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بناء على درا�سة �إ�ستبيانية
ً

%82من املواطنني را�ضون على
جممل اخلدمات ال�شرطية
�أظهر اال�ستطالع الدوري ل�سرب
الآراء �أجري على م�ستوى مقرات
ال�رشطة عرب الرتاب الوطني،
خالل لثالثي الثاين ل�سنة ،2019
بخ�صو�ص الإجراءات التي
و�ضعتها املديرية العامة للأمن
الوطني لتقييم اخلدمة العمومية
املوجهة للمواطنني ،لقيا�س
مدى ر�ضاهم مبجمل اخلدمات

ال�رشطية املقدمة داخل مراكز
ال�رشطة املنت�رشة عرب كامل
الرتاب الوطني� ،أن �أكرث من %82
من املواطنني را�ضون على نوعية
هذه اخلدمات ،التي ت�شمل نوعية
اال�ستقبال ،مدة االنتظار داخل
مقرات ال�رشطة وكذا ح�سن
املعاملة والتوجيه والإ�صغاء.
هذه الدرا�سة التي اعتمدت على

تايدر يثري غ�ضب اجلزائريني

تواجد الالعب الدويل اجلزائري �سفري تايدر حتت �سخط كبري من طرف
اجلزائريني بعدما ظهر يف مباراة مع ناديه �أمباكت مونريال وهو يحمل
�صب اجلزائريون
الألوان التي يعتمدها املثليون ،ويف هذا ال�صدد فقد ّ
غ�ضبهم على الالعب والذي كان يحمل �شارة القيادة يف مباراة ناديه التي
تندرج �ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم� ،أين كان املعني جمربا على
حمل الألوان التي يلزمهم االحتاد املحلي للعبة ويعاقب كل من يرف�ض
االن�صياع للأمر.

حتليل نتائج ا�ستبيانات املواطنني
الوافدين ملقرات ال�رشطة� ،أظهرت
�أن  %78,80من املواطنني عربوا
عن ر�ضاهم على نوعية اال�ستقبال
�أما بخ�صو�ص مدة االنتظار داخل
مقرات ال�رشطة ،جند �أن %92,88
من املواطنني يرون �أنها معقولة،
يف حني جند �أن  %76,95من
املواطنني يرون �أن ح�سن املعاملة

والتوجيه وكذا جودة الإ�صغاء كانت
الئقة ولبقة.
وت�أتي هذه النتائج املر�ضية

خبر في
صورة

جمل�س ق�ضاء امل�سيلة
مازلت �أ�سماك القر�ش
تغزو �سواحل وهران

�سليماين ي�سكت �أفواه املنتقدين

�أ�سكت الالعب الدويل اجلزائري
�إ�سالم �سليماين افواه املنتقدين
بعدما اختار البقاء يف امل�ستوى
العايل واالن�ضمام �إىل الدوري
الفرن�سي عندما وقع عقدا مع نادي
موناكو ملو�سم واحد �إعارة قادما
من لي�سرت �سيتي ،فبعد االنتقادات
التي الحقته ب�سبب تراجع م�ستواه
وانطفاء جنوميته التي كان عليها
عندما كان يف �صفوف �سبورتينغ ل�شبونة الربتغال ،ر ّد مهاجم اخل�رض
على منتقديه من خالل اختيار البقاء يف الأ�ضواء واللعب «بالليغ »1عو�ض
االلتفاف �إىل �أموال الدوريات اخلليجية.

�أ�رشف �أم�س ،املمثل ال�شخ�صي لوزير العدل حافظ الأختام على
تن�صيب «�أحمد من�صور» رئي�سا ملجل�س ق�ضاء امل�سيلة ،خلفا لل�سيد
«يودريالة حممد «وي�أتي هذا التن�صيب �ضمن احلركة اجلزئية التي
�أجراها رئي�س اجلمهورية يف �سلك الق�ضاء وقد جرت مرا�سيم
التن�صيب  ،بح�ضور الأمني العام لوالية امل�سيلة وال�سلطات
املحلية والأمنية و�أ�رسة الق�ضاء والإعالم و�أكد ممثل وزارة العدل
يف الكلمة التي �ألقاها ،على دور الق�ضاء يف حماربة الف�ساد ودعم
النزاهة لتحقيق االزدهار للجزائر وا�صفا احلركة التي �أجراها
الرئي�س بالهادفة لتطوير القطاع  ،م�ؤكدا حر�ص الوزير على
موا�صلة املجهود لتطوير القطاع وتكييف جاهزيته .
ع.ب

ا�ستدعاء مبا�شرة لع�شرات
امل�س�ؤولني يف �سبتمرب

العط�ش يحا�صر �سكان البويرة

يعي�ش �سكان والية البويرة �أزمة
عط�ش خانقة زادت حدتها خالل
هذه ال�صائفة �أرقت �صفو حياتهم
التي حتولت �إىل جحيم حقيقي
وكابو�س �أ�سود ال يريد �أن ينتهي
وجعل يومياتهم برجمة رحالت
�شاقة للبحث عن قطرة املاء ب�أي
و�سيلة ل�سد العجز واحلاجة امللحة
لهذه املادة احليوية خا�صة خالل

تن�صيب «احمد من�صور» رئي�سا

جمل�س ق�ضاء باتنة

رغم توفرها على � 3سدود
هذه الفرتة احلارة  ،فمن جنوبها
مبناطق ك�سور الغزالن اىل �شمالها
بدائرة الأخ�رضية وبلدية معلة
و�صوال �إىل �رشقها مبعظم قرى
بلديات اجلهة ال�رشقية على غرار
قرى بلدية العجيبة �أزكنون وحقي
و�سما�ش والتل الأحمر وغريها فال
حديث يعلو و�سط ال�سكان �سوى عن
�أزمة العط�ش التي ال تزال ت�صنع

ا�ستنادا ال�ستبيان دون ت�شخي�ص
�أ�صحابه ،متا�شيا وتعليمات القيادة
العليا للأمن الوطني النا�صة على

تعزيز نوعية اال�ستقبال ،التوجيه
واملرافقة ،واال�ستجابة الن�شغاالت
املواطنني مبقرات الأمن الوطني.

عذابهم اليومي يف عز ال�صيف
احلارق  ,ورغم تدخل امل�س�ؤولني
م�ؤخرا بقرار �إنهاء مهام رئي�س
دائرة الأخ�رضية بالنيابة وم�س�ؤول
وحدة اجلزائرية للمياه يف �إجراء
لإحتواء الو�ضع وتهدئة ال�شارع
الغا�ضب �إال �إن الو�ضع ال يزال
قائما على حده ب�أ�صوات تنادي
بو�ضع خمطط ا�ستعجايل لربط كل

مناطق الوالية بهذه املادة احليوية
يف �أقرب وقت بعيدا عن ال�سيا�سات
العرجاء والوعود الكاذبة التي تتكرر
�أ�سطوانتها اململة كل مو�سم ،
و�أ�شار حمدثونا يف خمتلف اجلهات
�أنه من العيب والعار �أن ت�شكو والية
البويرة �أزمة العط�ش وهي تتوفر
على � 3سدود كاملة منها ثاين �أكرب
�سد وطنيا .

�رشع يف توجيه ا�ستدعاءات مبا�رشة ل  32رئي�س جمل�س �شعبي
بلدي ،و وكذا ع�ضو جمل�س الأمة ال�سابق واحلايل و كذا  3نواب
برملانيني و  13مقاول و � 7أع�ضاء من املجل�س الوالئي للمثول
�أمام ق�ضاة التحقيق يف دوائر االخت�صا�ص يف �شهر �سبتمرب بعدة
تهم و�أهمها خيانة الأمانة وا�ستغالل ال�سلطة والنفوذ والتورط يف
عدة ق�ضايا ف�ساد .

يف ح�صيلة م�ؤقتة

ارتفاع عدد وفيات احلجاج
اجلزائريني �إىل � 22شخ�صا

�أ.م

تي�سم�سيلت

ال�سباحة يف الربك املائية وال�سدود

ت�شهد والية تي�سم�سيلت
ارتفاعا حم�سو�سا يف درجة
احلرارة هذه الأيام تزامنا
مع ا�ستفادة التالميذ من
العطلة املدر�سية وكذا
غياب �أماكن لال�ستجمام،
على غرار امل�سابح ،وبعد
عن الوالية
ال�سواحل
ب�أكرث من  190كلم وتدين
الدخل الفردي للعائالت
حيث �أنها ال متلك املال
لق�ضاء العطلة على �ضفاف
ال�سواحل جعل ع�رشات

ال�شباب والأطفال ملمار�سة
ال�سباحة يف الربك وجماري
وال�سيول املائية وحتى
ال�سدود هروبا من احلر
ال�شديد.

ورغم �إدراكهم خلطورة
هذه الأماكن التي �أودت
بحياة العديد من الأطفال
وال�شبان نتيجة الغرق فيها
خالل ال�سنوات املا�ضية،

خا�صة �سد كدبة الر�صفة
املتواجد ببلدية بني
�شعيب الذي ح�صد عديد
من الأرواح يف ال�سنوات
املا�ضية كون قاعه ترابي
من النوع الذي يلت�صق
ب�أي واحد يغامر ويدخل
هذه ال�سدود� ،إال �أن غياب
التوعية والرقابة ومتابعة
الأولياء لت�رصفات �أبنائهم
دفعت به�ؤالء �إىل �أح�ضان
املوت يف هذه الربك� ،أين
يجازف ه�ؤالء الأطفال

بحياتهم من �أجل التخفيف
من درجات احلرارة التي
بلغت م�ستويات قيا�سية
م�ؤخرا ،متجاهلني بذلك
مدى خطورة ال�سباحة يف
مثل هذه الأماكن .حيث
�أن الأطفال �أ�صبحوا كل
ما يجدون املياه ي�سبحون
فيها ،ففي مدخل والية
تي�سم�سيلت تواجد نافورة
مياه لتزين املدينة �إ�ستغلها
ه�ؤالء الأطفال لل�سباحة

م�.ش

�أفادت ح�صيلة جديدة م�ؤقتة �أم�س الأربعاء بارتفاع عدد
الوفيات يف �صفوف احلجاج اجلزائريني ايل � 22شخ�صا ح�سبما
�أكده رئي�س البعثة الطبية ،و�رصح الدكتور حممود دحمان �أنه «
توفيت �أم�س احلاجة بوطاجني فاطمة الزهراء (� 62سنة) من
مواليد  22نوفمرب  1957بالأبيار وتقطن حاليا ببلدية ال�رشاقة
والية اجلزائر» ،و�أبرز ب�أن املتوفية لفظت �أنفا�سها الأخرية
مب�ست�شفي «النور» مبكة حيث كانت تعاين من �رسطان الثدي يف
مرحلة متقدمة و قد رف�ضت الدخول �إيل غرفة الإنعا�ش .
و�أ�شار �إىل �أن املرحومة كانت تقطن بفندق « ال�سرييجي »1
غرفة رقم  614من جهة �أخري �أ�ضاف نف�س امل�صدر �أن عدد
احلجاج اجلزائريني يف امل�ست�شفيات ال�سعودية ارتفع ليبلغ 17
�شخ�صا.
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مت�سك ب�شروط �أر�ضية عني البنيان

بن فلي�س يرف�ض م�شاركة
املواالة يف احلوار
ت�صوير ب�شري عالوة

.

�إذا توفرت نزاهة الرئا�سيات فمن حقي الرت�شح

�أكد رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن فلي�س رف�ضه م�شاركة داعمي العهدة
اخلام�سة �سابقا �ضمن م�سار احلوار ،مو�ضحا �أن ذلك التزام منهم ب�أر�ضية عني
البنيان التي حتدد من بني ال�شروط �إبعاد املتورطني �سابقا بالإ�ضافة �إىل �ضرورة
رحيل حكومة بدوي دون رئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح.
�سارة بومعزة
و�أو�ضح بن فلي�س خالل الندوة
التي �أعقبت لقاءهم بلجنة احلوار،
�أنهم يدعمون اال�رساع يف االجتاه
نحو تنظيم انتخابات رئا�سية لكن
بعد حتقيق ال�رشوط ال�ضامنة
لذلك على ر�أ�سها �رشوط التهدئة
والتغيري برحيل حكومة بدوي
وتعديل قانون االنتخابات بخا�صة
يف ال�شق املتعلق باالنتخابات
الرئا�سية كونها تت�ضمن ثغرات تعد
م�صدرا �أ�سا�سيا للتزوير بح�سبه مع
التح�ضري للهيئة الوطنية لتنظيم
والإ�رشاف ومراقبة االنتخابات،
م�ضيفا �أن احلاجة للرئا�سيات

تعود ال�ستدراك الفراغ املوجود
ب�أعلى هرم ال�سلطة والذي قال
�أنه ال يعود �إىل ا�ستقالة الرئي�س
ال�سابق فقط بل �إىل .2012
�أما بخ�صو�ص دعاة حل �أحزاب
املواالة على ر�أ�سها الأفالن
وحتويلها لإرث وطني م�شرتك
فقال �أنه ينبغي التفريق بني
موقفهم من احلوار والذي
يرف�ضون م�شاركة امل�س�ؤولني
ودعاة العهدة اخلام�سة فيه وبني
ان يتم احلكم على الأحزاب،
مرجعا القرار النهائي بحقها �إىل
ال�شعب عرب �آلية االنتخابات للحكم
عليهم.
ورد بن فلي�س على ال�س�ؤال

املتعلق مبا �إن كان مر�شح النظام
للرئا�سيات املقبلة ،ب�أنهم حددوا
�رشوطا لالجتاه نحو تنظيم
االنتخابات الرئا�سية ،ويف حالة
توفرها ف�سي�صبح من احلق املدين
لأي �شخ�ص الرت�شح للرئا�سيات،
م�ؤكدا �أنه لن يرت�شح �إال �إذا كانت
انتخابات نقية.
وبالعودة للجنة احلوار فقال بن
فلي�س �أنه يقدم �شهادة حول
من�سقها كرمي يون�س ،قائال �أنه
مل يكن من امل�صفقني للعهدات
الرئا�سية لبوتفليقة و�أنه من
املقاومني الأوائل �ضد الف�ساد.
وقال املرت�شح لرئا�سيات 2004
و� ،2014أن �إجراء انتخابات

رئا�سية وفقا لل�رشوط املحددة
�ستمكن املواطنني من ممار�سة
ال�صالحيات التي يخولها له
الد�ستور عرب املادتني  7و ،8يف
حني ف�صل تلك ال�رشوط يف �رشوط
�سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية وقانونية
بداية من تهيئة مناخ م�ساعد على
جناح االقرتاع بتبني تدابري الثقة
والتهدئة وكذا �إ�شارات قوية من
طرف ال�سلطات تعرب عن �إرادتها
القوية ل�ضمان �صحة و�شفافية
و�سالمة هذا االقرتاع .يدعمها
رحيل احلكومة احلالية املعينة
من طرف الرئي�س املخلوع
والتي �أ�صبحت عامال �أ�سا�سيا
يف االن�سداد احلايل ،وحاجزا

�شروط بن فلي�س

املحلل ال�سيا�سي �سليم قاللة ل»الو�سط»:

الذهاب �إىل الرئا�سيات حتمية ق�صوى
•نرف�ض �إق�صاء املواالة �شرط ابتعادها عن ال�سلطة
•الع�صيان املدين يفتح بابا نحو املجهول
•ال ميكن حتميل املعار�ضة �أكرث مما ينبغي
رد املحلل ال�سيا�سي �سليم
قاللة يف حوار خ�ص به
«الو�سط» على االنتقادات
التي طالت جلنة احلوار و
الو�ساطة ،م�ؤكدا ب�أنه احلكم
عليها قبل املمار�سة خا�صة
�أنها يف البداية ،راف�ضا
لدعوات �إق�صاء �أحزاب
املواالة من احلوار �رشيطة
�أن ال تبقى تتحرك على غطاء
ال�سلطة القائمة ،داعيا �إىل
الذهاب �إىل انتخابات رئا�سية
يف �أقرب الأجال للخروج من
الأزمة
بداية ،تعر�ضت جلنة
احلوار والو�ساطة �إىل
العديد من االنتقادات
والرف�ض ال�شعبي ،هل
�ستتمكن جلنة احلوار
والو�ساطة من فر�ض
نف�سها؟

ال ميكن احلكم على جلنة
احلوار والو�ساطة لأنها يف
البداية ،كما �أنه ال ميكن
�أن يحكم على �أي عمل قبل
املمار�سة ،وت�صور �أنه ميكن
ت�شكيل جلنة تامة و�صحيحة
 100باملئة ت�صور غري
واقعي ،فطبيعي �أن تتعر�ض
لالنتقادات ،ويبقى احلكم
على عملها بعد املمار�سة،
فالبد من االبتعاد عن
الأحكام امل�سبقة ،ويجب �أن
ن�شجع اجلوانب الإيجابية
فيها واجلوانب ال�سلبية ميكن
جتاوزها.

ما ردك على دعوات
�إق�صاء �أحزاب املواالة من
احلوار الوطني؟

ل�ست مع مطلب �إق�صاء �أحزاب
املواالة من احلوار ،فامل�س�ألة
ال تتعلق بالأحزاب و�إمنا تتعلق
ب�أ�شخا�ص �أ�صحاب مواقف،
فالميكن �إق�صاءها �رشيطة
�أن ال تبقى تتحرك على
غطاء ال�سلطة القائمة ،كما
�أن ال�شعب هو الطرف الوحيد
الذي ميكن �أن يق�صيها.

ما تقييمك لأداء
املعار�ضة خالل االزمة
الراهنة؟

م�شكلة املعار�ضة �أنها
الطرف الأ�ضعف لأنها
تتعر�ض النتقادات من طرف
جهتني ،انتقادات من ال�سلطة
القائمة لأنها مل ت�رس يف
طريقها ،وانتقادات من قبل
ال�شعب الذي يتهمها بخدمة
ال�سلطة ،فالميكن �أن نحمل
�أن املعار�ضة �أكرث مما ينبغي،
نرف�ض جعلها خ�ضم �أ�سا�سي
لل�شعب ،يكفي �أنها وجدت
يف نظام �صعب ال ي�ؤمن بها،
البد من النظر �إىل اخلطوات
الإيجابية التي قامت بها يف
املا�ضي القريب.

كيف ترد على دعوات
املرحلة االنتقالية؟

احلديث عن املرحلة
االنتقالية يف الوقت الراهن

،الحدث ،خا�صة بعد الت�أكد
ب�أنه ال خري فيها وميكن �أن جتر
البالد �إىل ماال يحمد عقباه ،و
يجدرالإ�شارة ب�أننا نعي�ش �شبه
انتقال منذ  ، 2014لذلك ال
ميكن متديد املرحلة ،و ن�شدد
على التم�سك للحوار �رشط
�أن يكون احلوار �شامل غري
�إق�صائي ت�شارك فيها جميع
التيارات ولأننا ن�ؤمن باحلوار
كمنهج حل للأزمة ال�سيا�سية
التي تعي�شها البالد منذ 22
فيفري ،ويجب الذهاب �إىل
انتخابات رئا�سية نزيهة و
�شفافة يف �أقرب الآجال وفق
�رشوط ت�ضمن لها ذلك ،فحل
الأزمة يكمن يف االحتفاظ
بالأطر القانونية من خالل
�إيجاد خمارج وفق الد�ستور،
والذهاب �إىل انتخابات
رئا�سية يف �أقرب الآجال
تر�سم �إ�صالحات يف خمتلف
املجاالت
كيف تقيمون مرافقة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية؟

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لعبت
دورا �إيجابيا يف التعاطي مع
الأزمة ،وال تزال يف �صالح
ال�شعب اجلزائري ،ونتمنى
�أن ي�ستمر هذا التناغم بني
اجلي�ش وال�شعب يف املطالب
ال�سيا�سية الأ�سا�سية ،مع
تقديرنا لالختالف يف بع�ض
االجتهادات ،كما �أن اجلي�ش
قام بواجبه الد�ستوري ومل
يتدخل لكنه رافق احلراك

معطال لإجراء هادئ وجدي
للحوار الوطني ومعوق حقيقي
للت�سيري احل�سن لل�ش�ؤون العمومية،
وا�ستبدالها بحكومة كفاءات
وطنية لت�رصيف الأعمال؛ معتربا
�أن حكومة بدوي �أ�صبحت عن�رص
ان�سداد ومعيق لت�رصيف �ش�ؤون
البالد على ح و�صفه .كما �أ�ضاف
خطوة ت�أ�سي�س �سلطة انتخابية
م�ستقلة تكلف مبجمل ال�صالحيات
املتعلقة بتح�ضري وتنظيم ومراقبة
امل�سار االنتخابي الرئا�سي ،من
مراجعة القوائم االنتخابية �إىل
الإعالن عن النتائج ودعمها
بتعديل قانون االنتخابات لتجاوز
ب�ؤر التزوير و�سد الثغرات و�إعادة

النظر يف هيكلة ت�أطري امل�سار
االنتخابي ،ورفع املعوقات التي
تعرت�ض اخليار احلر للناخبني
و�ضمان اقرتاع نزيه.
�أما بخ�صو�ص مقرتح املجل�س
الت�أ�سي�سي فجدد رئي�س طالئع
احلريات رف�ضهم له ،طارحا
حتفظاته على املقرتح �أمام جلنة
احلوار والو�ساطة ،قائال �أنه عر�ض
خماطر هذا اخليار وما يت�سبب فيه
من ا�شتداد يف حالة االن�سداد وما
�أ�سماه بالتمديد التع�سفي للأزمة
ب�شكل يجعلها تت�سع وتتفاقم بدال
من االجتاه مبا�رشة النتخاب
رئي�س �رشعي وفقا لآليات تكفل
ال�رشعية ال�شعبية.

ال�شعبي ومطالبه ال�رشعية،
ويجب الت�أكيد ب�أنه ال ميكن
الف�ضل بني اجلي�ش وال�سيا�سة
لأن ذلك فيه مغالطة كبرية،
خا�صت يف ظل غياب
م�ؤ�س�سات الدولة.
تعليقك على خطوة
حماربة
يف
العدالة
الف�ساد؟

نثمن خطوة العدالة يف حماربة
الف�ساد ،وحماولة ا�سرتجاع
الأموال املنهوبة من الداخل
واخلارج وهي خطوة �إيجابية،
فال �أحد كان يت�صور�أن تقوم
العدالة مبحا�سبة م�س�ؤولني
كان لهم وزن داخل م�ؤ�س�سات
الدولة.

ت�صعيد
بخ�صو�ص
احلراك والذهاب �إىل
الع�صياناملدين،ماذاميكنك
قوله بهذا اخل�صو�ص؟

الع�صيان املدين لن يخدم
الو�ضع الراهن ،لذلك البد
من جتنيد كل القوى وفتح
املجال �أمامها تفاديا لأي
متاهات �أخرى ميكن �أن
جتر البالد �إىل ما اليحمد
عقباه  ،ونحن نحذر من
بع�ض الأطراف التي التريد
اخلال�ص للجزائر وحتاول
�إف�شال �أي حماولة لإخراج
البلد من الأزمة ال�سيا�سية
التي تعي�شها مند  22فيفري
املا�ضي.
حاورته� :إميان لوا�س

 تهيئة مناخ م�ساعد على جناحاالقرتاع بتبني تدابري الثقة
والتهدئة وكذا �إ�شارات قوية من
طرف ال�سلطات تعرب عن �إرادتها
القوية ل�ضمان �صحة و�شفافية
و�سالمة هذا االقرتاع -.رحيل
احلكومة احلالية املعينة من
طرف الرئي�س املخلوع والتي
�أ�صبحت عامال �أ�سا�سيا يف
االن�سداد احلايل ،وحاجزا
معطال لإجراء هادئ وجدي
للحوار الوطني ومعوق حقيقي

للت�سيري احل�سن لل�ش�ؤون
العمومية ،وا�ستبدالها بحكومة
كفاءات وطنية لت�رصيف
الأعمال؛ -ت�أ�سي�س «�سلطة_
انتخابية م�ستقلة خا�صة» تكلف
مبجمل ال�صالحيات املتعلقة
بتح�ضري وتنظيم ومراقبة
امل�سار االنتخابي الرئا�سي،
من مراجعة القوائم االنتخابية
�إىل الإعالن عن النتائج ،تعديل
الت�رشيع االنتخابي احلايل
ال�ستئ�صال ب�ؤر التزوير و�سد

الثغرات و �إعادة النظر يف هيكلة
ت�أطري امل�سار االنتخابي ،ورفع
املعوقات التي تعرت�ض اخليار
احلر للناخبني و�ضمان اقرتاع
نزيه و �صحيح و�شفاف.
بالن�سبة لرئي�س احلزب ،ف�إن
�إجراء انتخابات رئا�سية وفق
هذه ال�رشوط من �ش�أنها
متكني ال�شعب ال�سيد من
ممار�سة ال�صالحيات التي
يخولها له الد�ستور من خالل
مادتيه__7و_.8

حركة الإ�صالح الوطني

نعلق «�آماال كبرية» على احلوار
�رصح الأمني العام حلركة
الإ�صالح الوطني فياليل
غويني �أم�س الأربعاء بوهران
�أن «�آماال كبرية» تعقدها
حركته على احلوار الوطني
الذي ميكن �أن يكون «مقدمة
لالنفراج ال�سيا�سي وخطوة
حللحلة الأزمة»وذكر غويني
يف لقاء للمجل�س التن�سيقي
جلهة الغرب حلركة الإ�صالح
الوطني �أن ت�شكيلته ال�سيا�سية
تعقد «�آماال كبرية على احلوار
الوطني الذي تقوده الهيئة
الوطنية للحوار والو�ساطة
الذي ميكنه �أن يكون مقدمة
لالنفراج ال�سيا�سي و خطوة
نحو الأمام حللحلة الأزمة يف
البالد».
وجدد نف�س املتحدث الدعوة
�إىل «امل�شاركة الوا�سعة» يف
احلوار «خا�صة و�أن العديد
من مطالب احلراك ال�شعبي
قد مت تلبيتها» على حد تعبريه
،و�أ�شار �إىل �أن حركة الإ�صالح
الوطني كانت ال�سباقة للدعوة

�إىل «الذهاب �إىل توافق
وطني من خالل اجللو�س
على طاولة حوار يجتمع
فيها الفاعلون يف ال�ساحة
ال�سيا�سية للتطرق �إىل �أهم
املوا�ضيع على ر�أ�سها حت�ضري
ال�رشوط الالزمة و املنا�سبة
لتنظيم اال�ستحقاق الرئا�سي
املقبل».
و قال ان الإ�ستحقاق املقبل
«�سيفرز رئي�سا جديدا يعهد
له باملهام و ال�صالحيات
التي يخولها له الد�ستور
و تنفيذ كافة املطالب
امل�رشوعة التي يرفعها

ال�شعب اجلزائري من خالل
حراكه احل�ضاري و ال�سلمية
و ذلك تكري�سا لدولة احلق و
القانون يف امليدان».
وثمن نف�س املتحدث ما
يتم حاليا يف جمال مكافحة
الف�ساد داعيا يف الوقت
ذاته �إىل �أخذ الوقت الكايف
ملعاجلة كافة امللفات معاجلة
قانونية ،كما طالب غويني
ال�سلطات العمومية التدخل
للنظر يف و�ضعيات عمال
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية التي
يوجد م�س�ؤلوها و م�سريوها
يف ال�سجن بتهم الف�ساد
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خرباء و فاعلون يتحدثون ل الو�سط

لن مير قرار تعزيز االجنليزية
دون مقاومة
.

وزارة التعليم العايل انتقلت �إىل ال�سرعة الق�صوى

�أعلنت عدة وزارات تعزيز ا�ستخدام االجنليزية على م�ستوى قطاعها ،حيث تتجه كل من وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،وزارة الرتبية الوطنية وزارة العمل ووزارة التكوين والتعليم املهنيني �إىل تعزيز ا�ستخدام هذه اللغة �ضمن خطط
جديدة تعتزم احلكومة تطبيقها وبرزت مطالب ترقية اللغة االجنليزية يف اجلزائر ب�شكل الفت خالل هذه الفرتة تزامنا
مع احلراك ال�شعبي وثمن خمت�صون يف ت�صريحهم للو�سط اخلطوة باعتبارها لغة العلوم و التكنولوجيا و البحث العلمي
ولغة التوا�صل يف كل دول العامل كما �أقروا ان �إقرار اللغة االجنليزية �ستعرت�ضه عراقيل من طرف اللوبي الفرن�سي الذي
�سيعمل جاهدا لإف�شال اخلطوة .
ف.ن�سرين
ميالط عبد احلفيظ :
اللوبي الفرن�سي �سيعمل
امل�ستحيل لإف�شال
اخلطوة
ويرى املن�سق الوطني ملجل�س
�أ�ساتذة التعليم العايل عبد
احلفيظ ميالط �إن �أ�ساتذة
اجلامعات يدعمون قرار
تبني اللغة الإجنليزية ،وو�صف
القرار ب�أنه تاريخي و يف تعقيب
له على قرار وزارة الرتبية
تن�صيب فوج عمل لتقدمي
مقرتحات علمية لتعزيز
ا�ستعمال اللغة اعترب ميالط
اخلطوة مرور اىل ال�صفة
التطبيقية و قال انها انتقلت
من مرحلة الكالم اىل االفعال
من خالل اللجبة التي �ستقوم
بو�ضع خطة طريق ،و�أق ّر
ميالط ،يف حديث ب�صعوبة
تطبيق القرار ،قائال «لي�س
من ال�سهل نقل املنظومة
التعليمية اجلامعية من لغة
ع ّمرت ع�رشات ال�سنني �إىل
لغة جديدة علينا لكننا نثمنه
كنقابة وندعمه ،فالإجنليزية
لغة العلم والتكنولوجيا
والأبحاث وما الت�صنيف
املت�أخر للجامعة اجلزائرية

�إال ب�سبب اعتماد الفرن�سية
لأن الأبحاث املن�شورة عامليا
يف اجلامعات كلها بالإجنليزية
و�أفاد ميالط ب�أن هناك لوبي
فرن�سي عمل امل�ستحيل،
و�سيعمل ،لإف�شال هذه
اخلطوة و�سيعمل ما بو�سعه
ولن يكون الأمر �سهال ،ونحن
ال نريد تبع ّية للغة ميتة ،كما
�أكد ذات املتحدث � أن «�أغلب
اجلزائريني عازمون ب�شدة
هذه املرة على الدفاع بقوة
على هذا امل�رشوع ،خا�صة
يف ظ ّل وجود �إرادة �سيا�سية
لتج�سيده والتفاف �شعبي
كبري خلفه»..االنتقال لن يكون
مبا�رشا بل �سيكون تدرجيا
ومدرو�سا يف جامعات كربى
وتخ�ص�صات علمية وميكن
�أن ننجز انتقاال �شامال �إىل
الإجنليزية بعد � 10سنوات».
الباحث حممد قارة
القرار تاريخي لكن
�سيجد مقاومة
من جانبه  ،و�صف الباحث و
�أ�ستاذ االجتماع حممد قارة
علي قرار تعزيز الإجنليزية
يف اجلامعة بال�شجاع
واجلريء ،وقال �إن “القرار
�سيجد مقاومة �رش�سة من
التيار الفرانكفوين املدعوم

من فرن�سا واملتغلغل داخل
الإدارات ومراكز القرار”،
داعيا �إىل التطبيق التدريجي
للم�رشوع مراعاة للموارد
الب�رشية التي يجب �أن تكون
م�ؤهلة وقال ذات املتحدث
اجلامعة اجلزائرية خ�رست
الكثري بتبنيها اللغة الفرن�سية،
مما جعلها تقبع يف ذيل
الرتتيب ملختلف الت�صنيفات
العاملية ،ور�أى �أن التوجه
نحو �إحالل الإجنليزية حمل
الفرن�سية مل يكن ليحدث لوال
الظرف ال�سيا�سي الذي متر
به البالد.
و للإ�شارة كان وزير التعليم
العايل والبحث العلمي،
الطيب بوزيد ،عن �صرب �آراء
لتعزيز ا�ستخدام االجنليزية،
حيث �صوت � 94741شخ�ص يف

اال�ستفتاء� ،أجاب من خالله
 94.3باملائة من امل�صوتني
بنعم بينما عرب  5.7باملائة
عن رف�ضهم لتعميم ا�ستعمال
الإجنليزية و يف خطوة
تطبيقية �أعلنت ذات الوزارة
عن تن�صيب فوج عمل لتقدمي
مقرتحات علمية لتعزيز
ا�ستعمال اللغة ;بعد التعليم
العايل والبحث العلمي� ،أعلن
وزير العمل تيجاين ح�سان
هدام ،على هام�ش حفل
تخرج طلبة املدر�سة العليا
لل�ضمان االجتماعي �أمتنى
�أن تتطور اللغة الإجنليزية
يف اجلزائر وت�أخذ مكانة
اللغة الفرن�سية و�أ�ضاف
هدام «عك�س الإجنليزية ،ف�إن
اللغة الفرن�سية لي�ست عاملية
وينح�رص التعامل بها على

م�ستوى بلدان معينة فقط»،
ووعد بـ»ال�رشوع ،مع الدخول
اجلامعي املقبل ،بالتكوين
بالإجنليزية يف املدر�سة
العليا لل�ضمان االجتماعي
كتجربة �أوىل لتمكني البلدان
الإفريقية خ�صو�صا تلك
الناطقة بالإجنليزية من
اال�ستفادة من خدمات هذه
املدر�سة العليا ويف خطوة
�أخرى ك�شف وزير الرتبية
الوطنية ،عبد احلكيم بلعابد،
عن تفكري الوزارة يف تدري�س
اللغة الإجنليزية بالطور
االبتدائي ،حيث �رشعت
الو�صاية يف التفكري يف
تعزيز ا�ستعمال االجنليزية
يف القطاع ،و ومن ق�سنطينة
�رصح وزير التكوين والتعليم
املهنيني ،بلخري دادة مو�سى،
�أن دائرته الوزارية تعمل على
«دمج اللغات الأجنبية وخا�صة
االجنليزية يف التكوين يف
التعليم والتكوين املهني»
 ،وح�سب وكالة الأنباء
اجلزائرية ،ف�إن الوزير �أكد
�أن «�إدماج اللغات الأجنبية
وخا�صة الإجنليزية يف برامج
التكوين ي�سمح مبواكبة
التطورات التكنولوجية التي
تعرفها ال�ساحة الوطنية
والدولية».

فيما مت الإفراج عن املقبو�ض عليهم داخل اخليم
بدائرة �سبدو

�إدانة املت�سببني يف �أحداث مر�سى
بن مهيدي بعام حب�سا نافذا
ق�ضت حمكمة اجلنح لباب الع�سة
�أق�صى �شمال غرب والية تلم�سان
بعقوبة عام حب�س نافذة يف حق
 08عنا�رص متورطني يف حادث
حماولة اقتحام  مقر �أمن دائرة
باب الع�سة  بعد  حادث مرور
ت�سبب يف مقتل �شاب يف ال 23من
مر�سى بن مهيدي  مع الإفراج
عنهم فجر �أول �أم�س  يف حني
اليزال طفل قا�رص حتت الرقابة
الق�ضائية يف انتظار مثوله �أمام
قا�ضي الأحداث .
هذا وكان املتورطون ال09
قد حالوا اقتحام مبنى
الأمن  لالقت�صا�ص من �صاحب
ال�سيارة التي ت�سببت يف مقتل
ال�شاب  بعد تداول ان  املتهم
لديه نفوذ و�سوف لن يعاقب ما

خلق فو�ضى دفع مب�صالح ال�رشطة
�إىل ا�ستعمال الر�صا�ص املطاطي
من اجل تفريق املتظاهرين  ،من
جهة �أخرى�  أفرج نهار �أم�س عن
املحتجزين يف ق�ضية حماولة
�إحراق  مقر دائرة �سبدو الذين
مت توقيفهم داخل خيم ن�صبوها
�أمام مقر الدائرة لالحتجاج على
قائمة ال�سكن كما عرث بحوزتهم
على�  صفائح وقود  خمب�أة داخل
اخليم ما �أدى �إىل توقيفهم خا�صة
بعد تهديدهم بحرق �أنف�سهم
داخل مقر الدائرة ،هذا وقد
مت  الإفراج عنهم بعد تدخل وايل
الوالية ال�سيد علي بن يعي�ش  بعد
تو�سط �أعيان من منطقة �سبدو و
�أع�ضاء من املجل�س الوالئي.  
حممد بن ترار

غليزان

حجز طائرة جت�س�س مزودة
بكامريا متطورة لال�ستطالع
متكنت عنا�رص املجموعة الإقليمية
للدرك الوطني بوالية غليزان من
الإطاحة ب�شبكة دولية خمت�صة
يف املتاجرة بالأ�سلحة والذخرية
واملعدات احلربية وتوقيف 05
عنا�رص منها وحجز كمية هامة
من الذخرية واملعدات احلربية
املحظورة .العملية جاءت على
اثر عمل ا�ستعالماتي حول ن�شاط
عنا�رص ال�شبكة  ،انتهى بعملية
ت�رسيب لأحد �أعوان الدرك بعد
�إبالغ وكيل اجلمهورية والذي متكن
من ك�شف ن�شاط ال�شبكة وحجز
بندقية �صيد دون وثائق و1048

خرطو�شة من خمتلف الأ�صناف
والأنواع بالإ�ضافة  34كلغ من
الر�صا�ص احلي ،ي�شتبه انه م�صنوع
يف ور�شة ال يزال البحث عنها
جار� ،إىل جانب  03مناظري ميدان
ع�سكرية حمظورة اال�ستعمال
ت�ستعمل من قبل اجلي�ش يف
التم�شيط وحتديد املواقع  ،كما مت
حجز طائرة جت�س�س مزودة بكامريا
متطورة لال�ستطالع والت�صوير و
حتديد املواقع والتج�س�س ،هذا
وال تزال التحقيقات جارية مع
املوقوفني اخلم�س قبل تقدمي �إىل
العدالة .

حممد بن ترار

"الوالء واجلهوية" �أمرا�ض حتا�صر"الدولة الوطنية "
بقلم د.حممد مرواين
�أ�ستاذ جامعي وكاتب �صحفي
املت�أمل عن عمق يف ما يقت�ضيه
الظرف احلايل بعد �إنطالق
بوادر ل»احلوار الوطني «ومبادرة
املعار�ضة التي تتمثل يف « منتدى
احلوار الوطني « يدرك متاما �أن
�ضمان �إيقاع ل»احلوار « بني خمتلف
املكونات التي ت�شكل القوى احلية
التي تتبنى خيارات «احلراك ال�شعبي
« يجب �أن ي�ستمر ل�ضمان مناخ عام
للحوار وهذا املناخ العام ال يرجي
توفريه من �أحد �أو هو طلب من �أحد
..و�إمنا هو خيار متليه كرونولوجيا
الأحداث وما حتقق من مكا�سب
هامة بف�ضل حراك ال�شعب اجلزائري
الراقي الذي �أنتج يف اعتقادي مرحلة
جديدة تفر�ض تغيريا �شامال يف نظام
احلكم ال�سيا�سي وما ين�سج منه من
كيانات وممار�سات وتوجهات ثم �أن
هذا املناخ ي�سمح مل�ؤ�س�سة «اجلي�ش
الوطني ال�شعبي وهي م�ؤ�س�سة
د�ستورية جمهورية مار�ست دورا
وطنيا خال�صا وتاريخيا منذ انطالق
«احلراك ال�شعبي « يف �أن توجه
همها وتركيزها �إىل التحدي الأمني
والإقليمي ومقت�ضيات التعاطي مع

التحوالت الداخل املحلي غري انه
يجب االعرتاف يف هذا ال�سياق �أن
الوالءات واجلهوية قربت كيان الدولة
لعقود و�سنوات .
ويف اعتقادي ال ميكن على الإطالق
�أن يكون البناء اجلديد للدولة
اجلزائرية مبا يعنيه الو�صف من
معان و�إ�سقاطات عميقة وممار�سات
دون �أن يكون هناك توازن بني
الكيانات امل�ؤ�س�ساتية التي ا�سميها
بالثقل امل�ؤ�س�ساتي ل»الدولة «
وهي «م�ؤ�س�سات الدولة ال�سيا�سية «
وم�ؤ�س�سة «اجلي�ش « التي كان �إيقاعها
منذ البداية منتظما وثابتا قابلة
ه�شا�شة يف �إدارة الأجهزة املدنية
التنفيذية واملنتخبة التي ن�سجت
مالمح م�شهدها عن طريق «الوالءات
 ,اجلهوية املقيتة  ,متوقعات فر�ضها
كارتل مايل  »..ويجب �أن يكون البناء
اجلديد للدولة اجلزائرية الذي قد
ينطلق النقا�ش حوله بعد الو�صول
�إىل «توافق وطني « بخ�صو�ص
«االنتخابات الرئا�سية و»اللجنة العليا
الوطنية ملراقبة االنتخابات « وهي
هيئة م�ستقلة ين�شد منها �أن تكون
�ضامنا تاريخيا لتنظيم انتخابات
رئا�سية �شفافة تقود �إىل انتخاب
«رئي�س جمهورية « يتمتع بال�رشعية

ال�شعبية ويف اعتقادي �أن التوازن بني
الكيانات امل�ؤ�س�ساتية الهامة للدولة
يف املرحلة املقبلة يقت�ضي تعزيز
قوة امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية املنتخبة
وحتديد امل�سافات يف �إطار قوانني
اجلمهورية بني م�ؤ�س�سات الدولة من
حيث ال�صالحيات املمار�سة و�أهمية
تقوية الكيان املدين للدولة و�إحداث
قطيعة كاملة مع ممار�سات النظام
ال�سابق الذي ميع «احلياة امل�ؤ�س�ساتية
وال�سيا�سية والعمومية « و�أعتقد �أن
اللبنة الأوىل للبناء اجلديد للدولة
اجلزائرية ينطلق من تناول الظروف
املحيطة الآن بكل م�ؤ�س�سة من
م�ؤ�س�سات الدولة و�أعبائها وما ين�شد
من كل م�ؤ�س�سة يف د�ستور جامع
يف املرحلة املقبلة التي ال ميكن
�صياغة توجهاتها دون «حوار وطني
جامع وعميق « واملق�صود ب»التوازن
امل�ؤ�س�ساتي « يف الدولة �ضمان �إيقاع
نوعي قانوين له �رشعيته وم�صداقيته
يقوي من كيان الدولة ويجعلها كيانا
م�ؤ�س�ساتيا ال يدار بفهم �ضيق �أو ر�ؤى
فئوية فما �أنتج «احلراك ال�شعبي
« من �أداء يف التعاطي مع ال�سلطة
ارتكز على �أن اجلزائريني الذين
خرجوا باملاليني يخاطبون ال�سلطة
خارج «امل�ؤ�س�سات «.

�أداء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية حمفز
ل»احلوار»
و�إذا تعمقنا يف املحفزات الهامة
التي تبعث على جت�سيد توافق وطني
هام وتاريخي بعد ان وجه «احلراك
ال�شعبي « �رضبات موجعة لفلول
الف�ساد التي عاثت يف البالد ف�سادا
منها م�س�ؤولون �سامون يف الدولة
ندرك �أن �أداء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ودعمها خليار ال�شعب الذي خرج
يف �شهر فرباير للمطالبة بتغري نظام
حكم فا�سد كان خطرا حقيقيا على
الدولة و�إين �أرى هذا الأداء الوطني
الراقي مل�ؤ�س�سة اجلي�ش يبعث على
االطمئنان بان هناك �إرادة حقيقة
لهذه امل�ؤ�س�سة لتج�سيد مطالب
ال�شعب وهذا يبعث على التوافق
الوطني حول دور هذه امل�ؤ�س�سة
وموقعها يف �ضمان انتقال حقيقي
�سل�س للدميقراطية يف اجلزائر و�أنا
�أعتقد �أن التوافق الوطني حول دور
اجلي�ش يف املرحلة احلالية وما ين�شد
منه جزء هام من احلل الوطني الذي
�ستنبثق عنه حلول �أخرى تت�ضمن
معاجلة نهائية للتبعات املوجودة
و�سببتها ممار�سات النظام ال�سابق

خا�صة على ال�صعيد املمار�ساتي
للفعل ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�ساتي
والإداري لل�ش�أن الوطني واملحلي
ويجب �أن ينتبه ال�سا�سة �أن «احلراك
ال�شعبي « هو احلقيقية وال�رشعية
التي فر�ضت �إيقاعا للتغيري ال�سيا�سي
وما يحدث خارج احلراك ال�شعبي
لي�س �إال دعامة لتقوية هذا احلراك
ال�شعبي وجعله قوة تغيري واقرتاح
وهذه مقاربة يجب االنتباه �إليها �إذ
تبقى مبادرات «احلوار الوطني «
�أحد املرتكزات الهامة التي يفر�ضها
احلراك ال�شعبي الذي يرف�ض التحاور
مع «الأطراف « التي كانت �سببا يف
الأزمة وي�رص �أن يكون «احلوار «
خيارا مطروحا وم�سجدا بعد رحيل
كل رموز النظام ال�سيا�سي ال�سابق.
احلراك هو ال�شرعية
و�سيبقى احلراك ال�شعبي ال�رشعية
الوحيدة التي ميكن على �أ�سا�سها بناء
الكيان امل�ؤ�س�ساتي اجلديد للدولة
اجلزائرية فاملاليني التي خرجت
من ال�شعب اجلزائري �إىل ال�شوارع
للمطالبة ب�إلغاء العهدة اخلام�سة
للرئي�س ال�سابق وحماربة الفا�سدين
�سيبقى احلراك ال�شعبي الكيان الذي

ي�صوب �أي م�سار فيه اختالالت حتى
لو انتخب رئي�س للجمهورية منتخب
فان ال�شعب �سيمار�س �سيادته على
م�ؤ�س�سات الدولة التي اختطفت
يف عهد النظام ال�سيا�سي ال�سابق
ب�سبب الف�ساد الأخالقي وال�سيا�سي
واملايل الذي �شاب احلياة ال�سيا�سية
يف البالد و�أنتج ه�شا�شة م�ؤ�س�ساتية
جعل منابر التمثيل ال�سيا�سي ه�شة
تفتد لأي �رشعية �شعبية و�سيا�سية
وال ميكن �أن يكون البناء اجلديد
للدولة بوجوه النظام ال�سابق ومنابره
التي مت ا�ستحداثها لتخريب الكيان
امل�ؤ�س�ساتي للدولة �إذ جعلها
الفا�سدون كيانا ل�شخو�ص يعنني
فيها امل�س�ؤولون بالوالءات واجلهوية
واملح�سوبية وانطالق من هذه
ال�رشعية واحلقيقة املوجود وهي
«احلراك ال�شعبي « فان مقت�ضيات
«احلوار الوطني تقت�ضي « االرتكاز
على «احلراك ال�شعبي « كفاعل
ومرجع للبناء اجلديد « ثم االنطالق
يف جت�سيد مطالبه واالنتقاىل �إىل
الكيانات امل�ؤ�س�ساتية املعربة عن
وجدانه وقيمه و�إرادته الوطنية
التي جت�سمها قيادة �سيا�سية منبعها
�رشعية �شعبية ودولة قوية تبني
م�ؤ�س�ساتها كفاءات وطنية.
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ظاهرة تتفاقم من يوم لآخر

�أولياء ينكلون بفلذات �أكبادهم
وي�سومونهم �سوء العذاب
«�أب يلكم ر�ضيعته وي�سبب لها عجزا مقدرا ب�أكرث من  20يوما ،والدة ُتلب�س ابنتها رداء الزنا والفاح�شة وحتولها لبائعة هوى بهدف جني ثروة طائلة،
و�أب يكبل ابنه القا�صر ب�سال�سل حديدية وميار�س عليه كافة �أنواع التعذيب ويحرمه من الدرا�سة ،و »...وقائع تق�شعر لها الأبدان والقلب ينفطر لدى
�سماع ما �آلت �إليه الأو�ضاع يف بيوت بع�ض الأ�سر اجلزائرية ،حيث يبدو �أن �إح�سا�س الأمومة الأبوة انعدم من قلوب بع�ض الب�شر ،حيث باتت حماكم
العا�صمة تعالج ق�ضايا يكون فيها الأبناء �ضحايا �آبائهم و�أمهاتهم ،وهذا ما ا�ستطعنا ر�صده وما خفي كان �أعظم.
�إعداد :م.ثيزيري
ومن خالل هذا املقال �سرن�صد
لكم قراءنا الكرام حاالت �شهدنا
�أطوارها وعاي�شنا �أبطالها من
خالل جل�سات املحاكمة على
م�ستوى حماكم العا�صمة..
مدمن يكبل فلذة كبده
ب�سال�سل حديدية يف باب
املرحا�ض
عاجلت حمكمة بئر مراد راي�س
ق�ضية قا�رص يبلغ من العمر
�11سنة تعر�ض لكافة �أنواع
التعذيب على يد والده املدمن،
الذي كان يكبله ل�ساعات طوال
ب�سال�سل حديدية يف باب
املرحا�ض،تفجري ق�ضية احلال،
جاء عقب تقدم طفل قا�رص يبلغ
من العمر �11سنة من مركز الأمن
وهو مكبل ب�سال�سل حديدية
والدم ي�سيل من رجله الي�رسى،
م�ستنجدا بالقوات الأمنية
لإنقاذه من الوح�شية التي يعاين
منها على يد والده املدمن على
املخدرات وال�سكري ،وجاء يف
معر�ض �أقواله �أنه فقد والدته
وهو يف �سن الرابعة ،ومنذ ذلك
اليوم مل ينعم بحنان والده الذي
حول حياته �إىل جحيم� ،أولها
كانت بحرمانه من الإلتحاق
مبقاعد الدرا�سة ،حيث يقوم
بتكبيله طوال اليوم وعلى مدار
�أكرث من �12ساعة يف باب

املرحا�ض ،ناهيك عن التعذيب على الكالم يف جل�سة املحاكمة
النف�سي واجل�سدي الذي تعر�ض خا�صة بعد ر�ؤيته لوالده �أمام
له على مدار عدة �سنوات،
ناظريه..
وجاء يف معر�ض �أقوال الطفل
القا�رص يف حما�رض �سماعه ب�أنه مرق عقاري كاد يزهق روح
نفذ من بني يدي والده ب�أعجوبة
ر�ضيعته
بعد �أن تكفل اجلريان بفك
وثاقه ،و�ساعدوه يف الهروب مل تت�صور ر�ضيعة تبلغ من العمر
من املنزل ،ليتوجه بذلك �إىل �4أ�شهر �أنها �ستتعر�ض لأول
مركز الأمن لطلب احلماية� ،إعتداء يف حياتها على يد م�صدر
و�أ�ضاف الطفل ب�أنه ال يزال �إىل الأمان واحلنان �أال وهو والدها،
يومنا هذا يتبول ال �إراديا فور وهو مرقي عقاري يقطن
قدوم والده �إىل املنزل ،كونه مبنطقة بئر خادم ،هذا الأخري
على دراية تامة ب�أنه �سيتعر�ض الذي ارتكب جرمية �شنعاء يف
لل�رضب ب�سبب �أو بدونه مبا�رشة حقها ،ال ل�شيء �سوى �أنها حرمته
بعد تعاطي والده للمخدرات �أو من نومة هادئة ،هاته الواقعة
�إحت�سائه للم�رشوبات الكحولية ،امل�ؤثرة التي احت�ضنتها حمكمة
بئر مراد راي�س بالعا�صمة �أم�س،
وبعد توقيف الوالد و�إحالته على والتي تفاج�أ لغرابتها جميع
املحاكمة بتهمة تعري�ض طفل احل�ضور بجل�سة املحاكمة.
قا�رص للخطر جاء يف معر�ض الواقعة التي تعود لتاريخ
ت�رصيحاته بعد �إعرتافه مبا �سب �30أكتوبر ،2015وحتديدا على
�إليه من جرم« ،نعم �أكبل �إبني ال�ساعة العا�رشة ليال ،حني
على مدار �ساعات طوال ،ولكن انتابت الر�ضيعة �أالم حادة
هديف من ذلك هو منعه من على م�ستوى لثتها وقامت �أمها
اخلروج لل�شارع ،كوين ال �أجد مل بت�سليمها للأب ق�صد تهدئتها،
يقوم بالتكفل به يف غيابي خالل هذا االخري الذي مل يتحمل
فرتة تواجدي بالعمل» وهي �رصاخها لرغبته ال�شديدة يف
الت�رصيحات التي �أثارت ذهول اخللود للنوم ،ليقوم بحمل فلذة
احل�ضور خا�صة و�أن هذا الطفل كبده �إىل املطبخ وينهال عليها
لديه �أ�شقاء،
بال�رضب املربح فوق طاولة
يف
تلقائيا
حمام
أ�س�س
حيث ت�
املطبخ ،ثم يتوجه بها وهي يف
حق الطفل القا�رص الذي امتنع حالة ه�ستريية من البكاء لغرفة
عن احلديث لتعر�ضه لأزمة النوم �أين راح يوجه لها لكمات
نف�سية حادة حرمته من القدرة على مناطق خمتلفة من ج�سدها،
ويرتكها وهي �شبه جثة هامدة
بعالمات �إزرقاق غزت معامل
وجهها الربيء ،ويتوجه عقب
ذلك لغرفة الإ�ستقبال مل�شاهدة
التلفاز واحت�ساء امل�رشوبات
الكحولية ،وهو الأمر الذي �أثار
هلع الوالدة التي مل جتد �سبيال
�سوى التوجه ملركز الأمن بعد
�إ�سعاف الر�ضيعة التي ا�ستفادت
من عجز طبي املقدر ب21يوما،
وهي ال�شكوى التي مبوجبها توبع
الأب بتهمة ال�رضب واجلرح
العمدي على قا�رص ،بعد �إيداعه
احلب�س امل�ؤقت،
ومبثوله للمحاكمة �أم�س ،فاج�أ
اجلميع ب�إعرتافه ب�رضب فلذة
كبده دون �إبداء عالمات الندم،
مو�ضحا �أنه متعود على النوم يف
الفنادق لتفادي �سماع بكائها.
والدة حتول ابنتها القا�صر
لبائعة هوى

مل تتخيل طفلة قا�رصة مل يتعدى
عمرها ال 15ربيعا �أن من �سيقوم
ب�إ�ستغالل �رشفها هي والدتها،
هذه الأخرية التي راحت تتاجر
بج�سد �إبنتها وحت�رض لها زبائنا
من خمتلف الأعمار ،تق�ضي
معهم الليايل احلمراء وتتجول
معهم يف غابات العا�صمة �أين
تبيعهم �رشفها هناك بت�رصيح
من والدتها..
وخالل قيام ال�رشطة بدورية
تفتي�ش روتينية بغابة باينام
بالعا�صمة تفاج�أوا بفتاة قا�رص
وهي تقوم بالفعل املخل باحلياء
رفقة �6شباب ،ليتم توقيفهم
ومن ثم �سماعهم يف حما�رض
ر�سمية ،وخالل �إدالء الفتاة
القا�رص ب�أقوالها داخل مركز
الأمن �رصحت لقوات ال�رشطة
ب�أن والدتها هي من �أمرتها ببيع
�رشفها له�ؤالء ال�شباب ،و�أنها
حرمتها من الدرا�سة و�أمرتها
باملتاجرة ب�رشفها وراحت جتني
من بيع �رشفها �أمواال طائلة،
حيث �أكدت الفتاة القا�رصة �أن
والدتها كانت تعر�ض �رشفها
للبيع مقابل مليون ون�صف
�سنتيم و�أحيانا مقابل  2500دج
�إىل جانب مواد غذائية ،و�أكدت
ب�أنها فرت يف �إحدى املرات يف
�أفراد هذه الع�صابة املتكونة
من �6شبان ،والتي كانت تقدم
لوالدتها �أمواال باه�ضة  ،ولكنها
وقعت يف يد ع�صابة �أخرى
بتاريخ الوقائع �أين �أخذوها لغابة
لإغت�صابها �إغت�صابا جماعيا،
وادعت والدتها باجلل�سة ال�رسية
�أن ابنتها تعر�ضت للإختطاف
على يد هذه الع�صابة وطالبت
الت�أ�س�س كطرف مدين ،ولكن يف
ظل ت�رصيحات ابنتها �ضدها،
قررت القا�ضي �إيداع هذه

الوالدة احلب�س � ،أين مت فتح
حتقيق ق�ضائي �ضدها.
القا�رص
الفتاة
و�شهدت
و�صديقتها �ضد والدتها و�أكدت
ب�أنها تعاين الأمرين على يد
والدتها التي حولتها لبائعة هوى،
وهي نف�س الت�رصيحات التي
�أكدها املتهمون ال�ستة.
«غنية جفال» حمللة
نف�سانية
الطفل الذي ي�ضرب
بانتظام ال يعترب الأبوين
م�صدر حب
وعن ق�ضية �رضب الأبناء،
تقول الأ�ستاذة «غنية جفال»
�إن تعر�ض الأطفال للإيذاء له
ت�أثري نف�سي عليهم ،فقد ي�ؤثر
يف منوهم �أو توافقهم العاطفي
واالجتماعي وال�سلوكي ،ومثل
هذه الت�أثريات قد تكون ق�صرية
�أو طويلة الأجل ،وذلك بح�سب
�شدتها وتكرارها.
وت�ضيف :لوحظ �أن كثرياً
من الأطفال الذين ي�ؤذون
من قبل والديهم يفتقدون
الدفء واملحبة والعاطفة التي
ي�شعر بها نظرا�ؤهم الذين مل
يتعر�ضوا ملثل هذه الأمور،
بالإ�ضافة �إىل تعطيل تطور
ومنو العالقة احلميمية واملودة
بني الوالدين و�أطفالهم .كما �أن
بع�ض الدار�سني تو�صلوا �إىل �أن
العقاب ال�شديد للطفل يعد �أحد
العوامل امل�سببة لزيادة ال�سلوك
العدواين لديه ،حيث يحاكي
الطفل يف كثري من الأحيان ما
يتعر�ض له من العدوان والعقاب
ال�شديد وميار�سه يف تعامله مع
الآخرين .بل �إن له �آثاراً نف�سية
�ضارة ،فحوادث العنف التي

يرتكبها الكبار �ضد الأطفال
مهما كانت �صغرية ف�إنها ترتك
�أثراً نف�سياً عميقاً يرتاكم مع
ا�ستمرار االعتداء بال�رضب على
الطفل ،خا�صة �إذا كان ال�رضب
على الوجه.
كما �أن مثل هذا ال�رضب يدخل
الأطفال يف غ�ضب عاطفي هائل
يجعلهم غري قادرين على تعلم
درو�س الكبار واال�ستفادة منها،
مع اجلرح العميق الذي ترتكه
مثل هذه ال�رضبات ولع َّل ذكر
بع�ض الآثار يعطي الآباء ت�صوراً
ملا ميكن �أن يحدثه العنف مع
الأطفال ،و�أول ذلك فقدان الثقة
فكرثة االعتداء بال�رضب ،خا�صة
على الوجه ،على الطفل يفقده
الثقة يف �أبويه ،ويحدث ت�آك ً
ال يف
حبه لهم ،فالطفل الذي ي�رضب
بانتظام ،ال ي�ستطيع �أن يعترب
الأبوين م�صدر حب وحماية و�أمن
وراحة ،وهي العنا�رص احليوية
للنمو ال�صحي لكل طفل .كذلك
تعلم اخلداع والكذب؛ نظراً لأن
بع�ض الآباء قد ي�رضبون �أبناءهم،
�أو ال ي�رضبونهم �إطالقاً ،لكنهم
يهددون بال�رضب با�ستمرار
وبفعل �أ�شياء �أكرث عنفاً ،ف�إنه و�إن
كانوا يجدون �سهولة يف ال�سيطرة
على �أبنائهم لكون الطفل
ي�ستجيب خوفاً من التهديدات،
�إال �أن مثل هذه الت�رصفات تعلم
الأطفال كيفية اخلداع والكذب
لكي يفلتوا من مثل هذا العقاب
املرعب الذي ينتظرهم ،ويف
النهاية عندما يدركون �أن هذا
التهديد واهن ولن يحدث ،ف�إنه
يتكون لديهم مفهوم عميق ب�أن
الكبار ،خا�صة من يوثق فيهم،
كذابون خمادعون.
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بتهمة تبديد املال العام و�سوء ا�ستغالل الوظيفة

 05موظفني بقطاع ال�شباب والريا�ضة
ب�أدرار حتت الرقابة الق�ضائية
.

مطلب بتمديد التحقيق للمديرية الوالئية الأم

قرر قا�ضي التحقيق لدى حمكمة �أدرار و�ضع عدد من موظفي قطاع ال�شباب والريا�ضة بوالية
�أدرار �إ�ضافة خلم�سة جتار حتت الرقابة الق�ضائية مع �سحب جوازات �سفرهم بتهمة تبديد املال
العام و�سوء الت�سيري وابرام �صفقات خمالفة للت�شريع .
�أحمد باحلاج

�أفادت م�صادر مطلعة ليومية
«الو�سط «�أن قا�ضي التحقيق
لدى حمكمة �أدرار  ،قد قرر و�ضع
كل من املدير احلايل وال�سابق
للمركب الريا�ضي � ،إ�ضافة لرئي�س
مكتب املحا�سبة ورئي�س ق�سم
املالية وكذا �أع�ضاء من جلنة فتح
العرو�ض والتقييم و خم�سة جتار
حتت الرقابة الق�ضائية مع �سحب
جوازات �سفرهم بتهمة التورط
يف ق�ضايا ف�ساد و �سوء الت�سيري
و�سوء ا�ستغالل الوظيفة ويف �سياق
مت�صل فقد طالبت ذات امل�صالح
الق�ضائية بتمديد التحقيق
خ�صو�صا و �أن م�س�ؤوليها التزموا
ال�صمت حيال هذه التجاوزات
واخلروقات  .ومعلوم �أن حترك
م�صالح العدالة بال�رشوع يف فتح

ملفات الف�ساد بقطاع ال�شباب
والريا�ضة بوالية �أدرار التي تعي�ش
على وقع �صفيح �ساخن جاء على
خلفية عديد ال�شكاوى والعرائ�ض
االحتجاجية التي ت�سلمتها دوائر
االخت�صا�ص املعنية حول �سوء
الت�سيري وابرام �صفقات م�شبوهة

 ،ناهيك عن ت�ضخيم الفواتري وهو
الأمر الذي يتنافى مع تو�صيات
وتوجيهات احلكومة الرامية
لرت�شيد النفقات بااللتزام ب�سا�سية
التق�شف يف جميع القطاعات اىل
غاية البحث عن بدائل حقيقية
لإنهاء التبعية لقطاع املحروقات

الذي تهاوت �أ�سعاره يف البور�صات
العاملية � .إىل جانب ذلك ت�شري
املعطيات الأولية املتوفرة �أن
وزير ال�شباب والريا�ضة يعتزم
قبل نهاية ال�شهر اجلاري لإجراء
حركة تغيري وا�سعة نطاق يف �سلك
مدرائه الوالئيني خا�صة بواليات
جنوب البالد الكبري وذلك على
خلفية تلقيه لتقارير �سوداء حتذر
من مغبة العواقب الوخيمة التي
قد تنجر عن جتاوزات وخروق
مدرائه  ،على غرار ت�ضخيم فواتري
نقل الأطفال والإيواء اخلا�صة
باملخيمات ال�صيفية و�إبرام
�صفقات م�شبوهة تتعلق مب�شاريع
طالها الغ�ش ب�سبب االعتماد على
م�ؤ�س�سات مقاوالتية معينة لها
�صلة مبا�رشة باملدراء �أو ر�ؤ�ساء
م�صالح الريا�ضة و ال�صفقات وفق
ما �أوردته م�صادرنا .

ا�شتكوا من نق�ص الأطباء مب�ست�شفى املدينة

مواطنو ب�سكرة يطالبون بتوفري �أخ�صائيي العظام

عرب مواطنو بلدية ب�سكرة عن
ا�ستيائهم ال�شديد من قلة �أطباء
العظام و الأخ�صائيني يف هذا
املجال  ،خا�صة على م�ستوى
امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية ب�شري بن
نا�رص بعا�صمة الوالية  ،و التي
ت�شهد �إقباال كبريا من جانب
طالبي للعالج  ،الذين �أعربوا عن
معاناتهم يف تلبية ان�شغاالتهم
�سيما يف الفرتة الليلة  ،و التي
يغيب فيها �أخ�صائيو العظام
ح�سب ما �أكده املر�ضى.
�أكد مواطنون يف معر�ض
حديثهم لـ»الو�سط « �أن املر�ضى
يعانون ب�شكل يومي على م�ستوى
اال�ستعجاالت الطبية بامل�ؤ�س�سة
اال�ست�شفائية ب�شري بن نا�رص

بب�سكرة  ،و خا�صة ما تعلق
بق�سم العظام � ،أين قال متحدث
يف املو�ضوع ب�أن الأخ�صائيني
يف هذا املجال ينعدم وجودهم
خالل الفرتة الليلة �سوى يف
حاالت ا�ستثنائية  ،و هو ما �أكده
هذا الأخري بعد تعر�ضه لك�رس
يف الرجل  ،و حني و�صوله �إىل
امل�ست�شفى تفاجئ بغياب �شبه

كلي للأطباء املناوبني  ،مما
حتم عليه االنتظار �ساعات
طويلة �إىل حني قدوم طبيب
العظام � ،أو التوجه نحو �إحدى
العيادات اخلا�صة لتلقي العالج
ويف �سياق مت�صل �أكدت
م�صادرطبية مب�ست�شفى ب�شري
بن نا�رص �أن هذا النق�ص
امل�سجل على م�ستوى طب

و جراحة العظام خارج عن
�سيطرة �إدارة امل�ؤ�س�سة  ،نظرا
لعدد الأطباء الغري كايف مقارنة
ب�أعداد املر�ضى املتوافدين
يوميا على امل�ست�شفى � ،إىل
جانب التزام البع�ض بعمله يف
العيادات اخلا�صة  ،دون �إغفال
العدد الهائل للعمليات اجلراحية
التي يقوم بها �أخ�صائيو العظام
ب�شكل يومي  ،كلها ظروف
خلقت �ضغوطات كبرية على
م�ستوى الق�سم الذي يبقى
ينا�شد مديرية ال�صحة لوالية
ب�سكرة و كذا الوزارة الو�صية
للتدخل العاجل و امل�ساهمة يف
حل هذه الأزمة.
�صالح ،ب

خالل ال�صائفة احلالية

�إجها�ض ترويج  21700قارورة خمر بغرداية

جنحت م�صالح البحث والتحري
باملجموعة الوالئية للدرك
الوطني يف غرداية ،يف ح�صيلة
لها خالل ال�صائفة احلالية يف
توقيف � 05أ�شخا�ص تورطوا يف
حماولة ترويج  21700قارورة
خمر من خمتلف الأ�شكال والأنواع
كانت موجهة للرتويج بال�سوق

املحلية بطريقة غري �رشعية ،ليتم
م�صادرة املحجوزات وت�سليمها
لدوائر االخت�صا�ص املعنية
بغر�ض �إتالفها ،وبعد ا�ستكمال
الإجراءات القانونية مع املوقوفني
مت �إعداد ملفات ق�ضائية �ضدهم
ومبوجبها مت مثولهم �أمام وكالء
اجلمهورية لدى حمكمتي غرداية

واملنيعة للنظر يف و�ضعيتهم بتهمة
احليازة واملتاجرة بامل�رشوبات
الكحولية بطريقة غري �رشعية،
وهي العمليات التي تندرج يف �إطار
التطبيق ال�صارم للمخطط الأمني
الرامي لتجفيف منابع تهريب
واحليازة واملتاجرة بامل�رشوبات
الكحولية  ،خا�صة �إذا علمنا �أن

امل�صالح الأمنية املخت�صة كانت
قد متكنت خالل الثالثي الأول
من ال�سنة اجلارية من �إجها�ض
حماولة �إغراق الوالية ذاتها بـ
 89400وحدة �أجنبية وحملية
قادمة من واليات غرب الوطن
وفق ما �أوردته م�صادرنا .
�صالح ،ب

وزير الداخلية تعهد برفع ان�شغالهم للحكومة

حمتجون يطالبون ب�إقالة
وايل ايليزي
طالب جمموعة من �سكان والية
�إيليزي وزير الداخلية واجلماعات
املحلية �صالح الدين دحمون
الذي قام منت�صف الأ�سبوع
اجلاري على تر�أ�س وفد وزاري
خالل زيارة العمل والتفقد للوالية
ب�إقالة الرجل الأول بالوالية الذي
حملوه م�س�ؤولية التخلف التنموي
والعجز يف حلحلة الرتاكمات .
�أقدم جمموعة من ال�شباب
ب�إيليزي احلدودية مع دولة
ليبيا على مقاطعة كلمة وزير
الداخلية واجلماعات املحلية
�صالح الدين دحمون  ،ب�إقالة
فورية لوايل الوالية عي�سى بوحلية
ب�سبب عجزه الكبري يف حلحلة
الرتاكمات امل�سجلة بالقطاعات
التي لها �صلة بيوميات املواطن
املحلي  ،وح�سبما �أفاد به
املحتجني فان قطاع ال�صحة
يحت�رض ب�سبب نق�ص الأخ�صائيني
والتجهيزات الطبية الالزمة  ،وهو
ما دفع بغالبية مر�ضى الوالية
لقطع م�سافة تتجاوز  1000كلم
للبحث عن �سبل العالج بالواليات
املجاورة .
�أما بخ�صو�ص قطاع ال�سكن
فقد اجمع ه�ؤالء �أن هذا امللف
�أ�صبح ي�شكل قنبلة موقوتة
مهددة باالنفجار يف �أية حلظة
ب�سبب ت�أخر وترية اجناز الربامج
ال�سكنية ناهيك عن �شح احل�ص�ص
خا�صة ما تعلق ب�أمناط ال�سكن
االجتماعي الإيجاري العمومي

 ،قطع الأرا�ضي ال�صاحلة للبناء
احل�رضي و�إعانة الريفي  ،و�ضع
قابله تزايد ملحوظ لطلبات
ح�سب قول ال�ساكنة .
من جهة ثانية فقد حذرعدد
من املهتمني مبلف اليد العاملة
املحلية  ،يف معر�ض حديثهم مع
يومية «الو�سط «من التبعات التي
قد تنجر عن التجاوزات واخلروق
التي ظل م�سكوت عنها خا�صة ما
تعلق بحاالت التوظيف املبا�رش
بال�رشكات النفطية العاملة
برتاب الوالية لعمال من خارج
هذه الأخرية دون املرور على
الوكاالت املحلية للت�شغيل وهو
ما يتنافى مع تو�صيات وتوجيهات
احلكومة القا�ضية مبنح �أولوية
التوظيف لفائدة �أبناء املنطقة
بتطبيق مبد�أ ح�سب الأولويات
والإمكانات املتاحة .
ويف مو�ضوع مت�صل فقد �أكد وزير
الداخلية واجلماعات املحلية
وتهيئة الإقليم �أنه �سجل مطلب
املحتجني يف انتظار رفعه للوزير
الأول نور الدين بدوي ومن ثم
لرئي�س الدولة عبد القادر بن
�صالح الذي يعتزم بدوره هو �أي�ضا
�إجراء حركة وا�سعة النطاق يف
�سلك الوالة خالل �شهر �سبتمرب
للإطاحة بالوالة امل�شتبه تورطهم
يف الف�ساد �أو املغ�ضوب عليهم
من �ساكنة الواليات التي ي�رشفون
على ت�سيريها .
�أحمد باحلاج

العملية مكنت من توقيف  03مهربني

�إحباط تهريب  5800لرت
من الوقود بتيمياوين ب�أدرار

متكنت م�صالح الأمن املتخ�ص�صة
يف مكافحة اجلرمية املنظمة
والتهريب بالكتيبة الإقليمية
للدرك الوطني وبالتن�سيق مع
مفت�شية �أق�سام اجلمارك باملنطقة
امل�سماة واد بايوي �سيلة ببلدية
تيمياوين ،من اكت�شاف م�ستودع
�رسي لتخزين الوقود  ،حيث
�ضبط بداخله  5800لرت من الوقود
معدة للتهريب �أ�سفرت عن توقيف
 03مهربني لهم �صلة بال�سلعة
امل�ضبوطة.
ك�شفت م�صادر مطلعة جلريدة
«الو�سط» �أن م�صالح الأمن
امل�شرتكة متكنت خالل دورية
روتينية للأودية الرعوية من
اكت�شاف م�ستودع �رسي بواد بايوي
�سيلة الرعوي الواقع  45كلم عن
بلدية تيمياوين باملقاطعة الإدارية

برج باجي خمتار ب�أدرار ،حيث
�ضبط بداخله  5800لرت من الوقود
كانت معدة يف براميل حديدية
�سعة الواحد منها 200لرت ،ليتم
م�صادرة املحجوزات وت�سلميها
ملفت�شية �أق�سام اجلمارك بذات
اجلهة ،فيما مت حتويل املوقوفني
الثالثة من بينهم رعية من النيجر
للم�صلحة املعنية وبعد اجناز
ملفات ق�ضائية �ضدهم مت مثولهم
�أمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
رقان� ،أين �صدر يف حق اثنني
منهما �أمر بالإيداع رهن احلب�س
امل�ؤقت ،فيما �أدين الثالث ب�سنة
حب�سا موقوفة النفاذ مع تغرميه بـ
� 28ألف دج ،قبل ا�ستكمال �إجراءات
ترحيله من الرتاب الوطني بتهمة
الإقامة غري ال�رشعية .
�أحمد باحلاج
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� 700أ�سري يواجهون املوت

هكذا تعدم "�إ�سرائيل" الأ�سرى يف �سجونها
يف �سجون االحتالل تنتهك حقوق الأ�سرى املر�ضى واجلرحى طب ًّيا ،با�ستهداف مق�صود ومربمج من خالل الإهمال
الطبي وتعري�ضهم للموت ،هيئة �ش�ؤون الأ�سرى تبني يف تقرير لها �أنه ومن خالل مراقبة الو�ضع ال�صحي للأ�سرى
على مدار �سنوات ،ات�ضح �أن م�ستوى الرعاية ال�صحية املقدمة لهم يف غاية ال�سوء؛ فهو �شكلي و�شبه معدوم بدليل
�شهادة الأ�سرى وازدياد عدد املر�ضى منهم.
ق.د
و�أ�شارت �إىل �أنها تتلقى
�شهادات يومية عرب املحامني
من �أ�رسى مر�ضى يتعر�ضون
لأ�سو�أ �أنواع الرعاية ال�صحية
يف ال�سجون ومراكز التوقيف
والتحقيق "الإ�رسائيلية"،
و�شددت على �أن مو�ضوع
عالج الأ�رسى ق�ضية
تخ�ضعها �إدارات املعتقالت
للم�ساومة
الإ�رسائيلية
واالبتزاز وال�ضغط على
املعتقلني؛ الأمر الذي ي�شكل
خرقاً فا�ضحاً ملواد (29
و 30و )31من اتفاقية جنيف
الثالثة ،واملواد ( 91و )92من
اتفاقية جنيف الرابعة ،والتي
�أوجبت حق العالج والرعاية
الطبية ،وتوفري الأدوية
املنا�سبة للأ�رسى املر�ضى،
و�إجراء الفحو�صات الطبية
الدورية لهم.
وخل�صت الهيئة يف تقريرها
�أبرز ال�سيا�سات التي يتبعها
االحتالل منهج ًّيا ومتعمدًا
لقتل الأ�رسى طبيا ،كما يلي:
 يعاين الأ�رسى املر�ضى منظروف اعتقال �سيئة ،تتمثل
يف :قلة التهوية ،والرطوبة
واالكتظاظ،
ال�شديدة،
للح�رشات
وانت�شار
والقوار�ض� ،إ�ضافة �إىل
النق�ص يف مواد التنظيف
العامة واملبيدات احل�رشية.
 املماطلة يف تقدميالعالج واالمتناع عن �إجراء
العمليات اجلراحية للأ�رسى

املر�ضى.
 عدم تقدمي العالجللأ�رسى
املنا�سب
املر�ضى كل ح�سب طبيعة
مر�ضه؛ فالطبيب يف ال�سجون
الإ�رسائيلية يعالج جميع
الأمرا�ض بقر�ص الأكامول.
 عدم وجود �أطباءاخت�صا�صيني داخل ال�سجن،
ك�أطباء العيون والأ�سنان
والأنف والأذن واحلنجرة.
 تفتقر عيادات ال�سجون�إىل وجود �أطباء مناوبني لي ً
ال
لعالج احلاالت الطارئة.
 عدم وجود م�رشفنيومعاجلني نف�سيني؛ حيث
يوجد العديد من احلاالت
النف�سية ،والتي ت�ستلزم
خا�صا ،حيث
�إ�رشا ًفا طب ًّيا
ًّ
ير�سف داخل املعتقالت
�أكرث من  25حالة م�صابة
ب�أمرا�ض نف�سية �صعبة.
 عدم توفر الأجهزة الطبيةامل�ساعدة لذوي االحتياجات
كالأطراف
اخلا�صة،
ال�صناعية لفاقدي الأطراف،
والنظارات الطبية ،و�أجهزة
التنف�س والبخاخات ملر�ضى
الربو ،والتهابات الق�صبة
الهوائية املزمنة.
 عدم تقدمي وجبات غذائية�صحية منا�سبة للأ�رسى،
تتما�شى مع الأمرا�ض
املزمنة التي يعانون منها
كمر�ض ال�سكري ،وال�ضغط،
والقلب ،والكلى ،وغريها.
 عدم وجود غرف �أو عنابرعزل للمر�ضى امل�صابني
ب�أمرا�ض معدية ،كالتهابات

الأمعاء الفريو�سية احلادة
واملعدية واجللدية؛ ما
يهدد بانت�شار املر�ض بني
الأ�رسى.
 نقل الأ�رسى املر�ضى �إىلامل�ست�شفيات وهم مكبلو
الأيدي والأرجل ،يف �سيارات
�شحن عدمية التهوية
"البو�سطة" ،بدالً من نقلهم
يف �سيارات �إ�سعاف جمهزة
ومريحة.
 حرمان الأ�رسى ذويالأمرا�ض املزمنة من
�أدويتهم ،كنوع من �أنواع
العقاب داخل ال�سجن،
بالإ�ضافة لفح�ص الأ�رسى
املر�ضى باملعاينة بالنظر،
وعدم مل�سهم واحلديث
معهم ومداواتهم.
 ا�ستخدام العنف والتعذيبواالعتداء على الأ�رسى،
وا�ستخدام الغاز لقمعهم؛
ما يفاقم خطورة حالتهم
ال�صحية.

 الإجراءات العقابية بحقالأ�رسى تزيد من تدهور
�أحوالهم النف�سية ،والتي
تتمثل يف :املماطلة يف
تقدمي العالج ،والنقل �إىل
امل�ست�شفيات اخلارجية،
واحلرمان من الزيارات،
والتفتي�ش الليلي املفاجئ،
وزج الأ�رسى يف زنازين
العزل االنفرادي ،و�إجبار
الأ�رسى على خلع مالب�سهم
بطريقة مهينة.
 افتقار م�ست�شفى "�سجنالرملة" ،الذي ينقل �إليه
الأ�رسى املر�ضى� ،إىل
الطبية
امل�ستلزمات
وال�صحية؛ حيث ال يختلف
عن ال�سجن يف الإجراءات
واملعاملة القا�سية للأ�رسى
املر�ضى.
 تقدمي �أدوية منتهيةال�صالحية للأ�رسى.
 ا�ستغالل الو�ضع ال�صحيللمعتقل؛ �إذ يعمد املحققون

�إىل ا�ستجواب الأ�سري
املري�ض �أو اجلريح من
خالل ال�ضغط عليه النتزاع
االعرتافات.
 عدم تقدمي العالج للأ�سريامل�صاب �أو اجلريح �أو
من يجري عملية جراحية
ونقله �إىل ال�سجن دون
اكتمال عالجه يف امل�شايف
�أو العيادات ،كحالة الأ�سري
�سامي �أبو دياك والذي
و�صل �إىل و�ضع �صحي خطري
للغاية.
وبينت الهيئة �أن عدد
�شهداء احلركة الأ�سرية
الذين �سقطوا جراء �سيا�سة
الإهمال الطبي املتعمد منذ
العام  67وحتى يومنا هذا
و�صل �إىل (� )64أ�سرياً ،كان
�آخ َرهم ال�شهيدان فار�س
بارود من قطاع غزة ون�صار
طقاطقة من بلدة بيت فجار،
وال تزال �سلطات االحتالل
حتتجز جثمانيهما.
وجتاوز عدد الأ�رسى املر�ضى
يف ال�سجون الإ�رسائيلية ال ـ
(� )700أ�سري و�أ�سرية ،منهم
نحو ( )170حالة مر�ضية
�صعبة وخطرية ،منهم ()25
مري�ضاً م�صاباً بال�رسطان
�أخطرهم الأ�سريان ب�سام
ال�سايح ،و�سامي �أبو دياك،
و(� )17أ�سريا يقيمون �شب َه
دائم فيما ت�سمى "م�ست�شفى
الرملة" ،يف حني يعاين
الع�رشات من �إعاقات حركية
و�شلل و�أمرا�ض الكبد الوبائي
والف�شل الكلوي والقلب
و�أمرا�ض �أخرى.

بعد تهديده بالإ�ضراب عن املاء

"�إدارة ال�سجون" تنقل
الأ�سري مراد �أبو معيلق
�إىل "�إي�شل"

�أكد والد الأ�سري مراد �أبو
معيلق �أن �إدارة م�صلحة
"الإ�رسائيلية"
ال�سجون
نقلت ابنه �إىل �سجن �إي�شل
بعد تهديده بالإ�رضاب عن
املياه ،وقال والد الأ�سري
�إن قرار �سلطات ال�سجون
جاء على الرغم من حالته
ال�صحية ال�صعبة نتيجة

�إ�رضابه عن الطعام منذ 15
يوماً للمطالبة بتوفري العالج
الالزم له.
ويعاين �أبو معيلق من مر�ض
(كورونا) ،وقد �أجريت له
خالل �سنوات �سجنه عدة
عمليات تع ّمد فيها االحتالل
ترك جزء م�صاب من �أمعائه
يف ج�سده.

الداخلية الرتكية

م�س�ؤولون �أمريكيون التقوا
"�إرهابيني" داخل �سوريا

اتهم وزير الداخلية الرتكي،
�سليمان �صويلو ،م�س�ؤولني
�أمريكيني بلقاء �أع�ضاء يف
منظمة "احلزب ال�شيوعي
املارك�سي اللينيني" ،التي
ت�صنفها �أنقرة منظمة
�إرهابية ،داخل �سوريا قبل
نحو �أ�سبوعني ،و�أ�ضاف
�صويلو خالل م�شاركته يف
لقاء تلفزيوين على قناة
"خربتورك" �أم�س الثالثاء،
�أنه على دراية بتفا�صيل
اللقاء الذي جرى قبل
نحو  14يوما يف �سوريا،
وجمع م�س�ؤولني �أمريكيني
مل ي�سمهم ،مع �أع�ضاء يف
منظمة "احلزب ال�شيوعي
املارك�سي اللينيني".

و�أ�شار �صويلو �إىل �أن تركيا
تعرف امل�س�ؤولني الأمريكيني
الذين �شاركوا يف اللقاء،
و�أ�سماء امل�شاركني من طرف
املنظمة املذكورة ،وهي
على دراية مب�ضمون اللقاء،
دون �أن يك�شف م�ضمون ما
جرى خالل ذلك االجتماع.
وتابع الوزير الرتكي �أن بالده
تعرف من يقف وراء منظمة
حزب العمال الكرد�ستاين
"بي كا كا" ،و�أنها تدرك
�سبب وجود وا�شنطن يف
�شمال �رشقي �سوريا ،وملاذا
تهرع دول العامل لتوجد
لنف�سها موطئ قدم يف تلك
املنطقة ،من دون �أن يك�شف
�أي تفا�صيل �أخرى.

الواليات املتحدة

ترامب يتهم اليهود الذين ي�صوتون خل�صومه باجلهل واخليانة
اعترب الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب� ،أن اليهود الذين ي�صوتون
ل�صالح الدميقراطيني "يظهرون
�إما نق�صا تاما يف املعرفة� ،أو
عدم والء كبري" للواليات املتحدة
ترامب يتهم اليهود الذين ي�صوتون
خل�صومه الدميقراطيني باجلهل
واخليانة مر�شح للرئا�سة الأمريكية
يدعو الكونغر�س �إىل وقف
كل الدعم املايل ل"�إ�رسائيل"
،وجاءت ت�رصيحات ترامب يف
خ�ضم اجلدل حول النائبتني
الدميقراطيتني �إلهان عمر ور�شيدة
طليب اللتني منعتهما �إ�رسائيل من
زيارة الأرا�ضي املحتلة.
وو�صف الرئي�س الأمريكي� ،إلهان
عمر ب�أنها "كارثة" لليهود ،و�أكد
�أنه ال يت�أثر بالدموع التي ذرفتها
ر�شيدة طليب يوم االثنني يف

م�ؤمتر �صحفي حتدثت فيه عن
قرارها عدم ال�سفر �إىل �إ�رسائيل
لر�ؤية جدتها العجوز ،التي تعي�ش
يف ال�ضفة الغربية املحتلة.
وقالت عمر حينها" :نحن نقدم
لإ�رسائيل �أكرث من ثالثة مليارات
دوالر كل عام وكل هذا بحجة
كونهم حليفني مهمني يف املنطقة
والدميقراطية الوحيدة يف ال�رشق
الأو�سط ،لكن رف�ض زيارة �أع�ضاء
منتخبني ح�سب الأ�صول يف
الكونغر�س ال يتوافق مع حتالفهم.
وحرمان ماليني النا�س من حرية
احلركة �أو التعبري �أو تقرير
امل�صري ال يتفق مع �إ�رسائيل كونها
دولة دميقراطية".
وقال ترامب لل�صحفيني يف
البيت الأبي�ض �إن ت�صويت اليهود
الأمريكيني ل�صالح احلزب

الدميقراطي يعترب خيانة وعدم
والء ،وانتقد دفاعهم عن ع�ضوتي
الكونغر�س ،و�أ�ضاف� :أعتقد �أن �أي
يهودي ي�صوت ل�صالح دميقراطي
�أن يكون لديه نق�صا تاما يف
املعرفة �أو عدم والء.
وانتقد ترامب ع�ضوتي الكونغر�س
على اقرتاحهما الأخري قطع
امل�ساعدات عن �إ�رسائيل،
وقال" :لن نقطع م�ساعداتنا �إىل
�إ�رسائيل ب�سبب �شخ�صني يكرهان
�إ�رسائيل وال�شعب اليهودي  -ال
�أ�ستطيع �أن �أ�صدق �أننا جنري
هكذا نقا�ش� .أين ذهب احلزب
الدميقراطي؟ �أين ذهبوا؟ حيث
يدافعون عن هذين ال�شخ�صني
بوجه �إ�رسائيل؟".
و�أ�ضاف" :يجب �أن ت�سمع الأ�شياء
الفظيعة التي قالتها طالب

عن "�إ�رسائيل" خالل العامني
املا�ضيني .عمر كارثة لل�شعب
اليهودي .ال �أ�ستطيع �أن �أتخيل
ما �إذا كان لديها منتخبون يهود.
كيف ميكن للنا�س يف منطقتها �أن
ي�صوتوا لها؟"،ومبجرد االنتهاء من
مقابلة ترامب ،ظهرت جمموعة
من التعليقات على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ويف البيانات
ال�صحفية.
واعترب هايل �سويفر املدير
التنفيذي للمجل�س الدميقراطي
اليهودي الأمريكي ت�رصيحات
الرئي�س ترامب "مثاال �آخر على �أن
دونالد ترامب م�ستمر يف ت�سليح
وت�سيي�س معاداة ال�سامية"،وقال:
"ترامب يعيد تكرار معاداة
ال�سامية" .و�أ�ضاف" :نحن نعي�ش
يف دميقراطية ،وقد انخف�ض

دعم اليهود للحزب اجلمهوري
�إىل الن�صف يف ال�سنوات الأربع
املا�ضية".
اللجنة
انتقدت
وباملثل،
اليهودية الأمريكية ()AJC
بحدة ت�رصيحات ترامب وقالت:
"كفى يا �سيدي الرئي�س ،اليهود
الأمريكيون  -كجميع الأمريكيني
– لهم جمموعة من وجهات النظر
ال�سيا�سية ،تقييمك ملعرفتهم
�أو والئهم بناء على تف�ضيلهم
احلزبي ،مثري للخالف وعدم
االحرتام وغري مرحب به ،يرجى
التوقف"،و�أدان زعماء يهود
�أمريكيون الثالثاء ت�رصيحات
ترامب بعد اتهامه لليهود الذين
يدعمون الدميقراطيني "بعدم
الوالء ال�شديد"  ،قائلني �إنه كان
يوظف طبقة خطرية معادية

لل�سامية.
"ودعا جوناثان غرينبالت من
رابطة مناه�ضة الت�شهري ،الرئي�س
�إىل التوقف عن "ا�ستخدام اليهود
ككرة قدم �سيا�سية"،و�أ�ضاف:
"هذا بلد حر .اليهود لي�سوا كتلة
متجان�سة ،وال ناخبني يف ق�ضية
واحدة �سوف ي�صوت البع�ض
للدميقراطيني ،والبع�ض الآخر
للجمهوريني ،وك�أمريكيني فهذا
حقهم" .ويف الواقع �صوت �أكرث من
 %75من اليهود الأمريكيني ل�صالح
الدميقراطيني يف منت�صف العام
 ،2018ووفقا ال�ستطالعات الر�أي،
�شكل ذلك زيادة بن�سبة �أربع نقاط
مئوية عن ن�سبة الناخبني اليهود
( )%71الذين �صوتوا لهيالري
كلينتون مناف�سة ترامب يف عام
.2016
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اختالل متزايد:

ا�شكاليات �أحزاب ال�سلطة يف دول الإقليم

تواجه الأحزاب احلاكمة �أو املهيمنة �أو �أحزاب ال�سلطة �أو «�أحزاب الرئي�س» يف بع�ض دول منطقة ال�شرق الأو�سط ،بدرجات متفاوتة و�أ�شكال خمتلفة،
حتديات �ضاغطة ت�ؤثر على بقائها �أو حتالفاتها �أو براجمها ،على نحو ما عربت عنه حاالت ال�سودان واجلزائر وتون�س وتركيا  ،وهو ما ميكن تف�سريه
ا�ستنادًا جلملة من االعتبارات تتمثل يف غياب القيادات التاريخية ،وبروز خالفات الأجنحة ال�سيا�سية ،واملمار�سات ال�سلطوية لر�ؤ�ساء الأحزاب
ال�سيا�سية ،والتناف�س على الزعامة احلزبية ،وتفتت االئتالفات احلاكمة يف اال�ستحقاقات االنتخابية .و�سيظل لتلك الإ�شكاليات ت�أثريات متعددة
تتعلق با�ستغالل املعار�ضة االن�شقاقات املتتالية ،القائمة واملحتملة ،لتعزيز و�ضعها ال�سيا�سي ،واختالل التوازنات الداخلية مل�صلحة �أطراف �سيا�سية
ورمبا ميل�شيات م�سلحة ،وعرقلة ترتيبات املراحل االنتقالية ،التي تواجهها دول املوجة الثانية من احلراك ال�شعبي.
مركز امل�ستقبل للأبحاث
والدرا�سات املتقدمة
حتديات متعددة:
تتمثل �أبرز الإ�شكاليات التي
تواجه �أحزاب ال�سلطة يف بع�ض
دول ال�رشق الأو�سط ،على نحو
ما عك�سته تفاعالت الن�صف
الأول من عام  ،2019يف:
 -1غياب القيادات التاريخية� :أو
ما يعرف يف الأدبيات بـ»بيولوجيا
املوت ال�سيا�سي» ،على نحو
ينطبق على و�ضع حزب «نداء
تون�س» بعد وفاة الرئي�س الباجي
قايد ال�سب�سي يف  25يوليو .2019
وعلى الرغم من �أن «نداء تون�س»
كان يعاين من عدة م�شكالت قبل
وفاة ال�سب�سي ،لكن �ست�صري تلك
امل�شكالت م�ضاعفة بعد غيابه،
نظ ًرا لالفتقاد للرمز ال�سيا�سي
وحد الفرقاء
الذي ميكن �أن يُ ِّ
ال�سيا�سيني داخل احلزب.
ويف هذا ال�سياق ،انق�سم احلزب
�إىل جبهتني متنازعتني هما:
«جبهة املن�ستري» بقيادة حافظ
قايد ال�سب�سي ،و»جبهة احلمامات»
بقيادة رئي�س الكتلة الربملانية
�سفيان طوبال ،الأمر الذي �أدى
�إىل خ�سارة احلزب لأغلبيته
الربملانية وبلوغه املرتبة الثالثة
يف حجم الكتل الربملانية بعد
الكتلة التي متثل ك ً
ال من «حركة
النه�ضة» و»االئتالف الوطني»،
وهو ما ي�شري �إىل ت�أثر و�ضعية
«نداء تون�س» نتيجة اخلالفات
الداخلية.
وتتعلق تلك امل�شكالت بان�شقاق
غالبية �أع�ضاء حزب «نداء تون�س»
نتيجة ممار�سات جنل الرئي�س
ال�سابق حافظ قايد ال�سب�سي،
لأ�سباب خا�صة بتحالفه مع بع�ض
الرموز التي توجه لها اتهامات
بالف�ساد املايل (تبيي�ض الأموال
والتهرب من ال�رضائب) ،وهو ما
يف�رس دعم الر�أى العام للحملة
التي يقودها رئي�س الوزراء يو�سف
ال�شاهد ملالحقة عدد من رجال
الأعمال.
 -2بروز خالفات الأجنحة
ال�سيا�سية :خا�صة الناجتة عن
االنق�سامات جتاه التعامل مع
احلراك ال�شعبي ،على نحو ما
جرى يف ال�سودان واجلزائر،
وهو ما قاد يف نهاية املطاف
�إىل حدوث ت�صدعات يف حزب
«امل�ؤمتر الوطني» بعد تنحية
الرئي�س ال�سابق عمر الب�شري من
ال�سلطة ،وكذلك حزب «جبهة
التحرير الوطني» بعد ا�ستقالة

ال�سابق

عبدالعزيز

الرئي�س
بوتفليقة.
فحزب «امل�ؤمتر الوطني» الذي
ظل حاك ًما يف عهد الب�شري على
مدى ثالثة عقود ()2019-1989
عانى من �رصاع بني جبهتني:
�إحداهما م�ؤيدة للب�شري و�أخرى
معار�ضة له ،كما �أن هذا احلزب
يواجه مقاومة �شديدة من قوى
«�إعالن احلرية والتغيري» وبع�ض
�أع�ضاء املجل�س الع�سكري
االنتقايل للعودة �إىل امل�شهد
على �أ�س�س جديدة ،ال �سيما �أن
ممار�ساته كانت �أحد الأ�سباب
الرئي�سية للحراك الثوري �ضد
نظام عمر الب�شري ،كما بد�أت
االنق�سامات داخل احلزب
مع �إعالن الب�شري تر�شحه يف
االنتخابات الرئا�سية عام .2020
وكذلك االن�شقاق الذي �شهده حزب
«التجمع الوطني الدميقراطي»
احلاكم يف اجلزائر ،وهو �إحدى
ركائز التحالف الرئا�سي احلاكم،
و�إعالن �أمينه العام ال�سابق �أحمد
�أويحيى امل�سجون يف احلرا�ش
ت�أييده ملطالب املواطنني
ومطالبته لبوتفليقة باال�ستقالة
من من�صبه و�إعالن اللجنة
املركزية للحزب �شغور من�صب
الأمني العام للحزب وت�أييد دعوة
اجلي�ش على اعتبار �أنها متثل
بداية حقيقية حلل الأزمة ،من
خالل ت�شكيل حكومة توافقية
من غري الطبقة ال�سيا�سية ،مع
تبني �آليات ملراقبة االنتخابات،
وهو ما ت�صادم مع جناح �آخر كان
يدعم بقاء بوتفليقة يف احلكم.
 -3املمار�سات ال�سلطوية لر�ؤ�ساء
الأحزاب ال�سيا�سية :والتي �أدت
�إىل حدوث ان�شقاقات متتالية،
على غرار تلك التي يتعر�ض
لها حزب «العدالة والتنمية» يف
تركيا ،خا�صة بعد هزمية بع�ض
مر�شحيه يف االنتخابات البلدية
يف �أنقرة و�أزمري وا�سطنبول،
على نحو ما انعك�س يف ا�ستقالة
علي باباجان من ع�ضوية احلزب
م�ؤخ ًرا ،بل �إن ثمة حماوالت
يقودها باباجان باعتباره �أحد
م�ؤ�س�سي احلزب ونائب رئي�س
الوزراء ال�سابق والذي جنح يف
حتقيق جناح اقت�صادي للبالد،
لتد�شني حزب جديد مع الرئي�س
ال�سابق عبداهلل جول.
ويف هذا ال�سياق ،ت�شري ت�رصيحات
عديدة لباباجان يف عدة و�سائل
�إعالمية �إىل �أن «االختالفات
يف القيم واملبادئ جتعل من

امل�ستحيل عليه اال�ستمرار يف
احلزب» ،م�ضي ًفا�« :إن تركيا
بحاجة �إىل ر�ؤية جديدة يتم
و�ضعها بالت�شاور مع اجلماعات
املختلفة» .كما تعرب ت�رصيحات
�أحمد داوود �أوغلو رئي�س الوزراء
ال�سابق ،يف توقيتات خمتلفة،
عن خماوفه من الأو�ضاع داخل
احلزب ،وعلى الرغم من ت�أكيده
�أنه �سيظل ع�ض ًوا يف احلزب� ،إال
�أنه ي�ضيف ب�أن اال�ستقالة من
احلزب �ستكون املالذ الأخري.
ويعك�س ذلك ت�صاعد الأ�صوات
داخل احلزب التي تطالب بالعودة
�إىل ال�سيا�سات الأوىل مع ن�ش�أته
يف عام  2001وو�صوله للحكم
يف العام الذي يليه والتي كانت
تركز على الإ�صالح الدميقراطي
و�سيادة القانون ،ال �سيما �أن ثمة
م�شكالت داخلية تعك�س النمط
ال�سلطوي للحكم ومنها �سيطرة
الدولة الكاملة على و�سائل
الإعالم وتراجع �سيادة القانون
وتفاقم الأزمة االقت�صادية .غري
�أنه من ال�سابق لأوانه احلديث
عن االنق�سام احلاد داخل حزب
«العدالة والتنمية» والرتكيز على
مرحلة ما بعد �أردوغان.
 -4التناف�س على الزعامة
احلزبية :وهو ما ينطبق على
حزب «امل�ؤمتر ال�شعبي» يف
اليمن بعد مقتل الرئي�س ال�سابق
علي عبداهلل �صالح ورفيقه عارف
الزوكا� ،إذ تتمثل �أكرب عقبة تواجه
م�ساعي توحيد �صفوف �أع�ضاء
احلزب خالل املرحلة املقبلة يف
التناف�س على زعامته وت�ضارب
�أجندات �أع�ضائه ،فهناك فريق
من قيادات احلزب يف �صنعاء
يدفع باجتاه تويل �صادق �أمني
�أبورا�س قيادة احلزب ،وهو
مدعوم من ميل�شيا احلوثيني،
�أما الفريق الآخر ،والذي يعرف
بـ»قيادات اخلارج» ،فيدعم جنل
الرئي�س ال�سابق �أحمد علي.
غري �أن هناك فري ًقا ثال ًثا يطالب
مب�س�ألة توحيد احلزب� ،إال �أنه
ينطلق من قاعدة �أن زعيمه هو
الرئي�س احلايل عبدربه من�صور
هادي ،ال �سيما �أنه كان نائبًا
لرئي�س احلزب ،قبل االنقالب
احلوثي عليه .ومع تدهور عالقته
باجلناح الذي كان يتزعمه �صالح،
مت الإعالن يف �صنعاء عن �إطاحته
مع قيادات �أخرى من املن�صب
احلزبي ،ومل تنجح جهود من�صور
هادي يف �سياق م�ساعيه للحوار
مع قيادات حزب «امل�ؤمتر» ،عرب
تنظيم لقاءات معهم ،نظ ًرا لوجود

اعرتا�ضات عليه من قبل املوالني
ل�صالح.
وكان �آخر هذه اللقاءات ،وف ًقا
ملا ذكرته بع�ض امل�صادر اليمنية،
االجتماع بني قيادات احلزب يف
جدة ،يف  22جويلية ،2019
والذي مل يتم فيه التو�صل �إىل
ر�ؤية توافقية جامعة ب�ش�أن �إعادة
ترتيب احلزب من الداخل ،نظ ًرا
لل�رصاع امل�ستمر على الزعامة
وعدم القدرة على عقد م�ؤمتر
عام للحزب يف الداخل اليمني
النتخاب قيادة جديدة وف ًقا
للوائح التي حتكمه ،وعلى الرغم
من �صدور بيان ختامي لالجتماع
الذي ح�رضه القياديان �أحمد
عبيد بن دغر ورئي�س الربملان
�سلطان الربكاين� ،إال �أن الكثري
من التحليالت ترى �أن ما جرى
ال يعك�س خربة حزب حكم اليمن
على مدى ثالثة عقود.
فقد جاء يف بيان االجتماع:
«�إن االجتماع جاء انطال ًقا من
ا�ست�شعار جمموعة من قيادات
وكوادر حزب امل�ؤمتر ال�شعبي
العام مل�سئوليتهم التاريخية جتاه
الوطن ،وما مير به من �أحداث
وم�ؤامرات ج�سام تكاد تع�صف به
وتخرجه من حميطه الإقليمي،
ت�سبب فيها االنقالب الذي قامت
به امليل�شيات احلوثية املدعومة
ريا �إىل
من النظام الإيراين» ،م�ش ً
�أن «املجتمعني اتفقوا على �أهمية
توحيد حزب امل�ؤمتر ال�شعبي
العام ،و�إيجاد �إطار عام لتفعيل
دور احلزب يف احلياة ال�سيا�سية
اليمنية ،وقرروا اال�ستمرار يف
املداوالت واملناق�شات والتوا�صل
الفعال مع قيادات امل�ؤمتر يف
اخلارج والداخل حلثهم على
امل�شاركة يف هذه اجلهود».
ت�أثريات حمتملة:

هناك عدة تداعيات متوقعة يف
حال ما �إذا ا�ستمرت بل وتنامت
التحديات التي تواجهها �أحزاب
ال�سلطة يف بع�ض دول الإقليم،
ميكن تناولها على النحو التايل:
املعار�ضة
ا�ستغالل
-1
االن�شقاقات املتتالية ،القائمة
واملحتملة ،لتعزيز و�ضعها
ال�سيا�سي :فعلى �سبيل املثال،
�إذا فقد حزب «العدالة والتنمية»
ريا من �أع�ضاء الربملان
عددًا كب ً
يف تركيا خالل اال�ستحقاقات
االنتخابية املقبلة ،ال �سيما
مع انق�سام احلزب ،ف�إن ذلك
�سوف ميثل نافذة فر�صة لقوى
املعار�ضة ،التي ي�أتي يف مقدمتها
حزب «ال�شعب اجلمهوري»
و�أحزاب �أخرى.
 -2اختالل التوازنات الداخلية
مل�صلحة �أطراف �سيا�سية ورمبا
ميل�شيات م�سلحة :على نحو ما
تعك�سه حالة حزب «امل�ؤمتر
ال�شعبي» باليمن ،حيث تبذل
�أطراف عديدة جهودًا لإعادة
احلزب �إىل امل�شهد ال�سيا�سي
ليكون قوة وازنة يف مواجهة
احلوثيني وحزب «التجمع اليمني
للإ�صالح» ،ال�سيما �أن الف�صيلني
الأخريين ي�سعيان لل�سيطرة
على ال�سلطة خلدمة �أجندتهما
ال�ضيقة.
وكذلك احلال بالن�سبة لـ»حركة
النه�ضة» يف تون�س التي حتاول
الهيمنة على ترتيبات املرحلة
االنتقالية ب�سبب �أغلبيتها
الت�رشيعية مبجل�س نواب ال�شعب
بعد تفكك الكتلة الربملانية حلزب
«نداء تون�س» وتعرثه يف ا�ستعادة
متا�سكه بعد وفاة ال�سب�سي .وما
يدعم من حظوظ «النه�ضة»
االفتقاد للتوازن بني ال�سلطتني
الت�رشيعية والتنفيذية نتيجة
تقييد �صالحيات القائم ب�أعمال

رئي�س الدولة حممد النا�رص.
 -3عرقلة ترتيبات املراحل
االنتقالية :والتي متر بها دول
ال�سودان واجلزائر ،ف�أحد
التحديات التي تواجه �إنفاذ
االتفاق بني املجل�س الع�سكري
االنتقايل وقوى «�إعالن احلرية
والتغيري» املوقع يف جويلية
املا�ضي ،يكمن يف مقاومة
ا�ستبعاد قيادات و�أع�ضاء حزب
«امل�ؤمتر» من تفاعالت امل�شهد
ال�سيا�سي بعد تنحية الب�شري يف
� 11أفريل املا�ضي.
لذا� ،أعرب احلزب ،يف بيان �صادر
عنه يف � 13أفريل املا�ضي ،عن
�أمله يف �أن «ت�ستكمل عملية االتفاق
ال�سيا�سي على م�ستقبل البالد
دون �إق�صاء �أحد» ،م�شددًا على
�أنه «يطالب باحلقوق املت�ساوية
لكل القوى ال�سيا�سية ،ف�ض ً
ال عن
الأفراد دون �إق�صاء ،ويف �إطار
العدالة والقانون» .و�أكد احلزب
«رف�ض اعتقال قياداته ورئي�سه
املفو�ض وعدد كبري من رموزه،
ويطالب ب�إطالق �رساحهم فو ًرا،
خا�صة �أن املجل�س الع�سكري
�أفرج عن جميع املعتقلني».
ثقوب مزدوجة:
خال�صة القول� ،إن التحديات
التي تواجهها �أحزاب ال�سلطة
يف بع�ض دول ال�رشق الأو�سط
�ستظل قائمة ،خالل املرحلة
القادمة� ،إذ ال توجد م�ؤ�رشات
تك�شف عن مواجهتها واحلد
من ت�أثرياتها ،وهو ما ي�ضاعف
من تداعيات عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،ال �سيما �أن اخلربة
العملية ت�شري �إىل عدم قدرة
ف�صيل �أو حزب �سيا�سي على
حتمل �أعباء احلكم مبفرده من
ناحية ،وتعرث االئتالفات احلاكمة
من ناحية �أخرى.
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ال�شركة املدنية للمح�ضريـــــــــــن الق�ضائييــــــــــــــــــن
�أ� /ضيف اهلل ر�شيـــــــــــد� ،أ /بو�سماحة حممـــــــــــــــــد
حم�ضــــــــرين ق�ضائيني معتمــــــدين لـدى حمكمــــــــة
بئرمرادراي�س اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاءاجلزائـــــــــــــــر
الكائن مكتبها بـ� 10 :شارع �أحمد معزوز الأبيار اجلزائر
الهــــــــــاتـــــــــف 023.37.76.32/023.37.76.23
scp_boudif@yahoo.fr

اجلمهـوريـة اجلـزائريـة الدميــقراطيـة ال�شعبية

ن�شر م�ستخرج من قائمة �شروط بيع عقار باملزاد العلني
املادة  748من قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريــة
نحن الأ�ستاذ� /ضيف اهلل ر�شيد حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر �شريك يف ال�شركة املدنية املهنية
املذكورة �أعاله والوا�ضـع ختمه وتـوقيعه �أدناه لفائـدة /ال�سيد مطايل عبـد القادر ال�ساكن(ة) العـمارة رقم � 40شقة رقم  8حي  1074م�سكن
عني النعـجة اجلزائر املختار موطنه مبكتب ال�شركة املدنية املهـنية للمح�ضرين الق�ضائيني املذكورة �أعاله بناءا على� /أمر حجز تنفيذي على
عقار ال�صادر عن حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  19/01/2016 :حتت رقم  - 276/2016 :تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الق�ضائي
اال�ستاذ زموري بن يون�س املودعة مبحكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  08/06/2016حتت رقم  - 612/2016ال�شهادة العقارية ال�صادرة عن
املحافظة العقارية لبئر مراد راي�س بتاريخ  -.12/12/2018م�ستخرج �شهادة ال�ضريبة (ا�شعار بعدم الدفع) ال�صادر عن مفت�شية ال�ضرائب
لبئر مراد راي�س بتاريخ - 09/12/2018عقد رهن م�ؤرخ يف  29/06/2016حتت رقم  420/2015 :املمهور بال�صيغة التنفيذية كنا قد �أودعنا/
ملحق ت�صحيحي تكميلي لقائـمة �شــروط البيــع الـمـودع لدى حمكمـة  :بئرمرادرايـ�س م�ؤ�شر عليـها بتاريـخ  01/07/2019 :حتت رقم
 009/2019:و ذلـك ق�صد ت�صحيح قائـمة �شـروط البــيع املودعة لدى حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  12/02/2019 :حتت رقم 009/2019 :
للعقار املتمثل  :اموال عقارية الن�صف ½ امل�شاع يف ن�سبة الربع ¼ امل�شاع اي�ضا يف منزل فردي من نوع فيال خم�ص�ص لل�سكن كائن بدائرة بئر
مراد راي�س باملكان امل�سمى الب�ساتني �شارع رقم  04فيال رقم 17مبنية باحلجارة و مغطاة بالقرميد مت�شكل من طابق ار�ضي واخرعلوى 01+R
وتتكون من �سبعة غرف ومطبخ وحمام ومرحا�ض ومراب بالطابق االر�ضي وجمموع االر�ض والبناء امل�شيد عليها يغطي م�ساحة الف وثالثة
مائة وثالثون مرت مربع  1330م 2حتمل رقم  90من خمطط التجزئة حدودها على طول  36.5م حتدها ملكية اورفيا وعلى طول  9.7م
حتدها �شرفة مراقبة وعلى طول  41.05م حتدها القطعة  89وعلى طول14م حتدها الطريق رقم  04العقار مو�ضوع الدرا�سة يتمثل يف قطعة
�أر�ضية م�ساحتها ( 1330.00م)2م�شيد عليها بناية تتكون من خم�سة م�ستويات ،امل�ستوى االول عبارة عن طابق حديقي وامل�ستوى الثاين
عبارة عن طابق �أر�ضي،وباقي امل�ستويات عبارة عن طوابق علوية الكل مب�ساحة اجمالية نافعة م�صححة ت�ساوي( 870.50م)2وعن املحجوز
عليه ال�سيد عليان �أحمد ابن علي ي�شغل يف ال�شيوع �شقة يف هذه الفيال تقــع بطابق احلديقة متكونة من غرفتني و�صالون،مطبخ،حمام
ومرحا�ض رفـقة �أفراد عائلته" .

الو�سط2019/08/22:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة
نهج عي�سات ايدير  ،رقم  ،11ال�شراقة
هاتف )05( 54 81 62 83 :

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
للمادة  412من ق �إ م �إ

نحن الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة  ،املح�ضرة الق�ضائية املعتمدة لدى حمكمة ال�شراقة و جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور �أعاله و الوا�ضعني
ختمنا و توقيعنا �أ�سفل هذا املح�ضر .
لفائدة  /م�ؤ�س�سة بوداود عمر لنقل الب�ضائع (املنفذ لها )
الكائن مقرها  /ب  :حي القطارة بلوك ب رقم  – 23ب�شار
اجلاعلة موطنها املختار خالل فرتة هذا التنفيذ الودي دون �سواه بعنوان مكتبنا املذكور �أعاله
بعد االطالع على املواد  612:و  613من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على امر الأداء ال�صادر عن رئا�سة حمكمة ال�شراقة بتاريخ  ، 2019/ 05 /02رقم الرتتيب  2019/ 01908رقم الفهر�س  2019 /1671املمهور بال�صيغة التنفيذية
ال�صادرة حتت رقم 2019/ 3047
بتاريخ  2019/ 07/ 16بلغنا ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة للأ�شغال العمومية اونور للأ�شغال العمومية ممثلة من طرف م�سريها القانوين ال�سند التنفيذي املذكور
�أعاله و تكليف بالوفاء عن طريق ر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار باال�ستالم
بتاريخ  2019/ 07/ 24مت تعليق حم�ضري ال�سند التنفيذي و التكليف بالوفاء �أمام بلدية زرالدة
بتاريخ  2019/ 07/ 28مت تعليق حم�ضري ال�سند التنفيذي و التكليف بالوفاء �أمام حمكمة ال�شراقة
بناء على �إذن بن�شر م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئا�سة حمكمة ال�شراقة بتاريخ  ، 2019/ 08/ 19حتت رقم 2019/ 3515
كلفنا  /ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة للأ�شغال العمومية اونور للأ�شغال العمومية ممثلة من طرف م�سريها القانوين ( املنفذ عليها
الكائن مقرها  /ب  :املنطقة ال�صناعية – زرالدة – رقم  39رقم 03
بدفع املبالغ التالية ب�صندوق مكتبنا مقابل و�صل:
 6.862.432.50دج مبلغ الدين
امل�صاريف امل�ستحقة  :م�صاريف التنفيذ  6798دج
احلقوق التنا�سبية للمح�ضر الق�ضائي  269.248.65دج
املجموع  7.138.479.20 :دج
و نبهناه (ها) ب�أن له (ها) �أجل خم�سة ع�شر ( )15يوما للوفاء الإرادي ي�سري من يوم الن�شر و �إال �سيتم التنفيذ �ضده (ها) جربا بكافة الطرق القانونية .
و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�ضر كما يقت�ضيه للقانون .
املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/08/22:

Par décision N° 419 du 25 juillet
2019 du Ministre de l’Energie un
agrément définitif portant autorisation d’exercice de l’activité de
stockage et de distribution des
carburants ( création d’un dépôt
de stockage et de distribution
des carburants ) a été accordée
à EURL PETRO-M’ZI ,sis á la
commune de Benchohra , Wilaya de Laghouat conformément
aux dispositions du décret exécutif 15-57 du 08 février 2015
الو�سط2019/08/22:

Le Chiffre d’Affaires
الو�سط2019/08/22:

ANEP N°: 1916018483
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الأ�سرية الأوىل فاطمة برناوي ...القد�س �أو املوت

القد�س ام القدي�سني والقدي�سات ،من حاراتها العتيقة ومن فجرها انطلقت القدي�سة الفدائية فاطمة برناوي يف عملياتها الفدائية عام  1968رداً على
هزمية  1967لت�ؤكد ان القد�س ال تخ�ضع وال ت�ست�سلم للغزاة واملعتدين ،اعتقلت فاطمة الربناوي وكانت اال�سرية الفل�سطينية االوىل وحكمت بال�سجن
م�ؤبدين و� 10سنوات وافرج عنها يف عام .1978
بقلم /عي�سى قراقع

خرجت فاطمة من حارة االفارقة
يف القد�س ،امر�أة مقد�سية �سمراء
مل حتتمل ان تهتز بوابات وا�سوار
القد�س ويقتحمها جنود االحتالل،
قالت :القد�س ع�صية على
االحتالل ،القد�س قنبلة وم�سد�س
وكوفية وانبياء م�سلحني ،اذا
�سقطت القد�س �سقط كل مقد�س
يف الكون ،وكانت نبوءة ،لت�صري
فاطمة برناوي هي كل امر�أة وفتاة
يف القد�س االن ،هي كل الن�ساء
املرابطات املدافعات عن عروبة
وهوية القد�س ،يت�صدين لقطعان
امل�ستوطنني وع�صابات االحتالل،
يدافعن عن امل�سجد والكني�سة
وروح املكان.
اال�سرية االوىل التي قاتل والدها
يف ثورة  ،1936ال تغادر الب�سمة
وجهها ،القد�س تبت�سم من خالل
هذه املر�أة ال�شجاعة� ،شجاعة
ن�ساء القد�س وفتياتها واهلها،
ها نحن نراهن ي�شتبكن بالأيدي
وال�صالة مع امل�ستوطنني الذين
يقتحمون االق�صى وباحاته،
ر�أينهن يف اول ايام عيد اال�ضحى،
ال�صامدات امل�ؤمنات اجلريحات

املتعبدات ال�شهيدات اال�سريات،
فكانت القد�س مدينة القيامة
والثورات ومنها ب�شارة اخلال�ص.
فاطمة برناوي ال ت�ؤجل ال�صالة،
ال تختبئ يف ملج�أ او ترفع راية
بي�ضاء ،فاطمة ت�شعل القد�س
التي منها انطلقت كلمات احلياة،
فالقد�س هي انحناء ال�سماء على
االر�ض ،تقول فاطمة ،هي مدينة
الفداء ،مدينة في�صل احل�سيني
وعبد القادر احل�سيني وقا�سم
ابو عكر وعمر القا�سم وجمعة
ا�سماعيل و�سامر العي�ساوي
وهند احل�سيني واحمد منا�رصة
وعالء البازيان وا�رساء اجلعابي�ص
ونورهان عواد ومرح بكري و�رشوق
دويات و�سمري ابو نعمة وعلي
جدة وحممود جدة وخليل بيد�س
ووائل القا�سم ،مدينة الفدائيني
والفدائيات واال�رسى وال�شهداء
وال�صامدين يف جبل الزيتون
والعي�سوية و�سلوان و�صور باهر
واملكرب والبلدة القدمية و�شعفاط
وكل حارة من حاراتها ،يف كل
�شارع من �شوارعها.
اال�سرية االوىل فاطمة الربناوي
زوجة اال�سري املرحوم فوزي النمر
ابن مدينة عكا ،جتدد طاقتها

و�شبابها بعد هذه ال�سنني الطوال،
تتوحد عكا مع القد�س فينتف�ض
البحر كما الدم ،القد�س ال ت�شيخ،
القد�س تت�صدى ببطولة للهجمات
واالعتداءات اال�رسائيلية على
االماكن املقد�سة ،م�سيحيون
وم�سلمون على م�صطبة واحدة،
هناك دماء يف امل�سجد ،امل�سيح
امل�صابني
ع�رشات
يبكي،
وامل�صابات ،املئات من املعتقلني
خا�صة االطفال ،حكومة االحتالل
ت�شن حرباً على القد�س وتعطي
غطاء ملنظماتها ال�صهيونية
املتطرفة وع�صابات امل�ستوطنني
باقتحام امل�سجد االق�صى

رف�ض ًا العتقاله الإداري يف معتقالت االحتالل

( )53يوم ًا على �إ�ضراب الأ�سري حذيفة حلبية
دخل الأ�سري حذيفة حلبية يومه
الـ( )53من الإ�رضاب املفتوح عن
الطعام يف معتقالت االحتالل
الإ�رسائيلي رف�ضاً العتقاله
الإداري.
وقال نادي الأ�سري �إن الأ�سري حلبية
البالغ من العمر ( 28عاماً) وهو
من بلدة �أبو دي�س ق�ضاء القد�س،
تعر�ض منذ عام  2013لالعتقال
ثالث مرات قبل اعتقاله احلايل
وهو االعتقال الرابع له ،وكانت
يف �أعوام  ،2013و  ،2016ويف
عام  2018اُعتقل مرتني وا�ستمر
اعتقاله الأول ملدة �أ�سبوع ثم �أعيد
اعتقاله من العام نف�سه يف تاريخ
العا�رش من جوان وحولته �سلطات
االحتالل �إىل االعتقال الإداري،
وهو االعتقال الإداري الأول له.
ولفت نادي الأ�سري �إىل �أن �سلطات
االحتالل �أ�صدرت ثالثة �أوامر
اعتقال �إداري بحقه الأول مدته

� 6شهور ،والثاين � 6شهور ،والأمر
الإداري احلايل � 4شهور.
ويعاين الأ�سري حلبية من م�شاكل
�صحية رافقته منذ طفولته ،حيث
تعر�ض حلروق بليغة يف ج�سده
وهو طفل وما يزال يعاين من
�آثارها ،و�أُ�صيب الحقاً مبر�ض
�رسطان الدم وما يزال بحاجة �إىل
متابعة �صحية حثيثة بعد �أن �شفي
منه.
وقبل عام من �إعادة اعتقاله ،تزوج
الأ�سري حلبية ،و�أب�رصت طفلته
"جمدل" النور قبل �ستة �شهور من
العام احلايل وهو رهن االعتقال.
وتعر�ض الأ�سري حلبية للنقل من
معتقل �إىل �آخر خالل �إ�رضابه
ثالث مرات على الأقل ،حيث جرى
نقله يف بداية �إ�رضابه الذي �رشع
به منذ الأول من جويلية  2019من
معتقل "النقب ال�صحراوي" ،ثم
جرى نقله �إىل عزل معتقل "�أيال"،

و�أخرياً �إىل زنازين معتقل "نيت�سان
الرملة" حيث يقبع اليوم.
ويواجه الأ�سري حلبية ظروفاً
�صحية خطرية بعد مرور ()53
يوماً على �إ�رضابه ،ويقابل ذلك
ا�ستمرار تعنت االحتالل ،ورف�ضه
باال�ستجابة ملطلبه املتمثل ب�إنهاء
اعتقاله الإداري.
وبجانب الأ�سري حلبية يوا�صل
�سبعة �أ�رسى �إ�رضابهم املفتوح
عن الطعام رف�ضاً العتقالهم
الإداري وهم :الأ�سري �أحمد غنام
من حمافظة اخلليل م�رضب منذ
 40يوماً ،والأ�سري ُ�سلطان خلوف
م�رضب منذ  36يوماً ،والأ�سري
�إ�سماعيل علي منذ  30يوماً،
والأ�سري وجدي العواودة منذ 25
يوماً ،والأ�سري طارق قعدان منذ
 23يوماً ،والأ�سري نا�رص اجلدع
منذ ( )16يوماً ،والأ�سري ثائر
حمدان منذ ثمانية �أيام.

املبارك ،ر�صا�ص وقنابل غاز،
قنابل �صوت� ،رضب وقمع وح�صار
امل�صلني ،هدم ع�رشات املنازل،
ابعاد املقد�سيني عن القد�س،
�شهداء ي�سقطون يف العي�سوية
والعيزرية و�سلوان ،اعدامات
ميدانية علنية ،دماء على وجه
القد�س ،دماء يف �صالواتها
وترانيمها القد�سية ،دماء تلطخ
وجه القانون الدويل وقرارات
ال�رشعية الدولية ،القد�س ت�سمو
فوق حدودها ،تك�رس ال�صمت
والتخاذل ،ف�أن �سيطروا على
ج�سدها بامل�ستوطنات والتهويد
والقمع والطرد ،فلن ي�سيطروا

على روحها القد�سية.
اال�سرية االوىل فاطمة برناوي
حتفرعلى جدران الزنازين ا�سم
القد�س ،تغني للقد�س مع عائ�شة
عودة ور�سمية عودة ومع روحية
بكري وربيحة ذياب وفاطمة
حلبي ،وزكية �شموط وابت�سام
عمرية وملياء معروق ورو�ضة
ب�صري ومعزوزة �شحادة و�سميحة
خليل وخديجة ابو عرقوب
وفاطمة الكردي ورحاب العي�ساوي
وفيوال �ساعاتي واميان ابو خاطر
ومع املئات من اال�سريات االوائل،
يوقدن جمرة الثورة خلف الق�ضبان،
القد�س ترف�ض احل�رش واالختناق،
القد�س تخرج من الظلمات اىل
النور ،هي بيت اهلل ،القد�س تتمرد
على ال�سجانني يف امل�سكوبية ،فكان
احمد منا�رصة وحممد ابو خ�ضري
وعزيز عوي�سات واماين احل�شيم
وبيان فرعون وعالية عبا�سي و�شفا
�شلودي ،ماهذه القد�س التي حتمل
روحها و�سيادتها وتاجها ومكانتها
اينما حلت واينما كانت؟ ما هذه
القد�س التي الزال الي�سوع النا�رصي
يحمل الآم النا�س ويف القد�س فجر
قيامتهم ومنها عرج الر�سول الكرمي
اىل ال�سماء؟

اال�سرية االوىل فاطمة برناوي تهتف
بعد ثمانني عاماً :القد�س او املوت،
هي انتفا�ضة العا�صمة �ضد الرببرية
والفا�شية اال�رسائيلية الذين قتلوا
ال�سالم االن�ساين والعاملي على
بوابات القد�س ،القد�س لي�ست
مدينة عادية ككل املدن ،هي
مدينة اهلل ،مدينة القيامة ،حمور
العامل الروحي ،واذا ما تزعزعت
�صخرة يف القد�س تزعزعت كل
مدن العامل.
اال�سرية االوىل فاطمة برناوي
ت�رصخ :القد�س او املوت ،فالتحذر
كل العوا�صم ،اذا ما غ�ضبت القد�س
لن تبت�سم �أي عا�صمة اخرى.
اال�سرية االوىل فاطمة برناوي
ن�سمعها داخل �سجن الرملة للن�ساء
تغني ا�شعار الراحل �سميح القا�سم
يف ذكرى رحيله:
وا�سمك القد�س يف كل حال وحني
وا�سمك القد�س يف ال�سلم واحلرب
والقد�س يف الع�رس والي�رس والقد�س
يف اخلري
والقد�س يف الربد واحلر
يف و�شم ابنائك الراحلني
يف خاليا اجلنني.

� 10أ�سرى يدخلون �أعوا ًما جديدة
يف �سجون االحتالل
�إذاعة �صوت الأ�سرى:

�أفادت �إذاعة �صوت الأ�رسى �أن
� 10أ�رسى من القد�س وال�ضفة
املحتلتني يدخلون اليوم 20
�أغ�سط�س �أعوا ًما جديدة يف
�سجون االحتالل ،بينهم خم�سة
حمكومون بامل�ؤبد ،وهم:
 من القد�س املحتلة /الأ�سريحممد خليل عدنان داود �أبو
�سنينة املحكوم بال�سجن امل�ؤبد
مرتني بالإ�ضافة �إىل  40عا ًما
ومعتقل منذ عام  ،2008و�أم�ضى
 11عاما يف ال�سجون.
 والأ�سري ل�ؤي عبد اجلبار عبداحلميد �أبو جنمة املحكوم
بال�سجن  25عا ًما ومعتقل منذ
عام  ،2008و�أم�ضى  11عاما يف
�سجون االحتالل.

 ومن نابل�س /الأ�سري عثمان�سعيد �أحمد �سعيد ( 44عا ًما)
املحكوم بال�سجن امل�ؤبد مدى
احلياة ومعتقل منذ عام ،1995
و�أم�ضى  24عا ًما يف �سجون
االحتالل.
 والأ�سري حممود �صالح راجح�سناكرة ( 36عا ًما) املحكوم
بال�سجن  18عا ًما ومعتقل منذ
عام  ،2002و�أم�ضى  17عا ًما يف
ال�سجون.
 من رام اهلل /الأ�سري يو�سف�سمري حممود �شعيبي املحكوم
بال�سجن امل�ؤبد مدى احلياة
ومعتقل منذ عام  ،2004و�أم�ضى
 15عا ًما يف �سجون االحتالل.
 والأ�سري يو�سف عبد احلليميو�سف داود من رام اهلل املحكوم
بال�سجن امل�ؤبد مدى احلياة
ومعتقل منذ عام  ،2004و�أم�ضى
 15عا ًما يف �سجون االحتالل.

 الأ�سري ب�شار ح�سني فار�س�شواهنة ( 47عا ًما) من جنني
املحكوم بال�سجن  27عا ًما
ومعتقل منذ عام  ،2003و�أم�ضى
 16عا ًما يف ال�سجون ال�صهيونية.
 الأ�سري حممد طالل �أكرم �أبو�سنينة ( 34عا ًما) من اخلليل
املحكوم بال�سجن  12عا ًما
ومعتقل منذ عام  ،2008و�أم�ضى
 11عاما يف ال�سجون.
 الأ�سري �أحمد ح�سني �أحمدما�ضي ( 42عا ًما) من �سلفيت
املحكوم بال�سجن امل�ؤبد ومعتقل
منذ عام  ،2002و�أم�ضى  17عا ًما
يف ال�سجون.
 الأ�سري �إياد حممود �صالح ن�صار( 39عا ًما) من طولكرم املحكوم
بال�سجن  30عا ًما ومعتقل منذ
عام  ،2002و�أم�ضى  17عا ًما يف
ال�سجون.
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والدها الأ�سري م�ؤيد حماد حمكوم بال�سجن مدى احلياة

الطالبة توحيد م�ؤيد حماد
ح�صويل على معدل  %97،7ثمرة ت�ضحيات والدي
الذي مل تفارقني روحه التي رعتني حتى خالل االمتحانات ..

�سنفرح ومن حقنا الفرح بنجاحي الذي اعتربه ثمرة ت�ضحيات والدي وحبه مع والدتي ..فرغم الفراق والقيد روحه مل تفارقني كنت اراه بني االوراق والكتب  ..يرافقتي يف
غرفة االمتحانات ويبت�سم م�ستب�شراً بتفوقي الذي اهديه له ولوالدتي « ..بهذه الكلمات عربت الطالبة توحيد عن م�شاعرها بعدما ح�صلت يف امتحانات الثانوية العامة على
معدل  97،7%بالفرع العلمي يف ظل غياب والدها الأ�سري م�ؤيد �شكري حماد املحكوم بال�سجن مدى احلياة  ،فايام و�سنوات مرت وتوحيد التي تركها والدها ب�سن عامني ،تنتظر
حلظة النجاح الكربى بوجود والدها  ،ولكن االحتالل غيبه خلف تلك الق�ضبان ال�شائكة  ،وت�ضيف « تختلف ال�صور وامل�شاهد يف واقع احلياة عندما يفر�ض االحتالل �سطوته
ومابني ال�سجن وال�سجان اليوجد مقارنة  ،ولكني يف كل حلظة خا�صة يف املعرتك ال�صعب واالهم لن ومل ان�سى والدي وحبيبي ابي احلنون الذي ا�شعر بحنانه عن بعد  ،فيزداد
امياين وقناعتي بانه البد للقيد ان ينك�سر ولن ا�سمح لالحتالل ان يفرق قلوبنا وروحنا ولن ي�ستطيع مهما حاول «.
تقرير :علي �سمودي
احلرمان والأمل ...
تعترب توحيد الثانية يف عائلتها
املكونة من � 3أبناء  ،عا�شت مع
والدتها وا�شقاءها الكثري من
�صور املعاناة والأمل باعتقال
والدها م�ؤيد  ،وتقول والدتها
�أم حمزة « اعتقال زوجي
وحكمه حرم ابنائي طفولتهم
وحنان والدهم  ،كربوا على
بوابات ال�سجون ولطاملا
افتقدوه يف كل منا�سبة
وحلظة خا�صة خالل درا�ستهم
ونهاية العام الدرا�سي وتوزيع
ال�شهادات « ،وت�ضيف « �صربنا
وحتملنا الكثري وقطار العمر
مي�ضي وزوجي خلف الق�ضبان
التي فرقت �شملنا  ،طفلتي
توحيد كانت ب�سن عامني لدى
اعتقال والدها الذي افتقدته

يف كافة مراحل طفولتها ،
ومل ي�ستطع �أن يفرح بها وهي
تكرب وتنجح وتتفوق دوماً «،
وتكمل « حافظت توحيد على
و�صايا وتعليمات والدها الذي
حثها دوماً على الت�سلح بالعلم
وحتقيق التفوق  ،ورغم كل
الوجع فانه اليوم معنا ي�شاركنا
فرحة تفوقها  ،وطموحها
وامنيتها حالياً اكمال م�شوارها
اجلامعي لتحقق حلم والدها
الذي يفخر بها «.
االمنية االجمل ..
فور اعالن النتائج  ،عمت
الفرحة يف منزل عائلة
الأ�سري م�ؤيد  ،وتدفق االهل
واالقارب واجلريان لتقدمي
التهاين له ولعائلته ولكرميته
توحيد التي اجتهدت وثابرت
للح�صول على اف�ضل معدل
 ،وتقول والدتها « كل �سلواد
 ،البعيد قبل القريب فرح لنا

ومعنا بهذه النتيجة امل�رشفة
التي رفعت ر�أ�سي زوجي عالياً
 ،فمثلنا كان ينتظر اللحظة
االجمل التي احتفل بها مثلنا
مع الأ�رسى فال يوجد �أجمل
من قيمة النجاح والتفوق
فكيف اذا حققته ابنة �أ�سري
حرمها االحتالل ح�ضنه
وحنانه وعناقه طوال عمرها
« ،وت�ضيف» فرحتنا �ستبقى
منقو�صة  ،لكن ابنتي ب�شجاعة
ووفاء اهدت جناحها لوالدها
وكل الأ�سريات واال�رسى
وتتمنى اليوم احلرية له
لي�شاركها م�شوارها اجلامعي
ويرعاها «.
اال�سري يف �سطور ..
يف بلدة �سلواد ق�ضاء رام اهلل ،
ولد الأ�سري م�ؤيد قبل  43عاماً
 ،وتقول زوجته « عا�ش حياته
ان�سان خلوق ووفاء وطيبة

وحمبة وعطاء  ،طيب املع�رش
يحب النا�س واهله ووطنه ،
ويف لعائلته التي احبها كثرياً
« ،وت�ضيف « تلقى تعليمه
يف مدار�س �سلواد  ،وكان
نا�شطاً وي�شارك يف الفعاليات
واالن�شطة وامل�سريات ،
وخالل م�شاركته باملواجهات
وهو على مقاعد الدرا�سة يف
ال�صف احلادي ع�رش  ،ا�صيب
بر�صا�ص االحتالل يف قدمه
« ،وتكمل « اعتقله االحتالل
وام�ضى � 6شهور رهن
االعتقال االداري وبعد حترره
بفرتة تزوجنا عام ، 1993
وع�شنا حياة ا�رسية رائعة على
مدار � 3سنوات رزقنا خاللها
باالبناء حتى قطع االحتالل
عليه الطريق «.
االعتقال واحلكم ..
رغم مرور ال�سنوات  ،فان
تاريخ  ، 2003/12/20يوم

حمفور يف ذاكرة الزوجة « �أم
حمزة « ،التي جترعت مرارة
اعتقال رفيق دربها  ،وتقول
« حوايل ال�ساعة الثانية فجراً
 ،حا�رص االحتالل منزلنا ثم
اقتحمه الع�رشات من اجلنود
الذين احتجزونا يف غرفة
واحدة بينما انتزعوا م�ؤيد
ونقلوه خارج املنزل و�صلبوه
حتت املطر « ،وت�ضيف «
فت�شوا منزلنا وتعمدوا تدمري
كافة حمتوياته  ،وبعد االعتداء
على زوجي بال�رضب اعتقلوه
واقتادوه اىل اقبية التحقيق
يف زنازين �سجن امل�سكوبية «،
وتكمل « مر اكرث من �شهرين
مل ت�صلنا �أي اخبار عن م�ؤيد
 ،وع�شنا اخلوف والقلق ب�سبب
ما و�صلنا من اخبار عن تدهور
حالته ال�صحية حتى نقل
لعيادة �سجن الرملة للعالج «،
وتتابع « بني املحاكم ع�شنا
جتربة معاناة مريرة حتى

حوكم بال�سجن مدى احلياة ،
وبدات رحلة العقاب بالتنقل
بني ال�سجون والعزل ومنع
الزيارات  ،وبعدما تنقل بني
كافة ال�سجون ا�ستقر منذ فرتة
يف �سجن نفحة «.
م�شاكل �صحية
ت�ؤكد �أم حمزة � ،أن الأ�سري
م�ؤيد مل يكن يعاين من �أية
امرا�ض قبل اعتقاله  ،وتقول
« ب�سب ظروف التحقيق
وال�سجون  ،يعاين حالياً من
م�شاكل قي القلب � ،ضعف يف
ع�ضلة القلب  ،كما يعاين من
ارتفاع يف الكل�سرتول يف الدم
 ،ورغم مراجعة االدارة ما
زالت ترف�ض عالجه « وت�ضيف
« زوجي  ،بحاجة لفحو�صات
ومتابعة وطالبنا بادخال طبيب
متخ�ص�ص لكن االحتالل
يرف�ض ب�شكل متعمد  ،وننا�شد
اجلهات املعنية باال�رسى

االهتمام بادخال طبيب
ملعاينته وعمل االجراءات
الطبية الالزمة له ملعرفة
ماهية مر�ضه وعالجه «.
املنع االمني ...
مل يكتفي االحتالل بعقاب
احلكم  ،وتقول ام حمزة
«االحتالل يطاردنا حتى
يف زيارتنا ويحرمنا قدر
االمكان من ر�ؤيته  ،فانا
واوالدي ال ي�سمح لنا بزيارته
�سوى كل فرتة قد تطول
ب�سبب املمار�سات التع�سفية
الظاملة « ،وت�ضيف « احيانا
مير عام و�أكرث حتى نح�صل
على ت�رصيح  ،لكن نقول لذلك
املحتل :لن نن�سى احبتنا ،
ف�صور وجوهم يف ذاكرتنا
والن�ستطيع ان نن�سىاهم حلظة
 ،وكل يوم يزداد امياننا واملنا
برب العاملني �أن يفرج عنهم
ويجتمع �شملنا عن قريب .

�إ�سرائيل تخترب عقاقريها الطبية يف �أج�ساد الأ�سرى الفل�سطينيني
تقرير :ن�سمة علي � -إرم نيو
جتري قوات االحتالل الإ�رسائيلي
ب�شكل متوا�صل جتاربها العلمية
على الأ�رسى الفل�سطينيني داخل
�سجون االحتالل والذين تعتربهم
حقول جتارب لها ،ال �سيما يف جمال
العقاقري الطبية.
وعلى الرغم من عدم وجود تقارير
ر�سمية تثبت ذلك� ،إال �أن الأ�رسى
ومن خالل �شهادتهم الر�سمية
ي�ؤكدون �أن �إ�رسائيل ت�ستغلهم فيما
يتعلق يف مو�ضوع العقاقري الطبية
التي تعطيها لهم.

�آالف التجارب

ع�ضو الكني�ست داليا �إيت�سك،
�أكدت �إجراء ال�سلطات الإ�رسائيلية
املخت�صة �ألف جتربة لأدوية خطرية،
حتت االختبار الطبي ،على �أج�ساد
الأ�رسى الفل�سطينيني والعرب.

وقالت �إيت�سك �إنّ بني يديها ويف حيازة
مكتبها �ألف ت�رصيح منف�صل من
وزارة ال�صحة الإ�رسائيلية ل�رشكات
الأدوية الإ�رسائيلية الكربى لإجراء
تلك التجارب.
والق�ضية لي�ست جديدة؛ �إذ كانت
�صحيفة (يديعوت �أحرونوت)
الإ�رسائيل ّية ،قد ن�رشت يف �شهر
متوز (يوليو) من العام ،1997
ت�رصيحات حرفية لرئي�س جلنة
العلوم الربملانية ،ومفادها �أنّ وزارة
ال�صحة الإ�رسائيل ّية �أق ّرت مبنحها
�رشكات الأدوية اخلا�صة ت�صاريح
لعمل جتارب على الأ�رسى ،و�أجرت
حتى تاريخه � 5آالف جتربة.

�شهادات ر�سمية

م�س�ؤول الدائرة القانونية يف هيئة
�ش�ؤون الأ�رسى جميل �سعادة ،قال
لإرم نيوز” :من خالل تعاطينا مع
الأ�رسى وا�ضطالعنا على الظروف
املعي�شية التي يعي�شونها ومن خالل

ال�شهادات الر�سمية تبني لنا ب�أن
�إ�رسائيل تعطيهم �أدوية غري منا�سبة
ما ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل تدهور
حالتهم ال�صحية وهذا مع حدث مع
بع�ض الأ�رسى“.
و�أ�ضاف” :هذا ما حدث حتديدًا مع
الأ�سري �سامي �أبو دياك الذي ا�ستغلت
قوات االحتالل الإ�رسائيلي حالته
ال�صحية و�أعطته �أدوية ال تتنا�سب
مع حالته ما �أدى �إىل تفاقم حالته
ال�صحية“.
وتابع قوله�” :إ�ضافة �إىل ذلك
�إ�رسائيل تخطئ يف ت�شخي�ص الكثري
من احلاالت كما حدث مع الأ�سري
فار�س بارود الذي ا�ست�شهد قبل �أيام
يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي“.
و�أ�شار �سعادة �إىل �أن االحتالل
الإ�رسائيلي ال يتعاطى مع احلاالت
املر�ضية ال�صعبة للمر�ضى ب�شكل
جاد ،قائ ً
ال “:يف بع�ض احلاالت
التي ت�سمح فيها قوات االحتالل
الإ�رسائيلي باحل�صول على العالج

تخ�صم نفقة العالج من م�ستحقاتهم
�أو تطالب �أهاليهم بدفع تكلفة العالج
وقد حدث يف كثري احلاالت �أن ن�ضطر
يف الهيئة لدفع هذه امل�ستحقات
للجانب الإ�رسائيلي“.

فريو�سات خطرية

وكانت �صحيفة (برافدا) الرو�سية قد
�أجرت حتقي ًقا مو�س ًعا حول تنفيذ
حكومة �إ�رسائيل للتجارب الطبية على
الأ�رسى الفل�سطينيني والعرب ،مبا
يف ذلك حقنهم بفريو�سات خطرية،
وخا�صة الأ�رسى الذين يقرتب موعد
�إطالق �رساحهم.
وبينّت ال�صحيفة �أنّ العديد من
الأ�رسى الفل�سطينيني يعانون بعد
خروجهم من معتقالت االحتالل
إ�رسائيلي من �أمرا�ض ع�ضال،
ال
ّ
�أ ْو �إعاقاتٍ
ُم�ستدامةٍ ،نتيجة
املمار�سات الإ�رسائيلية �إزاءهم ،كما
قالت ال�صحيفة ،نق ً
ال عن م�صادر يف
تل �أبيب ويف ال�ضفّة الغرب ّية ا ُ
ملحتلّة.

املخت�ص يف �ش�ؤون الأ�رسى
ع�صام حمادة ،قال لإرم نيوز �إن
�أغلب الأ�رسى الذين يخرجون
من �سجون االحتالل الإ�رسائيلي
ي�صابون ب�أمرا�ض �صعبة منها القلب
وال�ضغط وال�سكري وال�رسطان نتيجة
املمار�سات الإ�رسائيلية بحقهم.
ولفت حمادة االنتباه �إىل �أن الكثري
من الأ�رسى �أدلوا ب�شهادتهم نحو
ا�ستخدام �إ�رسائيل لأنواع متعددة من
العقاقري الطبية كحقل جتارب ،الفتًا
�إىل �أن ف�شل هذه الأنواع من الأدوية
ي�ؤدي �إىل تدهور احلالة ال�صحية
للأ�رسى.
و�أ�ضاف” :انت�شار ن�سبة الإ�صابة
ب�أمرا�ض ال�رسطان داخل �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي ارتفعت ب�شكل
كبري نتيجة هذه املمار�سات بحق
الأ�رسى“.
فيما ن�رشت �إذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي
تقري ًرا قالت فيه �إن �أ�ستاذة علوم
االجتماعي
والعمل
اجلرمية
ّ

يف اجلامعة العربية بالقد�س،
الربوفي�سور نادرة �شلهوب كيفوركيان،
ك�شفت النقاب عن �أنّ �إ�رسائيل تقوم
ب�إجراء جتارب ع�سكرية على الأطفال
الفل�سطينيني.
وبح�سب �إذاعة جي�ش االحتالل
إ�رسائيلي ،فقد ح�صلت كيفوركيان
ال
ّ
على ت�سجيل لهذه الت�رصيحات خالل
حما�رضة جرت الأ�سبوع املا�ضي يف
جامعة كولومبيا مبدينة نيويورك
بح�ضور ع�رشات الطلبة حول العنف
�ضد الفل�سطينيني يف القد�س ال�رشقية
ّ
ا ُ
ملحتلّة.
و�أكدت كيفوركيان �أنّ هذه النتائج
اخلطرية التي تو�صلت �إليها جاءت
كنتائج لبحث علمي قامت به،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،بينّت �أنّ �إ�رسائيل
ت�ستخدم � ً
أي�ضا الأطفال الفل�سطينيني
كتجارب لأ�سلحتها ،متهم ًة يف الوقت
إ�رسائيلي با�ضطهاد
عينه اجلي�ش ال
ّ
الفل�سطينيني على الدوام.
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ريا�ضة
الت�شكيلة توا�صل التح�ضريات للقاء
�سونيداب

احتاد العا�صمة يقدم القمي�ص
اجلديد لعالمة جوما

�شبيبة ال�ساورة � /أ�سا�س تيليكوم اليوم ابتداء من 18:00

ن�سور اجلنوب يبحثون فوزا منتظرا
قبل نهائي البنزرتي
يالقي فريق �شبيبة ال�ساورة �أم�سية اليوم مناف�سه �أ�سا�س تيليكوم اجليبوتي على امللعب البلدي لرب�شيد يف
مدينة الدار البي�ضاء املغربية �ضمن املباراة الثانية من الدورة الت�أهيلية �إىل البطولة العربية للأندية،
�أين ي�سعى ممثل اجلزائر يف املناف�سة العربية �إىل حتقيق الفوز الثاين على التوايل بعد االنت�صار الذي
�سجله االثنني املن�صرم على ح�ساب مناف�سه فومبوين كلوب من جزر القمر بخما�سية نظيفة جعلت الالعبني
يتم�سكون ب�آمالهم التامة من �أجل �إحراز ت�أ�شرية الت�أهل �إىل الدورة النهائية
عي�شة ق.
يدخل ا�شبال املدرب م�صطفى
جاليت املقابلة بحثا عن فوز
عري�ض وتكرار �سيناريو مباراتهم
الأوىل �أمام املناف�س القمري،
حيث ميلك الالعبون فر�صة ثمينة
من �أجل ت�سجيل انت�صارهم الثاين
على التوايل يف املناف�سة ،يف ظل
توا�ضع املناف�س والذي كان انهزم
يف اجلولة الأوىل �أمام نادي البنزرتي

التون�سي بثالثية نظيفة ويبدو يف
متناول ت�شكيلة "ن�سور اجلنوب"
التي تعول على ت�سجيل انت�صار
عري�ض �أمام املناف�س اجليبوتي
من �أجل تفادي �أي مفاج�أة �أمام
البنزرتي والذي ينتظر �أن يكون
اللقاء بينهما نهائي املجموعة من
�أجل حتديد هوية النادي املت�أهل
�إىل البطولة العربية ،حيث �سيكون
الفريق بحاجة �إىل ت�سجيل عدد
كبري من الأهداف اليوم من �أجل

تفادي لعبة احل�سابات والتواجد يف
اف�ضلية عدد الأهداف عند نهاية
املقابلة يف حال كانت بالتعادل.
يف املقابل ،يح�رض رفقاء الالعب
م�سعودي مبعنويات مرتفعة حت�سبا
ليكونوا يف اف�ضل جاهزية ملوعد
املقابلة ،والتي ي�سعون خاللها �إىل
ت�رشيف الألوان الوطنية ب�أف�ضل
متثيل ،حيث يعول الالعبون على
تقدمي مباراة كبرية وا�ستغالل
فر�صة اللعب امام مناف�س يبدو

يف املتناول على الورق من �أجل
حتقيق نتيجة ت�ساعد على موا�صلة
املناف�سة يف �أف�ضل الظروف
وحتقيق الهدف الذي تنقلوا من
�أجله �إىل املغرب ،حيث يتواجد
التعداد يف جاهزية تامة من �أجل
خو�ض مقابلة اليوم ،و�سيكون
جميع الالعبني حتت ت�رصف
الطاقم الفني من اجل و�ضع
اف�ضل ت�شكيلة قادرة على حتقيق
االنت�صار.

منتخب كرة اليد رجال يحقق انطالقة قوية بالألعاب الإفريقية

�سيدات كرة القدم يفزن �أمام مايل

تغلب املنتخب اجلزائري الن�سوي
لكرة القدم على نظريه املايل
بنتيجة  0-1اول ام�س حل�ساب اليوم
الثاين يف املجموعة االوىل من دورة
االلعاب االفريقية اجلارية بالرباط
من  19ايل � 31أوت ،وبف�ضل هذا
الفوز االول بعد خ�سارتها يف اللقاء
االول امام املغرب  2-3اجلمعة
الفارط ت�سجل الت�شكيلة الوطنية
بقيادة املدربة عيمة لعوادي

النقاط الثالث االوىل لها يف الدورة
قبل املواجهة الثالثة امام غينيا
اال�ستوائية التي خ�رست يف اخلرجة
االوىل بالغياب امام مايل ،و حل�ساب
اجلولة الثالثة تواجه اجلزائر
مناف�ستها غينيا اال�ستوائية فيما
يقابل املنتخب املغربي نظريه
املايل ،وت�ضم املجموعة الثانية
كل من الكامريون وزامبيا و جنوب
افريقيا و نيجرييا .يذكر ان االول

و الثاين عن املجموعتني االوىل
والثانية يت�أهالن للدور ن�صف
النهائي املقرر يوم � 26أوت.
يف املقابل ،حقق املنتخب
اجلزائري لكرة اليدرجال بداية
موفقة يف دورة الألعاب الإفريقية
 12بفوزه على منتخب بوركينا فا�سو
بنتيجة  26-31حل�ساب اجلولة
الأوىل للمجموعة الثانية التي ت�ضم
�أي�ضا منتخبات �أنغوال و نيجرييا و

جمهورية الكونغو الدميقراطية،
وكان زمالء خري الدين رما�ش
منهزمني يف نهاية ال�شوط الأول
 14-13قبل �أن يعودوا تدريجيا يف
النتيجة يف ال�شوط الثاين وينهون
املباراة بفارق خم�سة �أهداف
ل�صاحلهم ،و تت�شكل املجموعة
الأوىل من منتخبات املغرب و
زامبيا و م�رص و عينيا.
ق.ر.

الت�شكيلة تواجه �ضغط املواجهة وح�سابات الت�أهل

الكناري ي�شدون الرحال اليوم نحو ال�سودان ا�ستعدادا للمريخ
ت�شد ت�شكيلة فريق �شبيبة القبائل
اليوم الرحال نحو ال�سودان من
�أجل مواجهة املريخ ال�سوداين
حت�سبا للقاء �إياب الدور التمهيدي
من مناف�سة رابطة �أبطال �إفريقيا،
ويف هذا ال�صدد ف�إن التعداد �سوف
يتوجه نحو م�رص قبل موا�صلة
ال�سفرية نحو ال�سودان يف �سفرية
�سوف تكون مرهقة لت�شكيلة
"الكناري" �إال �أن املدرب هيربت

فيلود يعول على العمل كثريا من
اجلانب املعنوي بحثا عن �إعداد
�أ�شباله من كافة اجلوانب للعمل
على العودة بت�أ�شرية الت�أهل من
ال�سودان ،يف ظل �صعوبة امل�أمورية
التي تنتظره بعد االكتفاء يف لقاء
الذهاب بني الفريقني بفوز �ضئيل
بهدف دون رد .ويجد النادي
القبائلي نف�سه حتت �ضغط كبري
بحثا عن الت�أهل من اخلرطوم

يف ظل مواجهته مناف�سا عنيدا
ومتعود على لعب املناف�سة القارية
يف الأعوام الأخرية عك�س ال�شبيبة
الغائبة عن املوعد القاري على
مدار ثمانية الأعوام الأخرية،
حيث �سيكون التحدي خا�صا �أمام
رفقاء الالعب تيزي بوعلي من
اجل جتاوز االمتحان ال�صعب
وموا�صلة املغامرة القارية .يف
املقابل ،تتوا�صل االنتقادات تطال

رئي�س ال�شبيبة �رشيف مالل ب�سبب
تعنته يف االعتماد على �سعر 500
دينار مقابل اقتناء تذكرة واحدة،
حيث يعتربون املبلغ مبالغا فيه وال
ي�ستطيع املنا�رص الب�سيط ت�سديده،
حيث ي�رصون على مطالبة مالل
تخفي�ض املبلغ واالعتماد على
�سعر  300دينار مثلما هو معمول به
يف خمتلف مالعب الوطن.
عي�شة ق.

�أقدمت �إدارة فريق احتاد
العا�صمة على تقدمي القمي�ص
اجلديد الذي �سوف يرتديه
الالعبون على مدار املو�سم
الكروي اجلديد ،2020/2019
حيث ن�رشت مقاطع فيديو على
موقعها الر�سمي يف "فاي�سبوك"
يظهر عدد من العبيها وهم
يقومون بعر�ض القمي�ص اجلديد
الذي �سوف يلعب به الفريق
طيلة املو�سم اجلاري ،قبل
�أن يتم الك�شف عن القمي�صني
االحتياطيني الثاين والثالث والذي
قامت ب�صنعه �رشكة "جوما"
للمالب�س الريا�ضية والتي تعترب
املمول الر�سمي للنادي العا�صمي
على م�ستوى العتاد الريا�ضي ،ويف
هذا ال�صدد قام الثالثي م�ؤيد
الاليف ،كمال بلعربي وه�شام
بلقروي بالظهور وهم يرتدون
القمي�ص اجلديد �أين مت التقاط
عددا من ال�صور لهم وعر�ضه عرب
خمتلف جوانب ملعب النادي عمر
حمادي ببولوغني.
وقد نال القمي�ص اجلديد لت�شكيلة
"�سو�سطارة" ر�ضا الأن�صار
وع�شاق اللونني الأحمر والأ�سود،
وهو الذي جاء خمططا باللونني
الأحمر والأ�سود ويعترب �أحد
�أف�ضل الأقم�صة التي يرتديها

الفريق منذ التعاقد مع م�س�ؤويل
"جوما" ،حيث �أعرب �أن�صار
الفريق عن ر�ضاهم حول نوعية
القمي�ص وطريقة الت�صميم يف
انتظار و�ضعه على م�ستوى املحل
التجاري للنادي يف العا�صمة من
�أجل و�ضعه حتت ت�رصف الن�صار
القتنائه.
يف املقابل ،يوا�صل الطاقم الفني
بقيادة املدرب بالل دزيري
حت�ضري الالعبني ا�ستعدادا للقاء
�سونديداب النيجريي �ضمن
مقابلة �إياب الدور التمهيدي من
م�سابقة رابطة �أبطال �إفريقيا،
وهي املباراة التي ي�سعى خاللها
الفريق �إىل الفوز بها وك�سب ت�أ�شرية
الت�أهل �إىل الدور ال�ساد�س ع�رش
من املناف�سة القارية خا�صة و�أن
الظروف ت�ساعد ممثل اجلزائر
يف امل�سابقة القارية بالنظر للفوز
الثمني الذي عاد به من التنقل
الذي قاده �إىل نيامي ملواجهة
�سونيداب وعادوا بهدفني لواحد،
�أين �سوف تعرف املواجهة عودة
املهاجم زكريا بن �شاعة �صاحب
ثنائية الفوز يف نيامي بعد �شفائه
من الإ�صابة التي تلقاها يف اللقاء
االفتتاحي للبطولة الوطنية �أمام
وفاق �سطيف.
عي�شة ق.

اجلولة االفتتاحية للرابطة املحرتفة الثانية

القمة يف العلمة وغليزان �أرزيو
والأربعاء ي�سعيان لظهور قوي
تنطلق نهاية هذا الأ�سبوع مباريات
الرابطة املحرتفة الثانية والتي
�سوف جتري على مدار يومي
اجلمعة وال�سبت ،ولهذا الغر�ض
�سوف يكون يوم الغد على موعد
مع برجمة خم�س مباريات يف
برنامج اجلولة االفتتاحية خمن
املناف�سة والتي �سوف تعرف ندية
قوية بني الأندية التي �سوف تطمح
لعب الأدوار الأوىل هذا املو�سم،
و�سوف تعرف مباريات الغد تد�شني
ال�صاعدين اجلديدين �أوملبي
�أرزيو و�أمل الأربعاء مبارياتهما
يف البطولة املحرتفة عندما
ي�ستقبالن داخل قواعدهما بعد
�صعودهما من بطولة الهواة ،حيث
�سيكون �أوملبي �أرزيو على موعد
مع ا�ست�ضافة نادي �أمل بو�سعادة
بينما ي�ستقبل �أمل الأٍربعاء ال�ضيف
�شبيبة �سكيكدة ،وكل منهما يبحث
عن حتقيق اول ثالث نقاط يف
البطولة املحرتفة.

يف املقابل� ،سوف ي�شهد ملعبي
م�سعود زوغار والطاهر زوغاري
قمتني متكافئتني عندما يلتقي
كل من مولودية العلمة وجمعية
وهران� ،رسيع غليزان وجمعية
وهران الذين يراهنون على
التناف�س من �أجل �إحراز �إحدى
الت�أ�شريات الثالث امل�ؤهلة �إىل
ال�صعود للرابطة املحرتفة الأوىل،
بينما لن تقل مقابلة �أوملبي
املدية واحتاد احلرا�ش �أهمية يف
ظل رغبة كل منهما العودة جمددا
�إىل دوري الأ�ضواء.
عي�شة ق.

برنامج املباريات

�أوملبي �أرزيو � /أمل بو�سعادة
�رسيع غليزان  /مولودية �سعيدة
�أمل الأربعاء � /شبيبة �سكيكدة
�أوملبي املدية  /احتاد احلرا�ش
مولودية العلمة  /جمعية وهران
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ريا�ضة
دة نادي الإمارة لتحقيق �أهدافه هذا املو�سم

عب عن رغبته يف م�ساع
رّ

ماين يلتحق مبوناكو مو�سما �إعارة بقيمة  10مليون اورو

�سلي

التحق الالعب الدويل اجلزائري �إ�سالم �سليماين ر�سميا بالدوري الفرن�سي
بعدما �أعلن نادي موناكو التعاقد معه هذا املركاتو ال�صيفي احلايل ملدة
مو�سم واحد على �شكل �إعارة قادما من فريقه لي�سرت �سيتي الإجنليزي
املتعاقد معه �إىل غاية �صائفة العام  ،2021حيث ك ّلفت �صفقة الإعارة
نادي موناكو مبلغ قيمته  10مليون �أورو وي�ضم العقد احقية �شراء النادي
الفرن�سي عقد الالعب بنهاية املو�سم احلايل ،وجاء التحاق �سليماين
مبوناكو بناء على طلبه من مدربه ال�سابق ليوناردو جاردمي
عي�شة ق.
وهوز الذي �سبق له العمل معه يف
�صفوف نادي �سبورتينغ ل�شبونة
الربتغايل ،حيث يعرف امكانياته
جيدا وطلبه �شخ�صيا من �أجل خالفة
الرحيل املرتقب للنجم الكولومبي
للنادي فالكاو .وكان �سليماين قد
�أجرى �صبيحة اول ام�س الفحو�صات

الطبية والتي اجتازها بنجاح قبل �أن
يوقع يف نف�س الأم�سية على عقد
الإعارة ،ومت تقدميه من طرف �إدارة
نادي الإمارة الفرن�سية على و�سائل
الإعالم ،وا�صبح العبا ر�سميا معه،
وف�ضل ابن مدينة عني البنيان البقاء
يف الدوريات الأوروبية واللعب يف
امل�ستوى العايل عو�ض التحول بحثا
عن �أموال الدوريات اخلليجية خا�صة
و�أنه حمل مفاو�ضات مع �إدارة نادي

الغرافة القطري التي تعاقدت
هذه ال�صائفة مع العبني جزائريني
ويتعلق املر بكل من عدالن قديورة
و�سفيان هني.
ومبا�رشة عقب التوقيع على العقد
وتقدميه �إىل الإعالم الفرن�سني
ك�شف الهداف ال�سابق للبطولة
الوطنية عن �سعادته باالن�ضمام على
فريق مثل موناكو ،و�أو�ضح يف ت�رصيح
مع املوقع االلكرتوين لناديه اجلديد

�أنه �سوف يجتهد يف العمل وي�ضاعف
جهوده ق�صد م�ساعدة ناديه على
حتقيق الأهداف التي ي�سطرها

ال ي�ستبعد �أن ين�ضم �إىل عطال يف ني�س

الوايل يح�ضر لإقامة حفل لرجال الإعمال
بالوالية مل�ساعدة النادي ماليا

�أونا�س يقرتب من العودة �إىل الدوري الفرن�سي
يقرتب الالعب الدويل اجلزائري �آدم
اونا�س من الرحيل عن �صفوف فريقه
نابويل الإيطايل خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية احلالية ،و�أ�ضحى م�ستبعدا
�أكرث من �أي وقت م�ضى للعب بعيدا
عن ت�شكيلة نادي اجلنوب الإيطايل
حت�سبا للمو�سم الكروي املقبل ،حيث
يتوجه �أونا�س نحو العودة �إىل الدوري
ّ
الفرن�سي جمددا ويتواجد ما بني اللعب

لفائدة و�صيف بطل املو�سم الفارط ليل
�أو نادي ني�س ،وح�سب تقارير �إعالمية
فرن�سية ف�إن متو�سط ميدان اخل�رض
مر�شح للعب لفائدة الأخري ،والذي
ح�سبها تو�صل �إىل اتفاق �شبه نهائي
بخ�صو�ص اال�ستفادة من خدمات �أونا�س
يف �صفوفه هذا املركاتو والذي �سوف
يكون توقيع العقد معه على �شكل �إعارة
ملو�سم واحد ،مع �إلزامية �رشاء العقد

لنادي ني�س مقابل قيمة  40مليون �أورو،
وهو املبلغ الذي قالت نف�س امل�صادر
�أنه كبري ويجعل �أونا�س �أقرب �إىل العودة
�إىل �صفوف نادي نابويل والذي ا�ضطر
رئي�سه ديالورانتي�س �إىل اعارته ب�سبب
ا�ستبعاد املدرب املخ�رضم كارلو
�أنت�شيلوتي لالعب من ح�ساباته حت�سبا
للمو�سم اجلديد� ،أين ف�ضل رحيله
�إىل الدوري الفرن�سي من �أجل ك�سب

املناف�سة والعودة جمددا �إىل الفريق يف
�صائفة العام املقبل .وينتظر �أن يزامل
�أونا�س مواطنه وزميله يف املنتخب
الوطني يو�سف عطال الذي يحمل
الوان ني�س منذ املو�سم املن�رصم
قادما من الدوري البلجيكي ،حيث لن
يجد املعني �صعوبات من �أجل الت�أقلم
بوجود مواطنه معه.

عي�شة ق.

ت�شايف ت�أ�سف لغيابه وو�صفه بالالعب اال�ستثنائي

بوجناح يغيب يف اللقاء االفتتاحي للدوري القطري
ويعود �أمام ال�شحاتية

غاب الالعب الدويل اجلزائري
بغداد بوجناح عن اللقاء
االفتتاحي لفريقه ال�سد يف
دوري جنوم قطر والذي انطقت
مبارياته �أم�س ،حيث لعب حامل
لقب الدوري القطري املو�سم
املن�رصم �أوىل مبارياته م�ساء
البارحة يف مواجهة نادي الوكرة،
و�شهدت قائمة الالعبني التي
اعتمد عليها مدرب ال�سد النجم
اال�سباين ت�شايف هرنانديز عدم

تواجد بوجناح والذي مل يتم
ا�ستدعائه للقاء ب�سبب العقوبة
امل�سلطة عليه من طرف االحتاد
القطري لكرة القدم والتي متتد
لنهاية املو�سم املن�رصم �أين
عوقب باالق�صاء يف مباراتني بعد
طرده يف �إحدى مباريات النادي،
وكان ا�ستنفذ مباراة واحدة عند
غيابه يف مقابلة الك�أ�س املمتازة
التي فاز بها زمالئه �أمام
الدحيل وا�ستنفذ العقوبة �أم�س

بالغياب جمددا �أمام الوكرة،
حيث ينتظر �أن ي�سجل مهاجم
الت�شكيلة الوطنية العودة جمددا
�إىل املناف�سة مبنا�سبة اجلولة
الثانية من الدوري القطري
عندما يواجه خارج الديار نادي
ال�شحاتية ،والتي ينتظر �أن ي�سجل
خاللها الظهور الأول له يف
املو�سم الكروي اجلديد.
وعبرّ النجم ال�سابق ملنتخب
«الروخا» عن ت�أ�سفه لغياب

بوجناح عن �أوىل مواجهات
ناديه يف الدوري القطري ،حيث
�أ�شاد كثريا باالمكانيات التي
يحوزها ووزنه الكبري مع ت�شكيلة
«الزعيم» ،وقال يف هذا ال�صدد
خالل ت�رصيحات نقلها ام�س
الإعالم القطري� ،أن بوجناح
العب ا�ستثنائي قادر على �صنع
الفارق يف �أي وقت ومينح �إ�ضافة
كبرية يف اخلط الهجومي للنادي.

ع.ق.

كري�ستيانو يلمح لالعتزال العام املقبل

فتح كري�ستيانو رونالدو جنم
جوفنتو�س ،باب االحتماالت حول
موعد نهاية م�سريته الكروية ،بينما
يتقدم حاليا نحو عامه  35من العمر،
قال رونالدو خالل ت�رصيحات
للتليفزيون الربتغايل« :قد �أنهي
م�سريتي العام املقبل ،وقد �ألعب
حتى �أبلغ من العمر � 40أو  41عا ًما»،
وتابع« :ال �أعرف ما �سيحدث ،لذلك
ما �أقوله دائ ًما هو �أنه يجب علي
اال�ستمتاع بهذه اللحظة ،لأن احلا�رض
الذي �أعي�شه ممتاز ويجب �أن �أ�ستمتع
به» ،ووا�صل« :ال �أحتاج الآن �إىل كرة

القدم مال ًيا كي �أعي�ش ب�شكل جيد،
�أمتتع بو�ضع م�ستقر على امل�ستوى
املايل ،لكن ما كنت �أحتاجه هو
االن�ضمام �إىل م�رشوع جذاب وقد
وجدت ذلك يف جوفنتو�س».
و�أردف رونالدو« :لقد كنت دائ ًما
�أحب هذا الفريق� ،إنه الأف�ضل يف
�إيطاليا ومن الأف�ضل يف العامل،
كما �أنه يقاتل لتحقيق �إجنازات
على امل�ستوى الأوروبي» ،وا�ستطرد
الدويل الربتغايل« :بعد �أن حققت
انت�صارات يف �إجنلرتا و�إ�سبانيا
ان�ضممت �إىل جوفنتو�س ،وفزت � ً
أي�ضا

بالدوري هنا ،و�أنا �سعيد لوجودي يف
تورينو» ،و�أمت بقوله« :الكل يريد
الفوز بدوري �أبطال �أوروبا ،ونحن
� ً
أي�ضا لدينا نف�س الهدف لكن يجب

حت�سبا للمو�سم اجلديد ،ويكون عند
الثقة التي و�ضعها فيها من طلبوا
انتدابه ،مو�ضحا �أنه ان�ضم �إىل فريق

متعود على لعب الأدوار الأوىل يف
الدوري الفرن�سي وي�ستهدف خو�ض
امل�شاركة الأوروبية.

�أال نتعامل مع الأمر وك�أنه هاج�س،
و�إمنا �سندع الأمور ت�سري يف طريقها
ونتقدم خطوة بخطوة».

وكاالت

�سوناطراك مموال لوفاق
�سطيف مو�سما قابل للتجديد
ت�ستفيد �إدارة فريق
وفاق �سطيف من
عقد متويل جديد
مع ال�رشكة البرتولية
�سوناطراك ميتد عاما
قابال للتجديد ،حيث
وجد م�س�ؤولو الفريق
اتفاقا مع م�س�ؤويل
ال�رشكة البرتولية من
�أجل التحويل �إىل ممول
للنادي خالل املو�سم
الكروي  2020/2019يف
ظل بحث الفريق عن
موارد مالية ت�ساعده على اخلروج من الأزمة املالية التي تهدد بالع�صف
بالفريق خا�صة بالنظر للم�صاريف املالية التي يحتاجها النادي فيما
يتمثل يف تنقالته خارج القواعد واقتناء م�ستلزمات الت�شكيلة� ،أين ك�شفت
م�صادرنا �أن قيمة عقد التمويل اجلديد الذي وقعته الإدارة ال�سطايفية
مع �رشكة �سوناطراك تبلغ قيمته  3مليار �سنتيم� ،سوف ت�ساعد على
م�ساعدة الفريق يف احتياجاته املالية التي تنتظره هذا املو�سم.
يف �سياق مت�صل ،يح�رض وايل �سطيف بلكاتب �إىل برجمة حفل مبقر
الوالية يجمع رجال �أعمال الوالية من �أجل حثهم على م�ساعدة النادي
ماليا وهو الذي ميثل عا�صمة اله�ضاب العليا يف امل�ستوى العايل و�رشف
الراية الوطنية قبل �أعوام ب�إحراز رابطة �أبطال �إفريقيا وخو�ض م�شاركة
تاريخية يف ك�أ�س العامل للأندية ،حيث �سبق �أن تنقل الوايل �إىل ملعب
الثامن ماي والتقى العبي الفريق و�أع�ضاء الطاقمني الفني والإداري،
�أين ا�ستغل الفر�صة وطم�أن اجلميع على العمل يف الفرتة املقبلة من �أجل
م�ساعدة الفريق للخروج من الزمة املالية التي مير بها وجتاوز املرحلة
ال�صعبة نحو بر الأمان.
يف مو�ضوع منف�صل ،يتوجه ملف الالعب امللغا�شي �إبراهيم �أمادا نحو
الغلق مع االحتاد الدويل لكرة القدم �أين جتري �إجراءات الت�سوية يف
الطريق ال�صحيح بالن�سبة للنادي ،حيث قامت الإدارة بتحويل مبلغ
القيمة املالية التي يدين بها الالعب للإدارة متثل م�ستحقاته املالية
التي مل ي�ستلمها خالل فرتة حمله �ألوان النادي ،بالإ�ضافة �إىل قيمة
الغرامة عن الت�أخر يف ت�سديدي الأموال ،حيث ينتظر �أن يودع م�س�ؤولو
الوفاق �أوراق ثبوت �إيداع القيمة املالية الكاملة على م�ستوى الفيفا
لالنتهاء من كابو�س �أمادا ،وبالن�سبة �إىل الربوتوكول الذي وقعه حمامي
اللعاب امللغا�شي مع الرئي�س ال�سابق للوفاق ح�سان حمار ف�إن الإدارة
متلك �أدلة حول وجود ثغرات يف الربوتوكول ،و�أي احتجاج من حمامي
الالعب حول البند املتمثل يف دفع غرامة مالية عن كل يوم ت�أخر يف
ت�سديد امل�ستحقات يتطلب من الأخري رفع �شكوى جديدة على طاولة
الهيئة الكروية الدولية.

عي�شة ق.
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ريا�ضة دولية

روبن يختار غوارديوال �أف�ضل املدربني
ك�شف النجم الهولندي
املعتزل �آريني روبن �أن
املدرب املف�ضل الذي
عمل معه يف نادي بايرن
ميونيخ بطل �أملانيا
كان الإ�سباين جو�سيب
و�أم�ضى
غوارديوال،
روبن نحو ع�رش �سنوات
مع الفريق البافاري
قبل اعتزاله يف جويلية
املا�ضي عن  35عاماً ،وقد
عمل مع خم�سة مدربني
هم مواطنه لوي�س فان
خال ،يوب هاينكي�س على
فرتتني ،الإيطايل كارلو
�أن�شيلوتي والكرواتي نيكو
وغوارديوال،
كوفات�ش
وقال روبن املك ّرم بجائزة
خا�صة االثنني املن�رصم
يف حفل �صحيفة «بيلد»
لعام « :2019هذا �صعب،
اختربت الكثري من الأمور
الرائعة مع عدة مدربني
وكنا ناجحني جداً ،لكن
�إذا �س�ألتموين عن الأف�ضل،
�أقول بيب غوارديوال،
ا�ستمتعت كثرياً معه ،هو

�أكد تقرير �صحفي كتالوين
�أم�س �أن بر�شلونة قدم
ً
عر�ضا جديدًا لباري�س �سان

بب�ساطة عبقري كروي».
ويعد غوارديوال 48
عاماً من �أبرز املدربني
يف العامل راهناً وقاد
مان�ش�سرت �سيتي �إىل ثالثية
حملية نادرة املو�سم
املا�ضي ،وبعد انطالق
م�سريته التدريبية الرائعة
مع فريق طفولته بر�شلونة،
�أ�رشف على بايرن ميونيخ
ثالثة موا�سم قبل انتقاله
اىل مان�ش�سرت �سيتي يف

 ،2016و�أحرز روبن خالل
م�سريته املظفرة 30
لقباً يف هولندا و�إجنلرتا
وا�سبانيا واملانيا ،بينها
ثمانية يف الدوري الأملاين
مع بايرن ولقب دوري
�أبطال �أوروبا يف ،2013
و�أ�ضاف الالعب الذي
�أعلن اعتزاله بعد �شهر من
رحيله عن بايرن ميونيخ
«عندما جاء بيب كنت بعمر
الثالثني ،يف هذه املرحلة

حتاول �أن حتافظ على
م�ستواك وال ت�سوء .لكن
حتت �إ�رشافه حت�سنت،
لعبت فج�أة ب�أدوار خمتلفة
مل �أكن اتخيلها ،لقد كان
الأف�ضل».
و�أم�ضى روبن ثالث �سنوات
حتت �إ�رشاف غوارديوال
بني  2013و ،2016حيث
احرز ثالثة القاب يف
الدوري واثنني يف الك�أ�س،
وحل رابعا يف ترتيب الكرة

الذهبية لأف�ضل العب
يف العامل بعد الربتغايل
رونالدو،
كري�ستيانو
الأرجنتيني ليونيل مي�سي
وزميله احلار�س االملاين
مانويل نوير ،طاردته
اال�صابات يف �آخر مو�سمني
لغوارديوال مع بايرن،
وبرغم ذلك �سجل 49
هدفاً و 29متريرة حا�سمة
يف  97مباراة حتت �إ�رشافه،
وعن م�ستقبله ،قال روبن
�صاحب  37هدفاً يف 96
مباراة دولية الذي حل
و�صيفاً يف مونديال 2010
وثالثاً يف  2014مع منتخب
هولندا «�س�أدرب فريق
ابني الأ�صغر ،يعرفون
ماذا ينتظرهم :اجلنوح
�إىل الداخل من اجلهة
اليمنى والت�سديد بالقدم
الي�رسى» ،يف �إ�شارة �إىل
الأ�سلوب الرائع وب�صمته
اخلا�صة يف ت�سجيل
الأهداف.

عر�ض جديد من البار�صا حول نيمار

جريمان ب�ش�أن التعاقد مع
النجم الربازيلي نيمار دا
�سيلفا ،وكانت العديد من

التقارير �أكدت �أن �سان
جريمان رف�ض العر�ض
الأخري لرب�شلونة ،ب�ش�أن
�ضم نيمار ملدة مو�سم على
�سبيل الإعارة مع �أحقية
ال�رشاء يف ال�صيف املقبل
مقابل  150مليون يورو،.
قالت �صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الكتالونية �إن
بر�شلونة عر�ض على �سان
جريمان �ضم نيمار ملدة
مو�سمني على �سبيل الإعارة،

مع �إلزامية ال�رشاء عقب
املو�سم الثاين ،و�سيح�صل
�سان جريمان وف ًقا للعر�ض
اجلديد على قيمة الإعارة
ملدة مو�سمني ،قبل �أن
ريا من
ي�ستعيد جز ًءا كب ً
الأموال التي دفعها ل�ضم
نيمار  222مليون يورو.
ويتيح العر�ض الأخري
الفر�صة �أمام بر�شلونة
لتجهيز �أموال �ضم
نيمار ،كما �أنه ي�ضمن

ل�سان جريمان موا�صلة
ا�ستثماراته ،لأنه ت�أكد
من ح�صوله على عائد
مرتفع من بيع الالعب
الربازيلي بو�ضع �رشط
ال�رشاء الإلزامي ،وي�ستطيع
بر�شلونة التحرك ل�رشاء
نيمار يف ال�صيف املقبل
مبا�رشة� ،إذا توافرت لديه
الأموال،وت�أكد من �أن
الالعب الربازيلي ال يزال
يتمتع بقيمته الفنية.

الفيفا تعلن موعد الك�شف عن �شعار مونديال قطر
�أعلن االحتاد الدويل لكرة
القدم حتديده ملوعد
الإعالن عن �شعار بطولة
ك�أ�س العامل  2022املقررة
يف قطر ،و�أو�ضح فيفا
يف موقعه الر�سمي على
الإنرتنت �أنّ الك�شف عن
ال�شعار الر�سمي ملونديال
قطر � 2022سيكون يف
الثالث �سبتمرب املقبل،
وت�ست�ضيف قطر بطولة
العامل لأول مرة يف

تاريخها ،وتاريخ منطقة
ال�رشق الأو�سط،والدول
العربية ،وذلك بدءاً من
 21نوفمرب  2022وحتى 18
دي�سمرب من ذات العام.
وت�ستعد دولة قطر ب�شكل
ملفت ال�ست�ضافة حدث
ك�أ�س العامل � ،2022إذ
ت�شهد الدولة نه�ضة ملفتة
على جميع الأ�صعدة
يف ال�سنوات الأخرية،
كما ّ
مت الإعالن عن بدء

فتح خط «امليرتو» منذ
�أ�شهر ،وي�شهد ك�أ�س
العامل اهتماماً كبرياً
من �أعىل امل�ستويات
يف دولة قطر وقد ّ
مت
افتتاح ملعب اجلنوب
هذ العام ال�ست�ضافة
املونديال
مباريات
لين�ضم �إىل ملعب خليفة
الدويل الذي افتتح يف
 2017بعدما متّت �إعادة
حتديثه ،و�ست�ست�ضيف

رونالدو منده�ش من جنون املريكاتو

ت�ساءل كري�ستيانو رونالدو جنم جوفنتو�س
عما �إذا كان الالعبون الذين ي�سعون
للح�صول على رواتب كبرية ،ي�ستحقون
بالفعل الر�سوم املدفوعة من �أجلهم،
وحطم رونالدو الرقم القيا�سي العاملي يف
�سوق االنتقاالت عام  ،2009عندما انتقل
من مان�ش�سرت يونايتد �إىل ريال مدريد
مقابل  94مليون يورو قبل �أن ين�ضم �إىل
جوفنتو�س مقابل  100مليون يورو ال�صيف املا�ضيـ ،وقال رونالدو للقناة
الربتغالية الأوىل« :من ال�صعب �إجراء ح�سابات يف كرة القدم احلديثة»،
و�أ�ضاف« :الأندية حال ًيا تراهن على الالعبني اجلدد يف املريكاتو ب�أموال
كثرية »،وتابع« :لنرتك ق�ضية جواو فيليك�س جانبًا ،حال ًيا ميكن لأي العب
�أن ينتقل مقابل  100مليون يورو ،حتى دون �إظهار �أي �شيء» ،و�أكد جنم
جوفنتو�س« :هناك املزيد من املال يف كرة القدم» ،و�أو�ضح« :ميكن حال ًيا
�أن يتم دفع � 70أو  80مليونا ل�رشاء مدافعني �أو حرا�س مرمى» ،و�أمت�« :أنا ال
�أتفق مع ذلك ،لكن هذا هو العامل الذي نعي�ش فيه ،وعلينا احرتامه».

بر�شلونة يفر�ض عقوبة
قا�سية على دميبلي

ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين عن توقيع
�إدارة بر�شلونة عقوبة على الفرن�سي
عثمان دميبلي مهاجم الفريق ،بعدما
تعر�ض لإ�صابة جديدة م�ؤخ ًرا ،و�أعلن
بر�شلونة م�ساء الإثنني املا�ضي �إ�صابة
دميبلي يف الع�ضلة ذات الر�أ�سني للفخذ
الأي�رس وغيابه ملدة � 5أ�سابيع ،وكان
دميبلي قد �شعر ب�آالم يف الع�ضالت
عقب اخل�سارة �ضد �أتلتيك بيلباو يف افتتاح الليغا ،لكنه جتاهل اخل�ضوع
لفحو�صات طبية يف اليوم التايل وف�ضل ال�سفر �إىل فرن�سا لر�ؤية عائلته،
مما �أثار غ�ضب �إدارة النادي ،وبح�سب �إذاعة «كادينا �سري» الإ�سبانية،
ف�إن �إدارة بر�شلونة قررت فر�ض غرامة مالية �ضخمة على دميبلي ب�سبب
هذا الت�رصف غري امل�س�ؤول.و�أ�شار التقرير �أن وكالء دميبلي ي�ؤكدون �أن
حمادثات الطاقم الطبي مع الالعب كانت ب�شكل ودي دون �أي حمادثات
ر�سمية ،لكن النادي يرى عك�س ذلك و�أن الالعب �أخفى �أمر �إ�صابته
لل�سفر.
..................................................

توتنهام يدفع ثمن خط�أ بوكيتينو

�أكد تقرير �صحفي بريطاين ام�س �أن توتنهام رمبا يدفع ثمن خط�أ مدربه
الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو يف املريكاتو ال�صيفي ،ووف ًقا ل�صحيفة
«ديلي ميل» الربيطانية ،ف�إن بوكيتينو رف�ض فكرة مبادلة جنمه الدمناركي
كري�ستيان �إريك�سن بالأرجنتيني باولو ديباال مهاجم جوفنتو�س قبل نهاية
املريكاتو ال�صيفي يف �إجنلرتا ،و�أ�شارت �إىل �أن توتنهام يف طريقه حال ًيا
خل�سارة �إريك�سن ب�شكل جماين يف ال�صيف املقبل ،ب�سبب �أن عقده
ينتهي هذا املو�سم ومل يوافق الالعب على اقرتاح التجديد حتى الآن،
و�أو�ضحت �أن جوفنتو�س وبر�شلونة هما الآن يف مقدمة الأندية الراغبة
يف �ضم �إريك�سن ب�شكل جماين .وكان الالعب الدمناركي على طاولة ريال
مدريد ،لكن الأخري قرر �إنفاق اجلزء الأكرب من ميزانيته على العبني
�آخرين ،بالإ�ضافة �إىل التم�سك ب�أمل �ضم بول بوغبا العب مان�ش�سرت
يونايتد.

روما يوا�صل حملة متديد عقود الالعبني

دولة قطر بطولة العامل
للأندية �أواخر هذا العام
والتي ي�شارك بها كبار

�أندية العامل وعلى ر�أ�سهم
ليفربول الإجنليزي بطل
دوري �أبطال �أوروبا.

وا�صل نادي روما الإيطايل حملة متديد عقود العبيه ،و�أ�صبح املدافع
فيديريكو َفاتزيو �آخر امل ّوقعني على عقد جديد مع الفريق ،ومدد
املدافع الدويل الأرجنتيني عقده مع نادي العا�صمة الإيطالية حتى عام
 ،2021وكان َفاتزيو ان�ضم �إىل روما يف  ،2016و�شارك مع الفريق يف 135
مباراة حمرزا  11هدفاً .و�أ�صبح فاتزيو رابع العب ميدد عقده مع فريق
الذئاب يف الفرتة الأخرية� ،إذ �سبقه �إىل هذه اخلطوة نيكولو زانيولو،
و�إدين دجيكو وجينكيز �أوندار ،يف حماولة حلفظ اال�ستقرار يف الفريق
الذي ي�سعى للعودة �إىل من�صات التتويج بعد طول غياب.

15

اخلمي�س � 22أوت  2019املوافـق ل 21ذواحلجة 1440هـ

ثقافة

اجلزائر يف حراكها ال�شعبي

ترقب احللول رغم تباين املواقف
تتالحق االجتماعات التي تنظمها جلنة الو�ساطة واحلوار يف اجلزائر ،كما
�أن احلراك ال�شعبي يوا�صل ح�ضوره امليادين ،ورغم �صعوبة املهمة والظرف،
فالأمل حا�ضر دائما يف القلوب والعقول اجلزائرية ،يف انتظار بدايات �إ�شراق
�شم�س النجاح النهائي والتخل�ص من �سنوات اال�ستبداد والف�ساد.
د-وليد بوعديلة
�أحداث مت�سارعة وترقب
�شعبي؟؟
غيت ال�سلطة وزير
لقد
رّ
وجاءت ب�آخر،
العدل
ون�أمل �أن يكون خطاب
الوزير اجلديد للعدل لقا�سم
زغماتي فعّاال يف امليدان
وهو الذي قال ب�أن ا�ستقاللية
القا�ضي لي�ست امتيازا بل
هي م�س�ؤولية مفرو�ضة ،وب�أن
العدالة تتطلع �إىل خارج
�أ�سوارها ومتد ب�رصها �إىل
الأفق االجتماعي.
كما �أن الق�ضاء بتجرده
وحياده هو امل�ؤ�س�سة الوطنية
امل�ؤهلة حلماية املجتمع
وحفظ متا�سكه و�ضمان
احلقوق واحلريات فيه ،وال
يرد اجلزائريون �أن تتجدد
ممار�سات �أجهزة النظام
ال�سابق الذي حتكم يف العدالة
بالهاتف وال�ضغط والإيعاز؟؟
ويف �سياق التغريات التي
تقوم بها ال�سلطة يف خمتلف
املنا�صب -للو�صول لغاية
�إر�ضاء احلراك ال�شعبي-
فقد عينت فريدة بن يحي
رئي�سة ملجل�س الدولة،
و�أكدت مبا�رشة عند تعيينها
على �أهمية ا�ستعادة الأموال
املنهوبة ك�أولوية يف املرحلة
املقبلة.
ووفق مراحل ا�سرتجاع املال
على امل�ستوى الدويل ،فننا
يف املرحلة الق�ضائية،التي

تت�ضمن �إر�سال طلبات للدول
حلجز وجتميد ممتلكات
الناهبني ال�سارقني املتورطني
يف عمليات الف�ساد،بعد جمع
املعلومات البنكية ،مب�شاركة
كل امل�ؤ�س�سات الوطنية
املالية و امل�رصفية ،ثم
الأجنبية منها ،كل هذا التزاما
باالتفاقيات الدولية ملكافحة
الف�ساد ومكافحة اجلرمية
املنظمة العابرة للأوطان.
ومن جانب �آخر مل تن�س
ال�سلطة امل�ؤقتة التجمعات
االقت�صادية التي يتابع
�أ�صحابها يف ملفات ف�ساد،
وهو ملف خطري و�شائك
ومي�س مب�آت �أالف العمال
وعائالتهم،ومت م�ؤخرا تعيني
مت�رصفني للإ�رشاف على
ا�ستمرارية ت�سيري ال�رشكات
اخلا�صة املعنية بالتدابري
التحفظية،لتجاوز املخاطر
االجتماعية واالقت�صادية و
املالية لها،حلماية و و�سائل
االنتاج ومنا�صب ال�شغل ،على
�أن يقوم املت�رصف مبراقبة
التدفقات املالية و التموينات
و املحافظة على الن�شاط
واالنتعا�ش.
ون�ؤكد هنا على عدم تكرار
�أخطاء املا�ضي يف ملفات
م�شابهة ،مع ثقتنا يف القدرات
واملوارد الب�رشية اجلزائرية،
والتي �ستكون حتت متابعة
�أبناء احلراك ال�شعبي و�آمال
اخلريين من الوطنيني
ال�رشفاء الذين انطلقوا يف
م�شوار التحرر ال�سلمي من
الديكتاتورية و الف�ساد ،يقول

الكاتب ال�صحفي جمال
لعالمي ":الع�صابة واحلا�شية
وبطانة ال�سوء ،ا�ستغلت ثقة
فخامة ال�شعب وراحت بعدها
متد �أيديها و�أرجلها �إىل املال
العام ،حيث عم الف�ساد و
ع�ش�ش يف كل مكان ،وحتولت
احلكومات املتعاقبة �إىل
منا�صب وحقائب ومكا�سب يتم
توزيعها يف الكثري من احلاالت
من اجل �رشاء الذمم وك�رس
الآخر وعزل الراف�ضني لهذا
و...؟؟؟
الأ�سلوب الذي انتهى ب�أغلب
علينا �أن ن�ستمع لكل
نظاره ونظرائه �إىل ال�سجن
�صوت وطني مل يتلطخ يف
بعد انفجار ال�شعب"(جريدة
تعامالت مع النظام امل�ستبد
ال�رشوق  ،الثالث �أوت� ،ص
الفا�سد،وال داعي للت�شويه
.)4
والتخوين ولنقر�أ تاريخ الرجال
عودة املطبلني ...وتبيان
لنعرف مواقفهم و قناعاتهم،
املواقف؟؟
وال يجب �أن تبتعد ت�صورات
ومن املواقف الغريبة التي
املتحاورين و العقالء
تتكرر م�ؤخرا  ،موافق م�ساندة
واحلكماء عن املطالب
�أحزاب املواالة( التي كانت
الأ�سا�سية للحراك ال�شعبي،
ت�أكل من موائد النظام ال�سابق
وال مهرب من التغيري اجلذري،
وتطبل له) للحراك ال�شعبي
حتى لو تغريت الو�سائل
وللحوار حلل الأزمة،رغم
واحللول ،لكن املنطلق هو
ا�ستعادها من طاولة احلوار
�رضورة التغيري وذهاب كل
وطردها من طرف �أبناء
رموز الف�ساد،و�أبواب العدالة
احلراك ال�شعبي ،لأنها متار�س
مفتوحة لإحقاق احلقن .
االلتفاف واخليانة والبحث
وما م�شهد تدخل الطلبة يف
عن التموقع ،يف انتظار
�إحدى جل�سات جلنة احلوار
قرارات قانونية و �أخرى
والو�ساطة( يوم� 17أوت) �إال
�سيا�سية تخ�ص حزب جبهة
دليال على �أن ال�شعب واع
التحرير الوطني  ،لتطبيق
ويراقب وي�رص على جناح
قوانني اجلمهورية عليه ومنع
ثورته ال�سلمية ،حيث طالب
امل�شبوهني �سيا�سيا من
الطلبة املتدخلون برحيل
ا�ستعمال هذا اال�سم الرمز
احلكومة وح�ضور �ضمانات
ي التاريخي يف املمار�سة
لتطبيق خمرجات احلوار
ال�سيا�سية املغلفة باملال
وطالب احلراك ال�شعبي.
الفا�سد والتزوير وال�رسقة
وعلينا �أن ننجز ت�أمال عميقا
يف عودة املطالب االجتماعية
والقطاعية للواجهة ،وهو ما
يهدد ال�سلم املجتمعي مع
الدخول املدر�سي ،و�إطالة
عمر الأزمة ال تفيد �أي جانب،
والكل �سيكون خا�رسا�،إن مل
تتحقق التنازالت املتبادلة ،
ملوا�صلة هذه الثورة ال�سلمية
وحتقيق �أهدافها يف الإطار
احل�ضاري والد�ستوري.
مع ت�سجيل �أمر هام هنا وهو
اختالف الآراء داخل جلنة
احلوار ،لكن يف �سياق وطني
و�سيا�سي يطمح للتحول
الدميقراطي والعودة باجلزائر
لهويتها وقيمها ،ومنح هذا
الوطن االنتخابات النزيهة

ال�شفافة غري املزورة ،مع
م�ساندة للجي�ش وخوف على
الوحدة الرتابية والوطنية،
وانتباه لكل خطر داخلي �أو
خارجي قد يحا�رص احلراك
ال�شعبي وال�رشفاء يف جلان
احلوار؟؟
مع �رضورة ا�ستماع ال�سلطة
ل�صوت احلراك ال�شعبي يف
م�سرياته ب�رسعة  ،وعدم جره
نحو الع�صيان املدين الذي
�سي�أتي مبمار�سات �سلبية،منها
العنف والتخريب،وتعطيل
م�صالح املواطن الب�سيط،كما
�سيكون هذا الع�صيان النقطة
التي تهدم وحدة احلراك
وت�شتت �صفوفه ،الختالف
املواقف ال�شعبية حوله بني
م�ساند ومعار�ض مع تطبيل
�إعالمي غريب له،دون ت�أمل

�أ�رضاره املجتمعية ودون
البحث عن حلول �سلمية
ح�ضارية �أكرث ت�أثريا على
ال�سلطة ولي�س على ال�شعب؟؟
يا نا�س ..علينا �أن نقدم
احللول وال نكتفي بالتهجم
على الغري ،وعلينا �أن نقدم
البدائل يف حال رف�ض موقف
ما ،و�أ�ستغرب التهجم على
جلنة احلوار والو�ساطة،
واعتبار حتركاتها مناورة
دون املبادرة بالبديل عنها؟؟
�أو �أن املت�سلقني ال�سيا�سيني
امل�أجورين
والإعالميني
يجدون يف ال�شتم و ال�سخرية
من املبادرات هي البدائل
وفقط؟؟
اللهم احفظ اجلزائر وامنحها
ال�سلم و الأمن ووفق �أهلها
للوفاء بعهود ال�شهداء.
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ثقافة

ت�أليف رميي ريفل وترجمة للمغربي �سعيد بلمبخوت

الثورة الرقمية ثورة ثقافية؟
« تت�أرجح عالقة التقني باملجتمعي يف مواجهة دائمة ،فتتقاطع يف ثناياها
احلتمية االجتماعية يف مقابل احلتمية الثقافية .الع�صر الرقمي»،
«الثورة الرقمية»« ،احلالة الرقمية اجلديدة»  ...عديدة هي امل�صطلحات
التي ت�صف الإمكانات املتطورة لل�شبكة العنكبوتية؛ بحكم التطور الهائل
ل�شبكة االت�صاالت والتقنيات الرقمية وت�أثريها على حياتنا املعا�صرة.
وكاالت
وبعيداً عن التهويل واملبالغة
يف ت�أثريها على كل الأن�شطة
الب�رشية ،يُقارب كتاب «الثورة
الرقمية ،ثورة ثقافية» لعامل
االجتماع الفرن�سي رميي ريفل،
الت�أثريات املتباينة للتكنولوجيا
الرقمية على امليادين الثقافية.
وقد حاول الباحث رميي ريفل
 ،يف كتابه ال�صادر �ضمن �سل�سلة
عامل املعرفة عدد  462جويلية
 ،2018برتجمة للمغربي �سعيد
بلمبخوت عن اللغة الفرن�سية،
مقاربة احلقل الثقايف يف ارتباطه
بع�رص التقنية .وتكمن �أهمية
الكتاب يف تنامي �آثار التدفقات
العالية للتقنيات الرقمية على
حياتنا ،ور�ؤية كاتبه الو�سطية التي
تتوقف عند ت�أثري التو�سع الرقمي
على القيم والتمثالت الثقافية
بعيداً عن منطق الت�سلط �أو
التهويل ،والوقوف على تداعيات
الرقمنة على احلقل الثقايف.
وي�ؤطر الباحث تقاطع عالقة
التكنولوجي بال�صناعة الثقافية
بني التحرر واالنفتاح واملراقبة
والهيمنة يف �سبعة ف�صول تتوزع
على ثالثة �أجزاء.
ال�سياق التكنولوجي
واالقت�صادي اجلديد
يقدم اجلزء الأول (ال�سياق
واالقت�صادي
التكنولوجي
اجلديد)؛ �سياقات وحتوالت
املجتمعات املعا�رصة بحكم
التدفقات الرقمية ،برتقية
انتقال املعلومة كم�صدر لل�سلطة
والإنتاجية وك�إطار للمجتمع
املعلوماتي ،وم�ؤ�س�سة لنمط
جديد يف احلياة .ويف ارتباط

بالن�شاط الثقايف ،ف�إن تكنولوجيا
الإعالم والتوا�صل �ساهمت يف
ازدهار و�سائل الإعالم اجلديدة
وخلخلة لل�سيا�سات التقليدية
للإعالم؛ ف�أ�س�س الإعالم الرقمي
لبيئة ثقافية جديدة وحتوالً
ثقافياً يقطع مع املا�ضي.
ويف �سياق مت�صل ،تت�أرجح عالقة
التقني باملجتمعي يف مواجهة
دائمة ،فتتقاطع يف ثناياها
احلتمية االجتماعية يف مقابل
احلتمية الثقافية ،والتفاعل
والت�شابك امل�ستمر بني عاملي
املجتمع وعوامل التقني.

بتقا�سم االهتمامات (اليويتوب،
فليكر )...جماالت مفتوحة
للحرية والإبداع والإنتاج الثقايف
(مو�سيقى� ،أفالم ،كتب )...عرب
التقا�سم وامل�شاركة يف الإبداع
وو�ضع املنتوجات رهن �إ�شارة
اجلميع ،بتعزيز امل�ضامني
املفتوحة لتداول امل�ؤلفات
الرقميةُ ،م�ؤ�س�س ًة لنمط ثقايف
يزيل احلواجز بني امل�ؤلف
وامل�ستعمل ،ي�ؤاخد عليها بكونها
من عمل الهواة ،وعدم موثوقية
موادها ،وغياب ترتيب معريف
للمعارف.

ال�سوق الرقمية واقت�صاد
املعلومة

الثورة التكنولوجية وتغيري
الأبعاد التقليدية للثقافة

ويو�ضح امل�ؤلف �أن ال�سوق
الرقمية واقت�صاد املعلومة
عرب ال�شبكة ت�ساهم يف �إزاحة
الأ�شكال ال�سابقة للإنتاج
ال�صناعي والإعالمي والثقايف
وطرق توزيعها للم�ضامني
وت�ؤ�س�س للم�ؤان�سة واملحادثة
ك�إطار «القت�صاد االهتمام»
ت�ؤطره ثقافة الر�ؤية والتو�صيات،
وتعيقه الفجوة الرقمية بني
ال�شمال واجلنوب.
وتطرق اجلزء الثاين (لعالقة
�أخرى مع الآخر والإبداع
واملعارف)؛ �إذ �ش ّكلت ال�شبكات
االجتماعية فر�صة للتوا�صل
وال�صداقة و�إطاراً للم�ؤان�سة
الرقمية ،بن�سج عالقات وروابط
مع �أفراد �أخرين �إما يف �إطار
املد ّونات �أو يف مواقع التوا�صل
االجتماعي ،للتعبري عن الذات
«بالهوية الرقمية» والتوا�صل مع
الآخرين .كما تتيح ال�شبكات
االجتماعية واملواقع املتعلقة

ويف هذا ال�سياق ،ال ميكن ح�رص
القطاعات الثقافية املت�أثرة
بالرقمنة؛ فلقد �أحدثت الثورة
التكنولوجية تغيرّ ات هيكلية
مك�رسة للأبعاد التقليدية للثقافة،
فبعيداً عن املحرتفني واخلرباء
�شكل الويب فر�صة للجميع لتطوير
قدراتهم االبداعية (املو�سيقية،
الت�صويرية ،الكتابية)....
وتتيح التقنيات الرقمية
واملواقع املتخ�ص�صة دمقرطة
و�سائل الإنتاج وتوزيعها
واالنفتاح على اجلمهور
الوا�سع ،ويبقى الرهان
على حدودها ،وهل ت�شكل
قطيعة ثقافية �أم جمرد
حتول لت�شكيل ثقايف �آخر؟
ويبدو �أن الأ�سا�س الذي تزكيه
ال�رشكات الر�أ�سمالية لل�صناعة
التوا�صلية زيادة منافعها املالية،
وتكميل امل�سارات التقليدية بدل

جتديدها للقطاعات الثقافية
�أو تعزيز �شكل جديد للإبداع،
فلم تُ�ش ّكل قطيعة �شاملة و�إمنا
جمرد اقامة «توازانات جديدة».
ويف �سياق ت�أثريها على قدرتنا
على االنتباه ،فثمة ر�ؤية ت�ؤكد
�أن الدماغ الب�رشي يتكيف مع
ال�شا�شات لتنمية قدرات عقلية
وانتباهية جديدة .ويف املقابل،
هناك ر�ؤية م�ضادة تعتقد ب�أنه
ي�ضعف ذاكرتنا بتنميته «للذاكرة
امل�ستعارة» خارج الدماغ.
ويخل�ص الكاتب �إىل �أن �سطوة
الرقمية على الثقايف ال تزال يف
بدايتها و�ستُ�سجل على املدى
الطويل ،كما نفتقر �إىل منظور
�شامل من �أجل تقديرها.
يف اجلزء الثالث من الكتاب
وعنوانه (عالقة �أخرى مع
الإعالم وال�سيا�سة)؛ يقول الباحث
�إن االنرتنت قد غيرّ ت عامل
مب�ساهمتها
الإعالم التقليدي ُ
يف ظهور فاعلني جدد وخلخة
املمار�سات ال�صحافية وانت�شار
املعلومة الإعالمية؛ فالبحث
عن اخلرب انتقل �إىل ال�شبكات
االجتماعية وو�سائل الإعالم
الإلكرتونية ،فت�شكلت �صحافة
متعددة التخ�ص�صات-تفاعلية
بني ال�صحايف واملتابعُ ،م�ساهمة
يف ممار�سة هجينة بني و�سائل
الإعالم والأجنا�س الإعالمية
الأخرى ،جعلت من االنرتنت
م�صدراً �إعالميا مكم ً
ال،
وبلورت ملمار�سات اجتماعية
وثقافية جديدة بتعزيز الإعالم
الت�شاركي وتبادل النقا�شات حول
الأخبار والأحداث ،و�صارت هذه

الثقافة الت�شاركية تطرح رهانات
على الإعالمي وال�سيا�سي.
فاملمار�سات التوا�صلية احلكومية
تُربز دور الرقمنة لكنها بعيدة عن
الت�أ�سي�س لدميقراطية الكرتونية
�أو تكري�س دميقراطية من الأ�سفل
للتوا�صل ال�سيا�سي عرب االنرتنت،
رغم �أن ت�أثري ال�شبكة العنكبوتية
يف امل�ساهمة الثقافية مل يرتقِ
بعد �إىل امليدان ال�سيا�سي� ،إذ
تظهر هام�شية ت�أثريه يف تغيري
ن�سب الت�صويت وتغيري العالقة
بني املواطنني وممثليهم،
وجتديد اخلطاب ال�سيا�سي �أو
يف �إعادة ت�شكيل عامل ال�سيا�سة.
لكن حجم م�ساهمة االنرتنت يف
احلياة ال�سيا�سية والنقا�ش العام
يتزايد ،حيث تظهر �أهمية مواقع
التوا�صل وال�شبكات االجتماعية
يف التعبئة والتوا�صل والإقناع.
كما تتيح و�سائل التوا�صل
الرقمية امل�شاركة وتبادل الآراء
مبلورة �أ�شكاال جديدة للم�شاركة
ال�سيا�سية ،كما ت�ساهم يف ظهور
خطاب �سيا�سي جديد وثقافة
جديدة مواطنة.
لقد �ساهمت التكنولوجيا يف
ظهور �أ�شكال من احلوار والن�ضال
واالحتجاج عرب الإنرتنت
وا�ستخدام الويب للتنظيم
واحل�شد وتبادل وجهات النظر،
م�ش ّكلة واجهة ودعامة لأ�شكال
جديدة من الن�ضال وتطوير
يقظة مواطنة ملراقبة الدولة
وامل�سرييني وقد تتطور لأعمال
قر�صنة بحجة العدالة وحرية
التعبري .كما ي�ستخدم االنرتنت
يف تنظيم احلركات االحتجاجية،

غري �أن الأنظمة ال�شمولية ال تبقى
مكثوفة الأيدي� ،إذ تتدخل بقوة
من �أجل تعزيز املراقبة وقدراتها
التحكمية والقمعية لتبدو معها
الإنرتنت و�سيلة للقمع واملراقبة
والتج�س�س ومتابعة املعار�ضني
عو�ض �أن تكون و�سيلة للتحرير.
التحوالت التي خلقتها
الرقمية يف املجال الثقايف
ويخل�ص امل�ؤلف �إىل �أن
التحوالت التي خلقتها الرقمية
يف املجال الثقايف ال تزال
تفتقر �إىل خال�صات نهائية
تتوقف على ت�أثري التكنولوجيا
يف الثقافة ،ويبقى الأمل يف فهم
بع�ض اجتاهاته .كما �أن الوقوف
على ذلك يبقى رهينة ا�ستعمال
الأفراد لها والفاعلني املحتكرين
لها .كما ترتهن بخا�صية عدم
قدرتها على و�ضع حد لعدم
امل�ساواة والتفاهم وتقلي�ص
النزاعات ،لتظل وعداً وحتدياً
ويف نف�س الوقت و�سيلة للتحرير
كما للهيمنة.
يف اخلال�صة� ،إنه كتاب مهم
ي�ستحق املتابعة ،ي�ؤ�س�س
للت�أثريات املتباينة للثورة
الرقمية على امليادين الثقافية،
مركزاً على اعطاء تدقيق �شامل
للثورة ال�صناعية الثالثة على
الإبداع الثقايف بعيداً عن التهويل
ومنطق املحاباة ،وي�ستند على
ببلوغرافية متنوعة ومهمة ولغة
ب�سيطة ،مقارباً هذه التحديات
يف خمتلف �أبعادها مع الت�أكيد
ت�سجل ت�أثرياتها.
�أنها ال تزال ّ

 5روايات يف القائمة الق�صرية جلائزة �ساوير�س الثقافية

�أعلنت م�ؤ�س�سة �ساوير�س
للتنمية االجتماعية ،عن القائمة
الق�صرية فى دورتها الرابعة
ع�رش مل�سابقتها الثقافية ،وجاء
القائمة الق�صرية لأف�ضل رواية
– فرع �شباب الأدباء ،ت�ضم 5
روايات هي:

الفابريكة
�صدرت منت�صف عام ،2018
للكاتب �أحمد امللواين عن الدار
امل�رصية اللبنانية للن�رش والتوزيع،
وتدور �أحداث الرواية يف وقت

احلملة الفرن�سية حول رحلة
�سيمون رينار ،اجلندي ال�شاب،
يف جي�ش نابليون بونابارت،
والذى عا�ش يف م�رص لأكرث من
مائة عام ،قبل �أن يغادرها هار ًبا،
خمل ًفا وراءه فابريكة مهجورة يف
قرية م�رصية �صغرية ،وبها ماكينة
ال يعرف �أحد ماذا تفعل حتديدًا،
ولتبقى املاكينة يف قلب الفابريكة
ملائة عام ،تعي�ش حولها �أ�ساطري
القرويني الب�سطاء ،و�أحالمهم مبا
ميكن �أن ت�صنعه تلك املاكينة من
معجزات� ،إن عادت �إىل العمل.

قريبا من البهجة

�سرايا اجلابي

�صدرت عن دار ال�رشوق للن�رش
والتوزيع يف نوفمرب  ،2017مل�ؤلفها
الكاتب ال�صحفي �أحمد �سمري،
وتت�شكل الرواية من جمموعة
م�شاهد �إن�سانية ب�سيطة ت�شكل
يف جمموعها م�شهدًا كاملاً ؛
�صور �صغرية ترى من خاللها
�صورة واحدة كبرية ،بانوراما
وا�سعة لتناق�ضات ب�رشية �سرتى
فيها من حولك وعلى الأغلب
�ستكت�شف فيها نف�سك � ً
أي�ضا.

�صدرت يف جانفي  ،2017للكاتب
�إ�سالم البنا ،وتدور تدور حول
و�صول ثالث خدم �إىل �رسايا
اجلابي في�ستعر�ض لنا الكاتب
�أحوال ه�ؤالء اخلدم ،وكيف تتم
معاملتهم وكيف �أن قانون اجلابي
هو ال�سائد وال قانون غريه.

وهى رواية ممُ تلئة بالتفا�صيل
واحلكايات ال�رسية للقاهرة
وكوالي�س �أهلها ،وما حوته من
م�شاعر ورغبات �إن�سانية كادت
�أن تُغري يف �أحيان كثرية من
م�سار التاريخ الذى نعرفه ،يُقدم
امل�ؤلف الكاتب �رشيف �سعيد يف
روايته ،ر�ؤية ُمغايرة للواقعُ ،كتبت
ب�أ�سلوب عذب وروح ُمغامر.

و�أنا �أحبك يا �سليمة

بنات البا�شا

�صدرت عام  ،2017للكاتب �رشيف
�سعيد ،عن دار دوان للن�رش،

�صدرت للكاتبة نورا ناجي ،عام
 ،2017عن دار �أجيال للن�رش،

وتتناول الكاتبة ق�ص�ص الن�ساء
الالتي فقدن الأمل والرغبة يف
احلياة ،وكما �رصحت نورا ف�إن
الرواية تطرح ثمة ت�سا�ؤالت:
ماذا لو كان هناك فتاة تر�صد
هذه احلكايات ،وحتاول �أن
متنح �صاحباتها الأمل واحلق يف
احلياة؟ وماذا �سيحدث لو تغريت
نهايات الق�ص�ص وا�ستطاعت هذه
الفتاة �أن تهزم احلزن واملر�ض
والإحباط واخلوف لديهن حتى
لو كان يف هذا نهايتها هي؟
وكالة �أنباء ال�شعر
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ثقافة

الت�أييد الأمريكي لتهويد القد�س

يزيد من الكراهية والبغ�ضاء للواليات املتحدة
�أ�شعلت «�إ�سرائيل» يف اخلام�س من جوان عام  1967حرب حزيران العدوانية لتدمري القوات واملنجزات العربية والق�ضاء على الوحدة
العربية والأنظمة الوطنية واحتالل القد�س ال�شرقية وتهويدها وتهويد املقد�سات العربية فيها الإ�سالمية منها وامل�سيحية وعرقلة
التنمية والتطور واال�ستقرار ،ور�سم خريطة جديدة للمنطقة �أ�سو�أ من خريطة �سايك�س ـ بيكو ولفر�ض الهيمنتني الأمريكية
والإ�سرائيلية من خالل م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد و�إقامة «�إ�سرائيل» العظمى االقت�صادية بد ً
ال من �إ�سرائيل الكربى اجلغرافية
لتحقيق اخلرافات والأكاذيب والأطماع التوراتية والتلمودية يف فل�سطني العربية.
د .غازي ح�سني
خطوة �أوىل
احتلت «�إ�رسائيل» يف ال�سابع
من حزيران القد�س ال�رشقية
وكانت �آنذاك جزءاً من
اململكة الأردنية الها�شمية
وعا�صمتها الثانية ،وبد�أت
على الفور بحمالت �إرهابية
وح�شية بحق املقد�سيني
يف ال�شوارع واملنازل
واجلوامع والكنائ�س وال
تزال م�ستمرة حتى اليوم لبث
اخلوف والذعر يف �صفوف
املقد�سيني وترحيلهم و�سلب
�أرا�ضيهم ومنازلهم و�إقامة
وامل�ستعمرات
الأحياء
اليهودية فوقها وعلى
�أنقا�ضها ولتهويد املدينة
التي �أ�س�سها العرب قبل
ظهور اليهودية وامل�سيحية
والإ�سالم.
ً
وطردت على الفور عددا من
القادة ال�سيا�سيني والدينيني
�إىل الأردن ،وا�ستخدمت
القوات الإ�رسائيلية الغازية يف
عدوانها على املدينة العربية
املقد�سة مدينة الإ�رساء
واملعراج الأ�ساليب نف�سها
التي ا�ستخدمتها الع�صابات
الإرهابية اليهودية امل�سلحة
كالغاناه و�شترين والأرغون
يف املجازر اجلماعية التي
ارتكبها ع�شية احتالل
ال�شطر الغربي من املقد�س
عام  1948حيث �أكد روحي
اخلطيب �أمني العا�صمة
«�أن القوات الإ�رسائيلية قد
�أمطرت املدينة و�سكانها
بوابل من الق�صف املتوا�صل
بالقنابل املحرقة �أر�ضاً
وجواً وزخات من ر�صا�ص
الر�شا�شات حيث ا�ست�شهد
حوايل ( )300من املقد�سيني
بينهم عائالت بكاملها
داخل املنازل وبع�ضهم يف
الطرقات والأزقة»(.)1

وكانت تفر�ض منع التجول
ل�ساعات طويلة بل و�أيام
و�أ�سابيع تقوم خاللها
باعتقال العرب وتعذيبهم
وت�ضييق اخلناق عليهم مما
زاد من موجات النزوح عن
املدينة املقد�سة لتغيري
وجهها الدميغرايف.

تغيري املعامل
اجلرافات
بد�أت
«الإ�رسائيلية» بتغيري معامل
املدينة العربية املحتلة
منذ ال�ساعات الأوىل
لالحتالل لتحقيق اال�ستعمار
اال�ستيطاين والتطهري العرقي
وجعل املدينة العربية
ب�شطريها املحتلني عا�صمة
لأكرب غيتو يهودي ا�ستعماري
و�إرهابي وعن�رصي يف قلب
املنطقة العربية الإ�سالمية.
و�رشعت بهدم حي املغاربة
وحتويله �إىل �ساحة كبرية
�أمام حائط املبكى ،و�أزالت
بوابة مندلباوم التي كانت
تف�صل �شطري املدينة.
و�أخذت ب�إ�صدار القرارات
والأوامر الإدارية لو�ضع
املدينة العربية املحتلة
حتت ال�سيادة الإ�رسائيلية.
ف�أ�صدرت يف 1967/6/11
قراراً �ضمت فيه ال�ضفة
الغربية مبا فيها القد�س،
كما �أ�صدرت الكني�ست ووزير
داخلية يف  27و1967/6/28
عدة قرارات جعلت القد�س
ال�رشقية جزءاً ال يتجز�أ من
القد�س الغربية املحتلة عام
.)2(1948
وبتاريخ  1967/6/29قام
احلاكم الع�سكري الإ�رسائيلي
لل�ضفة الغربية بت�سليم روحي
اخلطيب �أمني العا�صمة
�أمراً ع�سكرياً ن�ص على
حل جمل�س �أمانة القد�س
املنتخب دميقراطياً وحظر
ن�شاطه وجاء فيه« :با�سم

جي�ش الدفاع» �أعلن لل�سيد
روحي اخلطيب ولأع�ضاء
املجل�س البلدي (�أمانة
العا�صمة) يف القد�س حل
املجل�س البلدي(.)3
ومبوجب املر�سوم الذي
�أ�صدرته حكومة االحتالل
يف  1967/6/28ب�ش�أن �رسيان
القانون الإ�رسائيلي على
القد�س ال�رشقية ومناطق
�أخرى م�ساحتها (� )70ألف
دومن متتد من �صور باهر يف
اجلنوب �إىل مطار قلنديا يف
ال�شمال �ضمت هذه املناطق
للقد�س ال�رشقية املحتلة
لتو�سيع م�ساحتها ،و�صادق
الكني�ست املقام على �أر�ض
فل�سطينية حمتلة عام 1948
ملكية وقفية وخا�صة على
تعديل قانون البلديات متهيداً
ل�ضم القد�س ال�رشقية �إىل
�صالحيات القد�س الغربية
املحتلة.

الكذب اليهودي
بلغ اخلبث واملكر واخلداع
والت�ضليل والكذب اليهودي
حداً وافق فيه الكني�ست
على ت�رشيع �آخر وهو قانون
املحافظة على الأماكن
املقد�سة ،ون�ص يف مادته
الأوىل« :حتفظ الأماكن
املقد�سة من انتهاك
حرمتها ومن كل م�سا�س �آخر
بها ومن �أي �شيء قد مي�س
بحرية و�صول �أبناء الأديان
�إىل الأماكن التي تقد�سونها
�أو مب�شاعرهم جتاه تلك
الأماكن»(.)4
�أراد املحتل الإ�رسائيلي من
هذا القانون ت�ضليل العامل
وخداعه والإيحاء ب�أن دولة
االحتالل تعمل على حماية
الأماكن املقد�سة ولكن
الهدف احلقيقي منه ال�سماح
لقطعان امل�ستعمرين اليهود
من الدخول �إىل باحات

امل�سجد الأق�صى متهيداً
لال�ستيالء عليها وم�صادرتها
وتهويدها ،وهذا ما ظهر
بجالء فيما بعد.
ويعني �أي�ضاً املحافظة على
الو�ضع غري ال�رشعي الذي
خلقته يف حائط الرباق
(�أي ما ت�سميه كذباً وبهتاناً
بحائط املبكى) واملحافظة
على تق�سيم امل�سجد
الإبراهيمي يف اخلليل.
وو�صل الكذب والت�ضليل
اليهودي واحلقارة اليهودية
حداً وقف فيه �أبا �إيبان وزير
خارجية العدو �أمام الأمم
املتحدة يقول�« :إن ما حدث
يف القد�س ال�رشقية ال يتعدى
�أموراً عادية تت�ضمن تزويد
الق�سم الثاين من املدينة
باملاء والكهرباء واملجاري
وكل ما هو �صحي ومفيد،
ولهذا ف�إنه ال يعرف �أ�سباب
هذا ال�ضجيج الذي ال مربر
له»(.)5
و�ألغت �سلطات االحتالل
يف  1967/6/30القوانني
الأردنية
والأنظمة
وا�ستعا�ضت عنها بالقوانني
الإ�رسائيلية
والأنظمة
وفر�ضت حكماً ع�سكرياً
�أخ�ضعت املقد�سيني �إىل
�إرهابه وعن�رصيته لإكمال
تهويد القد�س العربية
ب�شطريها املحتلني.
تقدمت احلكومة الأردنية
بتاريخ  4متوز  1967ب�شكوى
�إىل الأمم املتحدة �ضد
الإجراءات التي اتخذتها
«�إ�رسائيل» يف القد�س.
فاتخذت اجلمعية العامة يف
 14متوز  1967قراراً اعتربت
مبوجبه جميع �إجراءات
«�إ�رسائيل» باطلة ،وطالبت
ب�إلغائها والعدول عن اتخاذ
�أي عمل من �ش�أنه تغيري
الو�ضع يف القد�س املحتلة.

مترد �إ�سرائيل
بلغ مترد «�إ�رسائيل» على
قرارات الأمم املتحدة حداً
وقف فيه وزير خارجيتها
�أمام املنظمة الدولية يقول:
«�إنه حتى لو �صوتت جميع
الدول الأع�ضاء يف الأمم
املتحدة �ضد �إجراءات �ضم
القد�س ف�إن «�إ�رسائيل»
لن تتزحزح عن قراراتها
�أو تلغي هذه الإجراءات»،
ووعدت «�إ�رسائيل» الأمم
املتحدة بالعمل على رفاهية
الفل�سطينيني ورفع م�ستوى

حياتهم املعي�شي �إىل م�ستوى
احلياة ال�سائد يف «�إ�رسائيل»،
ولكن الواقع �أثبت للعيان �أن
اليهود �أ�ساتذة كبار يف فن
الكذب ،و�أن «�إ�رسائيل»
تفوقت على �أملانيا النازية
يف الوح�شية والأطماع
اال�ستعمارية ويف اخلداع
والكذب واحتقار مبادئ
القانون الدويل والعهود
واملواثيق الدولية.
وا�ستمرت الأمم املتحدة
يف موقفها الراف�ض لتهويد
القد�س العربية املحتلة
فاتخذ جمل�س الأمن
الدويل يف � 21أيار 1968
القرار رقم � 253أكد فيه �أن
اال�ستيالء على الأرا�ضي
بالغزو الع�سكري �أمر غري
مقبول ،وي�أ�سف لعدم امتثال
«�إ�رسائيل» لقرارات اجلمعية
العامة ،ويعترب �أن الإجراءات
الت�رشيعية
والأعمال
والإدارية التي قامت بها
«�إ�رسائيل» ومنها نزع ملكية
الأرا�ضي واملمتلكات التي
تهدف �إىل تغيري الو�ضع
القانوين يف القد�س �إجراءات
و�أعمال باطلة ،وطلب جمل�س
الأمن يف قراره املذكور من
«�إ�رسائيل» �أن تلغي جميع
الإجراءات التي اتخذتها،
واالمتناع عن اتخاذ �أي
�إجراء يهدف �إىل تغيري
الو�ضع يف القد�س املحتلة.
ونظراً لهيمنة اللوبيات
اليهودية على ر�ؤ�ساء الواليات
والكونغر�س
املتحدة
الأمريكي �أعلنت «�إ�رسائيل»
يف اجلل�سة نف�سها الذي
اتخذ فيها القرار �أنها لن
تنفذه ،وقررت يف � 28أيار �أي
بعد �أ�سبوع من اتخاذ جمل�س
الأمن نقل القيادة املركزية
للجي�ش الإقليمي وقيادة
ال�رشطة ومكاتب الربيد
والعمل �إىل القد�س املحتلة
�إمعاناً منها يف التمرد على

قرارات ال�رشعية الدولية،
وذلك ب�سبب الت�أييد الأمريكي
املطلق الحتالل «�إ�رسائيل»
الفل�سطينية
للأرا�ضي
والعربية وتهويدها ملدينة
الإ�رساء واملعراج و�أويل
القبلتني وثالث احلرمني
ال�رشيفني.

حرق الأق�صى
وجاءت حماولة «�إ�رسائيل»
�إحراق امل�سجد الأق�صى
املبارك يف � 21آب 1969
لتظهر بجالء ت�صميم
«�إ�رسائيل» على بناء الهيكل
املزعوم على �أنقا�ضه.
وعلى �أثر حماولة «�إ�رسائيل»
�إحراق امل�سجد الأق�صى
اتخذ جمل�س الأمن القرار
رقم  271يف � 15سبتمرب
عب فيه عن احلزن ملا
 1969رّ
حلق بامل�سجد الأق�صى من
احلريق املتعمد واخل�سارة
التي حلقت بالثقافة
الإن�سانية ،و�أكد املجل�س
على جميع قراراته وقرارات
اجلمعية العامة وعلى
عدم جواز اال�ستيالء على
الأرا�ضي بالغزو الع�سكري،
وطالب «�إ�رسائيل» االمتناع
عن خرق القرارات ال�سابقة
و�إبطال جميع الإجراءات
والأعمال التي اتخذتها
لتغيري و�ضع القد�س.
وعاد جمل�س الأمن واتخذ
القرار  298يف � 25أيلول
� 1971أكد فيه على �أن جميع
الأعمال والإجراءات التي
اتخذتها «�إ�رسائيل» لتغيري
و�ضع القد�س ملغاة وال
ت�ستند �إىل �رشعية قانونية،
ودعاها �إىل �إلغائها وعدم
اتخاذ خطوات �أخرى يف
القد�س املحتلة ،وجاء قرار
�شجع و�ضع اليهودية العاملية
والواليات املتحدة الأمريكية
«�إ�رسائيل» فوق قرارات

جمل�س الأمن واجلمعية
العامة وفوق مبادئ القانون
الدويل والعهود واملواثيق
الدولية وفوق مبادئ
والدميقراطية
احلرية
وحقوق الإن�سان والعدل
واحلق والإن�صاف� ،شجعها
املوقف الأمريكي املنحاز
انحيازاً �أعمى لتهويد
القد�س ،وتخاذل املوقفني
العربي والدويل وهزالة
املفاو�ض الفل�سطيني على
مترد وع�صيان «�إ�رسائيل»
لتنفيذ قرارات ال�رشعية.
و�أ�صبحت ال تكرتث بالرف�ض
والعربي
الفل�سطيني
والإ�سالمي والعاملي وعلى
الرغم من �أن قرارات
املنظمة الدولية تعترب �أن
القد�س ال�رشقية مدينة
فل�سطينية حمتلة و�أن جميع
الإجراءات الإ�رسائيلية فيها
غري �رشعية وملغاة وباطلة،
وما بني على باطل فهو باطل
مهما طال الزمن .لذلك
�أكرر �إمياين بوجوب حترير
القد�س ب�شطريها املحتلني
وطرد الغزاة ودهاقنة
اال�ستعمار اال�ستيطاين منها
وعودتها لل�سيادة الفل�سطينية
كي يحل اال�ستقرار وال�سالم
واالزدهار يف املنطقة.

امل�صادر:
 1ـ املو�سوعة الفل�سطينية،
روحي اخلطيب ،اجلزء
الثاين ،بريوت ،1990
�ص.874
 2ـ جملة �ش�ؤون فل�سطينية،
العدد  ،106بريوت� ،أيلول
� ،1980ص.15
 3ـ جملة �ش�ؤون عربية ،العدد
 ،40القاهرة � ،1984ص.7
 4ـ جملة �ش�ؤون فل�سطينية،
العدد � ،106أيلول ،1980
�ص.16
 5ـ جملة �ش�ؤون عربية ،العدد
 40كانون الأول � ،1984ص.8
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فيتامني يحمي من ال�سرطان
ويعر�ضك خلطر الإ�صابة به!
�أعلن خرباء م�ست�شفى بريغهام
الن�سائي يف الواليات املتحدة،
�أن الفيتامينات نف�سها ميكن
�أن تفيد �أو ت�رض ،لأن فعاليتها
ترتبط باخل�صائ�ص الفردية
وخا�صة الوراثية ويقول �أ�صحاب
النظرية اجلديدة حول فعالية
مكمالت الفيتامينات� ،إن «عمل
الفيتامينات يحدد عن طريق
االختالفات اجلينية .فمثال
نف�س الفيتامينات قد تكون
مفيدة وميكن �أن تكون خطرة».
وقرر العلماء حتديد الفائدة
احلقيقية من تناول الفيتامينات
الكاملة �أو فيتامينات منفردة،
وركزوا اختيارهم على فيتامني
« »Еالذي حددت درا�سات
خمتلفة ت�أثريه يف اجل�سم
ولكن النتائج التي ح�صل عليها
العلماء يف هذه الدرا�سة كانت
غري متجان�سة .فقد بينت نتائج
جتارب معينة املفعول الوقائي
لهذا الفيتامني ،ولكن التجارب
التي ا�ستخدم فيها فيتامني
« »Еوهمي مل ت�ؤكد ت�أثريه
الإيجابي.

ويعتقد الباحثون� ،أن ت�أثري
املكمالت املحتوية على
فيتامني « »Еيرتبط باملكون
اجليني للمري�ض« ،فهناك اجلني
( methyltransferase
 (COMTالذي يحدد ما
�إذا كان ميكن لفيتامني ()E
�أن ي�ضمن احلماية من تطور
ال�رسطان �أو على العك�س
يزيد من تطوره»وقد اكت�شف

الباحثون �أنه بني الن�ساء اللواتي
تناولن فيتامني « ،»Eكان احتمال
�إ�صابتهن بال�رسطان يعتمد على
�أي خيار جلني ()COMT
يعمل يف ج�سمهن .وتبني �أن
اللواتي يعمل يف ج�سمهن خيار
 ،Met /Metكانت لديهن
حماية جيدة من ال�رسطان،
حيث كان احتمال �إ�صابتهن
�أقل بن�سبة  %14مقارنة باللواتي

يعمل يف ج�سمهن خيار Val
 ،/ Valحيث زادت مكمالت
الفيتامينات من خطر �إ�صابتهن
بن�سبة .%15
وا�ستنادا �إىل هذه النتائج ،ينوي
العلماء حتديد �أي من �أنواع
ال�رسطان ميكن �أن ي�سببه تناول
فيتامني « »Eلدى الأ�شخا�ص
الذين ميلكون يف �أج�سامهم
خيار اجلني .Val / Val

كيف تخدعك م�صلقات الأطعمة لتناول املزيد من ال�سعرات احلرارية؟
ت�شرتك معظم احلميات الغذائية التي تهدف
�إىل �إنقا�ص الوزن ،باالعتماد على التخفيف
من كمية ال�سعرات احلرارية التي يتم تناولها
ب�شكل يومي ،وتلتزم �رشكات ت�صنيع الأغذية
عادة ،ب�إدراج كمية املكونات الداخلة يف
عملية الت�صنيع.
�إال �أن العديد من ال�رشكات ،تلج�أ �إىل بع�ض
احليل ،التي من �ش�أنها زيادة مبيعاتها ،وحث
امل�ستهلكني على �رشاء الأغذية التي ت�صنّعها،
مدعية �أنها ال حتتوي على كمية كبرية من
ال�سعرات احلرارية �أو املواد امل�سببة لزيادة

الوزن ،يف الوقت الذي تكون احلقيقة عك�س
ذلك.
ومن الناحية القانونية ،على جميع �رشكات
�إنتاج الأغذية� ،أن تو�ضح حمتوى الأطعمة
التي تنتجها ،من ال�سعرات احلراية،
وال�سكريات ،والدهون ،واملعادن ،وغري
ذلك ،وهذا بالفعل ما تفعله هذه ال�رشكات،
مع حيلة ب�سيطة يغفل عنها الكثريون ،وهي
�إدراج كمية ال�سعرات احلرارية ،املوجودة
يف جزء من العبوة ،ولي�س العبوة بكاملها،
بح�سب �صحيفة مريور الربيطانية.

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟
التزال �أمرا�ض القلب �أكرب �سبب للوفاة يف العامل ،وتلعب
التغذية دوراً هاماً يف حماية القلب من امل�شاكل �إىل
جانب الن�شاط البدين واحلركة ،والإقالع عن التدخني،
وتخفيف التوتر� .إليك �أف�ضل �أطعمة لقلبك:
ال�شاي الأخ�رض يقلل �ضغط الدم املرتفع� ،إىل جانب
خف�ض الكول�سرتول بن�سبة �ضئيلة البقول .احل ّم�ص والفول
والعد�س والبازالء من �أف�ضل م�صادر الربوتني �إىل جانب
�أنها غنية بالألياف وم�ضادات الأك�سدة التي جتعلها
�صديقة للقلب.
الهليون .ميتاز الهليون بالفوالت ،وم�ضادات الأك�سدة
التي متنع ان�سداد ال�رشايني.
التوت والفراولة� .إىل جانب املحتوى الغني بالألياف
متتاز عائلة التوت والفراولة (الفريز) ب�أنها م�صدر رائع
لفيتامينات «�أ» و»�سي» واحلديد والفوالت والكال�سيوم،
�إىل جانب م�ضادات الأك�سدة التي حتمي جدران ال�رشايني
من الت�أك�سد.
الربوكلي .تفيد درا�سات ب�أن �أكل الربوكلي بانتظام يخف�ض م�ستوى الكول�سرتول ويحمي القلب من الأمرا�ض.
بذور الكتّان .توفر هذه البذور فائدتني كبريتني� ،أولهما خف�ض �ضغط الدم املرتفع ،والثانية خف�ض الكول�سرتول ال�ضار ،وبالتايل احلماية من اجللطات.
ال�شوكوال الداكنة .متتاز م�ضادات الأك�سدة التي توفرها ال�شوكوال الداكنة ب�أنها حتمي من ان�سداد ال�رشايني واجللطات.
القهوة .على عك�س ما يظن البع�ض ،تفيد درا�سات حديثة ب�أن تناول القهوة باعتدال يحمي من الأزمات القلبية وال�سكتة الدماغية.
الأ�سماك الدهنية .توفر �أ�سماك ال�سلمون واملكاريل والتونة وال�رسدين دهون �أوميغا 3التي حتمي ال�رشايني والقلب من الت�صلّب .ال�شاي الأخ�رض .تفيد
�أدلة بحثية ب�أن ال�شاي الأخ�رض يقلل �ضغط الدم املرتفع� ،إىل جانب خف�ض الكول�سرتول بن�سبة �ضئيلة.
املك�رسات .تز ّود املك�رسات اجل�سم بدهون �أوميغا 3ال�صحية ،وهي غذاء �أ�سا�سي لع�ضلة القلب وال�رشايني .ال�شوفان .تفيد درا�سات ب�أن حبوب ال�شوفام
ت�ساعد على خف�ض الكول�سرتول ال�ضار .الطماطم .من �أف�ضل م�صادر البوتا�سيوم الالزم لن�شاط ع�ضلة القلب وفيتامني «�سي» والفوالت الطماطم

معهد تون�سي يتح�صل على براءة
اخرتاع دواء م�ضاد ل�سرطان الدم

حت�صل معهد املناطق القاحلة (حكومي) مبحافظة
مدنني جنوب �رشقي تون�س ،على براة اخرتاع لدواء
جديد م�ضاد ملر�ض �رسطان الدم ،مت ا�ستخراجه من
نبتة «الالّزول» املوجودة بكرثة جنوب �رشق البالد
جناع� ،إن
وقالت الباحثة التون�سية يف املعهد حنان ّ
البحوث كانت يف �إطار ر�سالة دكتوراه متحورت حول
الأهمية الغذائية لنبتة «الالّزول».
جناع «انطلقنا منذ فرتة يف البحوث
وتابعت حنان ّ
للتعرف على �أهمية هذه النبتة وانتهينا �إىل قدرتها
على مكافحة اخلاليا ال�رسطانية يف ج�سم امل�صابني
مبر�ض �رسطان الدم»و�أ�ضافت الباحثة التون�سية �أنه قد
متت مقارنة النتائج املتح�صل عليها با�ستعمال نتبة
«الالّزول» مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة
تفوق هذه
�رسطان الدم ،م�ؤكدة �أن الدرا�سات �أثبتت ّ
النبتة على الدواء امل�ستعمل ب�شكل كبري يف كل �أنحاء
العامل ولفتت �إىل �أن هذه البحوث متت بالتعاون
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�ستور
(حكومي) املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�صمة تون�س
وبح�سب الباحثة ف�إن املعهد الوطني للموا�صفات
ال�صناعية (حكومي) هو اجلهة التي منحت
وامللكية
ّ
ّ
براءة االخرتاع ا�ستنادا �إىل املوا�صفات العاملية يف
جمال االكت�شاف العلمي يف جمال الأدوية امل�ضادة
ملر�ض �رسطان الدم.
و»الالّزول» نبتة من نوع الب�صليات تتواجد ب�شكل كبري
يف منطقة �شمال �إفريقيا وخا�صة اجلنوب ال�رشقي
لتون�س ،ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�صة يف
ف�صلي ال�شتاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �س ّر ال�صوت ال�صادر عن
«طقطقة» الأ�صابع
تو�صل باحثون يف درا�سة علمية حديثة ملعرفة �رس ال�صوت
ّ
الذي ي�صدر لدى «طقطقة» الأ�صابع ،مظهرين �أن �سببه انفجار
فقاعات جمهرية يف ال�سائل املوجود يف املفا�صل ،للتو�صل لهذه
اخلال�صات ،ا�ستند الباحثون الفرن�سيون والأمريكيون �إىل مناذج
ريا�ضية.
والفر�ضية التي طرحوها لي�ست جديدة ،وهي ظهرت لأول مرة
قبل  70عاماً ثم �شككت بها درا�سات الحقة� ،إال �أن اجلديد
يف خال�صات الدرا�سة الأخرية �أن انفجار فقاعة واحدة يكفي
لإ�صدار هذا ال�صوت ،بح�سب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية
التقنية يف باري�س.
وكانت درا�سة �أجريت يف العام  2015حتدثت عن �أن �صوت
«القرقعة» ي�أتي من ت�ش ّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال
بركات« :ر ّكزنا على هذه امل�س�ألة من وجهة نظر ريا�ضية ،لأن كلّ
الأبحاث ال�سابقة كانت تعتمد على املراقبة»نو�أ�ضاف« :حاولنا
بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�ضياً لو�صف ظاهرة فيزيائية».
وخل�ص الباحثون يف الدرا�سة املن�شورة يف جملة «�ساينتيفيك
ريبورت�س» �إىل �أن انفجار الفقاعات ال�صغرية هو امل�س�ؤول عن
�إ�صدار �صوت «القرقعة» لدى «طقطقة» الأ�صابع ،ولي�س ت�ش ّكلها
وال ت�سبب هذه املمار�سة التهاب املفا�صل ،بخالف االعتقاد
ال�سائد.

خل التفاح يحارب االنتفاخ
ويخفف حرقة املعدة
�أوردت جملة «فرويندين» الأملانية �أن خل التفاح �صديق للمعدة،
حيث يعمل على تن�شيط اله�ضم ويحارب �آالم البطن واالنتفاخ
و�أ�ضافت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال� ،أن خل التفاح ي�ساعد
�أي�ضاً على �ضبط الع�صارة اله�ضمية ،فيخفف من ال�شعور املزعج
بحرقة املعدة كما �أن حم�ض التفاح ميتاز بت�أثري م�ضاد للبكترييا
ويحارب بكترييا الأمعاء ال�ضارة.
ومن ناحية �أخرى ،يعد خل التفاح منجماً من املعادن ،فهو يزخر
بالكال�سيوم واملغني�سيوم وال�صوديوم واحلديد ،ومن ثم فهو يعد
مفيداً �أي�ضاً للمفا�صل والغ�ضاريف وحذرت «فرويندين» من �أن
تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه �آثار �سلبية
لذا ينبغي تخفيفه ب�إ�ضافة ملعقة منه �إىل كوب ماء.
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رحمة النبي ب�أمته ت�ستمر �إىل ما بعد مرحلة القبور!
وماذا بعد مرحلة القبور؟! �إنه يوم
ب ال َْع مَ ِ
ني}
ال َ
ا�س ِل َر ِّ
وم ال ّنَ ُ
القيامة{ :يَ ْو َم يَ ُق ُ
[املطففني� ،]6:إن هذا اليوم الع�صيب
هو �أكرث الأوقات التي يحتاج فيها العبد
�إىل عون ورحمة ،ومل يكن هذا اليوم
بعيدا عن ذهن ر�سول اهلل بل كان
أبدا
ً
� ً
يقول« :ب ِعثْت �أَ
�ض َّم
ال�س
و
َا
ن
اع ُة ك ََهاتَينْ َِ ،و َ
ُ
َ َّ َ
ُ
كثريا ما كان
طى»  ،ولذلك
�س َ
ً
ال�س ّبَابَ َة َوال ُْو ْ
َّ
يُذَ ِك ُّر النا�س به؛ لأنه يعلم �أنه حق ال ريب
فيه ،و�أنه � ٍ
آت ال حمالة ،فكان من رحمته
حري�صا على �أن
كان
أنه
�
بامل�سلمني
ً
ي�ستع ّ ُدوا ملثل هذا اليوم ال�صعب ،فكان
دائما �إىل حياة �إيجابية،
يُح ِّول حياتهم
ً
تهدف �إىل الإعداد لهذه اللحظات
اخلطرية القادمة ..جاءه رجل ف�س�أله
اعةُ؟ قَالَ :
ال�س َ
عن ال�ساعة قائالًَ :
«متَى َّ
ي َء �إِال
�ش
ال
:
ق
ت ل ََها؟»،
َالَ
َ
«و َماذَا �أَ ْع َد ْد َ
َ
ْ
َ
َ ُ
ب هَّ
ت َم َع َم ْن
�سول َ ُهَ ،فقَالَ �« :أنْ َ
الل َ َو َر ُ
�أ ِيّن �أ ِح ّ ُ
َ
ت»  ،فكانت هذه �أعظم رحمة منه،
حبَبْ َ
�أ ْ
وهي رحمة التنبيه للإعداد لهذا اليوم،
قبل �أن ي�أتي يوم ميوت فيه الإن�سان
فت�ضيع عليه فر�صة العمل ،ثم �إنه كان
م�شغوالً للغاية ب�أمته يف ذلك اليوم ،حتى
جدا �إىل يوم
خر دعوته اخلا�صة
ً
�إنه ا َّد َ
القيامة لي�شفع لأمته بها! يقول ر�سول
جلَ
اهللِ « :لك ُِّل نَب ٍّ
جابَ ٌة َ ،فتَ َع َّ
�ستَ َ
ِي َد ْع َوةٌ ُم ْ

ت َد ْع َو ِتي
ِي َد ْع َوتَ ُهَ ،و�إ ِيِّن ْ
ُك ّ ُل نَب ٍّ
اختَبَ�أْ ُ
�ش َفاع ًة لأُ
ِ
ِ
ام ِةَ ،فهِ َي نَا ِئل َ ٌة
ي
ْق
ل
ا
م
و
ي
ي
ت
م
َ َ
َ َ
َّ
َْ َ
اء هَّ
ِك
�إ ِْن َ
�ش ُ
ات ِم ْن �أُ َّم ِتي ال يُ رْ
الل ُ َم ْن َم َ
�ش َ
ب هَّ
�شيْئًا»  ،وقد يعتقد البع�ض �أن هذه
ِاللِ َ
ال�شفاعة� ،ستكون لأهل الطاعة والتقوى
فقط ،ولكن الأمر على خالف ذلك!
ف�شفاعته �ستكون كذلك لأهل املعا�صي!
بل لأهل الكبائر من الذنوب! يقول ر�سول
اع ِتي لأَ ْهلِ الْكَبَا ِئرِ ِم ْن �أُ َّم ِتي» ،
اهللَ :
«�ش َف َ
ولي�ست هذه -بالطبع -دعوة لفعل
ٍ
عقاب من اهلل ،ف�إن
الكبائر دون خ�شي ِة
ب يف النار وق ًتا ال يعلمه
العبد قد يُ َّ
َ
عذ ُ
�إال اهلل ،ثم يخرج ب�شفاعة الر�سول ،وهذا
أبدا �أن
العذاب -ولو كان م�ؤق ًتا -ال يجوز � ً
ي�ستهني به العبد ،ف�إن غم�س ًة واحد ًة يف
جهنم تُ ِ
ن�سي نعيم الدنيا ب�أكمله ..يقول
أنعم �أهلِ الدنيا ِمن
ر�سول اهلل« :ي�ؤتى ِب� ِ
�أهلِ النا ِر يوم ِ
القيام ِة ،في�صبغ فيِ النا ِر
�صبغةً ،ثم يقال :يا ابن �آدم هل ر�أيت
يم قط؟ فيقول:
ً
خريا قط؟ هل مر بِك ن ِع ٌ
ِ
ؤ�سا
�
ب
النا�س
أ�شد
ال واهللِ يا رب ،وي�ؤتى ِب�
ً
فيِ الدنيا ِمن �أهلِ اجلن ِة ،في�صبغ �صبغ ًة
فيِ اجلن ِة ،فيقال له :يا ابن �آدم هل ر�أيت
ؤ�سا قط؟ هل مر بِك ِ
�شدةٌ قط؟ فيقول:
ب� ً
ِ
ؤ�س قط ،وال
�
ب
ِي
ب
مر
ما
رب،
يا
هلل
وا
ال
ٌ
ر�أيت ِ
�شد ًة قط»

عظمة خُ لقه وحلمه
وعفوه �صلى اهلل
عليه و �سلم
و�أما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها
كانت خلق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب
العاملني يف �إذ يقول( و�إنك لعلى خلق عظيم)
،ويقول النبي عن نف�سه (�أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي)
 ،ويف ذلك قول عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها
حني �سئلت :كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت»كان
خلقه القرءان» �أي كل خ�صلة خري يف القرءان هي
يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف و�صف خلقه
�أي�ضاً»:مل يكن ر�سول اهلل فاح�شاً وال متفح�شاً وال
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت :ما
انتقم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه �إال �أن
تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه:
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�شد حياء من
العذراء يف خدرها وكان �إذا كره �شيئاً عرفناه يف
وجهه» رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من �أو�صافه �صلى
اهلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تعاىل �أن ي�أخذ العفو
من �أخالق النا�س فقال تعاىل {خُ ذِ ال ْ َع ْف َو َو�أْ ُم ْر
ِ�ض َعنِ الجْ َ اهِ ِلنيَ} (الأعراف.)169/
بِال ْ ُع ْر ِف َو�أَ ْعر ْ
فما من حليم �إال عرفت له زلة �أما نبينا الأعظم
عليه ال�صالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كرثة الإيذاء
�إال �صرباً ،ومع �إ�رساف اجلاهل �إال حلماً .ومما يدل
على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم« :اللهم اهد
قومي ف�إنهم ال يعلمون» بعدما فعلوا به وب�أ�صحابه
ما فعلوا .وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم
يف الذين �أخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه
وحر�ضوا عليه قبائل العرب وغريهم «اذهبوا ف�أنتم
الطلقاء» وذلك يوم الفتح.
وروى �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال»:كنت
مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ
احلا�شية فجذ به �أعرابي بردائه جذبة �شديدة
حتى �أثرت حا�شية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال:
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل
الذي عندك ف�إنك ال حتمل يل من مالك وال من
مال �أبيك!!!
ف�سكت عليه ال�صالة وال�سالم ثم قال :املال مال اهلل
و�أنا عبده و�أعطاه ما طلب ،فهل هناك يف احللم
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�سلم.

انفراد املالكية بالقول باخلروج من اخلالف

جند العلماء قد عربوا عن هذه امل�س�ألة
بعبارتني� :إحداهما :اخلروج من اخلالف،
والثانية :مراعاة اخلالف فال�شاطبي ذكر
�أن املراد بها «مراعاة دليل املخالف»
فاملراد بها �إعمال دليل املخالف.
وعرفها ابن عرفة ب�أنها�« :إعمال دليل

يف الزم مدلوله ،الذي �أعمل فيه نقي�ضه
دليل �آخر»� ،إال �أننا من خالل ا�ستقراء
كتب ال�شافعية جند �أنهم ي�أخذون مبراعاة
اخلالف يقول ال�سيوطي« :القاعدة الثانية
ع�رشة اخلروج من اخلالف م�ستحب
فروعها كثرية جدا ال تكاد حت�صى» �أما

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف
على هذه القاعدة من خالل ما داء يف
كتبهم� .إال �أننا نخل�ص �أن املالكية يل
ينفردوا باعتبار «مراعاة اخلالف» بل �إن
ال�شافعية وافقوهم على العمل بها وذلك
كاف لبيان عدم االنفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
�أيها الأخوة ،قد ال ينتبه الإن�سان �إىل بع�ض امل�صطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف �أ�صل خلقها تعرفها ،الق�ضاء الربيطاين ي�أخذون ع�رشة من
الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�شفون احلقيقة ،الإن�سان له فطرة �سليمة
لذلك احلياء �أن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتدا ًء من دون تعليل.
الرب ما اطم�أنت �إليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت �أن يطلع عليه النا�س ،لك فطرة هذه
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة ،يعني ما �أمرك اهلل ب�شيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له ،وما
نهاك عن �شيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي �أودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً ،و�سمي ال�شيء الذي ت�أباه
الفطر ال�سليمة منكراً ،من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً
الدليل:
ِلدينِ َحنِي ًفا ﴾ ( �سورة الروم )30 :لأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك:
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
ّا�س َعلَيْ َها اَل تَبْدِ ي َل لخِ َ لْقِ هَّ
ِط َر َة هَّ
ِلدينِ َحنِي ًفا ف ْ
الدي ُن ال ْ َق ِّي ُم ()30
اللِ َذل َِك ِّ
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
اللِ الَّتِي َف َط َر النَ َ
﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا :العدل ح�سن لكن يف الأمراء �أح�سن ،واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء �أح�سن ،وال�سخاء ح�سن
لكن يف الأغنياء �أح�سن ،وال�صرب ح�سن لكن يف الفقراء �أح�سن ،والتوبة ح�سن لكن يف ال�شباب �أح�سن.
يعني ال�شاب �ألزم ما يلزمه التوبة ،واملر�أة �ألزم ما يلزمها احلياء ،والغني �ألزم ما يلزمه ال�سخاء ،والفقري
�ألزم ما يلزمه ال�صرب ،والأمري �ألزم ما يلزمه العدل ،ورد:
�أحب ثالثاً ،وحبي لثالث �أ�شد� ،أحب الطائعني ،وحبي لل�شاب الطائع �أ�شد� ،أحب املتوا�ضعني ،وحبي
للغني املتوا�ضع �أ�شد� ،أحب الكرماء ،وحبي للفقري الكرمي �أ�شد ،و�أبغ�ض ثالثاً ،وبغ�ضي لثالث �أ�شد،
�أبغ�ض الع�صاة ،وبغ�ضي لل�شيخ العا�صي �أ�شد� ،أبغ�ض املتكربين ،وبغ�ضي للفقري املتكرب �أ�شد� ،أبغ�ض
البخالء ،وبغ�ضي للغني البخيل �أ�شد.
ت�ستح فال خري فيك ،و�إن مل
ت�ستح فا�صنع ما �شئت على معنيني� :إن مل
فاحلياء من الإميان ،و�إذا مل
ِ
ِ
ت�ستح من اهلل فافعل ما �شئت وال تعب�أ بكالم النا�س.
ِ
يف �آيات دقيقة جداً من هذه الآياتَ ﴿ :و�أَنْ ِف ُقوا فيِ َ�سبِيلِ هَّ
اللِ َو اَل تُل ْ ُقوا ِب�أَيْدِ ي ُك ْم �إِلىَ ال ّتَ ْهل ُ َك ِة (( ﴾ )195
�سورة البقرة ) �إن مل تنفقوا �أو :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة �إن �أنفقت كل �أموالكم ،لذلك الإ�سالم
و�سطي.
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جدل حول م�سل�سل �أردين
على Netflix

�أحمد ال�سقا يواجه املجهول
يف دراما 2020

�أثار م�سل�سل �أردين حتت م�سمى «جن» انتجته �شبكة « ،»Netflixجد ً
ال وغ�ضب ًا كبرياً
بني الأردنيني الحتوائه على م�شاهد اعتربت �إباحية و�ألفاظ �سوقية ،بح�سب ا�ستطالع
ملواقع التوا�صل االجتماعي.
ويتناول امل�سل�سل الذي يعد �أول
عمل عربي يبث على ال�شبكة،
ق�صة جمموعة من الطلبة كانوا
يف رحلة مبنطقة البرتا الأثرية
وتعر�ضوا ملواقف مرعبة ،و�أدوا
�أدواراً اعتربت �إباحية ولقطات
خملة و�ألفاظاً بذيئة.
وفيما اعترب م�شاهدون �أن جمالية
العمل انتهت بامل�شاهد الراف�ضة،
يف حني دافع �آخرون عن العمل.
وبح�سب بيان ر�سمي ،فقد مت
«جن»
ت�صوير م�شاهد م�سل�سل
ّ
يف مدينة ع ّمان الع�رصية والبرتاء
القدمية ،ويحكي امل�سل�سل
ق�صة جمموعة من املراهقني
العرب وكيف تخ�ضع �صداقتهم
الرومان�سية
و�أحا�سي�سهم
لالختبار عندما ي�ستدعون قوى
اجلن اخلارقة �إىل عاملهم دون
ّ
«اجلن»
ق�صد .وعندما ي�صبح
ّ
�أقوى وتزداد �ضبابية امل�شهد
رش ،ال يعرف طالب
بني اخلري وال� ّ
الثانوية مبن يثقون .فهل يتمكنون
من �إيجاد الإجابات املطلوبة
لإنقاذ �أ�صدقائهم.
و�أوعز مدعي عام عمان اىل وحدة
مكافحة اجلرائم االلكرتونية
يف مديرية االمن العام باتخاذ
االجراءات الفورية الالزمة
لوقف بث ون�رش م�سل�سل (جن)
وذلك ملا يت�ضمنه من مقاطع
�إباحية خمالفة للقانون وللأخالق
والآداب العامة.
و�أ�صدرت هيئة الإعالم يف
الأردن بياناً �أكدت فيه �أنها تابعت

ماغي بو غ�صن تغادر بريوت
نحو تكرمي جديد
احلديث الدائر حول م�سل�سل
«جن» املعرو�ض على �شبكة
نيتفليك�س.
و�أكدت الهيئة �أن مثل هذا الإنتاج
(امل�سل�سل) ال يدخل �ضمن
�صالحياتها ،كاطالع ورقابة
على ال�سيناريو� ،أو جميع الأمور
الفنية والتقنية من حيث الإعداد
والإنتاج والتمثيل والإخراج،
وذلك وفقاً لأحكام قانون الإعالم
املرئي وامل�سموع النافذ.
و�أو�ضحت الهيئة �أن قانون
الإعالم املرئي وامل�سموع
يعطي لها احلق يف الرقابة على
امل�صنفات من امل�سل�سالت
والأفالم التي يراد عر�ضها على

القنوات الف�ضائية املحلية ودور
العر�ض داخل اململكة� ،رشيطة
�أن تكون جاهزة للعر�ض� ،أما
قبل ذلك فال ميكن لها �أن تطلع
على �أي ن�ص �أو �سيناريو خا�ص
مب�سل�سل �أو فيلم �أَو منتج.
و�أكدت الهيئة �أنه ووفقاً ملا
اطلعت عليه من مقتطفات
وم�شاهد للم�سل�سل ،ف�إن هذه
امل�شاهد ال تتم �إجازتها يف حال
عر�ضت على هيئة الإعالم.
وبينت الهيئة �أن م�س�ؤوليتها
الوطنية ،وطاملا �أن مثل هذه
امل�شاهد و�صلت �إىل علم مديرية
املتابعة لديها ،ف�إنها �ستتابع مع
اجلهات ذات العالقة ملنع عر�ض

مثل هذه امل�شاهد داخل الأردن
�سوا ًء مع الهيئة امللكية للأفالم
�أو مع �أي جهة فنية خمت�صة
�أخرى.من جهتها ،ا�ستنكرت جلنة
التوجيه الوطني واالعالم النيابية
ممثله برئي�سها النائب حما�سن
ال�رشعة امل�سل�سل والذي �أنتجته
�رشكة نت فليك�س الأمريكية
م�ؤخرا والذي مت ت�رسيب بع�ض
املقاطع منه على مواقع التوا�صل
االجتماعي واحتوت م�شاهد ال
تليق بعادات املجتمع الأردين
املحافظ وتقاليده وال بالعادات
والأعراف العربية والإ�سالمية
مما ي�ؤثر على الن�شء والأجيال
وعلى الأخالق يف الأردن.

تفا�صيل �أول تعاون فني يجمع بني «نتفليك�س» وجورج كلوين
ي�ستعد النجم الأمريكي جورج كلوين ،لأول تعاون فني يجمعه مع �شبكة «نتفليك�س»
لنقل وقائع �إحدى روايات الكاتبة ليلي بروك�س دالتون ،بعنوان «Good Morning,
� »Midnightإىل الدراما التلفزيونية ،والتي تتناول �أحداثها ق�صة العامل امل�ستك�شف
الربيطاين �أوغ�سطني ،الذي ا�شتهر بتقدميه خدمات لر�صد حالة الأر�صاد اجلوية يف
القطب ال�شمايل ،بعد بقائه منفرداً يف رحلة �شاقة وطويلة.
ومن املقرر �أن ي�شارك جورج كلوين يف بطولة العمل بتج�سيد دور �أوغ�سطني ويف
الإنتاج �أي�ضاً من خالل �رشكته «�سموك هاو�س بيكت�رشز» بالتعاون مع نتفليك�س،
والذي �سيبد�أ يف �شهر �أكتوبر (ت�رشين الأول) املقبل.
تدور ق�صة الفيلم املقتب�سة من �أحداث واقعية حول رحلة ال�رصاع من �أجل البقاء
على قيد احلياة ،التي جمعت امل�ستك�شف �أوغ�سطني مع رائد ف�ضاء خالل حماولتهما
العودة �إىل الأر�ض.
وحتدث رئي�س ق�سم الأفالم الروائية يف «نتلفليك�س» عن هذه ال�رشاكة قائ ً
ال« :بعد
تعاوين مع كلوين لأكرث من عقدين ،ال ميكنني التفكري يف �أي ممثل �آخر ميكنه �إحياء
هذه الق�صة املذهلة عن الطبيعة الب�رشية» ،م�ؤكداً �أن العمل �سيحظى ب�إعجاب
جماهري نتفليك�س حول العامل متاماً كما �شعر بذلك عندما قر�أ الرواية الأ�صلية».
ويعترب ذلك العمل ثاين �أفالم كلوين بعد عودته للتفلزيون من غياب ا�ستمر لأكرث من عقدين من الزمان ،من خالل م�سل�سل كات�ش »22-الذي
يعر�ض على �شبكة «.»HBO

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

يواجه �أحمد ال�سقا
م�صرياً جمهوالً حول
م�شاركته يف مو�سم
دراما رم�ضان ،2020
وذلك رغم ارتباطه
بعقد مع املنتج
اللبناين �صادق ال�صباح
مل�سل�سل تليفزيوين يف
العام املقبل.
وعلم�أن ال�صباح لن يتمكن من �إنتاج �أعمال تليفزيونية يف العام
املقبل ،ما يعني �أنه لن ينتج م�سل�س ً
ال لل�سقا ،وهو ما �سيرتتب عليه
غياب الأخري عن املو�سم الرم�ضاين املقبل �إذا مل يف�سخ عقده مع
ال�صباح ،ومل يت�ضح موقف ال�سقا من هذه الإ�شكالية حتي الآن.
يذكر �أن �أحمد ال�سقا �شارك يف رم�ضان املا�ضي مب�سل�سل «ولد
الغالبة» ،الذي حقق جناحاً كبرياً ،و�شاركه البطولة مي عمر،
و�إجني املقدم ،و�إدوارد وكرمي عفيفي ،وهو من ت�أليف �أمين
�سالمة ،و�إخراج حممد �سامي.
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ت�ستعد املمثلة ماغي
بو غ�ص ن لل�سفر اىل
تون�س يوم االربعاء
وت�ستمر اىل يوم اجلمعة
حيث �سيتم تكرميها يوم
اخلمي�س بني عدد كبري
من النجوم املمثلني
يف املهرجان العربي

للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ . 20
جلنة املهرجان هي من اختارت النجوم املكرمني ،وبح�سب بع�ض
امل�صادر ف�إن اختيار الأ�سماء يتم ح�سب جممل اعمال الفنان
وتختارهم اللجنة بدقة ومو�ضوعية وت�ضم الالئحة ممثلني من
م�رص ولبنان ومن �سوريا با�سم ياخور.
ماغي كانت قد قدمت م�سل�سل «بروفا» خالل �شهر رم�ضان
املا�ضي.

� 100ألف دوالر �أجر حممد هنيدي عن كل
عر�ض «هنيدي اليف»
ي�ستعد حممد هنيدي
خلو�ض جتربة «ال�ستاند
�آب كوميدي» يف
«هنيدي اليف» ،املقرر
عر�ضه يف عدد من دول
العامل ،مب�شاركة ندى
مو�سى .وقال م�صدر
مقرب من هنيدي� ،إن
الأخري �سيتقا�ضي 100
�ألف دوالر عن العر�ض
الواحد ،م�ضيفاً �أن
جتربته اجلديدة لن تعيق
عر�ضه امل�رسحي «3
�أيام يف ال�ساحل» ،الذي يعر�ض يف م�رص وال�سعودية.
و�أو�ضح امل�صدر �أن هنيدي �سيناق�ش يف عرو�ضه ق�ضايا جمتمعية
و�أ�رسية يف الوطن العربي ب�شكل كوميدي وبعيد عن االبتذال .يذكر
�أن هنيدي ينتظر عر�ض فيلمه اجلديد «كينغ �سايز» .

�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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الك�شف عن �أول �سيارة كاديالك اختبارية كهربائية بالكامل

قامت كاديالك بتقدمي �أوىل
طرازاتها الكهربائية بالكامل
على هيئة ن�سخة اختيارية
مميزة كي متدنا ب�أول نظرة
على م�ستقبل �سيارات العالمة
الأمريكية ،ممهدة الطريق
ملوديل � SUVإنتاجي يف
امل�ستقبل القريب.
�سيكون املوديل �أول من
ي�ستند على من�صة جرنال
موتورز لل�سيارات الكهربائية،
حيث حتمل الكرو�س �أوفر
التي مل يتم الك�شف عن
ا�سمها بعد ت�صميم �أنيق مع
�شبك �أمامي مغلق يحيط
به منافذ تهوية كبرية مثلثة

ال�شكل.
ي�ستمر الت�صميم املميز نحو
اخللف ،كي نالحظ وجود
غطاء حمرك منحوت،
خطوط جانبية تعبريية مميزة
مع �أعمدة �أمامية جذابة ،كما
مت ا�ستخدام مقاب�ض �أبواب
خمفية للحفاظ على املظهر
العام املنظم للت�صميم ب�شكل
نظيف ومرتب.
ورغم �أن كاديالك مل تك�شف
عن باقي التفا�صيل بعد،
�إال �أنه ميكننا ر�ؤية الزجاج
الأمامي املائل مت�صل
ب�سقف زجاجي بانورامي،
�إ�ضافة لوجود �ألواح حماية

بال�ستيكية �سفلية ،عجالت
كبرية ،و�أعمدة خلفية �ضخمة.
�رصحت جرنال موتورز
م�ؤخراً �أن قرارها بالك�شف
عن الكرو�س �أوفر االختبارية
يف معر�ض ديرتويت ما
هو �سوى مقدمة لدخولها
عامل ال�سيارات الكهربائية
بالكامل ،ولهذا �سوف جند �أن
املن�صة اجلديدة مرنة للغاية
كي ميكن ا�ستخدامها للعديد
من الطرازات امل�ستقبلية
خمتلفة النوع ،حيث من
املخطط �أن يتم �إطالق 11
موديل جديد على الأقل
ي�ستند عليها ،وهو ما يت�ضمن

كرو�س �أوفر فاخرة مدجمة،
كرو�س �أوفر فاخرة متو�سطة
احلجم وكرو�س �أوفر فاخرة
كبرية احلجم� ،إ�ضافة �إىل
كوبيه.
هذا و�سيتم الك�شف عن
معلومات �إ�ضافية يوم غد،
لكن كاديالك ملحت لكون
م�ستقبل �سياراتها الكهربائية
بالكامل �سيت�ضمن حمركات
متقدمة وبطاريات م�صممة
لأكرب قدرة ا�ستخدام ممكنة
يف خمتلف �سيارات العالمة
الأمريكية مبختلف الدول،
كما تدعم املن�صة اجلديدة
الدفع اخللفي والرباعي.

�أعلنت �رشكة جاغوار �أنها
�ستقدم ن�سخة خا�صة من

الأغرا�ض و�أو�ضحت ال�رشكة
الربيطانية �أن الن�سخة اخلا�صة
 SVRتعتمد على �سواعد
حمرك كمربي�سور � V8سعة 5
لرت وبقوة  405كيلووات550/
ح�صان ،مع عزم دوران �أق�صى
 680نيوتن مرت.وبف�ضل هذه
القوة الهائلة تت�سارع ال�سيارة
من الثبات �إىل  100كلم�/س
يف غ�ضون  4.3ثانية ،يف حني
ت�صل �رسعتها الق�صوى �إىل
�سيارتها  ،F-Paceمن فئة  283كلم�/س .وتتميز ال�سيارة
املوديالت الريا�ضية متعددة باملالمح الت�صميمية مفتولة

الع�ضالت ،والرباعة التقنية،
التي تظهر على جمموعة العادم
الفائقة ذات الوزن املنخف�ض،
والعجالت امل�صنوعة من
معدن خفيف ،والقفل التفا�ضلي
اجلديد على املحور اخللفي.
وتتميز املق�صورة الداخلية
لل�سيارة اجلديدة �أي�ضاً باملقاعد
الريا�ضية .ومل تك�شف جاغوار
حتى الآن موعد طرح �أو �سعر
الن�سخة اخلا�صة  SVRيف
الأ�سواق.

حتذير من و�ضع القدم على
"تابلو" ال�سيارة

حذرت م�ؤ�س�سة ديكرا للفح�ص الفني
من و�ضع الراكب الأمامي �أقدامه على
تابلوه ال�سيارة ،حيث ت�شكل و�ضعية
اجللو�س هذه خطورة على حياته.
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الأملانية �أن
و�ضعية اجللو�س هذه قد تت�سبب يف
�أن مييل اخل�رص للأمام بع�ض ال�شيء،
وهو ما ي�شكل خطر انزالق حزام
الو�سط لدى مناورات الكبح الكاملة
و�إحداث �أ�رضار مبنطقة البطن.
وال ت�ساعد هذه الو�ضعية على عمل
احلزام يف منطقة احلو�ض ب�شكل
�صحيح ،وهو ما قد ي�ؤدي �إىل حدوث
�إ�صابات يف مف�صل احلو�ض.
و�إذا كان من ال�رضوري حترر الو�سادة
الهوائية يف حال الت�صادم ف�إن هذا قد
ي�ؤدي �إىل ك�سور خطرية يف مف�صل
احلو�ض .وي�ضاف �إىل هذا ما قد

ت�سببه هذه الو�ضعية يف اجللو�س عند
وقوع حادث لل�سيارة من توجيه القدم
�إىل اخللف يف جزء من الثانية ،يف
حني يتجه اجلزء العلوي من اجل�سم
والر�أ�س �إىل الأمام بفعل الت�صادم،
وقد ي�ؤدي هذا �إىل ك�رس اجلمجمة �أو
�إ�صابات �أخرى بالر�أ�س.
وتهدد هذه الو�ضعية �أي�ضاً ب�إ�صابات
خطرية عندما مييل الراكب للأمام
عند حترر الو�سادة الهوائية وتقرتب
ر�أ�سه من التابلوه ،عندها ت�صبح
الر�أ�س يف مرمى الو�سادة الهوائية
يف مرحلة االنطالق ،وك�أنها رُ
�ضبت
مبطرقة ودفعتها للخلف.
يُ�شار �إىل �أن احلماية الكاملة ،التي
تقدمها الو�سائد الهوائية و�أحزمة
الأمان ال ي�ضمنها �إال اجللو�س ب�شكل
طبيعي وقائم.

"دي �إ�س" تك�شف عن �سيارة
اختبارية ت�ست�شرف امل�ستقبل

ن�سخة خا�صة من جاغوار F-Pace

مر�سيد�س تقدم املوديل اجلديد من الفئة E

قدمت �رشكة مر�سيد�س املوديل
ّ
اجلديد من �سيارة الفئة  Eمبحركات
جديدة ،و�أنظمة م�ساعدة ذكية ت�ضاهي
�شقيقتها الفئة  Sالفارهة ،بالإ�ضافة
�إىل باقة ت�صميمية ريا�ضية .و�أو�ضحت
ال�رشكة الأملانية �أن املوديل اجلديد
�سيح�صل على خدمات حمرك ديزل
رباعي الأ�سطوانات بقوة  245ح�صان،
ويكتمل برنامج الدفع مبحركني من
�ست �أ�سطوانات .ويولد حمرك الديزل
�سدا�سي الأ�سطوانات على �شكل م�ستقيم
قوة  340ح�صان 700/نيوتن مرت لعزم

الدوران الأق�صى يف املوديل 400d E
 4Maticبن�سختيه ال�صالون والكومبي،
وهو ما يتيح لهما الت�سارع من الثبات �إىل
 100كلم�/س يف غ�ضون 9ر 4و1ر 5ثانية
يف حني تقف ال�رسعة الق�صوى على
�أعتاب  250كلم�/س .و�سجلت ال�سيارة
على من�صة االختبار معدالت ا�ستهالك
ترتاوح بني 5ر 5و1ر 6لرت  100/كلم،
وهو ما ينتج عنه ما يرتاوح بني 145
و 161جم/كلم من انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون.
و�إىل جانب املحركات اجلديدة حازت

ال�سيارة على مقود جديد �أي�ضا؛ حيث
ي�ضم عنا�رص التحكم يف مثبت ال�رسعة،
كما ي�ستعني نظام حمدد م�سافة الأمان
ببيانات اخلرائط ليتمكن من الكبح قبل
املنعطفات على �سبيل املثال وتقدم
باقة  Sport Styleعنا�رص كروم يف
امل�صدمني الأمامي واخللفي ،وخمارج
العادم ،والعجالت امل�صنوعة من
معدن خفيف قيا�س  17بو�صة بت�صميم
من  10برامق .ويبلغ �سعر هذه الباقة
 1250يورو .و�أعلنت مر�سيد�س �أن �سعر
ال�سيارة  4Matic 400d Eيبلغ � 62ألف
و 719يورو للموديل ال�صالون و� 65ألف
و 510يورو للموديل الكومبي.

ك�شفت �رشكة "دي �إ�س"
عن ال�سيارة االختبارية DS
 ،X-Tenseالتي ت�ست�رشف
امل�ستقبل؛ حيث من املقرر �أن
تنطلق ال�سيارة ،التي تعتمد على
فل�سفة القيادة الآلية وال�رسعة
والفخامة ،ب�شكل قيا�سي بحلول
عام .2035
و�أو�ضحت العالمة الفاخرة التابعة
ل�رشكة �سرتوين الفرن�سية �أن
�سيارتها االختبارية تظهر يف ثوب
املوديالت ال�سوبر ريا�ضية من
حيث الربوز الق�صري والعجالت
ال�ضخمة واملقدمة ال�رش�سة مع
اخلطوط االن�سيابية ،والك�شافات
النحيفة وقنوات الهواء ال�ضخمة
وامل�صابيح ال�ضخمة على
امل�ؤخرة ،التي ت�ستقر بعمق يف
جتويف اجل�سم .وتتمثل �أبرز
ال�سمات الت�صميمية يف ال�شكل
غري املتماثل على املقدمة
وامل�ؤخرة .ويدخل قائد ال�سيارة
عرب �أبواب جمنحة لي�أخذ مكانه

يف �رشنقة حتت مظلة زجاجية
�شفافة ليبد�أ مرحلة القيادة بنف�سه
�أو يرتكها لأنظمة ال�سيارة الآلية.
ويتج�سد مدى الفخامة ،الذي
يتمتع به قائد ال�سيارة ،يف وظيفة
التدليك باملقاعد املزودة بنظام
التهوية واملو�سيقى ال�صادرة من
�ساوند بار بتقنية .Hifi
وتوفر الأر�ضية الزجاجية
الكهرو�ضوئية ال�شفافة �إطاللة
على الطريق ،بينما يحيط اجلزء
الداخلي من اجللد واخل�شب
واملعدن بالركاب ،وتقوم الأ�سطح
الزجاجية العلوية بوظيفة �شا�شة
اجلهاز اللوحي.
ويقدم م�ساعد الهولوجرام
(�صورة ثالثية الأبعاد) دعما
لقائد ال�سيارة وما ي�صل �إىل
راكبني للتحكم يف �أنظمة الراحة
وامللتيميديا .وتعتمد ال�سيارة
على حمركني كهربائيني على
املحور الأمامي بقوة 1000
كيلووات 1360/ح�صان.
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عالمات التج�س�س على هاتفك

مع التطور الهائل للهواتف الذكية
والأجهزة املحمولة �أ�صبحنا نعتمد عليها
ب�شكل متزايد يف كل �أمور حياتنا،فهي
الآن حتمل معلوماتنا ال�شخ�صية احل�سا�سة
مثل التفا�صيل امل�رصفية والر�سائل
اخلا�صة،واملكاملات ،ور�سائل الربيد
الإلكرتوين ،وتفا�صيل ح�ساباتنا ال�شخ�صية
على و�سائل التوا�صل االجتماعي والعديد
من املعلومات الأخرى  ،وهذا يجعلها
هد ًفا لعمليات اخرتاق القرا�صنة لذلك
اليوم �سنقدم لك  7عالمات حتذيرية
�إذا كان هاتفك يعاين منها فمعناه �أنه يتم
اخرتاق هاتفك الذكي،وهم كالتايل:
 1الهاتف يعمل ببطء�إذا كان �أداء الهاتف �أبط�أ من املعتاد،
قد يعود ال�سبب �إىل وجود برنامج �ضار
 malwareمما ي�سبب ببطء عمل الهاتف
 ،حيث �أن هذا النوع من الفريو�سات ميكن
�أن ي�ؤثر على �أداء اجلهاز،وميكن �أن يكون
هذا الربنامج ال�ضار برنامج جت�س�س
يعمل على �سحب بياناتك وملفاتك جلهاز
�آخر مما ي�ؤثر على عمل وحدة املعاجلة
الرئي�سية التي من �ش�أنها �أن تبطئ عمل
اجلهاز.
 2الهاتف يُعاين من نفاد �شحنالبطارية ب�سرعة
�إذا بد�أت يف مالحظة �أن البطارية بحاجة
�إىل ال�شحن ب�شكل متكرر على فرتات
ق�صرية،فعاد ًة ما يرجع ذلك �إىل �شيء

يعمل يف اخللفية على جهازك.
يف احلاالت الأ�سو�أ يرجع ال�سبب يف ذلك
�إىل قيامك بتنزيل نوع من الربامج ال�ضارة
التي تعمل يف اخللفية وتعمل على �إبطاء
كل �شيء،هذا لي�س جيدًا حيث �أنه –
اعتمادًا على نوع الربامج ال�ضارة – قد
ت�صبح �ضحية لعملية اخرتاق من �أجل
�رسقة الهوية �أو اال�ستيالء على ملفاتك.
 3زيادة ا�ستهالك باقة الإنرتنتا ُ
ملفعلة على هاتفك �شيء �آخر يجب
االنتباه �إليه هو ا�ستخدامك للبيانات� ،إذا
الحظت �أن ا�ستخدام بيانات الإنرتنت
قد زاد �أو حتى �أنك جتاوزت حد باقة
البيانات املخ�ص�صة ،فقد يكون هاتفك
قد تعر�ض لعملية اخرتاق من قبل بع�ض
�أنواع الربامج ال�ضارة،وقد ت�شري الزيادة
يف ا�ستخدام البيانات �إىل �أن هناك �أحد
يقوم بنقل البيانات من جهازك �إىل جهاز
�آخر.
وبناء على ذلك قم بحذف �أي تطبيقات
جديدة قمت بتنزيلها و�إذا ا�ستمر الأمر
قم بعمل  resetللهاتف.
 4ارتفاع درجة حرارة الهاتف�إذا الحظت �أن اجلهاز �ساخن للغاية فهذه
�إ�شارة �سيئة ،قد يكون ذلك ب�سبب ت�شغيل
تطبيق خبيث يف اخللفية ،ميثل �ضغط
على وحدة املعاجلة املركزية
 -5 .CPUظهور ر�سائل جمهولة بكرثة
وهو ما يُعرف بالت�صيد Phishing

وجناحا
�أكرث �أدوات عمل القرا�صنة تنوعً ا
ً
هى الت�صيد االحتيايل  ،phishingوهي
الطريقة التي يتظاهر فيها �شخ�ص ما
ب�أنه �شخ�ص موثوق به �أو �رشكة للو�صول
�إىل معلوماتك ال�شخ�صية .غالباً ما تكون
هذه الطريقة ممثلة يف �شكل
ر�سائل بريد �إلكرتوين ،وقد يكون من
ال�صعب اكت�شافها ،ولكن هناك م�ؤ�رشات
رئي�سية تك�شف عن �أنك تقع �ضحية
عملية احتيال منها :الأخطاء الإمالئية،
والأخطاء النحوية ،والإفراط يف
ا�ستخدام عالمات الرتقيم مثل عالمات
التعجب ،وتعترب عناوين الربيد الإلكرتوين
الغري ر�سمية هي � ً
أي�ضا �إحدى العالمات
االحتيالية ،الن البنوك و�رشكات الطريان
حتاول �أن تكون ر�سمية و�شفافة قدر
الإمكان وت�ستخدم عناوين بريد �إلكرتوين
ر�سمية ومثبتة على �أ�سماء النطاقات
اخلا�صة بها .كما �أن النماذج امل�ضمنة
واملرفقات الغريبة
وروابط مواقع الويب البديلة مريبة
� ً
أي�ضا ،لذلك ف�إن جتاهل هذه الر�سائل
الإلكرتونية امل�شبوهة هي خطوة جيدة
ملنعها من حتقيق هدفها.
 6ا�ستخدام �شبكات الواي فايالعامة Public Wi-Fi
من �أ�سهل الطرق التي تُ�سهل للقرا�صنة
اخرتاق هاتفك والو�صول �إىل معلوماتك
ال�شخ�صية هي ا�ستخدامك
�شبكات الواي فاي العامة لالت�صال
بالإنرتنت .ي�ستخدم املت�سللون تقنيات
خمتلفة للح�صول على بياناتك احل�سا�سة

�أثناء االت�صال ب�شبكة الواي فاي العامة
غري امل�ش ّفرة ،حيث ميكنهم تقدمي موقع
مزيف لك يَطلب منك �إدخال بياناتك
وقد يكون ذلك مقن ًعا و�صعب االكت�شاف
حلظتها ،لذا نن�صحك بعدم ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف املحمول
�أو الت�سوق �أثناء ا�ستخدامك �شبكة واي
فاي عامة .تذكر دائ ًما �أن ت�سجل اخلروج
بعد ذلك �إنهاء ات�صالك ب�شبكة الواي فاي
العامة لأنك �إذا غادرت بدون تنفيذ ذلك
ميكن �أن يتابع �أحد املت�سللني
جل�سة الويب اخلا�صة بك على املوقع
الذي ا�ستخدمته مثل في�سبوك �أو ر�سائل

 7البلوتوث قيد الت�شغيلرغم �أنك مل تقم بت�شغيله ميكن �أن
ي�سمح البلوتوث للمت�سللني بالو�صول �إىل
هاتفك دون حتى مل�سه .وهذا النوع من
القر�صنة ميكن �أن مير دون �أن يالحظه
امل�ستخدم.
كما ميكن �أن ي�صيب الأجهزة الأخرى

«�آ�سو�س» ت�ستعر�ض جهازا يغري مفاهيم
الت�صوير عرب الهواتف!

« ..»AGM X3هاتف ع�سكري
من �أكرث الأجهزة متانة يف العامل
ا�ستعر�ض موقع « »mobile-reviewاملتخ�ص�ص ب�ش�ؤون
التقنية هاتف « »AGM X3اجلديد ،الذي يعد من
�أمنت الأجهزة الذكية املطورة خ�صي�صا للجيو�ش
وقوات الأمن و�أبرز ما مييز هذا الهاتف ،قدرته على
حتمل ال�صدمات بف�ضل �إطارات هيكله امل�صنوعة من
الألومينيوم ،واملغطاة بطبقة من املطاط اخلا�ص،
و�شا�شته املحمية بطبقة من زجاج «.»gorilla class-5
كما يحمي هذا الهيكل املتني الهاتف من املاء والغبار،
وميكنه �أن يعمل حتت املاء ،ويف خمتلف الظروف
املناخية ،و�ضمن درجات حرارة ترتاوح ما بني 30
درجة مئوية حتت ال�صف ،و 60درجة.
ومن �أبز امليزات التقنية لهذا اجلهاز:
 �شا�شة مبقا�س  6بو�صات ،ودقة عر�ض 2160/1080بيك�سل - .معالج «»Qualcomm snapdragon 845
ثماين النوى.
 ذاكرة و�صول ع�شوائي  6/8غيغابايت. ذاكرة داخلية  128/256غيغابايت. بطارية ب�سعة  4100ميللي �أمبري. كامريا �أ�سا�سية بدقة  24+12ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  20ميغابيك�سل. منفذان لبطاقات االت�صال. منفذ «.»USB-C -نظام ت�شغيل «.»Android 8.1

الربيد الإلكرتوين اخلا�صة بك ،وميكنهم
فعل ذلك عرب ملفات تعريف االرتباط
وحزم  ،HTTPلذلك تذكر دائ ًما ت�سجيل
اخلروج.

املحيطة بك �إذا كانت مت�صلاً معهم عن
طريق البلوتوث.
قم ب�إيقاف ت�شغيل البلوتوث وكن على
دراية ب�أي تنزيالت م�شبوهة �أو روابط
عناوين  URLيف الن�صو�ص ور�سائل
الربيد الإلكرتوين وخدمات املرا�سلة
مثل في�سبوك �أو وات�ساب – ،البلوتوث قيد
الت�شغيل والتي ميكن �أن تعطل هاتفك
وت�رض به� .إذا الحظت �أن البلوتوث قيد
الت�شغيل ومل تقم بت�شغيله ،فقم ب�إيقاف
ت�شغيله و�شغل فح�ص الهاتف حتى ت�صل
�إىل امللفات ال�ضارة التي تقوم بهذا الفعل
وتق�ضي عليها.

ا�ستعر�ضت �رشكة «�آ�سو�س» م�ؤخرا
هاتفها اجلديد « ،»6 Zenfoneاملزود
بكامريات تعمل ب�آلية مل ت�شهدها
الهواتف من قبل واملميز يف هذا الهاتف
هو �أنه مزود بكامريا خلفية مزدوجة
بدقة ( )13+24ميغابيك�سل ،مثبتة على
حمور دوار ،ميكنها من االلتفاف بزاوية

 180درجة للتحول �إىل كامريا �أمامية
قادرة على التقاط �أف�ضل �صور ال�سيلفي
كما زود هذا الهاتف بهيكل مقاوم للماء
والغبار بوزن  190غراما ،و�سماكة 9.2
ملم ،مثبت عليه �شا�شة مبقا�س 6.4
بو�صة ،بدقة عر�ض()1080/2340
بيك�سل ،و�أبعاد .19.5:9
وي�ضمن �أداءه املمتاز معالج
 ،855 snapdragonالأقوى من بني
معاجلات الهواتف حاليا ،وذاكرة و�صول
ع�شوائي  8/6غيغابايت ،وذاكرة تخزين

داخلية  256غيغابايت ،قابلة للتو�سيع.
وميكن لهذا الهاتف �أن يعمل ليومني
متوا�صلني ،يف حال �أجرى امل�ستخدم
العديد من االت�صاالت ،وا�ستخدمه
مل�شاهدة الفيديوهات وت�صفح الإنرتنت،
بف�ضل بطاريته التي �أتت ب�سعة 5000
ميلي �أمبري ،املزودة مبيزة ال�شحن
ال�رسيع ومن املفرت�ض �أن يطرح هذا
الهاتف ر�سميا يف الأ�سواق يف  23مايو
اجلاري ،ب�سعر  499دوالرا تقريبا.

كيف حتمي �أجهزتك الإلكرتونية من االخرتاق؟

ين�صح خرباء التقنية و�أمن املعلومات
م�ستخدمي احلوا�سب والهواتف الذكية
باتباع بع�ض اخلطوات التي ت�ساعد على
حماية �أجهزتهم من خطر االخرتاق
والتج�س�س.
ومن �أهم الأمور التي يجب على
امل�ستخدمني الرتكيز عليها حلماية
�أجهزتهم ،عدم فتح الروابط الإلكرتونية
جمهولة امل�صدر ،التي قد تر�سل لهم،
�أو ي�صادفوها على �صفحات الإنرتنت،
فالعديد منها قد تكون عبارة عن روابط
وهمية حتوي برجميات خبيثة الخرتاق
احل�سابات الإلكرتونية والأجهزة.
كما يف�ضل اخلرباء عدم ا�ستعمال �شبكات
الـ  Wi-Fiاملوجودة يف املقاهي
والأماكن العامة ،فغالبا ما ي�ستغل
الهاكرز تلك ال�شبكات الخرتاق �أجهزة
م�ستخدميها.
ومن الأمور الهامة �أي�ضا حلماية الأجهزة
الإلكرتونية من االخرتاق ،حتميل برامج
مكافحة الفريو�سات الإلكرتونية ،والتحقق
من حتديث تلك الربامج با�ستمرار.
ويف�ضل دوما �رشاء الأجهزة الإلكرتونية

التي تنتجها ال�رشكات
واملعروفة،
الكبرية
فتلك ال�رشكات ت�ستخدم
و�رشائح
معاجلات
مدرو�سة
�إلكرتونية
تقنيا حلماية اجلهاز
من االخرتاق ،ولديها
خمت�صون متمر�سون يف
حماية الأجهزة ،واكت�شاف
الثغرات الربجمية والتقنية
التي قد ي�ستغلها الهاكرز.
كما ين�صح اخلرباء با�ستعمال كلمات
املرور� ،أو ما�سح ب�صمات الأ�صابع،
حلماية الكمبيوتر �أو الهاتف الذكي
وبيانات هذه الأجهزة من املتطفلني،
�أو �أولئك الذين قد يلج�أون �إىل حتميل
الربجميات والفريو�سات يف الأجهزة
ليقوموا باخرتاقها.
وي�شددون �أي�ضا على �رضورة ا�ستخدام
كلمات مرور معقدة نوعا ما للدخول �إىل
احل�سابات الإلكرتونية ،ت�ستخدم فيها
احلروف والأرقام معا ،وعدم االعتماد
على كلمات املرور املنطقية �أو ال�سهلة

كـ ( )123456مثال ،والتي ت�سهل على
الهاكرز اخرتاق احل�ساب الإلكرتوين ،ما
ميكنهم من الو�صول �إىل اجلهاز الذي
ي�ستعمله امل�ستخدم ،والتحكم به و�رسقة
بياناته.
وللتحقق مما �إذا كانت كلمة املرور �آمنة
كفاية ،ين�صح خرباء الإنرتنت باال�ستعانة
ببع�ض املواقع الإلكرتونية اخلا�صة ،كموقع
( howsecureismypassword.
 ،)netالذي يوجد فيه حقل خا�ص
يدخل فيه امل�ستخدم كلمة املرور التي
يريد ا�ستخدامها ،ليبني له املوقع مدى
�أمان تلك الكلمة ،والوقت التقريبي الذي
يحتاجه الهاكرز لفك رموزها امل�شفرة.
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�صحيفة «التاميز» الربيطانية

الالجئون وراء
معجزة االقت�صاد
الأملاين القادمة

�أكدت �صحيفة «التاميز» الربيطانية �أن
ماليني املهاجرين الذين قدموا من بلدان
خمتلفة ،اندجموا يف املجتمع الأملاين
و�ساهموا يف تعوي�ض انخفا�ض معدل
املواليد يف البالد ،و�أ�شار الكاتب ،روجر
بويز ،يف مقاله «مقامرة �أنغيال مريكل يف
الهجرة الكبرية ت�ؤتي ثمارها»� ،إىل �أن �أكرث
من ثلث املهاجرين الذين قدموا من  7دول
�أ�سا�سية هي العراق ،و�سوريا ،وال�صومال،
و�إيران ،وباك�ستان ،و�إرترييا ،و�أفغان�ستان،
لديهم وظائف ر�سمية ويدفعون ال�رضائب.
و�أ�ضاف �أنه ال توجد �أدلة تثبت �أن القادمني
اجلدد ي�رسقون فر�ص العمل من املواطنني
الأملان �أو �أنهم ميت�صون االقت�صاد الأملاين
بالعي�ش على نظام الت�أمني االجتماعي ،حيث
�أ�صبح املهاجرون جزءا من القوة العاملة
واندجموا مع زمالئهم الأملان ،وال�سبب يف
ذلك يعود لثالثة عوامل� ،أولها� :صغر �سنهم
وقدرتهم البدنية وم�ستوى تعليمهم اجليد،
حيث �أن  42باملئة منهم حا�صلون على
التعليم الإعدادي على الأقل ،وثاين هذه
العوامل وفقا لبويز ،هو �أن نظام التعليم
والتدريب واللغة الأملانية الذي اتبع جعلهم
م�ؤهلني لدخول �سوق العمل ،وثالثها حاجة
�سوق العمل �إليهم.
و�أكد املقال على �أن «�إرث مريكل احلقيقي
قد يكون هو �أنها و�ضعت معيارا لالندماج
الناجح» ،و�إذا �أثبت جناعته بالن�سبة لها
ولبلدها ف�إنها �ستكون قد �أجابت وبنجاح
ولو جزئيا عن ال�س�ؤال الذي ي�ؤرق امل�رشع
الأملاين لعقود ،وهو :كيف ميكن رفع معدل
املواليد يف هذا البلد؟ ونقل كاتب املقال
ت�رصيحات لرئي�س جمموعة «داميلر»
الأملانية العمالقة يف �صناعة ال�سيارات
واملحركات ،ديرت زيت�شه� ،أكد فيها �أن
الالجئني «�أ�سا�س معجزة االقت�صاد الأملاين
القادمة».

امل�سيلة

�سكان حي
"مويلحة"يحتجون

يعاين �سكان حي مويلحة ببلدية امل�سيلة،
من م�شاكل عدة عرقلت احلركة التنموية
بها و �أدخلتها يف عزلة تامة ،تعك�سها احلالة
املتدهورة للطرقات والتهيئة ،و�شبكة
املاء ال�صالح لل�رشب ،وقنوات ال�رصف
ال�صحي،حيث ي�شتكي �سكان احلي،الذي
يعرف بكثافته ال�سكانية ،من �سيا�سة التهمي�ش
ومن متاطل ال�سلطات املحلية املتعاقبة
على ت�سيري �أمور البلدية ،يف النظر �إىل حجم
املعاناة التي يعي�شونها يوميا ،واملتمثلة يف
الو�ضعية ال�سيئة التي ت�شهدها الطرقات،و
م�شكل ندرة املاء ال�صالح لل�رشب ،ب�سبب
غياب هذه املادة احليوية عن حنفيات
منازلهم ،حيث ي�ستفيدون من املاء مرة
واحدة فقط يف الأ�سبوع وملدة ال تزيد عن
ال�ساعتني يف اليوم،كما ا�شتكى �سكان احلي
من ان�سداد قنوات ال�رصف ال�صحي ،وهو ما
�أدى �إىل انت�شار الرواح الكريهة و�سط هذا
احلي ،بالإ�ضافة �إىل انت�شار الأمرا�ض و
احل�رشات ال�ضارة التي ت�شكل خطرا حقيقيا
على �صحة املواطنني ،وكذا انعدام الإنارة
العمومية ،وقد �أكد لنا ه�ؤالء ال�سكان �أنهم
تقدم يف العديد من املرات ب�شكاويهم �إىل
ال�سلطات املحلية التي تكتفي يف كل مرة
بتقدمي وعود جوفاء.

عبدالبا�سط بديار

www.elwassat.com

هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

� 36أ�سرية فل�سطينية داخل املعتقالت ال�صهيونية
ا�ستعر�ضت هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين� ،أم�س الأربعاء ،يف تقرير �صادر عنها الظروق
القا�سية التي مرت بها الأ�سريات الفل�سطينيات وال زلن ،على مدار �سنوات ال�صراع الطويلة مع
املحتل «الإ�سرائيلي» ،حيث تعر�ضت �أكرث من  17.000فل�سطينية (بني م�سنة وقا�صر) لالعتقال
يف �سجون االحتالل منذ العام .67
م�.س
وبينت� ،أن فرتة االنتفا�ضة
الفل�سطينية الأوىل (انتفا�ضة
احلجارة) التي انطلقت عام
1987م� ،شهدت �أكرب عمليات
اعتقال بحق الن�ساء الفل�سطينيات؛
�إذ و�صل عدد حاالت االعتقال يف
�صفوف الن�ساء �إىل نحو 3000
فل�سطينية؛ �أما خالل االنتفا�ضة
الفل�سطينية الثانية (انتفا�ضة
الأق�صى) التي اندلعت عام 2000م،
فقد و�صل عدد حاالت االعتقال
بحق الن�ساء الفل�سطينيات �إىل
نحو  1000فل�سطينية.
ومنذ عام  2009وحتى مطلع عام
 ،2012تراجعت حدة االعتقاالت
يف �صفوف الفل�سطينيات ،لتعود
ب�شكل مت�صاعد مع انطالقة
الهبة اجلماهريية الفل�سطينية
نهاية عام  ،2015وا�ستمرت خالل
ارتفاعا
عام  2018والذي �شهد
ً
يف وترية اعتقال الفل�سطينيات،

وخا�صة املرابطات يف امل�سجد
الأق�صى ،لتتوا�صل خالل العام
 2019حيث بلغ عدد الأ�سريات
رهن االعتقال حتى تاريخ هذا
التقرير اىل � 35أ�سرية.
و�أو�ضحت الهيئة� ،إىل �أن جميع
الأ�سريات يقبعن حاليا يف �سجن
«الدامون» بظروف �إن�سانية
واعتقالية �صعبة ومقلقة ،من
بينهن � 20أ�سرية �أم ،و� 6أ�سريات

م�صابات بالر�صا�ص خالل
عمليات االعتقال ،و�أن ن�صف
العدد الإجمايل �صدر بحقهن
�أحكاما متفاوته و�صل �أعالها اىل
 16عاما ،والن�صف الآخر ال زال
قيد التوقيف.
و�أ�ضافت� ،أن املعتقالت يعانني
من �سيا�سة الإهمال الطبي
املتعمد �سواء للحاالت املر�ضية
او اجلريحات اللواتي ا�صنب

 Ooredooال�شريك الرئي�سي حلفل Soolking

، Hashta Soolking
التطبيق الذي ي�سمح باملتابعة
املبا�شرة للحفل

تُوا�صل  Ooredooالتزامها ك�رشكة
مواطنة ،يف دعم الفن واملو�سيقى
اجلزائرية وتُرافق ك�رشيك رئي�سي وراعي
ا�سا�سي ،اول حفل يف اجلزائر ملغني
الراب  Soolkingالذي �سين�شطه �سهرة
يوم اخلمي�س � 22أوت  2019مبلعب 20
�أوت باجلزائر العا�صمة.
من تنظيم الديوان الوطني حلقوق امل�ؤلف
واحلقوق املجاورة ( ،)ONDAيعترب
هذا احلفل املو�سيقي الذي ينتظره
الآالف من حُمبي مغني الراب اجلزائري

ال�شهري ،اهم حدث فني ملو�سم �صيف
.2019
وحت�سبا لهذا احلدث الفني ،تُطلق
 Ooredooملعجبي املغني تطبيق
 ،Hashta Soolkingاملتوفر يف
عر�ض  .Hashtaوالذي �سي�سمح لل�شباب
مبتابعة احلفل املو�سيقي بطريقة ح�رصية
ومبا�رشة على هواتفهم النقالة.
يُوا�صل عر�ض  Hashtaاملوجه لل�شباب،
يف تقدمي املزيد من املفاجئات والكثري
من امل�ستجدات احل�رصية لزبائنه.

الأيام الوطنية مل�سرح الطفل ببودواو بومردا�س

م�سرحية «غريبة» حتوز على
«القناع الذهبي»
حازت م�رسحية «غريبة» للجمعية الثقافية
�إيتوران ( تيزي وزو) على جائزة القناع
الذهبي �أو �أح�سن عر�ض متكامل �ضمن
فعاليات الطبعة  13للأيام الوطنية مل�رسح
الطفل ببودواو �شمال بومردا�س و عادت
اجلائزة الثانية �أو جائزة القناع الف�ضي,
لأح�سن �إخراج م�رسحي يف هذا املهرجان
الذي �أختتمت فعالياته ووزعت جوائزه يف
حفل �أقيم ليلة الثالثاء ,مل�رسحية «�أوهام
الغابة» لتعاونية الربيع للثقافة و الفنون
من والية باتنة .و حاز العمل امل�رسحي
«حنني» جلمعية الفن و الثقافة من �سكيكدة
على املرتبة الثالثة �أو جائزة �أح�سن ن�ص
م�رسحي و جائزة �أح�سن �سينوغرافية عادت

مل�رسحية « النوا�سخ» جلمعية ال�ستار الذهبي
(م�ستغامن) ،و �أحرز املمثل «قادري قادة «
عن م�رسحية «�أوهام الغابة» لتعاونية الربيع
للثقافة و الفنون (باتنة) جائزة �أح�سن �أداء
رجايل و جائزة �أح�سن �أداء ن�سائي عادت
للممثلة» بلقي�س بوكلوة» عن م�رسحية حنني
جلمعية الفن و الثقافة من والية �سكيكدة.
كما �شهد حفل اختتام هذه التظاهرة ,الذي
عرف ح�ضور ال�سلطات الوالئية و املحلية و
جمهور غفري ,تكرمي عدد من الوجوه الفنية
املعروفة وطنيا على غرار الفنان ال�شعبي
�شاعو عبد القادر و ال�صادق جمعاوي و
املمثلتني عايدة ق�شود و �أمال بن عمرة و
امل�رسحي عمر فطمو�ش.

بالر�صا�ص ،كما ت�شتكى الأ�سريات
منذ �سنوات طويلة من عدم
وجود طبيبة ن�سائية يف عيادة
ال�سجون لرعاية الأ�سريات ،وعدم
�رصف �أدوية منا�سبة للحاالت
املر�ضية بينهن.وتعترب الأ�سرية
«�إ�رساء اجلعابي�ص» من �أ�صعب
احلاالت بني الأ�سريات  والتي
حتتاج �إىل عمليات جراحية عاجلة
بعد ا�صابتها بحروق �شديدة حني
االعتقال وبرتت  8من �أ�صابعها،
ومياطل االحتالل يف �إجراء
العمليات الالزمة لها.
و�أ�ضافت �أن الأ�سريات يعانني
�أي�ضا من معاناة النقل �إىل «معبار»
�سجن ه�شارون ،وحرمان بع�ضهن
من الزيارات ،وعدم وجود غرفة
للطبخ يف ال�سجن ،وتقيدهن
ب�أوقات اال�ستحمام و�ساعته ،ومن
كامريات املراقبة املثبتة ب�شكل
دائم يف �ساحة الفورة.

البويرة

انحراف حافلة يخلف
 31م�صابا باجلباحية

خلف انحراف حافلة من نوع هيغر يف �ساعة
مبكرة من �صبيحة ام�س على م�ستوى الطريق
ال�سيار �رشق غرب مبنحدر منطقة اجلباحية
�شمال عا�صمة والية البويرة �إ�صابة � 31شخ�صا
بجروح متفاوتة اخلطورة مت نقلهم من طرف
وحدات احلماية املدنية لبلديات اجلباحية
وعمر حمطة والقادرية واملركز املتقدم 140
وحركات اىل م�ست�شفى االخ�رضية  ,فيما
فتحت م�صالح الدرك الوطني حتقيقا يف
هذا احلادث اخلطري  ,واجلدر بالإ�شارة يعترب
منحدر اجلباحية �إحدى النقاط ال�سوداء يف
الطريق ال�سيار التي حت�صد ب�صفة يومية �أرواح
الأ�شخا�ص .

�أح�سن مرزوق

�أمن بلعبا�س

حجز  106دراجات
نارية يف �أوت

متكنت عنا�رص �أمن والية �سيدي بلعبا�س من
حجز �أكرث من  106دراجة نارية من خمتلف
الأنواع بدون وثائق يف �أحياء خمتلفة و الدوائر
الـ 15التابعة للوالية،وذلك اثر تنظيم عمليات
�رشطة وا�سعة النطاق خا�صة بالدراجات
النارية التي ال ي�ستويف �أ�صحابها ال�رشوط
القانونية لل�سري على غرار عدم احليازة على
الوثائق الإدارية وعدم و�ضع اخلوذة ،ونزع كامت
ال�صوت.
هذا وتوا�صل عنا�رص ال�رشطة ب�أمن والية
�سيدي بلعبا�س حملتها �ضد �سائقي الدراجات
النارية الغري ملتزمة بقواعد ال�سياقة ال�سليمة
والذين حتول واىل كابو�س ليلي ل�سكان املدن
بفعل الأ�صوات املتكررة يف �ساعات مت�أخرة
من الليل كما �صارت ت�شكل خطر على املارة
وت�ستمعل لل�رسقة بالن�شل وغريها .

حممد بن ترار

ك�شف ت�ساحي هنغابي وزير التعاون
الإقليمي يف الكيان ال�صهيوين ع�ضو
املجل�س الوزاري امل�صغر لل�ش�ؤون
الأمنية وال�سيا�سية «الكابينيت» ،عن
خطط ملهاجمة حما�س يف قطاع غزة.
وذكر هنغابي م�ساء �أم�س الثالثاء
للإذاعة الإ�رسائيلية �أن اجلي�ش جاهز
وعلى ا�ستعداد لعملية ع�سكرية �إذا لزم
الأمر ،و�أن «الكابينت» وافق على خطط
ملهاجمة حما�س ،ونقل الإعالمي
الإ�رسائيلي بالقناة « »20العربية �أمري
�أفيغاي م�ساء الثالثاء عن تغريدة للوزير
هنغابي� ،أن اجلي�ش الإ�رسائيلي جتهز
وبات م�ستعدا ،و�أن «الكابينيت» �أعد
خططا ملهاجمة حما�س ووافق عليها.
وت�أتي ت�رصيحات الوزير  ،بعد تهديدات
مماثلة من رئي�س الوزراء بنيامني
نتانياهو ،وم�س�ؤولني يف حكومته ،بعملية
ع�سكرية وا�سعة �ضد قطاع غزة �إذا
ا�ستمر التوتر يف القطاع ،وجاءت �آخر
التهديدات من رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
الذي �رصح من �أوكرانيا م�ؤخرا ب�إمكانية
�شن عملية ع�سكرية قاتلة �ضد قطاع غزة
�إذا لزم الأمر ،يف وقت تتزايد انتقادات
املعار�ضة الإ�رسائيلية لتخاذل نتانياهو
يف التعامل مع قطاع غزة.

املدية

تدمري قنبلتني ()02
تقليديتي ال�صنع

يف �إطار مكافحة الإرهاب ،ك�شفت
ودمرت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي،
يوم � 20أوت  ،2019قنبلتني ( )02تقليديتي
ال�صنع باملدية/ن.ع 1.ويف �إطار مكافحة
التهريب واجلرمية املنظمة� ،أوقفت
مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي وحر�س
احلدود بعني قزام ومترنا�ست/ن.ع،6.
(� )13شخ�صا و�ضبطوا ( )09مولدات
كهربائية و( )08مطارق �ضغط و()10
م�ضخات بالإ�ضافة �إىل مركبتني ()02
رباعتي الدفع ،فيما �أوقفت مفرزة
للجي�ش الوطني ال�شعبي بالوادي/ن.ع4.
مهربا ( )01وحجزت ( )10092وحدة من
خمتلف امل�رشوبات من جهة �أخرى،
وموا�صلة للعمليات الهادفة للت�صدي
لظاهرة االجتار باملخدرات ببالدنا
�ضبط عنا�رص الدرك الوطني بتلم�سان/
ن.ع ،2.كمية معتربة من الكيف املعالج
تقدر بـ( )400كيلوغرام.

عدد املواقع
الإلكرتونية عامليا؟
ن�رش الفيزيائي الربيطاين ،تيم برينرز يل،
يف  CERNب�سوي�رسا� ،أول موقع �إلكرتوين
على الإطالق ( )WorldWideWeb
يف � 6أوت عام  ،1991وبحلول نهاية عام
� ،1992أُطلقت  10مواقع على �شبكة
الإنرتنت ،وبعد �أن �أتاحت CERN
تقنية  W3للجمهور على �أ�سا�س خال
من حقوق امللكية يف عام  ،1993بد�أ
الإنرتنت يف النمو تدريجيا لي�صبح �شامال
للجميع.
ويف عام  ،1994و�صل عدد املواقع
الإلكرتونية �إىل � 3آالف موقع ،مبا يف ذلك
«ياهو» الذي �أ�س�سه كل من جريي يانغ
وديفيد فيلو با�سم «دليل جريي وديفيد
لل�شبكة العاملية» ،حيث كان عبارة عن
دليل للمواقع الإلكرتونية الأخرى ،ونُ ّظم
يف ت�سل�سل هرمي.
ومع ظهور موقع «غوغل» ،كان هناك
�أكرث من مليوين موقع �إلكرتوين� ،أما
اليوم ،فيوجد  1.71مليار موقع .وعلى
الرغم من انخفا�ضه عن  1.76مليار يف
عام  ،2017ف�إن هذا الرقم يتزايد حاليا،
وفقا لـ . Internet Live Stats

