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 ا�ستعجال ت�شكيل هيئة تنظيم االنتخابات.
 اجلي�ش ي�ساند احلل الد�ستوري.
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التحقيق يف �إن�شاء مركبات
�سوناطراك بتلم�سان ووهران

digital

زعماء �شبكات �إجرامية
ي�سرقون ال�شهرة من ال�سيا�سيني

ب�أمر من وزير العدل بلقا�سم زغماتي
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مترنا�ست

رعية �إفريقي يذبح جزائريا
مبنطقة ال�شاطو بقطع الواد
اهتز ليلة الأحد �إىل االثنني من
الأ�سبوع قاطني منطقة ال�شاطو
بحي قطع الواد ببلدية مترنا�ست
 ،على وقع جرمية قتل رح
�ضحيتها جزائري على يد رعية
�إفريقي .
�أفاد �شهود عيان ليومية الو�سط ،
عن �إقدام رعية �إفريقي على ذبح
�شاب جزائري يف الثالثينات من
العمر مبنطقة ال�شاطو بحي قطع
الواد ببلدية مترنا�ست  ،وفور

�إبالغها باحلادث �سارعت م�صالح
احلماية املدنية لعني املكان
وقامت بنقل ال�ضحية مل�صلحة
حفظ اجلثث بامل�ست�شفى
املركزي بعا�صمة الأهقار
م�صباح بغداد  ،من جهتها قامت
م�صالح الأمن املخت�صة بتطويق
موقع اجلرمية وفتح حتقيق �أمني
معمق لك�شف مالب�سات احلادثة
التي تبقى جمهولة حلد كتابة
هاته الأ�سطر .

بجاية

الدرك الوطني ي�شمع كني�سة
ب�أغزر �أمقران

من جهة ثانية فقد ندد قاطني
هاته املنطقة باجلرمية مطالبني
ال�سلطات الأمنية وم�صالح
العدالة بتوقيف اجلاين يف �أ�رسع
وقت ممكن وت�سليط عليه �أق�صى
العقوبات  ،خا�صة اذا علمنا �أن
املنطقة التي وقعت بها اجلرمية
تعترب ب�ؤرة �إجرام يقطنها �أفارقة
من خمتلف اجلن�سيات ويبيعون
فيها خمتلف املمنوعات على
غرار املخدرات والهريوين

وحبوب مهلو�سة وم�رشوب القورو
قورو هذا الأخري الذي يتوقف
متعاطيه عن التفكري وتنتابه
الهلو�سة ومن ثم القيام ب�أعمال

خبر في
صورة

الأندية اجلزائرية بالعالمة الكاملة

مت ّكنت الأندية اجلزائرية امل�شاركة يف املناف�سة القارية والعربية من
�ضمان تا�شيربة الت�أهل �إىل الأدوار املتقدمة من خمتلف امل�سابقات
التي متثل خاللها الألوان الوطنية ،ويف هذا ال�صدد �أحرز فريقا احتاد
العا�صمة و�شبيبة القبائل ت�أ�شرية بلوغ الدور ال�ساد�س ع�رش ملناف�سة
رابطة �أبطال �إفريقيا ،بينما ت�أهل كل من �شباب بلوزداد ونادي بارادو
�إىل نف�س الدور من م�سابقة ك�أ�س الكاف ،فيما التحق �شبيبة ال�ساورة
بفريقي �شباب ق�سنطينة ومولودية اجلزائر يف الدور ال�ساد�س ع�رش
من البطولة العربية للأندية.

�أقدمت �صبيحة �أم�س عنا�رص الدرك الوطني ،على غلق وت�شميع كني�سة
م�سيحية تن�شط مبنطقة اغزر �أمقران بوالية بجاية الأربعاء الفارط،
لأ�سباب تبقى جمهولة ،وهي الكني�سة الثانية التي يتم ت�شميعها يف ظرف
ق�صري،بعدما �أقدمت  للتذكري قوات الدرك �شهر جويلية الفارط على
ت�شميع كني�سة متواجدة مبنطقة العقيد عمريو�ش ب�أقبو.

ورقلة

ح-كرمي

�إنتاج �أزيد من 6ر 1مليون
قنطارا من التمور

رونار يهنئ بن العمري
قام املدرب الفرن�سي هرييف رونار بتهنئة
الالعب الدويل اجلزائري جمال بن العمري
بعد تتويج املنتخب الوطني بلقب ك�أ�س
�إفريقيا للأمم التي احت�ضنتها م�رص خالل
ال�صائفة احلالية ،حيث التقى الرجالن يف
ملعب مدينة الأمري عبد اهلل بن جلوي الواقع
مبدينة الأح�ساء ال�سعودية مل�شاهدة مقابلة
الفتح وال�شباب �ضمن افتتاحية الدوري
ال�سعودي ،وجتاذبا �أطراف احلديث.

يتوقع �إنتاج ما ال يقل عن  1.661.920قنطار من التمور بر�سم
املو�سم الفالحي احلايل بوالية ورقلة  ,ح�سبما علم �أم�س الإثنني
لدى مديرية امل�صالح الفالحية ويتوزع هذا املح�صول على خمتلف
�أ�صناف التمور �سيما منها «دقلة نور» و»الغر�س» و»الدقلة البي�ضاء»,
مبردود يقارب  68قنطار يف الهكتار  ,مثلما جرى تو�ضيحه وتتطلع
مديرية امل�صالح الفالحية هذا املو�سم �إىل حتقيق منتوج «جيد
« يف هذا املو�سم الفالحي بزيادة تقدر ب�أكرث من � 11ألف قنطار
مقارنة بال�سنة الفارطة  ,ولكن «يف حالة ا�ستمرار الظروف املناخية
املالئمة»وبهدف حماية حم�صول التمور ,مت وبالتن�سيق مع املعهد
الوطني حلماية النباتات �إجراء حملة وقائية ملكافحة �آفتي «البوفروة»
و»دودة التمر» عرب عدة مناطق بالوالية ,كما ذكر ذات امل�صدر.

فوج �أهل العزم للك�شافة بعزابة �سكيكدة
تعترب مواقف وممار�سات التطوع
والعمل املجتمعي من مالمح
التطور يف الدول ،وهي من �آليات
حتقيق املواطنة والنهو�ض مبعاين
املدينة الع�رصية.
وتعد الك�شافة من امل�ؤ�س�سات

منجزات ت�صنع احلدث

واملنظمات الهامة التي تنجز
الأعمال التطوعية وت�سعى لربط
االن�سان اجلزائري بهويته و موروثه
الثقايف والهوياتي ،لذلك يحتاج
الرجال القائمني على هذا الف�ضاء
املدين كل الت�شجيع و الدعم عرب

الواليات.
نذكر هنا املنجز التطوعي الكبري
الذي يقوم بع فوج �أهل العزم
للك�شافة بعزابة �سكيكدة ،وبف�ضل
ت�ضحيات ال�شابان �صالح حجاج
واحمد بوعديلة ومن معهما

من قادة الفوج ،متكن ال�شباب
يف املنطقة من ك�شف مواهبهم
الريا�ضية و الفنية ،وحتولت معامل
الن�شاط ال�شباين ال�صيفي املدينة
نحو الأح�سن ب�إمكانيات قليلة
وبدعم املح�سنني فقط.
و.ب

ب�سبب ت�شابه �أ�سمائهم مع �أ�شخا�ص مبحوث عنهم

ال�سلطات التون�سية تهني مواطنني جزائريني يف
املعابر احلدودية

طالب الع�رشات من املواطنني
التدخل
اجلزائريني
العاجل من اجل رد االعتبار
ل�شخ�صهم بعدما طالتهم
االهانات من قبل م�صالح
ال�رشطة التون�سية واحتجزتهم
ل�ساعات و�أدخلت عليهم الهلع
بعد �أن �أوقفتهم وحجزت
وثائقهم بحجة انهم مبحوث
عنه وهم ممنوعني من دخول
تون�س قبل �أن يت�ضح �أن الأمر
هو ت�شابه يف الأ�سماء الغري .

هذا و�أ�شار املوطنني
ال�سلطات التون�سية قد �أوقفت
�إطارات �سامية ودكاترة
ل�ساعات باملراكز احلدودية
وبع�ضهم كان رفقة زوجته
و�أبنا�ؤه الذين ا�ستغربوا الأمر
واعتربوه �إهانة لهم  ،فقد
مت نهار �أول �أم�س احتجاز 05
�أ�شخا�ص مبعرب بو�شبكة يف
تب�سة منهم �أ�ستاذ جامعي
بجامعة اجلزائر  2الدكتور
حممد بن حليمة الذي �أكد

�إجرامية ال حتمد عقابها .
ومعلوم �أن عديد الأحياء النائية
و املعزولة املرتامية الأطراف
ببلدية مترنا�ست  ،ت�شكو من

�ضعف التغطية الأمنية وهو ما
�شجع املنحرفني على ممار�سة
خمتلف الأن�شطة اخلارجة عن
القانون.
�أحمد باحلاج

�أنها لي�ست املرة الأوىل التي
يتعر�ض فيها للإهانةتني
بتون�س  ،وقبله كان الدكتور
�صدقاوي كمال من جامعة
تيارت هو الآخر تعر�ض
للإهانة مبعرب �أم الطبول
 ،هذا و�سبق وان تعر�ض
ال�سيد حممد من�صوري من
تلم�سان وهو �شيخ مغرتب
�إىل التوقيف واالحتجاز
ملدة �ساعات قبل يت�ضح �أن
الأمر ال يزيد عن ت�شابه يف

الأ�سماء ال غري  ،هذا وال
تكلف ال�سلطات التون�سية وال
�أعوان �أمنها نف�سها االعتذار
من اجلزائريني الذين قد
يق�ضي � 05ساعات كاملة
حمتجزا ينتظر وثائقه ،
هذا وك�شفت م�صادر مقربة
من م�صالح �رشطة احلدود
باجلزائر �أن الأمن التون�سي
يعتمد على نظام معلوماتي
يقت�رص على اال�سم واللقب ال
غري ويف حالة تطابق اال�سم

ل�شخ�ص مع ا�سم مبحوث
عنه ي�ستوجب حجز وثائقه
ومرا�سلة وزارة الداخلية
التون�سية التي تف�صل عن
طريق فاك�س الذي قد يطول
و�صوله ملا يزيد عن ال04
�ساعات وهو ما يعترب �إهانة
ي�ستوجب على ال�سلطات
التون�سية تداركها حفاظا
على ح�سن اجلوار وال�سواح
اجلزائريني .
حممد بن ترار

باتنة

توقيف عن�صر دعم لالرهاب

يف �إطار مكافحة الإرهاب� ،أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي ،يوم
� 25أوت  ،2019عن�رص( )01دعم للجماعات الإرهابية بباتنة/ن.ع.5.

ق�سنطينة

�شخ�ص يف عداد املفقودين
ب�سبب الفي�ضانات

مت م�ساء �أم�س الأحد بق�سنطينة فقدان �شخ�ص بعدما جرفته
في�ضانات وادي الرمال �إثر ت�ساقط �أمطار غزيرة باملدينة ,ح�سبما
علم �أم�س
االثنني لدى م�صالح احلماية املدنية و�أو�ضح املالزم نور الدين طافر
ب�أن هذا ال�شخ�ص البالغ � 50سنة من العمر ,فقد بحي بن �رشقي يف
الوقت الذي كان فيه يحاول عبور هيجان وادي الرمال ,م�ؤكدا ب�أنه
مت �إطالق عمليات بحث منذ الوهلة الأوىل من فقدانه والتي توقفت
يف حدود ال�ساعة الثالثة �صباحا.
و�أ�ضاف ب�أن فرق غوا�صي احلماية املدنية وجمموعات التعرف
والتدخل يف الأو�ساط اخلطرية عاودوا عمليات البحث منذ �صبيحة
اليوم عرب  3مناطق وهي كل من املنية والقنطرة وال�شعبة يف حماولة
منهم للعثور على ال�شخ�ص املفقود.
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ك�شف حقيقة �أن�صار
املرحلة االنتقالية قريبا
 .ا�ستعجال ت�شكل هيئة تنظيم االنتخابات
 .اجلي�ش ي�ساند احلل الد�ستوري

ركز خطاب رئي�س الأركان� ،أم�س ،على موعد الرئا�سيات املقبلة ،قائال �إن املنطق يفر�ض
ال�شروع يف التح�ضري لها خالل الأ�سابيع املقبلة ،جمددا الدعوة للإ�سراع يف تن�صيب
الهيئة امل�ستقلة لتح�ضري وتنظيم ومراقبة االنتخابات الرئا�سية ،متوعدا بك�شف عن
معلومات تورط بع�ض الأطراف من دعاة املرحلة االنتقالية.
�سارة بومعزة
و�أكد وزير الدفاع �أحمد قايد �صالح،
�أم�س ،من الناحية الع�سكرية الثانية
بوهران ،على نقطة الإ�رساع يف
التوجه لالنتخابات الرئا�سية ،قائال
ب�أن «املنطق يفر�ض ال�رشوع يف
التح�ضري لها خالل الأ�سابيع القليلة
القادمة ،ولأن الوقت لي�س يف �صاحلنا
كما �أكدنا على ذلك مرارا» ،قائال �أن
دعوتهم مبنية على معلومات م�ؤكدة
ومعطيات موثوقة ت�ؤكد كلها �أن هذا
هو اخليار الأ�سلم والأجنع للخروج
من الأزمة احلالية ،جمددا الدعوة
�إىل �رضورة التعجيل بتن�صيب الهيئة

الوطنية امل�ستقلة لتح�ضري وتنظيم
ومراقبة االنتخابات الرئا�سية،
متم�سكا بال�رشعية الد�ستورية،
من خالل تنظيم انتخابات رئا�سية
�شفافة يف �أقرب الآجال ،مع الت�أكيد
على جتنب كل املراحل االنتقالية
التي و�صفها ب�أنها وخيمة العواقب.
وتوعد رئي�س الأركان بالك�شف عن
حقيقة بع�ض الأطراف التي تروج
للمرحلة االنتقالية ،وا�صفا �أهدافها
ب�أنها «ال غاية لها �سوى حتقيق
م�صاحلها ال�ضيقة وم�صالح �أ�سيادها»،
كا�شفا عن حيازتهم ملعلومات م�ؤكدة
حول تورطها ،تاركا موعد الك�شف
عنها للوقت املنا�سب على حد ن�ص

حتدوهم النوايا الطيبة والغرية على
اجلزائر� ،إىل الوقوف وقفة رجل
واحد وتلبية نداء الوطن وعدم
التخلف عن الركب ،للم�ساهمة يف
�إثراء هذا احلوار الوطني» ،جمددا
التو�ضيح �أن غايتها تتمثل يف جمع
اجلهود مبا ي�ضمن تنظيم انتخابات
رئا�سية يف �أقرب الآجال ،حمددا
�رشوط تلك االنتخابات يف «كنف
ال�شفافية والنزاهة واحرتام الإرادة
ال�شعبية يف اختيار رئي�س للجمهورية
يعمل على خدمة بلده و�شعبه بكل
�إخال�ص وتفاين ،وتكون له كامل
ال�صالحيات لتج�سيد التطلعات
امل�رشوعة لل�شعب ،وال�سري ببالدنا

اخلطاب.
كما �أكد على الرهان على احلوار،
على اعتبار دعم ال�شعب لذلك كونه ال
بديل عنه ،قائال �أنه ما �أكد عليه رئي�س
الدولة يف ر�سالته �إىل ال�شعب مبنا�سبة
يوم املجاهد ،باملقابل �أ�شاد بلجنة
كرمي يون�س�« ،أود �أن �أ�شيد باجلهود
الوطنية املخل�صة التي تبذلها
الهيئة الوطنية للو�ساطة واحلوار،
و�أنوه بالنتائج امل�شجعة املحققة
يف وقت ق�صري ،كما جنزي جزيل
ال�شكر لكل الذين لـبوا نداء الوطن،
انطالقا من �إخال�صهم ال�صادق»،
داعيا خمتلف الأطراف للإقبال عليه
«ندعو اخلريين وال�رشفاء ،الذين

النا�شط ال�سيا�سي ريا�ض بن وادن:

خالفات املعار�ضة تعطي �أريحية لل�سلطة
اعترب الكاتب ال�صحفي املقيم
بال�سويد ريا�ض بن وادن �أن
ال�سلطة تعمل على عقد
حتالفات مع خمتلف الأطياف
احلزبية� :إ�سالميني وطنيني
دميقراطيني ،لتنطلق يف احلل
حتى ولو يكون غري مقبول كلية
من احلراك .لأن احلراك عبارة
عن جمموعات تختلف يف ر�ؤية
احللول وحتى يف كيفية بناء
الدولة.
و�أكد املتابع للإ�سالميني يف
ت�رصيح لـ»الو�سط» �أن طبيعة
حتركات الأحزاب الإ�سالمية
ترتاوح بني التخوف من فقدان
احلراك وبني من تراهن على
ك�سب موطئ قدم لها يف ال�ساحة
ال�سيا�سية ،عاقدا مقارنة بني
حزبي �أبناء ال�شيخ نحناح حم�س
والبناء ،ففي حني قر�أ يف كلمة
رئي�س حركة جمتمع ال�سلم
عبد الرزاق مقري الأخرية
خالل اجلامعة ال�صيفية للحزب
ب�أنها تعك�س تخوف احلركة

.

حم�س تراهن على احلراك والبناء براغماتية

من فقدان احلراك� ،أو الوقوع
يف «حمكمة احلراك» ،متداركا
�أن ذلك رغم �أن واقع مطالب
احلراك لي�س موحدا و�إن كان
يبدو كذلك يف �صورة عامة،
مرجعا تخوف احلركة �إىل
رغبتها يف ا�ستعادة نوعا من
الربيق الذي فقدته ،م�ستدال
مبطالبتها منا�ضليها بامل�شاركة
بقوة يف احلراك ،باملقابل هذه
اخلطوة ك ّبلت جهود احلركة
وجعلتها رهينة انتظار ما يقرره
احلراك� ،أي لعب دور املراقب
وانتظار الأفعال دون �صناعتها.
وبالعودة لكلمة رئي�س احلركة
الأخرية ف�أو�ضح �أن ما ميزها هو
نوع من اال�ست�رشاف مل�ستقبل
البلد من الناحية الإقت�صادية
والأمنية دون تقدمي تفا�صيل
دقيقة عما يحدث يف احلراك
ومن املحرك الفعلي له وما هي
مطالبه النهائية ،معتربا �أن هذا
خالف ما كانت متتاز به احلركة
زمن امل�ؤ�س�س ال�شيخ نحناح،

حيث كانت لها القدرة �إن تطلب
الأمر على �أن تعار�ض ال�سلطة
وال متتثل ل�ضغط ال�شعب يف
نف�س الوقت.
باملقابل ر�أى �أن حلركة البناء
ر�ؤية �أخرى خمتلفة متاما عن
بقية الأحزاب ذات التوجه
الإ�سالمي ،حيث �أنها بح�سبه
�أ�صبحت براغماتية �إىل حد
كبري ،تريد �أن حتقق م�صالح
يف هذا الوقت احلرج الذي متر
به ال�سلطة خا�صة بعد قبولها
ملن�صب رئا�سة الربملان ،كما
�أنها تطمح للعب دور كبري يف
ال�ساحة ال�سيا�سة وتهيئة نف�سها
وف كل هذا
للمرحلة القادمة ،يِ
ال يهمها كثريا املنحى الذي
ي�أخذه احلراك ،م�ستندا لكلمة
رئي�سها عبد القادر بن قرينة
الذي اكتفى ب�رشط ا�ستقالة
حكومة بدوي لتقبل احلركة بكل
اللعبة ال�سيا�سية التي تقرتحها
ال�سلطة ،قائال �أن ذلك يرجحها
لأن تكون حليف قوي لل�سلطة

مع حزب طالئع احلريات يف
املراحل القادمة ،حيث �أنهما
طالبا با�ستقالة حكومة بدوي
و�إن حتقق لها ف�سيكون بداية
احلل.
وتو�صل حمدث «الو�سط» �إىل
�أن هكذا طرحني خمتلفني ،رغم
�أنها من نف�س املدر�سة ،حركة
حم�س ترف�ض كل �شيء من �أجل
ربح نقاط �إ�ضافية من احلراك،
وحركة البناء الذي يهمها
التموقع و�ضمانات لت�سري يف �أي
م�سعى ي�أتي بحل لأزمة ال�سلطة
يف اجلزائر بغ�ض النظر �إن
اتفقت املعار�ضة على م�سعى
واحد �أم ال بخالف حم�س التي
ت�ؤكد على هذه النقطة ،يف حني
�أن هذا االختالف بني هاذين
احلزبني �سيجعل ال�سلطة يف
�أريحية وميكنها من ربح الوقت
وانتقاء حلفائها بكل عناية
للمرحلة القادمة.

�سارة بومعزة

قال �إنه مل يعقد �أي اجتماع �سري

كرمي يون�س يكذب ت�صريحات بن قرينة
.
رد رئي�س جلنة احلوار و
الو�ساطة كرمي يون�س على
ت�رصيحات رئي�س حركة البناء
عبد القادر بن قرينة حول �أن
بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية التقت
كرمي يون�س �رسا ،م�ؤكدا ب�أن
هيئته مل تعقد �أي اجتماع �رسي
مع الأحزاب ال�سيا�سية.
كذب كرمي يون�س الأم�س
يف ت�رصيح له على هام�ش
لقاءه برئي�س االحتاد القوى
الدميقراطية االجتماعية نور
الدين بحبوح ،

مل نتلق �أي وثيقة من حم�س و نحن نحرتم كل قرارتها
ت�رصيحات عبد القادر بن
قرينة �أول �أم�س ب�أن �أحزابا
ترف�ض كل م�ساعي احلوار
باملقابل تلتقي جلنة كرمي
يون�س �رسا ،م�ؤكدا ب�أنه مل
يلتقي �أي جمعية �أو حزب
�سيا�سي بطريقة �رسية ،داعيا
بن قرينة �إىل تو�ضيح ت�رصيحاته
 ،وعلق كرمي يون�س على رف�ض
حركة حم�س لقاء جلنة احلوار
والو�ساطة علنا �أو �رسا ،معتربا
ب�أن رئي�س حركة حم�س عبد
الرزاق مقري حر يف اختياره،

قائال « نحن نحرتم حزب حم�س
لأنه يذكرنا بال�شيخ نحناح».
ويف ذات ال�سياق  ،قال
املتحدث « حم�س �سيدة يف
خيارها ،وهي حزب ذو مكانة
حمرتمة يف املجتمع اجلزائري
ولديه متعاطفون معه ،كما
نو�ضح ب�أننا مل نتلق �أي وثيقة
من حم�س ت�ؤكد خاللها رف�ضها
الإجتماع معنا ،لكن رغم ذلك
هي حرة يف قرارتها”.
ويجدر الإ�شارة ب�أن حركة
جمتمع ال�سلم عن لقاء من�سق

هيئة احلوار والو�ساطة كرمي
يون�س لتكون �أول ت�شكيلة
�سيا�سية ترف�ض لقاء بن يون�س،
حيث �أو�ضح املكلف بالإعالم
يف احلركة بن عجمية بوعبد اهلل
يف ت�رصيح �صحفي ب�أن حم�س
« تلقت ر�سالة من كرمي يون�س
للإتفاق على موعد للقاء معها
فاعتذرت عن ذلك ومل يتم �أي
لقاء مع ال�سيد كرمي يون�س ال يف
�إطار ر�سمي �أو غري ر�سمي».

�إميان لوا�س

نحو امل�ستقبل املن�شود».
من جهة ثانية انتقد الأ�صوات
الراف�ضة لذلك ،وا�صفا �إياها ب�أنها
معروفة بنواياها اخلبيثة ،وب�أنها
باعت �ضمائرها لتخدم م�صالح
الع�صابة وم�صالح �أ�سيادها ،والتي
تعمل بكل الو�سائل املتاحة على
عرقلة عمل الهيئة الوطنية للو�ساطة
واحلوار ،ال�سيما من خالل حماولة
فر�ض �رشوط تعجيزية و�إمالءات
مرفو�ضة جملة وتف�صيال ،والتي
حددها يف :الرتويج لفكرة التفاو�ض
بدل احلوار والتعيني بدل االنتخاب،
«�إ�ضافة �إىل حماولة بث �أفكار
م�سمومة ترهن الرئي�س القادم

وتفر�ض عليه تطبيق �أجندات معدة
م�سبقا ،وهو �إجراء غري مقبول لكونه
يتناق�ض متاما مع �أحكام الد�ستور
الوا�ضحة يف هذا املجال ،ويحد من
�صالحيات الرئي�س املنتخب.
ويف �سياق امللفات املطروحة
على م�ستوى العدالة جدد التعهد
مبرافقة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتقدمي
ال�ضمانات الكافية لأداء مهامهم
بعيدا عن �أي �شكل من �أ�شكال
ال�ضغوطات« ،من خالل معاجلة كافة
امللفات دون ا�ستثناء ،مبا فيها تلك
التي بقيت حبي�سة الأدراج ويف طي
الن�سيان ،كما �أ�رشت �إليه يف منا�سبات
�سابقة».

رف�ض م�شاركة الداعني للعهدة اخلام�سة

بحبوح يدعوا �إىل �إق�صاء املواالة من احلوار
 .متم�سكني ب�أر�ضية  6جويلية وعلى ال�سلطة �أن تفي بوعودها
�أكد رئي�س القوى الدميقراطية
االجتماعية نور الدين بحبوح ب�أن
احلوار هو �أق�رص طريق للخروج
من حالة االن�سداد ال�سيا�سي الذي
تعي�شه البالد منذ  22فيفري ،
م�شددا ب�أن عقارب احلوار يجب
�أن ت�ضبط على هدف واحد وهو
تنظيم انتخابات رئا�سية نزيهة
يف �أقرب الآجال.
فتح نور الدين بحبوح الأم�س
خالل لقاءه برئي�س جلنة احلوار
والو�ساطة النار على �أحزاب
املواالة ،داعيا �إىل �إق�صائها من
احلوار الوطني  ،قائال « ال نقبل
م�شاركة �أحزاب العهدة  5لأنها
كانت �سببا يف الأزمة ال�سيا�سية
التي تعي�شها البالد « .
و �إعترب رئي�س القوى الدميقراطية
االجتماعية نور الدين بحبوح ب�أن
اخلروج من الأزمة ال�سيا�سية
واملجتمعية ،لن يكون ممكنا،
ما مل يتم تنظيم رئا�سيات نزيهة
يف �أقرب الآجال ،حيث و�ضع
جملة �رشوط ل�ضمان نزاهة
االنتخابات الرئا�سية ،تتمثل
�أ�سا�سا يف ت�شكيل هيئة م�ستقلة
لتنظيم االنتخابات ،وتعديل
قانون االنتخابات ،ف�ضال عن
ا�ستقالة حكومة نور الدين بدوي،

التي اعتربها من بقايا النظام
الفا�سد ،حيث طالب با�ستقالة
حكومة ت�رصيف الأعمال التي
تعترب من بقايا النظام الفا�سد،
والعمل على ا�ستبدالها بحكومة
كفاءات ،كما اقرتح �إدخال
بع�ض التعديالت عل قانون
االنتخابات ،و�إعادة النظر يف
طريقة ت�سيري االنتخابات من
حيث ت�أطريها على امل�ستوى
املحلي.
و�أكد بحبوح مت�سكه مبقرتحات
�أر�ضية  6جويلية  ،يف حني
طالب ب�إطالق �رصاح املعتقلني،
م�شددا على �رضورة جت�سيد
ال�سلطة لوعودها ،ب�ضمان
الظروف املو�ضوعية املالئمة
للحوار .و تطرق املتحدث �إىل
التعهد الذي مي�ضي املرت�شح

للرئا�سيات ،قائال «�أنا مع هذا
الطرح وان كان غري د�ستوري ،
هناك العديد من الدول �سارت
على هذا النحو ،و�إذا الرئي�س
اجلديد مل يلتزم بالتعهد نقوم
بحراك ثاين « و�أكد الوزير
الأ�سبق على �رضورة عدم ت�شتيت
جهد جلنة الو�ساطة واحلوار،
لأن ذلك �سيدخلها يف دوامة
نقا�شات ال طائل منها على حد
قوله  ،داعيا �أع�ضائها �إىل توجيه
طاقاتهم نحو تهيئة الظروف
للعودة اىل امل�سار االنتخابي
الرئا�سي يف �أقرب الآجال .ودعا
ال�رشكاء يف العملية احلوارية اىل
التحلي بالوعي و�أهمية املرحلة
ت�ستدعي بذل مزيد من اجلهد
وترك احل�سابات ال�ضيقة جانيا.
�إميان لوا�س

هيئة دفاعها تك�شف

تقدمي رابع طلب للإفراج عن لويزة حنون
قال غ�شري بوجمعة بوجمعة
غ�شري� ،أحد حمامي الأمينة
العامة حلزب العمال ،لويزة
حنون ،عن تقدمي طلب جديد
بتاريخ � 19أوت اجلاري،
للإفراج عنها ،وهي التي تقب ُع
يف ال�سجن الع�سكري بالبليدة
منذ التا�سع من �شهر ماي

املا�ضي ،بتهمتي “امل�سا�س
ب�سلطة اجلي�ش” و”امل�ؤامرة
�ضد �سلطة الدولة” ،وقال
غ�شري يف ت�رصيح نقله املوقع
عربي”
االلكرتوين”TSA
�أم�س الإثنني � 26أوت “يف
التا�سع ع�رش من ال�شهر اجلاري
قدمنا طلب جديد للإفراج عن

لويزة حنون ونحن ننتظ ُر ردًا
من قا�ضي التحقيق مبحكمة
البليدة الع�سكرية” .ويُعد هذا
الطلب الرابع من نوعه ،بعدما
رف�ضت املحكمة التجاوب
مع املطالب الثالث ال�سابقة
للإفراج عن املر�شحة ال�سابقة
للرئا�سيات.
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خرباء قانون واقت�صاد ي�ؤكدون للو�سط :

م�سريو �شركات «الأوليغار�شيا»
لهم �صالحيات القرار و م�س�ؤوليته
.

وزارة الت�ضامن الوطني

مبا�شرة التحقيق يف جتاوزات
ثالثة وزراء

عامر رخيلة �:أن القرار جاء طبقا للإجراءات اجلزائية و املدنية و التجارية

�أكد خرباء اقت�صاديون و قانونيون الإجراء الذي اتخذه وكيل اجلمهورية ميكن ال�سلطات العمومية من احلفاظ
على منا�صب العمل يف بع�ض ال�شركات اخلا�صة التي يخ�ضع م�س�ؤولوها للمتابعات الق�ضائية و كذا احلفاظ على
ا�ستمراريتها و الوفاء مبا عليها من التزامات اجتاه الغري والتي �أظهرت التحقيقات الأولية احتكار بع�ضهم للن�شاطات
االقت�صادية بطرق غري قانونية وكلف النائب العام لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر ،ثالثة مت�صرفني �إداريني بت�سيري
م�ؤ�س�سات مملوكة لرجال الأعمال املودعني رهن احلب�س امل�ؤقت ،ويتعلق الأمر بكل من حمي الدين طحكوت وعلي
حداد والإخوة كونيناف ،يف انتظار اتخاذ �إجراءات مماثلة مع بقية �أ�صحاب ال�شركات امل�سجونني.
ف.ن�سرين
اخلبري االقت�صادي
حممد حداد
احلفاظ على منا�صب
ال�شغل و الن�شاط
االقت�صادي
يرى اخلبري االقت�صادي و
الأ�ستاذ اجلامعي حممد حداد
�إن هذا املقرتح هوالأن�سب،
مو�ضحا �أن احلكومة جمربة
على احلفاظ على هذه
امل�ؤ�س�سات ب�سبب منا�صب
ال�شغل التي توفرها ،حيث
�أنها عاجزة عن امت�صا�ص
كل هذه اليد العاملة يف
حالة ما �إذا مت ت�رسيحها
ويرى اخلبري االقت�صادي �أن
اخلطوة جاءت ال�ستمرار
ن�شاط ال�رشكات و �أ�ضاف
�أن تعيني م�سري �إداري لإدارة
�ش�ؤون هذه امل�صانع يحافظ
على منا�صب ال�شغل وكذا
ن�شاطها االقت�صادي ،وقال
�أنه يعني اخلبري لكفاءته
الت�سيريية فقط بل لكفاءته
االقت�صادية التي ت�سمح له
باالحتفاظ مب�صالح العمال
و �أهداف ال�رشكة طويلة
املدى و ق�صرية املدى من
بينها حتقيق الأهداف النمو و
التو�سع بالن�سبة للم�ؤ�س�سة كما
�أكد اخلبري �أن تعيني اخلرباء
االقت�صاديني املاليني ال
يتناق�ض و �أهداف امل�ؤ�س�سة
االقت�صادية م�ؤكدا �أنه ال
يعن بان اخلبري ال ي�ست�شري
جمل�س  الإدارة الذي يعرف
امل�ؤ�س�سة بل اخلبري �أن
ي�ستعني باملدققني و اخلرباء

الداخليني للم�ؤ�س�سة ملعرفة
خبايا امل�ؤ�س�سة و الدقائق
التي ت�سمح له القيام من
ا�ستثمارات جزئية �أو التخل�ص
من ا�ستثمارات قد تكون عبئ
على امل�ؤ�س�سة و قال ذات
املتحدث ان تعيني امل�سري
يحفظ �أهداف العمال التي
تتمثل يف احلفظ على كرامته
و م�ستوى دخله و غريها و
لهداف امل�ؤ�س�سة يف حتقيق
الأرباح النمو التو�سع و البقاء
يف الن�شاط االقت�صادي و عن
�صالحياتهم قال ذات اخلبري
�أن لديهم ال�صالحيات و
باملقابل هي مربوطة بتحمل
امل�س�ؤولية.
خبري يف التنمية
االقت�صادية عبد
الرحمان هادف
تعيني امل�سريين لي�س
قرارا ايجابيا
قال خبري يف التنمية
االقت�صادية عبد الرحمان
هادف �أن الإجراء الذي
اتخذه وكيل اجلمهورية جاء
لطم�أنة الر�أي العام وطبقة
العمال و هذا على خلفية
االحتجاجات التي قاموا
بها وقال ذات املتحدث
ان للجزائر جتربة ال ميكن
تكرارها مع هذه املجمعات
مو�ضحا �أن جتربة جممع
اخلليفة و �سوء ت�سيري الأزمة
يف مرحلتها الأوىل �أدى �إىل
�إحالة العمال �إىل البطالة
و زوال ال�رشكات حيث قال
بخ�صو�ص هذه النقطة:
“ب�صفة عامة ،هذه ال�رشكات

لن تزول ،ال�رشكات قادرة رقابة ملجل�س  الإدارة كما
على اال�ستمرار �إذا كانت هو معمول جلميع امل�ؤ�س�سات
هناك نية حقيقية من طرف العمومية وبخ�صو�ص �إمكانية
امل�سريين املعينني و �شدد ت�أميم امل�ؤ�س�سات قال هادف
ذات املتحدث على �رضورة �أن الدولة مطالبة برفع اليد
�إعطاء دور كبري للم�سريين عن القطاع االقت�صادي و
الفعليني للم�ؤ�س�سات حتى هناك العديد من ال�رشكات
نتمكن من ا�سرتجاعها و العمومية التي تعاين وقال انه
�إعطا�ؤها دفع جديد وقال يجب �إ�رشاك بع�ض اخلوا�ص
اخلبري االقت�صادي �أنه لي�س  لت�سيري امل�ؤ�س�سات م�ستقبال
بال�رضورة عندما يتابع .
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن
اخلبري القانوين عامر
امل�ؤ�س�سة يعني مبا�رشة �أو
رخيلة
بال�رضورة �أن تتخذ �إجراءات
القرار جاء طبقا
بحق ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة
للن�صو�ص القانونية
 ،قد يودع هذا ال�شخ�ص
احلب�س  االحتياطي  ،ولكن قال اخلبري القانوين عامر
ال�شخ�ص املعنوي يبقى رخيلة �أن القرار جاء طبعا
مبعزل عن هذا  �إىل غاية �أن للإجراءات اجلزائية و
املدنية و طبقا للقانون
ت�أخذ الق�ضية جمراها
و يف ذات ال�سياق قال التجارية و �أو�ضح اخلبري
هادف �أن الدولة اجلزائرية القانوين �إن هذه الن�صو�ص
يف و�ضعية جد حرجة القانونية ت�سمح بتعيني
فيما يخ�ص املجمعات مت�رصف �إداري خبري يف
االقت�صادية وتعيني امل�سريين ت�سيري ال�ش�ؤون املالية و
الإداريني لن يكون له نتيجة �أ�ضاف ذات املتحدث �أن
ايجابية م�شريا �إىل �أنه كان املت�رصف الإداري ت�سند له
ب�إمكان تعيني رئي�س جديد و مهمة ت�سيري �ش�ؤون هذه
مدراء عامني ملجل�س الإدارة ال�رشكات ،يكلف ق�ضائيا ،من
و تقوم الدولة بتعيني جلان �أجل �ضمان ا�ستمرار الدور

رئي�س مكتب جمعية �أولياء التالميذ بتمرنا�ست لـ»الو�سط»

با�رشت م�صالح �أمنية خمت�صة وتبديد �أموال عمومية   ،بالإ�ضافة
حتقيقات كربى يف ملفات  وزارة �إىل ذلك �سيا�سة التوظيف يف
الت�ضامن الوطني وطريقة ت�سيري القطاع خا�صة يف عهد لوح
ملفاتها   وعملية التوظيف وبعده   حممد الغازي  �أين كانت
بامل�ؤ�س�سات التابعة لها  ،الأمر التوظيفات �أغلبها من م�سقط
الإنتاجي للم�ؤ�س�سات والعمال
وتفادي االنزالقات ،واجلزائر الذي قد يجر الع�رشات من   ر�أ�سيهما  واملقربني منهم  ،حيث
لديها جتربة تنظم عملية امل�س�ؤولني  �إىل العدالة يف ملفات �سبق �أن مت توظيف �أ�شخا�ص دون
املت�رصف الإداري و عن كربى يتقدمهم  03وزراء تداولوا م�ستوى   ومقربني من الوزيرين
التزامات امل�سريين اخلبري على حقيبة الت�شغيل والت�ضامن لوح   والغازي على ر�أ�سهم ابن
�أخت الأول  كما مت توظيف  ابن
قال رخيلة �أنه يتلقى ما الوطني .
للم�ؤ�س�سات يف يد الغري و هذا و�أكدت املعطيات الأولية �أن   وزير �صديق الطيب لوح بعد �أن مت
ي�سدد على ما للم�ؤ�س�سة قيادة الدرك الوطني   قد فتحت طرده من قطاع �أخر بتهمة تبديد
بالن�سبة للغري و هو م�س�ؤول ملفات اجناز وجتهيز املئات �أموال عمومية واختال�س الأموال
�أمام الق�ضاء و يقدم تقرير من مراكز مديريات ال�ضمان ومت �إنقاذه من احلب�س  رغم �أنه
دوري عن ت�سيريه و �إدارته االجتماعي  ،ومراكز �صناديق كان حمل �أمر بالقب�ض  على ر�أ�س 
لل�ش�ؤون املالية و عن جمل�س  الت�أمني بنوعيها التي �أقيمت دون �إحدى وكاالت ال�صندوق الوطني
الإدارة قال �أنه يبقى يعمل
مراعاة ال�رشوط ومت �إجنازها للعمال الإجراء كما مت توظيف
حتت �إ�رشاف امل�سري و عن
ال�صالحيات التي يتمتعون مببالغ م�ضاعفة وجتهيزها مببالغ موالني للطيب لوح   ومقربني من
بها قال رخيلة �أنهم ميلكون �أكرب  ،وذلك  ما يجر الوزراء لوح الأفالن والأحزاب الداعمة له يف
�صالحيات اتخاذ القرار والغازي وزمايل  �إىل التحقيق منا�صب ح�سا�سة .
يف �إطار ا�ستمرار ن�شاط بتهمة �سوء ا�ستغالل الوظيفة
حممد بن ترار

امل�ؤ�س�سة املتخ�ص�صة فيه
و كذا ت�سديد الرواتب لعمال
ال�رضائب الت�أمني يقوم بدور
امل�سري يف امل�ؤ�س�سة و
عن توقيت اخلطوة قال �أن
اخلطوة ال ميكن �إ�صدارها
�إال عرب الق�ضاء والقا�ضي
ال ميكنه تعيني املت�رصف
�إال بعد توفر العديد من
ال�رشوط .
وللإ�شارة ظل ع�رشات
الآالف من العمال بدون
�أجور لعدة �أ�شهر ب�سبب
التجميد الق�ضائي للح�سابات
امل�رصفية لهذه ال�رشكات،
حيث حتمت هذه الو�ضعية
التي حتمل الكثري من
ال�ضبابية على م�ستقبل العمال
�أن يخرجوا يف اعت�صامات
لتنبيه ال�سلطة والر�أي العام
ب�ش�أن و�ضعيتهم ،الأمر الذي
جعل احلكومة تعد بالعمل
على �إنقاذ هذه ال�رشكات.

 218فوجا مكتظا باالبتدائي و  55فوجا باملتو�سط
طالبنا ب�سد العجز يف املتو�سط والثانوي

حذر ع�ضو املكتب الوطني
للجمعية الوطنية لأولياء التالميذ
ورئي�س  املكتب الوالئي بتمرنا�ست
القائمني على القطاع الرتبوي
بالبالد وال�سلطات الوالئية من مغبة
العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن
حجم االكتظاظ بالطورين االبتدائي
واملتو�سط  ،ناهيك عن العجز
امل�سجل يف الت�أطري باملتو�سط
والثانوي .
ك�شف �أحمد بو�سليم ع�ضو املكتب
الوطني جلمعية الوطنية لأولياء
التالميذ ورئي�س  مكتبها الوالئي
بتمرنا�ست  ،يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به يومية «الو�سط «عن التوجه
لت�سجيل للمو�سم الدرا�سي الثاين

على التوايل اكتظاظ رهيب داخل
حجرات التدري�س مبعدل  218فوجا
مكتظا بالطور االبتدائي و  55فوجا
مكتظا بالطور املتو�سط  ،ويف �سياق
مت�صل فقد طالب نف�س  املتحدث
من وايل الوالية دومي اجلياليل
ب�صفته امل�س�ؤول الأول على الهيئة
التنفيذية بالتدخل العاجل لدى كل
من م�صالح الرتبية والبلديات مبا
فيهم املقاطعتني الإداريتني عني
�صالح وعني قزام لتقدمي تو�ضيحات
حول التوقف املفاجئ لعملية اجناز
الأق�سام التو�سعية خا�صة اذا علمنا
�أن الدخول االجتماعي واملدر�سي
اجلديد مل يعد يف�صلنا عنه �سوى
�أ�سبوع فقط .

�إىل جانب ذلك فقد ت�ساءل بو�سليم
�أحمد بنربة حادة عن الأ�سباب التي
تقف خلف تدري�س  تلميذ الطور
االبتدائي يف املو�سم الدرا�سي
املنق�ضي  2019-2018ب�أ�ساتذة
م�ستخلفني رغم وجود قائمة
احتياطية ت�ضم �أكرث من � 600أ�ستاذ
بذات الطور  ،م�ؤكدا يف ذات ال�صدد
�أنه را�سل وزير الرتبية الوطنية من
�أجل فتح الأر�ضية الوطنية ا�ستثنائيا
ل�سد العجز يف الطورين املتو�سط
والثانوي  ،م�ضيفا يف ذات ال�صدد
�أنه حان الوقت لتعيني مدراء تربية
باملقاطعتني الإداريتني عني �صالح
وعني قزام لإنهاء تبعيتهما لقطاع
الرتبية بالوالية التقليدية مترنا�ست .

من جهة ثانية فقد تطرق ع�ضو
املكتب الوطني جلمعية الوطنية
لأولياء التالميذ ورئي�س  املكتب
الوالئي بتمرنا�ست �أحمد بو�سليم
لنقطة مهمة ال تزال ت�شغل عدد من
اولياء التالميذ واملتمثل يف الت�أكيد
على �أن ن�سبة النجاح يف �شهادة
التعليم املتو�سط بوالية مترنا�ست يف
املو�سم الدرا�سي املا�ضي قدرت بـ
 24باملائة و معدل القبول  40باملائة
مما يعني �أن 60باملائة من التالميذ
يلتم�سون �إعادة القبول �سوى لإعادة
ال�سنة �أو العمل بنظام الإنقاذ للطور
الثانوي للتخفيف من االكتظاظ
الرهيب امل�سجل يف الطور املتو�سط
�أحمد باحلاج
.

ب�أمر من وزير العدل بلقا�سم زغماتي

التحقيق يف �إن�شاء مركبات
ل�سوناطراك بتلم�سان ووهران
ك�شفت م�صالح ق�ضائية �أن
حتقيقات   جديدة قد فتحت يف
ق�ضية �إن�شاء مركبات اقت�صادية
تابعة ل�سوناطراك ووزارة الطاقة
واملناجم بالوالية  الغربية يف عهد  
الوزير ال�سابق �شكيب خليل والتي  
كبدت اخلزينة العمومية خ�سائر
كربى  ،خا�صة بعد الرتخي�ص
مل�ؤ�س�سات �أجنبية بالعبث باملال
العام وتهديد   �صحة ال�سكان
مبنطقة �أرزيو يف وهران  والعابد  
لوالية تلم�سان .
هذا و�أ�شارت امل�صادر �أن
التحقيقات جاءت ب�أمر من وزير
العدل حافظ الأختام   بلقا�سم
زغماتي   �ضد وزير الطاقة
واملناجم   الذي �أمر بالقب�ض 
والإح�ضار �ضده بعدما تبني انه  
�سهل  نهب الأموال اجلزائرية من
خالل عدة عمليات تتقدمها عملية
�إنتاج مادة اليوريا اخلطرية ب�إحدى
امل�صانع اجلزائرية امل�رصية
بناحية �أرزيو والتي ا�ستعملت يف
نهب املال العام وهي الق�ضايا التي
عاجلتها   حماكم �أرزيو ووهران ،
كما رخ�صت مل�ؤ�س�سات �أجنبية
يف جتديد قنوات نقل الوقود
وتكريره  وكذا الغاز املميع والتي
ا�ستعملت فيها مواد غري مطابقة
وكذا �صمامات  و�سدادات خطرية   
�ساهمت يف اندالع حريق   يف
الأ�سابيع املا�ضية  ،كما ت�شري ذات
امل�صادر �أن وزير الطاقة الأ�سبق
رخ�ص �سنة  2008لإقامة منطقة
�صناعية ملنتجات خطرية على بعد
م�سافات قريبة من ال�سكان ب�أرزيو

حيث تهدد اكرب الأحياء  الذي ي�ضم
ما يزيد عن 8000ن�سمة  ،من ناحية
ثالثة  مل تتحرك الوزارة  رغم تبديد
املاليري وتهريب اليوريا  اخلطرية
�إىل مواقع جمهولة عرب ميناء �أرزيو  
الذي مت تلويثه وتهديد �صحة
املواطن والكائنات احلية البحرية
برتك كميات برية من مادة اليوريا
اخلطرية التي ت�صنف �ضمن املواد
التي ت�صنع منها املتفجرات
من جهة وا�ستعمال جتهيزات
ذات من�ش�أ �إ�رسائيلي من جهة
�أخرى دون الأخذ بعني االعتبار
م�شاعر املجتمع اجلزائري ،
من جانب �أخرى   مت فتح حتقيق
يف م�رشوع �أعادة �إحياء منجم
العابد واخل�سائر الكربى التي
تكبدها اخلزينة العمومية   من
خالل الرتخ�ص مل�ؤ�س�سة �صينية
با�ستغالل منجم الزنك   وتقدمي
لها قرو�ض  �ضخمة   لتوظيف
 2000عامل و�إعادة بعث ا�ستخراج
الزنك و�إقامة مدر�سة    للطاقات
واملعادن مبنطقة العابد النائية
التابعة لبلدية البويهي  120جنوب
غرب تلم�سان  ،لكن املدر�سة
�أن�ش�أت يف حني �أن املنجم توقف
ومت ترك خمزون الزنك للإتالف
بعد ارتفاع املياه  الأمر الذي �صار
يهدد بانهيار الأر�ضية بقرية العابد
وما قد ي�صاحبها من �سقوط
�آالف ال�ضحايا  ،هذا ومن   �ش�أن
التحقيقات   التي ارتبطت بق�ضية
�شكيب خليل حمل الأمر بالإح�ضار
والقب�ض  �أن جتر عدة   م�س�ؤولني
�إىل العدالة .
ب.م
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دخلوا الإجرام من �أو�سع الأبواب

زعماء �شبكات �إجرامية ي�سرقون
ال�شهرة من ال�سيا�سيني
بجانب النجاحات التي راكمها ال�شباب اجلزائري يف خمتلف املجاالت ،من ذوي العقول النرية وتبوئه منا�صب عليا يف املجتمع وحتى خارج الرتاب
الوطني ،هناك طينة �أخرى دخلت �أبواب اجلرمية من �أو�سع �أبوابها ،ودفعت ثمنها غاليا ،وهي الفئة التي عادة ما ت�سرق الأ�ضواء �أكرث ،وتزكي
النقا�شات حول اجلرائم الكربى التي يقوم بها ر�ؤ�ساء الع�صابات الأكرث �شهرة ،ومن خالل هذا املقال �سننقل لكم قراءنا الكرام بع�ض اجلرائم الكربى
التي تزعمها رواد �إجرام ال يزالون يف مقتبل العمر ،ودخلوا التاريخ الق�ضائي اجلزائري من �أو�سع الأبواب.
�إعداد :م.ثيزيري

بارون املخدرات «ح� ،أ�سامة»
امللقب بـ «�أ�سامة الإي�سكوبار»
متكن من الفرار من م�ؤ�س�سة
�إعادة الرتبية والت�أهيل باحلرا�ش
يف � 23أفريل  ،2016بالتواطئ مع
حمامية اجلاين التي تنحدر من
امل�سيلة ،فيما انتحل هو الآخر
�صفة حمامي ،و�أ�صدر قا�ضي
التحقيق بالغرفة الرابعة لدى
حمكمة احلرا�ش يف � 29أفريل
�أمرا بالقب�ض على اجلاين ،حيث
توا�صلت عملية البحث عن املتهم
الهارب من طرف عنا�رص كتيبة
الدرك الوطني باحلرا�ش �إىل غاية
توقيفه يوم  16جوان  2016على
ال�ساعة الواحدة �صباحا ،وبعد
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
الكفيلة ب�إيقافه ،هذا الأخري البالغ
من العمر � 27سنة ،واملنحدر من
والية امل�سيلة ،متورط يف �أكرب
ق�ضية لتهريب املخدرات ،وذلك
من خالل ت�سهيالت �أمنتها له
حماميته املدعوة «ل .زهرية»
البالغة من العمر � 38سنة مقابل
 5ماليري �سنتيم ،ووالده الذي
�سخر له كافة الإمكانات املادية،
وتورط يف الق�ضية 17متهما ،حيث
مت تقدميهم �أمام وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة احلرا�ش ل�ضلوعهم
يف عملية ت�سهيل هروب املتهم
من م�ؤ�س�سة �إعادة الرتبية والت�أهيل
باحلرا�ش.

�أ�سامة الإي�سكوبار بارون
املخدرات الفار من �سجن
احلرا�ش ببدلة ر�سمية
هذه الق�ضية التي �أ�سالت حربا
كثريا يف �صفحات اجلزرائد
اجلزائرية وحتى العاملية ملف
البارون «�أ�سامة الإي�سكوبار» الذي
ف ّر من م�ؤ�س�سة �إعادة الرتبية
والت�أهيل باحلرا�ش ،بالتواط�ؤ مع
حماميته..
حيث واجه املتهم تهم تكوين
جماعة �أ�رشار ،لغر�ض الإعداد
جلنحة الهروب املقرتن بتواطئ
احلرا�س وتقدمي ر�شوة للح�صول
على �إحدى الوثائق بغري حق ،عرب
انتحال ا�سم م�ستعار وانتحال ا�سم
عائلة خالف ا�سمه ،ويتابع هذا
الأخري رفقة  18متهما �آخر من
بينهم �أفراد عائلته وهم والديه
و�شقيقيه املوقوفني بامل�ؤ�س�سة
العقابية و�أعوان حرا�سة بال�سجن،
وتويف �أحد ال�شهود ،بال�سجن
باعتباره متورطا يف ق�ضية
املخدرات وحمكوم عليه بـ 5
�سنوات حب�سا نافذا.
وقبل ت�أجيل املحاكمة طالب
دفاع �أحد املتهمني ب�إح�ضار
قر�ص م�ضغوط يحوي كل
تفا�صيل هروب املتهم من ال�سجن
والطريقة التي غادر بها وهو
موجود �ضمن املحجوزات� .سبق
ال�سعيد امليغري تاجر
لقا�ضي التحقيق و�أن اطلع عليه املخدرات وخمتطف الطفل
دون عر�ضه على هيئة الدفاع مع
�أمني ياري�شان
املطالبة بعر�ضه يف اجلل�سة.
وبالرجوع �إىل وقائع الق�ضية ،ف�إن يعد «�سعيد املييغري” �شخ�صا

مطلوبا لدى الإنرتبول منذ فراره
من ال�سجن الفرن�سي �سنة ،2002
فحكم عليه غيابيا بال�سجن ملدة
� 15سنة بتهمة ال�رسقة بالعنف
واحتجاز رهائن ،وعاد “املييغري”
�إىل اجلزائر لي�صبح واحدا من �أكرب
بارونات املخدرات.
هذه الق�ضية تورط فيها  19متهما
من عنا�رص هذه ال�شبكة التي
ت�ضم يف طليعة القائمة كال من
“�أحمد.ي�.سعيد” املكنى “�سعيد
املييغري” و�شقيقه “�أحمد.ي.ر»
و�إىل جانبهما املدعو “جعفر.ي”،
وهو قريب والد الطفل �أمني
ياري�شان ،واملدعو “ب.عبد
اللطيف” املدعو “يا�سني” ،و�أي�ضا
املعروف “ر�شيد الوهراين».
هذه ال�شبكة كانت تن�شط يف
ت�صدير املخدرات �إىل بلجيكا،
حيث كان “ال�سعيد املييغري”
ين�شط حتت غطاء ا�سترياد التفاح
من بلجيكا ،ومن ثم يقوم ب�إر�سال
احلاويات الفارغة من جديد لدولة
بلجيكا بعد حتميلها باملخدرات،
بعد �أن تُعب�أ ال�سموم يف �أطراف
احلاوية ،لتقوم الع�صابة ب�إعادة
تلحيم جدران احلاوية حتى يظهر
الغطاء اخلارجي للحاوية �أنه فارغ
بعيدا عن �أي �شبهة �أو �شك.
اختطاف
ق�ضية
و�أماطت
ّ
الطفل �أمني ياري�شان اللثام
عن خيوط �أكرب �شبكة �إجرامية
منظمة عابرة للحدود ،يقودها
البارون “�أحمد.ي” املكنى
“�سعيد امليغري” ،حيث بد�أت
معامل العالقة بني عائلة الطفل
املختطف والبارون املذكور
تت�ضح تدريجيا ،خا�صة �أن نتائج

التحقيق الأولية يف ق�ضية “�سعيد
امليغري” تقول �إنه كان يب ّي�ض
�أموال املخدرات يف اقتناء
وا�سترياد �سيارات من فرن�سا.
�أمريان �إرهابيان يتورطان
يف �أخطر امللفات الق�ضائية
فتحت حمكمة اجلنايات مبجل�س
ق�ضاء العا�صمة يف  29ماي من
�سنة � ،2015أخطر امللفات
الق�ضائية املتعلقة بالإرهاب ،التي
تورط فيها املكنى “�أبو دوجانة”
�أمري منطقة “تاخوخت” مبنطقة
القبائل ،واملكنى “عبد القهار �أبو
نعيم”� ،أحد �أمراء كتيبة الفاروق.
التم�ست النيابة العامة ت�سليط
عقوبة الإعدام يف حق املكنى

“�أبو دوجانة” �أمري ملنطقة
“تاخوخت” ،واملكنى “عبد
القهار �أبو نعيم” �أحد �أمراء كتيبة
الفاروق ،وت�سليط عقوبة ال�سجن
امل�ؤبد يف حق متهمني على عالقة
بالق�ضايا املتابع بها ه�ؤالء .ونفذ
الإرهابيان عدة عمليات �إرهابية
ب�أمر من قوري عبد املالك،
الذي كان ين�شط يف تنظيم
قاعدة بالد املغرب الإ�سالمي،
ثم �أطلق عليه “جند اخلالفة”،
قبل الق�ضاء عليه نهاية ،2014
حيث وجهت لهما تهمة �إن�شاء
تنظيم �إرهابي والقتل العمدي مع
�سبق الإ�رصار والرت�صد ،وحمل
�سالح وذخرية وت�شجيع ومتويل
جماعات �إرهابية وامل�شاركة يف
ال�رسقة با�ستعمال �سالح.

وجرى ا�ستجواب  17متهما يف
الق�ضية من �أ�صل  34متهما،
وا�ستفتح باب اال�ستجواب
مب�ساءلة �أحد �أمراء كتيبة الفاروق،
املتهم الرئي�سي عبد القهار �أبو
نعيم ،حيث �رصح خالل اجلل�سة
ب�أنه ال ميلك �صفة �أمري و�أنه
جمرد جندي ب�سيط ،و�أن دوره
الوحيد يف املجازر الإرهابية
اقت�رص على طلب الفدية والزكاة
من بع�ض املواطنني.
و�أنكر املتهم �أبو دوجانة كونه
�أمريا ملنطقة “تاخوخت” ،حيث
جاء يف معر�ض ت�رصيحاته �أنه
التحق باجلماعات الإرهابية
ب�ضغط منها ،التي ا�ستغلت،
ح�سبه ،ظروفه املعي�شية
ال�صعبة.

م�ست�شفى املحمدية يف مع�سكر

حتقيق �أمني يف ديون ب 23مليار
 .اختفاء جتهيزات طبية ،  واختفاء فواتري

ك�شفت م�صادر ر�سمية �أن مديرية
ال�صحة لوالية مع�سكر  قد
�أوفدت جلنة حتقيق  رفيعة
حو
امل�ستوى�  إىل  م�ست�شفى
دحاوي باملحمدية �شمال الوالية
على خلفية  الوقوف على ملفات
ف�ساد كبرية من �شانها �أن جتر
القائمني على امل�ست�شفى �إىل
العدالة خا�صة يف ظل اختفاء
جتهيزات طبية ،  واختفاء فواتري
�أخرى � ،رشاء معدات ب�أ�سعار
م�ضاعفة  وارتفاع الديون بهذه
امل�ؤ�س�سة العمومية التي جتاوزت
ال 23مليار �سنتيم  ،وهي الق�ضية

م�صالح

الأمن

التي حركت
للتحقيق.  
هذا ويعي�ش م�ست�شفى املحمدية
على وقع ف�ضائح   خا�صة مب�صالح
الكلى وت�صفية الدم  ،والإمرا�ض
العقلية  وق�سم اجلراحة وال�صيدلية
وم�صالح  ال�صيانة التي �ست�شملها
الأمنية  تتقدمها
التحقيقات
ق�ضية اختفاء اختفاء عتاد طبي
من امل�ست�شفى وهو الذي كلف
خزينة امل�ؤ�س�سة مبلغ مايل يزيد
عن  300مليون �سنتيم   ،كما ت�شمل
التحقيقات  رمي عتاد للتعقيم
يف النفايات و�إخفائه من اجل

التهريب من املحا�سبة من�  صفقة
�رشائه التي جتاوز القيم احلقيقية
له بال�سوق  ،كما ت�شمل التحقيقات
ق�سم التموين  باملواد الغذائية
امل�ؤ�س�سة  باللحوم
ملطعم

باخل�رض والفواكه  والتي و�صلت
�أ�سعارها �إىل فواتري خيالية قد
جتر م�س�ؤولني ور�ؤ�ساء  م�صالح �إىل
العدالة � ،ضف �إىل ذلك�  صفقت
جتديد حمركات � 03سيارات

�إ�سعاف والتي مت �إخفاء فواتريها
امل�ضخمة .
من جهة �أخرى ينام ق�سم الكلى على
ف�ضيحة كارثية بعد جتديد  حمطة
غ�سيل الكلى التي مت �إقامتها يف
فرتة وجيزة ب 600مليون �سنتيم
والهدف منها  دعم املمون
وتبديد املال العام  ،كما ت�شمل
التحقيقات اقتناء جتهيزات تدفئة
منها � 10أجهزة للتدفئة وم�سخن
للماء مببالغ م�ضاعفة  و�إقامة
بع�ض التهيئات و�أ�شغال ال�صيانة
مب�صلحة  الأمرا�ض العقلية ،
ومت تركيبها من طرف �إحدى

امل�ؤ�س�سات اخلا�صة بوهران مببلغ
كبري  ،هذا و�أ�شارت م�صادر مقربة
من التحقيق ان امل�ست�شفى يعي�ش
فو�ضى كبرية تخ�ص �صفقات
التجهيز  ،الت�أثيث  والتي �أغلبها
متت بطرق غري قانونية  ما جنم
عنها ديون ب 23مليار �سنتيم ،
وهو الأمر الذي قد يجر مدير
امل�ؤ�س�سة وامل�س�ؤولني �إىل
التحقيق الق�ضائي على خلفية
انفجار الف�ضيحة ،  و�سعي بع�ض
الأطراف �إىل �إخفائها وطم�س
معاملها  بجرائم �أخرى .
حممد بن ترار
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ندد بالطريقة املمنهجة ال�ستهداف البطالني بورقلة

مكتب منظمة ال�شباب وال�شغل
ي�ستنجد بالوزير الأول

طالب املكتب الوالئي للمنظمة الوطنية لل�شباب وال�شغل بورقلة  ،الوزير الأول نور الدين بدوي
بالتدخل العاجل لفتح حتقيق يف التجاوزات و اخلروقات التي ظل م�سكوتا عنها يف حق طالبي العمل
بالوالية املتم�سكني باحلق يف العمل بال�شركات النفطية دون �سواها .
�أحمد باحلاج

نا�شد املكتب الوالئي للمنظمة
الوطنية لل�شباب وال�شغل بورقلة
مرا�سلة للوزير الأول نور الدين
بدوي  ،كانت قد حت�صلت يومية
«الو�سط» على ن�سخة منها من
�أجل املطالبة ب�رضورة ايفاد
جلنة حتقيق وزارية �إدارية و
�أمنية للتحقيق يف ملف الت�شغيل
بورقلة و الذي يعترب م�ستهدف
بطريقة ممنهجة من اجل
دفع البطالني اىل متاهات قد
ال حتمد عواقبها ،خا�صة �إذا
علمنا �أن االحتجاجات املتتالية
و املتوا�صلة على م�ستوى كل
الوكاالت املحلية و الوالئية
على وجه اخل�صو�ص �أثارت
قالقل �صناع القرار بالوالية ،
ويف �سياق مت�صل فقد نددت
نف�س املرا�سلة بال�صمت املطبق
واملتعمد من طرف ال�سلطات
املحلية التي مل تكلف نف�سها
عناء البحث عن حلول جذرية
للم�شكل العوي�صة التي يتخبط
فيها ملف اليد العاملة بوالية
حت�صي على ترابها � 1333رشكة
نفطية من بينها � 333رشكة
يف �إطار ال�رشاكة مع الأجانب

 ،مقابل �إح�صاء تزايد مقلق
ملعدالت احلركات االحتجاجية
يف ظل مت�سك املئات من
طالبي العمل مبا فيهم خريجي
اجلامعات  ،املعاهد الكربى
 ،املدار�س العليا ومرتب�صي
مراكز التكوين املهني و التمهني
وحتى عدميي امل�ستوى بدوائر
ورقلة  ،انقو�سة � ،سيدي خويلد
واحلجرية وتقرت والطيبات
بالتطبيق ال�صارم لتعليمات
احلكومة القا�ضية مبنح اولوية
التوظيف لفائدة �أبناء املنطقة .

ومعلوم �أن ال�سلطات املعنية
وعلى ر�أ�سها وزير العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي قد تعهدت
بجر كل م�س�ؤول يثبت تورطه
يف التالعب مبلف التوظيف ،
موازاة مع ذلك فقد �أح�صت
دوائر االخت�صا�ص املعنية عديد
املخالفات التي تتعلق بحاالت
التوظيف املبا�رش لعمال من
خارج الوالية بال�رشكات الوطنية
على غرار خدمات الأبار ،
الأ�شغال يف الأبار  ،امل�ؤ�س�سة
الوطنية للتنقيب و �رشكة اال�شغال

البرتولية الكربى دون املرور على
الوكاالت املحلية للت�شغيل  ،وهو
ما �أجج احتقان البطالني .
�إىل جانب ذلك فقد نا�شدت نف�س
املنظمة على �رضورة تدخل كل
الغيورين على هذا الوطن الغايل
بحزم و �رصامة لإخراج ملف
الت�شغيل من م�ستنقع الفو�ضى
 ،م�ؤكدين �أن بقاء امللف على
ما هو عليه من تعفن وا�ستمرار
االحتجاجات �ستكون له عواقب
و خيمة م�ستقبال.

امل�ستو�صف ال�صحي يف غرفة الإنعا�ش

وزير ال�صحة مطلوب ببلدية بن ق�شة بالوادي
يعاين �سكان بلدية بن ق�شة
احلدودية بوالية الوادي ،يف
�صمت نتيجة التدهور امل�ستمر
للخدمات املقدمة بامل�ستو�صف
الطبي ،ناهيك عن ت�أخر فتح
جمال اال�ستثمار يف ذات امليدان
لدعمهم ب�صيدالية .
نا�شد �سكان بلدية بن ق�شة
بالوادي  ،وزير ال�صحة وال�سكان
و�إ�صالح امل�ست�شفيات ب�رضورة
برجمة زيارة ميدانية لواليتهم
بغية الوقوف على حجم
املعاناة التي ي�شتكون منها
منذ عقود من الزمن ب�سبب
الو�ضعية الكارثية التي يعي�ش
على وقعها امل�ستو�صف الطبي
والذي يفتقر لأدنى ال�رضوريات
كطبيب خمت�ص يف الن�ساء
والتوليد� ،إ�ضافة �إىل ت�أخر دعمه
بجهاز الراديو و ال�سكانري،
ناهيك عن عدم التزام القائمني
على املركز ال�صحي بتعليمة
الو�صايا التي تق�ضي بتوفري
املناوبة الليلية للتكفل باحلاالت

املر�ضية احلرجة خا�صة ما
تعلق بالت�سممات العقربية ،وما
زاد الطني بلة ح�سب ه�ؤالء هو
حرمان بلديتهم من اال�ستفادة
من �صيدالية ب�سبب العراقيل
التي يواجهها املتعاملني
اخلوا�ص ،الأمر الذي دفع بغالبية
العائالت لتحمل عناء التنقل
وم�شقة ال�سفر لبلديتي دوار
املاء و الطالب العربي ويف �أ�سوء
الأحوال لعا�صمة الوالية لنقل
مر�ضاهم ،وهو ما كلفهم مبالغ
مالية عجزت العائالت الفقرية
واملحدودة الدخل عن حت�صيلها،
موازاة مع ذلك فقد لوح �سكان
ذات اجلهة باخلروج لل�شارع
والت�صعيد من موقفهم بالدخول
يف حركة احتجاجية مفتوحة
�أمام مقر البلدية املذكورة يف
حالة عدم اال�ستجابة ملطالبهم
امل�رشوعة و �إيجاد حلول جذرية
ويف القريب العاجل .
�إىل جانب ذلك فقد ت�ساءل
�سكان بلدية بن ق�شة املوجودة

حي بوغفالة بورقلة

مياه ال�صرف ال�صحي تهدد
بكارثة بيئية
يعاين �سكان حي بوغفالة ببلدية
ورقلة  ،من تف�شي ظاهرة �صعود
املياه القذرة على الأر�ض وهو
ما بات ينذر بكارثة وبائية بعدما
باتت مالحمها تطفو على ال�سطح
 ،يف وقت تلعب فيه ال�سلطات
املحلية دور املتفرج .
�أبدى الع�رشات من �سكان حي
بوغفالة ببلدية ورقلة يف ت�رصيح
لهم مع يومية «الو�سط «عن
ا�ستيائهم وتذمرهم الكبريين
ب�سبب ا�ستمرار مع�ضلة في�ضان
مياه ال�رصف ال�صحي التي
ت�سببت ب�إحلاق �أ�رضار ب�صحة
ال�ساكنة خا�صة ما تعلق ب�رشيحة
االطفال التي تف�ضل اللعب يف
ال�شوارع وذلك يف ظل الإفتقار
للمرافق ال�رضورية  ،موازاة مع
ذلك فقد تعالت �أ�صوات ال�ساكنة
حيال ال�صمت املطبق من طرف
ال�سلطات املعنية التي ف�ضلت
لعب دور املتفرج عو�ض البحث
عن حلول جذرية للم�شكل القائم
الذي بات ينذر بكارثة وبائية باتت

تلوح يف الأفق .
ويف �سياق مت�صل فقد �أرجع
ال�ساكنة امل�شكل املتوا�صل
بالوالية عموما وبحي بوغفالة
على وجه اخل�صو�ص لغياب
�إرادة حقيقية من ال�سلطات
املحلية يف معاجلته  ،خا�صة اذا
علمنا �أن م�رشوع �إعادة ت�أهيل
�شبكات ال�رصف ال�صحي الفرعية
والرئي�سة بورقلة الذي �أ�سندت
مهامه ل�رشكة كو�سيدار ر�صد له
�أموال �ضخمة دون حتقيق النتائج
املرجوة ،وهو الو�ضع الذي بات
ينذر بتكرار �سيناريو الف�شل الذريع
الذي حققه م�رشوع القرن لل�رصف
ال�صحي الذي التهم غالف مايل
�ضخم قدره  4700مليار �سنتيم
دون حتقيق النتائج املرجوة .
ويف �إنتظار تدخل جاد من �صناع
القرار بالوالية يبقى لزاما على
�سكان حي بوغفالة التابع �إداريا
لبلدية ورقلة معاي�شة الو�ضع
املزري لأجل غري م�سمى.
�أحمد باحلاج

�أمن ورقلة

تفكيك جمعية �أ�شرار متكونة
من �أربعة �أ�شخا�ص

متكن عنا�رص الأمن احل�رضي
اخلام�س بورقلة خالل اليومني
الأخريين ،من �إلقاء القب�ض على
جمعية �أ�رشار تتكون من �أربعة
�شباب يف العقد الثاين من العمر
احرتفوا ال�رسقة � .أفاد بيان خللية
الأعالم واالت�صال والعالقات
اخلارجية مبديرية �أمن والية
ورقلة كانت قد حت�صلت يومية
«الو�سط «على ن�سخة منه �أن
حيثيات الق�ضية تعـود وقائعها
بعد ا�ستغالل عنا�رص ال�رشطة
معلومات مفادها قيام �أربعة

�أ�شخا�ص ب�رسقة حمل جتاري
متواجد و�سط حي �شعبي،لينتقل
فور ذلك عنا�رص ال�رشطة �إىل عني
املكان �أين توجت العملية بتوقيف
املتورطني الأربعة يف حالة تلب�س
�أُثناء قـيامهم بن�شاطهم الإجرامي
ليتم حتويلهم مبا�رشة غلى مقر
الأمن احل�رضي ومبا�رشة التحقيق
 .عقب ا�ستكمال كافة الإجراءات
القانونية الالزمة ،مت �إجناز ملفات
ق�ضائية جزائية �ضدهم وتقدميهم
�أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة.
�أحمد باحلاج

و�سط تف�شي رهيب لظاهرة ال�سطو على امل�ساحات اخل�ضراء

نق�ص مرافق الرتفيه والت�سلية
ي�ؤرق �سكان تيميمون

على مرمى حجر من الأرا�ضي
التون�سية عن م�صري الوجهة
احلقيقية للأغلفة املالية
ال�ضخمة التي ر�صدتها احلكومة
بهدف تنمية املناطق النائية
واحلدودية الأهلة بال�سكان
بجنوب البالد الكبري .
ومعلوم �أن قطاع ال�صحة
باملناطق احلدودية يئن حتت

وط�أة �سوء الت�سيري ناهيك عن
عدم التزام الأطقم الطبية
وال�شبه طبية  ،ناهيك عن النق�ص
الفادح يف التجهيزات الطبية وهو
الأمر الذي حول مر�ضى تلك
املناطق لفئران جتارب ح�سب
قول املت�رضرين من احت�ضار
قطاع ال�صحة .
�صالح ،ب

تعاين املقاطعة الإدارية تيميمون
املعروفة بالواحة احلمراء ب�أدرار
من نق�ص فادح يف توفري مرافق
الرتفيه والت�سلية لتمكني ال�سكان
من تخفيف الروتني اململ الناجم
عن ارتفاع درجة احلر  ،حيث �أرجع
عدد من ال�سكان ال�سبب يف ذلك
لتف�شي ظاهرة ال�سطو والإ�ستيالء
على امل�ساحات اخل�رضاء .
طالب �سكان بلدية تيميمون الوايل
املنتدب ب�رضورة التدخل العاجل
لدى مديرية ال�شباب والريا�ضة
و م�صالح البلدية من �أجل دعم
الأحياء و الق�صور النائية مبراكز
للرتفيه والت�سلية وهو ما من �ش�أنه
�أن ميكن العائالت من التنزه و
ك�رس الروتني اململ الذي بات
يحا�رصهم ب�سبب االرتفاع الكبري
يف درجة احلرارة  ،ومما زاد

الطني بلة ح�سب ه�ؤالء هو �إق�صاء
بلديتهم ذات الطابع ال�سياحي
من اال�ستفادة من م�شاريع
للم�سابح اجلوارية وال�شبه �أوملبية،
وا�صفني ذلك ب�سيا�سة املفا�ضلة
يف توزيع امل�شاريع االمنائية
احليوية و الهادفة بني بلديات
الوالية احلدودية  ،كما انتقد
حمدثو جريدة «الو�سط « ال�صمت
املطبق من طرف امل�صالح
املعنية وجتاهلها للمطلب
ال�شعبي املتمثل يف �رضورة جتنيد
ال�سلطات وعلى جميع امل�ستويات
لإ�سرتجاع الف�ضاءات العقارية
التي كانت م�سطرة يف �إطار اجناز
امل�ساحات اخل�رضاء قبل �أن
تغزوها ظاهرة الإ�سمنت امل�سلح
ب�سبب تكثيف مافيا وبارونات نهب
العقار لن�شاطها .
�صالح،ب
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"�سقوط طائرتني م�سريتني خطري جدا"

ن�صر اهلل يتوعد "�إ�سرائيل" بالرد...
نحن �أمام مرحلة جديدة

"�إ�سرائيل" ت�ضرب مقرا لـلجبهة
ال�شعبية "القيادة العامة" يف لبنان
ونفذت الطائرات احلربية
الإ�رسائيلية منذ ليلة الأحد،
يف غ�ضون �أقل من � 24ساعة،
 3عمليات ع�سكرية طالت
�أهدافا وقوات م�ؤيدة لإيران
يف �سوريا ولبنان والعراق
و�شنت مقاتالت �إ�رسائيلية،
�أم�س الأحد ،غارات على
�أهداف �إيرانية يف قرية
عقربا بريف العا�صمة
ال�سورية دم�شق وقال اجلي�ش
الإ�رسائيلي �إنه متكن من
�إحباط عملية لـ"فيلق
القد�س" التابع للحر�س
الثوري الإيراين انطالقا من
املنطقة ،وفق زعمه.

ذكرت تقارير �إعالمية�أم�س
االثنني� ،أن مقاتالت
"�إ�رسائيلية" ق�صفت موقعا
للجبهة ال�شعبية -القيادة
العامة ،يف منطقة قو�سايا
�رشقي لبنان قرب احلدود
ال�سورية واجلبهة ال�شعبية-
القيادة العامة ،هي ف�صيل
توعد ح�سن ن�صر اهلل ،الأمني العام حلزب اهلل ،بالرد على اعتداءات االحتالل ال�صهيوين ،وا�صفا ما فل�سطيني يتزعمه �أحمد
حدث من ا�ستهداف �إ�سرائيلي �أم�س يف دم�شق وال�ضاحية اجلنوبية لبريوت ب�أنه �أمر خطري جداً ،و�شدد جربيل ويتمتع بت�أييد ودعم
من دم�شق وطهران.
على �أنه "لن مير مرور الكرام".
و�رصحت "القيادة العامة"،
عقب الق�صف الإ�رسائيلي،
وفق �سكاي نيوز� ،أن الغارات
ق.د/وكاالت
مل حتقق �أهدافها ،فيما
حتدثت م�صادر متعددة عن
و�أعلن ن�رص اهلل ،خالل كلمته
وقوع �إ�صابات جراء الغارات
يف مهرجان "�سياج الوطن"
مبنا�سبة الذكرى الثانيةموقع "�آك�سيو�س"
للتحرير الثاين� ،-أنه منذ
الآن �سيتم الت�صدي للطائرات
امل�سرية الإ�رسائيلية عندما
تدخل لبنان والعمل على
�إ�سقاطها ،كما يتوعد بالرد على
�أي ا�ستهداف لعنا�رص حزب اهلل
اقرتح الرئي�س الأمريكي ،كبريا عما �إذا كان يجب
يف �سوريا ،وذلك يف لبنان ولي�س
دونالد ترامب� ،إلقاء قنابل على الإدارة �أن ت�أمر بق�صف
يف مزارع �شبعا وتناول الأمني
نووية على الأعا�صري كي الأعا�صري ملنعها من الهبوط
تتال�شى قبل �أن ت�رضب على الياب�سة و�أ�شار موقع
العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن
�أرا�ضي الواليات املتحدة�" ،آك�سيو�س" �إىل �أن ترامب مل
ن�رص اهلل الق�صف الإ�رسائيلي
بح�سب ما �أفاد به موقع يذكر ا�ستخدام قنابل نووية
لدم�شق� ،أم�س ال�سبت،
للأنباء يف املرة الأوىل.
و�سقوط طائرتني م�سريتني و�أ�صيب ثالثة �أ�شخا�ص بجروح ال�سيناريو العراقي يف لبنان جيدة ،ولكن هذه اخلطوات ال �إ�رسائيل �أياً من �إخواننا يف "�آك�سيو�س"
يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت ،طفيفة داخل املركز الإعالمي حيث الطائرات امل�سرية متنع امل�سار" .وتابع "�سمحنا �سوريا �سرند على ذلك يف لبنان ،والتكنولوجيا.
من جهته ،رف�ض البيت
م�ؤكداً �أن ما جرى "خطري جداً التابع حلزب اهلل ،يف �ضاحية تق�صف مراكز للح�شد ال�شعبي منذ عام  2000بالطائرات ولي�س يف مزارع �شبعا"وقال و�أورد املوقع� ،أم�س الأحد ،الأبي�ض التعليق على التقرير،
الإ�رسائيلية ن�رص اهلل" :ما ح�صل ليلة �أم�س �أنه خالل جل�سة خم�ص�صة لكن م�س�ؤوال رفيعا يف الإدارة
جداً ..واملوقف يجب �أن يكون بريوت اجلنوبية ،م�ساء ال�سبت ،يف العراق ،ونتنياهو يباهي امل�سرية
على م�ستوى احلدث"و�أكد �أن جراء انفجار طائرة ا�ستطالع بذلك" ،وجزم ن�رص اهلل "نحن العتبارات كثرية ،ولكن مل لن مير مرور الكرام" .وتوجه لإطالع ترامب على �آخر قال �إن "الرئي�س ترامب مل
املتعلقة يق�صد �شيئا �سيئا".
"الطائرة امل�سرية التي دخلت "�إ�رسائيلية" م�سية ،و�سقوطها يف لبنان ال ن�سمح مب�سار من يحرك �أحد �ساكناً"و�أو�ضح ن�رص اهلل �إىل الإ�رسائيليني امل�ستجدات
رَّ
�سماء ال�ضاحية فجراً هي فوق مبنى املركز ،وفق الوكالة هذا النوع ،و�سنفعل كل �شيء ن�رص اهلل �أن الطائرات امل�سرية بقوله� :إن "نتنياهو يخو�ض بالأعا�صري� ،س�أل الرئي�س وفكرة ترامب لي�ست جديدة
طائرة ا�ستطالع ،وحلقت على الوطنية للإعالم التابعة لوزارة ملنع ح�صول م�سار كهذا ..الإ�رسائيلية التي تدخل لبنان االنتخابات بدمائكم" ،و�أ�ضاف الأمريكي �إن كان بالإمكان بح�سب املوقع ،فاالقرتاح مت
ارتفاع منخف�ض لإعطاء �صورة الإعالم اللبنانية وع ّد ن�رص فالزمن الذي تق�صف فيه "مل تعد جلمع املعلومات بل "�سندافع عن بلدنا يف احلدود تعطيل الأعا�صري ،التي تقدميه يف الأ�صل من قبل
دقيقة للهدف" ،و�أ�ضاف "نحن اهلل �أن "ما جرى ي�شكل خرقاً �إ�رسائيل لبنان وتبقى هي يف لعمليات االغتيال ..ومن الآن الربية ويف البحر ويف ال�سماء تت�شكل فوق ال�سواحل عامل حكومي يف اخلم�سينات
ف�صاعداً �سنواجه الطائرات �أي�ضاً" ،وتابع "نحن م�ستعدون الإفريقية ،عرب �إلقاء قنبلة من القرن املا�ضي خالل
مل ن�سقط الطائرة ولكن بع�ض فا�ضحاً وكبرياً للمعادالت التي �أمان انتهى".
ال�شبان ر�شقوها باحلجارة قبل �أر�سيت بعد عدوان متوز ،وقال ن�رص اهلل للم�ستوطنني امل�سرية الإ�رسائيلية عندما �أن جنوع ،ولكن نبقى �أعزاء ،نووية يف عني الأع�صار ومل والية الرئي�س دوايت
�أن تقع"وك�شف ن�رص اهلل �أن "ما وال�سكوت عنه �سي�ؤ�س�س مل�سار �شمال فل�سطني املحتلة" :ال تدخل �سماء لبنان ،و�سنعمل ولن ن�سمح لأحد �أن مي�س يحدد موقع "�آك�سيو�س" �أيزنهاور وتطفو هذه الفكرة
متى جرى هذا النقا�ش على ال�سطح بني وقت و�آخر،
ح�صل ليلة �أم�س هو هجوم خطري �ضد لبنان وكل فرتة ترتاحوا ،وال تطمئنوا ،وال على �إ�سقاطها"وباالنتقال �إىل بكرامتنا ووجودنا".
بطائرة م�سرية انتحارية على �ستكون هناك طائرات م�سرية ت�صدقوا �أن حزب اهلل �سي�سمح ا�ستهداف الطائرات احلربية وختم بالقول" :نحن �أمام ووفق م�صدر مطلع ترك على الرغم من �أن العلماء
مب�سار كهذا" .و�أ�ضاف "�إدانة الإ�رسائيلية لدم�شق و�أدى �إىل مرحلة جديدة ،وليتحمل الكل احلا�رضون االجتماع وهم يجمعون على �أنها ال ميكن
هدف يف ال�ضاحية اجلنوبية مماثلة".
يت�ساءلون "كيف ميكن �أن تنجح وتتعر�ض الواليات
لبريوت ..وهو �أول عمل عدواين وقال�" :أي �سكوت عن هذا الدولة اللبنانية ملا جرى ورفع ا�ست�شهاد عن�رصين من حزب م�س�ؤوليته يف هذه املرحلة".
الت�رصف مع �أمر كهذا؟"وهذه املتحدة بانتظام لأعا�صري
اخلرق �سي�ؤدي �إىل تكرار الأمر �إىل جمل�س الأمن �أمور اهلل� ،أكد ن�رص اهلل "�إذا قتلت
منذ � 14آب ."2006
لي�ست املرة الأوىل التي قوية ،ويف عام  2017بات
يقدم فيها الرئي�س الأمريكي "هاريف" �أقوى �إع�صار
مثل هذا االقرتاح .ففي عام ي�رضب الياب�سة الأمريكية يف
� 2017س�أل ترامب م�س�ؤوال الـ 12عاما الأخرية.

ترامب يقرتح الق�ضاء على الأعا�صري
بالقنابل النووية!

وزير برازيلي ملاكرون� ...أيها الأبله االنتهازي!

تعر�ض الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون ،الذي يقود
حملة دولية لل�ضغط على
الرئي�س الربازيلي ،على خلفية
حرائق غابات الأمازون ،ل�سيل
من الإهانات ،ال �سيما من
قبل وزير التعليم الربازيلي
وكتب الوزير الربازيلي،
�أبراهام وينرتوب ،يف �سل�سلة
تغريدات على موقع "تويرت"
" :ماكرون لي�س على م�ستوى
هذا النقا�ش� .إنه انتهازي
�أبله ي�سعى للح�صول على دعم
اللوبي الزراعي الفرن�سي"،
وذلك يف �إ�شارة �إىل معار�ضة
الرئي�س الفرن�سي للم�صادقة
على اتفاق التجارة احلرة بني
االحتاد الأوروبي وحتالف
االقت�صادي
"مريكو�سور"
الأمريكي اجلنوبي.

وتابع الوزير" :فرن�سا بلد
التناق�ضات .لقد �أجنبت
رجاال مثل ديكارت وبا�ستور،
و�أي�ضا �أجنبت متعاملني
مع النازيني �إبان احلرب
العاملية الثانية"و�أ�ضاف:
"لقد اختار الفرن�سيون
رئي�سا بال �شخ�صية"،
م�ضيفا "يجب الت�صدي
الأحمق"بدوره
ملاكرون
�أطلق �أوالفو دي كارفاليو،
الكاتب الربازيلي الذي
يعي�ش يف الواليات املتحدة
واملعلم الروحي للرئي�س
جايري بول�سونارو� ،أطلق على
ماكرون ا�سم "ماكروكون"
وروج لذلك على "تويرت".
وتبنى بول�سونارو على �صفحته
الر�سمية يف "في�سبوك" تعليقا
ي�سخر من بريجيت ماكرون

تقارير حتذر

الأحداث الأمنية الأخرية قد تودي
لت�صعيد �شامل

الفرن�سي

زوجة الرئي�س
البالغة  66عاما.
فقد تفاعل مع من�شور ي�سخر
من �شكل بريجيت التي تظهر
يف �صورة غري جيدة لها ،مع
تعليق يقول" :الآن تفهمون
ملاذا يقوم ماكرون مبالحقة
بول�سونارو� ،إنها الغرية" ،يف
مقارنة بينها وبني زوجته
مي�شيل بول�سونارو البالغة

 37عاما و�أ�ضاف بول�سونارو
على ح�سابه" :ال حترجوا
الرجل!" ،مع ر�سم يرمز
�إىل �ضحكات عالية وكان
�إدواردو بول�سونارو ،جنل
الرئي�س الربازيلي ،وهو
نائب ومر�شح لتويل من�صب
�سفري الربازيل يف وا�شنطن،
قد �أعاد اجلمعة تغريدة
فيديو لأعمال عنف خالل

تظاهرات حلركة "ال�سرتات
ال�صفراء" يف فرن�سا ،وقد
�أرفقها بعنوان "ماكرون
غبي"و�صبت حرائق غابات
الأمازون الزيت على النار
يف العالقات املتوترة بني
فرن�سا والربازيل منذ و�صول
جايري بول�سونارو ،اليميني
املت�شدد� ،إىل الرئا�سة
الربازيلية.

قالت جهات �أمنية "�إ�رسائيلية"
�إن هناك تخوفات  ،ب�أن ت�ؤدي
"الأحداث الأمنية" الأخرية
بال�شمال واجلنوب �إىل ت�صعيد
�شامل.
ونقلت قناة كان العربية ،عن
امل�صدر الإ�رسائيلي قوله اليوم:
"�إن �إيران وحليفاتها باملنطقة،
�سوف يبحثون عن طرق جديدة
للم�سا�س ب�إ�رسائيل ،كرد
على الهجمات الأخرية بلبنان
و�سوريا"و�أ�ضافت القناة� ،أن
حالة من الت�أهب واال�ستنفار،
ت�سود املنظومة الأمنية
الإ�رسائيلية ،منذ �ساعات

م�ساء �أم�س ،وذلك حت�سبا
لرد على الهجمات الأخرية،
ال �سيما بعد خطاب ح�سن
ن�رص اهلل ،كما قالت و�أ�شارت
القناة العربية ،اىل �أن املجل�س
الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر
"الكابينت" �سينعقد اليوم،
ملناق�شة التطورات الأمنية
الأخرية ،باملناطق اجلنوبية
وال�شمالية وكانت "�إ�رسائيل"
نفذت عدة غارات على لبنان
و�سوريا يف غ�ضون � 24ساعة،
ا�ستهدفت �أهدافا حلزب
اهلل و�إيران ،واجلبهة ال�شعبية
القيادة العامة.
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التج�س�س املهني:

االجتاهات املت�صاعدة لتوظيف
«لينكد �إن» يف اخرتاق املجتمعات

مل يعد موقع «لينكد �إن» ( )Linked Inجمرد و�سيط للتوا�صل املهني بني الأفراد يف ظل تزايد اجتاهات توظيفه يف التج�س�س على امل�ستخدمني من جانب
الدول والفاعلني من غري الدول ،وحماولة ا�ستقطاب بع�ض امل�سئولني احلكوميني و�أع�ضاء النخب الفكرية والثقافية الخرتاق الدولة امل�ستهدفة
والت�أثري على عملية �صنع القرار وتوجهات الر�أي العام.
�صباح عبدال�صبور/مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث
املتقدمة
�صعود التج�س�س املهني:
تعددت حاالت توظيف موقع «لينكد
�إن» يف �أعمال التج�س�س �ضمن
العالقات بني الدول ،خا�صة يف ظل
تزايد تركيز بع�ض الدول على اخرتاق
املجتمعات ،وا�ستقطاب عنا�رص
من النخب ال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعية للت�أثري على توجهات
و�سيا�سات الدول امل�ستهدفة ،وتتمثل
�أهم م�ؤ�رشات انت�شار ممار�سات
التج�س�س املهني فيما يلي:
اتهامات �أمريكية مت�صاعدة لل�صني:
ك�شف رئي�س ق�سم مكافحة التج�س�س
يف مكتب التحقيقات الفيدرايل
بالواليات املتحدة «وليام �إيفانيا»
عام  ،2018عن �أن وكاالت جت�س�س
�صينية ت�ستخدم ح�سابات وهمية
على موقع «لينكد �إن» ملحاولة جتنيد
�أمريكيني على دراية ب�أ�رسار حكومية
وجتارية ،وتقوم تلك احل�سابات
باالت�صال ب�آالف امل�ستخدمني يف
وقت واحد بهدف البحث عن ثغرات
لالخرتاق.
ومل يحدد «وليام �إيفانيا» يف ت�رصيحه
لوكالة «رويرتز» عدد تلك احل�سابات
الوهمية التي مت اكت�شافها� ،أو عدد
الأمريكيني الذين تعر�ضوا لهذه
املحاوالت� ،أو مدى جناح احلملة
ال�صينية يف عمليات التجنيد ،ولكنه
�أ�شار �إىل �أن «لينكد �إن» بات بيئة
مواتية لبع�ض الدول ال�ستهداف
امل�سئولني احلاليني ،واملوظفني
ال�سابقني ،والعنا�رص املتقاعدة
يف وكالة اال�ستخبارات املركزية
الأمريكية ،والأكادمييني ،والعلماء،
واملهند�سني.
ويف �سياق مت�صل ،ك�شفت حتقيقات
ق�سم مكافحة التج�س�س بالواليات
املتحدة مع «كيفني مالوري»
بوكالة
املتقاعد
الع�سكري
اال�ستخبارات املركزية وا�ستخبارات
الدفاع الأمريكية� ،أنه مت جتنيده من
خالل م�ستخدم �صيني ملوقع «لينكد
ريا ا�سم «ريت�شارد ياجن»،
�إن» ،م�ستع ً
وجاء �أول ات�صال بينهما يف فرباير
عام  2017بعد �أن زعم الأخري �أنه
يعمل يف م�ؤ�س�سة فكرية يف �شنغهاي.
وقد مت جتنيد «مالوري» للإدالء
مبعلومات يف غاية ال�رسية حول
�أولويات وكالة ا�ستخبارات الدفاع
الأمريكية مقابل �أموال طائلة ،ومت
�إر�سال هذه املعلومات عرب جهاز
خلوي خا�ص مت منحه له .وقد
جتنبت ال�صني التعليق حتديدًا على
هذه الق�ضايا ،و�إن كانت نفت يف
وقت �سابق م�سئوليتها عن اخرتق
مكتب �إدارة �شئون املوظفني يف
الواليات املتحدة.
 -2حتذيرات �أوروبية من «االخرتاق
ال�صيني»:

حذر «هانز جورج ما�سن» رئي�س
جهاز املخابرات الداخلية الأملاين
(بي� .إف .يف) يف دي�سمرب  ،2017من
�أن ال�صني ت�ستخدم �شبكات اجتماعية
�سع ًيا لتجميع املعلومات والتج�س�س
على امل�سئولني ،وقال «هانز»
�إن عمالء املخابرات ال�صينيني
يتظاهرون ب�أنهم خرباء ا�ست�شاريون
�أو باحثون على موقع «لينكد �إن»،
م�ؤكدًا �أنه خالل ت�سعة �أ�شهر فقط
تلقى �أكرث من ع�رشة �آالف �أملاين
ر�سائل عرب موقع «لينكد �إن» للتوا�صل
املهني من �صفحات وهمية تتخفى
يف �شكل م�ؤ�س�سات ا�ست�شارية وبحثية
ت�سعى لتوظيف م�ست�شارين وباحثني
و�أكادمييني.
وت�شمل احل�سابات الوهمية التي مت
ن�رش تفا�صيلها ح�سا ًبا با�سم «ريت�شل
يل» التي تعرف نف�سها ب�أنها م�سئولة
توظيف يف موقع «رايز �إت�ش �آر»،
و»�أليك�س يل» وهو مدير م�رشوعات
يف «مركز درا�سات التنمية ال�صينية -
الأوروبية».
وتت�سم احل�سابات الوهمية عرب
«لينكد �إن» باجلاذبية ال�شديدة
واملهنية ،حيث يتم ن�رش �صور ل�شبان
وفتيات يبدو عليهم الطابع الر�سمي،
ويت�سمون بالأناقة واجلاذبية من
حيث املظهر ،ويقومون بكتابة
الر�سائل بلغة �شديدة املهنية .ويف
هذا ال�صدد ،ك�شفت التحقيقات
الأمنية �أن �صورة ح�ساب «ليت�شيا
ت�شني» التي تدعي �أنها مديرة يف
«املركز ال�صيني لل�سيا�سة واالقت�صاد
الدويل» مت اقتبا�سها من كتيب م�صور
للمو�ضة من�شور على الإنرتنت.
التوظيف الرو�سي ملوقع «لينكد
�إن»:
بد�أت رو�سيا مبك ًرا يف توظيف موقع
«لينكد �إن» يف عمليات التج�س�س
والرتويج ل�سيا�سات الرئي�س «بوتني»،
حيث �أفادت التحقيقات ب�أن
اجلا�سو�سة الرو�سية ال�شهرية «�آلن
ت�شامبان» بعد و�صولها للواليات
املتحدة �أطلقت �صفحتني على
مواقع اجتماعية منها «في�سبوك»
و»لينكد �إن» بهدف تو�سيع �شبكة
عالقاتها ،وقدمت نف�سها عرب «لينكد
�إن» كمديرة تنفيذية ل�رشكة «بروبرتي
فايندر» ،ومت �إحلاق ال�صفحة مبوقع
�إلكرتوين يعر�ض منازل للبيع يف
مو�سكو و�إ�سبانيا وبلغاريا وغريها.
وقد نقلت جملة «نيوزويك» يف �أوت
 2017عن �أحد اخلرباء الأمنيني
�أن املخابرات الرو�سية ت�ستخدم
«لينكد �إن» جلمع معلومات �شخ�صية
عن �أهداف معينة ،ورمبا جتنيدهم
وابتزازهم عرب �صفحات مفربكة يتم
ت�صميهما للإيقاع ببع�ض امل�سئولني
�أو املتخ�ص�صني يف بع�ض الوظائف
املهمة املرتبطة بالقطاعات الأمنية
والع�سكرية.
ويف ال�سياق ذاته ،ن�رشت جملة
«نيوزويك» يف عام  2017تقري ًرا

ورك�س» تقري ًرا يف عام  2015تتهم
فيه �إيران بت�شكيل جمموعات من
املخرتقني يعتمدون على �صفحات
امل�ستخدمني على موقع «لينكد �إن»
يف التج�س�س وجتميع املعلومات عن
عدد كبري من ال�شخ�صيات العامة
واخلرباء واملتخ�ص�صني وامل�سئولني
يف عدد من دول العامل ومن بينها
الواليات املتحدة.
وقد قامت طهران بت�شكيل
جمموعتني من ال�شخ�صيات الوهمية
عرب «لينكد �إن»؛ الأوىل مت ت�صميمها
لتبدو كم�ؤ�س�سات وجهات لتوظيف
املتعاقدين ذوي اخلربات يف العمل
احلكومي وال�رشكات دولية الن�شاط
عرب العامل� ،أما املجموعة الثانية
فكانت ح�سابات �شخ�صية لأفراد
وهميني �أقل احرتافية بهدف �إ�ضفاء
�رشعية على احل�سابات امل�ؤ�س�سية
عرب الع�ضوية واالرتباط وترويج
املن�شورات عرب املوقع.
و�أكد التقرير وجود �أدلة قوية ت�شري
�إىل �أن هذه املجموعة التابعة لطهران
تعمل من مناطق خارج الدولة ،وتقوم
بتوظيف �أ�سماء �رشكات يف جماالت
االت�صاالت والأمن ال�سيرباين،
بالإ�ضافة �إىل �رشكات عاملية كربى
مثل :نورثروب جرومان ،وجرنال
موتورز ،وتليديني تكنولوجي.

بعنوان «كيف ت�ستخدم رو�سيا
لينكد �إن ك�أداة حرب �ضد الواليات
املتحدة» ر�صدت فيه ح�سابات
موالية لرو�سيا �شنت حمالت
منظمة على موقع «لينكد �إن» لتعليق
ح�سابات «اخل�صوم» ومنهم قيادات
يف اجلي�ش الأمريكي �أو وكاالت
اال�ستخبارات .كما عملت على تدمري
ال�سمعة املهنية ملنتقدي ال�سيا�سات
الرو�سية.
ويَعترب «بول كوبو» اخلبري ال�سابق
يف احلرب النف�سية يف اجلي�ش
الأمريكي� ،أن املت�صيدين الرو�س
يقومون بحرب نف�سية �ضد منتقدي
ال�سيا�سات الرو�سية عرب «لينكد
�إن» ،وي�ست�شهد التقرير مبا حدث
يف �إحدى جمموعات النقا�ش حول
العالقات املهنية الدولية على
«لينكد �إن» ،حيث كان «ت�شارلز ليفن»
وهو �ضابط كبري يف وكالة املخابرات
املركزية الأمريكية الهدف الرئي�سي
للح�سابات الرو�سية ،خا�صة يف ظل
�إدارته العديد من جمموعات النقا�ش
حول ال�سيا�سة اخلارجية والأمنية
على «لينكد �إن» ت�ضم حوايل 130
�ألف ع�ضو.
و�شملت احلمالت الرو�سية �ضد
«ت�شارلز ليفن» ابتزازه ب�إمكانية
�إعالن تورطه يف ق�ضايا ال �أخالقية،
ون�رش ارتباطه بق�ضية قدمية
الختال�س الأموال من اجلوا�سي�س
الرو�س املتعاونني مع وكالة
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية
خالل فرتة احلرب الباردة ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أ�سي�س مواقع تن�رش �أخبا ًرا
م�سيئة له .وتوا�صلت هذه الهجمات
واالتهامات �إىل �أن قام موقع «لينكد
�إن» يف يوليو  2016بتجميد ح�سابات
عدد من امل�سئولني الأمريكيني ومن
بينهم «ليفني» وحماميه «جيم�س
بريجر» و�آخرين ب�سبب «ن�رش حمتوى
غري مرغوب وغري منا�سب ب�شكل
متكرر ،وا�ستخدامه يف ال�ضغط على
الأع�ضاء باملوقع».

ومت ّكن فريق االخرتاق الإيراين من
ربط �أكرث من � 200ألف م�ستخدم
بال�شبكات التي كانوا يديرونها من
خالل ن�شاط  25ح�سا ًبا مزي ًفا فقط،
وركزت عملياتهم على التوا�صل مع
خرباء ومتخ�ص�صني من املنطقة
العربية وباك�ستان والواليات املتحدة
يف قطاعات االت�صاالت والدفاع
والأمن والعمل احلكومي ،وهو ما
دفع «ديل �سيكيور ورك�س» لرفع
تو�صية ب�رضورة قيام «لينكد �إن»
بت�صفية احل�سابات املزيفة على
املوقع ،وتطوير �آليات للتحقق من
�شخ�صية امل�ستخدمني.

ممار�سات التج�س�س الإيرانية:

ملاذا «لينكد �إن»؟

تواجه �إيران اتهامات متعددة
بتوظيف «لينكد �إن» يف التج�س�س،
حيث ن�رشت �رشكة ال�ست�شارات
الأمن ال�سيرباين تدعى «ديل �سيكيور

يعد موقع «لينكد �إن» �شبكة التوا�صل
املهنية الأكرث انت�شا ًرا على م�ستوى
العامل .وعلى الرغم من �أنه ت�أ�س�س
عام � ،2002إال �أنه ي�ضم ما يقدر

بحوايل ن�صف مليار م�شرتك،
وهو ما يقرتب من �أرقام ال�شبكات
االجتماعية الكربى مثل «في�سبوك»
و»تويرت» ،ويتداول الأفراد عرب هذا
املوقع �سريهم الذاتية ،وتاريخهم
الوظيفي ،وم�ؤهالتهم املهنية،
وخرباتهم ،بالإ�ضافة �إىل التطور
يف م�سارهم املهني ،كما ت�ستغله
ال�رشكات يف التوا�صل مع اخلرباء
والكوادر يف ذات التخ�ص�ص .ويف
هذا الإطار ،يُعد هذا املوقع من�صة
مالئمة لعمليات التج�س�س والتجنيد
واالبتزاز لعدة �أ�سباب يتمثل �أهمها
يف الآتي:
 -1م�شاركة امل�سئولني احلكوميني:
ي�ضم موقع «لينكد �إن» �صفحات
عدد كبري من امل�سئولني احلكوميني
يف املنا�صب العليا يف ظل �سعيهم
لتعزيز تواجدهم يف املجال
االفرتا�ضي ،كما يتم توظيفه من
جانبهم يف التوا�صل مع املتخ�ص�صني
يف جماالت عملهم.
ويف مقابل تركيز في�سبوك وتويرت
على التوا�صل االجتماعي ،ف�إن
«لينكد �إن» يتم توظيفه للتوا�صل
املهني ،وهو ما يجعله مهي�أ جلمع
املعلومات عن ال�شخ�صيات العامة،
خا�صة يف ظل ن�رش ال�سري الذاتية
التف�صيلية لهم ،وتكوينهم �شبكات
مهنية ت�ضم زمالءهم و�أقرانهم
والعاملني يف ذات امل�ؤ�س�سات ،وهو
ما يزيد من احتماالت تعر�ضهم
ملحاوالت االخرتاق والتج�س�س.
 -2الك�شف عن هوية امل�ستخدمني:
يدفع الطابع املهني اجلاد للع�ضوية
عرب موقع «لينكد �إن» �إىل حر�ص
امل�ستخدمني على الك�شف عن
هويتهم وبع�ض و�سائل التوا�صل
معهم ،كما ال يتيح املوقع خا�صية
�إخفاء هوية امل�ستخدم مثل مواقع
التوا�صل االجتماعي الأخرى ،ويكون
الأع�ضاء يف �شبكة مهنية معينة
متاحني للتوا�صل من كافة �أع�ضاء
هذه ال�شبكة ،كما ميكن للم�ستخدمني
غري الأع�ضاء بها الو�صول �إىل
بياناتهم دون قيود عرب البحث العام
على املوقع.
 -3انت�شار احل�سابات الوهمية :على
الرغم من الطابع االحرتايف ملوقع
«لينكد �إن»� ،إال �أن الفرتة الأخرية قد
�شهدت انت�شا ًرا للح�سابات الوهمية
بهدف ع�ضوية �شبكات مهنية متعددة
والتوا�صل مع �أع�ضائها ،وي�ستطيع
مالكو هذه احل�سابات الوهمية
التج�س�س على الأع�ضاء الآخرين من
خالل �إر�سال برامج خبيثة خمب�أة يف
روابط ومرفقات �إىل ر�سائل الربيد
الإلكرتوين ،وهو ما يمُ ِّكنهم من
اال�ستيالء على معلومات وبيانات
امل�ستخدمني.
 -4تنا�سق املعلومات املن�شورة:
يتميز «لينكد �إن» ب�إتاحة معلومات
متنا�سقة ومبا�رشة عن اخللفيات
املهنية للم�ستخدمني ،بحيث ال
حتتاج �إىل وقت جلمع بيانات متناثرة

من م�شاركات متعددة متتد عرب
تاريخ م�شاركة امل�ستخدم يف املوقع
مثل مواقع التوا�صل الأخرى التي
ريا من املعلومات
ال تت�ضمن ك ًّما كب ً
املبا�رشة عن امل�ستخدم نتيجة
الرتكيز على م�شاركاته عربها
وتوا�صله مع الأع�ضاء الآخرين.
� -5سهولة الإيقاع بامل�ستهدَفني:
يرتاجع م�ستوى احلذر الأمني لدى
م�ستخدمي «لينكد �إن» على وجه
اخل�صو�ص نتيجة اال�ستعداد النف�سي
لدى الأفراد للتعامل مع �أي ر�سائل �أو
م�شاركات عرب املوقع بجدية ب�سبب
ارتباطه مب�سارهم املهني والوظيفي
على عك�س الر�سائل وامل�شاركات عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي الأخرى
التي ترتبط لديهم بتدين م�ستويات
اجلدية ،وهو ما يدفعهم للحذر من
التوا�صل مع �أ�شخا�ص ال تربطهم بهم
معرفة �سابقة يف الواقع.
�إجراءات مواجهة االخرتاق:
تفاوتت جهود الدول ملكافحة
التج�س�س عرب «لينكد �إن» ،حيث
قامت دول مثل الواليات املتحدة
بالتن�سيق مع �إدارة املوقع لتتبع
وحذف احل�سابات املزيفة التي تتبع
وكاالت ا�ستخبارات دول �أخرى ،فيما
جل�أت دول مثل �أملانيا �إىل التحذير
من احل�سابات الوهمية ال�صينية
على «لينكد �إن» ،والك�شف عن
حماوالت جتنيد العمالء والتج�س�س
على ال�سيا�سيني .ويف املقابل،
قامت بع�ض الدول ب�إجراءات �أكرث
راديكالية مثل رو�سيا التي قامت
بحجب موقع «لينكد �إن» نهائ ًّيا
داخل الدولة منذ عام  ،2016بعد
�صدور حكم ق�ضائي ب�إدانة قيام
ال�رشكة بانتهاك قانون رو�سي يلزم
ال�رشكات العاملة يف جمال الإنرتنت
بتخزين بيانات املواطنني الرو�سيني
على خوادم داخل رو�سيا .ولقد
�أ�صدر االحتاد الأوروبي يف �أفريل
 2018ت�رشي ًعا حلماية اخل�صو�صية
عرب الإنرتنت والف�ضاء الإلكرتوين
حتت م�سمى «الالئحة العامة حلماية
البيانات» ( ،)GDPRحيث يفر�ض
هذا الت�رشيع على ال�رشكات حماية
البيانات ال�شخ�صية واخل�صو�صية
ملواطني دول االحتاد الأوروبي،
ويقيد طريقة جمع البيانات ل�صالح
الأن�شطة التجارية وتخزين البيانات
ال�شخ�صية للأ�شخا�ص وت�صديرها.
ويخول هذا القانون للأفراد حقو ًقا
مو�سعة للح�صول على البيانات التي
جمعتها ال�رشكة عنهم جما ًنا من
خالل «طلب مو�ضوع البيانات» .كما
مينح الأفراد �صالحية طلب ما ي�سمى
«حق الن�سيان» ،مبعنى �أنه يجب على
ال�رشكات حذف بيانات �شخ�ص ما
�إذا �سحب موافقته على جمعها ،كما
ال ت�ستطيع ال�رشكات جمع البيانات �إال
�إذا كان هناك غر�ض جتاري حمدد
لها ،بدلاً من جمع معلومات �إ�ضافية
عند ت�سجيل اال�شرتاك فقط.
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Le Chiffre d’Affaires
PUB
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة  :اجللفة
الق�سم� :ش�ؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول 16/ 02415 :رقم الفهر�س16 /03847 :
تاريخ احلكم16/ 11/ 29 :
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�سرة
علنيا ابتدائيا ح�ضوريا ،يف ال�شكل :قبول دعوى اعادة
ال�سري يف الق�ضية .يف املو�ضوع :افراغا للحكم ال�صادر عن
حمكمة احلال بتاريخ 2016/ 20/ 23 :حتت رقم فهر�س:
 16/ 00740ق�ضت املحكمة بامل�صادقة على تقرير اخلربة
املعدة من طرف اخلبري املودعة لدى امانة �ضبط املحكمة
بتاريخ 2016/ 05/ 26 :حتت رقم ايداع 16/ 185 :فهر�س
 16/ 193وبالنتيجة الأمر ب� :أوال :احلجر على املرجع
�ضدها دقية زينب املولود بتاريخ  1974باجللفة لأبيها
�أحمد وامها ثامري نعيمة .ثانيا :تعيني املرجع دقية
�أحمد كمقدم عليها لرعايتها وت�سيري �ش�ؤونها .على
ان يلتزم با�ستئذان املحكمة يف حالة قيامه باحد
الت�صرفات الواردة يف ن�ص املادة  88من قانون اال�سرة.
بذا �صدر احلكم و�أف�صح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور
�أعاله ،وبح�سبه �أم�ضيناه مع �أمني ال�ضبط.

الو�سط2019/08/27:
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الكيان ال�صهيون ىي�ستخدم الأ�سرى لإجراء جتارب يف خمترباته الطبية

�إفادات �صادمة :اختفاء �أ�سرى يف �سجون االحتالل
جدل يف معتقالت االحتالل املعروفة منها وال�سرية كمعتقل رقم 1091
لطاملا كانت التجارب الطبية "الإ�سرائيلية" على الأ�سرى الفل�سطينيني مو�ضع
ٍ
ومعتقل  1391ومعتقلي باراك و�صرفند ،فهي اجلرمية التي ازدادت م�ؤ�شراتها بروزاً يف الآونة الأخرية .وتركزت هذه امل�ؤ�شرات يف عدة موا�ضع
وت�صريحات جعلت من جرم التجارب الطبية على الأ�سرى حقيقة مثبتة.
تقرير  :نا�صر دمج
نداء جمل�س الت�ضامن الدويل
حلقوق الإن�سان
�أطلق جمل�س الت�ضامن الدويل
حلقوق الإن�سان يف عام  2015نداء
�أو�ضح فيه ب�أن (�إ�رسائيل) تخترب
عقاقريها اجلديدة على املعتقلني
الفل�سطينيني على نحو يتعار�ض
كليا مع املبادئ الأخالقية واملهنية
الطبية املتعارف عليها دوليا.
ا�ستجواب حزب مريت�س لوزير
ال�صحة ال�صهيونى حول التجارب
العرب داخ َل
الطبية على الأ�رسى
َ
ِ
املعتقالت الإ�رسائيلية ال�رسي
يف عام  1985قدم
حزب مريت�س
َ
(الإ�رسائيلي) برئا�سة "يو�سي
�رسيد" ا�ستجواباً لوزير ال�صحة
(الإ�رسائيلي) يف الكني�ست،
�سبب َ�سماح
م�ستف�رساً فيه عن
ِ
ِ
ِلجهات الأمن ّية بِزياد ِة
الوزارة ل
ن�سبة التجارب الطبية على الأ�رسى
العرب ،حيث �أكد وزير ال�صحة
حينها وقوع هذه التجارب م�شرياً
�إىل �أن الوزارة ح�صلت على الإذن
الق�ضائي املتعلق باملو�ضوع من
املحكمة (الإ�رسائيلية) العليا.
ويف معر�ض ت�أكيد هذه احلقيقة
�أفاد العديد من الأ�رسى املح َّررين
الذين �أم�ضوا �سنوات يف املعتقالت
ال�رسية الإ�رسائيلية مثل (معتقل
رقم  1091و معتقل رقم 1391
ومعتقلي باراك و�رصفند وعتليت،
و�رصفند ،وبتاح تكفا ،واجللمة)
ب�أنهم �شاهدوا �أ�سما َء بَع�ض
الأ�رسى املفقودي َن حمفور ًة على
جدرانِ الزنازين ،وتباد َل بَ ُ
ع�ض
الأ�رسى املح َّرري َن احلديثَ مع
� َ
أولئك الأ�رسى الَّذين مَ ْ
ل تظه ْر لهم
�أ�سماء يف �سِ جِ لاّ ِت ال�صليب الأحمر
ِ
املعتقالت
و�سجلاّ ت م�صلح ِة
َ
ِ
وبيانات
(الإ�رسائيلية) العامة
اجلي�ش ال�صهيونى ،و�أفا َد العدي ُد مِ ْن
ِ
الأ�رسى املح َّررين ِب�أ ّنَهم َ
حتّدثوا
مع �أ�رسى فل�سطينيني مِ ْن عرب
الـ  48و�أ�رسى لُبنانيني وم�رصيني،
وطلب ه�ؤالء مِ ْن محُ دثيهم �أ ْن يُبلِغوا
العا َ
مل ب�أنّ �إ�رسائيل تَنكر وجو ِد ُه ْم
و ُه ْم �أحيا َء" ،وت�ستخدم ُه ْم فِئرا َن
جتا ِرب على الأدوي ِة ال َع�سكرية
وخالف ذل َِك ،ويعتقد ب�أن �إ�رسائيل

ا�ستخدمت وت�ستخدم املفقودين
من الأ�رسى الفل�سطينيني والعرب
لأغرا�ض التجارب الطبية ،وهو
التف�سري الوحيد النقطاع �أي خرب
عن �أولئك الأ�رسى نهائياً رغم
�إن تاريخ اعتقالهم وا�ضح ،ومن
املعروف �أي�ضاً �أنهم يف معتقالت
�إ�رسائيل ومنهم:
ك�شف ب�أ�سماء الأ�سرى
الأردنيني املفقودين منذ عام
2016 1967م - 1حممد عطية فريج – مفقود
منذ العام 1967
 - 2ماجد �أحمد خليف الزبون –
مفقود منذ العام 1967
 - 3يو�سف حممد �أحمد الروا�شدة
 مفقود منذ العام 1967 - 4عماد �صدقي الزقزوق  -مفقود
منذ العام 1967
 - 5ليث �أحمد الكناين  -مفقود
منذ العام 1967
 - 6يا�سني بطمان ال�شوابكة -
مفقود منذ العام 1967
 - 7حممد ح�سني �أبو ملوح  -مفقود
منذ العام 1967
 - 8ها�شم ح�سني خالد ال�سكعفي -
مفقود منذ العام 1967
 - 9مو�سى من�صور القبيالت -
مفقود منذ العام 1967
 - 10حاطب �سليم �أبو الهيجاء -
مفقود منذ العام 1967
 - 11حممد �شحادة �أحمد املخارزة
 مفقود منذ العام 1967� - 12أحمد �سليمان دلقموين -
مفقود منذ العام 1967
 - 13حممد داود فليحان املبي�ضني
 مفقود منذ العام 1967 - 14هيكل من�صور تركي الزبن -
مفقود منذ العام 1967
� - 15سامل عيد مي�رس اخلوالدة -
مفقود منذ العام 1967
 - 16عبد احلافظ عبد اهلل فريج
الدهيمات  -مفقود منذ العام
1967
� - 17إبراهيم يو�سف خلف غرايبة
 مفقود منذ العام 1967 - 18حممد حمدان جليل الزيود -
مفقود منذ العام 1967
 - 19حممد مو�سى �إبراهيم زهران
 مفقود منذ العام 1967 - 20ح�سن داود �سليمان �شو�شاري

 مفقود منذ العام 1967 -21علي م�صطفى مفلح بني هاين
 مفقود منذ العام 1967 - 22فالح احلويطات  -مفقود
منذ العام 1967
 - 23عبد النا�رص حممد مو�سى
حامد  -مفقود منذ العام 1967
 - 24يو�سف حممد الأقط�ش -
مفقود منذ العام 1967
� - 25أحمد فالح هي�شان  -مفقود
منذ العام 1967
 - 26خالد علي عبد القادر كري�شان
 مفقود منذ العام 1967 - 27مو�سى خليل ن�صار -مفقود
منذ العام 1967
� - 28صالح �ضيف ال�سويركي -
مفقود منذ العام 1967
 - 29خالد يو�سف اخلوالدة -
مفقود منذ العام 1967
ت�رصيحات ع�ضو الكني�ست
ال�صهيونى ،ورئي�س جلنة العلوم
الربملانية الإ�رسائيلية "داليا
�إيت�سك"
يف �شهر متوز  ،1997ن�رشت �صحيفة
يعودت �أحرنوت ،ت�رصيحات حرفية
لرئي�س جلنة العلوم الربملانية� ،أدلت
بها �أمام الكني�ست الإ�رسائيلي،
ومفادها "�أن وزارة ال�صحة
(الإ�رسائيلية) �أقرت مبنحها
�رشكات الأدوية اخلا�صة ت�صاريحاً
لعمل جتارب على الأ�رسى ،و�أجرت
حتى تاريخه (� 5آالف) جتربة.
و�أكدت ع�ضو الكني�ست "�إيت�سك"
�إجراء ال�سلطات (الإ�رسائيلية)
املخت�صة �ألف جتربة لأدوية
خطرية (حتت االختبار الطبي)
على �أج�ساد الأ�رسى الفل�سطينيني
والعرب ،و�أ�ضافت يف حينه �أن

بني يديها ويف حيازة مكتبها �ألف
ت�رصيح منف�صل من وزارة ال�صحة
(الإ�رسائيلية) ل�رشكات الأدوية
(الإ�رسائيلية) الكربى لإجراء تلك
التجارب.
ت�صريحات "�إميي لفنات"
رئي�س �شعبة الأدوية يف
وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية
يف �شهر متوز  1997ادلت "�إميي
لفنات" رئي�س �شعبة الأدوية يف
وزارة ال�صحة (الإ�رسائيلية)،
�أكدت فيها و�أمام الكني�ست على
ما �أدلت به ع�ضو الكني�ست "داليا
�إيت�سك" ،و�أ�ضافت "لفنات" على
ما قالته "�إيت�سك" ب�أن هناك زيادة
�سنوية قدرها ( )%15يف حجم
الت�رصيحات التي متنحها وزارتها
لإجراء املزيد من جتارب الأدوية
اخلطرية على الفل�سطينيني والعرب
يف املعتقالت الإ�رسائيلية كل عام،
وهذا يرفع عدد التجارب لي�صبح
اجمايل التجارب ( 6000جتربة)
�سنوياً.
�شهادات الأ�سرى امل�شفوعة
بالق�سم
يقوم �أطباء م�صلحة املعتقالت
الإ�رسائيلية ب�إلزام الأ�رسى
املر�ضى على تعبئة ا�ستمارات
خا�صة بالأدوية قبل منحهم �أياها،
حيث �أكد الأ�سري (و .ز) من �سكان
قرية بدر�س غرب رام اهلل ،ب�أنه قام
بالإجابة على الأ�سئلة املوزعة على
خانتني ب ـ (نعم و ال) يف حال كان
الدواء املقدم له ذا �أثر �أم ال.
و�أفاد الأ�سري (ف.د) من �سكان
مدينة جنني قبل وفاته داخل
الأ�رس ،ب�أن طبيب عيادة معتقل

الرملة قام بحقنه حقنة الإنفلونزا،
كما مت حقن غريه من الأ�رسى
بالأبرة نف�سها ،وجميعهم �أ�صيبوا
بنوع جديد من االنفلونزا خمتلف
عن الذي �أ�صيب به غريهم من
الأ�رسى الذين مل يحقنوا بتلك
الإبرة.
حتقيق �صحيفة برافدا الرو�سية
نفذت �صحيفة برافدا الرو�سية
حتقياً مو�سعاً حول تنفيذ حكومة
الكيان ال�صهيونى للتجارب الطبية
على الأ�رسى الفل�سطينيني والعرب،
مبا يف ذلك حقنهم بفريو�سات
خطرية ،وخا�صة الأ�رسى الذين
يقرتب موعد �إطالق �رساحهم.
وبينت ال�صحيفة �أن العديد من
الأ�رسى الفل�سطينيني يعانون بعد
خروجهم من معتقالت االحتالل
الإ�رسائيلي من �أمرا�ض ع�ضال،
�أو �إعاقات م�ستدامة ،نتيجة
املمار�سات الإ�رسائيلية �إزاءهم.
الوفاة املبا�رشة لبع�ض الأ�رسى
بعد حتررهم من الأ�رس لأ�سباب
جمهولة
امل�ؤ�رشات ال�سابقة تدل على
وجود �أمر خطري داخل املعتقالت
الإ�رسائيلية ،مبا فيها املعتقالت
ال�رسية ومراكز التوقيف وزنازين
العزل ،ومن خمرجات �سيا�سة
الإهمال الطبي امللمو�سة وفاة
العديد من الأ�رسى بعد حتررهم
من الأ�رس نتاج �إ�صابتهم ب�أمرا�ض
جمهولة ،مثل الأ�سري "�أ�رشف �أبو
ذريع" الذي توفى بعد حقنه ب�إبرة
جمهولة من قبل طبيب املعتقل،
�صباح يوم حترره من الأ�رس ،ووفقاً
ل�شهادة والد الأ�سري �أبو ذريع ف�إن
�سلطات املعتقالت مل تكتف
بحقنه بتلك الإبرة ،بل قامت
مب�سح وجهه و�أنفه مبادة �أخرى
قبل ت�سليمه لذويه يوم الإفراج
عنه ،مدّعية �أن هذا طعم �ضد
االنفلونزا ،ووفاة الأ�سري "زكريا
داوود" يف عام  ،2011ب�سبب �إ�صابته
مبر�ض ال�رسطان ،بعد � 4شهور
من الإفراج عنه ،حيث �أم�ضى يف
الأ�رس الإ�رسائيلي � 9سنوات ،ووفاة
الأ�سري "زهري لبادة" يف عام 2012م
بعد �أ�سبوع واحد من الإفراج عنه،
ب�سبب تدهور حالته ال�صحية،
وكان يعاين ف�ش ً
ال كلوياً وت�شمعاً يف
الكبد والتهابا رئوياً حاداً نتيجة

االهمال الطبي والدوية اخلط�أ،
ووفاة الأ�سري "فادي الدربي"
ب�سبب �إ�صابته مبر�ض جمهول وفقاً
لنتيجة الت�رشيح العديل.
ومن بني الأمرا�ض الناجتة عن
تلقي الأ�رسى للأدوية اخلط�أ ذكر
الأ�رسى �أمرا�ض عديدة منها
تقلّ�ص الكبد وحتول لون ب�رشة
العديد منهم �إىل اللون اال�صفر
ال�صفرة يف
وظهور بيا�ض مييل �إىل ّ ُ
عيو ن بع�ضهم ،وم�ضاعفات (�إبرة
الإنفلونزا) التي يتم حقنهم بها
من قبل طبيب م�صلحة املعتقالت
الإ�رسائيلي ،وتتمثل بظهور بقع
�صفراء على خمتلف �أنحاء اجللد
وتقيء �شديد م�صحوب بالدم،
و�ضعف الر�ؤية والتعب العام
والتهابات الأع�ضاء التنا�سلية
وت�ضخمها ،امل�صحوب ب�أمل �شديد؛
وانت�شار حبوب "احل�سا�سية" بحجم
كبري حول الأع�ضاء التنا�سلية التي
ت�صل �أحياناً لأ�سفل القدمني.
عدم منح الأ�سرى العالج
املنا�سب
�أجمعت العديد من ال�شهادات التي
�أدىل بها الأ�رسى املحررون ومنهم
(م.ن و د.خ و ن�.س و ق.د وم.ب)
وجميعهم من �سكان خميم جنني،
ب�أن الأمرا�ض املنت�رشة ب�سبب
عدم تلقيهم العالج املنا�سب �أي
ح�صولهم على العالج اخلط�أ �أدت
�إىل وقوع م�ضاعفات جانبية لتلك
الأدوية وخا�صة للأ�رسى الذين
طلبوا عالجاً مل�شكالت (االنزالق
يف فقرات العمود الفقري ،وقرحة
املعدة واالرتداد املعوي وات�ساع
يف ع�ضالت املريء).
حيث �أكد الأ�سري (د.خ) امل�شار
�إىل �شهادته هنا ب�أن حبة الدواء
التي يتناولها بع�ض الأ�رسى لوجع
القرحة يف املعدة ت�صيبهم على
الدوام بوجع يف الر�أ�س وجفاف يف
جمرى اجلهاز اله�ضمي.
و�أكد الأ�سري املحرر "حممد التاج"
ب�أن التلف الكلي الذي �أ�صاب رئتيه
كان ب�سبب �سيا�سة الإهمال الطبي،
والأدوية اخلط�أ.
و�أكد الأ�سري (ق.د) امل�شار �إىل
�شهادته هنا ب�أن النتيجة املبا�رشة
وامل�ستدامة للأدوية اخلط�أ و�أخرى
ال نعرف �أثرها هي عقم الأ�رسى.
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نادى الأ�سري الفل�سطينى

�إدارة معتقالت االحتالل ُت�صعد من �إجراءاتها القمعية

�صعدت �إدارة معتقالت االحتالل من �إجراءاتها القمعية بحق ت�سعة �أ�سرى م�ضربني رف�ض ًا العتقالهم الإداري .وبني نادي الأ�سري �أن �إدارة املعتقالت كثفت من
عمليات نقلهم خالل الأ�سبوع املن�صرم حتى اليوم ،فقد جرى نقل الأ�سري حذيفة حلبية من معتقل "نيت�سان الرملة" �إىل م�ست�شفى "برزالي" بعد تدهور طر�أ على
و�ضعه ال�صحي ،ثم �أعادته جمدداً �إىل عزل معتقل "نيت�سان الرملة" ،كذلك جرى نقل لأربعة �أ�سرى �آخرين �إىل نف�س املعتقل وهم :طارق قعدان ،و�أحمد غنام،
و�سلطان خلوف ،ووجدي العواودة .فيما يقبع ثالثة �أ�سرى �آخرين يف عزل معتقل "عوفر" وهم :نا�صر اجلدع ،وثائر حمدان ،وفادي احلروب.
ه.ط

�أما الأ�سري �إ�سماعيل علي
الذي جرى نقله من عزل
"النقب ال�صحراوي" مل يتبني
اجلهة التي نقل �إليها حتى
الآن.
و�أكد نادي الأ�سري �أن الأ�رسى
امل�رضبني يواجهون �أو�ضاعاً
�صحية خطرية حتديداً من
جتاوز �إ�رضابهم �أكرث من
( )30يوماً� ،أبرزهم الأ�سري
حذيفة حلبية امل�رضب عن
الطعام منذ ( )56يوماً ،يليه
الأ�سري �أحمد غنام امل�رضب
منذ ( )43يوماً ،والأ�سري
�سلطان خلوف منذ ()39
يوماً ،والأ�سري �إ�سماعيل
علي منذ ( )33يوماً ،ووجدي
العواودة منذ ( )28يوماً،
وطارق قعدان منذ ()26
يوماً� ،أما الأ�سري نا�رص
اجلدع فهو م�رضب منذ ()19
يوماً ،وثائر حمدان منذ
( )14يوماً ،وفادي احلروب
منذ ( )13يوماً.
من اجلدير ذكره �أن غالبية

الأ�رسى امل�رضبني عن
الطعام هم �أ�رسى �سابقني
ق�ضوا �سنوات يف معتقالت
االحتالل بني �أحكام واعتقال
�إداري ،وتوا�صل �سلطات
االحتالل اعتقالهم حتت
ذريعة وجود "ملف �رسي".
يُ�شار �إىل �أن حمكمة
اال�ستئنافات الع�سكرية يف
"عوفر" رف�ضت اليوم اجلمعة
املا�ضي ،اال�ستئناف املقدم
با�سم الأ�سري حذيفة حلبية،
يف �إ�شارة وا�ضحة لعدم
اكرتاثها باحلالة ال�صحية
التي و�صل �إليها ،وتعنتها يف
تلبية مطلبه.
تذكري ب�أبرز املعلومات
املتعقلة بالأ�رسى امل�رضبني
عن الطعام
ً
منذ ( )67يوما ...الأ�سري
حذيفة حلبية ( 28عاماً) من
بلدة �أبو دي�س ق�ضاء القد�س،
وهو �أ�سري �سابق اُعتقل
ثالث مرات ،ويعاين من عدة
م�شاكل �صحية �سابقة حيث
تعر�ض وهو طفل حلروق
بليغة ،كما و�أُ�صيب يف مرحلة

من عمرة مبر�ض �رسطان
الدم وهو بحاجة �إىل متابعة
�صحية حثيثة بعد �أن �شفي
منه ،علماً �أنه متزوج وهو
و�أب لطفلة ،و�آخر اعتقال
له كان يف تاريخ العا�رش من
يونيو /حزيران .2018
منذ ( )45يوماً...الأ�سري
�أحمد غنام ( 42عاماً) من
مدينة دورا ق�ضاء حمافظة
اخلليل ،معتقل منذ حزيران/
يونيو  ،2019وهو �أ�سري �سابق
ق�ضى ما جمموعه ت�سع
�سنوات ،وعانى �سابقاً من
�إ�صابته بال�رسطان الدم ،وهو
بحاجة �إىل متابعة �صحية
ب�سبب �ضعف املناعة لديه،
علماً �أنه متزوج وله طفلني.
منذ ( )41يوماً...الأ�سري
�سلطان خلوف ( 38عاماً) ،من
بلدة برقني ق�ضاء حمافظة
جنني� ،رشع بالإ�رضاب
عن الطعام بعد �أن �أعلنت
�سلطات االحتالل نيتها
عن حتويله �إىل االعتقال
الإداري ،الأ�سري خلوف
اُعتقل يف تاريخ ،الثامن من

متوز /يوليو اجلاري ،و�سبق
ذلك �أن ق�ضى يف معتقالت
االحتالل �أكرث من �أربعة
�أعوام ،وهو يعاين من م�شاكل
يف التنف�س ،ويقبع يف زنازين
معتقل "جمدو".
منذ ( )35يوماً...الأ�سري
�إ�سماعيل علي ( 30عاماً) من
بلدة �أبو دي�س ق�ضاء القد�س،
معتقل منذ �شهر �شباط/
فرباير  ،2019وهو �أ�سري
�سابق ق�ضى ما جمموعه
�سبع �سنوات يف معتقالت
االحتالل ويقبع يف معتقل
"النقب".
منذ ( )30يوماً...الأ�سري
وجدي العواودة ( 20عاماً)
من بلدة دورا ق�ضاء اخلليل،
معتقل منذ �شهر ني�سان/
�أبريل  ،2018وهو �أ�سري �إداري
ويعاين من م�شاكل �صحية
بحاجة �إىل عالج ،حيث
متاطل �إدارة املعتقالت يف
تقدمي العالج الالزم له ،وهو
م�رضب �ضد مماطلة عالجه
ورف�ضاً العتقاله الإداري.
منذ ( )28يوماً...الأ�سري

طارق قعدان ( 46عاماً) من
حمافظة جنني ،هو �أ�سري
�سابق ق�ضى ما جمموعه
يف معتقالت االحتالل ()11
عاماً ما بني �أحكام واعتقال
�إداري ،وكان �آخر اعتقال له
يف تاريخ � 23شباط /فرباير
 ،2019وقد �صدر بحقه حكماً
بال�سجن الفعلي مدة �شهرين
ّ
وبعد انق�ضاء مدة احلكم،
�أ�صدرت �سلطات االحتالل
�أمر اعتقال �إداري بحقه قبل
الإفراج عنه ب�أيام ،علماً �أنه
متزوج وله �ستة �أبناء.
منذ ( )21يوماً...الأ�سري
نا�رص اجلدع ( 30عاماً)

من بلدة برقني يف حمافظة
جنني ،هو �أ�سري �سابق اُعتقل
ثالث مرات ،وهذا االعتقال
الإداري الأول له ،حيث
�أ�صدرت �سلطات االحتالل
�أمر اعتقال �إداري بحقه
ملدة �ستة �شهور ،وذلك منذ
تاريخ اعتقاله يف الرابع من
متوز /يوليو  ،2019علماً
�أنه يقبع يف زنازين معتقل
"عوفر".
منذ ( )16يوماً...الأ�سري ثائر
حمدان ( 21عاماً) من بلدة
بيت �سريا ،معتقل �إداري
منذ تاريخ  16حزيران/
يونيو  ،2018وقد �صدر بحقه

ثالثة �أوامر اعتقال �إداري،
وهذا االعتقال الأول له،
وقد �رشع يف الإ�رضاب منذ
تاريخ � 12آب�/أغ�سط�س
اجلاري ،ويقبع يف زنازين
معتقل "عوفر".
ً
منذ ( )15يوما...الأ�سري
فادي احلروب ( 27عاماً)
من بلدة دورا يف حمافظة
اخلليل ،معتقل منذ �أكرث
من عام ،حيث ق�ضى ُحكماً
بال�سجن ملدة ت�سعة �شهور
قبل حتويله �إىل االعتقال
الإداري ،فقد �صدر بحقه
�أمر اعتقال �إداري �أول
ملدة ثالثة �شهور ،و�أمر
ثان بنف�س املدة؛ علماً �أن
الأ�سري احلروب متزوج هو
�أب لثالثة �أطفال ،و�سبق �أن
جرى اعتقاله مرتني حيث
ق�ضى يف االعتقال الأول
ع�رشة �شهور ،ويف االعتقال
الثاين (� )18شهراً ،وهذا
االعتقال الثالث له.

جتاهل متعمد للأو�ضاع ال�صحية للأ�سرى املر�ضى واجلرحى �سلطات االحتالل توا�صل احتجاز الأ�سري
�أكدت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى يف معتقل "ع�سقالن" ،والذي تعر�ض لها خالل الهجمة من خميم بالطة �رشقي
امل�صري الفرن�سي �صالح ح�سنني
واملحررين يف تقرير �صدر تدهورت حالته ال�صحية خالل ال�رش�سة على ق�سم ( )20يف مدينة نابل�س ،والذي يعاين

عنها� ،أن عدداً من الأ�رسى
املر�ضى واجلرحى القابعني
يف �سجون االحتالل يعانون
من �أو�ضاع �صحية مقلقة
ومعقدة للغاية ،وذلك نتاجاً
ملا يتعر�ضوا له من انتهاكات
طبية مربجمة ومق�صودة
على يد �سلطات االحتالل،
بتجاهل �أو�ضاعهم ال�صحية
ال�صعبة وعدم تقدمي العالج
الالزم لهم كل ح�سب مر�ضه
ومعاناته وبالتايل تعري�ض
حياتهم للخطر .ور�صدت هيئة
الأ�رسى يف هذا ال�سياق عدد
من احلاالت املر�ضية القابعة
يف معتقالت االحتالل ،ومن
بينها حالة الأ�سري عالء
ابراهيم الهم�ص ( 45عاماً)
من قطاع غزة والقابع حالياً

�سنوات اعتقاله ب�سبب اهماله
طبياً واال�ستهتار بحياته ،حيث
يواجه الأ�سري �أو�ضاعاً �صحية
غاية يف ال�سوء ،فهو يعاين
من ورم يف الغدد اللمفاوية
وال�صدر ،وم�شاكل بالرئتني
وتقرح باملعدة ،ويعاين �أي�ضا
من تبول ال ارادي وم�شاكل
باملثانة ،وم�شاكل بالتنف�س و
بالر�ؤية ،ومن املقرر �إجراء
ثالث عمليات جراحيةله لكن
�إدارة معتقالت االحتالل ال
زالت مُتاطل بتحويله واجراء
العمليات وتكتفي ب�إعطاءه
امل�سكنات فقط� .أما عن
الأ�سري �أحمد حمايل (20
عاماً) من بلدة كفر مالك
ق�ضاء رام اهلل ،فهو ال يزال
ي�شتكي من �آثار ا�صابته التي

معتقل "عوفر" بداية ال�شهر
اجلاري ،حيث مت التنكيل به
و�رضبه بالهروات و�أعقاب
البنادق من قبل وحدات
القمع (املت�سادا) ،م�سببني
له كدمات مبختلف �أنحاء
ج�سده وا�صابة بر�أ�سه و ُك�رس
بيده ،وخالل تواجده مبعتقل
"عوفر" مل يُقدم له �أي عالج
حلالته ،لكن ُعقب نقله �إىل
معتقل "هدارمي" حيث يقبع
الآن� ،ساعده زمالئه الأ�رسى
وجرى نقله �إىل عيادة معتقل
"الرملة" لتلقي العالج ،لكنه
ال زال بحاجة ملتابعة طبية
فائقة لو�ضعه ال�صحي .بينما
تتعمد �إدارة معتقل "رميون"
اهمال احلالة ال�صحية للأ�سري
حممد تي�سري �سالم ( 24عاماً)

منذ عامني من �آالم حادة يف
ظهره ب�سبب وجود م�شاكل
يف الفقرة الرابعة واخلام�سة،
ورغم �آالمه ماطلت عيادة
املعتقل بتحويله الجراء
الفحو�صات وال�صور الطبقية
وتكتفي حالياً ب�إعطاءة الأدوية
امل�سكنة واالبر املخدرة التي
تفاقم من حالته بدالً من
عالجها .وفيما يتعلق بالأ�سري
ذياب نا�رص ( 28عا ًما) من
بلدة �صفا ق�ضاء رام اهلل ،فهو
يعاين من دي�سكات يف ظهره،
وقد �ساء و�ضعه ال�صحي عقب
اعتقاله وزجه يف معتقل
"�إي�شل" ،ويتم �إجراء جل�سات
عالج طبيعي له لكن دون
جدوى فحالته تزداد �سوءاً
يوماً بعد �آخر.

�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحرررين يف تقرير لها
اليوم� ،أن �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي توا�صل احتجاز
الأ�سري امل�رصي الفرن�سي
�صالح حممد ح�سنني (61
عاماً) بظروف قا�سية.
وبينت الهيئة �أن الأ�سري
ح�سنني يقبع حالياً داخل
ما يُ�سمى عيادة معتقل
"الرملة" ،حيث مير بو�ضع
�صحي غاية يف ال�صعوبة،
فهو ي�شتكي من �شلل ن�صفي
يف اجلهة اليمنى من ج�سده
ومن م�شاكل بالعمود الفقري،
ويتنقل الأ�سري على كر�سي
متحرك ،لكن عند اعتقاله
جرى م�صادرة الكر�سي

وي�ستخدم يف الوقت احلايل
كر�سي عادي للتنقل داخل
املعتقل ،كما يعاين الأ�سري
من مر�ض القلب وال�سكري
وارتفاع يف �ضغط الدم ولديه
م�شاكل بالربو�ستات ويعاين
�أي�ضاً من م�شكلة الن�سيان،
وبحاجة ملتابعة طبية فائقة
لو�ضعه ال�صحي.
ولفتت الهيئة ب�أن قوات
االحتالل كانت قد اعتقلت
الأ�سري ح�سنني من باحات
امل�سجد الأق�صى ملربرات
واهية ،وعمدت على نقله
ب�شكل متكرر بني املعتقالت،
حيث جرى احتجازه بداية يف
مركز توقيف "امل�سكوبية"
ومن ثم نُقل �إىل "رميون"

وبعدها �إىل "عوفر" وم�ؤخراً
جرى زجه داخل "عيادة
الرملة".
وا�ستنكرت الهيئة بط�ش
االحتالل و�سيا�سته االنتقامية
والتي تت�صاعد يوماً بعد
�آخر ،فعمليات االعتقال مل
تعد ت�ستهدف فقط �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني ،بل
طالت �أي�ضاً جن�سيات �أخرى
عربية و�أجنبية ،م�شرية ب�أن
هذه ال�سيا�سة االجرامية
ت�أتي يف �سياق ا�ستهداف
امل�سجد الأق�صى املبارك
وا�ستهداف ال�صالة فيه،
يف حماولة لإفراغه من
امل�صليني؛ وحرمان زواره
من ت�أدية واجبهم الديني.
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ريا�ضة
�شباب ق�سنطينة  /املحرق البحريني اليوم
ابتداء من 20:30

ال�سيا�سي ي�سعى لك�سب ن�صف
ت�أ�شرية الت�أهل

دزيري جنح يف الرهان على ال�شبان والاليف يت�ألق

احتاد العا�صمة يت�أهل ويالقي
غورماهيا يف الدور 1/16

ح�سم فريق احتاد العا�صمة الت�أهل ل�صاحله بعدما جتاوز ب�سهولة عقبة مناف�سه �سونيداب من النيجر وفاز
عليه بثالثية لهدف يف املقابلة التي جمعت الفريقني �سهرة �أول ام�س �ضمن �إياب الدور التمهيدي لرابطة
�أبطال �إفريقيا على ملعب  5جويلية ،حيث كرر النادي العا�صمي انت�صار الذهاب الذي �سجله يف العا�صمة نيامي
بهدفني لواحد ،وظهر اف�ضل من املناف�س الذي مل يكن ندا قويا �أمام ممثل اجلزائر يف املناف�سة القارية ،والذي
�سيطر على اللعب يف ال�شوط الأول ومل يرتك جماال لل�ضيوف لتهديد مرمى احلار�س زمامو�ش
عي�شة ق.

وا�ستعاد �أ�شبال املدرب بالل
دزيري الثقة يف النف�س ولعبوا
بروح قتالية جنحوا على �إثرها يف
ت�سجيل ثالثة اهداف اثنني منها
يف ال�شوط الأول للقاء ،حيث متكن
امل�س�ؤول الأول على العار�ضة
الفنية من حت�ضري ا�شباله ب�أف�ضل
طريقة ،ورغم �أنه �أقحم ت�شكيلة
�شهدت مفاج�آت كبرية وتغيريات
من خالل منح الثقة لالعب
ال�شاب تيبوتني على الرواق
الأمين مقابل حتويل املخ�رضم
ربيع مفتاح نحو دكة البدالء،
بينما ف�ضل االعتماد على الثالثي

عرجي ،بن حمودة وحميو�س يف
الهجوم و�أبقى كل من زواري وبن
�شاعة يف االحتياط ،على جانب
جتديد الثقة يف الظهري الأي�رس
خماي�سية الذي ك�شب مكانة
�أ�سا�سية بعد امل�ستويات الطيبة
التي اظهرها خالل اللقاءات التي
خا�ضها منذ انطالق املو�سم
اجلديد وذلك على ح�ساب
ر�ضوان �رشيفي ،حيث يعمل
دزيري كثريا على العمل لإيجاد
احللول ومنح االحتاد فريقا ثانيا
قادرا على الدفاع على �ألوانه يف
ظل الغيابات الكثرية التي �شهدها
ب�سبب الإ�صابات وعدم ت�أهيل
العبيه اجلدد خلو�ض املناف�سة

القارية يف �صورة الثنائي زكريا
حدو�ش وه�شام بلقروي.
وعرفت املقابلة ت�ألقا الفتا
لالعب الليبي م�ؤيد الاليف الذي
كان رجل املباراة وحترك كثريا
يف التن�شيط الهجومي بعدما قام
بدوره كامال ،خا�صة و�أنه كان
حا�سما وخلف الأهداف الثالثة
لت�شكيلة �أبناء "�سو�سطارة"
بعدما �سجل الهدف الثاين عرب
ركلة جزاء ومنح التمريرتني
احلا�سمتني لزميليه حميو�س
وعرجي م�سجال الهدفني الأول
والثالث ،وبرهن �صانع �ألعاب
االحتاد �أنه ا�ستعاد لياقته البدنية
وا�سرتجع حيويته التي �أبان عنها

بداية التحاقه ب�صفوف النادي
العا�صمي يف املو�سم املا�ضي.
و�سيواجه احتاد العا�صمة نادي
غورماهيا الكيني �ضمن الدور
ال�ساد�س ع�رش من املناف�سة
القارية� ،أين ت�أهل الأخري �أول
ام�س على ح�ساب �إيغل نوار
ماكامبا البورندي ،و�سوف يلعب
النادي العا�صمي لقاء الذهاب
منت�صف �شهر �سبتمرب الداخل
ب�أر�ض الوطن قبل التنقل �إىل
كينيا للعب العودة ،و�سبق �أن واجه
النادي الكيني ن�رص ح�سني داي
املو�سم الفارط بعدما تواجه
معه يف دور جمموعات ك�أ�س
الكاف.

الوفد عاد �إىل �أر�ض الوطن والالعبون ي�ستفيدون من يومني راحة

ال�ساورة تت�أهل �إىل البطولة العربية وتلتحق
بالعميد وال�سيا�سي

ت�أهل �شبيبة ال�ساورة عن جدارة
وا�ستحقاق �إىل الدور ال�ساد�س
ع�رش من البطولة العربية للأندية
بعدما عاد من املغرب حامال
ت�أ�شرية الت�أهل عقب م�شاركته
يف الدورة الت�أهيلية التي جرت
مبدينة الدار البي�ضاء ،وجنحت
الت�شكيلة يف جتاوز عقبة نادي
البنزرتي التون�سي يف مباراة
الف�صل بني الناديني� ،أين كان
املناف�سة التون�سي يكفيه التعادل
للت�أهل ،بينما كانت حتتاج ال�شبيبة
�إىل الفوز ال غري وهو ما حتقق
يف اللقاء الذي جرى �سهرة اول
ام�س ،حيث جاء �صعبا وم�ستحقا
بعد مباراة يف امل�ستوى قدمتها
ت�شكيلة ال�ساورة والتي كانت
الأف�ضل على �أر�ضية امليدان،
قبل �أن يج�سد املدافع املخ�رضم

ن�رص الدين خوالد �سيطرة زمالئه
بخطف الت�أهل عرب هدف من
ر�أ�سية وقعه قبل دقيقة واحدة
على نهاية التوقيت الأ�صلي� ،أدخل
الفرحة يف نفو�س الالعبني.
وجاء انت�صار �شبيبة ال�ساورة ت�أكيدا
ل�سيطرتها بالطول والعر�ض على
مناف�سيها يف الدورة الت�أهيلية
للمناف�سة العربية ،بعدما حققت
العالمة الكاملة وفازت قبلها
ب�أول لقاءيها �أمام كل من فومبوين
كلوب من جزر القمر و�أ�سا�س
تيليكوم من جيبوتي ،والتحقت
مبواطنيها مولودية اجلزائر
و�شباب ق�سنطينة ،و�سوف يواجه
�أ�شبال املدرب م�صطفى جاليت
نادي ال�شباب ال�سعودي يف الدور
املقبل والذي ي�ضم يف �صفوفه
الدويل اجلزائري جمال بن

العمري ،حيث يجري لقاء الذهاب
على ملعب � 20أوت بب�شار بتاريخ
� 30سبتمرب بينما يلعب الإياب يف
ال�سعودية بتاريخ اخلام�س �أكتوبر
املقبل.
وعادت بعثة ت�شكيلة "ن�سور
اجلنوب" �إىل ار�ض الوطن مبا�رشة
بعد انتهاء اللقاء� ،أين حجزت �إدارة
الرئي�س حممد زرواطي طائرة
خا�صة لبعثة الفريقّ ،
وحل �أع�ضاء

الوفد يف وقت باكر من �صبيحةا
ليوم مبطار هواري بومدين
الدويل ،حيث منح الطاقم الفني
العبيه يومني راحة قبل ا�ستئناف
التدريبات جمددا غدا من �أجل
التح�ضري ملقابلة مولودية اجلزائر
املقررة ال�سبت املقبل على ملعب
ب�شار �ضمن اجلولة الثالثة من
البطولة الوطنية.

عي�شة ق.

يخو�ض فريق �شباب ق�سنطينة �أول
مبارياته �ضمن البطولة العربية
للأندية والتي يالقي خاللها �سهرة
اليوم نادي املحرق البحريني
�ضمن ذهاب الدور ال�ساد�س ع�رش
من املناف�سة التي يحت�ضنها ملعب
ال�شهيد حمالوي ،حيث يعول ممثل
اجلزائر يف املناف�سة البحث عن
حتقيق اول انت�صاراته يف املناف�سة
الإقليمية� ،أين ال متلك خيارا �آخر
�سوى ت�سجيل انت�صار عري�ض
على ميدانها قبل التنقل بعد
ثالثة �أ�سابيع �إىل الكويت وخو�ض
مواجهة الإياب ،ويدرك املدرب
باترك الفان امل�س�ؤولية التي
تنتظره رفقة ناديه هذه ال�سهرة يف
مواجهة �سوف تعرف ح�ضورا قويا
لأن�صار "ال�سيا�سي" الذين يعولون
على الوقوف بجانب الالعبني
وم�ساندتهم من �أجل ت�سجيل
انت�صار عري�ض ي�سهل مهمتهم
يف ك�سب ت�أ�شرية املرور �إىل ثمنن
النهائي .ويدخل رفقاء احلار�س

ح�سام الدين ليمان �أر�ضية امللعب
مبعنويات مرتفعة بعد التح�ضريات
املكثفة التي قاموا خاللها طيلة
الأيام املن�رصمة ،حت�سبا لتقدمي
مباراة كبرية ت�ساهم يف �إقناع
الأن�صار وجتاوز التعرث الذي
�سجلوه نهاية الأ�سبوع املنق�ضي
ّ
على ملعبه �أمام احتاد العا�صمة
من اجل ك�سب الثقة للمواعيد
الكروية التي تنتظرهم ،وينتظر
�أن تدخل ت�شكيلة "ال�سيا�سي"
بتعداد مكتمل ما عدا الالعب
�صاحلي الذي ا�ست�أنف م�ؤخرا
التدريبات ومل تت�ضح م�شاركته يف
املباراة من عدمها ،و�سوف يكون
الالعب �أبو �سفيان بالغ بن�سبة
كبرية جديدة ت�شكيلة "ال�سيا�سي"
من خالل االعتماد عليه �أ�سا�سيا
من �أجل منح الفاعلية للفريق يف
ال�شق الهجومي �إىل جانب زميله
عثماين ،بينما لن تعرف الت�شكيلة
تغيريات كثرية ما عدا ذلك.

عي�شة ق.

الوفد اجلزائري ي�ضيف ف�ضيتني بالألعاب
الإفريقية

�سيدات كرة اليد يت�أهلن للدور
ربع النهائي

�سجل املنتخب اجلزائري لكرة
اليد �سيدات فوزه الثالث يف
دورة الألعاب الإفريقية جلارية
باملغرب على ح�ساب نظريه
الأوغندي بنتيجة  ،28-38بعدما
انتهى ال�شوط الأول  13-12يف
اللقاء الذي جمع بينهما �أول
ام�س باملركب الريا�ضي حممد
اخلام�س بالبدار البي�ضاء حل�ساب
املجموعة الثانية ،هذا الفوز هو
الثالث بعد امل�سجلني �أمام تون�س
 24-26وكينيا  25-28مقابل
هزمية واحدة �أمام الكامريون
 ,33-26والذي ي�سمح لزميالت
ي�سمني بن �سامل بالت�أهل للدور
ربع النهائي بعد احتالله للمركز
الثاين وراء منتخب الكامريون
الذي فاز بكل مبارياته ،و�سينتظر
ال�سباعي اجلزائري نهاية مباريات
الدور الأول للتعرف على مناف�سه
يف الدور ربع النهائي الذي
جرى ام�س .يف املقابل ،اكتفى
املنتخب اجلزائري لكرة الري�شة
بامليدالية الف�ضية يف م�سابقة
املختلط ح�سب الفرق ,للألعاب
الإفريقية بغد انهزامه �أمام
نيجرييا  3-0بالقاعة الريا�ضية
عني ال�رشق بالدار البي�ضاء،
وخ�رس املنتخب اجلزائري
مبارياته الثالث �أمام ت�شكيلة
نيجريية قوية تتوفر على العبني

ميتازون مبهارات فنية و بدنية،
وعادت امليداليات الربونزية يف
هذه املناف�سة جلنوب �إفريقيا
و م�رص ،وكان املنتخب الوطني
قد فاز يف ادور ربع النهائي
على كينيا  0-3ونيجرييا على
�أوغندا  ،0-3تتوا�صل مناف�سات
كرة الري�شة �أيام  27و  28و 29
�أوت يف املناف�سات الفردية
للذكور والإناث انطالقا من
مرحلة املجموعات حتى الأدوار
النهائية �أحرز املنتخب الوطني
للرتياتلون ،امليدالية الف�ضية
يف �سباق التتابع املختلط ،يف
ختام املناف�سات التي جرت �أول
�أم�س ب�ضفة وادي �أبي رقراق
قرب الرباط ،وافتك رباعي
"ا ُ
خل�رض" املتكون من �أ�سامة
هالل ،نزمي بن يل�س� ،أمينة
ماجلي وكهينة مباركي املركز
الثاين وف�ضية االلعاب بعد قطعه
م�سافة ال�سباق بزمن � 1سا  17د
 49ثا خلف املنتخب التون�سي
ا ُ
ملتوج باملعدن النفي�س � 1سا
 16د  30ثا ،ويعد �سباق التتابع
املختلط ،مبثابة ترياتلون
ُم�صغر لكل ريا�ضي ،الذي يكون
مطالب بالقيام ب�سباقات اجلري،
ال�سباحة والد ّراجة مل�سافة �أقل
من ال�سباق الفردي.

ق.ر.
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ريا�ضة

قيادة باتيلي ملنتخب املحليني عو�ض بلما�ضي

الفاف تفتح باب الت�أويالت على م�صراعيه
�أعلنت

�شائعات

رحيل بلما�ضي وا�ستقالة مدان حترج زط�شي

فاج�أت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم بخرجة غريبة من خالل الك�شف
ان الطاقم الفني الذي �سوف يقود املنتخب الوطني للمحليني �سوف يكون
الفرن�سي لودوفيت�ش باتيلي وفق البيان الذي ن�شرته �أول �أم�س عرب موقعها
االلكرتوين عك�س ما كان متوقعا خا�صة و�أن الفاف �سبق لها �أن ن�شرت قبل
�ساعات عن ذلك �أن الناخب الوطني جمال بلما�ضي من قام با�ستدعاء قائمة
 22العبا املعنية بح�ضور الرتب�ص التح�ضريي الذي انطلق ام�س مبركز
حت�ضري املنتخبات الوطنية يف �سيدي مو�سى
عي�شة ق.
�إىل جانب �أن بلما�ضي �رصح يف
عدة منا�سبات �سابقة �أنه �سوف
يقود املنتخب املحلي باملوازاة
مع الإ�رشاف على املنتخب الأول
الذي قاده نحو التتويج بلقب ك�أ�س
�إفريقيا للأمم التي جرت ال�صائفة
احلالية يف م�رص بعد غياب دام 29
عاما عن من�صات التتويج ،الأكيد
�أن �إعالن هيئة الرئي�س خري الدين
زط�شي ب�أن باتيلي �سوف ي�رشف
على املحليني وهو الذي يتوىل

يف نف�س الوقت من�صب املدير
الفني الوطني ومدرب املنتخب
الأوملبي يجعل عالمات ا�ستفهام
كثرية حتتاج �إىل الإجابة ،يف ظل
العوا�صف التي ت�رضب بيت الفاف
قبل انطالق «الكان» الأخرية
فيما يتعلق بظهور ق�ضية الالعب
يو�سف عطال وتهديد بلما�ضي
باال�ستقالة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستقالة
مناجري اخل�رض حكيم مدان والذي
لديه عالقة بتوتر العالقة التي
جتمع بالناخب الوطني .والتي
كانت �سبقتها الأحاديث واخلبار

الرائجة حول ا�ستقالة بلما�ضي
من تدريب املحاربني على خلفية
رف�ضه العمل يف حميط متع ّفن
ح�سبه ويحتاج على التطهري.
تعمل الفاف على �إخفاء ما يحدث
خلف �أ�سوار ق�رص دايل براهيم
من خالل �ضمها يف ن�ص البيان
الذي ن�رشته �إىل م�ساندة وت�شجيع
بلما�ضي للطاقم الفني للمحليني
يف حماولة منها للت�أكيد �أن الأخري
يف�ضل الرتكيز علت العمل مع
املنتخب الأول وحتقيق الهدف
الرئي�سي الذي جعله يوقع العقد مع

اخل�رض واملتمثل يف ت�أهيل اجلزائر
للم�شاركة يف ك�أ�س العامل املقبلة
بقطر العام � ،2022إال انه يبقى من
غري املفهوم� ،أن يقوم امل�س�ؤول
الأول على ا�ستدعاء الالعبني
ومنح تدريبهم �إىل الفرن�سي

مدوار طالبه بتحويل  3ماليري و 700مليون نحو احل�ساب البنكي للرابطة

كروم يتلقى وعودا با�ستالم الإجازات قبل
لقاء �أوملبي املدية
تو�صل رئي�س فريق احتاد عنابة
ّ
حممد الهادي كروم �إىل �أر�ضية
اتفاق رفقة رئي�س الرابطة
املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي
مدوار بخ�صو�ص الديون املرتتبة
على �إدارة النادي نحو العبيه
ال�سابقني ،ويف هذا اخل�صو�ص
التقى ظهرية البارحة كروم ومدوار
مبقر الهيئة الكروية ،حيث متكن
كروم من �إقناع امل�س�ؤول الأول
على الرابطة بخ�صو�ص �إيجاد
احللول لتجاوز الو�ضع واحل�صول
على �إجازات العبيه اجلدد الذين
تعاقد معهم خالل فرتة التحويالت
ال�صيفية املن�رصمة ،ويف هذا
ال�صدد علمت «الو�سط» من
م�صادرها املقربة من الفريق ان
مدوار اتفق مع كروم على حتويل
الأموال املتبقية من الديون نحو
احل�ساب البنكي للرابطة من
�أجل تكفل الأخرية بت�سوية �أموال
العبي احتاد عنابة ،وذلك يف ظل
امل�شكل الذي تواجهه �إدارة نادي
�أبناء «بونة» لإيجاد ح�ساب بنكي
حتول نحو قيمة ال�شيك الذي متلكه

ويحوي مبلغ  3مليار و 700مليون
�سنتيم املتبقية من ديون العبيها
ال�سابقني بعد ت�سوية مبلغ بقيمة
 6مليار �سنتيم ب�سبب احلجز على
احل�ساب البنكي للنادي ب�سبب ق�ضية
الرئي�س ال�سابق عبد البا�سط زعيم
املتواجد خلف ا�سوار ال�سجن.
وح�سب نف�س امل�صادر ،ف�إن ق�ضية
الإجازات �سوف يتم ت�سويتها خالل
الأ�سبوع احلايل ،بعدما تلقى كروم
وعدا من مدوار با�ستالم الإجازات
قبل نهاية الأ�سبوع اجلاري وموعد
مقابلة �أوملبي املدية املندرجة
�ضمن اجلولة الثانية من الرابطة
املحرتفة الثانية.

كروم :عرقلوا احتاد عنابة
مقابل منح امتيازات لأمل
الأربعاء
ت� ّأ�سف رئي�س احتاد عنابة الهادي
كروم من العراقيل التي تواجهها
�إدارة ناديه فيما يتعلق ب�إيجاد
�أر�ضية اتفاق من �أجل حل م�شكلة
الفريق فيما يتعلق بت�سوية الديون
وا�ستالم الإجازات ،وقال يف هذا
ال�صدد �أنه مل يجد ت�سهيالت خالل
الفرتة ال�سابقة من طرف االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم بخ�صو�ص
االنتهاء من مع�ضلة الإجازات،
خا�صة يف ظل احللول التعجيزية

التي مت اقرتاحها عليه واملتمثلة
يف توقيع �صكوك �ضمان لالعبني
ب�أ�سمائهم وهو الأمر الذي ال ميكن
�أن يحدث يف ظل عدم وجود ح�ساب
بنكي يتم �سحب الأموال منه وعدم
املجازفة بالأمر يف ظل العواقب
الوخيمة املتعلقة باخل�صو�ص
بال�رضائب يف ظل جتميد احل�ساب
البنكي للنادي.
و�شدد كروم يف ت�رصيحات �أم�س
مع «الو�سط» �أن احتاد عنابة يعاين
من املعاملة املختلفة رفقة �أندية
�أخرى على غرار �أمل الأربعاء� ،أين
ت�سائل حمدثنا حول الأ�سباب التي
جتعل الهيئات الكروية يف بالدنا
ت�سوي و�ضعية النادي الذي ميلك
ديونا بقيمة  10مليار �سنتيم وحتوله
على اللعب ب�صيغة نادي هاوي
دون احرتام ل�ضوابط اللعب بهذه
ال�صيغة وفق قوانني الفاف ،م�ضيفا
�أن الهيئات تتعامل بالكيل مبكيالني
ومتيز بني الأربعاء باعتباره فريق
من الو�سط متنحه امتيازات على
الأندية الأخرى.
عي�شة ق.

نغيز :ا�ستفدنا من امل�شاركة العربية

قال نبيل نغيز مدرب احتاد
طنجة� ،إنه كان يتمنى �أن يت�أهل
فريقه �إىل الدور املوايل يف
البطولة العربية للأندية ،لأنه
«ي�ستحق �أف�ضل من الإق�صاء».
وخ�رس احتاد طنجة خ�رس
يف املباراة الأوىل من دور
املجموعات التمهيدي� ،أمام
الرفاع البحريني بهدفني دون رد،
قبل �أن يفوز على الزوراء العراقي
بثالثية نظيفة ،وعلى هور�سيد

ال�صومايل .1/6وت�أهل الفريق
البحريني بت�صدره املجموعة ب
 9نقاط .و�أكد نغيز يف ت�رصيح:
«لقد �أثبت احتاد طنجة �أنه
يتطور مع توايل املباريات ،وهو
ما �أ�سعدين كثريا ،ومع ذلك كانت
هناك جمموعة من املالحظات
التي يجب ت�صحيحها م�ستقبال».
و�أكمل «الفريق خا�ض  3مباريات
ر�سمية يف البطولة العربية ،كانت
مفيدة لالعبني واجلهاز الفني».

وتابع «ا�ستفدنا من امل�شاركة
العربية ،وكانت بروفة مهمة قبل

انطالق املو�سم الكروي».
وكاالت

باتيلي ،والذي �سوف يعمل رفقة
الطاقم الفني امل�ساعد لبلما�ضي
واملمتثل يف كل من عمار بورا�س،
عمارة مرواين� ،سريجي رومانو،
زهري بن �سديرة واملح�رض البدين
فريديريك فوري الذي مت تعيينه

خلفا ل�سابقه دالل الذي غادر
مع�سكر اخل�رض خالل الرتب�ص
الذي �أجراه رفقاء الالعب يو�سف
باليلي يف قطر ،قبل التوجه نحو
م�رص وال�رشوع يف خو�ض مباريات
ك�أ�س �إفريقيا.

الالعب يوا�صل التدرب على انفراد

مدرب فريدر برمين ي�ؤكد
عدم ح�سم انتقال بن طالب
نفى مدرب نادي فريدر برمين الأملاين فرانك بومان ح�سم �صفقة انتقال
الالعب الدويل اجلزائري نبيل بن طالب �إىل �صفوف ناديه قادما من
�شالكه 04الأملاين ،حيث �أو�ضح يف ت�رصيحات نقلها الإعالم الأملاين �أن
الأمور حم�سومة مع الالعب الذي تو�صل اتفق على كافة التفا�صيل مع
�إدارة فريدر برمين لكمن يبقى الأمر بيد �إدارة �شالكه� ،04أين �أ�شار �أن
الأخرية ت�ستغل الو�ضع من اجل رفع قيمته يف �سوق التحويالت وحتويله
�إىل الفريق الذي يدفع اكرب مبلغ من اجله.
للإ�شارة يتدرب متو�سط ميدان املنتخب الوطني على انفراد ويوا�صل
يف احل�صول على برنامج حت�ضريي خا�ص بعيدا عن تدريبات ناديه
الذي مل يندمج معه منذ انطالق التح�ضريات للمو�سم الكروي اجلديد،
بعدما مت احل�سم مبا�رشة بعد نهاية املو�سم املنق�ضي باال�ستغناء عن
خدماته يف املركاتو ال�صيفي.
ع.ق.

اكد �أنه الأف�ضل له تغيري املن�صب واللعب
بخطة 2-5-3

كوربي�س :فرحات ي�ستحق
اللعب بني الكبار

تلقى الالعب الدويل اجلزائري زين الدين فرحات الإ�شادة
من مدربه ال�سابق يف �صفوف احتاد العا�صمة الفرن�سي روالن
كوربي�س بعد الأداء الكبري الذي �أظهره يف افتتاحية دوري الدرجة
الأوىل الفرن�سية عند مواجهة زمالئه لنادي موناكو ،ويف هذا
ال�صدد �أو�ضح كوربي�س يف ت�رصيحات مع �إذاعة «مونتي كارلو»
الفرن�سية �أنهه �سعيد لنجاح فرحات يف االنتقال �إىل اللعب يف
دوري «الليغ »1بعدما ن�شط مو�سمني يف الدرجة الثانية الفرن�سية
رفقة ناديه ال�سابق لوهافر ،واو�ضح �أن مكانة فرحات مع الأندية
الكبرية كان يجب �أن يكون قبل ذلك بنحو ثالثة �أعوام ،وا�ستطرد
كوربي�س ان فرحات ميلك مميزات الالعب الكبري القادر على
الذهاب بعيدا يف املناف�سة ولعب م�شوار كروي رائع.
و�أو�ضح يف ال�سياق ذاته �أن ابن مدينة برج منايل ميلك ميزة
الالعب يف اف�ضل خطة تكتيكية  2-5-3عندما ين�شط خاللها
على الرواق الأمين ومينح على �إثر ذلك اف�ضل �إمكانياته� ،أف�ضل
من الطريقة التي يلعب بها ناديه نيم حاليا  ،2-4-4لكنه رف�ض
التقليل من قدراته رغم انه يف�ضل تغيري املن�صب حتى يكون
العطاء الذي يقدمه اف�ضل مما هو عليه حاليا باعتبار انه ميلك
لياقة بدنية رائعة ح�سبه.
ع.ق.
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ريا�ضة دولية

غريزمان يهدي الفوز للبلوغرانا

فوزه الثاين منذ انطالق
املو�سم وب�أقل فارق ممكن
بفوزه على م�ضيفه ليغاني�س
 ،0-1وحلق فريق العا�صمة
اال�سبانية ب�إ�شبيلية يف
�صدارة الرتتيب بر�صيد
 6نقاط ،وهما الفريقان
الوحيدان اللذان احرزا
العالمة الكاملة بعد اجلولة

الثانية ،و�سجل فيتولو هدف
املباراة الوحيد بعد جمهود
فردي من اجلناح الربتغايل
جواو فيليك�س املنتقل اىل
اتلتيكو هذا ال�صيف قادما
من بنفيكا ،ومرة جديدة
كما فعل يف املرحلة الأوىل
بفوزه على خيتايف بهدف
وحيد ،اظهر �أتلتيكو فعالية
كبرية ليخرج فائزا ب�أقل
�صفوف
فارق.و�شهدت
الفريق تغيريات كثرية
ال�سيما خط دفاعه الذي
رحل ابرز عنا�رصه وعلى
ر�أ�سهم االوروغوياين دييغو
غودين والربازيلي فيليبي
لويز والفرن�سي لوكا�س
هرنانديز وخوان فران ،كما
خ�رس جهود العب الو�سط
رودري واملهاجم الفرن�سي
انطوان غريزمان.

ملخ�ص مباراة بر�شلونة وريال
بيتي�س هو الرد الأف�ضل على
نقاد فالفريدي وامل�شككني
بقدرة الفريق الكاتالوين
على االحتفاظ بلقب الدوري
اال�سباين ،جاءت �أهداف
بر�شلونة كدليل جديد على
قوة �شخ�صية �أبطال الدوري
الإ�سباين ،وذلك بعد الفوز
على ال�ضيف ريال بيتي�س
� 2-5أول �أم�س يف املرحلة
الثانية من الليغا ،وا�ستفاق
بر�شلونة من تعرثه يف
املرحلة الأوىل �أمام �أتلتيك
بيلباو �رسيعاً حمققاً انت�صاراً
ملفتاً رغم غياب الأرجنتيني
ليونيل مي�سي والأوورغوياين
لوي�س �سواريز والفرن�سي
عثمان دميبيلي ب�سبب
الإ�صابات املختلفة ،وتناوب
على �أهداف بر�شلونة

�أ�شاد �إرن�ستو فالفريدي
املدير الفني لرب�شلونة ب�أداء
الفرن�سي �أنطوان غريزمان
بعد م�ساهمته الكبرية يف
حتقيق االنت�صار بنتيجة
 2-5على ريال بيتي�س� ،ضمن
مناف�سات اجلولة الثانية
من الدوري اال�سباين �أول
ام�س ،وقال فالفريدي خالل
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية« :بالن�سبة
لنا كان من ال�رضوري �أن
جنعل املباراة ل�صاحلنا وكنا
جيدين للغاية ،وتلقيا هدفا
زعزع ا�ستقرارنا لكننا تعادلنا
مع نهاية ال�شوط الأول والأمر

كان م�س�ألة �إ�رصار» ،و�أ�ضاف:
«يجب �أن �أدرك �أن اليوم
كان مهما بالن�سبة لغريزمان
ب�سبب الإ�صابات التي حلقت
بالفريق ،وا�ستجاب على
�أر�ض امللعب ،ونعلم جيدا
�أنه مع دخول الالعبني الكبار
لت�شكيلة الفريق ،ف�إننا نحظى
بفر�ص �أكرب للفوز».
وعن �إ�رشاك ال�شاب �أن�سو
فاتي� ،أجاب�« :إنه العب
يتمتع بالثقة بالنف�س
وال�رسعة ،و�أ�صغر العب
قررت الدفع به يف م�سريتي،
وكارلي�س برييز قدم مباراة
رائعة �أي�ضا» ،وتابع« :الأ�سبوع

املا�ضي مل يلعب بو�سكيت�س
�أي دقيقة ودخل راكيتيت�ش
ال�شوط الثاين ،ولدي العديد
من الالعبني يف هذا املوقف
وال يوجد م�شكلة ،و�صحيح
�أنه من ال�صعب االختيار لأنهم
العبو رائعون» ،وعن مي�سي،
�أو�ضح« :مل يكن لديه �شعور
جيد ،ومل ينتك�س ،لقد قلت
بالفعل ب�أنني لن �أ�ضمه �إال
�إذا تعافى من �إ�صابته و�أ�صبح
جاهزا ،لقد كان تركيزنا على
جتنب االنتكا�س» ،و�أردف:
«غريزمان لأول مرة يُ�سجل
يف كامب نو ،وهذا �سيميزه
و�سيمنحه الأمان ،ومن

املهم بالن�سبة لنا حني حتدث
م�شكلة لالعبني جند �آخرين
جاهزين».
وحول بو�سكتي�س ،ك�شف« :هو
العب مهم للفريق ،ويتمركز
ب�شكل جيد واليوم هو مثال،
ونحن ُ�سعداء بوجوده بكل
ت�أكيد» ،وا�ستكمل« :رافينيا
ريا ،وفعل ذلك
ي�ساعدنا كث ً
يف �أوقات ُمعينة �ساب ًقا
خالل املو�سم املا�ضي
وكان ي�ستجيب مع الفريق.
�إنه يُحارب» ،وعن فيدال،
علق« :حني نواجه ال�صعوبات
جنده ،والعام املا�ضي كان
العبا مهما يف �أوقات ُمعينة

ولدي العديد من الالعبني
مبقدورهم اللعب �أ�سا�سيني،
وطاملا بقي �سوق االنتقاالت
مفتوحا �سي�س�ألونني عن
اجلميع» ،ووا�صل« :اخل�سارة
�ضد �أتلتيك بيلباو ،لقد
كانت الت�شكيلة هي نف�سها،
وكان اخل�صم جيدًا ويف
الآخر خ�رسنا ،ونتبع نف�س
الطريق ،وعلينا �أن ن�سري
على طريق االنت�صارات».
واختتم باحلديث عن نيمار،
قائال« :نحن نهتم بالالعبني
يف فريقنا� ،أما �أولئك الذين
ميثلون �أندية �أخرى ،فال
ي�ساورنا القلق ب�ش�أنهم».

رغم الظروف ال�صعبة التي
�أحاطت بالفريق الذي
�أرغم على �إجراء ثالثة
تبديالت ا�ضطرارية جنح
العبو توما�س توخيل يف
اال�ستعرا�ض ليخرج باري�س
جريمان ب�إيجابيات فنية
واعدة ،تخطى باري�س
�سان جريمان كل الظروف
ال�صعبة التي �أحاطت به
وقدم �شوطاً ثانياً ممتعاً
�سحق خالله �ضيفه تولوز
برباعية نظيفة �أول ام�س
�ضمن اجلولة الثالثة من
الدوري الفرن�سي ،تناوب
على الأهداف البديل �أريك
ماك�سيم �شوبو موتينغ هدفني
وماثيو غونكالفي�س خط�أ يف
مرماه وماركينيو�س و�أهدر

�آنخل دي ماريا ركلة جزاء
ت�سبب بها غونكالفي�س فتم
تبديله يف اللحظة نف�سها،
ورغم الظروف ال�صعبة التي
�أحاطت بالفريق الذي �أرغم
على �إجراء ثالثة تبديالت
ا�ضطرارية بخروج ادين�سون
كافاين يف الدقيقة  14وعبدو
ديالو يف الدقيقة  40ومن ثم
كيليان مبابي يف الدقيقة
 66جنح العبو توما�س
توخيل يف اال�ستعرا�ض على
ٍ
�ضيف اكتفى بالدفاع
ح�ساب
طيلة املباراة م�ؤكدين
�صالبة الفريق فنياً وقوة
�شخ�صيته رغم التحوالت
اجلذرية القاهرة� ،إذا جنح
توما�س توخيل يف حتدي
كافة الظروف القاهرة التي

واجهت فريقه من �أزمة
غياب نيمار مروراً خ�سارة
رين املفاجئة الأ�سبوع
الفائت و�صوالً �إىل �إ�صابة
جنومه الثالثة ادين�سون
كافاين وكيليان مبابي وعبدو
ديالو فقاد �سان جريمان �إىل
انت�صار ا�ستعرا�ضي ا�ستحقه
�أدا ًء .دخل �سان جريمان
ملعب حديقة الأمراء حتت
ال�ضغط مطالباً بالفوز وال �أي
�شيء �آخر ،ليجد يف ال�شوط
الأول فريق تولوز �سداً
منيعاً مع حار�سه املت�ألق
بابتي�ست رينيه ،وزاد الأمر
�صعوبة الإ�صابتني لكن مع
ذلك ت�أقلم حامل اللقب مع
املتغريات وقدم �شوطاً ثانياً
مثايل االن�سجام والتناغم مل

يع ّكر �صفوه �إال خروج مبابي
مت�أملاً ،ورغم �سلبيات �سوء
الطالع ،ف�إن جملة �إيجابيات
خرج بها الفريق �إىل جانب
الرباعية وت�ألق ال�شوط
الثاين� ،أوالها متثلت ببديل
كافاين ،الكامريوين �أريك
�شوبو-موتينغ الذي قدم
مباراة رائعة كللها بهدفني
مميزين ال �سيما الأول الذي
راوغ فيه دفاع تولوز دفعة
واحدة بلم�سة عبقرية توجها
بهدف التقدم لفريقه.
و�إىل جانب ملعان العب
�ستوك ال�سابق ،برز الوافد
اجلديد القادم من ايفرتون
ادري�سا غيي مقابل 30
مليون جنيه �إ�سرتليني يف
الو�سط الدفاعي حيث

ارتدى للمرة الأوىل قمي�ص
البطل فت�ألق بقطع الكرات
و�إغالق امل�ساحات �أمام
العبي تولوز و�أحياناً
الهجومية،
باملواكبات
لي�ؤكد ال�سنغايل و�صيف
�أفريقيا �أنه �صفقة واعدة
يف مركز ح�سا�س للغاية ،وما
ي�ؤ ّكد جناح خيارات توخيل
وا�سرتاتيجيته رغم �إبقائه
تياغو �سيلفا احتياطياً قبل
دخوله مكان ديالو� ،إخفاق
تولوز يف الت�سديد ولو
ملرة واحدة بني اخل�شبات
الثالث وهو �أمر يعك�س قوة
الباري�سيني الدفاعية التي
عطلت �ضيفهم كلياً با�ستثناء
بع�ض املحاوالت النادرة
التي جانبت املرمى.

ك ّل من الفرن�سي �أنطوان
غريزمان ثنائية وكارلي�س
برييز وجوردي �ألبا والت�شيلي
�أرتورو فيدال ،بعد �أن افتتح
الفرن�سي نبيل فقري الت�سجيل
لل�ضيوف واختتمه لورين
مورونـ وا�ستحق غريزمان
لقب جنم اللقاء بكل ت�أكيد
بف�ضل حتركاته املميزة

ومل�ساته امل�ؤثرة علماً �أنّ
بر�شلونة ككل قدّم  15دقيقة
للذكرى مع بداية ال�شوط
الثاين ،وذه اخل�سارة الثانية
لريال بيتي�س بعدما فاج�أه
ريال بلد الوليد يف اجلولة
الأوىل وتغلّب عليه بهدفني
مقابل هدف.
بينما حقق �أتلتيكو مدريد

فالفريدي ُي�شيد بغريزمان ويتجاهل نيمار

البي �أ�س جي يتحدى الظروف وي�ستعر�ض �أمام تولوز

توخيل :اح�سموا ملف نيمار

جدد توما�س توخيل مدرب باري�س
�سان جريمان مطالبته لإدارة
النادي بعدم التفريط يف خدمات
جنم الفريق نيمار دا �سيلفا هذا
ال�صيف ،وقال توخيل عرب حمطة
«كنال بلو�س» الفرن�سية« :املدير
الريا�ضي ليوناردو يعلم جيدا
رغبتي يف ا�ستمرار نيمار ،املوقف
لي�س وا�ضحا ،ويجب �أن ننهي هذا
امللف يف �أ�رسع وقت ممكن ،لأنه العب عظيم ،ومهم للغاية يف �صفوف
الفريق» ،وب�ش�أن �إ�صابة الثنائي �إدين�سون كافاين وكيليان مبابي خالل
مواجهة تولوز يف الدوري الفرن�سي ،قال املدرب الأملاين« :لي�س لدي
تفا�صيل ب�ش�أن خطورة الإ�صابتني� ،أو �إمكانية غيابهما عن املباراة الأوىل
يف دوري �أبطال �أوروبا ،ل�ست قلقا بل حمبطا لهما».
ومن جهة �أخرى� ،أ�شاد توخيل ب�أداء مهاجمه الكامريوين ت�شوبو موتينج
الذي �سجل ثنائية �أمام تولوز ،قائال« :موتينج كان مذهال رغم �أنه ال
يلعب يف مركزه املف�ضل ،لكنه يتمتع ب�إمكانيات جيدة ،ونتمنى �أن تزداد
معدالت الثقة به» ،وبرر و�ضع تياغو �سيلفا على مقاعد البدالء قبل
�إ�رشاكه يف الدقيقة  40لإ�صابة عبدو ديالو ،مو�ضحا �أن الالعب الربازيلي
اُ�ستنزف كثريا يف الفرتة الأخرية ،لأنه ي�ؤدي وك�أن عمره � 25سنة لذا ال
يريد املجازفة به.

بوكيتينو يدافع عن قراره حول �إريك�سن

دافع ماوري�سيو بوكيتينو مدرب
توتنهام هوت�سبري عن قراره
با�ستبعاد كري�ستيان �إريك�سن من
ت�شكيلته الأ�سا�سية خالل اخل�سارة
�أمام نيوكا�سل يف الدوري الإجنليزي
املمتاز ،و�شارك �إريك�سن الذي
يتبقى عام واحد يف عقده ،وذكرت
تقارير �أن ريال مدريد ي�سعى للتعاقد
معه بعد مرور  62دقيقة ،لكنه مل
ينجح يف م�ساعدة توتنهام على جتنب هزميته الأوىل هذا املو�سم ،وقال
بوكيتينو �إنه ال يدري �إن كان �إريك�سن �سيلعب مع توتنهام جمددا ،لكنه
ال يعتقد �أن قرار الإبقاء على الالعب الدمناركي بني البدالء كان وراء
الهزمية.
و�أ�ضاف خالل م�ؤمتر �صحفي« :عندما تخ�رس ،ي�صبح الالعبون الذين
مل ي�شاركوا هم الأف�ضل ،يف وجود كري�ستيان نفوز ونخ�رس يف العديد
من املباريات� .إذا فزنا  0-3ال �أحد يتحدث عن الأ�سماء» ،ونوه املدرب
الأرجنتيني« :ال ميكنني �إيجاد �أعذار تتعلق با�ستمرار فرتة االنتقاالت
لتربير الأداء �أو الهزمية» ،وتابع« :املوقف لي�س �سهال ،نعرف �أن ذلك
قد ي�ؤثر على املجموعة لكننا ندرك �أن كل �شيء �سينتهي يف غ�ضون
� 10أيام».

بالتر :برييز غ�ضب لتف�ضيلي مي�سي
على رونالدو

قال جوزيف بالتر الرئي�س ال�سابق
لالحتاد الدويل لكرة القدم �إن
فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد،
غ�ضب منه ب�شدة بعد تف�ضيله
ليونيل مي�سي جنم بر�شلونة على
كري�ستيانو رونالدو ،و�أ�ضاف بالتر
يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة
موندو ديبورتيفو�« :أخربت الطالب
يف م�ؤمتر جامعة �أوك�سفورد �أن مي�سي ورونالدو جيدان جدًا ،لكن مي�سي
هو الطفل الذي حتلم به �أي �أم ،بينما كري�ستيانو مبثابة الآلة ،مل يكن
رونالدو �سعيدًا» ،و�أ�ضاف« :فلورنتينو برييز كان غا�ضبًا جدًا ،وقال يل
كيف تقول ذلك و�أنت ع�ضو فخري يف ريال مدريد» ،وتابع بالتر «�أخربته
�أنها م�س�ألة ذوق �شخ�صي يف اختيار الالعبني ،لكنه �أ�صبح �أكرث غ�ضبًا،
علي املغادرة فو ًرا لتو�ضيح كلماتي ،وبعد فرتة وجيزة
و�أخربين �أنه يجب ّ
فاز كري�ستيانو بالكرة الذهبية ،كرة القدم م�س�ألة �شغف».
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ثقافة

ر�ؤى

يَ ْ
ل الأعناق يف �صراع الأعراق..
عن�صرية الفل�سفة

خالل مدة �أق�صاها  188يوم ف�إن املعتقلني الفل�سطينيني يجب �أن يتم �إطالق �سراحهم �أو تقدمي الئحة اتهام �ضدهم
�أو �إ�صدار �أمر اعتقال �إداري بحقهم ،والأرجح �أنه يتم اتهام املعتقلني مبجموعة من املخالفات التي تت�ضمنها منظومة
الأوامر الع�سكرية .ففي كثري من احلاالت يتم منع املحامني من زيارة موكليهم ،كما �أن حماكمة الأطفال املعتقلني
تتم �أمام املحاكم الع�سكرية ،وهي نف�س املحاكم التي يحاكم �أمامها املعتقلون البالغون .ويعاين الأطفال املعتقلون من
�أبناء القد�س من خرق فا�ضح حلقوقهم يتمثل يف احتجازهم مع املعتقلني اجلنائيني اليهود؛ الأمر الذي ي�شكل خطرً ا
كبريًا على حياتهم.

ق٫ث
ففي حني تن�ص اتفاقية
حقوق الطفل على:

«يكون لكل طفل حمروم من حريته
احلق يف احل�صول ال�رسيع على
م�ساعدة قانونية ،وغريها من
اً
ف�ضل عن
امل�ساعدة املنا�سبة،
احلق يف الطعن يف �رشعية حرمانه
من احلرية �أمام حمكمة �أو �سلطة
خمت�صة م�ستقلة وحمايده �أخرى ،ويف
�أن يجري البت وب�رسعة يف �أي �إجراء
من هذا القبيل»( .اتفاقية حقوق
الطفل – املادة .)37
للأحداث املجردين من احلرية
احلق يف مرافق وخدمات ت�ستويف
كل متطلبات ال�صحة و الكرامة
الإن�سانية.
قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية
الأحداث املجردين من حريتهم
(القاعدة .)31
مراكز التحقيق واالعتقال:
مراكز التحقيق واالعتقال هي مراكز
اعتقال م�ؤقتة مهي�أة ال�ستيعاب
املعتقلني لفرتات ق�صرية ،ولكن يف
كثري من الأحيان ف�إن بع�ض الأطفال
الفل�سطينني من املمكن �أن مي�ضوا
فرتات اعتقالهم يف هذه املراكز
�إذا كانت مدة حكمهم تقل عن 3
�شهور نتيج ًة لالكتظاظ يف ال�سجون
الإ�رسائيلية  .ومن �ضمن ال�شكاوي
التي تلقتها احلركة العاملية للدفاع
عن الأطفال – فرع فل�سطني ،فان
�أماكن الإحتجاز تعاين من:
نق�ص التهوية.

قلة ال�ضوء.
عدم وجود مرافق �صحية يف الغرف
 ،والتقييدات املفرو�ضة على اخلروج
للمرافق ال�صحية  ،حيث �أن الطفل
يتلقى املالب�س فقط من خالل
زيارات ال�صليب االحمر.
حمدودية مواد التنظيف التي توفرها
ادارة املعتقل.
�سوء نوعية وكمية الطعام.
توفر للأحداث املو�ضوعني يف
امل�ؤ�س�سات الرعاية واحلماية
وجميع �رضوب امل�ساعدة ال�رضورية
االجتماعية منها والتعليمة واملهنية
والنف�سية والطبية واجل�سدية ،التي قد
يحتاجون �إليها بحكم �سنهم �أو جن�سهم
�أو �شخ�صيتهم وبهدف امل�ساعدة على
منوهم منواً �سليماً.
قواعد الأمم املتحدة النموذجية
الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث
القاعدة .)2( 26
حالياً هناك �سجون �إ�رسائيلية يتم
احتجاز الأطفال الفل�سطينيني بها،

وتدار من قبل م�صلحة ال�سجون
االلإ�رسائيلية:
النقب .عوفر .جممع تلموند(ه�شارون
واوفك ه�شارون).
جمدو .الدامون.
جميع هذه ال�سجون با�ستثناء �سجن
عوفر تقع داخل �إ�رسائيل يف انتهاك
البند  76من اتفاقية جنيف الرابعة
( )1949التي تن�ص على �أن �سلطات
االحتالل يجب �أن حتتجز ال�سجناء
يف املناطق املحتلة وكذلك بالن�سبة
ملراكز االعتقال فانها تعاين من:
االكتظاظ وهذا يجرب بع�ض الأطفال
للنوم على االر�ض.
تغطية النوافذ ب�ألواح من ال�صفيح
وهذا مينع ال�ضوء من الت�سل�سل
للغرف.
�سوء نوعية الطعام وذلك يجرب
الأطفال الأ�رسى على �رشاء طعامهم
من كانتينا ال�سجن.
الزيارات العائلية م�سموح بها مرة
كل �أ�سبوعني ملدة  45دقيقة يف
حال مت ّكن العائلة من احل�صول على
ت�رصيح الزيارة .وغالباً ال تتمكن
العائلة من احل�صول على الت�رصيح يف
الوقت املحدد ،ولذلك هناك ا�رسى
ومن بينهم اطفال مل يح�صلوا على
زيارات عائلية ل�سنوات.
خالل وجودهم بال�سجن ف�إن الأطفال
يتعر�ضون للأمناط التالية من
العقاب:
العزل االنفرادي.
احلرمان من الزيارات العائلية.
الغرامات املالية.
احلرمان من اخلروج للفورة ملمار�سة
التمارين الريا�ضية.
ريا ف�إنه يتم يف �سجن النقب
�أخ ً
وعوفر وجمدو احتجاز الأطفال مع
النا�ضجني بخالف املادة (37ج) من
اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
متنح للمعتقلني جميع الت�سهيالت
املمكنة ملوا�صلة درا�ستهم �أو عمل
درا�سة جديدة ويكفل تعليم الأطفال
وال�شباب ،ويجوز لهم االنتظام
باملدار�س �سواء داخل �أماكن
االعتقال �أو خارجها...
اتفاقية جنيف الرابعة املادة 94
لكل حدث يف �سن التعليم الإلزامي
احلق يف تلقي التعليم املالئم
الحتياجاته وقدراته وامل�صمم لتهيئته
للعودة �إىل املجتمع .ويقدم هذا
التعليم خارج امل�ؤ�س�سة االحتجازية
يف مدار�س املجتمع املحلي كلما
�أمكن ذلك ويف كل الأحوال بو�ساطة
معلمني �أكفاء يتبعون برامج متكاملة
مع نظام التعليم يف البلد ،بحيث
يتمكن الأحداث بعد الإفراج عنهم
من موا�صلة تعليمهم دون �صعوبة،
وينبغي �أن تويل �إدارت تلك امل�ؤ�س�سات
اهتماماً خا�صاً لتعليم الأحداث الذين
يكونون من من�ش�أ �أجنبي �أو تكون

لديهم احتياجات خا�صة ،وللأحداث
الأميني �أو الذين يعانون من �صعوبات
يف الإدراك �أو التعلم ،احلق يف تعليم
خا�ص .
قواعد االمم املتحدة ب�ش�أن
حماية الأحداث املجردين من
حريتهم(القاعدة)38

تعليم الأطفال
الفل�سطينني املعتقلني:
ويف تناق�ض مع القانون الدويل ف�إن
الأطفال الفل�سطينيني املعتقلني يف
مراكز اعتقال حوارة وعت�صيون و�سامل
وع�سقالن واجللمة وامل�سكوبية وبيتاح
تكفا ،ال مينحون التعليم .ففي �سجني
(تلموند والدامون) فقط من بني
ال�سجون اخلم�سة التي يحتجز فيها
الأطفال املعتقلني ،مينح الأطفال
الفل�سطينني القليل من التعليم.
رغم �أن معظم الأطفال املعتقلني
هم من الطالب� ،إال �أن �إدارة ال�سجن
تتجاهل حقهم بالتعليم؛ فال توفر لهم
الإمكانيات وال الظروف املالئمة
لدرا�ستهم؛ منتهكة بذلك الت�رشيعات
والقوانني الإن�سانية والقواعد
النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
التي تتعلق بالتعليم والرتفيه؛ فتن�ص
املادة  77بند ( )1من ميثاق الأمم
املتحدة ب�ش�أن الأحداث املجردين
من حريتهم� ،أنه يجب �أن تتخذ
اجراءات ملوا�صلة تعليم جميع
ال�سجناء القادرين على اال�ستفادة
منه ،مبا يف ذلك التعليم الديني يف
البلدان التي ميكن فيها ذلك ،ويجب
�أن يكون تعليم الأميني والأحداث
�إلزاميا ،و�أن توجه �إليه الإدارة عناية
خا�صة كما تن�ص املادة ( )2على
�أن يجعل تعليم ال�سجناء ،يف حدود
امل�ستطاع عمل ًيا ،متنا�س ًقا مع نظام
التعليم العام يف البلد ،بحيث يكون
مبقدورهم ،بعد اطالق �رساحهم� ،أن
يوا�صلوا الدرا�سة دون عناء.
من اجلدير ذكره �أن دولة الإحتالل
ال�صهيوين هي طرف يف اتفاقية
حقوق الطفل ،ويف اتفاقية مناه�ضة
التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة.

ظروف االحتجاز:
كغريهم من الأ�رسى الفل�سطينيني
البالغني يف ال�سجون ال�صهيونية ،يحرم
الأ�شبال الفل�سطينيون من حقهم
يف االت�صال بالعامل اخلارجي ،ومن
زيارات الأهايل؛ ما يعني الت�سبب
ب�أمرا�ض نف�سية لهم؛ نتيجة انقطاعهم
عن بيئاتهم و�أ�رسهم التي تربوا يف
كنفها و�ألفوها ،فال ي�ستطيعون جمرد
احلديث بالهاتف مع �أ�رسهم وال

�أ�صدقائهم؛ ويعانون من عدم وجود
مر�شدين نف�سيني ومن فقدان العناية
النف�سية وعدم توفر �ألعاب الثقافة
والت�سلية التي ميكن �أن ت�شغلهم خالل
فرتة وجودهم يف ال�سجن.
ي�شهد �سجن الأ�شبال �أق�صى حاالت
العزل والقمع يف ال�سجون ،حيث
يعي�ش الأ�شبال يف �سجن تلموند
ظرو ًفا �سيئة ،وفر�ضً ا م�ستم ًرا
للغرامات املالية التي كانت ت�ستهلك
الن�سبة الأكرب من ح�ساب الكانتينا
اخلا�ص بهم.
ويعي�ش الأطفال الفل�سطينيون الذكور
املعتقلون مع املعتقلني البالغني يف
نف�س الأق�سام والغرف يف كل من عوفر
والنقب؛ فيما تعي�ش الإناث يف �سجني
تلموند مع الأ�سريات الفل�سطينيات
البالغات .و�صدرت بحق الأطفال
قرارات اعتقال �إدارية �أم�ضوها
كغريهم من املعتقلني البالغني .ويعاين
الأ�شبال كباقي الأ�رسى من عدم توفر
العناية الطبية الالزمة ،و�سيا�سة
الإهمال الطبي املتعمد �إزاءهم،
واحلرمان من التعليم ،وعدم وجود
ال�صحف واملجالت والألعاب.
يعاين الأطفال الفل�سطينيون الأ�رسى
من ظروف معي�شية �صعبة بالزنازين
(ال�سجن الإنفرادي) التي تت�سم
بالرطوبة والرائحة العفنة التي تبلغ
م�ساحتها مرت ون�صف تقريبًا ،حيث
الأر�ضية رطبة ،والغرفة خالية من
ال�ضوء� ،أو ي�سطع ال�ضوء فيها يف جميع
الأوقات؛ وذلك ملنع ال�سجني من
النوم ،ويحرم ال�سجناء من النوم لعدة
�أيام ،ومن احل�صول على وجبة غذاء
كافية ،ومن الو�صول �إىل املرحا�ض
وقت احلاجة ،ومن تغيري مالب�سهم.
حرجا من
وال جتد دولة االحتالل
ً
خمالفة القوانني والأعراف الدولية
معتمدة على ال�صمت العاملي؛ و�سبات
ال�ضمري الدويل؛ فقد ن�صت قواعد
الأمم املتحدة التي تتعلق بحماية
الأحداث والتي اعتمدت بقرار
اجلمعية العامة  133/45امل�ؤرخ يف
 14كانون الأول  1990فرع د املتعلق
بالبيئة املادية والإيواء على:
املادة  -31للأحداث املجردين من
احلرية احلق يف مرافق وخدمات
ت�ستويف كل متطلبات ال�صحة والكرامة
الإن�سانية.
املادة  -37ت�ؤمن كل م�ؤ�س�سة
احتجازية لكل حدث غذاء يعد
ويقدم على النحو املالئم يف �أوقات
الوجبات العادية بكمية ونوعية
ت�ستوفيان معايري التغذية ال�سليمة
والنظافة واالعتبارات ال�صحية،
وح�سب القواعد النموذجية املتعلقة
ب�أماكن االحتجاز يجب �أن:
املادة  )1(-9حيثما وجدت زنازين
�أو غرف فردية للنوم ال يجوز �أن
يو�ضع يف الواحدة منها �أكرث من

�سجني واحد اً
ليل ،ف�إذا حدث لأ�سباب
ا�ستثنائية ،كاالكتظاظ امل�ؤقت� ،أن
ا�ضطرت الإدارة املركزية لل�سجون
�إىل اخلروج عن هذه القاعدة يتفادى
و�ضع م�سجونني اثنني يف زنزانه �أو
غرفة فردية.
املادة  -10توفر جلميع الغرف
املعدة ال�ستخدام امل�سجونني،
ال �سيما حجرات النوم ليال جميع
املتطلبات ال�صحية ،مع احلر�ص على
مراعاة الظروف املناخية ،وخ�صو�صا
من حيث الهواء وامل�ساحة الدنيا
املخ�ص�صة لكل �سجني والإ�ضاءة
والتدفئة والتهوية.

الطعام:
ي�صف املعتقلون الفل�سطينيون
الوجبات والطعام املقدم للمعتقلني
ب�أنه �سيء جدًا ك ًما ونوعً ا؛ حيث يعده
املعتقلون املدنيون ،وهو بالغالب
بحاجة لإعادة ت�صنيع �أو �إ�ضافات،
كما �أن الكمية التي يقدمونها قليلة.
وقد ن�صت القواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة ال�سجناء على :مبد�أ  .20ق�سم
( )1من ميثاق الأمم املتحدة ب�ش�أن
الأحداث املجردين من حريتهم
على �أن توفر الإدارة لكل �سجني ،يف
ال�ساعات املعتادة ،وجبة طعام ذات
قيمة غذائية كافية للحفاظ على
�صحته وقواه ،جيدة النوعية وح�سنة
الإعداد والتقدمي.
احلق يف ممار�سة العبادة:
حتاول �إدارة ال�سجون الإ�رسئيلية
ا�ستفزاز املعتقلني ب�شكل م�ستمر؛
بذريعة �أن جتمع املعتقلني يف
النادي لقراءة القر�آن وما �شابه هو
اجتماع حتري�ضي ،و�أن خطبة �صالة
اجلمعة كالم حتري�ضي يجب �أن
يعاقب املعتقلون عليه؛ منتهكني
بذلك قواعد الأمم املتحدة؛ حيث
تن�ص املادة  48املتعلقة بالدين من
ميثاق الأمم املتحدة ب�ش�أن الأحداث
املجردين من حريتهم ،بال�سماح لكل
حدث با�ستيفاء احتياجاته الدينية
والروحية ،ب�صفة خا�صة بح�ضور
املرا�سم �أو املنا�سبات الدينية»...
كما ي�سمح له بحيازة ما يلزم من
الكتب �أو مواد ال�شعائر والتعاليم
الدينية التي تتبعها طائفته ،و�إذا
كانت امل�ؤ�س�سة ت�ضم عددًا كاف ًيا
من الأحداث الذين يعتنقون دي ًنا ما،
يعني لهم واحد �أو �أكرث من ممثلي هذا
الدين امل�ؤهلني� ،أو يوافق على من
ي�سعى لهذا الغر�ض ،وي�سمح له ب�إقامة
مرا�سم دينية منتظمة ،وبالقيام
بزيارات رعوية خا�صة للأحداث
بناء على طلبهم .ولكل حدث احلق
يف �أن يزوره ممثل م�ؤهل للديانة التي

يحددها ،كما �أن له حق االمتناع عن
اال�شرتاك يف املرا�سم الدينية وحرية
رف�ض الرتبية �أو الإر�شاد �أو التعليم يف
هذا اخل�صو�ص.
وتن�ص القواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة ال�سجناء البند  42من ميثاق
الأمم املتحدة ب�ش�أن الأحداث
املجردين من حريتهم  .بال�سماح
لكل �سجني ،بقدر ما يكون ذلك يف
الإمكان ،ب�إداء فرو�ض حياته الدينية
بح�ضور ال�صلوات املقامة يف ال�سجن،
وبحيازة كتب ال�شعائر والرتبية الدينية
التي ت�أخذ بها طائفته.
ر�صدت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى ت�صاعدا
خطريا يف ا�ستهداف الأطفال
الفل�سطينيني خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،وذلك يف �إطار �سيا�سة
�إ�رسائيلية ممنهجة ت�ستهدف
الطفولة الفل�سطينية ،من حيث
ت�ضاعف �أرقام االعتقاالت من جهة،
وتزايد حجم االنتهاكات واجلرائم
املقرتفة بحقهم والأحكام اجلائرة
ال�صادرة بحقهم والغرامات املالية
املفرو�ضة عليهم من جهة ثانية،
حيث كان معدل االعتقاالت ال�سنوية
يف �صفوف الأطفال خالل العقد
املا�ضي ( )2010-2000نحو ()700
حالة �سنويا ،فيما ارتفع منذ العام
 2017-2011لي�صل اىل قرابة ()1250
و�سجل منذ
حالة اعتقال �سنوياُ .
�أكتوبر  2015وحتى الأول من ني�سان
 )2018قرابة ( )4700حالة اعتقال
لأطفال ق�صرّ ترتاوح �أعمارهم ما
بني  18-11عاما .وخالل العام 2017
اعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي
( )1467طفال ،ذكوراً و�إناثاً ،وي�شكلون
ما ن�سبته ( )%21.8من جمموع
االعتقاالت خالل العام نف�سه .فيما
ُ�سجل اعتقال ( )386طفالً منذ مطلع
العام اجلاري.
�أن كافة الوقائع وال�شهادات ت�ؤكد
على �أن كافة الأطفال الذين تعر�ضوا
لالعتقال قد ُمور�س بحقهم �شكل �أو
�أكرث من �أ�شكال التعذيب اجل�سدي
والنف�سي ،و ُعوملوا بق�سوة ومت
حرمانهم من �أب�سط احلقوق الإن�سانية،
و�أن االعرتافات التي انتزعت منهم
حتت وط�أة التعذيب �شكل �أدلة ادانة
لإ�صدار الأحكام اجلائرة بحقهم من
قبل املحاكم الع�سكرية ،و�أن غالبية
الأحكام التي �صدرت بحقهم كانت
مقرونة بغرامات مالية باهظة ،و�إن
الع�رشات منهم قد �صدر بحقهم
حكماً احلب�س املنزيل ال�سيما بحق
الأطفال املقد�سيني والتي و�صلت
لنحو  100حالة حب�س منزيل بحق
االطفال املقد�سيني للعام ،2018
ما يت�سبب ب�آثار اجتماعية ونف�سية
وتربوية خطرية للغاية عليهم وعلى
عائالتهم وجمتمعهم ال تعالج على
املدى القريب.
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ثقافة

«رواء مكة» حل�سن �أوريد..

جتربة روحية تنبعث �سجاال
�أيديولوجيا باملغرب
مل يكن يدور يف خلد املفكر الإ�سالمي �أبو زيد املقرئ الإدري�سي وهو
يتحدث يف مقطع فيديو داخل جتمع �صغري من الدعاة واملفكرين يف
الربنامج التلفزيوين «�سواعد الإخاء»� ،أنه يقدم �إعالنا غري مدفوع
الأجر لكتاب �أ�صدره الكاتب املغربي ح�سن �أوريد ،موثقا رحلة
حجه قبل �سنوات ب�أبعادها الروحية والت�أملية.
وكاالت
«رواء مكة» الذي �صدر قبل
عامني �أ�صبح فج�أة الكتاب
الأكرث طلبا لدى كربيات
املكتبات املغربية ،ون�سخته
الإلكرتونية تتجول بكثافة
عرب �صفحات التوا�صل
االجتماعي ،يرافقها جدل
�ساخن لعله ينبع من خ�صو�صية
الكاتب �أوال ،املثقف الع�رصي
داعية العقالنية الذي �أم�ضى
�سنوات يف �أعلى هرم ال�سلطة
ال�سيا�سية باململكة ،قبل �أن
ينتقل �إىل �ضفة ناقد جذري
للنظام ال�سيا�سي يف البالد.
ويعزى الأمر كذلك ل�شخ�صية
ال�شاهد (الإدري�سي) ،وهو
مفكر ونا�شط �سيا�سي و�أحد
قادة حزب العدالة والتنمية
(الإ�سالمي) ،والذي �سبق
له �أن �أثار اجلدل مبواقفه
�آخرها
ولعل
الفكرية،
حما�رضته التي يبخ�س فيها
من «ذكاء» الفيزيائي ال�شهري
�ستيفن هوكينز ،يف معر�ض
تفنيد دعوته الإحلادية.
جاء حديث �أبو زيد يف �سياقٍ
ممجد للكتاب الذي ميكن
ت�صنيفه �سرية روائية ،مثنيا
على القيمة الفكرية للكاتب
ولغته و�سعة �آفاقه ،لكن
�أ�سلوب املديح والرتغيب يف
قراءة الن�ص ارتد عليه يف
�صيغة مواقف مت�ضاربة ،بني
من ر�أى فيه تعريفا �إيجابيا
ب�أثر �أدبي وفكري يتناول
رحلة احلج -الروح واملكان-
ومن عده قراءة �أيديولوجية
اختزلت الكتاب يف �صك توبة
من فكر عقالين علماين �إىل
روح مت�شبعة بالإقبال على اهلل،
خ�صو�صا �أن ال�شاهد يتحدث
عن رجل كان «منحرفا»،
ي�رشب اخلمر وي�شكك يف
الإميان وينفر من الطقو�س
وال�شعائر.
ومن الالفت يف خ�ضم ال�سجال
الفي�سبوكي الوا�سع حول كتاب
كان ميكن �أن يظل حمدود
التداول بني نخبة معينة� ،أن
الأيديولوجي
اال�ستقطاب
والأحكام اجلاهزة بدت �سيدة
املوقف يف ظل غياب قراءات
حتليلية من داخل الن�ص ت�سائل

�صنعته وجمالياته وتخ�ضعه
ملعايري نقد الفكر والأدب.
وبخالف �شهرته ككاتب ،كان
�أوريد م�ست�شارا يف �سفارة
املغرب بوا�شنطن ،قبل �أن
يعني عام  1999ك�أول ناطق
ر�سمي با�سم الق�رص امللكي
حتى يونيو/حزيران ،2005
ومت تعيينه الحقا حمافظا
(واليا) على جهة مكنا�س قبل
�أن ي�صبح م�ؤرخا للمملكة يف
نوفمرب/ت�رشين الثاين 2009
وظل يف ذلك املن�صب ملدة
عام واحد.
ويف الإبداع الأدبي� ،صدر
حل�سن �أوريد «احلديث
رواية
وهي
وال�شجن»
�أقرب �إىل ال�سرية الذاتية،
و»املوري�سكي» ،و»�صبوة يف
خريف العمر» ،ورواية «�سرية
حمار» التي �أثارت جدال
بخ�صو�ص رمزيتها ال�سيا�سية،
بعنوان
�شعري
وديوان
«يوميات م�صطاف» ،وديوان
«فريوز املحيط»؛ وغريها من
الأعمال الفكرية.
الرحالت احلجازية
وتكر�س «رواء مكة» تقليدا
عريقا يف التاريخ الأدبي
املغربي الذي حفل بتدوين
«الرحالت احلجازية» من
قبل �أحفاد ابن بطوطة ،لكن
الكتاب يخت�ص باالنتماء �إىل
نخبة مت�أخرة من الن�صو�ص
املغربية ذات النفَ�س النقدي
الت�أملي الفكري التي تتجاوز
�أفق التدوين الو�صفي التاريخي
لتجربة احلج.
وي�ستدعي الكتاب بهذا
املعنى كتابا مف�صليا �أ�صدره
عامل الأنرثوبولوجيا املغربي
عبد اهلل حمودي حول رحل
حج بحثية بعنوان «حكاية
حج :مو�سم يف مكة»� ،صدر
بالفرن�سية ونقله �إىل العربية
عبد الكبري ال�رشقاوي (دار
ال�ساقي )2010 ،كما ترجم �إىل
�أكرث من  14لغة.
ويحر�ص �أوريد مبكرا على
تبيان مظهر من مظاهر
تفرق ال�سبل يف ما �أف�ضت
�إليه الرحلة التي غمرته روحا
بينما «احلج واملظاهر التي

عاينها (حمودي) ما زادته من
الإ�سالم �إال نفورا» (�ص .)13
كما ميكن ا�ستح�ضار كتاب
الأديب �أحمد املديني «الرحلة
�إىل بالد اهلل ..يليها الرحلة �إىل
رام اهلل» (الرباط )2014 ،الذي
ا�ستعاد فيه «رحلة بحث يبغي
املخلوق �أن ي�ستق�صي فيها
�أرجاء روحه ،فيما هو يتقرب
�إىل �أجواء خالقه بطلب الثواب
ورغبة اال�ستغفار» ،وهو
يقا�سم �أوريد نوازع ال�س�ؤال
والتطلع �إىل جتربة روحية
تخو�ضها نف�س عا�شت مقبلة
على متع احلياة ،مولية ظهرها
للطقو�س وال�شعائر التي كانت
تبدو جمافية ل�سلطان العقل
والفكر التقدمي.
غري �أن ال َعلم الأكرث ح�ضورا
يف �إحاالت كتاب �أوريد يظل
امل�ست�رشق النم�ساوي حممد
�أ�سد -وا�سمه الأ�صلي ليوبولد
فاي�س -اليهودي الذي �أ�سلم
ود ّون �أجواء رحلته احلجازية
يف كتاب «الطريق �إىل مكة»
الذي �صدر عام .1954
من الغواية للهداية
يت�ساءل ح�سن �أوريد الذي
يكتب يف العلوم ال�سيا�سية
والرواية وال�شعر والتاريخ:
«هل قدرت يوما �أين �س�أ�شد
الرحال �إىل الديار املقد�سة
وقد نفرت عما كنت �أراه
ر�سي�س تربية وخمتلفات
ثقافة ..هل هي م�صاحلة مع
الإ�سالم� ،أم هي قطيعة نهائية
ت�أخذ �شكل �سفر للوقوف على
وجه من وجوهه؟» (�ص .)12
الكتاب �سرية حتول .يعرف
�أوريد جيدا من �أين �أتى،
ويغيب عنه امل�آل بعد جتربة،
ال يتحقق عمقها بحكايات
الآخرين ،بل ب�رشط عي�شها.
يكتبها �أوريد مبراوحة بني
حرارة اللحظة الوجدانية
يف البقاع املقد�سة ،وتدفق
الذاكرة ال�شقية لذات ولدت يف
ح�ضن بيت متدين على فطرة
الإن�سان الأمازيغي امل�سلم
يف بلدة باجلنوب ال�رشقي
للمملكة ،قبل �أن تتمرغ يف
متاهات اللذة املادية من جهة
والبيعة املطلقة للعقالنية
التي ت�سطر حدود ملعبها يف

دنيا النا�س.
«قل يا عبادي الذين �أ�رسفوا
على �أنف�سهم ال تقنطو من
رحمة اهلل»..؛ يختار �أوريد
الآيات  55-53من �سورة الزمر
ا�ستهالال لكتابه ،يوائم الرهان
الروحي امل�صاحب لرحلة
احلج ،باعتبارها تعقبا لرحمة
تفك الكرب الوجودي والتيه
الروحي وتلبي الرغبة يف
التحرر من قيود الدنيا وبط�ش
الهوى.
وهو يهدي كتابه للوالدين،
وللجدة التي كان ي�سمع وردها
ال�صباحي وتهجدها بلهجتها
الأمازيغية «�إليهم الف�ضل على
بدء الن�ش�أة حتت ظالل القر�آن،
وهذا العود لنبع الإ�سالم»..
الكتاب �إذن توثيق لرحلة �إىل
املكان ،يف طيها عودة �إىل
الروح التي كادت ت�ضيع.
يكتب �أوريد عن رحلة حمددة
يف املكان والزمان ،لكنه
يحولها با�ستطراداته الت�أملية
و�إحاالته الفكرية وا�ستدعاء
ذاكرته البعيدة والقريبة� ،إىل
ديوان زمن مفتوح بني املا�ضي
واحلا�رض وامل�آل ،من خالل
حوار جذري مع الذات وهي
تبحث عن الإ�شباع وتطارد
حتقق املعنى.
البحث عن اليقني
والروحانية
فالرجل يعود من بعيد ،من
عوامل العقالنية التي ب�رش بها
الغرب ،والوجودية التي �أغوته
يف كتابات �سارتر وكامي ،وال
�سيما بعد الرحيل امل�أ�ساوي
ل�شقيقه يف مقتبل ال�شباب،

وعوامل فرويد الغائرة يف
النف�س الب�رشية؛ معتربا �أن
هذه امل�شارب التي ت�شبع بها
ت�ؤدي للتحرر من قيود الدين،
فقد كان ين�صت للمعري يقول
ال �إمام �سوى العقل ،بينما
يقول هو «ال هادي �سوى
الغرب» (�ص .)26
وي�ستدعي الكاتب �ضمور
�شعلة الإ�سالم يف ذاته ،قائال:
«مل يعد الإ�سالم يف حياتي
�إال ذكرى ،و�إال حنينا ي�ستدر
مني التوقري ،لأنه دين �آبائي
و�أجدادي ،ودين املجتمع
الذي �أ�ضطرب به ،ولكني مل
�أكن �أرى نف�سي مطوقا به.
كنت �أراه �إ�رصا ،لي�س علي
وحدي ،فح�سب ،بل على
املجتمع كله» (�ص .)35
�إنها رحلة فكرية وفل�سفية
متقلبة الوجوه من �أجل العودة
�إىل �إرث تلك اجلدة بروحانيتها
ال�صافية التي وجد فيها ما
متنع يف �أعمق املرجعيات
واملدار�س ،لأن ال�س�ؤال هو:
«هل ميكن �أن ت�رصف احلياة
بالعقل وحده؟ هل حياة
الإن�سان مقولة تخ�ضع ملنطق
الربح واخل�سارة واحل�ساب
الدقيق؟».
ويف فناء امل�سجد احلرام،
ها هو م�سار املجاهدة ي�ؤذن
بتحرير الروح والوجدان�« :أما
ما وقع فهو نور يقذفه اهلل يف
قلب امل�ؤمن ،كما يقول الإمام
الغزايل� ،أو هو طائر يحط
على عر�ش نف�س الإن�سان ،كما
يف تعبري القطب �سيدي عبد
القادر اجليالين.»...
نقطة التحول �إذن« :وحتولت،
�أ�صبح حلياتي معنى� ،أدركت

املعاين الدقيقة لنداء :ال �إله
�إال اهلل حممد ر�سول اهلل».
�آن له �إذن �أن ي�صف حاله ،ما
قبل الوقفة وما بعدها« :كنت
منقب�ضا ف�أ�صبحت من�رشحا،
كنت �أخ�شى احلياة و�رصوفها،
و�أ�ضحيت �أهز�أ منها ومن
�أحابيلها...كنت �أهوى نف�سي،
و�أ�أمتر بهواي ،و�أ�ضحيت
�أ�ضبط جماحها �أو �أ�سعى
ل�ضبط جماحها» (�ص .)93
ال تفنت اللذة الروحية �صاحبها
عن ت�سجيل م�شاهد �سلبية من
ت�رصفات تناق�ض روح التعبد
يف املكان القد�سي .كما
يالحظ �أن اجلانب اخللقي
ممزوج باالعتبارات ال�سيا�سية،
ومنها �أن «�أيدولوجيا الوهابيني
حا�رضة» ،و�أن «املرء يلم�س
تواجد جي�ش من الدعاة يبثون
ر�ؤيتهم وي�صدون <خطر> ر�أي
مغاير �أو توجه �آخر ال يتالءم
و�أيديولوجيتهم .مل يحدثنا من
الوعاظ غري ال�سعوديني» (�ص
.)119
بل مل تخل الرحلة من �أ�سئلة
باطنية تناو�ش ال�سالم الروحي
للحاج ،مبراودات �شيطانية
«وهل ينفي احلج نداء
احلياة؟ ...ولكن ال تزال �شابا
ممتلئا برواء احلياة ،ودفق
العاطفة ...وهل تريد �أن ت�صبح
ناطقا با�سم الإ�سالميني ،و�أنت
من �أبعد النا�س عنهم..؟» ( �ص
 ،)148لوال �أن الكتاب مل ي�صدر
�إال عقدا كامال بعد الرحلة
املكية .لعل اليقني توطن،
وتبدد قلق االختيار وانزاحت
وح�شة الطريق.
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ثقافة

للم�ؤلف �سهيل احلب ّيب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يحتوي الب�صل الأخ�رض على جمموعة وا�سعة من املركبات الغذائية
ال�رضورية للج�سم مثل الفيتامينمات واملعادن وم�ضادت الأك�سدة
و�إ�ضافته �إىل الطعام �سواء �إىل احل�ساء �أو ال�سلطة ميكن �أن ي�ضيف
فوائد �صحية كبرية للج�سم من بينها :حتتوي ال�ساق الواحدة من
الب�صل الأخ�رض على حوايل  20مكريو جرام من فيتامني ك و1.6
ميلجرام من فيتامني ج وهذه الن�سب حتقق نحو  %16من االحتياج
اليومي من فيتامني ك و�أي�ضاً  %2من االحتياج اليومي لفيتامني ج
للرجال .بينما يحقق حوايل  % 22من فيتامني ك و %2.1من فيتامني
ج للن�ساء .وهما فيتامينني �رضوريني جداً ل�صحة العظام و �صحة
العني

فوائد ع�صري الب�صل

تعترب الإ�صابة ب�رضبات ال�شم�س
�شائعة ،خ�صو�صاً يف البلدان ذات
املناخ احلار ،وعلى الرغم من
�أنها تعد من امل�شاكل امل�ألوفة
التي تندرج حتت فئة الإ�صابات
االعتيادية �سهلة العالج� ،إال �أن
الإهمال يف عالج �رضبة ال�شم�س
من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل عواقب
وخيمة قد ت�صل �إىل الوفاة.
متى حت�صل الإ�صابة ب�رضبة
ال�شم�س؟
قبل �أن نتناول عالج �رضبة
ال�شم�س ،علينا �أن نعرج على
بع�ض �أ�سا�سيات هذه احلالة �أوالً.
ي�صاب الإن�سان ب�رضبة ال�شم�س
عندما ترتفع درجة حرارة ج�سمه
ب�رسعة �شديدة ال يتمكن معها
اجل�سم من التكيف مع التغيري
املفاجئ احلا�صل �أو من ال�سيطرة
على درجة احلرارة لإعادتها �إىل
م�ستواها الطبيعي ،ويحدث ذلك
�إما ب�سبب التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س
�أو نتيجة بذل جمهود بدين يف
طق�س �شديد احلرارة ولفرتة

فوائد الب�صل الأخ�ضر �صحة العظام

طويلة ،كل ذلك مع عدم احل�صول
على كمية كافية من ال�سوائل �أو ما
مينح اجل�سم �شعوراً بالرطوبة.
عوامل تزيد من فر�ص الإ�صابة
ب�رضبة ال�شم�س
ترفع العوامل التالية من فر�ص
الإ�صابة ب�رضبة ال�شم�س:
ارتداء مالب�س ثقيلة و�ضيقة يف
جو حار.
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س املبا�رشة
لفرتة طويلة.
ممار�سة الريا�ضة �أو العمل يف
�أجواء حارة دون تناول قدر كاف

من ال�سوائل.
تناول قدر كبري من الكحوليات يف
طق�س �شديد احلرارة.
الفئات املعر�ضة للخطر
تزداد فر�ص الإ�صابة ب�رضبة
ال�شم�س عند الفئات التالية:
كبار ال�سن.
مر�ضى القلب وال�سكري.
امل�صابون بال�سمنة.
مر�ضى ال�شلل الرعا�ش.
مدمنو اخلمور واملخدرات.
الفرق بني �رضبة �شم�س� ،رضبة
حر و�إنهاك حراري

تت�شابه �أعرا�ض وطرق عالج
�رضبة ال�شم�س مع �رضبة احلر� ،إال
�أن الفارق الوحيد �أن الثانية ميكن
حدوثها دون وجود �أ�شعة �شم�س
قوية ،على عك�س �رضبة ال�شم�س
التي يتطلب حدوثها ح�ضوراً
قوياً لأ�شعة ال�شم�س� .أما الإنهاك
احلراري فهو مرحلة مبكرة من
جمموعة من الأعرا�ض املر�ضية
التي تن�ش�أ وتتفاقم نتيجة التعر�ض
حلرارة �شديدة ،وقد ي�ؤدي الت�أخر
�أو الإهمال يف عالج الإنهاك
احلراري �إىل تفاقم احلالة لت�صبح
�رضبة �شم�س.

�إجهاد العمل يزيد احتماالت الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
قال علماء يف بريطانيا �إن الإجهاد يف العمل وال�ضغوط امل�صاحبة
له تزيد احتماالت الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكري ،وك�شف باحثون
يف كلية لندن �أن �ضغوط العمل ت�ؤثر �سلبا على الأي�ض (التغيريات
الكيميائية يف اخلاليا احلية التي ت�ؤمن الطاقة) ،ما ي�ؤدي �إىل �أعرا�ض
ت�شمل ارتفاع �ضغط الدم وم�ستويات الكول�ستريول وال�سكر يف الدم

ع�صري الب�صل �أو كما يعرف مباء الب�صل �أو زيت الب�صل له خ�صائ�ص
هامة جداً ل�صحة الإن�سان وهي مثل فوائد الب�صل تقريباً وهي
كالتايل:
حت�سني عملية اله�ضم
.1
	.2الوقاية من احل�سا�سية
عالج للربد
.3
تقوية العظام
.4
مفيد لل�شعر ومنوه
.5
مفيد للب�رشة
.6
حت�سني م�ستوى ال�سكر يف الدم
.7
حماية القلب من الأمرا�ض
.8
	.9الوقاية من ال�رسطان
تقليل �أمرا�ض العني
.10
ماء الب�صل له فوائد �صحية هامة ا�رضار الب�صل بالرغم من الفوائد
العديدة للب�صل� ،إال �أن ا�ستخدامه بكرثة ي�ؤدي �إىل حدوث تهيج
ب�أغ�شية املعدة والغثيان،لذا ين�صح با�ستخدامه باعتدال مثل �أي
�شيء.

�أكل املك�سرات يوميا
يحمي من �سرطان القولون

�إ�ضافة �إىل الوزن الزائد.
وقال الباحث بالكلية تاراين ت�شاندوال �إن درا�سة �أجريت على �أكرث
من � 10آالف موظف مدين بريطاين �أظهرت �أنه كلما زاد الإجهاد يف
العمل كلما زادت احتماالت الإ�صابة بالأعرا�ض امل�ؤدية �إىل الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب وال�سكري.

«القهوة» عو�ضا عن حقن الإن�سولني لعالج داء ال�سكري!
ك�شف باحثون من �سوي�رسا �أن عالج
مر�ضى ال�سكري لن يكون يف حقنة
بعد تناول وجبة الطعام ،و�إمنا
�سيكون يف جرعة من «الإ�سربي�سو»،
عو�ضا عن ذلك وي�أمل الباحثون يف
�أن يكون كوب من القهوة بعد وجبة
طعام كافيا لل�سيطرة على م�ستوى
ال�سكري ،وذلك بف�ضل اخلاليا التي
متت هند�ستها لإطالق الإن�سولني
عندما ت�شعر بالكافيني يف جمرى الدم
وقام الباحثون بتعديل خاليا ب�رشية،
�أخذت من الكلى ،ل�صنع دواء ال�سكري
« ،»1-GLPالذي يحفز خاليا بيتا
يف البنكريا�س لإنتاج الإن�سولني الذي
يتحكم بدوره يف م�ستويات ال�سكر يف
الدم ،وتتم زراعة اخلاليا املعدلة
حتت اجللد ،وت�ضاف �إليها م�ستقبالت
من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �إطالق
الإن�سولني عند ا�ست�شعار الكافيني يف
جمرى الدم.
و�أظهرت االختبارات التي �أجراها
مارتن فو�سينغر ،الذي قاد فريق
املعهد ال�سوي�رسي الفدرايل

للتكنولوجيا يف زيوريخ على الفئران
امل�صابة بداء ال�سكري� ،أن مثل هذه
اخلاليا التي يتم �إدخالها حتت اجللد،
ميكن �أن ت�ستجيب للكافيني يف القهوة
�أو ال�شاي �أو م�رشوبات الطاقة لإنتاج
دواء ي�سيطر على م�ستويات ال�سكر يف
الدم لدى احليوانات ،ولرفع اجلرعة،
قام الباحثون ب�إعطاء القوار�ض
جرعة �أقوى من القهوة .ولن تكون
هذا اخلاليا جاهزة لالختبار من قبل
الب�رش يف الوقت القريب ،حيث تعتقد
�رشكة «� »Füsseneggerأنه من
املمكن �أن ي�ستغرق فريق البحث ع�رش
�سنوات قبل �إجراء االختبارات الالزمة
لإثبات �أن هذا الأمر �آمن وفعال.
ويف حال النجاح ميكن �أن حتل
هذه التقنية مكان احلقن العادية
للإن�سولني ،وهو ما ميكنه �إعادة احلياة
الطبيعية ملر�ضى ال�سكري بح�سب
الدكتور فو�سينغر ،والذي �أ�شار �إىل
�أن اخلاليا املزروعة ميكن �أن تعمل
ملدة �ستة �أ�شهر �إىل �سنة قبل �أن
ت�ستبدل.

تاكد �أن تناول املك�رسات ي�ساعد يف خف�ض خطر الإ�صابة مبر�ض
�رسطان القولون .ووجد الباحثون الكوريون بقيادة الدكتور “�أي�سن
�شني” الأ�ستاذ امل�شارك يف كلية الطب الوقائي بجامعة �سيول �أن
تناول حوايل  15جرام يومياً ي�ساعد يف الوقاية من الإ�صابة ب�رسطان
القولون .وي�صيب �رسطان القولون �أكرث من مليون �شخ�ص �سنويا،
حويحدث يف الأمعاء الغليظة ويكون غالباً ب�سبب التغذية قليلة
الألياف واملرتفعة الدهون والتدخني وال�سمنة .ويتوقع الباحثون �أن
املك�رسات لها خ�صائ�ص حتمي من الإ�صابة ب�رسطان القولون مثل
حمتواها العايل من الألياف وم�ضادات الأك�سدة.
وت�شمل املك�رسات ،اجلوز واللوز والبندق والكاجو وال�صنوبر والفول
ال�سوداين والف�ستق.

فائدة غري متوقعة ال�ستخدام
�صودا اخلبز

اكت�شف علماء من الكلية الطبية يف جورجيا �أن تناول �صودا اخلبز
يقلل بدرجة كبرية من التهابات �أمرا�ض املناعة الذاتية
ويفيد موقع « »MedicalXpressب�أن الباحثني بينوا �أن ال�صودا
حتفز �إفراز كمية كبرية من حم�ض املعدة ال�رضوري له�ضم الطعام.
وي�ساعد هذا احلم�ض على قتل البكترييا املر�ضية ويقل�ص العبء
على الطحال الذي ي�ساهم يف تعزيز املناعة �ضد امليكروبات
وبينت نتائج االختبارات �أن الفئران التي �أعطيت حملول ال�صودا
انخف�ض لديها عدد اخلاليا املناعية التي تثري رد فعل االلتهابات
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مقت اهلل للغفلة

آيات
 مقت اهلل الغفلة يف كتابه يف � ٍكثرية؛ فقد �شبه اهلل -جل وعال-
الغافلني بلقب قبيح ،وو�صف ذميم؛
{و َل َقدْ َذ َر�أْ َنا جِ َ
ل َه َّن َم َك ِثرياً ِ ّم َن
فقالَ :
وب َّ
ال َي ْف َق ُهونَ ِب َها
ن�س َله ُْم ُق ُل ٌ
لإ ِ
جْ ِ
ال ِ ّن َوا ِ
ان َّ
َو َله ُْم �أَ ْعينُ ٌ َّ
ال ُي ْب ِ�ص ُرونَ ِب َها َو َله ُْم �آ َذ ٌ
ال
َي ْ�س َم ُعونَ ِب َها �أُ ْو َل ِـئ َ
ام َب ْل هُ ْم َ�أ َ
�ض ُّل
ك َكالأَ ْن َع ِ
�أُ ْو َل ِـئ َ
اف ُلونَ } (الأعراف.)179:
ك هُ ُم ا ْل َغ ِ
 وبني اهلل عقوبة الغافلني ،وهي اخلتموالطبع على القلوب؛ فال تقبل هدى وال
ت�صل �إليها موعظة ،قال -تعاىلَ {:-ذ ِل َ
ك
ا�س َت َح ُّبو ْا الحْ َ َي َ
اة ا ْل ُّد ْن َيا َع َلى ال ِآخ َر ِة
ِب�أَ َّنه ُُم ْ
َو�أَ َّن اللهّ َ َ
ين �أُو َل ِـئ َ
اف ِر َ
ك
ال َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َك ِ
ُ
ا َّل ِذ َ
وب ِه ْم َو َ�س ْم ِع ِه ْم
ين َط َب َع اللهّ َع َلى ُق ُل ِ
اف ُلونَ َ
ار ِه ْم َو�أُو َل ِـئ َ
ال َج َر َم
ك هُ ُم ا ْل َغ ِ
َو�أَ ْب َ
�ص ِ
ا�سرونَ }(النحل:
�أَ َّنه ُْم فيِ ال ِآخ َر ِة هُ ُم الخْ َ ِ
.)107-109

من �أجل العبادات
لذلك كان الدعاء من �أجل العبادات ومن �أقوى
�أ�سلحة امل�ؤمن ،كان ال�صحابة عندما ي�س�ألون
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن �شيء كان
الوحي ينزل بقوله -تعاىلُ ( :-ق ْل  ،)...كما قال
تعاىل{ :-يَ ْ�س�أَلُونَ َك َع ْن خْ َ�س ُق ْل
ال ْم ِر َوالمْ َيْ رِ
ري} ،ومثيالتها كثرية� ،أما يف �ش�أن
فِي ِه َما ِ�إثْ ٌم َك ِب ٌ
َ
َ
َ
َ
الدعاء؛ فقد قالَ { :و�إِذا َ�س�ألك عِ بَادِي َع ِنّي}؛
يب} ،فلم
فلم يقل :فقل ،و�إمنا قالَ { :ف�إ ِيِّن َق ِر ٌ
يجعل اهلل بينه وبني عباده �أي وا�سطة ،حتى
�أ�رشف اخللق �صلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك
كان عمر بن اخلطاب يقول� :إين ال �أحمل هم
يب
الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله�{ :أُجِ ُ
َد ْع َو َة ال َّدا ِع �إِ َذا َد َعانِ } ،ولكني �أحمل هَ َّم الدعاء،
وهذا الذي يجب �أن نهتم به� ،أن يخرج الدعاء
ب�صدق و�إخال�ص ،بت�رضع وانك�سار ،بال �إثم
وال قطيعة رحم ،وعلى العبد �أن
يتخي �أوقات
رَّ
الإجابة ك�آخر �ساعة يف يوم اجلمعة ،وعند نزول
املطر ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان
والإقامة ،و�أن يبد�أ بحمد اهلل ومتجيده وال�صالة
على النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويكون
متو�ض�أ م�ستقبل القبلة راف ًعا يديه م�ضمومتني
بذل وانك�سار ،فحري به وهو على هذه احلال �أن
ي�ستجيب الكرمي املنان.

الدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء ناف ًعا -ب�إذن اهلل-؛ لذلك
قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن
الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل»،
ومثال على نفعه مما نزل ق�صة نبي اهلل
�أيوب؛ ملا �أ�صابه ما �أ�صابه من املر�ض،
قال ب�أدب َج ٍّم كما حكى اهلل عنه�{ :أَ ِيّن
ال�ض َو َ�أن َ َ
الر ِ
ني}؛
اح ِم َ
َم َّ
ْت �أ ْر َح ُم َّ
�س ِن َي رّ ُ ّ ُ
فكانت الإجابة مبا�رشة ِمن اهلل { َفكَ�شَ ْفنَا
َما ِب ِه ِم ْن �ضرُ ٍّ} ،وكذلك ملا ا�شتاق زكريا
عليه ال�سالم للولد ،قال بخ�ضوع تام هلل
تعاىل:-{رب لاَ تَذ َْر يِن ف َْر ًدا َو�أَن َ
ِّ
ْت خَ يرْ ُ
ني}؛ فجاءت الإجابة مبا�رشة:
ال ْ َوا ِر ِث َ
َ
�صل َْحنَا
{ف ْ
َا�ستَ َجبْنَا ل َ ُه َو َو َهبْنَا ل َ ُه يَ ْ
حيَى َو�أ ْ
ل َ ُه َز ْو َجة}.

ذكر اهلل تعاىل للنجاة من الغفلة

�أوالً :احلر�ص على ذكر اهلل -تعاىل-
واالجتهاد فيه وذكر اهلل -تعاىل-
كما يكون بالل�سان؛ ف�إنه كذلك يكون
بالقلب واجلوارح ،يكون بالقلب ب�أن
يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل
تعاىل -والإقرار له بحقه -جلوعال -قال -تعاىلَ { :-وا ْذ ُكر َّر ّبَ َك
يت}(الكهف ،)24:ويكون
�إِ َذا نَ�سِ َ

باجلوارح ب�أن ت�سخر هذه الأع�ضاء
يف طاعة اهلل -تعاىل -ومر�ضاته،
وب�أن حتجز عن كل ما ي�سخط اهلل
جل وعال.وذكر اهلل من �أعظم�أ�سباب ال�سالمة من الغفلة وال�سيما
عند غفلة النا�س ون�سيانهم ،قال
بع�ض ال�سلف «:ذاكر اهلل يف الغافلني
كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة،

ولوال ذكر اهلل يف غفلة النا�س لهلك
النا�س» ،ويف الأثر «لوال �شيوخ ركع،
وبهائم ركع ،و�أطفال ر�ضع ل�صب
عليكم العذاب �صبا» .وقال ابن القيم
رحمه اهلل« :-على قدر غفلة العبدعن الذكر يكون بعده عن اهلل» ،وقال:
«�إن الغافل بينه وبني اهلل وح�شة ال
تزول �إال بالذكر».

على امل�ؤمن �أن تغلب رحمته غ�ضبه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

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

النجمة درة التون�سية ترف�ض
االعرتاف بعمرها احلقيقي

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

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

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

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

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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فورد تطلق ن�سخة جديدة من  Rangerجيب تطلق �سيارتها رينيجيد
الهجينة يف 2020

�رشكة
�أطلقت
فورد  Raptorمن
�سيارتها البيك �آب
التي
،Ranger
تتميز بثوب موديالت
�سباق الرايل.
و�أو�ضحت ال�رشكة
الأمريكية �أن �شبكة
ال�ضخمة،
املربد
عليها
واملر�سوم
،Ford
حروف
يز�أر من خلفها
حمرك ديزل رباعي
الأ�سطوانات �سعة
 2لرت بقوة 157
كيلووات 213/ح�صان،
مع عزم دوران �أق�صى
 500نيوتن مرت.
جهود
وتت�ضافر
املحرك مع ناقل
حركة �أوتوماتيكي من

� 10رسعات لتوجيه
القوة �إىل عجالت
ال�سيارة الأربعة ،وهو
ما يفرت�ض �أن ي�صل

الأرا�ضي
ب�سيارة
الريا�ضية
الوعرة
من الثبات �إىل 100
كلم�/س يف غ�ضون

6ر 10ثانية ،ف�ض ً
ال
عن الو�صول �إىل
ال�رسعة الق�صوى 170
كلم�/س.

وت�ستهلك ال�سيارة
،Ranger Raptor
التي تزن �أكرث من
الطنني ،يف املتو�سط

9ر 8لرت 100/كلم،
وهو ما ينتج عنه 233
جم/كلم من انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون.
الناحية
ومن
الت�صميمية تتميز
الن�سخة Ranger
 Raptorمن خالل
الرفارف الأعر�ض،
كما تعتمد على
�أقوى
جتهيزات
مثل الإطار ال�سلمي
وجتهيزة حماية قاع
ال�سيارة ،واملكابح
الأقوى وجمموعة
تعليق معدلة.
ومن املقرر �أن
تطرح فورد ال�سيارة
Ranger Raptor
اجلديدة يف الأ�سواق
يف ف�صل ال�صيف.

هيونداي نيك�سو تنال لقب "�صانعة التغيري"

نالت املركبة الكهربائية العاملة
بخاليا الوقود ،نيك�سو من
هيونداي ،لقب "�صانعة التغيري
 ،Came Changerيف جوائز
"�أوتوكار" ال�سنوية املرموقة،
التي متنحها املجلة الربيطانية
بعامل
املخت�صة
العريقة
ال�سيارات ،وذلك تقديراً لتقنية
خاليا الوقود الهيدروجينية
اخلالية من االنبعاثات.
وقال حمرر جملة "�أوتوكار"
مارك تي�شو ،بهذه املنا�سبة� ،إن
هيونداي "�أ�صبحت رائدة على
م�ستوى العامل" يف تطوير تقنيات
الوقود البديل ،والو�صول بها قبل
مناف�سيها �إىل مرحلة اجلاهزية
للإنتاج ،و�أ�ضاف" :مل تت�أخر
هيونداي �أبداً ،عقب �إطالق
مركبتها الكهربائية كونا ،يف
�إطالق املركبة نيك�سو ،املركبة

الريا�ضية متعددة اال�ستخدامات
العاملة بالطاقة الهيدروجينية،
والتي باتت متاحة يف الأ�سواق،
ما يجعلنا نعتربها عالمة �صانع ًة
للتغيري .وت�أتي املركبة نيك�سو،
يف الواقع ،لتكون الأحدث يف
�سل�سلة �أجيال من مركبات خاليا
وقود الهيدروجني من هيونداي،
التي جرى �إطالقها �إىل الآن يف
حني �أن معظم �رشكات �صناعة
ال�سيارات ما زالت مت�أخرة
ل�سنوات".
ويقدم نظام نقل احلركة
ّ
الكهربائي العامل بخاليا وقود
الهيدروجني يف نيك�سو �أحدث
ما تتيحه هذه التقنية للمركبات
الكهربائية ،بزيادة ملمو�سة يف
الأداء على النظام ال�سابق .ix35
وينتج املحرك الكهربائي يف
املركبة قوة تعادل  163ح�صاناً،

م�ستمداً قوته من جمموعة من
ّ
مكد�سة حتت غطاء
خاليا الوقود ّ
املحرك ،والتي جتمع الأك�سجني
من الهواء املحيط والهيدروجني
من خزانات عالية ال�ضغط ،لتنتج
الكهرباء لت�شغيل املحرك و�شحن
البطارية ،وبخار املاء الذي
يخرج من خالل العادم ،وال �شيء

�آخر .وت�ستطيع املركبة قطع
م�سافة تناهز  414ميلاً (بح�سب
الإجراء املن�سق عاملياً الختبار
املركبات اخلفيفة) بتعبئة كاملة
من وقود الهيدروجني ،قبل
حاجتها �إىل �إعادة التزود بالوقود
يف غ�ضون دقائق قليلة.

تويوتا الندكروزر بقاعدة عجالت
طويلة تظهر يف �شكل تخيلي

ُد�شن اجليل احلايل من تويوتا الندكروزر
يف  ،2007ورغم ح�صوله على الكثري من
التحديثات والن�سخ املختلفة لعدة
�أ�سواق حول العامل منذ
وقتها� ،إال �أنها ظلت
�إجماالً كما هي
تغيريات
دون
كبرية ،فيما يتم
اال�ستعداد حالياً
ال�ستبدالها.
التقارير
ت�شري
�أن تويوتا ت�ستعد
لتد�شني اجليل اجلديد
من الندكروزر بنهاية عام  2020املقبل
مع ا�ستخدام �إطار �سلم حديدي ،ولكن
امل�صممني يف موقع  Kolesa.ruالرو�سي
قرروا م�ؤخراً �صنع �صور تخيلية تعطينا ت�صور
عن �شكل الـ SUVالأيقونية يف حالة قررت
ال�صانعة اليابانية
�إطالق ن�سخة
خا�صة ذات

قا عد ة

عجالت طويلة من موديلها
احلايل.
ت�ستند ال�صور التخيلية على �آخر حتديثات
الندكروزر ،ولهذا نرى م�صابيح �أمامية
�سل�سة �أكرث مع

واجهة �أمامية معدلة كثرياً ،فيما
نرى باخللف �أبواب �أطول مع
خلفية ممتدة جتعل املظهر
اجلانبي يذكرنا بطراز
،QX80
انفينيتي
مع زيادة اجلزء
اخللفي ب�شكل يزيد
من توازن الـSUV
بجانب �إ�ضافة �صف
ثالث من املقاعد.
وي�شري
هذا
امل�صممني �إىل �أن ت�صورهم
لهذه الن�سخة هي �أنها
�ست�أتي مع حمرك  V8ديزل
�سعة  4.5لرت املتاح ببع�ض الأ�سواق بعزم
دوران  650نيوتن.مرت ،مع توفري نظام ترفيه
معلوماتي خلفي ومكيف خم�ص�ص لل�صف
الثالث من املقاعد لتكون واحدة من �سيارات
الـ SUVالأكرث راحة
على
ورحابة
الإطالق.

�أعلنت جمموعة فيات كراي�سلر
عرب جيب �أن رينيجيد �ستتح�صل
علي فئة هجينة بحلول العام
 ،2020وك�شفت املجموعة �أنه
�سيتم �إنتاجها يف م�صنع ال�رشكة
يف مدينة ميلفي الإيطالية بجانب
فيات  .(500وحتدث املدير
املايل جليب Pietro Gorlier
عن هذا الأمر وذكر �أنه حتي الآن
مت �إنتاج �أكرث من  742رينيجيد
و�أنهم يتوقعون مزيداً من النجاح
واملبيعات لل�سيارة مع �إطالق

فئتها الهجينة .يذكر �أن حمركات
رينيجيد �ستتغري قلي ً
ال ،حيث
�ستكون � 3سلندر �سعة  1.0لرت بقوة
 118ح�صان� ،أو � 4سلندر �سعة 1.3
لرت بقوة  177ح�صان .و�ستح�صل
على فئات ديزل مبحركني �سعة
 1.6و  2.0لرت وناقل حركة يدوي
مكون من � 6رسعات �أو ناقل
حركة �أوتوماتيكي مكون من 9
�رسعات ،و�سيتم �إطالق رينيجيد
الهجينة �أوالً يف �أوروبا قبل
و�صولها للأ�سواق العاملية.

فيات كراي�سلر �ستندمج مع رينو

�إطالق ثالث �أكرب �صانع
لل�سيارات يف العامل

قبل القب�ض عليه بتهم التهرب
ال�رضيبي و�سوء الت�رصف املايل،
حاول كارلو�س غ�صن دفع رينو
وني�سان الندماج �شامل يف �رشكة
موحدة عو�ضاً عن التحالف
احلايل ،ولكن جهوده مل تثمر
لأ�سباب متعددة.
والآن قدمت فيات كراي�سلر عر�ض
ر�سمي لالندماج مع رينو يف
�إعالن مد ّوي يف عامل ال�سيارات..
وت�ؤمن ال�رشكتان �أن اندماج كهذا
�سي�ساهم يف توفري  5.6مليار
دوالر �سنوياً عرب م�شاركة نفقات
تطوير التقنيات واجليل القادم من
ال�سيارات.
ال�رشكة الناجتة عن االندماج
�ستكون ثالث �أكرب �صانعة �سيارات
يف العامل مببيعات  8.7مليون
�سيارة �سنوياً ،و�ستكون ملكية
الأ�سهم بالتنا�صف بني رينو
وفيات كراي�سلر  ،50\50و�رصحت

فيات كراي�سلر �أنه لن يكون هناك
�أي �إغالق للم�صانع �أو تعطل
يف عمليات الإنتاج نتيجة هذا
االندماج ،والذي �سيوفر فر�صة
للت�رسيع من عمليات تطوير
ال�سيارات الكهربائية والذاتية،
هذا االندماج يظل منف�ص ً
ال ب�شكل
قانوين و�إداري عن حتالف رينو-
ني�سان-ميت�سوبي�شي احلايل ،ولكن
ال ي�سعنا �سوى ال�شك يف ا�ستمرار
هذا التحالف على و�ضعه احلايل
مع القب�ض على كارلو�س غ�صن
واجتاه رينو لوجهة خمالفة متاماً
مع فيات كراي�سلر.
ويُذكر �أن فيات كراي�سلر باعت
 4.85مليون �سيارة عاملياً العام
املا�ضي ،معظمهم يف �أمريكا
ال�شمالية مع رواج موديالت جيب
ورام هناك ،بينما باعت رينو 3.81
مليون �سيارة يف  ،2018معظمهم
يف �أوروبا.

رينج روفر �إيفوك  2020اجلديدة

�أف�ضل� ،أقوى ،و�أكرث جر�أة
ورجولية
جتربة رينج روفر �إيفوك 2020
اجلديدة تك�شف عن �سيارة تتخلى
عن ال�صبغة الناعمة ل�سلفها ،وت�ؤكد
�أنها �سيارة رينج روفر بكل مميزاتها
املعتادة
جتربة رينج روفر �إيفوك 2020
اجلديدة مهمة جدا .ملاذا؟ لأنه
على ما يبدو ،عند احلديث عن
هذه ال�سيارات الربيطانية ،ين�سى
الكثريون ،خا�صة يف منطقتنا
العربية� ،أن رينج روفر �إيفوك هي
ال�سيارة الأهم رمبا لدى ال�رشكة.
اذكر ا�سم رينج روفر وتخطر فورا
على البال �سيارة الدفع الرباعي
الكبرية الفاخرة� ،أو رمبا �إن كنت من
ع�شاق الأداء العايل ،قد تفكر بطراز
رينج روفر �سبورت� ،أو رمبا فيالر
للجيل اجلديد من حمبي التكنولوجيا
والت�صميم الفريد .لكن هذا الأمر
يكاد يقت�رص على منطقتنا العربية

فقط .ففي باقي �أنحاء العامل� ،سيارة
رينج روفر الأكرث �شعبية بال منازع
هي رينج روفر �إيفوك ،ف�صغرية
ال�رشكة باعت �أكرث من ثالثة �أرباع
مليون �سيارة منذ �إنتاجها لأول مرة.
ملاذا؟ لأن موا�صفات رينج روفر
�إيفوك  2020بب�ساطة تتنا�سب مع
متطلبات احلياة الع�رصية يف املدن.
حجمها املدمج يجعل من قيادتها
يف املدن املزدحمة �أمرا �سهال،
وبف�ضل حمركاتها ال�صغرية الفعالة،
توفر ال�سيارة �أداء ممتازا� .أ�ضف �إىل
ذلك الفخامة العالية املرتبطة با�سم
رينج روفر ،وقدرات الدفع الرباعي
التي تتفوق على باقي املناف�سات
بكل �سهولة ،و�ستجد �سيارة ت�ضع
عالمة ”�صح“ �أمام كل املتطلبات
يف هذه الفئة .ملاذا �إذا مل تعرف
رينج روفر �إيفوك نف�س هذه ال�شعبية
يف منطقتنا؟
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مايكرو�سوفت ُتعلن عن املزايا القادمة لتطبيقاتها �أوفي�س

ك�شفت �رشكة مايكرو�سوفت
النقاب عن جميع امليزات
اجلديدة التي تعتزم �إ�ضافتها
�أوفي�س
تطبيقات
�إىل
“ ”Officeمن على نظام
ت�شغيل �أندرويد ،وذلك ل�شهر

يوليو القادم ،وعلى الرغم من
�أنه مل يتم ت�أكيد تاريخ �إ�صدار
حمدد حتى الآن� ،إال �أن
قائمة التح�سينات وامليزات
اجلديدة القادمة يف ال�شهر
املقبل �ستكون جيدة.

بالفعل اختبار هذه امليزات

حيث ح�صلت ك ٍل من تطبيق
 Outlookو  Wordو اجلديدة �إذا كنت ت�ستخدم
 PowerPointعلى عدد
 Office Insideعن طريق
مت�ساوي من التغيريات،
وقبل الدخول يف التفا�صيل ،تنزيل التطبيقات اجلديدة
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ميكنك عرب متجر قوقل بالي.

حذر املكتب االحتادي لأمان
من
املعلومات
تكنولوجيا
ثغرة �أمنية خطرية يف نظام
مايكرو�سوفت ويندوز.
و�أو�ضح املكتب الأملاين �أن هذه
الثغرة توجد يف خدمة ال�صيانة
ويكن ا�ستغاللها من
عن بعد ،مُ
قبل القرا�صنة دون مالحظة
امل�ستخدم لت�رسيب برجميات
م�رضة ،وتوجد هذه الثغرة الأمنية
يف جميع �إ�صدارات ويندوز حتى
الإ�صدار ،ويندوز  ،7ولكنها ال
توجد يف �إ�صدار ويندوز .10
وين�صح اخلرباء الأملان امل�ستخدم
ب�رضورة تثبيت التحديثات
املوجودة يدوياً ،قبل �أن تت�سبب
هذه الثغرة يف �أ�رضار ج�سيمة،
ون�رشت مايكرو�سوفت التحديثات

على �صفحات الدعم وامل�ساعدة،
وهذه التحديثات متاحة للتنزيل
الآن ،حتى لإ�صدارات ويندوز ،التي
مل تعد تُدعم منذ فرتة طويلة مثل
ويندوز �إك�س بي.
و�أ�شار املكتب االحتادي �إىل �أن
خدمة ال�صيانة عن بعد ال تُف ّعل
ب�شكل افرتا�ضي ،ولكنها تُ�ستخدم
ل�صيانة اخلوادم عن بُعد عن طريق
الإنرتنت ،وميكن ت�صور هجوم
مماثل لهجمات  Wannacryيف
.2017
و�أ�شار اخلرباء الأملان �إىل �أنه مل
يتم التحقق من ا�ستغالل الثغرة
الأمنية ب�شكل فعلي ،ولكن مع
انت�شارها من املتوقع �أن يطور
القرا�صنة الربجميات ب�رسعة
ال�ستغاللها.

ن�صائح مهمة قبل تثبيت
ويندوز  10اجلديد

�إن�ستغرام �سرب �أرقام هواتف
وعناوين بريد �إلكرتوين
الباحثني
�أحد
قال
املتخ�ص�صني يف تكنولوجيا
املعلومات �إن موقع التوا�صل
االجتماعي �إن�ستغرام �رسب
بيانات ات�صاالت عدد كبري
من امل�ستخدمني مبا فيها
�أرقام هواتفهم ،وعناوين
بريدهم الإلكرتوين.
ونقل موقع «�سي نت
دوت كوم» املتخ�ص�ص
يف التكنولوجيا عن ديفيد
�ستاير خبري البيانات ،ر�صد
�شفرة م�صدر حل�سابات
بع�ض م�ستخدمي �إن�ستغرام ،مبا يف ذلك معلومات عن ات�صاالتهم عند
حتميل احل�ساب على �صفحة مت�صفح الإنرتنت ،م�شرياً �إىل �أنه �أبلغ �إن�ستغرام
باالكت�شاف يف وقت �سابق من العام احلايل.
يذكر �أن بيانات ات�صاالت امل�ستخدمني ال تظهر على �صفحة بيانات
امل�ستخدم ،بل تظهر على ن�سخة الكمبيوتر ال�شخ�صي من موقع �إن�ستغرام،
رغم �أن تطبيق اخلا�ص باملوقع ي�ستخدم هذه البيانات يف التوا�صل مع
امل�ستخدم.
وقال �ستاير �إن هذه الثغرة �أدت اىل ت�رسب معلومات �آالف امل�ستخدمني
وبينهم �أفراد و�رشكات وعالمات جتارية �شهرية ،م�ضيفاً �أن و�ضع معلومات
ات�صاالت امل�ستخدم يف �شفرة امل�صدر ،يتيح للقرا�صنة �رسقة هذه
املعلومات ،وجتميعها فيما ي�شبه قائمة �أرقام الهاتف.
من ناحيتها قالت �ستيفاين �أوتواي املتحدثة با�سم �إن�ستغرام� ،إن «معلومات
االت�صاالت التي اكت�شفت يف هذه احلالة لي�ست معلومات �رسية ،لكن
معلومات ات�صال �أي ع�ضو يف جمتمع �إن�ستغرام ميكن عر�ضها �إذا اختار
امل�ستخدم تغيري ح�سابه �إىل ح�ساب جتاري».

خرباء �أملان يحذرون من ثغرة
خطرية يف حوا�سيب ويندوز

�أفادت �رشكة مايكرو�سوفت ب�أن بع�ض
الإعدادات والظروف قد ت�ؤدي �إىل عدم
تثبيت التحديثات الوظيفية الكربى ب�شكل
تلقائي على احلوا�سيب ،التي تعمل بنظام
الت�شغيل ويندوز .10
لذا تن�صح ال�رشكة الأمريكية قبل تثبيت
التحديث الرئي�سي القادم (الإ�صدار
 )1903املقرر طرحه نهاية ال�شهر
اجلاري بالتحقق �أوال من تثبيت التحديث

الرئي�سي الأخري،
والذي مت طرحه
يف �أكتوبر (ت�رشين
2018
الأول)
(الإ�صدار .)1809
وميكن للم�ستخدم
معرفة �إ�صدار النظام عن طريق �إدخال
الأمر  winverيف نطاق البحث .و�إذا
كان الإ�صدار املثبت ال يزال ،1803
فينبغي على امل�ستخدم حتميل برنامج
 ،Update Assistantوالذي يقوم
بتحميل وتثبيت التحديثات الوظيفية قيد
االنتظار.
ومن جانبها ،تن�صح بوابة االت�صاالت
«تيلتاريف» الأملانية بتخ�صي�ص وقت

كاف للتحديثات الوظيفية الكبرية ،حيث
�إنها ت�ستغرق من �ساعتني �إىل خم�س
�ساعات اعتمادا على احلا�سوب وات�صال
�شبكة الإنرتنت.
وميكن جتنب ر�سائل الأخطاء �أثناء
تثبيت التحديث عن طريق �إزالة وحدة
تخزين  USBاخلارجية �أو بطاقات
 .SDويُف�ضل �أي�ضا تعطيل برامج
مكافحة الفريو�سات �أو برامج حت�سني
وترية عمل احلا�سوب.
وملزيد من الأمان تن�صح البوابة
الأملانية ب�إجراء ن�سخ احتياطي للبيانات
على و�سيط تخزين خارجي قبل تثبيت
التحديثات الكبرية.

«في�سبوك» حتذف  2.2مليار ح�ساب وهمي!
ك�شف موقع «بلومربغ» �أن «في�سبوك»
حذفت  2.2مليار ح�ساب وهمي بني �شهري
يناير ومار�س ،وهو رقم قيا�سي يو�ضح
كيفية حماربة ال�رشكة ملحاوالت تقوي�ض
م�صداقية �أكرب �شبكة اجتماعية يف العامل.
ويف الربع الأخري من عام  ،2018عطلّت
في�سبوك �أكرث من مليار ح�ساب وهمي،
و 583مليون ح�ساب يف الربع الأول من العام
املا�ضي.
وقالت ال�رشكة �إنها حذفت الغالبية العظمى
من احل�سابات يف غ�ضون دقائق من �إن�شائها،
لذا ال تحُ ت�سب �ضمن مقايي�س امل�ستخدم
الن�شط ،التي تراقبها «في�سبوك» �شهريا
ويوميا.
وقال غاي روزن ،نائب رئي�س ال�سالمة
واملعايري املقيدة يف «في�سبوك»« :يقود
الكميات الهائلة من احل�سابات املزيفة
مر�سلو الربيد الع�شوائي ،الذين يحاولون
با�ستمرار التهرب من �أنظمتنا» .ومل ين�سب

روزن ح�سابات الربيد الع�شوائي �إىل �أي
جمموعة �أو كيان حمدد.
و�شاركت «في�سبوك» مقيا�سا جديدا يف
تقرير يوم اخلمي�س  23مايو ،حيث حذفت
�أكرث من  1.5مليون م�شاركة من فئات تروج
ملبيعات املخدرات �أو الأ�سلحة النارية ،يف
الأ�شهر الثالثة الأوىل من هذا العام ،وقالت
�إنها تود تو�سيع جمهودها لي�شمل �أنواعا
�أخرى من الأن�شطة غري القانونية.
وقال الرئي�س التنفيذي «لفي�سبوك» ،مارك
زوكربريغ� ،إن ال�رشكة زادت �إنفاقها ب�شكل

كبري ملراقبة منتجاتها.
و ُك�شفت الإح�صاءات اجلديدة من خالل
تقرير �شفافية املحتوى الثالث ملوقع
«في�سبوك» ،وهو عبارة عن وثيقة ن�صف
�سنوية حتدد جهود ال�رشكة يف �إزالة
امل�شاركات واحل�سابات ،التي تنتهك
�سيا�ساتها.
وتعمل خوارزميات الذكاء اال�صطناعي يف
«في�سبوك» ب�شكل جيد عند معاجلة بع�ض
امل�شكالت ،مثل املحتوى العنيف.
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جيجل

 51حريقا تتلف
 450هكتارا

�سجلت م�صالح حمافظة الغابات لوالية جيجل
�إتالف قرابة  450هكتارا من الغابات يف 51
حريقا وذلك خالل �صائفة  ,2019ح�سبما علم
من رئي�س مكتب الوقاية بذات املحافظة ,عبد
امل�ؤمن رحموين وا�ستنادا لذات امل�س�ؤول ف�إن
�أكرث البلديات املت�رضرة والتي �شهدت حرائق
متعددة هي بلديات وجانة بـ 120هكتارا و�أوالد
رابح بـ  79هكتارا وامليلية بـ 74هكتارا.
و�أ�ضاف ذات امل�صدر ب�أن خمتلف احلرائق
التي اندلعت �أتلفت ما يقارب  244هكتارا
من الغابات و  113هكتارا من الأدغال و93
هكتارا من الأحرا�ش جتدر الإ�شارة �إىل �أن
نهاية �شهر جويلية املا�ضي وبداية �شهر �أوت
اجلاري كانت الفرتات الأكرث ت�سجيال للحرائق
عرب خمتلف مناطق الوالية.

�أمن ورقلة

و�ضع حدا لن�شاط
�شبكة �إجرامية

يف �إطـار مكافحة اجلرمية يف الو�سط
احل�رضي ،متكن عنا�رص الأمن احل�رضي
اخلارجي بالروي�سات يف  04عمليات �رشطية
متفرقة من و�ضع حد لن�شاط �شبكة �إجرامية
تتكون من � 07أفراد مت من خاللها توقيف
� 03شباب و�إمر�أة ين�شطون يف جمال ترويـج
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية مع ال�سطـو على
ممتلكات الغـيـر .
تفا�صيل العملية ،متت عقب �إ�ستغالل عنا�رص
الأمن معلومات مفادها قيام جمموعة من
ال�شباب برتويج املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
و�سط ال�شباب ،لتبا�رش فور ذلك عـنا�رص
ال�رشطة عمليات البحث والتحري التي
�أ�سفرت عن حتديد هوية امل�شتبه فيهم ،ليتم
�إعداد خطة �أمنية حمكمة ،جنح من خاللها
عنا�رص ال�رشطة من �إلقاء القب�ض على عـنا�رص
ال�شبكة واحدا تلـوى الآخر وحجز 465.8
غرام من مادة الكيف املعالج وكمية معتربة
من امل�ؤثرات العقلية قدر عددها �أزيد من
� ، 140إىل جانب �أ�سلحة بي�ضاء و 03دراجات
نارية كانت ت�ستعمل �أثناء تنقالتهم ملمار�سة
ن�شاطهم الإجرامي � ،إ�ضافة �إىل مبلغ مايل
معترب قدر بـ 25مليون �سنتيم جزائري،
وتلفازين و ثالجة حمل �رسقة .
عـقب �إ�ستكمال كافة الإجراءات القانونية
الالزمة ،مت �إجناز ملفات ق�ضائية جزائية �ضد
املوقوفني الأربعة و تقدميهم �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة لإرتكابهم جرم املتاجرة
باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية بطريقة غري
�رشعية وحيازة �أ�سلحة بي�ضاء حم�ضورة من
ال�صنف ال�ساد�س دون مربر �رشعي .

�أحمد باحلاج

تيزي وزو

�إتالف �أكرث من 2000
هكتار ب�سبب احلرائق
مت �إتالف هذا ال�صيف عرب والية تيزي وزو
م�ساحة جمموعها  2.287هكتار من الغطاء
النباتي ب�سبب احلرائق ,ح�سب ح�صيلة
للمحافظة املحلية للغابات و�أو�ضحت الوثيقة
التي ت�شمل الفرتة منذ بداية املو�سم �إىل غاية
منت�صف �أوت �أنه مت ت�سجيل  249حريقا ت�سبب
يف �إتالف  2.287هكتار و خ�سائر اقت�صادية
تقدر ب  142.126.780،00دج .
وتتواجد امل�ساحة املحروقة بدائرة تيقزيرت
التي �أح�صت  39ب�ؤرة حريق ت�سببت يف �إتالف
 613هكتار متبوعة ب�أزفون ب  307هكتار و
مقلع ب  219.5هكتار و عزازقة  216هكتار
و دراع امليزان ب  193.5هكتار كما مت
ت�سجيل خ�سائر كبرية يف الأحرا�ش بن�سبة 40
باملائة من �إجمايل اخل�سائر امل�سجلة متبوعة
بالأدغال بن�سبة  27باملائة و الأ�شجار املثمرة
بن�سبة  25باملائة و �أخريا الغابات بن�سبة 8
باملائة.

تكرمي جنباء �شهادة
البكالوريا ل�سنة 2019

نظمت بقن�صلية اجلزئر بت�سرا�سبورغ يف �أم�سية نهاية الأ�سبوع حفال تكرمييا على �شرف �أبناء اجلالية املتفوقني
يف �شهادة البكالوريا ل�سنة  2019ذكور و �إناث و بقاعة احلفالت بالقن�صيلة وقف الطلبة النجباء املكرمني و
�أهاليهم ,لكل من �سرتا�سبورغ و ميلوز وباقي اجلهات وبح�ضور �ضيوف احلفل و ممثلي �شركات الطريان للخطوط
اجلوية اجلزائرية و الطا�سيلي للطريان� ,إنطلقت فعاليات احلفل يف جو بهيج على �إيقاع الأهازيج التقليدية
للأفراح و املنا�سبات و الزغاريد املدوية.
�سرتا�سبورغ � :أ.احلاج
نورالدين بامون

حيث �أ�رشفت ال�سيدة القن�صل
رفقة النائب بوخالفة بافتتاح
احلفل بكلمة ترحيبية والتي
قدمت من خاللها كل التهاين
والتباريك للطلبة و�أهاليهم الذين
�رشفهوم خ�صو�صا ولكل الوطن
عموما راجية من املوىل عز
وجل التوفيق وال�سداد لهم ولهن
يف املرحلة القادمة من التعليم
العايل م�ؤكدة على �رضورة �إختيار
التخ�ص�صات املنا�سبة متا�شيا
والتطور واالزدهار يف ظل �أبواب
اجلامعات املفتوحة.
وبختام فقرة الكلمات مت تكرميهم
بجوائز رمزية متثلت يف �شهادات

وميداليات تقدير ،كما منحت
تذاكر �سفر ذهابا و �إيابا للجزائر
للمتفوقة الأوىل الطالبة �شيبوط
�سلمى والتي حازت على �أعلى
معدل باملنطقة ,حيث حت�صلت

على معدل � ،20.6شعبة علوم ،من
�رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية
و ثالثة تذاكر للثالثة الأوائل من
طرف �رشكة الطا�سيلي للطريان
ب�سرتا�سبورغ.

بني � 25إىل � 26أوت 2019

ات�صاالت اجلزائر �سطيف

اجناز �أكرث  28حمطة وفك العزلة
عن املناطق النائية

قامت املديرية العملية الت�صاالت اجلزائر
لوالية �سطيف بت�رسيع وترية جت�سيد
برناجمها اخلا�ص برتكيب ما ال يقل عن
 28حمطة خدمات واملدرج يف خمطط
عملها لل�سنة اجلارية املوجه للمناطق
املعزولة ،وقد �رصح املدير العملي
الت�صاالت اجلزائر لوالية �سطيف ،ال�سيد
ن�رص الدين بوزيد� ،أن �أ�شغال حت�ضري
املواقع املخ�ص�صة لإيواء الأجهزة اجلديدة
املتمثلة يف حمطات اجليل الرابع يف جميع
�أرجاء الوالية ،ال�سيما املناطق النائية منها
على غرار ر�أ�س �إي�سلي ب�أق�صى اجلنوب،
الوجلة �رشقا ،قنزات بال�شمال الغربي و
�أقمون ببلدية بني ورتيالن ب�أق�صى ال�شمال،
جتري على قدم و�ساق ،م�ؤكدا �أن كل حمطة
�ست�سمح بتزويد ما ال يقل عن  700مواطن
بهذه التكنولوجيا.
من جانب �آخر ،لقيت عملية ن�رش تقنية
( FTTHالألياف الب�رصية �إىل املنزل)
ترحيبا كبريا ،بحيث ت�سمح هذه التقنية
بتوفري تدفقات �أنرتنت ت�صل �إىل 100
ميغابت يف الثانية لفائدة الزبائن اخلوا�ص
يف عدة �أقطاب ح�رضية و�أحياء جديدة على

غرار �سكنات «عدل» اجلديدة بكل من الباز،
بئر الن�ساء ،تينار ،عبيد علي و العلمة ،كونها
ت�ستخدم الألياف الب�رصية انطالقا من البنى
التحتية ملتعامل ات�صاالت اجلزائر �إىل غاية
جهاز املودم اخلا�ص بالزبون.
من ناحية �أخرى ،علمنا �أن املديرية العملية
ل�سطيف با�رشت منذ عدة �أ�شهر عملية
جتديد وع�رصنة ال�شبكات النحا�سية على
م�ستوى الأحياء القدمية ملقر الوالية ،كحي
يحياوي ،حي ثليجان وو�سط املدينة ،وكذا
يف عدة مناطق �أخرى على غرار بوقاعة
والعلمة .جتدر الإ�شارة �إىل �أن والية �سطيف،
ثالث �أكرب مدينة بعد اجلزائر العا�صمة و
وهران من حيث عدد امل�شرتكني ب�أكرث من
 150 000م�شرتك ،تعد من بني الواليات
النادرة التي جنحت يف رفع حتدي ع�رصنة
�شبكتها الهاتفية ،وذلك بف�ضل فريق العامل
املتكون من � 500إطار وعامل لـ  13وكالة
جتارية ،من بينها �ستة نقاط ح�ضور موزعة
عرب خمتلف �أرجاء الوالية و  40فرقة تدخل
و  45م�ؤ�س�سة فرعية ت�سهر على جت�سيد
برنامج املديرية العامة التي ت�ضع حت�سني
جودة اخلدمة حمور ان�شغاالتها.

تلم�سان

تخ�صي�ص � 5آالف �إعانة �سكن ريفي

ك�شفت ال�سلطات الوالئية لوالية تلم�سان
�أن م�صاحلها قد ا�ستفادت من � 5000إعانة
لإقامة �سكنات باملناطق الريفية  ،املوزعة
على تراب مواقع الوالية ال 53هذا و�أ�شار
وايل الوالية علي بن يعي�ش �أن م�صاحله
�سوف تعمل على توزيع هذه الكوطة على
البلديات ح�سب احلاجة �إىل ال�سكن الريفي
خا�صة املناطق التي هي يف حاجة اىل
ال�سكن من اجل تثبيت ال�سكان يف مواقعهم
و�ضمان توزيع ال�سكن الريفي والت�ساهمي
على املناطق احل�رضية  ،.هذا و�شدد وايل
والية تلم�سان على ر�ؤ�ساء البلديات والدوائر

كما تكرمي طالبة من متوفقي
�شهادة التعليم املتو�سط تيمنا
وتربيكا باملكرمني للحدو حدوهم
و �إفتكاك �شهادة الباكالوريا
م�ستقبال.
جاءت �إلتفاتة التكرمي لت�شجيع
املجتهدين ودفعهم للمزيد
من املثابرة والت�ألق يف مدارج
العلم واملعرفة وللتحفيز على
ا�ستمرارية النجاح والتفوق
العلمي لأعلى املراتب و �إفتكاك
�أعلى ال�شهادات و للم ال�شمل
الأ�رسي لأبناء اجلالية وربط
�أوا�رص وروابط اللحمة الوطنية
و التعارف فيما بينهم و �إقت�سام
فرحة النجاح و بنة نكهته العطرة
املمزوجة بطعم حالوة فرحة
الأهايل ب�أبنائهم �ساعة التكرمي.

من خالل اجتماع مبقر املجل�س الوالئي
على �رضورة �إقامة القوائم والتدقيق
يف و�ضعية امل�ستفيدين ل�ضمان �إي�صال
ال�سكنات �إىل م�ستحقيها وتفادي امل�ضاربة
واملحاباة وما جنم عنها من احتجاجات
وغلق ملقرات الدوائر والبلديات  ،هذا وقد
حمل الوايل املنتخبني ور�ؤ�ساء الدوائر
امل�س�ؤولية كاملة يف توزيع هذه ال�سكنات ،
م�ؤكدا ان وزارة ال�سكن قد �شددت على ان
توجه هذه ال�سكنات لتنمية الريف و�إعادة
االعتبار له.

م.ب

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح� 6أ�شخا�ص
خالل الفرتة املمتدة ما بني � 25إىل � 26أوت
 2019و �إىل غاية �صبيحة �أم�س على ال�ساعة
الثامنة �صباحا (�أي خالل � 24ساعة الأخرية)
�سجلت وحدات احلماية املدنية 2741
تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من الوطن
وهذا على �إثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة
من طرف املواطنني ،هذه التدخالت
�شملت خمتلف جماالت �أن�شطة احلمايـة
املدنية �سواء املتعلقة بحوادث املرور،
احلوادث املنزلية ،الإجالء ال�صحي� ،إخمــاد
احلرائق و الأجهزة الأمنية .
كما تدخلت وحدات احلماية املدنية
خالل نف�س الفرتة على اثر عدة حوادث
مرور منها  04الأكرث دموية ت�سببت يف وفاة
� 06أ�شخا�ص و �إ�صابة � 10آخرين بجروح
متفاوتة اخلطورة مت �إ�سعافهم يف عني
املكان وحتويلهم �إىل امل�ست�شفيات من
طرف اعوان احلماية املدنية .

البويرة

�إح�صاء  13قتيال يف
 35حادث مرور

�أح�صت م�صالح الدرك الوطني بوالية البويرة
خالل الفرتة املمتدة من � 1أوت اىل  24من
ذات ال�شهر  35حادث مرور عرب خمتلف
طرقات الوالية نتج عنها م�رصع � 13شخ�صا
و�إ�صابة � 89آخرين بجروح و�إ�صابات متفاوتة
اخلطورة  ,وتعترب �أثقل ح�صيلة ت�سجل يف
مثل هذه الفرتة الق�صرية نتيجة احلوادث
املروعة التي وقعت بالطريق ال�سيار �رشق
 غرب خالل الأ�سبوع الفارط والتي ت�سببتفيها حافالت نقل امل�سافرين وال�شاحنات
خا�صة مبنحدر اجلباحية الذي �أ�صبح
م�سلخا للأرواح .
اح�سن مرزوق

�أفادت وكالة «رويرتز» ب�أن وكالة
املخابرات املركزية الأمريكية «»CIA
ال تتج�س�س على دولة الإمارات ،ما يعد
�سلوكا ا�ستثنائيا بالن�سبة لأحد �أكرب
و�أ�شهر �أجهزة اال�ستخبارات يف العامل.
ونقلت «رويرتز» يف تقرير ن�رشته �أم�س
االثنني عن ثالثة م�س�ؤولني �سابقني
يف « »CIAمطلعني على املو�ضوع،
ت�أكيدهم �أن الوكالة ال متار�س ما ي�سمى
«اال�ستخبارات الب�رشية» يف الإمارات (�أي
جمع معلومات ا�ستخباراتية �أكرث قيمة
من خمربين حمليني عن حكومتهم) ،ما
ي�شكل ،ح�سب منتقدي هذا الأ�سلوب،
«بقعة عمياء خطرية» يف جهود «.»CIA
و�أ�شارت م�صادر «رويرتز» و»خرباء يف
جمال ال�سيا�سة اخلارجية»� ،إىل �أن اجلديد
يف هذه الق�ضية لي�س موقف وا�شنطن،
بل التغريات التي طر�أت يف �سيا�سات
�أبوظبي الإقليمية خالل ال�سنوات
الأخرية ،حيث تخو�ض الإمارات اليوم
حروبا وتنفذ عمليات �رسية وت�ستخدم
نفوذها املايل لتغيري �سيا�سات املنطقة
بطريقة تت�ضارب يف كثري من الأحوال مع
م�صالح الواليات املتحدة.

«كالت�شيو مريكاتو»

ليفربول م�ستعد
لبيع حممد �صالح

فجر موقع «كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل
مفاج�أة من العيار الثقيل ب�ش�أن م�صري النجم
امل�رصي ،حممد �صالح ،مع فريقه احلايل
ليفربول الإجنليزي لكرة القدم ،خالل
املو�سم املقبل ،و�أكد املوقع �أن جمل�س �إدارة
«الريدز» وافق على رحيل حممد �صالح،
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،يف
حال فوز ليفربول بلقب الدوري الإجنليزي
املمتاز يف املو�سم ( ،)2020-2019و�أو�ضح
«كالت�شيو مريكاتو» �أن موافقة ليفربول
على رحيل النجم امل�رصي ،ت�أتي يف �ضوء
امل�ستوى املميز الذي يقدمه الالعب منذ
ان�ضمامه «للريدز» �صيف  2017مقابل
 42مليون يورو ،قادما من روما الإيطايل،
و�سعت �أغلبية الأندية الأوروبية الكربى ل�ضم
الفرعون.
وذكر املوقع �أن حممد �صالح ( 27عاما)
لعب دورا رئي�سيا يف تتويج ليفربول بلقب
دوري �أبطال �أوروبا للمرة ال�ساد�سة املو�سم
املا�ضي ،و�أحرز لقب هداف «الربميري
ليغ» يف املو�سمني املا�ضيني ،ليلفت �أنظار
عمالقة �أوروبا.

ب�سبب «ال�سرطان»

«�سام�سونغ» و»�آبل»
�أمام الق�ضاء
تعر�ضت «�آبل» و»�سام�سونغ» لدعوى ق�ضائية
جماعية ب�سبب مزاعم �أن هواتفها تعر�ض
امل�ستخدمني النبعاثات ترددات الراديو
التي ت�صل �إىل  %500متجاوزة احلدود
الفدرالية ويف هذه الأثناء ،يدور جدل حول
�صحة هذه املزاعم ب�ش�أن الهواتف الذكية،
ومت رفع الدعوى بعد التحقيق الذي �أجرته
�صحيفة  ،Chicago Tribuneوالذي
يقول �إن انبعاثات الرتدد الال�سلكي ()RF
لعدد من هواتف «�آبل» و»�سام�سونغ» ،من
بينها «�آيفون  »8و»�آيفون �إك�س» و»غاالك�سي
�إ�س « ،»8تتجاوز بكثري الإر�شادات
الفدرالية».
وتت�ضمن خماطر م�ستويات الإ�شعاع هذه
«زيادة خطر الإ�صابة بال�رسطان ،والإجهاد
اخللوي و�أ�رضار جينية وعجز التعلم
والذاكرة ،واال�ضطرابات الع�صبية» ،وقائمة
كبرية من امل�شكالت الطبية الأخرى،
بح�سب تقرير ال�صحيفة.

