�ص4

"ات�صاالت" مع � 05إرهابيني ين�شطون مبنطقة ال�ساحل
لإقناعهم بت�سليم �أنف�سهم قبل نهاية جوان اجلاري

حظوظ قوية لرجل الأعمال
"عقلي �سامي"

اختيار رئي�س جديد
للأف�سيو اليوم
www.elwassat.com
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فرن�سا €
10دج -
اجلزائر
الثمن:
العدد/ 4189:
فرن�سا1 €1
10دج -
اجلزائر
الثمن:
العدد/ 4973:

�ص3

�أ�س�ستها� :شفيقة العرباوي �سنة1999

�ص3

�أمينه العام يف ال�سجن وتهدده االنق�سامات

م�ستقبل جمهول ينتظر الأرندي

جلنة مراقبة عمليات البور�صة تطلق
منتجات جديدة

جلنة ال�ش�ؤون القانونية باملجل�س ال�شعبي الوطني

درا�سة طلب رفع احل�صانة
عن بوجمعة طلعي
التحقيق مع � 5إطارات
�سامية باجلمارك

وزير االت�صال ,ح�سن رابحي

�ص3

بخ�صو�ص جتاوزات مبيناء جاف مملوك لإبن اللواء هامل

�ص4
رف�ضت جتديد عقود عملهم انتقاما من مت�سكهم مبوا�صلة الإ�ضراب

احلج بدون �إلزامية �شركة   gtpبحا�سي م�سعود
امل�شاركة يف القرعة تهدد  2200عائلة باجلوع
�ص3

�إعــــــــــــــــــــالن
تعلن �شركة" ارت اوف ادفرتيزينغ " �إىل اجلمهور الكرمي �أنها �ست�شرع قريبا
يف البث التجريبي لقناة " الو�سط  " TVو حتمل القناة �شعار الو�سطية بكامل
املوا�صفات التقنية الوا�ضحة يف الت�صميم كما تنهي �إىل علم اجلميع �أنها
حتتفظ بكامل حقوق امللكية الفكرية ل�شعار و ا�سم القناة .

�ص4

احلكومة ت�صرف
�أعمال الدولة
بكل م�س�ؤولية
�ص3

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة
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ال�سلطات جتاهلت تكرميه

البويرة تفقد الأديب
"دحماين مو�سى" يف �صمت

فقدت ال�ساحة الثقافية والأدبية
بوالية البويرة هذا اال�سبوع �أحد
الوجوه املعروفة يف جمال ال�شعر
والنقد الأدبي اال�ستاذ « دحماين
مو�سى « و�سط �صمت مريب
من قبل ال�سلطات واجلهات
املعنية التي جتاهلته ولو بتكرمي
رمزي عرفانا له ملا قدمه من
خدمات و�إ�سهامات جليلة يف
جماله عرب ال�سنني .وقد �شيعت
جنازته مبنطقة تك�سيغيذين
التابعة لبلدية ال�رشفة و�شهدت
للمواطنني
الفتا
ح�ضورا

واال�رسة الثقافية والرتبوية
ورئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي
و�إطارات مديرية ال�ش�ؤون
الدينية وغريها من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية  .هذا وغادر املرحوم
الدنيا عن عمر ناهز � 70سنة
وقاوم املر�ض الع�ضال اىل ىخر
رمق من حياته وهو من ا�شتغل
يف بداياته يف �سلك التعليم ثم
در�س علم الل�سانيات يف جامعة
البويرة قبل ان ي�صبح �إطارا يف
مديرية ال�ش�ؤون الدينية بالوالية
اىل غاية تقاعده .ويف ذات

الوقت كان ين�شط يف املجال
االدبي الذي يع�شقه حد النخاع
ومثل والية البويرة يف عديد
امللتقيات والتظاهرات الوطنية
كما ا�س�س نوادي االدب وال�شعر
يف دار الثقافة واملكتبة الرئي�سية
و�ساهم يف ترقية م�ستوى عديد
اال�سماء املحلية التي مل يبخل
عليها بالن�صائح والتوجيهات
وكان دائما يقول انه فخور ب�أبناء
وبنات منطقته الذين يبدعون
ب�شكل رائع يف جماالت ال�شعر
والق�صة والرواية وغريها من

الفنون وال ينق�صهم �سوى منحهم
فر�صة الربوز و�إظهار قدراتهم
الفائقة و�صقل مواهبهم املتعددة
 .هذا و�أبدت �أ�رسته على ل�سان
ابنة اخيه «دحماين ديهيا « �أ�سفها
ال�شديد من التجاهل التام الذي
لقيه االديب الراحل من قبل
ال�سلطات التي عز عليها تكرميه
ولكن رغم ذلك �سيبقى ا�سمه
حمفورا وخالدا ن�ضري تاريخه
احلافل وا�سهاماته املتميزة يف
حقل الثقافة واالدب .

�أح�سن مرزوق

خبر في
صورة

املاجيك يحفز اخل�ضر

وجه الالعب الدويل اجلزائري ال�سابق جميد بوقرة ر�سالة
ّ
حتفيزية �إىل العبي املنتخب الوطني الذين �رشعوا �أم�س يف
خو�ض نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم اجلارية فعالياتها يف م�رص،
ويف هذا ال�صدد ن�رش «املاجيك» �صورة جماعية لأ�شبال الناخب
الوطني جمال بلما�ضي عرب موقعه يف ح�سابه عرب «�أن�ستغرام»
�أرفقها بعبارة حتفيزية قال فيها «بالتوفيق لالعبني ،ك�أ�س
�إفريقيا رائعة للخ�رض».

وزير االت�صال ح�سان رابحي

عهد التمويل غري
التقليدي «قد وىل»

زياين يعتزل امليادين

�أعلن الالعب الدويل اجلزائري
ال�سابق اعتزاله ممار�سة كرة
القدم بعد م�شوار حافل وطويل
مع الكرة امل�ستديرة ،حيث قرر
القائد ال�سابق للت�شكيلة الوطنية
تعليق احلذاء و�إنهاء م�شواره
الكروي بعد خو�ضه املو�سم
املنق�ضي رفقة ناديه اورليان يف
الدرجة الثانية الفرن�سية ،حيث قرر ابن مدينة مار�سييا التوقف عن
ممار�سة اللعبة عن عمر ناهز � 36سنة.

الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة

الإرهابي «�أحممد العربي الدمي» ي�سلم نف�سه

يف �إطار مكافحة الإرهاب
وبف�ضل جهود قوات اجلي�ش
الوطني ال�شعبي�ّ ،سلم يوم 22

جوان  ،2019الإرهابي «�أحممد
العربي الدمي» املدعو «عبد
اللطيف» نف�سه لل�سلطات

الع�سكرية بتمرنا�ست/ن.ع.6.
التحق
الذي
الإرهابي
باجلماعات الإرهابية �سنة ،2013

كان بحوزته م�سد�س ر�شا�ش من
نوع كال�شنيكوف و�أربع ()04
خمازن ذخرية مملوءة.

م�ستغامن

الإطاحة ب�شبكة وطنية خمت�صة يف ترويج املخدرات
متكنت ال�رشطة الق�ضائية للأمن
احل�رضي اخلارجي لبلدية
ال�صور (�أمن والية م�ستغامن) من
الإطاحة ب�شبكة وطنية خمت�صة
يف ترويج املخدرات بواليات
غرب البالد ح�سبما علم من
هذا ال�سلك الأمني و�أو�ضح
رئي�س الأمن احل�رضي اخلارجي
لل�صور حمافظ ال�رشطة با�شا
حميد يف ت�رصيح �أن «العملية
جاءت �إثر دورية لل�رشطة بقطاع
االخت�صا�ص (بلدية ال�صور)
مت خاللها �إيقاف �شخ�صني
بحوزتهما كمية من املخدرات».
وقد با�رشت ال�ضبطية الق�ضائية

حتقيقات معمقة يف الق�ضية
للتمكن من حتديد هوية
املتورطني وو�ضع حد لن�شاط
هذه ال�شبكة الإجرامية اخلطرية
ي�ضيف ذات امل�صدر و�أ�سفرت
العملية -وفقا ملحافظ ال�رشطة
با�شا -عن �إيقاف � 6أ�شخا�ص
ترتاوح �أعمارهم بني  21و� 47سنة
ينحدرون من والية م�ستغامن
والواليات املجاورة وحجز كمية
من املخدرات تقدر ب  24كلغ
و 230غرام.
كما مت حجز مبلغ مايل من
العملة الوطنية يقدر ب � 51ألف
دج ومن العملة الأجنبية (80

�أورو) ومركبة ودراجة نارية كانتا
ت�ستغل كو�سيلة لنقل املخدرات
و�سبعة هواتف نقالة ي�ضيف
نف�س املتحدث وقامت ال�رشطة

الق�ضائية ب�إجناز ملف ق�ضائي
�ضد امل�شتبه فيهم �سيتم مبوجبه
تقدميهم للنيابة العامة مبحكمة
عني تادل�س كما �أ�شري �إليه.

ك�شف وزير االت�صال ,الناطق الر�سمي للحكومة ,ح�سان رابحي
�أم�س الأحد باجلزائر �أن عهد التمويل غري التقليدي الذي تنتهجه
اجلزائر مند �سنوات« ,قد وىل».
و يف رده على �س�ؤال حول الإجراءات التي �ستتخدها احلكومة
ملواجهة ت�آكل احتياطات ال�رصف و احتمال موا�صلة العمل ب�آلية
التمويل غري التقليدي ,قال رابحي« :التمويل غري التقليدي قد
وىل عهده و احلكومة اتخذت من التدابري ما ميكن البالد من
تفادي املخاطر التي قد ت�رض باالقت�صاد الوطني»و �أكد الوزير,
على هام�ش �إطالق برنامج تكويني حول البيئة ل�صالح ال�صحافة
الوطنية� ,أن «املهم �أن م�س�ؤولية احلفاظ على البالد و االقت�صاد
الوطني و م�أمن م�ؤ�س�ساتها تعني اجلميع».

مبيناء وهران

حجز حاوية عطور حتمل
عالمات بالعربية

�أحبطت م�ساء �أول �أم�س ،م�صالح اجلمارك مبيناء وهران بالتن�سيق
امل�شرتك مع م�صالح مفت�شية التجارة عملية مترير حاوية حمملة
بكميات معتربة من العطور م�ستوردة من دولة �أملانيا و حتمل
عالمات عربية للدولة ال�صهيونية .
احلاوية مت حجزها و م�صادرتها كونها حتمل عالمات و بيانات
مدونة باللغة العربية ،العملية جاءت عقب حتذيرات و تبليغات
م�صالح الإ�ستعالمات العامة بوجود �شبهة حول هذه احلاوية
امل�ستوردة من �أملانيا ،لكن يف احلقيقة �أن م�صدر ت�صنيعها هي
الكيان الإ�رسائيلي ال�صهيوين ،ح�سب ما ك�شفته م�صالح مفت�شية
اجلمارك بالتن�سيق مع فرقة قمع الغ�ش التابعة ملديرية التجارة
مبيناء وهران التجاري ،حيث مت حترير حم�رض للتحقيق مع
امل�ستورد و �إحالته على اجلهات الق�ضائية ملحاكمته الحقا .
كما مت �إقتطاع عينات من العطر املحجوز لتحويلها نحو املخرب
العلمي للت�أكد من نوعية و حمتويات العطر الكيميائية .
�أ.ب
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�أمينه العام يف ال�سجن و االنق�سامات تهدده

م�ستقبل جمهول للأرندي
تتوجه الأنظار �إىل حزب التجمع الوطني الدميقراطي الذي مازالت مل يت�ضح م�ستقبله بعد ال�سيما بعد �سجن
�أمينه العام �أحمد اويحيى املتواجد يف احلرا�ش � ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرار ال�صراع حول تركة هذا احلزب الذي مل
يتحدد م�صريه بعد فقي اخلارطة ال�سيا�سية املقبلة .
ع�صام بوربيع
ومل تت�ضح بعد معامل حزب الأرندي
يف امل�ستقبل القريب  ،رغم حماوالت
العديد من �إطارات احلزب املناورة
و�سعيهم �إىل �إيجاد خليفة لأحمد
�أويحيى و�سط العديد من التجاذبات
الداخلية فيه  ،و حماولة �إرث تركة

الأرندي .
وكان م�ؤخرا �شهاب �صديق مع بلقا�سم
مالح حاوال القيام بال�سيطرة على
احلزب � ،إال �أن الأمور داخل هذا احلزب
الذي ت�أ�س�س يف الت�سعينات مازالت مل
تت�ضح ومازالت مل حت�سم  ،حول من
يكون خليفة لأحمد �أويحى على ر�أ�س
الأمانة العامة للحزب  ،وعن دور هذا

وزير االت�صال ,ح�سن رابحي

احلزب الذي ولد ب» �شالغموا « يف
وقت �سابق يف الت�سعينات  ،وهل �سيكون
لهذا احلزب نف�س الأهمية التي حظي
بها يف ال�سابق � ،أم �أن دوره �سيندثر
بداية برحيل �أحمد �أويحيى املتواجد
يف �سجن احلرا�ش  ،و �أي�ضا بظهور
قوى جديدة �سيا�سية  ،وبقاء الآفالن
القوة �أو الكتلة املتم�سكة حلد ال�ساعة ،

ناهيك عن غياب العديد من العوامل و
الركائز التي بني عليها الأرندي .
حزب الأرندي وبحكم �أن له موقع يف
ال�ساحة  ،من املتوقع جدا  ،اختيار
�شخ�صية �أخرى تكون قوية خلالفة
احمد �أويحيى  ،لكن من امل�ؤكد �أنها لن
تكون من حميط �أويحيى هذا الأخري
املعروفة ت�شعباته ال�سيا�سية  ،والذي

ترك العديد من �أتباعه داخل احلزب .
وكان الأرندي م�ؤخرا قد �شهد ت�صدعا
كبريا  ،ال�سيما بعد �رصاع قوي بني
احمد �أويحيى و الناطق الر�سمي
للحزب �شهاب �صديق  ،انتهت ب�إطالق
هذا الأخري العديد من التهم على
�أويحيى  ،ليتم ف�صل �شهاب �صديق
نهائيا من احلزب .

ورغم كل هذا مازال �شهاب �صديق
ي�سعى رفقة �أتباعه لإ�ستعادة احلزب ،
�إال �أن م�صري الأرندي مازال جمهوال
حلد الآن  ،و�إمكانية انتخاب �أمني عام
جديد قريبا حمتملة يف ظل اقرتاب
موعد الرئا�سيات � ،أو بقاء الأرندي
على حاله بدون ر�أ�س وهو ال�شيء
امل�ستبعد �أي�ضا .

جلنة ال�ش�ؤون القانونية باملجل�س ال�شعبي الوطني

احلكومة تعكف على ت�صريف �أعمال درا�سة طلب رفع احل�صانة الربملانية عن بوجمعة طلعي
الدولة بكل م�س�ؤولية

�أكد وزير االت�صال ,الناطق
الر�سمي للحكومة ,ح�سن
رابحي �أم�س احلد باجلزائر
العا�صمة ان احلكومة احلالية
تعكف على ت�رصيف �أعمال
الدولة بكل «م�س�ؤولية» و
«اقتدار» حيث بادرت بجملة
من القرارات ت�سعى اىل التكفل
باهتمامات املواطن و حت�سني
معي�شته.
و يف ت�رصيح لل�صحافة على
هام�ش �إطالق دورة تكوينية
حول البيئة� ,أو�ضح رابحي �أن
«احلكومة ت�سهر على �إخبار
الر�أي العام حول ما تقوم به
من خالل خمتلف البيانات
التي ت�صدر مبا�رشة بعد عقد

االجتماعات الوزارية امل�شرتكة
التي ي�رشف عليها الوزير
الأول».
و يف ذات ال�سياق� ,شدد الوزير
على دور ال�صحافة و م�س�ؤوليتها
ال �سيما يف الظرف احلايل
الذي تعي�شه البالد ,حيث قال:
«�أقدر عمل ال�صحافة و نتمنى
�أن يتحلى ال�صحفي بامل�س�ؤولية
بالنظر ملا متر به البالد و ما
حتتاجه من توافق يف الر�ؤى
لتخطي هذه املرحلة ملا فيه
خري و اال�ستقرار و كل �رشوط
االرتقاء �إىل مرحلة نوعية
ي�ستفيد منها املواطن يف
خمتلف املجاالت االقت�صادية
و ال�سيا�سية و

الثقافية».
و يف رده على �س�ؤال حول
بطاقة ال�صحفي املتخ�ص�ص,
�أكد رابحي على �أهمية توفري
تكوين متخ�ص�ص لل�صحفي
حتى يتمكن من التعاطي مع
خمتلف احلاالت التي تطر�أ يف
حميطه املهني.
و يف بخ�صو�ص القنوات
التلفزيونية اخلا�صة التي تعي�ش
�صعوبات مالية دفعتها اىل
ت�رسيح بع�ض عمالها� ,أو�ضح
الوزير �أن «ال�صحافة بو�صفها
�+صحافة حرة +هي حرة يف
ت�سيريها و �إذا ما ف�شلت يف
ت�سيري �ش�ؤونها ,فعليها تدارك
هذا الو�ضع و حل م�شاكلها».

در�ست جلنة ال�ش�ؤون القانونية
باملجل�س ال�شعبي الوطني,
اليوم الأحد ,طلب رفع احل�صانة
الربملانية عن النائب بوجمعة
طلعي الذي ورد ا�سمه �ضمن
قائمة امل�س�ؤولني احلكوميني
ال�سابقني الذين حتقق املحكمة
العليا يف تورطهم يف وقائع
ذات طابع جزائي و�أو�ضح بيان
للمجل�س ال�شعبي الوطني� ,أن
جلنة ال�ش�ؤون القانونية والإدارية
واحلريات ا�ست�أنفت �أ�شغالها
اليوم بعقد اجتماع برئا�سة عمار
جيالين رئي�س اللجنة ,خ�ص�صته
لـ»�إثبات ع�ضوية نواب جدد يف
املجل�س ودرا�سة طلب رفع
احل�صانة الربملانية عن النائب
يف املجل�س بوجمعة طلعي».
و�أ�ضاف ذات امل�صدر� ,أن
اللجنة «در�ست جميع الإجراءات

القانونية املتعلقة بامل�س�ألة,
حيث ا�ستمعت �إىل النائب
املعني وناق�شت مع الأع�ضاء
خمتلف الإجراءات الت�رشيعية
والتنظيمية املتعلقة بامل�س�ألة
لت�ضمينها يف تقريريها الذي
تعده وفقا لأحكام املادة  72من
النظام الداخلي للمجل�س».
وتن�ص هذه املادة على �أنه «يودع
طلب رفع احل�صانة الربملانية
لدى مكتب املجل�س ال�شعبي
الوطني من قبل وزير العدل.
يحال هذا الطلب على اللجنة
املكلفة بال�ش�ؤون القانونية التي
تعد تقريرا يف �أجل �شهرين ()2
اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها
ت�ستمع اللجنة اىل النائب املعني
الذي ميكنه اال�ستعانة ب�أحد
زمالئه .يبت املجل�س ال�شعبي
الوطني يف �أجل ثالثة (� )3أ�شهر

اعتبارا من تاريخ الإحالة .يف�صل
املجل�س ال�شعبي الوطني يف
جل�سة مغلقة باالقرتاع ال�رسي
ب�أغلبية �أع�ضائه بعد اال�ستماع
�إىل تقرير اللجنة والنائب املعني
الذي ميكنه اال�ستعانة ب�أحد
زمالئه وال تراعى يف ح�ساب
الآجال املذكورة �أعاله الفرتات
الواردة ما بني الدورات»وقد
�رشع مكتب املجل�س يوم
 16جوان يف �إجراءات رفع
احل�صانة الربملانية عن النائب
بوجمعة طلعي ,حيث وافق
املكتب خالل اجتماع تر�أ�سه
معاذ بو�شارب رئي�س املجل�س,
على طلب رفع احل�صانة
الربملانية عن هذا النائب
و�أحاله على اللجنة القانونية
للمجل�س وكانت النيابة العامة
لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر,

قد �أحالت يف ماي الفارط �إىل
النائب العام لدى املحكمة
العليا ,ملف التحقيق االبتدائي
املنجز من قبل
ال�ضبطية الق�ضائية للدرك
الوطني باجلزائر يف �ش�أن وقائع
ذات طابع جزائي من�سوبة ل12
م�س�ؤوال �ساميا من بينهم وزير
النقل الأ�سبق بوجمعة طلعي
وذلك عمال ب�أحكام املادة 573
من قانون الإجراءات اجلزائية.
وبالن�سبة لإثبات ع�ضوية النواب
اجلدد ,ف�أو�ضح بيان املجل�س
�أن جلنة ال�ش�ؤون القانونية
«وبعد درا�ستها لقرارات
املجل�س الد�ستوري املتعلقة
باال�ستخالفات والبالغ عددها
 13قرار ,ثبتت ع�ضوية النواب
اجلدد بالأغلبية ال�ساحقة».

ال�ضمان االجتماعي

حظوظ قوية لرجل الأعمال "عقلي �سامي"

تخفيظات خا�صة لذوي االحتياجات اخلا�صة

اختيار رئي�س جديد للأف�سيو اليوم

�أ�صدر وزير العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي ،ح�سان
تيجاين هدام،تعليمات وزارية
للمدراء العامون لتوظيف
1باملئة من ذوي االحتياجات
اخلا�صة كما انتقد ذات
امل�س�ؤول ت�أخر م�صاحله يف
حتقيق ن�سبة  1باملائة .
وتعهد هدام ،خالل �إ�رشافه على
اليوم التح�سي�سي حول �إ�شكالية

الت�شغيل والإعاقة ، ،باملركز
العائلي لل�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي بالعا�صمة،
ب�إعادة النظر يف بند القانون
العمل خالل ال�ساعات القادمة
بحيث ي�صبح على �إلزامي
ت�شغيل ن�سبة واحد باملالئة
من ذوي االحتياجات اخلا�صة،
و�إال �سيتعر�ض امل�ستخدم
�إىل عقوبات ردعية من طرف

مفت�شية العمل ،م�شريا �إىل
�أنه �سيدر�س �إمكانية رفع
هذه الن�سبة م�ستقبال وك�شف
ذات امل�س�ؤول ،عن ا�ستفادة
�أ�صحاب العمل الذين يوظفون
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من
تخفي�ض ح�صة �صاحب العمل
يف ال�ضمان االجتماعي بن�سبة
 ،% 50والتي تتحملها الدولة.

ف.ن�سرين

التحقيقات يف م�شاريع جنل الهامل

جرجرة رجال �أعمال ووالة
وم�س�ؤولني �إىل العدالة

•         التحقيقات �شملت ا�ستثمارات ومن�ش�آت بتلم�سان
وبلعبا�س ووهران
ك�شفت م�صادر ق�ضائية �أن
التحقيقات التي �أطلقتها
م�صالح الدرك الوطني مع
ابن اللواء عبد الغاين هامل قد
جرت العديد من رجال املال
والأعمال على م�ستوى واليات
�سيدي بلعبا�س  ،تلم�سان
ووهران والتي م�ست العديد
من امل�شاريع الهامة تتقدمها
اال�ستيالء على م�ساحة خ�رضاء
بحي اليا�سمني لأحد الفنادق
التي �أقامها رجل �أعمال من
جنوب تلم�سان والذي ا�ستقر
بوهران �أين متكن بفعل نفوذه
من احل�صول على العديد

من العقارات التي حولها �إىل
م�صانع
من جانب �آخر ت�شمل
التحقيقات احد كبار رجال
الأعمال ب�سيدي بلعبا�س والذي
متكن بفعل نفوذه وهباته من
احل�صول على كربيات امل�شاريع
خا�صة ال�سكنية   ما جعله
يحقق ثروة كبرية  ،من جانب
اخر ت�شمل التحقيقات �أمالك
عائلة اجلرنال بكل من �صربة
والرم�شي وحوايل  20بلدية
على م�ستوى والية تلم�سان ،
حيث وقفت امل�صالح املكلفة
بالتحقيق على الع�رشات من

ال�صفقات امل�شبوهة ومئات
املاليري املح�صلة عن طريق
النفوذ الذي مت ا�ستغالله
يف خو�ص�صة الع�رشات من
امل�ؤ�س�سات العمومية التي مت
اال�ستيالء على مقراتها التي
حتولت �إىل م�ؤ�س�سات خا�صة
 ،هذا ومن �ش�أن التحقيقات
�أن جتر عدة رجال �أعمال �إىل
التحقيق الق�ضائي والتدقيق
يف م�شاريعهم وامل�ؤ�س�سات
التي حت�صلوا عليها  ،كما من
�ش�أن التحقيق �أن يجر عدة والة
ور�ؤ�ساء دوائر و�إطارات دولة
�إىل التحقيق  .حممد بن ترار

ي�ستلم الرئي�س اجلديد للأف�سيو
من�صبه اليوم لي�ضع نقطة نهاية
مل�سار �سيطر فيه �سابقه علي
حداد و ر�شحت خالل الأيام
القليلة املا�ضية ورقة رجل

الأعمال عقلي �سامي املنحدر
من عا�صمة الزيبان ب�سكرة الذي
قال �أن عهدته �ستعرف تطليق
العمل ال�سيا�سي يف حال فوزه
وهو الذي �ضمن التفاف عدد من

ممثلي الواليات حول تر�شيحه
فاق عددها  15والية.
الرئي�س املفرت�ض للأف�سيو
وم�سري ال�رشكة العائلية “عقلي”
للمواد الغذائية والب�سكويت والذي

ينحدر من والية ب�سكرة و �ستعقد
مبقر الأف�سيو بح�ضور �أع�ضاء
املكتب التنفيذي ور�ؤ�ساء جيل
اف�سيو بالواليات وكذا الأ�سماء
املختارة �ضمن قوائم الواليات.

جلنة مراقبة عمليات البور�صة تطلق منتجات جديدة

احلج بدون �إلزامية امل�شاركة يف القرعة
.

تعديل قانون التجارة و القانون امل�ؤرخ يوم  10ماي 1993

ت�ستعد بور�صة اجلزائر و
جلنة مراقبة عمليات البور�صة
(كو�سوب) لإطالق منتجات
جديدة «مبتكرة» ,من �ش�أنها
جلب عدد اكرب من امل�ساهمني
من امل�ؤ�س�سات املدرجة يف
البور�صة والتي ب�صدد التح�ضري
لاللتحاق ,ح�سب ما علم لدى
اللجنة و �ستطلق بور�صة اجلزائر
�أ�سهم ت�شاركية يف ال�سوق,
�أي �أ�سهم مطابقة للتعامالت
الإ�سالمية «ال�رشيعة» ,بغية
جلب الزبائن غري الراغبني يف
التعامل البنكي الربوي املعمول
به ,ح�سب ما �أ�ضيف.
و �أفادت اللجنة �أن االنطالق
بالعمل بهذه الأ�سهم ,امل�ستمدة
من املالية الإ�سالمية  ,ال يتطلب
�أي تغري ت�رشيعي ,مو�ضحة يف
نف�س الوقت انه مت تلقي حلد
الآن طلب واحد من امل�ؤ�س�سة
املغاربية للإيجار،و �أ�شارت
جلنة مراقبة عمليات البور�صة

�إىل منتج مايل �آخر ,حيث ي�سمح
حلامل دفرت احلج احل�صول على
جواز ال�سفر للبقاع املقد�سة
بدون �أن يكون ملزما بامل�شاركة
يف القرعة    .
و من �ضمن االبتكارات الأخرى
املرتقبة قبل نهاية 2019
ا�ستحداث من�صة الكرتونية
من طرف بور�صة اجلزائر
بالتعاون وزارة املالية تخ�ص
تعامالت طلب ال�رشاء �أو البيع
و �أي�ضا تطبيق «فان الب»
لل�ساحة املالية ,خمرب «فينت�ش»
خم�ص�ص للتطوير و االبتكار
يف ال�سوق املايل و البنوك و
الت�أمينات.
و من �أجل حت�سني التح�ضري
القبلي للم�ؤ�س�سات املهتمة
بالبور�صة و جعلها م�ؤهلة
للإدراج   ,مت ا�ستحداث برنامج
يحمل ا�سم «�إليت» �أو النخبة من
�شانه منح الإمكانية للم�ؤ�س�سات
ب�أن تكون مرفقة بخرباء ماليني

و حم�رضين و حما�سبني و
خمت�صني يف الت�سويق.
و �سيكون متويل ه�ؤالء املخت�صني
من طرف ال�صندوق اخلا�ص
التابع لوزارة ال�صناعة ,و بف�ضل
هذا الربنامج الذي �أطلقته
بور�صة لندن فان و «اي او
بي» (و�سيط عمليات البور�صة)
�سيجد امل�ؤ�س�سة قابلة للإدراج
يف البور�صة.
و فيما يتعلق بـ «ال�صكوك»
 ,التي ت�شبه بال�سندات ,لكن
التعوي�ض يعتمد على الأرباح
و اخل�سائر التي يتم حتقيقها
من طرف �صاحب ال�سندات,
فتعترب منتوجا جديد �آخر يتوقع
عر�ضه �أي�ضا.
و تتطلب ال�صكوك -ح�سب ما
ذكر نف�س امل�صدر -تعديل يف
الت�رشيع املعمول به يخ�ص
قانون التجارة و القانون امل�ؤرخ
يوم  10مايو  1993الذي ت�سيري
وفقه جلنة مراقبة عمليات

البور�صة  ,حتي يعرتف ب�سندات
الدين هذه على �أنها قيم
عقارية.
و من بني املنتجات اجلديدة
املقرتحة من طرف �سلطة
�ضبط البور�صة  ،فتح �سوق
ال�سندات و اال�سهم للجزائريني
غري املقيمني.
و يرى نف�س امل�صدر «�أنه من
غري املعقول �أن ال يتمكن
اجلزائري املقيم باخلارج
من ا�ستثمار امواله بالعملة
ال�صعبة يف بور�صة اجلزائر.
و ينبغي -ح�سبه -فتح جمال
اال�ستثمار لغري املقيمني مع
و�ضع مراقبني :وميكن على
�سبيل املثال ت�سقيف اال�ستثمار
بن�سب  2باملائة و  5باملائة او
 10باملائة وي�سمح مثل هذا
الإجراء للبالد مب�ساهمة مالية
من العملة ال�صعبة و ت�سهيل
للمقيم باخلارج من اال�ستثمار
باجلزائر.
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لإقناعهم بت�سليم �أنف�سهم قبل نهاية �شهر جوان اجلاري

مفاو�ضات جد متقدمة مع � 05إرهابيني
ين�شطون مبنطقة ال�ساحل الإفريقي
دخلت املفاو�ضات بني م�صالح الأمن املخت�صة يف مكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة بالناحية الع�سكرية
ال�ساد�سة بتمرنا�ست و  05ارهابيني مرحلتها الأخرية من �أجل �إقناعهم بت�سليم �أنف�سهم قبل �شهر جوان
اجلاري ح�سب املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج

علمت يومية «الو�سط « من م�صادر
مطلعة � ،أن املفاو�ضات بني م�صالح
الأمن املتخ�ص�صة يف مكافحة
االرهاب واجلرمية املنظمة
املرابطة بال�رشيط احلدودي
اجلنوبي املتاخم لدولتي مايل
والنيجر و � 05إرهابيني ين�شطون
بال�ساحل االفريقي بكل من حركة
التوحيد واجلهاد بغرب افريقيا و
تنظيم القاعدة ب�شمال مايل قد
دخلت مرحلتها الأخرية يف انتظار
تر�سيم عملية ت�سليم �أنف�سهم .
وح�سبما علم من نف�س امل�صادر ،
ف�إن عدد كبري من العنا�رص الأرهابية
النا�شطة مبنطقة ال�ساحل االفريقي
خا�صة بدول مايل والنيجر وت�شاد
هذه الأخرية التي تعترب امل�صدر
الأول لل�سالح غري املرخ�ص بالقارة

ال�سمراء قد �أبدوا ا�ستعداد كبري
لت�سليم �أنف�سهم �رشط تقدمي لهم
�ضمانات على حياتهم  ،وذلك ب�سبب
دخولهم يف �رصاعات مع قياديني
بالتنظيمات االرهابية  ،ناهيك عن

ح�رص ن�شاطهم يف مثلث املوت ،
بعدما قررت اجلزائر ر�سميا غلق
حدودها مع تلك الدولة وت�شديد
اخلناق على التحركات امل�شبوهة
للجماعات الإرهابية من خالل قطع

املدير العام للجماعات املحلية بوزارة الداخلية

و�سائل التوا�صل بينها وبني �شبكات
املهربيني والدعم واال�سناد على
مدار اخلم�س �سنوات الأخرية وفق
ما اوردته م�صادرنا .
و يف مو�ضوع مت�صل مبجال مكافحة
الإرهاب واجلرمية املنظمة ،قررت
القيادات اجلهوية للأمن الع�سكري
بال�رشيط احلدودي اجلنوبي  ،حتديد
 50نقطة ع�سكرية جديدة مغلقة
بالنقاط املتاخمة ملدن النيجر
ومايل ملوا�صلة عزل ن�شاط �شبكات
الدعم والإ�سناد الإرهابية عن مواقع
الت�سليح واملعارك ،ح�سب املعلومات
املتاحة ،التي �أكدت يف ال�سياق
نف�سه ،توا�صل العملية الع�سكرية
الكبرية التي يقوم بها اجلي�ش الوطني
ال�شعبي املدعوم بوحدات �سالح
اجلو ،مم�شطا املناطق امل�شبوهة
وامل�سالك ال�صحراوية الوعرة لتقفي
�أثار التحركات امل�شبوهة .

نظام معلوماتي مركزي مليزانيات البلديات
ك�شف املدير العام للجماعات املحلية
بوزارة الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية حممد فرياري� ,أم�س
االحد باجلزائر العا�صمة ,عن «عملية
مرافقة من نوع جديد» تقوم بها الوزارة
جتاه
البلديات لتفادي ت�سجيل �أي عجز مايل
م�ستقبال ,معلنا �أن «� 2020ستكون �سنة
بدون بلديات عاجزة».
وقال فرياري يف ت�رصيح �أن العجز املايل
امل�سجل على م�ستوى بع�ض البلديات
خالل ال�سنوات ال�سابقة« ,كانت معاجلته
بعدية �أي تتم عقب حدوثه عرب �صندوق
ت�ضامن اجلماعات املحلية» الذي
يخ�ص�ص اعتمادات مالية لربامج التنمية
البلدية ,م�ؤكدا �أن الوزارة «�ستقوم خالل
العام اجلاري بعملية مرافقة من نوع

جديد» لتفادي هذا الأمر.
و�أو�ضح �أن هذه العملية� ,ستمكن الوزارة
من «تفادي ت�سجيل �أي عجز على م�ستوى
البلديات م�ستقبال ,عن طريق �إجراءات
ا�ستباقية وا�ست�رشافية تقوم بها م�صالح
الوزارة انطالقا من نظام معلوماتي
مركزي مليزانيات البلديات ميكن من
االطالع على الو�ضعية احلقيقية ملوارد
ونفقات كل البلديات على امل�ستوى
الوطني» ,كما ميكن هذا النظام من
«التنب�ؤ بحاالت العجز التي قد حتدث
ويتيح للوزارة �أن تتدخل وفق نظرة
ا�ست�رشافية».
و�أكد يف ذات ال�صدد� ,أن وزارة الداخلية
«تتوقع �أن تكون � 2020سنة بدون �أي
بلديات عاجزة»�أما بخ�صو�ص البلديات
التي تعاين من ان�سداد على م�ستوى

جمال�سها املحلية ,في�ؤكد فرياري �أن
«القانون وا�ضح يف هذا ال�ش�أن ,حيث
�أعطى �صالحيات للوالة للتدخل والتكفل
بت�سيري الأمور ال�رضورية التي يحتاجها
املواطن على م�ستوى هذه البلديات» �إىل
حني انتهاء حالة االن�سداد.
ويف رده عن �س�ؤال حول م�رشوع قانون
اجلماعات املحلية� ,أكد ذات امل�س�ؤول
�أن هذا امل�رشوع الذي تقدمت به وزارة
الداخلية هو حاليا «حمل درا�سة من
قبل كل القطاعات بهدف �إثرائه و�إدراج
النظرة اجلديدة للحكومة واملتمثلة يف
المركزية كل الن�شاطات التي تقوم بها
الإدارة املركزية ,ومن �ش�أن هذه النظرة
�أن ت�أتي بنتائج �إيجابية �إذا مت تنفيذها
على امل�ستوى املحلي»ويف ذات الإطار,
قال مدير اجلماعات املحلية �أن احلكومة

كانت قد عقدت اجتماعا خالل الأ�سبوع
املا�ضي مت خالله �إقرار ال مركزية �أعمال
مهمة على م�ستوى وزارة ال�سكن والعمران
�سيتم توكيلها للوالة ال �سيما فيما يخ�ص
الرخ�ص العمرانية ومنح اعتمادات
للمرقني العقاريني وخمتلف الن�شاطات
التي كانت مركزية» ,م�ضيفا �أن هذه
العملية «�ستتبع بعمليات �أخرى على
م�ستوى كل القطاعات».
و�أكد فرياري �أن عر�ض م�رشوع قانون
اجلماعات املحلية الذي يج�سد النظرة
اجلديدة يف الت�سيري على امل�ستوى
املحلي «�سيكون بقرار من احلكومة
وذلك بعد االنتهاء من كل التوجيهات
واالقرتاحات التي تقدمها القطاعات
الأخرى التي ت�شارك حاليا يف مناق�شة
ن�صو�صه».

رف�ضت جتديد عقود عملهم انتقاما من مت�سكهم مبوا�صلة الإ�ضراب عن العمل

�شركة   gtpبحا�سي م�سعود تهدد  2200عائلة
باجلوع والت�شرد يف ال�شارع
العمال نظموا وقفة احتجاجية �أمام وزارة الطاقة حلماية مطالبهم املهنية
رف�ضت ال�رشكة الوطنية
للأ�شغال البرتولية الكربى
 ،جتديد عقد 2200
عامل انتقاما منهم وذلك
خلفية مت�سكهم
على
با�رضابهم املفتوح عن
العمل للمطالبة بتج�سيد
فوري جلملة مطالبهم
املهنية واالجتماعية التي
جتاوزها .
نا�شد املئات من عمال
ال�رشكة الوطنية للأ�شغال
البرتولية الكربى باقليم
دائرة حا�سي م�سعود بورقلة
يف ت�رصيح لهم مع يومية
«الو�سط « ،نائب وزير الدفاع

الوطني وقائد هيئة الأركان
العامة للجي�ش الوطني
ال�شعبي الفريق الأول �أحمد
قايد �صالح واحلكومة
ب�رضورة التدخل العاجل
لإعادة النظر فيما �أ�سموه
بالقرارات التع�سفية القا�ضية
بعدم جتديد عقود عمل 2200
عامل  ،الأمر الذي بات يهدد
بت�رشيد وجتويع عائالتهم
 ،وح�سبما �أفاد به �أكرث من
متحدث يف املو�ضوع ف�إن
اللجوء لهذا القرار يعترب
خطوة انتقامية ح�سب
و�صفهم لرد على مت�سك
العمال مبوا�صلة ا�رضابهم

املفتوح عن العمل للمطالبة
مبا و�صفوه بحقوقهم
واالجتماعية
املهنية
امل�رشوعة والتي ت�أتي يف
مقدمتها تطبيق نظام العمل
 4/4مثل جميع امل�ؤ�س�سات
البرتولية  ،دون ن�سيان
مطلب الزيادة يف الأجور
للعمال كالأجر القاعدي
واملردودية مثلما هو معمول
به �سوناطراك وامل�ؤ�س�سات
البرتولية الأخرى � ،إ�ضافة
لزيادة يف �أجور عمال
التلحيم  ،وحت�سني ظروف
االيواء واالطعام للعمال ،
و احلق يف الرت�سيم الذين

لديهم � 04سنوات فما �أكرث
عمل يف امل�ؤ�س�سة  ،وزيادة
اتفاقية العمل اىل �سنة كاملة
على الأقل ،و كذا احلق يف
الرتقية جلميع عمل ال�رشكة
وحماربة البريوقراطية .
�إىل جانب ذلك فقد �صعد
العمال من لهجة خطابهم
بتنظيم يوم �أم�س الأحد وقفة
احتجاجية �أمام مقر وزارة
الطاقة للمطالبة بتجاوب
فوري مع ان�شغاالتهم
وحماية العمال ومطالبهم
مما و�صفوه باالرهاب
االداري الذي باتوا يتعر�ضون
له من طرف الرئي�س املدير

 ،خا�صة اذا علمنا �أن هذا
الأخري قابل �سلمية العمال
املتم�سكني مبطالبهم املهنية
امل�رشوعة
واالجتماعية
مبمار�سة الت�ضييق عليهم ،
من خالل تهديدهم بالعودة
للعمال �أو مالحقاتهم
ق�ضائيا  ،ناهيك عن اقدامه
على قطع املاء والكهرباء عن
قاعدتي  lpGو  24فرباير
ب�أرارة ،  وهو االمر الذي دفع
بالعمال الغا�ضبني للت�صعيد
من لهجة احتجاجهم من
خالل الدخول يف ا�رضاب
مفتوح عن الطعام .

�أحمد باحلاج

بخ�صو�ص جتاوزات مبيناء جاف مملوك
لإبن اللواء هامل

التحقيق مع � 5إطارات
�سامية باجلمارك
علمت �أم�س»،الو�سط» من م�صدر
مطلع �أن م�صالح الأمن الوالئي
بوهران قامت ب�إ�ستدعاء � 5إطارات
جمركية مبيناء وهران التجاري ،من
�أجل املثول �أمام قا�ضي التحقيق
مبحكمة �سيدي �أحممد بالعا�صمة
للتحقيق معهم يف ق�ضايا ف�ساد
تتعلق بامليناء اجلاف ببلدية الكرمة
املتواجد بالطريق ال�سيار �رشق
غرب بالقرب من حاجز �أمني
للدرك الوطني ،و �سوف ت�شمل
التحقيقات مدى �صحة �إمتالك و
ت�سيري امليناء من قبل �إبن اللواء
عبد الغاين هامل « �أميار الهامل»
هذا امليناء ح�سب ذات امل�صادر
يتم ت�سيريه حاليا من قبل �رشكة
تدعى «كاترام لوج�ستيك».

و �سيتم التحقيق مع الإطارات
ال�سامية اخلم�سة بقطاع اجلمارك
يف �إطار التجاوزات اخلطرية التي
مت ت�سجيلها ،يف �شحن و حتويل
احلاويات املحملة مبختلف الب�ضائع
من امليناء التجاري ،لغاية هذا
امليناء اجلاف الذي يبعد حوايل
 10كلمرت عن و�سط مدينة وهران
 ،ناهيك عن احلاويات املحملة
بقطع الغيار للعديد من العالمات
اخلا�صة برتكيب ال�سيارات من
�ضمنها عالمة «�سوفاك» و «بيجو»
الفرن�سية و غريها و التي مت توقيف
مالكيها و حتويلهم نحو �سجن
احلرا�ش باجلزائر العا�صمة خالل
الأ�سابيع القليلة املا�ضية .
�أحمد بن عطية

وزارة الدفاع الوطني ،بالتن�سيق مع منظمة حظر
الأ�سلحة الكيميائية

ملتقى حول �إدارة ال�سالمة
والأمن الكيميائيني»
تنظم وزارة الدفاع الوطني،
بالتن�سيق مع منظمة حظر الأ�سلحة
الكيميائية ،من � 23إىل  25جوان
 2019بالنادي الوطني للجي�ش ببني
م�سو�س/ن.ع ،1.ملتقى �إقليمي
حول «اتفاقية حظر الأ�سلحة
الكيميائية و�إدارة ال�سالمة والأمن
الكيميائيني» ،من تن�شيط خرباء
جزائريني ع�سكريني ومدنيني
بالإ�ضافة �إىل �أجانب وممثلني عن
الدول الأع�ضاء يف هذه املنظمة
وخمتلف الهيئات الوطنية املعنية.
اُفتتحت �أ�شغال هذا امللتقى
نيابة عن ال�سيد الفريق ،نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،من قبل
اللواء فرحاح مهنى مدير امل�صالح
املالية لوزارة الدفاع الوطني،
الذي ركز يف معر�ض كلمته على
الدور الريادي للجزائر يف تنفيذ

اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية.
فمنذ دخول االتفاقية حيز
التنفيذ �سنة � 1997إىل يومنا هذا،
«عملت اجلزائر ،كع�ضو باملجل�س
التنفيذي ،جاهدة طوال هذه الفرتة
للتطبيق ال�صارم لالتفاقية ،ودعت
�إىل تعزيز وتقوية مكانة �إفريقيا يف
املنظمة ،بالدفاع بقوة عن م�صالح
وان�شغاالت قارتنا يف املحافل
الدولية».
�سيجري هذا امللتقى على �شكل
ور�شات ملعاجلة جتارب خمتلف
البلدان الإفريقية فيما يخ�ص �إدارة
الأمن يف ال�صناعات الكيمياوية،
التي من �ش�أنها م�ضاعفة التوعية يف
جمال الأخطار الكيميائية والوقاية
من وقوع احلوادث وكذا و�ضع نظرة
م�ستقبلية جديدة للعامل مبنية على
اال�ستخدام ال�سلمي للكيمياء يف
خمتلف املجاالت.

قا�ضي التحقيق ب�سيدي �أحممد بخ�صو�ص ق�ضية
«كوكايني البو�شي»

ا�ستدعاء رئي�س جلنة امل�ساهمة و
دائرة احلاويات مبيناء وهران
ا�ستدعى �أم�س ،قا�ضي التحقيق
مبحكمة �سيدي �أحممد بالعا�صمة
رئي�س جلنة امل�ساهمة و دائرة
احلاويات مبيناء وهران التجاري،
املدعو ملياين اجلياليل من �أجل
املثول �أمامه اليوم يف ق�ضية
التحقيقات املتعلقة باحلاويات
 7التي مت حجزها العام املا�ضي
بامليناء و املحملة ب 701كلغ من
مادة «الكوكايني الكري�ستال» التي
قام ب�إ�ستريادها كمال �شيخي
امل�سمى ب»البو�شي» وذلك
عرب حاويات اللحوم املجمدة
امل�ستوردة من الربازيل عرب
�سفينة �شحن كانت قادمة من
الربازيل مرورا «بفالن�سيا»
الإ�سبانية مليناء وهران.
الق�ضية التي ال زالت حمل حتقيق
ق�ضائي منذ قرابة العام و التي
تكفلت بعمليتها قوات حر�س
ال�سواحل التابعة للناحية الع�سكرية

الثانية ،و مت منح التحقيق و
الإخت�صا�ص الق�ضائي مل�صالح
الدرك الوطني  ،و �أججت هذه
الق�ضية العديد من احلقائق من
�ضمنها �إقالة اللواء املدير العام
الأ�سبق للأمن الوطني اللواء عبد
الغاين هامل املو�ضوع حاليا حتت
رهن الرقابة الق�ضائية .
جدير بالذكر �أن رئي�س الدائرة
التجارية ال�سابق مبيناء وهران
نور الدين تون�سي املعزول عن
عمله� ،سبق و �أن حذر يف لقاء له
مع �أحد املواقع الإلكرتونية ،من
�ضعف الإجراءات الرقابية و وجود
ثغرات خطرية يف كيفية حتميل و
�شحن احلاويات عرب ميناء وهران
و �سبق و �أن مت �إ�ستدعائه من قبل
قا�ضي التحقيق ملحكمة �سيدي
�أحممد لإدالء �شهادته يف امللف
.
�أحمد بن عطية
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احلراك ال�شعبي  ،قراءة يف �أ�سباب احرتام الد�ستور و تفادي الفراغ امل�ؤ�س�ساتي
يتخوف البع�ض من خماطر ا�ستغالل �أطراف و �أجندات م�شبوهة للحراك قد تعمل على خلط الأوراق و العودة للظهور يف ال�ساحة مما ال يخدم ال�شعب
الد�ستوري يف الو�ضع احلايل بالإ�ضافة �إىل جود تيار ي�سعى �إىل الدفع نحو الفراغ
اجلزائري يف ظل هذه الظروف املت�أزمة وهنا يجب �أن نتكلم عن الفراغ
ّ
الد�ستوري و�شغور من�صب رئي�س الدولة مع ما يحمله هذا الو�ضع من خطورة ق�صوى على ا�ستقرار البلد و �أمنه ب�شكل او ب�آخر فالأزمة ت�شتد �شيئا ف�شيئا  ،يف
غياب وجود حل و�سط �أو عدم وجود مبادرات فعلية يف ظل ما هو متوفر ومتاح من معطيات اعتقد �أن هذا ال يعني الد�ستور يف �شكله احلايل هو ق�ضيتنا
بقلم خل�ضر بن يو�سف
الفراغ الد�ستوري يعني �أن الأزمة
تتحول �إىل م�أزق وقد تكون لها
انعكا�سات �أخرى يجب تفاديها
وعدم االن�سياق فيها � ،أ ّما الد�ستور
الذي عاث فيه ف�سادا ما ي�سمون
برموز النظام �أو الذين هم غري
مقبولني �أو املح�سوبني على رجل
الرئا�سة ال�سابق ه�ؤالء �سريحلون
قريبا جدا الحمالة ورحيلهم م�س�ألة
ظرفية فقط وحت�صيل حا�صل لأنه
ال ميكن بناء دميقراطية بوا�سطة
رجال املا�ضي وعليه وجب منع
قدامى رموز النظام من امل�شاركة
يف بناء وت�شييد بالد الغد و حت�صني
الثورة ال�سلمية « احلراك ال�شعبي
« لأن من �أ�سباب �أزمتنا اليوم هو
�سيطرة احلر�س القدمي لع�رشين
على الإعالم وو�سائل
�سنة
التوا�صل للتالعب بالر�أي العام...
وهذا �أهم �شيء ي�ؤدى �إىل ف�شل
الثورة �أمام الثورة امل�ضادة
احتياطات �ضرورية
لذا يجب �أن نتح�صن منهم ومن
�أ�صحابهم و�أن نكون حذرين
حذرا �شديدا وتكون عملية
رحيلهم مدرو�سة وم�ضبوطة
ولي�ست بطريقة ع�شوائية وعدم
الدخول يف فراغ وال تكون هنالك
انزالقات  ،و�إمنا عملية الإجالء
ال�سيا�سي الآمن يجب �أن تكون
بطريقة جيدة منظمة ت�ضمن
للجزائر �سالمتها ولل�شعب �سالمته

وا�ستعادة م�ؤ�س�ساته و�سلطته التي
اختطفت منه ويتحول احلراك
ال�سلمي �إىل املهاجم �صاحب
الفعالية واحل�س الوطني الثوري
واملراقب واحلامي احلقيقي
وال�ضامن الواحد والوحيد لأي
عملية انتقال مع �رضورة م�ؤ�س�سة
�ضامنة ميكن لها �أن تلعب ذلك
الدور االيجابي الذي يراه ال�شعب
اجلزائري منا�سبا  ،م�ؤ�س�سة
وحيدة « امل�ؤ�س�سة الع�سكرية «
ينظر لها �أنها م�صدر الثقة لنجاح
�أي عملية انتقال ترتقي �إىل ذلك
امل�ستوى احل�ضاري الذي �أبانه
املواطن اجلزائري  ،م�ؤ�س�سة
ع�سكرية ذات م�ستوى و خربات
وكفاءات  ،م�ؤ�س�سة تراكم التجارب
واخلربات لها م�ستوى من الأداء
والعمل وبالتايل هي اليوم تواكب
هذا احلراك وترافقه من �أجل
حتقيق مطالبه ورغباته وترفع
�سيف احلجاج �ضد كل الف�ساد
ومن يناور �أو يحاول �أن يتالعب
باجلزائر و م�صريها وكل من
يحاول �أن يلتف على هذا احلراك
 ،فبالتايل نحن نتحدث عن مقاربة
فريدة من نوعها هي �شعب -جي�ش
وجي�ش� -شعب خاوة خاوة وهذه
معادلة قوية يف ظل هذا احلراك
الذي ت�شهده اجلزائر ،فعلى
ال�شعب اليوم املبادرة مادامت
احللول ممكنة وموجودة ومتوفرة
ولي�ست جافة  ،لكن يكفي فقط
�أن نفعل �آلية احلوار حتى ن�صل
�إىل جت�سيد هذه املطالب ويحقق

ال�شعب اجلزائري رغباته ومطالبه
التي رفعها معلى مدار �أربعة �أ�شهر
ومازال يوا�صل ن�صاله ال�سلمي
الراقي �إميانا يف التغيري بال�شكل
الذي يريد وبالطريقة الأمثل
التي ي�أمل ولن يتحقق له هذا �إال
با�ستح�ضار لغة العقل وتغليب
روح امل�س�ؤولية كل امل�س�ؤولية
لإنقاذ اجلزائر وعدم الوقوع يف
املحظور» الفراغ الد�ستوري «
الذي ي�شكل نقطة الأزمة احلادة
 ،لأنه لي�س يف م�صلحة اجلزائر
ويف الأخري �إرادة ال�شعب هي التي
يجب �أن تتحقق و�سوف تتحقق ،
باحلوار الذي يف ر�أيي يبقى �أحد
�أهم الأدوات احلقيقية والفعلية
للخروج �إىل بر الأمان
حلول ممكنة
انطالقا من احلوار تكون مقرتحات
ومناق�شة وتبادل وجهات النظر،

للو�صول �إىل �أر�ضية تر�ضي اجلميع
وت�ؤ�س�س للوفاق والتوافق الوطني
الذي يحقق مطالب ال�شعب
اجلزائري وت�شييد البناء الوطني
اجلديد يف العهد املعا�رص وبناء
اجلمهورية الثانية املدنية ولي�س
الع�سكرية  ،مع التوجه �إىل امل�سار
الآمن الذي يحفظ للجزائر �أمنها
و�سالمته و�أمانها �رشيطة عدم
�إغفال �أوىل الأولويات « الد�ستور
« و تعديله مبا�رشة بعد انتخاب
رئي�س للجمهورية لأن الد�ستور
احلايل مينع رئي�س الدولة من
مدة رئا�سته
تغيري احلكومة خالل ّ
ربر ذلك غري موجود � اّإل يف
 ،و ُم ّ
ذهن الزعيم �أو الرئي�س املخلوع
واملدفوع لال�ستقالة جمبورا ولي�س
طواعية و نحن اليوم نريد تغيري
احلكومة فتمنعنا �ألغام الرئي�س
التي زرع بذورها يف الد�ستور ليجني
ثمار ا�ستمراره على ق�رص املرادية
�أي�ضا الد�ستور مينع رئي�س الدولة

ّ
الرت�شح لرئا�سة اجلمهورية
من
فكيف ال مينع رئي�س اجلمهورية
ّ
الرت�شح لعهدة جديدة
الذي يريد
من هذه املزايا بطريقة د�ستورية
يقدم
�أي�ضا  ،بحيث يفر�ض عليه �أن ّ
الد�ستوري قبل
ا�ستقالته للمجل�س
ّ
ا�ستدعاء الهيئة الناخبة ليعينّ يف
مكانه رئي�س جمل�س الأمة الذي
يقوم با�ستدعاء الهيئة الناخبة ،
حتّى ال يتح ّكم الرئي�س املرت�شح
يف �سري االنتخابات � ،إن عامة
ال�شعب اليوم تعلم كيف ا�ستغل
الرئي�س املخفي �سلطته ب�أب�شع
و�أعنف الطرق حيث يت ّم تزوير
ماليني التوقيعات له  ،وا�ستغالل
كلي وتام لو�سائل و م�ؤ�س�سات
الدولة و خزينتها العمومية  ،و
ت�سخري الأحزاب  -املواالة  -و
املنظمات احلقوقية والطالبية
و املجتمع املدين و غريها حتت
الرتغيب و الرتهيب خلدمة م�رشوع
واحد باري�سي ميزق اجلزائر طوال
وعر�ضا �شماال وجنوبا �رشقا وغربا
 ،هو �أ�شبه ما يكون با�ستعمار
م�صغر لأ ّمة قارة مثل اجلزائر ،
بالإ�ضافة �أي�ضا الد�ستور يعطي
احلقّ لرئي�س اجلمهورية يف ّ
حل
الربملان ( بالعامية يحاوز ممثلي
ال�شعب كامل )  ،و يعطيه احلقّ يف
تعيني ثلث املجل�س الد�ستوري  ،و
اختيار رئي�سه  ،و تعيني احلكومة
بدون العودة �إىل الربملان �أو �إعطاء
� ّأي اعتبار للأغلبية النيابية  ،كما
يعطيه احلقّ يف تعيني ّ
كل اللجان
املتعلقة باالنتخابات ( جلنة

التنظيم التابعة للداخلية  ،جلنة
الإ�رشاف الق�ضائي  ،الهيئة العليا
ملراقبة االنتخابات ) و غري ذلك
من ال�صالحيات االمرباطورية
الدكتاتورية التي ال ت�رشق فيها
�شم�س احلرية وال يطلع فيها
فجر الدميقراطية احلقيقية فهل
يدرك �شعبنا الراقي وال�صابر
وال�صبور حجم االجرام الذي
ِب با�سم الد�ستور ؟ و كيف
ارتُك ْ
ّ
ملدة ع�رشين
مت احتالل اجلزائر ّ
عاما ؟ و هل يدرك �أه ّمية الإ�رساع
يف تعديل الد�ستور بحيث تُ�سرت ّد
فيه كامل هذه ال�صالحيات من
�شخ�ص رئي�س اجلمهورية كائنا من
كان  ،ل�صالح ال�شعب عرب ممثليه
احلقيقيني ؟
�إننا اليوم علينا القول �أن احللول
تكون يف الإطار الد�ستوري
بتوظيف روح الد�ستور روح القانون
روح احلريات روح التنمية والعدالة
واحلرية روح احرتام الأغلبية ال
الأقلية وال نتحدث عن الد�ستور
الكال�سيكية
ب�صفته اجلامدة
املعهودة  ،مبعنى �أنه ن�ستند
على الد�ستور ولكن يجب �أن نرفق
ذلك مببادرات �سيا�سية وال ميكن
�أن تكون هناك مبادرات �سيا�سية
�إال عن طريق بوابة احلوار التي
تدفعنا �إىل بناء التوافقات ومنها
احللول املمكنة.

يعر�ض البوم على جمل�س الأمة

النيابة العامة لتلم�سان

عر�ض م�شروع القانون املتعلق بالن�شاطات
الف�ضائية

اال�ستماع �إىل الرئي�س املدير العام ال�سابق
الت�صاالت اجلزائر

يوا�صل جمل�س الأمة �أ�شغاله ,اليوم
االثنني ,يف جل�سة علنية �ستخ�ص�ص
لتقدمي ومناق�شة ن�ص القانون
املتعلق بالن�شاطات الف�ضائية,
ح�سب ما �أفادت به ذات الهيئة,
�أم�س الأحد ,يف بيان لها.
كما �سيقوم وزير العالقات مع
الربملان ,خالل هذه اجلل�سة,
بالرد على تدخالت �أع�ضاء جمل�س
الأمة حول هذا الن�ص القانوين
الذي �صادق عليه املجل�س ال�شعبي
الوطني يوم  24فرباير املن�رصم
و يكر�س هذا الن�ص «االحتكار
احل�رصي للدولة على الن�شاطات
الف�ضائية» و «�إلزامية ا�ستحداث
�سجل وطني لتقييد الأج�سام
الف�ضائية املطلقة يف الف�ضاء
اخلارجي»و �إىل جانب ذلك ,ي�أتي
هذا القانون املت�ضمن لـ  24مادة,
للتكفل بامل�سائل املتعلقة بالوقاية
من الأخطار الف�ضائية يف حالة
وقوع كارثة و هو ما مل يتطرق
�إليه الت�رشيع الوطني ,مما يجعله

تكملة لأحكام القانون رقم -04
 20امل�ؤرخ يف  25دي�سمرب 2004
املتعلق بالوقاية من الأخطار
الكربى وت�سيري الكوارث يف �إطار
التنمية امل�ستدامة.
و ميار�س الن�شاط الف�ضائي  -مثلما
ت�شري �إليه املادة الثانية من م�رشوع
القانون  -يف �إطار «اال�ستخدام
ال�سلمي للف�ضاء اخلارجي خدمة
للتنمية امل�ستدامة ورفاه املجتمع
وكذا �أمن الأ�شخا�ص واملمتلكات
وحماية ال�صحة العامة والبيئة من
�أجل تنمية اجتماعية-اقت�صادية
وطنية م�ستدامة ف�ضال على
احرتام االلتزامات الدولية
للجزائر»كما تعرف الن�شاطات
الف�ضائية -يف مادته الثالثة -على
�أنها «ن�شاطات الدرا�سة والت�صميم
والت�صنيع والتطوير واالطالق
والطريان والتوجيه والتحكم يف
الأج�سام
الف�ضائية وعودتها».
و يف �سياق ذي �صلة ,جاء يف عر�ض

الأ�سباب اخلا�ص بذات الن�ص� ,أن
اجلزائر �أن�ش�أت �سنة  2002الوكالة
الف�ضائية اجلزائرية باعتبارها
«م�ؤ�س�سة وطنية ذات طابع خا�ص
مكلفة بت�صميم وتنفيذ ال�سيا�سة
الوطنية لتعزيز وتطوير الن�شاط
الف�ضائي الوطني» وذلك من
�أجل «مراقبة ن�شاطاتها التي
قد حتملها امل�س�ؤولية الدولية»و
تعمل الوكالة على «تفعيل الربنامج
الف�ضائي الوطني الذي اعتمدته
احلكومة �سنة  2006والذي
يحدد اال�سرتاتيجية الوطنية
لتنمية الن�شاط الف�ضائي يف
اجلزائر»ويرتكز هذا الربنامج
على «خطة عمل حتدد م�شاريع
التطبيقات الف�ضائية وم�شاريع
الأنظمة الف�ضائية الأكرث مالئمة
لالن�شغاالت الوطنية وم�شاريع
البنية التحتية الف�ضائية واقتناء
املعدات اخلا�صة وجميع الو�سائل
واملوارد التي ت�ضمن جناح
تنفيذه».

يرتقب �أن ت�ستمع النيابة العامة
لتلم�سان اخلمي�س املقبل للرئي�س
املدير العام ال�سابق مل�ؤ�س�سة
«ات�صاالت اجلزائر» خمان عادل
يف ق�ضية «حتري�ض عمال هذا
القطاع على �إبرام �صفقات
م�شبوهة» ,ح�سبما علم �أم�س
الأحد لدى وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة تلم�سان.
و ذكر قوبعي بلحول �أن النيابة
العامة �أمرت بفتح حتقيق يف
هذه الق�ضية بعد �شكوى تقدم
بها املدير اجلهوي ال�سابق
ل»ات�صاالت اجلزائر» بتلم�سان زيد
ابراهيم الذي �أقيل من من�صبه.
وتبني بعد التحقيق مع املدير
اجلهوي ال�سابق الت�صاالت
اجلزائر زيد �إبراهيم �أن قرار
عزله من من�صبه جاء نتيجة
عدم تنفيذه للتعليمة الكتابية
الواردة من الرئي�س املدير العام
ال�سابق الت�صاالت اجلزائر التي
يلزمه فيها بعقد �صفقة لكراء

خيم لتنظيم خمتلف التظاهرات
وا�ستقبال وفد وزيرة القطاع مع
�أحد املتعاملني االقت�صاديني
اخلوا�ص بقيمة �أزيد من  1مليون
دج للخيمة الواحدة يف اليوم ,وفق
ذات امل�صدر.
و �أ�ضاف قوبعي �أن» املدير
اجلهوي ال�سابق الت�صاالت
اجلزائر بتلم�سان زيد ايراهيم مل
يلتزم بهذه التعليمة نظرا الرتفاع
�سعر كراء هذه اخليم و ا�ستعان
مبتعامل اقت�صادي �أخر من بلدية
احلناية بتلم�سان و قام بكراء
خيم خا�صة بالعر�ض و تنظيم

التظاهرات بقيمة � 110ألف دج
للخيمة الواحدة يف اليوم ال�ستقبال
الوفد الوزاري».
و �أ�شار وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة تلم�سان �إىل �أنه �سيتم
خالل اال�ستماع للرئي�س املدير
العام ال�سابق الت�صاالت اجلزائر
خمان عادل طلب تقدمي �رشوحات
عن هذه التعليمة الكتابية ال�صادرة
عنه و عن �سبب اختياره لهذا
املتعامل االقت�صادي لكراء خيم
العر�ض ب�أ�سعار خيالية و �إلزام
املدراء اجلهويني على التعامل
معه».
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نهب العقار ،التالعب بامل�شاريع و�سوء ا�ستغالل الوظيفة بورقلة

 13م�س�ؤوال و � 08أميار مهددون بال�سجن
تلقت دوائر االخت�صا�ص الأمنية بوالية ورقلة �شكاوى تتهم  22م�س�ؤوال تنفيذيا ومنتخبا بالوقوف
خلف عديد ملفات الف�ساد ال�شائكة تتعلق �أ�سا�سا بنهب العقار العمومي  ،التالعب بامل�شاريع و�سوء
ا�ستغالل الوظيفة .
�أحمد باحلاج
ذكر م�صدر �أمني عليم ليومية
«الو�سط» ،عن تلقي دوائر
االخت�صا�ص الأمنية �شكاوى
وتقارير ومعلومات دقيقة تتهم
 22م�س�ؤوال بورقلة من بينهم
م�س�ؤولون تنفيذيون و�إطارات
بعدد من املديريات � ،إ�ضافة
لـ � 08أميار ،بنهب العقار
العمومي املوجه للإ�ستغالل
يف اطار البناء واال�ستثمار
ال�صناعي و الفالحي عن
طريق التنازل عليه بالدينار
الرمزي لفائدة �أ�صحاب املال
والنفوذ وذلك يف فرتة حتويل
االحتياطات العقارية من
البلديات �إىل مديرية �أمالك
الدولة  ،حيث �أن املع�ضلة
حالت دون جت�سيد جملة من
امل�شاريع التنموية الهادفة
التي لها �صلة بقطاعات
ال�صحة  ،الرتبية  ،ال�سكن
وال�شباب والريا�ضة ،وح�سبما
�أفادت به نف�س امل�صادر ف�إن

التحريات الأولية �ستم�س
موظفني اطارات بكل من
م�سح الأرا�ضي � ،أمالك الدولة
و الوكالة الوالئية العقارية ،
ا�ضافة لإطارات بوالية ورقلة
لهم �صلة بهذه التجاوزات التي
دفعت بال�سلطات املركزية
لتحويل امل�شاريع االمنائية
لتحويلها من ورقلة نحو

واليات �أخرى الأكرث ا�ستعدادا
لإحت�ضانها ب�سبب الت�أخر
الفا�ضح يف جت�سيدها على
�أر�ض الواقع .
من جهة ثانية فقد �أو�ضحت
ذات امل�صادر ب�أنه بعد ايداع
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
لبلدية عني البي�ضاء رهن
احلب�س امل�ؤقت بتهمة الف�ساد

 ،ف�إن الدور قادم على13
م�س�ؤوال مبديريات تنفيذية و
والئية � ،إ�ضافة لـ  08ر�ؤ�ساء
بلديات بنف�س الوالية لهم �صلة
بتبديد املال العام عن طريق
�إبرام �صفقات م�شبوهة و�سوء
ا�ستغالل للوظيفة  ،كما فتحت
جهات حملية مهتمة بال�ش�أن
التنموي عن اجلهات التي
منحت م�شاريع تهيئة الأحياء
والطرقات وم�صدر متويلها يف
الظرف الراهن وهو ما �أدرج
يف خانة اللعب على املك�شوف
ح�سب ما �أكدته م�صادرنا
اخلا�صة .
ومن بني القطاعات التي
تخيم عليها ال�شوائب ال�صحة
 ،الفالحة � ،سونلغاز  ،الري
واملوارد املائية هذه الأخرية
التي التهمت مئات املاليري
لتج�سيد م�شاريع انت�شال
الوالية من م�ستنقع الغرق يف
في�ضانات ال�رصف ال�صحي
دون حتقيق النتائج املرجوة
وفق ما �أوردته م�صادرنا .

يف وقت تلعب فيه ال�سلطات املحلية دور املتفرج

تذبذب يف توفري مياه ال�شرب ب�سيدي خويلد ي�ؤرق
يوميات ال�ساكنة

يعاين �سكان بلدية �سيدي خويلد
بوالية ورقلة الأمرين ب�سبب
ا�ستمرار مع�ضلة التذبذب
احلا�صل يف توفري املياه ال�صاحلة
لل�رشب خالل ف�صل ال�صيف احلار
الذي تتجاوز فيه درجة احلرارة
 47درجة مئوية حتت الظل .
نا�شد �سكان بلدية �سيدي
خويلد  25كلم عن مقر والية
ورقلة يف ت�رصيح لهم مع يومية
«الو�سط»ال�سلطات املحلية وعلى
ر�أ�سها مديرية اجلزائرية للمياه
وم�صالح البلدية ب�رضورة التحرك
العاجل لإنت�شالهم من �شبح العط�ش
الذي �أ�صبح يحا�رصهم من كل
حدب و�صوب  ،رغم حاجتهم
املا�سة لهذه املادة احليوية التي
يكرث عليها الطلب خالل املرحلة
ال�صيفية التي تتجاوز فيه درجة

احلرارة عتبة الـ  47درجة مئوية
حتت الظل .
وح�سبما �أفاد به املت�رضرين من
امل�شكل القائم  ،ف�إن ان بلدية
�سيدي خويلد تعترب مدينة �صغرية
وحتوز على  3خزانات ( �شاطو )
لتوزيع املياه  +مياه طوفان ( ماء
�سخون ) اال انها مل تكفي لتغطية
املنطقة وتبقى بع�ض االحياء
ي�صلها املاء �ساعة او �ساعتني يف
اليوم.
ومن املفارقات الغريبة ف�إن املياه
ال�ساخنة (الطوفان) حمرومون
منها ال�سكان يف ف�صل �شتاء و يف
ف�صل ال�صيف يقومون بتوزيعه،
االمر الذي �أثار حفيظة �سكان
املنطقة والذي يعترب ا�ستهزاء
بحقهم لذلك نحملهم م�س�ؤولية
تبعات هاته املهازل خ�صو�صا يف

ف�صل ال�صيف.
جدير بالذكر ف�إن بلدية �سيدي
خويلد هي التي تدفع الأموال
لت�شغيل املحراكات و تتحمل
امل�صاريف بينما �رشكة اجلزائرية
للمياه تقوم با�ستالم م�ستحقات
ا�ستهالك املواطنني للمياه دون
حتقيق النتائج املرجوة .

ليبقى لزاما على ال�سلطات
املعنية معاي�شة الو�ضع املزري
لإحتواء الو�ضع وتفادي انتقال
عدوى االحتجاجات لبلدية �سيدي
خويلد التي و�صف فيها املتتبعني
لل�ش�أن املحلي حالها بالهدوء الذي
ي�سبق العا�صفة .
�أحمد باحلاج

درك حا�سي م�سعود بورقلة

حجز  1700قارورة خمر غري مرخ�صة
متكنت فجر بحر الأ�سبوع اجلاري
 ،م�صالح الأمن املتخ�ص�صة
يف مكافحة اجلرمية املنظمة
بالكتيبة الإقليمية للدرك الوطني
بدائرة حا�سي م�سعود بورقلة ،من

توقيف �شاحنة من نوع «رونو»
وبعد تفتي�ش هذه الأخرية �ضبط
بداخلها ما يزيد عن  1700قارورة
خمر من خمتلف الأ�شكال و
الأنواع ليتم م�صادرة املحجوزات

وت�سليمها للجهات املخت�صة
،وبعد �إعداد ملف ق�ضائي �ضد
املعني يف اخلم�سينيات من العمر
مت تقدميه �أمام وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة حا�سي م�سعود �أين

�أمر بايداعه رهن احلب�س امل�ؤقت
يف انتظار حماكمته بتهمة احليازة
واملتاجرة بامل�رشوبات الكحولية
بطريقة غري �رشعية .
�أحمد باحلاج

فيما حتولت �أطرافه اجلانبية ملراكز لردم
النفايات الع�شوائية

طريق تقرت –متا�سني بورقلة
يفتقر لالنارة العمومية
يتخبط الطريق الرابط بني
بلديتي تقرت و متا�سني بعا�صمة
وادي ريغ الكربى بوالية ورقلة
يف جملة من النقائ�ص التي باتت
تقلق م�ستعمليه الذين هددوا
ال�سلطات بغلقه و الت�صعيد من
لهجة االحتجاج .
بعدما بات الظالم الدام�س يخيم
على خط الطريق املمتد على
م�سافة  12كلم ،نتيجة االفتقار
للإنارة العمومية الأمر الذي
�ساهم يف ارتفاع معدالت حوادث
املرورية الليلة وكرثة احلفر
بالإ�ضافة لذلك خ�شية مرتادي
الطريق النزول لال�سرتاحة
�أو لق�ضاء حاجة التبول  ،و يف
انتظار تدخل م�صالح مديرية
البناء والتعمري يبقى الزما على
م�ستعملي الطريق الرابط بني
مدينتي تيما�سني وتقرت معاي�شة
الو�ضع املزري و�سط �سخط

وغ�ضب كبريان من طرف �أ�صحاب
املركبات الذين بدورهم هددوا
بعدم ت�سديد م�ستحقات ق�سيمات
ال�سيارات يف حالة ما مل تتدخل
امل�صالح املعنية لإعادة النظر
يف �رشعية مطالبهم  ،ومما زاد
الطني بلة ح�سبما جاء على ل�سان
ه�ؤالء االنت�شار الفظيع لنفايات و
القاذورات وخملفات مواد البناء
على طول الطريق الآمر الذي بات
يهدد بكارثة وبائية ح�سبما جاء
على ل�سان حمدثونا الذين بدورهم
طالبوا من ال�سلطات الوالئية وعلى
ر�أ�سها وايل الوالية عبد القادر
جالوي ب�رضورة التدخل العاجل
الحتواء غليانهم وحما�سبة جميع
املتورطني يف الو�ضعية التنموية
الكارثية التي باتت ت�ؤرق يومياتهم
نتيجة ما ا�سموه بال�صمت املطبق
من طرف االدارة الو�صية.
احمد باحلاج

ب�سبب نق�ص املرافق ال�صحية  ،الرتبوية
واخلدماتية

عزلة تنموية و �إجحاف يف التهيئة
بحي املجاهدين بالأغواط
جدد �سكان حي املجاهدين
مبدينة الأغواط ندائهم للجهات
الو�صية عن املعانات التي يعاين
منها هذا احلي الذي يعد من بني
�أقدم التجزئات ال�سكنية باجلهة
ال�شمالية من عا�صمة الوالية  ،وما
يواجهونه من عديد ال�صعوبات
التي نكدت عليهم يومياتهم ابتداء
من انعدام ونق�ص املرافق ال�صحية
و الرتبوية وحتى اخلدماتية �أخرها
حرمانهم من مكتب بريدي وقاعة
عالج بالإ�ضافة اىل �إكمالية و
ثانوية.
وهي املعاناة التي كبدت
املواطنني على غرار تالميذ
املدار�س معاناة حقيقية ال�سيما
يف ظل نق�ص و�سائل املوا�صالت
وما يرافقها من تذبذبات حا�صلة
يف الأحوال اجلوية .
من جهتهم �أكد بع�ض ممثلي احلي
�أن هذه النقائ�ص امل�سجلة التي
مل تلقى �إ�ستجابة لدى ال�سلطات
املحلية ،ي�ضاف �إليها نق�ص يف
�شبكات التطهري والبالوعات التي
تن�سد يف بع�ض ال�شوارع من جراء
ال�سيول اجلارفة من مرتفعات جبل
ال�صادقية ،الذي تتحول حجارته
املتناثرة �إىل كابو�س يهدد احلياة
اليومية لل�سكان ،كلما �إزداد ت�ساقط
الأمطار وهوة الأر�ض ،عالوة عن
معاناتهم الدائمة ،مع ظاهرة
الكالب ال�ضالة التي �أ�صبحت
تفر�ض ح�رض التجول خالل
الأم�سية وباخل�صو�ص �ساعة قيام
امل�صليني لأداء �صالة ال�صبح بدون
احلديث عن الهاج�س املقلق الذي

يالحق �أطفال الكتاتيب يف كل مرة
 ،اما عن غياب التهيئة احل�رضية
ب�شوارع و�أزقة احلي �أ�ضاف ه�ؤالء
�،أن اهرتاء املمرات جعل �أ�صحاب
النقل احل�رضي يتفادون الدخول
�إىل ال�شوارع ،وبذلك �إزدادت
معاناتهم يف التنقل اليومي لق�ضاء
خمتلف م�صاحلهم اليومية  ،و�أمام
هذا الواقع املزري يبقى ه�ؤالء
يلتم�سون من امل�س�ؤولني املعنيني
�إدراج حيهم �ضمن برامج التح�سني
احل�رضي من تهيئة عمرانية و�إنارة
عمومية وطرقات ،بالإ�ضافة �إىل
بناء جدار واقي مل�صب الوادي
لردع تدفق احلجارة وال�سيول
اجلارفة ،باملوازاة مع تعزيز
وتدعيم �شبكات املياه ال�رشوب
وقنوات ال�رصف ال�صحي و�صيانة
البالوعات وجماري املياه ،ف�ضال
عن تزويدهم مب�شاريع تنموية
تنف�ض عليهم الغبار ،ومن ذلك
على وجه اخل�صو�ص تدعيم حيهم
،مبكتب بريدي و قاعة عالج،وفرع
ملركز ال�ضمان االجتماعي ،على
غرار �إكمالية وثانوية ،مقارنة
بالعدد املتزايد للتالميذ ،الذين
يقطعون م�سافة طويلة  ،وهو ما
يطمح �إىل حتقيقه ه�ؤالء ال�سكان
الذين يبقى �أملهم من�صبا على
مبادرات وايل الوالية ،بعدما
ي�أ�سوا من �سماع الوعود املع�سولة
التي كانت تطلق عليهم يف كل
منا�سبة يلتقون فيها باملنتخبني
املمحليني الذين تعاقبوا على
ت�سيري �ش�ؤون بلدية عا�صمة
الوالية.
�صالح  ،ب
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من هم قتلة حممد مر�سي احلقيقيون؟
هل هم �سعداء الآن؟

 .ا مل�شتبه بهم الذين جندهم �أمامنا بينما نحاول التعرف على قتلة مر�سي ،هم نف�س البلدان التي حر�ضت على انقالب عام 2013
 .املحر�ضون على قتل مر�سي و�شهداء رابعة ،هم الواليات املتحدة والإمارات و�إ�سرائيل وال�سعودية وعدد من الدول الغربية الأخرى

يت�ساءل املرء ما �إذا كان قتلة ال�شهيد حممد مر�سي ،الرئي�س امل�صري الأ�سبق ،هم فقط �أولئك الذين راقبوه ،دون تدخل ،وهو ينا�ضل من �أجل
التنف�س ملدة  20دقيقة بعد تعر�ضه لأزمة قلبية يف القف�ص امل�ش�ؤوم لتلك املحكمة ال�شريرة.
الدكتور كمال �إنات /كلية
العلوم ال�سيا�سية يف جامعة
�صقاريا الرتكية
�أو رمبا يكون اجلناة احلقيقيون هم
حمركو العرائ�س الذين يتحكمون
بخيوط �أولئك القتلة ..ماذا عن
ماليني �أع�ضاء حركة "مترد"
(ح�شدت ملظاهرات �ضد مر�سي)،
الذين ملأوا ميدان التحرير عام
 ،2013دعماً ملخطط الإطاحة
بالرئي�س مر�سي عرب االنقالب؟.
هل هم �سعداء الآن؟
تويف الرئي�س املنتخب لل�شعب
امل�رصي ،يف قف�ص الإثنني
املا�ضي ،بعد �ست �سنوات من
الأ�رس والتعذيب ..فهل �سيكون
مبقدور ه�ؤالء الآن �أن يدركوا �أن
الذي خ�رسوه يف ذلك القف�ص،
هو لي�س حياة ال�شهيد مر�سي
فح�سب ،بل �أي�ضاً فر�صة م�رص
ال�ستعادة حريتها و�أن تكون من
�أكرث الدول ا�ستقراراً يف ال�رشق
الأو�سط؟ ،هل ما زالوا ال يدركون،
بعد مرور �ستة �أعوام� ،أن ما قدمه
لهم ال�سي�سي لي�س �سوى عبودية؟.
قدروا هذه
بالت�أكيد ،لو كانوا قد ّ
احلقيقة ،لكانوا عار�ضوا العزلة
واال�ضطهاد اللذين عاناهما
الرئي�س مر�سي ..ناهيك عن عدم
معار�ضتهم لذلك ،فقد كانوا،
عن علم �أو بغري علم ،متواطئني
يف م�ؤامرات �أولئك الذين �سعوا
لإ�سقاطه ،ولهذا ال�سبب حرمهم
اهلل من فر�صة �إنقاذ �أنف�سهم من
الأ�رس واال�ضطهاد.
�إن جرائمهم �أعمت عيونهم عن
االعرتاف بحالة احلرمان التي
يعي�شونها ،ما ي�ؤكد �أن العبودية،
الذي فر�ضها عليهم ال�سي�سي،
"امل�س�ؤول عن االنقالب"،
�ست�ستمر لفرتة طويلة.
�إذا �أراد �أن�صار "مترد" �أن يتخل�صوا

من كارثة العبودية التي خيمت
على م�رص ب�أكملها ،فيجب عليهم
�أوالً �أن ي�س�ألوا ال�شهيد مر�سي
وكل �شهداء ميدان رابعة العدوية
(�أن�صار مر�سي الذين �سقطو
خالل ف�ض اعت�صام بالقاهرة �أوت
 )2013عن ال�سبيل لذلك.
من هم املحر�ضون؟
�إن امل�شتبه بهم الذين جندهم
�أمامنا بينما نحاول التعرف على
قتلة ال�شهيد الرئي�س مر�سي ،هم
نف�س البلدان التي حر�ضت على
انقالب عام  ،2013وبكلمات
�أخرى ،يعلم اجلميع �أن ال�سي�سي
واجلي�ش امل�رصي هما اجلناة
الظاهرين �أمام ال�ستار ..ال
�شك �أن املحر�ضني على قتل
مر�سي و�شهداء �ساحة رابعة،
هم الواليات املتحدة والإمارات
و�إ�رسائيل وال�سعودية وعدد من
الدول الغربية الأخرى.
وال يوجد �أي �شك يف �أن ما يريده
ه�ؤالء املحر�ضون هو منع م�رص
من �أن يحكمها قادة ينتخبهم
�شعبها؛ مبعنى �آخر ،ما يريدونه
يف النهاية هو الت�أكد من �أن م�رص
لن ت�صبح �أبدًا بلدًا ح ًرا لأنها بلد
مهم للغاية.
م�رص هي �أكرب دولة يف العامل
العربي ،ومن �أهم الدول يف
العامل الإ�سالمي ،وتقع بجوار
�إ�رسائيل "الثمينة" ،فمن الوا�ضح
�أن العدوان الإ�رسائيلي �سيواجه
عواقب هذه امليزات جميعها يف
حال ا�ستالم الإخوان امل�سلمني
ال�سلطة يف م�رص.
كيف �سيكون رد فعل م�رص التي
يقودها مر�سي؟ ،يت�ساءل املرء
عن ذلك عندما مت ت�سليم القد�س
ومرتفعات اجلوالن �إىل رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو على طبق من ف�ضة من
قبل الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب؟.
�أما بالن�سبة �إىل "م�س�ؤول االنقالب"

ال�سي�سي ،فقد قام فقط ب�أداء
الواجب الذي ُكلف به و�أدار �أذن
�صماء لل�سيا�سات الأمريكية
غري القانونية ،وهو يدعم الآن
ما ي�سمى "�صفقة القرن" ،التي
ت�سعى لطرد الفل�سطينيني من
معظم ال�ضفة الغربية.
هناك خدمة �أخرى قدمتها
لإ�رسائيل الدولتان العربيتان
الأخريان ،الإمارات العربية
املتحدة وال�سعودية ،اللتان
تدعمان � ً
أي�ضا "�صفقة القرن"،
وهما �أي�ضا من حتمال العبء
املايل لالنقالب �ضد مر�سي..
لقد قاموا برفد ال�سي�سي بالأموال
حتى يتمكن من اال�ستمرار يف هذا
امل�سار دون عوائق ،بهدف �إعادة
بناء نظام الديكتاتورية يف م�رص.
مل يكونوا يريدون حلركة الإخوان
امل�سلمني �أن حترر م�رص و�شعبها
لأن انت�شار احلرية يف العامل
اً
مثال
العربي ميكن �أن يكون
ريا ل�شعوبهم  ..وكان هذا
خط ً
�آخر ما ميكن �أن يريدوه� .إنهم ال
يريدون �أن يكون ال�شعب امل�رصي
حراً ،و�أن ت�صبح م�رص حرة.
وهم على يقني �أن م�رص احلرة
لن تقف �إىل جانب التحالف الذي
حتاول م�رص اليوم �أن توطده مع
الواليات املتحدة و�إ�رسائيل يف
ال�رشق الأو�سط.
ً
بل �إنها �ستعار�ض ذلك قطعا� ..إن

التحالف الذي حتاول م�رص اليوم
ت�أ�سي�سه مع وا�شنطن وتل �أبيب
�سيعمل �ضد م�صالح �شعوب ال�رشق
الأو�سط ،وبالتايل ف�إن م�رص احلرة
التي يحكمها امل�رصيون الأحرار
لن ت�صبح بالت�أكيد جز ًءا من هيكل
�رشير كهذا.
للأ�سباب املذكورة �أعاله ،دفعت
�إدارتا الريا�ض و�أبو ظبي االنقالب
على الرئي�س مر�سي ودعمت
ال�سي�سي� ،أثناء االنقالب وبعده،
وا�ستمر هذا الدعم حتى وفاة
حممد مر�سي بالقف�ص يف قاعة
املحكمة.
ويتم تقييم مدى الدعم الذي
قدمه هذان البلدان لالنقالب،
الذي يقوده ال�سي�سي يف �ضوء
�سيا�ساتهما العدائية جتاه قطر
وتركيا ،باعتبارهما دولتان
تنتقدان االنقالب.
دور الواليات املتحدة
و�أوروبا
يربز بعدان �آخران لهذه الق�ضية
فيما يتعلق بالواليات املتحدة
و�أوروبا ،وهما املحر�ضان الآخران
على مقتل الرئي�س مر�سي:
 كيف ينبغي تقييم ال�سيا�ساتالتي اتبعوها �أثناء االنقالب وبعده
من حيث م�صاحلهم؟.
 ماذا تعني هذه ال�سيا�سات منمنظور الدميقراطية و�سيادة

مقتل م�س�ؤولني بارزين يف حماولة انقالب باثيوبيا
قتل رئي�س حكومة والية �أمهرة
وم�ست�شاره اليوم الأحد ،يف
�أعقاب ما قالت ال�سلطات
االثيوبية �إنه حماولة انقالب
وقال التلفزيون الر�سمي االثيوبي
�إن رئي�س حكومة �أمهرة �أمبات�شو
مكونن قتل هو وم�ست�شاره ،فيما
�أكد �أن وراء حماولة االنقالب
اجلرنال �أ�سامنيو ت�سيجيوكان
رئي�س جهاز الأمن يف الوالية.
ويف وقت �سابق ،تعر�ض رئي�س
�أركان اجلي�ش الإثيوبي �سريي
ميكونني لإطالق نار ،بعد
�ساعات من �أنباء عن حماولة

انقالب فا�شلة �ضد حكومة
الوالية ،ح�سبما قال متحدث
با�سم رئي�س الوزراء يف وقت
مبكر من الأحد ومل يت�ضح على
الفور ما �إذا كان رئي�س �أركان
اجلي�ش قتل �أم �أ�صيب.
وت�سلط التطورات ال�ضوء على
التحديات التي تواجه رئي�س
الوزراء �أبي �أحمد ،يف الوقت
الذي يحاول فيه قيادة �إ�صالحات
�سيا�سية و�سط ا�ضطرابات
وا�سعة النطاق ،وظهر �أحمد
على التلفزيون الر�سمي يف
وقت مت�أخر من ال�سبت ،وقال

�إن بع�ض امل�س�ؤولني يف حكومة
�أمهرة كانوا يف اجتماع عندما
وقعت حماولة انقالب.
و�أو�ضح" بع�ض امل�س�ؤولني يف
�أمهرة كانوا يف اجتماع عندما
�أطلق عليهم النار زمالء لهم.
قتل عدد قليل من الأ�شخا�ص
بينما �أ�صيب �آخرون" ،م�شريا �إىل
�أن رئي�س الأركان تعر�ض لهجوم
من قبل "مرتزقة".
وقال تفريا مامو ،قائد القوات
اخلا�صة يف �أمهرة للتلفزيون
احلكومي ،الأحد� ،إن "معظم
الأ�شخا�ص الذين قاموا مبحاولة

االنقالب مت اعتقالهم ،رغم
�أن عددا قليال منهم ال يزالون
طلقاء"،وقال �سكان يف بحر
دار عا�صمة �أمهرة ال�سبت� ،إنهم
�سمعوا �أ�صوات �إطالق نار يف
بع�ض الأحياء ،و�إن بع�ض الطرق
�أُغلقت.
ومنذ جاء �إىل ال�سلطة يف �أبريل،
�أفرج �أبي �أحمد عن ال�سجناء
ال�سيا�سيني ورفع احلظر عن
الأحزاب ال�سيا�سية ،وحاكم
م�س�ؤولني متهمني بارتكاب
انتهاكات �صارخة حلقوق
الإن�سان�-.سكاي نيوز

الإن�سان،
وحقوق
القانون
والقيم التي تثريها هذه البلدان
با�ستمرار؟
من الوا�ضح �أن مواقف الواليات
املتحدة والدول الأوروبية جتاه
م�رص تت�شكل من خالل �سيا�سات
القوة ..يجب �أال نن�سى �أبدًا �أن
قي ًما مثل الدميقراطية وحقوق
الإن�سان ،والتي كانت وا�شنطن
ودول �أوروبا الغربية ت�ستخدمها
يف كثري من الأحيان للتدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى،
قد مت جتاهلها متا ًما عندما
مت الإطاحة بالرئي�س امل�رصي
املنتخب.
عندما كانت الدميقراطية وحقوق
الإن�سان وكذلك جميع التعاليم
واملبادئ املتعلقة ب�سيادة القانون
والقانون الدويل تُدا�س يف الفرتة
التي �أدت �إىل االنقالب ويف
�أعقابه� ،أيدت وا�شنطن ومعظم
العوا�صم الأوروبية االنقالب عل ًنا
من خالل ت�رصيحاتهم امل�شجعة
�أو التزامهم بال�صمت ،ما يعني
موافقتهم ال�ضمنية على جميع
االنتهاكات املرتكبة.
�إن موقف الدول الغربية املوجه
نحو �سيا�سة القوى لي�س مفاج ًئا
بالن�سبة لأولئك املطلعني على
ال�سيا�سات العامة لهذه الدول،
حيث �أنهم كلما ا�ضطروا �إىل
االختيار بني م�صاحلهم والقيم
التي ينادوا بها مثل الدميقراطية
وحقوق الإن�سان ،يقع اختيارهم
على امل�صالح التي تعك�س ر�ؤيتهم
ق�صرية املدى.
وبالتايل ،ف�إن تلك الدول تف�ضل
"امل�صالح ق�صرية الأمد" ،ولديها
"�إدراك �إ�شكايل للم�صالح"،
وال�سبب يف �أين ا�ستخدم هذه
العبارات ،هو تو�ضيح حقيقة �أنه
لو كانت هذه الدول الغربية قادرة
على حتديد م�صاحلها بدقة،
وبطريقة بعيدة النظر ،لكانوا قد
ر�أوا �أن ال�سيا�سة التي يتبعونها
يف م�رص �ست�أتي بنتائج عك�سية

�ضدهم ،وذلك على املدى
املتو�سط والطويل.
من الوا�ضح �أن هذه الدول ق�صرية
النظر بحيث �أنها مل تتمكن من
التنب�ؤ بنتائج هذه ال�صدمة على
معظم �أفراد املجتمع امل�رصي
(وذلك يف بلد �رشق �أو�سطي
يبلغ عدد �سكانه  100مليون
ن�سمة) ،+ال�سيما بعد ما تُرك
رئي�س منتخب ميوت بب�ساطة
يف قف�ص بقاعة املحكمة بعد
عزله يف زنزانة ل�سنوات ،مت
خاللها جتاهل م�شاكله ال�صحية
بالكامل.
تزداد �شكواهم من التطرف
والإرهاب يوماً بعد يوم ،رغم
�أنهم �أنف�سهم هم الذين يدفعون
بالأ�شخا�ص امل�ساملني التباع
ال�سبل اخلاطئة ،وهذا كله
بالنتيجة ،لي�س �سوا عالمة من
عالمات �ضيق الأفق.
يف احلقيقة� ،إما �أن تلك الدول
�ضيقة الأفق بحيث ال تدرك
�أنها ت�شجع وتغذي املنظمات
"داع�ش"
مثل
الإرهابية
و"القاعدة" من خالل قمع حركة
�إ�سالمية ،مثل جماعة الإخوان
امل�سلمني ،التي كانت تتجنب
العنف دائ ًما� ،أو �أنها خبيثة
لدرجة كبرية جتعل من تلك
النتيجة هدفاً لها.
يف هذه املرحلة ،من ال�رضوري
� ً
أي�ضا الت�أكيد على حقيقة �أخرى:
هناك �رشائح من املجتمعات
الغربية غري مرتاحة ل�سيا�سات
�إداراتها النا�شئة عن الت�صورات
املر�ضية مل�رص والدول املماثلة
لها ،كونها تتجاهل متا ًما القيم
الأ�سا�سية مثل القانون الدويل،
والدميقراطية ،وحقوق الإن�سان.
ومع ذلك ،ول�سوء احلظ ،تت�ضاءل
قدرة هذه ال�رشائح ذات العقلية
ال�صحيحة على �إ�سماع �صوتها
يوماً بعد يوم ،و�أولئك الذين
اعتمدوا ال�سيا�سة امل�شوهة
كدليل لهم �أ�صبحوا �أكرث غلبة.

جرنال �إيراين

�أي �صراع يف املنطقة قد يخرج عن
نطاق ال�سيطرة
نقلت وكالة �أنباء فار�س عن قائد
كبري باجلي�ش الإيراين قوله يوم
الأحد �إن �أي �رصاع يف منطقة
اخلليج قد يخرج عن نطاق
ال�سيطرة.
كان الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب قال يوم اجلمعة �إنه �ألغى
�رضبة ع�سكرية للرد على �إ�سقاط
�إيران لطائرة م�سرية لأن ذلك كان
من املمكن �أن ي�سفر عن �سقوط
 150قتيال و�أ�شار �إىل �أنه م�ستعدة

لإجراء حمادثات مع طهران
وقالت �إيران يوم ال�سبت �إنها �سرتد
بحزم على �أي تهديد لها.
ون�سبت الوكالة �إىل امليجر جرنال
غالم علي ر�شيد قوله ”�إذا اندلع
�رصاع يف املنطقة فلن تتمكن
�أي دولة من التحكم يف نطاقه
وتوقيته”على احلكومة الأمريكية
الت�رصف مب�س�ؤولية حلماية �أرواح
القوات الأمريكية بتفادي �سوء
الت�رصف يف املنطقة“.
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التالعب بالعقول:

ر�ؤية غربية لتقييد حتكم الفي�سبوك
باختيارات املواطنني

دورا ال ي�ستهان به يف الت�أثري على التفاعالت ال�سيا�سية ،حيث ت�ساهم يف الت�أثري على اختيارات املواطنني -وال �سيما
تلعب مواقع التوا�صل االجتماعي ً
ال�سيا�سية -كما حدث يف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية لعام  2016على �سبيل املثال ،ودور �شركة «كامربيدج �أناليتيكا» ال�سلبي يف نتائج ا�ستفتاء
ؤخرا يف
الربيك�ست .ف�ضلاً عن م�ساعدتها املتطرفني اليمينيني يف ن�شر خطابات الكراهية حول العامل ،و�إن كانت من�صات التوا�صل االجتماعي بد�أت م� ً
جلي يف الت�صدي لتلك اخلطابات.
ممار�سة دور
ٍّ
روجر مكنامي
عر�ض :يا�سمني �أمين  /مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث
املتقدمة
ويف هذا ال�سياق ،يُناق�ش «روجر
مكنامي» (عمل م�ست�شا ًرا �ساب ًقا
ب�رشكة في�سبوك وم�ستثم ًرا بها � ً
أي�ضا)
يف كتابه الذي جاء بعنوان« :زوكيد:
اال�ستيقاظ على كارثة الفي�سبوك»،
دور �شبكات التوا�صل االجتماعي،
وال �سيما موقع الفي�سبوك ،يف
ال�سيطرة على العقول .ويف كتابه
يدعو امل�ؤلف احلكومات ل�رضورة
فر�ض قواعد �سلوكية معينة على
تلك ال�شبكات ،وال ي�ستثني منها �أي
من�صة.
تطور وادي ال�سيلكون
بداية ،ي�شري «مكنامي» �إىل �أن
وادي ال�سيلكون ا�ستفاد من املقولة
االقت�صادية «دعه يعمل دعه مير
مو�ضحا �أن
«.Laissez-faire
ً
التوجه الأ�سا�سي هو �أن التكنولوجيا
لي�ست حك ًرا على �أحد ،فال�سوق
مفتوحة با�ستمرار ملبتكرين
جدد ب�أفكار خمتلفة .و�أن الرغبة
امل�ستمرة يف ك�رس االحتكار خلقت
فر�صا ل�رشكات تكنولوجية جديدة
ً
للظهور واملناف�سة.
ويذكر �أن وادي ال�سيلكون كان
مق�صو ًرا على عدد من ال�رشكات
الهند�سية التي تعمل يف نطاق �ضيق
قبل ظهور موقع في�سبوك يف عام
 ،2004لكن ال�ساحة كانت مفتوحة
لل�رشكات النا�شئة.
وي�ضيف الكاتب �أن الو�ضع قد تغري
بعد اكت�ساح ال�رشكات الكربى -مثل
في�سبوك وجوجل -لوادي ال�سيلكون،
حيث �أ�ضحت ال�رشكات النا�شئة
ت�سارع يف االن�ضمام لتلك ال�رشكات
بعد عام على الأكرث من ن�ش�أتها؛ لعدم
قدرتها على اال�ستمرار واملناف�سة.
ولهذا ،يرى «مكنامي» �أن تطبيق
نظريات «حرية الأ�سواق» قد ت�سبب
يف توغل ال�رشكات الكربى ،كغوغل
وفي�سبوك و�أمازون ،يف االقت�صاد
العاملي والهيمنة عليه ،مما دفع
االقت�صاديني للمطالبة ب�رضورة
التدخل ل�ضبط امل�س�ألة ،وعدم
ترك الأمر برمته يف قب�ضة �رشكات
بعينها ت�ستحوذ على الأ�سواق
العاملية ،لقدرتها على �شغل جزء
من حياة النا�س االجتماعية ،ومن
اً
ف�ضل عن
ثم زيادة حاجتهم �إليها،
دورها يف تغيري �أمناط املجتمعات،
فالنمو ال�رسيع ل�رشكة في�سبوك
يف مدينة �سان فران�سي�سكو -على
�سبيل املثال -ح ّولها �إىل مدينة
تعج مب�ستخدمي التكنولوجيا ،كما
ارتفعت �أ�سعار العقارات بها نتيجة
تدافع املواطنني لل�سكن بها للتواجد
بالقرب من وادي ال�سيلكون.

منهجية الفي�سبوك
عن موقع الفي�سبوك ي�رشح الكاتب
با�ستفا�ضة ق�صة انت�شاره ال�رسيع،
ومنهجية عمله و�أ�سباب جناحه.
فيو�ضح «مكنامي» �أنه بعد احلرب
العاملية الثانية ظهرت فل�سفة مدر�سة
«�شيكاجو» كجزء من ال�سيا�سات
النيوليربالية االقت�صادية ،والتي
ارت�أت �أن تركيز القوة االقت�صادية
يف يد فئة قليلة من ال�رشكات ال تُعد
م�شكلة طاملا �أن الأ�سعار ال ترتفع.
وقد ا�ستفادت عدد من ال�رشكات من
تلك الفل�سفة ،وعلى ر�أ�سها� :أمازون،
وجوجل ،وفي�سبوك.
وتطبي ًقا لفل�سفة �شيكاغو ،التي
بد�أت يف عهد الرئي�س الأمريكي
ال�سابق «دونالد ريجان» ،ا�شرتت
�رشكة في�سبوك العديد من
التطبيقات الناجحة مثل :ما�سنجر
و�إن�ستجرام
،Messenger
 ،Instagramحمقق ًة يف ذلك
كامل على الأ�سواق .اً
ا�ستحوا ًذا اً
ف�ضل
عن ذلك ت�سعى ال�رشكة �إىل �ضم
ال�رشكات النا�شئة با�ستمرار .ففي
عام  ،٢٠١٣حاولت في�سبوك �رشاء
تطبيق �سناب�شات  ،Snapchatلكن
ال�رشكة املنتجة له رف�ضت ،فقامت
الأوىل با�ستن�ساخ مميزاته يف تطبيق
�إن�ستجرام.
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،قامت
ال�رشكة ب�رشاء تطبيقات وبرامج عدة
مُت ِّكنها من تو�سيع قاعدة البيانات
عن املواطنني ،وهو ما يمُ ّكنها من
زيادة �أرباحها عن طريق ا�ستغالل
تلك البيانات .وي�شري الكتاب �إىل
�أن نحو  %40من �سكان العامل اليوم
ي�ستخدمون الفي�سبوك مبختلف
تطبيقاته ،وهو الأمر الذي ي�ضاعف
من قدرته على اخرتاق العقول.
وعن عوامل جناح �رشكة في�سبوك،
ي�شري الكاتب �إىل �أنه يعود ملجموعة
من العوامل ،وعلى ر�أ�سها :الإميان
بالذات ،وو�ضع خطة مميزة ال
ت�شوبها �شائبة ،ووجود فكرة جيدة
جاذبة للنا�س .وي�ضيف �أن العامل
الرئي�سي لهذا النجاح يرتكز يف
منحها مميزات ن�سبية للم�ستخدمني.
اً
فمثل ا�ستطاع في�سبوك التغلب على
م�شكالت ال�رشكات الأخرى ،وو�ضع
تن�ص على �رضورة التعرف
قواعد ّ
على هوية امل�ستخدم ومراقبة
اخل�صو�صية ،وهو الأمر الذي بث
الأمان يف نفو�س امل�ستخدمني ،لكنه
بد�أ يف الت�ساهل يف تلك القواعد رغب ًة
منه يف زيادة �أعداد امل�ستخدمني،
حتى و�صل عدد م�ستخدميه نحو 2,1
مليار م�ستخدم بحلول عام .2017
ويُ�ضيف يف الفرتة من عام 2012
ح�سن الفي�سبوك
حتى عام 2017؛ ّ
�آليات ا�ستخدامه ،وطور �أ�ساليب
جمع البيانات عن املواطنني،
بحيث تف ّوق على العديد من �أجهزة
ح�سن
اال�ستخبارات العاملية .كما ّ

�أ�ساليب الإعالنات امل�ستخدمة عن
طريق البيانات التي مت جتميعها
عن امل�ستخدمني ،وهو ما �ساهم يف
زيادة �أرباحه حتى بلغت نحو 40,7
مليار دوالر يف عام  .2017ولكن
التو�سع يف الإعالنات �أدى �إىل زيادة
ت�شكك امل�ستخدمني يف انتهاك
خ�صو�صا بعد ف�ضيحة
خ�صو�صيتهم،
ً
كامربيدج �أناليتيكا ،واالنتخابات
الرئا�سية الأمريكية لعام 2016
وعلى الرغم من امل�شكالت املتتالية
املتعلقة ب�رشكة في�سبوك ،ي�شري
أرباحا
«مكنامي» �إىل �أنها جنت � ً
طائلة ،حيث تعمل من حني لآخر
على تطوير �أ�سلوب الإعالنات
امل�ستخدمة واجلماهري امل�ستهدفة.
ومع هذا ي�ؤكد الكاتب �أن النجاح
الذي حققته قد ي�ؤدي بر�ؤ�سائها
�إىل الثقة الزائدة التي يليها الغرور
واال�ستهانة بن�صائح النقاد ،وهو ما
يقود ال�رشكات الكربى يف النهاية
لل�سقوط والف�شل.
وي�ضيف الكتاب �أن التعامل مع
اً
�سبيل
الب�رش على �أنهم �أرقام �سيكون
النهيار الفي�سبوك مع مرور الوقت،
خا�صة مع تزايد الوعي الب�رشي
ب�رضر مواقع التوا�صل االجتماعي،
وانتهاكها للخ�صو�صية.
تداعيات جمتمعية
يُ ّ
و�ضح «مكنامي» �أن قدرة مواقع
التوا�صل االجتماعي يف الت�أثري
على املجتمع والأفراد تظل كبرية
ما مل يكن هناك وعي جمتمعي
�إزاء ا�ستخدامها .وي�شري «مكنامي»
�إىل �أن �رشكة في�سبوك جنحت منذ
ت�أ�سي�سها يف تطبيق �شعار احلرية يف
ن�رش ما يريده الأفراد من معلومات،
وجعل العامل مكا ًنا �أكرث دميقراطية،
أرباحا طائلة من
ويف املقابل جنت � ً
وراء ذلك.
ومع ذلك ،خلفت �رشكة في�سبوك
وغريها من مواقع التوا�صل
االجتماعي �آثا ًرا خطرية على الأفراد
واملجتمعات ،و�سمحت بتقوي�ض
الدميقراطية يف بلدان عدة .ويف ظل
ارتفاع معدالت الإدمان التكنولوجي
يف الآونة الأخرية؛ �سيكون من
ال�صعب �إقناع م�ستخدمي تلك
املواقع بالتخلي عنها ،ملا تقدمه
من خدمات لهم ،مما �سيوفر لتلك
ال�رشكات قد ًرا �أكرب من البيانات
مع مرور الوقت ،والذي �سيمكنها
من التحكم يف �سلوكيات الأفراد من
خالل حتليل تلك البيانات.
ال�سيا�سة الأمريكية جتاه
في�سبوك
ي�شري «مكنامي» �إىل �أنه رغم خماطر
مواقع التوا�صل االجتماعي على
االنتخابات الأمريكية ال�سابقة
والقادمة� ،إال �أن �أمرها وت�أثريها ال
ريا من فكر ال�سا�سة
ي�شغل حي ًزا كب ً
الأمريكيني ،ويرجع ذلك ملجموعة

من الأ�سباب ميكن تلخي�صها فيما
يلي:
�أولاً  -االعتقاد اخلاطئ ب�أن التدخل
من قبل احلكومة يف التكنولوجيا
�سي�رض باالبتكار.
ثان ًيا -الت�آلف والتعا�ضد بني �أفراد
احلكومة وال�سا�سة وبني ال�رشكات
التكنولوجية الكربى مثل غوغل
وفي�سبوك ،منذ بد�أت يف تدعيم
حملة الرئي�س ال�سابق «باراك
�أوباما» خالل االنتخابات الرئا�سية
الأمريكية لعام 2007
ثال ًثا -قدرة مواقع التوا�صل
االجتماعي على ح�شد الناخبني
وجمع الأ�صوات ل�صالح مر�شح
بعينه ،جعل امل�رشعني الأمريكيني
يغ�ضون الطرف عن حتركات
ال�رشكات التكنولوجية رغبة منهم يف
ا�ستغاللها مل�صاحلهم اخلا�صة.
راب ًعا -عدم قدرة امل�رشعني على
مراقبة التكنولوجيا ب�صورة كبرية
ومواكبة تطوراتها ال�رسيعة لعدم
فهمهم الدقيق لها.
وي�ؤكد الكاتب �أن ال�سبب الأ�سا�سي
�إزاء رفع احلكومة يدها عن مواقع
التوا�صل االجتماعي هو حتقيق
م�آربها ،فالإدارة الأمريكية احلالية
بقيادة «دونالد ترامب» تعقد
اجتماعات متكررة مع مديري
في�سبوك بغر�ض تو�ضيح �أف�ضل
الآليات ال�ستخدامه يف الت�سويق
ال�سيا�سي ،ولت�أكيد االدعاءات
املتناق�ضة لل�سا�سة الأمريكيني
ب�ش�أن و�ضع �ضوابط على مواقع
التوا�صل االجتماعي .وي�شري الكاتب
�إىل هذا التناق�ض ،حيث تتمكن
امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية الأمريكية من
و�ضع قيود وتنظيمات على �أداء
عمل البنوك التي تعد �أكرث تعقيدًا
من التكنولوجيا ،يف حني جتد
�صعوبة يف و�ضع �ضوابط على عمل
مواقع التوا�صل االجتماعي لتحد
من خماطرها على االنتخابات
الأمريكية القادمة.
ف�ضيحة كامربيدج �أناليتيكا
ّ
و�ضح «مكنامي» �أن املعلومات التي
مت ك�شفها حول ا�ستغالل بيانات 50
مليون ح�ساب على الفي�سبوك لعمل
برنامج يتنب�أ بال�سلوك الت�صويتي
للناخبني ،قد �أثارت جدلاً وا�س ًعا
حول اخرتاق اخل�صو�صية على
مواقع التوا�صل االجتماعي،
وا�ستغالل البيانات ال�شخ�صية بدون
علم �أ�صحابها .ف�رشكة كامربيدج
�أناليتيكا التي تر�أ�سها «�ستيف بانون»
(م�ساعد �سابق للرئي�س «دونالد
ترامب» خالل حملته االنتخابية
يف عام  2016و�شغل �ساب ًقا من�صب
كبري م�ست�شاري الرئي�س لل�شئون
اال�سرتاتيجية) قد ا�ستطاعت من
خالل برنامج ُمطور منذ �أواخر عام
 2014توجيه ماليني الأ�صوات يف
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية لعام

 2016ليفوز بها املر�شح اجلمهوري
اً
ف�ضل عن دورها يف
«ترامب»،
ا�ستفتاء الربيك�ست.
وبالرغم من �سعي �رشكة في�سبوك
لتوجيه اللوم لل�رشكة يف اخرتاق
بيانات امل�ستخدمني للموقع� ،إال �أن
باح ًثا بكامربيدج �أناليتيكا �أو�ضح �أن
احل�صول على البيانات قد مت بناء
على موافقة من �رشكة في�سبوك،
وهو ما وجه �أنظار الر�أي العام
خ�صو�صا داخل االحتاد
وال�سا�سة
ً
الأوروبي والواليات املتحدة
خلطورة موقع في�سبوك على
خ�صو�صية املواطنني ،و�آثاره ال�ضارة
على نتائج االنتخابات ،مما دفع
الدول كربيطانيا ووا�شنطن لعقد
جل�سات ا�ستماع مل�سئويل ال�رشكة
والتحقيق حول الأمر .وقد جنحت
تلك اجلل�سات التي بد�أت منذ �إبريل
 2018يف لفت انتباه و�سائل الإعالم
وال�صحافة لدور مواقع التوا�صل
االجتماعي يف احلياة ال�سيا�سية،
والدور الذي تلعبه يف الت�أثري على
العقول ،ون�رش املعلومات امل�ضللة
يف �أحيا ٍن عدة.
انت�شار خطابات الكراهية
ي�شري «مكنامي» �إىل �أن درا�سة
�صادرة عن معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا �أظهرت �أن نحو  %70من
الق�ص�ص الزائفة يتم م�شاركتها بني
رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
�أكرث من الق�ص�ص احلقيقية.
وت�ساهم م�شاركة الق�ص�ص الزائفة
يف تعظيم خطابات الكراهية جتاه
الآخرين.
وي�رضب الكاتب مثالاً بطلب حكومة
�سرييالنكا حجب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،وال �سيما في�سبوك
ووات�ساب ،ب�سبب م�ساهمتها يف
ن�رش خطاب الكراهية ،الأمر
الذي ت�سبب يف االعتداء على
الأقلية امل�سلمة بالدولة .وعلى
الرغم من تعهد في�سبوك بالنظر
يف الأمر� ،إال �أن «مكنامي» ي�شري
�إىل �ض�آلة الأهمية الن�سبية لتلك
الدولة بالن�سبة القت�صاد �رشكة مثل
في�سبوك ،وبالتايل فهي لن حترك

�ساكنًا �إزاء خطابات الكراهية التي
تُبث عرب من�صاتها.
وللت�أكيد على الوظيفة الأ�سا�سية
التوا�صل
مواقع
ل�رشكات
االجتماعي يف التحكم فيما يبث
على من�صاتها؛ يو�ضح الكاتب
�أن مواطني دول �سرييالنكا �أو
ميامنار غري معتادين على تلقي
املعلومات من م�صادر �إعالم
حرة مثل في�سبوك �أو غريه من
مواقع التوا�صل االجتماعي ،فقد
�ألفوا تلقي املعلومات املنظمة
املنتقاة من قبل الإعالم الر�سمي،
وبالتايل فهم غري قادرين على
ت�صنيف املعلومات والنظر يف
�صحتها ،وهذا من �ش�أنه �أن ي
�أ�رضا ًرا ج�سيمة بالبنية املجتمعية
يف حال غياب الوعي العام ،مما
يلقي بالثقل على �رشكات مواقع
التوا�صل االجتماعي التي ال بد
و�أن تعمل على الت�أكد من �صحة
املعلومات ،وت�ضع �ضوابط على
اخلطابات املن�شورة على من�صاتها
�إ�سها ًما منها يف وقف خطابات
الكراهية املنت�رشة حول العامل.
وختا ًما ،ي�شري «مكنامي» �إىل
�رضورة توعية الأفراد بكيفية
التوا�صل
مواقع
ا�ستخدام
االجتماعي ،ومن�صات ال�شبكة
العنكبوتية ب�شكل عام ،فزيادة
قدرة الأفراد على فرز املعلومات
�سي�ؤهلهم لل�ضغط على تلك
ال�رشكات لوقف التالعب بعقولهم،
وو�ضع خ�صو�صية على بياناتهم.
وقد دفعت ف�ضيحة كامربيدج
�أناليتيكا ال�سا�سة الغربيني لزيادة
ال�ضغط على �رشكة في�سبوك
لتف�سري �أ�سباب ظهور �إعالنات
بعينها دون غريها للم�ستخدمني.
وهذا يقود �إىل نتيجة مفادها �أن
عدم توافر املال ل�شن حمالت
توعوية ال�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي ال ميكن �أن يقف حجر
عرثة يف طريق التوعية .فال�ضغط
اً
عامل حا�س ًما
على ال�سا�سة ميثل
�إزاء تفعيلهم قوانني تنظيمية
ت�ضبط عملية ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي.
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�إ�شهار

الإثنني  24جوان  2019املوافـق ل� 21شوال 1440هـ
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�ضريـن الق�ضائيـني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
رقم 29حي 60م�سكنا ،عي�سات �إيدير
ال�شراقة – والية اجلزائر
هاتف فاك�س 0555 98 01 10 -)023 36 33 46 :

�إعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني  -املادتان  750 ،749من ق �إ م �إ

تنفيذا ملنطوق القـرار املمهور بال�صيغـة التنفيذيـة ،ال�صـادر عـن جملـ�س ق�ضـاء البليـدة "غرفـة �ش�ؤون الأ�سرة"
بتاريــخ  ،2014/06/16الق�ضيــة رقــم  ،14/1015الفهــر�س رقـــــــــم .14/2179
وبنـاء علـى قائمـة �شـروط البيـع العقـاري امل�ؤ�شـر عليهـا بتاريـخ  2018/05/07حتت رقـم .18/08
لفـائــدة  :ال�سيدة /بــن زيطـــة معيوفــــــة.
املقيمـــة  :ال�شعيبـــة ،دائــــرة �أوالد جــــــالل ،ب�سكــــــــــــــــرة.
�ضـــد  :ورثة املرحوم حفرة رابح وهم  :زوجته �شيبة غنية ،و�أبنا�ؤه حفرة حممد ،ليندة ،فايزة� ،أبو �سفيان ،ه�شـام،
زينــب ،حمـــزة� ،سيـــف الإ�ســـــالم� ،أمينــــــــــــــــة.
املقيــمني  :جتزئة عزوز عبد اهلل ،رقم  ،01زرالدة ،واليـة اجلزائــــــــــــــــــــر.
تعلن ال�شركة املدنية املهنية للأ�ستاذين /حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد ،املح�ضرين الق�ضائيني لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة،
عـن انعقاد جل�سة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�سات  02مبقر حمكمة ال�شراقة ،يوم  2019/07/14على ال�ساعة التا�سعة (� )09.00صباحا ،للعقار الآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه :
قطعة �أر�ضية م�شيد عليها م�سكن كائنة ببلدية زرالدة والية اجلزائر ،جتزئة عزوز عبد اهلل رقم  01ذات م�ساحة تقدر بـ122.50م ،2مف�صولة من قطعة �أر�ض �أكرب منها ذات م�ساحة (05هـ�25 ،آر) حتمل رقم  ،34من خمطط
التجزئة امل�شهر باملحافظة العقارية بتاريخ  1994/08/02حجم  298رقم  ،15وهي حمدودة كما يلــــــــــي :
 مـن ال�شمـال  :القطعـة رقـم  - .65مـن اجلنـوب  :طريـــــــــــــــــــق. مـن ال�شـرق  :القطعـة رقـم  - .35مـن الغـرب  :القطعة رقـــــــــــــــم .33ب�سعر افتتاحي مقدر مببلغ 18.418.050.00دج (ثمانية ع�شر مليونا و�أربعمائة وثمانية ع�شر �ألفا وخم�سني دينارا جزائريا) ،بعد �إنقا�ص الع�شر تنفيذا لأمر املحكمة ،م�ضاف له حقوق الت�سجيل وال�شهر وم�صاريف التنفيذ
واحلقـوق التنا�سبيـة للمح�ضـــر.
وعليه فب�إمكان اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر ،الإطالع على قائمة �شروط البيع و�سحب ن�سخة منها من كتابة �ضبط حمكمة ال�شراقة� ،أو من ديوان ال�شركة القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور
�أعــــــــــاله.
�شروط البيع  :زيادة على ال�شروط املحددة بقائمة �شروط البيع ،ف�إنه ي�ستوجب على كل راغب يف املزايدة �أن يقدم خم�س  5/1ال�سعر االفتتاحي وامل�صاريف والر�سوم امل�ستحقة حاال ،بوا�سطة �صـك م�صرفـي حل�سـاب
�أمانـة �ضبـط املحكمـــة.

املح�ضــــر الق�ضائـــــي

الو�سط2019/06/24:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجلزائر
الدائرة الإدارية الدرارية
بلدية الدويرة
الرقم /4110ع ع /م م ج /ك �ص 2019/

الدويرة يف  12 :جوان 2019

�إعالن عن حتقيق يف املالئمة
�أو عدم املالئمة للجوار
يعلن رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية الدويرة �أن ال�سيد  /مولة �سليم قد �أودع لدى م�صاحلنا ملفا من �أجل �إن�شاء ن�شاط متمثل
يف بيع امل�شروبات من ال�صنف الأول ( امل�شروبات الغري كحولية -مقهى) ملحله الكائن حي لونا�سي فيال رقم  01بلدية الدويرة
.
فعلى كل من لديه مالحظات �أو اعرتا�ضات على قيام املعنية بهذا الن�شاط يف املكان املذكور � ،أن يتقدم مبالحظاته لدى
م�صالح البلدية ( مكتب امل�ؤ�س�سات امل�صنفة)
و قد حددت مهلة ثمانية �أيام ( )08ك�أق�صى مدة لتقدمي املالحظات و االعرتا�ضات بال�سجل املفتوح لهذا الغر�ض ابتداء من
تاريخ �صدور هذا الإعالن بعني املكان و بال�صحف اليومية .
وقد عني ال�سادة :
 بعلي نا�صر مهند�س دولة مو�سى كرمي مهند�س دولةكمحافظني حمققني �أثناء فرتة التحقيق
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
الو�سط2019/06/24:
ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�ضريـن الق�ضائيـني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
رقم 29حي 60م�سكنا ،عي�سات �إيدير
ال�شراقة – والية اجلزائر
هاتف فاك�س 0555 98 01 10 -)023 36 33 46 :

الو�سط2019/06/24:

ANEP N°: 1916014220

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــ�ضـــــــــــــر تعليق م�ستخرج من قائمة �شروط بيع عقار
�شائع باملزاد العلني ( املادة  748من ق �إ م �إ)

بنـاء علـى القرار ال�صادر عن جملـ�س ق�ضـاء البليـدة بتاريـخ " 2017/04/12الغرفـة العقاريـة" الق�ضية رقـم  ،17/382الفهـر�س رقـم  ،17/993امل�شمـول ب�صيغتـه التنفيذيـة امل�سلمــة بتاريـــخ
.2017/04/13
			

وبناء علـى قائمـة �شـروط البيـع امل�ؤ�شـر عليهـا بتاريـخ  ،2019/06/13حتــت رقـــــم .19/10

لفائـــدة  :ال�ســادة /جمـــراب الهـــادي ،جمـــراب جنيـــب ،جمـــراب حممـــــد..........احلاجز
ال�ساكــنون  :غابـة ديكـار  3رقـم  99دالـي �إبراهيـم ،واليـة اجلزائـــــــــــــــر.
املنفذ �ضـده  :امل�ستثمرة الفالحية اجلماعية رقم  118امل�سماة مزرعة بو�شاوي عمار ،املمثلة من قبل رئي�سها ال�سيد زناتي بن زرقة..................املحجوز عليها
الكائن مقرها  :مزرعة بو�شاوي عمار� ،إقليم بلدية ال�شراقة ،والية اجلزائــــــــــــــــــــر.

تعلـن ال�شركة املدنيـة املهنيـة للمح�ضريـن الق�ضائيـني للأ�ستاذيـن/حمـدي با�شـا �أحمـد – حممـدي مـراد ،الكائـن مقرهـا برقـم  29حــي  60م�سكنــا ،عي�ســات �إيديــر ،ال�شراقــة ،املوقــع �أدنــــاه.
�أن �ستبا�شر �إجراءات البيع عن طريق املزاد العلني للعقار ال�شائع الآتي تعيينه :
 ن�سبة الثلث ( )3/1من حق الإمتياز العائد لل�سيد /زناتي بن زرقة يف ال�شيوع ،بالقطعة الأر�ضية ذات م�ساحة  06هكتـار� 56 ،آر� 25 ،س�آر ،التـي ت�شكـل جمموعــة امللكيــة رقــم  01ق�ســم  ،06الكائنــةببلديــة ال�شراقــة باملكــان امل�سمــى بو�شــاوي "مزرعــة ال�شهيــد بو�شـاوي عمـار �سابقــا"،
وهي ذات طبيعة فالحية حتتوي على عدة مغرو�سات منها �أ�شجار احلم�ضيات – الرمان – الإيجا�ص  -الليمون  -النخيل ،مع �أر�ض �صاحلة للخ�ضر املتنوعة تطل على الطريق ال�سريع اجلزائر-تيبازة ،وهذا
النوع من الأرا�ضي امل�سقية ذو جودة عالية �إذ هو تابع لل�سهل الكبري "متيجة" ،وهي حماطة بجدار �إ�سمنتي مدعم علويا ب�أ�سالك �شائكــــــــــــــة.
		
وقــد حــدد تاريــخ جل�سـة النظـر فـي االعرتا�ضـات االحتماليـة ليـوم الثالثـاء  ،2019/07/16علـى ال�ساعـة العا�شـرة متامـــا (�10.00سا) مبكتـــب ال�سيــد رئـي�س املحكمــــــــــة،
وجل�سة البيع باملزاد العلني ليوم  2019/09/15على ال�ساعة التا�سعة متاما (�09.00سا) بقاعة اجلل�سات رقـم .02
ب�سعر افتتاحي قدره 11.000.000.00دج (�إحدى ع�شر مليون دينار جزائـــــــــــــري).

املح�ضـــــر الق�ضائــــــــي

الو�سط2019/06/24:

PUB

و لهذه الأ�سباب

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون اال�سرة علنيا  ،ابتدائيا ،
ح�ضوريا:
يف ال�شكل  :قبول �إعادة ال�سري يف الدعوى
يف املو�ضوع � :إفراغ احلكم ال�صادر عن حمكمة الأغواط ق�سم �ش�ؤون الأ�سرة
بتاريخ  2018/11/18رقم اجلدول  18/02120رقم الفهر�س 18/02904
واعتماد تقرير اخلبرية دما�ش ر�شيدة املودع لدى �أمانة �ضبط املحكمة
بتاريخ  2019/02/17حتت رقم  19/37فهر�س رقم  19/40و بالنتيجة :
-01الق�ضاء بتوقيع احلجر على املرجع �ضدها بن قطا�ش زهرة املولودة بعني
الإبل – اجللفة  1962/10/13لأبيها �سعد و لأمها بن جودي مغنية  ،و تعيني
�شقيقها املرجع بن قط�ش احلاج عي�سى املولود بالأغواط يف 1981/06/29
مقدما عليها لريعاها و يتوىل جميع �ش�ؤونها الإدارية و املالية و �أن يقوم
مقامها و ممثال عنها متثيال قانونيا يف جميع الت�صرفات التي تعود عليها
باملنفعة و املحافظة على م�صاحلها املالية و حقوقها  ،كما ميثلها �أمام جميع
الهيئات الإدارية و الق�ضائية متثيال قانونيا و كذا امل�ؤ�س�سات املالية العمومية
و اخلا�صة و احلر�ص على احرتام الإجراءات القانونية املن�صو�ص عليها يف
املادتني  98و  100من قانون الأ�سرة فيما يخ�ص الت�صرف يف �أموالها .
�-02إلزام املرجع بن�شر منطوق هذا احلكم بجريدة يومية وطنية و كذا �أمر
�ضابط احلالة املدنية املخت�ص بالت�أ�شري باحلجز على هام�ش عقد ميالد
املحجوز عليها ب�سعي من النيابة العامة .
و حتميل املرجع امل�صاريف الق�ضائية مبا فيها ر�سم الدعوى املقدر ب�أربعمائة
و خم�سون دينار جزائري ( 450دج)
بذا �صدور هذا احلكم و �أف�صح به جهارا يف اجلل�سة العلنية املنعقدة
بالتاريخ و املكان املذكورين �أعاله و ل�صحته �أم�ضينا على �أ�صله نحن الرئي�س
و �أمني ال�ضبط .

جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة  :اجللفة
الق�سم� :ش�ؤون الأ�سرة
حكم باحلجر
رقم اجلدول 19/01216 :رقم الفهر�س 19/02136 :تاريخ
احلكم19/05/28 :
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�سرة علنيا
�إبتدائيا ح�ضوريا :يف ال�شكل :قبول دعوى �إعادة ال�سري يف
الق�ضية .يف املو�ضوع� :إفراغا للحكم ال�صادر عن حمكمة احلال
بتاريخ 08 :جانفي  2019حتت رقم فهر�س 19/00086 :ق�ضت
املحكمة بامل�صادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري
املودعة لدى �أمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 27 :جانفي  2019رقم
�إيداع 19/38 :وبالنتيجة الأمر ب� :أوال :احلجر على املرجع
�ضده �شراك �أ�سامة ابراهيم املولود بتاريخ  04نوفمرب 1986
ببلدية دار ال�شيوخ لأبيه حممد و�أمه ن�صرية �صيلع .ثانيا:
تعيني املرجع ( والده) �شراك حممد كمقدم عليه لرعايته
وت�سيري �ش�ؤونه على �أن تلتزم با�ستئذان املحكمة يف حالة قيامه
ب�أحد الت�صرفات الواردة يف ن�ص املادة  88من قانون الأ�سرة .بذا
�صدر احلكم و�أف�صح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور �أعاله،
وبح�سبه �أم�ضيناه مع �أمني ال�ضبط.

الو�سط2019/06/24:

Le Chiffre d’Affaires
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FORMATION INTENSIVE

12, 14
avril
20,21
et et15
22 mai
20192018

Le plan comptable en général
Les pièces comptables
justificatives
Les imputations comptables
Enregistrer les opérations comptables
Les factures d’achats et venteT
Les rabais remises et ristournes
les avoirs
Les moyens de réglement
La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
La trésorerie
Les emprunts et les prÐts
Les immmobilisations
et les frais généraux
Les Ïcritures comptableT

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

Inscrivezvous
au pluTtarE le 1 KVJMMFU

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El0ouradia Alger

APPELEZ AUX NUMEROS
0666970737
0661413900
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الإثنني  24جوان  2019املوافـق ل� 21شوال 1440هـ

حياة �أطفالنا يف ال�سجون "اال�سرائيلية"
؟! فيلم رعب حقيقي
م�سا باالمن اال�سرائيلي وخطرا على �أمن املنطقة يُعتقل الطفل
ال�سباب �شتى يعتربها االحتالل ّ
الفل�سطيني  ،قد يكون ذلك ب�سبب م�شاركة يف تظاهرة �أو رفع للعلم الفل�سطيني �أو ب�سبب ن�شاط
حتري�ضي على مواقع التوا�صل االلكرتوين  ،وقد ت�صل التهمة اىل القاء حجر على دورية ا�سرائيلية
�أو انتماء لتنظيم �أو حماولة للو�صول اىل القد�س بطريقة غري قانونية  ،فالقانون كله على احلاجز
واملعاطة وم�سارب االهانة  ،وجتاوز ذلك يعترب جتاوزا للقانون  ،هناك �أ�سباب كثرية قد تكون مثرية
ّ
لل�سخرية ولكن �سلطات االحتالل تعتربها م�صيبة ك�أن يلقى القب�ض عليه متلب�سا بجرمية ال�صالة يف
امل�سجد االق�صى  ،تعددت �أ�سباب االحتالل يف اعتقال االطفال واملعتقل واحد .
بقلم الأديب  :وليد الهودىل
ملاذا يعتقلون ؟ وكيف هي حال
معتقالتهم ؟ وكيف يحاكمون ؟
وكيف يق�ضون فرتة حمكومياتهم ؟
وما هو �أثر ال�سجن على حياتهم ؟
�أما عن حال املعتقالت فهي لي�ست
مدار�س او �أماكن احتجاز تراعي
�شيئا من خ�صو�صيات االطفال بل
هي �سجون ك�سجون الكبار دون
�أي فرق يذكر  ،مير الطفل فرتة
حتقيق يف ذات الزنازين ويجري
عليه ال�شبح وال�ضغط النف�سي
ومراوغة املحققني ومكرهم
وتكالب فريق متكامل عليه ولعبة
واملكوث
الع�صافري(العمالء)
فرتات طويلة يف الزنازين قد
ت�صل اىل ثالثة �شهور وقد ر�أيت

من ال يتجاوز الثالثة ع�رشة من
عمره �سبعني يوما يف الزنازين
 ،ولنا �أن نتخيل طفال يف زنزانة
معتمة مغلقة بابها متاما كباب
ثالجة وال نافذة لها �سوى مروحة
يف �سقفها .
ثم جتري عليه مهزلة املحاكم ،
ال�شكل �شكل حمكمة وامل�ضمون
ع�ساكر نفو�سهم مري�ضة يلب�سون
لبا�س القانون ويعقدون عدة
جل�سات لطفل النه رمى حجرا
بيده ال�صغرية � .إنهم �أطفال
يعادون ال�سامية  ،املعدن االن�ساين
ال�شفيف املنري � ،سيد الب�رش و�سيد
النا�س �أجمعني بينما ه�ؤالء من
طينة خمتلفة ال تنتج اال االطفال
املجرمني االرهابيني  ،ي�سمع
�أطفالنا يف حماكمهم مب�صطلحات

مل ي�سمعها يف حياته �أبدا  ،يقال
له �أنك معاد لل�سامية وهو ال يدري
ماذا تعني �ساميتهم هذه  ،يقال
له � :إنك خمرب وال يدري ماذا
خ ّرب �أو ع ّمر ؟  ..الخ ثم يحكم
على هذه التهم ويعاد اىل �سجن
خا�ص باالطفال دون ان يختلف ال
من قريب وال من بعيد عن �سجون
الكبار .
وجتري عجلة ال�سجن القا�سية
على نفو�س �أطفالنا الربيئة ،
ي�صحو �صباحا من �أحالمه التي
ت�ضعه يف ح�ضن �أمه على �صوت
ناعق ينادي بالعدد  ،يتململ
وهو بني �شعوره اجلميل وهو يف
بيته ح�سب �أحالمه التي �أخذته
من ال�سجن وبني احلقيقة امل ّرة
هذه االبرا�ش احلديدة وغرفة

ال�سجن التي حتدها دورة املياه
من جهة والباب اجلديدي االزرق
والذي يطل من ك ّوته وجه نح�س
مربد ي�سمى �سجانا  .و�أيام
�أ�سود
ّ
ال�سجن على الطفل بطيئة اليوم
فيها ك�سنة  ،يعد �أيامه ب�صعوبة
قا�سية  ،فعندما يق�ضي الطفل
عدة �أ�شهر ك�أنه ق�ضى عدة
�سنوات  ،ال توجد �ألعاب تتنا�سب
مع عمره وال مالعب وال �أدوات
للعب  ،املعتقلون يبتكرون العابا
ميار�سونها يف �ساحة ال�سجن وقت
وجودهم فيها  ،ولكن االجواء كئيبة
وعني ال�سجان ترقب بحقد لت�رسق
كل حماولة ي�صنع فيها املعتقلون
�شيئا من الرتفيه .
وجتري على الطفل املعتقل
اجراءاتهم القا�سية كلها :

التفتي�ش الليلي ومداهمة ال�سجن
وك�أنه للطفل خم�ص�ص من
�أفالم رعب عليه ان ي�صحو من
نومه مل�شاهدتها  ،التنقالت
ّ
تنق�ض على ما ي�شبه
اللئيمة التي
اال�ستقرار  ،البو�سطة وحديدها
القا�سي و�سفرها امل�ضني الطويل
 ،اجراءات العالج املريعة والتي
تفاقم املر�ض وت�شكل اهماال
طبيا متعمدا ممنهجا جتعل من
ال�سجن �سجنني  :ال�سجن و�سجن
املر�ض .
�أما عن �أثر ال�سجن على حياة
الطفل فيما بعد هذا الكابو�س
املريع  ،ف�إنه ال ينق�ضي وال
يخرج من �صدره وقت خروجه من
ال�سجن  ،ال�سجن يحدث كوارث
نف�سية يف داخل الطفل � ،صحيح

انه ال توجد اح�صائيات او درا�سات
على هذا املو�ضوع و�أن جمتمعنا
ومنظومة اال�رسة املتما�سكة
تعيد الطفل اىل حا�ضنته وت�شكل
بل�سما جلراحاته  ،ولكن ال ميكن
�أن ال تبقي �أثرا يف نف�سه  ،نكت�شف
ولو بعد فرتة طويلة ب�أن ال�سجن
مل يخرج من �صدره و�أن تلك
الفرتة التي ق�ضاها يف ال�سجن
قد �أ�صبحت جزءا من �شخ�صيته
ومكونا ا�سا�سيا من مكوناتها .
�ستبقى جتري يف عروقه جريان
دمه وال ميكن له �أن يتخل�ص من
حجم الظلم الهائل الذي تعر�ض
له اال �إذا ر�أى االحتالل يف يوم من
االيام يّ
يول هاربا من وطنه .

رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين خالل وقفة دعم و�إ�سناد نظمت يف طوبا�س

جتربة اال�سرى الفل�سطينيني مع
الأ�سرى واملحررين يثمنون موقف
القيادة ال�صلب يف الت�صدي ل�صفقة القراءة و التعليم والتثقيف ،ت�ستحق
البحث والقراءة والتمعن
القرن ورف�ض ور�شة البحرين
�أكد رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين اللواء قدري ابو
بكر ،اليوم ال�سبت" ،على �أن
موقف احلركة الأ�سرية والأ�رسى
املحررين ثابت ووا�ضح يف دعم
معركة القيادة الفل�سطينية وعلى
ر�أ�سها ال�سيد الرئي�س حممود
عبا�س يف الت�صدي ملا ت�سمى
ب�صفقة القرن وكذلك الأمر
بالن�سبة لور�شة البحرين".
و�أ�ضاف ابو بكر� ،أن جي�ش
الأ�رسى واملحررين لطاملا �أكدوا
على �أن هذه ال�صفقة ومفرزاتها
تعترب م�ؤامرة تواطئ كربى �ضد
الفل�سطينيني وحقوقهم العادلة،
واملتمثلة ب�إنهاء االحتالل و�إقامة
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�رشيف".

�أقوال اللواء ابو بكر جاءت خالل
وقفة دعم و�إ�سناد ملواقف القيادة
الفل�سطينية يف مواجهة �صفقة
القرن وم�ؤمتر البحرين ،نظمتها
حركة فتح اقليم طوبا�س و�أ�رسى
وحمرري املحافظة ،بالتن�سيق مع
هيئة �ش�ؤون اال�رسى واملحررين
ونادي الأ�سري الفل�سطيني حتت
�شعار (موحدون خلف قيادة
الرئي�س ابو مازن).
كما ثمن �أبو بكر خالل الوقفة
موقف الرئي�س والقيادة الفل�سطينية
ال�صلب ،بتم�سكها الثابت والرا�سخ
بحقوق عائالت ال�شهداء والأ�رسى
واملحررين رغم ال�ضغوطات
الكربى التي متار�س من قبل
االحتالل والإدارة الأمريكية لو�سم
الن�ضال الفل�سطيني بالإرهاب

و�رسقة خم�ص�صاتهم من العوائد
ال�رضيبية.
كما حتدث يف الوقفة ،و�شدد على
مواقف القيادة الفل�سطينية ،كل
من اللواء يون�س العا�ص حمافظ
حمافظة طوبا�س و�أمني �رس
االقليم حممود �صوافطه واال�سري
املحرر احمد لطفي �رضاغمه
ممثال عن الأ�رسى واملحررين.
كما قام ابو بكر بعيد الوقفة،
بزيارة الأ�سري املحرر نواف
بني عودة من قرية طمون ق�ضاء
طوبا�س ،بعد ق�ضاءه � 7سنوات
يف �سجون االحتالل ،حيث رافقه
يف الزيارة كل من رئي�س ديوانه
العقيد نعمان الرفاتي ،ومدير
مديرية الهيئة يف طوبا�س احمد
ابو احل�سن.

كتب عبد النا�رص فروانة على
�صفحته عرب "الفي�سبوك"� :سعى
االحتالل ومنذ ال�سنوات االوىل
ال�ستكما احتالله لالرا�ضي
الفل�سطينية عام  1967اىل
عزل اال�رسى عن املجتمع
اخلارجي وفر�ض ح�صار ثقايف
وتعليمي� ،ضمن �سيا�سة تهدف
اىل جتهيلهم او على االقل احلد
من تطورهم الثقايف والتعليمي.
اال ان اال�رسى وبارادتهم القوية
وا�رصارهم الكبري جنحوا
يف انتزاع حقهم يف امتالك
القلم والورقة وتطوير الذات.
فجعلوا من ال�سجون مكانا
للتعلم والتثقيف لتخرج �آالف
املثقفني و الكتاب وال�شعراء

واالدباء وحفظة القر�آن ..الخ.
كما وجنح اال�رسى من موا�صلة
تعليمهم وح�صل االالف منهم
على �شهادات الثانوية العامة،
رغما عن انف ال�سجان والالءات
اال�رسائيلية ،وخالل االربع
�سنوات املا�ضية تقدم ()3783
ا�سريا للثانوية العامة وكانت
ن�سبة النجاح  .%66،6وذلك يف 11
قاعة اختبار تتوفر فيها املعايري
وال�رشوط الالزمة يف � 11سجن
ومعتقل .هذا باال�ضافة اىل
التحاق قرابة ( )850ا�سري
لربنامج البكالوريو�س يف
عدة �سجون ،ومايزيد عن
 50ا�سري لربنامج املاج�ستري
مع اجلامعات الفل�سطينية

و�ضمن �رشوط النظام التعليمي
واالكادميي يف فل�سطني بتعاون
كامل ورعاية خا�صة من وزارة
الرتبية والتعليم العايل وهيئة
�ش�ؤون اال�رسى الفل�سطينية.
كل ذلك واكرث يتم رغما عن
انف ال�سجان وبعيدا عن اعني
ال�سجان .بهدف ك�رس احل�صار
وحتقيق مزيد من االنت�صار
مبا يكفل لال�رسى حقهم يف
ممار�سة االن�شطة الثقافية
والتعليمية ومبا ي�ضمن لهم احلق
يف تطوير ذواتهم واالرتقاء
مب�ستواهم التعليمي .جتربة
اال�رسى الفل�سطينيني مع القراءة
و التعليم والتثقيف ،ت�ستحق
البحث والقراءة والتمعن
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�أهال بكم يف خمترب فل�سطني العاملي
ل�صناعة الرفاهية وال�سعادة

لقد جنحنا اخرياً ،وو�صلنا �إىل م�ؤمتر البحرين االقت�صادي الذي �سيعقد يف العا�صمة البحرينية املنامة بني -25
عاما على توقيع اتفاقية �أو�سلو وً 52
 2019/6/26حتت عنوان (ال�سالم من اجل االزدهار) ،فبعد ً 25
عاما على احتالل
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س ،وبخطوات متوا�صلة على الأر�ض ا�ستطعنا حتويل فل�سطني �إىل خمترب ب�شري،
ح�صرنا املكان وال�سكان يف �أ�ضيق حيز جغرايف ممكن ل�ضبط عمليات االختبار وال�صهر� ،شرذمنا ال�سكان يف وحدات
ومعازل مف�صولة ونهبنا الأرا�ضي وتو�سعنا يف اال�ستيطان وال�ضم ،وكل ذلك لت�سهيل عملية ال�سيطرة و�ضبط نتائج
وحتاليل خمترب فل�سطني العاملي ل�صناعة الرفاهية وال�سعادة و�إخفاء �أي مظهر لالحتالل.
بقلم :عي�سى قراقع
نحن القوى العظمى ،علماء
النف�س وعلماء االقت�صاد ،وعلماء
الأع�صاب ،ورجال االقت�صاد،
ورجال الأعمال والبنوك وال�رشكات
وامل�ستثمرين ،الدول املانحة ،رجال
اال�ستخبارات التجاريني ،خرباء
العلوم ال�سيكولوجية ،واملقاولني
وال�سما�رسة ،وانطالقاً من �صفقة
القرن وامل�رشوع الأمريكي وللتجربة
الطويلة وجدنا ا�ستمرار ال�سيطرة
على ال�شعوب واملقدرات مل يعد
بنف�س النمطية التقليدية باال�ستعمار
والقوة ،فهذا يولد ويفجر الثورات
واالنتفا�ضات واالنتقادات العاملية،
و�إمنا بال�سيطرة املت�أنية على
�إدارة املجتمع من خالل الربجمة
واملراقبة واملالحظة العملية للعقل
واجل�سد والغرائز ،و�إقناع الب�رش ان
الهدف هو الو�صول �إىل ال�سعادة
والرفاهية ،وان املال �أهم من حق
تقرير امل�صري واحلقوق القومية،
وانه بالإمكان الو�صول �إىل الدافعية
و الإ�شباع وتغيري االف�ضليات
وجتديد املياه يف الر�ؤو�س وح�رش
الثورة يف املخترب وتذويبها �إىل
عنا�رص جديدة ،املال قادر على
تبيي�ض االحتالل كما تقول مفرزات
خمتربنا العاملي.
ان خمتربنا ل�صناعة ال�سعادة
والرفاهية ي�سعى �إىل و�ضع م�رشوع
فكري �سيا�سي تقتحم من خالله
�صناعة ال�سعادة قلعة �إدارة
االقت�صاد العاملي ،تخرج عامل
االنفعاالت والذكريات والرغبات
غري املرئية �إىل حيز الر�ؤية مرتبطاً
بال�سوق احلرة ،و�إخ�ضاع الكيانات
النف�سية لقوانني ريا�ضيه بحيث
يعامل العقل باعتباره �آلة حا�سبة
وعداد للمتعة والأمل ،وا�ستندنا �إىل
نتائج املنتدى االقت�صادي العاملي
الذي و�ضع �آليات لعرقلة �أو �شطب
وحمو الذكريات والأفكار وحتويرها
مبا يرتبط بامل�صالح واملنافع التي
حتدد �أمناط احلياة املطلوبة.
نحن عمداء خمترب فل�سطني العاملي
ل�صناعة ال�سعادة والرفاهية� ،أهال
بكم يف ور�شة البحرين االقت�صادية
من اجل الرخاء الذي يحقق ال�سالم

والأمن ،فالتنمية االقت�صادية
ت�ستطيع ان حتدث التحول
ال�سيا�سي ،ال قيمة للم�شاعر القومية
وال لل�رشعيات الدولية واملطالب
ال�سيا�سية ،فالثورة ميكن �إخمادها
وحتويل ال�شعب الفل�سطيني �إىل
جمرد م�ستهلكني مبت�سمني مكتفني
مبا نزرع يف �أفواههم من طعام ويف
ح�ساباتهم من �أموال ،وهذه النتائج
مل ت�أت من فراغ ،فقد ا�شتغلنا كثرياً
على ال�شعب الفل�سطيني و�أغرقناه
يف الهموم ال�شخ�صية واملادية،
فر�ضنا عليه الأمر الواقع و�سيا�سة
التكيف والتدجني� ،شطبنا من عقله
�شعاراته الكربى� ،صار اخلال�ص
الفردي هو ال�سبيل الوحيد،
فال�سعادة مل تعد هي العدالة
واحلق والكرامة واال�ستقالل وفق
حتليالت خمتربنا العاملي ،و�إمنا
حتويل فل�سطني �إىل �سوق وم�صانع
وا�ستثمارات لل�رشكات واملقاولني
و�أ�صحاب امل�صالح الذين عملنا
على �إنتاجهم وخلقهم كقوة م�ؤثرة
لتمرير ال�سعادة وا�ستبدال مرجعية
عملية ال�سالم من ال�رشعية الدولية
�إىل الوعود املالية.
املخترب العاملي لفل�سطني ل�صناعة
الرفاهية وال�سعادة يعمل كجهاز
ا�ست�شعار رحب ،وقد التقط املاليني
من رغبات الأفراد و�آرائهم وقيمهم
واخ�ضعها �إىل التحقيق الريا�ضي
وحولها �إىل �أ�سعار ،واختزل كل
املفاهيم ال�سابقة الأخالقية
وال�سيا�سية �إىل ح�سابات عددية ،وقد
اعتمدنا على التحكم يف �شدة الأمل
وم�سارات اللذة وراقبنا التحديث
يف حركة الذات املكممة لل�شعب
الفل�سطيني على مدار �سنوات ،ومع

تراكم الأدلة الإح�صائية والتحوالت
منا حقل اقت�صاديات ال�سعادة بعد
ان حفرنا عميقاً فيزيائياً داخل
الدماغ الفل�سطيني بعد ر�صد كل
التقلبات التي طر�أت على عقول
وم�شاعر و�أدمغة هذا ال�شعب
وتوقعها ومعاجلتها وت�صورها
والتنب�ؤ بها حتت �شعار حت�سني
املجتمع وجعل ال�شعب الفل�سطيني
�أكرث �سعادة ،وذلك بتالعبنا ب�سلوك
النا�س و�إخ�ضاعهم ملجموعة من
الت�صورات النفعية والبيولوجية
وال�سلوكية وزجها يف ح�سابات
الكفاءة االقت�صادية.
�أهال بكم يف خمترب فل�سطني
العاملي ل�صناعة الرفاهية وال�سعادة،
خربا�ؤنا �سيطرحون م�رشوع
ال�سالم االقت�صادي ،وي�ستطيعون
حتديد �سعر نقدي مل�شكلة الب�ؤ�س
واال�ضطهاد واحلرية ،انه علم
جديد ،خ�صخ�صة احلرية وتقليم
امل�شاعر القومية والوطنية �إىل
�أق�صى حد ،فال�سجان غري مرئي،
والهم اجلماعي حتول �إىل هم
فردي ،ما كان غري طبيعي �صار
طبيعياً ،الوطنية �سوق ومراكز قوى
وم�صالح ،وقد ا�ستطاع خربا�ؤنا
قراءة رموز ال�شيفرة الفل�سطينية،
كثفنا ال�ضغط والقوانني والقر�صنة
وزدنا حجم الأمل لنربز بعد
ذلك جزرة اللذة �أمام ال�شعب
الفل�سطيني ،انها تقنيات وجدت
من دعمها وا�ستمر�أها و�أ�صبح من
ال�صعب بعد امل�أ�س�سة اجلغرافية
والوجدانية العودة �إىل الوراء ،انها
الطريق �إىل التخل�ص من ال�ضغوط
واملعاناة وفتح �أبواب ال�سعادة
والرفاهية وال�سالم.

اعتقدنا نحن عمداء املخترب
الب�رشي اننا منلك القدرة على
حتويل الكائن احلي اىل جثمان او
رقم ومن ثم اىل �سلعة او جمرد
�شيء ،وانه عندما تفتح ابواب املال
وامل�شاريع ت�ضيع الكرامة وي�ست�سلم
النا�س وي�صلون اىل قناعة ا�ستحالة
مقاومة الو�ضع ،واكت�شفنا اننا كنا
واهمني بتطبيق نظريات االغراء
والتهذيب والطاعة على هذا ال�شعب
بعد ان قيدناه ب�سال�سل اقوى من
�سال�سل احلديد وهي امل�صلحة
واملال والتجويع وا�ضمحالل
املطامح واغالق االفاق ،فهذا
ال�شعب رف�ض ان يتحول اىل عبيد،
ومل جند فيه ذلك احلب وال�شعور
بالرفاهية كما وجده بطل رواية
 1984الورويل حبه للطاغية الذي
كان م�صدر عذاباته كلها باعتقاده
ان هذا الطاغية ي�سيطر على
احلقيقة وامل�ستقبل من خالل
�سيطرته على عقول النا�س.
�أهال بكم يف خمترب فل�سطني
العاملي ل�صناعة الرفاهية وال�سعادة
يف البحرين � ،سنحاول ان نتجاوز
الإرباكات التي جرت على ح�ساباتنا
ومعادالتنا ال�سابقة ،هناك دم،
هناك �أ�رسى ،هناك �شهداء ،هناك
جرحى ،هناك بيوت مهدومة،
هناك �أرا�ضي م�صادرة ،هناك
موقف فل�سطيني يرف�ض اال�ست�سالم
واخل�ضوع �أدى �إىل تعطيل املاكينات
والتقنيات ملختربنا الب�رشي ،هناك
�صوت خارج التوقعات والبيانات،
�صوت الكرامة والإرادة التي ال تباع
وال ت�شرتى ومل تدخل يف االعتبارات
والإعدادات التي قمنا بها� ،شعب
يجوع وميوت ويعرى وال ي�ساوم،
هناك �صوت خمتلف �صوت حتول
�إىل غ�ضب وحركة وقلب كل �أدوات
القيا�س.
يف داخل املخترب ويف البحرين
�سمعنا �صوت فل�سطيني يقول:
ال ت�سقني ك�أ�س احلياة بذلة
بل ا�سقني بالعز ك�أ�س احلنظل.

الأ�سري املري�ض معت�صم رداد
يعاين من و�ضع �صحي يرثى له
�أكدت م�ؤ�س�سة مهجة القد�س
لل�شهداء والأ�رسى واجلرحى
اليوم� ،أن الأ�سري املري�ض معت�صم
طالب داود رداد ( 37عاماً) من
بلدة �صيدا ق�ضاء مدينة طولكرم،
يقبع يف �سجن الرملة بو�ضع �صحي
�صعب يرثى له نتيجة �سيا�سة
الإهمال الطبي املتعمد واملعاملة
ال�سيئة من قبل �إدارة ال�سجن بحقه
وبحق باقي الأ�رسى املر�ضى.
و�أو�ضحت مهجة القد�س �أن
املجاهد معت�صم رداد ما زال يعاين
من التهابات حادة ومزمنة بن�سبة
كبرية وعالية يف الأمعاء ،ون�سبة
الدم منخف�ضة وغري منتظمة
نتيجة النزيف الدائم ،و�أن جهاز
املناعة عنده �ضعيف جداً ،ويعاين
من �آالم م�ستمرة يف �أنحاء اجل�سم
وعدم ا�ستقرار ب�شكل عام و�ضعه
ال�صحي ،ويعاين من �آالم �شديدة،
وتناق�ص يف الوزن ب�شكل كبري
وحالياً الوزن  55والدم من ،8-7
وبالن�سبة للعظام يعاين من ه�شا�شة
يف العظم ،ويوجد عدة ك�سور يف
املنطقة اليمنى والي�رسى للقف�ص
ال�صدري ،ويوجد خلل كبري يف
الفقرة الثالثة والرابعة واخلام�سة
مما يت�سبب ب�آالم كبرية له.
وقال �أ�رسى �سجن الرملة يف
ر�سالة و�صلت مهجة القد�س �إن
الأو�ضاع ال�صحية للأ�سري رداد
وللأ�رسى املر�ضى املوجودين
معه يف �سجن عيادة الرملة يرثى
لها وهي يف حالة �صعبة بازدياد،

و�أن الإدارة تعاملهم �أ�سو�أ معاملة
وال ي�أخذون بعني االعتبار و�ضعهم
ال�صحي ،و�أن �أو�ضاعهم و�صلت
لذروتها وال ميكنهم التحمل �أكرث
من ذلك ،و�أن الإهمال والإق�صاء
يقتلهم كل يوم �ألف مرة .وو�ضعهم
ال�صحي من �سيء �إىل �أ�سو�أ وال
يوجد �أي حت�سن ولو ب�سيط ال من
ناحية �صحية وال من ناحية تعامل
الإدارة .م�شريين يف ر�سالتهم �إىل
�أن الأ�سري معت�صم رداد ال ينام
لي ً
ال وال نهاراً والدواء الذي ي�أخذه
ال يفيده �أبداً وال ي�سكن �آالمه.
و�أفاد الأ�سري املري�ض م�صطفى
معت�صم م�صطفى دراغمة (24
عاماً) من طوبا�س يف الر�سالة
�أن و�ضعه ال�صحي �سيء جداً فهو
يعاين من ف�شل كلوي ويحتاج لغ�سيل
كلى با�ستمرار ،ويعاين من مر�ض
ال�سكر ومن �آالم �شديدة جداً يف
ال�صدر وال يعرف �أ�سبابها وال ينام
ب�سببها ال لي ً
ال وال نهاراً ،و�أن �إدارة
ال�سجن ال تهتم ب�أو�ضاعه ال�صحية
و�أوجاعه ،منا�شداً االهتمام
ب�أو�ضاع الأ�رسى املر�ضى فيما
ي�سمى عيادة �سجن الرملة وف�ضح
االنتهاكات التي متار�س بحقهم
من قبل �إدارة م�صلحة �سجون
االحتالل ال�صهيوين والعمل على
توفري العالج الالزم له ولباقي
الأ�رسى املر�ضى وتوفري �سبل
احلياة الكرمية التي كفلتها كافة
ال�رشائع والقيم واملعاهدات
واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة.

�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين ،اليوم� ،أن حملة
اعتقاالت وا�سعة طالت عدد
كبريا من �سكان مدينتي بيت حلم
واخلليل خالل اليومني املا�ضيني،
حيث مت االعتداء على املعتقلني
بطريقة وح�شية وانتقامية بوا�سطة
القوات اخلا�صة وما ت�سمى قوات
"حر�س احلدود" خالل عملية
االعتقال واالقتياد اىل مركز
توقيف "ع�صيون".ولفتت الهيئة،
اىل �أن عمليات االعتقال بغالبيتها
كانت تتم بعد منت�صف الليل ،حيث
تقوم القوات الإ�رسائيلية باقتحام
بيوت املعتقلني بطريقة عنيفة
و�سط تك�سري وتخريب ملحتويات
املنزل وحتطيمها و�إعتداء
بال�رضب على �أفراد العائلة بعد
ترويعهم .و�أو�ضحت� ،أن كل من
الأ�سري مو�سى العك من بيت حلم
واال�سري �سامر غنيمات من بلدة

�صوريف ق�ضاء اخلليل ،واال�سري
مو�سى العمور من تقوع ق�ضاء بيت
حلم ،تعر�ضوا لل�رضب والتنكيل
ال�شديد خالل عملية اعتقالهم
واقتيادهم بال�سيارات الع�سكرية
اىل ع�صيون ،كما تعر�ض غريهم
من معتقلني لعمليات �شبح ل�ساعات
وتكبيل �أعينهم و�أيديهم و�رضبهم
ب�أعقاب البنادق .كما بينت الهيئة،
�أن املعتقلني تعر�ضوا لل�رضب
واالهانة على �أيدي املحققني
خالل عمليات ا�ستجوابهم و�أخذ
افاداتهم ،ا�ضافة اىل �سوء الظروف
االحتجازية للأ�رسى يف داخل هذا
املعتقل كانعدام النظافة و�سوء
وجبات الطعام ،و�سوء التهوية
والإ�ضاءة وانقطاع املياه ،وازدياد
معدالت الرطوبة.

اعتداءات باجلملة على الأ�سرى يف معتقل
"ع�صيون" خالل عملية اعتقالهم
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ريا�ضة
تون�س � /أنغوال

ن�سور قرطاج ت�ستهل امل�شوار ب�صدام قوي �أمام �أنغوال
برنامج مباريات
اليوم
 15:30كوت ديفوار
 /جنوب �إفريقيا
 18:00تون�س /
�أنغوال
 21:00مايل /
موريتانيا

بعد  11عاما من التعادل ال�سلبي يف املواجهة الر�سمية الوحيدة ال�سابقة بينهما،
يخو�ض املنتخبان التون�سي والأنغويل اليوم مباراتهما يف مواجهة ال تقبل الق�سمة
على اثنني ،ويلتقي الفريقان مبلعب ال�سوي�س يف افتتاح مباريات املجموعة اخلام�سة
بالدور الأول لبطولة ك�أ�س �أمم �أفريقيا يف م�صر ،ويتطلع كل من الفريقني �إىل حتقيق
الفوز و�إحراز �أول  3نقاط يف البطولة لتكون �ضربة بداية جيدة يف هذه الن�سخة
ال�صعبة من البطولة الأفريقية.
�إعداد :عي�شة ق.

ي�أمل املنتخب التون�سي يف موا�صلة
�سجله الناجح �أمام نظريه الأنغويل حيث
كان التعادل ال�سلبي بينهما يف ك�أ�س �أمم
�أفريقيا  2008بغانا هو الثالث مقابل 3
انت�صارات لن�سور قرطاج ،ومل يخ�رس
الفريق العربي من قبل �أي مواجهة
�أمام مناف�سه ،يدرك كل منهما مدى
�أهمية �رضبة البداية يف مباراة الغد
حيث يخو�ض الفريقان هذه الن�سخة
من البطولة الأفريقية بطموحات كبرية،

ويهدف الفريق التون�سي �إىل تعوي�ض ما
فاته على مدار ال�سنوات املا�ضية والتي
ف�شل خاللها يف ترك �أي ب�صمة جيدة
رغم التاريخ احلافل لهذا املنتخب،
ومنذ فوز املنتخب التون�سي على ملعبه
بلقب ك�أ�س الأمم الأفريقية يف ،2004
تراجع ح�ضور الفريق ب�شكل كبري على
ال�ساحة الأفريقية حيث خرج من دور
الثمانية يف ك�أ�س �أفريقيا �أعوام 2006
و 2008و 2012و 2015و 2017ومن الدور

الأول للبطولة يف .2013
ي�سعى الفريق �إىل ت�أكيد جدارته بالت�أهل
من خالل عرو�ض قوية يف النهائيات
ومناف�سة حقيقية على اللقب ال�سيما
و�أنه يخو�ض النهائيات هذه املرة
بقيادة مدرب ميتلك خربة كبرية
اكت�سبها من العمل ل�سنوات طويلة مع
�أندية عريقة مثل باري�س �سان جريمان
وتولوز الفرن�سيني� ،إ�ضافة لتوليه تدريب
ثالثة منتخبات �أفريقية ال�سنغال

جنوب �إفريقيا  /كوت ديفوار

البافانا بافانا تت�سلح بالتاريخ �أمام الأفيال
رغم الأف�ضلية الوا�ضحة التي ميتلكها
منتخب جنوب �أفريقيا يف مواجهاته
ال�سابقة مع نظريه الإيفواري ،تبدو
املباراة بني الفريقني اليوم هي
املواجهة التي مل يكن يتمناها
منتخب "الأوالد" يف بداية م�سريته
ببطولة ك�أ�س الأمم الأفريقية
املقامة حاليا يف م�رص ،.ي�ستهل
الفريقان م�شوارهما يف البطولة
مبواجهة مثرية فيما بينهما مبلعب
"ال�سالم" بالقاهرة يف اجلولة الأوىل
من مباريات املجموعة الرابعة التي
تو�صف ب�أنها "جمموعة املوت"
حيث ت�ضم معهما �أي�ضا املنتخب
املغربي �إ�ضافة لناميبيا ويدرك كل
من منتخبي جنوب �أفريقيا "الأوالد"
وكوت ديفوار "الأفيال" مدى �أهمية
حتقيق الفوز يف املباراة الأوىل بهذه
املجموعة الع�صيبة ،ولهذا متثل
مباراة الغد مهمة انتحارية لكل فريق

علما ب�أن كليهما عانى من تغيريات
جذرية يف ال�سنوات املا�ضية.
ورغم فوزه بلقب البطولة يف 2015
للمرة الثانية يف تاريخه ،تراجع
م�ستوى املنتخب الإيفواري ب�شكل
حاد يف ال�سنوات الأخرية نظرا
العتزال العديد من جنومه البارزين
مثل املهاجم الفذ ديدييه دروغبا
والعب الو�سط الرائع يايا توريه
ما �ساهم يف خروج الأفيال �صفر
اليدين من رحلة الدفاع عن اللقب
يف ن�سخة  2017حيث �سقط الفريق
يف الدور الأول ،ومع غياب املنتخب
الإيفواري عن فعاليات ك�أ�س العامل
 2018برو�سيا ،يتطلع الأفيال �إىل
املناف�سة على اللقب يف الن�سخة
احلالية من البطولة الأفريقية� ،أمال
يف �أن ت�سهم هذه امل�شاركة ب�شكل
�إيجابي يف �إعادة بناء الفريق و�سمعته
على ال�ساحة القارية.

�أكد الفرن�سي �آالن جريي�س املدير الفني
ملنتخب تون�س� ،أن ن�سور قرطاج يف �أمت
اجلاهزية خلو�ض لقاء �أنغوال اليوم يف
اجلولة الأوىل من مناف�سات املجموعة
اخلام�سة ،ببطولة ك�أ�س الأمم الأفريقية
 2019التي ت�ست�ضيفها م�رص ،وقال
جريي�س يف م�ؤمتر �صحفي �أم�س بقاعة
امل�ؤمترات مبلعب ال�سوي�س اجلديد:
"�سنخو�ض مباراة مهمة للغاية �أمام
�أنغوال ،وال بد من ح�صد النقاط الثالث
وتقدمي بداية قوية يف �أمم �أفريقيا"،
و�أ�ضاف" :نحرتم منتخب �أنغوال ودر�سناه
جيدا ،فهو فريق ميتلك ال�رسعات
وقدرات فنية عالية و�أتوقع مواجهة

قوية غدا" ،و�أكد جاهزية الالعب يو�سف
امل�ساكني جنم الن�سور للمواجهة �أمام
�أنغوال بعد تعافيه من الإ�صابة م�شيدا
بقدرات وخربات امل�ساكني �أحد �أبرز
العبي تون�س.
و�أكد املدرب الفرن�سي �أن ا�ستبعاد علي
معلول ظهري �أي�رس الأهلي امل�رصي من
القائمة كان لأ�سباب فنية بحتة ،وال
�صحة ملا تردد عن وجود خالفات �أدت
ال�ستبعاده من القائمة النهائية ،و�أو�ضح
�أنه ق ّيم �أداء القائمة التي ا�صطحبها
لك�أ�س الأمم الأفريقية يف املباريات
الودية الثالث التي �سبقت البطولة
القارية ،م�ؤكدا �أن الإعداد كان مميزا

يف املقابل ،يتطلع منتخب "بافانا
بافانا" �إىل موا�صلة �سجله الرائع
يف مواجهة الأفيال حيث مل ي�سبق
جلنوب �أفريقيا �أن خ�رست �أي
مباراة �أمام كوت ديفوار ،ولكن
الربيطاين �ستيوارت باك�سرت ،مدرب
الأوالد ،يدرك �أن االعتماد على
هذه الإح�صائيات والنتائج ال�سابقة
ال يفيد يف مواجهة فريق كبري مثل
منتخب كوت ديفوار ،و�أي�ضا يف
بطولة مثل ك�أ�س الأمم الأفريقية،
ويعلق باك�سرت� ،آماال كبرية يف مواجهة
الأفيال على االن�سجام بني العبيه
بعد فرتة الإعداد يف دبي ،كما يعتمد
الفريق على التفاهم الكبري بني ثنائي
الهجوم ليبوجاجن موتيبا وبري�سي تاو
حيث ميكنه �إزعاج �أي دفاع من خالل
�رسعته ون�شاطه الكبري �أمام مرمى
املناف�س.

جريي�س :نحرتم �أنغوال وا�ستبعاد معلول لأ�سباب فنية
لكن اللقاءات الر�سمية تختلف عن
الوديات ح�سبه.
و�أ�شار جريي�س �إىل �أنه ميلك طموحا
كبريا وال يقف عند حد معني يف �أحالمه
مع تون�س مو�ضحا �أن البطولة ت�ضم �أقوى
 24منتخب يف القارة ،وال يوجد منتخب
كبري و�آخر �صغري فاملباريات كلها �ستكون
�صعبة ،ورف�ض املدرب الفرن�سي احلديث
عن مواجهة مايل التي �سبق له تدريبها،
م�ؤكدا �أن كل تركيزه ين�صب على لقاء
�أنغوال ،و�أو�ضح �أن بقاء احلار�س �أمين
دحمان مع املنتخب ،رغم عدم قيده هو
قرار حتفيزي لالعب ،خا�صة �أنه �سيكون
حار�س امل�ستقبل للكرة التون�سية.

مدرب �أنغوال :لن نكون �صيدا �سهال لتون�س
�أكد املدرب ال�رصبي �رسدجان
فا�سيليفيت�ش املدير الفني ملنتخب
�أنغوال� ،أن الت�أهل لبطولة ك�أ�س الأمم
الأفريقية  2019كان مفاج�أة �سارة
بالن�سبة له ،مو�ضحاً �أن الطموح
�سيختلف بالن�سبة له يف النهائيات،
و�أ�شار مدرب �أنغوال يف امل�ؤمتر
ال�صحفي التقدميي للقاء تون�س

املقرر له اليوم يف افتتاح م�شوارهما
بك�أ�س �أمم �أفريقيا" :لن يكون �صيداً
�سهال لن�سور قرطاج ،املباراة �ستكون
قوية و�أ�شبه مباراثون بني املنتخبني"،
و�أو�ضح �أن املنتخب الأنغويل ال ميلك
تاريخا كبريا يف �أمم �أفريقيا خا�صة
�أن الفريق ت�أهل  7مرات فقط للكان
من �أ�صل  31ن�سخة.

من جانبه� ،أكد ماتيو�س جاليانو كو�ستا
قائد منتخب �أنغوال �أن التوقعات قبل
اللقاء ت�ؤكد فوز تون�س ،خا�صة �أن
فارق الإمكانيات ل�صالح ن�سور قرطاج
مع �صغر �سن العبي فريقه ،ووعد
ماتيو�س جماهري بالده بالكفاح حتى
�آخر دقيقة للفوز على تون�س وتقدمي
بطولة قوية.

ومايل والغابون ،ويعتمد جريي�س على
جمموعة من الالعبني ين�شطون ب�أوروبا
�إ�ضافة لعدد من الالعبني النا�شطني يف
الدوري املحلي والأندية العربية ،ويربز
من العبي الفريق يا�سني مرياح مدافع
�أوليمبياكو�س اليوناين و�أ�سامة حدادي
مدافع ديجون الفرن�سي وفرجاين
�سا�سي جنم الزمالك امل�رصي ويو�سف
امل�ساكني العب يوبني البلجيكي و�أني�س
البدري العب الرتجي التون�سي ووهبي

اخلزري مهاجم �سانت �إيتيان الفرن�سي.
وقد تكون قوة خطي الدفاع والو�سط،
ال�سالح املميز الذي يعتمد عليه ن�سور
قرطاج ال�سيما و�أن الفهد الأجنويل
لديه خط هجوم قوي بقيادة ماتيو�س

جاليانو مهاجم بوافي�ستا الربتغايل.كما
ي�سعى املنتخب الأجنويل لال�ستفادة
من خربة العبيه املحرتفني يف �أوروبا
لتقدمي بداية جيدة يف البطولة غدا
ت�سهل عبوره للأدوار الإق�صائية.

مدغ�شقر تفر�ض التعادل على غينيا
فجر منتخب مدغ�شقر مفاج�أة بعد �أن فر�ض
ّ
التعادل الإيجابي  2-2على نظريه الغيني ،يف
اللقاء الذي جمعهما م�ساء �أول ام�س على ملعب
الإ�سكندرية� ،ضمن مواجهات املجموعة الثانية
ببطولة �أمم �أفريقيا ،و�أنهى املنتخب الغيني ال�شوط
الأول متقدما بالهدف الذي �سجله �سوري كابا يف
الدقيقة  ،34عقب متريرة من �أمادو دياوارا و�ضعته
وجها لوجه �أمام احلار�س ملفني �أدريان ،لرياوغه
برباعة وي�سكن الكرة يف ال�شباك ،لكن مع بداية
ال�شوط الثاين ،انتف�ض العبو مدغ�شقر ومتكنوا
من تعديل الكفة يف الدقيقة  49بر�أ�س �أني�سيت
الذي ارتقى لركنية با�سكال ،وحول الكرة يف �شباك
احلار�س علي كيتا ،ومل يكتف العبو مدغ�شقر بهذا

الأمر ،بل باغتوا اجلميع وتقدموا يف النتيجة بعد 6
دقائق فقط بتوقيع كارولي�س �أندريا ما�ستينور الذي
ا�ستغل خط�أ الدفاع الغيني ،ليجد نف�سه وجها لوجه
�أمام احلار�س كيتا وي�سكن الكرة من فوقه داخل
ال�شباك.
ومل تكد متر  10دقائق حتى �أدرك الغينيون ،التعادل
من عالمة اجلزاء عن طريق فرن�سوا كامان. ،وتعد
هذه النتيجة مبثابة مفاج�أة مدوية بالن�سبة ملنتخب
مدغ�شقر الذي ي�سجل ظهوره الأول عرب تاريخه
يف البطولة الأكرب داخل القارة ال�سمراء ،واقت�سم
املنتخبان نقطة املباراة ليحتال املركزين الثاين
والثالث ،ومينحا �صدارة املجموعة لنيجرييا التي
فازت ب�صعوبة على بوروندي بهدف نظيف.

نيجرييا تف�سد مغامرة بوروندي ب�شق الأنف�س

افتتح منتخب نيجرييا م�شواره يف
الن�سخة  32من ك�أ�س �أمم �أفريقيا،
بالفوز على نظريه بوروندي بهدف
دون رد �أول ام�س يف اجلولة الأوىل
من مباريات املجموعة الثانية ويدين
منتخب نيجرييا بالف�ضل يف هذا
الفوز للبديل �أوديون �إيجالو الذي

�سجل هدف احل�سم يف الدقيقة
 77بعد ثالث دقائق فقط من
م�شاركته ،وت�صدر منتخب نيجرييا
ترتيب املجموعة الثانية ،انتظا ًرا
ملا �ست�سفر عنه املباراة الأخرى يف
املجموعة بني غينيا ومدغ�شقر.
وقدم منتخب بوروندي ،مباراة

متميزة خا�صة يف ال�شوط الأول،
لكن نيجرييا ظهرت ب�شكل جيد يف
ال�شوط الثاين ،وجنحت نيجرييا يف
ح�سم الفوز يف النهاية ،لتف�سد مغامرة
بوروندي التي ت�شارك للمرة الأوىل يف
البطولة القارية.

مايل  /موريتانيا

الن�سور واملرابطون �أمام مباراة تاريخية
ي�سجل منتخب موريتانيا ظهوره الأول
على الإطالق يف ك�أ�س الأمم الأفريقية
لكرة القدم مبواجهة �صعبة �أمام نظريه
منتخب مايل يف اجلولة الأوىل من
مباريات املجموعة اخلام�سة للن�سخة
 32من البطولة القارية املقامة يف
م�رص ،ويتطلع منتخب "املرابطون"
لتحقيق �أف�ضل بداية ممكنة يف البطولة
القارية �أمال يف كتابة ا�سمه �أخريا يف
�سجالت كرة القدم بعد عقود من
االبتعاد عن الأ�ضواء ،ولن تكون �رضبة
البداية للمنتخب املوريتاين �سهلة،
خا�صة �أنها ت�أتي �أمام فريق �صاحب
باع طويل يف املحافل القارية ،كما �أن
منتخب مايل يعد مر�شحا قويا للت�أهل
عن املجموعة اخلام�سة التي ت�ضم
�أي�ضا منتخبي تون�س و�أنغوال ،وبعد
حماوالت عديدة فا�شلة �شق املنتخب
املوريتاين طريقه بنجاح يف الت�صفيات

ليكون �أحد  3فرق تخو�ض النهائيات
للمرة الأوىل.ورغم وقوع الفريق يف
جمموعة متو�سطة امل�ستوى ،يبدو
من ال�صعب على املنتخب املوريتاين
�أن يناف�س بقوة مع الفرق الثالثة
الأخرى يف املجموعة حيث تتفوق
عليه هذه املنتخبات من حيث
الإمكانيات واخلربة ،ولكن اخلربة التي
يتمتع بها عدد من العبي موريتانيا،
من املحرتفني يف �أوروبا ويف بع�ض
الأندية العربية قد ت�ساعد الفريق
على مواجهة مناف�سيه بثبات.
�أما منتخب مايل فخرج مبكرا من
الن�سختني املا�ضيتني لبطولة �أفريقيا،
لكن تبدو املعنويات مرتفعة يف الفريق
حاليا حتت قيادة املدرب حممد
ماجا�سوبا الذي قاد الفريق للت�أهل
�إىل نهائيات �أمم �أفريقيا  2019بت�صدر
جمموعته يف الت�صفيات ،ليح�صل على

فر�صة لال�ستمرار.
والتقى الفريقان  16مرة من قبل لكنها
املباراة الأوىل بينهما على امل�ستوى
الر�سمي ،حيث فازت مايل يف 10
مواجهات مقابل فوزين ملوريتانيا،
فيما تعادال  4مرا ت ،وي�ضم منتخب
مايل عددا من الالعبني املوهوبني،
مثل مامادو فوفانا مدافع ميتز
الفرن�سي ،ال�سانا كوليبايل العب
خط و�سط رينجرز الإ�سكتلندي،
و�شيخ دوكوري العب الن�س الفرن�سي
ومو�سى ماريجا مهاجم بورتو
الربتغال. ،بينما يربز يف �صفوف
منتخب موريتانيا باكاري نيداي
الدفاع احل�سني اجلديدي املغربي
و�سايل �سار �سريفيت ال�سوي�رسي وعلي
عبيد �ألكوركون الإ�سباين وعبدول با
�أوك�سريالفرن�سي واحل�سن العيد بلد
الوليد الإ�سباين.
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ريا�ضة
رحيل �ألفي�س يقرب عطال من
البي ا�س جي

�شتي يتفق مع الرتجي و�سيتعاقد معهم هذا املركاتو

�إدارة الكناري تقدم بانوح �إىل و�سائل الإعالم
ّ
قدمت �إدارة نادي �شبيبة القبائل ر�سميا العبها اجلديد حمزة بانوح الذي انتقل �إىل الفريق خالل
تر�سم التحاق الالعب �إىل �صفوف انالدي القبائلي
املركاتو ال�صيفي احلايل قادما من وفاق �سطيف ،حيث ّ
من خالل توقيعه للعقد الذي يربطه بالنادي ملدة مو�سمني ،وذلك بعدما كان اتفق على كافة الأمور
املتعلقة بالعقد مع �إدارة الفريق ،قبل �أن يتم تقدميه �إىل و�سائل الإعالم مرتديا قمي�ص الفريق
عي�شة ق.

�أين يعترب الالعب الذي ين�شط
يف من�صب الهجوم �أحد الرباعي
اجلديد الذي تعاقدت به �إدارة
الرئي�س �رشيف مالل �إىل
جانب كل من بن �سايح ،عدادي
والالعب ال�شاب العريف .يف
دعمت �إدارة «الكناري»
املقابلّ ،
الطاقم الفني بخدمات الالعب

ال�سابق للفريق يف بداية الألفية
اجلديدة �سمري جودار والذي
ّ
مت تعيينه ع�ضوا �ضمن الطاقم
الفني للعمل �إىل جانب املدرب
الفرن�سي هيربت فيلود ،حيث
�سوف تكون مهمته معاينة �أ�رشطة
الفيديو والقيام بالتحليل ملباريات
الأندية املناف�سة للفريق ومعاينة
الالعبني الذين ت�ستهدف لل�شبيبة
ا�ستقدامهم ،وهو الذي �سبق له

العمل يف الطاقم الفني رفقة
املدرب ال�سابق للنادي القبائلي
جون �إيف �شاي ،وعودته جمددا
�إىل ال�شبيبة جاءت خلالفة زميله
ال�سابق يف الفريق �سليمان رحو
الذي قرر الرحيل عن الفريق
ب�سبب مطالبة الإدارة بتخفي�ض
راتبه ال�شهري.
من جهة �أخرى ،اتفقت �إدارة
«الكناري» مع نظريتها الرتجي

التون�سي من �أجل ت�رسيح العبها
�إليا�س �شتي �إىل �صفوف النادي
التون�سي والذي تفاو�ض ر�سميا
مع ال�شبيبة من �أجل احل�صول على
خدماته بعج ت�ألقه ب�صورة الفتة
خالل املو�سم الفارط ،حيث
تتجاوز قيمة ال�صفقة مبلغ  5مليار
�سنتيم الأمر الذي دفع الرئي�س
مالل �إىل ا�ستغالل الفر�صة وك�سب
مبلغ مايل حمرتم مك�سبا لبيع عقد

باكري يتفق مع م�س�ؤويل ال�صفاق�سي التون�سي

وايل �سطيف يهدد حمار بالإقالة من رئا�سة الوفاق
هدد وايل �سطيف حممد بلكاتب
ّ
رئي�س وفاق �سطيف ح�سان حمار
بالتدخل �شخ�صيا من �أجل �إقالته
من رئا�سة النادي يف ظل الرف�ض
املطلق الذي يواجهه حمار من
طرف ان�صار الفريق والذين
ي�رصون عليه من �أجل الرحيل
وف�سح املجال �أمام م�ستثمر
جديد �أو �رشكة وطنية من �أجل
�رشاء غالبية ا�سهم الفريق وت�سلم
�إدارته ،حيث ك�شفت م�صادرنا
من بيت الوفاق �أن بلكاتب ات�صل
هاتفيا مع حمار وطالبه ب�رضورة
تقدمي اال�ستقالة خالل اجلمعية
العامة الطارئة التي دعا لها
�أع�ضاء اجلمعية العامة للنادي

�صباح الأربعاء املقبل� ،أين ال
ي�ستبعد ان تتدخل الوالية يف
م�ستقبل النادي يف حال �أ�رص حمار
على رف�ضه الرحيل واال�ستقالة
عن الفريق �أو عدم �إقدام �أع�ضاء
اجلمعية العامة على �سحب الثقة
من الرئي�س حمار ،والذي يالقي
رف�ضا مطلقا من طرف جماهري
الوفاق الذين يتهمونه مبوا�صلة
الفريق يف الغياب عن من�صة
التتويجات للمو�سم الثاين على
التوايل ،وف�شل الفريق يف التتويج
بلقب على الأقل رغم �أنه ناف�س
على �أربعة مناف�سات حملية،
�إقليمية وقارية.
يف املقابل� ،أنهى الالعب �إ�سالم

باكري مغامرته مع وفاق �سطيف
بعدما اختار خو�ض جتربة
احرتافية يف الدوري التون�سي،
وذلك من خالل التعاقد رفقة
نادي ال�صفاق�سي التون�سي والذي
طلب احل�صول على خدماته،
حيث مل تدم املفاو�ضات بني

الطرفني طويال واتفقا على
كافة التفا�صيل املتعلقة بالعقد
�أين ف�ضل الالعب الرحيل عن
ت�شكيلة «الن�رس الأ�سود» خا�صة
يف ظل الظروف ال�صعبة التي مير
بها النادي.

عي�شة ق.

اجلماهري توا�صل االحتفال باللقب الثامن

�أوكال ثاين ا�ستقدامات احتاد العا�صمة ويوقع مو�سمني
توا�صل �إدارة احتاد العا�صمة
عملية اال�ستقدامات اخلا�صة
بتدعيم الت�شكيلة حت�سبا
للمركاتو ال�صيفي احلايل ،ويف
هذا ال�صدد �أقدم امل�س�ؤولني
على النادي بالتعاقد رفقة العب
ن�رص ح�سني داي �إليا�س �أوكال
والذي ين�شط يف من�صب مدافع
حموري الذي تعول الإدارة على

تدعيمه بناء على امل�شاكل التي
عانت منها الت�شكيلة املو�سم
املن�رصم يف اخلط اخللفي،
حيث وقع الوجه اجلديد لت�شكيلة
�أبناء «�سو�سطارة» لفائدة النادي
العا�صمي عقدا ملو�سمني
وقامت �أول �أم�س بتقدميه �إىل
اجلمهور من خالل �أخذه ل�صور
بقمي�ص االحتاد ،ويعترب �أوكال

ثاين ا�ستقدامات النادي بعدما
كان �سبقه الالعب ال�شاب �أني�س
خماي�سية امل�ستقدم من �صفوف
احتاد عنابة.
يف �سياق منف�صل ،توا�صل
جماهري احتاد العا�صمة
الثامن
باللقب
االحتفال
من البطولة الوطنية والذي
توجت به يف املو�سم الكروي

املنق�ضي ،لهذا الغر�ض �أقدمت
اجلماهري مبوا�صلة االحتفال
باللقب اجلديد يف معقل الفريق
بحي �سو�سطارة وذلك �سهرة �أول
ام�س من خالل التجمع ب�أعداد
كبرية يف و�سط ال�ساحة والقيام
ب�إ�شعال عدد كبري من الألعاب
النارية.

عي�شة ق.

يتوجه الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف عطال �إىل التحول نحو
مو�ضوع احلدث بالنظر للأخبار
الكثرية التي تقربه من االلتحاق
ب�صفوف نادي باري�س �سان جرمان
الفرن�سي ،ويف هذا ال�صدد ك�شفت
ام�س و�سائل الإعالم الفرن�سية عن
اقرتاب عمالق الأندية الفرن�سية
من ح�سم �صفقة املدافع الأمين
للمنتخب الوطني واالنتقال �إىل
حامل لقب الدوري الفرن�سي،
وتتجدد �أخبار ربط الالعب احلايل
لنادي ني�س الفرن�سي بااللتحاق
خالل املركاتو ال�صيفي احلايل
بالبي ا�س جي بعدما اعلن الالعب
الربازيلي داين �ألفي�ش عن رحيله
هذا املركاتو عن نادي العا�صمة
الفرن�سية ومغادرته الفريق نحو

خو�ض جتربة جديدة ،حيث ال
ي�ستبعد ان يوجه رئي�س البي �أ�س
جي نا�رص اخلليفي البو�صلة نحو
ابن قرية وا�ضية بتيزي وزو والذي
قدم مو�سما رائعا مع ني�س ولفت
ّ
االنتباه �إليه خا�صة يف ظل نزعته
الهجومية وت�سجيل الأهداف رغم
انه يلعب مدافعا �أمين.
وح�سب نف�س امل�صادر ف�إن �إدارة
«البي ا�س جي» تعتزم على تقدمي
عر�ض خمايل بقيمة  50مليون
�أورو من �أجل �إقناع نظريتها من
ني�س على التنازل عن العبها
اجلزائري ،لكن م�س�ؤويل ني�س �سبق
لهم الت�رصيح انهم لن يتنازلوا عن
خريج �أكادميية بارادو مببلغ اقل
من  70مليون �أورو.

عي�شة ق.

البطولة العربية لكرة ال�سلة على الكرا�سي

اجلزائر تنهي املناف�سة يف
املركز الثاين

انهزم املنتخب الوطني لكرة ال�سلة
على الكرا�سي لذوي االحتياجات
اخلا�صة �سهرة �أول ام�س مبدينة
�أغادير املغرب يف املقابلة
النهائية للطبعة الثالثة من البطولة
العربية للأمم �أمام نظريه املغربي
بنتيجة  ،44-62وقبل بلوغ هذه
املقابلة النهائية ،كان ابناء
املدرب م�صطفى براهيمي قد
قطعوا م�شوارا خاليا من الأخطاء،
بعد جتاوزهم على التوايل لكل من
م�رص  ،49-69الكويت ،53-54
العراق  61-63واملغرب (،)67-69
ووا�صل املنتخب الوطني ت�ألقه يف
الدور ن�صف النهائي الذي اجتاز
فيه عقبة املنتخب امل�رصي

بنتيجة .64-66
وعادت امليدالية الربونزية
للبطولة للمنتخب العراقي الفائز
على م�رص يف املباراة الرتتيبية
من �أجل املركز الثالث بنتيجة
.43-58وقد جرت مناف�سات
الدور االول من هذه الدورة يف
�شكل بطولة م�صغرة ،ا�سفرت عن
ت�أهل ا�صحاب املراكز االربعة
االوىل اىل ن�صف النهائي.و نظمت
البطولة من طرف االحتادية
امللكية املغربية لريا�ضات
الأ�شخا�ص املعاقني ،حتت لواء
االحتاد العربي للريا�ضات لذوي
االحتياجات اخلا�صة.

ق.ر.

قرار مفاجئ وراء تغيري وجهة
دي ليخت

ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل
�أم�س عن نقطة حتول يف م�صري
الهولندي ماتيا�س دي ليخت،
مدافع �أجاك�س �أم�سرتدام
من باري�س �سان جريمان �إىل
يوفنتو�س ،وقال موقع «كالت�شيو
مريكاتو» الإيطايل� ،إ َّن مينو رايوال
وكيل دي ليخت ،كان قد اتفق مع
�إدارة باري�س �سان جريمان ،على
�رشوط �إنهاء ال�صفقة يف ال�صيف
احلايل ،و�أ�شار املوقع �إىل �أ َّن �سان
جريمان و�صل بالفعل التفاق مع
�أجاك�س ،وح�صل على موافقة
الالعب ،قبل �أن ينتقل ليوناردو
ب�شكل مفاجئ من ميالن لتويل
من�صب املدير الريا�ضي للنادي
الباري�سي خل ًفا لأنتريو هرنيكي،
و�أو�ضح �أ َّن هذا التغيري الإداري،
ت�سبب يف توقف االتفاق ال�سابق

بني الطرفني حول ال�صفقة ،وهو
ما �أغ�ضب رايوال ب�شدة.
وا�ستغل فابيو باراتي�سي املدير
الريا�ضي لليويف الأزمة احلادثة
بني رايوال و�سان جريمان خلطف
ال�صفقة ،حيث عر�ض على �أياك�س
مقاب ً
ال يرتاوح من � 70إىل  75مليون
يورو بالإ�ضافة لراتب �سنوي،
يبلغ  12مليون يورو ي�ضاف �إليه
املكاف�آت ،و�أفاد املوقع الإيطايل،
ب�أ َّن الالعب مييل بقوة للعب يف
�إيطاليا خالل املو�سم املقبل
بينما �سان جريمان مل ي�ست�سلم
يف ال�صفقة حتى الآن .يذكر �أ َّن
بع�ض التقارير الإيطالية قالت �إن
دي ليخت �أعطى موافقة نهائية
برغبته يف اللعب مع يوفنتو�س،
خالل املو�سم املقبل.

ق.ر.
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ريا�ضة دولية

كوبا �أمريكا

«ال�سيلي�ساو» وفنزويال يت�أهالن �إىل ربع النهائي
وجهت الربازيل �إنذاراً �شديد اللهجة لباقي املنتخبات امل�شاركة
ّ
يف كوبا �أمريكا  2019بعد �أن �سحقت بريو � 0-5أول ام�س يف
طريقها للت�أهل يف �صدارة املجموعة الأوىل ،يف �ساو باولو� ،أمتع
«راق�صو ال�سامبا» م�شجعيهم مبهرجان تهديفي مميز بف�ضل
كا�سيمريو وفريمينو و�إيفرتون وداين �ألفي�ش وويليان ،مع العلم �أنّ
غابريال جي�سو�س �أهدر ركلة جزاء يف الوقت ال�ضائع من اللقاء،
بهذا الفوز العري�ض� ،ضمنت الربازيل �صدارة املجموعة بر�صيد
 7نقاط متفوقة على و�صيفتها املت�أهلة بدورها فنزويال  5نقاط
والفائزة على بوليفيا املتذيلة بنتيجة  ،1-3يف حني بقيت بريو
ثالثة  4نقاط و�سترتقب نتائج باقي املجموعات ملعرفة موقفها
بني �أف�ضل منتخبني يحتالن املركز الثالث يف املجموعات الثالث
للبطولة ،وحلق املنتخبان الربازيلي والفنزويلي بكولومبيا مت�صدرة
املجموعة الثانية وت�شيلي مت�صدرة الثالثة وحاملة اللقب واللتني
�ضمنتا ت�أهلهما يف اجلولة الثانية بفوزين متتاليني لكل منهما.
�أ�سقطت فنزويال بوليفيا بثالثة �أهداف مقابل هدف وتت�أهل �إىل دور الثمانية يف كوبا �أمريكا  2019بعدما احتلت و�صافة املجموعة الأوىل.على ملعب
«غوفرنور ماغاليايي�س» يف بيلو هوريزونتي ،قاد مهاجم �أودينيزي الإيطايل داروين ما�شي�س منتخب بالده فنزويال �إىل ربع النهائي بت�سجيله ثنائية
الفوز على بوليفيا ،و�سجل لفنزويال داروين ما�شي�س هدفني يف الدقيقتني  2و 55وجوزيف مارتينيز يف الدقيقة  ،86ولبوليفيا ليونيل خو�ستينيانو يف
الدقيقة  ،82و�أ َّمن ما�شي�س فوز فريقه بافتتاحه الت�سجيل يف الدقيقة الثانية ب�رضبة ر�أ�سية من م�سافة قريبة �إثر متريرة عر�ضية من رونالد هرنانديز،
و�إ�ضافته الهدف الثاين يف الدقيقة  55بت�سديدة رائعة من داخل املنطقة.
وجنحت بوليفيا يف تقلي�ص الفارق عرب ليونيل خو�ستينيانو يف الدقيقة  82بت�سديدة زاحفة من خارج املنطقة ،لكن مارتيني�س �أعاد الفارق ل�سابق
عهده بت�سجيله الهدف الثالث لفنزويال بعد �أربع دقائق ب�رضبة ر�أ�سية من م�سافة قريبة �إثر متريرة من يفري�سون �سولتيدو ،وجمعت فنزويال خم�س
نقاط لتحتل املركز الثاين خلف الربازيل التي ت�صدرت بفوزها العري�ض على بريو  0-5بر�صيد  7نقاط ،وتلقت بوليفيا اخل�سارة الثالثة حيث بانت
�أ�ضعف فرق كوبا �أمريكا  2019على الإطالق ويف �شباكها � 10أهداف وتذيلت املجموعة التي احتلت فيها بريو املركز الثالث بر�صيد  4نقاط.

كرو�س ي�صب غ�ضبه على بايرن ميونخ

انتقد توين كرو�س العب و�سط
ريال مدريد فريقه ال�سابق بايرن
ميونخ وقيادات النادي الأملاين،
وقال توين كرو�س يف فيلم
وثائقي ظهر به« :مت �إخباري
يف كثري من املرات ب�أ ّنَني العب
�صاحب �أداء رائع ،لكني رغم
ذلك مل �أكن �أ�شارك مع بايرن
ميونخ» ،و�أ�شار الالعب �صاحب
الأربعة �ألقاب يف دوري �أبطال

�أوروبا ،تعليقا على م�سريته مع
بايرن بني عامي  ،2007و:2009
«كنت �أ�شعر حقا �أنني �أ�ستحق
املزيد» ،و�أكد �أ ّنَه بعد عودته
لبايرن ميونخ عقب �إعارته
لباير ليفركوزن بني عامي 2009
و ،2010مل ي�شعر �أب ًدا �أنه يتم
تقديره كما ي�ستحق ،و�شدد �أنه
بعد  10دقائق فقط من متديد
عقده مع بايرن ندم على هذه

اخلطوة.
و�أو�ضح العب املنتخب
الأملاين يف الفيلم الوثائقي
الذي �سيتم بثه يف دور العر�ض
يف الرابع من ال�شهر املقبل �أنه
مل يكن يرغب يف االنتقال من
ليفركوزن �إىل بايرن ،وان�ضم
كرو�س �إىل ريال مدريد يف
 2014بعد �أن رف�ض متديد
عقده مع بايرن ميونخ.

الإ�سباين
املهاجم
�أعلن
فرناندو توري�س العب �ساجان
تو�سو �أم�س �أنه �سيخو�ض �آخر
مباراة له يف كرة القدم يوم 23
�أوت املقبل �أمام فريق في�سيل
كوبي الياباين ،الذي يلعب فيه
�آندري�س �إنيي�ستا وديفيد فيا،
و�أكد توري�س يف م�ؤمتر �صحفي
بالعا�صمة اليابانية طوكيو نظمه

ناديه�« :أرغب يف اعتزال كرة
القدم ب�ضمري مرتاح» ،و�أ�شار
�إىل رغبته يف توديع كرة القدم
مبباراة مل يتخيلها قط �أمام
�صديقيه �إنيي�ستا ويف. ،و�أ�ضاف
«وجدت اللحظة املنا�سبة
و�أعتقد �أنه الوقت املثايل
لالعتزال» ،وقال توري�س� ،إنه
يرغب يف منح نف�سه بع�ض

الوقت وذلك بعدما �أعلن اعتزاله
اللعب ،ومل ي�ستبعد �إمكانية
توجهه للتدريب ،وذكر الالعب
البالغ  35عاما ب�أن م�سريته
امتدت على مدار  18عاما يف
املالعب ،مربزا �أنه من �أجل
القيام ب�أمور خمتلفة الآن يجب
�أوال �أن ي�ؤهل نف�سه بال�شكل
املطلوب ،وجتنب توري�س ذكر
ما �إذا كان لديه خطط للقيام
بدور ما يف �أتلتيكو مدريد الذي
�أكد �أنه نادي حياته ،ولفت �إنه
قرر اعتزال اللعب لأنه ذهنيا
وبدنيا مل يعد قادرا على تقدمي
�أف�ضل م�ستوى ،م�ؤكدا« :كنت
�أعلم �أن هذه اللحظة �ست�أتي».
و�أعلن توري�س اخلمي�س
املا�ضي قرار اعتزاله من خالل
فيديو ن�رشه عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،لينهي م�سريته

توري�س يختتم م�شواره الكروي مبواجهة �إنيي�ستا وفيا
الكروية التي امتدت على مدار
 18عاما ،وكان توري�س قد
انتقل ل�صفوف �ساجان تو�سو
يف جويلية  2018بعدما وقع
عقدا مدته عام ون�صف العام،
بذلك كان من املقرر �أن ي�ستمر
توري�س مع الفريق حتى دي�سمرب
القادم مع خيار التجديد ملو�سم
�إ�ضايف� ،إال �أنه قرر االعتزال مع
الأخذ يف االعتبار عدم ر�ضاه
عن �أدائه يف الأ�شهر الأخرية.
وكان توري�س قد �سجل يف
املو�سم املا�ضي ثالثة �أهداف
يف  17مباراة مع �ساجان تو�سو،
بينما واجه �صياما تهديفيا خالل
املواجهات  11التي خا�ضها يف
 ،2019ويحتل �ساجان تو�سو
حاليا املركز  18والأخري يف
ترتيب الدوري الياباين املمتاز
حيث يواجه خطر الهبوط.

�ألفي�ش يعلن رحيله عن
باري�س �سان جريمان
�أعلن املدافع الربازيلي داين �ألفي�ش �أم�س رحيله عن فريق باري�س �سان
جريمان الفرن�سي ،وقال �ألفي�ش  36عاماً« :لكل �شيء بداية ،منت�صف
ونهاية ،والوقت حان لكي �أ�ضع نقطة النهاية هنا» ،و�أ�ضاف�« :أ�شكر
جميع العاملني على مودتهم واحرتامهم وانخراطهم منذ اليوم الأول،
�أنتم ت�ساهمون على جعل هذا النادي �أكرث متيزاً» ،وان�ضم �ألفي�ش �إىل
�سان جريمان يف �صيف  2017بعد مو�سم واحد يف �صفوف جوفنتو�س
الإيطايل ،وتوج مع النادي الباري�سي بلقب الدوري يف مو�سميه معه ،كما
�أحرز الك�أ�س وك�أ�س الرابطة عام .2018
وتابع العب بر�شلونة الإ�سباين ال�سابق الذي و�صل �إىل نهاية عقده مع
نادي العا�صمة الفرن�سية« :اليوم� ،أنهي حقبة �أخرى من حياتي ،حقبة
من االنت�صارات ،التعلم واخلربات� ،أود �أن �أ�شكر عائلة باري�س �سان
جريمان على منحي فر�صة �أن نكتب معاً �صفحة يف تاريخ النادي»،
ةوتوجه الربازيلي �إىل م�شجعي �سان جريمان بالقول «�أعتذر� ،إذا مل �أكن،
يف �أي وقت من الأوقات على امل�ستوى املطلوب� .أعتذر �إذا ،يف وقت ما
ارتكبت خط�أ .حاولت بب�ساطة �أن �أبذل ق�صارى جهدي».

الريال يقرر االن�سحاب من
�صفقة بوغبا
ك�شف تقرير �صحفي فرن�سي �أم�س عن
الوجهة املحتملة لبول بوغبا العب و�سط
مان�ش�سرت يونايتد باملو�سم املقبل ،وقال
موقع « »le10sportالفرن�سي ف�إ َّن ريال
مدريد قرر �إغالق ملف بوجغبا متا ًما،
واالن�سحاب من التفاو�ض مع اليونايتد
على �ضم الالعب ،و�أ�شار �إىل �أن �سبب
قرار ريال مدريد يعود �إىل تعنت يونايتد
يف �رشوطه لال�ستغناء عن خدمات
النجم الفرن�سي يف املريكاتو ال�صيفي ،و�أو�ضح املوقع الفرن�سي� ،أ َّن
�إدارة ال�شياطني احلمر �سبق �أن رف�ضت حماولتني من م�س�ؤويل املرينغي
للتعاقد مع بوجبا.
ويتجه ريال مدريد ،حال ًيا للتفاو�ض ل�ضم واحد من الثنائي كري�ستيان
�إريك�سن توتنهام �أو تاجني ندومبيلي ليون من �أجل دعم خط الو�سط
ب�صفقة مميزة .يُذكر �أ َّن الكثري من التقارير� ،أفادت ب�أ َّن �إدارة مان�ش�سرت
يونايتد ا�شرتطت احل�صول على مقابل يرتاوح من � 150إىل  170مليون
يورو ،من �أجل اال�ستغناء عن بوغبا.

بر�شلونة يهزم باري�س �سان
جريمان جمددا
ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س عن تفا�صيل معركة جديدة خا�ض
غمارها بر�شلونة �ضد باري�س �سان جريمان يف الأيام القليلة املا�ضية،
ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن �سان جريمان
كان ي�ستهدف التعاقد مع الربازيلي نيتو حار�س فالن�سيا يف املريكاتو
ال�صيفي ،و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن الأملاين توما�س توخيل املدير الفني
ل�سان جريمان هو من طلب �ضم نيتو ،بعد �أن �أنهى النادي الباري�سي
تعاقده مع املخ�رضم الإيطايل جيانلويجي بوفون هذا ال�صيف.
لكن بر�شلونة جنح يف التو�صل بالفعل التفاق ب�ش�أن �ضم نيتو مقابل رحيل
نظريه الهولندي يا�سرب �سيلي�سني �إىل اخلفافي�ش ،ومن املنتظر الإعالن
عن ال�صفقة غدا ،ويت�ضمن االتفاق بني الناديني بح�سب تقارير �سابقة،
�أن يدفع البار�صا  25مليون يورو ،لأن ال�صفقة لن تكون تبادلية من الناحية
الفنية ،حيث �سيوقع نيتو لرب�شلونة �أوال وبعد ذلك �سينتقل �سيلي�سني �إىل
فالن�سيا .يذكر �أن بر�شلونة تفوق على �سان جريمان يف �صفقة التعاقد
مع الهولندي فرينكي دي يوجن قاد ًما من �أجاك�س �أم�سرتدام خالل �شهر
جانفي املا�ضي.
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لأول

زء ا

اجل

ثقافة

واجب الذاكرة

غولدا مائري ...و�صايا �صهيونية
بقتل �أطفال فل�سطني
كلما نظرت �إىل حرب الإبادة ال�صهيونية �ضد �أطفال فل�سطني وقفت �أمامي �شاخ�صة �صورة تلك العجوز
ال�صهيونية ال�شمطاء غولدا مائري ،وهي واحدة من ثالثة �صقور �ضمتهم ع�صابات الهاغاناه ال�صهيونية
وكانت رئي�سة �إحدى احلكومات ال�صهيونية الثالث مثل بن غوريون وبيغن ،حكمت للفرتة من � 1969إىل
 1973وقد جترعت �سم الهزمية حرب �أكتوبر  ،1973وهلكت بال�سرطان عن عمر جتاوز الثمانني عاما،
�سماها ال�صهاينة �أنها «�أم �إ�سرائيل احلديثة» و» املر�أة الرجل»  ،كما نعتها الكاتب الإ�سرائيلي « بوعز �أبل
باوم»  ،ف�أح�سن و�صفها ب�أنها (كانت منافقة ،جتيد التلون كاحلرباء).
�أ.د .عبد الكاظم العبودي
انكف�أت العجوز مائري بعد خروجها
من ال�سلطة على كتابة مذكراتها
حتى باغتها املوت بال�رسطان
اللمفاوي يف عمر الثمانني عام 1978
وبذلك طويت �صفحة تلك احلاقدة
الأبرز على �أطفال فل�سطني الذين
كانت تقول عنهم ( :كل �صباح �أمتنى
ال فل�سطينياً
�أن �أ�صحو وال �أجد طف ً
واحداً على قيد احلياة)� ،إال �أن
�أطفال فل�سطني وطالئعها كربوا
و�صاروا فتيانا و�شبابا �أكرث قوة من
ذي قبل وال زالوا متم�سكني يف حق
احلياة على �أر�ضهم ما ا�ستطاعوا
لذلك �سبيال.
ويف كل م�سريتها وكتاباتها كان
هاج�سها االنتقام من الطفل
الفل�سطيني وت�صفيته والتو�صية
ب�إبادته والذي ظل ثابتا كنهج
�أجرامي و�سلوك عدواين للم�ؤ�س�سة
الأمنية ال�صهيونية ،وقد ثبت ذلك
الأمر يف كتاباتها ال�رصيحة .فقد
كانت طيلة حياتها املديدة تخ�شى
امل�ستقبل الإ�رسائيلي وترهب
املجهول ،ورغم قولها ال�شهري ( :ال
يوجد �شعب فل�سطيني) ف�إنها كانت
تدرك �إن هذا ال�شعب لن يزول من
الوجود رغم احلقد ال�صهيوين الذي
ينظر �إىل الأطفال الفل�سطينيني
خا�صة ( على �أنهم بذور �شقاء
ال�شعب الإ�رسائيلي) ،فكانت تكرر
عبارتها العن�رصية املفعمة بحرب
الإبادة اجلماعية.
�إرث العجوز
ماتت غولدا مائري» �أم �إ�رسائيل» �أم
�إ�رسائيل احلديثة ،التي عرفت عند
الغربيني ،تلك الزعيمة ال�صهيونية
« زعيمة حزب العمل الإ�رسائيلي،
ورئي�سة احلكومة الإ�رسائيلية يف
الفرتة من  1969وحتى 1974م
بعد �أن �شهدت انتفا�ضات ال�شعب
الفل�سطيني املتوا�صلة ،كان الأطفال
الفل�سطينيني هم الف�صيل الأكرث
جهادا يف مواجهة القمع ال�صهيوين
امل�ستمر .مل ولن ميت �أطفال
فل�سطني ،ولكنهم �صاروا الفئة
الأكرث تعر�ضا ل�شتى حروب الإبادة
ال�صهيونية املنظمة ،منذ احتالل

فل�سطني  1948وقيام دولة الكيان
ال�صهيوين مرورا بكل امل�آ�سي التي
مرت على ال�شعب منذ احتالل الكيان
الإ�رسائيلي الأرا�ضي الفل�سطينية
عام  1967وفر�ض �سيطرته الكاملة
على الأرا�ضي الفل�سطينية ،جل�أ �إىل
اعتماد �سيا�سة االعتقاالت اجلماعية
للمواطنني الفل�سطينيني .وقد طاولت
هذه االعتقاالت خمتلف الأعمار ،ومل
مُت ّيز بني �صبي وامر�أة و�شيخ وعجوز
و�شاب .وت�شري التقارير �إىل �أن �أكرث
من مليون فل�سطيني قد اعتقلتهم
قوات االحتالل الإ�رسائيلي� ،أو جرى
توقيفهم منذ العام  ،1967يف كافة
املناطق الفل�سطينية املحتلة.
ووفق تقرير �صادر عن مركز
الإح�صاء الفل�سطيني ،ف�إن من بني
املعتقلني منذ العام  ،1967يوجد
�أكرث من � 12ألف مواطنة وع�رشات
الآالف من الأطفال؛ ووفق الإح�صاء
الفل�سطيني ،ف�إنه منذ بدء انتفا�ضة
الأق�صى يف � 28أيلول � /سبتمرب
�ُ ،2000سجلت �أكرث من � 70ألف حالة
اعتقال ،من بينها قرابة � 8آالف طفل
فل�سطيني.
االحتالل
�سلطات
عمدت
الإ�رسائيلي عقب احتالل ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة يف العام
� ،1967إىل تكثيف عمليات اعتقال
الأطفال الفل�سطينيني .وك ّثفت
عمليات االعتقال هذه خالل �سنوات
االنتفا�ضة الأوىل ،التي اندلعت يف
كانون الأول/دي�سمرب  .1987وكانت
«تهمة» معظم الأطفال املعتقلني يف
تلك ال�سنوات «�إلقاء احلجارة» على
جنود االحتالل ومركباته .ثم جعلت
من عملية اعتقال الأطفال عملية
ممنهجة بعد اندالع االنتفا�ضة
الثانية يف �أيلول�/سبتمرب ،2000
و�صارت تلج�أ� ،أكرث ف�أكرث� ،إىل
االعتقال الإداري بح ّقهم .كما قامت
ب�إدانة و�سجن �أطفال تق ّل �أعمارهم
عن  14عاما ،ومنهم من حكم ب�أحكام
ثقيلة كامل�ؤبد.
�إن هذه املمار�سة الإ�رسائيلية
تخالف ب�شكل �رصيح االتفاقيات
الدولية حلقوق الإن�سان ،وحتديدًا
اتفاقية حقوق الطفل ،التي �شدّدت
على �رضورة توفري احلماية للأطفال

وحلياتهم ولفر�صهم يف البقاء والنمو.
وق ّيدت هذه املواثيق �سلب الأطفال
حر ّيتهم ،وجعلت منه «املالذ الأخري
ولأق�رص فرتة ممكنة» .لكن �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي جعلت من قتل
الأطفال الفل�سطينيني واعتقالهم
املالذ الأ ّول لها� ،ضاربة بعر�ض
احلائط ال�ضمانات التي تقدّمها
املواثيق واملعاهدات الدولية،
ومتن ّكرة للحماية التي تو ّفرها
�أكرث من 27اتفاقية دولية للأطفال،
فتعاملت معهم «كم�رشوع خم ّربني»،
و�أذاقتهم �أ�صناف العذاب واملعاملة
القا�سية واملهينة من �رضب و�شبح
وحرمان من النوم ومن الطعام،
وتهديد و�شتائم ،وحرمان من الزيارة.
وا�ستخدمت معهم �أب�شع الو�سائل
النف�سية والبدنية النتزاع االعرتافات
بالق ّوة ،ما ي�ؤ ّثر �سلبًا على طموحاتهم
وتطلعاتهم و�آمالهم؛ فيخرجون من
املعتقالت وهم ي�شعرون بكثري من
الغ�ضب والكراهية ،والرغبة باالنتقام
من االحتالل.

تعذيب الأطفال
ويتع ّر�ض الأطفال الأ�رسى لك ّل
�أ�شكال التعذيب واالنتهاكات
املخالفة لأب�سط القوانني الإن�سانية،
منذ حلظة االعتقال وحتى و�صولهم
�إىل مراكز التوقيف �أو التحقيق،
ومن هذه االنتهاكات :حتطيم �أبواب
البيوت �أثناء عمليات االقتحام،
وا�ستخدام الكالب يف �إجراء التفتي�ش
مما يُرهب الأطفال ،وو�ضع الأطفال
ّ
خالل عملية التفتي�ش للمنزل التي
ت�ستمر �ساعات ،يف الربد ال�شديد
خالل ف�صل ال�شتاء ،وتقييد الطفل
الأ�سري �أمام والديه ،واالعتداء عليه
بال�رضب فور االعتقال ،وخالل
عملية النقل �إىل مراكز التحقيق.
يقول عبد النا�رص فروانة ،رئي�س
وحدة الدرا�سات والتوثيق يف هيئة
�ش�ؤون الأ�رسى واملح ّررين� ،إن
«�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي مل
ت�ستثنِ الأطفال يو ًما من اعتقاالتها،
�أكانوا ذكوراً �أم �إنا ًثا ،ومل ترا ِع �صغر
�سنّهم ،ودون �أن تل ّبي احل ّد الأدنى
من احتياجاتهم الأ�سا�سية .كما ومل
حترتم االتفاقيات والقوانني الدولية
يف تعاملها معهم ،فاعتقلت الآالف
منهم وع ّذبتهم ج�سد ًيا ونف�س ًيا
وعاملتهم بق�سوة واحتجزتهم يف
ظروف م�أ�ساوية ،وحرمتهم من
�أب�سط حقوقهم الإن�سانية ،واقرتفت
بح ّقهم انتهاكات ج�سيمة وجرائم
عديدة ،و�أ�صدرت بح ّقهم �أحكاماً
بال�سجن الفعلي و�صلت يف بع�ض
الأحيان لل�سجن امل�ؤ ّبد (مدى
احلياة).
وي�ضيف فروانة� :إن كافة الوقائع
والإح�صائيات ت�ؤكد على �أن هناك

ا�ستهداف �إ�رسائيلي ممنهج للطفولة
الفل�سطينية ،و�أن �أعداد املعتقلني
من الأطفال مبختلف املراحل
العمرية قد ارتفع ب�شكل م�ضطرد،
وبوترية مت�صاعدة ،منذ العام ،2011
و�أن تلك االعتقاالت قد ارتفعت
�أكرث ،وب�شكل غري م�سبوق ،خالل
«انتفا�ضة القد�س» التي اندلعت يف
الأول من ت�رشين �أول�/أكتوبر من
العام .»2015
كما اعتقلت �سلطات االحتالل خالل
«انتفا�ضة القد�س» ( )1899طفلاً ؛
ذكو ًرا و�إنا ًثا ،وهي �أرقام كبرية وغري
م�سبوقة ،وت�ش ّكل قرابة ( )%37من
�إجمايل املعتقلني خالل «انتفا�ضة
القد�س» .فيما تفوق بن�سبة ()%338
�سجل من اعتقاالت للأطفال
ع ّما ّ
خالل الفرتة نف�سها قبل عام .وال
تزال تعتقل يف �سجونها ومعتقالتها
قرابة ( )450طف ً
ال ترتاوح �أعمارهم
ما بني  18 -12عاماً ،بينهم ()16
فتاة �أ�صغرهن الطفلة «دميا الواوي»
من اخلليل ،والتي تبلغ من العمر «12
عاماً» وهي معتقلة منذ �شباط /فرباير
املا�ضي .
احلقوقية
املنظمة
و�أح�صت
الإ�رسائيلية «بت�سليم» ،يف تقرير
ً
�أ�صدرته ،اعتقال و�سجن 835
طفال
فل�سطينياً ،ما بني عا َمي  2005و ،2011
ق�سمتهم كالتايل� :أكرث من  250يبلغون
ّ
 16عاماً؛  225يف �سن  14و  15عاماً؛
 34يبلغون  13عاماً وما دون.

ثلث حاالت االعتقال حتت �سن
 18عاما
ر�صد مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات،
يف تقرير له ن�رش يف (،)2015/12/31
قيام قوات االحتالل الإ�رسائيلي خالل
عام  ،2015بـ 6600حالة اعتقال ،بينها
ً
طفال و  291امر�أة .وح�سب
1930
ت�رصيح لريا�ض الأ�شقر ،الناطق
الإعالمي ملركز �أ�رسى فل�سطني
للدرا�سات( ،ان ما يقارب من ثلث
حاالت االعتقال التي نفذها االحتالل
كانت لقا�رصين حتت �سن  18عاما ،فيما
مت ّيزت اعتقاالت العام  2015بالرتكيز
على الأطفال ال�صغار ما دون 14
عاماً ،كما مت اعتقال �أطفال ال يتجاوز
�أعمارهم � 10سنوات) .كما �أ�شارت
(احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال
– فل�سطني) ،يف تقرير �صادر عنها،
�إىل ارتفاع عدد الأطفال املعتقلني
يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي ،منذ
اندالع انتفا�ضة القد�س يف خريف
العام  ،2015و�صل �إىل  440طفلاً حتى
نهاية �شباط /فرباير  ،2016بينهم 104
�أطفال ترتاوح �أعمارهم بني  12و15
عاماً .يُعترب هذا العدد هو الأعلى منذ
كانون ثاين  /يناير  ،2008حني بد�أت
م�صلحة ال�سجون الإ�رسائيلية الإف�صاح
عن �أعداد املعتقلني من الأطفال

لديها.
مل تلتزم �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
بالقوانني الدولية حل ق�ضايا الأ�رسى.
وهي التي ق ّررت منذ عام 1967
عدم خ�ضوع الأ�رسى واملعتقلني
الفل�سطينيني التفاقية جنيف الثالثة
على الرغم من توقيعها عليها؛ الأمر
الذي جعل الأ�رسى واملعتقلني حتت
ت�سلط القرارات الع�سكرية التي ال
تخ�ضع �إىل �أيّ �ضوابط �أو معايري
دولية.

خرقا فا�ضح للقوانني واملواثيق
الدولية
ي�ش ّكل اعتقال الأطفال الفل�سطينيني من
قِبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي خرقاً
فا�ضحاً للقوانني واملواثيق الدولية
واالتفاقيات اخلا�صة بحماية حقوق
الطفل ،وخ�صو�صاً اتفاقية الطفل
تن�ص على �أنه (:ال
املادة ( )16التي ّ
يجوز �أن يجري �أيّ تع ّر�ض تع�سفي �أو
غري قانوين للطفل يف حياته اخلا�صة،
�أو �أ�رسته �أو منزله �أو مرا�سالته ،وال �أيّ
م�سا�س غري قانوين ب�رشفه �أو �سمعته).
ٍ
ورغم ذلك ،ف�إ َّن االحتالل م�ستمر يف
اعتقال الأطفال الفل�سطينيني الذين
يُعانون يف املعتقالت من �أو�ضاع
معي�شية بالغة ال�سوء؛ والأ�ش ّد �سو ًء �أن
هذا الكيان يُعترب الوحيد يف العامل
الذي يُحاكم الأطفال الفل�سطينيني يف
املحاكم الع�سكرية ،وذلك على الرغم
من �أن االتفاقيات الدولية حلقوق
الإن�سان ،وحتديداً اتفاقية حقوق
الطفل� ،شدّدت على �رضورة توفري
احلماية للأطفال وحلياتهم ولفر�صهم
يف النم ّو والتط ّور ،وق ّيدت هذه املواثيق
�سلب الأطفال ح ّريتهم ،وجعلت منه
«املالذ الأخري ولأق�رص فرتة ممكنة».
� ّإال �أن �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
جعلت من قتل الأطفال الفل�سطينيني
واعتقالهم املالذ الأول لها.
ذكرت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملح ّررين
�أنه منذ عام  ،2000وحتى الربع
الأخري من العام  2015اعتقلت قوات

االحتالل الإ�رسائيلي �أكرث من 8500
طفل فل�سطيني .وقد حاكمتهم �أمام
ووجهت لغالبيتهم
املحاكم الع�سكريةّ ،
ّ
تهمة �إلقاء احلجارة؛ و�صدرت بحقهم
�أحكام تراوحت بني امل�ؤ ّبد والغرامات
املغلظة ،وبينهما �أحكام ب�سنوات
ً
ف�ضال عن املعاملة
متفاوتة .هذا
القا�سية التي يالقيها ه�ؤالء الأطفال
داخل ال�سجون الإ�رسائيلية ،من �رضب
وتعذيب و�إهانات وحرمان من التعليم
والعالج والرتويح ،وتن�شئتهم يف مناخ
ال�سجن املوح�ش وغري الآدمي ،مبا
فيه من خمالطة للمجرمني واجلنائيني
اليهود ،وعزلهم عن البيئة اخلارجية
ومك ّوناتها الرتبوية والأ�رسية ال�سو ّية
واملالزمة لهذه احلقبة العمرية ،خمالفة
بذلك االتفاقات الدولية املتعدّدة التي
ت�شدّد على �رضورة توفري احلماية
للأطفالّ � .إال �أن �سلطات االحتالل
تتغافل عن هذه احلقوق وتتعامل
مع الأطفال الفل�سطينيني كم�رشوع
«خم ّربني» .و�إذا كان القانون الدويل
يعترب �سنّ الطفولة هو ما دون الثامنة
ع�رشّ � ،إال �أن «القانون الإ�رسائيلي»
يعترب الطفل الفل�سطيني الذي بلغ
الرابعة ع�رش �أ�صبح نا�ضجاً .وال تتو ّرع
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي عن
اعتقال الأطفال من عمر الثانية ع�رش
وحتى الثامنة ع�رش ،والقيام بالز ّج بهم
يف معتقالتها وتقدميهم للمحاكمات .
بداية وكما ا�رشنا بداية هذه املقالة:
�إدعت ال�صهيونية كذبا بان العرب
ا�ستهدفوا �أطفال اليهود ،وبررت
املجرمة غولدا مائري قولها امل�شهور
�ضد �أطفال فل�سطني وكررت �آخر
يف م�ؤمتر �صحفي لها  ( :ميكننا �أن
ن�سامح العرب على قتلهم لأطفالنا،
ولكن ال ميكننا �أن ن�صفح عنهم
لإجبارهم �إيانا على قتل �أطفالهم).
وقالت �أي�ضاً (�سنتو�صل �إىل �سالم مع
العرب فقط عندما يحبون �أطفالهم
�أكرث مما يكرهوننا) ،ويف مثل هذا
القول الكثري من الرياء والنفاق
ال�صهيوين املعروف.
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للباحثة وداد القا�ضي

�صدور كتاب "جمتمع القرن الرابع يف م�ؤ ّلفات
حيان التوحيدي"
�أبي ّ

�صدر عن دار امل�شرق كتاب «جمتمع القرن الرابع يف م�ؤ ّلفات �أبي ح ّيان التوحيدي» للباحثة الدكتورة وداد القا�ضي بتحرير الدكتور بالل الأرفه يل.
وكاالت

�صورة جمتمع القرن  4الهجري
والعا�رش ميالدي
ّ
مو�ضوع الكتاب هو ال�صورة التي
التوحيدي (املتوفى
ر�سمها �أبو ح ّيان
ّ
�سنة 414هـ1023/م) ملجتمعه يف
الهجري/العا�رش
القرن الرابع
ّ
امليالدي ،وهي �صورة �شديدة
ّ
احليو ّية ،مليئة بالتفا�صيل الدقيقة
الّتي يتف ّرد �أبو ح ّيان مبعظمها،
ولذلك ال يجدها الدار�س عند غريه
من امل�ؤ ّرخني ،ومن ث ّم قيمتها.
ا�شتغال جدّ ي بق�ضايا الإن�سان
الوجوديّة
وقد �ساعد �أبا ح ّيان على ر�سم
تلك ال�صورة ذكاء حا ّد ،وثقافة
إ�سالمي
عري�ضة جتمع بني ال
ّ

والفل�سفي ،و�سفر متّ�صل يف �شتّى
ّ
�أرجاء �رشق اخلالفة الإ�سالم ّية،
الري و�شرياز،
من بغداد وم ّكة �إىل
ّ
ولقاء لأعداد ال حُت�صى من النا�س،
امل�شاهري منهم يف �شتّى حقول
العلم وال�سيا�سة ،واملغمورين من
العا ّمة ،مبن يف ذلك �أولئك الذين
يعي�شون على �أطراف املجتمع من
الغوغاء وال ّرعاع ،وقدرة ّ
فذة على
املراقبة ومتابعة الظواهر والبحث
عن البواعث والأهداف اخلف ّية
رصفات الب�رش ّية،
القابعة خلف الت� ّ
االجتماعي
وعجز عن االن�ضواء
ّ
واالنتماء لفريق واحد دون �سواه،
جدي بق�ضايا الإن�سان
وا�شتغال
ّ
الوجود ّية ،وتراوح متّ�صل بني الواقع
واملثال ،ول�سان حا ّد ال يخ�شى
ّ
يحذر
�صاحبه من الت�رصيح مبا
غريه من التلميح به ،ومت ّك ٌن عميق
من اللغة العرب ّية وحم ّبة �شديدة لها.

وقبل هذا وذاك ،قدرة بيان ّية خلّقة
على الكتابة الف ّن ّية ،ال يكاد يدانيه
العربي يف
�أحد فيها من كتّاب النرث
ّ
الع�رص الو�سيط.
وداد القا�ضي �أكادمي ّية نالت
الدكتوراه من اجلامعة الأمريكية يف
بريوت عام  ،1973ود ّر�ست فيها ويف
جامعات هارفرد ويال وكولومبيا
قبل ا�ستقرارها يف جامعة �شيكاغو
مدة 21
�أ�ستاذة للفكر الإ�سالمي ّ
عا ًما حتّى تقاعدها �سنة .2009
ريا من الكتب
ن�رشت عددًا كب ً
والبحوث العلم ّية يف النرث العربي
القدمي والفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي
وغري ذلك من املو�ضوعات .نالت
العديد من اجلوائز ،منها جائزة
امللك في�صل العامل ّية ()1994
والدكتوراه الفخر ّية يف الآداب
من اجلامعة الأمريك ّية يف بريوت
(.)2012

مملكة لك�ش ال�سومرية � ..أكرب موقع �أثري عراقي يتعر�ض للإهمال وال�سرقة
وكاالت
يعد موقع مدينة لك�ش �أو ما ي�سمى
حملياً (تلول الهباء) �أكرب املواقع
الأثرية يف ال�رشق الأو�سط بح�سب
خرباء الآثار ،حيث يربز مبحيط
م�ساحته  25كلم مربع ،ويقع بالقرب
من مدينة الدواية� ،شمال �رشق
حمافظة ذي قار ،حيث بد�أ التنقيب
فيه �أول مرة عام .1886
وعلى الرغم من الأهمية -التي
حتظى بها مملكة لك�ش ال�سومرية
الواقعة مبحافظة ذي قار ،جنوبي
العراق -لدى الباحثني واملهتمني يف
جمال الآثار والتنقيب حول العامل،
واعتقادهم �أن االكت�شافات املتوقعة
فيها من �ش�أنها �أن تغري الكثري من
القناعات املتعلقة بتاريخ العراق
القدمي ،لكن هذه املدينة ال تزال
مندثرة ومهملة ،وتتعر�ض لل�رسقات
منذ اكت�شافها قبل �أكرث من 130
عاما.

�أهمية املدينة القدمية
تختفي حتت (تلول الهباء) اليوم
ق�صور مدينة لك�ش ومعابدها الكبرية،
التي يعود تاريخ ت�أ�سي�سها �إىل ع�رص
فجر ال�ساللة ال�سومرية الأول بحدود

الألف الثالث قبل امليالد ،على يد
امللك (�أور-نان�شة).
ويعود �أهمية املدينة كونها �شهدت
تطورا يف احلياة االجتماعية
واالقت�صادية ،ويعتقد املخت�صون
يف الآثار �أن من املمكن �أن ت�شكل
االكت�شافات الأثرية يف هذا املوقع
تغيريا يف الكثري من الدالئل
التاريخية.
وت�أتي �أهمية هذا املوقع الأثري،
بح�سب ما يقول عامر عبد الرزاق
املنقب الآثاري ومدير متحف
النا�رصية احل�ضاري� ،إىل �صلتها
مع مملكتي �أور و�أريدو القريبتني
منها ،وتتبع لها العا�صمة الدينية
(كر�سو) والتي لطاملا �أثارت اهتمام
املخت�صني مبجال الآثار حول العامل.
وي�ضيف عبد الرزاق� ،أن (تلول
الهباء) متتد على حميط  25كلم
مربع ،وبالتايل مت ت�سجيلها على �أنها
�أكرب تلول �أثرية يف ال�رشق الأو�سط،
وت�ؤدي �ض�آلة فر�ص التنقيب فيها
منذ اكت�شافها ملجئ الكثري من
باحثي اجلامعات العاملية ومنقبي
الآثار �إليها لغر�ض الدرا�سة والتنقيب
ومعرفة تاريخ هذه املدينة.
وتعترب لك�ش مدونة تاريخية لثقافة
و�أدب و�سيا�سة تلك احلقبة املهمة

من التاريخ العراقي القدمي ملا تركته
من �آثار �ساعدت الباحثني على فهم
تلك احلقبة خ�صو�صا �أن هذه الدويلة
تتكون من ثالثة مواقع مهمة هي
نينا ،تل زرغل املدينة امليناء لدولة
لك�ش ،مدينة كر�سو العا�صمة الدينية
لدولة لك�ش ،لك�ش نف�سها العا�صمة
ال�سيا�سية لهذه الدولة)

بداية التنقيب
بد�أ التنقيب يف لك�ش عام  1886على
يد الآثاري الأملاين كولد واي .ويف
عام  1952ن�رش الأمريكي جاكب�سون
درا�سة عن لك�ش لفتت االنتباه �إىل هذا
املوقع ،الأمر الذي جعل جاكب�سون
نف�سه يقود رحلة ا�ستك�شافية مع
الآثاري العراقي ف�ؤاد �سفر ،بح�سب
ما ي�ؤكد ذلك املهتم بالآثار واملرتجم
ليث �سهر للجزيرة نت.
ويلفت �سهر -الذي رافق عددا من
بعثات التنقيب يف بع�ض املواقع
الأثرية يف ذي قار كمرتجم� -إىل �أنه
يف عام  1984نُقب يف مدينة لـك�ش من
قبل البعثة الأمريكية التابعة ملتحف
املرتو بوليتان للفن ومعهد الآثار يف
جامعة كاليفورنيا برئا�سة الدكتورة
البزايني كارتز.
ويف عام  ،1990بح�سب ما يقول �سهر،

عاد التنقيب للموقع من قبل البعثة
الأمريكية امل�شرتكة من معهد الفنون
اجلميلة ومتحف مرتو بوليتان يف
نيويورك ومتحف جامعة بن�سلفانيا،
�إال �أن الظروف ال�سيا�سية للبلد �أدت
�إىل توقف التنقيب منذ ذلك الوقت
حتى الربع الأول من عام ،2019
حيث با�رشت بعثة �أمريكية برئا�سة
الدكتورة هوين بثمن وباحثني من
جامعة بن�سلفانيا الأمريكية ،لت�ستهل
عملها يف مو�سمها التنقيبي الأول.
اكت�شاف املنطقة ال�صناعية يف لك�ش
عام 2019
ي�ؤكد املرتجم �سهر ب�أنه بح�سب
اخلبرية الآثارية �أوكي�ستا ماكماهون
ف�إن �أهم ما عرثت علية البعثة هو
اكت�شاف املنطقة ال�صناعية يف لك�ش
عام  ،2019وهي منطقة خم�ص�صة
للمعامل والور�ش ،وكان من �ضمن �أهم
ما �أكت�شف يف املو�سم الأول.
ويبدو �أن التنقيب يف هذا املوقع
يحتاج �إىل وقت طويل ب�سبب م�ساحته
ال�شا�سعة وبح�سب ما وفرته الرقم
الطينية ،وهي �ألواح كتابة طينية
بابلية مدون عليها باخلط امل�سماري
وباللغتني ال�سومرية والآكدية ،وتعد من
�أهم الوثائق الت�أريخية القدمية التي

حتدثت عن وجود معابد بت�سميتها
القدمية كمعبد النور الوح�شي ومعبد
اخلوف ومعبد ال�صوجلان والر�صيف
النقي وغريها ،الأمر الذي �سيجعل
التنقيب فيه حتديا كبريا.
خالل هذه املوا�سم التنقيبية الطويلة
وجد الآثاريون الكثري من القطع
الأثرية التي حفظت يف املتاحف
العاملية و�أ�صبحت �أيقونات مرتبطة
با�سم دويلة لك�ش ال�سومرية مثل م�سلة
الن�سور (العقبان) التي ت�ؤرخ لن�رص
لك�ش يف �رصاعها مع دويلة �أوما
املجاورة و (�إناء انتيمينا) الف�ضي
ال�شهري والكثري من التماثيل و الأختام
والرقم امل�سمارية التي تعك�س ثقافة
و�أدب و�سيا�سة ومعتقدات تلك الفرتة
يف تلك الدولة ال�سومرية.

تعر�ض املوقع لعمليات النهب
ي�ؤكد املرتجم �سهر �أن املوقع الأثري
مل يتعر�ض �إىل �أي عمليات نهب
�أو �سلب طوال الظروف ال�سيا�سية
والأمنية التي مرت بالعراق،
واالنفالت الأمني الذي يح�صل مع
كل ظرف بقي هذا املوقع حمافظا
على مكانته ،ب�سبب وقوعه بني قرى
ٌ
وظف �أبنا�ؤها يف حماية هذا املوقع.
وال�سبب الآخر -الذي جعل عمليات

النهب والتنقيب الع�شوائي يف هذا
املوقع حمدودة جدا -هو �إحاطته
به ب�شكل تام بهور (اجلب�شية) الذي
�ساعد و�أ�صبح كحام طبيعي له من
املخاطر اخلارجية.
خطط م�ستقبلية ب�ش�أن املواقع
الآثارية
ويهدف جمل�س حمافظة ذي قار،
وهو اجلهة الت�رشيعية� ،إىل تبني
خطط م�ستقبلية ب�ش�أن املواقع
الآثارية يف املحافظة ،حيث ك�شفت
جلنة ال�سياحة والآثار عن م�ساعيها
لتطوير وفتح الباب �أمام البعثات
الأجنبية ،من �أجل املزيد من
االكت�شافات املهمة التي من امل�ؤمل
�أنها قد تلفت االنتباه العاملي لهذه
املدينة وت�صبح مكانا �سياحيا
عامليا ،بح�سب ما ي�ؤكد ذلك ع�ضو
اللجنة �سعد البدري.
وي�ؤكد البدري �أن ذي قار متتلك
�أكرث من  1200موقع �أثري ،وما مت
التنقيب عنه �شيء ب�سيط ،وبالتايل
يحتاج خلطط عملية كبرية للنهو�ض
بجانب ال�سياحة ،كما �أن وجود كلية
للآثار باملحافظة �سي�سهل وي�ساهم
يف رفد فرق التنقيب بكوادر كثرية
ميكنها التنقيب يف �أي موقع �أثري
باملحافظة.

للدكتورة مر�سلينا �شعبان

كتاب “عوائق الدميقراطية من منظور
نف�سي حتليلي” حماولة من املحللة
النف�سية الدكتورة مر�سلينا �شعبان ح�سن
ملعاجلة الأبعاد احلياتية املجتمعية
وال�سيا�سية التي ت�شكل بنظرها عوائق
للدميقراطية ليكون �إ�ضافة للمكتبة
العربية والبحث العلمي النف�سي

عوائق الدميقراطية من منظور نف�سي حتليلي

واالجتماعي والرتبوي وال�سيا�سي.
معلومات الكتاب جاءت بها امل�ؤلفة
عرب اطالعها على الأفكار والنظريات
املتعلقة بطبيعة الإن�سان وعرب جتاربها
وخرباتها الكثرية من منظور نف�سي
حتليلي وتطبيقي.
وتعترب ح�سن �أن احلركات ال�سيا�سية التي

ت�سرتت بالدين حاولت �إيجاد منظومات
فكرية تنطلق من �إق�صاء ورف�ض �أي
مكون اجتماعي خمتلف لتوظيفه يف
حتقيق م�صاحلها م�ؤكدة �أن االعرتاف
بحق التنوع بني الب�رش وبني املختلفني
بطبيعتهم هو مبد�أ للتعاي�ش املجتمعي
ينعك�س دافعاً للتنمية والتطوير.

وتفرد امل�ؤلفة ف�ص ً
ال لأ�س�س متكني
الدميقراطية يف الأفراد من توزيع القوة
يف املجتمع ووجود املناف�سة احلرة
وغريها.
ويف الكتاب ال�صادر عن دار عقل
للدرا�سات والرتجمة ترى امل�ؤلفة
�أن ثقافة االعتذار ب�أ�شكالها من �أهم

مقومات الدميقراطية �إ�ضافة �إىل
�إبعاد الإن�سان عن الظواهر االجتماعية
املنحرفة وجعل الفرد يف �سلوكه
ال�صحيح وتعويده على قبول الآخر
�ضمن مهارات التوا�صل الفعال.
الكتاب الذي يقع يف � 360صفحة من
القطع الكبري يبحث �أي�ضاً يف �إ�شكاالت

الرتبية احلديثة والرتبية الأ�رسية
والعنف ومعاناة املر�أة املتوا�صلة
وم�شاكل الأ�رسة املعا�رصة والرنج�سية
عند املر�أة وال�شخ�صية الرنج�سية
املر�ضية والأبعاد التي تت�صل بالذكاء
�إ�ضافة �إىل موا�ضيع �أخرى خمتلفة.
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ثقافة

ال�صادر حديثا عن دار الق�صبة للن�شر باجلزائر

ترجمة عربية لكتاب « الإ�سالم والغرب ...الدعوة
للعي�ش معا «لل�شيخ خالد بن تون�س
�صدر حديثا عن دار الق�صبة للن�شر باجلزائر كتاب جديد « الإ�سالم والغرب...الدعوة للعي�ش معا» للكاتب اجلزائري ال�شيخ خالد بن تون�س املر�شد
الروحي للطريقة ال�صوفية العلوية و�شاركه يف هذا امل�ؤلف برونو �سولت ولقد قام برتجمته �إىل اللغة العربية الدكتور ع�صام طوالبي الثعالبي .
حكيم مالك
الدعوة لع�صرنة الإ�سالم

للإميان ال ميلى و الثاين متعلق
بالإح�سان كمقام �أعلى  ،فيما
حتدث عن الت�سامح والغريية
ود�ستور املدينة والغريية
�رضورية يف الف�صل العا�رش
 ،والرحمة � ،أمل يف الف�صل
احلادي ع�رش ويت�ضمن عودة
نحو الرحمة والرحمة �رضورية
وطريق املحبة وطاقة العقيدة
 ،ولقد خ�ص�ص امل�ؤلف يف
الف�صل ما قبل الأخري للحديث
عن دار الوحدة  ،والبحث عن
املعنى ومبد�أ التوحيد ومبد�أ
الوحدة ووحدة الإن�سانية ،
ور�صد يف الف�صل الثالث ع�رش
والأخري من كتاب» الإ�سالم
والغرب ...الدعوة للعي�ش معا
 ،املو�سوم برتبية اليقظة ،
متطرقا فيه لقد�سية احلياة
والعقل والتوحيد والعدد 7
ودائرة اليقظة وحال الإن�سانية
.

وت�ضمن هذا الكتاب  13ف�صال
كامال طرح من خالله ال�شيخ
بن تون�س العديد من الت�سا�ؤالت
ففي الف�صل الأول �إىل الإ�سالم
والغرب مالقاة حتمية ؟ وفيه
امل�رشوع املحمدي وا�ستغالل
والغرب بحاجة للإ�سالم ،وجند
يف الف�صل املوايل عن الع�رص
الذهبي ،االنحطاط ،التجديد؟
والذروة �أو االنحطاط؟
والأ�صولية الوهابية وف�ضاء
احلرية ،و ركز الف�صل الثالث
على االبتداع ،املو�ضوع
للمجتمع ،على كافة امل�ستويات فهو دعوة لر�ؤ�ساء الدول كافة  ،باجلمع بني الأمن والعي�ش حامل لأي م�رشوع � ،أما �إذا
املحظور؟ وفيه الإ�سالم :
االجتماعية والفنية وال�سيا�سية والنواب والهيئات الدولية �إىل �أن معا � ،إنه �أي�ضا ترقية للتنمية مت تفعيله فهو يغذي الرجال
دين االبتداع � ،أعالم النه�ضة
واالجتماعية تتبنى نهائيا بعيدا عن امل�صالح امل�ستدامة من خالل اقت�صاد ويطمئنهم ويحميهم ويعترب
واالقت�صادية
 ،ميالد ال�سلفية  ،نظرتان
والدينية والروحية � ،أماكن الفردية  ،يف كل مكان وزمان  ،ت�ضامني  ،ي�أخذ بعني االعتبار م�صطلح ال�سالم يف الإ�سالم
للإ�سالم ،والت�شدد لي�س حكرا
للحوار واحلكمة و�ستكون ديار ال�سالم والكرامة لكل �إن�سان حق حاجيات الطبقات املعوزة مبثابة �صفة �إالهية  :اهلل �سالم
على الإ�سالم  ،عندما يحجب
ال�سالم يف خدمة ال�صالح العام كل واحد يف التعبري  ،يف العي�ش ملنفعة اجلميع � ،إنه منح تربية ! جتلى بوا�سطة ال�سالم كي
التيار الإ�سالمي الإ�سالم مربزا
 ،و�أخالقيات عاملية تدافع عن بكرامة يف �أن يكون �أخا و�أختا للحفاظ على ثراء التنوع الثقايف يتخلق الإن�سان بهذه ال�صفة
ال�سالم قيمة ال تقدر
القيم الأ�سا�سية والإ�سالماوية
احلق يف الكرامة واالختالف ،لنظريه  ،يتعلق الأمر بحظر للروابط االجتماعية للعي�ش الإلهية ويت�رصف باحرتام يف
 :فكر انتحاري وت�ساءل بن
تون�س يف الف�صل الرابع هل وي�ؤكد �صاحب مبادرة اليوم يف �سبيل تعاي�ش تنوع العائلة نهائي للحروب والنزاعات التي معا ب�شكل �أف�ضل  ،ففي ذلك هذا العامل ذلكم معنى ال�سالم
يجب ع�رصنة الإ�سالم ؟ وفيه الدويل للعي�ش معا يف �سالم من الإن�سانية بان�سجام و جمتمع ترهب الإن�سانية ابتداء مثال بعث روح يف العوملة  ،ويف عامل املقد�س � ،سالم عميق ي�صلح
باالحتفال باليوم العاملي للعي�ش متغري توقع فيه التكنولوجيا بني املتخا�صمني  ،ويجعل
« الإ�سالم بال�شكل �أم بالروح؟ خالل هذا الكتاب القيم الذي العي�ش معا.
معا يف �سالم  ،ويهدف هذا ثورة يف العالقات بني الإن�سان �ضمرينا ين�سجم ويتغذى ويت�سع
و�أن نكون �ضمريا  ،ويف الف�صل �صدر يف �سنة � ،2019أن ال�سالم
«العي�ش معا»...ل�صالح
اليوم وفق عبارات املنظمة وحميطة ولهذا يجب العمل  ،متمنيا �أن يرى يوما العامل يف
اخلام�س جند ت�سا�ؤل عن قيمة ال تقدر ،واقع ال مفر منه!
الأمة الإن�سانية
الدولية �إىل جتنيد ب�صفة على املحافظة على جوهر �سالم لكنني �أحمل �أمانة هذه
التفا�سري القر�آن العديدة و ب�أي بالفعل ،مت�سائال من ذا الذي �أو
قراءة يتعلق الأمر؟ وب�ستان التي ال يرغب �أن يعي�ش يف عامل ودعا املفكر اجلزائري خالد متكررة جهود املجتمع الدويل الذات كالأخالق والف�ضائل الر�سالة كي تتمكن من النمو يف
العارفني  ،والعدل والإح�سان ال�سلم؟ داعيا �إىل �رضورة بذل بن تون�س �إىل االنتقال من ثقافة يف �سبيل ال�سالم  ،الت�سامح فامل�ستقبل مرهون بذلك و�إن قلب كل واحد ثم تلقن بعد ذلك
ويف الف�صل ال�ساد�س الذي حمل اجلهود لأجله ب�إعداد الو�سائل نف�سي «�أنا «�إىل ثقافة «العي�ش والتفاهم  ،وي�شري بن تون�س �أن طاقة ال�سالم �ستحول تدريجيا الأجيال الآتية.
عنوان العي�ش معا  :حلم ؟ وفيه الالزمة له  ،واالن�شغال به معا» ،ولهذه الأخرية متطلبات اجلمعية العامة للأمم املتحدة �أفكاري و�أفعايل وذاتي ب�أكملها
الكاتب ال�شيخ خالد بن
اجلهل يهيمن � ،إرادة �سيا�سية يوميا يف عالقاتنا مع الآخرين قائمة على قيم جديدة ولهذا �أعلنت فب اجتماعها  72الذي � ،سيولد ذلك ال�سعادة  ،الوحدة
تون�س يف �سطور ...
 ،الإ�سالم يخاطب اجلمهورية  ،طارحا ت�سا�ؤال كيف ميكن ال�سبب نتواجد يف �أزمة ومير انعقد يوم  8دي�سمرب  2017بدال من االنق�سام فالب�صرية
 ،ال�ضفتان  ،قراءة جديدة تلقني �أوالدنا ثقافة ال�سالم هذا التجديد عرب �إعادة النظر ومببادرة من اجلمعية الدولية حتل حمل ال�شك والثقة تطرد
 Aisaاخلوف واال�ضطراب يرتك ويعد الكاتب ال�شيخ خالد بن
للتاريخ  ،وحذرا من العجب  ،؟  ،م�شريا ذات املتحدث �أن يف �أمناط ت�سيرينا ،والتحرر من ال�صوفية العالوية
وجند يف الف�صل ال�سابع املر�أة هذه الأخرية ال تتجلى مبجرد اعتقاداتنا ومثلنا ،الق�ضية تعني منظمة دولية غري حكومية  16املكانة لل�سكينة  ،لكن الو�صول تون�س زعيم روحي معرتف به
م�ستقبل الإ�سالم ؟ واجلنة عبارات ب�سيطة �أو عبارات كل واحد منا من �أجل ال�صالح ماي يوما دوليا للعي�ش يف �سالم �إىل هذا املقام يجب �إتباع يف العامل ب�أ�رسه فهو �صاحب
حتت �أقدام الأمهات  ،النبي �صادقة بل ت�شكل حقيقة العام� ،صالح الأمة الإن�سانية!  ، ،واقعة فريدة من نوعها �إذ �سلوك والتخلي بن�ضج يعزز مبادرة اليوم الدويل للعي�ش معا
متعدد الزوجات  ،احلجاب ملمو�سة  ،يجب �أن تكون و�سيلة ففي زمن الأزمة ولالنتقال من متت فيها امل�صادقة على هذا ال�صرب  ،ولقد مت اختيار ال�سالم يف �سالم والذي متت امل�صادقة
الإ�سالمي �أم احلجاب ال�سلوكي لتحويل �ضمائرنا وجعل العامل العامل القدمي �إىل العامل اجلديد القرار ب�إجماع  193دولة ع�ضو �أمام الو�ضعية امل�ستعجلة التي عليه بالإجماع من طرف 193
مير بها العامل اليوم �أول �إجابة دوله ع�ضو يف منظمة الأمم
؟ و�صيانة احلياة اخلا�صة �أكرث �إن�سانية و ان�سجاما ،وعليه  ،م�ؤكدا �أنه يجب التخلي عن يف املنظمة .
تفر�ض نف�سها وانعدام احلروب املتحدة ليحتفل به يف  16ماي
والتف�سري بالإ�شارة والطبيعة فال م�ستقبل لنا �إال �إذا حتول نف�سي �أنا الذي ي�سجن املحبة
والنزاعات ثم حتقيق ال�سلم من كل �سنة  ،وهو �أي�ضا ع�ضو
نظرة متقا�سمة لأمة
الإن�سانية كما هي  ،ومكانة املتدينون و غري املتدينني وال�سالم والرحمة الكامنة يف
االجتماعي يف �أمة موحدة م�ؤ�س�س للمجل�س الفرن�سي
مب�صري م�شرتك
جوهرية  ،ويف الف�صل الثامن وم�ؤمنون وغري م�ؤمنني �إىل قلب الإن�سان ومن امل�ستعجل
وحموكمة بقوانني عادلة هو للديانة الإ�سالمية  ،وريث
من الكتاب يطرح �س�ؤال �آخر � :شهود حاملني لل�سالم ،بحيث �أن ننمي ونبث من حولنا �ضمري
كما �إن العي�ش معا يعني ت�شجيع التح�صن من الف�ساد والطمع �سل�سلة روحية غري منقطعة
ماذا تبقى لنا من الوحي ؟ وفيه تبد�أ هذه الثقافة يف �سن مبكر «نحن « �ضمري «الكل» .
جهود املجتمع املدين يف يف الغري وهذه الأمور مهمة يعود �سندها للنبي حممد �صلى
لو اختفى الإ�سالم  ،كتاب حي وتر�سخ �أوال من خالل الرتبية
مدننا و بلداننا نظرة متقا�سمة لكنها تبقى �سطحية  ،ولي�س اهلل وعليه و�سلم  ،من مواليد
�صاحب مبادرة اليوم
 ،دعوة  ،تاريخ التنزيل و�رس ،وبالتايل ف�إذا كان ال�سالم يف
لأمة مب�صري م�شرتك  ،ومتكني ال�سالم جمرد غياب احلرب  ،مدينة م�ستغامن (اجلزائر)
الدويل للعي�ش معا يف
القر�آن ونظرة جديدة للعامل �أعيننا قيمة ال تقدر فقد حان
م�ؤ�س�ساتنا من االنخراط يف �إنه حقيقة ملمو�سة ت�ؤثر على �سنة  1949ي�سعى يف تلقني
�سالم
 ،و�سلط ال�ضوء يف الف�صل الوقت لنخ�ص�ص له يف مدننا
حركة دولية معرتف بها  ،الغري وكذا على البيئة تتواجد ثقافة ال�سالم والعي�ش معا
التا�سع  :الإ�سالم والإميان ف�ضاءات مفتوحة  ،يحق فيها
و مق�سم �إىل التعبري والنقا�ش بكل حرية واعترب ذات املتحدث �أن ففي ذلك وقاية من التطرف يف قلب التفكري والفعل والتدبر من خالل تعاليم روحية عاملية
والإح�سان
ق�سمني اجلزء الأول خ�ص�صه لرنبطه باملتطلبات الواقعية «العي�ش معا» طريقة �أخرى والإرهاب الذين يجدان و�إذا بقي الإ�سالم �ساكنا  ،تنري نظرتنا وت�صلح بني �أفراد
للنظر �إىل العامل و�إدراكه � ،أر�ضيتهما يف الظلم والفوارق فهو بالتايل غري عملي وال العائلة الإن�سانية .
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�أف�ضل  5مواد غذائية حلرق الدهون

حدد خرباء التغذية وال�صحة 5
منتجات ميكنها حرق الدهون
بفعالية كبرية وحت�سني عمل التمثيل
الغذائي يف ج�سم الإن�سان ون�رش
موقع قناة « »РЕН ТВالتلفزيونية
الرو�سية نتائج درا�سة حددت املواد
التي ت�ساعد على حرق الدهون
وتخفي�ض الوزن لدى مر�ضى
ال�سمنة:
 -1الأر�ضي �شوكي (احلر�شوف):
لغنى هذه الثمرة بالألياف الغذائية
ّ
تن�شط �إنتاج
وم�ضادات الأك�سدة،
ال�صفراء وتنظم ن�سبة الكولي�سرتول

يف الدم .كما �أنها مادة مدرة للبول
ومزيلة لالحتقان.
 -2غريب فروت :فاكهة منخف�ضة
ال�سعرات احلرارية ومتنع الإفراط
يف تناول الطعام وتنظم ن�سبة ال�سكر
يف الدم.
 -3م�صل اللنب :ي�ساعد على تنظيم
التمثيل الغذائي ويزيد من كتلة
الع�ضالت يف اجل�سم.
 -4ال�شاي الأخ�رض :مفيد جدا لعمل
الكبد ووقايته من الأمرا�ض.
 -5الفلفل الأحمر احلار :ينقي
ال�رشايني وين�شط الدورة الدموية.

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ ،ومالءمتها ال�شديدة
حلرارة ال�صيف ،ف�إنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها
معظمنا.

بذور البطيخ

مادة غذائية متنع الإ�صابة بال�سرطان وتوقف منوه!

وجد علماء �أمريكيون �أن تناول �أحما�ض
دهنية من نوع معني ميكن �أن مينع الإ�صابة
بال�رسطان و�أن يوقف انت�شاره �أي�ضا
ون�رشت جملة «� »MedicalXpressأن
العلماء �أكدوا على فائدة تناول �أوميغا 3
لتفادي الإ�صابة بالأورام اخلبيثة وتطورها
�إن وجدت لدى الإن�سان.
وقال اخلرباء� ،إن تناول �أوميغا 3
ي�ساعد اجل�سم على �إنتاج الكانابينويد
والإيبوك�سيدات خالل عملية التمثيل
الغذائي (الأي�ض) .و�ساعدت هذه املركبات

الكيميائية ،التي �أنتجها اجل�سم بتن�شيط
من �أوميغا  ،3على قتل اخلاليا ال�رسطانية
لدى فئران التجارب ،و�أبط�أت تكوين �أوعية
دموية جديدة مرتبطة ب�أن�سجة �رسطانية
كما �أن الكانابينويد والإيبوك�سيدات،
قمعت هجرة اخلاليا امل�صابة بال�رسطان
�إىل �أن�سجة �أخرى يف اجل�سم و�أوقفت
امل�ضاعفات اخلطرية التي ي�سببها مر�ض
ال�رسطان عادة يذكر �أن امل�أكوالت البحرية
وبذور الكتان تعد من �أهم م�صادر �أوميغا
.3

البطيخ الأحمر غني ب�صبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ
لونه الأحمر �أو الوردي ،وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها
الأحمر ،لذلك ف�إن تناول البطيخ مينح اجل�سم القدرة على
احل�صول على الليكوبني ب�سهولة ،دون احلاجة �إىل معاجلته
مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم .وتقي هذه ال�صبغة من
�أمرا�ض ال�سكري وم�ضاعفات �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية،
وحت�سن املناعة.

م�ضادات الأك�سدة
يحتوي البطيخ �إىل جانب �صبغات الليكوبني وال�سرتولني على
م�ضادات �أك�سدة كحم�ض الأ�سكوربيك وبيتا كاروتني ،اللذين
يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�ضارة الناجمة
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�سم الإن�سان.

م�ستودع املعادن والفيتامينات

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة �أثناء النوم
جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ
بوا�سطة �أقطاب كهربائية ب�سيطة �أثناء النوم ،و�أظهرت نتائج التجربة حت�سن
�أداء الذاكرة يف اليوم التايل .وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�سعة باجتاه
التو�صل �إىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�صاحب
الرعا�ش (باركن�سون) .ويعترب حتفيز
بع�ض الأمرا�ض الع�صبية مثل ال�شلل ّ
الدماغ من املو�ضوعات ال�ساخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�صاب
خالل ال�سنوات الأخرية .ومتتاز الطريقة اجلديدة ب�أنها تعتمد على النوم الذي
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�سها .وبح�سب دورية
نيورو�ساين�س� ،أم�ضى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم ،وخ�ضعوا
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�س ّمى التحفيز بالتناوب
عرب دائرة مغلقة.

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

تعطي كمية قدرها  100غرام من البطيخ الأحمر � 30سعرة
حرارية ،وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات  Aو Bو Cو،D
وعنا�رص البوتا�سيوم والف�سفور والزنك واحلديد وغريها �إىل
جانب احتواء البطيخ على  %92من املاء.

فوائد للحوامل
يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املر�أة
احلامل ،مثل غثيان ال�صباح ،واحلمو�ضة والت�شنجات الع�ضلية،
لذلك ف�إن تناول قدح من ع�صري البطيخ الأحمر يف ال�صباح
يكفي للتخفيف من �آثار تلك الأعرا�ض.

خطر غري متوقع للت�صوير
بالرنني املغناطي�سي!

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

ع�صري البطيخ الأحمر

�صبغة الليكوبني

من الذين يعي�شون يف مبان
قدمية دون تكييف بن�سبة
� %13أكرث ،مقارنة بزمالئهم
الذين يعي�شون يف مبان
مكيفة يف فرتة ال�صيف.
كما ارتفعت ن�سبة انخفا�ض
الرتكيز والأداء لدى بع�ض
الطالب لهذا ال�سبب لـ 30
و%50و�أكد العلماء �أن البقاء
لفرتات طويلة يف مناطق
املناخ احلار دون و�سائل
التكييف يزيد من خطر
�أعرا�ض الأمرا�ض املزمنة
(القلبية وال�صدرية) وميكن
�أن ي�ؤدي للموت يف نهاية
املطاف.

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

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�سحوق ،فهي �رضورية
ومفيدة الحتوائها على ن�سبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني
 ،Вكما �أن زيت البذور مفيد لتح�سني ال�شعر ون�ضارة اجللد،
وي�ستخدم يف الزيوت اخلا�صة بالأطفال ،فهو غني بالعنا�رص
املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�صلح
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

يعترب �أف�ضل �رشاب قبل التدريبات البدنية القا�سية ،الحتوائه
على الأحما�ض الأمينية التي ت�ساعد على تخفيف الأمل
الع�ضلي بعد التدريب ،حيث �أثبتت نتائج درا�سات �أجريت على
الريا�ضيني �أن احلم�ض الأميني �سيرتولني L -ال�رضوري للحياة،
متوفر بن�سبة عالية يف البطيخ الأحمر ،وهو احلم�ض الذي
يخفف �أمل الع�ضالت الناجت عن التدريبات القا�سية ،وكذلك
ي�ساعد يف عودة نب�ضات القلب �إىل معدالتها الطبيعية.

العلماء يحذرون من خطر ارتفاع احلرارة على الدماغ
وجد علماء جامعة هارفارد
�أن ارتفاع درجات حرارة
الطق�س لفرتة طويلة ن�سبيا
يزيد من خطر الإ�صابة
بالأمرا�ض اخلطرية
وتنخف�ض قدرة الإن�سان على
العمل ب�شكل كبري لدى ارتفاع
احلرارة حيث يبد�أ با�ستنزاف
�آخر القدرات اجل�سدية لديه،
وت�ساهم احلرارة املرتفعة
بتدهور حاد يف �صحة الب�رش
من جميع الأعمار وخا�صة
من  18حتى  75عاما.
والحظ الباحثون تدهور
القدرات املعرفية لدى
الطالب يف جامعة هارفارد،

بع�ض فوائد للبطيخ
الأحمر تغري �صحتك

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

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

كان �صلى اهلل عليه و�سلم �أنظف خلق اهلل
تعاىل بدناً ،وثوباً ،وبيتاً ،وجمل�ساً ،فلقد كان
بدنه ال�رشيف نظيفاً و�ضيئاً ـ و�ضاءة النظافة
�صف �أنور ا ُ
ـ وكان كما ُو ِ
ملتج ِّرد� ،أي �أن
الأع�ضاء املج َّردة من الثياب ُمنرية ،وهذه
الإنارة �أ�سبابها كرثة النظافة ،مت�أ ِلّقة.
أن�س ر�ضي اهلل عنه �أنه
ويف ال�صحيحني عن � ٍ
اجا �أَلْينَ َ ِم ْن
ب
ِي
د
ال
و
ا
قالَ (( :ما َم ِ�س ْ�س ُ
َ ً
ت َحرِي ًر َ
َ
هّ
ُ
َ
َ
ّ
ِ
�شَ
مِ
ت
�صلَّى الل َعليْه َو َ�سل َم َوال
َك ِّ
ْم ُ
ف ال ّنَب ِِّي َ
َ
َ
َ
ِيحا َق ّ ُ
ط �أ ْو َع ْرفًا َق ّ ُ
ِيح �أ ْو
ر ً
ط �أ ْطيَ َب ِم ْن ر ِ
�صلَّى هَّ
ِ
ن
ال
ف
َع ْر
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم)) وعن �أبي
ِي
ب
َ
ّ
ِّ َ
ِق ْر�صافة قال(( :ذهبت �أنا و�أمي وخالتي
ف�أ�سلمن وبايعن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم و�صافحن ،فلما بايعنا ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �أنا و�أمي وخالتي ورجعنا من
عنده من�رصفني قالت يل �أمي وخالتي :يا
بني ! ما ر�أينا مثل هذا الرجل ،وال �أح�سن
منه وجها ،وال �أنقى ثوبا وال �ألني كالما!
ور�أينا ك�أن النور يخرج من فيه ـ �أي من فمه
ـ )) فهو �صلى اهلل عليه و�سلَّم �أنظف خلق
اهلل بدناً ،و�أنقاهم ثوباً ،وكان �صلى اهلل عليه
و�سلَّم ي�ستاك حني خروجه من منزله ،وحني
دخوله.
وهذه �صفة النبي يف نظافة بدنه ،وثيابه،
وبيته ،وجمل�سه ،والت�ألّ ُق الذي ورد يف هذه

كبائر ّ
الذنوب

نوب واملعا�صي يف َوق ِعها
تَختَ ِل ُ
ف ال ّ ُذ ُ
نتيج ِتها والأ�رضار
ويف
ف�س
يف ال ّنَ
َ
املُرت ِّتبة عليها ،ومهما كان ،ف�إنَّها
ِك يف كو ِنها خط�أ ال َع ِ
بد لمِ قا ِم
تَ�شترَ ُ
ِ
ِ
ت�صنيف
العلماءُ على
ق
ف
ت
ي
َ
ُ
ّ
ر ِّبه ،و َ
ُ
الذّ ِ
ال�صغا ِئرِ ،
ذنوب
ِ؛
ني
�صنف
يف
نوب
ُ
َّ
دالالت تقو ُد
والكبائر ،ويف �أ�سمائها
ٌ
جمع الكبرية،
َبائر
ُ
�إىل املَعنى ،فالك ُ
العظيم من ال ّ ُذنوب ،ويف َ
ذلك
ومعناها
ُ
خِ
طَ
تعظيم لأمرِ ها وتنبي ٌه ل رِ ها وما
ٌ
ب عليها �أو يَجني ِه ال َعب ُد ِمنها ،وقَد
يَرت ّتَ ُ
َذكَرها اهلل ُ تَعاىل يف القر�آن الكرمي
تتَ ِنبُوا كَبَا ِئ َر َما تُنْ َه ْو َن
فقال� ﴿ :إِ ْن جَ ْ
�س ِّيئَا ِتك ُْم َونُ ْد ِخلْك ُْم
َعنْ ُه نُ َك ِف ّْر َعنْك ُْم َ
ِ
َ
كرها على
ذ
فدل
ميا ﴾،
ّ
ُم ْدخَ لاً كَرِ ً
ُ
ِ
ِ
ت�صنيف ال ّ ُذ ِ
نوب �إىل كبا ِئ َر
ح ِة
�ص َّ
الَ
و�صغا ِئر ،و ُكلُّها يف مقا ِم اهللِ كبرية� ،إ ّ
َ
ِّ
ع�ضها ي ّتَ ِ
بال�صغرِ نظراً ملا
ف
�ص ُ
� َّأن بَ َ
ال�سحر،
أكب من ِّ
أكب من ُه ،فالقَت ُل � رَ ُ
هو � رَ ُ
أكرب من القتل ،ويف قولِ
وال�ش ُ
ِرّ
ك� ُ
العلماء �أن ال كبري َة مع اال�س ِتغفا ِر وال
ُ
�صغري َة مع الإ�رصار ،و�أمث ُل الأقوالِ
ِ
ب علي ِه
يف
تعريف الكَبائر �أنَّها ما يَرت ّتَ ُ
ح ّ ُد يف ال ّ ُدنيا �أو وعي ٌد يف الآخر ِة �أو
غ�ضب �أو تهدي ٌد �أو ل َعن ،ومع اخ ِت ِ
الف
ٌ
العلما ِء وال ِفرقِ يف مفهو ِم الكَبائر،
يبقى هذا القو ُل �أمثَ َل ما قي َل يف
تعريفها؛ ل�سالم ِت ِه من القوا ِد ِح الوارد ِة
ال�سلف.
على غريِه ،وال�ش ِتها ِر ِه عن َد َّ

�شرح لكلمة القيوم :
القيوم �أي قائم على كل نف�س
بعلمه و تدبريه وتربيته و
الأخذ بيده  ،قيوم �صيغة مبالغة
�شديد العناية مبخلوقاته  ،قائم
على كل نف�س مبا ك�سبت � ،أنت
مراقب  ،قال تعاىل�ِ ﴿ :إ َّن َر َّب َ
ك
اد ﴾ [�سورة الفجر]14 :
�ص ِ
َل ِبالمْ ِْر َ

الأحاديث ت�ألّ ُق العناية ،وت�ألّ ُق النظافة.
الآن �سيكون الدر�س من الآن حتى نهايته
وجه بها النبي
يف التوجيهات النبو ّيَة التي َّ
�أ�صحابه الكرام يف �ش�أن النظافة ،لرتوا معي
�أن النظافة جز ٌء من الدين ،و�أن النظافة
ال جُت َّز�أ ،نظافة القلب ،ونظافة ال�رسيرة،
ونظافة الن ّيَة ،ونظافة الهدف ،ونظافة
البدن ،ونظافة الثياب ،ونظافة ا َ
ملجل�س،
ونظافة البيت ،فالنظافة جزءٌ من الدين
ال يتج َّز�أ .فقد روى الرتمذي عن �سع ٍد
ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلَّم
قال�ِ (( :إ َّن هَّ
ب َّ
يف
الط ِّي َب ن َِظ ٌ
ب يُ ِح ّ ُ
الل َ َط ِّي ٌ
ب
ب النَ َّظا َف َة َك ِر ٌ
يُ ِح ّ ُ
ب ال ْ َك َر َم َج َوا ٌد يُ ِح ّ ُ
مي يُ ِح ّ ُ
جْ ُ
الو َد َفن َِّظفُوا �أَ ْف ِنيَتَ ُك ْم َوال تَ�شَ ّبَ ُهوا بِالْيَ ُهودِ))
والأفنية �ساحات الدور ،فالإن�سان النظيف
يجذب النا�س �إليه ،واملحل النظيف يجذب
الزبائن �إليه ،والبيت النظيف ُمريح ،والثوب
النظيف مريح ،والنظافة �شيء وفخامة
الثياب �شيءٌ �آخر ،فالأغنياء ي�شرتون �أغلى
الثياب ،ولكن الفقراء ي�ستطيعون �أن ِّ
ينظفوا
ثيابهم ،فنظافة الثوب دليل التد ّيُن� ،أما
ارتفاع ثمن الثوب فدليل الغنى� ،أما عالمة
تد ّيُنك ال�صحيح نظافة الثوب ،وعالمة
غناك ارتفاع ثمن الثوب ،والذي يرفعك عند
اهلل ال ثمن الثوب ،ولكن نظافته.

املذهب املالكي والبعد الإجتماعي وامل�صلحي يف توجهاته و�أحكامه
بف�ضل اتخاذه امل�صالح املر�سلة
والعادات احل�سنة �أ�صال من �أ�صوله
الفقهية ،وم�صدرا من م�صادره
الت�رشيعية التي بنى عليها فقهه،
و�أر�سى عليها قواعد مذهبه وا�ستمد
منها �آراءه و�أحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك م�صلحة
دينية �أو منفعة دنيوية مل يرد دليل
�رشعي على �إلغائها �أو كانت هناك
عادة متبعة يف بلد �أو �سنة م�ألوفة
بني النا�س يف �أفعالهم �أو �أقوالهم ال

تتنافى مع ال�رشع وال تخالف قواعده
ف�إن الفقه املالكي يقرها ويرحب
بها ويدخلها يف منظومته الفقهية
وال ينتظر قيام الدليل اخلا�ص على
�رشعية تلك امل�صلحة بعينها �أو تلك
العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة
�أن ال�رشيعة الإ�سالمية �إمنا جاءت
جللب امل�صالح ودرء املفا�سد ،و�أنه
حينما كانت هناك م�صلحة فهناك
حكم اهلل حتى يدل الدليل على
خالف ذلك.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
�أيها الأخوة « ،اهلل» َمن ؟ قال بع�ض العلماء َ :علَ ٌم على الذات  ،وقال بع�ضهم  :علَم على واجب الوجود
 ،كلمة علم �أي ا�سم  ،و عندنا يف اللغة ا�سم العلم  ،علَم على واجب الوجود � ،أن يف الكون واجب وجود و
ممكن وجود و م�ستحيل وجود  ،م�ستحيل �أن يكون اجلزء �أكرب من الكل  ،ي�ستحيل �أن يكون االبن �أكرب من
�أبيه  ،هذه �أ�شياء م�ستحيلة � ،أما الأ�شياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن  ،ممكن �أن يكون وممكن �أ ّالَ يكون ،
و�إذا كان على ما هو �أو على غري ما هو � ،أما واجب الوجود فال بد من وجوده �إنه اهلل  ،فكلمة « اهلل « علم
على واجب الوجود  ،واهلل �صاحب الأ�سماء احل�سنى كلها ُ ،جمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف « اهلل « ف�إذا قلت
علي � ،إذا قلت  :يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف
يا اهلل � ،أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا ّ ُ
لفظ اجلاللة  ،الذي هو علم على الذات � ،أو علم على واجب الوجود  ،هل �سمعتم يف الأر�ض كلها �أن جهة
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها « اهلل» ؟ م�ستحيل  ،طبعاً امل�ؤمنون بدافع من �إميانهم و تعظيم ربهم � ،أما الكفار
وامللحدون فال يجر�ؤون على هذا� ،إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن اهلل �سينتقم منهم  ،لأن كفرهم لي�س �أ�صي ً
ال
 ،الكفر و الإحلاد �سطحي  ،هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�شهدون �أن اهلل موجود  ﴿ :لمَ ْ تَ ُك ْن ِفتْنَتُ ُه ْم �إ اَِّل �أَ ْن َقالُوا
َو هَّ
اللِ َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم�شرْ ِ ِك َ
ني ﴾ [�سورة الأنعام ]23 :قال تعاىل ﴿ :انْ ُظ ْر َكيْ َف َك َذبُوا َعلَى �أَنْفُ�سِ ِه ْم﴾ [�سورة
الأنعام]24 :

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
ف�سون� :إنّ �سبب نزول �سورة الإخال�صَ ،مر ّ ُده �إىل �س�ؤال ا ُ
قال ا ُ
وال�سالم-
مل�رشكني
للنبي الكرمي -عليه ّ
ال�صالة ّ
مل ِرّ
ّ
َ
َ
ِ
ّبي الكرمي
ن
ال
أجابهم
�
و
إخال�ص،
ل
ا
�سورة
وتعاىل
�سبحانه
اهلل
أنزل
�
ف
وتعاىل،
�سبحانه
هلل
ا
لهم
ف
�ص
ي
أن
�
منه
وطلبهم
َ
ّ
ُ
بي بن كعب
عليه ّال�صالة ّ
وال�سالم -عن �س�ؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل �آيات �سورة الإخال�ص ،حيث َروى �أ ّ ُ
الل ُ تعاىلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
الل ُ علَي ِه و�سلَّ َم :ان�سِ ب لَنا ر ّبَ َك ،ف�أَنز َل هَّ
اللِ �صلَّى هَّ
ني قالوا لر�سولِ هَّ
الل ُ
رشك َ
ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن امل� ِ
�أَ َح ٌد هَّ
ميوت � اَّإل �سيو َرثُ  ،و�إ َّن
موت ،وال �شيء
ُ
لي�س �شي ٌء يولَ ُد � اَّإل �سيَ ُ
ال�ص َم ُد)َّ ،
*الل ُ َّ
وال�ص َم ُد :الَّذِ ي لمَ ْ يَ ِل ْد َولمَ ْ يُولَ ْد؛ لأ ّنَ ُه َ
هَّ
ولي�س كمث ِل ِه �شي ٌء) .وجاء يف �سبب
ميوت وال يو َرثُ َ ،و(لمَ ْ يَ ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا �أَ َح ٌد) قا َل :مل يَ ُكن لَ ُه �شبي ٌه وال عِ د ٌل،
الل َ ال
ُ
َ
وال�سالم� -أن يَ�صف لهم ر ّبَه ،ف�أنزل اهلل
نزول �سورة الإخال�ص كذلك �أنّ اليهود والنّ�صارى �س�ألوا
النبي -عليه ّ
ال�صالة ّ
ّ
النبي �صلَّى اهلل ُ عليْ ِه و�سلَّ َم ،فقالوا:
أتوا
�
د
اليهو
ن
�
أ
(
عنه:
اهلل
تعاىل �سورة الإخال�ص ، .ف ُروِي عن ابن عبا�س ر�ضي
َ
ّ
َ
َّ
ف لنا ر ّبَك الذي تعب ُد ،ف�أنزل اهلل ُ ع َّز وج َّلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
ِ�ص ْ
الل ُ �أَ َح ٌد� ..إىل �آخرها) ،فقال :هذه �صف ُة ر ّبي ع َّز وج َّل).

�إ�سالميات
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قطر احلياة” ..لأحمد مكي ر�سالة م�ؤثرة
تك�شف كيف �أنقذت �شابا من الإدمان!
ك�شف النجم �أحمد مكي ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي على موقع تبادل ال�صور والفيديو “�إن�ستقرام” ،عن تفا�صيل
ق�صة �أحد متابعيه ،ويدعى �إ�سالم ،الذي �أكد �أن �أغنية “قطر احلياة” ،ت�سببت يف �إقالعه عن الإدمان.
وذكر “�إ�سالم” يف ر�سالة م�ؤثرة،
وجهها �إىل “مكي” �أنه “حي الآن”
ب�سبب هذه الأغنية ،وقال�“ :أول
مرة ا�سمعها كنت يف تانية جامعة
وكنت ل�سه بادئ �سنورتنج كوك
من �شهرين ،بعد ما�شفت م�شهد
النهاية ،ومامته ق�صاد قربه..
حلفت ما امل�سه تاين ،وبعدت عن
كل �سكة ممكن تخلي �أمي تبكي
على قربي ،واحلمد هلل اتخرجت
ومتجوز وخلفت ..وب�سببك يا مكي
�أنا عاي�ش”.
قطر احلياة ..ر�سالة م�ؤثرة تك�شف
كيف �أنقذت �أغنية �أحمد مكي �شابا
من الإدمان!
وعلّق �أحمد مكي على ر�سالة
“�إ�سالم” قائ ً
ال“ :احلمد وال�شكر
هلل �أين �سبب ع�شان يقويك ..وزي
ما �أنت كنت يف يوم ميكن حمتاج
حد يقويك بكلمه ..ميكن يكون
كالمك ده �سبب يقوي نا�س كتري
م�ش �شايفة �أمل ..ويقويني �أنا كمان

ع�شان �أكمل� ..شكرا ليك يا �إ�سالم،
وربنا يوفقك يف حياتك ويخليك
لأ�رستك وحتافظ عليها”.
ي�شار �إىل �أن �أغنية “قطر احلياة”،
كانت �ضمن �ألبوم “�أ�صله عربي”،

فاز العر�ض ال�سوري «كحل عربي» بطولة
روجينا رحمون و�إخراج �سوزان علي ،باجلائزة
الذهبية للمهرجان الدويل للمونودراما
بقرطاج ،الذي �أ�سدل ال�ستار على دورته
الثانية �أم�س اجلمعة يف تون�س.

الذي طرحه �أحمد مكي يف عام
 ،2012من كلمات �أحمد مكي،
و�أحلان �شادي ال�سعيد.
وطرح الفنان �أحمد مكي ،حديثا،
�أغنية جديدة بعنوان “�أغلى من

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

والعر�ض مدته  45دقيقة ،ويحكي ق�صة فتاة
فقدت �أ�رستها يف تفجري انتحاري لتبقى
وحيدة مع الذكريات حائرة بني البقاء يف
�سوريا �أو الرحيل عنها.
وقدم املهرجان على مدى خم�سة �أيام 27
عر�ضاً عربياً و�أجنبياً يعتمد كل منها على
الأداء الفردي للممثل على امل�رسح والذي
يعترب �أ�صعب �أنواع العرو�ض الفنية.
وتناف�س على اجلوائز  11عر�ضاً من م�رص
وموريتانيا و�إ�سبانيا وفرن�سا وليبيا ،والأردن
وال�سعودية و�سوريا واجلزائر واملغرب
وتون�س.
وح�صل على املركز الثاين العر�ض املغربي
«طل عليا» بطولة �إميان الإدري�سي و�إخراج
ر�ضوان الإبراهيمي ،بينما جاء باملركز

الثالث العر�ض التون�سي «اجلدود» بطولة خري
الدين بن عمر و�إخراج غ�سان اجلديدي.
وت�شكلت جلنة حتكيم املهرجان برئا�سة
املخرج واملمثل امل�رصي عا�صم جناتي،
وع�ضوية الناقد العراقي ح�سني علي هارف
واملمثل الفل�سطيني �أحمد �أبو �سلعوم ،وخبري
ال�سينوغرافيا اجلزائري حمزة جاب اهلل.
ومنحت جلنة التحكيم جائزتها اخلا�صة
للعر�ض الإ�سباين «ال تن�ساين» بطولة و�إخراج
ماريا اوبرتو.
وت�ضمن برنامج املهرجان ،الذي �أقيم
برعاية وزارتي الثقافة وال�سياحة وال�صناعات
التقليدية ،ور�ش عمل يف النقد امل�رسحي
والكتابة وامل�رسح التفاعلي.

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

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

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

العنوان

ي�ستعد الفنان ال�سوري �سامو
زي ن لطرح �أغنية جديدة خالل
الأيام املقبلة عرب املتاجر
الرقمية الكربى و�أثري الإذاعات.
ويفاجئ �سامو جمهوره بهذه
الأغنية ،حيث يغني لأ ّول م ّرة
اللهجة البي�ضاء منذ بداياته
الفنية.
وك�شف زين عرب ح�سابه على
�شبكة االنرتنت عن مقطع ح�رصي من الأغنية التي يقول فيها�« :إنت
بقلبي والكل ب ّرة بعمري �أجمل فرتة يا حملي �أيام امل ّرة يا كل نا�سي».
الأغنية من كلمات ال�شاعر ق�صي با�سل� ،أحلان معتز �أمني وتوزيع �أ�سامه
عبد الهادي.
وت�أتي هذه الأغنية بني العديد من امل�شاريع الفنية التي ين�شغل �سامو
زين منذ فرتة بالتح�ضري لها على �أن يك�شف عنها تباعاً.

مليون م�شاهدة لـ»كفاياك
�أعذار» ب�صوت ب�سمة بو�سيل

«كحل عربي» يفوز بجائزة مهرجان املونودراما بقرطاج

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

�سامو زين ،يغني�« :أنت بقلبي
برة»
والكل ّ
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�شفيقة العرباوي
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طرحت املغربية ب�سمة بو�سيل
�أغنية زوجها املطرب امل�رصي
تامر ح�سني «كفاياك �أعذار»
ب�صوتها ،عرب قناتها الر�سمية
مبوقع يوتيوب.
وتخطت �أغنية «كفاياك �أعذار»
ب�صوت ب�سمة بو�سيل مليون
م�شاهدة ،منذ طرحها ،عرب موقع
يوتيوب ،فيما تخطت الأغنية 40

مليون م�شاهدة ب�صوت تامر ح�سني.
«كفاياك �أعذار» �إحدى �أغنيات �ألبومه تامر ح�سني الأخري «عي�ش
ب�شوقك» ،وهي من كلمات هاين �أبو النجا ،و�أحلان تامر علي ،وتوزيع
يحيى يو�سف.

�سرقة متثال للنجمة الأمريكية
مارلني مونرو يف هوليوود
�سق متثال للنجمة الأمريكية الراحلة
رُ
مارلني مونرو من �أعلى عمل فني
معرو�ض على امللأ يف لو�س �أجنل�س
بوالية كاليفورنيا الأمريكية .وذكر
الإعالم املحلي �أن التمثال كان مثبتاً
�أعلى ن�صب الأربع �سيدات يف هوليوود.
وحتدثت ال�رشطة مع �شاهد قال� ،إنه
ر�أى �شخ�صاً يت�سلق الن�صب وينزع التمثال با�ستخدام من�شار.
و�أُقيم هذا الن�صب عام  1994ويرمز للتعددية يف هوليوود.

�أحمد جمال يدعم
«الفراعنة» بـ»قدها وقدود»
طرح املطرب امل�رصي �أحمد جمال �أحدث كليباته «قدها و قدود»،
عرب القناة الر�سمية لل�رشكة املنتجة على يوتيوب.
و�أهدى �أحمد جمال كليب «قدها وقدود» ل�شعب م�رص يف م�ساندة
منتخب «الفراعنة» يف بطولة ك�أ�س الأمم الأفريقية .2019
«قدها وقدود» من كلمات حممد عاطف ،و�أحلان مدين ،وتوزيع �أحمد
عادل� ،إنتاج «.»BCOM Egypt
وانطلقت بطولة ك�أ�س الأمم الأفريقية � ،2019أم�س اجلمعة ،والتي تقام
مب�رص مب�شاركة  24منتخباً ،ويقع املنتخب امل�رصي �ضمن املجموعة
الأوىل والتي ت�ضم زميبابوي� ،أوغندا ،والكونغو.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128
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� 5سيارات ينتظرها زوار معر�ض لو�س �آجنل�س

ن�رشت مواقع مهتمة ب�ش�ؤون
ال�سيارات قائمة باملركبات
املتوقع �أن تكون حمط �أنظار
الزوار يف معر�ض لو�س �أجنل�س
ي.
ويف ر�أ�س القائمة جاءت �سيارة
" "Palisadeوهي �أكرب �سيارات
هيونداي الكرو�س �أوفر،

واملتوقع �أن تطرح مبحرك بـ
� 6أ�سطوانات ،و�سعة  3.3ليرت،
بقوة  290ح�صانا وثانيا حلت
�سيارة " "Soulاملتوقع �أن
حتمل تعديالت جديدة من حيث
تقنيات القيادة ،واملحرك ،مع
احلفاظ على املالمح الأ�سا�سية
ل�سيارات هذه العائلة التي

تطرحها �رشكة كيا.
ويف املركز الثالث جاءت �سيارة
الفئة الثالثة من مازدا ،واملتوقع
�أن تكون جديدة كليا من حيث
املظهر اخلارجي ،والتقنيات
والت�صميم الداخلي ،و�أن ت�أتي
بنماذج مبحركات هجينة ورابعا
جاءت �سيارة "Porsche

 "992الريا�ضية ،التي �ستطرح
مبحركات توربينية جديدة ،قادرة
على الو�صول بها �إىل �رسعة 300
كلم�/ساعة.
ومن بني ال�سيارات املرتقبة
" "Lincoln Aviatorالرباعية
الدفع ،مبظهرها الع�رصي
واجلديد كليا.

رو�سيا تزود م�س�ؤوليها ب�سيارات "كورتيج" الفاخرة

�أعلن م�صدر يف الرئا�سة الرو�سية
�أن امل�س�ؤولني يف البالد �سيعتمدون
قريبا على �سيارات "كورتيج"
الرو�سية الفاخرة بدال من ال�سيارات
الأجنبية و�أو�ضح امل�صدر �أن
احلكومة الرو�سية �ستبد�أ ب�رشاء
�سيارات "كورتيج" ب�أعداد كبرية،
�إذا بد�أت ال�رشكة امل�صنعة لها

ب�إنتاجها ب�شكل وا�سع ،و�ست�ستخدم
تلك ال�سيارات لنقل امل�س�ؤولني يف
احلكومة ،والهدف من ذلك هو دعم
امل�صنع الرو�سي ،وتقليل االعتماد
ّ
على ال�سيارات الأجنبية .وت�أتي
تلك الت�رصيحات ت�أكيدا لت�رصيح
وزير ال�صناعة والتجارة الرو�سي،
ديني�س مانتوروف ،الذي �أفاد يف

وقت �سابق ،ب�أن عام � 2019سي�شهد
�إطالق � 120سيارة فاخرة من �أ�سطول
�سيارات "كورتيج" ،و�ستخ�ص�ص 50
�سيارة منها لال�ستخدام يف مر�آب
�إدارة احلر�س الفيدرايل و�أو�ضح
الوزير �أن الغاية من تلك ال�سيارات
كانت �أوال ا�ستخدام كبار امل�س�ؤولني
لها يف الدولة ،مع العلم �أن �أ�سطول

"كورتيج" يت�ضمن �سيارات ليموزين
و�سيدان وميني فان.
يذكر �أن العديد من البلدان ،مبا
فيها ال�صني والإمارات ،كانت قد
�أبدت اهتماما ملحوظا ب�سيارات
"كورتيج" الفاخرة ،و�أ�شارت �إىل
نيتها اال�ستثمار يف م�رشوع �إنتاج
تلك ال�سيارات.

“درا�سة” ترتيب �شركات ال�سيارات يف م�ستوى �إر�ضاء العميل
من الطبيعي �أن تت�أثر معظم جوانب احلياة
بثورة و�سائل االت�صال اجلديدة ،وال تعد
عملية �رشاء �سيارة ا�ستثناء لهذه القاعدة،
حيث وجدت درا�سة �أجرتها J.D. Power
�أن حت�سن التوا�صل بني وكالة بيع ال�سيارات
وبني العمالء ي�ؤدي �إىل فرق وا�ضح يف
معدل ارتياحهم ور�ضاهم عن التجربة
التي ال تكون �سهلة يف �أغلب الأوقات.
و�ضعت الدرا�سة قائمة ب�أف�ضل � 10صانعي
�سيارات فخمة من حيث ر�ضا العمالء لت�أتي
بور�ش يف املرتبة الأعلى بـ  828نقطة تليها
انفينيتي  824نقطة ثم لكز�س  823نقطة،
وجاءت فولفو والفا روميو يف املتو�سط،
ثم احتلت جيني�سي�س املركز الأخري بـ 736
نقطة

فقط.
�أما بالن�سبة ل�صانعي ال�سيارات العادية
فجاءت ميني بـ  ،798جي ام �سي ،797
بويك  782يف املقدمة من حيث �أف�ضل
جتارب �رشاء بينما جاءت ميت�شوبي�شي بـ
 ،755جيب ،749 ،كيا .737
بينت الدرا�سة بع�ض الأمناط الكامنة
يف �سلوك ال�رشاء والبيع ،فمثال تبني �أن
الوكاالت وال�رشكات التي تتيح خدمة
العمالء من خالل الر�سائل ال�رسيعة حتقق
نقاط �أعلى من تلك التي تقت�رص على
املكاملات التليفونية فقط ،كذلك ات�ضح
�أن الوكاالت التي جتري توا�صال مع العميل
الأمر الذي يحدث يف %79من

عمليات ال�رشاء -بعد عملية ال�رشاء حتقق
�أي�ضا �أرقاما �أعلى مبا ي�صل �إىل  38نقطة.
وقد �رصح كري�س �ساتون من J.D.
Power
ب�أ ن

على الوكاالت �أن جتاري اجليل اجلديد
من العمالء الذي مييل ال�ستخدام الربيد
الإلكرتوين كو�سيلة توا�صل �أ�سا�سية ،و�أن
هذه هي الطريقة الأهم لتحقيق ر�ضاه.

مازدا تعدل بيك �آب " "50-BTال�شهرية

قررت �رشكة مازدا اجتذاب جيل
جديد من ع�شاق �سيارات "بيك
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيارات
" ."50-BTو�شملت التعديالت
على البيك �آب اجلديد املظهر
اخلارجي للهيكل الذي �أ�صبح �أكرث
ان�سيابية مبقدمة ت�شبه مقدمة
�سيارات " "5-CXو""9- CX
التي طرحتها مازدا يف ال�سنوات
الأخرية .كما طالت التعديالت
مق�صورة ال�سيارة التي �أ�صبحت
�أو�سع و�أكرث ع�رصية بف�ضل �أنظمة

املولتيميديا احلديثة وال�شا�شات
التي تعمل باللم�س ،والقادرة على
التوا�صل مع نظامي Apple
 CarPlayو،Android Auto
و�أنظمة التحكم املوجودة على
املقود ،و�ستزود ن�سخة ال�سيارة
املخ�ص�صة لل�سوق الأ�سرتالية
والأمريكية والآ�سيوية مبحركات
ديزل بـ � 4أ�سطوانات و�سعة 2.2
لرت وعزم  375ح�صانا ،وحمركات
ديزل �أقوى ب�سعة  3.2لرت وعزم
 470ح�صانا.

ك�شفت �أودي عن  Q4اي ترون
االختبارية يف معر�ض جنيف
لل�سيارات ،والتي ت�شارك
�سماتها مع موديالت اي ترون
الكهربائية الأخرى ،مع متيزها
ببع�ض املالمح الفريدة من
نوعها .وتاتي مقدمة ال�سيارة
ب�شبكة تهوية ف�ضية كبرية
وفتحات هواء منحرفة مع
�شارة اي ترون م�ضيئة يف اجلزء
ال�سفلي من امل�صد ،وم�صابيح
�أمامية نحيفة ،كونها �سيارة
اختبارية �سمح لأودي بو�ضع
عجالت و�إطارات �ضخمة غالباً
لن نراها يف املوديل الإنتاجي،
بينما يف اخللفية نرى �رشيط
�ضوئي  LEDعلى مدار
عر�ض ال�سيارة ،مع �شارة اي
ترون �أخرى م�ضيئة يف اخللف.
بالن�سبة ملولد الطاقة فتعتمد
 Q4اي ترون على موتورين

كهربائيني بقوة �إجمالية 301
ح�صان ،مع نظام دفع رباعي
كواترو وت�سارع ال ب�أ�س به �إىل
 100كم\�س يف  6.3ثانية،
و�رسعة ق�صوى حمددة
�إلكرتونياً عند  180كم\�س.
بالطبع من �أهم الأ�شياء يف �أي
�سيارة كهربائية هو مداها،
وهنا نرى مدى جيد عند 450
كيلومرت لكل �شحنة واحدة ،مع
�إمكانية �شحن  %80من البطارية
يف ثالثني دقيقة الداخلية
رحبة وحتتوي على مق�صورة
�أودي االفرتا�ضية الأحدث،
ب�شا�شة مل�سية � 12.3إن�ش
تتكفل بجميع مهام املعلومات
الرتفيهية وخا�صيات ال�سيارة
ومن املتوقع و�صول  Q4اي
ترون ملرحلة الإنتاج يف نهايات
 ،2020لتكون خام�س موديل
كهربائي بالكامل لأودي.

اودي  Q4اي ترون االختبارية متهد
لإطالق  SUVكهربائية �أملانية

ن�صائح ذهبية لقيادة الدراجة
النارية يف ال�صيف

ملواجهة ال�صعوبات ين�صح نادي
ال�سيارات  ADACالأملاين
قائدي الدراجات النارية بارتداء
املالب�س الواقية املخ�ص�صة
لف�صل ال�صيف ،حمذراً من �أن
التخلي عنها قد يعر�ض قائد
الدراجة النارية ل�سحجات
خطرية �أو ك�سور يف العظام يف
حال التعر�ض حلادث ما .و�أ�شار
اخلرباء الأملان �إىل �أن اخلوذات
الكاملة للوجه ذات التهوية اجليدة
ت�ضمن تربيد منطقة الر�أ�س حتى
يف ظل درجات احلرارة العالية،
كما ميكن االعتماد على اخلوذة
املفتوحة كبديل لها يف ف�صل
ال�صيف .ويتعني على قائد الدراجة
جتنب �ساعات الذروة يف القيادة
مل�سافات بعيدة .وبوجه عام

تكون القيادة �أكرث متعة يف فرتات
ال�صباح وامل�ساء ،مع مراعاة �أخذ
فرتات راحة كافية كل �ساعة �أو
�ساعتني ،وفيها يتم خلع املالب�س
الواقية لل�سماح للج�سم بالتربيد.
ومن الأمور املهمة يف فرتات
الراحة �رشب املاء بكميات كافية،
واالبتعاد عن الوجبات الد�سمة
وا�ستبدالها بتناول اخل�رضوات
والفاكهة .ومن ناحية �أخرى ،البد
�أن تكون الدراجة جاهزة لتحمل
دراجات احلرارة العالية ،مع العلم
ب�أن امل�شاكل يف هذه احلالة عادة
ما حتدث مع املوديالت املعتمدة
على نظام التربيد بالهواء .ويراعى
�إيقاف املحرك عند التوقف �أو
االنتظار يف االزدحام املروري
ملنع زيادة حرارة املحرك.
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تقني
�شاومي تطلق هاتف Redmi S2
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« »Cemtrexتقدم حا�سبا «خياليا» ال مثيل له!

�رشكة
ا�ستعر�ضت
« »C e m t r e x
حا�سبا
الأمريكية
مبوا�صفات
فريدا
غري موجودة يف
�أي حوا�سب �أخرى
اجلهاز
ويت�ألف
اجلديد من طاولة
حتمل � 3شا�شات
مبقا�س  24بو�صة
تعمل باللم�س ،ومزودة

خا�صة
بح�سا�سات
ت�ستقبل �إ�شارات يد
امل�ستخدم� ،إذ يكفي
�أن يحرك امل�ستخدم
يده �أمام ال�شا�شة
لينقل ال�صورة عرب
الثالث،
ال�شا�شات
�أو يتحكم بو�ضعيتها
و�أبعادها� .أما الطاولة
نف�سها فهي عبارة عن
لوح �إلكرتوين متطور،

مزود مبا�سح �ضوئي
و�شاحن
للوثائق،
للهواتف
ال�سلكي
الذكية،
والأجهزة
USB
ومنافذ
ومنافذ  3.5ملم
لل�سماعات ،ومكربات
�صوت ومايكروفونات
للرد على املكاملات
بعد و�صل اجلهاز
بالهاتف عرب البلوتوث

كما توجد كامريات
بدقة  5ميغابيك�سل
بني ال�شا�شات لإجراء
الفيديو،
مكاملات
وكامريات �أخرى ل�صنع
ن�سخ �صورية للوثائق،
�أما قر�ص التخزين
« »SSDفجاء بحجم
 1تريابايت ،وذاكرة
الو�صول الع�شوائي 32
غيغابايت.

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالف ًا قدمي ًا
حول براءة اخرتاع �آي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع
�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف �آي فون،
بح�سب ما �أفادت م�صادر الأربعاء.
وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �صفحة اخلالف بعد
ان حكمت قا�ضية يف مايو (�أيار) املا�ضي على �سام�سونغ بدفع �أكرث
من  530مليون دوالر لن�سخها تفا�صيل من �آي فون من بينها حوافه
امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع ،وكتبت القا�ضية الفدرالية
لو�سي كوه �أنه «مت �إبالغ املحكمة من قبل اجلانبني ب�أنه متت ت�سوية
الق�ضية  ...وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت»،
مو�ضحة �أن املجموعتني تعدالن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا
ال�صدد.
و�أ�صدرت �أبل ت�رصيحاً يف ماي املا�ضي قالت فيه «يف هذا امللف
هناك ما هو �أهم من املال  ...من املهم �أن نوا�صل حماية العمل
ال�شاق واالبتكار» لدى �أبل ،يف املقابل ،رف�ضت �سام�سونغ التعليق على
االتفاق.

يف  2011ك�سبت �أبل ق�ضية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ست�أنفت احلكم.
وو�صل اخلالف �أمام املحكمة العليا يف الواليات املتحدة التي
�ألغت الغرامة يف  2016و�أعادت امللف �أمام املحاكم العادية وخالل
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني �أن تقرر ما
كانت عنا�رص الت�صميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح
التي جنتها من ت�صميم الهاتف الذكي مو�ضع اخلالف �أو ق�سم فقط
من املبلغ .وكانت الق�ضية ت�شمل خ�صو�صاً ثالث براءات اخرتاع لأبل
ت�شمل خ�صو�صاً ال�شكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز
ملونة م�صفوفة على ال�شا�شة.

ك�شفت �رشكة �شاومي ال�صينية
�أن هاتفها اجلديد Redmi S2
�سيكون اجلهاز الذي يحتوي على
تقنيات ذكاء ا�صطناعي خا�صة
متاحا
اللتقاط �صور �سيلفي
ً
لل�رشاء وب�أ�سعار مناف�سة كما هو
احلال دائمٍا.
ي�أتي الهاتف مع �شا�شة بقيا�س
 5.99بو�صة ب�أبعاد  ،19:8كما
ي�أتي مبعالج �سنابدراغون 625
مع خيارين من الذاكرة وم�ساحة
التخزين الداخلية ،حيث �أن
الن�سخة الأوىل ت�أتي مع ذاكرة
رام  3جيجا بايت وم�ساحة
تخزين  32جيجا بايت وهو ت�أتي
ب�سعر  549ريال �سعودي ،فيما
حتتوي الن�سخة الثانية على ذاكرة
رام  4جيجابايت وم�ساحة تخزين
 64جيجابايت وت�أتي ب�سعر  679ريال
�سعودي.
ويجلب الهاتف معه كامريا
�أمامية بدقة  16ميغا بك�سل

bixel
مدعومة بتقنية
 binningلرفع دقة ال�صور ،كما هو
احلال مع تقنيات الذكاء اال�صطناعي
لتح�سني �صور التقاط ال�سيلفي .كما
يحتوي الهاتف على كامريا خلفية
مزدوجة بدقة  12ميغا بك�سل و5
ميغا بك�سل يُذكر� ،أن اجلهاز �سيكون
متاحا لل�رشاء وب�شكل ح�رصي عرب
ً
متجر جويل �شيك .Jollychic

�أبل ت�ستبدل هواتف �آي فون �إك�س املعطوبة

�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين
حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�شكالت تتعلق
بتقنية «في�س �آي دي» يف �آي فون �إك�س ،حيث يجب عليهم االختبار �أوالً ملعرفة
�إمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية ،ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف ب�آخر
جديد .ويبدو �أن �إ�صالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل «في�س �آي دي» �أمر غري
متوقع� ،إال �أن العديد من امل�ستخدمني الحظوا �أنه عند ف�شل الكامريا اخللفية،
تف�شل تقنية «في�س �آي دي» �أي�ضاً يف العمل ب�شكل �صحيح.

قريب ًا« ..حمادثات م�شفّرة»
على تويرت
على غرار تيليغرام ووات�س �آب و�سيغنال ،تعمل
�شبكة تويرت للتدوين امل�صغر على ميزة جديدة
ت�سمح للم�ستخدمني تبادل الر�سائل فيما بينهم
ب�شكل م�شفر .ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل
ا�سم «املحادثات ال�رسية» للمرة الأوىل داخل
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة
تدعى « ،»Jane Manchun Wongحيث
كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها �إن

تويرت تعمل على خا�صية ر�سائل مبا�رشة م�شفرة
من النهاية للنهاية .وبح�سب موقع «تك كران�ش»
املعني التقنية ،ف�إن املتحدث الر�سمي ل�شبكة
تويرت رف�ض التعليق على الأمر ،ومل يت�ضح بعد
موعد �إطالق امليزة ر�سمياً .وبح�سب تغريدة
وونغ ف�إن حمادثات تويرت امل�شفرة تختلف عن
وات�س �آب و�آي ما�سيج لأبل ،بل يختار امل�ستخدم
بدء حمادثة �رسية م�شفرة بنف�س الكيفية

التي تعمل بها حمادثات في�س بوك م�سنجر.
وهي كالتايل -1 :افتح تطبيق تويرت يف هاتفك
�أندرويد -2 .افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي
تريد �إجراء درد�شة �رساً.
 -3انقر على �أيقونة املعلومات يف الزاوية العليا
اليمنى من هاتفك.
 -4اخرت «بدء ر�سالة ن�صية �رساً»� ،ستُفتح نافذة
جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

لينكد�إن تطلق فيديو
املحتوى الإعالين
�أعلنت لينكد�إن �أكرب �شبكة مهنيني يف
العامل ،عن حتديثني مه ّمني يتيحان
للم�ستخدمني ا�ستعمال الب�رص وال�صوت
واحلركة لرواية ق�ص�ص ملفتة �أكرث من
الناحية الب�رصية وهما فيديو املحتوى
الإعالين و�صفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين
للم�ستخدمني التوا�صل مع �صناع القرار
من ر ّواد الأعمال طيلة امل�سرية التي
يخو�ضها امل�ستهلك على لينكد�إن،

و�سيتم ّكن امل�س ّوقون من حتقيق �أهدافهم
الت�سويقية من خالل التحديث اجلديد
لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من
خالل رواية ق�ص�ص ثرية وملفتة ب�رصياً
�ضمن �سياق لينكد�إن.
• زيادة عدد زيارات املوقع عرب
احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
• جمع معلومات ق ّيمة من خالل زر
«الدعوة �إىل العمل» �أو منتج Lead

 Gen Formsاملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة
ال�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن
ثقافتها ومنتجاتها وفعالياتها جلذب
املواهب وتعزيز االرتباط واملحادثات
مع املهنيني عرب �صفحتها اخلا�صة على
ال�شبكة.
ي�شار �إىل �أن فيديو �صفحة ال�رشكة كفيل
ب�إطالق حمادثة بني الأع�ضاء  5مرات
�أكرث من �أي نوع �آخر من املحتوى.

نظارة �أوكولو�س غو اجلديدة ..نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو اجلديدة على �أبرز م�شاكل نظارات الواقع االفرتا�ضي ،املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف
ذكي للغو�ص يف العوامل االفرتا�ضية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�صة بات�صال �شبكة  WLANالال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف
الذكي لفرتة ق�صرية ،بالإ�ضافة �إىل ربط اجلهاز بح�ساب �أوكولو�س ب�شبكة في�س بوك ،وبعد ذلك ت�صل التطبيقات ومقاطع
الفيديو وال�صور واملحتويات الأخرى �إىل نظارة الواقع االفرتا�ضي.
وميكن للم�ستخدم ،الذي يرتدي نظارة طبية ،ا�ستعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية ،حتى ال
ت�صطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع االفرتا�ضي.
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الإعالمية والأ�سرية الفل�سطينية املحررة �سوزان العويوي ل الو�سط

غليزان

املراطون الوطني
لل�صورة الفوتوغرافية
تنطلق غدا الثالثاء  ،فعاليات املاراطون
الوطني لل�صورة الفوتوغرافية بوالية
غليزان حتت �شعار ال�صورة ذاكرة الرتاث
يف طبعته الأوىل من تنظيم نادي �أ�سد
الذهب لل�سينما بجمعية الزيتونة الثقافية
بالتن�سيق مع ديوان م�ؤ�س�سات ال�شباب
ومديرية ال�شباب والريا�ضة وبرعاية
جعفر فوتوغراف ،بيزيريا جاز بلي�س،
فندق جلجلي ،وكالة تي�صار للتنظيف
والتطهري و وكالة اجلوري ترافل لل�سياحة
والأ�سفار يف الفرتة املمتدة من � 25إىل
 28جوان احلايل ،الدورة يتناف�س فيها 24
م�شاركة وم�شاركة من  13والية جزائرية
على غرار والية تيارت ،عني الدفلى،
الأغواط� ،سكيكدة ،اجللفة ،امل�سيلة،
�شلف� ،أدرار وتب�سة ،وهران ،ق�سنطينة،
اجلزائر العا�صمة و والية غليزان.
ويذكر �أن عدد امل�شاركني قد �شهد منذ
الأيام الأوىل من �إنطالق الت�سجيالت
�أكرث من  160طلب ت�سجيل مت قبول 24
مناف�س.
زيدان.ج

ات�صاالت اجلزائر بامل�سيلة

جتديد احلملة ال�سنوية
للتربع بالدم

يف كل تفا�صيل حياتنا اليومية نقاوم االحتالل
.

�أ�صعب املواقف يوم ا�ست�شهاد �أ�شرف نعالوة

يف فل�سطني تتنوع �أ�شكال املواجهة مع املحتل ،وتتنوع �أدوات املحتل �ضد ال�شعب
الفل�سطيني،ولعل �أق�سى هذه الأدوات االعتقال والأ�سر ،والأق�سى �أن يكون الأ�سري �أنثى،
كيف يتعامل االحتالل مع الأ�سريات!! هل هناك خ�صو�صية للأنثى يف الأ�سر؟ وكيف واجهت
الفل�سطينيات االعتقال؟؟هذا النقا�ش �سنخو�ضه مع الأ�سرية املحررة �سوزان العويوي.
�أحمد باحلاج
الكرمي
عبد
�سوزان
العويوي ...مواليد اخلليل
1978/08/19الن�ش�أة �ضمن عائلة
ملتزمة وحمافظة جدا �،أحمل
ماج�ستري بناء م�ؤ�س�سات وتنمية
موارد ب�رشية جامعة القد�س
 2018وبكالوريو�س �إدارة �أعمال
جامعة القد�س املفتوحة 2010
و دبلوم برجميات وقواعد
بيانات جامعة بوليتكنك فل�سطني
1998ودبلومات متخ�ص�صة يف
درا�سات الالجئني وبيت املقد�س
والإعالم   والعديد من الدورات
،متزوجة وعندي ابنتي وعد
ثانوية عامة وحذيفة ترفيع عا�رش
وقتيبة ترفيع �سابع �أنا االبنة البكر
لعائلة من  6بنات و� 4شباب
تعرتف الإعالمية و الأ�سرية
املحررة ربتني امل�ساجد منذ
ال�صغر ..ن�ش�أت يف م�سجد
احلر�س حيث التحقت بدورة
حلفظ القر�آن وجتويده منذ
الطفولة ومن ثم مراكز التحفيظ
يف اجلمعيات الإ�سالمية ،عملت
 11عاما �سكرترية يف مدار�س
وريا�ض �أطفال جمعية ال�شبان
امل�سلمني ثم م�ساعد �إداري يف
جمل�س اخلدمات امل�شرتك لإدارة
النفايات ال�صلبة ،كما عملت
� 7سنوات يف جمال ال�صحافة

خا�صة �صحافة الأ�رسى.
�أ�صعب ما تواجهه الأ�سرية يف
ال�سجن فقدان احلرية ثم البعد
عن الأهل والأحباب خا�صة
الأبناء...ثم احلياة ال�صعبة التي
تفتقر لأدنى مقومات احلياة
وتدين كل م�ستويات التفا�صيل
اليومية.
تقول �سوزان العويوي ال  يفرق
االحتالل يف االعتقال بني �أ�سري
متماثلة
و�أ�سرية...فاملعاملة
والفارق الوحيد حر�ص املحققني
على تواجد فتاة معنا يف كل
مراحل االعتقال والتحقيق�...أما
باقي التفا�صيل فهي مت�شابهة.
تدير الأ�سريات يومهن ب�شق
الأنف�س...يحاولن البحث عن
حياة يف العدم ...يبحثن عن
�سعادة و�سط الأمل والركام...فال
الطعام طعام وال اللبا�س لبا�س...
حتى املكان والزنازين قبيحة

نحاول عبثا زرع احلياة فيها....
�إدارة �أ�سريات من خلفيات
اجتماعية ومعرفية خمتلفة
ومتفاوتة جدا عملية مرهقة
ملمثالت الأ�سريات الأ�سريات
اللواتي يحاولن امل�ساعدة ...حالة
مقارعة م�ستمرة مع �إدارة ال�سجن
وعلى اب�سط الأ�شياء واملواقف...
حياة مرهقة بكل ما فيها
من �أ�صعب املواقف يوم ا�ست�شهاد
ا�رشف نعالوة وكنت الوحيدة يف
الق�سم اداوم على �سماع �أخبار
ال�ساعة  6:30على الإذاعة
العربية..كان خربا �صادما وخربت
اخواتي يف الغرفة وبد�أنا نرتب
كيف �سنخربها ..كانت حلظات
قا�سية فعال ونهارا ع�صيبا
املوقف الثاين ...كان هناك
حديث على الأخبار عن نفي
خرب الو�صول �إىل �صفقة تبادل
�أ�رسى وكان ذلك قبيل االنتخابات

الإ�رسائيلية..الأ�سريات اقنعن
�أنف�سهن انه ال داعي لنفي ما هو
غري موجود ..واقتنعن �أن �صفقة
تلوح يف الأفق...وعندما �أثبتت
الإذاعات عدم �صحة الو�صول
�إىل �صفقة جل�س عدد كبري من
الأ�سريات على الأر�ض  وبد�أت
بنوبة بكاء جماعية دون �أن ينتبهن  
املوقف..من راقب امل�شهد عن
بعد �شعر بكم وحجم الأمل الذي
ي�سكن قلوبهن
�أ�صعب املواقف كانت �أول �أيام
االعتقال وفقدان الأهل والأبناء
خا�صة و�أن الوقت كان وقتها
رم�ضان�...إدراك االعتقال يف
ذلك الوقت كان �صعبا ،خا�صة
�أنه االعتقال الأول وال�صادم وغري
املتوقع ب�أي حال.
يف الأخري تختم �سوزان حديثها
ليومية الو�سط �أحيي ال�شعب
اجلزائري ب�شكل خا�ص  على
كل تلك امل�شاعر الطيبة التي
يكنونها لنا كفل�سطينيني...
و�أ�شكرهم جزيل وجميل ال�شكر
لكل ما يقدمونه من م�شاعر
وفعاليات ت�ضامنية ...و�أحيي
كل من يف الأر�ض  ممن �سمع
ا�ستغاثة �أ�رسانا وقدم لهم ما
ي�ستطيع بالأ�رسى ق�ضية �إن�سانية
من الطراز الأول ت�ستحق الكثري
وتنتظر الكثري ليقدم لها

نظمت املديرية العملية الت�صاالت
اجلزائر بامل�سيلة حملتها ال�سنوية اخلا�صة
بالتربع بالدم بالتعاون مع الوكالة الوطنية
للدم وم�ست�شفى الزهراوي ،وذلك يوم23
جوان اجلاري على م�ستوى م�صلحة الدم
،وتندرج هذه املبادرة يف �إطار الن�شاطات
الت�ضامنية واملواطنة الت�صاالت اجلزائر،
ال�سيما ع�شية حلول ف�صل ال�صيف الذي
لأول مرة بوهران
ي�شهد انخفا�ضا يف ن�سبة التربع بالدم
ال�شرايع ب�سكيكدة
أم�س احلاجة
بينما يكون املر�ضى يف � ّ
�إليه.
من خالل هذه املبادرة ،ت�ؤكد ات�صاالت
اجلزائر جمددا �أن هذه االلتفاتة ّ
الطيبة
ذات قيمة كبرية بني املوظفني ورا�سخة
يف ثقافة امل�ؤ�س�سة� ،إميانا منهم ب�إظهار �ستتم خالل مو�سم اال�صطياف احلايل �إعادة �سكيكدة �إىل � 25شاطئا من �أ�صل  42متواجدين
�صورة املواطنة مل�ؤ�س�ستهم واجلانب فتح �شاطئي متانارت  1و  2بال�رشايع (غرب على طول ال�رشيط ال�ساحلي ل «رو�سيكادا».
�سكيكدة ) بعد غلقهما لقرابة � 20سنة ,ح�سب و �أردف م�سيخ ب�أنه تقرر فتح هذين ال�شاطئني
الإن�ساين لها.
�أ�رشف �أول �أم�س ،امل�س�ؤول التنفيذي الأول
ما علم �أم�س الأحد من ,فار�س م�سيخ ,رئي�س بعد �أن مت ت�صليح الطريق امل�ؤدي �إليهما و كذا
عن ت�سيري �ش�ؤون عا�صمة الغرب مولود �رشيفي
�إن�شاء م�سالك لتمكني امل�صطافني من الولوج
مكتب التن�سيق بالأمانة العامة للوالية.
على الإفتتاح الر�سمي ملو�سم الإ�صطياف ،ل�سنة
و يف ت�رصيح �أو�ضح م�سيخ ب�أن �إعادة فتح �إليهما ب�سهولة ف�ضال عن تخ�صي�ص  حظرية
 2019 /2018على م�ستوى مركب الأندل�سيات
هذين ال�شاطئني اللذين يعدان من بني �أجمل لل�سيارات و مركزين لكل من م�صالح احلماية ببلدية العن�رص ب�أق�صى غرب والية وهران ،يف
ال�شواطئ على امل�ستوى الوطني ت�أتي بعد �أن املدنية و الدرك الوطني م�شريا �إىل �أنه كان ح�ضور ال�سلطات املحلية و الع�سكرية و مدير
توفرت فيهما جميع ال�رشوط ال�رضورية التي من ال�رضوري �إعادة فتح هذين ال�شاطئني ال�سياحة و م�س�ؤول مركب الأندل�سيات ،و ك�شف
ت�سمح لهما با�ستقبال امل�صطافني على �أكمل ب�سبب توجه امل�صطافني كل �سنة �إليهما مولود �رشيفي على هام�ش  زيارته التفقدية
وجه  ,م�ضيفا ب�أنه ب�إعادة فتحهما �سريتفع ب�أعداد قيا�سية بالرغم من كونهما �شاطئني امليدانية �أن عدد ال�شواطئ امل�سموحة
عدد ال�شواطئ امل�سموحة لل�سباحة عرب والية غري م�سموحني لل�سباحة.
لل�سباحة بالوالية �إرتفع �إىل � 35شاطئ بعد فتح
كل من �شاطئي «املقطع» ببلدية مر�سى احلجاج
و �شاطئ اجلوالق لل�سباحة بعد غلقهما منذ عدة
غمرت الزغاريد والأفراح بيت عائلة
�سنوات ما�ضية.
قبايلي بقدوم الكتكوتة ال�صغرية
و دعا الوايل ر�ؤ�ساء البلديات ال�ساحلية على غرار
ميلينا ميار �إىل الأح�ضان والتي ر�أت
ر�شا
زايــــدي
التلميذة
ح�صول
مبنا�سبة
مر�سى احلجاج و قديل و بئر اجلري ووهران و
النور بتاريخ  20جوان املن�صرم� ،أين
على �شهادة التعليم االبتدائي بتقدير
مر�سى الكبري مرورا ببو�سفر و العن�رص و عني
يتقدم الوالد مراد والوالدة وال�شقيقات
الرتك و عني الكرمة� ،إىل التجند من �أجل �إجناح
ممتاز مبعدل  ،10/10تتقدم عائلة
بالإ�ضافة �إىل ال�صهرين �سمري وهارون �إىل
مو�سم الإ�صطياف احلايل الذي �أعطى �إ�شارة
الأب الونا�س ب�أحر التهاين مبنا�سبة ازديان
زايدي ببومردا�س و عائلة �صيد بالدويرة
�إنطالقه ب�صفة ر�سمية ،و �أ�ضاف املتحدث �أنه
ميلينا ميار وان�ضمامها �إىل كنف العائلة
ب�أحــــر التهاين و خال�ص التربيكات اىل
ي�رص على �رضورة توفري كل اللوازم لتحقيق ذلك
متنيني لها موفور ال�صحة والرتبية على
ر�شــا �سائلني اهلل تعاىل التوفيق لها و
يف مقدمتها احلفاظ على الأمن بال�شواطئ و
الطاعة وال�شفاء العاجل للوالدة
النظافة.
جت�سيد
�ألف مربووووووووووك
الدرا�سي.
م�سارها
يف
النجاح
�أ.ب

افتتاح �شاطئ
فتح �شاطئ متانارت  1و  2بعد � 20سنة
«املقطع» مبر�سى
من الغلق
احلجاج و «اجلوالق»

تهنئة

تـــهـــنــــئـــة

ولد الغزواين
يتقدم بفارق كبري
على مناف�سيه

�أظهرت النتائج الأولية لالنتخابات
الرئا�سية يف موريتانيا تقدم مر�شح
احلزب احلاكم حممد ولد الغزواين
بفارق كبري عن باقي املر�شحني،
حيث فاز بـ 50.72يف املائة من
جمموع الأ�صوات.
و�أكد ولد الغزواين �أن فوزه حم�سوم
دون احلاجة �إىل انتظار جولة
ثانية من االنتخابات ،حيث تظهر
النتائج �أن �أقرب املر�شحني �إليه
بريام الداه ولد اعبيدي ،الذي فاز
بـ 18.72باملئة من الأ�صوات ،ثم
مر�شح املعار�ضة �سيد حممد ولد
بوبكر ،الذي جمع  18.13باملئة من
الأ�صوات.
بينما رف�ضت املعار�ضة النتائج
الأولية لالنتخابات ،وقال املر�شح
بريام ولد اعبيدي يف ت�رصيح من
�أمام اللجنة امل�ستقلة لالنتخابات
�إنه ت�أكد من �أن النتائج مل تكتمل،
م�ضيفا�« :إعالن غزواين �أنه فاز يف
هذه االنتخابات زور وبهتان».

بري ردا على كو�شرن

لبنان لن يكون �شريكا
يف بيع فل�سطني

يف �أول تعليق لبناين على �إعالن وا�شنطن
تفا�صيل املرحلة الأوىل من خطتها
لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط� ،أبدى رئي�س
جمل�س النواب اللبناين نبيه بري رف�ض 
بالده لأي ا�ستثمار على ح�ساب ق�ضية
فل�سطني.
وذكر بري ،تعليقا على ما ك�شفه جاريد
كو�شرن ،م�ست�شار و�صهر الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ،من تفا�صيل
اخلطة االقت�صادية التي تت�ضمن
ا�ستثمارا مببلغ  50مليار دوالر يف
الأرا�ضي الفل�سطينية والدول املجاورة
لها مبا فيها لبنان« :لكي ال يف�رس البع�ض 
ال�صمت الر�سمي اللبناين قبوال  للعر�ض 
امل�سموم ،ن�ؤكد �أن اال�ستثمار الوحيد
الذي لن يجد له يف لبنان �أر�ضا خ�صبة هو
�أي ا�ستثمار على ح�ساب ق�ضية فل�سطني
وحقوق ال�شعب الفل�سطيني يف العودة �إىل
�أر�ضه و�إقامة دولته امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ال�رشيف».

يومي االحد و االثنني

حرارة مرتفعة بعدة
واليات من جنوب
و �شرق الوطن
�ست�شهد ثالث واليات جنوبية و ت�سع
�أخرى �رشقية من الوطن درجات حرارة
مرتفعة يومي الأحد و االثنني اذ �ستبلغ �أو
تتجاوز حمليا  48درجة بالن�سبة للواليات
اجلنوبية فيما �سترتاوح ما بني  40اىل 44
درجة بالن�سبة للمناطق ال�رشقية ,ح�سبما
�أ�شارت اليه ن�رشية خا�صة للديوان الوطني
للأر�صاد اجلوية.
و ح�سب ذات الن�رشية فان «درجات  
احلرارة التي �ستبلغ �أو تتجاوز � 48ستم�س
واليات الوادي و ورقلة و ب�سكرة»،و
ح�سب الديوان الوطني للأر�صاد اجلوية
فان درجات احلرارة التي �سترتاوح ما
بني  40اىل � 44ستخ�ص  واليات �رشق
الوطن ,حيث �سيتعلق الأمر بكل من ميلة
و ق�سنطينة و قاملة و امل�سيلة و اجلزء
اجلنوبي من واليات بجاية و جيجل و
�سكيكدة و عنابة و الطارف.

