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انتقل املجاهد وامل�ؤرخ عبد
القادر بابا�سي �إىل رحمة اهلل عن
عمر ناهز  80عاما ،حيث �أعلنت
عائلته وحميطه عن وفاته بعد

بابا�سي يف ذمة اهلل

م�سرية طويلة من البحث يف كل
ما يتعلق بالتاريخ ،وهو الذي
كان معروفا بتخ�صي�صه ح�ص�صا
تلفزيونية و�إذاعية يتحدث

بن خما�سة م�ؤهل للعب يف ماالغا
مت ّكنت �إدارة نادي ماالغا اال�سبانية من ت�أهيل العبها اجلزائري حممد
بن خما�سة للعب يف �صفوفها ب�صفة ر�سمية بعدما ا�ستلمت بطاقة اخلروج
الدولية للمعني والتي �أر�سلتها �إدارة نادي احتاد العا�صمة عرب االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم� ،أ�سن �سيكون متو�سط امليدان اجلزائري قادرا
ت�سجيل �أول م�شاركاته مع ناديه النا�شط يف الدرجة الثانية اال�سبانية
ابتداء من اجلولة املقبلة.

خاللها عن تاريخ الق�صبة العتيقة
والتي �أ�رشف على رئا�ستها
م�ؤ�س�ستها التي مت �إن�شا�ؤها يف
العام  1991بهدف حماية وحفظ

خبر في
صورة

املوروث الذي مت تقييده عن
تراث اليوني�سكو العاملي يف العام
 ،1992ووري الفقيد الرثى �أم�س
يف مقربة الدرارية.
حالة طوارئ ق�صوى
بتون�س ب�سبب الفي�ضانات

�أمطار قوية م�صحوبة بالربد يف
عديد واليات �شرق الوطن

الت�أكيد على �أهمية احلفاظ على
ال�سالالت املحلية للنحل

�أكد م�شاركون يف اللقاء اجلهوي لغرب البالد للنحالني املهنيني ،مب�ستغامن على
�أهمية احلفاظ على ال�سالالت املحلية الأ�صلية للنحل وحمايتها من الأمرا�ض
واملبيدات الزراعية .وقال رئي�س اجلمعية الوطنية للنحالني املهنيني حمزاوي
حممد خالل هذا اللقاء الذي نظم باملديرية الوالئية للم�صالح الفالحية �أن
«حماية ال�سالالت املحلية الأ�صلية ,النحلة التلية (ال�سوداء) والنحلة ال�صحراوية,
�رضوري وهو التزام قانوين يقع على عاتق النحالني اجلزائريني» .و�أكد املتحدث
�أن «�ساللة النحلة ال�صحراوية تعاين من عدة م�شاكل وهي مهددة بالزوال فيما
تواجه �ساللة النحلة التلية خماطر التهجني بعد �أن قام بع�ض النحالني بجلب
�سالالت �أجنبية غري �أ�صلية» .وبخ�صو�ص املبيدات الزراعية ,دعا ال�سيد
حمزاوي الفالحني �إىل «احرتام كيفيات ا�ستعمال هذه الأدوية الزراعية وخلق
حوار بني الفالح والنحال على قاعدة رابح-رابح للحفاظ على النحل �أو حتويله
�إىل مكان �آخر وحماية املحا�صيل الفالحية من احل�رشات ال�ضارة».

حريق ي�ؤدي �إىل �إلغاء �إطالق �صاروخ ياباين
ينقل مركبة ملحطة الف�ضاء الدولية
مت �إلغاء �إطالق �صاروخ يحمل
مركبة ف�ضاء غري م�أهولة
�إىل حمطة الف�ضاء الدولية,
كانت مقررة الأربعاء ,ب�سبب
حريق اندلع يف من�صة �إطالق
ال�صاروخ.
وذكرت ال�رشكة امل�رشفة
على مهمة �إطالق ال�صاروخ
الذي يحمل مركبة الف�ضاء «�إن
احلريق اندلع فجر اليوم يف
مركز تانيغا�شيما الف�ضائي يف
حمافظة كاغو�شيما ,جنوبي

اليابان .و�أ�ضافت �أنه يف حوايل
ال�ساعة الـ 3:05فجرا بالتوقيت
املحلي اندلع حريق عند طرف
من�صة الإطالق على مقربة من
فجوة باملن�صة يت�رسب منها
لهب انطالق ال�صاروخ.
وكان من املفرت�ض �أن تنطلق
يف ال�ساعة ال�ساد�سة و 33دقيقة
فجر اليوم بتوقيت اليابان,
مركبة الف�ضاء (كونوتوري,)8
العائدة لوكالة ا�ستك�شاف
الف�ضاء اجلوي اليابانية

�سكان قرية عني الناقة
باملجبارة يطالبون بربطهم
ب�شبكة ال�صرف ال�صحي
يطالب �سكان قرية عني الناقة التابعة �إقليميا لبلدية املجبارة
من ال�سلطات املحلية وخا�صة الوالئية بالنظر يف معانتهم
خا�صة ربطهم مب�رشوع ال�رصف ال�صحي الذي يعد حلمهم
الأكرث وهو م�شكل حقيقي ي�ؤرقهم ،ال�سكان ويف ت�رصيحاتهم
ل»الو�سط « �أكدوا علي �رضورة ت�سجيل م�رشوع الربط يف �أقرب
الآجال وحمايتهم من الأمرا�ض الناجتة عن خملفات املياه
القذرة املنت�رشة يف ال�شوارع خا�صة يف ف�صل ال�صيف الذي
تكرث فيه احل�رشات ال�ضارة كالبعو�ض _ح�سبهم_ مطالبني
الوايل بالتدخل العاجل وحتقيق حلمهم .

(جاك�سا) با�ستخدام ال�صاروخ
الناقل (ات�ش 2-بي ) لنقل حمولة

تزن � 5.3أطنان لرواد على منت
حمطة الف�ضاء الدولية.

توقيف ع�صابة خمت�صة يف ال�سطو على مكاتب
الربيد يف تيزي وزو

متكنت  فرقة الدرك الوطني وزو من تفكيك ع�صابة متكونة
ببلدية تقزيرت يف والية تيزي من � 4أ�شخا�ص خمت�صة يف

�شهدت العديد من واليات �رشق الوطن ،م�ساء �أم�س� ،أمطارا
رعدية قوية م�صحوبة بت�ساقط الربد يف مناطق معينة ح�سبما
�أفاد به الديوان الوطني للأر�صاد اجلوية يف ن�رشية جوية
خا�صة.
وحددت الن�رشية التي امتدت �صالحيتها من ال�ساعة 09:00
�إىل  :23:00بجاية وجيجل و�سكيكدة وق�سنطينة وميلة و�سطيف
وبرج بوعريريج وامل�سيلة وباتنة.
وبخ�صو�ص كميات الت�ساقط �أو تتجاوز حمليا  50ملم طوال
مدة �صالحية الن�رشة التي ت�شري �أي�ضا �إىل هبوب رياح يف �شكل
عوا�صف.

ال�سطو على مراكز الربيد بعد
تعر�ض مركز ريد تفريا تقزيرت
�إىل عملية �سطو حيث �أن العملة
جاءت بعد �إخطارها بال�رسقة
من قبل �أحد العمال الذيى
تعر�ض �إىل اعتداء ومعاينة
الأمكنة ورفع بقع من الدم
للفاعلني من م�رسح اجلرمية،
�أين �شابتهم ال�شكوك حول
املتهم الرئي�سي الذي يقيم
باملنطقة ،وب�سماعه اعرتف
عن باقي �رشكائه الثالثة

على �أنهم خططوا ال�ستهداف
املركز الربيدي واللذين
توبعا بجنحة �إخفاء �أ�شياء
م�رسوقة وب�إقرار املتهمني
الثالثة الرئي�سيني يف الدعوى
اجلنائية مت متابعتهم بجناية
تكوين جماعة �أ�رشار بق�صد
ارتكاب جناية ،ال�رسقة بظرف
الك�رس والت�سلق و حماولة القتل
�ألعمدي و هو امللف الذي
�سوف يعر�ض غدا �أمام حمكمة
اجلنايات بتيزي وزو.

ح -كرمي

بوخالفة م�صطفى

وفاة املمثلة فوزية منا�صري
امل�ؤدية لدور ح�سيبة بن بوعلي
توفيت م�ساء الثالثاء
العا�صمة
باجلزائر
اجلزائرية
املمثلة
فوزية منا�رصي عن
عمر يناهز  79عاما
ح�سب ما علم لدى
�أقاربها.
وعرفت الفقيدة ب�أدائها
لدور ال�شهيدة البطلة
ح�سيبة بن بوعلي يف الفيلم الثوري ال�شهري «معركة اجلزائر»
( )1966ملخرجه الإيطايل جيلو بونتيكورفو وهي يف اخلام�سة
والع�رشين من العمر.
كما ظهرت يف الفيلم الوثائقي التلفزيوين «تاريخ فيلم معركة
اجلزائر» ( )2018ملخرجه �سليم �أقار وهو عبارة عن حوارات
مع ممثلي فيلم «معركة اجلزائر» مبنا�سبة مرور  50عاما على
�صدوره.
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خالل عر�ض م�شروعي قانوين ال�سلطة امل�ستقلة

.

ت�صوير ب�شري عالوة

زغماتي ي�ؤكد على اال�ستقاللية التامة
لل�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات
�سحب �صالحيات املجل�س الد�ستوري يف املجال االنتخابي

ك�شف وزير العدل ،حافظ الأختام اجلزائري ،بقا�سم زغماتي �أم�س ،عن �أن م�شروع قانون ال�سلطة
ّ
وموظفي الإدارة والوالة من
الذي عر�ضه جمل�س الوزراء على الربملان ي�ستبعد املجل�س الدّ �ستوري
التنظيم والإ�شراف واملراقبة لالنتخابات .
ف.ن�سرين
وقال زغماتي ،خالل اجلل�سة العلنية
ملناق�شة م�رشوع القانون التمهيدي
امل�ستقلة
بال�سلطة
اخلا�ص
لالنتخابات بالربملان� ،إن ال�سلطة
الوطنية امل�ستقلّة� ،ستحل حمل
املجل�س الد�ستوري ووزارة الداخلية
م�شريا �إىل �أن الهدف من امل�رشوعني
هو  تنظيم انتخابات رئا�سية حرة و
نزيهة يف �أقرب الآجال وكذا جتنب
الوقوع يف فراغ د�ستوري و�شلل
م�ؤ�س�سات الدولة.
و�أكد �أن قرارات ال�سلطة الوطنية
م�ستقلة ويتع ّر�ض من يعار�ضها
لعقوبات �صارمة ت�صل للحب�س،
قائال“ :كل من يعرقل �أو ميتنع عمدا
عن تنفيذ قرارات ال�سلطة امل�ستقلة
�أو يتع ّمد �إهانتها خالل ممار�ستهم
مهامهم �سيعاقب ،كما ميكن لل�سلطة
امل�ستقلة ت�سخري القوة العمومية
لتنفيذ قراراتها ،طبقا للت�رشيع
والتنظيم املعمول بهما و�أ�شار �إىل �أن
“ال�سلطات العمومية ملزمة بتقدمي
كل �أنواع الدعم وامل�ساندة التي
تطلبها ال�سلطة امل�ستقلة ،لتمكينها
من القيام مبهامها وم�س�ؤولياتها”،
الفتا �إىل �أن ال�سلطة امل�ستقلة
�ستكون دائمة ،وتتمتّع باال�ستقالل
الإداري واملايل ،ويكون مقرها

بالعا�صمة ،ولها امتدادات على
امل�ستوى املحلي ويف اخلارج.
و�أ�ضاف زغماتي �أن م�رشوع القانون
يقرتح �أن يكون “�إيداع التّ�رصيح
بالترّ �شح يف ظرف  40يوما من
ا�ستدعاء الهيئة االنتخابية بدل 45
يوما” ،م�شريا �إىل �أنه “مت �إ�ضافة
ال�شهادة اجلامعية �أو ما يعادلها
لل ّراغبني يف الترّ �شح للرئا�سيات،
و�أن يودع الت�رصيح بالترّ �شح يف
االنتخابات ال ّرئا�سية من قبل املعني
�شخ�صيا �أمام ال�سلطة بدل املجل�س
الد�ستوري”.
ويت�ضمن امل�رشوع املقرتح 54
مادة موزعة على خم�سة ف�صول
و�أوكل لل�سلطة امل�ستقلة عدة مهام
مراقبة ومتويل احلملة االنتخابية
وا�ستقبال ملفات الرت�شح لرئا�سة
اجلمهورية والف�صل فيها ،كما تف�صل
ذات ال�سلطة يف خمتلف التجاوزات
التي ميكن �أن ت�سجل خالل العملية
االنتخابية وينتظر تعيني �أع�ضاء
ال�سلطة امل�ستقلة الأ�سبوع املقبل
ملبا�رشة مهامها باملوازاة مع
ا�ستدعاء الهيئة الناخبة ومن بني �أهم
التعديالت التي ت�ضمنها امل�رشوع
التمهيدي للقانون الع�ضوي ,يجدر
ذكر ا�ستحداث البطاقية الوطنية
للناخبني التي �سيتم م�سكها ح�رصيا
من قبل ال�سلطة اجلديدة الـم�ستقلة

لالنتخابات كما �ستتكفل هذه
الهيئة ب�ضبط القوائم االنتخابية
البلدية والـمقاطعات الدبلوما�سية �أو
القن�صلية ومراجعتها ب�صفة دورية,
عن طريق جلان لـمراجعة القوائم
االنتخابية تو�ضع حتت �سلطتها
وتتوىل تعيني �أع�ضائها و�ست�ضطلع
ال�سلطة الـم�ستقلة كذلك مبهمة �إعداد
وتوزيع كل الوثائق االنتخابية  ,مبا يف
ذلك بطاقات الناخبني كما �ستخول
�إىل ال�سلطة الـم�ستقلة �صالحية
توزيع الناخبني عرب مكاتب ومراكز
الت�صويت و�إن�شائها تعيني �أع�ضائها
وين�ص التعديل على عدم �إمكانية
ت�أخري �ساعة افتتاحه االقرتاع التي
تبد�أ على ال�ساعة الثامنة �صباحا �أو
اختتامه على ال�ساعة ال�سابعة م�ساء
وتخول لرئي�س ال�سلطة امل�ستقلة
�صالحية اتخاذ ن�صو�ص تنظيمية
و�إمكانية التما�س ت�سخري م�صالح
الأمن ,عند االقت�ضاء� ,أثناء العملية
االنتخابية كما يت�ضمن امل�رشوع
التمهيدي للقانون الع�ضوي تدابري
تندرج يف �إطار تخفيف �رشوط
الـم�شاركة يف االنتخابات الرئا�سية
ال�سيما �إلغاء �رشط التزكية من
قبل  600منتخب كحد �أدنى ,وكذا
تقلي�ص عدد التوقيعات الفردية
للناخبني التي يتعني على الـمرت�شح
لالنتخابات جمعها من � 60.000إىل

 50.000توقيع عرب  25والية على
الأقل مع تخفي�ض العدد الأدنى
للتوقيعات الـمطلوبة بالن�سبة لكل
واحدة من الواليات املعنية من 1500
�إىل  1200توقيع ف�ضال عن ذلك يُلزم
الـمرت�شحون لالنتخابات الرئا�سية
بتقدمي �شهادة جامعية.
كما ين�ص امل�رشوع التمهيدي للقانون
الع�ضوي على �أن ملفات الرت�شح
لالنتخابات الرئا�سية يتم �إيداعها
لدى ال�سلطة الـم�ستقلة لالنتخابات
التي تف�صل يف الرت�شيحات قبل
�إحالة هذه قراراتها �إىل الـمجل�س
الد�ستوري للـم�صادقة النهائية على
قائمة الـمرت�شحني وقد ن�ص التعديل
الت�رشيعي على و�ضع اللجان االنتخابية
البلدية والوالئية حتت ال�سلطة
الـمبا�رشة للهيئة الـم�ستقلة اجلديدة
لالنتخابات ,التي تتوىل ف�ضال عن
ذلك تعيني معظم �أع�ضائها.
كما �سيتم �سحب �صالحيات املجل�س
الد�ستوري يف املجال االنتخابي،
و�سيتحول �إىل هيئة طعن يف ملف
املرت�شحني ،ويكتفي ب�إعالن النتائج
النهائية لالنتخابات وبعد م�صادقة
املجل�س ال�شعبي على م�رشوع
القانون ،يعر�ض اجلمعة على
الغرفة الثانية (جمل�س الأمة) ،وبعد
امل�صادقة عليه يف خالل �أ�سبوع
يدخل حيز التنفيذ.

�سليمان �شنني  :ا�ستعجلنا يف
املناق�شة لإخراج اجلزائر من
الأزمة
وقال رئي�س الربملان اجلزائري
�سليمان �شنّني� ،إن “م�رشوعي
القانون الع�ضويني املتعلقني بنظام
االنتخابات وال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة لالنتخابات يكت�سبان
الطابع اال�ستعجايل طبقا للقانون
الداخلي للغرفة الت�رشيعية” و�أ�ضاف
ذات املتحدث�  أن “اال�ستعجال
يرتكز �إىل واقع تعي�شه بالدنا،
وا�ستمرار هذه الأزمة اقت�ضى �أن
نتعامل مبرونة مع الآجال املطلوبة
لدرا�سة امل�رشوعية ،حتى نتمكن
من امل�ساهمة يف �إخراج البالد من
�أزمتها وتوفري ال�ضمانات القانونية
الكافية لهذا امل�سلك القا�ضي
بتنظيم االنتخابات الرئا�سية”.
ديرة :در�سنا القانون الع�ضوي
للإنتخابات و�إرت�أينا عدم
تعديله
�أكد مقرر جلنة ال�ش�ؤون القانونية
للمجل�س ال�شعبي الوطني� ،أن اللجنة
در�ست القانون الع�ضوي للإنتخابات،
وارت�أت عدم �إجراء تعديالت عليه.و
قال عبد الوهاب ديرة ،خالل
عر�ضه ،مل�رشوع القانون الع�ضوي

رئي�س الأركان �أحمد قايد �صالح :

�إننا على يقني �أن االنتخابات الرئا�سية �ستتم يف الآجال املحددة لها
• اجلي�ش لن يخلف وعده مهما كانت الظروف والأحوال

�أكد رئي�س الأركان �أحمد
قايد �صالح ب�أن االنتخابات
الرئا�سية �ستتم يف الآجال
املحددة لها ،بف�ضل قوة
�إدراك ال�شعب خلفايا �أجندة
بع�ض الأطراف املعروفة،
يف حني حذر من الأجندات
التي و�صفها بامل�شبوهة التي
حتاول عرقلة هذا امل�سار
االنتخابي .جدد رئي�س هيئة
الأركان مت�سك امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية باحلل الد�ستوري،
معتربا ب�أن البالد على ال�سكة
ال�صحيحة ي�ستوجب بال�رضورة
حتديد الأولويات ،وال �شك �أن
الأولوية التي تفر�ض نف�سها
يف هذه الظروف التي متر
بها اجلزائر ،هي �إجراء
االنتخابات الرئا�سية يف وقتها
املحدد ،على حد ت�أكيده.
و ّ
حذر قائد الأركان القايد
�صالح من الأطراف التي
قال �أنها تريد عرقلة امل�سار
االنتخابي ،قائال « كنا قبل
الآن نتكلم عن �رضورة
الإ�رساع يف �إجراء االنتخابات
الرئا�سية� ،أما اليوم ف�إننا على
يقني تام ب�أن هذه االنتخابات
�ستتم يف الآجال املحددة لها،
بف�ضل قوة �إدراك ال�شعب

خلفايا �أجندة بع�ض الأطراف
املعروفة التي ال متت ب�أي �صلة
مل�صلحة ال�شعب اجلزائري،
�أجندة �أمليت عليها من طرف
جهات معادية للجزائر قوامها
بذل كل اجلهود املغر�ضة من
�أجل تعطيل احلل الد�ستوري،
�أي تعطيل �إجراء االنتخابات
الرئا�سية ،لأن هذه الأطراف
املعادية تدرك جيدا ب�أن
�إجراء االنتخابات الرئا�سية
تعني بداية فتح �أبواب
مبفهومها
الدميقراطية
احلقيقي .وهذا ما ال يعجب
هذه ال�رشذمة التي تت�رصف
مبنطق الع�صابة املتمثل يف
تطبيق مبد�أ التغليط واالختباء
وراء �شعارات �أ�صبحت اليوم
مف�ضوحة �أمام الر�أي العام
الوطني ،هذه ال�شعارات التي
تتغنى بالدميقراطية من جهة،
وتعمل بكل ما يف و�سعها من
�أجل عدم بلوغها من جهة
�أخرى».
كما طم�أن قايد �صالح،
ال�شعب اجلزائري بااللتزام
بالوعود ال�سابقة ،قائال ب�أن
جي�شه لن يخلف وعده مهما
كانت الظروف والأحوال،
و�سي�ستمر يف مرافقته عرب

كافة �أرجاء الوطن وطيلة هذه
املرحلة احل�سا�سة �إىل غاية
متكينه من �إجراء االنتخابات
الرئا�سية يف كنف الأمن
والأمان وال�سكينة ،قائال «
فليطمئن ال�شعب اجلزائري
كل االطمئنان ،ب�أن جي�شه
لن يخلف وعده مهما كانت
الظروف والأحوال ،و�سي�ستمر
يف مرافقته عرب كافة �أرجاء
الوطن وطيلة هذه املرحلة
احل�سا�سة �إىل غاية متكينه من
�إجراء االنتخابات الرئا�سية يف
كنف الأمن والأمان وال�سكينة،
رغم �أنف هذه ال�رشذمة القليلة
الباغية التي �أخط�أت يف تقدير
حجمها احلقيقي و�أفرطت يف
التعاظم املزيف وحتاول بكل
كرب وعناد �أن ت�سبح �ضد تيار
اجلزائر �أر�ضا و�شعبا وتاريخا
وقيما وطنية عريقة ،ومن
ي�سبح �ضد مثل هذا التيار
�سيجرفه ال�سيل ال حمالة».
و�أ ّكد قائد الأركان� أن �أجنع
�سبيل يكفل لل�شعب اجلزائري
الرهانات
كافة
ك�سب
احلا�رضة وامل�ستقبلية ،هو
االنتباه للمغالطات املتكررة
وامل�ستمرة التي تتبناها
«بكل وقاحة ال�رشذمة ّ
ال�ضالة

التي تريد �أن تفر�ض ر�ؤيتها
املنحرفة على �أغلبية ال�شعب
اجلزائري» ،م�ضيفا «لقد
ا�ستطاع ال�شعب اجلزائري
حتى الآن �أن يبلغ حمطة
بالغة احل�سا�سية يف تاريخ
اجلزائر ،بف�ضل وعيه وغريته
على وطنه ،والأكيد �أن �أجنع
�سبيل يكفل لل�شعب اجلزائري
الرهانات
كافة
ك�سب
احلا�رضة وامل�ستقبلية ،هو
االنتباه للمغالطات املتكررة
وامل�ستمرة التي تتبناها
بكل وقاحة هذه ال�رشذمة
ال�ضالة التي تريد �أن تفر�ض
ر�ؤيتها املنحرفة على �أغلبية
ال�شعب اجلزائري ،من خالل
توظيف فروع �إعالمية داخل
وخارج الوطن وجتنيد بع�ض
الأبواق امل�أجورة التي تنعق
من خالل و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،هذا عالوة على
الت�سخري املغر�ض للم�سريات
ال�شعبية والطالبية عرب
املواظبة على ت�صدر هذه
امل�سريات واحلر�ص على
رفع بع�ض ال�شعارات الفارغة،
ب�صفة متكررة ،تخدم ر�ؤيتهم
ال�سقيمة وتتما�شى متاما مع
ما ترمي �إليه �أهدافهم.

باملقابل ن ّوه الفريق قايد
�صالح بالتكاثف والت�ضامن
القوي بني اجلي�ش و�شعبه
خدمة للوطن ،قائال �أن ذلك
�سي�سجله التاريخ ،م�ؤكدا �أن
اجلي�ش متم�سك بقوة بكل
املواقف الثابتة واملبدئية
وال�شجاعة ،و�سيظل مرافقا
لل�شعب �إىل غاية انتخاب
رئي�س اجلمهورية ،وذلك هو
العهد الذي قطعناه على
�أنف�سنا بكل همة واقتناع
و�إ�رصار .كما اعترب �أن الوعي
متنامي يف الأو�ساط ال�شعبية
« الوعي املتزايد والإدراك
القوي للم�صلحة العليا للجزائر
التي ما انفك يظهرها ال�شعب
اجلزائري بكل و�ضوح ومثابرة
و�إخال�ص ،وهي خ�صال لي�ست
غريبة على �شعبنا الأ�صيل
الذي نحن على ثقة تامة ب�أن
م�شاركته �ستكون قوية ومكثفة
يف انتخاب رئي�س اجلمهورية
املقبل ،بكل حرية ونزاهة
و�شفافية وح�سن اختيار،
وليت�أكد �شعبنا �أنه �سيبقى
دوما م�سنودا باجلي�ش الوطني
ال�شعبي يف كل الظروف
والأحوال».
�إميان لوا�س

لالنتخابات� ،أن اللجنة عقدت
اجتماعات ،وتناولت خمتلف �أحكام
القانون ،بكل م�س�ؤولية ،وب�صفة
ا�ستعجالية ،وتداركت بع�ض �أخطائه
املطبعية وال�شكلية و�أكد ذات
املتحدث� ،أن اللجنة ارت�أت عدم
ادراج �أي تعديالت على القانون،
حلني عر�ضه على النواب ،لأجل
ال�سماع لإقرتاحاتهم� ،سعيا لإخراج
ن�ص قانوين يف م�ستوى تطلعات
اجلميع.
بن خالف  :نثمن ا�شرتاط
امل�ستوى اجلامعي ونتمنى �أن
يعمم على النواب
من جانبه قال النائب الربملاين عن
حزب العدالة و التنمية خل�رض من
خالف يف ت�رصيحه للو�سط نحن
ب�صدد درا�سة قوانني ولي�ست متعلقة
باحلوار الذي قاطعناه عن قناعة.
وعن ا�شرتاط امل�ستوى اجلامعي
للرت�شح لالنتخابات قال بن خالف
انه من خالل االنتخابات الأخرية
ر�أينا �أنه تر�شح كل من هب ودب،
قائال �أنهم يريدون ممن يحكم
البلد �أن يكون مثقفا وميلك
م�ستوى حمرتما ،معتربا �أنه �رشط
مهم ،داعيا لأن يعمم ال�رشط على
النواب .

رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات
�سامي �أقلي:

جلنة مقرتحات للحكومة حول
ال�شركات التي تعاين �صعوبات مالية

ك�شف رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء
امل�ؤ�س�سات �سامي �أقلي ب�أنه
�سيتم �إن�شاء جلنة من �أجل
تقدمي   مقرتحات للحكومة
ال�رشكات
بخ�صو�ص
التي تعاين من �صعوبات
مالية ،م�شددا ب�أنه حان
الأوان لإنقاذ امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية وت�سهيل �إن�شاء
امل�ؤ�س�سات �أمام اجلميع
مبحاربة البريوقراطية.
�أ�شار �سامي �أقلي الأم�س
ب�أنه ميكن اعتبار �سنة 2019
مبثابة �سنة بي�ضاء لأ�صحاب
امل�ؤ�س�سات ،معتربا ب�أن الآلية
االقت�صادية للجزائر اليوم
ميزها اخلمول والركود.
وت�سا�ؤل رئي�س منتدى

«الأف�سيو» ملاذا تتدخل
اخلزينة ال�ستيعاب عجز �أو
�إفال�س املجمعات العمومية
وال تفعل نف�س ال�شيء مع
القطاع اخلا�ص ،مذكرا
يف ال�سياق ذاته �أنه مل يعد
لزوما التحدث اليوم عن
القطاع اخلا�ص والعمومي
بل التحدث عنها على حد
�سواء.
كما دعا رئي�س منتدى
“الأف�سيو” �إىل �رضورة
�إجراء �إ�صالحات جديدة يف
النظام االقت�صادي الوطني،
ومنح ال�رشكات اال�ستقاللية
وحرية الإ�ستثمار.
�إميان لوا�س
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عائدات جمركية:

ارتفاع ب�أزيد من  %6خالل الأ�شهر
ال�سبعة الأوىل من عام 2019
بلغت العائدات اجلمركية للجزائر خالل الأ�شهر ال�سبعة الأوىل من العام اجلاري  619,07مليار
دينار مقابل  583,98دينارا خالل نف�س الفرتة من �سنة � 2018أي زيادة بن�سبة  ,6,01%بح�سب ما
نقلته و�أج عن املديرية العامة للجمارك.
م�.س
و�أرجعت امل�ؤ�س�سة التح�سن
�إىل التح�صيالت اال�ستثنائية
املحققة يف �إطار الت�سويات
من طرف قبا�ضات اجلمارك
على م�ستوى ميناء اجلزائر
والتي بلغت خالل هذه
الفرتة  31,34مليار دينار.
العائدات
وا�ستخدمت
اجلمركية يف تزويد ميزانية
الدولة ب  530,99مليار دج
مقابل  503.52مليار دج،
�أي بارتفاع قدره % 5,46
خالل نف�س فرتة املقارنة.
وح�سب ذات امل�صدر بلغت
العائدات املوجهة مليزانية
الدولة  % 85,77من جمموع

التح�صيالت التي �أجرتها
اجلمارك خالل الأ�شهر
ال�سبع ل�سنة .2019
كما قدرت العائدات
املوجهة ل�صندوق ال�ضمان
للجماعات
والت�ضامن
املحلية بـ 54,07مليار دج
مقابل  50,48مليار دج،
م�سجلة ارتفاعا قدره 7,12
%باملائة خالل نف�س فرتة
املقارنة .وت�شري املديرية
العامة للجمارك �إىل �أن
العائدات املوجهة لل�صندوق
الوطني للتقاعد بلغت قرابة
الـ 30مليار دج مقابل 25,92
مليار دج م�سجلة ارتفاعا
بقرابة � .% 15,7أما عن
العائدات املوجهة حل�سابات

التخ�صي�ص اخلا�ص ،فقد
ا�ستقرت عند  3.34مليون
دج مقابل  3.07ماليني
دج ،م�سجلة ارتفاعا قدره
 8.86باملائة .وخالل الفرتة
املمتدة من �شهر جانفي �إىل

�أوت  ,2019بلغت العائدات
املوجهة للبلديات قيمة
06ر 663مليون دج مقابل
93ر 987مليون دج ،م�سجلة
تراجعا يقارب
 32.88باملائة مقارنة

بنف�س الفرتة من �سنة
 .2018و�سجلت املنتوجات
اجلمركية وال�رضيبة على
القيمة امل�ضافة للإيرادات
التي ح�صلتها م�صالح
اجلمارك خالل ال�سبعة
�أ�شهر الأوىل من  2019ن�سبة
اجناز قدرها 02ر 53باملائة
و 32ر 60باملائة على التوايل
و هذا مقارنة بالأهداف
التي حددها قانون املالية
قيمة
وبلغت
.2019
املنتجات اجلمركية التي
مت حت�صيلها 97ر 184مليار
دج ،يف حني حددها قانون
املالية  2019بقيمة 87ر348
مليار دج� ,أي ن�سبة اجناز
تقدر ب 02ر 53باملائة.

الدورة  23للجمعية العامة

اجلزائر حت�صل على مقعد تنفيذي يف املنظمة العاملية لل�سياحة
يف �إطار م�شاركة اجلزائر يف �أ�شغال
الدورة الثالثة والع�رشون للجمعية
العامة للمنظمة العاملية لل�سياحة
و املنعقدة يف الفرتة من � 09إىل
� 15سبتمرب  2019بجمهورية رو�سيا
االحتادية حيث تنقل وفد هام من وزارة
ال�سياحة وال�صناعة التقليدية ،بر�آ�سة
�سفري اجلزائر برو�سيا االحتادية،

ح�صلت اجلزائر خالل �أ�شغال اجلل�سة
العامة للمنظمة العاملية لل�سياحة
ب�سان بيرت�سبورغ على مقعد يف
املكتب التنفيذي للمنظمة وذلك
ملدة � 4سنوات زيادة على من�صب يف
جلنة ال�سياحة والتنمية امل�ستدامة.
ومت انتخاب اجلزائر من بني 11
بلدا افريقيا مرت�شحا لهذه الع�ضوية

لتكون �ضمن �ستة بلدان �سيمثلون
القارة الإفريقية يف املكتب التنفيذي
للمنظمة العاملية لل�سياحة .جتدر
الإ�شارة �أن ع�ضوية اجلزائر يف املكتب
التنفيذي للمنظمة عن منطقة �إفريقيا
يعترب مبثابة تكري�س للدور الهام الذي
تلعبه على م�ستوى القارة االفريقية
وعمق ومتانة عالقاتها مع الدول

العربية واالفريقية كما �سيمكنها من
الدفاع عن م�صالح القارة ال�سمراء
والتقرب من �صناع القرار والفاعلني
يف جمال ال�سياحية العاملية و �إبداء
الر�أي يف خمتلف املنابر والتظاهرات
التي �ستنظمها املنظمة و كذا الرتويج
لوجهة اجلزائر ال�سياحية مع كربيات
الوجهات ال�سياحية العاملية.

النائب الربملاين عن حركة حم�س �أحمد �صادوق:

ال�سلطة �أجه�ضت ندوة عني بنيان ب�إخراج متكلف للجنة هزيلة
• الذهاب �إىل جمل�س انتقايل يعني ال�سطو على الإرادة ال�شعبية
فتح النائب الربملاين عن حركة
ال�سلم �أحمد �صادوق يف حوار خ�ص
به «الو�سط» على جلنة احلوار
والو�ساطة التي يرت�أ�سها كرمي
يون�س ،معتربا ب�أنها لي�ست �سيدة يف
تنفيذ مقرتحاتها فهي جلنة ا�ستماع
فقط ،كما �أن بع�ض �أع�ضائها من
العنا�رص امل�ستفزة التي كانت تدعم
العهدة اخلام�سة ب�شكل وا�ضح،
يف حني عرب عن �أ�سفه من تعاطي
ال�سلطة مع ندوة عني البنيان،
قائال « للأ�سف ال�سلطة �أجه�ضتها
ب�إخراج متكلف للجنة هزيلة مل
ت�ستطع �أن جتمع �أهم الفاعلني يف
ال�ساحة ال�سيا�سية خ�صو�صا ما
تعلق باملعار�ضة واملجتمع املدين
وال�شخ�صيات الوطنية».

ما هي �أ�سباب رف�ضكم
دعوة كرمي يون�س للحوار؟
جلنة كرمي يون�س جلنة و�ساطة
ولي�ست جلنة حوار� ،أي �أنها لي�ست
�سيدة يف تنفيذ مقرتحاتها فهي
جلنة ا�ستماع فقط ،كما �أن بع�ض
�أع�ضائها من العنا�رص امل�ستفزة
التي كانت تدعم العهدة اخلام�سة
ب�شكل وا�ضح ،ونحن كنا قد قدمنا
اقرتاحاتنا يف ندوة �6سبتمرب� ،أين

اجتمعت كل املعار�ضة واقرتحت
�أر�ضية متكاملة للخروج من الأزمة،
ال يختلف اثنان عاقالن يف االحتكام
�إىل احلوار كقيم ٍة �سيا�سية يف ّ
حل
الأزمة ،وال يزايد �أح ٌد على �أح ٍد يف
املوقف منه ،ولكنه هناك فر ٌق بني
املوقف من احلوار ،واملوقف من
� ِّأي جلن ٍة للحوار.

ما ردكم على االنتقادات
التي طالت احلركة بعد
رف�ضها لدعوة جلنة احلوار
والو�ساطة؟
موقف حركة حم�س من جلنة احلوار
موقف خا�ص بها ،ول�سنا ملزمني
باتخاذ مواقف لإر�ضاء هذا املرفق
�أو ذاك ونحن يف كل مواقفنا نقدر
م�صلحة اجلزائر وال�شعب اجلزائري
ونت�ساءل دائما هل هناك م�رشوع
جاد وجدي ل�صالح اجلزائر ،البد
�أن يحرتم موقفنا باملقاطعة وهذه
هي الدميقراطية �أن نحرتم الآراء
واملواقف مهما اختلفنا معه.
ما ردكم على دعوات
املرحلة االنتقالية واملجل�س
الت�أ�سي�سي؟
نحن �ضد املراحل االنتقالية و�ضد

فكرة املجل�س الت�أ�سي�سي ،كما �أن
الذهاب �إىل املجل�س االنتقايل يعني
ال�سطو على الإرادة ال�شعبية التي
جت�سدها االنتخابات وهذا حتايل
على مطالب احلراك فاجلزائر
بحاجة �إىل العودة ال�رسيعة للم�سار
االنتخابي والأولوية لالنتخابات
الرئا�سية مع توفري كل �رشوط
النزاهة وال�شفافية والتناف�سية
للجميع بعيدا عن اال�صطفاف
الإيديولوجي �أو اال�ستقطاب
اجلهوي ،ويجدر الإ�شارة ب�أنه مهما
كانت انتقاداتنا للو�ضع يف اجلزائر
ف�إنه ال يعقل �أن نهدم كل �شيء ونبد�أ
من ال�صفر.

ندوة عني بنيان و�صفت
بالالحدث ،وال�سلطة مل
تتعاط مع املقرتحات التي
خرجت بها ،ما تعليقكم على
ذلك؟
ندوة عني البنيان هي �أر�ضية
متكاملة ،للأ�سف ال�سلطة �أجه�ضتها
ب�إخراج متكلف للجنة هزيلة مل
ت�ستطع �أن جتمع �أهم الفاعلني
يف ال�ساحة ال�سيا�سية خ�صو�صا ما
تعلق باملعار�ضة واملجتمع املدين
وال�شخ�صيات الوطنية.

ما هي احللول للخروج من
الأزمة ال�سيا�سية التي تعي�شها
البالد يف نظرك ؟
لقد جفت حناجرنا وبحت �أ�صواتنا
ونحن نقدم ونتكلم عن مبادرات
اخلروج من الأزمة ،وذكرت من
قبل �أن �أر�ضية عني البنيان �صاحلة
لذلك ،وهي حتمل ر�ؤية متكاملة
وجامعة والأولوية الآن هي توفري
�رشوط النزاهة وامل�صداقية
لالنتخابات الرئا�سية ،والبد من
�إجراءات جدية يف هذا االجتاه
خ�صو�صا ما تعلق بالإرادة ال�سيا�سية
ال�ضامنة لعدم تكرار م�آ�سي التزوير
والف�ساد ،وعلى ال�سلطة �أن تعطي
ر�سائل �إيجابية يف هذا االجتاه
وعلى ر�أ�سها �إقالة حكومة بدوي
التي �أ�صبحت ت�شكل �إجماعا لدى
اجلزائريني بذهابها وتغيريها
بحكومة حتظى مب�صداقية وبعيدة
عن �شبهات التزوير والف�ساد،
�إ�ضافة �إىل فتح املجال الإعالمي
ورفع يد الو�صاية عن اعتماد
اجلمعيات والأحزاب وال تبقى
تعتمد اجلمعيات بالوالءات كما
كانت يف ال�سابق.
حاورته� :إميان لوا�س

بعد معاناة مر�ضى الوالية

مواطنو مترنا�ست يف وقفة
احتجاجية اليوم �أمام
مديرية ال�صحة

هدد مواطني والية مترنا�ست،
باخلروج لل�شارع وتنظيم وقفة
احتجاجية �أمام مقر مديرية
ال�صحة تنديدا وا�ستنكارا للواقع
املزري ب�سبب حالة التدهور
امل�ستمرة ملختلف الهياكل
ال�صحية بالوالية .
قال الع�رشات من �سكان والية
مترنا�ست يف ت�رصيح لهم مع
يومية «الو�سط»� ،أن جلوئهم خليار
الت�صعيد من لهجتهم بتنظيم وقفة
احتجاجية اليوم اخلمي�س �أمام
مقر مديرية ال�صحة وال�سكان،
بات �رضورة حتمية للتعبري عن
�سخطهم الكبري من حالة الإهرتاء
التي طالت خمتلف الهياكل ال�صحية
مبا فيها قاعات العالج ،العيادات
املتعددة اخلدمات ،امل�ؤ�س�سات
العمومية لل�صحة اجلوارية
وامل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية وذلك
لعدة �أ�سباب ت�أتي يف مقدمتها
النق�ص الفادح يف الأطقم الطبية
املتخ�ص�صة والتجهيزات ،ناهيك
عن ت�سجيل الندرة يف الأدوية

بع�ض الأحيان ب�صيدليات املرافق
ال�صحية ،وهو ما �أ�ضطر بعديد
احلاالت املر�ضية احلرجة
لق�صد العيادات الطبية اخلا�صة
املتواجدة بالوالية� ،أو حتمل
�أعباء وتكاليف  ال�سفر مل�سافات
طويلة تتجاوز  2200كلم للبحث
عن �سبل ال�شفاء بواليات ال�شمال
وواليات غرداية ،الأغواط  ،ورقلة
والوادي .
من جهة ثانية فقد �أجمع
ن�شطاء حقوقيون مهتمون
مبلف ال�صحة بوالية مترنا�ست
احلدودية على �رضورة �إحداث
ثورة بقطاع ال�صحة ب�إنهاء مهام
جميع امل�س�ؤولني املتخاذلني
واملتقاع�سني وتدارك النقائ�ص
امل�سجلة بالهياكل ال�صحية التي
حولت مر�ضى الوالية لفئران
جتارب ،ب�سبب غياب �إرادة حقيقة
من وزارة ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح
امل�ست�شفيات وال�سلطات الوالئية
يف انت�شال قطاع ال�صحة .
�أحمد باحلاج

يف عمليات ا�ستعجالية م�ست بلديات الوالية الـ28

تهيئة  23واديا و1162كلم
من قنوات ال�صرف بعني متو�شنت
ك�شفت ال�سلطات الوالئية لوالية
عني متو�شنت يف بيان �صادر
عن خلية الإعالم واالت�صال �أن
م�صاحلها  قد دخلت يف �سباق
�ضد الزمن من �أجل حماية
املناطق العمرانية من �أمطار
اخلريف  والتي غالبا ما تت�سبب
يف كوارث عظمى ،هذا وقد
انطلقت امل�صالح الوالئية يف
العمل على �إمتام امل�شاريع
املتعلقة بتهيئة الأودية امل�صنفة
نقاط �سوداء و خرى امل�شكلة
خطورة مبا�رشة على املناطق
ال�سكنية ،الأرا�ضي الفالحية
وكذا الطرقات مبا فيها تنفيذ
الربنامج اال�ستعجايل لتنقية
البالوعات وجماري املياه .
حيث مت تهيئة  23واديا
ب�أقاليم الوالية ممتد على
طول  54كلم و�إجناز قنوات
ال�رصف ال�صحي على طول
 1162كلم لتفادي الفي�ضانات
يف املناطق احل�رضية  .كما
مت�  إطالق  م�شاريع �أخرى ذات
يف �إطار ال  PSDوالتي  جتمع
بني جتديد �شبكات التطهري
ال�صحي �أو �إعادة الإعتبار ل�شبكات
قدمية وعمليات تدعيمية
لبع�ضها ،تو�سيع �أو جتميع وذلك
على م�ستوى  15بلدية  ويتعلق
الأمر بكل من  بلديات حمام
بوحجر ،بوزجار ،امل�ساعيد،
العامرية ،عني الطلبة ،عني
الكيحل ،املالح ( م�ساعدة بن
بادي�س ) ،واد ال�صباح� ،شعبة
اللحم ،تارقة� ،سيدي وريا�ش،
عقب الليل ،عني الأربعاء ،بني

�صاف و�سيدي ال�صايف والتي
ا�ستفادت من  جتديد �شبكاتها.  
كما مت �إجناز حماية للجهة
الغربية لبلدية الأمري عبد القادر
وترميم وادي «�سنان» ببلدية عني
متو�شنت وواد «فايد العطا�ش»
ببلدية الأمري عبد القادر� ،إ�ضافة
�إىل عمليات معاجلة للنقاط
ال�سوداء وهي يف طور الإجناز
بكل من بلديات تامزوغة ،عقب
الليل ،عني الكيحل ،تارقة� ،شعبة
اللحم ،املالح ،الأمري عبد القادر،
�شنتوف وتدماية ببلدية ولها�صة.
�إىل جانب كافة هذه العمليات،
ا�ستفادت بلديتا عني الكيحل
وحمام بوحجر من م�رشوعي
�إجناز حمطة تطهري.
�أما بخ�صو�ص عمليات �إجناز،
جتديد و�إعادة الإعتبار ل�شبكات
تطهريية جديدة وقاية من
خطورة الأمطار اخلريفية  فقد
ا�ستفادت  الوالية من  من 32
عملية تهيئة يف �إطار �صندوق
على16
الـ   FCCLموزعة
بلدية ،ويتعلق الأمر ببلديات
عني متو�شنت ،عني الأربعاء،
واد ال�صباح ،تامزوغة املالح،
تارقة� ، شعبة اللحم   حمام
بوحجر� ،شنتو ، احل�سا�سنة ،بني
�صاف� ،سيدي ال�صايف ،الأمري
عبد القادر� ،أغالل بعمليتني،
عقب الليل بواحدة ،عني
الطلبة بعمليتني ،العامرية،
ولها�صة � ،سيدي وريا�ش  وهو
ما من �ش�أنه  حماية املدن من
في�ضانات الأودية.
حممد بن ترار
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ال�شيعة يف اجلزائر يخرجون عن �صمتهم يف «عا�شوراء»

الت�شيع يخرج �إىل العلن من بوابة العامل االفرتا�ضي «الفاي�سبوك»
يروجون لهذا املذهب دون �أدنى خوف ،كما �أنهم يظهرون مقاطع فيديو يف موقع يوتيوب ،تت�ضمن
يظهر �إىل العلن �شيعة جزائريون عرب �صفحات «الفاي�سبوك» ّ
م�شاهد ل�شيعة باجلزائر ميار�سون طقو�س اللطم ،حيث ال يجهر �أتباع ال�شيعة مبعتقداتهم ومواقفهم يف اجلزائر ،لكنهم يبقون نا�شطني ب�شكل كبري يف ال�سرية،
�أو ما يعرف بالتقية ،خا�صة بعدما ارتبط ن�شاط احلركات ال�شيعية يف عديد الدول بح�سابات خارجية وتدخل �أجنبي ،وبالرغم من �أن حركة الت�شيع تعود �إىل
ثمانييات القرن املا�ضي� ،إال �أنها اليوم �أ�صبحت رفقة معتقدات �أخرى ،ت�شكل خطرا على املرجعية الدينية يف اجلزائر ،ت�سعى وزارة ال�ش�ؤون الدينية للحد من
انت�شاره ،ويلج�أ بع�ضهم �إىل �صفحات الفاي�سبوك لن�شر تعامالت الت�شيع ،وحري بالذكر �أن املذهب ال�شيعي الإثني ع�شري دخل �إىل اجلزائر ،خ�صو�ص ًا بعد انت�صار
الثورة الإيرانية ،وهجرة عدد من ال�شيعة من العراق و�سوريا ولبنان ،فيما ال توجد �إح�صائية ر�سمية موثوقة حتدد عددهم احلقيقي ،ويعرف ب�أنه مت اتباعه
�سيا�سيا �أكرث منه دينيا عقب انت�صار الثورة اخلمينية وما حققته من حتد يف وجه الواليات املتحدة الأمريكية.
م .ثيزيري
جذور الت�شيع يف اجلزائر:

تعود اجلذور التاريخية لوجود
ال�شيعة يف اجلزائر  -ح�سب
بع�ض البحوث التاريخية� -إىل
فرتة قيام الدولة العبيدية يف
�شمال �إفريقيا على يد عبيد اهلل
ال�شيعي الذي جند من ال�شمال
الق�سنطيني نحو � 4آالف من
�أتباعه �إىل م�رص �أين قاموا
ببناء جامع الأزهر ،وجتزم
درا�سات حول ال�شيعة �أن جذور
الت�شيع كانت قبل قيام الدولة
الفاطمية.
وبعد قيام الثورة الإيرانية �سنة
 ،1979بد�أت مالمح امل�شهد
ال�سيا�سي يف الوطن العربي
عموما واجلزائر خ�صو�صا
ت�أخذ �شكال جديدا ،مت�أثرة
بالفكر الثوري ،مما جعل التيار
الديني يف اجلزائر يقتنع بقيام
الإ�سالم ال�سيا�سي وو�صوله �إىل
ال�سلطة و�أ�صبحت هذه الثورة
مبثابة قدوة ومنوذج ناجح.
انطالقا من كل هذا� ،سعت
ّ
الو�سط» لالت�صال
«جريدة
مبجموعة من املنت�سبني
لهذا املذهب باجلزائر
ملالم�سة �أو�ضاعهم عن قرب
واحل�صول على �شهادات حية،
لأول مرة ،عن حياتهم ،التي
تت�صف بال�رسية والكتمان،
وكذا حماولة معرفة عددهم
بالتقريب..
طاملا كانت م�س�ألة املذهبية
م�س�ألة ثانوية يف جمرى
يف
القائمة
النقا�شات
الأو�ساط اجلزائرية� ،سواء
من جانب املثقفني� ،أو من
ناحية امل�سئولني ال�سيا�سيني،
حيث �أنها تن�صب عادة
حول الإ�صالح ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،وم�سائل التعرث
الدميقراطي وق�ضايا التنمية،
لكن يبدو �أن اجلزائر مل
حتافظ على مناعتها �ضد
ال�رصاع املذهبي القائم
واقعيا يف منطقة ال�رشق
الأو�سط ،على الرغم من
تاريخها املعروف بتهادن
املكونات الدينية داخل
اجلمهورية� ،سيما املكون
املالكي كمذهب ي�شار �إىل �أنه

املذهب الر�سمي ،واملذهب
الإبا�ضي ،هذا ال�رصاع الذي
حتمل رايته قوتان �إقليميتان
العربية
اململكة
هما
ال�سعودية باعتبارها دولة
�سنية ،واجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية باعتبارها دولة تتخذ
من املذهب ال�شيعي الإثنى
ع�رشي مذهبا ر�سميا لها.
خطوات ال�شيعة يف اجلزائر
حتت الرقابة

�أفادت م�صادر �أمنية جد
مطلعة لـ»جريدة الو�سط»
�أنها باملر�صاد لكل حتركات
املت�شيعني ،عرب خمتلف �أرجاء
الوطن ،حيث �إن �أعينها تتبع
حتركاتهم ك�أفراد وجماعات
�أي�ضا ،م�شرية �إىل �أن عملها
يقت�رص على املراقبة وتتبع
كل اخلطوات ،و�إنها ال تتدخل
يف توقيف �أي �شيعي �إال �إذا
كان يخالف قوانني اجلمهورية
وحماولة ا�ستقطاب ال�شباب
عالنية ،و�أ�شارت م�صادرنا
�إىل �أن م�صالح الأمن حت�صي
الع�رشات من ال�شيعة بالعا�صمة
وحدها ،يتوزعون عرب خمتلف
بلديات العا�صمة ،خا�صة ذات
الكثافة ال�سكانية العالية،
و�أكدت �أنهم ال يعلنون ت�شيعهم
للعامة �إمنا يلتقون مع بع�ضهم
بعد ات�صاالت يجرونها فيما
بينهم يف بيوت �أحد ال�شيعة
ملمار�سة طقو�سهم بكل راحة،
وبعيدا عن �أعني النا�س.
وحول �صفحات الفاي�سبوك
النا�شطة يف املجال ،جددت
م�صادرنا الت�أكيد على �أنها حتت
جمهر املراقبة والتمحي�ص 
والتدقيق لكل م�شارك يف
تلك ال�صفحات و�سيتم بناء
عليها فتح ملفات لأ�شخا�ص 
جزائريني طبعا ي�ساهمون
يف �إثراء تلك ال�صفحات التي
تتواجد بالع�رشات بدورها،
م�ضيفا �أنها لي�ست بال�رضورة
�أن يكون �أ�صحابها ين�شطون
من �أر�ض اجلزائر بل �إن
هناك �صفحات عديدة تن�شط
من اخلارج وتفتح على �أنها
�صفحات الت�شيع باجلزائر
ح�سب التحقيقات التي قامت
بها م�صالح الأمن التي تعمل
يف املجال.

و�أكدت م�صادرنا �أن ممار�سة
الطقو�س  يف جمموعات
�صغرية داخل بيوت املت�شيعني
ال يعاقب عليها القانون وال
ميكن مل�صالح الأمن �أن
تتحرك من �أجل ذلك بل
�إنها تعد تقارير دورية حول
و�ضعية �أولئك الأ�شخا�ص 
وتتبع م�سارهم من �أجل حماية
اجلزائريني ومعرفة م�صدر
من ي�ستهدف عقيدتهم.
مت�شيعـــون جزائريــون
يحجــــون لكربــــالء
لالحتفــال بعا�شــوراء

تعود اجلزائريون ،االحتفال
بيوم عا�شوراء مبمار�سة
بع�ض التقاليد املتوارثة عن
الأجداد و�إحياء �سنة ال�صيام
يف اليوم التا�سع والعا�رش ،غري
�أنه يف ال�سنوات الأخرية ،بد�أ
ال�ضوء ي�سلط على ممار�سات
طقو�س  �شيعية باجلزائر،
خالل يوم عا�شوراء ،حيث من
اجلزائريني من يحج �إىل �إيران
وكربالء العراقية ملمار�سة
الطقو�س ال�شيعية ب�أريحيه من
لطم ونواح و�رضب اج�سادهم
وجلد ظهورهم بال�سيوف،
تعبريا منهم عن حزنهم عن
مقتل احل�سني ر�ضي اهلل عنه،
ومنهم من يف�ضل ممار�سة
هذه الطقو�س ببيوتهم �رسا.
الت�شيع يخرج �إىل العلن من
بوابة العامل الإفرتا�ضي
«الفاي�سبوك»

باتت �صفحات التوا�صل
خا�صة
االجتماعي،
“فاي�سبوك” ،ت�شكل خطرا
كبريا على ال�شباب اجلزائري
الذي �أ�ضحى فري�سة �سهلة تقع
يف متناول �أ�صحاب ال�ضمائر
امليتة ،وممن يريدون ن�رش 
خمتلف الأفكار الدخيلة عن
املرجعية الوطنية ،ك�أ�صحاب
الفكر ال�شيعي ،يف �سعي منهم
ال�ستقطاب �رشيحة ال�شباب
بعدما عجزوا عن الزحف
ب�أفكارهم ودخول اجلزائر،
فبعدما كان الفكر م�سترتا
يف اجلزائر ،بد�أ الت�شيع �شيئا
ف�شيئا يخرج �إىل العلن ،خا�صة
من بوابة العامل االفرتا�ضي

الذي ي�ستطيع �أ�صحابه
القادمون من دول �أجنبية
خا�صة م�رشقية ،الت�سرت
وراءه والرتويج له يف اجلزائر
وبا�سمها بطرق �شتى ،وذلك
من خالل �إن�شاء �صفحات
يف “فاي�سبوك” با�سم الفكر،
ومن بني �أهم �صفحات
“الت�شيع” التي ت�ستهدف
ا�ستقطاب اجلزائريني جند
�صفحة “�شيعة �أهل البيت يف
اجلزائر” التي حتظى مبتابعة
قرابة � 10آالف �شخ�ص مابني
متفاعل ومعجب ،من داخل
اجلزائر وخارجها.
وترعى ال�صفحة الفكر،
حيث تن�رش  ال�سرية الذاتية
“لأ�صحابه” والإ�شادة بعملهم
و�أقوالهم على غرار تقدي�س 
الإمام احل�سني وعلي ر�ضي اهلل
عنهما ،والتعريف ب�أئمة ال�شيعة
اجلدد والإ�شادة ببطوالتهم،
كما يتم ن�رش  “�أدعية الأئمة
الأطهار املوجودة يف نهج
البالغة وتف�سريها ومعانيها”،
كما هو موجود يف ال�صفحة،
�إىل جانب فقرات تبني للنا�س 
الأ�سباب الرئي�سية التي
اهتدوا بها �إىل الت�شيع ،و�سط
تفاعل كبري بني املتتبعني
لل�صفحة ،وبني الراف�ضني
لها ،يف جو مكهرب يتم فيه
تبادل الأفكار با�ستعمال �شتى
الطرق والدفاع با�ستماتة عن
تلك الأفكار اخلا�صة بهم.

�صفحات موازية حتارب
ظاهرة الت�شيع

هناك �صفحات موازية يف
اجلزائر حتارب الظاهرة،
حيث �سارع �شباب جزائريون
�إىل �إن�شاء جمموعات يف
فاي�سبوك ،مفتوحة �أو مغلقة
ملحاربة ال�شيعة والت�شيع يف
اجلزائر عموما ،مثل جمموعة
“ال لل�شيعة يف اجلزائر”“ ،معا
ملحاربة ال�شيعة يف اجلزائر”
وهي جمموعات يتبادل الأفراد
املنخرطون يف ف�ضائها الآراء
والأفكار ملحاربة الفكر
ال�شيعي ،وف�ضح كل الأ�ساليب
التي ي�ستخدمونها ال�ستقطاب
ال�شباب اجلزائري ،كما
ت�ستعمل تلك املجموعات
�أمثلة حية عن �شباب رف�ضوا
االنخراط يف الت�شيع� ،أو
نقل جتارب �أ�صدقاء لهم
ت�شيعوا وندموا بعد ذلك
وذكر الأ�سباب ،كما �أن هناك
جمموعات �أخرى التي باتت

تنت�رش  يف الف�ضاء االفرتا�ضي
طواعية ،ي�ؤطرها �شباب
“�سني جزائري” يحارب الفكر
ب�أ�سلوب ح�ضاري توعوي ديني،
بعيدا عن التطرف والغلو،
ومن �أبرز املوا�ضيع التي تتم
الإثارة حولها ،اخلالف ال�سني
ال�شيعي ،حيث يتم املالحظة
يف �إحدى تلك ال�صفحات بع�ض
النقا�شات احلادة التي تبلغ يف
بع�ض الأحيان �إىل حد ال�سب
وال�شتم واحلظر وغري ذلك.
و�إذا كانت مواقع التوا�صل
االجتماعي عامال مهما يف
االنق�سام الطائفي والعرقي
يف بع�ض البلدان� ،إال �أن تلك
املواقع يف اجلزائر ال ت�صل �إىل
ذلك احلد ،بل �إنها ال تتعدى
نقا�شات وحوارات “�ساخنة”
ت�ستعمل فيها كل الكلمات
وبكل اللغات واللهجات �أي�ضا.
يف وقت حتر�ص  احلكومة
على حماية الأمن الفكري
اجلزائري بكل الطرق الأمنية،
ال�سيا�سية وحتى الدبلوما�سية.
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رب الأ�سرة فارق احلياة و الأم تعاين املر�ض

عائلة من � 07أفراد بحي متام بورقلة
تقطن يف م�ساحة قرب

يبدو �أن الفقر والعوز كان قدرا ال مقدورا على عائلة قادري املتكونة من �سبعة �أفراد القاطنة
مب�سكن مب�ساحة قرب بحي �أحمد متام ببلدية ورقلة ،يحدث هذا يف �أغنى والية ب�شمال �إفريقيا
ويف جزائر  ،2019موازاة مع ذلك فقد حذر �سكان احلي ال�سلطات املحلية على جميع امل�ستويات من
مغبة انتهاج �سيا�سة الهروب �إىل الأمام حيال ق�ضية ال�ساعة باحلي بعدما فارق رب الأ�سرة احلياة
يف وقت تعاين الأم من مر�ض مزمن .
�أحمد باحلاج
نا�شد �سكان حي �أحمد متام
التابع �إداريا لبلدية ورقلة ،يف
ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط «
امل�س�ؤولني على جميع امل�ستويات
مبا فيهم الوزير الأول ووزير
الداخلية ووزير ال�سكن ووايل
الوالية ورئي�س املجل�س ال�شعبي
الوالئي ورئي�س الدائرة ورئي�س
املجل�س ال�شعبي البلدي ب�رضورة
التدخل العاجل والفوري للتكفل
بالظروف امل�أ�ساوية التي تتخبط
فيها عائلة قادري املتكونة من 07
�أفراد والقاطنة ببيت ق�صديري ال
تتجاوز م�ساحته املرت �أو املرت
والن�صف وال توجد هذه امل�ساحة
�سوى املقربة ،من خالل منحها
م�سكن اجتماعي �إيجاري عمومي
�أو م�سكن يف �إطار الق�ضاء على
البناء اله�ش ،حلفظ كرامة هذه
العائلة املهددة بالت�رشد واجلوع
يف ال�شارع يف حالة ما مل تتحرك
ال�سلطات املعنية ،يحدث كل هذا

يف حي يبعد  01كلم عن مكتب
وايل �أغنى والية يف �شمال �إفريقيا
ويف �سنة .2019
من جهة ثانية فقد ت�ساءل �سكان
احلي املذكور وبنربة حادة عن
الأ�سباب التي تقف خلف عدم
�إدراج ا�سم هذه العائلة التي
اجتمعت فيها كل مظاهر الفقر

والعوز واحلرمان �ضمن �أ�سماء
امل�ستفيدين من ح�صة �أكرث من
 1000وحدة �سكنية اجتماعية
املفرج عنها م�ؤخرا ،خا�صة �إذا
علمنا �أن رب الأ�رسة الذي كان
يعمل كحار�س ليلي بابتدائية احلي
قد فارق احلياة قبل �سنة من الآن،
تاركا خلفه عائلة تقتات من ما

يقدم لهم من طرف املح�سنني.
ويف انتظار تدخل جاد من �صناع
القرار بالبالد للتكفل بهذه
الو�ضعية االجتماعية احلرجة
يبقى لزاما على عائلة قادري
معاي�شة الظروف االجتماعية
واالن�سانية القاهرة لأجل غري
م�سمى .

269حادث مرور اليم باجلنوب الكبري يخلف م�صرع � 35شخ�صا و 300جريح
ايليزي – ب�سكرة – الوادي-
�أدرار –تيندوف -مترنا�ست
والأغواط ،خالل ال�سنة اجلارية،
ما يزيد عن  269حادث مرور
�أليم خلف م�رصع � 35شخ�صا
و �إ�صابة � 300آخرين بجروح
متفاوتة اخلطورة  ،حيث تعود
�أ�سباب تلك احلوادث ح�سبما
�أفادت به حما�رض الأمن �إىل
ال�رسعة املفرطة والتجاوز
اخلطري ناهيك عن عدم االلتزام
بقوانني املرور من خالل عدم
و�ضع حزام الأمان ،ويف �سياق

مت�صل فقد �أرجعت جمعيات
بال�سالمة
مهتمة
حملية
املرورية �سبب االرتفاع
املقلق لإرهاب الطرقات
لغياب احلمالت التح�سي�سية
والتوعوية على م�ستوى املرافق
العمومية والطرقات الوطنية
والوالئية من طرف امل�صالح
امل�شرتكة ،كما حملت نف�س
اجلمعيات جزء من امل�س�ؤولية
مل�صالح الأ�شغال العمومية
بتلك الواليات ب�سبب الت�أخر
يف معاجلة و�ضعية 59600

نقطة �سوداء عرب الطرقات
الوطنية والوالئية التي تربط
واليات اجلنوب الكبري مبناطق
ال�شمال وال�رشق والغرب  ،وذلك
ب�سبب التدهور املزري لو�ضعية
الطرقات  .من جهة ثانية فقد
متكنت امل�صالح املخت�صة
خالل نف�س الفرتة من معاجلة
 19348خمالفة مرورية � ،أ�سفرت
عن �سحب  1600رخ�صة �سياقة
بغر�ض التعليق ملدة ترتاوح بني
الـ � 03إىل � 06أ�شهر كاملة .

�أحمد باحلاج

ب�سبب انتهاج ال�سلطات املحلية ل�سيا�سة املفا�ضلة

ت�أخر جت�سيد م�شاريع الطرقات بحي مالطا بتمرنا�ست يغ�ضب ال�سكان
ندد الع�رشات من �سكان حي
مالطا ببلدية مترنا�ست ،بالت�أخر
الفادح يف جت�سيد م�شاريع تعبيد
الطرقات الداخلية ،متهمني
ال�سلطات املحلية انتهاج �سيا�سة
املفا�ضلة يف توزيع امل�شاريع بني
�أحياء البلدية .
هدد قاطنو حي مالطا ببلدية
مترنا�ست يف حديثهم مع يومية

بطالو ورقلة يوا�صلون اعت�صامهم �أمام
�شركة خدمات الأبار
هدد بطالو ورقلة املعت�صمون �أمام
مقر �رشكة خدمات الأبار باقليم
دائرة حا�سي م�سعود مبوا�صلة
الت�صعيد من لهجة خطابهم �إىل
غاية متكينهم من الظفر مبنا�صب
عمل بعد عدة �أ�شهر من �إجراء
الفحو�صات املهنية.
قال ممثلو البطالني املعت�صمني
�أمام �رشكة خدمات الآبار ب�إقليم
دائرة حا�سي م�سعود يف ت�رصيح
لهم مع يومية «الو�سط»� ،أن
اعت�صامهم �أمام مقر امل�ؤ�س�سة
يبقى متوا�صال �إىل غاية التجاوب
مع مطلبهم امل�رشوع ح�سبهم
واملتمثل يف الظفر مبنا�صب عمل
قارة بعد عدة �أ�شهر من �إجرائهم
للفحو�صات املهنية ،الأمر الذي
�أثار �شكوكهم خا�صة يف ظل ترويج
معلومات مفادها عن وجود حالة
تالعب بقوائم الناجحني ناهيك

عن تف�شي مظاهر التوظيف
املبا�رش لبطالني من خارج
الوالية دون املرور على الوكاالت
املحلية للت�شغيل وهو الأمر الذي
يتنافى مع تو�صيات وتوجيهات
احلكومة القا�ضية مبنح �أولوية
التوظيف لفائدة �أبناء املنطقة
� .إىل جانب ذلك فقد ذهب
ذات املتحدثني �إىل الت�أكيد على
�رضورة توفر �إرادة حقيقية للتكفل
بان�شغاالت البطالني للتخفيف من
حالة االحتقان املحلي التي
زادت حدته تزامنا مع الدخول
االجتماعي اجلديد يف ظل مت�سك
البطالني بخيار العمل بال�رشكات
الوطنية النفطية دون �سواها.
�أحمد باحلاج

عالج خالل ال�سنة احلالية عديد العمليات النوعية
يف ال�سموم الب�شرية

مع معاجلة  19348خمالفة مرورية و�سحب  1600رخ�صة �سياقة

�سجلت م�صالح �رسايا �أمن
الطرقات للدرك الوطني
بواليات جنوب البالد الكبري
 ،خالل هذا العام  269حادث
مرور �أليم خلف م�رصع 35
�شخ�ص و �إ�صابة � 300شخ�ص
متفاوتة
بجروح
�آخرين
اخلطورة ،كما مت خالل الأ�شهر
القليلة املا�ضية معاجلة 19348
خمالفة مرورية � .أح�صت
امل�صالح املعنية باقليم منطقة
جنوب البالد الكبري التي ت�ضم
واليات ورقلة – غرداية –

للمطالبة بالتوظيف املبا�شر بعد �إجراء
الفحو�صات املهنية

«الو�سط « باخلروج لل�شارع وتنظيم
وقفة احتجاجية �أمام مقر البلدية
للمطالبة ب�رضورة تدخل جاد من
امل�صالح املعنية لإعادة النظر
يف مطلبهم امل�رشوع واملتمثل يف
�إعادة االعتبار ل�شبكة الطرقات
التي ت�شهد حالة تدهور م�ستمرة،
الأمر الذي �أثار امتعا�ض �سائقي
املركبات النفعية وال�سياحية

ب�سبب الأ�رضار التي حلقت بهم،
نف�س ال�شيء بالن�سبة للراجلني
الذين ي�شتكون من انت�شار
احلفر واملطبات ليبقى الت�سا�ؤل
مطروحا ح�سبهم حول الأ�سباب
التي تقف خلف جتميد الأموال
املر�صودة لهذه امل�شاريع
وامل�سجلة يف نف�س الوقت يف
�إطار الربامج االمنائية من �سنة

� 2010إىل . 2019
ويف مو�ضوع مت�صل فقد ا�ستنكر
حمدثونا ب�شدة ما �أ�سموه ب�سيا�سة
املفا�ضلة يف توزيع املخ�ص�صات
املالية املوجهة لدعم �صناديق
التنمية ببلديات مترنا�ست
وذلك يف �إطار جت�سيد الربنامج
التكميلي للوالية .

احمد باحلاج

الأمن اخلارجي بالروي�سات بورقلة
يدك مواقع وب�ؤر االجرام
توا�صل م�صالح الأمن اخلارجي
بالروي�سات الثامن بوالية ورقلة
دك ب�ؤر االجرام ب�شتى �أنواعه،
حيث جنح يف ظرف قيا�سي من
معاجلة عديد العمليات الأمنية
النوعية وبال�ضبط بحي �سكرة .
علمت يومية «الو�سط « من
م�صادر مطلعة �أن م�صالح الأمن
اخلارجي الثامن ببلدية الروي�سات
بورقلة ،ال تزال ال�رضب بقوة
مواقع االجرام لتعاطي وترويج
الآفات االجتماعية ،خا�صة بعد
العمليات املتتالية الناجحة لذات
امل�صلحة ويف ظروف �صعبة،
�أين مت توقيف عن�رص خطري
كان من �أبرز مروجي املخدرات
وال�سطو واالعتداء بعد عملية
اقتحام ناجحة مت العثور على
كمية معتربة من املخدرات
واحلبوب املهلو�سة .ويف ذات

ال�سياق القت العملية الأمنية
النوعية ا�ستح�سان لدى �سكان
حي �سكرة والذين بدورهم �أبدوا
نية كبرية يف التعاون مع ذات
امل�صالح من �أجل الق�ضاء على
هذه الظاهرة التي �أ�صبحت تهدد
ال�صالح العام واخلا�ص ملا لها من
تداعيات خطرية على املجتمع.
وح�سبما �أفادت به م�صادرنا
ف�إن املجهودات املبذولة من
طرف م�صالح الأمن اخلارجي
الثامن مبديرية �أمن والية ورقلة
تندرج يف �إطار التطبيق ال�صارم
ملخطط احتالل امليدان لتطويق
ب�ؤر االجرام وحماية املجتمع من
خمتلف ال�سموم .
�أحمد باحلاج

�أمن والية �أدرار

ا�ستقبال  561مكاملة خالل �شهر
�أوت من �سنة 2019
ا�ستقبلت قاعة العمليات لأمن
والية �أدرار خالل �شهر �أوت من
ال�سنة اجلارية  561مكاملة هاتفية
واردة من قبل املواطنني موزعة
على الأرقام اخل�رضاء48/15و 104
وخط �رشطة النجدة  ،17حيث
�سمحت خمتلف املكاملات
الواردة من معاجلة عديد
الق�ضايا و�شملت هذه النداءات
بتقدمي
 82مكاملة خا�صة
امل�ساعدة والإغاثة 96،مكاملة
اال�ستعالم
بطلب
متعلقة
والتوجيه  107مكاملة خا�صة
بالتبليغ ،كما �سجلت ذات

امل�صالح  240مكاملة هاتفية ذات
ال�صلة بطلب خمتلف التدخالت
�إىل جانب ورود 36مكاملة �أخرى.
هذا و�أكدت قوات ال�رشطة �أنها
تبقى جمندة يف جميع الأوقات
مدار �24/24ساعة
وعلى
لال�ستجابة لنداءات املواطنني
والتكفل ب�إ�شغاالتهم والتي
تدعوهم �إىل الإبالغ عن �أي خطر
قد يهدد حياتهم وممتلكاتهم عن
طريق االت�صال بالأرقام املجانية
امل�سخرة من قبل املديرية العامة
للأمن الوطني .

�أحمد باحلاج
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جمل�س الإمارات للم�ستثمرين باخلارج يناق�ش
بالرباط ا�ستك�شاف الفر�ص اال�ستثمارية
قام الأمني العام ملجل�س الإمارات للم�ستثمرين باخلارج �سعادة جمال �سيف اجلروان بزيارة �إىل اململكة املغربية �أ�ستمرت
ملدة ثالثة �أيام �شملت لقاءات مع م�س�ؤولني وزيارات ميدانية يف عدة مدن مغربية تهدف �إىل ا�ستك�شاف جماالت
اال�ستثمار الواعدة التي يتيحها املغرب.
ق.د/وكاالت
ويف �إطار التوا�صل الدائم بني
املجل�س و�سفارات الدولة
باخلارج بد�أ �سعادة جمال
�سيف اجلروان الأمني العام
للمجل�س زيارته باجتماع مع
ال�سيد �سعيد مهري الكتبي
القائم بالأعمال بالإنابة
ل�سفارة دولة الإمارات
العربية املتحدة لدى
اململكة املغربية بالرباط
 ،لبحث اال�ستثمارات
الإماراتية باململكة املغربية
و�سبل و�إمكانات تطويرها
والو�صول بها لآفاق �أو�سع.
كما قام �سعادة الأمني العام
بزيارة ميدانية بعدة مدن
مغربية ا�ستهلها مبدينة
الدار البي�ضاء ،ومدينة

الوزان يف ريف املغرب
ومدينة �شف�شاون ال�شمالية
ومن ثم مدينة تطوان ختاماً
مبدينة طنجة التي تقع �شمال

املغرب لالطالع على مزايا
وخ�صو�صيات اال�ستثمار وما
توفره تلك املدن.
كما التقى معايل موالي

حفيظ العلمي ،وزير
واال�ستثمار
ال�صناعة
والتجارة واالقت�صاد الرقمي
باململكة املغربية ب�سعادة

اتهمت قوات حكومة “الوفاق
الوطني” الليبية طريانا �إماراتيا
داعما لقوات اللواء املتقاعد
خليفة حفرت بق�صف �سيارة
�إ�سعاف جنوب العا�صمة
طرابل�س .جاء ذلك يف تغريدة
ن�رشها ،عرب �صفحته على
“في�سبوك” ،املركز الإعالمي
لعملية “بركان الغ�ضب” التابعة
حلكومة الوفاق املعرتف
بها دوليا .وجاء يف التغريدة:

“ا�ستمرارا ل�سجلها الإجرامي
يف ا�ستهداف فرق الإ�سعاف
والأطقم الطبية ،ا�ستهدف
امل�سي
الطريان الإماراتي
رّ
الداعم حلفرت ،الليلة املا�ضية،
�سيارة �إ�سعاف يف ال�سواين” ،دون
ذكر ما �إذا كان هذا اال�ستهداف
�أوقع خ�سائر ب�رشية من عدمه.
فيما بينت �صور مت �إرفاقها مع
التغريدة دمارا هائال حلق ب�سيارة
الإ�سعاف .و�أ�ضافت التغريدة �أن

العملية ت�أتي “بعد يومني من
ا�ستهداف ميلي�شياته �سيارة
�إ�سعاف يف عني زارة (جنوب
موجه” .ومل
طرابل�س) ب�صاروخ ّ
يت�سن على الفور احل�صول على
تعقيب من الإمارات ب�ش�أن هذه
االتهام ،لكنها عادة ما تنفي
تدخلها يف ال�ش�ؤون الداخلية
للدول الأخرى .والإثنني ،قال
قائد غرفة العمليات امليدانية
بقوات الوفاق ،اللواء �أحمد

�أبو�شحمة ،يف ت�رصيح �صحايف،
�إن “قواتنا عززت متركزاتها
يف كل حماور القتال بعد ليلة
من الق�صف املكثف اليائ�س
للطريان الإماراتي امل�سري
الداعم لقوات خليفة حفرت”.
وقبل � 3أيام ،قالت الوفاق �إن
اال�شتباكات امل�سلحة بني قواتها
وميلي�شيات حفرت ،جتددت يف
�أغلب حماور القتال بطرابل�س
بعد �أيام من الهدوء.

قالت مفو�ضية الالجئني �إنها
تو�صلت التفاق مع رواندا
واالحتاد الأفريقي لرتتيب
�إجالء طوعي لالجئني من مراكز
احتجاز يف ليبيا.
قال بابار بالو�ش املتحدث
با�سم املفو�ضية خالل �إفادة يف
جنيف ،اليوم الثالثاء� ،إن الجئني
�أفارقة يقيمون مبراكز احتجاز
يف ليبيا يف ظل ظروف بائ�سة
�سيُنقلون �إىل رواندا مبوجب اتفاق
جرى التو�صل �إليه مع كيجايل
واالحتاد الأفريقي ،بح�سب
"رويرتز"� .أ�ضاف �أن "جمموعة
�أوىل من  500الجئ �ستغادر ليبيا
�إىل رواندا يف الأ�سابيع املقبلة

من بني نحو  4700مبوجب �آلية
ترحيل جديدة" .وتابع�" :آلية
النقل اجلديدة �سي�ساهم يف
متويلها االحتاد الأوروبي� ،إنها
مبثابة طوق جناة" .وبح�سب
بيانات املفو�ضية ،يوجد 19
مركز احتجاز ر�سميا خا�ضعا
ل�سيطرة ال�سلطات الليبية ،حيث
يحتجز ب�شكل تع�سفي نحو
 5000الجئ ومهاجر .ورحبت
املفو�ضية ال�شهر املا�ضي
ب�إعالن ليبيا �أنها "�ستغلق" ثالثة
من مراكز االحتجاز اخلا�صة
بالالجئني واملهاجرين وطالبي
اللجوء .ومتكنت املفو�ضية يف
�إبريل /ني�سان املا�ضي من �إجالء

 325الجئا �أفريقيا من مركز
احتجاز بجنوب طرابل�س يف ظل
ت�صاعد العنف .ووافقت رواندا
الثالثاء على ا�ستقبال مئات
ورمبا �آالف الالجئني �أو طالبي
اللجوء الأفارقة العالقني يف
ليبيا ،مبوجب اتفاق ي�أمل االحتاد
الإفريقي �أن يتكرر مع دول
�أع�ضاء �أخرى .وقالت مندوبة
رواندا لدى االحتاد الإفريقي
هوب توموكوندي غا�ساتورا
"�سن�ستقبل دفعة �أوىل ت�ضم 500
�شخ�ص خالل ب�ضعة �أ�سابيع".
وجاءت ت�رصيحاتها يف م�ؤمتر
�صحايف يف �أعقاب توقيع مذكرة
تفاهم يف ح�ضور ممثلني لالحتاد

الإفريقي واملفو�ضية العليا
لالجئني التابعة للأمم املتحدة.
وجاء يف بيان م�شرتك لالحتاد
الإفريقي والأمم املتحدة �أن
خ�صو�صا
املجموعة الأوىل "ت�ضم
ً
أ�شخا�صا انطلقوا من القرن
�
ً
الإفريقي" .و�سيتم �إيوا�ؤهم يف
مركز موقت يف رواندا قبل نقلهم
�إىل �أماكن �أخرى� ،إال �إذا وافقوا
على العودة �إىل بلدانهم الأم
و�إذا كان ذلك ال ي�شكل خطراً
على حياتهم .واو�ضح وزير �إدارة
الطوارئ الرواندي جريمني
كامايريز لل�صحافيني يف كيغايل
�أنه "قد يتم ال�سماح لبع�ضهم
بالبقاء يف رواندا".

جمال �سيف اجلروان الأمني
العام ملجل�س الإمارات
للم�ستثمرين باخلارج ،اليوم
الأثنني املوافق � 9سبتمرب
 2019وذلك بح�ضور ال�سيد
�سعيد مهري الكتبي القائم
بالأعمال بالإنابة ل�سفارة
دولة الإمارات العربية
املتحدة لدى اململكة
املغربية بالرباط مبكتب
معالية مبقر الوزارة
بالرباط.
ويف م�ستهل اللقاء نقل �سعادة
جمال �سيف اجلروان حتيات
معايل املهند�س �سلطان
بن �سعيد املن�صوري ،وزير
االقت�صاد ،ورئي�س جمل�س
للم�ستثمرين
الإمارات
باخلارج حلكومة و �شعب
اململكة املغربية و�أكد

هذا الإجتماع جاء حر�صاً
و اهتماماً من جمل�س
للم�ستثمرين
الإمارات
باخلارج للتعرف عن قرب
واقتنا�ص املزيد من الفر�ص
اال�ستثمارية يف خمتلف مدن
اململكة املغربية والتعريف
باجلهود التي يبذلها
املغرب لفائدة امل�ستثمرين
و�أي�ضا ا�ستك�شاف الفر�ص
وامل�ؤهالت التي تزخر
املغرب يف جميع املجاالت
مبا يعك�س طموحات
وتوجهات القيادة العليا يف
البلدين ال�شقيقني.
و�أكد اجلروان على �أنه يف
رحلتنا �إىل املغرب ك�شفت
لنا عن قرب فر�ص اال�ستثمار
يف املغرب كدولة �شقيقة
متميزة تتوافر لديها العديد

من العوامل التي تعمل على
جذب امل�ستثمرين وجتعل
منها بلداً ا�ستثمارياً ،يزخر
ب�إمكانيات منو هائلة،
و�أن هناك حاجة ملحة
من القيام بتفكري م�شرتك
لزيادة وتو�سعة حجم
اال�ستثمارات الإماراتية يف
املغرب وا�ستقطاب املزيد
من امل�ستثمرين الإماراتيني
اجلدد الفتاً �إن هذه الزيارة
تكت�سب �أهمية خا�صة نظرا
لدورها يف تعزيز وتوطيد
العالقات الثنائية وفتح
�آفاق وجماالت جديدة
للتعاون اال�سرتاتيجي بني
البلدين ،خا�صة يف املجاالت
والتجارية
االقت�صادية
واال�ستثمارية.

رف�ض الق�ضاء التون�سي
ال�سماح للمر�شح الرئا�سي
نبيل القروي املوقوف
على ذمة التحقيق منذ
�أكرث من �أ�سبوعني ،من
الظهور الإعالمي من داخل
�سجنه خالل فرتة احلملة
االنتخابية ،رغم ال�ضغوط
الداخلية واخلارجية التي
تع ّر�ض لها ،يف االنتخابات
التي حملت �شعار "الطريق
�إىل قرطاج ..تون�س
تختار".
العليا
الهيئة
وكانت
امل�ستقلة لالنتخابات يف
تون�س� ،سمحت االثنني،
لقناة "احلوار التون�سي"
اخلا�صة ب�إجراء حوار مع
املر�شح الرئا�سي املوقوف
من داخل ال�سجن� ،رشط
موافقة ال�سلطة الق�ضائية
على ذلك ،حتّى يتحدث
فيه عن كل ما يخ�ص
برناجمه االنتخابي ،وذلك
�ضمانا ملبد�أ امل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص بني جميع
املن�صو�ص
املر�شحني
عليها بالف�صل  52من
القانون االنتخابي� ،رشط
�أن يتم االلتزام بالرتاتيب
القانونية املعمول بها،
داخل ال�سجون.
غري �أن ال�سلطة الق�ضائية

رف�ضت كل هذه املربرات،
حيث ق ّررت الوكالة العا ّمة
اال�ستئناف،
ملحكمة
الثالثاء ،عدم تنفيذ طلب
هيئة االنتخابات بتمكني
القناة من �إجراء حوار مع
املر�شح الرئا�سي نبيل
القروي املوقوف على
ذمتها ،تطبيقا لأحكام
القانون عدد  52ل�سنة 2001
املتعلق بنظام ال�سجون
مقت�ضيات
وخ�صو�صا
الف�صلني  30و 35منه.
ويرخ�ص الف�صل 32
"لأقارب ال�سجني املحكوم
عليه بحكم بات يف زيارته
مرة يف الأ�سبوع ومبنا�سبة
الأعياد الدينية وذلك
مبقت�ضى رخ�صة م�سلمة من
الإدارة املكلفة بال�سجون
والإ�صالح" ،بينما ين�ص
الف�صل  35على �أنه "ميكن
ب�صفة ا�ستثنائية ،لغري
الأقارب �أو للأ�شخا�ص
الذين لهم ت�أثري �أدبي على
ال�سجني ،زيارته ،ويكون
ذلك بناء على ترخي�ص من
ال�سلطة الق�ضائية بالن�سبة
�إىل املوقوف حتفظيا �أو
ملن �صدر ب�ش�أنه حكم
غري بات ،ومن قبل الإدارة
املكلفة بال�سجون والإ�صالح
بالن�سبة �إىل املحكوم عليه

بحكم بات".
الق�ضاء
قرار
وجاء
متعار�ضاً مع موقف االحتاد
الأوروبي ،الذي دخل على
خط هذه الق�ضية ،ودعا
عرب بعثته التي �أر�سلها �إىل
تون�س ملراقبة االنتخابات،
�إىل احرتام مبد�أ ت�ساوي
الفر�ص بني كل املر�شحني
لالنتخابات الرئا�سية خالل
احلملة االنتخابية ،داعيا
ال�سلطات الق�ضائية التخاذ
ال�رضورية
الإجراءات
لل�سماح لكل املر�شحني،
ب�إدارة حمالتهم االنتخابية
يف �إطار احرتام مبد�أ
ت�ساوي احلظوظ ،خا�صة
نبيل القروي.
ومنذ حادثة توقيف و�سجن
القروي بتهمة غ�سل الأموال
والتهرب ال�رضيبي ،تواجه
م�ؤ�س�سة الق�ضاء حملة
ت�شكيك ،بتوظيفها ل�صالح
رئي�س احلكومة املتخلي
واملر�شح الرئا�سي يو�سف
ال�شاهد ،من �أجل ت�صفية
خ�صمه و�إق�صائه من ال�سباق
الرئا�سي ،وهي االتهامات
التي نفاها ال�شاهد ،و�أكد
على ا�ستقاللية الق�ضاء عن
التجاذبات ال�سيا�سية.

ليبيا :قوات “الوفاق” تتهم طائرات �إماراتية "تون�س تختار" ..الق�ضاء يرف�ض
ظهور القروي من �سجنه
بق�صف �سيارة �إ�سعاف جنوب طرابل�س

"مفو�ضية الالجئني" تتو�صل التفاق لإجالء
طوعي لالجئني من مراكز احتجاز يف ليبيا
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�صورة الرئي�س يف خميال التون�سيني ..هل �ستكون
االنتخابات الرئا�سية فر�صة ملراجعتها؟

يف �أعراف الدول الدميقراطية� ،أو تلك التي ت�سعى الكت�ساب منوال حكم دميقراطي ر�شيد وتوطينه؛ ال يكون اختيار املر�شحني لأهم املنا�صب
املتدرج ،ومراكمة اخلربة
ال�سيادية -كرئا�سة اجلمهورية �أو رئا�سة احلكومة -اختيارا اعتباطيا وال مرجتال �أو فجائيا ،بل يخ�ضع لنوع من الفرز
ّ
ّ
املرت�شح تدريجيا للر�أي العام ،فيكت�سب نوعا من املقبولية و�إثبات الكفاءة يف �إدارة امللفات وتنفيذ املهمات الكربى.
واالختبار التي تقدّ م
ق� .ص
ويكون ذلك مدخال مو�ضوعيا لبناء
نوع من ال�رشعية وامل�رشوعية
امل�ستمدة من القدرة على
االت�صال والت�أثري ،وكفاءة الأداء
ومهارة الإ�صغاء اجليد مل�شاغل
املواطنني ،واال�ستقراء ال�سليم
لواقع البالد وكيفية الت�رصف يف
مقدراتها و�إمكانياتها.
�إن الرتويج ب�أ�ساليب مبتذلة
�رشوط
لكون
وممجوجة
االنتقاء ال�سليمة للمر�شح الأبرز
للرئا�سيات هي عملية ات�صالية
دعائية يف املقام الأول � ،مّإنا هو
نوع من املغالطة التي تفرغ �أنظمة
احلكم احلديثة من �أهم مقوماتها
وخ�صائ�صها التي ت�ضفي عليها
امل�صداقية وال�رشعية.
ف�آلية االنتقاء عرب االنتخاب
يجب �أال تتحول �إىل نوع من
خداع اجلماهري وااللتفاف على
�إرادتهم ،ب�أن يكون من ميثلهم
فاقدا للمو�صفات التي حترتم
عقد التفوي�ض باحرتام �رشوط
الأهلية واالقتدار والنجاعة يف
�شخ�ص من يبحث عن نيل ثقة
الناخبني.
�إن جتربة احلكم يف تون�س مرحل ِة
ما بعد اال�ستعمار تعطينا �صورا
حد التناق�ض يف
خمتلفة �إىل
ّ
لىّ
اختيار من يتو �سدة احلكم،
فقد م ّثل احلبيب بورقيبة
يف نظر التون�سيني مبختلفانتماءاتهم� -صورة فيها توافق
كبري بني م�ؤهالت القائد وخ�صاله
ومن�سوب «الكاريزما» لديه،
وتوقعات ال�شعب منه وقدرته
على �إ�شباع ن�سبة مرتفعة من تلك
التوقعات.
ولوال طول فرتة حكم بورقيبة
وحت ّولها �إىل َملَكية مقنّعة فقد
خاللها جانبا كبريا من ملكاته،
وتخلّ�صه غري امل�رشوع �أحيانا من
مناف�سيه �أو خ�صومه ال�سيا�سيني؛
مل ّثل ال�صورة ا ُ
ملثلى والإطار
املرجعي الذي ي�ستح�رضه  
التون�سيون كلّما ان�شغلوا باختيار
رئي�س جديد لهم.
وخالفا لتلك ال�صورة؛ ف�إنّ
الرئي�س الثاين زين العابدين
بن علي بدا فاقدا لأهم لتلك
اخل�صال وامل�ؤهالت القيادية من
خطابة وقدرة على الإقناع ،ومن
امل�ستوى الرفيع يف الزاد الثقايف
وال�سيا�سي الذي تعك�سه خطابات
ل�سد تلك
بورقيبة .وقد التج�أ
ّ
النواق�ص �إىل اجتناب االحتكاك
العفوي باجلماهري وعدم اعتماد
اخلطابة الع�صماء� ،إذ ا�ستبدلها
بالتخفي وراء م�ست�شاريه فال
ينطق �إال مبا يكتبون له وير�سمون
له من خطوات وحركات ،حتى
بدا �أقرب للدمية منه للقائد.

لقد كان خطابه الأخري قبل
الفرار -رغم �إعداده باللهجة
التون�سية الدارجة -فاقدا للعفوية
والقدرة على االرجتال ،فنظرات
ّ
تدل على
عينيه وحركاته
ارتهانه لل�سند املكتوب ،دون �أي
ا�ستخدام لثقافته ال�شخ�صية التي
ما كانت ت�ؤهله للعب دور الرئي�س
باالقتدار الذي �أظهره بورقيبة.
ولذلك كانت حترجه �أي مقارنة
ببورقيبة ،و�ألزم ِف َرقه ال�صحفية
لعقود اجتناب �أي �شكل من �أ�شكال
تلك املقارنة لأنّ الفرق بينهما
�شا�سع ،وكان ي�ستبدل باملقارنة
ما و�ضعه �صنّاع حمالته الدعائية
من �صور مركبة ،حمكومة
با�شرتاطات الثناء وتلميع ال�صورة
و�صنع �أجماد جلها وهمي ،من
خالل �إخفاء من�سوب هام من
احلقيقة كان ظهوره �سيغيرّ
النّظرة واملنظور.
بعد تغيري  14يناير/كانون الأول
 ،2011و�إثر ارتباكات الأ�شهر
الأوىل؛ �ساد االعتقاد ب�أن �آلية
انتقاء من �سيقود البالد التون�سية
�ستتغري ،وبقي االهتمام من�صبا
على اجتاه التغيري؛ فهل �ستكون
القوى املنت�رصة للثورة هي
امل�ؤهلة للقيادة؟ �أم �إن لقوى
النظام القدمي �أكرث من طريقة
للعودة ملقاليد ال�سلطة وموا�صلة
�سيطرتهم عليها مدًى جديدا؟
وهل �سيكون لذلك ت�أثري على
ما �سيكون عليه الرئي�س من
خ�صائ�ص وكفايات وقدرات؟
رجح
�إن زخم احلراك الثوري ّ
مطلب التغيري ،ف�أفرز الرتويكا
بقيادة النه�ضة لقيادة املرحلة
االنتقالية ،لكن ذلك تزامن
مع بروز ثنائيات �ضبابية يف
تطبيق معايري دقيقة الختيار
القيادة .ومن تلك الثنائيات هل
يكون القائد حداثيا/تقدميا
�أو �إ�سالميا/حمافظا؟ منت�رصا
للثورة ومطلب التغيري �أم من
�أن�صار النظام القدمي؟
وقد �أفرز ذلك جدال عقيما ب�ش�أن
«الهوية والنمط املجتمعي»؛
فبدل �أن يتعمق النقا�ش حول
مالمح القيادة املنا�سبة للمرحلة
ك�أفراد يتّ�سمون مب�ؤهالت قيادية
وقدرات ات�صالية ،وت�صورات
وا�ضحة لنوعية احللول املالئمة
لأزمات املجتمع املتفاقمة؛
بدل ذلك تاه النقا�ش حول دوائر
االنتماء قدمية �أو جديدة ممن
هم مع هذا املحور �أو ذاك.
و�ضمن تلك ال�سياقات؛ مل يقع
التعامل مع املرت�شحني للمراكز
القيادية -كحمادي اجلبايل
واملن�صف املرزوقي وم�صطفى
بن م�صطفى -باعتبار م�ؤهالتهم
وبدائلهم ،بل باعتبارهم من داخل
املنظومة القدمية �أو خارجها،

وباعتبارهم مع ذلك االختيار �أو
�ضده دون اهتمام بالربامج وال
اخليارات.
وقد انفجرت تبعا لذلك موجات
مطلب ّية مغالية و�إ�رضابات
واعت�صامات �شلّت البالد،
ف�أدخلتها �ضمن �رشوط قيادة
الأزمات التي ال تبحث عن حلول
جذرية للم�شاكل التي قامت من
�أجلها الثورة؛ بل �أ�صبحت من�شغلة
ب�إطفاء احلرائق والن�أي بالبالد
عن االنهيار ،خا�صّ ة بعد �إطاللة
العمليات الإرهابية كفاعل م�ؤثر
ومعمق للإرباك ،وما �أعقبها من
اغتياالت �سيا�سية وا�ستهداف
للم�ؤ�س�سات الأمنية والع�سكرية.
تلك العوامل جمتمعة ت�ضافرت
من �أجل تعطيل م�سار االنتقال
الدميقراطي والدعوة ال�رصيحة
لعودة النظام القدمي؛ فهو الأقدر
يف نظر �أن�صاره -على تقدمياحللول الأمنية والتنموية.
وقد دارت انتخابات � 2014ضمن
مناخ من التجاذب وال�رصاع
املحتد من �أجل التخل�ص من
«احلكام اجلدد» ،واالنت�صار
للنظام القدمي باعتماد «الت�صويت
النافع» الذي �أو�صل الباجي قائد
�سدة احلكم.
ال�سب�سي وحزبه �إىل ّ
وقد عمد مديرو احلملة
االنتخابية للباجي �إىل �إحياء كل
م�آثره البورقيبية �شكال وم�ضمونا،
بالتذكري بانت�صاره للمر�أة التي
كان دورها فا�صال يف ترجيح كفة
الباجي �ضد مناف�سه املرزوقي؛
كما وقع الرتكيز على ا�ستدعاء
�أجمل ما يف الر�صيد الرمزي
لبورقيبة و�ضخّ ه يف ر�صيد الباجي
باعتباره امتدادا له.
لقد مت ّثل املر�شح الباجي
ك�أح�سن ما يكون -م�آث َربورقيبة يف اخلطابة واالرجتال

واال�ست�شهاد بالن�صو�ص القر�آنية،
والإحالة �إىل كل ما يف املا�ضي
من قوا�سم م�شرتكة جتلب انتباه
التون�سيني باعتماد �صور ورموز
ا�شتغل عليها الإعالم التون�سي
لعقود ،بقواعد �أقرب �إىل الدعاية
منها �إىل الإعالم ،وذلك من �أجل
تر�سيخها يف الذاكرة والوجدان.
وهو ما �أ�سهم يف جناح الباجي
�أميا جناح يف عملية التماهي مع
بورقيبة ،خا�صة �أنّ ذلك مل يكن
يف منظورنا -مفتعال ،مبا �أنالباجي كان �شخ�صية من دعامات
حكم بورقيبة ،ومن املت�شبعني
بروح �سيا�ساته فيما عدا نظرته
خليار الدميقراطية التي متايز
فيها الباجي عن بورقيبة� ،إذ كان
من الأقلية التي طالبت بانتهاجها
منذ �سبعينيات القرن املا�ضي.
وقد �أظهر حني اعتلى ال�سلطة
�سنة � 2014أنه مل يتنكر لتلك
القيم ،بدليل �أ ّنه مل ي�ستجب
للإغراءات الإماراتية/ال�سعودية
حني ا�ستمالته لتطبيق ن�سخة
معدلة مما وقع يف م�رص بتون�س،
فلم يتجاوب مع ذلك؛ وهو ما
�سي�سجل عالمة فارقة للتاريخ
َّ
ال�سيا�سي للرئي�س الراحل
الباجي.
�إنّ الدعوات املبكرة التي كانت
ت�ستعجل خالفة الرئي�س الباجي
يف حزبه ويف رئا�سة البالد،
ح ّركتها دوائر املقربني من حزبه
وحتى من عائلته ،وجتلّى فيها
التاريخ وك�أ ّنه يعيد نف�سه .فما
وقع من �سعي خلالفة بورقيبة
منذ �سبعينيات القرن املا�ضي
وانتهى باالنقالب عليه �سنة
 ،1987هو نف�سه تكرر مع الباجي
من �أول يوم م�سك فيه مقاليد
رئا�سة اجلمهورية.
فكان ذلك �أحد حم ّركات

امل�ؤامرات التي حتاك للبالد
والتي مل حت�سم � اّإل بالوفاة
الفجائية للرئي�س الباجي؛ وهي
نف�س العوامل التي حت ّرك اليوم
نوايا الت�أثري على اختيار خليفة له
منذ اللحظات الأوىل لوفاته ،ومع
انطالق تنظيم ترتيبات مرا�سم
دفنه.
ال ّ
�شك �أنّ الذين �سارعوا بطريقة
فجائية ومك ّثفة لتقدمي تر�شيح
عبد الكرمي الزبيدي ،و�أوهموا
غريهم ب�أنه الأن�سب للعب دور
الرئي�س؛ يريدون �أن ي�صنعوا
منه رئي�سا بالقوة ،وال ي�ؤمنون
ب�أنّ الأدوار ت�سا�س بالكفايات
والقدرات ،فقد دفعوا فيما
م�ضى بنب علي ليلعب دور الرئي�س
دون �أن تكون له ال القدرات وال
الكفايات الأ�سا�سية لذلك.
وقد دفع ال�شعب التون�سي الثمن
غاليا كلما تقلّد املنا�صب الأهم
ري امل�ؤهلني لها ،و�ستكون
غ ُ
خملفات ذلك �أفدح �إذا ما ك ّررنا
اخلط�أ من جديد .ولن تغني من
نف�سه
املخاطر �إحاطة الرئي�س
َ
ب�أعداد وفرية من اخلرباء.
�إنّ �إ�رصار �أن�صار النظام القدمي
على �أن ال خوف من �أال تتوفر
يف الرئي�س �أرفع امل�ؤهالت
والقدرات ،بدعوى �أنّ فريقه
امل�ساعد هو من �سيتولىّ مبا�رشة
الأمر نيابة عنه؛ ميكن �أن يحرم
البالد من �أن ت�سا�س ب�أح�سن
قياداتها ،وي�سمح بالتايل لأحزمة
الو�صوليني من �أن تت�رسب من
كل منافذ ال�ضعف يف م�ؤهالت
الرئي�س وقدراته ،فيوجهوا �أداءه
ويتحكموا �ضمنيا يف مقدرات
البالد ،كما فعلوا زمن الرئي�س
الأ�سبق بن علي.
تلك االعتبارات هي التي جتعلهم
يتهافتون اليوم لإعادة �إنتاج نف�س

والدفع مبمثلها �إىل
املنظومة،
ّ
القمة� .ألي�ست مالمح الزبيدي
�أقرب ما تكون �إىل الن�سخة
املعدلة للرئي�س املرجتى ،ن�سخة
تر�ضيهم وت�صل لهم ما انف�صل من
جتربة النظام القدمي؟
من الإجحاف ربط نق�ص
الكفايات امل�ؤهلة للرئا�سة
بعبد الكرمي الزبيدي فح�سب،
والتخفيف من حدتها �أو �إغفالها
يف حالة ّ
جل املر�شحني الآخرين،
فالعيوب �شائعة وتكاد تتقا�سمها
�أغلب ّية املرت�شحني؛ لذلك علينا
�أن نعرتف بوجود فراغ يف
حتدد لنا مالمح
الت�صورات التي ّ
من يجب �أن يكون رئي�سا� .إ ّننا
مل نحدد املوا�صفات املالئمة
والكفايات املطلوبة ملن يرغب
يف حتمل تلك امل�س�ؤولية.
يجب �أن نتنازل عن «الطوباوية»
الد�ستورية التي جتعل من الرت�شح
لرئا�سة اجلمهورية حقا متاحا
لكل التون�سيني .وعلينا الف�صل
بني احلق يف املواطنة ،واحلق
يف تبو�ؤ �أهم املراكز يف قيادة
البالد؛ فالأوىل حقّ متاح للجميع
يُج َّرم احلرمان منه� ،أما الثانية
فهي ا�ستحقاق يناله الأكرث �أهلية
واقتدارا.
ّ
نحن نُدعى �إىل التخلي عن
«النزعة التقدي�سية» التي �أر�ساها
�أن�صار الرئي�س على مر�شحهم
�ضمن �سياقات «املجاهد الأكرب»
والرئي�س امللهم» و»حامي احلمى
والدين» ،وغريها من خطابات
الدعاية التي ك ّر�سها النظام
القدمي .كما علينا التفكري يف
التقلي�ص من االمتيازات املادية
والعينية للم�س�ؤولني ب�صفة عامة،
وما يخ�صّ منها الرئي�س من ق�رص
م�شيد وراتب مرتفع وع�رشات
االمتيازات الأخرى.
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وزارة العدل
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
مكتب الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة
حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
العنوان  :طريق فوكة الطابق الأر�ضي
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة
الهاتف 024.36.63.69 :
0673.83.51.03

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد  4/ 412و  612من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بتاريخ اخلام�س من �شهر �سبتمرب �سنة الفني و ت�سعة ع�شر 2019/ 09/ 05:
نحن الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة  ،دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور �أعاله و املوقع �أ�سفله .
بطلب من ال�سيد(ة)  :حدو�شي في�صل
ال�ساكن(ة) ب  88 :نهج العقيد لطفي اجلزائر
و املتخذ موطنه املختار مبكتب الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة
بوا�سطة القائم يف حقه الأ�ستاذ  /عظيمي حممد م�سعود  ،حمام
�ضد ال�سيدة (ة)  :لعوي�سي ر�شيدة
ال�ساكن (ة) ب  :حي البناء  133دايل �إبراهيم
حاليا موقوفة بامل�ؤ�س�سة العقابية بالقليعة
بعد الإطالع على املواد  613.612و  625من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال ب�أحكامها
بناء على احلكم ال�صادر عن حمكمة القليعة  ،ق�سم اجلنح  ،بتاريخ  ، 19/ 01/ 08رقم الفهر�س  ، 19/ 00183رقم اجلدول  ، 18/ 05941و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة من طرف حمكمة القليعة ،
بتاريخ  ، 19/ 06/ 18حتت رقم  2019/ 1062امل�ؤيد بالقرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،الغرفة اجلزائية  ،بتاريخ  ، 2019 /03/ 28رقم الفهر�س  ، 19/ 03575رقم امللف 19/ 01357
بناء على رخ�صة الإت�صال امل�سلمة لنا من طرف النائب العام ملجل�س ق�ضاء تيبازة  ،بتاريخ 21/07/2019
 RR001 739 107 42مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 2019/ 08/ 18
بناءا على حما�ضر تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�ضمنة حتت رقم
بناءا على حما�ضر تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم والتكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/ 08/ 20
بناءا على حما�ضر تبليغ ال�سند التنفيذي  ،تكليف بالوفاء  ،ت�سليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق ببلدية االقليعة بتاريخ 2019/ 08/ 20
و مبوجب الأمر ال�صادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ  ، 2019/ 08/ 29حتت رقم الرتتيب  19/ 01052 :و الذي يرخ�ص للمح�ضر الق�ضائي بن�شر م�ضمون حم�ضر تكليف بالوفاء على �إحدى
اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لن�ص املادة  412/4من ق�.إ.م�.إ
كلفنا ال�سيد (ة)  :لعوي�سي ر�شيدة  ،ال�ساكن (ة) ب  :حي البناء  133دايل �إبراهيم حاليا موقوفة بامل�ؤ�س�سة العقابية بالقليعة  ،بان ت�سدد بني �أيدينا مبلغ خم�سة ماليني و �ستة مائة و ثالثة و ت�سعون الف و
خم�س مائة دينار جزائري ( 5.693.500.00دج) و الذي ميثل مبلغ مقابل التعوي�ض م�ضاف �إليه �أتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي .
و نبهنا ال�سيد (ة)  :لعوي�سي ر�شيدة  ،ب�أن له �أجل خم�سة ع�شرة ( )15يوما للوفاء ي�سري ابتداءا من تاريخ ن�شر م�ضمون التكليف بالوفاء باجلريدة و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

الو�سط2019/09/12:

تغيري اللقب العائلي
يطلب ال�سيد" قحقوحي حممدبن
حممد و ابن �ضاوية بريان "
املولود بتاريخ  02ماي 1945
ببلدية الأغواط  ،ال�ساكن بحي
� 728سكن بالواحات ال�شمالية
ببلدية الأغواط والية الأغواط
و �أبنائه تغيري اللقب العائلي من "
قحقوحي" �إىل تومي . "TOUMI
الو�سط2019/09/12:

الو�سط2019/09/12:

ANEP N°: 1916019662

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
رقم 22/ 19 :
و�صل �إيداع ملف جتديد جمعية والئية
مبقت�ضى القانون لرقم  12/06امل�ؤرخ يف 18
�صفر  1433املوافق ل  12يناير  2012املتعلق
باجلمعيات  :مت هذا اليوم � 26/05/2019 :إيداع
ملف جتديد جمعية ذات �صبغة والئية
ت�سمية اجلمعية  :اللجنة الدينية مل�سجد زيدبن ثابت بلدية �سلقاق
املقر االجتماعي  :م�سجد زيد بن ثابت بلدية
�سبقاق
املودع  :عي�سى يحياوي
الوظيفة يف اجلمعية  :رئي�س اللجنة
الو�سط2019/09/12:

الو�سط2019/09/12:

ANEP N°: 1916019678
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ب�سام ال�سائح :

القتل
�شهداء
آخر
�
ال�سادي يف
م�شفى الرملة ؟!

مدفن الأحياء  :يبد�أ بالت�شكل يف خميلتك �شكل امل�ست�شفى عندما ت�سمع ا�سمك اوّل مرة ينادى عليه �ضمن قائمة  " :بو�سطة
على م�ست�شفى الرملة "  ،تهيىء نف�سك بعد انتظار طويل لفر�صة قد جتد فيها عالجا ناجعا ملر�ضك .
بقلم /االديب والأ�سري
املحرر :وليد الهودىل
�صحيح �أن �أخبار من اغتالتهم يد
االهمال الطبي املتعمد كثريون يف
هذا امل�شفى وترتاق�ص �صورهم يف
خميلتك  :حممد ابو هدوان  ،رزق
العرعري  ،مي�رسة ابو حمدية ...
والقائمة طويلة اال ان �شوقك لزيارة
امل�ست�شفى ىيعلو على ال�سطح ،مهما
كان اف�ضل من ال�سجن � ،ستغري ج ّو
�سجن كئيب القى بثقله عليك �أعواما
عديدة تتنا�سب مع عمر حب�ستك ،
تط�أ قدماك عتبات البو�سطة و�أنت
ال تكاد ت�صدق نف�سك ب�أنك م�سافر
اىل م�ست�شفى  ،تنزل من البو�سطة
بعد �أن ت�صل مبتغاها ب�شق االنف�س ،
قبل فك القيد من قدميك ويديك ال
بد من بع�ض التفتي�شات و�أنت الب�س
و�أنت عار من مالب�سك  ،جتد زنزانة
انتظار تنتظر فيها �ساعة او ا كرث
من زمن االنتظار اال�سود  .تدخل
امل�ست�شفى بعد تفت�شياتهم التي ال
تبقي وال تذر  ،ت�صعق عندما جتد
نف�سك يف �سجن �صغري ال عالقة

له بامل�سمى  ،جمموعة زنازين عن
اليمني وعن ال�شمال واقفة مرتب�صة
ال �شيء فيها �سوة الك�آبة واجلو
احلزين املقلق وامل�ؤمل  ،جتد
�أبرا�شا نف�سها كتلك التي يف ال�سجون
وعليها �أج�ساد مل ي�ش�أ املوت �أن
يطرق �أبوابها بعد  ،معلقني بني
احلياة املري�ضة املوح�شة واملوت
الذي يتدىل من �سقف هذه الزنازين
 .مل يكن م�ست�شفى وال عيادة وامنا
هو �سجن من �سجونهم اللعينة � .شبح
املوت يطاردك وال ترى فيه �سوى
�شبح �ضحاياهم التي ت�أبى مفارقة
املكان .
�أ�سرينا ال�شهيد يغزو ج�سده
ال�رسطان ويعبث فيه كما يحلو له
وهم �سادرون يف غيهم  ،املحكمة مل
ت�أخذ قرارا يف حكمه لثالث �سنوات
خلت ومل تنظر يف و�ضعه ال�صحي ،
هذا من ناحية والعالج يراوح مكانه
دون �أدنى �شعور بواجب �أخالقي �أو
�إن�ساين  .غادر عبد احلميد هذه
اللعبة ال�سوداء يف �أرواح الب�رش ،
مل يعد يطيق رائحتهم النتنة وال
النظر يف وجوههم القبيحة  ،ي�أتون
بلبا�س الطب االبي�ض بينما قلوبهم

تنقع �سوادا وظلما  ،غادر ومل يرتك
لنا �سوى ابت�سامته اجلميلة للحياة ،
هذه االبت�سامة تقول كثريا وتخت�رص
ا�شياء كثرية كان يود �أن تنقل ل�شعبه
بكل ّ
دق وعمق .

" لن جتدوا حال مع هذا العدو اللئيم
اال بالوحدة ونبذ التفرق  ،هو الباطل
بعينه يتوحد عند مواجهتنا ونحن
بحقنا الذي ال�شك فيه نواجههم
متفرقني  " " .مل مينعني املر�ض وال

قلة احليلة وال قلة ذات اليد من بذل
�أق�صى ما عندي  ،فل�سطني غالية
وثمينة ولن ي�ستعيدها ويحررها اال
من يبذل ك ّل غال ونفي�س عنده " .
" �أنا �شاهدة حية على اجرام هذا

العدو لن اكون ال�ضحية االخرية اال
اذا عملنا الالزم  ،حترير اال�رسى
واجب عظيم وقيمة عليا ما بعدها
قيمة وهذه حتتاج من ميلك هذا
االح�سا�س الكبري ".

الأ�سري ال�شهيد ب�سام ال�سايح لن يكون �آخر الأ�سرى ال�شهداء
وجع يتجدد كل يوم  ،و�آالم متزق
القلب مع كل نب�ضة  ،ا�رسانا
البوا�سل نزيف م�ستمر ينتظرون
املوت  ،اهمال طبي  ،وتعذيب
واذالل  ،وت�أبي ب�شاعة االحتالل
ال�صهيوين اال ان تن�رش املعاناة
والقهر يف كل بيت فل�سطيني ،
الأ�سري املنا�ضل ب�سام ال�سايح
يلفظ �أنفا�سه الأخرية يف م�ست�شفى
�آ�ساف هاروفيه بتاريخ 2019-9-8
ويلقي ربه �شاخما وهو مكبل
بالقيود  ،ال�شهيد اال�سري ب�سام
يرحل لي�ضاف يف �سجل اال�رسي
ال�شهداء اخلالدين ليكون اال�سري
رقم  221الذي ي�ست�شهد داخل
ال�سجون ال�صهيونية منذ عام 1967

 ،لت�ضاف هذه اجلرمية النكراء ايل
ال�سجل اال�سود الحتالل بال �أي
اخالق واي �ضمري وال ان�سانية ،
يرحل اال�سري ب�سام ومازال العامل
الظامل �صامتاً �أمام تغول ودموية
و�سادية االحتالل � ،سقطت كل
�شعارات حقوق االن�سان  ،و�سقط
كل �أدعياء االن�سانية يف هذا العامل
الظامل � ،سقطت كل االتفاقيات
واملعاهدات والقرارات االن�سانية
حينما تتعلق اجلرمية �ضد
الفل�سطيني  ،قانون دويل ظامل
� ،أي قانون هذا الذي ال يتحرك
اال ن�رصة وم�ساندة للمجرم
املحتل �ضد ال�ضحية  ،فلت�سقط
كل القوانني واالتفاقيات التي ال

حتمي ا�صحاب احلق ،
ففي ظل هذا ال�صمت الدويل
املرجتف �أمام جرائم االحتالل ،
مازال املحتل الغا�شم يتعمد قتل
�أ�رسانا البوا�سل ببطء وبدم بارد
 ،برف�ضه ادخال الأدوية للأ�رسي
 ،وممار�سة االهمال الطبي �ضد
�أ�رسانا غري �آبه بكل القوانني
واملواثيق الدولية وي�رضبها بعر�ض
احلائط متحديا كل االعراف
االن�سانية واالتفاقيات  ،التق�صري
وا�ضح جدا من امل�ؤ�س�سات
الدولية واالن�سانية بحق �أ�رسانا
البوا�سل  ،مما �أعطي ال�ضوء
الأخ�رض لالحتالل و�سجانيه
با�ستهداف �أ�رسانا و�إعدامهم علناً

وبكل تبجح وا�رصار علي ممار�سة
اب�شع انواع التعذيب والقتل البطيء
لأ�رسانا الفل�سطينيني  ،مطلوب
من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
العمل علي وقف جرائم االحتالل
�ضد �أ�رسانا  ،والتوجه العاجل
للمحاكم الدولية ملالحقة قادة
االحتالل وجمرميهم  ،فال�صمت
يعني ا�ستمرار حاالت القتل
املتعمد واالعدام الوح�شي �ضد
�أ�رسانا  ،ومطلوب من ف�صائلنا
وقوانا املقاومة ان ترد علي جرائم
االحتالل با�ستهداف املحتل
وجعله يدفع ثمن جرائمه  ،فردود
الف�صائل علي جرمية ا�ست�شهاد
اال�سري ال�صحفي ب�سام ال�سايح

�ضعيفة وهزيلة وال ترتقي مل�ستوي
احلدث  ،فالت�رصيحات ال�صحفية
وال�شجب واال�ستنكار والبيانات
واالعت�صامات وحتميل االحتالل
امل�سئولية لن جتدي  ،ف�أ�رسانا
البوا�سل بحاجة لفعل ي�ساندهم
ويحمي حقوقهم بنيل حريتهم ،
فكل ثرثرات الكالم وال�شعارات
والتهديدات والوعيد دون فعل
لن جتدي  ،فالأ�سري ال�شهيد ب�سام
لن يكون �أخر اال�رسى ال�شهداء ،
ومادام رد فعل الف�صائل جمرد
بيان ا�ستنكاري وت�رصيح تهديدي
فال ولن يرتدد االحتالل با�ستمرار
ممار�ساته وبط�شه ووح�شيته �ضد
�أ�رسانا  ،فال بيانات الت�أبني وال كل

الت�رصيحات خلف امليكروفونات
جتدي مع حمتل غا�شم بال �أي
�ضمري او ان�سانية  ،فلتتوقف كل
البيانات والت�رصيحات ولتعود
الف�صائل ايل بنادقها و�سالحها
ومقاومتها  ،فعدونا ال يفهم اال
لغة النار واحلراب  ،فحرية الوطن
من حرية �أ�رسانا  ،وكرامة الوطن
من كرامة �أ�رسانا  ،فال قيمة لكل
الف�صائل  ،ومنا�ضلينا وخرية �أبناء
�شعبنا بال�سجون يهانون ويتعر�ضون
ل�شتي �أنواع العذاب والوح�شية
واملوت البطيء  ،فليتوقف هذا
النزيف  ،ولنكن �أوفياء ملن �أوفوا
العهد لنا وللوطن ،
حازم عبد اهلل �سالمة
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ب�سام يقرع اجلر�س جمددا

�شهيد احلركة الأ�سرية ب�سام ال�سائح غادر م�سرح الأ�سر روحا وج�سدا الأحد املا�ضي ()8/9/2019
بعد رحلة �صراع طويلة مع اجلالد الإ�سرائيلي العن�صري ،ومع املر�ض ،الذي فتك به ،والذي كان
لل�سجن دور م�ضاعف يف فتح �شهيته لالنق�ضا�ض على حياة املنا�ضل الفل�سطيني.
عمر حلمي الغول
تكالبت عوامل الفتك
بالأ�سري ال�شهيد املختلفة،
اوال الإهمال الطبي ،وغياب
الرعاية الطبية املنا�سبة
ب�صحة املري�ض؛ ثانيا �إنتفاء
ال�رشوط ال�صحية والإن�سانية
املنا�سبة يف با�ستيالت
اال�ستعمار الإ�رسائيلي؛ ثالثا
عمليات القهر والتنكيل
والتعذيب اجل�سدي والنف�سي
�ضاعفت من �أخطار الأمرا�ض
املزمنة عند ال�شهيد
ب�سام وغريه؛ رابعا �صمت
امل�ؤ�س�سات الدولية ذات ال�صلة
عن جرائم دولة اال�ستعمار
الإ�رسائيلية ،وعدم متكنها
من القيام مبهامها الأممية يف
رعاية �أ�رسى احلرية عموما
واملر�ضى منهم خ�صو�صا،
و�إن قامت بجهد ما ،فهو يف
�أدنى م�ستوياته ،لإن الغالبية
من العاملني فيها يخ�شون
�سطوة الدولة ال�صهيونية،
وعمليات التحري�ض املوجهة
لهم و�ضدهم.
برحيل ال�شهيد ب�سام ال�سائح
عن ( ) 47عاما يكون عدد
�أ�رسى احلرية ،الذين دفعوا
فاتورة الن�ضال الوطني
خلف ابواب وبني جدران
زنازين �سلطات ال�سجون

الإ�رسائيلية
والبا�ستيالت
� 221شهيدا ،وهو ما يعك�س
حجم �إ�ستهتار تلك ال�سلطات
العن�رصية بحياة املنا�ضلني
الفل�سطينيني ،ويك�شف عن
تغول ،وتوح�ش القائمني
على املعتقالت ،و�رضبهم
عر�ض احلائط باالتفاقيات
الدولية ذات ال�صلة وخا�صة
�إتفاقية جنيف الرابعة لعام
 1949وخا�صة املادتني ()85
و( )131منها ،التي تلزم
الدول اال�ستعمارية بتقدمي
الرعاية ال�صحية للأ�رسى
املر�ضى ،وفتح حتقيقات
دولية م�ستقلة ونزيهة للوقوف
على ا�سباب الوفيات داخل
اقبية زنازين ال�سجون ،وتلزم
الدول الإ�ستعمارية بتوفري
احلماية اجل�سدية والنف�سية
للأ�رسى .وهذا ما تفر�ضه
اللحظة الراهنة يف �أعقاب
�إ�ست�شهاد الأ�سري ب�سام على
امل�ؤ�س�سات الدولية ذات
ال�صلة بت�شكيل جلنة حتقيق
�أممية نزيهة و�شجاعة،
ومتلك قرارها لتحدد ب�شكل
مو�ضوعي ا�سباب وفاة �أ�سري
احلرية .ون�رش تقريرها على
امللأ ،و�أمام الدنيا لتف�ضح
فيه الإنتهاكات الإ�رسائيلية
اخلطرية �ضد ا�رسى احلرية
الفل�سطينيني ،وملالحقتهم

الدولية

امام املحاكم
كمجرمي حرب.
ومن امل�ؤكد �أن ال�شهيد
ب�سام لن يكون الأخري من
ابطال احلركة الأ�سرية ،ال
�سيما وان هناك ما يزيد عن
ال 160ا�سريا �آخر يعانون من
الأمرا�ض ،والإهمال الطبي.
بالإ�ضافة للع�رشات واملئات
منهم ،الذين يتعر�ضون ب�شكل
يومي وممنهج لعمليات تعذيب
نف�سي وج�سدي وتنكيل
ب�أ�ساليب خمتلفة يف حماولة
من جالوز البا�ستيالت
الإ�رسائيلية الفا�شيني قهر
�إرادة ال�ضحية الفل�سطينية.
ولكنهم كما ف�شلوا الآف
املرات �سابقا خالل العقود
ال�سبعة املا�ضية� ،سيف�شلوا
دوما ،لإن �إرادة ابطال

احلرية �أعظم و�أقوى من �إرادة
امل�ستعمرين .غري �أن معادلة
ال�رصاع بني ال�ضحية واجلالد،
ال تتوقف عند �إنت�صار �صاحب
احلق ،والعدالة ،والإرادة ،امنا
لها تبعات وتداعيات �أخرى،
ناجتة عن �إدارك �سلطات
ال�سجون بف�شلهم يف حتقيق
اي من اهدافهم الإ�ستعمارية
املخابراتية ،لذا يلج�أون �إىل
عمليات �إ�ستهداف حلياة
الأ�رسى ب�أ�ساليب وا�شكال �شتى
لزيادة عدد املر�ضى ،خا�صة
وان بيئة ال�سجون ،تعترب البيئة
الأكرث مالئمة وقابلية لإنت�شار
الأمرا�ض املزمنة وجلطات
القلب و�ضيق التنف�س والربو
واحل�سا�سية عموما ،يف
حماولة منهم لكي وعي
الأ�سريالفل�سطيني بعيدا عن

�إنتمائه الفكري او العقائدي
او ال�سيا�سي .كما وت�سعى تلك
ال�سلطات �إىل تعميق الفرقة
بني �أ�رسى احلرية من خالل
اللعب على التباينات ال�سيا�سية
والتنظيمية ،وحتى املناطقية
� ...إلخ وفق �سيا�سة ومبد�أ
"فرق ت�سد" الربيطاين.
رحل الأ�سري البطل ال�سائح
بعد رحلة عذاب والآم طويلة
مع ال�سجن واجلالد واملر�ض.
ولكنه مل يرتك امل�شهد عاريا،
و�صامتا ،بل قرع جر�س
الإنذار جمددا امام كل
الهيئات والقيادات ال�سيا�سية
والوطنية وعموم ال�شعب ،منبها
وحمذرا من الأخطار التي
تالحق حياة ا�رسى احلرية
جميعا ،واملر�ضى خ�صو�صا،
ويطالبهم جميعا مبتابعة حياة
ابو دياك وال 160الأخرين من
املر�ضى ،الذين باتت حياتهم
مهددة بالفناء �إذا مل تتابع على
كل امل�ستويات الفل�سطينية
العربية والدولية ،لتبقى
ق�ضيتهم وم�ستقبل حياتهم
حا�رضة وبقوة على طاولة
احلوار واملتابعة احلثيثة حتى
الإفراج عنهم ،ونيل حريتهم
كاملة غري منقو�صة.

جتمع امل�ؤ�س�سات احلقوقية

ي�ؤكد �ضرورة العمل على تطبيق قواعد القانون الدويل
يف ظل ا�ستمرار �إعدام الأ�سرى
خاطب جتمع امل�ؤ�س�سات
احلقوقية (حر ّية) الأمني العام
للأمم املتحدة وامل�ؤ�س�سات
احلقوقية الدولية وال�صليب
الأحمر واالحتاد الأوروبي
ب�رضورة العمل على تطبيق
و�إنفاذ قواعد القانون الدويل
حلقوق الإن�سان والقانون
الدويل الإن�ساين عموماً
واتفاقيتي جنيف الثالثة
والرابعة ،يف ظل ا�ستمرار
�إعدام الأ�رسى واملعتقلني
رسة
الفل�سطينيني على �أَ� َّ
املر�ض يف �سجون االحتالل

"الإ�رسائيلي" .و�أكد التجمع
على �أن �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي ترتكب خمالفات
ج�سيمة لهذه االتفاقيات،
وحتديداً ن�صو�ص املواد 91
من اتفاقية جنيف الرابعة
ل�سنة  1949واملادة  30من
اتفاقية جنيف الثالثة واللتان
�أوجبتا توفري عيادة منا�سبة يف
كل معتقل ،ي�رشف عليها طبيب
م�ؤهل ويح�صل فيها املعتقلون
على ما يحتاجونه من رعاية
طبية و�أوجبت كذلك تقدمي
رعاية طبية ال تقل عن الرعاية

التي تقدم لعامة ال�سكان يف
الدولة الآ�رسة وف�ضلت �أن
يقوم على عالج املعتقلني
موظفون طبيون من ذات
جن�سيتهم .كما لفت التجمع
�إىل �أن الأ�سري �سامي �أبو دياك
من مدينة جنني والبالغ من
العمر  36عام واملعتقل منذ
العام  2002واملحكوم بثالث
م�ؤبدات و 30عام يعاين من
حالة �صحية حرجة م�شابهة،
حيث �أ�صيب ب�رسطان الأمعاء
يف العام � 2015أثناء مكوثه يف
ال�سجون "الإ�رسائيلية" ،وال

زالت ترف�ض �سلطات االحتالل
"الإ�رسائيلي" الإفراج عنه
لأ�سباب �صحية.
وتويف �أم�س الأحد 2019-9-8
الأ�سري ب�سام ال�سايح ،والذي
اعتقل رغم �أنه كان يعاين من
مر�ض �رسطان العظام والدم
وقد فاقم التحقيق وال�سجن من
خطورة حالته ال�صحية و�أ�صيب
ب�أمرا�ض �أخرى كت�ضخم الكبد
و�ضعف يف ع�ضلة القلب
حتى و�صلت قدرتها ل%15
فقط �إ�ضافة لتجمع مياه
على الرئتني ب�شكل ي�ستدعي

عناية �صحية فائقة� ،إال �أن
م�صلحة ال�سجون وال�سلطات
"الإ�رسائيلية" �أ�رصت على
�إبقاءه داخل ال�سجون ويف
عيادات طبية ال ترقى
مل�ستوى حتقيق احلد الأدنى
من الرعاية الطبية الالزمة،
ما �أدى �إىل مفارقته للحياة
داخل املركز الطبي "�آ�ساف
هارفيه" ،وبوفاة ال�سايح يكون
قد و�صل عدد الفل�سطينيني
الذين فارقوا احلياة داخل
ال�سجون "الإ�رسائيلية" 221
�أ�سري ومعتقل.

ا�ست�شهاد الأ�سري البطل ب�سام
ال�سايح �شهيد الإهمال الطبي

( َو اَل تحَ َْ�س نَ َّ
ب الَّذِ ي َن ُق ِتلُوا يِف
َ
َ
َ�سبِيلِ َ
اللهِّ �أ ْم َوا ًتا بَ ْل �أ ْحيَاءٌ
عِ ن َد َر ِّب ِه ْم يُ ْر َز ُقونَ).
فما �أنا ب�صدده اليوم هو ت�سليط
ال�ضوء على �سرية عطرة ل�شهيد
ال�صرب والإن�سانية الأ�سري
القائد امليداين ب�سام ال�سايح
ابن حمافظة نابل�س جبل
النار قاهرة الغزاة واملحتلني,
واملعتقل يف �سجون االحتالل
منذ تاريخ 2015/10/8م وهو
م�صاب ب�رسطان العظام منذ
عام  ،2011وب�رسطان الدم منذ
عام  ،2013والذي ارتقى �إىل
العال �شهيداً يوم الأحد املوافق
2019/09/08م داخل م�ست�شفى
�أ�ساف هاروفيه ,يف جرمية يندى
لها جبني االن�سانية كافة ,ت�ضاف
�إىل �سجل اجلرائم الإ�رسائيلية
املتوا�صلة بحق الأ�رسى...
نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي
املتعمد واملمنهج من قبل
�إدارة ال�سجون الإ�رسائيلية
وبعد م�شوار طويل من ال�صرب
والت�ضحية واملعاناة مع
املر�ض,و�أن ال�شهيد الأ�سري
القائد ب�سام هو �أحد منفذي
عملية �إيتمار الق�سامية بالقرب
من مدينة نابل�س التي �شكلت
باكورة انطالق انتفا�ضة القد�س
بتاريخ 2015/10/01م ،والتي قتل
فيها مغت�صبان �صهيونيان...

 ال�شهيد الأ�سري -:ب�سام�أمني حممد ال�سايح " �أبو
�أيوب"
 مواليد 31/8/1973 -:م مكان الإقامة -:مدينةنابل�س �شمال ال�ضفة
الغربية منطقة رفيديا
 احلالة االجتماعية -:متزوج

 عائلته الكرمية -:تتكون �أ�رسةالأ�سري ال�سايح من والده الذي
وافته املنية يف العام  1991وهو
يف مرحلة الثانوية العامة و�أمه
�أم خالد مقعدة على كر�سي
متحرك وتعاين من مر�ض
القلب و�أمرا�ض �أخرى �أ�صابتها
بعد اعتقال ابنيها �.أطال اهلل يف
عمرها وله من الإخوة خم�سة
ومن الأخوات اثنتني
وله �شقيق �أ�سري يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي ( حممد
�أجمد ) معتقل منذ تاريخ
2002 / 8 / 13م معتقل يف
�سجن جلبوع -حا�صل على
درجة املاج�ستري يف الهند�سة
املدنية -ويق�ضي حكما
بال�سجن ملدة  20عاما ويعاين
من ر�صا�صة م�ستقرة يف العمود

الفقري كان �أ�صيب بها على يد
قوات االحتالل الإ�رسائيلي
 امل�ؤهل العلمي  -:در�سمرحلة الأ�سا�سي والإعدادي
مبدار�س مدينة نابل�س وبعد
انتهاء مرحلة الدرا�سة الثانوية
التحق بجامعة النجاح ليدر�س
العلوم ال�سيا�سية وال�صحافة
حا�صل على درجة املاج�ستري
يف ال�صحافة والعلوم ال�سيا�سية,
كما عمل يف العالقات العامة
ويف جمال الإعالم وتوىل
من�صب مدير عام يف جريدة
فل�سطني ,ثم التحق بجامعة
النجاح لدرا�سة ماج�ستري
التخطيط والتنمية ال�سيا�سية
وح�صل على �شهادة دبلوم
يف �إدارة �أعمال والعديد من
ال�شهادات ح�صل عليها �أثناء
وجوده يف ال�سجن...

احلالة ال�صحية
للأ�سري -:ب�سام ال�سايح
كان ال�شهيد البطل الأ�سري
ال�صحفي ب�سام ال�سايح يعاين
من مر�ض ال�رسطان يف الدم
والعظم ،وتراكم للماء يف رئتيه،
ً
ف�ضال عن معاناته من ت�ضخم يف
الكبد ،و�ضعف يف عمل ع�ضالت
القلب ،و�صلت �إىل ن�سبة ،% 15
�أدت �إىل نق�صان حاد يف وزنه،
وخلل يف عمل �أع�ضائه احليوية
�إىل �أن فارق احلياة.
وبا�ست�شهاد الأ�سري البطل ب�سام
ال�سايح يرتفع عدد �شهداء
احلركة الوطنية الأ�سرية لـ
(� )221شهيداً ،ارتقوا منذ العام
� ،1967أكرث من ثلثهم ب�سبب
�سيا�سة الإهمال (القتل) الطبي
املتعمد داخل املعتقالت.
من على �سطور مقايل �أوجه
ندائي �إىل كافة امل�ؤ�س�سات
والهيئات الدولية ومنظمة
ال�صليب االحمر بالعمل
لل�ضغط على االحتالل لت�سليم
جثمان ال�سايح ليدفن بكرامة
بني �أهله وذويه وت�سليم باقي
�إخوانه الأ�رسى ال�شهداء
..اتقدم بخال�ص العزاء و�صادق
املوا�ساة �إىل عائلته ال�صابرة
ولعموم احلركة الأ�سرية يف
�سجون االحتالل با�ست�شهاد
ال�شهيد البطل القائد ب�سام
ال�سايح .
املجد واخللود ل�شهدائنا
الأبرار ...واخلزي والعار
للخونة  ...والن�رص للثورة ..
واحلرية للأ�رسى ..
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بطولة العامل لألعاب القوى

�س�أ�شارك يف �سباق 1500م
فقط بالدوحة

اجلولة الرابعة للرابطة املحرتفة الأوىل

ال�سيا�سي والن�سر الأ�سود ي�سعيان
لالنطالقة وقمة امل�ؤخرة ببلعبا�س

جتري �أم�سية اليوم ثالث مباريات �ضمن برنامج اجلولة الرابعة من الرابطة املحرتفة الأوىل ،بينما مت تقدمي مواجهة جمعية عني
مليلة ومولودية وهران التي برجمت البارحة ،يف املقابل �أجلت الرابطة املحرتفة لبكرة القدم �أربع مقابالت �إىل تاريخ الحق ب�سبب
امل�شاركة القارية لأندية احتاد العا�صمة� ،شباب بلوزداد ،نادي بارادو و�شبيبة القبائل ،ويف هذا ال�صدد تتميّز لقاءات اليوم بتواجد
الأندية امل�ستقبلة �أمام فر�صة ثمينة من �أجل حتقيق فوزها الأول منذ انطالق املو�سم الكروي احلايل
عي�شة ق.

�أين ي�ستقبل ملعبي ال�شهيد
حمالوي والثامن ماي
قمتان بني �أندية ال�رشق،
لهذا الغر�ض يدخل �شباب
ق�سنطينة اللقاء عند مالقاته
ال�ضيف �أهلي برج بوعريريج
بحثا عن االحتفاظ بالزاد
كامال وحتقيق االنطالقة
الفعلية يف البطولة الوطنية،
و�سوف يكون اللقاء امتحانا
حقيقي لأ�صحاب الأر�ض

�أمام مناف�س ي�سجل انطالقة
موفقة وفاز يف داربي اله�ضاب
العليا �أمام اجلار وفاق �سطيف
وهدفه البقاء على مقربة من
كوكبة املقدمة.
يف املقابل ،ي�سعى وفاق
�سطيف �إىل حتقيق الفوز
الأول هذا املو�سم عندما
ي�ست�ضيف ال�صاعد اجلديد
جنم مقرة� ،أين ال ميلك
�أ�شبال املدرب خري الدين
ما�ضوي خيارا �آخر �سوى
البحث عن حتقيق االنطالقة

والت�أكيد على ا�ستعادة الهدوء
داخل بيت النادي ال�سطايفي
بعد انتخاب رئي�س جديد.
بينما جتري قمة امل�ؤخرة
يف ملعب  19فيفري وجتمع
احتاد بلعبا�س ون�رص ح�سني
داي اللذان الزاال مل يحققا
�أي فوز منذ انطالق املو�سم
اجلديد� ،أين ينتظر �أن تكون
املقابلة قوية ومثرية حلاجة
كل فريق �إىل النقاط الثالث
من �أجل ا�ستعادة الأنفا�س
جمددا.

برنامج املباريات
احتاد بلعبا�س  /ن�صر
ح�سني داي
�شباب ق�سنطينة � /أهلي
برج بوعريريج
اللقاءان ينطلقان ابتداء
من ال�ساعة 17:45
وفاق �سطيف  /جنم
مقرة اللقاء ينطلق على
19:00

وفاق �سطيف  /جنم مقرة

الن�سر الأ�سود ي�سعى �إىل االنطالقة ومقرة للبقاء مع كوكبة املقدمة
ي�ستعد فريق وفاق �سطيف
ال�ستقبال ال�صاعد اجلديد جنم
مقرة على ملعبه الثامن ماي
حت�سبا للجولة الرابعة من البطولة
الوطنية يف مقابلة حا�سمة لت�شكيلة
"الن�رس الأ�سود" التي تتواجد يف
و�ضعية ال حت�سد عليها ،وت�سعى
�إىل تد�شني �أول انت�صاراتها من
ملعبها و�أمام جماهريها ،حيث
ف�شلت يف حتقيق االنت�صار
على مدار ثالث جوالت متتالية
اكتفت خاللها بتعادل وهزميتني،
وبالتايل يدخل �أ�شبال املدرب

خري الدين ما�ضوي املقابلة حتت
�ضغط البحث عن االنت�صار الأول
يف املو�سم وحتقيق االنطالقة يف
املو�سم اجلديد بحثا عن حت�سني
نتائج وا�ستعادة الثقة بالنف�س
ق�صد البحث عن لعب الأدوار
الأوىل رغم �صعوبة امل�أمورية
يف ظل املناف�سة القوية هذا
املو�سم.
ويعول الطاقم الفني على م�ضاعفة
العمل من اجلانب املعنوي ق�صد
�إعادة الت�شكيلة �إىل ال�سكة
ال�صحيحة وتفادي الغرق �أكرث

خا�صة و�أن �أي تعرث جديد يجعل
الت�شكيلة تعاين الأمرين ،خا�صة
و�أنها مهددة بلعب ال�سقوط ،وال
ميلك الفريق حال �سوى ت�سجيل
االنت�صار ال�ستعادة ثقة الأن�صار،
والعودة بقوة يف اجلوالت املقبلة،
خا�صة بعد ت�أثر املعنويات عقب
هزمية داربي اله�ضاب العليا �أمام
اجلار �أهلي برج بوعريريج.
يف املقابل ،يدخل ال�صاعد
اجلديد جنم مقرة �أر�ضية امللعب
بحثا عن ت�أكيد االنطالقة القوية
التي ي�سجلها منذ بداية املو�سم

اجلديد ،من خالل حتقيق
انت�صارين �أمام جمعية ال�شلف
واحتاد بلعبا�س ،حيث ميلك
الفريق فر�صة ثمينة من �أجل
ت�سجيل نتيجة �إيجابية من معقل
املناف�س من خالل ا�ستغالل
الو�ضعية ال�صعبة التي مير بها
بداية هذا الأ�سبوع عرب العودة
�إىل الديار بتعادل على الأقل
يجعل ثقة العبي النجم وي�ساهم
يف بقائه على مقربة من كوكبة
ال�صدارة.
عي�شة ق.

ثابتي ي�شرع يف عملية الت�أهيل البدين

�شباب بلوزداد يتنقل �إىل م�صر بحثا عن ن�صف ت�أ�شرية الت�أهل

�شد فريق �شباب بلوزداد الرحال
ّ
�أم�س �إىل م�رص ا�ستعداد خلو�ض
مقابلته �أمام نادي برياميدز
امل�رصي التي تندرج �ضمن ذهاب
الدور ال�ساد�س ع�رش من مناف�سة
ك�أ�س الكاف ،حيث تنقّلت بعثة
الوفد البلوزدادي بحثا عن العودة
بنتيجة �إيجابية ت�سمح لها بت�سهيل
املهمة قبل موعد لقاء العودة
املقرر يف ملعب  5جويلية ،حيث

يعول ممثل اجلزائر يف املناف�سة
القارية على موا�صلة م�شواره يف
املناف�سة القارية والت�أهل �إىل ابعد
دور ممكن من خالل ال�سعي خلف
�ضمان بلوغ الدور ال�ساد�س ع�رش
مكرر والعمل على املرور �إىل دور
املجموعات التي تبقى الهدف
الرئي�سي للنادي العا�صمي ح�سب
الأهداف التي �سطرتها �رشكة
مادار رفقة املدرب عبد القادر

عمراين والذي �سبق له خو�ض
امل�سابقة القارية يف وقت �سابق
رفقة مولودة بجاية.
يف املقابل ،يوا�صل الالعب العربي
ثابتي العالج على الإ�صابة التي
يعاين منها على م�ستوى الفخذ،
بعدما انطلق اول �أم�س يف الرك�ض
والقيام بعملية الت�أهيل رفقة
املح�رض البدين كمال بوجنان� ،أين
ي�سعى �إىل ا�ستعادة عافيته والعمل

على حت�سني اللياقة البدنية حت�سبا
ال�ستئناف املناف�سة من جديد،
والعودة �إىل امليادين التي ابتعد
عنها خالل الفرتة ال�سابقة� ،أين
يعول املدرب عمراين على ا�ستعادة
العبيه العافية ب�شكل تام قبل
ا�ستعادة خدماته جمددا وهعرب يف
وقت �سابق �أنه ال يتعجل عودته �إىل
حني التعايف ب�شكل نهائي.
عي�شة ق.

قرر �صاحب امليداليتني الف�ضيتني
يف الألعاب االوملبية بريو دي جانريو
العداء اجلزائري توفيق خملويف
امل�شاركة فقط يف �سباق 1500م يف
بطولة العامل لألعاب القوى بالدوحة
قطر املقررة من � 27سبتمرب �إيل 6
�أكتوبر املقبل ،و�رصح خملويف" :
�س�أ�شارك فقط يف �سباق 1500م يف
بطولة العامل  2019بالدوحة ،اتخذت
هذا القرار بالت�شاور مع مدربي
الفرن�سي فليب ديبون ،النتيجة التي
حققتها يف �سباق 1500م خالل جتمع
باري�س� ،شجعتني الختيار م�سافة
 1500خالل املونديال املقبل ف�ضال
�أن حظوظي فيه اكرب� ،إ�ضافة اىل
ذلك ف�أنا ل�ست م�ستعدا بدنيا مائة
باملائة للم�شاركة يف م�سابقتي 800م
و 1500م" .ويف جتمع الدوري املا�سي
يف باري�س الذي جرى بتاريخ � 24أوت
املا�ضي حقق ابن مدينة �سوق اهرا�س
توقيتا جيدا يف �سباق 1500م يقدر
بتوقيت 3د 31ثا و 77ج .وهو يعد واحد
من بني �سبع �أح�سن توقيت يف العامل
خالل هذا املو�سم ،واعترب املتوج
بذهبية �سباق 1500م يف اوملبياد لندن
" :2012بعد ثالث �سنوات من الغياب
جراء �إ�صابة حلقت بي �شخ�صيا
تفاج�أت بالنتيجة املحققة بباري�س،
�أ�ستطيع القول �أنني حققت هديف
هذه ال�سنة بعد التوقيت الذي �سجلته
يف ملتقى باري�س ف�ضال �أن هذه
ال�سنة هي مرحلة انتقالية بالن�سبة

يل يف �إطار اال�ستعداد للم�شاركة يف
الألعاب االوملبية بطوكيو  2020التي
تبقى هديف الرئي�سي" .وعن �س�ؤال
حول حظوظه يف موعد الدوحة
�رصح خملويف -الذي من املقرر ان
يحل اليوم بفرن�سا لو�ضع اللم�سات
�سي�سي
الأخرية على حت�ضرياته -انه
رّ
املناف�سة بذكاء لكن لي�س يف ثوب
أ�سي
املر�شح الأول للتتويج ،وقال�" :س� رّ
املناف�سة �سباقا ب�سباق حتى النهاية
ان �شاء اهلل� ،رصاحة ل�ست املر�شح
الأول للفوز بهذه النهائي لكن امتلك
كل احلظوظ لذلك ،هناك العديد
من املر�شحني للتتويج بالنهائي
خا�صة العدائني الكينيني ،ل�ست بعيدا
عن اح�سن العدائني العامليني هذا
املو�سم� ،س�أبذل اق�صى ما ميكن
فعله بالدوحة للدفاع عن ا�سمي
و مكانتي على ال�ساحة العاملية
وت�رشيف الألوان الوطنية" ،وحت�سبا
للمونديال القطري� ،سيخو�ض العداء
اجلزائري ترب�صا مغلقا �أخري بفرن�سا
حتت ا�رشاف مدربه حتى يكون
على �أمت اال�ستعداد لليوم املوعود،
و�أفاد خملويف�" :س�أوا�صل حت�ضرياتي
بفرن�سا بالدخول يف ترب�ص ملدة
ثالثة �أ�سابيع قبل التوجه �إىل قطر يوم
 28او � 29سبتمرب املقبل للت�أقلم بعني
املكان على املناخ ،ال اخفي عليكم
اين متحفز وم�صمم على بذل كل ما
يف و�سعي للعودة بنتيجة �إيجابية".
ق.ر.

كا�س �إفريقيا للجيدو �أوا�سط

اجلزائر تتوج باللقب القاري
بر�صيد  23ميدالية
احتل املنتخب الوطني ذكور و�إناث
للجيدو املركز الأول يف مناف�سات
كا�س �إفريقيا للأوا�سط ،التي
اختتمت يف العا�صمة التون�سية
مبجموع  23ميدالية منها 7
ذهبيات 6 ،ف�ضيات 10برونزيات،
وجتاوز املنتخب الوطني نظريه
التون�سي الذي نال املرتبة الثانية
ب�أربع ذهبيات� ،سبع ف�ضيات و�سبع
برونزيات ،فيما احتل ممثلو
املغرب املركز الثالث ذهبية
واحدة و�أربع برونزيات يف مناف�سة
عرفت م�شاركة  85م�صارعا
مثلون ت�سعة بلدان.وبالإ�ضافة
�إىل اجلزائر ،تون�س واملغرب ،
�شاركت يف كا�س �إفريقيا �أي�ضا
�ستة بلدان �أخرى وهي بلغاريا،
الربتغال ،جمهورية الت�شيك،
زميبابوي  ،ال�سينغال وجنوب

�إفريقيا ،وبح�ضور  30م�صارع
� 19شابا و 11فتاة تكون اجلزائر
اكرث البلدان متثيال يف امل�سابقة
القارية  ،وراء تون�س � 19شابا و 16
فتاة ،بينما �أ�رشك املغرب ثمانية
ريا�ضيني.
وقبل كا�س افريقيا للأوا�سط ،
نظمت نف�س املناف�سة خا�صة
بفئة الأ�شبال ،حيث اكتفت
اجلزائر باملرتبة الثانية مبجموع
 26ميدالية  4ذهبيات 8 ،ف�ضيات
و 14برونزية ،و�أحرزت تون�س
اللقب الإفريقي لدى هذه الفئة
مبجموع  20ميدالية  9ذهبيات،
 5ف�ضيات و 6برونزيات ،بينما
ح�صلت املغرب على املرتبة
الثالثة ب�أربع ميداليات ذهبيتان،
ف�ضية وبرونزية.
ق.ر.
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بعد الإق�صاء من الت�أهل �إىل البطولة الإفريقية لأقل من  23عاما

اخل�ضر ّ
يبخرون الت�أهل �إىل �أوملبياد طوكيو 2020
ّ
تبخرت �أحالم اجلزائريني بخ�صو�ص التواجد يف الألعاب الأوملبية للدورة
الثانية على التوايل وامل�شاركة يف طبعة  2020بطوكيو بلعبة كرة القدم،
وذلك بعد الإق�صاء املر لالعبي املنتخب الوطني الأوملبي عندما واجه على
ملعب الثامن ماي ب�سطيف نظريه الغاين حل�ساب لقاء �إياب الدور الت�صفوي
الأخري امل�ؤهل �إىل بطولة �إفريقيا لفئة �أقل من  23عاما املقررة �شهر دي�سمرب
املقبل يف م�صر وامل�ؤهلة �إىل اللعاب الأوملبية املقررة �صائفة العام املقبل يف
العا�صمة طوكيو
عي�شة ق.

ف�شل املنتخب الأوملبي يف
جتاوز نظريه الغاين و�ض ّيع ت�أهال
كان يف املتناول بعد التعادل
الذي عاد به من التنقل الذي
قاده بداية هذا الأ�سبوع �إىل
�أكرا للعب مقابلة الذهاب ،لكن
الأداء ال�شاحب الذي ظهروا
به على �أر�ضية امليدان جعلهم
يفوتون فر�صة ثمينة خلو�ض
املناف�سة القارية واللعب على
�إحراز �إحدى الت�أ�شريات الثالث
امل�ؤهلة �إىل االوملبياد املقبل،
حيث يتح ّمل الطاقم الفني

الوطني والالعبني م�س�ؤولية
الإق�صاء ب�سبب طريقة الأداء
الغائب والوجه ال�شاحب الذي
قدموه� ،أين غابت طريقة اللعب
على �أر�ضية امليدان وف�شل
الالعبون يف حتويل الفر�ص التي
كانت لهم �إىل اهداف ،وجنحت
ت�شكيلة «النجوم ال�سوداء»
يف خمادعة �أوملبيي اخل�رض
وخطفت ت�أهال م�ستحقا بعد
ت�سجيل هدف الفوز قبل حوايل
 20دقيقة على نهاية املقابلة ،مل
يتمكن على �إثرها رفقاء الالعب
ه�شام بوداوي من العودة يف

النتيجة و�أ�ضاعوا فر�صة بروز
جيل ب�أكمله والذي ف ّوت فر�صة
ثمينة للذهاب بعيدا والتناف�س
على ت�أ�شرية اوملبية.
باتيلي� :ضيعنا ت�أهال يف
املتناول والالعبون كانوا
بعيدون عن امل�ستوى
اعرتف مدرب املنتخب
الأوملبي لودوفيك باتيلي
بالظهور ال�شاحب لأ�شباله
طيلة �أطوار املقابلة والذين مل
يقدموا الوجه الذي كان منتظرا

دزيري مرتاح الكتمال التعداد يف تدريبات اليوم

�إدارة احتاد العا�صمة تنفي رفع
التجميد عن احل�ساب البنكي

خرجت �إدارة فريق احتاد العا�صمة
عن �صمتها ،ونفت الأخبار التي
تر ّوج حول رفع التجميد عن
احل�ساب البنكي للفريق وال�رشوع
يف ت�سوية امل�ستحقات العالقة
لالعبني بداية من الأ�سبوع
املقبل� ،أين �أو�ضح يف بيان ن�رشته
على احل�ساب اخلا�ص للفريق
على موقع التوا�صل االجتماعي
«فاي�سبوك» �أن الأخبار التي يتم
ترويجها حول املر ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة والو�ضعية ال�صعبة
للنادي الزالت تراوح مكانها ،حيث
�أو�ضحت الإدارة �أن الفريق يح�رض
ب�شكل جدي ملوا�صلة اال�ستعداد
حت�سبا ملقابلته يف املناف�سة
القارية عندما يالقي الأحد

املقبل نادي غورماهيا الكيني
�ضمن ذهاب الدور ال�ساد�س
ع�رش من رابطة �أبطال �إفريقيا،
ودعت �إدارة النادي العا�صمي
ال�سلطات العليا للبالد جمددا
من �أجل م�ساعدة الفريق وجتاوز
الفرتة ال�صعبة التي مير بها يف
ظل الأزمة املالية ب�سبب جتميد
احل�ساب البنكي للنادي.
يف املقابل ،ت�شهد تدريبات
ت�شكيلة �أبناء «�سو�سطارة» اكتمال
التعداد بالتحاق الالعبني الدوليني
بزمالئهم وال�رشوع يف التح�ضري
بجدية للخرجة القارية� ،أين يرتاح
الطاقم الفني بقيادة املدرب بالل
دزيري الكتمال التعداد واال�ستعداد
للخرجة القارية بعد م�شاركة

�سبعة العبني يف مباراة املنتخب
الوطني الأوملبي والذين يعتربون
عنا�رص �أ�سا�سية يف التعداد على
غرار خماي�سية ،حمرة ،بلعربي
وبن �شاعة.
عي�شة ق.

بطولة العامل للمالكمة

ت�أهل اجلزائري حومري �إىل الدور
ال�ساد�س ع�شر
ت�أهل املالكم اجلزائري حممد
حومري يف وزن  81كغ �إىل الدور
ال�ساد�س ع�رش من بطولة العامل
 2019التي انطلقت االثنني
املن�رصم مبدينة �أيكاترنبورغ
الرو�سية بتفوقه على مناف�سه
ال�سعودي حمادة �سلمان بتوقيف
من احلكم يف اجلولة الثانية �أول
ام�س ،والتحق بذلك حومري
مبواطنه منو�شي  75كغ املت�أهل
يف نفي اليوم �إيل نف�س الدور
على ح�ساب ال�سلوفيني فيلكو
اجلاز بالنقاط  ،0-5وت�شارك
اجلزائر ب�سبعة مالكمني يف

مونديال  2019للمالكمة اجلاري
مبدينة ايكاترتنبورغ الرو�سية
خالل الفرتة املمتدة من  8اىل
� 22سبتمرب اجلاري ،ويتعلق الأمر
بكل من فلي�سي حممد  52كغ
الذي �سيدخل املناف�سة اليوم امام
الكونغويل ايلونغا كابانغي دودو،
فيما �سيواجه مواطنه بن بعزيز
ر�ضا  63كغ يف نف�س اليوم املالكم
الأوزبكي ادو رامبوف النور ،وعبد
احلفيظ بن �شبلة  91كغ املعفى من
الدور الأول �سينازل يوم � 15سبتمرب
الفائز من املباراة بني الأملاين عبد
اجلبار عمار و الكوري جيو تايونغ.

املمثالن االخريان كرامو �شم�س
الدين  69كغ و بولودينات �شعيب
 91كغ �سيدخالن املناف�سة يوم 16
�سبتمرب ،كرامو املعفى من الدور
الأول يواجه الفائز من املنازلة
بني الأذربيجاين �سوتو مايور
لورنزو واال�سرتايل ماليا جيزان،
�أما بولودينات يواجه االيطايل
كاربوتي مريكو ،وي�شارك يف هذا
املوعد العاملي للمالكمة 450
مالكم ميثلون  87بلدا حتت�ضنها
قاعة ايكاترينا اك�سبو �أرينا التي
ت�سع �إىل جمموع  5000مقعد.
ق.ر.

منهم وكانوا بعيدين كل البعد
عن م�ستواهم ،والم املدرب
الفرن�سي العبيه على الفر�ص
الكثرية التي �ضيعوها وحرموا
�أنف�سهم واملنتخب من الو�صول
�إىل مرمى املنتخب الغاين
وت�سجيل الأهداف ،مربرا ان
اللعب بالكرة على اخللف لي�س
نف�سه طريقة اللعب نحو الأمام،

حيث �أن اعتماد الطريقة الأوىل
�صعب عليهم الأمور وهم غري
قادرين على جماراة املناف�س
بدنيا و�أظهروا نقائ�ص على
امل�ستوى الفني.
و�أ�ضاف باتيلي عقب نهاية للقاء
�أن الأداء حت�سن كريا يف ال�شوط
الثاين و�أتيحت عدة فر�ص
�سانحة للت�سجيل �إال ان �أ�شباله

مل ي�ستفيدوا منها ،معرتفا بالندم
يف ظل ت�ضييع فر�صة ثمينة يف
�سبيل الت�أهل �إىل الأوملبياد
املقبل ،ورف�ض املتحدث مبد�أ
احلديث عن رغبته يف اللعب
على التعادل ال�سلبي الذي كان
كافيا على الت�أهل مو�ضحا �أنه
كان يرغب يف حتقيق الفوز �إال
ان الأمر مل يحدث.

�إدارة ت�شيل�سي تنتظر رفع عقوبة التعاقدات لل�شروع يف املفاو�ضات

لومبارد مهتم بالتعاقد مع عطال
يف املركاتو ال�شتوي

دخل الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف عطال �ضمن مفكرة �إدارة
نادي ت�شيل�سي االجنليزي رغبة
يف التعاقد معه خالل التحويالت
ل�شتوية املقبلة ح�سبما ك�شفت
عنه �أم�س جريدة «ديلي ميل»
الربيطانية ،والتي �أو�ضحت �أن
�إدارة «البلوز» لديها رغبة كبرية
يف �ضمان �صفقة انتقال الظهري
الأمين الت�شكيلة الوطنية �إىل

�صفوفها ابتداء من الن�صف الثاين
للعام املقبل بحثا عن تدعيم
الرواق الأمين للت�شكيلة والذي
يجد املدرب الإجنليزي فرانك
لومبارد �صعوبات يف �إيجاد �أف�ضل
العب ي�شغل املركز ،حيث تنتظر
غدارة ت�شيل�سي رفع االحتاد الدويل
لكرة القدم عقوبة منعها من �إبرام
تعاقدات جديدة من �أجل االنتقال
مبا�رشة �إىل ملف ابن قرية وا�ضية

والإ�رساع يف �إقناع �إدارة ناديه
ني�س الفرن�سي بخ�صو�ص التنازل
عن خدماته يف املركاتو املقبل،
�أين �سيكون النادي الإجنليزي �أمام
�إلزامية دفع ما قيمته  35مليون
مليون �أورو متثل قيمة �صفقة
التعاقد كع عطال ح�سب قيمته
يف �سوق التحويالت وفق نف�س
امل�صدر.
عي�شة ق.

دي�شان :ال �أمانع يف مواجهة اجلزائر
�أعرب مدرب املنتخب الفرن�سي
ديدييه دي�شان عن موافقته
خلو�ض مواجهة ودية دولية �أمام
املنتخب الوطني مثلما يدعو له
رئي�س االحتاد الفرن�سي لكرة
القدم لوغريت منذ �سنوات،
حيث �أو�ضح دي�شان �أنه ال مانع
له يف برجمة مباراة ودية �أمام
اجلزائر ومواجهة منتخبها يف
امل�ستقبل القريب ،و�أ�ستطرد
خالل الت�رصيحات التي �أطلقها

عقب مقابلة منتخب بالده �أمام
�أندورا �ضمنا لت�صفيات امل�ؤهلة
�إىل ك�أ�س �أوروبا للأمم � 2020أنه
ال ميلك �أي فكرة حول تاريخ
برجمة املقابلة لكنه �سوف
يوافق على اللعب ولن يجد
مانعا للأمر ،و�أ�ضاف �أنه لن
يواجه م�شكلة يف حال برجمة
اللقاء الودي يف اجلزائر �أو
فرن�سا.
ع.ق.

كومباين يغيب عن مباراة تكرميه
قال تقرير �صحفي بريطاين �أم�س
�إن البلجيكي فين�سنت كومباين،
مدافع مان�ش�سرت �سيتي ال�سابق،
�سيغيب عن مباراة تكرميه مبلعب
االحتاد.و�ستقام املباراة اليوم
بني �أ�ساطري مان�ش�سرت �سيتي
وجنوم الدوري الإجنليزي ،لتوديع
كومباين بعدما ق�ضى  11عا ًما
مع الفريق ،و�سيخ�ص�ص دخلها

للأعمال اخلريية ،ووف ًقا ل�صحيفة
«ديلي �ستار» الربيطانية ،ف�إن
كومباين يعاين من �إ�صابة يف �أوتار
الركبة ،ولن يتمكن من امل�شاركة
يف مباراة تكرميه.وقال كومباين،
يف ت�رصيحات �صحفية قبل
املباراة« :ل�سوء احلظ ،لن �أبد�أ
مباراة اليوم �أو �أ�شارك بها حتى..
هذا الو�ضع هو الأف�ضل يل ،لأنني

�أعاين من �إ�صابة يف �أوتار الركبة،
ولن �أخاطر الليلة ،لكن �سيكون
هناك العديد من الالعبني
الرائعني».و�أمت�« :إنه احتفال كي
وداعا للجماهري ،وهذا ال
�أقول
ً
يتطلب م�شاركتي يف املباراة،
حيث �أعاين من �أمر خارج عن
�إرادتي».
ق.ر.
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ت�صفيات يورو 2020

فرن�سا حتقق فوز ًا �سه ً
ال على �أندورا
بنف�سه و�صدها احلار�س
جو�سيب غومي�س ،وعزز
زميله يف الفريق الكاتالوين
املدافع كليمان النغليه
تقدم فرن�سا مطلع ال�شوط
الثاين ب�رضبة ر�أ�سية
اثر ركلة حرة انربى لها
وانتظرت
غريزمان،
فرن�سا الدقيقة الأوىل
من الوقت بدل ال�ضائع
لت�سجيل الهدف الثالث
عرب و�سام بن يدر.

حققت بطلة العامل
فرن�سا فوزها اخلام�س
يف ت�صفيات يورو 2020
وجاء على ح�ساب �ضيفتها
�أندورا بثالثية نظيفة
م�ساء �أول ام�س يف اجلولة
ال�ساد�سة من مناف�سات
املجموعة الثامنة ،ومل
يجد املنتخب الفرن�سي
�أي �صعوبة يف حتقيق
فوزه الثالث تواليا منذ
خ�سارته �أمام م�ضيفته
تركيا  2-0يف اجلولة
الثالثة واخلام�س له يف
الت�صفيات وبقي يت�شارك
ال�صدارة مع تركيا 15
نقطة التي حققت بدورها
فوزا ثمينا على م�ضيفتها
مولدافيا برباعية نظيفة
يف حني خ�رست �رشيكتهما
ال�سابقة �أي�سلندا �أمام
م�ضيفتها �ألبانيا 4-2
وجتمد ر�صيدها عند 12
نقطة يف املركز الثالث.
و�أثمر ال�ضغط الفرن�سي
هدفا مبكرا يف الدقيقة
 17عندما تلقى كينغ�سلي
كومان كرة من جوناثان
�إيكوين راوغ املدافع
خي�سو�س روبيو وتوغل
داخل املنطقة قبل �أن
ي�سددها داخل املرمى
اخلايل ،وهي املرة الثانية
على التوايل التي يهز فيها
كومان ال�شباك بعد ثنائيته
يف مرمى �ألبانيا ،وهو
الهدف الرابع لكومان يف
 19مباراة دولية ،وح�صلت
فرن�سا على ركلة جزاء اثر
عرقلة مهاجم بر�شلونة
الإ�سباين �أنطوان غريزمان
داخل املنطقة فانربى لها

وا�صلت الربتغال �صحوتها
يف ت�صفيات يورو 2020
وحققت فوزها الثاين
توالياً ،وجاء على ح�ساب
م�ضيفتها ليتوانيا 1-5
من مباريات املجموعة
الثانية ،وجاء انت�صار
الربتغال الثاين من �أ�صل
�أربع مباريات بف�ضل
�أهداف رونالدو الأربعة،
قبل �أن ي�ضيف كارفايو
الهدف اخلام�س ،علماً
�أن ليتوانيا �سجلت
الهدف ال�رشيف بف�ضل
�أ ند ر يو �سكيفي�سيو �س ،
وكانت قد �أدركت التعادل
قبل انتفا�ضة رونالدو
الذي عزز �صدارته الئحة
التاريخيني
الهدافني
للربتغال بعدما رفع
ر�صيده �إىل  93هدفاً
يف  160مباراة ،ورفعت
الربتغال ر�صيدها بف�ضل

ث�أر املنتخب البريويف
من نظريه الربازيلي
و�أحلق به الهزمية الأوىل
منذ ربع نهائي مونديال
رو�سيا  ،2018وذلك
بالفوز عليه  0-1يف
مباراة دولية ودية يف كرة
القدم �أقيمت يف لو�س
�أجنلي�س الأمريكية ،وبدا
فريق املدرب ت�شيت�شي
يف طريقه للتعادل الثاين
تواليا بعد الذي حققه
قبل ثالثة �أيام يف ميامي
�ضد كولومبيا  2-2بف�ضل

جنمه العائد نيمار الذي
�سجل هدفا ومرر كرة
هدف االفتتاح لكا�سيمريو
يف �أول م�شاركة له منذ
تعر�ضه لإ�صابة يف الكاحل
مطلع جوان املا�ضي
خالل مباراة ودية �ضد
املنتخب القطري ،ما �أدى
�إىل �إبعاده عن املنتخب
يف بطولة كوبا �أمريكا التي
انتهت بتتويجه باللقب
على �أر�ضه.
لكن املنتخب البريويف
الذي خ�رس نهائي كوبا

�سوبر هاتريك
رونالدو يقود
الربتغال للفوز
الثاين

فوز ودّي كا�سح للأرجنتني �أمام املك�سيك
حقق املنتخب الأرجنتيني فوزا كا�سحا على نظريه املك�سيكي  0-4يف �سان �أنتونيو
بتك�سا�س بف�ضل ثالثية مهاجم �إنرت ميالن الإيطايل الوتارو مارتينيز ،وح�سمت
الأرجنتني القادمة من تعادل �سلبي قبل خم�سة �أيام مع ت�شيلي يف لو�س �أجنلي�س
بغياب قائدها ليونيل مي�سي الذي يتعافى من �إ�صابة يف �ساقه �أبعدته عن املباريات
الثالث الأوىل لرب�شلونة يف الدوري الإ�سباين ،اللقاء يف ال�شوط الأول الذي �سجلت
فيه �أهدافها الأربعة ،ومهد مارتينيز طريق الفوز �أمام فريق املدرب ليونيل �سكالوين
بت�سجيله الهدفني الأولني يف الدقيقتني  17و 22ثم �أ�ضاف الرابع لبالده يف الدقيقة
 ،39حني كانت متقدمة بثالثية بعد ركلة جزاء نفذها العب باري�س �سان جريمان
الفرن�سي لياندرو باريدي�س ،وو�ضع املنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز حدا للمباريات
 11املتتالية التي خا�ضتها املك�سيك دون هزمية بقيادة مدرب «ال �ألبي�سيلي�ستي»
ال�سابق خرياردو «تاتا» مارتينو الذي �أ�رشف على منتخب بالده بني  2014و.2016

البي �أ�س جي ميهد لإنهاء احلرب �ضد نيمار
هذا االنت�صار �إىل  8نقاط
يف املركز الثاين بفارق
 5نقاط عن �أوكرانيا
املت�صدرة والتي لعبت
مباراة �أكرث .وعادت �رصبيا
للتوازن عقب فوزها على
م�ضيفتها لوك�سمبورغ 1-3
رافعة ر�صيدها �إىل �سبع
نقاط.

تركيا تق�سو على
مولدافيا برباعية
ويف مباراة مولدافيا وتركيا
فر�ض مهاجم �إيفرتون
الإجنليزي جينك طو�سون
نف�سه جنما بت�سجيله
ثنائية ،ومنح طو�سون
التقدم لرتكيا عندما
ا�ستغل كرة من دوروخان
طوكوز داخل املنطقة
فرفعها فوق احلار�س
الذي خرج ملالقاته
وتابعها داخل املرمى،
و�أ�ضاف دينيز توروك
الهدف الثاين من ركلة
حرة مبا�رشة من خارج
املنطقة ،و�سجل طو�سون

هدفه ال�شخ�صي الثاين
والثالث ملنتخب بالده
بت�سديدة على «الطائر»
بيمناه من م�سافة قريبة،
قبل �أن يختم يو�سف
يزي�سي املهرجان بالهدف
الرابع بت�سديدة قوية
من حافة املنطقة .ويف
املباراة الثالثة ،حققت
�ألبانيا فوزها الثالث يف
الت�صفيات عندما تغلبت
على �إي�سلندا  ،2-4ورفعت
�ألبانيا ر�صيدها �إىل 9
نقاط يف املركز الرابع
بفارق  3نقاط خلف
�إي�سلندا الثالثة.

�إنكلرتا تهزم
كو�سوفو وتبتعد
بال�صدارة
فازت �إجنلرتا على
�ضيفتها كو�سوفو 3-5
يف مباراة مثرية من
املجموعة الأوىل ،وابتعد
منتخب الأ�سود الثالثة
ب�صدارة املجموعة الأوىل
بر�صيد  12نقطة بفوزه

بريو تث�أر من الربازيل ودي ًا
�أمريكا �أمام الربازيل 3-1
يف  7جويلية املا�ضي،
خطف الفوز الث�أري
بهدف يف الدقيقة  85من
اللقاء الذي بد�أه نيمار
على مقاعد البدالء قبل
�أن يدخل يف الدقيقة 63
بدال من روبرتو فريمينو،
وتدين البريو بفوزها
املعنوي الهام �إىل لوي�س
�أبرام الذي افتتح �سجله
التهديفي مع منتخب
بالده ب�أف�ضل طريقة من
خالل كرة ر�أ�سية �إثر

ركلة حرة نفذها يو�شيمار
يوتون ،ملحقا مبنتخب
هزميته
«�سيلي�ساو»
الأوىل بعد  17مباراة دون

يف املباريات الأربع التي
�سجل
خا�ضها حتى الآنّ ،
لإنكلرتا �ستريلينغ وكاين
وفويفودا باخلط�أ يف
مرمى فريقه و �سان�شو
ثنائية ،ولك�سوفو بريي�شا
هدفني و موريكي ،و�أحلق
رجال املدرب غاريث
�ساوثغيت اخل�سارة الأوىل
بكو�سوفو بعد  15مباراة
متتالية للأخرية من دون
خ�سارة ،وبات منتخب
كو�سوفو بالتايل يف املركز
الثالث بر�صيد  8نقاط
على جدول الرتتيب خلف
نظريه الت�شيكي الثاين
 9نقاط الذي فاز خارج
�أر�ضه على مونتينيغرو
بثالثية نظيفة.
ويف املباراة الأخرى من
املجموعة تفوقت ت�شيكيا
على م�ضيفتها مونتينيغرو
 0-3رافعة ر�صيدها �إىل
ت�سع نقاط من خم�س
مباريات يف املركز
الثاين ،فيما جتمد ر�صيد
مونتينيغرو عند نقطتني
من خم�س مباريات.

ي�سعى م�س�ؤولو باري�س �سان جريمان �إىل �إنهاء حالة العدائية التي باتت ت�شبه احلرب
بني الربازيلي نيمار دا �سيلفا وجماهري نادي العا�صمة الفرن�سية يف الآونة الأخرية،
ويعود موقف امل�شجعني الغا�ضب من نيمار� ،إىل رغبة الأخري يف الرحيل عن حديقة
الأمراء ،و�إ�رصاره على توجيه ت�رصيحات م�ستفزة للجماهري مثل اختياره مباراة
رميونتادا بر�شلونة �ضد �سان جريمان  1-6ك�أف�ضل ما قام به خالل م�سريته ،ووف ًقا
ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن �إدارة باري�س تريد اال�ستفادة ريا�ض ًيا
من نيمار طاملا �أنه �سيظل لعام ثالث مع الفريق ،ولذلك ف�إن الالعب يقرتب من
خو�ض �أول مباراة له مع �سان جريمان هذا املو�سم .وعمل امل�س�ؤولون على تهدئة
اجلماهري والتحدث مع الألرتا�س لت�صفية الأجواء امل�شحونة �ضد نيمار ،والذي يرى
ب�أن �سان جريمان نا ٍد �صغري ،و�أو�ضحت �أن هناك ا�ستجابة من اجلماهري ولذلك مل
تتم مهاجمة نيمار يف مباراة �سان جريمان الأخرية على ملعب «حديقة الأمراء»،
و�ستكون العودة املنتظرة لنيمار بقمي�ص �سان جريمان جمددًا �أمام �سرتا�سبورغ
ال�سبت املقبل يف اجلولة اخلام�سة من الدوري الفرن�سي ،وي�ستعد الأملاين توما�س
توخيل مدرب �سان جريمان والقائد تياغو �سيلفا لتوجيه ر�سالة ت�صاحلية بني نيمار
واجلماهري قبل املباراة ،لبدء الهدنة ومن ثم امل�صاحلة بينهما.

�ألينيا ينتقد قرار فالفريدي
انتقد العب بر�شلونة ت�رصف املدير الفني �إرن�ستو فالفريدي هذا املو�سم با�ستبعاده
من قائمة املباريات م�ؤخ ًرا ،ويرى كارلي�س �ألينيا العب خط و�سط البلوغرانا ،الذي
لعب �أ�سا�س ًيا �ضد �أتلتيك بيلباو يف افتتاح الدوري اال�سباين املباراة التي خ�رسها
الفريق الكتالوين بهدف نظيف �أن ت�رصف فالفريدي ال تف�سري له ،وقال �ألينيا ،خالل
ت�رصيحاته لإذاعة «« :»Rac1ال يوجد تف�سري لعدم االعتماد على بعد مباراة �أتلتيك
بيلباو ،وال يوجد �أي العب يحب عدم ا�ستدعائه للمباريات ،وهو قرار بيد املدرب
ولكن بالت�أكيد ي�ؤثر على الالعب» ،و�أ�ضاف« :بالت�أكيد ال�شباب ال ي�ست�سلمون ،و�أريد
القتال من �أجل مركزي ،و�أجد �أن لدي خيارات للقتال للتواجد �ضمن الت�شكيلة
الأ�سا�سية» ،وتابع�« :أعتقد �أننا جمي ًعا يف الفريق يجب �أن نكون مهمني ،وواثق بن�سبة
� %100أن ب�إمكاين تغيري الو�ضع احلايل ،وال�سبيل الوحيد هو العمل ليتغري الو�ضع و�أريد
النجاح يف بر�شلونة» ،وعن ر�أيه يف ا�ستمرار الكرواتي راكيتيت�ش� ،أجاب« :املناف�سة
�ستجعلنا �أف�ضل ،ولهذا ال�سبب نحن نعمل».

رامو�س :فان دايك ي�ستحق الكرة الذهبية

خ�سارة ،وحتديدا منذ ربع
نهائي مونديال رو�سيا حني
خ�رس �أمام بلجيكا  2-1يف
 6جويلية .2018

يرى الإ�سباين �سريجيو رامو�س قائد ريال مدريد �أنه يف حالة فوز
الهولندي فريجل فان دايك مدافع ليفربول بالكرة الذهبية هذا العام،
�سيكون ذلك عن ا�ستحقاق ،وقال رامو�س يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية�« :إذا فاز فان دايك بالكرة الذهبية� ،سيكون ذلك عن
ا�ستحقاق ،لأنه مدافع كبري ،وميلك مميزات كثرية ومتعددة» ،و�أ�ضاف:
«�أن تكون مداف ًعا فالأمر �أكرث تعقيدًا ،لكن يبدو �أنها لن تقت�رص على
مفتوحا للآخرين
مي�سي وكري�ستيانو رونالدو الآن ،حيث بات الطريق
ً
� ً
أي�ضا».
وتطرق رامو�س للحديث عن ال�رشط املوجود يف عقد ليونيل مي�سي
مع بر�شلونة ،والذي مينحه حرية الرحيل عن كامب نو هذا ال�صيف
وعن �إمكانية ان�ضمامه لريال مدريد ،وعلق املدافع الإ�سباين على هذه
الأنباء ،قائلاً �« :أحتدث دائ ًما عنه ب�شكل جيد� ،أعتقد �أن له مطلق احلرية
يف اتخاذ القرارات التي يعتقد �أنها منا�سبة له» ،وختم« :لكن بالن�سبة يل
يتبقى عامان يف عقدي مع ريال مدريد ،و�س�أحاول اال�ستمتاع بهما».
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ثقافة

للكاتب ال�سوي�سري يونا�س لو�شر

رواية «كرافت» ..لي�س
كل �شيء على ما يرام!
يف اللحظة التي انتهيت فيها من قراءة رواية «كرافت» للكاتب ال�سوي�سري «يونا�س لو�شر»،
ال�صادرة هذا العام عن دار العربي للن�شر والتوزيع يف القاهرة ،وبرتجمة د .معتز املغاوري
 تخيلت بيني وبني نف�سي �-ضاحك ًا� -أن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،ومبعجزة لي�سلها مثيل ،تفرغ �أيام ًا لقراءتها ثم كيف يكون رد فعله على انتحار بطل الرواية« ،ريت�شارد
كرافت» ،يف نهايتها .وال ي�ساورين �شك �أن رد فعله� ،إن حدث �أو كما �أتخيله ،لن يكون �إال �سخرية
�شديدة ت�صل لدرجة الوقاحة (التي اعتدناها منه).
وكاالت
يف الواقع  -وبعيداً عن ترامب
و�سخريته ووقاحته املتوق َعة-
ف�إن تلك الرواية ا�ستغرقت
اً
طويل يف قراءتها،
مني وقتًا
ولي�س �سبب ذلك حجمها �أو
عدد �صفحاتها (الرواية كلها
� 265صفحة) و�إمنا لأنني كنت
�أتوقف كثرياً عند نهاية كل
ف�صل من ف�صولها ،حماوالً
ا�ستيعاب الأفكار التي تطرحها
على ل�سان بطلها ،وهو يحاول
الإجابة على �س�ؤال واحد :هل
كل �شيء على ما يرام؟ وهو
�س�ؤال  -و�إن بدا ظاهرياً-
�سه ً
ال وب�سيطاً �إال �أنه لي�س
كذلك على الإطالق.
البداية عندما يتلقى الربوفي�سور

الأملاين ،ريت�شارد كرافت ،دعوة
للم�شاركة يف م�سابقة يقيمها
�أحد �أ�ساطني وادي ال�سليكون
ال�شهري .للإجابة على ذلك
ال�س�ؤال يف ظل كل التطورات
الكبرية واخلطرية والهائلة التي
يعي�شها العامل ،منذ انت�صار
الر�أ�سمالية وقيمها وتفردها
بقيادة الكرة الأر�ضية ،بعد
انهيار عدوها �-أو �أعدائها -يف
بداية الت�سعينيات من القرن
الع�رشين ،على �أن يفوز �صاحب
الإجابة ال�صحيحة بجائزة
مالية قدرها مليون دوالر ،مع
�أننا ال نعرف �أبداً كيف مُيكن
تقدير تلك الإجابة ال�صحيحة،
وحتت �أية معايري �أو مقايي�س
حمددة �سلفاً �أو معروفة.
وبالفعل يذهب «كرافت» �إىل

امل�سابقة ،خ�صو�صاً �أن الدعوة
جاءته من �صديق قدمي وحميم
كان -يف �سن ال�شباب -ي�شاركه
�أفكاره و�أحالمه ،وهذا ال�صديق
رغم �أنه جمري الأ�صل-ف�إنه �أ�صبح واحداً من �أولئك
املفكرين «اال�سرتاتيجيني»
الذين �أ�صبحت لهم الكلمة العليا
يف حتديد �أهداف وخطط
الواليات
وا�سرتاتيجيات
املتحدة الأمريكية.
ويف جانب �آخر مهم ف�إن كرافت
يذهب �إىل امل�سابقة من �أجل
الفوز باجلائزة كي ي�ستطيع
باملليون دوالر املوعودة-ترتيب �أمر انف�صاله عن زوجته
و�ضمان م�ستقبل �أوالده ،وهو
يف ذلك يت�صور �أنه يح�صل على
«حريته» من كل االرتباطات

والقيود العائلية ،وهذا يف حد
ذاته تناق�ض �صارخ -ال يلحظه
الربوفي�سور العبقري! -منذ
البداية.
يف الأيام التي ق�ضاها «كرافت»
يف حرم جامعة «�ستانفورد»
ويف قلب وادي ال�سيليكون،
مقر كل ال�رشكات العاملية التي
تتحكم يف حياة الب�رش ،ت�سنح له
الفر�صة ،ويف �سبيل العثور على
الإجابة النموذجية لل�س�ؤال� ،أن
ي�ستعيد تفا�صيل حياته كلها،
ومراجعة كل �أفكاره التي
حتم�س لها منذ �شبابه الباكر،
حتى �أو�صلته ملا عليه من
مكانة علمية و�أدبية مرموقة يف
جمال تخ�ص�صه .لكنه وبطريقة
مل يخطط لها ،ي�ستطيع �أن
ي�صل �إىل نتائج مل يت�صورها �أو

ال�شارقة للآثار ت�صدر جمموعة من الكتب
حول التاريخ والآثار والعمارة

�ضمن الربنامج امل�ستمر
الحتفال م�ؤ�س�سات �إمارة
ال�شارقة بلقب “ال�شارقة
عا�صمة عاملية للكتاب
� ،″2019أ�صدرت هيئة
ال�شارقة للآثار ،م�ؤخراً،
عدداً من حولياتها ،التي
تر�صد الن�شاط الأثري
واحل�ضاري يف الإمارة ،كما
�أعادت �إ�صدار حولياتها
القدمية متمثلة يف الأعداد
من  ،12-1والتي �سبق
�صدورها ،من العام 1997
�إىل العام  ،2011بغالف
�أزرق ج َّذاب� ،إىل جانب
جمموعة من الكتب الأخرى
التي تتناول ق�ضايا مرتبطة
بالآثار والتاريخ والعمارة
يف دولة الإمارات العربية
املتحدة والعامل العربي.
وقال �سعادة الدكتور �صباح
عبود جا�سم ،مدير عام هيئة
ال�شارقة للآثار“ :ي�شكل
اختيار ال�شارقة عا�صمة
عاملية للكتاب ،ت�أكيداً على
ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س

الأعلى حاكم ال�شارقة ،يف
دعم الكتاب ورعاية امل�ؤلفني
واملبدعني،
والنا�رشين
ون�رش حب القراءة يف نفو�س
�سكان الإمارة وزوارها ،من
خالل من تطلقه ال�شارقة
من م�شاريع ومبادرات
وما تنظمه من معار�ض
ومهرجانات ،وي�سعدنا �أن
نكون من الداعمني لهذا
اللقب العاملي امل�ستحق”.
و�أ�ضاف“ :قمنا ب�إ�صدار
هذه الكتب واحلوليات،
كي نكون م�ساهمني يف
دعم الكتاب ،وتعزيز ثقافة
القراءة ،و�إر�ساء املعرفة
ك�أ�سا�س حلوار احل�ضارات
الإن�سانية ،واعرتافا ملفتاً
مبا تبذله ال�شارقة يف جمال
ن�رش ثقافة القراءة ،على
امل�ستويني العربي والعاملي،
فالإمارة كانت عا�صمة
للثقافة العربية عام  ،1998ثم
عا�صمة للثقافة الإ�سالمية
عام  ،2014وبف�ضل
نهو�ضها الثقايف واملعريف،
وتوجيهات �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة النيرّ ة،

�أ�ضحت �صاحبة �صيت دويل،
وعا�صمة عاملية للكتاب”.
و�شملت �إ�صدارات الهيئة،
كتاب“ :مليحة ..التاريخ
غري املدون” ،وهو مرجع
كبري جامع ،يبحث يف �أ�صول
مليحة ،وم�شاركتها الآثارية
امللفتة يف تاريخ دولة
الإمارات العربية املتحدة،
من �إعداد :د� .صباح عبود
جا�سم ،ومارجريت �إيرمان،
وهان�س -بيرت �إيرمان ،كما
�أ�صدرت كتاباً جامعاً حتت
عنوان“ :الوجيز يف العمارة
املبكرة”،
الإ�سالمية
من �إعداد ك�.أ .كروزيل،
وراجعه وزاد عليه :جيم�س
ويل�سون �ألن ،وترجمه :عبد
اهلل علي الرحيبي ،كما قامت
بطباعة املرجع الكبري عن:
“ع�صور ما قبل التاريخ
وجيولوجيا الع�رص احلديث
الأقرب “البالي�ستو�سني”
يف قورينائية -ليبيا” ،من
�س.ب.ماكبريين
ت�أليف:
و دبليو.هي ،من ترجمة
و�إعداد :د� .صباح عبود
جا�سم.

وتعكف الهيئة حالياً على
االنتهاء من �إعداد كتاب
“امل�سجد يف العمارة
العثمانية املبكرة” من
ت�أليف :عبد اهلل كوران ،ونقله
�إىل العربية :عبد اهلل علي
الرحيبي ،وهو مرجع مهم
يبحث مباهية امل�ساجد يف
الع�رص العثماين ،ويقول
عنه املرتجم“ :هذا
الكتاب هو اجلزء الأول من
�سل�سلة م�ؤلفة من ثالثة
كتب مقرتحة حول عمارة
امل�سجد العثماين ،وهو يعنى
مبا �أرى �أنه �أكرث امل�ساجد
العثمانية �أهمية يف القرنني
الرابع ع�رش واخلام�س
ع�رش امليالديني ،و�سيتناول
الكتابان الثاين والثالث
الع�رص الذهبي الذي يغطي
القرنني ال�ساد�س ع�رش
وال�سابع ع�رش امليالديني،
وفرتة التدهور التي تبد�أ من
القرن الثامن ع�رش وت�ستمر
�إىل نهاية احلرب العاملية
الأوىل”.
وكالة �أنباء ال�شعر

يتخيلها عن نف�سه وعن حياته
العملية وال�شخ�صية ،وهي
النتائج التي تقوده يف النهاية
�إىل االنتحار ،لأنه -بب�ساطة
�شديدة -مل يكن كل �شيء على
ما يرام .الرواية تقدم ما ي�شبه
�إدانة كاملة ملا ميكن ت�سميته
املتوح�شة»
بـ»الر�أ�سمالية
التي تقود العامل اليوم ،فكل
منتجاتها -و�إن كانت ظاهرياً-
تُ�س ّهل على الب�رش حياتهم
اليومية ،وتوعدهم مب�ستقبل ال
بد و�أن يكون �أف�ضل دائماً� ،إال

�أنها يف حقيقتها ال تعدو �سوى
�أنها جمرد طريقة �ضمن طرق
�أخرى ،فيها اجليد وال�سيء،
الإيجابيات وال�سلبيات ،فال
�شيء ُمطلق �أو ناجح مائة يف
املائة ،ورمبا من هذه النقطة
حتديداً تخيلت رد فعل �شخ�ص
مثل «دونالد ترامب» لو حدثت
املعجزة وقر�أ تلك الرواية ،فهو
ب�شكل من الأ�شكال -يعتربالنموذج الأكرث تعبرياً جلواب
�س�ؤالها ب�أنه لي�س كل �شيء على
ما يرام!

�صدور رواية «الكثري من الهراء»
للكاتبة املقد�س ّية دعاء �إبراهيم

�صدرت حديثاً رواية
«الكثري من الهراء» للكاتبة
املقد�س ّية دعاء �إبراهيم،
عن برنامج الثقافة والفنون
يف م�ؤ�س�سة عبد املح�سن
القطان مع دار الأهلية
للن�رش منت�صف العام ،2019
ح�صلت هذه الرواية على
جائزة ت�شجيعية يف م�سابقة
قطان الكاتب ال�شاب للعام
 ،2017و�أو�صت جلنة حتكيم
امل�سابقة بن�رشها.
تتناول الرواية معاناة الفتاة
يف املجتمعات العرب ّية،
من خالل ا�ستعرا�ض �أرب ِع
�شخ�صياتٍ �أنثوية يجدن
�أنف�س ّهن يف مكان واح ٍد من
دون معرفة �سبب وجودهن،
تكون هذه ال�شخ�صيات هي
نف�سي
حم�صلّة انف�صام
ّ
تعاين منه البطلة ،والرواية
ت�ستعر�ض كيف خلِقت
كل �شخ�ص ّية .تُر ّكز دعاء
�إبراهيم على العادات
والتقاليد والدين وتطبيقه
واملجتمع
اخلاطئ
والأهل ك�أ�سبابٍ �أدت �إىل
ظلم الفتاة� ،إ�ضافة �إىل

والنف�سي
الأذى اجل�سدي
ّ
باالغت�صاب
املرتبط
و�سِ فاح القربى.
ت�صف �إبراهيم روايتها
بال�سوداو ّية ،لي�س لأن
نظرتها للمجتمع كذلك،
و�إمنا احلقيقة هي �أن
النظرة لهذه املو�ضوعات
�سوداوية وغري من�صفة
للمر�أة� ،إ�ضافة �إىل �أنّ
الرواية تطر ُح �س�ؤال
متج�سد
الذكور ّية كمفهوم
ّ
يف املجتمعات العرب ّية بني
ما يت�أ�صل يف الذكر منذ
ويتج�سد يف
بداية خلقه،
ّ
عقل املر�أة حتى تبتكر
�شخ�ص ّية ذكر بداخلها،
ّ
احلل
العتقادها �أ ّنه
مل�شاكلها يف جمتمعها.
تعر�ض الروائية املقد�سية
دعاء �إبراهيم يف روايتها
مراحل ال�صدمة التي مت ّر
بها الفتاة  -التي عانت من
االغت�صاب  -فتكون مرحلة
النكران هي الأوىل ،ث ّم
اخل�ضوع ،فمرحلة املقاومة
والق ّوة ،و�صوالً �إىل حالة
الربود وعدم االهتمام،

انتها ًء با�ستح�ضارها حالة
الذكر الذي -من املتوقع-
�أن يُخرجها من �أزمتها ،ويف
الوقت نف�سه ،حتاول العودة
�إىل �شخ�ص ّيتها الأ�سا�س ّية
ّ
تعر�ضت ل�سفاح
التي
ال ُقربى.
وترى دعاء يف روايتها طريقاً
لبداية التغيري ،انطالقاً من
م�ؤازرة الفتيات للحديث
عن التعنيف واملعاناة التي
يعانني منها ،كبداي ٍة لوقف
هذه الأ�ساليب ،والتمتّع
ِ
بلحظات قو ٍة لقلب الطاولة
يف وجه املجتمع ،ممثالً
بالأقارب والأهل والعادات.
ويف روايتها -ح�سب
و�صفها� -صوت ملن ال
«بحب
�صوت له ،فقالت:
ّ
�أكون �صوت ال�ضعفاء يف
العامل» .اجلدير بالذكر �أن
رواية «الكثري من الهراء»،
ح�صلت على جائزة
ت�شجيعية يف م�سابقة
قطان الكاتب ال�شاب للعام
 ،2017و�أو�صت جلنة حتكيم
امل�سابقة بن�رشها.
وكاالت
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حوار ثقايف

للكاتب التايالندي الأ�صل بيت�شايا �سودبانثاد

«بانكوك ت�ستيقظ على هطول املطر»
هناك �إح�سا�س قوي باالنف�صال ي�سري عرب التيار املنح�سر واملتدفق للمدينة ،يف الرواية الأوىل للكاتب التايالندي الأ�صل بيت�شايا �سودبانثاد،
بعنوان «بانكوك ت�ستيقظ على هطول املطر» ،وهو انف�صال ي�أخذ �أبعاداً خمتلفة� ،سواء عن البالد �أو العائلة �أو التاريخ الوطني واالجتماعي
للبالد� ،أو حتى عن الذات الب�شرية.
متتد حدودها املتغرية عرب الزمن،
و«تعيد تخيل بانكوك كمدينة
غمرتها املياه ب�شكل دائم» .لكن
حتى عندما يتغري العامل من حول
ال�شخ�صيات ،تبقى الرواية را�سخة
يف ال�رصاعات اليومية رمبا لإظهار
�شعورنا بالعجز يف وجه التاريخ.

وكاالت
وي�شكل مفهوم االنتماء ركيزة
�أ�سا�سية يف رواية الروائي الذي
يعي�ش يف الواليات املتحدة ،وهذا
املفهوم مير على الأجيال يف �رسد
خطي ي�ستح�رض �أرواح املكان
و�صوالً �إىل امل�ستقبل ،رمبا لإثبات
ا�ستحالة زوال الذاكرة ،ح�سبما
يفيد الناقد تا�ش رو ،يف �صحيفة
«غارديان» الربيطانية.
ت�س�أل �إحدى �شخ�صيات الرواية
جارها العائد �إىل بانكوك بعد
�سنوات �أم�ضاها خارج البالد،
والذي يعي�ش عالقة معقدة مع
والديه ومدينته« :عدم التذكر
ال ينفع حقاً� ،أال تعتقد ذلك؟».
املر�أة نف�سها تعي�ش ق�صة م�ؤملة
مل ت�شف منها بعد .وجتد نف�سها
تتحدث مع جارها �سامي ،يف
م�شاعر متدفقة باحلنان ،وهما
يقيمان يف املجمع ال�سكني نف�سه
الذي يقع على قطعة �أر�ض عائدة
لعائلته ،ويتدفق يف �سياق ذلك،
تاريخ بانكوك من حولهما ،فيما
يوحد االثنان �شعور بالفقدان
واالرتباك؛ كيف ميكنهما التوفيق
بني ما�ضيهما واندفاعة مدينتهم
نحو امل�ستقبل؟

ذاكرة غري مت�صاحلة

اغرتاب دائم

ويف بنية �رسدية حتوم با�ستمرار
حول املكان ،يعر�ض امل�ؤلف
�شخ�صياته ،فهناك املب�رش يف
القرن التا�سع ع�رش الذي يكافح
للتكيف مع ق�سوة احلياة يف
تلك املنطقة اال�ستوائية وعدم
جدوى دعوته ،وعازف البيانو يف
ال�سبعينيات الذي يعزف مو�سيقى
اجلاز لأ�شباح تطارد منزل عجوز

�آفاق ت�صدر الرتجمة العربية
لـ»اليوميات» لتول�ستوي
�أعلنت دار �آفاق عربية،
�إ�صدار الرتجمة العربية لكتاب
«اليوميات» من ترجمة املرتجم
والروائي يو�سف نبيل ،بالتزامن
مع الذكرى الـ ،191على ميالد
الأديب الرو�سي ال�شهري ليف
تول�ستوي.
والكونت ليف نيكواليافيت�ش
تول�ستوى (� 9سبتمرب -1828
 20نوفمرب  )1910من عمالقة
الروائيني الرو�س وم�صلح
اجتماعي وداعية �سالم ومفكر
�أخالقي وع�ضو م�ؤثر يف �أ�رسة
تول�ستوي ،ويعد من �أعمدة
الأدب الرو�سي يف القرن
التا�سع ع�رش والبع�ض يعده من
�أعظم الروائيني على الإطالق،
�أ�شهر �أعماله روايتي «احلرب
وال�سالم» و»�آنا كارنينا» ،وهما
يرتبعان على قمة الأدب
الواقعي ،فهما يعطيان �صورة
واقعية للحياة الرو�سية يف تلك
احلقبة الزمنية.

وي�أتي يف مقدمة املرتجم
يو�سف نبيل على الكتاب:
«عندما يكتب �أديب �أو مفكر
مذكرات �أو �سريته الذاتية ،فهو
يت�أمل ويفكر ويختار مناطق
بعينها ليعر�ضها للقارئ ويحذف
�أخرى ،ويخرج املنتج العام يف
�صورة ق�صة متما�سكة موجهة
بح�سب ر�ؤية الكاتب فى وقت
الكتابة ،لكن اليوميات تختلف
عن ذلك فهي تدوين لأحداث
و�أفكار وهواج�س اليوم� ،سواء
كانت هامة �أم غري كذلك،
�إنها مبثابة كامريا تر�صد ما
يحدث على امل�ستوى اخلارجي
والداخلي دون متييز ،و�إن
كان املنتج قد يبدو فو�ضوياً،
�أو يت�سم بالإ�سهاب �أو بذكر
تفا�صيل غري مهمة ،لكنه يف
الوقت ذاته يكون مبثابة جمهر
حقيقي على ما يحدث داخل
تكوين هذه ال�شخ�صية».

وكاالت

ثرية ،وهناك ابنها �سامي الذي
يزور والده املحت�رض يف لندن
حماوالً عبثاً اال�ستقرار يف بلدان
عدة مع ن�ساء خمتلفات ،من بينهن
جارته ناي التي تكافح بدورها من
�أجل الت�صالح مع ما�ضيها ،ومقتل
�صديقاتها على يد اجلي�ش يف
منت�صف ال�سبعينيات.
وكانت ناي التي تطاردها م�شاعر

الذنب ،تعمل يف �أعقاب هروبها
مدربة �سباحة ومديرة �شقق
�سكنية ،وعلى الرغم من تبدل وجه
املدينة� ،إال �أنها غري قادرة على
ن�سيان ال�صدمة التي تكمن حتت
ال�سطح الالمع للمدينة ،فو�سط
«املباين احلديثة �أمل قدمي».
جناتها من املوت يف ال�سبعينيات
�شكل البذرة الكئيبة للرواية التي

ويظل هناك هذا الإح�سا�س
باالغرتاب على الدوام ،وهو
اغرتاب طوعي �أو ق�رسي ،حتى
بالن�سبة �إىل �أولئك الذين مل يغادروا
مدينتهم �أو م�سقط ر�أ�سهم؟ فهل
ميكن �أن يكون االغرتاب م�س�ألة
خيار؟
وفيما تطالب كل �شخ�صية يف
الرواية بدور الالعب الرئي�س،
تبقى �أف�ضل اللحظات عندما
تهد�أ لتدخل حلظات ح�سا�سة من
العالقة احلميمية .عندما يلتقي
�سامي بناي يف �شقة والدته التي
وافتها املنية �أخرياً ،ميازحها يف
حماولة لتخفيف وط�أة الأجواء
و�إخفاء حزنه ،لكنها ال ت�ستجيب،
جزء منه كان يتوقع بعد �سنوات
من العي�ش يف �أمريكا «بع�ض
التغيري يف املوا�ساة» ،لكنه بدالً
من ذلك يتلقى ربتات على الكتف،
يف �إمياءة تتحدث لي�س فقط عن
الفجوة الثقافية التي يعي�شها

�سامي الآن ،لكن عن ا�ستحالة �أي
منهما �إيجاد املوا�ساة التي يتوق
�إليها.

ر�سالة حب
الرواية عبارة عن ر�سالة حب
للمدينة و�سكانها ،ت�سري عرب
التاريخ مثل خريطة ت�ستح�رض
الأرواح وتعيد جتربة العي�ش يف
مناخ تايالند املائي ،حيث ميكن
الإح�سا�س مبن�سوب املياه يرتفع
�إىل الكاحلني ،وفقاً لو�صف الناقد
رون ت�شارلز يف �صحيفة «وا�شنطن
بو�ست»� .سودبانثاد يعي�ش حالياً
يف نيويورك ،لكنه يلتقط تاريخ
البالد با�ضطراباتها واختالجاتها،
يف بنية تعك�س ثقافة بانكوك
املعقدة .يربط ق�ص�صه كم�شهد
حكايات يحوم فوق املدينة
وما�ضيها وحا�رضها وم�ستقبلها،
وفيما ن�شهد على تغري حياة النا�س
وازدهارهم ،تك�شف املدينة عن
�إيقاعات خا�صة بها يف �شكل
�أ�صوات� .أحياناً مبو�سيقى اجلاز،
�أو املو�سيقى التقليدية� ،أو حتى
�صوت مياه متدفقة �أو �رسب
ع�صافري� ،أو موقع بناء� ،أو �أ�صوات
�أطفال �أو بائعني يف ال�شارع .فكل
قطعة لها �إيقاعها اخلا�ص الذي
يدخل القارئ �أكرث داخل �أجواء
املدينة.

تعبرياً عن التعاون امل�شرتك بني ال�صرحني الكبريين

جمموعة من م�ؤلفات حاكم ال�شارقة ملكتبة رو�سيا الوطنية
�أهدت «من�شورات القا�سمي» مكتبة
رو�سيا الوطنية يف مو�سكو ،جمموعة
من م�ؤلفات ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي،
املرتجمة اىل اللغة الرو�سية
تعبرياً عن التعاون امل�شرتك بني
ال�رصحني الكبريين ،حيث تعترب
املكتبة الرو�سية ثاين �أكرب مكتبة يف
العامل  .وجاء ذلك خالل زيارة مهند

ح�سني بو �سعيدة مدير «من�شورات
القا�سمي» يوم �أم�س مكتبة رو�سيا
الوطنية يف مو�سكو بالتزامن مع
م�شاركة الدار يف معر�ض مو�سكو
للكتاب  .2019و�أعربت م�س�ؤولة
الإهداءات والتبادل الثقايف مبكتبة
رو�سيا الوطنية يف مو�سكو ،عن
�شكرها وتقديرها لهذه الهدية
القيمة والثمينة التي حتمل ا�سم
واحد من �أهم مثقفي عاملنا

املعا�رص ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي كونها �ستكون
مفتاحاً للباحثني والكتاب للغو�ص
بتاريخ الإمارات العربية املتحدة
وما حولها من مدن �ساحل اخلليج
العربي التي طاملا كانت متثل حالة
اكت�شاف متجددة للأدباء واملثقفني
وامل�ؤرخني يف رو�سيا .اجلدير
بالذكر �أن املكتبة الوطنية الرو�سية
هي املكتبة الوطنية يف رو�سيا

«»Russian State Library
وتقع يف مو�سكو وت�أ�س�ست يف
جويلية عام  1862وكانت �أول مكتبة
عامة حرة ومكتبة متحف العام
يف مو�سكو وتعترب �أكرب مكتبة يف
البالد وثاين �أكرب مكتبة يف العامل
ملجموعتها من الكتب التي بلغت
الآن  47مليون كتاب بجميع اللغات
ومنها خمطوطات باللغة العربية.

وكاالت

«حوادث العراق يف �سنة  :»1941وجهة نظر بريطانية
�صدر عن دار الرافدين يف بريوت كتاب
«حوادث العراق يف �سنة »1941من وجهة
نظر بريطانية ر�سمية ،من ترجمة جعفر
خياط .يقول املرتجم� :أما حتليل حوادث
العراق الواقعة يف �سنة  1941التي يبحث
فيها هذا الكتاب ،واحلكم عليها حكماً
تاريخياً من�صفاً ف�إين �أتركه للم�ؤرخني ،لأن
�أوان ذلك مل يحن بعد على ما �أعتقد � .اّإل
�أنني وجدت خالل مطالعاتي عن املو�ضوع
� ّأن وزارة احلرب الربيطانية كانت قد ن�رشت

قبل عدة �سنوات كتاباً خا�صاً عن الأعمال
التي قامت بها قيادة اجلي�ش الربيطاين
يف العراق و�إيران (بايفور�س) املت�ش ّكلة يف
�سنة  ،1946 - 1941فتطرقت يف الف�صول
الرابع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع والثامن
منه �إىل حوادث العراق يف  .1941وبالنظر
لأهمية هذه الف�صول ،و�صفتها الر�سمية،
وجدت
لتاريخ العراق ال�سيا�سي احلديث...
ُ
من املفيد للعراقيني � ّأن يطلعوا على ما
أقدمت على ترجمتها والتعليق
جاء فيها ،ف�
ُ

وجدت من
عليها زياد ًة يف الإي�ضاح .كما �أنني
ُ
أ�ضيف �إىل هذه الف�صول ف�ص ً
َ
ال
املنا�سب �أن �
�آخر ،هو الف�صل ال�ساد�س من هذا الكتاب،
ُم اّ ً
�ستل من مذكرات امل�سرت ون�ستون ت�رش�شل
رئي�س الوزارة الربيطانية يف �أيام احلرب،
لأنه يتطرق فيه ب�أ�سلوبه اخلا�ص �إىل هذه
احلوادث ،ويور ُد م�ستندات وخمابرات
ر�سمية مه ّمة تلقي �ضوءاً كافياً على كيفية
وقوعها.

وكاالت
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ثقايف

الكاتبة ال�صاعدة روان بن �صالح لـ «الو�سط»

رميونتادا ...طاقة حتفيزية النتعا�ش
الآمال جمددا

تعد الكاتبة ال�صاعدة روان بن �صالح املنحدرة من والية باتنة �أحد الأقالم ال�شابة املت�شبعة بالثقافة والأدب منذ نعومة �أظافرها فتقرر
تفجري طاقاتها الإبداعية من خالل كتابة م�ؤلف جديد واملو�سوم بـ «رميونتادا ...جدد �آمالك» الذي �سي�صدر قريبا عن دار املثقف � ،أين
�ست�شارك به يف �سيال  ، 24فلقد اختارت من خالل هذا الكتاب حتفيز ال�شباب واملجتمع بزرع بذور الأمل يف حياتهم منتهجة يف ذلك التنمية
الب�شرية التي �أكدت لنا من خالل هذا احلوار احل�صري مع يومية «الو�سط « �أنها �شيء �أ�سا�سي يف حياتها وحافز نحو الأف�ضل لتطوير نف�سها
و�إمكانياتها ب�شكل دائم وم�ستمر ،فهي ت�سعى من خاللها لأن تن�شر تلك الطاقة الإيجابية لدى ال�شباب ويتحقق هذا عن طريق الإميان
بالقدرات الفردية لبلوغ النجاح يف خمتلف املجاالت والتغلب على �صعوبات احلياة وجتاوزها بوا�سطة التفكري الإيجابي .
نحو النجاح ،والتي �ستكون �أول
م�سابقة الكت�شاف مواهبthe
 talent kidsونحن نحظر
لن�شاط حتت عنوان» الأطفال».
�أما بالن�سبة للجمعيات اخلريية
ف�أنا نا�شطة يف جمموعة من
اجلمعيات اخلريية ،هدفنا �أن
نتحد لتحقيق الأف�ضل.

حاورها :حكيم مالك
لنبد�أ بحديث البدايات ،من
هي روان بن �صالح ؟
روان بن �صالح �صاحبة  18ربيعا
من مواليد  6جوان  ،2001مقيمة
يف بلدية عيون الع�صافري والية
باتنة  ،طالبة �سنة ثانية جامعي
تخ�ص�ص علم مكتبات � ،شاعرة و
كاتبة كتاب «رميونتادا» ،كما لدي
اهتمامات باملو�سيقى  ،متح�صلة
على �شهادة �إدارة امل�ؤ�س�سات
اخلريية و منخرطة مع فرقة
البريق للفنون  ،و العديد من
اجلمعيات اخلريية  ،بالإ�ضافة
�إىل �شهادة يف الإ�سعافات الأولية
و فائزة يف م�سابقة الكتاب
عاجلتها يف الـ»رميونتادا» ؟
اجلامع «هو�س حروف» ل�سنة
.2019
لقد حاولت �أن �أ�ضع بني طيات
الكثري يت�ساءل عن م�ضمون كتابي �أهم املوا�ضيع التي
كتابك «رميونتادا» وداللة الحظت �أنها تهز كيان الفرد و
ت�ضعفه  ،كما حاولت �أن �أختار
العنوان؟
بالن�سبة لعنوان الكتاب «رميونتادا» موا�ضيع ح�سا�سة تالم�س قلوبكم
و الذي يت�ساءل اجلميع عن معنى و�أنا على ثقة من �أن كل فرد
الكلمة فهي كلمة �إ�سبانية معناها منكم يح�س �أين �أخاطبه ومن
تخطي املهام ال�صعبة  ،ت�سلقها و �أهم املوا�ضيع التي تناولتها
جتاوزها و انت�رشت يف العامل من ن�ص بعنوان « كن لنف�سك كل
خالل كرة القدم و يف مفهوم كرة �شيء» و الذي يليه ن�ص «تخلى
القدم تعني العودة من اخللف يف « وبعدها « �آمن بقدراتك « و
النتيجة �أو انتعا�ش الآمال جمددا حر�صت على هذا الرتتيب لأنهم
و هناك عنوان فرعي للكتاب موا�ضيع متتابعة فبعد �أن ت�ؤمن
وهو «جدد �آمالك « الكتاب ب�أنك ال حتتاج لأحد �ستتخلى و
عبارة جمموعة ن�صو�ص حتفيزية هذا ي�ستلزم �أن ت�ؤمن بقدراتك ،
تالم�س خمتلف املوا�ضيع و العديد من الن�صو�ص الأخرى
املنت�رشة يف جمتمعنا احلايل  ،التي �ستكت�شفونها فيما بعد .
حيث نالحظ �أن ال�شباب والذين
من املفرو�ض �أنهم �أمل املجتمع من هو اجلمهور امل�ستهدف
و م�ستقبله قد انطف�أت �شعلتهم يف باكورة �أعمالك؟
و �أ�صبحوا يائ�سني من احلياة و اجلمهور امل�ستهدف هو تلك
فقدوا كل حما�سهم و قوتهم  ،الفتاة التي فقدت حبيبا و ظنت
كتبت ن�صو�صي هذه لعلي �أكون �أن حياتها انتهت برحيله و ذلك
�سببا يف توعية �شخ�ص ما و الفتى الذي فقد الأمل لأنه
م�ساعدته على فهم �أن احلياة تعر�ض للعديد من �رضبات احلياة،
ت�ستلزم علينا القتال و املواجهة �أولئك الذين �أرهقهم كالم النا�س
و القوة و �أنها لن تتوقف عند الذي يحبط احلما�س وال يراعي
م�صيبة ما لذا يجب علينا �أن الإح�سا�س ،لأقول لهم ا�صنعوا
ال ندع �ضعفنا يتغلب علينا  ،بل قوتكم ومكانتكم ب�أنف�سكم و
ن�ستمد قوتنا من �رضبات احلياة �أطلقوا العنان ملواهبكم لتحققوا
و ننطلق نحو �أهدافنا بال تردد � .أهدافكم ،تنف�سوا �أمال و تغذوا
ماهي �أبرز املوا�ضيع التي �إيجابية ،نحن ننتظر الرميونتادا

اخلا�صة بكم.
م�سابقة الكتاب اجلامع
«هو�س حروف» ل�سنة
هل لنا باقتبا�س �صغري من 2019؟
«رميونتادا» جدد �آمالك؟
لقد وجدت م�سابقة الكتاب
عندما تظن �أنك و�صلت للنهاية اجلامع عن طريق ال�صدفة على
كن واثقا �أنها ما هي �إال نقطة �صفحة «تنوين �سكيكدة « ف�أردت
�أن �أجرب حظي و�شاركت بن�ص
جديدة للبداية
ال تقل �أنك ال تقوى على املزيد بعنوان «تخلى» لأفاجئ بعد ذلك
قم واك�رس القيد وحاول من بوجود ا�سمي يف الئحة الفائزين
وهذا ما زاد من حما�سي ملوا�صلة
جديد
�ست�سقط مرة �أو اثنان لكن الكتابة و�إخراج كلماتي للنور.
�ست�صبح �صلبا كاحلديد
لي�س هناك انهيار تام بل هي ملن تقرئني؟
�أقر�أ كل �أنواع الكتب والروايات
�أوقات ت�صبح فيها للأمل عبيد
وحتى الدواوين ال�شعرية ،لدي
قم و�أبعد تفكريك عن ما يجعلك
�شغف كبري اجتاه املطالعة ،ال
عن هدفك بعيد
�أركز على نوع حمدد من الكتب
�أعد الكرة مرة و�أخرى حتى
�أو كاتب معني ،ب�صفة عامة �أقر�أ
لو �ستكرر هذا طوال عمرك
كل ما يُكتَب وبالأخ�ص كتب
املديد
التنمية الب�رشية لإبراهيم الفقي،
لكن كن واثقا �أنك �ستنجح يف
كما جتذبني روايات عمرو عبد
الأخري وحتقق ما تريد
احلميد و�أثري عبد اهلل الن�شمي.
ال تفقد الأمل فبعد ظالم الليل
�ست�رشق �شم�س يوم جديد
ماذا عن ن�شاطك مع فرقة
كلمة عن م�شاركتك يف
املعر�ض الدويل للكتاب
باجلزائر العا�صمة �سيال 24؟
�أمتنى �أن تكون هذه امل�شاركة
�أوىل خطواتي للنجاح ،و�أن تكون
فر�صة يل للغو�ص �أكرث يف عامل
الكتب واال�ستفادة من �إيجابيات
هذا املجال.
حدثينا عن تتويجك يف

البريق للفنون؟ وكيف
هي عالقتك باجلمعيات
اخلريية؟
فرقة البريق للفنون هي فرقة
متكونة من جمموعة من ال�شباب
الذين يريدون �أن ي�سلطوا ال�ضوء
على الفنون املهملة يف جمتمعنا،
و�إتاحة الفر�صة لكل املواهب
ال�صاعدة ب�أن ت�شق طريقها

عاك�سة للواقع الذي تعي�شه
املر�أة يف الوقت احلايل و�أغلبها
اجلانب العاطفي ،لكن الحظت
�أن هناك عددا من الكاتبات قد
بد�أن بااللتفات جلوانب مهمة
�أكرث بالن�سبة للمجتمع وتهم
م�ستقبلهن بالدرجة الأوىل .
ما موقع التنمية الب�شرية
يف حياتك؟ فبمن من
العباقرة ت�أثرت؟
�أعتربها �شيء �أ�سا�سي يف حياتي
وحافزا نحو الأف�ضل لتطوير
نف�سي و�إمكانياتي ب�شكل دائم
وم�ستمر ،كما �أ�سعى لأن �أن�رش
تلك الطاقة الإيجابية �أينما
ذهبت و�أحاول دوما �أن �أحفز
من حويل للتنمية قدراتهم
وال�سمو ب�أنف�سهم لتحقيق �أف�ضل
النتائج .من �أهم العمالقة الذين
ت�أثرت به �إبراهيم الفقي رحمه
اهلل.

بحكم تخ�ص�صك اجلامعي يف
علم املكتبات ،ما هو ال�سبيل
الأمثل لالرتقاء بها لتكون
حا�ضنة للمعارف من قبل
القراء ال�شباب؟ وهل لديك
ا�سرتاتيجية للنهو�ض بها؟
تخ�ص�ص علم املكتبات تخ�ص�ص
مهمل و ال يحظى باالهتمام الذي
ي�ستحقه ،وكذلك هي املكتبات
اجلزائرية ،حيث نالحظ �أن فئة
قليلة (و تكاد تكون منعدمة يف
مكتبات �أخرى) ترتاد املكتبة
كمكان للتجمع و ذلك لعدم
معرفتهم بفوائد املكتبة و ح�سب
وجهة نظري �أن ال�سبيل الأمثل هل لديك م�شاريع �أدبية يف
لرتتقي املكتبة اجلزائرية و تكون امل�ستقبل؟
حا�ضنة للمعارف من قبل ال�شباب �أكيد لدي العديد من امل�شاريع
هو حتبيب و غر�س حب القراءة الأدبية ب�إذن اهلل يف القريب
للنا�شئة منذ ال�صغر خا�صة و �أن العاجل� ،ستكون هذه خطوتي
املكتبات تعاين كثريا من غياب الأوىل يف هذا املجال لكن
القراء ال�شباب فلما نقوم بغر�س لن تكون الأخرية بحيث �أجهز
حب املطالعة للطفل و �صقل لكتاب ي�ضم بني طياته ق�صائدي
مواهبه الفكرية و العلمية و ال�شعري بالإ�ضافة لأين �أح�رض
تربيته على املقروئية هنا فقط روايتي التي �أمتنى �أن �أوفق يف
كتابتها لت�شق طريقها نحو النور
�سوف ترتقي املكتبات.
يف �أقرب وقت ممكن.
هل اجتاه بع�ض الكتاب
ال�شباب �إىل الكتابة بالعامية كلمة �أخرية نختم بها
(الدارجة) وتخليهم كليا عن حوارنا؟
اللغة العربية؟ �أمر �صائب �أم �أوجه كلمتي للقراء كالعادة لأقول
لهم ال ترتاجعوا عن �أهدافكم يف
خاطئ؟
�أكيد ال يروق يل هذا النوع من احلياة وال تدعوا الف�شل ي�سيطر
الأعمال ،ال ب�أ�س بتوظيف كلمة عليكم حرروا طاقتكم واك�رسوا
�أو مثل �شعبي لكن �أن يتم التخلي القيود لرتفرفوا نحو النور وال
متاما عن اللغة العربية فهذا ت�ست�سلموا للي�أ�س فمهما طال
ليلكم حتما �ست�رشق ال�شم�س
�شيء ال �أ�شجعه �إطالقا.
من جديد لتطرد الظالم .
ما ر�أيك يف الكتابات و�أ�شكر جريدة» الو�سط» على
الن�سوية اليوم؟ وهل تعد التفاتتكم الرائعة يل و للتعريف
مر�آة عاك�سة للمجتمع؟
بكتابي «رميونتادا ...جدد
لن �أ�ستطيع �أن �أحكم على الكل� ،آمالك «من خالل هذا احلوار
لكن ب�صفة عامة لقد كانت ال�شيق.
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«جنون الغزالن» يهدد الب�شر

حذر علماء �أمريكيون
وكنديون من �إمكانية انتقال
عدوى «جنون الغزالن»
�إىل الب�رش ومن خماطرها
اجل�سيمة على الب�رشية يف
حال حدوث ذلك.
وقال علماء الأوبئة �إن
البيانات الأوىل ملر�ض
«جنون الغزالن» ت�ؤكد
خطورته و�إمكانية جتاوزه
للحواجز البيولوجية ب�رسعة
و�أ�شار العلماء �إىل �أن هذا
الوباء �سي�شكل خطرا �أكرب
من مر�ض (اعتالل الدماغ
الإ�سفنجي) الذي يت�سبب
مبر�ض «جنون البقر»و�أثارت
نتائج �أبحاث على قرود
«مكاك ري�سو�سي» ،التي
انتقلت �إليها العدوى بعد

�صحة
طريقة جديدة حلجب
رائحة العرق
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.

تناول حلوم الغزالن امل�صابة
بالوباء ،قلقا حقيقيا من
�إمكانية انتقال هذا املر�ض
�إىل الب�رش وال يزال الدواء
الفعال �ضد «جنون الغزالن»

قيد التطوير وغري كاف
لإنقاذ الب�رش يف حالة
الإ�صابة بالعدوى ومت ت�سجيل
احلاالت الأوىل بني الغزالن
لهذا املر�ض املعدي يف

�أمريكا ال�شمالية عام .2016
وتعد حالة «النظرة الفارغة»
وفقدان الوزن احلاد وال�سلوك
غري املتوقع من الأعرا�ض
الأوىل للإ�صابة به.

اكت�شاف �سر زيادة الرغبة يف تناول الطعام ليال
وجدت درا�سة حديثة �أن م�ستويات «هرمون اجلوع» ترتفع مع انخفا�ض م�ستويات
«هرمون ال�شبع» يف �أوقات امل�ساء وبحث تقرير نُ�رش يف املجلة الدولية لل�سمنة ،يف
كيفية ت�أثري �ساعات امل�ساء على ميل ال�شخ�ص �إىل الإفراط يف تناول الطعام ،ا�ستنادا
�إىل درا�سة �أ�رشفت عليها جامعة جونز هوبكنز ميدي�سن يف بالتيمور.
و�أخذت الدرا�سة يف االعتبار م�ستويات التوتر لدى امل�شاركني� ،إىل جانب ا�ستك�شاف
�إمكانية ت�أثري احلالة النف�سية لل�شخ�ص على م�ستويات هرمون اجلوع �أي�ضا و�أجرى
الباحثون �سل�سلة من التجارب مع جمموعة �صغرية مكونة من  19رجال (يعانون من
زيادة الوزن) و 13امر�أة ،ترتاوح �أعمارهم بني  18و 50عاما وخل�ص الباحثون �إىل �أن
النا�س قد يكونوا �أكرث ميال لتناول الطعام ،ب�سبب زيادة هرمون اجلوع خالل اجلزء
الأخري من اليوم.
وقالت �سارة كارنيل ،الأ�ستاذة امل�ساعدة يف الطب النف�سي والعلوم ال�سلوكية بجامعة
جونز هوبكنز« :ت�شري نتائجنا �إىل �أن الإفراط يف تناول الطعام يزداد يف فرتة امل�ساء،
خا�صة �إذا كنت تعاين من الإجهاد».
ويف عام � ،2017أفادت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،يف تقريرها عن
ال�صحة العامة ،ب�أن  %26.9من الربيطانيني ميكن ت�شخي�صهم بال�سمنة املفرطة ومنذ
الت�سعينيات ،زادت معدالت ال�سمنة يف بريطانيا بن�سبة .%92

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

خطر حقيقي يرتب�ص مبن ي�شعرون مبرارة القهوة!
�أكد علماء من جامعة والية بن�سلفانيا �أن الذي ي�شعر
مبرارة الربوكلي والقهوة وال�شوكوالتة الداكنة،
�أكرث عر�ضة للإ�صابة بال�رسطان مقارنة مبن ال
ي�شعر بها وحتتوي هذه املواد على مركب فينيل
تيوكارباميد « »phenylthiocarbamideالذي
مينحها املذاق املر ،ويختلف النا�س يف قدرتهم
على الإح�سا�س به ،مع العلم �أن القدرة على ال�شعور
بطعم هذا املركب قد تنتقل وراثيا وتابع الباحثون
على مدى � 20سنة احلالة ال�صحية لـ  5500بريطانية
عمرهن فوق  60عاما .وا�ستنتج العلماء �أن الن�ساء

« »BioMindيتفوق على
�أمهر الأطباء يف دقة ت�شخي�ص
الأمرا�ض

اللواتي ال ي�شعرن نهائيا بطعم هذا املركب نادرا ما
ي�صنب بال�رسطان ،والعك�س �صحيح ،فخطر �إ�صابة
من �شعرن باملرارة بال�رسطان ارتفع بن�سبة ،%58
�أما اللواتي تذوقن مرارة خفيفة فكن �أكرث عر�ضة
للمر�ض بن�سبة  %40مقارنة بالذين ال ي�شعرون بها
نهائيا .ويفرت�ض العلماء �أن النا�س الذين ي�شعرون
بطعم املرارة ،ال يتناولون الربوكلي وال�شوكوالتة
الداكنة املحتوية على مواد م�ضادة للأك�سدة ومواد
�أخرى م�ضادة لل�رسطان ،لذلك هم �أكرث عر�ضة
للإ�صابة باملر�ض.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات
�أعطى االحتاد الأوروبي ال�ضوء
الأخ�رض لدواء جديد ي�ؤمن الوقاية
من نوبات ال�صداع الن�صفي (ال�شقيقة)
وميكن الآن ت�سويق الدواء �إرنوماب
( erenumabاال�سم التجاري
 )® Aimovigك�أول دواء للوقاية من
نوبات ال�صداع الن�صفي ،والذي طورته
خمتربات نوفارتي�س . Novartis
وبعد �أن �أجازت الواليات املتحدة
ت�سويق هذا الدواء يف البالد ال�شهر
املا�ضي ،وتبعتها �سوي�رسا قبل
�أ�سبوعني ،وافقت بلدان االحتاد
الأوروبي على ت�سويق هذا العالج
للمر�ضى الذين يعانون من نوبات
ال�صداع الن�صفي  4مرات يف ال�شهر
على الأقل.
يقدم الدواء �إرنوماب (erenumab
� ® - (Aimovigأ�سلوباً جديداً
متاماً يف عالج ال�صداع الن�صفي حيث

�أنه ال ي�ستهدف نظام ال�سريوتونني
مثل �أدوية تربتان � ، triptansأو
ergotamineولكنه
�إرغوتامني
موجه �ضد م�ستقبالت البيبتيدات
ّ
ذات ال�صلة بالكال�سيتونني (.)CGRP
ولتب�سيط هذه العملية ف�إن الدواء
يحجب م�ستقبالت الأمل التي يفرت�ض
�أنها تنخرط يف تن�شيط �أمل ال�صداع
الن�صفي.
خالل التجارب ال�رسيرية ،ف�إ َّن ن�صف
عدد املر�ضى البالغ  2600مري�ض ممن
يعانون من نوبات ال�صداع الن�صفي
العر�ضي بفرتة تطول من � 4إىل  14يوماً
يف ال�شهر وممن �أخذوا عالج �إرنوماب،
انخف�ض عدد �أيام ال�صداع الن�صفي
الذي يعانون منه �إىل الن�صف �أو �أكرث.
وهذا العالج الوقائي ميكن لل�شخ�ص
�أن ي�أخذه بنف�سه يف البيت مرة واحدة
يف ال�شهر با�ستخدام قلم احلقنة.

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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قدوة ومثل �أعلى لكل بيت
بيت النبوة
ٌ
ٍ
ب�رشف ك َّرمها
� ّإن بيت النبوة �شيءٌ كبري  ،لأنه املثل ونالت ر�ضا اهلل عنها
الأعلى لكل بيت  ،تقول �أحياناً  :اهلل به  ،فكانت �أم امل�ؤمنني الأوىل ،
بيت م�سلم  ،ترى الإ�سالم فيه يقول اهلل ع َّز وجل :
هذا ٌ
وا�ضحاً
َ
احل�شمة
ترى
،
أدب
ل
ا
ترى
،
﴿ ال َّن ِب ُّي �أ ْو ىَل ِب مْالُ�ؤْ ِم ِن َ
ني ِم ْن
 ،ترى االحرتام  ،ترى العبادات
اج ُه �أُ َّم َها ُته ُْم
 ،ترى اخلري  ،ترى الرتبية  ،بيت �أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم َو�أَ ْز َو ُ
م�سلم  ،فر ٌق كبري بني بيت امل�سلم (� ( ﴾)6سورة الأحزاب )
وبيت غري امل�سلم � ،أعلى هذه هذه زوجة النبي الأوىل
البيوت على الإطالق بيت النبوة  ،وهي �أم امل�ؤمنني الأوىل
ٌ
فهو
بيت .قدوةٌ لكل بيت  ،مثل �أعلى لكل � ،أي �أن �أعلى مرتبة يف
�سكن النبي �صلى اهلل عليه و�سلَّم مع املجتمع الإ�سالمي زوجة
النبي عليه ال�صالة
زوجته ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل
عنها يف بيتها � ،أحياناً امر�أة �صاحلة وال�سالم  ،هي يف مقام �أمٌ
عندها بيت يتزوجها رجل  ،ي�أبى �أن
اج ُه
ي�سكن يف بيتها � ،إن كانت �صاحل ًة لكل امل�ؤمنني َ ﴿ :و�أَ ْز َو ُ
�أُ َّم َها ُته ُْم (� ( ﴾)6سورة
وق َّدمت لك هذا البيت معون ًة لك
 ،ما الذي مينع �أن ت�سكن عندها الأحزاب ) عا�ش النبي
؟ هذا النبي عليه ال�صالة وال�سالم معها يف بيتها  ،وكان بيت ًا
تز َّوج ال�سيدة خديجة يف بيتها فكانا
ك�سائر البيوت .
�أ�سعد زوجني  ،و�أكرم عرو�سني ،

من عرف نف�سه ما �ض َّره
�إن عُ ِرف �أم مل يُع َرف :
امر�أة غنية  ،النبي عليه ال�صالة وال�سالم
يف �أم�س احلاجة �إليها  ،هو يدعو �إىل
اهلل يف زمنٍ ع�صيب  ،هي�أت له البيت ،
هي�أت له املال  ،هي�أت له نف�سها  ،هي�أت
له �سكناً  ،كانت ِم ْعواناً له  ،كانت م�سلي ًة
م�صب ًة  ،ال يعلم �إال اهلل الأجر الذي
له ،
ِرّ
نالته بهذا العمل  ،ال تظن �أن �أ�شخا�صاً
بالواجهة  ،ثمة �أ�شخا�ص هم جنود
جمهولون  ،جتده جامعاً � ،إن�سان يف
الواجهة يتكلَّم ؛ ولكن معه �أنا�س ق َّدموا
م�ساعدات كبرية جداً  ،ال �أحد يعرفهم ،
لكن اهلل يعرفهم .
عندما جاء ر�سول من نهاوند يخرب �سيدنا
عمر مبا جرى يف هذه املعركة  ،فقال له
خلق كثري «  ،قال له  « :من هم
 « :مات
ٌ
؟ «  ،قال له � « :أنت ال تعرفهم «  ،فبكى
�رضين �أين ال �أعرفهم �إذا
عمر وقال  « :ما
َّ
كان اهلل يعرفهم « � ،أي ومن �أنا ؟
�إن �أخل�صت هلل وكنت بخدمة الدعوة ،
الدعوة حتتاج �إليك ؛ هذا نظف املكتبة
 ،وهذا نظم الدرو�س  ،هذا �ألَّف كتاباً
لبَى خدمة
 ،هذا �أعان الفقراء  ،هذا ّ
تو�سط حتى َّ
وظف
الأخوة الكرام  ،هذا َّ
هيَ�أ زواج �أخ  ،هذا فر�ش
هذا الأخ  ،هذا ّ
امل�سجد  ،هذا �أنار الكهرباء  ،دخل
النبي عليه ال�صالة وال�سالم �إىل امل�سجد
نوره ؟ «  ،قالوا
فر�آه مت�أ ِلّقاً قال  « :من َّ
نور اهلل
«
:
 :متيم الداري  ،فقال له
َّ
نورت امل�سجد « � ،أثنى عليه
قلبك كما َّ
ثناء كبرياً  .ثمة �إخوة ـ �أنا واهلل
النبي
ً
ممنت لهم من �أعماقي ـ ما من م�شكلة
�صحية �إال ويتولونها بالرعاية  ،والعملية
 ،وامل�ست�شفى  ،والطبيب  ،هذا يد مينى
 ،هذا بالطب  ،هذا بالهند�سة  ،ق�ضية
بامل�سجد  ،م�شكلة  ،تهوية � ،إ�ضاءة ،
حت�سني  ،تو�سيع متمكن  ،هذا مهند�س
و�ضع خربته يف �سبيل هذه الدعوة  ،هذا
طبيب و�ضع علمه يف �سبيل هذه الدعوة
 ،هذا حمام و�ضع خربته يف �سبيل هذه
الدعوة  ،هذا م�ؤ ِلّف و�ضع علمه يف �سبيل
هذه الدعوة  ،ليكن لك م�ساهمة يف هذه
ٍ
جندي عند اهلل ،
عندئذ
الدعوة  ،و�أنت
ٌ
نوهوا بك �أو
،
ان
�سي
عرف
ُعرِ فت �أو مل تُ
َّ
َّ
مل ينوهوا � ،أ�شاروا �إليك �أو مل ي�شريوا ،
لك م�ساهمة .

التوبة واال�ستغفار يف القر�آن الكرمي
فقد حفل القر�آن الكرمي بذِ كر التوبة
واال�ستغفار يف �آيات عديدة ،و�سور
خمتلفة ،وبيان ف�ضل اهلل � -سبحانه  -يف
َقبول توبة التائبني ،ومغفرة ذنوب
امل�ستغفرين ،ومنذ بد�أ اخلليقة قد
�أخط�أ �أبو الب�رش جمي ًعا �آدم  -عليه
ال�سالم  -فع�صى �أمر ربه ،ب�إغوا ٍء
من ال�شيطان الرجيم ،ثم تاب و�أناب،
فاجتباه اهلل  -تعاىل  -وتاب عليه.
وهذا هو �ش�أن كل الب�رش ،يذنبون �ساعة
الغفلة والغواية ،ثم يجدون باب رحمة
مفتوحا لقبول توبتهم،
اهلل �أمامهم
ً

في�ستغفرون ويتوبون ،فيَقبل اهلل  -تعاىل
 منهم تلك التوب َة؛ ليكبت ال�شيطان،ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحم ٌة من اهلل  -تعاىل -
ت�شمل جمو َع التائبني ب�صدق و�إخال�ص،
ولوالها لف َق َد الإن�سان الأمل يف رحمة
اهلل ،وا�ستمر�أ الذنوب ،وظل �سائ ًرا
يف غ ِّيه وطغيانه ،حتى يوافيه الأجل
املحتوم ،وهو من رحمة اهلل حمروم،
أ�س من رحمة اهلل،
ويف ذلك قنوط وي� ٌ
ال ير�ضاهم اهلل ،ومن ثم كانت الآية
اجلامعة ،وهي قوله  -تعاىل ُ ﴿ :-ق ْل

ين �أَ�سرْ َفُوا َعلَى �أَنْف ُِ�س ِه ْم
ِي الَّذِ َ
يَا عِ بَاد َ
اَل تَ ْقن َُطوا مِ ْن َر ْح َم ِة هَّ
اللِ �إِ َّن هَّ
الل َ يَ ْغ ِف ُر
ُوب َجمِ ي ًعا �إِ ّنَ ُه ُه َو ال ْ َغفُو ُر ال َّرحِ ي ُم
ال ّ ُذن َ
﴾ [الزمر ،]53 :وكذلك �آيات التوبة
تهب منها ن�سمات
واال�ستغفار التي ّ ُ
رحمة اهلل بعباده املذنبني ،فاحت ًة باب
الأمل يف قبول التوبة ،وغفران الذنوب،
بل و�إبدال الذنوب ح�سنات للتائبني
َاب
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إ اَِّل َم ْن ت َ
�صالحِ ً ا َف�أُولَئ َ
ِك يُبَ ِّد ُل
َو�آَ َم َن َو َعمِ َل َع َملاً َ
الل ُ َ�س ِّيئَا ِت ِه ْم َح َ�سنَاتٍ َو َكا َن هَّ
هَّ
الل ُ َغفُو ًرا
َرحِ ي ًما ﴾ [الفرقان.]70 :

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ص ي�رسق ال�سيدة رابعه العدوية ر�ضى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شماال فلم يجد �شيئا �سوى ( �إبريق )
فلما هم باخلروج قالت له  :يا هذا �إن كنت من ال�شطار فال تخرج �إال ب�شئ
فقال  :مل �أجد فى بيتك �شئ
قالت له  :يا م�سكني خذ هذا الأبريق  ....وتو�ض�أ
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل
لعل اهلل يرحمك  ....قال نعم
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت � :سيدى وموالى هذا عبدك قد �أتى �إىل داري
فلم يجد �شيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه من ف�ضلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد ال�سارق فى قلبه لذه
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل فظل ي�صلى من الع�شاء حتى وقت ال�سحر ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته
�ساجدا  ...فلما �أنهى �صالته فقالت له  :كيف كانت ليلتك ؟ قال بخري فقد جرب اهلل ك�رسى وقبل عذرى وغفر ذنبى
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا ل�صنيعها
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت � :إلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك �أترى تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رسها يا رابعة من �أجلك قبلناه وب�سببك قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
على �أن ح�سن الظن يجب �أن ي�صاحبه ح�سن العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل
ال�سعي ويب�صر طريقه وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا �أن ال�ساعي
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات و�أن املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق
ال�صرب ف�إن �أ�صاب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات و�إن كانت الأخرى فعلى
املر�أ �أن يعمل ولي�س عليه �إدراك النجاح وعليه �أن يقيم جتربته ويح�صر موا�ضع اخلط�أ
ليتجنبها وحتديد الهدف ال�صحيح و�سلوك ال�سبل لها �إذا ق�صد بذلك وجه اهلل عبادة يف
ميزان �أعمال �صاحبها .يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح
من غرور ون�سبة الف�ضل �إىل غري اهلل عز وجل
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تكوين يف التقنيات امل�سرحية لفائدة
� 15شابا بوهران
انطلقت �أول �أم�س بوهران دورة تكوينية جديدة يف التقنيات امل�سرحية لفائدة � 15شابا هاويا
ح�سبما علم من اجلمعية املحلية الثقافية "الآمال".
ويخ�ص هذا التكوين الدفعة ال 25
من مرتب�صي املدر�سة امل�رسحية
للجمعية ح�سبما �أبرزه مدير
اجلمعية ،حممد ميهوبي الذي
يعد م�س�ؤوال �أي�ضا على الربنامج
البيداغوجي.
يت�ضمن الرتب�ص النظري و
التطبيقي خ�صو�صا مبادئ حول
تاريخ امل�رسح العاملي و الوطني و
كذا ور�شات حول التمثيل و ال�رسد
و االرجتال.
ويجري التكوين جمانا على
م�ستوى "امل�رسح ال�صغري" والذي
يعد هيكال خفيفا مت ا�ستحداثه
يف  2015مبقر جمعية "الآمال"
ويتوفر على خ�شبة للتدريبات و
قاعة �صغرية للجمهور.
ويتم و�ضع املعهد البلدي
للمو�سيقى " �أحمد وهبي " �أي�ضا

حتت ت�رصف اجلمعية الحتياجات
التكوين و تقدمي العر�ض
االختتامي للرتب�ص .ومن �أجل

ت�شجيعهم� ،سيتح�صل املتفوقون
يف الدفعة اجلديدة على دور يف
العر�ض امل�رسحي القادم املقرر

مبنا�سبة �إحياء ذكرى اندالع الثورة
التحريرية املجيدة ،كما �أ�شار �إليه
حممد ميهوبي.

و�أ�شار �صناع الفيلم �إىل م�شهد
البداية ،والذي تدور حوله حمور
الرواية املقتب�س عنها الفيلم
للكاتبة الأمريكية دونا تارت
احلائزة على جائزة بوليتزر ،حيث
يجوب بطل الرواية الطفل ثيو ديكر
( 13عاماً) يف �شوارع نيويورك،
حزناً على فراق والدته بعد
وفاتها يف انفجار ا�ستهدف متحف
املرتوبوليتان يف نيويورك .و�أو�ضح
خمرج الفيلم جون كراويل يف
مهرجان تورنتو ال�سينمائي� ،أنه مت
ت�صوير االنفجار بدون �صوت ومن
خالل �إظهاره ب�صورة �ضبابية �أثناء
ا�سرتجاع الطفل ل�رشيط ذكرياته
يف املا�ضي ،جتنباً للمقارنة مع
حوادث تفجريية مماثلة مثل
هجمات � 11سبتمرب التي �شهدتها

نف�س املدينة ،والتزال حتى اليوم
مرتبطة مب�شاعر الأمل واحلزن
عند الكثريين .كما حتدثت النجمة
نيكول كيدمان والتي تقوم بدور
والدة �صديق الطفل ثيو ،عن
ت�أثري ال�صدمات النف�سية على
املتلقي ،وذلك من خالل عدد من

الأدوار التي قامت بتج�سيدها يف
�أفالمها� ،إ�ضافة لعملها ك�سفرية
ملنظمة الأمم املتحدة للنوايا
احل�سنة ،م�ؤكدة �أن تعامل العقل
واجل�سد مع ت�أثري ال�صدمات ،من
خالل م�شاهدتها يف الأفالم يكون
حقيقياً ،كما لو حدثت يف الواقع".

تطورات احلالة ال�صحية للمطرب عا�صي احلالين
حت�سنت احلالة ال�صحية
للمطرب اللبناين عا�صي احلالين
بعد �إ�صابته بر�ضو�ض وك�رس يف
�إ�صبع يده الي�رسي� ،إثر �سقوطه
من فوق ح�صانه داخل مزرعته
اخلا�صة يف بريوت.
وقال م�صدر مقرب من
احلالين� ،إن الأخري لن يوقف
ن�شاطه الفني �إثر هذا احلادث،
بخا�صة �أنه مل يتعر�ض لإ�صابة
بالغة متنعه من احلركة ،م�ضيفاً

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

�شاركت الفنّانة �أ�صالة ن�رصي
متابعيها ب�صورة جديدة لها
برفقة جنليها من زوجها
املخرج طارق العريان ،وهما
�آدم وعلي .ظهرت �أ�صالة يف
ال�صورة تتو�سط جنليها وعلّقت
على ال�صورة�" :شو ّية �سعاده مع
ال�سعادة".
منبع ّ
�أ�صالة ،كانت قد طرحت
م�ؤخ ًرا دويتو غنائياً مب�شاركة
م�صطفى حجاج ،بعنوان "ملا تقول يا عوم" ،وهي الأغنية الدعائية
اخلا�صة بفيلم "والد رزق ."2
ً
ً
ً
كما �شهدت الفرتة املا�ضية خالفا �شديدًا وهجوما متبادال بينها وبني
الفنّانة �أحالم ب�سبب الإعالمية فجر ال�سعيد.

�سيد رجب :مل �أتلق عرو�ض ًا
لـ "�أبو العرو�سة "3

هجمات � 11سبتمرب متنع �صناع فيلم " "The Goldfinshمن ت�صوير هذا امل�شهد
�أبطال فيلم " The Goldfinsh
" يف امل�ؤمتر ال�صحفي ملهرجان
تورنتو ال�سينمائي �أبطال فيلم "
 " The Goldfinshيف امل�ؤمتر
ال�صحفي ملهرجان تورنتو
ال�سينمائي.
�رصح القائمون على الفيلم
الأمريكي الدرامي "ذا غولد
فين�ش" ،عن خماوفهم من ت�صوير
وقائع هجوم �إرهابي على متحف
فني يف نيويورك يف الأحداث التي
ت�ضمنها الفيلم� ،أو نقلها ب�صورة
مطابقة ملا حدث يف الواقع،
حر�صاً على �صحة �أبطال العمل
النف�سية وتفادياً للآثار ال�سلبية
التي ميكن �أن تت�سبب بها تلك
امل�شاهد التي ت�ستح�رض ذكريات
واقع م�ؤمل.

الفنانة �أ�صالة تك�شف
من هم منبع ال�سعادة ؟

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

�أن املطرب يف حالة �صحية
جيدة ،وميار�س حياته ب�شكل
طبيعي بعد مغادرته للم�ست�شفي
التي نُقل �إليها.
و�أو�ضح امل�صدر �أن احلالين
�أجري فح�صاً �شام ً
ال علي
ج�سده للت�أكد من عدم وجود
�إ�صابات غري ظاهرة ،ال�سيما
�أن م�شهد �سقوطه من فوق
احل�صان كان ُمرعباً ،بح�سب
كالمه.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

نفى الفنان �سيد رجب ما
تردد عن تعاقده على تقدمي
جزء ثالث من م�سل�سل "�أبو
العرو�سة" ،م�ؤكداً �أنه مل
يتلق عرو�ضاً لتقدمي جزء
جديد بعد جناح اجلز�أين
الأول والثاين.
وقال رجب� ،إنه يتمنى
تقدمي جزء ثالث من "�أبو
العرو�سة" ،لأن امل�سل�سل
ينتمي �إىل نوعية الدراما
االجتماعية ،التي تتحمل قما�شتها مناق�شة العديد من الق�ضايا
املجتمعية يف م�رص.
وك�شف الفنان عن مطالبة اجلمهور له بتقدمي "�أبو العرو�سة  "3عرب
�صفحته مبوقع "في�س بوك" ،خا�صة �أنهم اجنذبوا لأحداثه وتعلقوا
ب�شخ�صياته الدرامية ،بح�سب قوله.
وي�شارك يف بطولة "�أبو العرو�سة" �سو�سن بدر ونرمني الفقي ومدحت
�صالح ووالء ال�رشيف وحممود حجازي وكارولني خليل وكوكبة من
النجوم ،من ت�أليف هاين كمال و�إخراج كمال من�صور.

علي ربيع� :أحداث "خالد بن الوليد"
لي�ست عن ال�صحابي اجلليل
ا�ستنكر الفنان علي ربيع
االنتقادات التي وجهت ال�سم
فيلمه الكوميدي اجلديد "خالد
بن الوليد" ،واتهامه من قبل
رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
بالإ�ساءة �إىل ال�صحابي اجلليل
خالد بن الوليد.
وقال ربيع� ،إن ا�سم الفيلم مبدئي
ولي�س نهائياً ،وبالتايل ال داعي لأي انتقادات من الأ�سا�س ،ال�سيما
�أن الفيلم يتعر�ض ل�شارع خالد بن الوليد يف حمافظة الإ�سكندرية،
و�أحداثه ال مت�س ال�صحابي اجلليل من قريب �أو بعيد ،بح�سب قوله،
مو�ضحاً �أن املمثل ال يتحمل م�س�ؤولية �أ�سماء �أفالمه �إذا �أثارت جدالً،
و�إمنا البد من الرجوع مل�ؤلفيها بحكم �أنهم �أ�صحاب اختيار الأ�سماء
�أثناء مرحلة الكتابة.
و�أ�شار الفنان ال�شاب �إىل �إجراء م�ؤلفي الفيلم �أمني جمال وحممد حمرز
بتعديالت على ال�سيناريو ،متهيداً النطالق الت�صوير يف الإ�سكندرية
خالل �أقرب وقت ممكن.
وي�شارك يف بطولة الفيلم م�صطفى خاطر وكرمي عفيفي وحممد عبد
الرحمن ويجري التعاقد مع باقي الأبطال ،وهو من �إخراج �سامح عبد
العزيز.

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

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

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

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

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

كيف تعرف �إذا كان م�ؤ�شر �سرعة ال�سيارة واقعيا �أم ال؟

عليك االهتمام مب�ؤ�رش ال�رسعة يف
ال�سيارة ،لأنه من م�صادر الأمان
التي توفرها �رشكات ال�سيارات
لك ،وان اعطى امل�ؤ�رش قراءة
غري �صحيحه فهذا قد ي�ؤدي اىل
و�ضعك حتت طائلة امل�س�ؤولية ،ما
�سينتج عنه خمالفة املرور لك.
اما عن كيفية قراءة عداد ال�رسعة
ل�رسعة ال�سيارة ،ف�إن ذلك يتم من
خالل كابل ممتد اىل علبة الرتو�س
اخلا�صة بناقل احلركة املثبت يف
ال�سيارة ويعمل على قيا�س معدل
التغري يف النب�ضات الكهربائية
الناجتة عن احلركة.
بعد ذلك يقوم م�ؤ�رش ال�رسعة
برتجمة تلك النب�ضات وقيا�س
املدة بني كل �إ�شارة و�أخرى،
ومن خاللها ميكنه قراءة ال�رسعة
التي تتحرك عليها ال�سيارة وعند
�سماع ا�صوات خافته يف لوحة
العدادات يعترب العالمات االولية
الذي ي�صدرها كابل ال�رسعة قبل

تعر�ضها للتلف
كما ي�صاحب تلك ال�ضو�ضاء
قفزات مل�ؤ�رش ال�رسعة بني
الأرقام املوجودة يف لوحة
العدادات ،وهو ما ي�شري �إىل وجود
خلل وا�ضح يجب االنتباه �إليه واذا
الحظت ب�أن عداد ال�رسعة قفز
من �رسعة اىل اخرى دون املرور
بال�رسعات البينية فهذا يعني ان
كابل عداد ال�رسعة قد تعر�ض

للتلف او اجهزة اال�ست�شعار مل
تعد تر�سل �إ�شاراتها بدقه اىل
عداد ال�رسعة كما ميكن حل
هذه امل�شكلة بوا�سطة �أحد
الفنيني الذي �سيقوم با�ستبدال
كابل ال�رسعة� ،أو �سيقوم بتنظيف
وامل�ست�شعرات
احل�سا�سات
الأخرى.
وان �شاهدت ب�أن عداد ال�رسعة ال
يظهر قراءة �أو م�ؤ�رش ال�رسعة ال

ي�شري �إال على الرقم “�صفر” رغم
قيادتك لل�سيارة ،فهذا يدل على
�أن كابل ال�رسعة قد انقطع� ،أو
احل�سا�سات قد تعر�ضت للتلف
متا ًما .ومن �أبرز ا�سباب التي
تقوم بتعطيل وانقطاع عداد
ال�رسعة وتلفها هي العوامل
اجلوية من ارتفاع وانخفا�ض يف
احلرارة ،والطرق املختلفة التي
ت�سري عليها ال�سيارة.

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

جيني�سي�س املركز الأخري بـ 736
نقطة فقط.
�أما بالن�سبة ل�صانعي ال�سيارات العادية
فجاءت ميني بـ  ،798جي ام �سي ،797
بويك  782يف املقدمة من حيث
�أف�ضل جتارب �رشاء بينما جاءت
ميت�شوبي�شي بـ  ،755جيب ،749 ،كيا
.737
بينت الدرا�سة بع�ض الأمناط الكامنة
يف �سلوك ال�رشاء والبيع ،فمثال تبني
�أن الوكاالت وال�رشكات التي تتيح
خدمة العمالء من خالل الر�سائل
ال�رسيعة حتقق نقاط �أعلى من
تلك التي تقت�رص على املكاملات
التليفونية فقط ،كذلك ات�ضح �أن
الوكاالت التي جتري توا�صال

مع العميل -الأمر الذي يحدث يف
 %79من عمليات ال�رشاء -بعد عملية
ال�رشاء حتقق �أي�ضا �أرقاما �أعلى مبا
ي�صل �إىل  38نقطة.
وقد �رصح كري�س �ساتون من J.D.

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

�شيفروليه تاهو 2020
حت�صل على �إ�صدار

�أعلنت �شيفروليه ر�سمياً تقدميها
�إ�صدار منت�صف الليل �إىل تاهو
� 2019سيتوفر الإ�صدار بفئة
 ،LSو�سعرها يبد�أ من 45,995
ومقرر بدء تو�صيلها للعمالء
بالواليات املتحدة خالل الربيع
اجلاري.
ت�صميمها يحوز على مل�سات
للطرق الوعرة واملت�ضمنة طال ًء
�أ�سود على ال�شبك الأمامي،
العتبات اجلانبية ،جنوط 18
�إن�ش� ،إطارات جوديري راجنلر
دوراتراك ،ما مييزها عن
الن�سخة القيا�سية لل�سيارة
على ناحية املعدات املقدمة
يف تاهو منت�صف الليل ،فهي
تت�ضمن �شا�شة مل�سية � 8إن�ش
لنظام املعلومات والرتفيه� ،أبل

كاربالي و�أندرويد �أوتو ،ات�صال
 ،4Gنقطة واي فاي 5 ،منافذ
 ،USBكامريا للر�ؤية اخللفية،
الت�شغيل عن بعد ،منط لقيادة
املراهقني.
االمامي ،مقعد تنبيه ال�سالمة،
م�صابيح �أمامية �أوتوماتيكية،
تنبيه الأوتوماتيكية.
ب�إمكان العمالء االختيار بني
ن�سخ الدفع الأمامي �أو الرباعي
للـ  ،SUVعلى �أن يقع �أ�سفل
الغطاء حمرك  5.3لرت � 8سلندر
بقوة  355ح�صان و 518نيوتن.
مرت من عزم الدوران ،بقدرة
على �سحب حتى  2,993كيلوجرام
ومتو�سط ا�ستهالك وقود 10.2
لرت عن كل  100كيلومرت تقطعه
على الطرق ال�رسيعة.

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

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

ن�صائح ذهبية لقيادة الدراجة
النارية يف ال�صيف

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

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

احلركة التي م�ست ر�ؤ�ساء
�أمن الواليات تهدف �إىل
�إعطاء ديناميكية جديدة
�أكد مدير ال�صحة والن�شاط الإجتماعي
والريا�ضات باملديرية العامة للأمن
الوطني مراقب ال�رشطة بوبكر بو�أحمد،
بعني متو�شنت �أن احلركة التي م�ست ر�ؤ�ساء
�أمن الواليات تهدف �إىل �إعطاء «ديناميكية
جديدة وروح عمل يف امليدان تتوافق مع
املعطيات اجلديدة».
و�أبرز ذات امل�س�ؤول خالل �إ�رشافه على
تن�صيب عميد �أول لل�رشطة طيب جمال
الدين رئي�سا جديدا للأمن الوالئي بعني
متو�شنت �أن «هذه احلركة التي م�ست ر�ؤ�ساء
�أمن الواليات تهدف �إىل �إعطاء ديناميكية
جديدة و روح عمل يف امليدان تتوافق مع
املعطيات اجلديدة «.و�أ�ضاف «لقد كلفني
املدير العام للأمن الوطني �أن �أحثكم
للتعامل مبهنية مع املعطيات امليدانية
اجلديدة خدمة للمواطن والوطن وتكري�سا
ل�صورة الأمن الوطني لدى املواطن».
من جهته ذكر مراقب ال�رشطة بوبكر
بو�أحمد �أن «هذه ال�صورة يلم�س حت�سنها
املواطن اجلزائري يوما بعد يوم من
خالل العمل امليداين وعليه وجب احلفاظ
عليها خدمة للوطن وللمواطن» .يذكر �أنه
مت تعيني عميد �أول لل�رشطة طيب جمال
الدين مديرا جديدا على ر�أ�س �أمن والية
عني متو�شنت خلفا ملختار كعبي�ش الذي
مت حتويله ل�شغل نف�س املهام على م�ستوى
والية الوادي.

رابطة علماء و دعاة و�أئمة
درل ال�ساحل:

م�سار ثري منذ
ت�أ�سي�سها �سنة 2013
ملواجهة التطرف
نظمت رابطة علماء و دعاة و �أئمة دول
ال�ساحل منذ ت�أ�سي�سها �سنة  ،2013عديد
الن�شاطات للوقاية من الراديكالية و التطرف
العنيف ،من بينها �سل�سلة من الور�شات
التح�سي�سية والتكوينية بتواريخها ومكان
انعقادها وموا�ضيعها قبل �أن تبلغ الور�شة
العا�رشة املنعقدة حاليا بنواك�شوط.
– الور�شة الأوىل نظمت �شهر يناير من �سنة
 2013باجلزائر من �أجل ان�شاء الرابطة
ومتت خالل هذا اللقاء امل�صادقة على
القوانني اال�سا�سية و التنظيم الداخلي
للرابطة.
– الور�شة الثانية التي انعقدت يومي  7و 8
�أبريل  2013باجلزائر العا�صمة و�سمحت
بامل�صادقة على بيان ختامي بعنوان «نداء
العلماء» ت�ضمن �أي�ضا الدعوة لإ�صدار فتوى
متنع دفع الفديات.
– الور�شة الثالثة التي انعقدت يومي  3و 4
نوفمرب  2015باجلزائر العا�صمة و التي
تناولت مو�ضوع « افريقيا و تهديد التطرف
العنيف» و خالل هذا اللقاء عر�ض
امل�شاركون جتارب بلدانهم يف جمال
مكافحة التطرف العنيف.
– الور�شة الرابعة التي انعقدت يومي
 30و  31مايو  2016بداكار و تطرقت
اىل مو�ضوع « قيم امل�شاركة و ال�سلم يف
مكافحة التطرف العنيف ببلدان ال�ساحل».
و قد توجت �أ�شغال هذه الور�شة ببيان
ختامي مت فيه الت�أكيد على �أهمية اجلهود
من �أجل تر�سيخ القيم اال�سالمية النبيلة
الداعية للت�سامح و االن�سانية و تلقينهما
جلميع الأمة اال�سالمية خا�صة يف هذا
الظرف االقليمي و الدويل اخلا�ص.

www.elwassat.com

التحقيقات ت�شمل وزيرين ووالني ومدير �أمالك الدولة و�إطارات

م�ستثمران  ينهبان املال العام
وين�صبان على البنوك بتيمو�شنت
معمقة انطلقت يف والية عني متو�شنت تخ�ص اال�ستيالء
ك�شفت  م�صادر ق�ضائية �أن حتقيقات ّ
على�  أرا�ض  وممتلكات  حتت غطاء ال�سياحة والن�صب واالحتيال  والتي �شملت م�ستثمرين بكل من
منطقة تارقة و�آخر مبنطقة بني �صاف ،وهي الأمور التي  قد جتر مدير �أمالك الدولة املحكوم عليه
بال�سجن  والعديد من االطارات التي يجري �سماعها يف امللف وكذا واليني ووزيرين  يتقدمهم وزير
ال�سياحة الأ�سبق «ح�.س»  الذي يعد �صديقا حميما لأحد امل�ستثمرين باملنطقة الذي �سبق و�أن وظفه
م�ست�شارا بالوزارة  رغم �أنه ال يحوز على �أكرث من امل�ستوى االبتدائي .
حممد بن ترار
ويقع على ر�أ�س اال�ستثمارات
�إقامة  القرية ال�سياحية دوريان
بي�ش التي تلقى �صاحبها قطعة
�أر�ض وا�سعة وقرو�ض �ضخمة
من �أجل اجناز القرية ،لكنه ن�صب
على اجلميع وا�ستوى على قاعدة
للحياة كان ي�ستعملها عمال
م�ؤ�س�سة �أجنبية  مكلفة ب�إجناز
حمطة  توليد الكهرباء  وحولها
�إىل قرية دون البناء وحت�صل
على القر�ض بوثائق مزورة
ت�شري انه بنى القرية  من جديد
� ،ضف �إىل ذلك ا�ستغالل نفوذه
واال�ستيالء على �شاطئ عمومي
حتويله �إىل ملكية خا�صة
مينع  ا�ستعماله من قبل العموم
�إال بالدفع ما يعترب خمالفا

للقانون ،هذا ورغم �أن مدير
�أمالك الدولة كان قد حترك
ورا�سل ال�سلطات العليا للتدخل
يف عهد الوالية ميينة زرهوين
لكن دون جدوى .
من جانب �آخر جند �أحد

امل�ستثمرين القادمني من
والية تلم�سان قد ا�ستوىل على
�أرا�ضي غابية و�أخرى �سياحية
لإقامة فندق راق مبنطقة
ر�شقون وا�ستوىل على جزء من
مدر�سة ابتدائية التي هدمها

طاقة:

جممعا �سونلغاز و�سوناطراك يعمالن معا
من �أجل مواجهة الطلب على الطاقة
�أكد رئي�س اللجنة الوطنية للطاقة �شاهر
بوخلرا�ص خالل امل�ؤمتر العاملي للطاقة
املنعقد ب�أبو ظبي (االمارات العربية
املتحدة) من � 9إىل � 12سبتمرب اجلاري,
�أن جممعي �سونلغاز و�سوناطراك يعمالن
معا من �أجل مواجهة «فعالة» للطلب
احلايل وامل�ستقبلي على الطاقة .و�أو�ضح
بوخلرا�ص وهو �أي�ضا الرئي�س املدير العام
ملجمع �سونلغاز �أن «�سونلغاز و�سوناطراك
يعمالن معا من �أجل مواجهة فعالة للطلب
احلايل وامل�ستقبلي على الطاقة وخا�صة
الطلب الداخلي وهذا من خالل جعل
ت�سيري املوارد الطاقوية فعال وكذا جناعة
ومقاومة املن�شئات القاعدية الطاقوية».
و�شدد كذلك على الإرادة التي �أبداها قطاع

الطاقة يف ال�رشوع يف انتقال طاقوي يركز
على االنتاجية والفعالية الطاقوية للإنتاج
والنقل والتوزيع وكذا املزيج الطاقوي
حيث ت�ضطلع الطاقات املتجددة بدور
حموري �أكرث ف�أكرث.و�أ�ضاف ذات البيان �أنه
يف املقابل توا�صلت اجلهود التي رُ
�شع فيها
ال�ستخدام منتجات تعرف بنظافتها من
خالل �أعمال �أخرى منها التعميم املتقدم
ال�ستخدام البنزين دون ر�صا�ص يف النقل
وا�ستعمال الكهرباء وكذا الغاز الطبيعي
وغاز البوتان كوقود يف عدة ا�ستخدامات
بدال من منتجات على غرار زيت الوقود
واملازوت وزيت الكريو�سني ,مما يقل�ص
االنبعاثات امللوثة للهواء والغازات الدفيئة
ال �سيما يف املدن.

امل�سيلة

تن�صيب العميد الأول لل�شرطة ح�ساين
حممد رئي�سا جديدا لأمن الوالية

�أ�رشف� ،أم�س ،مراقب ال�رشطة لزرق
غايل ،مدير التعليم واملدار�س ،ممثال
للمدير العام للأمـن الوطني ،على تن�صيب
عميد �أول لل�رشطة ح�ساين حممد على
ر�أ�س �أمن والية امل�سيلة ،خلفا لعميد
ال�رشطة نورالدين بلقا�سم ،حفل التن�صيب
جرت وقائعه مبدر�سة ال�رشطة ،بح�ضور
وايل والية امل�سيلة ،وال�سلطات املدنية
والع�سكرية ،ف�ضال عن نواب املجل�س
ال�شعبي الوطني .وقد �شدد مراقب
ال�رشطة على �أهمية اال�ستمرار يف املهام

املنوطة بجهاز ال�رشطة وتقدمي كل
املجهودات للحفاظ على �سالمة و�أمن
املواطنني ،ليتقدم بعدها بت�شكراته �إىل
العميد �أول نورالدين بلقا�سم على تفانيه
يف العمل طيلة فرتة توليه رئا�سة الأمن
الوالئي بامل�سيلة ،وحثّ باملقابل رئي�س
الأمن الوالئي اجلديد على التحلي بروح
الواجب وامل�س�ؤولية ،و�أن ي�ضع ن�صب عينيه
احلفاظ على �أمن املواطن وممتلكاته على
ر�أ�س �أولوياته ،وتوطيد العالقة والعمل مع
خمتلف �أطياف املجتمع املدين.
عبد البا�سط بديار

لإقامة  الفندق بدعم من الوزير
الأ�سبق لل�سياحة  حاج �سعيد
وكذا  مدير �أمالك الدولة
الذي حت�صل على هدايا ثمينة
على ر�أ�سها �سيارة فاخرة  من
هذا امل�ستثمر اللغز الذي
نهب العقار وحطم الأمالك
العمومية وح�صل على الع�رشات
من املاليري من القرو�ض
من البنوك  دون �ضمانات
كافية ،الأمر الذي  جتري فيه
التحقيقات من قبل م�صالح
على
الأمن  والذين  وقفوا
حقائق بالغة يف نهب املال العام
والعقار ال�سياحي والفالحي
بالدينار الرمزي وف�ساد العديد
من القائمني على الإدارة بوالية
عبني متو�شنت .

ك�شفت �أم�س اخلطوط اجلوية اجلزائرية
�أنها �ستنظم رحالت نحو فرن�سا ب�أخرى
�إ�ضافية من � 15إىل � 30سبتمرب اجلاري،
ودعت امل�سافرين الراغبني للتوجه نحو
فرن�سا التقدم ملكاتبها القتناء التذاكر
عرب هذه اخلطوط .يف حني �أو�ضح
بيانها � أن زيادة  30رحلة ،وح�سب ما
�أفادت به اخلطوط اجلوية اجلزائرية من
�أحد ممثليها عرب �صفحة الفاي�سبوك عن
�إيجاد  7خطوط اجلزائر ليون و 30خطا
من وهران �أوريل و 9خطوط بجاية
من خالل  بيان لل�رشكة� ،أي �أن زيادة
 30رحلة تربط وهران ومطار اوريل،
وت�سعة خطوط بني بجاية ومطار �أوريل،
وخط جديد يربط بني اجلزائر ومدينة
ميلوز و�سبعة رحالت بني اجلزائر وليون،
حيث �أنها �ستقوم بتخفي�ضات بن�سبة
 20باملائة .لفائدة امل�سافرين بني
اجلزائر وفرن�سا .وح�سب نف�س امل�صدر
ف�إنه قد مت �إعالن من �رشكة �أيغل
�أزير �إفال�سها املفاجئ ب�سبب م�شاكل
مالية الأ�سبوع املا�ضي �أحدث حالة
ارتباك كبري يف �صفوف امل�سافرين
اجلزائريني خ�صو�صا املتوجهني نحو
فرن�سا بعد انتهاء مو�سم العطل والذي
�سبق و�أن حجزوا يف خطوط ال�رشكة
الفرن�سية املفل�سة والتي ال تزال �سارية
دون احت�ساب الر�سوم يف حني �أن العر�ض
قائم يف حدود الأماكن املتوفرة �سار
على كل تذكرة �رشع يف ا�ستغاللها .
�إميان طوبال     

مدير مركب �صناعة الألب�سة
الع�سكرية

وفاة العميد جمال
عمرون مبكتبه

تويف �صبيحة� ،أم�س ،العميد جمال عمرون
مدير مركب �صناعة الألب�سة الع�سكرية
ولواحقها باخلروبة بالعا�صمة .وبح�سب ما
نقلته و�سائل �إعالمية ،ف�إن اجلرنال عمرون
منظمة حماية امل�ستهلك حتذر
كان داخل مكتبه حلظة وفاته ،مبقر وحدة
�صناعة الألب�سة الع�سكرية باخلروبة .وقد
من تناول �أحد �أنواع التونا
فتحت امل�صالح املخت�صة حتقيقا ملعرفة
حذرت ،منظمة حماية امل�ستهلك اجلزائرية ،ظروف ومالب�سات الوفاة ،بانتظار �صدور
من تناول� ،أحد املنتوجات ،يتعلق بعلب التونة تقرير الطبيب ال�رشعي.
م�صنع يف ا�سبانيا .و�أو�ضحت املنظمة ،يف
من�شور لها� ،أن هذا املنتج ،ي�أتي يف علب �صفراء
اللون ،ذات  900غرام ومكتوب عليه “.”atun
و�أ�ضاف ذات امل�صدر �أن املتج مت �سحبه من
طرف ال�رشكة اال�سبانية الحتوائه على مواد
�سامة .و�أ�شارت منظمة حماية امل�ستهلك� ،إىل �أن
الواليات احلدودية مع اململكة املغربية وواليات
اجلنوب.

جمل�س الأمة يناق�ش
م�شروعي تعديل قانون
االنتخابات وقانون ال�سلطة
امل�ستقلة اجلمعة املقبل

�أوبك -خارج �أوبك:

اجتماع اللجنة الوزارية
امل�شرتكة ملتابعة اتفاق
خف�ض الإنتاج اليوم

تعقد اللجنة الوزارية امل�شرتكة ملتابعة اتفاق
«�أوبك» والدول غري الأع�ضاء يف املنظمة
اجتماعها ال�ساد�س ع�رش ب�أبو ظبي (االمارات
العربية) اليوم مب�شاركة اجلزائر  .و�سيخ�ص�ص
هذا االجتماع لدرا�سة و�ضع �سوق النفط الدولية
و�آفاقها على املديني الق�صري واملتو�سط
وم�ستويات تطابق تعديالت االنتاج مع التزامات
�أع�ضاء منظمة البلدان امل�صدرة للنفط والبلدان
امل�شاركة غري الأع�ضاء يف �أوبك ,ح�سب بيان
�سابق لوزارة الطاقة .وكانت منظمة �أوبك قد
اتفقت يف دي�سمرب  2018مع ع�رشة بلدان منتجة
خارجها وعلى ر�أ�سها رو�سيا على تخفي�ض م�شرتك
لإنتاجها مبعدل 2ر 1مليون برميل يوميا (تخفي�ض
 800.000برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و
 400.000برميل يوميا من طرف البلدان املنتجة
خارجها) .ومت متديد هذا االتفاق لفرتة ا�ضافية
تدوم  9ا�شهر بداية من  1يوليو اىل غاية 31
مار�س  2020ولكن رغم ذلك تبقى �أ�سعار الذهب
الأ�سود غري م�ستقرة ب�سبب عدة عوامل ال�سيما
تلك املتعلقة ببيانات غري متفائلة بخ�صو�ص منو
االقت�صاد العاملي �إ�ضافة اىل عوامل �أخرى.

�سي�ست�أنف جمل�س الأمة جل�ساته العلنية
اجلمعة املقبل ،ملناق�شة والت�صويت على
م�رشوع تعديل القانون املتعلق بنظام
االنتخابات وم�رشوع قانون ع�ضوي يتعلق
بال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات
ح�سب ما �أفادت به ذات الهيئة يف بيان لها.
و�أو�ضح البيان �أن رئي�س جمل�س الأمة بالنيابة
�صالح قوجيل تر�أ�س� ،أم�س ،اجتماعا ملكتب
املجل�س تو�سع لي�شمل ر�ؤ�ساء املجموعات
الربملانية «تقرر خالله ا�ستئناف اجلل�سات
العلنية ملجل�س الأمة وذلك �صبيحة يوم
اجلمعة � 13سبتمرب ملناق�شة والت�صويت على
م�رشوع قانون ع�ضوي يعدل ويتمم القانون
الع�ضوي رقم  10-16امل�ؤرخ يف  22ذي القعدة
عام  1437املوافق  25غ�شت �سنة 2016
املتعلق بنظام االنتخابات وم�رشوع قانون
ع�ضوي يتعلق بال�سلطة الوطنية امل�ستقلة
لالنتخابات» .ومن جهة �أخرى و عمال ب�أحكام
املادة  125من النظام الداخلي ملجل�س
الأمة قرر املكتب �إحالة طلب وزير العدل,
حافظ الأختام املتعلق بتفعيل �إجراءات
رفع احل�صانة الربملانية عن ع�ضوي جمل�س
الأمة علي طالبي و�أحمد �أوراغي ,على جلنة
ال�ش�ؤون القانونية والإدارية وحقوق االن�سان
والتنظيم املحلي وتهيئة الإقليم والتق�سيم
االقليمي لإعداد تقرير يف املو�ضوع ورفعه
�إىل املكتب ,على �أن يعر�ض تقرير اللجنة
فيما بعد على الأع�ضاء للف�صل فيه يف جل�سة
مغلقة» ,ي�ضيف امل�صدر ذاته.

