخري  قبيل دقائق
معدودة على �أذان املغرب يف
اليوم العا�رش من رم�ضان ب�سبب
متر «الدقلة» املجلوب من البقاع
املقد�سة وهي اجلرمية التي
تعود جمرياتها ليوم  27جوان
 2015حني كانت والدة املتهم تهم
ب�إعداد طاولة رم�ضان �أين طلب
منها ال�ضحية الذي كانت تنتابه
موجة غ�ضب غري طبيعية و�ضع
متر « الدقلة» التي جلبها معه
من البقاع املقد�سة لدى ت�أديته
منا�سك العمرة فردت عليه ب�أنهم
�إ�ستهلكوها جميعا فثار غ�ضبا و
قام بحمل زجاجة من املائدة و
ك�رسها و �إ�ستعمل الأجزاء
املك�سورة يف �رضبها بعنف مبا
ت�سبب لها يف جروح عميقة على
م�ستوى ال�صدر و الرقبة ليهم
الإبن الأً�صغر و يحت�ضن والدته
خوفا عليها و يلحق املتهم
عليه بعد �سماع �رصاخ �شقيقه
وقام على ف�ضاعة امل�شهد �أمام
تهديدات والده بالتخل�ص من
�أمه   بحمل �سكني من املطبخ
و التوجه مبا�رشة نحوه و يقوم
بطعنه مبا�رشة  بعد رف�ض هذا
الأخري الكف عن �رضب والدته
و ي�ستفيق بعدها على جرميته
ال�شنعاء ويحاول ترميم فعلته
بالإت�صال مب�صالح احلماية
املدنية و باجلريان الذين مل
يتمكنوا من �إنقاذ الوالد خلطورة
الإ�صابة التي تعر�ض لها و التي
كانت كفيلة لإزهاق روحه يف
دقائق معدودة  ،ويتم بذلك حتويل
الفاعل على مركز الأمن و بالتايل
على قا�ضي حتقيق حمكمة احلال
الذي ك�شف من خالل حترياته
�إ�ستنادا على �أقوال ال�شهود

و املتهم �أن خلفية اجلرمية
ال�شنعاء تعود للم�شاكل العائلية
و ال�شجارات امل�ستمرة التي كان
ي�شهدها منزل املتهم  والتي
تعود خلفيته حلا�سة  النق�ص التي
كانت جتتاح ال�ضحية �إجتاه زوجته
بحكم �أنها �أ�ستاذة  يف الفيزياء
والريا�ضيات كما �أنها م�ؤلفة
كتب للأطفال والتي جعلته بيوم
الواقعة يعتدي عليها مبا جعل
املتهم يتدخل حلماية لوالده
 ،هذا و قد �أكد املتهم خالل
�سماعه  ب�أن والده ال�ضحية كان
ينوي قتل والدته يومها وهو ما
دفعه للتدخل دون �أن تكون لهى
نية قتل والده  ،حيث مت�سك
املتهم خالل جل�سة املحاكمة
مبواجهته لتهمة قتل الأ�صول �أنه
قد قتل والده دفاعا عن والدته
التي كادت �أن تزهق روحها على
يد ال�ضحية الذي كان ينوي يومها
بكل �إ�رصار قتلها.   

�شاب يذبح والده املقدم
باجلي�ش بخنجر يف الرغاية
عا�ش قاطنو حي <>دي.
�أن�.سي>> ببلدية الرغاية �رشقي
العا�صمة يف �شهر جانفي من
�سنة � 2013أم�سية م�أ�ساوية ،كان
بطلها �شاب يف الثالثني �أقدم على
�إزهاق روح والده امل�سن ،موجها
له طعنتني على م�ستوى ال�صدر،
تاركا �إياه �سابحا يف بركة من الدم
بالبيت العائلي.
مل ت�ستوعب عائلة ال�ضحية
وجريانها ال�سيناريو الرتاجيدي
الذي انتهى مبوت <>�أ.ع>>63 ،
�سنة ،املقدم املتقاعد يف اجلي�ش
على يد فلذة كبده ،فال�صدمة
كانت ال تزال بادية على الوجوه
� 24ساعة بعد احلادث ،خا�صة �أن
القاتل لي�س �إال ابن ال�ضحية ،وهو
ما وقفنا عليه يف موقع اجلرمية.
كان �أبناء احلي متجمعني بالقرب
من بيت القتيل عند و�صولنا،
واملعزّون يتوافدون على احلي
الهادئ ،فيما كان ال�صمت يخيم
على املكان واجلميع راحوا
يتبادلون الكالم هم�سا .اقرتبنا
من �أحدهم بعد �أن الحظنا عليه
عالمات الت�أثر ،غري �أنه حتفظ
على احلديث �إلينا ،طالبا منا
الرتحم فقط على روح ال�ضحية،
قبل �أن يوا�صل �أن الراحل والده
<>�إنه والدي وال �أعرف ما حدث
حتديدا ،نريد منكم الدعاء له
بالرحمة فقط>>.

عبثا حاولنا ا�ستدراج ال�شاب
للحديث ،وكذلك الأمر بالن�سبة
لأبناء احلي الذين حتلقوا
حوله ،وبادرنا �أحدهم>< :ال
ت�ضغطوا عليه ،اليزال حتت وقع
ال�صدمة>> .و�أمام �إحلاح اجلميع
لنغادر املكان ورف�ض االبن
احلديث ،ا�ضطررنا للمغادرة من
بيت اجلاين وال�ضحية.
وبالعودة �إىل تفا�صيل اجلرمية
التي اهتز لها احلي يف اخلام�سة
من م�ساء �أول �أم�س ،وحققت فيها
ال�رشطة الق�ضائية لأمن الرويبة،
�أكدت م�صادرنا �أن املتهم وي�سمى
وجه طعنتني
<>�أ.و>>� 32 ،سنةّ ،
لوالده على م�ستوى ال�صدر ،كانت
كافية لي�سلم الروح ،ومل تفلح
حماوالت �إ�سعافه بنقله على جناح
ال�رسعة �إىل عيادة الرغاية ،حيث
و�صل جثة هامدة بعد �أن نزف منه
الكثري من الدم.
و�أ�ضافت م�صادرنا �أن االبن اجلاين
�أ�صيب �أي�ضا بطعنة على م�ستوى
الفخذ الأي�رس و�أ�سفل البطن �أثناء
ا�شتباكه مع والده ،كما ُجرحت
�شقيقته على م�ستوى الفخذ عند
حماولتها التدخل.
ويجهل ،حلد ال�ساعة� ،سبب �إقدام
القاتل الذي يعاين من ا�ضطرابات
نف�سية على �إزهاق روح والده،
خا�صة �أن عالقتهما جيدة ولي�ست
بينهما �أي عداوة ،ح�سب م�صدرنا.
وح ّول اجلاين و�شقيقته مبا�رشة
بعد احلادث �إىل م�ستوى زمرييل
لتلقي العالج ،فيما نقلت جثة
ال�ضحية �إىل م�صلحة حفظ اجلثث
مب�ست�شفى الرويبة ،يف انتظار
ما �سيك�شف عنه تقرير الطبيب
ال�رشعي بعد ت�رشيح اجلثة.

يقطع والده ب�ساطور
�أول حالة هي ق�ضية عاجلتها
حمكمة اجلنايات م�ؤخرا  ل�شاب
يف الع�رشين من العمر �أزهق
روح والده بعدة طعنات قاتلة
با�ستعمال �ساطور مبعية خاله
البالغ من العمر � 35سنة� ،إنتقاما
لوالدته التي كانت تتعر�ض على يد
زوجها لكل �أنواع العنف اجل�سدي
من �رضب و طرد  وتهديد
بالقتل يف حي البوانت يف باب
الوادي ،وهي اجلرمية التي تعود
جمرياتها لأحد ال�شجارات التي
جمعتها مع زوجها والتي جعلها
تت�صل  ب�شقيقها املتهم�  إ�ستنجادا
به  بتاريخ � 24سبتمرب  2013و
الذي ح�رض من جهته �إىل منزلها
من �أجل و�ضع حل مل�شاكلها مع
زوجها ،حيث حاول يف بداية
الأمر حله وديا بعد تبادل �أطراف
احلديث ،لكن على عك�س ذلك
تطورت الأمور بينهما ،وبتاريخ
الوقائع وبعد �صالة املغرب وقعت
مناو�شات بني االبن ووالده خارج
املنزل .وبعد �سماع ال�رصاخ،
خرج �صهر ال�ضحية وكان بحوزته
�سكني من احلجم الكبري ،ووجه له
عدة طعنات رفقة ابنه يف خمتلف
�أنحاء ج�سمه ،وتويف ال�ضحية �أثناء
نقله �إىل م�ست�شفى «باينام» مت�أثرا
بجروحه  .ومبثول املتهمني �أم�س
�أمام املحكمة� ،أنكر ابن ال�ضحية
قتل والده ،نافيا �أن يكون قد طعنه
ب�سكني ،م�شريا �إىل �أن والده كان
حامال �سكينا من نوع «بو�شية»
ليلة الوقائع ،وحاول بذلك �إلقاء
امل�س�ؤولية كاملة على عاتق خاله،
بحكم �أنه �رضبه بعدة طعنات على

م�ستوى �أنحاء ج�سمه� .أما اخلال
ف�أكد بدوره �أ ّنه تدخل حلماية
ابن �شقيقته املتهم ،بعدما دخل
يف �شجار مع والده الذي كان
يحمل �سكينا ،حيث حمل �سكينا
من احلجم ال�صغري وقام بطعن
ال�ضحية به ،فيما وجه له ابنه
طعنات �أخرى با�ستعمال خنجر
من احلجم الكبري .من جهتها،
�أكدت زوجة ال�ضحية �أنها كانت
تعي�ش ظروفا �صعبة مع املرحوم
بفعل عدوانيته وكذا العنف الذي
كان ميار�سه عليها ،وليلة الوقائع
ات�صلت ب�شقيقها ،وكان هدفها
من وراء ذلك تهدئة الأمور
بينهما ،خا�صة �أن املناو�شات
متت قبل احلادثة بينها وبني
زوجها ،مما جعلها تقرر مغادرة
منزلها والذهاب �إىل منزل �شقيقه
املجاور مل�سكنهم بعدما قام
بطردها� ،أين ق�ضت الليلة هناك
رفقة �أبنائها� ،أما عن حادثة القتل
ف�أكدت �أنها مل ت�شاهدها بفعل
�أن اجلرمية متت خارج املنزل.
وح�سبما دار يف جل�سة املحاكمة،
ف�إن ال�ضحية تلقى  8طعنات يف
خمتلف �أنحاء ج�سمه ح�سب
تقرير الطب ال�رشعي .

�شاب يقتل والده يف باب
الوادي بالعا�صمة
نظرت حمكمة اجلنايات لدى
جمل�س ق�ضاء العا�صمة ،يف ملف
جناية القتل العمدي مع �سبق
الإ�رصار والرت�صد وجناية قتل
الأ�صول ،بطلها �شاب �أجهز على
والده بعدة طعنات خنجر يف
�أنحاء متفرقة من ج�سده بتواط�ؤ

خاله ،الذي �أجهز هو الآخر على
ال�ضحية بوا�سطة خنجر �أردياه
جثة هامدة.وقائع الق�ضية الب�شعة،
تعود �إىل تاريخ � 24سبتمرب ،2013
كان م�رسحها م�سكن ال�ضحية
الكائن على م�ستوى حي البوانت
بباب الوادي يف العا�صمة ،حينما
ن�شبت خالفات بني ال�ضحية
«ر.ي» البالغ من العمر � 48سنة،
وزوجته التي قام بطردها من
امل�سكن �أمام مر�أى من �أبنائهما،
الأمر الذي �أثار غ�ضب اجلاين
وتدخل لتهدئة الأو�ضاع ،حيث
قام على �إثرها ال�ضحية بحمل
ال�سكني قبل �أن تتطور الأو�ضاع
�إىل مناو�شات بني ال�ضحية وابنه،
مما دفع بزوجة ال�ضحية ب�أن
تطلب من �شقيقها احل�ضور فورا
لفك ال�شجار ،وبو�صول الأخري،
زادت امل�شاحنات بني الطرفني
انتهت ب�إجهاز ابنه و�صهره عليه
بوا�سطة �سكني و�ساطور بعدة
طعنات تلقاها يف �أنحاء متفرقة
من ج�سده� ،أدت �إىل وفاته مت�أثرا
بالطعنات ،حيث خل�ص تقرير
ت�رشيح اجلثة �إىل �أن ال�ضحية
تلقى  8طعنات بوا�سطة �آلتني
حادتني �إحداهما ذات �شفرة حادة
والأخرى عري�ضة .ومبحاكمة
اجلاين قاتل والده ،برر جرميته
بالظروف العائلية ال�صعبة مع
املرحوم لعدوانيته وممار�سته
العنف عليهم ،خ�صو�صا على
والدته التي قام بطردها لإعادة
الزواج ب�أخرى ،وبال�سماع للمتهم
الثاين �صهر ال�ضحية� ،أفاد ب�أن
�سبب تواجده مب�رسح اجلرمية
هو تلقيه ات�صاال من �شقيقته
ليلة الوقائع ،تطلب منه احل�ضور
لن�شوب �شجار بني زوجها وابنه،
�إال �أن حدة امل�شاحنات زادت
بني الطرفني بعد ح�ضوره
انتهت بتوجيه له طعنات يف
حلظة غ�ضب .من جهتها ،زوجة
املرحوم� ،أكدت �أنها قبل الوقائع
ا�ضطرت ملغادرة امل�سكن بعد
مناو�شات ح�صلت بينها وبني
وزجها ،حيث غادرت منزلها
للتوجه �إىل منزل �شقيقه املجاور
مل�سكنهم ،وق�ضت الليلة هناك
رفقة �أبنائها ،فطردهم الزوج
بعد عودتهم �إىل املنزل ،و�أنكرت
الزوجة م�شاهدتها حلادثة مقتل
زوجها كونها متت خارج املنزل،
وعليه ،التم�س النائب العام ت�سليط
عقوبة الإعدام يف حقهما.
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واليات ورقلة  ،مترنا�ست و �أدرار

رغم ت�سديدهم حقوق الإيجار

 04قطاعات على �صفيح �ساخن

 700جتار ب�سوق تاف�سيت
بتمرنا�ست يفتقرون للكهرباء

تعي�ش  04قطاعات بـ  03واليات بجنوب البالد على وقع �صفيح �ساخن  ،يف ظل مت�سك املواطنني و
العمال ب�ضرورة التكفل اجلاد بان�شغاالتهم وذلك تزامنا مع الدخول االجتماعي اجلديد .
�أحمد باحلاج

يعترب قطاع ال�صحة بواليات
ورقلة  ،مترنا�ست و �أدرار من بني
القطاعات التي ا�صبحت حتت�رض
يف ظل غياب �إرادة حقيقية من
ال�سلطات املركزية واجلهات
الو�صية يف احتواء الرتاكمات  ،التي
تنطلق من ك�شف الغمو�ض الذي
يكتنف م�صري امل�ست�شفى اجلامعي
بورقلة لأ�سباب واهية  ،رغم ت�أكيد
الفاعلني يف املجال ال�صحي على
�رضورة جت�سيد هذا املك�سب
للق�ضاء على النق�ص الفادح يف
االخ�صائيني ومن ثم انهاء معاناة
مر�ضى اجلنوب ال�رشقي من حتمل
عناء التنقل وم�شقة ال�سفر للبحث
عن �سبل العالج بواليات �شمال
الوطن ،خا�صة بالن�سبة للم�صابني
بالأمرا�ض امل�ستع�صية كال�رسطان
و احلرائق وحوادث املرور ،
موازاة مع ذلك فقد و�صف �أكرث
من متحدث يف املو�ضوع ت�رصيح
وزير ال�صحة الأخري القا�ضي
بتوفري مروحيات لنقل مر�ضى
اجلنوب بالال م�س�ؤول  ،خا�صة
اذا علمنا �أن تكاليف هذا القرار
باه�ضة مقارنة بالدعم بالهياكل
ال�صحية وتوفري الأخ�صائيني و

التجهيزات الطبية .
من جهة ثانية فقد اندلع لهيب
االحتجاجات بقطاع الرتبية
بالواليات املذكورة  ،ب�سبب عجز
ال�سلطات الوالئية و املنتخبني
املحليني يف �إيجاد حلول جذرية
جلملة امل�شاكل التقليدية التي
جتاوزها الزمن على غرار اهرتاء
االبتدائيات و االكتظاظ امل�سجل
يف الأطوار الدرا�سية  ،و�ضع قابله
نق�ص كبري يف امل�ؤطرين ناهيك
عن التذبذب احلا�صل يف توفري
و�سائل النقل املدر�سي لفائدة
تالميذ القرى واملناطق النائية .

�إىل جانب ذلك يبقى قطاع ال�سكن
يتخبط يف م�ستنقع �سوء الت�سيري
والفو�ضى ب�سبب �شح احل�ص�ص
ال�سكنية مبختلف ال�صيغة �سواء
التي مت توزيعها �أو تلك املتعلقة
باالجناز مقابل �إح�صاء كم هائل
من الطلبات يف جميع الأمناط
على غرار ال�سكن االجتماعي
االيجاري العمومي  ،الريفي  ،قطع
الأرا�ضي ال�صاحلة للبناء احل�رضي
 ،حيث �أن هذا الو�ضع املت�أزم
بات ينذر بانفجار غليان اجلبهة
االجتماعية التي تعي�ش على وقع
�صفيح �ساخن.

من جهة ثانية فقد حذر متابعون
للحراك االجتماعي بالواليات
املذكورة من مغبة عواقب
ت�سجيل موجة احتجاجات عارمة
للبطالني وذلك تزامنا مع الدخول
االجتماعي اجلديد  ،يف ظل
مت�سك هذه ال�رشيحة من املجتمع
املحلي باحلق يف العمل بال�رشكات
النفطية الوطنية و الأجنبية  ،مع
التم�سك �أي�ضا مبطلب فتح حتقيق
معمق يف طرق التوظيف املبا�رش
ملئات العمال من خارج تلك
الواليات دون املرور على الوكاالت
املحلية للت�شغيل .

مبتو�سطة البور بورقلة

�أولياء التالميذ مينعون �أبنا�ؤهم من الت�سجيالت البيداغوجية
د�شن �أولياء التالميذ مبتو�سطة قرية
البور ببلدية �أنقو�سة بورقلة الدخول
االجتماعي للمو�سم الدرا�سي
اجلديد بوقفة احتجاجية قاموا من
خاللها مبنع �أبنائهم من الت�سجيالت
البيداغوجية  ،احتجاجا منهم
على متاطل ال�سلطات يف تدارك
النقائ�ص امل�سجلة بامل�ؤ�س�سة .
هدد �أولياء التالميذ مبتو�سطة
ال�شهيد حممد رحماين بقرية البور
التابعة لبلدية �أنقو�سة بوالية ورقلة ،
مبوا�صلة الت�صعيد من لهجة خطابهم
من خالل منع �أبنائهم من االلتحاق
بامل�ؤ�س�سة الرتبوية املذكورة ،
م�شرتطني الرتاجع عن هذا القرار
بالتكفل بجملة النقائ�ص امل�سجلة
والتي ت�أتي يف مقدمتها تف�شي ظاهرة
االكتظاظ داخل حجرات التدري�س

وهو ما �ساهم ب�شكل كبري يف تراجع
التح�صيل العلمي لفلذات �أكبادهم ،
ناهيك عن الإرتفاع املقلق ملعدالت
الت�رسب املدر�سي حيث فاقت
ن�سبته � ، % 11إذ يتواجد بامل�ؤ�س�سة
�أكرث من  700تلميذ ،مق�سمني على
 21فوج م�ؤطرين يف  17حجرة
درا�سية  ،ومما يحز يف نفو�س ه�ؤالء
�أن ال�سلطات املعنية قد وعدتهم
بتج�سيد م�رشوع متو�سطة جديدة
منذ �سنة  2009لكن ذلك بقي جمرد
حرب على ورق  ،ناهيك عن احللول
الرتقيعية التي �أنهكت التالميذ
والأولياء – بداية بنقل تالميذ بع�ض
الأحياء �إىل متو�سطة �أنقو�سه( العقلة
–اخلبنة* دبي�ش)مع الإ�ستعانة
ببع�ض احلجرات بالثانوية -كل هذه
احللول مل تفي بالغر�ض ،يف ظل

نق�ص الطاقم امل�رشف � ،إذ يتواجد
بامل�ؤ�س�سة ثالث م�ساعدين
تربويني وم�رشف وهو عدد �ضئيل
مقارنة بعدد التالميذ .
ي�ضاف �إىل ذلك جملة من امل�شاكل
التقليدية على غرار تواجد
بامل�ؤ�س�سة �أكرث من  300تلميذ
ن�صف داخلي فى ظل �إنعدام الطباخ
وم�ساعديه ،دون ن�سيان عدم توفر
�ساحة خم�ص�صة للريا�ضة ناهيك
عن قاعة للريا�ضة� ،إ�ضافة �إىل
الو�ضعية الكارثية لل�ساحة امل�ؤ�س�سة
�أدت لوقوع عدت حوادث  ،و عدم
وجود قاعة للإعالم الآيل رغم توفر
التجهيزات منذ مو�سم � ،2016إ�ضافة
�إىل ذلك �إهرتاء �أجهزة التكييف يف
ظل ارتفاع درجة احلرارة خا�صة يف
االمتحانات الر�سمية.

ومعلوم �أن جمعيات �أولياء التالميذ
بقرية البور قد حذرت من
العواقب الوخيمة التي قد تنجر
عن عدم ا�ستقرار الطاقم الرتبوي
و البيداغوجي �إذ �شهدت حركة
م�ستمرة طيلة املوا�سم الأخرية
وعلى �سبيل املثال ال احل�رص عدم
توفر �أ�ستاذ الرتبية الفنية منذ مو�سم
.2009/2008
ولهذا فقد طالب نف�س اجلمعيات
وب�إحلاح كبري   ب�رضورة الإ�رساع
يف �إن�شاء متو�سطة جديدة حلل هذه
امل�شاكل وتلبي الآفاق امل�ستقبلية
املنوطة بها خا�صة �إذا �أخذنا
بعني االعتبار� إن امل�ؤ�س�سة ت�ستقبل
تالميذ �سبع �إبتدائيات متواجدة
باملنطقة .
�أحمد باحلاج

�أمن والية ورقلة

خمطط �أمني لت�أمني الدخول االجتماعي

حت�سبا للدخول االجتماعي و
املدر�سي ملو�سم  ،2020/2019و
بهدف احلفاظ على النظام العام
والأمن بامل�ؤ�س�سات الرتبوية،
�سطرت م�صالح �أمن والية ورقلة
خمططا �أمنيا� ،أين �سيتم من
خالله ت�سخري كافة الإمكانيات
املادية والب�رشية� ،إىل جانب و�ضع

ت�شكيالت �أمنية متعددة عرب خمتلف
املداخل الرئي�سية والثانوية للوالية
وحمطة نقل امل�سافرين بالوالية
ونقاط التوقف بالدوائر ،مع
تعزيز التواجد الأمني على م�ستوى
حماور الدوران الرئي�سية والثانوي
ق�صد ت�سهيل حركة املرور� ،إىل
جانب ت�أمني كافة امل�ؤ�س�سات

الرتبوية يف الو�سط احل�رضي �إقليم
الإخت�صا�ص ،من خالل القيام
بدوريات راكبة وراجلة ق�صد ت�أمني
التالميذ والطاقم الرتبوي.
باملنا�سبة نذكر م�ستعملي الطريق
ب�أهمية التقيد بقواعد ال�سالمة
املرورية وجتنب الوقوف والتوقف
الع�شوائي خا�صة بالقرب من

امل�ؤ�س�سات الرتبوية .
هذا و ت�ضع املديرية العامة للأمن
الوطني يف اخلدمة الرقم الأخ�رض
 48-15ورقم النجدة  17و الرقم
 104لتقلي البالغات و تقدمي يد
امل�ساعدة للمواطن و التدخل يف
الوقت املنا�سب .
�أحمد باحلاج

يعاين  700جتار ين�شطون ب�سوق
تاف�سيت ببلدية مترنا�ست
،مع ا�ستمرار مع�ضلة االفتقار
للكهرباء وهو ما عرقل �سريورة
ن�شاطهم التجاري  ،رغم
التزامهم بت�سديد م�ستحقات
الإيجار املقدرة بـ � 06أالف دينار
جزائري .
�أعرب ممثلي  700جتار يعملون
بال�سوق اليومي تاف�سيت يف
ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط
«عن ا�ستيائهم وتذمرهم
ال�شديدين من توا�صل معاناتهم
مع افتقارهم ل�شبكة الكهرباء
 ،ومما يحز يف نفو�س ه�ؤالء
هو متل�ص وايل والية مترنا�ست
ورئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
بعا�صمة االهقار من جت�سيد
الوعود املقدمه اليهم واملتمثلة
يف تزويدهم ب�شبكة الكهرباء ،
يحدث كل هذا رغم التزامهم
بت�سديد حقوق االيجار املقدرة
بـ �06أالف دينار جزائري ،

ناهيك عن غياب اراد ة حقيقية
من ال�سلطات يف تهئية ال�سوق
ورفع النفايات املرتاكمة يف
�أجزاء كبرية منه وبجواره .
�إىل جانب ذلك فقد ذهب التجار
املت�رضرين من االفتقار ل�شبكة
الكهرباء ب�سوق تاف�سيت يف
معر�ض حديثهم معنا اىل �أبعد
من ذلك بالت�أكيد على حتملهم
القتناء املولدات الكهربائية من
مالهم اخلا�ص وهو ما كبدهم
خ�سائر فادحة خا�صة ما تعلق
مب�صاريف البنزين �ضف �إىل ذلك
انزعاج املت�سوقني من اال�صوات
املنبعثة من تلك املولدات .
ويف �إنتظار تدخل جاد من
ال�سلطات املعنية للتكفل
بامل�شكل القائم حلد كتابة هاته
الأ�سطر يبقى لزاما على 700
تاجر ب�سوق تاف�سيت بتمرنا�ست
معاي�شة الو�ضع املزري لأجل
غري م�سمى .
�أحمد باحلاج

�أمن مترنا�ست

الإطاحة بع�شريني �ضبط
بحوزته  978قر�صا مهلو�سا

يف �إطار مكافحة االجتار غري
ال�رشعي باملخدرات و امل�ؤثرات
العقلية ب�إقليم والية مترنا�ست،
متكنت م�صالح ال�رشطة لأمن
الوالية ممثلة يف الأمن احل�رضي
الثاين من توقيف �شخ�ص يبلغ من
العمر(� 22سنة) متورط يف ق�ضية
احليازة على م�ؤثرات عقلية
(الأقرا�ص املهلو�سة ) ق�صد
املتاجرة  .حيثيات الق�ضية
تعود �إىل معلومات واردة اىل
عنا�رص ال�رشطة مفادها وجود
�شخ�ص يقوم برتويج امل�ؤثرات
العقلية على م�ستوى حي تهقارت
 ،وعليه و ا�ستغالال للمعلومات
الواردة مت �إعداد خطة ميدانية
حمكمة  ،مت توقيف امل�شتبه

فيه  ،و �إخ�ضاعه لعملية التلم�س
اجل�سدي  ،مت العثور على كمية
معتربة من احلبوب املهلو�سة و
الذي قدر عددها بـ  978قر�ص
مهلو�س  ،من نوع ترامادول ،
ليتم حتويل امل�شتبه فيه رفقة
املحجوزات �إىل مقر ال�رشطة و
فتح حتقيق يف املو�ضوع .
بعد �إ�ستكمال التحقيق يف
الق�ضية ،مت تقدمي امل�شتبه
فيه �أمام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة التي �أ�صدرت يف
حقه حكم بع�رشة �سنوات ()10
�سنوات حب�س نافذ وغرامة مالية
قدرها مليون دينار جزائري
( 1.000.000دج).
�أحمد باحلاج
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خالل �أوت املن�صرم

املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان

اقتحامات الأق�صى ترجمة لتوجهات
ر�سمية لتغيري الو�ضع القائم
�أكد املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان � ّأن قوات االحتالل الإ�سرائيلي �صعدت من اعتداءاتها يف مدينة
القد�س املحتلة ،بقرار من �أعلى م�ستوى �سيا�سي "�إ�سرائيلي" ،و�سط م�ؤ�شرات وا�ضحة عن توجهات �إ�سرائيلية
لك�سر �سيا�سة الو�ضع القائم يف امل�سجد الأق�صى.
ق.د/وكاالت
و�أو�ضح املر�صد احلقوقي
الدويل -مق ّره جنيف -يف
تقرير �أ�صدره  ،وير�صد فيه
انتهاكات حقوق الإن�سان يف
مدينة القد�س خالل �أوت
� ،2019أنّ �أخطر ما �شهدته
املدينة كان �صبيحة يوم عيد
الأ�ضحى (� 11أوت) عندما
اقتحم مئات امل�ستوطنني
بقرار من رئي�س الوزراء
"الإ�رسائيلي" بنيامني نتنياهو
امل�سجد الأق�صى لت�أدية
طقو�سهم التلمودية بذكرى
ما ي�سمى "خراب الهيكل"،
كا�رسين العرف ال�سائد بعدم
تنفيذ اقتحامات يف الأعياد
الإ�سالمية ،و�سط قمع وا�سع
للم�صلني امل�سلمني �أ�سفر
عن �إ�صابة  65منهم بجروح
واعتقال � 8آخرين.
و�أ�شار �إىل �أنه بعد �أربعة �أيام
من هذا االعتداء الوا�سع،
�أغلقت قوات االحتالل �أبواب
امل�سجد الأق�صى ،وطردت
امل�صلني منه ،بعد قتلها
طفال فل�سطينيا و�إ�صابة
رفيقه عقب تنفيذهما
عملية طعن �أ�صابت �أحد
�أفراد ال�رشطة الإ�رسائيلية
بجروح طفيفة ،وهذه ثالث
عملية �إغالق للم�سجد
ينفذها االحتالل يف غ�ضون
مدة وجيزة .و�سجل فريق
خالل
الأورومتو�سطي
هذا ال�شهر اقتحام ()3687
م�ستوط ًنا �إ�رسائيل ًّيا ل�ساحات
امل�سجد الأق�صى ترافقهم
حرا�سات م�شددة من
ال�رشطة الإ�رسائيلية والقوات
اخلا�صة ،رافقتها �أعمال

ا�ستفزازية واعتداءات على
املوجودين يف ال�ساحات،
وحماوالت لت�أدية طقو�س
مو�ضحا �أنّ عدد
تلمودية،
ً
املقتحمني هذا ال�شهر يفوق
عدة املعدل ال�شهري
مبرات ّ
ور�صد
لالقتحامات.
املر�صد خالل تقريره ()17
حادثة �إطالق نار واعتداء
مبا�رش من قوات االحتالل
الإ�رسائيلي يف �أحياء القد�س
املحتلة� ،أ�سفرت عن
مقتل طفل و�إ�صابة ()110
�آخرين بجروح منهم ()3
�أطفال وامر�أتان و�صحفيان،
وحار�سان من حرا�س
امل�سجد الأق�صى ،وم�سعف.
ووثق فريق الأورومتو�سطي
تنفيذ قوات االحتالل ()61
عملية اقتحام لبلدات و�أحياء
القد�س املحتلة ،تخللها
اعتقال ( )115مواط ًنا منهم
( )17طفال ،و( )6ن�ساء و()6
من حرا�س امل�سجد الأق�صى،
وبدا من الوا�ضح �أن قوات

االحتالل متار�س االقتحام
واالعتقال واال�ستدعاء ك�أداة
للعقاب والرتهيب دون �أي
ذريعة �أو �سبب قانوين ووثق
فريق الأورومتو�سطي خالل
هذا ال�شهر ( )8حاالت هدم
وتوزيع �إخطارات ملنازل
املواطنني وممتلكاتهم يف
القد�س املحتلة ،ترتب عليها
هدم ( )6منازل ،منها � 2أجرب
�أ�صحابها على هدمها ذاتيا
لتجنب دفع غرامات باهظة
الثمن كما وزعت ما ال يقل
عن (� )30إخطا ًرا لهدم منازل
ومن�ش�آت ،جميعها ت�صب يف
�سيا�سة االحتالل الرامية
لتهجري املقد�سيني وتغيري
الواقع الدميغرايف وطابع
املدينة العربية املحتلة.
و�أ�شار �إىل �أنه مقابل هذا
التدمري للمنازل واملن�ش�آت
الفل�سطينية ،وثق ( )3قرارات
�إ�رسائيلية تت�ضمن بناء ()5071
وحدة �سكنية ا�ستيطانية
كما وثق فريق املر�صد

( )9قرارات �إ�رسائيلية
تق ّيد حق الفل�سطينيني يف
تنظيم لقاءات وفعاليات
�سيا�سية وريا�ضية يف
القد�س املحتلة ،بذريعة منع
مظاهر ال�سيادة الفل�سطينية
يف املدينة املحتلة وقال
مدير ق�سم ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف املر�صد
�أن�س
الأورومتو�سطي
جرجاوي� :إنّ املمار�سات
الإ�رسائيلية يف امل�سجد
الأق�صى ت�ستهدف بو�ضوح
فر�ض تق�سيم زماين ومكاين
فيه ،وتغيري الأمر الواقع
ربا عن خ�شيته
للأ�سو�أ ،مع ً
من قرارات �أكرث خطورة
من احلكومة القادمة بعد
االنتخابات الإ�رسائيلية (17
�سبتمرب اجلاري).
ودعا "جرجاوي" ال�سلطات
الإ�رسائيلية �إىل وقـف
�سيا�سة التمييز العن�رصي بني
الفل�ســطينيني والإ�رسائيليني
فــي �إجــراءات التحقيــق

واملحاكمة،
واملالحقــة
و�إنهاء اال�ستهداف التع�سفي
للفل�سطينيني وممتلكاتهم يف
القد�س املحتلة.
الأورومتو�سطي
وجدد
ّ
مطالبته املجتمع الدويل
باخلروج من دائرة ال�صمت
اخلجولة جلهة اتخاذ قرارات
ومواقف توقف االنتهاكات
اجل�سيمة
الإ�رسائيلية
لقواعد القانون الدويل
حلقوق الإن�سان والقانون
الدويل الإن�سان ،وحتمل
امل�س ـ�ؤولية جتــاه القــد�س
الفل�ســطينيني
وال�ســكان
فيهــا وحمايتهــم باعتبارهــم
�ســكان منطقــة حمتلــة
مبوجــب قـرارات جمل�س
الأمـن واجلمعية العامة.
كما حثّ املر�صد احلقوقي
الدويل املنظمات الدولية
املعنية على التدخل لوقف
�سيا�سة الإبعاد الق�رسي
وانتهاك احلريات واحلق يف
العبادة.

ا�ستباق ًا لزيارة نتنياهو

�إغالقات وانت�شار مكثف جلي�ش االحتالل باخلليل
انت�رشت ق ّوات كبرية
من جي�ش االحتالل
�صباح
الإ�رسائيلي
�أم�س الأربعاء ب�شكل
مك ّثف يف حميط عدد
من الب�ؤر اال�ستيطانية
مبدينة اخلليل جنوب
الغربية
ال�ضفة
ّ
املحتلة.

و�أفادت م�صادر حملية
�أن ق ّوات االحتالل
�أجربت عدداً من
املحال
�أ�صحاب
التجارية على �إغالقها
يف حميط امل�سجد
الإبراهيمي ،وعلى
الطرق الرابطة بني
امل�سجد وم�ستوطنة

"كريات �أربع" ،يف
منطقة واد احل�صني،
كما انت�رشت ق ّوات
كبرية من جي�ش
االحتالل يف حميط
القدمية،
البلدة
و�شارع ال�شهداء وحي
تل الرميدة.
كما ن�رش امل�ستوطنون

�أغطية كبرية يف
حميط املناطق التي
نتنياهو
�سيزورها
يف املنطقة ،حلجب
ر�ؤية الأن�شطة يف
املكان عن املناطق
الفل�سطينية املجاورة
ويف �سياق مت�صل،
قررت مديرية تربية

و�سط اخلليل �أن
الدوام حتّى
يقت�رص ّ
والن�صف
العا�رشة
املدار�س
لطلبة
داخل
الواقعة
املغلقة،
املناطق
لتفادي الإجراءات
باملكان ودعا العديد
من الن�شطاء والقوى

�إىل فعاليات مناه�ضة
لزيارة نتنياهو �إىل
املدينة ،وو�صفوها
ب�أ ّنها حتمل بني
ا�ستفزازاً
ثناياها
،
للفل�سطينيني
ل�رشعنة
وحماولة
وجود امل�ستوطنني يف
املنطقة

 2170انتهاكا لالحتالل
يف ال�ضفة والقد�س
وا�صلت قوات االحتالل
"الإ�رسائيلي" وم�ستوطنوه
بحق
انتهاكاتهم
املواطنني وممتلكاتهم
يف ال�ضفة الغربية،
حيث بلغت خالل �أوت
املن�رصم ( )2170انتهاكا
وتنوعت االنتهاكات بني
قتل و�إ�صابة واعتقال
املواطنني ،بالإ�ضافة �إىل
اعتداءات امل�ستوطنني
مداهمة
وعمليات
واقتحام مناطق ومنازل،
ومنع �سفر ،وم�صادرة
العديد من املمتلكات،
مقد�سات؛
وتدني�س
ح�سب تقرير �أعدته
الدائرة الإعالمية حلركة
حما�س بال�ضفة ومن
�أبرز االنتهاكات التي
ر�صدها التقرير ،قتل
قوات االحتالل الفتى
ن�سيم مكافح �أبو رومي
( 16عاما) من �سكان بلدة
العيزرية ،بذريعة حماولة
طعن �أفراد من �رشطة
االحتالل يف منطقة باب
ال�سل�سلة يف القد�س ،وقتل
ال�شاب عالء الهرميي (26
عاما) ،عقب �إطالق النار
عليه بعد تنفيذه عملية
ده�س قرب بيت حلم.
وتخلل ال�شهر املا�ضي
وفق التقرير -موا�صلةامل�ستوطنني اقتحامهم
للم�سجد الأق�صى ب�أعداد
كبرية ،والتي تزامنت
ذروتها يف عيد الأ�ضحى،
عقب حتري�ض ا�ستمر
لأ�سابيع من اجلماعات
اال�ستيطانية املتطرفة،
ما �أدى الندالع مواجهات
عنيفة بني امل�صلني
و�رشطة االحتالل التي
�أمنت اقتحام امل�ستوطنني
للأق�صى.
ووفقا لتقرير الدائرة
الإعالمية ،ف�إنه تكرر
اقتحام امل�سجد الأق�صى
( )21مرة خالل ال�شهر
املا�ضي ،وذلك من
( )3410م�ستوطنا.
وبني التقرير �أن االحتالل
�أ�صدر قرارا ب�إبعاد ()21
مقد�سيا عن امل�سجد
الأق�صى ،خالل ال�شهر
،وا�ستكماال
املن�رصم
االحتالل،
النتهاكات
�أفاد التقرير �أن جممل
عدد الإ�صابات جراء
االحتالل
اعتداءات
وم�ستوطنيه خالل ال�شهر
املن�رصم بلغ (� )99إ�صابة
و�أو�ضح التقرير �أن ال�شهر
املا�ضي �شهد اعتقال
( )375مواطنا من جميع
مدن ال�ضفة ،كان �أبرزها
يف القد�س بواقع ()104
معتقلني ،ثم رام اهلل بواقع

( ،)68تالهما اعتقال
( )64مواطنا من اخلليل.
و�شهدت مناطق ال�ضفة
والقد�س ( )333عملية
اقتحام ملدنها املختلفة،
تخللها مداهمة ()171
منزال ،كما �أقامت قوات
االحتالل ( )451حاجزا
ثابتا وم�ؤقتا؛ ما �أدى
�إىل �صعوبة يف حركة
تنقل املواطنني بني مدن
ال�ضفة ووفقا لإح�صائية
الإعالمية
الدائرة
حلما�س ،فقد تخلل �آب/
�أغ�سط�س املن�رصم هدم
االحتالل ( )7منازل،
منها ( )5يف القد�س ،و()2
يف اخلليل و�أ�شار التقرير
�إىل �أن �سلطات االحتالل
منعت ( )438مواطنا من
ال�سفر عرب املعابر.
وتخلل ال�شهر املن�رصم
تدمري االحتالل ()16
من�ش�أة� ،شملت حماال
جتارية ومن�ش�آت زراعية
بع�ضها
وبرك�سات،
هدمها �أ�صحابها ب�أيديهم
جتنبا لدفع غرامات
عالية ل�سلطات االحتالل،
كما بلغ عدد املمتلكات
امل�صادرة ( ،)18تنوعت
بني م�صادرة مبالغ
مالية ومعدات ومركبات
وبلغ جممل اعتداءات
امل�ستوطنني خالل ال�شهر
املا�ضي ( )47اعتداء ،يف
حني نفذ جنود االحتالل
()96
وم�ستوطنوه
عملية �إطالق النار ويف
�إطار ا�ستمرار الن�شاط
اال�ستيطاين� ،شهد �آب
( )6ن�شاطات جديدة،
كان �أبزرها ت�صديق
�سلطات االحتالل على
خطط لبناء نحو ()2304
وحدة �سكنية ا�ستيطانية،
يف م�ستعمرات ال�ضفة
املحتلة وو�ضع رئي�س
االحتالل
حكومة
بنيامني نتنياهو حجر
الأ�سا�س لبناء ()650
وحدة ا�ستيطانية يف
م�ستعمرة "بيت �إيل"،
كما وافق على �إقامة
حي ا�ستيطاين جديد
ي�ضم ( )300وحدة يف
م�ستوطنة "دوليب"و�أ�شار
التقرير �إىل �أن رام اهلل
والقد�س واخلليل ،كانت
الأكرث تعر�ضا لالنتهاكات
الإ�رسائيلية خالل �آب/
املا�ضي،
�أغ�سط�س
مبجمل (،331 ،366
 )224انتهاكا يف كل منها
توال ًيا.
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جتربة عملية:

كيف يتفاعل م�ستخدمو الإنرتنت مع الدعاية املتطرفة
مع �سهولة ن�شر املعلومات يف الف�ضاء الإلكرتوين ،و�ضعف رقابة احلكومات على املحتويات املقدمة على الإنرتنت؛ �سعت التنظيمات الإرهابية
لن�شر �أفكارها ،والدعاية لأيديولوجيتها ،والرتويج ال�ستخدام العنف ،وجتنيد الأتباع اجلدد ،م�ستفيدة من �سهولة التوا�صل مع �أع�ضائها
دون التقيد بحدود جغرافية .ويف املقابل ،بد�أت بع�ض الدول يف ال�سنوات الأخرية ،بالتعاون مع امل�سئولني عن و�سائل التوا�صل االجتماعي،
العمل على حتجيم املواد الإعالمية «املتطرفة» على الإنرتنت ،و�إزالة حمتوياتها.
عر�ض� :صباح عبدال�صبور
/مركزامل�ستقبل للدرا�سات
و الأبحاث املتقدمة
رغم كثري من الأدبيات الغربية
حول مو�ضوع الإرهاب والتطرف؛
�إال �أن هناك ندرة يف تلك
املعنية بالبحث يف كيفية تفاعل
املتلقني مع املواد التي حتمل
�أفكا ًرا متطرفة على الإنرتنت،
و�أ�سباب دعم بع�ضهم للجماعات
املتطرفة ،وهو ما حاولت
الدرا�سة املعنونة بـ»التعامل مع
املواد املتطرفة على الإنرتنت:
دليل جتريبي» ،ال�صادرة عن دورية
«الإرهاب والعنف ال�سيا�سي»
يف يوليو  ،2019معاجلته ،حيث
قام كاتبها «زوي ريفي» بتجربة
حية عرب الإنرتنت لدرا�سة تلك
الظاهرة ،وذلك من خالل تد�شني
�صفحة على الإنرتنت زائفة تن�رش
�أفكا ًرا متطرفة ،ال�ستك�شاف
كيفية ومدى تفاعل الأفراد مع
املواد الدعائية املتطرفة على
الإنرتنت ،و�أهم العوامل النف�سية
واالجتماعية التي قد تدفع
الأفراد العتناق تلك الأفكار،
واختار يف �سبيل ذلك عينة من
ت�سعني طالبًا ،ودر�س كيفية
تعاملهم مع مواد تلك ال�صفحة.

عالقة وثيقة
يرى «ريفي» �أن هناك �صلة قوية
بني الإنرتنت وانت�شار التطرف،
�إذ ي�سمح للم�ستخدمني بالتفاعل
ً
بع�ضا ،وتبادل
مع بع�ضهم
الأفكار ،و�إن�شاء روابط بينهم مل
تكن موجودة من قبل ،مما ي�س ِّهل
فر�ص التنظيمات الإرهابية يف
جتنيد �أع�ضاء جدد .وي�ضيف
�أن هناك وفرة يف املعلومات
املتاحة على الإنرتنت ،مما ي�سهل
�إمكانية عثور امل�ستخدمني على
معلومات متعلقة بالأيديولوجيات
العنيفة ،و�أ�رشطة فيديو دعائية،
ومن�شورات خا�صة باجلماعات
املتطرفة.
وي�شري �إىل �أن الإرهابيني
ي�ستخدمون الإنرتنت للتفاعل
االفرتا�ضي ،والتعلم ،ونقل
ر�سالتهم للمتلقني ،و�إقناعهم بها.
ومن ناحية �أخرى ،يعتقد «ريفي»
�أن الطريقة التي يتفاعل بها
الأ�شخا�ص مع الدعاية املتطرفة
عرب الإنرتنت لها �آثارها على
امل�ستخدمني الآخرين ،فمجرد
ال�ضغط على زر «الإعجاب»� ،أو
«التعليق» عليها �سلبًا �أو �إيجا ًبا،
يزيد فر�صة هذه ال�صفحات يف
الو�صول �إىل م�شاهدين جدد ،قد
يعرثون � ً
أي�ضا على مواد مت�شابهة
�أو مرتبطة بتلك املواد ،مما يزيد

من دائرة الت�أثري والتطرف.

عوامل االنت�شار
يرى «ريفي» �أن هناك عد ًدا من
العوامل الفردية التي قد ت�ؤثر
يف انت�شار دعاية اجلماعات
املتطرفة على الإنرتنت ،وتفا ُعل
الأفراد معها ،والتي تتمثل فيما
يلي:
� اً
أول -الهوية وحب اال�ستبداد:
يعتقد «ريفي» �أن نفور
امل�ستخدمني من مقاطع الفيديو
الإرهابية� ،أو اقتناعهم بها،
يت�أثر مبدى والئهم ملجتمعاتهم
الداخلية ورف�ضهم للخارجية،
ف�ضلاً عن ميولهم نحو اال�ستبداد
والال يقني .وقد �أظهرت جتربة
تعر�ض فيها طالب �أملان
م�سلمون وغري م�سلمني ملقاطع
فيديو تابعة لليمني املتطرف
مرة ،وملتطرفني �إ�سالميني مرة
�أخرى� ،أن من لديهم ميل �أكرث
�إىل حب اال�ستبداد والتماهي
مع جمتمعاتهم الداخلية �أبدوا
اهتما ًما �أكرب بتلك املواد ،وكانوا
�أقل ً
رف�ضا لها عن غريهم.
ويرى «ريفي» �أن الهوية
مهمة -بال �شك -ال�ستيعاب
امل�شاهدين للدعاية ،ف�إذا كان
املرء موال ًيا ملجموعة بعينها،
ف�سوف يهتم مبظاملها ،بل قد
تتماهى -حينها -حدوده الذاتية
مع املجموعة التي ينتمي �إليها،
وت�صبح قيمها و�أفكارها هي
قيمه اخلا�صة التي يت�رصف على
�أ�سا�سها.
ثان ًيا -التفكري يف املوت :وف ًقا
للدرا�سة ،يرتبط وعي الفرد
وتفكريه يف املوت بدعمه
يف
للم�شاركة
وا�ستعداده
العمليات الإرهابية ،والعنف
�ضد الآخرين .كما يدفعه للتحيز
ملن ي�شبهه ،ورف�ض املجتمعات
اخلارجية املختلفة عنه .وقد
�أُجريت درا�سة على طالب
�أملان م�سلمني وغري م�سلمني
ي�شاهدون فيديوهات تابعة
لليمني املتطرف والإرهابيني
الإ�سالميني ،وكان ن�صفهم ممن
لديهم تفكري باملوت ،وقد �أظهر
ه�ؤالء اهتما ًما �أكرث من غريهم
بتلك املواد ،وكانوا �أكرث قابلية
لالقتناع بها .وت�ؤكد الدرا�سات �أن
ه�ؤالء �أكرث عر�ضة لدعم العمليات
الإرهابية ،بل واالنخراط فيها،
�أو دعم الإجراءات العدوانية
�ضد املدنيني ،وغريها من
زيادة
مثل:
املمار�سات،
التربعات ،والقيام ب�سلوكيات
جمازفة مثل القمار.
ثال ًثا -الهيمنة املجتمعية:
وف ًقا للدرا�سة ،ي�شري امليل �إىل
الهيمنة املجتمعية �إىل �أن بع�ض

النا�س يف�ضلون املجتمعات ذات
الت�سل�سل الهرمي ،و�أن تكون
جماعة معينة هي املهيمنة
يف تلك املجتمعات .ويجادل
«ريفي» ب�أن الأ�شخا�ص الذين
ميتلكون م�ستويات عليا من
التمييز اجلن�سي مييلون �إىل
تف�ضيل الأيديولوجيات التي متيز
بني اجلماعات (مثل القومية
والعن�رصية) .وبالتايل ف�إن هذا
العامل له �آثار مهمة على دعم
العنف والتطرف �أو االنخراط
فيه .وقد �أظهرت جتارب �سابقة
�أن «امليل للهيمنة االجتماعية»
ً
مرتبطا مب�ستويات �أعلى من
كان
تربير العنف.
راب ًعا -الن�شاط والتطرف :يعرف
الكاتب الن�شاط ب�أنه اال�ستعداد
لالنخراط يف عمل �سيا�سي
قانوين وغري عنيف ،فيما �أن
اال�ستعداد لالنخراط يف عمل
�سيا�سي غري قانوين وعنيف
ي�سمى التطرف ،وقد ا�ستخدم
الكاتب يف درا�سته مقيا�س نوايا
التطرف والراديكالية ()ARIS
لتقييم كيفية ت�أثر التفاعل مع
املواد املتطرفة على الإنرتنت
بنوايا الن�شاط والتطرف ،كما
بحث يف ت�أثري «التفكري باملوت»
على هذه امل�شاركة ،وتقييم ت�أثري
االختالفات الفردية ،مثل :امليل
�إىل الهيمنة املجتمعية والهوية
على هذا التفاعل.

جتربة على الإنرتنت
�أجرى «زوي ريفي» جتربة على
الإنرتنت �شارك فيها  90طالبًا،
راعى فيها التنوع العرقي،
والديني ،واجلن�سي ،لقيا�س
التفاعل مع الدعاية املتطرفة
عرب الإنرتنت .ويف �سبيل ذلك،
مت ن�رش مواد متطرفة خيالية

مرتبطة ب�شكل خا�ص بامل�ؤ�س�سة
التي �أُجريت فيها الدرا�سة
وهي جامعة كلية لندن .ومت
اختيار جمموعة بريئة تعر�ضت
للعقاب ت�ضم طالب امل�ؤ�س�سة،
وجمموعة خارجية غام�ضة
م�سئولة عن هذا الظلم الذي
تعر�ض له طالب اجلامعة
وت�شكلت من (طالب من خارج
ريا جمموعة
امل�ؤ�س�سة) ،و�أخ ً
متطرفة ( )CAMEPPم�سئولة
عن الدعاية ،وعر�ض مظامل
املجموعة الأوىل ،وتدافع عنها،
اً
حلول عدوانية �ضد
وتقرتح
املجموعة الثانية.
و�أُتيح للم�شاركني التفاعل مع
هذه املواد بطرق خمتلفة ،وكان
هناك ثالثة متغريات معتمدة
ب�شكل كبري ،هي :الإعجاب
 likeوعدم الإعجاب ،dislike
وامل�شاركة عرب الإنرتنت ،والدعم
ال�رصيح للمجموعة املتطرفة.
ومت �إيهام امل�شاركني ب�أن
املجموعة املتطرفة اخليالية
( )CAMEPPهي املنتجة لهذه
و�صمم املحتوى املكتوب
املوادُ ،
لي�ضم امليزات الأ�سا�سية ملقاطع
الفيديو الإرهابية ،وهي ت�أكيد
تفوق املجموعة ،وتقدمي
ت�صورات بتهديد املجموعة
اخلارجية ،و�إزالة الطابع
الإن�ساين عنها ،واحللول التي
قد ت�شمل العنف ،والدعوة �إىل
االحتاد والت�شجيع على االن�ضمام
�إىل املجموعة املتطرفة.
ُ
وطلب من امل�شاركني � ً
أي�ضا
ا�ستكمال �إجراءات متنوعة،
ت�ضمنت اختبا ًرا رئي�س ًّيا لفكرة
الوعي باملوت ،ومقايي�س فردية،
مثل :مدى الوالء للمجموعة
الداخلية والتماهي معها ،وحب
الهيمنة املجتمعية.

نتائج الدرا�سة
�أ�شارت الدرا�سة يف نتائج التجربة
�إىل �أن من لديهم ارتباط �أقوى مع
جمموعتهم الداخلية كانوا �أكرث
عر�ضة للت�أثر بالأفكار املتطرفة
على الإنرتنت .وهناك �صلة قوية
بني الوالء للمجموعة واحتمالية
الرغبة يف دعم العنف وامل�شاركة
فيه نيابة عنها .ومن ثم تعد
الهوية عاملاً مه ًّما على امل�ستوى
الفردي للتعامل مع الدعاية
املتطرفة على الإنرتنت.
وعلى الرغم من الأدلة الداعمة
للت�أثري الذي ي�سببه عامل
«التفكري باملوت» على التحيز
للمجموعة الداخلية ،ف�إن نتائج
هذه الدرا�سة مل تظهر �أي ت�أثري
لهذا العامل على م�شاركة العينة
للمواد املتطرفة على الإنرتنت.
ويرى الكاتب �أن هناك حاجة
ملزيد من الأبحاث للتحقق.
و�أكدت النتائج �أن القيم التي
يعتنقها �أفراد امل�ؤ�س�سة عامل
مهم يف قبول �أو رف�ض الدعاية
املتطرفة ،حيث قد ميتنع
الأفراد عن التفاعل مع هذه
املواد �إذا كانت هذه الدعاية
تقدم قي ًما �أو فكرة ال تت�سق مع
ال�شخ�ص الذي يتعر�ض لها.
وتُظهر نتائج التجربة �أن الذكور
كانوا �أكرث عر�ضة للإعجاب
باملواد الدعائية من الإناث،
ومع ذلك ال تزال العالقة بني
االنخراط يف الإرهاب عرب
الإنرتنت من ناحية واجلن�س من
ناحية �أخرى غري وا�ضحة ب�شكل
تام ،بح�سب الدرا�سة.
وت�ضيف �أن امل�شاركني الأكرب
�س ًنّا كانوا �أكرث ميلاً �إىل «عدم
الإعجاب» باملواد املتطرفة
من امل�شاركني الأ�صغر �س ًنّا ،و�أن
من لديهم م�ستوى عا ٍل من حب

الهيمنة املجتمعية كانوا �أكرث
ميلاً من غريهم �إىل «الإعجاب»
باملواد الدعائية ،وكان ذلك �سببًا
لدعم املجموعة املتطرفة.
وبالتايل هم �أكرث عر�ضة للتفاعل
مع الدعاية املتطرفة من
غريهم.
وتذكر الدرا�سة �أن ال�ضغط على زر
«الإعجاب» ملادة على الإنرتنت
يجعلها �أكرث عر�ضة للو�صول �إىل
مزيد من الأ�شخا�ص ،وبالتايل
�إذا كانت تلك املادة حتمل
�أفكا ًرا متطرفة ،ف�إن هذا يزيد
من �رسعة و�صولها �إىل مزيد
من الأ�شخا�ص ،ومن ثم زيادة
خطر الإرهاب .وت�شري �إىل �أن
من لديهم �أفكار راديكالية كانوا
الأكرث م�شاركة لتلك املواد عرب
�رصيحا
الإنرتنت ،وقدموا دع ًما
ً
للمجموعة املتطرفة.
وب�شكل عام ،تُظهر الدرا�سة «�أن
قلة التفاعل مع املواد املتطرفة
على الإنرتنت ارتبط مب�ستويات
�أقل بكل من العداء اخلارجي،
والتماهي مع املجموعة ،وامليل
�إىل الراديكالية ،وكذلك بكبار
ال�سن.
وختا ًما ،ي�ؤكد الكاتب �أن �إزالة
املواد الإرهابية من الإنرتنت
لي�ست هي احلل الوحيد ملنع
التطرف ،بل قد تكون لها �آثار
�سلبية بتعزيز ت�صورات الأفراد
بالظلم ،وهو -يف حد ذاته -عامل
ي�ؤثر على امل�شاركة يف عملية
التطرف ،ومن ثم فهو يو�صي
ببذل اجلهد ملزيد من البحث
لفهم التعقيدات اخلا�صة بدوافع
تفاعل الأفراد مع اجلماعات
املتطرفة على الإنرتنت،
ودعمهم لها ،واال�ستجابة لها
ب�شكل �أف�ضل.
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الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
الأ�ستاذة معزوز نبيلة
حم�ضرة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة
 36جتزئة قاو�ش ال�شراقة
الهاتف 0551196145

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

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اعالن عن البيع باملزاد العلني بجريدة وطنية
حم�ضر تبليغ ر�سمي لأمر �أداء عن طريق الن�شر
املادة  412من ق ا م ا

نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�ضرة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب 36جتزئة قاو�ش ال�شراقة
تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�شراقة املت�ضمن االذن بن�شر تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون
الن�شر على نفقة الطالب.
لفائدة ال�سيد  :خالل زهري
ال�ساكن ب  77 :حي الكرمة �أوالد فايت
املختار موطنا له يف دائرة �إخت�صا�ص حمكمة التنفيذ مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه �أعاله
بناءا على �أمر الأداء ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�شراقة بتاريخ  2019/ 02/ 17فهر�س رقم 19/ 521
كلفنا عن طريق الن�شر:
ال�سيد  :غابريال جريار دي�سر �شركة اجننرينغ �ش م م
الكائن مقرها ب � 24 :شارع عبان رم�ضان ال�شراقة
�أمر الأداء عن رئي�س حمكمة ال�شراقة بتاريخ  2019/ 02/ 17فهر�س رقم 19/ 521
ونبهناه بان له اجل � 10أيام للإعرتا�ض ي�سري من يوم ن�شر و اال ي�سقط حقه يف ذلك
و ليكن على علم و حتى ال يجهل :
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�ضر لتن�شر منه ن�سخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقانون .

املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/09/05:

الو�سط2019/09/05:
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
الأ�ستاذة معزوز نبيلة
حم�ضرة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة
 36جتزئة قاو�ش ال�شراقة
الهاتف 0551196145

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�ضر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  412من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�ضرة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب 36جتزئة قاو�ش ال�شراقة
تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�شراقة املت�ضمن االذن بن�شر تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�شر على نفقة
الطالب.
لفائدة  :ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة � CIBFس باي بي �أف �شركة خمت�صة يف الإيراد و الت�صدير املمثلة من طرف م�سريها مزرقان عزالدين
الكائن مقرها ب  :حي ابيال برج الكيفان اجلزائر
املختار موطنا له يف دائرة �إخت�صا�ص حمكمة التنفيذ مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه �أعاله
.
بناءا على القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،الغرفة التجارية/البحرية  ،ق�ضية رقم  ، 15/ 00661رقم الفهر�س  15/ 01059بتاريخ  ، 2015/ 04/ 28املمهور بال�صيغة
التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  2016/ 03/ 15و امللغي للحكم ال�صادر عن حمكمة ال�شراقة  ،بتاريخ  2015/ 02/ 08فهر�س رقم 0103015
كلفنا عن طريق الن�شر:
ال�سيد  :مند�س كارفالهو الفوال�صو مانويل  ،مقاول هياكل الدولة �شخ�ص طبيعي
الكائن مقرها ب � 77 :شارع بو عبد اهلل  ،املقطع ال�شرقي زرالدة
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�صال على الأداء :
مبلغ قدره  1.341.900 :دج الذي ميثل مبلغ الدين و التعوي�ض
و مبلغ  97.436.44دج م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�ضافة له
ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�شر  15يوما للوفاء الإرادي ي�سري من يوم الن�شر و �إال �سيتم التنفيذ �ضده جربا بكافة الطرق القانونية .
و ليكن على علم و حتى ال يجهل :
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�ضر لتن�شر منه ن�سخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقانون
املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/09/05:

نحن الأ�ستادة  /ق�شطويل نعيمة  ،حم�ضرة ق�ضائية حملفة و معتمدة لدى دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة حمكمة ال�شراقة
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�صرف يف مناب املحجوز عليها  ،ال�صادر عن رئي�س ق�سم �ش�ؤون الأ�سرة مبحكمة ال�شراقة بتاريخ ، 2017/ 01/ 15 :
حتت رقم  ، 17/ 29 :ترتيب رقم 17/ 00178 :
بناء على دفرت ال�شروط املودع �أمانة �ضبط حمكمة ال�شراقة بتاريخ  ، 2019/ 05/ 05 :حتت رقم 2019/ 07
نعلن عن بيع العقار املتمثل يف حقوق عقارية م�شاعة مقدرة بن�سبة ع�شرة �أجزاء من �أ�صل ثمانية و �أربعون جزء ( 48/ 10جزء )
يف قطعة �أر�ض كائنة ببلدية الدرارية والية اجلزائر م�ساحتها االجمالية تقدر بثالثة �أر و ثالثة و ع�شرون �سنتيار (� 03أر و 23
�سار )  ،ت�شكل جمموعة ملكية رقم  198ق�سم  ، 10 :يف مناب حمجوز عليها باملزاد العلني يوم  2019 /09/ 29 :على ال�ساعة التا�سعة
�صباحا بالقاعة رقم  02مبقر حمكمة ال�شراقة
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�ضر و كل طبقا للقانون .
املح�ضرة الق�ضائية

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

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�ضر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  412من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�ضرة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب 36جتزئة قاو�ش ال�شراقة
تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�شراقة بتاريخ  2019/ 08/ 14رقم  3767/19املت�ضمن االذن بن�شر تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون
على ان يكون الن�شر على نفقة الطالب.
لفائدة  :ال�سيد زعالن �شم�س الدين
ال�ساكن ب � :سلفادور الندي ب�سوق اهرا�س
املختار موطنا له يف دائرة �إخت�صا�ص حمكمة التنفيذ مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه �أعاله
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة ا�أم البواقي  ،ق�سم التجاري  /البحري بتاريخ  ، 2019/ 03/ 04جدول رقم  ، 18/ 02178فهر�س رقم  19/ 00387املمهور بال�صيغة
التنفيذية امل�سلمة بتارخ  2019/ 07/ 01حتت رقم . 19/ 471
كلفنا عن طريق الن�شر:
ال�سيد  :جبايل رابح
ال�ساكن ب � :شارع حممد بو�ضياف �س �س  03عمارة مداين الطابق الأخري �أوالد فايت اجلزائر العا�صمة
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�صال على الأداء :
مبلغ قدره  24.465.775 :دج الذي ميثل مبلغ  24.402.775.00دج مقابل قيمة مواد البناء و مبلغ  50.000دج تعوي�ض عن الت�أخر يف دفع و مبلغ  13.000دج مقابل امل�صاريف
الق�ضائية و مبلغ  1.574.204.72دج م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�ضافة له .
ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�شر  15يوما للوفاء الإرادي ي�سري من يوم الن�شر و �إال �سيتم التنفيذ �ضده جربا بكافة الطرق القانونية .
و ليكن على علم و حتى ال يجهل :
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�ضر لتن�شر منه ن�سخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقانون
املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/09/05:
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احتجاز جثامني الأ�سرى ال�شهداء
ا�ستمرار للجرمية اال�سرائيلية

تتفاقم معاناة ذوي اال�سرى ال�شهداء املحتجزة جثامينهم من قبل �سلطات االحتالل اال�سرائيلي التي مل تكتف باعتقال ه�ؤالء والزج بهم يف �سجونها
القمعية وامنا توا�صل احتجاز جثامينهم يف خطوة ال �أخالقية وال �إن�سانية وتتناق�ض مع الأعراف والقوانني االن�سانية التي ت�ؤكد وجوب الدفن
وت�سليم اجلثامني للعائالت للتتم مرا�سم الت�شييع والدفن ح�سب ال�شرائع ال�سماوية والعادات والتقاليد املجتمعية  ،االحتالل اال�سرائيلي يتعامل مع
هذا املو�ضوع بنوع من ال�سادية مبوا�صلته احتجاز جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني �سواء من هم يف مقابر الأرقام �أو يف الثالجات والذي يتجاوز عددهم
ال � 250شهيدا من ه�ؤالء املحتجزين � 4شهداء ارتقوا �إىل العلياء خالل الأ�سر واالعتقال �سواء ب�سبب التعذيب �أو الإهمال الطبي علما ب�أن عدد �شهداء
احلركة الأ�سرية بلغ � 220شهيدا .
بقلم :ح�سن عبدربه
هيئة �ش�ؤون الأ�سرى
واملحررين
ا�ستمرار االحتالل باحتجاز
اجلثامني يهدف من خالله اىل
زيادة املعاناة النف�سية لالهايل
كعقوبة جماعية بجانب حماوالت
على
وال�ضغط
امل�ساومة
الف�صائل الفل�سطينية للح�صول
على معلومات �أو �صفقات تبادل
لال�رسى  .باال�ضافة اىل �أن
االحتالل جعل من جثامينهم حقل
للتجارب الطبية و�رسقة االع�ضاء
وفق ما �أكده م�س�ؤول الطب
الت�رشيحي والق�ضائي يف معهد
�أبو كبري ،يهودا ه�س� ،إ�ضافة �إىل
التحقيق الذي �أجراه ال�صحفي
ال�سويدي يف عام  ،2001الذي
�أكدوا فيه انتزاع و�رسقة الأع�ضاء
من جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني
.
ويف هذا العر�ض �سيتم تناول
� 4شهداء من �شهداء احلركة
الأ�سرية توا�صل �سلطات االحتالل
�إحتجازهم وكانوا قد ا�ست�شهدوا
داخل �سجون االحتالل .

�أوال  :الأ�سري ال�شهيد
�أني�س دوله
ال�شهيد �أني�س دوله من �سكان
قلقيلية مت �أ�رسه من قبل االحتالل
�إثر ا�شتباك م�سلح مع قوات
االحتالل بتاريخ 1968/6/30
يف نابل�س حيث ا�صيب خالل
اال�شتباك ،وحكمت عليه حمكمة
الإحتالل بال�سجن  4م�ؤبدات
ومدى احلياة ،وبقي �أ�سريا يف
�سجونها �إىل �أن �إرتقى �شهيدا
يف �سجن ع�سقالن بتاريخ
 1980/8/31نتيجة تدهور حالته
ال�صحية �إثر م�شاركته يف الإ�رضاب
املفتوح عن الطعام والذي ا�ستمر
لـ  30يوما .
�سلطات االحتالل بدال من ت�سليم

جثمانه �إىل ذويه احتجزت جثته
داخل ما ي�سمى مبقابر االرقام
الع�سكرية الإ�رسائيلية ،بل مل يقف
اجلرم الإ�رسائيلي عند هذا احلد
فاملحكمة الإ�رسائيلية �أبلغت
مركز القد�س للم�ساعدة القانونية
وحقوق الإن�سان عن فقدان جثمان
ال�شهيد اني�س دولة و �ضياعه .
و�أو�ضح حمامي املركز هيثم
اخلطيب �أن املحكمة العليا قررت
�شطب االلتما�س املقدم من قبل
املركز ال�سرتداد جثمان ال�شهيد
دولة من مقابر الأرقام ،وح�سب
قرار املحكمة "لأنه بعد فرتة
طويلة جدا على ا�ست�شهاد ال�شهيد
�أني�س دولة (�أكرث من  30عاما)
وعلى �ضوء نتائج البحث لدى
ال�سلطات املختلفة منها جهاز
الأمن العام الإ�رسائيلي– ال�شاباك،
وقيادة جي�ش االحتالل ،وال�رشطة،
و�إدارة م�صلحة ال�سجون ،وم�ؤ�س�سة
الت�أمني الوطني ،ف�إنه لن تكون
هناك فائدة من �إ�صدار �أمر من
املحكمة ل�صالح عائلة ال�شهيد .

ثانيا  :الأ�سري ال�شهيد
عزيز عوي�سات
ولد ال�شهيد عزيز عوي�سات يف
تاريخ الرابع من �سبتمرب عام
1965م وهو من جبل املكرب يف
القد�س ،و�أب ل�ستة �أبناء وجد
ل�ستة �أحفاد ،اعتقلته �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي يف عام
بال�سجن
2014م ،وحكمت عليه
ّ
ملدة ( )30عاماً و�سبق �أن اعتقل
يف �سجون االحتالل عام .1994
ويف الثاين من ماي  2018ادعت
�إدارة معتقالت االحتالل �أن
الأ�سري عوي�سات �أقدم على �سكب
ماء �ساخن على �أحد ال�سجانني يف
معتقل "اي�شل" ،وعلى �إثر ذلك
قامت م�صلحة ال�سجون بقمعه
ونقله �إىل زنازين معتقل "اي�شل"
حيث تعر�ض العتداء وح�شي على
يد ال�سجانني وعلى �إثرها ا�ضطرت

�إدارة معتقالت االحتالل نقله �إىل
"عيادة الرملة .
ويف تاريخ التا�سع من ماي 2018
تعر�ض الأ�سري عوي�سات جللطة
قلبية يف معتقل "عيادة الرملة"،
ونُقل على �إثرها �إىل م�ست�شفى
"�أ�ساف هروفيه" الإ�رسائيلي،
حيث �أُجريت له عملية جراحية ،ثم
نُقل �إىل م�ست�شفى "تل ه�شومري"
و ثم نُقل جمدداً �إىل م�ست�شفى
"�أ�ساف هروفيه" الإ�رسائيلي .
وكان الأ�سري عوي�سات يعاين من
ف�شل يف غالبية �أع�ضاء ج�سده،
ويقبع يف غرفة العناية املك ّثفة
يف م�ست�شفى "�أ�ساف هروفيه"،
ومو�صول ب�أجهزة التن ّف�س
اال�صطناعي� ،إىل �أن اُ�ست�شهد يف
تاريخ  20ماي  .2018وقد �أظهرت
النتائج الأولية لعملية ت�رشيح
جثمان ال�شهيد عوي�سات �أن �سبب
ا�ست�شهاده جلطة قلبية حادة كما
ظهر على ج�سده بع�ض الكدمات
على �شكل بقع ظاهرة يف عدة
�أنحاء من ج�سده ،مع العلم �أنه
وحتى اللحظة ال يوجد موعد
حمدد لت�سليم اجلثمان .

ثالثا  :الأ�سري ال�شهيد
فار�س بارود
يوم  2019-2-6مت االعالن عن
ا�ست�شهاد الأ�سري فار�س حممد
�أحمد بارود ( 51عا ًما) من خميم
ال�شاطئ غرب غزة ،داخل �سجون
االحتالل ،بعد وقت ق�صري على
نقله من معتقل "رميون" �إىل
م�ست�شفى "�سوروكا" الإ�رسائيلي .
الأ�سري ال�شهيد بارود عانى منذ
�سنوات من و�ضع نف�سي خا�ص،
ومل تقدم له الرعاية املطلوبة،
وبتاريخ � 2018/11/18أ�صيب
بنزيف داخلي نقل �إثره �إىل
م�ست�شفى "�سوروكا" مغمى عليه
وخ�ضع ملنظار ،حيث تبني �أنه
يعاين من �إ�شكالية ب�رشيان يغذي
الكبد ،فتم ا�ستئ�صال هذا ال�رشيان

وجزء من الكبد  ،ويف �أعقاب عملية
ت�رشيح جثمان ال�شهيد الأ�سري
فار�س بارود يف معهد ابو كبري
فان نتائج الت�رشيح تفيد بتعر�ضه
لإهمال طبي وا�ضح على مدار
ال�سنوات املا�ضية ،و�أن ال�سبب
الرئي�سي للوفاة �إ�صابته باحت�شاء
حاد يف ع�ضلة القلب نتيجة انغالق
كامل يف ال�رشيان التاجي االي�رس
االمامي (جلطة قلبية) و�أمرا�ض
�أخرى مزمنة وخطرية .
ال�شهيد بارود عانى من مر�ض
التهاب الكبد الوبائي و ارتفاع
�ضغط الدم ال�رشياين و قرحة يف
املعدة ،حيث ح�صل لدية نزيف
حاد جدا يف املعدة نتيجة القرحة
يف �أواخر العام املا�ضي ب�سبب
�إ�صابته بت�شمع يف الكبد يف مراحلة
االخرية نتيجة اال�صابة بفايرو�س
الكبد الوبائي ،و�أن االنتكا�سة
ال�صحية التي ح�صلت لدية قبيل
ا�ست�شهاده بتاريخ 2019/2/5
والتي ادخل على اثرها اىل
م�ست�شفى �سوروكا الإ�رسائيلي،
مت ت�شخي�صها بتجرثم الدم نتيجة
انفجار قرحة املعدة ،باال�ضافة
اىل وجود اال�ست�سقاء وجتمع
ال�سوائل داخل جتويف البطن
نتيجة الت�شمع الكبدي ،واي�ضا
�إ�صابته بف�شل كلوي مزمن .
ويذكر �أن الأ�سري ال�شهيد بارود
اعتقل بتاريخ  ،1991/3/23وهو
حمكوم بال�سجن امل�ؤبد بتهمة
قتل م�ستوطن ،وعانى من حرمان
الزيارات منذ عام  ،2000وكان
من املفرت�ض �إطالق �رساحه
مع الدفعة الأخرية من الأ�رسى
القُدامى الذين تعهد االحتالل
ب�إطالق �رساحهم خالل �صفقة
�إحياء املفاو�ضات �أواخر عام
� ،2013إال �أن االحتالل الغى
الإفراج عن الدفعة الرابعة التي
ت�ضم � 30أ�سريا ،ورف�ض �إطالق
�رساحهم لأ�سباب �سيا�سية .
وفقد ال�شهيد قبل عام من
ا�ست�شهاده والدته (احلاجة �أم

فار�س) التي فقدت ب�رصها بعد
طول انتظار  ،والتي حرمت �أكرث
من  15عاماً من زيارته .

رابعا  :الأ�سري ال�شهيد
ن�صار طقاطقة
يوا�صل االحتالل احتجاز جثمان
ال�شهيد ن�صار ماجد طقاطقة و
با�ست�شهاده ارتفع عدد �شهداء
احلركة الوطنية الأ�سرية لـ 220
ارتقوا منذ العام 1967
وكان الأ�سري طقاطقة اعتقل
يف  19جوان املا�ضي بعد
اقتحام منزله والعبث مبحتوياته
وتخريبها ،ونُقل للتحقيق معه يف
زنازين "امل�سكوبية" ،ومن ثم نقل
�إىل حتقيق "اجللمة " وا�ست�شهد
�صباح يوم االثنني  2019/7/16يف
عزل "نت�سيان" يف الرملة .
واظهرت نتائج ت�رشيح جثمان
الأ�سري ال�شهيد ن�صار طقاطقة
بتعر�ضه لإهمال طبي متعمد نتج
عنه التهاب رئوي حاد .
و�أكدت هيئة �ش�ؤون اال�رسى
واملحررين يف بيان لها� ،أن عملية
الت�رشيح ا�ستمرت خلم�س �ساعات،

و�أنه مت �أخذ عينات من ج�سمه،
ومن الأدوية التي �أعطيت له بعد
اعتقاله من قبل الأطباء التابعني
لإدارة ال�سجون ،و�سيتم فح�صها
ملعرفة مدى ت�أثريها على ج�سد
ال�شهيد طقاطقة . .
و�أ�ضافت الهيئة �أن "حكومة
ال�سجون
و�إدارة
االحتالل
تتحمل امل�س�ؤولية الكاملة عن
هذه اجلرمية ،كون هذا النوع
من االلتهاب ينتج عنه �أعرا�ض
خارجية على اجل�سد ،وكان يفرت�ض
حتويله فورا لإحدى امل�ست�شفيات
املدنية لتلقي العالج ،لكنه ترك
وحيدا ي�صارع املر�ض يف زنزانته
االنفرادية يف عزل نت�سيان ،كما
ظهرت على ذراعيه وقدميه �آثار
القيود احلديدية  .هيئة �ش�ؤون
الأ�رسى واملحررين كانت تقدمت
عرب حماميها بالتما�س للمحكمة
الإ�رسائيلية للحيلولة دون دفن
جثمان ال�شهيد يف مقربة الأرقام
وت�سليمه �إىل ذويه ملواراته الرثى،
ومت حتديد موعد  2اكتوبر القادم
للنظر يف م�س�ألة ت�سليم جثمانه .
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احتجاز �إ�سرائيل "جثامني �شهداء"

جرح ُيدمي قلوب عائالت فل�سطينية

يعت�صر الأ�سى قلب �أم تي�سري ال�شويكي ،والدة ال�شهيد يا�سر ،نتيجة ا�ستمرار �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي احتجاز جثمان ولدها منذ 12
مار�س من العام احلايل� .أعدم االحتالل يا�سر ال�شويكي ،وهو �أب ل�ستة �أطفال� ،أثناء عمله يف توزيع ا�ستدعاءات حمكمة بداية و�صلح
اخلليل يف حي الر�أ�س مبدينة اخلليل.

تقرير :جويد التميمي
وحمزة احلطاب*
تقول والدة ال�شهيد ( 69عاما)
لـ"وفا" �إنها تعي�ش �أياما �صعبة
منذ ا�ست�شهاد ابنها الذي طالته
يد الإجرام الإ�رسائيلية �أثناء
عمله�" ،إذ لفقوا له الأكاذيب
واحلجج لتربير جرميتهم"،
وزادت" :كان مفعما باحلياة
ويحب عمله وعائلته و�أطفاله؛
ومل يكتفوا بجرميتهم ،بل
احتجزوا جثمانه وحرمونا من
مواراته الرثى كما يليق به".
"جرحنا مازال ينزف ولن يهد�أ
لنا بال �إال بالإفراج عن جميع
جثامني ال�شهداء لنواريهم الرثى،
ونتمكن من وداعهم ،ونحن
نطالب كافة اجلهات احلقوقية
والإن�سانية ويف مقدمتها ال�صليب
الأحمر الدويل بالعمل ب�شكل
جدي من �أجل الإفراج عن
جثامينهم ،لنكرمهم وندفنهم كما
يليق بكرامتهم" ،تقول الزوجة
املكلومة.
وب�صوت ميل�ؤه الأ�سى ،عرب
ال�صحايف فوزي ال�شويكي ،والد
ال�شهيد يا�رس ،عن حزنه لعدم
متكنه حتى اللحظة من ا�سرتداد
جثمان ولده املحتجز يف
ثالجات االحتالل منذ � 6أ�شهر،
ودفنه كما يليق بال�شهداء.
وقال" :ا�ستمرار احتجاز جثامني

يوا�صل الأ�سري املري�ض �أحمد عبد
الكرمي غنام ( 42عاما) معركة التحدي
ب�أمعائه اخلاوية لأكرث من  50يوما
رف�ضا العتقاله الإداري ،وتوا�صل
معه �آالمه و�أوجاعه بالت�صاعد يف
ظل تعنت االحتالل ورف�ض الإفراج
عنه بحجة وجود ملف �رسي ال يقبل
العر�ض وال النقا�ش .وبالرغم من �أن
مر�ض ال�رسطان يف الدم يتهدد حياة
الأ�سري ويظلل و�ضعه ال�صحي الآخذ
بالرتاجع؛ �إال �أنه مل ي�ؤثر على قراره
باال�ستمرار يف �إ�رضابه املفتوح حتى
احلرية والكرامة ،فالقيد يُك�رس ك�رسا
وال يُح ّل يف هذه احلاالت.
وي�رشح نا�رص غنام �شقيق الأ�سري لـ

ال�شهداء من قبل �سلطات
االحتالل ومن بينهم يا�رس قرار
�سيا�سي ظامل .نحن نرتقب
قرار الإفراج عن جثمانه وكافة
ال�شهداء ليل نهار" ،ومبرارة يتابع
لــ"وفا"" :يعت�رص قلبي الأمل حني
يقف �أطفال يا�رس على نافذة
منزلهم بانتظار عودة والدهم
و�أ�سمعهم ينادون ..بابا".
وح�سب احلملة الوطنية ال�سرتداد
جثامني ال�شهداء ،ف�إن �سلطات
االحتالل حتتجز جثمان 304
�شهداء يف ما ي�سمى "مقابر
الأرقام" والثالجات.
ويف ذلك ي�ؤكد من�سق احلملة
الوطنية ال�سرتداد جثامني
ال�شهداء يف اخلليل� ،أمني
الباي�ض ،لــ"وفا"� ،أن حكومة
االحتالل تتعامل مع ملف
احتجاز جثامني ال�شهداء دون
�أي م�سوغ قانوين ،ومتار�س من
خالله ابتزازا رخي�صا يف حق
�أهايل ال�شهداء ،وي�ضيف �أن
�إ�رسائيل حتاول �إخفاء اجلرائم
التي ترتكبها يف حق ال�شهداء
وتقوم ب�رسقة �أع�ضائهم ،م�ؤكدا
�أن �أكرب بنك للأع�ضاء يف العامل
موجود لدى االحتالل.
ونوه الباي�ض �إىل �أن احلملة
الوطنية توا�صل ال�سري بكل
ال�سبل لف�ضح جرائم االحتالل
�أمام العامل ،وتعمل على اتخاذ
الإجراءات القانونية املمكنة

ل�ضمان حق �أ�رس ال�شهداء
يف ا�سرتداد جثامني �أبنائها
املحتجزة يف "مقابر الأرقام"
وثالجات االحتالل ،ونوه �إىل �أن
عدد ال�شهداء املحتجزين يف
الثالجات � 51شهيدا ،من بينهم
� 4شهداء من حمافظة اخلليل،
حمتجزون منذ العام 2015
وهم :حممد الفقية ،وحممد
الطرايرة ،ويا�رس ال�شويكي،
ووائل اجلعربي.
�أ�ستاذ القانون الدويل حنا عي�سى
طالب �إ�رسائيل باحرتام قواعد
القانون الدويل يف التعامل مع
جثامني ال�شهداء ،والإفراج
عن  304من جثامني ال�شهداء
التي الزالت �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي حتتجزها� ،سواء
يف الثالجات� ،أو يف "مقابر
الأرقام".
و�أ�ضاف" :وفقا ملبادئ القانون
الإن�ساين الدويل فقد حددت
املادة ( )17من اتفاقية جنيف
الأوىل ل�سنة  1949معايري
التعامل مع "جثث الأعداء"،
�إذ ن�صت املادة على �أنه "يجب
على �أطراف النزاع �ضمان دفن
�أو حفظ اجلثث ب�صورة فردية
بقدر ما ت�سمح به الظروف،
على �أن ي�سبق ذلك فح�ص دقيق،
و�إذا كان ممكنا بوا�سطة فح�ص
طبي للجثث بغية ت�أكيد املوت
والتعرف على الهوية ومتكني

�إ�صدار تقرير" .كما يجب ح�سب
هذه املادة "الت�أكد الحقا من
تكرمي املوتى ح�سب تقاليدهم
الدينية ما �أمكن ،و�أن حترتم
قبورهم ،و�أن ت�صنف ح�سب
القوميات التي ينتمون �إليها،
و�أن يتم حفظها ب�صورة مالئمة،
و�أن يجري تعليمها بحيث ميكن
العثور عليها دائما"" .و�أ�شار
عي�سى �إىل �أن هناك �أي�ضا مواد
�شبيهة ون�صو�صا قانونية مماثلة،
مثل املادة  120من اتفاقية
جنيف الثالثة واملادة  130من
اتفاقية جنيف الرابعة ،وخا�صة

املادة  34من الربتوكول الأول
ل�سنة  1977امللحق باتفاقيات
جنيف الأربع ،و�أكد �أن احتجاز
جثامني ال�شهداء انتهاك
للإعالن العاملي للأمم املتحدة
حول االختفاء الق�رسي الذي
يعترب جرمية �ضد الإن�سانية،
ويدان بو�صفه �إنكارا ملقا�صد
ميثاق الأمم املتحدة ،وانتهاكا
خطريا و�صارخا حلقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية التي وردت
يف الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان .ويقول املتحدث ذاته:
"رغم الن�صو�ص القانونية واملواد

الأ�سري املري�ض �أحمد غنام ..معركة احلرية والكرامة
مكتب �إعالم الأ�رسى و�ضعه ال�صحي،
حيث �أن �آخر ما و�صلهم عنه قبل �أيام
كان �أنه يعاين من نزيف يف الأنف بني
احلني والآخر و�آالم يف الكبد و�ضعف
ع�ضلة القلب ونق�ص حاد يف الوزن
وعدم قدرة على ال�سري و�آالم يف
املعدة والر�أ�س .ويو�ضح ب�أن الأ�سري
�أحمد ما زال يقبع يف �سجن الرملة
دون �أي اهتمام بحالته ودون حتى
نقله �إىل م�ست�شفى مدين كي يكون
يف مكان مهي�أ لأي طارئ� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستمرار تعنت االحتالل يف ق�ضية
اعتقاله الإداري ورف�ض اال�ستجابة
ملطلبه يف حتديد �سقف له .وي�شري
�إىل �أن هذا االعتقال ال�ساد�س للأ�سري،

حيث بد�أت االعتقاالت بحقه منذ عام
 1997ملدة عامني ون�صف وبعدها
اعتقل مرتان وحكم خاللها لعدة
�سنوات ،ثم اعتقل ثالث مرات كلها
رهن االعتقال الإداري .وي�ضيف":
منذ اعتقال �شقيقي يف بداية جويلية
املا�ضي مت حتويله لالعتقال الإداري
فقرر �أن ينتف�ض على هذا الظلم ،حيث
كان �أم�ضى �أعواما يف هذا االعتقال
دون تهمة وال مربر وال حماكمة ويتم
التجديد له عدة مرات" .ومن املقرر
�أن ينتهي الأمر الإداري احلايل يف
ال�ساد�س من �سبتمرب احلايل و�سط
تهديدات من االحتالل بتجديده له
دون �أي اكرتاث بو�ضعه ال�صحي وحالته

التي تدعو لتدخل عاجل.
حراك �صامت
وتوا�صل العائلة حراكها ال�شعبي
املدافع عن �إ�رضاب غنام ،حيث تقيم
خيمة اعت�صام دائمة �أمام منزله يف
قرية طرامة جنوب اخلليل وت�شارك يف
الفعاليات امل�ساندة للم�رضبني.
ويو�ضح غنام ب�أن الأ�سري متزوج ولديه
طفالن �أحدهما يبلغ من العمر �أربعة
�أعوام والآخر عاما ون�صف ،مبينا
ب�أن طفله الأكرب يت�ساءل دائما عن
والده وعن حياته و�صحته و�أنه كرب
قبل �أوانه وي�ستف�رس من العائلة حول

اعتقاله الإداري وحياة والده يف الأ�رس
و�إ�رضابه امل�ستمر.
ويتابع ":يفتقده جنله جدا خا�صة
حني يرى الأطفال مع �آبائهم ويكرث
الت�سا�ؤالت حول موعد الإفراج عنه
ولكننا ال منلك �إجابة على ذلك ،فهذه
م�شكلة االعتقال الإداري �أن العائلة
والأ�سري تبقى �أع�صابهم رهن مزاج
خمابرات االحتالل التي تقرر متى
الإفراج".
ويبدي غنام قلقا بالغا حتمله العائلة
كذلك حول و�ضع الأ�سري ال�صحي
خا�صة و�أنه كان خ�ضع لعملية زراعة
نخاع ملواجهة مر�ض �رسطان الدم،
مع احتمالية �أن يكون املر�ض قد عاد

امللزمة الوا�ضحة يف القانون
الإن�ساين الدويل� ،إال �أن ال�سيا�سات
الإ�رسائيلية واملمار�سات على
�أر�ض الواقع تظهر �أن �إ�رسائيل
تتنكر ب�شكل وا�ضح لهذه املبادئ
وااللتزامات".
و�أ�شار عي�سى �إىل �أن مقابر
الأرقام غري الئقة وال حترتم
ج�سد وقد�سية الإن�سان ،و�أن
اجلثامني تدفن على عمق
�سطحي ال يتجاوز ن�صف املرت،
ما يجعلها عر�ضة لنه�ش الكالب
ال�ضالة وال�ضباع ،وقد جترفها
مياه الأمطار وال�سيول

له يف ظل نق�ص املناعة امل�ستمر.
وي�شري �إىل �أن الأ�سري كان �أحد �ضحايا
الإهمال الطبي يف االعتقاالت ال�سابقة
حني عانى من ال�رسطان ومل تقدم
له �إدارة ال�سجون �أي عالج بل كان
يلج�أ مع الأ�رسى �إىل و�صفات طبيعية
وخلطات �أع�شاب من �أجل التغلب على
�آالمه .وتنا�شد العائلة بتحويل احلراك
ال�صامت مع الأ�رسى امل�رضبني �إىل
حراك فاعل وجدي كي يواجه تعنت
االحتالل ويجربه على الإفراج عن
الأ�رسى الذين يواجهون ب�إ�رضابهم
قرارات االعتقال الإداري البغي�ض.

تقرير�:إعالم الأ�سرى
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ريا�ضة
�إيقاف بن �شوية مباراة واحدة و�إنذار
الحتاد عنابة

جلنة االن�ضباط تعاقب
�سعيود بلقاءين

دزيري يحافظ على ا�ستقرار الت�شكيلة الأ�سا�سية

احلياة برتوليوم جتدد دعمها الحتاد
العا�صمة وتتكفل بتنقل كينيا
توا�صل �شركة "احلياة برتوليوم" الوقوف �إىل جانب الفريق وم�ساندته من خالل التكفل مب�صاريف تنقل النادي
العا�صمي �إىل كينيا حت�سبا خلو�ض مقابلة الإياب من الدور ال�ساد�س ع�شر مل�سابقة رابطة �أبطال �إفريقيا املقررة �أمام
فريق غورماهيا حيث جتري املواجهة يف � 29سبتمرب ،بينما تكون لعب مواجهة الذهاب ب�أر�ض الوطن يف  15من نف�س
ال�شهر ،وي�أتي دعم ال�شركة البرتولية لبطل املو�سم املن�صرم بعد الأزمة املالية اخلانقة التي مير بها
عي�شة ق.

منذ الفرتة التح�ضريية للمو�سم
الكروي اجلديد ب�سبب جتميد
احل�ساب البنكي للفريق على
خلفية ق�ضية رجل الأعمال ومالك
الفريق علي حداد املتواجد يف
ال�سجن ،ولهذا الغر�ض فقد عادت
للت�أكيد عن رغبتها يف موا�صلة
�إجراء �رشاء �أغلبية الأ�سهم
وحتويل ملكية االحتاد �إليها من
خالل الوقوف �إىل جانب االحتاد

وتكرار �سيناريو مباراة الدور
التمهيدي �أمام �سونيديب من
النيجريي والذي فاز عليه ذهابا
و�إيابا ،حيث �أنقذت ال�رشكة �إدارة
االحتاد من التواجد �أمام م�أزق
وقامت بدفع م�صاريف التنقل �إىل
النيجر وتفادي ان�سحاب ت�شكيلة
"�سو�سطارة" من املناف�سة القارية
والنتائج الوخيمة التي تهددها
على �أخذ مثل هذا القرار.
يف �سياق مت�صل ،يعول الطاقم
الفني لالحتاد بقيادة املدرب بالل

دزيري التح�ضري بجدية للقاء الذي
ينتظرهم امام غورماهيا حيث
يحذر �أ�شباله من مغبة ال�سقوط
يف فخ الت�ساهل وا�ست�صغار
املناف�س لتفادي مفاج�آت غري
�سارة ،خا�صة و�أن الفريق ي�رص
على الذهاب بعيدا يف املناف�سة
القارية واملحاولة جمددا للبحث
عن التتويج القاري الذي الزال
يراود حلم �أن�صار االحتاد الباحثني
بكل قوة عن �صعود من�صة التتويج
قاريا ودخول التاريخ من �أو�سع

الأبواب ،حيث ميلك دزيري فكرة
عن التعداد الذي �سوف يعتمد
عليه يف اللقاء يف انتظر ا�ستعادة
خدمات امل�صابني وغري امل�ؤهلني
للعب قاريا يف �صورة بلقروي
وحدو�ش� ،أين ي�ستبعد ان يحدث
تغيريات على الت�شكيلة الأ�سا�سية
التي تع ّود اللعب بها يف املقابالت
الأخرية قي البطولة الوطنية
وحقق معها فوزين وتعادل ت�صدر
بها جدول الرتتيب يف بداية
املو�سم اجلديد.

�شبيبة القبائل فازت وديا �أمام رائد القبة

الكاف ت�ؤهل ر�سميا ملعب اول نوفمرب بتيزي وزو

مت ت�أهيل ملعب �أول نوفمرب بتيزي
وزو ر�سميا الحت�ضان مباريات
املناف�سة القارية ،حيث قررت
جلنة معاينة املالعب التابعة
لالحتاد الإفريقي لكرة القدم التي
تواجدت ظهرية �أول �أم�س بامللعب
من �أجل معاينته منح امل�س�ؤولني
عليه ال�ضوء الأخ�رض من �أجل
خو�ض ت�شكيلة "الكناري" مبارياتها
على �أر�ضيته ب�صورة عادية بعدما
مت الوقوف على تنفيذ خمتلف
املالحظات التي مت و�ضعها على
امللعب وغزالة التحفظات التي
و�ضعها خرباء اللجنة يف زيارتهم

ال�سابقة للملعب� ،أين �أعجبوا
بالتغيريات الإيجابية التي رافقت
خمتلف املرافق التابعة للملعب
وتنفيذ خمتلف املالحظات التي
مت منحها �إىل امل�س�ؤولني على
امللعب وال ي�ستبعد �أن ي�ست�ضيف
العبو ال�شبيبة مقابلة حافيا
كوناكري الغيني املقررة يف تاريخ
� 14سبتمرب املقبل �ضمن ذهاب
الدور ال�ساد�س ع�رش لرابطة
�أبطال �إفريقيا على ملعبها بعدما
خا�ضت الدور التمهيدي يف ملعب 5
جويلية� ،أين ينتظر �أن حت�سم �إدارة
الرئي�س �رشيف مالل بالإبقاء على

اللقاء يف ملعب  5جويلية �أو حتويله
�إىل ملعب تيزي وزو.
يف املقابل ،فاز �أ�شبال املدرب
هيربت فيلود يف اللقاء الودي الذي
جمعهم م�ساء �أول �أم�س بنادي رائد
القبة �أين انتهت املواجهة بنتيجة
 ،2/3والتي واجه خاللها رفقاء
احلار�س �أ�سامة بن بوط �صعوبات
من �أجل جتاوز املناف�س النا�شط
يف بطولة الهواة رغم ان ال�شبيبة
�أنهت ال�شوط الأول متفوقة
بهدفني لواحد قبل �أن يعادل العبو
الرائد النتيجة ومتكن الالعب
جوما من منح فريقه الفوز عرب

م�ستندا على عدد من الأخطاء التي وقع فيها

ت�سجيله ثنائية الأول افتتح به باب
الت�سجيل بينما الثاين �سجل منه
هدف الفوز عرب ركلة جزاء ثانية
�سبقتها ركلة �أوىل نفذها زميله
عمار العريف بنجاح م�سجال منها
الهدف الثاين� ،أين ي�ستعد العبو
"الكناري" للقاء حافيا كوناكري
بعدما قررت الرابطة املحرتفة
لكرة القدم ت�أجيل مباراته �أمام
جمعية ال�شلف حل�ساب اجلولة
الرابعة من البطولة الوطنية بعدما
كانت مربجمة يف تاريخ � 11سبتمرب
املقبل.

ج�سد وزير ال�شباب والريا�ضة
ر�ؤوف �سليم برناوي تهديداته
التي �أطلقها باجتاه رئي�س االحتاد
اجلزائري للتن�س حممد ب�سعد،
حيث يتجه فعليا لإقالته من
من�صبه ،وك�شفت م�صادر موثوقة
�أن برناوي �أمر بتفعيل الإجراءات
التي ت�سمح بعزل ب�سعد ،الفتة
ان الق�ضية �أ�صبحت م�س�ألة وقت

فقط ،واو�ضحت امل�صادر� ،أن
الوزير يعيب على رئي�س احتاد
التن�س اتخاذه لقرار امل�شاركة يف
مناف�سة خارجية دون احل�صول
على رخ�صة اخلروج من الوزارة
مثلما هو معمول به ،كما نبهت
�أن الوزارة و�ضعت يدها على ملف
يدين ب�سعد لت�سببه يف خروقات
قانونية تتمثل يف �رشاء حاجيات

غياب برياف عن حفل التكرمي �صنع احلدث

بدوي مينح مكاف�آت مالية
للمتوجني يف الألعاب الإفريقية

كاف�أ الوزير الأول نور الدين بدوي،
با�سم الدولة اجلزائرية الريا�ضيني
املتوجني يف الألعاب الإفريقية
 2019التي اختتمت باملغرب
ال�سبت املا�ضي ،ومنحهم مبالغ
مالية تباينت ح�سب نوع كل
ميدالية ،وح�سب الأخبار ف�إن
احلفل التكرميي الذي �أقامته
وزارة ال�شباب والريا�ضة م�ساء �أول
عي�شة ق� .أم�س باملركز الدويل لالتفاقيات
يف عني البنيان ،عرف ح�صول كل
ريا�ضي توج بامليدالية الذهبية
على مكاف�أة مالية بقيمة  50مليون
�سنتيم .فيما كان ن�صيب كل من
ح�صل على ميدالية ف�ضية 30
مليون �سنتيم ،واملتوج بالربونز 20
الألعاب املتو�سطية ال�شاطئية
مليون �سنتيم ،وعرف احلفل الذي
التي �أقيمت نهاية ال�شهر املا�ضي
�شهد ح�ضور �أع�ضاء يف احلكومة،
مبدينة باترا�س اليونانية ،لكن
تقدمي �رشكة ” موبيلي�س” للهاتف
ب�سعد الذي عني من قبل اللجنة
النقال هدايا خا�صة للريا�ضيني
الأوملبية والريا�ضية اجلزائرية
املت�ألقني يف املوعد الإفريقي،
رئي�سا للوفد اجلزائري مل يعمل
ي�شار �أن اللجنة الأوملبية
بـ�أمر الوزير و�سافر بعدد من
والريا�ضية اجلزائرية كانت منحت
الريا�ضيني �إىل باترا�س.
كل من ح�صل على الذهب 1000
ق.ر .دوالر ،واملتوج بالف�ضة  500دوالر،

برناوي يفعل �إجراءات عزل رئي�س احتاد التن�س
خا�صة باحتاد التن�س لدى �أقرب
املقربني اليه ت�ضارب امل�صالح.
و�شددت ذات امل�صادر �أن خطوة
برناوي ،قانونية وال ميكن
االعرتا�ض عليها من �أية جهة
كانت بالنظر للأخطاء التي وقع
فيها ب�سعد ،ي�شار �أن وزير ال�شباب
والريا�ضة ،طلب من رئي�س احتاد
التن�س عدم امل�شاركة يف دورة

�أوقفت جلنة االن�ضباط التابعة
للرابطة املحرتفة لكرة القدم
العب فريق �شباب بلوزداد �أمري
�سعيود مباراتني بعد تهجمه
على حكم لقاء فريقه �ضد ن�رص
ح�سني داي يف اجلولة الثالثة من
البطولة الوطنية والتي انتهت
مل�صلحة ال�شباب  ،1-2قرار جلنة
االن�ضباط جاء على خلفية التقرير
الذي دونه حكم املباراة م�صطفى
غربال ،والذي اتهم فيه �سعيود
ب�سوء ال�سلوك واالحتجاج غري
املربر على قراراته ،ومل يتقبل
�سعيود يف مباراة ن�رص ح�سني داي
منحه �إنذارا يف ال�شوط الأول،
حيث تهجم على احلكم فنال على
�إثر ذلك بطاقة حمراء مبا�رشة،
و�سيكون �شباب بلوزداد حمروما
من خدمات �صانع �ألعابه يف
اللقاءين القادمني يف الدوري �ضد
احتاد ب�سكرة و�شبيبة القبائل ،ولن
يعود �إىل املناف�سة �سوى يف اجلولة
ال�ساد�سة من البطولة الوطنية
عندما ي�ستقبل النادي البلوزدادي

جمعية ال�شلف.
�إىل جانب ذلك عاقبت جلنة
االن�ضباط مدرب فريق �شبيبة
�سكيكدة حممد بن �شوية
بالإيقاف مباراة واحدة بعد
تدوين حكم مباراة فريقه و�رسيع
غليزان التي جرت نهاية الأ�سبوع
املن�رصم �ضمن اجلولة الثالثة
من الرابطة املحرتفة الثانية
القيام باالحتجاج على قراراته
�أين �سوف يغيب عن دكة احتياط
ت�شكيلة �أبناء "رو�سيكادا" �أمام
مولودية العلمة التي جتري نهاية
هذا الأ�سبوع ،بينما وجهت الهيئة
�إنذارا لإدارة احتاد عنابة قبل
ت�سليط عقوبة اللعب دون جمهور
بعد تدوين احلكم ا�ستعمال �أن�صار
النادي للألعاب النارية و�إلقائها
ب�أر�ضية امليدان خالل مقابلة
�أوملبي املدية والتي �شهدت
خ�سارة ت�شكيلة �أبناء "بونة " على
ميدانها للقاء الثاين على التوايل
مع انطالق املو�سم الكروي
اجلديد.

مقابل  300دوالر لكل ح�صل على
امليدالية الربونزية
و�شهد احلفل التكرميي الذي
�أقامته وزارة ال�شباب والريا�ضة
على �رشف الريا�ضيني املتوجني
يف الألعاب الإفريقية غيابا
بارزا لرئي�س اللجنة الأوملبية
والريا�ضية اجلزائرية م�صطفى
براف ،ومعروف �أن العالقة بني
وزير ال�شباب والريا�ضة ر�ؤوف
�سليم برناوي وبراف و�صلت
على ما يبدو حد القطيعة ،رغم
حماولة بع�ض الأطراف ال�صديقة
للطرفني ر�أب ال�صدع بينهما
خدمة للم�صلحة العامة للريا�ضة
اجلزائرية ،وتناهى يف �آخر
الأخبار �أن �سبب غياب براف عن
احلفل التكرميي يعود اللتزامه
مبوعد عمل م�سبق مع القن�صل
العام الفرن�سي يف اجلزائر ،وكان
براف �أمر ب�رصف مكاف�آت مالية
للريا�ضيني اجلزائريني الذي
�صعدوا على من�صة التتويج يف
الألعاب االفريقية.

ق.ر.
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ريا�ضة

غانا  /اجلزائر ت�صفيات ك�أ�س �إفريقيا لأقل من � 23سنة

�أوملبيو اخل�ضر ي�سعون �إىل العودة بن�صف ت�أ�شرية الت�أهل
يالقي م�ساء الغد املنتخب الوطني الأوملبي نظريه الغاين حت�سبا ملقابلة ذهاب
الدور الت�صفوي الثالث والأخري امل�ؤهل �إىل لعب مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا لفئة اقل
من  23عاما املقررة نهائياتها يف م�صر �شهر دي�سمرب املقبل ،حيث جتري املقابلة
يف ملعب العا�صة �آكرا ،ويعول الطاقم الفني الوطني كثريا على �أ�شباله من �أجل
العودة من غانا بنتيجة �إيجابية ت�ساعدهم يف �ضمان لعب مقابلة العودة دون
�ضغوطات كبرية بحثا عن خطف ت�أ�شرية الت�أهل �إىل الكان املقبلة للفئة
عي�شة ق.
والتي �سوف تكون م�ؤهلة �إىل
دورة الألعاب الأوملبية املقررة
يف طوكيو العام املقبل ،حيث
و�ضعت االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم بالتن�سيق مع مدرب
الأوملبيني الفرن�سي باتويل هدف
اللعب على الت�أهل �إىل الأوملبياد
للمرة الثانية على التوايل بعدما

خا�ضت الت�شكيلة الوطنية دورة
ري ودي جانريو يف العام ،2016
وت�سعى �إىل جتديد �أجواء الفرحة
و�ضمان تواجد اجلزائر يف
التظاهرة الريا�ضية العاملية يف
ثاين ظهور على التوايل والثالث
يف تاريخ م�شاركات اجلزائر
بالأوملبياد.
وي�سعى الطاقم الفني الوطني �إىل
حت�ضري �أ�شباله من كافة النواحي

وهم الذين كانوا يف مع�سكر
حت�ضريي منذ الأ�سبوع املن�رصم
قبل ان يطريوا �أول ام�س �إىل
العا�صمة �آكرا عرب طائرة خا�صة
و�ضعتها الفاف حتت ت�رصف
الوفد اجلزائري ل�ضمان �أف�ضل
حت�ضري للعنا�رص الوطنية من �أجل
الرتكيز على املقابلة فح�سب
والعودة بن�صف ت�أ�شرية الت�أهل
�إىل كان �أقل من � 23سنة ،وتعرف

بن خما�سة يندمج بالتدريبات اجلماعية ملاالغا

اندمج الالعب حممد بن خما�سة
ب�صورة عادية �ضمن التدريبات
اجلماعية لناديه اجلديد ماالغا
اال�سباين ،حيث خا�ض �أم�س �أول
ح�صة تدريبية مع الفريق الذي

ان�ضم �إىل �صفوفه خالل مرحلة
التحويالت ال�صيفية املنق�ضية
ووقع يف ال�ساعات الأخرية
من املركاتو قادما من ناديه
احتاد العا�صمة بعد �سنوات

ق�ضاها يف �صفوفه حامال
قمي�صه� ،أين يعول بن خما�سة
على حتقيق انطالقة قوية يف
بداية م�شواره االحرتايف يف
الدوريات الأوروبية بعدما اختار
االن�ضمام �إىل ماالغا ووقع يف
�صفوفه ملدة ثالثة موا�سم
تتوا�صل على غاية العام ،2021
ا�ستفاد نظريها ناديه العا�صمي
من قيمة التحويل و�ضم عقد
الالعب حت�صل االحتاد على
ن�سبة  %15من قيمة حتويله �إىل
فريق جديد ،حيث يرتقب �أن
يبد�أ بن خما�سة �أوىل املباريات
مع ناديه قريبا.
ع.ق.

حل�ساب ت�صفيات �أوملبياد طوكيو 2020

�إق�صاء �سيدات اخل�ضر �أمام ن�سور نيجرييا
�أق�صي املنتخب الوطني لكرة
القدم لل�سيدات يف الدور
الت�صفوي الثاين امل�ؤهل للألعاب
الأوملبية -طوكيو  ،2020جاء
ذلك ،عقب انهزامه �أمام نظريه
النيجريي بنتيجة  ،0-1يف مباراة
الإياب التي جمعت بينهما م�ساء
�أول ام�س مبدينة الغو�س ،وكانت
�سيدات “اخل�رض” قد انهزمن

يف لقاء الذهاب مبلعب م�صطفى
ت�شاكر بالبليدة ،بهدفني دون رد،
وبتفوقه ذهابا و�إيابا مبجموع
 ،0-3يت�أهل املنتخب النيجريي
�إىل الدور الت�صفوي الثالث.
للإ�شارة ،ف�إن الت�صفيات الإفريقية
للمنتخبات الن�سوية جترى ب�صيغة
� 5أدوار الدور اخلام�س والأخري
يُلعب بني منتخبني ذهابا و�إيابا،

على �أن يت� ّأهل بعدها منتخب
واحد �إىل �أوملبياد طوكيو ،2020
بينما �سيلعب �صاحب املركز
الثاين مواجهتي ال�سد ،مع مم ّثل
منطقة �أمريكا اجلنوبية للغر�ض
ذاته ،ما يعني �أن كرة القدم
الن�سوية الإفريقية ُمنح لها مقعد
ون�صف املقعد ،يف هذا املحفل
العاملي.
ق.ر.

�سول�سكاير مل يعرت�ض على رحيل بوغبا

ك�شف تقرير �صحفي بريطاين
�أم�س عن كوالي�س املريكاتو
ال�صيفي ب�ش�أن مفاو�ضات انتقال
الفرن�سي بول بوغبا ،العب و�سط
مان�ش�سرت يونايتد �إىل �صفوف
نادي ريال مدريد ،ووف ًقا ل�صحيفة
«مريور» الربيطانية ،ف�إن الرنويجي
�أويل جونار �سول�سكاير املدير
الفني ملان�ش�سرت يونايتد وافق
يف وقت �سابق ،على رحيل بوغبا
�إىل ريال مدريد ،وجاءت موافقة
�سول�سكاير يف بداية املريكاتو
ال�صيفي ،طاملا �أنه �سيح�صل على

�أموال بيع بوغبا لإعادة ا�ستثمارها
يف التعاقد مع �صفقات جديدة،
وقام املان يونايتد بفتح الباب
�أمام رحيل الالعب الفرن�سي� ،إال
�أن ريال مدريد �أبدى اهتمامه
فقط ولكنه مل يتقدم ب�أي عر�ض
ل�ضم الالعب الفرن�سي.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن تراجع
�إدارة املرينغي يعود �إىل عدم
قدرته على �إبرام �أي �صفقة
�ضخمة ،بعد �أن ح�صل النادي
امللكي على توقيع البلجيكي
�إيدين هازارد مقابل  100مليون

يورو ،و�أو�ضحت �أنه رغم االقتناع
التام لزين الدين زيدان مدرب
ريال مدريد ب�رضورة �ضم بوغبا،
لكن املدير الفني مل ينجح يف
جعل �إدارة املرينغي تقدم ما
يقرب من  150مليون يورو حل�سم
ال�صفقة ،وذكرت ال�صحيفة �أن
هناك �أنباء عن تقدم ريال مدريد
جمددًا حل�سم ال�صفقة يف جانفي
املقبل �أو ال�صيف القادم ،لكن
هذا ال�ضجيج �سبق و�أن حدث يف
املريكاتو ال�صيفي املا�ضي دون
�أي عر�ض ر�سمي.
وكاالت

الت�شكيلة تواجد العب حمرتف
واحد ويتعلق املر بالعب �أجنيه
الفرن�سي فريد املاليل الذي

ينتظر منه الكثري نظري ت�ألقه
وت�سجيله بداية قوية مع ناديه يف
«الليغ »1بعدما متكن من ت�سجيل

هدفني ،وتو�ضع �آمال كبرية عليه
من �أجل قيادة �أوملبيي اخل�رض
�إىل حتقيق الهدف امل�سطر.

�أكد �أن هدفه م�ساعدة نيم على تقدمي مو�سم يف امل�ستوى

فرحات� :سعيد بالعودة �إىل اخل�ضر و�أ�سعى
لك�سب ثقة بلما�ضي

عب الالعب الدويل اجلزائري
رّ
زين الدين فرحات عن �سعادته
بالعودة جمددا �إىل �أجواء
املنتخب الوطني عقب ا�ستبعاده
وعدم ا�ستدعائه خالل الفرتة
ال�سابقة �ضمن ترب�صات الت�شكيلة
الوطنية ،ويف هذا ال�صدد �أكد
الالعب املحرتف رفقة نادي نيم
الفرن�سي يف ت�رصيحات �إعالمية
لدى و�صوله �أر�ض الوطن حت�سبا
لل�رشوع يف الرتب�ص التح�ضريي
للخ�رض �أن �سعادته الكبرية جتعله
عاجزا عن التعبري عنها خا�صة
و�أنه يعود �إىل اخل�رض وهم يف ثوب
�أبطال �إفريقيا ،ومتنّى متو�سط
ميدان الت�شكيلة الوطنية �أن يكون
عند ح�سن التطلعات والثقة التي
و�ضعها فيها الناخب الوطني جمال
بلما�ضي بعدما قرر اال�ستفادة
من خدماته وتوجيه الدعوة
له جمددا ،م�ضيفا ان رغبته

الأ�سا�سية تتمثل يف العمل بجد
من �أجل التواجد �ضمن ح�سابات
امل�س�ؤول الأول على العار�ضة
الفنية الوطنية والتواجد �ضمن
الت�شكيلة الأ�سا�سية ،واعرتف �أنه
يدرك حكم امل�س�ؤولية امللقاة
عليه ،يف ظل املناف�سة ال�شديدة
على املنا�صب التي �سوف يجدها
يف انتظاره نظرا ل�رصامة بلما�ضي
واختياره الأف�ضل بني الالعبني
للتواجد �ضمن ح�ساباته الأ�سا�سية،
مو�ضحا �أنه �سوف يبذل جهده من
اجل الربهنة على امكانياته ولفت
انتباه املدرب الوطني لك�سب ثقته

واالعتماد عليه �أ�سا�سيا.
ومل يرتدد ابن منطقة برج منايل
يف التعبري عن فرحته لالنطالقة
القوية التي يقدمها مع ناديه
نيم الطي ان�ضم �إىل �صفوفه
يف املركاتو ال�صيفي املنق�ضي
قادما من لوهافر ،حيث يخو�ض
لأول مرة جتربة يف دوري الدرجة
الأوىل الفرن�سية ،م�ضيفا �أنه يتطلع
ان يكون �أف�ضل مما هو عليه الآن
ويقدم �أح�سن امكانياته لبلوغ
الأهداف التي ر�سمها مع ناديه
و�إفراح �أن�صار ناديه.
عي�شة ق.

حلفاية وبن جاب اهلل يف �سباق الرت�شح خلالفة حمار

العبو وفاق �سطيف يقاطعون التدريبات لغاية
ت�سوية امل�ستحقات
قرر العبو فريق وفاق �سطيف
الدخول يف �إ�رضاب ومقاطعة
اتلدريبات �إىل حني ت�سوية
امل�ستحقات املالية التي يدينون
بها للغدارة والتي مل تقم بت�سوية
الأجور ال�شهرية لالعبيها �سواء
القدامى الذي يدينون باموال
املو�سم املن�رصم وامل�ستقدمني
اجلدد خالل املركاتو ال�صيفي
املنق�ضي والذين وقعوا دون
احل�صول على ت�سبيقات ،حيث
مير الوفاق ب�أزمة مالية خانقة
مع بداية املو�سم اجلديد يف
ظل غياب املوارد املالية والتي
ت�صعب مهمة الفريق و�أثرت �سلبا

عليه من خالل حتقيق انطالقة
�سلبية بت�سجيل هزميتني وتعادل
من �أول ثالث مقابالت يف
البطولة الوطنية ،هذه الو�ضعية
تهدد ت�شكيلة «الن�رس الأ�سود»
بالدخول يف نفق مظلم والو�صول
�إىل نتائج وخيمة ال حتمد عقباها
يف حال عدم ت�سوية اجلانب
املايل للفريق يف �أ�رسع وقت،
لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه ،حيث
ي�رص رفقاء القائد �أكرم جحنيط
على ا�ستالم �أموالهم قبل العودة
جمددا للتدريبات والتح�ضري
ملقابلة جنم مقرة املقررة يف 12
�سبتمرب املقبل.

يف املقابل� ،أعلنت جلنة
الرت�شيحات للفريق عن تر�شح
الثنائي الدراجي بن جاب اهلل
وفهد حلفاية على �سباق تر�أ�س
الوفاق خلفا للرئي�س امل�ستقيل
ح�سان حمار ،حيث در�س �أع�ضاء
امللفات الثالثة التي مت و�ضعها
ورف�ض ملف املرت�شح ه�شام
بوعود لعدم تطابقه مع �رشوط
امالدة  13من القوانني امل�سرية
للجمعيات االنتخابية ب�سبب
عدم امتالكه التجربة وخلربة
يف امليدان الريا�ضي والتقني
واالقت�صادي.
عي�شة ق.
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ريا�ضة دولية

البي ا�س جي مينح بر�شلونة فر�صة ذهبية

�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين
�أم�س �أن باري�س �سان
جريمان منح بر�شلونة
فر�صة ذهبية قبل �إبرام
التعاقد مع الربازيلي نيمار
دا �سليفا ،وكانت مغاالة
�سان جريمان يف ال�رشوط
املادية �أعاقت طريق
بر�شلونة للح�صول على
توقيع نيمار يف املريكاتو
املنتهي،
ال�صيفي
ووف ًقا ل�صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن
ت�أجيل عودة نيمار �إىل
«كامب نو» مينح بر�شلونة
فر�صة �أن يخترب الالعب
الربازيلي ،ويراقب ملدة
مو�سم مدى التطور الفني
والبدين له قبل �رشائه،
و�أ�شارت �أن ال�صفقة قد
تتم � ً
أي�ضا يف املريكاتو
ال�شتوي املقبل� ،إذا �سمح
�سان جريمان بذلك وفتح
الباب �أمام عودة نيمار �إىل
كتالونيا.
ال�صحيفة
و�أو�ضحت
�أن الرهان حال ًيا يعتمد
على نيمار ،وقدرته على

�إثبات �أنه فن ًيا ي�صنف
�ضمن الأف�ضل يف العامل،
و�أن كاحله تعافى متا ًما
من الإ�صابات املتكررة
بالإ�ضافة �إىل �أن حياته
االجتماعية لن ت�ؤثر على
�أدائه ،و�شددت �أن بر�شلونة
لي�س م�صا ًبا باجلنون قد
يقرر الآن ب�أنه �سيتعاقد مع
نيمار يف ال�صيف املقبل،
ويلزم نف�سه بتخ�صي�ص
 170مليون يورو لالعب

الربازيلي متثل قيمة
التعوي�ضات ل�سان جريمان
مقابل ف�سخ التعاقد وف ًقا
لقوانني الفيفا.
وذكرت �أن نيمار �إذا
قدم مو�س ًما عاد ًيا مع
�سان جريمان على �شاكلة
املو�سمني ال�سابقني ف�إن
منتقدي هذه ال�صفقة
ب�سبب
�سيزدادون،
الريا�ضية
خماطرها
وقالت
واالقت�صادية،

ال�صحيفة الإ�سبانية �إن
ف�شل نيمار يف العودة �إىل
جنوم ال�صف الأول يف
العامل قد يجعل الفنيني
يف بر�شلونة يراهنون على
مهاجم �آخر يف املو�سم
املقبل ،خ�صو�صا �إذا غادر
لوي�س �سواريز رمبا ي�صبح
النادي الكتالوين يف حاجة
للبحث عن العب جديد يف
مركز املهاجم ال�رصيح،
وافرت�ضت ال�صحيفة� ،أنه

�إذا انفجر عثمان دميبلي

هذا املو�سم رمبا لن يلج�أ
بر�شلونة �إىل �ضم نيمار

حتى ال تتم �إعاقة طريق
تطور الالعب الفرن�سي،

والأمر ذاته ينطبق على
الواعد �أن�سو فاتي لأن

جنم �سان جريمان لن
ي�أتي للجلو�س على مقاعد

البدالء.

الوجوه اجلديدة تنقذ �إيطاليا من لعنة الإ�صابات
�أ�صبح لورينزو �إن�سيني
مهاجم نابويل الإيطايل
�أخر الغائبني عن قائمة
منتخب بالده الذي يقوده
روبرتو مان�شيني وذلك
قبل مباراتني يف ت�صفيات
ك�أ�س الأمم الأوروبية
التي من �ش�أنها �أن تعزز
�صدارة «الأزروي» يف
املجموعة العا�رشة من
الت�صفيات ،ومع تبقي 6
مباريات يف الت�صفيات
يت�صدر املنتخب الإيطايل
جمموعته بر�صيد 12
نقطة ،بينما ميتلك
مناف�سوه يف املباراتني

املقبلتني �أرمينيا التي
يواجهها اليوم  6نقاط يف
املركز الثالث ،وفنلندا التي
يواجهها يوم الأحد املقبل
 9نقاط يف املركز الثاين،
وت�أتي �إ�صابة �إن�سيني،
بعد ت�أكد غياب ثنائي
دفاع جوفنتو�س جورجيو
كيلّيني وماتيا دي ت�شيليو،
اللذين مت ا�ستبدالهما
بدانيلو دامربوزيو العب
�إنرت ميالن وفران�شي�سكو
�أت�شريبي العب الزيو
روما يف كتيبة الدفاع التي
ا�ستقبلت وج ًها جديدًا
وهو لوكا بلغريني العب

حوفنتو�س ال�شاب املعار
�إىل كالياري ،لكن مان�شيني
� ً
أي�ضا ،يفتقد خلدمات
العب و�سط روما بريان
كري�ستانتي ب�سبب نزلة
برد وهو ما �أف�سح املجال
لفين�شينزو جريفو والالعب
ال�شاب �ساندرو تونايل.
وافتتح �إن�سيني قائد نابويل
مو�سمه مع الفريق بت�سجيل
هدفني ،لي�صبح من هدايف
الدوري الإيطايل ،لكنه
ف�شل يف التعايف من
الإ�صابة الع�ضلية التي
تعر�ض لها نهاية الأ�سبوع
املا�ضي ،ومن بني قائمة

املهاجمني ال�ستة املتبقية
لدى مان�شيني �سجل
�شريو �إميبويل العب الزيو
هدفني يف بطولة الدوري
حتى الآن ،بينما �أظهر
الثنائي �أندريا بيلوتي
العب تورينو وفيدريكو
كيزا العب فريونتينا �أدا ًء
جيدًا ،واخترب مان�شيني
العديد من الالعبني
ال�شباب منذ توليه
املهمة يف ماي ،2018
وهو يعتمد على �أ�سلوب
اللعب ال�رسيع الذي نتج
عنه ت�سجيل  13هد ًفا يف
الت�صفيات وهو الأعلى يف

كل املجموعات ،وتلقى
الأزوري هد ًفا واحدًا،
لي�أتي يف املركز الثاين
من حيث الأهداف التي
تلقاها خلف املنتخب
البولندي ،ويغيب عن
قائمة املنتخب الإيطايل
لأ�سباب ت�أديبية الثنائي
نيكوال زانيولو العب
روما وموي�س كني مهاجم
الإجنليزي،
�إيفرتون
اللذين ح�رضا مت�أخرين
بينما كانا مع املنتخب
الإيطايل لل�شباب.

�أكد تقرير �صحفي بريطاين
�أم�س �أن ناد ًيا جديدًا اقتحم
�رصاع �ضم الدمناركي
كري�ستيان �إريك�سن من
توتنهام ،وارتبط �إريك�سن
باالنتقال �إىل �أندية
ريال مدريد ،ومان�ش�سرت
وجوفنتو�س
يونايتد

خالل املريكاتو ال�صيفي
املنق�ضي ،ووف ًقا ل�صحيفة
الربيطانية،
«مريور»
ف�إن �إنرت ميالن بات
مهمتًا للغاية بالتعاقد
مع �إريك�سن ،وقد ينق�ض
على ال�صفقة يف املريكاتو
ال�شتوي املقبل �إذا مل يوقع

الالعب على عقد جديد
رفقة �سبريز ،وينتهي عقد
�إريك�سن مع توتنهام يف
جوان املقبل ،ولذلك ف�إن
�إدارة النادي اللندين لن
متانع يف رحيل الالعب
بر�سوم منخف�ضة يف
انتقاالت ال�شتاء املقبلة،

وجاء قرار اقتحام �إنرت
ل�رصاع التعاقد مع
�إريك�سن بناء على رغبة
الإيطايل �أنطونيو كونتي
املدير الفني للنرياتزوري،
الذي بات ي�ضع الالعب يف
مقدمة �أهدافه للمريكاتو
ال�شتوي .يذكر �أن توتنهام

�سبق �أن حاول احلفاظ
على خدمات �إريك�سن،
وعر�ض عليه احل�صول
على راتب �أ�سبوعي يقدر
بقيمة � 200ألف جنيه
�إ�سرتليني للموافقة على
جتديد عقده� ،إال �أن عر�ض
ال�سبريز قوبل بالرف�ض.

�أنتري ميالن يقتحم �صراع ا�ستقدام �إريك�سن

كييليني يغيب � 6أ�شهر عن املالعب
�سيغيب مدافع نادي جوفنتو�س الإيطايل جورجيو كييليني عن املالعب
ملدة �ستة �أ�شهر بعد خ�ضوعه لعملية جراحية ناجحة يف ركبته اليمنى
ح�سب ما �أعلن بطل �إيطاليا يف املوا�سم الثمانية الأخرية ،و�أعلن نادي
ال�سيدة العجوز يف بيان مقت�ضب على موقعه الر�سمي« :تكللت العملية
التي متت يف عيادة يف �إين�سربوك على يد الربوف�سور كري�ستيان فينك
وبح�ضور طبيب جوفنتو�س الربوف�سور تزوريدي�س بالنجاح الكامل» ،وكان
الالعب البالغ  35عاماً قد تعر�ض لتمزق يف الرباط ال�صليبي الأمامي
على م�ستوى ركبته اليمنى خالل التمارين ال�سبت الفائت.
ورغم �أن البيانكونريي �ضم هذا ال�صيف املدافع الهولندي ال�شاب ماتي�س
دي ليخت من �أجاك�س �أم�سرتدام مقابل  75مليون يورو� ،إال �أن غياب
الدويل الإيطايل ي�شكل �صفعة قوية للنادي ال�ساعي لتحقيق لقب دوري
�أبطال �أوروبا للمرة الأوىل منذ عام  ،1996وكان من املتوقع �أن ي�شارك
كييليني مع الأزوري يف ت�صفيات ك�أ�س �أمم �أوروبا �أمام �أرمينيا وفنلندا،
لكن مت ا�ستبداله بفران�شي�سكو ات�شريبي العب الزيو ،و�سيعتمد جوفنتو�س
يف مركز قلب الدفاع على كل من ليوناردو بونوت�شي ودانييلي روغاين
�إ�ضافة �إىل الرتكي مريح دميريال القادم هذا ال�صيف من �سا�سوولو.

مورينو م�ستعد للعودة م�ساعدا لأنريكي
ك�شف روبرت مورينو ا�ستعداده للتخلي عن تدريب املنتخب الإ�سباين والعودة
�إىل م�ساعدة لوي�س انريكي يف حال رغب الأخري بالعودة �إىل املن�صب الذي
تركه يف جوان املن�رصم قبل �أ�سابيع من وفاة ابنته ،وا�ستقال انريكي من من�صبه
تاركا مقاليد الإدارة الفنية ملنتخب «ال روخا» ليتوالها م�ساعده مورينو ،ويف
حني �أفاد املدرب ال�سابق لرب�شلونة يف حينه ب�أن �أ�سباب رحيله عائلية ،تبينّ �أن
ابنته كان تعاين من �رسطان العظم ،و�أعلن وفاتها الأ�سبوع املا�ضي عن عمر
ت�سعة �أعوام ،ويف م�ؤمتر �صحايف حت�ضريا ملباريات املنتخب �ضمن ت�صفيات
ك�أ�س �أوروبا  ،2020قال مورينو« :ثمة و�ضع راهن علينا احرتامه وال �أعتقد
�أنه يف ّكر بهذه امل�س�ألة حاليا» ،يف �إ�شارة للعودة �إىل من�صبه ،و�أ�ضاف «�أعترب
لوي�س �صديقا وال�صداقة ت�أتي قبل �أي �أمر يف احلياة لأنه من دونها ،نفقد
معنى �أن نكون ب�رشا لذا يف حال جاء وقت يرغب فيه بالعودة ليكون املدرب،
حينها �س�أكون �أول �شخ�ص والأكرث �رسورا بالتنحي جانبا ومعاودة العمل معه
كم�ساعد» ،وقبل تعاونهما يف الإدارة الفنية لأبطال العام  ،2010عمل مورينو
م�ساعدا النريكي يف �أندية �سلتا فيغو روما الإيطايل وبر�شلونة.
وتوىل انريكي  49عاما الإدارة الفنية للمنتخب عقب اخلروج من الدور ثمن
النهائي ملونديال رو�سيا يف �صيف  ،2018لكنه غاب عن وظيفته منذ مار�س
املا�ضي لأ�سباب عائلية قاهرة بح�سب االحتاد الإ�سباين ،و�أتت ت�رصيحات
مورينو قبل خو�ض املنتخب الإ�سباين مباراتني يف الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل
ك�أ�س �أوروبا وذلك �ضد م�ضيفته رومانيا اليوم و�ضد �ضيفه منتخب جزر
الفارو الأحد ،ويت�صدر املنتخب املتوج بطال لأوروبا عامي  2008و،2012
املجموعة ال�ساد�سة بر�صيد  12نقطة من �أربعة انت�صارات يف �أربع مباريات،
وبفارق خم�س نقاط عن كل من ال�سويد الثانية ورومانيا الثالثة.

�إطالق ال�شعار الر�سمي لبطولة مونديال قطر
�أطلق ال�شعار الر�سمي لبطولة ك�أ�س العامل قطر � 2022أول �أم�س يف
العا�صمة القطرية الدوحة ،عرب حملة رقمية من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي واكبها عر�ض ال�شعار على واجهات معامل بارزة يف قطر ودول
عربية �إىل جانب عر�ضه على �شا�شات عمالقة يف عدد من العوا�صم
واملدن العاملية ب�شكل متزامن ،يف قطر� ،أطلق ال�شعار يف العا�صمة
الدوحة من خالل �أبرز معاملها يف كتارا و�سوق واقف وفندق �شرياتون
وبرج ال�شعلة وموقع قلعة الزبارة الأثري� ،أما خارج قطر فعر�ض ال�شعار
يف الكويت على واجهة �أبراج الكويت ،ويف العا�صمة العمانية م�سقط
من خالل دار الأوبرا ،ويف العا�صمة اللبنانية بريوت عرب �صخرة الرو�شة
ال�شهرية ،ويف العا�صمة الأردنية ع ّمان على واجهة فندق الرويال ويف
اجلزائر من خالل دار الأوبرا ،ويف تون�س مبدينة احلمامات ال�ساحلية
ال�شهرية ويف العا�صمة املغربية الرباط من كورني�ش الرباط ويف العراق
يف �ساحة التحرير وعلى واجهة برج بغداد ،و ُعر�ض ال�شعار الر�سمي
لبطولة ك�أ�س العامل قطر  2022ب�شكل متزامن �أي�ضاً على �شا�شات
عمالقة يف مدن عاملية يف الواليات املتحدة الأمريكية والأرجنتني
والربازیل وت�شیلي واملك�سیك.
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ثقافة

يف كتاب جديد ..باحثون يناق�شون �س�ؤال الأخالق
يف احل�ضارة العربية والإ�سالمية
�صدر حديثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب «�س�ؤال الأخالق يف احل�ضارة العربية والإ�سالمية» يف � 567صفحة من
ً
مت�ضمنا �أوراق امل�ؤمتر ال�سنوي ال�ساد�س للعلوم االجتماعية والإن�سانية الذي عقده
احلجم الو�سط ،وتوزع يف  16ف�صلاً وخم�سة �أق�سام،
املركز يف مار�س  2017بالدوحة.
وكاالت
ورغم الأ�سا�س الأخالقي ل�س�ؤال
الف�شل ،ف�إنه مل يحظ يف الدرا�سات
العربية احلديثة �إال باهتمامات
حمدودة تعك�س �ضمورا حقيقيا يف
معاجلة مو�ضوع الأخالق بو�صفه
مو�ضوعا قائما بذاته يف الفكر
العربي الإ�سالمي املعا�رص ،وهو
ما يعطي �أهمية للكتاب.
الأخالق العربية
والإ�سالمية
يتحدث املفكر الأردين فهمي
جدعان يف الق�سم الأول «الأخالق
العربية الإ�سالمية و�أ�سئلة احلداثة
والإن�سية» عن «مر ّكب �أخالقي
حديث للم�ستقبل العربي»،
ويعترب �أن فال�سفة الإ�سالم متثلوا
املنظورات الأخالقية املنحدرة
من الع�رصين الهليني والهلن�ستي
و�أمعنوا النظر فيها ،ومنهم الكندي
الذي ا�ستلهم «الزهد ال�سقراطي»
والت�أمل العقلي الأفالطوين.
وينفي جدعان ا�ستقالل مو�ضوع
الأخالق يف الف�ضاء العربي
الإ�سالمي للفال�سفة ،فهو جمال
ا�شتغال يعمل فيه الفال�سفة جنبا
�إىل جنب مع متكلّمني وفقهاء
ومت� ّصوفة ،مما جعل ُ�شعب الإميان
تختلط فيه باملعاين الإن�سانية.
ويف الع�رص احلديث جرى
تناول �س�ؤال الأخالق وعالقته
باحلداثة من قبل مفكرين مثل
طه عبد الرحمن وعبد القادر
املغربي وحممد عبد اهلل دراز
وعادل �ضاهر ،لكن جدعان يدعو
ملقاربة واقعية عقلية ت�أخذ بعني
االعتبار ما ي�سميه قيما جديدة
نتجت عن التطورات احلديثة مثل
املواطنة وجودة احلياة واالعرتاف
واجلمال.
و�أ�شار �إىل �أن العامل اجلديد
الذي نعي�ش فيه له ر�ؤية جديدة
مت�صلة بالعلم والبيئة ومت�أثرة

باالقت�صاد والبيولوجيا وال�سيا�سة
وو�سائل االت�صال احلديثة
والفنون ،مما يعني �أن الفل�سفة
النظرية الأخالقية حتتاج لتو�سيع
�آفاقها و�إدماج مو�ضوع «الأخالق
املط ّبقة» كمدونة �أخالقية يجب
االلتزام بها.
الأخالق يف احلداثة
يناق�ش �أ�ستاذ احل�ضارة بجامعة
�سو�سة التون�سية حممد بوهالل يف
الف�صل الثاين مو�ضوع الأخالق يف
احلداثة عند املفكر املعا�رص وائل
حالق ،ويرى �أن اعتبار املطلب
الأخالقي امل�س�ألة اجلوهرية يف
نقد احلداثة وت�شخي�ص �أزمتها.
ويعتقد بوهالل �أن الدين حني
يتم اال�ضطالع به فل�سفيا ولي�س
فقهيا هو الأ�شد فاعلية يف تقدمي
اجلواب الأخالقي عن اختالالت
احلداثة ،حماوالً �إنهاء �أ�سطورة
احلداثة الغربية باعتبارها
ال�صيغة النهائية لتطور الب�رشية،
وبني �أنها مل ت�أخذ يف االعتبار
العمق الأخالقي للدين وتنوع
العامل الروحي ،و�أنها مل تنفتح
ب�شكل �إيجابي على كل العامل
لتتمكن املجتمعات املختلفة من
امل�ساهمة فيها.
ويف الف�صل الثالث ،يناق�ش
�أ�ستاذ الفكر العربي احلديث
باجلامعة التون�سية علي ال�صالح
ُموىل املواطنة مدخال لأخالقية
عربية ،معتربا �أنها حجر الزاوية
يف معمار �أخالق احلداثة ومتثل
قيمة حديثة تقطع مع الت�صورات
القدمية فت�ستبدل «ن�صائح
امللوك» وتختار احلرية.
ورغم �أن ُموىل يرجع جزءا مهما
من م�شكالت العرب التاريخية
وال�سيا�سية والإبداعية �إىل غياب
املواطنة ت�صورا و�إجرا ًء ،ف�إنه
ال يرى �أن املواطنة حل �سحري
يف ال�سياق العربي للتحرر من
اال�ستبداد ،وختم الق�سم الأول من

الكتاب بف�صل رابع يناق�ش �إ�شكالية
النزعة الإن�سانية يف الفكر العربي
الإ�سالمي.
الأخالق والفل�سفة
الإ�سالمية
بد�أ الباحث املوريتاين موالي
�أحمد ولد جعفر يف الق�سم الثاين
الذي جاء بعنوان «�س�ؤال الأخالق
يف الفل�سفة الإ�سالمية» ،مناق�شة
«�أخالق التع ّقل عند فل�سفة
الفارابي» وراهنيتها املعا�رصة،
و�أبرز �إ�شكالية العقل بني «املاهية
الأخالقية للعقل» و»املاهية
العقلية للأخالق» عند الفارابي
وت�أثريها على الع�صور الالحقة،
معترباً �أن املبد�أ الأخالقي هو
عماد فعل التعقل ،وم�شريا �إىل
مفهوم املفكر املغربي طه عبد
الرحمن عن «الأخالق التع ّقلية».
وتناول الباحث �شفيق اكريكر يف
الف�صل ال�ساد�س ال�س�ؤال الأخالقي
عند �أبي بكر الرازي الذي كتب
ر�سالة الطبيب الأخالقية ،و�أ�س�س
ح�سب ر�أيه� -صيغة مبكرةلال�ستقاللية الأخالقية عن الدين،
يف حني تناول الف�صل التايل
عرب درا�سة رم�ضان بن من�صور
ا�ستعمال ال�صناعة القيا�سية يف
العلم املدين عند ابن ر�شد ،مبينا
وجوه ا�ستعمال املنطق يف علمي
ال�سيا�سة والأخالق ،وم�شرياً �إىل
�رضورة االنفتاح على ما ذكره ابن
ر�شد.
وا�ستكمل كمال ام�ساعد درا�سة
الف�صل الثامن حيث تناول ابن
ر�شد وتراثه الذي �أ�سهم يف «تبيئة»
النظرية ال�سيا�سية والأخالقية
الأفالطونية يف الواقع الإ�سالمي
العربي ،م�شرياً �إىل �أن ابن ر�شد مل
يتناول الفكر ال�سيا�سي الأفالطوين
يف جمال النظرية فقط بل تعداه
للتطبيق واال�ستفادة من جتارب
التاريخ العربي الإ�سالمي يف
زمانه ،و�رضب املثل بكون ابن

ر�شد �أعر�ض عن ذكر الأمثلة
اليونانية لأنه ر�آها جمهولة للقارئ
العربي الذي يخاطبه وا�ستبدلها
بنظائر �إ�سالمية.
وتناول الف�صل انتقاد ابن ر�شد
ملختلف �أ�شكال اال�ستبداد �سعيا
لتجاوزها بو�صفها �أنظمة بعيدة
عن الف�ضيلة والأخالق ،ويرى
ام�ساعد �أن الفل�سفة الأخالقية
�شكلت �أ�سا�سا تقوم عليه الفل�سفة
ال�سيا�سية عند ابن ر�شد ،م�شريا
لدعوته للإ�صالح ال�سيا�سي التي
ت�أتي من الإميان ب�أن ال�سيا�سة
مرتبطة بالأخالق.
قراءات معا�صرة
تناولت ناجية الورميي يف الق�سم
الثالث قراءات معا�رصة يف النظام
الأخالقي االعتزايل واحل�سن
والقبح عند املعتزلة وامل�س�ألة
الأخالقية يف عالقتها مبفهومي
احلرية وامل�س�ؤولية الإن�سانية،
وناق�شت خ�صو�صيات التجربة
االعتزالية التي غردت خارج �رسب
املنظومات الذهبية وقدمت العقل
واعتمدت على مفهومي احل�سن
والقبح يف نظامها الفكري �سعيا
لإيجاد منوذج فكري واجتماعي

«للإن�سان العاقل اخليرّ ».
ويرى الف�صل �أن �إعالء املعتزلة
للعقل �صاحبه �إهمال للجانب
الأخالقي العملي الكفيل برتجمة
النظرية يف الواقع االجتماعي،
وهو ما �أدى ل�رسعة زوالهم من
اخلريطة الفكرية االجتماعية.
ويتناول �أ�ستاذ الفل�سفة يف معهد
الدوحة رجا بهلول يف الف�صل
العا�رش «القانون الأخالقي والأمر
الإلهي» ،حيث ي�ستعر�ض اخلالف
بني املعتزلة والأ�شاعرة الذي يراه
مت�ص ً
ال بالتداول املعا�رص لآراء
العالقة بني الأخالق والقانون،
ويرى �أن اخلو�ض يف اخلالف
املعتزيل الأ�شعري يفتح جماالً
للتجديد يف الفكر الأخالقي
انطالقاً من موروث فل�سفي �أ�صيل
خا�ص بنا وبه العمق والرثاء والتنوع
�أي�ضا ،ويفيد يف النقا�شات اجلارية
حول تطوير قانون �إ�سالمي يوائم
متطلبات الع�رص.
الأخالق الإ�سالمية
يف الق�سم الرابع بعنوان «�س�ؤال
الأخالق الإ�سالمية يف قراءات
معا�رصة» ،جاءت الف�صول الثالثة
بعنوان «�إ�شكالية منزلة الأخالق

يف املدونة الأ�صولية الفقهية»
للأكادميي التون�سي حمادي ذويب،
و»�س�ؤال الأخالق يف احل�ضارة
العربية الإ�سالمية :مقاربات بني
النظام الأخالقي يف الإ�سالم
والقيم الأخالقية الدميقراطية»
للمفكر ال�سوري حممد حب�ش،
و»الأخالق التطبيق ّية يف الفتاوى
أمنوذجا»
املعا�رصة :البيوتيقا �
ً
للباحث التون�سي ر�ضا حمدي.
وقدم الباحث وامل�ؤرخ املغربي
�إبراهيم القادري بوت�شي�ش يف
الق�سم الأخري من الكتاب الذي
يحمل عنوان «املوروث الأخالقي
يف احل�ضارة الإ�سالمية ..روافد
و ُر�ؤى» ،درا�سة عن «ت�أ�سي�س
الت�صوف الأخالقي يف املغرب».
وتناول املفكر وامل�ؤرخ املغربي
احم ّمد جربون مو�ضوع «املوروث
الأخالقي الفار�سي يف احل�ضارة
العربية الإ�سالمية :درا�سة يف
ت�أ�صيل �أخالق الفر�س يف الآداب
ال�سلطانية الإ�سالمية» ،وناق�شت
الباحثة اجلزائرية �شفيقة وعيل
اال�ست�رشاق الياباين يف ف�صل
بعنوان «االمتداد الأخالقي
لأنطولوجيا الرحمة يف ر�ؤية
الوجود القر�آنية».

معهد الدوحة يناق�ش «الرتجمة ووحدة املعرفة»
نظمت جلنة ت�سيري جائزة ال�شيخ
حمد للرتجمة والتفاهم الدويل
بالتعاون مع مركز االمتياز
للتعليم التنفيذي يف معهد الدوحة
للدرا�سات العليا اليوم االثنني
بالعا�صمة القطرية ندوة بعنوان
«الرتجمة ووحدة املعرفة»
�شارك فيها �أكادمييون وخرباء
و�أ�ساتذة من امل�ؤ�س�ستني.
امل�ست�شارة
وا�ستعر�ضت
الإعالمية با�سم اجلائزة حنان
الفيا�ض يف الندوة دور اجلائزة يف
مد ج�سور التعاون بني الأكادمييني

امل�شتغلني بالرتجمة ،م�شرية �إىل
تاريخ اجلائزة التي انطلقت
دورتها الأوىل عام  2015وتهدف
للتوا�صل بني �أمم العامل و�شعوبه،
ون�رش ثقافة ال�سالم ،وجتويد
عملية التعريب والرتجمة.
كما �سلطت الفيا�ض ال�ضوء على
دور اجلوائز العاملية يف حتفيز
حركة الرتجمة وامل�ساهمة
يف مد ج�سور التوا�صل بني
ثقافات ال�شعوب ،ومنها الدور
الذي ت�ضطلع به جائزة ال�شيخ
حمد للرتجمة والتفاهم الدويل،

و�رشحت �أهداف اجلائزة
ومعايريها و�رشوط التقدم لها.
و�أو�ضحت الفيا�ض �أن اجلائزة
تعمل على اعتماد الرتجمات
من اللغة العربية و�إليها ب�أكرث من
لغة عاملية ،لذلك يتم اعتماد لغة
جديدة كل عام �إىل جانب اللغة
الإجنليزية ،وقد مت اختيار اللغة
الرتكية يف العام الأول ،والإ�سبانية
يف الثاين ،والفرن�سية يف الثالث،
ويف هذا العام مت اعتماد اللغة
الأملانية بجوائز ت�صل ملليوين
دوالر.

من جانبه� ،سلط عميد كلية
العلوم االجتماعية والإن�سانية
يف معهد الدوحة عبد الوهاب
الأفندي ال�ضوء على �أهمية
اجلوائز الأدبية ،وذهب �إىل �أن
الرتجمة يف حد ذاتها جائزة،
لأنه يف العادة ال ترتجم �إال الكتب
التي لها قيمة.
�أما املدير التنفيذي للمعجم
التاريخي للغة العربية عز الدين
البو�شيخي فريى �أن املخلوقات
الب�رشية تتكلم لغة واحدة
ب�أ�شكال خمتلفة ،و�أن الرتجمة

مر�آة املعرفة امل�شرتكة،
واملقاربة الل�سانية التوا�صلية
للرتجمة حمققة لهدفني هما
دقة الرتجمة ،ووحدة التمثيالت
املعرفية.
ويف ال�سياق نف�سه ،يعترب رئي�س
برنامج الل�سانيات واملعجمية
العربية مبعهد الدوحة ح�سن
حمزة �أن الرتجمة �أداة للتوا�صل
�إذا ما راعت اخل�صو�صية
الثقافية للمجتمعات ،لأنه لوال
هذه اخل�صو�صية الثقافية لكان
للآلة �أن تقوم بدور املرتجم

ب�رسعة �أكرب وبكفاءة �أعلى.
كما تدخلت يف الندوة �أ�ستاذة
نظريات الرتجمة بق�سم
اللغة العربية يف جامعة قطر
جولييتا �سعد ،وع�ضوة اللجنة
الإعالمية جلائزة ال�شيخ حمد
للرتجمة والتفاهم الدويل امتنان
ال�صمادي ،و�أعقبت الندوة
مداخلة لطالب معهد الدوحة،
وجل�سة نقا�شية للوقوف على
�أبرز اال�ستنتاجات الأكادميية
والعلمية يف مو�ضوع الرتجمة.
وكاالت
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ثقافة

ت�أليف الباحث اجلزائري عبد العزيز ركح

ال�شرعية الدميقراطية :من التعاقد �إىل التوا�صل ،هربما�س يف مواجهة رولز
�صدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب ال�شرعية الدميقراطية :من التعاقد �إىل التوا�صل ،هربما�س يف مواجهة رولز،
ح�صرا
وي�سلط فيه م�ؤلفه ،عبد العزيز ركح ،ال�ضوء على �أمنوذجني من الإتيقا العمومية ،هما النظرية الليربالية التعاقدية كما جت�سدت
ً
يف �أعمال جون رولز ،والنظرية التداولية القائمة على �أ�س�س فل�سفة التوا�صل و�إتيقا احلوار كما يعر�ضها يورغن هربما�س ،واملقرتحان
ً
ً
مفرت�ضا �أن اخلالف الظاهر بينهما ُيخفي يف
مركزا على �إبراز �أوجه اختالفهما وت�شابههما،
م�شروعا �شرعنة �سيا�سية للم�سار الدميقراطي،
َ
العمق تداخلاً وت�شاب ًها كبريين؛ �إذ ميكن القول �إنهما �أمنوذج واحد �صيغ بطريقتني خمتلفتني ،نتيجة تباين البيئتني اللتني ُو ِ�ضعا فيهما،
ً
ومفهر�سا) من ثالثة ف�صول وخامتة.
موثقا
واختالف مرجعياتهما التاريخية والثقافية و يت�ألف هذا الكتاب (� 327صفحة بالقطع الو�سط،
ً
وكاالت
الدميقراطية الليربالية
التعاقدية عند جون رولز
يفتتح ركح الف�صل الأول،
«الدميقراطية الليربالية التعاقدية
عند جون رولز» ،بتقدمي نظرية
العدالة عند رولز ،ثم يعر�ضها
باعتبارها غري مبا�رشة يف
املجتمع الدميقراطي ،مرب ًزا
معناها الفل�سفي ومو�ضوعها
الرئي�س ،قبل �أن يتناول �إجراء
ال�رشعية املتبع يف تلك النظرية
و�آلية التربير املعتمدة فيها،
منطل ًقا من نقد �إجراء التربير
املعتمد يف املذهب الرباغماتي،
ومرك ًزا على �إجراء العقد
االجتماعي بو�صفه �إ�سرتاتيجية
�أوىل الختيار املبادئ وتربيرها،
وذلك يف و�ضعية �أ�صلية وحتت
حجاب جهل ي�ضمن حياد املبادئ
وكونيتها.
ويتناول ركح مبد�أي العدالة
املنبثقني من تلك الو�ضعية،
ثم يربز الطابع الديونتولوجي
للنظرية من خالل تركيزها
على �أولوية العادل على اخلري،
واملعقول على العقالين،
لتكت�سي طاب ًعا ترن�سندنتال ًّيا
يدرجها �ضمن تيارات الفل�سفة
الكانطية اجلديدة .كما يبحث
يف مفهو َمي الأحكام املوزونة
والتوازن الت�أملي ،كمرحلة
�أخرية من �إ�سرتاتيجية التربير
الأوىل التي تتبعها مرحلة ثانية
كانت نتيجة للتعديالت التي
�أحلقها رولز بنظريته ،ا�ستنادًا
�إىل وعيه املتمثل يف عجز هذه
الأخرية عن التعامل مع واقع
التعددية املميزة املجتمعات
الغربية؛ �إذ ينتقل التربير

الأخالقي من م�ستوى التفكري والقانونية .ولأن �إتيقا احلوار
الأناين �إىل م�ستوى النقا�ش عاجزة عن حتقيق احلوار
من خالل اال�ستعمال العمومي الأمثل ،ف�إنها تلج�أ �إىل مكت�سبات
للعقل ،واالعتماد على �إجراء فل�سفة اللغة املعا�رصة ،و�إىل
خ�صو�صا الذي
الإجماع بالتقاطع ك�آلية ت�أخذ يف مبحث التداولية،
ً
احل�سبان التعددية الأيديولوجية ميكن بو�ساطته جعل التفاهم
املعا�رصة .البيني بني الذوات ممك ًنا ،ومنه
للمجتمعات
وي�صاحب هذا االنتقا َل انتقا ٌل م�ستوى العامل املعي�ش قابلاً
�آخر يف الهدف امل�سطر بداي ًة؛ للعقلنة؛ وهو املبحث الذي
�إذ ال ي�صبح هدف النظرية يقوم على نظرية �أفعال الكالم،
َّ
احل�ض على تطبيق العدالة وعلى احلوار احلجاجي الذي
بقدر ما هو احلر�ص على �إمكان ميكن �أن حتققه الو�ضعية املثلى
تطبيق النظرية الفعلي ،والعمل للكالم التي يحددها مبد�آ احلوار
على ا�ستقرارها ال�سيا�سي .والكونية بهدف التو�صل �إىل
ويختم ركح هذا الف�صل ب�إبراز �إجماع فعلي بعيد من كل �إكراه.
دور الدين يف الف�ضاء العمومي ولأن اال�ستعانة ب�إتيقا احلوار يف
نظرية احلق لي�ست الت�أ�سي�س
و�رشعية الع�صيان املدين.
الفل�سفي للقواعد الأخالقية
فح�سب ،بل للقواعد القانونية
الدميقراطية التداولية
امللزمة � ً
أي�ضا ،فمن الواجب
عند يورغن هربما�س
متييز احلق من الأخالق
يعر�ض ركح يف الف�صل الثاين ،و�إبراز االختالف بينهما،
«الدميقراطية التداولية عند وحاجة كل منهما �إىل الآخر
يورغن هربما�س» ،حيثيات ليكون يف الإمكان متييز املبد�أ
االنتقال من نظرية الفعل الدميقراطي القانوين من مبد�أ
التوا�صلي �إىل نظرية احلق ،ثم احلوار الأخالقي .ويحتاج احلوار
يتناول كيفية �صوغ نظرية احلق احلجاجي �إىل ف�ضاء يح�صل
وفق م�صطلحات الفعل التوا�صلي ،فيه ،وهو ما يتناوله عن�رص
من خالل الك�شف عن االزدواجية ت�شكل الر�أي والإرادة ال�سيا�سية
املحايثة للحق احلديث؛ باعتباره الذي يُعنى بالف�ضاء العمومي
ً
و�سيطا ،وباعتبار �أنه م�ؤ�س�سة من واملجتمع املدين ،ويو�ضح دور
جهة ،و�أنه مت�أرجح بني الواقعية الدين يف هذا الف�ضاء.
واملعيارية من جهة �أخرى.
الليربالية التعاقدية
وبالنظر �إىل حتديد املفاهيم والدميقراطية التداولية ما
والوظائف ،تُعاد �صياغة احلق
بني هربما�س ورولز
وفق ت�صور عقالين �إجرائي
يجد جت�سيده الأمثل يف �أمنوذج يُدرج ركح يف الف�صل الثالث،
الدميقراطية التداولية؛ كحل «بني الليربالية التعاقدية
ثالثٍ بني املذاهب اجلمهورية والدميقراطية التداولية»� ،أوجه
والليربالية ي�ستند �إىل �إتيقا االتفاق و�أوجه االختالف بني
احلوار بو�صفها �إ�سرتاتيجية الليربالية التعاقدية والدميقراطية
اً
حماول يف مبحث �أول
لتربير القواعد الأخالقية التداولية،

�إظهار �أن النقا�ش الدائر بني
نظريتَي رولز وهربما�س هو
نقا�ش عائلي ،و�أن اختالفهما
الظاهر يف بع�ض الق�ضايا ال يعدو
تفاهم ،ويدل على ذلك
كونه �سو َء
ٍ
رف�ضهما النزعات الالمعرفية
�أو ال�شكية يف الفل�سفة العملية،
وت�أكيدهما الطابع املو�ضوعي
للق�ضايا الأخالقية و�إمكان
ت�أ�سي�سها عقالن ًّيا ،من خالل
الرتكيز على اجلانب الإجرائي
والطابع الكوين يف النظرية
الأخالقية ،ما يجعل منهما
�أمنوذجني رائدين يف البنائية
املعا�رصة .ويف�رس هذا الت�شابه
بدرجة كبرية انتماء النظريتني
�إىل املرجعية الفل�سفية العملية
نف�سها ،املتمثلة يف الديونتولوجيا
الكانطية ،وبت�أثرهما باملرجعية
ال�سيكولوجية نف�سها املتمثلة
يف نظرية التطور الأخالقي عند
لورن�س كوهلربغ.
يف مبحث ثانٍ ،يتطرق امل�ؤلف �إىل
�أ�صل االختالف بني النظريتني،
باعتباره راج ًعا �إىل تباين
الأدوات املنهجية واخللفيات
الفل�سفية التي ترجع كل منهما
�إليها ،ويعر�ض االنتقادات التي
وجهت �إىل نظرية العدالة من
الدميقراطية التداولية وردود
رولز على ذلك ،مرك ًزا على دور
الفل�سفة ال�سيا�سية بني الت�صور
ال�سيا�سي والت�أ�سي�س الفل�سفي،
ومونولوجية الو�ضعية الأ�صلية
و�أ�سبقية احلقوق الأ�سا�سية على
املقت�ضى الدميقراطي.
اختالف غري جوهري
يف الـ «خامتة» ،يقول ركح �إن
املواقف التي تطرحها الليربالية
ال�سيا�سية الد�ستورية لدى رولز
والنزعة اجلمهورية الكانطية

عند هربما�س هما �أقرب �إىل
بع�ضهما �أكرث مما يبدو يف
الظاهر« :و�إذا كان متتبعون
كرث للنقا�ش الذي دار بينهما،
يعتقدون �أنه نقا�ش يعك�س
ً
وتعار�ضا فعل ًّيا
اختال ًفا جوهر ًّيا
يف ت�صور ال�رشعية الدميقراطية،
حيث �إن النظرية الأوىل تنظر
�إىل الدميقراطية كمثل �أعلى
من التعاون املن�صف وت�ض ّيق
التداول الدميقراطي الفعلي
من خالل �إق�صائها احلجج التي
ال تتما�شى وقاعدة معينة من
املعقول حمددة بطريقة م�ستقلة
بت�صور �سيا�سي للعدالة ،يف حني
تت�صورها النظرية الثانية كمثل
�أعلى من احلكم الذاتي من
طريق التداول العمومي وترف�ض
�أن تلحق التداول مببادئ م�ستقلة،
بل جتعله امل�صدر الرئي�س لكل
�رشعية ،ف�إننا منيل �إىل االعتقاد،
وفق ما بينّ ذلك �ستيفان كورتوا،
�أن التعار�ض الظاهر بني

النظريتني حول م�صادر �رشعية
احلق واملبادئ الد�ستورية
ملجتمعاتنا الليربالية لي�س بذلك
الإطالق مبعنى �أنه لي�س اختال ًفا
يف املبد�أ بقدر ما هو تفاوت يف
الدرجة �أو يف الرتكيز على هذا
الإجراء �أو ذاك».
عبد العزيز ركح باحث جزائري
مهتم مبو�ضوعات فل�سفة القانون
وال�سيا�سة وق�ضايا الأخالق،
حا�صل على �شهادة الدكتوراه
يف الفل�سفة العامة من جامعة
العقيد احلاج خل�رض يف باتنة
باجلزائر .يعمل �أ�ستا ًذا للفل�سفة
ال�سيا�سية يف جامعة �سطيف
الثانية يف اجلزائر ،وع�ض ًوا يف
خمرب حوار احل�ضارات والعوملة
يف جامعة العقيد احلاج خل�رض.
ن�رش العديد من املقاالت
والبحوث الفل�سفية يف من�شورات
عربية حم ّكمة� .صدر له كتاب ما
بعد الدولة  -الأمة عند يورغن
هابرما�س.

�أمني رابطة علماء ال�ساحل الإفريقي يو�سف بلمهدي« :اجلنادرية» تخليد لتاريخ الأمة
�أكد ع�ضو املجل�س الإ�سالمي
الأعلى باجلزائر والأمني العام
لرابطة علماء ودعاة و�أمة ال�ساحل
الإفريقي الدكتور يو�سف بلمهدي،
�أن لكل �أمة هوية ،وتظهر هذه الهوية
وهذه الب�صمة من خالل ثقافتها
وتراثها ،ونحن �أمة عربية و�أمة
الو�سط ،نتعرف على كنوزها من
خالل هذه املهرجانات ،والبحث

عن الرتاث والثقافة والتعرف على
�أ�رسار الأمم الأخرى هو مطلب
�رشعي كما جاء يف القر�آن الكرمي
(قل �سريوا يف الأر�ض ف�أنظروا)،
فقد جعل ال�رشع احلكيم لل�سياحة
�أهمية كربى يف التعرف على
الأر�ض و�إبداع اخلالق �سبحانه
وتعاىل.
ولفت الدكتور يو�سف بلمهدي �أحد

�ضيوف املهرجان الوطني للرتاث
والثقافة «اجلنادرية  »33لهذا العام،
�أن رعاية خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز
ملهرجان اجلنادرية و�إعطائها هذه
القوة من باب �إدراكه مل�س�ؤولية
الأمة والدولة يف �أن تعنى بثقافتها
وعنوانها وتاريخها ،فمن ال تاريخ
له ال م�ستقبل له ،وخدمة هذا الأثر

هو نوع من احلفاظ على ذاكرة
الإن�سان على ظهر الأر�ض ،م�ؤكداً
�أن الأجيال بحاجة لهذا الربط
بني املا�ضي واحلا�رض ،وهذا ما
حققه املهرجان ،ف�إن �أي برنامج
�أو مهرجان ي�سعى �إىل تخليد تاريخ
هذه الأمة و�آثارها ويبني نعمة اهلل
عليه وما تو�صل له من تطور هو �أمر
�رشعي .ويف ت�رصيح �إعالمي له،

�أ�شاد الدكتور بلمهدي بالعالقات
العميقة والتاريخية بني اجلزائر
واململكة العربية ال�سعودية ،م�ؤكداً
�أن ما يجعل هذه العالقة متينة
هو املوروث العربي والإ�سالمي
وعالقة الأخوة بني البلدين.
و�أ�شاد الدكتور بلمهدي بحفل
افتتاح مهرجان اجلنادرية برعاية
خادم احلرمني ال�رشيفني ،معرباً

عن �إعجابه ال�شديد ب�سباق الهجن
الذي ي�شاهده للمرة الأوىل ،كما
�أ�شاد ب�أوبريت (تدلل يا وطن)
التي متيز مبو�ضوعه وم�ضمونه،
حيث عر�ض تاريخ اجلزيرة العربية
و�صوالً �إىل ت�أ�سي�س اململكة
العربية ال�سعودية وما و�صلت �إليه
من تطور.
وكالة �أنباء ال�شعر
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ثقافة

يف املعر�ض امل�ستمر� 05سبتمرب اجلاري

�إبداعات الفنان الت�شكيلي اجلزائري «حممد باكلي»
حا�ضرة بدار عبد اللطيف

يتوا�صل معر�ض الر�سام حممد باكلي (غرداية) املنظم من طرف الوكالة اجلزائرية للإ�شعاع الثقايف � ،إىل  5غاية �سبتمرب  2019و�سيكون هذا
املعر�ض الفني متبوعا ببيع بالتوقيع لكتاب هذا الفنان الت�شكيلي املو�سوم بـ « احل�صن الأخري » من �إ�صدار دار النعمان باجلزائر ويعد هذا اللقاء
الفني الذي حتت�ضنه دار عبد اللطيف باجلزائر العا�صمة ف�ضاء حر �سيعرف م�شاركة اجلمهور اجلزائري العا�شق لإبداعات هذا الفنان اجلزائري
املتكامل فهو متعدد املواهب � ،سينوغراف و مدرب ومدر�س وم�ؤلف .
حكيم مالك
فنان متكامل ومتعدد املواهب
ولد الفنان الب�رصي باكلي يف
عام  1957يف تافيلت  ،وتخرج من
كلية الفنون اجلميلة يف ق�سنطينة ،
واملدر�سة الوطنية للفنون اجلميلة
يف اجلزائر العا�صمة ()1983-1979
 ،زميل الأكادميية امللكية للفنون
اجلميلة يف بروك�سل .يقيم يف ور�شة
 Indermaureيف �سوي�رسا ()1988
 ،ويف ور�شة  Rondotيف فرن�سا من
(� 1989إىل  )1991و يعود الف�ضل يف
العديد من املعار�ض ال�شخ�صية:
(قاعة املوقار ( )1981باجلزائر
العا�صمة وقاعة ابن خلدون
( )1986بالعا�صمة و ق�رص الثقافة
مبدينة وهران ( ، )1996كا�ستا �سيغنا
ب�إيطاليا ( ، )1988و�سو�سة بتون�س
�سنة  2016و ديو مع معر�ض مردوخ
الزوار باجلزائر  )2013( ،جالريي
�أ�صيلة اجلزائر ( ، )2015معر�ض
�إفرو للت�صميم باجلزائر يف . 2019
ح�ضور الفت يف معار�ض الفن
الت�شكيلي باجلزائر
ولقد �شارك هذا الفنان اجلزائري
يف العديد من املعار�ض :مبا يف
ذلك اجلزائر كمركز عبان رم�ضان

(� )1984إىل جانب مارتينيز ،
�إي�سياخيم  ...يف  7مدن  7فنون 2006
 ،يف ربيع الفنون يف ق�رص الثقافة
مفدي زكريا  ،يف معر�ض الفنون يف
احلرية ( ، )2007-2006يف ق�سنطينة
(دار الثقافة والفنون)  ، 1996يف
بي�سان�سون فرن�سا (، )1996-1987
باري�س ( ، )1990مر�سيليا (، )1985
�أدرار ( ، )1987وهران غالريي �ألفا
( ، )1995يف ربيع الفنون اجلزائرية
يف  2018بوالية تيبازة  ،ولقد حقق
هذا الفنان املوهوب تركيبا تقديريا
للكاتب ال�صحفي املرحوم طاهر
جاووت( )1995بعنوان :بناة �أنقا�ض ،
فلقد �شارك يف االجتماع املتو�سطي
( ، )2008-2007يف برلني ب�أملانيا
grafikstudiogalerie
يف
ري  -ييد ( ، )2010-2007وتراث
الإن�سانية غرداية ( ، )2007بينايل
البحر الأبي�ض املتو�سط وهران
( ، )2012( BBA ، )2010االجتماع
الدويل للفن املعا�رص fم�ستغامن
( )2012وورقلة يف ( )2013والواليات
اجلزائرية الأخرى ك�سطيف  ،خن�شلة
�،سيدي بلعبا�س  ،قاملة  ،ميلة ،
�رش�شال ( تيبازة) ،عنابة .
فنان ت�شكيلي منا�صر للق�ضية
الفل�سطينية
ويف من�ش�أة ح�رضية :مثلث (ليون

 ، )2014ان�ضم �إىل Inifalastine
اجلماعية ت�ضامنا مع ال�شعب
الفل�سطيني ( .)2014يف نيويورك ،
اجلزائر العا�صمة  ،وبان�سيفو بلغراد
( .)2015وقد ظهر يف فيلم نور الدين
بكاي وطارق تيغويا .يف عام  2017مت
تعيينه من قبل وزير الثقافة :حمافظ
الأغنية واملو�سيقى
ملهرجان
املزابية بغرداية  ،كما �أن باكلي هو
ع�ضو يف االحتاد العربي للدبلوما�سية
الثقافية و ع�ضو يف احتاد الكتاب
اجلزائريني والفنون الثقافية التابعة لـ
 UNACفهو رئي�س جمعية �أ�صدقاء
البال�ستيك يف مزاب)1999-1997( .
 ،مت احل�صول على �أعماله من قبل
العديد من امل�ؤ�س�سات مبا يف
ذلك (�سفارة فل�سطني يف اجلزائر
العا�صمة � -سفارة اجلزائر يف بلغراد

 وزارة الثقافة  ، UNAC ،كليةالفنون اجلميلة يف اجلزائر و قن�صلية
اجلزائر يف نيويورك)  ،فندق قاعة
مدينة بيزان�سون  ،ومثلث الإن�سانية
مبدينة (ليون) الفرن�سية  ،رابطة �أريت
كلري �صوالي (بي�سان�سون)  ،و� ً
أي�ضا من
قبل الأفراد يف اجلزائر والأرجنتني ،
�أملانيا  ،فرن�سا � ،سوي�رسا و الواليات
املتحدة الأمريكية.
عالقة وطيدة مع الفن
مبختلف �أنواعه
وال�شيء الالفت لدى حممد باكلي
هو �أنه �أجرى عدة �سيناريوهات
للعرو�ض مبا يف ذلك نيابة عن �رشكة
 .Accrorapيتعاون مع متجر
 vidaيف جمال ت�صميم املن�سوجات

(الواليات املتحدة الأمريكية) ...
وهو يدرك �أعمال الت�صميم الداخلي
مبا يف ذلك كل من غرداية  ،اجلزائر
العا�صمة  ،باري�س (بومونت دي
لومان) تولوز بفرن�سا وله نقو�ش
با�س  ،واملن�ش�آت والذي خلق من
خاللها لوحة جدارية مع �أطفال من
الهجرة مع �شم�س �صافية (فرن�سا)
 ، 1991و�شارك يف  SOSال�صومال
 .1992وهو م�ؤلف �سيناريو « :املاء
وال�سميد» لعبا�س حممد �إ�سالم والذي
فاز به الفنان الت�شكيلي باكلي �سنة
( )1988والن�ص ل�صالح تريي�شني  ،و»
�صالة من �أجل رجل جمنون» لقادر
عطو يف مركز الرق�ص بلفور فرن�سا
( .)1999وهو من�سق م�رشوع ما�سرت
 1الوطني الأول باجلزائر وحتديدا
بوالية غرداية.

تتويجات فنية م�ستحقة
ولقد توج باكلي بالعديد من اجلوائز
الوطنية :كاجلائزة الأوىل للواحات
عام ( ، )1989اجلائزة الأوىل للر�سم
غري الت�صويري يف عام  1998يف
مهرجان قلعة بني حماد  .ولقد كرم
�أي�ضا من قبل العديد من املنظمات
مبا يف ذلك، civ-eye of Oran :
اجتاه ثقافة غرداية  ، BBA ،من
قبل  ARETEبيزان�سون  ،مدينة
ميتيلي  ،مثلث الإن�سانية (ليون) ،كما
�أنه �شارك يف العديد من الربامج
الإذاعية والتلفزيونية منذ عام .1981
فهو فنان ذو �شخ�صية ملتزمة ب�أفعاله
يف هذا املجال  ،البيئية والإن�سانية
واالجتماعية املتعددة.

من طرف م�ؤ�س�سة فنون وثقافة لوالية اجلزائر

�ضمن �سل�سلة «�إبداعات عاملية»

«الغزو» ..جمموعة ق�ص�صية بالعربية للأرجنتيني بيجليا معار�ض للفنون الت�شكيلية وال�صناعات
التقليدية بالعا�صمة

املجموعة
�صدرت
الق�ص�صية «الغزو» للكاتب
الأرجنتيني ريكاردو بيجليا،
ترجمة �أحمد عبد اللطيف،
ومراجعة علي بونوا� ،ضمن
�سل�سلة «�إبداعات عاملية»،
للمجل�س الوطني الكويتي
للثقافة والفنون والآداب
و�صدرت هذه املجموعة
بلغتها الأ�صلية يف  ،1967ومل
يُ َع ْد طبعها مرة �أخرى ،ح�سب
املجل�س..
ويقول امل�ؤلف عن ذلك يف
مقدمته�« :صدرت الطبعة
الأوىل من كتاب الغزو
يف  ،1967ومل �أطبعه مرة
�أخرى منذ ذلك التاريخ.
كنت على و�شك �إعادة طبعه
عدة مرات ،غري �أن م�شاريع
�أخرى �شغلتني بطريقة ما...
�أربعون عاماً هي مهلة كافية
لنعرف �إن كان بو�سع كتاب
ما �أن يقاوم مرور الزمن،
لكن الأمر لي�س بال�رضورة

هكذا ،ولي�س البقاء ف�ضيلة
يف حد ذاته ثمة �أعمال كثرية
�سيئة عا�شت بينما مت التنكر
لأعمال ممتازة ..لكن على �أي
حال� ،إن قررت �أن �أعيد ن�رشه
فلأنني ال �أرى فوارق كبرية
بنيه وبني الكتب التي كتبتها
منذئذ ...ال �أظن �أن الكاتب
يتح�سن كلما تقدم ،وال �أنه
يكتب �أف�ضل مع ال�سنني،
رمبا العك�س هو ال�صحيح يف
�أغلب الأحيان .على املدى
الطويل ،نظن �أننا نكتب
بطريقة خمتلفة لكننا نكتب
دائماً بنف�س الكيفية وبنف�س
الأخطاء وبنف�س النجاحات
النادرة واملفاجئة».
وكتب النا�رش على الغالف:
«ا�ستطاع ريكاردو بيجليا،
ّ
واملنظر ال�شهري،
الكاتب
�أن يفلت من فخ الواقعية
ال�سحرية الالتينية برغم
�صعوبة ذلك يف فرتة كانت
فيها الكتابة هي الواقعية

ال�سحرية .ظهر بيجليا يف
�ستينات القرن املا�ضي ،يف
عز زهوة التيار الأدبي الأهم
يف �أمريكا الالتينية ،ويف
حياة كتاب كبار �أمثال غارثيا
ماركيز وخوليو كورتاثر
وبورخ�س .لكن ريكاردو،
بوعي �آخر ،وبنية ذهنية
خمتلفة ،وبت�صورات فنية
تقدّ ر الفانتازيا ،اختار �أن
يعمد طريقاً خمتلفاً ال يبتعد
ِّ
فيه عن تاريخ بلده و�سياقه
ال�سو�سيوثقايف ،لكنّه يف نف�س
الوقت ال ي�صل فيه �إىل التورط
املبا�رش يف الواقعية ،وال يتبع
فيه خطى كتّاب �سابقني .لقد
بح�سه الفنّي
�أدرك بيجليا،
ّ
والنقدي ،وباطالعه الوا�سع،
املناطق اخلالية التي مل
تُع ّمر بعد يف ال�رسد ،فاختار
�أن يعم ّرها بنف�سه».
وتت�ألف جمموعة «الغزو»
من ثالثة �أجزاء� .ضم اجلزء
الأول ،ق�صة طويلة بعنوان

«ال�صائغ» ،والثاين  13ق�صة،
�أما الثالث فت�ضمن ق�صة
طويلة بعنوان «�سمكة يف
الثلج» ،وهو يخترب يف هذه
املجموعة ،كما ي�ضيف
النا�رش ،كثرياً من طرق ال�رسد،
متخذاً التجريبية منهجاً
له ،متنق ً
ال بني التاريخي
والواقعي لي�ستعر�ض فرتة
حرجة يف تاريخ الأرجنتني
من خالل �أفراد مهزومني،
ال ي�شري �إليهم بهذه ال�صفة،
وال يتوقف �أمام احلدث
الكبري الذي قد يكون انطلق
منه �إال نادراً ،م�شك ً
ال بذلك
عاملاً بانورامياً .ويُذكر �أن
بيجليا الذي رحل يف ،2017
�أ�صدر عدداً من املجموعات
الق�ص�صية ،وخم�س روايات،
نال عنها عدة جوائز ،منها
جائزة ريكاردو غاليغو�س
التي تعد �أهم جائزة �أدبية يف
�أمريكا الالتينية.
وكاالت

تنظم م�ؤ�س�سة فنون وثقافة
لوالية اجلزائر برنامج
ثري ومنوع خا�ص بالفنون
وال�صناعات
الت�شكيلية
التقليدية مبختلف الأروقة
التابعة لها والذي �سي�ستمر
�إىل غاية � 20سبتمرب . 2019
و�سيحت�ضن هذا الربنامج
الفني �أروقة عديدة واملتمثلة
يف رواق ع�سلة ح�سني وهو
معر�ض للرتاث العا�صمي
ورواق الفنون عائ�شة حداد
الذي �سي�شهد معر�ض مع
عزيز عيا�شني يف حني
�سينظم معر�ض مع �أمال بن
غزالة بوفالح يف رواق الفنون
حممد را�سم  ،مع تنظيم
معر�ض مع طيب بن عبا�س
ومعر�ض لل�صناعة التقليدية
يف املركز الثقايف م�صطفى
كاتب باجلزائر العا�صمة
وتعد هذه املعار�ض الفنية

التي خ�ص�صتها م�ؤ�س�سة
فنون وثقافة لوالية اجلزائر
متنف�سا ملختلف الفنانني
اجلزائريني
الت�شكيليني
الذين �سيعر�ضون على ع�شاق
�آخر �إبداعاتهم
الألوان
الفنية التي حتمل يف طياتها
ر�سومات معربة عن ق�ضايا
وم�شاكل وموا�ضيع متعددة
متت معاجلتها فنيا من طرف
ه�ؤالء املبدعني الذين �أثبتوا
وجودهم بوا�سطة ر�سوماتهم

التي تربز قدراتهم الإبداعية
املنقطعة النظري والتي
�أ�سفرت عن ميالد مواهب
فنية ال مثيل لها قادمة من
مدار�س فنية خمتلفة كلها
رغبة يف ت�رشيف اجلزائر
�سواء يف الداخل �أم اخلارج
عن طريق الفن الت�شكيلي
هذا الف�ضاء احلر والهادف
املعرب الذي يحتل قاعدة
جماهريية عرب عوا�صم
العامل .
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هل �أنت يف م�أمن من �ألزهامير؟
يرجع الباحثون الت�أثري املدمر
ملر�ض �ألزهامير �إىل تر�سب لويحات
بيتا �أميلويد يف الدماغ والتي متنع
اخلاليا الع�صبية من تبادل الإ�شارات
فيما بينها .وي�ؤكد علماء من جامعة
تك�سا�س على �أن وجود هذه اللويحات
يف �أدمغة الب�رش ال يعني �إ�صابتهم
ب�ضعف �إدراكي �أو �ألزهامير .فقد
حدد الباحثون جمموعة من 15
بروتينا �إذا وجدت لدى الإن�سان ،ف�إنها
متنع الإ�صابة ب�ألزهامير واخلرف،
بالرغم من وجود جميع الإ�شارات
احليوية الداخلية لهذه الأمرا�ض
(كاللويحات) .لكن العلماء مل يكت�شفوا
بعد م�صدر هذا املزيج من الربوتينات
و�آلية تعطيله لعمل اللويحات التي متنع
اخلاليا الع�صبية من القيام بوظائفها
احليوية .لهذا فهم ي�ؤكدون �أن حل
هذا اللغز �سي�ساعد على تطوير �أدوية
لألزهامير والأمرا�ض املثيلة.

يذكر �أن الأخ�صائيني يدر�سون مر�ض
�ألزهامير منذ �أكرث من  100عام،
والفر�ضية الرئي�سية للإ�صابة بداء
ال�ضعف الإدراكي لدى الإن�سان ،هي
تفاعل اللويحات مع اخلاليا الع�صبية
ومنعها من �أداء وظائفها يف نقل
الإ�شارات .وتعد امل�شكلة الرئي�سية

يف الوقت احلايل عدم وجود و�سيلة
لإيقاف �أو �إبطاء تفاقم املر�ض
بالت�أثري على اللويحات.
�إال �أن بع�ض ممثلي املجتمع العلمي
يف العامل يعتقدون �أن امل�شكلة
ال تكمن يف عمل اللويحات ،ومن
املحتمل �أن هذه الأعرا�ض لي�ست

�إال املظاهر ال�شكلية لأ�سا�س املر�ض
ولي�ست امل�سبب الرئي�سي له .لذلك
ف�إن اكت�شاف علماء تك�سا�س ،بر�أيهم،
ي�ضيف لفر�ضيتهم م�صداقية �أكرب
وينتظرون تف�سري العلماء وفهم �آلية
عمل مزيج الربوتينات الـ 15وحتديد
م�صدرها.

�إن كنت هزيال وق�صريا فاعلم �أن �أمك حتت�سي ال�شاي والقهوة
�أثبت نتائج درا�سة
�أجراها علماء من
جامعة �إيرلندا الوطنية
�أن �رشب الن�ساء لل�شاي
والقهوة �أثناء احلمل
يرتك �آثارا �سيئة على
�صحة اجلنني ومنوه.
تو�صل العلماء لتلك
النتائج بعد �أن در�سوا
احلالة ال�صحية لـ� 941أم
مع �أطفالهن ،وحتققوا
من كميات ال�شاي
والقهوة وامل�رشوبات
التي حتتوي على
وكانت
الكافيني
حتت�سيها الأمهات �أثناء
حملهن ،وبعد �أن تابعوا
منو الأطفال منذ حلظة

والدتهم .وبعد مقارنة
املعلومات تبني للعلماء
�أن الأمهات اللواتي كن
ي�رشبن نحو فنجانني
من القهوة �أو  3فناجني
من ال�شاي يوميا �أثناء
احلمل� ،أجننب �أطفاال
بوزن �أقل وبحجم �أ�صغر
بقليل من الأطفال الذين
ولدتهم �أمهات ال حتت�سي
القهوة وال�شاي .و�أو�ضح
الباحث لو وي ت�شن �أحد
القائمني على الدرا�سة
�أن فريقه حتقق من �أن
الكافيني ي�ؤثر على تدفق
الدم يف امل�شيمة عند
احلامل ،وبالتايل ي�ؤثر
على منو اجلنني.

مادة كيميائية يف م�سحوق الكاري تقاوم الأورام ال�سرطانية
ك�شفت درا�سة حديثة قام بها علماء من جامعة
كاليفورنيا �أن مادة كيميائية يف م�سحوق الكاري
ميكن �أن تقاوم ال�رسطان ويعتقد العلماء �أن
الكركمني ( ،)Curcuminوهي مادة كيميائية يف
الكركم تعطي م�سحوق الكاري لونه الأ�صفر ،ميكن
�أن تبطئ منو الأورام ال�رسطانية يف الثدي والدم،
عرب جعل اخلاليا ال�رسطانية �أقل قدرة على حتطيم
�أو تدمري خاليا �أخرى .وقد يكون الكركمني ،الذي
كان يعتقد يف املا�ضي �أن له قدرة على حماربة
ال�رسطان� ،أقوى بن�سبة  500مرة مما كان يعتقد
�سابقا .وعند دمج الأدوية �شائعة اال�ستخدام لعالج
�رسطان الدم مع الكركم وجدت االختبارات �أن
الكركمني جعلها تعمل ب�شكل �أف�ضل ،و�ساعد يف
التقليل من �آثارها اجلانبية ويقول الباحثون �إن نتائج
التجارب على الفئران كانت «غري متوقعة» ،وي�أملون
الآن يف تطوير عالج ال�رسطان با�ستخدام الكركمني
وميكن ا�ستخدام هذه املادة ملحاربة ال�رسطان
لأنها عندما تتواجد يف الدم ،تربط بني �أنواع
حمددة من الإنزميات ت�سمي « ،»DYRK2وعند
ات�صال االثنني ،ال ميكن للخاليا �أن تتكاثر ب�رسعة
ويو�ضح الباحثون �أن ال�سمة املميزة لل�رسطان هي
القدرة علي النمو ب�رسعة ال ميكن التحكم بها ،ولكن
ميكن �إبطا�ؤها من خالل الكركمني ويو�ضح الباحث
�سوراف بانريجي �أنه «ب�شكل عام ،يتم طرد الكركمني
من اجل�سم ب�رسعة كبرية ،ولكي ي�صبح دواء فعاال،
ف�إنه يحتاج �إىل تعديل لدخول جمرى الدم والبقاء يف
اجل�سم لفرتة كافية ال�ستهداف ال�رسطان».

التغذية ال�سليمة

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

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

امل�ضادات احليوية
تق�ضي على اجلرثومة
القاتل ال�صامت

يتناول �أغلبية النا�س كميات كبرية من ال�صوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�سي للملح .يحدث ذلك عن
الأطعمة امل�صنّعة مثل البيتزا والربغر وال�سجق والبطاط�س ال�شيب�سي واملعجنات اجلاهزة .وي�سبب
ال�صوديوم الزائد ارتفاع �ضغط الدم الذي ي�س ّمى «القاتل ال�صامت» لأنه يهدد �صحة القلب .وينبغي �أال
تزيد كمية ال�صوديوم التي تتناولها يومياً عن  2.3غرام ،ويف حال وجود زيادة خلطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب وال�سكتة يجب �أال تزيد الكمية على  1.5غرام فقط .لذلك �إذا ا�ضطرتك الظروف ل�رشاء
معلبات �أو �أطعمة جاهزة ابحث عن عبارة «قليل ال�صوديوم» على العبوة قبل ال�رشاء .وت�صنّف كثري
من املواد احلافظة امل�ستخدمة يف الأطعمة امل�صنّعة باعتبارها مواد م�رسطنة ،وتعترب م�س�ؤولة عن
انخفا�ض ذكاء الأطفال .كذلك احذر من الوجبات ال�رسيعة مثل الربغر وقطع الدجاج املقلية ،لأنه
ي�ستخدم يف حفظها ويف �إعطاءها �شكلها الذهبي بعد القلي مواد كيميائية �ضارة تعترب من م�سببات
ال�رسطان

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

19

اخلمي�س � 05سبتمرب  2019املوافـق ل  5حمرم 1441هـ

�إ�سالميات

من مواعظ ال�صحابي معاذ بن جبل

ِ
مواع ِظه ر�ضي اهلل عنه �أنه
من
كان يقولَّ � :إن ِمن ورا ِئكم ِفتناً
يكرث فيها املال ،ويُ ْفتح فيها
القر�آن ،حتى ي ْقر�أه امل�ؤمن
واملنافق ،وال�صغري والكبري،
والأحمر والأ�سود ،ف ِ
َيو�شكُ قا ِئ ٌل
�أ ْن يقول :ما يل �أقر�أ على النا�س
القر�آن فال يتبعوين عليه  ،فما
أظن �أنهم يتبعوين عليه حتى
� ّ
غريه� ،إياكم و�إياكم وما
لهم
أبتدع
�
َ
ابْت ُ ِدع ،يعني �إياكم وال ِب َدع ،ف� َّإن
ما ابت ُ ِدع �ضاللة ،و�أُ َح ِّذركم من
أحياناً
َزيْغَة احلكيم -
ُ
فاحلكيم � ْ
يخطئ  -ف� َّإن ال�شيطان يقول:
ْ
علي يف احلكيم كلمة �ضاللٍ
َّ

من �أراد �أن
يعرف اهلل
فليبحث عن
�إن�سان يعرف
اهلل عز وجل :

واحدة ،فال�شيطان ال يتمنى �إال
�أ ْن ينطق احلكيم ِب َك ِلمة �ضالل
واحدة ،ل َّأن تلك الكلمة تُ�سيء
الدين �إ�ساءة كبرية .
�إىل ِّ
�أكرب خطر على الإ�سالم �أن
ينطق احلكيم بكلمة �ضاللٍ
واحدة
كلكم يعلم � َّأن �أبا حنيفة النعمان
رحمه اهلل كان مي�شي يف
الطريق ،فر�أى غالماً �أمامه
ح ْفرة ,فقال :يا غالم �إياك �أن
ُ
ت�سقط ،وال �أدري كيف �أنطَ ق
ْ
اهلل ُ هذا الغُالم؟ وقال :بل �أنت
ت�سقط� ،إين �إ ْن
يا �إمام �إياك �أن ْ
ت وحدي ،و�إنك
�سقطت �سقطْ ُ
ُ

اهلل عز وجل قال �آيتني:
خبِرياً﴾
ا�س َ�أ ْل ِب ِه َ
﴿ َف ْ
الفرقان
[�سورة
الآية ]59:وقال﴿ :
َ
َف َ
الذ ْكرِ �إ ِْن
هلَ ِّ
ا�س�أل ُوا �أ ْ
ْ
ون﴾ [�سورة
ُكنْت ُ ْم اَل تَ ْعل َُم َ
النحل الآية]43:
�إن �أردت �أن تعرف
اهلل ابحث عمن يعرفه

نيات ينبغي ا�ست�صحابها
قبل دخول رم�ضان

يف �صحيح م�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
يف احلديث القد�سي ( �إذا حتدث عبدي ب�أن
يعمل ح�سنة ف�أنا اكتبها له ح�سنة )
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�شهر :
 .1نية ختم القر�آن لعدة مرات مع التدبر .
 .2نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�سالفة
 .3.نية �أن يكون هذا ال�شهر بداية انطالقة
للخري والعمل ال�صالح و�إىل الأبد ب�إذن اهلل .
 .4نية ك�سب �أكرب قدر ممكن من احل�سنات يف
هذا ال�شهر ففيه ت�ضاعف الأجور والثواب .
 .5نية ت�صحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة
احل�سنة جلميع النا�س .
 .6نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س
م�ستغ ً
ال روحانية هذا ال�شهر .
 .7نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة
واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني

التقى رجل ب�أحد العارفني باهلل و �س�أله الن�صيحة
 ،فقال له عليك بخم�س :
ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل
 ،ثم ذكر اهلل  .فقلت  :هذه واحدة .فقال  :بل
خم�س .قلت  :كيف ؟! فقال  :الأوىل فتح  ،و
الثانية �رشح  ،و الثالثة طرح  ،و الرابعة امتحان
و جرح  ،و اخلام�سة ر�ضا و منح .
فقلت  :كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال  :الأوىل  :لوال �أن فتح لك الباب  ،ما�شممت
رائحة الذكر  ،وال لنف�سك طاب..
و الثانية  :لوال �أن �رشح �صدرك بالو�صال  ،مادام
لك الذكر فى دالل ..والثالثة  :لوال �أن طرح عنك
الأ�شغال  ،ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و
الرابعة  :لوال �أن جرحك و امتحنك بذكر زالتك
 ,لدخل لك ال�شيطان من باب العجب بوارداتك ,
�صفِيت من �آفاتك..
و ملا َ
و اخلام�سة  :ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك
�أبواباً من اليقني فى ح�رضته ..فتعجبت !...
فقال يل  :التتعجب ف�إن مل حتظ باخلم�س ,
تبت من الذاكرين يف الرم�س...
ما ُك َ
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�شكرك..

�سقطت �سقط العامل معك،
�إ ْن
َ
فاحلكيم �إذا تكلَّم كلمة �ضالل
واحدة �سقطت معه الأمة،
ل َّأن عا َّمة النا�س ال يُفَرِّ قون
ُ�سلمني ،وال
بني الإ�سالم وامل ْ
احلق ،وال
احلق و�أهل
بني
ِّ
ِّ
أ�صحابها ،فهذا
�
و
املبادئ
بني
ْ
يجعلهم �إ ْن �سقط
التداخل
ْ
�أمامهم احلكيم �سقط معه
�سيدنا معاذ بن
ِّ
الدينَ ،ف ِلذلك ّ
ِحا�س ِته امل ُْرهفة
ب
رك
د
�
أ
جبل
ْ
َّ
� َّأن �أكرب خط ٍر على الإ�سالم
�أ ْن ينطق احلكيم ِب َك ِلم ِة �ضاللٍ
واحدة ،ل َّأن هذه الكلمة الواحدة
قطت كلّ كالمه
أ�س
ْ
رمبا � ْ

�...إن �أردت �أن تعرف
اهلل فابحث عن �إن�سان
يعرف اهلل عز وجل,
ا�س�أله :ملاذا ي�سوق اهلل
امل�صائب للنا�س؟ ملاذا
توجد الزالزل؟ ملاذا
امل�سلمون متخلفون؟
ملاذا الكفار �أقوياء؟
ملاذا هناك �أمرا�ض؟

ال�صحيح ،فلو � َّأن �أحداً � ْأعطاك
ثم
مئات
املعلومات ال�صحيحةّ ،
ْ
خم�سة،
واثنني
ْنني
ث
ا
لك:
قال
ْ
ّ
ال�شك ،لي�س يف
هنا يداخلك
هذا الكالم ،بل يف كلّ ما قاله
لك .
ِاحلق وال
نحن نعرف الرجال ب
ّ
نعرف احلق بالرجال وقد يقول
ْ
املنافق كلمة احلقِ ،
دقّق يف
هذا؛ وقد يقول احلكيم كلمة
�ضالل ،فما الأ�صل؟ ا ُ
ملتَ ّك ِلّم
�أم الكالم؟ الكالم ،وهذا ما
علي(( :نحن نعرف
قاله الإمام
ّ
نعرف احلق
وال
ِاحلق
الرجال ب
ّ
ْ
بالرجال))

ملاذا هناك فقر؟
ملاذا ال توجد �أمطار؟
هذا �شيء متعلق باهلل
عز وجل ,العارف باهلل
عز وجل �آتاه احلكمة,
لكن؛ �إذا كان هناك
ق�ضية متعلقة بالفقه
ا�س�أل فقيهاً ,ق�ضية
متعلقة بالدنيا ا�س�أل

ا�س�أَل ُوا
خبرياً:
﴿ َف ْ
َ
ِ
الذ ْكرِ �إ ِْن ُكنْت ُ ْم
هلَ
ّ
�أ ْ
ون﴾ [�سورة
اَل تَ ْعل َُم َ
النحل الآية]43:
�إن كنت ال تعلم
فا�س�أل.
مرة �أحد �أخواننا يف
�ضائقة مالية جداً,
وعليه ديون ,يكاد

ي�سحق ,جاءه عر�ض
�ألف بيت م�صحف,
واملبلغ جيد ,والربح
جيد جداً ,قال :لأن
العر�ض جاءه من
ن�رصاين ,قال :حرام,
من قال لك حرام!؟
�إذا �شخ�ص غري م�سلم
قال لك� :أريد �ألف بيت

التوبة واال�ستغفار يف القر�آن الكرمي
فقد حفل القر�آن الكرمي بذِ كر التوبة
واال�ستغفار يف �آيات عديدة ،و�سور
خمتلفة ،وبيان ف�ضل اهلل � -سبحانه  -يف
َقبول توبة التائبني ،ومغفرة ذنوب
امل�ستغفرين ،ومنذ بد�أ اخلليقة قد
�أخط�أ �أبو الب�رش جمي ًعا �آدم  -عليه
ال�سالم  -فع�صى �أمر ربه ،ب�إغوا ٍء
من ال�شيطان الرجيم ،ثم تاب و�أناب،
فاجتباه اهلل  -تعاىل  -وتاب عليه.
وهذا هو �ش�أن كل الب�رش ،يذنبون �ساعة
الغفلة والغواية ،ثم يجدون باب رحمة
مفتوحا لقبول توبتهم،
اهلل �أمامهم
ً

في�ستغفرون ويتوبون ،فيَقبل اهلل  -تعاىل
 منهم تلك التوب َة؛ ليكبت ال�شيطان،ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحم ٌة من اهلل  -تعاىل -
ت�شمل جمو َع التائبني ب�صدق و�إخال�ص،
ولوالها لف َق َد الإن�سان الأمل يف رحمة
اهلل ،وا�ستمر�أ الذنوب ،وظل �سائ ًرا
يف غ ِّيه وطغيانه ،حتى يوافيه الأجل
املحتوم ،وهو من رحمة اهلل حمروم،
أ�س من رحمة اهلل،
ويف ذلك قنوط وي� ٌ
ال ير�ضاهم اهلل ،ومن ثم كانت الآية
اجلامعة ،وهي قوله  -تعاىل ُ ﴿ :-ق ْل

ين �أَ�سرْ َفُوا َعلَى �أَنْف ُِ�س ِه ْم
ِي الَّذِ َ
يَا عِ بَاد َ
اَل تَ ْقن َُطوا مِ ْن َر ْح َم ِة هَّ
اللِ �إِ َّن هَّ
الل َ يَ ْغ ِف ُر
ُوب َجمِ ي ًعا �إِ ّنَ ُه ُه َو ال ْ َغفُو ُر ال َّرحِ ي ُم
ال ّ ُذن َ
﴾ [الزمر ،]53 :وكذلك �آيات التوبة
تهب منها ن�سمات
واال�ستغفار التي ّ ُ
رحمة اهلل بعباده املذنبني ،فاحت ًة باب
الأمل يف قبول التوبة ،وغفران الذنوب،
بل و�إبدال الذنوب ح�سنات للتائبني
َاب
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إ اَِّل َم ْن ت َ
�صالحِ ً ا َف�أُولَئ َ
ِك يُبَ ِّد ُل
َو�آَ َم َن َو َعمِ َل َع َملاً َ
الل ُ َ�س ِّيئَا ِت ِه ْم َح َ�سنَاتٍ َو َكا َن هَّ
هَّ
الل ُ َغفُو ًرا
َرحِ ي ًما ﴾ [الفرقان.]70 :

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ص ي�رسق ال�سيدة رابعه العدوية ر�ضى اهلل
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شماال فلم يجد �شيئا
�سوى ( �إبريق ) فلما هم باخلروج قالت له  :يا هذا
�إن كنت من ال�شطار فال تخرج �إال ب�شئ
فقال  :مل �أجد فى بيتك �شئ
قالت له  :يا م�سكني خذ هذا الأبريق  ....وتو�ض�أ
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل
لعل اهلل يرحمك  ....قال نعم
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها
بالدعاء وقالت � :سيدى وموالى هذا عبدك قد �أتى
�إىل داري
فلم يجد �شيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه
من ف�ضلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب
من اهلل فظل ي�صلى من الع�شاء حتى وقت ال�سحر
ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا  ...فلما
�أنهى �صالته فقالت له  :كيف كانت ليلتك ؟ قال
بخري فقد جرب اهلل ك�رسى وقبل عذرى وغفر ذنبى
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا
ل�صنيعها
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت :
�إلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك �أترى
تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رسها يا رابعة من �أجلك قبلناه وب�سببك
قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
على �أن ح�سن الظن يجب �أن ي�صاحبه ح�سن
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل
ال�سعي ويب�صر طريقه وي�سري م�ستعينا
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا �أن
ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات و�أن
املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد
حتى تلعق ال�صرب ف�إن �أ�صاب هدفه فاحلمد
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات و�إن كانت

الأخرى فعلى املر�أ �أن يعمل ولي�س عليه
�إدراك النجاح وعليه �أن يقيم جتربته
ويح�صر موا�ضع اخلط�أ ليتجنبها وحتديد
الهدف ال�صحيح و�سلوك ال�سبل لها �إذا ق�صد
بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان �أعمال
�صاحبها .يقيني باهلل يقيني من الآثار
املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح من
غرور ون�سبة الف�ضل �إىل غري اهلل عز وجل

م�صحف- ,يبدو �أن
هذا ال�شيء مطلوب,-
ال يوجد فيه �أي �شبهة
ف�أحياناً الإن�سان من
جهله يدع احلالل,
ومن جهله يرتكب
احلرام ,ومن جهل
معظم النا�س يقعون
يف ال�شبهات.
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وقفة �إجالل وتقدير للمعلم حممد بهاز يف
اختتام مهرجان الديوان بب�شار
عرفت ال�سهرة اخلتامية للمهرجان الوطني الثقايف ملو�سيقى ورق�ص الديوان لتكون وقفة �إجالل وتقدير للمعلم الكبري حممد بهاز من
البليدة الذي يعد �أحد �أعمدة مو�سيقى ورق�ص الديوان بالوطن ،ح�سبما �أفاد به حمافظ املهرجان حمداين عماري و ذلك اعرتافا بهذا الفنان
القدير الذي كر�س حيزا كبريا من حياته لرتقية هذا الفن الأ�صيل».
ويعد الفنان حممد بهاز الذي
�ساهم مبقاطع �صوتية من فن
القرقابو �ضمن املو�سيقى
الت�صويرية للفيلم التاريخي
احلربي ال�شهري» معركة اجلزائر»
وهو من �إنتاج �سينمائي م�شرتك
جزائري� -إيطايل للمخرج
وال�سيناري�ست جيلو بونيتكورفو،
و الذي كانت مو�سيقاه للملحن
ال�شهري للفيلم الإيطايل �إينيو
موريكون ،واحدا من الوجوه
البارزة يف فن الديوان بالوطن
و الذي وا�صل وعلى الرغم
من تقدمه يف ال�سن (� 77سنة)
ح�ضوره يف االحتفاليات
املقد�سة للديوان ويف خمتلف
التظاهرات الفنية والثقافية
الوطنية.
و�شاركت يف هذه الطبعة ال
 12اخلا�ص بهذا النوع من

املو�سيقى التقليدية اجلزائرية
الذي مبلعب»  18فرباير» مبدينة
ب�شار عدد من فرق الديوان
من �شتى مناطق الوطن وفنانني
من خمتلف الألوان املو�سيقية
يف هذه الوقفة مبنا�سبة اختتام
فعاليات املهرجان الوطني
الثقايف ملو�سيقى ورق�ص
الديوان يف طبعته �أل .12
و�سمحت هذه التظاهرة الغنائية
التي �شهدت م�شاركة نحو 10
فرق يف م�سابقتها للفوز على
املراتب الثالثة الأوىل للجمهور
مبتابعة ،خالل ال�سهرة الثانية
منها ،فقرات يف الرق�ص و�إبداع
املعلمني لفرق «�أهل الديوان»
(مع�سكر) و» دندون �سيدي
بالل» (غرداية) و» �أوالد �سيدي
بالل» (مدينة غليزان) و�شباب
فرقة « �أوالد طرح الديوان»

(ب�شار) و التي ا�ستقطبت
ف�ضول ال�ساهرين ،حيث �صعوبة
االختيار للجنة التحكيم التي

يقودها املعلم يوز يو�سف،
�أحد عمالقة مو�سيقى الديوان
بالوطن.

«�ستموت يف الع�شرين» ..فيلم �سوداين يحوز جائزة
يف مهرجان البندقية
حقق الفيلم ال�سوداين «�ستموت
يف الع�رشين» للمخرج �أجمد
�أبو العال جناحا منقطع النظري
يف الدورة الـ  76من مهرجان
البندقية ال�سينمائي ،حيث وقف
النقاد واجلمهور لدقائق حتية
للفيلم.
وقد ح�صل الفيلم على اجلائزة
الأوىل له من م�ؤ�س�سة «�أدفنتاج»
الإيطالية التي متنح جوائز
للأفالم املتميزة على هام�ش
مهرجان البندقية ،ويناف�س الفيلم
يف املهرجان ،الذي ميثل عر�ضه
العاملي الأول ،على جائزتي «�أيام
امل�ؤلف» و»العمل الأول» .وقد
منحت «�أدفنتاج» الفيلم اجلائزة
كونه الفيلم الإفريقي الأكرث
ت�أثريا يف املهرجان ،و�ستتم
مرا�سم ت�سليم اجلائزة اخلام�سة
من م�ساء اليوم الثالثاء يف فندق
�إك�سل�سيور ،ليدو ،فيني�سيا.
ويف حديث � ،رصح �أحد منتجي
الفيلم ،ح�سام علوان� ،أن الفيلم

مت ت�صويره يف مقاطعة مدين
ووالية اجلزيرة و�سط ال�سودان،
وهو بتمويل م�شرتك بني
ال�سودان وم�رص و�أملانيا وفرن�سا
والرنويج ،وقد ر�شح الفيلم
للمناف�سة يف م�سابقة ال�سينما
املعا�رصة يف مهرجان تورونتو
ال�سينمائي الدويل يف الفرتة من
� 15-5سبتمرب اجلاري ،وكذلك
�سوف ي�شارك يف مهرجان اجلونا
ال�سينمائي يف الفرتة من 27-19

�سبتمرب اجلاري ،ومهرجان
بو�سان يف الفرتة من 12-3
�أكتوبر املقبل� ،إىل جانب عدد
من املهرجانات الأوروبية.
وتدور �أحداث الفيلم يف قرية
�سودانية ،حينما ت�ضع امر�أة ابنها
«مزمل» بعد �أعوام من االنتظار،
�إال �أن نبوءة �صوفية تقول ب�أن
الطفل �سوف ميوت حينما يبلغ
الـ  .20متر ال�سنوات ويكرب مزمل
وهو حماط بنظرات ال�شفقة،

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
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�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

التي جتعله ي�شعر وك�أنه �إن�سان
ميت يعي�ش يف ثوب �آخر حي،
وت�ستمر الأحداث حتى يعود
�سليمان �إىل القرية ،بعد �أن عمل
م�صورا �سينمائيا يف املدينة
بعيدا عن املعتقدات ال�صوفية
للقرية .وهنا يرى مزمل العامل
ب�شكل مغاير متاما ،من خالل
جهاز قدمي لعر�ض الأفالم
ال�سينمائية يقتنيه �سليمان.
و�رسعان ما تبد�أ �شخ�صية
مزمل يف التغري ب�صحبة
�سليمان ،ويتنامى ال�شك لديه
يوما بعد يوم حول �صدق النبوءة
امل�ش�ؤومة� .أما الأم ،فتحاول
بكل ما �أوتيت من طاقة� ،أن متنع
وقوع النبوءة ،وت�ستمر �أحداث
الفيلم حتى يبلغ عيد ميالده
الع�رشين ،في�صبح يف ذلك اليوم
الذي يغتاله فيه ال�شك واحلرية
بني املوت وركوب احلافلة التي
تنقله �إىل عامل ميل�ؤه ال�شغف كي
يتعرف عليه.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

«هذا وكانت عدة تظاهرات التي
كانت متيز هذا املهرجان منذ
ت�أ�سي�سه يف  ،2007على غرار

حما�رضات متبوعة بنقا�ش التي
تتناول موا�ضيع ذات �صلة بهذا
الفن العريق و معار�ض حول
الآالت املو�سيقية امل�ستعملة
يف الديوان وغريها من �أنواع
املو�سيقى التقليدية اجلزائرية
الأخرى قد �ألغيت لأ�سباب
مالية» ،ح�سب املنظمني .
و �أو�ضح حمداين عماري يف هذا
ال�ش�أن �أن «�إعانة مالية قدرها
خم�سة ( )5ماليني دج قدمت من
قبل وزارة الثقافة ،فيما �ساهم
بنك القر�ض ال�شعبي اجلزائري
بغالف مايل قدره مئتي �ألف
دج ( 200.000دج) ميثل مبلغ
الرعاية».
وبر�أي ذات امل�س�ؤول ف�إنه «على
الرغم من تلك ال�صعوبات املالية
�إال �أن املهرجان قد وفى بوعوده
يف ترقية مو�سيقى الديوان».

«القاهرة ال�سينمائي» ُيكرم الربيطاين
تريي جيليام يف دورته الـ41
�أعلن مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل منح املخرج واملمثل وكاتب
ال�سيناريو الربيطاين تريي جيليام جائزة فاتن حمامة التقديرية عن
جممل �أعماله ،وذلك تقدي ًرا مل�سريته املهنية املمتدة لأكرث من �أربعة
عقود ،و�إ�سهاماته البارزة يف �صناعة ال�سينما ،وذلك خالل حفل افتتاح
الدورة  41املقرر �إقامتها يوم  20نوفمرب املقبل داخل دار الأوبرا
امل�رصية.
وقال رئي�س املهرجان املنتج حممد حفظي ،يف بيان� ،إن جيليام خمرج
عبقري و�ساحر ،يتمتع بقدرة فائقة على رواية الق�ص�ص يف �أفالمه
بخيال مده�ش يغمر اجلمهور يف عوامل الدي�ستوبيا واحلكايات اخليالية،
م�ؤكدا على �أنه بال �شك �أحد عظماء ال�سينما احلقيقيني.
و�أكد حفظي �أن مهرجان القاهرة يفخر مبنح «جيليام» تكرميا عن جممل
�أعماله الر�ؤيوية التي قدمها على مدار �أربعة عقود تت�ضمن جمموعة من
�أكرث الأفالم خ�صو�صية وفرادة وقدرة على الت�أثري ،والتي يعر�ض منها
خالل فعاليات الدورة  41فيلم اخليال العلمي الأيقوين «برازيل» الذي
نال �إعجاب النقاد وتر�شح للأو�سكار عام  ،1985وفيلم «الرجل الذي
قتل دون كي�شوت  »The Man Who Killed Don Quixoteالذي
ا�ستغرق ثالثة عقود يف تنفيذه انتهت عام  ،2018وهو فيلم مغامرات
كوميدي بطولة �آدم درايف وجوناثان براي�س ،اختاره مهرجان كان كفيلم
ختام دورته احلادية وال�سبعني.
وك�شف رئي�س املهرجان عن �إتاحة الفر�صة للجمهور و�صناع ال�سينما
لال�ستمتاع بـ «جيليام» يف جل�سة نقا�شية تقام داخل دار الأوبرا امل�رصية،
بحيث يتحدث الأخري خاللها عن حياته وم�سريته الفنية.
ووفقاً للبيان ،فقد �أبدى تريي جيليام �سعادته بالتكرمي ،وا�ص ًفا �إياه
بال�رشف العظيم �أن يختاره مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل ليمنحه
اجلائزة التقديرية ،م�ؤكدًا حما�سه للح�ضور �إىل القاهرة كي يحتفل بفن
احلكي مع جمهور ال�سينما و�صناعها.

�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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فورد فوك�س بيك �أب  2020تظهر يف �شكلها املتوقع

فورد فوك�س اجليل الرابع
مقرر و�صولها للأ�سواق مطلع
العام املقبل للمناف�سة مع
�أمثال فولك�س فاجن جولف
واملوديالت الأخرى بقطاع

الكومباكت يف ن�سخ هات�شباك
و�سيدان� ،إال �أنه ح�سب �إحدى
التقارير� ،سيتم �أي�ضا توفري
بيك �أب منها.
�إذا ما ح�صلت على ال�ضوء

الأخ�رض لبدء �إنتاجها،
�ست�ستبدل وقتها كورير بيك
�أب والتي يتم جتميعها يف
الربازيل با�ستخدام من�صة
في�ستا ،التفا�صيل حمدودة

حول فوك�س بيك �أب ،لكن
يتوقع �أن يتم �إنتاجه يف
املك�سيك ،على �أن ي�صل
الأ�سواق العاملية بحلول
.2020

بي �إم دبليو الفئة الثامنة غران كوبيه تظهر لأول مرة
ك�شفت بي �إم دبليو م�ؤخرا عن
الفئة الثامنة كوبيه  ،2019و
من ر�صد لأول مرة ن�سختها
الطويلة ذات الأربعة �أبواب،
جران كوبيه لي�ست هذه �أول
مرة نلقي نظرة عليها ،حيث
ظهرت مبار�س  2018يف �شكل
 M8غران كوبيه االختبارية،
�أما منوذج االختبار ف�إنه
يبدو حمافظا على التفا�صيل
الديناميكية بالفئة الثامنة
كوبيه ،با�ستثناء �أنه �أكرب
حجما لإتاحة م�ساحة للأبواب
اخللفية.
�ستتيح غران كوبيه لبي �إم
دبليو مناف�سة ال�سيارات
الريا�ضية الكبرية مثل بور�ش
بانامريا ومر�سيد�س GT4
 AMGكوبيه ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك تنوي ال�صانعة البافارية
�إطالق ن�سخة ك�شف للفئة
الثامنة والتي ر�صدت م�ؤخرا
دون متويهات.

�ستح�صل ال�سيارة ذات الأربعة
�أبواب على �أحدث تقنيات بي
�إم دبليو ،يت�ضمنها عدادات
قيا�سات رقمية � 12.3إن�ش،
�شا�شة � 10.25إن�ش للمعلومات
والرتفيه ،مع جمموعة
�أنظمة �سالمة وم�ساعدة

متقدمة لل�سائق على ناحية
املحركات ،لن تكون هنالك
�أية مفاج�آت حيث �ست�شتمل
الفئة الثامنة غران كوبيه
على نف�س حمرك الكوبيه
�سعة  4.4لرت � 8سلندر قوة
 523ح�صان ،على �أن حت�صل

 M8جران كوبيه للأداء العايل
على حمرك تريبو مزدوج V8
قوة  600ح�صان مع نظام دفع
رباعي هذا ومتوقع �أن تك�شف
بي �إم دبليو عن الفئة الثامنة
جران كوبيه خالل 2019
كموديل .2020

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

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

مر�سيد�س تك�شف عن جي
كال�س  2019مبحرك ديزل

قامت مر�سيد�س م�ؤخراً
بالك�شف عن فئة قيا�سية
جديد من طراز G-Class
با�سم  d 350 Gموديل 2019
مع حمرك ديزل خم�ص�ص
لل�سوق الأوروبي يُعد املحرك
هو �أهم ما مييز الفئة
اجلديدة ،حيث ي�أتي من فئة 6
�سلندر ديزل تريبو �سعة  3لرت
االخرتاع التي ظهرت على
بقوة  286ح�صان وعزم دوران
املواقع ال�صينية ب�أن ال�رشكة
 600نيوتن.مرت ما بني 1,200
�ستطلق �سيارة مقلدة واجهتها
و 3,200لفة/دقيقة ،وهو ما
الأمامية  F-Paceوخلفيتها
جتمع بني جاكوار وبور�ش ،يف
يقرتب من معدل عزم حمرك
حني تقع كتابة  Hantengبني
 V8مزدوج التريبو العامل
امل�صابيح اخللفية النحيلة.
بالبنزين بفئة  ،550 Gلتكون
من املبكر اخلو�ض يف
 d 350 Gقادرة على الت�سارع
التفا�صيل ،لكن و�سائل الإعالم
حتى  100كم�/س خالل 7.4
ال�صينية تتوقع ب�أن ال�سيارة
ثانية مع �رسعة ق�صوى ت�صل
�ست�سمى  X6وتقع بني  X5و ت�صميمها من هيونداي ،على تد�شينها يف معر�ض �شينجدو �إىل  200كم�/س.
 X7وهي موديالت
يتم لل�سيارات  2018والذي يُذكر �أن املحرك ذاته قد
�أن
م�رس و ق
مت تد�شينه العام املا�ضي مع
�سينطلق يف � 7سبتمرب.
 S-Classاملحدثة ،ورغم �أن

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

الهواتف الذكية تنهي ع�صر
مفاتيح ال�سيارات قريبا

وجوده يف  G-Classالكبرية
�سي�ؤدي للحاجة �إىل �سحب
وزن �أعلى� ،إال �أن مر�سيد�س
تقول ب�أنه �سيوفر كفاءة
ا�ستهالك وقود ت�صل �إىل 9.6
لرت 100 /كم.
�أما عن باقي الأجزاء ،ف�سوف
جند �أنها  G-Classقيا�سية
متاماً ،ما يت�ضمن ناقل
�أوتوماتيكي � 9رسعات ،مع
داخلية فاخرة ذات �أ�سطح
ناعمة وعدادات رقمية
جديدة �إ�ضافة خلامات ذات
جودة �أعلى والعديد من
اخليارات.
هذا ورغم عدم الإعالن عن
الأ�سعار بعد� ،إال �أن مر�سيد�س
تنوي بدء ا�ستقبال طلبات
 d 350 Gيف يناير املقبل،
على �أن ت�صل �إىل الوكاالت
الأوروبية خالل ربيع .2019
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« »Vivoتطلق هواتف جديدة مبوا�صفات فائقة!

«»Vivo
�رشكة
�أعلنت
ال�صينية عن ت�سجيلها براءة
اخرتاع جديدة لتطوير هاتفني
مبوا�صفات غري م�سبوقة ويتميز
هاتفا « »V1809Aو»»V1809T
وفقا لل�رشكة بقدرتهما على

التعامل مع �شواحن «22.5
واط» ،ما �سيمكن من �شحن
البطارية كاملة يف غ�ضون ربع
�ساعة تقريبا .وعلى غرار
هواتف « »NEX Sالأخرية
من «� ،»Vivoسيزود اجلهازان

بكامريا �أمامية مدجمة داخل
ج�سم الهاتف ،تخرج عند
احلاجة ال�ستعمالها ،وبطاريات
ب�سعة  4000ميللي �أمبري،
وما�سحني لب�صمات الأ�صابع
على جانبي اجلهاز ،و�آخر مدمج

حتت ال�شا�شة .كما يفرت�ض �أن
ي�أتي الهاتفان ب�شا�شة OLED
عالية الدقة ،تغطي كامل
م�ساحة الواجهة الأمامية،
وكامريا خلفية مزدوجة بدقة
 24ميغابيك�سل.

�أ�صدرت �رشكة �سام�سونغ ثالث
�إعالنات دعائية ت�شويقية جديدة
لهاتفها الرئي�سي املنتظر
غاالك�سي نوت Galaxy Note
 ،9والذي من املفرت�ض �أن تك�شف
النقاب عنه بتاريخ � 9أوت عرب
حدث  ،Unpackedحيث يعتمد
م�صري العالمة التجارية Galaxy
� Noteإىل حد كبري على رد فعل
العمالء على هاتف Galaxy
 ،9 Noteوتب ًعا لإدراكها لهذا
الأمر ف�إن الفيديوهات الت�شويقية
اجلديدة ت�ؤكد �أن لدى ال�رشكة
الكورية اجلنوبية حتديثات جذرية
حقيقة قد تغري م�سار الأمور.
وكانت الت�رسيبات ال�سابقة قد
�أكدت �أن �سام�سونغ تفكر جد ًيا يف
�إلغاء عالمتها التجارية Galaxy
 Noteب�سبب انخفا�ض الربحية،
وت�شبع �سوق الهواتف الذكية،
وت�أخري دورات الرتقية مع احتفاظ
العمالء ب�أجهزتهم لفرتة �أطول،
وت�شابه مناذج Galaxy S Plus
و  Galaxy Noteمن حيث
خ�صائ�ص املنتج ،مما قد ي�ستدعي
توحيد املنتجني لتخفي�ض التكلفة
�إذا كانت مبيعات اجلهاز اجلديد
حمبطة ،ولكن دون وجود تفا�صيل

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو �أن �سام�سونغ قررت ا�ستباق
احلدث والإعالن بطريقة ت�شويقية
عن امليزات التي من املفرت�ض �أن
يت�ضمنها هاتفها اجلديد ،مبا يف
ذلك بطارية ب�سعة �أكرب من املعتاد
بالن�سبة لت�شكيلة هواتف Galaxy
 ،Noteيف حماولة منها جلذب
امل�ستخدمني مبك ًرا للهاتف ،حيث
ي�شري الفيديو �إىل اتخاذ ال�رشكة
قرا ًرا بزيادة �سعة البطارية ،والتي
قد تعترب بالن�سبة للكثريين �أكرب
نقطة بيع يف هاتف Galaxy
.9 Note
و�أو�ضحت املعلومات ال�صادرة
�ساب ًقا �إمكانية ح�صول الهاتف
على بطارية ب�سعة  4000ميلي
�أمبري ،قادرة على ال�صمود ملدة
� 25ساعة من زمن م�شاهدة
الفيديو امل�ستمر ب�أعلى �سطوع
لل�شا�شة ،مما يجعلها �أكرب �سعة
بطارية تطرحها �سام�سونغ �ضمن
�أي هاتف ذكي من ت�شكيلة هواتفها
املختلفة ،كما �أنها ت�شكل حت�س ًنا
ريا بالن�سبة لبطارية جهاز العام
كب ً
املا�ضي ،8 Galaxy Note
والذي كان ميتلك بطارية ب�سعة
 3300ميلي �أمبري.

حتديث �أوريو ي�صل لهواتف �سام�سونغ
غالك�سي  S7و Edge S7

�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 ت�شوق لهاتفها القادم
9 Galaxy Note

�أخريا بد�أت �سام�سونغ ب�شكل
ر�سمي يف ترقية هواتف غالك�سي
 S7و غالك�سي � S7إيدج لأحدث
ن�سخة من نظام الت�شغيل اندرويد
واملعروفة ب�إ�سم اندرويد �أوريو
.8.0
التحديث بدء بالو�صول فعلياً
لهواتف جالك�سي ا�س  7يف الهند
وبع�ض الدول اال�سيوية ودول

اخلليج العربي و�صوال للواليات
املتحدة الأمريكية ومن املنتظر
ان تتو�سع عمليات التحديث جلميع
الدول تباعاً خالل الأيام القادمة.
�سيقدم التحديث واجهة �سام�سونغ
اجلديدة 9.0 Experience
للهاتفني بالإ�ضافة �إىل الكثري من
التح�سينات والإ�صالحات لأداء
اجلهاز مع التح�سينات الأمنية
من �رشكة قوقل � ،أي�ضا �سيقدم

التحديث مزايا نظام اندرويد �أوريو
الرئي�سية مثل �صورة داخل �صورة
واالكمال التلقائي واخت�صارات
التطبيقات بالإ�ضافة لل�صور
التعبريية اجلديدة وامكانية تكرار
التطبيقات وغريها من املزايا ،
�إذا كنت من مالك هذه االجهزة
ميكنك البحث عن التحديث بدءاً
من اليوم وانتظار و�صوله لهاتفك
يف �أي حلظة.

ان�ستغرام ت�سمح ببيع
املنتجات عرب الق�ص�ص
مع ارتفاع عدد م�ستخدمي ق�ص�ص
ان�ستغرام �إىل  300مليون م�ستخدم
بد�أت ال�رشكة يف الرتكيز على
جلب اجلانب التجاري للق�ص�ص
اي�ضاً كما حدث مع املن�شورات
العادية داخل تطبيق ان�ستغرام كما
هو وا�ضح يف العنوان فقد بد�أت
ان�ستغرام بال�سماح بعر�ض ق�ص�ص
ت�سويقية الآن لأ�صحاب املنتجات

وذلك من خالل زر احلقيبة اجلديد
والذي ي�سمح لك بر�ؤية املزيد من
التفا�صيل عن املنتج املعرو�ض
والذهاب لل�رشاء مبا�رشة.
ان�ستغرام بد�أت اختبار هذه امليزة
منذ �أ�شهر وذلك بالتعاون مع 20
عالمة جتارية �شهرية وحققت
جناحاً كبرياً لذلك قرر القائمني
على ق�سم الأعمال يف ان�ستغرام

بدءاً من اليوم تو�سيع هذه التجربة
لت�شمل املزيد من احل�سابات
والعالمات التجارية .كم�ستخدمني
�سوف ن�ستفيد من هذه امليزة
بالت�أكيد �سواء لل�رشاء او للتعرف
على تفا�صيل املنتجات او حتى
حلجز مطعم وغريها من الأمور
التي �ستظهر الحقاً فور انت�شار هذه
امليزة للكثري من الدول.

�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
امل�ستخدمني
جلميع
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 macOS
مقابل  99دوالرا .ولتحميل
هذا النظام يجب على
امل�ستخدم �أوال التوجه �إىل

موقع «»10.14 MacOS
الر�سمي على الإنرتنت،
ومن ثم ت�سجيل دخوله عرب
ح�ساب «،»Apple ID
واتباع 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.
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اجلرنال حميد بومعيزة
يتفقد املقاتلة
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نيمار وبر�شلونة يلج�آن
للمحكمة وب�شهادة اخلليفي
يقا�ضي الربازيلي نيمار ،العب فريق
باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،نادي
بر�شلونة الإ�سباين ،ب�سبب عدم تلقيه
جميع م�ستحقاته املتعلقة ب�صفقة
انتقاله من الفريقي الكتالوين �إىل
الباري�سي قبل عامني ويدور احلديث
حول مكاف�أة قدرها  40مليون يورو كان
من املفرت�ض �أن يح�صل عليها نيمار
مقابل توقيع عقد جديد مع بر�شلونة
قبل �شهور قليلة من مغادرته �إىل
باري�س ،ودفع بر�شلونة  14مليون يورو
لالعب الربازيلي من املكاف�أة مقدما،
وحجب الـ  26مليون يورو املتبقية،
عندما قرر الرحيل .ويعترب نيمار �أنه
يحق له احل�صول على املبلغ بالكامل،
بالإ�ضافة �إىل الفائدة بن�سبة  10باملئة
ويف املقابل ،يطالب بر�شلونة الالعب
الربازيلي مببلغ قدره  75مليون يورو،
لعدم احرتامه لبنود عقده.

بلدية حمري بغليزان

�إيداع �شيخ احلب�س بتهمة
االعتداء على رئي�س البلدية
ال�سكان يقطعون الطريق الوالئي
رقم  24ويهددون بالت�صعيد
�أقدم نهار �أم�س �سكان بلدية حمري بغليزان
على قطع الطريق الوالئي رقم  24على
احتجاجا على �سجن �شيخ من منطقتهم
بتهمة االعتداء بال�رضب وال�شتم على رئي�س
بلدية القطار اق�صى �شمال �رشق والية
غليزان ب�سبب احتجاجات حول م�رشوع
مد قنوات ال�رصف ال�صحي .
هذا وكانت الفتيلة التي �أفا�ضت الك�أ�س
هو ا�ستفادة دوار املدادحة بالقطار من
م�رشوع ال�رصف ال�صحي عرب منطقة �أوالد
فار�س ببلدية حمري الأمر الذي رف�ضه
�سكان بلدية حمري وتوجهوا �إىل رئي�س
بلدية القطار ون�شبت م�شدات كالمية
و�صلت حد �أروقة املحكمة مبازونة �أين مت
�إيداع �شيخ يف ال 2من العمر رهن احلب�س
عن تهمة التهديد بالقتل وال�سب وال�شتم
وهي النقطة التي �أفا�ضت الك�أ�س و�أخرجت
�سكان احلمري لقطع الطريق والتهديد
بالت�صعيد .
حممد بن ترار

جيجل

انخفا�ض بن�سبة 23,75
باملائة يف حوادث املرور
مت ت�سجيل انخفا�ض بن�سبة  23,75باملائة
يف حوادث املرور عرب �شبكة الطرقات
لوالية جيجل خالل الثمانية �أ�شهر الأوىل
من �سنة  2019مقارنة بالفرتة ذاتها من العام
املا�ضي ،ح�سب ما علم �أم�س الأربعاء من
املجموعة الإقليمية للدرك الوطني.
و�أو�ضح رئي�س مكتب �أمن الطرقات
باملجموعة الإقليمية للدرك الوطني ،الرائد
حمداوي زواوي ،الذي ي�رشف على احلملة
التح�سي�سية للوقاية والأمن من حوادث
املرور عرب الطرقات التي انطلقت اليوم
ب�أن تراجع عدد احلوادث ناجت بالأ�سا�س
عن خمتلف احلمالت التح�سي�سية التي
تبادر بها قيادة الدرك الوطني دوريا ف�ضال
عن الإجراءات الأمنية التي تقوم بها ذات
امل�صالح وت�ستهدف احلفاظ على �أرواح
م�ستعملي الطرقات وممتلكاتهم ،حيث مت
ت�سجيل انخفا�ض يف عدد احلوادث من
 80حادثا �إىل  61حادثا خالل نف�س الفرتة
مقارنة بال�سنة املا�ضية.

www.elwassat.com

مت ر�صدها لتهيئة املحطتني املعدنيتني ل�سيدي العبديل وال�شيقر

التحقيق يف وجهة  111مليار �سنتيم
منحتها وزارة ال�سياحة لوالية تلم�سان
حممد بن ترار
ك�شفت م�صادر ر�سمية �أن النائب
العام لدى جمل�س ق�ضاء تلم�سان
قد �أمر بفتح حتقيق يف وجهة
مبلغ مايل قدر ب 111مليار �سنتيم
كانت وزارة ال�سياحة قد ر�صدته
لرتميم املحطتني املعدنيتني
حمام ال�شيقر وحمام �سيدي
العبديل قبل � 03سنوات  ،والتي مل
تظهر اىل اليو ما دفع بالع�رشات
من اجلمعيات املهتمة بال�سياحة
بوالية تلم�سان �إىل مرا�سلة النائب
العام ومطالبة وزير ال�سياحة
بالتدخل على خلفية ت�أخر ا�شغال
ترميم هذه احلمامات املعدنية
التي علقت عليها �أماال قوية
يف النهو�ض بال�سياحة احلموية

بالوالية  ،لكن احلمامات املعدنية
بالرتميم بقيت عر�ضة للتخريب
والإهمال ما ي�ضاعف من معاناة
القطاع .هذا و�أمر النائب العام
بالتحقيق على خلفية تف�صيل
اجلمعيات يف تخ�صي�ص الأغلفة
املالية بدقة لتهيئة املحطتني
املعدتني حمام �سيدي العبديل

وحمام ال�شقري منذ �أكرث من 03
�سنوات و�أ�شارت الوزارة �أنها بعد
�إمتام الدرا�سات �ستبا�رش عملية
الرتميم و�إحلاقهما بديوان الت�سيري
ال�سياحي بعدما كانوا تابعني لقطاع
البلديات وذلك من �أجل تفعيل
�أدائهما و�ضمان حت�سني اخلدمات
املقدمة بها  ،حيث مت تخ�صي�ص

 34مليار �سنتيم ل�صالح حمطة
حمام ال�شيقر و 77مليار لفائدة
حمام �سيدي العبديل � ،إال �أن ذلك
مل يتم حيث وبعد مرور ما يزيد
عن ال�3سنوات التزال املحطتني
تعاين التهمي�ش والإهمال فال
درا�سة �أجنزت وال �أموال �رصفت
من �أجل الرتميم الأمر الذي
يزيد من تدهور الو�ضعية  ،الأمر
الذي جعل االت�صال بالوزارة �أمرا
�رضوريا بغية حتريك عجلة الرتميم
لإنقاذ ميكن �إنقاذه بعدما حتولت
املحطتان �إىل هيكل دون روح ،
حيث �أكدت اجلمعيات التي �أرفقت
�أدلة عن نهب معدات حمام �سيدي
العبديل وحمام ال�شيقر  ،الأمر
الذي �سيجر عددا من الإطارات
�إىل امل�ساءلة الق�ضائية .

وهران

�أمن والية اجلزائر

� 3أالف حادث مرور �أدى �إىل م�صرع � 85شخ�ص

مواكبة الدخول املدر�سي

�ساهمت خمتلف احلمالت التح�سي�سية
وتدابري الوقاية من قبل امل�صالح
املتدخلة يف املجال يف انخفا�ض وب�شكل
كبري حلوادث املرور ح�سبما �أبرزه �أم�س
الأربعاء �إطارات احلماية املدنية لوالية
وهران.
وقد مت خالل افتتاح احلملة التح�سي�سية
للحد من حوادث املرور املنظمة من
طرف قيادة الدرك الوطني بق�رص
املعار�ض لوهران «املدينة اجلديدة»
مب�ساهمة م�صالح الأمن الوالئي واحلماية
املدنية� ,إبراز النتائج املحققة يف امليدان
وكذا الأعمال التح�سي�سية والن�شاطات

التوعوية التي مت اجنازها باال�شرتاك مع
اجلمعيات املخت�صة يف هذا امليدان.
وقد بينت الإح�صائيات املعرو�ضة
انخفا�ض متوا�صل حلوادث املرور بوالية
وهران خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية
حيث مت ت�سجيل يف  2014حوايل � 3أالف
حادث مرور �أدى �إىل م�رصع � 85شخ�ص
وجرح ما ال يقل عن � 3.031آخرين.
و�أ�شارت املعطيات �إىل �أن �أرقام حوادث
املرور �سجلت بوهران انخفا�ضا من
�سنة �إىل �أخرى لت�صل يف  2018اىل حوايل
 2.300حادث مرور ت�سبب يف هالك 59
�شخ�ص وجرح نحو � 2.240آخرين.

خالل � 48ساعة

�ضبط  120حراقا يف طريقهم نحو ا�سبانيا
با�رشت م�صالح خفر ال�سواحل لواليات �شلف
 ،تلم�سان  ،عني متو�شنت  ،م�ستغامن ووهران
حملة وا�سعة لتوقيف احلراقة يف عر�ض
البحر وحماية ال�شاب من ركوب هذه القوارب
التي عادت �إىل الن�شاط يف الآونة الأخرية
بقوة خا�صة بعد توقيف  120حراق ب�سواحل
تلم�سان عني متو�شنت  ،وهران و�شلف خالل
ال� 48ساعة املا�ضية .
هذا و�أ�شارت م�صالح حر�س ال�سواحل �أن
الأ�رسة تتحمل امل�س�ؤولية الكبرية يف عدم
فر�ض الرقابة على �أبنائها الدين ين�ساقون
وراء الأحالم الزائفة التي يطلقونها بارونات
املوت يف نفو�س ال�شبان  ،حيث متكنوا من
حتويل ظاهرة احلرقة من طي�ش �شباب �إىل
ا�ستثمار ا�رسي  ،حيث �صارت املر�أة والأ�رسة

كاملة ت�ؤمن بالهجرة الغري �رشعية وتعر�ض
نف�سها و�أطفالها للموت و�سط البحر  ،حيث
�أ�شارت �إح�صائيات م�صالح حرا�س ال�سواحل
خالل ال� 48ساعة الأخرية �أنها �أوقفت
� 120شاب منهم  19قا�رص وامر�أتني  ،كما
حجزت  08زوارق  ،حيث ا�ستغل باروونات
جتارة الب�رش الدخول االجتماعي من اجل
الرتوي�ض لرجاالتها غري مبالني بحالة البحر
اخلطرية الأمر الذي جعل م�صالح حر�س
ال�سواحل ت�ستنجد مب�صالح الدرك التي
�أوقفت فوجني قبل ركوب البحر بكل من
وهران وم�ستغامن هذا وجتري التحقيقات
مع املوقوفني للو�صول �إىل �شبكات تنظيم
رحالت املوت .

م.ب

وزير الطاقة حممد عرقاب

اجناز  1541مدر�سة مزودة بالطاقة ال�شم�سية
ك�شف وزير الطاقة حممد عرقاب �أم�س
الأربعاء من والية تب�سة عن برنامج وطني
«طموح وهام» الجناز  1541مدر�سة
ابتدائية مزودة بالطاقة ال�شم�سية على
امل�ستوى الوطني.
و�أو�ضح الوزير مبنا�سبة �إ�رشافه على
افتتاح املو�سم الدرا�سي 2020-2019

بتب�سة �أن «الدولة اجلزائرية تويل �أهمية
بالغة وق�صوى لهذا امل�رشوع الذي يهدف
�إىل اجناز  1541م�ؤ�س�سة تربوية مزودة
بالطاقة ال�شم�سية مبعدل م�ؤ�س�سة واحدة
على م�ستوى كل بلدية ,يف النتظار تعميم
العملية تدريجيا» م�ؤكدا على مرافقة
قطاعه «اجلادة» لقطاع الرتبية.

عرب  13مقاطعة �إدارية
و�ضعت م�صالح �أمن والية اجلزائر خمططا
�أمنيا «متنا�سبا وحمكما» مبنا�سبة الدخول
املدر�سي  , 2020- 2019وذلك بت�سخري ت�شكيل
�أمني من خمتلف امل�صالح (�أمن ح�رضي،
فرق �رشطة الق�ضائية� ،أمن عمومي ...الخ)
ل�ضمان دخول مدر�سي �آمن ,ح�سبما �أفاد به
�أم�س الأربعاء بيان ذات امل�صالح .و �أو�ضح
البيان �أن م�صالح �أمن والية اجلزائر العاملة
يف جمال الأمن العمومي مبختلف ف�صائلها
و فرقها بكامل �إقليم والية اجلزائر ,انطلقت
منذ ال�ساعات الأوىل يف ت�سهيل حركة املرور
و ال�سري يف الطرق ال�رسيعة و املحاور
الرئي�سية و الفرعية امل�ؤدية للم�ؤ�س�سات
الرتبوية مع العمل على «امت�صا�ص» ال�ضغط
املروري وو�ضع ت�شكيل �أمني بالقرب من
امل�ؤ�س�سات الرتبوية .و�أ�ضاف �أن خاليا
الإ�صغاء و الن�شاط الوقائي ب�أمن املقاطعات
الإدارية الـ « 13رافقت» املتمدر�سني يف
�أول �أيام الدرا�سة ب�إلقاء در�س حول خماطر
الألعاب الإلكرتونية مع تقدمي ن�صائح حول
قواعد ال�سالمة املرورية و كيفية التعامل مع
كل الأخطار التي تواجه الطفل يف حميطه
املدر�سي مع توزيع مطويات وو�ضع حتت
ت�رصفهم الرقم الأخ�رض .104

مهرجان الديوان بب�شار

املرتبة الأوىل لفرقة
«�أوالد القعدة»

توجت فرقة «�أوالد القعدة» لعني ال�صفراء
(والية النعامة) باملرتبة الأوىل يف فعاليات
الطبعة ال  12للمهرجان الثقايف الوطني
للمو�سيقى و رق�ص الديوان الذي اختتمت
فعالياته �سهرة الثالثاء بب�شار وقد متكنت هذه
الفرقة املكونة �أ�سا�سا من �شباب مو�سيقيني
خمت�صني يف هذا الطابع الفني (الديوان) من
ذات املنطقة ,من �إقناع جلنة حتكيم هذه
الطبعة من خالل عر�ضها و التحكم اجليد
و كذا برباعة �أدائها وعادت املرتبة الثانية
لأع�ضاء فرقة «�أوالد �أهل الطرح» لوالية
ب�شار ,فيما حت�صلت فرقة «�أهل الديوان جيل
�سيد» (ب�شار) على املرتبة الثالثة.

تفقد وفد جزائري يرت�أ�سه قائد
القوات اجلوية ،اجلرنال حميد
بومعيزة ،املقاتلة الرو�سية «�سو»57-
التي عر�ضت الن�سخة الت�صديرية
منها يف معر�ض «ماك�س »2019-
الدويل برو�سيا قبل �أيام ،وك�شف
موقع «مينا ديفن�س» املخت�ص يف
الت�سلح �أن الوفد اجلزائري زار
املقاتلة يف منا�سبتني بدعوة من
املدير العام ل�رشكة «رو�س �أوبورون
�إك�سبورت»� ،ألك�سندر ميخييف و»�سو-
 »57مقاتلة رو�سية متعددة املهام من
اجليل اخلام�س ،خم�ص�صة للق�ضاء
على جميع الأهداف اجلوية والربية،
وتتميز مب�ستوى عال من القدرة على
التخفي عن رادارات العدو واملناورة
والقيام برحالت �أ�رسع من ال�صوت،
وهي مزودة مبعدات حديثة ،الأمر
الذي ي�ضمن امل�ستوى العايل لفعاليتها
وتفوقها على الطائرات املناف�سة.

«غوغل» تك�شف النقاب
عن الإ�صدار الأحدث

�أطلقت «غوغل» الإ�صدار الأحدث لنظام
ت�شغيل الهواتف الذكية «�أندرويد» الذي
يتمتع ب�شعبية وا�سعة ،الثالثاء � 3سبتمرب
ويحمل التحديث اجلديد لنظام الت�شغيل
ا�سم «�أندرويد  »10و�ستكون جمموعة
هواتف «بيك�سل» من «غوغل»� ،أول من
يتلقى التحديث مبا يف ذلك «بيك�سل »3
و»بيك�سل � 3إك�س �إل» وغريها و�سي�صبح
التحديث متاحا لهواتف «�سام�سونغ»
و»�سوين» وغريها من الأجهزة التي
ت�ستخدم نظام الت�شغيل «�أندرويد»،
خالل الأ�سابيع والأ�شهر القليلة املقبلة
وميثل حتديث «�أندرويد» اجلديد ،حتوال
كبريا للنظام ،خمتلف عن الإ�صدارات
ال�سابقة له ،ويت�ضمن جمموعة من
امليزات الرئي�سية

درا�سة مفاجئة

البال�ستيك
«يحتل» �أمعاءنا!

وجدت درا�سة جديدة �أننا جميعا نلتهم
نحو � 73ألف قطعة �صغرية من البال�ستيك
كل عام من خالل طعامنا و�رشابنا
ويدخل البال�ستيك عن غري ق�صد �أفواهنا
و�أمعاءنا وف�ضالتنا ،حيث وجد الباحثون
�أن املياه املعب�أة يف زجاجات ميكن �أن
تكون واحدة من �أكرب م�صادر اجل�سيمات
املجهرية ،التي قد تعر�ض �صحتنا
للخطر .كما يوجد الكثري من املواد
البال�ستيكية الدقيقة يف احلياة البحرية،
التي تبتلع القمامة امللقاة يف البحر قبل
�أن ت�شق طريقها �إىل �أطباقنا املف�ضلة
ويف املتو�سط ،وجدت الدرا�سة �أن هناك
 20قطعة من البال�ستيك املجهري لكل
 10غرامات من الرباز الب�رشي.
و ُعرث على البال�ستيك يف كل عينة من
الرباز الب�رشي ،م�أخوذة من امل�شاركني
حول العامل ،مبا يف ذلك اململكة
املتحدة وقال كبري الباحثني ،الدكتور
فيليب �شوبيل ،من جامعة فيينا الطبية يف
النم�سا« :هذه �أول درا�سة من نوعها ت�ؤكد
اعتقادنا منذ فرتة طويلة ،ب�أن املواد
البال�ستيكية ت�صل يف نهاية املطاف
�إىل الأمعاء الب�رشية وت�شمل املواد
البال�ستيكية الدقيقة نفايات البال�ستيك
والألياف اال�صطناعية واخلرز املوجودة
يف منتجات النظافة ال�شخ�صية.

