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ا�ستمرارا للتحقيق يف ال�شبكة املوقوفة بالبويهي

حجز 11قنطار و 40كلغ من الكيف املعالج
توقيف  05بارونات

تكللت التحقيقات التي با�رشتها
م�صالح فرقة الدرك الوطني لبلدية
تريين بني هديل التابعة لدائرة
من�صورة  15كلم جنوب تلم�سان يف
ق�ضية ال�شبكة املتكونة من 05
عنا�رص كانت تن�شط اليف تهريب
املخدرات على حمور جنوب
تلم�سان ومدينة �سكيكدة مع وحجز
 03قناطري من الكيف املعالج و03

�سيارات نفعية فاخرة كانت ت�ستعمل
يف تهريب ال�سموم نحو املناطق
ال�رشقية يف حجز كميات كبرية
من املخدرات و�صلت اىل حدود 11
قنطار و 40كلغ من الكيف املعالج .
هذا و�أ�شارت التحقيقات انه وبناء
على ت�رصيحات املوقوفني يف
ق�ضية ال 03قناطري �أن هناك كمية
�أخرى قادمة من ناحية البويهي

اخل�ضر
بن زمية ي�شجع
                                                                    

�ساند الالعب كرمي بن زمية املنتخب
الوطني خالل مباراته �أمام غينيا �ضمن
ثمن نهائي ك�أ�س �إفريقيا ،حيث ن�رش
�صورة له عرب ح�سابه اخلا�ص يف موقع
التوا�صل االجتماعي «�أن�ستغرام» مرفوقة
بعبارة « 123فيفا الجلريي» ،ون�رش �أي�ضا
فيديو وهو يتابع �أطوار املباراة مع هدف
الالعب يو�سف باليلي ،م�ؤكدا تعلقه
مبوطنه الأ�صلي خا�صة و�أنه من ابوين جزائريني رغم �أنه من مواليد فرن�سا
واختار الدفاع على املنتخب الفرن�سي.

احلدودية نحو املناطق الداخلية ،
وهو ما عجل �إىل التعاون مع م�صالح
ال�رشطة الق�ضائية لبلدية �سبدو34
كلم جنوب تلم�سان التي ينحدر منها
احد املوقوفني  ،ليتم العثور على
 740كلغ من الكيف املعالج خمزنة
يف احد الأودية القريبة من الطريق
الوطني رقم 107الرابط ما بني �سبدو
و�سيدي اجلياليل  ،يبدو �أن املهربني

تخلوا عنها بعدما �أيقنوا �أن رفقائهم
وقعوا يف قب�ضة م�صالح الأمن  ،هذا
والتزال التحقيقات جارية خا�صة
وان هذه ال�شبكة تعد الرابعة والتي
يقف وراءها احد البارونات املنحدر
من منطقة العابد الذي اليزال فارا
باملغرب بعد تورطه يف العديد من
ق�ضايا تهريب املخدرات .
حممد بن ترار

خبر في
صورة

امل�سيلة

عدم �صرف �إعانات معادلة
اخلدمة االجتماعية

مودعي ملفات �إعانة معادلة اخلدمات
يت�ساءل عدد من
ّ
fnposاخلا�صة بالبناء الريفي
االجتماعية لوالية امل�سيلة
واملقدرة بـ50مليون �سنتيم والذين �سبق و�أن �أودعوا ملفاتهم
منذ2014عن �رس الت�أخر الذي طال ق�ضيتهم اخلا�صة مبنح هذه
الإعانات فعلى الرغم من تعيني خرباء عقاريني لهم منذ �أكرث من
�سنة ق�صد تقييم �أ�شغال بناءاتهم،لكن حلد اليوم مل يتلقوا �أي
�شيء..ففي كل مرة يجدون ردودا على �شاكلة (تريثوا) فقط..
وال�س�ؤال املطروح ..متى تُ�رصف هذه الإعانات لفائدتهم؟ا

�أونا�س ي�ستفز دياوارا بطريقته

ج/ن

ا�ستف ّز الالعب الدويل اجلزائري �آدم �أونا�س زميله ال�سابق يف نادي نابويل
الإيطايل الغيني دياوارا بطريقته اخلا�صة ،حيث ن�رش متو�سط ميدان اخل�رض
�صورة له عرب خا�صية «�ستوري» عرب موقع التوا�صل االجتماعي «�أن�ستغرام»
خالل مقابلة اخل�رض وغينيا وهو يغمز بعينيه نحوه وذلك مبا�رشة بعد ت�سجيله
للهدف الثالث للقاء والثالث يف م�شواره مبناف�سة «الكان».

هيئة �إنقاذ «وقت اجلزائر» تنتف�ض

�شبيه بلما�ضي يف عني احلجل

تداولت مواقع التوا�صل االجتماعي هذه ال�صورة وهي لأحد ال�شباب من
عني احلجل امل�سيلة(الطيب بلهادي) وهو ي�ؤازر الفريق الوطني يف �سل�سلة
انت�صاراته.وقد ذهب اخليال باجلميع �أن املعني ي�شبه بلما�ضي �شكال وم�ضمونا
�أي يف املالمح واحلركات.

وكيل اجلمهورية مبحكمة �سيدي �أحممد بالعا�صمة

حتقيق حول فيديو لعنا�صر �شرطة ي�ضربون �شخ�صا
�أمر وكيل اجلمهورية مبحكمة �سيدي
�أحممد بالعا�صمة ال�رشطة الق�ضائية
ب�أمن والية اجلزائر بفتح حتقيق
ابتدائي بخ�صو�ص �رشيط فيديو
يتم تداوله على مواقع التوا�صل
االجتماعي يظهر رجال �رشطة
يقومون ب�رضب �شخ�ص بالزي
املدين ,ح�سب ما �أفاد به اليوم

االثنني بيان للمحكمة.
وجاء يف البيان �أنه «عمال ب�أحكام
املادة  11الفقرة  03من قانون
الإجراءات اجلزائية املعدل واملتمم,
وبعد م�شاهدة ما مت تداوله على
خمتلف مواقع التوا�صل االجتماعي
بخ�صو�ص الواقعة التي يظهر فيها
رجال ال�رشطة بالزي الر�سمي يقومون

ب�رضب �شخ�ص بالزي املدين ,مت
بتاريخ  06/07/2019على ال�ساعة 18
و  30دقيقة توجيه تعليمات لل�ضبطية
الق�ضائية املخت�صة حمليا لإفادتنا
مبعلومات كافية عن الواقعة».
وقد ورد يف هذا الإطار «تقرير
�إخباري �أويل بتاريخ ,07/07/2019
ليتم فورا �أمر امل�صلحة الوالئية

لل�رشطة الق�ضائية ب�أمن والية
اجلزائر بفتح حتقيق ابتدائي معمق
بخ�صو�ص الواقعة املتداولة على
�رشيط الفيديو ,من خالل الت�أكد
من مدى �صحته باال�ستعانة بالتقنيني
والك�شف عن الفاعلني بعد ت�أكيد
ظروف ومالب�سات الواقعة» ,ي�ضيف
ذات امل�صدر.

الدرك الوطني بالعا�صمة

خمطط لت�أمني مو�سم اال�صطياف 2019

و�ضعت املجموعة الإقليمية للدرك
الوطني باجلزائر خمططا �أمنيا خا�صا
مبو�سم اال�صطياف  2019وذلك يف �إطار
ال�سهر الدائم ل�ضمان ال�سكينة العمومية
للمواطنني وت�أمني ال�شواطئ وخمتلف

�شبكة املوا�صالت ,ح�سبما �أفاد به اليوم
االثنني بيان خللية الإي�صال والعالقات
العامة لذات الهيئة الأمنية .
و�أو�ضح البيان �أنه بالنظر ملا تعرفه
اجلزائر العا�صمة من توافد و�إقبال كبري

للمواطنني على ال�شواطئ وتزايد عدد
املركبات ال�سياحية ب�أماكن الراحة و
اال�ستجمام خالل فرتة مو�سم اال�صطياف
فقد و�ضعت املجموعة الإقليمية للدرك
الوطني باجلزائر خمططا �أمنيا خا�صا

مبو�سم اال�صطياف بهدف توفري كافة
ال�رشوط الالزمة لإجناحه وذلك يف �إطار
ال�سهر الدائم ل�ضمان ال�سكينة العمومية
للمواطنني وت�أمني ال�شواطئ وخمتلف
�شبكة املوا�صالت .

بعد توقيف املري ال�سابق

تن�صيب املري اجلديد لبلدية امل�سيلة بالنيابة

�أ�رشف مدير التنظيم مبعية رئي�س دائرة
امل�سيلة بالنيابة على مرا�سم تن�صيب
«خرياين حكيم « رئي�سا جديدا للبلدية،
خلفا للمري ال�سابق الذي مت توقيفه
م�ؤخرا من طرف الوايل ،و ذلك على

خلفية حتقيقات ق�ضائية � ،أين متت
املوافقة بالأغلبية من طرف �أع�ضاء
املجل�س على تن�صيب رئي�س البلدية
اجلديد و املنتمي �إىل حزب الأغلبية
جبهة التحرير الوطني ،حيث ي�أتي

الإجراء بعد �إعالن حالة ال�شغور» التي
عا�شها املجل�س ال�شعبي البلدي منذ �أكرث
من �سنة والتي مبوجبها حل وايل الوالية
حمل املجل�س ال�شعبي البلدي يف ممار�سة
مهامه منذ  11افريل املن�رصم تكون قد

عرفت نهايتها وذلك ب�إعالن وايل الوالية
�إنهاء « حالة احللول» وانتخاب رئي�سا
جديدا للمجل�س ال�شعبي البلدي بالكيفية
املن�صو�ص عليها يف املادة  65من قانون
ع.ب
البلدية

ترب�أت هيئة �إنقاذ جممع وقت اجلزائر من �أي ت�رصيحات ت�صدر،
قائال �أن بع�ض الأطراف ت�سعى ل�رضب جهودهم اخلا�صة بانقاذ
املجمع وقطع قنوات االت�صال املفتوحة حاليا مع اجلهات الو�صية،
و�رضب م�صداقية ال�سلطات العليا يف البالد والت�شكيك يف قرارات
العدالة ،م�ضيفة �أن تلك الأطراف ت�شن حربا نف�سية على عمال
املجمع.
كما �أكدت الهيئة �أنها اجلهة الوحيدة املخولة بتقدمي ت�رصيحات
�إعالمية واملكلفة مبتابعة و�ضعية املجمع ،بدل ال�سعي ل�رضب وحدة
العمال وك�رس عزميتهم.

يف البليدة و تي�سم�سيلت وخن�شلة

توقيف خم�سة عنا�صر دعم
للجماعات الإرهابية

مت �أم�س الأحد توقيف خم�سة عنا�رص دعم للجماعات الإرهابية
من طرف مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي بالتن�سيق مع عنا�رص
الدرك الوطني وذلك بكل من البليدة وتي�سم�سيلت وخن�شلة ,ح�سب
ما �أفاد به �أم�س االثنني بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء يف البيان �أنه و «يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل
اال�ستغالل اجليد للمعلومات� ,أوقفت مفارز للجي�ش الوطني
ال�شعبي بالتن�سيق مع عنا�رص الدرك الوطني ,يوم  07يوليو ,2019
خم�سة ( )05عنا�رص دعم للجماعات الإرهابية ,وذلك �إثر عمليات
متفرقة بكل من البليدة/الناحية الع�سكرية 1و تي�سم�سيلت/ن.ع2.
وخن�شلة/ن.ع.»5.

�شرق اجلزائر العا�صمة

انقطاع الكهرباء بعدة �ضواحي
طر�أ حادث تقني على اخلطوط ذات التيار العايل احلاملة ل�شبكة نقل
الكهرباء يوم الأحد على ال�ساعة � 15س و 55دقيقة ,ح�سب ما �أفاد
�أم�س االثنني بيان مديرية توزيع احلرا�ش.
ولهذا ال�سبب �سجلت عدة انقطاعات يف الكهرباء يف �ضواحي
عني طاية و برج الكيفان و باب الزوار و الدار البي�ضاء و احلرا�ش و
املحمدية و الكاليتو�س ,ح�سب ما �أو�ضح البيان و �أ�شار نف�س امل�صدر
اىل انه مت جتنيد الفرق التقنية لإ�صالح العطب بال�ضواحي التي �سلف
ذكرها با�ستثناء بلدية احلرا�ش التي ت�أخرت فيها عملية ا�سرتجاع
الكهرباء اىل حوايل ال�ساعة � 18س و  23دقيقة.
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�إجراء االنتخابات يوم غذ يف قبة زيغود يو�سف

من �سيكون الرئي�س اجلديد للربملان ؟
تعقد غدا الأربعاء جل�سة انتخاب رئي�س جديد للربملان وذلك بعد ا�ستقالة رئي�س الربملان ال�سابق معاذ
بو�شارب واثبات حالة �شغور من�صب رئي�س الربملان .
ع�صام بوربيع
يوجد العديد من املرت�شحون
يتناف�سون على من�صب رئي�س
الربملان و الذين من بينهم
النائب عبد احلميد �سي عفيف
�إال �أن هذا الأخري م�ستبعد ح�سب
العديد من امل�صادر املتطابقة ،
ال�سيما و �أنه كان من �إحدى
�إبطال واقعة «الكادنة» التي

�أطاحت بال�سعيد بوحجة من
على ر�أ�س الربملان .
ويوجد حاليا حوايل 10مرت�شحني
لهذا املن�صب  ،فيما يناور رئي�س
الربملان ال�سابق ال�سعيد بوحجة
هو الآخر من �أجل العودة �إىل
من�صبه  ،ال�سيما و�أنه ح�صل رفع
دعوى ق�ضائية �ضد بو�شارب يف
فيما يعرف بق�ضية «الكادنة» .
ويوجد كذلك من بني املرت�شحني

لرئا�سة الربملان العديد من نواب
رئي�س امل�صادر و التي ح�سب
بع�ض امل�صادر �ستكون من
�صالح �أحد ه�ؤالء النواب ن لكن
حلد الآن مل تت�ضح امل�ؤ�رشات
فيمن �سيكون الوجه اجلديد
الذي �سري�أ�س قبة الربملان .
وجتد العديد من الأ�سماء التي
مت ت�رسيبها لإمكانية تويل هذا
املن�صب  ،اال �أن االنتخابات

هي من �ستحدد رئي�س الربملان
املقبل  ،رئي�س الربملان الذي
�سي�أتي بعد الفو�ضى التي
عرفتها هذه الهيئة بعد الإطاحة
بال�سعيد بوحجة ،والتي كانت
ب�إيعاز من طرف الأمني العام
ال�سابق جمال ولد عبا�س .
كما �أتت تنحية رئي�س الربملان
ال�سابق معاذ بو�شارب بعد �ضغط
من الأمني العام اجلديد للأفالن

حممد جميعي الذي فور توليه
للأفالن �أعلن مبا�رشة �رضورة
رحيل بو�شارب ،و ذلك ا�ستجابة
�إىل احلراك ال�شعبي الذي ا�ستمر
يف املطالبة برحيل الباءات و
التي بو�شارب �أحد املق�صودين
منهم ،مما �أ�صبح يهدد مكانة
الآفالن يف ال�ساحة ال�سيا�سية .
كما ت�أتي هذه االنتخابات يف
وقت ير�أ�س الربملان �أحد

نواب الرئي�س ال�سابق تريب�ش
 ،يف وقت برزت العديد من
الطموحات من نواب الربملان
للظفر مبن�صب الرئي�س ،
والذين من بينهم مراد حلي�س
 ،هذا الأخري الذي مت منعه
م�ؤخرا من دخول الربملان
بدعوى التنايف يف الوظيفة ،
ليف�صل بعدها جمل�س الدولة
ل�صاحله ويبطل قرار بو�شارب

.
ومن املتوقع �أن يكون للأمني
العام للأفالن حممد جميعي
الدور الكبري يف حتديد معامل
الربملان القادم  ،ال�سيما و
�أنه ا�ستطاع �أن يقنع باقي
الكتل احلزبية باالنقالب على
بو�شارب رغم تعنت هذا الأخري
وحماولة �إيهام النواب الآخرين
�أنه  مدعوم من جهات فوقية .

خالف بني الوثيقة والبيان اخلتامي

النواب يجتمعون للف�صل يف خليفة بو�شارب

جميعي يرف�ض حتميل االفالن م�شاداة كالمية بني امل�شاركني يف ندوة عني البنيان

م�س�ؤولية الإخفاقات

رف�ض الأمني العام حلزب
الأفالن حممد جميعي حتميل
احلزب م�س�ؤولية الإخفاقات
 ،داعيا �إىل �رضورة ت�سبيق
م�صلحة البالد ،قائال « كتلة
جبهة التحرير الوطني يف
مهمة ت�صب يف مطالب ال�شعب،
باملنا�صب
نتم�سك
لن
ولتذهب املنا�صب �إىل اجلحيم
ولتذهب �أي�ضا الإيديولوجيات
للجحيم يف �سبيل املحافظة
على اجلزائر”
واعرتف الأمني العام للأفالن
حممد جميعي الأم�س خالل
�إجتماعه بلجنة العقالء
للحزب ب�أن احلزب مير
بظروف الإ�ستثنائية ،ت�ستدعي
مل �شمل �إطاراته و منا�ضليه
ليقوم بدوره على �أمت وجه على
حد تعبريه .
و�شدد املتحدث على �رضورة
فتح �أبواب احلزب �أمام ال�شباب،
م�ؤكدا « ب�أنه ال وقود للحزب
دون �شبابه ،البد على حزب
الأفالن �أن ي�ستفيد من هذه
الفئة يف املجتمع املفطورة
على الوطنية ،هذه الفئة عربت

عن مطالب �رشعية ت�صب يف
بناء اجلزائر «.
و�شدد املتحدث على �رضورة
تفويت الفر�صة �أمام املرتب�صني،
م�ؤكدا على �رضورة املحافظة
على م�ؤ�س�سات الدولة قوية
ل�ضمان �صريورة الدولة و�ضمان
م�ستقبل الأجيال القائمة،
م�شريا ب�أن اجلزائر �ستخرج
من الظروف الإ�ستثنائية التي
تعي�شها ب�سالم و �ستكون در�سا
ملن �أراد �أن يعترب على حد
قوله .
و �أ�ضاف املتحدث «
الكتلة الربملانية حلزب جبهة
التحرير الوطني ،عرفت
بع�ض ال�رصاعات و لو كانت
�ضعيفة ،لكن احلزب �سينطلق
ويفتح �صفحة جديدة رغم
االختالفات لأن الإختالف
رحمة يف بع�ض الوقت ويجب
�أن يبقى الود بيننا مل �شمل �أبناء
احلزب و خدمة البلد ”.
وذكر جميعي ب�أن كتلة حزب
جبهة التحرير الوطني ،كانت يف
مهمة ت�صب يف مطالب ال�شعب
يف �إ�شارة �إىل م�سعى الإطاحة

بالرئي�س ال�سابق للمجل�س
ال�شعبي الوطني ،معاذ بو�شارب،
مو�ضحا يف هذا ال�سياق�“ :سبق
و�أن قلنا �إن اجلزائر حتتاجنا «.
ودعا املتحدث على �رضورة
العمل من �أجل ن�سيان �أي
حلظة �إختالف حفاظا على
وحدة احلزب ،م�ؤكدا على
�رضورة فتح الآفاق �أمام كل
املنا�ضلني».
نواب الأفالن
يجتمعون للف�صل يف خليفة
بو�شارب

جتتمع املجموعة الربملانية
حلزب جبهة التحرير يف الغرفة
ال�سفلى الربملان من �أجل
حتديد مر�شح احلزب لتويل
من�صب رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوطني.
ويُنتظر �أن تناق�ش الكتلة
الربملانية الأ�سماء املقرتحة
خلالفة معاذ بو�شارب على
ر�أ�س املجل�س ال�شعبي الوطني،
يف ظل وجود رغبة لدى كثري
من النواب للتقدم للإ�ستحقاق.
�إميان لوا�س

بوحجة ي�صف جمال ولد عبا�س باملجاهد املزيف و ي�ؤكد:

�شرعية املجل�س مرتبطة بي
و لي�س مبحمد جميعي

�شدد رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوطني ال�سابق ال�سعيد بوحجة
على �أن �رشعية املجل�س
ال�شعبي الوطني مرتبطة به
و لي�س بالأمني العام للأفالن
حممد جميعي ،يف حني مل
ي�ستبعد تر�شح جميعي لرئا�سة
الغرفة ال�سفلى للربملان..
�أكد ال�سعيد بوحجة الأم�س
على هام�ش اجتماع جميعي
بلجنة العقالء على �رضورة
�أن يدافع الأمني العام حلزب
الأفالن على �رشعية املجل�س و
�رشعية رئي�سه من خالل �إعادته
�إىل من�صبه بعدما �أن �أبعد من
الع�صابة و �أدواتها التي الزالت
تتحرك على م�ستوى املجل�س
ال�شعبي الوطني �أو على م�ستوى
احلزب العتيد على حد تعبريه .
من جهة �أخرى ،و�صف ال�سعيد
بوحجة جمال ولد عبا�س
باملجاهد املزيف ،م�ؤكد �أنه
جماهد كبري وله ن�ضال طويل .
و �أكد ال�سعيد بوحجة ب�أنه

تال اجتماع احلوار الوطني عدة
خالفات ،بالأخ�ص جت�سدت
بني القيادي بجبهة العدالة
والتنمية ومن�سق االجتماع عبد
العزيز رحابي ،بلغت بالأول حد
اتهام الثاين بلعب دور �أكرب من
املربمج له ،قائال �أنه ا�ستدعي
كـ»موزع كلمات» ،يف حني �أنه
جتاوز �صالحياته رابطا بني ذلك
وبني قوله بوجود �أطراف تريد
ا�ستبدال ما �سميت بوثيقة عني
البنيان  -التي مت تكري�س � 3أ�شهر
من العمل ل�صياغتها -مبجرد
بيان ختامي قال �أنه ال يت�ضمن
كل نقاطها ويركز على مو�ضوع
االنتخابات الرئا�سية ال غري.
�صادوق
البيان اخلتامي ت�ضمن نف�س
نقاط وثيقة املنتدى

و�أو�ضح القيادي بحركة جمتمع
ال�سلم يف ات�صال ربطه بـ»الو�سط»
�أن البيان اخلتامي مت �إعداده
م�سبقا و�أر�سل للجميع ،حيث
ت�ضمن نقاط الوثيقة ،م�ستبعدا
اخلالف حوله ،قائال �أنهم
كم�شاركني يف املنتدى كانوا
موافقني عليه� .أما بخ�صو�ص
الوثيقة فقال �أنه مت توزيعها على
امل�شاركني يف بداية املنتدى،
وهو �أبلغ من تالوتها ،حيث �أن
حيازة الن�سخة �أو�ضح خا�صة
نظرا لطول حمتواها ،م�ضيفا �أنه
ال علم له �إن كان قد مت برجمة
تالوتها من عدمه م�سبقا.
جياليل �سفيان
ن�أ�سف لربوز خالفات ال
تخدم احلوار
بدوره رئي�س جيل جديد جياليل
�سفيان ،قال �أن م�شاركتهم جاءت
ك�ضيوف فقط ،و�أنهم مل يكونوا

من املنظمني وبالتايل م�شاركتهم
مل تكن مبا�رشة وبالتايل ال التزام
مع البيان و�صياغته� ،إمنا جاءت
م�شاركتهم لتو�ضيح موقفهم
وحتليلهم للو�ضع ،دون امتالك
معلومات �صياغة البيان النهائي،
خا�صة �أنه ان�سحبوا من القاعة
بعد كلمته.
�أما بخ�صو�ص اخلالفات التي
طفت فقال �أن املنتدى كان
حماولة لفتح املجال للحوار
والنقا�ش ،معربا عن �أ�سفه لكون
بع�ض الأحزاب وال�شخ�صيات
الوطنية لي�ست على ا�ستعداد
كامل لتقبل النقا�ش مبا يحتاجه
من �أفق و�سعة �صدر ،والدخول يف
تخوفات من الآخر والبناء ح�سب
معطيات كل طرف ،وهو ما يبقي
التو�صل التفاق ور�ؤية موحدة قيد
االنتظار.
بن بعيب�ش
ال اعرتا�ض لنا على البيان
اخلتامي

�أما رئي�س حزب الفجر اجلديد
الطاهر بن بعيب�ش فقال
لـ»الو�سط» �أنه ب�صفته من
�ضمن املجموعة و�أنه حاول
التقريب والتحرك يف كل مرة
من �أجل ر�أب ال�صدع ،قائال �أنه
ينبغي الرتكيز على عمل الثقة
فيما بني الأطراف ،مو�ضحا
بخ�صو�صه �أنه اطلع على الوثيقة
من بعيد وبخ�صو�ص البيان رغم
�أنه مل يطلع عليه �إال �أنه �أعطى
موافقته بخ�صو�صه ،كون الأمور
حتتكم للثقة .معلقا على طبيعة
الت�رصيحات التي تلت اخلالف
ب�أنها ال تليق بخا�صة و�صف
رحابي ب�أنه نّ
عي لـ»توزيع كلمات»،
بل عني باقرتاح من ال�شيخ جاب
اهلل يف اجتماع ر�سمي كرئي�س

للجنة التي انبثقت عنها جلان
فرعية� ،أي انتخب كرئي�س و�ش ّكل
جلان فرعية :جلنة التنظيم وجلنة
االقت�صاد ،ال�سيا�سة العامة.
�أما حول عدم عر�ض الوثيقة
خالل بداية الندوة ،ف�أرجعها
لطول فحواها �إىل جانب كرثة
املتدخلني ،يف حني �أنه مت
توزيع حوايل  800ن�سخة وبالتايل
خمتلف احلا�رضين اطلعوا على
امل�ضمون والنقا�ش دار حولها،
كدليل على اطالعهم عليها ومت
االقت�صار على تالوة البيان.
كما �أ�ضاف حمدثنا �أنه كان ينبغي
الرتفع عن هكذا ت�رصيحات كون
الوثيقة التي مت العمل عليها على
مدار � 3أ�شهر ومت االتفاق عليها،
كان ينبغي ترجيح امل�صلحة
الكربى والرتكيز عليها ،وعدم
الدخول يف خالفات من �أجل
البيان فقط.
ربيعي
املنتدى يف توا�صل دائم مع
الفعاليات التي غابت

قال رئي�س الف�ضاء اجلزائري
للحريات فاحت ربيعي� ،أن �أ�سا�س
الر�ؤية امل�شرتكة حلل الأزمة
ال�سيا�سية التي تو�صل �إليها
املنتدى الوطني للحوار ،تتمثل
يف توفري �أجواء انتخابات �شفافة
ونزيهة ذات م�صداقية ،ثم التوجه
نحو انتخابات رئا�سية ومبا�رشة
عملية الإ�صالح املطلوبة
وحتقيق مطالب احلراك.
و�أفاد ربيعي يف ت�رصيح �إعالمي
له� ،أن جزء كبريا من املعار�ضة
ال�سيا�سية يف اجلزائر وفعاليات
املجتمع املدين والنقابات
والن�شطاء والأكادمييني ،قد
ا�ستطاعوا ن يجتمعوا يف حمفل
واحد كبري ،وجتاوزوا الأنانيات

احلزيبة وغلبوا امل�صلحة العليا
للوطن ،وا�ستطاعوا �أن يجمعوا
بني ثالث مبادرات من ف�ضاءات
متعددة ،وتو�صلوا لر�ؤية م�شرتكة
حلل الأزمة ال�سيا�سية احلالية،
م�ضيفا بان �أ�سا�س هذا احلل هو
توفري �أجواء انتخابات �شفافة
ونزيهة ذات م�صداقية ،ثم بعد
ذلك التوجه نحو انتخابات
رئا�سية ومبا�رشة عملية اال�صالح
املطلوبة وحتقيق مطالب
احلراك.
و�أو�ضح نف�س املتحدث ب�أنه
�صحيح مل يتم دعوة الأحزاب
الداعمة للعهدة اخلام�سة لأنها
جزء من الأزمة ال�سيا�سية
ومرفو�ضة من طرف احلراك
ال�شعبي ،لكن جميع الأحزاب
الأخرى املعار�ضة التي مل تدعم
اخلام�سة متت دعوتها ،الفتا
اىل «نحن يف توا�صل دائم معها
حتى تلك التي اعتذرت منها عن
احل�ضور ،ونحن نتوا�صل معها
على �أمل الو�صول �إىل �أر�ضية
م�شرتكة معها».
وابرز نف�س امل�صدر ب�أنه من
املمكن جدا �أن تكون هناك
جوالت �أخرى لهذا املنتدى
الوطني للحوار ،لأن هذا الأخري
مل يكن وليد للقاء  6جويلية 2019
فقط ،بل نتيجة اجتماعات
ماراطونية دامت لأكرث من 20
لقاء ملا ي�سمى فعاليات قوى
التغيري ون�رصة خيار ال�شعب،
والتي انبثقت عنها هذه الندوة
التي �سميت باملنتدى الوطني
للحوار ،م�شريا �إىل �أن امل�ؤكد هو
�أن هناك عمل م�ستمر يف هذا
املنتدى لتفعيل الآليات املطلوبة
لتج�سيد هذه الأر�ضية امل�شرتكة
على الواقع.
�سارة بومعزة

بتهم تبديد �أموال عمومية

ال�سعيد بركات يودع احلب�س امل�ؤقت باحلرا�ش

الأمني العام الفعلي لالفالن
وهو الذي يتمتع بال�رشعية
بعد تزكيته من قبل اللجنة
املركزية للأفالن ،م�شددا �أنه
�سيدافع عن هذه ال�رشعية  ،يف
حني هدد باللجوء �إىل لق�ضاء
يف حال تنكر جميعي ل�رشعيته
على ر�أ�س امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية.
وبخ�صو�ص اجتماع الأمني العام
للأفالن حممد جميعي بلجنة
العقالء ،قال بوحجة « االجتماع
يتمحور حول كيفية جمع �شمل
منا�ضلي و �إطارات احلزب،

ونحن �أهل للدفاع على جمع
ال�شمل « .
وحذر الرئي�س ال�سابق للمجل�س
ال�شعبي الوطني ال�سعيد بوحجة
من تداعيات و الآثار التي ترتبت
عن ا�ستبعاد رئي�سه ال�رشعي
 ،داعيا �إىل �رضورة الإ�رساع
ملحو هذه الآثار مبا ي�ستجيب
ملطالب ال�شعب ،والتنديد بكل
العنا�رص التي �ساهمت ب�صفة
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يف نزع
ال�رشعية من املجل�س ال�شعبي
الوطني.
�إميان لوا�س

�أمر امل�ست�شار املحقق
باملحكمة العليا ب�إيداع وزير
الت�ضامن ال�سابق ال�سعيد
بركات ،احلب�س امل�ؤقت

العقابية

يف

بامل�ؤ�س�سة
احلرا�ش.
ويتابع �سعيد بركات ،بتهم
تبديد �أموال عمومية ،و�إبرام

�صفقات خمالفة للت�رشيع،
وتهم تتعلق ب�إ�ساءة �إ�ستغالل
الوظيفة ،والتزوير يف حمررات
عمومية �أثناء فرتة توليه قطاع

الت�ضامن الوطني .وكان الوزير
ال�سابق قد و�صل �صبيحة �أم�س
�إىل املحكمة العليا للمثول
�أمام امل�ست�شار املحقق.

مبجل�س ق�ضاء اجلزائر

خل�ضر بورقعة �أمام غرفة االتهام غدا

�سيتم يوم غد الأربعاء تقدمي
املجاهد خل�رض بورقعة
�أمام غرفة االتهام مبجل�س
ق�ضاء اجلزائر  ،بعد �أن كان
قد مت توجيه �إىل هذا الأخري
تهما ب�إهانة هيئة نظامية  ،و
كذلك تهمة �إحباط معنويات

�أفراد اجلي�ش .
وكان قد مت اعتقال خل�رض
بورقعة الأ�سبوع املا�ضي بعد
ت�رصيحات و�صفت باخلطرية
كان قد �رصح بها يف �أحد
امللتقيات احلزبية  ،وهي
الت�رصيحات التي و�صفت

بغري املح�سوبة .
وكانت العديد من امل�صادر
قد حتدثت عن اعرتاف
بورقعة بخطئه من خالل
تلك الت�رصيحات  ،وحتى
العديد من املقربون منه
�أقروا بخطئه  ،و اعتربوا

�أنه كان على بورقعة �أن ين�أى
على ا�ستغالله من طرف
بع�ض الأو�ساط ال�سيا�سية
التي تريد ا�ستغالل ا�سمه
التاريخي لإ�ستهداف جهات
معينة .
ع�صام بوربيع
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بعد ت�أجيل رحلتهم دون تعوي�ض يف بلعبا�س

وزير التعليم الطيب بوزيد �أم�س االثنني بق�سنطينة

خطوات عملية لتكري�س االجنليزية بديال للفرن�سية
.

حركة احتجاجية منعت الوفد الوزاري من القيام بزيارة تفقدية

�أو�صى وزير التعليم العايل والبحث العلمي الطيب بوزيد �أم�س االثنني بق�سنطينة بتعزيز وتبني ا�ستعمال
اللغة الإجنليزية يف جمال البحث العلمي.
م�.س
و�أو�ضح الوزير خالل حفل تد�شني
مركز البحث امليكانيكي» ب�شعب
الر�صا�ص بجامعة الإخوة منتوري ب�أن
«وزارة التعليم العايل تعمل على و�ضع
الآليات وامليكانيزمات الالزمة يف
�إطار اللجان البيداغوجية للجامعات
من �أجل تعزيز ا�ستعمال الإجنليزية
يف البحوث» .
و�أ�ضاف الوزير يف ذات ال�سياق ب�أن
اعتماد اللغة الإجنليزية يف البحث
يتيح «ر�ؤية �أف�ضل لأعمال الباحثني»,
معتربا ب�أن العملية تدعم مرحلة
التحقق من �صحة البحث وهي مرحلة
�رضورية حتول التجربة التي �أجريت
مبخابر البحوث �إىل واقع علمي».
وبعد �أن ذكر ب�أن اللغة االجنليزية هي

لغة ال�شعب العاملية ولغة املراجع

اعتماد اللغة الإجنليزية يف البحث

العلمية �شجع الوزير فتح حوار بني

العلمي من جهة �أخرى� ,أو�ضح وزير

الأكادمييني والطلبة للعمل من �أجل

التعليم العايل والبحث العلمي ب�أن

دائرته الوزارية تويل «�أهمية خا�صة»
لتثبيت و�إبقاء الباحثني اجلزائريني
يف بلدهم وذلك من خالل منحهم
«الو�سائل ال�رضورية التي يحتاجونها
لتطوير �أبحاثهم خدمة للبالد»و�أ�ضاف
�أن «الأبواب تبقى مفتوحة �أمام جميع
الأدمغة اجلزائرية املقيمة باخلارج
والتي مل تتوقف االت�صاالت بها».
وكان بوزيد قد تفقد مركز الأبحاث
العلمية ال�صيدالنية بالقطب اجلامعي
بالوحدة اجلوارية رقم  5باملدينة
اجلديدة علي منجلي واطلع �أي�ضا على
عديد هياكل جامعة «�صالح بوبنيدر»
(ق�سنطينة )3وبوحدة الأبحاث
الكيمائية البيئية بجامعة منتوري
قامت جمموعة من الطالب بحركة
احتجاجية منعت الوفد الوزاري من
القيام بزيارة تفقدية ,ح�سبما لوحظ.

الرتاموي  ،امل�سجد الأعظم  ،فروندمار  ،وتهيئة �سيدي الهواري

زعالن وبو�ضياف على ر�أ�س املطلوبني �إىل العدالة
�أن
م�ؤكدة
م�صادر
ك�شفت
حتقيقات معمقة قد انطلقت يف
كربيات  م�شاريع  مدينة وهران   والتي
تبني �أنها متت بطريقة خمالفة
للقانون  وهي امللفات التي من �ش�أنها
�أن جتر العديد من الإطارات �إىل
العدالة  يتقدمهم كل من الوالة ال�سابقني
زعالن وبو�ضياف �إىل  العدالة .
هذا ولعل �أكرب ال�صفقات هي عملية
جتيد �ساحة �أو نوفمرب املعروفة
حمليا ببال�س دام � ،أين مت منح
ال�صفقة ملقاولة مقربة من وايل

�سابق مببلغ خيايل يف الوقت الذي مل
ينجز ما كان مطلوب منه بدقة  كما
�أن الأ�شغال ال تطابق الغالف املايل
املر�صود ما ي�ؤكد �أن ال�صفقة كانت
حتت الطاولة  والتي �سبق جلمعيات
حملية �أن را�سلت ال�سلطات العليا ،
من جانب �آخر ت�شكل عملية ترميم
بلدية  وهران القدمية�  أي�ضا مادة
خام للتحقيق  بعدما تبني �أن الغالف
الكبري املر�صود للعملية بعيد كل
البعد عن الأ�شغال املقدمة ،كما تبني
�أن �صفقة تهيئة واجهة البحر �أو ما

يعرف ب»فروند مار»  خا�صة البالط
امل�ستعمل�  أقل  بكثري من ما مت
تداوله  يف ال�صفقة � ،أما امللفات الأكرث
ف�سادا فهي ملفات تهيئة حي �سيدي
الهواري �ضمن  ملف �إعادة االعتبار
للأحياء القدمية   والذي ا�ستهلك
املاليري دون �أية تطورات بالإ�ضافة �إىل
ع�رشات  التهيئات التي �شملت طرقات
وهران  بطرق م�شبوهة  ،  من جانب
�آخر من �ش�أن التحقيقات �أن ت�صل �إىل
ملفات �أثقل يتقدمها ملف تراموي
وهران وق�ضية نهب القطعة الأر�ضية

من قبل احد النواب الربملانني  الذي
اكت�شف الف�ساد يف ال�صفقة وذلك
ل�رشاء �صمته�  أين حولها �إىل  فندق
 ،بالإ�ضافة �إىل ملف امل�سجد
الكبري  وق�ضايا عقار كربى  بكل من
العن�رص ،والعقيد وطافروي و�أرزيو
والطنف الوهراين  ،هذا وقد �شكلت
بداية التحقيقات هلعا كبريا يف نفو�س
العديد من الإطارات التي قد جتد
نف�سها متهمة يف كربيات ق�ضايا الف�ساد
بالغرب اجلزائري.
حممد بن ترار

توزيع � 22ألف حمال جتاريا حلاملي امل�شاريع

 30باملائة للن�ساء و  10باملائة لذوي االحتياجات اخلا�صة
�أ�رشف وزير العمل وال�ضمان
االجتماعي ،تيجاين ح�سان هدام
رفقة وزيرة الت�ضامن غنية الدالية
على مرا�سم الإطالق الر�سمي لعملية
منح املحالت التجارية غري املباعة
التابعة لدواوين الرتقية والت�سيري
العقاري والوكالة الوطنية لتح�سني
ال�سكن وتطويره وامل�ؤ�س�سة الوطنية
للرتقية العقارية .

و�أو�ضح هدام خالل كلمة له �أن
املحالت خ�ص�صت لفائدة املرقني
ال�شباب الذين �أجنزوا م�شاريعهم
يف �إطار الأجهزة العمومية لدعم
�إحداث الن�شاطات امل�سرية من
طرف الوكالة الوطنية لدعم ت�شغيل
ال�شباب و ال�صندوق الوطني للت�أمني
عن البطالة و الوكالة الوطنية
لت�سيري القر�ض امل�صغر و �أ�ضاف

ذات املتحدث �أن العملية تندرج
يف �إطار جت�سيد قرارات املجل�س
الوزاري املنعقد يف اخلام�س من
ماي الفارط ويف ذات ال�سياق قال
هدام �أن الهدف من العملية تعزيز
مواطن القوة و تذليل ال�صعوبات و
العراقيل التي يواجهها امل�ؤ�س�سات
امل�صغرة م�شريا �إىل �أن توفري مقرات
الن�شاط لهذه امل�ؤ�س�سات وفق �آليات

مب�سطة و تكلفة مالية يف متناول
امل�ؤ�س�سات امل�صغرة تعترب �إحدى
�أهم االن�شغاالت التي مت ت�سجيلها
وعن كيفية اال�ستفادة قال هدام �أن
خلية يف الوزارة جلنة والئية تقدم
لها الطلبات و هنالك معايري لقبول
امللفات ومنها دفرت ال�رشوط خا�ص
بامل�ستفيد و �آخر بالن�سبة للمانح .
ف.ن�سرين

املنظمة الوطنية لأرباب العمل واملقاولني

�أحكام ق�ضائية نهائية �ضد �أع�ضاء من املنظمة
ك�شفت املنظمة الوطنية
لأرباب العمل و املقاولني”
ممثلة يف رئي�ستها ال�سيدة
املخلويف �سامية و�أمينها
العام ال�سيد فالح م�سعود
ب�أن النزاعات التي كانت
موجودة داخل هيئة قيادة
و �إدارة املنظمة على من
له �رشعية ممار�سة احلق
النقابي با�سمها و متثيلها
�أمام ال�سلطات و الإدارات
العمومية ،قد مت الف�صل
فيها ب�صفة نهائية من طرف
الغرفة اجلزائية ملجل�س
ق�ضاء تيبازة مبوجب قرار

جزائي نهائي ممهور
بال�صيغة التنفيذية و �أي�ضا
من طرف الق�سم االجتماعي
ملحكمة ال�رشاقة مبوجب
حكم اجتماعي نهائي
ممهور بال�صيغة التنفيذية
لفائدة املنظمة الوطنية
لأرباب العمل ،املمثلة من
طرف �أمينها العام ال�سيد
فالح م�سعود �ضد ال�سيد
كرو�ش �سليمان الرئي�س
ال�سابق للمنظمة املنتهية
عهدته و عهدة من معه
يوم  2010/07/01و من
كان معه ب�صفة غري �رشعية

و دون �سند قانوين بعد
هذا التاريخ و هو امل�سمى
الو�شفون جمال.
وقالت املنظمة يف بيان
لها ان حمكمة ال�رشاقة
ق�ضت حال ف�صلها يف
االجتماعية،
الق�ضايا
مبوجب حكم �صادر عن
الق�سم االجتماعي مبحكمة
احلال بتاريخ 2019/03/26
ممهور بال�صيغة التنفيذية
امل�ؤرخة يف ،2019/06/25
ببطالن حم�رض اجلمعية
العامة االنتخابية الثانية
غري العادية املنعقدة

بزرالدة يوم 2018/04/29
التي تر�أ�سها كرو�ش
�سليمان املثبت باملح�رض
ال�صادر عن مكتب الأ�ستاذة
ق�شطويل نعيمة ،ومن ثمة
كل القرارات املنبثقة
عنها.
كما ا�ضاف ذات البيان ان
الإجراءات الق�ضائية و
الإدارية امل�ستعجلة التي
�ستتخذها املنظمة الوطنية
لأرباب العمل و املقاولني يف
القريب العاجل ،مع ـ ال�رشوع
يف تنفيذ القرار اجلزائي
امل�ؤرخ يف 2018/10/18

املمهور بال�صيغة التنفيذية
�ضد كرو�ش �سليمان و من
معه على كافة امل�ستويات،
و ال�رشوع يف تنفيذ احلكم
االجتماعي امل�ؤرخ يف
املمهور
2019/03/26
بال�صيغة التنفيذية �ضد
كرو�ش �سليمان و الو�شفون
جمال و من معهما على
و
امل�ستويات،
كافة
ا�سرتجاع كل اخلوامت
املزورة وغلق املقرات
املوازية وكذا كل �صفحات
التوا�صل االجتماعي غري
الر�سمية.

حجاج يهددون مبقا�ضاة ديوان
احلج و العمرة
هدد املئات من احلجاج  بوالية �سيدي
بلعبا�س  مبقاطعة  مو�سم احلج ومتابعة
ديوان احلج والعمرة بتهمة الن�صب
واالحتيال و�سلبهم �أموالهم بدون
وجهة حق على خلفية  تبليغهم بت�أجيل
�سفرهم �إىل احلج�  إىل غاية ال�ساد�س
�أوت املقبل  عو�ض  17جويلية .
هذا و�أ�شار احلجاج�  أنهم دفعوا مبالغ
مالية مقابل التنقل والكراء للإقامة
�شهر كامل يف مكة املكرمة  ،قبل
�أن يفاجئوا بتبليغهم بتقلي�ص املدة
�إىل  24يوما فقط ،  يف الوقت �أنهم
دفعوا مبالغ �إ�ضافية تقدر ب1.5
مليون �سنتيم لليوم الواحد للإقامة يف
فندق مبكة  ،واليوم يحاول القائمون

على احلج حرماننا من � 06أيام  مبكة
دون تعوي�ضنا عن  م�صاريف الإقامة
املقدرة ب 9ماليني �سنتيم التي هي
مقابل �إقامة � 06أيام ،هذا و�أ�ضاف
احلجاج �أنهم يتخوفون من  منعهم من
ال�سفر خا�صة بعدما  مل تربر �أية جهة
هذا الت�رصف الذي م�س حجاج والية
�سيدي بلعبا�س دون غريهم  من حجاج
الوطن  ،مهددين مبقاطعة مو�سم
احلج مع رفع دعوى ق�ضائية �ضد
ديوان احلج والعمرة  بتهمة الن�صب
واالحتيال، و�سلبهم �أموالهم دون وجهة
حق الذي حملوه امل�س�ؤولية كاملة يف
هذه الفو�ضى .

حممد .ب

من تلم�سان ووهران وبلعبا�س

مقاولون نهبوا 3000مليار
من البنوك دون �ضمانات

با�رشت ال�سلطات الق�ضائية بتلم�سان
حتقيقات معمقة مع جمموعة من
املقاولني واملرقني العقاريني ورجال
الأعمال بتهمة نهب ما يزيد عن
 2000مليار �سنتيم على �شكل قرو�ض
من �صندوق التوفري واالحتياط
بتلم�سان بدون �ضمانات وما يزيد عن
 1000مليار من بنك اجلزائر اخلارجي
بتلم�سان .
هذا و�أ�شارت املعطيات الأولية �أن
هذه القرو�ض مت احل�صول عليها
بتواط�ؤ �إطارات �سامية من الإدارة
العامة ل�صندوق التوفري واالحتياط ،
كما تفاجئ املحققون من عدم وجود
�أية �ضمانات من �ش�أنها �أن حتمي
املال العام  ،خا�صة وان بع�ضهم يقيم
بواليات وهران و�سيدي بلعبا�س ما
طرح �أكرث من ت�سا�ؤل لدى النيابة
العامة التي �أخذت على عاتقها �سحب
جوازات ال�سفر من ه�ؤالء املقاولني
ومنعهم من مغادرة الرتاب الوطني
مع تطبيق احلجز على ممتلكاتهم
وح�ساباتهم البنك �إىل غاية ا�ستكمال
التحقيق الذي �أ�شارت م�صادر مقربة

منه �أنه مرتبط بتهريب العملة
ور�ؤو�س الأموال �إىل اخلارج وال
عالقة لها باال�ستثمار يف م�شاريع
اقت�صادية  ،الأمر الذي من �ش�أنه فتح
ملفات ثقيلة تخ�ص التزوير وا�ستعمال
املزور ونهب املال والن�صب واالحتيال
 ،وهو ما �سيجر العديد من الإطارات
ال�سامية من �إدارة ال�صندوق الوطني
للتوفري واالحتياط .
ويف ق�ضيبه منف�صلة ك�شفت
التحقيقات مع �إطارات من بنك
اجلزائر اخلارجي عن تورط �إطارات
�سامية من العا�صمة على ر�أ�سها
املدير العام لبنك اجلزائر اخلارجي
يف منح قرو�ض ب�أكرث من  1000لأربعة
مقاولني ال عالقة لها باال�ستثمار
خا�صة بعدما تبني ان احدهم موال
من جنوب تلم�سان الهم له باملقاولة
 ،كما تبني ان اغلب االموال مل ت�ستغل
يف اال�ستثمار وامنا نهبت وهربت اىل
اخلارج ح�سب االحتماالت االولية يف
انتظار ا�ستكمال التحقيقات يف هذا
امللف ال�شائك.

حممد بن ترار

منح  12عقد امتياز بامل�سيلة

�إلغاء  15قرار ا�ستفادة واعذار
 164م�ستثمر متقاع�س
�أقدم وايل والية امل�سيلة «ابراهيم
او�شان « ام�س  ،على �إلغاء  15قرار
ا�ستفادة من رخ�ص ا�ستغالل �أرا�ض
لإجناز م�شاريع �إ�ستثمارية ب�سبب
متاطلهم يف خمتلف الإجراءات
الإدارية �أو التقنية ،بهدف االنطالق
يف م�شاريعهم على م�ستوى القطع
الأر�ضية التي ا�ستفادوا منها
مبختلف مناطق الن�شاط يف �إطار
عملية ت�ستهدف تطهري العقار
الوالئي وح�سب بيان ال�صحفي
لديوان وايل الوالية الذي حت�صلت
«الو�سط « عن ن�سخة منه ب�أن قرار
�إلغاء ا�ستفادة بع�ض امل�ستثمرين
من الأوعية العقارية ،التي منحت
لهم بهدف جت�سيد م�شاريعهم،
جاءت بعد الت�أكد من متاطلهم
يف جت�سيدها ،وعدم احرتامهم
لل�رشوط القانونية املتعامل بها يف
امليدان ،بعد ا�ستيفاء جميع املراحل
القانونية ،على غرار توجيه �إعذارين
متتاليني حلث امل�ستثمرين على
�إعادة بعث م�شاريعهم ومرافقتهم
يف ذلك كما وجهت م�صالح الوالية
�إعذارات ل  164م�ستثمرا ت�أخروا
يف جت�سيد م�شاريعهم ح�سب دفرت

ال�رشوط املم�ضى مع اللجنة الوالئية
للم�ساعدة على حتديد املوقع وترقية
اال�ستثمار و �ضبط العقار و �إال
�سحبت منهم العقارات املخ�ص�صة
لتلك امل�شاريع و�ألغيت االمتيازات
التي ا�ستفادوا منها يف �إطار ت�شجيع
اال�ستثمار و� 30إعذار ثاين �ضد
امل�ستثمرين املتقاع�سني من اجل
انطالق يف الأ�شغال وت�رسيع وترية
الأ�شغال وا�ستكمالها و�إيداع رخ�ص
البناء وجتديدها فيما ال تزال العملية
متوا�صلة ،يف �إطار ا�سرتجاع الأوعية
العقارية غري امل�ستغلة،و�أ�شار البيان
�إىل �أن  12م�ستثمرا ا�ستفادوا من عقود
االمتياز لإجناز م�شاريعهم التي مت�س
عدة ن�شاطات اقت�صادية والتي دخلت
حيز اخلدمة والإنتاج يف خمتلف
الأن�شطة ال�صناعية واخلدماتية
ووعد وايل امل�سيلة بالدفع بهذا
امللف وال�سعي �إىل جلب م�ستثمرين
قادرين على �إعطاء القيمة امل�ضافة
للوالية وتوفري فر�ص العمل واجلباية
ومنه خلق م�شاريع ا�ستثمارية جادة
لتنمية الوالية وخلق الرثوة يف عديد
املجاالت وامليادين .
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ر�ؤى

فيما ا�ستقبل رواد «الفاي�سبوك» ارتفاع
درجات احلرارة مبن�شورات �ساخرة
.

.

جزائريون يواجهون احلر ب�أفكار جهنمية
الثالجة تتحول ملكيف هواء ..وجمفف ال�شعر ملروحة

عمت اجلزائر هذه الأيام مزعجة فقط ،بل �ألقت �أ�شعة ال�شم�س احلارقة ال�ضوء على حجم التفاوت
مل تكن درجات احلرارة ال�شديدة التي ّ
االجتماعي بني �سكان العامل� ،إذ ك�شفت احلرارة ال�شديدة �أن للأغنياء والفقراء طرقهم اخلا�صة للتغلب عليها لكن لي�ست بال�ضرورة طرقا عادلة
ومت�ساوية� ،إذ مل يكن بو�سع اجلميع اقتناء �أجهزة التكييف ،وكانت الطبقة ال�ضعيفة من الفقراء وامل�سنني العجز �أوىل �ضحايا احلر ب�سبب موجة
احلر القا�سية ،يف حني يلفت خرباء وباحثون �إىل �أن احلرارة ال�شديدة تك�شف عمق التباينات االجتماعية ل�سكان العامل فحتى احلرارة القا�سية
يتحملها الفقراء و�ضعاف احلال ،الذين ال ميلكون ثمن �أجهزة التكييف ،و�أن التق�سيم غري العادل للمدن يزيد معدل احلرارة وتتحمل �ضريبته
الطبقة االجتماعية ال�ضعيفة.
من �إعداد :م.ثيزيري
بينما ا�ستطاع �أثرياء اجتياز هذه
الأزمة من خالل مكوثهم يف املكاتب
واملنازل املكيفة ،كان على الفقراء
و�ضعاف احلال املكافحة للهروب من
موجة احلر ،حيث �أنه حتى الفقراء
الذين يعي�شون داخل املدن ،يواجهون
خماطر ب�سبب نق�ص هذه الأجهزة،
كما �أنه يف املناطق النائية بالبلدان
الواقعة يف املناطق النائية ال ت�صل
الكهرباء �إىل الكثري من النا�س وال
تكون العيادات الطبية قادرة على
حفظ اللقاحات والأدوية يف درجات
حرارة منخف�ضة .ويف الأحياء
الفقرية يف املدن تنقطع الكهرباء
لفرتات طويلة .كما يفتقر الكثري من
املزارعني وال�صيادين لو�سائل التربيد
الالزمة حلفظ منتجاتهم �أو نقلها
�إىل الأ�سواق ،كما نبه الباحثون �إىل
�أن «التهديد املتزايد حلياة الإن�سان
ب�سبب احلرارة الزائدة يبدو �أمرا
حتميا».
فقراء يواجهون احلرارة بطرق
ب�سيطة و�أخرى جهنمية
درجة احلرارة تتعدى الأربعني،
ال�شم�س تتو�سط كبد ال�سماء ،وموجة

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

حر ت�رضب اجلزائر ،كان هذا مبثابة
حتد للمواطنني خالل ال�ساعات
املا�ضية وحتى الآن� ،سارت احلياة
ب�شكل طبيعي يف �أنحاء �أحد �أحياء
العا�صمة ،على الرغم من حتذير
الأر�صاد مبوجة حر �شديدة ت�رضب
البالد ،لكن اجلزائريني تغلبوا عليهم
بطرق خمتلفة وا�ستعانوا ببع�ض
الأ�شياء الب�سيطة لتحميهم من �شم�س
ال�صيف ،ليظهر دهائهم وفهلوتهم يف
التعامل مع زيـادة درجات احلرارة.
زيـادة درجات احلرارة وال�شم�س
احلارقة ،تعب و�إرهاق احلر ،ال�صهد
والرطوبة مل مينع اجلزائريني من
النزول �إىل �أعمالهم ومتابعة مهامهم
يف ظل موجة احلر ال�شديدة التي
ت�شهدها البالد ،فمازال املوظفون
ي�سريون يف �أداء عملهم والطلبة
يرك�ضون لأداء امتحاناتهم.
ففي �أحد الأنحاء ،احتمى الرجل
العجوز ب�أحد اجلرائد لتقيه من
الأ�شعة احلارقة ،فيما ارتدى البع�ض
قبعة كمظلة تقيهم من ال�شم�س
احلارقة ،ويف �أحد �شوارع العا�صمة
جتد ازدحاما يف �أحد الأركان ،لتدرك
يف غ�ضون ثواين �أنك و�سط جتمع
ملوظفني هرعوا �إىل �أحد مربدات
املياه لالغت�سال ور�ش قطرات

التحوالت الداخل املحلي .

العا�صمة ،فقد �شهدنا �أعدادا غفرية احلرارة،
من املواطنني الذين تدفقوا عليها
�ألفاظ متداولة للتعبري عن
منذ ال�ساعات الأوىل من �صباح �أم�س،
االرتفاع ال�شديد يف درجة
�أين �شهدت �شواطئ �سيدي فرج
احلرارة:
وزرالدة وعني البنيان توافد مئات
امل�صطافني عليها هروبا من احلرارة «ال�سخافة تقتل.. ،وا�ش هاد ال�صهد،
التي تعرفها العا�صمة واجلزائر ..رانا نتحرقوا خو »..تختلف التعابري
عموما خالل الـ� 48ساعة الأخرية .التي يختارها اجلزائريون للتعبري عن
و�أكد العديد من امل�صطافني الذين موجة احلر التي ت�شهدها بلدانهم
التقتهم «الو�سط» �أم�س على م�ستوى هذه الأيام .وبالرغم من املحاوالت
�شاطئي �سيدي فرج وعني البنيان ،التي يقوم بها البع�ض لعدم ال�شعور
�أنهم قد توجهوا نحو ال�شاطئ ب�سبب بهذا االرتفاع غري املعتاد �إال �أن ذلك
الإرتفاع ال�شديد واملفاجئ لدرجات يبقى حمدودا.

املياه الباردة على وجوههم لإكمال ملوا�صلة �أعمالهم يف ور�شات البناء
م�شوارهم ،مربدات املياه �شهدت خالل هذا احلر ال�شديد..
�إقباال وتزاحما على غري العادة� ،أماكن
..و�آخرون يتحولون لعبيد
الظل �أ�صبحت �أكرث اجتذابا للمواطنني
للبحار
عن احلدائق واملتنزهات ،اجلرائد
والأوراق تعلو ر�ؤو�س العا�صميني هنا عرفت �شواطئ العا�صمة يف الأيام
وهناك ،ن�ساء ورجاال ،وذلك �أمال يف الأخرية تدفقا منقطع النظري
تخفيف حدة ال�شم�س على ر�ؤو�سهم .للمواطنني ب�سبب موجة احلر التي
تعرفها اجلزائر منذ بداية الأ�سبوع
الثالجة تتحول ملكيف هواء
اجلاري حيث غ�صت خمتلف ال�شواطئ
..وجمفف ال�شعر ملروحة
بالعائالت وال�شباب ،وح�سب اجلولة
يقال �أن احلاجة �أم االخرتاع هذه امليدانية التي قامت بها «جريدة
املقولة التي يف ظل انعدام توفر الو�سط» �أم�س� ،إىل خمتلف �شواطئ
مكيفات يف حميطات منازلها
فاي�سبوكيات:
ال�ستحداث طرق جديدة جهنمية
ملواجهة موجات احلر ال�شديدة التي الفاي�سبوكيون ي�سخرون من ارتفاع درجات احلرارة على طريقتهم:
ت�شهدها البالد يف الآونة الأخرية� ،سخر م�ستخدمو موقع التوا�صل االجتماعي «في�سبوك» ،من ارتفاع درجات احلرارة على طريقتهم اخلا�صة،
حيث ا�ستعان بع�ض الفقراء من
وعبت �صفحات ذات انت�شار وا�سع على موقع التوا�صل ،عن �سخريتها با�ستخدام �صور �ساخرة وم�ضحكة
رّ
اجلزائريني البع�ض ي�ستعني باملروحة لفنانني وم�شاهري.
«حت�س ال�شم�س راهي طالعة مع �أوالد حومتها»
و�آخرون مبجفف ال�شعر ،حيث جتتمع -
الأم :وين راك يا ولد؟
عائلة واحدة يف غرفة واحدة وتفتح -
باب الثالجة للتربيد ،وهي الفكرة
ربد
الإبن :ميا ما تتقلقي�ش راين داخل الفريجيدار ن ّ
الأكرث �شيوعا هذه الأيام ،يف حني
الأم :غاول �أخرج دالة خوك �رضك ..ما تهبلوني�ش
�سمعنا بالواحد يعرق كي يكون مي�شي ومام كي يكون قاعد مقبولة بال�صح يعرق كي يكون يدو�ش هذا
يقوم البع�ض الآخر �إ�ستعمال جمفف -
ال�شعر يف �شكل مروحة ملن تعذر عليه هو لهبال..
ويف من�شور �آخر قال �أحد رواد الفاي�سبوك «وا�ش هاد ال�سخانة تقول�شي �أبو لهب جا �ضيف للجزائر
�إقتناء مروحة يف هذا احلر ال�شديد- ،
يف حني يقوم عمال البناء ب�صب هاد اليامات»
براميل من املاء على �أج�سادهم

املناخ العام وفر�ص "التوافق الوطني"

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

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

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

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

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

ورقلة

فتح ملفات ال�سكن الوظيفي ،العقار
املنهوب وامل�شاريع املغ�شو�شة
.

م�صالح الأمن جته�ض
خمططا تهريب الأفارقة
 .توقيف  40رعية افريقي والإطاحة بـ 08مهربني

�صمت الأدوات الرقابية قابله احتقان حملي غري م�سبوق

عجزت ال�سلطات الوالئية بورقلة مبعية املجل�س ال�شعبي الوالئي ب�صفته �أداة رقابية يف �إيجاد حل
جذري لثالثة ملفات �شائكة �أ�صبحت تق�ض م�ضاجع �صناع القرار بورقلة ،انطالقا من ال�سكنات
الوظيفية امل�ستغلة بطريقة غري قانونية مرور بعقار الدولة املنهوب دون ن�سيان امل�شاريع
العمالقة التي ا�ستنزفت املاليري دون حتقيق النتائج املرجوة .
�أحمد باحلاج
�أجمع متابعون لل�ش�أن املحلي
 ،يف ت�رصيح لهم مع يومية
«الو�سط» ،على �أن التحقيقات
الأمنية و الق�ضائية املو�سعة
يف ملفات الف�ساد بوالية ورقلة
من املنتظر �أن تطيح بعدد
من امل�س�ؤولني النافذين  ،وكذا
املنتخبني ال�سابقني واحلاليني
ب�سبب �صلتهم يف الت�سرت على
اال�ستغالل غري القانوين لأكرث من
� 2000سكن وظيفي بامل�ؤ�س�سات
العمومية خا�صة ما تعلق منها
بتلك املح�سوبة على قطاعات
الرتبية  ،ال�صحة والتعليم العايل
 ،ناهيك عن ال�سكنات املح�سوبة
على قطاع امل�ؤ�س�سات النفطية
التابعة للمجمع النفطي العمالق
�سوناطراك  ،حيث ت�شري �شكاوي
وعرائ�ض احتجاجية �أن غالبية
امل�ستفيدين من ذات النمط من
ال�سكنات جل�أوا لكرائها �سواء بعد
حتويلهم لواليات �أخرى �أو �إحالتهم

على التقاعد  ،و�ضع �آثار حفيظة
املئات من الإطارات املح�سوبني
على الوظيفي العمومي الذين
جل�أوا ال�ستئجار م�ساكن من
مرتباتهم ال�شهرية  ،وهو الأمر
الذي يتنافى مع تعليمات احلكومة
التي لطاملا حثت على �أحقية
الراغبني يف العمل بواليات جنوب
البالد الكبري يف احل�صول على
�سكن وظيفي ح�سب املعلومات .

من جهة ثانية فقد تلقت م�صالح
وعرائ�ض
�شكاوى
العدالة
احتجاجية تتهم م�س�ؤولني نافذين
ا�ستغلوا تفاوت الأدوات الرقابية
ومنا�صبهم ك�إطارات دولة على
مدار الع�رشين �سنة الأخرية يف
التنازل على �أوعية عقارية ملك
للدولة بالدينار الرمزي لفائدة
�أ�صحاب املال والنفوذ  ،حيث
�أن هذا التجاوز اخلطري �أرغم

ال�سلطات املحلية يف جت�سيد
جملة من امل�شاريع التنموية
ذات الطابع اال�ستعجايل بعيدا
عن الن�سيج العمراين  ،موازاة مع
ذلك فقد �أدى التماطل الكبري
يف جت�سيد م�شاريع �أخرى �إىل
التجميد �أو التحويل نحو واليات
�أخرى ح�سب املعلومات املتاحة
.
�إىل جانب ذلك فقد �أ�رست
م�صادرنا اخلا�صة �أن دوائر
االخت�صا�ص املعنية قد قررت
فتح ملف امل�شاريع ال�ضخمة
املغ�شو�شة التي التهمت املاليري
دون حتقيق النتائج املرجوة وعلى
�سبيل املثال ال احل�رص م�رشوع
احلزام الأخ�رض بالطريق الرابط
بني ورقلة و تقرت على م�سافة
 160كلم � ،إ�ضافة مل�رشوع القرن
لل�رصف ال�صحي الذي ر�صد له
غالف مايل �ضخم لكن تفاوت
الأدوات الرقابية حال دون
جت�سيده وفق للمعايري التقنية و
القانونية املعمول بها .

�سجل به  20حادث �أ�سفر عن م�صرع � 15شخ�صا

مطالب ب�إجناز طريق مزدوج بني املنيعة بعني �صالح
تعالت الأ�صوات من طرف
م�ستعملو الطريق الوطني رقم 01
الرابط بني املقاطعتني الإداريتني
عني �صالح –املنيعة  ،من �أجل
جت�سيد مطلب ازدواجية هذا
الطريق الذي �سجل به خالل
ال�سدا�سي الأول من ال�سنة اجلارية
 20حادث مرور اليم �أ�سفر عن
م�رصع � 15شخ�صا و�إ�صابة 35
�آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة
وفق ما �أوردته م�صادرنا .
نا�شد الع�رشات من �سائقي
ال�شاحنات  ،حافالت النقل

العمومي للم�سافرين و�سائقي
�سيارات النفعية وال�سياحية يف
حديثهم مع جريدة «الو�سط «
وزير النقل والأ�شغال العمومية
من �أجل التدخل العاجل لدعم
الطريق الوطني رقم  01الرابط
بني عني �صالح و املنيعة بواليتي
مترنا�ست وغرداية املمتد على
م�سافة  400كلم بجهة مزدوجة
 ،خا�صة �إذا علمنا �أن م�صالح
�رسايا �أمن الطرقات بقيادة
الدرك الوطني كانت قد �سجلت
بهذا الطريق يف ظرف � 06أ�شهر

الأخرية  20حادث مرور اليم �أ�سفر
عن م�رصع � 15شخ�صا و�إ�صابة 35
�آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة ،
دون احلديث عن ت�سجيل امل�صالح
التقنية لـ 1980نقطة �سوداء
بالطريق احلايل وهو الو�ضع الذي
حال دون التمكني من �إنعا�ش
احلركة االقت�صادية مبختلف
�أنواعها يف ظل مت�سك غالبية
التجار واملتعاملني االقت�صاديني
بتغيري وجهة �أن�شطتهم نحو
واليات �أخرى بذريعة االهرتاء
امل�ستمر للطريق .

�أمن والية �أدرار

من جهتهم فقد رفع العديد من
نواب الربملان باجلنوب ال�رشقي
التما�س للوزير الأول من �أجل
التدخل العاجل لتخ�صي�ص �أغلفة
مالية هامة ل�ضمان ازدواجية
الطريق املذكور للتخفيف من
احلركية الكثيفة للمركبات ومن
ثم �إعادة بعث احلركة التجارية
باعتبار والية غرداية همزة
و�صل بني خمتلف جهات الوطن و
الواليات احلدودية الأهلة بال�سكان
بجنوب البالد الكبري .
�أحمد باحلاج

الإطاحة ب�شبكة اجرامية خمت�صة يف ال�سرقة
يف �إطار املهام امل�سندة� إىل قوات
ال�رشطة يف جمال حماية الأ�شخا�ص
واملمتلكات ،متكنت م�صالح الأمن
احل�رضي الثاين ب�أمن والية �أدرار
من الإطاحة ب�شبكة �إجرامية متكونة
من �شخ�صني ترتاوح �أعمارهما
ما بني  19و � 26سنة متورطني يف
ق�ضية ال�رسقة با�ستعمال العنف .

حيثيات الق�ضية تعود على �إثر تقدم
�أحد املواطنني �أمام م�صالح الأمن
احل�رضي الثاين ق�صد تقدمي �شكوى
ر�سمية بخ�صو�ص تعر�ضه لل�رضب
واجلرح العمدي بوا�سطة �سالح
�أبي�ض من قبل جمهولني متبوع ب�رسقة
مبلغ مايل قدره  120.000,00دج
كان ي�ضعه على منت مركبته النفعية

بداخل مر�آب م�سكنه الكائن بحي
بربع املنكوبني ب�أدرار ،لتبا�رش
ذات امل�صالح حترياتها امليدانية
املعمقة التي �أف�ضت �إىل حتديد
هوية امل�شتبه فيهما وتوقيفهم .
بعد �إ�ستيفاء جميع �إجراءات
التحقيق و تقدمي الأطراف �أمام
ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة

�أدرار الذي �أحال ملف الق�ضية
مبا�رشة على اجلل�سة مبوجب
�إجراءات املثول الفوري� ،صدر يف
حق املتهمني حكم ق�ضائي يق�ضي
ب�إدانتهم بخم�س� )05( سنوات �سجن
مع الإيداع وغرامة مالية مقدرة
بـ  500.000,00دج.
�أحمد باحلاج

متكنت م�صالح البحث والتحري
ومكافحة اجلرمية املنظمة والهجرة
غري ال�رشعية باملجموعات الإقليمية
للدرك الوطني يف عملية م�شرتكة
باجلنوب ال�رشقي من �إجها�ض
خمطط تهريب الرعايا الأفارقة من
املناطق احلدودية باجتاه واليات
�شمال الوطن .
علمت يومية «الو�سط « من م�صادر
مطلعة �أن م�صالح الأمن املخت�صة
متكنت من �إجها�ض خمطط تهريب
الرعايا الأفارقة املقيمني بالرتاب
الوطني بطريقة غري �رشعية
با�ستعمال م�سالك ترابية انطالقا من
واليات الوادي  ،ايليزي ومترنا�ست
لتهريب الأجانب الذين يحملون
جن�سيات خمتلف لدول مايل والنيجر
وت�شاد والكامريون وال�سنغال وبدرجة
�أقل الغابون باجتاه واليات �شمال

الوطن من �أجل ممار�سة ظاهرة
الت�سول  ،حيث مكنت هذه العملية
الأمنية النوعية من الإطاحة بـ 08
مهربني   وتوقيف 40رعية �إفريقي
و بعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية
معهم واجناز ملفات ق�ضائية
�ضدهم مت مبوجبها �إحالتهم على
وكالء اجلمهورية كل ح�سب اقليم
اخت�صا�صه � ،أين �صدر يف حق
املهربني �أمر بالإيداع رهن احلب�س
امل�ؤقت يف انتظار حماكتهم بالتهم
املن�سوبة �إليهم  ،فيما مت �إدانة
الرعايا الأفارقة جميعهم ب�سنة �سجنا
موقوفة النفاذ مع تغرمي كل واحد
منهم بـ � 28ألف دينار جزائري ومن
ثم ا�ستكمال �إجراءات ترحيلهم نحو
بلدانهم الأ�صلية بتهمة الإقامة غري
�رشعية بالرتاب الوطني .
�أحمد باحلاج

�ضبط بحوزتها 1879غ من البانغو و 174.17غ من الكيف

�شرطة مترنا�ست تفكك �شبكة
خمت�صة يف املتاجرة يف املخدرات

يف �إطار حماربة ظاهرة الإجتار غري
امل�رشوع باملخدرات وامل�ؤثرات
العقلية متكنت عنا�رص ال�رشطة بالأمن
احل�رضي الثاين ب�أمن والية مترنا�ست
من تفكيك جمعية �أ�رشار متكونة
من ثالثة �أ�شخا�ص ترتاوح �أعمارهم
ما بني (� 17إىل � 28سنة) لغر�ض
املتاجرة يف املخدرات ) كيف معالج
 +بانغو(  و حجز  1857.9غ من نوع
البانغو و  174.17غ من الكيف العالج
متبوع بحيازة �أ�سلحة بي�ضاء و �إنتحال
�إ�سم الغري .
ا�ستغالل
وقائع الق�ضية تعود� إىل
عنا�رص ال�رشطة ملعلومات تفيد عن
تواجد �شخ�ص يقوم با�ستغالل م�سكنه
الكائن بحي قطع الواد للرتويج
للمخدرات ،ومبوجب اذن تفتي�ش
�صادر عن اجلهات الق�ضائية وبعد
�إعداد خطة �أمنية حمكمة مت تفتي�ش
م�سكن امل�شتبه فيه اين مت حجز كمية
من املخدرات قدر وزنها بـ ( 1857.9

من نوع بانغو ) و (  174.17من نوع
كيف معالج ) و �أ�سلحة بي�ضاء دون
توقيف امل�شتبه فيه الذي كان يف حالة
فرار ،بعد مدة من الزمن و ا�ستغالال
ملعلومات واردة عن تواجد امل�شتبه
فيه يف منزله العائلي مت تر�صده و
�إعداد خطة حمكمة و مبوجب �إذن
بالتفتي�ش �صادر من جهات ق�ضائية
مت توقيفه رفقة �شخ�صني �آخرين ليتم
حتويلهم �إىل املقر �،أين فتح حتقيق
يف الق�ضية و بعد عر�ض احد امل�شتبه
فيهم على نظام التعرف الآيل على
الب�صمات تبني انه انتحل هوية الغري،
بعد ا�ستكمال ا لإجراءات مت تقدمي
ال�سالفي الذكر �أمام اجلهات الق�ضائ
ية املخت�صة  ،التي � أ�صدرت يف حق
امل�شتبه فيه الأول و الثاين �أمر �إيداع
فيما و�ضع امل�شتبه فيه الثالث حتت
املراقبة الق�ضائية .
�أحمد باحلاج
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العدوان الإ�سرائيلي على غزة 2014

� 5سنوات على املجزرة وامللحمة
ي�صادف الأحد  7متوز ،الذكرى اخلام�سة للعدوان الإ�سرائيلي على غزة �صيف
 ،2014والتي �أطلق عليها االحتالل "اجلرف ال�صامد" ،فيما ردت املقاومة مبعركة
"الع�صف امل�أكول" ،والذي و�صف بالأكرث عدوانية و�شرا�سة على مدار  51يوما،
و�سبق العدوان ق�صف متبادل بني االحتالل واملقاومة يف غزة �إثر تفجر الأو�ضاع
يف ال�ضفة بعد خطف م�ستوطنني الطفل املقد�سي حممد �أبو خ�ضري يف القد�س يوم
 2متوز  2014وتعذيبه وحرقه.
م�.س
بدء العدوان
وبد�أ الهجوم على غزة بعد ال�ساعة
الواحدة من فجر يوم � 7سبتمرب ،2014
با�ستهداف منزل املواطن حممد
العبادلة يف القرارة جنوبي القطاع،
وقد نفذت طائرات االحتالل يف هذا
اليوم عدة غارات على القطاع� ،إىل �أن
جرى الإعالن عن الهجوم الع�سكري
ر�سميا منت�صف ليل اليوم التايل 8
متوز.
وا�ستمر العدوان ،ملدة يوما 51
�أوقعت خالله �آالف ال�ضحايا ،ودمرت
ع�رشات �آالف املنازل واملن�ش�آت
العامة واملمتلكات اخلا�صة ،وارتكبت
خالله انتهاكات ج�سيمة ومنظمة
لقواعد القانون الدويل الإن�ساين
والقانون الدويل حلقوق الإن�سان
ترقى مل�ستوى جرائم احلرب ،يف ظل
�صمت املجتمع الدويل جتاه التزاماته
القانونية والأخالقية.
ووفقا لتوثيق مركز امليزان حلقوق
الإن�سان ،قتلت قوات االحتالل خالل
عدوانها ( )2219من الفل�سطينيني،
من بينهم ( )556طفال ،و( )299امر�أة،
فيما بلغ عدد اجلرحى الأطفال الذين

مت ر�صدهم ( )2647واجلريحات من
الن�ساء (.)1442
كما هدم ودمر االحتالل)31981( ،
منزال وبناية �سكنية متعددة الطبقات،
من بينه ( )8381دمرت كليا ومن بني
املدمرة كليا ( )1718بناية �سكنية
(تتكون الواحدة منها من �أكرث من
وحدة �سكنية) ،كما بلغ عدد املهجرين
ق�رسيا جراء هدم منازلهم ب�شكل كلى
( )60623من بينهم ( )30842طفل،
و(� )16526سيدة ،وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن عمليات الر�صد والتوثيق مل ت�شمل
املن�ش�آت وامل�ساكن التي تعر�ضت
لأ�رضار طفيفة وهي تعد بع�رشات
الآالف.
و�أجربت قوات االحتالل � 520ألفا من
�سكان القطاع �أغلبيتهم من الن�ساء
والأطفال على الهرب من منازلهم دون
توفري �سبل خروج �آمنة من مناطقهم،
ودون توفر مراكز �إيواء �آمنة تتوفر
فيها احلدود الدنيا حلفظ الكرامة
الإن�سانية املت�أ�صلة ،ما ت�سبب يف
معاناة بالغة لكل �سكان القطاع.
وقد �أ�سهمت الهجمات الع�شوائية
وا�ستهداف مراكز الإيواء واملن�ش�آت
وطواقم املهمات الطبية والإن�سانية
يف بث مزيد من الرعب والرتويع يف

نفو�س الآمنني ،و�ساهم يف �إيقاع مزيد
من القتلى يف �صفوف املهجرين
ق�رسياً وطواقم املهمات الإن�سانية
وال�صحافيني.
وخل�ص تقرير للجنة تق�صي احلقائق
حول العدوان الإ�رسائيلي ،ن�رش نهاية
جوان  2015وعرف بتقرير "ديفي�س"،
�إىل �أن العدوان الإ�رسائيلي على غزة
"يرقى �إىل جرائم احلرب" ،و�أن 142
عائلة على الأقل فقدت ثالثة �أفراد �أو
�أكرث يف الهجوم على املباين ال�سكنية
�أثناء احلرب ،حيث �شنت "�إ�رسائيل"
�أكرث من �ستة �آالف غارة جوية،
و�أطلقت نحو � 50ألف قذيفة مدفعية.
الإعمار
بعد توقف احلرب ويف � 12أكتوبر عقد
م�ؤمتر لإعادة �إعمار غزة يف القاهرة
برعاية الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�سي وم�شاركة خم�سني منظمة
وحكومة.
وتعهدت الدول امل�شاركة بتقدمي 5.4
مليارات دوالر للفل�سطينيني ،ن�صفها
لإعادة �إعمار القطاع الذي حلق به
دمار وا�سع.
مل مت ُح الأعوام اخلم�سة املا�ضية
الآثار املدمرة للعدوان على غزة،

فالآالف من الأ�رس ما تزال مهجرة
عن منازلها التي دمرت ،ويعي�شون
يف بيوت م�ست�أجرة ،ويف ظل �أو�ضاع
�إن�سانية �صعبة ،يف ظل ا�ستمرار
الأو�ضاع املعقدة بفعل احل�صار
املتو�صل منذ  12عا ًما وبح�سب وزارة
الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطينية،
ف�إن مئات الأ�رس ما تزال مهجرة
عن منازلها املدمرة وتنتظر �إعادة
�إعمارها ،كما زاد ا�ستهداف امل�صانع
واملن�ش�آت واملحالت التجارية والتي
مل ي�ؤهل عدد كبري منها حتى اليوم،
ما �أدى �إىل تفاقم الأو�ضاع املعي�شية
ل�سكان القطاع املتدهورة �أ�صلاً
نتيجة احلروب ال�سابقة ،واحل�صار
اخلانق.
وت�أتي الذكرى اخلام�سة للعدوان مع
ا�ستمرار م�سريات العودة الكربى
يف عامها الثاين ،والتي يكافح فيها
الفل�سطينيون من �أجل ك�رس احل�صار
اخلانق.
االحتالل :هزمية فادحة
قادة العدو اعرتفوا ب�أن معركة

"الع�صف امل�أكول" كانت هزمية
فادحة لكيانهم على ال�صعد الع�سكرية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والنف�سية ،و�أقر م�س�ؤولون �صهاينة
بقولهم" :خ�رسنا معركة ا�سرتاتيجية
�أمام قطاع غزة ،"فيما ر�أى رئي�س
املو�ساد "الإ�رسائيلي" ال�سابق مائري
دغان �أن "رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية
بنيامني نتنياهو ف�شل ف�ش ً
ال مدو ًّيا يف
غزة".
وح�سب بيانات "�إ�رسائيلية" ر�سمية،
ف�إن  64ع�سكرياً و�" 3إ�رسائيليني"
ُقتلوا ،و�أ�صيب � 1008آخرين ،بينهم
 651ع�سكريا و 357مدنيا ،بينما
تقول "كتائب عز الدين الق�سام"،
�إن جماهديها وحدهم قتلوا 161
�ضابطاً وجندياً �صهيونيا ،فيما ت�شري
املعلومات لوجود � 4إ�رسائيليني يف
الأ�رس لدى الق�سام.
نتنياهو خائ ًفا!
وك�شفت مذكرات ن�رشتها �صحيفة
"يديعوت �أحرونوت" العربية ،يف
�سبتمرب� ،أن بنيامني نتنياهو كان خائفاً
خالل احلرب على غزة عام .2014

وقالت ال�صحيفة� :إنها ن�رشت يف
الرابع من ال�شهر اجلاري مذكرات
لوزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق
جون كريي ،يقول فيها� :إن نتنياهو
كان خائفا من حرب "اجلرف
ال�صامد" (امل�سمى الإ�رسائيلي
للعدوان على غزة) عام  2014يف غزة
والتقى نتنياهو بعد منع الرحالت
اجلوية �إىل "�إ�رسائيل" ب�سبب تهديد
ال�صواريخ من غزة.
ونقلت عن كريي قوله" :لأول مرة
�أرى فيها نتنياهو متوترا وخائفا
مما يجري" ،م�ضيفا "قلبي انقب�ض
لأجله لأنني مل �أره �ضعيفا من قبل
مثل ذلك" ،وا�صفا امل�شهد با�ستغراب
ر�ؤية "زعيم �إ�رسائيلي حتت ح�صار
�صواريخ حما�س".
و�أ�شارت �إىل �أن وزير اخلارجية
الأ�سبق اتهم نتنياهو بطرح م�سودة
�رسية التفاق وقف �إطالق النار مع
حما�س يف ذلك الوقت� ،إال �أنه تفاج�أ
من عر�ضها على الإعالم كمطلب من
حما�س و�إظهار الرف�ض الإ�رسائيلي
لها.

االنتخابات اليونانية

تيار ميني الو�سط ي�ستعيد ال�سلطة وا�شنطن تعد ب�شطب ال�سودان من قائمة الإرهاب
فاز حزب الدميقراطية اجلديدة
املعار�ض ،الذي ميثل تيار ميني
الو�سط يف اليونان ،باالنتخابات
العامة املبكرة التي �أجريت يف
البالد الأحد ومع فرز الأ�صوات يف
معظم الدوائر� ،أقر رئي�س الوزراء
�ألك�سي�س ت�سيربا�س بالهزمية ل�صالح
مناف�سه ،كريياكو�س ميت�سوتاكي�س.
وح�صل حزب الدميقراطية
اجلديدة على  39.8يف املئة من
الأ�صوات حتى الآن ،يف حني احتل
حزب �سرييزا الي�ساري ،بزعامة
ت�سيربا�س ،املركز الثاين بن�سبة
 31.6يف املائة من الأ�صوات
وتعطي التوقعات احلالية �أغلبية
وا�ضحة حلزب الدميقراطية
اجلديدة ،حيث يح�صل الفائز على
 50مقعدا �إ�ضافيا يف الربملان وحتى
الآن� ،أر�سلت نحو  88يف املائة من
الدوائر االنتخابية نتائجها وقال
رئي�س الوزراء املنتخب لأن�صاره �إنه
ح�صل على تفوي�ض قوي للتغيري.
و�أ�ضاف �أمام ح�شد من امل�ؤيدين
يف العا�صمة �أثينا�" :إن البالد ترفع
ر�أ�سها بفخر مرة �أخرى" ،قائال
�إنه �سيكون رئي�سا للجميع ،لأن
اليونانيني "عددهم قليل مبا ال
ي�سمح لهم بالبقاء منق�سمني"وقال
ت�سيربا�س لل�صحفيني" :اليوم ،نقبل
حكم ال�شعب بر�أ�س مرفوع .لكي
ن�أتي باليونان �إىل ما هو عليه الآن،
كان علينا اتخاذ قرارات �صعبة
بتكلفة �سيا�سية باهظة"وبلغت ن�سبة
امل�شاركة يف االنتخابات حوايل 57

يف املائة ،وهي واحدة من �أدنى
الأرقام منذ عقود.
والت�صويت �إلزامي من الناحية
القانونية يف ذلك البلد ،على الرغم
من عدم تطبيق القانون فعليا
و�أجريت  6انتخابات يف اليونان خالل
ال�سنوات الأخرية ،ويف يوم انتخابات
الأحد ،تدفق الكثري من ال�سكان على
ال�شواطئ �أو جل�أوا �إىل منازلهم ،حيث
جتاوزت درجات احلرارة  35درجة
مئوية يف بع�ض الأماكن.
ماذا تقول النتائج؟
�أ�شارت النتائج الأولية �إىل ف�شل حزب
"الفجر الذهبي" اليميني املتطرف،
يف حتقيق احلد الأدنى من الأ�صوات،
الالزم لدخول الربملان وهو  3يف
املئة ،وذلك بفارق �ضئيل حيث
�سيح�صل على  2.95يف املئة من
الأ�صوات.
ومن املتوقع �أن يتجاوز حزب "احلل
اليوناين" القومي املوايل لرو�سيا
وحزب "مريا  ،"25وهو حزب ي�ساري
يتزعمه وزير املالية ال�سابق ياني�س
فاروفاكي�س ،احلد الأدنى الالزم
لدخول الربملان .وح�صل حزب
"حركة من �أجل التغيري" ،الذي ميثل
تيار ي�سار الو�سط ،على  7.9يف املئة
من الأ�صوات ،تاله احلزب ال�شيوعي
بن�سبة  5.4يف املائة وذكرت و�سائل
�إعالم يونانية �أي�ضا �أن �صندوق اقرتاع
�سرُ ق ،من جانب جمموعة جمهولة
اقتحمت �أحد مراكز االقرتاع.

ماذا حدث حلزب �سرييزا؟
دعا رئي�س الوزراء ت�سيربا�س ،الذي
و�صل �إىل ال�سلطة يف عام � ، 2015إىل
انتخابات مبكرة ،بعد تلقيه هزمية
يف االنتخابات املحلية والأوروبية يف
ماي املا�ضي.
و�أطاح ت�سيربا�س بحزب الدميقراطية
اجلديدة من ال�سلطة حينذاك ،عرب
حملته �ضد �سيا�سات التق�شف ،التي
�أثرت على اليونانيني ل�سنوات لكنه
ا�ضطر خالل �أ�شهر من انتخابه �إىل
قبول �رشوط قا�سية ،مقابل حزمة
الإنقاذ املالية الدولية الثالثة لليونان
وواجه ت�سيربا�س معار�ضة داخل
حزبه حينذاك ،فدعا �إىل انتخابات
مبكرة وفاز بها لكن �شعبية حزبه
تراجعت ،مع زيادة البطالة وانكما�ش
االقت�صاد اليوناين وتعهد حزب
الدميقراطية اجلديدة بتخفي�ض
ال�رضائب ،وخ�صخ�صة اخلدمات
يف البالد ،التي ال تزال ت�شعر ب�آثار
الأزمة املالية لعام  2008وينحدر
رئي�س الوزراء املرتقب ،كريياكو�س
ميت�سوتاكي�س ،من �إحدى العائالت
ال�سيا�سية العريقة يف اليونان
وميت�سوتاكي�س جنل رئي�س الوزراء
ال�سابق كون�ستانتينو�س ميت�سوتاكي�س،
وكانت �شقيقته ،دورا باكوياني�س،
عمدة �أثينا عندما ا�ست�ضافت
املدينة دورة الألعاب الأوملبية عام
 ،2004قبل �أن ت�صبح وزيرة خلارجية
اليونان الحقا.

ك�شف القائم ب�أعمال
الأمريكية
ال�سفارة
يف اخلرطوم ا�ستيفن
كوتي�سي�س� ،أن بالده
ب�صدد �شطب ال�سودان
من قائمة الدول الراعية
للإرهاب.
وقال يف ت�رصيحات
�إعالمية �أوردتها "قناة
ال�رشوق"" :مت رفع

العقوبات عن ال�سودان
منذ  ،2017لكن الف�ساد
و�سوء الإدارة يف عهد
نظام الرئي�س املخلوع
عمر الب�شري ،حجبا منافع
ذلك القرار"و�أ�ضاف:
"رفع ا�سم ال�سودان
من قائمة الإرهاب
يتوقف بدرجة كبرية
على �إدماج احلركات

امل�سلحة يف اتفاق
ال�سالم (املوقع �سنة
 )2011و�إحالل ال�سالم
يف دارفور ومنطقتي
جنوب كردفان ،والنيل
الأزرق".
وحذفت �إدارة الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب
يف � 6أكتوبر 2017عقوبات
وا�شنطن االقت�صادية

عن اخلرطوم واحلظر
التجاري الذي كان
مفرو�ضا على ال�سودان
منذ  1997لكن وا�شنطن
مل ت�شطب ال�سودان من
قائمة "الدول الراعية
للإرهاب" املدرج عليها
منذ  ،1993ال�ست�ضافته
زعيم تنظيم القاعدة
�أ�سامة بن الدن.

وزير بريطاين

ت�سريب مذكرات �سفري عن ترامب
قد ي�ضر بالعالقات مع �أمريكا

قال وزير التجارة
الربيطاين ليام فوك�س
يوم االثنني �إن ت�رسيب
مذكرات �رسية لل�سفري
الربيطاين لدى الواليات
املتحدة ،ي�صف فيها
�إدارة الرئي�س دونالد
ترامب ب�أنها ”ال ت�ؤدي
واجباتها كما ينبغي“
و“تفتقر للكفاءة“ قد
ي�رض بالعالقات.
و�أ�ضاف فوك�س ،الذي
يزور وا�شنطن� ،أنه
�سيعتذر لإيفانكا ابنة
الأمريكي
الرئي�س
دونالد ترامب التي من

املقرر �أن يلتقي بها
خالل زيارته للواليات
املتحدة وتابع قائال
”�س�أعتذر عن حقيقة
�أن �أيا من عنا�رص جهاز
اخلدمة املدنية �أو
الدوائر ال�سيا�سية لدينا
مل يكن على م�ستوى
توقعاتنا �أو توقعات
الواليات املتحدة ب�ش�أن
�سلوكها ،الذي كان خط�أ
يف هذه امل�س�ألة حتديدا
على نحو غري عادي
وغري مقبول �إطالقا“.
خماطبا
و�أ�ضاف
راديو هيئة الإذاعة

الربيطانية (بي.بي�.سي)
”الت�رسيبات اخلبيثة من
هذا النوع غري احرتافية
وال �أخالقية وال وطنية

وقد ت�ؤدي حقا �إىل �إحلاق
�رضر بهذه العالقة وت�ؤثر
بالتايل على م�صلحتنا
الأمنية الأو�سع نطاقا“.
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�أزمات بال حلول:

ملاذا تراجعت فعالية جمموعة
الع�شرين يف النظام العاملي؟
اكت�سبت الن�سخة الأخرية من قمة الع�شرين التي ُعقدت مبدينة �أو�ساكا اليابانية،
يف الفرتة من � 28إىل  29جوان � ،2019أهمية خا�صة ،ب�سبب الأجواء املتوترة
التي عقدت يف �سياقها القمة ،مع ت�صاعد حدة التوتر بني وا�شنطن وطهران،
واحلرب التجارية بني بكني ووا�شنطن ،واخلالفات الأمريكية-الرتكية بعد عقد
ً
اً
ف�ضل عن اخلالفات املتعلقة بان�سحاب
�صفقة مع رو�سيا ل�شراء "�إ�س،"400-
�أنقرة
بريطانيا من االحتاد الأوروبي.
د .مروة نظري/مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
�سياقات متوترة:
يف هذا ال�سياق ،عقدت الدورة
 14من قمة جمموعة الع�رشين
اً
حمفل دول ًّيا مه ًّما
التي تُعد
�أن�شئ يف عام  1999على خلفية
الأزمات املالية العاملية لبحث
العديد من امللفات للمجتمع
الدويل ب�أ�رسه ،وذلك عرب
اجتماع قادة القوى االقت�صادية
الكربى يف العامل ،مع بع�ض
قادة الدول الأخرى الذين تتم
اً
ف�ضل
دعوتهم حل�ضور القمة،
عن ممثلي عد ٍد من املنظمات
الدولية والإقليمية املعنية بتلك
امللفات (خا�صة �صندوق النقد
والبنك الدوليني) .ورمبا تتبدى
�أهمية هذه الفعالية بالنظر �إىل
قائمة الدول املن�ضمة �إليها،
حيث ت�ضم  19دولة ،بالإ�ضافة
لرئا�سة االحتاد الأوروبي،
لي�صبح عدد الأع�ضاء .20
انخف�ض �سقف توقعات
املراقبني من النتائج التي
ميكن �أن تتمخ�ض عنها قمة
�أو�ساكا ب�سبب حالة االحتقان
والتوتر التي �سادت الأجواء
بني الفاعلني الرئي�سيني قبيل
انعقاد القمة ،على نحو قلل من

احتماالت التو�صل �إىل تفاهمات
ب�ش�أن هذه الق�ضايا اخلالفية،
التي انعك�ست يف العديد من
املالمح.
فعلى ال�صعيد ال�سيا�سي اً
مثل،
ت�أتي اخلالفات املتعلقة بخروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي
لت�ضع العديد من عالمات
اال�ستفهام حول قدرة االحتاد
على تن�سيق تفاعالته على
ال�ساحة العاملية .ومن ناحية
�أخرى ،هناك تنامي حدة التوتر
بني الواليات املتحدة و�إيران،
وعدم القدرة على التو�صل
التفاق بني طهران ووا�شنطن
اً
بديل لالتفاق النووي
يكون
الإيراين بعدما اعتربت �إدارة
الرئي�س الأمريكي ترامب �أن
االتفاق مليء بالثغرات ،وي�سمح
لإيران ب�أن حت�صل على �أموال
وموارد لأن�شطتها الإرهابية يف
منطقة ال�رشق الأو�سط .ومن
ناحية ثالثة ،يت�أجج التوتر بني
وا�شنطن وتركيا (البلد الع�ضو يف
حلف الناتو) ،ب�سبب نظام الدفاع
ال�صاروخي الرو�سي "�إ�س "400
الذي ا�شرتته �أنقرة من مو�سكو،
حيث ترى وا�شنطن �أن نظام
الدفاع ال�صاروخي الرو�سي غري
متوافق مع �شبكة دفاع حلف
�شمال الأطل�سي ،وي�شكل تهديدًا
لطائرات �إف 35-التي تعتزم

تركيا �رشاءها � ً
أي�ضا ،وتتخوف
�أنقرة من �إمكانية �أن تفر�ض
وا�شنطن عليها عقوبات.
�أما على اجلانب االقت�صادي،
فكانت هناك العديد من
امللفات ال�شائكة التي تخ�ص
النمو االقت�صادي العاملي
وتخ�ص �آلية التجارة العاملية،
كان من �أهمها احلرب التجارية
بني بكني ووا�شنطن والتي
تبلورت مع �إخفاق جهود البلدين
يف التو�صل �إىل اتفاق جتاري
يف مايو املا�ضي ،الأمر الذي
دفع اخلرباء ال�ستبعاد �إمكانية
و�صول الدولتني التفاق خالل
قمة الع�رشين ،ال �سيما يف ظل
ت�رصيحات ترامب قبل و�صوله
�إىل اليابان ،التي �أكد فيها �أن
اقت�صاد ال�صني ينهار .وقد
�أ ّثرت هذه احلرب التجارية على
الأ�سواق العاملية ،حيث يرى
العديد من املحللني �أنها تواجه
�شبح ك�ساد عاملي جديد ،ورمبا
هذا ما دفع "كري�ستني الجارد"
مدير عام �صندوق النقد الدويل
للتحذير من �أن االقت�صاد
العاملي يواجه "موق ًفا �صعبًا"
ب�سبب النزاعات التجارية،
وحثت �صناع القرار يف جمموعة
الع�رشين على خف�ض الر�سوم
اجلمركية والعقبات الأخرى
�أمام التجارة.
ق�ضايا عالقة:
مل تقت�رص فعاليات قمة
جمموعة الع�رشين على اللقاءات
اجلماعية بني الأع�ضاء وال�ضيوف
املدعوين ،بل �شملت كذلك
العديد من اللقاءات الثنائية
املهمة التي لعبت دو ًرا مه ًّما
يف التمهيد التفاقات وتفاهمات

الحقة .ومن اجلدير بالذكر
�أن جدول �أعمال القمة �شمل
عددًا من الق�ضايا ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،كان
من بينها الطاقة والبيئة واملناخ
واالقت�صاد الرقمي والتجارة
والزراعة والرعاية ال�صحية
والتعليم والعمل .وميكن من
خالل متابعة جمريات القمة
والق�ضايا التي طرحت على
جدول �أعمال القمة القول �إن
هناك جمموعة من الق�ضايا
ظلت عالقة وما تزال تبحث عن
حل على الرغم من مناق�شتها
خالل فعاليات قمة �أو�ساكا.
ومن �أهم تلك الق�ضايا ،تلك التي
تتميز بطابع اقت�صادي عاملي،
ال �سيما التنمية امل�ستدامة
لالقت�صاد العاملي ،واتخاذ
الإجراءات الكفيلة باحلد من
خماطر التقلبات االقت�صادية،
خا�صة و�أن جمموعة الع�رشين
حددت عددًا من التحديات
الرئي�سية هي :العوملة،
وظاهرة تقدم ال�سكان يف
ال�سن ،والتحوالت التكنولوجية
ال�رسيعة وما يرتبط بها من
اً
ف�ضل عن احلاجة
تغريات،
لتن�سيق املواقف ب�ش�أن
ال�رضائب التي يتم فر�ضها على
اخلدمات والتجارة العاملية،
وذلك ح�سبما متت الإ�شارة �إليه
جناحات حمدودة:
خالل القمة.
وعلى الرغم من قيام جمموعة من ناحية ثانية ،متخ�ضت قمة
الع�رشين بالتحذير من تنامي �أو�ساكا عن عدد من الق�ضايا
املخاطر التي حتيط باالقت�صاد التي �شهدت انفراجات غري
العاملي واالعرتاف ب�أن النمو متوقعة ،و�إن كانت حمدودة
االقت�صادي العاملي ال يزال الطابع ،كان من �أبرزها االتفاق
�ضعي ًفا ،و�أن االحتماالت تتجه الذي تو�صلت عربه الواليات
للأ�سو�أ مع ت�صاعد التوترات املتحدة وال�صني ال�ستئناف
التجارية واجليو�سيا�سية ،ف�إن املحادثات التجارية بينهما،
القمة جتنبت الإ�شارة لإدانة وذلك بعد اجتماع ثنائي بني
احلماية التجارية ،واكتفت الرئي�سني الأمريكي وال�صيني
بالدعوة ملناخ جتاري حر و�صف ب�أنه جاء ك�أف�ضل ما
ونزيه ،وهو ما يعد طبيع ًّيا ميكن ،حيث اتفق اجلانبان
بعد حمادثات و�صفها عدد من الأمريكي وال�صيني على عدم
الأع�ضاء يف املجموعة ب�أنها زيادة التعريفات اجلمركية
معقدة و�صعبة ،وقد حاولت على �أي من �سلع البلدين يف
اليابان التي ت�ست�ضيف االجتماع الوقت احلايل .كما �أ�شار
�إيجاد �أر�ضية م�شرتكة بني "ترامب" �إىل �أنه �سوف يلغي
الواليات املتحدة التي تعار�ض احلظر املفرو�ض على بيع
التنديد باحلماية التجارية املعدات الأمريكية ل�رشكة
والدول الأخرى التي ت�سعى "هواوي" ال�صينية.
للتحذير من تداعياتها وما وجنحت القمة كذلك يف
ت�سببه من خماطر لالقت�صاد احلفاظ على متو�سط �سعر
للبرتول ،وهو الطلب الذي
العاملي.
كما كان امللف البيئي كذلك
من الق�ضايا التي ظلت عالقة
بعد قمة �أو�ساكا .فعلى الرغم
من �أن دول جمموعة الع�رشين
�أكدت التزامها بالتطبيق الكامل
لالتفاق املوقع عام  2015يف
باري�س ملكافحة االحتبا�س
احلراري� ،إال �أنهم مل يتمكنوا
من �إيجاد �صيغة توافقية مع
وا�شنطن التي ان�سحبت منه
عام  ،2017لتظل �صيغة 1+19
هي احلاكمة ملوقف املجموعة
من اتفاق باري�س حول املناخ.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا
االتفاق جاء بعد مفاو�ضات
طويلة و�شاقة ب�سبب حماولة
وا�شنطن عرقلة الإعالن الذي
اً
اً
مماثل لإعالين
�شكل
اتخذ
القمتني ال�سابقتني.
ويف ال�سياق ذاته ،تندرج
العالقات الأمريكية-الرتكية
على قائمة الق�ضايا التي مل
تفلح قمة �أو�ساكا يف �إيجاد حل
لها ،فرغم اللقاء الذي جمع
الرئي�سني الأمريكي "ترامب"
والرتكي "�أردوغان" ،مل يتم
�إنهاء اخلالف� ،إذ �أعلن الرئي�س
الرتكي "�أردوغان" �أن بالده لن
ترتاجع عن �صفقة الأ�سلحة
املثرية للجدل ،وتتوقع الت�سليم
يف التوقيت املتفق عليه.

نادت به رو�سيا قبل القمة،
فكما توقع "�ألك�سندر نوفاك"
(وزير الطاقة الرو�سي)
�ساهمت اجتماعات قمة
الع�رشين يف توفري مزيد من
الدعم ملنظمة �أوبك فيما
يتعلق بتمديد اتفاق خف�ض
الإنتاج الذي �أعلنته �أوبك
وحلفا�ؤها منذ مطلع العام
اجلاري وحتى نهاية يونيو،
وذلك مبقدار  1.2مليون
برميل يوم ًّيا ،وذلك بعد
الرتاجع احلاد يف الأ�سعار يف
نهاية عام  .2018وقد دعمت
قمة �أو�ساكا هذا التوجه
انطال ًقا من �أن �سوق النفط
يت�سم بقدر كبري من عدم
اليقني ،و�إن كان يبدو متواز ًنا
من ناحية العر�ض والطلب.
ويف امللف ال�سوري ،بدا
التعاون والتن�سيق الأمريكي
و�ضوحا من �أي
الرو�سي �أكرث
ً
وقت م�ضى ،وف ًقا ملا �أعلنه
الرئي�س الرو�سي "فالدميري
بوتني" .ففي هذا الإطار،
�أ�شار "بوتني" �إىل �أنه مت �إبالغ
نظريه الأمريكي بالإجراءات
التي اتخذتها بالده يف �سوريا،
م�ؤك ًدا �أن البلدين على ات�صال
جيد فيما يتعلق ب�سوريا.
ختا ًما ،ميكن القول �إن نتائج
قمة �أو�ساكا قد �أ�صابت الكثري
من املعنيني بال�ش�أن الدويل
بالإحباط حول م�ستقبل
جموعة الع�رشين ك�آلية
هدفها تقدمي حلول للأزمات
العاملية ،ال �سيما مع الإخفاق
يف التو�صل التفاق حول ق�ضايا
التجارة واملناخ وال�سيا�سات
احلمائية ،على نحو دفع
الرئي�س الفرن�سي "�إميانويل
ماكرون" للقول �إن جمموعة
الع�رشين باتت اليوم �أقرب
�إىل اجلمعية العامة للأمم
املتحدة التي ت�سمح ل�صانعي
القرار بااللتقاء يف اجتماعات
ثنائية وتبادل وجهات النظر
حول امللفات الهامة.
ومن اجلدير بالذكر �أنه قد
تقرر �أن ت�ست�ضيف اململكة
العربية ال�سعودية الدورة
اخلام�سة ع�رشة الجتماعات
قمة قادة جمموعة الع�رشين
خالل نوفمرب  ،2020على �أمل
�أن ت�صبح الدورات القادمة
ريا.
�أكرث فعالية وت�أث ً
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الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�شراقة
حي  100م�سكن عمارة  05Eرقم  02ال�شراقة

ن�شر م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي
Rg±S&±ąĊĉĄ_»F$³P:4½b96±`b8±E »P
املادة  412من ق.ا.م وا
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نحن اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�ضرة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�شراقة القائمة بالتبليغ و
التنفيذ »
املذكورC
õPê±^8CP$_8±¹C< ^4#ÐÒ_89:¿R`ûC1Ð
;Cاملوقعة ادناه
 Cو
اعاله
لفائدة  :القر�ض ال�شعبي اجلزائري � ،شركة عمومية اقت�صادية ذات ا�سهم املمثلة من طرف املدير وكالة حيدرة
E4jÏb=±d^:4±¿Rاجلزائر  ،الكائنة ب�إقامة �شعباين الوردي بواد حيدرة – اجلزائر ý±Rbb6±Rb0±
العنوان � 02 :شارع العقيد عمريو�ش
^j±bê±`b8C_8Cñ¯`8
d60±Rb0±
ÏCõ9@_894
�ضد � :أوكيل ن�سيم
³b^8^5/±_C
^:4±²C»Ð]ºاجلزائر
العنوان  21 :طريق الرحمانية –
ÔR0±d4:±D=R±Ò±R=C8±
Ðb R/Ïb=±
املتمثل يف �أمر �أداء �صادر عن رئي�س حمكمة القليعة  ،ق�سم  :التجاري  /البحري  ،بتاريخ :
تنفيذا لل�سند التنفيذي
2017/04/25
E=R6±ÒE=R4Cd60±RR±´C=;7
^^³«C68±
«dرقم  ، ،17/01304 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  .2018/12/03 :حتت رقم :
جدول
فهر�س رقم 17/02571 :
³«C68±Ò
E=ÒR8±^gC b±Ò²±b9RR±
E »C:êC¯_8PRb
2018/2013

E=R6±ÒE=R4±õ59Cd60±N=0±´C=;7
بناءا على الإذن بن�شر م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ
الرتتيب _8`:1:
رقمd±³P=b±d
½b9F، 2019/04/11
6±
E=:R±E»CR8±
19/00439
¯EPE=bb;8´C=C8
=\=b±Òû
أعاله لفائدة :
»M±املذكور �
بالوفاء مبوجب ال�سند التنفيذي
عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف التكليف
م�ضمون
بن�شر
وعليه نقوم `b8±«C; E »C:ê±Ò\=2±
³RjC4ê±`<:9^@d¬¹C
حيدرة E C*±Òd±Ï
طرف املدير وكالة ±
القر�ض ال�شعبي اجلزائري � ،شركة عمومية اقت�صادية ذات ا�سهم املمثلة من
ن�سيم½b9±F6±b_8C
أوكيل P±ÒÐ±b
�ضد ; � :
<`b8±³PE9= _8R0F$^¬³S
ǀƁǍƪƃŽȚȢȤȚǞƓȚȶȜȤȚȢȁȚ
Ðb»C%« ÒÐCSCÐb698ê±
_89=?c9ÐbR/Ðb=4C³PC

قدره 1.296.601.64 :دج
اجمايلE¹±Rê±d
مبلغ= ±»bÐC=69
بدفعčĆÃ
و �إلزامها »C/
Ðb::0ê±ÒC=±Rb6±
الذي ميثل مبلغ الدين  +م�صاريف اخلربة و م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�ضر الق�ضائي
´E;±ÏC^Eb6
=±
Z±bê±b::0
الطرق القانونية
invest@investplusalgerÍb=6±c9C;6jعليه جربا بكافة
و نبهناه ب�أن له مهلة  15يوما للوفاء ت�سري من تاريخ الن�شر يف جريدة يومية وطنية و �إال نفذ
ĄĆąĊčĊĈČćĄĊĊąĈąĆĉċĊĄĊĊąĈąćčĄĄC;6±b E=b=±_8±RHS`E ±»P±´CC
E=;M±´C59±
.
اثباتا ملا تقدم  ،حررنا هذا املح�ضر لن�شر ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية .
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FORMATION INTENSIVE

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي ٬الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�ش ٬اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر ٬الهاتف 021.83.36.87
تبليغ م�ضمون �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد  ,613 ، 612 ، 412 :ق.ا .م.ا
نحن الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�ش جمل�س ق�ضاء اجلزائر املوقعة �أدناه الكائن مكتبها ب � 04شارع خل�ضر بيدة احلرا�ش .
لفائدة� /شركة الفارج خر�سانة اجلزائر �شركة ذات �أ�سهم ممثلة يف �شخ�ص مديرها العام
الكائن مقرها ب /املركز التجاري باب الزوار الربج رقم 2 .الطابق اخلام�س باب الزوار اجلزائر.
املختارة موطنها لدى مكتب الأ�ستاذة /مرياي �صونيا  ،الكائن مكتبها ب� 67 /شارع بوجمعة مغني ح�سني داي .
بعد االطالع على املواد  613 ، 612 ، 412 ،407 ،406 :من قانون الإجراءات املدنية والإدارية .
بناء على ال�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة  :ح�سني داي الق�سم التجاري /البحري بتاريخ 18/10/14رقم اجلدول  ،18/02207رقم الفهر�س ، 18/04779 :
املمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة عن حمكمة  :ح�سني داي ،بتاريخ  ، 2019/04/15حتت رقم 2019/733
بعد الإطالع على املواد  412 ,416 ,407 ,406من قانون الإجراءات املدنية والإدارية .
بناء على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و حم�ضر تبليغ تكليف وحم�ضر تبليغ تكليف بالوفاء املحررة بتاريخ  19/04/18 :واملر�سلة عن طريق ر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار
باال�ستالم و�صل رقم 00458643676 :
اىل � //شركة فور�سيم�سا اوك اوبرا �سيفيل املحدودة �شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة املمثلة من طرف م�سريها ممثلها القانوين – العنوان  //حي ال�شيخ الطاهر اجلزائري
عمارة ج رقم  40بوروبة
بناء على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي وحم�ضر تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 19/05/05
بناء على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي وحم�ضر تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 19/05/07
بناء على �إذن بالن�شر  ،ال�صادر عن رئي�س حمكمة ح�سني داي  ،بتاريخ  ،2019/06/26 :رقم 19/1302 :
كلفنا بالوفاء� /شركة فور�سيم�سا اوك اوبرا �سيفيل املحدودة �شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة املمثلة من طرف م�سريها ممثلها القانوين – العنوان  //حي ال�شيخ الطاهر
اجلزائري عمارة ج رقم  40بوروبة
بتنفيذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور �أعاله والقا�ضي ب :احلكم ب�إلزام املدعي عليها �شركة فور�سيم�سا اوك اوبرا �سيفيل املحدودة �شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة
املمثلة من طرف م�سريها بتمكني املدعية �شركة الفارج خر�سانة اجلزائر �شركة ذات �أ�سهم ممثلة يف �شخ�ص مديرها العام من مبلغ الدين الثابت يف ذمتها و املقدر ب
 1.375.744.50دج ( مليون و ثالثمائة و خم�سة و �سبعون الف و �سبعمائة و �أربعة و �أربعون دينار جزائري و خم�سون �سنتيم ) و مبلغ  30.000.00دج ( ثالثون الف دينار )
12, 14 et15 avril 2018
تعوي�ض عن ال�ضرر ......امل�صاريف الق�ضائية على عاتق املدعى عليها مبا فيها الر�سم الق�ضائي املقدر ب  3.500دج
Ecole de formation aux métiers-agréée par l’Etat sous numero1650

Formation

20,21 et 22 mai 2019

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

احلقوق التنا�سبية مبلغ  78.369.74دج  ،م�صاريف التنفيذ 6798:دج
�أي دفع مبلغ �إجمايل قدره :مليون و اربعمائة و �أربعة و ت�سعون الف و اربعمائة و اثنى ع�شرة دينار جزائري و �أربعة و ع�شرون �سنتيم  1.494.412.24دج
القانونية CIBLE :
Professionnels
Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
ونبهناهم :ب�أن لهم مهلة  15يوما للوفاء ت�سري من تاريخ الن�شر و�إال نفذ عليهم جربا بكافة الطرق
تقدم
ولكي ال يجهل
Inscrivezvous
formationماla
Date et heure s le 1 , 1 et  KVJMMFU Coùt de
APPELEZ AUX NUMEROS
للقانون .
طبقا
وتكلمنا كما ذكر �أعاله و�سلمنا ن�سخة من هذا املح�ضر للمخاطب الكل
و�إثباتا لذلك
بلغنا10
000DA
au pluTtarE
le 1
KVJMMFU
de 10h ,30 au 15h,30
0666970737
املح�ضرة الق�ضائية
0661413900
Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El0ouradia Alger

الو�سط2019/07/09:

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
مكتب الأ�ستاذة عامر �سعاد
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة الدار البي�ضاء
حي  08ماي 45ع ب  2رقم  01باب الزوار اجلزائر
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حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  412من ق �إ م �إ
بناءا على طلب  :ال�صندوق الوطني للتوفري و الإحتياط املمثل من طرف مديره العام
الكائن مقره � 42 //شارع خليفة بوخالفة  -اجلزائر
بعد االطالع على املواد  406و  416من ق �إ م �إ و ال �سيما املادة 4/412
 تنفيذا لل�سند التنفيذي للقرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء  :اجلزائر  ،الغرفة  :املدنية  ،بتاريخ 2017/12/14 :ق�ضية رقم  ،17/03503 :فهر�س رقم  17/06142 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ  2018/04/18 :حتت رقم 2018/917 :
 بناءا على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�سل عن طريق ر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار بالإ�ستالم مبركز بريدباب الزوار بتاريخ  2019/04/28 :و�صل رقم 76 295 920 004 :
بناءا على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة �إعالنات بلدية ج�سر ق�سنطينة بتاريخ :
2019/05/12
 بناءا على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة �إعالنات حمكمة ح�سني داي بتاريخ :. 2019/05/08
 بناءا على الإذن بن�شر م�ضمون عقد تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ  2019/06/13 :حتترقم 19/1211 :
نحن املوقعة �أدناه الأ�ستاذة عامر �سعاد  ،حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة الدار البي�ضاء  ،دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر  ،الكائن مكتبنا بحي
 08ماي  1945عمارة ب  2رقم  01باب الزوار اجلزائر.
كلفنا بودفة عادل ال�ساكن  :حي  1074م�سكن عمارة  21رقم  10ج�سر ق�سنطينة – اجلزائر
بت�سديد مبلغ االقر�ض امل�ستحق املقدر ب 449.153.38 :دج ( اربعمائة و ت�سعة و �أربعون الف و مائة و ثالثة و خم�سون دينار جزائري و ثمانية و
ثالثون �سنتيم ) +مبلغ التعوي�ض املقدر ب  10000.00 :دج ( ع�شرة االف دينار جزائري ) بالإ�ضافة �إىل  :احلقوق التنا�سبية للمح�ضرة الق�ضائية و
املقدرة ب 35.163.54 :دج ( خم�سة وثالثون الف و مائة و ثالثة و �ستون دينار جزائري و �أربعة و خم�سون �سنتيم )  +م�صاريف التنفيذ مببلغ :
 6798دج ( �ستة االف و �سبعمائة و ثمانية وت�سعون دينار جزائري )
ونبهناه بان له مهلة  15يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�شر هذا املح�ضر باجلريدة اليومية الوطنية و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الن�شر Par décision n° 234 du 27
Leتكليف بالوفاء عن طريقavril
Chiffre d’Affaires
حم�ضر
املادة  412من ق �إ م �إ 2019 du ministre de l’Energie,
بناءا على طلب  :ال�صندوق الوطني للتوفري و الإحتياط املمثل من طرف مديره العام
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
الكائن مقره � 42 //شارع خليفة بوخالفة  -اجلزائر
بعد االطالع على املواد  406و  416من ق �إ م �إ و ال �سيما املادة 4/412
autorisation
d’exercice
de
 تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة  :ح�سني داي  ،الق�سم  :املدين  ،بتاريخ 2018/05/29 :2018/1930
 2018/11/21 :etحتت
deبتاريخ
ق�ضية رقم  ،18/00816 :فهر�س رقم  18/03291 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة
l’activité
stockageرقم de:
 بناءا على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�سل عن طريق ر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار بالإ�ستالم مبركز بريدdistribution des carburants
باب الزوار بتاريخ  2019/05/07 :و�صل رقم 76 685 390 000 :
بتاريخ :
بلدية بوروبة
املبلغ عن طريق لوحة �
(extension
إعالنات et
augmentation
بناءا على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء de
2019/05/12
Nous
�سند aux
propriétaires
FDSDFLWp
SRLQW
GH
YHQWH
بتاريخ :
G¶XQح�سني داي
إعالنات حمكمة
لوحة �
طريق
بالوفاء املبلغ عن
demandonsو التكليف
تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء
deبناءا على حم�ضر تبليغ
. 2019/05/14
de
carburants),
a
été
accordé
à
et autres
buralistes
qu’en
deبناءاcas
جريدة يومية وطنية
تبليغ ر�سمي يف
بن�شر م�ضمون عقد
على الإذن
kiosquesال�صادر عن رئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ  2019/06/13 :حتت
رقم 19/1209 :
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
non
distribution
de notre
nous
البي�ضاء  ،دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر  ،الكائن مكتبنا بحي
حمكمة الدار
حم�ضرة ق�ضائية لدى
journal,عامر �سعاد ،
�deأدناه الأ�ستاذة
املوقعة
نحن
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
 08ماي  1945عمارة ب  2رقم  01باب الزوار اجلزائر.
رقم  11بوروبة –
 :suivantحي الفداء مج
احلميد ال�ساكن
contacter
au14 numéro
كلفنا بوحمديو عبد :
اجلزائر[GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX
بت�سديد مبلغ الدين املقدر ب 937.862.09 :دج ( ت�سعمائة و �سبعة و ثالثون الف و ثمامنائة و اثنان و �ستون دينار و ت�سعة �سنتيم ) بالإ�ضافة اىل
�سنتيم )
GXو �أربعة و ثالثون
GpFUHWدينار
ثالثمائة و �أربعون
 :احلقوق التنا�سبية للمح�ضرة الق�ضائية و املقدرة ب 69.343.34 :دج ( ت�سعو و �ستون الف و
GLVSRVLWLRQV
H[pFXWLI
021 69 64 83
)  +م�صاريف التنفيذ مببلغ  6798 :دج ( �ستة االف و �سبعمائة و ثمانية وت�سعون دينار جزائري )
.GXIpYULHU
ونبهناه بان له مهلة  15يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�شر هذا املح�ضر باجلريدة اليومية الوطنية و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية

Avis aux kiosques
et points de vente

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�سط2019/07/09:

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  412من ق �إ م �إ
بناءا على طلب  :ال�صندوق الوطني للتوفري و الإحتياط املمثل من طرف مديره العام
الكائن مقره � 42 //شارع خليفة بوخالفة  -اجلزائر
بعد االطالع على املواد  406و  416من ق �إ م �إ و ال �سيما املادة 4/412
 تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة  :بئرمرادراي�س  ،الق�سم  :املدين  ،بتاريخ 2018/04/16 :ق�ضية رقم  ،18/01130 :فهر�س رقم  18/03535 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ  2018/10/18 :حتت رقم 2018/3820 :
 بناءا على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�سل عن طريق ر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار بالإ�ستالم مبركز بريدباب الزوار بتاريخ  2019/04/30 :و�صل رقم 76 905 222 001 :
بناءا على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة �إعالنات بلدية بئرمراد راي�س بتاريخ :
2019/05/09
 بناءا على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة �إعالنات حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ :. 2019/05/09
 بناءا على الإذن بن�شر م�ضمون عقد تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  2019/06/12 :حتترقم 19/4497 :
نحن املوقعة �أدناه الأ�ستاذة عامر �سعاد  ،حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة الدار البي�ضاء  ،دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر  ،الكائن مكتبنا بحي
 08ماي  1945عمارة ب  2رقم  01باب الزوار اجلزائر.
كلفنا نايث ايغيل ال�صادق ال�ساكن  :حي لكونكورد عمارة  Qبئرمرادراي�س – اجلزائر
بت�سديد مبلغ الدين املقدر ب 1.063.168.61 :دج ( مليون و ثالثة و �ستون الف و مائة و ثمانية و �ستون دينار و واحد و �ستون �سنتيم )+
امل�صاريف الق�ضائية املقدرة ب  750 :دج ( �سبعمائة و خم�سون دينار جزائري ) بالإ�ضافة �إىل  :احلقوق التنا�سبية للمح�ضرة الق�ضائية و املقدرة ب
76.822.47 :دج ( �ستة و�سبعون الف و ثمامنائة و اثنان و ع�شرون دينار و �سبعة و �أربعون �سنتيم ) )  +م�صاريف التنفيذ مببلغ  6798 :دج ( �ستة
االف و �سبعمائة و ثمانية وت�سعون دينار جزائري )
ونبهناه بان له مهلة  15يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�شر هذا املح�ضر باجلريدة اليومية الوطنية و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

الو�سط2019/07/09:

الو�سط2019/07/09:
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
مكتب الأ�ستاذة عامر �سعاد
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة الدار البي�ضاء
حي  08ماي 45ع ب  2رقم  01باب الزوار اجلزائر

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
مكتب الأ�ستاذة عامر �سعاد
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة الدار البي�ضاء
حي  08ماي 45ع ب  2رقم  01باب الزوار اجلزائر
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الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
مكتب الأ�ستاذة عامر �سعاد
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة الدار البي�ضاء
حي  08ماي 45ع ب  2رقم  01باب الزوار اجلزائر
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حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  412من ق �إ م �إ
بناءا على طلب  :ال�صندوق الوطني للتوفري و الإحتياط املمثل من طرف مديره العام
الكائن مقره � 42 //شارع خليفة بوخالفة  -اجلزائر
بعد االطالع على املواد  406و  416من ق �إ م �إ و ال �سيما املادة 4/412
 تنفيذا لل�سند التنفيذي للقرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء  :اجلزائر  ،الغرفة  :املدنية  ،بتاريخ 2017/12/28 :ق�ضية رقم  ،17/03504 :فهر�س رقم 17/06525 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ  2018/04/18 :حتت رقم 2018/916 :
 بناءا على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�سل عن طريق ر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار بالإ�ستالم مبركز بريدباب الزوار بتاريخ  2019/05/06 :و�صل رقم 76 586 395 000 :
بناءا على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة �إعالنات بلدية ح�سني داي بتاريخ :
2019/05/12
 بناءا على حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة �إعالنات حمكمة ح�سني داي بتاريخ :. 2019/05/14
 بناءا على الإذن بن�شر م�ضمون عقد تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ  2019/06/13 :حتترقم 19/1210 :
نحن املوقعة �أدناه الأ�ستاذة عامر �سعاد  ،حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة الدار البي�ضاء  ،دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر  ،الكائن مكتبنا بحي
 08ماي  1945عمارة ب  2رقم  01باب الزوار اجلزائر.
كلفنا بن علي حممد ال�ساكن � 46 :شارع طرابل�س ح�سني داي – اجلزائر
بت�سديد مبلغ القر�ض امل�ستحق املقدر ب 449.153.38 :دج ( اربعمائة و ت�سعة و �أربعون الف و مائة و ثالثة و خم�سون دينار جزائري و ثمانية و
ثالثون �سنتيم ) +مبلغ التعوي�ض املقدر ب  10000.00 :دج ( ع�شرة االف دينار جزائري ) بالإ�ضافة �إىل  :احلقوق التنا�سبية للمح�ضرة الق�ضائية و
املقدرة ب 35.163.54 :دج ( خم�سة وثالثون الف و مائة و ثالثة و �ستون دينار جزائري و �أربعة و خم�سون �سنتيم )  +م�صاريف التنفيذ مببلغ :
 6798دج ( �ستة االف و �سبعمائة و ثمانية وت�سعون دينار جزائري )
ونبهناه بان له مهلة  15يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�شر هذا املح�ضر باجلريدة اليومية الوطنية و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

الو�سط2019/07/09:
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الأ�سري ليلي ايوب ابو رجيلة دخل عامه الرابع ع�شر خلف الق�ضبان ..

والدة الأ�سري ليلي �أيوب � -أملنا باهلل
�أن نفرح بحريته يف العيد القادم

يف �سجن "جلبوع " ،ي�ستقبل الأ�سري ليلي ايوب ابو رجيلة  39 ،عاما  ،ب�صرب و�صمود وعزمية ومعنويات عالية  ،بينما تتج�سد كل
معاين احلزن والعذاب باق�سى �صورها يف حياة عائلته  ،الوالد ال�ستيني يعاين املر�ض ويتح�سر على �شباب بكره الذي ي�ضيع يف غياهب
ال�سجون بعدما حوكم بامل�ؤبد  ،والوالدة ال�ستينية التي ا�ستوطن ج�سدها املر�ض اخلبيث فحرمت ر�ؤيته منذ �سنوات  ،بينما الزوجة
ً
عاما التي تتنقل بها بني امل�ست�شفيات لعالجها  ،فيزداد وجعها حلاجتها
توا�صل ت�أدية الر�سالة برعاية طفليها  ،املري�ضة جواهر 15
ً
عاما  ،الذي يبكي يف كل كل منا�سبة خا�صة يف العيد و نهاية عام درا�سي الن
لزوجها ليقف معها وليم�سح دموع طفلهما �أيوب 13
والده ال ي�شاركه فرحة تفوقه .

جنني – تقرير علي
�سمودي

ابني والفرح بر�ؤيته مع زوجته
و�أطفاله ".

ال�سنوات العجاف

ال�سرية الذاتية

يف منزلها  ،بقرية عطارة ،
مبحافظة رام اهلل  ،ال تتوقف
الوالدة جواهر �أبو رجيلة  ،عن
البكاء ل�شدة حزنها وت�أثرها
على فراق بكرها خا�صة بعدما
تفاقمت �أو�ضاعها ال�صحية ومل
تعد قادرة على زيارته  ،وتقول "
دموعي لو نطقت ل�رصخت حزناً
حلالتي امل�أ�ساوية التي اعي�شها
منذ فراقه  ،يف كل منا�سبة ،
�أبكي و�أحت�رس على بكري الذي
عا�ش حياته مكافحاً ومتفانياً
من �أجل �أ�رسته  ،وما كاد
يفرح بت�أ�سي�س حياته واجناب
االطفال حتى انتزعه االحتالل
وحرمهم منهم " ،وت�ضيف " �أي
قانون يجيز حرمان الأم من
ابنها  ،واالطفال من والدهم؟
� ،أحفادي يكربون بوجع م�ستمر
حلاجتهم لوالدهم الذي ق�ضى
 23عيداً خلف الق�ضبان  ،مل
يح�صل �أطفاله على عيديته
ومل يعي�شوا طفولتهم " ،وتكمل
" هذه �سنوات عجاف وقا�سية
متر علينا  ،ومما زاد وجعي
مر�ضي الذي حرمني زيارته
 ،منذ �سنوات  ،حمرومة من
ر�ؤيته وم�شاهدة وجهه  ،ال
اريد من هذه الدنيا �سوى عناق

يف قرية عطارة � ،أب�رص الأ�سري
�أبو ارجيلة النور ليكون بكر
عائلته املكونة من � 7أنفار ،
ويقول والده " �أنه ابني و�أخي
و�صديقي وكل حياتي  ،ع�شنا
فرحة ال تن�سى عندما رزقنا
به  ،وكرب متميزاً بكل �سماته
الرائعة  ،ح�سن اخللق  ،بر
الوالدين  ،احلنان والطيبة وروح
املحبة وااللفة والتفاين والعطاء
حتى �ضحى مب�ستقبله ودرا�سته
رغم جناحه يف الثانوية العامة
وحتمل معي امل�س�ؤولية لرعاية
العائلة " ،وي�ضيف " �سماته
جعلته يحظى مبحبة وتقدير
كبري لدى كل من عرفه  ،فتميز
بعمله يف احدى ال�رشكات
املحلية  ،ومتكن من الزواج عام
 ، 2002و�رشع يف بناء عائلته
والتخطيط مل�ستقبلها ".
االعتقال واحلكم
عا�ش �أبو ارجيلة حياة طبيعية
ق�سمها بني العمل وعائلته
التي عا�شت �صدمة كبرية لدى
اعتقاله من مكان عمله مبدينة
البرية يف تاريخ 2006/6/29
 ،ويقول والده " بعد زواجه
رزق بجواهر و�أيوب الذي

رام اهلل – نادي الأ�سري� :شنت
قوات االحتالل الإ�رسائيلي
الليلة املا�ضية وفجر اليوم
االثنني حملة اعتقاالت طالت
( )32مواطناً على الأقل من
ال�ضفة ،بينهم فتاة من القد�س،
ورافق ذلك اعتداءات على
املواطنني وعمليات تخريب
للمنازل ،وت�سليم بالغات لعدد

من املواطنني.
وقال نادي الأ�سري �إن حملة
االعتقاالت تركزت يف بلدات
حمافظة جنني حيث اُعتقل
( )13مواطناً وجميعهم �أ�رسى
�سابقني يف معتقالت االحتالل
وهم� :سلطان خلوف ،حممد
ق�رصاوي ،جمدي �أبو الهيجا،
عطا اجلبايل ،جمعة �أبو خليفة،

كان بعمر �شهر فقط عندما
حا�رص االحتالل ال�رشكة التي
يعمل فيها  ،هاجموه وفت�شوه
واعتقلوه  ،اقتادوه لزنازين
التحقيق يف �سجن امل�سكوبية
ملدة �شهرين  ،مور�ست خاللها
بحقه كل �أ�شكال التعذيب "،
وي�ضيف " بعد رحلة معاناة
مريرة بني ال�سجون واملحاكم
 ،ق�ضت حمكمة عوفر ب�سجنه
م�ؤيد ا�ضافة ل 13عاماً  ،بتهمة
تنفيذ عملية فدائية قرب بيت
�إيل  ،كما تعر�ض للعقوبات من
عزل ومنع زيارات وحرمان
من اال�ستقرار  ،ليعي�ش معاناة
قا�سية بني ال�سجون ".
ال�شهادات العلمية
تتزين جدران منزل عائلة
الأ�سري بالعديد من ال�شهادات
العلمية التي ح�صل عليها خالل
اعتقاله  ،ويقول والده " نعرب
عن اعتزازنا ب�صمود وت�ضحيات
ابننا الذي حتدى االحتالل
وحكمه مبوا�صلة درا�سته  ،جنح
يف الثانوية العامة  ،وح�صل على
�شهادة البكالوريو�س يف التاريخ
والعلوم االن�سانية  ،ثم ح�صل
على �شهادة املاج�ستري ويف
ر�صيده حتى االن � 5شهادات
متعددة ،وما زال م�ستمر ليكمل
يف الدرا�سات العليا لك�رس
الق�ضبان وقهر االحتالل "،
وي�ضيف "ابني وكل االبطال

�أمثاله �أثبتوا للمحتل �أن اال�سري
الفل�سطيني قادر ان يكون
ويثبت ذاته وكيانه رغم القيود
وال�سال�سل احلديدية التي
�ستتحطم قريباً ".
اطفال الأ�سري

لن تعود  ،فكل مرحلة متر لن
تعود �أو تتكرر  ،ليبقى اجلرح
مفتوحاً ولن يندمل حتى يعود
ابني ".

عقوبات و�صرب ..

مل ينال احلكم من معنويات
الزوجة الوفية تغريد  ،التي
تعهدت لرفيق دربها بال�صرب
وال�صمود واكمال امل�شوار ،
فجواهر كانت بعمر الزهور
و�أيوب ب�سن �شهر  ،فاحت�ضنتهما
مع والديه لرتبيتهما ورعايتهما
وتعليمها،وي�ضيف جدهم " كرب
�أحفادي على بوابات ال�سجون
التي حرمتهم ح�ضن وحنان
والدهم  ،وجترعوا احل�رسة
ومرارة الفراق وال�شوق املتزايد
كلما كربوا و�سط دموعنا �أمام
ت�سا�ؤالتهم اليومية عن والدهم
خا�صة يف املنا�سبات واالعياد
" ،ويكمل " حفيدي �أيوب كان
بعمر �شهر واليوم انهى ال�صف
الثامن وهو متفوق يف مدر�سته
 ،ويف نهاية كل عام يبكي
لغياب والده و يتمنى �أن يكون
والده جلانبه لدى ح�صوله على
�شهادة التفوق " ،ويتابع " يف
نهاية كل مرحلة  ،تت�ضاعف
�أوجاعنا ب�سبب حالة حفيدنا
�أيوب وحزنه الذي يفتقد والده
يف تلك اللحظة اجلميلة التي

االمل الكبري للعائلة  ،معاناة
كرمية ليلي جواهر من املر�ض
 ،لكنه لكرثة حمبته لوالدته
وعالقته الوطيدة بها  ،اطللق
عليها ا�سمها  ،ويقول والده "
عا�ش يفخر بوالدته و�صربها
وحبها وتربيته له  ،فكرمها
باطالق ا�سمها على ابنته التي
كربت ب�رسعة لكنها �أكرثنا �أملاً
ووجعاً  ،فهي تعاين من اعاقة
يف قدمها اليمني  ،وتتنقل دوماً
للعالج بني عيادات وم�شايف
رام اهلل والقد�س " ،وي�ضيف "
انها بحاجة لرعايته ووجوده
جلانبها  ،وحزن حفيدتي ال
تعرب عنه كلمات خا�صة عندما
تفقد والدها وال جتدها �أمامها
يف حلظات االمل ي�شد �أزرها
ويعاجلها  ،ننتمى من رب
العاملني �أن ي�شفيها ويفرحها
وي�سعدنا بحريته وعودته الينا
جميعاً ".

كل العائلة  ،ا�صبحت ممنوعة
امنياً  ،وحالياً ال�صغري �أيوب
من ي�سمح له بزيارة والده ،
بينما الوالدة املري�ضة يرف�ض
االحتالل منحها ت�رصيح ملتابعة
عالجها يف القد�س  ،وكذلك
الوالد ما زال االحتالل مينعه
من احل�صول على ت�رصيح لدخول
القد�س  ،ومما خفف احزانهما
 ،ح�صول الوالدين على ت�رصيح
ملرة واحد ة  ،فتمكنا من زيارة
ليلي يف �سجن جلبوع  ،ويقول
والده " يدخل ابني عامه الرابع
ع�رش خلف الق�ضبان  ،وال تفارقنا
�صور الوجع وذكريات الفراق يف
كل حلظة و منا�سبة  ،لكن امياننا
دوما برب العاملني �أن يعيده
لنا لنفرح بحريته " ،وي�ضيف "
عيد جديد ودعناه حمرومني من
وجود حبيب قلبنا وحياتنا بيننا
 ،لكننا �صابرون ومتوكلون على
رب العاملني  ،فلن يغلق �سجن
بابه على �أحد  ،وكلما ا�شتدت
حلظات الظلمة فان فجر احلرية
قادمة وقريبة  ،وكلنا �آمل ان
يكون بيننا يف العيد القادم ".

حمي�سن ،وجمد حاليقة ،ووليد
زياد عبيد ،ويزن �أمين عبيد،
و�أحمد ال�شاوي�ش ،و�أحمد ركن،
و�إبراهيم النت�شة ،والفتاة براء
حممود� ،إ�ضافة �إىل �أحمد نبيل
�أبو عيد ،و�إبراهيم دار عيا�ش
وهما من بلدة بدو.
كما جرى اعتقال خلم�سة
مواطنني من عدة بلدات

يف حمافظة بيت حلم وهم:
�أحمد خالد العمور ( 19عاماً)،
وح�سني حممد العمور (23
عاماً) ،وح�سني عاطف عبيات
وهو جنل �شهيد ،وحممد جمال
عوي�ضة ،و�أحمد �إ�سماعيل
�صالح.
يُ�ضاف �إىل املعتقلني عبيدة
جبور من بلدة �سامل يف حمافظة

نابل�س ،ووائل �أحمد الطل
( 26عاماً) من بلدة الظاهرية
يف حمافظة اخلليل ،ول�ؤي
من�صور عواد من بلدة �سلواد يف
حمافظة رام اهلل والبرية.
يُ�شار �إىل �أن املواطن يو�سف
�سعيد �أبو ال�شيخ ( 23عاماً) من
قلقيلية اُحتجز ل�ساعات و�أُفرج
عنه الحقاً.

الطفلة جواهر ...

ً
مواطنا من ال�ضفة بينهم فتاة
قوات االحتالل تعتقل ()32
�إبراهيم جرب ،خالد احلاج،
عبد اجلبار جرار ،ن�ضال عبد
الهادي ،حممد �سوقية ،ح�سن
الزغل ،ماهر عابد ،وعالم
�صالح.
فيما جرى اعتقال لـ()11
مواطناً على الأقل من القد�س
وبلداتها بينهم فتاة وهم :علي
حممد م�صطفى ،وحممد رمزي
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كيف تنهتك (ا�سرائيل) حقوق الأ�سرى الفل�سطينني؟
�إن من حق الإن�سان يف كل مكان وزمان و�أيا كانت جن�سيته وجن�سه ومذهبه وعرقه ولغته ولونه �أن يتمتع باحلرية وهذا حقه يولد معه
ويرافقه حتى وفاته �أي �أنه حق طبيعي متنحه الطبيعة الإن�سانية كما مينحه القانون الطبيعي  ،والأ�سرى باملعنى الب�سيط هم �أ�شخا�ص
حرموا من حريتهم ل�سبب ما.
�سند�س حممود ح�سني عي�سى
ق�سم العلوم ال�سيا�سية -
جامعة الأزهر
يف مو�سوعة ال�سيا�سة �:أ�رسى
احلرب :هم الذين يقب�ض عليهم
من قبل العدو يف حالة احلرب،
ويكونون عادة من �أفراد القوات
امل�سلحة النظامية �،أو الأفراد
الذين يرافقون القوات امل�سلحة
يف مهمات معينة  ،كمالحي
الطائرات والبواخر واملرا�سلني
احلربني �أو �أفراد امللي�شيا و�أفراد
الوحدات املتطوعة � ,أو �سكان
الأرا�ضي غري املحتلة الذين
يحملون ال�سالح باختيارهم
ملقاومة العدو عند مداهمته
لأر�ضهم �رشط �أن يحملوا ال�سالح
ب�شكل علني و�أن يحرتموا قوانني
احلرب �أو تقاليدها .
فالأ�شخا�ص الذين ال ينتمون �إىل
�أحد �أطراف النزاع ولكنهم يقاتلون
طمعاً يف ك�سب مادي رخي�ص ولي�س
بدافع �رشيف  ،ويطلق عليهم
و�صف املرتزقة والوطنيون الذين
يلتحقون بقوات الأعداء ليقاتلوا
�أبناء وطنهم والأ�شخا�ص الذين
يقومون ب�أعمال التج�س�س وهم
اجلوا�سي�س ال يتمتعون باملركز
القانوين لأ�رسى احلرب .
تكفل اتفاقية جنيف الثالثة

احلماية لأ�رسى احلرب وحتدد
حقوقهم وت�ضع قواعد مف�صلة
حتكم معاملتهم و�إطالق �رساحهم
 .ويكفل �أي�ضا القانون الدويل
الإن�ساين احلماية �إىل الأ�شخا�ص
الآخرين الذين حرموا من حريتهم
ب�سبب النزاعات امل�سلحة .
تن�ص �إتفاقية جنيف الثالثة على
�إطعام و�إ�رشاب �أ�رسى احلرب كما
ت�شرتط املادة  26من االتفاقية
احرتام عادات وتقاليد �أ�رسى
احلرب فمثال ال ميكن �إجبار �أ�رسى
يهود �أو م�سلمني �أو م�سحيني على
�أكل طعام يحرمه دينهم.
يحق لأ�رسى احلرب ح�سب املادة
الثانية وال�سبعون من اتفاقية
جنيف الثالثة �إر�سال ر�سائل �إىل
وطنهم وت�سلمها منه كما ي�سمح
لهم ت�سلم معونات �سواء كانت
طعاماً �أو دوا ًء �أو ثياباً .
يف حال عدم احرتام �أ�سري
حرب لقوانني املع�سكر ف�أن
اتفاقية جنيف تت�ضمن عدة بنود
بخ�صو�ص معاقبة �أ�رسى احلرب
على �أ�س�س عادلة و�إن�سانية .ف�إذا
حاول �أ�سري احلرب الهرب  ،ف�إن
املادة الثانية والأربعني تقول �إن
ا�ستعمال �أ�سلحة �ضد �أ�رسى حرب
"و�سيلة �أخرية"  ،و�أن ا�ستعمالها
يجب �أن ي�سبقه دائماً "�إنذارات
منا�سبة للظروف".

ومن الواجب معاملة �أ�رسى احلرب
بطريقة �إن�سانية يف جميع الأحوال
 .وتكفل لهم احلماية من كل
�أعمال العنف والرتهيب وال�شتائم
وف�ضول اجلمهور  .وقد عرف
القانون الدويل الإن�ساين ال�رشوط
الدنيا التي تنظم االحتجاز
والنظافة
والغذاء وامللب�س
والرعايا الطبية .
وح�سب القانون الدويل الإن�ساين
الذي تطور تدريجياً ،1863
تت�ضمن مكانة �أ�سري احلرب حقوق
خا�صة يتمتع بها الأ�سري مثل عدم
حماكمته  ،عدم تعر�ضه للتعذيب
،تلقي عالج طبي كامل  ،اال�ستعانة
مبنظمة ال�صليب الأحمر الدولية
ملراقبة حالته ال�صحية ،ولالت�صال
ب�أقربائه ،وغريها من احلقوق .
ومنحت القواعد الدولية حقوق

للأ�سري �أثناء �أ�رسه �سواء كانت
مادية �أو معنوية وحتى مالية ،
حيث منحت كل من اتفاقية الهاي
 1907واتفاقية جنيف الثالثة 1949
وكذلك الربوتوكول الإ�ضايف الأول
ل�سنة  1977حقوق للأ�سري ت�شكل
احلد الأدنى احلقوق املمنوحة له
�إذ يجوز تعزيزها بحقوق �إ�ضافية
.
ومن هذه احلقوق املادية للأ�سري
التي تتمثل وتتكفل فيها الدولة
احلاجزة للقيام ب�ش�ؤون الأ�رسى
دون مقابل من  ،كامل�أوى والغداء
وامللب�س والنظافة وال�صحة عامة
�أو اخلا�صة و�أي�ضاً يجب احرتام
عادات الأ�رسى وتقاليدهم
و�شعائرهم الدينية .
وفيما يتعلق بالأن�شطة الدينية
والذهنية والبدنية ن�صت اتفاقية

جنيف على �أن ترتك �أ�رسى
احلرب حرية كاملة ملمار�سة
�شعائرهم الدينية مبا يف ذلك
ح�ضور االجتماعات الدينية
اخلا�صة بعقيدتهم وتعد �أماكن
منا�سبة لإقامة ال�شعائر الدينية .
وكذلك ت�شجع الدولة احلاجزة
على ممار�سة الأن�شطة الذهنية
والتعليمية والرتفيهية وتتخذ
التدابري الكفيلة ب�ضمان ممار�ستها
،وبتوفري الأماكن املالئمة
والأدوات الالزمة لهم .
وفيما يخ�ص ال�شعب الفل�سطيني
والأ�رسى الفل�سطينيني فقد فتح
االحتالل اال�رسائيلي �سجونه
ومعتقالته منذ بداية احتالله
لفل�سطني  ،وزج يف غياهبها
ما يقارب من مليون فل�سطيني
من كافة فئات و�رشائح ال�شعب
الفل�سطيني  ,ذكوراً و�إناثاً �،أطفاالً
ورجاالً � ،صغاراً و�شيوخاً .
ولقد �شكلت تلك االعتقاالت
ممار�سة يومية ودائمة و�أداة
�إ�رسائيلية لالنتقام وبث الرعب
واخلوف يف نفو�س الفل�سطينيني
والت�أثري على توجهاتهم ب�صورة
�سلبية  .كما تعترب جزء �أ�سا�سيا
من منهجية االحتالل لل�سيطرة
على ال�شعب الفل�سطيني لإخماد
ثورته ومقاومته .
واليوم  ،يقبع � 6500أ�سري يف �سجون

ومعتقالت االحتالل الإ�رسائيلي،
وفقا لتقرير �شامل يف الذكرى
ال�سنوية ليوم الأ�سري الفل�سطيني،
املعتمد وطنيا وعربيا وعاملياً .
و�صادرت �سلطات االحتالل من
الأ�رسى واملعتقلني الفل�سطينيني
كافة حقوقهم الإن�سانية التي كفلتها
لهم كافة االتفاقيات واملواثيق
الدولية ،وفـر�ضت عليهم داخل
ال�سجن حيا ًة ال تطاق يف حتدي
�صارخ للقانون الدويل و�أمام مر�أى
وم�سمع من العامل �أجمع ،ف�أمعنت
يف اجراءاتها القمعية وخطواتها
التع�سفية وقوانينها املجحفة،
فمن التنكيل وال�رضب والتعذيب
والعزل االنفرادي� ،إىل فر�ض
التفتي�ش العاري ومنع زيارات
الأهل ،واحلرمان من العالج
والإهمال الطبي ،والتعليم ولي�س
انتها ًء باالقتحامات واملداهمات
وا�ستخدام القوة املفرطة وفر�ض
الغرامات املالية.
و�إن كل هذه املمار�سات
اال�رسائيلية الغا�شمة ت�ستوجب �أن
على املجتمع الدويل مب�ؤ�س�ساته
املختلفة �رضورة تفعيل �أدوات
امل�سائلة واملحا�سبة جتاه مقرتيف
االنتهاكات ،وفا ًء اللتزاماته
القانونية والأخالقية جتاه �سكان
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.

الأ�سرية املحررة �إ�سراء اليف

الأ�سريات يع�شن حالة توافق داخلي وتركت خلفي � 40أ�سرية
تقرير � :إعالم الأ�سرى
بعد �أن نالت املهند�سة املحررة
�إ�رساء اليف حريتها قبل �أيام من
�سجن الدامون بعد ع�رشة �أ�شهر
من االعتقال ،التقى مكتب �إعالم
الأ�رسى معها للحديث حول حلظة
اعتقالها وتنقلها ما بني �سجني
الدامون وال�شارون ،ومعاناة
الأ�سريات يف ال�سجن ،وحمطات
التوافق بينهن يف مقارعة
ال�سجان ،و�سيا�سة الإهمال الطبي
نظراً لغياب الأطباء الأخ�صائيني
ملعاجلة �أمرا�ض الأ�سريات،
واالكتفاء بطبيب عام.
تقول املحررة اليف يف حديثها
ملكتب �إعالم الأ�رسى" حلظة
اعتقايل مازالت عالقة يف ذاكرتي،

ف�صدمة االعتقال وتفا�صيلها كانت
�صعبة و�شعرت بها بعد عدة �أ�شهر،
ورغم �أين توقعت االعتقال م�سبقاً،
لكن يف حلظة االقتحام ذابت
كل حلظات اال�ستعداد النف�سي
لالعتقال ،فاالحتالل يج�سد
وح�شية كبرية عند اعتقال �أي �أ�سري
�أو �أ�سرية ،وتبقى هذه اللحظة
عالقة يف نف�سية املعتقل".
ت�ضيف اليف"بعد رحلة طويلة من
التنقل بني ال�سجون واملحاكم
الع�سكرية يف بو�سطات قا�سية،
�صدر احلكم النهائي بال�سجن
ع�رشة �أ�شهر وغرامة مالية ووقف
تنفيذ ملدة خم�س �سنوات".
املحررة �إ�رساء اليف تخرجت
من جامعة البولتكنيك يف اخلليل
من ق�سم الهند�سة ،ودر�ست

املاج�ستري ،وعملت يف جمال
الإعالم ،ووظفت طاقتها العلمية
يف خدمة الأ�سريات ،تقول" بعد
الإفراج عني تركت خلفي 40
�أ�سرية منهن � 18أماً".
وحتدثت املحررة اليف ملكتب
�إعالم الأ�رسى حول احلالة
ال�صحية للأ�سريات ،تقول" من �أكرث
احلاالت املر�ضية ال�صعبة هي حالة
الأ�سرية �إ�رساء اجلعابي�ص والكل
يعرف تفا�صيل وجعها ،والأ�سرية
حلوة حمامرة التي �أ�صيبت حلظة
اعتقالها ،والأ�سرية كفاح ب�شارات
من طمون ،وهي �أ�سرية معتقلة منذ
قرابة الأ�سبوعني وو�ضعها ال�صحي
�صعب ،وهناك معتقلة �إدارية
واحدة هي فداء دعم�س ،ومن
�أقدم الأ�سريات الأ�سرية يا�سمني

�شعبان من جنني واملحكومة مدة
خم�س �سنوات وخالل �أ�سابيع
�سيتم الإفراج عنها".
وعن الإهمال الطبي قالت املحررة
�إ�رساء اليف" الإهمال الطبي يف
ق�سم الأ�سريات ينح�رص يف عدم
وجود تخ�ص�ص لأمرا�ض الن�ساء،
و�صعوبة التحويل للم�ست�شفيات".
ت�ضيف املحررة اليف" �أما �أكرث
الأ�سريات حكماً فهي الأ�سرية
�شاتيال �أبو عياد من �سكان
كفر قا�سم يف الداخل املحتل،
ال�صادر بحقها حك ٌم مدته 16
عاماً ،ومي�سون مو�سى من �سكان
التعامرة يف بيت حلم ،وال�صادر
بحقهما حك ٌم مدته  15عاماً".
ت�شري �إ�رساء اليف �إىل �أن �إرادة
الأ�سريات تغلبت على �إدارة �سجن

دامون ومت فتح الزنازين املغلقة
هناك وعمل تو�سعة داخل ال�سجن،
وت�ؤكد على �أن هناك حالة من
التوافق الداخلي بني الأ�سريات
والتي مت تتويجها ب�شهر كانون
�أول من العام  ،2018تقول اليف"
هذا التوافق له قيمته املعنوية
واالجتماعية والن�ضالية وميكن
البناء عليه ،حيث جرى االتفاق
على تذويب احلالة الف�صائلية
واالندماج يف حالة واحدة".
وتتابع حديثها" مت االتفاق
على ت�شكيل جلنة داخلية تكون
مرجعية لكل الأ�سريات واحلفاظ
على احلالة االعتبارية لبع�ض
الأ�سريات بامل�شاركة يف اللجنة
وتوزيع ال�صالحيات ،واالتفاق
على احرتام قرارات اللجنة� ،سواء

يف القرارات الداخلية والعالقة
مع �إدارة ال�سجن ،وهذا التوافق
الداخلي يعترب من �إجنازات
الأ�سريات يف الآونة الأخرية".
وعن وجع والدة ال�شهيد �أ�رشف
نعالوة ،الأ�سرية املجاهدة وفاء
مهداوي ،من �سكان �شويكة،
�شمال مدينة طولكرم ،حتدثت
اليف وقالت" �أم �أ�رشف نعالوة
لها زوج وجنل و�صهر يف الأ�رس،
وقد �شعرت يوم ا�ست�شهاد ابنها
�أ�رشف ب�شعور غريب ،و�شعرت به
كل الأ�سريات ،ووجعها ال يتوقف،
فاالحتالل يتعمد معاملتها يف
عملية التنقل للمحاكم بق�سوة
�شديدة ،فقوات النح�شون تعرف
ملفات الأ�رسى والأ�سريات �أثناء
النقل".
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ريا�ضة

مدغ�شقر توا�صل املفاج�آت وتبلغ ربع نهائي الكان

ابت�سمت ركالت الرتجيح ل�صالح منتخب مدغ�شقر �أمام الكونغو يف مباراتهما التي
جرت �أول �أم�س على ملعب الإ�سكندرية ،ليح�سم ت�أهله يف مفاج�أة مدوية �إىل
الدور ربع النهائي من ك�أ�س الأمم الأفريقية اجلارية يف م�صر حاليا ،وانتهى الوقت
الأ�صلي للمباراة بتعادل املنتخبني  2-2حيث تقدم �إبراهيم �آمادا ملنتخب مدغ�شقر يف
الدقيقة  ،9قبل �أن يتعادل منتخب الكونغو من خالل �سيدريك باكامبو يف الدقيقة
 ،21ويف الدقيقة  77متكن فانيفا �أندريات�سيما من ت�سجيل الهدف الثاين ملنتخب
مدغ�شقر ،قبل �أن تتعادل الكونغو بالدقيقة  90عن طريق �شان�سيل مبيمبا.

�إعداد :عي�شة ق.

جاءت بداية املباراة قوية من
جانب منتخب مدغ�شقر ،الذي
فر�ض �سيطرة قوية على منطقة
خط الو�سط ،وح�صل �أكرث من
�رضبة حرة يف �أماكن متفرقة
بامللعب ،وهدد منتخب مدغ�شقر
مرمى الكونغو يف الدقيقة  8من
املباراة من خالل �رضبة حرة
�سددها �أندريا ،،لكن ماتامبي
حار�س الكونغو �أم�سك بالكرة على
مرتني ،وا�صل منتخب مدغ�شقر
�سيطرته على املباراة ،ويف
الدقيقة � 9شهدت ت�سجيل �إبراهيم

�آمادا هد ًفا رائ ًعا من �صاروخية
�أطلقها من خارج منطقة
اجلزاء بعد متريرة من الالينا
نومينياناهاري ،وبعد الهدف بدت
ثقة عنا�رص منتخب مدغ�شقر
وا�ضحة يف �أر�ض امللعب ،بينما
تراجع منتخب الكونغو و�سط
هدوء تام يف املباراة ،ويف الدقيقة
 21متكن منتخب الكونغو من
ت�سجيل هدف التعادل من عر�ضية
من اجلهة الي�سار �أر�سلها جنوندا
موزينجا ليقابلها �سيدريك باكامبو
بر�أ�سية متقنة �سكنت ي�سار حار�س

منتخب مدغ�شقر ميلفني �أدريان،
حاولت عنا�رص منتخب مدغ�شقر
البحث عن ت�سجيل الهدف الثاين،
من خالل امتالك الكرة ب�شكل
كبري ولكن دون خطورة على مرمى
الكونغو ،الذي حاول الو�صول
للمرمى امللغا�شي عرب الهجمات
املرتدة حتى انتهى ال�شوط الأول
بالتعادل .1-1
ويف ال�شوط الثاين ،قاد جريوم
مومري هجمة ب�شكل منظم �أتبعها
بت�صويبة من على حدود منطقة
جزاء الكونغو� ،أبعدها احلار�س

دييبوي :الإ�صرار وح�ضور الرئي�س �سهل
ت�أهلنا لربع النهائي
�أعرب الفرن�سي نيكوال ديبوى
املدير الفني ملنتخب مدغ�شقر
عن �سعادته ال�شديدة ب�صعود
فريقه �إيل دور الثمانية لك�أ�س
الأمم الأفريقية بعد الفوز على
منتخب الكونغو الدميقراطية
بركالت الرتجيح يف املباراة
التي �أقيمت بينهما م�ساء الأحد

املن�رصم يف الدور ثمن النهائي
من البطولة القارية ،وتعادل
الفريقان يف الوقتني الأ�صلي
والإ�ضايف بنتيجة  ،2-2بينما
ح�سم املنتخب امللغا�شي ت�أهله
بركالت الرتجيح بنتيجة ،2-4
وقال ديبوي يف امل�ؤمتر ال�صحفي
عقب املباراة" :الإ�رصار وعزمية

الالعبني �سبب ما و�صلنا �إليه حتي
الآن" ،و�أ�ضاف" :وجود رئي�س
مدغ�شقر �أندريه راجولينا يف
املدرجات كان له مفعول ال�سحر،
كان وجوده حافزا كبريا لالعبني
الذين �أدخلوا ال�سعادة على �شعب
مدغ�شقر".

مدرب الكونغو ينتقد حكم لقاء مدغ�شقر

انتقد فلورين �إيبينجي املدير
الكونغو
ملنتخب
الفني
الدميقراطية ب�شدة حكم املباراة
التي خ�رسها فريقه بركالت
الرتجيح � 2/4أمام مدغ�شقر
حل�ساب الدور ثمن النهائي بك�أ�س
�أمم �إفريقيا بعد التعادل  2/2يف
الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف ،وقال
املدير الفني للكونغو خالل

امل�ؤمتر ال�صحفي عقب املباراة:
"�أعلم �أن الأداء مل يكن كما يجب،
لكن التحكيم �أعاق الالعبني بع�ض
ال�شيء ،حاولنا تفادي ذلك من
�أجل العودة �إىل املباراة ،لكن
التحكيم �أثر بال�سلب على �أداء
الفريق" ،و�أ�ضاف" :ا�ضطررت
لتبديل يو�سف مولومبو ،خ�شية
ح�صوله على البطاقة ال�صفراء

الثانية وخروجه من امللعب ،قمنا
ب�إجراء بع�ض التغيريات الأخرى
لت�رسيع الإيقاع ،لكننا مل ننجح
كثريا" ،و�أردف" :لقد فقدنا بع�ض
الأ�شياء �أهمها الرتكيز ،اهتزت
�شباكنا مبكرا ،وهو ما �أ�صاب
�صفوف الفريق باالرتباك ومل
ن�ستطع خلق فر�ص كافية".

البدري :فخور برت�شيحي لتدريب منتخب م�صر

�أكد ح�سام البدري رئي�س
برياميدز �أنه فخور مبجرد
تر�شيحه لقيادة منتخب م�رص
يف املرحلة املقبلة ،و�أبدى
البدري حزنه ب�سبب اخلروج

م�رص،
ملنتخب
املبكر
مو�ضحا �أنه ال يحب اخلو�ض
يف تفا�صيل و�أ�سباب اخلروج،
وطالب البدري الوكالء والأندية
مبراعاة ظروف املو�سم

املا�ضي ،خا�صة �أن الأ�سعار
كان مبالغا بها نظرا لأن الوقت
كان �ضيقا ،ولكن هذا املو�سم
�سيكون خمتلفا و�سيكون هناك
وقت �أكرب ،وفجر منتخب
جنوب �أفريقيا مفاج�أة من
العيار الثقيل ،و�أطاح بنظريه
امل�رصي من بطولة �أمم
�أفريقيا ،بالفوز عليه بهدف
دون رد م�ساء ال�سبت املن�رصم
يف �إطار ثمن نهائي امل�سابقة
املقامة حال ًيا يف م�رص،
و�أعلن املهند�س هاين �أبو ريدة
ا�ستقالته من من�صبه كرئي�س
لالحتاد امل�رصي لكرة القدم،
عقب اخلروج املبكر للفراعنة
من بطولة �أمم �أفريقيا.

لرتتد الكرة �إىل كارلو�س �أندريا
الذي �صوب فمرت كرته بجوار
القائم الأمين وحتى الدقيقة
 72دانت ال�سيطرة والأف�ضلية
ملنتخب مدغ�شقر ،ويف الدقيقة
 77من عمر املباراة يتمكن
منتخب مدغ�شقر من ت�سجيل
الهدف الثاين بعد انطالقة رائعة
من رومان ميتانري من جهة اليمني
�أتبعها بعر�ضية داخل منطقة

اجلزاء من جهة الي�سار ليقابلها
�أندريات�سيما بر�أ�سية �سكنت
�أق�صى ميني فومي مامتبي يل
حار�س منتخب الكونغو ،يف
املقابل فر�ض منتخب الكونغو
�سيطرته مبنتهى القوة على
�أحداث املباراة ،يف الدقيقة 90
من عمر املباراة متكن ت�شان�سيل
مبيمبا من ت�سجيل هدف التعادل.
ويف ال�شوط الإ�ضايف الأول،

�ضغط منتخب الكونغو بكل قوة
و�سط تراجع وحذر من منتخب
مدغ�شقر ،قبل �أن تنتهي الأ�شواط
الإ�ضافية �أي�ضا بالنتيجة نف�سها
 ،2-2ليحتكم الفريقان �إىل ركالت
الرتجيح التي ابت�سمت ملنتخب
مدغ�شقر الذي ت�أهل �إىل ربع
نهائي الكان.

ا�ستقالة �أبوريدة ت�ضع لقجع يف حرج
خيبة �أمل جديدة جترعها العرب
ال�سبت املن�رصم بعد خروج
املنتخب امل�رصي من الدور ثمن
النهائي ببطولة الأمم الأفريقية،
رغم �أنه كان �أبرز املر�شحني
حل�صد اللقب كونه �صاحب الأر�ض
واجلمهور ،ليلحق باملغرب الذي
�صدم �أن�صاره باخلروج املدوي
على يد بنني املغمور ،توابع زلزال
خروج الفراعنة جاءت مبكرة
ب�إعالن احتاد الكرة امل�رصي
�إقالة املدير الفني خافيري �أجريي
وا�ستقالة هاين �أبوريدة رئي�س
االحتاد نف�سه ثم توالت ا�ستقاالت
�أع�ضاء جمل�س اجلبالية.
القرارات امل�رصية ترددت
�أ�صدا�ؤها يف و�سائل الإعالم
ومواقع التوا�صل االجتماعي
وروابط �أن�صار منتخب الأ�سود،
ودعا �أغلب ه�ؤالء فوزي لقجع
رئي�س االحتاد املغربي �إىل
االقتداء مبوقف هاين �أبوريدة
يف االعرتاف بالف�شل ،ومعها
قراره ال�شجاع ب�إقالة املدرب
�أجريي الذي ف�شل يف حتقيق
�إجناز الفراعنة بالتتويج باللقب
كلما ا�ستقبلوا ن�سخة الكان على
�أرا�ضيهم ،ورغم �أن �أبوريدة �أكد

�أن احتاد الكرة امل�رصي وفر كل
�سبل النجاح للمنتخب امل�رصي
واملدرب �أجريي� ،إال �أنه حتمل
م�س�ؤوليته معه يف الإخفاق ،ف�إن
املدونون �أجمعوا على �أنه نف�س
و�ضع احتاد الكرة املغربي مع
املدرب هرييف رينارد ،من خالل
تخ�صي�ص اعتمادات مالية ناهزت
ماليني الدوالرات ومل يحالفها
النجاح كما جرى التخطيط له.
وا�ستح�رض املتدخلون ر�سالة
امللك حممد ال�ساد�س خالل
املناظرة الوطنية للريا�ضية
بق�رص امل�ؤمترات بال�صخريات
�سنة  ،2008والتي تلتها يومها
البطلة الأوليمبية نوال املتوكل
التي ا�شتغلت وزيرة للريا�ضة
باملغرب ،والتي دعا خاللها كل
من يف�شل من م�س�ؤويل الريا�ضة

باملغرب لإعالن ا�ستقالته وتنحيه
من من�صبه واعرتافه بف�شله
حتت م�سمى "ربط امل�س�ؤولية
باملحا�سبة"� ،إال �أنه منذ ذلك
اخلطاب وتلك املناظرة مل يتقدم
وال م�س�ؤول ريا�ضي واحد داخل
املغرب با�ستقالته من من�صبه.
وكان احتاد الكرة املغربي يف
�شخ�ص فوزي لقجع قد �أكد يف
�أكرث من منا�سبة �أن املنتخب
املغربي �سيناف�س على اللقب،
وقال لقجع حتديدا" :ال ميكن
ت�صور �أال نفوز باللقب احلايل
مب�رص ،بل ال ميكنني ت�صور �أننا
منلك لقبًا وحيدًا ،حت�صلنا عليه
قبل � 43سنة� ،سنلعب النهائي
و�سنكون حا�رضين يوم  19جويلية
يف ملعب القاهرة".

جمموعة م�صر ت�شهر الإفال�س يف الكان

قدمت املجموعة الأوىل لبطولة �أمم
رشا على �ضعفها،
�إفريقيا  2019م�ؤ� ً
بعدما خرجت املنتخبات الثالثة
املت�أهلة عنها �رسي ًعا ،وكانت البداية
باملنتخب الأوغندي ،الذي احتل
و�صافة هذه املجموعة بر�صيد 4
نقاط ،لكنه تعر�ض للهزمية 0-1
يف ثمن النهائي �أمام ال�سنغال ليودع
البطولة.
ويف �إحدى �أكرب مفاج�آت هذه
الن�سخة ،خ�رس املنتخب امل�رصي
مت�صدر املجموعة بالعالمة الكاملة،
على يد جنوب �إفريقيا بهدف قاتل

حل�ساب الدور ثمن النهائي � ً
أي�ضا،
و�أكمل منتخب الكونغو الدميقراطية
الثالث بثالث نقاط اول �أم�س
م�سل�سل ف�شل املجموعة الأوىل،
عندما ودع الكان بالهزمية يف ركالت
الرتجيح �أمام مدغ�شقر بعدما انتهى
الوقت الأ�صلي والإ�ضايف بالتعادل
 ،2-2وكانت املجموعة ت�ضم � ً
أي�ضا
زميبابوي التي احتلت املركز الرابع
وغادرت البطولة من الدور الأول،
وعلى النقي�ض ،جنح منتخبا اجلزائر
وال�سنغال ال�صاعدان من املجموعة
الثالثة يف العبور �إىل ربع النهائي،

وينطبق نف�س الأمر على نيجرييا
ومدغ�شقر املت�أهلتان عن املجموعة
الثانية.
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ريا�ضة
�أو�ضح �أنه �شرع يف الرتكيز على لقاء ربع النهائي

بلما�ضي :الأ�سا�سيون مل
يت�أثروا لغياب املناف�سة
و�أرف�ض تر�شيحنا للقب

جنحوا يف بلوغ ربع النهائي ويواجهون مايل �أو كوت ديفوار هذا اخلمي�س

اخل�ضر يرفعون طموحات
اجلزائريني باللقب القاري
وا�صل العبو املنتخب الوطني يف ت�شريف الألوان الوطنية ووا�صلوا رفع ال�شهية نحو التقدم نحو الأمام والت�أهل �إىل
الأدوار املتقدمة من مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا للأمم التي حتت�ضنها م�صر وتتوا�صل �إىل تاريخ  19جويلية املقبل ،حيث
�أزال اخل�ضر العقدة �أمام املنتخب الغيني الذي يتفوّق عليهم يف تاريخ املواجهات بني املنتخبني ،ومتكنوا من الفوز عليه
بالأداء والنتيجة وبثالثية نظيفة وهي �أثقل نتيجة يف مباريات ربع النهائي بعد خو�ض �ست مقابالت يف املجموع
عي�شة ق
وذلك ما ي�ؤكد �شهية الت�سجيل
التي ا�ستعادتها كتيبة الناخب
الوطني جمال بلما�ضي بف�ضل
العمل الكبري الذي تقوم به
معه من الناحية التكتيكية خال
فرتة التدريبات ،هذه احل�ص�ص
التدريبية �ساهمت يف �إمناء الرتكيز
التكتيكي لالعبني على امل�ستطيل

وحت�سن االنت�شار على
الأخ�رض،
ّ
امللعب وتنفيذ ن�صائح املدرب
مقارنة مبا كان عليه الأمر يف عهد
املدربني ال�سابقني ،ووا�صل رفقاء
الالعب عدالن قديورة الت�ألق
ولفت االنتباه بعد االنت�صار الرابع
على التوايل الذي �سجلوه منذ
انطالق املناف�سة القارية ،وذلك
بعد انت�صارات كينيا ،ال�سنغال
وتنزانيا قبل �أن ي�ضيفوا فوزا رابعا

والتي �أ�ضحت �أقرب بكثري من
�أي وقت م�ضى يف ظل الروح
القتالية التي ميلكها الالعبون
وااللتزام التكتيكي على �أر�ضية
امليدان والرغبة الكبرية يف �إفراح
اجلزائريني لروح امل�س�ؤولية ايل
ميلكونها من اجل حتقيق رغبته
والعودة حمملني باللقب القاري.

رفعوا من خالله �سقف طموحات
اجلماهري اجلزائرية بخ�صو�ص
ر�ؤية اخل�رض يعودون من عا�صمة
الأهرام م�رص حمملني باللقب
القاري الثاين يف تاريخ امل�شاركات
اجلزائرية يف ك�أ�س �إفريقيا وذلك
بعد غياب عن من�صة التتويج منذ
 29عاما كامال.
�أ�صبح مطلب اجلزائريني واحد
ويتمثل يف التتويج بك�أ�س �إفريقيا

احلراك ال�شعبي جلب بركته �إىل املنتخب الوطني

الفوز على غينيا ي�ؤجج ال�شارع ويعيد احتفاالت
ملحمة �أم درمان

خرج �أول �أم�س الع�رشات من املواطنني
بواليات الغرب اجلزائري يف حراك
ريا�ضي جديد يف مواكب لل�سيارات
وم�سريات الفرح اىل ال�شارع احتفاال
بفوز املنتخب اجلزائري على نظريه
الغيني �ضمن ت�صفيات كا�س افريقيا
واقتطاعه ت�أ�شرية ال�صعود �إىل الدور
الربع النهائي ،وقد اعترب املواطنني
الذي خرجوا �صغارا وكبارا ن�ساء
ورجاال �إىل ال�شارع �أن احلراك
ال�شعبي قد حل كل الأزمات مبا فيها
�أزمة الريا�ضة  ،وما نتائج اخل�رض �إال
دليل على جناعة احلراك و�صدقه
وم�صداقيته.
يف وهران خرج الآالف من املواطنني
احلاملني للرايات الوطنية يهتفون
بحياة جنوم الفريق الوطني من حمرز

وبوجناح وحلي�ش وقديورة وغريهم
 ،يف حني جابت مواكب ال�سيارات
ال�شوارع الرئي�سية وال�ساحات على
غرار بال�س دام وواجهة البحر ،ويف
غليزان خرج املواطنني لالحتفال
بفوز الفريق الوطني فامتدت
االحتفاالت من مدينة غليزان اىل
وادي ارهيو �أين خرج املواطنون
احلاملون للرايات الوطنية ومرتدين
قمي�ص الفريق الوطني وهاتفني
بحياة العبيه ،نف�س الأجواء �شهدتها
مدينة تيارت �أين اهتزت املدينة على
الهتافات مبا�رشة بعد �إعالن احلكم
عن نهائية املقابلة ،فيما جابت
مواكب ال�سيارات ال�شوارع الرئي�سية
وامتدت اىل ال�شوارع ال�شعبية على
غرار حي الزعرورة  ،بعني متو�شنت

اهتزت املدينة بعد نهاية املقابلة
بخروج املئات من املواطنني اىل
ال�شارع يف م�سريات حا�شدة هزت
ال�شارع الرئي�سي كما عرفت املدينة
خروج موكبا لل�سيارات الذي طاف
كافة انحاء املدينة التي ق�ضت ليلتها
بي�ضاء احتفاال ب�إجنازات اخل�رض
 ،ومبع�سكر خرج �أحفاد الأمري عبد
القادر اىل ال�شارع لالحتفال بفوز
الفريق الوطني يف م�سريات �ضخمة
 ،ويف تلم�سان امتزجت هتافات
املواطنني الذين خرجوا حاملني
للرايات الوطنية ب�أبواق ال�سيارات
و�أهازيج الفرق املو�سيقية التي
اختارت اخلروج اىل ال�شارع بعد
�صافرة احلكم التي �أعلنت ت�أهل
اخل�رض .

�أما مب�ستغامن جتمهر املواطنني يف
ال�ساحة الرئي�سية حمملني بالرايات
يف حني جابت مواكب ال�سيارات
حي تيجديت وال�شاطئ  ،ويف �سيدي
بلعبا�س عرفت املدينة احتفاالت
عارمة  ،اين خرج ال�سكان اىل
ال�ساحات وال�شوارع الكربى على غرار
حي املقطع  ،بال�س كاردو حي القبة
ال�سماوية من اجل االحتفال بت�أهل
اخل�رض  ،هذا وقد عرب املواطنون ان
�سقوط الع�صابة وبركة احلراك كانت
وراء ا�ستعادة الروح الوطنية الريا�ضة
اجلزائرية ،وقد �ساهم فوز الفريق
الوطني يف انت�شار جتارة الإعالم
الوطنية وقم�صان الفريق الوطني
بال�ساحات العمومية وال�شوارع .
حممد بن ترار

�سجل � 3أهداف ويتقا�سم ال�صدارة رفقة مانيه �إيجالو وباكامبو

�أونا�س �أف�ضل جوكري ويلتحق ب�صدارة هدايف «الكان»
لفت الالعب الدويل اجلزائري �آدم
�أونا�س الأنظار ب�شكل الفت خالل
الطبعة احلالية من مناف�سة ك�أ�س
�إفريقيا للأمم اجلارية يف م�رص وهو
الذي يعترب �أحد �أف�ضل الالعبني يف
الدورة القارية بف�ضل امل�ستويات
العالية التي يقدمها وقدرته الكبرية
على قلب الطاولة والو�صول �إىل
مرمى املناف�سني ،حيث �صنع �أونا�س

املجد لنف�سه بف�ضل �إقناعه اجلميع
ون�صب
بامل�ؤهالت التي ميلكها
ّ
نف�سه �أف�ضل بديل وجوكري للناخب
الوطني جمال بلما�ضي دون منازع
والذي ميكنه االعتماد عليه يف �أي
وقت والثقة يف امكانياته ،حيث
�أ�صبح الالعب املحرتف يف �صفوف
نادي نابويل الإيطايل هدفا للدورة
القارية بر�صيد ثالثة �أهداف بعدما

�سجل هدفه الثالث يف «الكان» �أمام
غينيا وهو الذي �سبق له توقيع ثنائية
يف مباراة تنزانيا والتي اخرت خاللها
رجل املقابلة� ،أين �أ�ضحى ميلك
ثالثة �أهداف يف املناف�سة القارية
بعدما لعب مباراة واحدة �أ�سا�سية
ولقاءات احتياطية ،وح ّول �صدارة
هدايف ك�أ�س �إفريقيا �إىل رباعية
بعدما �أ�ضحى يتقا�سمها رفقة كل من

جنم ال�سنغال �ساديو ماين والنيجريي
�أوديون �إيجالو والكونغويل �سيديريك
باكامبو .وميلك �أونا�س فر�صة كبرية
من �أجل التناف�س على لقب هداف
الدورة القارية وذلك يف ظل ح�سه
التهديفي العايل والذي ي�سمح له
بالرتع على عر�ش هدايف القارة
ال�سمراء لو يوا�صل على نف�س
الن�سق.
عي�شة ق.

الوطني جمال
عبرّ الناخب
بلما�ضي عن ارتياحه لعدم ت�أثر
العبي الت�شكيلة الأ�سا�سية من
الغياب الطويل عن املناف�سة
وهم الذين مل يلعبوا على مدار
ع�رشة �أيام وخا�ضوا �آخر لقاء �أمام
ال�سنغال قبل �أن يف�سحوا املجال
�إىل البدالء ملالقاة تنزانيا ،مو�ضحا
خالل تن�شيطه الندوة ال�صحافية
عقب نهاية لقاء غينيا �أنهم جنحوا
يف ت�سيري الفرتة التي تلقت لقاء
ال�سنغال من خالل العمل اجليد
الذي قاموا به ومنحوا فرتة راحة
للأ�سا�سيني ليعودوا بفورمة �أف�ضل
جمددا ،م�ضيفا �أن خو�ض البدالء
مقابلة تنزانيا جعل جميع العنا�رص
الوطنية متلك نف�س امل�ستوى
البدين وجاهزة خلو�ض املقابالت
القادمة ،ورف�ض املتحدث التطرق
�إىل مناف�سيه يف التناف�س على
اللقب خا�صة و�أنه �أو�ضح ان هناك
منتخبات قوية �سبق لها التتويج
قاريا وامل�شاركة يف مونديال رو�سيا
على غرار تون�س وغانا.
وا�ستطردا �أن ما يهمه خالل
الفرتة املقبلة الرتكيز على منتخبه
وت�صحيح الأخطاء والنقائ�ص وعدم
مراقبة املنتخبات املناف�سة ،م�ضيفا
ان هدفه الذهاب �إىل �أبعد دور
ممكن يف «الكان» ،ورف�ض بلما�ضي
الإ�رصار حول و�ضع اجلزائر يف ثوب
املر�شح للتتويج باللقب مو�ضحا �أنه
ي�رص على احرتام الطموح اجلزائري
والعقالنية يف احللم ،خا�صة يف ظل
�أن الأرقام ال ت�ضعهم يف �صدارة

املر�شحني للتتويج.
�شدّد جمال بلما�ضي �أنه ال يكون
را�ضيا عن نف�سه بعد نهاية
املقابالت حتى يف حال حتقيق
االنت�صار ،مو�ضحا �أن �أول ما يقوم
به �إعادة م�شاهدة املقابلة من اجل
التوقف عند الأخطاء التي وقعوا
فيها وتدوينها بهدف ت�صحيحها
الحقا ،مو�ضحا �أنه ال ميلك الوقت
الكايف من اجل التفكري يف اللقاءات
ال�سابقة خا�صة و�أنه �سوف ينطلق
يف الرتكيز والتح�ضري ملقابلة ربع
النهائي ابتداء من اليوم املوايل
للقاء غينيا ،وك�شف �أنه �سيتنقل
على ملعب ال�سوي�س من �أجل متابعة
مقابلة مايل وكوت ديفوار التي لعبت
�أم�س ومعاينة املناف�س الذي �سوف
يالقيه يف ربع النهائي.
ر ّد بلما�ضي على �إحدى الأ�سئلة
بكونه �سعيد بالفوز والت�أهل لكن
عدم ظهور الأمر يعود على الإرهاق
والتعب اللذان ي�شعر بهما وتفكريه
يف لقاء ربع النهائي ،مو�ضحا �أنه
ميلك الوقت لإبراز الفرحة واملهم
ا�ستغالل الوقت املتبقي للتح�ضري
لربع النهائي.
ع.ق.

ردّ على املحللني يف اال�ستوديوهات

زط�شي :ت�أهّ لنا بف�ضل
الالعبني وبلما�ضي وتعلمنا
من م�صر واملغرب
عبرّ رئي�س االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم خري الدين زط�شي عن
افتخاره باملدرب الوطني جمال
بلما�ضي والعبي املنتخب الوطني
عقب الت�أهل الذي حققوه �إىل ربع
نهائي ك�أ�س �إفريقيا للأمم� ،أين
�شدد على �سعادته الكبرية عقب
الت�ألق الذي �أرجع الف�ضل له �إىل
العنا�رص الوطنية واملدرب ،خا�صة
يف ظل الروح والعزمية القوية التي
تواكب طريقتهم يف اللعب ،مو�ضحا
�أن التعداد يلعب كتلة واحدة بروح
قالية كبرية ،لكنه ّ
حذر يف �سياق
خمتلف ب�رضورة احلذر فيما تبقى
من امل�شوار ل�صعوبة ما تبقى
�أمامهم من مباريات الأمر الذي
يتطلب من اجلميع الرتكيز.
و�أو�ضح زط�شي خالل ت�رصيحات
�صحافية عقب نهاية مواجهة
اخل�رض وغينيا �أن اخل�رض �أخذوا
العربة بعد �إق�صاء منتخبي املغرب
وم�رص اللذان كانا مر�شحني من
اجل التناف�س على التتويج باللقب
القاري ،و�أدرك اجلميع �رضورة

�أخذ غينيا مب�أخذ اجلد من �أجل
تفادي �أي مفاج�أة غري �سارة،
م�ض�سفا �أن �إفريقيا تطورت يف
لعبة كرة القدم ،و�أ�صبحت ال متلك
منتخبا كبريا و�آخر �صغري وكل ما
يف الأمر �رضورة التح�ضري جيدا
والرتكيز طيلة �أطوار اللقاء ،ور ّد
زط�شي على االنتقادات املوجهة
للخ�رض من املحللني مو�ضحا �أنه
يعتربون اخل�صم �سهال عند حتقيق
االنت�صار ،لكنهم تنا�سوا �أن التعداد
على �أر�ضية امليدان من يحول
اللقاء �إىل �سهل وينجح يف ت�سيريه
ل�صاحله وهو ما جنح يف جت�سيده
الالعبون وبلما�ضي.
عي�شة ق.
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ريا�ضة دولية

كوبا �أمريكا

ال�سيلي�ساو يعرب بريو ويت ّوج باللقب التا�سع
توج منتخب الربازيل
بلقب كوبا �أمريكا م�ساء
اول �أم�س عقب الفوز
بنتيجة  1-3على بريو
يف نهائي البطولة التي
ال�سيل�ساو،
ي�ست�ضيفها
وا�ستعاد راق�صو ال�سامبا
اللقب الغائب عن خزائنهم
منذ عام  ،2007والتا�سع
يف تاريخ م�شاركاتهم
بالبطولة ،بينما خ�رست
بريو �أول نهائي يف تاريخها
بعد ح�صد لقبني من قبل،
�أول تهديد يف املباراة
كان من بريو ،حيث ح�صل
كويفا على ركلة حرة
مبا�رشة من حدود منطقة
اجلزاء و�أر�سل ت�سديدة
قوية مرت بجانب القائم
الأمين للحار�س �ألي�سون
يف الدقيقة  ،2وبد�أت
الربازيل يف اال�ستحواذ
على الكرة بح ًثا عن تهديد
مرمى اخل�صم ،وبالفعل
جنح ال�سيلي�ساو يف
الت�سجيل من �أول فر�صة
لهم على املرمى ،حيث

انطلق غابرييل جي�سو�س
على اجلبهة اليمنى و�أر�سل
عر�ضية مميزة لإيفرتون
الذي كان بدون �أي رقابة،
و�سدد على ميني احلار�س
جالي�سي يف الدقيقة ،15
املحاوالت
وا�ستمرت
لل�سيلي�ساو ،حيث �أهدر
فيليب كوتينيو فر�صة
ت�سجيل الهدف الثاين يف
الدقيقة  ،24وا�ستقبل
كرة عر�ضية من روبرتو
فريمينو و�سدد الكرة التي
مرت بجانب القائم الأمين

للحار�س جالي�سي ،وكاد
جوريرو العب منتخب
بريو �أن يُ�سجل هدف
التعادل لبالده ،حيث �سدد
كرة ر�أ�سية قوية مرت �أعلى
مرمى احلار�س �ألي�سون يف
الدقيقة .28
واحت�سب حكم املباراة
ركلة جزاء ملنتخب بريو
يف الدقيقة  41نظ ًرا
للم�س تياجو �سيلفا مدافع
الربازيل الكرة يف منطقة
اجلزاء ،ونفذ باولو جرييرو
ركلة اجلزاء بنجاح ،و�سجل

هدف التعادل ملنتخب
بالده ،يف الدقيقة ،44
وجاء الرد �رسي ًعا من قبل
الربازيل ،حيث اقتن�ص
جابرييل جي�سو�س هدف
التقدم مرة �أخرى يف
الدقيقة  ،48حني ا�ستلم
متريرة �سحرية من زميله
�آرثر ،و�سدد �أق�صى ميني
احلار�س جالي�سي ،لينتهي
ال�شوط الأول بتقدم
ال�سيلي�ساو.
مع بداية ال�شوط الثاين،
ا�ستمر ال�ضغط الربازيلي

وجاءت �أخطر فر�صة عرب
فيليب كوتينيو الذي ا�ستلم
الكرة يف منطقة اجلزاء
و�سدد بقوة ،لكن ت�سديدته
علت املرمى يف الدقيقة
 ،50وا�صل ال�سيلي�ساو
�إهدار الأهداف ،حيث
مرر غابرييل جي�سو�س كرة
�سحرية لفريمينو لينفرد
باحلار�س لكنه �سدد بجانب
القائم الأمين يف الدقيقة
 ،54و�أ�شهر حكم املباراة
البطاقة ال�صفراء الثانية
يف وجه جي�سو�س مهاجم
الربازيل ،ليُطرد العب
مان�ش�سرت �سيتي ويرتك
منتخب بالده ناق�ص العدد
يف الدقيقة  ،70احت�سب
حكم املباراة ركلة جزاء
ملنتخب الربازيل� ،إثر
تدخل من الدفاع على
�إيفرتون مهاجم ال�سيل�ساو
يف الدقيقة  ،87ونفذها
بنجاح
ريت�شارل�سون
ليُ�ضيف الهدف الثالث
لبالده ويقتل �أحالم بريو
يف العودة بالنتيجة.

دافع مدرب الربازيل �أدينور
ليوناردو بات�شي «تيتي» عن
طريقة لعب منتخب بالده،
وانتقد احلكم الت�شيلي
روبرتو توبار ب�شدة عقب
تتويج «ال�سيلي�ساو» بلقب
كوبا �أمريكا اول �أم�س
بالفوز يف النهائي على بريو،
وقال تيتي« :النقد جزء
من عملية التطور والأمر
وا�ضح بالن�سبة يل ،لكن

هناك �أ�شكال عديدة للفوز
وللعب كرة القدم ،وهناك
تركيز على اللعب ب�شكل
جيد ،نحن خمل�صون لفكرة
كرة قدم تبحث عن نتائج،
دون التخلي عن اجلانب
الإبداعي الذي يرتجم �إىل
�أهداف».
وانتقد تيتي ب�شدة احلكم
الت�شيلي روبرتو توبار،
الذي تعر�ض ل�ضغط �شديد

ومل يكن لديه معيار ،وقال
«احت�سب ركلة جزاء مل
تكن �صحيحة ،وجعلنا
نلعب بع�رشة العبني ،كان
علينا �إعادة تنظيم �أنف�سنا
وا�ستطاعوا التعادل معنا،
لقد كان حكما �سيئا ارتكب
�أخطاء جوهرية» ،وعن
فوز منتخب بالده باللقب،
�أجاب« :ال �أجد كلمات
لو�صف �سعادتي ،لكني

�س�أ�ستمتع بالتتويج حني
�أذهب للمنزل» ،و�أ�شار تيتي
�إىل �صعوبة �إعداد قائمة
املنتخب لهذه البطولة،
وعدم ا�ستدعاء دوغال�س
كو�ستا ومار�سيلو وقال �إنه
كان من املمكن �أن يكونا يف
الفريق.
وحول غياب نيمار ،قال �إن
املنتخب عرف كيف ميكنه
الرتكيز على كرة القدم

اجلماعية ،وقال« :نيمار
من �أف�ضل ثالثة العبني يف
العامل ،هو العب ا�ستثنائي،
لكن عمل الفريق مهم ،كما
كان مهما للربتغال حني
مل يكن لديها كري�ستيانو
رونالدو يف نهائي �أمم
�أوروبا» ،م�شريا �أن هناك
العبني يتطورون و�آخرون
يحافظون على م�ستواهم
العايل وفيني�سيو�س واحد

تيتي ي�ست�شهد برونالدو حول غياب نيمار

الربازيل تعزز موقعها الثالث لأبطال كوبا �أمريكا

مع �إ�سدال ال�ستار على فعاليات
الن�سخة  46من بطولة ك�أ�س �أمم
�أمريكا اجلنوبية ف�شل املنتخب
الأرجنتيني يف مزاحمة �أوروغواي
واقت�سام �صدارة ال�سجل الذهبي
لأكرث املنتخبات فوزا باللقب يف
تاريخ البطولة العريقة ،و�سقط
منتخب الأرجنتني �أمام نظريه
الربازيلي يف املربع الذهبي ،فيما
ودع منتخب �أوروغواي البطولة من
ربع النهائي بالهزمية �أمام بريو
التي التقت الربازيل يف نهائي
البطولة ،لتعزز الأخرية موقعها

يف املركز الثالث بقائمة الأكرث
فوزا باللقب ،وقبل ربع قرن� ،أحكم
املنتخب الأرجنتيني قب�ضته على
�صدارة ال�سجل الذهبي للبطولة
بر�صيد  14لقبا ،لكنه على مدار
 25عاما املا�ضية مل ي�صعد
ملن�صة التتويج منذ فوزه باللقب
 14يف  ،1993وترك جنوم التانغو
الفر�صة ملنتخب �أوروجواي ،الذي
�أحرز اللقب مرتني يف غ�ضون
نف�س الفرتة وذلك يف عامي 1995
و ،2011لريفع ر�صيده من الألقاب
يف البطولة �إىل  15وي�صبح الأكرث

فوزا باللقب.
يف املقابل ،ا�ستغل املنتخب
الربازيلي �سقوط مناف�سيه
والأوروغواياين
الأرجنتيني
وا�ستفاد من �إقامة البطولة على
ملعبه ،ال�ستعادة اللقب القاري
لريفع ر�صيده �إىل � 9ألقاب من بينها
 5يف �آخر  9ن�سخ ،وح�صل املنتخب
الت�شيلي على لقب معتمد من احتاد
اللعبة يف �أمريكا اجلنوبية واالحتاد
الدويل بن�سخة  2016يف الواليات
املتحدة رغم كونها ن�سخة
ا�ستثنائية مبنا�سبة مرور  100عام

على ت�أ�سي�س الكومنيبول وانطالق
الن�سخة الأوىل من فعاليات كوبا
�أمريكا يف  ،1916ليكون هذا اللقب
هو الثاين له على التوايل وهو الثاين
له يف البطولة حتى الآن.
وعلى مدار � 103أعوام �أقيمت فيها
البطولة مل يحالف احلظ منتخبي
الإكوادور وفنزويال فلم يفز �أي
منهما باللقب الذي انح�رص يف
جميع البطوالت  46التي �أقيمت
حتى الآن بني منتخبات الأرجنتني
و�أوروعواي والربازيل وباراغواي
وبريو وكولومبيا وبوليفيا وت�شيلي.

جاريكا :الربازيل ا�ستحق اللقب
و�أنا مرتبط بالبريو �إىل 2021
�أقر الأرجنتيني ريكاردو جاريكا املدير الفني لبريو ب�أحقية تتويج
الربازيل بلقب كوبا �أمريكا بينما �أبدى ر�ضاه عن تطور فريقه وثقته يف
احلفاظ على هذا امل�ستوى ،وقال جاريكا خالل امل�ؤمتر ال�صحفي بعد
املباراة« :الربازيل ا�ستحقت اللقب ،لقد حت�سن �أدا�ؤنا مقارن ًة مبباراة
دور املجموعات ،وكنا الأف�ضل يف فرتات ،لكن املناف�س ا�ستغل الفر�ص
التي الحت له» ،و�أ�ضاف« :لقد �صنع املناف�س  3فر�ص و�سجل اثنتني،
منها هدف بتعاون من جانبنا ،بخط�أ غري مق�صود» ،وتابع« :واقعية
الربازيل كانت �أف�ضل منا ،كنا الأف�ضل يف فرتات لكن تيتي تدارك
الأمور جيدا ،تغيريات الربازيل منحتها الأف�ضلية و�أنهت اللقاء» ،و�أبدى
�صاحب  61عاما ر�ضاه التام عن تطور م�ستوى فريقه ،قائال« :الأهم �أن
ندرك �أننا تطورنا مبرور الوقت وهذا مينحنا مزيدا من القوة ،علينا
موا�صلة امل�سرية واحلفاظ على توا�ضعنا» ،و�أكد�« :أعتقد �أننا ن�سري
يف الطريق ال�صحيح بعيدا عن �أمل اخل�سارة ،ميكننا احلفاظ على هذا
التطور ،نحن منتخب تطور كثريا وما زال ،هذا مينحني الهدوء».
وتطرق املدرب الأرجنتيني للحديث حول ال�شائعات التي تتحدث عن
وجود عر�ض حمتمل لتدريب منتخب بالده ،حيث �أو�ضح �أنه مرتبط
بعقد مع «البالنكريوخا» حتى  ،2021وقال يف هذا ال�صدد�« :أحرتم
بالدي كثريا� ،أحب بالدي ولكني مرتبط بعقد مع بلد منحني كل �شيء،
وبعيدا عن �أي موقف ميكن �أن يحدث� ،أنا معتاد على احرتام العقود»،
و�أمت« :عقدي ميتد حتى  ،2021هذا ما يجب �أن �ألتزم به».

الربازيل تكت�سح جوائز
كوبا �أمريكا
اكت�سحت الربازيل اجلوائز الفردية لكوبا �أمريكا بعدما توجت باللقب
التا�سع يف تاريخها �أول �أم�س بالفوز على بريو  1-3يف املباراة النهائية،
وفاز منتخب ال�سيلي�ساو بجائزة اللعب النظيف ،حيث حت�صل على �أقل
عدد من الإنذارات والطرد يف البطولة ،يف الوقت ذاته ،فاز الربازيلي
�ألي�سون بيكر بجائزة �أف�ضل حار�س مرمى ،بعدما تلقى هد ًفا وحيدًا
خالل  6مباريات� ،أما اكت�شاف البطولة �إيفرتون فقد فاز بجائزة
هداف كوبا �أمريكا بر�صيد � 3أهداف ،ورغم ت�ساويه مع باولو جرييرو
جنم بريو� ،إال �أن الأخري �سجل ركلة جزاء �ضمن �أهدافه الثالثة ،وفاز
داين �ألفي�س قائد منتخب ال�سامبا بجائزة �أف�ضل العب يف البطولة
ليوا�صل تعزيز �أ�سطورته ،باعتباره �أكرث الالعبني يف تاريخ كرة القدم
حتقي ًقا للبطوالت.

دي ليخت يتجنب تكرار
�سيناريو غريزمان
�أكد مينو رايوال وكيل �أعمال
الهولندي ماتيا�س دي ليخت
مدافع �أجاك�س �أم�سرتدام� ،أن
الالعب تو�صل التفاق حول
البنود ال�شخ�صية مع جوفنتو�س،
متهيدًا لالن�ضمام �إىل ال�سيدة
العجوز هذا ال�صيف ،وقال
رايوال يف ت�رصيحات ل�صحيفة
دي تيليغراف« :دي ليخت لديه
اتفاق مع جوفنتو�س ،من ال�رضوري توافق جوفنتو�س و�أجاك�س حول
ال�صفقة» ،و�سئل رايوال عما �إذا كان الالعب قد يتمرد على ناديه ،على
غرار ما يفعله �أنطوان غريزمان مع �أتلتيكو مدريد ،لريد بقوله «هذا
�أمر غري وارد ،هو لي�س �أ�سلوبه».
وت�شري تقارير �صحفية �إىل �أن البيانكونريي تو�صل التفاق مع دي
ليخت ،يق�ضي بتوقيعه على عقد ملدة � 5سنوات مقابل احل�صول على 9
ماليني يورو كراتب �سنوي بالإ�ضافة �إىل املكاف�آت ،ويرغب جوفنتو�س
يف الإعالن عن ال�صفقة غدا مع انطالق املع�سكر التدريبي اخلا�ص
باملو�سم اجلديد� ،أو يوم  19جويلية اجلاري مع بدء اجلولة الآ�سيوية
لل�سيدة العجوز.
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الق�سم

الثالث

فل�سطني املغت�صبة من �أدمي الأر�ض �إىل خ�ضاب اجل�سد

�صرخة من �أجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
تالحقت م�شاهد احلب الوطني اخلالد عند اجلزائريني مبنا�سبة ذكر اال�ستقالل وال�شباب ،وعاد
�شهداءهم يف م�سريات الكرامة والتحرر من اال�ستبداد ،حيث جاء كل �شهيد لرياقب احلراك ال�سلمي
احل�ضاري ،ووا�صلت العدالة فتح ملفات الف�ساد ،كما حترك الأئمة ليقولوا كلمتهم.
الق�سم الأول
ا.د .عبد الكاظم العبودي
�إن �إجبار الأ�رسى على العمل
داخل ال�سجون ال�صهيونية �إىل
الأذهان مرحلة العبودية التي
اعتقد النا�س �أنها ولت دون
رجعه� ،إال �إن ت�شغيل الأ�رسى
داخل ال�سجون �أعاد لها جمدها،
حيث كان يجرب ال�سجان الأ�رسى
�أثناء تنفيذهم �أي �أعمال ب�شكل
�إجباري بالهتاف للعبودية
وال�صهيونية (درا�سة القيمري،
 ،)1981حيث يجرب الأ�سري على
خماطبة ال�سجان �أثناء قيامه
ب�أي عمل بلفظة [�سيدي]،
ويف حال تنا�سى الأ�سري ذلك �أو
ن�سيه فان الأ�سري كان يتعر�ض
�إىل �أ�سوء تعذيب عرفته الب�رشية،
وهذه �ألكلمه [ �سيدي] تعترب
�شكال من �أ�شكال الإذالل وجت�سيد
العبودية التي ي�سعى ال�سجان
لفر�ضها على الأ�رسى.
وعلى حد تعبري احد الأ�رسى (
ا�شتغلنا جمربين يف املخيطة،
عتالني ،وتعلمنا اخلياطة من
خالل العمل ،وكنا ننتج كميات
كبرية جدا ،وعلمنا من احلرا�س
�إن هذه الب�ضائع ت�صدر للخارج
« وهذا يعني �إن عملية ت�شغيل
الأ�رسى يف هذه املن�شئات هي
�أعمال بهدف التجارة والربح..
) .ويف �سجن ترت�سا ،وهو �سجن
للن�ساء ،ي�ضم �سجينات جنائيات
�صهيونيات ومعهن ال�سجينات
الأمنيات الفل�سطينيات ،هذا
ال�سجن كان يتم �إجبار الأ�سريات
الفل�سطينيات فيه على ن�سيج
القبعات ال�صوفية للجنود
ال�صهاينة� ،إىل جانب طوي
�ضمادات اجلروح وتغليفها من

�أجل ا�ستخدامها يف املعركة من
قبل وحدات اجلي�ش ال�صهيوين،
ومثل هذا العمل الإجباري �أي�ضا
كانت الأ�سرية حت�صل على �أجره
نظري عملها بع�ض ال�سجائر
املعدودة �أو بع�ض النقود التي
ت�ساوي قيمة ال�سجائر املمنوحة
للمدخنات .وغالبا ما كانت
الأ�سريات ال يرف�ضن العمل خوفا
من انتقام ال�سجينات اليهوديات
املحكومات بق�ضايا جنائية،
حيث كان هناك تواط�ؤ بني
�إدارة ال�سجن مع تلك اجلنائيات
اللواتي كن يعتدين على الأ�سريات
الفل�سطينيات.
�أعمال ال�سخرة
�إن �أعمال ال�سخرة ،وما ي�سمى
ت�شغيل ال�سجينات وال�سجناء
الفل�سطينيني ،هو عمل مق�صود
لإذالل الأ�رسى  ،فبعد اعتقال
املقاومني الفل�سطينيني و�سجنهم
يجري العمل بت�شغيلهم من �أجل
حتقيق الأرباح ,مل�ؤ�س�سة ال�سجن
من ناحية ومعاقبتهم يف عملية
اال�ستغالل للأيدي العاملة
الأ�سرية �ضمن �أهداف �سيا�سية
ماكرة هي حماولة �إذالل لتنفيذ
�أهداف اقت�صادية .وهذا ما عرب
عنه احد الأ�رسى بقوله (مرددا
لكلمة قالها مو�شي ديان وزير
دفاع �سلطات االحتالل ال�صهيوين
�آنذاك الذي قال� ...سنجعل من
الأيدي التي تطلق النار على
�أطفالنا ومواطنينا �أيدي ت�صنع
الألعاب لأطفالنا ) ،مبعنى �إن
عملية الت�شغيل للأ�رسى كانت
ت�سعى �إىل تدجني ه�ؤالء ال�شباب
الذين مل ين�صاعوا لأوامر جي�ش
االحتالل وقاوموه �إىل حتويلهم
ملجرد �أ�شياء فارغة املحتوى

تعمل �ساهرة من �أجل حتقيق
الرفاهية للمواطنني ال�صهاينة.
عملية الت�شغيل يف تلك املن�شئات
على طريقة ال�سخرة� ،أي (العمل
باملجان) تركت الأ�سري يعي�ش يف
متناق�ضات داخلية مع نف�سه فهو
املقاوم لالحتالل وامل�سجون
يف �سجنه يعمل بال�سخرة يف
تطوير وتعزيز �آلته الع�سكرية
املحتلة ،وهذا ما عرب عنه
احد الأ�رسى بقوله ( كنا نعمل
يف ن�سج �شباك التمويه وكان
احلرا�س (ال�سجانني) يقولون لنا
هذا ال�شبك من �أجل �إن يحمي
جنودنا من القتلة جماعتكم،
كنا نتمنى �إن تن�شق الأر�ض
وتبلعنا حينها ) .وهذا يو�ضح
وب�شكل جلي �إن �إقبال الأ�رسى
على العمل يف هذه املنتجات مل
يكن طوعيا بل �إجباريا ورغم انه
كذلك  ,فهو ي�شكل �رصاعا نف�سيا
لدى الأ�سري ،وبالتايل فالهدف
ال�سيا�سي وراء ذلك يكمن يف
عملية �إعادة �إنتاج الأ�سري داخل
ال�سجن من خالل فر�ض الهيمنة
على اجل�سد والذات و�ضبطه
على اعتبار �إن القهر والتعذيب
وال�ضبط والت�شغيل بال�سخرة
�إجباريا تت�شكل رادعا م�ستقبليا
لهم خالل هذه الإجراءات
العقابية ال�صارمة والتي متار�س
�ضد الأ�رسى املقاومني وبالتايل
فهي �شكل من �إ�شكال فر�ض
الهيمنة وال�سيطرة والرقابة
والفاعلية اعتبارا من اجل�سد
الفردي �إىل اجل�سد االجتماعي
للأ�سري يف اخلارج.
تر�سيخ ذكريات �أليمة
هناك اعتقاد لدى �إدارة ال�سجون
بان احتفاظ الأ�سري �أو الأ�سرية
بهذه الذكريات الأليمة التي
عا�شها يف ال�سجن �سوف
ت�ضبطه بعد الإفراج عنه،
وبالتايل �ضبط املجتمع ,
وبهذا ال�شكل عرب �إحدى
الأ�رسى بقوله� ( :إنهم يريدون
ت�صفيتنا جميعا لي�س فقط
قتلنا بل نزع �إن�سانيتنا منا).
كما يتجلى الدافع ال�سيا�سي
�أي�ضا يف ا�ستغالل الأيدي
العاملة الأ�سرية وت�شغيلهم

�إجباريا يف هذه املن�شات بدافع
حماربة �أي فر�صه ي�سعى من
خاللها الأ�رسى لال�صطفاف
والتوحد وخلق توافق خا�ص
بهم ينظم حياتهم داخل ال�سجن
ويدافع عنهم ,وبالتايل فان عملية
ت�شغيل الأ�رسى ل�ساعات طويلة
تنهكهم وجتعلهم يعودون �إىل
غرفهم تعبون باحثني عن الراحة
واال�ستعداد ليوم عمل جديد � ,أي
انه ال يوجد وقت معهم للجلو�س
يف جل�سات خا�صة بالأ�رسى ,
هذه اجلل�سات التي كانت ت�سعى
ملحاربة الأمية وتثقيف الأ�رسى
وتعليمهم وتعبئتهم تنظيميا
من �أجل رفع م�ستواهم الثقايف
والن�ضايل �أو كما عرب احد �أ�رسى
بقوله» لقد كان ت�شغيلنا �سببا
يف ت�أخري بناء اجل�سم التنظيمي
يف ال�سجون  ,وكانوا يريدونا
�أميني  ,جمرد �أج�ساد فارعة
املحتوى) ،وهكذا فان �إجبار
الأ�سريات والأ�رسى على العمل
يعد خمالفة قانوين .و�إن عملية
ا�ستغالل الأيدي العاملة الأ�سرية
يف �سجون االحتالل بدوافع
اقت�صادية و�سيا�سية تتنافى مع
املواثيق الدولية ذات العالقة،
والتي تدعوا �إىل احرتام �إن�سانية
الإن�سان وخ�صو�صيته ،وعدم
�إكراهه على القيام ب�أي عمل
مي�س ب�آدميته وقناعته ،وهذا
يت�ضح جليا يف الق�سم الثالث
من اتفاقية جنيف التي تتناول
مو�ضوع عمل �أ�رسى احلرب،
والتي تدعوا �إىل معاملة �أ�رسى
احلرب العاملني يف من�شئات
الدولة احلاجزة ،بنف�س املعاملة
التي يعامل فيها مواطني الدولة
احلاجزة للأ�رسى؛ �أي يجب على
الدولة احلاجزة احرتام الأ�رسى
ودفع الأجرة املنا�سبة لهم نظري
عملهم يف املن�شئات �ألآمنة،
ولي�س �إهانتهم �أثناء العمل
و�إعطائهم �سجائر معدودة نظري
�ساعات عملهم ،م�ستغلة حاجة
الأ�سري املدخن لل�سجائر ،كما
�إن هذه املواثيق واالتفاقيات
تدعوا �إىل عدم ت�شغيل الأ�رسى
يف �أي عمل له �صبغة ع�سكرية �أو
حربية ،وهذا عك�س ما كان يقوم
به الأ�رسى يف �صناعة «�شباك

التمويه» التي ت�ستخدم للأغرا�ض
الع�سكرية يف �سجن بئر ال�سبع
وجنازير الدبابات يف �سجن
ع�سقالن ،وبالتايل فان ما تعر�ض
له الأ�رسى والأ�سريات يف �سجون
االحتالل من �إجبار على العمل
وا�ستغالل قواهم العاملة يعترب
خمالفا لالتفاقيات واملواثيق
الدولية ذات العالقة ويعترب
ندبة يف جبني دولة �سلطات
االحتالل ال�صهيوين التي تدعي
الدميقراطية وهي التي فتحت
�سجونها �أمام ال�رشكات احلكومية
واخلا�صة لإقامة م�شاغل �إنتاجية
من �أجل ا�ستغالل الأ�رسى
وت�شغيلهم بال�سخرة و�إعادة
ع�صور الظالم البائدة.
ت�ؤكد املقابالت التي �أجريت
مع الأ�سرى املحررين
�إن الأ�رسى والأ�سريات مل يذهبوا
للعمل داخل هذه املن�شئات ب�شكل
طوعي ،و�إمنا كان يتم �إجبارهم
على ذلك بالقوة� ،أما الراف�ضون
فكانوا يتعر�ضوا �إىل عقاب �شديد
وكما عرب احد الأ�رسى « ملا كنا
نرف�ض ن�شتغل كانوا ي�رضبونا
ويزن زنونا ،ويحرمونا من زيارة
الأهل ملده طويلة «.
�إن �إدارة ال�سجن كانت تدرك �إن
ما تقوم به من �إجبار للأ�رسى
على العمل هو �شكل من
�أ�شكال اال�سرتقاق والعبودية،
خا�صة يف �إجبار الأ�رسى على
خماطبة ال�سجان بكلمة �سيدي
و�إجبارهم على الهتاف للعبودية
وال�صهيونية.
الأجر الذي كان يتلقاه الأ�سري
العامل وطبيعته من �سجائر
وك�أ�س من ال�شاي� ،أو تنف�س
الهواء والت�شم�س واحلركة نظري
عمل يوم كامل ،هذه الأجرة

التي ال تعادل قيمة عمل دقائق
قليلة معدودة ،هذه الأجرة
وهذا ال�شكل من العمل يعيدنا
�إىل �صوره �أ�سوء مما كانت عليه
العبودية يف الع�صور الغابرة وهذا
ما حتدث عنه « ياجن « يف �إن
ال�صورة تختلف عن الأ�صل على
اعتبار �إن اال�ستن�ساخ الذي حدث
للعبودية يف �سجون االحتالل
�أ�سوء من العبودية التي كانت
�سائدة يف الأ�صل  ،فالعبد يف
تلك الفرتة كان يتلقى الرعاية
الكاملة من �سيده ،يف حني �إن
الأ�رسى مت اعتقالهم على خلفية
ق�ضايا تعترب يف جوهرها و�شكلها
�إن�ساين خالق ،وبالتايل وجودهم
يف ال�سجن بحد ذاته هو ظلم
وطغيان وال ي�ستحقون هذا
العقاب �أو كما عرب احد الأ�رسى
( عاملونا كالعبيد بل �أ�سوء من
ذلك حتملنا و�صربنا لأننا ن�ؤمن
بر�سالتنا) .
�إن الأ�رسى �أثناء قيامهم بالأعمال
الإجبارية كانوا يتعر�ضون لل�رضب
والإهانات والألفاظ اجلارحة،
وهذا ما مل ي�شهده العبيد يف تلك
الع�صور الغابرة ،فهذه الأ�ساليب
الهادفة للحط من قيمة الأ�سري
و�إ�شعاره بالدونية بطريقه ت�شبه
�إىل حد ما معي�شة العبد الأ�سود
مع �سيده الأبي.
�إن العبودية قامت على �أ�سا�س
ا�ستغالل اقت�صادي من قبل
جمموعه تتمتع بقوه ونفوذ
�سيا�سي وع�سكري من �أجل خدمة
�أهدافها وم�صاحلها �أالقت�صاديه
من خالل ا�ستغالل الفائ�ض يف
قيمة قوة العمل والإنتاج وهذا
ما حدث فعال مع الأيدي العاملة
الفل�سطينية الأ�سرية حيث كان
يتم ت�شغيلهم بال�سخرة ودون �أي
�أجرة تذكر.

16

ثقافة

الثالثاء  09جويلية  2019املوافـق ل 06ذو القعدة 1440هـ

ذكرى

غ�سان كنفاين �أية قوة امتلكت ..لهذا اغتالتك "�إ�سرائيل"
"كان والدي رج ً
ال طيب ًا .ي�شرتي يل ما �أرغب به .ما زلت �أحبه رغم �أنه مات .حني �أكرب �سوف �أ�صبح مثل �أبي ،و�أحارب كي �أعود �إىل فل�سطني،
�أر�ض �أبي التي حدثني كثرياً عنها وعن �أم �سعد .رغم �أنني وجدت �صعوبة يف تعلم اللغة العربية� ،إال �أنه �أ�صبح مبقدوري الآن قراءة جميع ما كتب عن
والدي� .أحب �أنه كان والدي ،فهو كان كثري الذكاء ،والنا�س �أحبوه� .سوف �أ�ساعد �أمي و�أختي من �أجل �أن ال يحزنا كثرياً ،لكننا لن نن�ساه �أبداً"
ح�سن العا�صي /كاتب وباحث
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك
هذا ما كتبه فايز ابن ال�شهيد غ�سان
كنفاين عن والده ،وكان بعمر الع�رش
�سنني حني رحل غ�سان كنفاين املتعدد
املواهب ب�إتقان ،الذي يجيد الن�ضال
يف جبهات متعددة ،ابتد�أها بالعمل
ال�صحفي ،ليتحول �إىل خمتلف �أنواع
الأدب ،وي�صبح منا�ض ً
ال ثورياً ،وقائداً
�سيا�سياً فيما بعد.
غ�سان الإن�سان
كان غ�سان ملت�صقاً بفل�سطني ب�صورة
ا�ستثنائية فوهبها حياته .غ�سان الذي
�آمن ب�أن ال�شعب الفل�سطيني يف�ضل
املوت واقفاً على �أن يخ�رس ق�ضيته،
و�أن هذا ال�شعب �سوف ي�ستمر بالن�ضال
حتى ينت�رص ،و�أنه لن ينهزم �أبداً.
كان غ�سان حمبوباً من جميع القوى
الفل�سطينية ،وكان ميتلك قاعدة
جماهريية وا�سعة ،هاجر من فل�سطني
مع عائلته العام  1948وجل�أ �إىل لبنان
ودم�شق التي در�س فيها ،وانقطع عن
درا�سته و�سافر �إىل الكويت للعمل ،ثم
عاد مرة �أخرى �إىل لبنان بعد ان�ضمامه
حلركة القوميني العرب.
وهناك يف بريوت التقى مع "�أنى
هوفمن" الفتاة الدامنركية اجلميلة
التي �ست�صبح زوجته بعد �أ�سابيع قليلة
من اللقاء الذي جمعهما يف بريوت،
وكانت �آين ابنة عامل جنار ومنا�ضل
مناه�ض للنازية .كانت قد التقت
لأول مرة يف حياتها مع فل�سطينيني
يف العام  1960اثناء م�ؤمتر طالبي
يف يوغ�سالفيا ،حينها �سمعت عن
فل�سطني الكثري ،وقررت يف العام التايل
زيارة خميمات اللجوء الفل�سطينية يف
�سورية ولبنان ،وهناك تعرفت بغ�سان
كنفاين الذي كان �صحفياً �شاباً يعمل
يف �صحيفة احلرية .و�أجنبا خالل
اخلم�س �سنوات بعد زواجهما طفلني
هما "فايز" الذي ا�سماه غ�سان على
ا�سم جده و"ليلى".
ويف منا�سبات متعددة ذكرت �أين �أن
غ�سان كنفاين كان فخوراً جداً كونه
فل�سطينياً ،وكان يتمتع مبواهب
متعددة ،وكان �إن�ساناً رائعاً يتمتع
بح�س املرح ،وله قدرة الفتة على
التعامل مع الآخرين� ،أي�ضاً كان
ميتلك قلماً نقدياً الذعاً يف املقاالت
ال�سيا�سية واالجتماعية ،وكان غزير
الإنتاج الكتابي والإبداعي ك�أنه نبع
متدفق ،وكان غ�سان زوجاً حمباً و�أباً
�صاحلاً.
اغتيل غ�سان وهو بعمر ال�شباب
والعطاء ،ورغم ذلك ترك خلفه ثمانية
ع�رش م�ؤلفاً بني الرواية والق�صة
وامل�رسحية ،ومئات املقاالت يف
�صحف متعددة ،حتى �أنه كان يكتب
حتت �أ�سماء م�ستعارة ،مثل "�أبو متى"
و"�أبو فايز" و"فار�س".
بعد عدة �أ�سابيع من لقاءه و�آين قال لها
"هل تتزوجيني؟ �أنا رجل فقري بال مال
وال وطن ،و�أعمل يف ال�سيا�سة ،وحياتي
خطرة و�أنا مهدد وم�صاب بال�سكري"
النكبة الكربى
حني احتلت فل�سطني من قبل
ال�صهيونية يف العام  1948واقتلع �أهلها

وت�رشدوا يف بقاع الأر�ض ،كان غ�سان
كنفاين طف ً
ال بعمر  12عاماً ،فخرج
مع عائلته و�أ�صبحوا جميعاً الجئني
يف لبنان .قبل خروجهم �أخربه والده
�أن اجليو�ش العربية �سوف تدخل �إىل
فل�سطني و�سوف يتم طرد ال�صهاينة
الدخالء من �أر�ض فل�سطني ،و�أنهم
�سوف يعودون بعد ذلك .لكن ما
ح�صل يف احلقيقة التي التقطها
غ�سان مبكراً �أن ال اجليو�ش العربية
متكنت من ا�ستعادة قرية فل�سطينية
حمتلة واحدة ،وال �أحد من ال�شعب
الفل�سطيني الذي خرج من وطنه متكن
من العودة .ويف رواية "�أر�ض الربتقال
احلزين" ي�صف غ�سان وجع اللحظة،
و�أمل الفاجعة ،والقهر الذي �أبكى �أباه،
وولدت املرارة التي �ست�شكل هوية
كتاباته من تاريخ النكبة لغاية انطالق
املقاومة الفل�سطينية املعا�رصة.
عمل غ�سان كنفاين مدر�ساً يف مدار�س
وكالة غوث الالجئني الفل�سطينيني
وهو �شاب �صغري ،كي ي�ساعد والده
على �إعالة العائلة .يف عمله ك�أ�ستاذ
يكت�شف غ�سان عوامل الأطفال
الالجئني ،الذين مل يتمكنوا من ر�سم
�أنواع معينة من الفاكهة لعدم وجودها
يف خميم الالجئني ،ولأن ال�صغار مل
يروها من قبل لأن الآباء ال ميتلكون
ثمنها .وعرف �أن الأطفال يخرجون
من املدر�سة يف فرتة ما بعد الظهر
ليحملوا �صندوقاً خ�شبياً فوق ر�ؤو�سهم،
لبيع الكعك للمارة يف الطرقات �أو
املقاهي �أو �أمام �أبواب ال�سينما،
يظلون هكذا حتى �ساعات الليل مقابل
قرو�ش قليلة ي�ساعدون الأهايل.
كان ه�ؤالء الفل�سطينيون الفقراء هم
الذين قاوموا وقاتلوا من �أجل �أال يتم
احتالل فل�سطني من ال�صهاينة ،ومن
�أجل �أال ت�سقط فل�سطني وي�سقطون
معها .وهاهم اليوم الجئني يف خميمات
الت�رشد ،ي�صارعون ويكافحون لأجل
البقاء على قيد اال�ستمرار.
�أدب غ�سان كنفاين
�إن الثقافة هي انعكا�س لل�سمات
الرئي�سية التي ت�شكل وجدان و�ضمري
الأمم ،والتي تعك�س �أ�صالتها وقيمها
وموروثها الفكري والعلمي وال�شعبي،
وت�شمل العقائد والفنون والآداب
والأخالق والقانون والعلوم واملعارف،
ومتثل ب�صمة متيز �أمة عن �سواها.
وبهذا ف�إن الأدب بكافة �أنواع ما
هو �سوى انعكا�ساً للواقع وتفاعالته
و�أحداثه ،حيث �أن الأدب �شكل من
ا�شكال الوعي االجتماعي الذي ميكن
اعتباره وثيقة تاريخية حلقبة ما.
بهذا املعنى �إن الأدب الفل�سطيني
�شكل دوراً توثيقياً للتاريخ الفل�سطيني،
خا�صة الرواية التي عاي�شت خمتلف
املراحل التي مر بها ال�شعب
الفل�سطيني منذ بداية القرن الع�رشين،
مروراً بالنكبة الكربى عام  ،1948وفرتة
ما بعد نك�سة حزيران عام  ،1967وما
تالها من �أحداث ،و�صوالً للفرتة
احلالية .كما �أن الرواية الفل�سطينية قد
عاجلت كثري من الق�ضايا االجتماعية
والوطنية وال�سيا�سية والإن�سانية
لل�شعب الفل�سطيني ،و�أجرت مقاربات
جادة مبدعة لفاجعة ت�رشيد هذا
ال�شعب وتهجريه وجلوئه ،ومقاومته

وت�ضحياته وهويته .حتى ي�صح �أن
نقول �إن الرواية هي فل�سطني ،وهو ما
ميكن للقارئ �أن يالحظه بو�ضوح يف
روايات غ�سان كنفاين ،الذي اعترب-
وهو الأديب واملنا�ضل -يف كتابه "�أدب
املقاومة" �أنه ال ميكن للكاتب والأديب
والروائي �أن يكتب عن فل�سطني
وعن املقاومة دون �أن يكون جز ًءا
منها .وهذا يعني بب�ساطة �أن الأدب
الفل�سطيني وفن الرواية مرتبطان
ب�شكل وثيق بالتاريخ الفل�سطيني،
وبتاريخ الوجع والقهر والت�رشد
واملقاومة ،منذ النكبة لغاية يومنا
هذا .لكن الأدب �أي�ضاً مرتبط باملبدع
املنتج للأدب ،وب�شخ�صيته وموقفه
و�أدواته ،ومقدرته على قراءة الواقع
وا�ست�رشاف القادم .غ�سان كنفاين كان
واحداً من �أهم املبدعني الفل�سطينيني
الذين متكنوا من هذه املقاربة التي
�أتاحت لنا �أن نرى فل�سطني بتفا�صيلها
و�أ�صالتها و�شموخها من خالل النوافذ
رشعها لنا غ�سان كنفاين ،وك�أننا
التي � ّ
ن�شاهد فل�سطني للمرة الأوىل ،ون�شاهد
معها �أنف�سنا و�آباءنا و�أجدادنا.
الأدب الذي انتجه غ�سان كنفاين ي�ؤرخ
فرتة مهمة من تاريخ الفل�سطيني،
ورحلة اللجوء واملنايف ،رحلة الت�رشد
والقهر ،رحلة املعتقالت ،واملقاومة،
الذي كان غ�سان جز ًءا منها وم�شاركا
فيها كالجئ و�أديب ومثقف ومقاوم
�صاحب ر�ؤية وفكر وانتماء .فكتب
روايتني ومل يكن عمره قد جتاوز 23
عاماً ،هما "�أر�ض الربتقال احلزين"
و"رجال يف ال�شم�س".
يف روايات غ�سان كنفاين ترى الالجئ
الفل�سطيني قد خرج من �إطار
الأرقام الذي و�ضعته داخله الأمم
املتحدة وهيئاتها الإن�سانية ،وعرب
من الأوراق ليتحول �إىل �إن�سان يحمل
جرحه ومعاناته ووطنه �أينما اجته.
ر�صدت روايات غ�سان تفا�صل حياة
الفل�سطيني بكافة �رشائحه ،وانحاز
�إىل الفقراء وامل�ضطهدين والب�سطاء
اختياراً واعياً فكرياً و�أيديولوجياً
و�سيا�سياً .ومل يراوده ال�شك حلظة يف
قراره �أن يكون ذاك املثقف الع�ضوي
امل�شتبك مع ق�ضايا �شعبه ووطنه.
هذا ما ن�ستطيع �أن نلم�سه يف جميع
روايات غ�سان .ففي رواية "�أم
�أ�سعد" يذكر غ�سان �أن على املثقفني
واملنا�ضلني التعلم من اجلماهري
وتعليمها .بهذا هو يحدد موقعه
الطبقي والن�ضايل .ويف رواية "�أر�ض
الربتقال احلزين" ي�صف رحلة اللجوء
املوجعة �إىل لبنان ،التي حولت
الفل�سطيني �-ش�أنها يف ذلك �ش�أن رحلة
جلوء الفل�سطيني �إىل دول �أخرى -من
�إن�سان طبيعي يعي�ش يف بيته ووطنه،
�إىل الجئ بال بيت وبال وطن .رمبا
هذا قد يكون واحداً من �أبرز �سمات
�أدب غ�سان كنفاين ،الذي جعلته ب�صورة
�أو ب�أخرى �أدب التاريخ الفل�سطيني.
االنحياز للفكر الثوري
�شهدت خم�سينيات القرن املا�ضي
حالة �ضياع لل�شعب الفل�سطيني ،الذي
عا�ش يف خميمات اللجوء ،يعاين
الإحباط وتداعيات الهزمية .يف ظل
هذه الأجواء �سافر غ�سان كنفاين
�إىل الكويت للعمل .ومن هناك بد�أت

�صفحة جديدة يف حياته� ،إذ ان�ضم
حلركة القوميني العرب وبد�أ ن�شاطه
ال�سيا�سي ،وبد�أ يكتب يف ال�صحف
عن فل�سطني والنكبة ،وعن �أحوال
الالجئني .ويف تلك الفرتة كتب روايته
"رجال يف ال�شم�س" التي ر�صدت حالة
الفقر وال�ضياع والطحن والته�شيم
للإن�سان الفل�سطيني ،الذي مت اجتثاثه
من بيته ،وتركه وحده يواجه املحق
و�ضنك احلياة.
ويف تلك املرحلة �أي�ضاً تبلورت
�أفكار غ�سان كنفاين وحدد خياره
الأيديولوجي ،حيث اجته نحو
املارك�سية والفكر الي�ساري الثوري.
كما �شكلت املرحلة نقطة انعطاف
لي�س فقط �سيا�سياً وفكرياً ون�ضالياً،
�إمنا �إبداعياً �أي�ضاً ،حيث انتقل �أدب
غ�سان من حالة تو�صيف النكبة
ورحلة اللجوء والت�رشد التي ات�سمت
بالإحباط� ،إىل حالة من رف�ض الواقع
والتمرد عليه بهدف تغيريه.
�شكلت هزمية عام  1967بداية حقبة
جديدة من حياة ال�شعب الفل�سطيني،
حيث �سي�صبح التمرد والتحدي
وانطالقة الفعل الوطني التحرري
الفل�سطيني� ،سمات هذه املرحلة
التي كانت بداية العمل الثوري� .أ�س�س
غ�سان �صحيفة "احلرية" ثم �أن�ش�أ
جملة "الهدف" التي كانت ال�صحيفة
التي تتبع للجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني بزعامة الدكتور جورج
حب�ش ،وظل غ�سان رئي�س حترير
الهدف حتى ا�ست�شهاده العام ،1972
وكانت فرتة العطاء بالن�سبة لغ�سان
الذي توزع جهده بني الكتابة يف
الهدف ،والكتابة يف ال�صحف اللبنانية،
وبني االجتماعات احلزبية واللقاءات
ال�سيا�سية ،والكتابة الإبداعية.
ال تنتظروا �أحداً
عرب غ�سان كنفاين عن حالة الوعي
التي تبلورت لدى طليعة ال�شعب
الفل�سطيني بعد هزمية  ،1967وعن
�أهمية و�رضورة ا�ستنها�ض القوى
لأجل بلورة فعل مقاوم يغري الواقع،
يف رواية "ورقة من غزة" .ثم ات�سمت
كتاباته الحقاً بالتمرد واحل�س الثوري،
وقدرة غ�سان الفائقة على التقاط
اللحظات واملنعطفات التاريخية
يف حياة ال�شعب الفل�سطيني ،و�إعادة
�صياغتها ،وتنقيتها من خطاب النفاق

العربي الر�سمي ،الذي اثبت عجز
الأنظمة العربية عن حترير فل�سطني،
بل ت�سببت ب�ضياع ما بقي منها.
يف العام  1969كان غ�سان ع�ضواً
يف املكتب ال�سيا�سي للجبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،الف�صيل
الفل�سطيني الي�ساري ،وناطقاً
ر�سمياً با�سمها ،ورئي�س حترير جملة
الهدف� .شهدت تلك الفرتة �سيطرة
الف�صائل الفل�سطينية على منظمة
التحرير الفل�سطينية ،وانطالق
الكفاح امل�سلح �ضد العدو ال�صهيوين،
وحتالف املقاومة الفل�سطينية مع
القوى التقدمية اللبنانية .ويف هذه
الأجواء الثورية كتب غ�سان رواية
"عائد �إىل حيفا" يف حلظة مهمة من
حياته الثورية والأدبية .حيث �أدرك
غ�سان �أن ال�رصاع مع العدو هو �رصاع
الوجود� ،رصاع على الأر�ض والهوية
والوطن .لذلك �آمن غ�سان بالكفاح
امل�سلح وبكافة �أ�شكال الن�ضال
الوطني ،وبذلك يكون قد امتلك
الو�ضوح والر�ؤية واملوقف وال�صالبة
واجلر�أة التي مل ميتلكها كاتب �سواه.
يف رواية "�أم �سعد" يجدد غ�سان
انتماءه لل�شعب وبهذا يقرتن الفعل
الثوري بالبعد الطبقي ،وينتقد
عقول املثقفني ،ويعترب �أن اجلماهري
الفل�سطينية يف املخيمات هم النا�س
الفقراء الذين يدفعون ثمن النكبة
والت�رشد ،وهم �أ�صحاب امل�صلحة
احلقيقية للعمل الثوري ،لأنهم الأكرث
ت�رضراً .فكانت �أم �سعد �رصخة
غ�سان و�صوته وتعبرياً عن موقفه
الثوري والأيديولوجي .وبعد �أن

ا�ستوعب الدر�س ودفع ثمنه غالياً
بات على الفل�سطيني �أن يقاتل وحده
الآن دون �أن ينتظر قدوم اجليو�ش
العربية.
�أي قوة امتلكت يا غ�سان
يف تعليقها على عملية اغتيال غ�سان
كنفاين قالت "غولدا مائري" التي
كانت رئي�سة الوزراء ال�صهيونية حينها
" تخل�صنا اليوم من لواء فكري م�سلح،
كان ي�شكل خطراً على �إ�رسائيل �أكرث
مما ي�شكله �ألف فدائي م�سلح".
وغاب عن هذه املر�أة الفا�شية �أن
�إرث غ�سان الأدبي وقيمه الثورية
وكتاباته وافكاره ما زال الفل�سطينيني
يتناقلونها وهي كانت وال زالت ت�شكل
م�صدر �إلهام للأجيال الفل�سطينية.
غ�سان كنفاين ،الأديب املبدع،
املثقف الع�ضوي ،املنا�ضل الثوري،
القائد املنظر ،ال�شاب الو�سيم ،الأب
والزوج الإن�سان ،اجلذري الأممي،
اخلطيب واملتحدث ،ال�سيا�سي
والروائي واحلزبي امل�ؤدلج ،الذي كان
يجيد التحدث بالإجنليزية بطالقة.
غ�سان �صديق الفقراء ون�صري
امل�ضطهدين ،غ�سان املوثق لتاريخ
فل�سطني واملحلل لأحداثه ،غ�سان
املحر�ض الثوري .غ�سان كنفاين
الإن�سان اال�ستثنائي ،الذي �أرعب
ال�صهاينة بالقوة التي ميتلكها .غ�سان
حتول �شهيداً وهو بعمر  36عاماً،
حني �أقدمت �أيادي الغدر ال�صهيونية
"املو�ساد" على اغتياله بعبوة نا�سفة
فجرت �سيارته ،مع ابنة �أخته ملي�س
يف بريوت بتاريخ .1972/7/8
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�سليمان حا�شي يك�شف :

م�شاركة  40خبريا �إفريقيا يف الور�شة التكوينية
حول �صون الرتاث الثقايف الال مادي باجلزائر
ك�شف �سليمان حا�شي �أم�س �أن املركز الإقليمي ل�صون الرتاث الثقايف غري املادي يف �إفريقيا من الفئة  ،2التابع لليون�سكو بالتعاون مع منظمة اليون�سكو
�سينظم دورة تكوينية حول �صون الرتاث الثقايف غري املادي ل�شبكة اخلرباء – امل�سريين التابعني لليون�سكو يف �إفريقيا وذلك باجلزائر العا�صمة يف
الفرتة املمتدة من � 9إىل  14جويلية وفيها  22بلدا .
حكيم مالك
البد من تو�سيع الرتاث
الالمادي لتكوين ثقافة
عاملية للغد
و يف ذات ال�سياق �أو�ضح حا�شي
املدير العام للمركز الإقليمي
ل�صون الرتاث الثقايف غري املادي
يف �إفريقيا من الفئة  ،2وهو حتت
رعاية لليون�سكو يف الندوة التي
ن�شطها مبتحف الفنون اجلميلة
باجلزائر العا�صمة �أن هذه الدورة
�ستعرف م�شاركة حوايل  40خبريا
�إفريقيا من بينهم خرباء يف اليون�سكو
وخرباء جزائريني حيث �سيطلعون
على خمتلف الأدوات البيداغوجية
التي مت تطويرها من قبل خمت�صني
دوليني يف جمال الرتاث الثقايف
غري املادي و�سنتطرق للحديث
عن �أ�ساليب احلفظ الرتاث الثقايف
الالمادي يف كل هذه البلدان حيث
�سيتم تكوين خرباء ب�إمكانهم بعد
العودة �إىل بلدانهم �أن يكونوا
الأ�شخا�ص الذين يبحثون يف جمال
الرتاث الثقايف الالمادي ،و�ستعرف
هذه الور�شة التكوينية التي �ستدوم
�أ�سبوعا كامال يف فندق �سطاويل
بالعا�صمة م�شاركة �أكرث من  22بلدا
قادمني من خمتلف وزارات الثقافة

واجلمعيات الرتاثية والثقافية
ومنهم الفاعلني يف حقل الرتاث
الثقايف الالمادي ونحن نعمل من
خالل هذه الدورة التكوينية لتكوين
�شبكات للخرباء يف �إفريقيا ويف كل
القارة ال�سمراء لتن�شط تدريجيا ثم
تتو�سع �أكرث ف�أكرث وتنمو وتتطور
مما ي�ساهم يف متكني �أي باحث �أو
متخ�ص�ص جزائري يريد البحث عن
الرتاث الإفريقي �سيكون له ذلك
وبالتايل فغايتنا احلقيقية تتمثل يف
حتقيق التبادل البحثي الذي ن�سعى
�إىل بلوغه  ،مثال باحث يف مايل
�أو �أنغوال ي�أتي للبحث عن الرتاث
اجلزائري  ،وعلى هذا الأ�سا�س
فاجلزائر لديها باحثني تطرقوا
يف بحثهم ملايل والنيجر واالمزاد
مثمنا هذه التجارب التي قال
�أننا ن�ستطيع تو�سيعها يف الرتاث
الالمادي املهم جدا وهذا كله
لنكون ثقافة عاملية للغد.
ولقد �شاركت يف هذه الندوة
التي �أقيمت �أم�س مبتحف الفنون
اجلميلة باجلزائر العا�صمة كل
من �سوزان �شنوتغان رئي�س وحدة
تدعيم قدرات و�سيا�سات �صون
الرتاث يف منظمة اليون�سكو رفقة
�أالن�صو غيومار م�س�ؤولة الثقافى
للمكتب الإقليمي لليون�سكو بدكار.

املورث الثقايف الإفريقي يعود
وتطرق �سليمان حا�شي لأهداف
املركز الإقليمي ل�صون الرتاث
الثقايف غري املادي يف �إفريقيا من
الفئة  ،2التابع لليون�سكو والذي
مت �إن�شا�ؤه يف فيفري  2014م�شريا
حا�شي �أنه يعد املركز ال�سابع من
نوعه يف العامل بعد مراكز ال�صني
واليابان وكوريا اجلنوبية و�إيران
والبريو وبلغاريا فهو ي�أتي خدمة
لأهداف اليون�سكو اال�سرتاتيجية
لفائدة �إفريقيا  ،مع تعزيز كفاءات
البلدان الإفريقية وقدراتها ،يف
جماالت تعريف الرتاث غري املادي
وجرده  ،والبحث العلمي والتوثيق
واحلماية وحتفيز التعاون ،وتبادل
اخلرباء واخلربات بني الهيئات
بالرتاث
الإفريقية املكلفة
غري املادي  ،وت�سهيل التبادل
بني املتاحف ومراكز الأر�شيف
املتخ�ص�صة يف جمال الرتاث غري
املادي مع ت�شكيل قواعد بيانات ،
�إ�ضافة للم�ساهمة يف معرفة �أف�ضل
بالرتاث غري املادي يف �إفريقيا
وبهذا املعر�ض الذي ي�صادف
اجتماع الدورة الأوىل ملجل�س
�إدارته الدويل  ،لذا فمركز اجلزائر
الدويل الإقليمي حلماية الرتاث

الثقايف غري املادي يف �إفريقيا
من ال�صنف الثاين حتت و�صاية
اليون�سكو يفتح �أبوابه وي�رشع يف
العمل لتحقيق برناجمه املو�سوم بـ»
املورث الثقايف الإفريقي يعود» .
معر�ض الرتاث الالمادي
الثقايف الإفريقي �سيجوب
املدن اجلزائرية

اليون�سكو تدرج «باجان»عا�صمة ميامنار القدمية يف قائمة الرتاث العاملي

�أدرجت منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليون�سكو) مدينة
«باجان» العا�صمة القدمية
مليامنار� ،ضمن قائمة
الرتاث العاملي �أول �أم�س ،
وذلك بعد نحو  25عاماً من
تر�شيح املدينة التي ت�ضم
جممع معابد بوذية للقائمة.
ويعرتف االختيار ب�أهمية

املوقع الكائن يف و�سط
ميامنار الذي ي�ضم �أكرث من
 3500برج بوذي ومعبد ودير
و�أبنية �أخرى� ،شيدت يف
الفرتة بني القرنني احلادي
ع�رش والثالث ع�رش ،ومن
املرجح �أن يعزز �صناعة
ال�سياحة بالبالد.
ووافقت اليون�سكو على طلب
ميامنار ب�إدراج املوقع خالل

اجتماع جلنة الرتاث العاملي
التابعة للمنظمة مبدينة باكو
عا�صمة �أذربيجان.
وكان املجل�س الدويل للآثار
واملواقع �أو�صى ب�إدراج
باجان يف قائمة الرتاث
العاملي م�شرياً �إىل �أن
ميامنار �سنت قانوناً جديداً
للرتاث ،وطرحت خططاً
للحد من ت�أثري الفنادق

والتطوير ال�سياحي حول
املوقع.
ور�شحت باجان للقائمة
لأول مرة يف عام  1995لكن
املجل�س الع�سكري احلاكم
�آنذاك واجه اتهامات
ب�إهمال ن�صائح اخلرباء
بتنفيذ �أعمال ترميم ،مما
�أف�ضى �إىل رف�ض الرت�شيح.
وكاالت

للكاتب الربازيلي رافاييل مونتيز

«امر�أة يف حقيبة» للقارئ العربي
�صدرت عن دار «العربي»
القاهرة ،الرتجمة العربية
لرواية «امر�أة يف حقيبة»
للكاتب الربازيلي رافاييل
مونتيز وترجمة �رشقاوي
حافظ.
وتعد هذه الرواية الرابعة
التي ترتجمها العربي من
الربازيل� ،إذ �سبق لها �أن
ترجمت روايات «ال�سيمفونية
البي�ضاء» ،و»�سارق اجلثث»،
و»بيتنا يف �أزمري» ،بح�سب
موقع الدار.
ون�رشت رواية «امر�أة يف
حقيبة» حتت عنوان «�أيام

رائعة» عام  ،2014وكان
م�ؤلفها وقتذاك يف الرابعة
والع�رشين من عمره ،وبيعت
حقوق ترجمتها لأكرث من 13
دولة ،وظلت يف قوائم الأكرث
مبيعاً لعدة �أ�شهر.
وتدور الرواية عن طالب يف
كلية الطب� ،شاب وحيد،
يعي�ش مع �أمه املقعدة وكلبها
يف ريو دي جانريو ،لي�س لديه
الكثري من الأ�صدقاء ،واحلالة
الوحيدة التي ي�شعر فيها
مب�شاعر �إن�سانية �صادقة
هي عندما يكون ب�صحبة
اجلثة التي يتدربون عليها يف

الكلية.
وي�ستمر حاله هكذا حتى
يقابل فتاة �أحالمه ،فتاة
عك�سه متاماً ،رائعة اجلمال،
وعفوية ،وال تخاف من
التعبري عن ر�أيها ب�رصاحة،
وي�صبح مهوو�ساً بها ،فيبد�أ
مبراقبتها ،وعندما ي�صارحها
بحبه لها وترف�ضه ،فريتكب
�أفعاالً مل تكن يف احل�سبان،
حيث تغو�ص الرواية هنا
يف �أعماق النف�س الب�رشية
وت�س�أل� :إىل �أي مدى ت�سيطر
رغبات الإن�سان عليه؟.
وولد رافاييل مونتيز عام

 1990يف ريو دي جانريو،
نُ�رشت له العديد من
جمموعات الق�ص�ص الق�صرية
وق�ص�ص الغمو�ض واجلرمية.
ملع جنمه منذ الع�رشين ،حني
�أبهر النقاد والق َّراء بروايته
«روليت» ،وهي رواية جرمية،
َّ
وتر�شح بعدها عام 2010
جلائزة «بينفريا الأدبية»،
وح�صل على جائزة «مات�شادو
�أ�سي�س» التي متنحها مكتبة
الربازيل الوطنية عام ،2012
وجائزة «�ساو باولو» الأدبية
عام .2013
وكاالت

ويف الأخري حتدث حا�شي عن
املعر�ض حول الرتاث الالمادي
املتوا�صل
الثقايف الإفريقي
�إىل غاية  25جويلية اجلاري و
الذي مت افتتاحه يف �شهر مار�س
الفارط بق�رص الثقافة مفدي زكريا
بالعا�صمة  ،وعليه ف�سيزور ه�ؤالء
اخلرباء – امل�سريين التابعني
لليون�سكو يف �إفريقيا وامل�شاركني

يف الدورة تكوينية حول �صون
الرتاث الثقايف غري املادي لهذا
املعر�ض الذي ك�شف �أنه من
املرتقب �أن يتنقل يف املدن
اجلزائرية  ،متمنيا �أن يتنقل
بني العوا�صم الإفريقية �أدي�سابيبا
وباماكو ودكار وغريها من الأماكن
الأخرى يف �إفريقيا

العر�ض الأويل بوهران للفيلم الوثائقي
«قرطبة» حول العي�ش معا يف �سالم
قدم �أول �أم�س العر�ض الأويل
للفيلم الوثائقي «قرطبة» من
�إخراج بن �سامل بوعبد هلل
بوهران عمال رمزيا للدور
الذي ميكن �أن ي�ؤديه الفنانون
اجلزائريون ب�صفة عامة و
ال�سينمائيون ب�صفة خا�صة يف
جمال تعزيز ثقافة ال�سلم و
العي�ش معا.
ويوجد بقرطبة امل�سجد
ال�شهري الذي ي�صنع �سمعة
هذه املدينة اال�سبانية و
ال�شاهد على احل�ضارة العربية
الإ�سالمية يف الأندل�س (-711
 .)1492و يقع هذا املعلم الذي
�صنف كرتاث عاملي من طرف
اليون�سكو يف  1984يف قلب
نزاع دويل خلقه �أ�سقف قرطبة
الذي �سجله �رسا يف عام 2006
يف �سجل املمتلكات تابعة
للكني�سة الكاثوليكية.
وقال املخرج الذي ان�ضم
�أي�ضا �إىل حركة احتجاج كبرية
جلبت ن�صف مليون منخرطا
من العامل �أن فكرة �إجناز هذا
فيلم جاءت بعد ظهور الق�ضية
يف عام . 2014
فيلم «قرطبة يبحث عن �أ�صل
النزاع الذي �أثارته الكني�سة

الكاثوليكية ،فيما يتعلق بالو�ضع
القانوين للم�سجد و ي�سعى وراء
ال�سبب و الأ�سا�س القانوين �إن
وجد» ،ح�سبما �أو�ضحه ذات
ال�سينمائي.
ويحاول الفيلم الوثائقي �أي�ضا
التحذير من عواقب �أ�سقف
قرطبة على ال�صعيد الرتبية
و احلوار بني الأديان و القيم
الأخرى للم�سجد كرمز عاملي
للتعاي�ش بني خمتلف الطوائف
و العالقات التفاهم و ال�سلم
امل�ستلهمة يف هذا ال�صدد .
ويفتح الفيلم «نوافذ» على
بع�ض جوانب التاريخ البعيد
ل�شبه اجلزيرة الإيبريية،
ال�سيما الوقت الذي ازدهر
فيه ع�رص النه�ضة الأوروبية و
الأوىل يف الأندل�س.
ويقرتح الفيلم الوثائقي «ر�سالة
تعاي�ش �سلمي وتنوع ثقايف
للم�ستقبل» ،ح�سبما �أ�شار �إليه
خمرجه الذي يعطي الكلمة
ملحامني و جامعيني و كتاب
و �شخ�صيات ال�سيا�سية و
اجلمهور .
ولدى بن �سامل بوعبد اهلل (68
�سنة) يف تلم�سان و يحوز على

�إنتاج غزير و يعتزم على �إثراءه
قريبا من خالل �سل�سلة من
الأفالم حتمل عنوان «الأندل�س»
يف �إطار نف�س مو�ضوع تاريخ
الثقافة الإ�سالمية.
و�أبرز هذا ال�سينمائي �أن
فيلم «الأندل�سيون» ي�سلط
ال�ضوء على املجتمعات
التي
املختلفة
الدولية
ا�ستقبلت امل�سلمني الفارين
من اال�ضطهاد الإ�سباين بعد
�سقوط دولة الأندل�س.
وحتتل اجلزائر مكانة كبرية
يف ال�سل�سالت املقبلة،
كما �أ�شار معلنا ب�أن مولوده
الأخري»قرطبة» �سيعر�ض يوم
الثالثاء القادم بق�رص الثقافة
لتلم�سان قبل ال�رشوع يف جولة
دولية.
مت تقدمي العر�ض الأويل لفيلم
«قرطبة « بوهران مبقر اجلمعية
االجتماعية الثقافية املحلية
«�صحة �سيدي الهواري» التي
تعكف على حت�ضري املهرجان
الوطني املخ�ص�ص للرتاث و
ترقية ثقافة ال�سلم و العي�ش
معا املقرر مع نهاية جويلية
اجلاري.
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درا�سة :طالء الأظافر يت�سبب بالإ�صابة بالعقم وال�سرطان
تقول درا�سات حديثة
�إن طالء الأظافر ميكن
�أن يحتوي على مركبات
�سامة ت�ؤدي �إىل الإ�صابة
ب�أمرا�ض خطرية مثل العقم
وال�رسطان.
وعلى الرغم من حظر
ا�ستخدام العديد من املواد
الكيميائية يف م�ستح�رضات
التجميل يف الكثري من بلدان
العامل� ،إال �أن العلماء يقولون
�إن مواداً �سامة جديدة باتت
ت�ستخدم عو�ضاً عن املواد
الكيميائية املحظورة.
ويتمثل خطر هذه املواد
الكيميائية يف �سميتها
الكبرية التي ت�ؤثر على
الدماغ ،وتت�سبب بت�شوهات
للأجنة ،بح�سب دار�سة
قامت بها جامعة هارفارد
م�ؤخراً وقد قام الباحثون
بفح�ص  40نوعاً خمتلفاً
من طالء الأظافر التي
يدعي م�صنعوها بخلوها

اقرتح خرباء من جامعتي يورك و�أك�سفورد تكنولوجيا جديدة حلل م�شكلة
رائحة العرق الكريهة ون�رش العلماء نتائج درا�ستهم يف جملة ،eLife
حيث ت�شري �إىل �أن جلد الإن�سان يف منطقة ما حتت الإبط هو مكان
فريد لن�شاط البكترييا ،ب�سبب ن�شاط �إفرازات الغدد يف هذه املنطقة ،ما
يجذب امليكروبات والبكترييا.
لكن امل�شكلة تكمن يف �أن بع�ض البكترييا التي حتيا على جلد الإن�سان
مفيدة ،وقليل منها ي�سبب هذه الرائحة الكريهة ،يف الوقت الذي يت�سبب
فيه ا�ستخدام البخاخات بالق�ضاء على كافة �أنواع البكترييا ،ال�ضارة منها
واملفيدة على حد �سواء.

من املواد الكيميائية ،وتبني
ب�أنها على مواد كيميائية
ال�سم ّية مثل مادة
عالية
ُ
 ،THPHالتي تت�سبب
با�ضطرابات يف الهرمونات،
والإ�صابة بالعقم ،ومتالزمة
املبي�ض املتعدد الكي�سات،
�إ�ضافة �إىل بع�ض �أنواع

ال�رسطان �أهمها �رسطان
الثدي كما �أظهرت النتائج
التي ن�رشت يف دورية «
العلوم البيئية والتكنولوجيا»
�أن مادة  ،THPHظهرت
يف  % 60من العينات التي
مت فح�صها �إ�ضافة �إىل ما
�سبق تبني �أن �أنواعاً كثرية

من طالء الأظافر احتوت
على مواد �سامة مثل مادة
الر�صا�ص التي تت�سبب
بالتقي�ؤ وفقدان ال�سمع،
و�صعوبات التعلم لدى
الأطفال ،بح�سب ما نقلت
�صحيفة ديلي ميل �أونالين
الربيطانية.

تنظيف الأنف بالإ�صبع قد يت�سبب ب�أمرا�ض قاتلة

يو�صي اخلرباء ،الأمهات
والآباء باتخاذ اخلطوات
الالزمة حلماية �أطفالهم
من الإ�صابة بالأمرا�ض
وامل�شاكل ال�صحية .ومن
بني هذه اخلطوات منع
الأطفال من تنظيف �أنوفهم
ب�أ�صابعهم ،فبالإ�ضافة �إىل
�أنها عادة حمرجة ،تقول
الأبحاث اجلديدة ب�أن
تنظيف الأنف بالأ�صابع
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
الإ�صابة ب�أ�رضار �صحية
عديدة ب�سبب انت�شار
بكترييا خطرة قد تت�سبب
بااللتهابات رئوية حادة.
و�أظهرت درا�سة حديثة
ن�رشت يف املجلة الأوروبية
للجهاز التنف�سي� ،أن
الإ�صابة بااللتهاب الرئوي
ميكن �أن يحدث من خالل
االت�صال بني الأنف والأيدي
عند تعر�ضها للبكترييا.

طريقة جديدة حلجب
رائحة العرق

« »BioMindيتفوق على
�أمهر الأطباء يف دقة ت�شخي�ص
الأمرا�ض
ن�رشت وكالة الأنباء ال�صينية �شينخوا� ،أن الذكاء اال�صطناعي ال�صيني
« ،»BioMindتفوق على �أف�ضل الأطباء يف م�سابقة من م�ستويني
لت�شخي�ص �أورام الدماغ والتورم الدموي ،و�شخ�ص نظام الذكاء ال�صيني
 225حالة من �أورام الدماغ خالل  15دقيقة وبدقة ت�شخي�ص بلغت ن�سبتها
 .%87يف حني �شخ�ص  15طبيبا من �أمهر �أطباء الأورام يف ال�صني هذه
احلاالت بدقة بلغت  %66فقط.
و�أ�ضافت الوكالة �أي�ضا �أن الذكاء اال�صطناعي �شخ�ص حاالت ملر�ضى
التورم الدموي بن�سبة جناح بلغت  %83وبدقة �أعلى من ت�شخي�ص �أمهر
الأطباء بن�سبة %20و�أعلنت �إدارة امل�ست�شفى الذي احت�ضن التجربة �أن
الهدف منها لي�س التقليل من �ش�أن الأطباء احلقيقيني ،بل م�ساعدتهم
على التقدم يف جمال الت�شخي�ص من خالل التفاعل مع التقنيات احلديثة
التي طورها الإن�سان لهذا الغر�ض.

�أعرا�ض تنذر بالتهاب املفا�صل
الروماتويدي

كما وجد الباحثون ب�أن
البكرتيا تنتقل من اليدين
�إىل الأنف �سواء كانت
الف�ضالت الأنفية رطبة �أو
جافة ،وعن طريق �إدخال
الإ�صبع يف الأنف �أو فركه
باليدين ويحذر العلماء
من �أن االلتهاب الرئوي
يعد �سبباً رئي�سياً للوفاة يف

جميع �أنحاء العامل ،حيث
تقول الإح�صائيات ب�أنه
م�س�ؤول عن  1.3مليون
حالة وفاة بني الأطفال دون
�سن اخلام�سة.
و�أورد الباحثون بع�ض
الن�صائح الب�سيطة التي
ميكن اتباعها ملنع انت�شار
البكرتيا الناجمة عن

تنظيف الأنف بالإ�صبع،
كاحلفاظ على نظافة �أيدي
الأطفال ،وتنظيف الألعاب
التي ي�ستخدمونها على
الدوام� ،إ�ضافة �إىل تطهري
الأ�سطح التي يالم�سها
الأطفال باملعقمات ،وفقاً
ملا نقلت �صحيفة مريور
الربيطانية.

الفول ال�سوداين طعام م�ضاد لالكتئاب و�أمرا�ض القلب
�سواء كنت ت�أكل ال�سوداين كوجبة
خفيفة �أو تتناول زبدة الفول
ال�سوداين على الإفطار مع اخلبز
�أو �رشائح التفاح ال ينبغي �أن
تنظر �إليه على �أنه م�صدر للطاقة
يجدد الن�شاط فقط .هناك فوائد
�صحية رائعة تعود على القلب
والدماغ وكل �أجزاء اجل�سم من
هذا الطعام� ،إليك ما حتتاج
معرفته عنها:
* يحتوي ال�سوداين على دهون
ومكونات نباتية حتارب �رسطان
املعدة ،ومتنع من ّوه.

* يقلل الكول�سرتول اجليد الذي
يحتويه ال�سوداين من الكول�سرتول
ال�ضار يف اجل�سم ويطرده.
* يوفر ال�سوداين م�ضادات
للأك�سدة متنع ان�سداد ال�رشايني
واجللطة.
* �أكل ال�سوداين مفيد للوقاية من
ال�سكري ،لأنه ال يرفع ن�سبة ال�سكر
بالدم ب�رسعة ،ويعزّز الإح�سا�س
بال�شبع.
* يحتوي ال�سوداين على مادة تزيد
�إنتاج اجل�سم لهرمون ال�سريوتونني
الذي يخ ّفف االكتئاب.

قالت اجلمعية الأملانية للروماتيزم �إن التهاب املفا�صل الروماتويدي يعد
�أكرث �أنواع الروماتيزم �شيوعاً.
و�أو�ضحت �أن �أعرا�ضه املميزة تتمثل يف �آالم وتورم املفا�صل ،خا�صة يف
�أ�صابع اليد والقدم ،وتيب�س اجل�سم ملدة طويلة يف ال�صباح ب�صفة خا�صة،
�إ�ضاف ًة �إىل �أعرا�ض �أخرى مثل ارتفاع درجة حرارة اجل�سم والإرهاق
وجفاف الفم والعني وفقدان ال�شهية.
و�شددت اجلمعية على �رضورة ا�ست�شارة الطبيب فور مالحظة هذه
الأعرا�ض ،حمذرة من �أن �إهمال عالج التهاب املفا�صل الروماتويدي
ب�شكل مبكر و�صحيح ،قد ترتتب عليه عواقب وخيمة مثل ت�شوه املفا�صل
وت�آكلها.
يُ�شار �إىل �أن التهاب املفا�صل الروماتويدي هو مر�ض مزمن غري قابل
لل�شفاء ،وميكن عالجه جيداً بالأدوية والعالج الطبيعي ،بعد الت�شخي�ص
املبكر ،وميكن �أن يظهر التهاب املفا�صل الروماتويدي يف �أي مرحلة
عمرية ،وتعد الن�ساء �أكرث ُعر�ضة للإ�صابة به من الرجال.

هل طنني الأذن م�شكلة �صحية
تثري القلق؟
رغم �أن طنني الأذن يعترب من
امل�شاكل ال�صحية املزعجة،
�إال �أن الربوفي�سور بريغيت
مازورك مديرة مركز طنني
الأذن مب�ست�شفى �شارتيه
بالعا�صمة الأملانية برلني
�أو�ضحت �أن هذه احلالة ال
ت�ستدعي القلق وتختفي من
تلقاء نف�سها.
و�أو�ضحت الطبيبة الأملانية �أن طنني الأذن من الأمور الطبيعية ،وقد
يظهر ب�سبب ال�ضو�ضاء والإجهاد واالنفعاالت العاطفية املفرطة من
خالل حترير العديد من الناقالت الكيميائية يف خاليا حا�سة ال�سمع
ب�شكل �أكرب من املعتاد.
وت�شري مازورك �إىل �أن الطنني يختفي يف معظم احلاالت بعد وقت ق�صري،
لكن يف الوقت ذاته يتعني االبتعاد عن م�سبباته ،ويعترب طنني الأذن مزمناً
�إذا ا�ستمر ملدة ثالثة �أ�شهر ،وال يتم ت�شخي�ص الطنني ب�أنه حالة مر�ضية
�إال عند ال�شعور بقيود �شديدة ب�سببه.
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الدنيا �أهون على اهلل من �أن تكون عقاب ًا للكافر �أو مكاف�أة للم�ؤمن :
عن جابر ر�ضي اهلل عنه:

((�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
م ّر بال�سوق والنا�س َكنَ َفتَيْه ,فمر
بجدي � َّ
أ�سك ميت ,فتناوله ب�أذنه ,ثم
قال� :أيكم يحب �أن هذا له بدرهم؟
فقالوا :ما نحب �أنه لنا ب�شيء ,وما
ن�صنع به؟ قال� :أحتبون �أنه لكم؟
قالوا :واهلل لو كان حياً كان عيباً فيه
لأنه �أ�سك ,فكيف وهو ميت؟ فقال
عليه ال�صالة وال�سالم :واهلل للدنيا
�أهون على اهلل من هذا عليكم))
[�أخرجه م�سلم و�أبو داود عن جابر
بن عبد اهلل]
هذا كالم النبوة ,هذا كالم الذي
ال ينطق على الهوى� ,شاة ميتة
و�أذنها �أ�سك �أي �صغرية ,وهذا عيب
واحلديث الآخر املعروف:
(( لو كانت الدنيا تَ ْعدِ ُل عند اهلل

َجناح بعو�ضة ما َ�س َقى كافراً منها
رَ
�شبة ما ٍء )) [ �أخرجه م�سلم و�أبو
داود عن جابر بن عبد اهلل ]
�إنها �أهون على اهلل من �أن تكون عقاباً
للكافر� ,أو �أن تكون مكاف�أة للم�ؤمن؛
لأنها حمدودة ,ولأنها زائلة ,ولأنها
منقطعة باملوت ,فعطاء اهلل ال ميكن
�أن يكون منقطعاً باملوت ,عطاء اهلل
للأبد ,فالدنيا لي�ست من عطاء اهلل
عز وجل.
فالنبي يقدم مث ً
ال ال �أحد يحبه؛
جيفة ,فطي�سة� :أيكم يحب �أن هذا
له بدرهم؟ فقالوا :ما نحب �أنه لنا
ب�شيء ,وما ن�صنع به؟ قال� :أحتبون
�أنه لكم؟ قالوا :واهلل لو كان حياً كان
عيباً فيه لأنه �أ�سك ,فكيف وهو
ميت؟ فقال عليه ال�صالة وال�سالم:
واهلل للدنيا �أهون على اهلل من هذا
عليكم))

امل�ؤمن يف ن�شاط
ذهني دائم
الإن�سان املتقاعد ي�شعر �أنه مهم�ش
�أحياناً �إذا تقاعد الإن�سان يُ�صاب
مبر�ض نف�سي ,كان بدائرة االهتمام,
كان له عمل ,فلما نُ ِّحي عن عمله
�صار متقاعداًُ ,هم�ش ,ملا هم�ش
اختل توازنه.
ك�شف الفرن�سيون حقيقة نفذوها
�أن مدر�سي اجلامعة عندما يبلغون
ال�ستني يكونون يف �أوج عطائهم,
فالأنظمة عمياء ,يتقاعد الإن�سان,
يكون يف �أوج عطائه ,يف �أوج ملكاته,
فوجدوا �أنه من اخلط�أ الكبري
�أن يتقاعد �أ�ستاذ جامعة ,يبقى
يف من�صبه �إىل �أن يعتزل هو عن
من�صبه.
الآن يوجد يف جامعات فرن�سا
�أ�ستاذ جامعة بالت�سعني ,باخلام�سة
والت�سعني ,باملئة ,لأنه كلما كرب �صار
�أكرث ن�ضجاً و عطاء ,ومن كان يعمل
بعقله عقله ال يخرف �أبداً.
عندنا قاعدة :الع�ضو الذي يعمل ال
ي�ضمر.
انظر امل�ؤمن لأنه ي�صلي ,ويقر�أ
القر�آن ,ويطلب العلم ,قلّما يخرف,
امل�ؤمن يف ن�شاط ذهني دائم� ,إذا
طلب العلم ي�سمع ,يتفاعل ,يفكر,
يت�أمل ,يقبل ,يعرت�ض ,يف ن�شاط
ذهني ,قام لي�صلي كل يوم خم�س
�أوقات؛ الفجر ركعتان ,الظهر �أربع,
�أول ركعتني فيهم قراءة ,الثانيات ال
يوجد فيهم قراءة؛ هناك ركوع ,و
�سجود ,و قعود ,و قعود �أخري ,هذا
كله ن�شاط ذهني ,فقلّما جتد م�ؤمناً
يخرف ,لأنه يف ن�شاط ذهني دائم.

الرزق و الك�سب :

�أنت يف الدنيا من �أجل �أن تعرف اهلل
وتدفع ثمن اجلنة وعن عبد اهلل ر�ضي
اهلل عنه قال�(( :أتيت النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم وهو يقر�أ�﴿ :ألهاكم
التكاثر﴾))
�ألهاكم كما قال عليه ال�صالة وال�سالم
�أي الإن�سان ان�شغل ب�شيء خ�سي�س عن
�شيء نفي�س� ,أنت يف الدنيا من �أجل

�أن تعرف اهلل ,من �أجل �أن تدفع ثمن
اجلنة وهو العمل ال�صالح ,من �أجل �أن
يكون لك عمل تلقى اهلل به ,من �أجل
�أن تكون يف دار ال�سالم ب�سالم:
((�أتيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وهو يقر�أ�﴿ :ألهاكم التكاثر﴾ كل
ما ت�ستهلكه �أنت حما�سب عليه
قال :يقول ابن �آدم :مايل مايل,

وهل لك يا بن �آدم من مالك �إال ما
�أكلت ف�أفنيت� ,أو لب�ست ف�أبليت� ,أو
ت�صدقت ف�أم�ضيت؟)) [�أخرجه م�سلم
والرتمذي والن�سائي عن عبد اهلل بن
ال�شخري]
�صار هناك تق�سيمان؛ مال ,و ك�سب,
�أو الأ�صح رزق ,وك�سب؛ الرزق ما
انتفعت به ,والك�سب ما ال تنتفع به.

النوم وفاة م�ؤقتة و املوت نوم �أبدي :
�أيها الأخوة  ،تعلَّمنا من درو�س الدين �أن الإن�سان �إذا �أوى �إىل فرا�شه يُ َّ
ف�ضل �أن يقر�أ �آية الكر�سي  ،وقد ذكر النبي
عليه ال�صالة و ال�سالم يف بع�ض احاديثه ال�رشيفة �أنها �أعظم �آية يف القر�آن الكرمي  ،و نظراً �إىل �أن الإن�سان كان
ني َم ْو ِت َها َوالَّتِي مَ ْ
ُ�س حِ َ
ل مَت ُْت فيِ َمنَامِ َها [�سورة الزمر]42 :
�إذا نام تو ّفى اهلل نف�سه  ،قال تعاىل :اهلل يَتَ َو َّفى ْ أ
الَنْف َ
فالنوم وفاة م�ؤقتة  ،و املوت نوم �أبدي  ،قال تعاىل:
ني َم ْو ِت َها َوالَّتِي مَ ْ
ُ�س حِ َ
ل مَت ُْت فيِ َمنَامِ َها [�سورة الزمر ]42 :فالإن�سان حينما ينام يفقد الوعي ،
اهلل يَتَ َو َّفى ْ أ
الَنْف َ
و يفقد ات�صاله بالعامل اخلارجي  ،يا ترى هناك عدو  ،هناك ح�رشة  ،هناك �أفعى  ،هناك م�شكلة  ،هناك حريق
 ،هناك �سارق  ،فالإن�سان حينما ي�أوي �إىل فرا�شه يتلو قوله تعاىل  :هَّ
الل ُ اَل ِ�إلَ َه �إ اَِّل ُه َو الحْ َ ّ ُي ال ْ َق ّيُو ُم [�سورة البقرة :
� ]255أردت �أن تكون هذه ال�سورة حمور هذا الدر�س ال على �أنه در�س تف�سري  ،بل على �أنه توجيه نبوي كرمي  ،من
فقه الرجل �أنه �إذا �أوى �إىل فرا�شه يقر�أ هذه ال�سورة �أو يقر�أ هذه الآية التي �سميت ب�آية الكر�سي  ،وهي من �أعظم
القر�آن الكرمي .

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

ال�صدقات �أ�سا�سها حمبة اهلل عز وجل
باملنا�سبة :الزكاة فر�ض ,الزكاة مثل ال�رضيبة� ,إذا دفعت �رضيبة هل يعطونك و�سام �رشف يف الدولة؟ ال� ,رضيبة� ,أما لو
قدمت لهم بناء م�ستو�صف كهدية ,ميكن �أن يعملوا احتفاالً يقدرونك فيه� ,أما ال�رضيبة فمن دون تقدير لأنها �رضيبة،
فاهلل عز وجل قالَ :و�آَتَى المْ َا َل َعلَى ُح ِّب ِه َذوِي ال ْ ُق ْربَى َوالْيَتَا َمى َوالمْ َ َ�سا ِك َ
ني [�سورة البقرة الآية]177:
ال�صلاَ َة َو َ�آتَى ال َّز َكا َة [�سورة البقرة الآية ]177:معنى �إيتاء الزكاة غري و�آتى املال على حبه ،الزكاة
دققواَ :و�أَ َقا َم َّ
َ
فر�ض� ,أما املال فدفع ,هناك عقوبات� ,أما ال�صدقات ف�أ�سا�سها حمبة اهلل عز وجلَ :و�آتَى المْ َا َل َعلَى ُح ِّبه [�سورة البقرة
الآية� ]177:إما على حب املال� ,أو على حب اهلل عز وجل ,كالهما �صحيح املعنى.
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مهرجانات بعلبك

رف�ض مار�سيل خليفة ت�أدية الن�شيد
الوطني يثري عا�صفة من اجلدل
تال�شت �أ�صداء احلفل ال�ضخم الذي �أحياه الفنان مار�سيل خليفة يف افتتاح مهرجانات بعلبك
الدولية حتت عنوان «ت�صبحون على وطن» على وقع الردود ال�صاخبة على رف�ضه �أداء الن�شيد
الوطني ف�صار هو احلدث.

ومع �أن الفنان اللبناين مار�سيل
خليفة �أحيا ليلة الأحد لأكرث من
�ساعتني حفال تغنى فيه مبعاين
الوطن الذي ينتظره ويتمناه،
باتت الوطنية التي غا�ص فيها بعد
�ساعات من املهرجان حمط نقد
على مواقع التوا�صل االجتماعي.
مار�سيل خليفة رف�ض �أن ي�ؤدي مع
فرقته الن�شيد الوطني اللبناين على
غري عادة ،وا�ستعا�ض عن ذلك ب�أن
خ�ص بعلبك بن�شيد خا�ص.
وعلى وقع الهجوم الذي تعر�ض
له بعد ذلك ،قال لـ»النهار»�« :أنا
موجود يف عم�شيت ،وجاهز
لال�ستدعاء �إن �شا�ؤوا .نعم ،كلنا
للوطن ولكن فليعيدوا لنا الوطن...
بيئتنا دمرت و�أوالدنا هاجروا،
حني يعودون �سيكون لنا وطن
و�سنكون كلنا للوطن».
و�أ�ضاف« :حني بد�أ الر�صا�ص،
اقتلعنا من قرانا وقبعنا يف
املجهول ،فكتبنا مو�سيقى وغنينا،
�أريد �أن �أقنع نف�سي بوجود ذرة
�أمل».
موقف مار�سيل �أثار عوا�صف من
ردود الفعل ال�صاعقة ،بع�ضها
م�ؤيد وبع�ضها غا�ضب ،حيث مل

يغفر له كثريون عدم ف�صله بني
ن�شيد الوطن املعنى والفكرة ،وبني
الطبقة ال�سيا�سية التي �أمعنت يف
ته�شيم الوطن.
مار�سيل بد�أ احلديث عن برنامج
املهرجانات يف بعلبك ومن
عنوان احلفل حتديدا «ت�صبحون
على وطن» والذي اعتربه �إيجابيا
و�سلبيا يف الوقت عينه ،واعترب
�أن اختيار العنوان رمبا جاء على
نية ت�أ�سي�س وطن �أثناء احلفلة

مبجموعة من الأغاين.
و�أ�ضاف« :نبحث من وقت طويل
عن وطن ،من اال�ستقالل لليوم،
ونحاول �أن نبحث عن وطن...
لرمبا يكون الوطن يف �أغنية ولكن
نبحث عن وطن حقيقي .الأحالم
كبرية واخليبة �أكرب من الأحالم».
و�أ�شار �إىل �أنه يحزن على ال�شباب
الذين يغادرون لبنان كما يحزن
على �أوالده و�أحفاده الذين يكربون
بعيدا عن عينيه م�ؤكدا �أنه علينا �أن

نتم�سك بالأمل ولو كان م�ستحيال
و»علينا الإميان بامل�ستحيل و�أنا
�أ�ؤمن بامل�ستحيل».
وانق�سم املغردون واملعلقون
على «في�سبوك» وغريه من مواقع
التوا�صل بني متفهم لرف�ض
مار�سيل غناء الن�شيد الوطني وبني
منتقد ،فقال املتابع عبده ن�رص
الدين� ،إن رف�ض مار�سيل غناء
الن�شيد الوطني اللبناين هو ر�سالة
احتجاج على ما و�صل �إليه لبنان.

قال حممد هنيدي �إن خروج
فيلمه «كينغ �سايز» من �سباق
�أفالم عيد الأ�ضحي �سببه ت�أخر
�أعمال الغرافيك التي حتتاج وقتاً
لتنفيذها ب�شكل الئق.
وقال هنيدي� ،إن الفيلم مليء
مب�شاهد الغرافيك ،التي يتعذر
تنفيذها يف وقت ق�صري ،ولذلك
قررت اجلهة املنتجة خروج
الفيلم من مو�سم عيد الأ�ضحي،
مو�ضحاً �أن الفيلم مل يكتمل
ت�صويره بعد ،الن�شغاله بعر�ض

م�رسحية «� 3أيام يف ال�ساحل» يف
ال�سعودية.
ونفي هنيدي ما تردد عن تعديل
م�ضمون امل�رسحية لتالئم
العر�ض يف اململكة ،م�شدداً على
تقدمي امل�رسحية كما يف م�رص
دون تعديالت.
وي�شارك يف بطولة «� 3أيام يف
ال�ساحل» بيومي ف�ؤاد ،وحممد
ثروت ،و�سامية الطرابل�سي ،ومها
�أبوعوف ،وحممد حممود ،وهي
من �إخراج جمدي الهواري.

حممد هنيدي  :الغرافيك �أخرج «كينغ �سايز» من �سباق عيد الأ�ضحى

عال غامن تعتذر عن م�سرحية «الزوجة الرابعة»
اعتذرت عال غامن عن
امل�شاركة يف بطولة
م�رسحية «الزوجة الرابعة»
للمخرج جمدي الهواري.
وعلم �أن الهواري ات�صل
هاتفياً بغامن ،وعر�ض
عليها فكرة امل�رسحية،
لكنها مل تتحم�س للفكرة،

واعتذرت بدعوى �أنها
تق�ضي �أغلب وقتها يف
�أمريكا مع �أ�رستها ،ليبد�أ
الهواري رحلة البحث عن
بديلة.
يذكر �أن مت االنفراد خرب
حتويل م�سل�سل «الزوجة
الرابعة» الذي �أنتج يف

� 2012إىل م�رسحية ،و�أبدى
م�صطفي �شعبان موافقته
املبدئية عليها ،فيما
يتفاو�ض جمدي الهواري
مع لقاء اخلمي�سي ،ودرة،
و�آينت عامر ،على بطولة
الأدوار الن�سائية.

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:

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

هجوم على �إلي�سا ب�سبب الالجئني
الفل�سطنيني وال�سوريني

تعر�ضت الفنانة �إلي�سا
حلملة هجوم عرب مواقع
التوا�صل بعد مطالبتها
بعودة الالجئني �إىل
بالدهم و �إتاحة الفر�ص
لل�شباب اللبناين.فقالت
عرب ح�سابها �« :أنا مع
عودة الالجئني لبلدهم،
لأن بلدهم �أحق بهم،
ولبنان عم يعاين �أزمة
اقت�صادية ومنو قادر
يتحمل ..و�أنا بحب
ال�شعب ال�سوري و�أمي
�سورية وبريد يكونوا
مرتاحني ب�أر�ضهم ،بعيد
وبكرر».
ويف وقت �سابق ،وعلى
هام�ش لقاء �صحايف
معها مبهرجان موازين،
طالبت �إلي�سا بعودة
الالجئني الفل�سطينيني وال�سوريني �إىل بالدهم ،لأن لبنان مل يعد
ي�ستوعب الأعداد الكبرية منهم املتواجدة على �أرا�ضيه.
وقالت�« :أمتنى �أن يعود الالج�ؤون �إىل بالدهم» ،م�ؤكدة �أنها مع حق
عودة �سواء الفل�سطينيني �أو ال�سوريني �إىل بالدهم .وتابعت�« :أنا �أحرتم
ال�شعب ال�سوري والالجئني» ،و�أ�ضافت« :مل يعد الو�ضع عاديا ولبنان مل
يعد يتحمل كمية النا�س املوجودة» ،وفر�ص الوظائف تذهب لالجئني
على ح�ساب اللبنانيني.
وتابعت�« :س�أكون يف �صف بلدي على الرغم من �أنني �أحرتم جدا
ال�شعب ال�سوري والالجئني ،لكنني �أمتنى �أن يعودوا لبالدهم لأنها
بحاجة �إليهم �أكرث من لبنان».

�شهرية تطالب جنلها بامل�شاركة
يف «ن�صيبي وق�سمتك »3

طالبت الفنانة املعتزلة �شهرية جنلها ال�سيناري�ست عمرو حممود
يا�سني ،بكتابة دور لها �ضمن �أحداث اجلزء الثالث من م�سل�سل «ن�صيبي
وق�سمتك» ،املقرر انطالق ت�صويره خالل الفرتة املقبلة.
وقال م�صدر مقرب من �شهرية � ،إنها ترغب يف العودة للتمثيل عرب دور
حموري ومهم �ضمن �أحداث «ن�صيبي وق�سمتك  ،»3م�ضيفاً �أن جنلها مل
يبت يف طلبها بعد ،خا�صة و�أنه م�شغول بكتابة احللقات ،بالتزامن مع
متابعته ملباريات ك�أ�س الأمم الأفريقية املقامة حالياً يف م�رص.
و�أو�ضح امل�صدر �أن �شهرية ترغب يف امل�شاركة بعدد حمدود من
احللقات ،ال�سيما �أنها تكر�س �أغلب �أوقاتها يف رعاية زوجها الفنان
حممود يا�سني ،الذي قرر االبتعاد عن احلركة الفنية خالل الأعوام
الأخرية.
يذكر �أن «ن�صيبي وق�سمتك  »3من �إنتاج �أحمد عبدالعاطي ،ويعتمد
على فكرة الق�ص�ص التي يتغري �أبطالها من ق�صة لأخرى.

�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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رينو وني�سان وميت�سوبي�شي يعلنون عن “بداية جديدة” للتحالف

�أعلن املدراء التنفيذيون لرينو
وني�سان وميت�سوبي�شي عن جمل�س
ت�شغيلي جديد ليعرب عن “بداية
جديدة” للتحالف الذي عاين م�ؤخراً
غ�صن بتهم التهرب ال�رضيبي .يف �أول
ت�رصيح م�شرتك بينهم ،قال رئي�س
جمل�س �إدارة رينو ،جون دومينيك
�سينارد ،واملدير التنفيذي لني�سان،

هريوتو �سايكاوا ،واملدير التنفيذي
مليت�سوبي�شي ،او�سامو ما�سوكو� ،أن
املجل�س الت�شغيلي اجلديد للتحالف
�سي�رشف على جميع العمليات.
هذه املجل�س اجلديد لن ي�ؤثر على
الهيكلة احلالية لالحتاد ،ال�ستهدافه
للمحافظة على الهوية امل�ستقلة
لل�صانعات الثالثة ،حيث بهذا الو�ضع

مت ك�رس �إحتكار رينو الإداري و�أ�صبح
القرار جماعياً ال بيد �رشكة واحدة.
املجل�س اجلديد م�رشفاً على جميع
امل�شاريع امل�شرتكة احلالية يف
االحتاد ،مثل م�رشوع رينو ني�سان BV
الهولندي وني�سان ميت�سوبي�شي ،BV
وهي م�شاريع حتت التحقيق حالياً
�ضمن ق�ضية غ�صن .ويُذكر �أن ني�سان

وميت�سوبي�شي اتهمتا غ�صن يف يناير
املا�ضي با�ستالم  8.9مليون دوالر
من م�رشوع ني�سان-ميت�سوبي�شي BV
ب�شكل غري قانوين ،وقد مت ت�أ�سي�س
هذا امل�رشوع ملكافئة املوظفني
املقرتحني لآليات توفري �أموال
لل�رشكة ،لي�ستغل غ�صن الأمر ب�إعطاء
نف�سه جوائز �ضخمة.

"بي �إم دبليو" ت�سحب � 28ألف �سيارة من الأ�سواق
�أعلنت �رشكة بي �إم دبليو عن نيتها �سحب
� 28631سيارة من بلدان االحتاد الرو�سي،
ومن املفرت�ض �أن ت�شمل عملية ال�سحب
� 19919سيارة من طراز " "Fمن فئات،1 :
،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2
 ،34 ،26جميعها طرحت يف رو�سيا ما بني

 2011و.2015
كما �ست�سحب ال�رشكة � 8712سيارة من طراز
" "Fمن الفئة ( 21و 23و 30و 32و 33و)36
باعتها "بي �إم دبليو" يف رو�سيا ما بني 2014
و� ،2016أما ال�سبب وراء تلك العملية ،فهو
اكت�شاف م�شاكل يف نظام التربيد وعزل

ال�سوائل يف تلك ال�سيارات ،ما قد يت�سبب
باحرتاقها� ،أو ت�رسب الزيت �إىل �أنظمة
العوادم و�أعلنت "بي �إم دبليو" �أنها �ستتوا�صل
مع مالكي ال�سيارات املذكورة ليتوجهوا
ل�صيانتها جمانا يف جميع مراكزها املعتمدة
يف رو�سيا.

فولك�س فاغن تعلن ت�سريح � 7آالف موظف..
واللوم على الروبوتات!
عندما �أعلنت جمموعة فولك�س
واجن البارحة عن خطتها
الطموحة ب�إطالق  70موديل
كهربائي جديد بحلول  2028وبيع
 22مليون �سيارة كهربائية عاملياً،
مل تذكر ال�رشكة اجلانب الأقل
بهجة لهذه اال�سرتاتيجية.
هذا اجلانب هو قرار ال�رشكة
بت�رسيح  7,000موظف عن
العمل لعالمة فولك�س واجن
ل�سيارات الركاب فقط ،حتديداً
عرب تقدمي خطط تقاعد مبكرة،
ومع ا�ستخدام الآلة حمل الإن�سان
للقيام بالعديد من املهام.
�إذن هو لي�س ت�رسيحا �إجبارياً
له�ؤالء املوظفني بل عرو�ض

مغرية لهم بالتقاعد مع �سعي
فولك�س واجن لتنظيم قوتها
العاملة و�إعادة هيكلتها يف
الأعوام القادمة ،مع نيتها خلق
 2,000وظيفة جديدة يف ق�سم
التطوير التقني ،حتديدا تطوير
الربجميات والإلكرتونيات.
كما تنوي فولك�س واجن حت�سني
الإنتاجية وتوفري  6.6مليار
دوالر �سنوياً بحلول  2023رغب ًة
يف رفع الهام�ش الربحي لـ ،%6
ولتحقيق ذلك� ،ستخف�ض ال�رشكة
عدد ن�سخ املوديالت املختلفة
وتكاليف املواد امل�ستخدمة ،مع
ا�ستهدافها لرفع �إنتاجية امل�صانع
بـ � %5سنوياً.

ال خا�ص ًا
كيا تطلق مودي ً
من Ceed

�أطلقت �رشكة كيا مودي ً
ال خا�صاً من
 ،Ceedالتي تنتمي لفئة موديالت
الكومبي ،يحمل اال�سم Travel
ويتمتع باملزيد من التجهيزات
اخلا�صة .و�أو�ضحت ال�رشكة
الكورية اجلنوبية �أن �سيارتها
بالعديد من التجهيزات
 Ceed Travelاجلديدة تتمتع
وكامريا الرجوع للخلف ،والطالء املعدين،
مثل مكيف الهواء الأتوماتيكي ،ونظام املالحة،
بالإ�ضافة �إىل تدفئة املقاعد يف الأمام ،وجتهيزة التحدث احلر ،والعجالت امل�صنوعة من معدن خفيف قيا�س  16بو�صة ويتوفر لل�سيارة
حمركان بوقود البنزين بقوة  73كيلووات100/
ح�صان �أو  99كيلووات 135/ح�صان.

�إليك الأ�سباب امل�ؤدية
�إىل ا�شتعال ال�سيارة

اخلارج وهو ما يزيد من فر�ص
اندالع احلريق عندما ترتفع
حرارة املحرك �أثناء القيادة.

�إحدى �أ�صعب املواقف التي
متر على ال�سائقني هي بال
�شك اندالع حريق يف ال�سيارة،
حيث هذا ي�ؤدي �إىل �آثار مدمرة
م�شاكل يف النظام
عليها وعلى الركاب.
الكهربائي بال�سيارة
ح�سب الإح�صائيات ،ف�إن
� 1000شخ�ص يف �أمريكا فقط
الحرتاق �سيارته ،وقد �أكدت حيث �أنه ميكن �أن تت�سبب
الأبحاث �أن الركاب ميتلكون دورات ال�شحن بالبطارية من
ثوا ٍن معدودة للخروج قبل حلظة خالل الدينامو يف خروج غاز
اندالع احلريق فيها بالكامل ،الهيدروجني والذي يرتاكم يف
بنا ًء عليه ،دعونا ن�ستعر�ض حجرة حمرك ال�سيارة ،ومع
الأ�سباب امل�ؤدية ال�شتعال وجود �رشز �أو �سلك مك�شوف
ال�سيارة حتى ال تتعر�ض لها رمبا يحدث حريق.
�أبداً مب�شيئة اهلل.
خلل يف نظام العادم
ت�سرب الوقود
عادم ال�سيارة هو امل�س�ؤول
ويحدث الت�رسب يف حال عن �إخراج الغازات ال�ضارة
وجود م�شكلة يف �أحد �أجزاء من املحرك ،و�أحياناً تخرج
دورة الوقود ،وهي الأجزاء بع�ض ال�رشارات النارية والتي
التي تقوم ب�إي�صال الوقود من ميكن �أن ت�سبب حريق بال�سيارة
اخلزان �إىل املحرك ،حيث يف حالة و�صولها نحو الأماكن
�أن وجود ت�رسيب للوقود يزيد التي يوجد بها بنزين �أو زيت
فر�صة اندالع حريق ب�صورة يف ال�سيارة.
كبرية خا�صة مع ارتفاع درجات
احلرارة �أو يف حالة وجود �أي �إهمال ال�صيانة الدورية
لل�سيارة
�رشز �أثناء القيادة.
نق�ص �سائل املربد
يف حال نق�ص ال�سائل يف مربد
املحرك “الردياتري” ف�إن
املحرك �سوف تزيد درجة
حرارته ب�صورة كبرية ،وهو ما
ي�ساعد على ا�شتعال ال�سيارة
خا�صة �إذا كان هناك وقود
�أو زيت م�رسب على حمرك
ال�سيارة.
زيادة كمية زيت املحرك
بع�ض ال�سائقني يقومون بتزويد
املحرك بكمية زيت كبرية
العتقادهم �أنه مفيد للمحرك،
وهو �أمر خاطئ بالت�أكيد حيث
�أنه مع ال�ضغط ال�شديد يحدث
ت�رسيب للزيت خا�صة مع
ال�سيارات القدمية ،كما �أنه
نتيجة للإهمال ف�إنه �أثناء و�ضع
الزيت يف املحرك يتم �سكب
بع�ض الزيت على املحرك من

كما ذكرنا �سابقاً ،ف�إن �أبرز
�أ�سباب حريق ال�سيارة هو
وجود ت�رسب للوقود �أو للزيوت
يف ال�سيارة �أو وجود �سلوك
كهربائية مك�شوفة �أو نق�ص
مياه املربد ،وهي �أمور ميكن
تفاديها يف حال �إجراء ال�صيانة
الدورية لل�سيارة يف مواعيدها
املقررة ،لذا يجب املحافظة
دائماً على ال�صيانة الدورية
لل�سيارة.
تعر�ض ال�سيارة للحوادث
قد تت�سبب حوادث ال�سيارات
يف ا�شتعال احلريق يف ال�سيارة
يف حال االرتطام القوي
بال�سيارات الأخرى �أو مع
ج�سم �صلب مع وجود وقود �أو
زيت م�رسب ،حيث �أن احتكاك
الأج�سام ال�صلبة ي�ؤدي �إىل
تولد �رشر ي�سبب انفجار وقود
اخلزان.

�إ�شهار

22

هـ1440  ذو القعدة06 املوافـق ل2019  جويلية09 الثالثاء

تهنئة زواج
و�سط لفيف من الأهل والأحباب ويف �أجواء
حتفها البهجة وال�سرور ويغمرها الدفء واحلنان
احتفلت, وت�شملها �ألفة املودة وان�صهار الت�آخي
عائلة " �شعالل" بحفل زواج ابنتها امل�صونة
ب�صون اهلل ورعايته والبارة " �أنيا " وبهذه
املنا�سبة ال�سعيدة تتقدم لها ابن �أختها " �أ�سماء
مداين " ب�أحر التهاين و�أزكي عبارات التربيك
للعري�سني ال�شابني راجية لهما دوام الهناء
وال�سعادة ومو�صول الرخاء واالطمئنان و�صالح
الرفاه والبنني و�ألف مربوك للعري�سني
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امل�صادر املوثوقة حتميك
من الربجميات املزيفة

ن�صح مركز حماية امل�ستهلك
بوالية راينالند بالتينات الأملانية
امل�ستخدم باحلر�ص واحلذر عند
تلقي ر�سالة �إلكرتونية ت�شتمل على
مرفقات من جهات ات�صال غري
معروفة.

و�أكد اخلرباء الأملان �رضورة
االمتناع عن فتح امللفات و�إزالتها
على الفور ،لأن �شبكة الإنرتنت
تعج باملحتالني والقرا�صنة ،ما
يجعل من مثل هذه الر�سائل
ال�سبب يف خماطر مالية كربى �أو

فقدان البيانات.
و�شدد اخلرباء الأملان على �رضورة
االعتماد على امل�صادر املعروفة
واملوثوقة عند تنزيل الربامج،
ومن الأف�ضل تنزيل الربامج من
مواقع الويب الر�سمية لل�رشكات
لها،
املطورة
والت�أكد من وجود
برنامج ملكافحة

الروبوتات بد ًال من املرتجمني
يف املحاكم الربيطانية قريب ًا
تعمل وزارة العدل الربيطانية حالياً باال�شرتاك مع عدد
من املطورين ،على ا�ستبدال املرتجمني يف املحاكم
الربيطانية ،بروبوتات �أكرث دقة ومهارة يف الرتجمة،
وذلك لتجنب تعطيل املحاكمات والأخطاء التي يرتكبها
املرتجمون �أثناء تلك املحاكمات ،و�أظهرت الأرقام
ال�صادرة عن وزارة العدل الربيطانية ب�أن �أكرث من 2600
ق�ضية مت ت�أجيلها ب�سبب �سوء الرتجمة يف ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية ويجري حالياً تطوير حوا�سيب
للرتجمة الفورية ،والتي �ستبد�أ العمل على الرتجمة يف
قاعات املحاكم يف غ�ضون �سنوات قليلة ،وفق ما قال
رئي�س الق�ضاة الربيطانيني.
وقد ك�شف اللورد بورنيت عن هذه اخلطة� ،أثناء �إلقائه
حما�رضة حول �إ�صالح املحاكم يف مدينة لندن م�ؤخراً،
حيث �رصح ب�أن احلوا�سيب �ستكون قادرة قريباً على
التعامل مع مئات اللغات املختلفة امل�ستخدمة حالية يف
قاعات املحاكم يف اململكة املتحدة ويزعم املطورون
�أن الروبوتات �ستوفر ترجمات �أكرث دقة من الب�رش،
الذين يتعر�ضون ل�ضغوطات �أثناء تفكريهم بالرتجمة
املنا�سبة ،الأمر الذي قد ي�ؤثر على جودة ترجمتهم
ودقتها .وتقول الإح�صائيات �إن  2524ق�ضية مت ت�أجيلها
يف حماكم ال�صلح خالل اخلم�س �سنوات الأخرية ب�سبب
عدم وجود مرتجم �شفوي فيها� ،إ�ضافة �إىل ت�أجيل 137
حماكمة ب�سبب م�شاكل مع املرتجمني ،بح�سب ما ورد يف
�صحيفة ديلي �ستار الربيطانية.

الفريو�سات على احلوا�سيب،
لتفادي تنزيل الربجميات و�شفرات
ال�ضارة ،ما يهدد امل�ستخدم
بفقدان البيانات.
ً
ومن املهم �أي�ضا احلر�ص على
الن�سخ االحتياطي ب�صورة منتظمة،
مع مراعاة تخزين البيانات على
و�سائط خارجية بعيداً عن نظام
الت�شغيل املعتاد.

يوتيوب يطلق خا�صية جديدة
ملواجهة املحتوى امل�سروق

�أطلقت �رشكة غوغل� ،أداة جديدة
على يوتيوب ب�إ�سم «Copyright
 »Matchملواجهة املحتوى
امل�رسوق ،وم�ساعدة �أ�صحاب
املحتوى الأ�صلي يف العثور على
الفيديوهات اخلا�صة بهم ،التي
�أٌعيد رفعها �إىل املوقع من قِبل
�آخرين.
ووفق ما �أورده موقع عامل التقنية،
تقوم اخلا�صية اجلديدة ،ب�إ�شعار
�صاحب املحتوى الأ�صلي ب�أن
حمتواه مت �رسقته ورفعه من
م�ستخدم �آخر و�ستبد�أ غوغل
بتفعيل الأداة اجلديدة يف الأ�سبوع
املقبل للح�سابات التي ت�ضم �أكرث

من  100,000م�شرتك.
وبعد العثور على الفيديوهات
امل�رسوقة ،ف�إن الأداة �ستعر�ض
عليك عدة خيارات ،مثل �أال تفعل
�شي ًئا� ،أو �أن تتوا�صل مع �صاحب
القناة� ،أو �أن تطلب من جوجل
�إزالة الفيديو من املوقع ويف حال
طلبت �إزالة الفيديو ،ف�إن جوجل
�ستقوم بذلك بعد � 7أيام بعد �أن
تُبلغ �صاحب القناة لعله يقوم ب�إزالة
الفيديو بنف�سه ،هذا وقد و�ضعت
ال�رشكة عدة عوامل لال�ستفادة من
الأداة اجلديدة ،مثل �أن تكون �أنت
�صاحب حقوق ح�رصية للفيديو،
ولي�س �أن تقوم برفع فيديو عام.

ان�ستغرام تلغي وظيفة التحذير عند �أخذ لقطات ال�شا�شة

�أ�شارت بوابة التقنيات «9to5mac.
� »comإىل �أن م�ستخدمي �شبكة
ان�ستغرام لن يتلقوا �أي حتذير عندما
يقوم الآخرون بعمل لقطات �شا�شة من

ق�ص�صهم على ان�ستغرام ،بعد �أن �ألغت
�شبكة التوا�صل االجتماعي الوظيفة بعد
اختبارها لبع�ض الوقت.
ومل تعلن ال�شبكة �أ�سباب �إلغاء وظيفة

التحذير عند �أخذ لقطات ال�شا�شة ،غري
�أنها �ست�ستمر يف �إر�سال التحذيرات عند
�أخذ لقطة �شا�شة للر�سائل املبا�رشة،
التي يتم �إخفا�ؤها.

مايكرو�سوفت تطلق تطبيق �إخباري
جديد مل�ستخدمي الهواتف الذكية
طرحت �رشكة مايكرو�سوفت تطبيق
اخباري جديد مل�ستخدمي الهواتف
الذكية التي تعمل على نظامي �أندرويد
و iOSوذلك ليحل بدي ً
ال لتطبيقها
الإخباري ال�سابق  MSNوالذي كان
متوفراً للم�ستخدمني على النظامني.
ويعترب التطبيق اجلديد مبثابة �إعادة
تد�شني للتطبيق ال�سابق لكن مع عالمة
جتارية جديدة بت�سميته Microsoft
 Newsبدالً من  MSNوالذي كان

نابع من ت�سمية اخلدمة الإخبارية
ال�شهرية التي �أطلقتها ال�رشكة منذ
 ،1995حيث �أنه بالرغم من طرح
التطبيق اجلديد �إال �أنه مازال يحمل
املحتوى اخلا�ص بخدمة  ،MSNوهو
ما يعني �أن ال�رشكة مازالت تعمل على
بقية التغيريات.
وقالت مايكرو�سوفت �أن التطبيق
اجلديد يحمل ا�سماً خمتلفاً لكنه مبني
على خدمة ال�رشكة الإخبارية التي

تقدمها للم�ستخدمني عرب مواقع مثل
 .MSNو�ستظهر خدمات التطبيق
الإخبارية اجلديدة �ضمن تطبيق خا�ص
بويندوز  ،10مت�صفح ايدج ،تطبيق
�سكايب� ،أجهزة �إك�س بوك�س ،موقع
 ،Outlookوكذلك كتطبيق منف�صل
على نظامي �أندرويد و.iOS
التطبيق اجلديد يجلب خا�صة الو�ضع
الليلي �أو الواجهة الداكنة وميكن
حتميله جلميع امل�ستخدمني
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بلدية بو�سفربوهران

توظيف 49
عون نظافة

مت ببلدية بو�سفر ال�ساحلية (وهران) توظيف
 49عون نظافة �ضمن برنامج الوكالة
الوطنية للت�شغيل (�أنام) موزعني عرب �أربعة
�شواطئ امل�سموحة لل�سباحة وذلك خالل
مو�سم اال�صطياف  ,ح�سبما �أ�سفيد لدى
ذات اجلماعة املحلية.
و يتم توزيع ما بني � 10إىل  15عونا ي�ضاف
�إليهم عمال بلدية بو�سفر عرب ال�شواطئ
التابعة لإقليم بلدية بو�سفر ال�ساحلية ويتعلق
الأمر بكل من �شواطئ «كوراليز» و «بومو
�شاطئ « و «النجمة» و «ال�شاطئ الكبري» و
«بو�سفر �شاطئ» .و �سيتكفل ه�ؤالء الأعوان
بعمليات التنظيف اليومي لل�شواطئ من
خالل رفع القمامات والأكيا�س و القارورات
البال�ستيكية و غريها و كذا �إزالة الأع�شاب
ال�ضارة مبحيط ال�شاطئ.

عيد الإ�ستقالل بالبويرة

الرباءة تبدع �أوبريا
ثورية تبهر اجلمهور
�أبدع �أم�س براعم اجلمعية الوالئية
الثقافية « نور للثقافة والفنون « النا�شطة
بالبويرة يف �صنع �أبهى و�أروع ملحمة
�إ�ستعرا�ضية مبنا�سبة الإحتفاالت املخلدة
لذكرى ال  57لعيدي الإ�ستقالل وال�شباب
التي احت�ضنتها خميم ال�شباب مبنطقة
تيل�سديت ببلدية ب�شلول و�سط ح�ضور
مميز لأزيد من � 500شابا منهم �شباب
اجلنوب الكبري يف �إطار التبادل ال�شباين
والثقايف بني خمتلف مناطق الوطن �إىل
جانب ال�سلطات الوالئية على ر�أ�سها
الوايل « م�صطفى ليماين « والأ�رسة الثورية
وممثلي و�سائل الإعالم الوطنية .ويف
ال�سياق ج�سد ه�ؤالء الرباعم من رو�ضة
«اجلميلة « خالل هذا الن�شاط الثقايف
املتميز �صور وحمطات بطولة قوافل
من ال�شهداء عرب حقب زمنية متالحقة
وهبوا �أرواحهم فداء لتحرير الوطن من
الإ�ستعمار الغا�شم  ,ومن جانبها ت�ألقت
رئي�سة اجلمعية الأديبة « نورة بالعارف
« امللقبة ب «اخلارقة « ب�إلقائها �أ�شعار
وق�صائد معبقة بروح الوطنية تعرب عن
الت�ضحيات اجل�سام لل�شعب اجلزائري
لإ�سرتجاع �سيادته وكرامته نذكر منها
ق�صائد « ر�سالة الأجيال « و « بلدي عز
البلدان « .

«هواوي»

بديل «�أندرويد»
�أ�سرع لكنه بحاجة
ملتجر تطبيقات

تدر�س �رشكة «هواوي» ال�صينية اال�ستغناء
عن نظام ت�شغيل «�أندرويد» يف ظل القيود
الأمريكية ،ويف هذا الإطار يقوم العمالق
ال�صيني بتطوير نظام ت�شغيلي خا�ص به.
ووفقا لت�رصيحات �صحفية لرئي�س �رشكة
«هواوي» ف�إن ال�رشكة حققت جناحا
كبريا يف نظام ت�شغيل «هونغ ميغ» يف
الفرتة الأخرية ،م�ؤكدا �أنه بات �أ�رسع من
«�أندرويد» و»ماك �أو �إ�س»وافتخر امل�س�ؤول
ب�أن «هونغ ميغ» م�صمم للتوا�صل عرب �أجهزة
متعددة ،مبا يف ذلك الهواتف� ،إال �أنه �أقر
ب�أن «هواوي» تفتقر لبديل جاد ملتجر
«غوغل بالي �ستور» �أو متجر تطبيقات
«�أبل» ،م�شددا على �أن «هواوي» تعمل على
�إيجاد بديل.
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�أحد حلفاء
�أردوغان ي�ستقيل
من احلزب احلاكم

اعدها طلبة االت�صال واالعالم جلامعة م�ستغامن

م�شاريع تخرج حول "االت�صال
امل�ؤ�س�ساتي والرتاث التاريخي "
يوا�صل ق�سم علوم الإعالم واالت�صال جلامعة م�ستغامن مناق�شة م�شاريع التخرج لطلبة خمتلف
التخ�ص�صات وقد ركزت جلان الإ�شراف البيداغوجية هذه ال�سنة على الدفع بالطلبة الباحثني
على �إعداد مذكرات تخرج تخ�ص «الإعالم التنموي « عرب عر�ض �أعمال بحثية كمية وكيفية �أو
م�شاريع تخرج �إعالمية يف تخ�ص�ص «ال�سمعي الب�صري «

م�.أمني
وح�سب رئي�س الق�سم الدكتور
العربي بوعمامة فان العديد من
مذكرات التخرج التي قدمها طلبة
جامعيون يف حدود �إمكانياتهم
املنهجية �سلطت ال�ضوء على
واقع الأداء االت�صايل يف م�ؤ�س�سات
حملية ووطنية كما مت �إبراز
معوقات العملية االت�صالية يف
عدد من امل�ؤ�س�سات �ضمن �أعمال
بحثية �أعدها طلبة يف تخ�ص�ص
«ات�صال تنظيمي « و»عالقات
عامة « كما مت تقدمي �أعمال
لطلبة جامعيني يف تخ�ص�ص
امل�سعي الب�رصي حول «الرتاث
التاريخي « ملدينة م�ستغامن منها

ريبورتاج حول موقع املجاهد
وال�شعر �سيدي خل�رض بن خلوف
يف الذاكرة و�أعمال لطلبة تخ�ص

االت�صال امل�ؤ�س�ساتي وال�سياحي
وقد �رشع ق�سم االت�صال والإعالم
يف التح�ضري للحفل

رو�سيا واجلزائر

بحث التعاون الزراعي و�صناعة ال�سيارات
بحث وزير ال�صناعة والتجارة الرو�سي ديني�س
مانتوروف اليوم مع وزيرة ال�صناعة واملناجم
اجلزائرية جميلة متازيرت� ،سبل التعاون
بني البلدين يف جماالت خمتلفة كالزراعة
و�صناعة ال�سيارات ،وو�صف الوزير الرو�سي
اجلزائر ب�أحد �أبرز �رشكاء رو�سيا التجاريني
يف �شمال �إفريقيا ،و�أ�شار �إىل �أن التبادل
التجاري بني البلدين منا العام املا�ضي
بن�سبة  %4مقارنة بالعام  2017و�سجل 4.8

مليار دوالر ،و�أعرب مانتوروف على ا�ستعداد
رو�سيا لتو�سيع تعاونها مع اجلزائر يف جماالت
�صناعة ال�سيارات والزراعة واال�ستك�شاف
اجليولوجي واملعادن ،و�سبل �إعادة �إحياء
�رشكة املحاجر للتعدين ،وعقد اللقاء بني
اجلانبني على هام�ش معر�ض «�إينوبروم»
ال�صناعي املقام يف مدينة يكاتريينبورغ
الرو�سية ،و�سط م�شاركة رائدة من �رشكات
�أوروبية وعربية و�آ�سيوية.

ال�سنوي للتخرج الذي �ستحمل
من خالله دفعة هذه ال�سنة ت�سمية
«الأمري عبد القادر « كما �سيح�رض
العديد من �أعيان املدينة وممثلي
املجتمع املدين هذا احلفل
ال�سنوي الذي يتم من خالله تكرمي
املتفوقني على الدفعة يف خمتلف
التخ�ص�صات اجلامعية لعلوم
الإعالم واالت�صال يف م�ستوى
«اللي�سان�س « و»املا�سرت « اذ يبقى
ق�سم االت�صال والإعالم مب�ستغامن
من �أن�شط الأق�سام اجلامعية
الفاعلة يف املجال الأكادميي
والإعالمي على ال�صعيد الوطني

جامعة ال�شلف

ندوة حول «دور
اجلي�ش يف �ضمان
االنتقال الدميقراطي»

�ستحت�ضن قاعة امل�ؤمترات بجامعة ال�شلف
الأربعاء القادم ندوة فكرية مب�شاركة �سيا�سيني
و�أكادمييني تتمحور حول دور اجلي�ش الوطني
ال�شعبي يف �ضمان االنتقال الدميقراطي ح�سبما
علم �أم�س االثنني لدى املنظمني.
و �أو�ضح ع�ضو جلنة التنظيم ,بلعيد �سايح جبور,
�أن هذه الندوة التي جاءت ب�شعار «من هاج�س
املا�ضي �إىل م�صداقية احلا�رض» تهدف بالأ�سا�س
�إىل «�إ�رشاك اجلامعة وتفعيل الدور املنوط بها
ما بني � 07إىل  08جويلية 2019
�سيما فيما يخ�ص ت�شخي�ص الأزمة وامل�شاركة يف
�إيجاد احللول الد�ستورية الكفيلة باحلفاظ على
�أمن و وحدة البالد»و �أبرز �أن هذا املوعد هو ثاين
ندوة يبادر �إىل تنظيمها طالب من اجلامعة الفتا
خالل الفرتة املمتدة ما بني � 07إىل  08احلمايـة املدنية �سواء املتعلقة بحوادث �إىل «الوعي» الذي �أ�ضحى مييز الطلبة خا�صة بعد
جويلية  2019و �إىل غاية �صبيحة �أم�س على املرور ،احلوادث املنزلية ،الإجالء جناح الندوة الأوىل التي انعقدت يف  26من �شهر
ال�ساعة الثامنة �صباحا (�أي خالل � 24ساعة ال�صحي� ،إخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية جوان الفارط حول «احللول غري الد�ستورية للأزمة
الأخرية) �سجلت وحدات احلماية املدنية ...الخ.
ال�سيا�سية ...بني الوهم والوهن».
 3556تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة حيث تدخلت وحدات احلماية املدنية على
البويرة
من الوطن وهذا على �إثر تلقي مكاملات اثر عدة حوادث مرور منها  09الأكرث دموية
اال�ستغـاثة من طرف املواطنني ،هذه ت�سببت يف وفاة � 09أ�شخا�ص و �إ�صابة 30
التدخالت �شملت خمتلف جماالت �أن�شطة �آخرين بجروح.

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح� 9أ�شخا�ص

حملة التربع بالدم من طرف ات�صاالت اجلزائر :

جمع  634كي�س دم عرب
كامل الرتاب الوطني
�أ�سفرت عملية التربع بالدم التي �أطلقتها
ات�صاالت اجلزائر بالتعاون مع الوكالة الوطنية
للدم عن جمع  634كي�س دم خالل يومي  18و
 19جوان .2019
ككل �سنة ،تثري حملة التربع بالدم اهتماما بالغا
لدى عمال ات�صاالت اجلزائر الذين كانوا كرث
لال�ستجابة لنداء القلب والتعبري عن ت�ضامنهم
مع املجتمع املدين ،حيث �سجلت ات�صاالت
اجلزائر هذه ال�سنة زيادة بن�سبة  % 35يف عدد
التربعات مقارنة بال�سنة املا�ضية.

من خالل �إطالق هذه املبادرة الت�ضامنية
واملدنية ،ت�ؤكد ات�صاالت اجلزائر �أن هذه
االلتفاتة الطيبة تعد قيمة متجذرة ورا�سخة
يف ثقافة امل�ؤ�س�سة.
ملزيد من املعلومات ،ندعوكم لزيارة موقعنا
االلكرتوين www.algerietelecom. :
� ،dzأو التوا�صل مع م�ست�شاري الويب عرب
ال�صفحة الر�سمية الت�صاالت اجلزائر على
الفاي�سبوك www.facebook.com/ :
/algerietelecomgroupe

حمتجون يغلقون
مقر بلدية الزبربر

يوا�صل مواطنو بلدية الزبربر الواقعة �أق�صى
غرب عا�صمة والية البويرة علق مقر البلدية لليوم
الثاين على التوايل تنديدا منهم على غياب مظاهر
التنمية يف كافة املدا�رش التي تفتقر لأب�سط
ظروف املعي�شة ح�سب ت�رصيحات املحتجني
ليومية « الو�سط « والذين �أكدوا بلغة ال�سخط
والغ�ضب على موا�صلة حركتهم االحتجاجية بعد
نفاذ �صربهم من الوعود التي يتلقونها منذ عقود
لدفع عجلة التنمية باملنطقة والتي �أ�ضحت جمرد
كالم لال�ستهالك ال اثر له على ار�ض الواقع  ,حيث
�أ�شارو �إىل انعدام الغاز الطبيعي والكهرباء الريفية
وتهيئة الطرقات واملمرات يف املدا�رش وقنوات
ال�رصف ال�صحي وغريها من املطالب التي بقيت
عالقة �إىل اجل غري م�سمى .

�أح�سن مرزوق
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تي�سم�سيلت

�إ�صابة ت�سعة عمال
يف انهيار �سقف

�أ�صيب ت�سعة عمال بجروح متفاوتة اخلطورة
اثر انهيار �سقف قيد االجناز وقع اليوم
االثنني مب�رشوع الوحدة اجلمهورية للأمن
ملدينة تي�سم�سيلت ،ح�سبما علم لدى املكلف
بالإعالم مبديرية احلماية املدنية.
و �أو�ضح املالزم عبد القادر بن �شهرة ب�أن
ه�ؤالء العمال الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني
 37و � 54سنة كانوا يقومون بو�ضع اخلر�سانة
على �سقف قاعة متعددة للريا�ضات .

�أوريدو

وجهات جديدة و�أر�صدة
جزافية جديدة للتجوال

دائما يف اال�ستماع ملتطلباتهم ،تُرافق
 Ooredooزبائنها يف �سفرياتهم �إىل
اخلارج وتُطلق �أر�صدة جزافية جديدة
للتجوال (« )Roamingم�سافر» ،ابتداء
من  500دج فقط ،ت�سمح لهم اال�ستفادة
من العديد من املزايا احل�رصية يف
املكاملات والر�سائل الن�صية الق�صرية
واالنرتنت.
خالل هذا ال�صيف ،ب�إمكان زبائن
� Ooredooإجراء مكاملات وا�ستقبالها
من جميع بلدان العامل ،و�إر�سال ر�سائل
ن�صية ق�صرية واال�ستفادة �إىل غاية 15
جيغا �أوكتي من االنرتنت �صاحلة ملدة
ت�صل �إىل  30يوم.
ميكن لزبائن  Ooredooاال�ستفادة
من الأر�صدة اجلزافية «م�سافر» يف
البلدان ال�سبعة ( )07الأكرث زيارة من
قبل اجلزائريني ،يتعلق الأمر بـكل من:
تون�س ،تركيا ،املغرب ،اململكة العربية
ال�سعودية� ،إ�سبانيا ،فرن�سا وم�رص.
ولأكرث مرونة ،تقرتح Ooredoo
لزبائنها االختيار بني �صيغتني مكيفتني
الحتياجاتهم:
 : Option Smartتقرتح �أر�صدة
جزافية ت�ضم مكاملات و ر�سائل ن�صية
ق�صرية و انرتنت مع مدة �صالحية ت�صل
�إىل غاية  30يوم.
 : Option pure Dataتقرتح �أر�صدة
جزافية للأنرتنت فقط ابتداء من  500دج
فقط مع مدة �صالحية ت�صل �إىل غاية 20
يوم.

