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لدورها فى دعم الأ�سرى

تكرمي جريدة الو�سط يف قطاع غزة
ال�شهداء
مفو�ضية
تنظم
والأ�رسى واجلرحى بحركة
التحرير الوطنى الفل�سطينى
»فتح» بقطاع غزة وجمعية
الأخوة الفل�سطينية اجلزائرية،
يف حرم جامعة الأزهر،م�ؤمترا
خا�صا بدور الإعالم يف دعم
ق�ضية الأ�رسى الفل�سطينيني –
الإعالم اجلزائري – «منوذجا»
وذلك تزامنا مع �إحياء ذكرى
الثورة اجلزائرية وذكرى �إعالن

ا�ستقالل فل�سطني والذي �أعلن
فى اجلمهورية اجلزائرية يف
نوفمرب  1988وفى الإطار �سيتم
تكرمي العديد من و�سائل الإعالم
وال�صحافة اجلزائرية ور�ؤ�ساء
التحرير فيها من بينها جريدة
الو�سط التي تخ�ص�ص �صفحات
يومية ثابتة دعما لق�ضية الأ�رسى
،و�سينظم امل�ؤمتر بح�ضور
للم�ؤ�س�سات الفاعلة يف ملف
الأ�رسى �إىل جانب الأ�رسى

اعرتاف عاملي مبحرز
لقي الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز اعرتافا عامليا بعد
املباراةا لرائعة التي قدمها مع املنتخب الوطني وقيادته �إىل الت�ألق
والفوز بثالثية نظيفة يف ودية منتخب كولومبيا ،وهو الذي كان له
ن�صيب هدفني رائعني ،حيث مل مير توا�صل الالعب املحرتف مع
مان�ش�سرت �سيتي يف التحليق عاليا يف �سماء الكرة العاملية دون �أن
يجلب له الإ�شادة من خمتلف و�سائل الإعالم العاملية بالإ�ضافة �إىل
فريقه الإجنليزي الذي ن�رش تغريدة على ح�سابه يف «تويرت» �أ�شاد
فيها بنجمه ،ومل يفوت القائد ال�سابق للخ�رض كرمي زياين الفر�صة
من �أجل و�صف خريج نادي لوهافر الفرن�سي ب�أنه �أف�ضل مهاجم مر
على تاريخ الت�شكيلة الوطنية.

والأ�سريات املحررين وعوائلهم
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدنى
واجلمعيات و�شخ�صيات و�أحزاب
وقوى فاعلة يف املجتمع
الفل�سطينى ،ومتزامن مع �أ�شغال
امل�ؤمتر �سيعمل امل�ؤمترون
على �إ�صدار ملحق خا�ص بهذه
املنا�سبة ي�شيدون فيه بدور
اجلزائر و�إعالمها يف دعم
وم�ساندة الأ�رسى الفل�سطينيني.
جتدر الإ�شارة �أن ملف الأ�رسى

حا�رض وب�شكل يومى يف �أغلب
ال�صحف اجلزائرية وي�صدر

خبر في
صورة

وهران
اخل�ضر يوا�صلون
حتطيم الأرقام

�أقدمت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم على تكرمي البطل الأوملبي
توفيق خملويف بطريقتها بعد تتويجه بف�ضية بطولة العامل لألعاب
القوى الأخرية يف �سباق  ،1500حيث متت دعوة ابن مدينة �سوق
اهرا�س من �أجل ح�ضور مقابلة اخل�رض وكولومبيا الودية يف ملعب
ليل الفرن�سية ،وقام املعني ب�إعطاء انطالقة املقابلة من خالل ركل
الكرة من منت�صف امللعب و�سط حتية حارة من طرف اجلماهري
اجلزائرية التي ح�رضت بقوة من املدرجات.

قطاع تربية املائيات باجلزائر

مديرية الفالحة بتلم�سان

تدعيم الفالحني ب� 47ألف قنطار من احلبوب

با�رشت مديرية الفالحة لوالية
تلم�سان حت�ضريات وا�سعة من اجل
�إجناح مو�سم احلرث والبدر  والذي
انطلق مع بداية �شهر �أكتوبر
احلايل وذلك من توفري  احلبوب
والأ�سمدة  مع مراكز لبيع
احلبوب  من خالل فتح 03
�شبابيك  جديدة بكل من  تلم�سان
�إىل
واحلناية  ومغنية  ت�ضاف
  10النقاط املوجودة �سابقا
ل�ضمان توزيع احلبوب التي انطلقت
يف توزيع احلبوب على الفالحني
وا�ستقبال ملفات القرو�ض من

هكتار موزعة على  25200هكتار
من القمح اللني ،و87000هكتار
ال�شعري  و5100هكتار  من
من
�إطار
ويف
اخلرطال،
دعم  الفالحني �أكد مدير

الفالحة �أن املكاتب اجلديدة
الثالث  ا�ستقبلت 222ملف خا�ص
بدعم القر�ض الرفيق   من قبل
فالحني وهي قيد الدرا�سة .
م.ب

غليزان فيما متت درا�سة  92م�شروع يتعلق بالكهرباء

ت�سجيل  22م�شروعا بقطاع الطاقة

ك�شفت م�صالح ديوان وايل
والية غليزان �أنه مت ر�صد
 982.48822236دينار جزائري
لتمويل  22م�رشوع بقطاع الطاقة
ب 11بلدية منها بلدية القطار
التي حظيت مب�رشوع لربط
جممع حا�سي باملكي وحي 200
م�سكن وم�رشوع �أوالد عبدالهادي

لربط  60م�سكن ب�شبكة الغاز على
م�سافة تزيد عن ال12كيلومرت
وقد تراوحت ن�سبة وترية الأ�شغال
مابني ال  80و 90باملائة �إىل جانب
م�رشوع الربط الذي ا�ستفاد منه
قطاع الطاقة ببلدية وادي �أرهيو
لإي�صال الغاز الطبيعي لعدة �أحياء
منها حي الزناينية و 671م�سكن

�إنقاذ  24حراق من
موت م�ؤكد
حرا�س ال�سواحل توقف  08حراقة مغاربة بعر�ض البحر مبر�سى
بن مهيدي ،والبحث جار عن «جاكي�شان» منظم الرحالت ببني
�صاف
متكنت عنا�رص حرا�س ال�سواحل للجهة الغربية من �إنقاذ 24
حراقا من موت حمقق على بعد � 10أميال من �سواحل وهران
الغربية بعدما تعر�ض قاربهم لعطل تقني ما جعلهم يكابدون
اجلوع وبرودة املياه  ،احلراقة الذين اغلبهم من وهران واملناطق
املجاورة اقلعوا من �سواحل وهران الغربية قبل �أن يتوقف
م�سريهم بعد �ساعة من امل�سري  ،ليتم ك�شف قاربهم من طرف
دورية حلرا�س ال�سواحل التي �أنقذتهم  ،ومبر�سى بن مهيدي غرب
تلم�سان �أوقفت م�صالح حرا�س ال�سواح  08مغاربة باملياه الإقليمية
اجلزائرية على بعد � 07أميال عن �شواطئ مر�سى بن مهيدي وهم
على منت  03دراجات هوائية قوية بعدما جرفتهم املياه جنو
املياه الإقليمية الوطنية وهم يف طريقهم اىل ال�سواحل اال�سبانية
التي اقلعوا من �سواحل ال�سعيدية �رشق املغرب لبلوغها .
حممد بن ترار

الفاف تكرم خملويف بطريقتها

الفالحني منذ  جويلية املا�ضي.
هذا وك�شفت مديرية الفالحة يف
بيان لها �أن م�صاحلها قد خ�ص�صت
ما كميته� 47ألف قنطار من
احلبوب مبختلف �أنواعها لدعم
الفالحني  خدمة لإجناح مو�سم
الرث والبذروالتي مت توزيعها على
نقاط التوزيع الع�رشة  ،كما مت
توفري كميات هامة من الأ�سمدة
و املبيدات امل�ضادة للطفيليات
والإع�شاب ال�ضارة   ،وذلك ل�ضمان
زرع اكرب امل�ساحات الفالحية
والتي قدرتها املديرية ب57700

ملحق خا�ص ويومى يف �أهم
العناوين وال�صحف �إىل جانب

تغطية فاعلة ومهمة لأخبارهم
يف �أخرى .

 331،م�سم وحي البواي�ش وهي
العمليات التي متتد على طول 19
كيلومرت الأ�شغال بلغت بها هي
الأخرى ال 80باملائة زيادة على
�أحياء هواري بومدين،زوبري بن
عي�سى ببلدية املرجة الذين حظيا
من عملية لربطهما ب�شبكة الغاز
الطبيعي على طول  09كيلومرتات

والأ�شغال جتاوزت عتبة ال90
باملائة �إ�ضافة �إىل درا�سة 92
م�رشوعا يهدف �إىل مد �شبكة
الكهرباء بالعديد من البلديات
والأحياء على م�سافة تقارب ال90
كيلومرت كما تعزز قطاع الكهرباء
�أي�ضا بعدة عمليات لإجناز �أكرث
من  22حموال كهربائيا .
قم

حتقيق ن�سبة منو ب�أكرث من
 20باملائة
حقق قطاع اال�ستزراع ال�سمكي منو جد مرتفع خالل الثالث �سنوات
الأخرية ،حيث �سجل ارتفاع �إنتاج املزارع ال�سمكية بن�سبة تفوق 20
باملائة كما ينتظر �أن ت�صل ن�سبة النمو �إىل  100باملائة نهاية ،2019
ح�سبما �أفاد به �أم�س الأربعاء املدير العام لل�صيد البحري و تربية
املائيات.
و قال طه حمو�ش يف ت�رصيح �أن القطاع يعرف اهتماما كبريا من
طرف امل�ستثمرين حيث مت اجناز  70م�رشوعا لرتبية املائيات كما
مت ت�سجيل �أكرث من  670طلب ا�ستثمار مت امل�صادقة منها على �أكرث
من  400درا�سة من طرف الهيئات التقنية املخت�صة.

تب�سة

رفع التجميد عن م�شاريع
قطاع ال�صحة
ا�ستفادت والية تب�سة من رفع التجميد عن عدة م�شاريع «هامة» يف
قطاع ال�صحة و ذلك تنفيذا لتعليمات وتو�صيات املجل�س الوزاري
املنعقد م�ؤخرا والقا�ضي برفع التجميد عن امل�شاريع ال�صحية
املجمدة بواليات اله�ضاب العليا و اجلنوب ح�سب ما �أكده �أم�س
الأربعاء الوايل موالتي عطا اهلل ،و�أو�ضح ذات امل�س�ؤول يف افتتاح
�أ�شغال الدورة العادية الثالثة للمجل�س ال�شعبي الوالئي �أن رفع التجميد
عن العمليات امل�سجلة بوالية تب�سة وجت�سيدها من �ش�أنه تقريب
املن�ش�آت ال�صحية من املواطن و �ضمان تكفل �أف�ضل باملر�ضى.
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مقري يتهم ال�سلطة بتعطيل م�سار االنتقال الدميقراطي وي�ؤكد:

الرئا�سيات لن ت�ؤهل اجلزائر
ملواجهة التحديات
 .حكومة بدوي غري �شرعية و ال ميكنها مترير قانون املحروقات

حملت حركة حم�س ال�سلطة م�س�ؤولية تعطيل م�سار االنتقال الدميقراطي الذي دعا �إليه احلراك ال�شعبي ،وعدم الوفاء بوعد حتقيق كل املطالب ال�شعبية وفق
ما تقت�ضيه املادة 7و 8من الد�ستور ،يف حني �أكدت ب�أن امل�ؤ�س�سات الر�سمية احلالية املرفو�ضة �شعبيا غري م�ؤهلة لدرا�سة قانون مهم له عالقة بال�سيادة الوطنية
�إميان لوا�س
�أكدت حركة حم�س رف�ضها
لال�ستحقاق الرئا�سي املزمع �إجراءه
بتاريخ  12دي�سمرب املقبل ،معتربة
ب�أن �أجواء التوتر وعدم الثقة وال�شك
وفر�ض �سيا�سة الأمر الواقع وهيمنة
الإدارة التي تطبع م�سار االنتخابات
الرئا�سية �ستجعل هذا اال�ستحقاق
غري قادر على ت�أهيل اجلزائر
ملواجهة ما ينتظرها من حتديات
داخلية وخارجية.
وفتحت حركة جمتمع ال�سلم النار

على ال�سلطات احلاكمة ،متهمة
�إياها ب�إجها�ض فر�ص احلوار
اجلاد والتوافق الوطني م�س�ؤولة عن
خيبات الأمل التي �أ�صابت �رشائح
وا�سعة من املواطنني ،يف حني نددت
باالعتقاالت التي تطال ن�شطاء
احلراك يف خمتلف الواليات لأ�سباب
�سيا�سية ،داعية �إىل �إطالق �رساحهم
وت�ؤكد على �رضورة الت�ضامن
معهم من خمتلف القوى ال�سيا�سية
واالجتماعية الوطنية.
واعتربت حركة حم�س ب�أن �إ�رصار
ال�سلطات على فر�ض قانون

املحروقات بوا�سطة حكومة
وبرملان فاقديْن لل�رشعية ال�شعبية
دليل على نف�سية الف�شل احلكومي
الذي لي�س له من برنامج فعلي �سوى
البحث عن الريع بدون �أي ا�ستعداد
لتحمل �أعباء التنمية احلقيقية
والدائمة التي تقوم على قيمة العمل
�ضمن البيئة الدميقراطية املنتجة
للحكم الرا�شد امل�ؤهل لذلك ،مذكرة
مبواقف احلزب ال�سابقة ال�صارمة
وجمهوداتها ال�سيا�سية والعلمية
يف رف�ض ال�سيا�سات املف ّرطة يف
ال�سيادة على الرثوات الطاقوية

يف اليوم الوطني للهجرة

�أكد ب�أنه ال يوجد مر�شح لل�سلطة� ،سليمان بخليلي:

�شنني يدعو اجلالية للم�شاركة بقوة يف الرئا�سيات

االنتخابات �ستكون نافدة لتجاوز الأزمة
� .شخ�صيا مل �أتورط يف نظام بوتفليقة

�أكد الراغب يف الرت�شح للرئا�سيات
املقبلة املزمع �إجراءها يف  12دي�سمرب
املقبل �سليمان بخليلي اال�ستحقاق
الرئا�سي املقبل �سيكون نافذة اجلزائر
لتجاوز االزمة ال�سيا�سية التي تعي�شها
منذ  22فيفري املقبل.
�أكد الراغب يف الرت�شح �سليمان الأم�س
مبقر ال�سلطة باالنتخابات بخليلي على
عدم وجود مر�شح ال�سلطة ،م�شريا �إن
بع�ض املواطنني بواليات معينة ،يتلك�ؤون
يف التوقيع ،مربرين ذلك �أنهم ينتظرون
مر�شح ال�سلطة ،مو�ضحا ب�أنه ال يوجد
ملر�شح بهذه ال�صفة خا�صة و�أن كل
م�ؤ�س�سات الدولة تدعو �إىل ا�ستحقاقات

رئا�سية نزيهة و�شفافة ،م�ضيفا «الفريق
قايد �صالح� ،أكد �أن الرئا�سيات �ستكون
نزيهة و�شفافة� ،أن هذا يجعلهم يثقون �أن
املوعد االنتخابي �سيكون نافدة اجلزائر
لتجاوز هذه الفرتة»..
و�شدد املتحدث ب�أن ال عالقة له
بالنظام ال�سابق ،قائال « �شخ�صيا مل
�أتورط يف نظام بوتفليقة ،خا�صة �أننا
نثق بدرجة وعي املواطن اجلزائري
يف التمييز بني املرت�شحني� ،آن الأوان
�أن ينتخب اجلزائريني رئي�سا من جيل
اال�ستقالل»».
وثمن �سليمان بخليلي الإجراءات
الأخرية التي �أحدثتها ال�سلطة امل�ستقلة

لالنتخابات لتي�سري عملية امل�صادقة
على ا�ستمارات اكتتاب التوقيعات
الفردية يف امل�ستوى املحلي ،مو�ضحا
ب�أن �سلطة االنتخابات و�ضعت حدا لهذه
الت�رصفات ،حيث منعت الأمناء العامون
واملن�ضوين ب�أحزاب معينة من التوقيع
على اال�ستمارات.
و�أو�ضح بخليلي� ،أنه وعد بجمع مليون
توقيع ،لكن عندما نزلوا لل�شارع،
ا�صطدموا ببع�ض الأمناء العامني وكثريون
معهم بالإدارات العمومية والبلديات،
ه�ؤالء ينتمون اىل �أحزاب معينة ،ويوقعون
على ا�ستمارات �أحزابهم.

�إميان لوا�س

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين علي بن عيوة ي�ؤكد :

�إجراء االنتخابات يف موعدها �ضروري
�إ�ضراب قطاع الرتبية مفتعل

فتح املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين
باجلنوب ال�رشقي علي بن عيوة النار
على من و�صفهم ب�أذرع الع�صابة التي
حتولت الزج بالبالد يف متاهات  ،م�ؤكد
يف ذات ال�صدد �أن �إ�رضاب �أ�ساتذة الطور
االبتدائي مفتعل بدليل �أنه مل يراعي
الظروف ال�صعبة متر بها البالد.
دعا املن�سق اجلهوي للمجتمع
املدين باجلنوب ال�رشقي علي بن
عيوة  ،الأ�رسة الرتبوية وجميع عمال

القطاعات �إىل �رضورة �ضبط النف�س
والتحكم للعقل و عدم االن�سياق وراء
ادعاءات و متاهات مغلوطة الغاية
منها نقل فتيل االحتجاجات للقطاعات
احل�سا�سة بهدف ت�أجيج االحتقان عرب
خمتلف واليات الوطن هذا الأخري الذي
مير مبخا�ض ع�سري تزامنا مع بدء العد
التنازيل لالنتخابات الرئا�سية املزمع
�إجرا�ؤها يف الـ  12دي�سمرب  ،2019وهو
احلل الوحيد يف نظر حمدثنا لتجاوز

الظروف ال�صعبة التي متر بها البالد
ومن ثم تفويت الفر�صة على املرتب�صني
ب�أمن وا�ستقرار البالد .
من جهة ثانية فقد ثمن املن�سق اجلهوي
للمجتمع املدين بواليات اجلنوب
ال�رشقي علي بن عيوة القرارات
ال�صارمة و ال�رصيحة للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف مرافقة مطالب احلراك
ال�سلمي ال�شعبي باجلزائر .

�صالح ،ب

املجل�س الأعلى للق�ضاء

حركة وا�سعة يف �صفوف الق�ضاة وملفات ثقيلة على
جمال�س الت�أديب

�أكدت م�صادر ر�سمية مقربة من
املجل�س الأعلى للق�ضاء عن حركة
وا�سعة �ست�شمل ق�ضاة املجل�س
خالل بداية اال�سبوع
واملحاكم
املقبل على �أكرث تقدير وذلك
على اثر انطالق درا�سة امللفات
من قبل املجل�س الأعلى للق�ضاء
الذي �سيدر�س ملفات ثقيلة تتقدمها
امللفات الت�أديبية لبع�ض الق�ضاة
و�آخرون الذين مت �إنهاء مهامهم
�سابقا باملحاكم واملجال�س الق�ضائية
واملحكمة العليا .هذا وح�سب م�صدر
م�ؤكد يف ات�صال بجريدة الو�سط ،ف�أن

احلركة �سيعلن عليها �صبيحة االحد
ك�أق�صى تقدير وت�شمل �أغلب ر�ؤ�ساء
املحاكم االبتدائية ووكالء اجلمهورية
بالإ�ضافة �إىل ق�ضاة احلكم ور�ؤ�ساء
الغرف باملجال�س الق�ضائية ،حيث
ينتظر �أي�ضا �أن مت�س احلركة بدرجة
�أ�سا�سية الق�ضاة الذين ق�ضوا مدة
طويلة يف منا�صبهم �أو يف مناطق
معينة  ،كما ت�شمل احلركة درا�سة
بع�ض ال�شكاوي املقدمة يف بع�ض
الق�ضاة والتي ارتبطت بق�ضايا ف�ساد
�ضمن ق�ضايا الوزير ال�سابق الطيب
لوح واملفت�ش العام وجماعتهم على

الوطنية وتهديد البيئة والرثوة املائية
يف اجلنوب اجلزائري.
ويف �سياق مت�صل� ،أكدت احلركة ب�أن
�إقرار وزير الطاقة بدور ال�رشكات
البرتولية العاملية يف �صياغة قانون
املحروقات اجلديد �أمر خطري ينبئ
عن ا�ست�سالم وا�ضح للقوى الر�أ�سمالية
الدولية اجل�شعة التي ال تهمها �إال
م�صاحلها وتتحمل م�س�ؤولية الفو�ضى
واجلرائم واملظامل املنت�رشة يف
العامل ،حمذرة ال�سلطة من ا�ستغالل
الأو�ضاع ال�سيا�سية ال�صعبة الراهنة
و�ضعف م�ؤ�س�سات الدولة لتمرير

ما عجزت عن متريره يف قطاع
املحروقات يف املرحلة ال�سابقة
للحراك كا�ستغالل الغاز ال�صخري
والتفريط يف ال�سيادة على الرثوات
وتدعو �إىل فتح نقا�ش جمتمعي
متنوع يف �أجواء دميقراطية �أخرى
لبلورة �سيا�سة طاقوية منا�سبة.
و ذكرت احلركة اجلزائريني ب�أن
النظام ال�سيا�سي الذي ال يزال قائما
�إىل اليوم والذي يريد جتديد نف�سه
يتحمل م�س�ؤولية �إهدار مقدرات
الوطن طيلة عقدين من الزمن
وتفويت فر�صة ا�ستغالل الوفرة

املالية ال�سابقة يف ك�سب املهارات
والتكنولوجيات التي متكن اجلزائر
من التو�صل �إىل ا�ستغالل خرياتها
بنف�سها كما فعلت العديد من الدول
النا�شئة التي مل تكن لها �إمكانيات
اجلزائر ،م�شددة بان �أن احلركة
�ستوا�صل م�سار املقاومة ال�سيا�سية
ال�سلمية مهما كانت ال�صعوبات
و�سيجدها ال�شعب اجلزائري يف
املكان املنا�سب خلدمة البالد
مبا يحقق اال�ستقرار والتنمية
والدميقراطية �آجال �أم عاجال.

ر�أ�سها ملف وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة تلم�سان املوقوف من من�صبه
� ،ضف �إىل دالك درا�سة بع�ض احلاالت
االجتماعية اخلا�صة بالق�ضاة الذين
طالبوا بتقريبهم من مقرات �إقامتهم
لظروف عائلية ملحة � ،ضف �إىل ذلك
معاجلة ملفاة الفائ�ض والق�ضاة الذين
�أنهيت مهامهم باملحكمة العليا على
�أن تكون احلركة لها عالقة مبنظومة
ق�ضائية جديدة وفقا لتطلعات دولة
اجلزائر امل�ستقلة خارج �سيطرة اي
طرف على الق�ضاء .

حممد بن ترار

قال رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني،
�سليمان �شنني� ،إن الإنتخابات �ستكون
فر�صة لفتح عهد دميقراطي جديد و دعا
اجلزائريني للتجند لإجناح االنتخابات.
و�أو�ضح �سليمان �شنني �أم�س يف كلمة
له خالل افتتاح �أ�شغال اليوم الربملاين
الذي احت�ضنه املجل�س ال�شعبي
الوطني مبنا�سبة اليوم الوطني للهجرة،
�أن هذه االنتخابات �ستعك�س االرادة
القوية لل�شعب اجلزائري وان البالد يف
حاجة ما�سة وملحة لكل �أبنائها ومنهم
�أبناء املهجر و�أكد ذات املتحدث �أن
«اجلزائريني يف كل الفرتات واملرحل
�أثبتوا ارتباطهم الع�ضوي بوطنهم وثباتهم
يف الت�ضحية من �أجله» .و�أ�ضاف �شنني �أن
«هذا الثبات الذي نعي�شه جيال بعد جيل
كما تظهره رمزية الفريق الوطني اجلامع
لأبناء الوطن من الداخل ومن املهجر
ثبات يربهنه �أي�ضا تطلع اجلزائريني �أينما
كانوا للم�ساهمة يف بناء الوطن اقت�صاديا
وعلميا وثقافيا»،و�أ�شار �إىل �أن اجلالية
اجلزائرية عرب العامل فيها ن�سبة معتربة
من التمييز يف خمتلف جماالت االبداع
العلمي والتكنولوجي والفكري والثقايف
والريا�ضي ومتكنهم املادي واالقت�صادي

واملهني مع اال�ستعداد املعلن وامل�ؤكد
له�ؤالء املهاجرين للم�ساهمة يف �إعالء
�صوت اجلزائر عامليا وترقية مكانتها
دوليا والرفع من �إمكانات التنمية وطنيا».
وقال �شنني انه �أ�صبح من ال�رضورة
�إيجاد �آليات الكفيلة بح�سن توظيف
هذه الكفاءات خدمة للوطن ،ولذلك
نحن مطالبون ب�إعادة النظر يف تر�سانة
القوانني ومن خالل التفكري اجلماعي
والت�شاور مع �أبنائنا يف املهجر يف بحث
ال�سبل الكفيلة بدجمهم وفق منظور
مل�رشوع جمتمع يبنيه وي�ستفيد منه كل
�أبنائه» .و�أكد �شنني اليوم ونحن يف هذا
الظرف الدقيق ،ما يزال مطلوبا من
اجلزائريني املقيمني بالوطن واملهاجرين
يف بقاع العامل �أن يتجندوا و�أن يفوتوا
الفر�صة على املرتب�صني ببالدنا من
خالل امل�ساهمة الفعالة والوا�ضحة يف
بناء امل�ؤ�س�سات الد�ستورية وامل�شاركة
الوا�سعة يف االنتخابات الرئا�سية القادمة
يوم  12من دي�سمرب ،وهي �أوىل بوادر
جناح الهبة ال�شعبية املباركة» .وقال �أن
«االنتخابات �سيكون لها دور �أ�سا�سي يف
ترقية اال�ستقرار وفتح عهد جديد من
الدميقراطية التي يكون فيها املواطن

م�صدرا لكل م�رشوعية �سيا�سية وفاعال
�صانعا لكل اخليارات اال�سرتاتيجية،
انتخابات تعك�س الإرادة احلقيقية لل�شعب
ونوه الرجل الأول يف الغرفة ال�سفلى
للربملان بدور اجلي�ش الوطني ال�شعبي يف
حماية الإرادة ال�شعبية ،مو�ضحا يف هذا
ال�سياق  ”:لقد تعهد تعهدا ال غبار عنه
فهو �سليل جي�ش التحرير الوطني ،الذي
برهن للعامل مت�سكه بنوفمربيته ووفائه
لعهد ال�شهداء رحمهم اهلل ومتا�سكه مع
�شعبه” .من جانبه دعا �سمري �شعابنة
النائب عن اجلالية باملجل�س ال�شعبي
الوطني يف حديثه جلريدة الو�سط �إىل
مل �شمل اجلالية اجلزائرية يف اخلارج
من خالل التكفل الأمثل بهذه ال�رشيحة
من املجتمع التي و�صل عددها اليوم
�إىل �أزيد من  7ماليني مهاجر  5ماليني
منهم يف فرن�سا و يف ذات ال�سياق قال
�شعابنة انه يجب النظر يف ق�ضية غياب
بنوك جزائرية باملهجر التي من �شانها
ان تعود بالفائدة على املهاجر واقت�صاد
البلد يف ان واحد و ق�ضية نقل اجلثامني
التي وعد امل�س�ؤولني بالتكفل تبقى �أ�سرية
الإدراج .

ف.ن�سرين

املكلف بالإعالم يف ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة للإنتخابات ،علي ذراع «للو�سط»:

مل نتلقى �أي �شكوى ر�سمية موثقة من املرت�شحني
 140عدد الراغبني يف الرت�شح لرئا�سيات  12دي�سمرب

كل ما ثم تداوله بخ�صو�ص رف�ض بع�ض
الواليات فتح مندوبيات والئية ل�سلطة
تنظيم االنتخابات ال �أ�سا�س له من
ال�صحة ك�شف املكلف بالإعالم يف
ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات،
علي ذراع ،ب�أن عدد الراغبني للرت�شح
للرئا�سيات املقبلة بلغ  140مرت�شح
حلد ال�ساعة ،م�ؤكدا بان اللجنة مل
تتلقى حلد الآن �شكوى ر�سمية موثقة
من املرت�شحني بخ�صو�ص التعر�ض
لعراقيل يف عملية جمع التوقيعات.
�أكد علي ذراع �أم�س يف ت�رصيح له
«للو�سط» ب�أن ال�سلطة امل�ستقلة
ملراقبة االنتخابات مل تتلقى حلد
ال�ساعة �أي �شكوى ر�سمية موثقة
بخ�صو�ص �أي ممار�سات تعرقل �سري
العمل االنتخابية بطريقة مبا�رشة
�أو غري مبا�رشة ،م�شددا ب�أنه ل�سلطة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية �إتخذت
كافة الإجراءات القانونية �ضد كل من
يعرقل �سري العملية االنتخابية ،و �أن
كل الأ�شخا�ص املعنيني قد يواجهون

عقوبات جزائية».
وكذب علي ذراع كل ما ثم تداوله
بخ�صو�ص رف�ض بع�ض الواليات
فتح مندوبيات والئية ل�سلطة تنظيم
االنتخابات  ،م�ؤكدا بان ال�سلطة
امل�ستقلة ملراقبة االنتخابات لها
مندوبيات يف جميع واليات الوطن.
و بخ�صو�ص ال�شكوى التي قدمها
الراغب يف الرت�شح للرئا�سيات املقبلة
م�سدور ل�سلطة االنتخابات وا�شتكى
من غياب املكلف بامل�صادقة يف
البلديات عن مكتبه� ،أكد علي ذراع
�أنه ثم تو�سيع امل�صادقة �إىل مندوبي
�إىل الواليات ،قائال « ال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة لالنتخابات كانت قد
�أ�صدرت هي الأخرى قرارا بتاريخ 18
�سبتمرب املا�ضي ،حددت فيه امل�ؤهلني
للت�صديق على اال�ستمارات املذكورة,
حيث تت�ضمن القائمة بالإ�ضافة �إىل
املوثقني ،كل من الأمناء العامني
للبلديات واملح�رضين الق�ضائيني
واملرتجمني الر�سميني وحمافظي

البيع باملزاد العلني ،وقد جاء هذا
القرار لتو�سيع قائمة الأ�شخا�ص
امل�ؤهلني لذلك “ت�سهيال لهذه املرحلة
من العملية االنتخابية» وتنتهي فرتة
�سحب ا�ستمارات الرت�شح للإنتخابات
الرئا�سية يوم � 25أكتوبر ،ليف�سح املجال
لدرا�سة امللفات ملدة � 10أيام قبل
�إعالن القائمة النهائية للمتناف�سني
على كر�سي املرادية .و�سحب عدد من
ال�شخ�صيات املعروفة من بينهم ر�ؤ�ساء
�أحزاب �سيا�سية ا�ستمارات التوقيع منها
الوزير الأول ال�سابق عبد املجيد تبون،
رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن
فلي�س ،رئي�س جبهة امل�ستقبل عبد
العزيز بلعيد،رئي�س حركة البناء عبد
القادر بن قرينة ،الأمني العام بالنيابة
للتجمع الوطني الدميقراطي عز الدين
ميهوبي ،الإعالمي �سليمان بخليلي ،
الأمني العام للتحالف الوطني اجلمهوري
بلقا�سم �ساحلي ،رئي�س املنتدى املدين
للتغيري ،عبد الرحمان.

�إميان .ل
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مديرة الرتبية اجلزائر غرب تك�شف:

 48من�ش�أة تربوية باجلزائر غرب
ك�شفت مديرة الرتبية اجلزائر غرب عن  35جممعا مدر�سيا يف الطور االبتدائي وتو�سعة �شملت � 6أق�سام بعني
البنيان ،بالإ�ضافة لـ 9متو�سطات و 4ثانويات ،معرتفة �أن االكتظاظ يتمركز ببئر التوتة وبابا �أح�سن.
�سارة بومعزة
ك�شفت مديرة مديرية الرتبية
للجزائر غرب �صونيا قايد �أن الدخول
املدر�سي مت يف �أجواء عادية ،م�ضيفة
�أن عملية التح�ضري انطلقت مبا�رشة
بعد االنتهاء من امتحانات البكالوريا،
بخا�صة ما تعلق بتوجيهات وزير
الرتبية فيما يخ�ص الكتاب املدر�سي
واملنحة� ،إ�ضافة �إىل املطاعم
املدر�سية ،حيث ردت مديرة مديرية
الرتبية اجلزائر غرب �صونيا قايد،
على االنتقادات التي توجه لكل دخول
مدر�سي من نقائ�ص على ر�أ�سها ملف
الكتب اجلديدة والنقل واملطاعم
املدر�سية ،وكذا الت�أطري البيداغوجي
والإداري كونها تعترب جزء مهما من
املنظومة ،م�ؤكدة يف ت�رصيح لها
لـ»الو�سط»� ،أنه ميكن القول «�إن كل ما
يهم التلميذ قمنا ب�إعداده وذلك بغية
ت�سهيل متدر�س �أبنائنا يف ظروف
ح�سنة ،لأن الدخول املدر�سي يعترب
البوابة احلقيقية لنجاح املو�سم
الدرا�سي» ،مو�ضحة �أن املو�سم
الدرا�سي له �شقني :هما الدخول
املدر�سي واالمتحانات الر�سمية،
وبالتايل يتوجب عليهم االهتمام
والتح�ضري على م�ستوى ال�شقني لأن

م�صري الدخول املدر�سي ومن بعده
ال�سنة الدرا�سية مرهون بهما.
وحول الت�أطري الذي يعرف نقائ�صا
�سنوية قالت حمدثتنا �أنه قبل بداية
الدخول املدر�سي نظمت املديرية
على غرار مديريات الوطن م�سابقة
بتاريخ 4و� 5أوت تخ�ص امل�رشفني
الرتبويني والإداريني ،مت تعزيزها
بقيام م�صالح مديرية الرتبية بالعديد
من الزيارات امليدانية ملختلف
امل�شاريع الرتبوية اجلديدة للوقوف
على مدى تقدمها واحلر�ص على
الإ�رساع يف الإجناز ،م�ضيفة �أن هذه
الزيارات جعلتهم يقفون على ن�سب
االجناز التي تراوحت بني نهايتها

متاما على م�ستوى بع�ض امل�ؤ�س�سات
مقابل بلوغ م�ؤ�س�سات �أخرى ن�سبة
الإجناز بحوايل  95باملائة ،وهو
ما جعل الدخول املدر�سي بح�سبها
مريحا.
وبلغة الأرقام ك�شفت مديرة الرتبية �أن
هناك  35جممعا مدر�سيا يف الطور
االبتدائي منها  5تابعة للبلديات
و 30جممعا تابعا لدواوين الرتقية
والت�سيري العقاري ووكالة عدل،
�إ�ضافة �إىل عملية تو�سيع �شملت 6
�أق�سام بعني البنيان� ،أما فيما يخ�ص
الطور املتو�سط فك�شفت عن ا�ستالم
املديرية لـ 9متو�سطات متواجدة
على م�ستوى معاملة والدويرة وج�رس

ق�سنطينة و�أوالد فايت� .أما التعليم
الثانوي فخ�ص�ص لها  4ثانويات منها
ثانويتان باملعاملة وثانوية ب�أوالد
فايت وثانوية �أخرى بعني املاحلة
بج�رس ق�سنطينة ،مو�ضحة �أن تلك
املن�ش�آت مكنت من حتقيق نوع من
تخفيف ال�ضغط على امل�ؤ�س�سات
الرتبوية بعد حجم االكتظاظ الذي
طبع ال�سنة املن�رصمة .كما �أ�ضافت
املديرة �أن عملية االكتظاظ
وال�ضغط �سيم�س تالميذ بئر توتة
وبابا �أح�سن يف انتظار �إيجاد احللول
املالئمة ،وللمقارنة بني املو�سم
املا�ضي واملو�سم اجلديد «ميكن
القول �أن هناك فرقا �شا�سعا لأننا
حت�صلنا على العديد من امل�ؤ�س�سات
اجلديدة وبالتايل فعملية التمدر�س
هذا املو�سم �ستكون مريحة بالن�سبة
للمعلم واملتعلم.
�أما بخ�صو�ص التن�سيق بني م�صالح
وزارة الرتبية والداخلية قالت �أنها
تتقدم بت�شكراتها لكل ال�سلطات
املحلية واملركزية على امل�ساعدة
الكبرية التي قدمت للقطاع ،متداركة
�أنه فيما يخ�ص اجلانب الرتبوي
فيمكن القول �أن هناك نق�ص طفيف
يف بع�ض املواد العلمية �إال �أننا
نعمل جاهدين على �إيجاد احللول
املنا�سبة.

نقابة «ال�سات» تتهم مدير الرتبية با�ستغالل النفوذ

وزير الرتبية مطلوب ب�إليزي

اتهمت النقابة اجلزائرية لعمال
الرتبية مدير الرتبية لوالية �إيليزي
با�ستغالل الإدارة وحتويله مللكية
خا�صة ،داعني وزير الرتبية الوطنية
بالتدخل العاجل .و�أبرز طلب التدخل
الذي �أر�سلته النقابة للوزير وح�صلت
«الو�سط» على ن�سخة منه� ،أن مدير
الرتبية دخل يف حرب �رش�سة �ضد
مديرة املتو�سطة املركزية مفدي
زكرياء (بها داخلية) مبقر الوالية
من �أجل �سلبها حقها القانوين يف
ال�سكن املتواجد بحرم امل�ؤ�س�سة
الذي منحه ملقرب له قدم �إىل
الوالية ب�أمر منه.
كما اتهم البيان مدير الرتبية
مبمار�سة كل الأ�ساليب من تع�سف
و�إرهاب �إداري �إىل درجة التخويف

والرتهيب اليومي ،مما ا�ضطرها
�إىل التطبيق ال�صارم للقانون مع
املوظفني خوفا من �أي خط�أ قد تقع
فيه مما جعل البع�ض يتذمرون من
ممار�ساتها رغم قانونيتها ،وو�صل
به الأمر �إىل التحايل الإداري حني
بلَّغها �أن ال�سكن وظيفي لي�س �إلزامي
رغم وجوده بحرم امل�ؤ�س�سة لكنها،
باملقابل مت�سكت املعنية باملطالبة
بحقها ما جعله يقوم بتحويلها �إىل
متو�سطة �أخرى ،مع نهاية املو�سم
املن�رصم بالقرار رقم  627:بتاريخ
 2019/06/25ثم �ألغاه بقرار حتت
رقم  630:بتاريخ ،2019/06/30:
وا�صفني اخلطوة بالتع�سفية ،ويف
ظل مت�سك الأخرية بطلبها عمد
مدير الرتبية للت�صعيد ،حيث بعث

لها بلجنة حتقيق� ،أكدت النقابة �أنه
ال غطاء قانوين لها هدفها ال�ضغط
عليها من �أجل تقدمي طلب التحويل
ما جعلها ت�صاب بوعكة �صحية
ب�سبب ال�سكري وارتفاع ال�ضغط
الدموي ومكوثها بامل�ست�شفى من
ليلة � 14إىل � 15سبتمرب � .2019أتبعه
بقرار قرارا حتويلها �إىل نف�س
املتو�سطة حتت رقم  994:بتاريخ
اخلمي�س م�ساء  2019/09/19ما
جعلها تطعن بتاريخ يوم الأحد
�صباحا  2019/09/22ليتبعه بقرار
توقيفها حتفظيا بنف�س يوم تاريخ
طعنها حتت رقم  . 1608:قبل �أن
التدخل من طرف البع�ض من �أجل
�إلغاء التوقيف التحفظي بقرار حتت
رقم  889 :بتاريخ  2019/09/24ومع

ذلك توا�صلت ال�ضغوط و�آخرها
حتويلها �إىل مقر التوجيه املدر�سي
مبقرر حتت رقم  1092 :بتاريخ 25
.2019 / 09/
و�أكدت ال�سات �أن مدير الرتبية
ّ
وظف الإدارة مل�صالح ال تعرب عن
قيمة ومكانة امل�ؤ�س�سة الرتبوية التي
قوامها االحرتام والتعاي�ش يف ظل
القانون فالكل يطالب املوظف ب�أداء
مهامه وفق القانون «لكن املمثل
الأول ل�شخ�صكم ومنه احلكومة
يتفنن يف �إ�صدار قرارات ارجتالية
ع�شوائية مت�ضاربة ال �أ�سا�س لها
وال ن�ص قانوين ي�ؤكدها وك�أنها
امللكية اخلا�صة التي ال ي�ؤمن فيها
ال بالرقيب وال احل�سيب».
�سارة بومعزة

وزارة النقل

فتح حتقيق حول مكتب درا�سات فرن�سي ن�شط بوهران
 .تلقى �أمواله كاملة بالعملة الأجنبية من �أجل �إمتام امل�شروع نهاية 2018

با�رشت وزارة النقل حتقيقات
معمقة يف ق�ضية الن�صب واالحتيال
الذي تعر�ضت لها الوزارة من قبل
مكب درا�سات فرن�سي الذي نهب
املاليري يف م�رشوع درا�سة وتو�سيع
املحطة اجلوية ملطار �أحمد بن بلة
بوهران  ،و�صار يغيب عن اللقاءات
الر�سمية لتربير الت�أخري خا�صة وان
امل�رشوع كان من املفرو�ض �أن
ي�سلم نهاية  2018قبل �أن ي�ؤخر �إىل
�صيف  2019وبعدها �إىل بداية 2020

والتي من امل�ستحيل �أن يكون جاهزا
فيها بفعل متاطل مكتب الدرا�سات
الفرن�سي الذي يبدوا انه تلقى
�أمواله كاملة .
التحقيق جاء ب�أمر من ال�سلطات
العليا بعدما �صار ممثل مكتب
الدرا�سات يغيب عن اللقاءات
الوزارية والزيارات للإجابة عن
الت�أخر منذ �أن كان وزير النقل
الأ�سبق عبد الغاين زعالن قد �شدد
اللهجة معه نهاية  2018و�أمله �إىل

ال�صيف لكن دون جدوى ،وكانت
ال�سلطات العليا قد خ�ص�صت غالفا
ماليا ب 23مليار لتو�سيع املحطة
اجلوية ملطار �أحمد بن بلة ورفع
طاقته اال�ستيعابية من  3.5مليون
م�سافر �سنويا �إىل  06ماليني
م�سافر بالإ�ضافة �إىل تزويد
املحطة بالطاقة ال�شم�سية وحظرية
لل�سيارات ذات طوابق بطاقة 1200
�سيارة على �أن تنتهي الأ�شغال نهاية
 2018وهو ما مل يتم حيث توقفت

الأ�شغال يف حدود  88باملائة بفعل
متاطل مكتب الدرا�سات الفرن�سي
والذي �أ�صبح ميدد مدة اال�ستالم
والتي ربطها ب�صيف  2020بعدما
ف�شلت ال�سلطات يف ا�ستالم امل�رشوع
�صيف �سنة ، 2019هذا ومن �ش�أن
التحقيق �أن يك�شف الأطراف التي
�سهلت ملكتب الدار�سات احل�صول
على م�ستحقاته كاملة وبالعملة
ال�صعبة الأمر الذي جعله يتماطل
يف الأ�شغال .
حممد بن ترار

م�ست�شفى ال�سرطان ب�شتوان

 26مليار المتام امل�شروع و20
مليار لدفع حقوق املقاوالت

 .الق�ضية تثري ا�ستغراب وزير الداخلية
�شدد وزير الداخلية واجلماعات
املحلية �صالح الدين دحمون على
�رضورة رفع اال�ستقالل املايل
مل�ست�شفى ال�رسطان ب�شتوان وف�صله
عن �إدارة امل�ست�شفى اجلامعي لي�ضمن
التكفل التام مبر�ضى ال�رسطان بالوالية
خا�صة وانه حطم الرقم القيا�سي يف
مدة الأ�شغال التي جتاوزت ال� 11سنة
والأغلفة املالية التي ا�ستهلكها .
هذا وقد تفاجئ وزير الداخلية
بالديون ونق�ص الأ�شغال يف هذا
املن�شئ الذي و�ضع رئي�س اجلمهورية
حجره الأ�سا�سي يوم  13اكتوبر 2008
ب�شتوان والذي ال يزال يكابد مكانه
رغم �إن مدة الإ�شغال قدرت �آنذاك
ب�18شهرا ليدخل يف �رصاعات و�صلت
�إىل العدالة زادت من معاناة مر�ضى
ال�رسطان حيث ال تزال التجهيزات
مل ت�صله كالة رغم ا الزيارات
املتكررة لوزراء ال�صحة املتعاقبني

على القطاع والذين كلهم �أ�شاروا
انه �سيفتح خالل �سنة  2014ثم 2015
مت خالل �شهر جوان من �سنة 2016
وهو ما لن يكون نتيجة ت�أخر الأ�شغال
وعدم احرتام الفرتة الزمنية ليبقى
مر�ضى ال�رسطان يعانون يف �صمت
،وما زاد من ده�شة وزير الداخلية هو
مطالبة مديرية التجهيزات العمومية
لوالية تلم�سان مببلغ �إ�ضايف ب26
مليار �سنتيم لتمكني امل�رشوع من
االنتهاء والدخول يف اخلدمة ،والأكرث
من ذلك �أ�شار مدير التجهيزات
العمومية �أن ديون املقاوالت التزال
مرتاكمة ب 20مليار وهو ما يعترب
كارثة حقيقية ت�ضاف �إىل كارثة الت�أخر
التي جتاوزت كل احلدود  ،هذا وقد
ابدى الوزير غ�ضبه من هذا امل�رشوع ،
حيث �أ�رست م�صادر مقربة انه �سي�أمر
بفتح حتقيق يف ملف الحمالة .

حممد بن ترار

تب�سة

اكت�شافات برتولية جديدة
بجنوب الوالية
عاينت جلنة خمت�صة عن جممع
�سوناطراك خالل �شهر �أكتوبر
اجلاري حقلني برتوليني مبنطقة بئر
العاتر ( 90كلم جنوب تب�سة) ح�سب ما
ك�شف عنه اليوم الأربعاء وايل الوالية
موالتي عطا اهلل.
و�أو�ضح ذات امل�س�ؤول على هام�ش
�أ�شغال الدورة العادية الثالثة للمجل�س
ال�شعبي الوالئي �أنه مت ا�ستقبال وفد
خا�ص ي�ضم جمموعة من اخلرباء
والتقنيني عن جممع �سوناطراك
ملعاينة واكت�شاف احلقليني البرتوليني
وحتديد حميطهما حت�سبا لل�رشوع
يف ا�ستغاللهما و فتح منا�صب عمل
جديدة لفائدة �شباب هذه الوالية
اجلنوبية .و�أ�ضاف ذات املتحدث �أن
اللجنة قامت بالتوا�صل مع الفالحني
باملنطقة �سعيا منها لإيجاد حلول
ناجعة خا�صة و �أن املوقعني يتعر�ضان
�إىل اعتداء من طرفهم �إ�ضافة �إىل
ت�رسب املياه �إىل املنابع البرتولية

اجلوفية م�شريا �إىل �أنها (اللجنة)
قامت بتحرير تقريرها و رفعه �إىل
ال�سلطات العليا لدرا�سة �إمكانية
ا�ستغاللهما ومن املتوقع �أن ميكن
هذا امل�رشوع �إذا ما متت امل�صادقة
عليه من طرف احلكومة منا�صب عمل
جديدة لفائدة �شباب بلدية بئر العاتر
ترتاوح ما بني  500و � 4آالف من�صب
عمل ح�سب ما �أفاد به الوايل م�سديا
تعليماته �إىل املدير الوالئي للت�شغيل
ومدير الوكالة الوالئية للت�شغيل تق�ضي
مبنح فر�ص عمل �أمام �شباب بلديات
جنوب الوالية ح�سب التخ�ص�صات
وامل�ؤهالت العلمية املتوفرة و ك�شف
نف�س امل�س�ؤول من جهة �أخرى عن
ت�سجيل م�رشوع ثان الكت�شاف حقول
برتولية جديدة ببلدية ثليجان من
�ش�أنها �أن متكن –كما قال -من
ا�ستحداث منا�صب عمل جديدة
وخلق الثورة ودعم االقت�صاد الوطني
واملحلي.

م�صادر تتوقع �أن املدة طويلة

حجب قناة " املغاربية " من "
�أوتل �ساث "

علمت " الو�سط "من م�صادر مطلعة
�أنه مت حجب قناة املغاربية من على
القمر �أوتل �ساث ،وذلك بعد �سنوات
من البث و ك�شفت م�صادر مطلعة
�أنه مت حجب قناة املغاربية املعروفة
ب�أنها قناة معار�ضة للنظام اجلزائري
 ،وحتت�ضن الكثري من الوجوه و
ال�شخ�صيات املعار�ضة  .ومل تت�ضح
بعد حيثيات حجب قناة املغاربية التي
تبث من اخلارج  ،ومدة حجب هذه
القناة � ،إال �أن م�صادر تتوقع �أن املدة
طويلة  ،علما �أن القناة قد عرفت نف�س
امل�شكلة يف ال�سنوات ال�سابقة بعد �أن
انقطاع بثها متاما  ،نتيجة خالف وقع
بني �رشكاء القناة و الذين مازالوا حلد
الآن جمهويل الهوية  ،ومنهم �رشكاء
غري معروفني .
ومعروف �أن قناة املغاربية ت�ست�ضيف
كل ما هو معادي للنظام اجلزائري
من خالل م�شاركة ال�شخ�صيات و

كذلك من خالل براجمها التي و�صفت
ب�أنها تدعو لالحتقان  ،ا�ضافة اىل
حديث عن دخول يف �أ�سهمها بع�ض
ال�شخ�صيات املح�سوبة على املعار�ضة
 ،ورجال �أعمال غري وا�ضحة �أهدافهم
 ،يف ظل وجود �أخبار غري م�ؤكدة ،
عن عالقة جديدة بني رجل الأعمال
اجلزائري املتواجد يف ال�سجن ي�سعد
ربراب و قناة املغاربية  ،وحماولة
ربراب اال�ستثمار يف هذه القناة وكان
يف ال�سابق يتم احلديث عن وجود ابن
القيادي يف الفي�س املحل عبا�سي مدين
ك�أحد ال�رشكاء يف القناة  ،وبتمويل غري
معروف �،إ�ضافة �إىل بع�ض ال�شخ�صيات
الغري معروفة ،حيث وقعت خالفات
بينهم منذ �سنوات �أدى �إىل توقف بث
القناة لتعود بعدها كما جتدر الإ�شارة
�إىل �أن ال�صحايف �سليم �صاحلي من
اجلزائر ي�شغل مدير الأخبار بالقناة .

ع�صام بوربيع
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لتوفري لقمة العي�ش وتارة �أخرى لتوفري �أموال الإدمان

�أزواج يعر�ضون �أج�ساد زوجاتهم للبيع
حتول القف�ص الذهبي الذي يعد كنزا من كنوز الأمة الإ�سالمية وخمتلف الديانات ناهيك عن العروبة التي تعد الزواج عقدا مقد�سا لكال
الطرفني� ،إىل عقد م�شوه يف نظر بع�ض الأ�شخا�ص الذين �سولت لهم �أنف�سهم تدني�س �أحد �أقد�س العقود الإ�سالمية ،فراحوا يعيثون فيه
ف�سادا ،بعد �أن حولوا �شرف زوجاتهم لتجارة مربحة تدر لهم الربح الوفري و�أحيانا راحوا يبيعون �أج�ساد �أمهات �أبنائهم ب�أثمان بخ�سة ،هذه
الظاهرة الدخيلة على جمتمعنا العربي امل�سلم واملحافظ ،والتي ت�سببت يف التفكك الأ�سري بطلها �أ�شباه رجال �سولت لهم �أنف�سهم حتري�ض
زوجاتهم �أمهات �أوالدهم على البغاء وتدني�س البيت العائلي من خالل حتويله �إىل بيت ملمار�سة الدعارة .وانت�شار ظاهرة جتارة اجلن�س يف
جمتمعنا ح�سب خمت�صني يعود �أ�سا�سا �إىل االنحالل الأخالقي ب�سبب الف�ضائيات و الفاي�سبوك التي �شجعت بع�ض براجمها على ا�ستفحال هذه
الظاهرة الغريبة ناهيك عن غياب الوازع الديني.
م.ثيزيري
ي�ستغل زوجته جمهولة
الن�سب ويعر�ض �شرفها للبيع

به بعد ق�صة حب دامت �سنوات،
فقد بد�أت املالب�سات عندما
�أقر�ض  زوجها من �صديقه مبلغ
مايل لفتح عيادته فتعذر له ت�سديد
املبلغ بعد �أن �رصف كل مدخراته
على ملف �شقيقه الذي �سجن
يف ق�ضية تزوير و�صفات طبية،
و�ضل ال�صديق ي�ضغط على زوجها
لت�سديد الدين �إىل �أن �شاهدها
فطلب منه م�ضاجعتها مقابل
ن�سيان الدين الذي بينهما ،فوافق
زوجها وا�ستجاب لل�صفقة التي
�أبرمها مع ال�شخ�ص الذي �أقر�ضه
املال مقابل بيع �رشفه مببلغ 500
مليون �سنتيم.

حتولت فتاة جمهولة الن�سب
�إىل فرد من ع�صابة ملمار�سة
الرذيلة والف�سق ،هذه الفتاة التي
تعد �أما ل� 6أطفال ،حيث مثلت
�أمام القا�ضي اجلزائي بالعا�صمة
ملواجهة جنحة �إن�شاء وكر
للدعارة والزنا ،مو�ضحة �أن زوجها
م�ضطرب نف�سيا ويهددها بالقتل
يف حالة عدم الر�ضوخ لطلبه،
حيث يح�رض لها الزبائن ويبيع
�رشفه لرجال مقابل مبالغ مالية
�شاب يعر�ض ج�سد زوجته
زهيدة ،م�ؤكدة ب�أن زوجها كان
للبيع
يحر�ضها ويجربها على ممار�سة
الدعارة ،غري �أن التحريات �أثبتت �ألقت م�صالح الأمن القب�ض 
�أنها �رشيكة زوجها و�أدينا معا على �شابني وامر�أة يف حمطة
باحلب�س � 4سنوات نافذة.
�آغا بالعا�صمة بتهمة ممار�سة
الدعارة والتحري�ض  عليها حيث
طبيب ي�سلم �شرف زوجته
توبع �شاب وزوجته بهذه الأخرية،
ل�صديقه مقابل مبلغ 500
و�سلطت عليهما عقوبة احلب�س
مليون �سنتيم
عامني نافذة ،فيما وجهت تهمة
املمار�سة �ضد الزبون الذي �أدين
انهارت طبيبة �أم لطفلني وفكرت بعقوبة مع وقف التنفيذ.
مرارا يف االنتحار بعد �أـن طلب
منها زوجها ممار�سة الزنا مع
يكت�شف خيانة زوجته
�صديقه مقابل تنازل هذا الأخري
فيحر�ضها على ممار�سة
على دين يقدر ب�أكرث من 500
الدعارة
مليون �سنتيم �أقر�ضه �إياه ،وح�سب
ال�ضحية التي �رسدت معاناتها اكت�شف �شاب خيانة �أم بنتيه له
مع زوجها الطبيب الذي ارتبطت ف�أراد �أن ين�صب لها كمني للت�أكد

من �شكوكه ،ف�أخربها �أن يوم
الواقعة يعمل ليال ،فداهم املنزل
ووجدها رفقة جارهما �سائق
كلوندي�ستان ،ويف �إحدى الغرف
�شاهد خالتها متار�س الفعل
املخل باحلياء مع جارتها .مبعنى
�أنهما �ساحقات ،على �إثرها �أبلغ
الأمن و�أحيل املتهمني الأربعة
على الق�ضاء ،حيث �أدينت زوجته
واجلار باحلب�س عامني بتهمة
اخليانة الزوجية وعام حب�س نافذ
�ضد ال�ساحقتني .وبعد اال�ستئناف
تنازل عن ال�شكوى بحجة �أن ذلك
ل�صالح بنتيه ،غري �أن غايته من ذلك
العمل بزوجته ب�إح�ضار الزبائن لها
وت�أمني املال ل�رشاء املخدرات.
والعنف ،لتتفاج�أ يوم الوقائع
ب�إح�ضار �أ�صدقائه �إىل املنزل
زوج مدمن يحر�ض حرمه
وطلبه منها ممار�سة اجلن�س معهم
على البغاء
مقابل املال ،فرف�ضت وهربت من
املنزل رفقة ابنتها لتطلب الطالق
نظرت حمكمة ال�رشاقة يف
منه الحقا .علما �أنها تعر�ضت
ملف ال�رضب واجلرح العمدي
لعجز عن العمل ملدة  31يوم،
والتحري�ض على الف�سق والدعارة
والتم�س وكيل اجلمهورية �ضده
املتورط فيه �شاب مدمن ،الذي
راحت �ضحيته �شابة يف مقتبل عام حب�س نافذ و 50دج غرامة.
العمر �أم لطفلة هذه الأخرية الذي
بد�أت ق�صتها مع زوجها عندما
تقدم خلطبتها فظهر لها �أنه
�إن�سان م�ستقيم ،غري �أنها ما �إن
ارتبطت به تبني لها �أنه مدمن على
املخدرات واخلمر ولأنها حملت
منه �صربت على �سوء معاملته
لها� ،إىل �أن متادى يف ت�رصفاته
وحول بيت الزوجية �إىل حانة ويف
حالة اعرتا�ضها تتعر�ض  لل�رضب

القب�ض على �شاب ي�ضاجع
زوجة �صديقه
�أحالت م�صالح الأمن بالعا�صمة
�شابان رفقة زوجاتهما على
التحقيق �إثر القب�ض  عليهم
متلب�سني ميار�سون الدعارة،
ويف بادئ الأمر �ضن �أن ال�شابان
ميار�سان اجلن�س مع موم�سات غري

�أن التحريات بينت �أن ال�شاب الأول
ميار�س مع زوجة ال�شاب الثاين
وهذا الأخري ميار�س اجلن�س مع  
زوجته مقابل �أن ي�سلم �أحدهما
بع�ض  الأموال للآخر ،يف حني
�أقنع كل واحد منهما زوجتهب�أنهما
�سيقومان بتبادلهما على �سبيل
التغيري فقط ،يف حني �أن �أحدهما
كانت قد �أعجبته زوجة �صديقه
فعر�ض  عليه �أمواال م�ستغال
ظروفه املادية املتدهورة لقاء
ت�سليمه زوجته  .
الأ�ستاذة":رمية.ع" حمامية
معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء
العا�صمة
بيع ج�سد املر�أة من قبل الزوج
ف�ساد اجتماعي

يف حوار جمعنا باملحامية
«رمية.ع» والذي ت�ضمن فحواه
�أن قيام الرجل ببيع ج�سد زوجته
يعترب يف حد ظاته عنفا �صارخا
�ضد املر�أة ،معتربة �أن مثل هذه
رصفات ،من �أخطر �أنواع العنف
الت� ّ
�ضد املر�أة والطفل ،حيث ك�شفت
�أن ا�ستغالل املر�أة يف الدعارة
ويف ترويج املخدرات حتت غطاء
احلياة الزوجية ،ف�ساد اجتماعي
بد�أ ينخر املجتمع اجلزائري ،فال
بد –ح�سبها -من حت ّرك ال�سلطات
العمومية حلماية املر�أة وخا�صة
الطفل.
و�أكدت �أن ن�ساء كثريات يق�صدن
مكتبها ،ويك�شفن عن ق�ص�ص يندى
لها اجلبني ،تتعلق با�ستغاللهن من
طرف �أزواجهن يف الدعارة حتت
�سقف احلياة الزوجية ،ومن بني
ه�ؤالء �سيدة �ضاقت بها احلياة
وف ّكرت حتى يف االنتحار ،وهي
من العا�صمة ،بعد االعتداء عليها
من طرف نحو  60رجال وب�ضغط
من زوجها.
واعتربت املحامية «ر.ع» �أن هناك
ع�رشات الن�ساء ذهنب �ضحية ملثل
رصفات الدخيلة على
هذه الت� ّ
جمتمعنا ،وهن تعانني يف �صمت
نظرا لوجود �أدلة مادية يلج�أ �إليها
�أزواجهن لك�سب الق�ضية �إذا ما
و�صلت لأروقة العدالة حيث ت�صبح
الزوجة متهمة باخليانة الزوجية
يف حال ك�شف امل�ستور الذي تكون
فيه �ضحية �إال �أن وجود �أدلة مادية
يجرها �إىل ما ال يحمد عقباه.

رئي�س COCOBعبد احلكيم براح:

�سنعتمد على التمويل الت�شاركي يف الثالثي الأول من 2020

ك�شف عبد احلكيم براح ،رئي�س جلنة
تنظيم عمليات البور�صة ومراقبتها،
خالل امللتقى اخلام�س للمجل�س
«التحديات
حول
العلمي
التكنولوجية املالية اجلديدة الذي
مت تنظيمه �أم�س باجلزائر العا�صمة
� ،أنه �سيتم االعتماد على منتوج
مايل جديد واملتمثل يف التمويل
الت�شاركي يف الثالثي الأول من
ال�سنة القادمة .
ويف ذات ال�سياق �أو�ضح براح �أن
هناك جمهودات كبرية يتم بذلها
حاليا لإدماج �رشكات عديدة يف
البور�صة وبالتايل فلقد بد�أت
الكثري منها يف حت�رض نف�سها لهذه
اخلطوة من بينها �رشكة ق�صبة و ،S5
و�رشكة �إيالكت  ،وغريها مع وجود

رغبة لدى فريق ريا�ضي يطمح يف
امل�شاركة واملتمثل يف فريق وفاق
�سطيف
و فيما يخ�ص هذا امللتقى الذي مت
تنظيمه �أم�س يف فندق الأورا�سي
باجلزائر العا�صمة الذي جمع
خرباء جزائريني ولقد قام بتن�شيط
هذا امللتقى القيم خرباء جزائريني
ودوليني ،و والذي ح�رضه ممثل
وزير املالية حممد لوكال و م�سريي
امل�ؤ�س�سات العمومية واخلا�صة
وممثلي ال�رشكات املدرجة
والبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
العمومية واخلا�صة ،وكذا ممثلي
ال�ساحة املالية للجزائر ،وعلى
هذا الأ�سا�س فلقد �أكد ذات
املتحدث �أنها لي�ست املرة الأوىل

التي ننظم فيها ملتقيات مماثلة ي�سري» ،ونحن نقوم بالعمل مع كل
حول االبتكارات التقنية ففي املتعاملني لنخلق جتاوب معهم
ال�سنوات املا�ضية حتدثنا على ونتبادل الأراء فيما بيننا فهدف
هذه املوا�ضيع مع �إجبارية وجود اليوم تكوين خمرب للتكنولوجيات
�أكرث من الريا�ضيات يف التعليم املالية بالتن�سيق مع وزارة املالية
لتعم الرقمنة �أكرث يف اجلزائر وامل�ؤ�س�سات التعليمية كجامعة
 ،لذا فنحن ن�سعى فيما يخ�ص  هواري بومدين بباب الزوار ومع
هذا املجال رفقة وزارة املالية جلنة تنظيم ومراقبة عملية البنوك
وباالعتماد على اخلرباء لتدارك والبور�صة ومع �رشكات ت�أمني
الت�أخر  ،وبالتايل فلقد عرف البنوك اخلا�صة والعمومية وهذا
هذا امللتقى ح�ضور جمموعة من املخرب �سيكون مفتوحا �أمام كل
الأ�ساتذة اجلامعيني من وهران و الطاقات الراغبة يف امل�شاركة
فيه من بينها البنوك التي ترغب
اجلزائر العا�صمة و�سيدي بلعبا�س
وغريها من الواليات الأخرى مع يف االعتماد على الرقمنة � ،إ�ضافة
ح�ضور مدراء من البنوك و�رشكات ل�رشكات الت�أمني  ،كما �أن املخرب
الت�أمني وال�رشكات النا�شئة من مفتوح �أي�ضا للطلبة اجلامعيني
بينها « واد كني�س «  »،باطولي�س» »،الذين يح�رضون للدكتوراه  ،م�شريا

براح  �أن هناك عالقات خا�صة
مع معهد الريا�ضيات يف فرن�سا
ولدينا عالقات �أخرى مع م�ؤ�س�سات
عاملية للبحث يف هذا املجال .
ولقد قدم رئي�س املجل�س
العلمي علي بوكرامي مداخلة
يف هذا امللتقى � ،إ�ضافة
ملداخلة �أخرى بعنوان «كيف
وملاذا؟  FINLABفينالب» من
طرف مدير �أورو بال�س ،كرمي زين
الدين ،و �شارك جون مي�شال بياكو،
املندوب العام ملعهد لوي�س با�شويل
مبداخلة حول «حتديات جت�سيد
االبتكار وقدمت �إميان عياري م�سرية
االبتكار  Factoryمداخلة �أخرى
بعنوان» مرافقة التحول الرقمي
واعتماد التقنيات الثورية  »:تقنية

بلوك ت�شني وا�ستخداماتها» ،كما
�سلط ال�ضوء املدير العام Legal
 ،Doctrineحممد وليد غامني
على ق�صة جناح يف اجلزائر.
كما ي�شري م�صطلح التكنولوجية
املالية �  Fin Techniqueإىل
ال�رشكات التي عادة ما تكون
نا�شئة ،تعمل يف جمال االبتكار
التكنولوجي يف اخلدمات املالية
وامل�رصفية .يرتاوح عملها من
التمويل البديل لل�رشكات �إىل الدفع
عرب الإنرتنت ،من خالل �إدارة
املدخرات والقرو�ض  وجممعي
احل�سابات امل�رصفية وهدفهم
هو تقدمي خدمات �أف�ضل و�أخ�ص 
للعمالء.
حكيم مالك
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املدينة اجلديدة ونهب العقار �أبرز الق�ضايا املطروحة

ملفات معقدة بحا�سي م�سعود
على طاولة وايل ورقلة

1350نقطة �سوداء حتولت لكابو�س

و�ضعية مزرية لـ 10طرقات
والئية بتمرنا�ست

ينتظر �سكان مدينة حا�سي م�سعود  80كلم عن عا�صمة الوالية من زيارة وايل والية ورقلة �أبوبكر
ال�صديق بو�ستة  ،الكثري باعتبارها �أول خرجة ميدانية يقوم بها ذات امل�س�ؤول بعد تن�صيبه على
ر�أ�س اجلهاز التنفيذي  ،ويتطلع قاطنو املدينة البرتولية اىل قيام الوايل بفتح امللفات املعقدة منها
م�شروع املدينة اجلديدة وكذا ملف العقار املنهوب .
�أحمد باحلاج
ي�أمل �سكان مدينة حا�سي م�سعود
بوالية ورقلة � ،أن ال تكون زيارة
الوايل �أبوبكر ال�صديق بو�ستة
جمرد خرجة عابرة لأغنى بلدية
ب�شمال �إفريقيا  ،حيث يتطلعون
�إىل �أن تالم�س االن�شغاالت
اجلوهرية التي ظلت ت�ؤرق
ال�سكان لأكرث من ربع قرن من
بينها م�رشوع املدينة اجلديدة
الذي ال تزال الأ�شغال به جارية
 ،ف�ضال عن ملف العقار ال �سيما
ما تعلق باحلظائر وامل�ستودعات
الفو�ضوية التي �شيدت فوق �أوعية
عقارية عمومية بدون رخ�صة بناء
.
و�شدد مواطنون من �أحياء مدينة
حا�سي م�سعود على �رضورة قيام
الوايل بتنظيم لقاءات مع الفاعلني
يف املجتمع املدين من �أجل

اطالعه على خمتلف االن�شغاالت
املطروحة �أبرزها ملف جتميد
الذي طال املدينة وكانت له
انعكا�سات �سلبية فيما يتعلق
بالتنمية املحلية  ،وهو ما تعك�سه
و�ضعية الطرقات املتدهورة

والنق�ص الوا�ضح يف م�شاريع
التهيئة وال�شبكات املختلفة .
وقال متحدثون يف الق�ضية يف
ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط» �أن
وايل والية ورقلة ب�صفته امل�س�ؤول
الأول على الهيئة التنفيذية

مطالب ب�إخراج واقع التنمية
املزري بحا�سي م�سعود من عنق
الزجاجة  ،وكذا التدخل لدى
ال�سلطات العليا بالبالد من �أجل
�إعادة النظر يف قرار التجميد
الذي �أقرته الدولة يف وقت �سابق
ب�سبب ما و�صف حينها باملخاطر
املحدقة بال�سكان ب�سبب اعتبار
املنطقة ذات اخطار كربى ،
�أين مت حتديد  25نقطة �سوداء
داخل الن�سيج العمراين للمدينة
وفق جلنة خا�صة زارت املدينة
قبل �صدور قرار التجميد منذ
�سنوات .
ومعلوم �أن حا�سي م�سعود
ت�صنف بالرئة التي يتنف�س بها
االقت�صاد الوطني ولها �إ�سهامات
مالية حيث يقتطع من ميزانيتها
ال�سنوية خم�ص�صات مالية توزع
على بلديات الوالية من �أجل
القيام بتج�سيد عمليات تنموية .

�ضمن برنامج اجمايل قوامه  5000وحدة �سكنية

�سلطات تيندوف ت�ضع اللم�سات الأخرية لتوزيع
� 1400سكن اجتماعي

�ضبطت ال�سلطات املحلية
بوالية تيندوف كافة الرتتيبات و
الإجراءات الإدارية الالزمة حت�سبا
لتوزيع � 1400سكن اجتماعي
�إيجاري عمومي من ح�صة قوامها
االجمايل  5000وحدة �سكنية من
ذات النمط .
ك�شفت م�صادر مطلعة � ،أن
امل�صالح املعنية بوالية تيندوف
و�ضعت اللم�سات الأخرية حت�سبا
لتوزيع ح�صة  1400م�سكن
اجتماعي ايجاري عمومي على
م�ستحقيها املنحدرين من
فئتي ذوي الدخل املحدود و
املعوزة  ،وح�سبما علم من نف�س
اجلهات ف�إن احل�صة املذكورة
كانت قد ا�ستفادت منها الوالية

�ضمن برامج �سكنية �سابقة لها
�صلة بربنامج قوامه االجمايل
 5000وحدة �سكنية ذات النمط
االجتماعي االيجاري العمومي .
و بخ�صو�ص �سكنات البيع بالإيجار
( 300وحدة)  ،ف�إن عدد الطلبات
املودعة مل يتجاوز  14طلب �إىل
غاية الآن وهو ما دفع ال�سلطات
الوالئية �إىل حث امل�صالح املعنية
�إىل التعريف بهذا النمط من
ال�سكن يف �أو�ساط املواطنني
با�ستعمال خمتلف الو�سائط
الإعالمية .
و ذكر الأمني العام للوالية يف هذا
ال�ش�أن �أن � 14سكن بذات ال�صيغة
قد ا�ستكملت و�سيتم توزيعها يف
منت�صف �شهر نوفمرب املقبل

على �أق�صى تقدير ،م�ؤكدا يف ذات
الوقت �أن امللفات التي يرتقب
ا�ستالمها بخ�صو�ص هذا النمط
من ال�سكن �سيتم التكفل بها فورا
تنفيذا لتعليمات الوزارة الو�صية.
وفيما يتعلق بال�سكن الرتقوي
املدعم الذي حظيت من خالله
الوالية بح�صة قوامها  390وحدة
 ،ف�إنها توجد قيد الور�شات ،
علما �أن هذه ال�سكنات يراعى يف
�إجنازها اخل�صو�صيات العمرانية
للمنطقة ،وفق ذات امل�صدر.
و من جهتها ت�رشف الوكالة
الوالئية للتنظيم و الت�سيري العقاري
احل�رضي على �إجناز  222وحدة
�ضمن �صيغة ال�سكن الت�ساهمي و
التي تو�شك ور�شاتها على الإنتهاء

على �أن يتم ا�ستالمها خالل
الثالثي الأول من  , 2020وفق ما
ذكر الأمني العام للوالية.
كما ا�ستفادت والية تندوف من
برنامج هام ب�صيغة ال�سكن الريفي
والذي يتمثل يف ما يزيد عن
� 8.820إعانة منها � 1.000إعانة
جديدة منحت لها يف  ، 2018كما
جرى �رشحه .ويتم �إجناز خمتلف
ال�شبكات الباطنية و�أ�شغال التهيئة
(�أر�صفة و�إنارة عمومية وغريها )
بهذه الربامج ال�سكنية �،إىل جانب
التكفل كذلك ب�أ�شغال التهيئة عرب
بع�ض الأحياء ال�سكنية الأخرى
بالوالية � ،إ�ستنادا �إىل امل�س�ؤول
ذاته.
�أحمد باحلاج

�أمن دائرة املغري بالوادي

�إجها�ض ترويج 2300قارورة خمر

متكنت يف اليومني الأخريين ،
م�صالح الأمن املتخ�ص�صة يف
مكافحة اجلرمية املنظمة ب�أمن
دائرة املغري بالوادي  ،من
�إجها�ض حماولة ترويج وا�ستهالك
غري قانوين لـ  2300قارورة خمر
من خمتلف الإ�شكال والأنواع مت

تهريبها من الواليات ال�رشقية
وتعود تفا�صيل العملية النوعية
اثر توقيف �شاحنة من نوع رونو
حمملة ب�أكرث من  2300قارورة خمر
وذلك على م�ستوى الطريق الرابط
بني تقرت واملغري وبالتحديد
يف النقطة الكيلومرتية  ، 25ليتم

م�صادرة املحجوزات وت�سليمها
لدوائر االخت�صا�ص املعنية على
م�ستوى مفت�شيات �أق�سام اجلمارك
اجلزائرية باملنطقة املذكورة فيما
مت حتويل �صاحب ال�شاحنة املدعو
م�.ض يف الأربعينيات من العمر
�إىل ف�صيلة الأبحاث ال�ستكمال

الإجراءات القانونية معه قبل اعداد
ملف ق�ضائي �ضدهم �سيتم مبوجبه
حتويلهم �إىل وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة الوادي للنظر يف و�ضعية
املعني بتهمة احليازة واملتاجرة
بالكحوليات بطريقة غري �رشعية .
�صالح ،ب

ت�شهد  10طرقات والئية مبختلف
بلديات والية مترنا�ست  ،حالة
تدهور مزرية باتت تهدد غالبية
م�ستعمليها  ،ب�سبب االنت�شار
املخيف للنقاط ال�سوداء و�ضع
كان وراء االرتفاع املقلق حلوادث
املرور املميتة .
نا�شد الع�رشات من م�ستعملي
ببلديات
الطرقات الوالئية
مترنا�ست  ،عني �صالح  ،تينزواتني
 ،تاظروك  ،عني امقل وابل�سة
يف ت�رصيحات لهم مع جريدة
«الو�سط»  ،وايل الوالية بتمرنا�ست
دومي اجلياليل ب�رضورة التدخل
العاجل لدى م�صالح الأ�شغال
العمومية  ،من �أجل �إعادة النظر
يف �أكرث من  1350نقطة �سوداء
 ،كانت قد �سجلتها امل�صالح
املخت�صة بالطرقات املذكورة ،
حيث قال ذات املتحدثني �أن هذه
الأرقام املخيفة كانت ال�سبب
الرئي�سي يف ارتفاع معدالت
�إرهاب الطرقات.
ويف مو�ضوع مت�صل يرى ه�ؤالء �أنه
بات من ال�رضوري رفع التجميد
على جميع امل�شاريع اخلا�صة ،

ب�إعادة ت�أهيل الطرقات الوالئية
التي ترتاوح بني الـ  40و  70كلم
 ،باعتبار �أن الوالية حتظى بدعم
خا�ص من طرف احلكومة  ،وذلك
يف �إطار الربنامج اال�ستعجايل
وال�صندوق الوطني لتنمية مناطق
اجلنوب الكبري واله�ضاب العليا .
من جهة ثانية فقد �شددت
مهتمون بال�ش�أن املحلي بوالية
مترنا�ست  ،على �رضورة توحيد
اجلهود بني ال�سلطات الوالئية
وممثلي ال�شعب باملجل�س ال�شعبي
الوالئي  ،لإدراج ملف الأ�شغال
العمومية �ضمن �أ�شغال الدورة
العادية للمجل�س ال�شعبي الوالئي
القادمة  ،وذلك بهدف البحث
عن حلول جذرية للم�شاكل التي
يتخبط فيها ذات القطاع الذي
ال يزال يئن –ح�سبها -حتت وط�أة
�سوء الت�سيري و الإهمال  ،و غياب
�إرادة حقيقية لت�سخري املاليري
املر�صودة من طرف خزينة
الدولة خدمة ل�صالح العام  ،بغية
�إعادة االعتبار وترميم و�صيانة
الطرقات .
�أحمد باحلاج

ت�سا�ؤل عن متل�ص م�صالح النظافة والوقاية

الأو�ساخ حتا�صر عا�صمة الوالية
وادي �سوف
ت�شهد بلدية الوادي انت�شارا
فظيعا لأطنان القمامات و
الأو�ساخ التي �أ�صبحت حتا�رص
التجمعات ال�سكنية و الأ�سواق
اجلوارية والبلدية من كل حدب
و�صوب  ،الأمر الذي بات ي�شوه
املنظر اجلمايل للمدينة .
�أعرب الع�رشات من قاطني �أحياء
النزلة � ،سيدي م�ستور� ،أوالد
حمد وتك�سبت ال�رشقية ببلدية
الوادي  ،يف ت�رصيحات لهم مع
جريدة «الو�سط «  ،عن ا�ستيائهم
وتذمرهم ال�شديدين من تف�شي
ظاهرة االنت�شار الكبري للقمامات
و الأو�ساخ و الأكيا�س البال�ستيكية
والقاذورات والنفايات املنزلية ،
الأمر الذي �أحلق �أ�رضارا ج�سيمة
باملحيط البيئي املتعفن ب�شكل
كبري  ،ومما يثري قلق ال�سكان
هو غياب الدور الفعلي مل�صالح
النظافة و الوقاية على م�ستوى
املجل�س ال�شعبي البلدي بنف�س

البلدية  ،دون احلديث عن الت�سا�ؤل
الكبري عن م�صري الأموال ال�ضخمة
املر�صودة يف �إطار اجناز م�شاريع
اجلزائر البي�ضاء لرفع الأطنان
من الأو�ساخ والأتربة و خملفات
مواد البناء املكد�سة يف ال�شوارع
و الأحياء العتيقة و التجمعات
ال�سكنية احلديثة الن�ش�أة  ،الأمر
الذي �ساهم يف ارتفاع العديد من
احلاالت امل�صابة ب�أمرا�ض الربو
و الل�شامنيا اجللدية  ،حيث مت
يف ذات ال�ش�أن �إح�صاء  126ملف
طبي  ،ويف ذات ال�سياق فقد
نا�شدت جمعيات حملية مهتمة
بال�ش�أن البيئي وايل الوالية عبد
القادر بن �سعيد ب�رضورة التدخل
العاجل لدى امل�صالح املعنية من
�أجل برجمة حملة وا�سعة النطاق
لتنظيف املدينة من خملفات
التلوث البيئي التي �أ�صبحت
حتا�رص ال�ساكنة .
�صالح ،ب
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الزيتون بال�ضفة

هكذا ح ّولت "�إ�سرائيل" وم�ستوطنوها مو�سم اخلري �إىل كابو�س
�سنوات طويلة حتول مو�سم قطف الزيتون يف ال�ضفة الغربية �إىل كابو�س نتيجة اعتداءات االحتالل وم�ستوطنيه
منذ
ٍ
عليهم� ،إما بطردهم حتت تهديد ال�سالح من �أرا�ضيهم �أو االعتداء عليهم بال�ضرب وتك�سري �أ�شجارهم وحرقها.
ق.د
ويف كل مو�سم للزيتون يت�سابق
امل�ستوطنون �إىل حرب مبكرة
على �شجرة الزيتون ،بالقطع �أو
التجريف �أو ال�رسقة �أو املنع من
القطاف ،خا�صة الأرا�ضي الواقعة
خلف جدار الف�صل العن�رصي
ويعي�ش يف ال�ضفة الغربية التي
احتلتها "�إ�رسائيل" يف  1967نحو
ن�صف مليون م�ستوطن �إ�رسائيلي
يف  120م�ستوطنة �أقيمت على
�أرا�ضي ال�ضفة الغربية املحتلة
و�سط  2.7مليون فل�سطيني هم
�أبناء ال�ضفة ويبلغ عدد �أ�شجار
الزيتون يف الأرا�ضي الفل�سطينية
قرابة  12مليون �شجرة ،منها
قرابة  9ماليني �شجرة زيتون
مثمرة ،والباقي غري مثمر،
بح�سب �إح�صائيات وزارة الزراعة
الفل�سطينية.

معاناة املزارع
الفل�سطيني
من جهته �أكد جمال �أبو عمرو،
اخلبري يف �ش�ؤون القد�س
واال�ستيطان� ،أن املزارعني
ريا
الفل�سطينيني يعانون كث ً
من اعتداءات امل�ستوطنني
املدعومني من قوات االحتالل

الإ�رسائيلي والتي تزداد �رضاوة
عا ًما بعد �آخر.
وقال �أبو عمرو يف حديث خا�ص
لـ"املركز الفل�سطيني للإعالم":
�إن اعتداءات امل�ستوطنني تزداد
�رضاوة على الفل�سطينيني ما وجد
نف�سه قد �أفلت من العقاب ،الفتاً
�إىل �أن امل�ستوطنني باتوا يعربدون
بو�ضوح و�رصاحة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية دون رادع.
وذكر �أن امل�ستوطن يرى نف�سه
فوق اجلميع وي�ستطيع �أن ينتهك
احلرمات يف الأق�صى وامل�رسى
وجميع البالد ،وبالتايل فالفالح
الفل�سطيني لن يفلت �أي�ضاً من
�سطوه دون رادع لهم ،وال يوجد
للفالح حماية �أو تعوي�ضات
و�أ�شار �إىل �أن امل�ستوطنني باتوا

يتعاملون ب�ساديه وفرعونية
نظراً لعدم وجود ظهري عربي
و�إ�سالمي للفل�سطينيني و�أو�ضح
�أن الأو�ضاع تتجه يف ال�ضفة
الغربية نحو �سيطرة امل�ستوطنني
على مناطق ( )Cبالكامل ،م�ؤكداً
�أنهم يعربدون بال�سالح ويهبطون
للمزارعني يف مزارعهم ويقطعون
الأ�شجار ويحرقون بع�ضها الآخر،
وي�رسقون الثمار �أي�ضاً.
و�أ�ضاف" :نحن �أمام دولة مارقة
تنتهك كل مقد�س فل�سطيني
واجلميع يف دائرة اال�ستهداف
امل�ستمر� ،سواء يف الأق�صى �أو
املقد�سات �أو الأر�ض الفل�سطينية
املباركة"وقال� :إن املعايري الوطنية
للمواجهة يف �أدين م�ستوياتها،
الفتاً �إىل �أن الفل�سطينيني باتوا

بعد تهديدات ترامب

بن�س وبومبيو 'على عجل' اىل �أنقرة

يلتقي نائب الرئي�س الأمريكي
مايك بن�س يف �أنقرة اخلمي�س
الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان لإقناعه ب�إعالن
"وقف فوري لإطالق النار" يف
�شمال �سوريا حيث ت�شن القوات
�ضد
الرتكية منذ �أ�سبوع هجوماً ّ
ف�صائل كردية �سورية تعتربها
�أنقرة تنظيمات �إرهابية.
وير�أ�س بن�س يف زيارته �إىل
تركيا وفد ي�ض ّم ك ً
ال من
وزير اخلارجية مايك بومبيو
وم�ست�شار الأمن القومي روبرت
�أوبراين واملبعوث الأمريكي �إىل
�سوريا جيم�س جيفري ،بح�سب
ما �أعلن البيت الأبي�ض الثالثاء.

وقالت الرئا�سة يف بيان � ّإن زيارة
بن�س تهدف ت�أمني "وقف فوري
لإطالق النار وتوفري الظروف
حلل تفاو�ضي".
و�أ�ضاف البيان � ّأن بن�س �سيعقد
اخلمي�س اجتماعاً ثنائياً مع
"�سيجدد خالله
�أردوغان
ّ
الت�أكيد على التزام الرئي�س
ترامب الإبقاء على العقوبات
االقت�صادية العقابية على تركيا
�إىل حني التو�صل �إىل حل".
و�أو�ضح البيان � ّأن "العنف
امل�ستمر يف املنطقة يق ّو�ض
ب�شدة احلملة �ضد تنظيم الدولة
(داع�ش) ،ويع ّر�ض املدنيني
ويهدد
والأقل ّيات الدينية للخطر
ّ

�أمن املنطقة ب�أ�رسها".
من جهته �أو�ضح الرئي�س
�سيهدد
الأمريكي � ّأن نائبه
ّ
�أردوغان باملزيد من العقوبات
االقت�صادية الأمريكية على
تركيا �إذا مل توافق على وقف
�إطالق النار يف �شمال �رشق
�سوريا.
وقال ترامب يف ت�رصيح
لل�صحافيني بالبيت الأبي�ض
"نطالب بوقف لإطالق النار"،
وذلك غداة ات�صاله بنظريه
الرتكي رجب طيب �أردوغان
ودعوته �إياه �إىل انهاء هجوم
اجلي�ش الرتكي على الف�صائل
الكردية يف �شمال �سوريا.

العراق

�إعفاء ع�شرات امل�س�ؤولني من منا�صبهم
ك�شفت وثائق حكومية عراقية،
عن اتخاذ جمل�س الوزراء قرارا
ب�إعفاء  61م�س�ؤوال تنفيذيا،
جميعهم دون درجة وكيل وزارة،
وجاء يف الوثائق التي حملت
توقيع الأمني العام للمجل�س

حميد الغزي� ،أن "قرار الإعفاء
جاء لعدم املوافقة على تعيينهم
بوظيفة مدير عام ،ويتوىل معاون
مدير عام الدائرة �أو �أكف�أ و�أقدم
موظفيها ب�إدارتها ب�شكل م�ؤقت
حلني تر�شيح البديل من الوزير

املخت�ص �أو رئي�س اجلهة غري
املرتبطة بوزارة با�ستثناء
الدوائر امل�شغولة من املكلفني
وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم
( )71ل�سنة ."2011

بني املطرقة ال�صهيونية و�سندان
ال�سلطة اللذين يرتب�صان بهم،
م�شرياً �إىل �أن ا�ستبعاد العمل
الوطني �سواء املدين �أو الع�سكرية
�سيبقي امل�ستوطنني يعربدون
وينتهكون احلرمات.
و�شدد اخلبري ب�ش�ؤون القد�س
ّ
واال�ستيطان �أن الأو�ضاع يف
الأرا�ضي الفل�سطينية بحاجة �إىل
�إعادة ترتيب ،واال�ستغناء عن
اتفاقية �أو�سلو ،ور�سم خطة "ب"
عن اخلطة احلالية التي ف�شلت،
على حد قوله ،الفتاً �إىل �أن الدور
الر�سمي الفل�سطيني بات مقيداً،
وال يخيف االحتالل.

االعتداءات تزداد مع
بدء مو�سم الزيتون

بدوره �أفاد املكتب الوطني للدفاع
عن الأر�ض ومقاومة اال�ستيطان،
ب�أن معاناة املزارعني يف مدن
ال�ضفة الغربية تتوا�صل ،وترتفع
ذروتها يف مو�سم قطف ثمار
الزيتون الذي يتحول ل�سل�سلة
م�ضايقات واعتداءات من
امل�ستوطنني.
و�أ�شار املكتب الوطني يف تقريره
الأ�سبوعي� ،إىل �أن امل�ستوطنات
عمو ًما ،والب�ؤر اال�ستيطانية
خ�صو�صا ،تتخذ مال ًذا �آم ًنا و�سط
ً
حماية من قوات االحتالل وتواط�ؤ
�أذرعها الر�سمية.
وبح�سب التقرير ،ف�إن مو�سم
قطف الزيتون ال�سنوي ،ي�شكل
حدثا رئي�سا لدى املواطنني ،الذين
يحيون من خالله تقاليد متوارثة
من الأجداد �إىل الآباء فالأبناء،
عنوانها حب الأر�ض باعتبارها
متثل يف �رصاعهم مع االحتالل،
�أحد عناوين هويتهم الوطنية،
و�إرثهم احل�ضاري والتاريخي.
وقال" :يوجد يف ال�ضفة الغربية ما
يربو على  10ماليني �شجرة زيتون،
مزروعة على ما م�ساحته 86,000
هكتار ،متثل  %47من جممل
م�ساحة الأرا�ضي املزروعة ،وهي
�أحد م�صادر دخل لنحو � 100ألف
�أ�رسة"و�أ�ضاف �أن هذا القطاع
يوفر فر�ص عمل لعدد كبري من

العمال والن�ساء العامالت ،وترتاوح
قيمة �إنتاج قطاع الزيتون مبا فيه
الزيت وزيتون املائدة ،والزيتون
املخلل ،وال�صابون ،ما معدله
 200مليون دوالر يف �سنوات
الإنتاج اجليدة و�أكد التقرير �أن
وجود امل�ستوطنات يفر�ض قيودا
على املواطنني الذين يريدون
الو�صول �إىل �أرا�ضيهم لزراعتها،
وعائالت من نحو  90جتمعا
�سكانيا فل�سطينيا ميتلكون �أرا�ضي
تقع �ضمن حدود  56م�ستوطنة،
وع�رشات الب�ؤرة اال�ستيطانية �أو
على مقربة منها ،وال ي�ستطيعون
الو�صول �إليها� ،إال من خالل
التن�سيق امل�سبق مع �سلطات
االحتالل� ،أو العبور من البوابات
�أو احلواجز الع�سكرية املنت�رشة.
وهناك �أ�شجار يف فل�سطني عمرها
�آالف ال�سنني منذ عهد الرومان،
وتوجد �أ�صناف عديدة للزيتون
يف فل�سطني؛ �أ�شهرها النبايل
وال�سوري ،والنبايل املح�سن
وامللي�سي والربي والر�صي�صي،
وت�شارك العائالت ب�أكملها يف
قطف الزيتون وتتعاون فيما
بينها.
ويبد�أ مو�سم جني الزيتون عند
الفل�سطينيني منت�صف �أكتوبر
وي�ستمر �شهراً كام ً
ال.

بومبيو يعلق على انتخاب �سع ّيد رئي�سا لتون�س
قال وزير اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو� ،إن انتخاب قي�س
�سع ّيد رئي�سا لتون�س �شكل
"عالمة فارقة مهمة على طريق
الدميقراطية يف البالد"وهن�أ
بومبيو ال�شعب التون�سي ورئي�سه
اجلديد قائال�" :أهنئ ال�شعب
التون�سي الذي مار�س خالل عطلة
نهاية الأ�سبوع حق الت�صويت الذي
ناله ب�شق الأنف�س" ،م�ضيفا �أن
"الواليات املتحدة تتطلع �إىل
العمل مع الرئي�س املنتخب قي�س

�سع ّيد ملوا�صلة التعاون الطويل
الأمد بني بلدينا"وانتخب �أ�ستاذ
القانون قي�س �سع ّيد رئي�سا لتون�س
الأحد ب�أكرثية �ساحقة ناهزت
 %73يف املئة من الأ�صوات ،مقابل
 %27من الأ�صوات ملناف�سه رجل
الأعمال املالحق ق�ضائيا نبيل
القروي.
وكان �سعيد ،الوافد اجلديد
على امل�شهد ال�سيا�سي ،قد فاز
باملرتبة الأوىل يف الدور الأول
من االنتخابات الرئا�سية ،بعد �أن

ح�صل على  %18.4من �أ�صوات
الناخبني يف حني فاز القروي
بـ ،15.58متقدمني على 24
مرت�شحا �آخرين من بينهم رئي�س
احلكومة احلايل يو�سف ال�شاهد
(حزب حتيا تون�س) ورئي�س
الربملان بالنيابة عبد الفتاح مورو
(حركة النه�ضة) ووزير الدفاع
احلايل عبد الكرمي الزبيدي
(م�ستقل مدعوم من حزبي نداء
تون�س و�آفاق تون�س).

"�إ�سرائيل" تعقد حماكمة للأ�سري
�سامر عربيد يف امل�ست�شفى

قالت م�ؤ�س�سة ال�ضمي� :إن الو�ضع
ال�صحي للأ�سري �سامر عربيد
�صعب �إال �أن قوات االحتالل
حتقّق معه داخل امل�ست�شفى ،وال
يزال ممنوعا من زيارة املحامي
وعقدت  -حمكمة يف م�ست�شفى
هدا�سا للأ�سري �سامر عربيد
الذي نقل �إىل امل�ست�شفى ب�سبب
التعذيب الذي تعر�ض له يف مركز
حتقيق امل�سكوبية.
ومددت املحكمة توقيفه � 8أيام
ّ

�أخرى ،و�سمحت مل�ؤ�س�سة ال�ضمري
بالن�رش حول و�ضعه ال�صحي بعد
�أن �أ�صدرت قرارا �سابقا مبنع
الن�رش؛ فكل اجلل�سات تعقد
ب�أبواب مغلقة مع منع ن�رش �أي
معلومة تتعلق بجميع املعتقلني
على خلفية هذه الق�ضية ،و ُرف�ض
الطعن الذي قدمته م�ؤ�س�سة
ال�ضمري يف حمكمة ال�صلح
بالقد�س حول املنع و�أو�ضحت
التقارير الطبية �أن �سامر يعاين

من م�شكلة بوظيفة الكلى ويحتاج
�إىل عمليات غ�سيل كلى با�ستمرار،
�إ�ضافة اىل �أنه يعاين من �آالم
بجميع �أنحاء ج�سده وانتفاخ
يف الأطراف ،ومن ك�سور يف 11
�ضل ًعا بال�صدر من اجلهتني ،وال
ي�ستطيع حتريك قدميه وما يزال
يقبع يف وحدة العالج املكثف يف
م�ست�شفى هدا�سا يف العي�سوية،
�إال �أنه عاد �إىل وعيه وف�صلت عنه
�أجهزة التنف�س اال�صطناعي.
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هزة ارتدادية:

حتديات ما بعد فوز "قي�س �سعيد"
برئا�سة تون�س
�أف�ضت نتائج االنتخابات التون�سية يف � 2019إىل العديد من الدالالت التي ت�ؤكد �ضيق النا�س مبنظومة احلكم التي ت�صدّ رت امل�شهد بعد  ،2011مثل:
ظهور منط الت�صويت العقابي ،وتراجع امل�شاركة ال�سيا�سية خا�صة لدى فئات ال�شباب التي عربت عن نف�سها طوال ال�سنوات املا�ضية باالحتجاج
وتنظيم املظاهرات للتعبري عن �ضيقها من ممار�سات النخبة ال�سيا�سية قبل �أن تعود فاعليتها يف جولة الإعادة ل�صالح «قي�س �سعيد».
حممود جمال عبدالعال/
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
نتائج االنتخابات:
ت�ؤكد النتائج �أن «قي�س �سعيد»
ِ
يكتف بتحقيق جناح باهت
مل
للعبور �إىل ق�رص قرطاج ،ولكنه
كا�سحا ك�رس من
حقق انت�صا ًرا
ً
خالله الأرقام القيا�سية حلاالت
الدميقراطيات النا�شئة ،فقد
ح�صل «�سعيد» على ما يقارب
مليونني وثمامنائة �ألف �صوت،
ح�صلته
وهو ما يقرتب مما
ّ
الأحزاب جمتمعة يف االنتخابات
الت�رشيعية الأخرية.
ويف هذا ال�سياق� ،أ�شارت نتائج
االنتخابات الرئا�سية التي �أعلن
عنها رئي�س الهيئة امل�ستقلة
لالنتخابات «نبيل بفون» �إىل فوز
املر�شح الرئا�سي «قي�س �سعيد»
يف جولة الإعادة بن�سبة %72.7
على مناف�سه «نبيل القروي»
الذي ح�صل على .%27.29
وقد عمت االحتفاالت �أرجاء
تون�س فور �إعالن م�ؤ�س�سات
�سرب الآراء عن تقدم «�سعيد»
بن�سبة كبرية على مناف�سه عقب
غلق اللجان االنتخابية مبا�رشة؛
�إذ يعتربه ال�شباب امتدا ًدا لثورة
 ،2011وا�ستلهم «�سعيد» �شعار
حملته االنتخابية «ال�شعب يريد»
من الثورة و�أجوائها .وقد بلغت
ن�سبة امل�شاركة يف جولة الإعادة
 ،%55متجاوزة التخوفات التي
�أُثريت ب�شك ٍل كبري يف املجتمع
التون�سي عن �إمكانية تراجع
ن�سب امل�شاركة يف جولة الإعادة
بعد تراجعها يف اجلولة الأوىل
لالنتخابات الرئا�سية �إىل
 ،%45وو�صولها يف االنتخابات
الت�رشيعية �إىل .%41.3
و�أبرزت ا�ستطالعات الر�أي
التي �أجرتها م�ؤ�س�سة «�سيجما
كون�ساي» �أن حوايل  %90من
ال�شباب يف الفئة العمرية (-18
 )25قد �صوتوا ل�صالح «�سعيد».
وقد منح  %87ممن يحملون
�شهادة جامعية �أ�صواتهم ل�صالح
صوت حوايل
«قي�س �سعيد» فيما � َّ
 %58ممن ال يحملون �أي �شهادة
تعليمية ل�صالح «القروي».
عوامل الفوز:

�أبرزت جولة الإعادة يف
االنتخابات الرئا�سية ا�ستعادة
فئة ال�شباب ثقتها يف املنظومة
ال�سيا�سية من خالل امل�شاركة
الكثيفة ل�صالح «�سعيد» الذي
متكن من تعبئتهم مرة �أخرى
بعد �أن كانوا مقاطعني؛ حيث
م ّثَل فوزه يف اجلولة الأوىل
مفاج�أة لهم ،وهو ما زادهم
�إ�رصا ًرا على حتدي املنظومة
التقليدية يف جولة الإعادة.
ويرتبط ات�صال «�سعيد» بفئات
ال�شباب وم�شاركتهم همومهم
و�أفكارهم بعمله ك�أ�ستاذ للقانون
الد�ستوري يف اجلامعة التون�سية
الذي �ساعده على التوا�صل
املبا�رش معهم؛ �إذ قامت حملته
االنتخابية على جمموعة من
طالبه ال�سابقني الذين �سارعوا
بالتطوع يف احلملة االنتخابية
وتكوين التن�سيقيات الإلكرتونية
وال�صفحات االجتماعية لدعم
«�سعيد» .وت�شري التحليالت �إىل
�أن ثلث من �صوت ل�صالح «�سعيد»
مل ي�شارك يف االنتخابات
الت�رشيعية .2019
وم ّثَل رهان «القروي» على
طبقة الفقراء واملهم�شني عامل
�ضعف؛ �إذ ال يمُ كن االعتماد
على هذه الطبقات يف جوالت
احل�سم ،خا�صة عند الأخذ يف
االعتبار امل�ستوى التعليمي
والثقايف الذي يتميز به املجتمع
التون�سي.
على �صعيد �آخر ،مل يح�صل
«القروي» على دعم � ٍّأي من
املر�شحني والأحزاب با�ستثناء
حزبه «قلب تون�س» وذلك
الرتباط ا�سمه بق�ضايا ف�ساد
وتهرب �رضيبي ،يف حني ح�صل
«�سعيد» على دعم �أكرب الأحزاب
احلا�صلة على �أكرب عدد من
املقاعد يف جمل�س نواب
ال�شعب املمثل يف حركة النه�ضة
التي فازت بـ 52مقعدًا ،وحركة
ال�شعب التي فازت بـ 16مقعدًا،
والتيار الدميقراطي الذي فاز
بـ 22مقعدًا� ،إ�ضافة �إىل عد ٍد من
مر�شحي الرئا�سة ال�سابقني.
م�شروع «�سعيد» ال�سيا�سي:
يقوم م�رشوع «�سعيد» ال�سيا�سي
على احلرية وتبني مطالب
الثورة ،ورف�ض املنظومة
احلزبية ب�أكملها .كما �أنه يرف�ض

املثلية اجلن�سية ،ويُعار�ض
امل�ساواة يف الإرث باعتبار
ن�صا قر�آن ًّيا
تق�سيم الإرث
ًّ
وا�ضحا ال حمل للجدل حوله.
ً
وارتكز برناجمه االنتخابي على
فل�سفة احلكم املحلي ،والتو�سع
يف الال مركزية التي تتطلب
توزيع ال�سلطة على امل�ستويات
الإدارية الأقل ،وبالتايل يقوم
م�رشوع «�سعيد» ال�سيا�سي على
الدميقراطية املحلية .واعترب
البع�ض �أن مواقفه من الأحزاب
واملجال�س الت�رشيعية التقليدية
طوباوية؛ �إذ �إنه ال ميتلك الأداة
�أو الفاعلية لتطبيق هذه الأفكار
على �أر�ض الواقع .ورغم �أن
برناجما
«�سعيد» مل يكن ميتلك
ً
وا�ضحا؛ �إال �أن ذلك
انتخاب ًّيا
ً
جعل النا�س تقتنع به ،ورفع من
�رصيحا
�أ�سهمه لديهم لأنه كان
ً
معهم ،ومل يقدم لهم وعو ًدا
زائفة كعادة مر�شحي االنتخابات
والأحزاب التقليدية.
وفيما يت�صل بال�سيا�سة اخلارجية،
تقوم فل�سفته على دعم الق�ضية
الفل�سطينية و�أهمية الوحدة
املغاربية ،وتطلعه لإعادة ربط
تون�س مبحيطها املغاربي،
وهو ما عرب عنه بتطلعه لزيارة
اجلزائر ك�أول وجهة خارجية له،
وكذلك العمل للإ�سهام بفاعلية
يف حالة ليبيا .ويعترب «�سعيد» �أن
عالقة تون�س باالحتاد الأوروبي
تقوم على امل�صالح املتبادلة،
ٍ
لطرف على
�أي �إنه ال �أف�ضلية
الآخر ،فاالحتاد الأوروبي
يحتاج �إىل تون�س كما حتتاج
هي له .ومن املتوقع �أن ت�شهد
العالقات التون�سية -الفرن�سية
توت ًرا ،خا�صة �أن «�سعيد» ي�ؤمن
مببد�أ ال�سيادة ب�شك ٍل مفرط
وفق ت�صنيف ال�صحف الفرن�سية
له.
التحديات الأ�سا�سية:
�أفرز فوز «�سعيد» العديد من
التحديات التي يمُ كن �أن تواجهه
خالل الفرتة املقبلة ،وهي:
 -1مع�ضلة ت�شكيل احلكومة :من
املتوقع �أن يُكلف «�سعيد» فور
حلفه اليمني الد�ستورية حزب
حركة النه�ضة بت�شكيل احلكومة
باعتباره حزب الأكرثية؛ حيث
ين�ص الد�ستور التون�سي على
تكليف املتح�صل على �أكرب
عدد من املقاعد بت�شكيل

احلكومة ،ويف حال ف�شل حزب
الأكرثية يقوم رئي�س اجلمهورية
باختيار ال�شخ�صية الأقدر،
ويف حال ف�شلت هذه املرحلة
يتم حل الربملان والدعوة �إىل
انتخابات مبكرة .و�أبرزت نتائج
االنتخابات الت�رشيعية الأخرية
حجم التفتت احلزبي؛ حيث
ت�صدر حزب حركة النه�ضة
الأكرثية بعدد  52مق ًعدا ،يليه
مبا�رشة حزب «قلب تون�س»
الذي ير�أ�سه «نبيل القروي»
وح�صل على  33مقعدًا .ويحتاج
حزب حركة النه�ضة �إىل 109
مقاعد ل�ضمان ت�شكيل احلكومة
مما �سيجربه على االنفتاح على
القوى ال�سيا�سية الأكرب .ومن
املتوقع �أن ت�شهد الفرتة املقبلة
تقار ًبا بني «�سعيد» وحزب حركة
النه�ضة ،خا�صة �أن النه�ضة
قامت بدعم «�سعيد» خالل
جولة الإعادة.
� -2صالحيات رئي�س اجلمهورية:
تعترب التحليالت �أن �صالحيات
و�سلطات رئي�س اجلمهورية التي
�أق َّرها الد�ستور التون�سي من �أكرب
التحديات التي تنا�ساها «قي�س
�سعيد» ،ومن املتوقع �أن يُ�ضعف
هذا التحدي �شعبيته لعدم
قدرته على الوفاء مببادراته
الت�رشيعية التي طرحها �أثناء
احلملة االنتخابية .ومييل
الد�ستور التون�سي �إىل �إ�ضعاف
�سلطات رئي�س الدولة مقابل
م�ضاعفة �صالحيات رئي�س
احلكومة الذي متتد مهامه
�إىل اخلدمات ،واالقت�صاد،
واخلطط احلكومية ،والتعليم.
فيما تقت�رص مهام رئي�س
اجلمهورية على ق�ضايا الدفاع
والأمن وال�سيا�سة اخلارجية.
ويفر�ض هذا اخللل على «�سعيد»
التطلع �إىل و�صول �شخ�صية

متعاونة ومتفاعلة مع م�رشوعه
ال�سيا�سي �إىل رئا�سة احلكومة.
ومن املتوقع �أن يف�شل «�سعيد»
يف تطبيق ر�ؤيته املثالية التي
يتبناها .ويمُ ثل موقف «�سعيد»
من الأحزاب والقوى ال�سيا�سية
التقليدية عامل �ضعف وحتد ًيا
يف الوقت نف�سه .وقد �أبدى
«�سعيد» رغبته يف تعديل النظام
الد�ستوري لتقوية �سلطات
رئي�س اجلمهورية وتعزيز
احلكم املحلي ،وهو ما يمُ كن
�أن يحدث يف حال تعرث ت�شكيل
احلكومة جراء اال�ستقطاب
احلاد .حيث �سرتف�ض الأحزاب
املوافقة على تعديل الد�ستور
الذي يتطلب موافقة الثلثني.
لذلك يرى البع�ض �أن على
�سعيد التعامل مع املنظومة
احلزبية لتكوين �أغلبية برملانية
م�ساعدة ولي�ست معطلة ل�ضمان
جناح م�شاريعه ،خا�صة �أن
الناخب التون�سي يتطلع لتجاوز
�أو�ضاعه االقت�صادية املتدهورة
منذ 2011؛ حيث و�صل معدل
الت�ضخم يف البالد �إىل ،%6.8
وجتاوزت البطالة حد .%15.3
 -3ر�ؤى مثالية :يعترب املتابعون
�أن خطاب «�سعيد» انطوى على
�أفكا ٍر ور�ؤى مثالية تقوم على

الرباءة والطموح وممار�سة
الأخالق يف ال�سيا�سة رغم
�أن اللعبة ال�سيا�سية نف�سها ال
تعرتف بالقيم من الأ�سا�س،
ريا له
وقد يمُ ثل ذلك حتد ًيا كب ً
عند اال�صطدام بواقع التطبيق.
وق َّدم �سعيد خالل حملته
االنتخابية العديد من املواقف
الأخالقية ،مثل مطالبته
بالإفراج عن مناف�سه «القروي»
الذي كان موقو ًفا يف تهم ترتبط
بالف�ساد والتهرب ال�رضيبي ،وقد
�أعلن «�سعيد» �أنه لن ي�شارك يف
احلملة االنتخابية بجولة الإعادة
لغياب مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص مع
مناف�سه� ،إ�ضافة �إىل رف�ضه �أي
متويل واعتماده على املتطوعني
واجلهود الذاتية ،و�إ�رصاره على
رف�ض دعم الأحزاب له ل�ضمان
اال�ستقاللية ،و�أال يكون رهن �أي
جهة مال ًّيا �أو �سيا�س ًّيا.
�إجمالاً ؛ بات من امل�ؤكد �أن
ت�شهد تون�س يف مرحلة ما
بعد انتخابات �- 2019سواء
الت�رشيعية �أو الرئا�سية� -إعادة
ت�شكيل خلريطتها ال�سيا�سية،
خا�صة �أن نتائج االنتخابات
الت�رشيعية �أبرزت تركيبة �أكرث
تعقيدًا للخريطة ال�سيا�سية
برمتها.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية تامنغ�ست
املقاطعة الإدارية عني �صالح
دائرة �إينغر
بلدية �إينغر
م�صلحة التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
مكتب اجلمعيات
الرقم /05:م �ش ب2019/

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية ورقلة
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام
الرقم 148/2018 :

و�صل ا�شعار بتجديد املكتب

و�صل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
طبقا لأحكام املادة  18من القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف
� 18صفر  1433املوافق لـ  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات
مت هذا اليوم االثنني  2019/09/23ا�ستالم مذكرة التعديالت
امل�ؤرخة يف  :حم�رض اجتماع اجلمعية العامة بتاريخ
 2019/06/15حتت رقم  2019/02املتعلقة بتغيري ت�شكيلة
الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية امل�سماة :
اجلمعية  :املعرفة ب�إينغر
امل�سجلة حتت رقم  2011/65:بتاريخ 2011/03/14
املقيمة ب  :بلدية �إينغر
يرت�أ�سها ال�سيد  :فراجي عبد الف�ضيل
و بالتايل يجب القيام ب�إجراءات اال�شهار وفقا لأحكام املادة
( )18الفقرة ( )02من القانون ال�سالف الذكر
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

الو�سط2019/10/17:

مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر  1433املوافق
ل  2012/01/12املتعلق باجلمعيات و ردا على مذكرة التعديالت
امل�ؤرخة يف  2016/08/08حتت رقم  17/326املتعلقة بتغيري
ت�شكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املحلية امل�سماة :
النادي الريا�ضي للهواة �أمل �سيدي مبارك  ،الروي�سات ورقلة
امل�سجلة حتت رقم  110 :بتاريخ 2002/09/21
الكائن مقرها ب  :حي الأ�شوال بلدية الروي�سات – ورقلة
ي�رشفني �أن احيطكم علما مبوافقتنا هذا اليوم  2017/08/15 :على
جتديد مكتب اجلمعية التي يرت�أ�سها ال�سيد  :حممد عبد القادر
قري�شي
تاريخ و مكان امليالد  1973/03/22 :ورقلة
العنوان ال�شخ�صي  :حي �سيدي مبارك الروي�سات – ورقلة
و بالتايل يجب القيام ب�إجراءات اال�شهار وفقا لأحكام املادة ()18
الفقرة ( )02من القانون ال�سالف الذكر

الو�سط2019/10/17:

و لهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا
ابتدائيا ح�ضوريا
يف ال�شكل  :قبول �إعادة ال�سري يف الدعوى �شكال
يف املو�ضوع � :إفراغ احلكم ال�صادر عن حمكمة احلال بتاريخ
 2019/05/06حتت رقم الفهر�س  ، 19/1854اعتماد تقرير
خربة اخلبري الطبي حني�شي حممد املودع لدى امانة �ضبط
املحكمة بتاريخ  2019/05/26حتت رقم الفهر�س ، 19/217
و بالنتيجة احلكم باحلجر على املرجع �ضده رم�ضاين زيان
املولود خالل عام  1936باملليليحة ابن احمد  ،و تعيني
املرجعة زوجته براهيمي باية مقدما عليه لرعايته  ،و تويل
�ش�ؤونه  ،و متثيله �أمام جميع الهيئات و الأ�شخا�ص  ،و ذلك اىل
غاية �سقوط التقدمي � ،أو �صدور حكم �أو �أمر خمالف .
مع �أمر بن�رش هذا احلكم  ،و تعليق ن�سخة منه بلوح الإعالنات
باملحكمة  ،و مبقر بلدية �سكن املرجع �ضده  ،و الت�أ�شري به
على هام�ش عقد ميالده  ،و ذلك ب�سعي من النيابة العامة .
حتميل املرجعة امل�صاريف الق�ضائية .
بذا �صدر هذا احلكم و �أف�صح به جهارا يف اليوم و ال�شهر و
ال�سنة املذكورين �أعاله  ،و �أم�ضي �أ�صل هذا احلكم من طرفنا
نحن الرئي�س و �أمني ال�ضبط .
الو�سط2019/10/17:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية للمح�ضريـــــــــــن الق�ضائييـــــــــــــــــــن
�أ� /ضيف اهلل ر�شيـــــــــــد� ،أ /بو�سماحة حممــــــــــــــــــد
حم�ضــــــــرين ق�ضائيني معتمــــــدين لـدى حمكمـــــــــة
بئرمرادراي�س اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائـــــــــــــــر
الكائن مكتبها بـ� 10 :شارع �أحمد معزوز الأبيار اجلزائر
الهــــــــــــاتــــــــف 023.37.76.23/023.37.76.32
scp_boudif@yahoo.fr

حم�ضـر ن�شر م�ضمون �شهادة عدم الدفع مع االنذار بجريدة يومية وطنية
املادة  412من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذ � /ضيف اهلل ر�شيد  -حم�رض ق�ضائي  -لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�صا�ص جمل�س ق�ضـاء اجلزائر� ،رشيك يف ال�رشكة املدنية
املهنية املذكورة �أعاله و الوا�ضع ختمـه و توقيعه �أدناه  ،بطلب من  :ال�سـيد جالل الطاهر ال�ساكن بـ  :حـي  18فيفري رقم  172قاملة  .بناء على
الأمر ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة  :ح�سني داي بتاريخ  2019/09/25:حتت رقم  19/1807املت�ضمن �إذن بن�رش م�ضمون حم�رض تبليغ �شهادة
عدم الدفع مع االنذار يف جريدة يومية وطنية بناءا على /ن�سخة �شهادة عدم الدفع �صادرة بتاريخ  2019/04/21:عن بنك التنمية املحلية –رمز
 -232املت�ضمنة /عدم دفع قيمة ال�شيك القابل للدفع لدى بنك  ABCرمز  162حتت رقم 3648488:م�ؤرخ يف 2019/04/01 :وامل�سحوب من
احل�ساب التابع  . EL KOURMA CONSTRUCTIONاملمثلة من طرف ال�سيد بن ذيب زوبري � ،سبـ ــب عدم الدفع /ر�صيد غري كايف و
�أنذرناها و�أمرناها بدفع قيمة ال�شيك امل�شار �إليه �أعاله مببلغ 580.000.00/دج +احلقوق التنا�سبية  36.800.00 /دج بالإ�ضافة �إىل الر�سم على
القيمة امل�ضافة  %19املقدرة بـ 6992.00 /دج و م�صاريف التنفيذ املقدرة بـ  3810.00 :دج و بناء على - 1/حم�رض تبليغ �شهادة عدم الدفع مع
االنذار امل�ؤرخ يف  2019/07/09و املر�سل عن طريق الربيد املو�صي عليه مع العلم بالو�صول بتاريخ  2019/07/16 :حتت رقم 001 324 895 RR
 16من طرف الأ�ستاذ �ضيف اهلل ر�شيد  -حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة بئر مراد راي�س  -2حم�رض تبليغ �شهادة عدم الدفع مع االنذار عن طريق
التعليق بلوحة اعــالنات املحكمة بتاريخ  -3 2019/07/28حم�رض تبليغ �شهادة عدم الدفع مع االنذار عن طريق التعليق بلوحة اعــالنات البلدية
بتاريخ � 2019/07/31ضد  EL KOURMA CONSTRUCTIONاملمثلة من طرف ال�سيد بن ذيب زوبري الكائن مقرها بـ /حي قاريدي
عمارة  27رقم  13القبة اجلزائر العا�صـمة ونبهناه(ها) �إذا مل متتثل يف �أجل �أق�صاه ع�رشيــن  20يوما كاملة ابتداء من تاريخ تبليـغ هذا املح�رض
�ستحجز و�ستباع �أمالكها امل�سحوبة عليها طبقا للمادة  536من القانون التجاري كما �سيلزم بكافة الو�سائل القانونية.

الو�سط2019/10/17:

Le Chiffre d’Affaires
الو�سط2019/10/17:
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الأ�سري املحرر با�سل كتانه يروي جتربته الن�ضالية

يوا�صل مركز �أبو جهاد ل�ش�ؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�شر جتارب الأ�سرى ،حيث ين�شر بحلقة هذا الأ�سبوع
جتربة الأ�سري املحرر با�سل كتانه من مدينة نابل�س .
ق.ع
�سرية وم�سرية
الأ�سري املحرر با�سل حممد
غازي كتانه من مواليد مدينة
نابل�س يف الرابع ع�رش من �شهر
كانون الأول عام  .1983من عائلة
مكونة من �أب و�أم و�أربعة �أ�شقاء
و�شقيقني الوالد من النزله الغربيه
ق�ضاء طولكرم تخرج من املدر�سه
ال�صناعية يف �أواخر ال�ستينات من
القرن املا�ضي والوالدة هي حنان
من�صور ،وقد روى ملركز �أبو جهاد
جتربته الن�ضالية.
يف فجر يوم الأربعاء الثالثون
من �شهر متوز عام �ألفان وثالثة
ال�ساعة الثانية فجراَ ب�أ�سلوب
هادىء وبدون �إطالق نار وبدون
دبابات فقط جيبات ع�سكرية
قاموا باقتحام املنزل حيث كنت
مطلوب لديهم بدون �أن �أعلم �أنني
مطلوب مل �أكن مطارد حيث كنت
قبلها بخم�س �أيام على احلاجز
ومل �أعتقل كنت نا�شط يف الكتلة
الإ�سالمية يف جامعة النجاح حيث
كنت �أدر�س الهند�سة الكهربائية
بعد ح�صويل على معدل عايل يف
التوجيهي ال�صناعي .
طلبت منهم والدتي �أن يدعوين
�أ�صلي وفعال �صليت و�أخذت
�أغرا�ضي ال�شخ�صية من املنزل
وقاموا بو�ضعي داخل اجليب
الع�سكري و�أنا مكمم ومقيد وقد
حاول �أحد اجلنود �رضبي ولكن
جندي ثاين منعه من �رضبي .

و�صلت �إىل حوارة حيث كان خايل
معتقل �أي�ضاَ وقد كنت �أحتدث
الإجنليزية مع اجلندي و�أترجم
خلايل  ,عر�ضوين على العيادة
الطبية ومن ثم مت و�ضعي يف
غرفة التوقيف مع خم�س �شباب
حيث مكثت من فجر الأربعاء
حتى يوم الأحد مت نقلي �إىل مركز
امل�سكوبية للتحقيق وهناك مت
عر�ضي على العيادة مرة �أخرى
وتعر�ضت للتفتي�ش العاري املذل
هناك والوقوف على احلائط
وذلك لإذالل الأ�سري بعدها مت
ت�سجيل ما معي من �أغرا�ض
و�إقتيادي لغرفة التحقيق .
يف غرفة التحقيق هناك املف�صل
يف حياتي  ,كان هناك ملف كبري
مكتوب باللغة العربية �أمامي على
املكتب ولكن مل �أفهم منه �شيء
ومل �أحاول قرائته وهنا جاء واحد
من ال�شاباك �أخذ الأوراق ب�شكل
�أهوج وخرج وجاء بعده واحد
�آخر تكلم معي بالعربية ولكنني
قلت له تكلم بالعربي ف�أنا ال �أفهم
العربية عندها قال لو �أنك تعرف
العربية لكنت عرفت ما عليك من
�إعرتافات املكتوبة بالأوراق التي
كانت �أمامك عندها قررت تعلم
العربية .
مكثت داخل امل�سكوبية والتحقيق
بني �شبح وعزل وقلة نوم وحتقيق
متوا�صل مدة �شهرين ون�صف ,
كنت يف زنزانة جماعية احلياة بها
�أ�شبه باملوت البطيء كان ال�شباب
معي عندهم بو�سطه نقل �أربعاء

و�أحد و�أنا ماكث داخل الزنزانة ما
بني ال�شبح والتحقيق .
مت و�ضعي داخل غرف ع�صافري
امل�سكوبية حيث كان هناك
�إعرتاف كامل ولكنهم يريدون
الت�أكيد حيث كان هناك �إعرتاف
على عملية قمت بها يف عام
�ألفان وواحد حيث كان هناك
حاجز عند دبر �رشف فيه غرفة
للجنود وغرفة للمراقبه وهذا
احلاجز يجب �إزالته وقد كنت
جئت للحاجز من وراء احلاجز
والدخول اىل نابل�س من خالل
احلاجز حتى اعلم كم عدد اجلنود
هناك فوجدت هناك �أربعة جنود
� ,أخذت �سالحي وقمت ب�إرتداء
نظارات �سوداء وقمت بق�ص
�شعري وو�ضعت قبعة وو�ضعت
ال�سالح داخل احلقيبه وقمت
بالزحف من منطقة �شايف �شمرون
وحتى احلااجز ودخلت �إىل غرفة
اجلنود ومكثت بها � ,أطلقت النار
ب�إجتاه احلاجز ولكن اجلنود كانو
متمرت�سني خلف املكعبات وبد�أوا
ب�إطالق النار �أي كان هناك تبادل
لإطالق النار بدون �إ�صابات ,
ان�سحبت من املوقع بدون �أن يروين
 ,ويف اليوم التايل قام الإحتالل
ب�إزالة احلاجز كلياَ �إجناز رائع  .مت
نقلي بعد �إنتهاء التحقيق �إىل �سجن
هدارمي �سجن جديد الغرف بدون
فر�شات �أعداد الأ�رسى مهوله ال
جتهيزات داخل ال�سجن الو�ضع
مزري وخميف  ,قمت بالبدء بتعلم
العربية حيث كان هناك �شاب بد�أ

بتعليمي الأحرف وكتبها يل وقمت
بحفظها غيباَ قمت مبجهود جبار
بتعلمها كتابة وقراءة وحمادثة ,
مكثت داخل هدارمي ثمانية �أ�شهر
بعدها مت نقلي �إىل �سجن جلبوع
و�أي�ضا �سجن جديد �أق�سام جديدة
نف�س املعاناه ال�سابقة وطلب
جتهيزات لل�سجن فر�شات �أدوات
وما �إىل ذلك من مقومات احلياة
وقد كنت طلبت �أن �أجتمع ب�أخي
الأ�سري لديهم واملحكوم �أربع
�سنوات ولكن هناك رف�ض دائم
للمو�ضوع  ,يف �سجن جلبوع قام
�أحد الأ�رسى ب�إلقاء زيت �ساخن
‘ىل �أحد ال�سجانني فقاموا بو�ضعي
داخل العزل الزنزانة ملدة �أ�سبوع
ب�إتهامي بالتحري�ض على رمي
الزيت  ,واي�ض ّا نقلي �إىل �سجن
�شطه كعقاب ملدة ثمان و�أربعون
يوماَ  .مكثت يف جلبوع عامني
بعدها مت نقلي �إىل �سجن �شطه
وهو من �أ�سو�أ املعتقالت مكثت
به عامني.
متت حماكمتي بعد عدة جل�سات
حيث كان املحامي خا�صتي �صالح
حماميد وقد طلب الق�ضاة م�ؤبد
ويف الثاين والع�رشين من �شهر
�أيلول عام �ألفان و�أربعة كانت
املحكمة النهائية خم�س ع�رش
عام فعلي وثالث �أعوام وقف
تنفيذ  .بعد �سجن �شطه ومعاناتنا
مع الإدارة والو�ضع ال�سيء مت نقلي
�إىل �سجن الرامون لأمكث فيه
�أربعة �أ�شهر بعدها �إىل النقب ومل
�أمت ال�شهر يف النقب حتى مت نقلي

تع�سفياَ �إىل عوفر وقد كانت �أواخر
حرب غزة يف نهاية �ألألفان وثمانية
مكثت �شهر يف عوفر وبعدها اىل
النقب يف بداية الألفان وت�سعة �إىل
نهاية الألفان وع�رشة بعدها �إىل
�سجن الرامون حيث كان هناك
ا�شتباك بيننا وبني ال�سجانني
الو�ضع دائماَ متوتر يف الرامون
والو�ضع غري م�ستقر و�سيء وكان
هناك فعاليات للأ�رسى للإحتجاج
على الأو�ضاع م�شاكل ون�شاطات
�ضدهم ومظاهرات بال�ساحة
�إحتجاجات وتكبري بالليل بعدها
بد�أنا �إ�رضاب الألفان و�إثنا ع�رش
ملدة ثمان وع�رشون يوماَ بحيث
جنح بجهود ال�شباب .
بعدها ب�شهرين كان هناك ا�شتباك
مع ال�سجانني ليلة كاملة بحيث
مت نقلي كعقاب اىل �سجن جمدو
ملدة �ستة �أ�شهر .
بعدها مت نقلي �إىل النقب من عام
�ألفان وثالثة ع�رش وحتى منت�صف
�ألفان و�سبعة ع�رش بعدها نقلوين
�إىل �سجن هدارمي حيث بد�أت
الإعتقال يف هدارمي و�أنهيته يف
هدارمي وقد كان �إ�رضاب الأخ
مروان برغوثي حيث كنت معه
لأكرث من مرة داخل الزنازين
بحيث ا�ستمر �ستون يوماَ وقد كان

الأ�رسى يف حلة �إنك�سار بحيث
ف�شل الإ�رضاب للأ�سف .
در�ست داخل املعتقالت
من  2011 – 2008تاريخ وعلوم
�سيا�سية من اجلامعة العربية
من  2017 _ 2012بكالوري�س
تاريخ من جامعة الأق�صى غزة
يف �سجن هدارمي كان هناك مكتبة
كنت �أقر�أ كثرياَ وكان هناك الكثري
من املثقفني اللذين كنت �أ�ستفيد
منهم منهم با�سل غطا�س ع�ضو
عربي بالكين�ست  .عملت الكثري
من الأبحاث املهمة هناك .
حفظت �إثنان وع�رشون جزء
القر�آن �أخذت الكثري من الدورات
�أهمها تعلم العربية .
�ست �سنوات م�س�ؤول كانتني وثالث
�سنوات مطبخ .
يف التا�سع والع�رشين من �شهر
متوز عام �ألفان وت�سعة ع�رش مت
�إطالق �رساحي .
من منحة الرئي�س قمت برتميم
بناء داخل البلدة القدمية يف
نابل�س بحيث �أعدت ت�أهيل البناء
وافتتحت مقهى ثقايف (مقهى
�أنتيك ) وذلك يف احلارة الغربية
( اليا�سمينة ) والآن �أحاول �إيجاد
مبنى �آخر للرتميم وفتحه كهو�ستل
للأجانب .

وقوات االحتالل حتقق معه داخل امل�ست�شفى

بعد  24يوما من �إ�ضرابها

الأ�سرية هبة اللبدي تعاين �ضيقا بالتنف�س و�ضع الأ�سري �سامر عربيد ال�صحي �صعب

قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين� ،إن تدهورا طر�أ
على احلالة ال�صحية للأ�سرية
هبة اللبدي ( 32عاما)،
وامل�رضبة عن الطعام منذ 24
يوما �ضد اعتقالها الإداري،
وتقبع بظروف عزل قا�سية
و�صعبة بعزل "اجللمة".وبينت
حمامية الهيئة التي زارت اللبدي
�أم�س� ،أن الأ�سرية تعاين من �ضيق
وانقطاع بالنف�س ،وا�ضطرابات
ووخزات حادة يف القلب ،ودوار،
و�صعوبة يف الكالم ،ونق�صان
كبري يف الوزن .و�أ�ضافت� ،أن
الأ�سرية اللبدي توا�صل مقاطعة
عيادات ال�سجون و�أخذ �أي من

�أنواع املدعمات �أو الأمالح ،ما
يهدد �إ�صاباتها ب�سكتة قلبية� ،أو
خلل وظيفي يف �أحد �أع�ضائها
احليوية �أو الأع�صاب .و�أو�ضحت
�أن الأ�سرية تقبع يف زنزانة �ضيقة
عتمة عدمية التهوية والإ�ضاءة
مليئة بالرطوبة واحل�رشات،
وفيها  4كامريات مراقبة،
وترف�ض �إدارة ال�سجن �إعطاءها
�أية احتياجات �شخ�صية حتى
�أنها ما زالت بنف�س املالب�س
منذ �أكرث من �شهر .وحذرت
هيئة الأ�رسى من تدهور احلالة
ال�صحية للأ�سرية اللبدي ب�شكل
خطري خالل الأيام املقبلة
يف ظل الإجراءات التع�سفية

االنتقامية التي تتعر�ض لها من
قبل �سلطات االحتالل .ويوا�صل
خم�سة �أ�رسى يف �سجون
االحتالل� ،إ�رضابهم عن الطعام،
رف�ضا العتقالهم الإداري،
و�أقدمهم الأ�سري �أحمد غنام.

قالت م�ؤ�س�سة ال�ضمري� ،إن الو�ضع
ال�صحي للأ�سري �سامر عربيد
�صعب اال �أن قوات االحتالل تقوم
بالتحقيق معه داخل امل�ست�شفى ،
وال زال ممنوعا من زيارة املحامي.
وعقدت يوم الثالثاء املوافق
 ، 2019/10/14حمكمة يف م�ست�شفى
هدا�سا للأ�سري �سامر عربيد الذي
نقل اىل امل�ست�شفى ب�سبب التعذيب
الذي تعر�ض له يف مركز حتقيق
امل�سكوبية .وقامت املحكمة بتمديد
توقيفه لـ � 8أيام �أخرى ،بينما �سمحت
مل�ؤ�س�سة ال�ضمري بالن�رش حول و�ضعه
ال�صحي بعد �أن �أ�صدرت قرار �سابق
مبنع الن�رش فكل اجلل�سات تعقد
ب�أبواب مغلقة مع منع ن�رش �أي معلومة
تتعلق بكافة املعتقلني على خلفية

هذه الق�ضية ومت رف�ض الطعن الذي
قدمته م�ؤ�س�سة ال�ضمري يف حمكمة
ال�صلح بالقد�س حول املنع .و�أو�ضحت
التقارير الطبية �أن �سامر يعاين من
م�شكلة بوظيفة الكلى ويحتاج اىل
عمليات غ�سيل كلى ب�شكل م�ستمر،
�إ�ضافة اىل �أنه يعاين من �آالم بكافة

�أنحاء ج�سده وانتفاخ يف الأطراف،
ومن ك�سور يف � 11ضلع بال�صدر من
اجلهتني ،وال ي�ستطيع حتريك قدميه
وما زال يقبع يف وحدة العالج املكثف
يف م�ست�شفى هدا�سا يف العي�سوية ،اال
�أنه عاد اىل وعيه وف�صلت عنه �أجهزة
التنف�س اال�صطناعي.
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وكالة الأنباء الفل�سطينية "وفا"

االحتالل ي�صيب مواطنا ويعتقل  20وم�ستوطنون
يقتحمون الأق�صى

�صعدت قوات االحتالل الإ�سرائيلي ،اليوم الأربعاء ،انتهاكاتها بحق �أبناء �شعبنا ،و�أ�صابت عامال بالر�صا�ص ،واعتقلت  20مواطنا و�سرقت مبلغا من املال من ال�ضفة ،فيما قاد
وزير زراعة االحتالل يوري ارئيل ،اقتحام ع�شرات امل�ستوطنني لباحات امل�سجد الأق�صى ،و�أعطب �آخرون �إطارات مركبات وخطوا �شعارات عن�صرية غرب رام اهلل.
تقرير� :إعالم الأ�سرى
ففي طولكرم� ،أ�صيب ،عامل
بر�صا�ص قوات االحتالل ،على
البوابة الع�سكرية املقامة على
جدار الف�صل العن�رصي ،قرب
قرية قفني �شمال طولكرم .وذكر
�شهود عيان لـ"وفا"� ،أن قوات
االحتالل �أطلقت النار على ال�شاب
براء حممد فريز م�صطفى �أ�سعد
( 17عاما)� ،أثناء حماولته الدخول
�إىل �أرا�ضي عام  ،1948و�أ�صابته
بال�ساق ،ومت نقله �إىل م�ست�شفى
ال�شهيد ثابت ثابت يف طولكرم،
لتلقي العالج،ويف الأيام الأخرية
تكررت �إ�صابات العمال بر�صا�ص
قوات االحتالل� ،إذ �أ�صيب خم�سة
�شبان خالل الأ�سبوعني املا�ضيني
بالطريقة ذاتها ،خالل حماولتهم
الدخول من بوابات جدار الف�صل
العن�رصي .ويف ال�سياق ذاته،

�رسق جنود االحتالل ،مبلغا من
املال ،خالل مداهمتها لأحد
املنازل يف بلدة بلعا �رشق طولكرم
،وقال �صاحب املنزل عبد القادر
�سالمة لـ"وفا"� ،إن قوات االحتالل
اقتحمت منزله بعد خلع �أبوابه،
وفت�شته وعبثت مبحتوياته،
و�رسقت منه مبلغ � 10آالف �شيقل
اى ما يادل  3000دوالر امريكى .
ويف رام اهلل� ،أعطب م�ستوطنون،
فجر اليوم� ،إطارات عدد من
املركبات ،وخطوا �شعارات
عن�رصية يف قرية دير عمار غرب
مدينة رام اهلل .وقالت م�صادر
حملية لـ"وفا"� ،إن م�ستوطنني
ت�سللوا فجرا� ،إىل منطقة املغ�شي
الواقعة �أمام امل�ستوطنة يف
القرية ،و�أعطبوا �إطارات ما
يقارب  15مركبة ،وخطوا �شعارات
عن�رصية على جدران ومداخل
املنازل ،وعدد من مركبات

املواطنني .ويف اخلليل ،اعتقلت
قوات االحتالل ،اليوم الأربعاء،
خم�سة مواطنني ،وهم :الأ�سريان
املحرران منت�رص عبد احلميد
حمي�سن ( 26عاما) ،وورد �إبراهيم
يو�سف عو�ض ( 19عاما) ،بعد ان
داهمت منزيل ذويهما مبنطقة
البيا�ضة واالت�صاالت ببلدة بيت

�أمر �شمال اخلليل ،كما اعتقلت
تلك القوات من مدينة دورا جنوبا،
الأ�سريين املحررين ع�صام ح�سني
م�شارقة ،وحمزة نادر عزمي
�أبو هليل ،وعالء حممد عواودة
من دورا .وقالت م�صادر �أمنية
ملرا�سلنا ،ان قوات االحتالل
داهمت مدينة اخلليل ،وفت�شت

� 17أكتوبر :بطولة ا�ستثنائية
بقلم /عبد النا�صر عوين
فروانة
�إن كفاح ال�شعب الفل�سطيني لي�س
جرمية ،و�إن مقاومة املحتل
و�سيلة م�رشوعة ،وهي بحد
ٌ
�رشف تعتز به ال�شعوب،
ذاتها
وتتباهى به الأمم :فما من
�شعبٍ كرمي وقع حتت االحتالل
�إال ومار�س املقاومة ،وما من
�شعب قاوم املحتل �إال وانت�رص.
وان ما تُ�سمى يف عامل اليوم،
بالعدالة الدولية ،تق�ضي بحق
ال�شعوب يف تقرير م�صريها
على �أر�ضها ،ومتنح ال�شعب
الفل�سطيني احلق يف ممار�سة
املقاومة بكل �أ�شكالها يف طريق
�سعيه لطرد املحتل عن �أر�ضه.
وان هذا احلق يف الن�ضال ،يُ�سمى
�أ�صحابه (حماربو احلرية) ،على
اعتبار �أنهم ال يحاربون من �أجل
العنف ،بل لأن قوى �أكرب منهم
قد �أجربتهم على خو�ض احلرب
النتزاع احلرية وال�سالم.

هذه �صور ملجموعة فدائية
تنتمي ل�شعب مكافح ويقاوم
املحتل منذ �أكرث من �سبعة عقود
من �أجل احلرية واال�ستقالل.
فمار�سوا املقاومة امل�رشوعة
واعتقلوا يف زنازين الظلم والقهر.
فحظوا مبحبة �شعبهم واحرتام
وتقدير ع�شاق املقاومة.
وكانت جمموعة فدائية تنتمي
للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني
هم :عاهد �أبو غلمة وبا�سل
الأ�سمر وجمدي الرمياوي،
حمدي قرعان ،قد متكنت يف
ال�سابع ع�رش من �أكتوبر عام
 ،2001من تنفيذ عملية بطولية
ا�ستثنائية وغري م�سبوقة يف تاريخ
املقاومة ،متثلت بقتل وزير
ال�سياحة الإ�رسائيلي "زئيفي"
وزعيم حزب االحتاد الوطني
اليميني املتطرف ،والذي يُعترب
�أكرث وزراء دولة االحتالل تطرفاً
وكراهية للفل�سطينيني والعرب.
كان ذلك يف الذكرى الأربعني
ال�ست�شهاد "�أبو علي م�صطفى"

الأمني العام للجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني الذي اغتالته
قوات االحتالل الإ�رسائيلي
يف ال�سابع والع�رشين من �آب/
�أغ�سط�س عام  .2001وذلك حينما
جنح "حمدي قرعان" يف دخول
فندق (حياة ريجن�سي) بالقد�س
املحتلة ،الذي يخ�ضع حلرا�سات
و�إجراءات �أمنية م�شددة ،لي�صل
�إىل الوزير الإ�رسائيلي "رحبعام
زئيفي" ،وبجر�أة غري م�سبوقة
يُ�شهر م�سد�سه املزود بكامت
ال�صوت ،وبهدوء الواثق ي�ضغط
على الزناد ويطلق ر�صا�صاته
على ر�أ�سه وقلبه ،ف�أرداه قتي ً
ال
�أمام غرفته رقم " "816ومتكن
من االن�سحاب من املكان
بهدوء.
مل تكن تلك العملية جمرد براعة
يف التخطيط وجر�أة يف ال�ضغط
على الزناد �أو حنكة و�رسعة
يف التنفيذ واالن�سحاب ،وهي
لي�ست جمرد طلقات عابرة من
م�سد�س ثائر ،وامنا هي عملية

بطولية لها �أبعادها وتداعياتها
وا�ستحقاقاتها .فهي الأوىل من
نوعها والأرفع مب�ستواها ،وغري
م�سبوقة على االطالق .وهي
التي زلزلت �أركان االحتالل
وم�ؤ�س�ساته املختلفة ،و�ش ّكلت
�رضبة موجعة وغري م�سبوقة
لأجهزة الأمن الإ�رسائيلية
املتعددة ،ولأنها كذلك فهي التي
دفعت االحتالل التخاذ اجراءات
انتقامية وقا�سية بحق ال�شعبية
يف ر�سالة لردع الآخرين .ومن
ثم اعتقال �أمينها العام �أحمد
�سعدات و�أفراد املجموعة يف
الرابع ع�رش من �آذار/مار�س عام
 ،2006وما زال ه�ؤالء يقبعون
ب�شموخ يف �سجون االحتالل
وهاماتهم تعلو جدار ال�سجن
ال�شاهقة ،رغم �آالم القيد وق�سوة
ال�سجان .فاحلرية لهم ولكافة
الأ�رسى.
ويبقى ال�سابع ع�رش من �أكتوبر
بطولة ا�ستثنائية يف �سجل
املقاومة الفل�سطينية

عددا من منازل املواطنني ،عرف
من �أ�صحابها� :أحمد حممد اجلمل
يف حارة �أبو �سنينة جنوبا .ويف
قلقيلية ،اعتقلت قوات االحتالل،
ثالثة مواطنني من مدينة قلقيلية،
وهم :ح�سن ابراهيم ملحم (46
عاما) ،وو�صفي عبد الكرمي
حمودة ( 55عاما) ،و�إ�سالم بالل
دويري ( 24عاما) ،بعد �أن داهمت
منازلهم يف املدينة ،وفت�شتها
وعبثت مبحتوياتها .ويف حمافظة
رام اهلل والبرية ،اعتقلت قوات
االحتالل ثائر حممد على بدر
( 43عاما) ،و�شقيقيه �أ�رشف (39
عاما) ،وتامر  30عاما) ،وق�صي
زهران .ويف القد�س ،اعتقلت
قوات االحتالل ،ثمانية مواطنني،
وهم :ال�شقيقان حممد ( 18عاما)،
ويزن عليان ( 20عاما) ،ويون�س
�أبو احلم�ص ،وحممود م�صطفى،
وقا�سم دربا�س ،وعبد القادر

�أبو �صامية ،واحمد �أبو �شمالة،
ويو�سف عريقات .كما اقتحم
وزير زراعة االحتالل يوري ارئيل،
برفقة ع�رشات امل�ستوطنني
باحات امل�سجد الأق�صى املبارك،
بحماية من �رشطة االحتالل.
و�أفادت دائرة الأوقاف الإ�سالمية
يف القد�س ،ب�أن وزير زراعة
ع�رشات
برفقة
االحتالل
امل�ستوطنني اقتحموا الأق�صى من
جهة باب املغاربة ،ونفذوا جوالت
ا�ستفزازية يف باحات الأق�صى،
و�سط تلقيهم �رشوحات عن
"الهيكل" املزعوم� ،إىل �أن غادروه
من باب ال�سل�سة .يف ال�سياق
ذاته ،دعت جماعات الهيكل
املزعوم� ،إىل �إقامة برنامج غنائي
للم�ستوطنني م�ساء اليوم ،فوق
درجات الق�صور الأموية اجلنوبية
املال�صقة لقبلة الأق�صى.

جمعية نادي الأ�سري الفل�سطيني

االحتالل يعتقل ( )21مواطن ًا من ّ
ال�ضفة

االحتالل
ق ّوات
اعتقلت
الإ�رسائيلي ( )21مواطناً من
ال�ضفة الغربية ،فجر
حمافظات ّ
االربعاء املوافق . 2019/10/16
وبينّ نادي الأ�سري الفل�سطيني �أن
االحتالل اعتقل ثمانية مواطنني
من حمافظة القد�س ،وهم:
حممود م�صطفى ،قا�سم دربا�س،
يون�س �أبو احلم�ص ،عبد القادر
�أبو �صامية ،حممد عليان� ،أحمد
�أبو �شمالة ،يزن عليان ويو�سف
�أحمد عريقات .و�أ�ضاف �أن
االحتالل اعتقل خم�سة مواطنني
من حمافظة اخلليل ،وهم :ورد
عو�ض ،منت�رص عبد احلميد

عو�ض ،ع�صام ح�سني امل�شارقة،
عالء �أحمد العواودة وحمزة نادر
عزمي �أبو اهليل .واعتقل �أربعة
مواطنني من حمافظة قلقيلية،
وهم :ح�سن �إبراهيم ملحم (46
عاماً) ،و�صفي عبد الكرمي داود
حمودة ( 55عاماً)� ،إ�سالم بالل
دويري ( 24عاماً) ،وحممد حامت
حوتري ( 18عاماً) .كما واعتقل
�أربعة مواطنني من حمافظة رام
اهلل والبرية ،وهم :ثائر حممد علي
بدر ( 43عاماً)� ،أ�رشف حممد
علي بدر ( 39عاماً) ،تامر حممد
علي بدر ( 30عاماً) ،وق�صي
زهران.
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ريا�ضة
الإدارة تعفو عن حمار وتعيده �إىل املجموعة

العبو ال�ساورة ي�ستانفون
التح�ضري ملقرة مبعنويات مرتفعة

املياه تعود

على جماريها مع ر�ضواين والالعب يعود للتدريبات

حلفاية يرتاجع عن �صافوا والتون�سي
الزلفاين يف املفكرة

تراجعت �إدارة وفاق �سطيف عن ا�ستقدام املدرب ال�سوي�سري را�ؤول �صافوا من �أجل قيادة العار�ضة
الفنية للنادي خلفا للمدرب امل�ستقيل خري الدين ما�ضوي ،حيث ف�ضل الرئي�س فهد حلفاية اال�ستغناء
عن تر�سيم الأمور مع املدرب املذكور �آنفا بعدما مت درا�سة �سريته الذاتية والت�أكد من حمدودية
�إمكانياته وعدم قدرته على الذهاب بعيدا مع الفريق �أو تقدمي الإ�ضافة املنتظرة منه خا�صة و�أنه ف�شل
يف مهامه عندما درب يف وقت �سابق فريقي مولودية العلمة ومولودية وهران

عي�شة ق.
�أين متّت �إقالته من املن�صب
�آنذاك ،ولهذا الغر�ض تعود �إدارة
حلفاية �إىل نقطة ال�صفر بحثا عن
مدرب جديد قادر على حتقيق
الأهداف امل�سطرة مع النادي
الراغب يف العودة بقوة خالل
اجلوالت املقبلة ولعب الأدوار
الأوىل يف البطولة الوطنية ،ولهذا
الغر�ض دخل املدرب التون�سي

يامن الزلفاين �ضمن مفكرة
الغدارة من �أجل التعاقد معه
�أين يتم التفاو�ض بني الطرفني
بحثا عن التو�صل �إىل اتفاق معه
من �أجل التعاقد معه والإم�ساك
بزمام العار�ضة الفنية يف انتظار
ما �سوف ت�سفر عليه الأمور
خا�صة يف ظل ف�شل الرئي�س
حلفاية يف االتفاق مع �أي من
املدربني خالل الفرتةا ملا�ضية
وهو الذي دون عدة �أ�سماء منها

�أجنبية وحملية يف �صورة كوربي�س،
�شارف وغريهما.
يف املقابل ،متت ت�سوية الو�ضعية
اخلا�صة بالالعب �سعدي ر�ضواين
والذي كان مر على املجل�س
الت�أديبي بعد ال�شجار اللفظي
الذي وقع له مع الرئي�س حلفاية
ب�سبب امل�ستحقات املالية ،حيث
عادت الأمور �إىل جماريها بني
الرجلني ،وعلى هذا الأ�سا�س
مت منح ابن الفريق ال�ضوء

الأخ�رض من �أجل العودة جمددا
�إىل التدريبات مع الفريق الأول
واالندماج جمددا مع زمالئه
حت�سبا لتح�ضري املواعيد الكروية
املقبلة ،وهو الذي كان �شارك يف
اللقاء الودي الذي لعبته ت�شكيلة
«الن�رس الأ�سود» �أول �أم�س �أمام
نادي تالة �إفا�سن وفازوا بنتيجته
ثنائية دون رد ،حيث كان املدافع
الأمين �صاحب التمريرة احلا�سمة
للهدف الثاين للفريق.

دوما :منتلك جميع مقومات الفوز على احتاد العا�صمة

�أكد الفرن�سي فرانك دوما مدرب
�أهلي برج بوعريريج �أن ا�ستعدادات
فريقه خلو�ض مباراته املهمة
والقوية �أمام احتاد العا�صمة
الأربعاء املقبل يف البطولة الوطنية
ت�سري يف �أح�سن الظروف.وقال دوما
يف ت�رصيح �إعالمي« :الفريق يوا�صل
حت�ضرياته ملباراة االحتاد و�سط
�أجواء �إيجابية ،نحاول ا�ستغالل فرتة

الراحة لت�صحيح الأخطاء وتدارك
بع�ض النقائ�ص ،والأهم بالن�سبة لنا
هو العودة �إىل �سكة االنت�صارات»،
وتابع« :حتدثنا مع الالعبني عن
�أهمية حتليهم بثقافة الفوز ،و�رضورة
العودة �إىل ال�سكة ال�صحيحة يف
الدوري� ،أتوقع �أن يظهر الفريق
ب�شكل مقبول يف املباراة القادمة،
خا�صة �أننا منتلك جميع املقومات

م�شاركة  150م�شارك يف
الدورة الوطنية لكمال الأج�سام

ق.ر.

امل�صارعون اجلزائريون يتعرفون على مناف�سيهم

�أُعفي ثمانية من �أ�صل 10
م�صارعني جزائريني ي�شاركون يف
بطولة العامل للجيدو �أوا�سط من
 16اىل  19اكتوبر اجلاري مبراك�ش
املغرب من الدور االول ويدخلون
املناف�سة مبا�رشة يف الدور الثاين
وفقا لنتائج القرعة التي �سحبت
�أول ام�س،ويتعلق االمر مبحمد
امني طاهرة يف وزن �أقل من 60
كغ ،دري�س مروان م�سعود �أقل من
 66كغ ،عبد القادر مربوك �أقل من
 73كغ ,كرمي �أودجان �أقل من 73
كغ ,معاد بوعبعوب �أقل من  90كغ
عند ال�شبان ون�رسين بوجميل �أقل
من  57كغ ,خديجة بلخرية �أقل من
 57كغ ومروة معمري �أكرث من 78
كغ عند ال�شابات.

ب�شار

التي ت�سمح لنا بالعودة بالنقاط
الثالث من العا�صمة».وختم:
«�سنحاول الظهور بوجه م�رشف
يف مباراتنا القادمة للتقدم �أكرث يف
جدول الرتتيب ،وتفادي الدخول يف
متاهات نحن يف غنى عنها� ،أثق
كثريا بالعنا�رص املوجودة ،خا�صة
�أننا نلعب كمجموعة متكاملة».

مونديال جيدو �أوا�سط 2019

ومل ي�سعف احلظ كل من انور
ه�شام ح�شاد �أكرث من  100كغ
وكرمية ك�شود من دخول املناف�سة
يف الدور الثاين على غرار زمالئهم
الثمانية ،واوقعت القرعة ,امني
طاهرة �ضمن املجموعة الثانية ,
حيث �سيالقي الفائز من اللقاء بني
الرتكي ميحراك اكي�س وال�رصبي
نيماجنا مليك ،من جهتهما ,
ينازل عبد القادر مربوك وكرمي
اودجان يف فئة اقل من  73كغ،
ويواجه االول الفائز من اللقاء بني
االيطايل �إدواردو ميال والبولوين
�آدم �ستودل�سكي ,بينما ممثل
اجلزائر الثاين يتحدى الفائز من
املنازلة بني الربازيلي جيفر�سون
�سانتو�س جينيور واملغربي مهدي

ا�ست�أنف م�ساء البارحة العبو
فريق �شبيبة ال�ساورة التدريبات
بعدما منحهم الطاقم الفني
ثالثة �أيام راحة مبا�رشة عقب
مقابلة نادي بارادو نهاية
الأ�سبوع املنق�ضي والتي �شهدت
عودة االنت�صارات �إىل بيت
ال�ساورة من ملعبها� ،أين ينطلق
الفريق يف التح�ضري للموعد
الكروي الذي ينتظره الأربعاء
املقبل عندما ي�ست�ضيف جنم
مقرة حل�ساب اجلولة الثامنة من
الرابطة املحرتفة الأوىل ،ولهذا
الغر�ض ي�رص املدرب اليامني
بوغرارة على �شحن معنويات
العبيه ودفعهم �إىل موا�صلة
�سل�سلة النتائج الإيجابية ،والتي
ت�سمح للنادي مبوا�صلة االرتقاء
يف جدول الرتتيب وااللتحاق
بالبوديوم ،يف ظل �إ�رصار الفريق
لعب الأدوار الأوىل هذا املو�سم
والتناف�س على لقب البطولة
الوطنية ،والأكيد �أن حت�ضريات
رفقاء الالعب يحي �رشيف
جتري مبعنويات مرتفعة بعد
حتقيق انت�صارين على التوايل
�أكدت الت�شكيلة من خاللهما
العودة القوية �إىل املناف�سة

بعد تعرثها داخل القواعد �أمام
مولودية اجلزائر والإق�صاء من
البطولة العربية للأندية �أمام
ال�شباب ال�سعودي.
يف املقابل� ،أعلنت �إدارة �شبيبة
ال�ساورة عودة الالعب زيري
حمار �إىل تعداد الفريق جمددا
بعد الغياب الطويل عن الفريق
والذي جعل �إدارة الرئي�س
حممد زرواطي تهدده بت�سليط
عقوبات قا�سية عليه ت�صل طرده
نهائيا من الفريق ،حيث التحق
زيري �أول �أم�س مبدينة ب�شار
وحتدث مع الإدارة من �أجل
تقدمي تربيرات حول الغياب عن
الت�شكيلة طيلة الفرتة املا�ضية،
�أين قدم االعتذار ووافقت
الإدارة على عودته جمددا
للنادي ،يف ظل حاجتها �إىل
خدماته خالل الفرتة املقبلة،
ويف هذا ال�سياق �سوف ي�رشع
الالعب املغرتب يف التدرب على
انفراد رفقة املح�رض البدين من
�أجل ا�ستعادة اللياقة البدنية قبل
االندماج يف التدريبات اجلماعية
مع زمالئه.
عي�شة ق.

امل�صباحي ،يف فئة اقل من  66كلغ
 ,يواجه ادري�س مروان م�سعود ,
الفائز من اللقاء بني :االذربيجاين
دافيد ابا�سلي واالرميني ار�سن
افدي�سيان  ,بينما معاد بوعبعوب,
تع ّرف ,على مناف�سه يف الدور
الثاين لفئة اقل من  90كلغ ,حيث
ان مناف�سه البلغاري �آليا كاندر
�سيدوريك  ,اعفي هو االخر من
الدور االول .لدى ال�سيدات ,
تالقي ن�رسين بوجميل  ,الفائزة
من اللقاء الذي �سيجمع  ,الكندية
كيلي تايلور واملونغولية كلينا
منكهجرغال  ,بينما مواطنتها
خديجة بلخرية ( يف نف�س الفئة)
�ستكون مدعوة ملقارعة الفائزة
من املنازلة بني :الرو�سية �إرينا

زيفا واملغربية �شيماء طايبي.
من جهتها ,تواجه مروة معمري
(  78كلغ) الفائزة من املنازلة
التي �ستجمع االوكرانية ري�سالنا
بيالفينا وال�صينية زاهو اكزمايو
.وفيما يتعلق بح�شاد وك�شود ,
يدخالن امل�سابقة يف الدور االول
 ,تواليا امام  ,الأوزباك�ستاين �شو
كري�ش ماما را�سيلوف و الفنزويلية
� ,إليانا �أغيار .وي�شارك يف موعد
مراك�ش 517 ,م�صارعا (� 294شابا
و � 223شابة) ,ميثلون  81بلدا .ويعد
املغرب االكرث متثيال يف مونديال
اجليدو للأوا�سط  ,ب 25ريا�ضيا
( � 13شابا و � 12شابة) ,ثم رو�سيا
ت�سعة م�صارعني من اجلن�سني.

ق.ر.

ي�شارك نحو  150ريا�ضي ومدرب
و�إطار تقني يف الدورة الوطنية
لكمال الأج�سام والر�شاقة
املرتقب تنظيمها خالل الفرتة
املمتدة من � 17إىل  19من ال�شهر
اجلاري بدار الثقافة قا�ضى
حممد بب�شار ،ح�سبما علم اليوم
الثالثاء من املنظمني.و�ستجمع
هذه التظاهرة الأوىل من نوعها
بجنوب البالد والتي �ستحمل
ا�سم الريا�ضي املرحوم حممد
بن عزيزة ،متناف�سني من  22والية
ميثلون خمتلف الأندية واجلمعيات
الريا�ضية ،كما �أو�ضح ل/و�أج �صالح
�صاحلي ،ع�ضو اجلمعية املحلية «
فراج» املتخ�ص�صة يف ممار�سة
هذا الن�شاط الريا�ضي.
و�ستكون هذه املناف�سة الوطنية
التي ي�رشف عليها  20م�ؤطر
من خرباء ومدربني من االحتادية
اجلزائرية لكمال الأج�سام
واحلمل بالقوة ،بح�ضور رئي�سها

بركان م�صطفى ،موعدا ريا�ضيا
يتوخى من خالله �إبراز مواهب
الريا�ضيني امل�شاركني وترقية
ممار�سة هذه الريا�ضة على
م�ستوى هذه الوالية من اجلنوب
ال�رشقي للبالد والتي ت�ضم عدة
جمعيات ريا�ضية نا�شطة يف هذا
املجال ،ي�ضيف ال�سيد �صاحلي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جمعية «
فراج» امل�رشفة على تنظيم هذه
التظاهرة مب�ساهمة االحتادية
اجلزائرية لكمال الأج�سام واحلمل
بالقوة واملديرية الوالئية لل�شباب
والريا�ضة ،قد مت �إن�شا�ؤها منذ ما
يقارب ال�سنة بهدف تطوير وترقية
ممار�سة ريا�ضة كمال الأج�سام.
وحت�صي حاليا نحو  50ريا�ضيا
من خمتلف الفئات العمرية،
حيث تتطلع �إىل �إدراج هذه الدورة
�ضمن رزنامة املواعيد الوطنية
لهذه الريا�ضة ،كما �أ�شار اليه ذات
ق.ر.
املتحدث.
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ريا�ضة

ي�سجلون �أ�سماءهم ب�أحرف من ذهب يف تاريخ الكرة اجلزائرية

املحاربون يبهرون العامل ويجددون
�أحقيتهم باللقب القاري
�أبهر املنتخب الوطني ب�أداء رائع خالل املقابلة الودية التي خا�ضها �أمام نظريه الكولومبي بعدما �أطاح به
على ملعب «بيار موروا» مبدينة ليل الفرن�سية ،والتي قدم خاللها م�ستويات كبرية و�سجل على �إثرها
نتيجة تاريخية عرب الإطاحة ب�أحد �أف�ضل منتخبات �أمريكا اجلنوبية بثالثية نظيفة مل تكن منتظرة
من طرف �أكرث املتفائلني من امل�شجعني اجلزائريني ،والتي عرف الناخب الوطني جمال بلما�ضي كيف
ي�ستثمرها من �أجل �إبراز �أف�ضل ما ميلكه �أ�شباله �أمام العامل يف مواجهة منتخب قوي يتواجد تا�سعا يف
ترتيب �أف�ضل املنتخبات عرب جدول ترتيب االحتاد الدويل لكرة القدم
عي�شة ق.

جنح اخل�رض يف متثيل القارة
الإفريقية �أف�ضل متثيل وكانوا
�أف�ضل �سفراء للقارة ال�سمراء
وبرهنوا على جدارتهم يف التتويج
بلقب ك�أ�س �إفريقيا للأمم الأخرية
يف م�رص ،بعدما عرفوا كيق
ي�سيطرون بالطول والعر�ض على
املواجهة رغم البداية القوية

لزمالء جنم نادي جوفنتو�س
الإيطايل كوادادو ،قبل �أن ي�ستعيد
العبونا زمام الأمور وينجحوا
يف ب�سط �سيطرتهم على �أر�ضية
امليدان بالطول والعر�ض ويقولوا
كلمتهم.
ت�أكد من مباراة �إىل �أخرى ،بروز
الت�شكيلة الأ�سا�سية التي يعتمد
عليها الناخب الوطني من �أجل
خو�ض خمتلف املواعيد الكروية

القارية واخلارجية ،بعدما برز
االختالف كبريا بني الأداء املقدم
من النخبة الوطنية �أمام كولومبيا
وامل�ستويات التي ظهرت بها
ت�شكيلة البدالء يف املواجهة
الودية الأوىل �أمام الكونغو
الدميوقراطية ،حيث و�ضع رفقاء
الالعب �سفيان فيغويل النقاط
على احلروف ومتكنوا من �ضمان
ثقة بلما�ضي واالعتماد عليهم من

اجل التح�ضري
للمواعيد الكروية املقبلة ويف
مقدمتها الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل
مونديال قطر يف ظل الرغبة
القوية والهدف الرئي�سي للناخب
الوطني الذي �سطر الذهاب مع
اخل�رض على العر�س الكروي
هدفه املقل بعدما جنح يف رفع
ك�أ�س �إفريقيا عاليا وتتويج اجلزائر
�أبطال للقارة ال�سمراء.

وبرز النجم ريا�ض حمرز ب�أدائه
العاملي والذي جنح من خالله
الربوز بنف�س ال�صورة التي عود
عليها ع�شاقه مع ناديه مان�ش�سرت
�سيتي وهو الذي �أ�صبح الرقم
الأول يف كتيبة بلما�ضي والذي
ي�ضع فيه ثقته الكاملة يف قيادة
لعب الت�شكيلة الوطنية ،حيث كان
جنم ال�سهرة من خالل توقيعه
لهدفني من ثالثية اخل�رض

وبطريقة عاملية خا�صة هدفه
الثاين والثالث للخ�رض الذي قام
خالله بكل �شيئ انطالقا من
الرواق الأمين �إىل غاية الو�صول
للمرمى والت�سديد بنجاح ،ومل
يخيب زمالئه يف اللقاء والذين
كانوا ت�ألقوا ب�صورة الفتة ووقفوا
وجها لوجه �أمام الكولومبيني ب�أداء
خرايف لفت العامل �إليهم والذي
�سي�ضع لهم �ألف ح�ساب م�ستقبال.

رفع �سقف حلم اجلزائريني �إىل التناف�س حول التتويج باملونديال

الفوز على كولومبيا قاد اخل�ضر �إىل اللقاء  15على التوايل دون هزمية

بلما�ضي �أنقذ اخل�ضر وح ّولهم �إىل مرعب الكبار

بلما�ضي يعادل الرقم القيا�سي
لكرمايل وقريب من حتطيمه

ب�صم الناخب الوطني جمال
بلما�ضي ح�ضورا قويا يف املقابلة
الودية للخ�رض �أمام كولومبيا بناء
على الأداء الباهر الذي قدمه
�أ�شباله وطريقة اللعب التي تغريت
كليا بناء على احل�ضور القوي على
�أر�ضية امليدان والروح القتالية
التي يلعبون بها وهي العوامل
التي كانت غائبة خالل الفرتة التي
�سبقت قدومه على ر�أ�س العار�ضة
الفنية الوطنية قبل � 14شهرا ،حيث
�أجرى تغيريا كليا على الت�شكيلة
الوطنية مبختلف الأمور وهو الذي
�أعاد الهيبة القوية للخ�رض جمددا
بعدما كانت تتوجه نحو االندثار،
لكن قدومه كان مبثابة رجل
الإطفاء القادم من �أجل �إخماد
احلريق يف بيت اخل�رض و�إنقاذ
ما ميكن �إنقاذه ،وجنح يف تغيري

املعادلة من منتخب منهار معنويا
تكتيكيا وبدنيا �إىل �أحد اقوى
املنتخبات يف القارة ال�سمراء
والعائد بقوة على ال�ساحة القارية
من خالل الإطاحة باملنتخبات
الكربى والتتويج على ح�سابها
بلقب ك�أ�س �إفريقيا ،حيث ح ّول
بلما�ضي اخل�رض من منتخب
مرتاجع على فريق يح�سب له
�ألف ح�ساب من طرف املنتخبات
الكبرية وهو الذي جنح يف
الإطاحة بكتيبة املدرب كريو�ش
بالأداء والنتيجة ،جعل على �إثرها
اجلماهري اجلزائرية العري�ضة
داخل وخارج الوطن ت�ستعيد ثقتها
يف املجموعة احلالية وت�ضع ثقتها
الكبرية فيها عرب لعودة بقوة �إىل
مال املدرجات �سواء يف ملعبي 5
جويلية وم�صطفى ت�شاكر بالبليدة

�أو خارج الوطن مثلما حدث يف
ملعب ليل والذي كانت مدرجاته
تغ�ص باجلماهري العري�ضة وهو
الذي حمل جمموع � 40ألف متفرج
�صنعوا �أجواء رائعة.
املنتخب احلايل جعل منه
بلما�ضي حلما للجزائريني من �أجل
مناف�سة كربى املنتخبات العاملية
يف ك�أ�س العامل وهو املوعد
الكروي العاملي الذي ينتظرونه
ب�شغف كبري ،خا�صة بعدما كرب
احللم و�أ�صبح الإ�رساع يف التحاق
موعد مونديال  2022بقطر
م�سعى اجلزائريني من �أجل ر�ؤية
امل�ستوى الذي قدموه �أول �أم�س
�أمام املنتخبات الكربى والتناف�س
على لقب ك�أ�س العامل يف ظل قدرة
العنا�رص الوطنية على حتقيقه يف
نظرهم.
عي�شة ق.

�شدّ د �أن عمال الزال ينتظرهم للت�أهل �إىل املونديال

بلما�ضي :جنحنا يف �شل حترك كولومبيا
واجلماهري اجلزائرية ا�ستثنائية
�أكد املدرب الوطني جمال بلما�ضي
�أن فريقه ال يزال بحاجة �إىل
املزيد من العمل حتى يحقق هدفه
القادم املتمثل يف بلوغ نهائيات
ك�أ�س العامل قطر  ،2022وقال
بلما�ضي ،يف امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي �أعقب املباراة الودية التي
تغلبت فيها اجلزائر على كولومبيا
بثالثية نظيفة الثالثاء مبدينة ليل
الفرن�سية« :هدفنا الآن هو الت�أهل
�إىل ك�أ�س العامل  ،2022البد من
الت�أهل �إىل ك�أ�س العامل وهذا
مير عرب �أفريقيا ،بالأم�س فقط
بوت�سوانا خلقت �صعوبات كبرية
مل�رص ،ال توجد منتخبات �صغرية»،
و�أ�ضاف« :خ�ضنا مباراة جيدة وكنا
الأح�سن فوق �أر�ضية امليدان،
�سنعمل الآن على موا�صلة حت�سني
الأداء ،والتطور �أكرث لتحقيق املزيد

من الإجنازات ،ال يزال ينتظرنا
عمل كبري ،اتفقت مع الالعبني
من �أجل التطور للأح�سن ولدينا
هام�ش لذلك ،ال زلنا بعيدين جدا
عن املثالية ،نريد �أن نواجه �أف�ضل
املنتخبات حتى نكون �أح�سن»».
و�أعرب بلما�ضي عن رغبته يف
مواجهة املنتخب الفرن�سي بطل
العامل ،م�ؤكدا �أن الأمور �ست�سري
ب�شكل جيد يف اجلزائر ،من جهة
�أخرى� ،أكد بلما�ضي �أن منتخب
بالده ا�ستحق الفوز على كولومبيا،
مو�ضحا �أنه عرف كيف ي�شل
حتركات العبي املناف�س ،و�أنه
عمل مع عنا�رصه على حتييد
نقاط قوتهم ،كما �أ�شاد بثنائي
و�سط الدفاع عي�سى ماندي
وجمال بن العمري ،وقال �إنه ثنائي
متكامل يح�سن الدفاع واملبادرة

عادل املدرب جمال بلما�ضي
الرقم القيا�سي للراحل عبد
احلميد كرمايل بت�سجيل 16
مباراة على التوايل دون هزمية
وهو الذي حقق على مدار
م�شواره على ر�أ�س العار�ضة
الفنية الوطنية  12انت�صارا4 ،
تعادالت وهزمية واحدة كانت
يف �أوىل اللقاءات التي �أ�رشف
خاللها على املنتخب الوطني،
حيث عادل امل�س�ؤول الأول على
العار�ضة الفنية رقم املدرب
الراحل والذي كان قاد رفقاء

احلار�س الدويل ال�سابق ع�صماين
�إىل �سل�سلة  15مباراة متتالية دون
خ�سارة بعد الإق�صاء من الت�أهل
�إىل مونديال  1990ب�إيطاليا �إىل
غاية ال�سقوط يف �أول خ�سارة �أمام
املنتخب الإيراين يف نهائي ك�أ�س
الإفريقو �آ�سيوية والتي توجت
اجلزائر بلقبها بعد االنت�صار يف
الإياب.
وميلك بلما�ضي الفر�صة الثمينة
من �أجل اعتالء عر�ش �أف�ضل
املدربني على مر تاريخ املنتخب
الوطني عندما �سيكون �أمام

�إمكانية كبرية من اجل حتطيم
رقم �شيخ املدربني ابتداء من
�شهر نوفمرب املقبل وهو الذي
�سوف تكون الت�شكيلة الوطنية
خالله على موعد مع انطالق
الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س
�إفريقيا  2021بالكامريون عرب
خو�ض مقابلتني ت�صفويتني �أمام
زامبيا وبوت�سوانا يومي  14و18
نوفمرب املقبل ،لي�صبح حينها
�صاحب �أطول اللقاءات دون
هزمية مدربا للخ�رض.

عي�شة ق.

كريو�ش :واجهنا مناف�سا قويا واجلزائر
تطورت كثريا

عرب كارلو�س كريو�ش مدرب
املنتخب الكولومبي ،عن
خيبة �أمله بعد الهزمية الودية
�أمام اجلزائر بطلة �إفريقيا،
وقال كريو�ش خالل امل�ؤمتر
ال�صحفي بعد اللقاء« :لقد
لعبنا �أمام منتخب قوي ،يطبق
كرة قدم جميلة ،الأهم �أننا
واجهنا منتخبا من خارج �أمريكا

الالتينية ،وهذا �سيفيدنا كثري،
لقد تعلمنا الكثري من هذا
الدر�س ،و�سنعمل على ت�صحيح
الأخطاء يف املباريات املقبلة»،
وتابع« :ال يجب �أن نن�سى �أن
املباراة كانت ودية ،لكن هذا
ال يخفي �أن املنتخب اجلزائري
لعب ب�شكل جيد ،وكان �أف�ضل
منا طيلة الت�سعني دقيقة،

وا�ستحق الفوز بهذه النتيجة،
و�أنا �أهنئهم على ذلك» ،و�أردف
املدرب ال�سابق لإيران�« :أداء
منتخب اجلزائر تطور كثريا،
و�أ�صبح يقدم كرة قدم ع�رصية،
ويتمتع بان�ضباط تكتيكي كبري،
كما �أنه يلعب بطريقة هجومية
�سببت لنا العديد من امل�شاكل».

ق.ر.

حمرز :املباراة �ستبقى للتاريخ ولن نن�ساها
بالهجمات ،وتابع« :الأجواء التي
�صنعتها اجلماهري اجلزائرية يف
امللعب كانت ا�ستثنائية ،تواجدها
بهذه الأعداد الغفرية حفزنا كثريا
وجعلنا نقدم �أف�ضل ما لدينا ،وحتى
�أر�ضية امللعب �ساعدتنا على
تطبيق طريقة لعبنا التي تعتمد
كثريا على اللعب الفني».

ق.ر.

�أعرب ريا�ض حمرز قائد منتخب
الوطني عن �سعادته بالفوز الودي
الكبري على كولومبيا معتربا �أنها
مباراة ال تن�سى بعدما �سجل
هدفني ليقود حماربي ال�صحراء
لالنت�صار العري�ض ،و�أ�ضاف جنم
مان�ش�سرت �سيتي يف ت�رصيحات
�صحفية« :انتظرنا جميعا خو�ض
مثل هذا النوع من املباريات،
وا�ستطعنا ال�سيطرة على اللقاء

وحققنا الفوز على خ�صم قوي،
يعترب من الأف�ضل يف العامل حاليا»،
وتابع« :الأجواء كانت ا�ستثنائية
اليوم مبلعب بيار موروا ،كنا نريد
ر�ؤية ما ن�ستطيع فعله �أمام � 40ألف
من �أن�صارنا ،وكان �أمرا رائعا حقا
ان نهديهم الفوز� ،أعتقد �أنهم الآن
يف قمة الفخر مبنتخب بالدهم».
و�أردف حمرز« :ب�إمكانك ر�ؤية
�أن هذا يعني لنا الكثري ،نحن ال

ن�ست�سلم �أبدا ،دائما نريد موا�صلة
القتال لتحقيق االنت�صارات ،لأننا
نعلم �أن هذا يعني الكثري لل�شعب
اجلزائري» ،و�أمت بقوله« :كنا
�سعداء جدا بخو�ض املباراة على
الأرا�ضي الفرن�سية ،فالعديد من
الالعبني ترعرعوا هنا و�أنا من
بينهم ،لقد كانت مباراة للتاريخ،
ولن نن�سى هذا اليوم �أبدا».

ق.ر.
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ريا�ضة دولية

ك�أ�س الأمم الأوروبية 2020

املاتادور يحجز الت�أ�شرية الآزوري ي�ؤكد
و�سوي�سرا تنع�ش الآمال
ح�سم املنتخب الإ�سباين
ت�أهله لنهائيات يورو 2020
بتعادل قاتل بهدف ملثله
�أمام ال�سويد م�ساء اول �أم�س
يف معقل الأخري «فريندز
�أرينا»� ،سجل ماركو�س بريج
هدف ال�سويد يف الدقيقة
 ،50بينما �سجل لإ�سبانيا
هدف التعادل رودريغو
مورينو يف الوقت ال�ضائع
للقاء ،وبهذا التعادل رفع
املنتخب الإ�سباين ر�صيده
�إىل  20نقطة يف �صدارة
املجموعة ال�ساد�سة مقابل
 15نقطة لل�سويد يف مركز
الو�صافة� ،أول تهديد يف
املباراة كان من ال�ضيوف،
حيث �سدد فابيان رويز
العب خط الو�سط كرة
من خارج املنطقة حولها
احلار�س �أول�سن �إىل ركلة
ركنية يف الدقيقة  ،3و�أهدر
تياغو �ألكانتارا فر�صة هدف
حُمقق يف الدقيقة  ،7حيث
ا�ستلم الكرة يف منطقة
اجلزاء وراوغ احلار�س �أول�سن
لكنه ف�شل يف ال�سيطرة عليها
لتذهب الكرة �إىل خارج
امللعب ،ت�ألق دي خيا يف
الت�صدي لت�سديدة قوية
من روبن كواي�سون مهاجم

منتخب ال�سويد وحولها �إىل
ركلة ركنية يف الدقيقة .32
مع بداية ال�شوط الثاين،
جنح ماركو�س بريج مهاجم
منتخب ال�سويد يف ت�سجيل
هدف التقدم يف الدقيقة 50
من كرة ر�أ�سية حيث ارتدت
الكرة من احلار�س دي خيا
بعد ت�سديدة من فور�سربج،
وحاول الإ�سبان العودة يف
النتيجة و�سدد رودري كرة
ر�أ�سية م�ستغلاً ركنية يف
الدقيقة  58لكن احلار�س
�أول�سن �أم�سك بها ب�سهولة،
واقتن�ص املنتخب الإ�سباين
هدف التعادل يف الدقيقة
 92عرب البديل رودريغو
الذي ا�ستغل كرة عر�ضية من
زميله فابيان رويز و�سدد يف
ال�شباك بدون �أي رقابة من
دفاع اخل�صم ليمنح نقطة

الت�أهل للماتادور
من جهته ،حقق منتخب
ريا على
�إيطاليا فوزًا كب ً
لي�شتن�شتاين
م�ست�ضيفه
بخم�سة �أهداف نظيفة،
يف املباراة التي جمعتهما
�ضمن لقاءات املجموعة
العا�رشة ،وافتتح فيديريكو
�أهداف
برينادري�سكي
املباراة بالدقيقة  ،2قبل �أن
ي�ضيف �أندريا بيلوتي الهدف
الثاين بالدقيقة  ،70و�سجل
رومانيويل ثالث �أهداف
الأزوري يف الدقيقة  ،77فيما
�أحرز �ستيفان ال�شعراوي
الهدف الرابع بالدقيقة ،82
ليختم بيلوتي النتيجة بهدف
ثان له يف الدقيقة  ،92ووا�صل
املنتخب الإيطايل ت�صدره
للمجموعة العا�رشة بر�صيد
 24نقطة من  8انت�صارات

متتالية ،فيما جتمد ر�صيد
لي�شتن�شتاين عند نقطتني
باملركز الأخري.
بينما �أنع�ش املنتخب
ال�سوي�رسي �آماله يف
الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل يورو
 ،2020بعدما تغلب على
�أيرلندا بهدفني دون رد �أول
�أم�س على ملعب جنيف
�ضمن مناف�سات املجموعة
الرابعة ،ورفع املنتخب
ال�سوي�رسي ر�صيده �إىل 11
نقطة يف املركز الثالث
باملجموعة ،بفارق نقطة
واحدة �أمام كل من منتخبي
الدمنارك و�أيرلندا ،وكانت
مباراة �أول �أم�س هي ال�ساد�سة
ال�سوي�رسي،
للمنتخب
وال�سابعة ملنتخب �أيرلندا يف
املجموعة الرابعة التي ت�ضم
خم�سة منتخبات ،وح�سم
املنتخب ال�سوي�رسي الفوز
بهدفني �سجلهما هاري�س
�سيفريوفيت�ش يف الدقيقة
 16و�شان دويف العب �أيرلندا
باخلط�أ يف مرمى منتخب
بالده ،و�شهدت املباراة
�أي�ضا طرد �شيمو�س كوملان
من �صفوف �أيرلندا يف
الدقيقة  76حل�صوله على
الإنذار الثاين.

فينغر :رف�ضت تدريب ريال مدريد  3مرات

حتدث الفرن�سي �آر�سني فينغر املدير
الفني ال�سابق لنادي ار�سنال الإجنليزي
عن بع�ض العرو�ض التي تلقاها خالل
فرتة تدريب الغانرز ،ىّ
وتول فينغر تدريب
�أر�سنال بداية من �سبتمرب  1996ملدة 22
مو�س ًما متتال ًيا ،وفاز مع الفريق اللندين
بلقب الربميريليغ  3مرات ،وك�شف
�أر�سني فينغر يف ت�رصيحات نقلتها

�صحيفة �سبورت عن رف�ضه لتدريب ريال
مدريد  3مرات ،وقال املدرب الفرن�سي
«�أر�سنال كان املكان املثايل بالن�سبة يل،
ولذلك ف�ضلت عدم املخاطرة بالتغيري
يف عملي».
وخالل الفرتة التي ق�ضاها فينغر يف
�أر�سنال ،جل�أ ريال مدريد �إىل  19مدر ًبا
من بينهم فابيو كابيلو وفي�سنتي ديل

بو�سكي وزين الدين زيدان ،و�أكد فينغر
�أنه ف�ضل البقاء يف �أر�سنال رغم �أن
رحيله لتدريب ريال مدريد كان �سيجلب
له جمموعة من الألقاب بجانب الأموال
الطائلة ،وختم« :ال �أعلم �إذا كنت حم ًقا �أم
ال يف رف�ض الفريق امللكي ،لكني �أ�شعر
يف نف�س اللحظة �أنني كنت يف فريق يلبي
احتياجاتي وطموحاتي كمدرب».

تونايل� :أ�شبه بريلو وغاتوزو
و�صف �ساندرو تونايل العب بري�شيا
ومنتخب �إيطاليا نف�سه ب�أنه يحمل بع�ض
�صفات النجمني ال�سابقني �أندريا بريلو
وجينارو غاتوزو ،وذلك بعد �أول ظهور
له مع الآزوري �أول ام�س خالل الفوز
على لي�شتن�شتاين  0-5يف ت�صفيات يورو
 ،2020ودفع روبرتو مان�شيني املدير
الفني ملنتخب �إيطاليا بتونايل  19عا ًما
كبديل يف املباراة ،التي قال بعدها
الالعب ال�شاب خالل ت�رصيحات

ملوقع «راي �سبورت»« :متلكني �شعور
رائع ،حيث مل ي�ستطع الكثريون اللعب
للمنتخب يف هذا ال�سن» ،و�أ�ضاف« :بعد
 30ثانية فقط من م�شاركتي كنت �أ�شعر
ب�شغف �شديد� ،أخربنا املدرب جمي ًعا
ب�أن نكون م�ستعدين للعب ،لذا كان لدي
فكرة �أنني قد �أ�شارك ،جميع الالعبني
الكبار رحبوا بالوافدين اجلدد مثلي
لذلك كان الأمر �سهلاً » ،و�أردف« :ال
�أعرف كم مباراة �س�ألعب� ،سن�أخذها

مباراة تلو الأخرى ،وال ميكنك �أبدًا �أن
تعرف ما �سيحدث يف كرة القدم».
وحول مقارنة تونايل بنجوم كبار،
مثل �أندريا بريلو وجينارو غاتوزو
ودانييلي دي رو�سي وعمن يف�ضله
منهم� ،أجاب« :من ال�صعب اختيار
�أحد ه�ؤالء الأبطال ،رمبا مزيج منهم
�سيكون مثال ًيا� ،أعتقد �أن هناك �أوجه
ت�شابه بيني وبريلو بطريقة ما وكذلك
غاتوزو».

مورينو يُهدي الت�أهل لليورو �إىل �إنريكي
�أهدى روبرت مورينو
املدير الفني للمنتخب
الإ�سباين ت�أهل املاتادور
لنهائيات يورو  2020للوي�س
�إنريكي املدير الفني
ال�سابق للفريق ،وح�سم
املنتخب الإ�سباين ت�أهله
للبطولة القارية ،بتعادل
قاتل بهدف ملثله �أمام
ال�سويد م�ساء �أول ام�س
يف معقل الأخري «فريندز
�أرينا» ،وقال مورينو خالل
امل�ؤمتر ال�صحفي الذي نقلت تفا�صيله �صحيفة موندو ديبورتيفو« :حققنا نف�س النتيجة التي
خرجنا بها �أمام الرنويج ،لكن يف بع�ض الأحيان يكون التعادل بطعم الفوز» ،و�أ�ضاف« :نحن
�سعداء للغاية ،مررنا بوقت �سيئ ،الت�أهل كان رائعا وظهر ذلك خالل احتفالنا الذي يعك�س
حالة الفريق» ،وتابع «�أريد �أن �أتذكر لوي�س �إنريكي وعائلته ،و�أهدي لهم هذا الت�أهل و� ً
أي�ضا
لرئي�س احتاد الكرة روبيالي�س» ،ووا�صل« :لقد كان ملعبًا �صعبًا �ضد خ�صم قوي �أطاح بفرق
كبرية يف مونديال رو�سيا ،و�سبب لنا الكثري من ال�صعوبات» ،و�أمت�« :إذا اعتمدنا على ت�شكيلة
ثابتة يف املنتخب ،فلن يكون هناك �أي مناف�سة ،لدينا م�شكلة يف اختيار الت�شكيلة الأ�سا�سية
واختيارات القائمة يف كل مرة».

مان�شيني يك�سر مع �إيطاليا رق ًما امتد  80عامًا

وا�صل منتخب �إيطاليا
ا�ستعرا�ض قوته يف
امل�ؤهلة
الت�صفيات
ليورو  2020بفوز �ساحق
وكبري على لي�شتن�شتاين
بخم�سة �أهداف نظيفة،
وبح�سب �شبكة «�أوبتا»
ف�إن
للإح�صائيات،
روبريتو مان�شيني املدير
الفني للأزوري حقق 9
انت�صارات يف خمتلف
امل�سابقات ليعادل الرقم
القيا�سي ا ُ
مل�سجل با�سم فيتوريو بوزو ،والذي �سجله يف الفرتة ما بني ماي  1938حتى مار�س
 ،1939ووا�صل املنتخب الإيطايل ت�صدره للمجموعة العا�رشة بر�صيد  24نقطة -العالمة
الكاملة ،-فيما جتمد ر�صيد لي�شتن�شتاين عند نقطتني باملركز الأخري .جدير بالذكر �أن
�إيطاليا ح�سمت ت�أهلها ليورو  2020بعد فوزها على اليونان يف اجلولة املا�ضية-2 ،

�إ�صابة دي خيا تقلق مان�ش�سرت يونايتد
تعر�ض احلار�س الدويل الإ�سباين ديفيد دي خيا للإ�صابة خالل مواجهة منتخب ال�سويد م�ساء
اول ام�س �ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات يورو  ،2020وا�شتكى دي خيا من �آالم يف الدقيقة
 ،60ليُقرر روبرت مورينو املدير الفني للمنتخب الإ�سباين الدفع باحلار�س كيبا �أريزاباالجا
اً
بدل منه ،ورغم عدم ورود �أي ت�رصيح حول مدى �إ�صابة دي خيا� ،إال �أن القلق بد�أ ي�ساور قلعة
مان�ش�سرت يونايتد الذي يتح�رض ملواجهة كال�سيكية مع مت�صدر الدوري الإجنليزي ليفربول
والتي �ستقام يوم الأحد املقبل على معقل اليونايتد الأولد ترافورد ،خا�صة و�أن الفريق يعول
كثريا على حار�سه الإ�سباين للوقوف �أمام الرت�سانة الهجومية للريدز.

�أوروغواي تفر�ض التعادل على بريو
ح�سم التعادل الإيجابي بهدف ملثله مواجهة بريو و�أوروغواي �أول ام�س على امللعب الوطني
يف العا�صمة البريوانية ليما ،والتي ا�ضطر «ال�سيلي�ستي» للعب فيها بع�رشة العبني بداية من
الدقيقة  25بعد طرد مارتني كا�سريي�س مدافع فيورنتينا احلايل وجوفنتو�س ال�سابق ،وجنح
املهاجم ال�شاب داروين نونيز املحرتف ب�صفوف �أملرييا الإ�سباين والبالغ من العمر  20عاما،
يف ت�سجيل هدف التعادل لأوروغواي من ر�أ�سية رائعة بعد خم�س دقائق من نزوله بديال،
وجاء ذلك يف �أول م�شاركة دولية له مع املنتخب الأول ،ليعادل الكفة بعدما تقدم كري�ستوفر
جونزالي�س لأ�صحاب الأر�ض ،و�أهدرت بريو خالل اللقاء �أكرث من فر�صة لت�سجيل هدف ثان
وخا�صة بوا�سطة جنمها املخ�رضم وقائدها باولو جرييرو يف ظل �أف�ضليتها العددية
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مقاومة

الأ�سري الفل�سطيني املحرر عوين فروانة يروي جتربته الن�ضالية
يوا�صل مركز �أبو جهاد ل�ش�ؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�شر جتارب الأ�سرى ،حيث
ين�شر بحلقة هذا الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر عوين فروانة من مدينة غزة .
وكاالت
�سرية وم�سرية
الأ�سري املحرر عوين عبد القادر
ح�سن فروانة من مواليد العا�رش
من �أيار عام  1940يف مدينة يافا
والتي هجرت عائلته منها يف عام
النكبة ويعي�ش حاليا يف مدينة غزة
وقد كان من �أوائل املنا�ضلني الذين
هبوا للدفاع عن �أر�ض الوطن بعد
نك�سة عام  1967واعتقل يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي و�أم�ضى �أكرث
من  15عام ،وقد روى ملركز �أبو
جهاد جتربته الن�ضالية .
يف العام  1970كان لدي حمل لتنجيد
كرا�سي ال�سيارات يف مدينة غزة،
ح�رض عندي جمموعة من الفدائيني
و�رشبوا ال�شاي ثم غادروا  ،ويبدوا �أن
هناك �أحد العمالء �شاهد الفدائيني،
وقام ب�إبالغ جي�ش االحتالل عنهم ،
وبعد حلظات ح�رض جي�ش االحتالل
واملخابرات واقتحموا املحل
و�س�ألوين� :أنت عوين ؟ قلت لهم نعم
 ،ف�س�ألوين عن الفدائيني ،فقلت لهم
ال يوجد عندي �أحد  ،ف�شاهدوا
�أكواب ال�شاي امل�رشوبة  ،ف�س�ألوا
عمن �رشبها ؟ فقلت لهم� :إن من
�رشبها زبائن  ،عند ذلك قاموا
بتفتي�ش املحل  ،ثم �أمروين بالركوب
يف اجليب الع�سكري  ،وادّعوا �أنهم
�سي�أخذونني بع�ض الوقت ومن ثم
�سيطلقون �رساحي.
لكنني تفاج�أت و�إذ بهم يو�صلوين �إىل
�سجن غزة املركزي ،وهناك �أدخلوين
�إىل غرف ال�سجن الداخلية ،وجدت
جمموعة من رجال املخابرات
الذين بد�ؤوا ي�س�ألوين عن الفدائية،
وال�سالح ،كانوا ي�س�ألون �أ�سئلة
اعتيادية بدون �رضب �أو تعذيب ،ثم
بد�ؤوا ي�ستخدمون التعذيب وا�ستمر
هذا الأمر عدة �أيام.
حتقيق ميداين
بعد فرتة جاء �ضباط املخابرات
وقالوا �أنهم �سي�أخذونني يف �أحد
اجليبات قرب �سوق فرا�س (احل�سبة)
بغزة  ،و�سيغطونني ببطانية ،و و�إذا
ر�أيت �أي �أحد من الفدائيني مير من
ال�سوق �أقوم بالإبالغ عنه ،فرف�ضت
�أن يتم تغطيتي بالبطانية وقلت لهم
�أنني �س�أذهب معهم لكن ب�رشط �أن
�أكون مك�شوفاً  ،وبالفعل �أخذوين
�إىل ال�سوق وكلب�شوا يدي وقدمي،
وا�صطف اجلنود بجانبي ،كما قاموا
مبنع التجول و�أمروا النا�س املرور
من �أمامي يف ال�شارع ،وهناك بد�أ
�ضابط املخابرات ي�س�ألني عن �أي
�شخ�ص اعرفه من املقاومني ،
فكنت ال �أرد على �ضباط املخابرات
وال �أجيب عليهم كنت �أقول لهم �أنني
ال اعرف �أي �أحد.
حقيقة هذه جتربه قا�سية وو�سيلة
اعتقال وتعذيب نف�سي ب�أن يتم �أخذ
الأ�سري �إىل مكان عام  ،والطلب منه
�أن يبلغ عن �شعبه  ،كانت جتربه

قا�سية ب�أن يقوم جنود االحتالل
مبنع التجول وي�أمرون النا�س حتت
تهديد ال�سالح ال�سري �أمامهم ،وك�أنهم
اعتقلوا جميع من تواجد بال�سوق ،
بالفعل ما �شاهدته ميكن �أن ي�سجل
اعتقال جماعي لل�سكان الفل�سطينيني
يف بداية ال�سبعينات.
كانوا ي�ضعوين حتت تعذيب وتهديد
و�ضغط نف�سي كي اعرفهم عن �أي
�شخ�ص مير  ،لكنني �صمدت وكان
لدي �إ�رصار وحتدي بعدم احلديث
والكالم ،وبالفعل جنحت ومل يتم
اعتقال �أي �شخ�ص من ال�سوق  ،ومت
�إنهاء منع التجول  ،وب�سبب �أنني مل
اعرتف لهم �أو ابلغ عن �أي �شخ�ص
قاموا بدفعي بقوة يف اجليب ،
وهناك نقلوين على الفور �إىل ال�سجن
وامل�سلخ وبد�ؤوا معي مرحلة تعذيب
وحتقيق قا�سي للغاية.
و�ضعوين يف زنزانة ووجدت بها �شاب
ا�سمه فريح �أبو عريبان وكان هذا
ال�شاب يعاين من �إ�صابات نتيجة
التعذيب ،لكنه كان �صامداً حيث قال
يل  :ال�رضب ما بيموت ،ال�صمود
�أمر مهم  ،ولقد كانت لهذه الكلمات
�أثر ايجابي يف نف�سي حيث رفعت
من معنوياتي �أمام هذا ال�ضغط من
التعذيب .
احلكم  22عاماً
كنت امكث يف الزنزانة بع�ض الوقت
ثم يح�رضوين للتحقيق  ،هم ينوعون
يف التحقيق ف�أحيانا يكون هناك
�رضب �صعب للغاية و�أحيانا حتقيق
بدون �رضب ،ومكثت على هذا احلال
 32يوماً متوا�صلة ،ثم �أخرجوين من
الزنزانة �إىل غرف الأ�رسى العلوية
وهناك علمت �أن اجلي�ش قام بن�سف
حملي.
بعد فرتة مت نقلي �إىل املحاكمة التي
ا�ستمرت عدة جل�سات ويف اجلل�سة
الأخرية �أ�صدروا علي حكماً بال�سجن
ملدة  22عاما بتهمة �أعمال فدائية
و�سالح.
بعد احلكم قرروا نقلي �إىل �سجن
املجدل واح�رضوا �سيارة ع�سكرية
وهي ما ن�سميها �سيارة البو�سطة ،
قاموا بتكبيل يدي وتغمية وجهي
وو�ضعوين يف هذه ال�سيارة  ،و�أثناء
ال�سري تعر�ضت لل�رضب داخل ال�سيارة
حتى و�صلنا �إىل �سجن املجدل،
وهناك نقلوين �إىل غرفة تغيري
املالب�س كان معي عدد من الأ�رسى،
و�أثناء قيامنا بتغيري املالب�س كان
هناك �رشطي �إ�رسائيلي يدع�س على
�أ�صابع �أقدمنا بالب�ستار.
مت ا�ستقبالنا من الأ�رسى ،و�أ�صبحنا
نعي�ش يف الغرف العادية ،احلياة
كانت قا�سية  ،فخالل الليل هناك
نوم  ،ويف النهار يجب على كل �أ�سري
�أن يحزم مالب�س و�أغطية النوم
ويجل�س بجانبها  ،وعندما تخرج
يف ال�ساحة فعلى كل �أ�سري �أن يرتدي
الب�ستار.
اذكر �أن هناك �ضابط �إ�رسائيلي

ا�سمه «جورنو» كان ق�صرياً للغاية،
كان عندما يرى �أي �أ�سري طويل يف
ال�ساحة ينادي على هذا الأ�سري
ويقوم ب�رضبه على رقبته ،وهنا
نالحظ حجم اال�ستهتار باحلياة
الآدمية الإن�سانية فبالرغم من �أن
الأ�سري معتقل ف�إنه يعامل ب�إهانة من
قبل االختالل.
من التجارب يف ع�سقالن �أي�ضا كان
االحتالل يح�رض لنا طعام �سيء للغاية
مثل بزر مكان�س ويتم تق�سيم البي�ضة
على �أ�سريين� ،أما غرفة ال�سجن فهي
باردة جداً كنا ننام على جلدة �صغرية،
ويتم منحنا �أغطية قليلة  ،و�إزاء هذه
الأو�ضاع ال�صعبة قررنا الإ�رضاب عن
الطعام ،ا�ستمر الإ�رضاب عدة �أيام
�إىل �أن بد�أت �إدارة ال�سجن بتح�سني
�رشوط احلياة ،كانوا يخ�شون من
�إطالة مدة الإ�رضاب لأنه قبل عدة
�أ�شهر كان هناك �إ�رضابات والتي نتج
عنها ا�ست�شهاد عبد القادر �أبو الفحم
نتيجة الإهمال الطبي يف ال�سجون.
�ضرب �ضابط �إ�سرائيلي
ومن الق�ص�ص التي ميكن �أن �أحتدث
عنها وقد �شاهدتها يف �سجن
ع�سقالن هي �أن هناك حدثت م�شكلة
بني حركة فتح واجلبهة ال�شعبية ،
وت�صاعدت هذه الإ�شكالية  ،لكن
يف خ�ضم ت�صاعد امل�شكلة اتفق 4
�أ�رسى �أ�سريين من اجلبهة ال�شعبية
و�أ�سريين من فتح على نقل املعركة
الداخلية بني فتح واجلبهة �إىل معركة
بني فتح واجلبهة والأ�رسى من جهة
واالحتالل من جهة �أخرى  ،ويف هذا
ال�صدد قام ه�ؤالء الأ�رسى ب�رضب
�ضابط �إ�رسائيلي يدعى «تريودانو»
 ،علم االحتالل بهذه احلادثة ،فقام
بالهجوم على ال�سجن و�إنقاذ ال�ضابط
ثم قامت �إدارة ال�سجن باعتقال
ال�شباب الأربعة وتعذيبهم يف �ساحة
ال�سجن  ،كما قام اجلنود باقتحام
الق�سم الذي نتواجد به و�أمرونا
بخلع مالب�سنا و�رشعوا ب�رضبنا لكننا
ت�صدينا لهم.
لعل هذه احلادثة تثبت �أن الأ�رسى
لديهم ح�س وطني وحدوي  ،ولديهم
�شعور وطني ب�إنهاء �أي �إ�شكاليات
داخلية مبختلف الطرق ومنها نقل
االقتتال الداخلي بني الأ�رسى �إىل
اقتتال مع العدو ،ولعل هذه الر�ؤية
ت�شكلت من خالل التفكري والثقافة
الوطنية داخل ال�سجون.
نقلي �إىل �سجن ال�سبع
بعد فرتة قامت �إدارة �سجن املجدل
ب�إ�صدار قرار بنقل � 35أ�سرياً �إىل
�سجن ال�سبع ،وكنت واحد من ه�ؤالء
الأ�رسى وهناك وجدنا الواقع �صعب
للغاية  ،فقررنا خو�ض عدة خطوات
احتجاجية ا�ستمرت � 9أ�شهر ومن
هذه اخلطوات رف�ضنا الزيارات
واحلالقة وعدم اخلروج �إىل الفورة ،
كنا ن�أكل ال�شيء الي�سري من الطعام ،
ونكتفي باملاء وامللح.

لكننا وجدنا �أن االحتالل �أ�صبح
يواجه �إ�رضابنا وخطواتنا االعتقالية،
كما قام مبنع �إدخال امللح �إىل
ال�سجن عدة �أيام وذلك كي ي�ؤثر على
�إ�رضابنا  ،كما قام االحتالل ب�إح�ضار
حالقني �إىل ال�سجن كي يك�رسوا
�إ�رضابنا عن احلالقة ،وبالفعل كان
اجلنود يدخلون �إىل ال�سجن ومعهم
�شفرات حالقة ويحلقون للأ�رسى
ب�شكل �إجباري  ،كانوا يحلقون
ر�ؤو�س الأ�رسى وذقونهم ب�شكل ب�شع
ولي�س ب�شكل منظم ،فيعمدون عل
�أن يجعلوا منظر الأ�رسى ب�شعاً وذلك
بهدف ك�رس �إ�رضابنا عن احلالقة.
ومن و�سائل ك�رس الإ�رضاب التي
اتبعوها �أنهم اخذوا البطاطني من
ال�سجن وتركوا بطانية واحدة لكل
�أ�سريين ،وهذا �أدى �إىل �إ�صابة
الأ�رسى بالربد ال�شديد ،خا�صة
ونحن كنا يف منت�صف ال�شتاء و�سجن
ال�سبع من �أ�شد ال�سجون برودة ،كما
هاجمونا عدة مرات لكننا حتملنا
و�صربنا يف �سبيل حتقيق �أهدافنا
الن�ضالية وخدمة ق�ضية الأ�رسى
ب�شكل عام.
وخالل فرت الإ�رضاب يف العام 73
تفاجئنا و�إذ ب�إدارة ال�سجن تقوم
بدهان ال�شبابيك باللون الأ�سود من
اخلارج  ،ومنعوا الفورة و�أغلقوا
ال�سجن ب�شكل كامل ،مل نعرف ما
ال�سبب  ،كنا ن�سمع �صوت طائرات
 ،وبعد فرتة جاء وفد من قطاع
غزة بقيادة ال�شيخ ها�شم اخلزندار
لزيارة ال�سجن �س�ألناه عما يحدث يف
اخلارج ،فقال �إن هناك كانت حرب،
وم�رص هزمت �إ�رسائيل وو�صلت قناة
ال�سوي�س ،ففرحنا كثرياً ،وهنا ميكن
�أن نقول �أن االحتالل يف الكثري من
احلاالت يحاول منع الأ�رسى من
التوا�صل مع العامل اخلارجي ومعرفة
ما يحدث خارج ال�سجون .
ا�ستمرينا يف الإ�رضاب وحدثت
اجتماعات مع م�صلحة ال�سجون
انتهت بح�صولنا على بع�ض
االمتيازات ومنها زيادة مدة الفورة
وحت�سني الطعام وال�رشاب و جلب
الأ�رسة و�إدخال الراديو ومبوجب
ذلك قمنا بفك الإ�رضاب.
توقفنا عن عمل اخلياطة
من جتاربي يف �سجن ال�سبع �أن
�إدارة ال�سجن طلبتنا للعمل يف جمال
خياطة مالب�س ملحالت �إ�رسائيلية
مقابل �أن يعطونا امتيازات مثل
نقود ومواد غذائية من الكنتني،
بالفعل بد�أنا العمل من خالل ماكنة
اح�رضوها داخل ال�سجن ،ويف يوم
من الأيام تفاجئنا �أثناء ت�صفحنا
�إحدى اجلرائد العربية �أنه مكتوب
عليها « املخربون الذين يقتلون
�أطفالنا ي�صنعون املالب�س لأطفالنا»
عرفنا �أن املق�صود بهذا الكالم
هو نحن الأ�رسى  ،لذلك توقفنا
عن العمل يف اخلياطة بالرغم من

التهديد الذي تعر�ضنا له ،لقد كان
موقفنا حازماً ب�أن ال نعمل مع من
يتهمنا ب�أننا خمربون  ،فنحن ل�سنا
خمربون نحن منا�ضلون نريد حترير
فل�سطني بعك�س االحتالل الذي احتل
ار�ض فل�سطني وخربها.
ومن التجارب التي ميكن �أن اذكرها
�أن االحتالل كان يعتدي على الأ�رسى
�أثناء نقلهم ب�سيارة البو�سطة �إىل
امل�ست�شفيات للعالج �أو ال�سجون
الأخرى لكن كان لنا موقف راف�ض
لذلك ،وحذرنا �إدارة ال�سجن من هذه
الت�رصفات وقلنا �أن �أي �أ�سري يتعر�ض
لل�رضب يف �سيارة البو�سطة فعليه الرد
فوراً و�رضب من ي�رضبه من جنود
االحتالل ،ويف �أحد الأيام كان هناك
�أ�سرياً ا�سمه حممد �أبو الن�رص وكان
معه �أ�سري �رضير وهو عالء البزيان
و�أثناء نقلهما �إىل م�ست�شفى �سجن
الرملة ،قام �أحد جنود البو�سطة
ب�رضب الأ�سري ال�رضير البزيان ،فما
كان من الأ�سري حممد �أبو الن�رص �إال
الرد الفوري و�رضب اجلندي ب�شدة ،
وحقيقة كانت هذه احلادثة مف�صلية
حيث مل يتم االعتداء على �أي �أ�سري
بعد ذلك يف �سيارات البو�سطة.
بقيت يف ال�سبع فرتة طويلة ثم مت
نقلنا �إىل �سجن املجدل وعلمنا
يف العام  85بوجود �صفقة تبادل
للأ�رسى  ،وكان ا�سمي �ضمن الأ�رسى
املفرج عنهم ومت تخيريي بالذهاب
لغزة �أو اخلارج فاخرتت العودة لغزة.
حياتي االجتماعية
بخ�صو�ص حياتي االجتماعية
وال�سجن ،فقد اعتقلت و�أنا متزوج
وكان لدي � 4أبناء  ،و�أنا يف ال�سجن
ولد ابني جمال الذي مل �أراه،
وعندما خرجت من ال�سجن كان
جمال يبغ من العمر  15عاماً  ،ثم
بعد �أ�شهر قليلة مت اعتقاله  ،ثم بعد
فرتة ق�صرية �أي�ضا مت اعتقال ابني
عبد النا�رص ،فرتات طويلة حرمت
من �أبنائي حيث حرمت من ر�ؤيتهم
ب�سبب اعتقايل ،وبعد الإفراج حرمت
من ر�ؤيتهم ب�سبب اعتقالهم ،كما
حرمت من ر�ؤية بناتي مها وفاطمة
يف �صغرهما� ،أما زوجتي �أم العبد
فقد حتملت و�صربت وكانت نعم
الزوجة فكانت تزورين يف ال�سجن
وحتملت امل�س�ؤولية بغيابي.
لقد ع�شت معاناة حقيقية يف اعتقايل
�أو اعتقال �أبنائي وهي جتربة
ت�سجل ب�أن االحتالل يحاول دائماً
الت�أثري على الإن�سان الفل�سطيني
 ،لكن �صمودنا و�إرادتنا و�صربنا
�أمور تتحطم عليها كل امل�ؤامرات
واملخططات االحتاللية.

هواية النحت
كانت لدي هواية القراءة والتثقيف،
فقر�أت عدة كتب  ،كما تعلمت اللغة
العربية ومن هوايتي كنت �أمار�س
النحت عل ال�صخور واحلجارة
�إ�ضافة �إىل الر�سم والتطريز وت�صميم
قبة ال�صخرة وخارطة فل�سطني،
ومن الأ�شياء الطريفة انه يف �إحدى
الزيارات �أبلغتني زوجتي �أن الأوالد
جنحوا يف املدار�س  ،ف�أعطيتها
�أحجاراً منحوت عليها �شكل وردة
ور�أ�س قلب كهدية مبنا�سبة جناح
الأوالد  ،ف�أخذتها لكنني عرفت يف
نف�سي �أن هذه الهدية غري جمدية
فالنا�س يعطون زوجاتهم الذهب
والنقود والهدايا يف املنا�سبات
ويعطون �أوالدهم احلب والألعاب ،
لكنني �أعطيهم احل�صى ،لقد �آملني
هذا املوقف يف نف�سيتي.
الإهمال الطبي يف ال�سجون
وبخ�صو�ص و�ضعي ال�صحي يف ال�سجن
 ،فب�شكل عام ال�سجن يجلب املر�ض
للأ�سري خالل فرتة االعتقال وبعدة
 ،لقد عانيت خالل االعتقال من �أمل
يف املعدة ب�سبب الطعام ال�سيء،
ف�صار عندي انتفاخ فتاق قرب
ال�رسة و�صار �أمل �شديد  ،فنقلوين
�إىل م�ست�شفى برزالي وقرروا �إجراء
عملية ،لقد �أخذوين لإجراء العملية
والكلب�شات على يدي وقدمي ،ومل
يفكوا الكلب�شات �إال عندما �أعطوين
�إبرة البنج ،وبعد انتهاء العملية
وجدت قدماي مربوطة يف ال�رسير
بكلب�شات لقد نفذوا يل العملية و�أنا
مكلب�ش القدمني وهو انتهاك �صارخ
للحياة الإن�سانية.
وحقيقة الزلت �أعاين من �أمل يف
املعدة حتى اللحظة ب�سبب �سوء
الطعام يف ال�سجون كما �أ�صبت
بانغالق يف بع�ض ال�شاريني وعملت
عملية قلب مفتوح بعد اخلروج من
ال�سجن وكل هذه الأمرا�ض والو�ضع
ال�صحي ال�سيء كان نتيجة ال�سجون
وطبيعتها املمر�ضة للأ�رسى.
ال�سجن مدر�سة
ال�سجن ب�شكل عام معاناة حقيقية
وعذاب هو و�سيلة �إ�رسائيلية لل�ضغط
على ال�شعب الفل�سطيني ومنعه من
موا�صلة م�شوار التحرير  ،لكنه يف
احلقيقة جند �أن ال�سجن حتولت
�إىل مدار�س و�أكادمييات تعلم فيها
ال�شعب الفل�سطيني الن�ضال والإرادة
والتحدي وال�صرب نحو حتقيق
�أهدافه ويف مقدمتها القد�س
والعودة وفل�سطني.
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للدكتور خليل علي مراد

�صدور كتاب «تطور ال�سيا�سة الأمريكية يف منطقة اخلليج العربي»
�صدر حديث ًا عن دار الرافدين للطباعة والن�شر والتوزيع ،كتاب «تطور ال�سيا�سة الأمريكية يف
منطقة اخلليج العربي» للدكتور خليل علي مراد.
وكاالت
حتظى منطقة اخلليج باهتمام
عاملي ب�سبب احتياطيها الهائل
من النفط ،امل�صدر الرئي�س
للطاقة حتى الوقت احلا�رض.
وت�أتي �أمريكا ،يف �ضوء كونها �أكرب
دولة م�ستهلكة للنفط ،وا�ستريادها
لكميات كبرية من هذه املادة يف
طليعة الدول املهتمة باملنطقة.
ولقد حاولت الواليات املتحدة
وال تزال احلفاظ على نفوذها
ودورها يف اخلليج ل�ضمان
ا�ستمرار تدفق النفط �إليها واىل

حلفائها .واىل وقت قريب جداً
كانت الواليات املتحدة حتتفظ
بعدد من القوات الع�سكرية
املهمة يف �إيران واململكة العربية
ال�سعودية والبحرين.
نتيجة لهذه الأهمية التي تتمتع بها
املنطقة بالن�سبة لأمريكا ،والدور
الذي تلعبه هناك� ،صدر عدد
هائل من الدرا�سات الأكادميية
والكتب العامة عن م�صالح �أمريكا
و�سيا�ستها يف اخلليج� ،إال �أن
معظم هذه الدرا�سات كر�ست
لفرتة ال�ستينيات وال�سبعينيات
من القرن الع�رشين من دون

«�سلطان العوي�س الثقافية» تعلن
�أ�سماء الفائزين بجوائز دورتها الـ 16
�أعلنت م�ؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية �أ�سماء الفائزين
بجوائز دورتها ال�ساد�سة ع�رشة  2018ـ  ،2019من بني  1745مر�شحاً
تقدموا لنيل جوائز هذه الدورة .وفاز باجلوائز كل من ال�شاعر علي
جعفر العالق ،والروائية َعلَوية �صبح ،واملفكر حيدر �إبراهيم علي،
والناقد حممد لطفي اليو�سفي ،بينما منحت ال�شيخة مي حممد �آل
خليفة جائزة الإجناز الثقايف والعلمي .وقال الأمني العام للم�ؤ�س�سة،
عبد احلميد �أحمد ،ان هذه الكوكبة من املبدعني مثلت �إبداعاتهم قيم
�أ�صيلة عربت عن هموم وتطلعات الإن�سان العربي ،و�شكلت ل�سنوات
�ضمرياً حياً يف وجدان النا�س و�أعطت �إلهاماً للأجيال اجلديدة ملزيد
من العمل واملعرفة والنجاح .و ذكر �أن اللجنة منحت ال�شاعر علي
جعفر العالق جائزة «ال�شعر» لتميزه و�إ�سهامه املتوا�صل يف تغذية ال�شعر
العربي املعا�رص ،ما �أ�سهم يف تطور الق�صيدة العربية ويف حقل «الق�صة
والرواية وامل�رسحية» ،منحت جلنة التحكيم اجلائزة للروائية َعلَوية
�صبح لتفرد �صوتها يف العمل على تفا�صيل اليوميات لبناء عامل ثري من
ال�رسد املتما�سك ،ولقدرتها على تكثيف اللغة وخا�صة يف ق�ضايا املر�أة.
ومنحت جلنة التحكيم «جائزة الدرا�سات الأدبية والنقد» للناقد حممد
لطفي اليو�سفي ،الذي ينحو منحى جديداً يف درا�ساته النقدية ،والتي
حاورت النظريات النقدية الغربية .ويف جمال «الدرا�سات الإن�سانية
وامل�ستقبلية» منحت جلنة التحكيم جائزتها للمفكر حيدر �إبراهيم علي
الذي قدم عرب ع�رشات امل�ؤلفات ر�ؤية اجتماعية مو�ضوعية ملفهوم
الإ�سالم ال�سيا�سي ،فيما منحت «جائزة الإجناز الثقايف والعلمي» للباحثة
والنا�شطة الثقافية ال�شيخة مي حممد �آل خليفة� ،أحد رموز النه�ضة
العلمية والثقافية يف البحرين بجهدها املتوا�صل يف الف�ضاء االجتماعي
لتعزيز ح�ضور الثقافة يف احلياة العامة.

وكاالت

اهتمام بال�سيا�سة الأمريكية خالل
الأربعينيات.
ولأجل تغطية هذا النق�ص،
ولأهمية هذه الفرتة التي �أهملها
الباحثون وخطورتها ،فقد
�أختار امل�ؤلف مو�ضوع ال�سيا�سة
الأمريكية يف منطقة اخلليج بني
�سنتي  1941و 1947لدرا�سته هذه،
حماوالً �إبراز �أهمية هذه املرحلة
يف تاريخ منطقة اخلليج م�ستنداً
على �أ�سباب عديدة الختيار هذه
احلقبة الزمنية.
�إن �سنة  1941التي يبد�أ بها
الكتاب �شهدت �أحداثاً مهمة

متثلت يف حركة الكيالين يف
العراق واالحتالل الربيطاين
ال�سوفياتي لإيران (�أوت )1941
ودخول الواليات املتحدة احلرب
اىل جانب احللفاء �ضد املحور
(دي�سمرب � .)1941أما �سنة 1941
التي ينتهي عندها الكتاب فقد
�شهدت �صدور ما عرف بـ»مبد�أ
ترومان» وانتهاء ف�صل املواجهة
الأمريكية ال�سوفياتية يف �إيران
عندما رف�ض الربملان الإيراين،
امل�صادقة على اتفاقية النفط
ال�سوفياتية  -الإيرانية كما جرت
خاللها املحادثات الأمريكية

 الربيطانية ال�رسية املعروفةبا�سم «حمادثات البنتاغون»

بهدف تن�سيق �سيا�سة الدولتني يف
منطقة ال�رشق الأو�سط.

«جامعة نيويورك �أبوظبي» تتفوق �آ�سيوي ًا
حلّت كلية االقت�صاد يف جامعة
نيويورك �أبوظبي ،باملرتبة
اخلام�سة بني الكليات االقت�صادية
«الأكرث ا�ست�شهاداً بها يف �آ�سيا»،
وذلك بح�سب موقع البحوث
االقت�صادية الرائد «ري�سريت�ش
بيربز �إن �إيكونوميك�س» ،حيث
عززت الكلية بذلك مكانتها من
املرتبة الثامنة يف ما �سبق �إىل
املرتبة اخلام�سة على م�ستوى
منطقة �آ�سيا.
وتعليقاً على ذلك ،قال عميد
كلية العلوم االجتماعية و�أ�ستاذ

االقت�صاد يف جامعة نيويورك
�أبوظبي ،هرييف كري�س� ،إن
االرتقاء على �سلّم الت�صنيفات
الآ�سيوية ملوقع «ري�سريت�ش
بيربز �إن �إيكونوميك�س» يعترب
�إجنازاً متميزاً جلامعة بعمر
ع�رش �سنوات ،مما يربز ريادة
جامعة نيويورك �أبوظبي يف �آ�سيا
التي ت�شكل حالياً مالمح م�ستقبل
الب�رشية ،م�ضيفاً �أن «ذلك مينح
�شعوراً حقيقياً بامل�س�ؤولية».
ويعترب علم االقت�صاد من
التخ�ص�صات الرئي�سية يف كلية

العلوم االجتماعية باجلامعة
التي ت�سعى ب�شكل عام لدرا�سة
وتف�سري �آلية عمل املجتمع،
ومعاجلة جمموعة وا�سعة من
وامللحة التي
الق�ضايا املعا�رصة
ّ
من �ش�أنها الت�أثري على رفاهية
الفرد واملجتمع.
ومن جانبه ،قال كري�ستيان
هايفك� ،أ�ستاذ علوم االقت�صاد
يف جامعة نيويورك �أبوظبي،
�إن كلية علم االقت�صاد بجامعة
نيويورك �أبوظبي «تزدهر
بف�ضل العالقات املتبادلة مع

املجتمع ب�صفتنا �صنّاع �سيا�سة
طالب و�رشكات وكليات و�أفراد،
لإيجاد الإجابات املنا�سبة على
ت�سا�ؤالتنا البحثية و�إجناز املزيد
من التقدم يف العلوم .وت�سهم
م�شاركاتنا البحثية الناجحة
يف االرتقاء باملجتمع عموماً
واملجتمع العلمي على وجه
اخل�صو�ص ،مما يعزز مكانتنا
�أمام العامة والنظراء ،ويدفعنا
ملوا�صلة التقدم يف الت�صنيفات
العاملية.
وكاالت

�صدور كتاب «احلكاية اجلديدة» للكاتب حممد خ�ضري عن دار الرافدين
�صدر �أخرياً عن دار الرافدين
للن�رش والتوزيع كتاب «احلكاية
اجلديدة» مل�ؤلفه حممد
خ�ضري.
وجاء يف نبذة عن الكتاب:
«حني ت�صل ر�ؤيا امل�ؤلف مرحلة
الإعالن ،يزول وهم االزدواج يف
�شخ�صيته ،فمجهولية امل�ؤلف
هي ذاتها ر�ؤياه املرئية ،فك�أنه

هي �أو ك�أنها هو ،جم ّردة من
�أعرا�ض التبدل والف�ساد .وما
دام امل�ؤلف يحتفظ بهذه
القدرة على اال�ستبدال ،ف�إنه
لن ينكر حق امل�ؤلفني الآخرين
يف �أن ي�ست�أثروا مبدار لهم،
�أو �أن يخرجوا منه اىل مدار
م�شرتك ،يف حركة من االقرتاب
واالبتعاد ،والت�أثر والت�أثري،

متثل هارمونية الت�أليف اخلالق
لرموز الطبيعة والكون واحلياة،
التاريخ والأبدية.
�إن دافعية الت�أمل وحدها
تف�صل بني الر�ؤيا ونقي�ضها ،وما
هذا النقي�ض �سوى الق�صدية
املنهجية للنقد الأدبي يف الهدم
والبناء يف حني �أن الر�ؤيا تقل�ص
الفا�صل بني املنهج ،باخت�صار

الطريق نحو الغاية الأخرية.
�إن طريق الر�ؤيا الهوائية
متعددة االجتاه .لكن �رسعتها
يف اختيار الرباهني ال�صائبة،
ت�ساعد القارئ امل�شارك على
اخت�صار الطريق ،وت�رشكه يف
متعه ال�سفر �إىل واحات الن�ص
و�إن هذا �سفر ت�أملي �ضوئي.
وكاالت

بدورتها اخلام�سة ..كتارا للرواية العربية حتتفي بالتون�سي حممود امل�سعدي
وكاالت
اختارت جائزة كتارا للرواية
العربية يف فعاليات دورتها
اخلام�سة التي �ستنطلق بعد
�أيام -يف الثالث ع�رش من �أكتوبر
 االحتفاء بالأديب واملفكرالتون�سي حممود امل�سعدي
( )2011-1904ليكون �شخ�صية
العام.
وحتظى �شخ�صية العام بالتكرمي
من خالل معر�ض �صور يوثق
لأهم حمطات امل�سعدي ،وندوة
تتناول حياته و�أعماله الأدبية
والفكرية ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار

كتاب مطبوع ي�شتمل على �أهم
املحطات يف حياته� ،إىل جانب
فيلم وثائقي يروي ق�صة حياته
الزاخرة بالعطاء ،ويوثق مل�سرية
هذا املبدع الذي �أثرى احلياة
الثقافية التون�سية والعربية.
وخ�ص�صت جائزة كتارا للرواية
العربية -اعتبارا من الدورة
الثانية لعام  -2016معر�ضا
لالحتفاء ب�شخ�صية �أدبية عربية
تركت ب�صمة وا�ضحة يف م�سرية
الأدب العربي ،فاختارت الروائي
امل�رصي جنيب حمفوظ (نوبل
 ،)1988وكانت الدورة الثالثة من
ن�صيب عبقري الأدب العربي،

الروائي ال�سوداين الطيب �صالح،
فيما احتفت الدورة الرابعة
بالأديب الفل�سطيني غ�سان
كنفاين.
رمز الإبداع
ويُع ّ ُد امل�سعدي �أحد رموز
الإبداع يف الأدب العربي ،وقد
ال�سواء
�شغل الن ّقاد والأدباء على ّ
بف�ضل مت ّيز مفهومه للأدب وعمق
ر�سالته الفكر ّية .فقد ان�شغل يف
�أدبه بالإن�سان ،باعتباره ُقدرة
م�ستمرة على �صناعة منزلته
يف الوجود ،وهي قدرة ال تقف
خارج م�سار ال�رصاع ،فهو ي�سعى
�إىل جتاوز ق�صوره كلما نحت

بال�س�ؤال
ومت�سك
كيانه ب�إرادته
ّ
ّ
�إىل �أق�صى حدوده ،ذلك «�إن
�أردت �أن تكون و�أن تكون �إن�سانا،
كل حياتك �س�ؤاال ّ
فاجعل ّ
وكل
طريقك �سريا ال يني» ،كما يقول
امل�سعدي.
وعكف امل�سعدي يف كتاباته على
بثّ �أ�سئلته عن حرية الإن�سان
و�إرادته وم�س�ؤول ّيته ،وهي �أ�سئلة
عاجلتها الوجود ّية يف �أدب وفكر
�أعالمها ،وجنح امل�سعدي يف
تناولها �ضمن مرجعيته العربية
الإ�سالمية دون االنغالق فيها،
ّ
اختط لأدبه طريقا غري
وقد
«حدث �أبو
كتبه
يف
ألوف
م�
ّ

هريرة قال« ،»..مولد النّ�سيان»،
«ال�سد»« ،امل�سافر»« ،من
ّ
�أ ّيام عمران وت�أ ّمالت �أخرى»،
«ت�أ�صيال لكيان»« ،الإيقاع يف
ال�سجع العربي».
ّ
نال امل�سعدي ال�صنف الأكرب من
و�سام اال�ستقالل وال�صنف الأكرب
من و�سام اجلمهورية (وهما �أرفع
الأو�سمة يف تون�س) ،وجائزة
الرئي�س الراحل احلبيب بورقيبة
ل�سنة  ،1979وكذلك و�سام
اال�ستحقاق الثقايف وجائزة
الألك�سو وجوائز وطنية ودولية
�أخرى .ورغم �أنه توقف عن

الكتابة تقريبا يف الأربعينيات
من القرن املا�ضي -خالل
فرتة تقلده لبع�ض املنا�صب
وامل�س�ؤوليات -ف�إنه مل يفقد
مكانته الرائدة يف امل�شهد
الأدبي العربي حتى وفاته.
وبالإ�ضافة �إىل املعر�ض� ،ستقام
ندوة فكرية بهذه املنا�سبة
بعنوان «الكتابة املختلفة يف �أدب
تعدد
حممود امل�سعدي ..بني ّ
املرجع ّيات وتفاعل الأجنا�س»،
ي�شارك فيها كل من الدكتور
حممود طر�شونة والدكتور خالد
الغريبي والدكتور عبد احلق
بلعابد.
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م�ؤرخون ي�ؤكدون «للو�سط» يف الذكرى  58ليوم الهجرة

البد من قطيعة نهائية مع
اال�ستعمار الفرن�سي

خ�ص الربوفي�سور رابح لوني�سي من جامعة وهران  ،بت�صريح ليومية «الو�سط «مبنا�سبة �إحياء اجلزائريون للذكرى58ملجازر�17أكتوبر 1961م�ؤكدا �أنها
ت�أتي يف ظروف خا�صة مييزها حراك �شعبي ي�ستهدف التج�سيد الفعلي مل�شروع ثورتنا التحريرية ودعوة لقطيعة تامة مع اال�ستعمار الفرن�سي الذي يرى
الكثري �أنه قد حتول مثل كل اال�ستعمارات الأخرى من ا�ستعمار تقليدي �إىل ا�ستعمار ناعم باالعرتاف ب�سيادة الدول ،لكن بالإبقاء على م�صاحله ب�أ�ساليب
�أخرى ،ومنها الأهداف التي كانت وراء ظهوره يف القرن ،19وهي التي خل�صها الربيطاين هوب�سن يف كتابه «اال�ستعمار» يف  1902الذي ربط ظهوره بالتو�سع
الر�أ�سمايل بعد الثورة ال�صناعية ،مما جعل الدول الر�أ�سمالية ت�ستعمر بلدانا بحثا عن املواد الأولية ومناطق لال�ستثمار وتو�سيع الأ�سواق ل�سلعها.
حكيم مالك
يوم الهجرة يذكرنا
بعن�صرية اال�ستعمار
الفرن�سي وهمجيته
لذكرى
وبالن�سبة
جمازر�17أكتوبر ، 1961قال
لوني�سي� ،أن هذا اليوم يذكرنا
بعن�رصية اال�ستعمار وهمجيته
�ضد ال�شعوب الغري �أوروبية ،فلم
يتحرك �ضمري �أي ا�ستعماري
�أمام مناظر رمي جزائريني يف
نهر ال�سني ،وك�أنهم ال ينتمون
ل�ساللة الب�رش ،وهو نف�س
ال�سلوك عرب التاريخ الأ�سود
لكل اال�ستعمارات ،وقد اتخذت
اجلزائر تاريخ�17أكتوبر كيوم
للهجرة وكعيد للمهاجرين ،وقد
قلنا عدة مرات �أن هناك ظلم
كبري ملهاجرينا باتخاذ هذا
التاريخ ،وك�أن دورهم ،يتلخ�ص
يف هذا اليوم فقط ،وعلى �أق�صى
تقدير احلديث عن دورهم الكبري
يف متويل الثورة التحريرية ،وهو
ما يغيب ق�ضية تاريخية هامة
جدا تتمثل يف �أن مهاجرينا
يعتربون العن�رص الرئي�سي يف
ن�رش فكرة ا�سرتجاع الأمة
اجلزائرية ال�ستقاللها و�إعطاء
روحا ع�رصية وفعالة للن�ضال
والكفاح من �أجل التحرر.
علينا ا�ستذكار جمهودات
املهاجرين اجلزائريني يف
حترير الوطن
وقال �أ�ستاذ تاريخ اجلزائر
املعا�رص بجامعة وهران � 1أنه
لي�س من حقنا �أن نخفي عن
�أبنائنا �أن فكرة ا�سرتجاع الأمة
اجلزائرية ا�ستقاللها يعود �إىل
مهاجرينا ب�إن�شائهم جنم �شمال
�أفريقيا يف  1926بفرن�سا مت�أثرين
يف ذلك ب�أ�ساليب و�أفكار �أوروبية
يف الن�ضال والفكر ال�سيا�سي،
فو�ضعوا قطيعة مع �أ�ساليب
الكفاح التقليدية التي ف�شلت يف
طرد امل�ستعمر ،لي�س من حقنا �أن
نخفي عن �أبنائنا �أن ثورة نوفمرب
اخلالدة تعود جذورها �إىل تنظيم
جنم �شمال �إفريقيا الذي �أن�ش�أه
مهاجرونا ،والذي غري ا�سمه �إىل
حزب ال�شعب اجلزائري يف1937
ثم احلركة من �أجل االنت�صار
للحريات الدميقراطية يف1946

الذي �سيكون واجهة للعمل
ال�سيا�سي بهدف توعية ال�شعب
مع الإبقاء على تنظيم �رسي
هو حزب ال�شعب وتنظيم �شبه
ع�سكري هو املنظمة اخلا�صة
الذي ظهر يف ،1947و�سينبثق
عن هذا التنظيم كل من جبهة
وجي�ش التحرير الوطنيني اللذان
كانا وراء اندالع الثورة التحريرية
يف �أول نوفمرب ،1954ثم ان�ضمت
�إليها التنظيمات الأخرى مثل
جمعية العلماء امل�سلمني
اجلزائريني وجماعة فرحات
عبا�س واحلزب ال�شيوعي وغريها
يف حدود ،1956وذلك بعد حل
تنظيماتهم وااللتحاق بجبهة
التحرير الوطني ك�أفراد  .فبناء
على ذلك كان من املفرو�ض
اتخاذ تاريخ ت�أ�سي�س جنم �شمال
�إفريقيا يوم02مار�س1926على
يد املهاجرين يف فرن�سا كتاريخ
فعلي خملد للهجرة وللكفاح
التحرري من �أجل ا�سرتجاع الأمة
اجلزائرية ا�ستقاللها.
جرائم اال�ستعمار الفرن�سي
ممتدة �إىل حد اليوم
ويو�ضح �صاحب كتاب» ر�ؤ�ساء
اجلزائر يف ميزان التاريخ « �أنه
كلما عاد تاريخ�17أكتوبر1961
وتواريخ �أخرى مثل 08ماي
يرتدد احلديث بقوة عن جرائم
اال�ستعمار الفرن�سي ،لكن
نعتقد �أنه من اخلط�أ ح�رص
هذه اجلرائم يف �أيام حمددة،
فاال�ستعمار ذاته جرمية ،وطالت
جرائمه قرون ،والزالت ممتدة
�إىل حد اليوم ،وممكن م�ستقبال،
كما ال تنح�رص هذه اجلرائم
فقط يف جمال الإن�سان كت�صفيته
وتعذيبه واعتقاله ،بل متتد �إىل
جماالت �شتى ،خا�صة الثقافية
واالقت�صادية ،فمن املفرو�ض
اليوم �أن نطرح بقوة �أن اال�ستعمار
الفرن�سي �أو غريه هو نتيجة للتو�سع
الر�أ�سمايل ،وهو الذي ربط
البلدان امل�ستعمرة باقت�صاديات
اال�ستعمار الر�أ�سمالية ،و�أن هذا
اال�ستعمار هو وراء التق�سيم
الدويل للعمل يف القرن 19حيث
خ�ص�ص للدول اال�ستعمارية يف
ال�شمال الإنتاج والت�صنيع وحتويل
املواد الأولية �إىل مواد م�صنعة
مقابل ح�رص مهام البلدان
امل�ستعمرة� ،أي اجلنوب يف �إنتاج

هذه املواد الأولية فقط ،فمثال
فرن�سا اال�ستعمارية جعلت بلدنا
مزرعة للكروم بعد ما حطمت
زراعتنا واملحا�صيل الغذائية
التي تنتجها ،وذلك بهدف
تزويد م�صانعها لإنتاج اخلمور
الفرن�سية وت�سويقها عامليا،
وبعد اكت�شاف البرتول يف 1956
حول هذا اال�ستعمار بلدنا �إىل
م�صدر للمحروقات التي حتولها
البلدان الر�أ�سمالية اال�ستعمارية
�إىل مواد م�صنعة تعيد بيعها
لنا ب�أثمان م�ضاعفة للأ�سعار
التي �أخذتها بها ،وهو ما جعل
البع�ض ،ومنهم الرئي�س بومدين
يطلبون ب�إعادة النظر يف النظام
االقت�صادي العاملي املجحف يف
حق ال�شعوب امل�ستعمرة ،والتي
حولها �إىل بلدان مرتبطة وتابعة
لالقت�صاد الر�أ�سمايل املتحكم
يف �أ�سعار الطاقة وخمتلف هذه
املواد الأولية� ،أفلم يحن بعد
الوقت لتفك بلداننا ارتباطها
بهذا النظام الر�أ�سمايل العاملي
املتحكم فينا منذ ان غزا
اال�ستعمار الأوروبي بلداننا،
فهذه �إحدى اجلرائم الكربى
الواجب علينا العمل من �أجل
التخل�ص منها ،ولعل هذا احلراك
ال�شعبي �سي�ضع يف ذهنه م�ستقبال
هذه امل�س�ألة اال�سرتاتيجية.
امل�ؤرخ والأكادميي ،حممد
الأمني بلغيث :فرن�سا الآن
حت�سب ح�سابات خاطئة
ومن جهته �أو�ضح امل�ؤرخ
والأكادميي حممد الأمني بلغيث

يف ت�رصيح خا�ص ليومية «الو�سط»
�أن الذكرى الثامنة واخلم�سون
وجمزرة نهر ال�سني التي عرفتها
واحتجاجات
مظاهرات
اجلزائريني ال�سلمية كعادتهم يوم
� 17أكتوبر 1961م ت�أتي منبهة �أن
ما بيننا وبني فرن�سا دماء ع�رشة
ماليني �شهيد حتى ال تن�سى
فرن�سا وال ين�سى خدمها الأوفياء
هذه الذاكرة وهذه الذكرى.
ويف هذا ال�صدد قال ذات
املتحدث �أن فرن�سا الآن حت�سب
ح�سابات خاطئة لأن دوام احلال
من املحال فقد زاد من�سوب
الوعي بني ال�شباب ،ولكن من
جهة �أخرى زاد من�سوب اخليانة
والعمالة لأحفاد البا�شاغوات
واحلركة ،وهو ما تظهره �أيام
احلراك املباركة رغم االخرتاق
الذي حدث لكن عني اهلل حتر�ص
جزائر ال�شهداء وال يعتقد بلغيث
�أن هناك ما ميكن ذكره حول
التطورات ال�سيا�سية الأخرية منذ
 22فرباير 2019م ،بني فرن�سا
واجلزائر ،لكن الثابت �أن حالة
ال�رصاع على �أ�شدها بني اجلي�ش
اجلزائري ونخبته اجلديدة
امل�سلحة بالعلم واملعرفة
والتقنيات احلديثة لإ�ضافة
�إىل الهبة الوطنية الفارقة بعد
ذهاب جيل كامل وقيادة فا�سدة
من جرناالت الدم وخونة الوطن
وال�شهداء.
تواط�ؤ الدولة الفرن�سية يف
عهد ماكرون مع الع�صابة
و�أ�شار ذات املتحدث �أن فرن�سا

من خالل نخبها الإعالمية وحتى
بع�ض الربملانيني املتميزين قد
ك�شفوا تواط�ؤ الدولة الفرن�سية
زمن ماكرون مع الع�صابة وفلولها
يف داخل اجلزائر وخارجها وال
تُخفى �إال على املغم�ضة عيونهم
ت�آمر فرن�سا على الوطن وم�صاحله
اال�سرتاتيجية.
التذكري بجهاد اجلزائريني
خالل القرنني التا�سع ع�شر
والع�شرين
و�أكد حممد الأمني بلغيث �أن
املقابلة الودية التي جمعت بني
الفريق الوطني والفريق الكولومبي
فوق �أر�ض فرن�سا كانت تبيانا
ذكرت من خاللها الأجيال بعد
�أن تقطعت بها ال�سبل من خالل
�سيا�سة خرقاء تبناها �أحفاد
العائالت وال�شخ�صيات املناوئة
جلهاد ال�شعب اجلزائري خالل
القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين.
مل يطر�أ �أي جديد على
العالقات اجلزائرية-
الفرن�سية
ونفى الأكادميي اجلزائري
�صاحب كتاب «تاريخ اجلزائر
املعا�رص» حدوث �أي جديد
فيما يخ�ص العالقات اجلزائرية
الفرن�سية فمنذ فرتة طويلة
واملعركة خفية بني اخلفراء
والعمالء يف الداخل وعدو
الأم�س واليوم وامل�ستقبل فرن�سا
اال�ستعمارية ،وبني القوى احلية
من �أبناء ومغاوير الوطن الذين

يت�صدون كل يوم مل�ؤامرات تزيل
الدول من جذورها.
احلراك املبارك ،ك�شف
احلروب النف�سية للمخابرات
الفرن�سية على اجلزائر
ويف ذات ال�سياق قال بلغيث
�أن احلراك املبارك ك�شف
مدى خطورة الأمن القومي يف
ظل احلرب النف�سية وااللكرتونية
التي ت�ساهم فيها املخابرات
الفرن�سية بتحالف مع قوى غربية
وحميط �آ�سن مع وجود خفراء
وعمالء  ،لهم ا�ستعداد �أن يعو�ضوا
عبد القادر اجلياليل»كوبي�س»
والب�شاغا بوعالم وكل خونة
الوطن املعلومني الآن ب�أ�سمائهم.
هناك خارطة طريق
جديدة تر�سم للجمهورية
اجلزائرية كما كان يحلم بها
ال�شهداء
كما �أ�ضاف امل�ؤرخ حممد الأمني
بلغيث� ،أنه يف ظل هذا االحتقان
يف العالقات اجلزائرية الفرن�سية،
ومع تعدد جبهات احلرب واملواقع
الإلكرتونية من�صات الإطالق
ممن يح�سبون على جن�سيتنا
وديننا وملتنا يف الداخل واخلارج
ف�إن هناك خارطة طريق جديدة
تر�سم للجمهورية التي يحلم بها
ال�شهداء الذين قالوا على ل�سان
ال�شهيد �سي عبد القادر «ديدو�ش
مراد» �إذا ا�ست�شهدنا حافظوا
على مبادئنا».
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فيتامينات �ضرورية للراغبني يف الإقالع عن التدخني
ك�شف اخلرباء عن مواد من
ال�رضوري وجودها يف النظام
الغذائي لكل من يحاول الإقالع عن
التدخني ،وات�ضح �أنه يجب تناول
�أربعة فيتامينات �ضمن املواد
الغذائية وكمكمالت غذائية.
وين�صح اخلرباء �أوال با�ستعادة
م�ستوى فيتامني « »Cامل�س�ؤول
عن مناعة اجل�سم ومقاومة عدد
من الأمرا�ض .لذلك ،على كل من
ينوي الإقالع عن التدخني �إدراج
الفواكه واخل�رض املحتوية على
ن�سبة عالية من هذا الفيتامني يف
نظامه الغذائي اليومي ،وكذلك
تناوله على �شكل مكمل غذائي �أما
الفيتامني الثاين ال�رضوري للج�سم
فهو فيتامني « ،»Eلأن ال�شخ�ص
غالبا ما يدخن بهدف تخفيف
الإجهاد .وهذا الفيتامني هو
امل�س�ؤول عن حت�سني تكيف اجل�سم
يف الظروف النف�سية ال�سيئة ،ما

يجعله �رضوريا مكافحة الرغبة يف
التدخني.
وملجموعة فيتامني « »Вت�أثري
مماثل يف اجلهاز الع�صبي للإن�سان،
فهذه الفيتامينات ت�ساعد على

تعزيز وتهدئة اجلهاز الع�صبي،
وجتاوز امل�شكالت احلياتية .كما
�أن فيتاميني  B6و B12ي�ساعدان
بدرجة كبرية يف ت�سهيل العي�ش من
دون ال�سجائر .

ووفقا للخرباء ،ف�إنه من
ال�رضوري �إدراج احلم�ض الأميني
« »L-theanineيف النظام
الغذائي ،لأنه ي�ضمن تنا�سق عمل
جميع الأجهزة.

ما م�ضاعفات مر�ض االن�سداد الرئوي املزمن؟

التهابات اجلهاز التنف�سي :يكون امل�صاب مبر�ض االن�سداد الرئوي املزمن �أكرث عر�ضة لنزالت الربد املتكررة ،والأنفلونزا وااللتهاب الرئوي ،بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ميكن لأي عدوى يف اجلهاز التنف�سي �أن جتعل التنف�س �أكرث �صعوبة وتلحق ال�رضر ب�أن�سجة الرئة.
ارتفاعا يف �ضغط الدم يف ال�رشايني التي جتلب الدم �إىل الرئتني (ارتفاع �ضغط الدم الرئوي).
ارتفاع �ضغط الدم :قد ي�سبب هذا املر�ض
ً
ا�ضطرابات يف القلب :لأ�سباب غري مفهومة ،يزيد خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،مبا يف ذلك النوبات القلبية.
�رسطان الرئة :املدخنون امل�صابون بالتهاب ال�شعب الهوائية املزمن �أكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة ب�رسطان الرئة من املدخنني غري امل�صابني بالتهاب ال�شعب
الهوائية املزمن.
االكتئاب :قد ي�صاب بع�ض املر�ضى باالكتئاب نتيجة �صعوبة التنف�س وعدم قدرة املري�ض على القيام ب�أن�شطة احلياة املعتادة.
هل هناك عالج ملر�ض االن�سداد الرئوي املزمن؟
ال يوجد عالج نهائي وفعال ملر�ض االن�سداد الرئوي املزمن ،فاخلطة العالجية تعتمد على الإقالع عن التدخني التخفيف من الأعرا�ض التي يعانيها امل�صاب،
وذلك لتاليف م�ضاعفات املر�ض ،وتغيري منط احلياة ب�أ�سلوب �صحي (تغذية �صحية بالإ�ضافة �إىل الن�شاط البدين) ،وا�ستخدام الأدوية حتت �إ�رشاف طبي
للتخفيف من الأعرا�ض والوقاية من امل�ضاعفات مثل:
البخاخات املو�سعة لل�شعب الهوائية التي ت�ساعد على ا�سرتخاء الع�ضالت يف القنوات الهوائية ،مما ي�ساعد على تخفيف ال�سعال و�ضيق التنف�س.
ال�ستريويدات التي ت�ؤخذ عن طريق اال�ستن�شاق وهي �أدوية كورتيكو�ستريويد الذي يقلل ا�ستن�شاقه من التهاب ال�شعب الهوائية ،وي�ساعد على منع تطور احلالة
وزيادتها �سو ًءا.
ال�ستريويدات عن طريق الفم الذي ي�ساعد على تقليل التهاب ال�شعب الهوائية ،ومنع تطور احلالة وزيادتها �سو ًءا.

علماء ين�صحون بتناول اللنب لفوائده العظيمة!

بني علماء �أمريكيون الت�أثري الإيجابي للنب املخي�ض
الذي ي�ساعد على تخفي�ض �ضغط الدم لدى مر�ضى
القلب والأوعية الدموية.
ووجد علماء جامعة �أوبورن يف �أالباما �أن اللنب يتيح
التوا�صل بني القناة اله�ضمية والدماغ .كما �أن اللنب
ي�ساعد على احلفاظ على توازن البكترييا يف اجلهاز
اله�ضمي وقد �أظهرت درا�سات �سابقة �أن اخللل يف
م�ستعمرات البكترييا يف الأمعاء (اجلراثيم) ،ي�ؤدي �إىل
الإ�صابة بارتفاع �ضغط الدم لدى ن�سبة كبرية من النا�س.
وخالل جتارب على الفئران املخربية ،مت تغذيتها
(املرتبطة بتدمري
باللنب ملدة � 9أ�سابيع ،الحظ العلماء انخفا�ض ال�سموم
اخلاليا) يف �أج�سادها .كما الحظوا �أي�ضا انخفا�ض �ضغط الدم ال�رشياين لديها .لذلك ين�صح الأطباء بتناول اللنب املخي�ض لفوائده العديدة وخا�صة
لدوره يف تخفي�ض �ضغط الدم.

علماء يحذرون من املبالغة يف اجلهد البدين
�أكد علماء هولنديون �أن زيادة ممار�سة
الن�شاط البدين ت�ؤدي �إىل ظهور وتطور
�أمرا�ض خطرية جتعل الإن�سان مقعدا.
وقال باحثوا املركز الطبي جلامعة
�أوتريخت الهولندية� ،إن ممار�سة
التمارين البندية ال�شاقة التي ترهق
ج�سم الإن�سان ،ت�ؤدي �إىل �أمرا�ض خطرية
كالت�صلب اجلانبي ال�ضموري ،الذي �أقعد
عامل الفيزياء الربيطاين الراحل� ،ستيفن
هوكينغ.
و�أظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من
 1500بالغ� ،شخ�صوا مبر�ض الت�صلب
اجلانبي ال�ضموري ،يف �إيرلندا و�إيطاليا
وهولندا� ،أن الذين يعانون من �أ�شد
�أعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية

ج�سدية قوية وميار�سون �أق�سى متارين
اللياقة البدنية ،من الرك�ض والتجديف
وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب الريا�ضية
الثقيلة.
واعتمد العلماء يف ا�ستنتاجاتهم على
ما ي�سمى بعمليات الأي�ض (ن�سبة كثافة
التمثيل الغذائي لل�شخ�ص العادي يف
حالة من الراحة) ،التي ترتبط طرديا
بزيادة الن�شاط البدين وت�أثريها على
الأوعية الدموية و�أن�سجة اجلهاز الع�صبي
للإن�سان.
وي�أمل العلماء يف التو�صل �إىل �صيغة
مثالية حتدد مقيا�س الن�شاط البدين لدرء
�أخطار الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب واجلهاز
الع�صبي بجميع �أ�شكالها.

متى ي�صبح اال�ستحمام �ضارا وملاذا؟
حذر �أطباء �أمريكيون من تكرار اال�ستحمام يف اليوم الواحد
لأكرث من مرة ملا له من خماطر �صحية ج�سيمة على الإن�سان.
وقال اخلبري الطبي �سوالنا �سيجال مورير« :اال�ستحمام املتكرر
يعري اجل�سم من الطبقة الواقية من الدهون والبكترييا املفيدة
التي تعي�ش على اجللد».
وي�ؤكد العلماء �أن الطبقة ال�سطحية للجلد حتتوي على م�ضادات
حيوية طبيعية تنقذنا من امليكروبات اخلطرة .لكن ال�صابون
وجميع �أنواع مواد التنظيف الهالمية كال�شامبو ،حتتوي على
مكونات كيميائية تدمر احلماية الطبيعية .وهذا ما ي�ؤدي �إىل
جفاف اجللد وه�شا�شته ،ما ي�سمح للبكترييا امل�سببة للأمرا�ض
باخرتاقه ب�سهولة.

فريو�س زيكا قد ينقذ حياة
الأطفال امل�صابني بال�سرطان
وجد بحث جديد �أن فريو�س زيكا الذي ي�سبب �أ�رضارا دماغية
مدمرة لدى الأطفال ،ميكن �أن يعالج �رسطانات الدماغ لديهم.
ودمر الفريو�س القاتل خالل التجارب نوعني من الأورام التي
ت�ؤثر ب�شكل رئي�سي على الأطفال دون �سن اخلام�سة .وب�شكل
حيوي ،قام زيكا بانتقاء وقتل اخلاليا ال�رسطانية التي ي�صعب
عالجها ،ولكنه ترك اخلاليا الع�صبية �سليمة دون �إ�صابتها ب�أذى.
وو�صف العلماء الربازيليون من جامعة �ساو باولو النتائج ب�أنها
«مذهلة» ،بعد �أن �ساهم «عالج زيكا» بتخلي�ص بع�ض الفئران
من �أي �أثر للمر�ض .ويخططون بالفعل لإجراء التجارب على
الأطفال.
وقام العلماء بزراعة �أورام دماغية ب�رشية جنينية يف اجلهاز
الع�صبي املركزي لدى فئران االختبار ،يطلق عليها ا�سم
« .»medulloblastomaوتقل�صت الأورام لدى  20من �أ�صل
 29من الفئران اخلا�ضعة لعالج فريو�س زيكا .كما اختفت يف
اثنني من الفئران امل�صابة بورم «.»medulloblastoma

علماء يحذرون من
املبالغة يف اجلهد البدين
�أكد علماء هولنديون �أن زيادة ممار�سة الن�شاط البدين ت�ؤدي �إىل
ظهور وتطور �أمرا�ض خطرية جتعل الإن�سان مقعدا وقال باحثوا
املركز الطبي جلامعة �أوتريخت الهولندية� ،إن ممار�سة التمارين
البندية ال�شاقة التي ترهق ج�سم الإن�سان ،ت�ؤدي �إىل �أمرا�ض
خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�ضموري ،الذي �أقعد عامل الفيزياء
الربيطاين الراحل� ،ستيفن هوكينغ.
و�أظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من  1500بالغ� ،شخ�صوا
مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�ضموري ،يف �إيرلندا و�إيطاليا وهولندا،
�أن الذين يعانون من �أ�شد �أعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون
بنية ج�سدية قوية وميار�سون �أق�سى متارين اللياقة البدنية ،من
الرك�ض والتجديف وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب الريا�ضية
الثقيلة.

طبيب �أع�صاب يعلن

ال�صوم عالج ملختلف
الأمرا�ض املزمنة!!...
مارك مات�سون هو رئي�س خمترب العلوم الع�صبية يف املعهد الوطني
لل�شيخوخة .وهو �أي�ضا �أ�ستاذ علم الأع�صاب يف جامعة جونز هوبكنز،
وواحد من �أبرز الباحثني يف جمال الآليات اخللوية واجلزيئية الكامنة
وراء العديد من اال�ضطرابات الع�صبية ،مثل مر�ض الباركن�سون
والألزهامير.
وقد ن�رش مارك وفريقه عدداً من درا�ساتهم التي تناق�ش قدرة ال�صوم
مرتني يف الأ�سبوع ،على تقليل خطر اال�صابة مبر�ض الباركن�سون
والأزهامير ب�شكل كبري .وعند �إلقاء نظرة على درا�سات تقييد ال�سعرات
احلرارية ،تالحظ فرتات العمر الطويلة وكذلك زيادة القدرة على
حماربة الأمرا�ض املزمنة و�أثبتت الدرا�سة �أن ال�صوم وتقييد ال�سعرات
احلرارية تن ّمي خاليا جذعية جديدة وت�صلح احلم�ض النووي ،ومتدّ د
فرتة احلياة وت� ّؤخر الأمرا�ض املرتبطة بالعمر ،ا�ضاف ًة اىل �أ ّنها ف ّعالة
كعالج لل�رسطان مع �أدوية العالج الكيميائي � .اّأل �أ ّنه ال ميكن ر�ؤية جتربة
يف العيادة من دون اختبار املخدّ رات ال�صيدالنية ،لكنّ هذه الدرا�سة ال
تك�سب املال من ال�صوم وحده� ،أو من ع�شب التي ال براءة اخرتاع له.
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ِ
والبهتان والنميمة
يبة
الغ
خطر
ُ

الل�سا ُن � َ
أخط َر جارحة على الإن�سان؛
ل�سهولة ِ
وخ َفّة اقرتافه الكبائر؛
كال ِغيبة والب ُ ْهتان والنميمة
وال�س ِّب
َّ
واال�ستهزاء؛ بل يُو ِقع الإن�سا َن يف
ال ُكفْر يف بع�ض احلاالت؛ لذلك
مب ْن َّ
رشه؛
ق ّيَد �سبحانه الفال َح َ
كف � َّ
�إذ قالَ ﴿ :ق ْد �أَ ْفل َ َح مْ ُ
ال�ؤ ِْمنُو َن *
�صلاَ ِت ِه ْم خَ ِ
ا�ش ُعو َن *
الَّذِ َ
ين ُه ْم فيِ َ
َ
ِ�ضو َن ﴾
ين ُه ْم َعنِ اللّ ْغ ِو ُم ْعر ُ
َوالَّذِ َ
�ص
[امل�ؤمنون ،]3 - 1 :وقد خَ َّ
�سبحانه وتعاىل القو َل ال�سدي َد
ِّ
بالذ ْكر من عموم التقوى يف �سورة
الأحزاب؛ لبيان خطر الل�سان على
ين
التقوى؛ �إذ قال ﴿ :يَا �أَ ّيُ َها الَّذِ َ
�آ َمنُوا ا ّتَقُوا هَّ
يدا
الل َ َوقُولُوا َق ْو اًل َ�سدِ ً
﴾ [الأحزاب ،]70 :وما يُرعب
القلب ما ورد يف �سبب نزول قوله
تعاىلُ ﴿ :ق ْل �أَب هَّ
ِاللِ َو�آيَا ِت ِه َو َر ُ�سو ِل ِه
ُكنْتُ ْم ت َْ�ستَ ْه ِزئُو َن ﴾ [التوبة،]65 :
فعن عبداهلل بن عمر قال« :قال
رجل يف غزوة تبوك يف جمل�س

ت مث َل ُق َّرا ِئنا ه�ؤالءِ،
يوم :ما ر�أيْ ُ
ً
ْ
َب �أَل ْ ِ�سن ًة،
ذ
ك
�
أ
وال
ا،
ن
و
ال �أَ ْر َغ َب بُ ُط
َ
ب عند اللقاء ،فقال رجل
وال � ْأج نَ َ
ولكنَ َ
يف املجل�سَ :ك َذبْ َت ِ
ّك ُمنافقٌ،
ب َّن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
لأُخْ رِ َ
و�سلم ،فبَل َ َغ ذلك النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ونزل القر�آن ،قال
َب
عبداهلل :ف�أنا ر�أَيْتُ ُه ُمتع ِلّقًا ب َِحق ِ
ناقة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم تَنْ ُكب ُ ُه احلجارة وهو يقول:
«يا ر�سول اهلل� ،إمنا كنا نخو�ض
ونلعب!» ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يقولُ ﴿ :ق ْل �أَب هَّ
ِاللِ َو�آيَا ِت ِه
َو َر ُ�سو ِل ِه ُكنْتُ ْم ت َْ�ستَ ْه ِزئُو َن ﴾ [التوبة:
.]65
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�(( :إ َّن
ِ�ضوانِ
ال َعبْ َد لَيَتَ َكلَّ ُم بالكلمة من ر ْ
اهلل ،ال يُل ْ ِقي لها اً
بال ،يَ ْر َف ُع ُه اهلل بها
َد َر ٍ
جات ،و�إ َّن ال َعبْ َد لَيَتَ َكلَّ ُم بالكلمة
اً
من َ�سخَ ِ
ط اهلل ،ال يُل ْ ِقي لها بال،

الوالية متفاوتة بح�سب
�إميان العبد وتقواه
الوالية متفاوتة بح�سب �إميان العبد وتقواه
 ،فكل م�ؤمن له ن�صيب من والية اهلل وحمبته
وقربه  ،ولكن هذا الن�صيب يتفاوت بح�سب
الأعمال ال�صاحلة البدنية والقلبية التي يتقرب
بها �إىل اهلل  ،وعليه ميكن تق�سيم درجات
الوالية �إىل ثالث درجات :
 -1درجة الظامل لنف�سه  :وهو امل�ؤمن العا�صي
 ،فهذا له من الوالية بقدر �إميانه و�أعماله
ال�صاحلة .
 -2املقت�صد  :وهو امل�ؤمن الذي يحافظ على
�أوامر اهلل  ،ويجتنب معا�صيه  ،ولكنه ال يجتهد
يف �أداء النوافل  :وهذا �أعلى درجة يف الوالية
من �سابقه .
 -3ال�سابق باخلريات  :وهو الذي ي�أتي بالنوافل
مع الفرائ�ض  ،ويبلغ بالعبادات القلبية هلل عز
وجل مبالغ عالية  ،فهذا يف درجات الوالية
العالية .
ثم ال �شك �أن النبوة هي �أعلى و�أرقى درجات
الوالية هلل عز وجل .
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية – كما يف «جمموع
الفتاوى» (: – )6/10
« النا�س على ثالث درجات  :ظامل لنف�سه ،
ومقت�صد  ،و�سابق باخلريات .
فالظامل لنف�سه  :العا�صي برتك م�أمور �أو فعل
حمظور .
واملقت�صد  :امل�ؤدي الواجبات والتارك
املحرمات .
وال�سابق باخلريات  :املتقرب مبا يقدر عليه
من فعل واجب وم�ستحب  ،والتارك للمحرم
واملكروه .
و�إن كان كل من املقت�صد وال�سابق قد يكون
له ذنوب متحى عنه � :إما بتوبة  -واهلل يحب
التوابني ويحب املتطهرين  -و�إما بح�سنات
ماحية  ،و�إما مب�صائب مكفرة  ،و�إما بغري ذلك
 .وكل من ال�صنفني املقت�صدين وال�سابقني من
�أولياء اهلل الذين ذكرهم يف كتابه بقوله :
( �أال �إن �أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم
يحزنون  .الذين �آمنوا وكانوا يتقون )  ،فحد
�أولياء اهلل هم  :امل�ؤمنون املتقون .

يَ ْهوِي بها يف َج َه ّنَ َم)) ،وعن معاذ
ر�ضي اهلل عنه قال يف حديث طويل
وفيه� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ب َ
أ�س الأ ْم ِر
ك بر� ِ
قال�(( :أال �أُخْ رِ ُ
َوع ُمو ِد ِه و ِذ ْرو ِة َ�س ِ
قلت :بلى
نام ِه؟))ُ ،
ْ
�س الأ ْم ِر
�
أ
((ر
قال:
يا ر�سول اهلل،
ُ
ال�صالةُ ،و ِذ ْروةُ
ال ْإ�سال ُمَ ،و َع ُمو ُدهُ َّ

َ�س ِ
نام ِه اجلِها ُد)) ،ثم قال�(( :أال
ّ
ُ
َ
ِ
ِ
قلت:
؟))،
ه
ب
ل
ك
ذلك
الك
ك
بمِ
ُ
ُ
َ
�أُخْ رِ ُ
بلى يا ر�سول اهلل ،ف�أخذ بل�سانه،
ثم قالُ (( :ك َّ
قلت:
ف عليك هذا))ُ ،
يا ر�سول اهلل ،و�إنا مل�ؤاخذون مبا
نتكلم به؟ فقال(( :ثَ ِكلَتْ َك �أُ ّ ُم َك،
النا�س يف النَّا ِر على
ب
َ
َ
وه ْل يَ ُك ّ ُ

ُو ُج ِ
وه ِه ْم � اَّإل َح�صا ِئ ُد �أل ْ ِ�سنَ ِت ِه ْم؟))،
ري
�صغ
ه
م
ر
«ج
قال:
من
�صدق
وقد
ِ
ْ ُ
ٌ
ري» ،وعن
 �أي :حجمه ُ -وج ْر ُمه كب ٌ
�سهل بن �سعد قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلمَ (( :م ْن ي�ض َم ُن
ِجليه،
يل ما بني لحَ ييه وما بني ر ْ
أ�ض َم ُن له اجلنة)).
� ْ

الطريق الآمن �أن تعرف اهلل من خالل خلقه
لذلك الإن�سان �إذا بد�أ مبعرفة اهلل من
خالل خلقه �أ�أمن و�أ�سلم له من �أن
يتعرف �إىل اهلل من خالل �أفعاله ,اجعل
معرفة اهلل من خالل �أفعاله ,يف املرحلة
الثالثة اعرف اهلل من قر�آنه ,من كالمه,
اعرف اهلل من خلقه� ,إن عرفت اهلل من
خلقه ,ومن كالمه ,ميكنك �أن تعرف اهلل
من �أفعاله ,عندك الإمكانية �أن تف�رس
�أفعاله� ,أما �أن تبد�أ ب�أفعاله فقد جتد
جماعات ,قد جتد �شعوباً مقهورة,

و�شعوباً ظاملة ,قد جتد م�صائب كبرية
جداً؛ من زالزل ,من في�ضانات ,من
براكني ,من �إتالف حما�صيل.
هناك ق�ص�ص من دون تعليل كثرية جداً,
هذه �إن رويتها دون �أن تعللها تكون قد
�أ�س�أت الظن باهلل عز وجل.
العربة �أن مي�شي الإن�سان يف الطريق
الآمن ,تفكروا يف خملوقات اهلل وال
تفكروا يف ذاته فتهلكوا ,مت�شي يف
الطريق الآمن� ,أن تعرف اهلل من

ال�س َما َو ِ
ات
خالل خلقه� ﴿ :إِ َّن فيِ َخلْقِ َّ
َو ْ أَ
�ض َواخْ ِتلاَ ِف اللَّيْلِ َوال ّنَ َها ِر َ آَليَاتٍ
ال ْر ِ
َ
اب *الَّذِ ي َن يَ ْذ ُك ُرو َن هَّ
الل َ ِقيَاماً
ْ
ْ
ِ ألُوليِ أ
اللبَ ِ
َو ُق ُعوداً َو َعلَى ُجنُو ِب ِه ْم َويَتَ َف َّك ُرو َن فيِ َخلْقِ
ال�س َما َو ِ
�ض َر ّبَنَا َما َخلَق َْت هَ َذا
ات َو َْ أ
ال ْر ِ
َّ
بَاطِ ً
َ
َ
َ
َ
اب النَّارِ﴾
ال ُ�سبْ َحانك ف ِقنَا َعذ َ
[�سورة �آل عمران الآية]191-190:
الطريق الثاين�﴿ :أَ َفلاَ يَتَ َد ّبَ ُرو َن ال ْ ُق ْر�آَ َن
�أَ ْم َعلَى ُقلُوبٍ �أَ ْق َفال ُ َها﴾ [�سورة حممد
الآية]24:

على امل�ؤمن �أن تغلب رحمته غ�ضبه

�أيها الأخوة ،النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�(( :إن اهلل كتب كتاباً قبل �أن يخلق اخللق� :إن رحمتي �سبقت غ�ضبي ،فهو
مكتوب عنده فوق العر�ش)) [ �أخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن �أبي هريرة ] امل�ؤمن ال�صادق يجب �أن تغلب
رحمته غ�ضبه و�أنا �أقول :وامل�ؤمن ال�صادق يتخلق بهذا الكمال ،يجب �أن تغلب رحمته غ�ضبه.
ال�س َم َو ِ
أر�ض مئ َة َرحمة ،ك ّ ُل
ات وال ِ
وعن �سلمان ر�ضي اهلل عنه قال :قال عليه ال�صالة وال�سالم� (( :إِ َّن اهلل َ َخلَقَ يو َم َخلَقَ َّ
رحم ٍة طِ بَا ُق ما بَ َ
أر�ض )) [ �أخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي ] �أي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض.
ال�س َما ِء وال ِ
ني َّ
َ
ُ
َ
ُ
ري ُ
بع�ضها على بع�ض ،ف�إِذا كان يو ُم
(( َف َج َع َل مِ نْ َها يف ال ِ
أر�ض َرحمة ،فبها تَعطِ ف ال َوالِدةُ على َولدِ ها ،وال َو ْح�ش والط ُ
القِيا َم ِة �أَك َملَ َها بِهذ ِه الرحمة )) [ �أخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي ] �أو�ضح مثل قلب الأم� ،إن�سانة تريد البنها
كل �سعادة ،تعرى من �أجله ،جتوع من �أجله ،ت�ضحي بالغايل والرخي�ص من �أجله ،وال تنتظر منه �شيئاً ،هذه الأم.

من هم الأولياء  ،وما هي درجاتهم؟
�أولياء اهلل – بكل و�ضوح واخت�صار – هم �أهل الإميان والتقوى  ،الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �ش�ؤونهم  ،فيلتزمون
�أوامره  ،ويجتنبون نواهيه .
قال اهلل تعاىل � ( :أَال ِ�إ َّن �أَ ْو ِليَا َء هَّ
اللِ ال َخ ْو ٌ
ف َعلَيْ ِه ْم َوال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن  .الَّذِ ي َن �آ َمنُوا َو َكانُوا يَ ّتَقُو َن  .لَ ُه ْم الْبُ�شرْ َى فيِ الحْ َ يَا ِة
ات هَّ
ال ّ ُدنْيَا َوفيِ ْالآخِ َر ِة اَل تَبْدِ ي َل ِل َك ِل َم ِ
اللِ َذل َِك ُه َو ال ْ َف ْو ُز ال ْ َعظِ ي ُم ) يون�س، 64-62/قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف
«تف�سري القر�آن العظيم» (: )278/4
« يخرب تعاىل �أن �أولياءه هم الذين �آمنوا وكانوا يتقون  ،كما ف�رسهم ربهم  ،فكل من كان تقيا كان هلل وليا � :أنه ( ال
َخ ْو ٌ
ف َعلَيْ ِه ْم ) فيما ي�ستقبلون من �أهوال القيامة َ ( ،وال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن ) على ما وراءهم يف الدنيا .
وقال عبد اهلل بن م�سعود  ،وابن عبا�س  ،وغري واحد من ال�سلف � :أولياء اهلل الذين �إذا ُر�ؤوا ُذكِر اهلل  .وقد ورد هذا يف
حديث مرفوع .
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه  ،قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم � ( :إن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء
وال�شهداء  .قيل  :من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم  .قال  :هم قوم حتابوا يف اهلل من غري �أموال وال �أن�ساب ،
وجوههم نور على منابر من نور  ،ال يخافون �إذا خاف النا�س  ،وال يحزنون �إذا حزن النا�س  .ثم قر�أ � ( :أَال �إِ َّن
�أَ ْو ِليَا َء هَّ
اللِ ال َخ ْو ٌ
ف َعلَيْ ِه ْم َوال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن ) رواه �أبو داود ب�إ�سناد جيد – و�صححه الألباين يف «ال�سل�سلة ال�صحيحة»
( « - )1369/7انتهى باخت�صار وت�رصف ي�سري .
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لوحة بيكا�سو لـ «دورا مار» قد تتخطى
 35مليون جنيه �إ�سرتليني
�أعلنت دار مزادات كري�ستز العاملية� ،أنها تتوقع تتخطى مبيعات لوحات فن جتريدي
لل�شكل الأنثوي ،ر�سمها بابلو بيكا�سو وفرينان ليجيه ،ع�شرات املاليني من اجلنيهات
الإ�سرتلينية يف مزاد يقام الأ�سبوع املقبل.
ولوحة (امر�أة جال�سة)
التي ر�سمها الفنان
التكعيبي ليجيه يف عام
 1913واحدة من خم�سة
�أعمال رمزية جت�سد
امر�أة جال�سة ،ويبلغ
ال�سعر التقديري املتوقع
لهذه اللوحة  25مليون
�إ�سرتليني ( 31.56مليون
دوالر) .وجت�سد اللوحة
�صورة «دورا مار»� ،إحدى
ع�شيقاته الكثريات ،قد
احتجز النازيون اللوحة
خالل احلرب العاملية
الثانية ،لكن املقاومة
الفرن�سية ا�سرتجعتها
وهي يف طريقها من
باري�س �إىل مورافيا.

من �أ�سواق يف مدينة
ني�س ،ومن املتوقع �أن
جتلب هذه اللوحة ما بني
خم�سة وثمانية ماليني
�إ�سرتليني .وقال كارى
معلقا على ال�شغف بالفن
املعا�رص« :لدينا جامعو
فنون �آ�سيويون وم�شرتون
جدد وجامعون للفن
املعا�رص الذين يبحثون
عن الأعمال امل�ستحدثة
لفنانني مثل ليجيه» .يذكر
�أنه يف  2015بيعت لوحة
بيكا�سو «ن�ساء اجلزائر»
بنحو  179مليون دوالر يف
مزاد كري�ستيز ،وهو رقم
قيا�سي ل�صورة تباع يف
املزادات العاملية.

وكانت تربط دورا مار
وبيكا�سو عالقة قوية
ملدة ت�سعة �أعوام ،وقد
ر�سم «امر�أة جال�سة»
عام  ،1939عندما
كان عمره  58عاماً،
وعمرها  31عاماً ،وتعد
«امر�أة جال�سة» من �أهم
لوحات بيكا�سو ،عرب
فيها عن احلب والرغبة
اجلاحمة ،مثلما تعرب
عنه الكثري من لوحاته.
بيكا�سو عام  1968هي مزاد (الفن االنطباعي
وقال جي�سون كارى رئي�س لوحة ذاتية له متالحما واملعا�رص) الذى يقام يوم
ق�سم الفن االنطباعي مع زوجته جاكلني 18 ،جوان اجلاري ،لوحة
واملعا�رص يف دار
و�أ�ضاف �أن قيمتها ر�سمها الفنان الفرن�سي
كري�ستيز� ،إن لوحة (رجل
تقدر مبا بني  10ماليني هرنى ماتي�س فى 1937
وامر�أة) اخل�رضاء التي
ر�سمها الفنان الإ�سباين و 15مليون �إ�سرتليني .وجت�سد �شابة ترتدى
كما تعر�ض الدار يف مالب�س ع�رصية ا�شرتاها

قطر احلياة” ..لأحمد مكي ر�سالة م�ؤثرة
تك�شف كيف �أنقذت �شابا من الإدمان!
ك�شف النجم �أحمد مكي،
عرب ح�سابه ال�شخ�صي على
موقع تبادل ال�صور والفيديو
“�إن�ستقرام” ،عن تفا�صيل
ق�صة �أحد متابعيه ،ويدعى
�إ�سالم ،الذي �أكد �أن �أغنية
“قطر احلياة” ،ت�سببت يف
�إقالعه عن الإدمان.
وذكر “�إ�سالم” يف ر�سالة
م�ؤثرة ،وجهها �إىل “مكي”
�أنه “حي الآن” ب�سبب
هذه الأغنية ،وقال�“ :أول
مرة ا�سمعها كنت يف تانية

جامعة وكنت ل�سه بادئ
�سنورتنج كوك من �شهرين،
بعد ما�شفت م�شهد النهاية،
ومامته ق�صاد قربه ..حلفت
ما امل�سه تاين ،وبعدت عن
كل �سكة ممكن تخلي �أمي
تبكي على قربي ،واحلمد
هلل اتخرجت ومتجوز
وخلفت ..وب�سببك يا مكي
�أنا عاي�ش”.
قطر احلياة ..ر�سالة
م�ؤثرة تك�شف كيف �أنقذت
�أغنية �أحمد مكي �شابا من

الإدمان!
وعلّق �أحمد مكي على
ر�سالة “�إ�سالم” قائ ً
ال:
“احلمد وال�شكر هلل �أين
�سبب ع�شان يقويك ..وزي
ما �أنت كنت يف يوم ميكن
حمتاج حد يقويك بكلمه..
ميكن يكون كالمك ده �سبب
يقوي نا�س كتري م�ش �شايفة
�أمل ..ويقويني �أنا كمان
ع�شان �أكمل� ..شكرا ليك
يا �إ�سالم ،وربنا يوفقك يف
حياتك ويخليك لأ�رستك

النجمة
حتدثت
�ساندرا
العاملية
بولوك عن �سبب
موافقتها على خو�ض
بطولة فيلم «Bird
 ،»boxرغم �صعوبة
ت�صويره واملتاعب
الكثرية التي واجهتها
فيه.
بولوك،
وك�شفت
خالل ت�سلمها �إحدى
اجلوائز العاملية يف

وحتافظ عليها”.
ي�شار �إىل �أن �أغنية “قطر
احلياة” ،كانت �ضمن �ألبوم
“�أ�صله عربي” ،الذي طرحه
�أحمد مكي يف عام ،2012
من كلمات �أحمد مكي،
و�أحلان �شادي ال�سعيد.
وطرح الفنان �أحمد مكي،

حديثا� ،أغنية جديدة بعنوان
“�أغلى من الياقوت” ،عرب
قناته الر�سمية على موقع
“يوتيوب” ،عن عالقة
الأب املميزة بابنه ،وهي
من كلماته ،و�أحلان وتوزيع
�شادي ال�سعيد ،والتي
حققت جناحا كبريا.

الت�صوير،
�أوقات
والفيلم بطولتها اىل
جانب توم هوالندر،
�سارة بول�سون ،روزا
�ساالزار ،جاكي ويفر،
ومن ت�أليف جو�ش
مالريمان ،و�إخراج
�سوزان بيري ،ويتحدث
عن امر�أة تواجه
العديد من امل�صاعب
مع جمموعة من
الأطفال.

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

ن�رش الفنان املغربي  Sami Beyعلى
قناته الر�سمية على االنرتنت� ،أغنيته
املنفردة اجلديدة <>خودي قلبي>>،
االغنية من كلمات و�أحلان الفنان
زكرياء ريحي ،وتوزيع حمزة الغازي،
�أما امليك�ساج ل�سفيان �أمال ،االغنية
مت ت�صويرها على طريقة الفيديو كليب
بجمهورية الت�شيك ،حتت ادارة املخرج
طوما�س ليتزكا .يناق�ش فيديو كليب �أغنية <>خودي قلبي>> فكرة ب�سيطة
وهي ق�ص�ص احلب املفاجئة التي حتدث من �أول نظرة يف حياة الأ�شخا�ص
من غري توقع �أو �سابق �إنذار ( ، )coup de foudreوالتي جتعل من ال�شخ�ص
املحب ي�صنع امل�ستحيل واملعجزات من �أجل �إ�سعاد من يحب .مزجت
االغنية بني مو�سيقى الراي و�إيقاعات البوب ،مما جعلها اغنية حما�سية
�صاحلة ملو�سم ال�صيف ،كما متيزت بالب�ساطة يف الكلمات وال�سال�سة يف اللحن
بهدف تقدمي �أ�سلوب غنائي حديث ي�صل لكل اجلمهور باملغرب والوطن
العربي .اجلدير بالذكر �أن �أغنية <>خودي قلبي>> تعترب ثاين �سنجل غنائي
يف م�سار <>�سامي باي>> ،بعد اغنيته «ولد احلالل»» التي �أطلقها منذ فرتة
وجيزة ،والتي القت ا�ستح�سان اجلمهور هي وعديد من االغاين التي اعادها
�سامي باي ب�صوته وحققت ماليني امل�شاهدات ،ك�أغنية <>بختة>> و�أغنية
<>حتى انتي طوالو جنحيك>> لل�شاب خالد <>بنت ال�صحرا>> للفنان
<>ر�شيد طه>> والفنان <>احمد خليفي>> و�أغنية  >>Va Beneللفنان
<>ر�ضا الطلياين>> والتي قدمها ب�أ�سلوب ع�رصي وجديد  .ولد �سامي باي
مبدينة الدار البي�ضاء ،وترعرع بالعا�صمة الربيطانية لندن ،بد�أ الغناء يف �سن
مبكرة ،ومنت هذه املوهبة لديه من خالل ت�شجيع والديه اللذان كانا �سندا
له يف املجال الفني والدرا�سي ،حيث در�س �سامي بجامعة غرينت�ش وح�صل
على درجة الباكالوريو�س يف علوم الكومبيوتر� ،إ�شتغل كمهند�س بكربيات
ال�رشكات اخلا�صة بالتكنولوجيا واملعلوميات يف اململكة املتحدة و العامل.
�شارك الفنان <>�سامي باي>> يف العديد من املهرجانات الدولية خارج
املغرب كمهرجان <براينت فولك ف�ستيفل> باململكة املتحدة ،ومهرجان
<برنو باراد> بجمهورية الت�شيك ،ومهرجان <هافانا> باململكة املتحدة،
ف�ضال على العديد من ال�سهرات داخل بلده املغرب مبراك�ش والدار البي�ضاء

النجمة درة التون�سية ترف�ض
االعرتاف بعمرها احلقيقي

�ساندرا بولوك تك�شف �سبب موافقتها على» »Bird box
كاليفورنيا� ،أن ولديها
لوي�س وليلى كانا �سبب
موافقتها على الفيلم،
م�شرية اىل انها وجدت
ق�صته قريبة منها.
اجلدير ذكره �أن
�ساندرا بولوك كانت
قد تعر�ضت لإ�صابات
�أثناء ت�صوير دورها يف
فيلم «،»Bird Box
وقد قامت بارتداء
ع�صبة للعني يف �أغلب

فني
الفنان �سامي باي يطرح
فيديو كليب «خودي قلبي»

ن�رشت املمثلةدرة التون�سية �صورة لها بلوك
ت�سعيني على ح�سابها اخلا�ص على احد
�شبكة االنرتنت  ،وعلقت عليها كاتبة  :اجواء
الت�سعينات  .فعلق املتابعون عليها وت�ساءل
البع�ض ان كانت قد التقطت هذه ال�صورة يف
الت�سعينات فردت  :ال ال�صورة جديدة ولكن
روح ال�صورة اللوك ت�سعيناتي انا كنت طفلة
بالت�سعينات.
عندها رد عليها �شخ�ص اخر  :يا ت�سعيناتك
..كنتي حتت الع�رشيت انتي يف ت�سعينات..كنتي بديتي يف الفن؟ فنفت
درة االمر وا�رصت انها كانت طفلة وقتها.

�شريف منري« :املمر» ملحمة وطنية..
ٍ
�رشف يف فيلم
قال �رشيف منري� ،إنه مل يرتدد يف الظهور �ضيف
«املمر» للمخرج �رشيف عرفة ،لقناعته ب�رضورة تقدمي �أعمال حربية
تربز بطوالت القوات امل�سلحة امل�رصية .و�أ�ضاف منري � ،أن ال�سينما
امل�رصية زاخرة بالأفالم البطولية ،ومنها «الر�صا�صة ال تزال يف
جيبي� ،أغنية علي املمر ،والعمر حلظة» ،وك�شفت هذه الأفالم حجم
الت�ضحيات التي بذلها جنودنا دفاعاً عن الوطن .و�شدد منري علي
�أن «املمر» ملحمة وطنية ،لأنه ك�شف كوالي�س حرب اال�ستنزاف دون
مواربة ،متابعاً «�أعتز و�أفخر مب�شاركتي يف هذا الفيلم ،الذي مل �أتقا�ض
عنه �أجراً» .وي�شارك يف بطولة «املمر» �أحمد عز ،و�أحمد رزق ،و�إياد
ن�صار ،وحممد فراج ،و�أحمد فلوك�سن و�أحمد �صالح ح�سنني وهو من
ت�أليف و�إخراج �رشيف عرفة.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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�أغرب مميزات و�ضعت يف ال�سيارات
على مدار تاريخ ال�سياراتُ ،طرحت
بع�ض الأفكار الغريبة والرائعة
لتح�سني ال�سيارات ،فعلى �سبيل
املثال ،اقرتحت جملة بوبيولر
ميكانيك�س عام  1935اً
حل مل�شكلة
�شعر الكالب ورائحتهم يف ال�سيارة
من خالل تعليق �أكيا�س على جانب
ال�سيارة ليتم و�ضع الكالب بها،
واقترُ ح كذلك متييز ال�سائقني
ال�سيئني من خالل لوحة تراخي�ص
مر�سوم عليها جمجمة وعظمتني
متقاطعتني.
ويف وقت �سابق لذلك ،كان هناك
ً
واعظا وم�ؤل ًفا م�شهو ًرا يُدعى �أوريا
�سميث والذي ا�شتهر بالهند�سة،
ا�ستطاع �سميث حل م�شكلة خوف
اخليول من ال�سيارات من خالل
و�ضع ر�أ�س ح�صان خ�شبي باحلجم
الطبيعي له يف اجلزء الأمامي من
ال�سيارات.
لي�ست كل هذه الأفكار �سخيفة �إىل
حد كبري ،وهذا ما �أهل الكثري منها
�إىل الدخول يف مرحلة الإنتاج� ،إليك
قائمة ببع�ض الأفكار التي �أ�ضافت
مميزات لبع�ض ال�سيارات.
مكافحة االختطاف من فولفو
كانت هذه امليزة متاحة حتى وقت
قريب يف �سيارات  S80ال�سيدان،
حيث يُخربك مفتاح ال�سيارة
ال�شخ�صي �أثناء اقرتابك من ال�سيارة
�أنها مغلقة �أم مفتوحة ،وهذا �أمر
مو�ضوعا �شديد
منطقي ،لكنه كان
ً
اخلطورة لبع�ض الب�رش مثل رجال
الأعمال الأثرياء وال�سيا�سيني
واجلوا�سي�س الدوليني.
ا�ستطاعت فولفو معرفة وجود
خاطفني بال�سيارة من خالل جهاز
ا�ست�شعار النب�ضات احل�سا�س للغاية
والذي �سي�سمح لك مبعرفة ما
�إذا كان هناك قلب �إن�سان ينب�ض

اً
طويل ليتم �إيقاف هذه امليزة.
وق ًتا
ميني بار يف �صندوق القفازات
يف عام  ،1957كانت كاديالك تبتكر
ومل يكن هناك قوانني �صارمة كما
هي الآن ،فقد كان الوقت خمتل ًفا
وكانت ال�سيارات تتمتع ببع�ض
ميزات غرف املعي�شة الفاخرة
يف املنازل ،لذا فقد كان �صندوق
امل�رشوبات عالمة مميزة ملجموعة
�سيارات كاديالك ،كان الباب اخلا�ص
ً
ممغنطا
ب�صندوق الم�رشوبات
مما مينع من �سقوط �أي قطرة من
الأكواب �أثناء انعطاف ال�سيارة ميي ًنا
وي�سا ًرا.
باملقعد اخللفي �أم ال.
مقاعد �شيفروليه الدوارة
ما كان يف الواقع فكرة جيدة ،مل يدم
اً
طويل ،وذلك لأن املقاعد يجب �أن
تتحمل احلوادث دون �أن تنفجر �أو
تقذف الركاب جتاه عجلة القيادة �أو
الزجاج الأمامي ،لكن يف عام 1974
كان ب�إمكانك �رشاء �شيفروليه لوجانا
 S3ذات املقاعد الدوارة مما ي�سمح
بقائد ال�سيارة الدخول واخلروج
ب�سهولة من ال�سيارة وهذا قدم فائدة
كبرية لكبار ال�سن والأ�شخا�ص الذين
يعانون من م�شاكل التنقل وثني
الركبة ب�شكل عام.
ا�صطدم واترك رقم لوحة
ال�سيارة
هذه فكرة �أخرى من الأعمال التي
مل تغادر كونها فكرة نظرية ،فلم
تتطور للدخول يف حيز الإنتاج
ولكنها حماولة �إبداعية حلل م�شكلة

حقيقية ،والفكرة تبد�أ حينما يقوم
�سائق ما باال�صطدام ب�سيارة �أخرى
�أو �أحد ا ُ
مل�شاة وعندها �سوف
ت�سقط من ال�سيارة �أقرا�ص �صغرية
حتتوي على رقم لوحتها حتى يتمكن
اجلميع من تطبيق القانون وحتديد
اجلاين والبحث عنهم والو�صول �إليهم
ب�سهولة.
ناقل احلركة املزدوج من
ميت�سوبي�شي
كم من املرات التي كنت ت�سري فيها
باالجتاه املعاك�س ومتنيت �أن تكون
�أ�رسع؟ مل يكن ناقل احلركة املزدوج
من ميت�سوبي�شي اً
حل يف الواقع لهذه
منتجا ثانو ًيا
امل�شكلة بل يعترب
ً
لت�صميم �أكرث تعقيدًا ويُ�سمى ذلك
النظام بال�سوبر �شيفت ويت�ضمن
النظام و�ضع ناقل احلركة مبا�رشة
�أ�سفل املحرك وتق�سيم كل ن�سبة
من ترو�س ال�رسعة �إىل اثنني لتوفري
خياري القوة واالقت�صادية �أثناء
احلركة وكان الناجت وجود � 8رسعات

�أمامية و�رسعتان خلفية للعديد من
موديالت ميت�سوبي�شي مثل مرياج
ودوج كول يف �أواخر ال�سبعينيات.
عجلة قيادة بدون بوق
مبركزها
يتطلب الأمر الكثري من اجلهد
لتحريك يد واحدة �إىل مركز عجلة
القيادة وال�ضغط على زر كبري
لإطالق البوق ،لكن يف ديرتويت �أتى
�شخ�ص بفكرة ممتازة جلعل عجلة
القيادة نف�سها هي البوق ،وكان
البوق يدور حول اجلزء الداخلي من
عجلة القيادة وعند ال�ضغط عليه من
ال�سائق ف�إنه ي�صدر �صو ًتا.
ل�سوء احلظ ،ف�إن البال�ستيك
واملطاط يقدم مع تقدم العمر
ويتقل�ص ويتمدد مع احلرارة
والربودة ،ومل تكن جودة الت�صنيع
واملواد ثابتة ب�شكل دائم يف �ستينيات
القرن املا�ضي ،لذا مل ي�ستغرق الأمر

عجلة القيادة املت�أرجحة من
فورد
لقد اعتدنا جميعً�أ على عجالت
القيادة الثابتة كميزة قيا�سية يف
ال�سيارات ،لكن يف منت�صف القرن
املا�ضي كانت هناك ميزات متطورة،
فقد تطورت فورد �إىل م�ستوى �أف�ضل
مع ثاندربريد يف عام  1961و�صممت
عجلة قيادة مت�أجرحة ت�سمح للنا�س
بتحريكها عدة بو�صات �إىل اجلانب
وال�سماح للركاب بالدخول ب�سهولة
واخلروج منها .بعد ذلك ،ا�ستطاعت
�رشكة فورد حت�سني النظام و�إ�صافة
القدرة على �إمالة عجلة القيادة
�أي�ضً ا ،وعر�ضوها يف بع�ض النماذج
الأخرى حتى ظهرت قوانني ال�سالمة
الفيدرالية وو�ضعت نهاية لهذه
الفكرة.
قيا�س وقت “ا�ستخدام ال�سقف”
من بي �إم دبليو
طورت بي �إم دبليو ال�سيارة ميني

كوبر لتكون بدون �سقف لكن يف بع�ض
الأحيان قد ت�ضطر �إىل �إ�سدال هذا
ال�سقف حلماية نف�سك من الظروف
اجلوية املتغرية ،ولهذا و�ضعت بي
�إم دبليو ميزة قيا�س الوقت الذي
ت�ستخدم فيه ال�سقف �أعلى �سيارتك،
ال نعلم حتديدًا الهدف من هذه
امليزة لكن ال�رشكة و�ضعت امليزة
بالفعل يف ال�سيارة.
�سكوتر هوندا �سيتي
كانت �سيتي هات�شباك مفيدة يف
الكثري من الأحيان ل�صغر حجمها،
وقامت هوندا بت�سويقها على �أنها
�سهلة اال�ستخدام يف ثمانينيات
القرن املا�ضي ،وبداية من عام
 1981بد�أوا و�ضع �سكوتر مل�شرتيها
�سكوتر قابل للطي م�صمم خ�صي�صً ا
ليتنا�سب و�ضعه مع منطقة الأمتعة
ال�صغرية وكانت الفكرة بالت�أكيد هي
�أن ت�صطف ب�سيارتك يف االماكن
املزدحمة وتنطلق �إىل منت�صف
املدينة م�ستخد ًما هذا ال�سكوتر،
لكن كم عدد النا�س الذين �سريكنون
�سياراتهم جانبًا ويركبون ال�سكوتر
للهروب من االزحام املروري للو�صول
�إىل املنزل!
مُعطر �سيارات من مر�سيد�س
هذا �أمر مازالت تقدمه مر�سيد�س
يف الوقت احلايل� ،إنهم لي�سوا ال�رشكة
الوحيدة التي قدمت فكرة ا ُ
ملعطر يف
مق�صورة ال�سيارات ،لكنهم احت�ضنوا
الفكرة بالكامل فجميع موديالت
مر�سيد�س الفئة  Cو Sو Eلديها
معطر خا�ص اختياري يتم و�ضعه يف
فتحات التدفئة داخل ال�سيارة ،وقد
طورته ال�صانعة الأملانية بنا ًء على
�أذواق م�ستخدمي �سياراتها الفاخرة.

كاروالينا اجلنوبية
"ت�سال" تقدم �سيارة "موديل
بي �إم دبليو ت�شتعل وهي متوقفة دون �سبب وتدمر منزال بالكامل
 "3جمانا ملن يخرتقها!
ا�شتعلت �أل�سنة اللهب يف بي �إم دبليو ،ما �أدى
�إىل تدمري منزل بالكامل يف والية كاروالينا
اجلنوبية ح�سب و�سائل الإعالم الأمريكية،
ف�إن التحقيقات �أثبتت بالفعل ب�أن ال�سيارة
هي املت�سبب يف احلريق بالرغم من �أنها
كانت متوقفة ومركونة يف املر�آب.
وح�سب الدفاع املدين الأمريكي ،ف�إن
مالكة املنزل فتحت املر�آب لأخذ �سيارتها
واخلروج بها ،لتفاج�أ بنريان �ضخمة تلتهم
بي �إم دبليو خا�صتها ،مع العلم �أنه مل يتم

الك�شف عن املوديل.
بحلول الوقت الذي و�صل فيه رجال الإطفاء
�إىل موقع احلادث ،كان غالبية املنزل قد
احرتق بالفعل واحتاجوا � 302.8ألف لرت
مياه قبل �أن يتم �إخماد النريان.
لي�ست هذه �أول مرة حترتق فيها بي �إم
دبليو ،حيث ك�شفت  ABCيف تقريرها
خالل العام املا�ضي عن احرتاق ما يزيد
عن  40بي �إم دبليو على مدار �آخر 5
�سنوات يف الواليات املتحدة.

ويف نوفمرب  ،2017ا�ستدعت �صانعة
ال�سيارات الأملانية  1.4مليون �سيارة
ملخاطر احرتاق الفئة الثالثة واخلام�سة
و X5و X3و Z3والتي مت بنا�ؤها خالل
 2011-2006وذلك يعود �إىل عيب يف
تو�صيالت مكيف الهواء .م�س�ؤولو الإطفاء
م�ستمرون حاليا يف التحقيق وقد �رصحوا
ب�أنه �سيتم �س�ؤال بي �إم دبليو ع ّما �إذا كانت
ال�سيارة امل�شتعلة متورطة يف الإ�ستدعاء
�أم ال.

تقدم م�سابقة للقر�صنة
تقارب قيمتها مليون
لت�شجيع الهاكرز على
م�شاكل �أمنية مع �سيارة
موديل ."3
الأمن
م�ؤمتر
من نوعه يف العامل و�أنتجت ال�رشكة  5مناذج فقط من �سياراتها اجلديدة وعقد
التي من املنتظر طرحها يف الأ�سواق مبحرك  V8مزدوج التريبو �سعة "� "Pwn2Ownرشاكة مع
 3.8لرت وهيكل من �ألياف الكربون
�رشكة ال�سيارات الكهربائية،
ت�سال ،لتقدمي فر�صة للباحثني
للفوز بجوائز ترتاوح قيمتها
بني  35و� 250ألف دوالر مقابل
العثور على نقاط �ضعف يف �سيارة
ت�سال موديل  3و�سيح�صل �أول
�شخ�ص يكت�شف ثغرة على �سيارة
"موديل  "3من ال�رشكة وقال
بريان غورينك ،كبري املديرين

مكالرين بلم�سات من التنني ال�صيني
ك�شفت «مكالرين» �صانعه ال�سيارات اخلارقة ؛ عن جمموعتها اخلا�صة
اجلديدة من موديل  570وجاءت «جمموعة كابني» اخلا�صة نتيجة التعاون
امل�شرتك بني ال�رشكة و م�صمم الأزياء ال�صيني كابني ون �آند �أونلي»
تفتح �أول منتجع ح�رضي لها ) ومتيزت الن�سخ اخلا�صة باللون الأ�سود
الداكن مع �شعار التنني ال�صيني ذو اللون الذهبي على الأبواب والعجالت
والكبينة الداخلية ك�شعار للمجموعة اجلديدة و�سيطر اللون الذهبي على
العجالت ومكاب�س املكابح ؛ كما نق�ش �شعار التنني الذهبي ب�شكل يدوي
على املقاعد الداخلية لل�سيارة املغطاة بجلد �ألكانرتا الفاخر
لأول مرة يف دبي� ..إطالق " "GarfieldEatsاملطعم الرقمي الأول

جوائز
دوالر
�إيجاد
"ت�سال

يف �رشكة "تريند مايكرو" للأمن
الإلكرتوين" :منذ عام ،2007
�أ�صبحت  Pwn2Ownم�سابقة
رائدة يف جمال ال�صناعة التي
ت�شجع على جماالت جديدة من
�أبحاث ثغرات الأمن ال�سيرباين"،
و�أ�ضاف قائال" :على مر ال�سنني
قمنا ب�إ�ضافة �أهداف وفئات
جديدة لتوجيه اجلهود البحثية
نحو جماالت االهتمام املتزايد
لل�رشكات وامل�ستهلكني .ويف
هذا العام ،عقدنا �رشاكة مع
بع�ض �أكرب الأ�سماء يف جمال
التكنولوجيا لتعزيز هذا االلتزام،
وموا�صلة قيادة �أبحاث الثغرات
الأمنية ذات ال�صلة".
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«�آبل» مل تتخل عن �شاحنها الال�سلكي

بعد �أن ذكرت �أنها �ستتخلى
عن فكرة �شاحنها الال�سلكي،
عادت «�آبل» لت�ؤكد �أنه �سيظهر
يف الأ�سواق قريبا و�أو�ضحت
م�صادر يف «�آبل» �أن �رشكة
«»Luxshare Precision
بد�أت بالفعل بت�صنيع �شاحن
الال�سلكي
«»AirPower
ومن
�رشكتهم،
ل�صالح

املفرت�ض �أن يطرح ال�شاحن
للبيع يف الن�صف الأول من العام
اجلاري.
«»AirPower
و�سيت�ألف
من من�صة لل�شحن تت�سع لـ
� 3أجهزة �إلكرتونية دفعة
واحدة (هاتف �آيفون ،و�ساعة
 ،Apple Watchو�سماعات
 ،)AirPodsو�ستكون تلك

املن�صة مت�صلة مع م�صدر
الطاقة الكهربائية مبنفذ
« »USB-Cكما من املفرت�ض
�أن تر�سل هذه القطعة
الإلكرتونية املعلومات عن
الأجهزة التي ت�شحنها �إىل
احلوا�سب �أو الهواتف الأخرى
عرب بلوتوث.
و�أعلنت «�آبل» عن م�رشوع

�إ�شعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي
�إن�ستغرام وتثري غ�ضبهم!
ر�صد بع�ض امل�ستخدمني حتديث �إن�ستغرام الأخري الذي �أ�ضاف رمز
في�سبوك على �صفحات امللفات ال�شخ�صية ،ما �أثار حرية الكثريين
ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم ،رديت ،قام
بتحميل �صورة لرمز في�سبوك ،وو�صفها ب�أنها «�إ�صدار جتريبي من
�إن�ستغرام».
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني ب�إ�شعاراتهم
على في�سبوك ،وذلك على ملفاتهم ال�شخ�صية يف �إن�ستغرام .وي�ؤدي
النقر على الرمز �إىل ت�شغيل تطبيق في�سبوك .ويف حال مل يتم ربط
ح�ساب �إن�ستغرام مع في�سبوك ،ف�ستظهر ر�سالة تقول�« :إن�ستغرام
يرغب بفتح في�سبوك».
وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�صدوا رمز الإ�شعارات على �إن�ستغرام،
ف�إن تذكريهم ب�أن عمالق املواقع االجتماعية ميلك �إن�ستغرام ،كان
�أمرا غري مرحب به �إىل حد كبري ،حيث توجه عدد من امل�ستخدمني
�إىل تويرت لي�صفوا هذا التغيري بـ «املزعج»وقال �أحدهم ب�سخرية:
«من الرائع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�شهر ،ومع
ذلك ما يزال �إن�ستغرام ير�سل يل �إ�شعارات عن �أن�شطة �أ�صدقائي
على في�سبوك» .ومع ذلك ،قال م�ستخدم �آخر« :يف البداية �شعرت
باالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�ضافت الإ�شعارات �إىل ح�سابي على
�إن�ستغرام ،ولكن هذا يعني الآن �أنه لي�س علي التحقق من في�سبوك
على الإطالق ما مل �أح�صل على �إ�شعار يف �إن�ستغرام! ال �أعتقد �أن هذه
هي خطتهم».
ويبدو �أن هذه امليزة هي و�سيلة لت�شجيع م�ستخدمي �إن�ستغرام على
ا�ستخدام في�سبوك ،الذي �شهد انخفا�ضا وا�ضحا يف اال�ستخدام بني
ال�شباب خالل ال�سنوات الأخرية.
و�أو�ضح بحث �أجراه � eMarketerأن �أقل من ن�صف م�ستخدمي
الإنرتنت يف الواليات املتحدة ،الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 12إىل 17
�سنة� ،سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام .كما تتوقع �رشكة الأبحاث �أن
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم (�أقل من  25عاما) هذا العام.

ال�شاحن الال�سلكي ،يف �سبتمرب
 ،2017عندما ا�ستعر�ضت
جهازي �آيفون « 8و ،»xو�أكدت
�أنه �سي�صدر يف نف�س العام .لكن
عقبات كثرية واجهت امل�رشوع
حينها ،لأن الفنيني مل يتمكنوا
من �ضبط برجمياته بدقة
ليكون قادرا على �شحن �أجهزة
متنوعة يف وقت واحد.

«موتوروال» حتيي هاتفها
الأ�سطوري

�أكدت مواقع مهتمة ب�ش�ؤون التقنية �أن هاتف
« »Razrال�شهري من «موتوروال» �سيعود
للأ�سواق بحلة جديدة ومن املفرت�ض �أن
تطرح « »Lenovoاملالكة حلقوق بيع
«موتوروال» هاتف « »2019 Razrل�صالح
�رشكة « »Verizonلالت�صاالت ،و�أن تنتج
� 200ألف ن�سخة منه للواليات املتحدة ،قد
ي�صل ثمن الواحدة منها �إىل  1500دوالر
و�سي�أتي الهاتف اجلديد بهيكل قابل للطي
كما يف ن�سخ « »Razrالقدمية ،و�شا�شة

« »OLEDمرنة عالية الدقة متتد على طول
واجهته الداخلية ،حتى �أن لوحة املفاتيح
التقليدية �ستكون عبارة عن �شا�شة تظهر
عليها الأرقام و�أحرف ورموز الكتابة.
كما من املفرت�ض �أن يزود هذا اجلهاز
مبعالج ثماين النوى عايل الأداء ،وذاكرة
و�صول ع�شوائي  4غيغابايت ،وهيكل مقاوم
للماء والغبار وفق �أحدث املعايري العاملية،
وكامريا �أ�سا�سية مزدوجة بدقة ()12+16
ميغابيك�سل.

�آبل تطور هاتفا
قابال للطي

ذكر �أحد املحللني التابعني ل�رشكة
« »Merrill Lynchالأمريكية
املتخ�ص�صة بخدمات التمويل �أن
�رشكة �آبل تتح�رض لإطالق هاتف ذكي
قابل للطي عام  .2020ويتوقع اخلرباء
�أن يزود هذا الهاتف ب�شا�شة مرنة من
نوع « ،»microLEDكانت قد �أكدت
عدة مواقع �أن �آبل تعمل على تطويرها
حاليا ،حيث تتميز تلك ال�شا�شات ب�أن
كل بيك�سل فيها قادر على بث ال�ضوء
ب�شكل م�ستقل .وت�أتي تلك الأخبار

بعد مدة من
ت�أكيد موقع
«Patently
»A p p l e
�أن ال�رشكة
تعمل على تطوير �شا�شات بدقة
« »8Kخم�ص�صة للهواتف الذكية
الواقع
وخوذ
والكمبيوترات
االفرتا�ضي ،وتتميز ب�أنها قادرة على
تتبع حركة عني امل�ستخدم وتوفري
الطاقة .ويذكر �أن �آبل لي�ست �أول

�رشكة تعمل على تطوير تقنيات
الهواتف القابلة للطي ،فمنذ مدة،
وعلى هام�ش معر�ض  2018-CESيف
ال�س فيغا�س ،رفعت �رشكة �سام�سونغ
ال�رسية عن النموذج الأويل لهاتف ذكي
مع �شا�شة قابلة للطي ،من املفرت�ض
�أن يطرح ر�سميا ،عام .2019

موتوروال تك�شف عن جديدها
تعتزم �رشكة موتوروال الك�شف عن
باكورة هواتفها اجلديدة هذا العام
يف الربازيل وذلك ح�سب بو�سرت
الدعوة املن�شور يف �شبكات التوا�صل
االجتماعية هناك بالت�أكيد الأنظار
تتجه �إىل اجليل ال�ساد�س من �سل�سلة
موتو جي واملعروفة �سلفاً با�سم
 Moto G6و Plus Moto G6
بالإ�ضافة �إىل Play Moto G6
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني
هواتف رئي�سية ومتو�سطة ومنخف�ضة

ال�سعر .حتى الآن اليوجد ت�رسيبات
م�ؤكدة حول موا�صفات هذه الهواتف
ولكن جرت العادة �أن تكون متنوعة
املوا�صفات مع �إختالفات تتمثل يف
نوع املعالج وحجم ال�شا�شة والذاكرة
وما�إىل ذلك �أي�ضاً الدعوة الزالت
مبهمة وغري وا�ضح هل �سيكون
احلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف
موتوروال رواجاً هائ ً
ال هناك .

�سام�سوجن ت�صبح �أكرب ُم�ص ِنع للقطع االليكرتونية

ك�شفت عمالقة التقنية الكورية
�سام�سونغ عن توقعها لعائدات و�أرباح
الربع الأول من العام يف تقريرها
املايل ،والذي �شهد ارتفاعاً كبرياً يف
مبيعات ال�رشكة للقطع �أو الرقاقات
امل�ستخدمة يف الأجهزة الإليكرتونية.
وا�ستطاعت �سام�سونغ بذلك حتقيق

رقم قيا�سي بالأرباح بحوايل  14.7مليار
دوالر يف �أول ربع من  2018وبزيادة
 %19عن الربع الأول من العام املا�ضي
وفق تقديراتها .لتتمكن بذلك من ك�رس
احتكار انتل لل�صدارة على مدار  25عاما
املا�ضية .ويعترب هذا الرقم �أعلى �أي�ضا
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني

يف الفرتة املا�ضية .وللعلم ف�إن ال�رشكة
مل تك�شف عن تفا�صيل التقرير املايل
ب�شكل كامل ،والذي بالعادة ي�صدر مع
نهاية �شهر �أبريل .لكنها �أعلنت فقط عن
رقم قيا�سي يف املبيعات والأرباح دون
ذكر م�صادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة،
ال�شا�شات ،البطاريات … ،وغريها.
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ات�صاالت اجلزائر يف
خن�شلة
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البليدة

م�سابقة للأغنية
الوطنية

�ستحت�ضن دار الفنان لوالية البليدة
ال�سبت القادم امل�سابقة املحلية
للأغنية الوطنية التي �ستجري على
مراحل ت�صفوية الختيار فائز واحد يف
نهاية املطاف للم�شاركة يف االحتفاالت
املخلدة لثورة الفاحت نوفمرب ،1954
ح�سبما علم به اليوم الأربعاء من اجلهات
املنظمة و �أو�ضح �سيد �أحمد �سليمان
رئي�س اجلمعية الثقافية «الرحاب» التي
بادرت بتنظيم هذه التظاهرة بالتن�سيق
مع مديريتي ال�شباب و الريا�ضة و
الثقافة �أنه بهدف �إبراز املواهب الفنية
ال�شابة و امل�شاركة يف �إحياء املنا�سبات
الوطنية فكرت اجلمعية يف تنظيم
امل�سابقة املحلية للأغنية الوطنية التي
فتحت الت�سجيالت بها منذ �أيام .

غرداية

�إعادة ت�أهيل 10
مكاتب بريدية

خ�ص�صت م�ؤ�س�سة بريد اجلزائر بغرداية
ا�ستثمارا ماليا بقيمة تقارب  100مليون
دج بر�سم خمطط العمل ل�سنة 2019
لأ�شغال �إعادة ت�أهيل نحو ع�رشة مكاتب
بريدية عرب الوالية ،ح�سبما �أفاد به
�أم�س الأربعاء م�س�ؤويل ذات امل�ؤ�س�سة.
وت�شمل هذه العملية التي ت�ستهدف
ع�رصنة و�أن�سنة املكاتب الربيدية� ,إعادة
ت�أهيل وجتديد وفتح �شبابيك جديدة
مع �ضمان خدمات ع�رصية با�ستعمال
و�سائل التكنولوجيات احلديثة لفائدة
الزبائن وامل�ستعملني ،وكذا تدعيم
املعايري الأمنية ،مثلما �أو�ضح مدير
بريد اجلزائر.

تيارت

 426مليون دج من
املعامالت التجارية
غري القانونية

�سجلت م�صالح مديرية التجارة لوالية
تيارت ما تزيد قيمته عن  426مليون دج
من املعامالت التجارية غري القانونية
خالل الت�سعة �أ�شهر الأوىل لل�سنة اجلارية
ح�سبما �أفادت به ذات املديرية و�أو�ضح
ذات امل�صدر �أنه مت ت�سجيل معامالت
جتارية غري قانونية متمثلة يف عدم
الفوترة مبا تزيد قيمتها عن  425مليون
دج و�أرباح غري �رشعية تفوق � 100ألف
دج و�أبرز امل�صدر �أنه مت ت�سجيل هذه
املعامالت التجارية غري القانونية من
خالل  31 509تدخال نفذتها  49فرقة
تابعة ملديرية التجارة عرب الوالية.
و�أ�سفرت هذه التدخالت التي �شملت
املمار�سات التجارية وحماية امل�ستهلك
وقمع الغ�ش عن حجز �أزيد من 5ر22
طن من خمتلف املواد بقيمة تزيد
عن 4ر 3مليون دج ورفع  938خمالفة
وحترير  885حم�رضا والغلق الإداري
ل 130حمال.
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باملدر�سة العليا للدرك الوطني بزرالدة

االفتتاح الر�سمي لل�سنة اجلامعية 2020-2019
�أ�شرف العميد عرعار عبد الرحمان ،قائد الدرك الوطني� ،أم�س  ،على مرا�سم حفل الإفتتاح
الر�سمي لل�سنة اجلامعية  ،2019-2020باملدر�سة العليا للدرك الوطني بزرالدة ،وذلك
بح�ضور ال�سلطات الع�سكرية واملدنية ،مدراء جامعات ،عمداء كليات و�أ�ساتذة جامعيني.

�إ�رشاف العميد قائد الدرك
الوطني على مرا�سم حفل �إفتتاح
ال�سنة اجلامعية ّ
يدل على ما
توليه القيادة العليا للجي�ش
الوطني ال�شعبي من عناية
و�إهتمام بالغ بالتكوين ب�صفة
عامة ،والتكوين العايل على وجه
اخل�صو�ص ،حيث يعترب املورد
الب�رشي من �أهم املرتكزات التي
ت�ستند عليها عمليات التطوير
يف الدرك الوطني ،التي ت�صبوا
دائما وب�إ�ستمرار �إىل مواكبة
التطور التكنولوجي والعلمي من
جهة ،والتغيرّ ات االجتماعية من
جهة �أخرى ،وبالتايل �إمتالك
القدرة على مواجهة التحديات
�أمام الرهانات الأمنية التي
تفر�ضها التطورات الدولية،
الإقليمية واملحلية.
بعد مرا�سم الإ�ستقبال وتقدمي

الت�رشيفات الع�سكرية مبقر
املدر�سة العليا للدرك الوطني
بزرالدة ،تابع ال�سيد العميد قائد
الدرك الوطني عر�ضاً وجيزاً
من �إلقاء قائد املدر�سة حول
خمتلف التكوينات التي تتم بها.
�إثر ذلك� ،ألقى ال�سيد العميد
قائد الدرك الوطني كلمة

�أمام �ضيوف ال�رشف و�أ�ساتذة
املدر�سة و�إطاراتها والطلبة،
�أ َّكد من خاللها على ما توليه
القيادة من منزلة رفيعة و�إجالل
للعلم واملعرفة ،وهو ما يقت�ضي
تكري�س معاين الرفعة والإجتهاد
يف الربامج التكوينية بهذا ال�رصح
العلمي املتم ّيز.

وزير الداخلية يك�شف

 133مليار دج القامة  43منطقة �صناعية
ك�شف وزير الداخلية واجلماعات املحلية
يف ختام زيارته �إىل والية تلم�سان م�ساء
�أول ام�س على �رضورة النهو�ض بالقطاع
ال�صناعي ليكون البديل ال�صحيح لالقت�صاد
الوطني ما بعد املحروقات داعيا ال�شباب
�إىل الت�شمري على ال�سواعد من �أجل �إقامة
اقت�صاد �صناعي نا�شئ كا�شفا عن برنامج
هام يف هذا املجال للنهو�ض بالقطاع
ال�صناعي.
هذا و �أ�شار الوزير ب�رضورة االهتمام

بال�صناعات ذات الفائدة واملهمة التي
من �ش�أنها �إخراج البالد من عنق الزجاجة
عن طريق ا�ستثمارات حقيقية  ،كا�شفا
�إن الدولة قد ر�صدت غالف مايل يقدر
ب 133مليار دج بغية �أقامة  43منطقة
�صناعية مبختلف �إنحاء الوطن دون متيز
مع احرتام كل املواطنني وفتح الأفاق
�أمامهم بغية �إقامة ا�ستثمارات فعلية
ت�ضمن االنتاج وكذا توظيف اليد العاملة ،
حممد بن ترار

و�أ�شار قائد الدرك الوطني �إىل
�أن حر�ص القيادة العليا للجي�ش
الوطني ال�شعبي على تكري�س
هذا التقليد احلميد� ،إمنا يهدف
�إىل تعزيز املنظومة التكوينية،
�ضمن م�سار و�ضع قواتنا
امل�سلحة امل�ستب�سلة على �سكة
الإحرتافية وتطوير �أ�ساليب
التعلّم و�إكت�ساب املهارات ،وفق
املناهج العلمية احلديثة ،التي
يفر�ضها تدبري ال�ش�أن الأمني
الناجع وحتقيق ُموجبات الدفاع
الوطني.
يتم التكوين باملدر�سة العليا
للدرك الوطني بنظام ل .م .د
( ،)L.M.Dوذلك منذ ال�سنة
الدرا�سية  2017-2016وهو
النظام املعتمد يف كافة مدار�س
وم�ؤ�س�سات التكوين العايل يف
اجلي�ش الوطني ال�شعبي.

يف حادث مرور ب�سيدي بلعبا�س

مقتل �شيخ و�إ�صابة
� 07آخرين

لقي �شيخ يف اخلم�سني من العمر و�إ�صابة 07
�آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة اثر حادث
مرور مميت بالطريق الوطني رقم 13 .على
م�ستوى بلدية �سيدي بلعبا�س يتمثل يف
ا�صطدام بني �سيارتني �سياحيتني.
هذا وك�شفت م�صالح احلماية املدنية التي
تنقلت على جناح ال�رسعة �إىل عني املكان
ان ان ال�ضحية البالغ من العمر � 50سنة تويف
بعني املكان يف حني يعاين اجلرحى ال�سبعة
الدين ترتاوح �أعمارهم مابني �10سنوات
و�56سنة من جروح وك�سور خمتلفة ،حيث
ال�شلف
قدمت لهم الإ�سعافات الأولية وحولوا �إىل
م�ست�شفى �سيدي بلعبا�س من جهتها فتحت
م�صالح الأمن حتقيقات معمقة يف احلادث .
حممد بن ترار
�أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي ،عمليات بحث وتفتي�ش متفرقة بكل
يوم � 15أكتوبر  ،2019عن�رصي ( )02دعم من باتنة/ن.ع 5.واملدية/ن.ع ،1.قنبلة
عنابة
للجماعات الإرهابية بال�شلف/ن.ع )01( ،1.تقليدية ال�صنع وثالثة ( )03خمابئ
فيما ك�شفت ودمرت مفارز �أخرى �إثر للإرهابيني حتتوي على �أغرا�ض خمتلفة.

توقيف داعمني لالرهاب
املدر�سة الوطنية العليا للمناجمنت

ُكرم الأوائل املتفوقني
موبيلي�س ي ِ ّ

بعدما �أ�رشف على تكرمي الطلبة الأوائل
املتفوقني يف بع�ض اجلامعات عرب الوطن
يوا�صل موبيلي�س برناجمه الداعم للطلبة
اجلامعيني ،مبرافقته ،يوم �أم�س ،الثالثاء
� 15أكتوبر  2019على ال�ساعة ، 14:00حلفل
تخرج الطلبة الأوائل للمدر�سة الوطنية
العليا للمناجمنت بالقطب اجلامعي
للقليعة .موبيلي�س فخور مبرافقة حفل
ت�سليم ال�شهادات واجلوائز للطلبة الواحد
والع�رشون ( )21املتفوقني يف الدفعة
ال�سابعة لطلبة املا�سرت يف التخ�ص�صات

الأتية ، :مناجمنت املنظمات ،،
مناجمنت اجلودة  ،مناجمنت املوارد
الب�رشية  ،املناجمنت الإ�سرتاتيجي
و النظام ،املعلوماتي  ،املناجمنت
الت�سويقي  ،مناجمنت املقاوالتية
وامل�شاريع العمومية  ،مناجمنت احلكومة
الإلكرتونية
موبيلي�س امل�ؤ�س�سة املواطنة ،ت�ؤكد من
خالل تكرمي النخبة ال�شابة للجامعة
اجلزائرية التزامها يف ترقية املعرفة
وت�شجيع الكفاءات ال�شابة.

رئي�س بلدية عني
الباردة �أمام الق�ضاء

�سيمثل «عما قريب» رئي�س املجل�س ال�شعبي
لبلدية عني الباردة بوالية عنابة �أمام اجلهات
الق�ضائية مبحكمة عنابة ب�ش�أن ق�ضية تتعلق
بالف�ساد ,ح�سبما �أكده �أم�س م�صدر ق�ضائي.
ويتابع رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية عني
الباردة يف هذه الق�ضية بتهم « تبديد �أموال
عمومية و �إعطاء امتيازات غري مربرة
بالإ�ضافة �إىل �سوء ا�ستغالل الوظيفة ويوجد
حاليا ملف هذه الق�ضية على م�ستوى قا�ضي
التحقيق لدى حمكمة عنابة ح�سبما �أ�شار �إليه
ذات امل�صدر و كانت قد نقلت عن م�صدر
ق�ضائي �أم�س الثالثاء �أنه مت و�ضع رئي�س
بلدية عني الباردة (عنابة) حتت الرقابة

اجناز �أكرث من 40
حمطة يف تقنية
GLTE 4
ا�ستفادت املديرية العملية الت�صاالت
اجلزائر بوالية خن�شلة من �أحدث
تقنيات الربط يف جمال االت�صاالت
الرقمية ،بحيث مت ا�ستالم 6557
و�صلة تعتمد على تكنولوجيا FTTH
م�ستخدمة يف ذلك الألياف الب�رصية
لنقل البيانات واملعطيات لت�صل فيها
�رسعة الأنرتنت �إىل  100ميغابيت.
وقد مت تزويد كل من الأحياء -
القطب العمراين اجلديد؛ �سكنات
عدل؛ �سكنات  FMPOSطريق
زوي بخن�شلة و�أحياء � 17أكتوبر و
 200م�سكن ببلدية بابار وعدة �أحياء
�أخرى ببلدية قاي�س بهذه التقنية
اجلديدة.

اجلي�ش امل�صري

تدريب على �ضرب
«�أهداف �إ�سرائيلية»

ك�شف فيديو للقوات امل�سلحة امل�رصية
عن قيام اجلي�ش بالتدريب على �رضب
�أهداف �إ�رسائيلية بالذخرية احلية،
خالل املرحلة الرئي�سية ملناورات
«رعد »31وظهر خالل الفيديو الذي
ن�رشه املتحدث الع�سكري للقوات
امل�سلحة امل�رصية هيكل دبابة
«مريكافا مارك  »4الإ�رسائيلية ،كما
هو مو�ضح يف ال�صورة وبالتدقيق يف
الفيديو جند �أن اجلنود امل�رصيني
قاموا بق�صف املنطقة بالكامل
با�ستخدام قاذفات «�آر بي جي»،
حيث ت�ضمنت التدريبات �إدارة �أعمال
القتال لتطوير الهجوم مبعاونة عنا�رص
من القوات اجلوية و�أ�سلحة الدفاع
اجلوي ،ومب�ساندة املدفعية لتدمري
االحتياطات و�إرباك وتدمري مراكز
القيادة وال�سيطرة املعادية.

القهوة و مكافحة
مر�ض ال�سكري 2
اكت�شف علماء جامعة �إيلينوي يف
�أوربانا �شامبني بالواليات املتحدة،
�أن ق�شور القهوة وق�شور بذورها،
حتتوي على مركبات الفينول املفيدة
يف مكافحة ال�سمنة والنوع الثاين من
مر�ض ال�سكري.
ويفيد موقع  ،MedicalXpressب�أن
الباحثني ا�ستعر�ضوا ،كيف انخف�ضت
عملية االلتهابات عند معاجلة اخلاليا
الدهنية للفئران مب�ستخل�ص ق�شور
القهوة ،فقد قام اثنان من مركبات
الفينول غري ال�سامة للج�سم – حم�ض
الربوتوكتيك وحم�ض الغال – بتح�سني
ح�سا�سية الأن�سولني وعملية امت�صا�ص
الغلوكوز.
وت�ساهم اخلاليا ال�ضامة واخلاليا
ال�شحمية يف الإجهاد الت�أك�سدي
وا�ضطراب عملية امت�صا�ص الغلوكوز،
عند وجود االلتهابات املرتبطة
بال�سمنة ،ما يفاقم احلالة �أكرث ،وزرع
الباحثون كال النوعني من اخلاليا معا
لتتبع كيف تتفاعل مع بع�ضها ،وعولج
نبيت اخلاليا مب�ستخل�صني وخم�س
مركبات الفينول.

