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وزير التجارة ,ال�سعيد جالب من الطارف

اجلزائر تتجه نحو التخلي
عن ا�سترياد القمح

�رصح وزير التجارة ,ال�سعيد
جالب ,بالطارف� ,أن هناك
«امكانية هذه ال�سنة لعدم ا�سترياد
مادة القمح وذلك بف�ضل خمتلف
الإجراءات التي اتخذتها احلكومة
منها �إجراءات التطهري اخلا�صة
باملطاحن».
و�أو�ضح الوزير خالل زيارة عمل
وتفقد لعديد هياكل قطاعه بهذه
الوالية احلدودية� ,أن «�إمكانية
عدم ا�سترياد هذه ال�سنة لهذه
املادة الغذائية املدعمة ي�أتي
نتيجة الإجراءات املتخذة
من طرف احلكومة �ضد بع�ض

�أ�صحاب املطاحن املتحايلني
على دعم الدولة للمواد وا�سعة
اال�ستهالك»،و�أ�شار وزير التجارة
�إىل �أنه من «�ش�أن الإنتاج الوفري
هذه ال�سنة ل�شتى �أنواع احلبوب
وتثمني املنتوج املحلي من
القمح ال�صلب واللني وال�شعري,
�أن يجنب اجلزائر هذه ال�سنة
ا�سترياد القمح»و�أكد جالب خالل
م�شاركته يف اجلامعة ال�صيفية
الرابعة حلماية امل�ستهلك
ب�أن «دائرته الوزارية تعمل مع
اجلمعيات النا�شطة يف هذا املجال
من اجل حماية امل�ستهلك»وجدد

ديلور فخر فريق م�سقط ر�أ�سه

�أ�صبح الالعب الدويل اجلزائري �أندي ديلور فخرا لفريق م�سقط ر�أ�سه
نادي �أف �سي �سات � ،34أين مت حتويله �إىل �شخ�صية الفريق الن�سوي نظرا
للمردود الذي يقدمه والت�ألق يف �صفوف ناديه مونبلييه الفرن�سي ورفقة
املنتخب الوطني ،حيث �أ�ضحى ديلور فخرا للفريق الذي ترعرع يف
�صفوفه وتعلم معه مبادئ كرة القدم قبل �أن يتحول �إىل العب حمرتف.

التزامه بالعمل من خالل رزنامة
م�سطرة ال�ستقبال اجلمعيات التي
تن�شط ل�صالح خدمة املواطن يف
جمال التجارة وحماية امل�ستهلك,
كا�شفا عن «تعليمة وزارية تخ�ص
جميع املديريات الوالئية للتجارة
من �أجل فتح مكاتبها وا�ستقبال
هذه اجلمعيات»ولدى زيارته
للمعرب احلدودي التجاري
بالعيون ( 45كلم �رشق الطارف),
دعا وزير التجارة �إىل «�رضورة
�إن�شاء �أقطاب جتارية مفتوحة
على افريقيا» م�شريا �إىل �أن
«معابر كل من الدبداب (�إيليزي)

خبر في
صورة

وبرج باجي خمتار (مترنا�ست)
وتندوف هي معابر مفتوحة
ق�صد ت�شجيع التجارة باجتاه
افريقيا» .
وبعدما دعا �إىل «�رضورة �إعادة
النظر يف حتديد النطاق �أو ال�شعاع
اجلمركي بالواليات احلدودية»,
�أو�ضح الوزير ب�أن «هذا امللف
هو الآن على م�ستوى احلكومة

حفل �سولكنغ يغلق
طرق بلوزداد

ع ّينت �رشكة �سوناطراك املالك
لأغلبية ا�سهم فريق مولودية
اجلزائر عا�شور بطروين على
ر�أ�س جمل�س الإدارة للفريق خلفا
لرئي�سها ال�سابق حممد حري�ش،
حيث �أقدمت ال�رشكة البرتولية
على �إنهاء مهام رئي�س جمل�س
الإدارة ال�سابق و�إحداث تغيريات
من �أجل بعث فر�صة ا�ستعادة النادي
ملن�صة التتويجات واللعب على الألقاب،
حيث مت اختيار �شقيق الالعب ال�سابق يف
عمار بطروين بالنظر للتجربة التي ميلكها
ا لفر يق
بعدما �سبق له الإ�رشاف على النادي العا�صمي خالل املو�سم الكروي
.2016/2015

حجز 250كلغ من
الكيف املعالج

حملة حت�سي�سية فاي�سبوكية حول �سرطان الثدي
حتى بلدان الوطن العربي  ,حيث
�أكدن يف ت�رصيحات ليومية « الو�سط
« �أنهن ي�سعني لغر�س ثقافة الوقاية
لدى الن�ساء للتغلب على هاج�س
ورعب الأرقام املخيفة واملذهلة ,
ويف ال�سياق تكفلت الإعالمية ب�إذاعة
عنابة الأ�ستاذة « دنيا منوغي «
بت�صميم املنا�شري التح�سي�سية مرفقة
ب�صورتها ومعلومات مهمة حول الداء

ومراحل تطوره وكذا ن�صائح عديدة
حول الوقاية منه لإي�صال املعلومة
ب�أ�رسع طريقة يف ع�رص ال�صورة اىل
جانب تن�شيطها ح�ص�ص عرب الأثري
ا�ستظافت فيها ن�ساء للغو�ص يف هذا
املو�ضوع من كل جوانبه  ,وللإ�شارة
تبنت احلملة �إعالميات من العا�صمة
بهدف تو�سيعها وتعميم الفائدة
لتحقيق �أهدافها .
�أ.م

بني � 21إىل � 22أوت 2019

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح � 7أ�شخا�ص

خالل الفرتة املمتدة ما بني
� 21إىل � 22أوت  2019و �إىل
غاية �صبيحة هذا اليوم على
ال�ساعة الثامنة �صباحا (�أي
خالل � 24ساعة الأخرية)
�سجلت وحدات احلماية
املدنية  2779تدخل يف
عــدة مناطق خمتلفة من

الوطن وهذا على �إثر تلقي
مكاملات اال�ستغـاثة من
طرف املواطنني ،هذه
التدخالت �شملت خمتلف
جماالت �أن�شطة احلمايـة
املدنية �سواء املتعلقة
بحوادث املرور ،احلوادث
املنزلية ،الإجالء ال�صحي،

�ضبط  920مليون �سنتيم مزورة

النعامة

�أطلقتها �إعالميات من عنابة
�أطلقت  ,م�ؤخرا جمموعة من
الإعالميات بوالية عنابة حملة
حت�سي�سية عرب مواقع التوا�صل
الإجتماعي حول الوقاية من داء
�رسطان الثدي ت�ستمر على مدار 10
�أيام كاملة  ,بهدف حث وحت�سي�س
العن�رص الن�سوي على �رضورة
الك�شف املبكر عن هذا الداء قبل
�سن الأربعني والذي تتزايد ن�سبة

وهرا ن

بناءا على معلومات ،قام �أفراد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني
بوهران بتوقيف �شخ�ص يبلغ من العمر (� )54سنة بو�سط مدينة
«م�رسغني» ،بحوزته مبلغ ( )940مليون �سنتيم مزورة من فئة ()2000
دج .من جهة �أخرى ،بناءا على معلومات وب�أمر تفتي�ش ،قام �أفراد
نف�س املجموعة بتوقيف �شخ�ص يبلغ من العمر � 22سنة ،وحجز
داخل منزله ( )93غرام من الكيف املعالج و ( )75قر�ص مهلو�س من
خمتلف العالمات� ،إ�ضافة �إىل بندقية �صيد بحري.

بطروين مديرا عاما جديدا للعميد

الإ�صابة به ب�شكل خميف �سنويا
وحتتل لبنان املرتبة الأوىل عربيا
ب�إ�صابة  97امر�أة من بني � 100ألف
امر�أة �أما يف اجلزائر فقد مت �إح�صاء
 12800حالة �إ�صابة ال�سنة الفارطة
 2018منها حوايل  700حالة بوالية
عنابة ما ي�ستدعي دق ناقو�س اخلطر
ح�سب �صاحبات املبادرة التي لقيت
رواجا وا�سعا وتفاعال كبريا امتد

ق�صد درا�سته مع امل�صالح
املعنية املتخ�ص�صة مثل م�صالح
اجلمارك واملالية»وقد �رشع
الوزير يف زيارته بتفقد وحدة
لتحويل الطماطم ال�صناعية
ببلدية ال�شط وهي وحدة
ا�ستحدثت بر�سم ا�ستثمار خا�ص
لفائدة �شاب ا�ستفاد من قر�ض يف
�إطار �أجهزة دعم الت�شغيل حيث

حث ال�سيد جالب على �رضورة
ت�شجيع اال�ستثمار يف جمال
ال�صناعة الغذائية التحويلية
هذا و عرفت اجلامعة ال�صيفية
الرابعة للمنظمة الوطنية حلماية
امل�ستهلك التي احت�ضنتها غابة
طانقا ببلدية القالة ( 25كلم
�رشق عا�صمة الوالية) ,م�شاركة
ممثلني عن  48والية من البالد.

�إخمــاد احلرائق و الأجهزة
الأمنية .
تدخلت وحدات
كما
احلماية املدنية خالل
نف�س الفرتة على اثر عدة
حوادث مرور منها 06
الأكرث دموية ت�سببت يف
وفاة � 07أ�شخا�ص و �إ�صابة

� 16أخرين بجروح متفاوتة
اخلطورة مت �إ�سعافهم يف
عني املكان وحتويلهم �إىل
امل�ست�شفيات من طرف
�أعوان احلماية املدنية ،
�أثقل ح�صيلة كانت علي
م�ستوى والية البويرة بوفاة
 03ا�شخا�ص و �إ�صابة 03

�أخرين بجروح على اثر
ا�صطدام بني � 04شاحنات،
� 03سيارات و  01حافلة
نقل امل�سافرين الذي وقع
بالطريق ال�سيار �رشق-
غرب باملكان امل�سمى
بولرباح ببلدية جباحية
دائرة قاديرية.

�أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي بالتن�سيق مع عنا�رص الدرك
الوطني ،يوم � 21أوت  ،2019بالنعامة/ن.ع ،2.تاجري ( )02خمدرات
وحجزت ( )250كيلوغرام من الكيف املعالج كانت حمملة على منت
�شاحنة و�سيارة �سياحية ،كما �ضبط عنا�رص الدرك الوطني وحر�س
احلدود بتلم�سان/ن.ع )34.5( 2.كيلوغرام من نف�س املادة.

تندوف

رفع التجميد م�شاريع
يف قطاع ال�صحة

�أعلن وزير ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات ,حممد مرياوي,
بتندوف عن رفع التجميد عن عدة م�شاريع مما �سي�ساهم يف ترقية
اخلدمات ال�صحية بالوالية .و�أو�ضح الوزير لدى تفقده للم�ست�شفى
املختلط «�سي احلوا�س» يف �إطار الزيارة التي قام بها �إىل الوالية «
�أن رفع التجميد قد �شمل عدة م�شاريع مما �سي�ساهم ذلك يف ترقية
اخلدمات ال�صحية بهذه الوالية احلدودية ,والتي من بينها م�رشوع
�إجناز م�ست�شفى (� 240رسير) و م�صلحة للطفل والأم (� 60رسير) و
�أخرى ملر�ضى الق�صور الكلوي تتوفر على  24جهاز لت�صفية الدم,
وعيادة متنقلة لفائدة املناطق النائية �إىل جانب ر�صد  3مليار دج
القتناء جهاز الت�صوير بالرنني املغناطي�سي»كما يتعلق الأمر كذلك,
ح�سب الوزير ,بتكفل الوزارة الو�صية باقتناء جهاز �سكانري و�سيارة
�إ�سعاف رباعية الدفع� ,إىل جانب �ضمان ت�سهيالت تخ�ص فتح
ملحقات لل�صيدليات عرب خمتلف مناطق الوالية.
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عبداهلل جاب اهلل

جلنة احلوار مراوغة من
ال�سلطة للبقاء يف احلكم
�إميان لوا�س
هاجم عبد اهلل جاب اهلل ا لأم�س
يف �إفتتاح اجلامعة ال�صيفية الثانية
ل�شباب العدالة و التنمية املنعقدة
يف جيجل جلنة احلوار الوطني التي
ثم تن�صيبها م�ؤخرا من طرف رئي�س
الدولة عبد القادر بن �صالح لإدارة
احلوار الوطني ،التي يرت�أ�سها رئي�س
املجل�س ال�شعبي الوطني الأ�سبق
كرمي يون�س�،أين اعتربها ب�أنها
خطوة من ال�سلطة للحفاظ على
نف�س املنظومة ،مت�سائال « جلنة
حددت وظيفتها يف الهيئة امل�ستقلة
ملراقبة االنتخابات فقط  ،وهل
�إذا جنحوا يف و�ضع القانون هل

�سيكون ذلك كفيال بتحقيق انتخابات
نزيهة و نظيفة و من �سيطبق هذا
القانون�  ،إطارات الفكر الواحد
الذين احتكروا ال�سلطة و ا�ستفادوا
من املال العام».
ويف ال�سياق ذاته� ،أ�ضاف املتحدث
« ال�سلطة دعت للحوار وكلفت
كرمي يون�س ب�إدارته للحوار،
وحددت مو�ضوع جلنة احلوار،
هل هذا حوار قادر على حتقيق
مطالب ال�شعب و الوحدة الوطنية ،
احلل يكمن يف توفري كافة ال�رشوط
القانونية و املادية الذي ت�سمح لهذا
ال�شعب من اختيار حكامه اختيار
قانونيا « �شدد جاب اهلل  على �رضورة
التعاطي ب�إيجابية مع مطالب ال�شعب

من طرف ال�سلطة واملعار�ضة معا،
الفتا �إىل �أن هناك تعاطي ب�سلبية
قاتلة حاليا ،م�شددا ب�أن بداية حل
الأزمة يكون باالعرتاف ب�رشعية
الثورة ال�شعبية واال�ستجابة ملطالب
ال�شعب ،م�ؤكدا ب�أن ال�شعب هو
�أ�صل وجود م�ؤ�س�سات الدولة و
ا�ستمرار �رشعيتها  .و�أكد عبد اهلل
جاب اهلل ب�أن ال�شعب �صاحب احلق
يف ال�سلطة و�أ�صل �رشعية ال�سلطة
و �أ�صل �رشعية قراراتها ،معتربا
ب�أن ال�شعب �سحب الثقة من النظام
اال�ستبدادي ،قرر �أن ميار�س �سيادته
كاملة غري منقو�صة ،قرر �أن يرفع كل
�أ�شكال الو�صاية مهما كانت قائال «
ال�شعب �سحب ثقته من ال�سلطة و نزع

ت�صوير ب�شري عالوة

فتح رئي�س جبهة العدالة و التنمية عبد اهلل جاب اهلل النار على جلنة احلوار و
الو�ساطة ،معتربا ب�أنها من بني الإ�صالحات التي قامت بها ال�سلطة ل�ضمان بقاءها
يف احلكم ببع�ض التعديالت املحدودة.

ال�رشعية عنها قرر ا�سرتجاع حقه يف
ال�سلطة ،قرر ميار�س �سيادته كاملة
،وقرر �أن ير�سم م�ستقبله بنف�سه
رف�ض كل �أ�شكال الو�صاية  ،املنطق
الد�ستوري يت�أ�س�س على �أن ال�شعب
�إذا �سحب ال�سلطة ت�سقط ال�سلطة
لأن ال�رشعية ال�شعبي تنهي جميع
ال�رشعيات ،لذلك البد من اال�ستجابة
لإرادة ال�شعب الذي � ألغى �رشعية
ال�سلطة احلالية» ،م�ضيفا «هناك
تنازع بني �إرادتني بني ال�شعب الذي
قام بالثورة الذي يطالب ب�إ�صالحات
وا�سعة وغري �شامال ،و بني �إرادة
ال�سلطة� ،أزمة ت�سببت فراغ د�ستوري

يف من�صب الرئي�س
و اعترب عبد اهلل جاب اهلل ب�أن حزبه
هو �أول من نا�ضل من �أجل توفري
جميع ال�رشوط القانونية التي
جتعل االنتخابات نزيهة ،مو�ضحا
« جبهة العدالة والتنمية من �أبرز
الأحزاب التي طالبت ب�سحب ملف
االنتخابات عن الإدارة و ال�سلطة
 ،وطالبت ب�إن�شاء هيئة م�ستقلة
ملراقبة االنتخابات « .اعترب رئي�س
جبهة العدالة و التنمية �أن مايعي�شه
ال�شعب اجلزائري اليوم هو ثورة
وهبة �شعبية ،قائال «الدال �أن ما
تعي�شه البالد هو ثورة هو�أن ال�شعب

احلراك يتوا�صل يف جمعته 27

جدد اجلزائريون م�سريات
احلراك ال�شعبي ،يف جمعتها 27
على التوايل ،حيث ركزت على
رف�ض احلوار ب�صيغته احلالية
و�إر�ساء ال�رشعية ال�شعبية.
وانطلقت على غرار العادة
امل�سريات بالعا�صمة ،عقب
�أداء �صالة اجلمعة؛ حيث توجه
امل�صلون متجمعني نحو و�سط
العا�صمة من خمتلف الأحياء
بعدما حتول الربيد املركزي
لقلب احلراك وخمتلف
االحتجاجات من قبله ،وبالن�سبة
للم�ساجد الأقرب من املنطقة؛
ركز املتظاهرون املنطلقون
عرب �شارع ديدو�ش مراد على
هتاف دولة مدنية ،ليبد�ؤوا به
امل�سرية بعدما زاحمه الهتاف

مطالب ب�إر�ساء ال�شرعية ال�شعبية

�ضد جلنة كرمي يون�س اجلمعات
الأخرية وقبلها هتاف التلويح
بالع�صيان املدين.
وتالها الهتاف �ضد احلوار
بال�صيغة احلالية ،هاتفني
ب»مكا�ش حوار مع الع�صابات»؛
يف �إ�شارة لتوا�صل نف�س احلكومة
املعينة من الرئي�س ال�سابق. ،
�أما الأفواج التي عربت �شارع
ح�سيبة بن بوعلي ،والتي تتجمع
قادمة من خمتلف البلديات
فركزت على ترديد الأغاين
احلما�سية التي ت�صب يف نف�س
نطاق الهتافات الأخرى� .أما
ك�شعارات فطبعت امل�سرية« 27
اجلمعة  27م�سرية الإ�رصار»،
و»ال حوار حتت �إ�رشاف
الع�صابات» مع تكرار ال�شعارات

املرفوعة التي ت�ضم وجوها من
جلنة احلوار م�شطوبة والكتابة
عليها « ال�شعب يرف�ضكم» فيما
جددت �أخرى تو�ضيح مطالب
احلراك « هدف احلراك وا�ضح
ت�سليم ال�سلطة لل�شعب» مع
ت�أكيد موقف احلراك «اجلزائر
حررها ال�شهداء وباعها العمالء
ولن يتخل عنها ال�رشفاء» يا
جلنة العار حتا�رصون احلراك
وتكممون الإعالم وت�سجنون
الأحرار ثم تريدون احلوار» ،يف
الفتة تو�ضح مربرات رف�ضهم
للجنة احلوار يف الو�ضع القائم،
والفتة «حمور احلوار ذهاب
رموز الع�صابة و�إرجاع ال�صورة
لل�شعب يف �صورة تعك�س مربرات
دعوات �رشوط التهدئة من

�أجل تفعيل احلوار ومنح الثقة
لل�شعب وفقا ملا ا�شرتطه عدة
فاعلني .بالإ�ضافة ل�شعارات
تخ�ص احلراك و�أهدافه
ومراميه «ثورتنا ال�سلمية
ر�سالة لكل الأنظمة الظاملة»
ناهيك عن هتاف «ال�شعب
يريد اال�ستقالل» الذي اكت�سح
ترديده احلراك منذ جمعة
ذكرى اال�ستقالل  5جويلية.
كما جتدد الهتاف ل�صالح �إطالق
�رساح �سجناء احلراك ،هاتفني
ب»�أطلقوا �رساح �أوالدنا»،
بالإ�ضافة �إىل �أطلقوا �رساح
الرائد بورقعة الذي ينال دعما
يف كل جمعة �إىل جانب م�سريات
الطلبة «ليبريي بورقعة».
وبالعودة لل�صبيحة عربت �أفواج

يف ق�ضية  الإخوة خربو�ش

املتظاهرين ما بني الربيد
املركزي و�صوال لقرابة القلب
املقد�س ،هاتفني مبختلف
�شعارات احلراك ،يف حني ركز
املئات جتمعهم على م�ستوى
�ساحة �أودان قبيل خطبة
اجلمعة ،هاتفني للدولة املدنية
وحلرية ال�صحافة بالرتكيز على
املعتقلني ،هاتفني « �أطلقوا
�أوالدنا» ،والتلويح بالع�صيان
املدين ،مع رفع الفتة ل» حمزة
جعفري» ،وهو ال�شاب الذي
اطلق �صورة من امليناء بعنوان
« من هنا ينطلق الع�صيان
املدين» .ناهيك عن هتافات
الرف�ض للجنة احلوار والو�ساطة
القائمة.

�سارة بومعزة

جياليل �سفيان خالل لقائه كرمي يون�س

ال حوار دون توفري �شروط التهدئة
الأفالن تعر�ض لال�ستغالل ونحن نرف�ض حله

�أكد رئي�س حزب اجليل اجلديد
�سفيان جياليل ب�أن حزبه
يرف�ض� أي حوار بدون جت�سيد
ال�رشوط امل�سبقة للتهدئة
واالنفتاح ال�سيا�سي ،يف حني رد
على دعوات �إق�صاء الأفالن من
احلوار الوطني ،قائال « اقرتح
املتحدث تغيري �إ�سم جبهة
التحرير الوطني دون حله».
�شدد جياليل �سفيان الأم�س يف
كلمة �ألقاها على هام�ش
ا�ستقباله لوفد من هيئة
الو�ساطة واحلوار بقيادة كرمي
يون�س ب�أن ال ميكنه �أن يكون
طرفا يف هذا احلوار من دون
توفري بع�ض ال�رشوط من
بينها �إطالق �رساح الأ�شخا�ص
املوقوفني ،انفتاح و�سائل
الإعالم وذهاب احلكومة
احلالية ،م�شريا ب�أن «حزب

اجليل اجلديد ي�ساند احلوار
للخروج من الأزمة ال�سيا�سية،
لكن ب�رشط اال�ستجابة ملطالب
التهدئة التي و�ضعتها هيئة
احلوار و الو�ساطة ،نحن ندعم
احلوار و ن�سانده �رشط �أن
يكون حوار �سيا�سي حقيقي
وهادئ من خالل جت�سيد
ال�رشوط امل�سبقة للتهدئة و
االنفتاح ال�سيا�سي».
وجدد جياليل �سفيان طرح
حزبه �إىل �رضورة الذهاب
انتخابات رئا�سية يليها م�سار
ميهد الطريق
ت�أ�سي�سي
لإجراء ا�ستفتاء �شعبي على
الد�ستور»54454.ل
ودعا �سفيان جياليل ال�سلطة
باعتبارها حتوز على امل�س�ؤولية
الكاملة لتهيئة كل الظروف
التي ي�ستلزمها قيام احلوار

املتمثلة يف توفر القواعد
ال�شفافية والإرادة احلقيقية،
قائال « ال�سلطة ب�صفتها �صاحبة
القرار من واجبها �ضمان
ظروف حوار هادئ وفعال،
كما �أن الأمر يعود لها التخاذ
اخلطوات الأوىل الالزمة لبناء
الثقة وحتمل هذه ال�رشوط
امل�سبقة».
وبخ�صو�ص دعوات �إق�صاء
الأفالن من احلوار ،قال
املتحدث «نقرتح تغيري �إ�سم
جبهة التحرير الوطني دون
حله ،باعتباره مُيثل رمزا
للثورة التحريرية وانتماء
لعامة اجلزائريني باختالف
توجهاتهم ال�سيا�سية ،معتربا
�أنه من غري املمكن �أن تبقى
زمام �أمور الأفالن يف �أيادي
غري �آمنة ،كونهم ا�ستغلوا رمزية

احلزب التاريخية كما ا�ستغلوا
�إمكانيات الدولة اجلزائرية
ل�صاحلهم اخلا�ص.
دعا حزب جيل جديد جميع
الفاعلني يف املجتمع ال�سيا�سي
�إىل تغليب «احلكمة» لتجاوز
«الظروف ال�صعبة» التي متر
بها البالد وحتقيق �إجماع
من �ش�أنه جتنب «املخاطر»
التي تهدد م�ستقبل البالد،
معربا عن �أمله يف �أن «يتو�صل
جميع الفاعلني يف املجتمع
ال�سيا�سي �إىل �إجماع من �ش�أنه
جتنب التوترات واملخاطر
التي قد تكون عواقبها وخيمة
على م�ستقبل البالد» ،م�ضيفا
�أنه «على اجلميع تغليب احلكمة
والعقل يف مثل هذه الظروف
ال�صعبة».
و�أ�ضاف احلزب �أنه «من �أجل

خرج باملاليني يف ال�شارع   منذ 22
فيفري ر و هو م�ستمر ،رفع �شعارات
ذات دالالت �سيا�سية عميقة «.
و �ألح رئي�س جبهة العدالة والتنمية
على �أهمية احلوار الذي تراهن عليه
اجلبهة للخروج من الأزمة ال�سيا�سية
الذي تعي�شها البالد ،م�شددا على
�رضورة �أن يكون هذا احلوار بقيادة
�شخ�صيات ذات م�صداقية ،يتم من
خالله مناق�شة كيفية الإجراءات
للتعديالت اجلوهرية لقانون
االنتخابات و�إن�شاء هيئة م�ستقلة
ملراقبة االنتخابات بعيدة عن
الإدارة.

�إقامة حوار جاد حامل للحلول،
من ال�رضوري �أن تكون م�ساعي
اجلميع تهدف �إىل توافق يف
الآراء ب�ش�أن احللول ال�شاملة»
و�أن «التنازالت التي يتعني
تقدميها يجب �أال تكون ل�صالح
�أي مناف�س �سيا�سي ،بل من �أجل
تعزيز مبادئ �سيادة القانون
والدميقراطية».
« ويرى جيل جديد �أن احلوار
«يجب �أن ي�ؤدي �إىل حل
مقبول من اجلميع وينبغي �أن
ت�ؤخذ بعني االعتبار املخاوف
امل�رشوعة للمعار�ضة واملتمثلة
يف تغيري �شامل للنظام،
بالإ�ضافة �إىل تعديل القوانني
املتعلقة باالنتخابات و�إن�شاء
�سلطة لتنظيم االنتخابات تكون
م�ستقلة عن الإدارة احلكومية».

�إميان لوا�س

وزيران و�إطارات بوزارة
الفالحة والبنوك متورطون
التحقيق �شمل � 21شخ�صا

ك�شفت م�صادر مقربة من
التحقيقات التي� أجرتها قيادة
الدرك الوطني حول ملفات
الف�ساد بوالية تلم�سان� ،أنها قد
انتهت من ملف جممع خربو�ش
الذي يعترب من �أكرب ملفات
الف�ساد بوالية تلم�سان حيث مت
التحقيق مع � 21شخ�صا منهم
وزيران �سابقان و�إطارات بنكية
�سامية من املديريات العامة
للبنوك ووالة ومدراء والتي لها
عالقة بالق�ضايا املتورط فيها
الإخوة خربو�ش املوجودين
رهن احلب�س االحتياطي ،
والذين مت اال�ستماع�  إليهم
حيث ك�شفت التحقيقات� أنهم
ذكروا �أ�سماء عدة م�س�ؤولني
كبار.
وقد ك�شفت التحقيقات الأولية
حول �أن�شطة و�صفقات للإخوة
خربو�ش الدين ي�شتهرون
باال�ستثمار يف تركيب الآالت
اال�ستثمار
و
الفالحية
الزراعي�  إىل جانب ا�ستفادتهم
من قرو�ض بنكي ومن عقارات
الرمزي
بالدينار
كربى
يتقدمهم امل�صنع ال�سابق
للزيت مبغنية مبعداته التي
تخريبها  و�أرا�ضي
مت

باملنطقة ال�صناعية ملغنية
و�أخرى بعني فزة �أقيم عليها
م�صنع  ل�صناعة �أغذية الأنعام
كما مت  تخريب العديد من
املن�ش�آت االقت�صادية  بغية
احتكار  ال�صناعات.  
�آخر بينت
جانب
من
التحقيقات �أن الإخوة خربو�ش
ا�ستفادوا بطرق م�شبوهة من
قرو�ض بنكية كبرية ،وعقارات
فالحي بلغت مئات املاليري
بتواط�ؤ م�س�ؤولني كبار و�إطارات
حمليني حيث مت اال�ستماع
�إىل 21  م�شتبها بهم ،منهم
وزيران يوجدان رهن احلب�س
يف �سجن احلرا�ش كما مت
ذكر �أ�سماء م�س�ؤولني �آخرين
يف التحقيقات حول �أن�شطة
الإخوة خربو�ش ،على غرار
وامل�س�ؤولني يف بنوك وميناء
الغزوات و�إطارات بوزارة
الفالحة  الذين �سيخ�ضعون
للتحقيق يف قادم الأيام،
مبحكمة �سيدي� أحممد  ،كما
تبني �أن الإخوة خربو�ش هربو
املاليري �إىل اخلارج انطالقا
من ميناء الغزوات وهو ما
ي�شكل جرمية كربى .

حممد بن ترار
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بعد �إيداعه �سجن احلرا�ش

وزير العمل تيجاين هدام:

ملفات ثقيلة من عدة واليات
تالحق طيب لوح
.
.

�إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة� ،إعاقة ال�سري احل�سن للعدالة.
التحري�ض على التحيز والتحري�ض على التزوير يف حمررات ر�سمية

�أمر امل�ست�شار املحقق  باملحكمة العليا ب�إيداع وزير العدل حافظ �أختام الدولة  ال�سابق الطيب لوح رهن احلب�س
امل�ؤقت ب�سجن احلرا�س م�ساء �أول �أم�س بعدما مت اال�ستماع له يف التحقيقات التي  با�شرها  الديوان الوطني ملكافحة
الف�ساد  وفقد وجهت  للوزير تهم�إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة� ،إعاقة ال�سري احل�سن للعدالة ،التحري�ض على التحيز
والتحري�ض على التزوير يف حمررات ر�سمية.
حممد بن ترار
هذا وكانت التحقيقات
قد �شملت  العديد من
التجاوزات التي �شهدها
�إ�صالح العدالة يف عهده
خا�صة  قانون املثول الفوري
وال�سوار االلكرتوين التي
كلفت الدولة خ�سائر مادية
وب�رشية لكنها عو�ض
حت�سني� أداء العدالة �ساهمت
يف تراجع �أدائها بالإ�ضافة
�إىل الإ�صالحات التي
�شهدها قانون الأ�رسة والذي
ق�ضى على البنية الأ�سا�سية
للأ�رسة اجلزائرية  و�شجع
اخللع والتطليق الذي
ارتفعت م�ؤ�رشاته بقوة يف
املجتمع  خا�صة مع تخ�صي�ص
�صندوق للمطلقات  ،هذا وقد
تبني ا�ستخدام الإ�صالحات
القانونية  لدوافع �سيا�سية
لدعم عهدات الرئي�س
العزيز
امل�ستقيل  عبد
بوتفليقة  ،كما يواجه
التحري�ض
الوزير تهم
يف
التزوير
على
ا ال نتخا با ت  ،و ا �ستما ر ا ت
ا لرت �شح �  أ خر ها
�سيناتور
ق�ضية  انتخاب
تلم�سان واالعتداء على
الق�ضاة  ،من جانب �آخر
يتم التحقيق مع الوزير يف
ق�ضايا نهب العقار  وكذا
�سوء ا�ستغالل الوظيفة يف
ق�ضية امتحانات املح�رضين
الق�ضائيني واملوثقني وكذا

التعيينات يف املنا�صب
احل�سا�سة للق�ضاة والتحكم
يف الأحكام عن بعد  ،و�إقامة
من�  أتباعه
«ملي�شيات»
خا�صة بتلم�سان �أين �سيطر
على املدينة ون�صب �أقاربه
يف منا�صب ح�سا�سة على
غرار �أبناء �أخته و�صهره ،
�ضف �إىل  ذلك �سيطرته
على دواليب ال�سلطات
الت�رشيعية والتنفيذية �أحيانا
با�ستعمال القوة والتهديد
واالعتداءات على الغري ،
كما يتحمل الوزير وزر ملفات
ثقيلة تخ�ص �صفقات اجناز
بع�ض املحاكم واملجال�س
وجتهيزها  بالإ�ضافة �إىل
التعني يف منا�صب القرار
وال�سيطرة على الق�ضاء على
غرار ق�ضايا كربى�  أولها
ق�ضية �شكيب خليل وق�ضية
ابن وزير ال�صيد البحري
ال�سابق  التي خرجا منها دون
متابعة  ،فالأول نهب املاليري
�سوناطراك
من م�ؤ�س�سة
والثاين  نهب �أطنان من
امل�ستورد وبيعه
القمح
خارج  للموالني دون �أن يدخل
ال�سجن رغم وجود اعرتافات
تبعها قرار �أمر بالقب�ض  ما
يعترب �سوء  ال�ستغالل العدالة
 ،من جانب�  آخر �أ�شارت
التحقيقات التي قد تتو�سع
�إىل القواعد �أنه �ضغط
لإم�ضاء ا�ستمارات لرت�شح
الرئي�س املخلوع بوتفليقة

اختفاء �إطارات �سامية
خوفا من املتابعة
�شهدت والية تلم�سان مند �أول
�أم�س حالة هلع  يف نفو�س
املقربني من الوزير الطيب
لوح والذين كانوا ي�سبحون
با�سمه  خا�صة بعد اال�ستماع
�إىل وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة تلم�سان املوقوف
منذ �أول �أم�س من قبل
امل�ست�شار الأول للمحكمة
العليا طيبي عبد الر�شيد يف
ق�ضية الإفراج عن «�أتباع»
الطيب لوح �أو ما يعرف
بالأخوة ترييري  ،كما  جند
الع�رشات من وظفهم الطيب
لوح يف منا�صب ح�سا�سة
بال�ضمان االجتماعي �أو
العدالة يعي�شون حالة من
اخلوف والهلع  ،ناهيك عن
املنتخبني املنتمني �إىل
زمرته من احلزب العتيد
يقودهم�  أبناء �أختيه املنتخب
باملجل�س الوطني  ونائب
رئي�س املجل�س الوالئي وابن

�أخته  املعني �ضمن الثلث
الرئا�سي و�صهره املنتخب
بالتزوير لنائب مبجل�س
الأمة بعد االعتداءات التي
�شهدها املجل�س الوالئي
 ،هذا وعرفت امل�سرية
التي �شهدتها تلم�سان نهار
�أم�س  فرحا و�رسورا ب�إيداع
الطيب لوح ال�سجن.  
احتفاالت
وم�سريات  لقانونني
و�ضحايا القوانني
التع�سفية
خرج م�ساء �أول�  أم�س
الع�رشات من املواطنني
وعائالت ال�سجناء بكل
من تلم�سان  يف مواكب
لالحتفاالت بعد �إعالن �إيداع
وزير العدل حافظ الأختام
ال�سابق الطيب لوح�  سجن
احلرا�ش  ،حيث نظم
املحتجون  الذين تقدمهم
قانونيون وحمامون  م�سرية
مرفقة مبواكب ال�سيارات

هاتفني بحياة وزير العدل
بلقا�سم زغماتي داعني �إياه
ب�رضورة تطبيق القوانني
التع�سفية التي  طبقها الوزير
ال�سابق على وزير العدل
ال�سابق .
هذا وقد جتمهر املحتجون
�أمام مقر �سكن �أخت الوزير
التي ي�شغل ابنها �سيناتور
مبجل�س االمة �ضمن الثلث
الرئا�سي ،هذا وكان الطيب
لوح قد ا�صدر العديد من
القوانني التي �أ�رضت  ب�سكان
املنطقة خا�صة �سكان
احلدود على غرار قانون
النطاق اجلمركي  ،والتحرك
بخزان  وقود مملوء ما
زج  بالع�رشات من ال�سكان
بال�سجون ملجرد اال�شتباه
يف تهمة التهريب  ،بالإ�ضافة
�إىل �أكرث من � 16ألف �سجني
يف ق�ضايا املخدرات  ملجرد
اال�شتباه بهم� ،  ضف �إىل
ذلك  التعديالت التي �أجريت
على قانون الأ�رسة ما رفع
من ن�سبة الطالق والتطليق
واخللع  التي حتتل تلم�سان
املكان الأول بها وهو ما
خلق العديد من اجلرائم
التي تخ�ص اخليانة الزوجية
والقتل �،أخرها قتل زوج
لزوجته داخل باحة حمكمة
مغنية  هذا وقد طالب
املحتجون بالق�صا�ص  من
الوزير �صانع القوانني  التي
ت�صب �ضد املجتمع
اجلزائري ومقوماته .

وزير االت�صال الناطق الر�سمي للحكومة ي�ؤكد من ورقلة

�ضبط �آليات لإخراج اجلرائد من ال�ضائفة املالية

�أكد وزير االت�صال الناطق الر�سمي
للحكومة ح�سن رابحي � ،أن الدولة
�أخذت بعني االعتبار ال�ضائقة
املالية التي تعاين منها خمتلف
اليوميات الوطنية  ،يف انتظار
جت�سيد عديد الآليات للتكفل
بهذه املع�ضلة � .أو�ضح ح�سن
رابحي ووزير االت�صال الناطق
الر�سمي للحكومة  ،خالل زيارة
العمل والتفقد التي قادته لوالية
ورقلة يومي الأربعاء واخلمي�س
من الأ�سبوع املن�رصم  ،بخ�صو�ص
امل�شاكل املالية التي تتخبط فيها
معظم اجلرائد باجلزائر ب�سبب
انتهاج �سيا�سة املفا�ضلة يف توزيع
الإ�شهار العمومي عليها � ،أنه يجب
جتاوزها من خالل ت�سخري �آليات
و�أفكار جتعلنا نحافظ على هذه
العناوين لتمكني �أكرب عدد من

اجلزائريني من قراءة اجلرائد
ملا تلعبه من دور يف تعليم وتوجيه
وتثقيف املجتمع ،م�ؤكدا يف ذات
ال�صدد �أن الهدف اال�سرتاتيجي
للدولة اجلزائرية يف الوقت
الراهن هو احلفاظ على خمتلف
امل�ؤ�س�سات ومنا�صب ال�شغل التي
توفرها داعيا القائمني على هاته
امل�ؤ�س�سات مبختلف القطاعات
العمومية واخلا�صة ب�رضورة
تكيفها مع الظروف التي متر
بها البالد بالإ�ضافة �إىل مواكبة
الع�رصنة والتطورات التكنولوجيا.
ومعلوما �أن معظم اليوميات
الوطنية وجدت نف�سها ملزمة على
توقيف الطبع مبختلف مطبعات
الو�سط  ،ال�رشق  ،الغرب واجلنوب
ب�سبب ال�ضائقة املالية التي متر
بها  ،رغم ت�أكيد الوزير الأول نور

الدين بدوي خالل اجتماع �سابق
ملجل�س الوزراء امل�شرتك على
�ضبط جملة من الآليات والتدابري
اال�ستعجالية ل�ضمان ال�شفافية
والنزاهة والعدل يف توزيع اال�شهار
العمومي بني خمتلف العناوين
الوطنية � .إىل جانب ذلك فقد
وقف وزير القطاع خالل زيارة
العمل والتفقد لوالية ورقلة على
مركز البث الإذاعي بالأمواج

الطويلة مبنطقة حو�ض بركاوي
 ،كما وقف �أي�ضا على ن�شاط
عمال الوكالة اجلهوية للأنباء
اجلزائرية  ،قبل �أن يعاين مقر
�رشكة الطباعة باجلزائر وحدة
ورقلة � ،إ�ضافة �إىل فرع الوكالة
الوطنية للإ�شهار واالت�صال بورقلة
 ،مع معاينة ميدانية مل�رشوع مقر
�إذاعة ورقلة .
�أحمد باحلاج

ت�سعرية جديدة للتعوي�ض عن
الفح�ص الطبي

�أكد وزير العمل والت�شغيل وال�ضمان
االجتماعي تيجاين ح�سان هدام
ب�أن دائرته الوزارية ب�صدد درا�سة
و�ضع ت�سعرية جديدة للتعوي�ض عن
الفح�ص الطبي مبا يتما�شى مع
التوازنات املالية ل�صناديق ال�ضمان
االجتماعي .
و�أ�شار هدام يف ت�رصيح �إعالمي
خالل �إ�رشافه على لقاء مع �إطارات
قطاعه مبقر والية قاملة �ضمن زيارة
عمل وتفقد ب�أن “الت�سعرية املطبقة
حاليا لتعوي�ض امل�ؤمن لهم اجتماعيا
عن تكاليف الفح�ص الطبي عند
الأطباء العامني والأخ�صائيني قدمية
وتعود �إىل �سنوات ثمانينيات القرن
املا�ضي و�سيتم مراجعتها لكن مبا
يتما�شى والقدرات املالية ل�صناديق
ال�ضمان االجتماعي وذكر الوزير ب�أن
مراجعة �أ�سعار التعوي�ض عن الفح�ص
الطبي يجب �أن تكون بناء على ت�سعرية
مرجعية �أو “ت�سعرية امل�س�ؤولية” كما
قال وذلك يف ظل حرية الأ�سعار
املطبقة حاليا من طرف الأطباء
والعامني والأخ�صائيني و فيما �أ�شار

�إىل التذبذب امل�سجل على التوزان
املايل ل�صناديق ال�ضمان االجتماعي
يف اجلزائر – �أكد الوزير باملنا�سبة
على �أنه “ال بد من �إحداث �إ�صالحات
حقيقية يف نظام التعوي�ضات يف
اجلزائر” مربزا ب�أنه “�إذا مل حتدث
�إ�صالحات ف�إن ال�صناديق مهددة ب�أن
ت�شهد �صعوبات مالية �أكرب و�أفاد الوزير
ب�أنه �سيتم “قريبا” تنظيم جل�سات
حول ال�ضمان االجتماعي لفتح نقا�ش
“حقيقي وبناء و�رصيح” بني خمتلف
الأطراف من �رشكاء اجتماعيني
وم�ستخدمني و�إدارة ومب�شاركة خرباء
من مكتب العمل الدويل واجلمعية
الدولية لل�ضمان االجتماعي مع الأخذ
بعني االعتبار جتارب الدول الأخرى
التي تعتمد نظام �ضمان اجتماعي
م�شابه للجزائر وقال هدام ب�أن
هذه اجلل�سات من املنتظر �أن تتوج
بو�ضع مقرتحات وحلول حقيقية
لنظام ال�ضمان االجتماعي �سيتم
تقدميها للربملان بغرفتيه العتمادها
م�ستقبال .

ف.ن�سرين

فيما مت جر � 85شخ�صا اىل التحقيق يف امللف

�إيداع �شقيق الهامل العقيد
املتقاعد اليماين احلب�س امل�ؤقت

�أمر قا�ضي التحقيق لدى حمكمة
جمال الدين بوهران يف �ساعة مت�أخرة
من ليلة اخلمي�س �إىل اجلمعة ب�إيداع
�شقيق اللواء عبد الغاين هامل املدعو
مياين رهن احلب�س امل�ؤقت بعدما وجه
له عدة تهم متعلقة بالف�ساد �ضمن
الق�ضية التي هزت وهران الأ�سبوع
املا�ضي و�أطاحت بعدة ر�ؤو�س كبرية .
هدا و�أ�شارت م�صادر مقربة من
التحقيق �أنه مت �إحالة امللف على وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة جمال الدين
بوهران الذي �أبدى التما�ساته بالإيداع
وحتويل امللف �إىل قا�ضي التحقيق بعد
ا�ستنفاذ �إجراءات احلب�س حتت النظر
التي دامت � 72ساعة و�إنهاء اجلدل
حول حتويل امللف �إىل حمكمة �سيدي
حممد �أو الإبقاء عليه يف وهران كما
ظهرت م�شكلة االخت�صا�ص الإقليمي
بني حمكمة جمال الدين وحمكمة عني
الرتك خا�صة يف ظل وجود �أحداث

وملفات على م�ستوى الطنف الوهراين
 ،واال�ستماع �إىل ما يزيد عن 85
�شخ�صا منهم �أميار ومنتخبون ونواب
برملان بالإ�ضافة �إىل مدراء تنفيذيني
يف ق�ضايا نهب العقار و�إبرام �صفقات
م�شبوهة  ،وهو امللف الذي �أثار الهلع
يف عا�صمة الغرب اجلزائري خا�صة
بعد ظهور�أ�سماء نافذة يتقدمهم واليا
وهران  ،بو�ضياف وزعالن والعيد من
املنتخبني ورجال الأعمال الذين نهبو
ما يزيد عن  100هكتار من الأرا�ضي
ببري اجلري وبتواط�ؤ املدير الوالئي
للحفظ العقاري ومري ال�سانية يحيى
بوناقة بالإ�ضافة �إىل م�ساحات وا�سعة
من الأرا�ضي ال�صناعية بال�سانيا  ،هذا
ومن �ش�أن التحقيقان �أن حتيل العديد
من املنتخبني ورجال املال على
العدالة يتقدمهم رجل �أعمال معروف
من تلم�سان م�ستقر بوهران

حممد بن ترار

عرث يف ح�ساب ابنه القا�صر على  60مليارا

�إيداع املدير الوالئي للوكالة العقارية
بوهران احلب�س امل�ؤقت
 100 .م�س�ؤول معني بالتحقيق

�أمر قا�ضي التحقيق لدى حمكمة
جمال الدين بوهران �أول �أم�س
اخلمي�س ب�إيداع املدير الوالئي
للوكالة العقارية بوهران حممد
مباركي رهن احلب�س امل�ؤقت يف
اكرب ق�ضية ف�ساد والتي جرت العديد
من امل�س�ؤولني والإطارات يف عهد
احلكومة ال�سابقة �إىل العدالة  ،كما
فجرت طرق منح العقارات وبيعها
بتواط�ؤ كل من عبد املالك بو�ضياف
وعبد الغاين زعالن الذين مت �إحالة
ملفاهما على املحكمة العليا بحكم
�أنهما �شغال وايل والية وهران .
هذا وح�سب املعلومات املت�رسبة
ف�أن املدير الوالئي للوكالة العقارية
بوهران قد متكن من �إحداث
جتزيئيات فو�ضوية بكل من ال�سانية
وبري اجلري ومنع قطع �أر�ضية لإطارات
�سامية �أمنية ومدنية بالدينار الرمزي
 ،حيث تبني �أن امل�ساحات امل�ستوىل
عليها جتاوزت ال 100هكتار ببلدية

بئر اجلري لوحدها ومت بيع مواقع
ح�سا�سة من �أمالك الدولة �إىل رجال
�أعمال وم�س�ؤولني مببالغ مالية ال
تتجاوز ال1000دج للمرت املربع
الواحد .
من جانب اخر تبني ان املدير الوالئي
للوكالة العقارية بوهران قد حقق
�أمواال طائلة من جراء البزن�سة يف
العقار وقربه من رجال االعمال ،
حيث مت العثور على مبالغ مالية هامة
يف ح�سابات عائلته منها  60مليار يف
ح�سابه ابنه الذي ال يتجاوز عمره
ال� 16سنة وهو االمر الذي ال يعقل ،
هذا ومن �ش�أن التحقيقات مع املدير
الوالئي للوكالة العقارية بوهران ان
جتر ما يزيد من  100م�س�ؤول بوهران
بني نواب برملان ومنتخبني واطارت
�سامية امنية ومدنية بالإ�ضافة اىل
مدراء تنفيذيني الذين تعاقبوا على
مديريات ح�سا�سة بوهران .

حممد بن ترار
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املحاكمات تك�شف جوانب منها

املاليري �ضخت يف جيوب �إطارات
�سابقني يف الدولة
.

احلراك يطالب با�سرتداد الأموال املنهوبة

كانت ال�سنوات املا�ضية حافلة مبحاكمة �إطارات توبعوا يف ق�ضايا ف�ساد منهم من حت�صل على الرباءة بعد النطق باحلكم ومنهم من �أدين بعقوبات و�صلت
�إىل احلب�س النافذ ،و�أطلت علينا �سنة  2019مبحاكمات جديدة والأدهى من ذلك �أن املتهمني باتوا �إطارات يف �أعلى الهرم احلكومي �آخرها كان �إيداع
وزير العدل ال�سابق الطيب لوح �سجن احلرا�ش ،فهل �ستفتح امللفات ال�سابقة التي مت النطق باحلكم فيها من جديد ،وهل �ستوجه �أ�صابع االتهام بعد �أن
تعود هذه الق�ضايا �إىل الواجهة من جديد ب�إظهار امل�س�ؤول الأول على كل قطاع.
�إعداد :م.ثيزيري
حماكمات عديدة �صنعت احلدث
يف حماكم العا�صمة وحمكمة
اجلنايات مبجل�س ق�ضاء العا�صمة،
منها من تفاج�أنا بربجمتها على
حني غرة ،ومنها ما �إنتظرنا
برجمتها ونفذ �صربنا ونحن
ننتظر حماكمة املتهمني فيها،
هذه املحاكمات التي حملت يف
طياتها عالمات ا�ستفهام عديدة،
بعد �أن غابت �أ�سماء امل�س�ؤولني
الأولني عن القطاع ،فهل �ستفتح
هذه امللفات من جديد؟ ومن
خالل هذا املقال �سن�ستعر�ض
�أبرز هذه املحاكمات والتي ذهبت
فيها �أموال طائلة يف مهب الريح..
�إفال�س جممع»كنان»
كانت حمكمة القطب املتخ�ص�ص
مبحكمة �سيدي احممد قد فتحت
بتاريخ �30أفريل ملف الف�ساد الذي
طال ال�رشكة الوطنية للنقل البحري
“كنان” ،وفيه � 21إطارا ،من بينهم
املدير العام ال�سابق للمجموعة،
كانوا وراء �سوء الت�سيري يف ال�رشكة
والفروع التابعة لها منذ ،2002
واخلا�صة ببيع ع�رشات البواخر
ب�أثمان رخي�صة ورمزية يف �إطار
عمليات اخلو�ص�صة ،وورد ا�سم
وزير ال�صناعة وترقية اال�ستثمار
�آنذاك يف ملف الق�ضية ،ويتعلق
الأمر بعبد احلميد متار.
و�رصح �أحد املتهمني ب�أنه
�أثناء قيامه ب�أبحاث ،تو�صل �إىل
�أن املتهم غيث فرعون رئي�س
جممع “فرعون” له �سوابق
عدلية مع العدالة الأمريكية ،وهو
حمل بحث من طرف ال�رشطة
الفدرالية الأمريكية ،وعلى هذا
الأ�سا�س را�سل يف 2007/09/16
وزير ال�صناعة وترقية اال�ستثمار
�آنذاك عبد احلميد متار و�أعلمه
بالأمر ،علما �أن التوقيع على عقد
ال�رشاكة بني جممع “كنان” وجممع
“فرعون” كان يف ،2007/09/24
ولكن الوزير مل يرث هذه امل�س�ألة
خالل مرا�سم التوقيع.
ق�ضية الطريق ال�سيار
�شرق غرب
حتولت حماكمة الطريق ال�سيار
�إىل مواجهة مفتوحة بني املتهم
حممد خالدي ،الذي �أ�رص على
�إظهار عالقته بجهاز “الديارا�س”
ايام مديره ال�سابق امل�سجون
يف البليدة ،وباقي املتهمني
يتقدمهم جمدوب �شاين الذي اتهم

هذا اجلهاز بـ«خطفه وتعذيبه”
لأنه حم�سوب على الوزير غول
وجماعة الرئي�س ،وك�أن ما ي�شاع
منذ زمن عن �رصاع خفي بني
امل�ؤ�س�ستني انك�شف بتفا�صيله
و�شخو�صه يف قاعة حمكمة!
يخو�ض جمل�س ق�ضاء العا�صمة يف
الظاهر ،يف ق�ضية الطريق ال�سيار
�رشق  -غرب ،ويف الواقع ،يروي
ف�صال من ف�صول املواجهة التي
ميزت فرتات معينة من عهدات
الرئي�س بوتفليقة ،بني م�ؤ�س�سة
الرئا�سة التي كانت ت�سعى دائما
�إىل ا�ستعادة هيبتها والهيمنة على
باقي امل�ؤ�س�سات ،وبني امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية املعروفة بنفوذها
وتغلغلها يف كافة �أجهزة الدولة
احل�سا�سة .هذا ال�رصاع الذي
مل يخرج عن الإطار النظري
املت�صور عنه يف خطابات
ال�سيا�سيني وحتليالت الإعالميني،
بلغ ذروته يف العهدة الثالثة للرئي�س
بوتفليقة ،من خالل ظهور ملفات
ف�ساد تتعلق بوزراء كانوا من �أقرب
مقربيه� ،أبرزهم �شكيب خليل،
ثم جاء الهجوم غري امل�سبوق
لعمار �سعداين ،ب�صفته �أمينا عاما
للأفاالن ،مع نهاية العهدة الثالثة،
على الفريق حممد مدين ،املدعو
توفيق ،ليك�شف مرة �أخرى �أن
العالقة بني الطرفني كانت يف
�أ�سو�أ حالتها .لكن �أطوار حماكمة
الطريق ال�سيار ب ّينت �أن �إحدى
�أهم و�سائل �إدارة ال�رصاع يف
جوانبه “التقنية” ،بني امل�ؤ�س�ستني
القويتني يف النظام كان جهاز
العدالة� ،سواء عرب “فربكة” ق�ضايا
ف�ساد �ضد �شخ�صيات معينة ،كما
يدعي الطرف املتهم� ،أو تفجري
ق�ضايا تكون فعال هذه ال�شخ�صيات
قد تورطت فيها ،خا�صة �أن جهاز
الأمن واال�ستعالم يحوز على �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية التي ت�ؤهله
للتحقيق يف كل الق�ضايا وت�ؤهله
لتوقيف الذين ي�شتبه يف تورطهم،
وهي نف�س ال�صفة التي متتلكها
النيابة العامة الواقعة حتت و�صاية
وزارة العدل التابعة بدورها
حلكومة الرئي�س� .أما الالفت يف
�أطوار املحاكمة� ،أن هذا ال�رصاع
الذي كان يدار على �أعلى م�ستوى
بني اجلهتني ،قد تفجرت �شظاياه
على �شخ�صيات ثانوية ،بينما بقي
“كبار القوم” مبعدين متاما عن
�ساحة املعركة امليدانية .لكن هذه
ال�شخ�صيات الثانوية بعد �أن �صارت
تواجه �سنني طويلة من ال�سجن،
مل تعد تخ�شى من �رسد تفا�صيل

ارتباطها بكبار امل�س�ؤولني وك�شف
�أ�سمائهم و�صفاتهم ،ودورهم يف
تفجري ف�ضيحة الطريق ال�سيار
وال�شخ�صيات امل�ستهدفة فيها،
كل مبا يخدم ق�ضيته� .شاين يتهم
اجلرنال ح�سان وغول ي�ؤيده قبل
� 3سنوات! عندما �أنكر جمدوب
�شاين ،املتهم الرئي�سي يف الق�ضية،
ما ذكره لل�ضبطية الق�ضائية
التابعة جلهاز “الديارا�س” عن
وجود عالقة له مع ابنة مدير
جممع “�سيتيك” ،ورد كل ما قاله
�إىل “التعذيب”� ،س�أله القا�ضي:
“لكن ما الذي يجعلهم يجربونك
على االعرتاف ب�أن لك خليلة؟”..
فانطلق �شاين يف �إجابة غري
متوقعة“ :تعلم جيدا �أنها ق�ضية
�سيا�سية يف �إطار ال�رصاع الذي
يوجد بينهم الفوق� ..أنا ومعي
غول حم�سوبون على الرئي�س،
والآخر (خالدي) مع “الديارا�س”.
دفعوا بي يف هذه الق�ضية يف �إطار
حرب امل�ؤ�س�سات” .كان ذلك
يف اليوم الأول ،ويف اليوم الثاين
ف�صل �شاين يف
من اال�ستجواب ّ
م�س�ؤويل “الديارا�س” الذين
يعتربهم م�س�ؤولني عن “فربكة”
هذا امللف يف حقه ،كما يقول،
حيث ذكر �أنه التقى مبحمد
خالدي ،مدير امل�شاريع اجلديدة
بالوكالة الوطنية للطرق ال�سيارة،
وخ�صمه الرئي�س يف الق�ضية ،يف
مقهى بدايل �إبراهيم ،وقدم نف�سه
على �أنه مبعوث اجلرنال ح�سان،
وهو ما �أكده الحقا خالدي يف
�أقواله .ا�ستغرب القا�ضي :ما دخل
اجلرنال ح�سان يف الق�ضية؟ �أجاب
�شاين قائال�“ :أنا �أفهم من خالل
ت�رصيحات خالدي �أن اجلرنال
ح�سان هو الذي �أعطى الأمر ب�أن
يعذبوين وي�سجنوين” .وبالعودة �إىل
ت�سجيل على موقع يوتيوب ،يرجع
تاريخه �إىل  16نوفمرب  2012للوزير
عمار غول مع جريدة “اجلزائر
نيوز” ،يدافع غول عن فكرة �أن
جمدوب �شاين �أجرب على اتهامه
�شخ�صيا واتهام الأمني العام يف
وزارته ،حممد بو�شامة ،خالل
االعرتافات الأولية التي جاءت
يف �إطار التحقيقات التي �أجرتها
“الديارا�س” ،ثم نفاها الحقا
�شاين عند عر�ضه على قا�ضي
التحقيق املدين .و�أو�ضح غول،
دون الإ�شارة �إىل “الديارا�س”� ،أن
�شاين �أجرب على قول ذلك لتك�سريه
هو“ .قالولو قول با�ش يك�رسو
غول .ك�رسوا بلخادم و�أويحيى ومل
يبق �إال غول” .ق�صة “ديارا�س”

 1و 2حممد خالدي ،الع�سكري
املتقاعد ،ومفجر ق�ضية الر�شوة
يف الطريق ال�سيار ،والذي حتول
�إىل متهم الحقا� ،أكد عالقته
باجلرنال ح�سان ،وقال �إنه ات�صل
به وطلب منه �أن يلتقي ب�شاين،
بتو�صية اجلرنال عبد العايل الذي
جتمعه عالقة �صداقة ب�شاين.
وح�سان هي كنية اجلرنال �آيت
وعرابي عبد القادر ،مدير فرع
مكافحة الإرهاب يف “الديارا�س”،
وقد كان يو�صف بالرجل الثاين
داخل اجلهاز� .أما اجلرنال عبد
العايل فهو �أحد قادة اجلهاز .لكن
�أخطر ما جاء على ل�سان خالدي،
عندما ا�ستف�رس منه القا�ضي عن
�سبب تعامله فقط مع اجلرنال
ح�سان ،قوله �إن “الديارا�س” يف
تلك الفرتة حتولت �إىل جهازين
“ديارا�س  ”1و«ديارا�س � ،”2إذ مت
اخرتاق اجلهاز ،ح�سبه ،من طرف
الكولونيل خالد ،وهو �ضابط
“الديارا�س” يف وزارة العدل
�آنذاك ،و�أحد املتهمني بت�سهيل
لقاءات �شاين مع امل�س�ؤولني ،ومن
اجلرنال عبد العايل �أي�ضا الذي
كان رئي�سه يف اجلهاز �سابقا .كما
اتهم خالدي ،يف ا�ستجوابه ،الوزير
عمار غول باحل�صول على ر�شاوى
يف م�رشوع الطريق ال�سيار ،وقال
خالدي �إن الوزير غول عر�ض عليه
�أن يكون وزيرا يف احلكومة على �أن
ال يفجر ق�ضية الر�شوة التي حتدث
عنها ،وملا رف�ض قام ب�إعفائه من
من�صبه كمدير للم�شاريع اجلديدة
بالوكالة الوطنية للطرق ال�سيارة
بعد ما يقارب ال 15يوما من
�إدخال الق�ضية يف املداولة
مبحكمة اجلنايات مبجل�س ق�ضاء
العا�صمة ،حتى فتحت حمكمة
اجلنايات مبجل�س ق�ضاء البليدة
ملف ف�ضيحة اخلليفة،

الفتى الذهبي
«�أنا بريء وق�ضيتي مبنية
على جمرد كالم»
«�أنا برئ وق�ضيتي مبنية على
جمرد كالم و�أقاويل�..أين الدليل
على �أنني مذنب؟ ،هذه كانت �آخر
كلمات قالها الفتى الذهبي خالل
�إدالئه بكلمته الأخرية قبيل �إدخال
الق�ضية يف املداولة،حماكمة
خليفة عبد امل�ؤمن التي دامت
�أكرث من �شهرين �أ�سفرت على
�أن �أمواال طائلة كانت ت�سحب
من فروع البنك ،دون ا�ست�شارة
الرئي�س املدير العام لبنك اخلليفة
”خليفة مومن” ،حيث كان يتقدم
الأ�شخا�ص املقربون منه �إىل
فروع البنوك وي�سحبون �أمواال
طائلة على �أنها �ست�سلم للخليفة،
يف حني مت حتويل هذه الأموال
حل�ساباتهم ال�شخ�صية .كما ثبت
من خالل التحريات الأمنية �أن
ه�ؤالء املتهمني ا�شرتوا عقارات
و�سيارات فاخرة يف الفرتة املمتدة
بني �سنتي  2000و ،2002ناهيك عن
اختفاء � 40سيارة من �رشكة خليفة
لت�أجري ال�سيارات.
هكذا �ش ّيد �إطارات فيالت
ب�أموال ترميم املعامل
الأثرية وامل�ساجد
فتحت حمكمة القطب اجلزائي
املتخ�ص�ص مبحكمة �سيدي
احممد يف �شهر نوفمرب من �سنة
� 2015أكرب ف�ضيحة متعلقة بتبديد
و�إختال�س �أموال عمومية يف �أكرب
عملية ترميم للمعامل الأثرية،
ق�رص ال�شعب ،اجلامع الكبري،
وم�سجد بت�شني ،وتوبع املتهمون
على را�سهم رئي�س امل�رشوع
ومهند�سة معمارية حيث تقا�سم
امل�شتبه فيهم تهم ثقيلة تتعلق

باختال�س وتبديد �أموال عمومية
و�سوء ا�ستغالل الوظيفة ومراجعة
ملحق خمالف للأحكام الت�رشيعية
والتنظيمية املعمول بها بغر�ض
�إعطاء امتيازات غري مربرة للغري
وجنحة امل�شاركة يف الإختال�س.
هذه الف�ضيحة التي ك�شفتها
حتقيقات ال�رشطة الق�ضائية
لأمن والية اجلزائر يف ال�صفقات
املربمة بني والية اجلزائر لفائدة
�رشكة «�سورام» الكائن مقرها
الإجتماعي بق�سنطينة ،هذه
الأخرية التي تعر�ضت �إىل تبديد
�أموالها من طرف �إطاراتها بتواط�ؤ
مع امل�س�ؤول الأول مل�رشوع
ترميم املعامل الثقافية منها
ق�رص راحة الداي ،ق�رص ال�شعب،
اجلامع الكبري ،امل�سجد اجلديد،
دار الثقافة بوادي قري�ش  ،دار
ال�صوف ،م�سجد بت�شني بالق�صبة
وعامل �أخرى بعد �إجناز �أ�شغال غري
قانونية وا�ستغالل ال�سلع املقدرة
ح�سب اخلربة ب400مليون �سنتيم،
اخلا�صة برتميم م�سجد علي
بت�شني وعمال ال�رشكة يف ترميم
فيال الوايل املنتدب ال�سابق لباب
الوادي ،مقابل ا�ستفادة رئي�س
امل�رشوع من �شقة بباب الوادي
وغريها من امل�شاريع اخلارجة
عن �إطارها القانوين.
رغم �أن امل�س�ؤولني عن الف�ساد
يف جميع الق�ضايا �سالفة الذكر
حوكموا �أمام الر�أي العام� ،إال �أن
ال�س�ؤال الذي بقي يجول يف �أرجاء
�أذهان املت�رضر الأكرب من هذه
الإختال�سات �أال وهو ال�شعب،
كون الأموال املختل�سة هي ملك
له وحده ،هذا ال�س�ؤال هو »:من
�سيعيد �أموال ال�شعب التي �سلبت
والتي جرته �إىل هذه املرحلة
..مرحلة التق�شف؟
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بتواط�ؤ من الوالة  ،ر�ؤ�ساء الوكاالت و مفت�شيات العمل

ال�شركات النفطية باجلنوب حتول
حق البطال �إىل حلم بعيد املنال

قرر قا�ضي التحقيق لدى حمكمة �أدرار و�ضع عدد من موظفي قطاع ال�شباب والريا�ضة بوالية
�أدرار �إ�ضافة خلم�سة جتار حتت الرقابة الق�ضائية مع �سحب جوازات �سفرهم بتهمة تبديد املال
العام و�سوء الت�سيري وابرام �صفقات خمالفة للت�شريع .
�أحمد باحلاج
حتوز ال�سلطات العليا بالبالد على
تقارير �سوداء تتهم املدراء العامون
ومدراء الت�سيري واملوارد الب�رشية
بال�رشكات النفطية ب�سن �رشوط
تعجيزية حلرمان بطايل اجلنوب
من العمل  ،دون ن�سيان التالعب
الكبري بعرو�ض العمل �سواء من
طرف الوالة  ،ر�ؤ�ساء الوكاالت
للت�شغيل و �أ�صحاب املال والنفوذ .
و �أ�ضافت نف�س امل�صادر �أن
ملف اليد العاملة بواليات ورقلة
 ،مترنا�ست � ،أدرار  ،غرداية ،
الأغواط وايليزي وقع يف قب�ضة
 ،جهات معينة يطلق عليها ا�سم
«مافيا الت�شغيل»  ،املتهمة رقم
واحد يف تف�شي مظاهر املح�سوبية
 ،املحاباة والر�شوة و الو�ساطة يف
حتديد قوائم الناجحني يف خمتلف
الفحو�صات املهنية للتوظيف
بال�رشكات الوطنية العاملة يف
ال�صناعة النفطية النا�شطة حتت
و�صاية املديرية العام ملجمع

�سوناطراك .
من جهة ثانية فقد �أجمع عدد من
الن�شطاء اجلمعويني و احلقوقيون
يف معر�ض حديثهم مع يومية
«الو�سط» ،على �أن مترد مدراء
ال�رشكات و مدراء الت�سيري واملوارد
الب�رشية التابعني لهم على تعليمة
احلكومة اخلا�صة مبلف التوظيف
بال�رشكات بواليات اجلنوب الكبري
حول تلقائيا اللجان الوالئية
القطاعية للت�شغيل و مفت�شيات
العمل وم�س�ؤويل �أجهزة الت�شغيل

ملجرد هيكل بدون روح ب�سبب
تفاوت الأدوات الرقابية  ،الأمر
الذي �ساهم ب�شكل كبري يف ت�سجيل
جتاوزات وخروقات باجلملة
تتعلق بتوظيف املئات من العمال
من واليات �أخرى بطرق مبا�رشة
ودون املرور على الوكاالت
املحلية للت�شغيل وهو ما يتنافى
مع تو�صيات وتوجيهات احلكومة
الرامية ملنح �أولوية التوظيف
لفائدة �أبناء املنطقة
ومعلوم �أن احلركات االحتجاجية

حذروا من تبعات جتاهل الرتاكمات امل�سجلة

يف تزايد م�ستمر من طرف
طالبي العمل مبا فيهم خريجي
اجلامعات املعاهد الكربى ،
املدار�س العليا ومرتب�صي مراكز
التكوين املهني والتمهني وعدميي
امل�ستوى �أججت ال�شارع املحلي
عديد املرات ،تنديدا وا�ستنكارا
منهم على غياب �إرادة حقيقية
من ال�سلطات املعنية يف احتواء
ملف اليد العاملة امل�ؤهلة ،وكذا
التوظيف املبا�رش بال�رشكات
املذكورة لعمال من خارج
اجلنوب دون املرور على الوكاالت
املحلية للت�شغيل ،وهو ما يتنافى
–ح�سبهم -مع توجيهات احلكومة
الرامية ملنح �أولوية يف التوظيف
للبطالني من �أبناء املنطقة.
جدير بالذكر �أن الواليات
ال�سالف ذكرها قد �سجلت
خالل ال�سنة اجلارية �أكرث من
 200حركة احتجاجية لطالبي
ال�شغل املتم�سكني بخيار العمل
بال�رشكات الوطنية النفطية دون
�سواها .

اع�ضاء املجل�س البلدي ب�أدل�س بتمرنا�ست
يطالبون املري باال�ستقالة

ب�سبب االفتقار ل�شبكتي الكهرباء والغاز
وعقود امللكية

200عائلة  بحي العربي
بن مهيدي ب�أوالد جالل
تعاين  يف �صمت
تعاين 200عائلة باحلي اجلديد
العربي بن مهيدي باملقاطعة
الإدارية �أوالد جالل بوالية
ب�سكرة  ،من الت�أخر يف دعمها
ب�شبكة غاز املدينة والكهرباء،
ب�سبب ت�أخر ح�صولها على عقود
امللكية ،وهو ما دفع بهم �إىل ربط
منازلها بالكهرباء بطرق ع�شوائية
مع حتمل عناء البحث اليومي
عن قارورات غاز البوتان ل�سد
حاجياتهم اليومية  .قال ممثلي
 200عائلة تقطن بالتجمع ال�سكني
اجلديد العربي بن مهيدي بوالية
ب�سكرة ،يف ت�رصيح لهم مع جريدة
«الو�سط « �أنهم رفعوا العديد من
ال�شكاوى والعرائ�ض االحتجاجية
لل�سلطات الوالئية ممثلة يف
الوايل ومديرية الوكالة الوالئية
العقارية من �أجل التدخل العاجل
النت�شالهم من الظروف املعي�شية
ال�صعبة التي يتخبطون فيها منذ
�سنوات ب�سبب  ت�أخر ربط حيهم
ب�شبكة الكهرباء وغاز املدينة،

وهي الو�ضعية املزرية التي
�أ�صبحت ت�شكل هاج�سا بات ي�ؤرق
يومياتهم ويحول دون متكينهم من
حت�سني منط معي�شتهم ،حمملني
مديرية وكالة الت�سيري العقاري
واحل�رضي م�س�ؤولية الو�ضع
املت�أزم ب�سبب ت�أخر ح�صولهم على
عقود امللكية للتجزئات احل�رضية
التي ا�ستفادوا منها يف وقت �سابق،
ملوحني باخلروج لل�شارع  للمطالبة
بالتجاوب مع مطالبهم امل�رشوعة
التي جتاوزها الزمن على حد
قولهم ،كما طالب ه�ؤالء ب�رضورة
برجمة زيارة ميدانية لهم من
طرف امل�س�ؤول الأول على الهيئة
التنفيذية والوايل املنتدب ب�أوالد
جالل للوقوف على حجم املعاناة
التي يكابدونها خا�صة �إذا علمنا �أن
معظمهم جل�أ �إىل ربط م�ساكنهم
بالكهرباء بطرق ع�شوائية ،وهو ما
بات ي�شكل خطرا على �سالمتهم
وفلذات �أكبادهم.
�صالح ،ب

اجلزائر البي�ضاء وم�صالح النظافة ا�ستنزفت
املاليري دون جدوى

القمامات حتا�صر �سكان
املقاطعة الإدارية
املغري بالوادي

مري �أدل�س للو�سط  :هناك �أع�ضاء ميار�سون ال�ضغط للظفر بامل�شاريع

طالب غالبية اع�ضاء املجل�س
ال�شعبي البلدي ببلدية ادل�س
التابعة لدائرة تاظروك بوالية
مترنا�ست املري باال�ستقالة وذلك
على خلفية العجز الكبري يف حلحلة
الرتاكمات التي �أغرقت املدينة يف
براثن التخلف التنموي .
رفع غالبية املنتخبون ببلدية
ادل�س بدائرة تاظروك  280كلم
عن مقر والية مترنا�ست  ،بيان
لوايل الوالية دومي اجلياليل
ب�صفته امل�س�ؤول الأول على
الهيئة التنفيذية ،ملطالبة املري
باال�ستقالة وح�سبما �أفاد به البيان
نف�سه فانه بناء على الدورة العادية
املنعقدة بتاريخ 2019-08-19

بح�ضور  12ع�ضو ووكالة واحدة
وبعد اكتمال الن�صاب  ،وبعد تناول
رئي�س البلدية الكلمة ل�رسد النقاط
املقرتحة من طرفه وطلب �أحد
االع�ضاء ممثال للأغلبية �أع�ضاء
املجل�س  ،مطالبا من رئي�س
املجل�س ال�شعبي البلدي ببلدية
باال�ستقالة من الرئا�سة وذلك لعدة
�أ�سباب ت�أتي يف مقدمتها الت�أخري
وعدم احرتام �أجال ايداع احل�ساب
االداري للبلدية وكذلك خمطط
املوارد الب�رشية  ،ناهيك عن
الت�أخر غري املربر يف التح�ضري
للدخول املدر�سي كرتميم
امل�ؤ�س�سات الرتبوية املح�سوبة
على الطور االبتدائي وجتهيزها

 ،ا�ضافة اىل عدم االعالن عن
جل امل�شاريع التي ا�ستفادت منها
البلدية ،دون ن�سيان احلالة املزرية
حلظرية البلدية .
اىل جانب ذلك فقد ندد الأع�ضاء
امل�شتكون يف نف�س البيان اىل
الت�أخر الكبري يف اجناز امل�شاريع
التنموية وتفاوت الأدوات الرقابية
يف متابعتها  ،مع غياب العدالة
االجتماعية يف توزيع االعانات
املوجهة للبلدية  ،ويف �سياق مت�صل
فقد ذهب االع�ضاء الغا�ضبون اىل
ابعد من ذلك عندما تطرقوا
للطرق املبهمة وامللتوية يف توزيع
امل�شاريع من طرف رئي�س البلدية
الذي ا�ستغل ح�سبهم من�صبه دون

الرجوع للمجل�س  ،مع تغييب دور
املواطن يف اقرتاح م�شاريع تنمية
البلدية .
من جهته �أكد رئي�س املجل�س
ال�شعبي البلدي ببلدية �أدل�س
عجلة يف ت�رصيح �صحفي خ�ص
به يومية «الو�سط»� ،أن االع�ضاء
املعار�ضني له غايتهم امل�صالح
ال�شخ�صية ال�ضيقة على ح�ساب
املنفعة العامة  ،م�ضيفا يف ذات
ال�صدد كيف يعقل ملنتخبني
وقعوا على جميع املداوالت
ويف املداولة الأخرية اعرت�ضوا
وطالبوه باال�ستقالة بحجة �سوء
الت�سيري ح�سب قوله .
�أحمد باحلاج

الوادي

توقيف واعتقال  18رعية �إفريقيا بتهمة الإقامة غري ال�شرعية
متكنت �أم�س الأول م�صالح الأمن
املتخ�ص�صة يف مكافحة اجلرمية
املنظمة والهجرة غري ال�رشعية
باملجموعة الوالئية للدرك
الوطني بالوادي ،من توقيف 18

رعية �إفريقي يحملون جن�سيات
الكامريون،
لدول
خمتلفة
ال�سينغال ،الغابون و�ساحل العاج،
ليتم حتويلهم �إىل امل�صلحة املعنية
وبعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية

واجناز ملفات ق�ضائية �ضدهم
مت مبوجبها حتويلهم �أمام وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة الوادي
و املغري� ،أين متت �إدانتهم ب�سنة
حب�سا موقوفة النفاذ مع تغرمي

كل واحد منهم بـ � 28ألف دج ،قبل
ا�ستكمال �إجراءات ترحيلهم نحو
مراكز العبور احلدودية بتمرنا�ست
متهيدا لرتحيلهم ب�شكل نهائي نحو
بلدانهم الأ�صلية.
�صالح ،ب

يتخبط �سكان املقاطعة الإدارية
املغري بوالية الوادي ،يف واقع
بيئي مزري ب�سبب االنت�شار الفظيع
للقمامة والأو�ساخ  ،وهو ما عكر
�صفو يومياتهم ،ومما يطرح �أكرث من
عالمة ا�ستفهام حول التلوث البيئي
هو �أن م�شاريع اجلزائر البي�ضاء
وم�صالح النظافة ا�ستنزفت املاليري
دون جدوى .
عرب الع�رشات من �سكان املقاطعة
الإدارية املغري التابعة للوالية
التقليدية الوادي ،عن غ�ضبهم من
تفاقم معاناتهم مع تكد�س الأطنان
من النفايات املنزلية وال�صلبة
بجوار جتمعاتهم ال�سكنية ،مما بات
يهدد زهاء  18700عائلة ب�أمرا�ض
وبائية خمتلفة كالطفح اجللدي
والل�شمانيا اجللدية ،ناهيك عن
ارتفاع معدالت الإ�صابة بالل�سع
العقربي ،باعتبار �أن تدهور الواقع
البيئي يتزامن مع ارتفاع موجة احلر
ال�شديدة التي تعترب من بني العوامل

امل�ساعدة على تكاثر احل�رشات
ال�سامة ،من جهتهم فقد طالب
ممثلي الأحياء ببلديات املغري ،
�سيدي خليل و جامعة يف ت�رصيحات
لهم مع جريدة «الو�سط « ر�ؤ�ساء
املجال�س ال�شعبية البلدية ب�رضورة
التدخل العاجل لدى م�صالح النظافة
والوقاية من �أجل �شن حملة نظافة
وا�سعة النطاق الحتواء الو�ضع البيئي
املت�أزم ،كما �أبدى ه�ؤالء امتعا�ضهم
ال�شديد من غياب روح امل�س�ؤولية
لدى املنتخبني ال�ستغالل الأموال
ال�ضخمة املر�صودة يف �إطار النظافة
وم�شاريع اجلزائر البي�ضاء التي
ا�ستغل القائمون عليها غياب �أعني
الرقابة للتمل�ص من الدور املنوط
بهم واملتمثل �أ�سا�سا يف رفع الأطنان
من القمامات والقاذورات وخملفات
مواد البناء التي �أ�صبحت ت�شكل
منظر بيئي غري مالئم وم�شجع على
تكاثر الكالب ال�ضالة .
�صالح ،ب
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م�صادر �أمريكية

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

م�ست�شارو الرئي�س وقرار الإقالة..
ملفات من الرتهل والف�ساد

�إ�سرائيل نفذت عدة
هجمات يف العراق

نيويورك تاميز �أ�شارت �إىل  4هجمات
خالل الأ�شهر الثالثة املا�ضية

ال ت�شري كلمة م�ست�شار يف ديوان الرئا�سة �إىل مفهوم �إيجابي لدى املواطنني بقدر ما ت�شري �إىل جمموعة من
املتنفذين يحيطون برئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ويحجبون احلقائق يف كثري من الأحيان وفق م�صاحلهم،
ورط الرئا�سة يف كثري من القرارات التي ت�ساءل كثريون لو كان هناك م�ست�شارون �صاحلون ملا اتخذت.
ما ّ
ق.د
�شخ�صا
يحمل �أكرث من 26
ً
لقب م�ست�شار لرئي�س ال�سلطة
عبا�س ،منهم ل�ش�ؤون ال�شباب،
واالقت�صاد ،والأمن القومي،
والقانونية،
والع�شائر،
وكل ما ميكن �أن يو�ضع
له ت�سمية ،ولكن العارفني
يق�سمون م�ست�شاري الرئي�س
�إىل ق�سمني :املهم�شون،
وهم الذين منحهم الرئي�س
�صفة م�ست�شار بعد �إقالتهم
من مواقع �سابقة من قبيل
الرت�ضية لهم ،واملتنفذون
الذين يحيطون به وي�سريون
اجتاهات القرارات وفق
م�صاحلهم.
وبح�سب امل�صادر القريبة
من دوائر �صنع القرار ؛
ف�إن اختيار امل�ست�شارين يف
دائرة الرئي�س يختلف عنه
يف مكتب رئي�س الوزراء الذي
يعتمد �أكرث على التخ�ص�صية
يف حني ال توجد معايري
حتدد موا�صفات امل�ست�شار
يف مكتب الرئي�س التي تتم
العتبارات خمتلفة.
يقول الدكتور �إبراهيم
فريحات ،الباحث يف مركز
الدوحة للدرا�سات ،عن
قرار الإقالة" :مهما تكن
الأ�سباب وراء هذه القرارات،
حتتاج معركة الإ�صالح
ال�سيا�سي �أكرث من �إنهاء
خدمات م�ست�شارين ووقف
امتيازاتهم ،فه�ؤالء يف نظام
�سيا�سي عربي قائم على
املركزية يف �صنع القرار
ال تتم ا�ست�شارتهم �أ�ص ً
ال،
بل تقت�رص وظيفتهم على
ما ميكن ت�سميتها "العزوة
ال�سيا�سية" ،ول�رشاء والءاتهم
للمحافظة على توازن النظام
ال�سيا�سي املتناق�ض يف كثري
من جوانبه".
وتابع فريحات" :والنظام

ال�سيا�سي الفل�سطيني لي�س
منتخبا دميقراطياً لي�ستمد
�رشعيته من الناخب ،بل
هو نظام يقوم على املنفعة
املتبادلة ،مينح الفرد الوالء
للنظام يف مقابل احل�صول
على امتيازات �شخ�صية،
امل�ست�شارين
فطرد
يعني �رضبا لهذه العالقة
التعاقدية غري املكتوبة.
وهذا يعني �أن اخلال�ص
منهم لن يكون بال�سهولة
التي ميكن تخيلها ،فقد
يتحولون �إىل قوة تعمل �ضد
الرئا�سة نف�سها� ،إذ �أ�صبحت
امل�س�ألة تتعلق بوجودهم
يف النظام ال�سيا�سي نف�سه.
وال يقلل هذا كله كثرياً من
فر�ضية �أن القرارات هذه
�ست�أخذ طريقها �إىل التنفيذ،
ولرمبا يتم �إيجاد ت�سوية
معينة حتافظ على العالقة
التعاقدية بني الفرد والنظام
ال�سيا�سي ،ك�أن يتم حتويل
امل�ست�شارين �إىل مهام
ووظائف �أخرى يف داخل
النظام ال�سيا�سي الأكرب".

ا�ستغالل للم�صلحة
العامة
وبح�سب متابعات ،فقد و ّرط
امل�ست�شارون الرئي�س يف

عدة خمالفة للقانون
ق�ضايا ّ
منها ق�ضية رواتب الوزراء
التي وقع عليها رئي�س ال�سلطة
عبا�س يف الوقت الذي يوجد
ن�ص قانوين �رصيح حولها
دون �أن يلفت انتباهه �أحد
من امل�ست�شارين التباع
الإجراء القانوين فوقع يف
�إحراج عندما خرج املو�ضوع
للإعالم واملجتمع ،كما
�أنه عرف عن عدد من
حتويلهم
امل�ست�شارين
عالقتهم مع رئي�س ال�سلطة
مل�صدر للإثراء والعالقات
التجارية كما حدث مع
حماميه اخلا�ص كرمي
�شحادة والذي و�صل به الأمر
لأن يكون قبل �سنوات �أهم
�شخ�ص يف حميط الرئي�س
يف حني �أثريت حوله ملفات
واتهامات عديدة مرتبطة
با�ستغالل املن�صب.
ويعلق الوزير ال�سابق �شوقي
العي�سة على القرار ،وهو
الذي ا�ستقال خالل حكومة
احلمد اهلل؛ احتجاجا على
�سوء �إدارة احلكومة ،بقوله:
"يبدو �أن قرار الرئي�س الثاين
حول رواتب الوزراء يثبت �أن
قراره الأول بعزل م�ست�شاريه
�صحيح؛ �أمل يقل له �أي
م�ست�شار منهم �أن ت�أ�شريته
نف�سها حول الرواتب خمالفة
للقانون وال يحق له الت�أ�شري

بها؟ �إن رواتب الوزراء
ينظمها قانون خا�ص بذلك،
وال يجوز �إجراء �أي تعديل
�أو تغيري عليها �إال بقانون .
فقرار الرئي�س حول الرواتب
و�إعادة ما �رصف منها قبل
ت�أ�شريته هو ا�ستمرار يف
خرق القانون� .أال يفقهون؟..
ً
تخبطا".
يكفي
و�أ�ضاف" :كذلك ف�إن رد
رئي�س الوزراء ال�سابق رامي
احلمد اهلل لو مل يكتبه
لكان �أف�ضل له؛ فهو يقول
�إنه كان �ضد القرار ،ولكن
مل يكن ي�ستطيع فعل �شيء،
وامل�س�ؤولية تقع على وزير
املالية ،ما �شاء اهلل و�أنت "�شو
كاين ت�سوي كرئي�س وزراء؟!..
رئي�س الوزراء ال ينطبق عليه
(و�إن مل ت�ستطع فبقلبك)..
لو كنت حقا �صاحب موقف
لقلبت الطاولة عليهم ومنعت
ذلك وكان ب�إمكانك ..كلكم
�أخط�أمت وخرقتم القانون مبا
يف ذلك الرئي�س".

م�شكلة نظام
ويرى اخلبري احلقوقي ماجد
العاروري �أن "الإ�شكالية
الأ�سا�سية لدى غالبية
م�ست�شاري الرئي�س تتمثل
بنوعني من امل�ست�شارين،

م�ست�شارون ك�ساىل ح�صلوا
على درجة م�ست�شار
ومنافعها ومل يرهم الرئي�س
يف حياته ،ومل يقدموا له
�أي ا�ست�شارة منذ تعيينهم،
وم�ست�شارون ن�شطاء حتولوا
�إىل مكول�سني ،هم يقررون
والرئي�س يوقع ،وهذا ما
�أوقعه يف كثري من �أخطاء
بقرارات مهمة اتخذها
ودفعته �إىل الرتاجع عنها،
فناد ًرا ما كانوا يقدمون
للرئي�س �سيناريوهات متعددة
تبني له املك�سب واخل�سارة يف
حال تبنى �أحدها ،ويرتكون
له فر�صة تبني ال�سيناريو
الأف�ضل ،لذا من الطبيعي
�أن يجد الرئي�س نف�سه قد
ق�ضى � 13سنة باحلكم بال
ا�ست�شارات ،وبدل �أن ي�سهل
امل�ست�شارون له مهامه �أ�صبح
جزء كبري منهم عب ًئا عليه
و�أحرجه مبواقف عدة..
�أما امل�ست�شارون احلقيقيون
�أعتقد �أنهم قليلون و�أثرهم
كان قلي ً
ال� ..أعتقد �أن هذه
الآلية قد اعتاد عليها لذا
�سيجد نف�سه بحنني �إليها يف
وقت قريب".
ويقول ال�صحفي فار�س
ال�رصفندي" :ا�ستمعت لآراء
عدة من �سيا�سيني حول
ّ
قرار الرئي�س �إقالة جميع
م�ست�شاريه؛ �أما الأول ف�إن
الرئي�س يريد التخل�ص مع
عدد ممن ن�سبوا �أنف�سهم
لدائرته اال�ست�شارية ،والر�أي
الآخر �أن الرئي�س ي�سعى
المت�صا�ص حالة الغ�ضب
نتيجة حالة الف�ساد والإهدار
يف املال العام ..ولكن الف�ساد
بات �صفة تالزم عددًا
ريا من الدوائر ال�سيا�سية
كب ً
واخلدماتية يف ال�سلطة،
واحلل الأمثل هو ب�إ�صالح
جهاز الق�ضاء والذي �أ�صابه
ما �أ�صابه".

"حرائق الأمازون" ت�شعل �أزمة بني رئي�سني!
اتهم الرئي�س الربازيلي ،جايري
بول�سونارو ،نظريه الفرن�سي
�إميانويل ماكرون ،بانتهاج
"عقلية ا�ستعمارية" ،وذلك على
خلفية دعوة ماكرون مناق�شة
حرائق غابات الأمازون خالل
قمة ال�سبع الكربى  G7و�أو�ضح
بول�سونارو يف تغريدة على

"تويرت" �أن ماكرون ي�ستغل
حرائق الأمازون لتحقيق
�أهداف �شخ�صية وقال�" :آ�سف
�أن الرئي�س ماكرون ي�سعى
ال�ستغالل ال�ش�ؤون الداخلية
للربازيل والدول املجاورة ل�صالح
�أهدافه ال�شخ�صية ..اقرتاح
الرئي�س الفرن�سي مناق�شة هذه

امل�س�ألة (حرائق الأمازون)
يف قمة ( )G7دون م�شاركة
الربازيل ودول املنطقة يذكرنا
بالعقلية اال�ستعمارية ،التي
ال مكان لها يف القرن الواحد
والع�رشين"كذلك �أو�ضح الرئي�س
الربازيلي �أن نظريه الفرن�سي
اعتمد على �صور مزيفة لو�صف

الو�ضع يف الأمازون وت�شهد
غابات الأمازون حرائق منذ 3
�أ�سابيع ،وبح�سب �صور الأقمار
ال�صناعية ومعطيات معهد
الف�ضاء الربازيلي ف�إن امل�ساحة
التي �أتت عليها النريان تفوق
امل�ساحات التي التهمتها النريان
العام املا�ضي بن�سبة .%82

ال�شا�سعة ،وهي قاعدة
ع�سكرية عراقية كانت
الواليات
ت�ستخدمها
املتحدة يف ال�سابق".
وب ّينت �أن "امللي�شيات
�أقامت من�ش�آت تخزين
حول القاعدة ،و�أدى
الق�صف �إىل انفجار
�صواريخ كاتيو�شا وقذائف
هاون وقنابل يدوية على
املنطقة املحيطة دون
وقوع �ضحايا"ومل تعرتف
�إ�رسائيل ر�سميا بتنفيذ
هذه الهجمات.
والإثنني ،ملح رئي�س
الإ�رسائيلي
الوزراء
بنيامني نتنياهو� ،إىل تنفيذ
جي�شه هذه الهجمات
عندما قال لل�صحفيني يف
العا�صمة الأوكرانية كييف
"لي�س لإيران ح�صانة يف
�أي مكان"وقال م�س�ؤول
�أمريكي رفيع لـ "نيويورك
تاميز"� ،إن "�إ�رسائيل
ت�ضغط ب�رضبات العراق".
و�أ�ضاف امل�س�ؤول الذي
مل يك�شف عن هويته،
"�أن ال�رضبات اجلوية
قد تدفع �إىل خروج
اجلي�ش الأمريكي من
العراق"و�سبق لإ�رسائيل
�أن �أعلنت تنفيذ مئات
الهجمات اجلوية على
�أهداف تقول �إنها تابعة
لإيران يف �سوريا خالل
ال�سنوات املا�ضية.

قال م�س�ؤوالن �أمريكيان،
�إن "�إ�رسائيل" نفذت عدة
هجمات على خمازن
ذخرية جلماعات تدعمها
�إيران يف العراق ،خالل
الأ�شهر الأخرية ونقلت
�صحيفة "نيويورك تاميز"
الأمريكية عن امل�س�ؤولني
(مل تذكر ا�سميهما)
قولهما�" ،إن �إ�رسائيل
نفذت عدة �رضبات يف
الأيام الأخرية على خمازن
ذخرية جلماعات تدعمها
�إيران يف العراق".
و�أ�ضافت ال�صحيفة نقال
عن م�س�ؤول خمابرات
كبري من منطقة ال�رشق
الأو�سط ،مل حتدد ا�سمه،
�أن �إ�رسائيل ق�صفت
قاعدة �شمال بغداد يف 19
جويلية و�أ�شار امل�س�ؤول �أن
"القاعدة كانت ت�ستخدم
من قبل احلر�س الثوري
الإيراين لنقل الأ�سلحة
�إىل �سوريا"و�أو�ضح �أن
ال�رضبة "دمرت �شحنة
�صواريخ موجهة مبدى
 125ميال"كما نقلت
ال�صحيفة عن م�س�ؤول
عراقي ،مل تذكر ا�سمه،
�أن "� 3أ�شخا�ص قتلوا يف
الغارة ،بينهم �إيراين".
ولفتت ال�صحيفة الأمريكية
�إىل وقوع " 4هجمات على
م�ستودعات الأ�سلحة يف
الأ�شهر الثالثة املا�ضية
بالعراق 3 ،منها ا�ستهدفت
قوات احل�شد ال�شعبي يف يذكر �أن �آخر هجوم
حمافظة �صالح الدين "�إ�رسائيلي" معروف يف
(�شمال)� ،أو بالقرب منها ،العراق كان يف ،1981
والرابعة كانت قاعدة عندما دمرت غارة جوية
يف بغداد ت�ستخدمها مفاعال نوويا قيد الإن�شاء
الفيدرالية قرب بغداد.
ال�رشطة
م�س�ؤولون
و ا مللي�شيا ت " و �أ �ضا فت وقال
"وقع الهجوم الأخري �إ�رسائيليون� ،آنذاك� ،إن
الإثنني (� 19أوت) على املفاعل كان يهدف �إىل
�أطراف قاعدة بلد اجلوية �إنتاج �أ�سلحة نووية.

8

م�ساهمة

اجلمعة  - 23ال�سبت � 24أوت  2019املوافـق ل 23ذواحلجة 1440هـ

�سيناريوهات افرتا�ضية:

ماذا لو غاب الفي�سبوك عن �أوروبا..
وفر�ضت �ضرائب على الرثوة يف �أمريكا؟
ناق�شت جملة «الإيكونومي�ست  »The Economistيف تقريرها ال�سنوي املعنون «ماذا لو؟» ،الذي �صدر يف يوليو املا�ضي ،ثالثة �سيناريوهات افرتا�ضية،
يتعلق �أولها بتداعيات �إيقاف موقع «في�سبوك» خدماته ب�أوروبا يف الوقت الذي تواجه فيه �إدارته اتهامات بانتهاك خ�صو�صيات م�ستخدميه .ويناق�ش
ً
ريا من
ثانيها التداعيات االقت�صادية املحتملة لفر�ض �ضريبة على الرثوة يف الواليات املتحدة الأمريكية بعد �أن �أ�ضحى احلديث عنها ي�أخذ
حيزا كب ً
اهتمامات الناخبني الأمريكيني قبل االنتخابات الرئا�سية املقرر �إجرا�ؤها يف نوفمرب من العام القادم .ويدر�س ثالثها احتماالت �إحالل الروبوتات حمل
الب�شر يف كافة الوظائف مع تزايد التقدم التكنولوجي ب�شكل غري م�سبوق.
جملة الإيكونوم�ست/
عر�ض :با�سم را�شد /مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
منع في�سبوك يف �أوروبا
تفرت�ض املجلة �أن موقع «في�سبوك»
�سيوقف خدماته يف يوليو 2020
عن جميع البلدان الأوروبية ،مما
�سيثري بلبلة يف ال�شارع الأوروبي،
و�سيت�صدر الأمر عناوين جميع
ً
�ضغطا
ال�صحف العاملية ،و�سيم ّثَل
متزايدًا على احلكومات الأوروبية.
وي�شري التقرير �إىل �أنه خالل العام
املا�ضي واجه موقع «في�سبوك»
تدقي ًقا متزايدًا يف العديد من
الدول الأوروبية يف �ضوء اتهامات
بانتهاك اخل�صو�صية ،والإفراط
يف البيانات وتقوي�ض الدميقراطية
الغربية .وكانت هناك �شائعات
يف بروك�سل مفادها �أن املفو�ض
الأوروبي اجلديد �أراد �أن يفر�ض
غرامة كبرية على املوقع ،لذلك
واجهت ال�رشكة حتقيقات ودعاوى
مدنية يف كل بلدان االحتاد
الأوروبي.
ويف هذا ال�سياق ،ي�شري ال�سيناريو
التخيلي للمجلة �إىل �أنه بعد 15
دقيقة من انقطاع اخلدمة ،ي�صدر
«في�سبوك» بيا ًنا �صحف ًّيا� ،أو�ضح
خالله �أن خدماته لن تكون متوفرة
داخل االحتاد الأوروبي .وكانت
الر�سالة وا�ضحة للأوروبيني:
«�ألقوا اللوم على حكوماتكم ،ولي�س
علينا».
وي�شري �إىل �أن �أكرث من 380
مليون �شخ�ص� ،أي حوايل ٪16
من م�ستخدمي ال�رشكة ،فقدوا
الو�صول �إىل �أ�صدقائهم وعائالتهم
و�أحبائهم .وتعر�ض االقت�صاد
الأوروبي ل�رضبة قوية؛ حيث
�إن ال�رشكات التي قامت على
بيع منتجاتها من خالل �شبكات
التوا�صل �ستختفي بني ع�شية
و�ضحاها ،وال�رشكات ال�صغرية
التي اعتمدت على تطبيق وات�س
�آب للبقاء على ات�صال مع عمالئها
�ستنتهي.
وملعاجلة هذا املوقف احلرج،
رتب االحتاد الأوروبي قمة يف اليوم
نف�سه .وعلى الرغم من كل التذمر
املحيط بقوة «في�سبوك» وت�أثريه
على التجارة وال�سيا�سة والن�شاط
االجتماعي� ،إال �أنه �أثبت للجميع
�أنه ال غنى عنه ،و�أثبت يف الوقت
ذاته قوته اال�ستثنائية واحلاجة
امللحة �إىل �رضورة حتجيمها من
خالل بع�ض الإجراءات.

فر�ض �ضرائب على الرثوة
تفرت�ض املجلة �أن تفر�ض
الواليات املتحدة �رضائب على
الرثوة ،كما اقرتحها «توما�س
بيكيتي» يف عام  2014كحل ملا
اعتربه ميلاً فطر ًّيا للر�أ�سمالية
نحو تزايد عدم امل�ساواة .وبرغم
�أن هذه الفكرة كانت غريبة يف
وقتها؛ �إال �أنه مت تبنيها الآن من
قبل مر�شحة احلزب الدميقراطي
للفوز ببطاقة احلزب لالنتخابات
الرئا�سية القادمة ال�سيناتور
«�إليزابيث وارين» .ويتوقع تقرير
املجلة فوزها يف االنتخابات
التي �ستجري يف نوفمرب من العام
القادم.
وتَعِد «وارن»� ،إذا �أ�صبحت رئي�سة
للواليات املتحدة ،بفر�ض �رضيبة
�سنوية تبلغ  ٪2على �صايف قيمة
الرثوة التي تتخطى  50مليون
دوالر ،وترتفع �إىل  ٪3على
الرثوات التي تتجاوز مليار دوالر،
وهو ما جعل الفكرة تنت�رش على
نطاق وا�سع لثالثة �أهداف؛ هي:
احلد من عدم امل�ساواة ،وزيادة
الإيرادات ،ومنع تراكم الرثوات
ال�ضخمة بحيث ت�ؤثر على العملية
ال�سيا�سية.
وبرغم وجاهة هذه الفكرة �إال �أنها
تواجه عقبة قانونية واحدة؛ حيث
يحظر الد�ستور الأمريكي جميع
ال�رضائب «املبا�رشة» �إال �إذا
�ساهمت كل والية مببلغ يتنا�سب مع
عدد �سكانها ،و�سين�صب اخلالف
حينها حول �إذا ما كانت �رضيبة
«وارن» مبا�رشة �أم ال .وميكن
لقرار املحكمة �أن يوقف فر�ض
هذه ال�رضيبة �أو يرتكها لتُنفذ .لكن
التقرير يفرت�ض تنفيذها ،ويناق�ش
الت�أثري ال�سيا�سي لهذه الفكرة.
وي�شري �إىل �أن هناك ر�أيني فيما
يتعلق بالت�أثري ال�سيا�سي لفر�ض
�رضائب الرثوة .الر�أي املتفائل
يقول �إنها �ستوفر حوايل  %1من
�إجمايل الناجت املحلي وهو ما
ميكن �إنفاقه لإعفاء معظم ديون
الطالب ،و�إلغاء الر�سوم الدرا�سية
يف معظم الكليات العامة ،وتوفري
رعاية �شاملة للأطفال دون �سن
اخلام�سة� .أما الر�أي املت�شائم
في�ؤكد �أن عائدات �رضيبة الرثوة
ريا من املتوقع
�ستكون �أقل كث ً
نتيجة ف�شل تطبيقها يف العديد
من الدول التي تراجعت عنها مثل
فرن�سا و�إ�سبانيا والرنويج.
ويرجع ذلك �إىل �أن هناك ثالث
ق�ضايا �أ�سا�سية يجب مراعاتها

عند تطبيق �رضيبة الرثوة؛
وهي :التقييم ،والتجنب ،والأثر
االقت�صادي.
فبالن�سبة للتقييم؛ ف�إن �رضيبة
الرثوة تتطلب تقدي ًرا موثو ًقا ل�صايف
الرثوة؛ وهو ما يعفي بال�رضورة
�أ�شياء مثل الفن والتحف ال�رشكات
اخلا�صة التي متثل نحو ُع�رش ثروة
الأغنياء من ال�رضيبة ،وذلك لأن
تقييمها با�ستخدام �أرباحها يحول
ال�رضيبة �إىل �رضيبة دخل .ومن ثم
ف�إن البلدان التي تفر�ض �رضائب
أنواعا كثرية
ريا ما تعفي � ً
الرثوة كث ً
من الأ�صول من ال�رضيبة جلعل
الأمور �أكرث ب�ساطة.
�أما بالن�سبة لتجنب ال�رضيبة؛ فهو
يتم �إما عن طريق قيام ال�رشكات
باقرتا�ض الأموال وا�ستخدامها
ل�رشاء الأ�صول غري اخلا�ضعة
لل�رضيبة ،وبالتايل تقليل القيمة
ال�صافية اخلا�ضعة لل�رضيبة� ،أو عن
طريق �إخفاء الرثوة يف اخلارج� ،أو
يف هياكل قانونية معقدة م�صممة
لتجنب ال�رضائب �أو �إبطالها مبا
ي�ؤدي �إىل تكاليف عالية ملحاولة
�إيقاف هذا الإبطال ،وذلك مقابل
مبلغ �صغري ن�سب ًّيا من �إيرادات
�رضيبة الرثوة ،وهو ما يجعل الأمر
ال ي�ستحق هذا العناء.
�أما بالن�سبة للأثر االقت�صادي؛
فهناك �أ�سباب لتوقع �أن تت�سبب
�رضيبة الرثوة يف حدوث بع�ض
الأ�رضار االقت�صادية ،وهي �أنها
�ست�ؤدي �إىل تثبيط فكرة تكوين
الرثوات ،ف�ضلاً عن الت�أثري
ال�سلبي املحتمل على ال�سلوك
االقت�صادي ،مثل :ريادة الأعمال،
واالدخار الذي يعترب مفيدًا على
نطاق وا�سع.
من ناحية �أخرى ،ف�إنها �ستتم يف
�إطار حمدود حيث تنوي «وارن»
تطبيقها على الأ�رس التي تتجاوز
ثرواتها  50مليون دوالر ،وهو
ما يعني �أن حوايل  ٪10فقط
من �إجمايل الأ�رس الأمريكية
�ستخ�ضع لها يف الواقع مبا
يجعل نطاق مكا�سبها حمدو ًدا.
بالإ�ضافة �إىل �أنها لن حتل �أوجه
و�ضوحا؛
الال م�ساواة الأكرث
ً
تلك الناجمة عن ندرة الفر�ص
املتزايدة للأ�شخا�ص الذين ال
يحملون �شهادات جامعية والذين
ال ميلكون منازل باهظة الثمن
بالقرب من املدن الناجحة.

انخفا�ض عدد الروبوتات
يفرت�ض ال�سيناريو التخيلي الذي
تطرحه املجلة لعام � ،2030أن

«اخلطر احلقيقي الذي يهدد
الرخاء امل�ستقبلي يكمن يف قلة
عدد الروبوتات امل�ستخدمة ال
زيادتها» .وت�ضيف ،قبل �أقل من
عقد �سادت حالة من القلق من �أن
تقوم بكل الوظائف ،مبا يزيد من
معدالت البطالة يف العامل.
ويف هذا ال�ش�أن ،حذر «�آندي
هالدين» (اخلبري االقت�صادي يف
بنك �إجنلرتا) خالل عام 2018
من �أن �أعدا ًدا كبري ًة من �سكان
العامل �ستكون عاطلة عن العمل؛
لأن الذكاء اال�صطناعي �سيخلق
ا�ضطرا ًبا يف عديد من الوظائف
لكونه �سيقوم بكل �شيء ،وهي
نف�س التحذيرات التي ظهرت
يف االجتماع ال�سنوي للمنتدى
االقت�صادي العاملي يف دافو�س.
ويف عام  ،2017توقع «معهد
ماكينزي الدويل ال�ست�شارات
الأعمال» �أن يخ�رس  800مليون
�شخ�ص يف  46دولة� ،أي ثلث قوة
العمل ،وظائفهم ل�صالح الآالت
بحلول عام  ،2030خا�صة العمال
من كبار ال�سن الذين يقومون
بوظائف متكررة ،ويفتقدون
ملهارات الت�صنيع.
ويف عام  ،2018توقع مكتب
ا�ست�شارات «مري�رس» �أن ثالثة
�أرباع العمال ال�صينيني فوق
عمر اخلم�سني عا ًما مهددون
با�ستبدالهم بالآالت ،وفوق
ن�صف العمال مهدد بنف�س الأمر
يف الواليات املتحدة ،يف حني
تتجاوز ن�سبة التهديد للعمال يف
�أملانيا و�إيطاليا .%60
بيد �أن هذه التوقعات وفقاً
ل�سيناريو املجلة لن تتحقق يف
عام  ،2030ويرجع ذلك ل�سببني
رئي�سيني؛ يتمثل �أولهما يف ف�شل
تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي
يف التقدم بال�رسعة التي ظن
بع�ض النا�س �أنها �ستحدث.
فرغم �أن الروبوتات �أ�صبحت
�أكرث انت�شا ًرا وف ًقا للمجلة منذ

عام  ،2020حيث غيرّ ت العديد
من ال�صناعات وتولت وظائف
متكررة؛ ف�إنها مل تكن رخي�صة،
وال تزال غري قادرة على التعامل
مع العديد من املهام التي تتطلب
حرية الت�رصف� ،أو التعاطف
الب�رشي ،كالعمل يف جمال
التمري�ض ،والرعاية االجتماعية،
على �سبيل املثال.
ويرتبط ثانيها ب�أن م�ستوى
التوظيف �أ�صبح ال يعتمد فقط
على الت�شغيل الآيل؛ �إذ يعتمد
� ً
أي�ضا على معدالت ال�شيخوخة
والهجرة .فمع تقدم �سكان بع�ض
الدول الغنية يف العمر ،ف�إنها
تقل�صا يف القوى العاملة
�شهدت
ً
لديها ،لذا ا�ستثمرت بع�ضها يف
الروبوتات ،والبع�ض الآخر �سمح
لعدد �أكرب من املهاجرين ب�سد
بع�ض الفجوات يف املهارات،
وزيادة الإنتاجية .وقد حققت
البلدان ذات ال�شيخوخة البطيئة
ن�سب ًّيا والكثري من الروبوتات
�أف�ضل �أداء ،يف حني �أن تلك التي
مل ت�ستثمر يف الأمتتة� ،أو عزلت
ذاتها عن العامل ،ت�رضرت ب�شدة.
وقد كانت بريطانيا �أبرز مثال
على املجموعة الثانية .ففي
عام  2020كان اقت�صادها وف ًقا
ل�سيناريو املجلة ال يزال يُعاين من
�صدمة جتارية جراء الربيك�ست،
ف�ضلاً عن �أن نظامها ال�سيا�سي
كان يف حالة ا�ضطراب ،لكن
امل�شكالت طويلة الأجل كانت
دميوغرافية ،وتزداد �سو ًءا ب�سبب
ال�صعوبات املتزايدة لتوظيف
العمال من اخلارج ،خا�صة مع
بدء الت�أثري الأكرب لل�شيخوخة؛
حيث زاد عدد ال�سكان من
كبار ال�سن بن�سبة  ٪6,5فقط
بني عامي  2016و ،2030بينما
انخف�ض �صايف الهجرة �إىل ب�ضعة
�آالف �سنو ًّيا ،ومنت القوى العاملة
بالكاد  %1خالل تلك الفرتة.
كما عانت خالل تلك الفرتة

من نق�ص يف املهارات والذي
�أ�صبح �أكرث �سو ًءا .وتعرثت
وعود احلكومات املتعاقبة
لبناء املزيد من املنازل ب�سبب
نق�ص العمال املنا�سبني .لذا لو
ا�ستثمرت بريطانيا بكثافة �أكرب
يف الأمتتة ،لكانت �أكرث قدرة على
التكيف ،لكنها كانت متخلفة عن
التكنولوجيا �إذ بلغ عدد الروبوتات
فيها  85روبوتًا يف عام 2017
مقارنة مبتو�سط  106روبوتات
يف جميع �أنحاء �أوروبا ،و 107يف
كوريا اجلنوبية .ومع توقف القوى
العاملة عن النمو ،ارتفعت الأجور،
وركد الناجت الإجمايل ،وانخف�ضت
الإيرادات ال�رضيبية ،وانخف�ض
التمويل املتاح للخدمات العامة
واالجتماعية.
وي�ضيف تقرير املجلة �أن هناك
بلدا ًنا �أخرى واجهت م�شكالت
خمتلفة ،لكنها �أدارتها ب�شكل
�أف�ضل� .إذ �شهدت اليابان وكوريا
تقل�صا يف القوة العاملة
اجلنوبية
ً
لديها ،لكن من خالل اال�ستثمار
يف الروبوتات ،والربامج لأداء
مهام متكررة ،و�إعادة تدريب
العمال للعمل يف مهن الرعاية،
خففت الدولتان من �أزمة التحول
الدميوغرايف ،وحافظتا على منو
�إنتاجي مرتفع.
�أما �أملانيا فكان عليها �أن
تتعامل مع قوة عاملة مت�ضائلة
ومتقل�صة ،ولكنها جنت ثمار
ال�سماح لعدد كبري من املهاجرين
بدخول البالد خالل عامي 2015
و .2016وي�ضيف تقرير املجلة �أن
الواليات املتحدة مل يتقدم عمر
�سكانها بال�رسعة التي حتققت
يف البلدان الغنية الأخرى ،لذا مل
تنكم�ش قوتها العاملة .وبعد انتهاء
رئا�سة «ترامب» ي�شري التقرير �إىل
�أن وا�شنطن �أ�صبحت �أكرث ترحيبًا
باملهاجرين ،كما حافظت على
ا�ستثماراتها التقليدية العالية يف
الت�شغيل الآيل.
�أما بالن�سبة لل�صني ،فقد تقل�صت
قوتها العاملة ب�شكل كبري ،مما
�أ�رض مبحاولة احلزب ال�شيوعي
�إدخال نظام منا�سب للتقاعد
وال�ضمان االجتماعي ،وجعل من
ال�صعب حتى �إيجاد عدد ٍ
كاف من
اجلنود جلي�ش التحرير ال�شعبي،
وهو ما كبح جماح طموحات
ال�صني العاملية.
امل�صدر:
«The world If», The
London,
Economist,
.9-6 .pp ,2019 ,6 ,July
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Le Chiffre d’Affaires
PUB
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية مترنا�ست
املقاطعة الإدارية عني �صالح
دائرة عني �صالح
بلدية عني �صالح
م�صلحة التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
مكتب االنتخابات و اجلمعيات
الرقم 2019/ 21

و�صل ا�ستالم التبليغ باملطابقة القانونية مع القانون 241/ 16
يتمم و يعدل القانون الأ�سا�سي للنادي الريا�ضي الهاوي 74/ 15
طبقا لأحكام املادة  70من القانون رقم  06- 12امل�ؤرخ يف � 18صفر  1433ه املوافق
ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات
مبقت�ضى القانون الأ�سا�سي التنفيذي رقم  05/ 13امل�ؤرخ يف  14رم�ضان عام 1434املوافق ل  23يوليو 2013
مبقت�ضى املر�سوم التنفيذي رقم  15/74امل�ؤرخ يف  26ربيع الثاين عام 1436املوافق ل  16فرباير  2015الذي يحدد الأحكام و القانون الأ�سا�سي النموذجي
املطبق على النادي الريا�ضي الهاوي
و مبقت�ضى املر�سوم التنفيذي رقم  241/ 16امل�ؤرخ يف � 21سبتمرب  2016الذييعدل و يتمم املر�سوم التنفيذي رقم  74/ 15امل�ؤرخ يف  16فرباير  2015الذي
يحدد الأحكام و القانون الأ�سا�سي النموذجي املطبق على النادي الريا�ضي
الهاوي.
مت هذا اليوم  28ماي  2019ا�ستالم مذكرة املطابقة القانونية امل�ؤرخة يف
 2019/ 05/ 16حتت رقم  2019/ 12و التي �أدخلت على القانون الأ�سا�سي
للجمعية البلدية امل�سماة  :النادي الريا�ضي الهاوي ال�شباب الريا�ضي امل�ستقبل
الريا�ضي عني �صالح
املعتمدة  :حتت رقم  1981/ 60 :بتاريخ 1981/ 06/ 04
املقيمة ب  :ق�صر املرابطني عني �صالح
يرت�أ�سها  :زقري �صالح
التايل يجب القيام ب�إجراءات اال�شهار وفقا لأحكام املادة ( )18الفقرة ()02من
القانون ال�سالف الذكر .

الو�سط2019/08/24:
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والدة الأ�سري عز الدين �سباعنة :

بعد �إ�صابته خالل انقالب احلافلة �أهملوا عالجه
و�أ�صيب بك�سور يف ال�صدر
على مدار الأيام املا�ضية  ،مل تغم�ض عيني الوالدة �سناء زكارنة ومل تعرف طعم وعا�شت وعائلتها يف بلدة قباطية حلظات رعب وقلق على حياة ابنها
الأ�سري عز الدين حممود م�صطفى �سباعنة  19 ،عام ًا  ،اثر تعر�ض حافلة �إدارة ال�سجون التي كانت تنقله من حمكمة �سامل الع�سكرية ل�سجن "النقب
" ال�صحراوي يوم االثنني املا�ضي حلادث �سري �أثناء مرورها يف �شارع  70قرب مفرتق "هت�شبي " املحاذي ليوكنعام باجلليل الأ�سفل مما �أدى النقالبها
و�إ�صابته  ،وتقول املربية �سناء زكارنة " يف نف�س اليوم � ،أح�ضر ابني عز الدين من �أقبية التحقيق يف �سجن اجللمة بعدما ق�ضى فيها نحو �شهر رغم
كونه يق�ضي حكما بال�سجن � 3سنوات  ،وقررت املحكمة متديد توقيفه على التهمة اجلديدة " الن�شاط التنظيمي " حتى  ،" 9-18وت�ضيف " بعد عودتنا
للمنزل � ،سمعت بخرب انقالب احلافلة  ،ف�شعرت بقلق ورعب وخوف �شديد الن �شيئ ًا ما جعلني �أ�شعر �أن ابني يف احلافلة ،فبد�أنا باالت�صاالت مع كافة
اجلهات ملعرفة م�صري ابني قبل و�صول اخلرب ".

ال�صدمة الكربى ..
خيمت �أجواء القلق والتوتر يف
منزل عائلة الأ�سري يف بلدة
قباطية التي انهمكت مبتابعة
الأخبار واالت�صاالت حتى تلقت
اخلرب ال�صادم وامل�ؤمل  ،وتقول
املربية �سناء " بعد حوايل
�ساعتني  ،علمت �أن ابني هو
الأ�سري الذي كان يف احلافلة
التي انقلبت  ،ومما زاد اخلوف
والقلق لدينا ت�ضارب الروايات
التي فاقنت معاناتنا وخوفنا
لعدم توفر معلومات دقيقة
من �أية جهة معنية " ،وت�ضيف
" �أوفدنا حمامي خا�ص للبحث
عن ابني ملعرفة احلقيقة
بعدما علمنا �أن امل�صاب
نقل لأحد امل�شايف  ،ومرت
ال�ساعات ببطء �شديد لنعي�ش
كوابي�س الرعب والقلق  ،فقد
مرت �أمامي كل ال�صور امل�ؤملة
والقا�سية " ،وتكمل " يف �ساعات
امل�ساء  ،ت�أكدنا �أن امل�صاب هو
ابني ولكن �إدارة ال�سجون تكتمت
على م�صريه  ،وعندما علمنا انه
يف م�شفى رمبام قدم املحامي
طلباً لزيارته واالطمئنان على
حالته لكن االحتالل رف�ض ".

جنني اللواء �أكرم الرجوب الذي
بذل جهداً كبرياً مع العديد من
اجلهات مل�ساعدتنا يف احل�صول
على ت�رصيح عاجل لزيارة ابني
يف امل�شفى واالطالع على و�ضعه
" ،وت�ضيف " باءت بالف�شل كل
اجلهود  ،فاالحتالل رف�ض
منعنا ت�رصيحا حتى يل بقرار
من املخابرات "اال�رسائيلية
" ،وبينما تكتم االحتالل على
م�صريه  ،علمنا االربعاء بقيام
االحتالل بنقله من امل�شفى
ل�سجن النقب ال�صحراوي "،
وتكمل " املعلومات التي و�صلتنا
� ،أفادت ان ابني عز الدين وبعد
انقالب احلافلة بقي ممداً
داخلها ومل يتلقى �أي �إ�سعاف
رغم الأمل والإ�صابة ملدة ن�صف
�ساعة رغم و�صول طواقم جنمة
داود احلمراء الإ�رسائيلية كونه
�أ�سري �أمني " ،وتتابع " ا�ستمرت
معاناة ابني حتى و�صلت قوة
معززة من اجلي�ش من �سجن
اجللمة وجرى نقله للم�شفى
 ،وتبني انه تعر�ض لك�رس 4
�أ�ضالع يف ال�صدر وت�صدع يف
القدم الي�رسى وجرح يف الر�أ�س
عولج ب 17غرزة  ،ون�شعر
بخوف وقلق على حياته ب�إعادته
لل�سجن قبل �إكمال العالج ".

املنع واال�صابة ..
ازدادت �أجواء التوتر والقلق
لدى عائلة الأ�سري عز الدين
التي �أ�صبح همها الأول والأخري
معرفة الو�ضع ال�صحي البنها ،
وتقول املربية �سناء " قرعنا كل
الأبواب وتوجهنا للم�ؤ�س�سات
املعنية باال�رسى و حمافظ

التحقيق والإغماء ..
تعرب املربية �سناء على قلقها
ال�شديد على حياة بكرها
عز الدين  ،وتقول " رف�ض
املخابرات منحنا ت�رصيحا
لزيارته  ،جرمية كبرية هدفها
�إخفاء حقيقة ما تعر�ض له ابني
من اهمال بعد ا�صابته  ،ونطالب

تقرير :علي �سمودي

اجمل �شيء يف حياتي التي ال
معنى لها بدونه ".

للتحقيق يف  ، 2019-6-28بعد
عام ون�صف من اعتقاله وحكمه
بال�سجن الفعلي � 3سنوات  ،وبعد
التحقيق ت�أتي اال�صابة لنعي�ش
دوامة خوف وقلق ال تنتهي
 ،وكل ما نريده اليوم زيارته
واالطمئنان على �صحته ".

امل�ؤ�س�سات املعنية بالأ�رسى
وحقوق الإن�سان التحرك
العاجل لزيارته ومتابعة �أو�ضاعه
و�إلزام االحتالل بعالجه ،
فال يوجد يف ال�سجون ادنى
رعاية لال�رسى فكيف بحالة
ابني امل�صاب بحادث �سري "،
وت�ضيف " مما يفاقم معاناتي
الأ�سري يف �سطور ..
وقلقي  ،ما �شاهدته من حالة
عز الدين عندما اح�رض من يعترب الأ�سري عز الدين باكورة
حتقيق اجللمة ملحكمة �سامل �أبناء عائلته املكونة من � 5أنفار
يف اجلل�سة ال�سابقة ب ، ، 7-20ولد ون�ش�أ وتربى يف بلدة
فب�سبب التعذيب والعزل تاثرت قباطية التي تعلم مبدار�سها
�صحته وفقد  10كيلو من وزنه حتى و�صل الثانوية العامة
و�شاهدت احمرار واثار تعب فقطع االحتالل عليه الطريق
حول عينيه املتورمتني " ، ،وتقول والدته املربية �سناء "
وتكمل " مل تراعي املحكمة ابني �شاب طموح ويحب التعليم
حالته ال�صحية وبناء على طلب واحلياة ودوما كان يخطط
املخابرات مددت توقيفه حتى للدرا�سة اجلامعية وبناء
اجلل�سة التي وقع فيها احلادث  ،م�ستقبل جميل  ،عا�ش حياته
لكن من هول ال�صدمة وامل�شهد حمباً ال�رسته ووطنه واهله
وبعد خروجه من قاعة املحكمة وبلده  ،بار بالوالدين ومعطاء
اغمي علي ووقعت ار�ضا بعدما ويتمتع بكل اخل�صال احلميدة
دخلت بغيبوبة ملدة �ساعة " ،وت�ضيف " مل يكن يتدخل
حتى اح�رضت املحكمة طاقم بال�سيا�سة ويواظب على درا�سته
طبي وعاجلني " ،وتتابع " يف  ،وارتبط بي بعالقة وطيدة
كل حلظة تتكرر �أمامي ال�صور  ،فكان االبن واالخ وال�صديق
امل�ؤملة حلالة ابني الذي اعيد وامل�ساعد يل يف املنزل  ،انه

فهو البكر واالحب واملقرب
لقلبي رغم حبي لكافة اخوانه "،
وت�ضيف " وجعي االكرب ب�سبب
حرمان ابني حياته وحريته
وتعليمه  ،لكن �صربنا وحتملنا
هذا الظلم الكبري  ،بينما �صمد
وت�أقلم مع احلركة الأ�سرية
يف �سجن جمدو ثم النقب "،
وتكمل "مل يكتفي االحتالل
بعقابنا بحكمة  ،فحرمنا منه
ومل نتمكن من زيارته بعد
اعتقاله ملدة عام  ،وبعد معاناة
مريرة ح�صلنا على ت�رصيح ،
وحتملنا عناء امل�شقة يف رحلة
املعاناة لزيارته والتوا�صل مع
يف �سجن النقب ال�صحراوي " .

االعتقال واملعاناة ..
�شكل اعتقال عز الدين �صدمة
لعائلته  ،وتقول والدته " ابني
كان يق�ضي ايامه بني مدر�سته
والبيت  ،جمتهد ومثابر وطموح
 ،منذ �صغره متيز بالتفوق
والنجاح ومل يكن له �أي عالقة
�أو ارتباط ب�أي حزب وتنظيم "،
وت�ضيف " بتاريخ ، 2018/2/14
غادر عز الدين املنزل وذهب
ملحكمة �سامل الع�سكرية
حل�ضور حمكمة �صديق له  ،لكن
و�صلتنا االخبار امل�ؤملة حول
اعتقاله على بوابة املع�سكر
منا�شدة ..
بعد التدقيق ببطاقته ال�شخ�صية
" ،وتكمل " توقعنا �أن هناك بعد التحقيق اجلديد مع عز
خط�أ وانتظرت عودة ابني  ،لكن الدين  ،ا�صبح موقوفاً على ذمة
مرت االيام و�سط معاناة رهيبة ق�ضية اخرى  ،وتقول والدته
حتى علمنا انه حمتجز يف اقبية " عندما كنا نح�صي الدقائق
التحقيق  ،وكانت �صدمتنا وااليام وال�شهور النتهاء هذه
عندما مددت املحكمة توقيفه املحنة وامل�أ�ساة الكبرية وانهاء
بتهم امنية ملفقة ومفربكة " ،حكمه  ،ا�صبحنا ن�شعر بتوتر
وتتابع " حتولت حياتي حلزن بعد التحقيق والق�ضية اجلديدة
ومرارة يف غياب ابني الذي مل  ،فال ندري ما هي اخلطة
نتمكن من ر�ؤيته يف البداية �إال اجلديدة واحلكم الذي يتنظر
يف قاعات املحكمة الع�سكرية ابني الذي عاين ويالت التعذيب
حتى حوكم بال�سجن الفعلي  3يف اقبية اجللمة " ،وت�ضيف "
نتمنى �أن ت�شفى جروحه �رسيعاً
�سنوات دون مراعاة �سنه.
وي�ستعيد ال�صحة والعافية من
اثار اال�صابة  ،وننا�شد كافة
�صور اخرى ..
تقول الوالدة �أم عز الدين " امل�ؤ�س�سات التحرك ومتابعة
ا�سودت الدنيا بوجهي من هول و�ضع ابني و�ضمان عالجه
ال�صدمة الكبرية بهذا احلكم  ،ونحمل االحتالل كامل
التع�سفي الظامل الذي يعني امل�س�ؤولية عن حياته بعد
حرماننا من ابننا  ،فكل دقيقة احلادث الذي تعر�ضت له حافلة
يف غيابه ت�ساوي مليون �سنة  ،م�صلحة ال�سجون.
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املحرر د.ن�صر �شرمي :

�شريط �أحداث اعتقال االحتالل له مل يغادر ذاكرته بعد
مازالت �أحداث رحلة الأ�سر التي ا�ستمرت قرابة الع�شرة �أ�شهر عالقة يف ذاكرته ،ففي غيابه الق�سري يف �سجون االحتالل ا�ستهدفت عائلة
زوجته ،واعتقل االحتالل زوجته مدة �شهر ،واعتقل والدة ووالد و�شقيق زوجته وهدمت منزلهم ،واليوم كل �شريط الأحداث الذي مر على
املحرر �شرمي يف تلك الفرتة م�ؤمل.
�إعالم الأ�سرى
املحرر د.ن�رص يو�سف
�رشمي من �سكان مدينة
قلقيلية ،واملحا�رض يف كلية
ال�صيدلة يف جامعة النجاح
حتدث ملكتب �إعالم الأ�رسى
حول ظروف اعتقاله فقال"
بتاريخ  19112018كنت على
موعد م�ؤمل مع االعتقال،
بعد �إحاطة املنزل باجلي�ش
و�ضباط املخابرات ،ومت
انتزاعي من بني عائلتي
و�أطفايل الذين عانوا من
اعتقال والدتهم ،واليوم
يعانون من اعتقال خالهم
وجدهم وجدتهم".
ي�ضيف �رشمي" عقب اعتقايل
جرى نقلي على الفور �إىل
مركز حتقيق بتاح تكفا �سيء
ال�صيت وال�سمعة ،وهناك
مكثت  29يوماً وهي الفرتة
التي مكثتها زوجتي الدكتورة
فريوز نعالوة ،فقد ق�ضينا

الكاتب :م�صطفى �صربي:
ك�شف املهند�س املحرر
وزير الأ�رسى ال�سابق و�صفي
قبها من جنني ،يف حديث مع
"املجتمع" ،عملية ممنهجة
من قبل م�صلحة ال�سجون
وقادتها ،ت�ستهدف الأ�رسى
بعد تكرار ظاهرة ال�شهداء
الأ�رسى وا�ست�شهاد الأ�سري
ن�صار ماجد عمر طقاطقة
( 31عاماً) ،من بيت فجار
جنوب بيت حلم نتيجة
الإهمال الطبي.
ردود فعل وردح �إعالمي
و�أ�ضاف :ردود الفعل جميعها
ال تتجاوز الردح الإعالمي
واملزايدات امل�ؤقتة دون
�أن يكون هناك فعل حقيقي
جتاه جرائم االحتالل ،فقبل
ال�شهيد ن�صار كان ال�شهيد
الأ�سري �سامي بارود الذي
�أم�ضى  28عاماً وحمل الرقم

ذات الفرتة يف ذات املكان،
وكان �ضباط التحقيق يقولون
يل قبلك كانت زوجتك واليوم
�أنت وميكن �أن تعود زوجتك
مرة ثانية ،يف عملية �ضغط
نف�سية �شديدة ،وكل �ضباط
التحقيق كانوا ميار�سون
�أ�ساليب يف غاية االنحطاط
بحقي ،فهم يتعاملون مع
الأ�سري الفل�سطيني بطريقة
خارجة عن كل الأعراف
والقوانني الدولية".
ي�صف د�.رشمي فرتة التحقيق
معه بالقا�سية ،يقول" رافقتها
العذابات النف�سية وقلة النوم
وتهديد �ضباط املخابرات
الذين كان يزيد عددهم عن
�سبعة حمققني يف اجلل�سة
الواحدة ،واخلرب امل�ؤمل
الذي �سمعته و�أنا يف فرتة
التحقيق من املحامي �أثناء
فرتة متديد اعتقايل كان
ا�ست�شهاد �أ�رشف نعالوة".
يتابع د�.رشمي حديثه ويقول"

زوجتي كانت الوحيدة يف
اخلارج �آنذاك و�أنا وعائلتها
يف ال�سجن ،وقد تخيلت مدى
العذاب الذي جترعته ،عند
تلقي خرب ا�ست�شهاد �شقيقها
�أ�رشف ،كان ذلك الأمر
�شاقاً ومل يخربين املحققون
با�ست�شهاده فهم يخفون كل
معلومة عن الأ�سري حتى
يبقى معزوالً طوال فرتة
التحقيق وي�صدم من الأخبار
بعد انتهاء فرتة التحقيق".
مبرار ٍة يو�صل املحرر
د�.رشمي حديثه عن جتربة
الأ�رس قائ ً
ال" �أنا اعتقلت
�سابقاً� ،إال �أنه ويف هذه املرة
كان االعتقال ثقي ً
ال بكل ما
تعنيه الكلمة ،فامل�س�ؤوليات
كثرية ،ف�أنا لدي عائلة
و�أطفال وجامعة وطالب،
وغيابي هذه الفرتة �شكل
فجوة بالن�سبة لطالبي ،ف�أنا
�أقوم بتدري�س تخ�ص�ص نادر
ن�سبياً والكوادر الأكادميية

غري متوفرة لتدري�سه،
والأ�رس له �أثار �سلبية
على كل �أ�سري فل�سطيني،
ولو تخيلنا �أن لكل �أ�سري
ب�صمة يف حياته يتميز بها،
�سنجد مدى حجم الأ�رضار
الناجمة عن اعتقال الآالف
من الفل�سطينيني يف العزل
وال�سجون التي تعترب
مدافن للأحياء" .بعد
انتقال املحرر د�.رشمي �إىل
�سجن جمدو عقب انتهاء
فرتة التحقيق معه والتي
ا�ستمرت  29يوماً ،وانتقاله
الع�سكرية،
للمحاكم
عا�ش مع الأ�رسى ،يقول"
ر�أيت الأ�رسى يتجرعون
االحتالل
�إجراءات
وم�صلحة ال�سجون بعذابٍ
ال يو�صف ،فالتنغي�ص على
حياتهم ال يتوقف وهو على
مدار ال�ساعة واملحاكم
الع�سكرية �صورية ال قيمة
لها من الناحية القانونية،

واملخابرات الإ�رسائيلية
حتكم قب�ضتها عليها وت�ضع
الأحكام ،وق�ضاتها يقومون
فقط بالت�صديق عليها يف
م�رسحية ال تخفى على
القا�صي والداين" .يو�ضح

د�.رشمي �أن من يعي�ش
جتربة الأ�رس يتولد لديه
يقني ب�أن ال�شعب الفل�سطيني
يخ�ضع حتت احتالل ميكن
ت�صنيفه ب�أعتى احتالل يف
التاريخ ،فكل �شيء يطبق

على الأ�رسى من �إجراءات
تغليفه
يتم
م�شددة
بالقانون ،والقانون عندهم
يعترب مذبحاً للأ�رسى يف
كل املن�ش�أت االعتقالية
دون ا�ستثناء".

 6000جتربة طبية تنفذ على �أج�ساد الأ�سرى

 ،219وبتنا ننتظر �أ�رسانا
�أن يخرجوا �إلينا يف �أكيا�س
�سوداء وتوابيت بدل �أن
يخرجوا �إلينا �أحياء لنحملهم
ونحتفي بحريتهم.
يت�ساءل قبها عن ماهية
الإهمال الطبي قائ ً
ال :هو
مبثابة عملية قتل واغتيال
و�إعدام بدم بارد بنية م�سبقة
وعن ق�ص ٍد و�سبق �إ�رصار ،حيث
ي�أتي نتيجة عدم ت�شخي�ص
املر�ض يف الوقت املنا�سب،
وعدم تقدمي العالج املنا�سب
يف الوقت املنا�سب؛ لأن
االحتالل ينظر �إىل جماهدي
ومنا�ضلي �شعبنا على �أنهم
خمربون ،لذلك فاالحتالل
ي�سعى ويهدف من خالل خطة
معدة م�سبقاً لقتل الأ�رسى
ج�سدياً ومعنوياً وحتطيمهم
نف�سياً وزرع الأمرا�ض داخل
�أج�سادهم ،ففي يوليو ،1997
ن�سبت �صحيفة "يديعوت
�أحرنوت" لرئي�س جلنة العلوم
الربملانية ت�رصيحاً �أدلت به

�أمام الكني�ست الإ�رسائيلي،
ومفاده� :أن وزارة ال�صحة
الإ�رسائيلية �أقرت مبنحها
�رشكات الأدوية اخلا�صة
ت�صاريح لعمل جتارب على
الأ�رسى ،و�أجرت حتى تاريخه
� 5آالف جتربة ،ويف ذات الفرتة
من العام � 1997أكدت ع�ضو
الكني�ست عن حزب العمل
دالية �إيت�سك �إجراء ال�سلطات
املخت�صة
الإ�رسائيلية
�ألف جتربة لأدوية خطرية
(حتت االختبار الطبي) على
�أج�ساد الأ�رسى الفل�سطينيني
والعرب ،و�أ�ضافت يف حينه �أن
بني يديها ويف حيازة مكتبها
�ألف ت�رصيح منف�صل من
وزارة ال�صحة الإ�رسائيلية
ل�رشكات الأدوية الإ�رسائيلية
الكربى لإجراء تلك التجارب.

رئي�سة �شعبة الأدوية يف
وزارة ال�صحة الإ�رسائيلية،
ب�شهادتها �أمام الكني�ست،
�أكدت ما �أفادت و�أدلت
به ع�ضوة الكني�ست داليا
�إيت�سك ،و�أ�ضافت ب�أن هناك
زيادة �سنوية قدرها  %15يف
حجم الأذونات والت�صاريح
التي متنحها وزارة ال�صحة
الإ�رسائيلية لإجراء املزيد
من جتارب الأدوية اخلطرية
على الفل�سطينيني والعرب
يف املعتقالت الإ�رسائيلية
كل عام ،وهذا يرفع عدد
التجارب لي�صبح �إجمايل
التجارب � 6آالف جتربة
�سنوياً ،والكالم يعود �إىل العام
 ،1997فما بالكم اليوم حيث
التعتيم على ما يجري داخل
�سجون االحتالل؟!

� 6آالف جتربة �سنوي ًا

تعدد �صور الإهمال
الطبي

وتابع قائ ً
ال :ويف نف�س الفرتة
�أي�ضاً �أدلت �إميي لفنات،

و�رشح قبها قائ ً
ال� :إن

الإهمال الطبي ي�أخذ مناحي
و�صوراً عديدة ،منها عدم
الت�شخي�ص ال�صحيح وال�سليم
يف الوقت املنا�سب ،وعدم
تقدمي العالج املنا�سب يف
الوقت املنا�سب ،ت�أجيل
�إجراء العمليات اجلراحية
للأ�رسى لفرتة قد متتد
ل�سنوات؛ الأمر الذي يفاقم
من خطورة و�ضع الأ�رسى
ال�صحي ويعر�ض حياتهم
للخطر �أكرث ،عدم وجود
اخت�صا�صيني يف العيادات
داخل ال�سجون ،وعدم
توافر الإمكانات لإجراء
املخربية
الفحو�صات
وال�صور املطلوبة ،ال�سماح
ب�إجراء التجارب على
�أج�ساد الأ�رسى كما ذكرت
�آنفاً؛ الأمر الذي يزرع
الأمرا�ض يف �أج�سادهم
ويعر�ضهم للخطر.

و�أ�شار قبها �إىل �أن االحتالل
ال ي�سمح بدخول �أطباء

خمت�صني
فل�سطينيني
ملعاينة احلاالت ،و�إذا
�سمحت يف نطاق �ضيق جداً
جداً ،وال ت�سمح ب�إدخال
املعدات الالزمة لإجراء
الفحو�صات الالزمة.
ردود فعل خجولة
و�شدد قبها قائ ً
ال� :أمام
كل ذلك ت�أتي الت�رصيحات
وردود الفعل الر�سمية
املجتمع
وم�ؤ�س�سات
املدين ال ترتقي �إىل حجم
اجلرائم التي ترتكب بحق

الأ�رسى ،كما �أن ردود
الفعل ال�شعبية يف ال�شارع
الفل�سطيني خجولة جداً
وحمدودة وم�ؤقتة ،وننتظر
بعدها ال�شهيد القادم،
ومما ي�ؤ�سف له �أن مثل هذه
امل�صائب ال تتعدى كونها
مادة للمزايدات دون طرق
حقيقي للم�ؤ�س�سات الدولية
وجمال�س حقوق الإن�سان
واملحاكم الدولية ،فكم من
املرات طالبنا بت�شكيل جلان
م�ستقلة وحمايدة ،فارتقاء
� 220شهيداً ومل تُ�شكل جلنة
حتقيق �أممية!
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ريا�ضة
كوتون �سبور الت�شادي � /شباب بلوزداد

�أبناء العقيبة ي�سعون �إىل
ت�أ�شرية الدور ال�ساد�س ع�شر

املريخ ال�سوداين � /شبيبة القبائل اليوم ابتداء من 18:30

الكناري يواجه امتحانا �صعبا للعودة
بت�أ�شرية الت�أهل
يخو�ض فريق �شبيبة القبائل م�ساء اليوم مباراته �أمام نادي املريخ ال�سوداين �ضمن �إياب الدور التمهيدي
ملناف�سة رابطة �أبطال �إفريقيا� ،أين جتري املواجهة على ملعب ام درمان ابتداء من ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف
م�ساء ،وتعترب املواجهة م�صريية ملمثل اجلزائر يف املناف�سة القارية بالنظر �إىل �ضرورة حتقيقه نتيجة �إيجابية
ت�ساعده على العودة �إىل الديار حممال بت�أ�شرية الت�أهل �إىل الدور ال�ساد�س ع�شر من امل�سابقة القارية
عي�شة ق.
ويدخل �أ�شبال املدرب الفرن�سي
هيربت فيلود اللقاء بحثا عن نتيجة
�إيجابية ت�ساهم يف ت�سهيل مهمتهم
للعودة بالت�أهل �إىل ار�ض الوطن رغم
�صعوبة امل�أمورية التي تنتظرهم
على ملعب ام درمان ،يف ظل امتالك

نادي املريخ اال�ستفادة من عاملي
الأر�ض واجلمهور والذي �سوف يفر�ض
�ضغطا كبريا على ممثلينا يف امل�سابقة
القارية� ،أين ي�سعى اجلميع �إىل الرتكيز
والتح�ضري من كافة النواحي من �أجل
جتاوز االمتحان ب�سالم ،وتفادي �أي
خروج باكر من رابطة �أبطال �إفريقيا
خا�صة و�أن �إدارة الفريق و�ضعت �آماال

كبرية يف خو�ض مناف�سة يف امل�ستوى
والذهاب بعيدا فيها خا�صة بعد غياب
النادي القبائلي عن التمثيل القاري
خالل الأعوام الأخرية .و�سيكون على
رفقاء الالعب حمرون الرتكيز طيلة
�أطوار اللقاء وتفادي تلقي الأهداف
يف اللقاء وتعقيد م�أموريتهم يف اقتطاع
الت�أهل ،خا�صة بعد الفوز ال�ضئيل الذي

حققوه على ملعبهم �أول نوفمرب بتيزي
وزو بهدف دون رد والذي يبقى نتيجة
فخ جتعلهم يتفادون اخل�سارة ب�أكرث
من فارق هدف واحد ،خا�صة و�أن �أي
هزمية بهدفني على الأقل تدفع النادي
�إىل توديع املناف�سة قبل الآوان ،باعتبار
�أن التعادل �سيكون يف �صالح ت�شكيلة
"الكناري" للعبور �إىل الدور الثاين.

الألعاب الإفريقية 2019

م�شاركة قيا�سية للمالكمني واملالكمات
تعرف مناف�سات املالكمة التي تقام من
� 21إىل � 29أوت اجلاري� ،ضمن الدورة
 12للألعاب الإفريقية التي ي�ست�ضيفها
املغرب �إىل غاية  31من ال�شهر
اجلاري م�شاركة قيا�سية للمالكمني
واملالكمات ،و�سيتبارى على مدى
ت�سعة �أيام بقاعة الأمل بالرباط203 ،
مالكم ومالكمة  153ذكورا و� 50إناثا

ميثلون  34بلدا ،وهما رقمان قيا�سيان
�سواء على م�ستوى الألعاب الإفريقية
�أو البطولة الإفريقية.و�ستنطلق
الأدوار الإق�صائية اليوم الأربعاء،
على �أن جترى مباريات ن�صف النهائي
والنهائي يومي  28و � 29أغ�سط�س
يف ح�صتني ،تنطلق الأوىل ابتداء من
ال�ساعة الثانية زواال والثانية اعتبارا

من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.وميثل
اجلزائر يف هذه التظاهرة القارية 11
مالكما من بينهم  3مالكمات .
يذكر �أنه خالل الألعاب الأخرية التي
جرت عام  2015بربازافيل ،توجت
املالكمة اجلزائرية بخم�س ميداليات
ذهبية بوا�سطة عبد احلفيظ بن
�شبلة ( 81-كلغ) ،عبد القادر �شادي

( 64كلغ) ،ر�ضا بن بعزيز ( 60-كلغ)،
حممد فلي�سي ( 52-كلغ) و �سهيلة
بو�شان ( 51-كلغ).يذكر �أن عملية
القرعة جرت م�ساء �أم�س الثالثاء
باملركز الوطني للريا�ضة موالي
ر�شيد ب�سال ،حتت �إ�رشاف املدير
التقني للم�سابقة ،النم�ساوي فالدمار
مين�سل.
ق.ر.

تخو�ض غدا نهائيا �أمام البنزرتي التون�سي للت�أهل �إىل البطولة العربية

ال�ساورة تفوز ب�صعوبة وزرواطي ي�شدد اللهجة مع الالعبني

�سجل فريق �شبيبة ال�ساورة فوزه
ّ
الثاين على التوايل خالل امل�شاركة
التي خا�ضها يف الدورة الت�أهيلية
من البطولة العربية للأندية التي
حتت�ضنها مدينة الدار البي�ضاء
ّ
تخطى
املغربية ،ويف هذا ال�صدد
العبو ال�شبيبة مناف�سهم �أ�سا�س
تيليكوم اجليبوتي ب�صعوبة بالغة بعد
االنت�صار بهدف وحيد �سجله الالعب
فاحت طالح يف الدقيقة الأخرية من
املقابلة� ،أين ظهر ممثل اجلزائر
يف املناف�سة القارية بوجه باهت
ومل يقدم الالعبون الأداء الذي كان
منتظرا منهم ،عك�س الوجه الذي
�أظهروه يف اجلولة الأوىل من الدورة
الت�أهيلية عندما واجهوا فومبوين
كلوب من جزر القمر وانت�رصوا
عليه بخما�سية نظيفة ،حيث جاء

الأداء املقدم �أمام مناف�س متوا�ضع
مفاجئا مل�سريي الفريق والأن�صار
خا�صة و�أن رفقاء املهاجم �سيد علي
يحي �رشيف كانوا تائهني على �أر�ضية
امليدان ومل يقدروا على الو�صول �إىل
�شباك املناف�س �سوى ب�صعوبة بالغة،
الأمر الذي انعك�س على النتيجة
والتي جاءت بفوز �صعب مل يكن
منتظرا ،خا�صة و�أن املناف�س كان
انهزم بثالثية نظيفة يف �أول مقابالته
�أمام البنزرتي التون�سي.
ومل تفلح حماوالت اخلط الأمامي
لت�شكيلة "ن�سور اجلنوب" يف اخرتاق
دفاع تيليكوم اجليبوتي والو�صول �إىل
مرمى حار�سه ،حيث وبعد �شوط
�أول خميب ،حاول الالعبون الدخول
بقوة واندفاع نحو منطقة اخل�صم
من �أجل الو�صول �إىل ال�شباك �إال �أن

تركز املناف�س يف اخللف حرمهم من
زيارة ال�شباك قبل ان يغتنم طالح
خط�أ قاتل من حار�س تيليكوم ومنح
النقاط الثالث لفريقه.
ومل مير الأداء الباهت الذي قدمه
ا�شبال املدرب م�صطفى جاليت
مرور الكرام على �إدارة النادي� ،أين
عقد رئي�س الفريق حممد زرواطي
الذي رافق بعثة النادي �إىل املغرب
اجتماعا مع الالعبني و�أنذرهم
ب�رضورة ت�رشيف �ألوان الفريق
وتقدمي اق�صى ما لديهم من �أجل
م�ساعدته على حتقيق الأهداف
امل�سطرة له هذا املو�سم� ،أين
ذكرهم بلقاء البنزرتي التون�سي والذي
�سيكون نهائيا قبل الآوان باعتبار �أنه
من �سيحدد هوية النادي املت�أهل �إىل
البطولة العربية ولعب الدور ال�ساد�س

ع�رش �أمام ال�شباب ال�سعودي.

�إنذار وخ�صم �أجرة �شهرية
لفرحي وحلمري
يف مو�ضوع منف�صل ،عاقبت �إدارة
ال�ساورة الثنائي �إبراهيم فرحي وعبد
العزيز حلمري بعد �إحالتهما على
املجل�س الت�أديبي ب�سبب �إخاللهما
بالنظام الداخلي للنادي ،حيث رف�ض
امل�س�ؤولني على النادي الت�ساهل
معهما عقب �إخاللهما بقواعد النظام
الداخلي للنادي وفر�ض عليهم خ�صم
�شهر من الأجور وتوجيه �إنذار �شديد
اللهجة لهما كعقوبة �أولية يف انتظار
ما �سوف ت�سفر عليه الأيام املقبلة
من قرارات جديدة قد ت�صدر
بحقهما.
عي�شة ق.

ي�سعى فريق �شباب بلوزداد �إىل
العودة بت�أ�شرية الت�أهل �إىل الدور
الثاين ملناف�سة ك�أ�س الكاف
عندما يالقي اليوم م�ضيفه كوتون
�سبور الت�شادي يف لقاء العودة
من الدور التمهيدي للمناف�سة
القارية� ،أين يدخل الالعبون
بعزمية و�إراده قويتني بحثا عن
الت�أهل و�إفراح الأن�صار الذين
ينتظرون مرور فريهم �إىل الدور
ال�ساد�س ع�رش من امل�سابقة
ح�ض الالعبون
القارية ،حيث
رّ
يف ظروف بامل�ستوى خالل �أيام
الأ�سبوع اجلاري ،ويتواجدون
مبعنويات عالية بعد االنت�صار
ال�صعب الذي حققوه �أمام نادي
مقرة �ضمن اجلولة الثانية من
البطولة الوطنية ،الأمر الذي
منح رفقاء الالعب جرار دفعة
قوية من �أجل الرتكيز ب�شكل جيد
وم�ضاعفة اجلهود على �أر�ضية
امليدان بحثا عن نتيجة �إيجابية
ت�ساعدهم على موا�صلة التناف�س
قاريا.

ويدرك املدرب عبد القادر
عمراين �أن عمال كبريا ينتظره
العداد العبيه جيدا ومن كافة
النواحي خا�صة لتفادي ال�سقوط
يف فخ الت�ساهل �أمام املناف�س
الت�شادي عقب االنت�صار بثنائية
نظيفة يف لقاء الذهاب بالعا�صمة،
الأمر الذي �سيكون عامال �إيجابيا
لت�شكيلة �أبناء "العقيبة" من �أجل
العمل على ت�سهيل م�أموريتهم
يف الت�شاد وهم الذين يواجهون
مناف�سا متوا�ضعا على الورق،
والهزمية بفارق هدف واحد
تكفيهم للعودة بالت�أهل ،حيث
يعرف اجلميع امل�س�ؤولية الكبرية
التي تنتظرهم �أمام الأن�صار
البلوزداديني والذين ي�رصون على
الذهاب بعيدا يف ك�أ�س الكاف
يف ظل التح�ضريات اجليدة
التي قام بها الفريق وا�ستقدامه
�أحد �أف�ضل الالعبني يف البطولة
الوطنية خالل مرحلة املركاتو
ال�صيفي املنق�ضي.
عي�شة ق.

بطولة الهواة

رابطة الهواة تك�شف
املجموعات الثالث ملو�سم
2020 -2019
ك�شفت الرابطة الوطنية للهواة الكرة القدم �أول
ام�س عن تركيبة املجموعات الثالث و�سط �شرق
 غرب للبطولة الوطنية للهواة التي �ستنطلقمناف�ساتها يومي  13و � 14سبتمرب املقبل واملتمثلة
على النحو التايل:
جمموعة ال�شرق� :شباب
قرية مو�سى  -هالل �شلغوم
العيد  -مولودية ق�سنطينة -
�شباب �أوالد جالل  -احتاد عني
البي�ضاء  -احتاد خن�شلة  -احتاد
تب�سة  -احتاد ال�شاوية � -أمل
�شلغوم العيد � -شباب قاي�س
 �شباب عني الفكرون � -شبابباتنة � -شباب جيجل  -مولودية
باتنة  -جنم التالغمة  -ت�ضامن
�سوف.
جمموعة الو�سط� :شباب
الدار البي�ضاء  -رائد القبة
 �شباب حي اجلبل  -جنمالرغاية  -جنم بن عكنون -
احتاد البليدة  -وداد بوفاريك
 -رائد بومردا�س  -احتاد

خمي�س اخل�شنة  -احتاد بني
دوالة  -احتاد الأخ�رضية -
�شباب عني و�سارة � -شباب بني
ثور  -جنم تقرت  -جنم القليعة
 وفاق امل�سيلة.جمموعة الغرب� :رسيع
املحمدية  -احتاد حجوط
 مولودية وادي �سلي  -ناديعني الدفلى  -ترجي م�ستغامن
 مولودية احل�سا�سنة � -شبيبةتيارت  -احتاد الكرمة -
مديوين وهران  -غايل مع�سكر
 �أمل مغنية � -شباب واد رهيو احتاد الرم�شي � -شباب بنبادي�س � -صفاء اخلمي�س -
�شباب متو�شنت.

ق.ر.
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�شدد على منحه كافة احللول يف

ريا�ضة
ظل تعنت زط�شي يف منح الفريق للإجازات

روم :احتاد عنابة م�ستهدف و�أطراف ت�سعى �إىل تك�سريه

ك

ت�أ�سف رئي�س نادي احتاد عنابة حممد الهادي كروم على العراقيل التي
تواجه ناديه فيما يتعلق بت�سوية م�شكل الإجازات لالعبيه اجلدد وت�أهيلهم
يف �صفوف الفريق ب�سبب عدم ت�سوية م�س�ألة الديون العالقة للنادي والتي
جعلته �ضمن قائمة الفرق املدانة والتي يتم حرمانها من احل�صول على
الإجازات للعب مباراة اجلولة االفتتاحية التي تخو�ضها اليوم خارج القواعد
�أمام دفاع تاجنانت ،و�أو�ضح كروم يف هذا ال�صدد خالل ات�صال هاتفي جمعه
ام�س بجريدة «الو�سط» �أن اطراف مع ّينة ت�ستهدف �إىل تك�سري النادي وعرقلة
تقدميه بداية قوية يف البطولة الوطنية من خالل الإقدام على و�ضع خمتلف
العراقيل يف طريقها واالمتناع عن منح الإدارة �إجازات الالعبني اجلدد الذين
تعاقدت معهم خالل املركاتو ال�صيفي املنق�ضي.
عي�شة ق.
و�أو�ضح كروم �أنه قام بكافة
اجلهود وعمل على تقدمي خمتلف
االقرتاحات �إىل رئي�س االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم خري الدين
زط�شي �إال �أن الأخري تعنّت يف
رف�ض خمتلف املقرتحات التي
منحتها �إدارة ت�شكيلة �أبناء «بونة»
من �أجل ت�سوية الو�ضع ،م�ضيفا �أنه
�شخ�صيا ميلك النية والرغبة يف

ت�سوية الديون التي تتواجد على
عاتق الفريق نحو العبيه ال�سابقني
والدليل �أنه مت ت�سوية ما قيمته 6
مليار و 900مليون �سنتيم ،م�ضيفا
انه خالل لقاءه بزط�شي قام
مبنحه �صكا ي�ضم ما قيمته  4مليار
�سنتيم موقع من طرف ال�صناعيني
رص يف
�إال �أن املعني رف�ضه و�أ� ّ
احل�صول على �صك تابع ل�رشكة
ّ
وو�ضح حمدثنا ان
احتاد عنابة،
الأمر غري ممكن يف ظل تواجد

الر�سيد البنكي للفريق جم ّمد من
طرف ال�سلطات الق�ضائية ب�سبب
ق�ضية الرئي�س ال�سابق للنادي
حممد زعيم املتواجد خلف
�أ�سوار ال�سجن .وا�ستطرد كروم
�أنه لن يرتك حقوق الفريق ت�ضيع
و�سوف يوا�صل متابعة امللف
والوقوف عليه �شخ�صيا وهو الذي
بقي ي�سابق الزمن على مدار
الأ�سبوع اجلاري �إىل العا�صمة
حتى يجد ت�سوية للو�ضع وي�سمح

للت�شكيلة اللعب بكافة التعداد،
مو�ضحا �أنه ينتظر احل�صول على
وثيقة الإ�شهاد من طرف املح�رض
الق�ضائي و�إر�سالها �إىل الرابطة
املحرتفة لكرة القدم التي تعمل
نهاية الأ�سبوع من �أجل الإ�رساع
يف الناتهاء من الق�ضية قبل مقابلة
دفاع تاجنانت ،و�أ�شار �أنه لن يلتزم

اجلولة االفتتاحية للرابطة املحرتفة الثانية

الديارتي ي�صطدم ب�أبناء بونة والي�سكا ت�سعى
�إىل عودة قوية

تتوا�صل �سهرة اليوم مباريات
الرابطة املحرتفة الثانية والتي
تعرف برجمة ثالث مقابالت يف
الربنامج ،حيث جتري القمة يف
ملعب «لهوي ا�سماعيل» وجتمع
فريقي دفاع تاجنانت واحتاد
عنابة اللذان ي�سعيان �إىل لعب
الأدوار الأوىل هذا املو�سم يف
ظل تواجد الفريقني يف وقت
�سابق يف دوري الأ�ضواء ورغبة كل
منهما على العودة جمددا ،ولهذا
الغر�ض ف�إن ت�شكيلة «الديارتي»
�سوف تعمل على ا�ستغالل عاملي

الأر�ض واجلمهور بحثا عن
ت�سجيل انطالقة قوية يف البطولة
الوطنية من داخل القواعد ،بينما
يبحث العبو ت�شكيلة �أبناء «بونة»
على العودة للديار بنتيجة �إيجابية
رغم �صعوبة امل�أمورية يف ظل
م�شكل الإجازات الذي يعرت�ض
الفريق والذي يبقى مهددا باللعب
بت�شكيلة الآمال.
يف املقابل ،جتري قمة ثانية
جتمع فريقي �شبيبة بجاية ووداد
تلم�سان يف غياب اجلمهور ب�سبب
العقوبة امل�سلطة على ال�شبيبة

منذ املو�سم الفارط� ،أين يريد
�أبناء «ميا قورايا» ال�سعي نحو
حتقيق �أول فوز هذا املو�سم،
بينما ترغب ت�شكيلة «الزيانيني»
�إىل اللعب على ورقة غياب
ال�ضغط اجلماهريي من �أجل
ت�سجيل بداية �إيجابية بعيدا عن
الديار والعودة للعب الدوار الأوىل
لتحقيق ال�صعود �إىل دوري الكبار،
وت�سجل جمعية اخلروب عودتها
�إىل البطولة املحرتفة بعد ال�صعود
املو�سم الفارط من بطولة الهواة،
�أين تالقي مولودية بجاية يف لقاء

ك�شفت م�صادر من داخل
بيت فريق احتاد العا�صمة �أن
العبها حممد بن خما�سة العب
خط و�سط فالريق ان�ضم �إىل
�صفوف نادي ماالغا املناف�س

بدوري الدرجة الثانية الإ�سباين،
وك�شفت نف�س امل�صادر �أن قيمة
ال�صفقة و�صلت �إىل � 100ألف
يورو و�أن �إدارة احتاد اجلزائر
وافقت على تلبية رغبة الالعب

�أكد الفرن�سي زين الدين زيدان
املدير الفني لريال مدريد،
جاهزية فريقه ملواجهة بلد
غدا ال�سبت ،يف �إطار
الوليدً ،
اجلولة الثانية من عمر الليجا.
وقال زيدان خالل امل�ؤمتر
ال�صحفي الذي نقلته �صحيفة
ماركا «�أولاً وقبل �أي �شيء نحن
و�سعداء بالعودة
متحم�سون
ُ
�إىل ملعبنا ،ال توجد مواجهات
خادعة لأننا نعرف خ�صومنا
جيدا» و�أ�ضاف «بلد الوليد بد�أ
ً

املو�سم ب�شكل جيد وهو فريق
�شجاع ،يجب علينا �أن نوا�صل
التطور والتح�سن».وحول موقف
نافا�س ،علق «ال �أرى الفريق
بدونه� ،إنه العب مهم دائ ًما ،ال
�أفكر يف احتمالية رحيله ،وهو مل
يخربين برغبته يف املغادرة� .إنه
هنا ويريد اللعب وهذا �أمر مهم
للغاية بالن�سبة لنا».وتابع «لدينا
العديد من املباريات ،ال �أفكر
يف بديل نافا�س لأنه �سيكون
هنا ،ر�سالتي هي �أنني �أريد بقاء

قمة االثارة بالثامن ماي والتدارك
هدف املكرة و�أ�سود الون�شري�س

برنامج املباريات
�شبيبة بجاية  /وداد تلم�سان
بدون جمهور
دفاع تاجنانت  /احتاد عنابة
جمعية اخلروب  /مولودية
بجاية
املباريات جتري ابتداء من
ال�ساعة 20:00

من العمر  26عا ًما من �أبرز
عنا�رص احتاد العا�صمة ف�ضال
عن كونه العبًا دول ًيا يف �صفوف
املنتخب اجلزائري.

ق.ر.

زيدان يح�سم م�صري نافا�س ويتجاهل نيمار
احلار�س الكو�ستاريكي معنا».
وعن التعاقد مع نيمار� ،أجاب
«نفكر فقط يف مباراة الغد،
�أحتدث عن العبي فريقي فقط،
وحتى نهاية ال�سوق ميكن �أن
يحدث كل �شيء ،ل�ست من�شغلاً
ب�أي �شيء �آخر �سوى لقاء بلد
الوليد».ونوه «جاريث بيل لعب
مباراة جيدة �ضد �سيلتا فيجو
وقدم الإ�ضافة املطلوبة يف
الدفاع والهجوم ،بيل �سيظل
معنا وهو يريد البقاء».و�أردف:

اجلولة الثانية للرابطة املحرتفة الأوىل

معقد بني فريقني يبحثان بدورهما
عن حتقيق انطالقة موفقة مع
بداية املو�سم اجلديد.
عي�شة ق.

بن خما�سة ين�ضم �إىل ماالغا اال�سباين
الذي ف�ضل اللعب يف امل�ستوى
العايل واالحرتاف يف الدوري
اال�سباين رغم تلقيه عرو�ضا
خليجيا مقابل مبالغ مالية
مغرية ،ويعد بن خما�سة البالغ

ال�صمت و�سوف يف�ضح ما يحدث
لفريقه من طرف هيئة الفاف
والك�شف عن امل�ستور ،يف لأ ان
الأمر ال يتوقف عنده وهو الذي
قدم خمتلف احللول �إىل م�س�ؤولها
الأول لكن الأخري يف�ضل التعنت
والإ�رصار على رف�ضها ،م�ضيفا
ان الفاف متنح الأولية يف حماية

الالعبني على ح�ساب ال�رشكات
الريا�ضية ،خا�صة يف ظل تواجد
نف�س الالعبني الذين قاموا
بتجميد احل�ساب البنكي للفريق
وقدموا ملفات �ضد الإدارة على
م�ستوى جلنة املنازعات عو�ض
الذهاب نحو العدالة ،وت�رسيح
النادي ريا�ضيا.

غدا �سوف نرى ما
«خامي�س؟ ً
�إذا �سيلعب �أ�سا�س ًيا �أم ال ،هو
العب جيد� ،س�أعتمد عليه مثل
الباقني� ،سرنى كيف �سنعتمد
عليه لأننا لدينا الكثري من
املباريات».وعن بند اخلوف يف
�إعارات الالعبني� ،أو�ضح «نحن
ال نتحكم يف ذلك ،ما يهم هو ما
يحدث بني الأندية ،وذلك البند
مت تغيريه ويجب علينا تقبل
الأمر ،وال �شيء �آخر».
وكاالت

تتوا�صل اليوم مباريات الرابطة املحرتفة الأوىل بخو�ض ثالث
مباريات يف الربناج بعد ت�سوية اربع لقاءات وت�أجيل مباراة جمعية عني
مليلة و�شبيبة ال�ساورة �إىل تاريخ الحق ب�سبب امل�شاركة العربية للأخري،
ويف هذا ال�صدد ي�ستقبل ملعب الثامن ماي ب�سطيف قمة لقاءات اليوم
عندما يالقي وفاق �سطيف ال�ضيف مولودية وهران يف مواجهة رد
االعتبار لت�شكيلة «الن�رس الأ�سود» التي ت�ستهدف تدارك هزمية
اجلولة االفتتاحية امام حامل لقب املو�سم الفارط احتاد العا�صمة،
وال متلك خيارا �آخر �سوى البحث عن حتقيق الفوز على قواعدها
و�أمام �أن�صارها وال�سعي �إىل االحتفاظ بالنقاط الثالث ال خيار غريه،
ق�صد ا�ستعاجة الثقة والتناف�س بقوة هذا املو�سم على الأدوار الأوىل
يف البطولة الوطنية ،بينما يتوجه العبو املدرب �رشيف الوزاين نحو
عا�صمة اله�ضاب العليا مبعنويات مرتفعة بحثا عن نتيجة �إيجابية
عقب االنت�صار الثمني يف داربي الغ�ضب �أمام احتاد بلعبا�س.
يف املقابل ،يعول احتاد بلعبا�س على مداواة اجلراح وجتاوز هزمية
الداربي �أمام احلمراوة ،من خالل حتقيق االنت�صار على ملعبه عندما
ي�ستقبل اجلريح �أهلي برج بوعريريج الذي تعرث يف القواعد خالل
اجلولة االفتتاحية �شباب بلوزداد والذي �سيجد نف�سه �أمام امتحان
�صعب يف مالقاة فريق يتواجد يف ظروف �صعبة وال خيار امامه �سوى
االنت�صار �أو دخول النفق املظلم ،بينما يعول جمعية ال�شلف على �ضمان
النقاط الثالث داخل ملعبه عند ا�ستقباله ن�رص ح�سني داي الذي تبقى
الهزمية ممنوعة عليه بعد تعرث اجلولة الفارطة على ملعبه واالكتفاء
بالتعادل �أمام �شبيبة القبائل.
عي�شة ق.
برنامج املباريات
جمعية ال�شلف  /ن�صر ح�سني داي املباراة جتري
ابتداء من 20:00
احتاد بلعبا�س � /أهلي برج بوعريريج
وفاق �سطيف  /مولودية وهران
اللقاءان ينطلقان على ال�ساعة 21:00
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ريا�ضة دولية

�صراع املثلث الهجومي يهيمن على موقعة �أنفيلد
اكتملت ال�صورة بالن�سبة �إىل
مدرب �أر�سنال �أوناي �إميري،
حيث �أ�صبح ب�إمكانه مطالبة
العبيه ب�أهداف غزيرة هذا
املو�سم بعدما �أكمل املثلث
الهجومي للفريق من خالل
ا�ستقدام اجلناح االيفواري
نيكوال�س بيبي القادم من ليل
الفرن�سي ،ت�ألق بيبي مع ليل
يف املو�سم املا�ضي و�أحرز
 23هدفا بكافة امل�سابقات،
وكان بديهيا �أن ينتقل �إىل
فريق �أكرب بعد العرو�ض
القوية التي قدمها يف
الدوري الفرن�سي ،ليح�صل
على فر�صة اللعب �إىل جانب
الفرن�سي �ألك�سندر الكازيت
والغابوين بيري �إميريك
�أوباميانغ يف هجوم الغانرز،
لكن يبقى على �إميري اتخاذ
قراره حول �إمكانية �إ�رشاك
الالعبني الثالثة معا للمرة
الأوىل يف ت�شكيلة الفريق
الأ�سا�سية خالل املباراة
املقبلة �أمام ليفربول
املقررة اليوم على ملعب
�أنفيلد ،بعدما نزل الالعب
الإيفواري بديال يف �أول
مباراتني لأر�سنال ،اللقاء
املقبل يف غاية الأهمية
بالن�سبة لآر�سنال ،خ�صو�صا
و�أنه �سيح�صل من خالله

على �صورة �أكرب لفر�صه
يف املناف�سة على لقب
الدوري الإجنليزي املمتاز،
حيث يحتل الفريقان
�صدارة الدوري بانت�صارين
متتاليني.
من �أجل تخطي ليفربول،
يتوجب على �إميري ا�ستثمار
كافة �أ�سلحته الهجومية ال
�سيما ثالثي الهجوم ،حيث
يتمتع ليفربول بدفاع �صلب
يقوده الهولندي فريجيل
فان دايك ،كما ي�أمل
املدرب الإ�سباين �إيجاد
ثغرات على طريف اللعب،
لإداركه ملا يقوم به ظهريا
ليفربول ترينت �ألك�سندر-
ورنولد و�أندي روبرت�سون من

طلعات هجومية منتظمة،
وحتى هذه اللحظة ،يقوم
�أوباميانغ بدوره على �أكمل
وجه ،حيث �سجل هدف
الفوز يف �أول مباراتني يف
وقت �سجل فيه الكازيت
هدفا واحدا وهذا الر�صيد
مر�شح للزيادة خالل
املباريات املقبلة ،خ�صو�صا
يف حال ح�صل املهاجمون
على الدعم والتمريرات
امل�ساعدة املطلوبة من
العبني �أمثال داين �سيبايو�س
وهرنيك خميرتيان وم�سعود
�أوزيل املتوقع عودته
لت�شكيلة الفريق بعد غيابه
عن �أول مباراتني.
لكن هل هذا �سيكفي للتغلب

على هجوم ليفربول ،رمبا
لكنه �سيتطلب دعما من
الدفاع بهدف و�ضع حد
خلطورة الثالثي املكون
من روبرتو فريمينو وحممد
�صالح و�ساديو ماين.املباراة
املقبلة� ،ست�شهد وجود
هدايف املو�سم املا�ضي
الثالثة على امللعب ذاته،
ف�إىل جانب �أوباميانغ
�سيح�صل ماين و�صالح على
فر�صة تعزيز ر�صيدهما
التهديفي ،بعدما �سجل كل
من الالعبني الثالثة 22
هدفا يف امل�سابقة خالل
املو�سم الأخري ،ماين يبدو
الالعب الأكرث خطورة يف
�صفوف ليفربول حاليا،

فبعد �أدائه املميز يف مباراة
ك�أ�س ال�سوبر الأوروبي
عندما �سجل هديف
ليفربول مبرمى ت�شيل�سي،
عاد الالعب ال�سنغايل ليهز
ال�شباك �أمام �ساوثهامبتون
علما بانه نزل بديال يف لقاء
الفريق الأول بالدوري �أمام
نوريت�ش �سيتي� ،أما �صالح
فاكتفى حتى هذه اللحظة
بهدف يف املباراة الأوىل
�أمام نوريت�ش ،ويبدو عازما
على رفع حظوظه يف الفوز
بجائزة هداف الربميريليغ
للمو�سم الثالث على التوايل،
يف وقت يوا�صل فيه فريمينو
القيام ب�أدوار متنوعة ،وهو
ما توجه بهدف ومتريرة
حا�سمة حتى هذه اللحظة.
وي�صعب معرفة ما �إذا كان
ب�إمكان ثالثي �أر�سنال التفوق
على نظريه يف ليفربول ،لكن
موقعة ال�سبت� ،ستقدم
�صورة �أكرب عما ميكن
للفريق اللندين حتقيقه
هذا املو�سم ،يف وقت ي�أمل
فيه ليفربول اقتنا�ص الفوز
واالنفراد بال�صدارة التي
ي�أمل االحتفاظ بها حتى
النهاية ،كي يحقق حلمه يف
�إحراز اللقب للمرة الأوىل
منذ العام .1990

اجتماع جديد ُيقرب �سان�شيز من �إنرت ميالن
ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل
�أول �أم�س عن تطور جديد يف
مفاو�ضات انتقال الت�شيلي
�أليك�سي�س �سان�شيز مهاجم
مان�ش�سرت يونايتد �صوب
�إنرت ميالن ،ووف ًقا ل�شبكة
«�سكاي �سبورت �إيطاليا»
ف�إن الناديني �سيعقدان
اجتماعا جديدًا جرى ام�س
ً
من �أجل �إنهاء بع�ض الأمور

اجلدلية يف املفاو�ضات،
و�أ�شارت �إىل �أن �سان�شيز
وافق على خف�ض راتبه
من �أجل الرحيل عن املان
يونايتد واالنتقال �إىل �إنرت
ميالن يف املو�سم احلايل،
و�أو�ضحت �أن اخلالف
بني الناديني يدور حول
الن�سبة التي �سيدفعها �إنرت
ميالن من راتب الالعب

خالل فرتة الإعارة ،حيث
�أن املان يونايتد يريد �أن
يدفع ن�صف الراتب فقط،،
و�أكدت ال�شبكة �أن �إنرت
ميالن عر�ض دفع  3ماليني
يورو من �إجمايل  15مليو ًنا
قيمة راتب الالعب اجلديد،
و�سيتم التفاو�ض على
هذه اجلزئية يف اجتماع
اجلمعة.

�ساري يغيب عن مباراتي بارما ونابويل ب�سبب التهاب
�سيغيب مدرب جوفنتو�س
اجلديد ماوريت�سيو �ساري
عن �أول مباراتني يف
الدوري الإيطايل �ضد
بارما ونابويل ب�سبب
تعافيه من التهاب رئوي،
بح�سب ما ذكر �أول ام�س
حامل لقب «�سريي �أ» يف
االعوام الثمانية الأخرية،
و�أ�شار يف بيان« :خ�ضع
ماوريت�سيو �ساري لفحو�ص
طبية �إ�ضافية اليوم،
و�أظهرت حت�سنا �رسيريا

ملحوظا» ،وتابع« :للتعايف
التام من االلتهاب الرئوي
الذي �أ�صابه يف االيام
القليلة املا�ضية ،لن يجل�س
املدرب على مقاعد
البدالء يف �أول مباراتني من
الدوري �ضد بارما ونابويل،
�سوف ي�سمح له هذا القرار
ب�شفاء مثايل» ،وكان �ساري
البالغ  60عاما حا�رضا يف
تدريبات �أ�شباله لأول �أم�س
لتن�سيق العمل مع جهازه
الفني ،و�سبق ل�ساري الذي

و�صل اىل جوفنتو�س هذا
ال�صيف خلفا ملا�سيميليانو
�أليغري بعد مو�سم وحيد
مع ت�شل�سي الإجنليزي،
�أن ابتعد عن التمارين يف
نهاية الأ�سبوع املا�ضي
ب�سبب الوعكة ال�صحية.
ويفتتح نادي «اليويف»
م�شواره اليوم �ضد م�ضيفه
بارما على ملعب «اينيو
تارديني» ،ثم ي�ستقبل
و�صيفه يف املو�سم
املا�ضي نابويل يف 31

�أوت املقبل يف تورينو،
و�أ�رشف �ساري على نابويل
يف ثالث �سنوات ناجحة،
قبل انتقاله اىل ت�شل�سي

االجنليزي وقيادته اىل
لقب الدوري االوروبي
«يوروبا ليغ» يف املو�سم ال
ما�ضي.

نيمار يثري فتنة يف بر�شلونة
�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين ام�س
�أن الربازيلي نيمار دا �سيلفا جنم
باري�س �سان جريمان ،ت�سبب يف فتنة
داخل جدران بر�شلونة بني الالعبني
ورئي�س النادي جو�سيب ماريا
بارتوميو ،ووف ًقا ل�صحيفة «ماركا»
الإ�سبانية ،ف�إن الالعبني الكبار يف
بر�شلونة غا�ضبون ب�شدة من رئي�س
النادي ب�سبب �صفقة نيمار ،و�أ�شارت
�إىل وجود ا�ستياء داخل غرف تغيري مالب�س بر�شلونة ،لأن بارتوميو
ً
عر�ضا مقن ًعا لإعادة نيمار �إىل ملعب الكامب نو،
مل يقدم حتى الآن
و�أو�ضحت �أن نيمار �أخرب زمالءه ال�سابقني ب�أن �أق�صى عر�ض مت تقدميه
ل�سان جريمان كان بقيمة  140مليون يورو ،يف حني �أن النادي الباري�سي
يطلب  250مليون يورو ،وك�شفت ال�صحيفة �أن بارتوميو �سبق �أن �أعطى
العبي بر�شلونة وعدًا يف نهاية املو�سم املا�ضي ،ب�أنه �سيعيد نيمار �إىل
النادي الكتالوين مرة �أخرى.

كوتينيو لن ي�شارك �أ�سا�سي ًا �أمام �شالكه

لن ي�شارك الربازيلي
فيليبي كوتينيو �أ�سا�سياً
مع فريقه اجلديد بايرن
ميونيخ �أمام �شالكه يف
املباراة املقررة اليوم
�ضمن اجلولة الثانية من
الدوري الأملاين لكرة
القدم ،و�أ ّكد مدرب
الفريق ،الكرواتي نيكو
كوفات�ش يف م�ؤمتر
�صحايف عقده �أول �أم�س
�أن الالعب املعار من
بر�شلونة الإ�سباين لن
ً
ي�شارك �ضمن الت�شكيل الأ�سا�سي �إمنا �سيكون ا�سمه مدرجا �ضمن قائمة
الالعبني للمباراة املرتقبة ،ور�أى املدرب الكرواتي �أن كوتينيو الذي
�سيجل�س على مقاعد البدالء» «لي�س يف م�ستوى بدين يخوله �أن يخو�ض
 90دقيقة ،وقد اعرتف بذلك وهذا انطباعنا» ،م�ضيفا« :لن نخاطر ،مل
يعاود التمارين �سوى منذ �أ�سبوعني ،ويحتاج للمزيد من الوقت» ،وتابع:
«�أعرف �أن الكثري من النا�س يريدون منا �أن ندفع به مبا�رشة ،ولكن يجب
�أن جتري الأمور بطريقة �صحيحة».

�سرتا�سبورغ ي�سقط اينرتاخت وت�ألق
�إجنليزي ب�إيطاليا يف اليوروبا ليغ

خ�رس تورينو الإيطايل على �أر�ضه �أمام وولفرهامبتون الإجنليزي 3-2
�ضمن ذهاب الدور الت�أهيلي من الدوري الأوروبي امل�ؤهل �إىل مرحلة
املجموعات يف امل�سابقة� ،سجل للفريق الإيطايل لورنزو دي �سيلف�سرتي
و�أندريا بيلوتي من ركلة جزاء وللفائز برميري باخلط�أ يف مرماه وديوغو
جوتا وراوول خيمينيز ،وتغلب �سرتا�سبورغ الفرن�سي على اينرتاخت
فرانكفورت الأملاين بهدف نظيف �سجله كيفن لو�سيان يف الدقيقة ،33
واقرتب طرابزون �سبور الرتكي من العبور بعدما حقق انت�صارا عري�ضاً
بنتيجة  1-3على م�ضيفه �آيك �أثينا اليوناين ،تقدم �آيك مبكرا عرب ماركو
ليفايا يف الدقيقة الرابعة ،قبل �أن ي�سجل الغاين كاليب �أوكوبان هاتريك
لطرابزون يف الدقائق  29و 44و.70
من جهته و�ضع فينورد روتردام الهولندي قدما يف دور املجموعات
بفوزه ال�ساحق  0-3على �ضيفه هبوعيل بئر ال�سبع ،افتتح �سام الر�سون
الت�سجيل لفينورد يف الدقيقة  ،33و�أ�ضاف زميله لريوي فري الهدفني
الثاين والثالث يف الدقيقتني  56و ،78واكت�سح ماملو ال�سويدي بنتيجة
كبرية � 0-3ضيفه بني يهوذا ليقرتب �أي�ضا من ال�صعود ،وتعادل الفريق
ال�شهري لودوغوريت�س رازاغراد البلغاري بدون �أهداف مع �ضيفه ماريبور
ال�سلوفيني ،وبنف�س النتيجة تعادل ليجيا وار�سو البولندي مع �ضيفه
غال�سكو رينجرز الأ�سكتلندي.
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ثقافة
اجلزائر

نقا�ش مفتوح عن الهوية وحراك التغري ال�سيا�سي
ت�شهد اجلزائر حركية �سيا�سية وجمتمعية كبرية تتطلب �إجناز
ت�أمالت معرفية يف خمتلف البدائل والأ�صوات التي تريد حتقيق
م�شاريع املجتمع والهوية.
د-وليد بوعديلة
جامعة �سكيكدة
وبعد �شهور من �أ�صوات
احلراك و التحول يف اجلزائر
بد�أ البحث يف م�سائل هوية
املجتمع وق�ضاياه الدينية
والثقافية من جديد ،لذلك من
الالزم حتديد ثوابت للحوار
وال�سجال ،كي ال من�س بكل
املوروث الثقايف والهوياتي
اجلزائري...
وقد �أعجبتني ر�ؤية الدكتور
الفا�ضل �إبراهيم نويري
للم�س�ألة يف درا�سة ح�ضارية
فكرية راقية و�سمها ب»طريقنا
اخلا�ص للنه�ضة والتقدم»،
وحتدث فيها عن بع�ض القوى
التي تر�صد حركية املجتمع
وتطلعاته للتنمية ،ق�صد
االبتعاد بالأمة عن نهجها
ال�صحيح واالنحراف عن
االقالع احل�ضاري الذاتي،
ومما جاء فيها نذكر قوله� »:إن
تلك القوى عملت وتعمل دائما
وب�شتى الو�سائل والأ�ساليب
على الغزو العقول والإ�رشاف
على برامج التبديل الفكري
والرتبوي والثقايف واالعالمي،
بهدف ت�أييد التبعية لدى
�إن�ساننا و جمتمعاتنا ،ومن ثم

ت�أخري �أو �إق�صاء �أي حماولة
�صحيحة للنهو�ض والتنمية و
البناء احل�ضاري العام»(جريدة
الب�صائر،عدد�،970ص)14
لذلك ارتفعت �أ�صوات النخبة
الثقافية الوطنية ا(امل�سلمة،
العربية والأمازيغية )لتدافع
عن هويتنا اجلزائرية بكل
�أبعادها،كما قر�أنا عند �أرزقي
فراد ،حميد لعداي�سية،حممد
الهادي احل�سني ،عمار
طالبي،رابح لوني�سي ،عبد
الرزاق ق�سوم وغريهم
�رشفاء اجلزائر النوفمربية
البادي�سية....
وقد حر�صت –مثال -خمتلف
بيانات جمعية العلماء امل�سلمني
اجلزائريني منذ بدايات
احلراك ال�شعبي على الدعوة
لالرتباط الوحدوي الوطني
مببادئ املجتمع وثوابته
و�أ�صوله يف كل عملية تغري
�سيا�سي وحتول دميقراطي،
ولعل �آخرها هو ثناءها على
احلراك ال�سلمي احل�ضاري
ودعوة املجتمع اجلزائري
�إىل»مزيد من التم�سك ب�سلمية
احلراك ووحدة �صفوفه
و�صيانة مبادئه وثوابته»)بيان
يوم  18جويلية.)2019
كما نبهنا كثريا – يف مقاال

عديدة موجودة يف االنرتنت-
لأهمية �إعادة النظر يف
م�ضامني كتب املدر�سة
اجلزائرية التي و�ضعت يف عهد
وزيرة الرتبية نورية بن غربيط،
بخا�صة النظر يف الأخطاء
املعرفية و اللغوية وغريها،
وبينت م�ؤخرا جلنة من وزارة
الرتبية ا وجود  284خط�أ يف
كتب اجليل الثاين يف خمتلف
الأطوار ،وفيها ما يهدد ال�سلم
املجتمعي والهوياتي؟؟؟
لكن من يحا�سب الذين �ش ّوهوا
�أبناءنا و�أرغموا املعلمني
على تقدمي درو�س الأخطاء
والنقائ�ص من دون نقا�ش يف
دورات تكوين؟؟نرى ب�أنه كما
حا�سبت العدالة املجرمني
االقت�صاديني و املاليني ،عليها
البحث عن الإجرام الأخطر
وهو الإجرام الرتبوي والفكري
الذي مار�سته الوزيرة ال�سابقة
ل�سنوات برباجمها ومناهجها
وفكرها الرتبوي التعليمي؟؟.
يقول الدكتور �سليم قاللة يف
مقاله « الدولة احل�ضارية هي
البديل» م�ؤكدا على القيم و
الثوابت يف حوارنا ال�سيا�سي
وانتقالنا الدميقراطي� »:إننا
يف هذا الظرف بالذات �أحوج
من �أي وقت م�ضى �إىل �إعادة

بناء فكرنا و تنظيم مطالبنا
و�شعاراتنا ال�سيا�سية �ضمن
هذا املنظور احل�ضاري و�إال
ف�إننا بدل �أن جنعل الدين
واملدنية و الع�سكرية و
الأمازيغية والعربية والوطنية
روافد لبناء دولة احل�ضارة
التي هي بال�رضورة دولة حق
وعدل جنعلها معاول هدم هذه
الدولة ،ولن نتمكن من بنائها
ب�أي �شكل من الأ�شكال ،وبدل
من ذلك �سنجد �أنف�سنا يف �آخر
املطاف منق�سمني �إىل فرق
�شتى»� .أخريا...هذا �إ�سهام يف
النقا�ش املفتوح حول الراهن
اجلزائري ،والأخطار التي
تهدد الهوية ودور املنظومة
الرتبوية يف هذا ال�سياق وندعو

لفتح الكثري من �أفكار كتابنا
اجلزائريني عن احل�ضارة و
الثقافة و املجتمع ،ولنعد -يف
�إطار يوميات احلراك ال�سلمي
البناء -لكتابات مالك بن
نبي ،ابن بادي�س،مولود قا�سم

نايت بلقا�سم�،أحمد حماين،
عبد اللطيف عبادة ،الب�شري
الإبراهيمي ،عبد اهلل �رشيط..
وغريهم .اللهم احفظ اجلزائر
وامنحها ال�سلم ووفقها للوفاء
بعهود ال�شهداء.

دبي:

معر�ض «ملهمة بيكا�سو» باية حمي الدين� ..أيقونة فن �شمال �إفريقيا
ا�ست�ضاف «غالريي املر�سى»،
يف ال�رسكال �أفنيو ،يف دبي،
�أخرياً ،معر�ضاً فنياً الفتاً للفنانة
اجلزائرية الراحلة باية حمي
الدين� ،أحد �أبرز فنانات �شمال
�إفريقيا.
ولأعمال الفنانة ال�شهرية فريدا
كاللو ،ت�أثري على الطابع ال�رسيايل
املفعم بالألوان ،يف ما قدمته باية
من لوحات �شهرية ،ب�أ�سلوب حامل
معب�أ بالرمزية.
وهذا هو املعر�ض الثاين لأعمال
الفنانة التي رحلت  9نوفمرب ،1998
والذي ت�ست�ضيفه �صالة العر�ض،
وهو يهدف �إىل �إبراز الت�أثري
الذي �أحدثه فنها على فن �شمال
�إفريقيا يف القرن الع�رشين.
وولدت باية ،يف  12دي�سمرب يف
برج الكيفان ب�ضواحي العا�صمة
اجلزائر ،يتيمة الأبوين منذ

الوالدة ربتها جدتها لت�ساعدها
فيما بعد ملا كربت يف الفالحة،
وكانت جدتها تعمل وتقيم عند
م�ستعمرين فرن�سيني.
ويف مرحلة املراهقة ،تبنتها
مارغريت بنهورا ،وهي مثقفة
فرن�سية ثرية كانت متزوجة من
قا�ض جزائري ،وذلك بعد �أن
لفت نظرها النزعة الفنية لدى
ال�صغرية باية.
وظهرت هذه النزعة لدى الطفلة
من خالل ت�شكيل التماثيل ال�صغرية
حليوانات و�شخ�صيات من خيالها،
ف�أمدتها بنهورا ب�أدوات الر�سم،
وبد�أت باية تر�سم وهي يف الثالثة
ع�رش من عمرها.
ويف عام  ،1947عندما كانت
باية يف ال�سابعة ع�رش من العمر،
اكت�شفها تاجر فن فرن�سي ،يُدعى
�إميي ميغث ،ورائد ال�رسيالية،

�أندريه بريتون ،الذي عر�ض
ر�سومات باية يف معر�ض «ميغث»
للفن ال�رسيايل يف باري�س.
وعلى الفور ،لفت �إنتاجها
انتباه الفنانني الكبريين بيكا�سو
وماتي�س ب�سبب مكونات ر�سوماتها
«الطفولية» ،وكذلك «النقاء»
ب�ألوانها وعفويتها وت�سليطها
ال�ضوء على الطبيعة مبا فيها من
زهور وطيور و�أ�سماك و�إبرازها
ب�ألوان زاهية.
وقد قال عنها الر�سام الفرن�سي
جان دوبويف �إن �أعمالها متثل
«املادة اخلام للفن» .وبني عامي
 1948و ،1952عملت باية �إىل
جانب بيكا�سو ،وتناولت الك�سك�س
معه ،وقال عنها بيكا�سو �إنها كانت
م�صدر �إلهام �سل�سلة ر�سوماته
عام  1954التي حملت ا�سم «ن�ساء
اجلزائر» .وقد نالت لوحتها التي

حتمل ا�سم «امر�أة وع�صفور يف
القف�ص» �شهرة وا�سعة.
وبعد � 6سنوات من هذه البداية
القوية ،عادت باية �إىل اجلزائر
املو�سيقار
من
وتزوجت
اجلزائري ،احلاج حمفوظ حمي
الدين ،وبعدها ا�صاب فنها

اجلمود ،لكنها ويف عام ،1963
ا�شرتى املتحف الوطني اجلزائري
�أعمالها ال�سابقة ،وحتت الإحلاح
الكبري ملديرة املتحف ،عادت
باية حميى الدين �إىل الر�سم ،ومل
تتوقف حتى النهاية ،ومت عر�ض
�أعمالها يف خمتلف �أنحاء العامل،

والكثري من �أعمالها حمفوظ يف
لوزان ب�سوي�رسا.
ويف العام املا�ضي عر�ض متحف
غراي للفن بنيويورك لوحات من
�إنتاجها ،وتبقى باية �أيقونة فنية
ملنطقة �شمال �إفريقيا ككل.

وكاالت
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ثقافة

للكاتب م�صطفى �أيت خروا�ش

عزمي ب�شارة  -نقد ال�سرديات
الكربى للعلمنة والعلمانية

يعرف م�صطفى �أيت خروا�ش كتابه نظرية العلمانية عند عزمي ب�شارة  -نقد ال�سرديات الكربى للعلمنة
ّ
ُ
�ضن قمنا به من
والعلمانية ،ال�صادر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،ب�أنه تتويج «لعمل ُم ٍ
خالل تت ُّبعنا م�شروع الدين والعلمانية يف �سياق تاريخي للمفكر العربي عزمي ب�شارة ،ويرجع �سبب اهتمامنا
مب�شروع الدين والعلمانية عمو ًما �إىل اعتبارين :يكمن �أولهما يف تت ُّبعنا عددًا من امل�شروعات النقدية التي
قاربت �إ�شكال الدين يف العامل الإ�سالمي� ،سواء تلك التي انتقدت املوروث الديني من زاوية الإ�صالح و�إعادة
النهو�ض� ،أم تلك التي انتقدت الدين بغر�ض التجاوز �أو القطيعة الإبي�ستيمولوجية.
وكاالت
وا�ستنتجنا �ضخامة املجهود العلمي
املبذول لدرا�سة هذا الإ�شكال ،لكن
من دون �أن يتجدد الفكر الديني
واملجتمعي ،ومن دون �أن يح�صل �أي
�إ�صالح ديني حقيقي� .أما االعتبار
الثاين ،فيتمحور حول فر�ضية اعتبار
عب
�س�ؤال الدين �س� اًؤال م�ستهل ًكا ال يُ رّ
عن جوهر الإ�شكال الذي حتاول ج ّل
هذه امل�رشوعات حلَّه ،و�أنه رمبا يجدر
بنا درا�سة �أمناط الوعي وتط ّوره ،وكذا
�أمناط العلمنة التي تُفرزه».
دين وتدين
يقع هذا الكتاب (� 144صفحة بالقطع
ومفهر�سا) يف ثالثة
الو�سط ،موث ًقا
ً
ف�صول ،ي�سمي امل�ؤلف كلاً منها با�سم
جملد من املجلدات الثالثة التي
ت�ؤلف كتاب ب�شارة.
ي�سرب خروا�ش يف الف�صل الأول« ،الدين
والتدين»� ،أغوار اجلزء الأول من
املجلد الأول من كتاب ب�شارة ،فيتكلم
عن املقد�س والأ�سطورة والدين
والأخالق ،وعن التدين ،وعن نقد نقد
الدين ،مقد ًما التعريفات التي �أدرجها
ب�شارة ،ثم يختم هذا الف�صل باالنتقال
من مبحث الدين والتدين �إىل مبحث
العلمانية .يكتب« :يُع ّد اجلزء الأول
من م�رشوع الدين والعلمانية يف �سياق
تاريخي ديباجة معرفية �رضورية،
توقف فيه ب�شارة عند مو�ضوع الدين
�أو الظاهرة الدينية ،ودر�س عنا�رصها
ومكوناتها و�إفرازاتها املختلفة التي
م ّرت بها عملية ال َعلمنة و�سياقاتها
التاريخية املختلفة ،ليفرز نظريات
العلمنة وجدليتها املتباينة ويدر�سها،

كي يخل�ص �إىل طرح �أمنوذج نظري
متكامل انطال ًقا من �إجمايل هذه
الإ�شكاالت التي �سيدر�سها على طول
جملدات امل�رشوع� .إنّ تناول مو�ضوع
الدين والتدين يف هذا اجلزء لي�س
من منطق �أنه �أ�سا�س امل�رشوع ونواتُه
املحورية ،بل العك�س؛ فجوهر م�رشوع
ب�شارة هو ال َعلمنة والعلمانية� .إال �أنه
بفعل تنامي ال�رسديات الكربى حول
الدين والظاهرة الدينية ،من قبيل
خلط الدين بالأ�سطورة واخلرافة
والأخالق عندما يجري احلديث عن
الظاهرة الدينية ،بد�أ ب�شارة من هنا
بال�ضبط؛ �أي درا�سة الدين وما يحوم
حوله من ظواهر خمتلفة ،مفر ًزا كل
ظاهرة على حدة ،وناقدًا يف املح�صلة
ج َّل التعميمات التي �شملت وت�شمل
درا�سة الدين والظاهرة الدينية
عمو ًما».
علمانية وعلمنة
يف الف�صل الثاين ،الذي جاء بعنوان،
«العلمانية والعلمنة :ال�صريورة
الفكرية» ،يطوف خروا�ش يف اجلزء
الثاين من املجلد الأول من كتاب
ب�شارة ،والذي يعتربه «النواة الأ�سا�س
املتقدمة للم�رشوع ،يف �ضوء النتائج
التي و�صل �إليها ،نظ ًرا �إىل �أن درا�سة
�صريورة العلمنة وت�ش ّ ُكل العلمانية
بالتوازي مع درا�سة تط ّ ُور الدين ونقده
ونقد نقده قد جرت بلورتها وتقدميها
على نحو م�ستفي�ض يف حركة لولبية
للتاريخ الفكري يف هذا اجلزء
املهم .ارتكز جهد امل�ؤلف يف اجلزء
الأول على درا�سة الظاهرة الدينية
وما يتعلق بها من ظواهر مت�شابكة،
مفر ًزا كل ظاهرة على حدة بالتف�سري

اً
و�صول �إىل و�ضعِه
املعريف املتداخل،
ال�صيغة التعريفية املفهومية البارزة
أمنوذجا
ملفهوم العلمنة التي اعتربها �
ً
�سو�سيولوج ًيا و�صريورة تاريخية
تراكمية يتعر�ض فيها الدين لإعادة
الوعي بنف�سه باعتباره دي ًنا ،و�إعادة
قراءته على �أنه مو�ضوع للمعرفة ،بل
�إعادة َعلمنته نتيجة تط ّ ُور املعرفة
احلديثة وما �صاحبها من علمنة
للوعي واملجتمع والدولة» .يعر�ض
امل�ؤلف ما ورد يف كتاب ب�شارة عن
النه�ضة والأن�سنة الكاثوليكية ومركزية
الإن�سان والإ�صالح الديني ون�شوء
منطق الدولة وبداية االكت�شافات
العلمية ،ويف مرحلة ما بعد التنوير من
الريبية �إىل العقل املطلق ومنه �إىل نقد
العقل ،ثم يتناول العلمانية باعتبارها
�أيديولوجيا يف القرن التا�سع ع�رش،
مع مناذج يف النقد احلداثي للتنوير
ومناذج من ليربالية ودميقراطية
معا�رصة يف حرية الدين والعقيدة،
خا ً
متا با�ستدراك يف الأن�سنة العربية
والعلمانية.
علمانية ونظريات
يتناول امل�ؤلف ،يف الف�صل الثالث،
«العلمانية ونظريات العلمنة» ،الت�أريخ
وم�س�ألة تعميم الأمنوذج الأوروبي يف
العلمنة ،مقد ًما مناذج تاريخية للعلمنة
من التجارب الإنكليزية والفرن�سية
والأملانية والإ�سبانية� ،إىل جانب
الأمنوذج البولندي ،ثم ينتقل �إىل
البحث يف العلمنة ونظرياتها ،و�أمنوذج
العلمنة بني �أوروبا و�أمريكا ،والديانة
ال�سيا�سية والديانة املدنية .يكتب:
«تع َّر�ض مفهوم العلمنة عرب جتلياته
املختلفة يف الف�ضاء الأوروبي للتطور

من مفردة كانت تُ�ستخدم يف الف�ضاء
الكن�سي ،كما �أ�سلفنا يف �ضوء قراءتنا
مل�رشوع ب�شارة� ،إىل م�صطلح �أك�سبته
�أيديولوجيا القرن التا�سع ع�رش مفهو ًما
�أ�صبح ’براديغ ًما‘ يف العلوم االجتماعية
يف ما بعد .وتطورت نظريات العلمنة،
�سواء تلك التي تنتقد النظرية يف
�رسدياتها التاريخية� ،أو تلك التي
ط ّورت النظرية عرب �إعادة فهم
ال�صريورة التي ترتكز عليها العلمنة،
بت�أثري تداخل املناهج املعرفية ،حتى
دُح�ضت �أطروحة الف�صل املفروغة
من �أي اعتبار لل�سياقات التاريخية
وال�صريورات املتباينة» .وينتهي �إىل
�أن �أطروحة الف�صل بني املجالني
تعب عن حقيقة
الديني والدنيوي ال رّ
التمايز بني املجاالت املعرفية
املختلفة و�صريوراتها املتباينة ،ومن
ث ّم ،ف�إن من ال�رضوري التمييز بني
�أمناط التدين والفئات االجتماعية
و�أنواع الدولة وتاريخها ودرجة تط ّ ُور
املجتمعات ودرجة علمنة الوعي
فيها ،و�إال ف�إن نظرية العلمنة ت�سقط
يف تعميمات وا�ستقراءات خاطئة.
دَني َوة الدين
يقول خروا�ش يف «خامتة» الكتاب،
�إن بحث الدين والعلمانية ال يُعترب
بح ًثا فل�سف ًيا باملفهوم الكال�سيكي يف
الأقل« ،مبحدداته الإبي�ستيمولوجية
واللغوية واملنهجية� .إنه بحث فكري
ونظري يقارب مو�ضوعً ا تتداخل
فيه الفل�سفة (فل�سفة الدين ،فل�سفة
التاريخ �...إلخ) مع العلوم الإن�سانية
واالجتماعية الأخرى ،لذلك اعتمد
ب�شارة لهذا االعتبار منهجية تداخل
العلوم .وتكمن قوة الكتابة الفكرية

بُني �سنة  300ميالدية

التي اعتمدها ب�شارة يف �شموليتها
وتخ�ص�صها يف الوقت نف�سه؛ ذلك �أنها
ُّ
ا�ستوعبت جميع مناحي الكتابة عن
العلمانية والدين م ًعا مبنهج تكاملي
وتبحرت على نحو متخ�ص�ص
تركيبيّ ،
يف ق�ضايا فل�سفية ونظرية دقيقة ،ما
ي�سمح للمتخ�ص�ص وغري املتخ�ص�ص
با�ستيعابها بدرجة متفاوتة».
وبح�سبهَ ،من َه َج ب�شارة نظري َة العلمنة،
مبا هي «دَني َوة» للدين بطريقة مركبة
ومنظمة ،معتمدًا على منهجية ترتيب
النواظم املعرفية التي تُق ّوي م�رشوعه
الفكري .كما نتج من درا�سة �صريورة
العلمنة ت�ش ّ ُكل العلمانية يف �صيغ
�سيا�سية وتاريخية متعددة ،و�أ�صبح
من املجحف النظر �إىل العلمانية على
�أنها فل�سفة� ،أو موقف �سيا�سي يف�صل
الدولة عن الدين ،يف اختزالية فا�ضحة،
بغ�ض النظر عن درا�سة ال�سياقات
التاريخية لن�شوئها ،واختالفها
من بلد �إىل �آخر ،ومن ثقافة دينية
�إىل �أخرى ،ومن نظام �سيا�سي
�إىل �آخر .ويختم م�ؤكدًا �أن مقاربة
ب�شارة �ست�ساهم يف م�صاحلة الوعي
العربي والإ�سالمي مع ذاته ،ومع
خ�صو�صا
خ�صومه الأيديولوجيني،
ً
الأيديولوجيات العلمانية التي ف�شلت
يف ا�ستقدامها للنظرية العلمانية على

�أنها م�رشوع جمرد ،وحماولة تطبيقها
رسا على جمتمعات تقليدية ودول
ق� ً
هجينة ،وعلى ثقافة دينية �شمولية.
م�صطفى �أيت خروا�ش باحث يف
الأدب املقارن والدرا�سات الثقافية
وطالب دكتوراه مبدر�سة الدكتوراه
«الآداب والفنون والعلوم الإن�سانية
واالجتماعية» التابعة لكلية الآداب
والعلوم الإن�سانية يف جامعة ابن
طفيل باملغرب ،حا�صل على
املاج�ستري يف الأدب املقارن من
معهد الدوحة للدرا�سات العليا يف
قطر ،مهتم بق�ضايا الأدب العاملي
وحتوالت التنظري الأدبي واملعريف
لإ�شكالية «العاملية» يف �سياق
الإنتاج املعريف والأدبي ،وق�ضايا
التحوالت الثقافية وال�سيا�سية يف
الوطن العربي .عمل باح ًثا م�ساعدًا
يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة
ال�سيا�سات ،وباح ًثا م�شار ًكا يف
مركز �أفكار للدرا�سات والأبحاث.
ا�شتغل مرتج ًما مع العديد من مراكز
الأبحاث وامل�ؤ�س�سات الدولية.
و�شارك يف م�ؤمترات وندوات دولية
وحملية عدة ،ون�رش بحو ًثا ودرا�سات
عدة يف دوريات دولية حمكمة ،كما
يكتب مقاالت ر�أي يف عدد من
املنابر الإعالمية.

«ح�صن بابليون» وحماية ميناء القاهرة القدمية

كان �سقوط الأحجار الفرعونية �إيذانا
بفتح م�رص بعد ح�صار دام �سبعة �أ�شهر بد�أ
مع غرة رم�ضان  19هجرية.
�إنه «ح�صن بابليون» الذي يقع بحي م�رص
القدمية التاريخي و�سط القاهرة ،ويعد
�أحد �أعظم احل�صون التي �ش ّيدها الرومان
خالل حمالتهم وتو�سعاتهم الع�سكرية،
ويقال �إن االمرباطور تراجان هو من بناه
يف القرن الثاين قبل امليالد.
وبنى الرومان يف م�رص حاميات ع�سكرية
ن�رشوها يف �أنحاء البالد منها حامية �رشق
الإ�سكندرية وحامية بابليون وحامية
�أ�سوان.
وت�شري امل�صادر التاريخية �إىل �أن كثريا
من امل�رصيني ظلوا على دينهم بعد
الفتح الإ�سالمي لبالدهم� ،إذ �أخذ اعتناق
املجتمع امل�رصي لقيم الإ�سالم والتحدث
ً
طويال وبطيئا امتد منذ
بالعربية م�سارا

الفتح وحتى �أيام العبا�سيني والفاطميني.
�سبعة �أ�شهر

ويقول الباحث امل�رصي يف التاريخ
الإ�سالمي حممد �أبو بكر �إن ح�صار
امل�سلمني حل�صن بابليون ا�ستمر � 7أ�شهر
بداية من  1رم�ضان �سنة  19هجرية وحتى
 18ربيع الثاين  20هجرية.
�أما الهدف الرئي�سي لإ�سقاط احل�صن
فتمثل -ح�سب �أبو بكر -يف ف�صل مدينة
الإ�سكندرية ،عا�صمة البالد وقتها ،عن
اجل�سد امل�رصي ،متهيدًا لل�سيطرة على
بقية الأقاليم.
يف حني متثلت دوافع امل�سلمني لفتح م�رص
يف ن�رش الإ�سالم ،وتوجيه �رضبة قا�صمة
للرومان امل�سيطرين عليها.
وكان من �آثار �سقوط احل�صن بناء عمرو
بن العا�ص -الذي واله اخلليفة عمر بن

اخلطاب ر�ضي اهلل عنه على م�رص -مدينة
الف�سطاط ،على مقربة من احل�صن،
عا�صمة للبالد ،بجانب بناء م�سجد حمل
ا�سمه يعد من �أ�شهر امل�ساجد امل�رصية
و�أقدمها �أث ًرا.
وبني يف موقع احل�صن العديد من الكنائ�س
منها الكني�سة املعلقة ،التي �سميت بذلك
اال�سم لأنها بنيت على برج من الأبراج
القدمية للح�صن الروماين ،و�ضمت
املنطقة كنائ�س ودير راهبات ومعبدا
يهوديا.
الطريق نحو بابليون
بعد �أن فتح امل�سلمون ال�شام وفل�سطني،
عر�ض عمرو بن العا�ص فكرة فتح م�رص
على اخلليفة عمر بن اخلطاب لدواعي
ا�ستقرار الدولة وت�أمني اجليو�ش الفاحتة،
�إ�ضافة �إىل ن�رش الإ�سالم.

ودقت �ساعة ال�صفر ،حني خرج ابن
العا�ص من ال�شام على ر�أ�س جي�شه عام
 639ميالدية ،خمرت ًقا �صحراء �سيناء
(�شمال �رشق) وفا ً
حتا كل ما يقابله دون
مقاومة ،لي�صبح الطريق ممهدًا نحو
«ح�صن بابليون».
تلقى الروم �رضبات عنيفة من امل�سلمني
يف مواقع عدة ،تقهقهروا على �إثرها خلف
احل�صن.
حا�رص امل�سلمون «بابليون» لنحو �سبعة
�أ�شهر ،وبعد �أقل من �شهر على احل�صار،
طلب حاكم م�رص «املقوق�س» ال�صلح
والتفاو�ض ،وبعد مباحثات رف�ض
�إمرباطور الروم هرقل الأمر وطالب
با�ستمرار القتال.
و�إثر ف�شل ال�صلح ،ا�ست�أنف امل�سلمون
قتالهم و�شددوا من احل�صار ،لت�أتي �أخبار
وفاة هرقل لتزيدهم تثبي ًتا وتزيد الروم

ي�أ�سً ا.
وقبيل �سقوط «بابليون» ارجت اجلمع
بتكبريات القائد امل�سلم الزبري بن العوام،
التي تهز �سكون الليل ،بعد �أن ت�سلل �إىل
احل�صن ومن خلفه جموع امل�سلمني.
وكانت التكبريات �أ�شد ً
فتكا من الرماح
وال�سيوف يف �أفئدة اجلنود الرومان ،لت�رشق
�شم�س � 16أفريل  641م ( 18ربيع الأول 20
هجرية)� ،إيذا ًنا بـ»م�رص الإ�سالمية» حني
عر�ض قائد احل�صن ال�صلح واملغادرة.
تهاوت بعد بابليون باقي احل�صون
الرومانية يف دلتا النيل و�صعيد م�رص،
حتى �أ�سقط امل�سلمون �آخر معاقلهم
بالإ�سكندرية.
بوابة الفتح الإ�سالمي
يعرف ح�صن بابليون بـ»ق�رص ال�شموع»
�أو «قلعة بابليون» ،وم�ساحته نحو ن�صف

كلم مربع ،كما ا�ستعملت يف بنائه �أحجار
�أخذت من معابد فرعونية ،و�أكمل بالطوب
الأحمر.
وتعددت الروايات ب�ش�أن تاريخ بناء
احل�صن و�سبب ت�سميته.
غري �أن الن�ص الت�أ�سي�سي مبدخل ما تبقى
منه حاليا ي�شري �إىل �أنه بُني �سنة 300
ميالدية حلماية ميناء القاهرة القدمية،
الذي كان يربط نهر النيل بالبحر الأحمر
عرب قناة مائية.
وا�ستخدم الرومان هذا احل�صن ليكون
خط الدفاع الأول لدولتهم لتو�سطه بني
الوجهني ال�شمايل واجلنوبي مل�رص.
ومن �أهم الآثار الباقية باحل�صن بوابة
�ضخمة ال تزال على هيئتها كما كانت �أيام
الفتح الإ�سالمي ،ويقال �إنها هي البوابة
نف�سها التي اخرتق من خاللها امل�سلمون
احل�صن.
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ثقافة

مل�ؤلفها الأديب الألباين واث قري�شي

«ملحمة مدينة كوربني» ..عمل من الأدب
الن�ضايل امللحمي
تلقي رواية “ملحمة مدينة كوربني” مل�ؤلفها الأديب الألباين واث قري�شي ال�ضوء على حمطات من ن�ضال �ألبانيا بوجه االحتاللني الفا�شي
والنازي الذي تعر�ضت له تلك البالد ابان احلرب العاملية الثانية.
وكاالت
الرواية التي �صدرت م�ؤخرا
مرتجمة ونقلها للعربية الأديب
عبد اللطيف الأرنا�ؤوط ت�صنف
�ضمن الأدب الن�ضايل امللحمي
وذهبت يف بنيتها لتجاوز
عن�رصي الزمان واملكان
واملزج بني املا�ضي واحلا�رض
من خالل تداعي الأفكار لدى
امل�ؤلف لر�سم خمتلف مناحي
احلياة و�أ�شكال ال�رصاع.
وت�صور الرواية حياة ال�شعب
الألباين عرب �إيقاع فني متنوع
حيث �أ�صبحت الأحداث

منطلقا لتحليل الأفكار والقيم
ور�صد �أوجه الن�ضال ال�سيا�سي
واالجتماعي ومتابعة ت�شكل
الوعي التاريخي يف مواجهة
�أعداء الداخل واخلارج.
ينطلق قري�شي يف روايته من
حادثة مذبحة كوربني التي
ارتكبها االحتالل الفا�شي �ضد
�سكان املدينة لري�صد من
خاللها �سلوك بطلة الرواية
كاتيا ويحلل ت�رصفاتها يف
مواجهة االحتالل الذي انتزع
منها زوجها يف ليلة عر�سها
وعكر �صفو حياتها.
الرواية متثل بح�سب الروائي

�أدباء عمانيون :فوز جوخة احلارثي
بـ»البوكر الدولية» �إجناز تاريخي

�أ�شاد م�س�ؤولون و�أدباء عمانيون
بفوز الروائية جوخة احلارثي
بجائزة مان بوكر الدولية لأف�ضل
عمل �أدبي مرتجم للإنكليزية،
وا�صفني �إياه بـ»الإجناز التاريخي»
كونها املرة االوىل التي يتم فيها
منح اجلائزة ل�شخ�صية من دولة
عربية.
و�صدرت الرواية الفائزة «�سيدات
القمر» عام  ،2010وهي تروي
حكاية ثالث �شقيقات ي�شهدن
على التطور البطيء يف املجتمع
العماين يف القرن الع�رشين.
وتدور �أحداث الرواية يف قرية يف
ال�سلطنة وتتمحور حول ال�شقيقات
مايا التي تتزوج من عبداهلل بعد
خيبة عاطفية ،و�أ�سماء التي
تتزوج بدافع الواجب ،وخولة التي
تنتظر عودة حبيبها املهاجر �إىل
كندا.
واحلارثي هي �أول روائية عمانية
يرتجم لها عمل �إىل الإنكليزية،
فيما �أن «�سيدات القمر» �أول
عمل روائي عربي يفوز باجلائزة
املرموقة.
وقال الكاتب العماين �سيف

الرحبي �إن فوز احلارثي «�إجناز
تاريخي كبري للكاتبة ولعمان
وللثقافة العربية ب�صورة عامة،
«واعترب �أن الفوز دليل على
�أن «الأدب العماين ي�سري �إىل
الأمام».
وقال رئي�س جامعة ال�سلطان
قابو�س ،الدكتور علي البيماين:
«فوز احلارثي بهذه اجلائزة
فخر للجامعة ،ولنا جميعاً ،وهو
دليل على م�ستوى الأدب يف
عمان واخلليج ككل».
وقالت الكاتبة� ،أمل احلرملي:
«�أبارك للأديبة جوخة احلارثي
فوزها ،و�أنا على يقني �أن هناك
ع�رشات الروايات والأعمال
العمانية الأخرى التي ب�إمكانها
الو�صول لنف�س املن�صة ،والتوفيق
حليف املجد املجتهد».
ونالت احلارثي ( 40عاماً)
�شهادة دكتوراه يف ال�شعر العربي
من جامعة ادنربه يف ا�سكتلندا،
تدر�س الأدب حالياً يف
وهي ّ
جامعة ال�سلطان قابو�س يف
م�سقط.
وكاالت

ترجمة مذكرات نابليون :احلملة على
م�صر» �إىل العربية

�صدرت حديثاً عن املركز القومي
للرتجمة ترجمة كتاب «مذكرات
نابليون :احلملة على م�رص» ،نقله
عن الفرن�سية الدكتور عبا�س �أبو
غزالة.
الكتاب يت�ضمن لأول مرة �شهادة
نابليون بونابرت عن تاريخ وقائع
حملته احلربية على م�رص (1798
 ،)1801 -وم�شاعره جتاه جرناالته

وجنوده ،وكذلك �ش�ؤون ال�سيا�سة
والت�سليح والدفاع عن حدود م�رص،
وم�شاعره جتاه �شعبها �أي�ضاً.
ويو�ضح الكتاب �أن نابليون �أراد
�أن يرتك ح�صاد جتربته للتاريخ،
فبد�أ كتابة مذكراته يف منفاه ،بعد
هزميته يف معركة واترلو ،يف 18
جوان  1815حتى وفاته يف  5ماي
.1821
وكاالت

واملرتجم حياة ال�شعب عندما
يكت�سب وعيه التاريخي من
خالل ظروف املواجهة ليدافع

عن حريته وكرامته عرب �أبنائه
الب�سطاء من الفالحني والعمال
الذين اكت�سبوا وعيهم ال�سيا�سي

واالجتماعي بعد ما القوه من
معاناة و�أمل.
الرواية �صدرت عن الهيئة

العامة ال�سورية للكتاب وتقع
يف � 130صفحة من القطع
الكبري �أما م�ؤلفها فهو �أحد
�أهم الأدباء الألبان يف الن�صف
الثاين من القرن املا�ضي ترجم
له �إىل العربية رواية “عر�س
�ساكو” على حني �أن الأديب عبد
اللطيف �أرنا�ؤوط ع�ضو احتاد
الكتاب العرب ومن ترجماته
“جرنال اجلي�ش امليت”
و”احل�صن” و”عر�س �ساكو”
و”�صيف لن يعود” ومن م�ؤلفاته
“جتربتي مع الثقافة” و”املر�أة
يف عيون ال�شعراء” و”�أدباء يف
دائرة ال�ضوء”.

بعد  500عام ..فين�شي النائمة ت�ستيقظ
على ذكرى دافن�شي
قد تكون بلدة فين�شي الهادئة منطقة
فاتنة �ساحرة ،وم�سقط ر�أ�س �أحد
�أكرث الفنانني �شهرة يف العامل حيث
ا�ستقى منها لقبه ،غري �أنك لن جتد
فنادق كبرية يف هذه البلدة الناع�سة.
وت�ؤدي �شوارع البلدة املزدانة
ب�أ�شجار ال�رسو �إىل مزارع ريفية تقع
على م�شارفها ،حيث ي�ؤجر ال�سكان
املحليون �أعداداً قليلة من الغرف
ويقدمون لل�ضيوف زيت الزيتون
الذي ع�رصوه ب�أنف�سهم �إىل جانب
النبيذ امل�صنع منزلياً.
وهذه املدينة ال�صغرية التي يبلغ
تعداد �سكانها � 15ألف ن�سمة ،رمبا ال
ت�ستطيع التعامل مع �أعداد كبرية من
ال�سياح ،وعلى الرغم من االفتقار �إىل
�أماكن الإقامة ف�إنها ميكن �أن حتدث
جواً من الإثارة واالهتمام والن�شاط
بني حمبي الفنون الإيطاليني ،وذلك
با�ست�ضافة معر�ض خا�ص يتم
تنظيمه مبنا�سبة مرور  500عام
على وفاة الفنان ال�شهري ليوناردو دا
فن�شي.
«متحف ليوناردو»
وحتى يوم � 15أكتوبر املقبل �سيتم
عر�ض لوحة «منظر طبيعي ل�سانتا
ماريا ديال نيفي» ،التي تعد �أول
عمل فني معروف لدافن�شي ويرجع
تاريخه لعام  ،1473كما �سيتم
عر�ض جميع �أنواع النماذج والوثائق
وخمططات وم�سودات الر�سومات،
وذلك يف «متحف ليوناردو» الكائن
يف بلدته الهادئة التابعة لإقليم
تو�سكانا.
وتقول كلوديا هيميز ع�ضو املجل�س
املحلي ل�ش�ؤون التعليم والثقافة
بحكومة فين�شي املحلية� ،إن

«الطبيعة التي �صورها ليوناردو
واعتاد �أن يراها مل تتغري كثرياً يف
�أيامنا هذه».
وت�ضيف «رمبا كان عدد املنازل
�أقل يف عهد ليوناردو ،ورمبا كانت
املناظر الطبيعية �أكرث تنوعاً وحافلة
باحلدائق وحقول القمح ،ولكن مل
تتغري الكثري من املعامل» ،ويف تلك
الأيام كانت �أ�شجار الزيتون والكرم
تنمو ب�شكل �شبه ح�رصي على التالل
املحيطة بالبلدة.

متجران فقط للهدايا التذكارية،
يعر�ضان منتجات من بينها قم�صان
مطبوع عليها عبارة «�أنا �أحب
فين�شي».
واحتفظت هذه البلدة الهادئة على
التالل مبعاملها ال�ساحرة الأ�صلية،
ومن بينها �أن املتاجر املحيطة
مبيدان البلدة والتي تبيع كل يوم
تذكارات مثل مفار�ش الطاوالت
واخل�رضوات والأدوات ،تغلق �أبوابها
يف الظهرية �أثناء فرتة �إغفاءة
القيلولة.

وباملقارنة باملدن الأكرث حيوية
و�شهرة من �إقليم تو�سكانا مثل لوكا
و�سيينا واملدينة ال�صغرية �سان
جيميجنانو ،تبدو فين�شي غافية يف
النعا�س اللذيذ بعذوبة وك�أنها يف
حالة من ال�سبات ال�شتوي ،وذلك يف
�أنظار ال�سياح حتى على الرغم من
حلول ذكرى وفاة فنانها الكبري.
وبني قلعة كا�ستيللو دي كونتي
جويدي التي يرجع تاريخها للقرن
الثاين ع�رش وكني�سة «�سانتا كرو�شي»
املعمدانية الب�سيطة التي كان
ليوناردو يذهب �إليها ،يوجد يف
منطقة و�سط بلدة فين�شي التاريخية

البيت

عذوبة ال�سبات

ويق�ضي الطالب املحليون وقتاً
طوي ً
ال داخل مطاعم البيتزا عندما
يحل موعد تناول طعام الغداء،
وتقوم حافلة بجولة حتمل خاللها
من �آن لآخر يف رحلة �شاقة �إىل
�أعلى التل املنحدر ب�شدة الزوار �إىل
البيت الذي ولد فيه ليوناردو بقرية
�أن�شيانو ،ولكن على العك�س من هذا
املعلم البارز ف�إن الطوابري املعتادة
من الزوار ال تتواجد ب�شكل ملحوظ
�أمام النقاط املميزة ،وهي يف هذه
احلالة برج القلعة الذي ي�رشف
على �أ�سطح منازل البلدة املك�سوة

باخلزف.
وتزدان املنحدرات الرائعة بب�ساتني
الكرم و�أ�شجار الزيتون على طول
الطريق �إىل فين�شي ،وهي بلدة ال يتم
االحتفاء بها رغم �أنها حتمل ا�سما
�شهريا على م�ستوى العامل ،وتقع يف
�إقليم تو�سكانا مبنت�صف الطريق بني
مدينتي فلورن�سا وبيزا.
يف جميع �أنحاء �أوروبا
ومنحت فين�شي ا�سمها و�إلهامها
�إىل واحد من �أكرث العبقريات �شهرة
وت�أثريا على مدى التاريخ وهو
ليورناردو دا فين�شي ،الذي فارق
احلياة ببلدة �أمبواز الفرن�سية منذ
خم�سة قرون وبال�ضبط يف الثاين من
(ماي)1519
و�سيتم االحتفال بذكرى هذا الفنان
العاملي يف جميع �أنحاء �أوروبا خالل
العام احلايل تخليداً لإجنازاته ،والتي
ت�شمل �ستة �آالف من املخطوطات
يف خمتلف املعارف العلمية� ،إىل
جانب الأعمال الفنية الكربى التي
�أبدعها مثل لوحتي املوناليزا
والع�شاء الأخري.
ويتم �أي�ضا �إتاحة معلومات حول
ال�سرية الذاتية للفنان العظيم عن
طريق الو�سائط املتعددة (املالتي
ميديا) داخل املتحف ،بينما ميكن
للزائر �أن يتمتع خارج املتحف
باملناظر الطبيعية ال�ساحرة امللهمة
املحيطة باملكان مثلما كان يفعل
ليوناردو يف طفولته.
ومت ت�سمية طريق «فيا كاترينا»
امل�ؤدي �إىل بلدة �سان بانتاليو
املجاورة على ا�سم والدة ليوناردو،
التي من املرجح �أنها كانت تقطع
هذا الطريق لتزور ابنها الذي ترعرع
مع �أ�رسة والده.
وكاالت
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ال�صداع الن�صفي :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 2600
مري�ض ممن يعانون من نوبات ال�صداع
الن�صفي العر�ضي بفرتة تطول من 4
�إىل  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.

كل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على نظام ج�سمك الإجنابي �سواء كان
احلمل �أو الدخول يف مرحلة انقطاع الطمث �سوف يجعلك
تتعرقني �أكرث من املعتاد .وال�سبب بب�ساطة �شديدة هو �أن التغيري
الهرموين يحفز عمل النظام احلراري للج�سم املوجود يف الدماغ
الب�رشي ،ويجعله يعتقد ب�شكل خاطىء �أن درجة حرارة اجل�سم
�أ�صبحت مرتفعة ،ما يدفع �إىل �إنتاج املزيد من العرق من �أجل
خف�ض درجة حرارة اجل�سم.

�أنت ت�شعرين بالتوتر والإجهاد
ت�صنيع .و�أ�ضيف لقائمة املنتجات
الغذائية املفيدة ال�سمك امل�شوي
وبع�ض �أنواع ال�صل�صات وخبز النخالة
واخلبز اخلايل من اخلمرية وكذلك
ال�شوكوالتة .وت�ضمنت قائمة املواد
الغذائية املفيدة ،على غري العادة،
رقائق البطاطا املعلبة التي تباع يف
خمتلف املتاجر ،لأنها متد الإن�سان
بحاجته من ال�سعرات احلرارية
اليومية .لكن اخلرباء ين�صحون بعدم
الإفراط يف تناولها لغناها بالدهون
والأمالح التي ي�صعب �إخراجها
من اجل�سم .ويبقى الب�سكويت
وال�شوكوالتة الأف�ضل لل�صحة بف�ضل
احتوائهما على كمية كبرية من بيتا
غلوكان املفيد ملناعة اجل�سم،
والذي يتحكم مب�ستوى الكولي�سرتول
يف الدم ،وين�شط اجلهاز املناعي
�أثناء املر�ض.

ما عالقة معجون الأ�سنان مبر�ض ال�سكري من النوع الثاين؟
تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن مادة كيميائية �شائعة حتول املواد
الغذائية والأدوية ومعجون الأ�سنان والورق �إىل اللون الأبي�ض ،ميكن �أن
ت�سبب م�ضاعفات خطرية ملر�ضى ال�سكري من النوع الثاين.
وي�ستخدم ثاين �أك�سيد التيتانيوم على نطاق وا�سع يف املواد الغذائية
وم�ستح�رضات التجميل خل�صائ�صه البي�ضاء ،ولكن العلماء وجدوا �أنه
ي�شكل بلورات يف البنكريا�س لدى مر�ضى ال�سكري.
ويحتوي اجل�سم عادة على الكثري من الأمالح واملركبات من العنا�رص
املعدنية مثل ال�صوديوم والبوتا�سيوم والكال�سيوم واحلديد واملغني�سيوم،
وكذلك كميات �أقل من العنا�رص املعدنية الأخرى مثل الكوبالت �أو
املوليبدينوم ولكن لي�س من التيتانيوم.
وت�شري الدرا�سة التي �أجرتها جامعة تك�سا�س �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين
ال يعانون من مر�ض ال�سكري ال ميلكون هذه املادة الكيميائية يف
اجل�سم ،وهو ما ي�شري �إىل وجود �صلة بني احلالة والأ�شياء امل�ستخدمة
يوميا وبد�أ ا�ستخدام ثاين �أك�سيد التيتانيوم على نطاق وا�سع يف منت�صف
القرن الع�رشين ليحل مكان ال�صبغات ال�سامة القائمة على الر�صا�ص يف
الأدوات املنزلية مثل الطالء والبال�ستيك.
ويقول العلماء منذ �ستينيات القرن املا�ضي� ،إن �أربعة ماليني طن
من هذه املادة الكيميائية تنتج كل عام ،ومنذ ال�سبعينيات ،ت�ضاعفت
حاالت ال�سكري من النوع الثاين مبعدل  4مرات.
وقال �أحد اخلرباء� ،إن «ا�ستخدام ال�صبغة البي�ضاء ،ميكن �أن ي�شكل
عامال يف انت�شار مر�ض ال�سكري من النوع الثاين»وي�ستخدم هذا
املعدن لإ�ضافة ال�صبغة �إىل العنا�رص ال�شائعة يف جميع �أنحاء العامل
مبا يف ذلك معجون الأ�سنان والبال�ستيك واملاكياج والورق والطالء
واحلبوب واملواد الغذائية.
ويقول العلماء يف جامعة تك�سا�س �إن جزيئات هذه املادة ت�شكل بلورات
يف البنكريا�س ،لدى امل�صابني بالنوع الثاين من داء ال�سكري ولكن لي�س
لدى �أولئك الذين ال يعانون من املر�ض.
ويقرتح العلماء �أن اجل�سيمات قد ت�رض بالبنكريا�س عن طريق �إثارة
ا�ستجابة مناعية من خاليا الدم البي�ضاء ،ما ي�سبب االلتهاب ويقتل
اخلاليا ال�سليمة يف الع�ضو.

التعرق �أمر طبيعي ،كونه يعمل على تنظيم درجة حرارة اجل�سم.
لكن ،تختلف الطرق التي يتعرق بها اجل�سم ،وت�شي كل واحدة
منها بحالة �صحية معينة ،تع ّريف �إليها يف الآتي:

�أنت حامل

فوائد غري متوقعة لرقائق البطاطا
قدم �أخ�صائيو التغذية الربيطانيون
قائمة بالأغذية التي ت�ساعد الإن�سان
على الإح�سا�س بالراحة ون�رشت
�صحيفة ديلي ميل قائمة اخلرباء
للطعام ال�صحي ،والتي ت�ضمنت
الأ�سماك امل�شوية واخل�رضوات
وال�سلطات ،ورقائق البطاطا املحمرة
وال�شوكوالتة ،التي منعها الأخ�صائيون
ملر�ضاهم لفرتة طويلة.
ونوه الأخ�صائيون �إىل الأطعمة
التي يجب التقليل من ا�ستهالكها
كالأغذية فائقة املعاجلة مثل
البيتزا والنقانق واخلبز وال�سمن
واملعلبات ،الحتوائها على مواد
حافظة تطيل مدة �صالحيتها ومع
ذلك ف�إن اخل�رضوات املعلبة ،وفقا
للعلماء الربيطانيني ،هي من �أكرث
املنتجات فائدة لل�صحة ،لأنها
ختمت وخزنت دون تعري�ضها لأي

كرثة التعرق� ...إىل ماذا ت�شري ؟

�إذا كانت رائحة العرق �أقوى من املعتاد ،ا�س�أيل نف�سك ما �إذا
كنت ت�شعرين بالتوتر ال�شديد يف تلك اللحظة .فالعرق الذي
يفرزه اجل�سم عند ال�شعور باحلر ال�شديد يتم تفريغه بوا�سطة
الغدد العرقية الفارزة (والأكرث عدداً يف اجل�سم) وتتكون ب�شكل
�أ�سا�سي من املاء وامللح .ولكن ،عندما ن�شعر بالتوتر والإجهاد
ف�إ َّن العرق يتم تفريغه بوا�سطة الغدد العرقية املوجودة يف
الإبطني .وهذا العرق يحتوي على مواد دهنية وبروتينات والتي
ي�سبب اختالطها مع البكترييا املوجودة حتت اجللد بانبعاث
روائح اجل�سم.

�أنت على و�شك الإ�صابة
ب�ضربة حر
�إذا كان الف�صل �صيفاً ،و�أثناء �سريك حتت �أ�شعة ال�شم�س،
وتالحظني �أنك ال تعرقني ،انتقلي فوراً �إىل مكان ظليل بعيداً
عن �أ�شعة ال�شم�س املبا�رشة وا�رشبي �رشاباً منع�شاً (ولكن دون
كافيني) لأنك تو�شكني على الإ�صابة ب�رضبة حر� .إن عدم القدرة
على التعرق ي�سبب يف العادة م�شكلة يف تنظيم حرارة اجل�سم ،ما
مينع ج�سمك من �أن يربد ب�شكل طبيعي.
ولكن ،ينبغي االنتباه �إىل �أن عدم القدرة على التعرق قد يكون
ً
مر�ضا وراث ًيا �أو رمبا ب�سبب تعاطي نوع من الأدوية �أو
�سببه
التها ًبا جلد ًيا (ت�صلب اجللد).

�أنت تعانني من نق�ص
ال�سكر يف الدم
يف العادة ،يجب �أن يكون م�ستوى ال�سكر يف الدم يف ج�سمك بني
 70و  100ملغم  /دي�سيلرت عند قيا�سه خارج وقت الوجبات.
ولكن� ،إذا انخف�ض هذا امل�ستوى �إىل �أقل من  70ملغم �إما ب�سبب
ال�سكري �أو لأنك تقومني بن�شاط ج�سدي بوترية �شديدة ،ف�سوف
ت�شعرين ب�آثار ذلك وخ�صو�صاً بزيادة التعرق .و�أحد �أعرا�ض
نق�ص ال�سكر يف الدم هو التعرق املفرط وال�شعور بالربد،
ورطوبة اجللد وخ�صو�صاً يف م�ؤخرة العنق .تناويل �شيئاً �رسيعاً
لرفع م�ستوى ال�سكر يف الدم.

خلل يف وظيفة الغدة الدرقية
�إذا كنت تعرقني كثرياً يف حاالت غري اعتيادية مث ً
ال �أن تكوين
جال�سة بهدوء يف غرفة باردة وبعيداً عن �أي توتر فرمبا تعانني
من حالة فرط التعرق حيث تكون الأع�صاب التي تطلق عمل
الغدد العرقية كما لو �أنها يف و�ضع «العمل امل�ستمر» وغري
قادرة على «�إطفاء» عملها .ويحدث هذا الأمر يف الغالب لدى
الأطفال واملراهقني وال�شباب الذين لدى عائالتهم تاريخ
بهذه احلالة دون معرفة ال�سبب احلقيقي وراء ذلك.
ولكن ،يف بع�ض الأحيان ،يكون �سبب فرط التعرق الآثار
اجلانبية حلالة مر�ضية �أخرى مثل مر�ض باركن�سون �أو النقر�س
�أو فرط ن�شاط الغدة الدرقية .ف�إذا بد�أت بالتعرق بعد خم�س
دقائق من اال�ستحمام ،اطلبي من طبيبك �إجراء فح�ص الغدة
الدرقية.
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�شرف امل�ؤمن ا�ستغنا�ؤه عن النا�س :

يقول النبي �صلى اهلل عليه و �سلم
الدنْيَا
ال�س َما ِء ّ
((ينْ ِز ُل َر ّبنَا ُك ّل لَيْل َ ٍة �إِىل ّ
َحتّى يَبْقَى ثُلثُ اللّيْلِ الآخرَ ،فيَقُولُ:
يب ل َ ُه؟ َم ْن يَ ْ�س�ألُنِي
ون ف� ْأ�ست َِج َ
َم ْن يَ ْد ُع يِ
ف�أُ ْع ِطيَ ُه؟ َو َم ْن يَ ْ�ستَ ْغ ِف ُر يِن ف�أَغْ ِف َر لَه؟
حتى ينفجر الفجر )) [ م�سلم َع ْن �أبي
ُه َريْ َر َة ]
اهلل جعلك عزيزا فال تت�ضع�ضع �أمام
غني
قال �أخ مرة :هناك جهة تعطيني مبلغاً
من املال �شهرياً ,ومع �رشوط قا�سية,
علي,
و فظاظة ,و تكرب ،نف�سي �أبت
ّ
ف�صليت ركعتني قبل الفجر ,و�س�ألت اهلل
يف ال�سجود �أن يرزقني رزقاً من جهة
�أخرى ,ويكون �أو�سع ,وفيه كرامة �أكرث،

من �أراد �أن
يعرف اهلل
فليبحث عن
�إن�سان يعرف
اهلل عز وجل :

خالل يومني تهي�أ يل عمل ,واهلل وفقني
فيه ,فاال�ستجابة خالل يومني ,ورف�ضت
هذا املبلغ الذي تقدمه يل هذه اجلهة,
ب�إباء ,ورفعت ر�أ�سي.
فاهلل عز وجل جعلك عزيزاً؛ ال تخ�ضع
لغري اهلل ,ال تت�ضع�ضع �أمام غني(( :.من
جل�س �إىل غني فت�ضع�ضع له ذهب ثلثا
دينه))
[ البيهقي يف �شعب الإميان عن ابن
م�سعود]
ال تتم�سكن ,ال تعر�ض همك دائماً
للنا�س ,ال تت�شكى ,لك رب لن ين�ساك ,ال
ين�سى من ف�ضله �أحد ,والأمر كله بيده,
لذلك� :رشف امل�ؤمن قيامه بالليل,
وعزه ا�ستغنا�ؤه عن النا�س.

اهلل عز وجل قال �آيتني:
خبِرياً﴾
ا�س َ�أ ْل ِب ِه َ
﴿ َف ْ
الفرقان
[�سورة
الآية ]59:وقال﴿ :
َ
َف َ
الذ ْكرِ �إ ِْن
هلَ ِّ
ا�س�أل ُوا �أ ْ
ْ
ون﴾ [�سورة
ُكنْت ُ ْم اَل تَ ْعل َُم َ
النحل الآية]43:
�إن �أردت �أن تعرف
اهلل ابحث عمن يعرفه

كبائر ّ
الذنوب

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

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

�...إن �أردت �أن تعرف
اهلل فابحث عن �إن�سان
يعرف اهلل عز وجل,
ا�س�أله :ملاذا ي�سوق اهلل
امل�صائب للنا�س؟ ملاذا
توجد الزالزل؟ ملاذا
امل�سلمون متخلفون؟
ملاذا الكفار �أقوياء؟
ملاذا هناك �أمرا�ض؟

ملاذا هناك فقر؟
ملاذا ال توجد �أمطار؟
هذا �شيء متعلق باهلل
عز وجل ,العارف باهلل
عز وجل �آتاه احلكمة,
لكن؛ �إذا كان هناك
ق�ضية متعلقة بالفقه
ا�س�أل فقيهاً ,ق�ضية
متعلقة بالدنيا ا�س�أل

ا�س�أَل ُوا
خبرياً:
﴿ َف ْ
َ
ِ
الذ ْكرِ �إ ِْن ُكنْت ُ ْم
هلَ
ّ
�أ ْ
ون﴾ [�سورة
اَل تَ ْعل َُم َ
النحل الآية]43:
�إن كنت ال تعلم
فا�س�أل.
مرة �أحد �أخواننا يف
�ضائقة مالية جداً,
وعليه ديون ,يكاد

ي�سحق ,جاءه عر�ض
�ألف بيت م�صحف,
واملبلغ جيد ,والربح
جيد جداً ,قال :لأن
العر�ض جاءه من
ن�رصاين ,قال :حرام,
من قال لك حرام!؟
�إذا �شخ�ص غري م�سلم
قال لك� :أريد �ألف بيت

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 َ
�ص حِ ً
الا َ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

م�صحف- ,يبدو �أن
هذا ال�شيء مطلوب,-
ال يوجد فيه �أي �شبهة
ف�أحياناً الإن�سان من
جهله يدع احلالل,
ومن جهله يرتكب
احلرام ,ومن جهل
معظم النا�س يقعون
يف ال�شبهات.
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حتقيقات معمقة ب�ش�أن حادثة التدافع

 5قتلى و جرحى يف حفلة �سولكينغ

فني ديزل يب�شر ع�شاق ال�سينما
مبو�سم جديد من «فور�ساج»

واملخرج
املمثل
�أكد
الأمريكي ،فني ديزيل ،من
خالل ح�سابه على «�إن�ستغرام»
خرب �إنتاج فيلم جديد من
�سل�سلة �أفالم «فور�ساج» �أو
 Fast & Furiousال�شهرية.
وظهر ديزل يف الفيديو برفقة
املمثلة ال�شهرية ،مي�شيل
رودريغز ،م�ؤكدا �أن العمل جار
على قدم و�ساق لإنتاج فيلم
«فور�ساج »9-املتوقع �إ�صداره

�أثار حادث حفل �سولكينغ الذي �أدى �إىل وفاة خم�سة �أ�شخا�ص و جرح الع�شرات �إىل ا�ستياء كبري يف
�صفوف اجلزائريني الذين �أكدوا �أن الكارثة بد�أت باختيار امللعب و بيع التذاكر ب�شكل فو�ضوي �إىل
�سوء التنظيم و التدافع .
ف.ن�سرين

�أمر بفتح حتقيقات
و�أمر وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
�سيدي �أحممد بفتح حتقيقات
معمقة ب�ش�أن حادثة التدافع حفل
املغني املغرتب �سولكينغ ،الذي
خلف  5قتلى وع�رشات اجلرحى
وت�ضمن البيان الذي حتوز جريدة

ت�صوير ب�شري عالوة

�أكد املدير العام للم�ؤ�س�سة
اال�ست�شفائية اجلامعية “م�صطفى
با�شا” ،عبد ال�سالم بنانة ،ب�أن
م�ؤ�س�سته ا�ستقبلت “� 5ضحايا
و 17جريحا” ،ح�سبنا ما نقلته
وكالة الأنباء اجلزائرية و�أو�ضح
عبد ال�سالم بنانة ب�أن املوتى
يتمثلون يف “� 3إناث وذكرين” لقوا
حتفهم نتيجة “التدافع” وترتاوح
�أعمارهم ما بني “ 20و� 25سنة”،
يف حني �شدد ب�أن حتديد ال�سبب
احلقيقي للوفاة “لن يكون �إال بعد
ت�رشيح اجلثث”وتويف خم�سة
�أ�شخا�ص و�أ�صيب الع�رشات ب�سبب
التدافع قبيل انطالق حفل املغني
اجلزائري املغرتب عبد الر�ؤوف
دراجي (�سولكينغ) �أما م�ست�شفى
زمرييل فقد ا�ستقبل بدوره �ستة
جرحى �إ�صاباتهم طفيفة .
وقال املكلف بالإعالم يف
املديرية العامة للحماية املدنية
خالد بن خلف اهلل ب�أنه مت الت�أكد
�صباح �أم�س من حدوث وفيات
يف �صفوف اجلمهور الذي ح�رض
حفل �سولكينغ ليلة �أم�س يف ملعب
 20اوت يف العا�صمة اثر حادثة
التدافع حلظات قبل بداية احلفل
مع ت�سجيل  86جريحا”.

الو�سط ن�سخة منه ” �إثر احلادثة
امل�ؤملة التي وقعت خالل احلفل
املنظم ليلة اخلمي�س مبلعب 20
�أوت يف بلدية بلوزداد يف العا�صمة
والذي �أدى �إىل وفاة � 5أ�شخا�ص
من بينهم فتاة ال يتعدى عمرها
� 13سنة ،قمنا بالتنقل على الفور
�إىل مكان احلادثة رفقة عنا�رص
ال�ضبطية الق�ضائية املخت�صة
و�أ�ضاف البيان نف�سه  ”:وبعد
املعايانات الأولية �أمرنا بفتح
حتقيقات معمقة بغر�ض معرفة
ظروف ومالب�سات هذه الواقعة
امل�ؤملة مع حتديد امل�س�ؤوليات”.
و تداول العديد من الن�شطاء �صور
�سولكينغ يرتدي �سرتة تكتيكية
قالوا �أنها عبارة عن �سرتة واقية
من الر�صا�ص لكن بعد بحثنا
وجدنا �أنها �سرتة عادية م�صنوعة
من مادة البولي�ستار وم�صنعة
وم�سوقة من طرف �رشكة �سيكث
جون ب�سعر � 59أورو

ونظم احلفل الديوان الوطني
حلقوق امل�ؤلف و قد عرف بيع
حوايل ثالثون الف تذكرة وفقا
للديوان وي�شار �إىل �أن الديوان
الوطني حلقوق امل�ؤلف واحلقوق
املجاورة ،اجلهة املنظمة ،فتح
�أبواب امللعب على ال�ساعة الرابعة
م�سا ًء من يوم اخلمي�س للجمهور
غري �أن احلفلة �إنطلقت على
ال�ساعة التا�سعة ومع بداية احلفل
انت�رشت �أنباء عن وقوع وفيات
يف �صفوف اجلمهور العري�ض،
وهو ما �أ�شعل مواقع التوا�صل
الإجتماعي ،التي �إتهم نا�شطوها
املنظمني بالت�سبب يف احلادثة
ب�سبب �سوء التنظيم ،وال�سماح
بح�ضور جماهري تفوق �سعة حتمل
ملعب � 20أوت بالعا�صمة.
دعوات للمقاطعة و �سولكينغ
يطمئن
وقبل

�أ�سابيع من احلفل،

�إنت�رشت دعوات على من�صات
مواقع التوا�صل االجتماعي،
تدعو ملقاطعة احلفل ب�سبب
الأو�ضاع ال�سيا�سية اخلا�صة التي
متر بها البالد ،بينما تفاعل
املغني اجلزائري”�سولكينغ” مع
حمالت املقاطعة ،بن�رش فيديو
على �صفحته الر�سمية يف موقع
التوا�صل االجتماعي “في�سبوك”،
�أكد فيه �أن “احلفل �سيكون منظماً
هناك �أماكن خم�ص�صة للعائالت
و�أخرى لل�شباب ،ومبلغ الدخول
 1500دينار جزائري ومل �آت �إىل
بالدي كي �أربح املال” ،مو�ضحاً
“التربع بن�صف عائدات احلفل
�إىل مراكز الأيتام يف اجلزائر
العا�صمة ،والأطفال املر�ضى يف
م�ست�شفيات اجلزائر الو�سطى
ولفت املغني �إىل �أنه اختار “يوم
اخلمي�س � 22أوت لتقدمي احلفل
كي ال ي�ؤثر يف مواعيد احلراك
ال�شعبي”.

بوادر انفراجة يف �أزمة فيلم تامر ح�سني اجلديد

ظهرت بوادر انفراجة يف �أزمة فيلم "كل �سنة و�أنت
طيب" ،بطولة الفنان تامر ح�سني ،بعد ا�صطدامه بجهاز
الرقابة على امل�صنفات الفنية يف م�رص ،وعدم ح�صوله
على ت�صاريح با�ستكمال الت�صوير الذي يتبقى � 9أيام على
االنتهاء منه كام ً
ال.
وقال م�صدر من داخل الفيلم� ،إن �رشكة "�سيرنجي فيلمز"
ت�ستعد للدخول يف �رشاكة �إنتاجية مع اجلهة املنتجة للفيلم
�رشكة "دوالر فيلم" ال�ستكمال الت�صوير ،وذلك بعد تدخلها
حلل الأزمة مع الرقابة امل�رصية ،م�ضيفاً �أن الفيلم من
املقرر عر�ضه يف مو�سم عيد الأ�ضحى املقبل ،مع اجتاه
قوي لتغيري ا�سم الفيلم لكونه غري جتاري ،بح�سب قوله.
وي�شارك يف بطولة الفيلم خالد ال�صاوي وزينة وعائ�شة
بن �أحمد وحممد ثروت ،من ت�أليف حممد عبداملعطي
و�إخراج �سعيد املاروق.

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

عام .2020
وتعترب �سل�سلة �أفالم «فور�ساج» �أو  Fast & Furiousالتي �أنتج منها
� 8أجزاء حتى الآن من �أهم �أفالم احلركة والإثارة يف العامل ،وحتتل كل
�سنة قائمة �أكرث الأفالم من حيث العائدات يف �شبابيك تذاكر ال�سينما
العاملية.
وتبعا للت�رسيبات ف�إن اجلزء الذي يتم ت�صويره حاليا من فور�ساج»
�سيكون من �إخراج جيم�س وان ،و�سي�شارك فيه عدد من �أهم جنوم
ال�سينما العاملية ،و�ستبنى بع�ض �أحداثه على ق�ص�ص واقعية.

 10ماليني م�شاهدة لكليب
حممد رم�ضان «بابا»

تخطى الكليب الغنائي
«بابا» للنجم امل�رصي
حممد رم�ضان 10
ماليني م�شاهدة ،بعد
�أ�سبوع من طرحه،
عرب قناته الر�سمية
ل�رشكة «روتانا» مبوقع
يوتيوب.
كليب «بابا» من كلمات
خالد بدران ،و�أحلان وتوزيع رامي امل�رصي ،ومن �إخراج �أحمد
عبدالواحد.
وكان حممد رم�ضان قد طرح �أحدث �أغانيه «�أفريقيا» ،عرب قناته
على يوتيوب ،احتفاالً بانطالق بطولة ك�أ�س �أفريقيا للأمم الأفريقية
 ،2019يف م�رص.
يذكر �أن �آخر �أعمال حممد رم�ضان كان م�سل�سل «زلزال» ،الذي
ُعر�ض يف رم�ضان املا�ضي ،و�شاركته بطولته حال �شيحة ،وماجد
امل�رصي ،وهنادي مهنا ،وهو من ت�أليف عبد الرحيم كمال ،و�إخراج
�إبراهيم فخر.

فالريي �أبو �شقرا .ت�ستعد لـ «ما فيي »2
وبدون رامي عيا�ش
اكدت املمثلة فالريي
ابو �شقرا انها ت�ستعد
بعد فرتة ق�صرية للبدء
بالتح�ضري للجزء الثاين
من م�سل�سل «ما فيي»
الذي جمعها مع املمثل
معت�صم النهار وذلك
بعد االنتهاء من فرتة
اال�سرتاحة ال�صيفية .
وعما �إذا كان من املمكن
ان تكون بطلة م�سل�سل الفنان رامي عيا�ش كما ذكر بع�ض رواد مواقع
التوا�صل االجتماعي اكدت ان املو�ضوع غري �صحيح و�أن احلديث مل
يح�صل بهذا املو�ضوع.
وكانت قد احتفلت ملكة جمال لبنان  2015واملمثلة فالريي �أبو
�شقرا بخطوبتها من رجل االعمال زياد عمار.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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"ت�سال" تطلق �سيارة كهربائية جديدة

�أعلن م�ؤ�س�س �رشكة ت�سال،
�إيلون مو�سك� ،أن �رشكته
�ستك�شف عن �سيارة "Model
 "Yالكهربائية اجلديدة ،يف 14
مار�س اجلاري و�ست�أتي ال�سيارة
اجلديدة بهيكل "،"SUV
وحجم �أكرب من �أحجام �سيارات

" ،"3 MODELو�سعر �سيقل
عن � 40ألف دوالر ،بهدف
�إعادة "ت�سال" �إىل ال�صدارة يف
�سوق ال�سيارات الكهربائية كما
�ست�أتي " "Model Yبنظامي
دفع �أمامي وخلفي� ،أما
�أبوابها ف�ستفتح نحو الأعلى

كما يف �سيارات "MODEL
 ،"Xف�ضال عن �أنها �ست�أتي
ببطاريات جديدة تعمل بنمط
خمتلف عن تلك املوجودة يف
باقي �سيارات "ت�سال".
وت�أمل ت�سال من خالل طرح
نحو مليون ن�سخة من هذه

ال�سيارة ،يف �أن تعو�ض جزءا
من خ�سائرها التي تكبدتها
يف العامني املا�ضيني ب�سبب
امل�شاكل التي ظهرت يف
مركبات "،"3 MODEL
واحرتاق بع�ضها يف خمتلف
بلدان العامل.

مر�سيد�س  GT R AMGرود�سرت
املحدودة تك�شف عن نف�سها
ت�ستعد مر�سيد�س  AMGلتو�سيع
جمموعة موديالت  GTعرب
�إ�ضافة ن�سخة رود�سرت جديدة،
والتي �ستكون الفئة الأعلى من
الكوبيه الريا�ضية.
ت�أتي مر�سيد�س  GT Rرود�سرت
مع �سقف قابل للطي ثالثي
الطبقات ،هيكل خفيف الوزن من
الألومنيوم واملاغن�سيوم والفوالذ،
�أغطية مرايا جانبية �سوداء المعة،
مكاب�س مكابح �صفراء وعجالت
� 19أو � 20إن�ش.
باالنتقال للمق�صورة� ،سنجد �شا�شة
عدادات رقمية � 12.3إن�ش� ،شا�شة
مل�سية � 10.25إن�ش ،زخرفات من
�ألياف الكربون واخل�شب الأ�سود،
بجانب وجود مقاعد AMG
عالية الأداء من جلد نابا الأ�سود
مع خيارات �إ�ضافة �أنظمة تربيد
وتدفئة بها ،بجانب نظام تدفئة
للرقبة عند فتح ال�سقف.
�أما عن املحرك ،فتحمل ن�سخة
الرود�سرت نف�س مولد GT R
القيا�سية على هيئة � V8سعة
 4لرت مزدوج التريبو بقوة 585
ح�صان �أوروبي و 700نيوتن.مرت،

حيث يت�صل بناقل �أوتوماتيكي 7
�رسعات مزدوج القاب�ض مع قدرة
ت�سارع من � 0إىل  100كم�/س خالل
 3.6ثانية قبل بلوغ �رسعة  317كم
الق�صوى.
ورغم �أن �أغلب �سيارات الك�شف
تركز على القيادة االن�سيابية،
�إال �أن  GT Rرود�سرت ت�أتي
مع ت�صميم ديناميكي ومثبتات
لتاقل احلركة� ،أنابيب عادم من
التيتانيوم� ،أنبوب عزم من �ألياف
الكربون ،نظام تعليق خم�ص�ص
للحلبات ،توجيه ن�شط للعجالت
اخللفية ،ومعامل �إغالق خلفي
�إلكرتوين حمدود لأجل �أداء عايل.
هذا وت�أتي مر�سيد�س AMG GT
 Rرود�سرت مع حزمة ديناميكية
متكيفة تعمل على �إطالة لوح من
�ألياف الكربون للأ�سفل بقدر 40
ملم ،مما يزيد من تثبيت ال�سيارة
على الطريق من املحور الأمامي
عرب توليد طاقة جاذبة قدرها 40
كجم على �رسعة  250كم�/س،
على �أن يتم �إنتاج  750ن�سخة
حمدودة فقط منها دون الإعالن
عن الأ�سعار بعد.

بي �إم دبليو الفئة الثامنة كوبيه تك�شف نف�سها ر�سميا
�أزاحت بي �إم دبليو ال�ستار
�أخريا عن الفئة الثامنة كوبيه
اجلديدة عقب �أ�شهر من
ال�صور التج�س�سية والت�رسيبات
املختلفة ..ونعر�ض لكم فيما
يلي �أهم معامل وتفا�صيل
ال�سيارة الفاخرة ،بي �إم دبليو
�أكدت على �أن الرتكيز يف
الكوبيه اجلديدة هو توفري
جتربة قيادة مثرية وديناميكية،
حيث مت �ضبط ال�شا�سيه
ومولدات الطاقة ونظام التعليق
لعر�ض “ر�شاقة ترتقى على

املناف�سني ودقة المتناهية كما ال�ضخمة على �شكل الكليتني
هو متوقع من �سيارة ريا�ضية يف وي�صل طول الكوبيه �إىل 4,843
مليمرت وعر�ضها  1,902مليمرت
قمة جمالها”.
وارتفاعها  1,341مليمرت
وقاعدة عجالتها 2,822
الت�صميم اخلارجي
مليمرت.
خارجية الفئة الثامنة كوبيه
املحركات
اجلديدة �أنيقة وجتمع بني
ال�سطوح الع�ضلية يف حزمة
موحدة تفوح برائحة عالمة الفئة الثامنة كوبيه �ستتوفر
بي �إم دبليو وتلتزم مبالمح مبحركني ،الأول ترييو ديزل
ت�صميمها ،واملثال الأبرز �سعة  3.0لرت ب�ست �سلندرات
على ذلك هو �شبكة التهوية بقوة  315ح�صان وعزم دوران

 680نيوتن.مرت ،بت�سارع من
ال�صفر �إىل  100كلم\�س يف
 4.9ثانية املحرك الثاين تريبو
مزدوج �سعة  4.4لرت بثماين
�سلندرات بقوة  523ح�صان
وعزم دوران  750نيوتن.مرت،
بت�سارع �إىل  100كلم\�س يف
 3.7ثانية فح�سب ..ويت�صل
املحركان بجري �أوتوماتيكي
بثمان �رسعات.
�أهم املميزات

رولزروي�س حتقق �أعلى مبيعات على مر  115عاماً!
�أعلنت رولز روي�س عن متكنها
من بيع � 4,107سيارة خالل
 ،2018وهو ما يُعد �أعلى
معدل مبيعات �شهدته ال�رشكة
خالل تاريخها على مدى 115
عام ،متغلبة بذلك على رقمها
القيا�سي ال�سابق يف  2014عندما
باعت  4,063ن�سخة.
متثل مبيعات ال�رشكة يف 2018
زيادة ن�سبتها  %22مقارنة بعام
 2017عندما متكنت من بيع
� 3,362سيارة فقط ،حيث يعزي
تور�سنت مولر اوتفو�س ،مدير
رولز روي�س التنفيذي� ،أغلب هذا
النمو �إىل تد�شني و�إنتاج اجليل
الثامن من فانتوم الرائدة.
تظل �أمريكا ال�شمالية حالياً
هي �أكرب �أ�سواق رولز روي�س،

حيث �أنها م�س�ؤولة عن ثلث
مبيعات ال�رشكة عاملياً ،بينما
ت�شكل �أوروبا و�آ�سيا %20
فقط ،رغم �أن ال�صني حتديداً
منت مبيعاتها يف  2018بن�سبة
 %40خا�صة لطرازات فانتوم

وجو�ست ،كما منت مبيعات
اململكة املتحدة �أي�ضاً بن�سبة
 %10رغم التحديات ال�سيا�سية
واالقت�صادية التي متر بها
البالد.
هذا ويتوقع مولر �أن حتظى رولز
ر و ي�س
بعا م

رائع �أي�ضاً يف  2019مع بدء
الإنتاج املو�سع لـ SUVكولينان
اجلديدة ،حيث �أن الطلب
امل�سبق عليها يغطي الفرتة
حتى الربع الثالث من العام
اجلاري ،ما ي�شري لكونها �ستكون
الطراز الأعلى مبيعاً من العالمة
الربيطانية الفاخرة هذا العام.

وت�أتي الكوبيه بنظام تعليق
من طراز  Mاملتكيف ب�شكل
قيا�سي ،والذي ي�شمل نواب�ض
�إلكرتونية متطورة ،بالإ�ضافة
�إىل �أحدث نظم التوجيه
الفعال من بي �إم دبليو ،ونظام
فعال ملنع الدحرجة ،و�أنظمة
�سالمة متعددة مثل التحكم
الأوتوماتيكي يف �رسعة ال�سري
ونظام امل�ساعدة للبقاء يف
حارة الطريق واحلماية من
اال�صطدام اجلانبي وامل�ساعدة
على الركن.

داخل املق�صورة جند �شا�شة
مل�سية بطول � 10.25إن�ش
للوحة القيادة ،و�شا�شة �أخرى
� 12.3إن�ش للوحة العدادات.
اجلمع بني عوامل مر�سيد�س
 S-Classكوبيه وبور�ش 911
بي �إم دبليو تعتقد �أنه يوجد
فراغ بني مر�سيد�س S-Class
كوبيه وبور�ش  911ليتم مل�ؤه
بالفئة الثامنة اجلديدة ،والتي
جتمع بني �أهم ميزات املوديلني،
جتربة القيادة الريا�ضية املثرية
واملق�صورة الفاخرة.

" "Lada Grantaحتافظ على
�صدارة �سوق املبيعات الرو�سية

ن�رش موقع " "autostatنتائج
�إح�صائيات تظهر ال�سيارات التي
حققت �أعلى ن�سب مبيعات يف رو�سيا
خالل �شهر يناير .2019
وجاءت يف املرتبة الأوىل من الت�صنيف
" "Lada Grantaالتي بيع منها
� 7630سيارة ،وتلتها ""Lada Vesta
بـ � 7078سيارة.
وحلّت يف املرتبة الثالثة "Hyundai

 "Cretaالتي بيعت منها  4187ن�سخة،
وبعدها " "HyundaSolarisبـ
.3805
�أما بالن�سبة لل�رشكات التي باعت �أكرب
عدد من ال�سيارات يف رو�سيا ،يف يناير
هذا العام ،فكانت "�أوتوفاز" التي
باعت � 21531سيارة ،وتلتها "كيا" بـ
� 15691سيارة ،و"هيونداي" بـ 10843
�سيارة.

22

اجلمعة  - 23ال�سبت � 24أوت  2019املوافـق ل 23ذواحلجة 1440هـ

�إ�شهار

23

تقني

اجلمعة  - 23ال�سبت � 24أوت  2019املوافـق ل 23ذواحلجة 1440هـ

« »Huaweiتطلق هاتفا رخي�صا بـ  3كامريات «وات�س �آب» تطلق حتديثا قد يكون
«مثاليا» للمجرمني!

�أكدت مواقع مهتمة ب�ش�ؤون
التقنية �أن �رشكة «»Huawei
تنوي �إطالق هاتف مميز
مبوا�صفات مناف�سة و�سعر مقبول
ومن املفرت�ض �أن يحمل الهاتف
اجلديد ا�سم «،»Pro P30
ويزود ب�شا�شة متلأ كامل واجهته
الأمامية ،مبقا�س  6.15بو�صة،

ودقة عر�ض،FULL HD+
و�أبعاد  .19.5:9والأهم هو �أن
اجلهاز �سيزود بكامريا �أ�سا�سية
بـ  3عد�سات ،ودقة عر�ض
( )2+16+20ميغابيك�سل ،تعمل مع
م�صباح �إ�ضاءة متطور ،وح�سا�س
ليزري ي�ساعدها على قيا�س
امل�سافات وحتديد عمق ال�صورة،

والتقاط �صور عالية الدقة يف
ظروف الإ�ضاءة املنخف�ضة.
كما يتوقع �أن يعمل هذا الهاتف
مبعالج « ،»980 Kirinوذاكرة
و�صول ع�شوائي  6غيغابايت،
وبطارية ب�سعة  4000ميللي �أمبري.
�أما �سعره فقد يكون  400دوالر �أو
�أكرث بقليل.

تعمل «وات�س �آب» على تطوير حتديث �أمني
جديد يتطلب من امل�ستخدمني ت�أكيد هويتهم
من خالل ب�صمة الإ�صبع لفتح التطبيق وبد�أ
تطبيق املرا�سلة ال�شهري ،اململوك من قبل
في�سبوك ،بالعمل على الآلية اجلديدة يف هواتف
�أندرويد و�سيجعل التحديث الأخري من ال�صعب
على �أجهزة ال�رشطة واملخابرات وغريها من
وكاالت �إنفاذ القانون ،قراءة الر�سائل املر�سلة
من قبل املجرمني والإرهابيني.
و�أو�ضح موقع ،»WABetaInfo« ،الذي
يتابع تطورات «وات�س �آب»� ،أن التحديث
ما يزال يف مرحلة « »alpha stageمن

التطوير� ،أول مرحلتي االختبار ،ولكن �سيتم
�إطالقه يف الإ�صدارات امل�ستقبلية ويتيح
التحديث اجلديد فتح التطبيق با�ستخدام
ب�صمات الأ�صابع عند حتميل «وات�س �آب»،
ولكنه لن يحمي املحادثات الفردية وقال
«�« :»WABetaInfoسيتم حماية التطبيق
ب�شكل كامل ،لذا �سيحتاج امل�ستخدم �إىل
توثيق هويته من �أجل ا�ستخدام وات�س �آب».
ويف يوليو املا�ضي ،اعرتفت �رشكة «وات�س
�آب» �أنه ميكن �إ�ساءة ا�ستخدام برنامج الت�شفري
اخلا�ص بها ،من قبل املجرمني والإرهابيني.

ما �أعلنت عنه �سام�سونغ يف م�ؤمتر �إطالق غاالك�سي S10
�إل جي تطلق هاتفها G7
 ThinQاجلديد

�أعلنت �رشكة �إل جي �إطالق هاتفها
الذكي  ThinQ G7بكامريا معدلة،
مع االعتماد على تقنية الذكاء
اال�صطناعي.
و�أو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية
�أن جهازها اجلديد مزود بنظام
غوغل �أندرويد  8ومعالج كوالكوم
 845 Snapdragonمع ذاكرة
و�صول ع�شوائي �سعة  4جيغابايت
وذاكرة داخلية �سعة  64جيغابايت.
وي�أتي الهاتف �إل جي اجلديد
ب�شا�شة قيا�س  6.1بو�صة وتعمل
بدقة  1440 x 3120بيك�سل وبتن�سيق  ،19.5:9بالإ�ضافة
�إىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�سماعة والكامريا وامل�ست�شعرات.
وتر ّوج ال�رشكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد من خالل الكامريا
املتطورة املزودة باثنني من امل�ست�شعرات  16ميغابيك�سل ،وميتاز
�أحدهما بعد�سة وا�سعة الزاوية ،من �أجل التقاط �صور �أكرث و�ضوحا
مقارنة باملوديالت ال�سابقة ،مع ت�شوي�ش �أقل عند ا�ستعمال العد�سة
وا�سعة الزاوية .وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء اال�صطناعي
لإعدادات ال�صورة ،حيث تتعرف الكامريا على الأ�شياء واملناظر املراد
ت�صويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�صوير ،ويف ظل ظروف الإ�ضاءة
ال�سيئة يتم ا�ستعمال العديد من �أدوات امل�ساعدة ،وتوفر الكامريا
للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه  19و�ضعا للت�صوير.
ومن �ضمن املزايا الأخرى ،التي يتمتع بها الهاتف ،الرتكيز على جودة
النغمات ،حيث يوفر هاتف �إل جي � ThinQ G7صوتا بجودة ،DTS:X
بالإ�ضافة �إىل معالج �صوت هاي فاي لت�شغيل ال�صوت عن طريق �سماعة
الر�أ�س .كما ميتاز هاتف �إل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�سيتم
طرحه يف الأ�سواق العاملية مع بداية يونيو (حزيران) باللون الأ�سود
والرمادي.

�أ�سدلت �رشكة �سام�سونغ ال�ستار عن م�ؤمترها اخلا�ص
بالك�شف عن �سل�سلة غاالك�سي  S10وهاتف Galaxy
 ،Foldمع �إطالقها ثالثة هواتف رئي�سية و�أخر
قابل للطي وكذلك ن�سخة تدعم اجليل اخلام�س 5G
و�ساعة ذكية ،بجانب �سماعة ال�سلكية متثل اجليل
اجلديد من �سماعاتها ،لت�ضع بني �أيدي امل�ستخدمني
جمموعة من املنتجات الرائدة وعالية الإمكانيات
كما هي العادة مع بداية كل عام؛ بالرغم من �أنها
جاءت �أبكر من املعتاد .وقد �شهد امل�ؤمتر �إعالن
ال�رشكة عن بيع  2مليار هاتف غاالك�سي منذ �إطالقها
قبل عقد من الزمان.

و�إليكم ما �أعلنت عنه ال�شركة يف
م�ؤمترها:
كما كان منتظرًا ،فقد ك�شفت �سام�سوجن عن الهاتف
القابل للطي  Galaxy Foldحيث يقدم نقلة كبرية
باجلمع بني الهواتف التقليدية والأجهزة اللوحية من
خالل حتويله بكل �سهولة من �شكله العادي ب�شا�شة
 4.3بو�صة �إىل جهاز ب�شا�شة �أكرب مع �شا�شة 7.3
بو�صة بدقة  2152×1536بك�سل .ويوفر الهاتف
طريقة ا�ستثنائية لت�صفح التطبيقات ،حيث ميكن
ا�ستخدامها بالو�ضع العادي ومن ثم حتويلها للو�ضع
الكبري ب�سبب على طريقة الأجهزة اللوحية ،كما ميكن
فتح ثالثة تطبيقات معًا على ال�شا�شة وذلك بف�ضل
التقنية التي ا�ستخدمتها ال�رشكة يف �صناعة الهاتف
والتي متاثل وجود هاتفني معًا.
ويحمل الهاتف ذاكرة رام ب�سعة  12جيجا بايت بتقنية
 7نانو مرت لأول مرة يف الهواتف الذكية مع �سعة
تخزين  512جيجا بايت .وي�أتي مع  6كامريات على
غري العادة ،بوجود كامريتني على اجلانب واثنتني
بالأمام ومثلهما يف اخللف .كما ي�ضم بطاريتني ب�سعة
 4,380ملي �أمبري ،بجانب منفذ  eUFSلالت�صال
ال�رسيع.
وي�أتي ب�سعر ,1ابتدا ًء من � 26أفريل القادم �أي بعد ما
يقارب �شهرين من الآن.

�سل�سلة غاالك�سي S10
ك�شفت �سام�سونغ بطبيعة احلال عن �سل�سلة ،S10
وهذه املرة مع ثالثة هواتف بت�صميم خمتلف
ولأول مرة بوجود النتوء داخل ال�شا�شة لكن بطبيعة

احلال جاءت الهواتف الثالثة بطريقتني خمتلفتني
ب�سبب تواجد كامريا �أمامية مزدوجة يف الهاتف
�صاحب الإمكانيات الأعلى .لكنها ا�شتملت جميعًا
على م�ست�شعرات للكامريا الأمامية موجودة �أ�سفل
ال�شا�شة لتمنح امل�ستخدم �أكرب قدرة من اال�ستفادة
من امل�ساحة ،كما حتتوي على م�ست�شعر ب�صمة
 UltraSonicيف ال�شا�شة يف ن�سختني  S10و
 +S10لأول مرة يف الهواتف الذكية فيما قدم S10e
م�ست�شعر ب�صمة بجانب الهاتف .وحتتوي الهواتف
� ً
أي�ضا على منفذ ال�سماعة كما هو يف هذا اجليل
ال�سابق ،بالإ�ضافة �إىل تقدميها تقنية Dolby
 Atmosال�صوتية.
وباحلديث �أكرث عن الهواتف فهي جتتمع معًا بوجود
معالج �سنابدراغون  855ذو القدرات العالية من ناحية
ال�رسعة والذكاء اال�صطناعي ،كما ت�أتي الهواتف نظام
ت�شغيل �أندرويد  9.0وواجهة امل�ستخدم اجلديدة
 One UIوكذلك تقنية مقاومة املاء .IP68
بالإ�ضافة �إىل دعم تقنية ال�شحن ال�رسيع وال�شحن
الال�سلكي بتقنية  Qiبوجود ال�شاحن الال�سلكي
ال�رسيع .2.0 Fast Wireless Charging
�أما بتف�صيل املزايا الأخرى ،فالهاتف الأقل �إمكانيات
 S10eي�أتي ب�شا�شة  5.8بو�صة بدقة  FHD+وتقنية
 ،HDR10كما يجلب بكامريا خلفية مزدوجة بدقة
 12ميغا بك�سل لكل عد�سة �إحداها وا�سعة الزاوية
والأخرى ت�ستطيع الت�صوير برتكيز عايل وو�ضوح كبري،
فيما ت�أتي الكامريا الأمامية بدقة  10ميغا بك�سل
بفتحة غالق  1.9/fمع قدرتها على الرتكيز التلقائي
والتقاط �صور بدقة  .UHDوي�ضيف الهاتف بطارية
ب�سعة  3,100ملي �أمبري تدعم ال�شحن ال�رسيع .كما
يوفر ذاكرة رام  6جيجا بايت مع �سعة تخزين 128
جيجا بايت �أو  8جيجا بايت مع  256جيجا بايت �سعة
تخزين .وي�صل بالألوان :الأبي�ض ،الأ�سود ،الأزرق،
الأخ�رض ،والأ�صفر الكناري .و�سيبد�أ �سعره من.
بينما غاالك�سي  ،S10ي�أتي مع �شا�شة من نوع �سوبر
�أموليد بحجم  6.1بو�صة وبدقة  +QHDتدعم تقنية
العر�ض  +HDR10وكذلك Dynamic Tone
 ،Mappingوحتمل ال�شا�شة بداخلها م�ست�شعر
لب�صمة الأ�صبع يغطي ن�سبة كبرية من ال�شا�شة� .أما
باحلديث عن الكامريا ،فهو ي�أتي مع كامريا بثالث
عد�سات لديها قدرات كبرية وت�ستطيع ت�صوير فيديو
بدقة  4Kوتقنية  +HDR10ب�رسعة � 60إطار يف
الثانية وتنق�سم �إىل واحدة بدقة  12ميجا بك�سل
للت�صوير العميق والرتكيز ،فيما ت�أتي الثانية بدقة 12

بزاوية  77درجة وفتحة غالق  1.5/fعالية احل�سا�سية
وتقنية التثبيت الب�رصي ،بالإ�ضافة �إىل عد�سة بدقة
 16ميغا بك�سل وا�سعة ج ًدا بزاوية  123درجة وفتحة
غالق  .2.2/fفيما ت�أتي الكامريا الأمامية بدقة 10
ميجا بك�سل �شبيهة بكامريا الهاتف ال�سابق بخا�صية
الرتكيز التلقائي وت�صور بدقة  UHDوتقدم الكامريا
الثالثية الت�صوير البطيء ب�رسعة � 960إطار يف الثانية.
ويحمل الهاتف بطارية ب�سعة  3,400ملي �أمبري .كما
يوفر خيارين من �سعة التخزين بني  128جيجا بايت
و 512جيجا بايت بجانب ذاكرة رام موحدة  8جيغا
بايت .و�سي�صل بالألوان الأبي�ض ،الأ�سود ،الأخ�رض،
والأزرق .فيما �سيبد�أ �سعره من.
فيما ي�أتي هاتف  +S10مبزايا �أعلى من �سابقيه
ال �سيما باحتوائه على كامريا �أمامية مزدوجة،
حيث تقدم �إحدى العد�ستني تقنية ت�صوير ثالثية
الأبعاد ت�ساعد يف تطوير دعم تقنيات الواقع
االفرتا�ضي واملعزز وتقدم جتربة حماية خمتلفة
بالتعرف على الوجه� .أما باحلديث عن الكامريا
اخللفية فت�أتي ب�شكل �شبيه لهاتف  S10كما هو
احلال مع دقة ال�شا�شة  +QHDودعم تقنية
 HDR10لكنها ت�أتي �أكرب بقيا�س  6.4بو�صة.
ويجلب الهاتف معه بطارية ب�سعة  4,100ملي
�أمبري .ويحتوي الهاتف على ذاكرة رام  8جيجا
بايت و�سعة تخزين  128جيجا بايت ،فيما ت�أتي
الن�سخة املحمية بال�سرياميك اً
بدل من الزجاج
مع نوعني؛ ب�سعة  12جيجا بايت مع �سعة تخزين
 512جيجا بايت �أو  12جيجا بايت رام مع �سعة
تخزين  1تريا بايت ميكن زيادتها بـ 512جيغا بايت
�أخرى عرب بطاقات الذاكرة اخلارجية .و�سي�صل
ب�ألوان الهاتف ال�سابق بجانب وجود لونني لن�سخ
ال�سرياميك بالأبي�ض والأ�سود .و�سيبد�أ �سعره من
و�سيزيد يف كل ن�سخة مبزايا �أعلى.

غاالك�سي � S10 5Gأو اجليل اخلام�س
بجانب هواتفها ال�سابقة� ،أعلنت �سام�سونغ عن نيتها
طرح ن�سخة �أ�ضخم من �سل�سلة  S10وهذه املرة
ب�شا�شة  6.7بو�صة من نوع  +QHDوبطارية ب�سعة
 4,500ملي �أمبري تدعم ال�شحن ب�شكل �أ�رسع ،كما
حتمل م�ست�شعر � 3Dإ�ضايف مع الكامريا اخللفية
الثالثية .بينما تت�شابه املزايا الأخرى مع  S10و
 +S10يقدم الهاتف �رسعة كبرية ج ًدا باالت�صال
بف�ضل تقنية اجليل اخلام�س.
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عني متو�شنت

م�صرع طفل وجدته يف
حادث مرور بالعامرية

لقي طفل يف الرابعة من العمر وجدته
ذات العقد ال�ساد�س يف عمرها حتفهما
على قارعة الطريق الوطني رقم 2
الرابط ما بني عني متو�شنت ووهران
بعدما �صدمتهما �سيارة �سياحية على
م�ستوى �إقليم بلدية العامرية �شمال والية
عني متو�شنت .
احلادث وقع على �أثر نزول اجلدة
وحفيدها من حافلة لنقل امل�سافرين
وهمت بقطع الطريق الوطني رقم 02
املزدوج لاللتحاق مبنزلهما الكائن
ب�إحدى املزارع التابعة لإقليم بلدية
العامرية  ،هذا وقد تنقلت م�صالح
احلماية املدنية على جناح ال�رسعة �أين
مت نقل جثث ال�ضحايا اىل م�صلحة حفظ
اجلثث بامل�ست�شفى فيما فتحت م�صالح
الدرك حتقيقات يف احلادث .
حممد بن ترار

البويرة

م�صرع �شابني اختناقا
بغاز ال�سيارة

اهتزت �أم�س منطقة �آيت لعزيز �شمال
البويرة على وقع حادثة م�رصع �شابان
يف الع�رشينات من العمر داخل �سيارة
ب�سبب ت�رسب الغاز  ,حيث تدخلت عنا�رص
احلماية املدنية لنقلهما �إىل م�ست�شفى «
حممد بو�ضياف « مبدينة البويرة  ,فيما
فتحت من جهتها م�صالح الدرك الوطني
حتقيقا معمقا يف احلادثة لك�شف الأ�سباب
احلقيقية لهذه الفاجعة التي خلفت حزنا
وا�سى لدى �أقارب ال�شابان واملنطقة
ب�صفة عامة .
�أ.م

ك�شف الأعرا�ض
الرئي�سية ل�سرطان
الأمعاء

يعترب �رسطان الأمعاء من الأمرا�ض اخلطرة
واملميتة ،وغالبا ما ال تظهر �أعرا�ضه
بو�ضوح يف مراحله الأولية وبح�سب معطيات
املركز الربيطاين لبحوث ال�رسطان ،يبد�أ
تطور مر�ض �رسطان الأمعاء يف القولون
عادة ،وعند انبثاثه ي�صيب الكبد والرئتني.
كما ي�ؤكد خرباء املركز ،على �أنه كلما
�شخ�صت الإ�صابة باملر�ض مبكرا ،كانت
فر�صة ال�شفاء عالية .بيد �أن امل�شكلة تكمن
يف �أن �أعرا�ض مر�ض �رسطان الأمعاء ال
تظهر بو�ضوح ،لذلك غالبا ما يتم جتاهلها �أو
تعترب �أعرا�ضا حلاالت مر�ضية غري خطرة .
ووفقا لعلماء املركز ميكن �أن تظهر �أعرا�ض
مر�ض �رسطان الأمعاء على �شكل :فقدان
الوزن؛ �آالم �أ�سفل البطن؛ انتفاخ وانزعاج؛
ا�ضطراب عمل اجلهاز اله�ضمي؛ ظهور دم يف
الرباز وو�ضح الباحثون� ،أنه �إذا ا�ستمرت هذه
الأعرا�ض خالل عدة �أ�سابيع فمن ال�رضوري
مراجعة الطبيب املخت�ص .ال يتمكن اخلرباء
من حتديد �سبب ظهور هذا ال�رسطان .بيد
�أن نتائج العديد من الدرا�سات ت�ؤكد على �أن
تناول مواد غذائية غنية بالألياف الغذائية
واالمتناع عن العادات ال�سيئة يقلل كثريا
من خطر تطور املر�ض .وقد ات�ضح �أن
اتباع نظام غذائي �صحي ي�سمح مبنع تطور
�رسطان الأمعاء بن�سبة .%54
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تلم�سان

�سكان بلدية البويهي يغلقون مقر البلدية
�شهدت بلدية البويهي �أق�صى جنوب غرب والية تلم�سان احتجاجات عارمة نهاية الأ�سبوع
 ،حيث �أقدم املحتجون على غلق مقر البلدية للمطالبة بتح�سني الأو�ضاع وحما�سبة رئي�س
املجل�س البلدي الذي كالو له جملة من التهم .
حممد.ب

هذا و�أكد ممثل املحتجني
حممد لزعر �أنهم يطالبون
بتوقيف رئي�س البلدية
وتعوي�ضه بع�ضو �أخر لت�سيري
البلدية مع �إيفاد حلنة حتقيق
يف جتاوزات رئي�س البلدية
على ر�أ�سها ملف حتويل
الإعانات املوجهة للبلدية من
قبل الهالل الأحمر منذ �سنة
 ، 2017وال�صفقات اخلا�صة
بالتهيئة احل�رضية التي
�أجنزت من قبل مقاولة �أحد
ال�سيناتورات الذي يوجد حمل
حتقيق يف ملفات عديدة ،
كا�شفني �أنه نهب املاليري من
بلدية البويهي يف م�شاريع مل

تنجز منذ �سنة  2014و�أخرى
�أجنزت بطريقة تهكمية لذر
الرماد يف العيون � ،إ�ضافة
�إىل ذلك �أكد ممثل املحتجني
�إىل العديد من امل�شاكل
الأخرى على ر�أ�سها و�ضعية

احلظرية البلدية التي حتولت
�إىل مقربة للخردة مع جعلها
تكون عائقا على ميزانية
البلدية دون مردودية كا�شفني
�أن ديون امليكانيك وت�صليح
عتاد احلظرية كبرية جدا

�شركة �إنتاج مواد البناء بعني �صالح

العمال يخرجون لل�شارع
نظم نهاية الأ�سبوع املن�رصم عمال �رشكة
�إنتاج مواد البناء باملقاطعة الإدارية
عني �صالح م�سرية �سلمية  ،تنديدا ببيع
عتاد ال�رشكة مع التم�سك مبطلب �إنهاء
التبعية املالية للوالية التقليدية مترنا�ست
 .قال عمال �رشكة �إنتاج مواد البناء بعني
�صالح  700كلم عن مقر والية مترنا�ست
 ،يف ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط «� ،أن
خروجهم لل�شارع جاء كتنديد �صارخ على
قرار �إدارة امل�ؤ�س�سة القا�ضي ببيع العتاد مع
رفع جملة من املطالب املهنية واالجتماعية
التي جتاوزها الزمن ولعل من �أبرزها �إنهاء

التبعية املالية للوالية مترنا�ست ب�سبب ت�أثري
ذلك عليهم  .من جهة ثانية فقد هدد ذات
املتحدثني بالت�صعيد من لهجة خطابهم يف
حالة ما مل جتد مطالبهم املذكورة �أذانا
�صاغية من طرف اجلهات املعنية التي
ف�ضلت لعب دور املتفرج عو�ض البحث
عن حلول جذرية جلملة مطالبهم  .جدير
بالذكر �أن م�ؤ�س�سة �إنتاج مواد البناء بوالية
مترنا�ست تعترب من ال�رشكات التي يعي�ش
عمالها على وقع �صفيح �ساخن ب�سبب �سوء
الت�سيري والتجاوزات واخلروق التي ظل
م�سكوت عنها .
�أحمد باحلاج

املدية و غيليزان

�ضبط بندقية �صيد و م�سد�س �آيل

�ضبطت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي
وعنا�رص الدرك الوطني باملدية/ن.ع1.
وغليزان/ن.ع ،2.بندقية (� )01صيد
وم�سد�س (� )01آيل بالإ�ضافة �إىل قطع

غيار لأ�سلحة نارية ،يف حني مت توقيف
مهربني ( )02بالغزوات/ن.ع ،2.وحجز
( )68675علبة �سجائر و( )84كيلوغرام من
مادة التبغ كانت موجهة للتهريب.

بتيزي وزو

ت�سمم � 80شخ�صا تناولوا بيتزا
و "ال�سنودي�شات"

ا�ستقبلت امل�صالح الطيية ببلدية بوزقان
يف والية تيزي وزو ليلة �أول �أم�س و�صبيحة
�أم�س � 80شخ�صا تعر�ضوا لت�سمم غذائي
جراء تناولهم لوجبات غذاء م�صنوعة من
حمل بيتزيريا الكائن مبدينة بوزقان حيث
تعر�ض ه�ؤالء لأوجاع على م�ستوى البطن و
التقي�ؤ حيث ما زال بع�ضهم يخ�ضع للعالج
بامل�ست�شفى و قد تنقلت اجلهات الو�صية
و مديرية التجارة للمحل ق�صد معاينة
املواد امل�ستعملة يف �صناعة البيتزا و
فطائر -الت�شيز و ال�سنودي�شات حيث مت
اقتطاع عينات من املواد امل�ستعملة منها
اللحم املفروم واجلنب وكذا البي�ض و�سائل

املايوناز لأجل حتليلها ومن ثم اتخاذ
الإجراء املنا�سب يف حال ثبوت ف�ساد �إحدى
املواد امل�ستعملة يف �صناعة تلك الفطائر
منها اقرتاح الغلق و�إحالة امللف على العدالة
وك�إجراء �أويل مت غلق املحل حتفظيا لغاية
�صدور نتائج التحاليل و�شهدت �أم�س على
امل�صلحة اال�ستعجاالت الطبية مب�ست�شفى
عزازقة و بوزقان حالة طوارئ ب�سبب ارتفاع
امل�صابني بالت�سمم الغذائي الذي قارب عدد
امل�صابني الذين ما يزالون يتوافدون على
امل�ست�شفى حيث و�صل عدد امل�صابني 80
حالة يعتقد �أنهم تناولوا �أكالت خفيفة من
حمل بيتزيريا اكل ال�رسيع.

والتزال على البلدية ديون
ب 450مليون  ،هذا وقد ات�صل
املحتجون برئي�س دائرة
�سبدو الذي ينوب عن رئي�س
دائرة البويهي الذي يوجد
يف عطلته ال�سنوية لكن دون
جدوى رغم مطالبة الوايل
بوفد للحوار لكنهم رف�ضوا ما
دام رئي�س البلدية على عر�شه،
للتذكري �أن بلدية البويهي تعد
من �أفقر البلديات و�أ�صغرها
على م�ستوى الوالية وتعرف
�رصاعات عر�شيه كبرية ما بني
فرق قبيلة �أوالد نهار الكربى ،
خا�صة ما بني �سكان منطقة
العابد والبويهي ما جعل
االحتجاجات دائمة طيلة
ع�رشية من الزمن .

غليزان ع�شية الدخول املدر�سي

تن�صيب مدير جديد
لقطاع الرتبية

مت �أول �أم�س تن�صيب خل�رض بركاتي مديرا
جديد لقطاع الرتبية بوالية بوالية غليزان
خلفا للمدير ال�سابق هدايات حري�ش التي
انهيت مهامها ب�صفتها مديرة الرتبية لوالية
غليزان الوافد اجلديد كان �آخر من�صب له
�أمينا عاما مبديرية الرتبية بوالية الوادي
هذا وقد عرف قطاع الرتبية م�شاكل كبرية
تخللته موجة من االحتجاجات و�صلت
�إىل غاية مرا�سلة التكتل النقابي لوزارة
الرتبية للمطالبة بلجنة للتحقيق يف اخلروق
والتجاوزات التي ي�شهدها القطاع حيث مت
اتهام فيها امل�س�ؤول الأول على ر�أ�س قطاع
الرتبية �آنذاك بالف�ساد و�سوء الت�سيري منها
عجزها على التحكم يف التعيينات تقلي�ص
�أق�سام التح�ضريي وال�صفقات وكذا ال�سكنات
الوظيفية وقد و�صلت تلك ال�رصاعات اىل
غاية املحاكم حني قامت مديرة الرتبية
مبقا�ضاة  06نقابيني عن تهمة القذف .
قم

مركز التدريب للدرك الوطني
بالنعامة

تخرج الدفعة 23
للرتباء املتعاقدين

�أ�رشف العقيد ع�ضامو ر�ضا رئي�س الدائرة
اجلهوية الثانية لوحدات التدخل للدرك
الوطني بالقيادة اجلهوية الثانية بوهران
مبعية الأمني العام للوالية و ال�سلطات
الأمنية على مرا�سيم حفل تخرج الدفعة
 23من الطلبة الرتباء املتعاقدين مبركز
التدريب بجنني بورزق البالغ عددهم 363
،الدفعة املتخرجة حملت ا�سم القنا�ص
املجاهد املتوفى مزي بوبكر �أحد رموز
اجلهاد باملنطقة وبعد التفتي�ش و ت�سليم
وت�سلم العلم قام الطلبة با�ستعرا�ضات قتالية
ليختتم احلفل بتكرمي عائلة املجاهد .
النعامة � :س.ابراهيم

ك�شفت حمافظة الغابات لوالية �سيدي
بلعبا�س �أن م�صاحلها قد �أح�صت �إتالف
ما يزيد عن  44.2هكتارا من الغطاء
الغابي يف  21حريقا �سجلته املحافظة
مند الفاحت جوان املا�ضي ،منها 15
هكتارا من الغابات والأحرا�ش واحللفاء
مت �إتالفها يف  06حرائق غابات واملناطق
املجاورة لها منذ منت�صف �شهر �أوت
اجلاري فقط  .هذا و�أ�شار بيان خلية
الإعالم واالت�صال ملحافظة الغابات �إن
هذه احلرائق �أتت على حوايل  15هكتارا،
وت�سببت يف �إتالف  11هكتارا من الغطاء
الغابي ،و  3هكتارات من الأحرا�ش و
احللفاء ،لكن التدخل ال�رسيع لأعوان
الغابات مبعية م�صالح احلماية املدنية
مكن من ال�سيطرة على �أل�سنة اللهب و
منع امتدادها لإتالف املناطق الغابية ،
من جهة �أخرى ك�شفت حمافظة الغابات،
�أنه مت ت�سجيل  3حرائق على م�ستوى
الغابات ،يف حني اندلعت احلرائق الثالثة
الأخرى مبناطق كل من تنرية و�سيدي
حل�سن و �ضواحي �سيدي علي بو�سيدي.
هذا ورغم ذلك تبقى احلرائق هذه ال�سنة
قليلة مقارنة بال�سنة املا�ضية �أين تربعت
�سيدي بلعبا�س على الواليات من حيث
احلرائق التي �أتلفت م�ساحات وا�سعة
من خري الغابات خالل ال�سنتني املا�ضية
منها غابات لأ�شجار ال�صنوبر احللبي .
ب.م

عملية رام اهلل

حاخام يهودي خدم يف
اجلي�ش بحالة حرجة

ك�شفت و�سائل الإعالم �صهيونية عن هوية
�أحد امل�صابني جراء انفجار عبوة نا�سفة،
�أم�س اجلمعة ،قرب م�ستوطنة «دوليف»
غرب رام اهلل ،والذي �أدى �إىل مقتل
م�ستوطنة  ،وبح�سب املعلومات الواردة،
ف�إن �أحد امل�صابني بحالة حرجة ،وهو
حاخام يهودي �سبق �أن خدم يف اجلي�ش
ال�صهيوين.
و�أدى انفجار العبوة �إىل مقتل جمندة
�إ�رسائيلية ( 18عاما) و�إ�صابة والدها،
وهو احلاخام �أينت �شنريب و�شقيقها
( 21عاما) ،وهما بحالة حرجة ،وفق
بيان جي�ش العدو ال�صهيوين ،و�أغلقت
ال�سلطات ال�صهيونية طريق وادي الدلب
غرب رام اهلل ،وهو طريق ي�ؤدي لع�رشات
القرى غربي املدينة .وحتدثت و�سائل
�إعالم عن �أن اجلي�ش ال�صهيوين يالحق
�سيارة ي�شتبه ب�أنها �ألقت عبوة نا�سفة
يدوية ال�صنع غرب رام اهلل.

تفا�صيل هامة عن
اجلزء القادم من
«جيم�س بوند»
�أعلن الفريق املنتج للجزء اخلام�س
والع�رشين من ال�سل�سلة الأ�سطورية،
«جيم�س بوند» ،عن تفا�صيل جديدة وغري
م�سبوقة حول الفيلم.
وكتب فريق الإنتاج عرب موقع «تويرت» �أن
ا�سم الفيلم هو  ،No Time to Dieو�أن
موعد عر�ضه يف قاعات ال�سينما العاملية
�سيكون يف �شهر �أبريل من عام ،2020
وجمددا ،يلعب دور البطولة الرئي�سي يف
الفيلم ،النجم الربيطاين ،دانييل كريغ ،يف
حني ي�ؤدي النجم الأمريكي املنحدر من
�أ�صول م�رصية ،رامي مالك ،دور ال�رشير
هذه املرة.
كما ي�شارك يف التمثيل كل من نعومي
هاري�س ،ليا �سيدو ،وبن وي�شا ،وال زال
ت�صوير الفيلم م�ستمرا يف الوقت الراهن،
وحتديدا يف �إيطاليا ويف �شهر مايو ،تعر�ض
البطل دانييل كريغ لإ�صابة يف الكاحل
خالل ت�صويره م�شاهد �صعبة للفيلم القادم،
يف جامايكا ،لكن احلادث مل ي�سفر عن �أي
ت�أخري يف جدول الت�صوير.

