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من�سق هيئة احلوار والو�ساطة كرمي يون�س

نتم�سك ب�إجراءات التهدئة قبل الرئا�سيات

 �شخ�صية6000  حزبا �سيا�سيا و�أزيد من23  مالقاة.
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 رئي�س الدولة يرحب مبقرتحات هيئة احلوار.
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هو الأول منذ اال�ستقالل

مو�سم قيا�سي يف �إنتاج احلبوب
توقع وزير الفالحة والتنمية الريفية
وال�صيد البحري �رشيف عوماري
�أم�س الأحد باجلزائر ب�أن يبلغ
انتاج احلبوب ملو�سم 2019/2018
«م�ستوى تاريخي هو الأول منذ
اال�ستقالل» .و�أو�ضح الوزير يف
رده على ال�صحافة خالل اجتماع
تن�صيب اللجنة الوطنية القطاعية
لتح�ضري ومتابعة حملة الت�شجري
الوطنية� ,أن كميات الإنتاج للمو�سم
اجلاري� ،ستتعدى امل�ستوى الكبري
امل�سجل خالل املو�سم املا�ضي

واملقدرة ب�أكرث من  60مليون
قنطار.
كما �أكد الوزير �أن كميات احلبوب
التي مت جمعها من طرف تعاونيات
احلبوب اجلافة التابعة للديوان
الوطني املهني للحبوب �سمحت
بتخطي �سقف املخزون الوطني
امل�سجل املو�سم املا�ضي والبالغ
 27مليون قنطار وح�سب الوزير يتم
حاليا اعداد ورقة طريق يف �إطار
تعليمات الوزير الأول نور الدين
بدوي لإن�شاء جمل�س خا�ص موجه

العبو اخل�ضر تابعوا منازلة
خبيب ودا�سنت

لإعادة تنظيم هذه ال�شعبة وتطوير
املنتج الوطني.
وحول مدى حتقيق االكتفاء الذاتي
يف هذه ال�شعبة� ،رصح الوزير �أن
املنتوج الوطني امل�سجل هذا
املو�سم من مادة القمح ال�صلب
وال�شعري �سيجعل القطاع يف غنى
عن اال�سترياد كما يتم ح�سب
عماري �إعداد درا�سة ي�رشف عليها
فريق من اخلرباء الزراعيني لبحث
كيفيات التخل�ص من التبعية للخارج
يف مادة القمح اللني من خالل

تو�سيع زراعة هذا النوع يف اجلنوب
و�إعادة النظر يف النمط ال�ستهالكي
للمواطنني واحلد من اال�ستهالك
املفرط و التبذير كما ت�رشف جلنة

ت�ضم قطاعات الفالحة واملالية
وال�صناعة والتجارة مت تن�صيبها
م�ؤخرا على �ضبط �سوق احلبوب
وتنظيم ن�شاط املطاحن ومل يعط

الوزير �أية ارقام حاليا حول الإنتاج
الوطني الإجمايل من احلبوب
ب�أنواعه ،م�شريا �إىل �أن عمليات
جمع املنتوج مازالت م�ستمرة .

�أطفال جمعية الأمل
يزورون اخل�ضر

خبر في
صورة

ا�ستقبل العبو املنتخب الوطني و�أع�ضاء الطاقم الفني عدد من
الأطفال املر�ضى التابعني �إىل جمعية الأمل الذين ح�رضوا م�ساء �أول
�أم�س �إىل مركز حت�ضري املنتخبات الوطنية ب�سيدي مو�سى وا�ستغلوا
فر�صة لقاء الأطفال الذين كانوا حا�رضين واخذ �صور تذكارية معهم
ومنحهم توقيعات فوتوغرافية ،حيث م ّيز لقاء الأطفال املر�ضى
ورفقاء الالعب �سفيان فيغويل فرتات من اخل�صو�صية والذين
تقا�سموا الأجواء معهم.

مل يف ّوت عدد من العبي املنتخب
الوطني فر�صة املنازلة التي
خا�ضها كل من الرو�سي خبيب
نورحممدوف والأمريكي دو�سنت
يف ريا�ضة الفنون القتالية دون
م�شاهدتها� ،أين ن�رش الالعب
الدويل �سفيان فيغويل مقطع
فيديو على خا�صية «�ستوري» حل�سابه يف موقع التوا�صل االجتماعي
«�أن�ستغرام» ظهر خالله لقطات من املنازلة يف ح�ضور عدد من زمالئه
يف �صورة ريا�ض حمرز ويو�سف عطال.

مطار اجلزائر الدويل

حجز �أزيد من 7.800
قر�ص مهلو�س

�شقيقة حممد بو�ضياف يف ذمة اهلل
�أعلن ابن املجاهد الراحل
حممد بو�ضياف نا�رص بو�ضياف
عن وفاة عمته ،زوال �أول �أم�س،
حيث �أو�ضح �أن �أخت الراحل
توفيت قرابة ال�ساحة 15.45
عن يعمر يناهز � 98سنة.

ب�سواحل ولها�صة غرب عني متو�شنت

�إحباط حماولة �إقالع فوج من احلراقة
متكنت عنا�رص الدرك الوطني
لبلدية ولها�صة  70كلم غرب والية
عني متو�شنت من الإطاحة بفوج من
احلراقة كمان ب�صدد الإقالع  نحو
ال�سواحل اال�سبانية انطالقا من
احد �سواحل منطقة الزوانيف
التابعة لذات البلدية  واملعروفة
ب�صعوبتها .
العملية متت م�ساء �أول �أم�س
على  خلفية معلومات تلقتها
م�صالح الدرك الوطني بوجود
غرباء بال�ساحل مع معدات ال�سفر

�أين حتركت م�صالح الدرك لولها�صة
على جناح ال�رسعة  حيث مت
توقيف  09مر�شحني للهجرة الغري
�رشعية  يف الع�رشينات من العمر
ينحدرون من واليتي عني متو�شنت
ووهران والذين كانوا يح�رضون
للإقالع  نحو ال�سواحل  اال�سبانية
كما مت حجز معدات ال�سفر وزورقني
مطاطني مدعمان مبحرك و�سط
الأحرا�ش  بالإ�ضافة �إىل كميات
من الوقود والأغذية و�أطواق
النجاة  ،هذا وال يزال التحقيق

مع املوقوفني  لوجود �رشكاء لهم
وكذا منظمني للرحالت ي�شتبه
�أنهم ينحدرون من  منطقة بني
�صاف  يف انتظار ما �ست�سفر عنه

التحقيقات  قبل �إحالتهم على وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة بني �صاف
املخت�ص �إقليميا للنظر يف امللف .
م.ب

قامت م�صالح اجلمارك �صباح �أم�س ال�سبت بحجز  7.868قر�ص
مهلو�س مبطار اجلزائر الدويل هواري بومدين باجلزائر العا�صمة,
ح�سب ما علمت �أم�س االحد لدى املديرية العامة للجمارك و
�أو�ضحت املديرية العامة للجمارك �أن الأقرا�ص املهلو�سة من نوع
لرييكا ( ( ) Lyricaكانت خمب�أة ب�إحكام يف �أمتعة م�سافرين (�أجهزة
مكربات ال�صوت و�أكيا�س ال�شاي) قادمني من ا�سطنبول (تركيا) و
�أ�سفرت هذه العمليات عن توقيف ال�شخ�صني املتورطني يف هذا
العمل املحظور و متت �إحالتهما على العدالة.

مترنا�ست

�إرهابي ي�سلم نف�سه للجي�ش

تيمزراث بتيزي وزو

ت�صحر تنموي يثري غ�ضب ال�سكان

يعاين العديد من �سكان بلدية
تيميزارت والتي تبعد ب 27كلم
�رشق مدينة تيزي وزو ،م�شاكل
باجلملة تالزم املواطنني بها ،منذ
�سنوات ،وهذا بالرغم من تعاقب
الكثري من املجال�س املنتخبة
�إال �أن الو�ضعية بقيت على حالها
بحكم �أنها تتدعم �سنويا ب�أ�صغر
ميزانية من بني  67بلدية �أخرى
بالوالية.وتبقى التنمية بالبلدية

غائبة وال�سكان ينا�شدون ال�سلطات
املحلية بالتدخل لإخراجهم
من الو�ضع املعي�شي املتدهور
وهي الو�ضعية املزرية وامل�ؤ�سفة
التي �ألت �إليها البلدية التي تتميز
بطابعها الفالحي �إال �أنه ،خالل
ال�سنوات الفارطة ،تقل�صت م�ساحة
الأرا�ضي الفالحة بعد ا�ستحواذ
العديد من املواطنني عليها ومنهم
�سما�رسة العقار ليتم حتولها �إىل

�سكنات ق�صديرية وذلك يف ظل
�أزمة ال�سكن التي يتخبط فيها
�سكان البلدية والذين يعانون �أي�ضا
من غياب م�شاريع �سكنية على
غرار م�شاكل �أخرى.وطالب ،يف
هذا الإطار ،العديد من قاطني
قرى �سوق الأحدبحقهم يف التنمية
خا�صة �أن بلديتهم تعد من �أفقر
بلديات الوالية مما جعل الكثري
من امل�شاريع التنموية رهينة �أدراج

م�س�ؤويل الوالية ،يف ظل ال�سيا�سات
الفا�شلة املعتمدة من قبل املجال�س
املنتخبة التي عجزت عن حتريك
دواليب التنمية بها ،ب�سبب �أزمة
النقل احلادة ،ما جعل ال�سكان
يقطعون م�سافات طويلة لل�صعود
يف �سيارات النقل اجلماعي التي ال
تزور البلدية �إال نادرا وهو الو�ضع
الذي جعل البلدية تعي�ش يف عزلة
خانقة
ح -كرمي

يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل جهود قوات اجلي�ش الوطني
ال�شعبي�ّ ،سلم �إرهابي نف�سه ،يوم �أم�س � 07سبتمرب  ،2019لل�سلطات
الع�سكرية بتمرنا�ست/الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة .ويتعلق الأمر
بامل�سمى «�أوالد ال�شيخ باي» ،املكنى «عبد الواحد» ،الذي التحق
باجلماعات الإرهابية �سنة  .2012الإرهابي كان بحوزته قاذف
�صاروخي من نوع  2-RPGبالإ�ضافة �إىل ثالث ( )03قذائف وثالث
( )03ح�شوات دافعة للقاذف ال�صاروخي .2-RPG
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من�سق هيئة احلوار والو�ساطة كرمي يون�س

رئي�س الدولة جتاوب معنا
ونتم�سك ب�إجراءات التهدئة
 .مالقاة  23حزبا �سيا�سيا و�أزيد من � 6000شخ�صية

عرب من�سق هيئة احلوار والو�ساطة كرمي يون�س عن تفا�ؤله بخ�صو�ص
�إجراءات التهدئة التي رفعتها الهيئة للرئا�سة يف مقدمتها رحيل
حكومة نور الدين بدوي ،و�إطالق �سراح م�ساجني الر�أي ،ورفع الت�ضييق
عن العا�صمة �أيام امل�سريات ،كا�شفا ب�أنه مل�س من رئي�س الدولة عبد
القادر بن �صالح تلبية هذه املطالب خا�صة فيما تعلق منها برحيل
الوزير الأول نور الدين بدوي.
�إميان لوا�س
�أكد كرمي يون�س الأم�س يف ندوة
�صحفية مت�سك هيئة احلوار
والو�ساطة ب�إجراءات التهدئة
لرتطيب الأجواء العامة للذهاب
�إىل انتخابات ي�شارك فيها
اجلميع دون �إق�صاء ،يف حني فتح
النار على التي رف�ضت دعوته
للحوار ،متهما �إياها مبحاولة
عرقلة عمل اللجنة و�إطالة عمر
الأزمة التي تعي�شها البالد منذ 22
فيفري ،م�ؤكدا �أن الهيئة لي�ست
ناطقة با�سم ال�شعب� ،أو ممثلة
للدولة ،و�أنها جلنة نابعة من عمق
احلراك ال�شعبي ا�ستجابت لنداء
الوطن خ�صو�صا يف ظل ما تعي�شه
البالد من ان�سداد �سيا�سي

وبخ�صو�ص  ال�سلطة امل�ستقلة
ملراقبة االنتخابات ،قال كرمي
يون�س « الهيئة امل�ستقلة ملراقبة
وتنظيم االنتخابات �ستكون
م�ستقلة متاما عن ال�سلطة و�إدارة
وزارة الداخلية ،كما �أنها �ستتوىل
الإ�رشاف على جميع مراحل
العملية االنتخابية ،انطالقا من
�سحب ا�ستمارات الرت�شح �إىل
غاية �إعالن النتائج النهائية ،تكون
م�ستقلة �إداريا م�شكلة من كفاءات
من املجتمع املدين ق�ضاة و جهاز
العدالة ن �شخ�صيات الوطنية و
ممثلي اجلالية يف اخلارج ،مع
�إ�ضالع هذه ال�سلطة على جميع
املراحل االنتخابية من ا�ستقبال
الرت�شيحات �إىل �إعالن النتائج
 ،مع ا�ستقاللية الإدارة املالية

اعتربها �ضمانات كافية لتنظيم
اال�ستحقاق الرئا�سي

رئي�س الدولة يرحب
مبقرتحات هيئة احلوار

رحب رئي�س الدولة عبد
القادر بن �صالح مبقرتحات
الهيئة الوطنية للو�ساطة
واحلوار  ،معربا عن
�إرتياحه ملناخ احلرية
وال�شفافية اللذين طبعا
م�سار احلوار ،م�شريا �إىل
�أن الدولة �أوفت بالتزامها
بعدم التدخل يف هذا
امل�سار.
اعترب عبد القادر بن �صالح
الأم�س خالل ا�ستقباله
لأع�ضاء جلنة احلوار و
الو�ساطة ب�أن املقرتحات
التي قدمتها هيئة الو�ساطة
و احلوار هي �ضمانات
كافية لتنظيم انتخابات
رئا�سية� ،أن هناك تقاربا يف

وجهات النظر على تنظيم
رئا�سيات يف �أقرب الآجال،
داعيا �إياها � إىل موا�صلة
جهوده و�إجراء امل�شاورات
الالزمة لت�شكيل وتن�صيب
ال�سلطة امل�ستقلة .و�أكد
رئي�س الدولة� ،أن عملية
احلوار التي �سمحت
ب�إ�رشاك خمتلف �أطياف
املجتمع من ممثلي
املجتمع املدين وال�سيا�سي
�أف�ضت �إىل تقارب وا�سع يف
وجهات النظر حول �رضورة
الذهاب �إىل انتخابات يف
�أقرب الآجال كحل عملي
ودميقراطي لتجاوز الو�ضع
الراهن.
�إميان لوا�س

التامة للهيئة  ،و حذف  600توقيع
للرت�شح و البقاء على � 50ألف
توقيع ،مع �إعطاء تواجد لل�شباب
يف هذه الهيئة  ،من خالل �إلغاء
�رشط � 40سنة  ،و اقرتاح �شهادة
اجلامعية للرت�شح ».
و�أ�شار ذات املتحدث� ،إىل �أن
الهيئة املكلفة بالو�ساطة واحلوار
فتحت ف�ضاءها لكل الذين
ا�ستجابوا لدعوتها على غرار
الأحزاب واجلمعيات ،كما قامت
اللجنة بتدوين كل االقرتاحات
يف تقريرها العام مع �إيجاد
�آليات �إحداث �سلطة وطنية
م�ستقلة لتنظيم والإ�رشاف على
االنتخابات ،كما �ستقوم ال�سلطة
ّ
بكل املهام االنتخابية على
غرار مراجعة القوائم االنتخابية

و�إعالن نتائج االنتخابات،
و�ستقوم ال�سلطة �أي�ضا با�ستقبال
ملفات املرت�شحني ،وهي خمولة
لفرز الأ�صوات،و�أ�ضاف كرمي
يون�س� ،أن ال�سلطة تت�شكل من
كفاءات من املجتمع املدين
ق�ضاة وم�ساعدي جهاز العدالة
و�شخ�صيات وطنية وممثلني عن
اجلالية
و �أفاد من�سق هيئة احلوار
والو�ساطة �أن �سل�سلة اللقاءات
الت�شاورية التي عقدتها جلنة
احلوار والو�ساطة مع خمتلف
الت�شكيالت ال�سيا�سية والقوى
الفاعلة� ،صبت يف جممل
خمارجها ب�رضورة الذهاب �إىل
انتخابات رئا�سية يف اقرب وقت
ممكن ،لتجاوز حالة االن�سداد

ال�سيا�سي الذي ت�شهده البالد،
م�صيفا « قمنا مب�شاورات وا�سعة
مع الأحزاب املجتمع املدين
وال�شخ�صيات الوطنية خل�صت
�إىل الت�أكيد على توفري املناخ
املنا�سب الذي ي�سمح بتنظيم
انتخابات رئا�سية نزيهة و
�شفافة وحرة  ،هذه الهيئة
فتحت لكل من �أ�ستجابو لدعوتها 
فتحت الف�ضاء للجميع لتقدمي
م�ساهمتهم خالل ندوات احلوار
التي �شاركوا فيها ».
قدم من�سق جلنة احلوار والو�ساطة
كرمي يون�س احل�صيلة النهائية
جلوالت احلوار والو�ساطة ،م�ؤكدا
�أن هيئته �أنهت جوالتها مبالقاة
 23حزبا �سيا�سيا و�أزيد من 6000
�شخ�صية من فواعل املجتمع بني

منظمات وجمعيات ونقابات،
و�شخ�صيات وطنية.
و�أ�ضاف كرمي يون�س� ،أن الهيئة
قامت بدرا�سة القانون االنتخابي
احلايل ،وم�رشوع ال�سلطة
امل�ستقلة وقانون االنتخابات ،و
�إقرتحت  120تعديال على هذا
القانون.
وك�شف كرمي يون�س عن تقدمي
الوثيقة النهائية لعمل اللجنة
�إىل رئا�سة الدولة ،وكل الأحزاب
ال�سيا�سية ،كما قدمت ن�سخة منها
للربملان بغرفتيه ليتم امل�صادقة
عليها ،مفيدا « قدمنا تقريرا
لرئي�س الدولة كما �سيقدم جلميع
الأحزاب و�سيك�شف للر�أي العام،
من �أجل �إتاحة للجميع فر�صة
النقا�ش.

خمت�صون ي�ؤكدون للو�سط

بلوغ الأمن الغذائي يف متناول اليد
يجب املحافظة على حجم �إنتاج القمح

�أ�شار وزير الفالحة وزير
الفالحة والتنمية الريفية
وال�صيد البحري �رشيف
عوما ري يف خرجته �أم�س
�إىل بلوغ �إنتاج احلبوب
2019/2018
ملو�سم
«م�ستوى تاريخي هو الأول
منذ اال�ستقالل»  ،و �شهدت
�شعبة احلبوب يف ال�سنوات
الأخرية مردودا وفريا و يف
ات�صال جلريدة الو�سط مع
العديد من املخت�صني و
اخلرباء �أكدوا على �رضورة
املحافظة على حجم
الإنتاج بتوفري ال�سبل و
الو�سائل الالزمة .
اخلبري االقت�صادي عبد
القادر م�شدال
يجب درا�سة العوائق
امليدانية و الق�ضاء
عليها
قال اخلبري االقت�صادي عبد
القادر م�شدال �أن حجم �إنتاج
القمح يف اجلزائر متذبذب
يف اجلزائر  ،م�شريا �أن
م�شكلة الإنتاج يف اجلزائر
تتمثل يف عدم املحافظة
على حجم الإنتاج و �أكد
اخلبري االقت�صادي انه
يجب توفري عنا�رص من

�سنة لأخرى للمحافظة
عليه و �أو�ضح ذات اخلبري
�أن مردود الإنتاج مرتبط
تارة بالظروف املناخية
و�رشح الأمطار و �أخرى
بفعل الفالح نتيجة عدم
�إيجاد طرق ت�رصيف وتوزيع
منتجاته الفالحية ،في�ضطر
يف املو�سم الفالحي املوايل
اللجوء �إىل �إنتاج حما�صيل
زراعية مغايرة  ،ف�ضال عن
غياب �شبه كلي لغرف التربيد
وتخزين املنتج ل�ضمانه من
التلف فالفالح بحاجة ما�سة
�إىل من يقدم له �ضمانات
كافية حتى يقوم بالعملية
الإنتاجية يف ظروف ح�سنة
يف ذات ال�سياق قال م�شدال
�أن م�ستوى املردودية يف
اجلزائر جد مت�أخر وك�شف
�أن املعدل الوطني لإنتاج
احلبوب يف اجلزائر يبلغ
 18قنطار يف الهكتار بينما
يبلغ يف الدول الأخرى عدة
�أ�ضاف معدل اجلزائر
م�شددا على �رضورة درا�سة
العوائق امليدانية و الق�ضاء
عليها لتطوير القطاع ومن
جهة �أخرى �أكد م�شدال على
�رضورة ادخال التكنولوجيا
للقطاع الفالحي و �أكد على
�رضورتها .

�أ�ستاذ االقت�صاد بن
عامر �أحمد
اجلزائر تدخل مرحلة
جديدة
قال �أ�ستاذ جامعة االقت�صاد
بن عامر �أحمد �أن اجلزائر
مرحلة
تدخل
اليوم
جديدة من خالل البحث
عن �سبل تطوير و�سائل
النقل اخلا�صة باملنتجات
الفالحية خا�صة و�آليات
الت�سويق داخليا وخارجيا
الن بقاء الأمر على ما هو
عليه �سيجعل الفالح يتكبد
خ�سائر كبرية يف املح�صول
ويتجنب زراعته ال�سنة التي
تليها وهو ما يف�رس �أن
الإنتاج الفالحي اجلزائري
متذبذب من �سنة لأخرى
الن الإنتاج الوفري من �أي
�سلعة �أ�صبح يكيد الفالح
خ�سائر كبرية و يجربه على
رمي حم�صوله و �أ�ضاف ذات
املتحدث �أن تغري الأو�ضاع
باجلزائر �سيجعل االقت�صاد
الوطني متحرر ولن جتربنا
�أي دولة على اال�سترياد
منها ب�شكل �إجباري كما كان
يح�صل لنا و ن�ستطيع �ضبط
و تر�شيد اال�سترياد .

مدير امل�صالح الفالحية
غديري يا�سني
بلغنا  2مليون و ن�صف
قنطار بف�ضل الو�سائل
امل�سخرة
قال مدير امل�صالح
الفالحية لوالية ق�سنطينة
غديري يا�سني �أنه بالرغم
من امل�ساحة ال�ضئيلة
التي مت زرعها و املقدرة
ب � 90ألف هكتار �إال �أن
مردود احلبوب بلغ �أكرث من
مليونني قنطار مو�ضحا �إىل
�أن حملة احل�صاد �شهدت
ت�سخري كل الو�سائل طبقا
لتعليمات وزارة الفالحة
منها ا�ستفادة  1854فالح
من  2مليار دينار يف اطار
قر�ض رفيق دون فوائد و
كذلك بخ�صو�ص املكننة

الفالحية و�أ�ضاف قائال
نحن نعمل على �إلزامية
ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية
و كذا الأرا�ضي البور لتو�سيع
امل�ساحة و امل�شاركة يف رفع
املنتوج وتخفي�ض فاتورة
الواردات و يف ذات ال�سياق
�أكد ذات املتحدث �أن والية
ق�سنطينة كانت يف املا�ضي
و منذ ع�رش �سنوات قليلة
كانت ت�صل �إىل �إنتاج مليون
قنطار و اليوم �أ�صبحت تنتج
 2مليون قنطار و بالن�سبة
لل�سقي قال فالحة القمح و
ال�شعري و القمح اللني تعتمد
على املطر و هي فالحة
مطرية تعتمد على ال�سقي
باملطر و رغم ذلك فالنتائج
مبهرة و �أكد على �رضورة
املحافظة على املعدل
ف.ن�سرين
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الأمني العام الحتاد العمال �سليم لباط�شة

هدفنا القادم تخفي�ض ال�ضريبة على الدخل

�أكد الأمني العام لالحتاد العام للعمال اجلزائريني� ,سليم لباط�شة� ,أم�س الأحد باجلزائر العا�صمة� ,أن تخفي�ض ن�سبة
ال�ضريبة على الدخل وحت�سني القدرة ال�شرائية للعمال تعد من �أولويات برنامج عمل املركزية النقابية و�شدد لباط�شة يف
منتدى يومية املجاهد ,على �ضرورة الذهاب �إىل االنتخابات الرئا�سية «يف �أقرب الآجال» لتتمكن املنظمة من ال�شروع يف
برنامج عملها الذي �سيتمحور �أ�سا�سا يف درا�سة امل�سائل االجتماعية واملهنية للعمال خا�صة ما تعلق «بتح�سني القدرة ال�شرائية
وتخفي�ض ال�ضريبة على الدخل»و�أ�شار ذات املتحدث اىل �ضرورة فتح ور�شة مع قطاعي العمل وال�صحة لدرا�سة �آليات
م�.س
تعزيز طب العمل وال�سالمة
ال�صحية يف الو�سط املهني,
م�ؤكدا توفر قوانني ناجعة
يف املجال ,غري �أن التطبيق
ي�شهد نق�صا يف امليدان
ويف هذا ال�سياق اعترب
ال�سيد لباط�شة �أنه «يقت�ضي
اخلروج من الو�ضعية
احلالية للبالد لتتمكن
املركزية النقابية من
درا�سة ومناق�شة امللفات
املطروحة يف برنامج عملها

مع االطراف املعنية»,
مربزا �أن عمل االحتاد
العام للعمال اجلزائريني
يركز على «ت�شخي�ص
م�شاكل امل�ؤ�س�سات الوطنية
وان�شغاالت العمال بهدف
حت�سني ظروف العمل».
ومن هذا املنظور ك�شف
ذات امل�س�ؤول �أن االحتاد
ب�صدد التح�ضري لعقد
لقاءات جهوية مع �أواخر
�شهر �سبتمرب اجلاري,
جلمع مقرتحات الطبقة
ال�شغيلة حول الو�ضعية

احلالية التي تعي�شها البالد
ومن جهة �أخرى �أكد �أن
املركزية النقابية «تكفلت

بان�شغاالت عمال بع�ض
وامل�ؤ�س�سات
ال�رشكات
الوطنية التي يتواجد

ا�صحابها رهن احلب�س,
باال�ستماع �إىل ان�شغاالتهم
مع تقدمي اقرتاحات»وعلى
�صعيد �آخر�,أعرب ال�سيد
لباط�شة عن «قلق املركزية
النقابية حول م�صري
العمال اجلزائريني �رشكة
الطريان ايغل �أزور ,الذين
يقدر عددهم بحوايل 400
عامل» ,م�ؤكدا �أنه «�سوف
يتم االت�صال ببع�ض ممثلي
هذه ال�رشكة للنظر يف
كيفية حماية م�صالح ه�ؤالء
العمال».

بعد الفو�ضى التي خلفتها توقف امل�ؤ�س�سة

نواب يقرتحون مقا�ضاة م�ؤ�س�سة“�إيغل �أزور”

اقرتح النائب عن اجلالية اجلزائرية
يف اخلارج نور الدين بلمداح ،على
املت�رضرين من توقف“AIGLE
 ”AZURرفع دعوى ق�ضائية دعا
بلمداح يف ت�رصيح لإحدى القنوات
اخلا�صة امل�سافرين املت�رضيني
من توقف امل�ؤ�س�سة �إىل اللجوء
للق�ضاء� ،سواء �أمت الأمر عرب
دعاوى ق�ضائية فردية �أو جماعية،
من �أجل تعوي�ضهم عن الأ�رضار

و�أ�ضاف نائب اجلالية� ،أن على
الدولة اجلزائرية ،التحرك ومطالبة
�رشكة “،”AIGLE AZUR
والدولة الفرن�سية بالتحرك ال�رسيع
لتعوي�ضهم ،مركزا على نقطة منع
هذه ال�رشكة من حتويل �أو تهريب
�أموالها من جهة ثانية توجه
املتحدث لل�سلطات من �أجل تعيني
جمموعة خرباء لتقدمي اقرتاحات،
حول جناعة �رشاء �أ�سهم ال�رشكة يف

�أقرب الآجال .و�أ�شار املتحدث� ،إىل
�أن �رشاء هذه الأ�سهم� ،سيكون مهما
القت�صاد البالد ،التي تبحث عن
بديل للبرتول.
و�شهدت خمتلف مطارات اجلزائر،
فو�ضى عارمة ،ب�سبب اكتظاظ
امل�سافرين ،خا�صة املت�رضرين
من �إفال�س �رشكة “”aigle azur
للطريان بعدما �أعلن م�س�ؤولو �رشكة
“�آيغل �أزور” للطريان الفرن�سية ،عن

التوقف الرحالت اجلوية من و�إىل
اجلزائر ،بداية من ال�سبت ،وذلك
على خلفية الأزمة املالية اخلانقة
التي متر بها امل�ؤ�س�سة ،خا�صة
بعد وفاة مديرها العام ذو الأ�صول
اجلزائرية “�أرزقي �إجرويدن”
و�أعلن ،الرئي�س املدير العام
التنفيذي لل�رشكة ،فرانت�س �إيفلني،
عن ا�ستقالته من من�صبه.

جنوب والية تلم�سان

دقت اجلمعيات الريفية بجنوب
والية تلم�سان ناقو�سي اخلطر
مطالبة بتدخل وزارة الفالحة
والتنمية الريفية على جناح
ال�رسعة من �أجل �إنقاذ ما ميكن
�إنقاذه من املناطق ال�سهبية التي
تتعر�ض للت�صحر ومعها تهدد
الرثوة احليوانية مبناطق القور
العري�شة ،البويهي �سيدي اجلياليل
و�سبدو  ،حيث تو�سعت املهدد
بالت�صحر �إىل �200ألف هكتار
ح�سبما �أعلنت عنه اجلمعيات
التي حملت بارونات ال�سهوب
امل�س�ؤولية يف هذه الظاهرة
بالرغم من جهود الدولة التي
با�رشت ب�إقامة م�شاريع عظمى
يحاول البارونات �إجها�ضها

� 200ألف هكتار مهددة بالت�صحر
للمحافظة على مكت�سباتهم  .هذا
و�أكدت ر�سالة املوالني واجلمعيات
الفاعلة من دائرتي �سبدو و�سيدي
اجلياليل على ل�سان ممثلهم ال�سيد
�سعيداين يو�سف الذي �أكد يف
ت�رصيح للو�سط ان الظاهرة
يف تو�سع كبري و�صلت حدود
� 200ألف هكتار من الأرا�ضي
ال�سهبية مما �أدى �إىل تراجع
مردودها الفالحي والرعوي بفعل
عدم تدخل ال�سلطات املخت�صة
التي �أرجعت تدهور هذا الغطاء
النباتي للعوامل املناخية والرعي
الع�شوائي اجلائر ،واحلرث غري
ال�رشعي للأرا�ضي واحتاللها من
قبل الغري لال�ستغالل ال�شخ�صي
دون �أن تتدخل ب�إجراء ردعي ،

بل كانت منها حماوالت للحد من
هذه الظاهرة التي نخرت املنطقة
خ�صو�صا ببلديات البويهي ،العري�شة
و�سبدو...وغريها ،هذا ورغم
تن�صيب خاليا ملكافحة احلرث
والتعرية غري ال�رشعية والتي
�رشعت حمافظة الغابات يف تنفيذ
برنامج واعد من اجل اعادة ت�أهيل
مواقع الرعي وزرع ال�شجريات
العلفية للت�صدي للت�صحر  ،لكنها
ا�صطدمت ببارونات ال�سهوب
الذين كان لهم نفوذ كبري ادى �إىل
�إجها�ض العملية التي انطلقت
بفعالية ايجابية و�إقامة م�شاريع
نافعة على غرار �إجناز م�صبات
للحد من الت�صحر وغر�س �أكرث
من  900هكتار بالنباتات الرعوية،

تهيئة امل�سالك الريفية ب�أكرث من
 100كلم ،تدعيم �أ�شغال املحافظة
على الرتبة واملاء ب�أكرث من � 20ألف
مرت مكعب ،وتزويد �سكان ال�سهوب
ب 298وحدة للطاقة ال�شم�سية ،يف
انتظار �إ�صدار قوانني جديدة
حتمي املناطق ال�سهبية وت�شجع
على توزيع اال�ستثمار يف جمال
حتويل النباتات ال�سهبية  ،ي�أتي
هذا نظرا ملا تتميز به هذه مناطق
من �إمكانيات يف املجال الرعوي،
حيث حتوز �أكرث من 11مليون
و 900ر�أ�س بني غنم وبقر وماعز،
كم�صدر اقت�صاد هام ب�سهوب
لعري�شة ،القور و�سيدي اجلياليل
و�سبدو.
حممد بن ترار

االكتظاظ و�شح م�شاريع الطورين املتو�سط والثانوي

انتقال عدوى االحتجاجات لقطاع الرتبية بورقلة

�سجل الدخول االجتماعي بوالية
ورقلة � ،أجواء م�شحونة ب�سبب
انتقال عدوى االحتجاجات لعديد
امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف ظل مت�سك
الأولياء بت�أجيل الدخول املدر�سي
اجلديد �إىل غاية حلحلة الرتاكمات
املتمثلة يف االكتظاظ ونق�ص
امل�ؤطرين � .أجمع الع�رشات من
�أولياء التالميذ بوالية ورقلة � ،أن
ال�سلطات الوالئية واملحلية لوحدها
من يتحمل م�س�ؤولية الأجواء
امل�شحونة امل�سجلة يف الأطوار
الدرا�سية الثالثة خا�صة ببلديات
ورقلة � ،أنقو�سة و العالية بدائرة
احلجرية  ،حيث �سجلت عيون يومية
«الو�سط «موجة احتجاجات عديدة

ناجم عن االكتظاظ الكبري داخل
حجرات التدري�س بالأطوار الدرا�سية
االبتدائي واملتو�سط والثانوي
،ناهيك عن نق�ص امل�ؤطرين �إ�ضافة
لغياب �إرادة حقيقية من ال�سلطات
لتج�سيد مبد�أ دعم
املعنية
القرى واملناطق البعيدة بثانويات
ومتو�سطات جديدة و االعتماد
فقط على احللول الرتقيعية وهو ما
انعك�س �سلبا على التح�صيل العلمي
لفائدة فلذات �أكبادهم بدليل تذيل
الوالية للرتتيب الوطني يف نتائج
االمتحانات النهائية يف �شهادات
التعليم االبتدائي واملتو�سط وكذا
�شهادة البكالوريا  ،ويف �سياق
مت�صل فقد حذر �أكرث من متحدث

يف املو�ضوع القائمني على قطاع
الرتبية بالوالية من مغبة العواقب
الوخيمة من ا�ستخراج �شهادة وفاة
لقطاع التعليم بوالية تنام عن
املاليري و �سكانها يفتقرون ملرافق
تعليم وم�شاكل بيداغوجية باتت
ت�شكل هاج�س يق�ض م�ضاجعهم مع
دخول كل مو�سم درا�سي جديد .
�إىل جانب ذلك فقد �أ�رست م�صادرنا
اخلا�صة �أن مدير الرتبية بوالية
ورقلة  ،موجود على ر�أ�س قائمة
التغيري التي من املرتقب �أن يجريها
وزير القطاع �أ�سبوع بعد الدخول
املدر�سي اجلديد  ،وت�أتي هذه
احلركة يف خطوة حم�سوبة للأمام
ل�ضخ دماء جديدة للنهو�ض بواقع

و�آفاق املنظومة الرتبوية بواليات
جنوب البالد الكبري التي ترزح
ل�سنوات طويلة حتت �أخطبوط �سوء
الت�سيري واالهمال والالمباالة بدليل
تراجع التح�صيل العلمي  .من جهة
ثانية فقد ت�ساءل �أولياء تالميذ
متو�سطة �أبي ذر الغفاري ببني ثور
ومتو�سطة ال�شهيد رحماين بقرية
البور بانقو�سة ومتو�سطة العالية ،
�إ�ضافة لثانوية املجاهد قويدري
حممد العيد بتما�سني عن ما مدى
حقيقة رفع احلكومة التجميد عن
الأغلفة املالية املخ�ص�صة الجناز
املرافق الرتبوية اجلديدة بواليات
جنوب البالد الكبري.
�أحمد باحلاج

اخلا�صة ب�شهري جوان وجويلية

�صب �أجور عمال جممع كونيناف
�سحب عمال جممع «كوجي �سي»
�أجور �شهري جوان وجويلية،
بعدما ُحرموا منها منذ جتميد
�أر�صدة املجمع البنكية و�سحب
عمال املجمع اململوك لرجل
الأعمال كونيناف املحبو�س حاليا
واملتابع بق�ضايا ف�ساد الأجور
بداية من اخلمي�س املا�ضي ،يف
حني يتم احلديث �أن �صب �أجور
كل من �شهر �أوت بالإ�ضافة �إىل
العطلة ال�سنوية التي يدينون بها
للمجمع يف وقت الحق مل يتم
حتديده بال�ضبط.
هذا و�أعلنت ال�سلطات تعيني
مت�رصفني �إداريني على ر�أ�س
م�ؤ�س�سات ال�شخ�صيات املتابعة
بتهم الف�ساد والتي عرفت جتميد
�أر�صدتها من طرف العدالة ،فتم
جتميد ح�سابات جممع كونيناف
يف  2جوان ب�سبب التحقيق يف
ق�ضايا ف�ساد مع مالكه كونيناف.

هذا و�سبق لعمال امل�ؤ�س�سات
التي يقبع �أ�صحابها يف ال�سجن
املتابعني يف ملفات الف�ساد،
و�أن ّ
نظموا �سل�سلة من الوقفات
االحتجاجية ب�سبب عدم تلقيهم
لأجورهم بعد جتميد �أر�صدة
ال�رشكات التي يعملون بها يف
�إطار ق�ضايا ف�ساد ،حيث رفعوا
�شعارات تدعو للإ�رساع يف �صب
رواتبهم ،و�شعارات �أخرى على
غرار ” �أر�صدة جممدة  :عائالت
مهددة”“ ،عمال �صافية بدون
�أجور”“ ،مئات العائالت تواجه
م�صري جمهول” ،م�شريين �إىل
حجم املعاناة التي راح �ضحيتها
العمال ،مطالبني ال�سلطات بتحمل
م�س�ؤوليتها ،خا�صة �أن رئي�س
الدولة �سبق و�أن وعدا بحماية
امل�ؤ�س�سات والعمل بالتوازي
وحماربة الف�ساد.
�س.ب

طالبوا برفع الأجور وتوفري الت�أمني

�أعوان �أمن االت�صاالت يحتجون
�ضد اخلوا�ص

احتج املئات من �أعوان الأمن يف
االت�صاالت� ،أمام مقر ات�صاالت
اجلزائر بالعا�صمة ،قادمني من
خمتلف الواليات مطالبني بفك
ارتباطهم مع امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
وزيادة رواتبهم وتوفري حقوقهم من
الت�أمني وال�ضمان االجتماعي.
نظم املئات من �أعوان �أمن
ات�صاالت اجلزائر وقفة احتجاجية
�أمام مقر املديرية العامة
الت�صاالت اجلزائر ببا الزوار
قادمني من خمتلف واليات
الرتاب الوطني ،رافعني �شعار
الإدماج ،مراهنني على حتريرهم
من التبعية لل�رشكات اخلا�صة،

هاتفني بـ»الربيفي ديقاج»و�أعرب
املحتجون عن حجم غ�ضبهم من
الو�ضعية التي بلغوها ،مربزين
�أن اال�ستياء هو �سيد املوقف
�ضد ال�رشكات اخلا�صة ،متهمني
�إياها با�ستغالل و�رسقة �أتعابهم
�إ�ضافة �إىل حرمانهم من حقوقهم
على ر�أ�سها ال�ضمان االجتماعي
والت�أمني .وحدد الغا�ضبون مطالبهم
يف زيادة �أجورهم ،نظرا للمعاناة
والظروف الإجتماعية ال�صعبة التي
يعي�شونها مع عائالتهم ب�سبب قيمة
الرواتب التي يتقا�ضونها والتي ال
تتجاوز  20.000دينار جزائري.

�س.ب

مع �شريكها الربيطاين نبتون �إنرجي

�سوناطراك تعلن عن �أول عملية
ت�صدير للغاز من حقول توات ب�أدرار
�أعلن جممع �سوناطراك �أم�س
الأحد عن �أول عملية ت�صدير
للغاز من حقول توات املتواجدة
بوالية �أدرار و جاء يف بيان ملجمع
البرتويل العمومي «�سوناطراك
و�رشيكها الربيطاين نبتون �إنرجي
�أعلنا عن بدء ت�شغيل وحدة
معاجلة الغاز يف توات يف ال�سابع
( � )7سبتمرب اجلاري و بهذا فان
جممع توات للغاز قد �سجل �أوىل
تدفقات الغاز من حقول توات» ،و
يتعلق م�رشوع توات الغازي بكتلتي
�352آ و  353مبحيط متواجد
مبنطقة توات التابعة �إداريا �إىل
والية �أدرار.
ينتج هذا امل�صنع 8ر 12مليون
مرت/3اليوم من الغاز املوجه
للبيع و  1.800برميل/اليوم من
املكثفات الثابتة  ,ح�سب ما او�ضح
بيان املجمع و يت�ضمن امل�رشوع
القيام بحفر  18بئرا منتج للغاز و
اجناز حمطة معاجلة الغاز بقدرة
معاجلة تبلغ ب3ر 14مليون م/ 3
اليوم كما يتكون من �شبكة جلمع
الإنتاج والت�صدير وطرق ومدرج
للطائرات �إ�ضافة �إىل قاعدة
احلياة.

و يتم تو�صيل الغاز املنتج �إىل خط
�أنابيب جي ار/5تي ار �سي للنقل
عرب �أنابيب متتد على  48كلم و
مت تطوير حقل توات من طرف
جممع �سوناطراك بن�سبة 35
باملائة و�رشيكها الربيطاين نبتون
�إنريجي بن�سبة  65باملائة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلزائر
التي تكثف ا�ستثماراتها يف القطاع
البرتويل ,تعمل بالتوازي على
تطوير �أكرث ف�أكرث قطاع الغاز
ب�إطالق عدة م�شاريع جديدة و
من بني هذه احلقول الغازية جند
حقل تيممون الذي دخل حيز
اخلدمة �شهر مار�س  2018ب�سعة
�إنتاج قدرت ب 8ر 1مليار م 3من
الغاز�/سنة انطالقا من  37بئر يف
�إطار �رشاكة �سوناطراك -توتال-
�سيب�س�أ ،واحلقل الغازي الواقع
ب�شمال رقان  ,الذي دخل بدوره
حيز اخلدمة يف  2017و الذي مت
تطويره من طرف �سوناطراك
و �رشكائها الأوربيني ريب�سول -
دت�ش اردوال  -ايدي�سون لبلوغ
على املدى القريب �إنتاج �سنوي
يقدر ب 5ر 4مليار م. 3
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جمل�س ق�ضاء العا�صمة يفتح امللف من جديد

ت�أجيل ق�ضية «البو�شي» واملحافظني العقاريني جلل�سة � 22سبتمرب
قررت حمكمة اال�ستئناف مبجل�س ق�ضاء العا�صمة �أم�س ،ت�أجيل البث يف ق�ضية املكنى «الو�شي» و املحافظني العقاريني جلل�سة � 22سبتمرب اجلاري ،وهذا بعد �أن ا�ست�أنف
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �سيدي حممد ،احلكم ال�صادر �ضد كمال �شيخي و  11متهما كلهم �إطارات باملحافظات واملقاطعات العقارية باجلزائر العا�صمة يف ق�ضية
املحافظني العقاريني والتي تراوحت ما بني � 4إىل � 10سنوات يف حقهم ،ومن جهتها هيئة دفاع كمال �شيخي واملتهمني معه ا�ست�أنفت احلكم ال�صادر �ضد موكليهم لدى
غرفة االتهام مبجل�س ق�ضاء اجلزائر العا�صمة� ،أين �سيتم اخلو�ض يف امللف من جديد على م�ستوى املجل�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر العا�صمة.
تغطية :م .ثيزيري
يتابع املتهم الرئي�سي يف ق�ضية
حجز  7قناطري من الكوكايني
مبيناء وهران« ،كمال �شيخي»
املعروف با�سم «البو�شي»
املتواجد ب�سجن احلرا�ش رفقة
� 11إطارا باملحافظات العقارية
ور�ؤ�ساء دوائر التعمري بالعا�صمة
ويتعلق الأمر باملدعويني،
«�أ .بلقا�سم» موظف مب�صلحة
التعمري ببلدية القبة« ،ط.حممد»،
املحافظ العقاري لدائرة ح�سني
داي« ،ب.عبد القادر» ،مراقب
�أمالك الدولة باملحافظة
العقارية ح�سني داي« ،ا.جمال»،
مراقب �أمالك الدولة باملحافظة
العقارية ح�سني داي« ،ت.حممد»
رئي�س م�صلحة البناء والتعمري
ببلدية عني البنيان« ،ح.جويدة»
رئي�سة م�صلحة التعمري ببلدية

القبة« ،ز.اليا�س» رئي�س م�صلحة
التعمري ببلدية حيدرة« ،ح.اعمر»
مهند�س مبديرية التعمري والية
اجلزائر« ،ب.ك.حممد» رئي�س
ق�سم التعمري بالدائرة الإدارية

ال�رشاقة« ،غ.حممد» رئي�س
ق�سم التعمري بالدائرة الإدارية
«ي.كمال»املحافظ
الدرارية،
العقاري للدائرة الإدارية لبوزريعة،
«ر.نور الدين» موظف املحافظة

العقارية ببوزريعة .ويواجه
«البو�شي» جملة من التهم الثقيلة
املتعلقة مبنح موظفني عموميني
مزية غري م�ستحقة ب�شكل مبا�رش
وغري مبا�رش من �أجل اداء عمل

�أو االمتناع عنه� ،أداء عمل من
واجباتهم ،اال�ستفادة من �سلطة
الوظيفة من �أجل �أداء عمل �أو
االمتناع عنه� ،أداء عمل على نحو
يخرق القوانني والتنظيمات لغر�ض
احل�صول على منافع غري م�ستحقة
لنف�سه وللغري ،قبول هدية ومزايا
غري م�ستحقة ،طلب ب�شكل مبا�رش
�أو غري مبا�رش ملزية غري م�ستحقة
بغر�ض �أداء عمل �أو االمتناع عن
�أداء عمل.
�أما املحافظني العقاريني ور�ؤ�ساء
دوائر التعمري فن�سبت �إليهم
تهم ،قبول مزية غري م�ستحقة
بغر�ض ا�ستغالل النفوذ الفعلي �أو
املفرت�ض للح�صول على منافع
م�ستحقة من �إدارة �أو �سلطة
عمومية� ،إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة
من �أجل �أداء عمل �أو االمتناع عنه،
�أداء عمل على نحو يخرق القوانني
والتنظيمات لغر�ض احل�صول على
منافع غري م�ستحقة لنف�سه وللغري،

قبول هدية ومزايا غري م�ستحقة،
طلب بكل مبا�رش �أو غري مبا�رش
ملزية غري م�ستحقة بغر�ض �أداء
عمل �أو االمتناع عن �أداء عمل،
كان قا�ضي اجلل�سة طوال جل�سة
املحاكمة قد عر�ض فيديوهات
واجه بها املتهمني خالل
اجتماعهم باملتهم الرئي�سي
«كمال �شيخي» املكنى «البو�شي»
يف مكتبه من خالل عر�ضها على
احل�ضور يف تلفاز كبري احلجم مت
�إح�ضاره لقاعة اجلل�سات بالقطب
اجلزائي املتخ�ص�ص ب�سيدي
احممد بالعا�صمة ،يف انتظار ما
�ست�سفر عنه جل�سة املحاكمة
من م�ستجدات يف امللف ،وهل
�سي�ؤيد املجل�س الأحكام ال�صادرة
عن حمكمة �سيدي احممد ؟ هذه
الأ�سئلة والأخرى من املرتقب
الإجابة عنها يف �22سبتمرب
اجلاري..

جزائريات يتهافنت على �شراء «الطازير»

�سالح ممنوع توفره «مافيا الفاي�سبوك»
انت�شر الرتويج لل�صاعق الكهربائي «الطازير» يف ع�شرات ال�صفحات علي «الفي�س بوك» من �أجل
بيع هذه الأجهزة ب�أحجام وماركات خمتلفة و�أ�صبح الأمر متاحا ومباحا للجميع ،و�أحيانا جندها
معرو�ضة على الر�صيف يف الأ�سواق ال�سوداء ،وجند البنات هن الأكرث �إقباال على �شراء ال�صواعق
مبختلف �أنواعها رغم غالء �سعرها ،و التي ت�ستعمل يف �إطالق �شرارات كهربائية ت�سبب �شلال يف
احلركة وال تتيح لل�ضحية فر�صة املقاومة كونها ت�صيب �أهدافها عن م�سافات ال تقل عن � 10أمتار،
حيث يتعمدن حملها دفاعا عن النف�س بعد �أن اعتربنه �أف�ضل من « البخاخ» لأنه زجاجة �صغرية
تنتهي ب�سرعة ،يف حني �أن ال�صاعق به �شاحن وميكن ا�ستخدامه جمددا .
حتقيق :م.ثيزيري
�أ�صبحت جتارة ال�صواعق
الكهربائية رائجة داخل
�شوارع العا�صمة ،على ر�أ�سها
�سوق «احلميز» و �سوق جامع
ليهود بباب الوادي وحتى
�سوق العلمة بوالية �سطيف،
وبلغ �صداها حتى مواقع
التو�صل الإجتماعي ومواقع
بيع املنتوجات مثل موقع
«واد كني�س» و�أكرث الزبائن من
ال�سيدات اللواتي يبحثن عن
نوع من احلماية الأمنية خا�صة
ملن اعتدن العودة ملنازلهن
يف وقت مت�أخر ب�سبب ظروف
العمل .تفا�صيل �أكرث نعرفها
يف التحقيق التايل .
اجلزائريات من �صالونات
احلالقة لأ�سواق بيع
الأ�سلحة
يف البداية نزلنا يف جولة
لل�سوق ال�سوداء املتواجدة يف
جامع ليهود التابع ملنطقة

باب الوادي ،للبحث عن �أماكن
بيع ال�صواعق الكهربائية
واكت�شفنا �أنه يباع ب�شكل عادي
ولكن �سعره يختلف ح�سب
قوة «الفولط».. ،حيث يقول
�أحد جتار»الكابة» وهو �أحد
بائعي ال�صواعق الكهربائية �إن
ال�صواعق مهمة جدا خا�صة
و�أن النا�س ال ت�شعر بالأمان
وال�صاعق لي�س و�سيلة للإيذاء
وال ميثل �أي خطورة ولكنه
فقط حماية من «الباندية»
وطبعا من ال�صعب �أن كل
واحد يرخ�ص �سالحا ومي�شي
به  ..فماذا تفعل فتاة ظروف
�شغلها جتعل عودتها للبيت
يف �ساعة مت�أخرة ! ,فهذا
ال�صاعق ال ي�رض الذي �أمامي
ولكن ال�صدمة الكهربائية
تبعده فقط وجتعله يخاف ..
فهو للرتهيب ال �أكرث حتي ال
تكون الفتيات �ضحية ملجر
يحمل يف يده �سكينا وال�صاعق
يحتوي علي ك�شاف للإ�ضاءة
كنوع من اخلدعة يف �أثناء
ا�ستخدامه..

�إعالنات جتارية تتناف�س
يف عر�ض مناذجها
و بعد �أن تهافتت على �رشاء
هذا النوع من الأ�سلحة
ن�ساء اجلزائر مبختلف
فئاتهن العمرية ،ت�سابق
جتار «الطازير» بالرتويج له
عرب مواقع البيع �أمثال «واد
كني�س» وحتى مواقع التوا�صل
الإجتماعي على ر�أ�سها
«الفاي�سبوك» ،وقد �أ�صبحت
بع�ض املواقع املتخ�ص�صة
يف الإعالنات التجارية
تتناف�س يف عر�ض مناذج من
هذه الأ�سلحة للزبائن ،حيث
جندها مبختلف الأ�شكال
والأحجام خا�صة عرب
مواقع ترويجية معروفة ،يف
مقدمتها موقع “واد كني�س”
الذي ين�رش �إعالنات جتارية
ملختلف الب�ضائع حتى و�إن
كانت حم�ضورة.
«طازير» يف �شكل �آيفون
 ،4وك�شاف �ضوء..

وب�سبب كرثة الطلب على هذا
اجلهاز رغم التكتم املفرو�ض
على جتارة هذه ال�صواعق،
كون ن�شاطها جمرما قانونا،
قام املروجون له ب�إ�ستعرا�ض
�أ�شكاله املتعددة مبختلف
�شدة قوتها على زبائنهم
من اجلن�س الأنثوي ،حيث
جند �صاعقا يف �شكل ك�شاف
�ضوء و �آخر يف �شكل �أيفون 4
وب�شدة تفوق “ 220فولط”،
حيث جند امل�صابيح الليلية
املزودة ب�صواعق كهربائية،
ناهيك عن الع�صي التي ي�صل
طولها حتى � 30سنتيمرتا،
وانت�رشت م�ؤخرا على نطاق
وا�سع �أجهزة �صاعقة خفيفة
الوزن و�سهل �إخفا�ؤها عن
نظر رائد الإجرام ل�صعقه بها
من �أقرب م�سافة دون �إثارة
انتباهه ال�صواعق التي ت�شبه
الوالعات والأقالم املزودة
ب�أج�سام ال�صاعقة ،ناهيك عن
م�صابيح �صغرية ميكن دجمها
�ضمن حلقات معدنية خا�صة
باملفاتيح..

«الطازير» الأمريكي هو
الأغلى �سعرا
�إن ثمن اجلهاز يتحدد وفقا
لقوة الفولت فال�صواعق ب�شكل
عام تبد�أ من � 200أو � 300أو
 450فولت وتبد�أ �أ�سعارها من
� 500ألف �سنتيم لغاية  2مليون
�سنتيم لل�صاعق الواحد وفقا
جلهة ال�صنع ويعترب الأمريكي
هو الأغلي ويليه املاليزي
وي�أتي بعده الأوروبي ،وي�أتي
يف �آخر القائمة «الطازير»
ال�صيني ،ولكن كل الأجهزة
ت�ؤدي نف�س الغر�ض وهو
احلماية فقط ،عادة �أكرث
م�ستخدمي هذا ال�صاعق
من البنات وال�سيدات ملجرد
ال�شعور باحلماية والأمان فهو
جمرد عن�رص معنوي ال �أكرث
خا�صة و�أنه رمبا �إذا تعر�ضت
لل�رسقة �أو م�ضايقتها فمن
ال�صعب �أن تفتح حقيبتها
وتبحث عن اجلهاز وت�ستخدمه
ووقتها تكون قد متت عملية
ال�رسقة ،وت�أتي �أ�سعارها

حتديدا ح�سبما ا�ستقيناه من
جتار ال�سوق ال�سوداء800 :
�ألف �سنتيم بالن�سبة للعلب
ال�صاعقة 1.2 ،مليون �سنتيم
و�صوال �إىل  2مليون �سنتيم
بالن�سبة للع�صي ال�صاعقة
م�صدر �أمني ل»الو�سط»:
املعتدي ي�ستعمل �أرخ�ص
و�أكرث حدة
يف حوار جمعنا ب�أحد
امل�س�ؤولني يف قطاع الأمن
حول ا�ستخدام ال�صاعق
الكهربائي من قبل العن�رص
الن�سوي جاء يف رده على
ت�سا�ؤالتنا�..»:أن اجلهاز الأمني
يحارب هذه الظاهرة على منذ
ا�ستحداثها ولكن زيادة الطلب
عليه خا�صة يف الآونة الأخرية
من قبل العن�رص الن�سوي
�أ�سالت لعاب جتار «الكابة»
�أو كما يحلو للبع�ض ت�سميتهم
ب»البزنا�سية» خا�صة نظرا
للفوائد املالية التي يجنونها
من خالل بيعه خا�صة للجن�س

اللطيف الذي معروف عنه �أنه
يدفع �أي ثمن لقاء الأمان،
خا�صة بالن�سبة للن�ساء
املتحررات �أو الن�ساء العامالت
ل�ساعات مت�أخرة من الليل..
وحتى بائعات الهوى اللواتي
ي�ستعملنه كو�سيلة للتهديد �أو
حتى للدفاع عن النف�س �إذا
ما �إقت�ضى الأمر ذلك .. ،و�أكد
حمدثنا �أن املعتدي �أو ال�سارق
من ال�صعب �أن ي�ستخدمه لأنه
عادة ي�ستخدم �أدوات �أرخ�ص
و�أكرث حدة وعنفا فهو يلج�أ
�إيل ال�سالح الأبي�ض من نوع
�سكني �أو �شفرة احلالقة التي
تعد الأرخ�ص ثمنا .. ،ويقول
ذات امل�س�ؤول الأمني �أنه
فعال ت�ستطيع املر�أة امتالك
هذا ال�سالح يف ظل ت�ضليل
ال�سلطات الأمنية ،ولكنها
لن تفلت من العقاب يف حال
اقرتن ا�ستعماله ب�صدمة �أو
�أدي �إيل الوفاة �أو حدوث
عاهة م�ستدمية كون «القانون
اجلزائري ال يحمي املغفلني
من العقوبة».
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م�صرع برملاين فتح باب الت�سا�ؤل عن م�صري �أموال ترميمه

بلدية ورقلة

طريق املوت عني �صالح –مترنا�ست

انطالق �أ�شغال تعبيد طرقات
حي �سيدي بوغفالة

�أعادت ق�ضية م�صرع النائب الربملاين بلوايف موالي �أحمد املح�سوب على حزب تاج  ،فتح باب الت�سا�ؤل
من جديد عن �أ�سباب رف�ض ال�سلطات مطلب ال�شعب املتمثل يف غلق الطريق لإعادة ت�أهيله وفتح
حتقيق يف م�صري الأموال املر�صودة لت�أهيله التي مل يظهر لها �أثر على �أر�ض الواقع.
�أحمد باحلاج
تعالت �أ�صوات م�ستعملي الطريق
الوطني رقم واحد الرابط بني
مترنا�ست واملقاطعة الإدارية عني
�صالح  ،املمتد على م�سافة 700
كلم  ،املوجود يف حالة متقدمة
من االهرتاء ب�رضورة تدخل فوري
وجاد من رئي�س الدولة لدى م�صالح
الوزير الأول ووزير النقل والأ�شغال
العمومية لإ�صدار قرار يق�ضي بغلق
هذا الطريق خا�صة يف ال�شطر
املمتد من قرية �أراك �إىل الوالية
املنتدبة عني �صالح الذي حتول
مل�سلك ترابي مهرتئ  ،و الإ�رساع
يف برجمة عملية �إعادة ترميمه
لتفادي تقدمي قافلة من ال�ضحايا
.
وقال نف�س املتحدثني �أن �صمت
ال�سلطات املحلية ينبئ ب�أن
ال�سلطات املركزية لن تتحرك
لإعادة ت�أهيل الطريق �إال بعد موت
جميع م�ستعملي هذا الطريق ،
مطالبني يف ذات ال�صدد من وزير
العدل حافظ الأختام بلقا�سم
زغماتي ب�رضورة فتح حتقيق
�أمني وق�ضائي معمق لك�شف
مالب�سات وجهة الأموال ال�ضخمة

املر�صودة لإعادة ت�أهيل الطريق
وحما�سبة جميع املت�سببني يف
االرتفاع املقلق ل�ضحايا �إرهاب
الطرقات رغم ت�أكيد ه�ؤالء �أن هذا
الطريق الوحيد الذي يربط �ساكنة
عا�صمة الوالية بباقي الوطن،
خا�صة �إذا علمنا �أن هذا الطريق
�أ�صبح ال ي�صلح لل�سري عليه ب�سبب
ت�سجيل �إرتفاع مقلق يف معدالت
ارهاب الطرقات  ،ناهيك عن
غياب �إ�شارات املمهالت خا�صة
بالنقاط ال�سوداء ،الأمر الذي احلق
�أ�رضارا ج�سيمة باملركبات   التي

هدد �أ�صحابها خا�صة م�ستعملي
حافالت نقل امل�سافرين و�شاحنات
نقل الب�ضائع وال�سلع بعدم ت�سديد
ق�سيمات ال�سيارات يف حالة ما
مل حترك ال�سلطات العليا و�صناع
القرار بالوالية مبا فيهم الوزارة
الأوىل ووزارة النقل واال�شغال
العمومية ووايل الوالية ومديرية
اال�شغال العمومية بتمرنا�ست
�ساكنا الحتواء الو�ضع املت�أزم بذات
الطريق .
من جهتها فقد �سجلت م�صالح
�رسايا �أمن الطرقات باملجموعة

الوالئية للدرك الوطني  ،خالل
اخلم�س �سنوات الأخرية بهذا
الطريق ما يزيد عن  324حادث
مرور �أليم �أ�سفر عن م�رصع 123
�شخ�ص و �إ�صابة � 417آخرين بجروح
متفاوتة اخلطورة ،حيث ت�شري
املحا�رض الأمنية �إىل �أن الأ�سباب
احلقيقية التي تقف خلف الإرتفاع
املخيف ملعدالت �إرهاب الطرقات
هي رداءة و�ضعية الطريق الذي
حتول ل�شبه م�سلك ريفي يفتقر
لأدنى املعايري التقنية املعمول بها
وفق ما �أوردته م�صادرنا .

لإ�سرتجاع  25هكتار بواليات مترنا�ست � ،أدرار وب�شار

ال�شروع يف هدم  2400بناية فو�ضوية
�أكدت م�صادر موثوقة لـ «الو�سط
« �أن اجلهات الو�صية بواليات
مترنا�ست�،أدرار وب�شار  ،كانت قد
�ضبطت كافة الإمكانيات لتنفيذ
عملية هدم  2400بناية فو�ضوية
ال�سرتجاع ما قوامه  25هكتار من
عقار الدولة الذي تعر�ض للنهب يف
فرتة حتويل االحتياطات العقارية من
البلديات للوكاالت املحلية العقارية .
و �أ�ضافت ذات اجلهات �أن ال�سلطات
الوالئية قد تلقت تعليمات �صارمة
من ال�سلطات العليا موجهة لر�ؤ�ساء
البلديات ،بكل من دوائر مترنا�ست ،
عني قزام  ،تينزواتني  ،عني �صالح ،
�أدرار  ،رقان  ،برج باجي خمتار  ،ب�شار

،بني عبا�س و القناد�سة  ،للإ�رساع
يف تنفيذ  2400قرار لهدم البنايات
وامل�ستودعات واحلظائر الفو�ضوية
التي �شيدت فوق �أوعية عقارية تابعة
الحتياطات الدولة وبدون رخ�صة
بناء ال�سرتجاع ما م�ساحته 25
هكتار من العقار العمومي املوجه
لال�ستغالل يف �إطار املنفعة العامة
 ،الأمر الذي رهن تلقائيا جت�سيد
ما يفوق 28م�رشوع تنموي بقطاعات
ال�صحة – الرتبية – ال�سكن وقطع
الأرا�ضي ال�صاحلة للبناء واملدعمة
بـ  100مليون �سنتيم  ،وهي امل�شاريع
امل�سجلة منذ �أكرث من ثالث �سنوات
كاملة  ،الأمر الذي بات يهدد مثل هذا

النوع من العمليات بالإلغاء و حتويل
املخ�ص�صات املالية املر�صودة
لها لواليات �أخرى بجنوب البالد
الكبري والأكرث ا�ستعدادا لتج�سيدها
 .ومعلوم �أن م�صالح تلك الواليات ،
كانت قد تلقت تعليمات �صارمة من
وزارة الداخلية واجلماعات املحلية
تق�ضي بالإ�رساع يف ت�شكيل جمال�س
تنفيذية م�صغرة مهمتها الإ�رشاف
على املتابعة امليدانية  ،ويف
مو�ضوع مت�صل فقد �أكد منتخبون
حمليون باملجل�س ال�شعبي الوالئي
 ،ان ال�سلطات الو�صية عجزت طيلة
ال�سنوات الأخرية على �إدراج ملف
النهب العقاري ال�شائك �ضمن �أ�شغال

الدورات العادية الأخرية  .من جهة
ثانية فقد �شدد ممثلي اجلمعيات
املحلية بالبلديات املذكورة على
�رضورة تدخل ال�سلطات املركزية
لك�شف النتائج النهائية للتحقيقات
الأمنية التي با�رشتها م�صالح الدرك
والأمن الوطنيني بخ�صو�ص تورط
م�س�ؤولني نافذين من مديريات �أمالك
الدولة  ،الوكالة العقارية  ،م�سح
الأرا�ضي وكذا م�صالح اجلماعات
املحلية بالوقوف خلف التنازل على
عقارات الدولة لفائدة �أ�صحاب املال
والنفوذ وبالدينار الرمزي .

�أحمد باحلاج

يف �إطار التدابري الأمنية

�ضبط  17800قارورة خمر يف ظرف �أ�سبوعني
متكنت م�صالح املجموعة الوالئية
للدرك الوطني بغرداية خالل
الن�صف الأول من �شهر �سبتمرب
اجلاري من �ضبط وا�سرتجاع ما
يزيد عن  17800قارورة خمر
كانت موجهة يف �إطار الرتويج
واال�ستهالك بطريقة غري �رشعية
بال�سوق ال�سوداء  ،وذلك يف �إطار
التدابري الأمنية لت�شديد اخلناق
على بارونات الكحوليات  .ك�شفت

م�صادر م�ؤكدة لـ «الو�سط « �أن
م�صالح الدرك الوطني كانت قد
نفذت خالل الفرتة الأخرية ،
ما يزيد عن 05عمليات امنية
نوعية  ،م�ست �أقاليم بلديات
غرداية – بريان – املنيعة –
حا�سي الفحل واملن�صورة  ،مما
مكنت من �ضبط  17800قارورة
خمر حملية و �أجنبية ال�صنع
من خمتلف الأ�شكال و الأنواع

ليتم م�صادرة املحجوزات
وت�سليمها لدوائر االخت�صا�ص
املعنية ممثلة يف مفت�شية
�أق�سام اجلمارك اجلزائرية و
�أمالك الدولة بغر�ض �إتالفها
 ،فيما مت حتويل املوقوفني
الـ  08للم�صالح املعنية وبعد
ا�ستكمال الإجراءات القانونية
معهم و �إجناز ملفات ق�ضائية
�ضدهم مت مبوجبها تقدميهم

�أمام وكالء اجلمهورية كل ح�سب
اقليم اخت�صا�صه � ،أين �صدر يف
حق  05منهم �أمر بالإيداع رهن
احلب�س امل�ؤقت فيما ا�ستفاد 03
من ا�ستداعاءات مبا�رشة يف
انتظار حماكمتهم الحقا بتهمة
احليازة واملتاجرة باملخدرات
بطريقة غري �رشعية وفق ما
�أوردته م�صادرنا.
�صالح ،ب

با�رشت ال�سلطات املحلية ببلدية
ورقلة يف �أ�شغال تهيئة الطريق الرابط
بني ملعب احلي وال�شارع الرئي�سي
حلي �سيدي بوغفالة  ،حيث يعترب
هذا امل�رشوع من بني املطالب التي
مت�سك بها �سكان احلي � .رشعت
بحر الأ�سبوع اجلاري امل�ؤ�س�سة
املقاوالتية املكلفة باالجناز يف
�أ�شغال تهيئة الطريق الرابط بني
ملعب احلي و ال�شارع الرئي�سي حلي
بوغفالة التابع �إداريا لبلدية ورقلة ،
وت�أتي هذه العملية االمنائية ا�ستجابة
لإن�شغاالت ال�ساكنة بعد معاناتهم
الطويلة مع الو�ضعية املهرتئة
للطريق التي �أحلقت �أ�رضارا ج�سيمة
بالراجلني واملركبات  .من جهة ثانية
فقد ثمن رئي�س احلي عمر م�سعودي
يف ت�رصيح له مع يومية «الو�سط « ،

عملية االنطالق يف �أ�شغال تهيئة هذا
الطريق ،م�ؤكدا يف ذات ال�صدد على
�رضورة توفر عامل املتابعة واملراقبة
من طرف ال�سلطات املحلية لإجناز
هذا الطريق وفقا للمعايري التقنية
والقانونية املعمول بها مع احرتام
�آجال الت�سليم مثلما هو من�صو�ص
عليه يف دفاتر ال�رشوط  .ومعلوم �أن
وايل والية ورقلة قد حث على هام�ش
ا�رشافه على توزيع االعانات املالية
على �رضورة فتح قنوات احلوار البناء
بني املدراء التنفيذيني والوالئيني
واجلمعيات
ور�ؤ�ساء البلديات
املحلية وال�سعي خلف التكفل اجلاد
بان�شغاالتهم بتطبيق مبد�أ ح�سب
الأولويات والإمكانات املتاحة .

�أحمد باحلاج

ب�سبب احلفر التقليدية للمياه القذرة و القمامات

� 25إ�صابة بداء الل�شمانيا
اجللدية ببلدية الدو�سن

�سجلت امل�صالح ال�صحية ببلدية
الدو�سن التابعة لب�سكرة  ،خالل
هذا العام  25حالة �إ�صابة بداء
الل�شمانيا اجللدية وذلك ب�سبب
انت�شار الآبار التقليدية لت�رصيف
املياه امل�ستعملة وتكد�س الأطنان
من النفايات والقمامات بال�شوارع
دقت جمعيات حملية مهتمة بال�ش�أن
البيئي وال�صحي ببلدية الدو�سن
بب�سكرة ،ناقو�س اخلطر حمذرة
من مغبة املخاطر ال�صحية التي
باتت تهدد ال�ساكنة وذلك بعد
ت�سجيل  25ملف طبي يتعلق بعدد
احلاالت امل�صابة بداء الل�شمانيا
اجللدية  ،حيث �أرجعت ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك لغياب الدور
احلقيقي ملكتب النظافة والوقاية
باملجل�س ال�شعبي البلدي يف ردم
االنت�شار الفظيع للآبار التقليدية
 ،وذلك على خلفية االن�سداد
احلا�صل يف بالوعات ت�رصيف
املياه امل�ستعملة ناهيك عن

التكد�س الهائل لأطنان القمامات
و الأو�ساخ و الأكيا�س البال�ستيكية
و القاذورات والنفايات املنزلية
وال�صلبة بال�شوارع و الأحياء
ال�شعبية والتجمعات ال�سكنية
اجلديدة  ،ويف �سياق مت�صل فقد
�أكدت ذات اجلمعيات يف مرا�سلة
رفعتها لل�سلطات الوالئية ان
م�صالح البلدية ومديرية البيئة
لوحدهما من يتحمالن م�س�ؤولية
ال�صمت املطبق حيال الكارثة
البيئية التي تخيم على ذات
املنطقة وتهدد مبخاطر �صحية
يف حق زهاء � 25ألف ن�سمة  ،و مل
ت�ستبعد نف�س املرا�سلة فر�ضية
ارتفاع ح�صيلة امل�صابني بالداء
الفتاك املذكور خا�صة يف ظل
الظروف الطبيعية القا�سية التي
تتميز بها املنطقة بفعل ارتفاع
معدالت درجة احلرارة .

�صالح ،ب

7

دويل

الإثنني � 9سبتمرب  2019املوافـق ل  9حمرم 1442هـ

م�صر

ال�سجن  25عاما ملر�شد الإخوان
ورئي�س الربملان ال�سابق
ق�ضت حمكمة م�صرية ، ،بال�سجن  25عاما بحق � 11شخ�صا بينهم مر�شد "الإخوان امل�سلمني" حممد بديع ،يف �إعادة حماكمتهم يف الق�ضية املعروفة
بـ"اقتحام احلدود ال�شرقية" ،وا�ستبعاد ا�سم الرئي�س الراحل حممد مر�سي من الدعوى ذاتها؛ النق�ضائها بالوفاة ،وفق م�صدرين ووفق ما نقلته وكالة
الأنباء الر�سمية" ،ق�ضت حمكمة جنايات القاهرة برئا�سة القا�ضي ،حممد �شريين فهمي ،بامل�ؤبد ملحمد بديع ،و� 10آخرين يف �إعادة حماكمتهم يف ق�ضية
اقتحام ال�سجون امل�صرية واقتحام احلدود ال�شرقية ،وال�سجن � 15سنة لـ 8متهمني ،وبراءة � 9آخرين".
ق.د/وكاالت
كما ق�ضت با�ستبعاد ا�سم
مر�سي من �أحكام "اقتحام
احلدود" النق�ضاء الدعوى
بالوفاة يف  17جوان املا�ضي
�أثناء جل�سة حماكمة يف
ق�ضية �أخرى� ،إثر ما قالت
القاهرة �إنه "�أزمة قلبية"
،ومن �أبرز من �صدر بحقهم
�أحكام ال�سجن امل�ؤبد
( 25عاما)� ،أي�ضا قيادات
اجلماعة البارزة ،ع�صام
العريان ،وحممد البلتاجي،
و�سعد احل�سيني ،بخالف
رئي�س الربملان ال�سابق،
حممد �سعد الكتاتني ،الذي
�شغل رئا�سة حزب احلرية
العدالة املنحل ،الذي كان
الذراع ال�سيا�سي للجماعة،
وفق م�صدر قانوين ومن �أبرز
من �صدر بحقهم ،الرباءة،
الداعية املح�سوب على

اجلماعة� ،صفوت حجازي.
ويعد احلكم �أوليا قابال للطعن
للمرة الثانية �أمام حمكمة
النق�ض (�أعلى حمكمة طعون
يف البالد) خالل  60يوما
من �صدور �أ�سباب احلكم
وحمكمة النق�ض هي من
تت�صدى ملو�ضوع الق�ضية،
وفق امل�صدر ذاته.
ويف منت�صف نوفمرب 2016
ق�ضت حمكمة النق�ض (�أعلى
حمكمة طعون) بقبول طعون
مر�سي و� 26آخرين ،و�إلغاء
حكم الإعدام وال�سجن امل�ؤبد
بحقهم يف تلك الق�ضية ،قبل
�أن تعلن املحكمة القب�ض
على علي عز �أحد قيادات
الإخوان واملتهم يف الق�ضية
و�إعادة �إجراءات حماكمته
من جديد.
والطعن �شمل � 6صدر
بحقهم �أحكام �أولية بالإعدام
يف تلك الق�ضية �آنذاك هم:
مر�سي ،وحممد بديع مر�شد

الإخوان ،و�سعد الكتاتني
رئي�س حزب احلرية والعدالة
املنحل (الذارع ال�سيا�سي
للإخوان) ،وع�صام العريان
نائب رئي�س احلزب ذاته،
ور�شاد البيومي ،وحمي
حامد �أحد �أع�ضاء الفريق
الرئا�سي فرتة تويل مر�سي.
و" 21منهم حكموا بال�سجن
امل�ؤبد ( 25عاما) ،بينهم
الداعية الإ�سالمي� ،صفوت
حجازي ،وحممد البلتاجي،
�أحد قيادات الإخوان
حمكمة
البارزة"وكانت
جنايات القاهرة برئا�سة
القا�ضي �شعبان ال�شامي،
حكمت يف  16جوان 2015
ب�أحكام بني الإعدام وال�سجن
امل�ؤبد يف ق�ضية "اقتحام
ال�سجون" امل�رصية على
خلفية تهم بينها االعتداء على
املن�ش�آت الأمنية وال�رشطية
وقتل �ضباط �رشطة �إبان
جانفي  ،2011وهو ما

نفاه املتهمونوكان قا�ضي
التحقيق املنتدب من وزارة
العدل قرر يف  21دي�سمرب
� 2013إحالة املتهمني �إىل
حمكمة اجلناياتويف � 15أوت
 ،2015قدمت هيئة الدفاع
عن مر�سي والإخوان طعنا
ملحكمة النق�ض ،على حكم
حمكمة جنايات القاهرة
ال�صادر يف  16جوان .2015
ووجهت لهم النيابة عهدة
تهما نفوا �صحتها منها
"االتفاق مع هيئة املكتب
ال�سيا�سي حلركة حما�س،
وقيادات التنظيم الدويل،
وحزب اهلل اللبناين على
�إحداث حالة من الفو�ضى
لإ�سقاط الدولة امل�رصية
وتدريب
وم�ؤ�س�ساتها،
عنا�رص م�سلحة من قبل
احلر�س الثوري الإيراين
الرتكاب �أعمال عدائية
وع�سكرية داخل البالد،
و�رضب واقتحام ال�سجون

�إح�صاءات ت�ؤكد

الأمية يف فل�سطني من �أقل املعدالت حول العامل
�أفاد الإح�صاء الفل�سطيني ،ب�أنه
يوجد يف فل�سطني حوايل � 83ألف
�أمي و�أم ّية من الأفراد يف الفئة
العمرية � 15سنة ف�أكرث يف العام
 2018و�أو�ضح يف تقرير له �أم�س
الأحد ،مبنا�سبة اليوم العاملي
ملحو الأمية� ،أن ال�شخ�ص الأمي
هو ال�شخ�ص الذي ال ي�ستطيع �أن
يقر�أ ويكتب جملة ب�سيطة عن
حياته اليومية ،وفق اليون�سكو
ويُ�صادف يوم الـ  8من �سبتمرب
كل عام "اليوم العاملي" ملحو
الأمية وقال الإح�صاء �إن معدالت
الأمية يف فل�سطني تع ّد من �أقل
املعدالت يف العامل وقد بلغ
معدل الأمية بني الأفراد � 15سنة
ف�أكرث يف الدول العربية %24.8
يف العام  ،2016ح�سب بيانات
معهد اليون�سكو للإح�صاء.
وبينّ �أن عدد الأميني يف العامل
العربي لنف�س العام حوايل
بلغ  64.6مليو ًنا؛ منهم 40.9
مليو ًنا من الإناث مبعدل %32.8
مقارنة بـ  23.7( %17.4مليو ًنا)
بني الذكور و�أ�شارت البيانات �إىل
انخفا�ض كبري يف معدل الأمية
منذ العام  ،1997حيث بلغ %13.9
يف العام  1997وو�صل �إىل %2.8
يف العام  2018وانخف�ض املعدل
بني الذكور من  %7.8يف العام

� 1997إىل  %1.3يف العام ،2018
�أما بني الإناث فقد انخف�ض من
� %20.3إىل  %4.3لنف�س الفرتة.
وعلى م�ستوى املنطقة ،فقد
انخف�ض املعدل يف ال�ضفة
الغربية من  %14.1يف العام
� 1997إىل  %3.0يف العام ،2018
ويف قطاع غزة انخف�ض من
� %13.7إىل  %2.4لنف�س الفرتة
وقال الإح�صاء �إن معدل الأمية
يف فل�سطني بلغ ما ن�سبته
� 82.8( %2.8ألف �أمي و�أم ّية)،
بواقع  %1.3بني الذكور (20.2
�ألف �أمي) و %4.3بني الإناث
(� 62.6ألف �أم ّية) يف العام 2018
و�أو�ضح" :بلغ معدل الأمية يف
ال�ضفة الغربية � 56.0( %3.0ألف
�أمي و�أم ّية) ،بواقع  %1.3بني
الذكور (� 12.6ألف �أمي) و%4.8
بني الإناث (� 43.4ألف �أم ّية)
لنف�س العام".
ويف قطاع غزة لنف�س العام
بلغ معدل الأمية 26.8( %2.4
�ألف �أمي و�أم ّية) ،بواقع %1.3
بني الذكور (� 7.6آالف �أمي)
و %3.4بني الإناث (� 19.2ألف
�أم ّية) وذكرت �أن معدالت الأمية
ح�سب الفئات العمرية ،فقد بلغ
معدل الأمية بني كبار ال�سن 65
�سنة ف�أكرث � 47( %29.7ألف �أمي

و�أم ّية) يف العام  2018وتابعت:
"بينما بلغ  %3.3يف الفئة العمرية
� 64 -45سنة (� 19ألف �أمي و�أم ّية)
و %0.8يف الفئة العمرية 44 -30
�سنة (� 7.0آالف �أمي و�أم ّية)،
وبني ال�شباب � 29-15سنة %0.7
(� 9.8آالف �أمي و�أم ّية)".
ويتفاوت توزيع الأميني على
�سجلت
الفئات العمرية� ،إذ
ّ
الفئة العمرية � 65سنة ف�أكرث
�أعلى ن�سبة بني الأميني ،يف حني
�سجلت الفئتني العمريتني 44-30
ّ
�سنة و� 29-15سنة �أدنى ن�سبة بني
الأميني.
ولفت النظر �إىل �أن معدل
الأمية يف التجمعات الريفية
بلغ � 18( %3.7أل ًفا) و %2.8يف
املخيمات (� 7.1آالف) و%2.6
يف التجمعات احل�رضية (57.7
�ألف) يف العام .2018
وبينّ �أن عدد الأميني يف العامل
العربي لنف�س العام حوايل
بلغ  64.6مليو ًنا؛ منهم 40.9
مليو ًنا من الإناث مبعدل %32.8
مقارنة بـ  23.7( %17.4مليو ًنا)
بني الذكور و�أ�شارت البيانات �إىل
انخفا�ض كبري يف معدل الأمية
منذ العام  ،1997حيث بلغ %13.9
يف العام  1997وو�صل �إىل %2.8
يف العام  2018وانخف�ض املعدل

بني الذكور من  %7.8يف العام
� 1997إىل  %1.3يف العام ،2018
�أما بني الإناث فقد انخف�ض من
� %20.3إىل  %4.3لنف�س الفرتة.
وعلى م�ستوى املنطقة ،فقد
انخف�ض املعدل يف ال�ضفة
الغربية من  %14.1يف العام
� 1997إىل  %3.0يف العام ،2018
ويف قطاع غزة انخف�ض من
� %13.7إىل  %2.4لنف�س الفرتة
وقال الإح�صاء �إن معدل الأمية
يف فل�سطني بلغ ما ن�سبته %2.8
(� 82.8ألف �أمي و�أم ّية) ،بواقع
 %1.3بني الذكور (� 20.2ألف
�أمي) و %4.3بني الإناث (62.6
�ألف �أم ّية) يف العام .2018
و�أو�ضح" :بلغ معدل الأمية يف
ال�ضفة الغربية � 56.0( %3.0ألف
�أمي و�أم ّية) ،بواقع  %1.3بني
الذكور (� 12.6ألف �أمي) و%4.8
بني الإناث (� 43.4ألف �أم ّية)
لنف�س العام".
ويف قطاع غزة لنف�س العام بلغ
معدل الأمية � 26.8( %2.4ألف
�أمي و�أم ّية) ،بواقع  %1.3بني
الذكور (� 7.6آالف �أمي) و%3.4
بني الإناث (� 19.2ألف �أم ّية).

امل�رصية".
ووقعت �أحداث الق�ضية
بح�سب �أمر �إحالة املتهمني
للمحاكمة �آبان ثورة يناير
 ، 2011من �أبرز املتهمني
الذين �صدر �ضدهم حكما

ومل يطعنوا " غيابي " منذ
احلكم الأويل  :هم يو�سف
القر�ضاوي ع�ضو االحتاد
العاملي لعلماء امل�سلمني
 ،و�أمين نوفل وحممد
القياديني
عبدالهادي

بحما�س  ،و�سامي �شهاب
القيادي بحزب اهلل  ،ويف
حال القب�ض علي �أي من
املتهمني ،تعاد �إجرءات
حماكمتهم من جديد �أمام
املحكمة ذاتها.

انتقد �سماحها للمتحدث با�سم قوات حفرت بعقد م�ؤمتر
�صحفي ب�أبوظبي

الرئا�سي الليبي ي�ستنكر
املوقف العدائي للإمارات

ا�ستنكر املجل�س الرئا�سي
حلكومة الوفاق الوطني
الليبية ،ب�شدة ما و�صفه
بـ"املوقف العدائي الأخري
من الإمارات ،ب�سماحها
لأن تكون عا�صمتها من�صة
�إعالمية للملي�شيات املعتدية
(قوات حفرت) على العا�صمة
(طرابل�س) و�ضواحيها".
وي�أتي بيان املجل�س
الرئا�سي ،الذي ن�رش يف
�ساعة مت�أخرة من ليلة
ال�سبت ،بعد �ساعات من
عقد املتحدث با�سم قوات
حفرت �أحمد امل�سماري،
م�ؤمترا �صحفيا ،من العا�صمة
الإمارتية �أبوظبي و�أ�ضاف
املجل�س� ،أن "املتحدث
با�سم القوات الغازية عقد
م�ؤمترا �صحافيا �أطلق خالله
جملة من الرتهات وكما
من االفرتاءات امل�صاغة
مبفردات تنم عن الكراهية
والتحري�ض على �سفك دماء

الليبيني".
وقال �إن "هذا الت�رصف
دعما
يعترب
املدان
للمعتدي لقتل الليبيني،
و�إ�شارة لال�ستمرار يف
ارتكاب االنتهاكات وجرائم
احلرب ودعم املنقلبني
على احلكومة ال�رشعية،
ويعترب خرقا �صارخا
لقرارات جمل�س الأمن
باخل�صو�ص"واعترب املجل�س
الرئا�سي� ،أن "ظهور �أحد
العنا�رص امللي�شاوية والداعم
حلكم الع�سكر والراف�ض
للدولة املدنية الدميقراطية
بزيه الع�سكري يف دولة
�أجنبية يعرب عن تفريط
ج�سيم بال�سيادة الوطنية
ويُعر�ض القائم به للمالحقة
القانونية"وتابع �أن "ي�صل
الإذالل والهوان ب�شخ�ص
يحمل مر�سوم ع�سكري لهذه
الدرجة فهي فاجعة م�ؤملة
يف حق الوطن ال يرت�ضيها

�أي ليبي حر ميتلك �أي قدر
من النخوة والكرامة ،ناهيك
عن احرتام �رشف املهنة
الع�سكرية".
و�أ�شار املجل�س �إىل �أنه كان
يتوقع "بعد �أن ات�ضحت
�أهداف املعتدي وانك�شفت
�أكاذيبه وت�أكد ف�شله بعد �أكرث
من خم�سة �أ�شهر �أن تراجع
الدول الداعمة له مواقفها
وتعمل على حقن دماء
الليبني ،وتتخذ مواقف من
�ش�أنها احلفاظ على ا�ستقرار
ليبيا".
و�أكد املجل�س "ا�ستمراره
يف دحر املعتدي مهما كان
الدعم املقدم له ونحمل من
ي�سانده امل�س�ؤولية الأخالقية
والقانونية لذلك ولن ن�سمح
لأحد �أي كان اال�ستهانة
بدماء الليبني".
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مع�ضلة هواوي:

حتديات ت�أمني �شبكات اجليل اخلام�س يف الواليات املتحدة

على الرغم من الثورة التي قد حُتدثها �شبكات اجليل اخلام�س يف االقت�صاد الرقمي ،من خالل توظيف التطبيقات اجلديدة (ال�سيارات ذاتية القيادة،
و�أمتتة امل�صانع ،وال�شبكات الكهربائية الذكية ،واملدن الذكية) التي تعتمد على ات�صاالت فائقة ال�سرعة� ،إال �أنها ت�شكل خماطر عدة على الأمن القومي
للدول الغربية ،وال �سيما مع اعتمادها على �شركة هواوي ال�صينية التي تعد �أكرب منتج للمعدات الالزمة لت�شغيل �شبكات اجليل اخلام�س ،والتي
تربطها عالقات وثيقة باحلكومة ال�صينية.
روبرت وليامز
عر�ض :د .رغدة البهي/
مركز امل�ستقبل للدرا�سات
و الأبحاث املتقدمة
ويف هذا ال�سياق ،تربز �أهمية
التقرير املعنون «ت�أمني �رشكات
اجليل اخلام�س :التحديات
والتو�صيات» ،املن�شور على موقع
جمل�س ال�شئون اخلارجية منت�صف
يوليو املا�ضي ،للكاتب «روبرت
وليامز» (املدير التنفيذي ملركز
بول ت�ساي بكلية احلقوق جامعة
ييل) ،والذي جادل فيه ب�أن �إ�صدار
«ترامب» �أم ًرا تنفيذ ًّيا يحظر
ا�ستخدام معدات هواوي يف
ال�شبكات الأمريكية ال يعني ت�أمني
تلك ال�شبكات بال�رضورة .ولذا ،ال
بد من اعتماد ا�سرتاتيجي ٍة �أو�سع
ت�شمل اًّ
كل من :التدابري الفنية،
ومتطلبات الأمن ال�سيرباين،
واال�ستثمار يف التدريب ومهارات
البحث ،وغريها.

تكنولوجيا اجليل
اخلام�س:
ع ّرف الكاتب �شبكات اجليل
اخلام�س مبجموع ٍة من املعاجلات
الدقيقة التي تر�سل حزم البيانات
ب�رسع ٍة فيما بينها؛ حيث �سرت�سل
الأجهزة (مبا يف ذلك :الهواتف
الذكية ،وال�سيارات ،والروبوتات)
البيانات وتتلقاها عرب موجات
الراديو برتددات اجليل اخلام�س،
وذلك من خالل االت�صال بجي ٍل
جديد من وحدات الراديو ال�صغرية
اخللوية التي ت�شكل �شبكة الو�صول
الال �سلكي  ،RANالتي تربط بني
الأجهزة الفردية و�أجهزة التوجيه
واملحوالت التي ت�شكل ال�شبكة
الأ�سا�سية.
وتختلف �شبكات اجليل اخلام�س
عن الأجيال ال�سابقة يف موقع
الوظائف احلرجة؛ ففي الأجيال
ال�سابقة ،حتدث الوظائف
احل�سا�سة يف قلب �شبكات
االت�صاالت ،والتي ت�شمل :م�صادقة
البيانات وتوجيها ،بينما تقوم
�أجهزة �شبكة الو�صول الال �سلكي
الأخرى (�أو ما ي�سمى احلافة)
بتو�صيل �أجهزة امل�ستخدم
بال�شبكة الأ�سا�سية.
ويف �شبكات اجليل اخلام�س،
يتال�شى ذلك التمييز .فتتطلب
اال�ستخدامات املتقدمة ات�صاالت
كبرية احلجم مع زمن انتقال
حمدود ،كالذي تتطلبه �أجهزة
اال�ست�شعار امل�ضادة للت�صادم يف
�سيارة ذاتية القيادة على �سبيل
املثال� ،إذ �إنها تعتمد بالأ�سا�س
على بياناتٍ فوري ٍة وموثوقة.
ولذا ،يجب تقلي�ص امل�سافة بني
الأجهزة التي تتوا�صل مع بع�ضها

ً
بع�ضا لتوفري تلك ال�رسعة العالية.
وبالتايل ،يتزايد تعقيد �شبكات
اجليل اخلام�س مقارن ًة بالأجيال
ال�سابقة ،والتي مت ت�صميمها
ب�شك ٍل �أ�سا�سي خلدمات ال�صوت
والبيانات للم�ستخدمني.
ومن ث ّم ،تقوم �شبكات اجليل
اخلام�س بثالث مهام رئي�سية؛
يتمثل �أولها يف �رسعات التنزيل
ال�رسيعة للم�ستخدمني .ويت�صل
ثانيها باالت�صاالت املوثوقة
عالية ال�رسعة وامل�صممة
للمركبات امل�ستقلة وغريها من
التطبيقات التي ال تتطلب ثغرات
يف االت�صال .ويرتبط ثالثها
باالت�صاالت ال�ضخمة من �آل ٍة �إىل
�أخرى� ،أو �إنرتنت الأ�شياء (،)IoT
حيث تتوا�صل مليارات الأجهزة
با�ستمرار فيما بينها.
ففي الأجيال ال�سابقة من �شبكات
املحمول مت االعتماد على
الأجهزة املت�صلة بال�شبكة يف
�إطار بني ٍة مركزي ٍة حاكمة ،بينما
تت�صل �شبكات اجليل اخلام�س
مبلياراتٍ من �أجهزة �إنرتنت
الأ�شياء املت�صلة ببع�ضها ً
بع�ضا يف
بيئ ٍة �شبيه ٍة بال�شبكة.

خماطر متزايدة:
ي�شري الكاتب �إىل تعدد جماالت
�شبكات اجليل اخلام�س لت�شمل:
املركبات ذاتية القيادة ،وال�شبكات
الكهربائية الذكية ،والطب الذكي،
واالت�صاالت الع�سكرية ،وغريها.
وعلى هذا النحو ،ي�صعب التمييز
بني الأجزاء الرئي�سية �أو احلرجة
يف البنية التحتية ل�شبكة اجليل
اخلام�س عن مثيلتها الفرعية.
ومع تزايد اعتماد ال�رشكات
والأفراد على تلك ال�شبكات،
تتزايد خماطر �رسقة البيانات،
وا�ستهداف ال�شبكات بوا�سطة
الهجمات ال�سيربانية .وتتزايد
باملثل نقاط ال�ضعف املحتملة
والثغرات الأمنية ،مما يقو�ض
من �إمكانية اكت�شاف الأن�شطة
ال�سيربانية ال�ضارة.
ووف ًقا للكاتب ،تتمثل �أبرز
التحديات التي تواجه تلك
ال�شبكات يف �إمكانية التالعب
مبعداتها الرئي�سية ،وذلك على
�شاكلة البوابة ال�رسية التي
تُعرف با�سم «الباب اخللفي»
( (Backdoorsالتي ت�سمح
باعرتا�ض و�إعادة توجيه البيانات �أو
تخريب الأنظمة احليوية ،حتى يف
�أعقاب اجتياز الأنظمة الختبارات
الأمان ،نظ ًرا ال�ستمرار �إر�سال
التحديثات �إليها من قبل ال�رشكات
ا ُ
مل�صنّعة .ناهيك عن �إمكانية
ا�ستهداف القرا�صنة ال�سيربانيني
للخوارزميات التي تعمل مبوجبها
�أنظمة الذكاء اال�صطناعي ،ذلك
�أن �إنرتنت الأ�شياء يو�سع ب�شك ٍل

ري من فر�ص ونتائج تلك
كب ٍ
الهجمات .وقد يكون من ال�صعب
اكت�شاف الهجمات التي تن�سخ
البيانات �أو تعدلها؛ فعلى الرغم
من خرق الأنظمة ،تعمل ال�شبكات
الرئي�سية ب�شك ٍل طبيعي.

هواوي واجليل
اخلام�س:
وطب ًقا للكاتب ،تعترب هواوي
واحد ًة من �أكرب ال�رشكات املنتجة
للمعدات الالزمة لت�شغيل �شبكات
اجليل اخلام�س على م�ستوى
العامل .وهي قادرةٌ على تو�سيع
ح�صتها يف ال�سوق ،بالنظر �إىل
انخفا�ض تكلفة منتجاتها،
وا�ستثماراتها يف البحث والتطوير،
وقدرتها على تقدمي حلو ٍل �شامل ٍة
فعال ٍة ت�شمل اًّ
كل من :الأجهزة،
وال�شبكات ،ومراكز البيانات،
وغريها.
ويف املقابل ،تتعدد املخاوف
الأمنية الأمريكية من هواوي بفعل:
خماطر الأمن ال�سيرباين املالزمة
لـلجيل اخلام�س ،وممار�سات
هواوي التجارية ال�سابقة ،وطبيعة
العالقة بني �رشكات التكنولوجيا
ال�صينية واحلكومة ال�صينية.
وحلماية الأمن القومي الأمريكي،
و�ضع �أم ُر «ترامب» التنفيذي
أ�سا�س لوزارة التجارة الأمريكية
ال َ
ملنع ال�رشكات الأمريكية من
ا�ستخدام معدات هواوي.
فات�سعت بذلك القيود الأمريكية
التي فر�ضت العام املا�ضي فيما
يتعلق با�ستخدام هواوي من قبل
الوكاالت الأمريكية واملقاولني
الفيدراليني.
كما �أ�ضافت وزارة التجارة �رشكة
هواوي و(� )68رشك ًة تابع ًة �إىل
قائمة الكيانات اخلا�ضعة لقيود
الت�صدير ب�سبب خماطرها
على الأمن القومي وال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية .وعلى
الرغم من تعهد «ترامب» للرئي�س
ال�صيني «�شي جني بينغ» -يف
قمة جمموعة الع�رشين يف يونيو
املا�ضي -بتخفيف قيود الت�صدير
�إىل ح ٍّد ما ،ال يت�ضح بعد �إىل �أي
مدى َ�ست َُحرم هواوي من ا�سترياد
املو�صالت الأمريكية والرقاقات
ّ
التي تعد �رضوري ًة ملختلف
عمليات ال�رشكة.

الهواج�س الأمنية:
عدد الكاتب الأدلة على رداءة
ّ
املمار�سات الهند�سية ل�رشكة
هواوي ،بل و�إمكانية ا�ستغاللها
من قبل قرا�صنة الكمبيوتر؛ فقد
�أ�شار مركز تقييم الأمن ال�سيرباين
يف اململكة املتحدة (وهو هيئة
رقابة تقوم مبراجعة �أمان معدات

هواوي) يف مار�س � 2019إىل جملة
من امل�شكالت املتعلقة بنهج
هواوي يف تطوير الربجميات ،وهو
النهج الذي يُولّد خماط َر متزايد ًة
ري على امل�شغلني.
ب�شك ٍل كب ٍ
وتتعدد الدالئل � ً
أي�ضا على انتهاك
�رشكة هواوي املتكرر للقوانني
املحلية يف البلدان التي تعمل
فيها .ففي يناير املا�ضي ،اتهمت
وزارة العدل الأمريكية ال�رشكة
باالحتيال ،وغ�سل الأموال،
وانتهاك العقوبات الأمريكية على
�إيران ،و�رسقة الأ�رسار التجارية
من �رشيكها التجاري الأمريكي
.T-Mobile
ويف جانفي املا�ضي � ً
أي�ضا،
اعتقلت احلكومة البولندية مدير
مبيعات هواوي بتهمة التج�س�س.
كما اتهمت ( CNEXوهي �رشكة
نا�شئة يف الواليات املتحدة)
هواوي ونائب رئي�س جمل�س
الإدارة بالت�آمر ل�رسقة �أ�رسارها
التجارية.
وعليه ،ت�سهم تلك الإ�شكاليات
وغريها -بالإ�ضافة �إىل �رسية
هواوي وملكيتها الغام�ضة -يف
تزايد املخاوف من �أن�شطة
ال�رشكة ونواياها؛ خا�صة و�أن
هواوي وغريها من �رشكات
االت�صاالت ال�صينية مطالبة
مب�ساعدة احلكومة ال�صينية يف
«العمل اال�ستخباراتي» .كما تزايد
دعم بكني ل�رشكات التكنولوجيا
ال�صينية يف ال�سنوات الأخرية،
و�شنت حمل ًة عاملي ًة لرعاية �رسقة
امللكية الفكرية الأجنبية ،و�إطالق
برامج مراقبة رقمية �شاملة.
وبالنظر �إىل ذلك ،ف�إن ا�ستقاللية
�رشكة هواوي عن احلكومة
ريا.
ال�صينية متثل حتد ًيا كب ً
ويجادل امل�سئولون الأمريكيون
والأوروبيون ب�أن الدعم ال�صيني
مينح �رشكات مثل هواوي مزايا
جتارية غري عادلة حتول دون
تطوير ون�رش �شبكات االت�صاالت
العاملية .وباملثل ،اتهمت بكني

عملية و�ضع معايري اجليل اخلام�س
بالت�سيي�س.
وتواجه احلكومات الوطنية
�صعوباتٍ يف ت�أمني التكلفة حال
قررت ا�ستبعاد هواوي �أو مزودي
املعدات الآخرين من �شبكات
اجليل اخلام�س الوطنية� .أما
البلدان النامية التي تركز على
الفوائد االقت�صادية لبناء تلك
ال�شبكات ،فمن املرجح �أن يكون
التج�س�س م�صدر قلقٍ ثانوي.
وبالن�سبة للواليات املتحدة ،لن
ي�سفر ا�ستبعاد �أي �رشكة عن البنية
التحتية ل�شبكة الواليات املتحدة �أو
�شبكات حلفائها عن الق�ضاء على
تهديدات التج�س�س �أو التخريب.
كما �أثبت املت�سللون الإيرانيون
والرو�س وغريهم بالفعل قدرتهم
على اخرتاق ال�شبكات الأمريكية
التي مل ت�ستخدم املعدات
ال�صينية.

التو�صيات املقرتحة:
يجادل الكاتب ب�أن �أمن �شبكات
اجليل اخلام�س يتطلب اعتماد نه ٍج
متعدد يت�ضمن اًّ
كل من :التدابري
الفنية ،والتعديالت التنظيمية،
ونظام امل�سئولية القانونية
واال�ستثمارات
والدبلوما�سية،
يف التدريب على مهارات البحث
والأمن ال�سيرباين ،وغريها.
ويف هذا ال�سياق ،طرح الكاتب
جمل ًة من التو�صيات التي ميكن
�إجمالها على النحو التايل:
�أولاً  -العمل عن كثب مع خمتلف
احللفاء الأمريكيني لتطوير مبادئ
م�شرتكة للحد من املخاطر
والثغرات الأمنية.
ثان ًيا -حتفيز قدرة مقدمي
خدمات الهواتف املحمولة على
حتديد ومنع اال�ستغالل والهجمات
ال�ضارة با�ستخدام �أدوات التعلم
الآيل.
ثال ًثا -اعتماد �سيا�ساتٍ تنظيمي ٍة
قائم ٍة على ال�شفافية وحوافز

ال�سوق.
راب ًعا -التن�سيق بني جلنة االت�صاالت
الفيدرالية ( )FCCووزارة الدفاع
وغريها من الوكاالت لإعادة
تخ�صي�ص الرتددات الو�سيطة التي
متتلك حكومة الواليات املتحدة
�أجزاء كبري ًة منها للأغرا�ض
التجارية.
خام�سا� -إلزام امل�صنعني بالك�شف
ً
عن ممار�ساتهم ل�ضمان �أمن
�إنرتنت الأ�شياء يف كافة �أطوار
عملية ت�صنيع منتجاتهم من قبل
جلنة االت�صاالت الفيدرالية.
�ساد�سا� -إدراج جلنة االت�صاالت
ً
الفيدرالية يف فرقة العمل
املعنية ب�إدارة خماطر تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت.
�ساب ًعا -حت�سني نظام امل�سئولية
القانونية لتح�سني الأمن ال�سيرباين
يف القطاع اخلا�ص.
ثام ًنا -تطوير قطاع االت�صاالت
ملعايري طوعية ت�سرت�شد مبثيلتها
التي تطبقها املحاكم يف ق�ضايا
امل�سا�س بالأمن ال�سيرباين ،كي
توفر الأ�سا�س لت�سعري خماطر
الإنرتنت.
تا�س ًعا -تفعيل الريادة الأمريكية
يف و�ضع املعايري العاملية وتعزيز
امل�صالح الأمريكية يف جمال
الأمن ال�سيرباين.
وختا ًما ،يجب �أن تهدف �سيا�سة
الواليات املتحدة �إىل الت�أمني
اال�ستباقي لل�شبكات الأمريكية،
بجانب تعزيز التكنولوجيا
الأمريكية دون �سيا�سات احلماية
االقت�صادية .فعلى الرغم من
اتخاذ خطواتٍ جادة حلماية
الأمن القومي الأمريكي يف البنية
التحتية للجيل اخلام�س ،تظل
وا�شنطن بحاج ٍة �إىل االنفتاح
على اال�ستثمار واملعرفة الدافعة
لالبتكار التي جعلت منها رائد ًة يف
جمال التكنولوجيا.
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وزارة العدل
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
مكتب الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة
حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
العنوان  :طريق فوكة الطابق الأر�ضي
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة
الهاتف 024.36.63.69 :
0673.83.51.03

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد  412/4و  612من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ اخلام�س من �شهر �سبتمرب �سنة الفني و ت�سعة ع�شر 2019/ 09/ 05:
نحن الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة  ،دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور �أعاله و املوقع �أ�سفله .
بطلب من ال�سيد(ة)  :تودرت عمر
ال�ساكن(ة) ب  :باب الوادي حممد بوبلة
و املتخذ موطنه املختار مبكتب الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة
�ضد ال�سيدة (ة)  :لعوي�سي ر�شيدة
ال�ساكن (ة) ب  :حي البناء  133دايل �إبراهيم
حاليا موقوفة بامل�ؤ�س�سة العقابية بالقليعة
بعد الإطالع على املواد  613.612و  625من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال ب�أحكامها
بناء على احلكم ال�صادر عن حمكمة القليعة  ،ق�سم اجلنح  ،بتاريخ  ، 19/ 01/ 08رقم الفهر�س  ، 19/ 00183رقم اجلدول  ، 18/ 06041و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة من طرف حمكمة القليعة ،
بتاريخ  ، 19/ 06/ 18حتت رقم  2019/ 1061امل�ؤيد بالقرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،الغرفة اجلزائية  ،بتاريخ  ، 2019/ 03/ 28رقم الفهر�س  ، 19/ 03575رقم امللف 19/ 01357
بناء على رخ�صة الإت�صال امل�سلمة لنا من طرف النائب العام ملجل�س ق�ضاء تيبازة  ،بتاريخ 2019/ 07/ 21
 RR0011 708 232 42مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 2019/ 08/ 14
بناءا على حما�ضر تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�ضمنة حتت رقم
بناءا على حما�ضر تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم والتكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/ 08/ 20
بناءا على حما�ضر تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق ببلدية االقليعة بتاريخ 2019/ 08/ 20
و مبوجب الأمر ال�صادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ  ، 2019/ 08/ 28حتت رقم الرتتيب  19 /01042 :و الذي يرخ�ص للمح�ضر الق�ضائي بن�شر م�ضمون حم�ضر تكليف بالوفاء على �إحدى
اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لن�ص املادة  4/ 412من ق�.إ.م�.إ
كلفنا ال�سيد (ة)  :لعوي�سي ر�شيدة  ،ال�ساكن (ة) ب  :حي البناء  133دايل �إبراهيم حاليا موقوفة بامل�ؤ�س�سة العقابية بالقليعة  ،بان ي�سدد بني �أيدينا مبلغ ثمانية ماليني و �سبع مائة و ثالثة و خم�سون الف و
خم�س مائة دينار جزائري ( 8.753.500.00دج) و الذي ميثل مبلغ مقابل التعوي�ض م�ضاف �إليه �أتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي .
و نبهنا ال�سيد (ة)  :لعوي�سي ر�شيدة  ،ب�أن له �أجل خم�سة ع�شرة ( )15يوما للوفاء ي�سري ابتداءا من تاريخ ن�شر م�ضمون التكليف بالوفاء باجلريدة و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

الو�سط2019/09/09:
وزارة العدل
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
مكتب الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة
حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
العنوان  :طريق فوكة الطابق الأر�ضي
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة
الهاتف 024.36.63.69 :
0673.83.51.03

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد  412/4و  612من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ اخلام�س من �شهر �سبتمرب �سنة الفني و ت�سعة ع�شر 2019/ 09/ 05:
نحن الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة  ،دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور �أعاله و املوقع �أ�سفله .
بطلب من ال�سيد(ة)  :تودرت عمر
ال�ساكن(ة) ب  :باب الوادي حممد بوبلة
و املتخذ موطنه املختار مبكتب الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة
�ضد ال�سيدة (ة)  :لعوي�سي اح�سن
ال�ساكن (ة) ب  :حي البناء  133دايل �إبراهيم
حاليا موقوف بامل�ؤ�س�سة العقابية بالقليعة
بعد الإطالع على املواد  613.612و  625من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال ب�أحكامها
بناء على احلكم ال�صادر عن حمكمة القليعة  ،ق�سم اجلنح  ،بتاريخ  ، 19/ 01/ 08رقم الفهر�س  ، 19/ 00183رقم اجلدول  ، 18/ 05941و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة من طرف حمكمة القليعة ،
بتاريخ  ، 19/ 06/ 18حتت رقم  2019/ 1061امل�ؤيد بالقرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،الغرفة اجلزائية  ،بتاريخ  ، 2019/ 03/ 28رقم الفهر�س  ، 19/ 03575رقم امللف 19/ 01357
بناء على رخ�صة الإت�صال امل�سلمة لنا من طرف النائب العام ملجل�س ق�ضاء تيبازة  ،بتاريخ 2019/ 07/ 21
 RR0011 708 285 42مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 2019/ 08/ 14
بناءا على حما�ضر تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�ضمنة حتت رقم
بناءا على حما�ضر تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم والتكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/ 08/ 22
بناءا على حما�ضر تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق ببلدية االقليعة بتاريخ 2019/ 08/ 22
و مبوجب الأمر ال�صادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ  ، 2019/ 08/ 28حتت رقم الرتتيب  19/ 01041 :و الذي يرخ�ص للمح�ضر الق�ضائي بن�شر م�ضمون حم�ضر تكليف بالوفاء على �إحدى
اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لن�ص املادة  412/4من ق�.إ.م�.إ
كلفنا ال�سيد (ة)  :لعوي�سي اح�سن  ،ال�ساكن (ة) ب  :حي البناء  133دايل �إبراهيم حاليا موقوف بامل�ؤ�س�سة العقابية بالقليعة  ،بان ي�سدد بني �أيدينا مبلغ ع�شرة ماليني و مائتان و ثالثة و ثمانون الف و خم�س
مائة دينار جزائري ( 10.283.500.00دج) و الذي ميثل مبلغ مقابل التعوي�ض م�ضاف �إليه �أتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي .
و نبهنا ال�سيد (ة)  :لعوي�سي اح�سن  ،ب�أن له �أجل خم�سة ع�شرة ( )15يوما للوفاء ي�سري ابتداءا من تاريخ ن�شر م�ضمون التكليف بالوفاء باجلريدة و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

الو�سط2019/09/09:
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
الأ�ستاذة  :طالبي نبيلة
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة بئرمراد راي�س
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر

الو�سط2019/09/09:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�ضر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  ، 613، 612من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة طالبي نبيلة املح�ضرة الق�ضائية املعتمدة لدى اخت�صا�ص حمكمة بئر مراد راي�س .جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبنا ب � 03 :شارع
�إبراهيم هجر�س (مقابل امل�ست�شفى ) بني م�سو�س .اجلزائر املوقعة �أدناه .
لفائدة  :ويراق عبد الرحمان
الكائن م�سكنه � 02 :شارع االخوة بداوي �سيدي احممد اجلزائر
بعد االطالع على املواد  612,613 :من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على احلكم ال�صادر عن حمكمة احلرا�ش  ،الق�سم املدين بتاريخ  10/01/09رقم الفهر�س  0300/09 :رقم اجلدول  7658/08 :و املمهور بال�صيغة
التنفيذية .
وبناءا على الأمر �إذن بالن�شر ال�صادر عن رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س بتاريخ  25/08/2019حتت رقم 6513/19 :
بلغنا � :شدبة احمد
العنوان  :حي  2068م�سكن عمارة رقم  5باب الزوار اجلزائر و حاليا  :التعاونية العقارية ال�ضيافة حي  330م�سكن عمارة  10الطابق اخلام�س بني م�سو�س
اجلزائر
و هذا مببلغ 1.550.000:دج مليون و خم�سمائة و خم�سون الف دينار جزائري
ب�إ�ضافة �إىل م�صاريف التنفيذ الودي و الأمر بالن�شر و حم�ضر الن�شر يف اجلريدة
و نبهناه /ب�أن له مهلة خم�سة ع�شر يوما ( )15للوفاء ت�سري من تاريخ تبليغه هذا املح�ضر و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية
مع كافة التحفظات
و اثباتا لكل ما تقدم  ،حررنا هذا املح�ضر و �سلمنا ن�سخة منه للطالب (ة)  ،للعمل به وفقا للقانون .

املح�ضرة القانونية

الو�سط2019/09/09:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة  :اجللفة
حجر
الق�سم � :ش�ؤون الأ�سرة ق�ضية  11/ 2974فهر�س رقم 11/ 3974
بتاريخ 2011/ 12/ 15 :
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�سرة علنيا
ابتدائيا ح�ضوريا ب :
/01يف ال�شكل  :قبول الدعوى �شكال
/02يف املو�ضوع :
01باحلجر على املدعي عليه ب�شري م�سعودي املولود بتاريخ 1967/ 01/ 01 :باالدري�سية لأبيه ميلود و �أمه خ�ضرة بن
�شهرة
02الأمر بن�شر هذا احلكم�03إبقاء امل�صاريف الق�ضائية و املقدرة بثالثمائة دينار( 300دج) على عاتق املدعية بهذا �صدر هذا احلكم و �أف�صح
به جهارا و علنيا بالتاريخ املذكور �أعاله  ،و بح�سبه �أم�ضيناه
مع �أمني ال�ضبط .
الو�سط2019/09/09:

Le Chiffre d’Affaires

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
رقم 35/ 19 :

و�صل �إيداع ملف جتديد جمعية والئية
مبقت�ضى القانون لرقم  06/ 12امل�ؤرخ يف � 18صفر 1433
املوافق ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات  :مت هذا
اليوم � 2019/ 08/ 22 :إيداع ملف جتديد جمعية ذات
�صبغة والئية
ت�سمية اجلمعية  :اللجنة الدينية مل�سجد مبارك امليليبلدية الأغواط
املقر االجتماعي  :م�سجد مبارك امليلي بلدية الأغواط
املودع  :قرادي عي�سى
الوظيفة يف اجلمعية  :رئي�س اللجنة
الو�سط2019/09/09:

ANEP N°: 1916019394

PUB

»

±¿R
Cñ¯`8
894
_C
]º

8±

Rb

F6±
±

;±ÒÐ±b
Ã»C/

=±
P±´CC

énérale

on

2018

bilité et Contrôle de Gestion

e la formation
0 000DA

ouradia Alger

10

الإثنني � 9سبتمرب  2019املوافـق ل  9حمرم 1442هـ

ا�ست�شهد خالل معركة ني�سان

جثمان ال�شهيد حممود �أبو حلوة ما زال مفقود ًا
رغم مرور  17عام َا على جمزرة خميم جنني
حرمان ح�ضن وحنان الأب  ،وا�ست�شهاده يف �ساحة املواجهة خالل معركة خميم جنني يف ني�سان ، 2002ورغم �أمل الفراق والفقدان  ،فان
ما ي�ؤمل �ضحى و�أية ووالدتهما وجدتهما وكل عائلة �أبو حلوة  ،عدم العثور على جثمان والدهم وزوجها وابنها قائد كتائب الق�سام ال�شهيد
حممود علي حممد حلوة  31،عام ًا
تقرير :علي �سمودي
رغم مرور  17عاماً على ملحمة
املخيم اال�سطورية  ،ما زالت
�أمنية �ضحى  19عاماً وكل
عائلتها " معرفة م�صري جثمان
ابي التي ما زالت مفقودة ..
فبعد جمزرة االحتالل التي هدم
ودمر خاللها املئات من املنازل
يف املخيم  ..بحث اجلميع عن
جثة �أبي ومل نعرث له على �أثر "،
وت�ضيف والدتها " �سنبقى نفخر
ونرفع ر�ؤو�سنا ب�شموخ واعتزاز
ببطوالت زوجي الذي قاتل حتى
الرمق الأخري  ..لكننا دائما نفكر
ونفت�ش عنه وعن جثته املفقودة
 ..فهذه ا�صعب اللحظات
امل�ؤملة يف حياتنا حتى اليوم ..
ومل ولن نن�ساها طوال حياتنا ".
جثمامني مفقودة ...
ويعترب القائد �أبو حلوة � ،ضمن
جمموعة من �شهداء املخيم
الذين مل يعرث لهم على �أثر حتى
اليوم  ،وي�سود اعتقاد لدى عائلته
و�أهايل املخيم ب�أن االحتالل
�صادر تلك اجلثامني  ،فقد روى
�شهود عيان واعالميني تابعوا
االحداث خالل اجتياح ني�سان ،
انهم �شاهدوا حافلة ا�رسائيلية
�ضخمة تقوم بنقل جثامني عدد
من ال�شهداء جلهة جمهولة ،
وتقول كرمية ال�شهيد �أية  17عاماً
" لدينا اميان بالق�ضاء والقدر ..
فالعديد من املقاتلني �شاهدوا
والدي حلظة ا�ست�شهاده ،
وب�سبب عمليات الق�صف املكثف
والهجوم ال�رش�س لالحتالل على
املخيم  ،مل يتمكن املقاتلني
واالهايل من نقل جثمانه الذي
تركوه داخل احد املنازل" ،
ون�ضيف " بعد عمليات البحث
والتفتي�ش حتت االنقا�ض اختفى
جثمان ابي  ،وامل�ؤمل �أن لكل
ال�شهداء قبور تزورها �أ�رسهم
وابناءهم بينما مل نعرث على
جثمانه حتىى اليوم  ،ف�أي وجع
و�أمل �أكرب من هذا ؟".

من حياة ال�شهيد
تنحدر عائلة �أبو حلوة  ،من
بلدة املزار ق�ضاء مدينة حيفا
والتي �رشدت يف نكبة عام 1948
 ،و�رشدت وجلات ملخيم جنني ،
وتقول ام حممد والدة ال�شهيد
" خالل زيارتي ملنزل عائلتي يف
م�سقط ر�أ�سنا يف مدينة عكا والتي
هجرت منها يف النكبة  ،داهمني
املخا�ض و�أنا حامل مبحمود ،
فولد هناك يف  1971 /8/17ط ،
وت�ضيف " عدنا ملنزل العائلة يف
خميم جنني الذي ن�ش�أ وتربى فيه
حممود وتلقى تعليمه يف مدار�س
الوكالة  ،و�أنهى املرحلة الثانوية يف
مدر�سة ال�سالم الثانوية يف مدينة
جنني بنجاح " ،وتكمل " التحق
مبعهد املعلمني يف مدينة رام اهلل
تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية وبعد
تخرجه وب�سبب تكرار االعتقاالت
افتتح مع العائلة �سوبرماركت يف
جنني  ،لكنه ق�ضى فرتات خمتلفة
خالل درا�سته العليا يف �سجون
االحتالل اال�رسائيلي التي مل تنال
من عزميته ومعنوياته ".
االعتقاالت املتتالية
يف ريعان ال�شباب  ،التحق حممود
بحركة "حما�س " ،و�شارك بفعالية
ون�شاط يف انتفا�ضة احلجر مما
عر�ضه لال�ستهداف  ،لكنه تزوج
برفيقة دربه مها عبد اللطيف
عي�سى يف تاريخ ، 1997/7/17
والتي ما زالت حتتفظ بالكثري من
ال�صور والذكريات عن اعتقاله ،
وتقول " متيز باالخالق العالية
واالنتماء ال�صادق لوطنه وحبه
الكبري ل�شعبه  ،كان بار الوالدين
وخمل�ص وويف لعائلته  ،حظي
باحرتام وتقدير اجلميع ملا متتع
به من �صفات وخ�صال حميدة ،
امتلك قلباً حنونا وكبرياً وقوياً ،
متتع بال�شجاعة واالقدام ودوما
كان يف مقدمة ال�صفوف "،
وت�ضيف " ب�سبب ن�شاطه الفاعل
يف مقاومة االحتالل  ،اعتقل عدة
مرات خالل انتفا�ضة احلجر بني
االعوام  ، 1992 – 1988و�صمد
دوماً يف اقبية التحقيق  ،فعاقبه

رغم �سقوط ال�شهداء والق�صف
الكثيف وجمازر االحتالل ".
ال�شهادة ..

االحتالل باالعتقال االداري
" ،وتكمل " حممود من حفظة
القران الكرمي ورواد امل�ساجد
 ،وقد ان�ضم للفرقة اال�سالمية
وكان من من�شديها النه متتع
ب�صوت جميل ووقور  ،وخالل
فرتة درا�سته انتخت رئي�ساً للكتلة
اال�سالمية يف املعهد  ،كما امتلك
موهبة الر�سم ".
اال�صابة واال�ستهداف
رغم معاناتها من االمرا�ض التي
اخ�ضعتها لعدة عمليات جراحية ،
ووجعها امل�ستمر من �شدة تاثرها
بفقدان جثمان ابنها  ،تتحدث
الوالدة ال�ستينة �أم حممد بفخر
واعتزاز عن �شهيدها  ،وتقول "
كان يف قمة االخال�ص والت�ضحية
والعطاء والتفاين يف �سبيل وطنه
وابناء �شعبه  ،ح�سا�س وحنون ويهتم
بالنا�س وي�ساعدهم  ،يرعى �أبناء
اال�رسى ا�صدقاءه ويهتم بعوائل
ال�شهداء ور�سم الب�سمة والفرحة
يف قلوبهم  ،عا�ش وا�ست�شهد وفياً
ثابتاً على القيم واملباديء والدين
" ،وت�ضيف " يف احدى االيام
خالل االنتفا�ضة االوىل  ،وخالل
م�شاركته باملواجهات يف خميم
جنني  ،ا�صيب بعيار ناري من
جنود االحتالل ا�ستقر يف البطن
 ،ومت نقله اىل م�ست�شفى االحتاد
بنابل�س  ،وتدهورت حالته وخ�رس
من وزنه  27كيلو  ،مما ا�ضطر
لنقله اىل م�شفى هدا�سا " ،وتكمل
" خ�ضع لعدة عمليات وبقي هناك

حتت املتابعة والرعاية ملدة 3
�شهور  ،وبعدما حت�سن و�ضعه
ال�صحي وعاد اىل منزله يف جنني
 ،داهمه االحتالل واعتقله  ،وبعد
التحقيق احتجز يف �سجن النقب
رهن االعتقال االداري ".
معركة خميم جنني
تروى زوجة ال�شهيد  ،انه �ساهم
ب�شكل �رسي يف ت�أ�سي�س كتائب
الق�سام  ،وبعد تكرار عملياتها
الفدائية  ،ا�صبح مطلوباً لالحتالل
الذي �أدرج ا�سمه على ر�أ�س قائمة
املطلوبني للت�صفية  ،وتقول " رغم
اال�ستهداف والتهديدات  ،مترد
ورف�ض ت�سليم نف�سه  ،وا�ستمر
حممود مقاوماً ومكافحاً ومنا�ض ً
ال
من اجل ار�ضه وابناء �شعبه ،
وا�صبح قائداً لكتائب الق�سام
 ،فعزز االحتالل من مالحقته
وجنا من عدة حماوالت اغتيال
" ،وت�ضيف " عندما �شن االحتالل
هجومه الكبري على املخيم فجر
� ، 2002-4-1شارك حممود
بب�سالة يف املعركة  ،فهو احد
القادة امليدانيني عن املقاومني
يف �ساحة املعركة ميخيم جنني
 ،كان دائما يف مقدمة ال�صفوف ،
اليهاب املوت " ،وتكمل " بقي
يت�صدى االحتالل من كل اجتاه
وجانب حتى انه كان يالحقهم
بني االزقة واحلارات ويحث
املجاهدين على ال�صمود والقتال
حتى دحر االحتالل �أو ال�شهادة ،
فقد رف�ض مغادرة �ساحة املعركة

ي�ؤكد رفاق حممود يف املعركة
 ،دوره امل�ؤثر يف رفع معنويات
املقاتلني وقيادة املجموعات يف
اال�شتباك والت�صدي لالحتالل
الذي عجز عن اقتحام املخيم
 ،فتواىل �سقوط ال�شهداء وكان
بينهم حممود  ،وتقول زوجته "
خالل املعركة  ،ت�سللت قوة من
جنود االحتالل للمخيم بحثاً عن
املقاومني  ،فباغتهم حممود بعدما
اكت�شف حيلتهم واطلق عليهم النار
مما ادى لوقوع عدة ا�صابات يف
�صفوفهم  ،واثناء تراجعه وقع
على االر�ض مما ت�سبب بك�رس يف
قدمه " ،وت�ضيف " متكن رفاقه
املقاتلني من عالجه  ،ورغم و�ضع
اجلب�ص يف قدمه  ،رف�ض التوقف
وا�ستمر يف املقاومة ب�شجاعة
واقدام م�ص�صماً على القتال
وموا�صلة امل�شوار حتى حتققت
�أمنيته بال�شهادة  ،وب�سبب كثافة
الق�صف ومنع �سيارات اال�سعاف
من دخول املخيم  ،بقيت جثته يف
�أحد املنازل ودفنتها اجلرافات
حتت انقا�ض املنازل التي هدمت
ودمرت ،وهذا م�ؤمل جدا ان جثته
مفقودة ومل نراه ونودعه كباقي
ال�شهداء ".
الوجع الكبري
تقول زوجة حممود " خالل
مطاردته وخا�صة مرحلة االجتياح
 ،كنا نتوقع ا�ست�شهاد حممود
يف �أي حلظة  ،ولكن اتكالنا على
اهلل دائماً كان يخفف عنا  ،وليل
نهار ن�صلي ونت�رضع لرب العاملني
ليحميه وكل املقاومني من كل
مكروه وان يحفظه البنتيه ،ولكن
حتققت امنيته بال�شهادة رحمه
وا�سكنه ف�سيح جناته " ،وت�ضيف "
�صفاته و�صوره ومواقفه و�سريته ال
تغيب عنا  ،دوما اتذكر اللحظات
اجلميلة التي ع�شناها �سوياً على
مدار � 4سنوات  ،ع�شنا حياة
�سعيدة  ،لكن االحتالل �شكل

املنغ�ص الدائم لنا خا�صة بعدما
فرق �شملنا خالل مطاردته
وا�ستهدافه  ،فلم نكن نراه �سوى
لدقائق  ،يغمرنها فيها باحلنان
واملحبة وحمبة االخرين "،
وتكمل " رغم اعتزازنا ببطوالته ،
لكن وجعنا و�أملنا االكرب انه رحل
وترك وراءه زهرتني � ،ضحى كان
عمرها � 3سنوات واية كان عام
ون�صف  ،مل تفرحا باي ذكرى مع
والدهن �أو حتى �أي هدية ميكن
ان تتذكراه  ،فقد كانتا تتمنيان
ان يكون والدهن امامهن وبينهن
 ،ويع�شن كما باقي االطفال
" ،وتتابع " كرمني رب العاملني
بال�صرب  ،وحتملت امل�س�ؤولية
و�أكملت م�شوار العهد والوفاء
برتبيتهن كما �أحب ومتنى والدهن
 ،فقد كربن وحالياً �ضحى طالبة
�سنة ثانية يف جامعة النجاح
الوطنية تخ�ص�ص علوم �سيا�سية
 ،بينما ا�صبحت اية يف مرحلة
الثانوية العامة  ،وما زالتا توا�صالن
م�شوارهن الدرا�سي من اجل
النجاح والتخرج ويكن فاعالت
وي�ساهمن يف خدمة املجتمع
و�شعبهن مثل والدهن " .
لن نن�سى ..
تروي زوجة ال�شهيد  ،ان حممود
روى بدمه ثرى املخيم يف اليوم
العا�رش من معركة خميم جنني ،
يف  ، 2002-4-10وتقول " ب�سبب
الهجوم ال�رش�س واحل�صار الظامل ،
مل يفرج حتى بر�ؤية ووداع ابنتيه ،
وحقق حلمه بال�شهاده وهو قاب�ض
على بندقيته رافعاً راية الن�رص
والكرامة وم�سطراً مالحم بطولة
و�رشف �ستبقى ترويها االجيال
" ،وت�ضيف " خالل ازالة اتقا�ض
املنازل والدمار  ،بحثنا عن جثته
ومل نعرث عليها  ،وعندما عرث على
�أ�شالء ممزقة وعظام لل�شهداء ،
قمنا باجراء فح�ص ( ( DNA
عليها لكن مل نعرث له على �أثر ،
ورغم مرور ال�سنوات مل ولن نن�سى
�أو نفقد الأمل  ،ف�أمنيتنا �أن يكون
له �رضيح حقيقي لنزوره دوماً ".
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الأ�سري �سامي �أبو دياك يف مواجهة املر�ض وال�شاباك
كتب ن�ش�أت الوحيدي الناطق با�سم مفو�ضية ال�شهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة
الأ�سرى للقوى الوطنية والإ�سالمية عن خطورة الو�ضع ال�صحي للأ�سري �سامي �أبو دياك امل�صاب بورم �سرطاين م�ؤكدا �أنه يعي�ش حتت مق�صلة الإهمال
الطبي الإ�سرائيلي املتعمد وكانت �إدارة م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية نقلته عرب �سيارة البو�سطة احلديدية ملرتني على التوايل يف يوم الإثنني املوافق
 2019 / 8 / 12يف املرة الأوىل ملا ت�سمى بعيادة �سجن الرملة ثم �إىل م�ست�شفى �آ�ساف هاروفيه وجمددا معتقل يف ما ت�سمى بعيادة �سجن الرملة .
ق� .س
و�أو�ضح بح�سب احلاجة �آمنة �أبو
دياك ( �أم �سامر ) والدة الأ�سري
�سامي �أن قيام �إدارة م�صلحة
ال�سجون الإ�رسائيلية بنقل الأ�سري
املري�ض �سامي عاهد عبد اهلل �أبو
دياك ملرات متتالية يزيد من معاناة
الأ�سري والأوجاع التي ت�صاحبه
�إ�ضافة لآالم مر�ض ال�رسطان
والأمرا�ض الأخرى خا�صة يف ظل
نقله ب�سيارة البو�سطة احلديدية
التي تهد ج�سد الأ�سري املري�ض
وتهدد حياته �إىل �أبعد احلدود .
وحذر ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء والأ�رسى
واجلرحى بالهيئة القيادية العليا
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل
حركة فتح يف جلنة الأ�رسى للقوى
الوطنية والإ�سالمية من الو�ضع
ال�صحي اخلطري للأ�سري �سامي �أبو
دياك – �سكان �سيلة الظهر بق�ضاء
جنني – يرقد يف ما ت�سمى بعيادة
�سجن الرملة حتت مق�صلة الإهمال

الطبي والت�سويف واملماطلة
الإ�رسائيلية يف ا�ستهداف �إ�رسائيلي
عن�رصي وا�ضح حلياته وهو من
مواليد العام 1983 / 4 / 17
ومعتقل يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي العن�رصي منذ 7 / 17
 - 2002 /يق�ضي حكما بال�سجن 3
م�ؤبدات  30 +عاما وكانت �أجريت
له عملية جراحية يف �سبتمرب 2015
مب�ست�شفى �سوروكا الإ�رسائيلي مت
خاللها ا�ستئ�صال � 70سم من الأمعاء
وتعر�ض خلط�أ طبي بعد العملية
ليتلوث مكان العملية ب�شكل كبري ما
�أدى لإ�صابة الأ�سري بالف�شل الكلوي
والرئوي وم�ضاعفات خطرية يف
بقية �أع�ضاء ج�سده ويخ�ضع حتت
�أجهزة التنف�س ال�صناعي وت�أثري
املخدر منذ قرابة ال�شهرين  .و�أفاد
�أن ج�سد الأ�سري �سامي �أبو دياك
مل يعد يحتمل العالج الكيماوي
وكانت اللجنة الطبية الإ�رسائيلية
قد حددت يف وقت �سابق جل�سة
خا�صة يف  2019 / 2 / 13للنظر
يف طلب قدمته هيئة �ش�ؤون الأ�رسى

واملحررين ب�رضورة الإفراج املبكر
عن الأ�سري �أبو دياك ما يعني قيام
ال�شاباك الإ�رسائيلي و�إدارة م�صلحة
ال�سجون بالت�سويف واملماطلة
وا�ستهداف حياة الأ�سري الذي مل
يكن يعاين الأمرا�ض قبل الإعتقال
ويحتاج ب�شكل دائم �إىل نقل 3
وحدات دم �أ�سبوعيا  .وحمل ن�ش�أت
الوحيدي الناطق با�سم مفو�ضية
ال�شهداء والأ�رسى واجلرحى بالهيئة
القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع
غزة وممثل حركة فتح يف جلنة
الأ�رسى للقوى الوطنية والإ�سالمية
للإحتالل الإ�رسائيلي امل�س�ؤولية
الكاملة عن حياة الأ�سري �سامي �أبو
دياك املعتقل يف عيادة �سجن الرملة
الإ�رسائيلي ويعاين من �رسطانني يف
الدم والعظم �إىل جانب الت�ضخم يف
الكبد واملاء على الرئتني و�ضعف
كبري يف ع�ضالت القلب وعن حياة
كافة الأ�رسى املر�ضى م�شددا على
دور الأمم املتحدة ومنظمة ال�صحية
العاملية واللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر ومكتب املفو�ض ال�سامي

حلقوق الإن�سان واملجل�س الدويل
حلقوق الإن�سان والإحتاد الأوروبي
وكافة املنظمات الدولية والإن�سانية
يف �إنقاذ حياة الأ�سري �سامي �أبو
دياك الذي انت�رشت يف ج�سده
الكتل ال�رسطانية ويتم نقله وتعذيبه
بوا�سطة �سيارة البو�سطة احلديدية
البغي�ضة حيث بات �أي�ضا يعاين من
هبوط ن�سبة الدم والإلتهابات احلادة
 .وذكر �أن للأ�سري �سامي �أبو دياك

الأ�سري ب�سام ال�سايح وعطر اجلرح الفايح

بيان من الأ�سري القائد ثائر حماد

�ضرورة �إجناز امل�صاحلة الوطنية
�سجن نفحة
يف �إطار ر�سالة �أطلقها الأ�سري
حماد من �سجنه يف نفحة هذا
ال�شهر مبنا�سبة العام الهجري
اجلديد ،متمنياً �إجناز وحتقيق
ما نتطلع له جميعاً من حرية
وا�ستقالل وهو على �أبواب
دخوله عامه ال�ساد�س ع�رش
يف الأ�رس ،و�صلت ر�سالته
بداية بتحية �إىل ال�شعب
الفل�سطيني وقيادته ومطالباً
اجلميع بااللتزام الوطني
وال�سيا�سي والأخالقي والعمل
على �إجناز ملف امل�صاحلة
وم�شدداً ب�أن "االنق�سام كل
ما طال زاد �رضره" ،وداعياً
با�سمه واحلركة الأ�سرية باجناز
امل�صاحلة الوطنية .و�أ�شاد"
بقيادة حركة فتح وثباتهم على
حقوقنا امل�رشوعة ،وحر�صهم
على �صون دماء ال�شهداء،
وم�ضيفاً بعد �إفراغ امل�شهد
العام من الر�ؤية الوا�ضحة
مل�ستقبل ق�ضيتنا وم�رشوعنا
الوطني ورغم كل امل�سارات
والدبلوما�سية،
ال�سيا�سية
والإجنازات التي حتقق البع�ض
منها وعلى الثوابت الوطنية،

ولكن ال بد من حتديد امل�سار
وبنهج املقاومة ،وعلى الثبات
على حقوقنا امل�رشوعة والتي
�أقرتها قرارات عديدة �صادرة
من املجتمع الدويل ،وحيث
مل حتقق لنا كافة حقوقنا فمن
هذا املنطلق نطالب بتفعيل
قرارات املجل�س املركزي
بكافة بنوده"  .والعمل على
�إ�سناد وتطبيق خطة احلكومة
الفل�سطينية احلالية وقراراتها
الهامة ،وما ت�ضمنته خطة
احلكومة الفل�سطينية وال �سيما
رف�ضها للقرارات الأخرية التي
مت�س حقوقنا الثابتة يف القد�س
وق�ضية الالجئني ،ورف�ضنا
ملوا�صلة وفر�ض وقائع جديدة
على الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة من خالل مزيد من
متدد بناء امل�ستوطنات وت�شجيع
اال�ستيطان والتي جميعها ت�ؤكد
االنحياز الأمريكي لإ�رسائيل.
احلكومة
حر�ص
نثمن
الفل�سطينية وت�أكيدها ب�أنه ال
ميكن لكل هذه القرارات� ،أو
الت�سارع بفر�ض وقائع على
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة،
والتخبط يف امل�سار والقرار
ال�سيا�سي لكل من حكومة

الإحتالل وترامب معا ،لن تلغي
احلقوق الفل�سطينية التي يُجمع
عليها العامل.و�أ�ضاف الأ�سري
حماد� ،أن احلركة الأ�سرية
جتدد املوقف الراف�ض ملا
ي�سمى "�صفقة القرن"� ،أو �أي
م�سمى �آخر ،و�أن على �شعبنا
مقاومتها واعتبار الإدارة
الأمريكية �رشيكاً مع االحتالل
الإ�رسائيلي .ومطالباً العمل
وفق ما خرجت به قرارات
املجل�س املركزي الفل�سطيني
�صياغة
�إعادة
"بطلب
العالقة مع حكومة االحتالل
الإ�رسائيلي ،وحيث ي�ؤكد
املجل�س املركزي الفل�سطيني
�أن عالقة �شعبنا ودولته مع
حكومة �إ�رسائيل القائمة
باالحتالل ،وهي عالقة قائمة
على ال�رصاع بني �شعبنا ودولته
الواقعة حتت االحتالل وبني
قوة االحتالل".وطالب ،الأ�سري
حماد "االنفكاك باخلطوات
التدريجية من تبعية القرارات
التي التزمت بها ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،والتي مل
تلتزم دولة الإحتالل بتحقيقها،
وطالب العمل يف �أروقة اجلمعية
العامة للأمم املتحدة وبكل

�شقيق ا�سمه �سامر – مواليد / 17
 1982 / 4وهو معتقل يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي منذ تاريخ 3
 2005 / 6 /ويق�ضي حكما بال�سجن
امل�ؤبد  25 +عاما و�أ�شقائهما ( �أن�س
– �صالح  -رمي � -سمر وهي التو�أم
ل�شقيقها �سامر ) داعيا لوقفات
فل�سطينية يف ال�شارع الفل�سطيني
والعربي والدويل و�أن تكون قوية
ونوعية غري تقليدية وم�ؤثرة قادرة

على ا�ستنها�ض احل�س الإن�ساين
والقانوين يف العامل على طريق
�إنقاذ الأ�رسى الفل�سطينيني وف�ضح
اجلرائم العن�رصية التي يرتكبها
الإحتالل الإ�رسائيلي بحقهم .
و�شدد ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء والأ�رسى
واجلرحى بالهيئة القيادية العليا
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل
حركة فتح يف جلنة الأ�رسى للقوى
الوطنية والإ�سالمية على دور
الأمم املتحدة ومنظمة ال�صحة
العاملية واللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر ومكتب املفو�ض ال�سامي
حلقوق الإن�سان والإحتاد الأوربي
وكل املنظمات الدولية والإن�سانية
يف توفري احلماية الالزمة للأ�رسى
الفل�سطينيني وخا�صة الأ�رسى
املر�ضى الذين غزت الأمرا�ض
اخلطرية �أج�سادهم بفعل جرائم
االحتالل الإ�رسائيلي م�ؤكدا على
دور جامعة الدول العربية يف متابعة
ق�ضايا الأ�رسى يف الأمم املتحدة
واملحاكم الدولية .

ال�سبل والإمكانيات على
�إحقاق �إجناز كامل حقوقنا
باال�ستقالل و�إلزام االحتالل
باحرتام وتنفيذ قرارات
ال�رشعية الدولية ،والعمل على
الإفراج العاجل عن الأ�رسى وال
�سيما املر�ضى منهم والأطفال
والن�ساء"  .وطالب الأ�سري حماد
�أبناء �شعبنا يف غزة ويف الذكرى
اخلام�سة الندحار عدوان 2014
بوحدانية م�سريات العودة
وعدم حرف �أهدافها من قبل
البع�ض و�أنه فقط بالوحدة
�ستنجح جهودهم املقاومة
لالحتالل ويف فك احل�صار
عن غزة ويف �إحقاق احلقوق
امل�رشوعة ل�شعبنا ولق�ضيتنا
العادلة  .ويف اخلتام ،ي�سطر
الأ�سري ال�شاب ثائر كايد حماد
ببيانه هذا منا�شداً فيه القيادة
الفل�سطينية و�أبناء �شعبنا يف
�إقرار امل�صاحلة الوطنية يف
ظل �إ�رصار ومماطلة حكومة
االحتالل امل�ضي يف انتهاكات
حقوق احلركة الأ�سرية و�ضارباً
عر�ض احلائط كافة القوانني
واملواثيق وقرارات ال�رشعية
الدولية والتي ت�ؤكد حق ال�شعب
الفل�سطيني بتقرير امل�صري.

�أكد ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء والأ�رسى
واجلرحى بالهيئة القيادية العليا
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل
حركة فتح يف جلنة الأ�رسى
للقوى الوطنية والإ�سالمية
خطورة الو�ضع ال�صحي للأ�سري
ب�سام �أمني حممد ال�سايح من
�سكان مدينة نابل�س املعتقل
يف م�ست�شفى �آ�ساف هاروفيه
بعد قيام �إدارة م�صلحة ال�سجون
الإ�رسائيلية بنقله من عيادة
ما ت�سمى بعيادة �سجن الرملة
وكان معتقال من قبل يف �سجن
جلبوع  .وقال �أن الأ�سري ب�سام
�أمني حممد ال�سايح املعتقل
يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي
العن�رصية منذ تاريخ / 10 / 8
 2015يعاين من مر�ض ال�رسطان
يف الدم ومن مر�ض ال�رسطان
يف العظم وقد �أدت العالجات
الكيماوية التي جتري له دون
متابعة حقيقية على يد �أطباء
خمت�صني �إىل ظهور املاء يف رئة
الأ�سري وزيادة كبرية من املاء
على الرئتني وت�ضخم يف الكبد
و�ضعف يف عمل ع�ضالت القلب
و�صلت �إىل ن�سبة  % 15ما يدعو
للقلق واخلوف على حياة الأ�سري
 .وحذر الناطق با�سم مفو�ضية
ال�شهداء والأ�رسى واجلرحى

بالهيئة القيادية العليا حلركة
فتح يف قطاع غزة وممثل حركة
فتح يف جلنة الأ�رسى للقوى
الوطنية والإ�سالمية ن�ش�أت
الوحيدي من ا�ست�شهاد الأ�سري
حممال لالحتالل الإ�رسائيلي
امل�س�ؤولية الكاملة عن حياة
الأ�سري ب�سام ال�سايح �إىل جانب
م�س�ؤولية املنظمات الدولية
والإن�سانية التي ال حترك �ساكنا
لإنقاذ الأ�سري ال�سائح وزمالءه
الأ�رسى املر�ضى وعلى ر�أ�س
هذه املنظمات الدولية الأمم
املتحدة ومنظمة ال�صحة
العاملية واملجل�س الدويل
حلقوق الإن�سان ومكتب املفو�ض
ال�سامي حلقوق الإن�سان واللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر  .ودعا
لوقفات فل�سطينية وعربية
ودولية لدعم و�إ�سناد الأ�رسى
الفل�سطينيني وعلى ر�أ�سهم
الأ�رسى املر�ضى م�شددا على
حراك وخطاب فل�سطيني عربي
قادر على النهو�ض بق�ضية
الأ�رسى وال�ضغط على دولة
االحتالل الإ�رسائيلي للإفراج
عن الأ�رسى املر�ضى ليتلقوا
العالج يف امل�شايف الفل�سطيني
�أو العربية والأجنبية بعيدا عن
امل�سالخ الإ�رسائيلية وجرائم
الإهمال الطبي املتعمد

 .و�أو�ضح ن�ش�أت الوحيدي
الناطق با�سم مفو�ضية ال�شهداء
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة
القيادية العليا حلركة فتح يف
قطاع غزة وممثل حركة فتح
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية
والإ�سالمية �أن الأ�سري ب�سام
ال�سايح وبلدته الأ�صلية نابل�س
حا�صل على درجة املاج�ستري
يف ال�صحافة والعلوم ال�سيا�سية
وهو من مواليد . 1973 / 8 / 31
و�أفاد �أن للأ�سري ب�سام ال�سايح له
�شقيق �أ�سري يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي ( حممد �أجمد )
معتقل منذ تاريخ / 8 / 13
 – 2002معتقل يف �سجن جلبوع
– حا�صل على درجة املاج�ستري
يف الهند�سة املدنية  -ويق�ضي
حكما بال�سجن ملدة  20عاما
ويعاين من ر�صا�صة م�ستقرة
يف العمود الفقري كان �أ�صيب
بها على يد قوات االحتالل
الإ�رسائيلي يف حني يطالب
الإ�رسائيليني بحكم امل�ؤبد
ل�شقيقه الأ�سري املري�ض ب�سام
ال�سايح وكان والدهما قد فارق
احلياة يف العام  1991يف حني
�أن والدتهما مقعدة على كر�سي
متحرك وتعاين من مر�ض القلب
و�أمرا�ض �أخرى �أ�صابتها بعد
اعتقال ابنيها .
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ريا�ضة
احتاد عنابة واحتاد احلرا�ش يعقدان من
و�ضعيتهما يف م�ؤخرة الرتتيب

�أمل الأربعاء و�أوملبي املدية
يحلقان عاليا يف ال�صدارة

التقني الفرن�سي منعه من دخول غرف املالب�س وفتح عليه النار

الفان وبوخدنة يت�شاجران على مر�أى الالعبني
تتوا�صل الأجواء املكهربة يف ال�سيطرة على �أو�ضاع فريق �شباب ق�سنطينة� ،أين ن�شبت م�شادات كالمية بني
مدرب الفريق الفرن�سي ديني�س الفان واملدير الإداري عدالن بوخدنة عندما قام التقني الفرن�سي مبنع
الأخري من دخول غرف تغيري املالب�س واحلديث �إىل الالعبني عقب نهاية مقابلة ت�شكيلة "ال�سيا�سي" الودية
�أمام جنم التالغمة ،حيث رف�ض الفان تواجد امل�س�ؤول الإداري مع الالعبني والذي كان خلف طارق عرامة
الذي �أقيل من من�صبه بعد نهاية املو�سم املنق�ضي
عي�شة ق.

على خلفية ف�ضيحة االت�صال الهاتفي
الذي جمعه مع رئي�س �شبيبة القبائل
�رشيف مالل ،ورف�ض بوخدنة
الت�رصف الذي قام به الفان معه
�أين ارتفعت �أ�صوات الرجلني و�أ�رص
املعني على الدخول قبل �أن يتدخل
العقالء الذين هد�أوا الأو�ضاع وعاد
الهدوء �إىل غرف تغيري املالب�س.
وب ّرر الفان ت�رصفه مبنع املدير
الريا�ضي من لقاء الالعبني �إىل
�إ�رصاره على تركه يقوم بعمله الفني
بعيدا عن �أي تدخالت من طرف
الأطراف البعيدة عن الطاقم الفني
وقال يف ت�رصيحات �إعالمية بعد
نهاية اللقاء الودي �أمام التالغمة �أن
بوخدنة مطالب بالرتكيز على عمله
والبحث عن �إيجاد احللول لإخراج من
الو�ضعية ال�صعبة التي مير بها و�إبعاد

ال�ضغط عن الالعبني ،وعدم التدخل
يف �صالحياته والتوقف عن انتقاده
عرب و�سائل الإعالم واجلرائد.
ال�سيا�سي يفوز وديا والإدارة
تطلب تقدمي توقيت لقاء الربج
من جهة �أخرى ،حقق رفقاء الالعب
حداد فوزا مفيدا من الناحية املعنوية
عندما واجهوا نادي نادي تالغمة يف
مباراة ودية انتهت بانت�صارهم بثالثية
نظيفة ،حيث تداول على ت�سجيلها
كل من زعالين ،بلم�سعود وعبيد،
وكانت الفر�صة مواتية �أمام املدرب
الفان من �أجل جتهيز �أ�شباله من كافة
النواحي و�إعدادهم حت�سبا للقاء الذي
ينتظرهم نهاية هذا الأ�سبوع �أمام
�أهلي برج بوعريريج حل�ساب اجلولة
الرابعة من البطولة الوطنية .ويف
�سياق مت�صل ،را�سلت �إدارة �شباب

ق�سنطينة الرابطة املحرتفة لكرة
القدم من اجل تقدمي توقيت اللقاء
الذي يجمعها اخلمي�س املقبل ب�أهلي
الربج �إىل ال�ساعة اخلام�سة م�ساء
عو�ض التا�سعة ليال مثلما هو مربمج،
�أين بررت الأمر يف رغبتها يف �ضمان
توافد كبري للأن�صار الذين لن يح�رضوا
بقوة ح�سبها يف حال برمج اللقاء يف
ال�سهرة نظرا للدور الكبري الذي يقوم
به الأن�صار خالل تواجدهم بقوة يف
مدرجات ملعب ال�شهيد حمالوي.
بوخدنة :مل �أف�صل يف ا�ستقالتي
و�سوف �أقرر بعد لقاء البحرين
تراجع بوخدنة عن و�ضع اال�ستقالة
ب�صفة مبا�رشة لدى جمل�س الإدارة
للفريق ،حيث �أو�ضح �أنه مل يقرر بعد
يف رحيله عن الفريق من عدمه ،حيث
�شدد �أنه �سوف يف�صل يف املو�ضوع بعد

مباراة املحرق البحريني التي جتري
يف � 17سبتمرب املقبل بالبحرين �ضمن
�إياب الدور ال�ساد�س ع�رش من البطولة
العربية للأندية ،و�أ�شار املتحدث يف
ت�رصيحات �إعالمية �أنه يف حال
وجد الرغبة من الأن�صار يف رحيله
عن النادي �سوف يحزم احلقائب
ويغادر ،م�ستطردا �أنه جاء �إىل الفريق
ووافق على املن�صب بحثا عن خدمة
الفريق وم�ساعدته على ت�شكيل فريق
تناف�سي قادر على لعب الأدوار الأوىل
هذا املو�سم والتناف�س على التتويج
بالألقاب ،م�ضيفا �أن الهدف الذي
�سطره يف الوقت القريب حتقيق الفوز
�أمام اهلي برج بوعريريج يف البطولة
الوطنية والت�أهل يف املناف�سة العربية
قبل الف�صل يف م�ستقبله على ر�أ�س
النادي.

حت�سبا لتح�ضري مواجهة غورماهيا الكيني

العبو احتاد العا�صمة يوقفون الإ�ضراب ويعودون �إىل التدريبات
�أوقف العبو فريق احتاد
العا�صمة الإ�رضاب عن
التدريبات وعادوا �إىل
�أجوائها جمددا بعدما
غابوا عن خو�ض احل�ص�ص
التدريبية ليومني متتاليني،
قبل �أن يعودوا جمددا �إىل
الأجواء �أول �أم�س ويجروا
ح�صة تدريبية يف الأم�سية

على ملعب عمر حمادي
ببولوغني حتت �إ�رشاف
و�سجل
املدرب بالل دزيريّ ،
رفقاء القائد حممد �أمني
زمامو�ش ح�ضورهم يف
امللعب حت�سبا لال�ستعداد
�إىل املقابلة التي تنتظرهم
الأحد املقبل �أمام نادي
غورماهيا �ضمن ذهاب الدور

ال�ساد�س ع�رش ملناف�سة
رابطة �أبطال �إفريقيا،
واملقررة على ملعب
م�صطفى ت�شاكر بالبليدة،
حيث ف�ضل الالعبون تغليب
م�صلحة النادي على مطالبهم
بت�سوية امل�ستحقات املالية
التي يدينون بها ،خا�صة يف
ظل وجود عدد من الأ�سماء

التي تدين ثمانية �أ�شهر كاملة
على جانب عدم ا�ستالم
الالعبني اجلدد ت�سبيقا مليا
عند توقيع العقود .و�سيجد
املدرب دزيري نف�سه �أمام
و�ضع حمرج من �أجل جتاوز
املرحلة ال�صعبة التي مير بها
�أ�شباله خا�صة و�أن عمال كبريا
ينتظره من اجلانب املعنوي

ق�صد الدفع بالالعبني �إىل
الرتكيز على لقاء غورماهيا،
والعمل على حتقيق نتيجة
�إيجابية قبل التنقل �إىل كينيا
ولعب مقابلة العودة من �أجل
البحث عن ت�أ�شرية الت�أهل
�إىل دور املجموعات من
املناف�سة القارية.
عي�شة ق.

البطولة الوطنية لكرة ال�سلة

انطالق املو�سم اجلديد يوم � 4أكتوبر املقبل
�ستعطى �إ�شارة انطالق
املرحلة الأوىل للبطولة
الوطنية لكرة ال�سلة للرجال
�أ ملو�سم  2020-2019يوم 4
�أكتوبر املقبل مب�شاركة 20
ناديا ح�سبما علم �أول �أم�س
لدى االحتادية اجلزائرية لكرة
ال�سلة ،وقد ّ
مت تق�سيم الأندية

 20على فوجني ي�ضم كل فوج
� 10أندية حيث ي�ضم الفوج �أ:
املجمع البرتويل حامل اللقب,
جنم �رش�شال �صاعد جديد,
ن�رص ح�سني داي ,طليعة
درارية �صاعد جديد� ,أوملبي
برج بوعريريج ,نادي الرويبة,
احتاد �سطيف� ,أوملبي مليانة,

�شباب ورقلة ,و�شباب الدار
البي�ضاء� ،أما الفوج ب فيت�شكل
من :نادي �سطاوايل ,جمعية
�أم البواقي ,وداد بوفاريك,
�شباب ج�رس ق�سنطينة ,احتاد
برج بوعريريج ,احتاد البليدة,
ربيع العلمة� ,أوملبي باتنة� ,أمل
�سكيكدة و احتاد اجلزائر.

وقد برجمت الهيئة االحتادية
للعبة اجلولة الأوىل على
النحو التايل الفوج �أ :املجمع
البرتويل  -جنم �رش�شال ,ن�رص
ح�سني داي -طليعة درارية,
�أوملبي برج بوعريريج-نادي
الرويبة احتاد �سطيف�-أوملبي
مليانة و �شباب ورقلة�-شباب

الدار البي�ضاء ،الفوج (ب):
نادي �سطاوايل-جمعية �أم
البواقي ,وداد بوفاريك� -شباب
ج�رس ق�سنطينة ,احتاد برج
بوعريريج-احتاد البليدة ,ربيع
العلمة�-أوملبي باتنة� ,أمل
�سكيكدة  -احتاد اجلزائر.

ق.ر.

وا�صل فريقا �أمل الأربعاء واوملبي
املدية يف التحليق عاليا ب�صدارة
الرتتيب للرابطة املحرتفة الثانية
بعدما خدمتهما نتائج اجلولة
الثالثة� ،أين ا�ستغل الرائدين
منا�صفة فر�صة اال�ستقبال
على ملعبيهما وحققا الفوز،
حيث احتفظت ت�شكيلة الأربعاء
بالنقاط الثالث داخل القواعد
بعد انت�صارها �أمام �إحتاد عنابة
بينما فازت �أوملبي املدية
على ح�ساب مولودية بجاية ،يف
املقابل ،تتوا�صل معاناة احتاد
عنابة يف م�ؤخرة الرتتيب بعد
�سقوطها يف فخ الهزمية الثالثة
على التوايل والتي تعقد و�ضعية
ت�شكيلة �أبناء بونة ،وهي نف�س
الو�ضعية التي يعرفها تعداد احتاد
احلرا�ش الذي عاد بدوره منهكا
بهزمية ثالثة على التوايل خالل
اخلرجة التي قادته ملالقاة �رسيع
غليزان ،هذا الأخري وا�صل البقاء
يف مطاردة ال�صدارة بعد ت�سجيل
االنت�صار الثاين هذا املو�سم،
وهو نف�س ال�سياق لوداد تلم�سان
التي �سجلت ت�شكيلتها فوزا ثمينا

عندما ا�ستقبلت �أمل بو�سعادة.
من جهته� ،سجل فريق دفاع
تاجنانت �أكرب نتيجة منذ انطالق
املو�سم اجلاري بالفوز على
ح�ساب ال�ضيف جمعية اخلروب
ب�سدا�سية لهدف ،يف مباراة عرفت
�سقوطا حرا لل�صاعد اجلديد
والذي ا�ستقبلت �شباكه خم�سة
�أهداف دفعة واحدة خالل ال�شوط
الثاين� ،أين يتواجدون على بعد
نقطتني فقط عن كوكبة ال�صدارة،
بينما كانت جمعية وهران �أبرز
امل�ستفيدين بعودتها بالفوز من
خارج الديار عند مواجهتها �شبيبة
بجاية ،جنحت من خالله ت�شكيلة
"الزمو" يف العودة بفوزها الأول
هذا املو�سم بعد ت�سجيل تعادلني
على التوايل يف �أول جولتني منذ
انطالق املو�سم اجلاري .يف
املقابل انتهت مواجهتني بالتعادل
ويتعلق الأمر بكل من مولودية
العلمة و�شبيبة �سكيكدة بهدف
يف كل �شبكة و�أوملبي �أرزيو �أمام
مولودية �سعيدة اللذان افرتقا على
التعادل ال�سلبي.

ع.ق.

ت�صفيات الدراجات للألعاب الأوملبية

اجلزائر متلك ممثال ثانيا يف دورة طوكيو
ت�أهل ثاين دراج جزائري للألعاب
االوملبية املقبلة 2020-بطوكيو
بعد عزالدين لعقاب ,الذي حجز
البطاقة االوىل بف�ضل ميداليته
الف�ضية يف البطولة الإفريقية
الأخرية على الطريق مب�رص،
وح�سب االحتادية اجلزائرية
للدراجات فان املقعد امل�ؤهل
الثاين الذى مل يحدد ا�سمه بعد
�سيتم التعرف عليه يف الأيام
املقبلة ،وحققت ريا�ضة الدراجات
اجلزائرية نتائج ال ب�أ�س بها على
ال�صعيد الدويل خالل الأ�شهر
املا�ضية بح�صدها 1805ر33
نقطة وهو ما ي�سمح لها باحتالل
املركز  28يف الرتتيب امل�ؤهل
لأوملبياد طوكيو وبالتايل �سيكون
للجزائر ممثال ثانيا يف دورة
طوكيو الأوملبية ،والنتائج التي
حت�صلت عليها اجلزائر م�ؤخرا
يف البطولة الإفريقية مكنتها من
االرتقاء �إىل �أربعة مراكز مقارنة
بالرتتيب املا�ضي.
كما فاز الدراجون اجلزائريون يف

الطبعة التا�سعة ل�سباق " حتدي
االمري" باملغرب مبرحلتني و�إنهاء
م�سابقة يف مرحلة �أخرى يف
ال�صف الرابع بر�صيد  127نقطة،
الإ�ضافة اىل ذلك فان امليداليتني
الذهبية والربونزية للدراجني
اجلزائريني والنتائج اجليدة
للبع�ض منهم يف الألعاب الإفريقية
بالرباط املغرب �سمحت لهم
بك�سب  530نقطة منها 250
ليو�سف رقيقي �صاحب الذهبية،
 150نقطة �سعيدي برونزية100 ,
ليا�سني حمزة املرتبة  5وعبد
الرحمان من�صوري املركز ،13
وي�سيطر على الرتتيب امل�ؤهل
اىل اوملبياد طوكيو بلجيكيا
10817ر 09نقطة �أمام ايطاليا
9469ر 98نقطة وفرن�سا 9435ر95
نقطة ،على ال�صعيد الإفريقي
يوجد جنوب افريقيا  13بر�صيد
3339ر 67نقطة و�إريترييا 23
بر�صيد 2405ر 5نقطة.

ق.ر.
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ريا�ضة

اجلزائر  /البنني اليوم ابتداء من 21:00

اخل�ضر يف �أول خرجة بعد التتويج القاري وتوديع حلي�ش
ي�سجل املنتخب الوطني ظهوره الأول بعد تتويجه بطال لإفريقيا عقب نيله
ّ
اللقب القاري يف م�صر� ،أين يالقي نظريه البنيني يف مباراة ودية تلعب �سهرة
اليوم على ملعب  5جويلية ،والتي �سوف تكون هامة للمنتخب الوطني من
�أجل الوقوف على جاهزية العبيه واختبار لياقتهم مع بداية املو�سم الكروي
اجلديد ،حيث ي�سعى بلما�ضي و�أ�شباله �إىل حتقيق بداية موفقة ب�صفتهم
�أبطال �إفريقيا وال�سعي خلف حتقيق الفوز �أمام اجلماهري التي ينتظر �أن
ت�سجل توافدا قويا لت�شجيع الالعبني وم�ساندتهم من �أجل خو�ض مباراة قوية
عي�شة ق.

يجد رفقاء الالعب مهدي عبيد
فر�صة مواتية �أمامهم مبنا�سبة
مالقاة ت�شكيلة «ال�سناجب» من
خالل ت�سجيل الفوز الذي يفيدهم
معنويا �سعيا منهم للتح�ضري بجدية
لل�رشوع يف الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل
ك�أ�س �إفريقيا للعام  2021املقررة
بالكامريون ،والتي تنطلق ابتداء

من �شهر نوفمرب املقبل �إىل جانب
�أن الفر�صة �أمام الالعبني من اجل
الت�أكيد على �أحقيتهم بالتتويج
بلقب ك�أ�س �إفريقيا والربهنة على
العودة القوية للجزائر من �أجل
الهيمنة جمددا على عر�ش القارة
ال�سمراء.
وي�ستبعد �أن يجري الناخب
الوطني تغيريات كثرية على
الت�شكيلة الأ�سا�سية التي �سوف

تبد�أ املقابلة ،ما عدا االعتماد
على رفيق حلي�ش منذ بداية اللقاء
والتي �سوف تكون مقابلته الأخرية
وهو الذي يخو�ضها وداعية بعد
قراره اعتزال اللعب دوليا و�إنهاء
م�شواره مع املنتخب الوطني
بعد م�شاركات ثرية ولعب ك�أ�س
العامل يف منا�سبتني  20210بجنوب
�إفريقيا و 2014بالربازيل ،حيث
ينتظر �أن ي�شكل بن�سبة كبرية ثنائي

حمور الدفاع مع الالعب جمال بن
العمري وحتويل ماندي نحو دكة
البدالء ،بينما ينتظر �أن يحافظ

بالتزامن مع لقاء الربازيل الذي �سيع�سكر بدوره يف البلد اخلليجي

حديث عن مواجهة اخل�ضر منتخب
الكويت وديا �أكتوبر املقبل

تلقت االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم عددا من العرو�ض
لربجمة مواجهات ودية �أمام
منتخبات عاملية من خمتلف
القارات حت�سبا ملوعد تواريخ
االحتادية الدولية لكرة القدم،
ويف هذا ال�صدد ك�شفت تقارير
�إعالمية خليجية عن �إمكانية
برجمة الفاف مباراة ودية �أمام
منتخب الكويت واللعب مبلعب
الأخري من خالل خو�ض ترب�ص
حت�ضريي يف الكويت ،حيث
يجري اللقاء الودي ح�سبها
�شهر �أكتوبر املقبل والذي ال
ي�ستبعد �أن ي�شهد ترب�ص رفقاء

الالعب عدالن قديورة يف البلد
اخلليجي و�سوف يتمكن خالله
اخل�رض من مالقاة املنتخب
الأول للكويت ومت االتفاق
ح�سب نف�س امل�صدر على
تلقي الفاف مبلغا ماليا نظري
املوافقة على مالقاة املنتخب
اخلليجي ب�أر�ضه والتكفل �أي�ضا
بالوفد اجلزائري خالل فرتة
الإقامة� .إىل جانب ذلك� ،أرادت
الفاف �رضب ع�صفورين بحجر
من خالل برجمة ترب�صها يف
الكويت باملوازاة مع تواجد
املنتخب الربازيلي هناك
لإقامة ترب�صه الإعدادي ،اين

�سوف يالقيه يف مباراة ودية
يف ال�شهر الداخل ،بعدما �سبق
للناخب الوطني جمال بلما�ضي
ورئي�س االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم خري الدين زط�شي
�أن �أعلنا يف وقت �سابق عن
�إمكانية برجمة مباراة ودية
للخ�رض امام منتخب من
�أمريكا اجلنوبية �شهر �أكتوبر
املقبل ا�ستعداد لأول خرجة
للت�شكيلة الوطنية يف ت�صفيات
ك�أ�س �إفريقيا � 2021أمام زامبيا
واملقررة منت�صف �شهر نوفمرب
املقبل.

عي�شة ق.

حت�سبا للمعاينة قبل موعد دورة الألعاب املتو�سطية 2021

جلنة التن�سيق الدولية منتظرة جمددا
بوهران الأ�سبوع املقبل
برجمت جلنة التن�سيق واملتابعة
للجنة الدولية لألعاب البحر
الأبي�ض املتو�سط زيارة عمل
جديدة �إىل وهران يوم � 17سبتمرب
اجلاري بغر�ض متابعة حت�ضريات
هذه املدينة ال�ست�ضافة الطبعة
 19للألعاب املتو�سطية يف �صائفة
 ،2021ح�سب ما ا�ستفيد من
اللجنة املحلية لتنظيم التظاهرة،
وكانت �آخر مرة زارت فيها جلنة
التن�سيق واملتابعة وهران بداية
جويلية املن�رصم حيث �أعربت
على ل�سان رئي�سها الفرن�سي
برنار �أم�سالم ،عن ارتياحها
لتقدم التح�ضريات للموعد
املتو�سطي رغم حتفظات �أبدتها
بخ�صو�ص ما و�صفته ت�أخرا ن�سبيا
يف عملية الرتويج للتظاهرة التي
�ستقام ما بني  25جوان و5

جويلية  ،2021من جهتها مرت
ال�سلطات العمومية يف اجلزائر
�إىل ال�رسعة الق�صوى بخ�صو�ص
جتهيز املن�ش�آت الريا�ضية
اجلديدة التي ت�ست�ضيف الألعاب
ويف مقدمتها املركب الريا�ضي
اجلاري ت�شييده ببلدية بئر اجلري
وهو املركب الذي ي�ضم ملعبا
لكرة القدم مبجموع � 40ألف
مقعد و�آخر لألعاب القوى ب�سعة
�أربعة �آالف مقعد وقاعة متعددة
الريا�ضات ت�ستوعب �ستة �آالف
مقعد ومركز مائي ي�ضم ثالثة
�أحوا�ض منها اثنني اوملبيني
وثالث ن�صف �أوملبي.
وتر�أ�س يف هذا الإطار الوزير
الأول نور الدين بدوي اجتماعا
يوم  18جوان املن�رصم �ضم
م�س�ؤويل خمتلف القطاعات

املعنية بتنظيم الألعاب التي
حتت�ضنها اجلزائر لثاين مرة
يف تاريخها ،وذلك بهدف رفع
العراقيل التي تواجه االنتهاء
من امل�شاريع الريا�ضية ،ويف
مقدمتها املركب الريا�ضي يف
�آجالها املحددة ،وتعهد م�س�ؤولو
ال�رشكة ال�صينية «�أم �سي �سي»
املكلفة ب�إجناز املركب الريا�ضي
بت�سليمه كليا يف جوان  ،2020وفق
ما التزم به م�س�ؤولوها �أمام وزير
ال�سكن والعمران واملدينة كمال
بلجود يف زيارته الأخرية �إىل
عا�صمة الغرب اجلزائري ب�صفته
رئي�س اللجنة التقنية املتابعة
لأ�شغال الهياكل الريا�ضية
املخ�ص�صة للألعاب املتو�سطية
واملنبثقة عن اجتماع  18جوان
املا�ضي.
ق.ر.

بلما�ضي على نف�س الرتكيبة

التي تع ّود �إقحامها يف اللقاءات
الأخرية من اجل موا�صلة التن�سيق

بني اخلطوط الثالث و�ضمان
ا�ستمرارية اللعب اجلماعي يف
اللقاءات القادمة.

دو�سايي مدرب البنني:

مباراتنا احتفالية �أمام اخل�ضر و�سوف
نخلق لهم �صعوبات
و�صف مدرب املنتخب البنني
مي�شال دو�سايي �أن املواجهة
الودية التي �سوف يخو�ضها
�أمام املنتخب الوطني �سوف
تكون احتفالية للخ�رض بعد
التتويج بلقب ك�أ�س �إفريقيا
للأمم الذي �أحرزه اخل�رض
خالل ال�صائفة احلالية
مب�رص ،و�أو�ضح دو�سايي

خالل ت�رصيحات �إعالمية من
مطار هواري بومدين الدويل
عند و�صول وفد املنتخب
البنيني �إىل ار�ض الوطن �أن
اجلزائر الزالت حتتفل بلقبها
القاري وهو الأمر الذي ينتظر
�أن يجعل املقابلة خا�صة
للجماهري اجلزائرية ح�سبه.
و�أو�ضح املتحدث �أنه يدرك

�صعوبة املقابلة التي تنتظره
�أمام �أ�شبال املدرب جمال
بلما�ضي بالنظر لالعبني
الذين ي�ضمهم يف �صفوف
الرتكيبة ،مو�ضحا �أنهم جا�ؤوا
�إىل اجلزائر بحثا عهن تقدمي
اف�ضل ما لديهم و�إحداث
�صعوبات لأ�صحاب الأر�ض.
ع.ق.

فاران :مل نتحدث عن لقاء اجلزائر لو
من الرائع برجمته
عبرّ الالعب الدويل الفرن�سي
عن جاهزية املنتخب الفرن�سي
خلو�ض مباراة ودية �أمام نظريه
اجلزائري بعد انت�شار كالم كثري
خلل الفرتة الأخرية بخ�صو�ص
الرغبة يف برجمة لقاء مبثابة
الإياب يجري يف �أر�ض الوطن
بعدما �سبق للخ�رض مواجهة
ت�شكيلة «الديوك» يف العام
 2001وانهزمت خاللها اجلزائر
برباعية لهدف يف لقاء توقف
قبل نهايته ب�سبب اقتحام

الأن�صار لأر�ضية امللعب ،ويف
هذا ال�صدد قال جنم نادي ريال
مدريد اال�سباين �أن �أنهم كالعبني
مل يتحدثوا �إطالقا عن املباراة
�شدد �أنهم
و�إمكانية خو�ضها ،لكنه ّ
لن يقفوا �ضد رغبة االحتادية
الفرن�سية لكرة القدم يف حال
�أرادت برجمتها م�ستقبال ،خا�صة
و�أنه و�صف خو�ض مثل هذا النوع
من املقابالت �سيكون �أمرا رائعا
ح�سب ر�أيه .و�سبق �أن خرج رئي�س
االحتاد الفرن�سي للعبة لوغريت

خالل الأ�سبوع املنق�ضي عن
�صمته وعاد للت�أكيد عن �أمنيته
يف برجمة لقاء ودي بني منتخبي
اجلزائر وفرن�سا �إال ان الأمر
مل يحدث بعد ،يف ظل رغبته
الكبرية يف تواجه بطل العامل
وبطل �إفريقيا ،وبرر الأمر �إىل
كون بع�ض العوائق والعراقيل
منحت جت�سيد الأمر على �أر�ض
الواقع ويف مقدمتها عدم االتفاق
مع االحتادية اجلزائرية للعبة.
عي�شة ق.

�أوديت�شي� :سنحظى بفر�صة مالقاة بطل
�إفريقيا يف �أوىل خرجاته

�أكد العب املنتخب البنيني
جوردان �أوديت�شي �أنهم �سوف
يحظون بفر�صة مواجهة بطل
�إفريقيا وت�سجيل �أول خرجة
له معهم منذ تتويجه بلقب
ك�أ�س �إفريقيا ،و�أ�ضاف ان الأمر
�سوف يجعلهم يبذلون اجلهد
من �أجل الظهور ب�أف�ضل وجه

ممكن على �أر�ض حامل اللقب
القاري ،م�ضيفا يف ت�رصيحات
للإعالم �أنهم يدركون الأجواء
االحتفالية التي �سوف تعرفها
املقابلة وال�ضغط اجلماهريي
الذي �سوف تعرفه املباراة
بالنظر لأهمية املوعد ،لهذا
الغر�ض �أ�شار �أن منتخب بالده

يح�رض نف�سه للعب مباراة
كبرية يف مواجهة منتخب كبري
وقوي مثل اجلزائر الذي جنح
يف جماراة �أكرب املنتخبات
الإفريقية وعاد حممال بالتاج
القاري من عا�صمة الفراعنة
ح�سبه.
ع.ق.
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ت�صفيات يورو 2020

رونالدو يقود الربتغال لالنت�صار و�أوكرانيا حت ّلق بال�صدارة
اقتن�صت الربتغال ثالث
نقاط بغاية الأهمية من
�أر�ض م�ضيفتها �رصبيا
بعد الفوز عليها اول ام�س
بنتيجة  2-4يف املرحلة
اخلام�سة من مباريات
املجموعة الثانية �ضمن
ت�صفيات يورو ،2020
وحققت الربتغال �أول
فوز لها يف ثالث مباريات
بالت�صفيات يف الوقت الذي
تلقت به �رصبيا خ�سارتها
الثانية يف �أربع مباريات،
و�سجل رباعية الربتغال ّ
كل
ّ
من ويليام كارفايو وغونزالو
غودي�ش وكري�ستيانو رونالدو
وبريناندو �سيلفا ،بينما
�سجل ل�رصبيا ميلنكوفيت�ش
ّ
وميرتوفيت�ش ،و�صار ر�صيد
الربتغال خم�س نقاط يف
املركز الثاين �أمام �رصبيا
ولوك�سمبورغ  4وخلف
�أوكرانيا  13نقطة ،علماً �أن
ليتوانيا حتتل املركز الأخري
بنقطة يتيمة ،وعادت
�أوكرانيا بالنقاط من �أر�ض
ليتوانيا بثالثية نظيفة
حملت توقيع �ألك�سندر
ومارلو�س
زينت�شنكو
مالينوف�سكي،
ور�سالن
وجاءت �صدارة �أوكرانيا مع
 13نقطة من  5مباريات بعد
�أربعة انت�صارات وتعادل.

نقطة مع �أي�سلندا الفائزة
على مولدوفا � 0-3سجلها
�سيبور�سون وبيارنا�سون
وبوفار�سون ،ومع تركيا
التي انتزعت فوزاً ب�شق
النف�س من �أندورا 0-1
�سجله توفان ،وت�أخر
انطالق املباراة خلم�س
دقائق بعد عزف ن�شيد
�أندورا التي تواجهها
فرن�سا غدا يف باري�س
بدالً من الن�شيد الألباين،
ثم اعتذر مذيع امللعب
من اجلماهري الأرمينية،
ما دفع رئي�س االحتاد
الفرن�سي نويل لو غريت �إىل
االعتذار من رئي�س االحتاد
وال�سفري الألباين ،ويف ّ
ظل
غياب �أربعة العبني بارزين
من الت�شكيلة املت ّوجة بلقب
مونديال رو�سيا  2018وهم
بول بوغبا ،نغولو كانتي،
كيليان مبابي وعثمان
دميبيلي بالإ�ضافة �إىل
املدافع اميريك البورت
والعب الو�سط تانغي
ندومبيلي ،دفع املدرب
ديدييه دي�شان بيكنغ�سلي
كومان وتوما ليمار على
اجلناحني وبينهما �أنطوان
غريزمان و�أوليفييه جريو
يف خط الهجوم.
ومن متريرة جميلة يف
العمق لقلب الدفاع رافايل
فاران و�صلت �إىل املندفع
كومان فاخرتق العب بايرن
ميونيخ الأملاين مبهارة
م�سدداً بي�رساه من زاوية
�ضيقة وم�سج ً
ال هدفه
الثاين يف  18مباراة دولية،
وبتمريرة للظهري لوكا�س
هرنانديز ،و�صلت الكرة
�إىل جريو تابعها ب�سهولة
هدفاً ثانياً بعد خط�أ جديد
من اجلناح �أودي�سي رو�شي،
وكانت فرن�سا قادرة على
ت�سجيل الثالث يف ال�شوط
الأول بعد ح�صول هرنانديز

ك�شف مانويل نوير حار�س
مرمى بايرن ميونخ
الأملاين،
واملنتخب
موقفه من االعتزال خالل
ال�سنوات القليلة املقبلة،
مبد ًيا ر�أيه يف كيفية التعامل
مع الالعبني ال�شباب
هذه الأيام ،وقال نوير يف
حوار �أجرته معه �صحيفة
«»Welt am Sonntag
الأملانية�« :أحب ما فعله
�أوليفر كان يف ال�سنوات
الأخرية ،بعدما ابتعد عن
كرة القدم لبع�ض الوقت،

لتطوير نف�سه قبل العودة
وهذا ما �أثار �إعجابي»،
و�أ�شار نوير �إىل متتع عدد
من احلرا�س ال�سابقني
ب�شعبية جارفة يف �أنديتهم
بعد انتهاء م�سريتهم،
اً
م�ستدل بالهولندي �إيدوين
فان دير �سار يف �أجاك�س،
كما توقع ح�صول الإيطايل
جيانلويجي بوفون على
من�صب يف جوفنتو�س فور
اعتزاله ،وب�س�ؤاله عن موعد
اعتزاله� ،أجاب احلار�س
الدويل الأملاين« :عندما

فرن�سا جتاوز �ألبانيا
بثنائية كومان
حققت فرن�سا بطلة العامل
فوزها الرابع يف خم�س
مباريات ب�سهولة على
�ضيفتها �ألبانيا  ،1-4بينها
ثنائية لكينغ�سلي كومان
يف باري�س �ضمن اجلولة
اخلام�سة من املجموعة
الثامنة لت�صفيات ك�أ�س
�أوروبا  ،2020وت�ساوت
�صدارة
يف
فرن�سا
املجموعة بر�صيد 12

على ركلة جزاء ،لكن
غريزمان العب بر�شلونة
الإ�سباين اجلديد �أهدرها
�صاروخية يف العار�ضة.
ويف ال�شوط الثاين ،حقق
كومان الثنائية الأوىل له
مع منتخب فرن�سا بالتفافة
جميلة داخل املنطقة �إثر
هجمة من اجلهة الي�رسى
لغريزمان ،وترك جوناثان
�إيكوين مهاجم ليل الذي
دخل بدي ً
ال لكومان
ليخو�ض مباراته الدولية
الأوىل ب�صمته م�سجال
الهدف الرابع بعد كرة
م�شرتكة جميلة مع البديل
الآخر نبيل فقري ،ويف
الدقيقة االخرية �سجلت
�ألبانيا هدفاً �رشفياً من
ركلة جزاء ترجمها �سوكول
ت�شيكالي�شي يف �شباك
هوغو لوري�س.

فيما �أ�ضاف جناح مان�ش�سرت
�سيتي رحيم �سرتلينغ هدفا،
ورفعت اجنلرتا ر�صيدها
يف �صدارة املجموعة �إىل 9
نقاط من ثالثة انت�صارات
يف ثالث مباريات ،بفارق
نقطة عن �ضيفتها كو�سوفو
والتي كانت فاج�أت على
ار�ضها ت�شيكيا بفوزها
 ،1-2لتحافظ على �سجلها
خاليا من اخل�سارة بعد
�أربع مباريات من فوزين
وتعادلني ،وخا�ض مدرب
اجنلرتا غاريث �ساوثغيت
اللقاء بت�شكيلة �شابة قادها
لتحتل املركز الرابع يف
مونديال رو�سيا .2018
ويف جمريات املباراة،
كانت بلغاريا البادئة بتهديد
مرمى م�ضيفتها مع ت�سديدة
�أر�ضية من الربازيلي الأ�صل
واندر�سون التقطها ب�سهولة
احلار�س جوردان بيكفورد،
واعتقد �أ�صحاب الأر�ض
�إنهم افتتحوا الت�سجيل بعد
متريرة عر�ضية �أر�ضية من
�سرتلينغ �إىل كاين املندفع
من اخللف ،ف�سدد يف �شباك
احلار�س بالمن �إلييف لكن
احلكم الغى الهدف بداعي
الت�سلل ،ومل يخيب كاين
يف حماولته الثانية �آمال
اجلماهري املحت�شدة يف
ملعب وميبلي ،بعد خط�أ

من احلار�س �إلييف الذي
مرر كرة داخل املنطقة
قطعها �سرتلينغ املندفع
من اخللف ومررها �إىل
هداف ك�أ�س العامل 2018
ف�سدد يف املرمى اخلايل.
وافتتحت بلغاريا ال�شوط
الثاين كما بد�أت الأول
بت�سديدة لفاريا�س �صدها
بيكفورد ولكن بعدها
بدقيقة ت�سلم را�شفورد
الكرة واجتاز امللعب
مبفرده حتى و�صل �إىل
منطقة جزاء املنتخب
ال�ضيف ،ف�أوقعه نيكوالي
بودوروف ليحت�سب احلكم
ركلة جزاء �سددها كاين
بنجاح ،ورد كاين التحية
�إىل �سرتلينغ بعدما و�صلته
الكرة من را�شفورد
فمررها عر�ضية داخل
املنطقة لي�سدد جناح
�سيتي يف ال�شباك .ومرة
اخرى ،كان كاين حمور
الهجوم عندما ت�سبب ونفذ
بنف�سه ركلة جزاء ح�صل
عليها �إثر عرقلته داخل
املنطقة البديل كري�ستيان
دمييرتوف �سددها قوية
يف ال�شباك و�سجل املهاجم
االجنليزي ثاين «هاتريك»
له مع منتخب بالده بعد
�أوىل �أمام بنما يف مونديال
رو�سيا .2018

ت�شعر ب�أن فريقك مل يعد
بحاجة �إليك ،يكون من
ال�صعب النهو�ض وحتفيز
نف�سك يوم ًيا» ،و�أردف:
«عندما تكو ُن مطلو ًبا
بف�ضل خرباتك ،والالعبون
من حولك يحتاجون �إليك
هذا �أمر يدفعك للأمام،
وهذا ما �أ�شعر به يف
الوقت الراهن مع املنتخب
الأملاين ،واجلميع �سعداء
بتواجدي هنا» ،و�أكد
�صاحب  33عا ًما ا�ستمراره
يف املالعب طاملا �ساعده

ريا
ج�سده على ذلك ،م�ش ً
�إىل طموحاته امل�ستمرة
و�سئل نوير عن
يف النجاحُ .
و�ضعه مع بايرن ومنتخب
�أملانيا يف ظل ت�شابه
الظروف يف اجلانبني،
حيث بد�أ الفريقان عهدًا
جديدًا ،ال�سيما و�أنه القائد
لكليهما ،و�أجاب« :ميكنني
القول ب�أن الالعبني يعي�شون
بوعي �شديد ،و�أراهم
ومتحفزين
متعط�شني
ولديهم �أهداف وا�ضحة،
وهذا يعجبني» ،و�شدد

نوير على �أهمية التعامل
مع تغري عقليات الالعبني
ال�شباب ،حيث قال« :ال
يجب عليك عقد اجتماع
معهم ملجرد االجتماع،
بل يجب �أن يكون هناك
حمتوى منا�سب وفعال».
وختم« :الالعبون ال�شباب
ال يتوقفون عن ال�س�ؤال
هذه الأيام ،لذا يجب عليك
منحهم �أ�شياء منطقية
ومفيدة ال�ستمرارية؛ لأنهم
ن�ضجا من �أجيال
�أكرث
ً
�سابقة».

ثالثية كاين تقود
�إجنلرتا للإطاحة
ببلغاريا
�أكرمت اجنلرتا وفادة
�ضيفتها بلغاريا عندما
تغلبت عليها برباعية نظيفة
على ملعب وميبلي ،وفر�ض
مهاجم توتنهام هوت�سرب
هاري كاين نف�سه جنما
للمباراة بت�سجيله ثالثية

نوير :هذا موعد اعتزايل و�أحب ما فعله كان

بر�شلونة ي�ستعد لربط مي�سي مدى احلياة
تزايد اجلدل حول م�ستقبل
ليونيل مي�سي مع بر�شلونة
بعد �أن �أكد جو�سيب ماريا
بارتوميو رئي�س النادي
وجود بند يف عقد الربغوث
الأرجنتيني ميكنه من
الرحيل ال�صيف املقبل،
وعدم االنتظار حتى نهاية
عقده يف �صيف ،2021
من جانبها قالت �صحيفة
«موندو ديبورتيفو» �إن
الك�شف عن وجود هذا البند
مل يغري اخلطط امل�ستقبلية
لرب�شلونة ب�ش�أن مي�سي ،وكان بر�شلونة ينوي تقدمي اقرتاح لتمديد عقد
مي�سي دون و�ضع �أي �رشوط �أو بنود متنحه احلق يف الرحيل ،حيث يرغب
البار�صا يف �أن يكون العقد اجلديد مدى احلياة ،ويحتفظ بارتوميو بتلك
الفكرة منذ فرتة طويلة ،وقد �رصح يف لقاء تلفزيوين م�ؤخرا �أنه ال داعي
للتعجل فيما يخ�ص التفاو�ض مع مي�سي لأنه �أثبت التزامه ووالئه للنادي
مرات عديدة.
وتربط بارتوميو وخورخي مي�سي والد النجم الأرجنتيني عالقة ودية
للغاية وهما على ات�صال دائم ،كما ،يحر�ص رئي�س البار�صا على االعتناء
بجميع متطلبات قائد الفريق الكتالوين.ويعرف مي�سي ووالده نوايا
النادي ،لكنهما لي�سا يف عجلة من �أمرهما للجلو�س والتحدث عن عقد
جديد ،خا�صة و�أن العقد احلايل ممتد حتى  30جوان  ،2021على الرغم
من �أنه مت االتفاق بالفعل منذ فرتة على البدء يف احلديث عن التجديد
خالل الأ�شهر املقبلة.

فان دايك يوافق على متديد العقد
اقرتب فريجيل فان دايك
مدافع ليفربول من جتديد
عقده مع الريدز ،من �أجل
موا�صلة م�سرية النجاح التي
بد�أها مع الفريق يف جانفي
قبل املا�ضي ،وبح�سب
�صحيفة «مريور» الربيطانية،
ف�إن ليفربول ينوي متديد
عقد فان دايك الذي ينتهي
بعد  4موا�سم ملو�سمني
�آخرين مع زيادة راتبه �إىل � 200ألف جنيه �إ�سرتليني �أ�سبوع ًيا اً
بدل من
� 125ألف �إ�سرتليني ،و�أ�شارت ال�صحيفة �أن فان دايك وافق بالفعل على
تلك اخلطوة ،وفاز فان دايك م�ؤخ ًرا بجائزة �أف�ضل العب يف �أوروبا ،كما
تواجد بالقائمة النهائية جلائزة الأف�ضل من الفيفا ،و�ساهم فان دايك يف
ت�أهل الريدز لنهائي دوري الأبطال عامني متتاليني ،وفاز بلقب الن�سخة
الأخرية كما توج � ً
أي�ضا بلقب ال�سوبر الأوروبي.

�إنيي�ستا يوجه ر�سالة وداع لإيتو
وجه الإ�سباين �آندري�س �إنيي�ستا جنم في�سيل كوبي الياباين احلايل
وبر�شلونة ال�سابق ،ر�سالة �إىل زميله الأ�سبق �صامويل �إيتو الذي �أعلن
اعتزاله م�ؤخرا ،ون�رش �إنيي�ستا �صو ًرا جتمعه ب�إيتو خالل تواجدهما يف
بر�شلونة عرب ح�سابه على «�إن�ستغرام» ،وعلق�« :أخي� ،شك ًرا لك على كل
�شيء ،لقد اعتنيت بي منذ اليوم الأول ت�ستحق الكثري من الكلمات ،ولكن
قبل كل �شيء كامل احرتامي لك»� ،.أ�ضاف« :كل التوفيق يف امل�ستقبل،
اليوم ودائ ًما» ،من جهته رد �إيتو قائلاً « :ابني �شك ًرا على الر�سالة».
وخا�ض �إيتو م�سرية طويلة يف املالعب الأوروبية ،وارتدى قم�صان العديد
من الأندية الكربى مثل ريال مدريد وبر�شلونة و�إنرت ميالن وت�شيل�سي.
وتعترب فرتة لعبه يف بر�شلونة ،هي الأف�ضل يف م�سريته على الإطالق ،كما
فاز مع �إنرت ميالن بالثالثية التاريخية.وعلى ال�صعيد الدويل� ،شارك �إيتو
يف تتويج الكامريون بلقبي ك�أ�س �أمم �أفريقيا عامي  ،2000و ،2002كما
فاز بجائزة �أف�ضل العب �أفريقي  4مرات.
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ثقافة

للم�ؤلف �سهيل احلب ّيب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وكاالت

16

الإثنني � 9سبتمرب  2019املوافـق ل  9حمرم 1442هـ

ثقافة
خن�شلة:

"اال�ستقراء الرقمي للثوابت املجالية يف العمارة"
�إ�صدار جديد للكاتب عبد احلليم ع�سا�سي
مت �أول �أم�س باملكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية بخن�شلة تقدمي �إ�صدار جديد مو�سوم بـ»اال�ستقراء الرقمي للثوابت املجالية يف
العمارة» للكاتب عبد احلليم ع�سا�سي.
وكاالت
ويتمثل الإ�صدار اجلديد ال�صادر
باللغة العربية ح�سب �صاحبه
ع�سا�سي
الدكتور عبد احلليم ّ
يف كتاب علمي �صادر عن دار
�أنزار للن�رش والتوزيع يتكون
من � 183صفحة قام من خالله
بطرح تطبيقات لنظرية الرتكيب
املجايل على خمططات م�ساكن
تقليدية بدوار « واد الأبي�ض»
مبنطقة الأورا�س.
و�أكد ذات املتحدث خالل
تقدميه للكتاب بح�ضور عديد

الأ�ساتذة والطلبة املهتمني �أنه
�أراد من خالل هذا الإ�صدار
تقدمي قراءة للعالقات املجالية
على �أ�سا�س كمي رقمي ملعرفة
خمتلف العالقات املرتبطة
بالأمكنة من خالل �إعطاء
م�ؤ�رشات تقرتب من الدقة
بعيدا عن القراءات الكيفية التي
تت�سم بالعمومية وال�شخ�صنة.
كما مت خالل ذات اجلل�سة
الأدبية تنظيم جل�سة بيع
بالإهداء لإ�صدارات �سابقة
للكاتب نور الدين ع�سا�سي وهي
كتاب «قراءة نوعية للم�سكن

«الغزو» ..جمموعة ق�ص�صية
بالعربية للأرجنتيني بيجليا
�صدرت املجموعة 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 ،الكاتب
ّ
واملنظر ال�شهري� ،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 تقدّر الفانتازيا،
اختار �أن يع ِّمد طريقاً خمتلفاً ال
يبتعد فيه عن تاريخ بلده و�سياقه
ال�سو�سيوثقايف ،لك ّنه يف نف�س الوقت
ال ي�صل فيه �إىل التورط املبا�رش يف
الواقعية ،وال يتبع فيه خطى ك ّتاب
بح�سه
�سابقني .لقد �أدرك بيجلياّ ،
الف ّني 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
ً
متنقال بني التاريخي
منهجاً له،
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
م�شكال بذلك عاملاً
ً
�إال نادراً،
بانورامياً.
ويُذكر �أن بيجليا الذي رحل يف
� ،2017أ�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

الرتاثي باجلزائر» و»الرتاث
املبني بوادي الأبي�ض»
بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار �آخر باللغة
االجنليزية مو�سوم بـ» درا�سة
الف�ضاء التقليدي من خالل
خريطة العمق».
وك�شف الكاتب نور الدين
ع�سا�سي على هام�ش حفل
البيع بالإهداء ملجموعة من
�إ�صداراته العلمية �أن له م�رشوع
مل�ؤلف جديد يعمل على �إنهائه
يف القريب العاجل �سيحمل
عنوان» العمارة والطفل « �سيتم
ن�رشه وطرحه باملكتبات خالل
�سنة .2020
للإ�شارة ف�إن الكاتب ع�سا�سي

حامل ل�شهادة دكتوراه يف العمارة
من جامعة �سطيف وي�شغل حاليا
من�صب �أ�ستاذ حما�رض بق�سم

الهند�سة املعمارية بجامعة
باتنة 1كما ميلك العديد من
الإ�سهامات العلمية باللغتني

العربية واالجنليزية بالإ�ضافة
�إىل جمموعة من املن�شورات يف
قواعد البيانات العاملية.

� 50ألف ُم�شرتك يف ختام م�سابقة نا�شيونال
جيوغرافيك �أبوظبي «حلظات» 2019

�شهدت ُم�سابقة «حلظات»
للت�صوير الفوتوغرايف التي
تُنظمها نا�شيونال جيوغرافيك
�أبوظبي التابعة لأبوظبي
للإعالم بالتعاون مع �رشكة
املراعي ،تفاع ً
ال كبرياً من
امل�صورين ال�شباب يف العامل
العربي ،حيث و�صل عدد
ا ُ
مل�شاركني يف امل�سابقة �إىل
�أكرث من � 50ألف ُم�شرتك.
وتُعد م�سابقة حلظات واحدة
من �أكرب م�سابقات الت�صوير
الفوتوغرايف و�أكرثها �شعبية يف
املنطقة حيث توفر للمواهب
من�صة لعر�ض �أعمالهم كما
تُتيح لهم فر�صة فريدة من
خرباء نا�شونال جيوغرافيك يف
رحلة ا�ستثنائية لال�ستك�شاف
والت�صوير ،بح�سب بيان

�صحفي تلقى  24ن�سخة منه.
وانطلقت م�سابقة حلظات
 2019حتت �شعار «�أ�سواق»،
لتتيح للم�صورين فر�صة
تقدمي جمموعة وا�سعة من
ال�صور الفوتوغرافية التي
تعك�س تالحم املجتمع العربي
وثقافته الغنية وتراثه الناب�ض
باحلياة حيث تعترب الأ�سواق
جزءاً ال يتجز�أ من الن�سيج
الثقايف يف ال�رشق الأو�سط
منذ فجر التاريخ.
و�شارك الأالف من امل�صورين
العرب يف الن�سخة التا�سعة من
ُم�سابقة «حلظات» بفئتيها
للكبار والنا�شئني والأطفال
كما �شهدت ُم�سابقة هذا العام
ُم�شاركة كبرية من اخلليج
و�شمال افريقيا حيث خط

م�صورو الإمارات العربية
ا ُ
ملتحدة واململكة العربية
ال�سعودية وم�رص واجلزائر
الأنظار بلقطاتهم ا ُ
ملتميزة.
و�أثبتت م�سابقة حلظات
االهتمام املتزايد بالت�صوير
الفوتوغرايف يف دول اخلليج
امل�صورون
�شكل
حيث
اخلليجيون ن�سبة  %32من
امل�شاركات الكلية لهذا العام
وهي الن�سبة التي ت�ضاعفت
منذ ن�سخة العام املا�ضي
«، »%16ت�صدرت امل�شاركات
الإماراتية ن�سب ا ُ
مل�شاركة يف
اخلليج بن�سبة  %62مقارنة
بالعام املا�ضي.
التحكيم
جلنة
و�ستعلن
املكونة من م�صور نا�شونال
جيوغرافيك احلائز جائزة

حممد
مرتني،
بوليتزر
حمي�سن ،والرئي�س التنفيذي
للت�سويق امل�ؤ�س�سي ب�رشكة
املراعيُ ،ح�سام عبد القادر،
القائمة النهائية للمر�شحني
للفوز بجائزة هذا العام خالل
�أ�سابيع قليلة .ويح�صل الفائز
بامل�سابقة فئة الكبار على
رحلة ت�صويرية مع نا�شونال
جيوغرافيك بقيمة � 10أالف
دوالر و ُمعدات ت�صوير تبلغ
قيمتها  5000دوالر ف�ضلاً عن
ن�رش �صورته يف جملة نا�شونال
جيوغرافيك عربية بينما
يح�صل الفائز يف امل�سابقة
يف فئة الأطفال على ُمعدات
ت�صوير تبلغ قيمتها 5000
دوالر.
وكاالت

م�ؤمتر نواك�شوط «ال�ضاد يف �إفريقيا» يو�صي بدعم
اللغة العربية يف القارة الإفريقية
�أو�صى م�ؤمتر «ال�ضاد يف
�إفريقيا» ،ب�رضورة دعم اللغة
العربية يف القارة ال�سمراء ،
م�شددا على موا�صلة اللقاءات
الهادفة �إىل ن�رش اللغة العربية،
وتعزيز مكانتها يف دول القارة
الإفريقية ،وتقدمي الدعم
وامل�ؤازرة للراغبني يف تعليم
�أبنائهم .و�أو�صى امل�ؤمتر -
الذي نظم برعاية الرئي�س
املوريتاين حممد ولد ال�شيخ

الغزواين -يف ختام �أعماله ،اليوم
ال�سبت ،بالعا�صمة املوريتانية
نواك�شوط  ، -بتخ�صي�ص يوم
� 4سبتمرب يو ًما وطن ًيا للغة
العربية يف موريتانيا .و�شهد
احلفل اخلتامي توزيع �شهادات
تقدير للم�شاركني من طرف
اللجنة العلمية للم�ؤمتر ،تقديرا
لبحوثهم التي كانت حمور
نقا�شات طيلة �أيام امل�ؤمتر.
و�أكد وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية

والتعليم الأ�صلي املوريتاين
الداه ولد �سيدي �أعمر � ،أن
التمكني للغة العربية وعلومها»
يحتل ال�صدارة يف �أولويات عمل
احلكومة املوريتانية» متعهدا
بدعم احلكومة املوريتانية لكل
اجلهود الهادفة �إىل ن�رش اللغة
العربية يف الدول الإفريقية
املهتمة ب�إدراجها يف براجمها
التعليمية  ،عن طريق تقدمي
الدعم املادي واملعنوي

ملجامع اللغة ال�ساعية �إىل
حتقيق ذلك ،خا�صة جممع
الل�سان العربي يف موريتانيا».
بدوره� ،أعرب رئي�س جمل�س
الل�سان العربي مبوريتانيا
اخلليل النحوي عن ارتياحه
باكت�شاف «قامات مل تكن حتت
الأ�ضواء يف دول �إفريقية تعمل
بجد ومثابرة يف اخلفاء لتعليم
اللغة العربية ون�رش علومها».
وكاالت
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الكاتبة ال�صاعدة �أ�سبع زينب يا�سمني لـ «الو�سط»

ثقافة

احتواء ...ح�ضن ملن تخلت عنه احلياة ومل يتخل عنها
ك�شفت الكاتبة ال�صاعدة �أ�سبع زينب يا�سمني  ،يف هذا اللقاء ال�شيق الذي جمعها بجريدة «الو�سط « �أنها �ست�شارك لأول مرة يف املعر�ض
الدويل للكتاب �سيال  24بخواطرها « احتواء» ال�صادرة حديثا عن دار املثقف باجلزائر حيث حتدثت عن الر�سائل واملعاين التي يحملها
هذا الكتاب لكون ابنة مدينة باتنة م�ؤمنة بالكتابة حيث �أكدت لنا �أنها» هدية �إالهية حمفورة يف �شخ�صيتها م�شرية �أن الكتابة لي�ست فنا
و ال �إبداعا فقط بل هي حيوات يف �أبعاد �أخرى»  ،وبالتايل هذا ما يعك�س املكانة املرموقة التي حتظى بها الكتابة عند هذه امل�ؤلفة ال�شابة
التي ت�سعى جاهدة لتحقيق �أحالمها على �أر�ض الواقع  ،حيث �أنها �سخرت يف ذلك كل وقتها وجهدها لإي�صال �إبداعات �أناملها الذهبية
للقراء الأعزاء عرب خمتلف ربوع العامل.
حاورها :حكيم مالك

ثقافية معروفة �أو مكتبات �ضخمة
متنوعة الكتب واملن�شورات.

بداية ،القارئ مت�شوق
ملعرفة من هي �أ�سبع زينب
يا�سمني؟

ماهي احللول التي
تقرتحينها للخروج من دائرة
التهمي�ش؟

�أ�سبع زينب يا�سمني � 22سنة من
والية باتنة � ،أ�ستاذة اجنليزية
متخرجة من املدر�سة العليا
للأ�ساتذة ببوزريعة ،يا�سمني
�رسيعة التغري لها �شخ�صية قوية و
مغامرة نوعا ما و ال ميكن توقع
ت�رصفاتها.

�أقرتح �أن يكون هناك العديد من
الن�شاطات الثقافية يف كل املدن
اجلزائرية و�أي�ضا التبادل الأدبي
بني املثقفني اجلزائريني من كل
�أنحاء الوطن.

هل �سرناك تكتبني رواية
بالإجنليزية؟

هل لك �أن حتدثينا عن
باكورة �أعمالك» احتواء»؟

«احتواء» مع �أنه كتيب خواطر
لكنه يحمل ما ال حتمله �ألف رواية
،هو عبارة عن م�شاعر و جتارب
نكتمها يف الداخل ال �أحد يعلم بها
و حتى يف بع�ض الأحيان ال ميكننا
�أن نعرب عنا  ،عاجلتها يف كل
خاطرة ثم ا�ستخل�صت العربة يف
نهايتها وتتمثل هذه اخلواطر يف
كل من «اجلالد»�« ،أرواح طاهرة»
�« ،رصخات بريئة» Déjà vu ! »،
« »،خيانة نف�سي»  « ،ر�أفة «»،
انك�ساراتنا»  »،قاتل �أحالم «« ،
جنون امر�أة « »،هرب من املوت»،
« لعل اهلل يحدث بعد ذلك �أمرا» ،
«تفا�صيل «�« ،سمائنا»« ،لعنة احلب»
 »،احلب وال�سالم» « ،ا�سميتك �آدم
ليكون احلب مذهبك» �« ،سمرقند
الأمل» .

ممكن يف امل�ستقبل القريب �إن
�شاء اهلل.

هناك عدة حواجز لكن �س�أقول
�أهمها وهي عدم ت�شجيع املثقف
يف اجلزائر وللأ�سف ميكنني
القول �أن اجلزائر هي مقربة
الطموحني.

بحكم تخ�ص�صك يف
الإجنليزية ،هل تفكرين
م�ستقبال يف ترجمة «احتواء»
�إىل هذه اللغة؟
ال ،لأن لغة «احتواء «�صادقة
بلغتها العربية ،وال �أ�شعر �أنه
�سيكون لها طعم �إذا ترجمت �إىل
اللغة الإجنليزية.

كلمة عامة عن والية
باتنة؟

كيف �ساهمت التكنولوجيا
ولأخي  ...لفرا�شاتي ال�صغرية» « من�شورات كمال الدين « التي الكتابة بالن�سبة يل هي هدية �إلهية يف �إر�ساء قاعدة جماهريية عا�صمة الأورا�س الأ�شم ،الرجال
والن�ساء الأحرار ومنبع املواهب
مي�شا» و»جودي» و�صديقاتي �أبهرتني ب�رصاحة بنوعية الورق حمفورة يف �شخ�صيتي واملعنى لدى الكاتب ب�شكل عام؟

كل واحدة با�سمها ولكل عائلتي
،لقلوب البائ�سني واملجروحني
والعا�شقني واملخذولني  ،لقلوب
ال�صابرين واملظلومني ولكل دمعة
منهمرة ولكل دمعة الزالت مقيدة،
لكل غ�صة و�أمل  ...ولكل من تخلت
عنه احلياة ومل يتخل عنها.

ذو اجلودة العالية و �أي�ضا م�صمم
الغالف « حممد �إ�سالم « الذي
�أعجبتني طريقة عمله.

هل لنا �أن نحظى مبقطع من
خواطرك؟

احلقيقي للكتابة يف نظري هو
�أحالم حية جن�سدها بحروف
ناب�ضة و م�شاهد ميكنك �أن جتعل
قارئها يعي�ش فيها ،الكتابة لي�ست
فنا و ال �إبداعا فقط بل هي
حيوات يف �أبعاد �أخرى.

التكنولوجيا �ساهمت وب�شكل جيد
يف تعريف الكاتب ،حيث �أ�صبحنا
اليوم نعرف كتاباتنا عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي وهذا ما كون
بيننا وبني جماهرينا عالقة رائعة،
و�أ�صبح من ال�سهل ت�شبيع رغبات
الإبداع لدى القراء.

�إىل �أي مدى متكنت من
�س�أهديكم خاطرة بعنوان «جنون
ما هو �شعورك و�أنت امر�أة « الدوامات التي تكت�سحنا حتقيق ذاتك ككاتبة؟
ت�شاركني لأول مرة ككاتبة جتعلنا ال جند املخرج  ،تفقدنا
هل مازالت اجلامعة منربا
�صاعدة يف �سيال  24؟
التوازن و ي�سكننا االنف�صام نحتاج الزال الطريق طويال و �أنا ال�أزال حرا للإبداع؟

العظيمة.

ما تقييمك للم�شهد الثقايف
يف مدينة باتنة؟
�رصاحة املجتمع الباتني مثقف
وموهوب وحتى ال ننكر �أن هناك
العديد من الن�شاطات الثقافية
يف واليتي لذلك تقييمي للم�شهد
الثقايف يف مدينتي ال ب�أ�س به.

ل�سعادة تطرق بابنا و يزورنا يف بدايته ،فهذه �أول خطواتي و
فيم تتمثل م�شاريعك
�رصاحة كان املعر�ض الدويل
احلنني لتفا�ؤل �سابق و حب احلياة ميكنني القول �أنني كاتبة �صغرية نعم الزالت اجلامعة منربا حرا امل�ستقبلية يف جمال
للكتاب كهدف بالن�سبة يل منذ
الذي كان يجتاح كياننا  ...ال نعلم �أ�سعى لتحقيق �أهدايف للو�صول �إىل للإبداع ،فيها عدة مواهب الكتابة؟
ماهي الر�سالة التي �أردت
حوايل � 3سنوات � ،أردت دائما
إ�رصار
ال
مادام
ـ
ال
ملا
و
العاملية
فقط
نح�س
،
بال�ضبط
نحتاج
ماذا
جميلة جدا ي�ستحق الرتكيز
متريرها من خالل هذه
امل�شاركة فيه و ها �أنا الآن على
بالغربة و املنفى  ....ن�شعر ب�أن يف نف�سي ف�س�أ�صل يوما ما �إىل عليها وت�شجيعها حتى ميكن لهذه �أنا ب�صدد كتابة رواية جديدة،
اخلواطر املعربة؟
الر�سالة التي �أردت متريرها من
خالل احتوائي هي جت�سيد �رش
و �أذى الب�رش و كيف ميكن حتويل
تلك الأحا�سي�س احلزينة �إىل �أمل
و خري.

ماهي الداللة الرمزية
التي يحملها عنوان كتابك؟
�أنا �أثق متاما ب�أن كتابي �سيالم�س
حوا�س القراء لذلك �سميته بـ»
احتواء «لأنه يحتوي قلوبهم.

ملن �أهديت هذا العمل
املتميز؟
«احتواء» هو �إهداء لعاملي �أمي
وقوتي �أبي لأخواتي اجلميالت

بعد خطوات لكي �أكون حا�رضة
هناك ككاتبة و لي�س كقارئة و
هذا بف�ضل اهلل تعاىل � ،أنتظر
بفارغ ال�صرب وعلى �أحر من جمر
لأ�شارك فيه و�أكون قريبة من
الكتاب الكبار  ،فهذه امل�شاركة
تعني يل الكثري لكونها تفتح يل
املجال الكت�ساب خربة جديدة يف
جمال الأدب  ،كما �أنني �س�أكون
قريبة �أكرث على من �شجعوين و
�أحبوا فكرة كتابي و �أن �أترك �أول
ب�صمة يل يف �سيال يف طبعته . 24

كيف ت�صفني جتربتك
الأوىل مع دار املثقف؟
جتربتي كانت رائعة مع دار
املثقف فهم يقدرون كتابهم و
من هذا املنرب �أحيي كل طاقم
دار املثقف و �أي�ضا دار الطباعة

هناك قطع مفقودة يف داخلنا ال
ن�ستطيع �إيجادها ،نريد فقط �أن
ن�شعر بال�سالم يف الداخل ،نقاوم
كل �صباح لل�شعور بالراحة ...
لنحب احلياة.

ملن تقرئني ؟
�أنا �أقر�أ للكتاب العظماء ف�أدبهم
يغريني �أمثال ت�شارلز ديكنز،
جاين �أو�سنت  ،وليام �شك�سبري
مع �أن اجنليزيته �صعبة جدا لكن
�أدبه عبقري جدا و �أي�ضا حممد
ح�سني هيكل الذي كانت روايته «
زينب» �أول رواية قر�أتها و القائمة
طويلة.

ما هو املعنى احلقيقي
للكتابة يف نظرك؟

مدى بعيد �إن �شاء اهلل.

املواهب �أن تكون عاملية يف كل
املجاالت

هل لديك ميوالت �أخرى ؟
ماهي �أبرز التحديات التي
بالن�سبة للميوالت ف�أنا �أحب تعلم يواجهها املثقف اجلزائري يف
اللغات اجلديدة� ،أحب �أن �أتعرف ظل الأزمة احلالية؟

على الثقافات و التقاليد املختلفة،
�أحب الر�سم مع �أين ل�ست موهوبة
حقا  ،والأ�شغال اليدوية املختلفة
و طبعا قراءة الكتب ال�شيقة .

ملاذا �أغلب مثقفي املدن
الداخلية يعانون من
التهمي�ش؟
بطبيعة احلال لي�س فقط املثقف
من يعاين التهمي�ش يف املدن
الداخلية لأن كل الرتكيز على
العا�صمة ،حقيقة هي مدن داخلية
وهي داخلية لي�س هناك �أحداث

لأكن �رصيحة ،هذه الأزمة �أظهرت
الكثري من الأ�رسار و هاهي الآن
فر�صتهم يف التعبري عن �آرائهم يف
احلراك و �أظن �أنهم بكتاباتهم و
�رصخاتهم يعربون عن امل�شاكل
التي تواجه جمتمعنا ،و هاهي
فر�صة �أخرى للكتاب يف معاجلة
هذه امل�شاكل ب�إبداعهم لإيجاد
احللول.

ح�سب ر�أيك ماهي
احلواجز التي تعرقل م�سار
احلياة الثقافية يف اجلزائر؟

وهي عبارة عن م�رشوع قدمي
منذ �سنتني تقريبا يطرح ق�ضية
اجتماعية مهم�شة من قبل
املجتمع اجلزائري و�أنا �أفكر يف
حتويل هذا العمل الروائي لعمل
�سينمائي �إذ وجدت يد امل�ساعدة
والدعم يف املجال ال�سينمائي
لكون هذه الق�ضية مهمة لدى
اجلميع.

كلمة �أخرية نختم بها
حوارنا؟
�أ�شكرك �أوال و�أ�شكر كل طاقم
جريدة «الو�سط «و�أمتنى �أن
يتح�سن اجلانب الثقايف يف
اجلزائر ،و�أمتنى التوفيق لكل من
�أهداه اهلل النور يف �أنامله دمتم
مبدعني دائما.
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ما الرابط بني االكتئاب و�أمرا�ض القلب؟
ارتبطت �أمرا�ض القلب
باالكتئاب ارتباطا وثيقا منذ
�سنوات عدة� ،إال �أن العلماء
مل يتمكنوا من حتديد ال�سبب
الكامن وراء هذا االرتباط.
ووجدت درا�سة حديثة �أن
االلتهاب ،وهو خط الدفاع
الأول للج�سم ،قد يكون ال�سبب.
وك�شف الباحثون �أن �أمرا�ض
القلب واالكتئاب ،تطلق مواد
التهابية يف الدم ويرتبط
االلتهاب مب�ستويات عالية من
الكولي�سرتول «ال�ضار» والدهون
الثالثية ،وهي الدهون املوجودة
يف دمائنا وحلل الباحثون يف
جامعة كامربيدج ،بيانات �أكرث
من � 360ألف م�شارك للتحقق
من هذا االكت�شاف.
وقال الدكتور غوالم خاندكر،
معد الدرا�سة« :من املحتمل
�أن �أمرا�ض القلب واالكتئاب
ت�شرتك يف �آليات بيولوجية
�أ�سا�سية �شائعة».
و�أ�ضاف �أن هذه الآلية ال�شائعة
«ميكن �أن تظهر يف حالتني
خمتلفتني يف ع�ضوين خمتلفني،
هما اجلهاز القلبي الوعائي
والدماغ».
و�أو�ضح خاندكر قائال« :عملنا
يوحي ب�أن االلتهاب ميكن
�أن يكون �آلية م�شرتكة لهذه
الأبحاث
احلاالت»وت�شري
ال�سابقة �إىل �أن نحو  %40من
املر�ضى يعانون من االكتئاب
بعد نوبة قلبية ،يف حني �أن

 %15من امل�صابني ب�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية يعانون
من �أ�شكال حادة من حاالت
ال�صحة العقلية وكان يُعتقد
�أن هذا االرتباط قوي جدا
لدرجة �أنه ال ميكن �أن يرجع
�إىل اال�ضطرابات العاطفية
الناجمة عن حماربة �أمرا�ض
القلب وحدها ولتحديد ما �إذا
كانت العوامل البيئية �أو اجلينية
تلعب دورا يف هذا االرتباط،
قام الباحثون بتحليل نحو 368
�ألف �شخ�ص يف منت�صف العمر
من �أ�صل �أوروبي ،من بنك

البيانات احليوية الربيطاين
«.»Biobank
وخ�ضع امل�شاركون ال�ستبيان
عما �إذا كانوا قد �شعروا
باالكتئاب �أو غري قادرين على
اال�ستمتاع بالأ�شياء ملدة �أ�سبوع
على الأقل ،وكذلك ما �إذا كانوا
قد طلبوا امل�ساعدة الطبية يف
حالة مزاجية منخف�ضة كما
قدموا تفا�صيل حول ما �إذا كانت
�أمهاتهم �أو �آبا�ؤهم قد عانوا من
�أمرا�ض القلب وحلل الباحثون
احلم�ض النووي للم�شاركني
الآخرين يف البنك احليوي،

الذين مل ي�شاركوا يف اجلزء
الأول من الدرا�سة ،لتحديد ما
�إذا كان هناك رابط جيني بني
احلالتني .وك�شفت النتائج ،التي
ن�رشت يف جملة «Molecular
� ،»Psychiatryأن �أولئك
الذين فقدوا �أحد والديهم
ب�سبب �أمرا�ض القلب ،هم
�أكرث عر�ضة خلطر االكتئاب،
�إال �أن الدرا�سة مل جتد رابطا
جينيا بني احلالتني ،و�أن الرابط
امل�شرتك هو �إفراز احلالتني
لعوامل التهابية خمتلفة يف
الدم.

خبرية تك�شف كمية البي�ض ال�صحية التي ميكن تناولها

ن�رش باحثون �أمريكيون قبل �أيام
معلومات تفيد ب�أن الأ�شخا�ص الذين
يتناولون �أكرث من بي�ضتني يف اليوم،
�أكرث عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية وحتى املوت
املبكر.
ولكن ،ال يتفق جميع اخلرباء
والأطباء مع هذه اال�ستنتاجات،
لذلك يو�ضحون كم بي�ضة ميكن
تناولها دون الإ�رضار ب�صحة القلب
والأوعية الدموية ،وتقول الدكتورة،
مرغريتا كوروليوفا ،اخلبرية الرو�سية
يف التغذية� ،إن على ال�شخ�ص تناول
 5-4بي�ضات يف الأ�سبوع ،ب�رشط �أن
تكون قد تعر�ضت ملعاجلة حرارية،
لأن تناول البي�ض النييء قد ي�سبب
الإ�صابة ب�أمرا�ض يعاين منها الدجاج.
لذلك ،ميكن ملحبي تناول البي�ض غري
املطبوخ تناول بي�ض ال�سمان ،لأن
حرارة ج�سم هذه الطيور عالية لذلك
ال ت�صاب بالأمرا�ض.
وت�ضيف اخلبرية الرو�سية قائلة« :من

ال�رضوري �أن يتكون فطور ال�صباح
من منتجات �ألبان وحلم دجاج
وبي�ض .بحيث يتم تناول هذه الأغذية
بالتناوب خالل الأ�سبوع .وبهذه
الطريقة ،يح�صل اجل�سم على عنا�رص
غذائية متوازنة ومفيدة».
وقالت معلقة على م�س�ألة ت�أثري البي�ض
يف �صحة القلب والأوعية الدموية� ،إن
تناول ال�سكر و�سكر الفروكتوز �أكرث
خطرا على �صحة القلب والأوعية
الدموية .لذلك ،على كل من يحاول
احلفاظ على �صحة القلب والأوعية
الدموية تقلي�ص كمية ال�سكر التي
ي�ستهلكها يف اليوم ،وتختتم اخلبرية
الرو�سية تعليقها بالقول« :فعال
يحتوي البي�ض على الكولي�سرتول،
بيد �أن هذا لي�س �سببا لالمتناع عن
تناوله .البي�ض م�صدر مهم ملركب
لي�سيثني ،الذي ي�ؤثر ب�صورة �إيجابية
يف عملية التمثيل الغذائي .عالوة
على �أن بيا�ض البي�ض مفيد للج�سم
الب�رشي».

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

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

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

ملاذا يجب غ�سل املالب�س
اجلديدة قبل ارتدائها؟
ميكن �أن يكون من ال�صعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رشائها،
ولكن طبيبا يف الأمرا�ض اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�سيتو� ،أ�ستاذ الأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي جلامعة
كولومبيا� ،إن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تهيج اجللد �أو اجلرب �أو القمل �أو الإ�صابة بالفطريات و�أو�ضح بيل�سيتو،
�أن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�ضة للكثري من التلوث ،نتيجة
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص �آخر رمبا �أراد �رشاءها يف وقت
�سابق ،وميكن �أن يكون م�صابا باجلرب �أو القمل .وتقول طبيبة الأمرا�ض
اجللدية ،ليند�سي بوردون ،من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا� ،إن
غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها� ،أمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر
�أن ت�ست�ضيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية ،التي ميكن �أن تنتقل
�إىل ب�رشتك وتلحق بها ال�رضر.

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

م�ضيفو الطريان الأكرث
عر�ضة ملخاطر الإ�صابة
بجميع �أنواع ال�سرطان

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

جراحون هنود ينجحون يف �إزالة
�أكرب ورم دماغي
�أجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية
قامت خاللها ب�إزالة ورم يف دماغ ب�رشي يبلغ وزنه  1.8كيلوغرام وكتبت
�صحيفة «� »The Hinduأن العملية اجلراحية ا�ستمرت � 6ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�صاب ترميورتي نادكارين� ،أن يكون هذا الورم
الأكرب من نوعه يف العامل� ،إذ كان حجمه �أكرب من حجم ر�أ�س املري�ض
وكان الورم يف مخ املري�ض �سانتال بال ،البالغ من العمر  31عاما ،بد�أ
بالنمو منذ � 3سنوات ،لكن �أحدا من الأطباء مل يوافق �آنذاك على �إجراء
مثل هذه العملية اجلراحية ال�صعبة وب�سبب املر�ض اخلطري فقد بال
ب�رصه ،لكن الأطباء ي�أملون الآن بعودة ب�رصه بعد �إزالة الورم.
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الرقية ال�شرعية من القر�آن الكرمي
�أعوذ باهلل ال�سميع العليم من
ال�شيطان الرجيم �سورة الفاحتة:
ب ِْ�س ِم هَّ
اللِ ال َّر ْح َمنِ ال َّرحِ ي ِم * حْ َ
ال ْم ُد
للِ هَّ ِ َر ِّب ال ْ َع مَ ِ
ال َ
ني * ال َّر ْح َمنِ ال َّرحِ ي ِم
الدينِ * �إِ ّيَ َ
اك نَ ْعبُ ُد
* َمال ِِك يَ ْو ِم ِّ
ال�ص َ
َو ِ�إ ّيَ َ
اط
اك نَ ْ�ستَ ِع ُ
ني * ْ
اهدِ نَا ِرّ َ
َ
َ
ّ
مْ ُ
�صاط الذِ ي َن
ال ْ�ستَقِي َم * رِ َ
ي مْ َ
وب
الغ ُ
ْ�ض ِ
�أَنْ َع ْم َت َعلَيْ ِه ْم َغ رْ ِ
ال�ضا ِلّ َ
َعلَيْ ِه ْم َو اَل َّ
ني الفاحتة- 1 :
 .7من �سورة البقرة :امل * َذل َِك
َاب اَل َريْ َب فِي ِه ُهدًى ِلل ْ ُم ّتَ ِق َ
ني
ال ْ ِكت ُ
* الَّذِ ي َن يُ�ؤْمِ نُو َن بِال ْ َغيْ ِب َويُقِي ُمو َن
ما َر َز ْقنَا ُه ْم يُنْ ِفقُو َن *
ال�ص اَل َة َو مِ َّ
َّ
ن
ُو
ن
با �أُنْ ِز َل ِ�إلَيْ َك
َوالَّذِ ي َن يُ�ؤْمِ َ مِ َ
َو َما �أُنْ ِز َل مِ ْن َقبْل َِك َوب ْ
ِالآخِ َر ِة
ُه ْم يُو ِقنُو َن * �أُولَئ َِك َعلَى ُهدًى
مِ ْن َر ِّب ِه ْم َو�أُولَئ َِك ُه ُم مْ ُ
ال ْفل ُِحو َن
[البقرة5 - 1 :
َ
َ
ب ُق يَخْ ط ُ
�صا َر ُه ْم
ف �أبْ َ
يَ َكا ُد ال ْ رَ ْ
ُكلَّ َما �أَ َ
�ضا َء لَ ُه ْم َم َ�ش ْوا فِي ِه َو�إِ َذا
�أَ ْظلَ َم َعلَيْ ِه ْم َقا ُموا َولَ ْو َ�شا َء هَّ
الل ُ
�صا ِرهِ ْم ِ�إ َّن
لَ َذ َه َب ب َِ�س ْم ِع ِه ْم َو َ�أبْ َ
هَّ
الل َ َعلَى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َقدِ ي ٌر [البقرة:
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َوا ّتَبَ ُعوا َما تَتْلُو َّ
ني َعلَى
ال�شيَاطِ ُ
ُمل ْ ِك ُ�سلَيْ َما َن َو َما َك َف َر ُ�سلَيْ َما ُن
َولَ ِك َّن َّ
ال�شيَاطِ َ
ني َك َف ُروا يُ َع ِلّ ُمو َن
ّا�س ِّ
ال�س ْح َر َو َما �أُنْ ِز َل َعلَى
النَ َ
َ
مْ َ
وت
ر
ا
م
و
وت
ر
ا
ه
ل
ب
ا
ب
ب
ينْ
اللَ َك ِ ِ َ ِ َ ُ َ َ َ ُ َ
َ
ّ
َو َما يُ َع ِل َمانِ مِ ْن �أ َح ٍد َحتَّى
يَق اَ
ُول �إ مَّ َ
ِنا نَ ْح ُن ِفتْنَ ٌة َف اَل تَ ْك ُف ْر
َفيَتَ َعلَّ ُمو َن مِ نْ ُه َما َما يُ َف ِّر ُقو َن
ِب ِه بَينْ َ مْ َ
ال ْر ِء َو َز ْوجِ ِه َو َما ُه ْم
اللَِ
ِ�ضا ِّري َن ِب ِه مِ ْن �أَ َح ٍد �إ اَِّل ِب�إِ ْذنِ هّ
ب َ
َويَتَ َعلَّ ُمو َن َما يَ�ضرُ ّ ُ ُه ْم َو اَل يَنْ َف ُع ُه ْم
َولَ َق ْد َع ِل ُموا مَ َ
لنِ ْ
ا�ش رَتَاهُ َما لَ ُه
اَ
يِف ْ
َ
َ
ْ�س
ئ
ب
ل
و
ل
خ
ن
الآخِ َر ِة مِ ْ
قٍ َ ِ َ
َ
َ
َ
َما �شرَ َ ْوا ِب ِه �أنْف َُ�س ُه ْم ل ْو كانُوا
يَ ْعلَ ُمو َن [البقرةَ .102 :ما يَ َو ّ ُد
َاب
الَّذِ ي َن َك َف ُروا مِ ْن �أَ ْهلِ ال ْ ِكت ِ
َو اَل مْ ُ
ال�شرْ ِ ِك َ
ني �أَ ْن يُنَ َّز َل َعلَيْ ُك ْم
َ
هّ
ُ
ُ
َ�ص
مِ ْن َخ رْ ٍ
ي مِ ْن َر ِّبك ْم َوالل يَخْ ت ّ ُ
ِب َر ْح َم ِت ِه َم ْن يَ َ�شاءُ َو هَّ
الل ُ ُذو ال ْ َف ْ
�ضلِ
ال ْ َع ِظي ِم [البقرة.]105 :
َاب لَ ْو
ري مِ ْن �أَ ْهلِ ال ْ ِكت ِ
َو َّد َك ِث ٌ
ُ
ُ
ميا ِنك ْم ك َفّا ًرا
يَ ُر ّ ُدونَ ُك ْم مِ ْن بَ ْعدِ �إِ َ

مرتبة ال�صدق

ال�صديقني تَلي مرتبة النب ّوة يف
مرتبة
ّ
ّ
الإ�سالم ،ويدل هذا على �أهم ّية ال�صدق
الدين ّية والدنيو ّية ،فهو يُبلّغنا
يف حياتنا ّ
الل َ
الدرجات ،قال تعاىلَ ( :و َمن يُطِ ِع هَّ
�أعلى ّ
َ
ُ
َ
هّ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ْ
َوال َّر ُ�سول ف�أولٰئِك َم َع الذِ ي َن �أن َع َم الل َعليْهِم
ني َو ّ ُ
ال َ
ال�ص ِّدي ِق َ
ِّم َن ال ّنَ ِب ِّي َ
ال�ص حِ ِ
ني
ال�ش َهدَا ِء َو َّ
ني َو ِّ
َو َح ُ�س َن �أُو َلٰئ َِك َرفِي ًقا) .وقد و�صف اهلل
بال�صدق يف الآية الكرمية( :ومن
تعاىل َ
نف�سه ّ
�أ�صدق من اهلل قيال) ،كما و�صف ر�سولهَ
الكرمي �أي�ضاً يف الآية الكرميةَ ( :والَّذِ ي َجا َء
�ص َّد َق ِب ِه ُ�أولَئ َِك ُه ُم مْ ُ
ال ّتَقُونَ)،
ِال�صدْقِ َو َ
ب ِّ
ً
ُ
ُ
ال�صدق �إذا مرتبة عل ّية ي�صلها امل�سلم
مرتبة ّ
حني يرتقي ّ
بكل تفا�صيل حياته ب�صدق تا ّم يف
الأقوال ،والأفعال ،والنّوايا.

�أبناء الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم

الأبناء الذكور القا�سم ،وهو ابنه البكر ،والذي
يكون ر�سول اهلل به� ،إذ يقال له �أبا القا�سم،
وهو ابنه من ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل
عنها .عبد اهلل ،ويلقب بالطيب ،والطاهر،
وهو �أخو القا�سم من ال�سيدة خديجة �أي�ضاً.
�إبراهيم ،وهو �أ�صغر �أبناء ر�سول اهلل من
مارية القبطية .بنات ر�سول اهلل :رقية� .أم
أحب
كلثوم .فاطمة ،امللقبة بالزهراء ،وهي � ّ
البنات �إىل ر�سول اهلل .مالحظة :جميع البنات
ولدتهن ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل عنها� ،إذ �إنّ
ّ
ن�ساء ر�سول اهلل الأخريات مل ينجنب ،ويذكر
�أنّ كافة �أبنائه وبناته ماتوا خالل حياته،
با�ستثناء فاطمة ،والتي توفيت بعده ب�ستة
�أ�شهر.

َح َ�سدًا مِ ْن عِ نْدِ �أَنْفُ�سِ ِه ْم مِ ْن
ي لَ ُه ُم حْ َ
بَ ْعدِ َما تَبَ نَّ َ
اعفُوا
ال ّ ُق َف ْ
َ
ْ
َ
هّ
ُ
ا�ص َف ُحوا َحتَّى يَ�أت َِي الل ِب�أ ْم ِر ِه
َو ْ
�إِ َّن هَّ
الل َ َعلَى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َقدِ ي ٌر
[البقرةَ .]109 :ف�إِ ْن �آ َمنُوا
اهتَ َد ْوا
مِ ِ
بثْلِ َما �آ َمنْتُ ْم ِب ِه َفقَدِ ْ
َو�إِ ْن تَ َولَّ ْوا َف�إ مَّ َ
ِنا ُه ْم يِف ِ�ش َقاقٍ
َف َ�سيَ ْكفِي َك ُه ُم هَّ
ال�سمِ ي ُع
الل ُ َو ُه َو َّ
ال ْ َعلِي ُم * ِ�صبْ َغ َة هَّ
اللِ َو َم ْن �أَ ْح َ�س ُن
مِ َن هَّ
اللِ ِ�صبْ َغ ًة َونَ ْح ُن لَ ُه َعا ِب ُدو َن
[البقرة.]138 ،137 :
َو�إِلَ ُه ُك ْم �إِلَ ٌه َواحِ ٌد اَل �إِلَ َه �إ اَِّل ُه َو
ال َّر ْح َم ُن ال َّرحِ ي ُم * �إِ َّن يِف َخلْقِ
ال�س َما َو ِ
�ض َواخْ ت اَِل ِف
ات َو َْ أ
ال ْر ِ
َّ
َ
ّ
ْ
ْ
ترِي
اللَّيْلِ َوال ّنَ َها ِر َوال ُفل ِك التِي جَ ْ
ّا�س َو َما
با يَنْ َف ُع النَ َ
يِف الْبَ ْح ِر مِ َ
�أَنْ َز َل هَّ
الل ُ مِ
ال�س َما ِء مِ ْن َما ٍء
ن
َ
َّ
ال ْر َ
�ض بَ ْع َد َم ْو ِت َها َوبَ َّث
َف�أَ ْحيَا ِب ِه َْ أ
َ�ص ِ
اح
فِي َها مِ ْن ُك ِّل َدا ّبَ ٍة َوت رْ
ِيف ال ِّريَ ِ
اب مْ ُ
ال�س َما ِء
ال�س َح ِ
ال َ�س َّخ ِر بَينْ َ َّ
َو َّ
ليَاتٍ ِل َق ْو ٍم يَ ْع ِقلُو َن
�ض َ آ
َو ْ أ
الَ ْر ِ
[البقرة.]164 - 163 :

زوجات الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

زوجات الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم يبلغ عدد زوجات
ر�سول اهلل اثنت ع�رش زوجة
ر�ضي اهلل عنهن ،و�أ�سما�ؤهن
كالآتي :خديجة بنت خويلد

�سودة بنت زمعة .عائ�شة بنت
�أبي بكر ال�صديق التيمية.
حف�صة بنت عمر بن اخلطاب
العدوية .زينب بنت خزمية
الهاللية� .أم �سلمة وا�سمها

ك�سوة الكعبة
كثري من امل�سلمني من يعتقد � ّأن ك�سوة الكعبة
ال�سوداء هي �سنّة من ال�سنن ،وهذا غري �صحيح.
يف بداية عهد الإ�سالم كان الر�سول «حم ّمد ّ
�صل
رشفة،
اهلل عليه و�سلّم» �أ ّول من ك�سا الكعبة امل� ّ
وقد ك�ساها بالثياب اليمان ّية ،وهي ثياب خمططة
احلجاج
بي�ضاء وحمراء .بعد ذلك ك�ساها
ّ
بالديباج ،وامل�أمون ك�ساها بالديباج الأحمر
والديباج الأبي�ض �أحياناً �أخرى .لو اطلعنا �أكرث
على كتب التاريخ والتي تدر�س تاريخ الكعبة
امل�رشفة ،لنجد �أنّها مل تك�سى طوال الوقت
باللون الأ�سود فقط ،بل ك�سيت ب�أكرث من لون.
ومن هنا يت�ضح لنا � ّأن �سواد غطاء الكعبة لي�س
�أمراً م�سنوناً �أو �أمراً �إلهياً ،بل على العك�س فقد
عرف � ّأن �سوادها ما هو �إال عرف وعادة �إ�سالمية
فقطّ � .أما يف �أ ّيامنا هذه ف� ّإن اململكة العرب ّية
ال�سعود ّية هي امل�س�ؤولة عن ك�سوة الكعبة ،وقد
�أن�ش�أت م�صنعاً
خا�صا ُ حلياكة غطاء الكعبة ،وهي
ّ
تنتجه ب�أف�ضل املوا�صفات و�أجملها من حيث
التطريز واخلطوط وا�ستخدام الذهب يف ذلك.
ولذلك ف� ّإن اململكة حالي ّا هي امل�س�ؤولة عن
تقرير لون الك�سوة ال �أكرث.

من ماذا تتك ّون الكعبة

تتك ّون الكعبة من باب الكعبة ،وامليزاب ،وامللتزم،
وال�شاذروان ،و�أركانها الأربعة (اليماين ،والعراقي،
وال�شامي ،وال�رشقي) ،واحلجر الأ�سود ،ومقام
�إبراهيم ،وحجر �إ�سماعيل� .أ ّما الكعبة فلها �أ�سماء
خمتلفة �أخرى ،مثل ب ّكة ،والبنية ،وقاد�س ،وال ّ ُد َّوار.
وقد ذكرت يف موا�ضع كثرية يف القر�آن الكرمي ،يقول
ي ذِي
تعاىلَ « :ر ّبَنَا �إ ِيِّن �أَ ْ�س َكن ُْت مِ ْن ُذ ِّر ّيَتِي ِب َوا ٍد َغ رْ ِ
َز ْر ٍع عِ نْ َد بَيْت َِك مْ ُ
َ
اج َع ْل
ف
ال َح َّر ِم َر ّبَنَا ِليُقِي ُموا َّ
ال�ص اَل َة ْ
ّا�س تَ ْهوِي ِ�إلَيْ ِه ْم َوا ْر ُز ْق ُه ْم مِ َن ال ّثَ َم َر ِ
ات
�أَ ْف ِئ َد ًة مِ َن النَ ِ
لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْ�ش ُك ُرونَ» (�سورة �إبراهيم . )37 :متتاز الكعبة
رشفة لدى الناظر �إليها برهبة وهيبة وخ�شوع
امل� ّ
ّ
وتغطى
عظيم ،وهي مك�سوة بغطاء �أ�سود اللون ،كما
بغطاء �أبي�ض اللون يف فرتة احلج.

هند بنت �أبي �أمية بن املغرية
املخزومية .زينب بنت
جح�ش الأ�سدية .جويرية بنت
احلارث اخلزاعية .ريحانة
بنت زيد بن عمرو القرظية.

�أم حبيبة رملة بنت �أبي
�سفيان الأموية� .صفية بنت
حيي بن �أخطب الن�ضريية.
ميمونة بنت احلارث بن حزن
الهاللية.

غ�ض الب�صر
عما يف �أيدي النا�س غ�ض الب�رص ال يقت�ضي فقط بالنظر
لل�شهوات ،لكن هناك نوعاً �آخر نهانا اهلل تعاىل عنه �أن ننظر �إليه
وهو ما متع اهلل به غريه ،حيث يتمتع �شخ�ص مبال كثري وجتارة
رابحة هنا يجب غ�ض الب�رص عما ما ميلكه هذا ال�شخ�ص لأن
الأرزاق بيد اهلل تعاىل ،وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند
احل�رسة واحلقد ويت�أمل من حاله وي�صبح لديه قلق وا�ضح عندما
يقارن حاله بحال غريه ،ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه
من الأوالد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من
الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه امل�س�ألة تولد احلقد �أي�ضاً،
و�أي�ضاً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته
وجمال زوجات الآخرين ،ف�إن كان ن�سبة جمال زوجته قليال
مقارنة مع جمال الآخريات يتولد يف نف�سه كراهية لزوجته ويبد�أ
بتوجيه لها كالم �سقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من الن�ساء
الأخريات لذلك �أمرنا اهلل تعاىل غ�ض الب�رص جتنبا لتلك امل�شاكل.

�أحفاد الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم

يعرف احلفيد على �أ ّنه ابن الولد� ،أما ابن البنت فيعرف با�سم
ال�سبط ،وفيما يتعلّق بر�سول اهلل عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم
فلم يكن له �أي �أحفا ٍد من �أبنائه الذكور ،وذلك ب�سبب موتهم وهم
ٍ
أ�سباط من بناته ،وهم خم�سة ذكور،
ال�سن� ،إال �أنّ له ثمانية �
�صغار
ّ
و�أ�سما�ؤهم هي :علي :وهو ابن زينب ر�ضي اهلل عنها من زوجها
ال�سن.
العا�ص بن عبد �شم�س ،وي�شار �إىل �أ ّنه تويف �صغرياً يف
ّ
�أمامة :هي �أخت علي ،والتي حملها عليه ال�سالم �أثناء �صالته.
احل�سن ،واحل�سني ،وحم�سن :هم �أبناء فاطمة من زوجها علي بن
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما� .أم كلثوم ،وزينب :هن بنات فاطمة
وعلي بن �أبي طالب .عبد اهلل :هو ابن رقية من خليفة امل�سلمني
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه .مالحظة :تز ّوج عثمان بن عفان
�أم كلثوم ابنة ر�سول اهلل عليه ال�سالم بعد وفاة اختها رقية� ،إال �أ ّنها
توفيت دون �أن تنجب.
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عر�ض  12فيلما ق�صري يف الأيام ال�سينمائية
املحلية يف طبعتها الأوىل باجللفة
مت بدار الثقافة « بن ر�شد « مبدينة اجللفة عر�ض  12فيلما ق�صري �ضمن فعاليات الأيام ال�سينمائية
املحلية يف طبعتها الأوىل التي اختتمت �أول �أم�س و عرفت م�شاركة وا�سعة لفنانني وخمرجني �شباب
تفاعلوا مع هذه التظاهرة الثقافية يف ظل ح�ضور ال ب�أ�س به من حمبي الفن ال�سابع.
ومن الأفالم الق�صرية  ،التي
مت عر�ضها يف هذه الفعاليات
 -التي نظمت على مدار ثالث�أيام (5و6و�7سبتمرب ) بتن�سيق
م�شرتك بني دار الثقافة « ر�شد
« وكذا اللجنة الثقافية لإحياء
الروح الوطنية لدى ال�شباب
والطفولة  --الفيلم الق�صري «
خن�ساء اجللفة « ملخرجه عائد
علي بعيطي�ش والذي حاز به
عام  2018على اجلائزة الأوىل يف
ال�رشيط الوثائقي �ضمن م�سابقة
�أول نوفمرب التي نظمتها وزارة
املجاهدين �آنذاك.
كما مت عر�ض يف هذه التظاهرة
،التي �ساهمت ب�شكل كبري يف
تن�شيط الفعل الثقايف بالوالية عدة
�أعمال ملبدعني �شباب اظهروا
براعة يف الفن ال�سابع كما هو
احلال للفيلم الق�صري «بنتي الغالية
« ملخرجه بكراوي حممد ،وكذا
الفيلم الق�صري « الأمل ال�ضائع»
ملخرجه ح�سن حممد.
ونال الإعجاب للجمهور احلا�رض
يف �أ�شغال الأيام ال�سينمائية  ,عدة
�أعمال �أخرى مت عر�ضها كما هو

احلال لفيلم» عمار الع�سكري»
ملخرجه ب�شوطي امل�سعود
47وفيلم « حبل النار « ملخرجه
ح�سن م�سعود.
وح�سب ال�سيد بحري رابح ،
رئي�س املكتب املحلي للجمعية
الوطنية الثقافية لإحياء الروح
الوطنية لدى ال�شباب والطفولة،

فقد عرفت هذه الفعاليات تقدمي
عرو�ض متميزة لإبداعات خمتارة
من طرف ا�صحابها املخرجني
ال�شباب ,الذين قدموا اف�ضل
ما لديهم يف الفن ال�سابع الذي
له جمهوره الكبري واملهتمني به
بوالية اجللفة.
واجلدير بالذكر  ،تخللت عرو�ض

اختارت �إدارة مهرجان �سال
ال�سينمائي ل�سينما املر�أة الفنانة
دينا ال�رشبيني ،للم�شاركة �ضمن
�أع�ضاء جلنة حتكيم امل�سابقة
الر�سمية للفيلم الروائي الطويل،
ومن املقرر �أن تبد�أ فعاليات
الدورة الـ  13للمهرجان يف 16
�أكتوبر املقبل ،على �أن تنتهي
يوم  21من نف�س ال�شهر يف
املغرب.
دينا ال�رشبيني ممثلة ال�سينما
امل�رصية الوحيدة يف جلنة
حتكيم امل�سابقة الر�سمية للفيلم
الروائي الطويل وت�ضم كل من
ماريون هان�سل ،خمرجة ومنتجة
من بلجيكا (رئي�سة اللجنة)،
و�شنتال ريت�شارد ،خمرجة
�سيناري�ست وممثلة (فرن�سا)،
وفلور نوبرت�س ،منتجة (هولندا)،
و�أمل عيو�ش ،ممثلة (املغرب)،
و�سونيا �شاخمي ،خمرجة وكاتبة
وباحثة �سينمائية (تون�س) ،وفاتو
كينيه �سني� ،صحفية وناقدة
�سينمائية (ال�سينغال).
وينتظر دينا ال�رشبيني مهمة
م�شاهدة  12فيلما يتناف�سون على
جوائز م�سابقة الفيلم الروائي

الطويل هي الوداع الأول للينا وانغ
من ال�صني (�إنتاج  ،)2018وبجعة
من الكر�ستال لداريا جوك (�إنتاج
م�شرتك بني بيال رو�سيا� ،أملانيا،
الواليات املتحدة الأمريكية،
ورو�سيا �سنة  ،)2018ووظيفتها
لنيكو�س البوت (�إنتاج م�شرتك
بني اليونان ،فرن�سا و�رصبيا �سنة
 ،)2018وجي�سيكا للأبد لكارولني
بوجي وجوناثان فينيل (من
فرن�سا �إنتاج  ،)2018وم�ستعمرة
جلينيفيف دولودي دي �سيليز
(من كندا� ،إنتاج)2019
وزواج فرييدا ملي�شيال �أوت�شيبينتي
(�إيطاليا � ،إنتاج  ،)2019والأر�ض
حتت قدمي ملاري كروتزر
(النم�سا � ،إنتاج  ،)2019وخذين
�إىل مكان جميل لإنا �سينديار
يفيت�ش( �إنتاج م�شرتك بني
هولندا ،البو�سنة والهر�سك �سنة
 ،)2018والإله موجود� ،إ�سمه
برتونيا ليونا �سرتوغار ميتيف�سكا
(�إنتاج م�شرتك بني جمهورية
مقدونيا ال�شمالية ،بلجيكا،
�سلوفينيا ،فرن�سا وكرواتيا� ،سنة
 ،)2018والرماد الأ�سود ل�صوفيا
كويرو�س �أوبيدا (�إنتاج م�شرتك

بني كو�ستاريكا ،الأرجنتني،
ت�شيلي وفرن�سا� ،سنة ،)2019
ودقات القدر ملحمد اليون�سي
(املغرب� ،إنتاج �سنة ،)2018
ورحلة مارتا لنيو�س بالو�س
(�إنتاج م�شرتك بني فرن�سا
و�إ�سبانيا �سنة .)2019
و�سيتم خالل املهرجان تكرمي
عدة وجوه �سينمائية ن�سائية
منها درة بو�شو�شة ،منتجة
وجامعية من تون�س ،و�أومو�سى،
م�صممة �أزياء لل�سينما وامل�رسح
وكاتبة من ال�سينغال ،ومنى فتو،
ممثلة من املغرب ،وماجدولني
�إدري�سي ،ممثلة من املغرب.

انتزع فيلم اجلوكر للمخرج تود
فيليب�س جائزة الأ�سد الذهبي
يف مهرجان البندقية ال�سينمائي
الذي �أُعلنت جوائزه م�ساء �أول
�أم�س.
وح�صل املمثل الإيطايل لوكا
مارينيللي على جائزة �أف�ضل
ممثل عن جت�سيده �شخ�صية
كاتب فقري طموح يف فيلم
«مارتن �إيدن».
واقتن�صت املمثلة الفرن�سية
اريان ا�سكاريد جائزة �أف�ضل
ممثلة عن دورها يف فيلم «جلوريا موندي» الذي لعبت فيه دور �أم تعي�سة
جتاهد مل�ساعدة عائلتها املتعرثة مالياً.

حممد حماقي يرف�ض تلقيبه بـ
«الكينج» يف حفله بالإ�سكندرية
الأعمال ال�سينمائية ن�شاطات فنية
مرافقة للنقد ومناق�شة العرو�ض ،
كما مت باملنا�سبة تنظيم ور�شات
تكوينية يف الإخراج واملونتاج
والرتكيب �أ�رشف عليها �أ�ساتذة
وخمت�صون لتختتم الفعاليات م�ساء
اليوم ال�سبت بتقدمي تكرميات
رمزية للم�شاركني.

دينا ال�شربيني ع�ضو جلنة حتكيم مهرجان �سال ل�سينما املر�أة

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

العنوان

«اجلوكر» يفوز بـ»الأ�سد الذهبي»
يف مهرجان البندقية

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�أحيا املطرب حممد حماقي
حف ً
ال غنائياً كبرياً داخل �أحد
الأندية االجتماعية مبحافظة
الإ�سكندرية ،م�ساء �أم�س
ال�سبت ،بح�ضور ما يقرب من
� 50ألف �شخ�ص توافدوا على
مكان احلفل منذ اخلام�سة
ع�رصاً.
وا�ستهل حماقي حفله ب�أغنية
«نف�سي ابقي جنبه» ،التي
ال كبرياً من احل�ضور ،ثم وجه بعدها ر�سالة للح�ضور قائ ً
القت تفاع ً
ال:
ً
«وح�شتوين جدا� ،أنا بع�شق �إ�سكندرية و�أهلها وحقيقي مب�سوط بوجودي
معاكم».
و�أ�شعل املطرب ال�شاب احلفل بعدد من �أغنياته ،منها «من قلبي بغني،
�أجمل يوم ،واحدة واحدة ،ما بال�ش ،يا �ستار ،يزلزل» وغريهم من
الأغنيات التي تراق�ص عليها احل�ضور من خمتلف الأعمار.
وفوجئ حماقي ب�إلقاء جمهوره بع�ض الهدايا عليه� ،إال �أنه علق على
الفتة مكتوب عليها «الكينج حممد حماقي» قائ ً
ال�« :أ�شكرك على
تقديرك ب�س ما في�ش غري كينج واحد ب�س وهو حممد منري».

وفاة الر�سام املك�سيكي الكبري
فران�سي�سكو توليدو

املدير م�س�ؤول الن�رش

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

يذكر �أن دينا ال�رشبيني ،تعاقدت
على بطولة م�سل�سل �شفيقة
ومتويل املقرر عر�ضه خالل
�شهر رم�ضان القادم ،لتكون من
�أوائل الفنانات الالتي ا�ستقرت
على م�رشوعها الدرامي ،و�سوف
تبد�أ خالل الفرتة القادمة
التح�ضريات اخلا�صة بالعمل
عقب انتهاء كتابة ال�سيناريو
واال�ستقرار على �أبطاله بعد
اعتذار النجم �آ�رس يا�سني عن
عدم م�شاركتها البطولة ب�سبب
ان�شغاله بالتح�ضري لت�صوير
فيلمه اجلديد «ال�شايب».

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

تويف فران�سي�سكو توليدو الذي هز امل�شهد الفني املك�سيكي يف �ستينيات
القرن املا�ضي ،بنهجه اجلديد يف الر�سم والنحت والطباعة والن�سيج،
واحلفاظ على الرتاث الثقايف� ،أول �أم�س عن عمر يناهز  79عاماً.
وقال الرئي�س املك�سيكي �أندري�س مانويل لوبيز �أوبرادور على تويرت
«عامل الفن حزين» ،و�أ�ضاف «تويف الأ�ستاذ فران�سي�سكو توليدو ..الر�سام
املذهل والداعية الفذ للنهو�ض بالثقافة واملدافع املخل�ص عن الطبيعة
وعن عادات وتقاليد �شعبنا .فلريقد يف �سالم».
وتعك�س �أعمال توليدو ،املليئة بالقرود واحل�رشات والهياكل العظمية
ب�ألوان ترابية ،انتماءه ل�سكان املك�سيك الأ�صليني وحبه للطبيعة.
كما �أنها متثل ابتعاداً عن اجلداريات التي ت�أثرت ب�شكل كبري بال�رصاعات
التي �سيطرت على امل�شهد خالل معظم �سنوات الن�صف الأول من القرن
الع�رشين.
وكان توليدو ،ب�شعره الأ�شعث ومالب�سه الف�ضفا�ضة وميله النتعال
ال�صنادل اجللدية ،مدافعاً �صلباً عن ثقافة والية واهاكا التي ينحدر
منها ،وهي معقل �شعب زابوتيك �أحد �شعوب املك�سيك الأ�صلية.
ويف عام  2005ح�صل توليدو على جائزة «�سبل العي�ش ال�صحيحة»،
واملعروفة �أي�ضاً با�سم جائزة نوبل البديلة ،لتكري�س حياته وفنه حلماية
وحت�سني الرتاث والبيئة وحياة املجتمعات املحلية م�سقط ر�أ�سه يف
واهاكا.

�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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"كاديالك" تطلق �سيارة فارهة لرجال الأعمال

و�سعة  3.0لرتات ،يعمالن مع
علبة �رسعة �أوتوماتيكية بـ 10
مراحل.
كما �ستزود هذه املركبة بنظام
دفع خلفي ،ونظام دفع رباعي،
و�أنظمة تعليق خا�صة ،وفرامل
يدخل يف تركيبها ال�سرياميك
و�ألياف الكربون ،لزيادة
فعالية الفرملة على ال�رسعات
العالية.

�أعلنت �رشكة كاديالك عن
نيتها �إطالق " "CT5اجلديدة،
التي �ستن�ضم �إىل قائمة
�سياراتها ال�سيدان املخ�ص�صة
لفئة رجال الأعمال.
ومن �أبرز ما �سيميز هذه
ال�سيارة ،هيكلها الكبري بطول
 4.7مرت ،وواجهاتها الأمامية
املزودة بفتحات هوائية كبرية،
وم�صابيح " "LEDب�شكل

عمودي على جانبي الواجهة
بت�صميم ملفت للأنظار.
و�ست�أتي هذه ال�سيارة ب�أحدث
التقنيات و�أنظمة املولتيميديا،
لتوزيع
كنظام ""Bose
الأ�صوات واملو�سيقى داخل
قمرة القيادة ،ونظام خا�ص
للتعامل مع جميع الأجهزة
الذكية العاملة بنظامي
"�أندرويد" و" ،"IOSبالإ�ضافة

�إىل �أنظمة مراقبة بالكامريات
لكامل حميط ال�سيارة ،و�أنظمة
للفرملة الآلية ملنع احلوادث،
ونظام ي�سمح للمركبة بركن
نف�سها �آليا دون االعتماد
على ال�سائق .ومن املفرت�ض
�أن ت�أتي " "CT5بنوعني
من املحركات ،توربيني بـ
� 4أ�سطوانات ،و�سعة لرتين،
وحمرك بـ � 6أ�سطوانات،

تخترب �رشكة فولك�س فاغن
اجليل الثامن من �سيارات
" "Golfالتي تعد واحدة من
�أكرث ال�سيارات ال�صغرية مبيعا
يف العامل .وتظهر ال�صور
امل�رسبة لهذه ال�سيارات �أن
" "Golfاجلديدة جاءت
بواجهة �أمامية خمتلفة،
مزودة بفتحات هوائية كبرية،
وم�صابيح " "LEDمميزة،

وعجالت ريا�ضية كبرية
رقيقة احلواف ،بالإ�ضافة
�إىل �سقف بانورامي مينح
الركاب �شعورا بالراحة
ويعطي ال�سيارة طابعا
مميزا من الأناقة �أما من
الداخل ،فح�صلت هذه
ال�سيارة على مقاعد جلدية
ومقود ريا�ضي ،وواجهة
قيادة مزودة ب�أحدث �أنظمة

و�شا�شتني ،وحمرك ريا�ضي ب�سعة لرتين،
املولتيميديا،
واحدة يف املنت�صف و�أخرى تعمل جميعها مع علب �رسعة
قبالة ال�سائق مبا�رشة كما �أوتوماتيكية بـ  7مراحل.
بنيت هذه ال�سيارة على ومن املفرت�ض �أن ترفع
من�صات "" ،"MQB Evoفولك�س فاغن" ال�ستار
وزودت بعدة �أنواع من ر�سميا عن هذه ال�سيارة خالل
املحركات :حمرك بنزين عر�ض ر�سمي �ستجريه ،يف
بـ � 4أ�سطوانات ،و�سعة � 1.5أكتوبر املقبل ،لتطرحها يف
لرت ،وحمرك توربيني بـ  3الأ�سواق ب�سعر يرتاوح ما بني
�أ�سطوانات ،و�سعة لرت واحد 24 ،و� 31ألف دوالر.

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

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

"فولك�س فاغن" تعدل " "Golfال�شهرية

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

�أعلن م�صنع غوركي الرو�سي
ل�صناعة ال�سيارات "غاز" عن
بدء �إنتاج جيل جديد مميز
من حافالت النقل ال�صغرية
واملتو�سطة و�أكد بيان �صادر عن
املعمل �أن م�صنع "غاز" يف مدينة
نيجني نوفغورود الرو�سية� ،شغّل
خط الإنتاج اخلا�ص بت�صنيع
مر كبا ت

املربع نت – متكن امل�صورون
التج�س�سيون م�ؤخراً من التقاط
�صورتني حديثتني للجيل الثامن
من فولك�س واجن  2020جولف
يف جنوب افريقيا واملانيا
دون �أي متويهات ،رغم �أن هذه
النماذج كانت حتمل �أغطية
حُمكمة حول �أجزاء حمدد مثل
امل�صابيح الأمامية واخللفية،
ولكننا نرى اليوم �أول �صور
جت�س�سية احرتافية ملوديل
� 2020أثناء اختبارها يف �أوروبا
ال�شمالية .تظهر فولك�س فافن
فولف  2020يف هيئتها الإنتاجية
بال�صور مغطاة بتمويهات كاملة
مع لوحات �أرقام �أملانية ،فيظهر
منها فقط م�صابيح LED
التوقيعية ب�شكل جزئي ،الزجاج
الأمامي والنوافذ الأمامية،
ويبدو �أننا لن ن�شهد الكثري من
التغيريات ،رغم �أن الأبعاد تبدو
خمتلفة قلي ً
ال ،حيث يبدو الهيكل
�أطول و�أعر�ض قلي ً
ال من املوديل
احلايل ،مع زيادة طول وانخفا�ض
املقدمة ملظهر �أكرث ريا�ضية،
يف حني َّ
منت قاعدة العجالت
لزيادة م�ساحة الركاب باخللف.
نتيجة لذلك� ،ست�صبح املق�صورة
رحبة �أكرث بجانب ح�صولها
على مزيد من تقنيات االت�صال
والأمان مثل القيادة ن�صف
الذاتية ،حيث �سرتتكز التحديثات
بالداخلية لرنى حت�سينات يف

جودة اخلامات وم�ستوى الراحة.
مع تطور ت�صميم اخلارجية،
�ستتجه فولك�س فاغن غولف
 2020للح�صول على ن�سخة
�أخف من من�صتها با�سم MQB
 Evoعرب ا�ستخدام مزيد من
املواد اخلفيفة يف هيكلها،
مما يقلل الوزن بقدر  45كغم
كما هو متوقع ،وذلك لزيادة
ر�شاقة التحكم والتوجيه وكفاءة
ا�ستهالك الوقود� .سي�أتي اجليل
اجلديد من جولف مع عدة
خيارات للمحركات ،ما يت�ضمن
ن�سخة  GTEهجينة قابلة
لل�شحن ومدى �أكرب من ال�سابق،
بجانب جمموعة من حمركات
التريبو ون�سخ  GTRو Rعالية
الأداء.
هذا ومن غري الوا�ضح �إن كانت
فولك�س واجن �ست�ستمر ب�صنع
ن�سخة غولف هات�شباك بثالثة
�أبواب نظراً لقلة الإقبال على
هذه الن�سخة بالأعوام الأخرية،
ولكن من امل�ؤكد �أننا �سنعرف
مزيد من املعلومات عند تد�شني
اجليل اجلديد كلياً باجليل الثالث
من العام اجلاري ،ما �سيتم
على الأغلب خالل معر�ض
فرانكفورت لل�سيارات ب�شهر
�سبتمرب ،حيث �أعلنت ال�صانعة
الأملانية بالفعل �أنها �ستبد�أ
الإنتاج يف يونيو القادم.

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

رو�سيا تطلق جيال مميزا من احلافالت
""4.6 Gazelle Next
املعدلة ،املتوقع �أن ت�صبح
واحدة من �أكرث ال�سيارات مبيعا
على �أرا�ضي االحتاد الرو�سي.
وح�صلت حافالت ""Next
اجلديدة للركاب على هيكل
�أطول مبقدار  1.14م من هياكل
""Gazelle
حافالت
ا حلا لية ،

فولك�س واجن جولف 2020
اجلديدة ً
كليا تظهر �أثناء اختبارها

وقمرة تت�سع لـ  19راكبا ،و�أنظمة
تعليق وقواعد عجالت متينة،
تخولها نقل حموالت ي�صل
وزنها �إىل ط ّنني.
ومن املفرت�ض �أن يطرح "غاز"
هذه احلافالت يف الن�صف الثاين
من العام اجلاري بـ � 3أنواع من
املحركات ،تعمل بالبنزين

والديزل والغاز.
كما �ستظهر ن�سخ خا�صة من
هذه املركبات خم�ص�صة لنقل
الب�ضائع ،بقدرة حمولة ت�صل
�إىل  4.6طن ،مزودة ب�صندوق
خلفي خال من النوافذ ،و�صف
واحد من املقاعد يف املقدمة
يت�سع لل�سائق وراكبني �آخرين،
ون�سخ مزودة ب�صندوق خلفي
مفتوح.

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

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

مئات احلجاج ينجون
جنا  550من املوت

الإثنني � 9سبتمرب  2019املوافـق ل  9حمرم 1442هـ
مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور
ر�أفت حمدونة

ال�صحفيون الفل�سطينيون
م�ستهدفون من
�سلطات االحتالل

طالب مدير مركز الأ�رسى للدرا�سات
الدكتور ر�أفت حمدونة  ،احتاد ال�صحفيني
الدوليني والعرب ،وجمل�س حقوق االن�سان
 ،وال�صليب الأحمر الدوىل واملنظمات
احلقوقية الدولية واالن�سانية بحماية
ال�صحفيني الفل�سطينيني املعر�ضني
للقتل واالعتقال واالنتهاكات اللحظية
والتف�صيلية  .و قال د .حمدونة �أن يف
ال�سجون ما يقارب من � 26صحفياً يعانون
مما يعانى منه املعتقلني من �سوء �أو�ضاع
الأ�رسى املعي�شية على كل امل�ستويات
نتيجة لل�سيا�سات الإ�رسائيلية والتي
تطال جممل احلياة االعتقالية من تعذيب
مبا�رش وغري مبا�رش ،واالقتحامات الليلية
 ،والتفتي�شات العارية  ،والنقل اجلماعى
 ،و�سيا�سة العزل االنفرادى لفرتات طويلة
واالكتظاظ داخل الغرف والزنانني ،
وانت�شار احل�رشات  ،و الأحكام الع�سكرية
الردعية  ،ومنع امتحانات اجلامعة
والثانوية العامة  ،و�سوء الطعام كما ونوعا
 ،ومنعهم من حقهم يف التعليم من خالل
عدم �إدخال املواد التعليمية والثقافية
ومنع �إدخال الكتب  ،وعدم ال�سماح
بدخول الأطباء وتوفري ما يلزم من عالج
وفحو�صات و�أدوات طبية و�إجراء العمليات
اجلراحية للكثري من املر�ضى .

جلنة الأ�سرى حتمل للإحتالل
الإ�سرائيلي امل�س�ؤولية الكاملة

ا�ست�شهاد ال�صحفي
الأ�سري ب�سام ال�سايح

�أكدت جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية
والإ�سالمية يف قطاع غزة على حق ال�شعب
الفل�سطيني يف احلرية والتخل�ص من
االحتالل الإ�رسائيلي الذي �أدمى الأر�ض
والإن�سان منذ �أكرث من  100عام م�شرية �إىل
جرمية �إدارة م�صلحة ال�سجون الإ�رسائيلية
يف الإهمال الطبي املتعمد الذي �أدى
ال�ست�شهاد ال�صحفي الأ�سري ب�سام �أمني
حممد ال�سايح يف م�ست�شفى �آ�ساف
هاروفيه م�ساء اليوم الأحد املوافق 9 / 8
 2019 /وهو من �سكان مدينة نابل�س لي�صل
عدد �شهداء احلركة الوطنية الفل�سطينية
الأ�سرية �إىل � 221أ�سريا �شهيدا .
وقالت جلنة الأ�رسى �أن الأ�سري ال�شهيد
ب�سام �أمني حممد ال�سايح املعتقل يف
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي العن�رصية
منذ تاريخ  2015 / 10 / 8كان يعاين
من مر�ض ال�رسطان يف الدم ومن مر�ض
ال�رسطان يف العظم وقد �أدت العالجات
الكيماوية التي جتري له دون متابعة
حقيقية على يد �أطباء خمت�صني �إىل ظهور
املاء يف رئة الأ�سري وزيادة كبرية من املاء
على الرئتني وت�ضخم يف الكبد و�ضعف
يف عمل ع�ضالت القلب و�صلت �إىل ن�سبة
 % 15ما يدعو للقلق واخلوف على حياة
الأ�سري .

العدد  /5037الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

www.elwassat.com

�أ�سبوع قبل زيارة اللجنة الدولية لألعاب املتو�سط

ت�أخر �أ�شغال املركب الريا�ضي
ببرياجلري يف وهران
� .شركة �صينية يف عني الإع�صار

تعي�ش والية وهران حالة الطوارئ بغية ا�ستدراك الت�أخر الكبري الذي تعرفه �أ�شغال املن�ش�أة التي من املفرو�ض
احت�ضان الطبعة ال 19للألعاب املتو�سطية وخا�صة املركب الريا�ضي اجلاري �أقامته على م�ستوى وهران �شرق
 ،ب�إقليم بلدية بئر اجلري والذي يحوي ملعبا لكرة القدم ب�سعة  40.000مقعد و�آخر لألعاب القوى ب�سعة 4.000
مقعد وقاعة متعددة الريا�ضات ب�سعة  6.000مقعد ومركز مائي ي�ضم ثالثة �أحوا�ض منها اثنان اوملبيان وثالث
ن�صف �أوملبي والتي تعرف ت�أخرا ملحوظا يف الإجناز رغم انطالقته كانت �سنة .2008
حممد بن ترار
هذا وت�أتي حالة الطوارئ بعد
مت �إبالغ ال�سلطات اجلزائرية
نهار �أم�س ان جلنة التن�سيق
واملتابعة للجنة الدولية لألعاب
البحر الأبي�ض املتو�سط قد
برجمت زيارة عمل جديدة �إىل
وهران يوم � 17سبتمرب اجلاري
بغر�ض متابعة حت�ضريات هذه
املدينة ال�ست�ضافة الطبعة
ال 19للألعاب املتو�سطية يف
�صائغة  ، 2021وهو الأمر
الذي �سي�ضع �أع�ضاء اللجنة
املحلية لتنظيم التظاهرة يف
و�ضعية حرجة نتيجة عدم
التزام م�س�ؤولو ال�رشكة ال�صينية

(�أم �سي �سي) املكلفة ب�إجناز
املركب الريا�ضي بالتزاماتهم
التي قدموها �أمام وزيري
ال�سكن والعمران واملدينة
ووزير ال�شباب والريا�ضة اللذان
زارا وهران منت�صف جوان
املا�ضي ل�ضمان ت�سليمه كليا
يف يونيو  2020وذلك بتدعيم

ور�شات امل�رشوع بعمال �أكفاء
مع رفع وترية العمل من خالل
االعتماد على نظام املداومة
الذي ي�ضمن توا�صل الأ�شغال
طيلة � 24ساعة يوميا وهو ما
مل يتم �إىل اليوم وبعد مرور
قرابة الثالثة �أ�شهر .
هذا وقد �أثار قرار زيارة

امل�سيلة

م�ستفيدون من قائمة 1260
�سكنا يحتجون �أمام مقر الوالية

جتمع �أم�س امل�ستفيدون من ح�صة 1260
�سكنا اجتماعيا  ،ببلدية امل�سيلة�،أمام
مقر الوالية مطالبني بالإفراج عن قوائم
ال�سكن االجتماعي التي بقيت جممدة
منذ �أربعة �أ�شهر ،وعرب امل�ستفيدون
عن امتعا�ضهم ال�شديد من ت�أخر توزيع
احل�صة ال�سكنية ذات الطابع االجتماعي
 ،وهي احل�صة التي ال طاملا انتظروها
على �أحر من اجلمر ،مطالبني بالإ�رساع
بالتحقيقات والإفراج عن القائمة بعد
انتظار طال �أمده من قبل عائالتهم
التي كانت ت�أمل يف احل�صول على مفاتيح
�سكناتها ،لتطليق معاناة ال�سكن و متاعب
اال�ستئجار املادية ،لكنهم �صدموا بقرار

�إعادة درا�سة امللفات من جديد ،الأمر
الذي �سيتطلب ت�ضييع الكثري من الوقت
بح�سبهم ،ما �سيطيل مدة انتظار ا�ستالم
مفاتيح ال�سكنات رغم جاهزيته  ،وعقب
هذا االحتجاج طمئن وايل امل�سيلة
املحتجون �أن هذه التحقيقات اجلارية
هي ا�ستمرار لعمل اللجنة بغية التدقيق
والت�أكيد من بع�ض الو�ضعيات و�ستنتهي
بالإبقاء على من ي�ستحق اال�ستفادة من
ال�سكن �ضمن قوائم امل�ستفيدين الحقا
و�إلغاء اال�ستفادات غري القانونية ومنح
الوقت الالزم والكايف واجلو املالئم للجنة
املخت�صة النهاء عملها دون �ضغوط .
عبدالبا�سط بديار

خالل يوم عا�شوراء

مواعيد افتتاح الوكاالت التجارية
الت�صاالت اجلزائر

مبنا�سبة حلول يوم عا�شوراء ،ي�رس
ات�صاالت اجلزائر �أن تتقدم ب�أحر التهاين
و�أجمل التماين بال�سعادة والهناء واالزدهار
لكافة ال�شعب اجلزائري يف �إطار حر�صها
على خدمة لزبائنها وتلبية الحتياجاتهم،
تلتزم ات�صاالت اجلزائر بتوفري خدماتها
يف يوم عا�شوراء ،من خالل جتنيد الفرق
التجارية والتقنية التي �ست�ضمن الدوام ما
بني � 10.00سا و � 15.00سا وذلك �ضمانا
ال�ستمرارية اخلدمة و�صيانة ال�شبكة خالل
يوم العطلة الوكاالت التجارية املعنية
بالدوام هي  :ح�سني داي ،برج الكيفان،

القبة ،عي�سات �إيدير ،بن مهيدي ،بئر مراد
راي�س ،ال�رشاقة ،باب الوادي و زرالدة،
الأبيار ،بالن�سبة للجزائر العا�صمة� ،إ�ضافة
�إىل الوكاالت التجارية الرئي�سية على
م�ستوى خمتلف الواليات �أما الوكاالت
التجارية الرئي�سة يف اجلنوب املعنية
بالدوام ف�ست�ضمن الدوام ما بني �08.00سا
و � 12.00سا .وتعتزم ات�صاالت اجلزائر
موا�صلة تعزيز ا�سرتاتيجيتها خالل ال�سنة
القادمة ،التي ترمي �إىل التقرب �أكرث من
زبائنها من خالل تنويع و تعميم خدماتها
الرقمية كل عام و انتم ب�ألف خري !

اللجنة حالة الطوارئ بوهران
واجلزائر العا�صمة على حد
�سواء حيث حلت العديد من
اللجان اىل املركب الريا�ضي ،
كما مت االت�صال بكل من �سفري
اجلمهورية ال�صينية باجلزائر
والرئي�س املدير العام لل�رشكة
ال�صينية (�أم �سي �سي) من اجل
التدخل لتدارك الو�ضع خا�صة
و�إنهم ح�رضوا اجتماع  18جوان
املا�ضي لتفادي ف�ضيحة من
العيار الثقيل قد ت�سقط ا�سم
اجلزائر من احت�ضان الطبعة
ال 19للألعاب املتو�سطية التي
من املنتظر تنظيمه بوهران
بني  19جوان و 05جويلية �سنة
.2021

بطريق غرداية -ورقلة

حادث مرور �أليم يخلف
م�صرع امر�أة و  04جرحى
لقيت يوم �أم�س امر�أة م�رصعها و �أ�صيب 04
�آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة وذلك اثر
حادث مرور اليم وقع بالطريق الرابط بني
مدينة زلفانة بغرداية ووالية ورقلة وبال�ضبط
يف النقطة الكيلومرتية  35وذلك اثر ا�صطدام
�سيارة من نوع �أك�سنت بغولف  ،وفور �إبالغها
باحلادث �سارعت الوحدة الثانوية مل�صالح
احلماية املدنية بزلفانة لعني املكان وقامت
ب�إجالء ال�ضحية وامل�صابني  ،قبل ف�سح
املجال مل�صالح �رسايا �أمن الطرقات بالكتيبة
الإقليمية للدرك الوطني التي بدورها فتحت
حتقيقا �أمنيا معمق لك�شف مالب�سات احلادث
و �إن كانت املعلومات الأولوية املتوفرة مل
ت�ستبعد �صلة احلادث بال�رسعة املفرطة
والتجاوز اخلطري وفق ما �أوردته م�صادرنا .
�أحمد باحلاج

الإعالن عن مناف�س
حبيب املقبل

ك�شف رئي�س منظمة « »UFCللفنون القتالية
املختلطة ،الأمريكي دانا وايت� ،أن مواطنه
توين فريغي�سون� ،سيكون املناف�س املقبل
للبطل الرو�سي حبيب نورحممدوف ،على لقب
بطل « »UFCيف الوزن اخلفيف وقال وايت:
«توين فريغي�سون هو املناف�س التايل حلبيب.
بالطبع� ،إذا وافق (فريغي�سون)� ،سرنى متى
�سيكون حبيب م�ستعدا خلو�ض نزال �آخر»وكان
حبيب ،دافع عن لقب بطل منظمة «»UFC
للفنون القتالية املختلطة ،بفوزه على
الأمريكي ،دا�سنت بوارييه ،يف النزال الذي
جمعهما �أم�س ال�سبت يف الإمارات وحقق
حبيب  28فوزا يف  28نزاال ،مقابل  25نزاال
وثالث هزائم ملناف�سه املرتقب فريغي�سون.

حاجا نيجرييا من املوت،
�أم�س ال�سبت ،بعد �أن خرجت
الطائرة التي �أعادتهم من ال�سعودية
عن م�سارها يف مطار مدينة مينا
الدويل و�أكد م�صدر مطلع من املطار
�أن طائرة «بوينغ  »744التي كانت
تنقل احلجاج تعر�ضت خللل تقني
ا�ستوجب جلوء الطيار �إىل الهبوط
اال�ضطراري ،ما �أدى �إىل ت�رضر �أحد
حمركات الطائرة الأربعة و�أ�ضاف
�أنه مت �إجالء الركاب من الطائرة
ب�رسعة ،بعد �أن خرجت عن م�سارها
نتيجة الهبوط اال�ضطراري.
وتابع «مل ميت �أحد ،لكن مل ي�سبق
يل �أن ر�أيت �أمرا م�شابها ...كان
بالإمكان �أن ي�أتي احلريق الذي تلى
احلادثة على باقي �أجزاء املطار،
لأنه ال توجد عربات مطافئ يف هذا
املطار»وقال «مكتب التحقيقات يف
احلوادث» النيجريي �إن الواقعة لن
ت�ؤثر على عملية �إرجاع �ألفي حاج ال
زالوا يف اململكة ال�سعودية.

ديوان وايل والية اجلزائر

تن�صيب جمال الدين
ح�صحا�ص رئي�سا

مت تن�صيب جمال الدين ح�صحا�ص
رئي�سا لديوان وايل والية اجلزائر عبد
القادر �صيودة ,ح�سبما �أفاد به �أم�س
الأحد م�صدر من ذات الهيئة وا�ستنادا
لذات امل�صدر يف ت�رصيح فقد مت
تن�صيب ال�سيد جمال الدين ح�صحا�ص
على ر�أ�س ديوان وايل والية اجلزائر
العا�صمة عبد القادر �صيودة ملمار�سة
مهامه,خلفا لل�سيد حممد عمراين الذي
�شغل نف�س املن�صب و�أنهيت مهامه قبل
فرتة و�أفاد امل�صدر �أن رئي�س ديوان والية
اجلزائر اجلديد جمال الدين ح�صحا�ص
ميتلك اخلربة يف الت�سيري املحلي و قد
�شغل منا�صب عديدة يف الإدارة املحلية
على غرار مدير للإدارة املحلية و مدير
تنظيم وال�ش�ؤون العامة وكذا رئي�س دائرة
ورئي�س ديوان والئي و كان �آخر من�صب
�شغله كمدير مركزي بوزارة التجارة .

�صحفي �إجنليزي

�صالح لن ي�ستمر
طويال يف ليفربول

ك�شفت تقارير �إعالمية بريطانية� ،أن
النجم امل�رصي حممد �صالح ،قد
يرحل عن فريقه احلايل ليفربول �إىل
�أحد �أقوى الأندية يف �أوروبا ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة
ونقلت �صحيفة « »Daily Starعن
ال�صحفي الإجنليزي ال�شهري ،دونكان
كا�ستليز قوله« :لدي �شعور ب�أن �صالح
قد ال ي�ستمر طويال يف ليفربول �إذا
قدم مو�سما �آخر مثل املو�سمني
املا�ضيني».
و�أ�ضاف« :الأندية الكبرية يف �أوروبا
�ست�سعى للتعاقد معه� ،إذا تقدم
بر�شلونة� ،أو ريال مدريد� ،أو حتى
يوفنتو�س ل�ضمه ،و�أبدوا ا�ستعدادهم
لدفع �أموال �ضخمة� ،سريحل (�صالح)
عن ليفربول»ووا�صل�« :إذا حدث
ذلك ،وح�صل ليفربول على مبلغ كبري،
فهذا لن ي�ؤثر عليهم ،اجلميع يرى
بو�ضوح �أنهم بحاجة كذلك لالعبني
�إ�ضافيني»و�أنهى كا�ستليز ت�رصيحاته
قائال�« :إنهم (ليفربول) بحاجة �إىل
العب و�سط مبدع ،منذ فرتة طويلة
وهم بحاجة لالعب من هذا النوع».

