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قام بتعنيفها باملطرقة و �أوهم �أقاربها باالختفاء

يقتل ربيبته و يدفنها طيلة �سنة
بغرفة نومه بحي «�شطيبو» بوهران

متكنت �أول �أم�س ،م�صالح ال�رشطة
لأمن والية وهران ممثلة يف الأمن
احل�رضي الأول  ،من فك لغز
جرمية قتل راحت �ضحيتها طفلة
قا�رصة ،تبلغ من العمر �08سنوات
 ،بعد التدخل يف حل نزاع عائلي
بني الزوج وزوجته الذي كان يقوم
بتعنيفها داخل م�سكنها ب�إ�ستعمال
املطرقة  ،التي مت �إبالغ عنه من
طرف والدته.
جرمية القتل وقعت منذ �سنة
تقريبا بالتحديد خالل �شهر
رم�ضان الفارط � ،أين قام

املتورط البالغ من العمر �35سنة
 ،بقتل الطفلة القا�رص البالغ
من العمر �08سنوات التي لفظت
�أنفا�سها الأخرية بعد تعر�ضها
لل�رضب املتكرر واملربح بوا�سطة
ر�أ�س املقعر الهوائي ،و القيام
بدفنها يف فناء م�سكن امل�ست�أجر
الذي يقطن فيه على م�ستوي
حي النجمة «�شطيبو «  ،من �أجل
طم�س مالمح جرميته ال�شنعاء -
مع العلم �أن ال�ضحية �إبنة زوجته
و لي�ست من �صلبه  ،-ويف هذه
الفرتة كان يوهم املقربني ويربر

العبو اخل�ضر يظهرون لأول
مرة بالقمي�ص اجلديد

غياب الطفلة بتوجهها �إىل �أحد
�أقارب والداتها .وبعد طرده من
هذا امل�سكن قام بالتنقل م�ؤخرا
�إىل م�سكن بحي الكميل �أين
ا�ستقر فيه  ،خوفا من ك�شف
جرميته قام بنقل بقايا جثمان
ال�ضحية» الهيكل العظمي « بكي�س
بال�ستيكي داخل حقيبة ظهر
�إىل امل�سكن اجلديد ،كما كان
يقوم بقمع زوجته وتعنيفها من
�أجل عدم الإبالغ عنه  ،وخالل
عملية التدخل من طرف عنا�رص
ال�رشطة يف ق�ضية �رضب الزوجة

وبعد �إخ�ضاع م�سكنه للتفتي�ش عرث
على جثمان ال�ضحية بحقيبة ظهر
داخل غرفة نومه  ،فيما ال تزال

التحقيقات متوا�صلة يف ق�ضية
القتل العمدي مع �سبق الإ�رصار
والرت�صد  ،طم�س معامل اجلرمية

وعدم التبليغ عن جناية التي
راحت �ضحيتها طفلة قا�رص.

� أ.ب

املديرية العامة للجمارك

خبر في
صورة

تراجع فاتورة ا�سترياد
املواد الغذائية

ظهر العبو املنتخب
مرة
لأول
الوطني
بالقمي�ص اجلديد للخ�رض
الذي �صممته �رشكة العتاد
الريا�ضي وممول املنتخب
الألب�سة «�أديدا�س» من
�أجل خو�ض ك�أ�س �إفريقيا
للأمم ،حيث التقط رفقاء
الالعب يو�سف عطال
�صورا فوتوغرافية ومت ن�رشها عرب
خمتلف احل�سابات يف مواقع التوا�صل االجتماعي وهم يظهرون
بارتداء القمي�ص اجلديد الذي �سوف يلعبون به املناف�سة القارية.

�أفادت املديرية العامة للجمارك اجلزائرية� ،أن فاتورة ا�سترياد املواد
الغذائية بلغت حوايل 2 .82مليار دوالر خالل الأ�شهر الأربعة الأوىل
من ال�سنة اجلارية مقابل حوايل  3 .18مليار دوالر خالل نف�س الفرتة
من ال�سنة املن�رصمة �أي برتاجع بلغ حوايل  361مليون دوالر (.35
 -11باملائة) ،ح�سبما �أ�شارت �إليه مديرية الدرا�سات واال�ست�رشاف
للجمارك و�أو�ضحت �أن الرتاجع يعود �إىل انخفا�ض ا�سترياد احلبوب
و احلليب وم�شتقاته وال�سكر وال�صويا واخل�رض اجلافة ومن جهتها،
بلغت فاتورة ا�سترياد احلبوب و الدقيق و الطحني التي متثل قرابة
 33باملائة من فاتورة ا�سترياد املواد الغذائية 921 .33 ،مليون دوالر
مقابل  1 .163مليار دوالر يف � 2018أي بانخفا�ض قدر بـ20 .81
باملائة.

�سوداين يزور اخل�ضر وي�شجع
الالعبني

�أ�صحابها حاولو ا�ستغالل العيد
لتهريب �سمومهم

حجز  490كلغ كيف
باحلدود الغربية

قام الالعب الدويل اجلزائري العربي �سوداين بزيارة �إىل زمالئه العبي
املنتخب الوطني املتواجدين يف ترب�ص مبركز حت�ضري املنتخبات
الوطنية ،حيث ف�ضل ت�شجيع العنا�رص الوطنية وحتفيزهم قبل ال�رشوع
يف خو�ض نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة هذه ال�صائفة يف م�رص
والتي �سوف يغيب عنها ابن مدينة ال�شلف ب�سبب عدم التعايف من
الإ�صابة التي يعاين منها.

افتتاح �أكرب مركز جتاري ب�إفريقيا
�سيتم بداية من  5جويلية املقبل
�إفتتاح �أكرب مركز جتاري يف القارة
الإفريقية قرب مطار �أحمد بن
بلة الدويل بوهران � ،سيحمل ا�سم

ّ«ال�سانية» وهو يرتبع على م�ساحة
مبنية تتجاوز  117.000م2
املركز التجاري اجلديد الذي ينتظر
�أن يكون �إ�ضافة نوعية للن�شاط

ال�سياحي والتجاري� ،سيفتح 4000
من�صب �شغل مبا�رش زيادة على 8000
عمال غري مبا�رش  ،كما �سي�ضمن
لزبائنه النقل باملجان من املطار

�إىل املركز التجاري ومن املركز �إىل
املطار  ،فيما يوفر ل�سائقي ال�سيارات
موقفا يت�سع لـ� 2400سيارة.
�أ ب

منهم  51حراق مغربي ب�سواحل مر�سى بن مهيدي

حجز  03زوارق وتوقيف  63حراقا
جنحت عنا�رص حرا�س ال�سواحل
العاملة ب�إقليم والية تلم�سان من
�إحباط الهجرة الغري �رشعية ل03
�أفواج من احلراقة ا�ستغلوا مو�سم
العيد للإقالع نحو ال�سواحل اال�سبانية
�إال �أن ارتفاع املوج بفعل هيجان
البحر قطع �أمامهم الطريق على بعد
اميال من �سواحل والية تلم�سان على
يد فرق خفر ال�سواحل .
العملية الأوىل متت على م�ستوى
ال�سواحل الغربية للوالية ب�إقليم
مر�سى بن مهيدي �أين متكنت عنا�رص
خفر ال�سواحل بالغزوات خالل

دورية لها من �إحباط حماولة الهجرة
الغري �رشعية ل 51حراقا مغربيا مت
توقيفها على منت زورقني تقليدين
مزودين مبحركني ومعدات الهجرة
غر ال�رشعية م�ساء الأربعاء املا�ضي
على بعد � 05أميال �شمال مر�سى
بن مهيدي  ،وذلك اثر دورية عائمة
حلر�س ال�سواحل �أين لفت انتباههم
حركة الزورقني الذين مت توقيفهما ،
حيث تبني �أنهم يقيلون �شبابا مغاربة
ترتاوح �أعمارهم بني ال 19و� 30سنة
والذين مت حتويلهم �إىل �شاطئ مر�سى
بن مهيدي لإخ�ضاعهم للتحقيقات

قبل �إحالتهم على وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة باب الع�سة  ،هذا وقد
تبني �أن ه�ؤالء ال�شباب انطلقوا من
�إحدى �شواطئ الإقليم ال�شمايل
الغربي للمملكة املغربية يف طريقهم
نحو ا�سبانيا لكن الأحوال اجلوية
وارتفاع املوج حولهم نحو ال�رشق ليتم
توقيفهم ب�إقليم مر�سى بن مهيدي
يف انتظار �إجراءات ترحيلهم نحو
بلدانهم  ،وباجلهة ال�رشقية للوالية
متكنت عنا�رص حرا�س ال�سواحل
بهنني من توقيف فوج من احلراقة
ي�ضم � 12شابا مر�شحا للهجرة الغري

�رشعية على بغد � 03أميال فقط
عن ميناء هنني  ،وذلك بعد دقائق
من �إقالعهم من احد �شواطئ بني
خالد الغري حمرو�سة والتي حتولت
�إىل قاعدة انطالق رحالت الهجرة
الغري �رشعية  ،حيث مت توقيف
احلراقة و�إحالتهم على التحقيق قبل
تقدميهم �إىل وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة الرم�شي ،من جهتها التزال
م�صالح الأمن حتقق يف عودة �شبكات
احلراقة �إىل الن�شاط بعدما توقفت
بفعل احلراك ال�شعبي .

م .ب

متكنت م�صالح الأمن امل�شرتكة املراب�ضة باحلدود الغربية من الت�صدي
ملخطط �إغراق اجلزائر باملخدرات برا وبحر  ،حيث يعتمد املهربون
على املواعيد الدينية على غرار عيد الفطر والأ�ضحى يف تهريب
كميات اكرب من املخدرات بغية الق�ضاء على املخزون الكبري للمملكة
املغربية التي تعد ثاين منتج للمخدرات والتي تعرف ح�صارا منذ غلق
اتفاقية ال�صيد البحري مع االحتاد الأوربي والتي تبني �أن �سفنا لل�صيد
ا�ستغلت لتهريب الكيف فلم يبقى لها �إال الواجهة ال�رشقية عرب اجلزائر
وليبيا ودول امل�رشق .
ففي مغنية متكنت عنا�رص املجموعة الأوىل حلر�س احلدود من
الإطاحة بعن�رصين من �شبكة دولية خمت�صة يف ترويج املخدرات وحجز
 490كلغ من الكيف املعالج كع توقيف عن�رصان من هذه ال�شبكة ،
العملية جاءت على اثر دورية لعنا�رص املجموعة الأوىل حلر�س احلدود
مبغنية ب�إقليم ال�رشيط احلدودي �أين مت مالحظة حركة غري عادية
على م�ستوى ال�رشيط احلدودي ليتم تطويق املكان وتوقيف عن�رصان
ب�صدد تهريب  490كلغ من الكيف املعالج كانت مو�ضوعة يف انتظار
التحميل  ،موزعة على  17حقيبة.

م.ب
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احلراك يرف�ض ا�ستمرار
بدوي و بن �صالح
الطبقة ال�سيا�سية تتخندق مع ال�شعب
بن خالف :الع�صابة ت�صارع وتقاوم بوا�سطة جميع �أذرعها
عظيمي :ال�سلطة متم�سكة بالبقاء بهدف التحكم يف العملية االنتخابية

توا�صل �أم�س احلراك ال�شعبي يف طبعته ال�ساد�سة ع�شر بو�سط العا�صمة على غرار
مدن البالد الأخرى حيث �سجل عودة الزخم ال�شعبي ل�سابق عهده متاما مثل
اجلمعات التي �سبقت �شهر ال�صيام .
�إميان لوا�س
املتظاهرون جددوا مت�سكهم
مبطالبهم راف�ضني انخراطهم
يف م�سعى تنظيم الرئا�سيات
يف ظل حكم بن �صالح و بدوي
،و جدد املتظاهرون دعمهم
للطابع ال�سلمي للحراك راف�ضني
كل حماوالت ا�ستغالله لت�أليب
جهة �ضد �أخرى و خ�صو�صا
بع�ض الدوائر التي ا�ستهدفت
اجلي�ش من خالل ن�رش الإ�شاعات
املغر�ضة
كما عربت الطبقة ال�سيا�سية
عن رف�ضها من مت�سك بن �صالح
مبن�صبه حتى انتخاب رئي�س
جديد ،م�ؤكدة بان ذلك يتعار�ض
مع مطالب ال�شعب ،وميثل رحيل
رئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح
من من�صبه مطلبا رئي�سيا للحراك
ال�شعبي منذ ا�ستقالة الرئي�س
ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة
بداية �شهر �أفريل املا�ضي.
بن �صالح
الرئا�سيات هي احلل
مت�سك رئي�س الدولة عبد القادر
بن �صالح الأم�س يف خطاب له
مبن�صب الدولة �إىل غاية انتخاب
رئي�س اجلمهورية ،مرحبا بقرار
املجل�س الد�ستوري بتمديد
عهدته وا�ستدعاءه الهيئة الناخبة
من جديد وا�ستكمال امل�سار
االنتخابي �إىل حني انتخاب
رئي�س اجلمهورية و�أدائه اليمني
الد�ستورية ،جمددا تعهده ب�ضمان
لالقرتاع الرئا�سي كل الظروف
املالئمة لإجراء انتخابات نزيهة،
حرة و�شفافة ،كما يطلبها ال�شعب

على حد قوله.
�أكد رئي�س الدولة عبد القادر بن
�صالح ب�أن الو�ضعية التي تعي�شها
البالد تلزمه اال�ستمرار يف حتمل
م�س�ؤولية رئي�س الدولة �إىل غاية
انتخاب رئي�س اجلمهورية ،م�صيفا
«هذه الو�ضعية اال�ستثنائية حتتم
علينا كلنا �أن ن�ستلهم بذكائنا
اجلماعي لرتجيح احلِك َم َة التي
من �ش�أنها �أن ت�ساعدنا على
تخطي العقبات التي ت�سببت يف
الو�ضع احلايل ،و�أن نَبْني م ًعا
املرحلة القادمة م�ستح�رضين
الظروف الالزم توفريها وكذا
امليكانزمات الواجب و�ض ُعها
لن�ضمن لالنتخابات الرئا�سية كل
�أ�سباب النجاح».
وثمن املتحدث بيان املجل�س
الد�ستوري بخ�صو�ص �إلغاء
االنتخابات الرئا�سية � إعادة
تنظيمها من جديد و متديد
عهدته �إىل غاية انتخاب رئي�س
جديد ،قائال «وما دام الد�ستور
يق ّر ب�أن املهمة الأ�سا�سية ملن
يتوىل وظيفة رئي�س الدولة هي
تنظيم انتخاب رئي�س اجلمهورية
ف�إنه يتعني عليه تهيئة الظروف
املالئمة لتنظيمها و�إحاطتها
بال�شفافية واحلياد املطلوبني،
من �أجل احلفاظ على امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية التي متكن من حتقيق
تطلعات ال�شعب ال�س ّيد” .كما �أقر
املجل�س �أي�ضا ب�أنه “”.
وجدد رئي�س الدولة دعوته
الطبقة ال�سيا�سية واملجتمع
املدين وال�شخ�صيات الوطنية
�إىل تبني احلوار والت�شاور لر�سم
طريق امل�سار التوافقي الذي
�ستعكف الدولة على تنظيمه يف

�أقرب الآجال �أقول �أدعوهم لأن
يناق�شوا كل االن�شغاالت املتعلقة
باالنتخابات الرئا�سية القادمة
والتو�صل من ثم �إىل و�ضع معامل
خارطة طريق مهمتها امل�ساعدة
على تنظيم االقرتاع الرئا�سي
املقبل يف جو من التوافق
وال�سكينة واالن�سجام ،للخروج
من الأزمة ال�سيا�سية التي متر
بها البالد.
واعترب بن �صالح ب�أن الذهاب �إىل
انتخابات رئا�سية يف �آجال مقبولة
دون �إ�ضاعة الوقت يعد ال�سبيل
الأجنع و العقالين ،الفتا ب�أن
�أن رئي�س اجلمهورية املنتخب
دميقراطيا هو وحده الذي يتمتع
بالثقة وال�رشعية الالزمتني
لإطالق هذه الإ�صالحات
وامل�ساهمة يف رفع التحديات
التي تواجه �أمتنا ،م�شددا يف
ذات الوقت على ان الذهاب �إىل
تنظيم انتخابات رئا�سية يف �آجال
مقبولة ،دومنا �إ�ضاعة للوقت ،هي
ال�سبيل الأجنع والأوح ُد �سيا�س ًيا
والأكرث عقالنية دميقراطيا”.
وجدد يف هذا الإطار نداءه �إىل
كل الأطراف املعنية باملو�ضوع
للم�شاركة يف هذا امل�سار
التوافقي وتغليب احلكمة
وم�صلحة ال�شعب� ،سوا ًء يف
نقا�شاتهم �أو يف مطالبهم ،داعيا
�إياهم �أي�ضا �إىل “اغتنام هذه
الفر�صة اجلديدة للم�شاركة بقوة
يف الت�شاور الذي ندعو �إليه اليوم
�أكرث من �أيّ وقت م�ضى”.
كما �أهاب بن �صالح باجلميع
�أن يتفادوا ت�ضييعه واالن�رصاف
�إىل العمل اجلاد الذي من �ش�أنه
امل�ساعدة على التو�صل �إىل

�إيجاد �صيغ احللول التوافقية
الكفيلة بتنظيم انتخابات رئا�سية
نزيهة ويف �أجواء تناف�سية
�شفافة ،موجها ندائه �إىل “كل
�أ�صحاب النوايا احل�سنة� ،أولئك
الذين يحبون وطنهم ويتفانون
يف خدمته وامل�ؤمنون بالهبة
اجلماعية التي تعرفها ال�ساحة
الوطنية� ،أولئك الذين يرف�ضون
كافة �أ�شكال الإق�صاء واملغامرة
خا�صة ملا يتعلق الأمر مب�ستقبل
الوطن”
بن خالف
الع�صابة ت�صارع وتقاوم
فتح النائب عن جبهة العدالة
والتنمية بن خالف النار على
خطاب بن �صالح ،معتربا ب�أن بن
�صالح يخاطب ال�شعب اجلزائري
من كوكب �أخر ،الفتا بان الع�صابة
ت�صارع وتقاوم بوا�سطة جميع
�أذرعها من �أجل ر�سكلة نف�سها
وبقائها يف ال�سلطة.
�أ�ضح بن خالف ب�أن خطاب بن
�صالح مل ي�أت باجلديد ،م�ستغربا
من مت�سكه مبن�صبه رغم الرف�ض
ال�شعبي له ،الفتا بان ح�صل هو
�أنه حت�صل بف�ضل فتوى املجل�س
الد�ستوري على عقد غري حمدد
ب�أجل يف رئا�سة الدولة ،بعدما
كان يفرت�ض �أن تنتهي فرتته
الد�ستورية يوم  9جويلية.
�أحمد عظيمي
ال�سلطة متم�سكة بالبقاء
�أعاب القيادي يف حزب طالئع
احلريات �أحمد عظيمي على
خطاب بن �صالح ،الفتا ب�أنه كان
من املنتظر من عبد القادر بن

�صالح الإعالن عن عربون ح�سن
النية با�ستقالة بدوي وتعيني
�شخ�صية وطنية مقبولة مكانه
ت�شكل حكومة كفاءات وتبا�رش
الت�شاور مع الأحزاب واملجتمع
املدين والنقابات وممثلي احلراك
وتن�رش م�رشوع قانون الهيئة التي
تتوىل العملية االنتخابية من
بدايتها �إىل نهايتها.
واعترب �أحمد عظيمي ب�أن
ال�سلطة لها ح�سابات تختلف كلياً
عما تهدف �إىل حتقيقه الإرادة
ال�شعبية ،الفتا بان متم�سكة
بالبقاء بهدف التحكم يف العملية
االنتخابية واختيار من يريدونه
رئي�سا للبلد.
حم�سن بلعبا�س
مل يذكر جديدا
اعترب رئي�س التجمع من �أجل
الثقافة والدميقراطية بلعبا�س
ما ورد يف خطاب بن �صالح هي
�إعادة قراءة ما ورد يف خطاب
قائد �أركان اجلي�ش الوطني
ال�شعب الفريق �أحمد قايد
�صالح.
رد حم�سن بلعبا�س ،رئي�س التجمع
من �أجل الثقافة والدميقراطية،
على خطاب رئي�س الدولة عبد
القادر بن �صالح الذي �أكد من
خالله بقائه يف من�صبه ب�سبب
الو�ضعية اال�ستثنائية التي تعي�شها
البالد � ،أين �أكد بلعبا�س بدوره �أن
ذات الو�ضعية �أي�ضا جتربهم على
احلفاظ على التعبئة الدائمة و
التواجد و الهائل يف ال�شارع حتى
بناء نظام �سيا�سي جديد.
وقال بلعبا�س يف من�شور له
على الفاي�سبوك� ،أن الو�ضع

اال�ستثنائي يف البالد يجربهم
� ً
أي�ضا على موا�صلة حتمل
م�س�ؤولياتهم كمواطنني من
خالل التعبئة الدائمة والوجود
املكثف يف ال�شوارع حتى رحيل
بقايا وجوه النظام وظهور نظام
�سيا�سي جديد  ،وهذا ردا على
ت�رصيح رئي�س الدولة الذي �أكد
ا�ستمراره يف رئا�سة الدولة �إىل
ما بعد الرابع جويلية ب�سبب
الو�ضعية اال�ستثنائية للبالد
و�إعالن املجل�س الد�ستوري
ا�ستحالة �إجراء الرئا�سيات
و�إعادة تنظيمها
حركة البناء
ال�شعب راف�ض لوجوه
النظام
جددت حركة البناء دعوتها
ب�رضورة التكفل ب�شعارات
احلراك ال�شعبي املطالبة برحيل
احلكومة الفاقدة لل�رشعية
والوجوه التي ال حتوز ثقة
املواطن و�إتاحة الفر�صة لإجناح
احلل بغري عنا�رص الأزمة.
ثمنت حركة البناء من خالل بيان
لها احلر�ص على عدم اخلروج
عن ن�ص الد�ستور و روحه ،
م�ؤكدة على �رضورة ال�رشوع
يف �إجراءات تطمئن ال�شعب
حول �ضمانات �سالمة امل�سار
االنتخابي ونزاهته باعتباره �آلية
التحول الدميقراطي املن�شود
وعدم املجازفة بزج البالد يف
املراحل االنتقالية.
جددت احلركة دعوتها حلوار
جاد وم�س�ؤول تقوده �شخ�صية
�أو عدة �شخ�صيات توافقية لي�س
متحفظ عليها من احلراك بعيدا
عن �سيا�سات فر�ض الأمر الواقع،

بعيدا عن الإق�صاء �أو التعومي �أو
االلتفاف مع القوى التمثيلية وفق
�رشوط مو�ضوعية وواقعية حر�صا
على توفري املناخ ال�صالح لل�رشوع
يف م�سار �إ�صالحي عميق.
ورحب ذات امل�صدر بكل اجلهود
املبذولة من اجل تتويج احلراك
ال�شعبي مبخرجات تلبي مطالب
ال�شعب وحتمي ثوابت الأمة يف
�إطار التنازل امل�شرتك من اجلميع
من اجل امل�صلحة الوا�ضحة
واملتفق عليها العليا للبالد،
م�شيدة بالتجاوب االيجابي للقوى
الوطنية ال�سيا�سية ومل�ؤ�س�سة
اجلي�ش الوطني ال�سليل مع
ال�شعب وا�ستعدادها للم�ساهمة
يف حوار وطني حقيقي يبلور
مطالب ال�شعب يف �إجراءات
عملية للخروج من االن�سداد.
و �أ�ضاف البيان « قد جاء احلراك
ال�شعبي يف اجلزائر كحالة
تاريخية مميزة لن�ضال اجلزائريني
الواعي الهادف وامل�س�ؤول  ،من
اجل �أن ي�سرتد ال�شعب اجلزائري
�سيادته ويتمكن من بناء دولة
العدل واحلرية و املواطنة
االيجابية والفاعلة  ،ومع �إ�سقاط
ال�شعب م�شاريع منظومة الف�ساد
وع�صابة املف�سدين فانه ال
تزال �أمامه عراقيل غري مربرة
تعيق طموحاته امل�رشوعة ،
وبذلك تكون القوى الوطنية بكل
مكوناتها �أمام م�س�ؤولية ج�سيمة
تتطلب اخلروج من الر�ؤى
احلزبية والفئوية واجلهوية نحو
مقاربات وطنية ت�ؤ�س�س للتحول
الآمن ب�أيدي جميع اجلزائريني».

�أغلب ال�شعارات نادت بالوحدة  ،و�ساندت اجلي�ش

احلراك يطالب ب�ضمانات حقيقية
·

ا�ستمر احلراك ال�شعبي يف
جمعته ال16و التي �أتت مبا�رشة
بعيد عيد الفطر يف ظل تناق�ص
ملحوظ لعدد املتظاهرين
مبختلف الواليات اجلزائرية،
وعلى غرار العا�صمة كذلك .
احلراك ال�شعبي الذي انطلق يوم
22فيفري املا�ضي و الذي حقق
الكثري من النتائج اجلبارة  ،على
غرار �إبطال العهدة اخلام�سة  ،و
�سجن العديد من رموز الع�صابة
بف�ضل و قوف اجلي�ش ال�شعبي
الوطني بقيادته مع تطلعات
ال�شعب  ،رغم حماولة العديد

من املند�سني ك�رس هذه الرابطة
والتالحم بني اجلي�ش و ال�شعب
و الذي بف�ضله حتققت نتائج
باهرة .
حراك الأم�س و الذي كان
وا�ضحا تراجع عدد امل�شاركني
فيها ا�ستمر يف رفع الكثري من
ال�شعارات و التي �أبرزها املطالبة
برحيل الباءات قا�صدين بو�شارب
رئي�س الربملان  ،بدوي نورالدين
الوزير الأول  ،وبن �صالح عبد
القادر رئي�س الدولة امل�ؤقت .
كما رفعت الكثري من ال�شعارات

�شعارات راف�ضة لكرمي طابو وبو�شا�شي

املنادية بالوحدة ،على غرار
" قوتنا يف وحدتنا "  ،هي
ال�شعارات التي �أتت على اثر
وجود �سموم يتم الرتويج �إليها
للتفريق بني ال�شعب الواحد على
�أ�سا�س زرع �سموم جهوية .
و اختلفت ال�شعارات بني الواليات
 ،مثلما وقع يف وهران التي رفعت
فيها �شعارات �ضد كرمي طابو
 ،و املحامي بو�شا�شي  ،داعني
هذين ال�شخ�صني �إىل االبتعاد
عن حماولة ركوب احلراك ،كما
كانت �أبرز ال�شعارات من عا�صمة
احلراك برج بوعريريج �شعار

"قوتنا يف وحدتنا "و هو ال�شعار
الذي يدل على وعي ال�شعب
وفهمه لبع�ض املخططات التي
تريد اللعب على وتر اجلهوية و
العرقية من �أجل �رضب وحدة
اجلزائريني .
وطبعا متثلت هذه النوايا وهذه
الفئة يف رفع العديد م ال�شعارات
املعادية للجي�ش و ك�أنه طرف
�سلبي يف ال�رصاع  ،بالرغم من �أن
ال�سواد من اجلزائريون ينظرون
�إىل اجلي�ش كطرف ايجابي يف
املعادلة ،فراحت �أ�صحاب هذه
النوايا اخلبيثة ترفعه �شعارات

" ال لع�سكرة الدولة "  ،ومدنية
ال ع�سكرية " � ،إال �أن هذه
ال�شعارات ال تعدو �أن تكون �إال
مناورات من البع�ض للت�أثري على
حلمة اجلي�ش مع مطالب ال�شعب

احلقيقية  ،ولي�س التي تخدم فئة
حمركة من طرف �أيادي جمهولة
ال تريد اخلري بالبالد وتريد
�إطالة الأزمة .
ع�صام بوربيع

�شقيقة ال�شهيد العربي بن مهيدي

اال�ستمرار يف احلراك واجب
دعت املجاهدة ظريفة � ،شقيقة ال�شهيد العربي بن مهيدي ،ال�شباب
اجلزائري �إىل �رضورة املوا�صلة يف نظام ال�سلمي للم�سريات ال�شعبية
م�ؤكدة يف ت�رصيحها لـ “ TSAعربي” �أن اال�ستمرار هو الطريق الوحيد
ليفتك ال�شعب كل حقوقه ومطالبه وال�شيء الالفت هو م�شاركتها يف كل
امل�سريات منذ انطالق احلراك يف  22فيفري.2019
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اخلبري يف ال�ش�ؤون الأمنية علي الزاوي لـ «الو�سط»

ما يجري يف ال�سودان له ت�أثري على اجلزائر
.

املغرب وراء �إجها�ض الو�ساطة اجلزائرية –املالية

املدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية
بوكليخة فاروق لـ»الو�سط»

قدمنا خدمات نوعية
للطلبة يف رم�ضان

ك�شف اخلبري الأمني علي الزاوي � ،أن الأحداث تت�سارع بدول اجلوار وال�ساحل الإفريقي مقابل
ت�صاعد احلراك ال�سلمي باجلزائر وهو الأمر الذي مل ي�أت �صدفة ح�سبه يف ظل امل�ساعي «الإ�سرائيلية»
للتوغل يف العمق اجلزائري ب�شتى الطرق .
�أحمد باحلاج
�أكد اخلبري يف ال�ش�ؤون الأمنية
علي الزاوي يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به يومية «الو�سط»� ،أن
املق�صود الأول من حالة الال
ا�ستقرار والنزاع امل�سلح بكل
من دول اجلوار وال�ساحل
الإفريقي على غرار ليبيا  ،مايل
 ،ت�شاد ،ال�سودان وبدرجة �أقل
موريطانيا هو اجلزائر  ،وذلك
بعد التوغل الإ�رسائيلي يف العمق
الإفريقي  ،خا�صة �إذا علمنا
ي�ضيف الزاوي �أن زيارة رئي�س
الوزراء «اال�رسائيلي» بنيامني
نتنياهو لدولة ت�شاد  ،متخ�ض
عنها �إ�سقاط النظام بال�سودان ،
لتت�سارع الأحداث بذلك يف كل من
دول ليبيا وال�سودان لتنفيذ �أجندة
�رشقية الغاية منها ا�ستهداف
م�ؤ�س�سة اجلي�ش اجلزائري .
ويف مو�ضوع مت�صل فقد �أو�ضح
حمدثنا �أن حركة املاك ما هي
�إال �أداة للت�شوي�ش على الو�ساطة
اجلزائرية –املالية  ،خا�صة بعد
ت�شكيل ما ي�سمى «الكونغر�س
الأمازيغي» باملغرب  ،كما مل

ينكر ذات املتحدث درجة الوعي
واليقظة واحليطة واحلذر التي
تتمتع بها م�صالح الأمن اجلزائرية
التي متكنت يف ظرف قيا�سي
من الإطاحة ب�صفحة عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي حتمل ا�سم
«مواطنة ا�رسائيلية» لتجنيد
اجلزائريات «يف �صفوف املو�ساد
 ،و ذلك بعد الرت�صد ملكاملة

هاتفية عرب ال�سكايب بني عن�رص
من املاك ببجاية وعن�رص من
املو�ساد هذه الأخرية التي حولت
ن�شاطها لدولة تون�س لتجنيد
تون�سيات يف �شبكة املو�ساد
ال�ستهداف اجلزائر مرة ثانية .
من جهة ثانية فقد �أكد علي
الزاوي يف معر�ض حديثه � أن
امل�ؤامرات ال�صهيونية ل�رضب

لي�ست
واال�ستقرار
الأمن
وليدة الأمن بدليل �أن التحقيقات
الأمنية �أثبتت �أن حادثة االعتداء
الهمجي الذي تعر�ضت له املن�ش�أة
النفطية مبنطقة تيقنتورين
يقف خلف التخطيط والتدبري
له �إرهابيون غالبيتهم من دولتي
املغرب وتون�س �إ�ضافة لأربع
جزائريني فقط ح�سب قوله .

اخلبري االقت�صادي عبد الرحمن عية:

كلفت املاليري وبع�ضها مل ينته بعد

مطالب بالتحقيق يف بع�ض م�شاريع ال�سقي الفالحي
طالبت العديد من اجلمعيات
الفالحية من وزيري الري واملوارد
املائية والفالحة التدخل العاجل
لفتح حتقيقات معمقة يف ق�ضية
م�شاريع املحيطات امل�سقية التي
ا�ستفادت منها واليات الغرب
وخا�صة تلم�سان  ،م�ستغامن
ومع�سكر والتي كلفت الدولة
خ�سائر كبرية دون جت�سيد نتائج
خا�صة و�أنها �أفل�ست امل�شاريع
القدمية التي ترجع للحقبة
اال�ستعمارية والتي كانت ت�سقى
منها املنطقة ومل يتم جت�سيد
امل�شاريع اجلديدة التي مت
�إ�سنادها ملقاوالت فا�شلة وبطرق
ملتوية ما� أدى� إىل جفاف منابع
املياه وتوقف احلياة مب�ساحات
كرب ى .
فعلى م�ستوى تلم�سان نا�شد
احتاد الفالحني الأحرار مبغنية
وزير الفالحة بالتدخل العاجل
لوقف �أزمة اجلفاف التي م�ست
اجلهة ال�شمالية للمحيط امل�سقي
خا�صة بكل من مناطق الزريقة
وال�شبيكية بفعل تخريب قنوات
ال�سقي التي كانت تربط الفالحني
مبورد املياه القادم من �سد بني
بحدل جنوب املنطقة من قبل
ال�رشكات املكلفة ب�إجناز م�رشوع
ال�سد امل�سقي  ،حيث �أ�شار ممثل
االحتاد بوح�سون عبد احلميد
�أن اجلفاف الذي �رضب قرابة ال20

�ألف هكتار منها باملنطقة و�أ�صبح
يهدد الفالحني بخ�سائر عوي�صة
بعد الف�شل الذريع مل�رشوع
ال�سهل امل�سقي الذي يهدد
املنطقة باجلفاف عو�ض حت�سني
عملية ال�سقي التي علق عليها
الفالحني �أماال كبرية  ،لكن �سوء
الأ�شغال حطمت امل�رشوع القدمي
و�أقامت م�رشوعا بدله ال ي�ضمن
�سقي �سوى �ألف هكتار وبطريقة
متذبذبة نظرا للكمية القليلة
التي توجه للعملية انطالقا من
مياه �سد بني بهدل يف ظل ت�أخر
م�رشوع ربط املنطقة مب�رشوع
ال�سقي الذي يعلق عليه الفالحون
�أماال كبرية لكن هو ي�سري بخطى
ال�سلحفاة ويحطم معه املو�سم
الزراعي ما ي�ستوجب تدخل
الوزارة للحماية �أموال امل�رشوع
وخمططه الذي بلغ عامه الثاين
دون جدوى بفعل منح امل�رشوع
مل�ؤ�س�سات فا�شلة مالية.
هذا و�أكد عبد احلميد
بوح�سون� أنه تلقى عدة �شكاوي من
مئات الفالحني الذين ال ميلكون
�آليات بديلة لإنقاذ مزروعاتهم و
طالبوا ب�إ�ضافة ح�ص�ص من مياه �سد
بوغرارة ،و �إعادة النظر يف التوزيع
الذي اعتربه الفالحون �شحا كبريا
يف حق الفالحة باحلدود الغربية
ومن االن�شغاالت التي طرحها
املزارعون على االحتاد الفالحني

ت�أخر �أ�شغال ترميم املحيط
امل�سقي منذ عامني و هو ي�سري
بخطى ال ب�سبب تكليف �رشكات
�صغرى ال متتلك الإمكانيات
الالزمة مطالبني من وزارة
الفالحة و التنمية الريفية النظر
يف هذا التقاع�س .و كانت جلنة
الري و الفالحة باملجل�س ال�شعبي
الوالئي �أنها رفعت تو�صيات
مب�ضاعفة ن�سبة �سقي امل�ساحات
املنتجة و التي ال تتجاوز 4580
هكتار التي مت �إح�صا�ؤها �سنة
 ، 2017وطالبت مبنح امل�شاريع
مل�ؤ�س�سان قادرة ماديا لكن حلد
الآن مل يتم الأخذ بهذه التو�صيات
والتي جعلت الفالحني يف خانة
الإفال�س  ،حيث ان الكثري منهم
قاطع زراعة البطاطا والبطيخ
خوفا من اجلفاف ومات ي�صاحبه
من خ�سائر التي يتكبدها الفالح
وحده بال�سهل امل�سقي مبغنبة .
�أما مب�ستغامن اليزال م�رشوع �سقي
� 06آالف هكتار انطالقا من نظام
التزود باملياه املاو «�أرزيو ،
وهران « بعد �إمتام امل�رشوع الذي
مت �إطالقه �شهر جويلية املا�ضي
بغالف مايل يقدر ب7.5ملياردج
على �أن ينتهي بعد � 12شهرا لكن
قبل �شهر على �إمتام املدة اليزال
امل�رشوع يراوح مكانه بفعل نتح
ال�رشوع �إىل مقاوالت فا�شلة والتي
مل تنجز �سوى  15باملائة من

ثمن املدير العام للخدمات
اجلامعية فاروق بوكخيلة ،
الدور الكبري الذي قامت به
مديريات اخلدمات اجلامعية
عرب خمتلف واليات الوطن  ،من
خالل حر�صهم الكبري على �إجناح
عملية التكفل بالطلبة املقيمني
بالأحياء اجلامعية من خالل
ت�سطري برنامج ثري خالل �شهر
رم�ضان املبارك.
�أكد املدير العام للخدمات
اجلامعية فاروق بوكخيلة  ،يف
ت�رصيح �صحفي خ�ص به يومية
«الو�سط»� ،أن مديرياته عرب
القطر الوطني على غرار
واليات الو�سط  ،ال�رشق  ،الغرب
وبدرجة �أكرب تلك املتواجدة
بواليات جنوب البالد الكبري
 ،قد حققت جناح كبري من
خالل النوعية اجليدة للوجبات
املقدمة للطلبة خالل �شهر
رم�ضان املبارك وكذلك حت�سن

اخلدمات من النقل وايواء ،
كما مت خالل ال�شهر الف�ضيل
املا�ضي جملة من الن�شاطات
الثقافية والريا�ضية موجهة
لفائدة مقيمي الأحياء اجلامعية
الذين ق�ضوا ال�شهر الف�ضيل بعيد
عن عائالتهم ب�سبب ارتباطاتهم
الدرا�سية مع احلرم اجلامعي ،
ويف �سياق مت�صل فقد �أكد ذات
املتحدث �أن خدمات الإطعام و
الإيواء عرفت حت�سن كبري مقارنة
بال�سنوات الفارطة .
من جهة ثانية فقد ثمن جميع
ال�رشكاء االجتماعيني من
نقابات و تنظيمات وطلبة يف
ت�رصيحات متفرقة لهم هذا
التميز يف اخلدمات املقدمة من
طرف الديوان الوطني للخدمات
اجلامعية التي كانت العني
ال�ساهرة بجميع طاقمها الإداري
على �إجناح املو�سم اجلامعي.
�أحمد باحلاج

امل�رشوع والتي �سبق لوزير املوارد
املائية �أن وقف عليها خالل ال�شهر
املا�ضي و�صب جام غ�ضبه على
املقاوالت املكلفة التي خربت
م�شاريع الفالحني القدمية وق�ضت
على املو�سم الفالحي بدون نتيجة
خا�صة وان املنطقة معروفة ب�إنتاج
اخل�رض  والفواكه على ر�أ�سها
البطاطا .
من جانب �آخر مبنطقة مع�سكر
ق�ضت امل�شاريع احلديدة على
قناة ال�سقي بكل من مناطق
�سيق واملحمدية   حيث �أدى
اجلفاف �إىل �إتالف ع�رشات
الهكتارات من الربتقال باملحمدية
ونواحيها والعيد من �أ�شجار
الزيتون ب�سيق بعد ف�شا م�رشوع
ال�سقي الذي �أعدته وزارتي
الفالحة والري ال�سابقة التي مل
ت�ست�رش الفالحني فق�ضت على
ما بقي من الع�رشية ال�سوداء
و�أ�صبحت املحمدية املعروفة
باحلوام�ض منذ العهد اال�ستعماري
ار�ض جرداء � ،أما �سيق ف�أنها
تكابد ما بقي من �أ�شجار للزيتون
يف ظل تراجع املنتج ما ي�ستوجب
تدخل ال�سلطات العليا ال�ستدراك
اخل�سائر التي تهدد الفالحني
بفعل م�شاريع فا�شلة ا�ستفاد منها
مقاولون ال �ضمري لهم فق�ضوا على
غذاء اجلزائريني .
حممد بن ترار

« علينا �إعادة هيكلة االقت�صاد الوطني
لتفادي تهاوي احتياطي ال�صرف «
قال اخلبري االقت�صادي عبد
الرحمن عية � ،أن احتياطات
اجلزائر من ال�رصف �إىل ما دون
 80مليار دوالر بنهاية دي�سمرب
املا�ضي مقابل �أزيد من  97مليار
دوالر يف نهاية � 2017أي برتاجع
فاق الـ  17مليار دوالر  ،ويرى هذا
الدكتور « �أنه ال توجد �آلية لتغطية
العجز �سوى احتياطي ال�رصف،
م�شريا �أنه يف ال�سابق كان هناك
عجز على م�ستوى امليزانية وكنا
ن�ستخدم �صندوق �ضبط الإيرادات
لتغطيته وعندما نفذ ال�صندوق
جل�أت احلكومة ال�سابقة لطبع
النقود ،م�ؤكدا �أننا حاليا من�ضي
بنف�س امل�سار وعليه ففي حالة
ما �إذا نفذ كليا احتياطي ال�رصف
فلن جتد احلكومة �آلية �أخرى،
لأن االحتياطي مكون من عمالت
�صعبة وال يكمن طبعها حمليا،
لكونه ي�شكل خطرا على االقت�صاد
اجلزائري ،لذا فالبد من �إعادة
هيكلة االقت�صاد الوطني لتحا�شي
التهاوي امل�ستمر الحتياطي
ال�رصف .
كما �أكد املتحدث على �أن
االنخفا�ض املزدوج للبرتول والغاز
الذي يعتمد عليهما االقت�صاد
الوطني �أدى �إىل حاجة الدولة
لأربعني �أو خم�سني مليار دوالر».
وت�شري التحاليل االقت�صادية �إىل

�أن هذه االختالالت راجعة للعجز
الذي �سجلته املالية العمومية ومن
هنا ينبغي و�ضع �إ�صالحات هيكلية
بهدف حت�صني اجلباية العادية ،
وعلى هذا الأ�سا�س رجح خرباء
االقت�صاد الرتاجع يف احتياطي
ال�رصف �إىل ثنائيتني مهمتني يف
معادلة االقت�صاد الأوىل تتعلق
بالإنتاج الوطني للبرتول والثانية
تخ�ص �أ�سعاره و�أي خلل عليهما
قد يظهر ذلك على كفة ميزان
االقت�صاد الوطني .
املذكرة الظرفية
وح�سب
لل�سدا�سي الثاين من �سنة 2018
اخلا�صة بالبنك اجلزائريوالتي
مت فيه تو�ضيح �أن هذا الرتاجع
مرتفع قليال عن عجز الر�صيد
الكلي مليزان املدفوعات ب�سبب
ت�أثري التثمني ال�سلبي بحوايل 1.73
مليار دوالر املرتبط بانخفا�ض
قيمة الأورو �أمام الدوالر يف
الفرتة املمتدة بني دي�سمرب 2017
و دي�سمرب  ، 2018وهذا راجع
لالنخفا�ضات ال�سنوية الحتياطات
ال�رصف املرتبطة بعجز الر�صيد
الكلي للمدفوعات تعك�س ارتفاع
النفقات الداخلية اخلام ملجموع
العنا�رص الفعالة االقت�صادية حول
الدخل الوطني �أي ارتفاع الواردات
مقارنة بال�صادرات.
ح.م
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يف ظل �صمت الوايل � ،سوناطراك ووزارة الطاقة عن جتاوزته و خروقاته

العمال يطالبون  بر�أ�س املدير العام
ل�شركة الأ�شغال البرتولية الكربى
.

الربملاين �سليمان �سعداوي يلتحق بطهراوي لكن بدعوة تغليب امل�صلحة العامة

�شدد عمال امل�ؤ�س�سة الوطنية للأ�شغال البرتولية ب�إقليم دائرة حا�سي م�سعود بورقلة  ،على �ضرورة
تدخل جاد من �صناع القرار بالبالد من �أجل تنحية الرئي�س املدير العام ل�شركة الذي حملوه
م�س�ؤولية تبعات العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن جتاهل ما �أ�سموه مبطالبهم امل�شروعة .
�أحمد باحلاج
نا�شد الع�رشات من عمال
امل�ؤ�س�سة الوطنية للأ�شغال
البرتولية الكربى بحا�سي م�سعود
 80كلم عن مقر والية ورقلة يف
ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط»،
الفريق �أحمد قايد �صالح نائب
وزير الدفاع وقائد هيئة الأركان
للجي�ش الوطني ال�شعبي ،
ب�رضورة التدخل ال�شخ�صي لدى
كل من وزارة الطاقة و املديرية
العامة للمجمع النفطي العمالق
�سوناطراك  ،من �أجل التجاوب
مع جملة ما و�صفوه مبطالبهم
امل�رشوعة والتي ت�أتي يف
مقدمتها �رضورة رحيل كل من
الرئي�س املدير العام للم�ؤ�س�سة
واملدير اجلهوي و الأمني العام
للنقابة  ،حيث حملوهم م�س�ؤولية
تبعات العواقب الوخيمة التي
قد تنجر عن انتهاج �سيا�سة
املفا�ضلة يف �صب الرواتب
وعالوة الأرباح  ،ناهيك عن
جملة مطالبهم الأخرى على
غرار  ،العمل بنظام 4/4
والزيادة يف الأجور � ،إ�ضافة
ملنحة  التقاعد والتعوي�ضات
املن�صو�ص عليها يف قرارات
املجمع البرتويل بتطبيق منحة
� 60شهرا  ،مع احلق للعامل
يف اال�ستفادة من منح»pri-

»prcبن�سب جيدة وحمرتمة
و�إ�ضافة منحة اخلطر .
من جهة ثانية فقد طرح ذات
املتحدثني �أكرث من ت�ساءل حول
�صمت ممثلي ال�شعب املح�سوبني
على الوالية �سواء باملجل�س
ال�شعبي الوطني �أو جمل�س
الأمة  ،حول جتاهل مطلب تبني
مطالبهم املهنية واالجتماعية
و كذا التنديد بالتجاوزات
واخلروقات امل�سكوت عنها
من طرف الرئي�س املدير العام

لـ  GTPو املدير اجلهوي و
الأمني العام لنقابة امل�ؤ�س�سة ،
مقابل ذلك فقد �أخذت النائب
الربملاين عن والية ال�شلف فوزية
طهراوي على عاتقها مرا�سلة
كل من نائب وزير الدفاعو
الوطني وقائد هيئة الأركان
العامة للجي�ش الوطني ال�شعبي
الفريق �أحمد قايد �صالح ووزير
الطاقة حممد عرقاب  ،من �أجل
التدخل لإنقاذ امل�ؤ�س�سة وو�ضع
حد للحقرة والتهمي�ش التي بات

يتعر�ض لها العمال املتم�سكني
بخيار الت�صعيد من لهجة
خطابهم �إىل غاية ت�سجيل تدخل
جاد للتكفل بان�شغاالتهم التي
جتاوزها الزمن حلد كتابة هاته
الأ�سطر ،ويف �سياق مت�صل فقد
التحق الربملاين �سعداوي بركب
طهراوي لكن بلغة خمالفة �أين
دعا العمال املحتقنني للتحكم
للعقل و�ضبط النف�س مع الأخذ
بعني االعتبار املخا�ض الع�سري
الذي متر به البالد.   

حمطات وقود خاوية و خمابز و حمالت مغلقة

تطمينات مديرية التجارة ت�سقط يف املاء بوهران

بالرغم من تطمينات وزير
التجارة حممد جالب و اجلهات
الو�صية بوالية وهران ،من
�أجل �ضمان مداومة التجار
و �أ�صحاب حمطات الوقود
و توزيع املياه املعدنية� ،إال
�أنها ككل �سنة يتكرر �سيناريو
�رضب التجار للتعليمات عر�ض

احلائط يف مقدمتهم اخلبازون
و �أ�صحاب حمطات توزيع الوقود
التي �أغلقت غالبيتها يف حني مل
ت�ستطيع تلك النا�شطة خالل
�أيام عيد الفطر ال�سعيد من
توفري كميات تكفي زبائنها �سيما
ما يخ�ص مادة البنزين املمتاز
الذي �إفتقر بغالبية حمطات

الوقود �سيما تلك الواقعة
باجلهة ال�رشقية للوالية على
غرار حمطات الوقود بقديل و
�شهايرية ببطيوة و غريها .
هذا و �ساهم �إ�رضاب �أعوان
و مفت�شي التجارة املتوا�صل
يف �إنخفا�ض عملية املراقبة ،
وبلغة الأرقام مل تتجاوز ن�سبة
الإ�ستجابة للمناوبة هذه ال�سنة
عتبة  84.34يف املائة ،وهو ما
يف�رس تدين م�ستوى اخلدمات
و تقدمي الوجبات الرئي�سية
للوهرانني يف مقدمتها اخلبز
و احلليب و غريها من مواد
امل�ؤونة ال�رضورية ووا�سعة
الإ�ستهالك .
ومل تتمكن مديرية التجارة من
�ضبط عقارب �ساعتها على
جتاوب التجار بالرغم من
تهديدتها بفر�ض غرامات مالية
معتربة على التجار املخالفني،

و �إ�صدار عقوبات قا�سية ت�صل
حد الإقرتاح بالغلق و املتابعة
الق�ضائية� ،إىل �أن ذلك مل يردع
املعنيني الذين �ساهموا يف �شل
احلياة و مظاهرها طيلة �أيام
عيد الفطر املبارك.
جدير بالذكر �أن م�صالح مديرية
التجارة كانت قد �أعلنت يف بيان
لها� ،أنه �سيتم فتح  174خمبزة
عرب تراب الوالية لتوفري مادة
اخلبز 1680 ،حمال˝ا لبيع املواد
الغذائية العامة ،بالإ�ضافة
�إىل دوام وحدتني لإنتاج مادة
احلليب 09 ،مطاحن ل�ضمان
التموين مبادتي ال�سميد والدقيق
وحمطة �أخرى لتوفري املياه
املعدنية ،كما �سيتم ت�سخري 58
حمطة متعددة اخلدمات للعمل
ب�صفة متوا�صلة خالل هذه
العطلة.
�أحمد بن عطية

حملوه م�س�ؤولية تعفن الأو�ضاع

 32منتخبا من �أ�صل 43
يقاطعون رئي�س بلدية وهران
قاطع يوم الإثنني املن�رصم قرابة
 32منتخبا من �أ�صل  43منتخبا
باملجل�س ال�شعبي البلدي لوهران،
و طالبوا من رئي�س البلدية نور
الدين بوخامت بالرحيل و �إتهموه
بتعمد تقلي�ص غالبية ال�صالحيات
للمنتخبني و اختزالها ل�شخ�صه،
الأمر الذي فجر غ�ضب و ا�ستياء
املنتخبني و نوابه و مندوبي
املندوبيات البلدية ،و تزعم حركة
املطالبة برحيل «املري» كل من
نائبه الأول واعد حممد و عمر
الفاروق و عبد الرحمان بلعبا�س،
و ت�أتي هذه التطورات يف خ�ضم
�إ�ستقالة  3من نواب الرئي�س تباعا
رف�ضا ملا و�صفوه بتوريطهم يف
التوقيع على �صفقات م�شبوهة
و غري قانونية و التنازل بالدينار
الرمزي عن ممتلكات تابعة للدولة
على غرار �سينما «الليك�س» .
و توعد املنتخبون الذين قاطعوا
رئي�س البلدية نور الدين بوخامت
خالل ا�ستدعائهم للتوقيع على
بع�ض امل�شاريع ،على هام�ش
دورة عادية للمجل�س التنفيذي،
�أين رف�ض غالبية املنتخبني
التحاور معه �أو امل�صادقة على �أي
م�رشوع �أو �صفقة عمومية لغاية
رحيل الرئي�س الذي يرت�أ�س دار
الأ�سدين خلام�س عهدة انتخابية،
حمله فيها املقاطعون م�س�ؤولية
ما يجري من �سوء للت�سيري و
حالة �شبه الإفال�س التي تعي�شها
بلدية وهران من تغا�ضي الطرف
عن حت�صيل املاليري من م�ؤجري
الأ�سواق الباري�سية و املحالت
التجارية و غريها ،حيث تواجه
البلدية عجزا ماليا رهيبا بالكاد
تعرف م�صاحلها املالية توفر
�أجور العمال �سواء املو�سميني
�أو املتعاقدين و املنتخبني و
الإداريني.
و دعا املحتجون الذين توعدوا
ب�شل مقر ديوان رئي�س البلدية
خالل الأيام القليلة املقبلة،
بتدخل عاجل لوايل الوالية مولود

�رشيفي من �أجل و�ضع حد ملا
و�صفوه متادي «املري» يف �إهانتهم
من خالل حرمانهم من غالبية
مهامهم كمنتخبني من ال�شعب
و �سكان بلدية وهران ،حيث ال
ي�ستطيعون �سوى التوقيع و اخلتم
على �شهادات امليالد و مراقبة
م�صالح احلالة املدنية .
ومل تتوقف حالة ال�رصاع و
الت�شنج التي ت�رضب �إحدى �أكرب
البلديات على امل�ستوى الوطني
عند هذا احلد ،بل زادت م�شكلة
عدم تقا�ضي املنتخبني لرواتبهم
ب�شكل منتظم الطني بلة ،ناهيك
عن ما و�صوفه املنتخبون
ب�سيا�سة التهمي�ش و الإق�صاء
التي متار�س �ضد غالبيتهم ،و
عدم تفوي�ضهم لل�صالحيات التي
يخولها قانون البلدية للمنتخب
البلدي و املندوب و يتعلق الأمر
هنا باملادة  134ال�صادر يف �سنة
 2011و التي تن�ص على �أنه من
حق املنتخب و املندوب �أن
يتمتع بكل �صالحياته و التي من
�ضمنها �صالحيات رئي�س البلدية،
و الإم�ضاء على وثائق احلالة
املدنية و غريها من الوثائق التي
تخ�ص ت�سيري املرفق العام من
دون الرجوع لرئي�س البلدية �أو
مدراء املندوبيات املعينني من
قبل الإدارة ،بحكم �أن املندوب
هو منتخب من قبل ال�شعب و له
ال�رشعية القانونية.
لكن ح�سب املنتخبني امل�ستائني
من �سيا�سة رئي�س بلدية وهران
الذي تعد هذه العهدة اخلام�سة
له يف ت�سيري دار الأ�سدين ،و الذي
�إ�ستنادا لأقوالهم فهو ال يثق فيهم
و خولهم فقط �صالحية �إ�ستخراج
�شهادات امليالد و الإم�ضاء عليها
ال غري ما �إعتربوه �إهانة لهم،
�سيما �أن غالبية املنتخبني من
�رشيحة ال�شباب و ذوي الكفاءات
العلمية و اخلربة العملية يف جمال
الإدارة و اجلماعات املحلية.
�أحمد بن عطية

واليات الغرب اجلزائري

�إحالة  61تاجرا على الق�ضاء
اجلهوية
املديرية
ك�شفت
للتجارة بالغرب يف بيان لها
�أن م�صاحلها العاملة بكل من
تلم�سان  ،م�ستغامن  ،وهران ،
�سيدي بلعبا�س ،عني متو�شنت� أن
م�صاحلها قد متكنت من حجز
ما يزيد عن � 06أطنان من املواد
الغذائية الفا�سدة و�إحالة  61تاجرا
على الق�ضاء خالل �شهر رم�ضان
املعظم على م�ستوى الواليات
اخلم�س، واقتطاع  55عينة للتحليل
كما مت ت�سجيل  3.8ماليري من
الب�ضائع الغري مفوترة .
و�أ�شار البيان انه ومنذ بداية
رم�ضان فقد مت اجناز 3960
عملية مراقبة ميدانية من قبل
الفرق اخلا�صة بالواليات ،
توزّعت على  1257عملية مراقبة
بخ�صو�ص النوعية� ،أف�ضت �إىل
متابعة  39تاجرا خمالفا �أمام
اجلهات الق�ضائية وحجزمايزيد
عن � 6أطنان من املواد الغذائية

منتهية ال�صالحية املخزنة دون
احرتام �رشوط احلفظ والتربيد
و�أخرى ينعدم فيها الو�سم التجاري
وجمهولة امل�صدر ،وقد مت حتويل
ال�سلع املحجوزة للإتالف كما
مت اقتطاع عينات ل 28منتجا
غذائيا� ،أخ�ضعت للتحاليل
امليكروبيولوجية و 27عينة
�أخ�ضعت للتحاليل الفيزيوكيمائية
للك�شف عن مدى احرتامها
للمعايري و�رشوط ال�صحة والنوعية
ومطابقة ال�رشوط التجارية  .من
جهة �أخرىّ   
مت القيام ب 3703
عمليات مراقبة ميدانية يف
جمال مراقبة احرتام الن�شا ط
التجاري حيث مت �إحالة  22تاجرا
خمالفا على اجلهات الق�ضائية ،
بفعل قيامهم بامل�ضاربة وانعدام
الفوترة ،حيث ّ
مت يف اخل�صو�ص
ت�سجيل رقم �أعمال غري مفوترة
يق ّدر بنحو  3.8ماليري �سنتيم.
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بعد ترويج معلومات عن فر�ض �إطار من خارج الوالية

موازاة مع تطبيق خمطط جتفيف منابع التهريب

م�ساندة لبقاء فار�س الداوي رئي�سا
لوكالة الت�شغيل بورقلة

نق�ص حاد يف الوقود
بتيمياوين ب�أدرار

.

«امل�س�ؤول احلايل �أثبت كفاءته يف ت�سيري املرفق و�ضبط االختالالت «

�أعلنت عديد اجلمعيات املحلية وعدد من البطالني عن دعمهم املطلق ملطلبهم املتمثل يف بقاء
فار�س الداوي رئي�سا للوكالة الوالئية للت�شغيل  ،وذلك على خلفية ترويج معلومات حول م�ساعي
جهات نافذة لفر�ض �إطار من خارج الوالية على ر�أ�س الوكالة الوالئية للت�شغيل .
�أحمد باحلاج
�أكد ممثلو اجلمعيات املحلية
املهتمة مبلف اليد العاملة و
عدد من طالبي العمل مبا فيهم
خريجي اجلامعات واملعاهد
الكربى و املدار�س العليا
ومرتب�صي مراكز التكوين املهني
والتمهني وحتى عدميي امل�ستوى
بوالية ورقلة يف ت�رصيح لهم مع
يومية «الو�سط» ،عن مت�سكهم
مبطلبهم املتمثل يف الإبقاء
على فار�س الداوي كرئي�س
للوكالة الوالئية،باعتباره على
دراية تامة بخبايا هذا امللف
ال�شائك الذي �أدخل ال�سلطات
املحلية وعلى ر�أ�سها وايل
الوالية يف عنق الزجاجة ،
م�ؤكدين �أن هذا الأخري برهن
على كفاءته يف ت�سيري املرفق
و �ضبط االختالالت احلا�صلة ،
وقال نف�س املتحدثني �أن دعمهم
للم�س�ؤول املذكور ي�أتي بعد
رواج معلومات مفادها م�ساعي
ال�سلطات الو�صية يف حماولة
فر�ض �أحد الإطارات من خارج

الوالية .
من جهة ثانية فقد �أكدت
م�صادر عليمة �أن فار�س الداوي
الذي ي�شغل من�صب رئي�سا
للوكالة الوالئية بالنيابة قد جنح
بن�سبة كبري يف جتاوز جملة
من امل�شاكل التي �أثقلت كاهل
طالبي العمل  ،وعلى �سبيل
املثال ال احل�رص �ضغطه على
ال�رشكات الوطنية العاملة يف
النفطية»م�ؤ�س�ستي
ال�صناعة

التنقيب و الأ�شغال يف الآبار «،
من �أجل الإفراج على القوائم
اال�سمية للمعنيني ب�إجراء
الفحو�صات املهنية ،وهو الأمر
الذي حتقق خا�صة على م�ستوى
م�ؤ�س�ستي التنقيب والأ�شغال
يف الأبار � ،إ�ضافة للإفراج على
عرو�ض العمل املتعلقة بفئة
ذوي االحتياجات اخلا�صة التي
لطاملا تعالت �أ�صواتها من �أجل
املطالبة بح�صتها من منا�صب

العمل يف بع�ض امل�ستويات .
�إىل جانب ذلك فقد �أكد �أكرث من
متحدث يف املو�ضوع على �أن
فار�س الداوي امل�س�ؤول الأول
على الوكالة الوالئية للت�شغيل عليه
�أن يكون حمل الثقة املو�ضوعة
يف �شخ�صه �سواء للبطالني �أو
ال�سلطات املحلية على �أحقية
الإطار املحلي يف ت�سيري هذا
املرفق احل�سا�س  ،وذلك من
خالل التكفل بان�شغاالت البطالني
بتطبيق مبد�أ ح�سب الأولويات
والإمكانات املتاحة .
ومعلوم �أن امل�س�ؤول ال�سالف
الذكر قد �أكد يف ت�رصيح �سابق
له مع يومية «الو�سط»� ،أن
الت�سهيالت املقدمة �إليه كرئي�سا
للوكالة الوالئية للت�شغيل بوالية
ورقلة مكنته من قطع �شوط كبري
مع ال�رشكات الوطنية النفطية
و امل�ؤ�س�سات العاملة يف �إطار
ال�رشاكة بني املجمع النفطي و
الأجانب من �أجل الإفراج عن
عرو�ض العمل اخلا�صة بال�سنة
اجلارية يف الأ�سابيع القليلة
القادمة .

�شعار ج�سدته �شرطة تندوف مبرافقتها ملواطني الوالية

معا من �أجل رم�ضان بدون حوادث مرور
مع �إطالق املديرية العامة للأمن
الوطني حملة حت�سي�سية وطنية
حتت �شعار (معا لرم�ضان بدون
حوادث مرور) مبنا�سبة �شهر
رم�ضان الف�ضيل ل�سنة  ،2019فقد
�سطرت م�صالح �أمن والية تندوف
خمططا ات�صاليا يهدف �إىل
�ضمان �أمن و �سالمة املواطنني
خالل ال�شهر الف�ضيل.
�أفاد بيان خللية الإعالم واالت�صال
والعالقات اخلارجية ب�أمن والية
تيندوف كانت قد ت�سلمت يومية
«الو�سط « ن�سخة منه فقد ت�ضمن
الربنامج امل�سطر خالل �شهر
رم�ضان القيام بعمليات توعوية
على مدار الأ�سابيع الأربعة من
�شهر رم�ضان ،لفائدة ال�ساكنة،
حول الأ�سبوع الأول ل�شهر رم�ضان
الذي خ�ص�ص حول ت�أثري التعب
على ال�سياقة ،فيما حمل الأ�سبوع
الثاين خماطر الوقوف و التوقف
الع�شوائي  ،خماطر ال�سري على
اخلط الإ�ستعجايل�،أما الأ�سبوع
الثالث من ال�شهر الف�ضيل فقد

مت فيه الت�شكيالت ال�رشطية
امل�سخرة لتامني ال�ساحات
و الف�ضاءات العمومية ،ويف
الأ�سبوع الأخري من �شهر رم�ضان
املبارك فقد خ�ص�ص دور قوات
ال�رشطة يف ت�أمني حمطات نقل
امل�سافرين.
�إىل جانب تكثيف الدوريات
الراجلة و الراكبة بهدف الت�صدي
لكل �أ�شكال الإجرام و توفري
�رشوط ال�سكينة والأمن للمواطن،
فقد اتخذت �رشطة تندوف

جمموعة من الإجراءات الأمنية
ل�ضمان الأمن و ال�سكينة وراحة
املواطنني بالإ�ضافة �إىل حمايتهم
يف �أرواحهم و ممتلكاتهم ،من
تعزيز تواجدها يف
خالل
خمتلف الأماكن و الف�ضاءات التي
تعرف توافدا كبريا للعائالت و
املواطنني ،بت�سخري ت�شكيل �أمني
ي�سهر على �ضمان ت�أمني الف�ضاءات
الكربى و ال�ساحات العمومية ،التي
تعد قبلة للعائالت و املواطنني
بعد الإفطار ،كمحطة امل�سافرين

و الأ�سواق و امل�ساجد و احلدائق
الرتفيهية ك�شارع ال�سالم عليكم و
�أماكن �إفطار عابري ال�سبيل
ناهيك عن املبادرات اخلارجية
على �سبيل املثال ال احل�رص
التن�سيق مع اجلمعية الثقافية
العلمية مالك بن نبي و جمعية
قوافل اخلري لرعاية الأرملة و
اليتيم من تنظيم ن�شاطات توعوية
حت�سي�سية على م�ستوى �ساحة
ال�شهداء بتندوف ذات ال�صلة
بالتح�سي�س من خماطر �سوء
ال�سياقة يف رم�ضان و خماطر
ا�ستهالك املخدرات و امل�ؤثرات
العقلية و تنظيم حظائر مرورية
لفائدة الأطفال.
من جهة ثانية فقد ثمن �سكان
والية تيندوف احلدودية يف
ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط»،
مثل هكذا مبادرات خالل ال�شهر
الف�ضيل الفارط  ،مطالبني
بتعميمها يف جميع املنا�سبات
الدينية والوطنية .
�أحمد باحلاج

�شهدت حمطة توزيع الوقود
على م�ستوى بلدية تيمياوين
ب�أدرارخالل اليومني االخريين ،
ندرة حادة يف مادة البنزين عرب
حمطة خدمات التزود بالوقود
مما ت�سبب يف خلق طوابري كبرية
للمركبات وال�سيارات  ،والتي
�أبدى م�ستعمليها ا�ستياءهم و
تذمرهم ال�شديدين من ت�ضييع
وقتهم يف البقاء لأوقات طويلة
تقارب �أحيانا لأكرث من ثالث
�ساعات وهو ما ر�صدته يومية
يومية «الو�سط « .
�أبدى عدد من �أ�صحاب املركبات
ببلدية تيمياوين احلدودية
 ،ا�ستيائهم الكبري خا�صة وان
�أزمة الوقود  تعود يف كل مرة
من جديد مما جعلهم ينظمون
طوابري طويلة امتدت على مئات
الأمتار من اجل تعبئة خزانات
�سياراتهم  ،حيث يرى الكثري
من زبائن حمطة الوقود ببلدية
تيمياوين � ،أن فقدان هذه املادة
�أ�صبح لغزا حمريا بالن�سبة لهم

و يجب على اجلهات املعنية
�رضورة التدخل العاجل من �أجل
�إيجاد حل لهده الأزمة  لأنه
لي�س من املعقول �أن حتدث يف
دولة تتوفر على منبع رئي�سي
للمحروقات.
ويف �سياق ذي �صلة متكنت
م�صالح الدرك الوطني خالل
ال�سنة اجلارية من معاجلة
12ق�ضية تتعلق بالتهريب
والإ�رضار باالقت�صاد الوطني ،
حيث مكنت العمليات الأمنية
الناجحة من ا�سرتجاع  1790لرت
من الوقود كانت يف طريقها لدولة
مايل ليتم م�صادرة املحجوزات
و � 03شاحنات من نوع رونو ،
كما مت توقيف  09مهربني وبعد
ا�ستكمال الإجراءات القانونية مت
تقدميهم �أمام العدالة التي �أمرت
ب�إيداع اجلميع رهن احلب�س
امل�ؤقت يف انتظار حماكمتهم
بتهمة التهريب و الإ�رضار
باالقت�صاد الوطني .
�أحمد باحلاج

يف وقت تلعب فيه ال�سلطات دور املتفرج

�سكان قرية �أم الرانب
بورقلة يعانون
ا�شتكى القاطنني بقرية �أم الرانب
ببلدية �سيدي خويلد التابعة لوالية
ورقلة  ،من تكاثر احل�رشات
ال�سامة على غرار الباعو�ض
الذي �أ�صبح يغزو التجمع ال�سكني
املذكور  ،وقد �ساهم يف تفاقم
امل�شكل املطروح النق�ص الكبري
يف قنوات ال�رصف ال�صحي
وجلوء املواطنني �إىل حفر الآبار
لت�رصيف املياه امل�ستعملة .
طالب جمموعة من ال�سكان
بالقرية ذاتها من ال�سلطات
املعنية التدخل العاجل والعمل
على توفري املبيدات ملكافحة
احل�رشة ال�سامة املذكورة  ،والتي
�أدت �إىل �إ�صابة عدد منهم خا�صة
الأطفال بحبوب �سببت لهم حكة
واحمرار يف اجللد  ،الأمر الذي
بات يهدد �صحة ال�سكان خا�صة
و�أن الباعو�ض يت�سبب يف نقل
الأمرا�ض والأوبئة على غرار
املالريا التي فتكت بعدد من
ال�ضحايا .
وح�سب ت�رصيح جمموعة من
املواطنني لـ « الو�سط « ف�إنهم
حرموا من النوم خارج غرفهم
نظرا لغزو ح�رشة الباعو�ض

ال�سامة لقرية �أم الرانب  ،مما
جعلهم يعانون يف �صمت و�أرق
حياتهم  ،م�شريين �إىل �أن امل�شكل
تفاقم نتيجة تواجد بيوتهم
مبحاذاة غابات النخيل وهي
الأماكن التي يتكاثر بها ب�شكل
ف�ضيع  ،ف�ضال عن ا�ستنجادهم
بحفر الآبار لت�رصيف املياه
امل�ستعملة جراء النق�ص الفادح
يف قنوات ال�رصف ال�صحي  ،ي�أتي
هذا رغم عديد ال�شكاوي التي
�أبرقوها للجهات املعنية لربط
قريتهم ب�شبكة ال�رصف ال�صحي
التي �رصفت عليه احلكومة مبالغ
مالية �ضخمة  ،بالإ�ضافة �إىل
تعهد ال�سلطات املعنية بالتكفل
باملع�ضلة القائمة � ،إال �أن الو�ضع
املتعفن ال يزال يراوح مكانه
حلد ال�ساعة  ،ليبقى املواطن
الب�سيط يدفع الفاتورة ال�صحية
يف ظل التزام امل�س�ؤولني املحليني
ال�صمت حيال املو�ضوع .
وعليه طالب املواطنني من اجلهات
املعنية التدخل العاجل حلمايتهم
من غزو ح�رشة الباعو�ض لتجمعهم
ال�سكني خا�صة فلذات �أكبادهم .
�أحمد باحلاج
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املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا

تفا�صيل "اختطاف" العامل الفل�سطيني
الأ�شقر وت�سليمه ل"�إ�سرائيل"
ك�شفت املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا ،تفا�صيل اختطاف عنا�صر مكتب التحقيقات
الفدرايل الأمريكي "�أف بي �آي" العامل الفل�سطيني الربوفي�سور ،عبد احلليم الأ�شقر ،وت�سليمه
لإ�سرائيل دون �إجراءات قانونية �أو علم حماميه.
وقالت املنظمة �إنه وبعد الإفراج
عن الأ�شقر منذ �أكرث من �سنة
و�ضع حتت الإقامة اجلربية
بانتظار ترحيله �إىل دولة ت�سمح
با�ستقباله بعد �إجباره على التخلي
عن جن�سيته الأمريكية ب�شكل
تع�سفي وعلى الرغم من توافر
هذه الدولة �إال �أن �سلطات الهجرة
كانت ت�سوف مبنح الإذن له يف
ال�سفر.
و�أعلنت حركة املقاومة الإ�سالمية
"حما�س" ،اخلمي�س� ،أن الواليات
املتحدة �سلمت �إ�رسائيل ،الأربعاء،
العامل الفل�سطيني الأ�شقر ،بعد
اعتقاله يف �سجونها  11عاما.

من هو العامل "الأ�شقر" ؟
الربوفي�سور عبد احلليم الأ�شقر ؛
ولد يف طولكرم عام 1958م ،وهو
املر�شح الرئا�سي يف انتخابات
الرئا�سة الفل�سطينية  .2005ولد
الدكتور "الأ�شقر" يف طولكرم

عام  1958و�أنهى درا�سته الثانوية
يف مدار�سها ،ثم التحق يف جامعة
بريزيت �إىل �أن تخرج منها عام
 .1982الدكتور حا�صل على
ال�شهادات اجلامعية التالية :درجة
البكالوري�س يف �إدارة الأعمال  ،من
جامعة بريزيت عام  .1982درجة
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال ،
من جامعة الفرين يف اليونان عام

 .1989درجة الدكتوراة يف �إدارة
الأعمال  ،من جامعة امل�سي�سيبي
 .عمل مدر�سا يف كلية الهند�سة
يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة،
وتزوج خالل وجوده هناك من
�سيدة من عائلة مهنا .ويقيم يف
الواليات املتحدة منذ � 15سنة
يف اليك�ساندريا ب�شمال فريجينيا
قبل اعتقاله من قبل ال�سلطات

فل�سطني املحتلة

الأمريكية  .كما عمل بروفي�سوراً يف
العديد من اجلامعات الأمريكية،
كانت �آخرها جامعة هاورد
يف وا�شنطن .تر�شح "الأ�شقر"
من قرية �صيدا يف حمافظة
طولكرم ،لالنتخابات الرئا�سية
الفل�سطينية ب�شكل م�ستقل عام
 2005اعتقلته ال�سلطات الأمريكية
ثالث مرات لرف�ضه ال�شهادة �ضد
بع�ض النا�شطني الفل�سطينيني
وامل�سلمني ،ليبقى حتت الإقامة
اجلربية يف منزله بانتظار
املحاكمة لرف�ضه الإدالء بال�شهادة،
وبتهمة االنتماء وامل�ساعدة
بتمويل حركة "حما�س" .اعتقلته
ال�سلطات الأمريكية ملدة 11
عاماً بتهمة االنتماء وامل�ساعدة
بتمويل حركة "حما�س"  .م�ساء
يوم الأربعاء املوافق 2019-6-5
�سلمت الواليات املتحدة "الأ�شقر"
لإ�رسائيل على منت طائرة هبطت
يف مطار "بن غوريون" ،عقب
انتهاء فرتة حمكوميته يف الواليات
املتحدة الأمريكية.

� 42أ�سرية بينهم � 20أ ًما �أم�ضوا عيد الفطر ً
بعيدا عن عائالتهم
قال مركز �أ�رسى فل�سطني
للدرا�سات� ، ،إن  73من �أبناء
الأ�سريات يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي ،بينهم �أطفال
ُر�ضع �أم�ضوا عيد الفطر دون
�أمهاتهم مما حرمهم من الفرحة
وال�سعادة .و�أو�ضح املتحدث
الإعالمي للمركز الباحث ريا�ض
الأ�شقر �أن � 42أ�سرية يف �سجون
االحتالل ،من بينهن (� )20أماً،
لديهن (� )73أبناً افتقدوا حنان
�أمهاتهم وااللتقاء بهم يف يوم
العيد ،ومر هذا اليوم عليهم
حزيناً حيث مل يجدوا من
يلب�سهم مالب�س العيد ويعد لهم
الطعام مما �أثر على نف�سياتهم،
مبيناً �أن الأطفال ينتظرون هذا

اليوم ال�سعيد ملرافقة �أمهاتهم
للأ�سواق و�رشاء �أجمل املالب�س،
واقتناء الألعاب للعب مع �أقرانهم،
بينما �أبناء الأ�سريات يفتقدون
�أمهاتهم يف هذا اليوم لغيابهن
خلف الق�ضبان مما يفقدهم
فرحة العيد وبهجته ،وي�شعرون
باملرارة كلما مر عليه منا�سبة
�سعيدة .و�أ�ضاف �أن الأ�سريات يف
�سجون االحتالل اي�ضاً ي�شعرن
باحلزن واملرارة الفتقادهن �إىل
�أبنائهن خالل تلك املنا�سبات
وخا�صة التي يحتاج فيها
الأطفال اىل وجود االم بجانبهم،
وحرمان �أبنائهن من حنان ومودة
�أمهاتهن ،وكيف يق�ضون �أوقاتهم
بعيداً عنهم ،حمرومني من هذه

ال�سعادة .وتعي�ش الأ�سريات
الأمهات حالة نف�سية �صعبة
نتيجة القلق ال�شديد ،والتوتر
و التفكري امل�ستمر ب�أحوال
�أبنائهن وكيفية �سري حياتهم
بدون �أمهاتهم  ،وخا�صة ان
بع�ضهم ال يزال �صغري ال�سن
ومل يتجاوز ال�سنوات الثالثة
الأوىل من عمره ،كحالة الأ�سرية
"ن�رسين ح�سن ابوكميل" من
قطاع غزة  ،والتي تركت خلفها
ر�ضيع عمره ثمانية �شهور فقط،
ومل ترى ابنائها منذ اعتقالها
قبل � 3سنوات ،كذلك الأ�سرية "
فدوى نزيه حمادة" من القد�س
 ،وحمكومة بال�سجن � 10سنوات،
وهي �أم خلم�سة �أطفال� ،أ�صغرهم

كان يبلغ من العمر �أربعة �شهور
فقط عند اعتقالها .و�أو�ضح
الأ�شقر �أن �أو�ضاع الأ�سريات
�صعبة للغاية حيث تتعمد �إدارة
ال�سجن الت�ضييق عليهن و�إذاللهن
و منع عدد منهن من زيارة ذويهم
بحج واهية ،وال زالت �إدارة
ال�سجون متار�س �سيا�سة اقتحام
الغرف يف �ساعات مت�أخرة
من الليل� ،إ�ضافة �إىل وحرمان
الأ�سريات من الزيارة والتعليم،
ونقل اال�سريات يف �سيارة البو�سة
ال�سيئة يف ظروف �صعبة ،كما
ينتهك االحتالل خ�صو�صيتهن
بو�ضع كامريات مراقبة يف
�ساحات ال�سجن ،و�ضع احلمامات
خارج غرف االعتقال.

املعار�ضة ال�سودانية تقطع الطريق على “الع�سكري”

ال عودة للمفاو�ضات
�أكدت قوى �إعالن “احلرية
والتغيري” يف ال�سودان ،على رف�ضها
للعودة “�إطالقا” �إىل املفاو�ضات
مع املجل�س الع�سكري االنتقايل،
متم�سكة بطلب ت�سليم ال�سلطة
كاملة للمدنيني ،وفق ما جاء
يف بيان �صدر عنها وقالت قوى
املعار�ضة ال�سودانية التي تقود
احلركة االحتجاجية� ،إنها “تتابع

الدعوات امل�سمومة للعودة لطاولة
املفاو�ضات والتي يب ّثها املجل�س”.
واعتربت تلك الدعوات “ا�ستهانة
�رصيحة بالأرواح التي �أُزهقت،
والدماء التي مل جتف”.
و�شددت القوى على �أنه “ال عودة
�إطالقا للمفاو�ضات مع املجل�س”.
وقالت �إن مطالبها وا�ضحة،
“حما�سبة املجل�س االنقالبي

(الع�سكري) وكل من تو ّرط يف
جرائمه منذ � 11أفريل (تاريخ عزل
الب�شري)”.
كما طالبت بـ “ت�سليم ال�سلطة
االنتقالية كاملة للمدنيني ،كما
ن�ص �إعالن احلرية والتغيري ،واحلل
ّ
الفوري مللي�شيا اجلنجويد (موالية
للنظام) وت�سليم �سالحها للجي�ش،
و�إنهاء ا�ستباحتها ل�شوارع املدن”،

بح�سب البيان.
و�أكدت �أن “الثورة م�ستمرة ،و�أن
الع�صيان املدين �سالحها”.
وتتم�سك قوى “احلرية والتغيري”
بالع�صيان املدين ،معتربة �أن رئي�س
املجل�س الع�سكري االنتقايل عبد
الفتاح الربهان ،ونائبه حممد
حمدان دقلو (حميدتي) ،ميثالن
“عائقا �أمام بناء الدولة املدنية”.

هيئة �ش�ؤون الأ�سرى

اجلرائم بحق �أ�سرانا ت�أخذ
منحنى خطريا غري م�سبوق
ا�ستنكر رئي�س هيئة �ش�ؤون
الأ�رسى واملحررين اللواء قدري
�أبو بكر ،اجلرائم املتتالية التي
يرتكبها االحتالل الإ�رسائيلي
بحق املعتقلني الفل�سطينيني،
والتي ت�أخذ منحنى خطريا جدا
وغري م�سبوق ،بهدف تفريغهم
من حمتواهم الوطني والإن�ساين،
وخلق حياة يومية لهم يف غاية
التعقيد.
وك�شف اللواء �أبو بكر يف بيان �صدر
عنه اليوم اجلمعة �أن االحتالل
الإ�رسائيلي يجند كل طاقاته خللق
واقع جديد يف �سجون ومعتقالت
االحتالل.
و�أكد �أن االحتالل ي�ستغل كل

الظروف للتفرد بالأ�رسى واالنتقام
منهم ومن عائالتهم ،حتى �أن
ذلك �أ�صبح م�ساحة تناف�سية
بني ال�سيا�سيني والع�سكريني
الإ�رسائيليني و�أ�ضاف "يوميا هناك
اقتحامات لل�سجون واملعتقالت،
كما �أنه يتم نقل عدد كبري من
املعتقلني من �سجن لآخر".
ولفت �إىل �أن االحتالل ال يرغب
يف م�شاهدة �أي نوع من اال�ستقرار
يف �صفوف احلركة الأ�سرية ،وما
حدث يف �سجن ع�سقالن ليلة
العيد من تعليمات الإدارة و�رشطة
ال�سجن بعدم �إحياء عيد الفطر
ي�ؤكد عن�رصية وفا�شية حكومة
االحتالل".

طالبتها باال�ستعداد لأي هجوم �صاروخي

معلومات �أمريكية لإ�سرائيل
ب�ضربة و�شيكة �ضد �إيران
تلقت �إ�رسائيل من الواليات
املتحدة الأمريكية ،معلومات
ُ�شن على
حول �رضبة و�شيكة �ست ّ
�إيران ،بح�سب ما جاء على موقع
�صحيفة (اندبندنت) الربيطانية.
وبح�سب ال�صحيفة ذاتها ،فقد
ذكر م�صدر ع�سكري �إ�رسائيلي،
�أن اجلانب الأمريكي طلب من تل
�أبيب �أن تكون على �أهبة اال�ستعداد
ال�ستيعاب �أي هجوم �صاروخي من
لبنان �أو �سوريا �أو قطاع غزة خالل
الفرتة املقبلة ،وذلك ب�سبب نية
الواليات املتحدة توجيه “�رضبة
عقابية” لإيران بعد ا�ستهدافها
�سفناً يف ميناء الفجرية الإماراتي
وتدبريها الهجوم على م�صايف
نفط �سعودية.
ومل يف�صح امل�صدر ذاته ،عما �إذا

كانت �إ�رسائيل �سرتد على الهجوم
املحتمل �أم ترتك الأمر للواليات
املتحدة التي �ستتوىل توجيه
ال�رضبات �إىل �إيران و�أذرعها يف
املنطقة (حزب اهلل ،حما�س،
اجلهاد الإ�سالمي) يف حال ن�شوب
مواجهة.
وعلمت (اندبندنت عربية)� ،أن
الواليات املتحدة ت�سعى �إىل
�إن�شاء حتالف خليجي – �أمريكي
ملواجهة �إيران �سيا�سياً وع�سكرياً،
و�أن قمم مكة الثالث (اخلليجية،
العربية والإ�سالمية) �أتت بنتائج
�إيجابية يف نظر اجلانب الأمريكي
يُذكر �أن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترمب الذي يزور بريطانيا حالياً،
�رصح �أن احتمال توجيه �رضبة
ع�سكرية �إىل �إيران ال يزال وارداً.

االحتاد الأوروبي ي�ضيف
تعديالت على ت�أ�شرية �شنغن

تبنى جمل�س االحتاد الأوروبي
تعديالت جديدة على قانون
الت�أ�شريات اخلا�صة بدول منطقة
�شنغن ،من �أجل حت�سني �إجراءات
�سفر املهاجرين ال�رشعيني،
ومواجهة الهجرة غري ال�رشعية.
و�أفاد بيان �صادر عن املجل�س ب�أن
الأحكام اجلديدة �ستوفر �إجراءات
�أ�رسع و�أو�ضح للم�سافرين دائمي
الرتدد على البلدان املعنية.
و�أ�ضاف �أن هذه التعديالت �ست�سمح
للراغبني يف ال�سفر بتقدمي طلبات
ت�أ�شرية "ت�صل مدتها �إىل � 6أ�شهر،
ويف موعد ال يتعدى  15يوما من
تاريخ الرحلة املخطط لها"وتابع
�أن الأحكام اجلديدة �ستمنح طالبي
الت�أ�شرية �إمكانية ملء اال�ستمارات
وتوقيعها على الإنرتنت� ،إىل
جانب ت�سهيل �إجراءات �إ�صدار

الت�أ�شريات متعددة الدخول
بالن�سبة للأ�شخا�ص "الذين لديهم
�سجل ت�أ�شرية �إيجابي".
كما ت�ضمنت هذه التعديالت زيادة
 20يورو يف �سعر ت�أ�شرية الإقامة
الق�صرية ،لت�صبح كلفتها  80يورو
بعد �أن كانت  60و�ستن�رش هذه
التعديالت يف اجلريدة الر�سمية
لالحتاد الأوروبي ،لت�صبح �سارية
بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�رشها
وكان الربملان الأوروبي قد تبنى
هذه التعديالت يف �أبريل املن�رصم
بعد �أن دعمها ب�شكل غري ر�سمي
يف فرباير يذكر �أن منطقة �شنغن
ت�ضم  26دولة �أوروبية �ألغت
�رشط �إبراز جواز ال�سفر ،و�أزالت
�ضوابط الهجرة ملواطني الدول
الأع�ضاء على احلدود امل�شرتكة
الداخلية بينها.
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ت�أجري طرطو�س:

هل ت�سعى رو�سيا �إىل بقاء دائم
يف ال�شرق الأو�سط؟
حتاول رو�سيا تكري�س نفوذها البحري يف �شرق البحر املتو�سط من
خالل اال�ستحواذ على ميناء طرطو�س ال�سوري ،يف �إطار تواجد
ر�سمى دائم عرب �إبرام اتفاق قد يتم توقيعه مع النظام يف الفرتة
القادمة ،ملدة ت�صل �إىل نحو ن�صف قرنً ،
وفقا ملا �أعلنه نائب رئي�س
الوزراء الرو�سي يوري بوري�سوف عقب زيارة �إىل دم�شق يف 20
�أفريل  ،2019وال تبدو تلك اخلطوة مفاجئة يف �إطار م�سار العالقات
الرو�سية – ال�سورية وبالنظر لدور رو�سيا يف منع �سقوط نظام
الأ�سد ،فثمة كثري من امل�ؤ�شرات التي تك�شف عنها الت�صريحات
والإجراءات الرو�سية التي بد�أت نهاية العام قبل املا�ضي مع �إبرام
اتفاق تو�سيع مركز �إمداد الأ�سطول الرو�سى يف قاعدة طرطو�س.

مركز امل�ستقبل للأبحاث
والدرا�سات املتقدمة
ومن املتوقع �أن يرتب هذا التطور ،يف
حالة حدوثه ،تداعيات عديدة تتجاوز
م�ستوى طبيعة تعزيز العالقات الثنائية
بني الدولتني .فتاريخ ًيا يح�سب تواجد
رو�سيا يف املياه الدافئة يف معادالت
ميزان القوى الدولية واملتغريات
الهيكلية يف حركة النظام الدويل ،وهى
احل�سابات ذاتها التي تطرح نف�سها مع
عودة رو�سيا �إىل الرتكيز على طرطو�س،
التي كانت ،خالل �سبعينيات القرن
املا�ضي ،القاعدة البحرية ل�سفن
ال�رسب اخلام�س على البحر املتو�سط
لالحتاد ال�سوفيتي.

خطوات حم�سوبة:
يف  28دي�سمرب  ،2017قال الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني ،خالل لقائه
ال�ضباط امل�شاركني يف العملية الرو�سية
يف �سوريا« :تبقى على الأرا�ضي ال�سورية
للعمل ب�شكل دائم ،نقطتان رو�سيتان
للتمركز� ،إنهما مدرج طريان حميميم
وميناء طرطو�س ،هذا عامل مهم حلماية
م�صاحلنا القومية ،وتوفري �أمن رو�سيا
يف �إحدى االجتاهات الإ�سرتاتيجية
الرئي�سية».
وخالل تواجدها يف �سوريا الذي بد�أته
منذ �سبتمرب  ،2015ركزت رو�سيا بالفعل
على تلك الإ�سرتاتيجية ،حيث قامت
بت�أ�سي�س مركز القيادة الع�سكرية يف
قاعدة حميميم ،وعلى التوايل عززته
مبنظومات دفاع جوي متنوعة من
�أحدث الطرازات املنتجة حمل ًيا والتي

تناف�س بها منظومات الدفاع اجلوي
عامل ًيا.
وبالتزامن مع ذلك� ،أعادت رو�سيا ترميم
قاعدة طرطو�س البحرية ،يف �إطار
االتفاق الع�سكري املربم مع النظام.
ويف هذا ال�سياق ،بد�أت خطوات تر�سيخ
التواجد الع�سكري ب�شكل متدرج .ففي
�أكتوبر � ،2016أعلنت �أنها تقوم ب�أعمال
ترميم القاعدة بهدف تقدمي اخلدمات
اللوج�ستية للعمليات الع�سكرية التي
ت�ستهدف مكافحة الإرهاب .ويف 18
جانفي  ،2017وقعت الدولتان االتفاق
اخلا�ص بتو�سيع م�ساحة مركز الإمداد
املادي والتقني التابع للأ�سطول
احلربي الرو�سي يف طرطو�س ودخول
ال�سفن احلربية الرو�سية للمياه الإقليمية
واملياه الداخلية واملوانئ ل�سوريا ،وبنا ًء
عليه وفى  17دي�سمرب � ،2018رصح نائب
وزير الدفاع الرو�سي تيمور �إيفانوف
يف مقابلة مع �صحيفة «كومري�سانت»
�أن وزارات الدفاع وال�صناعة والتجارة
الرو�سية تعمل على م�رشوع لبناء
�أحوا�ض وفق االتفاق ،يف م�ؤ�رش على
�أن رو�سيا بالفعل كانت قد بد�أت تكتيك ًيا
تهيئة البنية التحتية يف طرطو�س وف ًقا
خلطتها.

دالالت عديدة:
يطرح اهتمام رو�سيا بتكري�س وجودها
يف طرطو�س دالالت عديدة يتمثل
�أبرزها يف:

م�ؤ�شر الفوز يف معركة
�سوريا:

وهو ما ر�صدته و�سائل الإعالم الرو�سية،
التي اعتربت �أن االتفاق يعني جناح
الهدف اال�سرتاتيجي من االنخراط
الع�سكري الرو�سي يف �سوريا ،خا�صة
�أن �إبرامه �سيتم مع النظام الذي �سعت
رو�سيا �إىل احليلولة دون �سقوطه.
تواجد دائم:
يف دي�سمرب � ،2017أعلن وزير الدفاع
الرو�سي �سريجى �شويغو �أن «القائد
العام للقوات امل�سلحة الرو�سية �صدق
على هيكل وقوام كوادر القاعدتني
الأ�سا�سيتني يف طرطو�س وحميميم،
وبد�أنا بت�شكيل جمموعة قوات دائمة
هناك» ،على نحو يك�شف عن �إ�رصار
رو�سيا مبك ًرا على البقاء الدائم يف
طرطو�س ،وهو ما ت�أكد مع الإعالن عن
االتفاق املزمع توقيعه ملدة تقدر بـ49
عا ًما.

تعزيز احل�ضور الرو�سي يف
ميزان القوى الدولية:
وهو م�ؤ�رش �آخر تعك�سه بنود االتفاق
ال�سابق لت�أجري امليناء واخلا�صة بتو�سيع
م�ساحة مركز الإمداد املادي والتقني،
والتي ك�شفت عن مزايا ن�سبية لرو�سيا،
حيث تتيح للأ�سطول الرو�سي بقطعه
البحرية ال�ضخمة التواجد يف امليناء
بحدود  11قطعة بحرية منها قطع
تعمل مبولدات نووية ،وهو ما ي�شري
�إىل �أن غاية رو�سيا من ذلك تتجاوز
حدود املهام الطبيعية يف �سوريا �إىل
الطموح التاريخي يف الر�سو البحري فى
�رشق املتو�سط كقوة دولية يف البحر
املتو�سط ومنطقة نفوذ الأ�سطول
ال�ساد�س الأمريكي.

مزايا �شاملة:
ال تتوقف االمتيازات التي حت�صل عليها
رو�سيا من خالل ت�أجري ميناء طرطو�س
على البعد الع�سكري �أو اال�سرتاتيجي،
عرب اخلروج من االحتبا�س اجلغرايف
حيث نافذة ميناء �سان بطر�سربج ال�ضيقة
التي تطل على �أوروبا عرب البلطيق
وفنلندا� ،إىل الإطاللة الوا�سعة على
املياه الدافئة� ،إ�ضافة �إىل ما ي�شمله من
املزايا االقت�صادية والتجارية الوا�سعة
مع حلفاء رو�سيا يف ال�رشق الأو�سط،
ف�ض ً
ال عن �أن هذا التواجد يفتح الباب
للفوز بن�صيب كبري من م�رشوعات �إعادة
�إعمار �سوريا.
�أما بالن�سبة ل�سوريا ،فيبدو �أن ح�سابات
النظام اجتهت �إىل منح رو�سيا هذا
االمتياز يف �إطار تبادل امل�صالح
امل�شرتكة ،وهو ما يطرح بدوره عد ًدا
من الدالالت منها على �سبيل املثال:

مواز:
انت�صار
ٍ
يعترب النظام � ً
أي�ضا �أنه حقق انت�صا ًرا يف
معركته الع�سكرية وال�سيا�سية يف مواجهة
خ�صومه ،على نحو ي�ؤهله ،وف ًقا له� ،إىل
توقيع مثل هذه االتفاقيات.

مكاف�أة رو�سيا:
وذلك لكونها القوة الدولية التي خا�ضت
معركة م�صري النظام ،وحاربت لأجله
وانخرطت ع�سكر ًيَا و�سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا
حلمايته وترتيب م�ستقبل بقائه كنظام
حكم بال منازع �أو مناف�س.
قوة �ضامنة:
متثل رو�سيا � ً
أي�ضا يف امل�شهد ال�سوري
قوة �ضمان حلماية النظام بعد انتهاء
العمليات الع�سكرية� ،إذ �أن تقوي�ض
خ�صوم النظام بفعل الدور الرو�سي قد
ال ي�شكل يف حال انتهاء املهمة الرو�سية
�ضمانة ال�ستقراره ب�شكل عام.
عوائد اقت�صادية:
وهو ما حاول �سا�سة حم�سوبون على
النظام �إبرازه كمربر لإبرام االتفاق.
ففى هذا ال�سياق ،علق وزير االت�صاالت
الأ�سبق عمرو �سامل بقوله« :قمنا
بالتعاقد مع دولة ذات خرب ٍة ولديها
املال لتقوم بتجهيزه و�إدارته ب�شكل
يتنا�سب مع حاجاتها وحاجاتنا ..هذا
كل ما يف الأمر» ،م�ضي ًفا« :بغ�ض النظر
عن تفا�صيل العقد الذي �سيتم توقيعه مع
رو�سيا ،فهو بكل ت�أكيد ي�صب يف م�صلحة
�سوريا ومن الطبيعي �أن ي�صب يف
م�صلحة رو�سيا � ً
أي�ضا» .واقرتح �أن يكون
هناك عقود خ�صخ�صة �أو ت�أجري جلميع

امل�صانع و�رشكات القطاع العام املتعرثة
�أو اخلا�رسة �أو التي جتد �صعوبات يف
العمل يف ظل الظروف احلالية.

تداعيات حمتملة:
رمبا تفر�ض هذه اخلطوة تداعيات
عديدة ميكن تناولها على النحو التايل:

تناف�س احللفاء:
قد يُح ِفّز اال�ستحواذ على ميناء
طرطو�س باقي الأطراف احلليفة
والداعمة للنظام ال�سوري على تبني
خطوة مماثلة ،ال �سيما �إيران التي يعتقد
�أنها �ستكون الطرف الثاين الذي قد يربم
�صفقة مماثلة يحتمل �أن ت�شمل ميناء
الالذقية .وت�شري تقارير عديدة �إىل
�أن تلك اخلطوة �ستفر�ض مناف�سة بني
الطرفني ،لكن البع�ض منها يرجح �أن
يكون هناك تن�سيق ،فيما يرى البع�ض
الآخر �أن التحرك على الأر�ض قد يكون
يف �إطار الت�سابق على النظام ،خا�صة
و�أنها لن تكون «�أوىل مكاف�آت» ما بعد
احلرب.

ا�ستياء دويل:
يبدو �أن قوى دولية عديدة لن تبدي
مواقف �إيجابية �إزاء هذا التواجد ،ال
�سيما الواليات املتحدة الأمريكية ،التي
تعترب البحر املتو�سط منطقة نفوذ لها
وحللفائها يف �أوروبا ،وكذلك �إ�رسائيل
التي �ستعترب �أن هذا التواجد �سوف
يقيد م�صاحلها يف �رشق املتو�سط � ً
أي�ضا
ل�صالح حتالفات رو�سيا ،ال �سيما مع
تركيا.

تن�سيق م�ستمر:
�سوف يفر�ض هذا االتفاق على رو�سيا
احلفاظ على عالقات قوية مع تركيا،
الع�ضو يف حلف الناتو .فعرب ميناء
البو�سفور الرتكي �سيمر الأ�سطول
الرو�سي البحرى من ميناء �سيفا�ستبول
املطل على البحر الأ�سود �إىل طرطو�س،
وهو متغري قد يو�سع نطاق اخلالفات
بني تركيا والناتو.
ويف الأخري ،ت�شكل خطوة ت�أجري ميناء
طرطو�س داللة رمزية ت�رص بها رو�سيا
على �أن تكون نقطة البدء يف العودة
جمد ًدا �إىل �رشق املتو�سط ،وهو ما
�سوف يرتب تداعيات ا�سرتاتيجية على
ال�رشق الأو�سط ،يف �سياق حتوالت
النظام الدويل و�إعادة هيكلة موازين
القوى يف الإقليم.
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الأ�سرى الفل�سطينيون يف العيد:

احلياة وامل�شاعر خمتلفة
العيد منا�سبة �سعيدة يحتفل بها العامل الإ�سالمي يف كل �أنحاء الأر�ض ،بل هي منا�سبة عظيمة بعظمة قيمتها ومكانتها .ففي العيد تتزين ال�شوارع واملدن ،وتوزع
احللوى ،و ُتكرث فيه ال�صلوات وذكر اهلل والدعاء ،وتنت�شر الأفراح وامل�سرات وتبادل الزيارات ،فيما الأطفال يتميزون عن غريهم بارتداء الأثواب اجلديدة.
بقلم  /عبد النا�صر
عوين فروانة
�أما الأ�رسى الفل�سطينيني يف
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي
ف�إنهم ي�ستقبلون العيد ب�أ�شكال
و�صور متعددة ،ونظرتهم للعيد
تنطلق من بعدين؛ الأول العقائدي
والديني وهذا يجعل الأ�سري
ي�ست�شعر مكانة العيد ويتعامل
معه من هذا املنطلق خا�صة انه
منا�سبة �إ�سالمية ذات داللة يف
ال�رشيعة.
�أما البعد الآخر فهو املتمثل يف
نف�سية الأ�سري يف تلك اللحظات
التي يبد�أ معها بتقليب �رشيط
الذكريات ،ويتخيل نف�سه بني
�أهله وعائلته ،ويتمنى �أن يكون
بينهم ي�شاطرهم هذه املنا�سبة
وي�شاركهم الفرحة.
يف ال�سجون املحاطة باجلدار
ال�شاهقة وداخل الغرف املغلقة
بحرا�سة ال�سجان يعي�ش الأ�رسى
ظروفاً �صعبة ،وم�شاعر من
الفرحة وال�سعادة ممزوجة بالأمل
واحلزن لفراق الأحبة.
العيد يف ال�سجون منا�سبة �إ�سالمية
�سعيدة ،لكنها ثقيلة وم�ؤملة،
ومتر �ساعاتها املعدودة و�أيامها

املحدودة ببطء �شديد ،واحلياة
وامل�شاعر فيها خمتلفة ،في�ضطر
الأ�رسى لإحياء املنا�سبة بطقو�س
خا�صة ،حيث اال�ستيقاظ املبكر
�صبيحة العيد ،واال�ستحمام
وارتداء �أجمل املالب�س ،واخلروج
�إىل الفورة (ال�ساحة) ل�صالة العيد،
ومن ثم ي�صطفون ب�شكل دائري
يف الفورة ،وي�س ِلّمون على بع�ضهم
بع�ضاً ،ويتبادلون التهاين ،ويو ِزّعون
احللوى والتمر وفنجان القهوة،
ويوا�سون بع�ضهم بع�ضاً ،وتُلقى
الكلمات واخلطب الق�صرية.
ويف كثري من الأحيان متنع
�إدارة ال�سجن �صالة العيد ب�شكل
جماعي يف �ساحة الق�سم ،وترف�ض
تخ�صي�ص زيارة للأهل� ،أو االت�صال
بهم هاتفياً .ويف �أحيان �أخرى تعمد
�إىل ا�ستفزاز الأ�رسى من خالل
التنقالت �أو التفتي�شات خالل �أيام
العيد.
والعيد هو منا�سبة م�ؤملة بالن�سبة
للأ�رسى ،قا�سية على قلوبهم ،ثقيلة
على ر�ؤو�سهم ،ي�ضطر فيها الأ�سري
ال�ستح�ضار �رشيط الذكريات،
مبا حمله من م�شاهد وحمطات
خمتلفة .فبع�ض الأ�رسى ينطوون
ل�ساعات طويلة يف زوايا الغرف
ال�صغرية ،والبع�ض الآخر ي�رشع يف

ترجمة ما لديه من م�شاعر على
ّ
ليخط بع�ض
�صفحات من الورق،
الق�صائد والر�سائل على �أمل �أن
ت�صل الحقاً �إىل �أ�صحابها� ،أو قد ال
ت�صل وتبقى حرباً على ورق ،وقد
تنهمر الدموع من عيون بع�ضهم
حزناً و�أملاً.
ويف ال�سنوات املا�ضية كانت �إدارة
ال�سجون ت�سمح لوزارة الأ�رسى
ب�إدخال احللويات مبنا�سبة العيد
وتوزع على الأ�رسى ،وهذا ما
كان يجعلهم ي�ست�شعرون بع�ضا من
مذاق هذه املنا�سبة ،لكن ومنذ
عدة �سنوات ترف�ض �إدارة ال�سجن
�إدخال احللويات.
يح�س ب�آالمها
ال
العيد منا�سبة
ّ

وق�ساوتها �سوى من ذاق مرارة
ال�سجن ،وهناك املئات من بني
�آالف الأ�رسى الفل�سطينيني قد
ا�ستقبلوا ع�رشات الأعياد وهم يف
ال�سجن ،ومنهم من احتفل بالعيد
مع �أبنائه داخل ال�سجن ،ومنهم من
فقدوا الأمل و�إىل الأبد يف �إحياء
الأعياد مع �آبائهم و�أمهاتهم ،لأنهم
فقدوهم وهم يف ال�سجن ،وكثري
منهم يتمنون �أن ال ي�أتي عليهم
العيد يف مثل هكذا ظروف ،خا�صة
�أولئك الأ�رسى الذين فقدوا �أحد
�أعزائهم و�أفراد �أ�رسهم� ،أو �أبويهم
وهم بداخل ال�سجن.
وهي منا�سبة ال تقل �أملاً بالن�سبة
لأهايل الأ�رسى� ،إذ تعي�ش

عائالتهم و�أطفالهم حلظات من
احلزن على فراقهم حيث ي�ستذكر
الأطفال �آبائهم ،وي�ستح�رض الأهل
�سريتهم وهو ما يجعلهم ي�شعرون
باحلزن على فراقهم .عائالت
التوجه
بات ُحلمهم يف العيد لي�س
ّ
للأماكن العامة واملتنزهات
وق�ضاء �ساعات جميله مع �أبنائهم
و�أحبتهم و�أحفادهم- ،وان كان
هذا حلم اجلميع-؛ و�إمنا انح�رص
حلمهم يف عودة �أبنائهم الأ�رسى
�إىل �أح�ضانهم� ،أو �أن يُ�سمح لهم
بالتوافد �إىل بوابات �سجون
ومعتقالت االحتالل لزيارتها
ور�ؤية �أبنائهم و�أح ّبتهم املحتجزين
هناك ولو لدقائق معدودة ،يف ظل
ت�صاعد الهجمة ال�رش�سة وات�ساع
حجم االنتهاكات واجلرائم بحق
�أ�رسانا يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي.
ويحل العيد هذا العام وال جديد
على �أو�ضاعهم وظروف حياتهم،
�سوى مزيد من القمع والتنكيل
والعزل االنفرادي واالقتحامات
لغرفهم و�أق�سامهم واالعتداءات
عليهم وحرمانهم من �أب�سط
حقوقهم الإن�سانية.
ويف غمرة فرحتنا با�ستقبال العيد
علينا وعلى اجلميع �أن يتذكر ب�أن

هناك يف �سجون االحتالل ال يزال
نحو (� )5800أ�سري ،بينهم �أطفال
ون�ساء و�شيوخ ومر�ضى ومعاقني،
وبينهم نواب و�أكادمييني وقيادات
�سيا�سية .وبينهم من هم معتقلني
منذ �أكرث من ع�رشين عاماً ،بل
ومنذ خم�سة وع�رشين عاما وما
يزيد ،وبينهم كرمي وماهر يون�س
املعتقالن منذ �أكرث من �ستة
وثالثني عاماً ،وه�ؤالء جميعا هم
بحاجة لفعلنا وجهدنا ون�رصتنا
دوما .ففرحتنا تبقى منقو�صة
لطاملا بقى �أ�سري واحد يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي.
فعيدنا احلقيقي يوم �أن يعود
الأ�رسى لعائالتهم ،وللن�سيج
االجتماعي متانته و�أن تتج�سد
فيه الوحدة الوطنية احلقيقية
قوال وفعال ،وعيدنا يوم عودتنا
لديارنا و�أر�ضنا ويوم يرفع فيه
العلم الفل�سطيني خفاقاً فوق
م�آذن وكنائ�س القد�س ال�رشيف.
وكل عام و�أنتم �أيها الأحبة �أينما
تواجدمت ب�ألف خري� ،أعاده اهلل
علينا وعليكم باخلري والربكة
وادعوا لأ�رسانا �أينما كنتم :
اللهم فك �أ�رس �أ�رسانا و�أ�سرياتنا
جميعاً و�أعيدهم �إىل ذويهم " �آمني
يارب العاملني"

ع�شية عيد الفطر املبارك:

(� )5800أ�سري يف �سجون االحتالل ،بينهم (� )46أ�سرية و( )250طفال
.

يف تقرير �أ�صدره مدير موقع
"فل�سطني خلف الق�ضبان"،
املخت�ص ب�ش�ؤون الأ�رسى عبد
النا�رص فروانة مبنا�سبة عيد الفطر
املبارك قال فيه� :أن حوايل ()5800
�أ�سري فل�سطيني و�أ�سرية فل�سطينية
يقبعون يف �سجون االحتالل
اال�رسائيلي موزعني على قرابة
� 22سجنا ومعتقال ومركز توقيف.
و�أن من بينهم (� )21أ�سريا عربيا،
و�أن( )540ا�سريا يق�ضون �أحكاما
بال�سجن امل�ؤبد (مدى احلياة) ملرة
واحدة �أو ملرات عدة.
و�أ�ضاف :كما ويوجد (� )46أ�سرية،
و( )250طفال قا�رصا و()500

معتقل �إداري دون تهمة �أو حماكمة،
و�أكرث من (� )1500أ�سري يعانون
من �أمرا�ض خمتلفة ،بينهم �شيخ
املعتقلني "ف�ؤاد ال�شوبكي" الذي
جتاوز الثمانني عاما من العمر
ويعترب �أكرب الأ�رسى �سنا ويعاين من
�أمرا�ض عدة ،وبينهم مئات �آخرين
بحاجة �إىل تدخل عاجل لإنقاذ
حياتهم ،خا�صة مر�ضى ال�رسطان
وممن فقدوا القدرة على احلركة
ب�شكل طبيعي ،وبحاجة ملن
ي�ساعدهم على ق�ضاء حاجاتهم
الأ�سا�سية.
و�أو�ضح فروانة ب�أن (� )47أ�سرياً
فل�سطينياً م�ضى على اعتقالهم

من بينهم (� )21أ�سريا عربيا

�أكرث من  20من بينهم (� )26أ�سرياً
معتقلني منذ ما قبل "�أو�سلو" ،و�أن
من بني ه�ؤالء (� )13أ�سريا م�ضى
على اعتقالهم �أكرث من  30عاما
ب�شكل متوا�صل� ،أقدمهم الأ�سريان
كرمي يون�س وماهر يون�س.
و�أ�شار فروانة �إىل وجود نحو ()54
�أ�سريا ممن حترروا يف �صفقة وفاء
الأحرار (�شاليط) و�أعيد اعتقالهم
و�أن معظمهم �أم�ضوا � 20سنة ،بل
و�أكرث من � 30سنة على فرتتني،
ويعترب الأ�سري نائل الربغوثي
�أكرثهم ق�ضاء لل�سنوات حيث
�أم�ضى قرابة � 39سنة على فرتتني.
وذكر فروانة �إىل عدد �شهداء

احلركة الأ�سرية بلغ (� )219شهيدا
منذ عام � 1967سقطوا جراء
التعذيب والإهمال الطبي او ب�سبب
القتل العمد و�إطالق الر�صا�ص
وهم يف ال�سجن ،كان �آخرهم
ال�شهيد عمر يون�س من قلقيلية.
فيما التزال �سلطات االحتالل
حتتجز جثمان ال�شهيد الأ�سري
"فار�س بارود" والذي ا�ست�شهد
داخل ال�سجن نتيجة الإهمال
الطبي يف فرباير املا�ضي.
وبينّ فروانة �إىل �أن �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي توا�صل
ريا عرب ًيا يف
اعتقال (� )21أ�س ً
�سجونها .و�أن ه�ؤالء الأ�رسى

هم من الأردن و�سوريا ،م�شريا
�إىل �أن (� )19أ�سريا منهم يحملون
اجلن�سية الأردنية �أو �أرقاما وطنية
�أردنية ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سريين
اثنني �سوريني من ه�ضبة اجلوالن
ال�سورية املحتلة ،ويعترب اليوم
الأ�سري ال�سوري �صدقي املقت (51
عاما) من قرية جمدل �شم�س يف
ه�ضبة اجلوالن ال�سورية املحتلة،
واملحكوم بال�سجن الفعلي ملدة
� 11سنة ،هو عميد الأ�رسى العرب
و�أكرثهم ق�ضاء لل�سنوات يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي ،حيث �أم�ضى
�أكرث من واحد و ثالثني �سنة على
فرتتني.

ويف ختام تقريره نا�شد فروانة
كافة املنظمات احلقوقية
والإن�سانية اىل حتمل م�س�ؤولياتها
وال�ضغط على �سلطات االحتالل
من اجل ال�سماح لذوي الأ�رسى
بزيارة �أبنائهم دون معيقات
وعراقيل ،وحجج وذرائع.
يذكر �أن غالبية العائالت
الفل�سطينية و�أقارب الأ�رسى من
الدرجة الأوىل� ،صغارا وكبارا،
رجاال ون�ساء ،ممنوعني من زيارة
ابنائهم يف �سجون االحتالل
بذريعة "املنع الأمني", .وهذا
انتهاك فا�ضح و�سافر لكافة
الأعراف والقوانني الدولية
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هذا ما كتبته بهية النت�شة
�أكرث من  20متزقا يف �أح�شاء ال�شهيد زوجة الأ�سري ماهر اله�شلمون
نتائج ت�شريح جثمان ال�شهيد الأ�سري عمر يون�س

ن�شرت هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين ،نتائج ت�شريح جثمان ال�شهيد الأ�سري عمر يون�س،
التي جرت يوم �أم�س االثنني يف معهد الطب العديل «�أبو كبري» ،مب�شاركة مدير معهد الطب
ال�شرعي الفل�سطيني الطبيب الفل�سطيني ريان العلي ،وبح�ضور حمامي الهيئة كرمي عجوة.
وقالت الهيئة ،يف بيان �صادر
عنها� ،إن نتائج الت�رشيح تفيد
بتعر�ض ال�شهيد للإ�صابة
بعدة طلقات نارية ،بع�ضها
نافذ ومتفتت يف منطقتي
ال�صدر والبطن� ،أحدثت
نزيفا داخليا �شديدا لل�شهيد،
و�أ�صابته ب�أكرث من  20متزقا
يف الكبد ،والكلى ،والأمعاء
الدقيقة ،والغليظة.
وف�صل الدكتور العلي نتائج
الت�رشيح �إ�صابات ال�شهيد:
بتعر�ضه لعيار ناري نفذ اىل
داخل جتويف ال�صدر الأمين
من منطقة �أعلى الناحية
العلوية االن�سية للكتف
الأمين مبحاذاة العنق ب�شكل
عمودي للكتف ،ت�سبب بتفتت
يف اجلزء العلوي لعظم
لوح الكتف الأمين ،وك�رس
يف الفقرة العنقية الثانية
والثالثة والرابعة ،مع ك�رس
يف الإ�ضالع ال�صدرية الثاين
والثالث والرابع عند منطقة
التحامها بالفقرات العنقية
امل�صابة ،مع ان�شطار للعيار
الناري و�أحداث �إ�صابة بقمة
الف�ص العلوي للرئة اليمنى،
حمدثا نزيفا �شديدا داخل
جتويف ال�صدر الأمين.
كما تعر�ض ال�شهيد لعيار ناري
نفذ �إىل داخل جتويف البطن

من منت�صف الناحية الي�رسى
للبطن حمدثا اكرث من 20
متزقا يف الأمعاء الدقيقة،
والغليظة ،وكذلك ا�صابة
للوريد احلرقفي الداخلي
الأمين ،نتيجة تفتت جزء من
املقذوف ،وانت�شار ال�شظايا،
وك�رس يف الفقرة القطنية
الثالثة والرابعة ،مع ا�صابة
يف الف�ص الأمين للكبد،
وتهتك يف الكلية اليمنى ،ما
�أدى �إىل حدوت نزيف �شديد
يف منطقة خلف ال�سفاقي
احلو�ضي ،والبطني ،وداخل
جتويف البطن ،وا�صابة يف
احلجاب احلاجز ،ومتزق

يف الوجه ال�سفلي ،واجلانبي
الوح�شي للف�ص الأ�سفل للرئة
اليمنى ،وك�رس يف ال�ضلع
احلادي ع�رش الأمين ،حيث
ا�ستقر العيار الناري �أ�سفل
الع�ضالت ال�صدرية للجانب
الأمين من ال�صدر ،حيث مت
ا�ستخراجه ،وكان مطبقا،
وم�شوها ،ونف�س الذخرية
التي ت�ستخدم من قبل جي�ش
االحتالل اال�رسائيلي .
كما ك�شف عن عيار ناري
�أحدث ا�صابة يف الناحية
العلوية الأمامية للع�ضو
الذكري مع متزق يف اجليوب
الكهفية  ،وعيار �آخر اخرتق

ال�ساق الي�رسى من الناحية
االمامية الوح�شية ملنت�صف
ال�ساق وخرج من الناحية
اخللفية ،كما �أ�صيب بعيار
ناري اخرتق الطبقة اجللدية
لأعلى الظهر وخرج مبا�رشة،
حمدثا جرحا وا�سعا وممزق
احلواف دون اخرتاق لتجويف
ال�صدر.
وخل�صت نتائج الت�رشيح اىل
�أن �سبب وفاة ال�شهيد عمر
يون�س «هو ال�صدمة النزفية
ال�شديدة ،وف�شل يف عمل
كافة الأع�ضاء الداخلية،
ب�سبب الأعرية النارية التي
�أطلقت عليه من قبل جنود
االحتالل».
وكان ال�شهيد يون�س (20
عاما) ،من بلدة �سنرييا
جنوب �رشق قلقيلية،
كان قد �أ�صيب بر�صا�ص
االحتالل الإ�رسائيلي عند
حاجز زعرتة ،يف الع�رشين
من ني�سان /ابريل املا�ضي،
وجرى نقله �إىل م�ست�شفى
«بيلن�سون» داخل �أرا�ضي عام
 ،1948وبقي هناك ل�سبعة
�أيام حتت �أجهزة التنف�س
والتخدير
اال�صطناعي
بو�ضع �صحي حرج ،قبل
�أن يرتقي �شهيدا مت�أثرا
ب�إ�صابته بتاريخ 2019/4/27

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور ر�أفت حمدونة

 250طفال يف ال�سجون �سيحرمون من مالب�س العيد
�أكد مدير مركز الأ�رسى
للدرا�سات الدكتور ر�أفت
حمدونة �أن �إدارة م�صلحة
ال�سجون اال�رسائيلية بغطاء
من احلكومة اال�رسائيلية
متار�س بحق الأ�رسى
والأ�سريات يف العيد الكثري
من االنتهاكات اخلارجة عن
االتفاقيات واملواثيق الدولية
والقانون الدويل االن�ساين.
وقال د .حمدونة �أن العيد
مذبحة القلوب للأ�رسى
والأ�سريات يف ال�سجون
اال�رسائيلية  ،حيث �أن هنالك
مئات الأ�رسى والأ�سريات من
تتقطع قلوبهم على �أطفالهم

يف يوم العيد  ،حيث ال�شعور
بالقلق واحلرمان وال�شوق
ملالقاة الأبناء ملا لهذا اليوم
من خ�صو�صية  ،و�أ�ضاف �أن
�إدارة ال�سجون مل تتفهم تلك
اخل�صو�صية  ،بتجاهلها حتى
ملو�ضوع الزيارات واللقاء
بالأهاىل  ،و�إدخال احللويات ،
واملالب�س واجتماع الأ�سريات
الأمهات ب�أبنائهن .
وقال د .حمدونة �أن هناك ما
يقاب من (� )5700أ�سري و�أ�سرية
فل�سطينية �سيحرمون من
�أجواء العيد داخل ال�سجون
اال�رسائيلية
واملعتقالت
بينهم ( )250طفل � ،سيحرمن

من ر�ؤية �آبائهم و�أمهاتهم ،
وال يتعاملون كباقى معامالت
الأطفال باحلقوق و�أ�شكال
الرفاه يف مثل هذه املنا�سبات
املهمة.
وحذر من خطورة الإجراءات
«الإ�رسائيلية» القا�سية على
الأ�رسى الفل�سطينني ،يف
العيد  ،م�شرياً �إىل �أن العيد
ي�أتى على الأ�رسى و�إدارة
م�صلحة ال�سجون ت�ضاعف
من انتهاكاتها بحقهم ،
ويعاملونهم بق�سوة خال ًفا
حلقوق الإن�سان واالتفاقيات
الدولية».
وطالب د .حمدونة امل�ؤ�س�سات

احلقوقية والدولية بال�ضغط
على االحتالل اال�رسائيلى
لاللتزام مبواد وبنود اتفاقيات
جنيف التى ت�ؤكد على حقوق
الأ�رسى يف ت�أدية العبادات
والأعياد  ،وطالب و�سائل
االعالم امل�شاهدة واملقروءة
وامل�سموعة بالرتكيز على
تلك االنتهاكات وف�ضحها
وتقدمي �شكاوى من قبل
املنظمات احلقوقية العربية
والدولية بحق مرتكبيها من
�ضباط �إدارة م�صلحة ال�سجون
واجلهات الأمنية الإ�رسائيلية
يف جتاوز االتفاقيات الدولية
اخلا�صة بحقوق الأ�رسى .

يف كل مرة �أتخيل م�شاعر
عبادة عند ذهابه للم�سجد
وحيداً يف �صالة اجلمعة،
يطالع الأبناء يف �أح�ضان
�آبائهم!!
للعزائم
دخوله
يف
واملنا�سبات وحده� ،أ�شجعه
عند الباب و�أب�سط له الأمر
ثم �أدخل عند الن�ساء،
فيَدخُ ل بقلب ال ميكن
لكلمات �أن ت�صفه...
يف املرات التي بكى فيها
بال �صوت-كما ي�صف-
�شوقاً لأبيه فريى وجهه يف
الغيوم يبت�سم له...
عباده الذي ال يكرث
احلديث وال يتقن التعبري
عن م�شاعره ،الربيء براءة
ي�شهدها اجلميع...

عبادة ال�صامت الذي مل
يعرب عن حزنه لغياب والده
اال بعد �شهرين كاملني حيث
قال� :أتعرفني ما �أمتنى يا
�أمي؟
�أمتنى لو �أعود «للمول»
ف�أ�ضم والدي و�أقول له :ال
ترتكنا!!!
كلماته هذه التي مل �أمتنى
�سماعها يوماً...
كلما تذكرت هذه امل�شاهد
وا�ست�شعرت هذه امل�شاعر
�أكاد �أجن
ولكنني �رسعان ما �أذكرّ
نف�سي �أين �أمام حت ٍد جديد
بعد �أيام..
العيد قادم وعلي �أن �أختار
م�سجداً فيه �أقاربي ليجد
من ي�شتت تفكري عباده عن

مو�ضوع الأب الغائب «رغم
يقيني �أنها حماولة �شبه
فا�شلة كالعادة»
وتفكريي بت�سليمه لعمه يف
ال�صباح لي�صل رحم والده
ويعايدهم ككل عام ليخربه
اجلميع �أنه ماهر ال�صغري
وي�رشب القهوه كوالده
ويتحلى مبعمول العيد..
�إذن علي �أن �أتقوى كما
�أفعل دائما فال جمال
لل�ضعف الآن
ثم �إين �أخربت نف�سي �أين
ل�ست �أرحم من اهلل به!!
كذلك؟!طالعت
�ألي�س
ال�سماء وقلت �أعد ماهر
قريباً ليعو�ض عبادة عما
فاته قبل �أن ي�شتد عوده
وي�ستغني بنف�سه يا رب.

الأ�سري �إ�صرار الربغوثي ..
عائلته تنتظر عيد حريته

تقرير � :أنني القيد

«كنا يف اجلنة وانتقلنا
للجحيم»  ..هكذا ت�صف
والدة الأ�سري �إ�رصار
الربغوثي ،من بلدة كوبر
ق�ضاء رام اهلل ،احلال الذي
تعي�شه العائلة يف ظل
اعتقال قوات االحتالل
لنجلها ،والتنكيل املتوا�صل
الذي يتعر�ض له منذ �أكرث
من  11عاماً.
�إ�رصار الذي اعتقل يف
 26من �شهر كانون الثاين
بالعام  ،2008بعد �إ�صابته
بر�صا�ص جي�ش االحتالل
�شمال القد�س املحتلة،
يق�ضي حكماً بال�سجن ملدة
 15عاماً.
رحلة طويلة من العذاب
عا�شها �إ�رصار منذ اعتقالها،
تقول والدته «لأنني القيد»،
ففي بداية االعتقال احتجز
يف م�ست�شفى «هدا�سا»
بالقد�س املحتلة ،لأكرث من
 57يوماً ،حيث كان يعي�ش
ظروفاً �صحية خطرية
للغاية بفعل الإ�صابة
بر�صا�ص قوات االحتالل،
وكاد الأطباء �أن يقطعوا
له �ساقه ،لوال اكت�شافهم

وجود كميات كبرية من
الدم داخلها حيث �أجروا له
عملية زراعة عظام وجلد
ملنع ت�رسب الدماء.
وتبني والدته �أن حمققي
االحتالل ا�ستغلوا �إ�صابة
�إ�رصار ،و�ضغطوا عليه
وهو جريح ومقيد بال�رسير،
وخالل زيارتها له بعد
�شهور من االعتقال ،وجدت
�أجزا ًء من �شعره قد نزعها
املحققون من مكانها
خالل التعذيب.
بعد خروجه من امل�ست�شفى،
حوله االحتالل �إىل عزل
معتقل الرملة ملدة 7
�شهور ،وهناك اكت�شف
�إ�صابته بت�سمم يف الدم.
معاناة �إ�رصار مع الإهمال
الطبي مل تتوقف ،تقول
الوالدة «لأنني القيد» ،حيث
يعاين حالياً من ح�سا�سية
بالعيون يزيد منها احتجازه
يف ق�سم اخليام مبعتقل
النقب الذي يتميز بارتفاع
حرارته وانت�شار الأتربة
والغبار فيه.
قبل عامني كان �إ�رصار
ي�شتكي من «الفتاك» وبعد
مماطلة عامني ون�صف،
�أجرى له االحتالل عملية

يف م�ست�شفى الرملة ،وبعد
خروجه من غرفة العمليات،
بد�أ م�ستوطنون بال�رصخ
«عربي  ..عربي» ،وخالل
ذلك هاجمه �أحد جنود
االحتالل وو�ضع قدمه فوق
�صدره وحاول خنقه ،رغم
�أنه كان خارجاً من العملية
وال يقوى على احلركة.
اثار الإ�صابة ال تزال تالزم
�إ�رصار ،حيث ال يتمكن من
امل�شي �إال عندما يلب�ش
م�شداً على قدمه من
الأ�سفل ،الذي الزال ي�شعر
�أنه يتحرك.
كل هذه املعاناة ي�ضاعف
منها حرمان خمابرات
االحتالل ،لعائلة �إ�رصار،
من ت�صاريح الزيارة ب�شكل
م�ستمر ،حيث مل تزره
والدته منذ � 4شهور وهي
بانتظار �أن يُ�سمح لها �أن
تزوره على العيد كي تدخل
له املالب�س.
 22عيداً ُحرمت عائلة
�إ�رصار من وجوده معها،
ال تكاد والدته جتداً و�صفاً
يُعرب عن مرارة هذه الأعياد،
وكيف تعي�ش يوماً بيوم وهي
تنتظر الإفراج عنه و�أن
تعود الأفراح للعائلة.

12

اجلمعة  - 7ال�سبت  8جوان  2019املوافـق ل� 5شوال 1440هـ

ريا�ضة

عة  55لنهائي ك�أ�س اجلمهورية

الطب

لوزداد � /شبيبة بجاية اليوم ابتداء من 17:00

�شباب ب

لعقيبة وميا قورايا يف نهائي مفتوح على كافة االحتماالت

�أبناء ا

ي�ضرب فريقا �شباب بلوزداد و�شبيبة بجاية م�ساء اليوم موعدا مع خو�ض نهائي ك�أ�س اجلمهورية يف طبعتها  55من تاريخ املناف�سة والتي �سوف ت�شهد مناف�سة قوية بني ت�شكيلتي
الفريقني بحثا عن �صعود من�صة التتويجات وخالفة فريق احتاد بلعبا�س الذي �أحرز الك�أ�س يف العام الفارط ،حيث يدخل النادي العا�صمي بعاملي اخلربة والتجربة يف مثل
هذه املناف�سات وهو الذي �أحرز �سبعة ك�ؤو�س يف العوام ال�سابقة ويهدف �إىل التتويج بالك�أ�س الثامنة يف تاريخه ومعادلة الرقم القيا�سي لأكرث الأندية تتويجا باللقب �إىل جانب
�أندية احتاد العا�صمة ،مولودية اجلزائر ووفاق �سطيف التي متلك ثمانية �ألقاب لكل منها ،يف املقابل ،ف�إن �شبيبة بجاية �أمام فر�صة العودة جمددا �إىل �ساحة التتويجات و�إحراز
الك�أ�س الثانية يف تاريخها ،يف �سباق مفتوح على كافة االحتماالت بني الفريقني واللذين يدخالن بحظوظ مت�ساوية
عي�شة ق.
تعداد �شباب بلوزداد مكتمل
والالعبون حمفزون
�أ�شبال عمراين ي�سعون �إىل
الك�أ�س الثامنة

تصويربشير عالوة

ي�سعى فريق �شباب بلوزداد �إىل
�إحراز الك�أ�س الثامنة يف تاريخه
عندما يلتقي �شبيبة بجاية يف
نهائي ك�أ�س اجلمهورية والتي
تعد بالكثري يف ظل الرغبة القوية
لالعبي النادي البلوزدادي يف �إنهاء

املو�سم بامتياز وهم الذين �سجلوا
م�شوارا رائعا يف الن�صف الثاين من
البطولة الوطنية وجنحوا يف قلب
الطاولة ب�أ�سفل جدول الرتتيب �أين
حققوا البقاء يف اجلوالت الأخرية
من املو�سم.
حيث يتواجد �أ�شبال املدرب
عبد القادر عمراين مبعنويات
مرتفعة ويدخلون �أطوار املقابلة
وهم يعولون على اختتام املو�سم
ب�أف�ضل طريقة و�إعالن الأفراح يف

معاقل الأن�صار والنادي البلوزدادي
من خالل �إحراز اللقب الثامن
ملناف�سة ال�سيدة الك�أ�س ومعادلة
الرقم القيا�سي للأندية الأكرث
تتويجا باللقب ،ولهذا الغر�ض فقد
و�ضع الطاقم الفني بقيادة املدرب
عمراين برنامج حت�ضريات خا�ص
ملوقعة النهائي حتى يكون �أ�شباله
يف �أف�ضل حتفيز وجاهزية من
كافة النواحي من �أجل التواجد
يف �أف�ضل املعنويات لأحراز لقب

جديد للفريق وهو الذي �سبق
له رفع الك�أ�س يف الطبعة ما قبل
ال�سابقة عندما �أطاح العام 2017
بوفاق �سطيف يف النهائي ونال
ك�أ�سه ال�سابعة قبل �أن يتجدد
املوعد بعد عامني بحثا عن
�إثراء ر�صيد ال�شباب بلقب جديد،
وينتظر �أن يعرف الفريق دخول
التعداد مكتمال وبدون غيابات ما
عدا الالعب �شتال الذي قد يكون
خارج ح�سابات املدرب عمراين

�سعر التذكرة الواحدة بلغ يف ال�سوق ال�سوداء  3000دينار

الالعبون �أمام فر�صة تكرار �سيناريو وفاق �سطيف وبارادو

فو�ضى عارمة ت�سود بيع
التذاكر مبلعب � 20أوت

�شبيبة بجاية ت�ستهدف اللقب الثاين يف تاريخ النادي

جرت عملية بيع ح�صة تذاكر �أن�صار
�شباب بلوزداد لنهائي ك�أ�س اجلزائر
املربمج اليوم يف فو�ضى عارمة �أول
�أم�س على م�ستوى �شبابيك ملعب
� 20أوت بالعا�صمة ،وتوافد �أن�صار
�شباب بلوزداد بداية من ال�ساعات
الأوىل ليوم اخلمي�س للظفر مبكان
متقدم �ضمن الطوابري ,وهناك من
ق�ضى الليلة يف العراء �أمام جدران
امللعب �أمال يف اقتناء تذكرة
حل�ضور املوعد النهائي  11مع
ك�أ�س اجلزائر يف تاريخ ال�شباب
البلوزدادي ،وهو ما �أثار حفيظة
ه�ؤالء «املهو�سني» بكرة القدم
وب�ألوان فريق «�أبناء لعقيبة».
ورغم اجلمهور الغفري الذي اكتظت
به الطوابري الطويلة انتظر القائمون

على العملية مبعية �أعوان امللعب
�إىل حدود ال�ساعة التا�سعة والن�صف
�صباحا بدء عملية البيع التي طرحت
فيها � 11ألف تذكرة على م�ستوى 3
�شبابيك فقط ب�سعر  500دج وهو
ما ت�سبب يف تدافع بني الأن�صار
املح�شورين يف �سل�سلة �ضيقة طويلة
لتنجر عنه بع�ض حاالت الإغماء
�ضمن �صفوف �أن�صار ال�شباب يف
ظل الزحام وارتفاع درجة احلرارة.
ونفذت جميع التذاكر من ال�شبابيك
يف حدود منت�صف النهار والن�صف،
ولي�س ببعيد عن حميط امللعب,
انطلقت عملية �إعادة بيع التذاكر
يف ال�سوق ال�سوداء بداية من �ضعف
ال�سعر �أي من  1000دينار جزائري
�إىل غاية  3000دينار.
ق.ر.

تخ�صي�ص حمالت لبيع امل�أكوالت وامل�شروبات

فتح �أبواب ت�شاكر ابتداء
من التا�سعة �صباحا

�ستفتح �أبواب ملعب م�صطفى ت�شاكر
بالبليدة الذي �سيحت�ضن نهائي ك�أ�س
اجلزائر بني �شباب بلوزداد و�شبيبة
بجاية �أبوابه �أمام �أن�صار الفريقني
ابتداء من ال�ساعة التا�سعة �صباحا
ح�سب ما �أفاد به �أول �أم�س مدير
ال�شباب و الريا�ضة للوالية جعفر نعار،
و �أو�ضح نعار �أنه تقرر فتح �أبواب
امللعب �أمام املنا�رصين املنتظر
توافدهم بقوة املقبل مل�ؤازرة
فريقيهم ابتداء من ال�ساعة التا�سعة
�صباحا مع العلم �أن املباراة مربمج
انطالقها على ال�ساعة اخلام�سة
م�ساء ،و يف هذا ال�سياق �أكد مدير
ال�شباب و الريا�ضة �أن �إدارة املركب
طرحت � 22ألف تذكرة منا�صفة بني
الفريقني م�شريا �إىل �أن عملية بيع
التذاكر متت على م�ستوى كل من
ملعب � 20أوت باجلزائر العا�صمة
وملعب الوحدة املغاربية ببجاية.

و يف �سياق ذي �صلة و بهدف �ضمان
خمتلف اخلدمات ال�رضورية التي
يحتاجها املنا�رصون خا�صة و �أن
عددا كبريا منهم �سيدخلون امللعب
�ساعات قبل انطالق النهائي� ,أفاد
ذات امل�س�ؤول �أنه تقرر و لأول مرة
فتح ,على م�ستوى امللعب نقاطا لبيع
امل�أكوالت اخلفيفة وكذا امل�رشوبات
خا�صة يف ظل ارتفاع درجات
احلرارة.
من جهة �أخرى �أكد ال�سيد نعار
جاهزية �أر�ضية امللعب التي تخ�ضع
لعمليات �صيانة ب�شكل دوري هذا
بالإ�ضافة �إىل �إعادة تهيئة كل من
غرف تغيري املالب�س و خمتلف
املرافق التي يتوفر عليها هذا
امللعب الذي مت جتهيزه �أي�ضا
ب�إ�ضاءة عالية اجلودة و التي ترقى
للمعايري الدولية.
ق.ر.

ي�رضب فريق �شبيبة بجاية موعدا
مع نهائي ك�أ�س اجلمهورية للمرة
الثانية يف تاريخه ويعود �إىل تن�شط
ّ
املحطة الأخرية من مناف�سة
ال�سيدة الك�أ�س بعد غياب دام 11
�سنة كاملة �أين نال الفريق لقبه

الوحيد يف تاريخه و�أحرز لقب
ك�أ�س اجلمهورية يف العام  2008على
ح�ساب وداد تلم�سان ،وميلك فر�صة
ثمينة لل�رضب جمددا ومعانقة لقب
جديد من خالل الإطاحة مبناف�سه
�شباب بلوزداد يف لقاء يجري

بفر�ص مت�ساوية بني الفريقني من
اجل �صعود من�صة التتويجات،
حيث يرغب �أبناء ت�شكيلة «ميا
قورايا» ال�سعي خلف �إحراز الك�أ�س
وحتقيق مفاج�أة قوية من خالل
التتويج والنادي ين�شط يف الرابطة
املحرتفة الثانية.
ويعول �أ�شبال املدرب التون�سي
معز بوعكاز على العزمية والإرادة
والروح القتالية من �أجل العودة
�إىل مدينة بجاية وهم حمملون
بالك�أ�س رغم �صعوبة املهمة �أمام
�أحد �أبرز الأندية تتويجا باللقب،
ويبقى الالعبون امام فر�صة كبرية
لإعادة �سيناريو الدوار ال�سابقة وهم
الذين �سبق لهم �إق�صاء �أندية كبرية

من �سباق الك�أ�س على غرار �صاحب
الرقم القيا�سي يف التتويجات وفاق
�سطيف ،نادي بارادو وجمعية عني
مليلة ،وهو الأمر الذي ي�سمح
للفريق بالعمل على تكرار نف�س
ال�سيناريو جمددا ،ويعرف اللقاء
غياب الالعب معمر يو�سف الذي
يعاين الإ�صابة ،ويبقى التخوف من
طرف الطاقم الفني نق�ص املناف�سة
الذي يعانيه العبو بجاية مقارنة
باملناف�س وهم الذين توقفوا عن
اللعب منذ اكرث من �شهر بعد
نهاية البطولة الوطنية ،حيث يعمل
املدرب بوعكاز على جتاوز الأمر
وو�ضع �أ�شباله يف �أف�شل الظروف
التح�ضريية.

ت�صريحات :
لطفي عمرو�ش م�ساعد مدرب �شباب
بلوزداد
لن نفر�ض ال�ضغط على العبينا و�أرغب
يف الك�أ�س الثانية

�شدد املدرب امل�ساعد لفريق �شباب بلوزداد
ّ
لطفي عمرو�ش �أن حميط الفريق يعمل على
�إبعاد ال�ضغط عن العبي الفريق وو�ضعهم يف
�أف�ضل الظروف التح�ضريية حت�سبا خلو�ض
مباراة نهائي ك�أ�س اجلمهورية ،حيث �أ�شار يف
ت�رصيحات �إعالمية �أن الفريق �أنهى م�ؤخرا
مو�سم طويل و�شاق جنح خالله يف حتقيق
البقاء بعد فرتى �صعبة �شهدت �ضغوطات كبرية
على الالعبني من اجل �إنقاذ مو�سم النادي
وتفادي ال�سقوط ،وهو ما يجعلهم ملزمون
بو�ضع الالعبني بعيدا عن ال�ضغط خا�صة و�أن
الفريقني �سوف يدخالن املقابلة بحظوظ
مت�ساوية من �أجل التتويج بالك�أ�س والأجدر
�سوف يرفعها ،وعرب املتحدث عن رغبته يف
التتويج بالك�أ�س الثانية يف م�شواره كمدرب

وهو الذي �سبق له �إحرازها مع فريقه ال�سابق
مولودية اجلزائر العام .2016
و�أو�ضح عمرو�ش �أن �شبيبة بجاية ت�ستحق
التواجد يف انلهائي والتناف�س على التتويج
بالك�أ�س وهي التي �سبق لها �إق�صاء �أندية كبرية
من �سباق التتويج ،و�أ�ضاف �أن الطاقم الفني قام
بدرا�سة طريقة لعب املناف�س وجميع الالعبني
جاهزون لرفع التحدي و�إهداء �أن�صارهم
الك�أ�س الثامنة يف م�شوار النادي.
بلقا�سم حوا�سي رئي�س �شبيبة بجاية
�أمنيتي التتويج وت�أكيد قوتنا �أمام
الأندية الكبرية

عبرّ رئي�س فريق �شبيبة بجاية بلقا�سم حوا�سي
عن �أمنيته يف تتويج ناديه بلقب الك�أ�س الثانية
يف م�شوار الفريق و�إهدائها غلى �أن�صار
ال�شبيبة وجميع منطقة القبائل ،حيث �أو�ضح
�أن العبيه حمفزين على القيام بدورهم على

اكمل وجه فوق �أر�ضية امليدان من اجل �إفراح
�أن�صارهم املنتظر �أن يتنقلوا بقوة �إىل امللعب
من �أجل ت�شجيع النادي البجاوي ،و�أ�شار
حوا�سي �أن ت�أهل ال�شبيبة �إىل الدور النهائي من
مناف�سة ال�سيدة الك�أ�س مل ي�أت وليد ال�صدفة
بل جاء بتظافر اجلهود و�إق�صاء �أندية كبرية
يف الأدوار ال�سابقة يف �صورة وفاق �سطيف
ونادي بارادو ،م�ضيفا �أن لقاءات النهائي ال
تعط اهتماما للأندية النا�شطة يف الدرجة
الأوىل والثانية بل �إرادة الالعبني من ت�صنع
الفارق لتحديد هوية املتوج بلقب الك�أ�س يف
نهاية اللقاء.
وقال املتحدث يف ت�رصيحات �إذاعية �أم�س
�أن فريقه ح�رض بجدية ملوعد اليوم وقام
برتب�ص حت�ضريي يف العا�صمة ويتواجد حاليا
يف البليدة يف ترب�ص ثان ي�سمح للطاقم الفني
بو�ضع �آخر الروتو�شات على ا�ستعداد الالعبني
من �أجل خو�ض مباراة كبرية.
وانتقد حوا�سي برجمة مباراة النهائي عندما
�أو�ضح �أن تاريخ اللقاء �أخلط ح�سابات فريقه
الذي يتواجد بعيدا عن املناف�سة منذ �أكرث من
�شهر بعد توقف البطولة الوطنية والالعبون
عادوا يف �آخر حلظة �إىل التدريبات لتح�ضري
موعد النهائي ،م�شريا �أن هذه الربجمة
ال ت�ساعد ناديه يف ظل �أن املناف�س �شباب
بلوزداد يتواجد يف �أف�ضلية معنوية مقارنة
بناديه.
ع.ق.
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ريا�ضة
�أكد �أن غياب غوالم لن ي�ؤثر وبلما�ضي يعرف م�صلحة اخل�ضر

فيغويل� :أ�سعى �إىل التتويج
بالك�أ�س و�إفراح اجلزائريني

خا�ضوا م�ساء البارحة �آخر ح�صة تدريبية ب�أر�ض الوطن

اخل�ضر ي�شدون الرحال نحو قطر
لتح�ضري املنعرج الأخري قبل الكان
ي�شرع املنتخب الوطني ابتداء من اليوم يف الرتب�ص التح�ضريي املزمع برجمته يف العا�صمة القطرية الدوحة
ويدوم ع�شرة �أيام ،حيث ت�سافر العنا�صر الوطنية اليوم نحو قطر من اجل موا�صلة الربنامج التح�ضريي الذي
و�ضعه الطاقم الفني الوطني بقيادة املدرب جمال بلما�ضي من �أجل التواجد يف �أف�ضل جاهزية قبل انطالق
مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة يف م�صر ابتداء من  21جوان املقبل ،وذلك بهدف خو�ض تدريبات املنعرج
الأخري من التح�ضريات خلو�ض العر�س الكروي القاري
عي�شة ق.

وي�شد رفقاء الالعب ه�شام
بوداوي الرحال نحو قطر عرب
طائرة خا�صة للتوجه �إىل مقر
الإقامة بعد خو�ض �آخر ح�صة
تدريبية �أم�سية البارحة يف �أر�ض
الوطن ،قبل �أن يخو�ضوا تربهم
الأخري خارج الوطن والذي �سوف
يعرف برجمة مباراتني وديتني

�أمام بورندي ومايل املقررتني
بتاريخ  11و 15من ال�شهر احلايل
قبل االنتقال �إىل م�رص ابتداء
من  18جوان للدخول مبا�رشة
يف �أجواء املناف�سة القارية� ،أين
�سبق للناخب الوطني �أن ك�شف �أن
االحتاد القطري لكرة القدم قدم
الت�سهيالت لبعثة اخل�رض من �أجل
خو�ض ترب�ص ناجح ي�سمح بخو�ض
دورة قارية ناجحة وت�رشيف

الألوان الوطنية� ،أين يهدف
بلما�ضي و�أ�شباله �إىل العودة لأر�ض
الوطن حمملني بالتاج القاري من
�أرا�ضي الفراعنة.
ويتواجد املنتخب الوطني يف
اجواء عائلية كبرية وروح مرحة
فيما بينهم يف �صورة ت�ؤكد �أوا�صل
العالقة الوطيدة بني العبي اخل�رض
والذين ي�رصون على تقدمي �أف�ضل
�صورة عن اخل�رضورفع املعنويات

من �أجل الدخول بقوة يف ك�أ�س
غفريقيا واللعب بروح قتالية
على �أر�ضية امليدان خا�صة و�أن
اجلميع يحلم بعودة اجلزائر �إىل
من�صة التتويجات ومعانقة الك�أ�س
الإفريقية جمددا والعودة بها من
خارج الوطن لأول مرة يف تاريخ
امل�شاركة اجلزائرية يف املناف�سة
القارية والثانية يف التاريخ بعد
التتويج يف اجلزائر العام .1990

مالل يك�شف رحيل دوما ر�سميا ومفاو�ضات متقدمة مع فيلود

بانوح يوقع مو�سمني رفقة �شبيبة القبائل
تعاقدت �إدارة فريق �شبيبة القبائل
مع الالعب حمزة بانوح والذي وقع
على العقد الذي ميتد مو�سمني مع
النادي قادما من فريقه ال�سابق وفاق
�سطيف ،حيث قررت �إدارة ال�شبيبة
موا�صلة تدعيم �صفوف الت�شكيلة
على م�ستوى ال�شق الهجومي والذي
عانى كثريا يف املو�سم املا�ضي،
وهو ما جعل الإدارة حتفظ
الدر�س وت�سعى �إىل جلب العبني

ين�شطون يف الهجوم من �أجل تدعيم
املن�صب ،حيث تو�صّ ل مالل �إىل
االتفاق رفقة الالعب الذي قدم �إىل
مدينة تيزي وزو م�ساء �أول �أم�س
من �أجل موا�صلة املفاو�ضات رفقة
امل�سريين يف غياب الرئي�س �رشيف
مالل املتواجد يف �أملانيا و�أنهى
املفاو�ضات بنجاح قبل توقيع العقد
ر�سميا لي�صبح ثاين امل�ستقدمني
اجلدد يف �صفوف ت�شكيلة "الكناري"

خالل املركاتو ال�صيفي احلايل بعد
الالعب توفيق عدادي والذي ين�شط
بدوره يف من�صب الهجوم.
يف املقابل� ،أعلن الرئي�س مالل
رحيل املدرب الفرن�سي فرانك
دوما ر�سميا عن �صفوف الت�شكيلة،
وذلك خالل ت�رصيحات �أدىل بها
�إىل قناة فريق �شبيبة القبائل على
"اليوتوب" وقال �أن دوما لن يكون
املدرب يف املو�سم اجلديد ،حيث

�سبق �أن ربط املعني ات�صاالت رفقة
املدرب الفرن�سي هيربت فيلود من
�أجل الإ�رشاف على العار�ضة الفنية
للنادي القبائلي خالل املو�سم
املقبل ،وهو العر�ض الذي مل يخفه
املدرب ال�سابق لوفاق �سطيف
واحتاد العا�صمة وعرب عن اهتمامه
الكبري بالعودة للعمل يف البطولة
الوطنية وتدريب �شبيبة القبائل.

عي�شة ق.

املجمع البرتويل احتاد البليدة كرة ال�سلة

النهائي �سيعاد يف تاريخ الحق

�سيعاد نهائي الطبعة  50لكا�س
اجلزائر لكرة ال�سلة �أكابر ر جال
بني املجمع البرتويل حامل اللقب
واحتاد البليدة يف تاريخ الحق
عقب �أعمال ال�شغب التي اندلعت
يف املدرجات بني �أن�صار الفريقني
ليلة االحد �إىل االثنني املا�ضيني
باجلزائر العا�صمة ح�سبما اعلنته
االحتادية اجلزائرية للعبة ،وقرر
اع�ضاء اللجنة الوطنية للمناف�سات ،
يف اجتماعهم �أول �أم�س �إعادة لعب
النهائي و�سيجتمعون جمددا غدا
لتحديد تاريخ ومكان �إجراء اللقاء

مثلما او�ضحه حممد بوفنيك ع�ضو
يف اللجنة .
وتوقف املباراة قبل �أربع دقائق عن
نهاية الربع الأول ،حيث كان االحتاد
متقدما يف النتيجة بواقع 11-15
ب�سبب �أعمال ال�شغب التي اندلعت
يف املدرجات بني ان�صار الفريقني.
واندلعت املناو�شات بني ان�صار
الفريقني خالل وقت م�ستقطع،
حيث بد�أ م�شجعو املجمع يف رمي
املقذوفات قبل التوجه اىل اجلهة
التي كان يجل�س فيها جمهور الفريق
اخل�صم والدخول معهم يف �شجارات

عنيفة ا�ستمرت حلوايل ع�رش دقائق،
الأمر الذي �أثار الذعر �سيما و�سط
املدرجات املخ�ص�صة للعائالت،
وبعد التدخل املت�أخر مل�صالح
الأمن ،قرر احلكام �إنهاء اللقاء يف
انتظار رفع التقارير املتعلقة مبا
حدث لدى جلنة التحكيم التابعة
لالحتادية اجلزائرية لكرة ال�سلة،
والتي �ستتخذ القرارات الالزمة
فيما يخ�ص تاريخ �إعادة �إجراء
النهائي.
و�رصح حمافظ اللقاء ن�سيم
م�ساويدي �أنه ال ميكن موا�صلة

النهائي يف مثل هذه الظروف
الأمنية ،م�شريا اىل انه "بعد
توقف املباراة الكرث من  30دقيقة
وتزامنها مع �شهر ال�صيام ،ف�إنه
ي�ستحيل موا�صلتها اىل غاية �صالة
الفجر".وهذه ثاين مرة يف ظرف
�شهر تتوقف فيه مباراة كرة ال�سلة
ب�سبب اعمال �شغب يف املدرجات.
ويتعلق االمر بن�صف نهائي البطولة
الوطنية للق�سم االول والذي جمع
بني وداد بوفاريك ونادي �سطاوايل،
حيث توقف لنف�س اال�سباب.

ق.ر.

عب الالعب الدويل اجلزائري
رّ
�سفيان فيغويل عن �إرادة كبرية
من �أجل ت�سجيل م�شاركة قوية يف
ك�أ�س �إفريقيا والعودة من م�رص
حمملني باللقب القاري ،وقال
�صانع �ألعاب املنتخب الوطني
يف ت�رصيحات مع موقع "فوت
مريكاتو" الفرن�سي �أن الت�شكيلة
الوطنية �سوف تلعب ك�أ�س �إفريقيا
مباراة مبباراة من �أجل الذهاب
بعيدا يف املناف�سة ،لكن هدفهم
يف املقابل الذهاب بعيدا يف
الك�أ�س و�إحراز اللقب القاري من
اجل �إفراح اجلزائريني ،وا�ستطرد
�أنه بالن�سبة له ال يفكر �سوى يف
تتويج اجلزائر بالك�أ�س لرغبته
الفوز يف كل مناف�سة يلعب فيها.
وتطرق العب ةنادي غالتا�رساي
الرتكي �إىل ق�ضية الالعب فوزي
غوالم �أين �أ�شار �أن غيابه عن
املناف�سة القارية لن ي�ؤثر على

املجموعة ،و�أو�ضح يف ها ال�سياق
�أن الناخب الوطني اتخذ قراره
بغياب غوالم وعدم ا�ستدعائه
وقراراته ال نقا�ش فيها لأنه يعرف
م�صلحة املنتخب ،م�ضيفا �أن
الت�شكيلة الوطنية متلك العبني
ممتازان يف من�صب مدافع �أي�رس
ويتعلق الأمر بنب �سبعيني وفار�س
واملناف�سة �سوف تكون قوية
بينهما.

عي�شة ق.

�أكد جاهزيته من �أجل قيادة اخل�ضر �إىل الألقاب

عطال :اجلمع بني الروح
القتالية والإمكانيات الفردية
�سر التتويج
�أ�شار الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف عطال �أن اجلمع بني
الإرادة والروح القتالية �إىل جانب
الإمكانيات الفردية ال�رس وراء
الت�ألق يف املناف�سة القارية،
مو�ضحا ان املنتخب الوطني
ميلك �أحد �أف�ضل الأجيال التي
مرت عليه والتي متلك الفرديات
والروح القالية للذهاب بعيدا يف
املناف�سة القارية ،وقال الظهري
الأمين للت�شكيلة الوطنية يف
ت�رصيحات مع جملة "�أوزنز
مونديال" الفرن�سية �أنهم يبحثون
عن النقائ�ص التي يعانون منها
من �أجل جتاوز ال�صعوبات التي
تواجههم للفوز بجميع املباريات

التي يلعبونها ،خا�صة و�أن اللعب
بقوة وتبليل القمي�ص عرب تقدمي
كل ما لديهم ال�سالح �أي�ضا من �أجل
تقدمي دورة قارية قوية.
و�شدد عطال �أن املنتخب الوطني
ميثل القلب بالن�سبة له وفخر كبري �أن
يتقم�ص �ألوانه خا�صة و�أنه �أ�ضحى
يتواجد على �أر�ضية امليدان وهو
ي�سمع الن�شيد اولطني الذي كان
ي�سمعه وخلف �شا�شة التلفاز ،وهو
املر الذي ويحفز من �أجل تقجيم
كل ما لديه حتى يقوده �إىل الأف�ضل
خا�صة و�أنه جاهز ب�صفة تامة من
�أجل امل�ساهمة يف العودة باللقب
القاري من م�رص ح�سبه.

ع.ق.

�إدارة �أهلي برج بوعريريج لن
جتدد عقد دزيري
قررت �إدارة �أهلي برج بوعريريج
عدم جتديد عقد مدربها بالل
دزيري ح�سب ما �أكده رئي�س
جمل�س �إدارة النادي �أني�س بن
حمادي ،و�أو�ضح ذات امل�صدر ل
�أنه بعد ت�شاور بني �أع�ضاء جمل�س
الإدارة اتخذ قرار عدم جتديد
عقد املدرب بالل دزيري الذي
انتهى مع �آخر مباراة للمو�سم �أمام
وفاق �سطيف رغم حتقيق هدف
البقاء الذي كان م�سطرا ،و قد
�أثنى ذات املتحدث على املدرب
بالل دزيري نظري العمل الكبري
الذي قام به منذ التحاقه بالعار�ضة
الفنية لأهلي برج بوعريريج قبل
مرحلة العودة للمو�سم املن�رصم.
و تطمح �إدارة �أهلي برج بوعريريج

�إىل تعاقدات نوعية مع العبني
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
و كذا التعاقد مع مدرب �أجنبي
لقيادة الفريق املو�سم املقبل
حيث و�ضعت ا�سم املغربي ر�شيد
الطاو�سي على ر�أ�س القائمة
ح�سب ما متت الإ�شارة �إليه،
ونا�شد رئي�س جمل�س الإدارة �أني�س
بن حمادي ال�سلطات العمومية
من �أجل م�ساعدة النادي و و�ضع
كل الظروف املالئمة التي ت�سمح
بالتح�ضري اجليد للمو�سم املقبل
من خالل الإ�رساع يف عملية
جتديد ب�ساط ملعب � 20أوت 1955
و كذلك منح قطعة �أر�ضية مبنطقة
غابة بومرقد لإن�شاء مركز تدريب
للفريق .
ق.ر.
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ريا�ضة دولية

دوري الأمم الأوروبية

هولندا تتجاوز اجنلرتا وتالقي الربتغال بالنهائي

التحقت هولندا بالربتغال امل�ضيفة �إىل نهائي
دوري الأمم الأوروبية عقب فوزها املثري �أول
�أم�س على اجنلرتا بنتيجة  1-3يف مواجهة
ن�صف النهائي التي �أقيمت يف غيماري�ش،
وبادر االجنليز بافتتاح باب التهديف عرب
النجم ماركو�س را�شفورد يف الدقيقة  32من
ركلة جزاء قبل �أن ينجح الهولنديون يف تعديل
النتيجة بف�ضل ر�أ�سية املدافع الواعد ماتيا�س
دي ليخت  ،73وعاد منتخب «الطواحني»
ليتقدم يف النتيجة يف احل�صة الإ�ضافية الأوىل
بهدف وقعه كايل والكر باخلط�أ يف مرمى
فريقه بعد كرة م�شرتكة مع كوين�سي برومي�س
هذا الأخري الذي �أ ّمن الفوز الهولندي وبطاقة
الت�أهل بالهدف الثالث ،وهذه املرة االوىل منذ
عام  1907ت�سجل هولندا هدفني يف الوقت
الإ�ضايف ،وللمرة الأوىل حمل رحيم �سرتلينغ �شارة القائد يف مباراته الدولية اخلم�سني مع اجنلرتا /و�أ�صبح جنم «�سيتي» 24
عاما ثالث �أ�صغر اجنليزي ي�صل �إىل  50مباراة دولية بعد واين روين  23عاماً يف  2009ومايكل �أوين  23عاما يف .2003
وكان الفتاً جلو�س العبي ليفربول وتوتنهام على مقاعد البدالء ،بعد �أقل من �أ�سبوع على خو�ضهم نهائي دوري �أبطال �أوروبا
الذي ابت�سم للأول بهدفني ،ف�أراح �ساوثغيت العبيه داين روز� ،إريك داير ،هاري كاين وديلي �آيل (توتنهام وترنت �ألك�سندر �أرنولد،
جو غوميز وجوران هندر�سون ليفربول ،وعلى نقي�ض ذلك ،دفع رونالد كومان من البداية بقلب دفاع ليفربول فريجيل فان دايك
والعب الو�سط جورجينيو فينالدوم.
و�شهدت املباراة حالتان دقيقتان تدخلت فيهما تقنية الفيديو امل�ساعد « »VARحيث �ألغت هدفاً م�سبوقاً بت�سلل للإجنليزي
جي�سي لينغارد ،كما �أكدت عدم �رشعية وجود ركلة جزاء لهولندا ال�شتباه وجود مل�سة يد على �أحد املدافعني االجنليز،
و�ستتواجه هولندا يف املباراة اخلتامية مع الربتغال ،م�ست�ضيفة دوري ن�صف النهائي والنهائي ،والتي ت�أهلت بدورها بجدارة
وبذات النتيجة على ح�ساب �سوي�رسا .1-3

ت�شيل�سي ي�ست�أنف �ضد عقوبة املنع من التعاقدات يف "التا�س"
نقل نادي ت�شيل�سي �شكواه
�ضد عقوبة االحتاد الدويل
لكرة القدم «فيفا» مبنعه
من �إبرام التعاقدات �إىل
املحكمة الريا�ضية “”TAS
ر�سميا ،وك�شفت املحكمة
الريا�ضية يف بيان �صادر
عنها �صباح �أم�س ،عن
تقدم ت�شيل�سي با�ستئناف
ر�سمي �ضد عقوبة منع
النادي من �إبرام تعاقدات
لفرتتي انتقاالت حتى نهاية
جانفي ،2020نادي ت�شيل�سي
كان قد تقدم با�ستئناف �ضد
العقوبة لالحتاد الدويل لكرة
القدم «فيفا» خالل �شهر ماي
املا�ضي لكنه قوبل بالرف�ض،
ليلج�أ النادي الإجنليزي �إىل
املحكمة الريا�ضية ،وتنتهي
فرتة القيد يف �إجنلرتا يوم 8

�أوت املقبل ،لكن املحكمة
الريا�ضية مل حتدد موعدا
حمددا للف�صل يف ا�ستئناف
ت�شيل�سي لرفع العقوبة،
وتقدم ت�شيل�سي با�ستئناف
�ضد الغرامة املالية املوقعة
عليه �أي�ضا ،والبالغة � 460ألف
�إ�سرتليني.
كان االحتاد الدويل لكرة
القدم قد عاقب ت�شيل�سي
خالل �شهر فيفري املا�ضي،
مبنعه من �إبرام �أي �صفقات
جديدة لفرتتي انتقاالت
قادمتني ب�سبب خمالفة
قوانني الفيفا يف التعاقد مع
العبي ٌق�رص حتت  18عاما،
وكان ت�شيل�سي قد تعاقد
مع كري�ستيان بولي�سيت�ش
اجلناح الأمريكي خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية

يف جانفي املا�ضي قادما
من برو�سيا دورمتوند،
وقبل قرار معاقبتهم ليكون
من حق الالعب االن�ضمام
للفريق ب�شكل طبيعي يف
املو�سم املقبل ،وميلك
ت�شيل�سي عددا كبريا من
الالعبني املعارين للخارج
�أي�ضا� ،أمثال تامي �أبراهام
�إىل �أ�ستون فيال ،وميت�شي
بات�شواي �إىل كري�ستال
باال�س ،و�ألفارو موراتا �إىل
�أتليتكو مدريد ،وفيكتور
موزي�س �إىل فرنبات�شي،
وكينيدي �إىل نيوكا�سل،
وتيموي باكايوكو �إىل ميالن،
وكورت زوما �إىل �إيفرتون،
والذين يحق لهم ا�ستعادتهم
ب�شكل طبيعي خالل فرتة
الإيقاف.

نيمار يغيب عن «كوبا �أمريكا»

ومل يحدد ت�شيل�سي موقف
مدربه خالل املو�سم املقبل
حتى الآن� ،سواء با�ستمرار
ماوري�سيو �ساري املدرب
الإيطايل احلايل للفريق،
�أو با�ستقدام مدرب جديد،
ورمبا ت�شهد ال�ساعات
القليلة املقبلة �إعالن انتقال
�إيدين هازارد جنم الفريق
�إىل ريال مدريد ب�شكل
ر�سمي بعد تقارير عديدة
تفيد بح�سم ال�صفقة ،وكان
الفريق اللندين �أنهى املو�سم
املنق�ضي يف املركز الثالث
يف الدوري ،مع الظفر بلقب
الدوري الأوروبي ،وخ�سارة
نهائي ك�أ�س الرابطة
الإجنليزية �أمام مان�ش�سرت
�سيتي بركالت الرتجيح.

هازارد مدريدي مقابل  100مليون �أورو

يبدو �أن املفاو�ضات انتهت بني النادي امللكي ونظريه اللندين من �أجل احل�صول على النجم
البلجيكي �إيدين هازارد بعد قول �أكرث من �شبكة �إعالمية �إن الناديني اتفقا على قيمة ال�صفقة،
وقالت �شبكة �سكاي �سبورت�س وكذلك قناة «بني �سبورت» �إن ريال مدريد اتفق على �رشاء عقد
هازارد من ت�شيل�سي مقابل  88مليون جنيه �إ�سرتليني ما يعادل  100مليون يورو ،ومنتظر خالل
ال�ساعات املقبلة �أن يعلن ريال مدريد عن ال�صفقة.
منذ �أ�شهر وتتكهن ال�صحافة مب�ستقبل قائد بلجيكا الذي �رصح مرارا �أنه يرغب يف العمل
مع زين الدين زيدان املدير الفني احلايل لريال مدريد.ومع اقرتاب املو�سم من نهايته قالت
تقارير عدة �إن هازارد �سينتقل �إىل ريال مدريد ،ويبدو املوعد قد حان.ووا�صل هازارد ت�ألقه
بالقمي�ص الأزرق لت�شيل�سي ملو�سم �سابع على التوايل ،وقاد الفريق للفوز بالدوري الأوروبي
منذ �أيام على ح�ساب �أر�سنال.و�شارك الالعب البالغ عمره  28عاما يف  52مباراة مع ت�شيل�سي
يف املو�سم املن�رصم و�سجل  21هدفا و�أر�سل  17متريرة حا�سمة.

�صالح يرف�ض ً
عر�ضا  200مليون
يورو من الريال

ً
عر�ضا و�صل �إىل نحو
رف�ض حممد �صالح العب ليفربول
 200مليون يورو من ريال مدريد خالل �سوق االنتقاالت
ال�صيفية اجلارية ،حممد �صالح �سجل هد ًفا يف ليلة انت�صار
ليفربول على توتنهام بثنائية نظيفة والفوز بدوري �أبطال
�أوروبا للمرة ال�ساد�سة عرب تاريخه ،وقالت �صحيفة «�آ�س»
الإ�سبانية �إنّ ريال مدريد عر�ض  180مليون جنيه �إ�سرتليني
�أو ما يعادل  203مليون يورو للتعاقد مع �صالح من ليفربول،
�إال �أنّ الالعب امل�رصي رف�ض الرحيل عن الريدز.
و�أو�ضحت �أنّ النادي امللكي يرغب يف اال�ستعانة ب�إمكانيات
�صالح بعد ح�سم �صفقة �إيدين هازارد من ت�شيل�سي والإعالن
الر�سمي عن �ضم لوكا يوفيت�ش من فرانكفورت لت�شكيل ثالثي
هجومي قوي ،و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل وجود مناف�سة من جانب مان�ش�سرت يونايتد وبايرن ميونخ
للح�صول على خدمات الالعب .جدير بالذكر �أنّ حممد �صالح حقق احلذاء الذهبي هدا ًفا
للدوري الإجنليزي يف �آخر مو�سمني.

بن عطية يدخل ح�سابات اليويف جمددا
ك�شفت تقارير �صحفية �إيطالية �أن نادي جوفنتو�س يف مفاو�ضات من �أجل �إعادة العبه ال�سابق
ومدافع الدحيل مهدي بن عطية جمدداً ل�صفوفه ،بن عطية رحل يف جانفي املا�ضي �إىل قطر
بعد م�شاكله مع مدرب جوفنتو�س ال�سابق ما�سيمليانو �أليغري الذي كان ال يعتمد على املغربي
�أ�سا�سياً ،وقالت «ال�ستامبا» �إن جوفنتو�س بد�أ بالفعل االت�صاالت مع وكالء الالعب وحت�صل
على موافقته من �أجل العودة لتورينو من جديد ،وكان بن عطية قد انتقل �إىل الدحيل مقابل
ما يقارب ثمانية ماليني يورو ،ولكن ال�صحيفة �أو�ضحت �أن رحيل �أليغري يفتح الباب لعودته
جمدداً.
وذكرت ال�صحيفة �أن جوفنتو�س يرى يف بن عطية املدافع الذي يبحث عنه وميثل عن�رص
اخلربة بعد اعتزال �أندريا بارزايل ،ولعب بن عطية يف �إيطاليا بال�سابق مع �أودينيزي وروما
بالإ�ضافة جلوفنتو�س ،ويتواجد حالياً مع املنتخب املغربي ا�ستعداداً لأمم �أفريقيا .2019

فرن�سا تخلي �سبيل �أحمد احمد
وت�سحب جواز �سفره

ذكرت تقارير �صحفية عاملية �أن ال�سلطات الفرن�سية قررت �إخالء �سبيل �أحمد �أحمد رئي�س
االحتاد الإفريقي لكرة القدم من الإبقاء عليه يف البالد ،و�سحب جواز ال�سفر اخلا�ص به ،وقال
بعد �إ�صابته يف ودية قطر موقع «ان�سايد ورلد فوتبول» يف تقرير مو�سع له عما تعر�ض له �أحمد �أحمد من اتهامات،
دا �سيلفا عن بطولة «كوبا �أمريكا»
القدم �أول ام�س غياب جنمه نيمار
بتت تعر�ض نيمار لتمزق يف �أن ال�سلطات قررت الإبقاء عليه داخل البالد حتت الإقامة اجلربية ،مع �سحب جواز ال�سفر
�أعلن االحتاد الربازيلي لكرة
بيان له� ،إىل �أن الفحو�ص الطبية �أث
�شار االحتاد الربازيلي لكرة القدم يف
أن اجلهاز الفني للمنتخب اخلا�ص به ل�ضمان ا�ستمرار عملية التحقيق معه دون �أن يرحل ويرف�ض العودة ،و�أو�ضح املوقع
التي �أقيمت فجر �أم�س ،و�أ
ركة يف «كوبا �أمريكا» ،و�أكد البيان �
أمامه الوقت الكايف للتعايف وامل�شا
ربع �ساعة ،وهو يعاين من �أن �أحمد هو ال�شخ�ص الوحيد غري الفرن�سي من � 3أفراد حمل االتهام ،وهو ال�سبب الذي يدفع
�أربطة الكاحل ،و�أنه لن يكون �
ولة ،وغادر نيمار امللعب بعد �أقل من
بديل لنيمار ل�ضمه �إىل قائمة البط
ال�سلطات الفرن�سية �إىل بقاء الرجل الأول يف االحتاد الإفريقي حتت الإقامة اجلربية.
الربازيلي �سيبد�أ بالبحث عن
ما منعه من ا�ستكمال اللقاء ويف �سياق مت�صل ،قال موقع «فوت �أفريك» املهتم ب�ش�أن كرة القدم الإفريقية �أن ال�سلطات
نى.
�إ�صابة يف كاحل القدم اليم
تعر�ض اللتواء �شديد يف الكاحل ،وهو
بيب منتخب الربازيل� ،إىل �أن نيمار
صابة يف نف�س املنطقة مرتني الق�ضائية الفرن�سية �ستطلب من م�رص تفتي�ش مقر االحتاد الإفريقي لكرة القدم من �أجل جمع
و�أ�شار رودريغو ال�سمار ط
�سو�س ،و�سبق �أن تعر�ض نيمار للإ�
بهدفني لريت�شارلي�سون وغابرييل جي
مراحل حا�سمة ،كما يعي�ش امل�ستندات الالزمة يف الق�ضية اخلا�صة باملالب�س الريا�ضية لبطولة �أمم �إفريقيا للمحليني
الذي انتهى بفوز ال�سامبا
حرم الفريق الباري�سي من جهوده يف
�أبعده عن املالعب عدة �أ�شهر ،و
 ،2018وتعر�ض �أحمد �أحمد �أول �أم�س التهامات متعلقة بعدد من الأمر اخلا�صة ب�سوء الت�رصف
�ضع لتحقيقات مكثفة �أمام الق�ضاء.
يف العامني الأخريين ما
غت�صاب فتاة برازيلية يف باري�س ،ويخ
مال ًيا يف �إدارة االحتاد �ألإفريقي لكرة القدم.
ر�شلونة ال�سابق فرتة �سوداء التهامه با
مهاجم ب
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ر�ؤى

طوفان الوباء� ..صناعة الكراهية وال�شقاء
ك�صناعة ال�سيارات والطائرات واملالب�س والعطور ،يتم ت�صنيع الر�أي العام والذوق العام .مثلما الثقافة �صناعة وال�سياحة والرفاهية واالزدهار
�صناعة .كذلك هي الكراهية.
ح�سن العا�صي كاتب
وباحث فل�سطيني
مقيم يف الدامنرك
�صناعة الكراهية التي تتقنها
طغمة من الديكتاتوريات والأنظمة
الفكرية
والنخب
الفا�سدة
وال�سيا�سية والثقافية والدينية
الكا�سدة .يقومون بن�رش ال�سموم
والأكاذيب ،وبث الأحقاد ب�صورة
يتم فيها التحري�ض وبناء منظومة
الكراهية والعداء االجتماعية على
�أ�سا�س قومي وعرقي وطائفي
ومذهبي �أو قبلي �أو مناطقي .هذه
ال�صناعة جتد لها �أ�سواقاً تر ّوجها
يف الكثري من البلدان ،وخا�صة يف
العامل العربي املثقل بالأزمات
املركبة .وهي �صناعة حتظى
برعاية وغطاء من بع�ض الأنظمة
العربية امل�ستبدة ،ومن دول �إقليمية
متتلك م�شاريعاً جيو�سرتاتيجية
تقوم على مبد�أ االنق�سام يف ال�صف
العربي ،وبث الكراهية والتفرقة بني
ال�شعوب العربية و�إحداث �رصاعات
وتناحر بينها ،كي تتمكن تلك الدول
من حتقيق �أهدافها .يف ظل حالة
اجلهل التي ما زالت حتكم واقع
كثري من املجتمعات العربية،
ت�صبح الكراهية ناراً ت�ستعر حترق
املجتمع وتفكك ترابطه وتثري
النعرات واحلروب الأهلية ،تنهي �أي
تفاهم وتناغم جمتمعي ،وحتدث
الرغبة يف االنتقام وتن�رش ثقافة
تربير العدائية والعنف واالعتداء
على الآخرين.

الكراهية يف املعنى
واال�صطالح
يف اللغة �إن الكراهية هي القبُح
و�أثارة اال�شمئزاز والبُغ�ض حول
�شيء ما� .أن يكره الإن�سان �شيئاً هذا
يعني مقتَه ومل يح ّبه و�أبغ�ضه ون َفر
منه .الكراهية هي �أي�ضاً احلقد
والغ�ضب وال�شعور بال�ضغينة جتاد
�شخ�ص ما .ويف الأفعال القولية
التي ت�صدر عن دولة �أو جماعة �أو
�أفراداً وتدعو �رصاحة �إىل الكراهية
يطلق عليها «خطاب الكراهية» .يف
حني �أن كافة اجلرائم التي حتركها
الكراهية وتدفع مرتكبيها لفعل
جرمي ب�سبب الكراهية �أياً كانت،
ت�سمى «جرائم الكراهية» .هذه
اجلرائم قد ترتكب �ضد �أفراد
�أو جماعات ،لأ�سباب الكراهية
املتعلقة بالدين �أو العرق �أو اللغة
�أو اجلن�س �أو الإعاقة العقلية �أو
البدنية.
تتنوع جرائم الكراهية ما بني
ممار�سة العنف �ضد الآخر،
وظهورها يف �صورة امل�ضايقات
والتهديدات والت�سلط يف املدر�سة
�أو �أماكن العمل .كما ميكن �أن ت�أخذ
الكراهية �شكل لوحة �أو كتاب �أو
ن�ص �أو مل�صق �أو �أغنية �أو فيلم� ،أو
�أي �إنتاج �آخر ينطوي على عنا�رص
مهينة وتهديدية .جرائم الكراهية
ال ت�ستهدف فقط الأفراد �أو

اجلماعات� ،إمنا املباين العامة
واخلا�صة �أي�ضاً ،وكذلك دور العبادة
وممتلكات الأقليات.
رغم �أن عدداً من الدول �أ�صبحت
د�ساتريها وقوانينها العامة تت�ضمن
تعريفات للكراهية وجرائمها،
والعقوبات التي تفر�ض على
مرتكبيها� ،إال �أن الكثري من الدول
الأخرى ،خا�صة العربية ،ال تزال
جرائم الكراهية فيها �أحد �أكرث
املواد القانونية �إثارة للجدل
واالجتهاد بني مكونات املجتمع.
ونظراً للتقاطع واالختالط الذي
يقع فيه البع�ض بني حرية التعبري
ك�أحد �أهم احلقوق ال�شخ�صية للفرد
وبني خطاب الكراهية ،حتافظ
الدول الدميقراطية على توازن
يحمي جميع �رشائح املجتمع.
كما �أن جرائم الكراهية ت�سافر
خارج احلدود ،من خالل منع الفرد
�أو اجلماعة امل�ستهدفة من ال�سفر،
�أو العودة للوطن .كل ذلك ي�شري
بو�ضوح �أن ال�شعور بالكراهية بني
النا�س يعترب تهديد خطري على
املجتمع برمته.

�صناعة الكراهية
�أهد �أهم الأ�سلحة امل�ستخدمة
يف احلروب النف�سية ،و�أهم �أدوات
نظام تفكيك البنى والتما�سك
االجتماعي� .إن احلروب الع�سكرية
ت�ستهدف حياة الب�رش وممتلكاتهم
املادية ،فيما احلروب النف�سية
ت�ستهدف ال�سلوك االجتماعي ،من
خالل الت�أثري على �أفكارهم وحالتهم
املعنوية .وت�صنع الكراهية عرب ن�رش
الأكاذيب وتزوير احلقائق ،واختالق
الأحداث ،والتالعب بالعقول،
واالفرتاء على الآخرين ،وتزيني
الباطل .وهذا ي�ؤدي �إىل توفري البيئة
التي ترعى الكراهية واملعاداة
لي�شتد عود ال�ضغائن ،ثم تتحول
الكراهية �إىل �أفكار وعقائد قبل
�أن ت�صبح �سلوكاً عدوانياً متطرفاً.
الكراهية وتغذيتها ت�شكل احلا�ضنة
املالئمة للعنف والإرهاب.
وللكراهية �أوجه متعددة ،منها ما
هو اجتماعي �أو ثقايف �أو كراهية
دينية وهي الأخطر لأن �أثرها يظهر
�رسيعاً ويفتت املجتمعات ،بينما
تت�سبب الأزمات ال�سيا�سية بكراهية
اجتماعية .تظهر هذه الكراهية يف
ال�شعارات واملواقف واخلطابات
ال�سيا�سية والدينية املت�شددة التي
تكون غالباً امل�صدر الرئي�سي لن�رش
ثقافة الكراهية.
يف �صناعة الكراهية جند مناذج
وم�ستويات خمتلفة ،منها يتعلق
ب�إ�شعال ال�رصاعات واحلروب
بني الدول وال�شعوب فيما بينها،
ومنها ما يرتبط ب�صناعة الكراهية
داخل الأمة الواحدة بيد بع�ض
الأبناء� ،أو داخل البلد الواحد� ،أو
العرق الواحد� ،أو الدين الواحد.
فقد عمدت بع�ض الدول الغربية
اال�ستعمارية على تلطيخ �صورة
الإن�سان العربي عرب و�سائل الإعالم

لدى �شعوبها مما �أحدث ما يعرف
بظاهرة الإ�سالموفوبيا .ثم بعد
الأحداث الدامية املرعبة التي
�شهدتها املنطقة العربية خالل
العقد الثاين من القرن الواحد
والع�رشين ،تعززت �صورة العربي
املتطرف القاتل يف و�سائل الإعالم
الغربية .وهناك �صناعة الكراهية
داخل البلد الواحد والدين الواحد
بهدف �إثارة الع�صبيات املذهبية
والقبلية ،لإ�شعال الفنت وال�رصاعات
التي قد ت�صل �إىل حروب �أهلية.
�أبرز �أدوات �صناعة الكراهية هي
ن�رش الكذب واالفرتاءات ،والتالعب
بالعقول ،تزوير احلقائق ،وتزييف
البيانات .وهي �سالح يفتك ببنية
املجتمعات ينتمي للجيل الرابع،
وال يكلف الدول ماالَ وجهداً كثرياً
ال تنمو الكراهية �إال يف املجتمعات
غري امل�ستقرة ،والتي تعاين
من انق�سامات عرقية وطائفية
ومذهبية ،وتغيب عنها ثقافة
التنوع وقبول الآخر ،ويقا�سي فيها
النا�س من غياب الأطر وال�ضوابط
ال�سيا�سية والقانونية املنظمة.
وميكن لق�ضية الأقليات العرقية
والدينية �أن ت�شكل مدخ ً
ال للتوظيف
ال�سيا�سي لدى بع�ض الدول ،و�أن يثري
كراهية كيانات �ضد كيانات �أخرى.
كما �أن للمح�سوبيات واملنفعة
اخلا�صة ،والتهمي�ش والإق�صاء الذي
متار�سه البطانة �أن يولد الكراهية
والعنف.

خطاب الكراهية
انت�رش يف الأعوام املا�ضية خطاب
الكراهية والبغ�ض يف كثري من
الأماكن حول العامل ،خا�صة يف
املنطقة العربية التي �شاع يف كثري
من بلدانها م�صطلح املجتمعات
املنغلقة على الأنا اجلمعية،
بامتداد املناطق والطوائف
والقبائل والأعراق واملذاهب
والأيديولوجيات� .إن التطور
التكنولوجي ويف و�سائل الإعالم
املتنوعة �أ�سهم ب�صورة كبرية يف
تف�شي ظاهرة وخطاب الكراهية
يف من�صات التوا�صل االجتماعي،
حيث يتم ا�ستقطاب �رشائح و�أعداد
متزايدة لالن�ضمام �إىل جيو�ش
الكراهية الع�رصية ،مت�سلحني
باحلقد والأفكار العن�رصية والألفاظ
ال�شوفينية ،خلو�ض معارك االقتتال
االجتماعي واملذهبي والعرقي يف
الف�ضاء االلكرتوين الوا�سع .ت�ستغل
هذه الأطراف حرية التعبري التي
ت�صونها القوانني الدولية لالعتداء
على كل �شيء ،حتى الأديان واخلالق
مل ي�سلم من �رش ه�ؤالء.
جميع و�سائل الإعالم تتحمل
م�س�ؤولية رئي�سية يف بث خطاب
الكراهية ب�صورة متوا�صلة على مدار
ال�ساعة للم�شاهدين وامل�ستمعني
والق ّراء .تزايد الإعالم املتخ�ص�ص
بالبغ�ض والكراهية ،يف ظل غياب
�شبه تام للإعالم املهني الذي
يقوي الروابط الوطنية للمكونات
ال�شعبية ،ويواجه الإعالميني

الرثثارين الذين يهتكون الن�سيج
االجتماعي عرب التحري�ض الأعمى
على العنف والإق�صاء .يف البلدان
العربية حيث تت�شابك املعايري
ومتتزج امل�صطلحات وتفتقد
ال�ضوابط ،اختلط النقد بال�شتم،
وت�صاعدت وترية ال�سباب والقذف
يف اخلطابات التي جتد ا�ستح�ساناً
لدى �رشائح اجتماعية وا�سعة،
حيث تلهب اخلطابات ال�شوفينية
املت�شددة م�شاعرهم وحما�سهم.
هذه احلدة تعود يف �أحد �أ�سبابها
�إىل التناحر وال�رصاع ال�سيا�سي
والأيديولوجي والديني بني خمتلف
القوى والأحزاب والدول ،ي�صبح
معه �إعالم الكراهية �سالحاً لك�سب
احلرب .كافة الأطراف التي تدعم
ومتول وتغذي و�سائل الإعالم
القائمة على ن�رش الكراهية ،غايتهم
هي تخدير ال�شعوب وتغييب وعيها،
و�إ�شغالها عن حالة ال�شقاء والب�ؤ�س
التي تو�سم الو�ضع العربي الراهن.
الهدف هنا هو �إبقاء ال�شعوب
العربية �أحجار �شطرجن وبيادق
تتقاتل دون �أن تغادر الرقعة ،ويظل
الالعبني الرئي�سيني متحكمني
مب�صري املنطقة.

حروب الكراهية
�أقبح احلروب هي التي تقوم على
الكراهية ،و�أكرثها وح�شية هي
التي ترتكب با�سم الدين ،وقد
�شهدت الب�رشية عدد منها .لعل ما
يعنيني هنا هي املجازر واملذابح
التي ارتكبتها ال�صهيونية و�إ�رسائيل
عرب الع�صابات الإرهابية ،بد ًءا من
ع�صابة «ها�شومري» التي ت�أ�س�ست
عام  1909مروراً بع�صابة الهاغاناه
عام  1921وفرق «املالباخ» عام
 1936و�شترين والأرغون و�سواها،
بحق ال�شعب الفل�سطيني .وي�ؤكد
التاريخ �أن اليهود ارتكبوا يف
فل�سطني حمالت مكثفة وخمططة
من العنف والإرهاب والكراهية،
ذهب �ضحيتها الآالف من الأبرياء
الن�ساء والأطفال ،وما زالت م�ستمرة
حتى اللحظة.
يف القارة الأمريكية التي و�صلها
امل�ستك�شف الإ�سباين «كري�ستوفر
كولومب�س» ارتكب امل�سيحيون
الأوروبيون البي�ض جرائم �إبادة
وح�شية بحق ال�سكان الأ�صليني،
حيث اعتربت القوى الأوروبية
امل�ستعمرة �أن �سكان البالد عبارة
عن كائنات منحطة بالوراثة ،و�أقل
منزلة من الإجنليز والإ�سبان وبقية
الأوروبيني .هذه النظرة امل�شبعة
بالكراهية والعن�رصية واال�ستعالء
�شكلت بداية حروب الإبادة
التي جردت ال�سكان الأ�صليني
من �إن�سانيتهم وارتكاب املذابح
الوح�شية �ضدهم .هنا متاماً يُك�شف
زيف قيام �أمريكا على قيم العدالة
وامل�ساواة واحلرية ،فهي دولة بنيت
بوا�سطة �أب�شع �أنواع الإرهاب ،عن
طريق �إبادة ع�رشات ماليني من
الهنود احلمر ،وال زال الإرهاب
الأمريكي ي�صول ويجول يف �أماكن

متعددة من العامل يبحث عن هنوداَ
جدد .هنا تلتقي الواليات املتحدة
مع �إ�رسائيل التي قامت على �إبادة
ال�شعب الفل�سطيني ،وتوا�صل
ارتكاب املذابح و�رسقة �أرا�ضي
الفل�سطينيني .ويذكر قادة الكيان
ال�صهيوين ذات املربرات والذرائع
التي �ساقها املهاجرون االجنليز
الذين �رسقوا �أرا�ضي ال�سكان
الأ�صليني لأمريكا وا�ستباحوا
خرياتهم و�أبادوهم.
يف وثيقة ت�ضمنت �شهادة �سجلها
ك�شاهد عيان املطران الإ�سباين
«بارتولومي دي ال�س كازا�س» تتعلق
بجرائم �إبادة ارتكبها امل�سيحيون
الأوروبيون بحق الهنود احلمر جاء
فيها «كانوا يدخلون على القرى فال
يرتكون طفال وال حامال وال امر�أة
تلد �إال ويبقرون بطونهم ويقطعون
�أو�صالهم كما يقطعون اخلراف يف
احلظرية ،وكانوا يراهنون على من
ي�شق رجال بطعنة �سكني� ،أو يقطع
ر�أ�سه �أو يدلق �أح�شاءه ب�رضبة �سيف،
كانوا ينزعون الر�ضع من �أمهاتهم
ومي�سكونهم من �أقدامهم ويربطون
ر�ؤو�سهم بال�صخور� ،أو يلقون بهم
يف الأنهار �ضاحكني �ساخرين».
�أمل تكرر �إ�رسائيل ال�صهيونية هذه
اجلرائم بحق الفل�سطينيني؟ نعم
لقد فعلت.
يف البو�سنة والهر�سك ارتكبت
القوات ال�رصبية لأ�سباب دينية
وعرقية تتعلق بالكراهية ،جمزرة
ذهب �ضحيتها �أكرث من ثمانية
�آالف م�سلم بو�سني مدين يف العام
 .1995تعترب هذه املذبحة من
�أفظع املجازر التي ارتكبت يف
�أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية.
وقد ح�صلت على مر�أى من جنود
الفرقة الهولندية التابعة لقوات
حفظ ال�سالم الأممية .احلروب
ال�صليبية يف القرون الو�سطى ،التي
خا�ضتها الدول الأوروبية امل�سيحية

�ضد امل�رشق الإ�سالمي ،لدوافع
الكراهية الدينية ،هي منوذج �آخر
على خطورة خطاب الكراهية� .إذ
قامت احلروب بعد �أن نا�شد البابا
«�أوربان الثاين» رجال الدين يف
الكنائ�س الأوروبية و�أمراء �أوروبا
ب�شن حرب على امل�سلمني ،بهدف
تخلي�ص الأر�ض املقد�سة من
�سيطرتهم حتى ير�ضى امل�سيح لأن
يوم القيامة قد اقرتب.
�أكرث احلروب الدينية ب�سبب
الكراهية �رشا�سة ،هي احلرب
التي ا�ستعرت نارها بني الكاثوليك
والربوت�ستانت يف �أملانيا خالل
القرن ال�سابع ع�رش وا�ستمرت ملدة
ثالثني عاماً� .أبيد يف هذه احلرب
التي �أعلنتها الكني�سة الكاثوليكية
و�أ�سمتها احلرب املقد�سة ،حوايل
�أربعون باملائة من الربوت�ستانت
الأوروبيون .وانتهت هذه احلرب
ب�أوبئة وجماعات وتدمري �شامل،
وتغريت معها خارطة �أوروبا
ال�سيا�سية والدينية.
بالرغم من �شيوع واقعة �إعدام
الأرمن يف �إ�سطنبول من قبل
ال�سلطات الرتكية يف العام ،1915
فيما يعرف مبذابح الأرمن ،ف�إن
الكثريين ال يعلمون �شيئاً عن
مذابح الأرمن �ضد الأتراك .لقد
ذكر الدكتور «�أحمد ال�رشقاوي» يف
كتابه الذي �صدر العام  2016ويحمل
عنوان «مذابح الأرمن �ضد الأتراك»
وت�ضمن العديد من الوثائق العثمانية
والرو�سية والأمريكية �أن عدد
�ضحايا املذابح التي ارتكبها الأرمن
بلغ حوايل ن�صف مليون �ضحية من
امل�سلمني املدنيني الأتراك .حيث
كان ال�رصاع بني الأتراك والأرمن
قد بلغ ذروته خالل احلرب العاملية
الأوىل ،وكانت تركيا �ضعيفة
وتعاين من التدخل الأوروبي ومن
االحتالل الرو�سي يف مناطق ال�رشق
العثماين.
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للكاتب الأمريكي لينكولن ت�شايلد

لل�شاعر �أحمد يو�سف داود

�آالم احلرب يف املجموعة ال�شعرية
“رمبا بعد �أن”
“رمبا بعد �أن” عنوان جمموعة �شعرية لل�شاعر �أحمد يو�سف داود يتحول فيها الوطن �إىل
ق�صيدة وترتقي فيها الق�صيدة �إىل وطن كما تتماهى فيها العالقات وتتداخل لت�صبح
احلبيبة �صورة للأر�ض والأم �صورة للمدينة.
وكاالت
ويق�سم ال�شاعر داود جمموعته
ال�صادرة عن الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب �إىل �أربعة �أق�سام:
الأول (�صور بال �سياق) تبدو فيها
دم�شق اليا�سمني �سيدة الكون
وكل الق�صائد حيث “لل�شام ما
ابتدع التاريخ من عرب ..ك�أمنا
خلقت م�ستودع العرب” والثاين
(�سرية لي�س لها �أن تكتمل) وهي
ق�صائد وجدانية يف احلب على
كل م�ستوياته فحب احلبيبة يف
قوله�“ :شكراً ملا يف العمر من
�أثر الظباء ..وردن ماء القلب
وهو يذوب من ظم�أ” وحب
الطفولة حيث “ت�أتيك �أن�سام
الطفولة  ..حني يو�شك �أن ي�صيد
املوت قلبك” وحب الوطن
والبحر والطبيعة يف قوله“ :هنا
وطن ال�ضائعني ..وين�سى فري�سم
بحراً بل�ؤلئه.”..
(ن�صو�ص الغ�ضب)
�أما الق�سم الثالث من املجموعة
(ن�صو�ص الغ�ضب) فهي ن�صو�ص
عرب فيها ال�شاعر داود عن الهم
االجتماعي والوطني حيث
كتبت بني عامي  2007و2013
بدايات احلرب الإرهابية على

تنتمي رواية الغرفة املن�سية للكاتب
الأمريكي لينكولن ت�شايلد �إىل الأدب
البولي�سي �إ�ضافة �إىل انتمائها �إىل
�أدب اخليال العلمي فهي حتقق يف
مقتل عامل من جهة كونها بولي�سية
وت�ستخدم مبتكرات العلم املفرت�ضة
يف جمرى التحقيق من جهة كونها
خياال علميا.
وجتري �أحداث الرواية التي
ترجمتها �إىل العربية �سو�سن عزام
يف معهد غال�سكو للعلوم ب�إحدى
مقاطعات الواليات املتحدة
الأمريكية حيث يقدم عامل يدعى
�سرتات�شي على االنتحار يف ظروف
غام�ضة وهو يجري �أبحاثه للتحقق
من وجود كائن خرايف متوح�ش
ينتمي �إىل نوع من الزواحف البحرية
املنقر�ضة تدعى “البيزو�صورات”
عا�شت خالل الع�رص اجلورا�سي.
ويبدو �أن م�ؤلف الرواية يريد
الإيحاء ب�أن الرجل كان مدفوعا

�إىل االنتحار وهذا ما يت�ضح يف
اجلزء الأول من الرواية ال�صادرة
عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب
والذي يقع يف � 202صفحة من
القطع املتو�سط بانتظار اجلزء
الثاين من الرواية.
يذكر �أن امل�ؤلف ت�شايلد ا�شتهر
بتعاونه مع الكاتب امل�شهور
دوغال�س بري�ستون يف �أعمال
روائية متيزت ب�أنها كانت نتاج
�أبحاث علمية �شاملة �إ�ضافة �إىل
حتولها �إىل �أعمال �سينمائية كما
عمل يف بداياته يف جمال الإعالم
لي�صبح من �أهم كتاب الأدبني
البولي�سي واخليال العلمي �إ�ضافة
�إىل الق�ص�ص الق�صرية.
�أما املرتجمة عزام فتحمل �إجازة
باللغة االجنليزية ولها ترجمات
عدة لق�ص�ص ومقاالت وكتب
وروايات و�سواها.

وكاالت

«نيويورك �أبوظبي» تطلق �أول م�شروع
كتابي يتناول �أعمال زميون
وطننا فتبد�أ بن�صو�ص الغ�ضب
التي يبدو فيها ا�ست�رشافاً ملا
يخبئه الإرهاب لهذا الوطن
اجلميل حيث يقول“ :نحن يا
�صاحبي ..نتقلب يف ما �أرادت لنا
كائنات اخلراب” ويختم الق�سم
بق�صيدة “حذاء �صبي النفايات”
التي يعرب فيها عن �سخطه من
مواقف العرب جتاه ما يحدث
يف �سورية.
كتاب املقطعات ..ملع بغري
قيود

الق�سم الأخري من الكتاب بعنوان
(كتاب املقطعات ..ملع بغري
قيود) يعرب فيه ال�شاعر عن
مواجعه يف ظل هذه احلرب
الإرهابية“ :يا �إلهي تعبنا من
النار� ..أنزل �سالماً على هذه
الأر�ض” �إ�ضافة �إىل ق�صائد
عاطفية وجدانية ومناجاة روحية
عميقة يختتمها بقوله“ :و�أعجب
�أين قبلت حياة ..م�ؤرجحة دائماً..
بني موت وموت”.

وتقع املجموعة يف � 335صفحة
من القطع املتو�سط ويذكر
�أن ال�شاعر داود من �شعراء
جيل ال�سبعينيات ومن �أعماله
ال�شعرية “�أغنية ثلج” و”�أربعون
الرماد” ومن �أعماله الروائية
“دم�شق اجلميلة”و “اخليول”
و”الأوبا�ش” وح�صل على جائزة
الدولة التقديرية يف جمال الرواية
عام  2013كما �صدرت له روايات
للفتيان و�أعمال يف امل�رسح
والنقد والبحوث الأدبية.

ال�صادر عن مركز اجلزيرة للدرا�سات

الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي يف املنطقة العربية
يف العدد الثاين من جملة «لباب»
�صدر عن مركز اجلزيرة للدرا�سات
العدد الثاين من جملة «لباب» التي
تعنى بالدرا�سات اال�سرتاتيجية
والإعالمية .ي�ضم العدد اجلديد
طائفة من املو�ضوعات ذات
العالقة باملبا�رشة بالواقع
ال�سيا�سي واالجتماعي يف
املنطقة العربية ،وكذلك يف
امل�رشوع الفكري العربي وجهود
تر�سيخ الفكر العلمي يف العامل
العربي (لالطالع على العدد الثاين
كاملاً  ،ا�ضغط هنا).
«�أخالق العائلية وم�ستقبل
الدميقراطية يف العامل العربي»
ومن بني مو�ضوعات العدد ،درا�سة
حول «�أخالق العائلية وم�ستقبل
الدميقراطية يف العامل العربي»،
وهي بحث �أكادميي ،يتناول
مو�ضوعا م�ؤث ًرا بعمق وقوة يف
ً
امل�شهد ال�سيا�سي والإداري
العربي ،يتمثل مبا �أ�سماه البحث
«جينيالوجيا متالزمة حماباة
الأقارب وانعكا�ساتها ال�سيا�سية»،
وهي متالزمة مرافقة للأمناط

الغرفة املن�سية ..رواية بولي�سية
مرتجمة تنتمي �إىل �أدب اخليال العلمي

االجتماعية وال�سيا�سية ال�سائدة
يف املجتمعات العربية ،وتقوم
على �أ�سا�س املفا�ضلة بني الأفراد
يف احلياة العامة واخلا�صة بناء
على متغري درجة القرابة.
الأيديولوجيا الناعمة للإ�سالم
ال�سيا�سي وم�ستقبله بعد الربيع
العربي
ويت�ضمن العدد كذلك درا�سة حول
«الأيديولوجيا الناعمة للإ�سالم
ال�سيا�سي وم�ستقبله بعد الربيع
العربي» ،وهي درا�سة تكت�سب
�أهميتها من بعدين :الأول :هو
�أهمية املو�ضوع يف ال�سياق
ال�سيا�سي واال�ستقطاب الفكري
الراهنني يف املنطقة ،والثاين :هو
جدية التناول واملنهج الأكادميي
الذي ا�ستندت �إليه الدرا�سة يف
تناول الظاهرة والو�صول �إىل نتائج
ب�ش�أنها.
�أما الدرا�سة الثالثة ،فتتعلق
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�رصية
ودورها امل�ؤثر غري امل�سبوق يف
امل�شهد ال�سيا�سي امل�رصي ،بعد

العام  ،2013وطبيعة هيمنتها
املفرت�ضة على الدولة وم�ؤ�س�ساتها
ال�سيادية .ولهذا املو�ضوع
�أهمية كبرية يف االختبار العلمي
للفر�ضيات املتعلقة بتعاظم هذا
الدور ،ال�سيما بعد التعديالت
الد�ستورية الأخرية ،وت�أثرياته على
العالقة مع امل�ؤ�س�سات املدنية يف
الدولة ،ومنها م�ؤ�س�سات احلكم
والإدارة.
«حق العودة وم�شاريع ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية»
ويت�ضمن هذا العدد درا�سة حول
مو�ضوع «حق العودة وم�شاريع
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية»،
وهو درا�سة تزامنت مع الذكرى
احلادية وال�سبعني لنكبة فل�سطني،
وتبحث يف �أ�صول ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني ،وجوهرية مكانتها
يف قلب ال�رصاع العربي-
الإ�رسائيلي ،وحماولة ت�صفيتها
متا ًما يف م�شاريع الت�سوية
ال�سيا�سية املطروحة �أمريك ًّيا.
النه�ضة العربية و�أ�سئلة الت�أ�سي�س

بني املرجعية ال�سلفية والليربالية
كما ت�ضمن العدد الدرا�سات الآتية:
«مت ّثُالت اخلطاب االحتجاجي
للألرتا�س يف املغرب وت�أثرياته
ال�سيا�سية» ،و»النه�ضة العربية
و�أ�سئلة الت�أ�سي�س بني املرجعية
ال�سلفية والليربالية :قراءة يف
النموذجني امل�رشقي واملغربي»،
و»نحو تبني ثقافة االنحياز �إىل
امل�ستقبل ودرا�سات امل�ستقبالت
يف الوطن العربي» .ويف باب «قراءة
يف كتاب» ،تراجع املجلة كتاب
«كيف متوت الدميقراطيات».
كما احتوى العدد على تقرير حول
ندوة «العراق يف ظل املتغريات
الداخلية واخلارجية» ،التي
نظمها مركز اجلزيرة للدرا�سات،
يف جانفي  ،2019ب�إ�سطنبول،
وتقرير �آخر عن ندوة «التحوالت
ال�سيا�سية يف املغرب العربي:
احل�صيلة والآفاق» ،التي عقدها
املركز � ً
أي�ضا يف  17-16فيفري
 ،2019بالعا�صمة التون�سية.
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�أطلق رواق الفن ،املتحف الأكادميي
يف جامعة نيويورك �أبوظبي �أول
م�رشوع كتابي يتناول �أعمال الفنان
ال�سوي�رسي ال�شهري زميون.
ويت�ضمن الكتاب مقاالت بقلم خم�سة
قيمني فنيني وكت ّاب عامليني باللغتني
العربية والإجنليزية ،ويت�ألف من 175
�صفحة مع ق�سم خا�ص لل�صور امللونة
التي ت�ستعر�ض الأعمال الرتكيبية
ال�شاملة للفنان.
وينحدر الفنان ال�سوي�رسي زميون
من العا�صمة برين ،وينفرد بابتكار
منحوتات فنية �صوتية �أو �أعمال
هند�سية �صوتية ،وحازت �إبداعاته
على العديد من اجلوائز و�شاركت
يف معار�ض فردية كربى يف كل من
باري�س وكوريا والربازيل والواليات
املتحدة و�سائر �أنحاء العامل.
وي�أتي ن�رش هذا الكتاب بالتزامن
مع ا�ست�ضافة املعر�ض الأول للفنان
يف املنطقة ،كما يُعترب الكتاب �أول
درا�سة تتناول ممار�سات زميون
املبتكرة ،كونه يحظى مبتابعة الفتة
من قبل القيمني والنقاد الفنيني يف
جمال الت�أليف ال�صوتي والأعمال
الرتكيبية.
وميثل هذا املعر�ض �أوىل م�شاركات
الفنان يف منطقة اخلليج العربي،

وي�ضم خم�سة �أعمال فنية �سمعية
وب�رصية مبتكرة مت اختيارها ب�إ�رشاف
مايا �ألي�سون ،مبا يف ذلك عمل تركيبي
بحجم غرفة مت تكليف الفنان به
للمرة الأوىل� ،أما الأعمال الأربعة
الأخرى فهي �أعمال �سابقة مت �إجراء
تعديالت خا�صة عليها لتالئم املوقع،
وينطوي كل عمل على ت�سجيل �صوتي
ومنحوتة فريدة من نوعها.
وتولت رئي�سة الق ّيمني الفنيني يف
جامعة نيويورك �أبوظبي واملدير
التنفيذي لرواق الفن ،مايا �ألي�سون،
حترير الكتاب ،وكلّفت نخبة من
الأ�ساتذة والق ّيمني الدوليني بكتابة
املقاالت ،مبن فيهم الق ّيم الفني
غويدو كومي�س والكاتب �أليك�ساندر
�شولتز ،وم�ؤرخة الفنون ال�سوي�رسية
كارين تي�سو ،وال�صحفية �ألي�ساندرا
بوروتو والفنانة مونيكا باتي� ،أما
بالن�سبة للغالف والت�صميم ،فتوىل
�إعداده الثنائي ال�سوي�رسي «بينينالند»
اللذين طورا خطاً جديداً خ�صي�صاً
لهذا الكتاب.
وقامت دار «�أكادية للن�رش» بن�رش
الكتاب ،حيث مت �إطالقه خالل
�أم�سية خا�صة مبنا�سبة الأ�سبوع
اخلتامي ملعر�ض زميون الذي يُقام
حالياً يف رواق الفن.ذ
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عن مركز الفكر الغربي يف الريا�ض

�صدور ترجمة «الفردو�س الأمريكي»
جلون هيور
�صدر عن مركز الفكر الغربي يف
الريا�ض كتاب «الفردو�س الأمريكي»
للكاتب جون هيور.
يقول الكاتب «�إن الطريقة التي نحيا
ونعمل ومنوت بها ،وحدنا ،ومع
�أمريكيني �آخرين ،حتوي كثرياً من
اجلوانب اخلفية ،وهو ما يدفعنا
�إىل القول �إن ثمة �أمريكيتني اثنتني،
واحدة نظن �أننا نعرفها ،والأخرى
جمهولة فع ً
ال بالن�سبة لنا .مثل هذه
الفكرة كافية لتحفيز دار�س علم
االجتماع كي يبد�أ يف تدوين ما يدور
يف خلده عن �أمريكا اخلفية ،لتن�ش�أ
عن هذا الت�سا�ؤل الفكري �صورة
لأمريكا تبدو م�ألوفة جداً ،و�أجنبية

عنا للغاية.
هذا الوجه الأجنبي امل�ستور لأمريكا
هو ما ي�ؤرقنا ويخيفنا ويدفعنا �إىل
الهرب نحو حقيقة متوهمة �أ�شد
�صخباً ،و�أكرث حيوية وبهجة .وكلما
ازداد هروبنا حدة يوماً بعد يوم،
كلما �صار هذا �شهادة وا�ضحة على
ال�شعور الأجوف والوحدة التي يت�سم
بهما �أ�سلوب حياتنا االنعزايل».
جون هيور :باحث وكاتب �أمريكي
يحمل درجة الدكتوراه يف علم
االجتماع من جامعة كاليفورنيا،
ويعمل �أ�ستاذاً لعلم االجتماع يف الكلية
اجلامعية يف جامعة مرييالند.
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�سيتم تكرمي الفائزين بن�شر كتاب جامع

فتح م�سابقة الق�صة الق�صرية للكتاب
املبدعني ال�شباب
يعلن «نادي �سفراء الغد» بال�شراكة مع دروملني لل ّن�شر والتوزيع و متجر»
 »libroللكتاب الإلكرتوين،عن فتح م�سابقة يف الق�صة الق�صرية ،تكون
الق�ص�ص الق�صرية الناجحة يف كتاب جامع ين�شر جمانا على عاتق دار ن�شر
دروملني ،وي�أتي هذا نزوال عند طلب الكتاب ال�شباب املبدعني.
حكيم مالك
ولقد �أكد منظمو هذه امل�سابقة
�أنه �سيتم ن�رش كتاب جامع ،مع
�إقامة حفل خا�ص يف مقر اجلمعية
الثقافية اجلاحظية بعد �صدور
الكتاب اجلامع لتكرمي ال ُكتاب والذي
�سيتم الإعالن عنه الحقاً و�سيكون
هذا بح�ضور الأطراف ا ُ
مل�ساهمة يف
هذه امل�سابقة كدار ن�رش دروملني،
«نادي �سفراء الغد «هذا النادي
الثقايف الذي يحمل �شعار « الر�أي
الأ�سلم واملبد�أ الواحد «  ،ومتجر
ليربو ،ومن �ضيوف ال�رشف مل�سابقة
الق�صة الق�صرية ت�سم�سيلت تقر�أ،
ب�سكرة تقر�أ ،ميلة تقر�أ ،جملة
الكاتب اجلديد ،الطارف تقر�أ.

اختيار «القراءة» مو�ضوعا
للم�سابقة
وو�ضعت اجلهة املنظمة للم�سابقة
جمموعة من ال�رشوط �أبرزها
احرتام معايري الق�صة الق�صرية ،مع
العلم �أن املو�ضوع �أو احلدث هو :
القراءة وهو الفكرة الرئي�سية التي

يحاول الكاتب �إي�صالها للمتلقي
وميكن �أن تدور �أفكار الكاتب حول
حدث معني وهذا ح�سب ما �أكدته
اجلهة املنظمة مل�سابقة الق�صة
الق�صرية  ،وبالتايل فالبد �أن ترتاوح
الق�صة بني  500كلمة و�أن ال تتجاوز
 1500كلمة كح ٍد �أق�صى  ،كما �أنه
الن�ص من�شو ًرا من
ينبغي �أال يكون
ّ
قبل ورق ًيا �أو الكرتون ًّيا ،وامل�شاركة
�ص
من داخل اجلزائر ،ويُعر�ض ال ّن ّ
املر�سل على جلنة القراءة املختلطة
َ
من طرف نادي �سفراء الغد ،ودار
ن�رش دروملني ،وكذا متجر  libro؛
حيث تتكفل الدار والنادي بالتدقيق
اللغوي وت�ستقبل الأعمال �سيكون
ملدة ع�رشين يو ًما من تاريخ بداي ٌة
الن�رش؛ حيث وجب التنويه �أن الفئة
العمرية امل�شاركة بني  13و � 35سنة
ولقد مت حتديد 10جوان � 2019آخر
�أجل ال�ستالم الأعمال .
وبالن�سبة للجوائز اخلا�صة مب�سابقة
الق�صة الق�صرية �سيتوج الفائز الأول
بق�سيمة �رشاء بقيمة  10000دج +
باقة من �أعمال دروملني (  3كتب )
 +بطاقة متميز ( تخفي�ض  %15على
كل طلبية ي�أخذها من دروملني /
ليربو ملدة �ستة �أ�شهر ) 10+ن�سخ

من الكتاب اجلامع� ،أما الفائز الثاين
�سيتح�صل على ق�سيمة �رشاء بقيمة
 5000دج  +باقة من �أعمال دروملني
(  3كتب )  ( +تخفي�ض  %15على كل
طلبية ي�أخذها من دروملني  /ليربو
ملدة �شهرين ) 5+ن�سخ من الكتاب
جامع �أما الفائز الثالث ف�ستقدم
له باقة من �أعمال دروملني  +كتب
من نادي �سفراء الغد ( +تخفي�ض
اي�ضا  %15على كل طلبية ي�أخذها
ملدة �شهر من دار ن�رش دروملني) /
ليربو3+ن�سخ من الكتاب اجلامع .

تكرمي �أ�صغر فائز من الفئة
العمرية
و�سيح�صل �أ�صغر فائز من الفئة
العمرية كذلك على جمموعة كتب
مهداة من طرف ت�سم�سيلت تقر�أ
كت�شجي ٍع له ،و �سوف يح�صل كل فائز
يف امل�سابقة على ن�سخة جمانية
من الكتاب ،و�شهادة تكرميية له من
خمتلف النوادي املنظمة وامل�ساهمة
و�ضيوف ال�رشف وهذا ح�سب ما
�أكده منظمو هذه امل�سابقة الأدبية
اخلا�صة بالق�صة الق�صرية.

بادرة خري يف املجال الأدبي
كما �أن م�سابقة الق�صة الق�صرية
متنح الفر�صة للكتاب ال�شباب
الفر�صة لتفجري طاقتهم الإبداعية
عرب امل�شاركة يف هذا الف�ضاء
الإبداعي الذي ميكنهم من عر�ض
خمتلف �أعمالهم والتناف�س مع
خمتلف امل�شاركني من �أجل التتويج
يف هذه امل�سابقة التي يخ�ص�صها
«نادي �سفراء الغد « والتي تتحلى
بامل�صداقية ،مما جعلها بادرة خري
يف املجال الأدبي التي عرفت
�إقباال وا�سعا من طرف امل�شاركني
فيها من خمتلف واليات الوطن

«تعرجات النيل» ..رواية جديدة لروبري �سوليه
�صدرت حديثاً رواية
«تعرجات النيل» للروائي
والكاتب الفرن�سي روبري
�سوليه ،الذي ا�شتهر يف
العامل العربي ب�إ�صدارات
عديدة تناول فيها م�رص.
وتتناول الرواية �أ�رسار البعثة
الفرن�سية املكلفة ب�إر�سال
م�سلة معبد الأق�رص من
م�رص �إىل �ساحة كونكورد
بباري�س ،بعد �أن �أهداها
حاكم م�رص حممد على �إىل
امللك ت�شارلز العا�رش.

وتدور �أحداث الرواية حول
ق�صة جو�سنت لو جيلو،
ابن كاتب العدل ،الذى
يتظاهر ب�أنه مهند�س يعمل
مع بعثة النقل يف باري�س،
�سعياً للعي�ش بالقرب م�سلة
الأق�رص ،والعي�ش بالقرب
من ال�شعب امل�رصي ،لكن
قبل مغادرته باري�س ،يلتقى
كالري�س عاملة التطريز،
فيقع يف غرامها ،وهي التي
كانت تخطط لالن�ضمام �إىل
جمموعة القدي�س �سيمونيان،

الذين ذهبوا �إىل م�رص بح ًثاً
عن «املر�أة امل�سيا» ،مع
امل�رشوع اجلريء الخرتاق
برزخ ال�سوي�س ،يف مغامرة
غريبة.
ومن كتب �سوليه ال�شهرية
ولع
«م�رص
الأخرى،
و»الطربو�ش
فرن�سي»،
واململوكة» و»مزاج» و»عمود
اال�سكندرية»،
�إ�شارات
«علماء بونابرت» ،و»احلجرة
الوردية» ،و»رحلة امل�سلة
امل�رصية �إىل باري�س»،

و»�سفر �إىل م�رص» .
وولد �سوليه مب�رص يف ،1946
لأ�رسة �شامية الأ�صل هاجرت
�إىل م�رص ،ودر�س باللي�سيه
الفرن�سية و�أنهى تعليمه يف
القاهرة يف املرحلة الثانوية
عام  ،1962ثم هاجر �إىل
فرن�سا� ،أين در�س ال�صحافة
والأدب الفرن�سي ،وعمل يف
�صحيفة «لوموند» مرا�س ً
ال
منن روما ،ووا�شنطن ،ثم
ر�أ�س ق�سمها الثقايف.
وكاالت

عن �سل�سلة اجلوائز الهيئة امل�صرية العامة يف القاهرة

�صدور ترجمة "تنف�س �صناعي" لـ"ريكاردو بيجليا"

�صدرت عن �سل�سلة اجلوائز
الهيئة امل�رصية العامة
يف القاهرة ،ترجمة رواية
«تنف�س �صناعي» للروائي
الأرجنتيني ريكاردو بيجليا،
نقلها �إىل العربية عبد
ال�سالم با�شا.
جاء على غالف الرواية:
«قد كانت الرواية الأوىل
ولي�ست الكتاب الأول للروائي
«ريكارد» فقد �صدرت عام

 1980وقد �سبقها العديد
من املجموعات الق�ص�صية،
وعلى الرغم من الأحداث
والفرتة الزمنية الطويلة
التي تتناولها الرواية بدءاً
من الن�صف الأول من القرن
التا�سع ع�رش وحتى �سبعينيات
القرن الع�رشين وعلى الرغم
من تعدد ال�شخو�ص ف�إنها
ال تقوم �سواء على هذا �أو
ذاك.

تناولت «تنف�س �صناعي»
فكرة الكتابة والأفكار
و�أ�شكال الرواية وتطور
الأ�ساليب الأدبية ،كما �أنها
تتناول اللغة وما يحدث للغة
�أو «اللغات» عندما ينطق بها
املرء �أو يكتبها.
وتنق�سم هذه الرواية �إىل
ق�سمني ،ق�سم يتكون من
مذكرات كتبها �شخ�ص يف
القرن التا�سع ع�رش ،وق�سم

قائم علي املرا�سالت
واخلطابات بني �أبطال
و�شخو�ص الرواية� ،سواء
ال�شفهية �أوالكتابية.
�سبق لريكاردو بيجليا �أن ن�رش
�أربع جمموعات ق�ص�صية،
هي« :الغزو» عام ،1967
«ا�سم م�ستعار» عام ،1975
«ال�سجن مدي احلياة» عام
 ،1988و»حكايات �أخالقية»
عام .1995
وكاالت

وهذا راجع لب�صمتها اخلا�صة التي
منحتها ميزة فريدة من نوعها
باملقارنة مع امل�سابقات الأدبية
املنظمة يف اجلزائر.

ا�ستعادة الق�صة الق�صرية
ملكانتها املرموقة
كما �أن ال�شيء املالحظ يف الآونة
الأخرية هو ا�ستعادة الق�صة الق�صرية
ملكانتها املرموقة يف ال�ساحة
الأدبية اجلزائرية رغم املناف�سة
ال�رش�سة لباقي الأنواع الأدبية
الأخرى كالرواية وال�شعر واخلاطرة
� ،إال �أن الق�صة الق�صرية متيزت

مبالم�ستها الواقع وبتناولها جلانب
من جوانب احلياة وبالتايل فالق�صة
الق�صرية تلج�أ ل�رسد حكائي نرثي
�أق�رص من الرواية وذلك باالعتماد
على املكان والزمان و جمال
الأ�سلوب وال�رسد والو�صف واحلوار
واملو�ضوع وال�رصاع مع وجود
ال�شخ�صيات وهي مربط الفر�س
الذي يربط بني القا�ص والقارئ
 ،فكل واحد منهما يكمل الآخر
عالقة تكاملية قوية خلقت ان�سجاما
منقطع النظري والتي �شكلت وحدة
مرتا�صة مع بع�ضها البع�ض �ساهمت
يف جناحها وا�ستعادة وهجها
املفقود يف اجلزائر والوطن العربي
.

من � 14إىل  21جوان اجلاري

تكرمي �سيد �أحمد �أقومي يف مهرجان الفيلم
العربي مبكنا�س يف املغرب
�سيتم تكرمي املمثل اجلزائري
�سيد احمد اقومي يف الطبعة
االوىل للمهرجان الدويل
للفيلم العربي مبكنا�س الذي
تعقد فعالياته يف هذه املدينة
املغربية من � 14إىل  21جوان
اجلاري ،وفقا للمنظمني.
ويعترب تكرمي �أقومي و ا�سمه
احلقيقي �سيد �أحمد مزيان-
التفاتة عرفان من املن�ضمني
تقديرا لـ»عطائه و م�سريته
الرثية» يف ال�سينما والتلفزيون
و امل�رسح.
من مواليد  1940باجلزائر
العا�صمة ،مثل اقومي يف
اكرث من  50فيلما منها
و
« »Zلكو�ستاغافرا�س
«موريتريي» لعكا�شة تويتة اىل
جانب م�سل�سالت تليفزيونية
ا�شهرها « ال�سلطان عا�شور
 »10جلعفر قا�سم و «الراي�س
قور�صو» لعادل اديب.
كما �ست�شهد هذه الطبعة-
التي حتل عليها م�رص

�ضيفة �رشف -تكرمي فنانني
م�رصيني معروفني كنبيلة
عبيد وحممود قابيل وعمرو
ال�سعد اىل جانب املمثل
املغربي حممد مفتاح.
و�ستتناف�س على جوائز
املهرجان ع�رشة �أفالم
طويلة من ثمانية بلدان
عربية منها اجلزائر التي
ت�شارك بفيلم «دم الذئاب»
ملخرجه عمار �سي ف�ضيل
و»ليل خارجي» لأحمد عبد
اهلل (م�رص) و»�شيطان القايلة»
لأحمد فوزي �صالح (تون�س)
و»�أمينة» لأمين زيدان (�سوريا)

و «�رسب احلمام» لرم�ضان
خ�رسوه (الكويت).
كما برمج املنظمون ور�شات
تكوينية حول الو�ضع احلايل
للإنتاج ال�سينمائي العربي.
وي�سعى مهرجان مكنا�س
الدويل للفيلم العربي
لرت�سيخ الثقافة ال�سينمائية
داخل املدينة وامل�ساهمة
يف ت�شجيع التظاهرات
الفنية والثقافية الرامية
�إىل الرفع من امل�ستوى
الإبداعي وال�سينمائي ،ح�سب
املنظمني.
وكاالت
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احلم�ضيات حتمي من ال�سمنة

�أثبت علماء جامعة �سان
باولو الربازيلية �أن تناول
احلم�ضيات يحمي من
م�ضاعفات خطرة ناجتة عن
ال�سمنة ،لأنها حتتوي على
مركبات فالفونويد التي
متنع تلف اخلاليا ب�سبب
ال�سمنة .وخالل التجارب
التي �أجراها الباحثون ،مت

تق�سيم الفئران املخربية �إىل
جمموعات ،الأوىل تناولت
�أطعمة دهنية فقط ،والثانية
�أطعمة تقليدية� .أما الثالثة
ف�أكلت �أطعمة دهنية مع
مواد حمتوية على مركبات
احلم�ضيات :ه�سبرييدين
و�إريو�سرتين و�إيروديكتيول.
واكت�شف الباحثون �أنه يف

ج�سم الفئران التي تغذت على
�أطعمة دهنية ،يزداد خطر
تلف اخلاليا ب�سبب زيادة
تركيز حم�ض ثيوباربيتوريك
يف الدم ،بالتزامن مع زيادة
الوزن .ومل يالحظ الباحثون
هذا الأمر يف املجموعة التي
تغذت على �أطعمة تقليدية.
�أما يف املجموعة التي

تناولت �أطعمة دهنية مع
مركبات احلم�ضيات ،فقد
الحظ الباحثون انخفا�ضا
ملمو�سا يف تركيز حم�ض
ثيوباربيتوريك كما وجد
فريق البحث �أن تناول مركبي
�إريو�سرتين و�إيروديكتيول
يبطئ عملية تراكم الدهون
يف اجل�سم.

الأرجيلة �أ�سو�أ من تدخني علبة من ال�سجائر
ك�شفت نتائج درا�سة جديدة ن�رشت يف املجلة
العلمية (Diabetology and Metabolic
� )Syndromeأن تدخني الأرجيلة من �ش�أنه
�أن يرفع من خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري
وال�سمنة ب�شكل �أكرب مقارنة بتدخني علبة كاملة
من ال�سجائر.
و�أ�شار الباحثون القائمون على الدرا�سة �أن
تدخني الأرجيلة ارتبط مب�شاكل �صحية ال ت�صيب
املدخن ،مثل ال�سمنة وا�ضطرابات الأي�ضية
وال�سكري ،مبعنى �أن الأرجيلة قد تكون �أ�سوء من
تدخني ال�سجائر ب�شكل ملحوظ.
هذا و�شملت التجربة يف هذه الدرا�سة على
 9,840م�شرت ًكا من �إيران ،ما بني مدخنني
وم�ستخدمي للأرجيلة ومقلعني عن التدخني،
وطلب منهم الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة من ثم
اخل�ضوع لفحو�صات معينة.
بعد حتليل هذه املعلومات وجد الباحثون ما
يلي :ارتفع خطر الإ�صابة بال�سكري ومتالزمة
الأي�ض وال�سمنة لدى م�ستخدمي الأرجيلة
ال�رضر الناجت عن الأرجيلة قد يكون �أعظم من
تدخني ال�سجائر
اجلل�سة الواحدة من ا�ستخدام الأرجيلة قد
يعادل تدخني علبة كاملة من ال�سجائر.
و�أو�ضح الباحثون �أن ا�ستخدام الأرجيلة من �ش�أنه
�أن يحفز �إ�صابة الأن�سجة بااللتهاب ،بالتايل
ت�صبح �أكرث مقاومة لت�أثري الأن�سولني ،الذي يعمل
على تنظيم م�ستويات ال�سكر يف الدم.

النظام الغذائي النباتي يفيد يف عالج ال�سكري
�أثبت علماء املركز الطبي بجامعة
لوما لندا الأمريكية� ،أن اتباع
نظام غذائي نباتي له مفعول
عالجي ملر�ض ال�سكري و�أجرى
الباحثون يف املركز الطبي جتارب
ا�ستمرت � 16أ�سبوعا ،مب�شاركة
م�صابني بالنوع الثاين ملر�ض
ال�سكري وات�ضح �أن �إفراز هرمون
الإن�سولني ازداد بن�سبة عالية عند
الذين اتبعوا حمية نباتية وا�ستنادا
�إىل هذه النتيجة ،يقول الباحثون:
«النظام النباتي هو ال�شيء

الذي يجب �أن يجربه امل�صاب
بال�سكري»ويرى العلماء �أن النظام
النباتي يزيد ن�شاط خاليا بيتا
التي تفرز الإن�سولني ،وي�ؤثر يف
زيادة م�ستوى هرمون �إنكرتني
امل�س�ؤول عن تخفي�ض الغلوكوز
يف اجل�سم.
و�أكد الباحثون على �أن النتائج التي
ح�صلوا عليها تتطابق مع نتائج
درا�سات �أخرى ت�ؤكد قدرة التغذية
النباتية على حت�سني مقاومة
الإن�سولني ووظيفة خاليا بيتا.

ابتكار حبة دواء متنع
و�صول ال�سكر �إىل الدم

ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من
الأمعاء الدقيقة �إىل الدم ،و�أظهرت النتائج الأولية
لتجارب ا�ستخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل
ا�ستجابة اجل�سم للجلوكوز بن�سبة  50باملائة .وتعترب
هذه الطريقة من العالجات التي ال تتطلب حقن مري�ض
ال�سكري ،ويف الوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة
الدواء اجلديدة تقلل ا�ستجالل�سكر �إىل الن�صف ويقوم
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�صا�ص ال�سكر
من اجلهاز اله�ضمي �إىل الدم ،وي�شار �إىل العالج بحروف
خمت�رصة هي.LuCI :
ويتوفر الدواء على �شكل حبوب ،وتقوم الأمعاء
بامت�صا�ص مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع
الدواء بفرتة وجيزة ،ثم يذوب الطالء بعد ب�ضع �ساعات
من ابتالعه.
وبح�سب التقرير الذي ن�رشته دورية «نات�شيورال
ماتريال» عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�سكري
تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع
عبور ن�صف ال�سكريات التي تناولها �إىل الدم وت�ساعد
هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد
حتت �إ�رشاف الربوفي�سور علي ترافكويل مر�ضى
ال�سكري الذين يعانون من �ضعف ا�ستجابة الإن�سولني،
وحتميهم من ارتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم ب�شكل كبري
ومفاجئ ،ويعترب الدواء اجلديد بدي ً
ال جلراحات ت�صغري
املعدة التي يتم اللجوء �إليها كعالج حلاالت البدانة.

درا�سة تنقذ 5000
م�صابة ب�سرطان الثدي
من م�شاق الكيماوي
�أ�شاد خرباء بدرا�سة حديثة �أجراها العديد من العلماء
الربيطانيني م�ؤخراً ،والتي خل�صت �إىل �أن عدداً كبرياً
من الن�ساء امل�صابات ب�رسطان الثدي يت�أثرن �سلباً
بالعالج الكيماوي .وبح�سب الدرا�سة ف�إن ما ي�صل �إىل
 5000مري�ضة ب�رسطان الثدي� ،سيتجننب التعر�ض للعالج
الكيماوي القا�سي �سنوياً .كما ك�شفت الأبحاث التي �شملت
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ساء ب�أن ما يقرب من
ثلث الن�ساء امل�صابات ب�رسطان الثدي ميكن �أن يتجننب
اخل�ضوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور �ألي�سرت
رينغ من م�ست�شفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رصيح له
ل�صحيفة مريور الربيطانية� ،إن الدرا�سة تعترب �أكرب �إجناز
طبي يف جمال �رسطان الثدي منذ  20عاماً� ،إذ �ستتفادى
املري�ضات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ال تفيد
كثرياً يف عالج املر�ض.
من جهتها �أ�شادت الرئي�سة التنفيذية ملنظمة عالج
�رسطان الثدي يف بريطانيا ،ديليث مرغنا ،باالكت�شاف
اجلديد وقالت �أنها ت�أمل ب�أن ت�ساعد هذه النتائج على
حت�سني ا�ستخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج
مر�ضى ال�رسطان ،و�أن تتحرر الآالف من الن�ساء �سنوياً
من عذاب العالج الكيميائي وقد �أجرت اجلمعية
الأمريكية لأطباء الأورام يف �شيكاغو ،جمموعة من
االختبارات على عدد كبري من الن�ساء امل�صابات ب�رسطان
الثدي با�ستخدام العالجات البديلة واالبتعاد عن العالج
الكيماوي .وا�ستخدمت اجلمعية االختبارات الوراثية
لتحديد نوع ال�رسطان وتقدمي العالج املنا�سب له ،حيث
تبني ب�أن  10باملائة من املري�ضات ال ي�ستفدن من العالج
الكيماوي.
وذكر الأخ�صائي بالأورام الدكتور جوزيف �سبارانو ،من
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك « :يجب على �أي
امر�أة تعاين من �رسطان الثدي يف �سن مبكرة ،اجراء
االختبار اجليني ومناق�شة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي
الذي ميكن �أن يكون له �آثار جانبية مثل ت�ساقط ال�شعر
والتقي�ؤ وخطر الإ�صابة بالتهابات تهدد احلياة».
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ف�ضل �إخفاء الأعمال ال�صاحلة
ٌ
�سلوك و�أعما ٌل
لكل �إن�سان يف هذه احلياة
يقوم بها يف الظاهر �أمام النا�س ،و�سلوك
و�أعمال يقوم بها يف الباطن وبينه وبني نف�سه،
ري
وتختلف تلك الأعمال ،هل هي �أعما ُل خ ٍ
رش؟ ويف ديننا الإ�سالمي احلنيف يح ّثُنا
�أو � ٍّ
ال�شارع على فعل اخلري والأعمال ال�صاحلة
رس ،وقد رتَّب على �أعمال
يف الظاهر ويف ال� ِّ
رس �أجو ًراَّ ،
ورغب فيها؛ قال تعاىل:
اخلري يف ال� ِّ
َ
ْ
َ
ِ
َ
�إِ َّن الَّذِ ي َن يَخْ �ش ْو َن َر ّبَ ُه ْم بِالغيْ ِب ل ُه ْم َم ْغف َرةٌ
ري [امللك ،]12 :وذلك يف جميع
َو�أَ ْج ٌر َك ِب ٌ
�أمور العبادة ،ويف كل الأوقات والأماكن ،ويف
خلوة الإن�سان التي ال يعلم بها �إال اهلل.
ولقد جاء يف القر�آن قوله تعاىل يف ف�ضل
ال�ص َدقة؛ وهي من الأعمال اجلليلة
�إخفاء َّ
ال�ص َد َق ِ
ات
وا
د
ب
ت
ن
�
إ
آخرين
ل
ل
ها
ع
نف
ُ
ِ
ْ ُْ
َّ
املتعدي ُ
ْ
ُوها ال ُف َق َرا َء
ُوها َوتُ�ؤْت َ
َف ِن ِع َّما هِ َي َو�إِ ْن تُخْ ف َ
َف ُه َو خَ يرْ ٌ ل َ ُك ْم َويُ َك ِّف ُر َعنْ ُك ْم مِ ْن َ�س ِّيئَا ِت ُك ْم
َو هَّ
ري [البقرة]271 :؛
الل ُ مِ َ
با تَ ْع َملُو َن خَ ِب ٌ
قال ابن عبا�س يف تف�سري هذه الآية :جعل
رس يف التط ّ ُوع تف�ضل عالنيتها،
اهلل َ
�ص َد َقة ال� ِّ
ً
�ص َدقة الفري�ضة
وجعل
ا،
ف
�ضع
ب�سبعني
قال:
يُ
َ
رسها ،ويف ال�سنة � ً
أي�ضا
�
من
أف�ضل
�
عالنيتها
ِّ
الرب ،ويف
رس تطفئ غ�ضب
ِّ
�أن َ
�ص َدقة ال� ِّ
حديث ال�سبعة الذين يُظلّ ُهم اهلل يف ظ ِلّه

ري خف ّيَة عن �أعني النا�س؛ وهي رجل
�أعما ُل خ ٍ
قلبه ُمعلَّق بامل�ساجد؛ حيث ال يعلم تعلّ ُق قلبه
بامل�سجد �إال اهلل ،كذلك الذي ت�ص َّدقَ حتى ال
تعلم �شمالُه ما تنفق ميينُه ،وال يعلم بعمله
ال�ص َدقة على النا�س �إال اهلل،
هذا يف توزيع َّ
ففا�ض ْت عيناه ،فهو مل
ورجل ذكر اهلل خال ًيا
َ
يت�صنَّع البكاء �أمام �أحد ومل يُر؛ بل يف مكان
خا ٍل ال يراه �إال اهلل �سبحانه وتعاىل.
ويف ف�ضل �إخفاء الأعمال ال�صاحلة � ً
أي�ضا
�صالة التط ّ ُوع تكون يف منزل الإن�سان بحيث
ال يعلم بتط ّ ُوعه لتلك ال�صالة �إال اهلل؛ قال
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم(( :خري �صالة
املرء يف بيته� ،إال املكتوبة)).
ري مثا ٍل لتطبيق
ولقد كان ل�سلفنا ال�صالح خ ُ
تلك الف�ضائل ،فقد جاء عن طلحة بن عبيداهلل
�أنه قال خرج عمر مرة يف �سواد الليل ،فدخل
بيتًا ،فلما �أ�صبحت ذهبت �إىل ذلك البيت،
ف�إذا عجو ٌز عمياء مقعدة ،فقلت لها :ما بال
هذا الرجل ي�أتيك ،فقالت� :إنه يتعاهدين مدة
كذا وكذا ،ي�أتيني مبا يُ�صلحني ،ويخرج عني
الأذى ،فقلت لنف�سي :ثكلتك �أ ّ ُم َك يا طلحة،
�أعرثات ُع َمر تتبَع؟! فكان عمر يقوم بهذا
العمل الفا�ضل بنف�سه ،ال يعلم به �إال اهلل
تطبي ًقا للف�ضل املرت ِتّب على ذلك.

كبائر ّ
الذنوب

نوب واملعا�صي يف َوق ِعها
تَختَ ِل ُ
ف ال ّ ُذ ُ
نتيج ِتها والأ�رضار
يف ال ّنَف�س ويف
َ
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
ر ِّبه ،ويَ ّتَ ِف ُق ُ
الذّ ِ
ال�صغا ِئرِ ،
نوب يف �صنفنيِ؛
ُ
ذنوب َّ
دالالت تقو ُد
أ�سمائها
�
ويف
والكبائر،
ٌ
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 ِّيئَاتك ُْم َونُ ْدخلْك ُْم
َعنْ ُه نُ َك ِف ّْر َعنْك ُْم َ
َّ
كرها على
ميا ﴾،
ُم ْدخَ لاً كَرِ ً
فدل ِذ ُ
ِ
ِ
ت�صنيف ال ّ ُذ ِ
نوب �إىل كبا ِئ َر
ح ِة
�ص َّ
الَ
و�صغا ِئر ،و ُكلُّها يف مقا ِم اهللِ كبرية� ،إ ّ
َ
ع�ضها ي ّتَ ِ
بال�صغرِ نظراً ملا
ف
�ص ُ
� َّأن بَ َ
ِّ
ال�سحر،
أكب من ِّ
أكب من ُه ،فالقَت ُل � رَ ُ
هو � رَ ُ
أكرب من القتل ،ويف قولِ
�
ك
وال�ش
ُ
ِرّ
ُ
ِ
العلماء �أن ال كبري َة مع اال�ستغفا ِ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 الآخرة �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� ﴿ :إِ َّن َر َّب َ
ك
اد ﴾ [�سورة الفجر]14 :
�ص ِ
َل ِبالمْ ِْر َ

ف�ضل الدعاء

قال تعاىلَ :و َقا َل َر ّبُ ُك ُم ا ْد ُعونيِ �أَ ْ�ستَ ِج ْب
لَ ُك ْم [غافر ،]60:وقالَ :و�إِ َذا َ�س�أَلَ َك
يب
يب �أُ ِج ُ
عِ بَادِي َع ِّني َف ِ�إ ِيّن َق ِر ٌ
ان َفلْيَ ْ�ستَ ِجيبُواْ
ّاع �إِ َذا َد َع ِ
َد ْع َو َة ال َد ِ
يِل َولْيُ�ؤْ ِمنُواْ ِبي لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ُ�شدُو َن
[البقرة ،]186:وقال  { :الدعاء
هو العبادة } ،ثم قر�أَ :و َقا َل َر ّبُ ُك ُم
ا ْد ُعونيِ �أَ ْ�ستَ ِج ْب لَ ُك ْم [غافر.]60:
وقال � { :أف�ضل العبادة الدعاء }

،وقال  { :لي�س من �شئ �أكرم على
اهلل تعاىل من الدعاء } ،وقال { :
�إن ربكم تبارك وتعاىل حيي كرمي
ي�ستحي من عبده �إذا رفع يداه �إليه �أن
يردهما �صفراً خائبني } ،وقال  { :ال
يرد الق�ضاء �إال الدعاء ،وال يزيد يف
العمر �إال الرب }.
وقال  { :ما من م�سلم يدعو اهلل
بدعوة لي�س فيها �إثم وال قطيعة رحم

�إال �أعطاه اهلل بها �إحدى ثالث� :إما
�أن تعجل له دعوته ،و�إما �أن يدخرها
له يف الآخرة ،و�إما �أن ي�رصف عنه
من ال�سوء مثلها } ،قالوا� :إذاً نكرث
الدعاء ،قال { :اهلل �أكرث }وقال :
{ �إنه من مل ي�س�أل اهلل تعاىل يغ�ضب
عليه } وقال � { :أعجز النا�س من
عجز عن الدعاء ،و�أبخل النا�س من
بخل بال�سالم }.

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

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

"زيارتي الأوىل للجزائر رد جميل ل�شعبها الرائع"
� .أحيي ال�شعب اجلزائري الرائع
 .البد من خلق تالقح فني م�شرتك مغاربيا وعربيا

حلت املمثلة التون�سية مرمي بن �شعبان بطلة امل�سل�سل الرم�ضاين «م�شاعر» يف مو�سمه الأول �ضيفة يف ح�صة « العيد زابينغ « على قناة النهار،
وي�أتي هذا بعد ت�ألقها يف هذا العمل الدرامي امل�شرتك بني اجلزائر وتون�س فلقد �سطع جنمها يف دورها الذي ج�سدته مما جعلها تك�سب �شعبية
وجماهريية كبرية من طرف امل�شاهدين اجلزائريني الذين �سحرتهم ب�أدائها الراقي.
حكيم مالك
�أول ظهور �إعالمي

من املمثلني اجلزائريني
واملتمثلني يف كل من ح�سان
ك�شا�ش و�سارة لعالمة ونبيل
ع�سلي وعادل �شيخ .

ويف ذات ال�سياق �أكدت مرمي
بن �شعبان �أن هذه هي �أول
فريق «م�شاعر « قدم
زيارة لها على �أر�ض اجلزائر
جمهودا جبارا
وهذه احل�صة على قناة النهار
هي �أول ح�صة �إعالمية �أظهر
م�شيدة بهذا امل�رشوع
البلدين
بني
فيها بعد م�شاركتي يف م�سل�سل امل�شرتك
« م�شاعر « م�ؤكدة �أنها كانت يف ال�شقيقني وبالطاقم الفني
قطيعة �إعالمية منذ �4سنوات التون�سي واجلزائري والرتكي
وال�سبب يعود ال�ستهالكها وذلك باالعتماد على خربات
�إعالميا بطريقة مكثفة يف ترك ّية و�إبداع مغاربي جمع
وقت معني من م�سريتي ف�أنا بني جنوم تون�سيني وجزائريني
ابنة امل�رسح والدراما قدمت انطلق يف تون�س ت�صوير
يل الكثري يف م�شواري املهني .املو�سم الأول و كان هناك
جمهود جبار على امل�ستويني
�أحيي ال�شعب اجلزائري الفردي واجلماعي.
الرائع
ح�سان ك�شا�ش من �أرقى
ولقد و�صلتني كمية احلب من
الزمالء الذين تعاملت
طرف اجلماهري اجلزائرية
معهم فنيا
التوا�صل
مواقع
عرب
االجتماعي ح�سب ما �أكدته كما وجهت حتية للممثل
الفنانة التون�سية مرمي بن اجلزائري ح�سان ك�شا�ش
�شعبان ،مربزة �أن ح�ضورها معتربة �أنه كان من �أرقى
للجزائر هو رد جميل لل�شعب الزمالء الذين تعاملت معهم
اجلزائري الرائع الذي ع�شق �إىل حد الآن يف م�سريتي
متثيلها يف م�سل�سل «م�شاعر املهنية الإن�سان قبل الفنان
« الذي جمعها رفقة نخبة الذي يت�سم بالب�ساطة والتوا�ضع

و لقد زارت املمثلة التون�سية
مرمي بن �شعبان الأطفال
املر�ضى مب�ست�شفى نفي�سة
حمود «بارين» ح�سني داي
اجلزائر العا�صمة الذين عربوا
عن فرحتهم الكبرية بر�ؤية بطلة
م�سل�سل «م�شاعر» �أمامهم يف
هذه اللفتة الإن�سانية الطيبة
لهذه املمثلة املبدعة التي
زرعت الب�سمة على وجوه
الرباءة و�شاركتهم الفرحة يف
عيد الفطر املبارك.
املمثلة التون�سية مرمي بن
�شعبان يف �سطور...
و�صاحب النكت امل�ضحكة
والتي زرع فيها الفرحة �أثناء
ت�صويرنا مل�سل�سل» م�شاعر «.
الإ�شادة ب�أداء �سارة
لعالمة ويو�سف �سحريي

وقد �سبق لها م�شاهدة فيلم»
لطفي» للمخرج �أحمد را�شدي
والذي �شارك فيه املمثل
ح�سان ك�شا�ش .
وعكة �صحية ت�سببت
يف غيابي عن م�سل�سل «
م�شاعر»

ووجهت بن �شعبان ر�سالة
للممثلة اجلزائرية �سارة لعالمة
�إن �شاء اهلل تكون دائما مت�ألقة و�أزالت املمثلة التون�سية مرمي
ومن ح�سن �إىل الأح�سن ومن بن �شعبان اللب�س الذي بقي
جهتها �أ�شادت باملمثل يو�سف غام�ضا يف امل�سل�سل الدرامي
« م�شاعر « حول �سبب اختفائها
�سحريي بطل م�سل�سل ”�أوالد
املفاجئ م�ؤكدة ب�رصاحة �أنه
احلالل « م�ؤكدة �أنه ممثل جيد
كان من املفرو�ض �أن يتم بث
هذا العمل طول ال�سنة وكان
يت�ضمن  104حلقة ولقد �أ�صبت
بوعكة �صحية ب�سبب الطق�س
البارد جدا ،متمنية العودة يف
املو�سم الثاين من م�سل�سل «
م�شاعر» .
علينا تقريب امل�سافات
الفنية بني الدول
املغاربية والعربية
التون�سية
ودعت جنمة
�إىل �رضورة فتح العالقات
مب�شاريع فنية قيمة مع فتح
�سوق مغاربية للأفالم لتقريب
امل�سافات مع الدول العربية لذا

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

فالبد من الرتكيز يف املغرب
العربي على الفن وامل�ضمون
وم�شوار الفنان ون�ساهم يف
دعم الفنانني وبالتايل فعلينا
�أن ن�ساهم يف خلق �سوق كبرية
تتوفر فيها �إمكانيات �أكرب
التي ت�سمح لنا بوا�سطة هذه
امل�شاريع ب�إظهار تناف�سية
على امل�ستوى الدويل ونعمل
واجهة م�شرتكة مع �أ�شقائنا
العرب معتربة امل�شكلة
املوجودة اليوم يف عاملنا
العربي هي م�شكلة �إنتاجية
بحتة  ،مرحبة باالقتبا�س
ل�سيناريوهات عاملية فلما ال
 ،مربزة �أننا منتلك طاقات
�شبانية ذات م�ستوى عايل يف
عاملنا العربي ولكنها ال ت�شاء
الظهور عرب و�سائل الإعالم
 ،داعية �إىل فتح حوار معهم
خللق التالقح الفني امل�شرتك
رغم وجود مبادرات �سامية
�أبرزها م�سل�سل م�شاعر
،مع املخرج الرتكي حممد
اجلوك.
زيارة �أطفال املر�ضى
مب�ست�شفى» بارين لفتة
�إن�سانية طيبة ملرمي بن
�شعبان

مرمي بن �شعبان ممثلة
تون�سية در�ست امل�رسح يف
�أعرق و�أرقى اجلامعات يف
العامل وهي جامعة ال�سوربون
باري�س ،انطلقت من م�سل�سل
«كا�ستينغ» يف �سنة  .2010يف
 2012قدمت دورا مهما يف
م�سل�سل «مكتوب» جزء ، 3و يف
� 2013شاركت كممثلة ومديرة
الكا�ستينغ يف م�سل�سل» ليام»
وحازت على جائزة �أف�ضل
ممثلة من ا�ستفتاء كبري ملجلة
�سيدتي العربية و يف 2014
�شاركت يف الفيلم الق�صري
« ،»face a la merولعبت
دور ح�سناء يف اجلزء الثاين
من امل�سل�سل التون�سي « �أوالد
مفيدة» �سنة  2016ويف نف�س
ال�سنة ج�سدت دور»فريديريكا»
يف الفيلم الكوميدي التون�سي
« وه ! « ،و�شاركت يف اجلزء
الأول 2016والثاين 2017يف
م�سل�سل « »Flash backعلى
قناة التا�سعة �أين قامت ب�أداء
دور البطولة مع املمثل لطفي
العبديل  ،ويف رم�ضان 2019
�شاركت يف م�سل�سل « م�شاعر «
وهو عمل م�شرتك بني اجلزائر
وتون�س ومن �إخراج املخرج
الرتكي الأملاين حممد اجلوك

�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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تع ّرف على " "Niroالكهربائية القادمة من "كيا"

"المبورغيني" تطلق �سيارة
كوبيه ريا�ضية جبارة

"المبورغيني"
ا�ستعر�ضت
منوذجها اجلديد من �سيارات
" "Spyderبن�سخة كوبيه ،يجعل
منها واحدة من �أجمل ال�سيارات
الريا�ضية يف الأ�سواق و�أكرث ما
مييز هذه ال�سيارة هو الت�صميم
الفريد للفتحات الهوائية يف
هيكلها ،وال�سقف الذي ميكن
طيه و�إخفا�ؤه داخل الهيكل خالل
 17ثانية ،حتى عند �سري املركبة
على �رسعات عالية و�ست�أتي

ا�ستعر�ضت �رشكة "كيا"
الكورية اجلنوبية منوذجها
اجلديد من �سيارات ""Niro
الكهربائية الكرو�س �أوفر
املتطورة وجاءت هذه
املركبات بت�صميم جديد كليا
مقارنة ب�سيارات ""Niro
ال�سابقة ،فالهيكل �أ�صبح �أكرث

ان�سيابية ،والواجهة الأمامية
باتت مبظهر ع�رصي و�أنيق
بف�ضل م�صابيح ال�ضباب
ب�شكل حرف " ،"xكما �أك�سبت
ممت�صات ال�صدمات الأمامية
واخللفية هذه ال�سيارة طابع
احلداثة والقوة� .أما مق�صورة
ال�سيارة من الداخل ،فتبدو

كمق�صورة مركبة من �أفالم
اخليال العاملي ،وتتميز
بالب�ساطة واملواد املتطورة
التي تك�سوها ،والتي يتداخل
فيها املعدن مع البال�ستيك
و�ألياف الكربون ب�صورة
مميزة ،بالإ�ضافة �إىل وجود
�شا�شتني مبقا�س  7و10

بو�صات� ،إحداهما �أمام
ال�سائق مبا�رشة و�ستطرح هذه
املركبة مبحرك كهربائي
بعزم  170ح�صانا ،وبطارية
ب�سعة  1.56كيلوواط ،تكفيها
لقطع �أكرث من  150كلم على رغم ا�ستبدال بوجاتي �شريون
طرق ال�سفر ال�رسيع ،ونحو  70ا�ﻷ حدث وا�ﻷ �رسع لطراز فريون،
كلم داخل املدن.
�إال �أنها مازالت تعترب واحدة من

بوغاتي فريون مقلدة غري
مكتملة معرو�ضة للبيع

دودج ت�شارجر  2019تظهر لأول مرة �أثناء االختبار
من املرتقب ح�صول موديالت
ت�شارجر وت�شالنجر على حتديثات
قريبا ح�سب تلميح دودج لذلك
م�ؤخرا ..وقد ظهرت �صور جت�س�سية
جديدة ملوديل ت�شارجر القادم
تك�شف عن تغيريات حمدودة
لل�سيارة الع�ضلية.
ال�صور هي لن�سخة “�سكات”
الأ�سا�سية لدودج ت�شارجر ،بنف�س
املقدمة وامل�صابيح الأمامية
وغطاء املحرك للموديل ال�سابق،
ولكن باختالف واحد رئي�سي،
فتحات الهواء ،والتي مت و�ضع اثنتني
منها يف اجلزء العلوي من �شبكة

التهوية بجوار امل�صابيح الأمامية
لإعطاء ت�شارجر مظهرا �أكرث جراءة
ولو ب�شكل حمدود لعام .2019
العجالت جديدة كليا لهذا الإ�صدار
من املوديل ،مع تغيريت حمدودة
للجناح اخللفي الكربوين وبع�ض
التعديالت على �شارة املوديل
�أهم التحديثات مع ذلك تقع �أ�سفل
غطاء املحرك لأداء ال�سيارة ،لرفع
قوتها من امل�ستوى احلايل عند 485
ح�صان ،ويُذكر �أن دودج تنوي �إجراء
حتديثات �شاملة للأداء واملحركات
يف موديل .2020

هانتينج ال�صينية ت�ستعد لطرح جاكوار ّ F-Pace
مقلدة
ال�رشكات ال�صينية ال ميكنها
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغراء
تقليد ت�صاميم �سيارات الغرب،
زوتيي هي �إحدى ال�رشكات
املعروفة بتقليدها بور�ش ماكان،
والآن ،عالمة هانتينج التي تتبع
املجموعة التجارية نف�سها ،تريد
القيام ب�شيء مماثل يف �إحدى
منتجاتها القادمة ،حتديداً،
جاكوار  F-Paceال�صني.
حيث تظهر �صور براءات االخرتاع
التي ظهرت على املواقع
ال�صينية ب�أن ال�رشكة �ستطلق

�سيارة مقلدة واجهتها الأمامية
 F-Paceوخلفيتها جتمع بني
جاكوار وبور�ش ،يف حني تقع
كتابة  Hantengبني امل�صابيح
اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�صيل،
لكن و�سائل الإعالم ال�صينية تتوقع
ب�أن ال�سيارة �ست�سمى  X6وتقع بني
 X5و X7وهي موديالت م�رسوق
ت�صميمها من هيونداي ،على �أن
يتم تد�شينها يف معر�ض �شينجدو
لل�سيارات  2018والذي �سينطلق
يف � 7سبتمرب.

هذه ال�سيارة مبحركات كبرية
بع�رش �أ�سطوانات ،و�سعة 5.2
لرت ،كتلك املوجودة يف �سيارات
"Lamborghini Huracan
 ،"Evoبعزم  640ح�صانا ،قادرة
على زيادة ت�سارعها من � 0إىل
 100كلم�/ساعة يف  2.9ثانية
فقط ومن املفرت�ض �أن تطرح
هذه املركبة يف الأ�سواق �أواخر
ربيع هذا العام ،ب�سعر يرتاوح ما
بني  184و� 220ألف دوالر.

�أف�ضل ال�سوبركارز التي مت �صنعها
على ا�ﻹ طالق ،ولهذا ال�سبب تعترب
الآن منا�سبة كي يتم �صنع ن�سخة
مقلدة منها.
بالطبع ،من ال�صعب للغاية بناء
ن�سخة مطابقة لطراز فريون
ب�سعر معقول ،ولكن ،قام رجل
رو�سي با�سم �أفيتو بطرح ن�سخة
ن�صف مكتملة من فريون ،والتي
يقول �أنها حتمل حمرك �سعة 6
لرت بقوة  1,000ح�صان مع معدل
�سري  100كلم فقط� ،إال �أن هذه
التفا�صيل م�شكوك يف م�صداقيتها

بن�سبة كبرية جداً بالطبع.
ح�سب �إعالن �أفيتو ،مبلغ كبري
مقابل ن�سخة مقلدة مع حمرك
مثبت يف ا�ﻷ مام ،حتى لو كانت
بقوة  1,000ح�صان ،فال توجد
طريقة للت�أكد من ذلك دون �أية
اختبارات معتمدة.
فريون
تختلف
بالطبع،
�سوبر�سبورت اختالفاً جذرياً عن
هذه الن�سخة املقلدة ،فهي ت�أتي
مع حمرك  W16رباعي التريبو
بقوة  1,180ح�صان و  1,500نيوتن.
مرت من عزم الدوران ،مع معدل
ت�سارع من � 0إىل  100كلم�/ساعة
خالل  2.5ثانية و�رسعة ق�صوى
ت�صل �إىل  415كلم�/ساعة.

بي �إم دبليو تبني
م�صنعا يف رو�سيا

�أعلنت �رشكة بي �إم دبليو
الأملانية عن نيتها بناء م�صنع
جديد لها على الأرا�ضي الرو�سية
وقال عمدة مدينة كالينينغراد
الرو�سية �أنطون �أليخانوف" :من
املنتظر �أن ت�ستحدث �رشكة بي
�إم دبليو الأملانية م�صنعا جيدا
لها يف رو�سيا ،ومن املرجح �أن
يفتتح يف كالينينغراد ،و�سيتم
فيه �إنتاج �أحدث النماذج من
ال�سيارات"�أما يف ما يتعلق
باملركبات التي �سينتجها
امل�صنع ،فمن املنتظر �أن يتم
فيه ت�صنيع �سيارات �سيدان من
الفئة  3و 5و 7من بي �إم دبليو،
ف�ضال عن �سيارات كرو�س �أوفر
من الفئتني " "Х3و"."Х5

ومن املفرت�ض �أن يتم االنتهاء
من بناء امل�صنع يف فرتة ترتاوح
ما بني عامني �إىل عامني ون�صف،
اعتبارا من الن�صف الثاين من
العام اجلاري.
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�آبل تعود لإنتاج �آيفون X
وفقاً لتقرير من The Wall Street
 Journalعاودت �رشكة �آبل العمل على
�إنتاج �إ�صدارها ال�سابق �آيفون  Xوذلك
نظراً لكون الطلب على �إ�صدارتها الأخرية
من �آيفون  XSو�آيفون � XS MaXأ�ضعف
من الكم املتوقع من قبل ال�رشكة ،وجاءت
الإدعاءات احلالية بنا ًء على اتفاقية موقعة
بني �آبل و�رشكة �سام�سوجن ل�رشاء كمية من
�شا�شات .OLED
ويبدو �أن الأمر يرجع �إىل عدم وفاء �آبل
با�ستيعاب الكمية املتفق عليها من �شا�شات
 OLEDمع �سام�سوجن للإ�صدارات الأخرية
من هواتفها فلج�أت ال�رشكة لنموذج العام
املا�ضي حلل هذه الإ�شكالية ،حيث عمدت
�آبل �إىل وقف بيع �آيفون  Xمع بداية توفر
�آيفون  XSيف ال�سوق ،بينما ي�شري التقرير
�أي�ضاً �إىل انحفا�ض ثمن املكونات الرئي�سية
يف �آيفون  Xباملقارنة مع  XSوXS Max
نظراً لعمر اجلهاز الذي عدت فرتة من
الزمن على �إطالقه كما طبيعة الهواتف
التي تتخطى فرتتها الزمنية يف ال�سوق.
بالإ�ضافة �إىل �أن �آيفون  XRالأرخ�ص ثمناً
بني الإ�صدارات الثالثة الأخرية لل�رشكة
يواجه هو الآخر حتدي من قبل �آيفون
 8الذي يالقي �شعبية يف �أوا�سط حمبي
هواتف ال�رشكة املهتمني بال�سعر وموافقته
مليزانيتهم ال�شخ�صية حيث ال يزال الهاتف
متاح يف الأ�سواق حالياً وب�سعر �أقل من
.XR

براءات االخرتاع ت�ضع «في�سبوك» ت�سعى للتنب�ؤ بتحركات
امل�ستخدمني امل�ستقبلية
«�آبل» �أمام املحاكم جمددا
يبدو �أن �رشكة في�سبوك ت�سعى ملعرفة �أجل القيام بالتنب�ؤ ،الذي يقوم على توقع

بد�أت حمكمة يف والية تك�سا�س
الأمريكية بدرا�سة دعوى تقدمت بها
�رشكة «� »FISIضد �آبل ،متهمة �إياها
بانتهاك قوانني براءات االخرتاع وورد يف
ن�ص الدعوى التي تقدمت بها «،»FISI
يف  11فربايراجلاري� ،أن «�آبل انتهكت
براءات االخرتاع التي تعود ل�رشكة
 ،BlackBerryوالتي ط ّور مهند�سوها
�شواحن  USBخم�ص�صة للهواتف
والأجهزة الذكية ،الأمر الذي ت�سبب
للأخرية بخ�سائر كبرية».
كما �أكد ن�ص الدعوى على �أن «التكنولوجيا

امل�ستخدمة يف جميع �شواحن هواتف
�آيفون ،من �أول هاتف حتى  ،XSجميعها
مطورة وفق براءات اخرتاع تعود لـ
 ،BlackBerryوكذلك الأمر مع �شواحن
�أجهزة  iPadو»MacBookوقالت
« »FISIاململوكة من «،»BlackBerry
�إن «جميع �رشكات التقنية الكربى كـ
(�إل جي) و( )Canonو(،)Huawei
ت�ستخدم براءات اخرتاع تعود لنا ،وتدفع
الأموال مقابل ذلك ،لكن �آبل ت�ستخدم
تلك الرباءات وال تدفع ،رغم مطالبتنا
�إياها بالدفع مرات عدة».

�أبرز موا�صفات هاتف
« »Plus 8 Nokiaاجلديد
طرحت �شركة « »HMD Globalاملالكة حلقوق بيع نوكيا
هاتف « »Nokia 7 Plusمبوا�صفات مناف�سة وت�صميم
ع�صري �أنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة �أن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا
عند ع�شاق نوكيا ،نظرا ملوا�صفاته املتقدمة ،ومن �أهمها:
 معالج ثماين النوى «.»Qualcomm Snapdragon 660 معالج ر�سوميات «.»Adreno 512 ذاكرة و�صول ع�شوائي  4غيغابايت. ذاكرة داخلية بحجم  64غيغابايت ،قابلة للتو�سيعبا�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية «microSD/HC/
.»XC
 �شا�شة بحجم  6بو�صات و�أبعاد « »18:9ودقة عر�ض( )2160х1080بيك�سل ،حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات
واخلدو�ش «.»Corning Gorilla Glass 3
 كامريا خلفية مزدوجة بدقة « »12+13ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  16ميغابيك�سل وفتحة عد�سة«.»f/2.0
 منفذ « »Type-C Genومنفذ  3.5ملم خم�ص�ص ل�سماعاتالر�أ�س.
 �أجهزة ا�ست�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديداملواقع  GPSو A-GPSوغلونا�س.
 منفذين لبطاقات االت�صال «.»nanoSIM بطارية ب�سعة  3800ميللي �أمبري. نظام ت�شغيل (.Android 8.1.0 (Oreo �أبعاد الهاتف ( )158.38х75.64х7.99ملم. -الوزن 183 :غراما.

خطواتك امل�ستقبلية ،وفقا ملا ك�شفته
وثائق لدى الهيئة الأمريكية لرباءات
االخرتاع والعالمات التجارية وتك�شف
وثائق براءات االخرتاع كيف �سي�ستخدم
عمالق ال�شبكات االجتماعية بيانات
موقع امل�ستخدمني للتنب�ؤ باملكان
الذي �سيذهبون �إليه يف امل�ستقبل ،حتى
عندما يكونون غري مت�صلني بالإنرتنت.
ومن املحتمل �أي�ضا �أن ت�ستخدم
في�سبوك بيانات �أ�صدقاء امل�ستخدم
وبيانات مواقعهم لتوقع حتركاته
امل�ستقبلية ومت �إيداع براءة االخرتاع،
يف مايو  ،2017لدى الهيئة الأمريكية
لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية،
�إال �أنه مت الإبالغ عنها م�ؤخرا بوا�سطة
موقع «»BuzzFeed Newsوعنونت
في�سبوك تقنيتها اجلديدة التي وردت
يف وثائق براءة االخرتاع «Offline
 ،»Trajectoriesوقد عر�ضت ال�رشكة
�ضمن الوثائق بالتف�صيل كيفية ا�ستخدام
بيانات املواقع للتنب�ؤ باملكان الذي
�سيذهب �إليه امل�ستخدم م�ستقبال.
وتقوم تقنية في�سبوك اجلديدة بدرا�سة
الأماكن ال�سابقة التي مت ت�سجيلها
م�سبقا واملرتبطة بزيارات امل�ستخدم
لها ،مبا يتيح الدخول لقائمة بيانات
املوقع اخلا�صة به ،و�أي�ضا الدخول
لبيانات املوقع لأ�شخا�ص �أخرين من

�أماكن الزيارات امل�ستقبلية للم�ستخدم
عن طريق عدد املواقع اجلغرافية
املر�شحة با�ستخدام منوذج كمبيوتر
وبيانات و�صفية مرتبطة بامل�ستخدم.
وت�شري الوثائق �إىل �أنه «يتم �إن�شاء
منوذج الكمبيوتر با�ستخدام التعلم
الآيل والبيانات الو�صفية املرتبطة
بامل�ستخدمني الذين كانوا يف املوقع
اجلغرايف املر�شح»ولن تقوم في�سبوك
بجمع بيانات موقعك فقط لبناء
خارطة الزيارات ،بل �ستبحث �أي�ضا
عن �أ�صدقائك ،ويف بع�ض احلاالت ،عن
الغرباء الذين ذهبوا �أي�ضا �إىل املواقع
التي زرتها لتحديد املكان التايل الذي
�ستذهب �إليه.
كما تت�ضمن براءة االخرتاع تقنية
�أخرى حتمل عنوان «توقع املوقع
با�ستخدام الإ�شارات الال�سلكية على
ال�شبكات االجتماعية عرب الإنرتنت»
(Location Predicting Using
Wireless Signals on Online
 ،)Social Networksوالتي �ستحلل
مدى قوة ات�صاالت الواي فاي والبلوتوث
و�إ�شارات االت�صاالت اخللوية لتحديد
موقع امل�ستخدم احلايل .وعند القيام
بذلك ،يكون تطبيق في�سبوك �أي�ضا
قادرا على التنب�ؤ مبكانك امل�ستقبلي يف
حال عدم االت�صال بالإنرتنت.

برنامج �شهري «جت�س�س» على
حوا�سبنا لأكرث من � 18سنة!
حذّ ر خرباء من «Check Point
 »Researchاملتخ�ص�صة ب�أمن
املعلومات من ثغرة يف برنامج
« »WinRARال�شهري ،من
املمكن �أنها كانت ت�ستغل الخرتاق
احلوا�سب منذ �سنوات.
وقال اخلرباء �إن الثغرة موجودة

يف برجميات « »WinRARمنذ
العام  ،2000واخلطري فيها �أنها
قد تكون قد �ساهمت يف اخرتاق
الكثري من احلوا�سب منذ ذلك
الوقت ،فملفات « »ACEالتي
يدعمها هذا الربنامج ت�ساعد على
تفعيل فريو�س �إلكرتوين خطري قد

ي�ستخدم ل�رسقة بيانات احلوا�سب
من جانبهم� ،أكّد القائمون على
برنامج «� »WinRARأنهم
�أ�صلحوا الثغرة الربجمية يف
تطبيقهم ،و�أ�صدروا ن�سخة جديدة
منه «،»beta 5.70 WinRAR
ال تدعم ملفات «.»ACE

«مايكرو�سوفت» تتحدث عن بيع تقنية
ذكية حلكومات عاملية

انتقد مدير �رشكة «مايكرو�سوفت» املطالبات
الأخرية الداعية �إىل وقف بيع تقنيات «التعرف
على الوجوه» جلميع احلكومات العاملية.
و�أ�شار مدير ال�رشكة ،براد �سميث� ،إىل �أن
القرار �سيكون «قا�سيا»� ،إذا ما جل�أت �رشكات
التقنية ملنع احلكومات من احل�صول على تقنية
«التعرف على الوجوه» ،بهدف منع الأخرية
من مراقبة حتركات النا�س و�أفعالها يف كل
مكان ويف ت�رصيحاته خالل منتدى دافو�س
االقت�صادي ،حتدث �سميث قائال« :ال �أفهم
احلجة التي تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح

التقنية لكافة احلكومات ولأي �سبب كان»و�أتت
ت�رصيحات �سميث بعد مطالبة  85منظمة
وجماعة حقوقية بوقف بيع التقنية ال�سابقة
للحكومات ،يف حني وجهت هذه املنظمات
ر�سالتها لكل من «مايكرو�سوفت» و»�أمازون»
و»غوغل»كما بررت املنظمات احلقوقية
مطلبها ،مبخاوف ا�ستخدام احلكومات لتقنية
«التعرف على الوجوه» يف «مراقبة وتهديد»
النا�شطني احلقوقني والالجئني وغريهم
ويف ال�سياق نف�سه� ،أ�ضاف �سميث �أن التقنية
ت�ساعد يف حل عديد من الق�ضايا املعقدة،

«كالعثور على الأطفال املفقودين» ،يف حني
�أكد النا�شطون احلقوقيون �أن القرارات التي
تتخذها ال�رشكات اليوم ،حتدد فيما �إذا كانت
الأجيال القادمة �ستعي�ش يف «خوف من التعقب
واملالحقة يف حال ا�شرتاكها مبظاهرة �ضد
احلكومة �أو ق�صدها لدور عبادة� ،أو حتى يف
حال عي�شها حياة طبيعية».
واملثري للجدل �أي�ضا ،هو �أن املدير �سميث
نف�سه� ،أعلن يف املا�ضي عن خماوف ا�ستخدام
التقنية ال�سابقة ،مل�شاكل متعلقة بالتمييز
العن�رصي واخل�صو�صية وحقوق الإن�سان.

رئي�س نينتندو اجلديد

خطط ال�ستثمار  1مليار دوالر لتطوير �ألعاب الهواتف الذكية

عينت �رشكة الألعاب اليابانية نينتندو رئي�ساً
جديداً لها قبل �أيام خلفاً للرئي�س ال�سابق
تات�سومي كيمي�شيما ،ويبدو �أن الرئي�س اجلديد
يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقب ً
ال.
حيث �رصح الرئي�س اجلديد �شنتارو فوروكاوا،
عن رغبته با�ستثمار  100مليون ين ياباين
(حوايل مليار) لتطوير �ألعاب خمتلفة للهواتف
الذكية.

وكانت �رشكة نينتندو قد حققت نقلة كبرية
يف العامني الأخريين مع �إطالق عدة �ألعاب
للهواتف الذكية ،كما هو احلال مع �إطالق
جهاز �سويت�ش� .إال �أن الرئي�س اجلديد يرى يف
�ألعاب الهواتف جماالً ُمهمهاً لتحول ال�رشكة
وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
وحققت ال�رشكة �أرباحاً و�شعبية كبرية مع
�ألعاب مثل Pokémon GO، Mario

 ،Runو  .Fire Emblem: Heroesكما
�أنها �أعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى
.Dragalia Lost
رمبا بد�أت ال�رشكة بالتفكري �أكرث بالو�ضع
احلايل مع الرئي�س اجلديد ال�شاب ،حيث �أن
هذا التحول من �ش�أنه �أن يُعيد ال�رشكة للواجهة
عو�ضاً عن �سنوات الغياب التي كانت ترف�ض
فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

�أ�سرار خطرية عن
حادث احتالل احلرم
املكي عام 1979
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تيزي وزو

جمهولون ي�ستولون على
قطيع من الأغنام
قام نهاية الأ�سبوع املا�ضي �أفراد ع�صابة جمهولة
العدد والهوية،على �رسقة قطيع من املا�شية من
م�ستودع �أحد الفالحني الواقع على مقربة من
الطريق الرابط بني بلدية �آيت يحي مو�سى و ذراع
امليزان باجلهة ال�شمالية لوالية تيزي وزو حيث مت
فتح حتقيق مف�صل يف العملية
ح-كرمي

م�ستغامن

العثور على جثة
بعر�ض البحر
مت العثور على جثة جمهولة الهوية بعر�ض البحر
بال�ساحل الغربي لوالية م�ستغامن ,ح�سبما �أ�ستفيد
من املجموعة الإقليمية حلرا�س ال�سواحل.
و �أو�ضح امل�صدر �أن الوحدات العائمة حلرا�س
ال�سواحل عرثت على جثة جمهولة الهوية على بعد
ميلني بحريني ( 4كلم) �شمال بلدية �إ�ستيدية (20
كلم غرب م�ستغامن) وقامت ذات الوحدات بانت�شال
اجلثة وهي من جن�س ذكر يف الثالثني من العمر ومت
نقلها مليناء م�ستغامن ,ي�ضيف امل�صدر نف�سه.

املدية

فتح نفقي �سيدي مدين-
احلمدانية قريبا
�سيتم «خالل الأ�سبوع املقبل» فتح نفقي �سيدي
مدين (البليدة)  -احلمدانية (املدية) �أمام حركة
املرور و ذلك بعد رفع كافة التحفظات
التي مت ت�سجيلها خالل املرحلة التجريبية ،ح�سبما
�أو�ضحه املدير املحلي للأ�شغال العمومية وقال
يحيى مزيان �أن «املرحلة التجريبية الأخرية
للتجهيزات التي مت و�ضعها داخل النفقني تتقدم
بوترية جيدة و �سيتم االنتهاء منها فور �ضمان جميع
ال�رشوط الأمنية الالزمة» ،م�شريا �إىل �أن ا�ستغالل
هذا اجلزء �سيتم «قريبا».

مع�سكر

ن�شوب  39حريقا
يومي العيد
�سجلت م�صالح احلماية املدنية بوالية مع�سكر
ن�شوب  39حريقا خالل يومي عيد الفطر ,ح�سبما
علم لدى رئي�س خلية االعالم بذات الهيئة و �أ�شار
املالزم الأول ,الطاهر مهني� ,أن احلرائق التي
�سجلت بعدد من بلديات الوالية م�ست عددا من
املقابر واملحا�صيل الزراعية و حواف الطرقات
و �أع�شاب ياب�سة �إ�ضافة �إىل حرائق داخل الن�سيج
العمراين.

بالرغم من �إ�صابته ب�شلل بيده و تواجده يف عطلة مر�ضية

عون حماية مدنية ينقذ �سيدتني من حريق
مهول مبطعم ب»الطحطاحة» بوهران
.

ترقيته لرتبة عريف و اجلزائريون ي�صفونه بالبطل

�أحمد بن عطية
�شب �أول �أم�س ،حريق مهول على م�ستوى
مطعم يقع ب�ساحة «الطحطاحة» بحي
املدينة اجلديدة بو�سط وهران� ،إجنر عنه
�إ�صابة � 4أ�شخا�ص بحروق متفاوتة اخلطورة
من �ضمنهم �شابني و �سيدتني ترتاوح معدالت
�أعمارهن ما بني  40و � 60سنة ،و اللواتي �أ�صنب
بحروق من الدرجة الثانية على م�ستوى اليدين
و الرجلني �أين مت نقلهما على جناح ال�رسعة
مل�صلحة احلروق بامل�ؤ�س�سة الإ�ست�شفائية
الفاحت نوفمرب  1954ب�إي�سطو لتلقي الإ�سعافات
الأولية .
و قد قام عون احلماية املدنية �سحنون عبد
القادر ب�إنقاذ �سيدتني علقتا و�سط �أل�سنة
اللهب ،حيث لوال تدخله يف الوقت املنا�سب
لكانت ال�ضحيتني يف عداد املوتى� ،أين قام
بعمل بطويل بت�سلق اجلدار و الإحتكاك
مبا�رشة معهما بالطابق الأول �أين قام
ب�إنقاذهما ب�شكل �رسيع ،بالرغم من تواجده
يف عطلة مر�ضية منذ �شهر فرباير جراء

تعر�ضه لإ�صابة خطرية ب�إحدى يديه و �شلت
قدرتها ب�شكل �شبه كلي ،و �أمام هذا العمل
املبهر �أ�صدر �أم�س ،املدير العام للحماية
املدنية بوغالف بوعالم ب�إ�ست�صدار برقية
عاجلة ،يثمن عمل عون احلماية املدنية و
قرر ترقيته �إىل رتبة عريف مع �إدراجه �ضمن
مفرزة احلماية املدنية التي تعمل �ضمن بعثة
احلج .

غليزان

من جهته وايل والية مولود �رشيفي قام بتكرمي
لعون احلماية املدنية �شاكرا �إياه عن عمله
املتفاين و ح�سه الإن�ساين و مهنيته العالية .
جدير بالذكر �أن عون احلماية املدنية �أ�صبح
حديث العام و اخلا�ص على �شبكات التوا�صل
الإجتماعي ،و ين�شط بوحدة احلماية املدنية
املتنقلة ببلدية بئر اجلري �رشقي الوالية .

ن�شطها جنوم الأغنية القبائلية

�أكرث من � 12ألف مرت�شح معني جناح باهر لتظاهرة «ليايل
رم�ضان « بالبويرة
بامتحانات «البيام»

تنطلق غدا امتحانات �شهادة التعليم
املتو�سط لل�سنة الدرا�سية 2019/2018
والتي يتقدم من �أجلها �أكرث من � 12ألف
مرت�شح ومرت�شحة يتوزعون على  50مركز
�إجراء وفق الأرقام التي قدمتها م�صالح
مديرية الرتبية الوطنية لوالية غليزان ومن
�إجمايل املرت�شحني ن�سجل  61مرت�شحا
من نزالء امل�ؤ�س�سات العقابية �أين مت
ت�سخري مركز بامل�ؤ�س�سة العقابية ببالع�سل
ال�ستقبال املرت�شحني فيما مت جتنيد �أكرث

من  300عون �رشطة لت�أمني االمتحانات
التي ي�رشف على ت�أطريها نحو 2600
م�ؤطرا من �إداريني �أ�ساتذة ومالحظني
فيما مت تخ�صي�ص مركزين للت�صحيح بكل
من عا�صمة الوالية غليزان ووادي ارهيو
ويكون تاريخ الإعالن عن نتائج الناجحني
يف االمتحانات احلالية دورة جوان 2019
يوم  22جوان عرب موقع الديوان الوطني
لالمتحانات.
قم

اختتمت االثنني الفارط تظاهرة «ليايل رم�ضان
« التي ا�رشفت على تنظيمها �إدارة دار الثقافة
« علي زعموم « بالبويرة طيلة ال�شهر الف�ضيل
و�شهدت جناحا باهرا من خالل الإقبال
املعترب للعائالت البويرية التي ف�ضلت معظمها
ق�ضاء �سهراتها الرم�ضانية يف اال�ستمتاع
بباقة احلفالت املربجمة والتي فاقت 21
حفال �ساهرا ن�شطها �أزيد من  76فنانا حمليا
وجنوم الأغنية القبائلية على غرار جنم الأغنية
ال�شبابية والعاطفية «رابح ع�صمة « وال�صوت
الن�سوي املميز « يا�سمينة « �إىل جانب املطربة
والنجمة ال�صاعدة يف التمثيل « ن�صرية بن يو�سف
« �إىل جانب امل�شاركة املتميزة خلريجة برنامج
« �أحلان و�شباب « ال�شابة املوهوبة « فلة باليل
« ابنة تيزي وزو التي ا�ستقبلها اجلمهور البويري
بحفاوة كبرية .
�أح�سن مرزوق

�إدارة املنتجات اخلا�صة بتلغرام».
و�أو�ضح املربمج ورجل الأعمال �أنه وعلى
مدار الـ  15عاما خلت ،كان يتبع نظاما
غذائيا �صارما خال من امل�رشوبات
الكحولية والقهوة ،ومل ي�أكل اللحوم �أو
البي�ض �أو م�شتقات الأجبان والألبان �أو
الفروكتوز ،ومل يتعاطى �أي �أدوية ،وهذا ما
�ساعده على تطوير �أفكار جديدة لتطوير
«تلغرام».

البويرة

بافل دوروف

بال�صيام ط ّورت تطبيق الـ «تلغرام»

�أعلن م�ؤ�س�س تطبيق «تلغرام» ال�شهري ،بافل
دوروف� ،أنه امتنع عن الطعام لـ � 6أيام،
بهدف تطوير تطبيقه ،وقال دوروف�« :أردت
هذا ال�شهر جتربة �شيء جديد يف حياتي،
لقد امتنعت عن تناول الطعام متاما ملدة
� 6أيام ،واكتفيت ب�رشب املاء ،و�أ�شعر �أنني
بحالة جيدة ،ال�صوم عن الطعام ي�صفي
الذهن ،ويف فرتة ال�صيام هذه ا�ستطعت
ك�شفت درا�سة جديدة �أجرتها جامعة طوكيو للطب
والأ�سنان �أن �رشب ع�صري الطماطم ميكن �أن حتقيق خطوات مهمة يف تطوير خطط

فائدة غري متوقعة
لع�صري الطماطم

ي�ساعد يف تقليل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ويف
الدرا�سة ،قدم الباحثون للم�شاركني اليابانيني البالغ
عددهم  481م�شاركا ،ع�صري الطماطم غري اململح،
طوال عام كامل.
و�سجل امل�شاركون مقدار ا�ستهالكهم للع�صري
يوميا ،بالإ�ضافة �إىل التغيريات ال�صحية التي
الحظوها وبينت النتائج املن�شورة يف جملة Food
� ،Science and Nutritionأن �ضغط الدم
انخف�ض بن�سبة  %3يف املتو�سط لدى  94م�شاركا،
يعانون من ارتفاع �ضغط الدم غري املعالج ومن بني
امل�صابني بارتفاع الكولي�سرتول يف الدم� ،شهد 125
منهم انخفا�ضا متو�سطا بن�سبة  %3.3يف املادة
الدهنية ،التي ميكن �أن ت�سد الأوعية الدموية
وت�سبب النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية.
و�شوهدت الآثار املفيدة ب�شكل متماثل لدى الرجال
والن�ساء من الفئات العمرية املختلفة.

www.elwassat.com

الطارف

هالك �شخ�ص ثان غرقا ب�شاطئ
غري حمرو�س

هلك �شاب غرقا ب�شاطئ غري حمرو�س
بالقرب من العوينات بدائرة القالة
(الطارف) و ذلك بعد انت�شاله من طرف
عنا�رص احلماية املدنية ,ح�سب ما علم
من طرف م�صالح هذا ال�سلك النظامي
وا�ستنادا لذات امل�صدر ف�إن هذه

ال�ضحية الثانية البالغ من العمر � 17سنة
قد لفظ �أنفا�سه الأخرية بعد انت�شاله
�أم�س الأربعاء من طرف عنا�رص احلماية
املدنية و ذلك تزامنا مع وفاة ابن عمه
غرقا و هو �شاب يبلغ من العمر � 15سنة
يف نف�س اليوم.

انتحار تلميذة مقبلة على
امتحان «البيام»
اهتزت �أم�س منطقة م�شدالة باجلهة ال�رشقية
لعا�صمة والية البويرة على وقع فاجعة و�ضع
فتاة حدا حلياتها بطريقة تراجيدية  ,حيث
مت العثور عليها جثة هامدة معلقة على جذع
�شجرة بالقرب من املنزل العائلي  ،و�أوردت
م�صادر مقربة ليومية « الو�سط « �أن ال�ضحية
البالغة � 19سنة تدر�س باملتو�سطة ومقبلة
يوم الأحد على اجتياز امتحان �شهادة التعليم
املتو�سط  ,وهي تعاين من م�شاكل و�ضغوطات
نف�سية �أدت بها �إىل هذه النهاية امل�أ�ساوية
التي خلفت حزنا و�أ�سى باملنطقة خا�صة
وان احلادثة تزامنت مع نفحات عيد الفطر
املبارك  ,هذا ونقلت جثتها �إىل امل�ست�شفى
لعر�ضها على الت�رشيح فيما فتحت م�صالح
الدرك الوطني حتقيقاتها لك�شف مالب�سات
احلادثة الأليمة .
�أح�سن مرزوق
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خالل �أيام العيد

 270حالة ت�سمم
بالواليات الغربية

�شهدت الواليات الغربية نهار العيد 07
حاالت للت�سمم �أرغمت �أكرث من 270
ح�سبما �أكدته
�شخ�صا امل�ست�شفى
مديريات ال�صحة لواليات تلم�سان ،
م�ستغامن  ،مع�سكر  ،غليزان � ،شلف ،
تيارت  ،و�سعيدة .

حتت �شعار الت�ضامن والت�آزر

 Ooredooحتتفل
بعيد الفطر املبارك
اىل جانب ا ُ
مل�سنني
و فاء اللتزامها ا ُ
ملواطن ،مُتدد
Ooredooهبتها الت�ضامنية الرم�ضانية
خالل عيد الفطر املبارك.
ككل �سنة ،ت�ضع  Ooredooهذه
املنا�سبة الدينية حتت �شعار الت�ضامن
بعث الفرحة وروح الت�آزر يف دور امل�سنني
بكل من اجلزائر العا�صمة ووهران
وق�سنطينة.
ويف اليوم الثاين من عيد الفطر املبارك،
وبال�رشاكة مع وزارة الت�ضامن الوطني
والأ�رسة وق�ضايا املر�أة ،قام عمال
 Ooredooرفقة ممثلي الوزارة و كذا
وجوه �إعالمية وريا�ضية وفنية وطنية و
هي :ال�سيدات زهية بن عرو�س و زكية
حممد و�سليمة �سواكري وال�سادة �صالح
�أوﭬروت و حميد عا�شوري و �إبراهيم �إربن
و رمزي زنقة كريزي و ال�شيخ فرحات و
مهدي (القناة الإذاعية الثالثة) ،بزيارة
امل�سنني يف مراكز الإيواء لباب الزوار
ودايل براهيم و�سيدي مو�سى باجلزائر
العا�صمة� ،أين قدموا هدايا لل ُم�سنني
الذين رحبوا بهذه املبادرة الطيبة التي
�أدخلت الب�سمة والفرحة يف نفو�سهم.
كما قام عمال  Ooredooبزيارة
امل�سنني بدور العجزة يف وهران (مركز
احلمري وم�رسغني) وق�سنطينة (مركز
جبل ومركز حامة بوزيان).

