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تعوي�ض  550مواال مت�ضررا من وباء املجرتات ال�صغرية

 29مليار �سنتيم لتعوي�ض املوا�شي
النافقة بتلم�سان

با�رشت امل�صالح الفالحية
لوالية تلم�سان يف عملية تعوي�ض
الفالحني واملوالني املت�رضرين
من داء احلمى القالعية التي
�رضبت املنطقة ما بني �شهري
فرباير وماي املا�ضي وذلك من
خالل تخ�صي�ص  29مليار �سنتيم
من قبللتعوي�ض 550مت�رضر
الذين �سجلوا �أنف�سهم �أغلبهم من
املناطق اجلنوبية وبع�ض النواحي
ال�شمالية ال�رشقية على غرار
الفحول وعني يو�سف.
هذا وكانت م�صالح الفالحة

قد �أح�صت 11674ر�أ�س من
املوا�شي من خمتلف الأعمار
مت الق�ضاء عليها باملر�ض الذي
اجتاح املنطقة قبل تدخل وزارة
الفالحة التي منحت الوالية
 26400جرعة لقاح مابني فرتة
فرباير وماي ما�سمح بتلقيح
26029ر�أ�سا و� 360ألف جرعة
�ضد طاعون املجرتات ال�صغرية
وهو ما �سمح بتلقيح 264107
ر�أ�س  موزعة على  38بلدية
ب�إ�رشاف من  94بيطري ح�سب ما
�أ�شارت �إليه مديرية الفالحة كما

�أن�صار اجليا�سكا واملوب
ي�ساندون جيا�سمبي

مت تلقيح 19244ر�أ�سا من الأبقار
�ضد احلمى القالعية و5404
ر�أ�سا منها �ضد الكلب  ،هذا وقد
مت تخ�صي�ص �سلم من اجل تعوي�ض
الفالحني املت�رضرين ح�سب
عمر املوا�شي النافقة حيث مت
تخ�صي�ص مبلغ �ألف دج للخرفان
التي يقل عمرها عن الثالثة �أ�شهر
و�10آالف للخرفان التي يرتاوح
عمرها بني ال� 03أ�شهر و�10أ�شهر
 ،فيما حددت 20الف دج للموا�شي
التي يزيد عمرها عن � 10أ�شهر
ويقل عن �18شهرا و� 30ألف دج

للموا�شي البالغة فوق� 18شهرا
 ،هذه التعوي�ضات من �ش�أنها
�أن تعيد الثقة ما بني املربني

البويرة

خبر في
صورة

فتيات يف حملة لتنظيف ال�شوارع

بادرت نهاية الأ�سبوع جمموعة من فتيات بلدية ال�رشفة الواقعة
اق�صى �رشق عا�صمة والية البويرة �إىل تنظيم حملة تنظيف وا�سعة
النطاق �شملت �شوارع و�ساحات املنطقة يف مبادرة تعترب الأوىل من
نوعها بعد ان كانت احلمالت التطوعية للتنظيف ي�رشف عليها يف
العادة ال�شبان املنخرطني يف جمعيات املجتمع املدين فقررت هذه
املجموعة من اجلن�س اللطيف الالتي ال يتعدى �سنهن � 16سنة التطوع
لهذه املهمة النبيلة التي نالت ا�ستح�سان وثناء �سكان املنطقة التي
بدت يف �أبهى حلة  ,كما تداول ن�شطاء مواقع التوا�صل الإجتماعي
هذه اللفتة على نطاق وا�سع ومتنى اجلميع ان يتم تعميمها عرب كافة
مناطق الوطن �شاكرين هذه الفتيات على �إعطائهن �صورة م�رشفة
وجميلة عن الفتاة اجلزائرية التي �أثبتت تفوقها وجدارتها يف �شتى
املجاالت .

تلقى �أن�صار فريق �شبيبة
بجاية م�ساندة قوية من
نظرائهم اجلار مولودية
بجاية و�شبيبة القبائل
حت�سبا خلو�ض ت�شكيلة
ال�شبيبة البجاوية نهائي
ك�أ�س اجلمهورية الذي
جمعها م�ساء البارحة
بنادي �شباب بلوزداد،
حيث رافق عدد من �أن�صار
«املوب» و»الكناري» نظرائهم من �شبيبة بجاية �إىل مدينة البليدة لدعم
�أ�شبال املدرب معز بوعكاز من املدرجات وت�شجيعهم على العودة
بالك�أ�س �إىل عا�صمة مياقورايا.

�أ.م

منطقة التجارة احلرة االفريقية

جالب ممثال عن اجلزائر

ماجر يعود �إىل التحليل

ي�شارك وزير التجارة� ,سعيد جالب يف اللقاء الثامن لوزراء التجارة
للدول الأع�ضاء يف االحتاد الإفريقي الذي تدور �أ�شغاله �أيام 7و
 8جوان اجلاري يف �أدي�س ابيبا (اثيوبيا),ح�سب ما �أفاد به بيان
للوزارة.
و�أو�ضح البيان �أن هذا اللقاء يندرج يف �إطار تطبيق خارطة الطريق
التي ترمي �إىل انهاء اال�شغال العالقة ذات ال�صلة باملفاو�ضات حول
منطقة التجارة احلرة القارية الإفريقية.

�سجل الناخب الوطني ال�سابق رابح ماجر عودته �إىل ا�ستوديو التحليل
جمددا بعد التوقف واالبتعاد عن امل�شهد الكروي منذ �إقالته من
من�صبه على ر�أ�س العار�ضة الفنية للمنتخب الوطني العام املن�رصم،
حيث ي�ستعيد ماجر كر�سي التحليل جمددا ومن ا�ستوديوهات قناة
«�أم بي �سي» م�رص ،حيث �سوف يكون �ضمن طاقم القناة الف�ضائية من
�أجل حتليل مباريات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقرر انطالقها بعد �أقل من
�أ�سبوعني يف م�رص.

م�ستقبل غام�ض لريا�ض بودبوز

منهم  915مر�شحا حرا و 57حمبو�سا

 17732مر�شحا على موعد مع «البيام» بتلم�سان

ك�شف مدير الرتبية لوالية تلم�سان
كرمي اعمرية يف ندوة �صحفية
مبقر املديرية �أن م�صاحله قد
�أمتت اال�ستعدادات من �أجل �إجناح
�شهادة التعليم اال�سا�سي التي
�ستنطلق �صبيحة اليوم بتلم�سان
والتي �سيتقدم لها  18647مر�شحا
موزعني على  65مركزا بعد �إ�ضافة

 03مراكز جديدة بكل من دوائر بن
�سكران وعني تالوت وحي الكدية
بتلم�سان لتفادي تنقل التالميذ
وت�سهيل عملية االمتحان .
هذا و�أ�شار ذات امل�س�ؤولون �أن
املر�شحني يتوزعون على 17732
مر�شحا نظاميا منهم � 9117أنثى
و 915مر�شحا حرا منهم  585ذكور

على ر�أ�سهم  57مر�شحا من م�ؤ�س�سة
الوقاية و 17مرت�شح من املدار�س
اخلا�صة و 08مر�شحني يعانون من
�إعاقة حركية و� 08آخرين لديهم
�إعاقة ب�رصية و 04يعانون من
�إعاقة �سمعية  ،ومن املنتظر �أن
ي�ؤطرهم  5710م�ؤطرا منهم 4600
حار�س و 65مقت�صد ونف�س العدد

من ر�ؤ�ساء املراكز ونوابهم و395
�أع�ضاء للأمانة و 390من العمال
املهنيني كما مت تخ�صي�ص مركزا
للتجميع والإغفال بثانوية ب�صغري
خل�رض ومركزين للت�صحيح بكل من
ثانوية يغمرا�سن بتلم�سان وثانوية
البريوين مبغنية .

م.ب

الأمن الوطني

� 12954شرطيا لت�أمني امتحانات «البيام»

حت�سبا لإجراء امتحانات �شهادة
التعليم املتو�سط لل�سنة الدرا�سية
 ،2019-2018اتخذت املديرية
العامة للأمن الوطني جملة من
الإجراءات الأمنية ملرافقة و�ضمان
ال�سري احل�سن لهذه االمتحانات،
من خالل ت�سخري � 12954رشطي

عرب كافة الرتاب الوطني ،ت�سهر
على ت�أمني مراكز االمتحانات.
تتج�سد هذه الإجراءات الأمنية
عرب تعزيز التواجد امليداين
لقوات ال�رشطة ،خا�صة باملحيط
اخلارجي ملراكز االمتحانات،
و�ضمان مواكبة وت�أمني عمليات

ومديرية الفالحة التي �سبق وان
فقدوها خالل حملة الوباء خا�صة
يف ظل ت�أخر اللقاح والبيطريني

�إىل املناطق النائية اجلنوبية التي
تعد اكرب املناطق تربية للموا�شي
و�أكرثها ت�رضرا.
م.ب

نقل وتوزيع موا�ضيع االمتحان
وكذا عمليات �إرجاع طرود الأجوبة
�إىل مراكز التجميع.
كما مت و�ضع ت�شكيالت �أمنية متنقلة
وراجلة لعنا�رص ال�رشطة ،تزامنا
مع �أوقات االمتحانات التي ت�شهد
�إقبال كبري للممتحنني وعائالتهم،

تتكفل بت�سهيل و�ضمان االن�سيابية
املرورية على طول الطرق
الرئي�سية وامل�سارات امل�ؤدية �إىل
املدار�س ومراكز االمتحانات
والت�صدي لظاهرة الوقوف
والتوقف الع�شوائي للمركبات �أمام
مراكز االمتحان.

ت�سود حالة من الغمو�ض حول
م�ستقبل ريا�ض بودبوز ،النجم
الأ�سبق ملنتخب اجلزائر،
الذي ن�شط خالل الن�صف
الثاين من املو�سم املا�ضي
على �سبيل الإعارة بني
�صفوف �سيلتا فيجو الإ�سباين
قادما من ريال بيتي�س.
وف�شل �صانع الألعاب
اجلزائري يف ترك انطباعات
طيبة مع �سيلتا فيغو ،وهو ما
دفع �إدارة الأخري لعدم تفعيل بند ال�رشاء يف عقد �إعارته ،كما �أن
بيتي�س مل يح�سم بعد م�س�ألة بقائه �أو رحيله عن الفريق ،يف انتظار
القرار النهائي ملدربه اجلديد.
ودخل بودبوز على رادار عدة �أندية فرن�سية� ،أبرزها تولوز ال�ساعي
لتقوية �صفوفه خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية ،وال تزال �أ�سهم بودبوز
مرتفعة يف فرن�سا ،خا�صة و�أنه حقق يف مو�سم  ،2017-2016يف فرتة
لعبه مع مونبيلييه� ،إجنازا كبريا بت�صدره ترتيب �أكرث الالعبني �صناعة
للفر�ص يف الدوريات اخلم�س الكربى يف �أوروبا.
وخالل جتربته الإ�سبانية� ،شارك الالعب امللقب بـ»�أوزيل اجلزائر»
يف  47مباراة �أ�سهم خاللها بـ� 8أهداف بني �صناعة وت�سجيل.
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حركة الإ�صالح الوطني

غويني يقرتح ندوة للحوار خالل
ال�شهر اجلاري
ثمن رئي�س حركة الإ�صالح الوطني فياليل غويني م�ضمون خطاب رئي�س الدولة  ،الذي دعا فيه �إىل انتهاج احلوار
الفعال يف م�سار
للو�صول �إىل توافق وطني وا�سع ،معلنا ب�أن احلركة ا�ستجابت لهذه الدعوة  ،م�ؤكدا ح�ضورها اجلاد ،و ّ
احلوار الوطني املرتقب .
�إميان لوا�س
دعت حركة الإ�صالح الوطني الأم�س
خالل انعقاد الدورة العادية للمكتب
الوطني للحركة�  ،إىل �رضورة الذهاب
العاجل �إىل جل�سات حوار و ت�شاور ،
جتمع خمتلف الفاعلني يف املجموعة
الوطنية تُزاوج خمرجاته بني الن�ص
الد�ستوري و بني احللول ال�سيا�سية
التي تُ�ستنبط تدابريها من روح
الد�ستور لتحقيق توافق وطني وا�سع
 ،ي�ضع ورقة طريق توافقية و �آمنة ،

تقودنا �إىل ا�ستحقاق رئا�سي يف �أقرب
الآجال  ،ي�ضمن م�شاركة �سيا�سية و
�شعبية عري�ضة  ،تفرز رئي�سا جديدا
للجمهورية  ،ي�ضطلع مبوا�صلة تعميق
الإ�صالحات يف خمتلف امللفات .
واقرتح غويني �أن تنعقد ندوة للحوار
و�س ــع
خالل ال�شهر اجلاري  ،و يُ ّ
الإ�رشاف على ندوة احلوار لي�شـمل
بالإ�ضافة ملن تكلفهم رئا�سة الدولة ،
�شخ�صيات وطنية حيادية حمل قبول
وا�سع يف املجتمع  ،يعملون مع بع�ض
لتح�ضري احلوار و الإ�رشاف عليه و

متابعة تنفيذ خمرجاته .
وحددت احلركة موا�صلتهم الإ�سهام
يف جمع و تركيز املجهود الوطني و
مقاربة التوفيق بني �أ�صحاب الآراء
املختلفة و التنازل للم�صالح العليا
للوطن وهو ما ي�ضبط عالقة احلركة
مع خمتلف الأطراف يف املجموعة
الوطنية  ،داعية �إىل ا�ستمرار احلوار
و الت�شاور و العمل على ج�رس الهوة
بني �أ�صحاب الر�أي و الر�أي املخالف
من خالل للو�صول �إىل حالة ان�سجام
وطني وا�سع  ،يكون مبقدوره حتقيق

التغيري ال�سيا�سي العميق املن�شود و
جت�سيد الإ�صالحات الناجعة املطلوبة
يف خمتلف امللفات االقت�صـادية و
االجتماعية و الثقافية و غريها .
ويف �سياق مت�صل� ،أكدت احلركة
رف�ضها  لأي م�سار غري مدرو�س
وغري �آمن قد يقودنا �إىل مرحلة فراغ
م�ؤ�س�ساتي و �إحداث �إرباك د�ستوري
يفتح الباب �أمام حماوالت االجتهاد و
االرجتال خارج الد�ستور مبا ال يحظى
ب�إجماع وطني و ال يحقق التوافق بني
خمتلف الفاعلني  ،الأمـر الذي قد

موازاة مع انت�صار خيار ال�سلمية

فريو�سات �شاذة تهدد مناعة
احلراك ال�شعبي
يت�ساءل العديد من املتتبعني
عن م�آالت هذا احلراك
ال�شعبي الذي كان انطلق يوم
22فيفري املا�ضي وا�ستمر
�إىل غاية جوان يف�16أ�سبوع�،إىل
�أين ،ماهي حدوده وماهي
نهاياته خا�صة يف ظل احلديث
عن انحراف احلراك عن
مطالبه ال�شعبية التي كانت يف
البداية،بعد ما حاول توجه
معني �أو فئة معينة من ال�شعب
اخرتاق هذا احلراك وا�ستعماله
وفق ما يحقق �أهدافها،هذا
ناهيك عن الطابع الفلكلوري
الذي �أ�صبح مييز احلراك
ومظاهر الفوفوزيال التي
حادت عن طبيعة هذا احلراك
الذي رغم �أنه بد�أ يف الرتاجع
و التناق�ص مازال مفتوحا على
كل املجاالت.
املتابع للحراك ال�شعبي منذ
بدايته كان يالحظ كيف
كان ذلك التالحم و الرتابط
املنقطع النظري بني ال�شعب
و اجلي�ش،حتى �سطعت
العديد من ال�شعارات على
غرار «جي�ش �شعب خاوة
خاوة» وكانت هذه ال�شعارات
رافقتها تعهدات من اجلي�ش
على حماية احلراك وكان
ذلك فعال،بعد �أن مت ت�سجيل
الكثري من املحاوالت التي
�سعت لإخراج هذا احلراك
عن �سلميته ،وكان ذلك وا�ضحا
يف م�شادات بني متظاهرين
و عنا�رص من قمع ال�شغب
وظهور ا�ستعمال الغازات
امل�سيلة للدموع لأول مرة يف
هذا احلراك ال�سلمي�،إال �أن
احلراك �رسعان ماعاد �إىل
و�ضعه ال�سليم بعد خطاب
رئي�س �أركان اجلي�ش الذي �أكد
على �رضورة حماية احلراك و
احلر�ص على عدم �سقوط �أي
قطرة دم واحدة .وكان ذلك
فعال لكن بد�أ احلراك ومثلما
يقره العديد من املتتبعني �أن

احلراك بد�أ ي�أخذ منحنى
�آخر ال�سيما بعد �سجن بع�ض
رموز الع�صابة بداية من علي
حداد،ثم رجل الأعمال ي�سعد
ربراب،وكذلك العديد من
رجال الأعمال و امل�سحوبني
على النظام ال�سابق من �شقيق
الرئي�س ال�سعيد بوتفليقة
،وكذلك مدير املخابرات
ال�سابق حممد مدين او اجلرنال
توفيق،و �أي�ضا اجلرنال ب�شري
طرطاق مدير املخابرات
ال�سابق هو الآخر،ناهيك عن
مبا�رشة العدالة با�ستدعاء
امل�س�ؤولني
من
العديد
ال�سابقني املتورطون يف
ق�ضايا ف�ساد ،وذلك بعد �أن
كان خطاب اجلي�ش مبثابة
�ضمانات وا�ضحة للعدالة التي
كانت رهينة الع�صابة
مبا�رشة بعد كل هذه الإجراءات
فج�أة حولت فئة مند�سة داخل
احلراك خمتلف �شعاراتها �ضد
اجلي�ش و �ضد قائد الأركان
الفريق �أحمد قايد �صالح
،الذي يبدو �أن مواقفه قد
�أوجعت الكثريين خا�صة من
�أذيال الع�صابة الذين حتركوا
�ضد اجلي�ش،بل �أ�صبحنا نرى
�شعارات م�ضحكة والتي هي يف
حقيقتها مد�سو�سة حيث ر�أينا
�شعارات �شبه م�ضحكة تقول
�أنه لي�س وقت احل�ساب،و �أن
ذلك لي�س �أولوية لكن يف حقيقة
الأمر �أن �أذرع هذه الع�صابة
وما يعرف بالدولة العميقة
هي من تروج لهذا مثلما راحت

تروج ل�شعارات رحيل قائد
الأركان الفريق قايد �صالح،و
كذلك �شعارات زائفة مثل دولة
مدنية ال ع�سكرية ،ملحاولة
هذه املخابر اظهار وك�أننا
حتت حكم ع�سكري,ولعل
تدخل الوزير ال�سابق حمي
الدين عميمور كان �أبلغ رد
فيما يخ�ص هذا عندما
ك�شف هذه الكذبة وقال �أن
ال�شعب اجلزائري لي�ست له
عقدة اجتاه الع�سكر،وقال
�أن �أقلية فرنكو الئكية تريد
فر�ض منطقها على ال�شعب و
اال�ستحواذ على البالد
وهو ما يحدث فعال ال�سيما يف
العا�صمة عندما �أ�صبحنا نرى
مند�سني ترعاهم من�ضمات
�أجنبية يت�سابقون �إىل �أف�ضل
الأماكن يف العا�صمة للتظاهر
وحمل �شعارات معينة ت�ستهدف
اجلي�ش ووحدة البالد،وهو ما
�شاهدناه يف الربيد املركزي
من �أجل لفت �أنظار الكامريات
التلفزيونية الوطنية و العاملية
وحماولة مترير ر�سائل �إىل
اخلارج،ر�سائل هي التعرب عن
الواقع احلقيقي �أو املطالب
احلقيقية لل�سواد الأعظم
من اجلزائريني الذين وجدوا
يف اجلي�ش متك�آ ملوا�صلة
مطالبهم و التظاهر �ضد هذه
الع�صابة التي نخرت اخلزينة
العمومية وارتكبت جمازر و
جرائم يف نهب املال العام
ال�س�ؤال املطروح �أي م�ستقبل
للحراك الذي يجمع الكثريون

�أنه �أ�صبح بال �أهداف و �أحيانا
بدون عقل و�سيطرت �أحيانا
عليه الغوغائية و الفلكلور و
�أي�ضا «التغنانت» و حب الظهور
و العادة،لكن يف احلقيقة هو
�أين احلل و �أين «باب الر�أي «
هل �سي�ستمر هذا احلراك �إىل
ما النهاية�،أو يكون اخلروج
كل جمعة من �أجل املطالبة
برحيل الباءات الثالثة فقط
وكذلك ا�ستمرار املند�سني
يف التحري�ض �ضد اجلي�ش.
ويرى العديد من املتتبعني �أن
احلراك بد�أ فعال يف الرتاجع
و التناق�ص،وهو يف مرحلة
العودة ال�سيما بعد حتقيق
�أغلب املطالب امللحة والتي
من بينها تنحية رموز مرحلة
البارزين,ليبقى
بوتقليقة
ا�سم بدوي و بن �صالح يقلق
الكثريين ويرون فيه من رموز
بوتفليقة،فهل فعال هذان
اال�سمان من رموز بوتفليقة �أم
�أنهما جمرد رجال دولة يعملون
مع اجلميع لكن هل من املمكن
الت�ضحية ب�أحد الأ�سماء مثل
بدوي لإنهاء اجلدل و�سط
احلراك،يف ظل رئا�سة بن
�صالح لهذه املرحلة وفق
مقت�ضيات الد�ستور،بن �صالح
الذي ظهر بالعالج الكيميائي و
ك�أنه يقول للكثري من املغلطني
�أنه لن يعمر طويال يف من�صبه
و�سيرتكه للرئي�س القادم الذي
�سينتخبه ال�شعب ,,الرئي�س
املقبل الذي �سي�سهم كثريا
يف احلل وينق�ص من عمر
الأزمة ،فيما يتوقع الت�ضحية
ببو�شارب قريبا،ورمبا بدوي
�،إال �أن �إن�شاء جلنة امل�ستقلة
للإ�رشاف على االنتخابات
من ذوي امل�صداقية من �ش�أنها
قطع الطريق �أمام الذين
يريدون �إطالة الأزمة و �إ�سكات
الكثري من الأ�صوات املغر�ضة
.

  ع�صام بوربيع

يفتح علينا اال�ضطــرابات الداخلية و
العوا�صف اخلارجية التي ال تعمل �إال
علـى ا�ستئ�صال ال�سـيادة  ،و ا�ستهداف
امل�رشوع احل�ضاري للجزائر ال قدر
اهلل .
و بخ�صو�ص موقف احلركة من معاجلة
ملفات الف�ساد� ،أو�ضح ذات امل�صدر»
جندد موقف احلركة الداعي �إىل
�رضورة م�سك ملفات الف�ساد بكل
م�س�ؤولية و �شمولية مع �أخذ الوقت
الكايف لعالجها  ،بعيدا عن �أي �ضغوط
 ،و هذا ما �سيجعل قطاع العدالة �أمام

م�س�ؤولياته الكاملة �أمام اهلل ،ثم �أمام
ال�شعب اجلزائري الذي يحكم با�سمه ،
كما ن�ؤكد �أنه حان الوقت �أي�ضا لتتناول
العدالة و بكل م�س�ؤولية كذلك م�ضامني
تقارير «جمل�س املحا�سبة « بعني
االعتبار و على مر ال�سنوات املا�ضية
يف �إطار ال�شفافية التامة ملتابعة
�رصف و ت�سيري املال العام و العمل و
يف �أقرب الآجال على ا�سرتجاع �أموال
و مقدرات ال�شعب اجلزائري ممن
ا�ستحوذوا عليها بطرق غري قانونية و
�أ�ساليب غري م�رشوعة ».

املنتدى العاملي للو�سطية

�أبو جرة يدعو حلوار وطني تباركه
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�شدد رئي�س املنتدى العاملي
للو�سطية �أبو جرة �سلطاين على
�رضورة بذل مزيد من اجلهود
اجلادة ،والتنازالت املتبادلة،
لتحقيق امل�صلحة امل�شرتكة
اجلزائريني،
جميع
بني
مقرتحا  على اجلهة الداعية
للحوار موافاة املدعوين
مب�رشوع �أر�ضية حوار وطني،
يكون منطلقا لندوة وطنية
جامعة ،تباركها امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وتقدم �ضمانات

�صارمة للمرافقة وجت�سيد
خمرجاتها ،وتعمل على حتفيز
كل من ي�ساهم يف �إيجاد خمرج
عاجل لهذه الو�ضعية االخذة يف
التعقيد.
وقال �أبو جرة ال�سلطاين من
خالل بيان له ب�أنه مل�س
يف �آخر م�ستجدات الو�ضع
باجلزائر� ،شبه توافق وطني
حول �رضورة االلتقاء واحلوار،
فيما ال يزال االختالف
قائما ،حول حمتوى احلوار

و�آلياته واجلهات الداعية �إليه
وال�شخ�صيات املدعوة.
و�أ�ضاف «الوقت �ضاغط
والتطورات الإقليمية حتثنا
على حماية مكت�سبات ال�شعب
وم�ؤ�س�سات الدولة ،والتوافق
على حل وطني باحلوار
والت�شاور والتنازل ،وبغري هذا
لن يكتب لأي مبادرة النجاح
مهما كان ح�سن نية القائمني
عليها ،فالثقة قبل الوثيقة».
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ح�سب موقع «الر�أي االلكرتوين»

حمي الدين طحكوت �أمام حمكمة �سيدي احممد اليوم
تنظر حمكمة �سيدي احممد
ابتداء من اليوم يف ملف رجل
الأعمال حمي الدين طحكوت
ووفق ماذكره موقع «الر�أي
االلكرتوين «ف�إن امللف ليم�س
�أي�ضا عددا من الإطارات
يف اجلمارك و املحافظات
العقارية و ال�رضائب و اخلدمات
االجتماعية ف�ضال عن عدد من
الإطارات املركزية يف عدد من
الهيئات الوزارية.
و ح�سب ما �أورده املوقع
املذكور �إن طحكوت �سيكون
مطالبا بالك�شف عن طريقة
�رشاء طائرته اخلا�صة التي
و�ضعها حتت ت�رصف عدد
من امل�س�ؤولني يف �سفرياتهم

للخارج ،و زيادة على هذا �سيتم
�إعادة فتح ملف كانت م�صالح
الديوان املركزي لقمع الف�ساد
قد با�رشته يف جوان 2013
حول معامالت تفا�ضلية قامت
بها م�ؤ�س�سة � SNVIأثناء بيع
حافالت و�شاحنات بالوحدة
املركزية للمبيعات ل�صالح حمي
الدين طحكوت ،واملقدرة بـ
 179حافلة و � 250شاحنة ب�سعر
�أقل من �سعر التكلفة وخالفا
للعقود املربمة بني الطرفني
( SNVIوطحكوت)� ،إذ كانت
التخفي�ضات ما بني  15و26
باملائة مع تقدمي ت�سهيالت
�أ�رضت بامل�ؤ�س�سة العمومية،
ح�سب تقرير ر�سمي مف�صل.

و يورد امل�صدر امل�شار �إليه
�أن التحقيقات قدرت اخل�سارة
املالية للم�ؤ�س�سة العمومية
للمركبات ال�صناعية يف هذا
الباب بـ 1007.808.959.85
دج ،وكانت م�صالح الديوان
املركزي لقمع الف�ساد قد
�أجنزت �إجراء ق�ضائيا لأجل ”
تبديد واختال�س �أموال عمومية
وا�ستغالل الوظيفة وعدم
التبليغ عن جرمية ف�سا ،التزوير
وا�ستعمال املزور يف حمررات
عرفية وامل�شاركة” �ضد 16
م�شتبه بينهم مدراء ومدراء
مركزيني للمالية واملحا�سبة
بال�رشكة العمومية للمركبات
م�.س
ال�صناعية.

مقري

لن ي�ستطيع �أحد التحايل على ال�شعب
�شدد رئي�س حركة جمتمع ال�سلم،
عبد الرزاق مقري على �رضورة
اال�ستجابة ملطالب ال�شعب ،
قائال « �إنه من كان يحب الوطن
ب�صدق فليقدر هذا ال�شعب
ولي�ستجب ملطالبه».
وقال عبد الرزاق مقري من

خالل من�شور له عرب �صفحته
على في�سبوك ب�أن احلراك جنح
يف امتحان رم�ضان ،ثم ينجح
يف امتحان اال�ستئناف ب�شكل
�أقوى بعد �شهر رم�ضان .بنف�س
التح�رض ،وبنف�س املطالب،
وبنف�س العزم ،وبنف�س الإ�رصار.

ولفت رئي�س حركة جمتمع
ال�سلم �أنه “من اعتقد ب�أنه
ي�ستطيع التحايل على ال�شعب
وعلى هذا احلراك العظيم
ويراهن على تق�سيمه فهو واهم
وهو من يت�آمر على الوطن”.
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املت�ضررون طالبوا باجناز ج�سر بني قرية «انبغبغ» و»زلواز»

في�ضانات جانت بايليزي تك�شف امل�ستور
 .لعنة غياب خمطط الطوارئ تطارد وايل ايليزي

� 100شخ�ص فقد الب�صر بب�شار وحوايل
 75حالة باجللفة

دعوة للتحقيق يف �أخطاء
�أطباء العيون الكوبيني

خلفت الأمطار الطوفانية التي �شهدت املقاطعة الإدارية جانت بوالية ايليزي احلدودية  ،كارثة
�إن�سانية بجميع املقايي�س  ،ب�سبب غياب �إرادة حقيقية من ال�سلطات الوالئية يف �إعداد خمطط
الطوارئ حت�سبا للتقلبات اجلوية .
�أحمد باحلاج
علمت يومية «الو�سط» من م�صادر
حملية� أن الفي�ضانات الناجمة
عن التقلبات اجلوية التي �شهدتها
منطقة جانت ب�إيليزي ،ك�شفت
امل�ستور وو�ضعت ال�سلطات املعنية
وعلى ر�أ�سها وايل والية �إيليزي
 ،ب�سبب غياب �إرادة حقيقية يف
ا�ستحداث خمطط الطوارئ حت�سبا
للكوارث الطبيعية  ،رغم ت�شكيل
خلية �أزمة ملتابعة الو�ضع عن
كثب  ،موازاة مع ذلك فقد تدخلت
امل�صالح املخت�صة لإنقاذ العائالت
التي حا�رصتها الأمطار الطوفانية
تفاديا لتقدمي قافلة من ال�ضحايا
 ،وح�سبما من م�صادر خا�صة ف�إن
التقلبات الأخرية خلفت �سقوط
�أعمدة كهربائية  ،حفر �أدت لظهور
قنوات الغاز وباقي القنوات مع
جرف للرتبة وخماطر يف و�ضعية
الطريق  ،ناهيك عن اجتياح ال�سيول
اجلارفة لعدد من ال�سكنات وامللعب
.
من جهة ثانية فقد دع املتتبعني

لل�ش�أن املحلي بالوالية �إىل �رضورة
ترك اخلالفات جانبا بني الهيئة
التنفيذية ممثلة يف وايل الوالية و
املجل�س ال�شعبي الوالئي لت�شكيل
خلية �أزمة واحدة بهدف التكفل
بالعائالت املت�رضرة والإ�رساع

يف ترميم م�ساكنها حلمايتها من
الت�رشد .
�إىل جانب ذلك فقد ت�ساءل �أكرث
من متحدث عن �رس متاطل
اجلهات الو�صية يف اجناز ج�رس
بالطريق الرابط قرية «انبغبغ»

و»زلوزا»للتخفيف من الأ�رضار
الناجمة عن التقلبات اجلوية ،
�إ�ضافة للإ�رساع يف جت�سيد م�شاريع
اجناز احلواجز املائية للتخفيف
من �رسعة تدفق ال�سيول اجلارفة .

التحقيق مع مدير �أمالك الدولة ال�سابق لعني متو�شنت
ك�شفت م�صادر مطلعة �أن م�صالح
الأمن قد با�رشت حتقيقات مع
مدير �أمالك الدولة لوالية عني
متو�شنت ال�سابق على خلفية
دعمه لعدة م�شاريع �سياحية
غري مطابقة خا�صة ببع�ض
امل�ستثمرين الدين ن�صبوا على
الدولة يف م�شاريع نهبوا فيها
مالييري الدينارات من البنوك
اجلزائرية مقابل ح�صوله على
مزايا منها �سيارة راقية من احد

امل�ستثمرين ببني �صاف .
وتعد ق�ضية مدينة الأحالم
ال�سياحية «دوريان بي�ش « بتارقة
�إحدى اكرب عمليات الن�صب
الذي ا�ستفاد �صاحبها من قطعة
�أر�ضية كبرية من اجل جت�سيد
م�رشوع القرية ال�سياحية لكنه مل
يج�سدها بل قام باال�ستيالء على
قاعدة للحياة خا�صة بعمال �رشكة
م�ؤ�س�سة توليد الكهرباء التي تخلى
عنها عمالها الأجانب بعد �إمتام

على �سكنات وظيفية ومطعم تابع
لها لتو�سيع فندق حت�صل عليه
احد امل�ستثمرين ويف املقابل
مت منحه �سيارة راقية  ،هذا
ومن �ش�أن التحقيقات �أن تك�شف
جتاوزات �أكرب خا�صة يف ظل
حملة اال�ستيالء على ال�شواطئ
العمومية من قبل امل�ستثمرين
اخلوا�ص ومنع املواطنني من
الدخول �إليها.
م.ب

وزارات ال�صحة و التجارة و الفالحة

معايري جديدة لإنتاج املواد الغذائية الد�سمة

حددت وزارة التجارة يف قرار وزاري
م�شرتك مع قطاعات الفالحة
وال�صحة وال�صناعة ,اخل�صائ�ص
التقنية للمنتجات الغذائية الد�سمة
(املرغرين واملنتوجات املماثلة
و�أخالط الطلي) املوجهة
لال�ستهالك ن�رش يف العدد رقم 33
من اجلريدة الر�سمية.
وتطبق �أحكام هذا القرار على
املنتوجات الد�سمة التي حتتوي
على الأقل  10يف املائة وعلى
الأكرث  90يف املائة من املادة
الد�سمة املوجهة �أ�سا�سا للطلي,
بعد �سنة كاملة من تاريخ ن�رش هذا
القرار يف اجلريدة الر�سمية.
وح�سب القرار امل�ؤرخ يف 20
دي�سمرب  ,2018املت�ضمن النظام
التقني املتعلق بخ�صائ�ص
املرغرين واملنتجات املماثلة

و�أخالط الطلي ف�إنه « :ال ينبغي �أن
ت�شكل املرغرين و�أخالط الطلي �أي
خطر على �صحة امل�ستهلك ويجب
ان ت�ستجيب للمتطلبات املن�صو�ص
علها يف التنظيم املعمول به» .
وذكر القرار على وجه اخل�صو�ص
املعايري املتعلقة بامل�ضافات
الغذائية وامللونات واخل�صائ�ص
امليكروبيولوجية واال�شياء واللوازم
املوجهة ملالم�سة املواد الغذائية
والنظافة ال�صحية �أثناء عملية
�صنع املواد الغذائية لال�ستهالك
الب�رشي.
ويتعلق هذا القرار باملواد الد�سمة
واملرغرين واملنتجات املماثلة
لها و�أخالط الطلي ممثلة يف
م�ستحلبات �صلبة �أو مائعة (حمتوى
املادة الد�سمة اللبنية ما بني  10و80
يف املائة من املحتوى الكلي للمواد

الد�سمة) والأحما�ض الذهنية
التقابلية (جميع االيزومرات
الهند�سية من االحما�ض الذهنية
غري امل�شبعة احادية وغري م�شبعة
متعددة).
وميكن �أن ت�ضاف �إىل هذه
املنتجات -ح�سب القرار-
فيتامينات (�أ) و(د) و(هـ) �إىل
جانب كلورير ال�صوديوم وال�سكر
والربوتينات ال�صاحلة لال�ستهالك
�إ�ضافة �إىل املعادن.
واىل جانب البيانات االجبارية
املن�صو�ص عليها يف التنظيم
ال�ساري العمل به واملتعلق ب�إعالم
امل�ستهلك« ,يجب �أن يحمل ا�سم
املرغرين واملنتجات املماثلة
والأخالط يف ت�سمية البيع ,وكمية
املواد الد�سمة امل�ستخدمة يف
تركيبة املنتوج وكمية املادة

حممد بن ترار

املجل�س اجلهوي لعمادة ال�صيادلة للجنوب الغربي

�سمح مل�ستثمرين بنهب العقارات وال�شواطئ

�أ�شغال املحطة ومت حتويلها �إىل
مدينة �شكلية يف حني هرب �أموال
التي ح�صل عليها من البنوك  ،كما
قام بتو�سيع ن�شاطه من خالل
اال�ستيالء على قطعة �أر�ضية
جماورة للم�رشوع بالإ�ضافة �إىل
حتويل �شاطئ عمومي �إىل ملكيته
اخلا�صة  ،وببني �صاف �سهل
ذات امل�س�ؤول لأحد امل�ستثمرين
اال�ستيالء على م�ساحة تابعة
ملدر�سة ابتدائية بر�شقون زيادة

فجر �أطباء خمت�صون من اجلهة
الغربية ف�ضيحة من العيار الثقيل
تخ�ص العقد الذي مت �إبرامه مابني
وزارة ال�صحة مع الأطباء الكوبني
بكل من ب�شار واجللفة والذي حتول
�إىل نقمة على �صحة املواطنني
مطالبني ال�سلطات العليا ب�إلغائه بفعل
كرثة الأخطاء الطبية التي ت�سببت يف
فقدان الب�رص للعيد من اجلزائريني
الطامعني يف اخلربة الكوبية ..
هذا وك�شف الدكتور عبود من �سيدبي
بلعبا�س والعامل بعيادة خا�صة
بوهران انه وقف على الع�رشات من
الأخطاء الطبية التي �أقامها �أطباء
كوبني جلزائريني �سواء باجللفة �أو
ب�شار ما ت�سبب يف �أخطاء فادحة ،
مطالبا ب�إلغاء هذه االتفاقية فورا
لأنها اتفاقية تكوين ت�سمح للطلبة
الكوبيني الذين يتوافدون على
اجلزائر �ضمن �أفواج طبية للتكوين
والتدرب على العمليات اجلراحية يف
�أعني اجلزائريني  ،م�ؤكدا �أن �أطماع
من �أم�ضوا االتفاقية مع كوبا تكمن

يف احل�صول على العتاد بعد ا�ستكمال
مدة التكوين  ،م�شريا �أن من يتوافد
على اجلزائر هم طلبة كوبني يعملون
ك�أطباء ويتقا�ضون �أجورا عالية ملدة
� 10سنوات مقابل عتاد الي�ساوي
املبالغ التي تقا�ضاها الطلبة وكذا
تكاليف الإقامة والنقل ناهيك عن
تقومي الأخطاء التي خلفوها والتي
جتاوزت � 100شخ�ص فقد الب�رص
بفعل �سوء التكفل الطبي للطاقم
الكوبي بب�شار وحوايل  75حالة
والتي الميكن تدارك
باجللفة
بع�ضها  ،م�ؤكدا �أن هذه ال�صفقة
خا�رسة وعلى الدولة التدخل العاجل
لإلغائها م�شريا �أن الكوبني لنم يكونوا
يوما رائدين يف جمال طب العيون
فاملعروف �أن اال�سبان هم �أول من
قام بزراعة القرينة يف �أوروبا و�أح�سن
الأطباء  ،م�شريا �أن الطمع فيي عتاد
يقل متنه عن ما ت�رصفه الدولة ك�أجور
وم�صاريف �إقامة وحرا�سة ونقل على
الكوبني ملدة � 10سنوات .

الد�سمة اللبنية بالن�سبة للوزن الكلي
وكمية امللح ذي النوعية الغذائية
امل�ستعملة.
وحدد القرار ن�سب املواد الد�سمة
يف املرغني ما بني � 80إىل  90يف
املائة ,وما بني  39يف املائة و�أقل
من  41يف املائة بالن�سبة للمرغرين
اخلفيفة �أو املينارين وبني �أقل من
 39يف املائة و�أقل من  80يف املائة
بالن�سبة ملختلف �أنواع �أخالط
الطلي الأخرى.
وميكن ا�ستعمال م�صطلح «نباتي»
على عبوة املنتوج مع ت�سميات
البيع املحددة �رشط �أن يحتوي
املنتوج على مواد د�سمة ذات �أ�صل
نباتي فقط ,مع ال�سماح بوجود 2
يف املائة من املادة الد�سمة ذات
�أ�صل لبني �أو بحري من حمتوى
املواد الد�سمة االجمالية.

�أطباء يخالفون بروتوكل و�صف
العالج بامل�ؤثرات العقلية
الأطباء املخت�صون وحدهم امل�ؤهلون ل�صرف
عالجات طويلة الأمد
دق املجل�س اجلهوي لعمادة ال�صيادلة
لناحية اجلنوب الغربي للوطن �أم�س
ال�سبت ناقو�س اخلطر بخ�صو�ص
و�صفات طبية للم�ؤثرات العقلية
عرب هذا اجلزء من الرتاب الوطني
�سيما بوالية ب�شار ،يف حني �أو�ضح
الأطباء �أن القانون املنظم لن�شاطهم
ي�سمح لهم بتقدمي العالج املنا�سب
للمر�ضى.
ولفت نائب رئي�س املجل�س اجلهوي
لعمادة ال�صيادلة بب�شار� ,إليا�س طيب
بوزار يف ت�رصيح �أنه يتم ت�سجيل يوميا
عرب ال�صيدليات عددا يرتاوح ما بني
� 15إىل  20و�صفة طبية �صادرة عن
�أطباء عامني تت�ضمن تناول م�ؤثرات
عقلية ملختلف فئات املر�ضى».
و �أ�ضاف « :هذه الو�صفات الطبية
لأطباء عامني الذين ي�صفون عالجا
ملدة ثالثة �أ�شهر يعتمد على امل�ؤثرات
العقلية يتنافى من الربوتوكول الطبي
الذي ي�سمح للطبيب الأخ�صائي وحده
تقدمي و�صفة لهذا النوع من العالج
للفرتة ذاتها»و �إطالق هذا التحذير
بهدف «مناق�شة هذه الإ�شكالية
املطروحة �أمام ال�صحة
العمومية ،و�أي�ضا تثمني الدور
العالجي لل�صيادلة على �ضوء ما
ين�ص عليه القانون واملنظمة العاملية
لل�صحة» ,كما قال ،كما وجه بوزار
نداء �إىل ال�سلطات ال�صحية املحلية
ملكافحة �أكرث �ضد ظاهرة اال�سترياد
واملتاجرة غري القانونية للأدوية «
وهي الظاهرة التي ميكن �أن تلحق
�رضرا ب�صحة ال�سكان بهذه املنطقة
و باالقت�صاد الوطني كذلك ,وفق

ت�رصيحه و ح�سبه ,يعد هذا التحذير
حول و�صف �أدوية امل�ؤثرات العقلية
�أي�ضا «م�ساهمة من ال�صيادلة يف
الوقاية ومكافحة املتاجرة يف هذا
النوع من الأدوية «ويرى من جهته
رئي�س عمادة جمل�س �أخالقيات مهنة
الطب لناحية اجلنوب الغربي الدكتور
ال�شيخ بن دادة�« ,أن ممار�سي ال�صحة
�سواء بالقطاع اخلا�ص �أو العمومي هم
�أحرار وفق القانون املنظم لأن�شطة
هذا املجل�س الطبي يف تقدمي و�صفة
طبية �أو عالج منا�سب للمر�ضى».
و �أكد انه «من حق �أي طبيب عام
�أن يو�صف عالجا ملدة ثالثة �أ�شهر
لفائدة مري�ض تكون و�ضعيته ال�صحية
يف حاجة �إىل هذا النوع من العالج
لنف�س الفرتة» م�ؤكدا �أن توجيه
املري�ض نحو �أخ�صائي �سيما �أطباء
الأمرا�ض العقلية يكون يف حالة خطر
الإدمان فقط.
ويح�صي املجل�س اجلهوي لعمادة
ال�صيادلة لناحية اجلنوب الغربي
للوطن �أكرث من � 300صيديل خا�ص
ين�شطون عرب واليات النعامة وب�شار
وتندوف والبي�ض و�أدرار والواليتني
املنتدبتني بني عبا�س وتيميمون،
وفق ذات امل�صدر وح�سب ح�صيلة
للمفت�شية اجلهوية لل�رشطة ملنطقة
اجلنوب الغربي للوطن ,جرت
م�صادرة كمية قدرها  26.934قر�ص
من امل�ؤثرات العقلية من خمتلف
العالمات موجهة للمتاجرة
الغري قانونية يف هذا النوع من الأدوية
�سنة  2018من قبل عنا�رص الأمن
الوطني.
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تتعلق مباليري م�شروع القرن جللب املاء ،وطريق عني �صالح –مترنا�ست

جلنة حتقيق مرتقبة بتمرنا�ست
من املرتقب �أن حتل بوالية مترنا�ست ،جلنة حتقيق عالية امل�ستوى خالل ال�شهر اجلاري
للتحقيق فيما و�صف بالتجاوزات واخلروق التي ت�سببت يف تبديد املال العام املوجه لإجناز
م�شروع القرن جللب املاء  ،الطريق الوطني الرابط بني عني �صالح ومترنا�ست و م�شروع تزويد
عني �صالح مبياه ال�شرب .
�أحمد باحلاج
علمت يومية «الو�سط» من م�صادر
مطلعة �أن جلنة حتقيق رفيعة
امل�ستوى ينتظر �أن حتل بوالية
مترنا�ست احلدودية لفتح حتقيق
يف الطرق امللتوية ل�رصف مئات
املاليري املر�صودة مل�رشوع القرن
اخلا�ص بجلب املاء من عني �صالح
باجتاه مترنا�ست على م�سافة 650
كلم يف عهد الرئي�س امل�ستقيل عبد
العزيز بوتفليقة  ،وح�سبما علم
من ذات امل�صادر ف�إن التحقيق
�سيطال بالدرجة الأوىل م�س�ؤولني
بالوالية  ،مديرية الري واملوارد
املائية و اجلزائرية للمياه ا�ضافة
ل�رشكة �ألفابيب جللب الأنابيب
احللزونية التي �سبق وان تطرقت
لنوعيتها الرديئة يومية الو�سط يف
عدد �سابق لها .
من جهة ثانية فقد تقرر ر�سميا
فتح التحقيق يف قطاع الأ�شغال
العمومية لك�شف مالب�سات م�صري
املاليري املر�صودة لإعادة ت�أهيل
الطريق الرابط بني املقاطعة
الإدارية عني �صالح والوالية
التقليدية مترنا�ست  ،خا�صة
باملقطع الرابط بني قرية �أراك
و عا�صمة التيديكلت والتي مل
يظهر لها �أثر على �أر�ض الواقع ،
خا�صة �إذا علمنا �أن تقارير عبارة
عن �شكاوى وعرائ�ض احتجاجية
رفعت للمركزية �شككت يف وجهة
املاليري املوجهة لال�ستغالل

بهدف ترميم و�إعادة ت�أهيل �شبكة
الطريق ال�سالف الذكر .
�إىل جانب ذلك فقد قررت
ال�سلطات املركزية اال�ستجابة
للمطلب ال�شعبي املتمثل يف
التحقيق الأمني والق�ضائي يف
م�رشوع جلب املاء ال�صالح لل�رشب
من فقارة العرب باجتاه بلدية عني
�صالح الذي كلف خزينة الدولة
 55مليار لكن هذا امل�رشوع
كتب له الف�شل  ،وهو الأمر الذي
كلف عديد العائالت امل�صابة

بالأمرا�ض املزمنة كال�سكري
وال�ضغط الدموي للبحث عن املياه
املعدنية ل�سد حاجياتهم ال�رضورية
وتفادي تعر�ضهم مل�ضاعفات
�صحية ب�سبب ا�ستهالكهم ملياه
ذات ملوحة عالية � ،أثبتت درا�سة
طبية قبل خم�س �سنوات �أنها
غري �صاحلة حتى للغ�سيل وفق ما
�أوردته م�صادرنا املطلعة .
ومعلوم �أن اللجان الأمنية املكلفة
مبتابعة احلراك االجتماعي
بواليات جنوب البالد الكبري

كانت قد �أدرجت والية مترنا�ست
احلدودية يف املرتبة الثالثة من
حيث الإرتفاع املقلق ملعدالت
احلركات االحتجاجية خالل
الثالث �سنوات الأخرية ب�سبب
عجز ال�سلطات املحلية يف
حلحلة الرتاكمات التي تتخبط
فيها قطاعات ال�صحة  ،الرتبية
،نهب العقار  ،ال�سكن وال�شغل
التي حتولت خالل ال�سنة اجلارية
لقنابل موقوتة مهددة بالإنفجار
يف �أية حلظة .

بعد توقفها بداية احلراك ال�شعبي

قوافل "احلراقة" تعود بقوة بواليات الغرب
       .العثور على  3جثث متعفنة ب�سواحل م�ستغامن يومي عيد الفطر

ارتفعت حماوالت الهجرة غري
ال�رشعية «احلرقة» خالل الأ�سبوع
الأخري ب�شكل ملفت بواليات
الغرب حتديدا واليات وهران و
م�ستغامن و عني متو�شنت ،بعد
�أن توقفت جحافل «احلراقة» منذ
بداية احلراك ال�شعبي بتاريخ 22

فيفري املا�ضي ،و كثفت م�صالح
خفر ال�سواحل طلعاتها البحرية
و اجلوية �سيما خالل عطلة عيد
الفطر ال�سعيد تخوفا من تعاظم
حماوالت الهجرة غري ال�رشعية.
هذا و عادت جثث «احلراقة»
تطفو من جديد على �شواطئ

ال�ساحل على غرار العثور على
جثة لإمر�أة جمهولة الهوية يف حالة
جد متقدمة من التعفن،بعر�ض
ال�ساحل ال�رشقي لوالية م�ستغامن،
حيث تدخلت الوحدات العائمة
حلرا�س ال�سواحل لإنت�شال هذه
اجلثة التي عرث عليها على بعد

ميلني بحريني �شمال امليناء
ال�صغري ببلدية �سيدي خل�رض 50
كيلومرت �رشق الوالية.
ومت نقل اجلثة التي تعود لإمر�أة
يرتاوح عمرها بني  25و � 30سنة
�إىل ميناء ال�صيد ب�سيدي خل�رض،
قبل �أن يتم حتويلها وهي متعفنة
جزئيا مل�صلحة حفظ اجلثث
بامل�ؤ�س�سة الإ�ست�شفائية «حمادو
ح�سني» ببلدية �سيدي علي ،كما
لفظت �أمواج البحر جثة جمهولة
الهوية ل�شاب يف الثالثينات من
العمر ب�شاطئ �شعبة ن�صرية ببلدية
مزغران و التي مت حتويلها وهي
يف حالة متعفنة مل�صلحة حفظ
اجلثث بامل�ؤ�س�سة الإ�ست�شفائية
«�إرن�ستو �شي غيفارا».
وتعد هذه احلالة الثالثة خالل 24
�ساعة التي يتم فيها العثور على
جثة تلقيها �أمواج البحر ب�سواحل
م�ستغامن .

�أحمد بن عطية

داء الكولريا يزحف على �سكان حي  250م�سكن

مو�سم اال�صطياف مهدد بالف�شل
ببلدية عني الرتك بوهران
تعرف حواف طرقات �إجتنابية
وحتى منها الرئي�سية ببلدية عني
الرتك غرب والية وهران ،منذ
مدة تدهورا بيئيا خطريا ،نتيجة
حتولها �إىل �أماكن لرمي النفايات
املنزلية وبقايا خملفات البناء،
خا�صة ونحن على �أبواب �إ�ستقبال
مو�سم الإ�صطياف ،و�صارت
هذه الأخرية ت�شوه وجوه الأحياء
واملدينة ال�سياحية ب�صفة عامة،
والتي �إكت�ست �صبغة املفارغ
الفو�ضوية ،كما هو احلال بحي
 250م�سكن الإجتماعي ،الذي
ي�شمئز زائره من الروائح الكريهة
املنبعثة منه ،ف�ضال عن �أ�رساب
احل�رشات التي تعالت �سماءه� ،أما
احليوانات ال�ضالة فحدث و ال
حرج ،فقد �أ�ضحت تناف�س الأطفال
بامل�ساحات العمومية وتهدد حياة
ال�سكان ،مغتنمة �إنعدام الإنارة
العمومية ليال ،هذه الظاهرة �إمتدت
�إىل غاية طريق حي بن �سمري ،02
بحيث تنت�رش الأو�ساخ املنزلية على
حافتي الطريق ب�شكل ع�شوائي
�أثارت تذمر ال�سكان الذين �إ�شتكوا
من الروائح الكريهة و انت�شار
الزواحف واحل�رشات ال�سامة �صيفا،
حيث �أكد �أحدهم �أن هذه الظاهرة
ت�ساعد على تف�شي الأمرا�ض
املعدية ،وعلى ر�أ�سها الكولريا،
معربا �أن الو�ضع ال يدعو لالرتياح،
وي�ستدعي تدخل اجلهات املعنية
مب�شاركة املواطنني لتطهريه
وو�ضع حد لظاهرة الغزو امل�ستمر
للنفايات املنزلية ،بهدف املحافظة
على �صحة و�سالمة ال�سكان و�إعادة
االعتبار للمدينة التاريخية.
  يف �سياق مت�صل �شكلت الأو�ضاع
املزرية التي يتخبط فيها امللعب
اجلواري بحي العقيد فراج ،مبحاذاة
الطريق الوطني رقم  ،02هاج�س
ال�شباب واجلمعيات الريا�ضية ،ب�سبب
ما �آلت �إليه هاته املالعب نتيجة
عدم املراقبة واملتابعة من طرف
ال�سلطات املعنية ،التي �سخرت لها
ميزانيات معتربة ،لكنه اليوم غري
�صالح ،خا�صة بعد �أن قامت جهات
جمهولة بتحويله �إىل مر�آب معتمد
لل�سيارات جتني من خالله �أموال
طائلة وجمهولة الوجهة بفعل عدد
املركبات التي تركنه يوميا ،والتفوق
الـ � 150سيارة ،كما ترتب عن هذا
الإهمال نهب لل�سياج والأعمدة
املتواجدة داخلها دون ح�سيب وال
رقيب ،وذلك ح�سب معاينتنا �أم�س،
لهذا امللعب البلدي.
و�أمام هذه التجاوزات ،نا�شد
�سكان احلي ويف مقدمتهم الفئات
ال�شبانية ،ال�سلطات املحلية
والأمنية بالتحرك والتحري عن
كثب لردع ما �أ�سموه باملافيا الليلة
الغاب
التي �أ�ضحت تفر�ض قانون
ِ
على املواطنني.
هذا و الزالت م�صابيح الأ�ضواء
الثالثية املنظمة لل�سري معطلة
بعدة ملتقيات طرق باملدينة
اجلديدة لعني الرتك ،خا�صة
باملواقع التي ت�شكل نقطا �سوداء
بالن�سبة لل�سائقني والراجلني على
حد �سواء ،والتي كانت �سببا يف
وقوع حوادث مرور باملدينة على
الرغم من �أهمية الإ�شارات ال�ضوئية
املرورية يف �سري املركبات ،والتي
تلعب دورا �أ�سا�سيا يف تنظيم حركة

املرور بطرقات املدن و على
ر�أ�سها مدينة عني الرتك ال�سياحية،
التي تعرف تدفقا ملختلف و�سائل
النقل ،فقد ظلت ملا يزيد عن عدة
�أ�شهر معطلة ومل يتم �إ�صالحها �إىل
اليوم ب�سبب الإهمال الذي طالها
من طرف امل�صالح املعنية ،حيث
حل حملها رجال الأمن للتدخل
من �أجل تنظيم املرور بهذه النقاط
ال�سوداء.
وقد ت�سببت م�شكلة تعطل م�صابيح
الأ�ضواء الثالثية ،طيلة مدة تعطلها
خالل الفرتة املا�ضية ،فو�ضى تنتهي
�أحيانا بعرقلة حركة ال�سري ببع�ض
ال�شوارع و�إطالق العنان لأبواق
ال�سيارات ،بل يتطور الأمر يف �أحيان
كثرية �إىل م�شادات كالمية من �أجل
�أ�سبقية املرور وتبادل ال�سب وال�شتم
ومواجهات بني ال�سائقني ،الذين
يطالبون من امل�صالح البلدية �أن
تقوم بواجبها املتمثل يف �إ�صالح
و�صيانة �أعطاب الأ�ضواء الثالثية
والإهتمام بها لتفادي حوادث �سري
م�ؤملة.
و�إذا كانت �أعطاب الأ�ضواء الثالثية
قد خلفت �إ�ستياء يف نفو�س
ال�سائقني ،وت�سببت يف فو�ضى
املرور وال�سري ببع�ض ال�شوارع
الرئي�سية ،ف�إن غياب عالمات
التوجيه بالأزقة والأحياء ال�سكنية
�أخذت حقها هي الأخرى من تلك
الفو�ضى ،وخلقت م�شاكل يومية
بني ال�سكان وال�سائقني جراء �إنعدام
عالمات التوجيه بجميع الأحياء
ال�سكنية،التي �أ�صبحت �شوارعها
و�أزقتها مواقف ع�شوائية لل�شاحنات
واحلافالت وال�سيارات ،خا�صة
ب�ساحة«   فال�سا�س»  ،وكذا الطريق
الرئي�سي �إذ �أ�صبحت هذه ال�شوارع
نقاطا �سوداء بامتياز يف ظل غياب
�أي عالمات توجيه.
من جهتهم نا�شد �سكان حي ر�أ�س
فالكون وم�ستعملي نهج � 17أكتوبر
ال�سلطات
الواجهة البحرية
املحلية الإلتفات �إىل �إن�شغالهم
املتمثل يف توفري الإنارة العمومية
التي تنعدم بحيهم ،رغم ميزانية
م�رشوع الأعمدة العمومية التي
خ�ص�صتها الدولة واملقدرة ب�أكرث
من  5ماليري ،غري �أنها ظلت معطلة
لأكرث من �أ�شهر ،وباتت ت�شكل
�شبه ديكور ،مما ي�ساهم يف �إرتفاع
معدالت ال�رسقة والإعتداءات على
املواطنني وال�سياح بامل�سلك.
وقد �إ�شتكى �سكان حي ر�أ�س فالكون
وم�ستعملي نهج � 17أكتوبر بعني
الرتك ،من �إنعدام الإنارة العمومية،
ما يت�سبب يف �إعتداءات وم�ضايقات
لل�سكان خا�صة مع �إنت�شار ال�رسقة
والإعتداءات التي �أ�صبحت م�صدر
خوف وقلق للمواطن.
ظالم حالك يرغم قاطني احلي على
العي�ش بقلق خوفا من الإعتداءات
وال�رسقات املتكررة بحيهم ،ب�سبب
�إنعدام الإنارة العمومية ،وخ�صو�صا
يف الفرتات الليلية وبالن�سبة لل�سكان
وال�سياح ف�إن امل�شكل يعود �أ�سا�سا
لإنعدام الإنارة العمومية ،وهو ما
ت�سبب يف �رسقة ال�سيارات ليال
وكذا الإعتداءات التي يتعر�ض لها
ال�سكان عند خروجهم م�ساء ب�سبب
الظالم الذي �شجع على �إنت�شار
�أعمال الل�صو�صية.

� أحمد بن عطية
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مدير الرتبية لوالية ورقلة رابح رياح ي�ؤكد

فيما �أثر الو�ضع �سلبا على املركبات

 13955مر�شحا المتحانات املتو�سط
موزعني على  56مركز ا

�سكان والية املنيعة املنتدبة
يطالبون بعقالنية املمهالت

.

تدعيم قاعات االمتحانات بـ  120مكيفا هوائيا

�ضبطت م�صالح الرتبية لوالية ورقلة  ،كافة االمكانيات املادية والب�شرية  ،لإجناح عملية �إجراء امتحانات
�شهادة التعليم املتو�سط  ،التي من املزمع �أن ي�شارك فيها  13955مرت�شحا موزعني عرب  56مركزا .
�أحمد باحلاج
�أكد مدير الرتبية لوالية ورقلة
رابح رياح � ،أن م�صاحله �ضبطت
كافة االمكانات والرتبية الالزمة
حت�سبا لإنطالق امتحانات �شهادة
التعليم املتو�سط اليوم الأحد من
خالل ت�صليح املكيفات الهوائية
ودعم قاعات االمتحانات الأخرى
مبكيفات هوائية جديدة مع توفري
و�سائل النقل املدر�سي لفائدة
تالميذ املناطق النائية والبعيدة
 ،حيث ت�شري الأرقام واملعطيات
املتوفرة �أن  13955مر�شحا
منهم � 7200إناث لهذا الإمتحان
مت توزيعهم عرب  56مركزا من
بينها  22مركزا ببلديات املقاطعة
الإدارية تقرت و  34مركزا مبنطقة
ورقلة الكربى  ،ول�ضمان جناح هذا
الإمتحان امل�صريي فقد مت ت�سخري
حوايل  09م�ؤطرين من اداريني و
�أ�ساتذة حرا�سة  ،وتفاديا لغياب
احلرا�س فقد �أكد نف�س املتحدث

�أن مديريته قامت مب�ضاعفة عدد
احلرا�س وذلك حت�سبا لأي طارئ
من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على �سريورة
امتحانات �شهادة التعليم املتو�سط
.
ويف �إطار جملة التدابري واالجراءات
املتخذة من طرف م�صالح مديرية

الرتبية بالعا�صمة املركزية للجنوب
ال�رشقي بالإ�ضافة اىل تدعيم
امل�ؤ�س�سات مبولدات كهربائية
جديدة دات قوة عالية لتجنب
االنقطاعات مع ا�ستبدال ثالثة
مولدات التي كانت تعاين اعطاب
وعن و�سائل النقل والوجبات

املقدمة  ،كما �أ�ضاف الرجل على
قطاع الرتبية بالوالية انه مت توفري
حافالت للنقل املرت�شحني اىل
مراكز اجراء االمتحانات خا�صة
تلك املناطق التي تنعدم فيها
و�سائل النقل على غرار ال�شط
والزيايينة كما مت توفري وجبات
االطعام اين مت �إعطاء تعليمات
�صارمة لكل امل�ؤ�س�سات التي تعمل
نظام الن�صف الداخلي بالقيام
بتوفري وجبات �ساخنة للمراكز
املجاورة لها.
من جهة ثانية تعلق ال�سلطات
بورقلة والأ�رسة الرتبوية على
امتحانات �شهادة التعليم املتو�سط
لدورة جوان  ،2019بهدف حتقيق
نتائج يف امل�ستوى لتح�سني من
مكانة الوالية التي ظل حتتل ذيل
الرتتيب الوطني مقارنة بالإمكانات
املادية والب�رشية امل�سخرة لتطوير
املنظومة الرتبوية باجلزائر عامة
وجنوب البالد الكبري على وجه
اخل�صو�ص .

�شهادة التعليم املتو�سط بتمرنا�ست

�أثار واقع املمهالت بوالية
املنيعة املنتدبة الواقعة على
بعد حوايل  270كلم عن والية
غرداية حالة �إ�ستنفار ق�صوى
لدى �سكان املنطقة  ،بغ�ض
النظر عن طبيعتها فيما �إذا كانت
ممهالت �رشعية �أم ع�شوائية ،
ف�إن كرثتها بالعدد املبالغ فيه
�أثار �إ�ستياء ال�سكان و خا�صة
منهم �أ�صحاب خمتلف املركبات
 ،ل�سبب �إنعكا�س الظاهرة �سلبا
على مركباتهم  ،الذي ال تنجح
حماوالتهم العديدة لكرثتها يف
التهرب منها .
و نوه ال�سائقني �إىل �إفتقار
املمهالت لعدة معايري التي
ت�ضبط �سالمتها  ،و ذلك من
حيث غياب اجلانب التقني و
الذي �أكد املعنيون ذاتهم ب�ش�أنه
�أنهم يجربون على تغيري م�سارهم
املق�صود �أو االقت�صار على
طرق معينة �أو رفع تكلفة النقل
التي يحددها ال�سائق وفق هواه
علما �أن املمهالت الع�شوائية
ا�ستفحلت على خلفية ارتفاع
�سحب الغبار و حوادث املرور
القاتلة التي �شهدتها عدة �أحياء
مما حذا ببع�ض املواطنني لبناء
ممهالت ترابية و �أحيانا �إ�سمنتية

لكبح جماح الظاهرة اخلطرية
خ�صو�صا على حياة الق�رص
مبن فيهم تالميذ املدار�س
و هي ممهالت ر�آها الكثريون
حال ترقيعيا له ما بعده  ،من
جهتها ال�سلطات املحلية بادرت
يف ال�شهور املن�رصمة لن�صب
ممهالت نظامية بالقرب من
امل�ؤ�س�سات الرتبوية على غرار
كل من ابتدائية البنات و ابن
عبد الرحمن ببلدية املنيعة و
يف الطريق الرابط بني بلديتي
املنيعة و حا�سي القارة  ،غري
�أن هذا مل مينع اجلدل القائم يف
عددها املبالغ فيها و يف نوعيتها و
بني ر�ؤية املواطن و ر�ؤية �أ�صحاب
املركبات للممهالت ب�أنواعها  ،و
الذي بات واجبا تدخل اجلهات
املعنية لن�صب ممهالت حترتم
فيها كل املقايي�س من العلو و
التمدد و اللون خ�صو�صا �أن طرقا
هامة تفتقر للإنارة العمومية
و �أخرى تقع مبحاذاة خنادق
مك�شوفة مما يحتم الإ�رساع يف
حل هذه الإ�شكالية مع �رضورة
العقاب ال�صارم ملن يتجاوزون
ال�رسعة املطلوبة داخل النطاق
احل�رضي .
�أحمد باحلاج

جراء متاطل املقاولني يف اجناز امل�شاريع

ت�سخري � 112شرطيا و  23مركبة لت�أمني  16مركزا لالمتحانات ظاهرة �صعود ال�صرف ال�صحي
يف �إطار الإجراءات والتدابري � أفاد بيان لأمن والية ملنع ت�سلل �أي �شخ�ص غريب ،االمتحانات بتاريخ
 .2019/06/12تهدد �صحة املواطنني بحي
الأمنية املتخذة من طرف م�صالح مترنا�ست كانت قد ت�سلمت �إ�ضافة ملتابعة �أطوار االمتحانات � إ�ضافة �إىل هذه الإجراءات ت�سهر
�أمن والية مترنا�ست مبنا�سبة يومية»الو�سط»ن�سخة منه �أنه والتدخل يف حالة وجود خطر ،و م�صالح ال�رشطة خارج مراكز
بوغفالة بورقلة
�إمتحانات نهاية مرحلة التعليم مت اتخاذ جملة من التدابري كذا منع التجمعات بالقرب من االمتحانات على غرارت�سهيل

املتو�سط ابتداء من تاريخ � 09إىل
 ،2019/06/12ول�ضمان ت�أمينها
وال�سري احل�سن لها اتخذت م�صالح
�أمن والية مترنا�ست كافة التدابري
الأمنية وت�سخري الإمكانيات
الب�رشية واملادية والتقنية الالزمة،
حيث �سخرت لهذا احلدث 112
�رشطي و  23مركبة لت�أمني
 16مركزا لالمتحانات ب�إقليم
اخت�صا�ص م�صالح ال�رشطة مبا
فيها �أمن الدوائر اخلم�سة (عني
�صالح ،اينغر �سيلت ،عني قزام
وتاظروك) .

والإجراءات الت�أمينية املتمثلة ،
حيث قبل �إنطالق االمتحانات
اليوم يتم مواكبة وت�أمني نقل
الأ�سئلة �إىل مراكز الإمتحانات
 ،توزيع الت�شكيل االمني داخل
وخارج خمتلف املراكز و منع
دخول ال�سيارات داخل املركز
(با�ستثناء ال�سيارات امل�سخرة يف
�إطار مهمة �أو خدمة).
وح�سب اخلطة الأمنية ف�إنه �أثناء
االمتحان يتم التمركز اجليد
لعنا�رص ال�رشطة يف املداخل
الرئي�سية للمراكز و حميطها

مدخل املركز ،مع تنظيم حركة
املرور ملنع وقوف ال�سيارات �أمام
مداخل املراكز�،أما بعد االمتحان
فقد مت الت�أكد من خروج جميع
املمتحنني واحلرا�س ،و بعد
اخلروج النهائي للممتحنني يجب
على الت�شكيل االمني املتكون من
م�صالح الأمن بالتن�سيق مع �أعوان
احلرا�سة مراقبة جميع الأق�سام
والت�أكد من خلوها من املمتحنني
والأ�ساتذة ،منع دخول �أي �شخ�ص
غريب للمركز و ال�سهر على امن
وحماية املراكز �إىل غاية نهاية

حركة املرور يف امل�سالك و الطرق
امل�ؤدية ملراكز االمتحانات ،منع
وقوف وتوقف ال�سيارات �أمام
مراكز االمتحانات،ت�أمني مقر
مديرية الرتبية ومواكبة موا�ضيع
االمتحانات وكذا الأجوبة  ،ت�أمني
وحماية حميط املراكز ومنع
التجمعات الع�شوائية للأ�شخا�ص
امل�شبوهني بالقرب منها و القيام
بدوريات راكبة وراجلة باملحيط
اخلارجي للمراكز ملنع وقوع
�أي �شيء يخل بال�سري احل�سن
لالمتحانات.
�أحمد باحلاج

حملوا ال�سلطات املحلية م�س�ؤولية اق�صائهم التنموي

�سكان حي  1050م�سكن بتيليالن بادرار يطالبون بالتهيئة العمرانية
عرب العديد من �سكان حي 1050
�سكن مبنطقة تيليالن ببلدية �أدرار
 ،عن ا�ستياءهم من غياب م�شاريع
التهيئة اخلا�صة بهذا احلي الذي
يعترب من �أقدم االحياء بهذه اجلهة
من البلدية  ،اال انه بقي رغم
مرور ال�سنوات دون تهيئة وبالرغم
من وجود احياء جديدة مل�ؤ�س�سة
ديوان الرتقية والت�سيري العقاري

مت اجناز لها م�رشوع التهيئة حتى
قبل ان توزع .
ومبا ان هذا احلي يعترب م�رشوع
ال�سكن الت�ساهمي يلزم على
املقاول الذي �أجنز هذه ال�سكنات
�أن يتم م�رشوع التهيئة و االنارة
العمومية وهو ما مل يحدث ما
جعل هذه الأحياء تتخبط يف
م�شاكلها ورغم مرا�سلة ال�سلطات

املحلية ق�صد �إعادة النظر يف
كيفية ت�سجيل م�شاريع تخ�ص
التهيئة العمرانية لهذه االحياء
من خالل برامج البلدية للتنمية
او الربامج القطاعية ق�صد
�إنهاء معاناة ه�ؤالء النا�س وكذا
لتحويل حيهم اىل حي من االحياء
احل�ضارية التي تتوفر على كل
املرافق احليوية وتنميتها كباقي

الأحياء الأخرى ويف �سياق مت�صل
هدد قاطني اجلهة املذكورة يف
معر�ض حديثهم مع « الو�سط «
باخلروج لل�شارع من �أجل الت�صعيد
من لهجة االحتجاجات للمطالبة
بتدخل ال�سلطات للتكفل بامل�شكل
القائم من خالل البحث عن
احللول ولو بالطريقة اجلذرية .
�صالح ،ب

�أعرب عدد من املواطنني
القاطنني بحي بوغفالة ببلدية
ورقلة  ،عن امتعا�ضهم وا�ستياءهم
ال�شديدين جراء متاطل وتقاع�س
ال�سلطات املحلية يف التكفل
ب�إن�شغالهم القائم املتمثل يف
ظاهرة �صعود املياه القذرة التي
عكرت �صفو يومياتهم .
وهو ما دفع ب�سكان احلي �إىل
عملية دفنها لتفادي الروائح
الكريهة املنبعثة من قنوات
ال�رصف ال�صحي  ،وحماية فلذات
�أكبادهم من خطر ال�سقوط يف
هذه احلفر التي متتد على طول
ال�شارع الكائن باجلهة ذاتها  ،يف
الوقت الذي تلتزم فيه اجلهات
املعية ال�صمت حيال املو�ضوع
والعمل على مراقبة مثل هذه

امل�شاريع وت�رسيع وترية اجنازها
يف الوقت املحدد  ،كما ت�سبب
امل�شكل املطروح يف عرقلة حركة
املرور وتعطيل م�صالح املواطنني
.
وعليه نا�شد ه�ؤالء املواطنني
م�صالح البلدية بالتدخل العاجل
للوقوف على حركة �سري امل�شاريع
التي توكل �إىل املقاولني وحثهم
على احرتام الوقت املحدد الجناز
امل�شاريع وت�سليمها يف الوقت
املحدد ووفق املقايي�س العاملية
املعمول بها عامليا لتفادي �إعادة
تهيئتها من جديد و�رصف �أموال
�إ�ضافية من خزينة الدولة بدل
ا�ستثمارها يف م�شاريع �أخرى .
�أحمد باحلاج
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قرار ق�ضائي �أمريكي بعدم ت�سليمه لـ"�إ�سرائيل"الإعالم

العامل الفل�سطيني الأ�شقر يعود لأمريكا..
تفا�صيل ال�ساعات الأخرية

مر بها العامل الفل�سطيني عبد احلليم الأ�شقر ،وكان على بعد �ساعات معدودة من ت�سليمه من وا�شنطن لـ"�إ�سرائيل"؛ حيث
�أيام ع�صيبةّ ،
ً
حمتجزا يف طائرة مبطار "بنغوريون" الإ�سرائيلي ،قبل �أن تك�شف زوجته لـ"املركز" �أن عبد احلليم عاد لأمريكا بعد جناح الدفاع يف
كان يف
ا�ست�صدار قرار بعدم ت�سليمه لالحتالل.
قرار مبنع ت�سليمه لالحتالل
�أ�سماء مهنا ،زوجة العامل
الفل�سطيني عبد احلليم الأ�شقر،
قالت� :إن فريق الدفاع جنح
ب�إ�صدار قرار ق�ضائي لإعادة
زوجها �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية و�أو�ضحت مهنا يف
حديث لـ"املركز الفل�سطيني
احلكومة
�أن
للإعالم"
الإ�رسائيلية �أرجعت زوجها �إىل
الواليات املتحدة الأمريكية بعد
�أن اقرتب تنفيذ قرار ت�سليمه
من الواليات املتحدة لالحتالل
الإ�رسائيلي وك�شفت �أن القرار
الق�ضائي ،الذي اتخذ يف
املحاكم الأمريكية ين�ص على
منع ت�سليم زوجها �إىل االحتالل
الإ�رسائيلي.
و�أكدت �أن زوجها ميكث الآن يف
�سجن يف والية فريجينيا.

غوريون ،لكنه بقى يف الطائرة
ومل يخرج منها �أبدا و�أ�ضافت �أن
االحتالل ي�ؤكد و�صوله
الطائرة التي كانت تقل الأ�شقر
"�إ�سرائيل" ومغادرته لها! �أقلعت جلهة غري معلومة ،ومن
غري الوا�ضح ملاذا �أُح�رض �أ�صال
وزعمت قناة "كان" الإ�رسائيلية ،للمطار.
�أن العامل الفل�سطيني عبد
احلليم الأ�شقر ،و�صل �إىل مطار
تفا�صيل االختطاف
بن غوريون يف "�إ�رسائيل" ،بعد
والت�سليم
ت�سليمه من الواليات املتحدة
الأمريكية.
وك�شفت املنظمة العربية
وادعت القناة� ،أم�س اجلمعة ،حلقوق الإن�سان يف بريطانيا،
�أن الأ�شقر و�صل خالل الأيام تفا�صيل اختطاف عنا�رص مكتب
الأخرية بطائرة �إىل مطار بن التحقيقات الفدرايل الأمريكي

"�أف بي �آي" العامل الفل�سطيني الإ�سالمية "حما�س" ،اخلمي�س،
الربوفي�سور عبد احلليم �أن الواليات املتحدة �سلمت
الأ�شقر ،وت�سليمه لـ"�إ�رسائيل" "�إ�رسائيل" ،الأربعاء ،العامل
دون �إجراءات قانونية �أو علم الفل�سطيني الأ�شقر ،بعد اعتقاله
يف �سجونها  11عاما ،و�أ�ضافت
حماميه.
وقالت املنظمة� :إنه وبعد املنظمة �أن �إدارة الهجرة
الإفراج عن الأ�شقر منذ �أكرث من ا�ستدعت الأ�شقر قبل �أيام �إىل
�سنة و�ضع حتت الإقامة اجلربية مقر �إدارة الهجرة هو و�شقيقته،
بانتظار ترحيله �إىل دولة ت�سمح وبعد انتظار دام �أربع �ساعات
با�ستقباله بعد �إجباره على جاء موظف الهجرة و�أخرب
التخلي عن جن�سيته الأمريكية �شقيقته �أن عليها �أن تغادر لأنه
تع�سف ًّيا ،وكانت �سلطات الهجرة غادر على طائرة برفقة عمالء
ت�س ّوف مبنح الإذن له يف ال�سفر .فدراليني �إىل "�إ�رسائيل".
و�أعلنت حركة املقاومة ووفق املعلومات التي توافرت

للمنظمة؛ ف�إن الطائرة التي
�أقلت الأ�شقر توقفت يف فيينا
وو�صلت فل�سطني املحتلة
الأربعاء اخلام�س من جوان
 ،2019وهو الآن يف �أحد ال�سجون
"الإ�رسائيلية" حيث تنوي
ال�سلطات الإ�رسائيلية �إعادة
حماكمته ،بح�سب تعبريها.
و�أكدت املنظمة العربية �أن هذا
الت�رصف "خمالف لكل الأعراف
والقوانني الدولية ،ويعك�س
الفو�ضى القانونية يف ظل �إدارة
الرئي�س ترامب التي ع�صفت
بكافة قواعد القانون الدويل
ومنظومة حقوق الإن�سان".
وتابعت �أن ت�سليم الأ�شقر دون
علم عائلته وحماميه ليت�سنى
لهم االعرتا�ض على هذه القرار
خر ٌق فا�ضح للقوانني الأمريكية
التي تتيح قطع ًّيا لكل �إن�سان
التظلم من �أي قرار مي�س
�سالمته وحريته ويلحق �أ�رضارا
به وبعائلته.
حما�س جتري ات�صاالت
كما قال عزت الر�شق ،ع�ضو
املكتب ال�سيا�سي حلركة
املقاومة الإ�سالمية "حما�س":
�إن ات�صاالت جترى مع عدد من
الدول ال�صديقة ال�ستقبال العامل
الفل�سطيني د .عبد احلليم
الأ�شقر ،الذي �سملته الواليات
املتحدة الأمريكية لالحتالل

الإ�رسائيلي ،و�أفاد الر�شق
يف تغريدات له عرب (تويرت)،
بوجود معلومات تفيد �أن العامل
الفل�سطيني الأ�شقر ،موجود الآن
يف �أحد �سجون االحتالل.
و�أ�شار الر�شق �إىل �أن هناك
معلومات �أخرى ت�شري �إىل �أنه
ما يزال يف الطائرة الأمريكية
يف مطار بن غوريون ،و�أنّ
قا�ض ًيا �أمريك ًّيا �أمر بعدم �إنزاله
من الطائرة ،و�أن هناك �إمكانية
لإر�ساله �إىل �أي دولة تبدي
ا�ستعدادها ال�ستقباله و�أكد
القيادي يف حما�س �أن حركته
تتوا�صل مع عدد من الدول
ال�صديقة ال�ستقبال الأ�شقر على
�أرا�ضيها.
وقال" :بعد �أن �أنهى الدكتور
عبد احلليم اال�شقر ،حمكوميته،
�أبعدته ال�سلطات الأمريكية عن
�أرا�ضيها ،و�سلمته لالحتالل
اال�رسائيلي".
و�أ�ضاف" :الأ�شقر كان مر�شح
انتخابات الرئا�سة الفل�سطينية
عام  ،2005واعتقل ثالث مرات؛
لرف�ضه الإدالء بال�شهادة �ضد
نا�شطني فل�سطينيني ،وم�سلمني،
وقد اعتقل  11عاما بتهمة
االنتماء حلركة حما�س"والقى
الت�رصف الأمريكي �إدانة وا�سعة،
و�أكدت م�ؤ�س�سات ومنظمات
دولية �أن الإجراء الأمريكي
خمالف للأعراف الدولية.

من هو الأ�شقر؟
عبد احلليم الأ�شقر ،من
مواليد عام  1958وتعود �أ�صوله
�إىل عائلة فل�سطينية تعي�ش
يف قرية �صيدا يف طولكرم
 ،وهو متزوج ولي�س لديه
�أطفال ،ويحمل درجة علمية
"بروفي�سور"�،أنهى
رفيعة
درا�سته الثانوية من مدر�سة
عتيل ،وتخرج عام 1982م من
جامعة بريزيت ،وح�صل على
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال
من جامعة الفرين يف اليونان
عام 1989م ،والدكتوراه يف
�إدارة الأعمال من جامعة
امل�سي�سيبي.
عمل حما�رضا يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة ،ثم توىل
م�س�ؤولية العالقات العامة
والناطق الر�سمي با�سم
اجلامعة ،ويف عام  1989تقدم

بطلب منحة وقبل طلبه،
و�سافر �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية ،ومنذ ذلك احلني
وهو يتعر�ض مل�ضايقات
ومالحقات واعتقل ثالث مرات
من ال�سلطات الأمريكية ،عمل
الأ�شقر بروفي�سوراً يف العديد
من اجلامعات الأمريكية،
كان �آخرها جامعة هاورد يف
وا�شنطن ،قبل اعتقاله عام
 ،2003و�إخ�ضاعه للإقامة
اجلربية يف منزله ،بتهمة الدعم
واالنتماء حلركة حما�س،
ومن ثم �إحالته لالعتقال يف
ال�سجون الأمريكية يف �شهر
نوفمرب .2007
الرت�شح للرئا�سة
ورغم اعتقاله ومكوثه فرتة
الإقامة اجلربية ،مل يتوان

الأ�شقر عن خدمة �شعبه،
حيث ر�شح نف�سه للرئا�سة
الفل�سطينية (عام  )2005وكان
يهدف يف برناجمه االنتخابي،
�إىل تعميق وتر�سيخ الوحدة
الوطنية الفل�سطينية ،من خالل
تطوير ميثاق �رشف ينظم
العالقة بني الف�صائل الوطنية
والإ�سالمية.
وقدم برناجما متكامال من �أبرز
عنا�رصه بناء الدولة على �أ�س�س
ال�شفافية واملحا�سبة وال�رشاكة
يف �صنع القرار واقتالع الف�ساد،
وتعميق وتر�سيخ الوحدة
الوطنية الفل�سطينية ،و�إنهاء
االحتالل الغا�شم من خالل ما
حققته املقاومة.
وقال يف م�ستهل برناجمه
االنتخابي" :ر�شحت نف�سي
ملن�صب رئا�سة ال�سلطة

الوطنية على �أمل �أن نحقق معاً
تنمية وا�ستقراراً نحن جميعاً
ب�أم�س احلاجة لهما ،و�أتعهد
ب�أن �أ�ستمر على خطى الرئي�س
الرمز الراحل يا�رس عرفات،
ولن �أفرط بحقوق ال�شعب،
و�س�أبقى احلار�س الأمني على
م�صالح ال�شعب ومقد�ساته".
االعتقال
اعتقلت ال�سلطات الأمريكية
الأ�شقر ثالث مرات لرف�ضه
ال�شهادة �ضد بع�ض النا�شطني
وامل�سلمني،
الفل�سطينيني
وبقي حتت الإقامة اجلربية
يف منزله بانتظار املحاكمة
لرف�ضه الإدالء بال�شهادة ويف
عام  2007حكمت ال�سلطات
الأمريكية عليه بال�سجن 11
عاما بتهمة متويل حركة

حما�س.
يف �إحدى مقابالته ال�صحفية،
حتدث الأ�شقر من مقر �إقامته
اجلربية قبل عام  ،2007قائال:
"�أنا رهن الإقامة اجلربية يف
منزيل وال ي�سمح يل باخلروج
�إال ل�صالة اجلمعة ،و�أنا �أجل�س
معكم هنا يوجد يف قدمي
جهاز ملراقبتي ،كما حتدد
�أجهزة الأمن�أماكني عن طريق
جهاز� ،GPSأحمله معي".
يقول الأ�شقر �إن االتهامات
املوجهة �إليه تعود �إىل عام
 1993منذ قدومه �إىل الواليات
املتحدة ،وقد كانت االتهامات
�إليه قبل �أحداث � 11سبتمرب
 2001تتلخ�ص يف احتقار
املحكمة ورف�ض ال�شهادة وقد
اعتقل على هذا الأ�سا�س،
وي�ضيف" :كنت حتت الرقابة

منذ قدمت بهدف جمع
املعلومات واملخابرات فقط،
لكن بعد �أحداث احلاديع�رش
من �سبتمرب ( )2001وبعد �أن
عدت احلكومة الأمريكية
حما�س منظمة �إرهابية ،وجهت
�إيل احلكومة تهما �أخرى وبناء
على املعلومات التي جمعتها
عني قبل ذلك التاريخ لتدينني
بها".
يف مقابلة مع قناة بي بي �سي،
قال الأ�شقر�" :إن �سلطات الأمن
عر�ضت علي كل املغريات
املمكنة من وظيفة �أو جن�سية
�أو �أموال لكي �أقدم �شهادة �ضد
من يريدون وقلت لهم" :ال
�أ�ستطيع،�أف�ضل املوت على �أن
�أكون خائنا �ضد �شعبي و�ضد
ق�ضيتي والعاملني من �أجل
الق�ضيةالفل�سطينية".
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اهتزازات عنيفة:

ما الذي تتوقعه الكتب الغربية
حلالة العامل يف 2019؟
«كيف نتعاي�ش مع ا�ضطرابات املرحلة االنتقالية يف النظام
الدويل؟» ،يلخ�ص هذا ال�س�ؤال االجتاه الرئي�سي احلاكم لكتب
ريا يف عام
وم�ؤلفات العالقات الدولية الأكرث
انت�شارا وت�أث ً
ً
مبيعا والتي حظيت
� ،2018إذ ك�شفت الكتب الغربية الأكرث
ً
برت�شيحات النقاد واخلرباء يف و�سائل الإعالم عاملية االنت�شار
مثل« :فاينن�شيال تاميز» ،و»الإيكونومي�ست» ،و»نيويورك
تاميز» ،واملجالت املتخ�ص�صة مثل« :الفورين �أفريز» ،و»الفورين
بولي�سي» ،ومراكز التفكري العاملية؛ عن حتكم الأزمات
الداخلية يف ال�سيا�سات العاملية للقوى الكربى.
حممد عبد اهلل يون�س
وعلى الرغم من تنوع هذه الكتب ما
بني الروايات ال�صحفية وال�سري الذاتية
وكتابات اخلرباء والأكادمييني� ،إال �أن
ما جمعها هو التوافق ال�ضمني على
حتجيم ت�أثريات الداخل لقدرة � ٍّأي من
القوى الدولية التقليدية وال�صاعدة
على «قيادة العامل»� .إذ يهدد الإرباك
الذي �سببه الرئي�س الأمريكي «دونالد
ترامب» يف الداخل بانح�سار «ع�رص
الهيمنة الأمريكية» ،كما تواجه الدول
الدميقراطية �أزمات تكاد تع�صف ببقائها
خا�ص ًة يف ظل �صعود «�سيا�سات الهوية»
والتيارات ال�شعبوية والقومية واليمني
املتطرف واحتجاج ال�شعوب على
نخبوية نظم احلكم� .أما النظم ال�صاعدة،
مثل ال�صني والهند والقوى العائدة مثل
رو�سيا ،فتواجه �إ�شكاليات اقت�صادية
واجتماعية معقدة قد تهدد ا�ستقرارها
اً
م�ستقبل ،وت�ستنزف �رصاعات الهيمنة
الإقليمية يف �أورا�سيا قدراتها الع�سكرية
واالقت�صادية ،وتواجه حماوالت �إعادة
هيكلة العوملة تهديدات بتفجر �أزمات
مالية واقت�صادية جديدة نتيج ًة لرتاكم
الديون وتداعيات ال�سيا�سات التق�شفية
واختالل �أ�س�س الر�أ�سمالية.
فو�ضى حكم «ترامب»:
جاءت بداية عام � 2018صادمة ب�صدور
كتاب «نار وغ�ضب :داخل بيت ترامب
الأبي�ض» لل�صحفي الأمريكي «مايكل
وولف» ،فالكتاب الذي احتل �رسي ًعا
موق ًعا يف �صدارة �أف�ضل امل�ؤلفات
مبي ًعا تَ َ�ض َّمن روايات املقربني من
«دونالد ترامب» وم�سئويل البيت الأبي�ض
حول مدى ا�ضطراب �إدارته وافتقاده
ملقومات القيادة ،ومن بني من عر�ض
الكتاب لتقييمهم لرتامب «�ستيف
بانون» كبري م�ست�شاري الرئي�س لل�شئون
اال�سرتاتيجية ،ومدير حملته االنتخابية
ال�سابق.
ولقد �ساهم هذا الكتاب على الرغم من
االنتقادات للم�صادر التي اعتمد عليها
يف ت�شكيل �صورة للرئي�س الأمريكي
ك�شخ�ص غري م�ستقر عدمي الت�أهيل
ويفتقد اخلربة الالزمة لإدارة املن�صب،
كما �أن قراراته مفاجئة وغري قابله
للتنب�ؤ ،بالإ�ضافة للفو�ضى ال�ضاربة يف
�أرجاء البيت الأبي�ض يف عهده� .أما كتاب
«والء �أعلى :احلقيقة ،الأكاذيب والقيادة»
الذي �ألفه «جيم�س كومي» املدير
ال�سابق ملكتب التحقيقات الفيدرايل
«�إف بي �آي» فقد ت�ضمن اتهامات
لرتامب باتباع نهج «زعماء املافيا»
والع�صابات يف �إدارة البيت الأبي�ض.
و�رسد «كومي» مواقف تعامل خاللها
مع الرئي�س الأمريكي ليربهن على خوف

«ترامب» من التحقيقات اجلارية يف
�شبهات التدخل الرو�سي يف االنتخابات
الرئا�سية ،وعدم ثقة الرئي�س يف � ٍّأي
من املحيطني به ،ومعاناته من «عقدة
اال�ضطهاد» و»�أوهام ال�سيطرة الكاملة»
وغرقه يف اخل�صومات ال�سيا�سية التي
تُ�شتت انتباهه عن مهام الرئا�سة.
وامتدت حملة الهجوم على «حكم
ترامب» (� )Trumpocracyإىل
اجلمهوريني ،حيث و�صف «ديفيد فروم»
وهو من ال�سيا�سيني اجلمهورينيالذين عملوا على كتابة خطابات
الرئي�س الأ�سبق «جورج دبليو بو�ش»-
�إدارة «ترامب» ب�أنها «حكم الل�صو�ص»
( )Kleptocracyيف كتابه «حكم
ترامب :ف�ساد اجلمهورية الأمريكية»،
مته ًما النخبة ال�سيا�سية الأمريكية
ب�أ�رسها بالف�ساد والرتبح من منا�صبهم،
وهو ال�سياق الذي �سمح لرتامب مبحاباة
�أ�رسته واملقربني منه يف تر�شيحه
للوظائف العامة وا�ستغالله ملن�صبه.
و�أدان امل�ؤلف اجلمهوريني لتجاهلهم
الأ�سانيد التي تدعم اتهام «ترامب»
باال�ستفادة من التدخل الرو�سي يف
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية عام
 ،2016كما اتهم الدميقراطيني بالنخبوية
وم�ساندة الأثرياء وجتاهل م�شكالت
الطبقة العاملة البي�ضاء يف املجتمع
الأمريكي مما ت�سبب يف �صعود «ترامب»
لل�سلطة( .)3وتوا�صلت موجة كتب
«حماكمة ترامب» التي مثلت عرائ�ض
اتهام متعددة بحقه ،وكان من بينها
كتاب ال�صحفي الأمريكي ال�شهري «بوب
وودورد» (امل�سئول عن ال�سبق ال�صحفي
فجر ف�ضيحة ووتر جيت خالل
الذي ّ
حكم الرئي�س ريت�شارد نيك�سون) ال�صادر
بعنوان« :اخلوف :ترامب يف البيت
الأبي�ض»� ،إذ نقل الكتاب عن م�ساعدي
«ترامب» واملقربني منه ات�سامه بالكذب
وعدم االتزان وعدم الثقة يف الآخرين،
وهيمنة الفو�ضى والال نظام على
البيت الأبي�ض ،ووجود «انقالب �إداري»
يهدف لتحجيم �أ�رضار انفراد «ترامب»
بال�سلطة ،و�إخفاء الوثائق عنه ملنعه من
توقيعها وخمالفة �أوامره .كما و�صف
بع�ضهم �إدارة «ترامب» بـ»حافة الهاوية»
و»اجلنون ال�شامل»(.)4

للخارج دون جدوى ،بل وت�سببها يف
ن�رش الفو�ضى وعدم اال�ستقرار يف
بع�ض �أقاليم العامل على الرغم من
الهيمنة على النظام الدويل بعد نهاية
احلرب الباردة ،وهو ما يرتبط ب�صعود
القومية ال�سيا�سية ،وع�سكرة ال�سيا�سة
الأمريكية ،وافتقادها املعرفة الكافية
بتعقيدات اخلريطة العاملية ،ومن ثم
يو�صي بالتخلي عن «الهيمنة الليربالية»،
ومراعاة الواقعية يف ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية.
ويعر�ض «�ستيفن والت» يف كتابه
«جحيم النوايا احل�سنة :نخبة ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية وانحدار التفوق
الأمريكي» ،ل�سيا�سة الهيمنة الليربالية
التي اعتمدت عليها الواليات املتحدة
منذ انهيار االحتاد ال�سوفيتي التي
ت�سببت يف تبديد اال�ستقرار يف �أقاليم
عديدة بالعامل ،مع ت�صاعد حجم �أعباء
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ،م�ؤكدًا
الإخفاق التام ل�سيا�سات بناء عامل يتبع
النموذج الأمريكي رغم اال�ستخدام
الكثيف للقوة الع�سكرية وال�ضغوط
االقت�صادية �ضد القوى املعار�ضة
لهيمنة وا�شنطن ،وهو ما يرجع �إىل
�إ�رصار النخب الأمريكية على فر�ض
قيم ومعايري النموذج الأمريكي على
العامل ،واملبالغة يف تقدير التهديدات
على الأمن العاملي ،والتو�سع يف تعريف
امل�صلحة الأمريكية ،والقوة االقت�صادية
والع�سكرية لوا�شنطن التي م ّكنتها من
اتباع �سيا�سة تدخلية عاملية ال متتلك
�أي دولة القدرات الكافية للت�صدي لها،
بالإ�ضافة للتو�سع يف �إدراك التهديدات.
ومتثل �سيا�سات «ترامب» انقطاعً ا عن
هذا النهج� ،إذ تركز على امل�صلحة
القومية الأمريكية حتت �شعار «�أمريكا
�أولاً » ،ويحكمها منطق املكا�سب
املبا�رشة وجتنب التكلفة ،بالإ�ضافة
للتخلي عن االلتزامات الع�سكرية جتاه
احللفاء ،وعدم القيام مبهام �ضمان
�أمن وا�ستقرار النظام الدويل؛ �إال �أن
َّ
تتخل عن �أولوية
�سيا�سة «ترامب» مل
القوة الع�سكرية بالتوازي مع ا�ستبعادها
الكامل للتفاو�ض والدبلوما�سية
والرتتيبات متعددة الأطراف ،كما
ات�سمت باالرتباك والفو�ضى والنزعة
ال�رصاعية التي �أثارت �أزمة ثقة عميقة
مع حلفاء الواليات املتحدة.

كانت النتيجة املنطقية حلالة الفو�ضى
وعدم االن�ضباط يف الإدارة الأمريكية� ،أن
يهيمن االرتباك والتخبط على ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية؛ �إال �أن «جون
مري�شامير» �أكد يف كتابه «الوهم العظيم:
الأحالم الليربالية والواقع الدويل» �أن
مع�ضلة ال�سيا�سة الأمريكية ترجع �إىل
عقود م�ضت حاولت خاللها وا�شنطن
ت�صدير النموذج الليربايل الأمريكي

�صعود �سيا�سات الهوية:

ارتباك ال�سيا�سة الأمريكية:

هيمن على الكتب ال�صادرة يف عام 2018
اجلدل حول ت�أثريات الهوية وتداعياتها
على املجتمعات و�سيا�سات الدول
الغربية ،ومل يجد «فران�سي�س فوكوياما»
عنوا ًنا �أكرث منا�سبة من «الهوية :احلاجة
للكرامة و�سيا�سات اال�ستياء» ليعرب عن
هذا االجتاه ال�صاعد يف كتابه ال�صادر

قبل نهاية العام ،حيث �أكد �أن «�سيا�سات
الهوية» ( )Identity Politicsباتت
تهدد متا�سك الدول الدميقراطية ب�سبب
ا�ستدعائها عدة ق�ضايا مثرية للجدل،
مثل :احلاجة لالعرتاف ،والكرامة،
والهجرة ،والعالقة بني دوائر االنتماء
القومية والدينية والإثنية .وهو ما يت�سبب
يف تزايد االحتقان داخل املجتمعات
ب�سبب خماوف اجلماعات من التماهي
يف الآخر ،وفقدان اخل�صو�صية واخلوف
من هيمنة اجلماعات الأخرى على
مقاليد ال�سلطة و�أ ّيد «�إريك كوفمان»
هذه االجتاهات يف كتابه ال�صادر
بعنوان« :التحول الأبي�ض :ال�شعبوية
والهجرة وم�ستقبل الأغلبية البي�ضاء»،
�إذ �أ�شار �إىل �أن التحوالت الدميغرافية
والت�آكل التدريجي للأغلبية البي�ضاء يف
املجتمعات الغربية قد دفعها للدفاع
عن بقائها عرب تبني ال�شعبوية ومعاداة
املهاجرين والأقليات .فالبيانات
الدميغرافية التي اعتمد عليها الكتاب
ت�ضمنت م�ؤ�رشات على �أن البي�ض يف
الواليات املتحدة لن يكونوا �أغلبية بداية
من عام  ،2050و�أن الأقليات واجلماعات
خمتلطة الأعراق �ستهيمن على املجتمع
الأمريكي وبع�ض الدول الأوروبية ،وهو
ما �أدى �إىل �إعادة �إنتاج خطاب «النقاء
العرقي» وحماية الهوية الثقافية.
وال ينف�صل ذلك عن �صعود «القبلية
اجلديدة» ( )New Tribalismيف ظل
حالة التفكك واالنق�سام باملجتمعات
الغربية ،وتزايد ت�أثري اجلماعات
الفرعية ،وهو ما عبرّ ت عنه «�إميي �شوا»
يف كتابها« :القبائل ال�سيا�سية :غريزة
اجلماعة وم�صري الأمم»� ،إذ �أكدت �أن
هوية اجلماعات �أ�صبحت القوى املحركة
للمجتمعات يف ظل االنعزالية والعداء
اً
ممثل يف اجلماعات الأخرى
للآخر
واملهاجرين والأجانب ،وهيمنة منطق
املعادالت ال�صفرية (Zero-Sum
 )Gamesعلى عالقات اجلماعات
ببع�ضها .وا�ستدلت «�شوا» ب�رصاعات
اجلماعات الإثنية والطائفية والقومية
ريا
يف العراق و�أفغان�ستان وفيتنام ،و�أخ ً
االنق�سامات املجتمعية التي �أدت
ل�صعود «ترامب» �إىل �سدة الرئا�سة يف
الواليات املتحدة الأمريكية(.)9
�أزمة الدميقراطيات الغربية:
تكاد تجُ مع الكتب ال�صادرة خالل عام
 2018على مواجهة الدميقراطية
الغربية لأزمة ممتدة تهدد وجودها،
ووف ًقا لالجتاهات ال�سائدة يف هذه
الكتابات ف�إن «الدميقراطية حتت�رض»
ولي�ست قادرة على حتقيق احلد
الأدنى من تطلعات ال�شعوب �سيا�س ًّيا
واقت�صاد ًّيا ،وهو ما تواكب مع موجة
ارتداد عن الدميقراطية يف العامل،

و�صعود نظم احلكم املركزية يف ال�صني
ورو�سيا وبع�ض الدول النامية ،حيث
حذر «يا�شا مونك» يف كتابه «ال�شعب
يف مواجهة الدميقراطية» من ت�صدع
نظم احلكم الغربية بفعل اال�ستقطاب
ال�سيا�سي ومتدد التيارات القومية
وال�شعبوية واليمني املتطرف
وتو�صل ك ّ ٌل من «�ستيفن ليبت�سكي»
و»دانيل زيبالت» �إىل اال�ستنتاج نف�سه
يف كتابهما املعنون« :كيف متوت
الدميقراطيات؟» ،فانهيار �أ�س�س
الليربالية االقت�صادية و»احت�ضار
الدميقراطية» يعد من �أهم �سمات
ع�رص «انعدام اليقني الراديكايل» وف ًقا
لهما ،وهو ما �أيده «ديفيد رون�شيمان»
يف كتابه «كيف تنتهي الدميقراطية؟»
م�ؤكدًا �أن حتول الدميقراطية �إىل
منق�ض مل يعد م�ستبعدًا يف ظل
تاريخ
ٍ
تزايد ت�أييد النظم ال�سلطوية يف العامل،
ومواجهة النظم الدميقراطية لأزمات
�سيا�سية واقت�صادية معقدة مل تعد
قادرة على ا�ستيعابها .كما مت التحذير
ظاهرة «ق�رص النظر ال�سيا�سي»
( ،)Political Myopiaوا�ستبعاد
ال�سيا�سات طويلة الأمد من دوائر
اهتمام ال�سيا�سيني ا ُ
ملنتخبني ب�سبب
الدورات االنتخابية الق�صرية للغاية
(.)Short Electoral Cycles
ويف كتابها «حافة الفو�ضى :ملاذا
تُخفق الدميقراطية يف حتقيق النمو
االقت�صادي وكيف ميكن �إ�صالحها؟»
طرحت «دامبي�سا مويو» ر�ؤى راديكالية
حول «�إعادة هيكلة» الدميقراطية
الغربية عرب ترجيح �آراء وتف�ضيالت
«النخب امل�ستنرية» يف مواجهة
اجلماهري الأقل ت� اً
أهيل على امل�ستوى
ً
ال�سيا�سي واملعريف -وفقا لر�ؤية مويو-
من خالل نظام جديد للت�صويت ُمرجح
بالأوزان ،وو�ضع معايري لقيا�س ت�أهيل
املر�شحني والناخبني ،بالإ�ضافة �إىل
تقييد التمويل ال�سيا�سي للحمالت
االنتخابية ،وفر�ض الت�صويت الإجباري،
و�إطالة �أمد الفرتات االنتخابية
مع�ضلة «القوى ال�صاعدة»:
مل حت�سم م�ؤلفات عام  2018اجلد َل
حول هيكل النظام الدويل� ،إال �أن تواف ًقا
وا�ضحا حول مواجهة
مبدئ ًّيا قد �أ�صبح
ً
العامل لإ�شكاليات املرحلة االنتقالية
لنظام عاملي جديد مل تت�ضح �أركانه
بعد ،حيث يتنب�أ «باراج خانا» بانتقال
قيادة العامل من الغرب �إىل القارة
الآ�سيوية يف ظل متكن القوى الآ�سيوية
ال�صاعدة ،ويف مقدمتها ال�صني والهند
واليابان وكوريا اجلنوبية ،من تعزيز
انخراطها يف النظام العاملي ،وهو ما
يعرب عنه يف كتابه املرتقب �صدوره يف
مطلع عام  2019بعنوان« :امل�ستقبل

�آ�سيو ًّيا :النظام العاملي يف القرن احلادي
والع�رشين» .و�سار بع�ض امل�ؤلفني على
النهج ذاته بتوقع اكتمال الهيمنة
ال�صينية على النظام الدويل ،مثل كتاب
«برونو ما�سيا�س» «احلزام والطريق:
نظام عاملي �صيني» ،وكتاب «بيرت
فرانكوبان» «طرق احلرير اجلديدة:
حا�رض وم�ستقبل العامل» .وتكتمل
الهيمنة الدولية بقيادة ال�صني للتقدم
يف جمال الذكاء اال�صطناعي ،وهو ما
ي�ؤكده كتاب «القوى العظمى يف الذكاء
اال�صطناعي :ال�صني ووادي ال�سليكون
والعامل اجلديد»� ،إال �أن «ويل دويج»
يك�شف عن وجه �آخر للهيمنة ال�صينية
يف �آ�سيا يف كتابه «�إمرباطورية ال�رسعة
العالية :التو�سع ال�صيني وم�ستقبل
جنوب �رشق �آ�سيا» .ور�أى الكاتب
ت�سببت م�رشوعات «احلزام والطريق»
يف تراكم الديون على الدول الآ�سيوية
وت�صاعد النفوذ والت�أثري ال�صيني يف
هذه الدول نتيجة الرتباطها ببكني
مبتاهة م�رشوعات بنية حتتية طويلة
الأمد بال خمرج وا�ضح .ويف املقابل
ت�ؤكد «�ألي�سا �آير�س» يف كتابها «لقد
حان وقتنا :كيف ت�صنع الهند مكانها يف
العامل»� ،أن التناف�س بني بكني ونيودلهي
قد يكون �ضمن �أهم املحددات التي
تر�سم معامل القرن الآ�سيوي القادم،
و�أن تفجر ال�رصاع على ال�صدارة
الإقليمية واملكانة الدولية بني الدولتني
�سيبدد حالة ال�سالم واال�ستقرار اله�ش
يف القارة الآ�سيوية .ويُحذر «جورج
ماجنو�س» يف كتابه« :رايات حمراء:
ملاذا ال�صني يف عهد ت�شي يف خطر
حمدق» من مواجهة ال�صعود ال�صيني
لعدة خماطر ،يتمثل �أهمها يف :تراكم
الديون ،واحتمالية اختالل توازن العملة
ال�صينية ،وحتجيم �سيا�سات «ترامب»
احلمائية ،واحلرب التجارية التي ي�شنها
�ضد ال�صني لقدرتها على ا�ستكمال
ال�صعود ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثريات الف�ساد
على ا�ستقرار النظام ال�صيني وقدرته
على البقاء وحتذر «�إليزابيث �إيكونومي»
يف كتابها «الثورة الثالثة :ت�شي جني بينج
والدولة ال�صينية اجلديدة» من تداعيات
التناق�ض بني االنفتاح االقت�صادي وقيم
اقت�صاد ال�سوق والإغالق ال�سيا�سي
واملركزية والرقابة على املجال
العام والإنرتنت التي يفر�ضها احلزب
ال�شيوعي ال�صيني ،لت�سببها يف �صدام
مع الدول الغربية التي تتعامل معها
ال�صني اقت�صاد ًّيا ،وهو ما يت�سبب يف
فر�ض قيود على ا�ستثمارات ال�رشكات
ال�صينية ،وفر�ض حظر على ت�صدير
التكنولوجيا املتقدمة ،ومنع دخول
املواطنني ال�صينيني �إىل الواليات
املتحدة والدول الأوروبية ،مما يهدد
ا�ستمرار اخلطة طويلة الأمد لتحويل
ال�صني �إىل قو ٍة عظمى .

Le Chiffre d’Affaires
PUB�إ�شهار
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يف الذكرى الـ 52للنك�سة

فروانة :االعتقال بعمر االحتالل
وال�سجون �ساحات للقمع والتعذيب
قال مدير موقع "فل�سطني خلف الق�ضبان" ،املخت�ص ب�ش�ؤون الأ�سرى واملحررين ،عبد النا�صر فروانة ،ان
االحتالل اال�سرائيلي انتهج االعتقاالت منذ احتالله للأرا�ضي الفل�سطينية ،واعتمدها �سيا�سة ثابتة،
ومنهجا و�سلوكا يومي ًا ،وجعل من �سجونه �ساحات للقمع والتعذيب ،و�إحلاق الأذى ،اجل�سدي والنف�سي.
وا�ضاف :بعد هزمية ،1967
ت�صاعدت االعتقاالت و�أ�صبحت
�أكرث تنظيما ،وتطورت �أ�ساليب
وات�سعت
والتعذيب،
القهر
االنتهاكات واجلرائم .فيما �ش َّكلت
تلك الزيادة الكبرية يف عمليات
االعتقال عام ً
ال ملحاً ل�سلطات
االحتالل لإعادة افتتاح وتو�سيع
�سل�سلة من ال�سجون ،التي ورثتها
عن االنتداب الربيطاين .كما ومت
ت�شييد �سجون ومعتقالت جديدة،
مبوا�صفات وظروف احتجاز �أكرث
ق�سوة و�أ�شد حرا�سة.
جاء ذلك يف تقرير �أ�صدره فروانة
مبنا�سبة الذكرى الـ 52لهزمية عام
 1967والتي و�صفت بـ "النك�سة"،
وما نتج عنها من احتالل ا�رسائيل
لباقي الأرا�ضي الفل�سطينية وبع�ض
الأجزاء من �أرا�ضي عربية.
واو�ضح فروانة يف تقريره� :أن
االعتقاالت ا�ستهدفت كافة فئات
و�رشائح ال�شعب الفل�سطيني ،و�أن
كل العائالت والأ�رس الفل�سطينية

قد ذاقت مرارة االعتقال وال�سجن،
ومل تعد هناك عائلة فل�سطينية
واحدة� ،إال وقـد ذاق �أحد� أفرادها
مرارة ال�سجن .ويف حاالت كثرية
اعتقلت العائلة بكامل �أفرادها،
ذكورا و�إناثاً .كما ومل تبق بقعة
يف فل�سطني �إال و�أقيم عليها
�سجنا �أو معتقال �أو مركز توقيف.
حتى �أ�ضحت مفردات (االعتقال

وال�سجن والأ�رس) وت�شعباتها من
�أبجديات احلياة الفل�سطينية ،مما
دفع الذاكرة الفل�سطينية لأن تفرد
لها م�ساحات وا�سعة.
و�أ�شار �إىل وجود تالزم مقيت
االعتقاالت
بني
وقا�سي،
والتعذيب ،حيث �أن جميع من مروا
بتجربة االعتقال ،من الفل�سطينيني،
قد تعر�ضوا  -على الأقل � -إىل واحد

من �أحد �أ�شكال التعذيب اجل�سدي
�أو النف�سي والإيذاء املعنوي
واملعاملة القا�سية  ،مما يلحق
ال�رضر بالفرد واجلماعة ،ويعيق
من تطور الإن�سان واملجتمع.
و�أكد فروانة �أن ات�ساع
االعتقاالت وت�أثرياتها وما تلحقه
من �أ�رضار على الفرد واملجتمع
الفل�سطيني ،مل  تقود �إىل تخلي
ال�شعب الفل�سطيني عن حقوقه
ووقف م�سريته الكفاحية ،ولن تقود
�إىل �أي نوع من ال�سالم� ،إذ ال ميكن
ف�صل ال�سالم عن احلرية ،و�أن
احلرية املن�شودة �ستبقى منقو�صة
يف ظل ا�ستمرار االعتقاالت وبقاء
�آالف الفل�سطينيني يف �سجون
االحتالل .فمع حرية الأ�رسى نقر�أ
فجر حرية الوطن.
يذكر �أن �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي حتتجز يف �سجونها
نحو (� )5800أ�سري ،بينهم ()250
طفل ،و(� )46أ�سرية ،و( )500معتقل
�إداري.

مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات

 73ابن ًا �أ�سريا ام�ضوا عيد الفطر دون �أمهاتهم
قال مركز �أ�رسى فل�سطني
للدرا�سات ب�أن  73من �أبناء
الأ�سريات يف �سجون االحتالل،
بينهم �أطفال ُر�ضع �أم�ضوا عيد
الفطر دون �أمهاتهم مما حرمهم
من الفرحة وال�سعادة والتمتع
بهذا اليوم املبارك .
و�أو�ضح الناطق الإعالمي للمركز
الباحث “ريا�ض الأ�شقر” ب�أن 42
�أ�سرية يف �سجون االحتالل ،من
بينهن (� )20أماً ،لديهن (� )73أبناً
افتقدوا حنان �أمهاتهم وااللتقاء
بهم يف يوم العيد ،ومر هذا اليوم
عليهم حزيناً حيث مل يجدوا من
يلب�سهم مالب�س العيد ويعد لهم
الطعام مما �أثر على نف�سياتهم .
وبني “الأ�شقر” بان الأطفال
ينتظرون هذا اليوم ال�سعيد
ملرافقة �أمهاتهم للأ�سواق
و�رشاء �أجمل املالب�س ،واقتناء
الألعاب للعب مع �أقرانهم،

بينما �أبناء الأ�سريات يفتقدون
�أمهاتهم يف هذا اليوم لغيابهن
خلف الق�ضبان مما يفقدهم
فرحة العيد وبهجته ،وي�شعرون
باملرارة كلما مر عليه منا�سبة
�سعيدة .
و�أ�ضاف “الأ�شقر” بان الأ�سريات
يف �سجون االحتالل �أي�ضا ي�شعرن
باحلزن واملرارة الفتقادهن �إىل
�أبنائهن خالل تلك املنا�سبات
وخا�صة التي يحتاج فيها
الأطفال �إىل وجود الأم بجانبهم،
وحرمان �أبنائهن من حنان ومودة
�أمهاتهن ،وكيف يق�ضون �أوقاتهم
بعيداً عنهم ،حمرومني من هذه
ال�سعادة.
وتعي�ش الأ�سريات الأمهات
حالة نف�سية �صعبة نتيجة القلق
ال�شديد ،والتوتر و التفكري
امل�ستمر ب�أحوال �أبنائهن وكيفية
�سري حياتهم بدون �أمهاتهم ،

وخا�صة ان بع�ضهم ال يزال �صغري
ال�سن ومل يتجاوز ال�سنوات الثالثة
الأوىل من عمره  ،كحالة الأ�سرية
“ن�رسين ح�سن ابوكميل” من
قطاع غزة ،والتي تركت خلفها
ر�ضيع عمره ثمانية �شهور فقط،
ومل ترى ابنائها منذ اعتقالها
قبل � 3سنوات ،كذلك الأ�سرية ”
فدوى نزيه حمادة” من القد�س،
وحمكومة بال�سجن � 10سنوات،
وهي �أم خلم�سة �أطفال� ،أ�صغرهم
كان يبلغ من العمر �أربعة �شهور
فقط عند اعتقالها .
وبني “الأ�شقر” بان �أو�ضاع
الأ�سريات �صعبة للغاية حيث
تتعمد �إدارة ال�سجن الت�ضييق
عليهن و�إذاللهن و منع عدد منهن
من زيارة ذويهم بحج واهية،
وال زالت �إدارة ال�سجون متار�س
�سيا�سة اقتحام الغرف يف �ساعات
مت�أخرة من الليل� ،إ�ضافة �إىل

وحرمان الأ�سريات من الزيارة
والتعليم ،ونقل اال�سريات يف
�سيارة البو�سة ال�سيئة يف ظروف
�صعبة ،كما ينتهك االحتالل
خ�صو�صيتهن بو�ضع كامريات
مراقبة يف �ساحات ال�سجن،
و�ضع احلمامات خارج غرف
االعتقال .
ونا�شد “مركز �أ�رسى فل�سطني”
املنظمات التي تنادى بحقوق
الإن�سان  ،وامل�ؤ�س�سات التي تعنى
بق�ضايا املر�آة  ،التدخل العاجل
لو�ضع حد ملعاناة الأ�سريات
املتفاقمة ،والتي تزداد �أو�ضاعهم
ق�ساوة يوماً بعد يوم ،كما دعا يف
الوقت ذاته و�سائل الإعالم “�إىل
ت�سليط ال�ضوء �أكرث على معاناة
الأ�سريات الفل�سطينيات,وخا�صة
الأمهات واملري�ضات منهن
وف�ضح االنتهاكات التي يتعر�ضن
لها يف �سجون االحتالل.

الأ�سري �إ�صرار الربغوثي ..
عائلته تنتظر عيد حريته
تقرير � :أنني القيد
"كنا يف اجلنة وانتقلنا للجحيم" ..
هكذا ت�صف والدة الأ�سري �إ�رصار
الربغوثي ،من بلدة كوبر ق�ضاء رام
اهلل ،احلال الذي تعي�شه العائلة يف
ظل اعتقال قوات االحتالل لنجلها،
والتنكيل املتوا�صل الذي يتعر�ض له
منذ �أكرث من  11عاماً.
�إ�رصار الذي اعتقل يف  26من
�شهر كانون الثاين بالعام  ،2008بعد
�إ�صابته بر�صا�ص جي�ش االحتالل
�شمال القد�س املحتلة ،يق�ضي حكماً
بال�سجن ملدة  15عاماً.
رحلة طويلة من العذاب عا�شها �إ�رصار
منذ اعتقالها ،تقول والدته "لأنني
القيد" ،ففي بداية االعتقال احتجز يف
م�ست�شفى "هدا�سا" بالقد�س املحتلة،
لأكرث من  57يوماً ،حيث كان يعي�ش
ظروفاً �صحية خطرية للغاية بفعل
الإ�صابة بر�صا�ص قوات االحتالل،
وكاد الأطباء �أن يقطعوا له �ساقه ،لوال
اكت�شافهم وجود كميات كبرية من الدم
داخلها حيث �أجروا له عملية زراعة
عظام وجلد ملنع ت�رسب الدماء.
وتبني والدته �أن حمققي االحتالل
ا�ستغلوا �إ�صابة �إ�رصار ،و�ضغطوا عليه
وهو جريح ومقيد بال�رسير ،وخالل
زيارتها له بعد �شهور من االعتقال،
وجدت �أجزا ًء من �شعره قد نزعها
املحققون من مكانها خالل التعذيب.
بعد خروجه من امل�ست�شفى ،حوله
االحتالل �إىل عزل معتقل الرملة

ملدة � 7شهور ،وهناك اكت�شف �إ�صابته
بت�سمم يف الدم.
معاناة �إ�رصار مع الإهمال الطبي مل
تتوقف ،تقول الوالدة "لأنني القيد"،
حيث يعاين حالياً من ح�سا�سية بالعيون
يزيد منها احتجازه يف ق�سم اخليام
مبعتقل النقب الذي يتميز بارتفاع
حرارته وانت�شار الأتربة والغبار فيه.
قبل عامني كان �إ�رصار ي�شتكي
من "الفتاك" وبعد مماطلة عامني
ون�صف� ،أجرى له االحتالل عملية
يف م�ست�شفى الرملة ،وبعد خروجه
من غرفة العمليات ،بد�أ م�ستوطنون
بال�رصخ "عربي  ..عربي" ،وخالل
ذلك هاجمه �أحد جنود االحتالل
وو�ضع قدمه فوق �صدره وحاول خنقه،
رغم �أنه كان خارجاً من العملية وال
يقوى على احلركة.
اثار الإ�صابة ال تزال تالزم �إ�رصار،
حيث ال يتمكن من امل�شي �إال عندما
يلب�ش م�شداً على قدمه من الأ�سفل،
الذي الزال ي�شعر �أنه يتحرك.
كل هذه املعاناة ي�ضاعف منها حرمان
خمابرات االحتالل ،لعائلة �إ�رصار،
من ت�صاريح الزيارة ب�شكل م�ستمر،
حيث مل تزره والدته منذ � 4شهور وهي
بانتظار �أن يُ�سمح لها �أن تزوره على
العيد كي تدخل له املالب�س.
 22عيداً ُحرمت عائلة �إ�رصار من
وجوده معها ،ال تكاد والدته جتداً
و�صفاً يُعرب عن مرارة هذه الأعياد،
وكيف تعي�ش يوماً بيوم وهي تنتظر
الإفراج عنه و�أن تعود الأفراح للعائلة.

الأ�سري ها�شم طه  ..الناجي
من املوت
�أنني القيد

"الناجي من املوت" ،هكذا يمُ كن
اخت�صار ق�صة الأ�سري ها�شم طه،
من مدينة اخلليل ،بعد �أن تعر�ض
لإ�صابات قاتلة بر�صا�ص قوات
االحتالل ،قرب امل�سجد الإبراهيمي،
يف اخلليل ،بالعام  2007قبل اعتقاله.
يف البداية كانت العائلة تعتقد �أن
ها�شم قد ا�ست�شهد ،تقول والدته
"لأنني القيد" ،بعد �أن �أكد لنا كل من
ر�أوه �أن �إ�صابته ال ميكن �أن يكون قد
جنى منها.
بعد �أيام من �إ�صابته علمت العائلة
�أن ها�شم مل ي�ست�شهد ،و�أن االحتالل
يحتجزه يف م�ست�شفى "هدا�سا"
بالقد�س املحتلة ،حيث بقي � 4أيام يف
غيبوبة ،وهناك �أجرى �أكرث من �أربعة
عمليات لإزالة �أثار الإ�صابة من �أ�سفل
بطنه وظهره وقدمه.
تعود والدته بالذاكرة� ،إىل حلظة
�إ�صابته حيث ر�أت العائلة امل�شهد
ملقى على
على قناة اجلزيرة ،وهو
ً
الأر�ض ينزف دون تقدمي الإ�سعاف

له ،وخالل ذلك كان جنود االحتالل
يحققون معه رغم معاناته من الإ�صابة
وحاجته للرعاية ال�صحية العاجلة.
ها�شم الذي اعتقل وهو طالب يف
الثانوية العامة ،حتدى كل الظروف
ال�صعبة وتنكيل االحتالل به ،حيث
ُحكم عليه بال�سجن ملدة  13عاماً،
وح�صل على "التوجيهي" ومن ثم
�شهادة "البكالوريو�س" يف التاريخ من
جامعة الأق�صى مبعدل .%81
قبل �شهور خالل قمع االحتالل
لأ�رسى النقب ،جنى ها�شم جمدداً
من املوت ،فقد تعر�ض لإ�صابة
خطرية بر�أ�سه جراء اعتداء قوات
القمع عليه بال�رضب املربح وتركوه
لفرتة دون عالج.
"�أفراح منقو�صة" تعلق والدته على
كل املنا�سبات والأعياد والأعرا�س،
التي �شهدتها العائلة ،خالل �سنوات
اعتقال ها�شم.
�شهور قليلة تف�صل ها�شم عن احلرية،
ووالدته حت�صيها باليوم ،و�سط
جتهيزات وا�ستعدادات من العائلة،
لهذا اليوم امل�شهود كما تقول.
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�أ�سرى من�س ّيون حلقة ()1

الأ�سري � /صدقي حامد �شاكر الزرو ال ّتميمي

ي�ضحي من �أجل ق�ض ّيته دون مقابل ،فكما يتغ ّنى
حي ل ّلذي
ّ
� ّإن الأ�سري الفل�سطيني هو منوذج ّ
العامل دوما بال ّث ّوار الذين ّ
قدموا حياتهم و�أعمارهم من �أجل ق�ضايا �شعوبهم ،علينا نحن �أي�ضا
ّ
حرية وطنه
�أن نبقى دوما نذكر
حريته من �أجل ّ
ونتذكر الأ�سري الفل�سطيني الذي فقد ّ
ّ
و�شعبه  ..لذلك �سننطلق بهذه احللقات من �سل�سلة �أ�سرى من�س ّيون للتعرف على القائمة
الطويلة من �أ�سرانا و�أ�سرياتنا يف �سجون ّ
الظلم ال�صهيوين …
حممد ال ّن ّجار/
بقلم:
ّ
جملة �سراج الأحرار
ري
نتحدث اليوم عن �أ�س ٍ
ّ
عرفته �ساحات اال�شتباكات
يف مدينة اخلليل ،ببندق ّيته
املم ّيزة ،ولب�سه املم ّيز� ،إ ّنه
الأ�سري “�صدقي حامد �شاكر
الزرو التّميمي” (و الذي
يبلغ من العمر ( )60عاما
وهو من حمافظة اخلليل
ومعتقل منذ � 16آب لعام
بال�سجن
2002م واملحكوم
ّ
ملدة  35عاما.
ّ
الأ�سري �صدقي الزرو �سيت ّم
ال�سابع ع�رش بعد
عامه
ّ
�شهور قليلة يف �سجون
االحتالل وكان والده قد
توفيّ وهو داخل الأ�رس …
وهو �صامد �صابر مل يزدد
�إ ّال عنفوانا و ح ّبا لوطنه و
�شعبه ،ورغم �أ ّنه واحد من
�أولئك الأ�رسى املر�ضى
حيث يعاين من الإهمال
ّ
الطبي املتع ّمد من قبل

ال�سجن وعدم تقدمي
�إدارة ّ
ال ّرعاية ّ
الطبية له خالفا
تن�ص عليه االتّفاقيات
ملا
ّ
الدول ّية ،بل
واملواثيق
ّ
نّ
وتتفن يف �إحلاق الأذى به،
عدة �أمرا�ض
فهو يعاين من ّ
“ال�سكري ،وم�شاكل يف
منها
ّ
العمود الفقري ،والقولون،
وم�شاكل يف املعدة والأمعاء
و�صعوبة يف الإخراج� ،إ�ضافة
�إىل ح�سا�س ّية من البن�سلني
مما يفاقم من
و�أدوية �أخرى ّ
معاناته ،وكما �أ ّنه ال يقوى
ال�سري �إ ّال بعكاز للم�شي
على ّ

ويعاين من هزال �شديد
ونق�ص بالوزن “.
امل�سن �صدقي الزرو
الأ�سري
ّ
رغم �سنّه الكبري ومر�ضه
ال�صعب ف�إ ّنه تع ّر�ض �إىل
ّ
العديد من االعتداءات
والعقوبات خالل فرتة
ّ
الطويلة ،ومنها
اعتقاله
نقله �إىل العزل االنفرادي
�أكرث من م ّرة ،وحرمانه من
بحجة املنع
زيارة ذويه،
ّ
الأمني وكان �آخر هذه
االعتداءات يف �شهر نوفمرب
للعام  ،2018حيث �أنّ �أحد

ّ
ال�صهاينة� ،إ�ضافة
ال�ض ّباط ّ
�إىل �أربعة ّ�سجانني اعتدوا
ربح ،بعدما
عليه بال�ضرّ ب امل ّ
ا ّدعوا �أ ّنه قام برمي ع ّكازاته
�أثناء تواجدهم يف الزّنزانة،
ونتيجة لالعتداء �أُ�صيب
بك�رس يف �إحدى قدميه،
وجروح يف وجهه وج�سده و
من ث ّم اقتادوه �إىل العزل .
�إنّ الأ�سري �صدقي الذي يلقى
حب واحرتام تقدير جميع
ّ
ّ
توجهاتهم
ة
ف
بكا
أ�رسى
ال
ّ
هو �شجرة با�سقة حتمل
ثمار احل ّرية التي �سنقطفها
بعد حني بعد �أن �سقاها
بعطائه و�صربه وحبه الكبري
واجب علينا
لفل�سطني ،لذا
ٌ
�أن ال نن�ساه و�أن نحفظ ا�سمه
ونرفع �صورته يف ّ
كل حواري
ال�سليب لنقول لهذا
الوطن ّ
نحب احلياة
العامل �أ ّننا �شعب ّ
و �أنّ هناك �أ�سري يُ�سجن منذ
ال�سنني من �أجل
ع�رشات ّ
دفاعه عن كرامة الإن�سان
الفل�سطيني.

�أ�سرى فل�سطني يدعو لوقف املمار�سات
القمعية بحق الأ�سرى

طالب مركز �أ�رسى فل�سطني
امل�ؤ�س�سات
للدرا�سات
احلقوقية والإن�سانية وعلى
ر�أ�سها ال�صليب الأحمر التدخل
وال�ضغط على االحتالل
لوقف الإجراءات التع�سفية
والعقوبات التي من �شانها �أن
تنزع فرحة الأ�رسى بالعيد،
وتنغ�ص عليهم �سعادتهم بهذه
الأيام املباركة.
الناطق الإعالمي للمركز
الباحث "ريا�ض الأ�شقر" ب�أن
�إدارة �سجون االحتالل ال يروق
لها ان ترى اال�رسى �سعداء يف
هذا اليوم حيث يحاولون
ن�سيان معاناتهم ،ويتبادلون
التربيكات بالعيد على
اختالف انتماءاتهم ال�سيا�سية
والتنظيمية ويوزعون احللوى
ويلب�سون �أجمل ما ميلكون
من ثياب ،ويرددوا تكبريات

العيد يف �ساحات الفورة
ب�شكل جماعي يف ال�سجون
املفتوحة ،ليعربوا بذلك عن
�إرادة وعزمية ال تلني ،لذلك
حتاول ان تنغ�ص على الأ�رسى
تلك املنا�سبة ال�سعيدة.
و�أ�شار "الأ�شقر" اىل ان �أو�ضاع
الأ�رسى ال تزال �صعبة نتيجة
الظروف القا�سية التي مرت
بها ال�سجون وخا�صة �سجون
اجلنوب يف ال�شهور االخرية،
وي�أتي هذا العيد بعد احداث
خطرية �شهدها �سجن النقب
ال�صحراوي  ،وادت اىل ا�صابة
الع�رشات من اال�رسى بجراح
بع�ضها خطرية ،وكاد ان
يرتقى خاللها �شهداء ،بينما
ال تزال تداعيات العقوبات
التي فر�ضتها ادارة ال�سجون
بحقهم خالل االحداث تخيم
على اال�رسى ،وت�ضيق عليهم

معي�شتهم.
و�أو�ضح "الأ�شقر" ب�أنه ا�ضافة
اىل العقوبات التي يعانى منها
الأ�رسى ،اال ان ادارة ال�سجون
ومع اقرتاب العيد تقوم باتخاذ
�إجراءات من �ش�أنها الت�ضييق
على الأ�رسى لنزع فرحتهم
بالعيد ومنها حرمانهم من
التزاور بني الغرف والأق�سام
املختلفة ،وتنفيذ تنقالت
بني ال�سجون النهاك الأ�رسى
وا�شغالهم ،كذلك تتعمد �إدارة
ال�سجون عزل بع�ض الأ�رسى
يف الزنازين االنفرادية،
ومتنعهم يف بع�ض ال�سجون
من ت�أدية �شعائر العيد ب�شكل
جماعي ،وخا�صة �صالة العيد
والتكبري.
بينما متنع يف كل عام �إدخال
الأغرا�ض التي ي�ستخدمها
الأ�رسى ل�صنع احللويات،

حيث تعود الأ�رسى �أيام العيد
على �إعداد �أ�صناف خمتلفة
من احللوى مبا تي�رس لهم
من �أغرا�ض ب�سيطة ،كذلك
تنفذ عمليات اقتحام وتفتي�ش
لأق�سام وغرف الأ�رسى ليلة
العيد ،م�صادرة �أغرا�ضهم،
كما متنع �إدخال املالب�س
اجلديدة لهم.
وطالب مركز �أ�رسى فل�سطني
كافة املنظمات الدولية وفى
مقدمتها ال�صليب الأحمر
الدويل مبتابعة الأو�ضاع داخل
ال�سجون ل�ضمان وقف كل
�أ�شكال التنكيد على الأ�رسى
خالل �أيام العيد ،ووقف
اال�ستفزازية،
ممار�ساته
وال�سماح ب�إدخال االحتياجات
الب�سيطة التي تلزمهم ل�صناعة
احللويات وفى مقدمتها
التمر.

رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

االحتالل ي�ستغل كل الظروف للتفرد
بالأ�سرى واالنتقام منهم
ا�ستنكر رئي�س هيئة �ش�ؤون
واملحررين
الأ�رسى
الفل�سطينية اللواء قدري
�أبو بكر ،اجلرائم املتتالية
التي يرتكبها االحتالل
الإ�رسائيلي بحق املعتقلني
والتي
الفل�سطينيني،
ت�أخذ منحنى خطري جدا
وغري م�سبوق ،بهدف
تفريغهم من حمتواهم
الوطني والإن�ساين ،وخلق
حياة يومية لهم يف غاية
التعقيد.
وك�شف اللواء �أبو بكر يف
بيان �صدر عنه ،اليوم � ،أن

�إ�رسائيل جتند كل طاقاتها
خللق واقع جديد يف �سجون
ومعتقالت االحتالل ،حيث
ت�ستغل كل الظروف للتفرد
بالأ�رسى واالنتقام منهم
ومن عائالتهم ،حتى �أن
ذلك �أ�صبح م�ساحة تناف�سية
بني ال�سيا�سيني والع�سكريني
الإ�رسائيليني.
و�أ�ضاف" :يوميا هناك
لل�سجون
اقتحامات
واملعتقالت ،كما �أنه
يتم نقل عدد كبري من
املعتقلني من �سجن لآخر،
حيث ال يرغب االحتالل

يف م�شاهدة �أي نوع من
اال�ستقرار يف �صفوف
احلركة الأ�سرية ،وما حدث
يف �سجن ع�سقالن ليلة
العيد من تعليمات الإدارة
و�رشطة ال�سجن بعدم �إحياء
عيد الفطر ي�ؤكد عن�رصية
وفا�شية حكومة االحتالل".
وحيا اللواء �أبو بكر الأ�رسى
واملحررين
والأ�سريات
وعائالتهم ،وهن�أهم بحلول
العيد ،متمنيا �أن ي�أتي العام
املقبل وهم بيننا جميعا،
وقد حتققت �إرادتنا
باحلرية واال�ستقالل.

نادي الأ�سري الفل�سطيني

تدهور خطري ل�صحة الأ�سري
ح�سن العويوي

حذر نادي الأ�سري الفل�سطيني
من تدهور خطري ل�صحة
�أ�سري م�رضب عن الطعام
منذ  69يوما .وقال نادي
الأ�سري ،يف بيان �صحفي:
"نقل الأ�سري ح�سن العويوي
امل�رضب عن الطعام منذ
 69يوماً من معتقل (نيت�سان
الرملة) �إىل م�ست�شفى
(برزالي) بعد تدهور خطري
طر�أ على و�ضعه ال�صحي".
و�أ�شار البيان �إىل �أن العويوي
من حمافظة اخلليل يف

ال�ضفة الغربية وله ثالثة
�أطفال ،وهو م�رضب منذ
الثاين من �أفريل املا�ضي
رف�ضاً العتقاله الإداري.
وبح�سب البيان ،ف�إن �إ�رضاب
العويوي "يقابله تعنت
ورف�ض من قبل �سلطات
الإ�رسائيلي
االحتالل
باال�ستجابة ملطلبه املتمثل
ب�إنهاء اعتقاله الإداري".
و�سبق �أن ح ّمل نادي الأ�سري
ال�سلطات
الفل�سطيني
امل�س�ؤولية
الإ�رسائيلية

الكاملة عن حياة العويوي،
مطالباً ب�رضورة تدخل
امل�ؤ�س�سات احلقوقية الدولية
لوقف معاناته ،و�إنقاذ حياته
قبل فوات الآوان .وبح�سب
نادي الأ�سري ،تعتقل �إ�رسائيل
يف �سجونها حاليا نحو 5700
�أ�سري و�أ�سرية ،من بينهم
نحو  500على بند االعتقال
الإداري الذي يتيح االعتقال
املفتوح من دون توجيه
اتهامات حمددة.

الب�سمة تولد من جديد الم الأ�سري
�ضياء الأغا

�ضياء ال�صغري ابن الثالث
�سنوات يدخل الفرحة على
قلب والدة الأ�سري �أم �ضياء
الأغا و يعطيها الأمل بان
ابنها الزال حا�رضا بينهم و �أن
الفرج �سيكون قريب ب�إذن اهلل.
فلقد ا�ستقبلت �أم الأ�سري
�ضياء الأغا و جنلها الأ�سري
املحرر حممد مبنزلها ال�شبل
�ضياء زياد عو�ض ليعبد لها
الأمل يف احلياة و يعو�ضها
عن بع�ض احلرمان والعذاب
نتيجة بعد نحلها �ضياء عنها
لأكرث من  27عام فهو ال يزال
يقبع يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي ليكون عميد
ا�رسي قطاع غزة .

�ضياء ال�صغري زار والدة
الأ�سري ام �ضياء ب�صحبة والده
ليقدم التهاين و التربيكات لها
مبنا�سبة حلول عيد الفطر
ال�سعيد لتولد الب�سمة من
جديد على وجهها و يجعلها
تقاوم حزنها و ت�ستعيد
فرحتها بالعيد بعد ان حرمت
منها .
و اجلدير ذكره ان ال�صحفي
زياد عو�ض من �سكان املغازي
و�سط قطاع غزة و مبنا�سبة
الذكرى  ٢٤العتقال املنا�ضل
�ضياء الأغا قام بت�سمية جنله
�ضياء وفاء منه للأ�رسى
الفل�سطينيني و تيمنا بعميد
الأ�رسى يف �سجون االحتالل

الإ�رسائيلي املنا�ضل �ضياء
الأغا والذي يدخل عامه 28
عميدة �أمهات الأ�رسى يف
�سجون االحتالل الأخت
املنا�ضلة �آم �ضياء حملت
ال�شبل �ضياء و و�ضعن قبله
على جبينه و قالت له �أنت من
�أعطاين الفرحة و الأمل من
جديد.
و بدوره قدم ال�صحفي زياد
عو�ض التهاين و التربيكات �إىل
الأخت ام �ضياء الأغا مبنا�سبة
عيد الفطر ال�سعيد داعيا اهلل
�أن يفك �أ�رس �أ�رسانا الإبطال
و ان يعيد عميد �أ�رسى قطاع
غزة �إىل �أح�ضان والدته
لتكتمل فرحتها.
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عرقلة يف

ريا�ضة

بيع �أ�سهم النادي وقرار بغلق ملعب بولوغني

احتاد العا�صمة م�ستهدف �سيا�سيا وريا�ضيا
.

�سة القارية

حديث عن �إمكانية االن�سحاب من املناف

يواجه فريق احتاد العا�صمة عراقيل عديدة يف درب �إعادة الهيكلة وبيع الأ�سهم التي طرحها مالك النادي علي حداد ب�سبب امل�شاكل املالية الكبرية
التي تتخبط فيها ال�شركة وتواجد املعني خلف �أ�سوار ال�سجن ،حيث يتوجه النادي العا�صمي نحو دفع الفاتورة بقيمة باهظة خا�صة و�أن االحتاد تتواىل
عليه ال�ضربات الواحدة تلو الأخرى ،والتي تهدف �إىل زعزعة ا�ستقراره خالل الفرتة التح�ضريية للمو�سم الكروي املقبل
عي�شة ق.
كيف ال واحتاد العا�صمة خرج من
�أفراح التتويج بلقب البطولة الثامنة
يف تاريخه �إىل عملية القمع التي
يتعر�ض لها والعرقلة يف عملية
نقل الأ�سهم غلى �رشكة جديدة
من �أجل تويل �ش�ؤون النادي خالل
الفرتة املقبلة يف ظل عجز حداد
عن موا�صلة حتمل �أعباء النادي،
�أين مت ّيز عملية بيع الأ�سهم
ونقلها �إىل مالك جديد الكثري من
ال�ضبابية وعدم ات�ضاح الأمور وهو
الأمر الذي يزيد القلق لدى �أن�صار
الفريق والذين كل همهم معرفة
م�صري الفريق �إىل �أين وتفادي �أي
�سيناريو غري �سار.

معاناة احتاد العا�صمة مل تتوقف
عند هذا احلد ،باعتبار �أن
ال�رضبة الأقوى جاءت من �أطراف
فاعلة �أمرت بغلق معقل النادي
ملعب عمر حمادي ببولوغني
بحجة عدم تطابقه �إىل معيري
البناء وال�سالمة رغم �أن امللعب
تعود على احت�ضان مواجهات
ت�شكيلة �أبناء «�سو�سطارة» منذ
فرتة طويلة ويف عهد االحرتاف
�إىل جانب احت�ضان جميع مباريات
الفريق يف املناف�سة الإفريقية
وهو الذي خا�ض عليه نهائي
م�سابقة رابطة �أبطال �إفريقيا
يف العام  ،2015و�سيجد نف�سه يف

ورطة حقيقية بخ�صو�ص ا�ستقبال
مبارياته يف املو�سم اجلديد ،يف
ظل �أن اال�ستقبال على ملعب 5
جويلية �أولوية ملولودية اجلزائر
التي وقعت عقد كراء امللعب من
�إدارة املركب الأوملبي.
والأكيد �أن كل ما مير به الفريق
يبقى يف نظر املنا�رص �رضبة
مق�صودة والنادي م�ستهدف من
�أطراف معينة خا�صة و�أن يدفع
الثمن غاليا ب�سبب �ضلوع �أن�صاره
يف عملية احلراك ال�شعبي ،خا�صة
�إذا علمنا �أن �أغاين احلراك
م�أخوذة من جمموعة «�أوالد
البهجة» املعروفة بت�أليف الأغاين

بهدف ت�أمني نهائي �شباب بلوزداد و�شبيبة بجاية

ال�سيا�سية واحلديث عن الأمور
التي ت�شهدها البالد.
وانت�رشت �أخبار من داخل النادي
يف انتظار الت�أكد منها تتحدث حول
�إمكانية ان�سحاب النادي العا�صمي
من امل�شاركة يف مناف�سة رابطة
�أبطال �إفريقيا ب�سبب امل�شاكل
املالية العوي�صة التي متر عليها
الإدارة وعدم االنطالق يف عملية
ا�ستقدام الالعبني اجلدد خا�صة
و�أن االحتاد الإفريقي لكرة القدم
منح تاريخ  25العبا �آخر مهلة
من �أجل �إر�سال قائمة الالعبني
املعنيني بامل�شاركة يف املناف�سة
القارية.

بلم�سعود يقرتب من �شبيبة القبائل

املديرية العامة للأمن الوطني ت�ضع خمططا �أمنيا دوما ي�شرتط �أجور � 3أ�شهر مقابل ف�سخ العقد
و�ضعت املديرية العامة للأمن
الوطني خطة امنية مبنا�سبة نهائي
كا�س اجلزائر التي جرت البارحة
مبلعب م�صطفى ت�شاكر البليدة
بني �شباب بلوزداد و�شبيبة بجاية،
و�أو�ضحت مديرية الأمن الوطني
يف بيان لها تلقت»:اخلطة الأمنية
امل�سطرة بهذه املنا�سبة ،التي يتم
تنفيذها قبل و �أثناء و بعد املباراة،

ُ�س ّخرت لها كافة الإمكانيات
الب�رشية و املادية الالزمة لت�أمني
هذا احلدث الريا�ضي الوطني،
مدعمة بت�شكيالت �أمنية على
م�سار الطرق و ال�شوارع امل�ؤدية
�إىل امللعب لل�سهر على �ضمان
االن�سيابية املرورية».
وا�ضاف بيان املديرية العامة:
« �ست�سهر دوريات راكبة و راجلة

لقوات ال�رشطة على �ضمان �أمن
الأن�صار الوافدين عرب املحطات
الربية لنقل امل�سافرين و حمطات
ال�سكة احلديدية» ،ودعت
املديرية العامة للأمن الوطني يف
البيان الأن�صار �إىل احرتام قواعد
ال�سياقة ال�سليمة و التحلي بالروح
الريا�ضية.

ق.ر.

ت�سريح  9العبني هذا املركاتو ال�صيفي

العميد يرتب�ص يف تون�س وبولونيا حت�سبا
للمو�سم اجلديد
�أعلنت �إدارة فريق مولودية
اجلزائر عن قائمة الالعبني
امل�رسحني من التعداد خالل
املركاتو ال�صيفي اجلاري والذين
لن يكونوا �ضمن الفريق املعني
بخو�ض املناف�سة يف املو�سم
الكروي اجلديد ،2020/2019
حيث �ضمت القائمة جمموع
ت�سعة العبني �أقدم املدير العام
للنادي العا�صمي عمر غريب على
و�ضعهم �ضمن قائمة امل�رسحني
بالتن�سيق رفقة الطاقم الفني
بقيادة املدرب برنارد كازوين
وحممد خمازين الذي �أ�رشف على
تدريب الت�شكيلة ب�صفة م�ؤقتة يف
اجلوالت الأخرية من بطولة
املو�سم املنق�ضي
و�شهدت ت�شكيلة امل�رسحني تواجد
كل من زكريا حدو�ش الذي ينتظر
�أن يلتقي م�ساء اليوم م�سريي
الفريق من �أجل التو�صل �إىل اتفاق
حول ف�سخ العقد مع الإدارة ومنحه
�أوراق الت�رسيح� ،إىل جانب كل من
�أ�سامة تبي� ،أمني �سويبع ،ريا�ض

كني�ش ،عبد الغني دمو ،عرو�س،
مر�سلي و�أيوب عزي هذا الأخري
متّت �إ�ضافة ا�سمه �ضمن قائمة
املغادرين ل�صفوف الت�شكيلة هذه
ال�صائفة بعدما حمل �ألوان الفريق
خالل الأعوام الأخرية قادما من
ناديه ال�سابق احتاد احلرا�ش� ،أين
ينتظر �أن يعرف تعداد ت�شكيلة
«العميد» تغيريات كبرية بحثا عن
العودة بقوة املو�سم املقبل من
اجل اللعب على الأدوار الأوىل
يف البطولة الوطنية ،حيث كانت
البداية بالتعاقد رفقة العب ن�رص
ح�سني داي وليد عالتي الذي
ين�شط يف من�صب ظهري �أمين ،يف
انتظار التوقيع رفقة العبني جدد،
�أين تتواجد الإدارة يف مفاو�ضات
متقدمة رفقة عدد من الأ�سماء
يف �صورة الالعب فاروق �شافعي
والذي اتفق على كافة الأمور ومل
يبق �سوى التوقيع على العقد �إىل
جانب العبني �آخرين يف �صورة
العبي وفاق �سطيف بكري ،بدران،
جابو وعيبود.

ّ
�سطر
يف �سياق منف�صل،
املدرب الفرن�سي كازوين برنامج
العمل للتعداد حت�سبا خلو�ض
التح�ضريات املتعلقة باملو�سم
الكروي اجلديد ،ويف هذا ال�سياق
ي�ست�أنف العبو «العميد» التدريبات
ابتداء من تاريخ اخلام�س جويلية
املقبلوخو�ض ترب�صني حت�ضرييني
خارج الوطن� ،أين �سوف جتري
ح�صة اال�ستئناف على ملحق
ملعب  5جويلية على مدار يومني،
قبل �شد الرحال نحو تون�س يف
ال�سابع جويلية خلو�ض ترب�ص
هناك ميتد �أ�سبوعا و�سوف تكون
العودة �إىل ار�ض الوطن يف  14من
نف�س ال�شهر ،بينما �سوف تكون
العودة �إىل التدريبات جمددا يف
ملحق ملعب  5جويلية على مدار
ثالثة �أيام من � 16إىل  18جويلية
قبل التوجه يف اليوم املوايل نحو
بولونيا من �أجل خو�ض الرتب�ص
الثاين خارج البالد ميتد ما يقارب
�أ�سبوعني و�سوف تكون العودة �إىل
�أر�ض الوطن يف  31جويلية.

لن ت�شهد عملية ف�سخ العقد
بني �إدارة فريق �شبيبة القبائل
واملدرب الفرن�سي فرانك دوما
ال�سهولة مثلما كان متوقعا خا�صة
بعد �إعالن رئي�س الفريق �رشيف
مالل رحيل مدربه الفرن�سي
عن العار�ضة الفنية بعدما قاد
ال�شبيبة �إىل العودة للعب الأدوار
الأوىل و�إنهاء البطولة الوطنية
يف الو�صافة والت�أهل �إىل خو�ض
املناف�سة القارية من بوابة
خو�ض مناف�سة رابطة �أبطال
�إفريقيا ،ولهذا الغر�ض ف�إن
م�صادر من داخل بيت النادي
القبائلي ك�شفت �أن دوما ا�شرتط
على �إدارة «الكناري» نحه ثالث
رواتب �شهرية مقابل ف�سخ العقد
بالرتا�ضي بني الطرفني وهو الذي
الزال مرتبطا مع الفريق بعقد
ميتد مو�سما �آخر� ،أين ينتظر �أن
يلتحق ب�أر�ض الوطن بتاريخ 27
جوان املقبل وهو الذي يتواجد يف
ماليزيا �أين يق�ضي عطلته ال�سنوية
قبل �أن يلتحق ب�أر�ض الوطن من

�أجل االتفاق مع �إدارة ال�شبيبة على
تفا�صيل ف�سخ العقد.
من جهة �أخرى ،تتوجه �إدارة �شبيبة
القبائل نحو �إنهاء التعاقد مع ثالث
الالعبني امل�ستقدمني اجلدد �إىل
الفريق خالل املركاتو ال�صيفي
احلايل ،حيث اتفق مالل رفقة
العب �شبيبة بجاية كمال بلم�سعود
والبالغ  28عاما من اجل االلتحاق
بالفريق وحمل قمي�ص ال�شبيبة،
�أي�سن ينتظر �أن ينهي الالعب
�إجراءات التعاقد مع النادي
القبائلي بعد خو�ض مباراة نهائي
ك�أ�س اجلمهورية التي لعبها مع
فريقه �أم�س �أمام �شباب بلوزداد

�إىل جانب انتظار عودة مالل �إىل
�أر�ض الوطن وهو الذي يتواجد
حاليا يف �أملانيا ،وهو الذي يتوجه
لي�صبح ثالث امل�ستقدمني اجلدد
هذه ال�صائفة يف الت�شكيلة بعد كل
من عدادي وبانوح.
يف املقابل ،يتوجه الالعب بن
خليفة حمول الرحيل عن الفريق
ب�سبب عجز الإدارة عن تلبية
املطالب املالية لرئي�س نادي
بارادو ح�سان زط�شي مقابل �رشاء
عقد الالعب وهو الذي لعب
املو�سم املن�رصم مع النادي على
�شكل �إعارة.
عي�شة ق.

دورة جميك تور للتن�س بطربقة

ادراج ريحان يف اجلدول النهائي
�سيدخل العب التن�س اجلزائري
يو�سف ريحان مبا�رشة يف
اجلدول النهائي للدورة الدولية
«ماجيك تور» املربجمة من 10
�إىل  16جوان اجلاري باملدينة
ال�ساحلية التون�سية طربقة ,ح�سب
قائمة امل�شاركني التي ك�سف
عنها املنظمون �أول �أم�س ،و
تعرف هذه الدورة التي ر�صدت
لها جوائز مالية قدرها 15.000
دوالر م�شاركة الالعب اجلزائري

ذي  17عاما احلا�صل على دعوة
خا�صة من طرف االحتاد الدويل
للعبة الذي مينحها لالعبني 100
الأوائل يف الت�صنيف العاملي من
بينهم ريحان �صاحب املركز 53
عامليا لدى الأوا�سط.
وكان ريحان قد عرف �إق�صاء
مبكرا يف دورة روالن غارو�س
الفرن�سية يف اجلدول الفردي
�أمام الأمريكي �إمييليو نافا
ال�سابع عامليا ب�شوطني نظيفني
 6-2و  ،6-3و يف مناف�سة الزوجي

ذكور اق�صي الالعب اجلزائري
رفقة ال�سويدي كيفن �شهود من
الدور الثاين �أمام الثنائي الإيطايل
فالقيو كوبويل وال�سوي�رسي
�ستيفان �سرتايكر  6-2و ،6-0
وكان ريحان قد ا�ستعد دورة
روالن غارو�س ال�شهرية مف�ضال
االن�سحاب من الدورة الدولية
بوول
«ا�سرتيد
للأوا�سط
�شارلوروا» التي جرت من  28ماي
�إىل  1جوان ببلجيكا.

ق.ر.
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ريا�ضة
رف�ض الرد �أرد على الأخبار الرائجة حول
تورطه يف ف�ضيحة �أخالقية

عطال :املعنويات مرتفعة نريد دعما
ايجابيا والذهاب بعيدا يف «الكان»

�أونز مونديال ي�صنفه بني �أح�سن القم�صان يف ك�أ�س �إفريقيا

ورط روراوة
ي
�ضر
قمي�ص اخل
ّ

ا�ستعادت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم امل�صداقية بخ�صو�ص نوعية القمي�ص الوطني الذي �سوف يرتديه
العبو املنتخب الوطني خالل امل�شاركة يف نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة يف م�صر ابتداء من تاريخ  21جوان
املقبل ،وذلك بعدما تلقى القمي�ص انتقادات الذعة خالل الفرتة املن�صرمة بخ�صو�ص النوعية والتي مت اتهام
هيئة الرئي�س خري الدين زط�شي ب�أنها من النوعية الرديئة
عي�شة ق.
وهي االتهامات التي قام رئي�س
الفاف ال�سابق حممد روراوة
بتغذيتها من خالل الت�رصيحات
التي �أطلقها املعني خالل م�شاركته
يف �أ�شغال اجلمعية العامة للفاف
�شهر مار�س املن�رصم وقال حينها
�أن قمي�ص اخل�رض يعترب �أحد �أ�سو�أ
الأقم�صة املعنية مبنتخبات القارة

ال�سمراء املعنية بامل�شاركة يف دورة
«الكان» وقيمته يف ال�سوق ال تتجاوز
قيمة � 3أورو فح�سب.
وخرجت جملة «�أونز مونديال»
الفرن�سية بتقرير �أم�س والتي اعتربت
�أن قمي�ص اخل�رض الأف�ضل نوعية من
بني قم�صان منتخبات القارة ال�سمراء
خا�صة و�أن �رشكة «�أديدا�س» الأملانية
ا�ستعملت تقنية التكنولوجيا احلديثة
من �أجل �صنع القمي�ص اجلديد

للخ�رض والذي مينع �إمكانية التقليد
وطرح القم�صان املقلدة يف الأ�سواق
لإعادة البيع ،وهو القمي�ص الذي
ي�شهد و�ضع النجم القارية الوحيدة
التي متلكها بالدنا بعدج تتويجها
بلقب قاري وحيد طيلة م�شاركاتها
يف املناف�سة القارية ،حيث �صنّفت
نف�س املجلة قمي�ص اخل�رض من بني
الأف�ضل ارتداء يف القارة ال�سمراء.
وبهذا فقد �رضبت جملة «�أونز

مونديال» م�صداقية روراوة الذي
�سبق �أن انتقد نوعية القمي�ص وفتح
النار على هيئة خليفته زط�شي والتي
قال خاللها بف�شله يف توفري قمي�ص
من النوعية اجليدة للم�شاركة يف
املناف�سة القارية ،بعد االنتقادات
الالذعة التي تلقاها زط�شي
بخ�صو�ص القمي�ص الوطني اجلديد
الذي يرتاده رفقاء الالعب حممد
فار�س.

بلما�ضي يرف�ض منح ت�صريحات �إعالمية

اخل�ضر يتوجهون نحو الدوحة بعزمية
الذهاب بعيدا بالكان

غادر العبو املنتخب الوطني
ظهرية �أم�س �إىل العا�صمة
القطرية الدوحة من �أجل ال�رشوع
يف الرتب�ص التح�ضريي هناك
والذي يدوم ع�رشة �أيام قبل
التنقل �إىل م�رص والدخول يف
املنعرج الأخري قبل انطالق ك�أ�س
�إفريقيا للأمم املقررة ابتداء
من تاريخ  21جوان القادم ،حيث
و ّفرت االحتادية اجلزائرية لكرة
القدم طائرة خا�صة لفائدة �أ�شبال
الناخب الوطني جمال بلما�ضي
من �أحل التنقل يف �أف�ضل الظروف
واال�ستعداد جيدا للدخول بقوة
وت�رشيف الألوان الوطنية ،حيث
توجه الوفد بتعداد مكتمل من

الالعبني والذين مل يعانوا من
م�شكل الإ�صابات خالل الرتب�ص
الأول الذي خا�ضوه منذ االثنني
املن�رصم على م�ستوى مركز
حت�ضري املنتخبات الوطنية يف
�سيدي مو�سى مثلما تعود احلدوث
مع اخل�رض يف الرتب�صات ال�سابقة،
�أين �أبانت الت�شكيلة الوطنية على
معنويات عالية وروح عالية بني
�أفرادها من �أجل العمل على
ت�رشيف الألوان الوطنية والذهاب
بعيدا يف املناف�سة القارية ،حيث
يخو�ض رفقاء الالعب ريا�ض
حمرز لقاءين وديني يف قطر �أمام
بورندي ومايل يومي  13و 17جوان
املقبل.

�سيلفا� :سليماين يريد العودة
�إىل �سبورتينغ ل�شبونة

ك�شف الالعب الربتغايل �أدريان
�سيلفا �أن زميله ال�سابق الدويل
اجلزائري �إ�سالم �سليماين ميلك
الرغبة يف العودة جمددا �إىل فريقه
ال�سابق �سبورتينغ ل�شبونة الربتغايل
والذي �سبق �أن تقم�ص �ألوانه
ملوا�سم قبل �أن ينتقل يف �صفقة
قيا�سية �إىل اللعب يف اجنلرتا من
خالل االنتقال �إىل �صفوف نادي
لي�سرت �سيتي ،و�أو�ضح الالعب
احلايل لنادي موناكو الفرن�سي
�أنه بقي على ات�صال مع مهاجم
املنتخب الوطني ويف كل مرة
يتحدث �إليه يعرب املعني عن امتنانه
للفرتة التي ق�ضاها يف �صفوف

�سبورتينغ ل�شبونة خا�صة و�أنه
ترك ب�صمة ايجابية يف الربتغال
و�أ�ضحى حمبوبا من طرف اجلميع
من حميط �سبورتينغ ل�شبونة ،وهو
الأمر الذي ي�ساعده يف حال متكن
من العودة �إىل الفريق جمددا.
و�أو�ضح �سيلفا يف ت�رصيحات
�إعالمية �أن رغبة �سليماين يف العودة
جمددا �إىل حمل قمي�ص �سبورتينغ
ل�شبونة ال يتوقف عليه وحده
باعتبار �أنه متعاقد مع فريق لي�سرت
�سيتي بعدما لعب املو�سم الفارط
معارا �إىل نادي فيرنبات�شي يف
جتربة فا�شلة مع الفريق الرتكي.
ع.ق.

ملعب «�سوكر �سيتى» ي�ست�ضيف
نهائي الرتجي والوداد
يف املقابل ،رف�ض الناخب الوطني
جمال بلما�ضي �إجراء ت�رصيحات
�صحافية ب�سبب الفو�ضى التي
ع ّمت املنطقة املختلطة التي مت
تخ�صي�صها للإعالميني من �أجل

�أخذ االنطباعات والت�رصيحات
قبل التنقل �إىل قطر ومنها التوجه
نحو م�رص يف �آخر ظهور للخ�رض
يف ار�ض الوطن قبل انطالق
املناف�سة القارية .عي�شة ق.

�أمادا مينح مهلة � 72ساعة لإدارة حمار قبل الت�صعيد

عاد الالعب امللغا�شي �إبراهيم
�أمادا للت�ساهل مع �إدارة فريق
وفاق �سطيف ووافق على متديد
املهلة من اجل دفع امل�ستحقات
املالية التي يدجني بها للإدارة
بعدما رفع ق�ضية �ضد الوفاق
على م�ستوى االحتاد الدويل لكرة
القدم والتي ف�صلت ل�صاحله،
حيث يدين الالعب مببلغ قيمته
مليار و 600مليون �سنتيم ،وكانت

عي�شة ق.

جنوب �إفريقيا تنقذ الكاف بعد رف�ض عدة
القمة
دول ا�ست�ضافة ّ

م�ستقبل نغيز على ر�أ�س العار�ضة الفنية مل يح�سم بعد
�إدارة الرئي�س ح�سان حمار
قد تراخت عن االلتزام بدفع
الأموال يف املهلة ال�سابقة بعدما
غادر �أمادا �أر�ض الوطن �إثر
خو�ضه �آخر مواجهة يف البطولة
الوطنية رفقة فريقه مولودية
اجلزائر ،لكن الالعب قرر منح
مهلة جديدة متتد � 72ساعة من
اجل ا�ستالم �أمواله ويف حال مل
يتم الأمر قرر الالعب اللجوء

رف�ض الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف عطال الرد على الأخبار
التي مت ترويجها يف وقت �سابق
حول تورطه يف ف�ضيحة تنقل
�إحدى الفتيات �إىل مركز حت�ضري
املنتخبات الوطنية ب�سيدي مو�سى
بحثا عنه وذلك خالل ترب�ص
املنتخب الوطني الذي جرى �شهر
مار�س الفارط ،حيث �أكد انه لن
يرد على الأخبار التي يتم تناقلها
عرب «الفاي�سبوك» مثلما حادث مع
�شائعة وفاة والده التي مت ترويجها
ب�شدة ،و�شدد �أنه متواجد مع
املنتخب الوطني من �أجل الرتكي
على املواعيد التي تنتظره معه
واال�ستعداد جيدا للم�شاركة يف
ك�أ�س �إفريقيا للأمم.
و�أو�ضح عطال يف ت�رصيحات

�إعالمية قبل تنقل الوفد اجلزائري
�إىل الدوحة للدخول يف ترب�ص
حت�ضريي قبل خو�ض «الكان» �أن
املعنويات مرتفعة بني الالعبني
وي�ستب�رش خريا من �أجل خو�ض دورة
قوية وت�رشيف الألوان الوطنية يف
دورة م�رص ،وقال الالعب املحرتف
رفقة ني�س الفرن�سي �أن التتويج
بالكان هدف جميع اجلزائريني،
و�سوف يبذلون �أق�صى اجلهود من
�أجل الذهاب بعيدا يف املناف�سة
القارية من خالل الدعم الإيجابي
من طرف اجلماهري اجلزائرية،
وا�ستطرد �أن من�صبه املف�ضل
مدافع �أمين لكنه يلعب يف الهجوم
مع فريقه ب�سبب قلة املهاجمني.

�إىل ا�سرتجاع حقه عرب الو�سائل
القانونية من خالل تكليف
حماميه بتفعيل الإجراءات
القانونية �ضد النادي ال�سطايفي
الذي هددته الفيفا بخ�صم ت�سع
نقاط من الر�صيد يف حال مل
تلتزم بت�سوية م�ستحقات الالعب
والتي متثل الأجور ال�شهرية التي
يدين بها للإدارة عندما كان العبا
يف �صفوف الوفاق.

يف املقابل ،مل يت�ضح م�ستقبل
املدرب نبيل نغيز بعد على ر�أ�س
العار�ضة الفنية لت�شكيلة «الن�رس
الأ�سود» وذلك يف ظل عدم ح�سم
�إدارة الرئي�س ح�سان حمار حول
الأمر �سواء بتجديد الثقة يف
خدماته لقيادة الفريق يف املو�سم
املقبل �أو التخلي عن خدماته
وا�ستقدام مدرب جديد.

عي�شة ق.

ك�شفت تقارير �صحفية مغربية
�أن ملعب «�سوكر �سيتى» بجنوب
�أفريقيا ي�ست�ضيف املباراة املرتقبة
التى جتمع بني الرتجي التون�سي
والوداد البي�ضاوي املغربي يف
النهائي املعاد مل�سابقة دوري
�أبطال �أفريقيا ،وذكرت �صحيفة
«املنتخب» �أن العديد من الدول
العربية رف�ضت ا�ست�ضافة مباراة
الرتجى والوداد البي�ضاوي فى ظل
احل�سا�سية ال�شديدة بني الفريقني،
ليتم اال�ستقرار على ملعب «�سوكر
�سيتى» الذي ا�ست�ضاف مباراتي
االفتتاح واخلتام لبطولة ك�أ�س العامل
 2010لإقامة املباراة ،وكان االحتاد
الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرر
�إعادة مباراة الرتجي التون�سي
والوداد املغربي يف نهائي دوري
�أبطال �أفريقيا يف ملعب حمايد
لعدم توفر �رشوط ال�سالمة واللعب
النظيف يف ملعب «راد�س».
وعقدت جلنة الطوارئ التابعة
لالحتاد الأفريقي لكرة القدم
«الكاف» اجتماعاً الأ�سبوع املا�ضي
بالعا�صمة الفرن�سية «باري�س»

ملناق�شة �أحداث مباراة الرتجي
والوداد ،وذلك على هام�ش اجتماع
اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل
لكرة القدم «كوجنر�س الفيفا»،
وكان الرتجي التون�سي توج بط ً
ال
مل�سابقة دوري �أبطال �أفريقيا
للمرة الثانية على التوايل والرابعة
فى تاريخه بعد ف�ضيحة حتكيمية
مثرية للجدل ،رف�ض على �إثرها
الوداد البي�ضاوي املغربي ا�ستكمال
املباراة ،قبل �أن يتقرر �إعادة
املباراة.
وتوقفت املباراة التي جمعت
الرتجي والوداد على ملعب «راد�س»
فى الدقيقة  61ملطالبة العبي
الوداد بالعودة �إىل تقنية الفيديو
ال�ستك�شاف مدى �صحة هدف
�سجله جنم الفريق املغربى وليد
الكرتى و�ألغاه احلكم بداعى الت�سلل،
عندما كانت النتيجة  0-1ل�صالح
الرتجي ،وبعد حواىل  75دقيقة
من توقف املباراة� ،أطلق احلكم
الغامبى باكارى غا�ساما �صافرة
النهاية باعتبار الوداد من�سحبًا.
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ريا�ضة دولية

النادي امللكي يعلن التعاقد مع هازارد ر�سميا
�أعلن نادي ريال مدريد الإ�سباين اجلمعة �ضم
املهاجم الدويل البلجيكي �إدين هازار من
ت�شل�سي الإجنليزي خلم�سة موا�سم حتى نهاية
جوان  ،2024ومل يك�شف النادي امللكي قيمة
�صفقة انتقال هازارد البالغ  28عاماً الذي
خا�ض مباراته الأخرية مع فريق «البلوز» يف
نهائي الدوري الأوروبي وفاز فيها على جاره
�أر�سنال  ،1-4لكن ح�سب ال�صحافة الإ�سبانية
ف�إن ال�صفقة تتجاوز  100مليون يورو.
وبعد الفوز على �أر�سنال ،فتح هازارد الطريق
�أمام احتمال ترك ت�شل�سي الذي ينتهي عقده
معه �صيف العام  2020عندما �رصح�« :أعتقد
ب�أنه الوداع» ،معززا بذلك تقارير �صحفية �أعلنت
قرب رحيله �إىل ريال مدريد يف فرتة االنتقاالت
ال�صيفية ،و�أ�ضاف�« :أعتقد ب�أنه وداع ،لكن يف
كرة القدم ال �أحد يعرف ،حلمي كان �أن �ألعب يف الدوري املمتاز ،وقمت بذلك ل�سبع �سنوات يف �أحد �أكرب الأندية ،قد يكون الوقت
حان الآن لتحد جديد» ،وتابع« :لقد اتخذت قراري ،الآن الأمر يتعلق بالنادي� ،إين بب�ساطة �أنتظر و�ستعرفون خالل �أيام».
و�رصحت مديرة النادي اللندين مارينا غرانوف�سكايا تعليقا على رحيل الالعب البلجيكي« :بكل حزن ،نقول لإيدن �إىل اللقاء ،لقد
�أفهمناه بو�ضوح �أن النادي يريد بقاءه ،لكننا نحرتم قراره بقبول حتد جديد يف بلد خمتلف ومتابعة حلم طفولته باللعب مع ريال
مدريد» ،وتابعت�« :إننا ن�شكر �إيدن بحرارة ،لقد قدم كل �شيء لت�شل�سي و�أن�صاره من خالل موهبته وم�ساهماته يف انت�صارات الفريق،
كان منوذجاً لالعب املحرتف طوال م�شواره مع النادي� ،إنه �شخ�ص رائع مع الذين حوله ومن لعبوا �إىل جانبه� ،إننا نتطلع بفارغ
ال�صرب ال�ستقباله جمدداً يف �ستامفورد بريدج» .وكان هازار انتقل �إىل فريق «البلوز» اللندين عام  2012قادماً من ليل الفرن�سي،
و�أحرز معه لقبني يف الدوري املمتاز  2013و ،2015وك�أ�س رابطة الأندية املحرتفة  2015والدوري الأوروبي مرتني  2013و.2019

�إ�سبانيا ت�سحق جزر فارو و�أوكرانيا بخما�سية �أمام �صربيا
�شهد �أول �أيام اجلولة الثالثة
من ت�صفيات ك�أ�س �أمم �أوروبا
� 2020أهداف غزيرة والذي
تلقت فيه �رصبيا هزمية ثقيلة
على يد م�ضيفتها �أوكرانيا،
بينما حققت �إ�سبانيا فوزا
�سهال يف ملعب جزر فارو
رافعة ر�صيدها �إىل  9نقاط يف
�صدارة املجموعة ال�ساد�سة،
و�سجل القائد �سريخيو
رامو�س بعد  5دقائق ليتقدم
فريق ال روخا على مناف�سه
املتوا�ضع و�أحرز خي�سو�س
نافا�س وخو�سيه جايا وكذلك
�سجل يف مرماه باخلط�أ
الالعب تيتور جي�ست�سون،
بينما �أحرز هدف جزر فارو

الوحيد الالعب كالمينت
�أول�سن وا�ستمر فريقه متذيال
لرتتيب املجموعة دون ر�صيد
بعد  3هزائم.
ويف لفيف ا�ستعر�ض
الأوكرانيون قوتهم �أمام
�رصبيا و�سجلوا � 5أهداف
لريفعوا ر�صيدهم �إىل  7نقاط
يف �صدارة املجموعة الثانية
التي ت�ضم �أي�ضا الربتغال
ولوك�سمبورغ وليتوانيا ،وت�ألق
باتريك �شي�شك العب نادي
روما و�سجل هدفني ليقود
بلده الت�شيك لأول فوز يف
الت�صفيات بالتغلب على
�ضيفه منتخب بلغاريا بنتيجة
 ،1-2وحتتل الت�شيك املركز

الثاين يف ترتيب املجموعة
الأوىل خلف �إجنلرتا ،ويبلغ
ر�صيدها  3نقاط مقابل 6
للأخرية.
وف�شلت الدمنارك يف
احلفاظ على تقدمها بهدف
امييل هويبريج يف الدقيقة
 76لتتلقى هدف التعادل يف
الدقيقة  85عن طريق �شني
دايف العب �أيرلندا ،والتعادل
هو الثاين للدمنارك لي�صبح
ر�صيدها نقطتني وباتت
رابعة يف ترتيب املجموعة
الرابعة التي تت�صدرها
�أيرلندا  7نقاط وتليها
�سوي�رسا  4نقاط وجيورجيا
 3نقاط ويتذيلها منتخب

جبل طارق دون ر�صيد،
وفازت ال�سويد ب�سهولة على
مالطة  0-3لرتفع ر�صيدها
�إىل  7نقاط وت�صبح و�صيفة
املجموعة ال�ساد�سة خلف
�إ�سبانيا ،ويف نف�س املجموعة
تعادلت الرنويج يف ملعبها
بهدفني ملثلهما �أمام
رومانيا ،و�سقطت �سلوفينيا
�أمام م�ضيفتها النم�سا بهدف
يف املجموعة ال�سابعة التي
�شهدت موا�صلة �شي�شتوف
بيونتك مهاجم بولندا للت�ألق
بت�سجيله هدف فوز بلده على
م�ضيفتها مقدونيا ال�شمالية،
وتت�صدر بولندا املجموعة
ور�صيدها  9نقاط.

رئي�س �أتليتيكو :بر�شلونة مل
يطلب غريزمان

ال تزال ال�صحافة حتاول التكهن بالفريق اجلديد لأنطوان
غريزمان الذي �أعلن رحيله عن �أتليتكو مدريد ،وتقول
تقارير �إن بر�شلونة الأقرب لنيل خدمات الالعب الفرن�سي
لكن �إنريكي �سرييزو ينفي ذلك ،وقال رئي�س �أتليتكو مدريد
يف ت�رصيحات لإذاعة �أوندا ثريو الإ�سبانية»:ال �أعلم �أين
�سيذهب ،مل يقل ،ال فكرة لدي عن م�ستقبله ،ال �أعتقد �أن
�أحدا يعلم بذلك»ـ وعن تقارير انتقال الالعب البالغ عمره
 28عاما �إىل فريق بالوغرانا �أو�ضح �سرييزو «مل يحدثني
�أحد من بر�شلونة».
رغم �أن عقد غريزمان بطل ك�أ�س العامل  ،2018ممتد
مع �أتلتيكو مدريد �إىل  2023لكن املهاجم الأ�شقر اكتفى بارتداء القمي�ص الأحمر والأبي�ض
خلم�س �سنوات ،ويتدرب غريزمان حاليا مع منتخب فرن�سا ا�ستعدادا ملواجهة تركيا و�أندورا
يف ت�صفيات يورو  ،2020وتوج غريزمان بثالثة �ألقاب مع فريق الروخيبالنكو�س الذي ان�ضم له
يف  2014من ريال �سو�سيداد مقابل  30مليون يورو.

فون�سيكا مدربا جديدا لروما

الربتغايل باولو فون�سيكا مدرب �شاختار دونيت�سك
الأوكراين على �أعتاب اجللو�س على مقعد املدير الفني
لفريق روما ،ح�سبما ك�شفت �سكاي �إيطاليا ،والتي �أ�شارت
�إىل �أن روما و�صل بالفعل �إىل اتفاق مع نادي �شاختار
بخ�صو�ص التعاقد مع مدربه باولو فون�سيكا»� ،شاختار
الأوكراين طلب يف البداية احل�صول على مبلغ  5ماليني
يورو من �أجل ف�سخ عقد مدربه الربتغايل باولو فون�سيكا،
ولكن يف النهاية �أمت روما االتفاق بدفع  2مليون يورو وفقا
ل�سكاي ،و�أمتت �إدارة روما بالفعل اتفاقها مع �صاحب
 46عاما على �رشوطه ال�شخ�صية من �أجل قيادة الفريق
الإيطايل ،و�سيتقا�ضى  2مليون يورو �سنويا ،وميتد عقد باولو
فون�سيكا مع روما ملدة مو�سمني مع خيار التمديد ل�سنة ثالثة ،ومن املنتظر �أن ي�صل باولو
فون�سيكا �إىل �إيطاليا غدا من �أجل توقيع عقود تدريبه ب�شكل ر�سمي لروما.
باولو فون�سيكا توىل تدريب �شاختار دونيت�سك يف  2016وحقق مع الفريق الأوكراين � 7ألقاب،
حقق الدوري  3مرات على التوايل وكذلك ك�أ�س �أوكرانيا ،بينما حقق لقب ال�سوبر الأوكراين
مرة مو�سم  ،2018-2017قبل �أن يتوىل تدريب �شاختار قاد فون�سيكا م�س�ؤولية قيادة العديد من
الفرق الربتغالية �أبرزهم بورتو وبراجا ،مع بورتو يف الفرتة ما بني  2013وحتى  2014جنح يف
حتقيق لقب ال�سوبر الربتغايل ،بينما حقق لقب ك�أ�س الربتغال مع براجا يف مو�سم ،2016-2015
ولعب �شاختار  139مباراة حتت قيادة فون�سيكا وجنح الفريق الأوكراين يف الفوز  104مرة
والتعادل  17مرة واخل�سارة  18مرة.

مي�سي يقود الأرجنتني لفوز
على نيكاراغوا

�سجل النجم ليونيل مي�سي هدفني قبل �أن يريحه مدربه
يف ال�شوط الثاين وقاد الأرجنتني �إىل فوز ودي كبري على
نيكاراغوا املتوا�ضعة � 1-5أول ام�س يف �سان خوان
ا�ستعداداً لبطولة كوبا �أمريكا املقررة يف الربازيل
ت�شيل�سي الإجنليزي ليعو�ض غياب
فني للمنتخب الربازيلي ويليان جناح
الأ�سبوع املقبل ،وجاءت بداية املباراة الإعدادية
اختار تيتي املدير ال
 ،20وتعر�ض نيمار للإ�صابة خالل
19
�سلي�ساو امل�شاركة يف كوبا �أمريكا
الوحيدة للأرجنتني قبل امل�سابقة القارية خميبة ،حتى
نيمار عن قائمة ال
لبطولة كوبا �أمريكا ،ومت ا�ستبداله
دية �أمام قطر �ضمن اال�ستعدادات
ن�سج جنم بر�شلونة الإ�سباين جملة فردية جميلة وتالعب
مباراة الربازيل الو
�ضع للك�شف الطبي ،وك�شف املوقع
يقة  21وخرج على عكازين حتى خ
مبدافعي اخل�صم مفتتحاً الت�سجيل بت�سديدة ي�سارية
ا�ضطراريا يف الدق
اللتواء يف الكاحل الأمين وت�أكد عدم
ربازيلي لكرة القدم �أن نيمار تعر�ض
�أر�ضية من داخل املنطقة ثم ح�صد الثاين بعدما تابع
الر�سمي لالحتاد ال
ابة ،ووفقا ملوقع االحتاد الربازيلي
ولة كوبا �أمريكا بعد تعافيه من الإ�ص
ت�سديدة ل�سريخيو �أغويرو.
حلاقه بالفريق يف بط
الطبية التي ت�شري �إىل �إ�صابة نيمار
أمريكا اجلنوبية «كومنيبول» التقارير
ويف الثاين� ،أراح املدرب ليونيل �سكالوين مي�سي و�أغويرو املت ّوج مع مان�ش�سرت �سيتي بلقب
فقد �أر�سل الحتاد �
بطولة �إجنلرتا مل�صلحة باولو ديباال والوتارو مارتينيز ،وعزّز مارتينيز �أ�سهمه يف خو�ض
بنهائي الدوري الأوروبي والذي جنح
كة.
تعيقه عن امل�شار
�سي الإجنليزي يف  29ماي املا�ضي
ويليان املباراة الأخرية له مع ت�شيل
 56مباراة و�سجل � 8أهداف و�صنع  14يف املباراة الأوىل �ضد كولومبيا يف افتتاح مباريات بالده يف كوبا �أمريكا� ،إذ جنح العب �إنرت
وخا�ض
شكل عام مع الفريق اللندين خا�ض
فوق على �أر�سنال وح�صد اللقب ،ب�
ستدعاء وجنح يف ت�سجيل � 8أهداف ،وين�ضم االيطايل بت�سجيل هدفني قبل �أن ي�ضيف البديل الآخر روبرتو برييرا اخلام�س ،ويف الثواين
الت
لوز
فيه الب
يف  65مباراة دولية من �أ�صل  70ا�
سابقات ،ارتدى ويليان قم�صان ال�سامبا
الهندورا�س الودي واال�ستعداد الأخري قبل الأخرية �سجل خوان باريرا هدفاً �رشفياً لنيكاراغوا التي ت�ستعد خلو�ض الك�أ�س الذهبية يف
جميع امل�
املقبل يف بورتو �أليجري قبل لقاء
 30عاما �إىل قائمة الربازيل ال�سبت
الأوىل ثم فنزويال وتختتم مواجهات دور �أمريكا الو�سطى ال�شهر اجلاري ،من ركلة جزاء قوية بعد مل�سة يد على املدافع نيكوال�س
اجلناح البالغ
م�شوارها بلقاء بوليفيا باملجموعة
النهائيات القارية ،وت�ستهل الربازيل
�أوتامندي.
خو�ض غمار
املجموعات بلقاء بريو.

ويليان يعو�ض نيمار يف كوبا �أمريكا
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ال�شاعر لعموري بن عزوز

�أخو�ض مغامرة ال�شكل يف الن�ص ال�شعري
بن عزوز لعموري� ،شاعر من مواليد ال�ساد�س من جوان  1992بدائرة عني و�سارة بوالية اجللفة ،خريج جامعة متح�صل على �شهادة املا�سرت يف التاريخ
احلديث و املعا�صر
خل�ضر بن يو�سف

كيف كانت بدايتك ؟

بداية مداعبتي للكتابة كانت
منذ �سنة � ،2007أي ملا كنت �أبلغ
من العمر اخلام�سة ع�رش �سنة،
بد و �أن يواجه
و ك�أي �شاعر ال ّ
من ال�صعوبات ال�شيء الكثري،
واجهت �أنا الآخر العديد
فقد
ُ
من العقبات ،لعل من �أبرزها
ذلك الذي لن �أن�ساه �أبدا ،حينما
مت رف�ض طلبي للم�شاركة يف
برنامج �إذاعي خا�ص بال�شعر
ال�شعبي ب�إذاعة اجلزائر من
اجللفة بغري وجه حق ،لكن
�إمياين املطلق ب�أن ال�صعوبات
هي التي تزيدنا قوة كان له
الأثر البارز يف عدم ا�ست�سالمي
ملثل هذه ال�صعوبات .

العديد من زمالء القلم الذين
بد�أنا �سوية مداعبة الأحرف،
وكل واحد منا وحد نف�سه يف
كنت
قالب �أدبي ينا�سبه ،و لو ُ
ّ
لكنت اخرتته
خمريا وقتها
ُ
بالفعل ،لأنه �أعلى و �أ�سمى
مراتب الأدب على الإطالق .
عنوان جمموعتك “حماقات
�شاعر يف مقتل ال�شعر ،ن�صو�ص
حتكي بع�ض �أوجاعك لكن
�أي�ضا ذهبت �صوت الأنا والآخر
و�صوب نب�ض الإن�سانية ب�شكل
�أعمق و�أكثف .بر�أيك �أين ومتى
يجد ِّ
ال�شعر �أفقه الأرحب؟
كنت �أردد �أنه « من
لطاملا
ُ
ُ
الك�آبة ما كتب «  ،لأين �أدرك
يقينا �أنه ما من قلم حترك و
دمع �إال و كانت خلفه �آالم توجع،
لذلك ميكن اعتبار اخليبات هي
املكان الأن�سب الذي يجد فيه
ال�شعر �أفقه و م�ضجعه .

ميكن تق�سيمه �إىل ثالث �أق�سام
م�ستقلة �أو ف�صول ،تطرقت يف
الف�صل الأول بن�صو�ص نرثية
تتخللها ق�صائد و �أبيات لق�صتي
مع الإلهام الأول ،و الدافع
الذي جعل من حرويف تف ُر نحو
العرو�ض� ،أما يف الف�صل الثاين
فيمكن تق�سيمه �إىل ق�سمني،
ق�سم الغزل و ق�سم الهجاء ،و
�آخر الف�صول يحوي خمتارات
من ق�صائدي يف ال�شعر
ال�شعبي ،وخال�صة ميكن اعتبار
جمموعتي حماقات �شاعر
ا�ستعرا�ضا �أوليا يل يف �أكرث
من قالب �أدبي ،نرثا و �شعرا ،و
ال�شعر بكل �أنواعه طبعا .
�أغلبه ي�أتي من اخليال ؟
و عن النزعة الذاتية ،ميكن
�أخالفك الر�أي اىل حد ما ،
القول �أن الق�صة التي ع�شتها
فبخ�صو�ص الق�صيدة التي بال
و التي باتت تتناقل عرب الأل�سن واقع فهي جوفاء ال عرجاء ،و
يف مدينتي ،جعلت مني �أقدم ال�شعر ال و مل و لن ي�صدر من
على تدوينها فلرمبا ر َّق�شت يف اخليال ،لأن ال�شعر واقع �أكرث
قلب �أحدهم عربة خالدة
من الواقع نف�سه .

ي�شاء ،و من �آداب امل�سلم واملبدعني على م�ستوى
حفظ النعم و حم ُد ُمعطيها ،الداخل واخلارج ؟

لذلك تعترب امل�س�ؤولية ها هنا
بتهذيب الأحرف قبل �صدورها
و االلتزام برتك قبيح ال�شعر
كاملجون .

ملاذا “ ال�شعر” ؟
ما هي �أهم املو�ضوعات
ال�شعر،
اخرتت
ال �أذكر �أبدا �أين
ُ
ِّ
ال�شعر �ضرورة كيف ترى ماهية الإبداع
�أال ترى �أنّ
ال�شعر يف متى يكون ِ ّ
املطروحة لديك ؟
لأنه هو من اختارين من بني
من جانب �شخ�صي ؟
للكائن الب�شري ؟
ال�شعر لي�س ب�رضورة للكائن
الب�رشي لأن اهلل �سبحان و تعاىل
خ�ص به فئة من عباده ،ولو كان
ّ
�رضورة للكائن الب�رشي ،لرزق
اهلل جميع خلقه موهبة ال�شعر،
هو لي�س بال�رضورة و لي�س
باملتعة الآنية التي ال تدوم ،هو
�أعمق و �أج ّ ُل من ذلك ،فال�شعر
لل�شعراء حياة �أخرى ال يعرف
طعمها �إال من ُرزِقها .

هل ال�شعر التزام لديك؟

عن نف�سي �أعترب الدعم جزء
من النجاح ،لكن هنالك جزء
�أهم وهو الع�صامية ،و �أن
يبني املبدع نف�سه بنف�سه ،من
خالل التحدي و الإرادة ،و
مواجهة العقبات و ال�صعوبات
التي تواجهه ،و عن نف�سي
فقد
اتخذت من املثبطني
ُ
دافعا ملوا�صلة امل�سري ،ومن
هذا املنرب �أ�شكر كل مثبط
وقف ذات يوم يف طريقي ،لأين
اتخذت من ذلك نقطة قوة .

ال�شعر نعمة يهبها اهلل من ما هو الفرق بني االبداع

يف وطننا اجلزائر و للأ�سف
ال�شديد ،مل يتبقى هنالك معنى
للإبداع ،فقد احتكر التافهون
كل املناحي  ،و �أ�صبح املبدع
يعاين حتت الأنقا�ض� ،إ�ضافة
�إىل �أن الأعمال الإبداعية
كال�شعر و الر�سم باتت تعرف
عزوفا كبريا عنها ،فكم من
ر�سام و خطاط لو كانوا يف
بالد �أجنبية ملا ماتوا كمدا
على موهبة ُرف�ست و ُه ّم�شت،
و �أخ�ص بالذكر موهبة الر�سم
و اخلط لأن هذه الفئة هم
الإبداع بحد ذاته .

كلمة �أخرية تود قولها ؟

�أ�شكر طاقم اجلريدة على هذه
االلتفاتة الطيبة ،و �أ�شكرك
حماوري الأ�ستاذ الأخ�رض،
حتية طيبة لدار يوتوبيا للن�رش
و التوزيع ،وتقبل اهلل منا ومنكم
�صالح الأعمال .

�أول روائي وقا�ص عربي يح�صل على جائزة نوبل يف الأدب (الأوروبية)

بعد  13عاما على رحيله« ..هم�س النجوم» يكمل حكايات جنيب حمفوظ
بعد  13عاما على رحيله،
يعود الأديب امل�رصي جنيب
حمفوظ ل�رسد ق�ص�صه عن
احلارة واملقهى وال�شخ�صيات
املهم�شة ،من خالل  18ق�صة
مل يت�ضمنها �أي كتاب من قبل،
فال�صحفي امل�رصي حممد
�شعري �-أحد مريديه -جمعها
ون�رشها يف �إ�صدار جديد.
وتت�شكل املجموعة التي حتمل
ا�سم «جنيب حمفوظ ..هم�س
النجوم» و�صدرت عن دار
ال�ساقي يف بريوت ،من ق�ص�ص
ن�رشها حمفوظ يف ت�سعينيات
القرن املا�ضي يف �إحدى
املجالت ،لكنها مل جتمع يف
�أي كتاب ،م�ضافة �إليها ق�صة

جديدة من «كنز �أدبي» عرث
عليه �شعري لدى ورثة الأديب
الراحل.
وقال حممد �شعري -ال�صحفي
يف جريدة �أخبار الأدب
امل�رصية والذي د�أب على
مراجعة وحتليل �رسديات
حمفوظ -يف مقدمة الكتاب:
«عندما منحتني ابنته �أم كلثوم
�صندوقا �صغريا يت�ضمن �أوراقا
عدة تخ�ص حمفوظ� ،شعرت
بلذة ك�أنني على و�شك اكت�شاف
مقربة فرعونية».
وي�ضيف �أن «من �ضمن الأوراق
ملف كامل ي�ضم نحو �أربعني
ق�صة ق�صرية ،لكن مل تن�رش
الق�ص�ص وقت كتابتها .يعود

�إليها حمفوظ بعد �سنوات
لين�رشها يف جملة ن�صف الدنيا،
وبقيت  18ق�صة ق�صرية خارج
الأعمال الكاملة بطبعاتها
املختلفة».
وقطعا لأي �شك يف �صحة
الق�ص�ص� ،أرفق �شعري �صورة
من �أ�صول هذه الق�ص�ص بخط
يد حمفوظ ،مع الإبقاء على
عناوين الأعمال كما اختارها
الروائي الراحل احلائز على
جائزة نوبل يف الأدب عام
.1988
ومن هذه الق�ص�ص« :مطاردة»
و»توحيدة» و»ابن احلارة»
و»نبوءة منلة» و»�أبونا عجوة»
و»ال�سهم» و»هم�س النجوم»

و»العمر لعبة» و»دعاء ال�شيخ
قاف» ،وغريها من الأ�سماء
التي حر�ص حمفوظ من
خاللها على و�صف البيئة
ال�شعبية امل�رصية.
ويقول �شعري �إن الق�ص�ص
التي ين�رشها اليوم ال تختلف
عن عوامل جنيب حمفوظ
الإبداعية ،وهي امتداد
حلكايات الطفولة التي
ا�ستعادها يف «حكايات حارتنا»
عام  ،1975وكذلك يف «�صدى
الن�سيان» عام  ،1999ولكنها
حمملة بالرمز وحكمة ال�شيخ
الكبري.
وي�ضيف «تدور الق�ص�ص
يف احلارة ،عامل حمفوظ

الأثري املفعم باحلياة ،حارة
حمددة املالمح تنتهي بقبو
حيث يعي�ش من ال م�أوى لهم،
ويرتفع فوق القبو -احل�صن
القدمي -حيث ت�سكن الأ�شباح
والعفاريت».
وي�رشح م�ضمون روايات
حمفوظ و�أبطالها و�أزمانها،
فيقول «يف احلارة ثمة هاربون
من ث�أر �أو تقاليد قدمية
و�أحيانا من �أجل احلب �أو
العمل ،وهناك �أي�ضا عائدون
بعد ثراء ،هم دائما �أ�صحاب
النبوءات والأقوال امللتب�سة
التي يتبادلها �أبطال الق�ص�ص،
فتتحقق على نحو ما ويكون
م�صريهم دائما االتهام باجلنون

�أو اخلروج على التقاليد».
وجنيب حمفوظ هو �أول روائي
وقا�ص عربي يح�صل على
جائزة نوبل يف الأدب ،وهو من
�أكرث الأدباء امل�رصيني الذين
حتولت كتاباتهم �إىل �أعمال
�سينمائية وتلفزيونية.
وكان حمفوظ �أ�صيب يف
�أكتوبر/ت�رشين الأول 1995
بطعنة �سكني يف عنقه على يد
�شابني حاوال اغتياله بداعي
التطاول على الذات الإلهية
ب�سبب روايته «�أوالد حارتنا»
املثرية للجدل ،لكنه جنا من
احلادث الذي �أثر الحقا على
قدرته على الكتابة بيده.
وكاالت
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ال�صادر عن دار ن�شر بريل الهولندية

كتاب تكرميي للدكتور جرهارد بورينغ �أ�ستاذ
الدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة يال

�صدر حديث ًا عن دار ال�شروق للن�شر
والتوزيع يف عمان

«وزير �إعالم احلرب»
لنبيل عمرو

�أعلنت دار ن�شر بريل الهولندية ذات الباع الطويل يف ن�شر الرتاث العربي الإ�سالمي �صدور
كتاب تكرميي للربوفي�سور جرهارد بورينغ� ،أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة يال.
وكاالت
وقد حرر الكتاب الذي يحمل
عنوان «نور على نور» باحثان
بارزان يف احلقل وهما الدكتور
جمال �إليا�س� ،أ�ستاذ الدرا�سات
الإ�سالم ّية يف جامعة بن�سلفانيا،
والدكتور بالل الأرفه يل� ،أ�ستاذ
الدرا�سات العربية والإ�سالمية يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت .وقد
�شارك يف الكتاب حواىل ع�رشين
باح ًثا من �شتى البلدان ،كلهم قد
تتلمذ على يد الدكتور بورينغ يف
جامعة يال.
يقع الكتاب يف �أربعة حماور
معني بالدرا�سات
رئي�سة .الأ ّول
ّ
القر�آن ّية والإ�سالم املبكر ،والثاين
خم�ص�ص للدرا�سات يف الت�صوف
والت�شيع واالجتاهات الباطنية.
وقد ا�ست�أثرت الفل�سفة الإ�سالمية
باملحور الثالث ،بينما يعنى
املحور الرابع بالأدب واحل�ضارة.
الالفت يف الكتاب تناغم مقاربات
خمتلفة فيلولوجية ون�صية
وتاريخية وت�أويلية ،عالوة على
حتقيق ن�صو�ص تراثية .وهذا كله
ي�شري �إىل �أثر جرهارد بورينغ يف

املدة
جيلني اثنني من الباحثني يف ّ
الطويلة التي ق�ضاها يف التدري�س
اجلامعي والتي تزيد عن �أربعني
عا ًما.
ولد جرهارد بورينغ عام  1939يف
مدينة ورزبرغ الأملان ّية عند بداية
احلرب العامل ّية الثانية وقد التحق
بالرهبنة الي�سوع ّية عام .1959
در�س الفل�سفة يف ميونيخ بني
عامي  1961و .1964وبعد فرتة
�أم�ضاها يف باك�ستان بني 1964

و� 1976أكمل الدرا�سات العليا يف
مونرتيال يف جامعة مكغيل يف
كندا وحاز على �شهادة الدكتوراه
عام  1975بدرا�سة مه ّمة عن
الت�سرتي ال�صويف ور�ؤيته ال�صوف ّية
للوجود يف تف�سريه للقر�آن .بعد
فرتة �أم�ضاها يف جامعة بن�سلفانيا
انتقل بورينغ �إىل جامعة يال عام
 1984حيث ال يزال �أ�ستا ًذا فيها.
ع�رشات
بورينغ
جلرهارد
الدرا�سات والكتب والن�رشات

امل�سلمة احلديثة ب�أمريكا،
وتقول هنا �إنها ال تكتب للأطفال
امل�سلمني حتديدا بقدر ما تكتب
ق�ص�صا ب�شخ�صيات م�سلمة
متثلهم.
اهتمام الأهل
وميكن �رشاء تلك الكتب عرب
مواقع متعددة ،مثل �أمازون و�آباي
وغريها يف الواليات املتحدة
وخارجها ،كما �أ�صبحت املكتبات
العامة ال تخلو من الق�ص�ص
الإ�سالمية املحتوى �أو ق�ص�ص
يحوي �شخ�صيات م�سلمة لكافة
الأعمار.
وقد بد�أت �شريين جمر -وهي
م�رصية و�أم لولدين وبنت تعي�ش يف
والية كونيتيكت -يف �رشاء الكتب
با�ستمرار لرغبتها يف احلفاظ على
هويتهم ،وت�ؤكد للجزيرة نت �أنها
بد�أت تركز على حمتواها �أكرث،
فرغم �رشائها للكثري ف�إن ابنتها
ف�ضلت جمموعات بعينها «�شدت
ابنتي جمموعتان فقط مما
ا�شرتيت :زيدو بوتيتو ويا�سمني،
لأنها لي�ست �إ�سالمية ب�شكل مبا�رش
بل فيها ملحات ب�سيطة ،مثال تقول
الأم البنتها يف الق�صة :انتظري
حتى �أرتدي حجابي قبل �أن نخرج،
كما �أن �شخ�صياتها ت�شبهنا كثريا».
�أما دعاء �إمام -وهي �أم لثالثة
�أبناء -التي اجتهت القتناء هذه
الكتب بهدف احلفاظ على هوية
�أبنائها مبوازاة الثقافة الأمريكية
فتقول للجزيرة نت «�أكرث ما جذب

�أبنائي �سل�سلة «نور كدز» ،وفيها
ا�شرتاك �شهري ير�سل ق�صة �إىل
البيت ،وتنا�سب حتى �سن ع�رش
�سنوات» ،لكن الأهم بر�أي دعاء �أن
يقبل الأهايل يف �أمريكا على �رشاء
هذه الكتب وعمل مكتبة بيتية
لأطفالهم.
وعربت ب�سمة جا�سم -وهي عراقية
�أمريكية و�أم لثالثة �أطفال -عن
�سعادتها بر�ؤيتهم يرون �أنف�سهم يف
الق�ص�ص «بنف�س طريقة حياتهم
وم�سجدهم وب�شخ�صيات ت�شبه
بابا وماما ،كما �أن ابني يفرح
كثريا عندما يرى �شخ�صية حتمل
ا�سمه».
وجتد ب�سمة �أن هناك تناف�سا يف
�إنتاج الكتب ،لكن �أطفالها يف�ضلون
ق�ص�صا م�صدرها بريطانيا ولي�س
�أمريكا ،وتقول «�سعيدة بوجود
كتب لغري م�سلمني �صاروا يدخلون
�شخ�صيات م�سلمة يف ق�ص�صهم،
فتجد مثال �شخ�صية طفلة حمجبة
�أو طفل ا�سمه عربي م�سلم لكنها
ال تتحدث عن الإ�سالم �أبدا ،هي
جمرد ق�صة اعتيادية ،وهذا �شيء
رائع وم�ؤثر جدا على �أطفالنا
وهويتهم».
مغامرات
و�أ�س�ست الكاتبة رندة تفتاف -وهي
�سورية �أمريكية -مع زوجها مازن
غالييني لبناين �أمريكي م�ؤ�س�سة
رمانة للن�رش ،حيث �أطلقا �سل�سلة
ق�ص�ص با�سم طفلهما زيد القت
رواجا جيدا ،وفق ما تقول رندة

املحققة للرتاث يف كربيات دور
الن�رش العامل ّية ،وقد تركزت
�أبحاثه على الدرا�سات القر�آنية
وال�صوفية والعالقات الإ�سالم ّية
امل�سيحية .وقد �أ�رشف بورينغ
على مو�سوعة الفكر ال�سيا�سي
الإ�سالمي ال�صادرة عن دار
ن�رش جامعة برن�ستون ،وال يزال
يحرر �سل�سلة الدرا�سات القر�آنية
ال�صادرة عن بريل (مع بالل
الأرفه يل ودفن �ستورت) .من �أهم
�إجنازات هذا الأ�ستاذ الالمع هو
حتقيقه لعدد كبري من الن�صو�ص
ال�صوفية امل�ؤ�س�سة وامله ّمة
وحده �أو بالتعاون مع طالبيه
يو�سف كاي�سوت وبالل الأرفه
يل ،خا�صة �أعمال ابن برجان
و�أبي عبد الرحمن ال�سلمي .كما
�ساهم بورينغ يف التعريف بعدد ال
ي�ستهان به من الأعمال ال�صوفية
التي مل يتنبه �إليها الدار�سون يف
احلقل .ويعد بورينغ وبحق �أ�ستاذ
الأ�ساتذة كونه خرج حوايل ثالثني
�أ�ستاذاً يف الدرا�سات العربية
والإ�سالمية يتبو�أون اليوم �أهم
املراكز يف احلقل ،وبذلك ي�شكل
بورينغ مدر�سة فكرية بحد ذاته.

�صدر حديثاً عن دار ال�رشوق
للن�رش والتوزيع يف عمان  -رام اهلل
رواية «وزير �إعالم احلرب» لوزير
الإعالم الفل�سطيني الأ�سبق نبيل
عمرو.
يقول عمرو عن كتابه �إن «هذا
الن�ص ،ا�ستعدت وقائعه من
ذاكرتي ،قمت ببع�ض الت�رصف
ب�أ�سماء الأ�شخا�ص والأماكن ،وكل
ما عدا ذلك كان حقيقاً».
وي�ضيف عمرو �أنه «فكر يف كتابة
هذا الن�ص بعد �شهور من ذلك
احلزيران� ،إال �أن احلياة التي
�أ�سلمتني النتقاالت وان�شغاالت
�أبعدت فكرة الكتابة ،بل �إنني
مع كل م�صيبة وقعت يف حياتنا
منذ ذلك احلزيران هي حلقات

م�صائب وكوارث ،كنت �أكت�شف �أن
جوان  ،1976كان جذراً تنبت عليه
غابة من حزيرانات �أكرب و�أفدح».
يذكر �أن نبيل عمرو �أكمل درا�سته
الأ�سا�سية والثانوية يف مدينة
اخلليل ،ثم در�س احلقوق يف
جامعة دم�شق ،وتخ�ص�ص يف
الإعالم يف القاهرة ،و�صدر له
العديد من امل�ؤلفات منها «يا�رس
عرفات وجنون اجلغرافيا» الذي
يروي فيه عن قرب ف�صوالً من
حياة الرئي�س الراحل يا�رس
عرفات وكيف كان الأخري يتخذ
قرارته�« ،أيام احلب واحل�صار»،
«�صوت العا�صفة» ،و»حممود
دروي�ش حكايات �شخ�صية».
وكاالت

جتارة نا�شئة ب�أمريكا ..ق�ص�ص م�صورة �أبطالها م�سلمون
«حتت حجابي» (Under My
 )Hijabعنوان لق�صة م�صورة
للأطفال للكاتبة الباك�ستانية
الأمريكية هنا خان ،تظهر فيها
طفلة تعرب عن فخرها مبجموعة
من الن�ساء املحجبات يف حميطها،
جدتها مبخبزها ،والدتها الطبيبة
يف عيادتها ،خالتها مبر�سمها،
و�أختها يف مدر�ستها ،ومعلمتها
برحلة يف الغابات ،وغريهن.
وتقول خان �صاحبة �سل�سلة
كتب عديدة للأطفال واليافعني
للجزيرة نت �إن هدفها من «حتت
حجابي» كان االحتفال بالن�ساء
والفتيات الالتي يرتدين احلجاب،
وامل�ساعدة يف �إزالة الغمو�ض عن
هذه املمار�سة الدينية لدى الكثري
من الأمريكيني وغريهم.
هذه الق�صة وغريها القت رواجا
كبريا بني م�سلمي �أمريكا ،حيث
برزت م�ؤخرا حركة �إنتاج وا�ضحة
لكتب �أطفال كتابها م�سلمون
�أمريكيون ،وحمتواها ميثل
امل�سلمني بتقاليدهم و�أ�شكالهم
وحتى ب�أ�سمائهم.
ومن �أبرز كتب هنا خان ق�صة
ل�شخ�صية ق�ص�صية معروفة لقرد
�صغري ف�ضويل يحبه الأطفال،
يدخل �إىل بيت طفل م�سلم ويعي�ش
معه �شهر رم�ضان مبرح و�سال�سة،
فكانت ق�صة «It’s Ramadan
،»Time, Curious George
هذا الكتاب -الذي �صار الراعي
الأ�صيل لرم�ضان عند العائالت

للجزيرة نت.
«Zaydo Potato A Muslim
 »Superheroوعناوين �أخرى
كتبت فيها رندة مغامرات طفل
م�سلم ،وتقول «�أردنا تعزيز هوية
ابننا زيد من خالل ق�ص�ص ت�شبهه
لأنني �أعرف �شعور الإق�صاء،
واقرتحنا �أن نعالج ذلك بفكرة
الأبطال اخلارقني».
وتظن رندة �أن �سوق الكتب
الإ�سالمية ازدهر فج�أة منذ
عام  ،2015وهذا �شيء ممتاز� ،إذ
�صارت على �أرفف املكتبات كتب
متثل امل�سلمني ،بع�ض الكتب
اجلديدة مذهلة ،لكن هناك كتب
ال تتبع معايري ال�صناعة �أو لي�ست
مثرية لالهتمام ،رمبا ي�ستغرق
التطور بع�ض الوقت والتجارب
والأخطاء.
وترى كاتبة ق�ص�ص الأطفال
الباك�ستانية ط ّيبة �سيد �صاحبة
كتاب «ذا بل�سد باناناز» �أن
�سوق كتب الأطفال الإ�سالمية
الطابع تو�سع ومنا ب�رسعة كبرية،
حيث يجد الأطفال الأمريكيون
امل�سلمون �شعورا باالنتماء والقبول
من خالل املزيد من الكتب التي
ي�سهل احل�صول عليها ،م�ؤكدة على
جناح كتابها ،وهي ب�صدد �إ�صدار
الطبعة الثالثة منه.
حتديات الن�رش والكتابة
ورغم النجاح النوعي الذي بد�أ
يظهر ف�إن هناك حتديات لدى
ه�ؤالء الكتاب� ،أغلبها مادي� ،إذ

ت�ؤكد هنا خان �أن الن�رش لي�س
طريقا للربح «�أنا ما زلت مدعومة
ب�شكل �أ�سا�سي من زوجي ،من
يبحث عن الرثوة فطريقه لي�ست
كتابات الأطفال ،افعل ذلك
لأن لديك ق�صة ترويها ،ولأنك
متحم�س لها فقط».
وتتفق معها رندة تفتاف بقولها «مل
يكن هدفنا الربح من وراء الكتابة
رغم �أننا بعنا الن�سخ الورقية كلها،
�أنا وزوجي ل�سنا متفرغني لهذه
ال�رشكة ،ورمانة للن�رش لي�ست
مربحة مبا فيه الكفاية لكي
�أترك عملي» ،كما ا�ستاءت رندة
من ق�ضية انتهاكات حقوق الطبع
والن�رش بعمليات ن�سخ الكتب بدون
�إذن ،وتقول �إنه �رصاع حقيقي يف
عامل الن�رش.
بينما تقول خان عن حتديات
الن�رش «اجلودة تطورت ب�شكل
كبري ،بالنهاية الن�رش هو جتارة،
ف�إذا كان الكتاب ال يباع ف�إن النا�رش
�سيتوقف عن �إنتاجه ،نحن بحاجة
للمزيد من الكتب عن امل�سلمني،
و�أنا �سعيدة بالكم اجليد من
الق�ص�ص التي تنتج ،فنحن بحاجة
�إىل املزيد من التمثيل لدح�ض
الروايات ال�سلبية عن امل�سلمني».
نحن بحاجة للتنوع
�إنتاج الكتب ذات ال�شخ�صيات
امل�سلمة هو جزء من توجه عام
ملزيد من التنوع العرقي والديني
بالكتب يف �أمريكا ،ويبدو �أن الأمر
�أ�صبح م�ؤ�س�سيا �أكرث بظهور منظمة

«نحن بحاجة لكتب متنوعة».
وتقول رئي�سة وم�ؤ�س�سة املنظمة
�إلني �أوه للجزيرة نت «منظمتنا
غري ربحية و�شعبية ملحبي كتب
الأطفال ،وهي تدعو لإجراء
تغيريات جوهرية يف �صناعة الن�رش
وتعزيز الأدب الذي يعك�س ويكرم
حياة جميع ال�شباب ،وهدفنا لي�س
فقط �أن يرى كل طفل نف�سه يف
الكتب التي يقر�ؤها ،بل يجب
�أن يقر�أ كل طفل عن الآخرين
املختلفني عنه».
وافتخرت �أوه بنجاح كتّاب
مثل هنا خان وعائ�شة �سعيد،
وتقول «عندما ن�رشت منظمة
«�سالم ريدز» كتب كارونا رياز
كنت متحم�سة جدا لأنها كاتبة
م�سلمة موهوبة ر�أيتها تتحول �إىل
م�ؤلفة م�شهورة ،وعندما اعتلى
كتاب «�سمرية �أحمد» يف قائمة
«نيويورك تاميز» �أحرجت �أطفايل
حرفيا بال�رصاخ يف �أماكن عامة،
كل هذه الكتب التي رواها كتاب
م�سلمون هي الكتب التي يحتاجها
الأطفال يف املجتمع.
وترجع �أوه �سبب اهتمام �صناعة
الن�رش بالأطفال ل�سببني� ،أولهما �أن
املحررين والوكالء والكتاب يرون
�أهمية التنوع ويجعلونه �أولوية،
وثانيهما �أن هذه الكتب تظهر �أنها
ميكن �أن تنجح �أو تف�شل متاما
مثل الكتب التي كتبها م�ؤلفون من
الب�رشة البي�ضاء.
وكاالت
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الناقد امل�سرحي حبيب بوخليفة «للو�سط»

"البريوقراطية اجلهنمية وراء
تهمي�ش املواهب الفنية يف اجلزائر "
يعاين �أغلبية الفنانني اجلزائريني من التهمي�ش فجل مبدع اجلزائر يعي�شون يف و�ضعية بائ�سة
يف خمتلف الفنون كامل�سرح وال�سينما والفن الت�شكيلي واملو�سيقى رغم �أنهم �ساهموا يف خدمة
الفن اجلزائري بكل تفان ووفاء و�صدق ومل يدخروا �أي جهد لالرتقاء به وت�شريفه يف الداخل
واخلارج وهذا راجع لإميانهم الكبري بر�سالة الفن و لتعلقهم الكبري به  ،وعلى هذا الأ�سا�س قررت
يومية «الو�سط « التقرب من الناقد امل�سرحي حبيب بوخليفة ملعرفة ر�ؤيته فيما يخ�ص اليوم
الوطني للفنان امل�صادف لـ  08ماي من كل �سنة التي احتفت به الأ�سرة الفنية �أم�س  ،م�ؤكدا لنا يف
هذا الت�صريح اخلا�ص �أن عيد الفنان اجلزائري مل يغري �شيئا يف حياة الفنان ،ما عدا الأمنية التي
عرب عنها �أغلبية الفنانني مبنا�سبة اليوم الوطني للفنان  ،بالرغم من بع�ض املكا�سب املهنية القليلة و
االجتماعية املُحققة على غرار ت�أ�سي�س البطاقة املهنية للفنان و احلق يف ال�ضمان االجتماعي و يف
التقاعد ولكن يبقى اجلانب الأهم و املهم هو احلق يف الإبداع خ�صو�صا بالن�سبة لل�سينما وامل�سرح.
حكيم مالك
التعابري الفنية واكبت
احلراك ال�شعبي
كما �أو�ضح بوخليفة �أن
اجلهنمية
البريوقراطية
املنت�رشة على الأخ�رض و
الياب�س قد التي �ساهمت
يف تهمي�ش املواهب الفذة
املتميزة يف اجلزائر ،م�شريا
�أن هناك الكثري من العوائق
يف طريق الفنان لي�ؤكد نف�سه
كعن�رص فعال يف بناء املجتمع
 ،و لكن بعد تاريخ  22فيفري
 2019تغريت الكثري من

املواقف فلقد التحق عدد
كبري من الفنانني اجلزائريني
باحلراك ال�شعبي الهائل
الغري امل�سبوق يف تاريخنا
بتعابري فنية خمتلفة ليواكبوا
الثورة ال�سلمية يف االنتقال
�إىل اجلمهورية الدميقراطية
احلقيقية �أي دولة القانون
و احلقوق و الواجبات و
احلريات.
النظام الفا�سد �أ�س�س
الرداءة القاتلة يف كل
جماالت الإبداع
كما حمل الدكتور بوخليفة،

النظام الفا�سد امل�س�ؤولية
لكونه �أ�س�س الرداءة القاتلة
يف كل جماالت الإبداع الفني
وهذا عن طريق خلق �أ�سماء
م�شبوهة مرتبطة مبنظومة
الريع و الف�ضائح كال�رسقة ،و
الر�شوة على م�ستوى وزارة
الثقافة �أح�سن دليل على ذلك
الواقع املر حيث نهبت �أموال
الفنانني و نقلت �إىل العوا�صم
الأوروبية والإمارات و بقي
الفنان اجلزائري يعي�ش يف
و�ضع اجتماعي تعي�س .
البد من تغيري القوانني

والأ�س�س التنظيمية
ملختلف الف�ضاءات الفنية
ويرى ذات املتحدث �أن اليوم
الوطني للفنان ما هو �إال �صورة
�شكلية تزين الواجهة اخلارجية
للنظام الفا�سد وبالتايل فمن
املفرو�ض �أن هذا اليوم يكون
عبارة عن منارة جتعل الفنان
ي�ؤمن ب�أر�ضه وتاريخه و
�أ�صوله و قيمه و لي�س منا�سبة
للتظاهر ،وعليه فنتمنى
مبنا�سبة هذا اليوم �أن تتغري
القوانني و الأ�س�س التنظيمية
الف�ضاءات الفنية املختلفة و

حتدد املواقف و دور الفنان
اجلوهري يف بناء الدولة و
جتاوز الرتقيع.
�إحياء ذكرى �شهيد
اجلزائر  ...الفنان علي
معا�شي
وللإ�شارة ي�صادف االحتفاء
باليوم الوطني للفنان  08جوان
من كل �سنة ذكرى رحيل الفنان
اجلزائري علي معا�شي...
�شهيد اجلزائر الذي مت تعذيبه
و �إعدامه على يد القوات

ت�أليف ال�صحفي  ،الإ�سباين خورخي كاريون

«مكتبات العامل» ...عر�ض بالغ التكثيف لتاريخ
الكتاب يف الع�صر احلديث
يف لغة الإغريق ،وهي تعد،
مع اللغة الالتينية ،من �أ�س�س
ا�شتقاق الكلمات واملعاين يف
الإجنليزية و�شقيقاتها من
اللغات امل�سماة بالهندو-
�أوروبية ،ن�صادف امل�صطلح
«ببليو» ،وهو ين�رصف �أ�سا�ساً
�إىل معنى «الكتاب» ،ومن ثم
يتوزع �إىل الطروحات املرتبطة
بالكتب والفهار�س ،مبا يف ذلك
�أي�ضاً املواقع وامل�ؤ�س�سات
التي تتعامل مع الكتاب:
فهر�سة وحفظاً و�صيانة
واطالعاً� .أ�شهرها يف ع�رصنا
ا�سم «ببليوتيكا الإ�سكندرية»،
امل�ؤ�س�سة التي تُطل يف م�رص
على �شواطئ البحر الأبي�ض
املتو�سط.
وباملنا�سبة ،التزال القاهرة
حتتفظ يف قلب �أحيائها
حي «باب اخللق»
الرتاثية،
ّ
القريب من اجلامع الأزهر،
بواحدة من �أقدم مكتبات الوطن
العربي يف الع�رص احلديث،
وقد ت�أ�س�ست يف عهد اخلديوي
�إ�سماعيل ( )1895-1830حتت
ا�سمها ال�شهري «الكتبخانة»،
وكان طبيعياً �أن يتحول اال�سم
يف �صيغته العربية لي�صبح «دار
الكتب» ،التي ال تزال ت�ضم
متحف الفن الإ�سالمي بكل
ما يحفل به من خمطوطات
وم�ؤلفات ومقتنيات.

من هنا ي�أتي اهتمامنا بالكتاب
ال�صادر يف �أمريكا خالل �شتاء
العام املا�ضي ليحمل عنواناً
مبا�رشاً ،هو «املكتبات»،
ولتو�ضيح م�ضامينه ،ال بد
�أن نذكر �أنه يق�صد ،دور بيع
وتداول الكتب املن�شورة ،بعيداً
عن جماميع الكتب �أو املكتبات
اخلا�صة التي مازال �أفراد
املثقفني مولعني باقتنائها
وتبادلها واالحتفاظ بها
والرجوع �إليها ،ال �سيما يف حالة
الأكادمييني وامل�ؤلفني ،ومن ال
تزال الكلمة حموراً حلياتهم
وم�سريتهم
واهتماماتهم
املهنية على ال�سواء.
ورمبا يزيد من قيمة هذا
الكتاب ما يتمثل يف �أن م�ؤلفه،
ال�صحفي ،الإ�سباين خورخي
كاريون� ،أودع ف�صول الكتاب
ما ميكن �أن ي�شكل جولة �أو
�سياحة فكرية ،قام بها امل�ؤلف
�شخ�صياً ،عرب عدد من دور
الكتب ال�شهرية يف ع�رصنا
احلا�رض ،وهي جولة حملته
�إىل م�ؤ�س�سات حمورية يف �سوق
بيع و�رشاء وعر�ض الكتب يف
�أقطار �شتى :ما بني «غرين
�آبل» يف �سان فران�سي�سكو� ،إىل
«�سرتاند» يف نيويورك ،ومكتبة
«�شك�سبري» يف باري�س ،ومكتبة
«ويلز» يف �إجنلرتا ولي�س انتها ًء
مبكتبة «طنجة» يف املغرب

العربي.
مثل هذه اجلولة ،من �ش�أنها
�إثارة �أ�شواق القارئ العربي
املثقف ،حني ي�ستدعي �إىل
الذاكرة العربية املعا�رصة،
�أ�سماء م�ؤ�س�سات كان لها
دور فعال يف تاريخ الثقافة
العربية ،واال�ستنارة الإن�سانية،
ما بني مكتبات «بيت احلكمة»
يف بغداد امل�أمون العبا�سي،
ومكتبات غرناطة وطليطلة
يف الأندل�س ،ومكتبات اجلامع
الأموي يف دم�شق ،ومكتبات
اجلامعة الأمريكية يف بريوت،
ومكتبات الزيتونة يف تون�س
وغريها.
وبينما يحكي امل�ؤلف ،يف لغته
الإ�سبانية ،ويف ترجمة �إىل
الإجنليزية �أجنزها بيرت بو�ش،
عن وقائع احلياة ودورات
الن�شاط يف �أروقة تلك الدور
التي تتعامل مع كائن ا�سمه
«الكتاب» على اختالف نوعياته
وتوجهاته ،ال ميلك القارئ
املتمعن �سوى �أن يخالطه �شعور
�أقرب �إىل الأ�سى الذي ال يلبث
�أن يتحول �إىل �شعور �أقرب �إىل
اخل�شية� ،إزاء ما هو مت�ص َّور من
حلول زمن بعيد �أو قريب تغرب
فيه �شم�س الكتاب الورقي كما
نعرفه ،وكما عاي�شناه وقر�أناه
ل�صالح الوافد املقتحم القادم
على جناح �أثري �إعالم االت�صال

الإلكرتوين.
وعرب مراحل هذا البحث ،ال
يفوت م�ؤلف الكتاب� ،أن يقدم
عر�ضاً بالغ التكثيف لتاريخ
الكتاب يف الع�رص احلديث،
حيث يركز على حماوالت
�إنتاج الكتب يف ال�صني وحتى
العبقري الأملاين غوتنربغ،
الذي نقل الكتاب من كهوف
الن�سخ اليدوي �إىل ع�رص
احلرف املطبوع.
ال يفوت امل�ؤلف �أي�ضاً �أن
يعر�ض للم�صائر ال�سلبية
وامل�شاكل التي كابدها م�ؤلفو
الكتب ومنتجوها ،خا�صة
خالل عهود امل�صادرة والع�سف
الديكتاتوري ،ي�ستوي يف ذلك
زمن ماوت�سي تونغ يف ال�صني،
�أو حقبة هتلر النازية يف �أملانيا
�أو حكم الفا�ش�ست ومو�سوليني
يف �إيطاليا.
ثم ي�ستكمل امل�ؤلف هذا
املبحث حني يتوقف ملياً عند
احلاالت التي �شهدت �سيوف
امل�صادرة على �آراء امل�ؤلفني
واملبدعني ،ال لأ�سباب �سيا�سية،
ولكن لأ�سباب ترتبط بحاالت
الرف�ض االجتماعي ،ودعاوى
اال�ستنكار التي جوبهت بها
�شخ�صيات �صودرت �أعمالها،
ومنهم مث ً
ال جيم�س جوي�س
الأيرلندي �أو د .ه .لورن�س
الإجنليزي �أو هرني ميللر

الأمريكي �أو ت�شارل�س بودلري
الفرن�سي وغريهم.
على �أنه من طرائف ما ر�صده
امل�ؤلف عرب �سطور كتابه،
تلك احلاالت التي �شهدتها
املكتبات ال�شهرية التي عر�ض
لها على امتداد الف�صول،
ومنها ما الحظه خالل جولته
يف مكتبة «كيب تاون» بجنوب
�أفريقيا :يومها �أراد العثور على
م�ؤلفات مبدعني كبار يف قامة
بول كويلهو �أو غابرييل ماركيز
�أو ج .كوتزي� ..ساعتها الحظ
الكاتب �أن الأرفف ،فارغة اللهم
�إال من بطاقة حتمل عبارة «من
ف�ضلك اطلب هذه الكتب من
املكتب الأمامي» ،وملا اجته
�إىل املكتب املذكور �سائ ً
ال
عن ال�سبب جاءته الإجابة ،ب�أن
«م�ؤلفات الثالثة هي الأكرث
تعر�ضاً لل�رسقة».
وقبل �أن يتدبر القارئ هذه
املعاين ..يبادره امل�ؤلف �أي�ضاً
مبعلومة م�ستجدة �أخرى يقول،
فيها ...« :للعلم ف�إن �أكرب
مكتبة يف بر�شلونة (�إ�سبانيا)
�أغلقت �أبوابها يف  ،2013بعد
� 89سنة من خدمة القارئني،
وكان �أن �أن�ش�أوا مكانها مطعماً
لبيع الوجبات ال�رسيعة ،على
الطريقة الأمريكية بطبيعة
احلال».
وكاالت

اال�ستعمارية الفرن�سية الغا�شمة
يف الثامن من جوان 1958
رفقة زميلني له وهما حممد
جهالن وجياليل بن �سرتا يف
مدخل مدينة تيارت غري بعيد
من احلي الذي �شهد والدته
وطفولته  ،وقد وكانت �أغنيته
« ب�ساط الريح « اخلالدة
والرائعة �سبب �إعدامه ،فلقد
�أخذ معا�شي مبادئ الغناء
والتلحني يف مدينته تيارت
عن الفنان التون�سي قدور
�رسايف  ،وكان هذا املبدع

اجلزائري مييل �إىل الطابع
ال�رشقي مع احتفاظه بالطابع
املحلي لأغانيه وخا�صة
الطابع الوهراين الذي يطغى
على جل �أغانيه من بينها «
يا بابور»« ،طريق وهران « ،
«النجمة والهالل « »،ومازال
عليك نخمم»  ،ويف عام 1953
قام علي معا�شي ب�إن�شاء فرقة
«�سفري الطرب» التي تغنت بحب
الوطن و�شاركت يف االحتفاالت
بالذكرى  12للبيان اجلزائري
بح�ضور فرحات عبا�س .

من � 12إىل  16جوان اجلاري

اجلزائر ت�شارك يف الطبعة
الأوىل ملهرجان ال�سينما
اخل�ضراء بالرديف التون�سية

ت�شارك اجلزائر اىل جانب
 11بلدا يف فعاليات الدورة
الأوىل ملهرجان ال�سينما
املخ�ص�ص
اخل�رضاء
لأفالم البيئة من � 12إىل
 16جوان اجلاري مبدينة
الرديف (قف�صة) بتون�س،
وفقا للمنظمني.
و�ستعرف هذه الطبعة
عر�ض 17فيلما بني �أ�رشطة
طويلة وق�صرية تهتم
بق�ضايا البيئية والتنمية
يف كل من تون�س واملغرب
وفرن�سا وا�سبانيا واملانيا
وكندا والواليات املتحدة

واندوني�سيا وكينيا وبلغاريا
بالإ�ضافة اىل اجلزائر.
وت�سعى هذه التظاهرة
اجلديدة-
ال�سينمائية
التي تنظمها اجلامعةالتون�سية لنوادي ال�سينما
ونادي ال�سينما بالرديف
الثقافة
ن�رش
�إىل
ال�سينمائية والدفاع عن
الق�ضايا البيئية و التوعية
ب�رضورة �إيجاد حلول
للم�شاكل البيئية والتغريات
ح�سب
املناخية،
املنظمني.

وكاالت

18

الأحد  9جوان  2019املوافـق ل� 6شوال 1440هـ

�شامة ا�صطناعية حتذرك من الإ�صابة بال�سرطان
ط ّور باحثون �سوي�رسيون طريقة
لإنتاج �شامة_ا�صطناعية تعمل
مبثابة م�ؤ�رش لأنواع ال�رسطانات
الأربعة الأكرث �شيوعاً يف وقتنا
احلا�رض وهم� :رسطان الربو�ستات
والرئة والقولون والثدي.
وتتيح ال�شامة اال�صطناعية،
ح�سب ما جاء يف موقع «بولد
�سكاي» املعني بال�صحة،
اكت�شاف العالمات التحذيرية
لتلك ال�رسطانات يف وقت �أبكر
من طرق الت�شخي�ص التقليدية،
حيث تت�ضمن �شبكة من املورثات
واخلاليا الب�رشية ،وتعمل على
مراقبة م�ستوى الكال�سيوم يف دم
ال�شخ�ص بعد زرعها.
ويعد قيا�س ن�سبة الكال�سيوم
م�ؤ�رشاً هاماً لت�شخي�ص ال�رسطان،
لأن منو الورم يف اجل�سم ي�سبب
ارتفاعا يف م�ستوى الكال�سيوم،
وي�ؤدي هذا االرتفاع لفرتة طويلة
�إىل تن�شيط خاليا ال�شامة لإنتاج
امليالنني ،وهو ال�صبغة الطبيعية
التي متنح اجللد الب�رشي لونه.
وي�سبب ارتفاع م�ستوى امليالنني
يف ال�شامة املزروعة حتت اجللد
�إىل حتول بقعة من اجللد فوقها
�إىل اللون البني وبالتايل ميكن
مالحظتها بالعني املجردة .وحني
يالحظ ال�شخ�ص ظهور ال�شامة
اال�صطناعية ،يعلم حينها �أن عليه
زيارة الطبيب.
وال يعد الك�شف املبكر عن هذه
الأنواع من ال�رسطانات القاتلة
بزيادة فر�ص البقاء على قيد
احلياة فقط ،و�إمنا بخف�ض
تكلفة العالج �أي�ضاً.و�إليكم فيما
يلي نبذة خمت�رصة عن �أكرث �أنواع
ال�رسطانات �شيوعاً و�أعرا�ضها
والأنظمة الغذائية املالئمة لها.

�سرطان القولون

الرئة.
ومن �أعرا�ض �رسطان الرئة:
 ال�سعال امل�ستمر غري القابلللعالج.
 ال�سعال امل�صحوب بخروجدم.
 �أمل يف ال�صدر.فقدان الوزن �أو فقدان
ال�شهية.
 ال�شعور بال�ضعف والتعب. �ضيق يف التنف�س.يطلق على هذا النوع من ال�رسطان
ا�سم �رسطان القولون �أو امل�ستقيم
حيث ي�صيب اجلزء الأخري من
الأمعاء الغليظة .ويف �أغلب
احلاالت ،يبد�أ �رسطان_القولون
ككتلة �صغرية من اخلاليا غري
ال�رسطانية تدعى البوليبات،
وبعد فرتة من الزمن تتحول
هذه البوليبات �إىل كتل �رسطانية
متواجدة يف القولون.
ويعترب الكال�سيوم وفيتامني D
�أهم املغذيات التي ت�ساعد يف
مكافحة �رسطان القولون ،ومن
�أهم م�صادرهما احلليب واجلنب
واخل�رضاوات الورقية اخل�رضاء
الداكنة.
�أعرا�ض �رسطان القولون هي:
 التغري يف عادات الأمعاء ،مبايف ذلك الإ�سهال �أو الإم�ساك.
 الدم يف الرباز. عدم الراحة يف البطن مثلتقل�صات الأمعاء لفرتة م�ستمرة.
 ال�ضعف والوهن. فقدان الوزن غري املربر.� -2رسطان الثدي
يعد �رسطان_الثدي النوع الأكرث
�شيوعا بني الن�ساء ،وهو نوع من
ال�رسطان يت�شكل يف خاليا الثدي.
وتُن�صح امل�صابات بهذا النوع
من ال�رسطان �أو املهددات به

ممن لديهن تاريخ وراثي ،باتباع
نظام غذائي متوازن ،يت�ضمن
الربوتينات اخلالية من الدهون،
والبقول مثل الفول والعد�س،
واملك�رسات واحلبوب الكاملة،
والفواكه واخل�رضاوات ،بالإ�ضافة
للدهون ال�صحية مثل زيت الزيتون
والأفوكادو.

ومن �أعرا�ض �سرطان
الثدي:
 تورم يف �أن�سجة الثدي. التغري يف حجم �أو �شكل �أومظهر الثدي.
 تق�رش يف املنطقة الداكنةاملحيطة باحللمة.

� 3سرطان الرئة�رسطان الرئة هو �أكرث �أنواع
ال�رسطان فتكا بالب�رش ،وهو عبارة
عن منو ال ميكن ال�سيطرة عليه
للخاليا ال�شاذة بالرئة وي�صيب
عادة الرئتني معاً.
وي�ساعد تناول الأطعمة الغنية
مب�ضادات الأك�سدة ،مبا يف
ذلك الفواكه مثل التوت والكرز
والطماطم ،واخل�رضاوات مثل
الفلفل الأخ�رض يف منع �رسطان_

� 4سرطان الربو�ستاتالربو�ستات هي غدة �صغرية تقع
حتت املثانة عند الرجال ،وعند
�إ�صابتها بال�رسطان فمن املرجح
�أن ينمو بها املر�ض ببطء ،وهذا
هو ال�سبب الذي يجعل الرجال
ي�صابون ب�رسطان الربو�ستات يف
مرحلة مت�أخرة من العمر.
ويعد �رسطان_الربو�ستات هو
ال�سبب الثاين جلميع الوفيات
املرتبطة بال�رسطان بني الرجال
الأمريكيني ،وذلك وفق «م�ؤ�س�سة
�أمرا�ض امل�سالك البولية».
وين�صح الرجال امل�صابون بهذا
النوع من ال�رسطان �أو املهددون
به باالبتعاد عن تناول اللحوم
احلمراء ومنتجات الألبان الغنية
بالدهون ،حيث وجدت درا�سة
حديثة �أجريت يف عام 2017
�أن �رسطان الربو�ستات مرتبط
با�ستهالك احلليب عايل الد�سم.
ومن �أعرا�ض �رسطان الربو�ستات:
الرغبة يف التبول ب�شكل
متكرر.
 �صعوبة يف كبح التبول. �ضعف تدفق البول �أو توقفه. �إح�سا�س بحرق �أثناء التبول. ال�شعور ب�ضغط �أو �أمل يفامل�ستقيم.

�أهم م�صادر البوتا�سيوم الغذائية
تفيد تقارير طبية ب�أن ح�صول اجل�سم
على احتياجاته من البوتا�سيوم يقلل
خطر الوفاة بن�سبة  20باملائة .ويعترب
هذا املعدن من �أهم  7مغذيات دقيقة
يف اجل�سم ،وهو �رضوري لتقوم الع�ضالت
باالنقبا�ض و�أهمها ع�ضلة القلب ،كما
�أنه ي�ساعد على توازن ال�سوائل ،والتوازن
الكهربي داخل اجل�سم ،وحت�سني التمثيل
الغذائي ،و�ضبط �ضغط الدم.
ويحتاج الإن�سان ما بني  3500و 4700ملغ
من البوتا�سيوم كل يوم ،ويوجد القليل من
البوتا�سيوم يف الأطعمة امل�ص ّنعة� .إليك
كمية البوتا�سيوم يف كل  100غرام من
الأطعمة التالية:
* ال�سبانخ  558ملغ.

* الأفوكادو  485ملغ.
* اللحم البقري .421
* البطاط�س .421
* البطاطا احللوة  337ملغ.
* املوز  358ملغ.
* الفا�صوليا البي�ضاء  307ملغ.
* القرنبيط  229ملغ.
* الكو�سا  261ملغ.
* الطماطم (البندورة)  237ملغ.
* الباذجنان  229ملغ.
* كوب احلليب البقري  150ملغ.
* البي�ض 126ملغ.
* البطيخ  112ملغ.
* التفاح  107ملغ.
* الأرز  35ملغ.

علماء يحذرون من املبالغة يف اجلهد البدين
�أكد علماء هولنديون �أن زيادة ممار�سة الن�شاط البدين ت�ؤدي �إىل ظهور وتطور �أمرا�ض خطرية جتعل
الإن�سان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي جلامعة �أوتريخت الهولندية� ،إن ممار�سة التمارين البندية
ال�شاقة التي ترهق ج�سم الإن�سان ،ت�ؤدي �إىل �أمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�ضموري ،الذي �أقعد
عامل الفيزياء الربيطاين الراحل� ،ستيفن هوكينغ.
و�أظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من  1500بالغ� ،شخ�صوا مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�ضموري ،يف
�إيرلندا و�إيطاليا وهولندا� ،أن الذين يعانون من �أ�شد �أعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�سدية
قوية وميار�سون �أق�سى متارين اللياقة البدنية ،من الرك�ض والتجديف وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب
الريا�ضية الثقيلة.

التغذية ال�سليمة

�صحة

التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من
�أي �صنف ُم َّ
ف�ضل من الطعام �أو تناول هذا
ُّ
بتق�شف �أو اتباع نظام غذائي
الأخري
�صحي
�صارم ،بل هي ت�ستهدف نظام حياة ِ ّ
َّ
تتحقق التغذية ال�سليمة من خالل
و�سليم.
عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور
ت�ضم الن�شويات (اخلبز
كل �صباح ،على �أن
َّ
الأ�سمر ،اً
مثل) والربوتني (الأجبان والألبان)
والدهون ال�صح َّية (الزيتون �أو زت الزيتون)
بكم معتدل .كما اختيار طعام من َّوع
ٍّ
ومعقول للوجبات ،مع االلتزام مبواعيدها،
والتخفيف من ا�ستهالك امللح والأطعمة
الغن َّية به ،مثل :املع َّلبات واملخ َّلالت .ومن
يومي للريا�ضة ،مع
ال�ضروي حتديد وقت
ّ
جعل هذا املوعد ها ًّما يف حياتنا ،كما اخلروج
يف نزهات واتباع ن�شاطات ريا�ض َّية خالل
العطالت ،ولكن مع جت ُّنب ال�سهر لوقت
مت� ِ ّأخر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�صف
النهار.

�سرطان املعدة ...هذه
هي البكترييا امل�س�ؤولة عنه
يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�شخي�صه يف
املراحل الأوىل من املر�ض .ويف  90باملائة منه يعود
ال�سبب �إىل البكترييا امللوية البوابية Helicobacter
 .pyloriوعلى ال�صعيد الإح�صائي ف�إن �شخ�صاً واحداً
من كل � 100شخ�ص ناقل لهذه اجلرثومة �سوف ينتهي به
الأمر �إىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�شخي�ص ما بني � 6آالف �إىل � 7آالف �شخ�ص �سنوياً
ب�أمرا�ض �رسطان املعدة ،،يف فرن�سا وحدها على �سبيل
املثال ،ويتوفى حوايل � 4500شخ�ص ب�سبب �صعوبة
ت�شخي�ص هذا املر�ض مبكراً .كما �أن حوايل  90يف
املائة من �أنواع ال�رسطان �سببها ا�ستعمار بطانة املعدة
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية
 .Helicobacter Pyloriوي�صاب بهذه اجلرثومة
حوايل � 3أ�شخا�ص من �أ�صل  10والتي من املرجح �أن
ت�سبب قرحة املعدة ،ولكن هناك حالة واحدة من �أ�صل
 100حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول �إىل مر�ض
�رسطان املعدة.
«�إن العالقة امل�ؤكدة بني االلتهاب الذي ت�سببه جرثومة
املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة»،
قالت الربوف�سور متارا ماتي�سياك – بودنيك � ،أخ�صائية
�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي و�أمرا�ض ال�رسطان يف
م�ست�شفى جامعة نانتي�س ،لـ»توب �سانتيه».

امل�ضادات احليوية
تق�ضي على اجلرثومة
حل�سن احلظ ،من املمكن التخل�ص من هذه البكترييا عن
طريق عمل تنظري للجهاز اله�ضمي ،وحاملا يت ّ ُم التحقق من
وجودها ميكن التخل�ص منها مب�ساعدة العالج بامل�ضادات
احليوية .وبعد ذلك ،يتحقق الطبيب من فعالية امل�ضادات
احليوية يف الق�ضاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�سيط
للتنف�س .وت�ضيف الربوف�سور متارا�« :إن الق�ضاء على االلتهاب
الذي ت�سببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�سطة
امل�ضادات احليوية يق�ضي �أي�ضاً على االلتهاب ال�سطحي
للمعدة ومعظم التهابات املعدة ،الأمر الذي مينع الإ�صابة
ب�رسطان املعدة».
وين�صح يف حاالت الإ�صابة بالقرحة �أو االثني ع�رش ،وع�رس
اله�ضم املزمن دون �سبب وا�ضح �أو يف حاالت الأنيميا ب�سبب
فقر احلديد �أو نق�ص فيتامني بي  B12دون �سبب ظاهر
بالتوجه �إىل التنظري.
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فقه العلم باهلل و�أ�سمائه و�صفاته

اعلَ ْم �أَ ّنَ ُه اَل �إِلَ َه
قال اهلل تعاىلَ { :ف ْ
�إ اَِّل هَّ
ا�ستَ ْغ ِف ْر ِل َذنْب َِك َو ِلل ْ ُم�ؤْمِ ِن َ
ني
الل ُ َو ْ
َات َو هَّ
َو مْ ُ
ال�ؤْمِ ن ِ
الل ُ يَ ْعلَ ُم ُمتَ َقلَّبَ ُك ْم َو َمثْ َوا ُك ْم
([ })19حممد.]19 :
{اعلَ ُموا �أَ َّن هَّ
الل َ َ�شدِ ي ُد
وقال اهلل تعاىلْ :
اب َو�أَ َّن هَّ
الل َ َغفُو ٌر َرحِ ي ٌم (َ )98ما
ال ْ ِع َق ِ
َعلَى ال َّر ُ�سولِ �إ اَِّل الْبَ اَل ُغ َو هَّ
الل ُ يَ ْعلَ ُم َما
تُبْ ُدو َن َو َما تَ ْكتُ ُمو َن ([ })99املائدة:
.]99 ،98
العلم باهلل و�أ�سمائه و�صفاته �أ�رشف
العلوم و�أجلها و�أعظمها على
الإطالق ،والعلم باهلل تبارك وتعاىل
�أ�صل الأ�شياء كلها ،حتى �إن العارف به
حقيقة املعرفة ي�ستدل مبا عرف من
�أ�سمائه و�صفاته على ما يفعله ،وعلى
ما ي�رشعه من الأحكام ،وعلى ما ي�أمر
به من ال�سنن والآداب ،لأنه �سبحانه
ال يفعل �إال ما هو مقت�ضى �أ�سمائه
و�صفاته ،ف�أفعاله كلها دائرة بني
العدل والف�ضل ،واحلكمة والرحمة.
والإميان باهلل �أحد �أركان الإميان ،بل
هو �أف�ضلها و�أ�صلها ،و�أعظمها ،ولي�س
الإميان جمرد قول بالل�سان من غري
معرفة بالرب و�أ�سمائه و�صفاته.
بل حقيقة الإميان� :أن يعرف العبد
الرب الذي ي�ؤمن به ،ويبذل جهده

يف معرفة �أ�سمائه و�صفاته ،ومعرفة
�آالئه و�إح�سانه ،حتى يبلغ درجة
اليقني ،وكلما ازداد معرفة بربه زاد
�إميانه ،وكلما نق�ص نق�ص �إميانه ،واهلل
ع َّز وج َّل خلق اخللق ليعبدوه ويعرفوه
ويوحدوه ،وهذه هي الغاية املطلوبة
منهم ،فاال�شتغال بذلك ا�شتغال مبا
خلق له العبد ،وتركه �إهمال ملا خلق
له .وال يليق بالعبد الذي مل تزل نعم
اهلل عليه متواترة ،وف�ضله عليه عظيم
من كل وجه� ،أن يكون جاه ً
ال بربه،
معر�ضاً عن معرفة �أ�سمائه و�صفاته
و�أفعاله� ،إن معرفة اهلل تبارك وتعاىل
تدعو �إىل حمبته وتعظيمه ،وخوفه
ورجائه ،وخ�شيته ،و�إخال�ص العمل
له ،وهذا عني �سعادة العبد.
وال �سبيل �إىل معرفة اهلل �إال مبعرفة
�أ�سمائه و�صفاته ،وفقه معانيها
واال�شتغال بهذا العلم ،وبذل اجلهد
لفهمه ،والبحث التام عنه ،ا�شتغال
ب�أعلى املطالب ،وح�صوله للعبد من
�أعظم و�أ�رشف املواهب.
فينبغي للعبد �أن يعرف �أن ربه هو
الواحد الأحد يف ذاته و�أ�سمائه
و�صفاته و�أفعاله{ :لَيْ َ
�س َكمِ ثْ ِل ِه َ�ش ْيءٌ
َو ُه َو
ري (... })11
َّ
ال�سمِ ي ُع الْبَ ِ�ص ُ

الأ�صول النقلية
عند الإمام مالك

القر�آن الكرمي :يلتقي الإمام مع جميع
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز
وجل هو �أ�صل الأ�صول ،وال �أحد �أنزع
منه �إليه ،ي�ستدل بن�صه ،وبظاهره ويعترب
ال�سنة تبيانا له .ال�سنة النبوية� :أما ال�سنة
ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي
�أن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه
ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من
�أئمتهم و�أقطابهم ،غري �أنه رمبا عمم
يف ال�سنة لت�شمل ما يعرف عند علماء
احلديث بامل�أثور .وهو بهذا املعنى
يعطي لعمل �أهل املدينة و�إجماعهم
مكانة خا�صة ،ويجعل من قبيل ال�سنة
كذلك فتاوى ال�صحابة ،وفتاوى كبار
التابعني الآخذين عنهم ،ك�سعيد بن
امل�سيب ،وحممد بن �شهاب الزهري،
ونافع ،ومن يف طبقتهم ومرتبتهم
العلمية ،كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل
�أهل املدينة :من الأ�صول التي انفرد
بها مالك واعتربها من م�صادر فقه
الأحكام والفتاوى .وق�سم الإمام الباجي
عمل املدينة �إىل ق�سمني :ق�سم طريقه
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�س�ألة
الأذان ،وم�س�ألة ال�صاع ،وترك �إخراج
الزكاة من اخل�رضوات ،وغري ذلك من
امل�سائل التي طريقها النقل وات�صل
العمل بها يف املدينة على وجه ال
يخفى مثله ،ونقل نقال يحج ويقطع
العذر .وق�سم نقل من طريق الآحاد،
�أو ما �أدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد،
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة،
وعلماء غريهم من �أن امل�صري منه �إىل
ما ع�ضده الدليل والرتجيح .ولذلك
خالف مالك يف م�سائل عدة �أقوال
�أهل املدينة .الإجماع :لعل مالكا �أكرث
الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا
به ،واملوط�أ خري �شاهد على ذلك� .أما
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال:
«وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو
ما اجتمع عليه �أهل الفقه والعلم ومل
يختلفوا فيه».

[ال�شورى 11 :و�أنه �سبحانه الرب ...
وكل ما �سواه مربوب وهو امللك ...
وكل ما �سواه مملوك
وهو اخلالق  ...وكل ما �سواه خملوق
وهو القوي  ...وكل ما �سواه �ضعيف
وهو العزيز  ...وكل ما �سواه ذليل
وهو الغني  ...وكل ما �سواه فقري
وهو الرزاق  ...وكل ما �سواه مرزوق
فله �سبحانه اال�سماء احل�سنى،
وال�صفات العلى ،وله الكمال املطلق
يف ذاته و�أ�سمائه و�صفاته و�أفعالة:
{ ُه َو هَّ
الل ُ الَّذِ ي اَل �إِلَ َه �إ اَِّل ُه َو مْ َ
الل ُِك
ال�ؤْمِ ُن مْ ُ
ال�س اَل ُم مْ ُ
ال َهيْمِ ُن
ال ْ ُق ّ ُد ُ
و�س َّ
َ
هّ
َ
َ
ُ
الجْ
مْ
ب ُ�سبْ َحا َن اللِ َع َّما
ال ْ َع ِزي ُز ّبَا ُر التَك ِرّ ُ
يُ�شرْ ِ ُكو َن ([ ... })23احل�رش.]23 :
وله جل جالله �صفات الكمال ..
و�صفات اجلالل  ..و�صفات اجلمال
{ ُه َو هَّ
الل ُ الخْ َ ا ِل ُق الْبَار ُِئ مْ ُ
ال َ�ص ِّو ُر
الَ ْ�س َماءُ الحْ ُ ْ�سنَى يُ َ�س ِّب ُح لَ ُه َما
لَ ُه ْ أ
ات َو ْ أَ
ال�س َما َو ِ
�ض َو ُه َو ال ْ َع ِزي ُز
ال ْر ِ
َّ
فيِ
الحْ َ كِي ُم ([ })24احل�رش.]24 :
وهذه املعرفة هي غذاء القلوب،
وبها تزكو النفو�س ،وتطمئن القلوب،
وتن�شط لطاعة اهلل بذكره وحمبته
وعبادته ،وتعظيمه وتكبريه ،وحمده
و�شكره.

 5حقائق عن م�سلمي �أوروبا
وفقا لآخر الدرا�سات ،ميثل امل�سلمون �أقلية يف �أوروبا بن�سبة تقرتب من  %5من عدد ال�سكان� ،إال �أن هناك عدة دول �أوروبية ترتفع بها
تلك الن�سبة.
ون�رش معهد «بيو» الأمريكي للأبحاث� ،أول �أم�س الأربعاء  29نوفمرب  ،درا�سة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�سبة امل�سلمني يف �أوروبا ،التي
تتزايد مبعدل �رسيع ،حيث بلغت ن�سبة وجودهم  %4.9حتى عام  2016وقد �أدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل �إىل ا�ضطرابات �سيا�سية
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية ،وخا�صة عقب و�صول ماليني طالبي اللجوء م�ؤخرا ،وكثري منهم م�سلمون ففي االنتخابات
الأخرية يف فرن�سا و�أملانيا ،كان و�صول املهاجرين �إىل تلك البلدان -وال �سيما امل�سلمون منهم -من �أهم الق�ضايا وبا�ستخدام �أحدث
التقديرات ال�سكانية للمعهد ،هناك  5حقائق عن عدد وتكوين ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا:

 1ثالث دول �أوروبية فيها العدد الأكرب من امل�سلمنيفرن�سا و�أملانيا لديهما �أكرب عدد من ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا ( 28دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي بالإ�ضافة �إىل الرنويج و�سوي�رسا)
ففي منت�صف عام  ،2016كان هناك  5.7مليون م�سلم يف فرن�سا ( %8.8من �سكان البالد) و 5ماليني م�سلم يف �أملانيا %6.1وتعد قرب�ص
هي الدولة الأوروبية التي ي�شكل فيها امل�سلمون �أكرب ن�سبة من ال�سكان ،حيث ي�شكل امل�سلمون البالغ عددهم � 300ألف م�سلم يف اجلزيرة
حوايل ربع �سكانها ( ،)%25.4ومعظمهم من القبار�صة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد ،فهم �أبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين
و�صلوا قرب�ص �أخريا كمهاجرين.

 2م�ستقبل امل�سلمني يف �أوروباازدادت ح�صة امل�سلمني من جمموع �سكان �أوروبا ب�شكل مطرد و�ست�ستمر يف النمو يف العقود املقبلة ،فمن منت�صف عام � 2010إىل
منت�صف عام  2016وحده ،ارتفعت ح�صة امل�سلمني يف �أوروبا �أكرث من نقطة مئوية واحدة ،من � %3.8إىل ( %4.9من  19.5مليون �إىل
 25.8مليون) وبحلول عام  ،2050ميكن �أن يزيد ن�صيب �سكان القارة العجوز من امل�سلمني �أكرث من ال�ضعف ،لي�صل �إىل � %11.2أو �أكرث،
وهذا يتوقف على مقدار الهجرة امل�سموح بها �إىل �أوروبا .وحتى يف حالة عدم ا�ستقرار الهجرة امل�ستقبلية ب�شكل دائم ،ف�إن عدد
ال�سكان امل�سلمني ال يزال يف ارتفاع تقدر ن�سبته بـ  ،%7.4وذلك ب�سبب ازدياد ن�سبة ال�شباب وارتفاع معدالت اخل�صوبة للمقيمني امل�سلمني
احلاليني يف �أوروبا.

 3متو�سط �أعمار امل�سلمني يف القارة العجوزوفقا لآخر �إح�صاء ل�سكان �أوروبا لعام  ،2016وجد �أن امل�سلمني هم �أ�صغر �سنا بكثري ولديهم �أطفال �أكرث من الأوروبيني الآخرين ،ويبلغ
متو�سط العمر للم�سلمني يف جميع �أنحاء �أوروبا 30.4عاما� ،أي �أ�صغر من متو�سط الأوروبيني الآخرين بـ  13عاما ،حيث بلغ متو�سط
عمر الأوروبي «غري امل�سلم»  43.8عاما.
وبالنظر �إىل ذلك بطريقة �أخرى ،جند �أن ن�صف امل�سلمني يف �أوروبا حتت �سن الـ  30عاما ،مقارنة بـ  %32من غري امل�سلمني يف �أوروبا،
من املتوقع �أن يبلغ متو�سط �إجناب الن�ساء امل�سلمات يف �أوروبا �إىل طفلني ،وذلك �أكرث من متو�سط �إجناب الن�ساء غري امل�سلمات وهو
طفل واحد.

 4عوامل منو امل�سلمني يف �أوروبابني منت�صف عام  2010ومنت�صف عام  ،2016كانت الهجرة �أكرب عامل يدفع منو ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا ،حيث و�صل ما يقدر بنحو
 2.5مليون م�سلم �إىل �أوروبا لأ�سباب �أخرى غري اللجوء ،مثل العمل �أو الدرا�سة فيما ح�صل حوايل  1.3مليون م�سلم على حق اللجوء ،مما
ي�سمح لهم بالبقاء يف �أوروبا ،بينما غادر �أوروبا نحو ربع مليون م�سلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�سلمني
الأوروبيني ،فقد كان هناك  2.9مليون حالة والدة خالل هذه الفرتة� ،إ�ضافة �إىل انخفا�ض عدد الوفيات ،بينما ي�أتي التحول الديني
عامال ثالثا.

 5نظرة �أوروبا �إىل م�سلميهاتتباين وجهات نظر امل�سلمني تباينا وا�سعا يف البلدان الأوروبية ،فقد وجد ا�ستطالع ر�أي �أجراه معهد «بيو» للأبحاث عام  2016يف
 10دول �أوروبية� ،أن الآراء ال�سلبية حول امل�سلمني �سادت يف �رشق �أوروبا وجنوبها بينما �أعطى غالبية امل�شاركني يف اململكة املتحدة
و�أملانيا وفرن�سا وال�سويد وهولندا امل�سلمني ت�صنيفا �إيجابيا وترتبط الآراء حول امل�سلمني بالأيديولوجية ،يف حني �أن  %47من الأملان
ينتمون �سيا�سيا لكتالت ميينية ،يعطي امل�سلمني ت�صنيفا غري �إيجابي ،بينما  %17فقط من الي�ساريني الأملان فعلوا ذلك .وازدادت الفجوة
بني �آراء الي�سار واليمني فيما يخ�ص امل�سلمني نحو  30نقطة مئوية يف �إيطاليا واليونان.
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"جاي-زي"�أول فنان راب يحقق ثروة تفوق املليار دوالر
�أ�صبح جاي-زي �أول فنان راب يحقق ثروة تفوق املليار دوالر بف�ضل ا�ستثماراته يف جمال العقارات واملو�سيقى وغريها ،وفق
جملة «فوربز» املتخ�ص�صة.
وكتبت «فوربز يف مقال مكر�س
جلاي-زي ،زوج املغنية بيون�سيه،
�أن جنم الراب الأمريكي «راكم
ثروة قدرها مليار دوالر ما يجعله
واحداً من �أ�صحاب املليارات
القالئل يف �أو�ساط الرتفيه والأول
يف جمال الراب».
وترعرع جاي-زي يف م�سكن �شعبي
بحي بروكلني يف نيويورك ،وباع
املخدرات يف �شبابه ،لكنه حقق
النجاح بعد ذلك على الطريقة
الأمريكية .فهو بات حمرتماً يف
�أو�ساط الأعمال بنيويورك و�أقام
عالقة �صداقة مع باراك �أوباما.

وفاء عامر :حممد جنم كان �صاحب ف�ضل
علي يف بداياتي

�أعربت الفنانة وفاء
عامر عن حزنها
ال�شديد لرحيل الفنان
حممد جنم ،الذي

وافته املنية� ،صباح
الأربعاء املا�ضي بعد
�رصاع مع املر�ض.
وقالت عامر� ،إنها

حر�صت علي امل�شاركة
يف جنازته لتوديعه،
بخا�صة �أنه كان
�صاحب ف�ضل عليها

يف بداياتها الفنية ،كما
تربطها عالقة طيبة مع
زوجته وابنه «�رشيف»،
بح�سب قولها ،م�ضيفة
�أن الفنان الراحل
كان واحداً من جنوم
الكوميديا يف م�رص
والوطن العربي ،حيث
ا�ستطاع �صناعة ا�سمه
الفني يف فرتة ق�صرية
لأعمال
بتقدميه
كوميدية هادفة غري
مبتذلة.
يذكر �أن حممد جنم
قد تويف بعد �إ�صابته
بجلطة دماغية عن
عمر يناهز  75عام.

اجتاه لتقدمي جزء ثان من «كازابالنكا»

تدر�س اجلهة املنتجة لفيلم
«كازابالنكا» بطولة املمثل �أمري
كرارة ،تقدمي جزء ثان منه يف

العام املقبل ،وذلك بعد طرح
الفيلم يف مو�سم عيد الفطر
احلايل.

وقال م�صدر من داخل الفيلم،
�إنه مت و�ضع نهاية مفتوحة للفيلم
متهيداً لتقدمي جزء ثان منه،
بحيث ي�شهد م�شاركة كرارة وكل
من م�صطفي �شعبان و�أحمد
فهمي وعمرو عبد اجلليل وغادة
عادل ،م�ضيفاً �أن هذه امل�س�ألة
ما زالت يف طور الدرا�سة،
انتظاراً ملا �سي�سفر عنه الفيلم
على م�ستوى �شباك التذاكر
والإيرادات ،بح�سب قوله.
وي�شارك يف بطولة الفيلم �إياد
ن�صار ولبلبة و�أحمد دا�ش والنجم
الرتكي خالد �أرغن�ش ،من ت�أليف
ه�شام هالل و�إخراج بيرت ميمي.

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:

طاف�ش تك�شف عن موعد �إ�صدار �أول �أغنية
من �ألبوم «احللوة»

ك�شفت الفنانة ال�سوريةن�رسين طاف� ش عن موعد طرح
اغنيتها الأوىل من البومها اجلديد «احللوة« ،وذلك
ابتداء من يوم غد .
ون�رشت ن�رسين على ح�سابها اخلا�ص على �أحد مواقع ،
التوا�صل االجتماعي � ،صورة االعالن الدعائي للألبوم،
وعلقت عليها قائلة � « :ألبومي الأول بعنوان (احللوة)
رح تبل�ش تنزل �أغانيه على قناتي الر�سمية بيوتيوب من
بكرة ،غنيتني �أو تالتة كل �أ�سبوع� ..أول غنية رح تكون
احللوة باللهجة امل�رصية ،دعوة للفرح ،واحلياة احللوة،
والأمل ،واحلب ،موعدنا بكرة ال�ساعة �أربعة».

�سفارة الأردن يف الكويت تكرم الفنان عمر
العبد الالت

بدعوة من �سعادة ال�سفري الأردين لدى دولة الكويت ال�سيد �صقر �أبو
�شتّال ،وبح�ضور طاقم ال�سفارة و�أمني عام اجلالية الأردنية ال�سيد نبيل
العبداهلل وامللحق الع�سكري العميد الركن ن ّواف الطراونة وبوجود عدد
من �أبناء اجلالية الأردنية ،مت تكرمي �صوت الأردن �صوت العروبة الفنان
عمر العبدالالت يف مبنى ال�سفارة الأردنية يف الكويت .
وجاء هذا التكرمي بعد النجاح املبهر الذي حققه العبدالالت باحلفل
الغنائي الذي قدمه على م�رسح البوليفارد يف دولة الكويت بح�ضور
عدد كبري من اجلمهور العربي  ،ويعد حفل العبدالالت من �أكرب و�أجنح احلفالت التي �أقيمت يف دولة الكويت
.
ً
ً
وتوجه العبدالالت بال�شكر اجلزيل �إىل دولة الكويت �أر�ضا وقياد ًة و�شعبا وللجماهري التي ملأت املدرجات و�إىل
�سعادة ال�سفري الأردين وطاقم ال�سفارة و�أمني عام اجلالية الأردنية موا�ص ً
ال ال�شكر �إىل ال�شيخ دعيج اخلليفة
ال�صباح امل�ست�شار يف وزارة اخلارجية الكويتية للفتة الطيبة وتواجده يف كوالي�س امل�رسح وح�ضوره احلفل.

كاظم ال�ساهر يطرح «متمردة»

طرح النجم العراقي كاظم ال�ساهر �أحدث �أغنياته «متمردة» ،عرب قناته الر�سمية مبوقع يوتيوب.
�أغنية «متمردة» من كلمات ال�شاعر كرمي العراقي ،و�أحلان كاظم ال�ساهر ،وتوزيع مي�شال فا�ضل.
وتخطت �أغنية «متمردة» � 15ألف م�شاهدة ،خالل �ساعات من طرحها ،عرب موقع يوتيوب.
وي�ستعد كاظم ال�ساهر للم�شاركة يف مهرجان»�إهدنيات» �أواخر جويلية املقبل ،وكان كاظم �أحيا م�ؤخراً عدد
من احلفالت الغنائية يف ال�سعودية �شهر �أفريل املا�ضي بجدة والريا�ض.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

ودرت عليه ح�ص�صه يف �رشكتني
لإنتاج امل�رشوبات الكحولية 320
مليون دوالر.
وتبلغ قيمة املجموعة املو�سيقية
للفنان البالغ  49عاماً ،حوايل 75
مليون دوالر ،فيما ت�صل قيمة
خدمة «تايدل» للمو�سيقى بالبث
التدفقي التي �أ�س�سها �إىل 100
مليون دوالر.
ومع زوجته ،ميلك جايز-زي �شقة
يف حي ترابيكا الراقي جداً يف
مانهاتن ،ف�ض ً
ال عن ممتلكات يف
�ضاحية نيويورك وحي بل �إير يف
لو�س �أجنلو�س .كما تقدر قيمة

العقارت التي ميلكها بخم�سني
مليون دوالر.
وقد �أتى يف املرتبة الثانية املنتج
ديدي املعروف �سابقاً با�سم باف
دادي ،والذي قدرت ثروته بحوايل
 825مليون دوالر.
�أما ثروة املنتج دكتور دراي فهي
 770مليون دوالر ،وفق «فوربز».
والرجال الثالثة هم �أغنى ثالثة
�أ�شخا�ص يف جمال الراب ويف
جممل الأو�ساط املو�سيقية
الأمريكية �أي�ضا.

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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�شيفروليه تراك�س 2020
تك�شف تغيرياتها �أثناء اختبارها

رغم �أن الكثري ال يزال جمهوال عن
�شيفروليه تراك�س اجليل الثاين
القادم� ،إال �أن ال�صانعة الأمريكية
بد�أت بالفعل ب�إطالقها للطرق
العامة لالختبارات ،مع متويهات
كثيفة بالطبع.
مقارنة باجليل احلايل الذي ا�ستلم
حتديثات منت�صف العمر يف ،2016
تتميز تراك�س اجلديدة بت�صميم
�أكرث جراءة ب�ألواح ج�سد متعددة

م�شابهة لبليزر  ،2019خا�صة يف
ت�صميم الباب اخللفي وعمود .A
الإلهام من بليزر وا�ضح ،ونتطلع
لر�ؤية التقنيات التي �ستت�رسب
من بليزر �إىل تراك�س اجلديدة،
مثل نظام املعلومات الرتفيهية
الأحدث ل�شيفروليه ،بواي فاي
 4G LTEوتطبيقات ابل كاربالي
واندرويد اوتو ،مع �أنظمة �سالمة
حمدثة ومواد اعلى جودة يف

الداخلية.

من�صة جديدة
وت�شري التقارير �إىل تراك�س القادمة
�ستتخلى عن من�صة Gamma
 IIللموديل احلايل ل�صالح من�صة
 VSSجديدة بينما �ستكون
املحركات اجلديدة �صغرية يف

احلجم مثل حمرك Ecotec
توربو �سعة  1.4لرت امل�ستخدم يف
تراك�س احلايل ،مع �إمكانية ر�ؤية
مولد طاقة هجني.
�شيفروليه �ستك�شف عن تراك�س
 2020اجلديدة الحقاً هذا
العام ،لتمثل مناف�سة مبا�رشة مع
جيب رينيجيد وهوندا HR-V
وتويوتا  C-HRومازدا 3-CX
وهيونداي كونا وني�سان كيك�س.

هكذا ت�ستطيع �إيقاف �سيارتك ب�أ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ
�أحياناً يواجه ال�سائقني مواقف
�صعبة �أثناء القيادة ،ومنها خطر
التعر�ض للت�صادم نتيجة القيادة
ب�رسعات عالية ،وهنا يُت�ساءل عن
�أف�ضل طريقة لإيقاف ال�سيارة يف
�أق�رص م�سافة ،وهذا ما �سوف
نتحدث عنه يف ال�سطور التالية.
حالة قيادة �سيارة يدوية:
عند القيادة ب�رسعة عالية
يف ال�سيارة اليدوية ،وتعر�ضت
خلطر اال�صطدام ،يجب عليك
ال�ضغط على املكابح بكل قوتك،
وال ترفع قدمك حتى تتوقف
ال�سيارة ،مع عدم ال�ضغط على
دوا�سة “الدبرياج” ،حتى ال حترر
ال�سيارة من قيود الرتو�س وهو ما
ي�ساعدك على التوقف ب�صورة
�أ�رسع وال�سيطرة على ال�سيارة.
حالة قيادة �سيارة
�أوتوماتيك:
يجب هنا �أي�ضا ال�ضغط على
مكابح  ABSبكل قوتك ،وال

نالحظ يف كثري من
الأحيان وجود تفا�صيل
�صغرية مميزة مر�سومة
الأجزاء
�أحد
على
الزجاجية �أو البال�ستيكية
من �سياراتها اجلديدة،
حيث حتمل ا�سم الر�سائل
اخلفية والتي تكون دلي ً
ال
على رغبة امل�صممني يف
زيادة �أ�صالة �سياراتهم يف
كثري من الأحيان.
�أحد �أبرز الأمثلة على
ذلك يظهر يف جاكوار
 E-Paceالتي حتمل ر�سم
ظلي ب�سيط لنمر جاكوار
و�صغريه بالزاوية ال�سفلية
من الزجاج الأمامي.
بينما حتمل كورفيت �شعار
�صغري لها على زجاجها
اخللفي ومتتلئ طرازات
جيب ب�شعار �شبك العالمة
املميزة
الأمريكية
الأمامي ل�سياراتها خالل
احلرب العاملية الثانية،
يف الوقت ذاته ،حتمل
كافة ن�سخ بيك اب جيب
جالديتور اجلديدة رقم
 419مع رمز قلب حمفور
يف �صندوقها اخللفي ،ما
يُعد �إ�شارة �إىل كود منطقة
مدينة توليدو يف والية
�أوهايو الأمريكية ،وهو
مكان ت�صنيع كافة طرازات
راجنلر .ولكن بعيداً عن
كون هذه الر�سائل تُ�سعد
حمبي العالمات كثريا

وتُعد �إثبات على كونها
�أ�صلية� ،إال �أنها تزيد من
�أرباح ال�رشكات �أي�ضاً.
نظراً لكون كافة �أجزاء
الأ�صلية
ال�سيارات
حتمل هذا النوع من
هذه ال�شعارات املميزة
حالة
يف
والأ�صلية،
ت�رضر الزجاج الأمامي
احلامل لل�شعار امل�سجل
اخلا�ص بجاكوار �أو حتى
جيب� ،سيفكر مالك هذه
ملياً قبل �أن
ال�سيارات
ّ
يقوموا ب�رشاء قطع غري
�أ�صلية ل�سياراتهم ،فعلى
الرغم من كون هذه القطع
�أرخ�ص عادة �إال �أنها
لن حتمل هذه الر�سائل
اخلفية التي تُعد �إثبات
على �أ�صالة ال�سيارة،
ولهذا يقوم املالك يف
الأغلب بالتوجه �إىل
ال�رشكة الأم ذاتها ل�رشاء
القطع الأ�صلية مما يزيد
من الأرباح .هذا وال
يعني ذلك بالطبع �أن كافة
الر�سائل اخلفية موجهة
لتحقيق �أرباح ،حيث �أن
ت�صميم وت�صنيع ال�سيارات
�أمر مكلف ،وعادة ما ت�ؤدي
�أي �إ�ضافات ت�صميمية ولو
ب�سيطة لرفع هذه التكلفة،
لذا ال متتلك العديد من
العالمات �أي منها يف
�سياراتها املختلفة ،ولكنها
تظل �أمر مميز بالفعل.

اودي  Q4اي ترون االختبارية متهد
لإطالق  SUVكهربائية �أملانية

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة
مع عدم االقرتاب من القري
الأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب الإم�ساك

مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى
ت�ستطيع ال�سيطرة على ال�سيارة
من االنحراف والرتنح ،مع عدم
تثبيت النظر على اجل�سم الذي

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
�أنت معر�ض للإ�صطدام به ،الفريدة من نوعها .وتاتي
وانظر �إىل االجتاه الذي ترغب مقدمة ال�سيارة ب�شبكة تهوية
يف �أن تبتعد ب�سيارتك �إليه لتفادي ف�ضية كبرية وفتحات هواء
الت�صادم بهذا اجل�سم.
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
 X6وتقع بني  X5و X7وهي غالباً لن نراها يف املوديل
موديالت م�رسوق ت�صميمها من
الإنتاجي ،بينما يف اخللفية
هيونداي ،على �أن يتم تد�شينها يف
معر�ض �شينجدو لل�سيارات  2018نرى �رشيط �ضوئي LED
على مدار عر�ض ال�سيارة،
والذي �سينطلق يف � 7سبتمرب.
مع �شارة اي ترون �أخرى  180كم\�س .بالطبع من
م�ضيئة يف اخللف .بالن�سبة �أهم الأ�شياء يف �أي �سيارة
ملولد الطاقة فتعتمد  Q4كهربائية هو مداها ،وهنا
اي ترون على موتورين نرى مدى جيد عند 450

هانتينج ال�صينية ت�ستعد لطرح جاكوار ّ F-Pace
مقلدة
ال�رشكات ال�صينية ال ميكنها
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغراء
تقليد ت�صاميم �سيارات الغرب،
زوتيي هي �إحدى ال�رشكات
املعروفة بتقليدها بور�ش ماكان،
والآن ،عالمة هانتينج التي تتبع
التجارية
املجموعة
تريد
نف�سها،

ملاذا ت�ضع ال�شركات ر�سائل
خفية يف �سياراتها؟

القيام ب�شيء مماثل يف �إحدى
منتجاتها القادمة ،حتديداً،
جاكوار  F-Paceال�صني.
حيث تظهر �صور براءات االخرتاع
التي ظهرت على املواقع ال�صينية
ب�أن ال�رشكة �ستطلق �سيارة مقلدة
و ا جهتها

الأمامية  F-Paceوخلفيتها
جتمع بني جاكوار وبور�ش ،يف
حني تقع كتابة  Hantengبني
امل�صابيح اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�صيل،
لكن و�سائل الإعالم ال�صينية تتوقع
ب�أن ال�سيارة �ست�سمى

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
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�إ�شهار
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« »Huaweiتتحدى �شركات
الهواتف بجهاز متطور

ك�شفت موقع «»mobile-review
املتخ�ص�ص ب�ش�ؤون التقنية عن �أبرز
موا�صفات «� ،»20 Honorأحدث
و�أقوى هواتف �رشكة « »Huaweiالذي
�سيطرح يف الأ�سواق قريبا.
و�سي�ضمن �رسعة الأداء لهذا الهاتف
معالج «،»980 HiSilicon Kirin
ثماين النوى ،وذاكرة و�صول ع�شوائي 6
و 8غيغابايت ،وذكرة داخلية  128و256

جيغابايت ،وبطارية ب�سعة  3650ميللي
�أمبري ،مبيزة ال�شحن ال�رسيع ،تعمل مع
�شاحن  22.5واط .كما �سيزود هذا
الهاتف ب�شا�شة « ،»OLEDمبقا�س
 6.1بو�صة ،ودقة  ،FullHD+وهيكل
زجاجي مقاوم للماء والغبار ،حممي
بزجاج م�ضاد لل�صدمات واخلدو�ش،
ومنفذين لبطاقات االت�صال ،ومنفذي
« »USB Type-Cو» 3.5ملم»

« ..»AGM X3هاتف ع�سكري
من �أكرث الأجهزة متانة يف العامل
ا�ستعر�ض موقع « »mobile-reviewاملتخ�ص�ص ب�ش�ؤون
التقنية هاتف « »AGM X3اجلديد ،الذي يعد من
�أمنت الأجهزة الذكية املطورة خ�صي�صا للجيو�ش
وقوات الأمن و�أبرز ما مييز هذا الهاتف ،قدرته على
حتمل ال�صدمات بف�ضل �إطارات هيكله امل�صنوعة من
الألومينيوم ،واملغطاة بطبقة من املطاط اخلا�ص،
و�شا�شته املحمية بطبقة من زجاج «.»gorilla class-5
كما يحمي هذا الهيكل املتني الهاتف من املاء والغبار،
وميكنه �أن يعمل حتت املاء ،ويف خمتلف الظروف
املناخية ،و�ضمن درجات حرارة ترتاوح ما بني 30
درجة مئوية حتت ال�صف ،و 60درجة.
ومن �أبز امليزات التقنية لهذا اجلهاز:
 �شا�شة مبقا�س  6بو�صات ،ودقة عر�ض 2160/1080بيك�سل - .معالج «»Qualcomm snapdragon 845
ثماين النوى.
 ذاكرة و�صول ع�شوائي  6/8غيغابايت. ذاكرة داخلية  128/256غيغابايت. بطارية ب�سعة  4100ميللي �أمبري. كامريا �أ�سا�سية بدقة  24+12ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  20ميغابيك�سل. منفذان لبطاقات االت�صال. منفذ «.»USB-C -نظام ت�شغيل «.»Android 8.1

�شركة هواوي تعمل على هاتف ذكي
خم�ص�ص لاللعاب
يف ظل التطور الكبري عند مناف�سني مثل �شاومي
ً
ف�ضال عن هاتف ريزر يبدو �أن هاتف
و ا�سو�س
 Honor Playالذي �أطلقته هواوي قبل
ا�سابيع مل يعد كافياً لذلك قررت ال�رشكة دخول
هذا ال�سوق اجلديد بهاتف �أكرث قوة و�رشا�سة
كما تقول التقارير .
وبح�سب امل�صدر ف�إن �رشكة هواوي تعمل على
هاتف خم�ص�ص للألعاب بعتاد قوي ومزايا
مبتكرة �سيكون مناف�ساً قوياً لهواتف الألعاب
ً
ف�ضال عن العتاد
املوجودة حالياً يف الأ�سواق
القوي �ستعزز هواوي من ح�ضور هذا الهاتف
مبلحقات ر�سمية ت�ساعد على منح امل�ستخدمني
جتربة لعب غامرة بالرتفية دون التلميح عن
هوية هذه امللحقات الهاتف �سيتم الك�شف عنه
هذا العام رمبا اذا �صدقت التوقعات �سيكون
ب�صحبة هاتف هواوي املنتظر ميت  20والذي

لل�سماعات.
�أما الكامريا الأ�سا�سية له ف�ستكون ثالثية
بدقة ( )8+20+48ميغابيك�سل ،والكامريا
الأمامية بدقة  32ميغابيك�سل .و�سيبلغ
�سعر الن�سخة املزودة بذاكرة 128/6
غيغابايت  447دوالرا� ،أما الن�سخة
بذاكرة  128/8غيغابايت ف�سعرها
�سيكون  507دوالرات� ،أما الن�سخة
بذاكرة  256/8فبـ  556دوالرا.

�سيتم الك�شف عنه يف الربع الأخري من ال�سنة
كما جرت العادة.

�أبل ت�ستبدل هواتف �آي فون �إك�س
املعطوبة

�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات
املعتمدين حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه
العمالء م�شكالت تتعلق بتقنية «في�س �آي دي» يف �آي فون �إك�س،
حيث يجب عليهم االختبار �أوالً ملعرفة �إمكانية حلها عرب الكامريا
اخللفية ،ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف ب�آخر جديد .ويبدو
�أن �إ�صالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل
«في�س �آي دي» �أمر غري متوقع� ،إال �أن العديد
من امل�ستخدمني الحظوا �أنه عند ف�شل
الكامريا اخللفية ،تف�شل تقنية «في�س �آي دي»
�أي�ضاً يف العمل ب�شكل �صحيح.

قريب ًا« ..حمادثات م�شفّرة»
على تويرت
على غرار تيليغرام ووات�س �آب و�سيغنال ،تعمل
�شبكة تويرت للتدوين امل�صغر على ميزة جديدة
ت�سمح للم�ستخدمني تبادل الر�سائل فيما بينهم
ب�شكل م�شفر .ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل
ا�سم «املحادثات ال�رسية» للمرة الأوىل داخل
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة
تدعى « ،»Jane Manchun Wongحيث
كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها �إن

تويرت تعمل على خا�صية ر�سائل مبا�رشة م�شفرة
من النهاية للنهاية .وبح�سب موقع «تك كران�ش»
املعني التقنية ،ف�إن املتحدث الر�سمي ل�شبكة
تويرت رف�ض التعليق على الأمر ،ومل يت�ضح بعد
موعد �إطالق امليزة ر�سمياً .وبح�سب تغريدة
وونغ ف�إن حمادثات تويرت امل�شفرة تختلف عن
وات�س �آب و�آي ما�سيج لأبل ،بل يختار امل�ستخدم
بدء حمادثة �رسية م�شفرة بنف�س الكيفية

التي تعمل بها حمادثات في�س بوك م�سنجر.
وهي كالتايل -1 :افتح تطبيق تويرت يف هاتفك
�أندرويد -2 .افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي
تريد �إجراء درد�شة �رساً.
 -3انقر على �أيقونة املعلومات يف الزاوية العليا
اليمنى من هاتفك.
 -4اخرت «بدء ر�سالة ن�صية �رساً»� ،ستُفتح نافذة
جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

نظارة �أوكولو�س غو اجلديدة ..نظرة عن قرب

تغلبت نظارة �أوكولو�س غو اجلديدة على �أبرز م�شاكل نظارات الواقع االفرتا�ضي ،املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف
ذكي للغو�ص يف العوامل االفرتا�ضية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�صة بات�صال �شبكة  WLANالال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف
الذكي لفرتة ق�صرية ،بالإ�ضافة �إىل ربط اجلهاز بح�ساب �أوكولو�س ب�شبكة في�س بوك ،وبعد ذلك ت�صل التطبيقات ومقاطع
الفيديو وال�صور واملحتويات الأخرى �إىل نظارة الواقع االفرتا�ضي.
وميكن للم�ستخدم ،الذي يرتدي نظارة طبية ،ا�ستعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية ،حتى ال
ت�صطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع االفرتا�ضي.

لينكد�إن تطلق فيديو
املحتوى الإعالين
�أعلنت لينكد�إن �أكرب �شبكة مهنيني يف
العامل ،عن حتديثني مه ّمني يتيحان
للم�ستخدمني ا�ستعمال الب�رص وال�صوت
واحلركة لرواية ق�ص�ص ملفتة �أكرث من
الناحية الب�رصية وهما فيديو املحتوى
الإعالين و�صفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين
للم�ستخدمني التوا�صل مع �صناع القرار
من ر ّواد الأعمال طيلة امل�سرية التي
يخو�ضها امل�ستهلك على لينكد�إن،

و�سيتم ّكن امل�س ّوقون من حتقيق �أهدافهم
الت�سويقية من خالل التحديث اجلديد
لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من
خالل رواية ق�ص�ص ثرية وملفتة ب�رصياً
�ضمن �سياق لينكد�إن.
• زيادة عدد زيارات املوقع عرب
احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
• جمع معلومات ق ّيمة من خالل زر
«الدعوة �إىل العمل» �أو منتج Lead

 Gen Formsاملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة
ال�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن
ثقافتها ومنتجاتها وفعالياتها جلذب
املواهب وتعزيز االرتباط واملحادثات
مع املهنيني عرب �صفحتها اخلا�صة على
ال�شبكة.
ي�شار �إىل �أن فيديو �صفحة ال�رشكة كفيل
ب�إطالق حمادثة بني الأع�ضاء  5مرات
�أكرث من �أي نوع �آخر من املحتوى.
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انطلقت من غرب
وهران قبل العيد

الأحد  9جوان  2019املوافـق ل� 6شوال 1440هـ

املديرية العامة للأمن
الوطني

خطة �أمنية حت�سبا لنهائي
ك�أ�س اجلمهورية
و�ضعت املديرية العامة للأمن الوطني
خطة �أمنية مبنا�سبة نهائي ك�أ�س اجلمهورية
لكرة القدم ،املقرر يوم  08جوان  2019بني
فريقي �شباب بلوزداد و�شبيبة بجاية مبلعب
م�صطفى ت�شاكر بالبليدة.
اخلطة الأمنية امل�سطرة بهذه املنا�سبة،
التي يتم تنفيذها قبل و�أثناء وبعد املباراة،
ُ�سخ ّرت لها كافة الإمكانيات الب�رشية
واملادية الالزمة لت�أمني هذا احلدث
الريا�ضي الوطني ،مدعمة بت�شكيالت
�أمنية على م�سار الطرق وال�شوارع امل�ؤدية
�إىل امللعب ،ت�سهر على �ضمان االن�سيابية
املرورية.
كما�ست�سهر دوريات راكبة وراجلة لقوات
ال�رشط ّة ،على �ضمان �أمن املنا�رصين
الوافدين عرب املحطات الربية لنقل
امل�سافرين وحمطات ال�سكة احلديدية.
باملنا�سبة ،تدعو املديرية العامة للأمن
الوطني كافة املنا�رصين �إىل احرتام قواعد
ال�سياقة ال�سليمة وكذا التحلي بالروح
الريا�ضية ،كما ت�ضع حتت ت�رصفهم الرقم
الأخ�رض  4815وخمتلف الدعائم االت�صالية
للأمن الوطني ،للتبليغ والتوا�صل.

تلم�سان

نحو توزيع � 9000سكن
اجتماعي ب 12بلدية
ك�شف ال�سلطات الوالئية بتلم�سان �أن م�صاحلها
�ستبا�رش يف عملية ت�سليم مفاتيح � 9آالف
وحدة �سكنية اجتماعية ب 12بلدية بالوالية
خالل الأ�سبوع املقبل وذلك عقب ا�ستكمال
عملية اختيار املواقع التي متت خالل �شهر
رم�ضان يف حني تبقى العديد من ال�سكنات
الأخرى مرهونة ب�إمتام الأ�شغال اخلارجية
التي منحت ملقاوالت فا�شلة مت توجيه عدة
�إعذارات لها لإمتام الأ�شغال يف �أوانها.
هذه العملية التي تعد الأوىل من نوعها جاءت
بعد تطهري القوائم اال�سمية و�إلغاء الأ�سماء
التي الحق لها بحكم القانون ال ي�سمح لها
باال�ستفادة �سواء ب�سبب ا�ستفادات �سابقة �أو
لديها �أمالك �أو �أجرها فوق احلد امل�سموح
به كما مت �إحالة العديد منهم على التحقيق
الأمني و الق�ضائي .

حممد بن ترار

�شهادة التعليم املتو�سط

�أزيد من � 57ألف مرت�شح
باجلزائر العا�صمة

العدد  /4960 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

تتكون من  4عنا�صر من جن�سيات مينية و �سريالنكية و ماليزية

تفكيك �شبكة لتهريب الب�شر من ماليزيا
لإ�سبانيا عرب مطار وهران
�أحمد بن عطية
فككت م�صالح �رشطة احلدود مب�صلحة
امل�سافرين مبطار �أحمد بن بلة �شبكة دولية
حمرتفة خمت�صة يف تهريب الب�رش بوهران،
ال�شبكة املتكونة من � 4أ�شخا�ص من �ضمنهم
�إمر�أة ينتمون جلن�سيات ماليزية و �رسيالنكية
و مينية ،مت توقيفهم و تفتي�شهم بعد التفطن
ب�أنهم يحملون جوازات �سفر مزورة �أين
تبني �أن املتهمني الأربعة ترتاوح معدالت
�أعمارهم ما بني  22و � 39سنة قاموا بتزوير
جوازات �سفرهم يف رحلة جوية قادمة من
ماليزيا �إىل �إ�سطنبول مرورا مبطار وهران
الدويل .
و �سبق و �أن �أدنتهم حمكمة اجلنح بجمال
الدين بوهران بعقوية � 4سنوات �سجنا
نافذة عن تهمة التزوير و ا�ستعمال املزور
و ت�شكيل ع�صابة �أ�رشار و تهريب الب�رش  ،يف
الوقت الذي �أدانتهم حمكمة اجلنايات لدى
جمل�س ق�ضاء وهران بعقوبة عامني �سجنا
نافذة و غرامة مالية واجبة النفاذ ،و ذلك

بعد اكت�شاف تورطهم يف نقل و تهريب الب�رش
من �شبه اجلزيرة العربية �صوب تركيا ثم نحو
اململكة الإ�سبانية بالتوجه عرب مطار وهران
بال�سانيا ،بوا�سطة هويات مزورة بالتن�سيق
امل�شرتك مع �أحد املغرتبني اجلزائريني

عنابة

البالغ من العمر � 39سنة  ،و عقب التحريات
مت التو�صل �أن ال�سيدة التي كانت معهم هي
الوحيدة التي حتمل جواز �سفر و هوية
حقيقية ،يف حني مت توقيف البقية و بحوزتهم
مبلغ � 1400أورو .

وهران

توقيف امل�شتبه فيهما يف حادث انت�شال جثتي
غريقني و �إنقاذ �آخر
االعتداء على فتاة
ب�شاطئ «كري�شتل»

مت توقيف �شابني ي�شتبه تورطهما يف حادث
االعتداء على فتاة بغر�ض ال�رسقة وجرها
بالطريق العام با�ستعمال دراجة نارية مبدينة
عنابة ,ح�سبما علم �أم�س ال�سبت من خلية
االت�صال لأمن الوالية.
ومت «يف ظرف قيا�سي» /م�ساء �أم�س
اجلمعة ,/توقيف ال�شابني اللذين ينحدران من
مدينة عنابة و يبلغان من العمر حوايل  17بعد
حتريات فرقة الأمن احل�رضي ال�سابع بعنابة
التي ا�ستعانت بت�سجيل كامريات املراقبة
و جندت و�سائل التحري ال�رضورية لتوقيف
امل�شتبه فيهما يف �أ�رسع الآجال ,ح�سب
ذات امل�صدر ،وقد �أ�صيبت ال�ضحية جراء

االعتداء بجروح على م�ستوى الظهر والرجلني
وتلقت التكفل الطبي ال�رضوري مب�صلحة
اال�ستعجاالت الطبية واجلراحية مب�ست�شفى
ابن ر�شد بعنابة فيما يرتقب تقدمي امل�شتبه
فيهما �أمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
عنابة بعد ا�ستكمال التحقيق ,كما ذكر ذات
امل�صدر .
جدير بالذكر �أنه مت ت�صوير م�شاهد االعتداء
وجر الفتاة على عدة �أمتار بالطريق العام الذي
وقع م�ساء �أول �أم�س اخلمي�س و م�شاركتها عرب
�شبكة التوا�صل االجتماعي حيث القت ا�ستياء
و تذمر امل�شاهدين.

تي�سم�سيلت

حريق يتلف  5هكتارات
من ال�شعري

ت�سبب حريق يف �إتالف �أكرث من 5
هكتارات من حم�صول ال�شعري �أم�س ال�سبت
مبنطقة عني حت�رضيت ببلدية خمي�ستي
(تي�سم�سيلت) ,ح�سبما �أفاد به اليوم املكلف
بالإعالم مبديرية احلماية املدنية للوالية.
�سيكون �أزيد من � 57ألف تلميذ و تلميذة و�أو�ضح املالزم عبد القادر بن �شهرة� ,أن

باجلزائر العا�صمة اليوم الأحد على موعد
مع امتحان نيل �شهادة التعليم املتو�سط
للمو�سم
الدرا�سي ( )2018/2019و ذلك عرب 173
مركز امتحان ,ح�سبما علم عن م�س�ؤولني من
مديريات الرتبية الثالث (�رشق,غرب,و�سط)
لوالية اجلزائرو يبلغ تعداد التالميذ الذين
�سيتقدمون الجتياز هذا االمتحان باجلزائر
العا�صمة . 57.133تلميذ و تلميذة  ,موزعني
عرب مراكز امتحانات بتعداد  173مركز ,
متواجدة عرب �إقليم العا�صمة مبديريات
تعليمها الثالث (�رشق,غرب,و�سط)  ,و
ب�إ�رشاف من  12.966م�ؤطر.

www.elwassat.com

�إ�ستطاع م�ساء �أول �أم�س ،عنا�رص احلماية املدنية من
�إنقاذ غريق يف حني متكنوا من �إنت�شال جثتني ل�شابني
يبلغان من العمر  19و � 31سنة ،و ذلك على م�ستوى
�شاطئ �صخري غري حمرو�س مبنطقة «كري�شتل»
�رشقي وهران ،و بلغ عمر الغريق الذي مت �إنقاذه
ب�أعجوبة � 35سنة و الذي مت نقله يف حالة حرجة
مل�ست�شفى حممد �صغري نقا�ش باملحقن ب�أرزيو .
�أحمد بن عطية

بني � 06إىل  08جوان 2019

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح� 11شخ�صا

احلريق قد اندلع مب�ستثمرة فالحية ,مربزا
ب�أن �أعوان الوحدة الثانوية للحماية املدنية
لدائرة خمي�ستي قد متكنوا من �إخماده يف
ظرف �ساعة مما مكن من �إنقاذ هكتارين من
حم�صول ال�شعري و�سكن ريفي جماور لذات
امل�ستثمرة.

م�ستغامن

�أمواج البحر تلفظ رابع جثة
خالل � 24ساعة

لفظت �أمواج البحر بال�ساحل ال�رشقي لوالية
م�ستغامن م�ساء اجلمعة رابع جثة جمهولة
الهوية خالل � 24ساعة ,ح�سبما �أ�ستفيد ال�سبت
من املديرية الوالئية للحماية املدنية.
و�أو�ضحت املديرية �أن اجلثة وهي من جن�س
ذكر عرث عليها متعفنة جزئيا ب�شاطئ الكاف

ل�صفر ببلدية �سيدي خل�رض ( 50كيلومرت �رشق
م�ستغامن) ،ومت حتويل هذه اجلثة التي يرجح
�أن تكون لأحد املهاجرين غري ال�رشعيني �إىل
م�صلحة حفظ اجلثث بامل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية
«حمادو ح�سني» ببلدية �سيدي علي ,ي�ضيف
امل�صدر نف�سه.

تدخلت وحدات احلماية املدنية على اثر عدة
حوادث مرور منها  14الأكرث دموية ت�سببت
يف وفاة � 11أ�شخا�ص و �إ�صابة � 33آخرين
بجروح� ،أين مت �إ�سعافهم ثم نقلهم �إىل خمتلف
امل�ست�شفيات� ،أثقل ح�صيلة �سجلت بوالية
املدية بوفاة � 02أ�شخا�ص و �إ�صابة � 01أخر
بجروح على �إثر  02حوادث مرور ،احلادث الأول
وقع على الطريق الوطني رقم  08بدائرة تبالط،
احلادث الثاين وقع على الطريق الوطني رقم 61
بدائرة الربواقية.

الأمن يحقق يف
انقالب زوارق يقل
حوايل  10حراقة

فتحت م�صالح الأمن حتقيقات
معمقة يف ق�ضية انقالب زورق
يقيل  10حراقة على الأقل ب�إقليم
وهران بعد �أميال من انطالقهم
من �أحد ال�شواطئ الغري حمرو�سة
غرب وهران يف ليلة القذر ح�سب
ما علم من التحقيقات التي �أطلقتها
م�صالح الأمن على خلفية لفظ �أمواج
البحر.04منهم ب�شواطئ م�ستغامن
منهم امر�أة تبني انهم من وهران .
هذا وكانت �أمواج البحر قد لفظت
جثة �شاب يف الثالثينات ب�شاطئ �شعبة
ن�صرية مبزغران غرب م�ستغامن
مت بعدها مت انت�شال جثة �شاب يف
الثالثينيات على بعد ميلني من �شاطئ
ا�ستيدية  ،وقبل انت�شال جثة امر�أة يف
الع�رشينات من العم ب�شاطئ �سيدي
خل�رض 50كلم �رشق م�ستغامن  ،ليتم
انت�شال نهار �أم�س رابع جثة بنف�س
ال�شاطئ اين عرث عليها من قبل احد
ال�صيادين  ،هذا وقد ك�شفت التحاليل
�إن اجلثث املنت�شلة ل�شباب من وهران
انقطعت �إخبارهم قرابة الأ�سبوع
 ،حيث التزال الفرق العائمة على
ال�سواحل الغربية تبحث عن البقية
يف انتظار ا�ستكمال التحقيقات .

حممد بن ترار

�أمن العا�صمة

حجز ( )368م�ؤثر عقلي
و ( )13مليون �سنتيم

ف ّككت م�صالح �أمن والية اجلزائر،
جمعية �أ�رشار كانت تتاجر يف
املخدرات من نوع القنب الهندي وكذا
الأقرا�ص املهلو�سة ،مع حيازة �أ�سلحة
بي�ضاء من دون �سبب �رشعي ،حيث ّ
مت
توقيف �أربع (� )04أ�شخا�ص م�شتبه فيهم
وحجز ( )08غرام من القنب الهندي،
( )368م�ؤ ّثر عقلي )13( ،مليون �سنتيم
و ثالث (� )03أ�سلحة بي�ضاء.

وا�شنطن متنع �سفاراتها
من رفع علم املثليني
رف�ضت الإدارة الأمريكية طلبات
عدد من �سفاراتها رفع علم املثلية
(قو�س قزح) على �ساريات العلم فوق
مبانيها خالل االحتفاالت بـ»�شهر
الفخر» للمثليني يف جوان  ،ونقلت
قناة «�إن بي �سي» الأمريكية عن
م�صادر دبلوما�سية �أن ال�سفارات
الأمريكية يف «�إ�رسائيل» ،والربازيل
و�أملانيا وليتوانيا كانت بني البعثات
الدبلوما�سية التي قدمت طلبات بهذا
ال�ش�أن وقوبلت بالرف�ض.
و�أو�ضحت «�إن بي �سي» �أن هذا
الرف�ض ال مينع ال�سفارات من و�ضع
�أعالم املثلية يف �أماكن �أخرى ،غري
�سارية العلم� ،سواء داخل البعثة �أو
على جدرانها اخلارجية.

