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مع اكت�شاف خمب�أ للذخرية بتمرنا�ست

تدمري  23قنبلة تقليدية ال�صنع
بوالية بومردا�س

متكنت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي� ،أم�س الثالثاء� ،إثر دورية
تفتي�ش قرب ال�رشيط احلدودي
اجلنوبي بتمرنا�ست ،من اكت�شاف
خمب�أ للذخرية يحتوي على 20
قذيفة عيار  106ميليمرتات،
فيما دمرت مفرزة �أخرى بوالية
بومردا�س  23قنبلة تقليدية ال�صنع،
ح�سب ما �أورده �أم�س الأربعاء بيان
لوزارة الدفاع الوطني.

و�أفاد ذات امل�صدر انه «يف �إطار
مكافحة الإرهاب وحماية احلدود،
وبف�ضل ا�ستغالل املعلومات،
متكنت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ،يوم � 06أوت � ،2019إثر
دورية تفتي�ش قرب ال�رشيط
احلدودي اجلنوبي بتمرنا�ست/
الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة ،من
اكت�شاف خمب�أ للذخرية يحتوي
على ع�رشين ( )20قذيفة عيار

جماهري العميد يحتفلون
بذكرى ت�أ�سي�س الفريق

 106ميليمرتات ،فيما دمرت
مفرزة �أخرى مبنطقة عني
احلمراء ،والية بومردا�س/ن.ع،1.
( )23قنبلة تقليدية ال�صنع»ويف
�إطار حماربة اجلرمية املنظمة،
«�أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي بالتن�سيق مع عنا�رص
الدرك الوطني بعني الزانة ،والية
�سوق �أهرا�س/ن.ع ،5.تاجر ()01
خمدرات بحوزته  10,3كلغ من

الكيف املعالج ،يف حني ّ
مت �ضبط
 32400لرت من الوقود وثالثة ()03
�أطنان من املواد الغذائية املوجهة
للتهريب بتندوف/ن.ع.»3.
من جهة �أخرى�« ،أوقفت

خبر في
صورة

مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي
بجانت/ن.ع ،4.منقبني ( )02عن
الذهب على منت مركبتني ()02
رباعيتي الدفع ،حمملتني بع�رشة
(� )10أكيا�س من خليط احلجارة

وخام الذهب ،فيما �أحبط حر�س
ال�سواحل بكل من تن�س/ن.ع1.
ووهران/ن.ع ،2.حماولتي هجرة
غري �رشعية لـ � 38شخ�صا كانوا
على منت قوارب تقليدية ال�صنع».

الت�سجيل ال�صوتي لأويحيى
يكت�سح مواقع التوا�صل

عرف الت�سجيل ال�صوتي امل�رسب لأحمد �أويحيى تداوال وا�سعا
على م�ستوى مواقع التوا�صل االجتماعي ،ويعود لأحد اجتماعات
الأرندي ،يف حني تناول خالله فرتة حت�ضري حزبه و�رشكائه يف
التحالف الرئا�سي للحملة الإنتخابية اخلا�صة برت�شح الرئي�س
ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة لوالية رئا�سية خام�سة ،وحتدث خالله
عن التزوير يف االنتخابات قائال �أن النمط ال�ساري لن ي�ستمر و�أن
اجلزائر يف غ�ضون � 10سنوات البد �أن ت�صل للجنة مراقبة فعلية،
كما قارن الو�ضعية قبل احلراك ال�شعبي برتاجع �أ�سعار النفط
قبيل �أحداث �أكتوبر  ،1988بالإ�ضافة �إىل ملف املديونية واعتبار
الأفالن �أنه حزب �سينتهي مع رحيل بوتفليقة.

�أمن بومردا�س

حملة توعية ل�سائقي
احلافالت

احتفل جماهري فريق مولودية اجلزائر �سهرة البارحة بالذكرى
 98لت�أ�سي�س فريقهم امل�صادف لل�سابع اوت  2019وقاموا بربنامج
احتفاالت كبرية �سهرة �أم�س يف �شاطئ كيتاين بباب الواد مثلما
عهدوا عليه �سنويا ،حيث قاموا بكاراكاج كبري من خالل �إ�شعال
الألعاب النارية على طول �شاطئ كيتاين� ،إىل جانب احتفال جماهري
باقي واليات الوطن بنف�س الذكرى.

امل�سيلة

طوارئ يف ور�شات امل�شاريع
قام م�ؤخرا ،وايل والية امل�سيلة،
�إبراهيم �أو�شان بزيارة ميدانية
تفقدية ،لعدة م�شاريع مبدينتي
امل�سيلة وبو�سعادة ،حيث �ألح
على �رضورة الرفع من وترية
الأ�شغال ،حيث ا�ستهل زيارته
ببلدية امل�سيلة� ،أين تفقد
م�رشوع اجناز مدر�سة بحي 5

جويلية ومدي �سري الأ�شغال
حيث �شدد على �رضورة الإ�رساع
يف الأ�شغال وت�سليم امل�رشوع
يف اقرب الآجال ،ليتنقل بعدها
�إىل بلدية بو�سعادة ،هناك
وقف على م�رشوع اجناز 400
وحدة �سكنية» عدل « حيث
�أمر ذات امل�س�ؤول بتدعيم

الور�شة بكل الإمكانيات
املادية و الب�رشية ،واملناوبة
يف الأ�شغال ،والإ�رساع يف
وترية االجناز وت�سليم امل�رشوع
ال�سكني يف الآجال ،م�ضيفا
انه يحر�ص �شخ�صيا على
متابعة �سري الأ�شغال ،ملحا
على �رضورة ت�سليم امل�شاريع

يف �آجاله القانونية ،حممال
امل�س�ؤولية جميع امل�س�ؤولني كل
ح�سب مكانته وموقعه ،وانه لن
يتوايل يف اتخاذ قرارات ردعية
و�صارمة يف حق كل من �سولت
له نف�سه بالتقاع�س ،يف �أداء
مهامه �أو تعطيل الأ�شغال .
ع.ب

تب�سة

�شهدت والية تب�سة خالل
الفرتة املمتدة بني الفاحت
من �شهر جوان اىل غاية �شهر
جويلة  2019تدخالت من
طرف وحدات احلماية املدنية
لوالية تب�سة يف الفرتة املمتدة
خالل بداية املو�سم ال�صيفي
 322تدخال ا�سفر منها 186
حريقا موزعة حرائق الغابات

ت�سجيل  186حريقا

مت ت�سجيل  52تدخال منها
 11حريق كما ا�سفرت هذه
احلرائق عن ت�سجيل خ�سائر
قدرت بـ ــ 6.03:هكتار �صنوبر
حلبي و  7.4هكتارا حلفاء و 19
هكتارا ادغال و � 465شجرة اما
يف حرائق املحا�صيل الزراعية
مت ت�سجيل  139تدخال منها
 88حريقا ا�سفر هذه احلرائق

خ�سائر قدرت ب ـ ـ  127هكتارا
�سنابل قائمة منها �شعري وقمح و
 415قنطارا من ال�شعري والقمح
اما بالن�سبة للأع�شاب مت ت�سجيل
 156تدخال �أ�سفر منها 105
حريقا مع خ�سائر قدرت بــ306
هكتارا �أع�شاب كما مت ت�سجيل
احرتاق حوايل  4640حزمة تنب
واحرتاق حوايل  152نخلة 1268

�أقدمت عنا�رص الأمن لوالية بومردا�س �أول �أم�س على القيام
بحملة التوعية لفائدة �سائقي احلافالت اجلماعية على م�ستوى
الوالية من خالل التحدث �إىل ال�سائقني وتوعيتهم مبخاطر
حوادث املرور والعمل على تفادي العوامل التي ت�ؤدي �إىل
املوت يف الطرقات ،وذلك من خالل التوعية ب�رضورة تفادي
ا�ستعمال ال�رسعة الفائقة والتجاوزات اخلطرية التي ت�ؤدي �إىل
ما ال يحمد عقباه.

موجة حر ت�ضرب الواليات
الداخلية وال�شرقية

حذرت م�صالح الديوان الوطني للأر�صاد اجلوية� ،أم�س الأربعاء،
يف تنبيه خا�ص ،من موجة حر مرتقبة يف مت�س املناطق
الداخلية وال�رشقية للوطن ويتعلق الأمر-ح�سب امل�صدر-
بواليات جيجل ،ميلة ،ق�سنطينة ،قاملة� ،سكيكدة ،عنابة
،الطارف ،مع�سكر ،غليزان ،ال�شلف ،عني الدفلى ،تيزي وزو،
وبجاية .ومتتد �صالحية هذا التنبيه �إىل غاية فجر اخلمي�س،
حيث من املرتقب �أن تتعدى احلرارة الـ 40درجة.

اليوم
�شجرة مثمرة و 01هكتارا تني
�شوكي  .وتعود �أ�سباب احلرائق
اللى ارتفاع ال�شديد لدرجة
احلرارة مع توفر كل الظروف
املالئمة لن�شوب النريان من
الرياح وجفاف النباتات ا�ضافة
اىل  07تدخالت خمتلف من
طرف وحدات احلماية املدنية
بتب�سة
ع.ر

قائد الأركان يف زيارة �إىل
الناحية الع�سكرية الأوىل

يقوم الفريق �أحمد قايد �صالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س
�أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،اليوم اخلمي�س ،بزيارة عمل
وتفتي�ش �إىل الناحية الع�سكرية الأوىل بالبليدة ,ح�سب ما �أفادت
به وزارة الدفاع الوطني �أم�س الأربعاء يف بيان لها و �ست�شكل هذه
الزيارة --ح�سب ذات امل�صدر� --سانحة للفريق قايد �صالح لعقد
لقاءات توجيهية مع �إطارات و�أفراد الناحية.
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رئي�س حزب جيل جديد يف منتدى الو�سط

ت�صوير ب�شري عالوة

احلل يف تليني اخلطاب
و تقدمي التنازالت
 .نرف�ض اخلطاب اال�ستئ�صايل
 .اجلي�ش هدم �إمرباطورية بوتفليقة الفا�سدة

دعا جياليل �سفيان لتغليب كفة احلوار ،معلنا �أنه ال ي�ساند �أي كفة �سواء ال�سلطة �أو الراف�ضني لأي
مقرتح حل ،يف حني تدارك �أن احلل بيد ال�سلطة ف�صاحب ال�سلطة هو من يبادر باحلل ،باملقابل
حذر �أن الع�صيان املدين �سالح ذو حدين.
�سارة بومعزة
اعترب رئي�س حزب جيل
جديد جياليل �سفيان
خالل حلوله �ضيفا على
منتدى «الو�سط»� ،أن
ال�سلطة فقدت البو�صلة
فهي ال تعرف كيف تتعامل
مع املبادرات املطروحة،
وحتى تطبيق اخلطوات
املعلن عنها ،وا�صفا
�إياها ب�أن انطالقتها تكون
جيدة ومقنعة �إال �أنه مع
التطبيق يتم االجتاه نحو
�إف�سادها ،على غرار جلنة
احلوار عرب �إدراج �أ�سماء
ال ير�ضى عنها عموم
املواطنني .وعاد «�ضيف

الو�سط» �إىل املبادرات
التي �أطلقتها املعار�ضة
بالتعاون مع خمتلف فاعلي
املجتمع املدين بداية من
قوى التغيري التي �أو�ضح
�أن جهود التن�سيق فيما
بينها تعود ملا قبل تر�شح
الرئي�س ال�سابق لعهدة
خام�سة لت�صل يف اجتماع
عني البنيان �إىل مل �شمل
عديد الأطراف ،والتي
�شارك جيل جديد خاللها
كمدعو لتتوج ب�أر�ضية
موجهة لل�سلطة �إال �أنها
مل تر التطبيق ،يف حني �أن
ال�سلطة كان ب�إمكانها تعيني
جلنة من طرفها للو�ساطة
با�سم ال�سلطة ب�رشط �أن

ت�ضم وجوه مقبولة ،يكون
دورها جمع املقرتحات
كلها واالجتاه نحو حو�صلة
�شاملة تنتهي للتفاو�ض �إال
�أن التعرث يكون م�صري �أي
جهود �آخرها جلنة احلوار
التي تعرثت بحكم عدم
خ�ضوع ال�سلطة لإجراءات
التهدئة الالزمة التي
من �ش�أنها ك�سب الر�أي
العام يف غالبيته بدل
�أ�سلوب التع�صب الذي من
�ش�أنها �إغراق املرحلة
يف جتاذبات بني طرفني
حددهما جياليل �سفيان
يف :طرف يدعم كل قرارات
امل�ؤ�س�سة
وت�رصيحات
الع�سكرية ويتبناها من باب

�أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
حمت احلراك من الع�صابة
ثم فتحت عدة ملفات
ف�ساد ،والطرف الثاين:
املتخوف من هيمنتها ومن
العودة لإحياء �أو جتديد
النظام وهو ما قال �أنه
يدفعه للتخوف من حالة
اال�صطدام ،يف حني �أن
احلل الأوحد بح�سبه ميكن
يف الت�أ�سي�س لل�رشعية
وانتخاب رئي�س �رشعي
للبالد تتبعه خطوات
تنظيم انتخابات ت�رشيعية
ثم ت�شكيل حكومة �أغلبية
وفتح ملف ت�سيري البالد
وملف الد�ستور عرب
اال�ستفتاء الحقا تليها

انتخابات حملية ،قائال
�أن التوليفة التي من �ش�أنها
�أن تخلق تغيريا جذريا
عقب ما ال يقل على عهدة
وحتقق تغيريا يف الطبقة
ال�سيا�سية.
الع�صيان املدين �سيف
ذو حدين
�أما حول ملف الع�صيان
املدين الذي برز كهتاف
خالل اجلمعة  24من عمر
احلراك ،فقال جياليل
�سفيان �أنه مفهوم غام�ض،
و�إن كان حزبهم قد جل�أ
لنوع منه خالل �صائفة
 2018يف تظاهرة لهم

ال�سلطة مطالبة بتبني �شروط التهدئة

رف�ضا لتكري�س مر�سوم
منع التظاهر يف العا�صمة،
م�ضيفا �أن حتى حراك 22
فيفري يعترب نوعا من �أنواع
الع�صيان املدين لأنه حتدى
منع التظاهر بالعا�صمة،
باملقابل �أو�ضح �أن هذا
نوع من الرف�ض ال�سيا�سي،
لكن كيف يكون يف مقابل
التحدي �أو الع�صيان
اخلا�ص بالإطار القانوين
وجوانب ت�سيري الدولة
وال�ش�أن العام ،م�ست�شهدا
مبثال قانون املرور� ،أو
ال�رضائب ،داعيا لتو�ضيح
ما هو الع�صيان املدين
ولي�س االكتفاء بتربيرات
التطمني.

و�أكد �ضيف «الو�سط» �أن
احلراك البد من �أن ي�ستمر
ل�ضمان ا�ستمرار الرقابة
ال�شعبية وافتكاك املطالب
ولكنه ا�شرتط لذلك
ا�ستمرار ال�سلمية فال يهدد
املجتمع وحياته العامة
ب�شكل يجعل املواطنني
ينف�ضون من حوله ،
ملخ�صا ر�أيه يف الع�صيان
ب�أنه «�سيف ذو حدين».
مقرتحا �أنه يف حالة دعم
احلراك بت�صعيدات يجب
�أن تكون مدرو�سة و�أن
تتحلى باليقظة حتى و�إن
مع م�سار التغيري ملراقبته
واحلر�ص على �إجناح
اجتاهه.

�سفيان جياليل للو�سط :

نرف�ض امل�شاركة يف جلنة احلوار يف غياب يجب الإ�سراع يف تنظيم
رئا�سيات نزيهة
�شروط التهدئة
رف�ض رئي�س حزب جيل جديد
جياليل �سفيان اخلو�صاحلديث
مطوال يف ق�ضية �إ�صدار املحكمة
الع�سكرية �أمرا دوليا بالقب�ص
على خالد نزارو جنله ،معلنا عن
رف�ضه دعوته للم�شاركة يف جلنة
احلوار و الو�ساطة يف حالة دعوته
يف ظل غياب �رشوط التهدئة
على حد قوله .
تفادى جياليل �سفيان الأم�س
خالل حلوله �ضيفا على فروم
جريدة الو�سط التعليق على
مذكرة توقيف نزاز وجنله،
مكتفيا بالقول « لي�س لدينا
جميع املعلومات للحديث عن
هذه الق�ضية ،ونحن نرف�ض فتح
املجال الأجنبي للتدخل يف
ق�ضايا الدولة «.
و�أعلن �سفيان جياليل رف�ضه
امل�شاركة يف امل�شاورات مع
جلنة احلوار و الو�ساطة يف حالة
دعوته يف ظل غياب �رشوط
التهدئة ،يف حني فتح النار على
ال�سلطة  ،متهما �إياها مبمار�سة
�سيا�سة ال�صمت و التجاهل �أمام
مطالب احلراك ال�شعبي ،م�ؤكدا
ب�أنها ال تتجاوب و غري متفهمة
ملطالب احلراك ال�شعبي ،م�شددا
« ال�سلطة ح�رصت نف�سها ،والبد
من �  أن تغري �سلوكها ،الأزمة يف
�شهرها ال�ساد�س التزال ال�سلطة

متم�سكة بحكومة بدوي الذي
عينها �شقيق الرئي�س ،رغم رف�ض
ال�شعب لها».
وقال املتحدث «من الوا�ضح �أن
�رشوط حوار �سيا�سي حقيقي
وهادئ غري متوفرة حتى الآن”،
م�ضيفا“ :وفاء اللتزاماته املعلنة،
�سريف�ض جيل جديد �أي حوار
بدون جت�سيد ال�رشوط امل�سبقة
للتهدئة و االنفتاح ال�سيا�سي ،يف
حني حذر من خطر الوقوع يف
ان�سداد �سيا�سي ،مو�ضحا «حلد
الآن ،تبدو الأذهان غري مهيئة
للتنازالت املتبادلة ..االن�سداد
حقيقة».
ويف ال�سياق ذاته ،قال املتحدث
« جلنة احلوار تبنت مطالب
التهدئة ،والرئي�س قبل بها
و�أعطى موافقة مبدئية ،لكن
ال�سلطة رف�ضت �إجراءات التهدئة
و�أخذت باجتاه معاك�س لر�أي
بن �صالح ،بل و�ضعت �أ�شخا�ص
لطاملا دعمت النظام ال�سابق،
وميكن القول ب�أن ال�سلطة لي�ست
مرنة و لي�س لها جر�أة �سيا�سية
و�أكد جياليل �سفيان ب�أن �إنهاء
الأزمة ال�سيا�سية يف اجلزائر
�سيكون باحلوار البناء ال�سيد و
ال�شامل  ،م�شددا مت�سك حزبه
ب�رضورة الذهاب �إىل حوار
تفاو�ضي جاد غري �إق�صائي مع

جميع ال�رشكاء ال�سيا�سيني ،داعيا
اجلميع �إىل التنازل و الرجوع �إىل
طاولة احلوار احلقيقي .
و بخ�صو�ص خطوة العدالة يف
حماربة الف�ساد ،قال املتحدث
« �صحيح العدالة حتركت بقوة و
هذا �أمر �إيجابي  ،لكن يجب �أن
تعمل العدالة يف �إطار قانوين ال
تكون فيه ت�صفية احل�سابات ،وما
مايهم يف �سل�سلة االعتقاالت التي
با�رشتها العدالة و طالت العديد
من امل�س�ؤولني و ال�سيا�سيني
و هو ا�سرتجاع الأموال التي
نهبت ،نحن مع حما�سبة كل
من له عالقة من بعيد �أو قريب
يف الف�ساد لكن ب�رشط �أن يتم
ا�سرتجاع هذه الأموال « ،م�ضيفا
«العدالة يف اجلزائر غري م�ستقلة
 ،هي مرتبطة بقلب ال�سلطة
و ال د�ستور و القانون يعطيها
اال�ستقاللية ،قرارات العدالة يف
بع�ض الأحيان منطقية و غري
منطقية».
ف�شل
يتعلق
وفيما
املعار�ضة للتوافق حول مقرتح
واحد� ،أكد جياليل �سفيان ب�أنه
من الوهم �أن تتوافق املعار�ضة
على �شخ�ص واحد  ،ال ميكن
للمعار�ضة يف العامل �أن تتوافق
على مقرتح واحد و االختالف
�أمر طبيعي «.

ورد جياليل �سفيان على دعوات
املرحلة االنتقالية و امل�سار
الت�أ�سي�سي  ،معتربا « اجلزائر
تعي�ش مرحلة انتقالية غري
امل�سار الت�أ�سي�سي
معلنة،
يحمل �صعوبات ووقتا طويال،
و نحن يف حزب اجليل اجلديد
نقرتح الذهاب �إىل رئا�سيات
تكون �شفافة و نزيهة ،ثم الرئي�س
الذي ينبثق عنها يفتح مبا�رشة
املجال للتغيري الد�ستوري يف
�إطار جتديد املجل�س ال�شعبي
الوطني ،مع انتخابات �شفافة ،
رحيل حكومة بدوي ،ثم نذهب
�إىل تعديل و �إن�شاء د�ستور جديد
،ثم الذهاب �إىل ا�ستفتاء �شعبي
لفتح م�سار ت�أ�سي�سي «
من جهة �أخرى هاجم جياليل
�سفيان حكومة بدوي ،م�ؤكدا
ب�أن حكومة بدوي لي�س لديها �أي
�صالحية ،داعيا �إىل �رضورة حلها
لأنها مرفو�ضة �شعبيا ،م�شددا
على �رضورة رحيل الوجوه
الأ�سا�سية للنظام املا�ضي «.
وجدد جياليل �سفيان الت�أكيد
على �رضورة اتخاذ �إجراءات
التهدئة قبل ال�شوع للحوار ،معربا
عن رف�ضه للحوار دون �إطالق
�رساح معتقلي الر�أي و ال�سيا�سيني
و �شباب الراية الأمازيغية «.
�إميان لوا�س

ت�صوير ب�شري عالوة

.
.

مطلب» يتنحاو قاع» تعجيزي و على اجلميع التنازل و الرجوع �إىل طاولة احلوار
�سل�سلة االعتقاالت غري كافية و البد من ا�سرتجاع الأموال التي نهبت

رافع رئي�س حزب جيل جديد
جياليل �سفيان من اجل تنظيم
انتخابات رئا�سية نظيفة داعيا
رئي�س الأركان �إىل انتهاج �أ�سلوب
التهدئة كخطوة مبدئية تقدم
عربونا للت�أكيد على ح�سن النية.
و قال ذات املتحدث لدى
ا�ست�ضافته يف منتدى الو�سط �أن
هنالك تناق�ض يف الت�رصيحات
حول �إجراءات التهدئة �إطالق
�رساح من �سماهم �سجناء
احلراك ،ورفع الإجراءات الأمنية
والت�ضييق على الإعالم مو�ضحا
�أن رئي�س الدولة عندما ا�ستقبل
�أع�ضاء هيئة احلوار والو�ساطة
برئا�سة اجلمهورية ،تعهد
بالتجاوب مع �رشوط �إجراءات
التهدئة ،لكن بعد ذلك �رصح
رئي�س الأركان بغري ذلك  ،و نادى
رئي�س حزب جيل جديد بتغيري
�سلوك ال�سلطة و هذا ما دفع
ال�شعب �إىل ال�شك و
�أكد املتحدث �أن الأغلبية
ال�ساحقة تقبل الرجوع �إىل
ال�رشعية االنتخابية لكن بع�ضها

مازال حمتاجا لتعزيز ثقته و
�أعرب عن تخوفه من عدم االجتاه
للحوار و التوجه لل�رصاع و هذا ال
يخدم اجلزائر مو�ضحا �أن ت�شبث
كل الأطراف� ،سواء ال�سلطة التي
ترف�ض تقدمي تنازالت �أو اتخاذ
�إجراء لتهدئة الأو�ضاع� ،أو الفئة
التي تتم�سك بر�أيها و مت�شبثة ب
“تتنحاو قاع” ال يخدم اجلزائر
و يجب تقدمي تنازالت للخروج
من االن�سداد ال�سيا�سي الذي
ي�شهد �شهره ال�سابع و �شدد رئي�س
حزب جيل جديد على �رضورة
اال�ستمرار الفتكاك املطالب
ولكنه ا�شرتط لذلك ا�ستمرار
ال�سلمية و عن �سبل اخلروج من
الأزمة فريى جياليل �سفيان � أن
احلل ميكن يف الت�أ�سي�س
لل�رشعية بانتخاب رئي�س للبالد
تتبعه خطوات تنظيم انتخابات
ت�رشيعية ثم ت�شكيل حكومة
�أغلبية وفتح ملف ت�سيري البالد
وملف الد�ستور عرب اال�ستفتاء و
تنظيم انتخابات حملية،
ف.ن�سرين
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وجهوا للمبيت بفندق «�شروق ال�ضيافة « مبكة املكرمة

علي بن فلي�س ي�ؤكد

�أف�ضل حل للأزمة هو الذهاب �سريعا للرئا�سيات
املجل�س الت�أ�سي�سي الأطول �أمدا والأكرث خطورة وتكلفة»

جدد رئي�س حزب طالئع احلريات ,علي بن فلي�س� ,أم�س الأربعاء« ,عميق يقينه» ب�أن �إجراء انتخابات
رئا�سية يف �أقرب الآجال يبقى «ال�سبيل الأق�صر �أمدا والأقل خطورة وتكلفة للبالد» ,على كل امل�ستويات.
م�.س
ويف مقابلة له خ�صها لليومية «لو
�سوار داجلريي»� ,أو�ضح بن فلي�س
قائال «�أعتقد اعتقادا را�سخا
وبكل �ضمري �أن خيار الرئا�سيات
يبقى ال�سبيل الأق�رص �أمدا والأقل
خطورة وتكلفة للبلد �سيا�سيا و�أمنيا
واقت�صاديا واجتماعيا».
وبهذا ال�صدد ,اعترب رئي�س
احلكومة الأ�سبق �أن �إعادة �سيناريو
�إلغاء االقرتاع الرئا�سي يف  4يوليو
املن�رصم «ميكن تفاديه ب�سهولة»,
م�ضيفا �أن «الأمر يتعلق بب�ساطة
بتوفري الظروف املعرتف بها على
امل�ستويات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية
والقانونية عن طريق حوار وطني
هادئ وتطبعه الثقة وامل�صداقية».
ونفى بن فلي�س االدعاءات القائلة
بوجود �صفقة بينه وبني قيادة �أركان
اجلي�ش ,م�شريا �إىل �أنه «مل ي�ضم
�صوته م�ؤخرا �إىل خيار الرئا�سيات»
و�إمنا كان «�أحد ال�سباقني �إليه»,
وم�شددا بقوله «�إن خياري
للرئا�سيات ال يرتكز على ح�سابات
ولكنه نابع من �صميم يقيني».
وب�ش�أن �سبل حتقيق الهدف ال�شامل
من التغيري الذي يطمح �إليه
اجلزائريون ,جدد رئي�س حزب
طالئع احلريات تف�ضيله خليار
الرئا�سيات على ح�ساب املجل�س
الت�أ�سي�سي ,معرتفا �أن «كال ال�سبيلني
ال يحمل لوحده �ضمانات مطلقة
بخ�صو�ص تغيري النظام �أو �إبقائه».
وقال �أن «الرئا�سيات ال تهدف

بال�رضورة �إىل �إعادة �إر�ساء نف�س
النظام احلايل كما �أن املجل�س
الت�أ�سي�سي لي�س با�ستطاعته تغيري
هذا النظام بع�صى �سحرية ,والعك�س
�صحيح» ,معتربا �أن «القطيعة
اجلذرية وتغيري النظام ال�سيا�سي
واالنتقال الدميقراطي ود�ستور
اجلمهورية اجلديد قد تنبع كلها
من انتخابات رئا�سية �أو من جمل�س
ت�أ�سي�سي على حد �سواء».
وخل�ص بن فلي�س يف هذا املو�ضوع
قائال «لدي فكرتني ب�سيطتني
ومعقولتني» ,مرافعا �أن «الرئا�سيات
هي ال�سبيل الأق�رص �أمدا والأقل
خطورة وتكلفة للبلد ,فيما يعد
املجل�س الت�أ�سي�سي ,عك�س ذلك,
ال�سبيل الأطول �أمدا والأكرث خطورة
وتكلفة».
وكدليل على ذلك ,تطرق ذات
املتحدث �إىل ال�صعوبات التي

جمموعة
�إن�شاء
اعرت�ضت
�شخ�صيات مدعوة لقيادة احلوار
الوطني ال�شامل ,معتربا �أنه �سيكون
من ال�صعب �أكرث االتفاق حول
ت�شكيلة الهيئة التي �ستج�سد رئا�سة
الدولة والتي من املفرت�ض �أن تدعو
�أع�ضاء املجل�س الت�أ�سي�سي.
وبالن�سبة بن فلي�س ف�إن «وجود
اتفاق حول هكذا هيئة يعد
معجزة» ,متطرقا �إىل «نقطة
اعتربها هامة ال ميكن تغا�ضيها
وهي دعوة جمل�س ت�أ�سي�سي من
قبل �سلطة معينة �أي غري منتخبة
وبالتايل ذات �رشعية �ضعيفة على
�أقل تقديرا و�إال م�شكوك فيها و�إن
كان الأمر كذلك ,ف�إن اجلمهورية
الثانية حمل املو�ضوع لن ترتكز
على د�ستور حتقق بقوة و�سائل
دميقراطية ال عيب فيها».
و�أكد رئي�س احلكومة الأ�سبق يف هذا

ال�صدد على �أن «مكانة تغيري النظام
ال�سيا�سي واالنتقال الدميقراطي
والد�ستور اجلديد للجمهورية �أمور
تكمن يف العهدة االنتقالية التي
�سيمنحها ال�شعب اجلزائري لرئي�س
اجلمهورية القادم».
وحذر �أي�ضا من «غياب التغيري
بالنظر للمخاطر الكبرية التي
يت�ضمنها على دولة ه�شة
و�ضعيفة».
كما �شدد علي بن فلي�س على
�رضورة �إيجاد حل دائم ونهائي
للأزمة احلالية ,م�ؤكدا على �أهمية
«اعطاء الفر�صة للحوار الوطني».
هذا وحذر �أي�ضا بقوله «ال يجب �أن
نخفي احلقيقة ,بل يجب �أن نقر
ب�أن ف�شل احلوار الوطني من �ش�أنه
�أن يدخل البالد حقيقة يف م�ستقبل
جمهول ويعر�ضها للمخاطر
الرهيبة»،وا�ستطرد يقول «ال يجب
مع ذلك اال�ستعجال و و�ضع احلوار
يف خانة الفر�ص التي مت تفويتها»,
لي�رسد يف هذا ال�سياق �أكرب �أربع
فر�ص كانت متوفرة دون �أن يتم
ا�ستغاللها بطريقة منا�سبة وفعالة.
ويتعلق الأمر ,ح�سبه« ,با�ستقالة
رئي�س اجلمهورية التي كان
من الواجب �أن ترفق با�ستقالة
ال�شخ�صيات الرمزية يف النظام
ال�سيا�سي القدمي املتحكمة يف
امل�ؤ�س�سات الرئي�سية بالبلد»ثم
جاءت بعدها ,ح�سب بن فلي�س,
«ا�ستقالة رئي�س املجل�س الد�ستوري
التي منحت فر�صة �أخرى �رسعان
ما تال�شت دون �أن ت�ستغل».

يف �صفقة ب 20مليار �سنتيم

م�ؤ�س�سة فرن�سية تن�صب على مطار وهران
فجر �إطارات ت�سيري مطارات
وهران ف�ضيحة تخ�ص �صفقة
اقتناء وتركيب جتهيزات �أمنية
والتي من املفرو�ض �أنها قد
متت لكن ال�رشكة الفرن�سية التي
ا�ستفادت من ال�صفقة والتي
كانت حممية من قبل جهات نافذة

التزال مل مت بواجبها .
هذا وقد مت توجيه �إعذار �شديد
اللهجة من قبل م�ؤ�س�سة ت�سيري
مطارات وهران لل�رشكة الفرن�سية»
»E D G E - A I R O P O R
� 72ساعة لتنفيذ
و�أمهلتها
التزاماتها قبل اتخاذ الإجراءات

القانونية وذلك بعدما تبني �إخاللها
بال�صفقة املربمة معها فيما يخ�ص
عملية اقتناء وتركيب معدات �أمنية
تخ�ص املطار يف �إطار تهيئة
وتطوير مطار �أحمد بن بلة  ،حيث
ك�شفت التقارير الأمنية �أن قيمة
ال�صفقة تقدرب 20مليار �سنتيم

و�أن املدة جتاوزت دون �أن تقدم
ال�رشكة الأعمال املربمة رغم �أنها
تلقت تقدميات  ،كما تبني وقوف
�إطارات �سامية وراء هذه ال�صفقة
و�إخفاء ملفها  ،وهو الأمكر الذي
من �ش�أن التحقيقات ك�شفه قريبا .
حممد بن ترار

قال �إن املرحلة االنتقالية ال تخدم ا�ستقرار اجلزائر

جميعي يهاجم دعاوى الع�صيان املدين
جدد الأمني العام حلزب جبهة
التحرير الوطني ،حممد جميعي،
املرافعة ل�صالح التعجيل يف
تنظيم انتخابات رئا�سية يف
�أ�رسع الآجال ،قائال �أنه احلل
الوحيد الذي ميكن البلد من
مواجهات التقلبات ال�سيا�سية
واالقت�صادية املقبلة.
�أكد الأمني العام للأفالن� ،أم�س،
خالل كلمته االفتتاحية مللتقى
�إطارات حزب جبهة التحرير
الوطني ب�أن �إطالة �أمد الأزمة
ال�سيا�سية� ،سيكون م�ؤ�رشا
خطريا على االقت�صاد الوطني،
قائال �أنهم كانوا دائما مع احلوار
الوطني ال�شامل « ،نحن دعاة

حوار بني �أفكار ال�سيا�سيني،
و�سنحاول التقريب بني الفرقاء
للبحث عن �إيجاد املخرجات
للأزمة التي تعرفها الدولة”.
وقال جميعي ب�أن ” الإنخراط
يف احلوار �أ�ضحى �رضورة وطنية
لتمكني ال�شعب من ممار�سة
�سيادته الختيار رئي�س جمهورية
يتمتع ب�صالحيات ،حوار �شامل
ولي�س �إق�صائيا �أو انتهازيا”.
من جهة ثانية هاجم جميعي
من و�صفهم �أ�صحاب املغامرات
غري حممودة العواقب يف �إ�شارة
لهتاف الع�صيان املدين والدعوة
ملرحلة انتقالية ،مو�ضحا يف هذا
ال�سياق  ”:هناك من يريد ت�أزمي

الأو�ضاع بطروحات غريبة يقف
وراءها �أ�صحاب املغامرات،
من يدعون ملرحلة انتقالية
وع�صيان مدين هدفهم تدويل
ق�ضية ال�شعب اجلزائري” .كما
اتهمهم مبحاولة ركوب احلراك
وا�ستغالله ب�شكل يجعله ي�رضب
ا�ستقرار البالد.
�أما يف �سياق احللول فقال �أنهم
يرحبون بكل املبادرات ال�سيا�سية
التي ت�صبو حلل الأزمة ال�سيا�سية
التي ت�شهدها اجلزائر من 22
فيفري املن�رصم ،م�ضيفا يف
هذا ال�سياق  ”:الآن وقت العمل
واجلد ،فلنرتك النزاعات وكل
ال�سلوكات العدائية التي �ستطيل

�أمد الأزمة”.
كما �أكد على دور م�ؤ�س�سة
اجلي�ش ،قائال ب�أن موقف الأفالن
يف دعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ثابت ولن يتغري يف ظل حماية
اجلي�ش النوفمربي للحراك ،يف
حني �أ�شار �إىل �رضورة مرافقة
قيادته املجاهدة لل�شعب يف
هذه املرحلة احل�سا�سة .و�شدد
املتحدث ب�أن مواقف الأفالن
ال متلق فيها وال انتهازية،
مو�ضحا يف هذا ال�سياق”:
منار�س ال�سيا�سة وفق �أ�س�س
وا�ضحة ،و�صوت حزبنا لن يخفت
�أبدا ،و�سيكون فا�ضحا لأعداء
اجلزائر».

 297حاجا ينددون بظروف
اال�ستقبال املزرية
غرف بال تكييف و حميط متعفن

رف�ض �أم�س الأربعاء  297حاجا
قدموا من وهران الإقامة بفندق
«�رشوق ال�ضيافة « بحي امل�سفلة
مبكة املكرمة (ال�سعودية)  ,مما
ا�ستدعى توجيههم �إىل فندق �آخر
وبرر احلجاج رف�ضهم بتدهور
الفندق من الداخل ويف املحيط
واعتربوه ال يليق مبقام �ضيوف
الرحمان.
و�أ�رص احلجاج على املطالبة
برف�ض الدخول اىل الفندق رغم
امل�ساعي التي قامت بها البعثة
اجلزائرية طيلة الليلة املا�ضية
(الواحدة والن�صف �صباحا)
وهو الرف�ض الذي حتم على
�أع�ضاء البعثة اتخاذ قرار يق�ضي
بتحويلهم اىل فندق �آخر ويتعلق
الأمر ب»موا�سم اجياد».
ويف هذا الإطار انتقل رئي�س مركز
مكة املكرمة ال�سيد حممد ال�شيخ
�إىل عني املكان للطم�أنة على
احلجاج و�إبالغهم بحل امل�شكل
والتكفل بنقلهم �إىل الفندق
اجلديد.
و�رصح ال�شيخ انه من بني �أ�سباب
هذا الرف�ض «�ضيق املمر امل�ؤدي
�إىل الفندق وعدم ات�ساعه وكذا قلة
امل�صاعد و�ضيق بهوه وهي �أمور
خارجة عن نطاق البعثة» ,مفيدا
يف ذات الوقت �أن «الفندق �أ�سا�سا
م�رصح به من قبل وزارة احلج
ال�سعودية وفق مقايي�س معينة».
و �شدد على �أنه «من باب الرفق
بحجاجنا وخا�صة كبار ال�سن

قررت البعثة بعد ت�شاور عميق
تغيري الفندق حر�صا على راحة
احلجاج ,م�شريا �إىل �أن «احتجاج
احلجاج كان على حميط الفندق
املتدهور �أكرث منه على الغرف
والطوابق».
وعن �س�ؤال حول دواعي اختيار
هذا الفندق من قبل �أو�ضح �أن
«اختيار الفنادق مت خالل املو�سم
التح�ضريي عن طريق جلنة
قطاعية تتكون من عدة وزارات
كال�سياحة وال�ش�ؤون الدينية
واملالية والقن�صلية اجلزائرية
بجدة» .و ك�شف ال�سيد حممد
ال�شيخ �أن البعثة ت�ؤجر هذا الفندق
منذ خم�س �سنوات «لكن هذه املرة
-كما قال� --صاحب الفندق مليراعي جانب النظافة».
جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه احلالة
الثالثة الحتجاجات احلجاج مبكة
املكرمة بخ�صو�ص الفنادق بعد
تلك املتعلقة بفندقي «منارة
الإميان « و «ال�سرييجي».
ويف هذا ال�صدد قال بع�ض
احلجاج �أن «الغرف �ضيقة وال
تتوفر على مكيف الأمر الذي
جعلها ال تطاق وهي ظروف ال
ت�ساعد على التح�ضري النف�سي
والروحي للمنا�سك التي �صارت
على الأبواب» .من جهته قال
احلاج ك .ع (� 62سنة) «ق�ضينا ليلة
بي�ضاء يف ال�شارع يف ظروف مزرية
نظرا للتدهور الكبري للفندق وتعفن
حميطه «.

الأرندي

ميهوبي ينتقد دعوات
�إق�صاء املواالة

رد الأمني العام بالنيابة حلزب
الأرندي على دعوات �إق�صاء
�أحزاب املواالة من احلوار
الذي دعت �إليه ال�سلطة ،قائال
« من يرفعون �شعارات الإق�صاء
والت�رصيحات املناوئة لإطارات
�سابقة �أمر مرفو�ض ،نحن
جزائريون و�رشكاء لنا عيوب
تنطبق علينا وعلى الأحزاب التي
تنادي بذلك ،لقد كانت جزء
من املرحلة املا�ضية ،يجب �أن
ن�ضع اجلميع حتت املجهر كونه
ال يجب معاجلة هذه امل�سائل
ب�إطالق �أحكام و�أمزجة �شعوبية،
يجب �إ�سقاط هذه املفردة من
قامو�سنا”.
ثمن عز الدين ميهوبي خالل
طرح مبادرته ال�سيا�سية التحول
اجلمهوري خطوة تن�صيب جلنة
احلوار و الو�ساطة  ،م�ؤكدا دعم
و م�ساندة حزبه لها  ،م�شريا ب�أن
الهيئة تقوم بعملها كهيئة �سيادية
وعلى الأحزاب انتظار خمرجات
احلوار الذي هو �رضورة حتمية ال
اختياريا.
و �أ�شاد عز الدين ميهوبي باجلهود
التي بذلها اجلي�ش الوطني ال�شعبي
خالل االزمة ال�سيا�سية احلالية ،
من �أجل توفري الظروف املنا�سبة
للعدالة من �أجل حماربة الف�ساد

واحلفاظ على الإطار الد�ستوري.
اجلي�ش مت�سك بالد�ستور وتطاله
الإنتقادات هذا غري معقول ،ماذا
لو كان قد خرج على الد�ستور
�إذا؟”.
ورف�ض ذات امل�س�ؤول �إبداء
ر�أيه يف حملة تطهري البالد من
الف�ساد التي �شنها الق�ضاء على
�إطارات �سامية يف الدولة �سابقة،
بالت�أكيد على �أنه يف�صل بني
العمل ال�سيا�سي و�إطالق الأحكام
على �آلية عمل الق�ضاء  ،قائال يف
ال�سياق« :عندما ت�رشع العدالة يف
عملها ف�إن على ال�سيا�سي و�ضع
خط �أحمر ،والأرندي و�ضع خطا
بني العمل ال�سيا�سي والعدالة،
لنرتك العدالة تقوم بعملها ،وهي
الكفيلة مبعرفة م�ضامني ملفات
املتهمني”.
�إميان لوا�س
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ي�صدمن باخليانة و النكران

ن�ساء يتحولن �إىل ن�سور جارحة تتلذذ ب�أكل فرائ�سها
حمللة نف�سانية« :احلياة ال تنتهي بعد الطالق و ال�صراعات جتني �أبناء معقدين»

�ضحت من �أجله بالرخي�ص والغايل ،ووقفت �إىل جواره يف �أحلك الظروف ،و�ساندته بكل ما متلك ،فهو زوجها و�أبو �أبنائها ،وكل �أملها �أن يبنيا مع ًا �أ�سرة
َّ
ً
م�ستقرة قوية ،لكنها فج�أة جتد نف�سها خارج البيت،
وبدال من �أن ير َّد لها اجلميل ي�صفعها بعبارة�« :أنت طالق» ،فتبد�أ رحلة االنتقام التي تت�شكل يف عدة
�ألوان ،حيث حتولت بع�ض الن�ساء �إىل ما ي�شبه الن�سور اجلارحة يتلذذ ب�أكل فرائ�سها حية،مبا�شرة بعد �أن يلفظ عليهن �أزواجهن ميني الطالق ،حيث حتولت
قاعات املحاكم مل�سارح لت�صفية ح�سابات �شخ�صية بني ن�ساء و�أزواجهن ال�سابقني ،بعد الطالق فتجد املر�أة ترتب�ص بطليقها وتبحث له عن �أدنى الأ�سباب جلره
للمحاكم� ،أو حتى االنتقام منه من خالل عدم ال�سماح له بر�ؤية �أطفاله ،وتارة �أخرى حتول حياته �إىل جحيم..هي حاالت �سن�ستعر�ض بع�ضها من خالل
تغطيتنا جلل�سات املحاكم ،و�أخرى من خالل �إجراء حوار مع بع�ض العينات..
�إعداد :م.ثيزيري
زوجة �أخرى يف خالف دائم مع
زوجها ،وكالهما متيقن ا�ستحالة
احلياة بينهما ،وبدالً من التفريق
ب�إح�سان يرتكها كاملعلَّقة وي�ساومها
على حقوقها وحريتها ،فتتنازل له
عن كل �شيء مقابل �أن حت�صل على
الطالق ،وما �إن حت�صل عليه حتى
تبد�أ رحلة االنتقام.
�ساحات املحاكم ت�شهد العديد
من معارك الأزواج والزوجات،
ومهما بُذل من حماوالت الإ�صالح
والتوفيق تكون النتيجة الرف�ض،
خا�صة عندما ي�صبح املطلب
الوحيد للزوجة املجروحة يف
كرامتها �أن تذ َّل هذا ال�شخ�ص
الذي �أهانها وعذبها ،وبدالً من �أن
ي�صبح الطالق ح ً
ال مل�شكلة ي�صبح
بداية مل�شكلة �أخرى.
تتابع طليقها بالتهديد بالقتل
ملنعه من ر�ؤية �أطفاله:
تابعت حمكمة بئر مراد راي�س
� ،شاب يف �أواخر العقد الثالث
من العمر بتهمة التهديد بالقتل
و ال�رضب و اجلرح العمدي مع
ال�سب  ،التي تابعه بها طليق
�شقيقته بعدما �إتهمه مبحاولة
خنقه على مر�أى حم�رض ق�ضائي
عند حماولته �أخذ �إبنه بناءا على
الأمر الق�ضائي ال�صادر يف حقه
من حمكمة احلال �إثر ق�ضية
عدم ت�سليم الطفل الذي رفعه
�ضد طليقته  ،حيث �أكد ال�ضحية
بجل�سة املحاكمة �أن وقائع
الق�ضية احلالية تعود ملجموعة
�شكاوى قام برفعها �ضد طليقته
التي منعته من ممار�سة حقه
يف ر�ؤية و �أخذ �إبنه ذي �سبع
�سنوات كما هو مقرر قانونا
�أين �أ�صدرت يف �صاحله حمكمة
احلال حكما ق�ضائيا قام مبوجبه
بالتوجه ملنزل طليقته وهو مرفق
مبح�رض ق�ضائي و مبجرد �أن
حاول �أخذ �إبنه على منت �سيارته
بعد �أن رحب بالأمر هذا الأخري
تفاج�أ باملتهم وهو خال الطفل
يتهجم عليه و يحاول خنقه بعد
�إ�سماعه وابال من عبارات ال�سب
و ال�شتم على مر�أى املح�رض
الق�ضائي �أين كاد �أن يفقد حياته
لوال تدخل باقي �أفراد عائلة
املتهم التي �أنقذته ب�صعوبة من
بني يديه و قام بالتوجه مبا�رشة
ملركز الأمن لتقييد �شكوى عن
الواقعة التي �أ�سفرت عن متابعة

هذا اخلال باجلرمية �سالفة الذكر �س�أذيقه العذاب �ألوانا عندما
مبوجب �إجراءات املثول الفوري تتاح يل الظروف:
بعد و�ضعه رهن احلب�س امل�ؤقت
 ،حيث �أنكر هذا الأخري مبثوله ال�سيدة ح�سيبة تقول :خ�رست بعد
للمحاكمة ما ن�سب له من جرم و الطالق كل �شيء فلم �أجد مف ّراً
جاء برواية مغايرة متاما مفادها من البحث عن �أي و�سيلة �أنتقم
�أن ال�ضحية املزعوم هو من حاول بها منه؛ فقد التزمت ال�صمت
قتله بعد تدخله بطريقة ودية كثرياً و�أنا �أرى �أمام عيني كل �صور
عند ر�ؤيته يجرب �إبن �شقيقته اخليانة الزوجية ،ويف حني حتاول
ال�صغري على ركوب ال�سيارة �أين ال�سيطرة على دموعها تروي
واجهه الأب بوابل من عبارات ب�أ�سى �شديد :لدي طفالن يف عمر
ال�سب و ال�شتم مع حماولته �رضبه الزهور يف �أ�شد احلاجة �إ َّ
يل ،وال
وقام فوق ذلك بتقييد �شكوى �ضده �أ�ستطيع �أن �أتخيل نف�سي بدونهما
�أمام حمكمة احلال �إنتقاما منه و ولو ليوم واحد ،وعلى الرغم من
من �شقيقته التي �أ�رصت على فك ذلك حرمني منهما حتى �أ�صبحت
الرابطة الزوجية ليطالب بذلك طريحة الفرا�ش ،وحار الأطباء
ب�إفادته بالرباءة  ،من جهته ممثل يف عالجي ،ال �أرى �أوالدي �إال
احلق العام ويف ظل ما �سلف ذكره مرة واحدة يف ال�شهر ل�ساعات
طالب بت�سليط عقوبة عامني حب�سا معدودة� ،أجدهما معذبني باكيني
نافذا وغرامة � 200ألف دج يف لغيابي عنهما ،ي�شتكيان الوحدة
حق املتهم بعدما طالب الطرف واحلاجة �إىل حنان الأم وعطفها،
املدين بتغرميه مببلغ � 500ألف دج هل بعد ذلك كله يكون االنتقام منه
جربا للأ�رضار الالحقة به .
حراماً� ،أنا م�رصة �أن �أذيقه العذاب
�ألواناً عندما تتاح يل الظروف.
مطلقة تهدد زوجة طليقها
بنفوذها ال�ستعادته مرة ت�ستغل وكالة قدمها لها خالل
�أخرى:
الزواج وت�سحب مدخرات
حولت �إمر�أة مطلقة حياة زوجها حياته من البنك:
ال�سابق وزوجته اجلديدة �إىل جحيم ال�سيدة هاجر� :سعيدة مبا انتزعته
على �سطح الأر�ض ،بعد �أن راحت من زوجها بعد الطالق ،وتقول:
تهددها ب�سجنها خا�صة و�أنها �أهم �شيء �أنني ح�صلت منه على
متلك نفوذا يف العدالة اجلزائرية تنازل عن ح�ضانة الأطفال ،ومن
وراحت تنغ�ص حياتها يوميا� ،سوء حظه �أنه ن�سي �أنني مازلت
�إىل �أن قررت الزوجة اجلديدة �أحتفظ بالتوكيل الذي �أعطاه يل
الإنف�صال عن زوجها ،ليعود هذا �أثناء �سفره للعمل باخلارج؛ لذلك
الأخري �إىل �أح�ضان زوجته الأوىل ،ذهبت بعد الطالق بيوم واحد �إىل
وبعد عي�شهما لفرتة طويلة دون امل�رصف و�سحبت ن�صف ر�صيده،
�أن يرزقهما اهلل تعاىل بالأطفال ،فهذا حق �أوالدي ،خا�صة �أنني
قرر زيارة �إبنته من الزوجة الثانية متيقنة �أنه �سيتز َّوج مرة �أخرى،
ولكن هذه الأخرية رف�ضت ال�سماح ومن ال�رضوري ت�أمني م�ستقبل
له الزيارة خوفا على ابنتها من ه�ؤالء الأطفال.
طليقته التي �أخذته منها ،خا�صة
و�أنها هددتها بال�سجن ،وخوفا توفقت يف ف�سخ خطوبته من
على طفلتها منها قررت عدم فتاة �أخرى بعد طالقه مني:
ال�سماح للأب بر�ؤية طفلته� ،أين ال�سيدة نعيمة :ت�ؤكد �أن طليقها مل
راحت تهددها الزوجة الأوىل يفكر يف زيارة �أبنائه حتى ولو مرة
بالتهديد والقتل �أمام طفلتها التي واحدة بعد انف�صالهما ،بل اجته
دخلت يف �أزمة نف�سية حادة.
�إىل حياته اخلا�صة ك�أنه مل يتزوج
وبحوارنا مع عدة �سيدات مطلقات ومل ينجب؛ فقررت �أن تنتقم منه
يف قاعات املحاكم راحت كل وتنغ�ص عليه حياته ،وتقول :ذهبت
واحدة منهن تروي جتربتها يف �إىل خطيبته اجلديدة ورويت
الإنتقام من طليقها،والطرق التي لها بع�ض ما فعله بي ،وملاذا
�إ�ستعملتها لرد �إعتبارها على طلبت منه الطالق ،و�أخربتها �أنه
الأقل �أمام نف�سها ح�سبهن وهناك �شخ�صية �ساذجة يحتاج �إىل عالج
من روين لنا املعاناة التي ع�شنها نف�سي مك ّثَف حتى ي�صبح �إن�ساناً
بعد الطالق ورحن يق�سمن �أن �سوياً ،واحلمد هلل و�صلت �إىل ما
يذقن �أزواجهن العذاب ب�شتى �أُريد بف�سخ اخلِطبة ،و�س�أظل خلفه
�أنواعه فور �أن تتاح لهن الظروف :باملر�صاد ما حييت.

الطالق ،وبعد مرور �أ�شهر الع َّدة
تزوجت من رجل �آخر� ،أردت
ا�سرتداد طفلي منها فوجدتها
قد ملأت ر�أ�سه بالأكاذيب ،ونفثت
الكراهية يف نف�سه جتاهي حتى
�أ�صبح يرف�ض ر�ؤيتي.
فعمدت �إىل �إف�ساد حياتها وزوجها
بعد �أن �أقنعت �صاحب البيت الذي
ي�ست�أجرانه �أن يخرجهما من البيت
على �أن �أُح�رض له م�ست�أجراً يدفع
�ضعف ما كانا يدفعانه؛ فلم يجدا
�إال ال�شارع م�أوى لهما خا�صة مع
�سوء �أحوالهما املادية.

رجال يروون كيف مت الإنتقام
منهم من قبل طليقاتهم ومنهم
من رد ال�صاع �صاعني:
ال�سيد ريان :طلق زوجته منذ
ثالث �سنوات يقول :مل �أكن
�أت�صور �أنني كنت متزوجاً من
امر�أة ج�شعة حتى طلقتها؛ فقد
ظهرت على وجهها احلقيقي ،وال
�أعرف ملاذا كل هذا؟ مل �أ�ستطع
ال�صرب على نكدها وغ�ضبها الدائم
و�إيذائها لأهلي ،وقررت طالقها
يف هدوء ،و�أعطيتها كل حقوقها
وزيادة ،لكنها مل ترتكني يف حايل
وذهبت �إىل رئي�سي يف العمل،
و�ش َّوهت �صورتي لديه ،وكذلك دكتوة نف�سية« :املر�أة املنتقمة
لدى �أ�صدقائي وجرياين حتى كاد خا�سرة ..وال�صراعات جتني
�أبناء معقدين:
اجلميع يقاطعني.
وقد �أكدت املحللة النف�سانية
ال�سيد عبد الرحيم :في�ؤكد �أنه «غنية جفال» �أن ما تفعله بع�ض
وقف لزوجته بحزم ،ورد لها ال�صاع الزوجات املطلقات من انتقام من
�صاعني عندما حاولت �أن تنتقم �أزواجهن ال�سابقني يكون نتاج غرية
منه بعد الطالق ،حتى عادت �إليه �شديدة ،ورغبة يف االنتقام حتركها
نادمة تطلب منه �أن يرتكها تعي�ش دوافع كامنة ،وكل زوجة من ه�ؤالء
يف �سالم ،ويقول :هي الآن متزوجة عانت الكبت ال�شديد خالل حياتها
من رجل �آخر و�أنا �أي�ضاً تزوجت ،الزوجية مع زوجها ،وحت َّملت كثرياً
وكل منا �أجنب �أطفاالً ون�سي فحدث االنفجار ،وقررت �أن يكون
املا�ضي بحلوه ومره ،و�أعتقد االنتقام الرهيب ب�سجن الزوج� ،أو
�أن ال�سبب يف رغبة االنتقام التي اال�ستيالء على جزء من �أمواله،
تنتاب معظم الن�ساء بعد الطالق �أو حرمانه من �أطفاله� ،أو تنغي�ص
عذاب الهجر ،والوحدة ،والغرية حياته هو احلل الوحيد الذي
من امر�أة �أخرى حتل حملها يف يطفئ نريان االنتقام.
ت�ؤكد �أن انتقام الزوجة ما هو �إال
حياة مطلَّقها.
ر ّ ُد فعل مبا�رش ملا ذاقته مع زوجها
ال�سيد فوزي :ي�ؤكد �أن االنتقام من عذاب ال يُحتمل قبل الطالق،
مل يكن رغبة مطلقته ،ويعرتف وتقول :الأو�ساط االجتماعية
�أن هذه الرغبة متل َّكته هو بعد التي حتدث فيها هذه احلاالت
الطالق ،ويقول :برغم �أنها كانت لي�س �رشطاً �أن تكون منخف�ضة �أو
زوجة �سيئة الطباع حتملتها كثرياً ،متو�سطة امل�ستوى حيث حتدث
وحاولت �إ�صالحها ،ثم فوجئت يف الأو�ساط الراقية �أي�ضاً؛ لأن
بها تطلب الطالق دون �سبب ،املحرك الأ�سا�سي هنا هو حب
بذلت جهوداً كبرية كي �أثنيَها عن االنتقام ،وتدمري الآخر ،وقد تكون
هذا القرار ولكنها �أ�رصت على التن�شئة االجتماعية املع َّقدة �سبباً

يف هذا ،لكن يف بع�ض احلاالت
جند �أن الزوجة م�ضطرة �إىل
البحث عن حقوقها وجتد نف�سها
تطارد زوجها ال�سابق ،وهي يف
النهاية ال ترغب يف �إيذائه ،وكل
ما يهمها هو احل�صول على نفقة
�أوالدها،
وت�ضيف :بع�ض ه�ؤالء الزوجات
�سويات؛ لأنهن �أردن �إف�ساد
حياة �أزواجهن ليدفعوا النفقة،
و�أُخ َريات منه َّن �أردن ذلك لالنتقام
منهم ،و�إذاللهم .وما �أ�سعدها من
حلظات متر بها املطلقة حينما
ت�شاهد مطلَّقها وهو يف ال�سجن،
�أو حتى خارجه يتعذب من �شدة
انتقامها؛ فهي ترى �أن املوت
�أف�ضل له من �أن يتزوج عليها حتى
بعد طالقها.
وكبار علماء النف�س يف العامل
ي�ؤكدون �أن املر�أة تكون �شديدة
ال�رشا�سة يف انتقامها؛ فكما حتب
ب�شدة تكره ب�شدة �أي�ضاً.
وراحت حمدثتنا تن�صح املطلقات
ب�إلقاء املا�ضي بكل �أ�ساه وراء
ظهورهن ،وتقول :الطالق هو
احلل الوحيد عندما ت�صل العالقة
بني الزوجني �إىل طريق م�سدودة،
والطالق �أف�ضل بكثري عندما
تنتهي العالقة بال �أبناء ،لكن
بوجود الأبناء ال تنتهي العالقة
بل تبد�أ مرحلة جديدة� ،أعتقد
�أن امل�شاكل وال�رصاعات فيها لن
جتني �سوى �أبناء متل�ؤهم ال ُع َقد،
ورمبا تقودهم �إىل االنحراف.
وفى هذه احلالة تن�صح بتدخل
الأهل وذوي االخت�صا�ص واخلربة
من عائلتي الزوجني حلل م�شكالت
ما بعد الطالق ،خا�صة ما يتعلق
منها بالأوالد ،حتى تنتهي هذه
اخلالفات باحللول الودية ،ويبقى
االحرتام بني الأ�رستني ،ويحدث
ا�ستقرار عاطفي بعد الطالق.
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مديرية امتياز التوزيع بالوادي

يف �إطار التطبيق ال�صارم ملخطط احتالل امليدان

� 20ألف �شرطي ودركي لت�أمني
�أيام عيد الأ�ضحى باجلنوب

�سطرت م�صالح الأمن والدرك الوطنيني بواليات جنوب البالد الكبري خمططا �أمنيا ،مت من خالله ت�سخري كافة
الإمكانيات املادية والب�شرية مع و�ضع ت�شكيالت �أمنية عرب خمتلف املداخل الرئي�سية والثانوية لتلك الواليات
خالل �أيام عيد الأ�ضحى املبارك.
�أحمد باحلاج
علمت يومية «الو�سط» من م�صادر مطلعة
� ،أنه مت ت�سخري � 20ألف دركي و�رشطي
لت�أمني �أيام عيد الأ�ضحى املبارك بكل
من واليات ورقلة  ،مترنا�ست  ،ايليزي
� ،أدرار  ،ب�شار  ،تيندوف  ،الأغواط،
ب�سكرة  ،الوادي وغرداية  ،مع تعزيز
التواجد الأمني بالقرب من امل�ساجد
التي ت�شهد توافد املواطنني لت�أدية
�صالة العيد مع تنظيم دوريات راكبة
وراجلـة على م�ستوى الأماكن العمومية،
ونف�س الإجراءات الأمنية مت �إتخاذها
عـبـر خمتلف �أقاليم االخت�صا�ص .
وح�سبما علم من نف�س امل�صادر ف�إن
الإجراءات الأمنية ال�صارمة املتخذة
بهذه املنا�سبة الدينية تندرج يف �إطار

موا�صلة التطبيق ال�صارم ملخطط
احتالل امليدان ال�صادر من القيادة
العامة ل�سالح الدرك الوطني واملديرية
العامة للأمن الوطني  ،الهادف لت�أمني
املمتلكات العامة واخلا�صة و الأفراد

والت�صدي لكل �أنواع اجلرائم خا�صة تلك
التي ي�ستغل اجلناة ظروف املنا�سبات
والأعياد لتنفيذها  .من جهة ثانية فقد
تقرر توزيع الت�شكيالت الأمنية على
عديد الأ�شكال من بينها دوريات راكبة

 ،راجلة و �أخرى ترتدي الزي املدين مع
�إلزامها بالتحلي بروح اليقظة واحليطة
واحلذر مع تنظيم و ت�سهيل حركة
املرور خا�صة عرب ال�شوارع الرئ�سية
و مفرتق الطرق  ،الأماكن التي تعرف
�إقباال كبريا للمواطنني وهذا من اجل
حتقيق �سالمة و راحة املواطنني و
توفري الأمن وال�سكينة العامة خالل
�أيام عيد الأ�ضحى املبارك � .إىل جانب
ذلك فقد تعالت �أ�صوات املواطنني
القاطنني باملناطق النائية واحلدودية
املطالبة ب�رضورة توفري التغطية
الأمنية و التكثيف من الدوريات الليلية
لو�ضع حد لتف�شي مظاهر الإجرام
بالواليات ال�سالف الذكر على غرار
ال�رسقة  ،القتل العمدي وترويج الآفات
االجتماعية مبختلف �أنواعها .

مطلب بتفعيل الأدوات الرقابية

 3600تاجر و 400خمبزة لتوفري مناوبة لعيد باجلنوب
اتخذت مديريات التجارة بواليات
جنوب البالد الكبري  ،كافة الرتتيبات
والإجراءات الإدارية الالزمة ل�ضمان
توفري اخلدمات التجارية �أيام عيد
الأ�ضحى املبارك بتحديد قوائم
التجار و املخابز املعنيني باملناوبة .
ك�شفت م�صادر مطلعة ليومية «الو�سط
«�أن مديريات التجارة بواليات جنوب

البالد على غرار ورقلة  ،مترنا�ست
 ،الأغواط ،ايليزي �،أدرار  ،الوادي ،
ب�سكرة ،غرداية  ،ب�شار وتيندوف  ،قد
حتديد قوائم  3600تاجر لبيع املواد
اال�ستهالكية ال�رسيعة التلف و 400
خمبزة املعنيني للعمل بنظام املناوبة
�أيام عيد الأ�ضحى املبارك بهدف
متوين املواطنني مبختلف ال�رضوريات

خالل هذه املنا�سبة الدينية  ،وح�سبما
علم من نف�س اجلهات فقد مت ت�شكيل
فرق خمت�صة لل�سهر على تطبيق تعليمة
وزارة التجارة القا�ضية بتوفري �أكرب
ممكن من اخلدمات التجارية عرب
خمتلف واليات اجلمهورية  .من جهة
ثانية فقد طالبت عديد اجلمعيات
املحلية املهتمة بال�ش�أن التجاري يف

معر�ض حديثهم معنا ب�رضورة تفعيل
املزيد من �أدوات الرقابة واملتابعة على
ن�شاط فرق مع ت�سليط اق�صى العقوبات
على التجار و�أ�صحاب املخابز الذين
يرف�ضون االلتزام بتعليمة املناوبة �أيام
عيد الأ�ضحى املبارك .

�أحمد باحلاج

�شركة املياه �أرجعت امل�شكل لقدم ال�شبكة

�أزمة عط�ش حتا�صر �أحياء بلدية مترنا�ست ع�شية العيد
يئن �سكان مدينة مترنا�ست خالل
الفرتة احلالية حتت وط�أة �أزمة عط�ش
حادة  ،ومما زاد الطني بلة االرتفاع
املقلق لدرجة احلرارة التي جتاوزت
عتبة الـ  55درجة مئوية حتت الظل ،
وذلك تزامن مع حلول عيد الأ�ضحى
املبارك .
�أبدت الع�رشات من العائالت القاطنة
ب�أحياء قطع الواد � ،أدريان ،تربكات ،
�أنكوف يف حديثها مع جريدة «الو�سط

« عن امتعا�ضها ال�شديد ،من عجز
ال�سلطات املعنية ممثلة يف �رشكة
اجلزائرية للمياه للبحث عن حلول
جذرية لأزمة العط�ش اخلانقة التي
حتا�رصهم منذ عدة �أيام  ،و ذلك تزامنا
مع ا�ستمرار مع�ضلة احلر ال�شديدة
التي باتت حتتم على هذه العائالت
ال�سعي خلف �إقتناء �صهاريج املياه
ال�صاحلة لل�رشب  ،حيث جتاوزت تكلفة
ال�صهريج الواحد 2000دج  ،الو�ضع

الذي دفع باملت�رضرين من املع�ضلة
امل�ستمرة ملنا�شدة وايل الوالية دومي
اجلياليل ب�صفته امل�س�ؤول الأول على
الهيئة التنفيذية بالتدخل العاجل لدى
م�صالح اجلزائرية للمياه لفتح حتقيق
حول الأ�سباب احلقيقية التي تقف
خلف تعرث م�رشوع القرن جللب املياه
ال�صاحلة لل�رشب من عني �صالح باجتاه
عا�صمة الأهقار وهو امل�رشوع الذي
ا�ستنزف من خزينة الدولة غالف مايل

�ضخم بلغ قوامه  97مليار �سنتيم دون
حتقيق النتائج املرجوة  ،خا�صة اذا
علمنا �أن جل م�شاريع قطاع املوارد
املائية �أجنزت بطرق ملتوية  .من
جهة ثانية فقد �أرجعت م�صادرنا من
اجلزائرية للمياه م�شكل االنقطاع
ل�شبكة املياه ال�صاحلة لل�رشب لقدم
ال�شبكة ح�سبما �أوردته م�صادرنا .
�أحمد باحلاج

بعد �ضبط وا�سرتجاع  3000قارورة خمر

�إجها�ض حماولة اغراق حا�سي م�سعود بالكحوليات
متكنت مطلع الأ�سبوع اجلاري خلية
البحث والتحري بالكتيبة الإقليمية
للدرك الوطني باحلاجز الأمني بحو�ض
احلمراء بحا�سي م�سعود بورقلة ،
من �ضبط وا�سرتجاع كمية هائلة من

الكحوليات تقدر بـ  3000قارورة خمر
من خمتلف الأ�شكال و الأنواع  ،وذلك
�إثر عملية تفتي�ش ل�شاحنة من نوع رونو
ليتم م�صادرة املحجوزات وت�سلميها
لدوائر الإخت�صا�ص املعنية بغر�ض

�إتالفها  ،موازاة مع ذلك فقد مت حتويل
�صاحب ال�شاحنة املدعو «م�.ض» يف
اخلم�سينيات من العمر للم�صلحة املعنية
وبعد �إ�ستكمال الإجراءات القانونية معه
و �إعداد ملف ق�ضائي �ضده مت مبوجبه

مثوله �أمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
حا�سي م�سعود للنظر يف و�ضعيته بتهمة
احليازة واملتاجرة بالكحوليات بطريقة
غري م�رشوعة .

�أحمد باحلاج

تذبذب يف التموين بالطاقة
الكهربائية ببلدتي املغري وجامعة
بعد الرياح القويــة التي �شهدتها
منطقتي املغري وجامعة منت�صف
الأ�سبوع اجلاري واالرتفاع الكبري
لدرجة احلرارة� ،سجلت امتياز
التوزيع الوادي تذبذب يف التموين
بالطاقة الكهربائية بالبلديات
املذكورة  ،هذا التذبذب راجع
�إىل عطب مت ت�سجيله على م�ستوى
�شبكة نقل الكهرباء التي متون
بلديتي املغري وجامعة ،والذي على
�إثره مت �إعادة متوين هاته البلديات
عرب نظام احتياطي ،فيما تزال
الأ�شغال متوا�صلة و�أعوان �رشكة
نقل الكهرباء وامتياز التوزيع
جمندين وم�سخرين من اجل

ا�صالح العطب يف �أقرب الآجال،
بهدف الرجوع اىل النظام العادي
يف التموين بالطاقة الكهربائية.
ومعلوم �أن التموين عرب نظام
احتياطي ميكن �أن ينتج عنه
تذبذب يف نوعية وا�ستمرارية
اخلدمة ،هذا ونرجو من زبائننا
الكرام تفهم هذه الو�ضعية
والرت�شيد يف ا�ستهالك الطاقة
الكهربائية ،ونعتذر على الإزعاج
اخلارج عن نطاقنا ،كما تلتزم
امتياز التوزيع بالوادي مبوافاتكم
بكل جديد يف حينه.

�أحمد باحلاج

بعد االطاحة بالفاعلني

�أمن ورقلة ي�سرتجع
�شاحنتني حمل �سرقة
متكن عنا�رص ال�رشطة الق�ضائية
التابعني لأمن دائرة حا�سي
م�سعود خالل الأيام الأخرية من
�إ�سرتجاع �شاحنتني من احلجم
ال�صغري حمل �رسقة مع توقيف
الفاعل ــني .
حيثيات الق�ضية ،تعود وقائعها
عقب تلقي �أمن دائرة حا�سي
م�سعـود �شكـوى من طرف
�شخ�صني ،مفادها تعر�ضهما
ل�رسقة �شاحنة كل واحد منهما،
من طرف �شخ�صني يجهالن
هويتهما� ،أين �أطلقت فور ذلك
عنا�رص �رشطة الأمن عمليات
البحث والتحري مع جمع
الأدلة واملعلومات ،لت�سفـر يف
ظرف زمني قيا�سي من معرفة
هوية الفاعلــ02ــني ،ويتعلق
الأمر ب�شابني يف الع�رشينيات
من العمر ،ليتم توقيفهما �أثناء
تنقلهما على منت �شاحنة ملك

لأحدهـما مت �إ�ستح�ضارها
خالل ن�شاطهما الإجرامي ،ليتم
حجز ال�شاحنة وحتويلهما �إىل
مقر �أمن الدائرة وخالل �أطوار
التحقيق مت التو�صل �إىل مكان
تواجد ال�شاحنتني حمل ال�رسقة
و�إ�سرتجاعهما ،ليتم ت�سليمهما
لأ�صحابها .
        عقب �إ�ستكمال كافـة
الإجراءات القانونية الالزمة
للتحقيق ،مت �إجناز ملفني
ق�ضائيني �ضد املتورطني
وتقدميها �أمام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة ،التي �أ�صدرت يف
حقهما �أمر �إيداع احلب�س
لإرتكابهما جرم تكوين جمعية
�أ�رشار لغر�ض الإعداد جلناية
�رسقة مركبة يف حالة توقف
بتوافر ظرف الت�شديد    .

�أحمد باحلاج

�أمن مترنا�ست

توقيف �شخ�ص يف ق�ضية ال�سرقة
بالت�سلق من داخل م�سكن
يف �إطار حماربة اجلرمية ب�شتى
�أنواعها  ،قامت م�صالح ال�رشطة
لأمن الوالية ممثلة يف الأمن
احل�رضي الثالث من توقيف
�شخ�ص يبلغ من العمر (� 21سنة
) متورط يف ق�ضية ال�رسقة
بالت�سلق من داخل م�سكن .
حيثيات الق�ضية تعود �إىل
تقدم �أحد املواطنني اىل مقر
ال�رشطة من �أجل التبليغ عن
تعر�ض م�سكنه الكائن بحي 05
جويلية لفعل ال�رسقة  ،عليه مت
فتح حتقيق يف الق�ضية  ،اين
مت تكثيف الدوريات الراكبة وز
الراجلة بالإ�ضافة �إىل تفعيل

اجلانب اال�ستعالماتي  ،اين
مت حتديد هوية و مكان تواجد
امل�شتبه فيه  ،و بعد �إعداد خطة
�أمنية حمكمة مت التو�صل �إىل
توقيفه .
بعد حتويل امل�شتبه فيه �إىل
املقر وا�ستكمال �إجراءات
التحقيق معه ،مت تقدميه �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة
التي �أ�صدرت يف حقه حكم
بخم�سة �سنوات حب�س نافذة
وغرامة مالية مقدرة ب ـ ـ
 100.000دج .

�أحمد باحلاج
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قنابل الغاز ..هكذا فتكت "�إ�سرائيل"
اً
ً
باملتظاهرين بغزة قتل وجرحا!
مل ترتك "�إ�سرائيل" �أي و�سيلة �إال ا�ستخدمتها لقمع وقتل املتظاهرين على احلدود
الزائلة بني قطاع غزة والأرا�ضي املحتلة ،الذين خرجوا مطالبني بحقهم يف احلياة
وحق العودة وقتلت قوات االحتالل منذ بدء م�سرية العودة يف  31مار�س � 2018أكرث
من  300فل�سطيني جلهم من املدنيني والأطفال ،و�أ�صابت الآالف منهم املئات بجراح
أ�سرة يف امل�شايف.
بليغة ما زالوا على ال ّ
ق.د
"بت�سيليم"
مركز
يقول
احلقوقي� :إن االحتالل ح ّول
و�سائل تفريق املظاهرات �إىل
�سالح فتّاك ومنها قنابل الغاز
امل�سيل للدموع التي مل
تعد
ّ
أبدا لكي ت�صيب �أج�ساد الب�رش
� ً
ونقل املركز عن مكتب تن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية يف الأمم
املتحدة "�أوت�شا" �أن "�إ�رسائيل"
قتلت  7متظاهرين بغزة منهم
 4قا�رصين بالقنابل الغازية
يف ر�ؤو�سهم ووجهوهم وقنابل
للدموع هي و�سائل
الغاز امل�سيل ّ
لتفريق املظاهرات ويبلغ مداها
ما بني مائة مرت وب�ضع مئات من
املرتات وح�سب �إفادات -نقلها
مركز بت�سيليم -من متظاهرين
�أ�صيبوا بقنابل الغاز ومن �شهود
عيان على هذه الإ�صابات؛

قرر جمل�س �شورى حركة
النه�ضة التون�سية ،تر�شيح
عبد الفتاح مورو لالنتخابات
الرئا�سية املقررة منت�صف
�سبتمرب املقبل وقال م�صدر
باملكتب الإعالمي حلركة
النه�ضة ،للأنا�ضول� ،إن "جمل�س
�شورى احلركة املنعقد مبدينة
�رشق)،
احلمامات(�شمال
م�ساء الثالثاء� ،ص ّوت بالإجماع
على تر�شيح عبد الفتاح مورو
لالنتخابات الرئا�سية وذلك
باقرتاح من رئي�س احلركة
را�شد الغنو�شي".
و�أ�شار ،امل�صدر نف�سه� ،إىل �أن
"اجتماع جمل�س �شورى احلركة
واجتماع مكتبها التنفيذي،
انتهى م�ساء الثالثاء ،باتخاذ
قرار نهائي يق�ضي برت�شيح مورو

للرئا�سية"ومنذ ال�سبت املا�ضي،
و�إىل حدود �ساعة مت�أخرة ،من
م�ساء الثالثاءُ ،عقد اجتماع
ملجل�س �شورى النه�ضة يف دورته
الثالثني ،مبدينة احلمامات،
لنقا�ش وح�سم ال�شخ�صية التي
�سرت�شحها احلركة لالنتخابات
ال ّرئا�سية.
والثالثاء� ،أعلن رئي�س الهيئة
العليا امل�ستقلة لالنتخابات
نبيل بفون ،رزنامة (جدول
زمني) انتخابات الرئا�سة
املب ّكرة املقررة يف � 15سبتمرب
وانطلقت اجلمعة ،مرحلة
تقدمي طلبات الرت�شح التي
�ستتوا�صل �إىل � 9أوت اجلاري،
قبل �أن تعلن الهيئة عن القائمة
النهائية للمرت�شحني املقبولني
�أوليا يوم  14من ال�شهر ذاته.

�إيران �ستتفاو�ض حول �صواريخها
البال�ستية ب�شرط ح�ضور ال�سعودية
يتبينّ من هذه الإفادات � ّأن
جنود االحتالل يطلقون قنابل
الغاز بت�صويب مبا�رش نحو
املتظاهرين ،و�أ ّنهم يفعلون ذلك
روتين ًّيا .كما تبينّ الإفادات � ّأن
الإطالق يت ّم من مواقع �أعلى
من ال�رشيط احلدودي (من على
�سواتر تراب ّية �أو �أ�سقف اجليبات

الع�سكر ّية) �أو عرب فتحات
ال�سياج الفا�صيل نف�سه وتقول
بت�سيليم �إنها وثقت �إطالق
قنابل الغاز بت�صويب مبا�رش يف
ال�ضفة الغرب ّية ،والذي �أ ّدى �إىل
�إ�صابات بليغة وقتل �شخ�صني
على ال ّ
أقل.
وي�ؤكد املركز �أن �إطالق قنابل

الغاز بت�صويب مبا�رش ال يحدث
ال�سياق؛
كا�ستثناء وال هو مقطوع ّ
و� مّإنا هو جزء من �سيا�سة �إطالق
النار املخالفة للقانون والأخالق
التي تط ّبقها "�إ�رسائيل" منذ
�أكرث من �سنة قرب ال�رشيط
احلدودي يف قطاع غزة.

� 6أ�سرى ي�شرعون يف الإ�ضراب عن الطعام
التوتر ال�شديد ،بعد ف�شل جل�سات
احلوار بني الأ�رسى و�إدارة املعتقل
ون ّبه �إىل �أن الإدارة رف�ضت مطالب
الأ�رسى حول الق�ضايا الأ�سا�سية
التي نتجت عن عملية القمع ،وتتمثل
ب�إعادة الأو�ضاع كما كانت عليه
قبل القمع ،و�إنهاء عزل جمموعة
من الأ�رسى ،و�إعادة الأ�رسى الذين
قمعتهم ونقلتهم تع�سف ًّيا .ويوا�صل
الأ�رسى مواجهتهم للإجراءات
االنتقامية ،عرب �إرجاع وجبات
الطعام ،و�إغالق الأق�سام بحيث

توقفت كل مظاهر "احلياة" اليومية
االعتقالية ،وفق بيان نادي الأ�سري
و�أردف البيان" :مقابل ذلك توا�صل
الإدارة كجزء من �إجراءاتها القمعية
�إغالق الكنتينا واملغ�سلة"يُ�شار �إىل �أن
قوات قمع نفذت يوم � 4أوت اجلاري
اقتحاما لغرف الأ�رسى يف ق�سمي
( )20و( )19الذي ي�ضم الأ�رسى
الأطفال ،و�ألقت قنابل الغاز واعتدت
على الأ�رسى بال�رضب ،ونقلت
جمموعة منهم للعزل ،وجمموعة �إىل
معتقالت �أخرى .وحذر نادي الأ�سري

من "خطورة" ما يجرى يف معتقل
"عوفر" ،مع ت�صاعد الهجمة على
الأ�رسى ،مبي ًنا �أنها املواجهة الثانية
الأ�شد منذ �سنوات داخل املعتقل.
وا�ستدرك" :معتقل عوفر �شهد
مواجهة عنيفة �أُ�صيب فيها الع�رشات
من الأ�رسى يف مطلع العام اجلاري،
وما زاد من خطورة ما يجري اليوم
هو عمليات االقتحام التي متت
لق�سم الأ�رسى الأطفال من قبل
وحدات املت�سادا ،وهذا مل يحدث
�ساب ًقا".

خالل جويلية

 256عمال مقاوما �ضد االحتالل بال�ضفة
وا�صل الفل�سطينيون يف ال�ضفة
الغربية طريق املقاومة؛ ردا على
انتهاكات االحتالل وممار�ساته
ال�شعب
بحق
الإجرامية
الفل�سطيني ،حيث ا�ستمرت
عمليات املقاومني �ضد االحتالل
وجنوده وم�ستوطنيه ،رغم كل
االعتقاالت واملالحقات والإبعاد
وهدم البيوت الذي ميار�سه

مورو ّ
مر�شح حركة النه�ضة
لالنتخابات الرئا�سية

املفاو�ض الأمريكي

ف�شل احلوار يف "عوفر"

قالت جمعية "نادي الأ�سري
الفل�سطيني"� : ،إن � 6أ�رسى �رشعوا
يف الإ�رضاب املفتوح عن الطعام؛
ر ًدّا على عملية قمعهم ونقلهم من
معتقل "عوفر" جنوب غربي رام
اهلل و�أو�ضحت اجلمعية احلقوقية ،يف
بيان لها � ،أن الأ�رسى امل�رضبني هم:
حممد خطبة ،و�أ�سامة عودة ،ومعتز
حامد ،وثائر حمايل ،ورامي هيفا،
و�شادي �شاللدة .ولفت نادي الأ�سري
النظر �إىل �أن الأو�ضاع يف معتقل
"عوفر" ما تزال ت�شهد حالة من

تون�س

االحتالل .وح�سب تقرير �أعدته
الدائرة الإعالمية حلركة حما�س
يف ال�ضفة ،ف�إن جويلية املا�ضي
�شهد تنفيذ ( )256عمال مقاوما
�ضد االحتالل يف ال�ضفة ،كان
�أبرزها عملية ده�س �أ�سفرت عن
�إ�صابة ( )5جنود ،والتي نفذها
ال�شاب فادي عدوان بالقرب من
بلدة حزما �شمال �رشقي القد�س،

ووفقاً للتقرير ،نفذت املقاومة
( )3عمليات ده�س وحماولة ده�س
�أخرى ،و( )3عمليات �إطالق نار،
و( )5عمليات زرع و�إلقاء عبوات
نا�سفة حملية ال�صنع ،و( )11عملية
�إلقاء زجاجات حارقة �صوب �آليات
ومواقع االحتالل الع�سكرية ،كما
�شهدت مناطق ال�ضفة والقد�س
اندالع ( )183مواجهة و�إلقاء

حجارة� ،أدت يف جمملها جلرح
(� )14إ�رسائيليا.
و�شكلت املواجهات و�إلقاء
احلجارة ن�سبة  %72من جمموع
�أعمال املقاومة ،يف حني �شكلت
عمليات �إطالق النار وحماوالت
الده�س و�إلقاء العبوات النا�سفة
والزجاجات احلارقة ما ن�سبته %9
من جممل �أعمال املقاومة.

�رصح ال�سيناتور الأمريكي ،راند
بول ،املكلف بالتفاو�ض مع �إيران
ب�ش�أن �إبرام �صفقة نووية جديدة،
ب�أن ال�سبيل الوحيد للتو�صل
التفاق معها حول برناجمها
لل�صواريخ البال�ستية هو ال�ضغط
على ال�سعودية وجاء ت�رصيح بول
خالل مقابلة �أجرتها معه منظمة
"فري ذي بيبل" Free the
 Peopleاملدافعة عن الفكر
الليربتاري ،حتت عنوان "هل
ي�ستطيع راند بول جتنب احلرب
مع �إيران؟".
وقال بول ،وهو الع�ضو يف جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي عن احلزب
اجلمهوري�" :أعتقد �أن الإيرانيني
يريدون و�ضع حد لن�سبة تخ�صيب
اليورانيوم ،وهم م�ستعدون لبحث
التخلي عن الأ�سلحة النووية �إىل
الأبد" ،ور�أى �أن فكرة توقيع اتفاق
نووي جديد مع طهران واقعية.
و�أ�شار �إىل �أن اجلانب الأكرث
تعقيدا من ال�صفقة املحتملة هو
التفاو�ض مع �أجل التو�صل �إىل
اتفاق ب�ش�أن ال�صواريخ البال�ستية.
وقال" :يجب فهم �أن امل�شكلة
تكمن من ناحية �إيران يف �أنهم

(الإيرانيون) يطورون ال�صواريخ
ب�سبب �أعدائهم يف املنطقة،
وعلى ر�أ�سهم ال�سعودية و�إ�رسائيل
املدججتني بالأ�سلحة ،وت�صنفهما
�إيران ك�أعداء لها"و�أ�ضاف
ال�سيناتو الأمريكي" :على
الواليات املتحدة االعرتاف �أن
�إيران �ستكون م�ستعدة للتفاو�ض
حول �صواريخها البال�ستية
�رشط �أن جتل�س ال�سعودية حول
طاولة املفاو�ضات و�ستوافق
على تقلي�ص تر�سانتها من
الأ�سلحة"وتابع�" :أعتقد �أننا
جاهزون ملناق�شة امل�س�ألة،
لكنني غري مت�أكد من �أن ال�سعودية
�ستدخل يف املفاو�ضات من دون
�ضغطنا" .و�أو�ضح ماذا ميكن
لبالده �أن تفعل لدفع ال�سعودية يف
االجتاه املرغوب وقال�" :أعتقد
�أن اخلط�أ الذي نرتكبه الآن
هو عدم وقف توريد الأ�سلحة
لل�سعودية بعد مقتل املعار�ض
جمال خا�شقجي ،فيما ميكننا
�أن نقول لهم� :سنوا�صل مبيعاتنا
للأ�سلحة وامل�ساعدة يف تعزيز
قدراتكم الدفاعية �رشيطة البدء
باملفاو�ض مع �إيران".

بعد  18عام ًا

الأ�سري املقد�سي بالل عودة
يتذوق طعم احلرية
�أفرجت �سلطات االحتالل
"الإ�رسائيلي" �صباح الثالثاء،
عن الأ�سري املقد�سي بالل
حممد عودة ( 42عاماً) بعد
اعتقال ا�ستمر ( )18عاماً
يف معتقالت االحتالل ،وبني

نادي الأ�سري �أن الأ�سري عودة
اعتقل عام  2001و�صدر بحقه
بال�سجن ( )18عاماً،
ُحكم
ّ
وخالل فرتة اعتقاله متكن
من احل�صول على �شهادة
املاج�ستري.
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املتطرفون اجلدد:

هل تنذر حوادث الكراهية بالواليات املتحدة مبوجة «�إرهاب �أبي�ض»؟

�شهدت الواليات املتحدة على مدار الأ�سبوع املن�صرم عدة حوادث
�إطالق نار ع�شوائية �أ�سفرت عن وقوع عدد كبري من ال�ضحايا .حيث
جاء احلادث الأول يوم الأحد  28يوليو� ،إذ قتل م�سلح ثالثة �أ�شخا�ص
يف مهرجان للطعام يف �شمال كاليفورنيا قبل �أن ينتحر .فيما �شهد يوم
�شخ�صا
ال�سبت � 3أغ�سط�س مذبحة يف مدينة تك�سا�س ،حيث ُقتل 20
ً
و�أُ�صيب � 26آخرين �إثر �إطالق نار داخل متجر «وول مارت» مبدينة �إل
با�سو بوالية تك�سا�س .وبعدها ب�ساعات� ،أي يف فجر الأحد � 4أغ�سط�س،
�شخ�صا� ،إثر �إطالق نار يف و�سط
�سقط  9قتلى على الأقل ،و�أ�صيب 16
ً
مدينة دايتون بوالية �أوهايو .ويُعد ذلك �إحدى �أخطر املوجات متعددة
احللقات لأحداث �إطالق النار الع�شوائي ،وال �سيما يف ظل العدد الكبري
وق َ�صر الفوا�صل الزمنية بني حلقاتها.
من ال�ضحاياِ ،
د .مروة نظري
ملاذا «�إل با�سو»؟
تقع مدينة �إل با�سو التابعة لتك�سا�س
على احلدود مع املك�سيك ،قبالة
مدينة �سيوداد خواريز مبا�رشة،
ومن املالمح الطبيعية للمدينة
عبور العديد من املك�سيكيني
للحدود كل يوم� ،إما للعمل �أو
للت�سوق يف الواليات املتحدة .كما
يعي�ش الكثري من املك�سيكيني � ً
أي�ضا
يف هذه املدينة .لذا مل يكن من
امل�ستغرب �أن تكون هذه املدينة
هد ًفا جلرمية كراهية عمد اجلاين
من خاللها �إىل �إطالق النار يف
�أحد الفروع املكتظة من متاجر
«ووملارت» باملدينة وقت ذروة
�رشاء احتياجات املدار�س ،وذلك
يوم ال�سبت � 3أغ�سط�س  ،2019مما
�شخ�صا و�إ�صابة
�أدى �إىل مقتل 20
ً
 .26وقد �ألقت ال�رشطة القب�ض
على املتهم بتنفيذ املذبحة ،وهو
رجل �أبي�ض يبلغ احلادية والع�رشين
من العمر.
وهناك العديد من امل�ؤ�رشات
على �أن مذبحة تك�سا�س هي
«جرمية كراهية» موجهة ب�شكل
خا�ص �ضد املهاجرين يف مدينة
�إل با�سو .فمن ناحية �أوىل ،قام
املتهم بت�سليم نف�سه لل�رشطة
فخو ًرا بارتكابه اجلرمية .ومن
ناحية ثانية ،اختار املتهم مدينة
�إل با�سو ،التي تبعد عن بلدته

 500ميلاً  ،لأنها تعج باملهاجرين
من �أ�صول التينية خا�صة من
املك�سيك ،لتال�صقها مع احلدود
املك�سيكية .ومن ناحية ثالثة،
هناك بيان يُعتقد �أن املتهم كتبه
ون�رشه على الإنرتنت ،يت�ضمن
فقرات تندد بـ»غزو ذوي الأ�صول
الإ�سبانية» لتك�سا�س ،ويت�ضمن
عبارات «كراهية وعن�رصية» جتاه
وترويجا
املهاجرين والالتينيني،
ً
ل�سيادة العرق الأبي�ض .وي�شري
الكاتب بو�ضوح �إىل �أنه يتوقع �أن
يُقتل خالل هجومه.

دالالت متعددة:
ت�ؤكد احلوادث التي �شهدتها
الواليات املتحدة الأمريكية على
مدار الأ�سبوع املا�ضي ،ت�صدر
الواليات املتحدة دول العامل من
حيث عدد حوادث �إطالق النار
اجلماعي وما ينتج عنها من
�ضحايا (با�ستثناء مناطق احلروب
والنزاعات( ،وهو ما يرجع �إىل
عدد من الأ�سباب ،منها :انت�شار
ال�سالح ،و�صعود الأفكار العن�رصية،
والطبيعة العنيفة لثقافة القوة التي
ت�سود املجتمع الأمريكي يف ر�أي
البع�ض .بيد �أن حادث تك�سا�س
على وجه اخل�صو�ص -رمبايحمل دالالت مهمة فيما يخ�ص
عددًا من الق�ضايا لعل من �أهمها:

�صعود الأفكار العن�صرية:

�أدان الرئي�س الأمريكي «دونالد
ترامب» احلادث �أكرث من مرة،
م�ؤكدًا �أن �إطالق النار يف �إل با�سو،
م�أ�ساوي وجبان .و�أنه ال يوجد
�أي �سبب �أو عذر يربر مطل ًقا
قتل الأ�شخا�ص الأبرياء .وعلى
الرغم من ذلك ،ال يمُ كن �إنكار
وجاهة التحليالت التي ت�ؤكد �أن
تيار اليمني املتطرف يف �أمريكا
يالقي دع ًما غري م�سبوق بوجود
«ترامب» ذي التوجه اليميني
يف البيت الأبي�ض ،خا�صة مع
ا�ستخدامه �شعارات مثل�« :أمريكا
�أولاً » �أو «جعل �أمريكا عظيمة مرة
�أخرى» والتي رفعها خالل حملته
االنتخابية ،والتي تتما�شى متا ًما
مع �أفكار اليمني املتطرف ،وهو
ما يرتبط بحالة اال�ستقطاب
والرتا�شق املتكرر بني �أن�صاره
املتطرفني من اليمني وفئات
�أخرى من ال�شعب الأمريكي على
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وهو
ما يت�أكد � ً
أي�ضا مع نتائج بع�ض
الدرا�سات التي ت�شري �إىل تزايد
الهجمات الإرهابية من قبل
املتطرفني اليمينيني يف الواليات
املتحدة.
ويف ال�سياق ذاته ،جتدر الإ�شارة
�إىل �أن مكتب التحقيقات الفيدرايل
الأمريكي �أعلن �أنه يحقق حال ًّيا
يف  850ق�ضية «�إرهابية» حملية
ي�ستهدف معظمها ن�شطاء من
اليمني املتطرف �أو مناه�ضني
للحكومة ،و�أنّ  %40من التحقيقات
الأخرى ت�صب يف خانة ق�ضايا
العن�رصية ،ويتعلق «ق�سم كبري»

منها مبتط ّرفني ي�ؤمنون بنظرية
رصح
تف ّوق العرق الأبي�ض .كما � ّ
مدير مكتب التحقيقات الفيدرايل
الأمريكي «كري�ستوفر راي» ب�أن
املكتب �سجل قرابة  100حالة
اعتقال مل�شتبه فيهم حمليني يف
�أعمال �إرهابية على مدى الأ�شهر
الت�سعة املا�ضية.

�شبكات نقل التطرف:
�أ�شار البيان الذي ن�رشه املتهم
بجرمية تك�سا�س قبيل ارتكاب
جرميته �إىل �أنه يتعاطف مع
منفذ هجوم كراي�ستت�شري�ش
الذي وقع يف نيوزيلندا و�أدى �إىل
�شخ�صا ،وهو ما
مقتل حوايل 51
ً
يُعطي زخ ًما للتحليالت التي ت�ؤكد
الت�شابكات بني حركات القوميني
البي�ض املتطرفني يف خمتلف دول
العامل ،وال �سيما الدول الغربية،
حيث مت ّكن املنت�سبون لتلك
احلركات خالل �أقل من عقد من
ارتكاب عدد من اجلرائم الب�شعة
بحق املهاجرين عرب هجمات
توزعت على قارات العامل
اخلم�س ،وتنوعت بني �إطالق النار،
والطعن ،والتفجريات ،والهجمات
بال�سيارات ،م�ستهدفة امل�سلمني
واليهود واملهاجرين والالجئني
واحلركات الن�سائية وال�سيا�سيني
الي�ساريني.
ومع االعرتاف ب�أن مرتكبي
الإرهاب الأبي�ض ال ينتمون
ملجموعة واحدة بي�ضاء؛ �إال �أن
ما يجمعهم هو تبني اخلطاب
العن�رصي املعادي .وعاد ًة ما
يُ�شري مرتكبو هذه الهجمات �إىل
�أ�سماء من �سبقوهم يف تنفيذ
هجمات مماثلة ،مثلما حدث يف
حالة منفذ هجوم تك�سا�س.
ويُف�رس كثريون تعاظم ت�أثري تلك
الت�شابكات يف ظل عوامل عدة،
لعل من �أبرزها ال�سهولة وال�رسعة
اللذين يو ّفرهما الإنرتنت ،حيث
ب�إمكان ه�ؤالء الأ�شخا�ص العثور
على حمتوى يدعم �أيديولوجيتهم

دون احلاجة �إىل ال�سفر �أو مقابلة
�أ�شخا�ص �آخرين ،مما يتيح لهم
التط ّرف واال�ستعداد للعنف ب�شكل
�رسيع.

جدل «حمل ال�سالح»:
ين�ص د�ستور الواليات املتحدة
الأمريكية على حق املواطنني
الأمريكيني يف حمل ال�سالح ،بيد
�أن هذه الق�ضية تعد من امل�سائل
اخلالفية يف الواليات املتحدة،
حيث تت�صاعد العديد من الآراء
الداعية لتجرمي احلق يف حمل
ال�سالح انطال ًقا من درا�سات عدة
ت�ؤكد وجود تنا�سب طردي بني عدد
مالكي الأ�سلحة يف الواليات مع
وقوع اجلرائم بهذه الواليات .كما
تُ�شري الدرا�سات �إىل �أن الواليات
الأمريكية التي لديها قوانني �أكرث
حتر ًرا فيما يتعلق بالأ�سلحة؛
ت�شهد املزيد من حاالت االنتحار
وجرائم القتل ،مقارنة بالواليات
ذات القوانني الأ�شد �رصامة.
وكما حدث يف حوادث �إطالق النار
ال�سابقة؛ انتهز الدميقراطيون
فر�صة حادث تك�سا�س للدعوة
جمددًا �إىل �ضبط الأ�سلحة
النارية .كما احت�شد املئات
من متطوعي حركة Moms
( Demand Actionالأمهات
يطالنب بتحرك) الداعية لت�شديد
قوانني حمل الأ�سلحة� ،إىل جانب
عدد من املنا�رصين لهم �أمام
البيت الأبي�ض والكوجنر�س
مرتدين قم�صا ًنا حمراء ،داعني
جمل�س ال�شيوخ لإعادة النظر يف
قانون حمل ال�سالح .بيد �أن هذه
الدعوات ت�صطدم بالر�أي الثابت
لـ»ترامب» يف هذا ال�صدد الذي
ّ
خل�صه ب�أن مواطني بالده لن
يُحرموا من حق حمل ال�سالح ما
رئي�سا للواليات املتحدة ،كما
دام
ً
�أ ّكد يف حوادث �سابقة لإطالق
النار ب�شكل جماعي �أن احلق يف
حمل ال�سالح لي�س �سببًا يف حدوث
هذه احلوادث ،وال ميكن ملنع

الأ�سلحة �أن يُ�سهم يف احلد منها.

�ضغوط مت�صاعدة:
تتباين التوقعات حول التداعيات
املحتملة حلادثة تك�سا�س على
امل�شهد ال�سيا�سي الأمريكي.
فاخلطاب ال�سيا�سي الر�سمي
ُ
يتعامل مع هذه الق�ضية ب�شكل
�شديد احلذر والدبلوما�سية مثلما
جتلى يف رد فعل «ترامب» ال�ساعي
المت�صا�ص ردود الفعل بخ�صو�ص
حادث تك�سا�س ،وحماولة �إبرازه
كحادث �إجرامي ولي�س �سيا�س ًّيا.
يرجح البع�ض
ومن ناحية �أخرىّ ،
�أن تتجاوز ت�أثريات حادث تك�سا�س
قدرة الإدارة الأمريكية على
امت�صا�ص ت�أثريها ،وال �سيما
بعدما �شهدت مدينة دايتون بوالية
�أوهايو حاد ًثا مماثلاً بعد �أقل من
� 24ساعة على حادث تك�سا�س.
ومع اقرتاب االنتخابات الرئا�سية،
وا�شتداد التناف�س بني احلزبني
اجلمهوري والدميقراطي؛ وجه
ع�ضو جمل�س ال�شيوخ عن والية
نيوجري�سي ال�سيناتور «كوري
بوكر» ،وهو مر�شح دميقراطي
حمتمل يف �سباق االنتخابات
الرئا�سية ،انتقادات متعددة
لإدارة «ترامب» ،قائلاً � :إنه يبدو
�أن الواليات املتحدة «تقبل فكرة
ا�ستمرار حدوث عمليات �إطالق
نار كهذه ب�صورة منتظمة» .فيما
اتهم املر�شح الدميقراطي للرئا�سة
الأمريكية «بيتو �أورورك» الرئي�س
«دونالد ترامب» بالتحري�ض على
ريا
الكراهية وت�شجيع العنف ،م�ش ً
�إىل �أن الرئي�س «ترامب» �أثبت
�أنه عن�رصي ،وذلك يت�ضح من
خالل هجماته الأخرية على �أربعة
�أع�ضاء يف الكوجنر�س من خلفية
�أقلية عرقية .كما تت�ضح عن�رصيته
من خالل و�صفه املك�سيكيني ب�أنهم
اغت�صبوا الأرا�ضي الأمريكية.
داع ًيا �إىل تغيري القوانني حتى
يكون من ال�صعب حدوث �شيء
كهذا مرة �أخرى.

�إ�شهار
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Bonjour
Nous portons a votre connaissance
que l agrément définitif ci-apres a été
signé par monsieur le ministre de l
energie en date du 20 juillet 2019

Bonjour
Nous portons à votre connaissance que
l agrément définitif ci-apres a été signé
par monsieur le ministre de l energie en
date du 25 juillet 2019

« par décision N403 du 20 juillet 2019
du Ministre de l energie
Un agrement définitif portant autorisation d exercice de l activité de stockage
et de distribution de gros de lubrifiants
.a été accordée à SARL PETRO MS
ALGERIE sis à la commune de DJELFA
.WILAYA DE DJELFA .conformément
aux dipositions du décret exécutif 13176 du 30avril 2013»

« par décision N422 du 25 juillet 2019
du Ministre de l energie
Un agrement définitif portant autorisation de prorogation de délai d une année pour la creation d un point de vente
de carburants a été accordé à Monsieur
DJAFOUR BELKACEM .sis à la commune d’AIN OUSSERA WILAYA de DJELFA
conformément aux dispositions du décret exécutif 15-57 du 08 février 2015 »
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�إ�شهار �إن�شاء جمعية ذات �صبغة حملية
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 من القانون18 طبقا لأحكام املادة رقم
2012  جانفي12  امل�ؤرخ يف06/ 12 رقم
املتعلق باجلمعيات
 ت�أ�سي�س2019 /07/ 18 لقد مت هذا اليوم
اجلمعية املحلية
النادي الريا�ضي لهواة الفنون: امل�سماة
القتالية �أوالد �سيدي �إبراهيم
 جويلية18  بتاريخ02: املعتمدة حتت رقم
2019
 حميدي �أحمد: الرئي�س
حي القبلة الدي�س: ومقرها االجتماعي
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Par décision n° 234 du 27 avril
2019 du ministre de l’Energie,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
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م�ؤ�س�سات الأ�سرى

االحتالل اعتقل ( )615فل�سطينيا خالل �شهر جويلية 2019
ً
اعتقلت قوات االحتالل الإ�سرائيلي ( )615فل�سطيني ًا/ات من الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،خالل �شهر ّ
طفال ،و( )9من
متوز /يوليو  ،2019من بينهم ()93
الن�ساء .وت�شري م�ؤ�س�سات الأ�سرى وحقوق الإن�سان (نادي الأ�سري الفل�سطيني ،م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان ،هيئة �شئون الأ�سرى
واملحررين)؛ �ضمن ورقة حقائق �أ�صدرتها اليوم الثالثاء� ،إىل �أن �سلطات االحتالل اعتقلت ( )266مواطن ًا من مدينة القد�س ،و( )76مواطن ًا من حمافظة
ّ
رام اهلل والبرية ،و( )75مواطن ًا من حمافظة اخلليل ،و( )54مواطن ًا من حمافظة جنني ،ومن حمافظة بيت حلم ( )33مواطن ًا ،فيما اعتقلت ( )39مواطن ًا
من حمافظة نابل�س ،ومن حمافظة طولكرم اعتقلت ( )17مواطن ًا ،واعتقلت ( )21مواطن ًا من حمافظة قلقيلية� ،أما من حمافظة طوبا�س فقد اعتقلت
�سلطات االحتالل ( )7مواطنني ،كما واعتقلت ( )6من حمافظة �سلفيت ،واعتقلت ( )8من حمافظة �أريحا ،بالإ�ضافة �إىل ( )13مواطن ًا من قطاع غزة.
ق.د
بذلك بلغ عدد الأ�رسى واملعتقلني
الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل
ح ّتى نهاية �أ ّيار نحو ( ،)5700منهم
(� )37سيدة ،فيما بلغ عدد املعتقلني
الأطفال يف �سجون االحتالل نحو
ً
طفال ،واملعتقلني الإداريني
()230
قرابة ( ،)500و�أ�صدرت خالل ال�شهر
املن�رصم (� )100أمر �إداري بني جديد
وجتديد لأوامر �صدرت �سابقاً.
وفيما يلي ت�سليط على واقع
املعتقلني يف معتقالت االحتالل،
و�أبرز ال�سيا�سات والإجراءات التي
مار�ستها �سلطات االحتالل خالل
�شهر ّ
متوز:

ال�شهيد ن�صار طقاطقة
واجه التعذيب والإهمال
الطبي  ...قبل �أن ي�صبح
ال�شهيد رقم ((220
يف تاريخ ال�ساد�س ع�رش من ّ
متوز/
يوليو � ،2019أعلنت �إدارة �سجون
االحتالل عن ا�ست�شهاد الأ�سري ن�صار
ماجد عمر طقاطقة ( 31عاماً) من
بلدة بيت فجار يف حمافظة بيت
حلم ،وذلك يف زنازين �سجن "نيت�سان
الرملة" حيث كان يقبع يف �ساعاته
الأخرية.
ومنذ تاريخ اعتقاله يف الـ 19من
حزيران /يونيو  2019حتى يوم
الإعالن عن ا�ست�شهاده ،تع ّر�ض
قا�س ولظروف احتجاز
لتحقيق
ٍ
قاهرة على يد املحققني وال�سجانني،
عدا عن عمليات النقل املتكررة يف
مراكز التحقيق ،واجه خاللها تفاقماً
خطرياً على و�ضعه ال�صحي ،ح�سب
�شهادات رفاقه الأ�رسى.
وبح�سب املعطيات التي و�صلت
مل�ؤ�س�سات الأ�رسى عقب ا�ست�شهاده؛
ف�إن ال�شهيد طقاطقة تع ّر�ض
للتعذيب والإهمال الطبي خالل فرتة
التحقيق ،حيث كان يقبع يف الفرتة
الأوىل من التحقيق مبركز حتقيق
"امل�سكوبية" ،ثم جرى نقله �إىل مركز
حتقيق يف معتقل "اجللمة" ،و�أُدخل
بعد ذلك �إىل معتقل "جمدو" ،حيث

تع ّر�ض لل�ضرّ ب على يد ال�سجانني.
وح�سب نتائج الت�رشيح الذي �أُجري
جلثمان ال�شهيد طقاطقة؛ فقد تبينّ
�أن �سبب الوفاة املبا�رش نتج عن
التهاب رئوي حادّ ،مما ي�ؤكد ما
تع ّر�ض له خالل فرتة التحقيق من
�إهمال طبي وحرمان من العالج
املنا�سب� ،إ�ضافة �إىل ظروف
ال�صعبة� ،إىل �أن ا�ست�شهد
ال ّتحقيق ّ
ً
وهو ي�صارع املر�ض وحيدا داخل
زنزانته .وحتى �صدور هذا التقرير؛
ف�إن �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
توا�صل احتجاز جثمان ال�شهيد
طقاطقة ،ا�ستكماالً ل�سيا�ساتها
التع�سفية واالنتقامية التي متار�سها
بحق الأ�رسى خالل فرتة اعتقالهم
وحتى بعد ا�ست�شهادهم ،حيث
توا�صل �سلطات االحتالل احتجاز
جثامني (� )44شهيداً.
وتعترب م�ؤ�س�سات الأ�رسى �أن ما
تع ّر�ض له الأ�سري طقاطقة هو
جرمية تندرج �ضمن قائمة طويلة
من اجلرائم التي تنف ّذها �سلطات
االحتالل و�أجهزتها املختلفة بحق
الأ�رسى يف �سجونها ،ومنها التعذيب
الذي ح ّرمته القوانني والأعراف
الدولية.
يذكر �أن عدد �شهداء احلركة الأ�سرية
منذ عام 1967م و�صل با�ست�شهاد
الأ�سري طقاطقة �إىل (� )220شهيداً.

الأ�سرى الأطفال ...ال
ا�ستثناءات يف اعتقال
القا�صرين
يعاين الأطفال الفل�سطينيون الأ�رسى
يف �سجون االحتالل من ظروف
احتجاز قا�سية وغري �إن�سانية ،تفتقر
للحد الأدنى من املعايري الدولية
حلقوق الأطفال وحقوق الأ�رسى،
فهم يعانون من االحتجاز يف غرف
ال تتوفر فيها التهوية والإنارة
املنا�سبتني ،كما يعانون من الإهمال
الطبي وانعدام الرعاية ال�صحية،
ونق�ص يف املالب�س ورداءة الطعام،
وعدم توفر و�سائل اللعب والرتفيه
والت�سلية ،بالإ�ضافة �إىل االنقطاع
عن العامل اخلارجي واحلرمان

من الزيارات العائلية ،وعدم توفر
مر�شدين و�أخ�صائيني نف�سيني،
عالوة على احتجازهم يف �سجون
مع البالغني ومع �أطفال جنائيني
�إ�رسائيليني ،كما ويتعر�ضون للإ�ساءة
الّلفظية وال�رضب والعزل ،والعقوبات
اجلماعية والغرامات الباهظة
وغريها .وا�صل االحتالل خالل
ال�شهر املا�ضي ا�ستهدافه للأطفال
القا�رصين باالعتقال واال�ستدعاء،
حيث ّ
مت توثيق �أكرث من ( )90حالة
اعتقال لأطفال فل�سطينيني قا�رصين
خالل �شهر ّ
متوز ،ما رفع عدد الأ�رسى
الأطفال الإجمايل احلايل يف �سجون
ً
طفال ،مو ّزعني
االحتالل �إىل ()230
بني �سجون (عوفر وجمدو والدامون)
وعدد منهم يف مراكز التوقيف،
فيما ُفر�ض بحقهم غرامات مالية
و�صلت لع�رشات �آالف ال�شواقل .وفى
�سابقة خطرية جتاوزت كل املعايري
الإن�سانية والقانونية؛ ا�ستدعت
�سلطات االحتالل لل ّتحقيق كل من:
والد الطفل حممد ربيع عليان (4
�سنوات) من العي�سوية لل ّتحقيق معه،
ووالد الطفل قي�س فرا�س عبيد (6
�سنوات) من ذات البلدة ،للتحقيق
بتهمة �إلقاء ّ
الطفلني احلجارة على
مركبات ال�رشطة الإ�رسائيلية.

معركة االعتقال الإداري
ما زالت م�ستمرة)22( ...
�أ�سرياً خا�ضوا �إ�ضرابات
مفتوحة عن الطعام خالل
�شهر ّ
متوز
�شهد �شهر ّ
متوز /يوليو  ،2019دخول
ً
ً
معتقال �إداريا ب�سجون االحتالل
()22
يف �إ�رضاب مفتوح عن الطعام،
احتجاجاً على �سيا�سة االعتقال
الإداري امل�ستمرة بحق نحو ()500
معتقل.
ووفقاً للمتابعة التي �أجرتها
م�ؤ�س�سات الأ�رسى ،ف�إن غالبية
من خا�ضوا الإ�رضابات هم �أ�رسى
�سابقني ق�ضوا �سنوات يف االعتقال
الإداري ،الأمر الذي دفعهم �إىل
فر�ض مواجهة للخال�ص من
االعتقال الإداري املتجدد ،وحتى

تاريخ �صدور هذا التقرير ،يوا�صل
�س ّتة �أ�رسى �إ�رضابهم املفتوح عن
الطعام الذي بد�أ خالل �شهر ّ
متوز،
وهم الأ�رسى حذيفة حلبية امل�رضب
عن الطعام منذ ( )37يوماً ،وهو
�أقدم الأ�رسى امل�رضبني حالياً بعد
�أن علّق رفيقاه الأ�سريان حممد �أبو
عكر وم�صطفى احل�سنات �إ�رضابهما
املفتوح عن الطعام با ّتفاق يق�ضي
بتحديد �سقف اعتقالهما الإداري،
وذلك بعد �إ�رضاب ا�ستمر ل()36
يوماً .كما يوا�صل كل من :الأ�سري
�أحمد غنام �إ�رضابه املفتوح عن
الطعام منذ ( )24يوماً ،و�سلطان
خلوف منذ ( )20يوماً ،و�إ�سماعيل
علي منذ ( )14يوماً ،ووجدي العواودة
منذ ت�سعة �أيام� ،إ�ضافة �إىل الأ�سري
طارق قعدان الذي �رشع بالإ�رضاب
منذ �سبعة �أيام.

الأ�سري حذيفة حلبية..
(ً )37
يوما من املواجهة
بالإ�ضراب عن الطعام
يوا�صل الأ�سري حذيفة حلبية وهو
من بلدة �أبو دي�س �إ�رضابه املفتوح
عن الطعام منذ ( )37يوماً ،يف عيادة
�سجن الرملة – نيت�سان ،ومن خالل
زيارات امل�ؤ�س�سات ال�رشيكة يف
التقرير؛ فقد دخل الأ�سري مرحلة
التدهور الفعلي على �صحته ،يرافق
ذلك مواجهته املت�صاعدة عرب

مقاطعة الفحو�صات الطبية و�أخذ
املدعمات ،حيث يعتمد يف �إ�رضابه
على املاء فقط .ومن خالل ما �أفاد
به املحامني الذين متكنوا من زيارته،
ف�إنه قد فقد من وزنه الكثري ،ويظهر
عليه الإعياء ال�شديد ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه ي�ستخدم الكر�سي املتحرك
عندما يح�رض لزيارة املحامني.
ي�شار �إىل �أن الأ�سري حذيفة حلبية
معتقل منذ تاريخ ،2018/6/10
وهو �أب لطفلة خرجت للحياة وهو
يف الأ�رس ،و�سبق �أن عانى من مر�ض
ال�رسطان يف الدم ،وتع ّر�ض وهو
طفل �إىل حروق �شديدة يف ج�سده
ال زالت �آثارها وا�ضحة عليه ،كما
�أنه �سبق و�أن تعر�ض لالعتقال مراتٍ
عديدة.
يذكر �أن عدداً من الأ�رسى �أنهوا
�إ�رضابهم املفتوح عن الطعام خالل
�شهر ّ
متوز بعد التو�صل التفاق مع
النيابة لتحديد �سقف اعتقالهم
�إدارياً ،منهم الأ�سري جعفر عز
الدين الذي �أ�رضب ملدة ( )39يوماً
احتجاجاً على حتويله لالعتقال
الإداري بعد �أن ق�ضى مدة حكمه
البالغة � 5أ�شهر ،والأ�سري �أحمد
زهران الذي �أنهى �إ�رضابه بعد ()34
يوماً باتفا ٍق يق�ضي بتحديد �سقف
اعتقاله الإداري.
ن ّفذت �إدارة ال�سجون �سل�سلة من
الإجراءات املمنهجة بحق الأ�رسى
امل�رضبني عن الطعام :متثلت يف
عزل الأ�رسى يف زنازين ال ت�صلح

للعي�ش الآدمي ،وحرمان عائالتهم
من زيارتهم ،وعرقلة زيارات
املحامني لهم ،ونقلهم املتك ّرر من
معتقل �إىل �آخر و�إىل امل�ست�شفيات
املدنية بوا�سطة ما تعرف مبركبة
"البو�سطة" ،وي�صف الأ�رسى رحلة
النقل "بالبو�سطة" ب�أنها رحلة عذاب
�أخرى يواجهها الأ�سري امل�رضب.
وعدا عن ذلك يوا�صل ال�سجانون
ا�ستفزازاتهم على مدار ال�ساعة
من خالل جلب الطعام للأ�رسى
امل�رضبني والتع ّمد بتناوله �أمامهم،
وب�إجراء التفتي�شات املتكررة
وحتديداً خالل �ساعات الليل،
وال�ضغط عليهم نف�سياً ،وكل ذلك يف
حماولة ل�سلبهم قدرتهم على امل�ضي
يف خطوتهم �ضد االعتقال الإداري.

دفعات من الأ�سرى
م�ساندة للأ�سرى امل�ضربني
عن الطعام
و�إ�سناداً للأ�رسى امل�رضبني عن
الطعام� ،رشع �أ�رسى من الهيئة
التنظيمية للجبهة ال�شعبية بالدخول
يف �إ�رضاب �إ�سنادي على دفعات،
حيث خا�ض (� )20أ�سرياً �إ�رضاباً عن
الطعام ا�ستمر لنحو �أ�سبوع ،وهم من
�أ�رسى النقب "ال�صحراوي" ،مقابل
�أن تنهي هذه الدفعة �إ�رضابها ومن
ثم يُعلن عن دخول دفعة جديدة من
امل

11

اخلمي�س � 8أوت  2019املوافـق ل 07ذواحلجة 1440هـ

جائعون يف وجه االعتقال الإداري
يف �أزقة خميم الدهي�شة جنوب بيت حلم ،يتقا�سم الأهايل هناك الأمل ،فقد
دخل اثنان من �أبناء املخيم يومها ال�ساد�س والثالثون يف �إ�ضرابهم املفتوح
عن الطعام هما حممد �أبو عكر وم�صطفى احل�سنات احتجاجا على اعتقالهم
الإداري وجتديده لأكرث من مرة.
وفا -وعد الكار
وكان نادي الأ�سري �أعلن
�أن (� )40أ�سرياً يف معتقل
ال�صحراوي"
"النقب
�سي�رشعون ،اليوم ،ب�إ�رضاب
�إ�سنادي جديد مع الأ�رسى
الثمانية امل�رضبني عن
الطعام ،عقب �أن �أنهت
الدفعة الأوىل من الربنامج
الإ�سنادي �إ�رضابها ،التي
�ضمت (� )20أ�سرياً.
ويوا�صل ثمانية �أ�رسى
يف معتقالت االحتالل
الإ�رسائيلي �إ�رضابهم عن
الطعام رف�ضاً العتقالهم
الإداري� ،أقدمهم الأ�رسى
حممد �أبو عكر ،وم�صطفى
احل�سنات ،وحذيفة حلبية،
وهم م�رضبون منذ ()36
يوماً و�سط ظروف �صحية
واعتقالية  ،يواجهونها
داخل عزل معتقل "نيت�سان
الرملة".
بالت�أكيد كان هناك عدد
من الوقفات وامل�سريات
قد نظمت يف خمتلف
للت�ضامن
املناطق،
مع الأ�رسى الإداريني،
و�رضورة التحرك الفوري
جميع
من
والعاجل
اجلهات القانونية والدولية
ومنظمة ال�صليب الأحمر
لل�ضغط على االحتالل
من اجل �إدخال الأطباء
املتخ�ص�صني لهم ،ورفع
املعاناة والظلم الواقع
عليهم والإفراج عنهم.
وتقول مالكة �أبو عكر
جدة حممد� ،إنه تعر�ض
لالعتقال �سابقاً بينما
كان والده متواجداً داخل
وحرم من �إكمال
ال�سجن ُ
تعليمه يف جامعة بيت حلم،
وحكم عليه بال�سجن الفعلي
مدة عامني و� 7أ�شهر
وغرامة مالية تبلغ �سبعة
�آالف �شيقل ،وبعد االفراج
عنه بعام �أعاد االحتالل
اعتقاله مرة �أخرى.
وت�ضيف :جددت م�صلحة
الإ�رسائيلية
ال�سجون
يف اعتقاله ،هذا حكمه

الإداري للمرة الثالثة
على التوايل وقرر خو�ض
الإ�رضاب املفتوح عن
الطعام "حاولت �أنا ووالده
منعه من خو�ض الإ�رضاب
لكنه �أ�رص ،لأنه ال�سبيل
الوحيد للخال�ص من
االعتقال الإداري".
ِ
تخف �أبو عكر خوفها
ومل
على حفيدها من التبعات
ال�صحية للإ�رضاب فهو
هاج�س ال يفارق العائلة
خا�صة بعد نقله �إىل عزل
�سجن الرملة يف ظروف
معي�شية �صعبة وخ�سارته
 20كلغم من وزنه.
و�أو�ضحت �أنه بعد �أ�سبوع من
�إعالن ال�شباب الإ�رضاب
ن�صبنا خيمة االعت�صام
التي ما زالت قائمة حتى
اليوم ،ولكن الت�ضامن
ال�شعبي خجول ال يرقى �إىل
ت�ضحيات الأ�رسى الذين
�ضحوا بزهرة �شبابهم يف
�سجون االحتالل.
مل تختلف حالة الرتقب
واالنتظار التي تعي�شها
عائلة �أبو عكر عن حالة
عائلة احل�سنات ،الذين
يرتب�ص بهم القلق خوفا
على م�صري �أبنائهم.
الأ�سري
والد
ويقول
م�صطفى :حالتنا النف�سية
يف البيت �صعبة ومتعبة،

فكيف لنا �أن يهن�أ عي�شنا
وفلذة كبدي يف زنازين
الظالم ي�صارع اجلوع
والعط�ش واحلرمان واحلر
يف �آن واحد".
وي�ؤكد �أنه منده�ش من
كمية ال�صرب والعزمية
والإرادة التي يتحلى بها،
فهو و�ضع روحه على كفه
مقابل حريته وكرامته رغم
كل ال�صعاب التي يعي�شها.
وي�ضيف �أن ابنه م�صطفى
مت اعتقاله ثالث مرات،
فكان يف اعتقاله الأول يبلغ
 16عاما وم�صاب بر�صا�ص
حي يف قدمه ،ويف املرة
الثانية �أ�صيب ب�شظايا
ر�صا�ص متفجر يف قدمه
�أي�ضا ،ويف هذه املرة مت
جتديد اعتقاله الإداري
ثالث مرات متتالية.
احل�سنات
ونا�شد
الدولية
امل�ؤ�س�سات
والإن�سانية كافة ب�رضورة
التدخل وااللتفات للو�ضع
املعي�شي للأ�رسى عامة
و�إنقاذ حياة الأ�رسى
امل�رضبني عن الطعام
خا�صة.
بدوره ،قال املتحدث
الإعالمي با�سم نادي
الأ�سري عبد اهلل زغاري،
�إنه ان�ضم �صباح اليوم
� 40أ�سريا من �سجن

النقب �إىل الإ�رضاب عن
الطعام مل�ساندة زمالئهم
امل�رضبني �ضد �سيا�سة
االعتقال الإداري.
و�أ�ضاف �أن �سلطات
االحتالل �أ�صدرت 500
قرار اعتقال �إداري بحق
� 500أ�سري فل�سطيني خالل
عام  ،2019بينهم  200مت
جتديد حكمهم الإداري
�أكرث من مرة ،و  100مت
جتديد االعتقال الإداري
ما يقارب اربع مرات.
و�أكد زغاري �أن املحاكم
الإ�رسائيلية
الع�سكرية
املتعلقة باالعتقال الإداري
هي عبارة عن حماكم
�صورية ت�ستند باتخاذ
قراراتها للم�ؤ�س�سة الأمنية
وحتديدا
الإ�رسائيلية
جهاز املخابرات ،م�شرياً
�إىل �أن االعتقال الإداري
ينتهك حقوق الإن�سان
واملعاهدات الدولية ،وهو
ملف �رسي ومغلق وال
ي�سمح للأ�سري وحماميه
من معرفة االطالع عليه،
وترتاوح مدته من �شهر اىل
�ستة �أ�شهر قابلة للتجديد
بعد انتهاء القرار.

زوجة الأ�سري �سلطان خلف

كلنا ندعمه يف معركته النتزاع حريته
تدهورت احلالة ال�صحية
للأ�سري االداري امل�رضب عن
الطعام املهند�س �سلطان احمد
حممود خلف  38 ،عاماً من بلدة
برقني  ،ورغم ذلك  ،ترف�ض
�سلطات االحتالل ال�سماح
ملحاميه مبقابلته وعاقبته
بالعزل االنفرادي يف الزنازين
االنفرادية يف �سجن جمدو ،
وتقول زوجته " منذ اعتقاله  ،مل
توجه له �سلطات االحتالل �أي
تهمة  ،ورغم تقدمي املحامي
االوراق التي ت�ؤكد و�ضعه ال�صحي
ب�سبب معاناته من امرا�ض
مزمنة رف�ضت املحكمة اطالق
�رساحه " ،وت�ضيف " قرر زوجي
انتزاع حريته بامعاءه اخلاوية
امام ظلم وغطر�سة االحتالل
الذي ميار�س العقوبات بحقه
 ،لكننامعه يف معركته العادلة
ون�س�أل رب العاملني �أن يحميه
ويرعاه ويثبته حتى نراه حراً بينا
يف القريب العاجل ".
يف اململكة العربية ال�سعودية ،
اب�رص املهند�س �سلطان النور
قبل  38عاماً  ،عا�ش مع عائلته
حتى عادت للوطن عام 1991
 ،وا�ستقرت يف م�سقط ر�أ�سه
بلدة برقني  ،وتقول زوجته
" اكمل حياته وتعلم ودر�س
يف مدار�س برقني حتى حقق
النجاح يف الثانوية العامة  ،وهو
ان�سان �صاحب مبد�أ وموقف
 ،خلوق وملتزم وحمب لعائلته
ووطنه  ،معطاء وطيب ويتمتع
باالخالق العالية  ،يتلم�س
هموم ومعاناة النا�س ويقف
جلانبهم و�صاحب ب�صمة خريية
وان�سانية " ،وت�ضيف " انت�سب
جلامعة القد�س املفتوحة
تخ�ص�ص هند�سة زراعية وتخرج
ب�شهادة البكالوروي�س وبدا ي�سعى
مل�ستقبله لكن االحتالل قطع
عليه الطريق باالعتقال ".

االعتقال والزواج
...
تروي الزوجة �أم �أحمد � ،أن
االحتالل اقتحم منزل العائلة
يف برقني اوا�سط عام ، 2004
واعتقل �سلطان وبعد التحقيق
واملعاناة حوكم بال�سجن 4
�سنوات ق�ضاها كاملة حتى تن�سم
احلرية عام  ، 2008وتقول "
ا�ست�أنف حياته  ،وتزوجنا عام
 ، 2011وع�شنا حياة ا�رسية

جميلة ورائعة حتى اقتحم
االحتالل منزلنا عام 2014
واعاده القبية التحقيق حيث
ام�ضى  45يوماً وانتزع حريته
ب�صموده وثباته و�صالبته ".

االعتقال االخري ..
فجر تاريخ ، 2019/7/8
ا�ستيقظت عائلة خلف لتجد
الع�رشات من اجلنود يف حميط
وداخل منزلها يف بلدة برقني ،
وتقول ام احمد " ا�ستخدموا
ال�سالمل للت�سلل ملنزلنا حوايل
ال�ساعة الثانية فجراً  ،فوجئنا
بهم ملثيمني ومدججني
باال�سلحة وانتزعوا زوجي دون
مراعاة حالته ال�صحية واعتقلوه
" ،وت�ضيف " دون �س�ؤال �أو جواب
 ،نقلوه اىل �سجن جمدو و�سلموه
قرار بتحويله لالعتقال االداري
ملدة � 6شهور  ،فقد املحامي
ا�ستئتاف مدعما بالتقارير
الطبيةالتي ت�ؤكد �س�ؤ و�ضعه
ال�صحي لكن املحكمة وبناء
على طلب النيابة رف�ضت اطالق
�رساحه واجلت املحكمة "،
وتكمل " عقدت املحكمة الثانية
يف  ، 2019-7-18ومرة اخرى
 ،قدم املحامي اوراق طبية
للمحكمة حول مر�ض زوجي
وعدم تلقيه �أي رعاية او عناية
�صحية  ،لكنها قررت تاجيل
املحكمة حتى ." 2019-8-8
اال�رضاب ..
فور �صدور القرار  ،اعلن الأ�سري
�سلطان اال�رضاب عن الطعام يف
قاعة املحكمة احتجاجاً على
ا�ستمرار اعتقاله  ،وتقول �أم
احمد " رف�ضت املحكمة اطالق
�رساح زوجي رغم عدم وجود
الئحة اتهام بحقه  ،وبناء على
مزاعمها بوجود ملف �رسي ،
قررت اال�ستمرار يف اعتقاله ،
فرد عليها باال�رضاب املفتوح
حتى الغاء اعتقاله " ،وت�ضيف
" كعقاب ولل�ضغط على زوجي
 ،عزله االحتالل يف زنازين
�سجن جمدو االنفرادية  ،وقد
رد عليهم بابالغهم انه لن ينهي
�أو يعلق خطوته حتى نيل حرينه
وباقي الأ�رسى امل�رضبني ".

م�ضاعفات ..

تو�ضح الزوجة �أم �أحمد � ،أن
رفيق دربها املهند�س �سلطان
يعاين منذ �سنوات من ازمة
�صدرية وحت�س�س يف الق�صبات
 ،و يعي�ش على االدوية ويحتاج
اىل متابعة م�ستمرة  ،وتقول "
يتعر�ض لنوبات امل حادة ب�شكل
م�ستمر ويف كثري من االحيان
ن�ضطر لنقله للعناية املكثفة
يف امل�شفى ويخ�ضع لعالج ملدة
ا�سبوع  ،لذلك  ،ن�شعر بخوف
وقلق على حياته و�صحته خا�صة
الحتجازه يف الزنازين التي ت�ؤثر
على �صحته �أكرث " ،وت�ضيف
" تعر�ض ب�سبب اال�رضاب
مل�ضاعفات  ،وعلمنا انه فقد
 10كيلو من وزنه ويعاين من
نزول كميات كبرية من الدم يف
البول واوجاع م�ستمرة يف الكلى
والدوخة والتقي�ؤ امل�ستمر  ،كما
يرف�ض تناول كافة املدعمات
من االحتالل الذي ال يقدم له �أي
من الرعاية واالهتمام الطبي ".

دعم وم�ؤازرة ...
تخيم اجواء احلزن والقلق يف
منزل عائلة الأ�سري خلف يف
بلدة برقني والذي ا�صبح مركز
ونقطة للتجمع والدعم امل�ستمر
 ،وب�شكل دائم تنظم القوى
واالطر وبلدية برقني وقفات
ت�ضامنية امام منزله تنديدا
باالعتقال االداري ون�رصة البنها
وكافة امل�رضبني  ،وتقول " منذ
اعتقاله مل ي�سمح لنا بزيارته ،
لكننا كلنا مت�ضامنني مع زوجي
يف موقفه وقراره ورف�ضه
لالعتقال االداري  ،ونقول له :
ا�صرب فاهلل معك ويرعاك ونحن
معك دوماً يف مواقفك ال�شجاعة
ملواجهة هذا الظلم واال�ستبداد
 ،وال بد ان تتحرر وتكون بيننا
قريباً " ،وت�ضيف " رغم حزننا
وتاثرنا وخوفنا  ،ن�شعر بفخر
واعتزاز ب�صمود و�صالبة زوجي
والوقفة وامل�ؤازرة اجلماهريية
والوطنية له ولنا  ،فمنذ ا�رضابه
مل تتوقف امل�سريات والوقفات
يف منزلنا لت�ؤكد لالحتالل ان
اجلميع مع �سلطان وامل�رضبني
ولن ن�سمح له بالتفرد بهم مهما
مار�س من جرائم وممار�سات ".

علي �سمودي
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ريا�ضة
الت�شكيلة ظهرت بوجهني متباينني يف ودية �أمل الأربعاء

اختالط ح�سابات كازوين لو�ضع
الت�شكيلة الأ�سا�سية

زمالئه و�أنهى املرحلة الأوىل
بالتعادل بف�ضل الهدف الذي
�سجله قبل  10دقائق على نهايتها،
قبل يدخل النادي بت�شكيلة مغايرة
يف ال�شوط الثاين جنح على �إثرها
الالعبون يف ت�سجيل ثالثة اهداف
كاملة تداول عليها كل من ه�شام
نقا�ش ،عبد الرحمان بوردمي
و�سامي فريوي� ،أين كانت النجاعة
الهجومية �أف�ضل مع الثالثي
الهجومي اخلطري والذي كانت له
عدة فر�ص �سانحة للت�سجيل �أمام
املرمى.
يف املقابل ،قررت �إدارة "العميد"
�إعارة امل�ستقدم اجلديد بدر
الدين دحالل �إىل فريق احتاد
بلعبا�س والذي وقع معه ملو�سم
واحد ،وذلك من �أجل منح املهاجم
امل�ستقدم من رديف نادي �شبيبة
القبائل الفر�صة للعب وك�سب
املناف�سة قبل العودة جمددا �إىل
�صفوف النادي العا�صمي نهاية
املو�سم املقبل خا�صة و�أنه الزال
�صغري ال�سن وهو الذي ال يتجاوز
 19عاما.

�سجل فريق مولودية اجلزائر
انت�صارا معنويا على ح�ساب فريق
امل الأربعاء خالل املباراة الودية
التي جمعت الفريقني م�ساء �أول
�أم�س على ملعب  5جويلية والتي
جرت دون ح�ضور اجلمهور بطلب
من املدرب الفرن�سي برنارد
ّ
ا�ستغل املقابلة من
كازوين ،والذي
�أجل موا�صلة التح�ضري النطالق
املو�سم الكروي اجلديد ،والذي
�سيكون بلعب اجلولة االفتتاحية
للبطولة الوطنية �أمام جمعية عني
مليلة يف � 16أوت املقبل ،حيث
�ألزمتها ت�سوية الديون نحو الالعبني القدامى قبل منت�صف ليلة اليوم
كانت الفر�صة مواتية �أمام الطاقم
الفني للنادي العا�صمي من �أجل
جتريب جميع الالعبني وهو الذي
قرر الدخول بت�شكيلتني خمتلفتني
خالل �شوطي املقابلة ،والتي فاز
وجهت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم �إنذارا �شديد اللهجة �إىل الأندية التي التزال مل ت�ؤد
بنتيجتها برباعية لهدف ،عرف
ّ
الأداء خاللها تذبذبا لالعبني
ديونها نحو العبيها ال�سابقني والذين ال يزالوا يدينون لها بامل�ستحقات املالية وو�ضعوا ملفاتهم
على طاولة جلنة حل النزاعات ،حيث ن�شرت هيئة الرئي�س خري الدين زط�شي عرب بيان ن�شرته باعتبار �أن ت�شكيلة ال�شوط الأول
مل تكن عند ح�سن الظن وهي
على موقعها االلكرتوين ّ
حذرت من خالله �أندية الرابطتني املحرتفتني الأوىل والثانية ب�ضرورة
التي كانت متاخرة يف النتيجة
ت�سوية ديون العبيها خالل فرتة �أق�صاها منت�صف ليلة اليوم
بتقدم العبي امل الأربعاء بهدف
بعد خط�أ فادح من احلار�س فريد
التي متلك ديونا نحو الالعبني بعدم يف اجلولة االفتتاحية قبل ت�سوية الالعبون املحليون والأفارقة
عي�شة ق.
�شعال� ،أنقذ عبد لرحمان ح�شود
ال�سماح لها احل�صول على الإجازات الو�ضع ،بينما مت خ�صم ثالث نقاط بخ�صو�ص عدم ا�ستالمهم لرواتبهم
واالنتهاء من ق�ضية الديون التي ت�ؤ ّرق التي تخ�ص الالعبني اجلدد الذين من ر�صيد نادي �شباب بلوزداد ب�سبب ال�شهرية .للإ�شارة تخ�ص لغة
الفاف الت�شكيلة توا�صل التح�ضري للمو�سم اجلديد يف العا�صمة
جلنة املنازعات يف ظل امللفات تعاقدت معهم خالل فرتة املركاتو عدم �إيداع ملف �إجازات الآمال يف التهديد التي وجهتها
الكثرية التي ت�ستقبلها كل مو�سم ال�صيفي احلايل وحرمانها من توقيته لعدم دفع حقوق االنخراط بخ�صو�ص احلرمان من احل�صول
من طرف الالعبني الذين يطالبون التعاقدات اجلديدة يف �سيناريو ورحيل �أغلب التعداد نهاية املو�سم على الإجازات اجلديدة وعدم
باحل�صول على م�ستحقاتهم املالية م�شابه ملا وقع املو�سم الفارط مع ما قبل املنق�ضي ،وترف�ض الفاف اال�ستفادة من خدمات الالعبني
و�أخذ �أوراق الت�رسيح للرحيل نحو �أندية �شباب بلوزداد ،احتاد احلرا�ش ح�سب البيان الت�ساهل مع مو�ضع اجلدد جمموع � 6أندية تن�شط يف
فريق �آخر .يف ال�سياق ذاته ،هدّدت ورائد القبة ،الفريقان الأخريان الديون الذي �أثقل كاهلها يف ظل الرابطة املحرتفة الأوىل و 15فريقا
الهيئة الكروية اجلزائرية الأندية مت حرمانهما من العبيهما اجلدد ال�شكاوى الكثرية التي يوجهها من الرابطة الثانية.
ع ّينت �إدارة فريق �شبيبة ال�ساورة تون�س ،ا�ستعداد للمواعيد الكروية
بتعيني عبد الكرمي �صابر مدربا التي تنتظرها يف بداية املو�سم
�أ�شبال عمراين يح�صلون على ح�صتني تدريبيتني مبلعب  5جويلية
م�ؤقتا والإ�رشاف على العار�ضة اجلديد ،وذلك يف انتظار تعيني
الفنية خلفا للمدرب امل�ستقيل معز مدرب جديد ي�رشف على النادي
بوعكاز الذي قرر رمي املن�شفة يف ويقوده خالل املو�سم القادم .يف
�آخر يوم من الرتب�ص التح�ضريي املقابل ،ا�ست�أنفت ت�شكيلة ال�ساورة
الذي �أجراه الالعبون يف تون�س التدريبات م�ساء �أول �أم�س والتي
يواجه فريق �شباب بلوزداد حربا مبطار هواري بومدين وحتويلهم ال�شهر ،وهو الأمر الذي ال لتعود �أ�شباله على ار�ضيته من ا�ستعداد للمو�سم الكروي اجلديد عرفت ح�ضور جميع التعداد ما عدا
نف�سية من طرف مناف�سه يف ك�أ�س �إىل مقر الإقامة� ،أين تتوا�صل يخدم م�صلحة ممثل اجلزائر يف الع�شب الطبيعي واال�ستعداد من وذلك ب�سبب خالفاته مع �أع�ضاء توا�صل غياب الثنائي تومي و�ساعد
الكاف نادي القطن الت�شادي من اال�ستفزازات التي تعودت املناف�سة القارية حت�سبا لتنظيم كافة النواحي للموعد الكروي الطاقم الإداري للنادي ،ويف هذا اللذان مل يتعافيا بعد من الإ�صابة
خالل ت�سرت الأخري عن الك�شف الأندية يف القارة ال�سمراء على خمطط الرحلة التي تنتظرهم حت�سبا لتحقيق نتيجة �إيجابية ال�صدد قررت �إدارة "ن�سور اجلنوب" التي يعانيان منها ويوا�صالن العالج
عن تاريخ �إلتحاقه ب�أر�ض الوطن ا�ستعمالها خا�صة مع �أندية بعد �أ�سبوعني من لقاء الذهاب ت�سهل مهمتهم يف الت�أهل قبل اال�ستعانة باملدرب �صابر عبد رفقة الطاقم الطبي للعودة �رسيعا
ق�صد اال�ستعداد للعب مقابلة احتاد �شمال �إفريقيا ق�صد اللعب نحو الت�شاد .يف املقابل\ن التنقل للعب الإياب خارج الديار ،الكرمي الذي ا�شتغل يف الأعوام �إىل زمالئهما ،بينما �سجل الثنائي
الذهاب من الدور التمهيدي على وترية الأع�صاب وزعزعة يوا�صل الطاقم الفني حت�ضري �إىل جانب ذلك فقد قررت �إدارة الأخرية ب�أكادميية نادي بارادو �أين بالل م�سعودي و�إبراهيم فرحي
ميلك التجربة يف ميادين التدريب اندماجهما رفقة املجموعة عقب
للمناف�سة القارية املقرر ال�سبت التح�ضريات املعنوية للت�شكيلة ،ت�شكيلة �أبناء "العقيبة" حت�سبا
النادي البلوزدادي ا�ستقبال
وانطلق �أول �أم�س يف مهامه اجلديدة االنتهاء من امل�شاركة يف ترب�ص
املقبل على ملعب  5جويلية ،ويف ويف ال�صدد نف�سه ف�إن �إدارة ملوعد لقاءها القاري املقرر
هذا ال�صدد ف�إن �إدارة القطن القطن الت�شادي را�سلت االحتاد ال�سبت املقبل ،ويف هذا ال�صدد ال�صاعد اجلديد جنم مقرة على من خالل الإ�رشاف على احل�صة املنتخب الوطني لفئة اقل من 23
الت�شادي ترف�ض التوا�صل مع الإفريقي لكرة القدم من �أجل حت�صل املدرب عبد القادر امللعب الأوملبي حت�سبا ملباراة التدريبية التي خا�ضتها الت�شكيلة �سنة.
عي�شة ق.
�إدارة �شباب بلوزداد بخ�صو�ص تغيري تاريخ مقابلة الإياب بني عمراين على ح�صتني تدريبتني اجلولة الثانية من البطولة �أم�سية نف�س اليوم الذي عادت فيه من
منحها تاريخ التواجد يف اجلزائر الفريقني واملقرر يف تاريخ  24على ملعب  5جويلية والذي الوطنية.

الفاف تهدد الأندية باحلرمان من الإجازات

�إدارة ال�ساورة تعني �صابر
مدربا م�ؤقتا

م�س�ؤولو القطن الت�شادي ي�شنون حربا نف�سية على �شباب بلوزداد

من �أجل ا�ستقبال وفد الفريق

�أوت وتقدميه �إىل  23من نف�س

عي�شة ق.

�سوف ي�ستقبل املقابلة ،حت�سبا

البطولة العربية لل�سباحة لل�شباب

�سبع ميداليات للجزائر ثالث منها ذهبية
�أحرز ال�سباحون اجلزائريون
�سبع ميداليات جديدة ( 3ذهبية،
ف�ضيتان و برونزيتان) عقب
�سباقات احل�صة اخلام�سة للبطولة
العربية لل�شباب (ذكور و�إناث)
اليوم الثالثاء بالدار البي�ضاء
(املغرب).وكانت امليداليات
الثالث الذهبية من ن�صيب مرمي
خالدي يف �سباق  800مرت �سباحة

حرة �ضمن �صنف �أقل من 15
�سنة وخن�ساء بلقا�سمي ( 100مرت
�صدر�/أقل من � 15سنة) و �أ�سامة
عالم ( 100مرت �صدر�/أقل من
� 15سنة) بينما عادت امليداليتان
الف�ضيتان لرانية ورا�س ( 100مرت
�صدر/اقل من � 15سنة) و من�صف
بلمان ( 100مرت �صدر/اقل من
� 18سنة).

كما حت�صل ال�سباحان دانا
بوعروج وحممد �شهيلي (100
مرت �صدر/اقل من � 13سنة)
على امليدالية الربونزية.
وتتوا�صل مناف�سات اليوم الثالث
م�ساء الثالثاء ب�إجراء احل�صة
ال�ساد�سة ،علما �أن اجلزائر حتتل
املركز االول م�ؤقتا يف الرتتيب
العام مبجموع  51ميدالية (19

ذهبية 19 ،ف�ضية 13 ،برونزية).
وت�شارك البعثة اجلزائرية يف
هذه البطولة العربية مبجموع 31
�سباحا من بينهم 15فتاة ،ي�رشف
عليهم طاقم فني مو�سع ي�ضم 6
مدربني بقيادة الناخب الوطني
ومدرب فريق احتاد اجلزائر،
علي معن�رصي.

املان يونايتد مُيهد طريق
الريال ل�ضم �إريك�سن

ك�شف تقرير �صحفي بريطاين اليوم
الأربعاء� ،آخر التطورات ب�ش�أن الرحيل
املحتمل للدمناركي كري�ستيان
�إريك�سن عن �صفوف توتنهام.ووف ًقا
ل�شبكة "�سكاي �سبورت�س" ف�إن
مان�ش�سرت يونايتد �أوقف املفاو�ضات
مع �إريك�سن� ،إذ باتوا على يقني ب�أن
الالعب يريد االنتقال �إىل ريال
مدريد يف ال�صيف احلايل.وينتهي
عقد �إريك�سن مع توتنهام يف ال�صيف
املقبل ،ولذلك ف�إن النادي اللندين

ال ميانع يف التخلي عن خدماته يف
املريكاتو احلايل.ويعد �إريك�سن هو
اخليار الثاين يف ريال مدريد لدعم
خط الو�سط بعد الفرن�سي بول
بوجبا ،العب مان�ش�سرت يونايتد،
لكن من ال�صعب �أن يرحل الأخري عن
"�أولد ترافورد" هذا ال�صيف.و�سبق
�أن �رصح �إريك�سن �أنه ي�سعى خلو�ض
حتد جديد يف املو�سم املقبل ،مما
يك�شف عن نواياه مبغادرة توتنهام يف
ال�صيف احلايل.
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ريا�ضة

النيجر  /احتاد العا�صمة غدا ابتداء من 15:00

ناء �سو�سطارة يتحدون امل�شاكل
ب
�
أ
ويعولون على ن�صف التا�شرية
�سونيديب

يخو�ض فريق احتاد العا�صمة ظهرية الغد �أوىل مبارياته الإفريقية حت�سبا للمو�سم
الكروي اجلديد ،عندما يواجه امل�ضيف نادي �سونيديب النيجريي �ضمن مقابلة ذهاب
الدور التمهيدي من مناف�سة رابطة �أبطال �إفريقيا ،حيث يعول النادي العا�صمي على
رفع التحدي وجتاوز املرحلة ال�صعبة التي مير بها من خالل الأزمة املالية التي تع�صف
به منذ نهاية املو�سم الكروي املنق�ضي ب�سبب جتميد احل�ساب البنكي للنادي ،من خالل
تقدمي مباراة كبرية يف ملعب العا�صمة نيامي
عي�شة ق.
وال�سعي نحو العودة من خارج
الديار بنتيجة �إيجابية لت�سهيل
املهمة ق�صد اقتطاع الت�أهل �إىل
الدور الثاين من املناف�سة القارية
امل�ؤهل �إىل دور املجموعات،
خا�صة و�أن النادي العا�صمي يلعب
الإياب داخل الديار بعد �أ�سبوعني،
و�سوف يجد املدرب العائد �إىل

البيت بالل دزيري نف�سه �أمام اول
مهمة ر�سمية يف قيادة العار�ضة
الفنية ب�أوىل مبارياته من القارة
ال�سمراء ،حيث يعول على قيادة
فريقه نحو تقدمي مقابلة يف
امل�ستوى رغم �أن املهمة لن تكون
�سهلة يف ظل الظروف ال�صعبة التي
مير بها النادي بعد مغادرة عدد من
الالعبني خالل املركاتو ال�صيفي
احلايل يف �صورة مزيان ،بن غيث

وبن مو�سى ،وتواجد مالك الفريق
يف ال�سجن� ،إىل جانب عرقلة بيع
الأ�سهم �إىل �رشكة جديدة وهي
العوامل التي كادت تدفع الفريق
نحو االن�سحاب من امل�شاركة يف
املناف�سة القارية ،وهو الأمر الذي
يجعل دزيري �أمام عمل كبري ينتظره
مع العبيه من الناحية املعنوية ،من
�أجل �إعادة الأجواء الكبرية والدفع
بهم نحو دخول �أر�ضية امليدان من

�أجل حتقيق نتيجة �إيجابية وتفادي
ال�سقوط يف فخ اخل�سارة التي تعقد
املهمة يف لقاء العودة.
يف املقابل� ،سوف يعرف تعداد

بعد الكثري من احلرب حول الدواء الذي تناوله حمرز ويهدده بالغياب عن بداية املو�سم

الفاف ترد على غوارديوال وحتمل املان �سيتي امل�س�ؤولية
مل تلتزم االحتادية اجلزائرية لكرة
القدم ال�صمت حيال ق�ضية الالعب
الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز
الذي يواجه خطر املن�شطات
بعدما تناول دواء جمهول الو�صفة
وبرر الأمر لإدارة ناديه مان�ش�سرت
�سيتي الإجنليزي �أنه عالج مر�ضا
كان يعاين به على امل�ستوى العني
وتناول جرعة الدواء ق�صد التعايف
منه دون معرفة مكونات الدواء
و�إمكانية حمله مادة من�شطة مينع
االحتاد الدويل لكرة القدم تناولها
وي�ضعها �ضمن الأدوية املحظورة
وامل�صنفة �ضمن املن�شطات التي
حتاربهان ويف هذا ال�صدد ك�شفت
�شبكة «بقي بي �سي» الربيطانية
�أن �أحد �أع�ضاء املكتب الفدرايل
�شدد ان الفاف ال تعترب
للفاف ّ

ت�رصيحات املدرب اال�سباين
بيب غوارديوال حدثا بالن�سبة
لهم فيما يتعلق بتحميل م�س�ؤولية
تناول الدواء �إىل الطاقم الطبي
للمنتخب الوطني ب�صورة غري
مبا�رشة ،و�أكد امل�صدر يف نف�س
ال�سياق �أن متو�سط ميدان اخل�رض
تناول الدواء بعد نهاية مناف�سة
ك�أ�س �إفريقيا للأمم التي جرت
يف م�رص وعاد اللقب القاري �إىل
اجلزائر ،وبالتايل ف�إن الفاف ال
تتحمل �أي م�س�ؤولية فيما يتعلق
هذا الأمر باعتبار �أن املعني
تناول الدواء خالل فرتة �إجازته
وبعد انتهاء فرتة ارتباطه مع
املنتخب الوطني ،و�أ�ضاف نف�س
امل�صدر �أن املان �سيتي من يعنيه
الأمر والفاف لي�س لها عالقة به ال

من قريب وال من بعيد ح�سبه.
وت�سبب تناول حمرز للدواء
غيابه عن مباراة فريقه �أمام
ليفربول �ضمن ك�أ�س درع االحتاد
الإجنليزي والذي توج به فريقه،
�إىل جانب ذلك ف�إن خريج نادي
لوهافر الفرن�سي مهدد �أي�ضا

بت�ضييع بداية املو�سم الكروي
عرب غيابه عن اجلولة االفتتاحية
للدوري الإجنليزي عندما يالقي
النادي ال�سماوي ال�سبت املقبل
نادي �أ�ستون فيال يف �أوىل جوالت
«الربميرليغ».

عي�شة ق.

وفاق �سطيف ي�سابق الزمن لت�سوية م�شكلة الديون
ت�سعى �إدارة وفاق �سطيف
اجلزائري ،لإيجاد حل �رسيع
مل�شكلة الديون التي �أثقلت
كاهل النادي ،وجعلت �صفقاته
اجلديدة مهددة يف حالة ف�شله
يف التو�صل لت�سوية مع الالعبني
الدائنني ،وتبلغ قيمة ديون الن�رس

ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل
�أم�س عن �آخر التطورات
ب�ش�أن املفاو�ضات اجلارية بني
يوفنتو�س ،وتوتنهام الطامح
يف �ضم الأرجنتيني باولو ديباال
مهاجم بيانكونريي ،ووف ًقا ملوقع
«كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل ،ف�إنه
يف حال تو�صل الناديان �إىل اتفاق
ب�ش�أن قيمة ال�صفقة التي قد تبلغ
 70مليون يورو ،ف�إن توتنهام عليه
حماولة �إقناع ديباال بالقدوم �إىل
الدوري الإجنليزي املمتاز.

ال�سطايفي مليارين و 970مليون
�سنتيم تتمثل يف رواتب الالعبني
الذين مروا على الفريق خالل
ال�سنوات الأربع املا�ضي. ،ويعول
م�س�ؤولو النادي على و�صول �إعانة
من �إحدى ال�رشكات الراعية
لت�سوية الإ�شكال نهائيا ،يف ظل

ا�ستحالة ت�سديد ديون بع�ض
الالعبني عرب دفعات.وقد ت�شهد
مقابلة الوفاق القادمة �أمام احتاد
العا�صمة ،غياب امل�ستقدمني
اجلدد ،مبا �أن عملية ت�أهيلهم
وا�ستخراج ت�رصيحاتهم تتطلب
بع�ض الوقت .يذكر �أن رابطة

كرة القدم اجلزائرية� ،أعلنت
يف بيانها ال�صادر �أم�س� ،أن
يوم اخلمي�س � 8أغ�سط�س/
�آب� ،سيكون �آخر �أجل لت�سوية
ديون الالعبني بالن�سبة لأندية
املحرتف الأول والثاين.

ق.ر.

ديباال ُيعقد رحيله �إىل توتنهام

و�أ�شار �إىل �أن راتب ديباال قد
يقف عائقا �أمام �إمتام ال�صفقة،
لأن الالعب يطلب احل�صول
على راتب يزيد على � 11أو 12
مليون يورو �سنو ًيا بالإ�ضافة �إىل
عمولة الوكالء ،وتبقى امل�شكلة
الأكرب يف �صفقة ديباال هي
حقوق ال�صور اخلا�صة بالنجم
الأرجنتيني ،والتي قد تت�سبب يف
دفع الالعب والنادي ما يقرب
من  40مليون يورو .يذكر �أن
ديباال �سبق �أن رف�ض االن�ضمام

ت�شكيلة �أبناء «�سو�سطارة» غياب
�أربعة العبني ب�سبب عدم الت�أهيل
للعب قاريا ويتعلق الأمر بكل من
بن خما�سة ،بلعربي ،بلقروي� ،أين

�سوف يعمل امل�س�ؤول الأول على
العار�ضة الفنية للبحث عن البدائل
واختيار الالعبني القادرين على
�صنع الفارق على �أر�ضية امللعب.

�شبيبة القبائل � /شبيبة القبائل غدا ابتداء من 21:00

الكناري ي�سعون �إىل بداية
قوية قبل �سفرية اخلرطوم
يعود فريق �شبيبة القبائل جمددا �إىل املناف�سة القارية بعد غياب طويل
عنها دام ثمانية �أعوام ،حيث �ستكون بوابة النادي القبائلي نحو العودة
�إىل ال�ساحة الإفريقية جمددا عرب مناف�سة رابطة �أبطال �إفريقيا عقب
�إنهائه املو�سم املن�رصم يف و�صافة البطولة الوطنية ،وتالقي ال�شبيبة
مناف�سا من العيار الثقيل عندما تالقي املريخ ال�سوداين يف لقاء ذهاب
الدور التمهيدي من امل�سابقة القارية على ملعب الوحدة املغاربية
ببجاية بعد عدم ت�أهيل ملعبها �أول نوفمرب بتيزي وزو ،و�سيجد املدرب
هيربت فيلود نف�سه �أمام مهمة �صعبة يف حتمل �أوىل م�س�ؤولياته على
ر�أ�س العار�ضة الفنية لت�شكيلة «الكناري» ،بعدما خلف مواطنه دوما
الذي قرر اال�ستقالة ،حيث ي�سعى ممثل اجلزائر يف املناف�سة القارية �إىل
حتقيق نتيجة �إيجابية على ملعبه قبل لعب مقابلة الإياب يف اخلرطوم،
اين �ستكون خاللها املعايري خمتلفة باللعب خارج الديار ،وهو ما يجعل
ت�شكيلة «الكناري» ملزمة بت�سجيل عدد مطمئن من الهداف للتنقل �إىل
ال�سودان مبعنويات مرتفعة وتفادي مفاج�أة اخلروج من الدور الأول
للمناف�سة القارية� ،أين �ستكون املهمة �صعبة ،لكن رفقاء الالعب تيزي
بوعلي يعولون على اللعب بكل قوة من �أجل املوا�صلة يف املناف�سة
القارية والذهاب �إىل ابعد دور ممكن.

الكناري يح�ضرون ببجاية ووفد املريخ اكتمل �أم�س
التحق ظهرية �أم�س وفد فريق �شبيبة القبائل مبدينة بجاية �أين �سيقيم
فيها طيلة الفرتة التي ت�سبق مقابلته �أمام املريخ ال�سوداين غدا ،حيث
اختارت �إدارة الرئي�س �رشيف مالل الإقامة بفندق كري�ستال والتح�ضري
بعا�صمة احلماديني ،بعدما �ضمنت الت�شكيلة احل�صول على ح�صة
تدريبيتني قبل موعد املقابلة من �أجل تعود الالعبني على �أر�ضية امللعب
املع�شو�شبة ا�صطناعيا والتح�ضري من كافة النواحي للقاء.
من جهة �أخرى ،اكتمل �سهرة �أم�س و�صول �أفراد نادي املريخ بعد التحاق
املجموعة الثانية من الفريق املناف�س للنادي القبائلي �إثر و�صول الوفد
الأول �أول �أم�س �إىل مطار هواري بومدين واملكونة من � 15شخ�صا ،حيث
وجدت ممثلني عن �إدارة الفريق القبائلي با�ستقبالها ،والذين مت حتويلهم
�إىل فندق املاركري من �أجل الإقامة هنالك قبل التنقل زوال اليوم نحو
مدينة بجالية عرب رحلة جوية.

بيع التذاكر توا�صل �أم�س مبلعبي الوحدة املغاربية و�أول نوفمرب

�إىل مان�ش�سرت يونايتد خالل
�صفقة تبادلية مع املهاجم

البلجيكي روميلو لوكاكو.
وكاالت

يف �سياق منف�صل ،توا�صلت �أم�س عملية بيع التذاكر اخلا�صة ب�أن�صار
الكناري من �أجل ح�ضور مواجهة املريخ ال�سوداين وت�شجيع الالعبني من
املدرجات ،حيث مت طبع جمموع � 18ألف تذكرة مت تق�سيمها منا�صفة
لبيعها بني ملعبي الوحدة املغاربية و�أول نوفمرب بقيمة  500دينار للتذكرة
الواحدة ،ومل تنفذ التذاكر ب�شبابيك امللعبني ،حيث توا�صل بيعها البارحة
يف ظل توافد الأن�صار من �أجل اقتنائها.
عي�شة ق.

14

اخلمي�س � 8أوت  2019املوافـق ل 07ذواحلجة 1440هـ

ريا�ضة دولية

دربي كاونتي يعيد روين �إىل �إجنلرتا ابتداء من 2020
�أعاد نادي دربي كاونتي
امل�شارك يف دوري
الدرجة الأوىل الإجنليزي
لكرة القدم القائد ال�سابق
للمنتخب االجنليزي واين
روين اىل بالده ب�صفة
مدرب والعب يف �صفوفه،
بعد عام من انتقاله �إىل
الواليات املتحدة ،و�أعلن
الفريق الإجنليزي وفريق
دي �سي يونايتد الأمريكي
�أن الهداف الدويل ال�سابق
�سيرتك فريقه احلايل
مطلع العام املقبل ،بعد
تو�صله اىل اتفاق مع
دربي كاونتي ب�ش�أن النجم
ال�سابق البالغ  33عاما،
وكتب دي �سي يونايتد
يف بيان «بعد انتهاء
مو�سم الدوري الأمريكي
� ،2019سيرتك واين روين
النادي ليتابع م�سريته يف
�إجنلرتا ليكون �أقرب من
عائلته» ،وتابع�« :أُعلن
اليوم مبوافقة دي �سي
يونايتد� ،أن روين �أكمل
مفاو�ضات لي�صبح مدربا
والعبا لدربي كاونتي يف

بطولة «ت�شامبيون�شيب»
الإجنليزية .»2020
بدوره� ،أعلن دربي كاونتي
قدوم روين لفرتة �أولية
حتى �صيف  2021مع
خيار عام �إ�ضايف» ،م�شرياً
�إىل �أنه �سيكون مدرباً
ويتابع تطوير درو�سه
يف التدريب ا�ستعداداً

مل�سرية تدريبية حمتملة»،
وعدد النادي �سل�سلة
�إجنازات روين على غرار
ت�سجيله  359هدفاً يف
م�سريته 53 ،هدفاً قيا�سياً
يف  120مباراة دولية مع
منتخب «الأ�سود الثالثة»،
 253هدفاً قيا�سياً مع
يونايتد،
مان�ش�سرت

�إىل �أن املهاجم البالغ 26
عاماً �شارك لليوم الثاين
توالياً يف متارين الفريق
الذي ن�ش�أ يف �صفوفه
قبل االنتقال �إىل الدوري
الإجنليزي بدءاً من العام
.2012
و�أفاد م�صدر مقرب من
�أندرخلت وكالة فران�س
بر�س �أن املهاجم الدويل
�شارك يف مترينني مع نا�شئي
النادي ولي�س مع الفريق
الأول قبل �أن يغادر ،و�أو�ضح
«لي�س من املقرر �أن ي�شارك
يف متارين �إ�ضافية» ،م�ضيفاً
يف الوقت عينه «لكنه من
�أندرخلت ،اذا ات�صل ميكنه

دائما احل�ضور» ،و�أ�شارت
و�سائل �إعالم �إجنليزية �أن
م�شاركة لوكاكو الإثنني مل
ترث اال�ستغراب لكونها �أتت
يف يوم �إجازة لفريقه ،لكن
غيابه عن متارين يونايتد
الثالثاء زاد من عالمات
اال�ستفهام حول عالقته
بفريقه احلايل.
و�أفادت وكالة «بر�س
�أ�سو�سيي�شن» الإندليزية �أن
مان�ش�سرت يونايتد رف�ض
التعليق على م�س�ألة متارين
لوكاكو مع النادي البلجيكي،
و�شكل لوكاكو مدار تقارير
�صحافية يف الآونة الأخرية
عن انتقال �إىل �إيطاليا

�إحرازه لقب الدوري
االجنليزي خم�س مرات
ودوري �أبطال �أوروبا
مرة واحدة ،وقال روين
ملوقع النادي الإجنليزي:
«�أنا متحم�س لفر�صة
االن�ضمام �إىل فيليب
كوكو ،جهازه التدريبي
وت�شكيلة الفريق االول

بدءاً من مطلع جانفي»،
متابعاً «�أنا متحم�س �أي�ضاً
لبدء م�شواري التدريبي يف
دربي كاونتي مع الفريق
والأكادميية»،
الأول
و�أتى ت�أكيد االنتقال بعد
ك�شف ميل موري�س مالك
دربي كاونتي� ،أنه يحاول
�إعادة روين من الواليات
املتحدة حيث يحرتف
منذ �صيف .2018
وارتبط ا�سم روين يف
الأيام الأخرية بدور العب
ومدرب يف ملعب «برايد
بارك» ،حيث ح�صل زميله
ال�سابق يف املنتخب
فرانك المبارد على باكورة
منا�صبه التدريبية العام
املا�ضي قبل االنتقال
�أخرياً �إىل ت�شيل�سي ،وكان
جنم مان�ش�سرت يونايتد
ال�سابق يرتبط بعقد مع
دي �سي يونايتد حتى
نهاية  ،2021لكن تقارير
�أ�شارت �إىل رغبة زوجته
كولني بالعودة اىل بريطانيا
مع �أوالدهما.

بعد مو�سمني �أم�ضاهما
مع «ال�شياطني احلمر»،
يف �أعقاب انتقاله من
�إيفرتون مقابل  75مليون
جنيه ا�سرتليني يف �صيف
 2017يف �صفقة قيا�سية يف
حينه بني ناديني �إجنليزيني،
ويرتكز االهتمام بلوكاكو
على وجه اخل�صو�ص من
قبل �إنرت ميالن الذي �أكد
مدربه �أنطونيو كونتي
الأحد �أن الفريق يوا�صل
«العمل على املو�ضوع
ب�أف�ضل طريقة ممكنة»،
م�ضيفاً�« :أعرف �أن ثمة
ثغرات يجب �سدها ،لكن
يف هذا الوقت �أنا متفائل

جدا ب�أن ذلك �سيح�صل»،
كما ورد ا�سم لوكاكو �ضمن
�صفقة حمتملة ت�شمل
رحيله �إىل جوفنتو�س بطل
�إيطاليا يف املوا�سم الثمانية
املا�ضية ،مقابل قدوم
الأرجنتيني باولو ديباال
من نادي «ال�سيدة العجوز»
�إىل «ال�شياطني احلمر»،
لكن التقارير ال�صحافية
يف الأيام املا�ضية �أفادت
�أن النادي الإجنليزي طوى
�صفحة احتمال التعاقد مع
الأرجنتيني ب�سبب مطالب
مبالغ بها جلهة الراتب ومن
وكيل �أعماله.

لوكاكو ينتظر الرحيل عن مان�ش�سرت يونايتد

�شارك املهاجم البلجيكي
روميلو لوكاكو لليوم الثاين
تواليا يف متارين فريق
ن�ش�أته �أندرخلت ،وغاب عن
تدريبات فريقه مان�ش�سرت
يونايتد الإجنليزي يف ظل
حديث عن رحيل حمتمل
له عن �صفوفه �إىل �إيطاليا،
بح�سب تقارير �صحافية،
ون�رشت و�سائل �إعالم
بلجيكية �صوراً للوكاكو
البنف�سجي
بالقمي�ص
لأندرخلت الذي �سي�رشف
عليه يف املو�سم املقبل
الالعب-املدرب فن�سان
كومباين القائد ال�سابق
ملان�ش�سرت �سيتي ،م�شرية

�أجاك�س يعود بتعادل مقنع من اليونان
يوا�صل �أجاك�س ام�سرتدام
الهولندي بنجاح م�شواره
املعقد يف �سبيل الت�أهل �إىل
دور املجموعات من م�سابقة
دوري �أبطال �أوروبا ،واد �أجاك�س
�أم�سرتدام الهولندي بتعادل مقنع

من �أر�ض باوك �أثينا اليوناين
� 2-2أول ام�س يف ذهاب الدور
الثالث �ضمن دوري �أبطال
�أوروبا ،وتقدم �أجاك�س بالنتيجة
بف�ضل هدف �سجله جيانولي�س
باخلط�أ يف مرمى فريقه لكن

باوك �أنهى ال�شوط الأول
متفوقاً بعد هدفني �سجلهما
الإجنليزي �أكبوم والربازيلي
ليو ماتو�س ،وجنح �أياك�س يف
خطف هدف التعادل مع ال�شوط
الثاين م�ستفيداً من خربة البديل

هونتال ،و�ستقام مباراة العودة
امل�ؤهلة �إىل الدور الإق�صائي
يف � 13أوت احلايل ،ويف مباريات
�أخرى من ذات الدور خ�رس �أبويل
القرب�صي من م�ضيفه كاراباخ
الأذربيجاين .1-2

بر�شلونة يتفاو�ض على
نيمار ب�صيغة جديدة
ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س عن �آخر التطورات يف الرحيل
املحتمل للربازيلي نيمار دا �سيلفا عن �صفوف باري�س �سان جريمان،
ووف ًقا ل�صحيفة «�سبورت» الإ�سبانية ،ف�إن بر�شلونة يتفاو�ض حال ًيا على
�ضم نيمار ب�صيغة الإعارة مع �إلزامية ال�رشاء يف املو�سم املقبل ،و�أ�شارت
�أن �ضغط نيمار على �سان جريمان وراء فتح الباب �أمام رحيله يف ال�صيف
احلايل ،بعدما ف�شل امل�س�ؤولون يف �إقناع النجم الربازيلي بالبقاء ،وي�سعى
بر�شلونة �إىل �إدخال �أحد الالعبني يف ال�صفقة لتقليل الأموال املدفوعة،
ولكن الأمر مل يحظ مبوافقة �سان جريمان حتى الآن والذي يريد
احل�صول على  180مليون يورو للتخلي عن نيمار.
و�أو�ضحت �أن الأ�سماء التي قد تدخل يف ال�صفقة من جانب بر�شلونة هي
الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش والفرن�سي عثمان دميبلي ،و�سبق �أن حاول �سان
جريمان �ضم راكيتيت�ش يف ال�صيف املا�ضي لكن الالعب رف�ض مغادرة
«كامب نو» ،و�إذا وافق الالعب الكرواتي على ارتداء قمي�ص النادي
الفرن�سي هذا ال�صيف ،ف�سيتم حتديد قيمته بني  50و 60مليون يورو ،على
�أن تخ�صم من بند ال�رشاء الإجباري اخلا�ص بنيمار يف ال�صيف املقبل.

زيدان يوا�صل تهمي�ش بيل
ورودريغيز
�أعلن زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق التي
خا�ضتمواجهة ريد بول �سالزبورغ النم�ساوي م�ساء البارحة �ضمن
حت�ضريات الفريقني للمو�سم اجلديد ،ةو�شهدت القائمة عودة احلار�س
تيبو كورتوا واملهاجم لوكا يوفيت�ش بعدما تعافى الثنائي من الإ�صابة،
وظهر لأول مرة كا�سيمريو وميليتاو بعد عودتهم من العطلة عقب
امل�شاركة يف كوبا �أمريكا ،بجانب ظهور العب وحيد من فريق ال�شباب
وهو دي ال فوينت. ،بينما ا�ستبعد «زيزو» غاريث بيل وخامي�س رودريغيز
يف ظل التكهنات حول م�ستقبلهما ،و� ً
أي�ضا لن يُ�سافر كوبو �أو رودريغو
حيث �سين�ضمان لفريق ال�شباب «كا�ستيا» الذي يقوده را�ؤول غونزالي�س،
و�سيظل يف العا�صمة مدريد كال من لوكا مودريت�ش� ،إبراهيم دياز،
�أ�سين�سيو ،وفريالند ميندي بداعي الإ�صابة ،وكان الكرواتي قد عانى من
الوزن الزائد يف التدريبات الأخرية.

فورالن يعلن االعتزال نهائي ًا
�أعلن مهاجم منتخب الأوروغواي ال�سابق دييغو فورالن اعتزاله اللعب
نهائياً عن عمر  40عاماً لعدم قدرته على املناف�سة ،وقال الالعب
ال�سابق لأتلتيكو مدريد الإ�سباين ومان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي يف
حديث تلفزيوين« :قررت التوقف عن ممار�سة كرة القدم االحرتايف»،
وتابع الالعب الذي اختتم م�شواره مع فريق كيت�شي يف هونغ كونغ وكان
قد �أعلن اعتزاله دولياً مع منتخب بالده يف « :2015اقترُ ح علي متابعة
اللعب ،اختلقت الأعذار لكنني مل �أعد قادرا على املناف�سة و�أ�صبح الأمر
�صعبا قليال» ،و�سجل فورالن  36هدفاً يف  112مباراة دولية ،وهو ثالث
�أف�ضل هداف يف املنتخب بعد لوي�س �سواريز جنم بر�شلونة الإ�سباين
 58هدفاً و�أدين�سون كافاين هداف باري�س �سان جرمان الفرن�سي ،48
واختري �أف�ضل العب يف مونديال جنوب افريقيا  2010حيث كان �رشيكاً
بلقب الهداف اي�ضا مع االملاين توما�س مولر والهولندي وي�سلي �سنايدر
والإ�سباين دافيد فيا بر�صيد خم�سة �أهداف لكل منهم ،وقد �ساهمت
�أهدافه بو�صول الأوروغواي �إىل ن�صف نهائي البطولة ،و�شارك �أي�ضا يف
ك�أ�س العامل عامي  2002بكوريا اجلنوبية واليابان و 2014يف الربازيل،
كما توج مع املنتخب بلقب كوب امريكا عام  ،2011وكانت مباراته الدولية
الأخرية يف ثمن نهائي مونديال الربازيل حني خ�رست االوروغواي امام
كولومبيا .2-0
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الأ�سرى الفل�سطينيون والت�شريعات
الإ�سرائيلية املخالفة للقانون الدويل

بعد اخلام�س من حزيران عام  ،1967وهو اليوم الذي �أمتت فيه �إ�سرائيل احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية باحتاللها لل�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س
ال�شرقية ،و�أخ�ضعت �سكانها الحتاللها ال�سيا�سي والع�سكري ،تر�سخ يف الوعي الإ�سرائيلي اعتقاد خاطئ ،ب�أن الفل�سطينيني �سي�ست�سلمون للواقع اجلديد .لذا
فقد ر�أيناها حتاول ا�ستغالل حالة الإحباط التي �سادت لدى الفل�سطينيني �آنذاك ،لتوا�صل جرائمها ،يف حماولة منها للق�ضاء على كل �أ�شكال املقاومة ،ت�أكيدا
لإمتام �سيطرتها ،وتعزيزاً ال�ستمرار وجودها ،وحتقيقا لأهدافها ومطامعها يف فل�سطني.
بقلم/عبد النا�صر عوين
فروانة
ع�ضو املجل�س الوطني
الفل�سطيني
و�سنحاول هنا �أن ن�سلط ال�ضوء قليال
على بع�ض منها:
 قانون ا�ستهداف القا�رصينالأطفال و�سجن وحماكمة من هم
دون الرابعة ع�رش عاما ،وقانون
رفع الأحكام بحق االطفال را�شقي
احلجارة ،وت�شديد عقوبة احلد
االدنى على را�شقي احلجارة يف
القد�س.
وهذه القوانني تعك�س �سيا�سة
التمييز العن�رصي� ،ضد الأطفال
الفل�سطينيني ،ففي حني تتعامل
حكومة االحتالل مع الأطفال اليهود
من خالل نظام ق�ضائي خا�ص
بالأحداث  -تتوفر له �ضمانات
املحاكمة العادلة ،والت�أهيل
املنا�سب -ف�إنها ال تخجل من �أن
تنتهك كل ذلك ،حني يتعلق الأمر
بتعاملها مع الأطفال الفل�سطينيني،
فلم ت�ستثنيهم من اعتقاالتها �أو من
ق�سوة معاملتها ،ومل ترا ٍع �صغر �سنهم
ودون �أن توفر لهم �أدنى حقوقهم.
�إن كافة املواثيق والأعراف الدولية،
قد جعلت من اعتقال الأطفال مالذاً
�أخرياً ،وجعلت من جلوء القا�ضي
�إىل احلكم ب�سجن طفل ما ،و�إن
كان ال بد منه ،فليكن لأق�رص فرتة
زمنية ممكنة ،مع �رضورة جتنيبه
الإجراءات الق�ضائية قدر الإمكان،
ومتكنه من التمتع بطفولة �سعيدة
ينعم فيها .ولعل املادة ال�سابعة
والثالثني من اتفاقية حقوق الطفل
لعام 1990م ،التي ان�ضمت �إليها دولة
االحتالل يف العام 1991م ،مثاالً ملا
نقول والتي تن�ص على ما ي�أتي:
«تكفل الدول الأطراف�( :أ) �أال
يعر�ض �أي طفل للتعذيب �أو لغريه
من �رضوب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية الال�إن�سانية �أو املهينة .وال
تفر�ض عقوبة الإعدام �أو ال�سجن
مدي احلياة ب�سبب جرائم يرتكبها
�أ�شخا�ص تقل �أعمارهم عن ثماين
ع�رشة �سنة دون وجود �إمكانية
للإفراج عنهم.
(ب) �أال يحرم �أي طفل من حريته
ب�صورة غري قانونية �أو تع�سفية.
ويجب �أن يجرى اعتقال الطفل �أو
احتجازه �أو �سجنه وفقا للقانون
وال يجوز ممار�سته �إال كملج�أ �أخري
ولأق�رص فرتة زمنية منا�سبة.
(ج) يعامل الطفل املحروم من
حريته ب�إن�سانية واحرتام للكرامة
املت�أ�صلة يف الإن�سان ،وبطريقة
تراعى احتياجات الأ�شخا�ص الذين
بلغوا �سنه .وبوجه خا�ص ،يف�صل �آل
طفل حمروم من حريته عن البالغني،
ما مل يعترب �أن م�صلحة الطفل
تقت�ضي خالف ذلك ،ويكون له احلق
يف البقاء على ات�صال مع �أ�رسته عن
طريق املرا�سالت والزيارات� ،إال يف
الظروف اال�ستثنائية.
(د) يكون لكل طفل حمروم من

حريته احلق يف احل�صول ب�رسعة
على م�ساعدة قانونية وغريها من
امل�ساعدة املنا�سبة ،ف�ضال عن
احلق يف الطعن يف �رشعية حرمانه
من احلرية �أمام حمكمة �أو �سلطة
خمت�صة م�ستقلة وحمايدة �أخرى،
وفى �أن يجرى البت ب�رسعة يف �أي
�إجراء من هذا القبيل».
ورغم معرفة �سلطات االحتالل
لهذه احلقيقة؛ �إال �أنها ت�رضب عنها
�صفحا .ففي تعاملها مع الأطفال
الفل�سطينيني ،جعلت احلكم ب�سجن
الطفل الفل�سطيني اخليار املف�ضل
لديها ،ولأطول مدة ممكنة ،دون
مراعاة العمر .كما د�أبت املحاكم
الع�سكرية الإ�رسائيلية على تعمد
�إهمال النظر يف الظروف التي
انتزعت فيها االعرتافات من
الأطفال ،ففر�ضت عليهم �أحكاماً
قا�سية  -يف الغالب -مقرونة
بغرامات مالية باهظة ،و�صلت �أحيانا
�إىل ال�سجن امل�ؤ ّبَد (مدى احلياة).
قانون التغذية الق�سرية
للأ�سرى امل�ضربني عن الطعام
يعترب �إقرار القانون والعمل به و�سيلة
للنيل من �إرادة الأ�رسى وحتطيم
معنوياتهم وك�رس �إ�رضاباتهم
االحتجاجية عن الطعام ،ك�آخر
و�سيلة �سلمية تبقت لهم لالحتجاج
على املعاملة القا�سية التي
يتعر�ضون لها وكذلك على ا�ستمرار
اعتقالهم التع�سفي واخلروقات
املتكررة للقانون الدويل الإن�ساين
وال �سيما �أوامر االعتقال الإداري.
كما ويُعترب �شكال من �أ�شكال التعذيب
و�أحد �أنواع املعاملة القا�سية التي
حظرتها اتفاقية مناه�ضة التعذيب،
وج ّرمها القانون اجلنائي الدويل،
ويُخالف �إعالن مالطا لعام ،1991
و�إعالن طوكيو لعام 1975م.
وينطوي �إقراره واللجوء لرتجمته على
خمالفات قانونية خطرية ،وي�شكل
جتاوزاً وم�سا�ساً خطرياً ومتطرفاً
حتى بـ «املقايي�س الإ�رسائيلية»
و�رضبة غاية يف اخلطورة للحقوق
الأ�سا�سية والد�ستورية �سيما قانون
الأ�سا�س املتعلق بكرامة الإن�سان
وحريته الذي �أقره الكني�ست ب�صيغته
املعدلة بتاريخ1994/3/10م� .إذ
ال يحرتم �إرادة الأ�سري واحتياجاته
ومطالبه امل�رشوعة ،خالفا للقوانني
الدولية التي ال تعطي احلق لدولة
االحتالل با�ستخدام القوة لإجبار
املعتقلني امل�رضبني على تناول
الطعام �أو �إطعامهم عنوة ،وم�صادرة
حقهم يف االحتجاج على اعتقالهم
غري القانوين وظروف احتجازهم
امل�أ�ساوية .
 م�شروع قانون �إعدامالأ�سرى:
يف �سياق يتعار�ض مع توجهات
القانون الدويل حلقوق الإن�سان

الرامية لإلغاء عقوبة الإعدام،
دعا رئي�س وزراء دولة االحتالل
بنيامني نتانياهو .االئتالف احلزبي
احلاكم والذي ي�شكل �أغلبية �أع�ضاء
الكني�ست الإ�رسائيلي (الربملان).
خالل االجتماع املنعقد بتاريخ
 2018-11-5اىل �رضورة �إقرار قانون
عقوبة االعدام .وكانت الهيئة العامة
للكني�ست �صادقت عليه بتاريخ -1-3
. 2018
ومن املتوقع �أن يُحال م�رشوع القانون
�إىل جلنة الد�ستور والقانون والق�ضاء
لإعداده وعر�ضه على �أع�ضاء
الكني�ست الإ�رسائيلي للقراءة الأوىل.
ويف�سح م�رشوع القانون املجال
�أمام املحاكم الإ�رسائيلية لتطبيق
عقوبة الإعدام ،يف حال �إقراره.
ويرمي امل�رشوع �إىل �إجراء تعديل
على قانون العقوبات الإ�رسائيلي
لعام 1977م .وي�ؤدي القانون يف
حال �رسيانه� ،إىل �إ�صدار �أحكام
الإعدام ،مبوجب �إجراءات ق�ضائية
ب�سيطة و�ضعها م�رشوع القانون،
كونها تتطلب فقط �أغلبية عادية
من قبل ق�ضاة املحاكم دون احلاجة
لإجماعهم ،وذلك بحق من �أطلق
عليهم امل�رشوع ،مرتكبي �أعمال قتل
يف «ظروف �إرهابية» وفقاً ملا مت
حتديده يف قانون مكافحة الإرهاب
ل�سنة 2016م» .
ووفقا لهذا التعريف فانه �سي�سمح
بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأ�رسى
الفل�سطينيني الذين نفذوا عمليات
�ضد االحتالل الإ�رسائيلي ُقتل فيها
�إ�رسائيليني على خلفية دينية �أو
�أيدولوجية �أو قومية.
وهذا ي�شكل من ناحية ،م�سا�ساً
خطرياً مب�رشوعية كفاح ال�شعب
الفل�سطيني �ضد املحتل ويُخالف
االتفاقيات واملواثيق الدولية التي
تجُ يز له احلق يف تقرير م�صريه.
ومن ناحية �أخرى ،يُخالف التطورات
املتالحقة التي ي�شهدها القانون
الدويل حلقوق الإن�سان ،والتوجه
العارم لدى الأمم املتحدة و�أغلبية
دول العامل نحو �إلغاء عقوبة
الإعدام .وقد �شهدت امل�ساعي
الدولية الرامية لإلغاء العقوبة
خطوات تدريجية يف معر�ض �سعيها
للو�صول �إىل هذا الهدف .الأمر
الذي انعك�س بو�ضوح يف املادة ()6
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية لعام 1976م.

ويف �ضوء ما تقدم ،يت�ضح مدى
خمالفة دولة االحتالل للجهود
الدولية الرامية لإلغاء عقوبة
الإعدام ،وي�أتي م�رشوع القانون
ليُ�شكل انتكا�سة حقيقية لتلك اجلهود
واملعايري ،الأمر الذي ي�ستوجب
حتركا جادا من قبل كافة الأطراف
لثني دولة االحتالل عن ا�ستمرارها
يف �إجراءاتها املتوقعة يف �إقرار ذلك
امل�رشوع.
 قانون مكافحة الإرهاب:قانون مكافحة الإرهاب، 2016
�أقرته �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
م�ؤخرا ،و�أ�صبح جزءا من الت�رشيعات
�سارية املفعول ،التي تطبقها
�سلطات االحتالل ،يف مواجهة
ن�ضال الفل�سطينيني النتزاع حقوقهم
امل�رشوعة يف احلرية والكرامة
وتقرير امل�صري ،لي�صبح �أداة يف
�أيدي �أجهزتها الع�سكرية والأمنية،
لتعطي نف�سها مربراً ملا ترتكبه من
انتهاكات قد ترقى مل�ستوى جرائم
احلرب.
كما عرف القانون «العمل الإرهابي»،
يف اجلزء الأول يف الفقرة (�« )3أنه
العمل الذي مت القيام به �أو مت
التهديد بالقيام به ونتج عنه� ،أو
�شكل احتمال لوقوع خطر حمدق
يهدد بوقوع �أحد الأثار الآتية:
�أ .م�سا�س خطري بج�سم �إن�سان �أو
بحريته.
ب .م�سا�س خطري ب�أمن اجلمهور
و�سحته.
ج .م�سا�س خطري باملمتلكات ،حيث
�أن ظروف القيام �شكلت امكانية
حقيقية للم�سا�س اخلطري بالبنود
الفرعية ( )1و(ب) ومت القيام به
بهدف الت�سبب بامل�سا�س املذكور.
د .م�سا�س خطري باملقد�سات
الدينية ،ويف هذا ال�ش�أن ،عرف
القانون «املقد�سات الدينية» ب�أنها:
 مكان للعبادة �أو مدفن «قرب»و�أدواتها املقد�سة.
ه .م�سا�س خطري بالبنية التحتية،
املرافق �أو اخلدمات ال�رضورية� ،أو
ت�شوي�ش خطري بعملها� ،أو م�سا�س
خطري باقت�صاد الدولة �أو البيئة.
يالحظ ب�أن هناك غمو�ض مل�صطلح
«م�سا�س خطري» وعدم و�ضوحه
واحتماله لأكرث من ت�أويل .كما
جتاهل القانون حتديد تعريف وا�ضح

للإرهاب �أو الأعمال الإرهابية،
واعترب كل من يعار�ضون �أو ميثلون
خطرا على �سيا�سة احلكومة
الإ�رسائيلية �إرهابيني .و�أن �أ�سا�س
اعتبار العمل ارهابياً هو «العمل
الذي ينفذ بدوافع �سيا�سية ،دينية،
قومية� ،أو �أيدولوجية»
وعليه ف�إن القانون يُطلق يد ال�رشطة
والأجهزة الأمنية لقمع �أي ن�شاطات
احتجاجية �رشعية �ضد ال�سيا�سات
لإ�رسائيلية .كما ويهدف �إىل ترويع
النا�شطني ال�سيا�سيني وت�شديد
وتغليظ العقوبات ورفع االحكام
وت�رشيع االعتقال االداري وحظر
الن�شاطات ال�سيا�سية واالجتماعية
وتقييد دور امل�ؤ�س�سات احلقوقية
واالجتماعية .ف�ضال على �أن هذا
القانون و�صم �أفعال املقاومة
امل�رشوعة وب�أ�شكالها املختلفة
واعتبارها �إرهابا .
�إن هذا الن�ضال الذي خا�ضه الأ�رسى
ويخو�ضه ال�شعب الفل�سطيني لي�س
جرمية ،و�أن تلك العمليات التي
نفذها الأ�رسى لي�ست عملاً ارهاب ًيا.
فهي تندرج يف �إطار مقاومة م�رشوعة
كفلتها كافة القوانني واالتفاقيات
واملواثيق الدولية.
 قانون القومية :ين�ص القانونعلى �أن «دولة �إ�رسائيل هي الدولة
القومية لل�شعب اليهودي ،وفيها
يقوم مبمار�سة حقه الطبيعي
والثقايف والديني والتاريخي لتقرير
امل�صري» ،ويعترب �أن «ممار�سة حق
تقرير امل�صري يف دولة �إ�رسائيل
ح�رصية لل�شعب اليهودي» .وبذلك
فان القانون هو يك ّر�س واقع التمييز
العن�رصي على �أ�سا�س الدين ،وي�سعى
اىل تكري�س ال ّرواية الإ�رسائيلية
املزعومة بحق اليهود التاريخي
بهذه الأر�ض وينفي متاماً حق
ال�شعب الفل�سطيني فيها .بل ويعترب
الفل�سطينيني جمرد جمموعات
�سكانية عابرة على هذه الأر�ض،
رشع
وبذلك ف�إن قانون القومية يُ� ّ
�أي ت�رصف �أو �أي قانون عن�رصي �أو
�أية ممار�سة �ضد الفل�سطينيني الذين
�أ�صبحوا بنظر القانون الإ�رسائيلي
جمرد جتمعات �سكانية ،والأ�رسى
هم جزء من هذا اال�ستهداف.
وبهذه امل�ضامني وغريها فان القانون
ال يخرق فقط كافة القرارات الدولية
التي تن�ص على احلقوق ال�رشعية
لل�شعب الفل�سطيني ،و�إمنا �أي�ضا
يخرق مبادئ القانون الدويل.
�إن امل�شهد مرعب متاماً ،و�أن رزمة
الت�رشيعات العن�رصية التي �أقرها
الكني�ست الإ�رسائيلي خالل دورته
الع�رشين ،ت�أتي �ضمن �سل�سلة طويلة
من الت�رشيعات التي ت�ستهدف الوجود
الفل�سطيني ككل ،الأر�ض والإن�سان،
وفر�ض الهيمنة الإ�رسائيلية
على جانبي اخلط الأخ�رض� ،إىل
جانب القوانني املتعلقة بالأ�رسى
الفل�سطينيني ،ذكورا و�إناثا� ،صغارا
وكبارا ،والتي تهدف جميعها �إىل
توفري الغطاء القانوين لالنتهاكات
التي ترتكبها �سلطات االحتالل

بحق الفل�سطينيني املدنيني ،وحتمي
مبوجبها مرتكبي هذه االنتهاكات
وحت�صنهم �ضد امل�ساءلة واملحا�سبة
ّ
وبالتايل �ضمان �إفالتهم من العقاب،
ما ي�شجع قواتها على ارتكاب املزيد
من االنتهاكات واجلرائم .وهذا
ما يعطي الكني�ست الإ�رسائيلي
و�ص ًفا �شاذاً ب�أنه الأكرث عن�رصية
ومعاداة للدميقراطية يف تاريخ دولة
االحتالل ،و�أن �إ�رسائيل هي دولة
�أبرتهايد بامتياز.
�إن قراءة مت�أنية لن�صو�ص تلك
الت�رشيعات والقرارات ،نلحظ
انها ت�صادر �أب�سط حقوق الأ�رسى
واملعتقلني الإن�سانية ،على اختالف
�أجنا�سهم وفئاتهم االجتماعية
والعمرية ،كما و�أنها ت�شكل خطرا
على مكانتهم القانونية وم�رشوعية
مقاومتهم لالحتالل .كما وتظهر
مدى حتلل دولة االحتالل من
�أب�سط التزاماتها جتاه القانون
الدويل الإن�ساين ،وقانون حقوق
الإن�سان الدويل ،حيث يفر�ض
الأخري �أن تتوائم الت�رشيعات الوطنية
مع التزامات الدولة النا�شئة عن
ان�ضمامها يف اتفاقيات دولية .وحيث
ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن
تتذرع �سلطات االحتالل بالدواعي
الأمنية لت�سن ت�رشيعات وقوانني
ت�شكل خرقاً ج�سيماً لقواعد القانون
الدويل ولالتفاقيات الدولية.
�إن �إمعان �إ�رسائيل ،قوة االحتالل،
يف �سن ت�رشيعات وممار�سة �سيا�سات
عن�رصية دون رادع �سيا�سي �أو
قانوين �أو �أخالقي ال ميثل انتهاكاً
�سافراً حلقوق ال�شعب الفل�سطيني
فح�سب ،بل يج�سد خرقاً فا�ضحاً
ملبادئ القانون الدويل ،و�إ�رصاراً
غري م�سبوق على حتدي الإرادة
وال�رشعية الدولية وقرارات الأمم
املتحدة ذات ال�صلة ،وتقوي�ضاً لر�ؤية
حل الدولتني الذي يحظى بدعم
�أطراف املجتمع الدويل.
�إن هذا الأمر يعك�س نهج مع�سكر
اليمني املتطرف احلاكم يف ا�رسائيل
والذي يتجه �أكرث ف�أكرث �إىل التحالف
مع القوى اليمينية املتطرفة يف
العامل ،مدعومة بقرارات متطرفة
ت�صدر عن الإدارة الأمريكية
بقيادة دونالد ترامب والكونغر�س
الأمريكي.
ان هذا الواقع ي�ستدعي من املجتمع
الدويل التدخل العاجل والتحرك
الفوري ل�ضمان وقف العمل بتلك
القوانني والقرارات العن�رصية
بحق الأ�رسى واملعتقلني ،والعمل
على توفري احلماية لهم ،ووقف
االنتهاكات واجلرائم التي ترتكبها
�سلطات االحتالل وتطال كافة
حقوقهم .حيث �أن العدالة لن تتحقق
يف الأرا�ضي الفل�سطينية دون �إجبار
دولة االحتالل على احرتام مبادئ
حقوق الإن�سان وقواعد القانون
الدويل الإن�ساين.
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الكاتب والعازف ال�شاب يو�سف ق�سمية» للو�سط»

«معبد تهاوت �أعمدته» ...خمطط لعاملي املثايل
يو�سف ق�سمية هو �شخ�ص وجودي بامتياز لديه الكثري من ال�شغف لهذا العامل
لديه الكثري من الهوايات �شخ�ص يبحث عن الكمال �أو التنوع والكمال هلل  ،يف
الأخري �أنا طالب هند�سة ميكانيكية وعازف بيانو.
بقلم � /أ  .خل�ضر  .بن يو�سف
حدثنا عن بداياتك وما
هي امل�ؤثرات يف تكوين
جتربتك الإبداعية ؟
قبل �سنة لو ُ�سئلت عن م�ستقبلي
وهل �س�أكون كاتبا كنت �س�أجيب
قطعا بالنفي هذه ال�سنة دخلت
لنادي جامعي ا�سمه بريدج
تعرفت على عدة �أ�شخا�ص
فيه كانت لنا عدة �أن�شطة على
ال�صعيد الأدبي وغريه املهم
ورغم ادراكي وبكل حتفظ
وثقتي مب�ستواي يف اللغة وحبي
لها و�شغفي بها ونظرا لعدة
جتارب ع�شتها كانت ذخرا يل
يف كتابي  ،احلافز احلقيقي
مل يكن مني �أبدا بل كان من
ه�ؤالء الأ�شخا�ص الرائعني
الذين حظيت بهم هم من
�أدركوا �أن يو�سف يف احلقيقة
هو م�رشوع كاتب  ،كنا نتناظر
وكنا نتناق�ش ويف كل يوم كان
يقال يل من املقربني مني
يو�سف ماذا تنتظر لت�صبح كاتبا
ولأين اعتقدت �أن الكاتب وجب
عليه �أن ي�صل ملرحة الكمال
اللغوي والفكري مل �أرى نف�سي
منوذجا ي�ستحق الدخول للعامل
وبالزيادة �أنا عازف بيانو كنت
�أخاف �أن ال �أوفق بني هواياتي
 ،ات�ضح بتو�ضيح من الزمالء
�أن الكمال جمرد عذر تافه
 ،احلافز الآخر وجود الكثري
من الكتاب ممن ال ر�سالة
لهم يف كتاباتهم اعتقدت �أين
�أملك ر�سالة عظيمة وجب �أن
�أو�صلها ومن اجلنب �أن تبقى
يف داخلي  ،نقطة �أخرية
كانت فارقة  :ع�شت رحلة يف
عامل الوجوديات بداية من
مقارنة الأديان مرورا بدرا�سة
االحلاد وو�صوال �إىل العدمية
اعتقدت �أن جزء كبريا يف
تكوين ن�صو�صي ينبع انطالقا
من هاته التجربة وانطالقا من
كاريزما الرجل الوجودي
من �أين ينطلق قلمك و من
�أين ت�ستوحي ن�صو�صك
ولغتك ؟
�صفتي الغريبة والتي الحظها
�أ�صدقائي يف بريدج لي�س لدي
وقت معني �أكتب فيه وال ظرف
�أكتب متى �أ�شاء متى تعر�ضت
ملوقف يُجربين على الكتابة
�أعتقد ومبنطلق ا�ستقرائي �أن
الهامي يف الكتابة هو حياتي

ب�شكل عام هل ت�صدق ؟ ل�ست
قارئا جيدا مبعنى �أين ال �أقر�أ
كتبا كاملة وعدد الكتب التي
قر�أتها لي�س كبريا  ،لغتي ن�صفها
ورثته من الر�سوم املتحركة
يف ال�صغر ون�صفه من القر�آن
الكرمي  ،املحتوى جله من
حياتي كما قلت وجله الآخر
من رحلتي واحتكاكي مع عدة
علماء خا�صة يف جمال مقارنة
الأديان واالحلاد واملذاهب
الفكرية امل�شابهة
كونك عازف �أي�ضا  ،ما
هي طبيعة عالقه الأدب
بالفنون الأخرى ؟
�س�ؤال رائع جدا ،حقا واهلل
هناك تكامل غريب اكت�شفته
م�ؤخرا  ،تكامل يج�سده م�شهد
معني يف فيلم ما �أين ي�ضع
�ضابط ال�سيناريو ن�صا مفردا
يذهب بك يف رحلة طويلة
لت�صل �إىل مبتغاه – ر�سالته-
يكتمل امل�شهد مع املو�سيقى
الت�صويرية فتتج�سد الرحلة
والر�سالة املن�شودة التي �أراد
�إي�صالها �ضابط ال�سيناريو ،
لدي �إميان ب�أن التكامل بني
الفنون وبني كل �شيء وجد يف
الكون ،تكامل كلي قدره اهلل
عز وجل � ،أخريا اقتنعت �أن
املو�سيقى وحدها ال تكفي
للتعبري عن املكنونات الداخلية
� ،إن الكتابة هي اجل�رس
احلقيقي للتعبري عن تلك
املكنونات ودعائم ذلك اجل�رس
هي املو�سيقى �أو �أي فن �آخر.
�صدرت لك رواية
مو�سومة بـ « معبد تهاوت
�أعمدته « حدثنا �أكرث
عن هذا املنجز  ،من �أين
ا�ستوحيت ال�شخو�ص
وكيف وظفتها  ،ما �سبب
اختيارك لهذا العنوان
لإ�صدارك ؟
�س�ؤال جميل �آخر ،فالبداية
الهام ال�شخ�صيات كان كالتايل
ال�شخ�صية الرئي�سية با�سم
ق�صي �شخ�صية متفردة مميزة
ومعتدة بنف�سها وذات كربياء
عايل � ،شخ�صية بطابع كاريزما
عال و�أهم �شيء �شخ�صية
وجودية ن�صف هاته ال�شخ�صية
هي متثيل وجت�سيد لنوع خا�ص
من الأنا التي توجد داخل
الإن�سان وهي الأنا الأعلى

�شخ�صية متثل ولو ب�شكل رمزي
هذا النوع من الأنا فالعامل
امل�شرتك هو البحث عن الكمال
واالبتعاد عن كل ما قد يُف�سد
هذا الكمال وينزعه �سواء كان
العائق ال�شهوات �أو ال�شبهات
�إذن �شخ�صية �صاحلة ومثالية
�ست�سافر يف رحلة طويلة فهل
�ستبقى مثالية ؟ الن�صف الآخر
من ال�شخ�صية هو جت�سيد يل
 ،ا�ستلهمت عدة �صفات من
تلك ال�شخ�صية من نف�سي �إذن
فالن�صف جت�سيدا ملبد�أ الأنا
الأعلى والن�صف الأخر هو
�أنا  ،ال�شخ�صية الثانية با�سم
�سحر � :شخ�صية متثل بنات
النخبة يف بلدنا �شخ�صية ذكية
وجميلة وموهوبة ت�صطدم
باملجتمع وت�صطدم بطبيعة
احلال بالعادات والتقاليد
وت�صطدم بالرجل ال�رشقي
 ،ال�شخ�صية الأخرية :با�سم
فيونيكا جت�سيد للهوا �شخ�صية
تعتقد لوهلة �أنها �سكيوباتية
فتاة غنية و�سطحية فاتنة
ومغرورة كل تفا�صيلها تعرب عن
هذا النمط من ال�شخ�صيات ،
�إن �أجمل �شيء يف الرواية هو
التفاعل بني تلك املكونات
�رصاع بني الأنا الأعلى  :ق�صي
 ،والهوا  ،فيونيكا والأهم
�رصاع كل واحد منهم مع
املجتمع ومع نف�سه ومن جهة
�أخرى �رصاع ق�صي مع �سحر
�رصاع كال�سيكي رومان�سي ،
معبد تت�ساقط �أعمدته كان من
ال�صعب علي احتيار العنوان
لأن الرواية متثل عدة �أوجه
ولكني ا�ست�سلمت للق�ضية
اجلوهرية والتي هي �سبب يف
كتابتي للرواية معبد تت�ساقط
�أعمدته  :يف تلك الرحلة
الطويلة لل�شخ�صيات الثالث
�سنالحظ �شيئا واحدا وهو
تغري كل �شيء يتبدل ويُ�ستن�سخ
 ،اجلميع يتغري وال �أحد ثابت ،
نحن نعي�ش يف معبد كبري وهو
العامل وهذا املعبد تت�ساقط
�أعمدته والتي هي مكوناته
و�أ�سا�ساته الأ�شخا�ص وا ُ
ملثل
والأفكار والقناعات
ما هي الق�ضية املركزية
التي ت�ؤرقك وتدور حولها
ن�صو�صك ال�سردية ؟
�رصاع النف�س الب�رشية ما
بني مكونات الفرد ال�شخ�صية
وكذا مع الأطراف اخلارجية

الوجوديات ومغزى الكون
وم�صرينا املحتوم كيف هو هذا
ال�رصاع وملاذا يتذمر االن�سان
من خالق الكون ؟ الرحلة
الأعظم �إىل الكمال  ،كيف
�أن الب�رش يتطورون ويتغريون
وكيف ميكنهم �أن يكونوا �أكرث
نبال وجماال فقط �إذا و�ضعوا
يف ال�سياق ال�صحيح.
هل تتقيد مبنهجيه يف
كتاباتك؟
نعم لدي منهجية حمددة
�أ�ضعها يف داخلي وكوين ل�ست
قارئا جيدا فمنهجيتي خا�صة
� ،أُحب ال�رسد بطريقة موازية
فتم�شي الق�صة وبكل مكوناتها
ب�شكل �سل�س �أهم نقطة هي
املغزى و �أهم �شيء �ستجدين
�أ�رشح لك و�أتعمق يف جوهر
الأمور �أكرث مما �أًف و �أروي
لك �أكيد �أ�ؤمن بهذا يت�ضح
كثريا �أنننا مغرورون جدا فرنى
�أننا املميزون وحدنا وما دوننا
كلهم �سطحيون.
هل ت�ؤمن مب�ستقبل
الرواية العربية وخا�صة
اجلزائرية ؟
ال  ،لقد التقيت بالكثريين
ممن �سيحملون �شعلة جديدة
لالنطالق بهذا الفن �إىل
هناك املوهوبون
عليني
ويبدو �أن الدعم قادم وهذا ما
�سيحررنا.
هل كنت تهدف اىل تقدمي
�شيء ما من خالل روايتك
؟
هي يف احلقيقة كنت �أهدف
لتقدمي الكثري من الأ�شياء
 ،منها ت�سليط ال�ضوء على
ال�شخ�صيات الوجودية ت�سليط
ال�ضوء على نوع �آخر من
املعاناة قد يعي�شه الفرد معاناة
مع الذات ومع العقل  ،ت�سليط
ال�ضوء على جزئية ال�شخ�صيات
والكاريزما املميزة لكل �شخ�ص
 ،ت�سليط ال�ضوء على رحلة
الكمال واثبات �أن االن�سان
املرن �سينجح ويف عدة �أ�صعدة
جت�سده مقولة برو�سلي ال�شهرية
كن مثل املاء يا �صديقي �أينما
و�ضعته يت�شكل.
كيف تري دور املثقف يف
�أيامنا هذه  ،هل تغري هذا

الدور  ،وكيف تنظر اىل
عالقه املثقف بالق�ضايا
الوطنية ؟
�إذا حتدثنا عن املثقف  ،هو
�شخ�ص عميق ومتني الأفكار
ورزين القرار لي�س مدعي
الثقافة ممن قر�أوا كتاب �أو
كتابني  ،دوره عظيم فهو
امل�رشوع الأول والأخري يف
هذا البلد العظيم  ،املثقف
هو امل�ستثمر وهو الكاتب وهو
العازف وهو املربي والأ�ستاذ
املثقف هو ان�سان مرن يف
نظرته بعيد يف �أفاقه طموح
فينجح وينجح معه �آخرون
فينجح وترتفع �أ�سهم بلده ويعلو
موقفه بالق�ضية الوطنية موقف
مالزم وحمايد يغلب عليه
الوعي واحلكمة �سيكون قائدا
ال حمالة ان �سميت الأ�سماء
مب�سمياتها وهذا ما ندعو له.
ما هي م�شاريعك
امل�ستقبلية؟
م�شاريعي امل�ستقبلية معقدة
�أي�ضا كما لو كانت روايتي هي
خمطط لعاملي املثايل � ،أنا
�أهدف يف حياتي خللق تكامل
بني جميع مكوناتي � ،أبحث عن
النجاح ويف �أ�صعدة متوازية وال
ميكنني عزل هدف عن الآخر
فكلها متالحقة ومتكاملة
لت�صل فكرتي للعامل  ،لدي
م�رشوع يف الت�أليف املو�سيقي
وهذا امل�رشوع وكما قلت
موازي مل�رشوعي يف الكتابة
� ،س�أُطلق كتابي و�س�أُعلن عن
�ألبومي الأول يف املو�سيقى
�ألبوم بعنوان ف�صول روايتي

ويعرب عن كل ف�صل فيها ولكن
بطريقة حلنية وكما وجدت
�أفالم ومو�سيقى م�صاحبة
�سيكون هناك كتاب ومو�سيقى
ُم�صاحبة هذا �شيء للآجال
القريبة � ،أما عن البعيدة �أريد
�أن �أ�صل �إىل �أبعد م�ستوى يل
كب�رشي �أنعم اهلل عليه بنعم
كثرية �س�أوا�صل يف عامل الكتابة
�س�أتطور �أكرث � ،س�أدخل عامل
الإن�شاء املو�سيقي وعامل
املو�سيقى الت�صويرية �س�أكمل
درا�ستي يف هند�سة امليكانيك
ويكون يل ر�أي �آخر بدخويل
لعامل االعالم الذي وجدت
فيه �شغفي وهو ق�صة �أخرى
هذا وفقط �س�أكون مرنا فقط
و�أتطور و�أم�ضي قدما �س�أرحب
بكل جديد لأتعلمه .
كلمة �أخرية للقراء
وللجريدة ؟
�شكرا لك و�شكرا للجريدة
خا�صة و�أنها تفتح الأبواب
�أمام املواهب ال�شبانية ،
�أ�سئلتك جميلة جدا وطرحها
رائع لذلك �شكرا لك على تلك
الأ�سئلة  ،وللجمهور �أقول �إياك
�أن تقول ال ل�شيء تتعلمه تعلم
�أي �شيء واقتحم �أي �شيء
فاملوهبة هي ال�شغف ولي�ست
تنزيال �سماويا � ،أبدع ومتيز
وت�ألق لأنك خلُقت لهذا ال
تنتظر االعرتاف فاجلميع ال
مييل لالعرتاف بالأ�شخا�ص
اجلدد واملميزين دع جناحك
يجربهم على االعرتاف  ،حدد
هدف وال ت�ضع �سقفا وكن مثل
املاء .
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جنمة �أراب �أيدول ،منال حديل لـ" الو�سط"

"�أمتنى �أن �أك�سب جمهورا حقيقيا ولي�س افرتا�ضيا"
�سجلت جنمة �أراب �أيدول منال حديل ،ح�ضورا متميزا ب�إطاللتها يف �أول م�شاركة لها يف فعاليات الطبعة  15ملهرجان جميلة الدويل
ب�سطيف وي�أتي هذا بعد النجاح الذي القته معظم �أعمالها يف مواقع التوا�صل االجتماعي  ،فلقد قارب كليبها الأول " حتملت معاك"
 9ماليني م�شاهدة على موقع اليوتيوب  ،وهذا الذي �ساهم ب�شكل كبري يف جناحها  ،وهذا راجع النتقائها املوا�ضيع االجتماعية
الهادفة عرب توظيفها للكلمات راقية التي كتبتها ال�شاعرة اجلزائرية وم�ؤلفة الأغاين وهيبة بوديب و التي ترجمتها هذه الفنانة
اجلزائرية ابنة مدينة �شر�شال التابعة لوالية تيبازة ب�إح�سا�سها الرائع الذي جعلها تك�سب قاعدة جماهريية منقطعة النظري،
وال�شيء البارز هو مت�سكها بهويتها اجلزائرية التي طبعت �شخ�صيتها الفريدة من نوعها  ،حيث �سيكت�شف القارئ لهذا احلوار ال�شيق
الذي جمع يومية "الو�سط " بهذه الفنانة الراقية التي فتحت لنا قلبها وك�شفت لنا عن �أبرز م�شاريعها امل�ستقبلية يف جمال الفن .
حاورها من �سطيف :
حكيم مالك
بداية ،حدثينا عن
م�شاركتك الأوىل يف
مهرجان جميلة الدويل
ب�سطيف ؟
�أنا جد �سعيدة بامل�شاركة
لأول مرة يف الطبعة الـ  15من
فعاليات مهرجان جميلة الدويل
ب�سطيف وقدمت جمموعة من
الأغاين الرايوية �أبرزها �أغنية
للمرحوم ح�سني "ال ماتبكي�ش
قلبي ال " و�شاركت ب�أغنية
من ريربتوار الفنانة املغربية
�أ�سماء ملنور "عندو الزين"
�إ�ضافة لأغنيتني وهما " :
حتملت معاك " Ma Vie " ،
 En Roseولهذا قررت �أن
�أ�شارك بهذه الأغاين املتنوعة
ف�أنا ميكنني الغناء يف خمتلف
الطبوع املو�سيقية حيث كنت
�أرغب يف �أداء �أغاين �سطايفية
ولكن الوقت مل ي�سمح ب�أدائها
على ركح" كويكول"  ،بحكم
�أنني تقا�سمت الركح مع ابن
مدينة �سطيف فاحت " le
" blancو ال�شاب بالل �صغري
وعبد اهلل الكرد وفرقة الداي.
هل لك �أن تك�شفي لنا عن
م�ضمون كليبك الأول "
حتملت معاك " والثاين "
" Ma Vie En Rose؟

مواقع
�ساهمت
�أغنية الكليب الأول "حتملت هل
معاك" يحمل يف م�ضمونه التوا�صل االجتماعي يف
احلالة جناحك ؟
مو�ضوعا يعك�س
العاطفية التي تعاين منها
حاليا نعي�ش زمن العامل
معظم الن�ساء اجلزائريات
والعربيا بن�سبة  80باملائة االفرتا�ضي الذي �أ�صبح ي�ؤثر
ب�سبب �إهمال الرجل مل�شاعر على العامل احلقيقي والأ�صح
املر�أة خا�صة يف و�سطها هو اجلمهور احلقيقي الذي
وهذا ما نلتقي به  ،فالعامل االفرتا�ضي
االجتماعي
جعلني �أ�سلط ال�ضوء على كان له دور كبري يف جناحي
هذه الظاهرة املتف�شية يف و�ساعدين كثريا يف ميداين
املجتمعات العاملية ب�سبب الفني وبه حققت ال�شهرة ،
اخليانة العلنية � ،أما بالن�سبة ف�أنا �أحاول دائما �أن �أوفق
للكليب الثاين "  Ma Vie Enبني املهرجانات والأعرا�س
 ( " Roseحياتي الوردية ) يف نف�س الوقت لذا �أعترب
وهو تكملة للكليب الأول الأفراح واحلفالت اخلا�صة
"حتملت معاك" وهو عبارة مدر�سة لكوين �أحتك مبا�رشة
عن فكرة جديدة فيه ر�سالة بالعائالت اجلزائرية و التي
�أمل لكل الفتيات لتجاوز خيبات �أراها نتيجة وثمرة العامل
الأمل يف حياتهن فالعديد االفرتا�ضي �أين جند خمتلف ب�شم�س الأغنية اللبنانية جنوى
منهن تراودهن يف بع�ض الأعمار ومعظمهم من ال�شباب كرم �شكال و�صوتا.
الأحيان فكرة االنتحار ب�سبب  ،و�أمتنى �أن �أك�سب جمهورا
ما هي �سبل الرتويج
خيانة الرجل لهن وهذا ما حقيقيا �أكرث من جمهور العامل
ترتب عنه حالة اكتئاب حادة االفرتا�ضي لأن مليون ون�صف للأغنية اجلزائرية يف
للن�ساء وهذا ما �أجربهن على على االن�ستغرام �أو  3ماليني ال العامل العربي ؟
االبتعاد من الرجال وهذا راجع تق�س معيار وم�ستوى الفنان .
�أعتقد �أن اللهجة اجلزائرية
للخيبات العاطفية ال�سابقة
لي�ست حاجزا �أو عائقا يف
التي ع�شنها فالهدف من خالل
هذا الكليب هو بث ر�سالة مبن ت�أثرت منال حديل �إي�صال الفن اجلزائري �إىل
العامل العربي و�أبرز مثال على
�أمل لكل فتاة عا�شت جتربة فنيا ؟
ذلك هو م�شاركتي يف برنامج
عاطفية فا�شلة لإيجاد فار�س
�أحالمها ون�صفها الآخر والذي يف اجلزائر � ،أنا دائما مت�أثرة "�أراب �أيدول" با�ستخبار
تعمدت فيه �إبراز اجلانب بالكينغ ال�شاب خالد فهو مثلي �أندل�سي بكلمات جزائرية وهو
الإيجابي لدى املر�أة بعيدا عن الأعلى الذي �أقتدي به يف ال�سبب الأ�سا�سي يف قبويل
الفن � ،أما عربيا ف�أنا مت�أثرة يف هذا الربنامج املخ�ص�ص
امل�أ�ساة واملعاناة .
الكت�شاف املواهب يف الوطن
العربي  ،وبالتايل �أنا �أرى
�أن ثقافتنا مل نعرف كيف
نروج لها وهذا راجع لغياب
القنوات الإعالمية يف زمن
م�ضى  ،وعليه فنحن نعمل
جاهدين لإظهار �صورة تليق
مبكانة اجلزائر وي�أتي هذا عن
طريق �إبراز ثقافتنا وتقاليدنا
التي متيزنا عن باقي ال�شعوب
الأخرى وهذا يتم باالعتماد
على بوابة املو�سيقى  ،يف حني
جند تعددا يف الإمكانيات
وو�سائل الإعالم العربية التي
مكنت من التعريف بثقافتهم
و�أعمالهم املو�سيقية العربية ،
وهنا يكمن الفرق بيننا وبينهم
مما �ساهم يف تفوقهم علينا

بالرتكيز املطلق على هذا
اجلانب.
كلمة عن النجاح الذي
حققه الفنان اجلزائري
ال�شاب ببلوغه النجومية ؟
دائما �أرجع هذه ال�شهرة
والنجاح �إىل العامل االفرتا�ضي
الذي كان له دور كبري علينا
جميعا والذي �ساهم ب�إبراز
الفن اجلزائري وحتقيق
النجومية العاملية
فيم تتمثل طموحاتك ؟

م�شاريعك

عن
ماذا
امل�ستقبلية ؟
هناك ديو مع فنان وجنم
جزائري معروف �أنا ب�صدد
التح�ضري مل�رشوع غنائي
جديد ،و�س�أترك هذا العمل
مفاج�أة جلمهوري  ،و�س�أطرح
�أغنية "وا�ش من حب" يف �أول
�أيام عيد الأ�ضحى املبارك
وهي عبارة عن �أغنية �إيقاعية
�شبابية رايواية �صيفية وقررت
�أن ال �أ�صور لها فيديو كليب
 ،ف�أنا �أريد الرتكيز �أكرث ف�أكرث
على الكلمات لتقدمي عمل
نوعي ذو جودة عالية .

طموحاتي التو�سع يف ال�شهرة هل تفكرين يف �أداء �أغنية
التي حققتها مع اال�ستمرار عربية م�ستقبال ؟
يف �إي�صال ر�سالتي الفنية التي
بد�أت بها م�شواري الفني �أنا حاليا ب�صدد التفكري فيها ،
و�أكمل يف م�سارها واملتمثلة يف ولكن كل تركيزي الكلي من�صب
تو�سيع نطاق الأغنية امللتزمة على �إ�صدار �ألبومي الأول يف
والفن النظيف عن طريق م�شواري الفني الذي �سي�صدر
توظيف الكلمات املحرتمة يف �شهر �أكتوبر ، 2019وهناك
والراقية التي تدخل �إىل البيوت احتمال �أن يت�ضمن هذا الألبوم
اجلزائرية وامل�ستمدة من �أغنية عربية .
ثقافتنا وتراثنا،ولهذا فالأغنية
الأندل�سية لن �أتخلى عنها �أبدا
كلمة �أخرية نختم بها
عن وبالتايل �س�أ�سعى �إىل حوارنا ؟
تطويرها و تو�سيعها للو�صول
بها �إىل �أعلى املراتب وعليه �أقول جلمهور جميلة ونا�س
ف�س�أ�سعى دائما لتحقيق الرقي �سطيف �شكرا على اال�ست�ضافة
بالأغنية اجلزائرية.
و�صح عيدكم و�شكرا على احلب
"نحبكم بزاف".
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منها حمى النيل الغربي ،و�أخطرها حمى ال�ضنك ،وفريو�س «زيكا»

بعو�ض النمر تنقل ما يزيد عن  22مر�ضا فريو�سيا
�أظهرت نتائج ر�صد احل�رشات الناقلة
للأمرا�ض انت�شار بعو�ض النمر يف
عدة �أماكن باجلزائر،مت اكت�شاف هذه
البعو�ضة ،ذات اللون الأ�سود واملنقطة
بالأبي�ض كالنمر ،يعد موطنها الأ�صلي
جنوب �رشق �أ�سيا.

�أين تنت�شر؟
هذه احل�رشة تنت�رش ب�شكل كبري
يف الأماكن التي يتم تخزين املياه
بها ب�شكل غري حمكم ،حيث تتكاثر
احل�رشة يف حال وجود مياه عذبة
مك�شوفة وتنمو وتزداد داخل هذه
املياه ،وترتبط بوجود مياه و�أ�شجار
بجانب املنازل وخارجها ،حيث يتم
و�ضع املياه داخل عبوات وبراميل
دون تغطيتها ما ي�ؤدي لظهور هذه
احل�رشة وتكاثرها بها .هذه البعو�ضة
تعي�ش ملدة � 7أيام داخل املاء ،ومتر

 6طرق لتجنب لدغة
البعو�ض اخلطرية
تُع ّد بعو�ضة النمر الآ�سيوي من �أخطر �أنواع البعو�ض ،وهي ح�رشة يكرث
تواجدها يف الأماكن التي يتم تخزين املياه فيها بطرق غري منتظمة
وغري �صحية .وتنقل البعو�ضة ما يزيد عن  22مر�ضا فريو�سيا ،و�أخطرها
فريو�س حمى ال�ضنك �أو الذجن ،وهو مر�ض فريو�سي ينتقل عن طريق
لدغة البعو�ضة ،وينتقل من �شخ�ص لآخر عن طريق الإن�سان وذلك
مبجرد تعر�ضه للدغ من قبل احل�رشة .من هنا ،نقدم لك  6ن�صائح
حلماية نف�سك من خطر لدغة بعو�ضة النمر اال�سيوي:

 1جتنب االقرتاب من مياه اخلزاناتيكرث تواجد بعو�ضة النمر اال�سيوي يف اخلزانات فهي تبي�ض من 50
�إىل  300بي�ضة يف املرة الواحدة يف املاء .من هنا احذر االقرتاب من
خزانات املياه.

 2ا�ستخدم مبيدات يرقات البعو�ضب�أربعة مراحل تطور هي البي�ضة ثم
الريقة ثم ال�رشنقة ثم احل�رشة البالغة،
حيث ت�ضع الأنثى البي�ض على �سطح

املاء الراكد ،يفق�س البي�ض بعد يومني
وتخرج يرقات �صغرية تعي�ش وتتغذى
داخل املاء بعد �أربعة �أيام تتحول

الريقات �إىل �رشنقة والتي بدورها
تتحول �إىل بعو�ضة ،فاملياه �رضورية
يف حياة هذه البعو�ضة.

مكافحة بعو�ض النمر

 3ا�ستخدم غ�سول الب�شرة املنا�سبا�ستخدم الغ�سول املنا�سب لب�رشتك واحر�ص على �أن يحتوي على مادة
الإيكاريدين الفعالة والطاردة للح�رشات.

�إن �أي كميه مياه راكدة مك�شوفة لأكرث من ع�رش
�أيام تكون فر�صة لتكاثر بعو�ضة النمر  ،الأمر الذي
يجب �أن نحر�ص على عدم القيام به ،وان ال ن�ضع
�أوعية يف حميط املنزل وبها مياه ،وجتفيف املياه
الراكدة وامل�ستنقعات يف �ساحات املنزل وحول
الأ�شجار و�أحوا�ض الزهور ،كما يجب �إغالق احلفر
االمت�صا�صية وحفر معاجلة املياه العادمة ب�إحكام
وتغطية فتحات موا�سري التهوية ب�شبك ناعم ،وتنظيف
وجتفيف امل�شارب والأوعية امل�ستخدمة ل�سقاية
احليوانات والطيور مرة كل �أ�سبوع و�أ�ضاف �أنه
يجب �إغالق �آبار جتميع مياه الأمطار وو�ضع �شبك
على فتحات �أنابيب تو�صيل املياه ،واملحافظة على
جماري مياه الأمطار واملياه العادمة خالية من
النفايات والإطارات التالفة و �أي مواد متنع جريان
املياه وي�صبح منا�سباً لتكاثر البعو�ض.
ومتتاز بعو�ضة النمر ب�أنها ال تطري مل�سافات بعيدة،
وعندما تل�سع ال�شخ�ص تبقى يف حميط ومكان
تكاثرها ،وت�أتي على ال�شخ�ص من خالل رائحة
ج�سمه.

4ابتعد عن املالب�س الداكنةغالبا ما حتب بعو�ضة النمر الآ�سيوي الألوان الداكنة ،لذلك احر�ص على
ارتداء مالب�س فاحتة اللون ووا�سعة كي تتجنب لدغة البعو�ض.

 5ا�ستخدم نامو�سيات البعو�ضتعترب نامو�سيات البعو�ض من الو�سائل املهمة ملكافحة لدغات بعو�ضة
النمر الآ�سيوي خا�صة حلماية الأطفال .من هنا �ضع النامو�سيات على
الأبواب والنوافذ و على �رسير الأطفال.

� 6ضع ال�شموع يف منزلكميكنك الق�ضاء على البعو�ض من خالل و�ضع ال�شموع يف منزلك �إذ تبعث
مبركب ثنائي �أك�سيد الكربون الذي يقتل البعو�ض.

ماذا تفعل �إن تعر�ضت لل�سعة بعو�ض النمر؟
على الأ�شخا�ص فور تعر�ضهم لل�سعات
بعو�ض م�ؤملة نهارا و�أثناء تواجدهم حتت
الأ�شجار البحث عن �أماكن تكاثر بعو�ضة
النمر والتخل�ص منها ،كما يجب التوجه
�أو االت�صال بالبلدية �أو دائرة �صحة البيئة
وتقوم بالك�شف عن املنطقة ومكافحة
البعو�ضة من خالل ر�ش املبيدات
و�إزالة املياه املخزنة املوجودة يف تلك
املنطقة.
ويُن�صح بارتداء مالب�س طويلة تغطي
الأرجل والأيدي �أثناء التواجد خارج
املنزل لي ً
ال يف �أوقات ن�شاط البعو�ض،
وا�ستخدام م�ستح�رضات طاردة للبعو�ض
وميكن التميز بني قر�صة بعو�ضة النمر
الآ�سيوي من غريها ،حيث �أن البعو�ض
املتعارف عليه يلدغ �أثناء الليل� ،أما النمر

فوائد «الق�شطة» العجيبة!

�أكد علماء من جامعة �إ�شبيلية فائدة �أوراق
�شجرة الق�شطة « »Annona muricataيف
التخفيف من �أعرا�ض مر�ض الفيربوميغاليا
(�أمل ع�ضلي ليفي يتف�شى يف اجل�سم) وخا�صة
الآالم املزمنة واالكتئاب والقلق.
و�أ�شار العلماء الإ�سبانيون �إىل اخلوا�ص
العالجية ملغلي �أوراق هذه الفاكهة
اال�ستوائية يف قمع الآثار اجلانبية املزعجة،
بعد درا�سة ا�ستمرت �شهرا كامال على فئران
التجارب.

بحال تواجدت �آبار �أو برك مياه بالقرب من منزلك ،ال ترتدد يف
ا�ستخدام مبيدات يرقات البعو�ض �إذ حتتوي على مواد كيماوية تق�ضي
على بعو�ضة النمر الآ�سيوي.

وقد تو�صل اخلرباء ،من خالل هذه
التجربة� ،إىل اجلرعة املثالية من مغلي
�أوراق الق�شطة ،يف �إيقاف الآالم والأعرا�ض
اجلانبية ملر�ض الفيربوميغاليا ،وهم الآن
يف املراحل التح�ضريية لإجراء التجارب
ال�رسيرية على الب�رش.
ويذكر العلماء �أن فوائد هذه ال�شجرة مل
يتم التعرف عليها فج�أة ،فقد ا�ستخدمت
ثمار و�أوراق الق�شطة يف الطب ال�شعبي
لدى بلدان املنطقة اال�ستوائية والن�صف

فهي تلدغ �أثناء النهار وخارج املنزل
ولي�س بداخله .هذه البعو�ضة تنقل ما
يزيد عن  22مر�ضا فريو�سيا منها حمى
النيل الغربي ،و�أخطرها حمى ال�ضنك،
وفريو�س «زيكا» من �أهم �أعرا�ض اللدغ
الإ�صابة بحكة �شديدة واحمرار باجللد
وانتفاخ وتورم �صلب ،م�ؤكدا �أن انت�شار
هذه البعو�ضة يكون يف �ساعات ال�صباح
الباكر ويف �ساعات الغروب.
و ين�صح امل�صابون بح�سا�سية اجللد
ويف حال لدغهم بهذه احل�رشة مراجعة
طبيب خمت�ص لتفادي ح�صول �أي �أمرا�ض
جلدية ب�سبب هذه البعو�ضة ،ودعا كافة
املواطنني ومن يتعر�ضون لقر�صة النمر
الآ�سيوي و�ضع املاء البارد على الفور� ،أو
�أي �شيء يقلل احل�سا�سية.

اجلنوبي للكرة الأر�ضية ،وعوجلت بها عدة
�أمرا�ض كالإ�سهال والقرحة وال�صلع والزحار
وغريها.
ونوه الباحثون �إىل اخل�صائ�ص العالجية التي
مت الت�أكد منها علميا .ف�أوراق �شجرة الق�شطة
حتتوي على مواد غذائية تقوي جهاز املناعة
وتقلل خطر الإ�صابة ب�أي �أنواع من العدوى.
كما �أنها تقلل من خطر الإ�صابة بااللتهابات
وخا�صة املتعلقة بالتهاب املفا�صل.

بعو�ضة «النمر الآ�سيوي» �أخطر
احل�شرات يف العامل..
ال �شك �أن البعو�ض هو �أخطر احل�رشات علي الإطالق� ،إذ �أن البعو�ض
على وجه التحديد بكافة �أ�شكاله و�صوره ،يعمل كو�سيلة نقل ،يقوم بنقل
الأمرا�ض من مكان �إىل �آخر وتتناول كثري من ال�صحف ،احلديث حول
بعو�ضة النمر الآ�سيوي وامل�رصي ،ويف ف�صل ال�صيف غالبا ما يذهب
الأ�شخا�ص �إىل الأماكن ال�سياحية ،وهم �أكرث الأ�شخا�ص عر�ضة لهذه
الأمرا�ض ،الذي ينقلها بعو�ض النمر الآ�سيوي ،ولكن كيف يحمي ه�ؤالء
الأ�شخا�ص الذين توجهون الأماكن ال�سياحية من هذا البعو�ض؟.
ويعترب هذا النوع من �أخطر احل�رشات يف العامل ،وال تتمثل امل�شكلة يف
احل�رشة نف�سها ،ولكنها تعترب من م�سببات الكثري من الأمرا�ض ،التي
يتم نقلها عن طريق البعو�ض ،وخا�صة مع االنت�شار الكبري لبعو�ض النمر
الأ�سيوي وامل�رصي .وتعمل بعو�ضة النمر ب�شكل �أ�سا�سي على نقل ثالثة
�أمرا�ض ،زيكا و�شيكونغونيا وحمى ال�ضنك ،وتتم الإ�صابة بهذه الأمرا�ض
عن طريق الفريو�سات ،التي توجد ب�شكل �أ�سا�سي يف �آ�سيا و�إفريقيا
و�أمريكيا اجلنوبية والو�سطى ،وبالطبع ال يُفرق البعو�ض ما بني ال�سكان
املحليني وال�سياح.

املالريا
تعترب املالريا من �أهم الأمرا�ض ،التي يتم نقلها عن طريق البعو�ض،
ريا يف الآونة الأخرية ،بف�ضل نتائج برامج
والتي �شهدت تراج ًعا كب ً
املكافحة الناجحة من ناحية ،و�إىل تزايد تلوث املياه من ناحية �أخرى،
نظ ًرا لأن البعو�ضة الناقلة ملر�ض املالريا حتتاج ملياه نظيفة لتكاثرها،
على العك�س من بعو�ضة النمر ،ولذلك تراجع خطر الإ�صابة باملالريا
يف الكثري من البلدان الواقعة يف جنوب �آ�سيا و�أمريكا اجلنوبية بدرجة
كبرية .التطعيمات وعدم وجود التطعيمات يعترب من �أكرب امل�شكالت
بالن�سية للأمرا�ض التي يتم نقلها عن طريق البعو�ض ،ولذلك ف�إن
احلماية من البعو�ض تكون هي الو�سيلة الفعالة الوحيدة �ضد الأمرا�ض،
ونظرا لوجود �أنواع من البعو�ض تن�شط خالل الليل و�أخرى �أثناء النهار،
ف�إنه يتعني على ال�سياح حماية �أنف�سهم من البعو�ض على مدار ال�ساعة.
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ال�سيدة خديجة – ر�ضي اهلل عنها  ...وفاء بال حدود
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم
يحن �إليها ،ويذكرها دو ًما ،فال يزال
يذكر ف�ضائلها حتى تغار �إحدى زوجاته،
وكان يكرم �صويحبات خديجة ،ف�إذا ذبح
�أو طبخ �أهدى �إليهن� ،إكرا ًما لها .وهي يف
قربها ! و�إذا ذك َرها ذاك ُرها يف ح�رضة
ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم – �إذا
به – �صلى اهلل عليه و�سلم – يرق لها،
ويذكرها ،وي�ستغفر لها ،ويذكر ف�ضائلها
عار�ض يقطع عليه حديثة،
حتى ي�أتيه
ٌ
و�ضجرة – ك�ضجرة عائ�شة – حت ْو ُل
بغريتها بني ر�سول اهلل وبني احلديث
عن خديجة ،بيد �أن العك�س يح�صل،
ف�إذا غارت عائ�شة ونالت من خديجة
كما تنال املر�أة من �رضتها فقالت:

يهود ي�شهدون
بنبوة نبينا �صلى
اهلل عليه و�سلم

« عجو ٌز ! قد �أبدلك اهلل بخري منها «،
زادت الطينة بلة ،فيزيد ر�سول اهلل يف
ذكرها ويكرث من احلديث عن ف�ضلها
�أكرث و�أكرث  ،وي�ستمر احلال حتى ت�أتيه
عادية �أو �صارفة تقطع احلديث عن
ف�ضل خديجة ! ويوم بدر [ يف رم�ضان 2
هـ ] ،جاءت كل ع�شرية تفتدي �أ�رسها
ا�ص
من نُيوب امل�سلمني ،وكان �أبو ال ْ َع ِ
بْنِ ال ّربِي ِع  -زوج زينب – بني الأ�سارى،
وكان الإ�سالم قد فرق بينه وبني بنت
ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم ،-
و�أرادت زينب – الوفية بنت الوفية – �أن
يدا
تنقذ زوجها من الأ�رس ،علها تَرد له ً
من �أياديه البي�ضاء� ،أو ي�رشح اهلل �صدره
النا�س يتوافدون على
للإ�سالم  .وبينا
ُ
�شهِدت اليهود ب�صدق نبوة نبينا حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم قال اهلل عز وجل :
�ص ِّد ٌق
( َولمَ َّا َج ُ
اءه ْم ِكت ٌ
َاب ِّم ْن عِ ندِ اللهّ ِ ُم َ
ِمّ َ
لا َم َع ُه ْم َو َكانُوا ْ مِ ن َقبْ ُل يَ ْ�ستَ ْفت ُِحو َن َعلَى
اءهم َّما َع َرفُوا ْ َك َف ُروا ْ
الَّذِ ي َن َك َف ُروا ْ َفل َ َّما َج ُ
ِب ِه َفل َ ْعنَ ُة هَّ
الل َعلَى ال ْ َكا ِفرِي َن )
عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال  :كان غالم
يهودي يخدم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فمر�ض  ،ف�أتاه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يعوده فقعد عند ر�أ�سه فقال له � :أ�سلم .

نيات ينبغي ا�ست�صحابها
قبل دخول رم�ضان

يف �صحيح م�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
يف احلديث القد�سي ( �إذا حتدث عبدي ب�أن
يعمل ح�سنة ف�أنا اكتبها له ح�سنة )
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�شهر :
 .1نية ختم القر�آن لعدة مرات مع التدبر .
 .2نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�سالفة
 .3.نية �أن يكون هذا ال�شهر بداية انطالقة
للخري والعمل ال�صالح و�إىل الأبد ب�إذن اهلل .
 .4نية ك�سب �أكرب قدر ممكن من احل�سنات يف
هذا ال�شهر ففيه ت�ضاعف الأجور والثواب .
 .5نية ت�صحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة
احل�سنة جلميع النا�س .
 .6نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س
م�ستغ ً
ال روحانية هذا ال�شهر .
 .7نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة
واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني

التقى رجل ب�أحد العارفني باهلل و �س�أله الن�صيحة
 ،فقال له عليك بخم�س :
ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل
 ،ثم ذكر اهلل  .فقلت  :هذه واحدة .فقال  :بل
خم�س .قلت  :كيف ؟! فقال  :الأوىل فتح  ،و
الثانية �رشح  ،و الثالثة طرح  ،و الرابعة امتحان
و جرح  ،و اخلام�سة ر�ضا و منح .
فقلت  :كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال  :الأوىل  :لوال �أن فتح لك الباب  ،ما�شممت
رائحة الذكر  ،وال لنف�سك طاب..
و الثانية  :لوال �أن �رشح �صدرك بالو�صال  ،مادام
لك الذكر فى دالل ..والثالثة  :لوال �أن طرح عنك
الأ�شغال  ،ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و
الرابعة  :لوال �أن جرحك و امتحنك بذكر زالتك
 ,لدخل لك ال�شيطان من باب العجب بوارداتك ,
�صفِيت من �آفاتك..
و ملا َ
و اخلام�سة  :ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك
�أبواباً من اليقني فى ح�رضته ..فتعجبت !...
فقال يل  :التتعجب ف�إن مل حتظ باخلم�س ,
تبت من الذاكرين يف الرم�س...
ما ُك َ
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�شكرك..

النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – كل ٌيدفع
الفداء لقاء قب�ض �أ�سريه؛ �إذ بعثت زينب
بنت ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم
 يف فداء �أبي العا�ص مبا ٍل وبعثت فيهبقالدة خلديجة ،كانت �أَدخلتها بها على
�أبي العا�ص  .وجيء باملال والقالدة �إىل
ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم ، -
لإطالق �أبي العا�ص ،فلما وقعت عينا
ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم – على
قالدة خديجةَ ،رقّ ل َ َها ِر ّق ًة �شَ دِ ي َدةً،
َوقَا َل – ي�ست�سمح �أ�صحابه � « : -إ ْن
ري َها َ ،وتَ ُر ّدوا
َر�أَيْتُ ْم �أَ ْن ت ُْط ِلقُوا ل َ َها �أَ ِ�س َ
َعلَيْ َها َمال َ َها  ،فَا ْف َعلُوا « َفقَالُوا  :نَ َع ْم يَا
�سو َل اللهّ ِ  .ففعلوا [ ابن ه�شام 652/1
َر ُ
( بت�رصف ) ]
فنظر �إىل �أبيه وهو عنده  ،فقال له � :أطع
�أبا القا�سم �صلى اهلل عليه و�سلم  ،ف� ْأ�سل َ َم
 ،فخرج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو
يقول  :احلمد هلل الذي �أنقذه من النار .
رواه البخاري .
فهذا اليهودي �أمـر ابنه �أن يُطيع �أبا
القا�سم  ،مما ّ
يدل على �أنه يعلم يف قرارة
نف�سه ب�صدق نبوة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم .

�أقوال غري امل�سلمني حول �شخ�ص النبي �صلى اهلل عليه و �سلم
يقول امل�ست�رشق الأمريكي (وا�شنجتون
�إيرفنج)« :كان حممد خامت النبيني و�أعظم
الر�سل الذين بعثهم اهلل تعاىل ليدعوا النا�س
�إىل عبادة اهلل».
ويقول  :الربوفي�سور يو�شيودي كوزان ـ مدير
مر�صد طوكيو�( :أعظم حدث يف حياتي هو

�أنني در�ست حياة ر�سول اهلل حممد درا�سة
وافية ،و�أدركت ما فيها من عظمة وخلود).
ويقول عامل الالهوت ال�سوي�رسي د.هانز
كوجن ( :ـ بحثت يف التاريخ عن مثل �أعلى لهذا
الإن�سان ،فوجدته يف النبي العربي حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم).

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

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

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

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ص ي�رسق ال�سيدة رابعه العدوية ر�ضى اهلل
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شماال فلم يجد �شيئا
�سوى ( �إبريق ) فلما هم باخلروج قالت له  :يا هذا
�إن كنت من ال�شطار فال تخرج �إال ب�شئ
فقال  :مل �أجد فى بيتك �شئ
قالت له  :يا م�سكني خذ هذا الأبريق  ....وتو�ض�أ
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل
لعل اهلل يرحمك  ....قال نعم
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها
بالدعاء وقالت � :سيدى وموالى هذا عبدك قد �أتى
�إىل داري
فلم يجد �شيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه
من ف�ضلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب
من اهلل فظل ي�صلى من الع�شاء حتى وقت ال�سحر
ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا  ...فلما
�أنهى �صالته فقالت له  :كيف كانت ليلتك ؟ قال
بخري فقد جرب اهلل ك�رسى وقبل عذرى وغفر ذنبى
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا
ل�صنيعها
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت :
�إلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك �أترى
تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رسها يا رابعة من �أجلك قبلناه وب�سببك
قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
على �أن ح�سن الظن يجب �أن ي�صاحبه ح�سن
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل
ال�سعي ويب�صر طريقه وي�سري م�ستعينا
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا �أن
ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات و�أن
املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد
حتى تلعق ال�صرب ف�إن �أ�صاب هدفه فاحلمد
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات و�إن كانت

الأخرى فعلى املر�أ �أن يعمل ولي�س عليه
�إدراك النجاح وعليه �أن يقيم جتربته
ويح�صر موا�ضع اخلط�أ ليتجنبها وحتديد
الهدف ال�صحيح و�سلوك ال�سبل لها �إذا ق�صد
بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان �أعمال
�صاحبها .يقيني باهلل يقيني من الآثار
املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح من
غرور ون�سبة الف�ضل �إىل غري اهلل عز وجل
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قطر ت�ست�ضيف حفل توزيع جوائز
املهرجان الدويل لأفالم جنوب الهند

مب�شاركة �أكرث من مئتي �شخ�صية من م�شاهري ال�سينما الهندية� ،أعلن الثالثاء يف الدوحة
ا�ست�ضافة قطر للمرة الأوىل احلفل ال�سنوي لتوزيع جوائز املهرجان الدويل ال�سينمائي لأفالم
جنوب الهند (�ساميا )2019اجلوائز التي �ستوزع يف احلفل -الذي �سيعقد يومي  15و� 16أوت اجلاري
يف �صالة لو�سيل الريا�ضية التي تت�سع لنحو ثمانية �آالف �شخ�ص -ق�سمت �إىل  18فئة ،ت�شمل كل
جوانب الإنتاج ال�سينمائي� ،سواء التمثيل� ،أو الإخراج� ،أو امل�ؤثرات ال�صوتية واملرئية.
وي�سعى احلفل -الذي
يقام �سنويا يف عدة دول
�آ�سيوية؛ منها ماليزيا
و�سنغافورة� -إىل ا�ستغالل
الت�أثري الكبري لل�سينما
الهندية على م�ستوى
وا�ستقطاب
العامل،
جمهور جديد من ع�شاق
�سينما بوليود يف العامل،
حيث يعد «�ساميا» من
�أهم فعاليات ال�سينما
م�شاهدة
الهندية
ومتابعة.
وي�سلط احلفل الأ�ضواء
العاملية على �سينما
جنوب الهند ،و�إيجاد
من�صة تفاعلية ل�صناع
�سينما جنوب الهند
للتوا�صل مع جمهورهم،
حيث يحتفي «�ساميا»
ب�سينما جنوب الهند عرب
�أربع فئات ،هي« :تيلوغو،
وتامي ،وكنادا ،وماليامل»،
وتقدم اجلوائز للفائزين
�ضمن تلك الفئات.
وي�أتي هذا احلفل يف
�إطار برنامج العام الثقايف
قطر-الهند  ،2019الذي
يعمل على تعزيز التفاهم
امل�شرتك بني الهند وقطر
من خالل دعوة اجلمهور
يف البلدين ال�ستك�شاف
�أوجه ال�شبه واالختالفات
بني الثقافتني واالحتفاء
بهما.

ولقد �صفت م�شاعل
�شهبيك من املجل�س
الوطني لل�سياحة بقطر
ا�ست�ضافة حفل توزيع
جوائز �ساميا ب�أنه حدث
تاريخي يعزز التعاون
الثقايف بني البلدين،
م�شددة على �أن املجل�س
بذل كافة اجلهود من �أجل
ن�سخة مميزة للحفل.
و�أ�ضافت �شهبيك �أن
احلفل يعد تتويجا
لفعاليات مو�سم «ال�صيف
يف قطر» الأكرب من نوعه
هذا العام ،الذي ت�ضمن
فعاليات ريا�ضية وثقافية
وترفيهية كانت الهند

م�شاركة يف جميع هذه
الفعاليات نظرا لالحتفال
بالعام الثقايف قطر-
الهند .2019
�أما الرئي�س التنفيذي
«�ساميا»
ملهرجان
في�شنو �إندوري ،فقد
توقع �أن تكون الن�سخة
الثامنة من املهرجان
ا�ستثنائية� ،سواء من حيث
احل�ضور وامل�شاركة يف
املهرجان� ،أو من حيث
املتابعة جلوائز و�أفالم
املهرجان حول العامل.
و�أ�ضاف �إندوري �أن
حفل توزيع اجلوائز
�سي�شهد م�شاركة وا�سعة

ل�شخ�صيات �سينمائية
م�شهورة يف الهند،
مثمنا الدعم الذي تلقاه
«�ساميا» من املجل�س
الوطني لل�سياحة بقطر
من خالل ت�سهيل كافة
�إجراءات �إقامة احلفل
يف الدوحة.
وعن �سبب اختيار
الدوحة لإقامة احلفل
هذا العام ،قال �إندوري
�إن �إدارة املهرجان
ت�ستهدف الو�صول �إىل
من�صات جديدة تخاطب
من خاللها �شعوب
العامل عرب لغة ال�سينما،
م�شددا على �أن ال�سينما

الهندية حققت جناحا
كبريا يف منطقة اخلليج
والعامل �أجمع ،وهذه
املهرجانات تعزز هذا
النجاح.
وعن فر�ص �إنتاج
قطري-
�سينمائي
هندي يف امل�ستقبل،
قال الرئي�س التنفيذي
ل�ساميا �إن احلفل يعد
التجربة الأوىل للتعاون
مع قطر ،ولكنه لن
يكون الأخرية؛ فهناك
فر�صة حاليا للبحث عن
�إمكانية حتقيق ذلك مع
جهات الإنتاج القطرية.
املمثلتان
وعبت
رّ
�أندريا
الهنديتان
ومانفيكا
جريمييا
هاري�ش عن �سعادتهما
للتواجد يف الدوحة،
وامل�شاركة يف هذا
ال�سنوي
املهرجان
املهم ،مثمنني حجم
اال�ستعدادات الكبرية
اجلارية لنجاح هذا
احلفل الكبري.
وتنق�سم عرو�ض الأفالم
التي �ست�ستمر علىمدى يومني� -إىل �أربع
لغات ،حيث �ستعر�ض
�أفالم التيلجو والتاميل
يف � 15أوت  ،و�ستعر�ض
�أفالم الكانادا واملااليا
يف � 16أوت .

«واما» يطرح «ال�صيف ابتدى»

طرح فريق «واما» الغنائي
�أحدث �أغنياته «ال�صيف ابتدى»،
وهي �أوىل �أغنيات الألبوم
اجلديد للفريق ،عرب القناة
الر�سمية ل�رشكة «Nogoum
 »Recordsمبوقع يوتيوب.
�أغنية «ال�صيف ابتدى» من
كلمات هانى رجب ،و�أحلان
مديح ح�سني ،وتوزيع �أمني
نبيل.
وتخطت �أغنية «�شم�س بحر»
� 80ألف م�شاهدة ،بعد طرحها،
عرب موقع يوتيوب.

وي�ضم الألبوم � 10أغنيات ،ومن
املقرر طرح �ألبوم «واما» خالل
�شهر �أوت احلايل.

ويتعاون فريق «واما» يف الألبوم
اجلديد مع ال�شعراء� :أمين
بهجت قمر� ،أمري طعيمة ،نادر

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:

عبد اهلل ،حممد عاطف ،جمال
اخلويل� ،أحمد املالكي ،وهاين
رجب.
فيما يتعاون الفريق مع امللحنني
خالد عز ،رامى جمال ،تامر
عا�شور� ،أحمد �صالح ح�سني،
ومديح ،كما حلن كل من �أحمد
فهمي ،حممد نور �أع�ضاء
الفريق بع�ض الأغاين.
والتوزيع املو�سيقي ف�شارك
فيه كل من نادر حمدي ،وتوما،
و�إيهاب فاروق ،ورامي �سمري،
و�أمني نبيل.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

ه�شام عبا�س يطرح «�شاري
بالغايل»
طرح املطرب امل�رصي ه�شام
عبا�س �أحدث �أغنياته «�شاري
بالغاىل» ،عرب القناة الر�سمية
ل�رشكة «مزيكا» مبوقع يوتيوب.
�أغنية «�شاري بالغايل» من كلمات
ح�سن عطية ،و�أحلان �أحمد زعيم،
وتوزيع توما.
وتخطت �أغنية «�شارى بالغايل»
� 125ألف م�شاهدة ،بعد طرحها،
عرب موقع يوتيوب.
وتعد �أغنية «�شارى بالغايل» �إحدى �أغنيات �ألبوم ه�شام عبا�س اجلديد
«عامل �ضجة» ،وي�ضم �أغنيات �أخرى منها« :الفرتة اللي فاتت»،
«اهربي»« ،كده عيب»« ،اللي احنا فيه»« ،حاجات مبتتفهم�ش»�« ،أغلى
من العني» ،و»هنا خليك».
وتعاون ه�شام مع �شعراء وملحنني وموزعني منهم� :أمين بهجت قمر،
و�شادي نور ،و�أمري طعيمة ،وح�سن عطية ،وحممد جمعه ،وحممد
النادي ،و�أحمد زعيم ،وحممد يحيى ،وتامر علي ،وتوما ،وهاين ربيع،
وو�سام عبداملنعم.

نوال الزغبي حت�صد جناحات
متتالية وبانتظار جتربة جديدة !

جتري الفنانة نوال الزغبي ن�شاطاً
ملحوظاً منذ �سنتني ،وال تتوانى عن
امل�شاركة يف معظم املهرجانات
اخلا�صة و�آخرها حلولها �ضيفة
على مهرجان الإ�سكندرية للأغنية
الذي تبد�أ فعالياته بني  23و26
�آوت اجلاري.
ت�ؤكد املعلومات �أن الزغبي
�ستفتتح املهرجان الذي �سي�شارك
خالل �أيام فعالياته جمموعة من الفنانني امل�رصيني والعرب ،فيما
يختتم حفل االفتتاح الفنان الكبري حممد منري.
�إىل ذلك ،مل ت�ؤكد املعلومات املتداولة ب�ش�أن نوال الزغبي عن
موعد بداية برناجمها على روتانا ويب ،حيث من املفرت�ض �أن يكون
للمواهب الغنائية ويحمل عنوان «ذا تالنت» والذي تك ّثف حمطات
روتانا الإعالنات الدعائية اخلا�صة به.
واملعروف �أن نوال الزغبي  ،بداية االتفاق معها � ،أعربت عن �شوقها
لدخول هذه التجربة التي �ست�ضعها للمرة الأوىل يف موقف احلكم على
مواهب عربية.

تامر ح�سني يطرح برومو
«الفلو�س»
طرح النجم امل�رصي تامر ح�سني
برومو فيلمه اجلديد «الفلو�س»،
عرب �صفحته الر�سمية مبوقع في�س
بوك.
فيلم «الفلو�س» كان يحمل ا�سم «كل
�سنة و�أنت طيب» كا�سم م�ؤقت قبل
�أن ي�ستقر فريق العمل على اختيار
«الفلو�س كا�سم نهائي للعمل ،ومن
املتوقع طرحه بدور العر�ض
ال�سينمائي يف عيد الأ�ضحى املقبل.
وتخطى برومو فيلم «الفلو�س» مليون ون�صف ملليون م�شاهدة ،بعد
طرحه عرب ال�صفحة الر�سمية لتامر ح�سني مبوقع في�س بوك.
فيلم «الفلو�س» من بطولة تامر ح�سني ،خالد ال�صاوي ،زينة ،وحممد
�سالم ،ق�صة تامر ح�سني� ،سيناريو وحوار حممد عبد املعطي� ،إنتاج
«نيو �سين�رشي» ،و�إخراج �سعيد املاروق.

�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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بور�شه تطلق املوديل اجلديد من "ماكان"

ك�شفت �رشكة بور�شه النقاب
عن املوديل اجلديد من
�أيقونتها  ،Macanالتي
تنتمي لفئة موديالت الأرا�ضي
الوعرة ،لت�شعل نار املناف�سة
مع مر�سيد�س  GLCوبي �إم
دبليو  X3و�أو�ضحت ال�رشكة

الأملانية �أن املوديل اجلديد
من  Macanيتميز من اخلارج
من خالل ك�شافات LED
و�رشيط الإ�ضاءة املمتد يف
م�ؤخرة ال�سيارة ،يف حني ميتاز
من الداخل من خالل ال�شا�شة
اللم�سية الكبرية قيا�س 11

بو�صة ،مع ات�صال قيا�سي
ب�شبكة الإنرتنت ،والرتتيب
اجلديد للكون�سول الأو�سط.
ويعتمد املوديل الأ�سا�سي من
ال�سيارة على �سواعد حمرك
رباعي الأ�سطوانات بقوة 185
كيلووات 252/ح�صان ،يف حني

يعتمد املوديل Macan S
على حمرك تربو �سعة 3.0
لرت وبقوة  260كيلووات354/
ح�صان ويتوىل دفع املوديل
 Macan Turboحمرك تربو
مزدوج �سعة  2.9لرت وبقوة 324
كيلووات 440/ح�صان.

فولك�س واجن جولف  2020اجلديدة ً
كليا تظهر �أثناء اختبارها

املربع نت – متكن امل�صورون
التج�س�سيون م�ؤخراً من التقاط
�صورتني حديثتني للجيل الثامن
من فولك�س واجن  2020جولف
يف جنوب افريقيا واملانيا دون
�أي متويهات ،رغم �أن هذه النماذج
كانت حتمل �أغطية حُمكمة حول
�أجزاء حمدد مثل امل�صابيح
الأمامية واخللفية ،ولكننا نرى
اليوم �أول �صور جت�س�سية احرتافية
ملوديل � 2020أثناء اختبارها يف
�أوروبا ال�شمالية .تظهر فولك�س
فافن فولف  2020يف هيئتها
الإنتاجية بال�صور مغطاة بتمويهات
كاملة مع لوحات �أرقام �أملانية،
فيظهر منها فقط م�صابيح LED
التوقيعية ب�شكل جزئي ،الزجاج
الأمامي والنوافذ الأمامية،
ويبدو �أننا لن ن�شهد الكثري من
التغيريات ،رغم �أن الأبعاد تبدو
خمتلفة قلي ً
ال ،حيث يبدو الهيكل
�أطول و�أعر�ض قلي ً
ال من املوديل
احلايل ،مع زيادة طول وانخفا�ض
املقدمة ملظهر �أكرث ريا�ضية ،يف
حني َّ
منت قاعدة العجالت لزيادة
م�ساحة الركاب باخللف.

نتيجة لذلك� ،ست�صبح املق�صورة
رحبة �أكرث بجانب ح�صولها على
مزيد من تقنيات االت�صال والأمان
مثل القيادة ن�صف الذاتية ،حيث
�سرتتكز التحديثات بالداخلية
لرنى حت�سينات يف جودة اخلامات
وم�ستوى الراحة .مع تطور ت�صميم
اخلارجية� ،ستتجه فولك�س فاغن
غولف  2020للح�صول على ن�سخة
�أخف من من�صتها با�سم MQB
 Evoعرب ا�ستخدام مزيد من
املواد اخلفيفة يف هيكلها ،مما

يقلل الوزن بقدر  45كغم كما
هو متوقع ،وذلك لزيادة ر�شاقة
التحكم والتوجيه وكفاءة ا�ستهالك
الوقود� .سي�أتي اجليل اجلديد
من جولف مع عدة خيارات
للمحركات ،ما يت�ضمن ن�سخة
 GTEهجينة قابلة لل�شحن ومدى
�أكرب من ال�سابق ،بجانب جمموعة
من حمركات التريبو ون�سخ GTR
و Rعالية الأداء.
هذا ومن غري الوا�ضح �إن كانت
فولك�س واجن �ست�ستمر ب�صنع

ن�سخة غولف هات�شباك بثالثة
�أبواب نظراً لقلة الإقبال على
هذه الن�سخة بالأعوام الأخرية،
ولكن من امل�ؤكد �أننا �سنعرف
مزيد من املعلومات عند تد�شني
اجليل اجلديد كلياً باجليل الثالث
من العام اجلاري ،ما �سيتم على
الأغلب خالل معر�ض فرانكفورت
لل�سيارات ب�شهر �سبتمرب ،حيث
�أعلنت ال�صانعة الأملانية بالفعل
�أنها �ستبد�أ الإنتاج يف يونيو
القادم.

هيونداي تو�سان  Nالين الريا�ضية تك�شف نف�سها ً
ر�سميا

عقب طرح ن�سخ  N Lineالريا�ضية
ملوديالت  i30و  i30فا�ستباك العام
املا�ضي ،تتجهز هيونداي لإعطاء
هذه احلزمة املغرية من التعديالت
ل�سيارة  SUVللمرة الأوىل ،تو�سان،
والتي �ستحظى مبظهر �أكرث جراءة مع
حتديثات خفيفة يف الداخلية كذلك.
وتتعدى التغيريات التي ح�صلت عليها
تو�سان اجلانب ال�شكلي ،حيث قامت
بتعديل
هيونداي
التوجيه ونظام
التعليق لتوفري

جتربة قيادة �أمتع ،حيث �أ�صبحت
النواب�ض �أكرث ثباتاً بـ  %8يف الأمام و%5
يف اخللف ،مع تعديالت برجمية جلعل
التوجيه �أكرث ا�ستجابة.
وت�أتي هيونداي تو�سان  Nالين
بجنوط � 19إن�ش �أ�سود كبري ،مع
ا�ستمرار ال�سواد الغامق يف �أغطية
املرايا اجلانبية وجناح ال�سقف ،مع
�إعادة ت�صميم امل�صدات خ�صي�صاً لهذه
ا لن�سخة .

ون�ستمر يف التغيريات التي ت�شمل
م�صابيح  LEDنهارية خا�صة لل�سيارة
مع مقاعد ريا�ضية �أمامية بدعم جانبي
�أف�ضل وتخييط �أحمر هنا وهناك يف
املق�صورة و�شعارات  Nعلى املقاعد
لتمييزها عن تو�سان العادية.
كما هو احلال مع موديالت  Nالين
الأخرى ،ال توجد �أي حتديثات لقوة
املحركات ،التي ت�شمل وحدة برتولية
�سعة  1.6لرت بقوة

 174ح�صان وديزل  1.6لرت بقوة
 134ح�صان وديزل �آخر  2.0لرت بقوة
 182ح�صان� ،إما بنظام دفع �أمامي او
رباعي ،مع جري يدوي ب�ست �رسعات
�أو اوتوماتيكي مزدوج ب�سبع �رسعات.
له�ؤالء الراغبني يف املزيد من القوة
عليهم االنتظار لن�سخة  Nالكاملة
لتو�سان ،والتي تناقلت الإ�شاعات
عنها م�ؤخراً بقوة  340ح�صان ،ولكن
لي�س من املتوقع ر�ؤية
ال�سيارة قبل عامني
من الآن.

�صناعة ال�سيارات الأوروبية ترحب
باالتفاق التجاري مع �أمريكا

رحب احتاد م�صنعي ال�سيارات
الأوروبي ،بـ "احلوار البناء"
ب�ش�أن التجارة بني رئي�س
املفو�ضية الأوروبية جان كلود
يونكر والرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ،وقال "�إريك
يونارت" ،الرئي�س التنفيذي
لالحتاد ،يف بيان "�صناعتنا
تزدهر ب�أف�ضل ما ميكن يف
البيئة اخلالية من احلواجز
التجارية" ،م�ضيفا �أن االتفاق
الذي تو�صل �إليه يونكر وترامب
الأربعاء املا�ضي "خطوة يف
االجتاه ال�صحيح من �أجل
تخفيف التوترات التجارية".
كان االحتاد قد �أعرب يف
وقت �سابق عن قلقه من
التهديدات الأمريكية بفر�ض
ر�سوم على واردات ال�سيارات
وقطع غيارها ،يف الوقت الذي
حترك فيه االحتاد الأوروبي
نحو حماية �صناعة ال�صلب
املحلية بعد زيادة الر�سوم
الأمريكية على واردات ال�صلب
والألومنيوم.
ي�أتي ذلك فيما قال وزير
اخلزانة الأمريكي "�ستيفن
مون�شن" �أم�س اخلمي�س �إن
الإدارة الأمريكية قررت جتميد

اقرتاح فر�ض ر�سوم على
واردات الواليات املتحدة من
ال�سيارات وقطع غيارها ،بعد
التو�صل �إىل "خطوط عاملة
التفاق" مع االحتاد الأوروبي
ب�ش�أن التجارة بني جانبي
املحيط الأطل�سي.
وقال "مون�شن" لقناة "�سي.
التلفزيونية
�إن.بي�.سي"
االقت�صادية الأمريكية "الآن
�سنحوله �إىل اتفاق حقيقي"،
م�ضيفا �أن الر�سوم التي تفر�ضها
الواليات املتحدة على وارداتها
من ال�صلب والألومنيوم من
االحتاد الأوروبي والإجراءات
امل�ضادة التي اتخذها االحتاد
�ضد جمموعة من املنتجات
"اول
�سيكون
الأمريكية
مو�ضوع" على طاولة املحادثات
بني الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي.
و�أ�ضاف مون�شن �إن "املرحلة
الأوىل �ستكون تقدمي حل
فوري لهذه املو�ضوعات بحيث
ال تكون هناك �أي ر�سوم على
اجلانبني ..اعتقد �أن لدينا
�أر�ضا ممهدة (للو�صول �إىل
اتفاق) وامتنى حل النزاع
ب�رسعة كبرية".

اودي  Q4اي ترون االختبارية متهد
لإطالق  SUVكهربائية �أملانية
ك�شفت �أودي عن  Q4اي
ترون االختبارية يف معر�ض
جنيف لل�سيارات ،والتي
ت�شارك �سماتها مع موديالت
اي ترون الكهربائية الأخرى،
مع متيزها ببع�ض املالمح
الفريدة من نوعها .وتاتي
مقدمة ال�سيارة ب�شبكة تهوية
ف�ضية كبرية وفتحات هواء
منحرفة مع �شارة اي ترون
م�ضيئة يف اجلزء ال�سفلي
من امل�صد ،وم�صابيح
�أمامية نحيفة ،كونها �سيارة
اختبارية �سمح لأودي بو�ضع
عجالت و�إطارات �ضخمة
غالباً لن نراها يف املوديل
الإنتاجي ،بينما يف اخللفية
نرى �رشيط �ضوئي LED
على مدار عر�ض ال�سيارة،
مع �شارة اي ترون �أخرى
م�ضيئة يف اخللف .بالن�سبة
ملولد الطاقة فتعتمد Q4
اي ترون على موتورين

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

�سجلت في�سبوك �أكرب انخفا�ض
يف قيمتها ال�سوقية طوال تاريخ
ال�رشكة وذلك بعد �أن انخف�ض
ال�سهم بن�سبة  %20بعد �أن �أعلنت
ال�رشكة عن نتائج مالية متوا�ضعة
يف الربع الثاين من  2019لتخ�رس

في�س بوك توقف
م�شروع طائرات رّ
م�سية
لتوفري الإنرتنت

بالتاي ماي�صل �إىل  120مليار من
قيمتها ال�سوقية ردة فعل ال�سهم
ال�سلبية جائت بعد �أن حذرت
في�سبوك �أي�ضا من تباط�ؤ النمو يف
الأ�شهر القادمة م�ؤكده �أنها �ستقوم
ب�إنفاق الكثري من املال لتح�سني

�سمعة في�سبوك ومعاجلة خماوف
امل�ستخدمني بعد ماحدث يف
ق�ضية كامربيدج �أناليتيكا.
�أي�ضا �أعلنت في�سبوك �أنها متلك
 2.23مليار م�ستخدم ن�شط
بزيادة  %11مقارنة بنف�س الفرتة

�أوقفت في�س بوك الربنامج الذي �أطلقته �سنة  2014بهدف
امل�سية تتيح النفاذ �إىل
ت�صنيع �أ�سطول من الطائرات
رّ
الإنرتنت يف املناطق املحرومة من هذه التقنية و�أكدت
املجموعة يف البيان الذي �أ�صدرته يف هذا ال�ش�أن عن
نيتها موا�صلة تطوير الأجهزة الطائرة لتوفري الإنرتنت يف
املناطق النائية ،لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على
الإنتاج ال�صناعي.

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالف ًا قدمي ًا
حول براءة اخرتاع �آي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع
�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف �آي فون،
بح�سب ما �أفادت م�صادر الأربعاء.
وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �صفحة اخلالف بعد
ان حكمت قا�ضية يف مايو (�أيار) املا�ضي على �سام�سونغ بدفع �أكرث
من  530مليون دوالر لن�سخها تفا�صيل من �آي فون من بينها حوافه
امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع ،وكتبت القا�ضية الفدرالية
لو�سي كوه �أنه «مت �إبالغ املحكمة من قبل اجلانبني ب�أنه متت ت�سوية
الق�ضية  ...وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت»،
مو�ضحة �أن املجموعتني تعدالن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا
ال�صدد.
و�أ�صدرت �أبل ت�رصيحاً يف ماي املا�ضي قالت فيه «يف هذا امللف
هناك ما هو �أهم من املال  ...من املهم �أن نوا�صل حماية العمل
ال�شاق واالبتكار» لدى �أبل ،يف املقابل ،رف�ضت �سام�سونغ التعليق على
االتفاق.

يف  2011ك�سبت �أبل ق�ضية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ست�أنفت احلكم.
وو�صل اخلالف �أمام املحكمة العليا يف الواليات املتحدة التي
�ألغت الغرامة يف  2016و�أعادت امللف �أمام املحاكم العادية وخالل
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني �أن تقرر ما
كانت عنا�رص الت�صميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح
التي جنتها من ت�صميم الهاتف الذكي مو�ضع اخلالف �أو ق�سم فقط
من املبلغ .وكانت الق�ضية ت�شمل خ�صو�صاً ثالث براءات اخرتاع لأبل
ت�شمل خ�صو�صاً ال�شكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز
ملونة م�صفوفة على ال�شا�شة.

يف  2018وهذا يعني �أبط�أ ن�سبة
منو يف تاريخ في�سبوك و�أكدت
ال�رشكة انها تتوقع ا�ستمرار
تباط�ؤ منو �أعداد امل�ستخدمني
لنف�س الأ�سباب املذكورة عن
اخل�صو�صية و�سمعة في�سبوك.

وتعتزم في�س بوك �إغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب
غرب �إجنلرتا حيث كان يط ّور م�رشوع «�أكويال» لطائرات
بال ط ّيار تعمل بالطاقة ال�شم�سية وتتعاون في�س بوك
خ�صو�صاً مع �إيربا�ص على تطوير طائرات �شم�سية بدون
ط ّيار ا�سمها «هاب�س»وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع
«لون» الذي يو ّفر النفاذ �إىل الإنرتنت يف املناطق املعزولة
من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف ال�سرتاتو�سفري.

�إذا كنت من م�ستخدمي �سكايب
بن�سخة الويب فيمكنك الآن التمتع
بكافة خ�صائ�ص برنامج االت�صال
عرب الدخول من مت�صفح جوجل
كروم �أو �إيدج حيث �أ�صبحت
ن�سخة الويب املحدثة ل�سكايب
قائمة بذاتها لكال املت�صفحني
دون حاجة امل�ستخدم لالعتماد
على تطبيق �سطح املكتب
لإجراء مكاملات فيديو عالية
اجلودة على �سبيل املثال.
حيث ميكن الآن التمتع بامليزات
الأخرى التي كان حكراً على
التطبيق ك�إجراء مكاملات الفيديو
ب�صيغة  HDكذلك ت�سجيل
املكاملات بالإ�ضافة لإحلاق
العديد من التح�سينات على
واجهة امل�ستخدم يف �سكايب
الويب لتكون �أكرث �سهولة يف �أداء
املهمات املختلفة والو�صول
للأوامر التي يرغب امل�ستخدم
بتنفيذها.
ومن �ضمن الإ�ضافات املح�سنة
وجود لوحة تنبيه جديدة
للإ�شعارات يف مكان خم�ص�ص
تتيح متابعة التبيهات ب�شكل

دوري ،كما مت تزويد ن�سخة
�سكايب هذه با�ستديو للو�سائط
يحوي ال�صور والروابط وغريها
من املواد املر�سلة الأخرى التي
يتم تبادلها مع الأ�صدقاء؛ بحيث
توفر هذه النافذة و�صول �أ�سهل
و�أ�رسع يف حالة رغبة امل�ستخدم
البحث عن �أي من املواد التي
قام بار�سالها ،كما توفر هذه
الن�سخة �أي�ضاً خا�صية البحث
يف املحادثة للو�صول لفقرة
�أو مقطع معني يود امل�ستخدم
مراجعته
وتعمل ن�سخة �سكايب ويب
املحدثة على ويندوز 10
بالإ�ضافة لن�سخة MacOS
 Sierra 10.12حتديثاتها
الأخري ،وكما ذكرنا تدعم
مت�صفحي كروم و�إيدج يف الوقت
احلايل مع توقع عملها على
باقي املت�صفحات التي تتبنى
مبد�أ �أخر �إ�صدار من مت�صفح
كروميوم مفتوح امل�صدر،فيما ال
تتوفر بعد �أي تفا�صيل حول دعم
مت�صفح فايرفوك�س �أو �سفاري �أو
�أوبرا لها.

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.
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تون�س

وزير الدفاع يرت�شح
للرئا�سيات
قدم وزير الدفاع التون�سي عبد الكرمي
الزبيدي �أم�س الأربعاء تر�شحه النتخابات
الرئا�سة املبكرة املقرر �إجرا�ؤها يف 15
�سبتمرب املقبل وح�سب وكالة «رويرتز» ف�إن
الزبيدي ( 69عاما) يعد �أحد �أبرز املتناف�سني
على من�صب رئا�سة تون�س خلفا للرئي�س
الراحل الباجي قايد ال�سب�سي ،وهو �شخ�صية
�سيا�سية م�ستقلة رغم �أنه يحظى بدعم عدد
من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والأحزاب اللربالية
وبينها «نداء تون�س» و»�آفاق تون�س».
والزبيدي لي�س له �أي خلفية ع�سكرية ،وهو
حا�صل على الدكتوراه يف الطب و�شغل من�صب
وزير ال�صحة يف  2001يف عهد الرئي�س ال�سابق
زين العابدين الذي �أطاحت به ثورة �شعبية يف
 ،2011وبعد الثورة عني وزيرا للدفاع حتى
مار�س �آذار  ،2013وعمل مع حكومة قادتها
حركة النه�ضة الإ�سالمية املعتدلة ويف 2017
عينه رئي�س الوزراء يو�سف ال�شاهد وزيرا
للدفاع من جديد ،ومن املتوقع �أن يكون
الزبيدي �أ�شد مناف�سي ال�شاهد الذي �أعلن
حزبه تر�شيحه لالنتخابات املقبلة.

�صحيفة «وول �سرتيت
جورنال» الأمريكية

ال�سعود ّية تفكر بالتفاو�ض
مع احلوثيني

ت�ضمن جملة من الإجراءات الوقائية والت�سهيلية
ّ

الأمن الوطني ي�ضع خمططا �أمنيا
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى

اتخذت م�صالح الأمن الوطني عرب كافة �إقليم الإخت�صا�ص ،جملة من الإجراءات الوقائية التي تدخل يف �إطار
املخطط التكميلي للمخطط اخلا�ص مبو�سم اال�صطياف لهذه ال�سنة ،ذلك حت�سبا لعيد الأ�ضحى املبارك ل�سنة
 ،2019امل�صادف ليومي  11و� 12أوت اجلاري ،بهدف مرافقة املواطنني خالل هذه املنا�سبة الدينية.
الإجراءات الت�سهيلية التي ت�سمح
م�.س
وتوفري الظروف الأمنية املالئمة
لهم ،وقد �شملت الإجراءات التي
ت�ضمنها املخطط ،تكثيف نقاط
املراقبة يف املحاور الكربى
للمدن ،تعزيز الدوريات الراكبة
والراجلة على م�ستوى الأماكن
العمومية ،كمحطات احلافالت،
حمطات �سيارات الأجرة،
حمطات القطارات ،ال�ساحات
العمومية ،حميط امل�ساجد التي
�ستعرف ت�أدية �صالة العيد بها،
وكافة الأماكن التي تعرف �إقباال
كثيفا للمواطنني خالل هذه
املنا�سبة.
كما و�ضعت املديرية العامة
للأمن الوطني ،برناجما لت�سهيل
حركة املرور ،خا�صة عرب ال�شوارع

والطرقات التي ت�شهد كثافة
ال�سي
مرورية تفاديا حلوادث
رّ
وعرقلة حركة املرور ،نظرا
ملا تعرفه �أيام العيد الأ�ضحى
من تنقالت كثرية للمواطنني
من �أجل �أداء �شعرية الذبح
والقيام بالزيارات العائلية ،من

خالل ت�سخري كافة الإمكانيات
الب�رشية واملادية ،التي مُت ّكن
جميع املواطنني من ق�ضاء العيد
يف ظروف �أمنية مالئمة.
وفيما يخ�ص النقاط واملعابر
احلدودية ،فقد مت ت�سطري
برنامج عمل يرتكز على تعزيز

تب�سة

بعد �سقوطه على الة حتميل احلبوب
برت رجل عامل بتعاونية البقول واحلبوب اجلافة بتب�سة

نقلت �صحيفة «وول �سرتيت جورنال»
الأمريكية عن م�س�ؤول �سعودي� ،أن بالده
تدر�س مقرتحات لإجراء حمادثات مبا�رشة
مع احلوثيني ،لأنها ال تريد االجنرار �إىل حرب
طويلة ومكلفة ماديا ومعنويا معهم ،وقال
امل�س�ؤول ال�سعودي الذي مل تذكر ال�صحيفة
ا�سمه« :اململكة ال تريد �أن تنجر �إىل حرب
طويلة يف اليمن ،لكنها يف املقابل ال تريد �أن
تبدو (�ضعيفة) �أو �أنها (ت�رضرت) يف هذا امللف،
خ�صو�صا مع التوتر احلا�صل يف املنطقة
ب�سبب الأزمة مع �إيران» .و�أوردت ال�صحيفة �أن
احلوثيني عر�ضوا �رسا تعليق هجماتهم على
ال�سعودية ،وهي خطوة اعتربها ديبلوما�سيون
م�ؤ�رشا على رغبة عدد من قادة اجلماعة يف
�أخذ م�سافة من �إيران ،و�أ�ضافت �أن ال�سعودية
رغم ذلك ما زالت مت�شككة من نوايا احلوثيني
احلقيقية ،ومدى قدرتهم على �ضمان تنفيذ
التزامهم بوقف �إطالق النار ،نظرا لوجود
خالفات داخلية بينهم على املدى احلقيقي،
الذي يجب �أن ي�صل �إليه حتالفهم مع طهران،
وقالت ال�صحيفة الأمريكية �إن الريا�ض تبحث
عن حل �سيا�سي لإنهاء احلرب يف اليمن ،لأن
هذه احلرب «لطخت» �سمعتها داخل الواليات
املتحدة ب�سبب عدد ال�ضحايا املدنيني الذين
�سقطوا يف احلرب.

ات�صاالت اجلزائر

البليدة

الوكاالت التجارية مفتوحة يف اليوم الثاين للعيد

الق�ضاء على � 10آالف حفرة
�صرف �صحي
�أ�سفرت حملة الق�ضاء على حفر ال�رصف
ال�صحي التي تعد �أخطر ب�ؤر انت�شار الأمرا�ض
املتنقلة عن طريق املياه عن الق�ضاء على
نحو � 10آالف حفرة موزعة عرب مناطق
متفرقة من تراب والية البليدة ح�سبما
�أفادت به �أم�س الأربعاء م�صالح الوالية و
تندرج هذه العملية بح�سب ذات امل�صدر يف
�إطار املخطط الوقائي امل�سطر ملكافحة
الأمرا�ض املتنقلة عن طريق املياه م�شرية
�إىل �أن احلملة التي انطلقت نهاية ال�سنة
املن�رصمة مكنت من الق�ضاء على نحو 10
�آالف حفرة �رصف �صحي و هذا من بني 15
�ألف حفرة حم�صاة.

www.elwassat.com

دخلت الوحدة الرئي�سيه للحماية املدنية
ال�شهيد ح�شاين دوح بتب�سة �صبيحة اليوم
الأربعاء  07/08/2019لأجل حتويل عامل
م�صاب على م�ستوى الرجل اليمنى يبلغ من
العمر حوايل � 39سنة عامل على م�ستوى
تعاونية البقول واحلبوب اجلافة املتواجدة
على م�ستوى الطريق الوطني رقم  10بتب�سة

م�صادر الو�سط العامل �سقط على م�ستوى
الآلة اخلا�صة بتحميل احلبوب والتي ت�سببت
يف برت �ساقه من الرجل �أليمنى قدمت له
الإ�سعافات الأولية يف عني املكان ومت حتويله
على جناح ال�رسعة �إىل م�صلحة اال�ستعجاالت
الطبية بتب�سة.

عزيزي ر�شيد تب�سة

نفطال خالل عيد الأ�ضحى

حمطات اخلدمات مفتوحة � 24سا� 24/سا
�أعلنت امل�ؤ�س�سة الوطنية لت�سويق و توزيع
املنتوجات البرتولية (نفطال) �,أم�س الأربعاء,
�أن جميع حمطات اخلدمات على امل�ستوى
الوطني �ستكون مفتوحة �24سا� 24/سا خالل
يومي العيد الأ�ضحى من �أجل توفري جميع
�أنواع الوقود و بكميات كافية و �أو�ضح ذات
امل�صدر �أن غاز البوتان امل�ستعمل ب�شكل
وا�سع �سيكون هو الآخر متوفرا عرب كامل

مبنا�سبة االحتفال بعيد الأ�ضحى املبارك،
تتقدم ات�صاالت اجلزائر ب�أحر التهاين لل�شعب
اجلزائري مع �أطيب التمنيات مبزيد من
ال�سعادة واالزدهار ،تلتزم ات�صاالت اجلزائر
بتوفري �أف�ضل خدماتها خالل ثاين �أيام
العيد وهذا من خالل جتنيد فرقها التجارية
والتقنية التي �ست�سهر على �ضمان ا�ستمرارية
اخلدمة وت�صليح التعطالت و�صيانة ال�شبكة
على امتداد اليوم الثاين من هذه املنا�سبة
اجلليلة .يف هذا ال�صدد� ،سيتم فتح الوكاالت
التجارية الرئي�سية الت�صاالت اجلزائر ابتداء
من � 10سا �صباحا �إىل غاية � 15.00سا م�ساء
خالل اليوم الثاين من عيد الأ�ضحى ،وذلك
عرب كامل الرتاب الوطني الوكاالت التجارية
املعنية بهذه املواقيت هي :
على م�ستوى اجلزائر العا�صمة  :ح�سني داي،

نقاط البيع التابعة لل�رشكة و كذا على م�ستوى
�شبكة حمطات-اخلدمات من جهة �أخرى,
�ستنظم الطبعة الثالثة من « �أيام نفطال
املوجهة للعائالت» ( )Family Daysمن
� 5إىل � 9أوت اجلاري بثالث حمطات خدمات
مطلة على الطريق ال�سيار و هي ب�شلول (والية
البويرة) و جليدة (والية عني الدفلى) و �سيدي
الكبري (مفتاح والية البليدة)  ,ي�ضيف البيان.

برج الكيفان ،القبة ،عي�سات �إيدير ،بن مهيدي،
بئر مراد راي�س ،ال�رشاقة ،باب الوادي ،زرالدة
و الأبيار.
بالن�سبة للواليات الأخرى  :الوكاالت التجارية
الرئي�سية.
ملزيد من املعلومات ،تدعوكم ات�صاالت
اجلزائر �إىل زيارة موقعها
االلكرتوين www.algerietelecom. :
� ،dzأو التوا�صل مع م�ست�شاري الويب عرب
ال�صفحة
الر�سمية الت�صاالت اجلزائر على
HYPERLINK
الفاي�سبوك :
«http://www.facebook.com/
»algerietelecomgroupe/
www.facebook.com/
/algerietelecomgroupe

بتح�سني اخلدمات ال�رشطية
ومتكني امل�سافرين من الدخول
واخلروج من و�إىل اجلزائر يف
�أح�سن الظروف ،من خالل
تدعيم الوحدات العملياتية
مبختلف التقنيات احلديثة،
و�ضمان فعالية املراقبة ،التي
متكن من ت�سهيل عمليات
املرور يف �إطار املحافظة على
�أمن امل�سافرين و�سالمتهم،
ال �سيما و� ّأن هذه ال�شعرية تُتبَ ُع
مبا�رشةبعودة احلجاج امليامني
من البقاع املقد�سة.
هذا وت�ضع املديرية العامة
للأمن الوطني الرقم الأخ�رض
 1548يف خدمة املواطنني ،من
�أجل التبليغ والتوا�صل.

غليزان

تفكيك جمعية ا�شرار
وا�سرتجاع دراجتني من
احلجم الكبري

ك�شفت م�صالح خلية الإعالم واالت�صال ب�أمن والية
غليزان �أن الفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�ضائية
بالأمن احل�رضي الثالث بغليزان متكنت من توقيف
جمموعة �أ�رشار من � 03أ�شخا�ص و ا�سرتجاع
دراجتني ناريتني من احلجم الكبري الق�ضية جاءت
بعد عملية ال�رسقة بالت�سلق و الك�رس التي طالت
م�سكن �أحد الأ�شخا�ص ،و ا�ستهدفت مبلغ مايل
مقدر بـ  140مليون �سنتيم ،بعد التحريات التي
با�رشتها ذات امل�صالح مكنت من توقيف 03
�أ�شخا�ص وحجز وا�سرتجاع دراجتني ناريتني من
احلجم الكبري مت �رشا�ؤهما من الأموال امل�رسوقة
مت اجناز ملف �إجراء ق�ضائي يف حق امل�شتبه فيهم
و تقدميهم �أمام اجلهات الق�ضائية عن تهمة تكوين
جمعية �أ�رشار لغر�ض ال�رسقة بالك�رس و الت�سلق.

ميناء اجلزائر

قم

حجز هواتف نقالة
و لوحات رقمية

قامت املفت�شية الرئي�سة لفح�ص امل�سافرين مبيناء
اجلزائر �أم�س الثالثاء بحجز  60هاتفا نقاال و 10
لوحات رقمي ْة ,ح�سبما جاء �أم�س الأربعاء يف بيان
م�صالح اجلمارك ،و كما مت حجز -ح�سب ذات
امل�صدر� 3000 -آلة �سرتوبو�سكوب و  4500وحدة
من العاب النارية كانت خمب�أة ب�إحكام داخل �سيارة
�سياحية قادمة من مر�سيليا (فرن�سا) على منت
الباخرة طارق بن زياد التابعة لل�رشكة الوطنية للنقل
البحري للم�سافرين.

رئا�سة

مدير جديد لوكالة
الأنباء اجلزائرية
عني رئي�س الدولة ,عبد القادر بن �صالح� ,أم�س
الأربعاء ,فخر الدين بلدي مديرا عاما لوكالة
الأنباء اجلزائرية ,خلفا لعبد احلميد كا�شة الذي
�أنهيت مهامه بهذه ال�صفة ،و للإ�شارة فان ال�سيد
بلدي كان ي�شغل من�صب مدير الإعالم بنف�س
الهيئة.

و�
ضعت قيادة الدرك الوطني ،خالل
�
أيام
عيد الأ�ضحى املبارك ل�سنة 2019
ت
�شكي
الت �أمنية منا�سبة عرب كافة
ال
رتاب الوطني ل�ضمان الأمن وال�سكينة
ال
عموميني للمواطن ،من خالل ت�سخري
كافة
الإمكانيات الب�رشية واملادية
حتى يتمكن جميع املواطنني من
ق
�ضاء هذه املنا�سبة الدينية يف �أجواء
مال
ئمة ،ال�سيما عرب طرق املوا�صالت
وال
تجمعات ال�سكانية التي ت�شهد حركة
ك
برية
للمواطنني وتنقل هام لل�سيارات
وامل
�سافرين �سواء داخل املدن �أو
خارجها �أو مابني الواليات.
وح
دات الدرك الوطني بكل ت�شكيالتها
ال
عملي
اتية املو�ضوعة يف اخلدمة على
م�س
توى كل واليات الوطن متواجدة
ومنت�رشة خالل هذه املنا�سبة وهذا ب
�إق
حام كل الوحدات الإقليمية والوحدات
املت
خ�ص�صة - ،و�ضع ت�شكيل خا�ص
ب�
أمن الطرقات ووحدات التدخل عرب
مد
اخل
وخمارج املدن و�أهم الطرق
ال�
رسيعة والطريق ال�سيار (�رشق  -غرب
)
وكل
طرق املوا�صالت مبا فيها �شبكة
خ
طوط
ال�سكة احلديدية وكذا ت�أمني
ال
قطارات وحمطات نقل امل�سافرين.
ـ
تك
ثيف
الدوريات ونقاط املراقبة وذلك
من
خ
الل احل�ضور الدائم وامل�ستمر يف
امليدان عرب كافة الأماكن التي تعرف
�إ
قباال كثيفا للمواطنني خالل هذه
ا
ملنا
�سبة ،من �أجل التدخل ال�رسيع عند
ال�
رضورة ومد يد امل�ساعدة للمواطنني،
�إ�
ضافة �إىل �ضمان �سهولة حركة املرور
والت
نقل
عرب طرق املوا�صالت ،ما بني
وال
يات الوطن عرب و�سائل النقل العامة
و
اخلا
�صة و برجمة طلعات جوية لتدعيم
ا
لوح
دات املتواجدة يف امليدان.

«تويرت» تعرتف بخطئها
وتعتذر مل�ستخدميها!
اعتذرت �رشكة «تويرت» عن خطئها الذي
رمبا �ساهم يف ا�ستغالل بيانات م�ستخدمي
تطبيقها دون علمهم وبعد �أن قدم �إداريو
«تويرت» اعتذارهم للم�ستخدمني� ،أو�ضحوا
�أنهم اكت�شفوا م�ؤخرا بع�ض امل�شكالت
التقنية التي �أعاقت م�ستخدمي «تويرت» يف
ت�شغيل �إعدادات خ�صو�صية حماية البيانات،
ملنع ا�ستغاللها لأغرا�ض الدعاية التجارية
و�أهداف �أخرى و�أكدت «تويرت» �أن خرباءها
�أ�صلحوا امل�شكالت املذكورة ،دون �أن تو�ضح
�أعداد امل�ستخدمني الذين ت�رضروا ب�سببها
من دون ق�صد.

الرئي�س �إبراهيم غايل الأمني
العام جلبهة البولي�ساريو

�إىل �أ�شقائنا املغاربة
مند �أيادي ال�سالم
فقرة من خطاب الرئي�س �إبراهيم غايل
الأمني العام جلبهة البولي�ساريو خالل يوم
اختتام اجلامعة ال�صيفية لأطر البولي�ساريو
باجلزائر العا�صمة .
«ومن اجلزائر ،بلد املحبة والإخاء ،نتوجه
�إىل �أ�شقائنا يف اململكة املغربية ،مند
�أيادي ال�سالم والوفاق والتعاون وح�سن
اجلوار� .إنه ملن اليقني الذي ال يرقى
�إليه ال�شك �أن تعامل اململكة املغربية
مع اجلمهورية ال�صحراوية كدولة �شقيقة
وجارة ،يف احرتام ملبادئ القانون
الت�أ�سي�سي لالحتاد الإفريقي� ،سيجلب
للبلدين وال�شعبني ،املغربي وال�صحراوي
ول�شعوب وبلدان املنطقة �أكرث و�أف�ضل
بكثري مما يرتتب عن امل�ضي يف �سيا�سة
ظاملة ،تخالف ال�رشعية والتاريخ ،تقوم
على التو�سع والعدوان ،وترمي �إىل �إخ�ضاع
�شعب م�سامل ،وحرمانه من حقوقه
الطبيعية امل�رشوعة التي يت�شبث بها ومل
ولن يتخلى عنها ،وال ميكن لأحد �أن يطالبه
بالتنازل عنها« .

