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�ضباط متقاعدون و �سيا�سيون و�إعالميون للو�سط

ت�صريح خالد نزار
�سقطة �أخالقية و �أمنية
تفاعلت ال�ساحة الوطنية مع ت�صريحات وزير الدفاع ال�سابق خالد نزار املطلوب
حيث بث املعني ت�صريحا م�سجال عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،للعدالة الع�سكرية
الأمر الذي،يدعوا فيه عنا�صر اجلي�ش للتمرد ب�شكل �صريح �ضد القيادة احلالية
. اعرته كثريون �سقطة �أخالقية و قانونية

 ت�صريحات غري م�س�ؤولة �صادرة عن �شخ�صية مطلوبة للعدالة:  العقيد املتقاعد �أحمد كرو�ش.

 خالد نزار فاقد للأهلية:  العقيد املتقاعد العربي �شريف.
 هذا هو الفرق بيني و بني خالد نزار: النقيب ال�سابق �أحمد �شو�شان.
 تخ ّبط لوبي الت�سعينات: الإعالمي �أنور مالك.
 الرجل يلعب ورقته الأخرية: �أحمد الدان.
تعليقا منه على الأحداث

25 �أجواء عيد الأ�ضحى تخ ّيم على اجلمعة
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نطالب ب�إحياء م�شروع
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تعليقا منه على الأحداث

بن فلي�س و ا�ستعادة الأموال املنهوبة
قال رئي�س احلكومة ال�سابق
علي بن فلي�س �أن حجم الأموال
املنهوبة ال ميكن تقديره ،لكن
ميكن و�ضع ت�صورات ب�ش�أن
ا�ستعادتها ،عرب �ستة خطوات:
بداية بالتوطئة ال�سيا�سية-
الدبلوما�سية ،من خالل ربط
ات�صاالت ر�سمية مع الدول التي

تظهر التحقيقات �أنها اختريت
ملج�أ للأموال املهربة لإقناعها
بالتعاون النزيه مع اجلزائر
�إيفاد طاقم من الق�ضاة
املعنيني بهدف مالقاة
نظرائهم يف البلدان التي
توجد فيها الأموال ملعرفة
�رشوط ا�ستعادتها ،حت�ضري

وتقدمي ملفات جدية لل�رشكاء
الأجانب يف التحقيقات ،فعيل
االتفاقيات الثنائية للتعاون
الق�ضائي ،اللجوء �إىل االتفاقية
الدولية ملكافحة الف�ساد اللجوء
�إىل مكاتب دولية متخ�ص�صة يف
البحث واال�ستق�صاء يف جمال
تهريب الأموال.

خبر في
صورة

خري الدين زط�شي مطلوب
يف ق�سنطينة ؟؟

ت�صوير ب�شري عالوة

مت �أول ام�س تن�صيب فخر الدين بلدي يف من�صبه اجلديد كمدير عام
لوكالة الأنباء اجلزائرية من طرف وزير االت�صال الناطق الر�سمي
با�سم احلكومة ,ح�سن رابحي.
وخالل �إ�رشافه على حفل التن�صيب� ,أكد الوزير �أن وكالة الأنباء
اجلزائرية تعد «م�ؤ�س�سة �إعالمية هامة ومنرب �إ�شعاع حتر�ص على
توثيق الأحداث مبا يتوافق والر�أي العام الوطني» .و�أ�ضاف �أن اجلزائر
«متر مبرحلة هامة تقت�ضي من اجلميع بذل املزيد من اجلهود
للمحافظة على هذا الوطن وت�سخري كل الو�سائل من �أجل امل�صلحة
العليا للوطن» .و�أعرب وزير االت�صال عن يقينه ب�أن الوكالة قادرة
على حتقيق الأهداف املرجوة ,خا�صة يف ظل التطور التكنولوجي
الذي ي�شهده العامل كما �أكد على �أن احلوار هو «ال�سبيل الأمثل حلل
امل�شاكل املطروحة من خالل تبادل الآراء والأفكار واال�ستماع اىل
بع�ضنا البع�ض» .وقال يف �سياق �آخر �أن احلكومة «تبذل جهودا معتربة
وتعمل بال هوادة من �أجل اال�ستجابة اىل تطلعات املواطنني بف�ضل
امل�شاريع الهامة التي يتم اجنازها يف خمتلف املجاالت

حالة من القلق و الي�أ�س ا�صابت �شبان �أ�صاغر جيل عزابة لكرة
القدم الذين حت�صلوا على املرتبة االوىل وبطولة اجلهوي الأول
لرابطة ق�سنطينة ،نتيجة عدم التفات ال�سلطات املحلية لتكرميهم
�إىل جانب غياب كل دعم وتكرمي من رابطة ق�سنطينة اجلهوية،
ففي كل مرة ت�ؤجل عملية التكرمي ،رغم املواهب الكبرية للفريق
والنتائج االيجابية املبهرة  ،وهنا نت�ساءل عن دور مراكز التكوين
عند جتاهل املواهب املوجودة وعدم ت�شجيعها؟؟ �إنه ملف �آخر �أو
ف�ضيحة حتتاج تدخل من مكتب خري الدين زط�شي ،فهل يتدخل؟؟
وهل ين�صف �شباب مدينة عزابة ب�سكيكدة؟�أبناء املدينة والالعبون
ال�شبان يف انتظار املبادرة وااللتفاتة.

غليزان

ا�ستقالة الكاتب العام
لبلدية وادي ارهيو

 142وفاة على م�ستوى ال�شواطئ و امل�سطحات املائية
لقي � 142شخ�صا حتفهم منذ بداية
مو�سم اال�صطياف 2019
عرب كامل الرتاب الوطني منها
بينهم � 85شخ�صا غرقا على م�ستوى
ال�شواطئ التي تعترب �أغلبتها غري
م�سموحة لل�سباحة ,ح�سبما �أكدته
الرائد �سامية رومان ,الكلفة
بالدرا�سات باملديرية العامة
للحماية املدنية.
و خالل عر�ض ح�صيلة �أعدت اىل
غاية � 7أوت حول تدخالت �أفراد

احلماية املدنية �رصحت ال�سيدة
رومان �أنه منذ انطالق مو�سم
اال�صطياف اجلاري لقي 142
�شخ�صا حتفهم منه بينهم  85وفاة
غرقا على م�ستوى ال�شواطئ فيما
تويف � 57آخرين مبختلف
امل�سطحات املائية.
و ح�سب هذه احل�صيلة الأخرية
فانه من بني  85وفاة غرقا فان 60
منها وقعت على م�ستوى ال�شواطئ
غري امل�سموحة لل�سباحة �أي

زياية يعتزل ميادين الكرة
مبعدل 29ر 99باملئة من احلاالت
يف حني �أن  12حالة وفاة غرقا

�سجلت خارج �ساعات مراقبة
ال�شواطئ.

غلق م�صنع و �إعذار �أخر ب�سبب �صب النفايات
�أنه بعد مالحظة م�صاحله ل�صب
م�صنعني باملنطقة ال�صناعية
لبلدية فرناكة �أحدهما ينتج مادة
الكلور نفايات �سائلة باملنطقة
الرطبة املقطع على تراب بلدية
�سيدي عبد املومن املجاورة لها
و
التابعة لوالية مع�سكر مت التوا�صل
عن طريق وايل الوالية مع وايل

قدم م�ؤخرا الكاتب العام لبلدية وادي ارهيو ا�سماعيل تزغات
ا�ستقالته من من�صبه وبح�سب املعلومات التي حت�صلت عليها اجلريدة
من م�صادر من حميط البلدية �أن الأ�سباب تعود بالدرجة الأوىل �إىل
ال�رصاعات القائمة بني املري واملعار�ضة وهذا منذ تاريخ تن�صيب
املجل�س ال�شعبي البلدية والتي و�صلت يف بع�ض الأحيان �إىل غاية
�أروقة املحاكم وجتميد ن�شاط املجل�س عدة �أ�سابيع وح�سب ذات
امل�صادر انه �سيتم عقد دورة ا�ستثنائية الأيام القليلة القادمة للف�صل
يف ا�ستقالة الكاتب العام للم�صادقة عليها او رف�ضها مع تقدمي ن�سخة
من حم�رض الدورة �إىل رئي�س الدائرة ووايل الوالية التخاذ القرارات
النهائية .

ق  م

مع�سكر

مت غلق م�صنع و اعذار �أخر
باملنطقة ال�صناعية ببلدية
فرناكة (م�ستغامن) ب�سبب �صب
نفايات �سائلة باملنطقة الرطبة
املقطع املجاورة و التابعة يف
�أغلبها لوالية مع�سكر ,ح�سبما ذكر
مدير البيئة ملع�سكر.
و�أو�ضح فرعون قويدر خالل
لقاء للمجل�س التنفيذي الوالئي,

تن�صيب املدير العام
اجلديد لوكالة الأنباء

م�ستغامن الذي تدخل حلل
امل�شكل مما �أدى �إىل غلق م�ؤقت
مل�صنع و توجيه �إعذار للم�صنع
الثاين للتوقف عن �صب نفاياتهما
ال�سائلة باملنطقة الرطبة
املحمية.
و�أ�ضاف نف�س امل�س�ؤول �أن
ال�سلطات الوالئية مب�ستغامن
بالتن�سيق مع م�صالح والية مع�سكر

�ألزمت امل�صنع الأول املغلق
م�ؤقتا برتكيب حمطة لت�سيري
النفايات ال�سائلة وعدم �صبها يف
املحيط و هو ما مت القيام به
حت�ضريا لإعادة فتحه قريبا يف
حني وجه �إعذار للم�صنع الثاين
لتو�سعة طاقة ا�ستيعاب حمطته
لت�سيري النفايات ال�سائلة ومنحه
مهلة قبل غلقه.

�أعلن الالعب عبد املالك زياية اعتزال ممار�سة كرة القدم ب�صفة
نهائية بعدما قدم م�شوارا كرويا حافال على مدار ممار�سته للعبة
الكرة امل�ستديرة وهو الذي �صنع ا�سما رفقة فريقي وفاق �سطيف
واحتاد جدة ال�سعودي بالإ�ضافة �إىل حمله الوان عدد من الأندية،
وف�ضل ابن عا�صمة اله�ضاب العليا تعليق احلذاء والتحول نحو وجهة
جديدة من احلياة الكروية.

�أن�صار �أوملبي ارزيو
ي�سابقون الزمن

يتواجد �أن�صار فريق اوملبي ارزيو على قدم و�ساق بخ�صو�ص حت�ضري
ملعب النادي حت�سبا ال�ستقبال الفريق على �أر�ضيته خالل مباريات
الرابطة املحرتفة الثانية للمو�سم اجلديد ،ولهذا الغر�ض �أقدمت
جمموعة من حمبي النادي ال�صاعد اجلديد على �صيانة امللعب
والوقوف على النقائ�ص التي يعاين منها حتى يتم ت�أهيله خلو�ض
مقابالت الفريق عليه ،وذلك من خالل القيام بطالء املدرجات.
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ت�صريح خالد نزار �سقطة
�أخالقية و �أمنية
.

العقيد املتقاعد �أحمد كرو�ش  :ت�صريحات غري م�س�ؤولة �صادرة

.

العقيد املتقاعد العربي �شريف :خالد نزار فاقد للأهلية

تفاعلت ال�ساحة الوطنية مع ت�صريحات وزير الدفاع ال�سابق خالد نزار املطلوب للعدالة الع�سكرية،حيث بث املعني ت�صريحا م�سجال عرب مواقع التوا�صل االجتماعي يدعو
فيه عنا�صر اجلي�ش للتمرد ب�شكل �صريح �ضد القيادة احلالية،الأمر الذي اعرته كثريون �سقطة �أخالقية و قانونية ل�شخ�صية ا�ضطلعت بت�سيري امللف الأمني �إبان الع�شرية
ال�سوداء ،و يطرح توقيت الت�صريح �أكرث من عالمة ا�ستفهام خ�صو�صا عن �إمكانية وجود رابط بني الت�صريح و دعوة الع�صيان املدين التي لوحت بها بع�ض املجموعات يف
الأيام القليلة املا�ضية ,يف حني يذب �آخرون �إىل ال�س�ؤال عن اجلهة التي �أوعزت ب�إطالق الت�صريح يف ظل تواتر �أخبار عن اعتزام خالد نزار عقد ندوة �صحفية على الرتاب
الفرن�سي مبهاجمة القيادة احلالية للجي�ش التي تقود بدورها حربا على منظومة الف�ساد و امتداداتها

�أحمد كرو�ش

ت�صريحات غري م�س�ؤولة �صادرة عن
�شخ�صية مطلوبة للعدالة

اعترب اخلبري الأمني �أحمد كرو�ش
ب�أن ت�رصيحات الأخرية خلالد نزار
التي دعا من خاللها �أفراد اجلي�ش
للتمرد على القايد �صالح غري
م�س�ؤولة نابعة من �إن�سان مطارد
من العدالة ،م�شددا ب�أنها دليل على
وجود خمططات ت�ستهدف �أمن
وا�ستقرار اجلزائر.
فتح �أحمد كرو�ش يف ت�رصيح خ�ص
به «الو�سط» على دعوة خالد نزار
اجلي�ش على التمرد على قائد
الأركان القايد �صالح ،معتربا ب�أنها
ت�رصيحات �صادرة من �شخ�صية
يائ�سة مطاردة من العدالة برهنت
كل ما يقال عليه.

وقال �أحمد كرو�ش «خالد نزار
منذ وجوده يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وحتى بعد خروجه يحمل غل
للجزائر ،وبرهن ذلك يف كل مرة من
خالل تداخالته ،والآن �أف�صح عن
وجهه احلقيقي خا�صة بعد �إ�صدار
مذكرة توقيفه من قبل الق�ضاء
الع�سكري «.
وو�صف �أحمد كرو�ش خالد نزار
بالإن�سان املتهور الذي يريد زعزعة
ا�ستقرار البالد وخلق الفو�ضى،
م�شريا بان ت�رصيحاته دليل ب�أنه
متخوف خا�صة بعد �إ�صدار مذكرة
توقيف يف حقه ،قائال « خالد
نزار متخبط يف �أفكاره و قراراته

وال يعرف ماذا يقول ،فهو مطارد
من العدالة� ،صحيح هو موجود يف
�أوروبا لكن �سجله يف حقوق الإن�سان
لي�س نظيف كان متابع ق�ضائيا ،فهو
الآن مطارد من بلده الأ�صلي ويف
الأيام املقبلة �سيطارد دوليا «.
و�شدد �أحمد كرو�ش « خالد نزار
يعرف جيدا ب�أن �صوته لن يتعدى
اليوتوب ،وت�رصيحاته ر�سالة
ت�ؤكد ب�أن اجلزائر م�ستهدفة من
خمططات �أجنبية تهدد ا�ستقرار
البالد كما جاء على ل�سان قائد
الأركان القايد �صالح «.
�إميان.ل

الإعالمي و النا�شط ريا�ض رم�ضان بن وادن

تعد خطري على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
تابعت ر�سالة اللواء املتقاعد
خالد نزار ،و�أول مالحظة ميكن
�أن نالحظها �أنها ر�سالة ه�شة،
ب�أفكار مبعرثة ،مل ت�أت بجديد،
فقد حاول �أن يتكلم مرة بل�سان
الع�سكري ،ومرة بل�سان ال�سيا�سي،
ومرة بل�سان النا�صح الأمني وك�أنه
�إمام من الأئمة!!.
يف �إعتقادي ،يف اجلزء الذي حتدث
فيه مبا�رشة �إىل اجلنود ،هو تعد
خطري على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
لأن اللواء املتقاعد لي�ست له �صفة
الع�سكري يف الوقت احلايل ،وحتى
لو كانت له تلك ال�صفة ما كان
له �أن يوجه خطابا مثل هذا �إ ّال
بالطرق امل�رشوعة التي يعرفها
كل م�س�ؤول يف اجلي�ش.
من �أخطر ما جاء يف خطابه هو
دعوة اجلنود ب�أخذ زمام املبادرة

من �أجل حتقيق �شعار احلراك،
وهو يق�صد هنا يف هذه النقطة
بالذات تلك ال�شعارات التي
حتملها جمموعة ذات �أجندات
لها عالقات مع الدولة العميقة
للإنقالب على القيادة احلالية
يف اجلي�ش ،هذه دعوة خطرية،
الهدف منها هو الفو�ضى و�رضب
م�ؤ�س�سات الدولة وتك�سري اجلزائر
حتى ي�سهل تفتيتها كلية.
يف جممل خطاب اللواء املتقاعد
خالد نزار �أنه �أراد �أن يظهر �أمام
الر�أي العام الوطني والدويل
بالرجل ال�سيا�سي الثائر عن
الأو�ضاع احلالية و�أنه مع مطالب
احلراك و�أنه �ضد قرارات
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية حتى ت�سقط
دعوة مطالبته �أمام العدالة
اجلزائرية وبالتايل لن ّيل حق

اللجوء ال�سيا�سي.
كان �سيكون لكل ما جاء يف ر�سالة
خالد نزار معنى وقيمة ،لو كانت
يف بدايات احلراك وعلى �أر�ض
الوطن� ،أما وقد رافق اجلي�ش
احلراك ،و�أن ما حتقق الآن هو
بف�ضل �شعار «جي�ش �شعب خاوة
خاوة» ،ف�إن ت�رصيحات خالد نزار
ماهي �إ ّال مناورة فا�شلة للتغطية
عن تاريخه الأ�سود ولعلمه ب�أن
«املنجل» �سيلحقه حتما يف يوم
من الأيام.
يف خال�صة الكالم� ،أ�أكد على �أن
الر�سالة فيها دعوة مبطنة ل�رضب
امل�ؤ�س�سة الأمنية يف اجلزائر
خا�صة الع�سكرية ،والهدف
هو خلط احلابل بالنابل حتى
ي�ستعيد التيار اال�ستئ�صايل مكانته
وقيادته.
و.ل

النقيب ال�سابق �أحمد �شو�شان

هذا هو الفرق بيني و بني خالد نزار
نقيب يف القوات اخلا�صة يعر�ض
عليه �ضباط ،و �ضباط �صف ت�صفية
القيادة العليا للجي�ش اخلائنة �سنة
 1992فنهيناهم عن فعل ذلك
بدون �شو�رشة حفاظا على وحدة
اجلي�ش و ان�سجامه و جتنيب
اجلزائر حربا �أهلية ...الرقيب
الذي حمل التعليمات و اغلب
املعنيني باملو�ضوع ما زالوا �أحياء
يرزقون...و بعد �أكرث من � 3سنوات

�سجن و حماوالت ت�صفية و23
�سنة منفى يقف �إىل جانب قيادة
اجلي�ش يف �سعيها لتطهري اجلي�ش
و املخابرات من عمالء فرن�سا منذ
� 2015إىل اليوم....يف املقابل لواء
و وزير دفاع يورط اجلي�ش الوطني
ال�شعبي كله يف حرب �ضد ال�شعب
بتحري�ض من املخابرات الفرن�سية
و عمالئها من املجتمع املدين �سنة
 1992وبعد � 22سنة من التقاعد

املريح يحر�ض ال�ضباط و اجلنود
يف اجلي�ش للتخل�ص من القيادة
الع�سكرية يف �أخطر ظروف تعي�شها
اجلزائر منذ اال�ستقالل �إر�ضاء
لفرن�سا.....هل عرفتم من هما
ال�شخ�صان املعنيان؟ و ما هو الفرق
بينهما؟ ال�س�ؤال موجه للع�سكر يف
املقام الأول و لكنه موجه �أي�ضا
ل  40مليون ع�سكري جزائري
احتياطي
و.ل

الإعالمي �أنور مالك

تخبط لوبي الت�سعينات
ّ

ما يقوم به اجلرنال ال�سفاح خالد
نزار هو دليل قاطع وبرهان �ساطع
عن تخ ّبط لوبي الت�سعينات الذي
هو لوبي �أجنبي الهوى واجلوى
والكرى ،و�أنه فق َد قواعده داخل
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ويعي�ش يف
اللحظات الأخرية لفقدان ماتبقى
له من قادة �أي�ضا ،لذلك مل يبق
�أمامهم �سوى الدعوة �إىل االنقالب
على القيادة الع�سكرية احلالية
التي ميثلها القايد �صالح ومن معه
من جرناالت وطنيني نعرف الكثري
منهم �شخ�صياً..
ا�سرتجاع الع�سكر يف �صفهم معناه
ا�ستعادة ال�سلطة والتي تعني ذبح
اجلزائريني الذين حماهم وال يزال
يحميهم اجلي�ش الوطني ال�شعبي
حيث مل يطلق ر�صا�صة واحدة
�ضد احلراك_ال�شعبي يف �سابقة

تاريخية ومتميزة..
�أيها
اجلزائريون..
�أيها
املنا�ضلون� ..أيها احلراكيون..
�إما �أن تكونوا مع جي�شكم وجي�شكم
يجب �أن يظل معكم وتتعاونوا
جميعا لتحقيق مطالبكم التي
مازالت قائمة �أو تكونوا مع حراك
م�ضاد يقوده قتلة وبقايا حركى
،وحينها �ستندمون حيث ال ينفع
الندم ،و�سوف تفقدون كل �شيء
حتقق �أو مل يتحقق مع �سفاحني
عاي�شناهم يف الت�سعينات ونحن
�ضباط وكانت �أوامرهم ال تعرف
�سوى لغة الدماء..
حذار من املنطقة الرمادية يف
هذا الراهن ال�صعب واملنعطف
احلا�سم من عمر بالدنا احلبيبة،
فقد ت�أخذكم �إىل ع�رشيات �سوداء
�إن كنتم عونا للنزاريني و�أذيالهم

�أحمد الدان

وبيادقهم وغريهم �أو تقودكم
�إىل ع�رشيات بي�ضاء ب�إذن اهلل
�إن تكاثفتم جميعا فمطالبكم
�ستحققها القيادة الع�سكرية
بالتدرج الذي يراعي توازنات كثرية
لي�ست يف متناول الكثري منكم ،فهي
تواجه �أخطبوطا حمليا و�إقليميا
ودوليا لي�س من ال�سهل التخل�ص
منه كما يوهمكم بع�ض الغوغاء
الذين نعرف و�ضعيتهم ونف�سيتهم
وتطلعاتهم و�أمنياتهم منذ �سنني
طويلة ونحن يف املنفى الإجباري،
و�ستتعقد الأمور لدرجة خطرية
جدا �إن �صار احلراك عليهم �أي�ضا
بدل �أن يكون معهم وعونا لهم،
فالع�صابة التي يدافع عنها نزار
ويريد حمايتها تتقن كثريا نهب
ثروات اجلزائريني وخطف �أرواح
الب�رش..
و.ل

الرجل يلعب ورقته الأخرية
فتح نائب رئي�س حركة البناء
�أحمد الدان النار على خالد
نزار ،قائال «حماوالت زرع البلبلة
داخل اجلي�ش هي الورقة الأخرية
لدى رموز تيار �صار معروفا لدى
ال�شعب ومرفو�ضا من طرف كل
املواطنني».
�أكد �أحمد الدان يف ت�رصيح
خ�ص به «الو�سط» ب�أن اجلي�ش
يتعر�ض ملحاوالت �رضب وحدته،
مو�ضحا بان هذه املحاوالت
امتداد ملحاوالت قدمية بد�أت
منذ �سنة تقريبا لعزل اجلي�ش
وح�صاره و�صناعة حتوالت داخلية
فيه ل�صالح الع�صابة وانتهت تلك
املحاوالت مبحاولة اال�ستعانة
بجهات خارجية .

يف حني �أ�شار املتحدث بان تلك
املحاوالت كلها بالف�شل وب�سبب
الغرور الذي متلك �أ�صحابها
والذين من املفرو�ض �أن يحاكموا
بتهمة الغباء ال�سيا�سي قبل
املحاكمة على جرائم امل�سا�س
با�ستقرار اجلي�ش وتعري�ض امن
اجلزائر لالنزالق اخلطري.
و �أكد املتحدث «  اجلي�ش الوطني
ال�شعبي فهو قد ح�صن نف�سه بعدة
ق�ضايا ،االنحياز لل�شعب  ومرافقة
باحلل
للحراك  ،والتم�سك
الد�ستوري  ود عم احلوار،
واحلر�ص على العودة لالنتخابات
 ،وتعهده ب�أنه ال �أطماع �سيا�سيه له
يف املنا�صب  ،وهذا ما مل تفعله
اجليو�ش الأخرى لأنها غلبت

م�صالح �أفراد على �أوطانها � ،أما
اجلي�ش اجلزائري فقد تخل�ص
من االنتهازيني يف ظني وغلب
امل�صلحة الوطنية وعلى القوى
الوطنية دعمه يف مهامه الكربى و
ت�ضحيات �أفراده اجلليلة».
وقال املتحدث « �أظن ب�أن انطالق
احلوار والدخول �إىل املقاربات
ال�سيا�سية التي انخرطت فيها
القوى الوطنية كلها �أزعجهم
واعتقد �أن جناح احلوار وال�رشوع
يف ا�ستعادة م�ؤ�س�سات اجلمهورية
من طرف ال�شعب ومتكينه من
االختيار احلر �سيكون ال�رضبة
لقا�ضية للع�صابة و�أجندتها
ال�سيا�سية».
�إميان لوا�س

العقيد املتقاعد العربي �شريف

خالد نزار فاقد للأهلية
من جهة ،ت�أ�سف العقيد املتقاعد
لعربي �رشيف من ت�رصيحات
خالد نزار �ضد قائد الأركان،
معتربا ب�أنها دليل على �أنه فاقد
للأهلية ولي�س يف وعيه ،م�شريا
على �أنه متخوف خا�صة بعد
�إ�صدار مذكرة توقيف يف حقه من
قبل الق�ضاء الع�سكري .
�أكد العربي �رشيف يف ت�رصيحات

خ�ص بها الو�سط بان خالد نزار
فاقد للأهلية ،م�شريا �أن خرجته
�ضد القايد مل تكن متوقعة من
قبل �شخ�ص تقلد منا�صب �سامية
يف الدولة .
وقال املتحدث « كان من
املفرو�ض على خالد نزار مهما
كانت الظروف �أن يقول مثل هذا
الكالم  ،بل كان عليه �أن يتحلى

بالب�صرية و يواجه م�صريه �أو
ي�سكت «.
وثمن العقيد املتقاعد خطوة
العدالة مبحاربة الف�ساد  ،م�ؤكدا
ب�أن العدالة ” تلعب دورها بكل قوة
وبكل �أريحية بال خوف من فتح �أي
ملف مهما كان نوعه ومهما كان
ثقله”.
�إميان لوا�س
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الفريق �أحمد قايد �صالح

قيادة اجلي�ش ت�ساند االحتكام للحوار

جدد الفريق �أحمد قايد �صالح ,نائب وزير الدفاع الوطني ,رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ,أول �أم�س اخلمي�س من البليدة ,الت�أكيد على �ضرورة تبني نهج احلوار
الذي يعد «ال�سبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والو�صول بالبالد �إىل بر الأمان» ,مثمنا يف ذات ال�سياق جهود الهيئة الوطنية للو�ساطة واحلوار يف م�سعاها «النبيل»
م�.س

ويف كلمة توجيهية خالل زيارة العمل
والتفتي�ش التي قام بها �إىل الناحية
الع�سكرية الأوىل بالبليدة برفقة اللواء
علي �سيدان ,قائد الناحية الع�سكرية
الأوىل� ,أمام �إطارات وافراد الناحية
بثت �إىل جميع وحدات الناحية عرب
تقنية التحا�رض املرئي عن بعد ,قال
الفريق قايد �صالح �« :أكدنا منذ بداية
الأزمة على �رضورة تبني نهج احلوار
الذي يعد ال�سبيل الأمثل لتقريب
وجهات النظر والو�صول بالبالد
�إىل بر الأمان� ,رشيطة �أن يجرى
هذا احلوار يف جو ت�سوده النوايا
احل�سنة وال�صدق والأمانة وتديره
�شخ�صيات وطنية خمل�صة وذات
م�صداقية وكفاءة ت�ؤمن فعال باحلوار
وتعمل على �إجناحه وال تنتظر جزاء
وال �شكورا ,تقدم امل�صلحة العليا
للوطن ,وتنـ�أى بنف�سها عن ال�رشوط
امل�سبقة التي تعرقل م�سار احلوار».
كما عرب عن «اميان اجلي�ش الوطني
ال�شعبي باحلوار اجلاد امل�ضبوط
الأهداف و نباركه وندعمه ,حوار
بناء كفيل بتقدمي احللول املنا�سبة
وخلق الظروف املالئمة للذهاب
�إىل االنتخابات الرئا�سية ,وتنظيمها
يف �أقرب الآجال ,والتي متر حتما
عرب التن�صيب العاجل للهيئة الوطنية
امل�ستقلة لتح�ضري وتنظيم ومراقبة
االنتخابات الرئا�سية ك�أولوية ق�صوى
يف م�سار احلوار الوطني».
اجلي�ش يويف بتعهداته
وباملنا�سبة ,ثمن قايد �صالح جهود
الهيئة الوطنية للو�ساطة واحلوار
يف «م�سعاها النبيل» ,قائال�« :إننا
يف اجلي�ش الوطني ال�شعبي ن�شجع

مبادراتها الرامية �إىل الإ�رساع يف
تنظيم جوالت احلوار واتخاذ كل
الإجراءات التي ت�ؤدي �إىل حتقيق
الهدف املن�شود» ,م�شريا يف الوقت
ذاته �إىل �أن اجلي�ش الوطني ال�شعبي
«الذي رافق ومنذ البداية مطالب
ال�شعب اجلزائري التي عرب عنها
خالل امل�سريات ال�سلمية ,يقدر
اليوم رفقة اخلريين من �أبناء الوطن
�أن املطالب الأ�سا�سية قد حتققت
وب�شكل كامل ,وبقيت مرحلة
االنتخابات الرئا�سية وما يتعلق بها
من �ضبط الإجراءات ال�رضورية
لإجناحها».
غري انه �سجل باملقابل �أن «بع�ض
املجموعات ال�صغرية املرتبطة
بالع�صابة ت�رص على رف�ض كل
املبادرات املقدمة والنتائج
املحققة من خالل رفع �شعارات
مغر�ضة ونداءات م�شبوهة ت�ستهدف
التقليل من �أهمية ما حتقق والت�شبث
مبطالب غري معقولة جتاوزتها
الأحداث والإجنازات».
وحر�ص نائب وزير الدفاع الوطني
خالل هذه الكلمة على التذكري
باملواقف املعرب عنها بكل و�ضوح
ويف عــدة منا�سبات ,م�ؤكدا �أنه «ال
طموحات �سيا�سية لنا يف ذلك �سوى
خدمة الوطن ,واحلر�ص على �ضمان
�أمنه وا�ستقراره» ,الفتا �إىل �أن
«بالدنا اليوم ,واحلمد هلل ,يف �أيدي
�آمنة ي�سهر على ت�أمينها �إطارات
ملتزمون ,همهم الوحيد ال�سهر على
عـزة الوطن و�شموخه ,ولهم كل احلق
يف ذلك ,فاجلزائر القوية وامل�ستقرة
والآمنة تزعج بع�ض الأطراف التي ال
تبغي اخلري لبالدنا ,وهو ما يجعلها
عر�ضة للطامعني واملغامرين الذين

دعوة خمتلف الإعالم الوطنية �إىل
«عدم الوقوع يف مغالطات �أعداء
الوطن والإ�سهام البناء والفعال
والإيجابي يف هذا امل�سعى الوطني
النبيل وامل�صريي يف حياة الأمة
وعدم االن�سياق وراء املخططات
امل�شبوهة».
مرافقة العدالة

يحاولون عبثا عرقلة م�سارها
التطويري».
املخططات املعادية
وا�ستطرد مو�ضحا يف هذا ال�ش�أن
ب�أن «لدينا كقيادة عليا املعلومات
امل�ؤكدة حول هذه املخططات
املعادية ,التي �سبق و�أن حذرنا منها
ومن خماطرها وتهديداتها ,والتي
ت�ستغل الو�ضع الراهن يف بالدنا
ملحاولة فر�ض �أجنداتها والت�أثري
يف م�سار الأحداث ,ومن هنا ي�أتي
ت�أكيدنا يف كل مرة على �رضورة
التم�سك بالإطار الد�ستوري يف حل
�إ�شكاليات املرحلة الراهنة» ,لأنه--
ي�ؤكد قايد �صالح« --يعد ال�ضمانة
الأ�سا�سية ,بل الوحيدة ,للحفاظ
على كيان الدولة وم�ؤ�س�ساتها وعدم
الوقوع يف فخ الفراغ الد�ستوري
واالنزالق �إىل ما ال يحمد عقباه,
هذا الإ�رصار ينبع �أ�سا�سا من
قناعاتنا الرا�سخة بهذا املبد�أ الذي
ال بـديـل عنه ولن نحيد عنه».
وبالن�سبة لرئي�س �أركان اجلي�ش

الوطني ال�شعبي ,فان اجلزائر
«�أمانة ال�شهداء عرفت عرب تاريخها
الن�ضايل الطويل العديد من املحن
والويالت� ,سواء من خالل ما اقرتفه
اال�ستعمار البغي�ض يف حق �شعبها
من همجية ودمار �أو من خالل ما
ارتكبه الإرهاب املقيت من م�آ�سي
ونكبات �أو ما ت�سببت فيه الع�صابة
من نهب واختال�س وتبديد ملقدرات
الأمة».
«فاجلزائر ,هذا الوطن الغايل,
-كما جاء على ل�سان قايد�صالح --عظيمة برجالها الأ�شاو�س
وبتاريخها املجيد ,وب�إمكانياتها
الوافرة و�إجنازاتها املتعددة
وم�ستقبلها الواعد ,لي�ست لعبة يف
�أيدي املغامرين ,و�إننا يف اجلي�ش
الوطني ال�شعبي نعمل با�ستمرار
وبيقظة كبرية على �صونها وحمايتها
واحلفاظ عليها ,ونقف باملر�صاد
لكل من يحاول امل�سا�س با�ستقرارها
و�أمنها و�سمعتها ومكانتها».
هذا وت�ضمنت كلمة رئي�س اركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي باملنا�سبة

املنظمة الوطنية للمجاهدين

�أجواء عيد الأ�ضحى تخ ّيم على اجلمعة 25

املتظاهرون «يحاكمون» جلنة كرمي يون�س

�أحيا املتظاهرون اجلمعة  25من
احلراك ال�شعبي ،هاتفني ال�ستمرار
احلراك و�إن�شاء دولة امل�ؤ�س�سات
وفقا لل�رشعية ال�شعبية ،مع اختيار
تكبريات احلج يف ر�سالة منهم
�أنهم يحجون للحراك ال�شعبي،
مقابل الهتاف �ضد كرمي يون�س
وخمتلف وجوه اللجنة مطالبني
بلجنة كفاءات لقيادة احلوار.
وعلى م�ستوى العا�صمة انطلقت
الهتافات عقب �أداء �صالة اجلمعة،
فمن �أمام م�سجد الرحمة انطلقت
�أوىل الهتافات قبل �أن يعود ال�صمت
لتنظيم �صالة اجلنازة ،ودعوة
خمتلف املتظاهرين القادمني
لل�صمت و �شهدت تظاهرة �أم�س
تراجعا ملحوظا للأ�صوات التي
نادت بالع�صيان املدين مقارنة مع
اجلمعة املا�ضية.
وي�أتي ذلك يف ظل انطالق
اجتماعات جلنة احلوار ،التي
تعرف مدا وجزرا و�ضغطا كبريا
عليها ،فمن جانب ثناء ال�سلطة
على ن�شاطها ت�أتي �ضغوط نطاق
وا�سع من ال�شارع واملعار�ضة

بخا�صة ما تعلق ببع�ض الوجوه
�إ�ضافة ملا و�صفت ب�رشوط
التهدئة ،ومن بني الالفتات
املرفوعة بع�ضها و�صفه ب»حوار
الطر�شان» وبخ�صو�ص عيد
الأ�ضحى مل يف ّوت املتظاهرون
تهاين العيد �ضمن الفتاتهم «�صح
عيدكم ،قولوا ما �شئتم ،افعلوا ما
�شئتم ،لن نكون كما �شئتم» ،كما
ركزت ال�شعارات على ال�سيادة
ال�شعبية مع الرهان على ا�ستمرار
احلراك بهتاف « يا حنا يا نتوما يا
حنا يا نتوما ما رانا�ش حاب�سني»،
مع الفتات ت�ضم ال�رشعية ال�شعبية
«املادة  7و 8ال�رشعية ال�شعبية»
والهتاف لها ب «�سلطان ال�شعب
املادة  .»7املعتقلون كان لهم
ن�صيب من اجلمعة 25على غرار
العادة ،بالهتاف لإطالق �رساح
املعتقلني باحلراك ،بالإ�ضافة
لرفع �صور الرائد خل�رض بورقعة.
على م�سار طريق �شارع ح�سيبة
�أحيى املتظاهرون �أجواء العيد
واحلج ،يف �صورة نحج للحراك
ال�شعبي «لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال

�رشيك لك لبيك� ،إن احلمد والنعمة
لك وامللك» ،خمتلطني من خمتلف
الأطياف ،ملتحني وغري ملتحني،
متحجبات وغري متحجبات،
و�صوال لنفق ح�سيبة بن بوعلي،
املغلق من طرف حاجز �أمني،
ليغريوها لتكبريات العيد « �سبحان
اهلل واحلمد هلل وال �إله �إال اهلل ،واهلل
�أكرب وهلل احلمد» ،يف حني هتفت
�أفواج الحقة ب»يتنحاو ب�إذن اهلل»،
قبل �أن تعود الوفود الالحقة مللف
جلنة احلوار والهتاف �ضد رئي�سها
كرمي يون�س ،و�أي�ضا لت�أ�سي�س دولة
مدنية دميقراطية تعيد ال�رشعية
لل�شعب .كما ردوا على ت�رصيحات
وزير الدفاع ال�سابق خالد نزار
«ال نزار ال قايد هذا ال�شعب هو
ال�سيد».
كما جدد قاطنو العمارات
املقابلة ل�شوارع التظاهر م�ساندة
املتظاهرين بر�شهم باملاء ،يف
حني �أخرج �آخرون خراطيم للمياه،
يف ظل ارتفاع درجات احلرارة.
ومل تخلوا امل�سرية  25من
مناو�شات ،تركزت حول ال�صحافة

وفيما يتعلق بالعدالة التي «يتوىل
�ش�ؤونها رجال خمل�صون» ,قال
قايد �صالح« :اننا تعهدنا يف اجلي�ش
الوطني ال�شعبي ,انطالقا من
مهامنا الد�ستورية و�صالحياتنا,
على مرافقتها وتدعيمها وت�شجيعها
وتقدمي كافة ال�ضمانات لها
وم�ساعدتها على ت�أدية مهامها يف
�أح�سن الظروف ,بعيدا عن �أي �شكل
من �أ�شكال ال�ضغوطات ,وفتح جميع
امللفات الثقيلة مبا فيها تلك التي
كانت عن ق�صد حبي�سة
الأدراج ويف طي الن�سيان,
وهي ملفات تتعلق بالجرائم
واالنحرافات اخلطرية املقرتفة
من قبل الع�صابة يف حق ال�شعب
ويف حق �أمواله وثرواته ,وهي
جرائم نكراء ي�ستحق مرتكبوها
اجلزاء العادل ,طبقا للقانون ,الذي
يتعني �أن يطبق بحذافريه يف مثل
هذه الق�ضايا احل�سا�سة».
و�أو�ضح بخ�صو�ص هذه امللفات
ب�أن «النتائج الطيبة امللمو�سة
جلهود العدالة يف مكافحة الف�ساد
بد�أت تظهر جلية ,وتعيد الثقة
والطم�أنينة تدريجيا للمواطنني»,
جمددا الت�أكيد بالقول�« :إننا عندما
نتكلم عن هذه الق�ضايا ,ف�إننا نتكلم
انطالقا من معلومات ومعطيات

موثوقة ,فكل كلمة نقولها هي
نابعة من حقائق ميدانية ملمو�سة
وم�ؤكدة ,وكل من ثبت تورطه يف
ق�ضايا الف�ساد ونهب املال العام
�سيتم تقدمي ملفه �إىل العدالة التي
تتوىل حما�سبته عما اقرتفه يف حق
الوطن وال�شعب .و من جهتنا ,لن
يهد�أ لنا بال حتى يتم تطهري بالدنا
من املف�سدين واقتالع جذورهم
من هذه
الأر�ض الزكية التي ا�ست�شهد من
�أجل ا�ستقاللها وا�سرتجاع �سيادتها
املاليني من ال�شهداء الأبرار ولن
ن�سمح لأي كان �أن يعبث مب�صري
البالد ,بل �سنت�صدى له بكل قوة
و�رصامة».
ويف هذا املقام  ,تابع قائال �»:أود
التنويه بتنوير الر�أي العام الوطني
من طرف بع�ض �أ�ساتذة القانون,
الذين مل يتوانوا عن قول كلمة
احلق ,حيث �أنهم بعد االطالع على
ملفات املوقوفني �أكدوا �أن ه�ؤالء
لي�سوا �سجناء ر�أي ,كما تدعي بع�ض
الأطراف التي حتاول ا�ستغالل هذا
امللف و�أن العدالة هي املخولة
للف�صل يف هذا املو�ضوع».
وفيما يتعلق بتم�سك القيادة العليا
للجي�ش الوطني ال�شعبي مب�ؤ�س�سات
الدولة ومرافقتها� ,أكد الفريق قايد
�صالح حر�صه على �أن «ت�ستمر
هذه امل�ؤ�س�سات يف �أداء مهامها
�إىل غاية انتخاب رئي�س جمهورية
جديد ,لأن القائمني على هذه
امل�ؤ�س�سات هم م�س�ؤولون ي�ؤدون
مهامهم على �أكمل وجه ,وهذا
لي�س من باب املجاملة �أو تزييف
احلقائق بل انطالقا من متابعتنا
اليومية لأداء هذه امل�ؤ�س�سات».

ب�شارع ح�سيبة ،بعد طرد بع�ض
املتظاهرين لبعثة �صحفية ،وحتى
رميهم باملياه بحجة رف�ضهم
ت�صويرهم وت�سجيل فيديوهات لهم
مقابل رف�ض �آخرين للأ�سلوب.
�آخر الأفواج عربوا �شارع ح�سيبة
ما بعد الثالثة زواال قادمني من
حي بوروبة ،رفعوا �شعار نريد
حوارا جادا تقوده �شخ�صيات
موثوقة رافعني �صور علي بن
حممد ويو�سف اخلطيب و�أحمد
بن بيتور وطالب الإبراهيمي
وال�سعيد بو�شعري ،مقابل �صور
بع�ض �أع�ضاء جلنة كرمي يون�س
م�شطوبة كعالمة رف�ض لهم .
من جانب التعزيزات الأمنية،
عرفت ر�صا لعربات الأمن على
كل حميط الربيد املركزي
باجتاه �ساحة بور�سعيد ال�سكوار
�أو باالجتاه املقابل من الربيد
املركزي ب�شارع عبد الكرمي
اخلطابي و�صوال لأودان ،يف حني
عرفت ال�صبيحة هدوء ن�سبيا
ب�سبب �أجواء عيد الأ�ضحى.
�سارة بومعزة

نطالب ب�إحياء م�شروع
�إدانة احلقبة اال�ستعمارية
الوطنية
املنظمة
دعت
للمجاهدين ,اليوم اخلمي�س,
�إىل �إحياء م�رشوع �إدانة احلقبة
اال�ستعمارية من خالل «ال�رشوع
الفوري يف مبا�رشة
اخلطوات ال�رضورية التي ت�سمح
بامل�صادقة على هذه الوثيقة».
وقالت املنظمة يف بيان لها �أن
«الأحداث التي ت�شهدها ال�ساحة
الوطنية اعتبارا من تاريخ 22
فرباير  ,2019هي�أت الظروف
لتجديد الدعوة واملطالبة ب�إحياء
م�رشوع �إدانة احلقبة اال�ستعمارية
من خالل ال�رشوع الفوري يف
مبا�رشة اخلطوات ال�رضورية
التي ت�سمح مبناق�شة و�إثراء هذه
الوثيقة التاريخية وامل�صادقة
عليها»وجددت املنظمة حر�صها
على «دعوة امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية
للمبادرة ب�إ�صدار ن�ص ت�رشيعي
يجرم حقبة االحتالل الفرن�سي
وي�ضع يف الوقت نف�سه املجموعة
الدولية �أمام حقيقة اجلرائم

الوح�شية املرتبطة بتلك احلقبة
ويجعلها تدرك خطورة تنايف ذلك
مع الأعراف والتقاليد والقوانني
الدولية» ,م�شرية �إىل �أن «جمموعة
من نواب املجل�س
ال�شعبي الوطني كانت قد بادرت
ب�إعداد ن�ص ت�رشيعي ,غري �أنه
مل ير النور ب�سبب جهات عليا
نافذة» وذكرت املنظمة الوطنية
للمجاهدين مبوقفها ال�سابق جتاه
الن�ص الت�رشيعي املمجد للحقبة
اال�ستعمارية الذي �صادقت عليه
اجلمعية الوطنية الفرن�سية بتاريخ
 23فرباير  2005و»�إدانتها املبكرة
له» ,مع تنديدها بـ»تعمد فرن�سا
الر�سمية طي �صفحة احلقائق
الدالة على ج�سامة ممار�ساتها
الوح�شية لتلقنها لأجيالها
ال�صاعدة كعمل ح�ضاري بدل
حتمل م�س�ؤوليتها التاريخية �إزاء
ما ترتب عن حقبة االحتالل
من م�آ�سي �ستبقى حية يف ذاكرة
ال�شعب اجلزائري».
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يف ق�ضايا ف�ساد متعلقة مبجمع «كوندور»

التحقيق مع �أويحيى � ،سالل ،زوخ و الإخوة بن حمادي
دعم حملة الرئي�س املخلوع �أمام العدالة

ا�ستمع قا�ضي التحقيق مبحكمة �سيدي احممد بالعا�صمة يوم الأربعاء ،وعلى مدار يوم كامل للوزيرين الأولني ال�سابق والأ�سبق وهما على التوايل
�أحمد �أويحيى و�إىل جانبه عبد املالك �سالل ،كما مت �سماع وايل والية العا�صمة ال�سابق عبد القادر زوخ يف ق�ضايا ف�ساد متعلقة مبجمع «كوندور»
اململوك للإخوة بن حمادي وهم كل من «مو�سى ،بلقا�سم و عمار»  ،كما ا�ستمع قا�ضي التحقيق �إىل جانب �سماعه له�ؤالء امل�س�ؤولني يف �أعلى هرم
الدولة ملا يقارب � 40إطارا باملجمع «كوندور» منهم  5مديرين باملجمع.
م.ثيزيري
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الوزيران
الأوالن ال�سابق والأ�سبق
يتواجدان رهن احلب�س امل�ؤقت
بامل�ؤ�س�سة العقابية احلرا�ش
منذ ما يقارب �شهر من الزمن،
بعد �أن �أمر القا�ضي املحقق
باملحكمة العليا يوم  12جوان
املا�ضي ب�إيداع �أويحيى احلب�س
امل�ؤقت يف امل�ؤ�س�سة العقابية
احلرا�ش ،يف حني مت �إيداع الوزير
الأول الأ�سبق عبد املجيد �سالل
احلب�س امل�ؤقت بتاريخ  13جوان
املن�رصم ،و�إىل غاية كتابتنا لهذه
الأ�سطر ف�إنه مل يخرج من غرفة
التحقيق �أي من ه�ؤالء املتهمني،
ومن املرتقب �أن ي�صدر بيان حول
ما �أف�ضى به التحقيق يف هذه
الق�ضية ،وكم من �إطار �سيودع
احلب�س امل�ؤقت ،يف الوقت الذي

يبقى فيه م�صري حرية الإخوة بن
دحماين جمهوال �إىل غاية االنتهاء
من التحقيق اليوم ،فهل �سي�أمر
قا�ضي التحقيق ب�إيداعهم احلب�س
امل�ؤقت �أم �أنه �سيقوم بو�ضعهم
حتت الرقابة الق�ضائية؟؟
و�أ�رست م�صادر مطلعة جلريدة
«الو�سط» �أن من بني الأ�سئلة التي
طرحت على الإخوة «بن حمادي»
هو متويلهم للحملة الإنتخابية
للعهدة اخلام�سة للرئي�س املعزول
ب�إرادة ال�شعب «عبد العزيز
بوتفليقة» ،كما جتدر الإ�شارة
�إىل �أنه قد مت �إخالء �سبيل زوج
الإعالمية «ف.بلق�سام» كونه
يتمتع باحل�صانة الديبلوما�سية،
كما �أ�رست م�صادر مطلعة على
امللف �أنه من املحتمل �أن يتم
ا�ستدعا�ؤه من قبل املحكمة
العليا لتجريده من احل�صانة
الديبلوما�سية ،يف انتظار �سماعه

من جديد.
ومتت مواجهة بع�ض املتهمني
من �أطراف التجمع الوطني
الدميقراطي ،بفحوى البيان
الذين رحبوا من خالله ببالغ
االرتياح واالعتزاز ،ب�إعالن رئي�س
اجلمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
تر�شحه لالنتخابات الرئا�سية
املقبلة وقال الأرندي يف بيان
له ،يف �شهر فيفري من �سنة
 2019والذي جاء يف فحواه� ،أن
�إعالن الرئي�س� ،ض ّمنه املحاور
الكربى لربناجمه الرئا�سي و�أكد
ان الإ�صالحات اجلوهرية التي
�أوردها يف برناجنه الرئا�سي،
تتناغم مع م�سريته احلافلة
بالت�ضحيات واملجهودات اجلبارة
يف خدمة اجلزائر وجدد التجمع
الوطني الدميقراطي ،موقفه
الثابت املعبرّ عنه يف عدة
منا�سبات ،بجنب دعم الرئي�س

عبد العزيز بوتفليقة و�أكد
ا�ستعداده التام للم�ساهمة بقوة،
رفقة �أحزاب التحالف الرئا�سي،
يف �إجناح احلملة االنتخابية،
للمرت�شح عبد العزيز بوتفليقة،

والرتويج لربناجمه االنتخابي
على �أو�سع نطاق.
وفى هذه احلالة تن�صح بتدخل
الأهل وذوي االخت�صا�ص واخلربة
من عائلتي الزوجني حلل م�شكالت

بعد �أن ارتكب �أب�شع جرمية قتل يف حق الطفولة

قا�ضي التحقيق ي�أمر ب�إيداع قاتل الطفل «ريان» ببوزريعة

ا�ستمع وكيل اجلمهورية
مبحكمة بئر مراد راي�س
بالعا�صمة يوم اخلمي�س،
للمدعو»عثمان» وهو قاتل
الطفل «ريان» ،وبعد �سماع
�أقواله متت �إحالة ملفه
على قا�ضي التحقيق بذات
املحكمة لي�أمر هذا الأخري،

ب�إيداع اجلاين احلب�س
امل�ؤقت بامل�ؤ�س�سة العقابية
احلرا�ش ،ووجهت للمتهم
جناية القتل العمدي مع �سبق
الإ�رصار والرت�صد،
وعن وقائع ق�ضية احلال التي
تعود لبداية الأ�سبوع اجلاري
وهذا بعد �أن حتول فناء منزل

ب�أحد الأحياء الق�صديرية
على م�ستوى حي بو�سيجور
الق�صديري ببوزريعة  ،لربكة
دماء قا�رص يبلغ من العمر
� 12سنة ،هذا الأخري الذي
لفظ �أنفا�سه الأخرية بعد
عدة طعنات خنجر تلقاها
من قبل كهل يف العقد الرابع

من العمر املدعو»عثمان»،
هذا الأخري الذي ا�ستدرج
املجني عليه ملكان ارتكاب
اجلرمية ومن ثم قام بذبحه
من الوريد �إىل الوريد ،وعن
�سبب �إرتكاب اجلاين لهذه
اجلرمية ال�شنعاء ف�أ�رست
لنا م�صادرنا �أنه ارتكب هذه

اجلرمية انتقاما لإبنه البالغ
من العمر � 8سنوات ،على
خلفية خالف قام بينه وبني
املجني عليه ،وبعد التبليغ
عن اجلرمية قامت قوات
الأمن ب�إلقاء القب�ض على
املتهم.
م.ثيزيري

عقب تقدمه بطلب للح�صول على قر�ض با�سم �شركة

العدالة حتقق مع مالك م�صنع احلديد بامل�سيلة
علم من م�صادر عليمة،
ب�أن النيابة العامة على
م�ستوى جمل�س ق�ضاء
امل�سيلة قد فتحت حتقيقا
معمقا مع مالك م�صنع
احلديد املتواجد باملنطقة
ال�صناعية بذراع احلاجة
مبدينة امل�سيلة ،ب�سبب
تهم تتعلق ب�شبهة الف�سـاد
وحتويل العملة �إىل اخلـارج
وحماولة تهريـب معدات
امل�صنـع  ،وذلك عقب
الطلب الذي رفعه وايل
الوالية والتي تخ�ص الإ�رساع
بفتح حتقيق حول امل�صنع،
وح�سب ذات املـ�صادر ،ف�إن
النيابة �سارعت �إىل التحقيق

مع مالك امل�صنع املذكور
والذي يعود �إجنازه �إىل بداية
�سنة  ، 2001خ�صو�صا عقب
تقدم مالكـه احلايل منذ
حوايل �شهـر ون�صف بطلب
�إىل امل�س�ؤول الأول على
الهيئة التنفيذية بالوالية
بخ�صو�ص تغيري ت�سمية
ال�رشكـة ،بهدف احل�صول
على قر�ض بنكي يقــدر بـ
 430مليار �سنتيم ،ويت�سنى له
بيعه �إىل �أحد امل�ستثمرين،
وهي احليلة التي تفطـن لها
وايل الوالية الذي رف�ض
تغيري ت�سمية ال�رشكة ب�سبب
عــدم ت�سديد القر�ض البنكي
الأول ،على �إعتبار �أن �رشكة

«ا�سيي الغـرب»�سبق و�أن
�إ�ستفــادت من قر�ض بنكي
يقدر بـ  414مليار �سنتيــم
من بنك «البـدر» ،بالرغم
من �أن قيمة القطعتني
التي يتواجد بهما امل�صنع
وهم حمل رهن لدى البنك
املذكــور ال تفوق قيمتهما
 350مليون �سنتيم ،وهو
الرفـ�ض الـذي �أثــار غ�ضب
و�إ�ستهجان املالك الذي
قام ب�شن حملة �إعالمية
�ضد وايل الواليـة م�ستغال
عدد من الإحتجاجات
بالواليــة ملحاولة ت�شويه
�صورته يف �إحدى القنوات
اخلا�صة التي ميلكهـا� ،أين

ال تزال النيابة العامة حتقق
يف الق�ضية التي كـادت
�أن ت�ستنزف من اخلزينة
العمومية قـر�ض بنكي كبيـر،
خ�صو�صا و�أن عددا من
عمـال امل�صنـع �سبق لهم
و�أن �إحتجـوا ب�سبب جملة
املطالب التي رفعوها وعلى
ر�أ�سهـم التماطل يف دفـع
�أجورهم بالرغم من توفر
الإنتاج ،وعدم التعامل مع
الهيئات املاليــة الر�سميــة،
وحتويل الأموال اخلا�صة
للإ�ستثمـار املمنوحة له
�إىل �إ�ستثمــارات �أخــرى
خارج تراب الواليـة ،ف�ضـال
عـن تعر�ضهم ل�ضغوطــات

كبرية و�سوء معاملـة
والغياب الكلي للإدارة
وحرمانهم من العمـال من
تعوي�ضـات حوادث العمل،
وتوقيف العمـال تدريجيا
ب�سبب مطالبتهم منذ �شهر
جانفي  2019حلقوقهم
ومطالب �أخرى ،لأ�سباب
يجهلها ه�ؤالء العمـال ،ذات
امل�صادر �أ�ضافت على �أنه
مت منع خالل الأ�سبـوع
اجلاري �إ�صــدار �أمر مبنـع
�أحد مالك امل�صنـع من
ال�سفر بعد �أن حاول التنقل
�إىل خارج الوطن� ،ش�أنه �ش�أن
�أ�شقائـه.
عبدالبا�سط بديار

ما بعد الطالق ،خا�صة ما يتعلق
منها بالأوالد ،حتى تنتهي هذه
اخلالفات باحللول الودية ،ويبقى
االحرتام بني الأ�رستني ،ويحدث
ا�ستقرار عاطفي بعد الطالق.

قا�ضي التحقيق ي�أمر ب�إيداع الإخوة بن
حمادي احلب�س امل�ؤقت

التحقيق مع وزير الربيد ال�سابق
يف ق�ضية ف�ساد
�إيداعات باجلملة لإطارات مبوبيلي�س
�أمر قا�ضي التحقيق مبحكمة
�سيدي احممد بالعا�صمة
يوم اخلمي�س ،ب�إيداع � 3إخوة
بن حمادي احلب�س امل�ؤقت
بامل�ؤ�س�سة العقابية احلرا�ش،
حيث �إنتظر قا�ضي التحقيق
امللف الطبي لأحدهم للنظر
حول قرار �إيداعه احلب�س
من عدمه� ،إال �أنه يف نهاية
املطاف مت �إيداعه احلب�س
امل�ؤقت بامل�ؤ�س�سة العقابية
�إىل جانب �إخوته ،يف حني مت
حتويل ملف «م.بن حمادي»
للقا�ضي املحقق باملحكمة
العليا من �أجل �إ�سقاط
احل�صانة الربملانية عنه،
وهذا من �أجل �سماعه يف
ملف هذه الق�ضية ،و�أوردت
م�صادر مطلعة جلريدة
«الو�سط» �أن مو�سى بن
حمادي قد مت �سماعه يف
ق�ضية ف�ساد طالت قطاع
الربيد وتكنولوجيات الإعالم
خالل توليه ملن�صب وزير
لهذا القطاع،
كما جرى التحقيق مع
عدة �إطارات مبجمع

�إت�صاالت اجلزائر وحتديدا
�إت�صاالت اجلزائر للهاتف
املحمول موبيلي�س ،وبعد
التحقيق معهم لليوم الثاين
على التوايل قرر قا�ضي
التحقيق الأمر ب�إيداع 3
�إطارات ب�رشكة موبيلي�س
احلب�س امل�ؤقت بامل�ؤ�س�سة
العقابية احلرا�ش وعلى
ر�أ�سهم املدير العام ،فيما
مت و�ضع �إمر�أة وهي ت�شغل
من�صب �إطار مبوبلي�س
حتت الرقابة الق�ضائية،
كما يجري حاليا التحقيق
مع مدير النقل لوالية برج
بوعريريج واملدير اجلهوي
لبنك اجلزائر اخلارجي
لوالية برج بوعريريج �إىل
جانب الرئي�س املدير العام
لبنك اجلزائر اخلارجي لربج
بوعريريج بتهم منح مزايا
غري م�ستحقة للغري ،فيما
ال يزال �سماع عدة �أطراف
يف الق�ضية �إىل غاية كتابتنا
لهذه الأ�سطر يف ق�ضايا
ف�ساد طالت عدة قطاعات.
م.ثيزيري
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ر�ؤى

�أزمة الثقة و�آليات الت�شاور والو�ساطة
�أبانت فعال خرجات جلنة "احلوار والو�ساطة " �إىل الإعالم خماطبة الر�أي العام الوطني عن �صعوبة "املهمة الوطنية " التي على
عاتق �أع�ضائها غري �أن امل�صاعب التي تواجه هذه اللجة عرب م�ستويات تنظيمية وفنية و�سيا�سية تت�صل باملناخ العام احلايل كانت
متوقعة من باب �أن الأمور يف بدايتها تكون دوما �صعبة...
بقلم حممد مرواين
باحث وكاتب �صحفي
غري �أن الواجب وبعد بداية
ن�شاط هذه "اللجنة الوطنية "
اال�ستعانة بكل القوى والكفاءات
الوطنية التي متلك كفاءات عالية
لقيا�س املناخ ال�سيا�سي العام
ودرا�سة التقديرات املتاحة
وجتاوز �أي ردود فعل انفعالية
وهذا مقرتح �أتقدم به ل"جلنة
احلوار والو�ساطة " التي يجب
�أن تبادر وتتحرك لتقوم ب�صياغة
م�شهد و�إيقاع قد ي�ستقطب
فيما بعد خا�صة يف ظل االلتزام
الوطني بدفرت �أعباء هذه اللجنة
�أخالقيا باقي الفواعل امل�ؤثرة
يف ال�ش�أن ال�سيا�سي واحلراك
ال�شعبي .
مقاربات العمل امليدانية
ما يجب �أن تويل له جلنة "احلوار
والو�ساطة " الأولوية الق�صوى
يف ن�شاطاتها هو االرتكاز
على اللقاءات الت�شاورية على
امل�ستوى املحلي وقد مت
الإ�شارة �إىل هذا النوع من
الأداء املتوقع يف جلنة احلوار
والو�ساطة فاحلراك ال�شعبي
هو حراك وطني وال ميكن
اختزاله يف اجلزائر العا�صمة �إذ
يجب جتاوز هذه "العقلية " يف
التعاطي مع "احلراك ال�شعبي "
الذي ميتد �إىل خمتلف الواليات
وقدرات ال�ضغط التي ميلكها
وطنية و�شبانية بالدرجة الأوىل
ولهذا فان نزول جلنة "احلوار
والو�ساطة " �إىل امليدان
وااللتقاء مبختلف فواعل
احلراك ال�شعبي يف خمتلف
الواليات اذ ميلك العديد من

فواعل احلراك ال�شعبي وطاقاته
واملجتمع املدين ب�شكل منتظم
ودوري وفعال يتاح فيه للإعالم
نقل تف�صيالت هذه اخلرجات
بامل�ستوى املطلوب .

فواعل احلراك خا�صة من فئاته
املجتمعية والنخبوية ت�صورات
هامة عن م�شاكل �سيا�سية
حملية ومع�ضالت حقيقية يف
النظام ال�سيا�سي الذي انعك�ست
ممار�سته على امل�ستوى املحلي
وعلى �سبيل املثال هناك �سخط ثقة ال�شعب �أولوية هامة
كبري لل�شباب واملواطنني ب�شكل
عام على العديد من املجال�س من الأخطاء التي وقعت فعال يف
املنتخبة الوالئية والبلدية �إخراج "جلنة احلوار والو�ساطة
يف الواليات وهذا معطى " �إىل العلن لريى كيانها امل�شكل
هام يجب االنتباه �إليه كما �أن الر�أي العام الوطني والطبقة
الأزمة ال�سيا�سية التي ت�سبب
ال�سيا�سية هو العدد القليل
النظام ال�سابق يف �إنتاجها هي
من ال�شخ�صيات الوطنية التي
�أزمة ثقة يف كل ما هو ر�سمي
ظهرت يف رئا�سة اجلمهورية يف
وعلى امل�ستوى املحلي و�صل
م�شهد مل يعطى له حقه وثقله
غياب الثقة لدى املواطنني �إىل
ويف هذه اجلزئية احلديث يطول
الت�شكيك يف كل ما هو �صادر
عن ال�سلطة من ممار�سات ويت�صل �أ�سا�سا ب�إخراج احلدث
وقرارات وبالتايل فان جلنة الوطني التاريخي ال�سيا�سي
احلوار والو�ساطة مطالبة ب�ضم الذي ت�صدره نخب ،وم�ؤ�س�سات
كفاءات حملية و�شابة حتمل للمجتمع يف حمطات التحول
ت�صورا عن املعطى املحلي التاريخية وال�سيا�سية .
الهام يف احلراك ال�شعبي واقرتح
�أن ت�رشع جلنة احلوار والو�ساطة فال العدد القليل الذي �ضم
يف تنظيم لقاءات حملية مع �شخ�صيات جلنة "احلوار
والو�ساطة " اقنع الباحثني

عن منافذ "احلل " للأزمة
ال�سيا�سية وال �أعطى �إ�شارة
قوية على �أن الوقت كان كافيا
الختيار �شخ�صيات وطنية طلبها
"احلراك ال�شعبي " لتكون "
و�سيطا حمايدا وحمرتما بني
اجلزائريني للخروج من �أزمة
�سيا�سية تعقدت ب�سبب غياب
"الثقة " يف النظام ال�سيا�سي
وال�سلطة احلالية التي عجزت
يف التوا�صل مع ال�شعب
وفقدت متاما خطاب الت�سيري
واال�ستقطاب منذ انطالق
"احلراك ال�شعبي "
وما رافق ظهور جلنة "احلوار
والو�ساطة " من انتقادات
للت�شكيل وامل�سعى اليرتبط يف
اعتقادي ب"اللجنة الوطنية
" يف حد ذاتها وال بامل�سعى
و�إمنا ما يحرك االنتقاد وبع�ضه
مو�ضوعي وعقالين فقدان
قطاع وا�سع من ال�شعب "الثقة "
يف النظام وال�سلطة التي تتحمل
يف احلقيقة م�س�ؤولية منو هذا
ال�شعور ال�شعبي ب�سبب ما �أنتجه
النظام ال�سابق من ممار�سات
ر�سمية ميعت احلياة ال�سيا�سية
و�أ�ضعفت منابر التمثيل والن�ضال
و�أنتجت فراغا قاتال يف العمل
العام .
لذا فهذه "اللجنة الوطنية للحوار
والو�ساطة "هي �ضحية"نظام "
فقد ثقة �شعبه و�أول ما يطلب
من "جلنة احلوار والو�ساطة
" يف اعتقادي هو �إعادة الثقة
لهذا ال�شعب يف وجود معطى
جديد غري "النظام " يتيح بناء
�أفاق جديدة للدولة التي فقدت
هي الأخرى كيانها امل�ؤ�س�ساتي
ب�سبب طغيان ثقافة " اللوبيات
املت�سلطة يف احلكم "
ولهذا فانه حكم قا�سي �أن

من ال�شباب راف�ضني لواقعهم
امل�ؤ�سف يف بالد متلك خمزونا
هاما من الكفاءات ال�شابة التي
تخرجت من اجلامعات ومراكز
التكوين املختلفة .
ويف الواقع �أن عزوف ال�شباب
عن امل�شاركة يف اال�ستحقاقات
ال�سيا�سية الوطنية مرده عدم
اقتناعه باخلطاب الر�سمي
ملمثلي ال�سلطة الذين تردد
كثريا يف منا�سبات ويف انتخابات
حملية وت�رشيعية ومل يثق الكثري
من ال�شباب يف �شعارات "ت�شبيب
الدولة " و"الإدارة " و"ت�سليم
امل�شعل " لأنها �شعارات مت
متييعها وت�سطيحها يف الكثري
من الأحيان من قبل قادة
نقابل م�سعى "احلوار الوطني" �أحزاب املواالة الذين مل يظهر
بالت�شكيك يف �أهميته وفعاليته لهم �أداء يف خ�ضم احلراك
وبالتايل نقد كل من يقوده الآن ال�شعبي احلايل رغم قدرتهم
ثقافة وممار�سة ولكن يف نف�س بكل مو�ضوعية على املرافعة
الوقت على جلنة احلوار الوطني عن العديد من االجنازات التي
�أن تتو�سع لتت�سع معها الأفاق حققها النظام ال�سيا�سي يف عهد
وتظهر �أداء نوعيا مغايرا ملا الرئي�س املخلوع خا�صة منها
هو متوقع ومعتاد فالأزمة �أزمة ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار بعد
ثقة تتجاوز اللجان وال�شخ�صيات �سنوات من الع�رشية الدامية
الوطنية
يف الت�سعينات وان كان معظم
ال�شباب الفاعل �أالن ال يتذكر
جيدا هذه ال�سنوات ال�صعبة التي
لل�شباب لغته وكيانه
مرت على اجلزائر وهم ممن
طاملا كان احلديث عن "ت�شبيب عا�رصوا عهد الأمن وامل�صاحلة
م�ؤ�س�سات الدولة " يف اجلزائر الوطنية وهذا "معطى هام يف
مطروحا يف ال�ساحة ال�سيا�سية حتليل ر�ؤية ال�شباب نحو ال�سلطة
ويف �أروقة ال�سلطة ولكن مل احلاكمة يف البالد" .
يخرج هذا احلديث عن "التمني ورغم �أن عددا من ال�شباب
" و"الت�سويف" يف املواعيد وال�شابات موجودون بكم الب�أ�س
االنتخابية وكانت اللغة جماملة به يف املجال�س املنتخبة
لل�شباب يف هذا املو�ضوع بالذات املحلية والوطنية �إىل التمثيل
�أكرث من طابع التنفيذ والتغيري يف احلقيقي لل�شباب يف اجلزائر
الذهنيات املوجودة لدى بع�ض يبدو انه غري متوازن وت�شوبه
امل�س�ؤولني يف م�ؤ�س�سات الدولة اختالالت عديدة ب�سبب غياب
الذين �سعوا �إىل جعل ال�شباب منابر حزبية �شبانية و�إنتاج
اجلزائري يف موقع اجلمهور �أحزاب ال�سلطة لواجهة من
الذي ت�ستهدفه الربامج والغايات ال�شخو�ص القدمية التي تتكرر
بدول اال�ستثمار فيه وهو مبثابة يف االنتخابات جتاوزت من
"كتلة متنوعة " كما وكيفا وقد ال�سن عتيا الأمر الذي يجعل
واجهت على مدار �سنوات من تواجد هذا ال�شباب يف
طويلة ومنذ بناء �أوىل مالمح م�ؤ�س�سات الدولة بدون فعالية
التعددية احلزبية يف اجلزائر مع وغري م�ؤثر يف حركة الأحداث
�أواخر الثمانيات احلياة الر�سمية الراهنة التي ي�صنعها "احلراك
وامل�ؤ�س�ساتية واحلزبية عزوفا ال�شعبي " �إذ يبدو �أن ذوبان هذا
ومقاطعة �شبانية قوية ملواعيد ال�شباب يف م�ؤ�س�سات منتخبة
ال�سلطة االنتخابية بل �إن الكثري ال متثل بقوة �صوت اجلماهري
من ال�شباب اجلزائري كان طيلة جعلهم يف حالة من االرتباك
هذه الفرتة يحلم مبا يقول انه وقد يعيد الكثري منهم النظر يف
خال�ص له من واقع البطالة مواقعهم وفيما يعتقدونه اجتاه
املرير بالهجرة �إىل ارويا ولو النظام ال�سيا�سي .وكل هذا
على قوارب للموت وهو ا�شد يجب �أن تنتبه �إليه جلنة احلوار
�سلوك عنيف �أبان عنه العديد والو�ساطة .
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ر ًّدا على االحتالل

�صالة موحدة وجامعة للعيد يف الأق�صى
�أعلنت الهيئات الإ�سالمية يف القد�س املحتلة ،فجر اليوم� ،إقامة �صالة العيد موحدة يف امل�سجد الأق�صى؛ ر ًّدا على
قرار االحتالل منع �صالة العيد فيه وقررت الهيئة الإ�سالمية العليا وجمل�س الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ودار
بيان لها فجر اجلمعة� ،إغالق م�ساجد مدينة القد�س �أول �أيام عيد الأ�ضحى (الأحد القادم)
الإفتاء بالقد�س ،يف ٍ
لتكون �صالة العيد جامعة يف الأق�صى
ق.د
وذلك ردا على قرار منع امل�صلني من
�إقامة �صالة العيد و�إعالن �رشطة
االحتالل �أنها �ستجري "تقييما"
للو�ضع يف الأق�صى مع �ساعات
ال�صباح الأوىل يوم العيد لتقرر بناء
عليه فتح امل�سجد لالقتحامات
والتدني�س من قطعان امل�ستوطنني
وطالبت �أئمة امل�ساجد ب�إعالن هذا
القرار يف خطبة اجلمعة.
وجاء يف البيان امل�شرتك للهيئات
الدينية�" :إن عيدنا رباط ،و�أهايل
بيت املقد�س و�أكنافه �سوف يقفون
على قلب رجل واحد �أمام �أطماع
امل�ستوطنني"وتعهدت
قطعان
الهيئات �أن تقف �صفا واحدا �ضد
فر�ض �أي تق�سيم مكاين �أو زماين
للم�سجد الأق�صى ،ودعت جميع
�أهل فل�سطني �إىل �رضورة الزحف
�أول �أيام عيد الأ�ضحى نحو القد�س
كما �أكدت الهيئات الإ�سالمية جواز

ت�أجيل ذبح الأ�ضاحي لليوم الثاين من
عيد الأ�ضحى حتى نعمر الأق�صى يف
�أول �أيام العيد.
وختم البيان" :لنكن يدا واحدة يف
وجه كل قرار ظامل"وي�أتيهذا املوقف

بعدما طالبت جماعات ومنظمات
"الهيكل املزعوم" حكومة االحتالل،
ال�سماح لليهود باقتحام الأق�صى
خالل عيد الأ�ضحى حتى و�إن كان
يوم عيد للم�سلمني ،وزيادة �أوقات

االقتحامات ،حتى ت�شمل كل �ساعات
ال�صباح والظهر ،ومل تكتف بذلك؛ بل
طالبت "ب�إغالق الأق�صى طوال اليوم
الأول للعيد يف وجه امل�سلمني وفتحه
لليهود طوال اليوم".

�أ�سرى يق�ضون العيد يف
�سجون "�إ�سرائيل" للمرة
الرابعة وال�سبعني
قبيل �أيام من عيد الأ�ضحى
املبارك ،تتفتح جروح ،وتنهمر
دموع ،وتتفطر قلوب� ،شو ًقا
وولهًا لأب تغيبه "�إ�رسائيل"
منذ عقود طويلة بكل �صلف
و�إرهاب وعنجهية هي
"�إ�رسائيل" ومنذ احتاللها
لفل�سطني قبل  71عا ًما،
وهي متار�س بحق ال�شعب
الفل�سطيني �أب�شع �أ�ساليب
القمع والإرهاب ،تارة بالقتل
واالعتقال ،والإبعاد ،و�صوال
�إىل حرمان الفل�سطينيني من
الفرح واالحتفال بالعيد.
 74عيدًا هي جمموع �أعياد
�أم�ضاها بع�ض الأ�رسى يف
�سجون االحتالل مثل؛ كرمي
وماهر يون�س ،ونائل الربغوثي،
وفق مركز الأ�رسى للدرا�سات
مرة جديدة لن يحتفل ه�ؤالء
الأ�رسى وغريهم بالعيد بني
�أبنائهم وزوجاتهم و�أهاليهم
و�أ�صدقائهم ،بقرار متوا�صل
من كيان متغطر�س طاملا
ادعى احلرية والدميقراطية
وحتتجز "�إ�رسائيل" قرابة
� 6آالف �أ�سري فل�سطيني يف
�سجونها ومعتقالتها ،وحترمهم
من �أدنى حقوقهم الإن�سانية
التي كفلها القانون الدويل
لهم� ،إ�ضافة لتعر�ضهم حلمالت

تنكيل وبط�ش �شديدين كما
يتعر�ض الأ�رسى يف �سجون
االحتالل يف الأوقات عامة،
ويف الأعياد النتهاكات خارجة
عن القانون واملواثيق الدولية،
منها حرمانهم من حرية
ممار�سة ال�شعائر الدينية،
واالحتفال مبنا�سبة �سعيدة كما
النا�س حول العامل.
يقول مركز الأ�رسى :عدد
كبري من الأ�رسى من فقدوا
الأمل يف �إحياء الأعياد مع
�آبائهم و�أمهاتهم ،لأنهم رحلوا
عن الدنيا وهم يف ال�سجون،
منهم �أطفال ون�ساء و�شيوخ
ومر�ضى ،و�أحوج ما يحتاجون
يف هذه املنا�سبة للت�أكيد على
ق�ضيتهم وا�ستذكارهم والعمل
على الإفراج عنهم نّ
وبي البيان
�أن هنالك مئات الأ�رسى
والأ�سريات من تتقطع قلوبهم
على �أطفالهم يف يوم العيد،
حيث ال�شعور بالقلق واحلرمان
وال�شوق ملالقاة الأبناء ملا لهذا
اليوم من خ�صو�صية ،و�أ�ضاف
�أن �إدارة ال�سجون مل تتفهم
تلك اخل�صو�صية ،بتجاهلها
حتى ملو�ضوع الزيارات واللقاء
بالأهايل ،و�إدخال احللويات،
واملالب�س واجتماع الأ�سريات
الأمهات ب�أبنائهن.

بروفايل

املر�شح الرئا�سي التون�سي "مورو" ..ع�صفور النه�ضة النادر"
تون�س
املر�شح الرئا�سي
"مورو" ..ع�صفور
النه�ضة النادر"
معروف ببالغته وف�صاحته
وقدرته على الإقناع ،كما
�أن �شخ�صيته ال تخلو من
مرح يرفع من من�سوب
ت�أثريها ،ويخل�صها من
الطابع اجلدي النا�ضح
من مالحمه ونربة �صوته
اجلهوري.
املحامي عبد الفتاح مورو؛
ال يعترب فقط "الع�صفور
النادر" ،الذي حتدث عنه
رئي�س حركة "النه�ضة"
بتون�س ،را�شد الغنو�شي،
بالقول �إن "احلركة ال
تزال بانتظار الع�صفور
النادر الذي �ستدعمه يف
الرئا�سية" ،و�إمنا يعترب
�أول مر�شح تقدمه احلركة
لالقرتاع يف تاريخها
ويتوىل مورو حاليا ،رئا�سة
الربملان بالنيابة ،وحتظى
بقبول لدى خمتلف �رشائح
املجتمع على اختالف
انتماءاتهم الإيديولوجية،
وهو املعروف بفكره
املنفتح على جميع
التيارات ،وثقافته الوا�سعة،

ما مينحه �أهم �أدوات غزو
ال�صناديق ،وفق مراقبني.
الفنون والق�ضاء
واملحاماة
� 3أ�شياء ع�شقها يف
مراحل عمرية خمتلفة،
وهي املو�سيقى والق�ضاء
واملحاماة ،لكن الثابت
�أن �شغفه الأول والأخري
هيمنا على ع�شقه للأ�شياء
ولد عبد الفتاح مورو ،يف
الأ ّول من جوان عام ،1948
بالعا�صمة تون�س.
يف �سنوات �شبابه� ،أبدى
ميال جارفا للمو�سيقى التي
ما زال قادرا على تعاطيها
يف املنا�سبات اخلا�صة،
كما اكت�سب مهارات التمثيل
امل�رسحي.
و�إىل القائمة املذكورة،
ي�ضاف ع�شق �آخر للرجل
وهو اللبا�س التقليدي
التون�سي الذي الزمه
مذ كان �شابا يف الثامنة
ع�رش حتى اليوم ،حتى �أن
التون�سيني على اختالف
�أجيالهم ال يذكرون له هي�أة
�إال وهو يرتدي "اجلبة"
(لبا�س رجايل ف�ضفا�ض)
و"ال�شا�شية" (قبعة).

مولع �أي�ضا بهواية جمع
الطوابع الربيدية و�أباريق
ال�شاي التقليدية ،ويف
ر�صيده قامو�س من �إعداده
ملفردات اللهجة التون�سية،
و�ضبط دالالت �ألفاظها
و�أ�صولها ،وعالج فيه �أكرث
من �ألفي كلمة.
عامل القانون
ارتاد مورو ،املدر�سة
ال�صادقية بتون�س ،ثم
�أكمل تعليمه اجلامعي
بكلية احلقوق وال�رشيعة
باجلامعة املحلية ،قبل �أن
يتخرج منها يف  1970ظهر
انفتاحه على الثقافات
الأخرى مبكرا ،حيث مل
مينعه تعليمه يف اخت�صا�ص
القانون وال�رشيعة من تعلم
الأملانية يف املركز الثقايف
الأملاين بتون�س� ،إ�ضافة �إىل
�إتقانه اللغة الفرن�سية.
وعقب تخرجه ،عمل
مورو ،قا�ضيا حتى 1977؛
العام الذي قرر فيه تقدمي
ا�ستقالته والتوجه للمحاماة
التي ما زال ميار�سها.
م�سرية جمتمعية
و�سيا�سية

يف  ،1960بد�أ مورو ،جتربته
يف العمل املجتمعي
ب�أن�شطة �إ�سالمية اختار �أن
تكون يف املعاهد الثانوية
وامل�ساجد ،لتكون تلك
�أوىل خطواته يف امل�سار
املجتعي.
� 8سنوات بعد ذلك ،التقى
مورو ،را�شد الغنو�شي،
يف �أحد امل�ساجد ،واتفق
معه على ت�أ�سي�س حركة
�إ�سالمية ،وهو ما ح�صل
بالفعل ،حيث بد�أ الرجالن
العمل على الت�أ�سي�س.
لكن اعتقالهما يف 1973
�أجربهما على �إقناع عدد
من املتعاطفني مع التيار
الإ�سالمي بت�أ�سي�س حركة
الإ�سالمية"
"اجلماعة
�رسّ ا ،قبل اخلروج �إىل
العلن و�إن�شاء "االجتاه
الإ�سالمي" ،يف ،1981
وانتخب مورو �أمينا عاما
للحركة حينها.
والحقا ،تغري ا�سم احلركة
لكن
�إىل "النه�ضة"،
ّ
امل�ضايقات املفرو�ضة
على التيار الإ�سالمي -
وتيارات �أخرى -على مدار
عقود ،مل ترتك �أمامه من
حل �سوى املنفى ،قبل الزج

به بال�سجن لدى عودته �إىل
بالده وبا�شتداد وط�أة القمع
والعنف امل�سلط على حركة
النه�ضة يف عهد الرئي�س
الأ�سبق زين العابدين بن
علي� ،أعلن مورو ،يف ،1991
جتميد ع�ضويته يف حركة
النه�ضة.
وب�سقوط نظام بن علي ،يف
 ،2011اختار مورو ،العمل
ال�سيا�سي م�ستقال ،وتر�شح
�ضمن قائمة "التحالف
الدميقراطي امل�ستقل"،
املجل�س
النتخابات
الت�أ�سي�سي (برملان انتقايل)
يف �أكتوبر  ،2011لكنه
مل يفز ويف � ،2012أعلن
مورو عودته �إىل احلركة،
وانتخب نائبا لرئي�سها
وع�ضوا مبجل�س ال�شورى
فيها وخالل االنتخابات
الت�رشيعية املقامة يف
 ،2014تر�شح عن احلركة
بالدائرة االنتخابية "تون�س
 ،"1وفاز مبقعد �أَهلَه
لدخول القبة الت�رشيعية
لي�س كنائب فقط ،و�إمنا
نائبا لرئي�س الربملان.
"الع�صفور النادر"
يف ماي املا�ضي ،قال

الغنو�شي ،يف ت�رصيحات
�إعالمية� ،إن احلركة
"تبحث عن ع�صفور نادر
لالنتخابات الرئا�سية..
�شخ�صية
ويكون
توافقية"ومنذ ذلك احلني،
تواترت التكهنات ب�ش�أن
هوية هذا "الع�صفور
النادر"؛ هل يكون من داخل
احلركة �أو خارجها ،قبل
�أن يح�سم جمل�س �شورى
"النه�ضة" ،الثالثاء ،اجلدل
باختيار مورو ،مر�شّ حا
الرئا�سية
لالنتخابات
املقبلة باقرتاح من
رئي�سها.
رئي�س �شورى "النه�ضة"،
عبد الكرمي الهاروين،
اعترب يف م�ؤمتر �صحفي
� ،أن "مورو� ،شخ�صية
توافقية معروفة باالنفتاح
واالعتدال والأ�صالة داخل
احلركة وخارجها"،وير�أ�س
مورو ،حاليا ،الربملان،
منذ تن�صيب رئي�سه ال�سابق
حممد النا�رص ،رئي�سا م�ؤقتا
للبالد ،غداة وفاة الرئي�س
الباجي قايد ال�سب�سي يف
 25جويلية املا�ضي.
ومن �أبرز ما �أثار ا�ستح�سان
التون�سيني يف �شخ�صية
مورو ،وكان له �صدى عرب

و�سائل الإعالم الأجنبية،
ظهوره وحيدا �سائرا م�شيا
على الأقدام خلف املركبة
التي �أقلت جثمان الرئي�س
التون�سي الراحل الباجي
قايد ال�سب�سي ،من ق�رص
قرطاج �إىل مثواه الأخري،
في مقربة اجلالز جنوبي
العا�صمة تون�س ،فاخلالف
ال�سيا�سي والإيديولوجي
بني الرجلني ،مل يَ ُحل
ب�أن يفي مورو مبمازحة
ال�سب�سي له ،قبل فرتة ،ب�أن
ي�سري يف جنازته ،واعتربها
و�صية واجبة النفاذ ،الأمر
الذي �أكربه فيه خ�صومه
قبل �أن�صاره.
وي�ؤمن مورو ب�رضورة �أن
تف�صل احلركات الإ�سالمية
بني اجلانبني الدعوي
وال�سيا�سي ،حيث قال
يف ت�رصيحات �إعالمية،
�أواخر � ،2016إن "حركة
النه�ضة ر�أت �أن هذا
الف�صل �رضوري بعد ثورة
."2011
و�شدد مورو على �أنه "مل
ّ
تعد هناك حاجة حلركة
�شاملة تقوم بكل �شيء"،
م�ؤ ّكدا �أن "الأف�ضل هو
التخ�ص�ص يف العمل لأنه
�أمر �أ�سا�سي للإجناز".
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املدركات اخلاطئة:

ر�ؤية غربية مغايرة لتف�سري ال�صدام مع القوة الرو�سية
�أثار �ضم رو�سيا ل�شبه جزيرة القرم يف �أوائل عام  ،2014ثم الأزمة التي تلت ذلك يف عالقاتها مع دول
اجلوار الأوروبي والعامل الغربي ،ثم التدخل الرو�سي يف الأزمة ال�سورية منذ نهاية �سبتمرب 2015؛
ت�سا�ؤالت حول طموحات ال�سيا�سة اخلارجية ملو�سكو على املدى البعيد ،خا�صة يف ظل و�صف بع�ض
الكتابات الغربية ما يحدث ب�أنه «حرب باردة» جديدة.
كري جيلز
عر�ض :د� .إ�سراء �أحمد
�إ�سماعيل  -باحثة يف ال�شئون
الدولية
ويف هذا الإطار� ،صدر عن معهد
«ت�شاثام هاو�س» كتاب بعنوان:
«قواعد مو�سكو :ما الذي يدفع
رو�سيا �إىل مواجهة الغرب؟» ،من
ت�أليف «كري جيلز» ،وهو خبري بارز
يف ال�ش�أن الرو�سي ،يُناق�ش الكتاب
املرجعيات واالجتاهات القيمية
والأيديولوجية التي حتكم ال�سيا�سة
اخلارجية الرو�سية ،وتقييم ر�ؤية
مو�سكو لنف�سها وعالقتها بالعامل
اخلارجي ،والتي �إن ُو�ضعت يف
االعتبار قد ت�ساعد يف جتنب
الأخطاء الباهظة والت�صعيد غري
املرغوب فيه يف عالقات الغرب
مع وريثة االحتاد ال�سوفيتي
ال�سابق ،من وجهة نظر امل�ؤلف.
وقد �ضم الكتاب �أربعة �أجزاء،
ا�ستعر�ض امل�ؤلف خاللها مكانة
رو�سيا على ال�صعيد العاملي،
ونظامها الداخلي ،واخللفية
التاريخية لل�سيا�سة الرو�سية،
ريا
و�آفاق التغيري املرتقبة ،و�أخ ً
م�ستقبل العالقة مع مو�سكو.
مكانة رو�سيا عامل ًّيا
يف البداية ّ
يو�ضح «جيلز» �أن رو�سيا
والغرب مثل اجلريان غري القادرين
ً
بع�ضا ،ويرجع
على فهم بع�ضهم
ال�سبب الرئي�سي لذلك يف �أن قادة
الدول الغربية مييلون �إىل االعتقاد
ب�أن على مو�سكو �أن تت�رصف كدولة
غربية تتمتع بعقالنية ،وذلك على
الرغم من �أنّ توجهات وقرارات
القادة الرو�س لعدة قرون كانت
تتم بنا ًء على تقاليد را�سخة.
ويف هذا الإطار ،ي�ؤكد امل�ؤلف �أن
حماولة الغرب التعامل مع رو�سيا
دون حماولة فهم كيف ينظر
الرو�س �إىل العامل؛ هي ال�سبب يف
الأزمات املتكررة بني الطرفني،
حيث ا�ستخدم القادة الرو�س
(لي�س فقط الرئي�س احلايل
«فالدميري بوتني» ،بل و�أ�سالفه
� ً
أي�ضا ،وكذلك خلفا�ؤه م�ستقبلاً )
�أدوات ا�سرتاتيجية مت�سقة مع
بقية العامل ،وهي و�إن كانت تبدو

غريبة من املنظور الغربي؛ �إال �أن
فهمها �رضوري للنجاح يف التعامل
والتعاي�ش مع مو�سكو ،وتطوير
عالقة �أكرث �إنتاجية و�أقل عر�ضة
للأزمات ،وي�شري «جيلز» �إىل �أن
االفرتا�ض القائم على فكرة �أن
الرو�س لي�سوا خمتلفني متا ًما
عن الواليات املتحدة والغرب،
و�أنهم يرون العامل ويتفاعلون مع
الأحداث بنف�س الطريقة التي
يتعامل بها الغربيون؛ �أعاق فهم
ا ُ
ملثُل والقيم والآمال واملخاوف
والدوافع امل�شرتكة التي يتمتع
بها غالبية الرو�س ،وتلك التي
تمُ ّيز مو�سكو عن الدول الغربية
ووا�شنطن.
ومن العنا�رص الأ�سا�سية التي
ت�شملها ر�ؤية رو�سيا ملكانتها والتي
ت�ساهم يف حتديد كيفية تفاعلها مع
العامل اخلارجي؛ اعتقاد مو�سكو
بحقها يف �أن تُعا َمل كواحدة من
�أهم دولتني �أو ثالث دول يف العامل.
وقد ي�شري املحللون الغربيون �إىل
�أن رو�سيا بعيدة كل البعد عن �أن
تكون دولة رائدة عامل ًّيا ،خا�صة
عند النظر لبع�ض امل�ؤ�رشات،
مثل :الناجت املحلي الإجمايل
ال�صغري ن�سب ًّيا ،واقت�صادها غري
املتطور ،وحمدودية ت�أثري نفوذها
�صحيحا،
يف العامل .و�إن كان هذا
ً
لكنه لي�س بال�رضورة املعيار الذي
يتم من خالله النظر �إىل الدولة
من قبل القيادة الرو�سية ،مبا يف
ذلك الرئي�س «بوتني».
من املنظور الغربي ،اتّ�سمت
قرارات ال�سيا�سة اخلارجية
الأخرية لرو�سيا بعدم العقالنية،
حتى �إن امل�ست�شارة الأملانية
«�أجنيال مريكل» و�صفت الرئي�س
«بوتني» ب�أنه يعي�ش يف عامل
خمتلف ،ومع ذلك يرى «جيلز» �أن
قرارات مو�سكو وردود �أفعالها تتّبع
منط ًقا داخل ًّيا مت�س ًقا ،يرتكز على
�أ�سا�س متني يتمثل يف ا�ستعادة
قوة رو�سيا ومكانتها ونفوذها يف
العامل ،وتطوير �أدوات الدفاع
لت�أمني احتياجاتها الأمنية ،بغ�ض
النظر عن مدى عدم �إدراك ذلك
الت�صور من اخلارج.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن
االختالف الهام الآخر يف الت�صور

بني رو�سيا والغرب ،والذي يرتدد
�صداه يف ال�سيا�سة الرو�سية اليوم؛
هو م�س�ألة :كيف انتهت احلرب
الباردة؟ وما �إذا كانت تُعد هزمية
لالحتاد ال�سوفيتي على يد الغرب
�أم �إن مو�سكو ان�سحبت طواعي ًة
من تلقاء نف�سها؟.
رو�سيا من الداخل
اتّ�سم �شكل احلكم يف رو�سيا
بالثبات الن�سبي على امتداد
تاريخها ،ويو�ضح «جيلز» �أنه
فقط منذ نهاية االحتاد ال�سوفيتي
بد�أت بع�ض التعديالت يف منط
احلكم «اال�ستبدادي» بطبقة عليا
�صغرية مقيدة ،وطبقة متو�سطة
ال تُذكر مدعومة بكتلة جمهولة
وم�ضطهدة .ومنذ املراحل
الأوىل لوجودها� ،سخرت مو�سكو
جميع مواردها ال�ضئيلة يف الدفاع
واحلرب واال�ستعمار.
و�إحدى �أكرث ال�سمات الثابتة
للنظام الرو�سي التي متيزه
ب�شكل وا�ضح عن الأوروبي هي
العالقة بني الدولة والرعايا.
ففي �أوروبا ،وال �سيما يف الأجزاء
التي تتمتع بتقاليد طويلة من
احلريات املدنية والدميقراطية،
ي�ستند توازن امل�صالح بني الدولة
والرعايا �إىل مبادئ مقبولة ب�شكل
عام ،وهي احرتام احلقوق وحتمل
امل�سئوليات؛ �إال �أن رو�سيا مل
ت�شهد مثل هذا التوازن �أبدًا؛ �إذ
مل يت�شكل املجتمع املدين كما
هو مفهوم يف الغرب ،واملبد�أ
الرئي�سي للتنظيم االجتماعي هو
اجلماعية التي ت�أ�س�ست على فكرة
خ�ضوع الفرد مل�صالح املجموعة.
ومن هذا املنطلق ،ي�شارك القادة
الرو�س يف مغامرات خارجية من
�أجل تعزيز ال�رشعية الداخلية،
ومن �أبرز الأمثلة الدالة على ذلك
التدخل الرو�سي يف �سوريا.
وفيما يتعلق مبواقف املعار�ضة،
يبالغ الغرب يف تقدير مدى
و�أهمية االحتجاجات ال�شعبية
واملعار�ضة ال�سيا�سية املنظمة
يف رو�سيا ،حيث يرى «جيلز» �أن
معظم االحتجاجات الوا�سعة
التي وقعت يف الدولة خالل القرن
احلايل لي�س لها عالقة بالدعوات
املطالِبة بتغيري �سيا�سي ،بقدر
ما ميكن اعتبارها �أحدا ًثا فردية
ترتبط مب�شاكل معي�شية ،مثل
احتجاجات �سائقي ال�شاحنات
التي بلغت ذروتها يف عام .2016
املرياث التاريخي لرو�سيا
ي�شري «جيلز» �إىل �أن دور الكني�سة
والدين يف املجتمع وال�سيا�سة
الرو�سية معقد ،وغالبًا ما يكون
غري مفهوم من اخلارج ،وي�ستدل

على ذلك من خالل بع�ض بيانات
ال�سيا�سة اخلارجية املحيرّ ة.
فعلى �سبيل املثال ،يف �أواخر
رصح وزير اخلارجية
�أبريل ّ � ،2016
الرو�سي «�سريجي الفروف»
بـ»رف�ض العودة �إىل العمل كاملعتاد
مع �أوروبا ،لأن رو�سيا م�سيحية
للغاية ،والتعامالت العادية مع
الغرب من �ش�أنها �أن تعني �أن
مو�سكو �أ�صبحت مثل �أوروبا ،وهذا
يتعار�ض مع �أ�س�س ثقافتنا».
هناك توجه م�ستمر لر�سم �أوجه
للت�شابه التاريخي يف العالقات
الرو�سية-الغربية اليوم وفرتات من
املا�ضي ال�سوفيتي والإمرباطوري،
وتعود هذه املقارنات لي�س فقط
�إىل مرحلة احلرب الباردة ،ولكن
ت�شمل � ً
أي�ضا بداية احلرب العاملية
الأوىل ،وتبعات حرب القرم،
والعديد من احللقات التاريخية
الأخرى .ويو�ضح امل�ؤلف �أن من
ال�صعب التفكري يف فرتة من التاريخ
الرو�سي منذ �أواخر القرن الثامن
ع�رش تقريبًا ،مل تتم الإ�شارة �إليها
باعتبارها �سابقة ملا يحدث اليوم.
وي�ؤكد وجود خط�أ يتم ارتكابه على
وجه التحديد مرا ًرا وتكرا ًرا يف
التعامل الغربي مع مو�سكو يتمثل
يف افرتا�ض �أن حالة املواجهة مع
رو�سيا م�ؤقتة ،و�أن الأمور �سوف
تتح�سن بال�رضورة.
ويُ�ضيف امل�ؤلف �أن التو�سع
امل�ستمر من خالل الغزو
املبا�رش �أو اال�ستعمار كان اخليار
االفرتا�ضي لرو�سيا دائ ًما على
مدار التاريخ .وقد يتغري الأ�سا�س
املنطقي اخلا�ص ب�رشعية التو�سع
مع مرور الوقت ،لكن طموح
التو�سع ظل ثابتًا.
�آفاق التغيري
يجنح بع�ض املحللني الرو�س
�إىل افرتا�ض تنب�ؤات م�ستقبلية
متيل �إىل الت�شا�ؤم .وعلى النقي�ض
من ذلك ف�إن التوقعات املتعلقة
برو�سيا يف املجتمعات الأكادميية
وال�صحفية متيل �إىل �أن تكون
رهينة للتفا�ؤل .وي�ؤكد «جيلز»
�أن املواقف الرو�سية لي�ست
غري متوقعة كما يُقال يف كثري
من الأحيان ،ففي عام ،2008
جمعت املراقِبة الفنلندية لل�ش�أن
الرو�سي «هانا �سميث» الدرا�سات
اال�ستق�صائية التي �أُعدت حول
التنمية يف رو�سيا على مدار القرن
ً
خيوطا م�شرتكة
املا�ضي ،ووجدت
تربط املا�ضي باحلا�رض ،حتى
�إنها َخل ُ َ�صت �إىل �أنه «رمبا �سيكون
من الآمن افرتا�ض �أنها �ستكون
�صاحلة � ً
أي�ضا للم�ستقبل».
لن تعي�ش رو�سيا يف �سالم تام،
�سواء مع جريانها �أو مع �رشكائها
وخ�صومها ،والفكرة املتفائلة ب�أن

رو�سيا لن ت�سعى لإحلاق الأذى
بالغرب دون �سبب ال يدعمها
العديد من امل�ؤ�رشات احلالية
من حمالت تخريب وحماوالت
لزعزعة اال�ستقرار يف الواليات
املتحدة وعدد من الدول الغربية.
و�إذا كانت هناك بع�ض الأعذار
ل�سلوك مو�سكو العدائي ،ف�إنه
ال توجد �أعذار لبع�ض الأن�شطة
الأخرى ،مثل قيامها بدعم حركة
مناه�ضة اللقاحات يف جميع
�أنحاء العامل ،مع ما يرتتب على
ذلك من �آثار �ضارة على الرعاية
ال�صحية.
ومما قد يدعو للتفا�ؤل احلذر -من
وجهة نظر «جيلز» -افرتا�ض قيام
املعار�ضة الليربالية يف رو�سيا
بدور فعال وواقعي ،مما قد ميهد
الطريق لتغيري �سيا�سي جاد؛ �إال
�أنه ال بد من الأخذ يف االعتبار
�أن احلكومة الرو�سية والهيكل
الإداري برمته �أكرث مرونة وقوة
مما يعتقد الكثري من منتقديها.
وهذا يقود �إىل �س�ؤال �آخر :هل
كان لدى الغرب م�شكلة مع رو�سيا
�أم مع «بوتني»؟
ويزعم «جيلز» �أن رو�سيا ال ميثلها
رجل واحد ،فالرئي�س «بوتني»
لي�س م�صدر كل املخاوف الأمنية،
بل يعمل على تبني وجهات نظر
رو�سية قدمية العهد حول كيفية
التعامل مع العامل من حوله،
وبالت�أكيد مع نظامه الداخلي،
وبالتايل فالتفا�ؤل خطري ،وي�ؤدي
�إىل �أخطاء �سيا�سية متكررة.
م�ستقبل العالقة مع رو�سيا
يطرح «جيلز» ت�سا� اًؤل حول :ما
الذي ميكن فعله؟ كيف ميكننا
حت�سني العالقة مع رو�سيا
�إذا كانت هناك العديد من
التحديات ،مما يعني �أنها لن
تكون عالقة �سل�سة ومريحة؟
ويزعم �أنه �إىل جانب التخلي عن
التفا�ؤل حيث ال مربر له ،ال بد

من حماولة فهم الطريقة التي
ترى بها رو�سيا العامل اخلارجي
والغرب ب�شكل خا�ص ،مع �إدراك
ً
تعار�ضا �أ�سا�س ًّيا لي�س
�أن هناك
فقط من املنظور الأخالقي
والقيمي ،ولكن � ً
أي�ضا من منظور
امل�صالح اجليو�سرتاتيجية بني
الطرفني.
وال يعتقد «جيلز» �أن العامل
يف حالة حرب باردة جديدة
يف الوقت احلايل ،لكنه يرى
�أن هناك العديد من ال�سمات
امل�شرتكة مع املراحل الأخرية
من احلرب الباردة ،على �سبيل
املثال ،االختالف الأيديولوجي
املتنامي ،والعزلة املتزايدة
لل�شعب الرو�سي عن الأفكار
والآراء والأخبار اخلارجية ،التي
يعتربها النظام �ضارة مل�صلحته.
ويف �ضوء ذلك ،يدعو امل�ؤلف �إىل
العودة �إىل املواقف العقالنية
التي م ّيزت احلرب الباردة يف
مراحلها املت�أخرة ،حيث تو�صل
الطرفان �إىل تفاهم وطريقة
تعتمد على االعرتاف بوجود
اختالفات.
ويف النهاية ،يختتم «جيلز» كتابه
بالقول �إن احتماالت التغيري يف
رو�سيا �ضئيلة ،على الأقل على
املدى الق�صري واملتو�سط.
م�ضي ًفا �أن رحيل الرئي�س «بوتني»
يف النهاية عن امل�شهد لن يغري
الأمور ،لأن امل�شكلة تكمن
فيما ي�صفه باملزيج ال�سام من
جنون العظمة واخلداع والعزلة
وعدم القدرة على التكيف
مع فكرة التعاون من �أجل
ال�صالح العام ،فقد تن�ش�أ فر�ص
لتح�سني العالقات ،لكن هذه
الفر�ص نادرة وتعتمد كل ًّيا على
الظروف الرو�سية الداخلية.
ومن ناحية �أخرى ،يرثي «جيلز»
�إهمال الدرا�سات الرو�سية يف
الغرب ،وما يرتتب على ذلك
من حمدودية القدرة على فهم
ال�سلوك الرو�سي.
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Un agrement définitif
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Un agrement
définitif portant autorisation de prorogation
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Les rabais remises et ristournes
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Les moyens de réglement
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Date et heure s le 1 , 1 et  KVJMMFU Coùt de la formation
10 000DA
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Par décision n° 234 du 27 avril
2019 du ministre de l’Energie,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques
et points de vente
Nous demandons aux propriétaires de
kiosques et autres buralistes qu’en cas de
non distribution de notre journal, de nous
contacter au numéro suivant :

021 69 64 83
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مبنا�سبة عيد الأ�ضحى

من الأ�سرى من �أم�ضى  74عيدا يف ال�سجون الإ�سرائيلية

عمالقة التحدي

بقلم :خالد مو�سى
البطران

� أكد مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور ر�أفت حمدونة �أن �إدارة م�صلحة ال�سجون "اال�سرائيلية"
بغطاء من احلكومة اال�سرائيلية متار�س بحق الأ�سرى والأ�سريات يف العيد الكثري من االنتهاكات
ملن ي�سمع وال يعرف عن �إ�رضاب
اخلارجة عن االتفاقيات واملواثيق الدولية والقانون الدوىل الإن�سانى .
الأ�رسى الفل�سطينيني داخل
ق.د
و�أ�شار �إىل �أن هناك من الأ�رسى
من �أم�ضى يف االعتقال  37عاماً
كالأ�رسى " كرمي وماهر يون�س
ونائل الربغوثى " الذين �أم�ضوا ما
يقارب من �أربعة و�سبعني عيداً يف
ال�سجون ب�شكل متوا�صل  ،بظروف
قا�سية و�صعبة جداً على امل�ستوى
النف�سى يف ظل املعاملة القا�سية
والال�إن�سانية املخالفة حلقوق
االن�سان ولالتفاقيات الدولية
خا�صة ما يتعلق بال�شعائر الدينية
 ،وقال د .حمدونة �إىل �إن عددا
كبري من الأ�رسى من فقدوا
الأمل يف �إحياء الأعياد مع �آبائهم
و�أمهاتهم ،لأنهم رحلوا عن الدنيا
وهم يف ال�سجون  ،من بينهم
�أطفال ون�ساء و�شيوخ ومر�ضى
 ،واحوج ما يحتاجون فى هذه
املنا�سبة للتاكيد على ق�ضيتهم
وا�ستذكارهم والعمل على االفراج
عنهم  .نَ
وبي د .حمدونة �أن هنالك
مئات الأ�رسى والأ�سريات من
تتقطع قلوبهم على �أطفالهم يف
يوم العيد  ،حيث ال�شعور بالقلق
واحلرمان وال�شوق ملالقاة الأبناء
ملا لهذا اليوم من خ�صو�صية ،
و�أ�ضاف �أن �إدارة ال�سجون مل

تتفهم تلك اخل�صو�صية  ،بتجاهلها
حتى ملو�ضوع الزيارات واللقاء
بالأهاىل  ،و�إدخال احللويات ،
واملالب�س واجتماع الأ�سريات
الأمهات ب�أبنائهن  ،و�أو�ضح �أن
هناك ما يقارب من � 5500أ�سري
و�أ�سرية يف ال�سجون منهم ()220
طفال و ( ) �أ�سرية  ،يحرمون من
ر�ؤية �أبنائهن و�آبائهن و�أمهاتهن
يف يوم العيد  ،والأ�رسى الأطفال
ال يتعاملون كباقى معامالت
الأطفال باحلقوق و�أ�شكال الرفاه
يف مثل هذه املنا�سبات املهمة

 .وحذر د .حمدونة من خطورة
الإجراءات "الإ�رسائيلية" القا�سية
على الأ�رسى الفل�سطينني ،يف عيد
الأ�ضحى املبارك  ،م�شرياً �إىل �أن
العيد ي�أتى على الأ�رسى و�إدارة
م�صلحة ال�سجون ت�شن هجمة
كبرية وت�ضاعف من انتهاكاتها
بحقهم  ،ويعاملونهم بق�سوة
غري م�سبوقة يف الآونة الأخرية
 .وطالب امل�ؤ�س�سات احلقوقية
والدولية بال�ضغط على االحتالل
اال�رسائيلى لاللتزام مبواد وبنود
اتفاقيات جنيف التى ت�ؤكد على

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

هيئة الأ�سرى

توثيق �شهادات عدد من الأ�سرى املر�ضى القابعني يف �سجون االحتالل
وثقت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين يف تقرير �أ�صدرته
اليوم� ،شهادات حية لعدد من
الأ�رسى املر�ضى القابعني يف
عدة �سجون �إ�رسائيلية ،ي�رسدون
فيها ما يتعر�ضون له من انتهاكات
طبية متوا�صلة ،حيث تتعمد ادارة
�سجون االحتالل ا�ستهدافهم
من خالل جتاهل �أمرا�ضهم
وعدم التعامل معها ب�شكل جدي
واال�ستهتار بحياتهم .ويف هذا
ال�سياق ك�شفت هيئة الأ�رسى عن
�أ�صعب احلاالت املر�ضية القابعة
مبا يُ�سمى عيادة معتقل "الرملة"،
�إحداهما حالة الأ�سري املقعد
ناه�ض الأقرع ( 51عاماً) من
�سكان قطاع غزة ،والذي يرقد
ب�شكل دائم داخل عيادة "الرملة"
منذ اعتقاله خالل عام ،2007

حيث برتت قدماه داخل ال�سجن
ب�سبب �إ�صابته بالر�صا�ص قبل
لعدة عمليات
االعتقال ،وخ�ضع ّ
برت يف �ساقيه ،ب�سبب االنت�شار
ال�شديد لاللتهابات فيها ،ومل
تُقدم له �أي رعاية طبية حلالته
ال�صحية املرتدية وال زال الأ�سري
يعاين من �آالم ج�سيمة مكان البرت
لكن العيادة تكتفي ب�إعطائه
امل�سكنات ،يذكر ب�أن الأ�سري
حمكوم بال�سجن لـ  3م�ؤبدات
وهو �أب لأربعة �أبناء .بينما يعاين
الأ�سري رائد بالونة ( 44عاماً )
من �سكان مدينة طولكرم ،من
البوا�سري منذ �أكرث من  11عاماً ،
كما �أنه يعاين من التهابات حادة
يف املعدة وهو بحاجة �إىل �إجراء
عملية جراحية ب�أ�رسع وقت
ممكن ،لكن �إدارة معتقل “رميون”

ال زالت متاطل يف حتديد موعد
لإجراء عملية له� .أما فيما يتعلق
بالأ�سري �أمري مقيد ( 34عاماً) من
خميم جباليا �شمال قطاع غزة،
والقابع يف معتقل "رميون" ،فهو
يعاين من دي�سكات وغ�ضاريف
ب�سبب التنكيل به و�شبحه خالل
ا�ستجوابه ،ورغم معاناته تكتفي
�إدارة املعتقل ب�إعطائه �أدوية
م�سكنة فقط .يف حني مير الأ�سري
طارق عا�صي من خميم بالطة
�رشقي مدينة نابل�س ،بو�ضع
�صحي �سيء ،فهو ي�شتكي من
ُك�رس يف يده �أُ�صيب به بعد
االعتداء عليه خالل عام 2014
�أثناء تواجده مبعتقل اجللبوع،
وهو بحاجة ما�سة الجراء
عملية جراحية ليده ب�أ�رسع وقت
ممكن ،عدا عن ذلك �أُ�صيب

الأ�سري عا�صي بورم �رسطاين
يف القولون خالل عام 2010
وقد مت ا�ستئ�صاله ،وهو بحاجة
لفحو�صات دورية لالطمئنان على
و�ضعه ال�صحي ،لكن �إدارة "نفحة"
ترف�ض ومتاطل بتحويله الجراء
الفحو�صات و�إجراء العملية ليده
كما ور�صد تقرير الهيئة حالة كل
من الأ�سرية ن�رسين ح�سن (44
عاماً) �سكان مدينة غزة ،والتي
تعاين م�ؤخراً من افرازات وكتل
بال�صدر ،وهي بانتظار حتويلها
الجراء فحو�صات طبية عاجلة
لت�شخي�ص حالتها املر�ضية� .أما
عن الأ�سرية روان عنرب ( 23عاماً)
من �سكان خميم اجللزون �شمال
مدينة رام اهلل ،فهي تعاين من
ارتفاع يف �ضغط الدم وبحاجة
�إىل متابعة طبية حلالتها.

�سجون االحتالل  ،يعترب هذا النوع
من الإ�رضابات و�سيلة ن�ضالية
يقوم بها فرد �أو جمموعة �أو
كل ال�سجناء ال�سيا�سيني القابعني
داخل زنازين و�سجون الإحتالل
ال�صهيوين وهم للمعرفة بالآالف
 ،وكما ذكرنا هى و�سيلة ن�ضالية
يقدم عليها ال�سجناء النتزاع �أو
حت�سني ظروفهم احلياتية داخل
املعتقالت �أو من �أجل انتزاع
امتياز �أو ت�صويب �إجراءات
تتخذها �إدارة ال�سجون من وقت
لآخر،فى هذه الأيام يخو�ض
عدد كبري من �سجناء فل�سطني
�إ�رضابا عن الطعام من �أجل
�إقدام �سلطات االحتالل داخل
املعتقالت بحرمان املعتقلني
من �أب�سط �سبل احلياة ونق�ص
نوعية اخلدمات ال�صحية التي
ت�سببت بوفاة العديد من ال�سجناء
لعدم توفر الأدوية املعاجلة
لأمرا�ضهم  .مع العلم �أن دولة
االحتالل وقعت على مواثيق
املحافظة على �أرواح ال�سجناء
الدولية وهى بطلة العامل بالتفنن
بعدم تطبيقها بل وتزيد من
ممار�ساتها الال�إن�سانية يف التعامل
مع ه�ؤالء الأبطال لتك�رس �إرادتهم
وحتطم معنوياتهم  ،ويعترب
مثل هذه الإ�رضابات الو�سيلة
املمكنة وتكاد تكون الوحيدة
التي ي�ستخدمها امل�رضبون
بفقدهم الكيلوغرامات من حلم
�أج�سادهم ويتحولون �إىل هياكل
عظمية ويعر�ضهم للأمرا�ض
والت�شنجات وفقدان للأب�صار.
كل هذا يعترب �أهون من جترع
الذل والإهانات �أو احلرمان من
الزيارات،هذا الن�ضال الذي ال
جتدونه �إال عند عمالقة التحدي
وهم الفل�سطينيون الذين علموا
العامل كيف ينتزعون حقهم من
بني �أنياب حمتل مغت�صب ظامل .
وهنا �س�أقف على ق�صة من �أالف
الق�ص�ص الفردية وهى للأ�سري
البطل خ�رض عدنان الذي زادت
�أيام �إ�رضابه عن املائة ،يوم كان
ال ي�أكل فيها �سوى القليل من امللح
مع املاء لكي ال تتعفن معدته،
لي�سجل منفرداً �أطول �إ�رضاب
يخو�ضه م�سجون داخل �سجون
االحتالل وينت�رص على �سجانيه

وينتزع منهم حكم بالإفراج عنه
 .وهناك الع�رشات من ه�ؤالء
الذين �سجلوا ق�ص�ص نقف
ورائها �صاغرين �أمام عظمة ما
قدموه ،هذا كله و�صوت الأحرار
الذي كان ثمنه �أطنان من اللحم
الب�رشي يذوب ليو�صلوا �أ�صواتهم
املخنوقة �إىل من يدعون زيفاً
وكذباً �أنهم �أن�صار احلق ويوفرون
�سبل العي�ش الكرمي لل�سجناء دون
التعدي على حقوقهم الذي كفلها
القانون الدوىل ،ومن الق�ص�ص
اجلماعية تلك التى يقدم عليها
كافة ال�سجناء ب�شكل جماعي
ك�إرجاع وجبات الطعام ،وهذا
�أ�سلوب ت�صعيدي فـ يبد�ؤا ب�إرجاع
وجبة ثم �أكرث حتى ت�صل �إىل
�إرجاع كل الوجبات وتكون تلك
اخلطوات �إحتجاجاً على نوعية
وكمية الطعام املقدم �أو �سحب
�إدارة ال�سجون لبع�ض الإجنازات
التى حققت ،كاملياه والأغطية
واملالب�س والهواتف والزيارات
والتعليم اجلامعي وغالباً ما يكون
التن�سيق بني ممثلي الف�صائل
على مثل هكذا خطوات ويلتزم
بذلك كافة امل�ساجني وبال�صمود
ووحدة املوقف يتحقق مطالب
الأبطال.
هذا ال�رصاع املميت الذى
ي�ستخدمه ال�سجناء لي�س حباً
بالعذاب �أو الإ�ست�شهاد بقدر ما
هى الو�سيلة املتاحة التى يلج�أ
لها ال�سجناء يف حتديد قدرتهم
على حتديهم لعدوهم وليثبوا له
ب�أن كل اجراءاته لن تك�رس لهم
عزمية وال تثنى لهم هامة
بعد كل هذا ال�رصاع يكون طعم
الإنت�صار م�صحوب بال�شموخ
والكربياء ويبقى ال�رصاع
مفتوح بني من ميتلكون الإرادة
والتحدي ومن ال ميتلكون
احلق وال الأخالق  .ها هو
ال�شعب العربي الفل�سطيني
العظيم يقف اليوم خلف �أبنا�ؤة
الذين يخو�ضون اليوم معركة
من ع�رشات املعارك داخل
با�ستيالت و�سجون حمتل يتفنن
ويحاول �أن يثني ه�ؤالء الأبطال
عن عظمتم وما فتئ ،و�سيخ�س�أ
ب�إذن اهلل ويبقى ال�رصاع مفتوحا
بني من �أبوا الركوع وبني جمرم
حقري يتفنن بالتعذيب والرتهيب
� .أعانكم اهلل �أيها الأ�سود الزائرة،
ون�رصكم وحريتكم وكرامتهم
ترخ�ص من �أجلها الت�ضحيات
 ،ف�إما حياةٌ ت�رس ال�صديق و�إما
ممات يغيظ العدا .
ٌ
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احتجاج ًا على حرمانه من العالج

رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

املجتمع الدويل مطالب بالتدخل احلقيقي لوقف
انتهاكات االحتالل وحماية للأ�سرى
طالب رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين اللواء قدري ابو بكر ،م�ؤ�س�سات املجتمع
الدويل والهيئات احلقوقية واالن�سانية ويف مقدمتها ال�صليب الأحمر الدويل ،بالتدخل
الفوري حلماية الأ�سرى يف �سجون االحتالل مما يتعر�ضون له من قمع وتنكيل
ووح�شية على يد ادارة ال�سجون اال�سرائيلية وقواتها القمعية.

ف.ك
اقوال ابو بكر تلك جاءت
خالل م�شاركته بوقفة
ا�سناد ت�ضامنية دعت لها
م�ؤ�س�سات اال�رسى وجلنة
ا�سناد املعتقلني امل�رضبني
عن الطعام يف معركة
التحدي واالرداة ،وا�ستقباله
اال�سري املحرر بالل عواودة
بعد اعتقال دام اكرث من 17
عاما يف �سجون االحتالل".
وقال�" ،أن ما حدث يف �سجن
عوفر خالل االيام املا�ضية
من �أنتقام وا�ستفراد
بالأ�رسى والأ�رسى االطفال
واالعتداء عليهم بال�رضب
والغاز والعزل والنقل وفر�ض
عقوبات تع�سفية بحقهم
ي�ستدعي من املجتمع
الدويل عدم االكتفاء بالتفرج
وال�صمت على جرائم هذا
املحتل الهمجي بحق
العزل".و�أ�ضاف،
ا�رسانا
�أن امل�ؤ�س�سات الدولية
مطالبة بالتدخل الفوري

والطارئ ،لوقف �سيا�سة
االهمال الطبي املتعمدة
بحق اال�رسى املر�ضى وال
�سيما ما يتعر�ض له اال�سري
ب�سام ال�سايح والذي دخل
مرحلة اخلطر ال�شديد فيما
تدعى م�شفى الرملة ب�سبب
اال�ستهتار املمنهج بحالته
ال�صحية حيث يعاين من
�رسطان الدم والعظم ومن
مياه على الرئتني ت�صيبه

بحاالت غيبوبة متكررة.
كما �أكد ابو بكر ،على
�رضورة ان يقف املجتمع
الدويل موقفا �صلبا يف ردع
حكومة االحتالل املتطرفة
والعن�رصية وادارة �سجونها
الوح�شية ،وكبح جنونها يف
ا�ستخدام �سيا�سة االعتقال
االداري بو�ضع يخالف كل
واملعاهدات
االعراف
الدولية ،حيث ال زال 6

�أ�رسى يوا�صلون ا�رضابهم
املفتوح عن الطعام �ضد هذه
ال�سيا�سة بظروف �صحية
واعتقالية �صعبة وخطرية،
�أ�س�ؤها حالة اال�سري املري�ض
حذيفة حلبية من القد�س
والذي يوا�صل ا�رضابه يف
عزل الرملة منذ  38يوما
على التوايل".

تذكري مبعلومات عن الأ�سرى امل�ضربني �ضد االعتقال الإداري
الأ�سري حذيفة حلبية (28
عاماً) من بلدة �أبو دي�س
ق�ضاء القد�س ،وهو �أ�سري
�سابق اُعتقل ثالث مرات،
ويعاين من عدة م�شاكل
�صحية �سابقة حيث تعر�ض
وهو طفل حلروق بليغة ،كما
و�أُ�صيب يف مرحلة من عمرة
مبر�ض �رسطان الدم وهو
بحاجة �إىل متابعة �صحية
حثيثة بعد �أن �شفي منه،
علماً �أنه متزوج وهو و�أب
لطفلة ،و�آخر اعتقال له كان
يف تاريخ العا�رش من يونيو/
حزيران  .2018الأ�سري �أحمد
غنام ( 42عاماً) من مدينة
دورا ق�ضاء حمافظة اخلليل،
معتقل منذ حزيران /يونيو

 ،2019وهو �أ�سري �سابق
ق�ضى ما جمموعه ت�سع
�سنوات ،وعانى �سابقاً من
�إ�صابته بال�رسطان الدم ،وهو
بحاجة �إىل متابعة �صحية
ب�سبب �ضعف املناعة لديه،
علماً �أنه متزوج وله طفلني.
الأ�سري �سلطان خلوف (38
عاماً) ،من بلدة برقني
ق�ضاء حمافظة جنني� ،رشع
بالإ�رضاب عن الطعام بعد
�أن �أعلنت �سلطات االحتالل
نيتها عن حتويله �إىل االعتقال
الإداري ،الأ�سري خلوف
اُعتقل يف تاريخ ،الثامن من
متوز /يوليو اجلاري ،و�سبق
ذلك �أن ق�ضى يف معتقالت
االحتالل �أكرث من �أربعة

�أعوام ،وهو يعاين من م�شاكل
يف التنف�س ،ويقبع يف زنازين
معتقل "جمدو".
الأ�سري �إ�سماعيل علي (30
عاماً) من بلدة �أبو دي�س
ق�ضاء القد�س ،معتقل منذ
�شهر �شباط /فرباير ،2019
وهو �أ�سري �سابق ق�ضى
ما جمموعه �سبع �سنوات
يف معتقالت االحتالل
ويقبع يف معتقل "النقب".
الأ�سري وجدي العواودة (20
عاماً) من بلدة دورا ق�ضاء
اخلليل ،معتقل منذ �شهر
ني�سان� /أبريل  ،2018وهو
�أ�سري �إداري ويعاين من
م�شاكل �صحية بحاجة �إىل
عالج ،حيث متاطل �إدارة

املعتقالت يف تقدمي العالج
الالزم له ،وهو م�رضب �ضد
مماطلة عالجه ورف�ضاً
العتقاله الإداري .الأ�سري
طارق قعدان ( 46عاماً) من
حمافظة جنني ،هو �أ�سري
�سابق ق�ضى ما جمموعه
يف معتقالت االحتالل ()11
عاماً ما بني �أحكام واعتقال
�إداري ،وكان �آخر اعتقال له
يف تاريخ � 23شباط /فرباير
 ،2019وقد �صدر بحقه حكماً
بال�سجن الفعلي مدة �شهرين
ّ
وبعد انق�ضاء مدة احلكم،
�أ�صدرت �سلطات االحتالل
�أمر اعتقال �إداري بحقه قبل
الإفراج عنه ب�أيام ،علماً �أنه
متزوج وله �ستة �أبناء.

الأ�سري مراد �أبو معيلق يبد�أ
�إ�ضراب ًا عن الطعام

�أفاد نادي الأ�سري الفل�سطيني
ب�أن الأ�سري مراد �أبو معيلق
بد�أ� ،إ�رضاباً عن الطعام
احتجاجاً على رف�ض �إدارة
معتقل "اي�شل" نقله �إىل
امل�شفى يوم �أم�س لتلقّي
حقنة عالجية �رضورية
ودورية ،با ّدعاء �إدارة املعتقل
لوجود ذرائع �أمنية متنع نقله.
و�أ ّكد نادي الأ�سري �أن الأ�سري
�أبو معيلق يُعترب من �أبرز
احلاالت املر�ضية يف �سجون
االحتالل ،وقد خ�ضع لثماين
عمليات جراحية� ،إحداها
جرى خاللها ا�ستئ�صال 60
�سم من �أمعائه ،و�أخرى
جرى خاللها ا�ستئ�صال 100
�سم ،وذلك ب�سبب �إ�صابته
بالتهابات �شديدة يف الأمعاء
الدقيقة والغليظة ،وبعد
�سنوات من الإهمال الطبي
مت ّكن من احل�صول على
حقّه يف العالج وتقدمي حقنة
�أ ّكد الأطباء على �رضورة
تلقّيها كل ثمانية �أ�سابيع،
وعلى خطورة عدم تلقّيها
املدة .يذكر
بعد فوات تلك
ّ
�أن الأ�سري �أبو معيلق معتقل
منذ عام  ،2001وهو حمكوم
بال�سجن ( )22عاماً ،ويقبع يف
�سجن "اي�شل".

�ستة �أ�سرى ي�شرعون
ب�إ�ضراب عن الطعام
قال نادي الأ�سري الفل�سطيني
� ،إن �ستة �أ�رسى �رشعوا
بالإ�رضاب املفتوح عن
الطعام رداً على عملية قمعهم
ونقلهم من معتقل "عوفر"
والأ�رسى هم :حممد خطبة،
و�أ�سامة عودة ،ومعتز حامد،
وثائر حمايل ،ورامي هيفا،
و�شادي �شاللدة .ولفت نادي
الأ�سري يف بيان �صدر عنه� ،أن
الأو�ضاع يف معتقل "عوفر" ما
تزال ت�شهد حالة من التوتر
ال�شديد ،بعد ف�شل جل�سات
احلوار بني الأ�رسى وبني �إدارة
املعتقل ،حيث رف�ضت الإدارة
مطالب الأ�رسى حول الق�ضايا
الأ�سا�سية التي نتجت عن
عملية القمع ،وتتمثل املطالب
ب�إعادة الأو�ضاع كما كانت عليه
قبل عملية القمع ،و�إنهاء عزل
جمموعة من الأ�رسى ،و�إعادة
الأ�رسى الذين جرى قمعهم
ونقلهم تع�سفياً .ويوا�صل
الأ�رسى مواجهتهم للإجراءات
االنتقامية ،عرب �إرجاع وجبات
الطعام ،و�إغالق الأق�سام
بحيث توقفت كل مظاهر

"احلياة" اليومية االعتقالية،
ومقابل ذلك توا�صل الإدارة
كجزء من �إجراءاتها القمعية
ب�إغالق الكنتينا ،واملغ�سلة.
يُ�شار �إىل �أن قوات قمع نفذت
يوم الرابع من �آب�/أغ�سط�س
اجلاري اقتحام لغرف
الأ�رسى يف ق�سمي( )20وق�سم
( )19الذي ي�ضم الأ�رسى
الأطفال ،و�ألقت قنابل
الغاز واعتدت على الأ�رسى
بال�رضب ،ونقلت جمموعة
منهم للعزل ،وجمموعة جرى
نقلها �إىل معتقالت �أخرى.
هذا وحذر نادي الأ�سري من
خطورة ما يجري يف معتقل
"عوفر" ،وذلك مع ت�صاعد
الهجمة على الأ�رسى ،وهي
املواجهة الثانية الأ�شد منذ
�سنوات داخل املعتقل حيث
�شهد مواجهة عنيفة �أُ�صيب
فيها الع�رشات من الأ�رسى يف
مطلع العام اجلاري ،وما زاد
من خطورة ما يجري اليوم
هو عمليات االقتحام التي
متت لق�سم الأ�رسى الأطفال
من قبل وحدات "املت�سادا"،
وهذا مل يحدث �سابقاً �أن
دخلت قوات "املت�سادا" �إىل
غرف الأ�رسى الأطفال.

�إدارة عوفر تفر�ض عقوبات تع�سفية بحق عدد
من الأ�سرى والقا�صرين

قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين� ،أن �إدارة �سجن
عوفر فر�ضت جمموعة من
العقوبات التع�سفية بحق
عدد من الأ�رسى ،وذلك
عقب عملية القمع والتنكيل
التي تعر�ض لها معتقلو
ال�سجن االحد املا�ضي.
وك�شفت الهيئة من خالل
حماميها عقب زيارة املعتقل
اليوم� ،أن عملية االقتحام
كانت بدون �أية �أ�سباب ،حيث
مت االعتداء على الأ�رسى
والقا�رصين بال�رضب والر�ش
بالغاز من قبل وحدات
املت�سادا القمعية ،وعرف
من بني اللذين مت االعتداء
عليهم من الأطفال ،عبد
املهيمن دويك ،وحممد علي
�سليمان ،وحممد غنيمات،
وحممد عبد اجلابر،
عبد الفتاح حماد ،حممد

ا�صالن ،فادي ك�سبة ،عبد
اهلل ابو لطيفة ،مهدي �صالح
الدين ،ا�سيد ابو عادي ،عبد
الرحمن حامد .كما عرف
من بني الأ�رسى البالغني
اللذين تعر�ضوا لل�رضب ،كل
من الأ�سري �أحمد حممود
حمايل ،غازي حممد �أبو
علي ،يو�سف �أجمد خراج،
ن�رص مهدي حمايل ،جعفر
حممود بعريات .ولفتت
الهيئة� ،أن �إدارة ال�سجن
قامت بفر�ض عقوبات على
عدد من الأ�رسى بعزلهم
�أ�سبوع بالزنازين ،وحرمانهم
�شهرين من الزيارة و�شهرين
من الكانتينا وغرامة مالية
قدرها � 300شيكل بحق كل
�أ�سري ،فيما قابل الأ�رسى
االقتحام والعقوبات ب�إغالق
الأق�سام و�إرجاع وجبات
الطعام و�رشوع عدد منهم

بالإ�رضاب عن الطعام بعد
قرار نقلهم وهم كل من
الأ�سري حممد خطبة ،و�أ�سامة
عودة ،ومعتز حامد ،وثائر
حمايل ،ورامي هيفا ،و�شادي
�شاللدة .وبينت� ،أن حالة
من التوتر وعدم اال�ستقرار
ت�سيطر على �أ�رسى �سجن
عوفر منذ ثالثة �أيام،
�إزدادت وتريتها ع�رص اليوم
بعد ف�شل جل�سات احلوار بني
الأ�رسى وبني �إدارة املعتقل،
حيث رف�ضت الإدارة مطالب
الأ�رسى حول الق�ضايا
الأ�سا�سية التي نتجت عن
عملية االقتحام ،وتتمثل
املطالب ب�إعادة الأو�ضاع
كما كانت عليه قبل عملية
القمع ،و�إنهاء عزل جمموعة
من الأ�رسى ،و�إعادة الأ�رسى
الذين جرى قمعهم ونقلهم
تع�سفياً اىل ال�سجن.
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ريا�ضة
عملية لبع تذاكر لقاء املريخ توا�صلت �صباح �أم�س

�إدارة الكناري تعلن ا�سرتجاع
النقاط الثالث املخ�صومة

الت�شكيلة تنهزم وديا �أمام جنم مقرة

وفاق �سطيف ينهي م�شكل الديون
وي�ؤهل الالعبني اجلدد

�أنهت �إدارة فريق وفاق �سطيف م�شكلة الديون التي كانت حتا�صر النادي وتهدده باحلرمان من ت�أهيل
الالعبني اجلدد الذين تعاقدت معهم خالل فرتة املركاتو ال�صيفي املنق�ضي ،حيث متكنت �إدارة
الوفاق رفقة الأ�شخا�ص املقربني من النادي من التو�صل �إىل االتفاق مع الالعبني الذين وقعوا ملفات
لدة جلنة ت�سوية املنازعات التابعة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم من �أجل حت�صيل امل�ستحقات
املالية العالقة والتي مل ي�ستلموها من طرف الرئي�س ال�سابق للنادي ح�سان حمار
عي�شة ق.

و جنح امل�س�ؤولون احلاليني
بقيادة رئي�س جمل�س الإدارة عز
الدين �أعراب يف ت�سوية الإ�شكال
وت�سوية جميع الديون مب�ساعدة
من الالعب ال�سابق للوفاق فريد
ملويل و�أطراف مقربة من الوفاق
�أبعدت النادي ب�شكل ر�سمي عن
قائمة الأندية املمنوعة من
اال�ستقدامات ومت ت�أهيل العبيه
اجلدد من �أجل الدفاع على
الوان الفريق يف املو�سم الكروي
اجلديد ،بعدما تنقل �أعراب �إىل
العا�صمة لو�ضع امللفات التي
ت�ؤكد ت�سوية الفريق للديون التي
كانت مرتتبة عليه ،حيث مت
التو�صل �إىل الت�سوية مع الالعبني
املعنيني ويتعلق الأمر بكل من

الالعب حمزة �آيت واعمر الذي
تنازل عن قيمة  138مليون �سنتيم،
بينما وافق املح�رض البدين �أكيوان
يف ال�سماح بقيمة  45مليون �سنتيم
واملوافقة على نيل ما قيمته
 120مليون �سنتيم ،والالعب ف�ؤاد
�رشيط تنازل عن ما قيمته 37
مليون ،يف املقابل ،ف�شلت الإدارة
يف التفاو�ض مع الثنائي خثري زيتي
واحلار�س جنيب غول اللذان رف�ضا
التنازل عن م�ستحقاتهما و�أ�رصا
على نيل �أموالهما كاملة.
يف املقابل ،انهزمت ت�شكيلة
املدرب خري الدين ما�ضوي يف
املباراة الودية التي خا�ضتها
م�ساء �أول �أم�س �أمام ال�صاعد
اجلديد جنم مقرة بهدفني دون
رد ،وهي املواجهة التي ف�ضل
ما�ضوي االعتماد فيها على

الالعبني ال�شبان الذين منحهم
فر�صة اللعب ،بينما اجرت
الت�شكيلة البارحة مباراة ودية ثانية
�أمام اجلار اهلي برج بوعريريج
والتي اعتمد فيها الطاقم الفني
للوفاق على الالعبني الأ�سا�سيني
والذين مل يلعبوا ودية مقرة ،من
�أجل موا�صلة التح�ضري من كافة
النواحي للجولة االفتتاحية من
املو�سم الكروي اجلديد التي
يالقون خاللها بطل املو�سم
املن�رصم احتاد العا�صمة.
�إ�صابة �سيدهم يف الكاحل وو�ضعية
فرحاين مل تتّ�ضح
تلقى الالعب �إليا�س �سيدهم
�إ�صابة على م�ستوى الكاحل خالل
اللقاء الودي الذي جمع النادي

البطولة العربية لل�شباب يف ال�سباحة

ال�سطايفي بنجم مقرة وهي
الإ�صابة التي مل يحدد الطاقم
الطبي فرتة غياب الالعب عن
املناف�سة ب�سببها والتي قد متتد
�شهرا ح�سب م�صادرنا من الفريق،
وهي ال�رضبة املواجعة التي �سوف
ت�ؤثر على الطاقم الفني ب�إمكانية
ت�ضييع الالعب بداية املو�سم مع
الت�شكيلة.
يف املقابل ،مل ينل بعد الظهري
الأي�رس للوفاق هواري فرحاين
ال�ضوء الأخ�رض من �أجل العودة
�إىل امليادين ب�سبب امل�شكل
ال�صحي الذي اعرت�ضه و�شكوك
يف معاناته مب�شاكل يف القلب،
الأمر الذي يجعل النادي ينتظر
التقرير الطبي حلالة فرحاين من
طرف اللجنة الطبية لالحتادية
اجلزائرية للعبة.

اجلزائر تتوج باملناف�سة مبجموع  90ميدالية

ت�صدرت اجلزائر الرتتيب العام
للميداليات� ،ضمن البطولة العربية
لل�شباب لل�سباحة ،بح�صدها جمموع
 90ميدالية  35ذهبية 32 ،ف�ضية
و 23برونزية ،كما افتكت لقبني
عند الرباعم وال�صغريات من �أ�صل
�ستة �ألقاب يف ختام املناف�سة والتي
جرت على مدار � 4أيام مبدينة الدار
البي�ضاء املغرب ،وكانت املنتخبات
اجلزائرية حا�رضة فوق خم�س
من�صات تتويج من �أ�صل �ستة،
بلقبني واعتالء املرتبة الثانية على
مرتني واملرتبة الثالثة مرة واحدة،
وتوج براعم املنتحب الوطني
باللقب عند الذكور بامتياز بر�صيد
 19ميدالية  7ذهبية 6 ،ف�ضية و6
برونزة ،متفوقني على لبنان 4
ذهبيات 3 ،ف�ضة و 3برونز واملغرب
ذهبينت 4 ،ف�ضية 5 ،برونز.

كما فازت �صغريات املنتخب
الوطني باللقب عند الفتيات عن
جدارة وا�ستحقاق بر�صيد 25
ميدالية  13ذهب 9 ،ف�ضة 3 ،برونز،
على ح�ساب ليببا واملغرب ،وح ّل
فريق الرباعم �إناث يف ال�صف الثاين
بواقع  3ذهب 4 ،ف�ضة 3 ،برونز
وراء املغرب وقبل الإمارات العربية
املتحدة ،بدوره افتك منتخب
الأوا�سط ذكور املرتبة الثانية
 4ذهب 7،ف�ضة 4 ،برونز ،خلف
م�رص وقبل تون�س ،وحت�صل منتخب
الأ�صاغر ذكور على ال�صف الثالث
 2ذهب 5 ،ف�ضة 6 ،برونز ،وراء
املنتخب املغربي البطل وتون�س.
خالل اخل�صة الثامنة والأخرية
�أ�ضافت املنتخبات الوطنية 6
ذهبيات 6 ،ف�ضيات و  2برونزيتني،
ففي تخ�ص�ص  100م على الظهر لفئة

الأوا�سط برز عبد اهلل عرجون بفوزه
بال�سباق وكذا حتطيمه لرقم قيا�سي
جزائري جديد  55ثا  61ج ،وكان
الرقم القيا�سي ال�سابق  55ثا  89ج
بحوزته منذ بطولة العامل للأوا�سط
يف �أوت  ،2017وخالل نف�س ال�سباق
دخل زميله ريا�ض بوحميدي يف
ال�صف الثاين ليتح�صل على الف�ضية،
ولدى الرباعم حقق من�صف بن بارة
امليدالية الربونزية ،وعند الإناث
فازت ال�سباحة ال�صاعدة �إميان
زيتوين �صغريات بف�ضية نف�س
التخ�ص�ص بزمن  1د  07ثا 79ج،
كما فاز حممد �أن�س �شهيلي بلقب
 200م على ال�صدر بامتياز  2د 39
ثا  65ج عند الرباعم ،وحقق �سباح
احتاد اجلزائر �أ�سامة علاّ م ف�ضية
الأ�صاغر ،يف حني �ض ّيع من�صف
بلمان اللقب عند الأوا�سط ،بعدما

كان متقدما منذ انطالق ال�سباق
ليكتفي يف الأخري بالف�ضية  2د 18
ثا  80ج� ،أما عند الإناث �سيطرت
خن�ساء بلقا�سمي عند ال�صغريات
على مناف�ساتها لتفوز بالذهبية
 2د  41ثا 40ج متبوعة مبواطنتها
رانيا ورا�س  2د  48ثا  ،.31ويف
�سباق التتابع  4مرات  100م 4
�سباحات ،توج املنتخب اجلزائري
براعم باللقب عند الذكور بتوقيت
 4د  22ثا  95ج ،و�سار على حذوهم
الأوا�سط بواقع  3د  48ثا  49ج ،يف
حيت اكتفى الأ�صاغر بامليدالية
الربونزية  4د  13ثا  09ج ،وعند
الفتيات ،فازت ال�صغريات بلقب
نف�س التخ�ص�ص  4د  31ثا  40ج
ونالت الرباعم امليدالية الف�ضية 4
د  49ثا  33ج.

ق.ر.

ا�سرتجع نادي �شبيبة القبائل
النقاط الثالث املخ�صومة من
ر�صيده على وقع العقوبات التي
وقعتها جلنة العقوبات التابعة
لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم
على النادي القبائلي و�شباب
ق�سنطينة عقب الت�سجيل ال�صوتي
الذي و ّرط الرئي�س �رشيف
مالل واملناجري ال�سابق ل�شباب
ق�سنطينة طارق عرامة يف عملية
ترتيب مباراة اجلولة الأخرية من
بطولة املو�سم املن�رصم والتي
جمعت فريقي �شباب ق�سنطينة
واحتاد العا�صمة حلرمان الأخري
من االنت�صار والتتويج باللقب
مقابل ت�سهيل مهمة املاحق �شبيبة
القبائل لإحراز اللقب ،ولهذا
الغر�ض كانت جلنة العقوبات قد
عاقبت الفريقني بخ�صم ثالث
نقاط مع بداية املو�سم الكروي
اجلديد  ،2020/2019قبل �أن
تطعن �إدارة "الكناري" يف العقوبة
والتي جنحت يف �إقناع �أع�ضاء
اللجنة وا�سرتجاع النقاط الثالث
ب�صفة ر�سمية وذلك وفق املوقع
الر�سمي لإدارة �شبيبة القبائل،

�أين امتثل رئي�س الفريق �رشيف
مالل �أمام �أع�ضاء اللجنة ومت ّكن
من �إعادة النقاط املخ�صومة،
وك�شفت �أن الفاف �أعادت النقاط
الثالث للنادي وبالتايل �سوف يبد�أ
الفريق بر�صيد  0نقطة.
يف املقبل ،توا�صلت �أم�س عملية
بيع التذاكر اخلا�صة باللقاء الذي
خا�ضه �سهرة البارحة �أ�شبال
املدرب هيربت فيلود �أمام املريخ
ال�سوداين على ملعب الوحدة
املغاربية يف بجاية حل�ساب ذهاب
الدور التمهيدي من مناف�سة رابطة
�أبطال �إفريقيا ،،حيث مل تنفذ كمية
التذاكر التي ّ
مت كبعها خ�صي�صا
للمواجهة واملقدر عددها � 18ألف
تذكرةن ومت توزيعها على �شبابيك
ملعبي الوحدة املغاربية و�أول
نوفمرب ب�أول نوفمرب� ،أين جرى
فتح �أبواب ملعب بجاية ملوا�صلة
بيعها ومتكني جميع الأن�صار من
�أجل ح�ضور املقابلة وت�شجيع
رفقاء الالعب �أمري باليلي من
املدرجات من �أجل حتقيق نتيجة
�إيجابية.

الإدارة ت�سرتجع النقاط الثالث املخ�صومة من الفريق

ال�سيا�سي يختتم ترب�ص تون�س
بالفوز �أمام �شبيبة بجاية

اختتم نادي �شباب ق�سنطينة
الرتب�ص التح�ضريي الذي يجريه
يف تون�س بالفوز يف املباراة الودية
الأخرية التي �ضمها برنامج العمل
ّ
�سطره املدرب الفرن�سي
الذي
الفان �أمام �شبيبة بجاية ،حيث
انتهت املباراة بثالثية نظيفة،
�سجلها كل من �أمني عبيد هدفني
وجعبوط ،وكانت املقابلة فر�صة
الطاقم الفني ملوا�صلة التح�ضري
لأوىل مباريات الت�شكيلة يف
البطولة الوطنية من املو�سم
الكروي اجلديد 2020/2019
عندما يواجهون �شبيبة ال�ساورة،
�أين يعترب االنت�صار ذو فائدة من
الناحية املعنوية لالعبني حت�سبا
ملوا�صلة التح�ضري ملوا�صلة
التح�ضريات يف �أف�ضل الظروف،
و�أجرى الفان عدد من اخليارات
يف اللقاء الودي حت�سبا لأخذ فكرة
حول الت�شكيلة الأ�سا�سية التي
�سوف يقحمها يف بداية املو�سم
اجلديد ،والذي يعول عليه كثريا
ان�صار النادي من �أجل تدارك
خيبة املو�سم املن�رصم وحتقيق
بداية قوية كفيلة برت�شيح ت�شكيلة
"ال�سيا�سي" من �أجل لعب الأدوار

الأوىل والتناف�س على �إحراز
�إحراز �إحدى الألقاب املحلية يف
املو�سم اجلديد ،وكان املهاجم
عبيد �أحد اف�ضل الالعبني يف
املقابلة الودية خا�صة وانه
جاهزيته للمو�سم اجلديد بعد
الوجه ال�شاحب الذي �أظهره
املو�سم املنق�ضي ،ومتكن من
ت�سجيل هدفني يف الودية والذي
ير�شحه لقيادة هجوم الت�شكيلة
بداية املو�سم اجلديد.
يف املقابل ،تنفّ�ست �إدارة
"ال�سيا�سي" وجماهريها ال�صعداء
بعدما متكن النادي من ا�ستعادة
النقاط الثالث املخ�صومة من
الر�صيد حت�سبا للمو�سم الكروي
اجلديد� ،أين دافعت �إدارة الفريق
حول �أحقية ناديها يف ا�سرتجاع
النقاط املخ�صومة على خلفية
ملف الت�سجيل ال�صوتي الذي
يدين املناجري ال�سابق طارق
عرامة ورئي�س �شبيبة القبائل
�رشيف مالل يدين الطرفني
برتتيب اللقاء الذي جمع �شباب
ق�سنطينة واحتاد العا�صمة يف
اجلولة اخلتامية من بطولة
املو�سم الفارط.

عي�شة ق.
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ريا�ضة
داد  /القطن الت�شادي اليوم ابتداء من 20:45

�شباب بلوز

ء العقيبة يعولون على بداية قوية يف ك�أ�س الكاف

�أبنا

يعود جمددا فريق �شباب بلوزداد �إىل املناف�سة القارية عرب مناف�سة كا�س الكاف� ،أين
يواجه �سهرة اليوم ال�ضيف نادي القطن الت�شادي يف مباراة ذهاب الدور التمهيدي على
ملعب  5جويلية ،وهي املواجهة التي تعترب هامة للنادي العا�صمي من �أجل حتقيق نتيجة
�إيجابية ت�سمح للت�شكيلة بالذهاب على الت�شاد وخو�ض مقابلة العودة بعد �أ�سبوعني
باللعب ب�أريحية والعودة بت�أ�شرية الت�أهل �إىل الدور الثاين يف ظل الهدف الذي �سطرته
�إدارة النادي البلوزدادي بالذهاب بعيدا يف املناف�سة القارية لطبعة العام احلايل
عي�شة ق.
ولهذا الغر�ض �أجرى �شباب بلوزداد
حت�ضريات خا�صة حت�سبا ملواجهة
القطن الت�شادي ،اين عمل الطاقم
الفني للفريق بقيادة املدرب عبد
القادر عمراين على �إعداد �أ�شباله
من كافة النواحي حتى يكونوا يف
املوعد ويكونوا عند امل�ستوى
من �أجل حتقيق فوز مريح على

امللعب الأوملبي ،حيث ي�سعى
ممثل اجلزائر يف املناف�سة القارية
�إىل و�ضع كافة امكانياته من �أجل
اخلروج بالنتيجة التي يبحث
عنها ،خا�صة و�أنه يواجه فريقا
يبدو –على الورق -يف املتناول،
غري �أن احلذر يبقى مطلوبا من
ت�شكيلة �أبناء «العقيبة» خا�صة و�أن
املناف�س يبقى جمهوال وتفادي
�أية ت�ساهل معه على امل�ستطيل

الأخ�رض يبقى هاما لتفادي �أي
مفاج�آت غري �سارة ،ويدرك
املدرب عمراين امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقه وهو الذي �سبق
له خو�ض املناف�سة القارية ولعب
نف�س الك�أ�س يف وقت �سابق رفقة
مولودية بجاية ،وبالتايل ي�ضع
املعني كافة االحتماالت للخروج
بنتيجة �آمنة من مقابلة اليوم.
وي�ضع رفقاء الالعب بالل تاريكات

�آمالهم على تنقل قوي لأن�صارهم

بجانبهم لتحفيزهم على حتقيق

حيث ي�ستعد حمبو اللونني الأحمر

�إىل مدرجات امللعب الأوملبي

نتيجة �إيجابية وب�سط الطريق

والأ�سود على التنقل بقوة �إىل

من �أجل ت�شجيعهم والوقوف

للذهاب بعيدا يف ك�أ�س الكاف،

امللعب والوقوف بجاين الت�شكيلة.

�إدارة ني�س ترف�ض عر�ضا  29مليون �أورو من البي ا�س جي

فيريا :عطال باق مع ني�س ولن يرحل عن الفريق
ح�سم مدرب نادي ني�س الفرن�سي
باتريك فيريا ب�ش�أن م�ستقبل العبه
الدويل اجلزائري يو�سف عطال،
حيث ك�شفت �أم�س التقارير
الإعالمية الفرن�سية �أن الالعب
الدويل الفرن�سي ال�سابق واحلائز
على لقبي ك�أ�س العامل 1998
وك�أ�س �أوروبا  2000مع املنتخب
الفرن�سي رف�ض اال�ستغناء عن
عطال وال�سماح له بالرحيل نحو
فريق ىخر بالنظر للعرو�ض التي
و�صلت الإدارة من �أجل التنازل
على الالعب وت�رسيحه خالل
املركاتو ال�صيفي احلايل ،وقال
فيريا وفق نف�س امل�صادر خالل
الندوة ال�صحافية التي عقدها اول
�أم�س ان عطال لي�س �ضمن قائمة

الالعبني الذين �سوف يغادرون
�صفوف ني�س هذا املركاتو
و�سوف يكون �ضمن التعداد حت�سبا
للمو�سم الكروي املقبل.
ويتوجه الالعب ال�سابق لنادي
ّ
بارادو نحو البقاء مو�سما �آخر
رفقة ني�س رغم �أنه كان مطلوبا

من �أندية كبرية من �أجل االن�ضمام
�إىل �صفوف �إحداها على غرار كل
من باري�س �سان جرمان الفرن�سي
وتوتنهام الإجنليزي اللذين
قدما عرو�ضا �إىل �إدارة ني�س
لال�ستفادة من خدمات الظهري
الأمين للت�شكيلة الوطنية �إال �أن

�إ�رصار فيريا على خدمات عطال
وهو الذي يعول عليه كثريا بعد
الت�ألق الالفت الذي �أبانه املو�سم
املن�رصم جعل كلمة احل�سم
لدى م�س�ؤويل ني�س االن�صياع �إىل
مدربهم واالحتفاظ بالالعب
�ضمن التعداد.
للإ�شارة قامت �إدارة البي ا�س جي
بتقدم عر�ضا ثانيا �إىل م�س�ؤويل
من �أجل التنازل عن عطال و�صلت
قيمته مبلغ  29مليون �أورو رف�ضه
م�س�ؤويل ني�س الذين ي�رصون
على مبلغ ال يقل عن قيمة 35
مليون �أورو لل�سماح برحيل عطال
بينما �أغلق املركاتو يف الدوري
الإجنليزي �أول �أم�س.
عي�شة ق.

غوركوف مدربا لعبيد يف نانت
ع ّينت �إدارة نادي نانت الفرن�سي
املدرب كري�ستيان غوركوف على
ر�أ�س العار�ضة الفنية للنادي خلفا
ملدربها امل�ستقيل الفرانكو
بو�سني وحيد حليلوزيت�ش،
وقامت �إدارة النادي الفرن�سي
اول �أم�س بالإعالن على تعيني

الناخب الوطني ال�سابق مدربا
لفريقها الذي ي�ضم يف �صفوفه
الالعب الدويل اجلزائري
مهدي عبيد الذي كان التحق
بالنادي خالل املركاتو ال�صيفي
احلايل قادما من �صفوف ديجون
الفرن�سي الذي ن�شط يف �صفوفه

املو�سم الفارط ،حيث �سوف
يتدرب متو�سط ميدان اخل�رض
حتت قيادة املدرب ال�سابق
للخ�رض وزالذي �سبق له �أن خلف
حليلوزيت�ش على ر�أ�س العار�ضة
الفنية الوطنية يف نف�س الظروف
وذلك مبا�رشة بعد قيادة املدرب

البو�سني الأ�صل للخ�رض يف
مونديال الربازيل � 2014أين حقق
ت�أهال تاريخيا للجزائر �إىل الدور
الثاين من املونديال لأول مرة
يف تاريخ م�شاركات اجلزائر يف
العر�س الكروي العاملي.
عي�شة ق.

الدويل الأملاين مهدد بالغياب � 6أ�شهر عن امليادين

�إ�صابة �سانيه مت ّهد نحو عودة حمرز �إىل ح�سابات غوارديوال
يواجه الالعب الدويل اجلزائري
ريا�ض حمرز فر�صة العمر من
�أجل تثبيت وجوده �ضمن مكانة
�أ�سا�سية مع فريقه مان�ش�سرت �سيتي
الإجنليزي� ،أين ميلك متو�سط
ميدان اخل�رض فر�صة ذهبية من
�أجل التواجد �ضمن ح�سابات
مدربه اال�سباين بيب غوارديوال
وذلك بعد الإ�صابة اخلطرية التي
تلقاها زميله يف النادي لريوي
�سانيه والذي كان �أ�صيب على
م�ستوى الرباط ال�صليبي للركبة
عند خو�ضه مقابلة ك�أ�س درع

االحتاد الإجنليزي نهاية الأ�سبوع
املن�رصم �أمام ليفربول وعاد اللقب
�إىل رفقاء الالعب اجلزائري،
حيث �أعلنت �إدارة املان �سيتي
عن خ�ضوع �سانيه الأ�سبوع املقبل
�إىل عملية جراحية قبل �أن ي�رشع
يف عملية �إعادة الت�أهيل الع�ضلي
والعودة بعدها تدريجيا على
مداعبة الكرة ،وهي الإ�صابة التي
تهدد الالعب الدويل الأملاين
بالغياب ملدة �ستة �أ�شهر كاملة.
�سيكون على �إثر ذلك حمرز امام
فر�صة العمر من �أجل التواجد

�ضمن ح�سابات الطاقم الفني
و�ضمان التواجد �ضمن الت�شكيلة
الأ�سا�سية ،بالنظر للتناف�س

العنيد الذي مييز الثنائي حمرز
و�سانيه اللذان ين�شطان يف نف�س
املن�صب.

املنتخب الوطني لأقل من � 20سنة

ا�ستدعاء  22العبا حت�سبا
لودية الأردن
وجه الطاقم الفني للمنتخب الوطني لفئة اقل من � 20سنة الدعوة �إىل
جمموع  22العبا حت�سبا للمقابلة الودية املزدوجة امام املنتخب االردين
املقررة ليومي  17و � 20أوت ب�أر�ض الوطن ح�سب ما افادت به االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم عرب موقعها الر�سمي على �شبكة الأنرتنت ،وحت�سبا
لهذه املقابلة� ،سيدخل املنتخب الوطني يف ترب�ص اعدادي باملركز الفني
ب�سيدي مو�سى يف الفرتة املمتدة من  14اىل � 21أوت ىل حد تو�ضيح نف�س
امل�صدر.
و�سيكون االختبار الودي االول يوم  17ا�أوت مبلعب عمر حمادي ابتداء من
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�ساء ،فيما تلعب املقابلة الثانية يوم  20من
نف�س ال�شهر باملركز الفني ب�سيدي مو�سى يف نف�س التوقيت.

قائمة العنا�صر املدعوة للرتب�ص:
ر�ضوان معا�شو احتاد بلعبا�س ،عبد اللطيف رم�ضان احتاد اجلزائر ،حممد
ر�ضا حميدي نادي بارادو� ،شم�س الدين بكو�ش جمعية وهران ،ايوب دربال
نادي بارادو ،خليل بارة نادي بارادو ،حممد ا�سالم بلخري مولودية وهران
لطفي عوان جمعية ال�شلف ،مروان زروقي نادي بارادو ،من�صف بكرار وفاق
�سطيف ،حممد عزي الرابطة اجلهوية ورقلة ،خالد كرمال وداد تلم�سان،
زكريا بوقبال نادي بارادو ،ف�ؤاد رحماين الرابطة اجلهوية ورقلة ،ريان طوبال
وفاق �سطيف ،عبد الوهاب راجي ترجي م�ستغامن ،ميلود عبد ال�سالم دادا
نادي بارادو ،طيب العتاري جمعية وهران ،ريا�ض وائل رحموين نادي بارادو،
يو�سف فالحي وفاق �سطيف ،الونا�س عجوت �أهلي برج بوعريريج ،حمزة
بن �صغري ن�رص ح�سني داي.
ق.ر.

جوفنتو�س ي�ضع ديباال يف
القائمة ال�سوداء

ك�شف تقرير �صحفي بريطاين �أم�س عن تطور جديد ب�ش�أن حتديد
الوجهة اجلديدة لباولو ديباال جنم جوفنتو�س ،وقالت �صحيفة مريور� ،إن
يوفنتو�س ال يزال ي�رص على بيع باولو ديباال يف ال�صيف احلايل ،رغم غلق
باب االنتقاالت ال�صيفية يف �إجنلرتا مما ي�ضعه يف القائمة ال�سوداء لل�سيدة
العجوز ،وكان جوفنتو�س قد وافق على انتقال ديباال �إىل مان�ش�سرت يونايتد
وتوتنهام ،ولكن اتفاق الالعب مع الناديني حول الراتب والعموالت املتعلقة
باالنتقال �أف�سد ال�صفقة ،و�أ�شارت �إىل وجهة ديباال اجلديدة قد تكون
�صوب باري�س �سان جريمان �أو بايرن ميونخ �أو �إنرت ميالن .ويحظى الالعب
الأرجنتيني ب�إعجاب ليوناردو املدير الريا�ضي ل�سان جريمان ،بينما يبحث
بايرن ميونخ عن �صفقة هجومية بعد ف�شل التعاقد مع الأملاين لريوي �ساين
جنم مان�ش�سرت �سيتي ،وذكرت �صحيفة ال غازيتا ديللو �سبورت �أن جوفنتو�س
يتفاو�ض مع �إنرت ميالن ،من �أجل انتقال ديباال ل�صفوف النرياتزوري مقابل
رحيل ماورو �إيكاردي لل�سيدة العجوز.
ق.ر.
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ريا�ضة دولية

نيمار يت�أرجح بني بر�شلونة وريال مدريد
ا�ستحوذ النجم الربازيلي
نيمار بحيز وا�سع من
االهتمام يف ال�صحف
الإ�سبانية �أم�س التي اعتربت
ب�أن مزاداً علنياً انطلق بني
عمالقي الكرة يف البالد
بر�شلونة وريال مدريد
للظفر بخدماته ،وقالت
�صحيفة «ماركا» الريا�ضية
حتت عنوان عري�ض «نيمار
يف الأفق» ،و�أ�ضافت« :اقتنع
ريال مدريد ب�أن فكرة
التعاقد مع الفرن�سي بول
بوغبا �أ�صبحت م�ستحيلة
وقد عاد الربازيلي �إىل
الواجهة جمددا» ،و�رشحت
«ماركا» يف �صفحاتها
الريا�ضية الداخلية ب�أن
رحيل بوغبا عن مان�ش�سرت
يونايتد بات غري حمتمل لأن
مان�ش�سرت يونايتد مل يتعاقد

مع اي العب و�سط قبل
اقفال فرتة االنتقاالت يف
�إجنلرتا �أم�س لكنها ال زالت
مفتوحة حتى الثاين �سبتمرب
يف �إ�سبانيا وفرن�سا» ،وكان
العب الو�سط الفرن�سي بطل
العامل اخليار الأول ملدرب
ريال مدريد زين الدين
زيدان ،و�أ�شارت ال�صحيفة
�أن التخلي عن فكرة التعاقد
مع بوغبا ي�سمح لريال
مدريد با�ستعادة قوة القرار
يف ما يتعلق بالتعاقد مع
�أحد النجوم الكبار.
�أما �صحيفة «�آ�س»� ،أ�شارت
�إىل وجود مزاد بني ريال
مدريد وبر�شلونة جللب
النجم الربازيلي الراغب يف
ترك باري�س �سان جريمان
بعد مو�سمني يف �صفوفه
�إثر انتقاله �إىل �صفوف

فريق العا�صمة الفرن�سية
مقابل �صفقة قيا�سية بلغت
 222مليون يورو �صيف عام
 ،2017ك�شفت «�آ�س» من دون
اال�شارة �إىل �أي م�صدر ب�أنه مت
عر�ض الالعب على النادي
امللكي وجرت مفاو�ضات يف
هذا ال�ش�أن ،وذ َكرت كل من
«ماركا» و»�آ�س» بان عالقة

�أعلن نادي �إنرت ميالن
التعاقد مع املهاجم
الدويل البلجيكي روميلو
لوكاكو خلم�سة �أعوام من
نادي مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي ،يف �صفقة
قدرت التقارير ب�أن
قيمتها قد ت�صل �إىل 80
مليون يورو ،و�أفاد النادي
يف بيان عرب موقعه
«الالعب
االلكرتوين:
البلجيكي القادم من
مان�ش�سرت يونايتد وقع

عقداً مع النرياتزوي حتى
 30جوان  ،»2024و�أتى
البيان الر�سمي الذي
متنى التوفيق للوكاكو من
كل م�شجعي النرياتزوي،
عقب ن�رش ح�ساب
النادي على تويرت �رشيطاً
م�صوراً ق�صرياً يقول فيه
الدويل البلجيكي «�إنرت
لي�س لأي كان ،لذلك �أنا
هنا» ،ونقل عن املهاجم
البالغ  26عاماً قوله�« :إنرت
هو النادي الوحيد الذي

كنت �أريده ،لأن �إنرت لي�س
لأي كان� ،أنا هنا لأعيد
النرياتزوري �إىل القمة».
وكان لوكاكو قد و�صل �إىل
املدينة الإيطالية ليلة
الأربعاء اخلمي�س متهيداً
خل�ضوعه للفح�ص الطبي
قبل االنتقال �إىل �إنرت،
بعد تقارير �صحافية
يف البلدين حتدثت
عن تو�صل الناديني �إىل
اتفاق ب�ش�أنه ،و�أفادت
التقارير �أنه �سينال راتباً

باري�س �سان جريمان بريال
مدريد �أف�ضل بكثري منها مع
بر�شلونة.
وبالن�سبة �إىل ال�صحف
الكاتالونية ف�إن تهديد مدريد
جدي جداً وقالت �صحيفة
�سبورت« :بر�شلونة يقوم
بهجوم م�ضاد باجتاه نيمار»،
م�شرية �إىل �إمكانية التقدم

بعر�ض جديد يت�ضمن انتقال
الربازيلي فيليبي كوتينيو يف
االجتاه املعاك�س ،و�أ�ضافت
«طلب بر�شلونة من نيمار
ب�أن يفرمل عملية انتقاله
�إىل ريال مدريد وب�أن يقوم
باتخاذ موقف من �أجل
العودة �إىل بر�شلونة» ،من
جانبها ،اعتربت �صحيفة
«موندو ديبورتيفو» ب�أن
الأولوية بالن�سبة �إىل نيمار
هي العودة �إىل بر�شلونة
حيث يلعب �صديقاه ليونيل
مي�سي ولوي�س �سواريز،
و�أ�ضافت ال�صحيفة« :حدد
الربازيلي تاريخ � 20أوت
لكي يعرف جدية بر�شلونة
يف احل�صول على خدماته»
م�شرية ن نيمار قد يدر�س
وجهات �أخرى يف حال
العك�س.

�سنوياً قد ي�صل �إىل ت�سعة
ماليني يورو ،و�أظهرت
�أ�رشطة م�صورة متداولة
على مواقع التوا�صل
ا�ستقبال
االجتماعي،
�أن�صار �إنرت للوكاكو يف
املطار وراحوا يهتفون
«لوكاكو لنا» ،كما ن�رش
وكيل �أعماله الإيطايل
با�ستوريلو
فيديريكو
�صورة له برفقة املهاجم
الدويل ،على منت طائرة
خا�صة مرفقة بتعليق «يف

الطريق �إىل ميالنو».
ومل يخ�ض لوكاكو �أي
مباراة يف �صفوف
مان�ش�سرت يونايتد خالل
فرتة اال�ستعداد للمو�سم
اجلديد يف الدوري
الإنكجيزي املمتاز الذي
انطلق ام�س حتى �أنه غاب
عن التمارين يف الأيام
الثالثة الأخرية ،و�شارك
يف متارين فريقه ال�سابق
�أندرخلت البلجيكي.

لوكاكو يتعاقد مع �إنرت ميالن خم�سة �أعوام

كومنبيول يوقف جي�سو�س �شهرين

�أعلن االحتاد الأمريكي اجلنوبي
«كومنيبول» �إيقاف املهاجم
الربازيلي غابريال جي�سو�س
�شهرين عن اللعب دولياً على
خلفية طرده يف املباراة
النهائية لبطولة كوبا �أمريكا
التي انتهت بفوز بالده على
البريو ،و�سجل مهاجم مان�ش�سرت
�سيتي الإجنليزي البالغ  22عاماً
هدفاً يف املباراة النهائية التي
انتهت بفوز ال�سيلي�ساو بنتيجة
 1-3على البريو يف جويلية
املا�ضي ،و�إحرازه لقب البطولة
التي �أقيمت على �أر�ضه ،لكنه
مل يتمكن من �إكمال اللقاء لنيله
االنذار الثاين والبطاقة احلمراء

قبل  20دقيقة من النهاية ،و�أثار
قرار الطرد احتجاجاً كبرياً من
املهاجم الذي مل يكتم غ�ضبه،
وقام بحركات عدة بيديه وركل
قارورة مياه قبل اخلروج مت�أثراً
من امللعب.
و�أ�شار االحتاد الأمريكي اجلنوبي
يف بيان اىل فر�ض عقوبة
�إيقاف عن خو�ض املباريات
الر�سمية والودية ملنتخب بالده
خالل هذه الفرتة» ،كما فر�ض
االحتاد غرامة مالية قدرها 30
�ألف دوالر على الالعب الذي
ميلك �سبعة �أيام للتقدم بطلب
ا�ستئناف ،يف حني تلقى االحتاد
الربازيلي بدوره غرامة مالية

�أغلى � 5صفقات يف مريكاتو الربميريليغ
انتهت فرتة االنتقاالت ال�صيفية يف �إجنلرتا ،حيث ت�سابقت الأندية يف
اليوم الأخري لإمتام �صفقات مهمة ،من �ش�أنها تعزيز ال�صفوف قبل يوم
واحد على انطالق مناف�سات الدوري الإجنليزي املمتاز ،و�صام ليفربول
عن �إجراء �صفقات مهمة ،وامتثل ت�شيل�سي لقرار منعه من التعاقدات،
يف وقت خرج فيه توتنهام عن امل�ألوف ،كما باغت �أر�سنال اجلميع ب�إبرام
�صفقات مهمة ،رغم �أن التقارير كانت ت�شري �إىل تخ�صي�ص ميزانية
�ضعيفة له يف هذا ال�ش�أن خالل ال�صيف احلايل.وفيما يلي قائمة ب�أغلى
�صفقات فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية بالدوري الإجنليزي املمتاز
ماجواير  80مليون �إ�سرتليني
ريا ل�ضم جنم دفاع
كان من البديهي �أن يدفع مان�ش�سرت يونايتد مبل ًغا كب ً
املنتخب الإجنليزي هاري ماجواير ،لكن مل يتخيل �أحد �أن تفوق ال�صفقة
يف قيمتها ما دفعه ليفربول وجوفنتو�س للفوز بخدمات فريجيل فان ديك
وماتيا�س دي ليخت على الرتتيب ،و�سيعزز مدافع لي�سرت �سيتي ال�سابق
�سالحا
ا�ستقرار اخلط اخللفي ملان�ش�سرت يونايتد ،كما �أنه �سي�شكل
ً
هجوم ًيا فاعلاً يف الركالت الثابتة من خالل �رضبات الر�أ�س القوية.
نيكوال�س بيبي  72مليون �إ�سرتليني
توقع الكثريون �أال تتجاوز ميزانية �أر�سنال يف فرتة االنتقاالت احلالية
حاجز  50مليون جنيه �إ�سرتليني ،لكن الفريق اللندين دخل فج�أة على
خط �ضم جنم ليل واملنتخب الإيفواري نيكوال�س بيبي ،ومتكن من �ضمان
خدماته يف �صفقة تعترب الأغلى يف تاريخ الغانرز ،وحل بيبي و�صيفا
لهدايف الدوري الفرن�سي املو�سم املا�ضي مع فريقه ال�سابق ليل بر�صيد
 22هد ًفا ،وهو يتمتع من القدرات ما ميكنه من ت�شكيل ثالثي هجومي
فتاك بجوار الغابوين �أوباميانغ والفرن�سي �ألك�سندر الكازيت.
رودري  62.8مليون �إ�سرتليني
يدرك مدرب مان�ش�سرت �سيتي بيب غوارديوال� ،أن عليه التجهيز ملرحلة
ما بعد العب الو�سط املت�أخر فرناندينيو الذي يبلغ  34عاما ،ولهذا
ال�سبب عمل جاهدًا لت�أمني خدمات العب الو�سط رودري الذي ت�ألق مع
�أتلتيكو مدريد يف املو�سم املا�ضي ،ويبدو �أن رودري ت�أقلم �رسي ًعا مع
زمالئه مع الفريق ال�سماوي ،وهو عازم على تثبيت �أقدامه يف الت�شكيلة
الأ�سا�سية ،متاما كما فعل مع �أتلتيكو مدريد.
جواو كان�سيلو  60مليون �إ�سرتليني
من ناحية ثانية ،يعلم غوارديوال �أن عليه حل م�شكلة الظهري الأمين يف
الفريق نتيجة التغيريات املتعددة يف مركز كايل والكر ،ولهذا ح�صل على
خدمات جواو كان�سيلو مقابل  37.4مليون جنيه �إ�سرتليني� ،إ�ضافة �إىل
ح�صول جوفنتو�س يف املقابل على خدمات الربازيلي دانيلو لتبلغ القيمة
الإجمالية لل�صفقة  60مليون �إ�سرتليني.
تاجنوي ندومبيلي  55مليون �إ�سرتليني
مل يكن من املنطقي �صيام توتنهام عن �إجراء التعاقدات يف فرتتي
انتقاالت متتاليتني ،ورغم ذلك جنح يف بلوغ نهائي م�سابقة دوري �أبطال
�أوروبا قبل اخل�سارة �أمام ليفربول ،وي�أمل توتنهام يف تثبيت مكانه بني
الأربعة الكبار على �أقل تقدير ،ولهذا عمل على ك�رس الرقم القيا�سي
يف قيمة �صفقاته هذا ال�صيف من خالل التعاقد مع تاجنوي ندومبيلي،
الذي من املتوقع �أن يحل م�شاكل غياب الإبداع يف و�سط امللعب وخا�صة
�أمام اخلط الدفاعي بعد رحيل مو�سى دميبلي العام املا�ضي.

غوندوغان يجدد الوالء ملان�ش�سرت �سيتي

قدرها � 15ألف دوالر ،و�سيغيب
جي�سو�س بالتايل عن وديتني
ملنتخب بالده �ضد كولومبيا
والبريو يف الواليات املتحدة

ال�شهر املقبل ،و�سيكون قادراً
على خو�ض الت�صفيات الأمريكية
اجلنوبية ملونديال قطر 2022
بدءاً من مار�س .2020

�أعلن نادي مان�ش�سرت �سيتي �أم�س جتديد عقد العبه الأملاين �إلكاي
غوندوغان ب�شكل ر�سمي ،ووف ًقا للموقع الر�سمي ملان�ش�سرت �سيتي،
ف�إن الالعب وقع على عقد جديد ميتد حتى �صيف عام ،.2023
ان�ضم غوندوغان �إىل املان �سيتي يف �صيف  2016قاد ًما من بورو�سيا
دورمتوند ،ومثل الفريق الإجنليزي يف  114مباراة و�سجل  17هد ًفا،
و�رصح غوندوغان�« :سعيد للغاية بالتوقيع على عقد جديد ،ا�ستمتعت
ريا باللعب هنا ملدة � 3سنوات» ،و�أ�ضاف« :اجلميع �ساعدين على
كث ً
ال�شعور ب�أنني يف بيتي منذ اليوم الأول يل يف مان�ش�سرت �سيتي» ،وختم
حديثه بقوله «�أت�رشف ب�أن �أكون �ضمن هذا الفريق ،متحم�س ملا ميكننا
حتقيقه يف املوا�سم املقبلة».
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ر�ؤى

الي�سار حني ي�صبح مييني ًا ..الرجعية الناعمة
ً
حتزبا ،يعني بب�ساطة االقتناع والت�صديق �أن نظرية اال�شرتاكية العلمية هي املنظور
فيما م�ضى ،كان اعتناق الأفكار املارك�سية �أو االنتماء �إىل الي�سار فكراً �أو
ال�صائب الوحيد لتحليل حركة املجتمع ،ودرا�سة التاريخ الإن�ساين ،وفهم قوانني ال�صراع الطبقي لتغيري العامل نحو الأف�ضل ،و�أن انتهاء االمربيالية و�إقامة
جمتمع العدالة االجتماعي ق�ضية حتمية ،كانت املارك�سية تعني رف�ض منطق اقت�صاد ال�سوق احلر .وتعني الن�ضال �ضد االمربيالية والرجعية وال�صهيونية،
ومواجهة الطغاة والديكتاتوريات وكافة �أ�شكال اال�ستبداد والتع�سف.
ح�سن العا�صي  /كاتب وباحث
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك
تعني الوقوف مع الفقراء
عن
والدفاع
واملهم�شني
م�صاحلهم ،والإميان باجلدلية
املادية ومنهجها ،تبني الأفكار
التنويرية احلداثية ورف�ض التخلف
الفكري والطائفي والقبلي� ،أي
التقدمية يف مواجهة الرجعية.
والدعوة ال�ستعمال العقل
وحماربة اخلرافة .وبهذا �أ�صبح
كل من يلتزم بالفكر التنويري
تقدمياً ،والتقدمي ال بد �أن يكون
ي�سارياً حتى لو مل ينتمي ل�صفوف
الكادحني ،ب�رصف النظر عن
احلزب الذي ينتمي له� ،شيوعيا �أو
ا�شرتاكيا �أو عماليا ،وبهذا املعيار
الأيديولوجي ف�إن �صاحب الأفكار
الرجعية واملتخلفة الذي يقف يف
وجه احلداثة ،ومن ويدافع عن
اال�ستبداد يكون ميينياً ،حتى لو
انتمى لطبقة العمال والفالحني
والكادحني.
هكذا كان حال الي�سار قبل عقود
من الزمن ،لذلك يبدو �س�ؤايل
يف نهاية العقد الثاين من القرن
احلادي والع�رشين ،عن ماهية
الي�سار ومن هم الي�ساريني،
منطقياً وم�رشوعاً يف �سياق فهم
وحتليل التناق�ضات وال�رصاعات
التي جتري يف املنطقة العربية،
والتحوالت التي ت�سعى بع�ض القوى
الوطنية والإقليمية والدولية �إىل
�إحداثها ،وما رافقها من ا�شتباهات
والتبا�سات� .أبرز هذه امل�ستجدات
التي �أفرزتها الأحداث اجلارية
يف العامل العربي منذ �سنوات
خلت ،هو التحالفات اجلديدة بني
بع�ض القوى الي�سارية مع القوى
اليمينية ،اجتماع وتالقي م�صالح
الي�سار واليمني� ،سقوط ال�رصاع
الفكري التناحري ،و�سقوط كافة
قيم النظرية املارك�سية التقليدية
يف قعر االنحراف والت�شويه ،عرب
مواقف و�آراء وحتالفات لأحزاب
وتيارات ي�سارية مع اليمني
الرجعي ،وتالقي م�صالح الي�سار
التقليدي مع الطغاة و�أنظمة
اال�ستبداد العربي .هذا الأمر
ي�ضعنا �أمام �إ�شكاليات فكرية
ونظرية غري م�سبوقة يف احلقيقة.
ي�سار وميني
م�صطلحان نظريان يعربان عن
االنتماءات الأيديولوجية والفكرية
وال�سيا�سية� .أ�صلهما يعود �إىل
جلو�س ممثلي ال�شعب يف املجل�س
الوطني الفرن�سي ب�صورة تدريجية
على ي�سار رئي�س املجل�س �أثناء
مناق�شة م�ستقبل البالد العام 1789

مبا فيها حتديد و�ضع امللك
«لوي�س» ال�ساد�س ع�رش ،وكانوا
يرغبون يف تقلي�ص �صالحيات
امللك .فيما جل�س ممثلي
االقطاع والنبالء ورجال الكني�سة
الذين ي�ؤيدون بقاء امللك بكامل
�صالحياته على ميني الرئي�س.
لذلك �سمي اجلال�سون على
الي�سار تقدميون ،واجلال�سون
على اليمني حمافظون ،ومن هنا
انبثقت تدريجياً وتبلورت فكرة
�أن كل من يريد ويطالب مبنح
قدراً �أكرب من احلريات للمجتمع
هو ي�ساري وتقدمي .وكل من
يعار�ض التغيري ويريد احلفاظ
على تقاليد املجتمع ال�سائدة هو
مييني حمافظ.
يعك�س التميز بني الي�سار واليمني
اختالفات �أيديولوجية عميقة،
هناك مفردات وافكاراً ذات
طابع ي�ساري مثل حقوق العمال
والتقدم والإ�صالح و�إلغاء الفوارق
الطبقية والتغيري االجتماعي
وال�سيا�سي والن�ضال الأممي.
وهناك �أفكار ارتبطت باليمني مثل
التقاليد والقومية واالقت�صاد احلر
ورف�ض تغيري النظام ال�سيا�سي
واالجتماعي .ويطلق م�صطلحا
الي�سار واليمني على جتمعات
�أو �أحزاب �أو �أفراد ترتبط فيما
بينها مبواقف ور�ؤى و�أفكار
و�أيديولوجيات مت�شابهة ،وما
بينهما تقع القوى الو�سطية التي
ت�ؤمن بالإ�صالحات التدريجية
للنظام.
�أ�صبح هذان امل�صطلحان من
�أ�شهر املفردات يف عامل الفكر
وال�سيا�سة واالقت�صاد ،ويكفي ذكر
�أحدهما لتو�صيف واخت�صار االفكار
واملعتقدات والتوجهات للأفراد
واجلماعات والأحزاب والدول.
ارتبط اليمني بحرية اقت�صاد
ال�سوق وحرية امللكية والن�شاط
التجاري الذي يتيح النمو ال�رسيع
للرثوات .حني ظهرت الأفكار
املارك�سية واال�شرتاكية الت�صق
ا�سم الي�سار بها ،على اعتبار �أن
املارك�سية تدعو �إىل �إلغاء تدريجي
للملكية اخلا�صة لو�سائل الإنتاج،
و�إىل �إعادة توزيع الرثوة الوطنية
لتحقيق مبد�أ العدالة االجتماعية.
ثم ظهرت م�صطلحات جديدة
ترتبط بالطيف الأيديولوجي
والفكري نتيجة الت�شدد والتع�صب
الأيديولوجي والفكري وب�سبب
اختالط وامتزاج الأفكار فت�شكل
�أق�صى الي�سار ،الي�سار الراديكايل
الثوري ،الي�سار التقدمي ،ي�سار
الو�سط ،واليمني وميني الو�سط
و�أق�صى اليمني املت�شدد ،وعلى
قمة هرم الت�صنيف الي�ساري يوجد

ال�شيوعية ،ويف قمة اليمني يوجد
الفا�شية والنازية.
ف�إن كنت من ممن يدعو �إىل احلفاظ
على قيم املجتمع التقليدية ،وال
متانع يف وجود حكومة قوية وا�سعة
ال�سلطات ،وكنت تدافع عن احلرية
االقت�صادية الوا�سعة وال�رضائب
الأقل ف�أنت مييني .و�إن كنت مث ً
ال
مع حرية ال�سوق وحتديد �سلطات
احلكومة ت�صبح و�سط اليمني ،و�إذا
اعرت�ضت �أكرث ت�صبح و�سطي.
�أما �إن كنت مع تو�سيع احلريات
العامة ،و�إلغاء التفاوت االقت�صادي
واالجتماعي ،و�سيطرة الدولة
على الإنتاج تكون ي�سارياً .و�إن
كنت مع تو�سيع احلريات وتوزيع
احلكم ف�أنت و�سط الي�سار ،و�إن
طالبت بحريات �أكرث ت�صبح اق�صى
الي�سار .و�إن كنت تن�شد الو�سطية
بني دور احلكومة والقطاع اخلا�ص
ف�أنت و�سطي تختار الطريق الثالث
ال ر�أ�سمايل وال ا�شرتاكي.
حني ن�سمع يف و�سائل الإعالم
م�صلح ي�ساري يطلق على �أحد
فهذا ال يعني بال�رضورة �أنه
مارك�سي ،لكنه فرد يحمل �أفكاراً
�سيا�سية �أو ثقافية من الطيف
الي�ساري عموماً .و�إن قالوا فالناً
ميينياً فال يجب �أن يعني هذا �أنه
مع قيام دولة دينية ولكن مواقفه
عادة تكون على ميني الطيف.
خالل فرتة الن�صف الثاين من
القرن الع�رشين تقل�صت الفوارق
بني الأفكار والربامج الي�سارية
واليمينية ،و�ضاقت الفجوة ب�سبب
التحوالت التي مل�ست البنية
االقت�صادية واالجتماعية للدول
الأوروبية و�أدت �إىل ات�ساع كبري
يف الطبقة الو�سطى ،وانعكا�س
هذا التحول على اخلارطة
ال�سيا�سية .فنالحظ �إن كافة الدول
الدميقراطية الغربية التي تتمتع
با�ستقرار �سيا�سي واقت�صادي
حتكمها غالباً قوى ي�سار الو�سط
�أو ميني الو�سط ،ونادراً ما و�صلت
الأحزاب الي�سارية املت�شددة مث ً
ال
�إىل قمة ال�سلطة ،لكن ال�سنوات
الأخرية �شهدت �صعود وا�ضح

لليمني املتطرف الذي و�صل �أو
كاد لل�سلطة مبفرده �أو عرب حتالف
مع قوى ميني الو�سط.
م�شروعية ال�س�ؤال
من البديهي طرح الأ�سئلة التي
وثبت �أمام العقل تطرق بابه
ب�شدة ،وال زالت الأ�سئلة ذاتها دون
�إجابة برغم مرور ثالثني عاماً
على انهيار املع�سكر اال�شرتاكي.
وحتى ال نتوه كما تاه حتليل
الرفاق عن املذهب ،وتاه تف�سري
ور�ؤية الي�ساريني العرب وكل من
كان يدعي �أنه ينتمي لل�شعب
واجلماهري امل�ضطهدة .فاملعركة
يف جوهرها بب�ساطة كانت وال
زالت بني الأثرياء والفقراء،
بني املتجربين وامل�ضطهدين،
بني من ميلك كل �شيء ومن ال
ميلك �شيئاً� .أ�سئلة تتمحور حول
الق�ضية الكربى الهامة .كيف
متكنت الر�أ�سمالية من امتالك
القدرة على اال�ستمرار ،وماهي
مكونات قوة الر�أ�سمالية التي
جعلتها ت�ستمر وتتوا�صل كنظام
اجتماعي و�سيا�سي واقت�صادي؟
ملاذا انهارت ر�أ�سمالية الدولة يف
االحتاد ال�سوفيتي ودول املع�سكر
اال�شرتاكي؟ ما �رس قوة حيوية
الر�أ�سمالية التي �أتاحت لها
جتديد وحتديث نف�سها و�أدواتها؟
هذه الأ�سئلة البديهية ورغم كافة
املربرات التي �ساقتها احلركة
الي�سارية �إال �أنها عجزت عن
تقدمي تف�سري علمي و�إجابة
وا�ضحة ملا ح�صل.
لي�س هذا فقط .بل اثناء وبعد
الأزمة املالية العاملية التي
�رضبت النظام امل�رصيف الكوين
برمته يف العام  2008فقد التيار
النيو ليربايل توازنه الفكري و�أ�ضل
املارك�سيني اجلدد ر�شدهم ،ومل
ي�ستطيع الطرفان تقدمي ال تف�سري
حقيقي وال �أفكاراً بديلة وال
معاجلات للأزمة التي ت�رضر منها
ع�رشات املاليني من املهم�شني

والفقراء حول العامل� ،أما فيما
يتعلق باملارك�سيني الأ�صوليني
فقد �أ�صابهم البكم والدوار ومل
يتمكنوا من فهم ما جرى� .أكرث من
ذلك ف�إن كافة الأفكار والنظريات
االقت�صادية التي مت نقا�شها
واعتمادها للخروج من الأزمة،
هي نظريات غربية ر�أ�سمالية ،ومل
يرى �أحد من املفكرين �رضورة
ذكر كارل مارك�س ونظريته
االقت�صادية.
فيما يتعلق بحركة الي�سار العربية
فقد �أ�صيبت باجلمود العقائدي
والفكري ،يف منطقة عربية �شهدت
وما تزال -تطورات وتغرياتنوعية وعميقة .لقد ارتبط تاريخ
الي�سار العربي بالأزمات منذ
قبل الإعالن عن قيام «�إ�رسائيل
ال�صهيونية» واملوقف من قرار
تق�سيم فل�سطني الأممي رقم 181
الذي �أ�صدرته اجلمعية العامة
للأمم املتحدة العام  1947وموافقة
االحتاد ال�سوفيتي عليه ،ورف�ضه
من قبل ال�شيوعيني الفل�سطينيني
والعرب .تكررت الأزمات حول
املوقف من الرئي�س امل�رصي
الراحل «جمال عبد النا�رص»،
واالختالفات باملوقف من الوحدة
التي متت بني �سورية وم�رص يف
العام  .1958ثم �أزمة املوقف من
ق�ضية القومية العربية .وكذلك
اخلالف بالر�ؤية اال�سرتاتيجية يف
التيار الي�ساري العربي حول الثورة
الفل�سطينية امل�سلحة� .أزمات
متعددة حول ق�ضايا عربية ودولية
مهمة ،وحول ق�ضايا داخلية فكرية
ونظرية وحزبية و�سيا�سية متعددة
ومتنوعة و�شائكة� ،أدت �إىل م�سل�سل
من االنق�سامات واالن�شقاقات
�أ�ضعفت حركة الي�سار العربية.
ان�سحال ثقايف
�شكلت اخلم�سينيات وال�ستينيات
وال�سبعينيات من القرن الع�رشين
الفرتة الذهبية للحركة الي�سارية
العاملية والعربية على امل�ستويني
الفكري وال�سيا�سي ،حيث متيز
الي�سار العربي ب�أنه تيار ي�ضم
املثقفني واملنا�ضلني .لكن هذه
املكانة تراجعت كثرياً يف نهاية
الثمانينيات من القرن املا�ضي،
و�أ�صيبت ب�رضبة قا�ضية يف بداية
الت�سعينيات مع انهيار املع�سكر
اال�شرتاكي.
مع انح�سار دور الي�سار العربي
وانعدام فاعليته ،اهتزت �صورة
املثقف ب�صورة عامة ،وتراجع
ح�ضور املثقف الي�ساري يف
امل�شهد العام ،وتعر�ضت �صورته
لالنك�سار يف نهاية القرن الع�رشين
وبداية القرن احلايل ،وفقد

املثقف الي�ساري بريقه وجاذبيته
وقدرته على الفعل والت�أثري ،وذلك
ب�سبب امل�ستجدات ال�سيا�سية
دولياً والتحوالت الكونية الكربى
التي هزت العامل ،و�أدت �إىل
انهيار دراماتيكي لدول املع�سكر
اال�شرتاكي ،وانت�صار االمربيالية
على ال�شيوعية ،و�صعود تراجيدي
للواليات املتحدة على قمة
العامل.
هذه الأحداث واملتغريات التي
�أ�صابت العامل واملنطقة العربية
كانت مفاجئة ملعظم الي�ساريني
العرب ،حيث �سار التاريخ كما ال
ي�شتهون وال يتوقعون وال ينتظرون.
وح�صل عك�س ما كان رّ
يب�ش به
الي�سار العربي من �سقوط حتمي
للر�أ�سمالية وهزمية االمربيالية
والرجعيات العربية .الي�سار العربي
الذي �أ�صابته �صدمة التحوالت
املت�سارعة -حينها� -شعر باخليبة
ال�شديدة ،و�أن �أفكاره قد خذلته
ومل تتمكن من حتقيق تطلعاته.
و�صار مثل مغني �رضير ين�شد
جلمهور من ال�صم بعد �أن انف�ض
النا�س عنه.
لي�س املثقف الي�ساري وحده
من جتاوزته الأحداث و�أدوات
الع�رص وعزلته ،بل املثقفني
عموماً غادروا مواقعهم الريادية
و�أ�صبحوا يف ال�صفوف اخللفية،
ويبدو �أن املقام اجلديد طاب لهم.
فيما بع�ض املثقفني العرب مت
توظيفهم من قبل الأنظمة كزينة
�سيا�سية� .إن التطور ال�رسيع الهائل
يف و�سائل االت�صاالت وتقنيات
املعلومات بط�ش بدور املثقف،
ومل تعد املجتمعات حتتاج نبوءة
املثقف وتوقعاته وقراءته للواقع.
وح ّل التقدم العلمي يف علوم الطب
واجلينات والف�ضاء والريا�ضيات
واالقت�صاد والفنون ،مكان
النظريات الفل�سفية الي�سارية التي
كانت ت�سعى لإقامة عامل يت�سم
بالعدل وال�سعادة .وكما يت�ضح ف�إن
ال�صناعات الدقيقة واالبتكارات
العلمية والأبحاث يف قطاع
تطوير االلكرتونيات وتطبيقاتها،
واقت�صاد البيانات واملعلومات،
هو ما يالئم الع�رص احلديث �أكرث
من الأفكار والنظريات الفل�سفية
والإن�سانية ،خا�صة احلاملة منها
والتي ال متتلك �أية فر�صة للحياة.
فيما ظل الي�ساريون وال زالوا
يناق�شون �أ�شكال ال�رصاع الطبقي
يف كراري�سهم املدر�سية.
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ملجموعة م�ؤلفني

�صدور كتاب «التنويع االقت�صادي يف دول اخلليج العربية»
�صدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب التنويع االقت�صادي يف دول اخلليج العربية،
وي�ضم جمموعة خمتارة من بحوث تتناول �ش�ؤون التنويع االقت�صادي و�شجونه يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربيةُ ،ق ّدمت يف منتدى درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية الذي عقده املركز يف الدوحة بني  3و5
دي�سمرب  .2016تعالج هذه البحوث جملة من الق�ضايا املت�صلة مبو�ضوع التنويع االقت�صادي يف دول جمل�س
مرورا بدور العمالة والقوى العاملة فيه ،و�صولاً �إىل م�ستقبل
بدءا بخططه و�إ�سرتاتيجياته،
ً
التعاونً ،
التنويع االقت�صادي يف دول جمل�س التعاون ،ا�ستنادًا �إىل التحديات التي تواجهها ،وحاجتها �إىل اعتماد
ً
بعيدا من نظم الريع االقت�صادية التقليدية.
�أمنوذج تنموي جديد،
وكاالت
يت�ألف الكتاب (� 335صفحة
ومفهر�سا)
بالقطع الو�سط ،موث ًقا
ً
من ثالثة �أق�سام ،تقع �ضمنها ت�سع
درا�سات.
ً
بعيدا من النفط
يف الق�سم الأول« ،خطط التنويع
و�إ�سرتاتيجياته»،
االقت�صادي
�أربعة ف�صول .يف الف�صل الأول،
«حتديات انهيار �أ�سعار النفط
و�إ�سرتاتيجيات التنويع االقت�صادي
يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية» ،يرى خالد را�شد
اخلاطر �أن انخفا�ض �أ�سعار النفط
العاملية يعود بالدرجة الأوىل �إىل
زيادة العر�ض يف ال�سوق العاملية
يف مقابل انخفا�ض الطلب،
و�أن دول اخلليج ت�أثرت �سلبًا
باالنخفا�ض الناجم عن ارتفاع
العجز يف ميزانياتها ،و�إطالة �أمد
نّ
ويبي
االنكما�ش االقت�صادي.
�أنها مل ت�ستفد من االنخفا�ضات
ال�سابقة كي حتد من االنك�شاف
مقرتحا
جتاه �صدمات النفط،
ً
�إ�صالح ال�سيا�سات االقت�صادية،
وبناء ر�أ�س مال ب�رشي ،و�إ�صالح
القطاعني العام واخلا�ص ،وبناء
قاعدة �صناعية بعيدة من النفط.
يف الف�صل الثاين« ،حتديات
’الر�ؤية امل�ستقبلية ُ -عمان
 ‘2020و�آفاقها :قراءة حتليلية»،
يرى يو�سف بن حمد البلو�شي �أن
اكت�شاف النفط �ساهم يف انتقال
املجتمع العماين من الكفاف �إىل
الوفرة والنماء .ويعالج البلو�شي
تنامي نطاق دور احلكومة يف

جمال الإنتاج ال�سلعي واخلدمي،
واالختالالت التي حدثت يف �سوق
العمل ب�سبب �ضعف م�ساهمة
العمالة الوطنية ،وانخفا�ض
م�ستوى الكفاءة الإنتاجية وعدم
قدرتها على مواكبة التطورات
املت�سارعة يف املجال التقني،
وا�ستمرار التو�سع يف ا�ستخدام
العمالة الوافدة .كما يرى �أن
االقت�صاد ال ُعماين جنح يف زيادة
معدالت النمو امل�ستهدفة بني
عا َمي  1996و ،2015و�أن الر�ؤية
ت�ستهدف رفع امل�ساهمة الن�سبية
للقطاعات غري النفطية يف
�إجمايل الناجت املحلي من  65يف
املئة يف عام � 1995إىل  81يف
املئة بحلول عام .2020

يبحث حبيب اهلل بن حممد
الرتك�ستاين يف �إ�سرتاتيجيات
دول املجل�س نحو التنويع،
مرك ًزا على م�شاركة القطاع
اخلا�ص وتوافر ال�رشاكة مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية ،والبحث
يف ماهية الفر�ص والتحديات
التي تواجه دول جمل�س التعاون
يف �سبيل حتقيق هذه امل�شاركة.
ويرى �أن ثمة تباي ًنا حقيق ًيا يف
ن�سبة م�شاركة القطاع اخلا�ص
يف جمال التنمية االقت�صادية
بني دول جمل�س التعاون ،ب�سبب
منط الإدارة املركزية املتّبعة يف
بع�ضها ،والتي �أثرت بدورها يف
دخول القطاع اخلا�ص يف �رشاكة
حقيقية مع القطاع احلكومي.

فر�ص وحتديات
يف الف�صل الثالث« ،ال�سعودية
 ʼر�ؤية  :ʽ2030طموحاتوحتديات؟» ،ير�صد نا�رص
التميمي �سيا�سات الإ�صالح
االقت�صادي وحتدياتها يف
ال�سعودية ،ويتابع �أثرها من جهة
حتقيق التنويع االقت�صادي ودفع
عجلة التنمية ال�سعودية بعيدًا من
قطاع النفط ،وعلى وجه التحديد
العقبات ال�سيا�سية واالقت�صادية.
كما يناق�ش الدوافع الأ�سا�سية
للتنويع االقت�صادي يف خطة
ال�سعودية  ،2030يف ظل حالة عدم
اليقني يف ما يتعلق بحجم عائدات
النفط يف امل�ستقبل وم�ستواها.
يف الف�صل الرابع« ،تقومي
�إ�سرتاتيجية دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية نحو التنويع
االقت�صادي :الفر�ص والتحديات»،

العمالة وحتويالتها
يف الق�سم الثاين« ،العمالة والقوى
العاملة والتنويع االقت�صادي»،
ثالثة ف�صول .يف الف�صل اخلام�س،
«هل جنحت املر�أة القطرية يف
ريادة الأعمال؟» ،تبحث هند
عبد الرحمن املفتاح يف �أثر
م�شاركة املر�أة القطرية يف �إدارة
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة،
وتتعرف �إىل �أهم التحديات التي
تعرقل ممار�ستها ريادة الأعمال
وا�ستمراريتها وتطويرها ،فرتى
�أن املر�أة القطرية مت ّكنت ب�سبب
الدعم احلكومي يف جمايل التعليم
والتدريب من الدخول �إىل �سوق
العمل وزيادة م�ساهمتها يف
االقت�صاد القطري.
يف الف�صل ال�ساد�س« ،كيف �أ ّثرت
العمالة الوافدة يف االقت�صاد
ال�سعودي واقت�صادات دول اخلليج

العربية؟» ،يقول ع�صام الزامل �إن
اعتماد ال�سعودية ودول اخلليج
على العمالة الوافدة �أ�ضعف �أعمدة
النمو االقت�صادي فيها ،ما �أ ّثر يف
رشا.
ريا مبا� ً
التنويع االقت�صادي ت�أث ً
ويرى �أن دوافع الدول ومربراتها
ال�ستقبال العمالة الوافدة قامت
على �أ�سا�س اال�ستفادة منها يف
زيادة �إيرادات النفط لبناء البنى
التحتية لهذه الدول ،وتوزيع الرثوة
ورفع الرفاهية بني املواطنني.
يف الف�صل ال�سابع�« ،أثر حتويالت
العمالة الوافدة يف الت�ضخم يف
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية» ،ي�ستق�صي دياب علي
حممد الربي حتويالت العمالة
الوافدة يف دول جمل�س التعاون
خالل الأعوام  ،2014-2000وال
�سيما يف �أوقات تقلّب �أ�سعار
النفط ،وت�أثريها يف التنويع
االقت�صادي لدول املجل�س،
فيخل�ص �إىل �أن هذه التحويالت
ال ت�ؤثر يف معدالت الت�ضخم
املحلية ،و�أن حتفيز اال�ستثمارات
املحلية للوافدين ي�ساهم يف
املحافظة على زيادة الإيرادات
احلكومية ،حتى يف حال ا�ستمرار
تقلّب �أ�سعار النفط.
�أمنوذج م�ستقبلي
يف الق�سم الثالث« ،م�ستقبل التنويع
االقت�صادي يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية» ،ف�صالن.
يف الف�صل الثامن« ،حقبة ما
بعد النفط بد�أت بالفعل ،فكيف
�سيواجه اخلليج ذلك؟» ،يرى
ناجي �أبي عاد �أن دول جمل�س
التعاون حتتاج �إىل �إعادة نظر يف

عن دار الرافدين للطباعة والن�شر والتوزيع يف بريوت

�صدور رواية «نار حية :ق�صة حب ميلينا ي�سن�سكا»
�صدر حديثاً عن دار الرافدين
للطباعة والن�رش والتوزيع يف
بريوت ،رواية «نار حية ق�صة
حب ميلينا ي�سن�سكا» لألوي�س
برينت�س.
�إنها �سرية مليئة بالأحداث
والت�شويق« .ميلينا» ال�شابة
التي �شغلت الآفاق بق�صة حبها
ال�شهرية مع كافكا� ،سنتع ّرف
عليها ب�شكل مع ّمق هذه امل ّرة،
كما مل نعرفها من قبل� .إذا
كانت �شهرة «ملينا» قد حتققت
ب�سبب االهتمام ب�أدب كافكا
والدرا�سات الوا�سعة عنه ،ف�أن

امل�ؤلف هنا يك�شف عن �أبعاد
�أخرى مثرية للحبيبة/الإيقونة،
حياة ال�رصاع والكفاح ومواجهة
حتديات القرن الع�رشين يف
مرحلة �شديدة التعقيد زمنيا
ويف بقعة م�ستعرة من العامل
�آنذاك.
�سنتعرف على دورها يف
احللقات الأدبية والثقافية
يف عا�صمتني مهمتني عا�شت
فيهما ،ونتابع �سطوع �شهرتها
و�إ�سهاماتها
ال�صحفية
ال�سيا�سية والن�ضالية ،ونتلم�س
طاقة مفعمة بالإقدام والتثوير

ومواجهة احلياة بالعفوان ،ما
يجعل هذه ال�سرية م�صدراً
وا�سعاً للتجارب امللهمة
للبالغني والنا�شئني.
و�سنتعرف يف غ�ضون �سرية
الفتاة على جزء من �سرية
�أوروبا ال�صاخبة �آنذاك� :صعود
اال�شرتاكية ،تنامي ال�شعور
القومي ،بوادر احلرب العاملية
الأوىل ب�رسد م�شوق ومثري .كما
�سنلم�س امل�أ�ساة التي واجهت
«ملينا» وفداحة امل�صري الذي
كان ينتظرها و�أمل الفقد
واحلرمان من دفء العائلة

واحلب ال�ضائعني .نحن �أمام
بطلة حقيقية �أكرب مما �صورته
لنا درا�سات �أدب كافكا� ،أمام
�سرية عط�شى للحياة بكل �أملها
ولذتها.
وكاالت

دورها جتاه تدنيّ �أ�سعار النفط،
وال �سيما �أن ك ً
رثا من �صنّاع القرار
وامل�س�ؤولني واملحللني يف هذه
الدول يرون يف انخفا�ض �أ�سعار
النفط فر�صة لدخول حقبة
جديدة من التنويع االقت�صادي.
وعلى الرغم من تعقيد م�س�ألة
حقبة ما بعد النفط ،ف�إن ذلك
ال ينفي �رضورة بحث دول
جمل�س التعاون عن �إ�سرتاتيجية
طويلة الأمد لتنويع اقت�صاداتها،
مع �إدخال �أنظمة تعليمية قائمة
على املعرفة واملوارد البحرية
خ�صو�صا
وتقنيات حتلية املياه،
ً
يف م�صادر الطاقة املتجددة.
يف الف�صل التا�سع والأخري،
«الأمنوذج امل�أمول يف متطلبات
خطط التنمية و�سيا�ساتها لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية» ،يطرح علي الزميع
ت�سا�ؤالت مهمة عن الأمنوذج
التنموي املطلوب تطبيقه

لنجاح م�سرية التنمية ال�شاملة
وامل�ستدامة يف دول جمل�س
رضا �أوجه اخللل
التعاون ،م�ستح� ً
التي تواجه التنمية ،مركزًا على
اخللل االقت�صادي الذي يعود
�إىل �سيطرة النمط الريعي
و�سيطرة طبقة من امل�ستثمرين
مرتبطة بالطبقة احلاكمة،
والذي يعرقل �إنتاج �أمنوذج
تنموي جاد وحقيقي .كما
يتناول �أثر غياب ر�ؤية جمتمعية
و�سيا�سية ت�شاركية وتوافقية يف
جناح خطط التنمية ،ويناق�ش
�أثر م�شاركة املجتمع يف �صوغ
هذه اخلطط ،وتوافر معلومات
وم�ؤ�رشات اقت�صادية ،ووجود
�إدارة عامة م�ستقلة عن ال�سلطة
ال�سيا�سية للدولة وحمايدة ،يف
حتقيق �إ�صالح ومنو اقت�صاديني
حقيقيني.

«الفرح عنوان الأبد»لل�شاعرة هالة نهرا
بعد كتابها النقدي الأول بعنوان
«�إ�ضاءات مو�سيقية وفنية»
(دار الفارابي) حيث طرحت
هاج�سها النقدي النظري
والعملي وظ ّهرت �إ�ضاءاتها
اخلا�صة والقيمة على عدد من
الفنانني واملبدعني وامل�ؤلفني
املو�سيقيني يف �أعمالهم،
تطلق قريباً الكاتبة وال�شاعرة
اللبنانية هالة نهرا بع�ضاً من
ق�صائدها ال�شعرية ون�صو�صها
النرثية يف ديوان «الفرح عنوان
الأبد» و�سيكون من �إ�صدار دار
الفارابي يف بريوت.
الديوان يح�س القارئ على

طرح �أ�سئلة مغايرة يف زمن
نحتاج فيه �إىل ثقافة ال�س�ؤال،
كما ي�سهم يف بنا ٍء معر ّ
يف غري
تقليدي وغري كال�سيكي لأنّ
املخ ّيل َة �أي�ضاً
ٌ
اكت�شاف و� ٌ
إدراك
من نوع �آخر.
كتاب «الفرح عنوان الأبد»
ي�شمل اخليال الالحمدود الذي
مي ّثل مالذاً وحِ �صناً وان�شغافاً
يف حني �أنّ الكتابة رئة ثالثة،
و�أوك�سيجني �رضوري حلياة
بن�ص لغوي
كتاب
الإن�سان.
ٍ
ٌ
َ
�س م�ستحدث يف
جديد ونف ٍ
�أفقٍ الحمدود يتلون وميتد
با�ستمرار.
وكاالت
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النجم �أمني بابيلون يفتح قلبه «للو�سط «

�أطمح لإي�صال الأغنية ال�شبابية امللتزمة �إىل م�صاف العاملية
 .عبد القادر جريو هو من �أقنعني بامل�شاركة يف م�سل�سل»�أوالد احلالل «

تقربت يومية «الو�سط»من الفنان اجلزائري �أمني بابيلون �صاحب �أغنية «زينة « التي اختريت ك�أف�ضل �أغنية لعام  ،2013يف حفل
توزيع «جوائز املو�سيقى اجلزائرية  »2014وكان معه هذا احلوار ال�شيق الذي ك�شف لنا عن م�شاركته الأوىل يف فعاليات مهرجان
جميلة الدويل ب�سطيف يف طبعته الـ  15قائال « �إن اجلمهور ال�سطايفي الدواق للفن والإبداع كان رائعا وم�ضيافا  ،كما �أنه �سرد لنا
تفا�صيل جتربته مع عامل التمثيل يف امل�سل�سل الدرامي اجلزائري املو�سوم بـ «�أوالد احلالل» الذي بث للم�شاهدين اجلزائريني يف �شهر
رم�ضان  2019وبالفعل احتل هذا العمل ن�سبة عالية من امل�شاهدة وكان عالمة فارقة على كافة الأ�صعدة الفنية واجلمالية  ،حيث
�سيكت�شف القارئ لهذا اللقاء م�شاريع و طموحات هذا الفنان املبدع الذي يطمح �إىل �إي�صال الأغنية ال�شبابية امللتزمة �إىل م�صاف
العاملية وت�شريف الفن اجلزائري الغني بالطبوع املو�سيقية املتنوعة .
حاوره من �سطيف :
حكيم مالك
بداية  ،حدثنا عن
م�شاركتك الأوىل يف
مهرجان جميلة الدويل
ب�سطيف ؟
�أنا �أ�شارك لأول مرة يف
فعاليات مهرجان جميلة
الدويل ب�سطيف واحلمد هلل
كل �شيء كان رائعا خ�صو�صا
كل ال�رشوط كانت متوفرة
لإجناح هذا املهرجان فلقد
تلقيت حفاوة يف اال�ستقبال
ولهذا فهذه التظاهرة الفنية
التي احت�ضنتها مدينة جميلة
الأثرية كانت مثاال ناجحا
لباقي املهرجانات الفنية
املقامة يف اجلزائر وبالتايل
فلقد قدمت يف هذه الطبعة الـ
 15باقة متنوعة من الأغاين
واملتمثلة يف « كحلة لعيون»
و»زينة» و»بكيتيني» لكونها
حمبوبة ومطلوبة كثريا من
طرف اجلمهور ال�سطايفي
الذواق للفن والإبداع الذي
كان يل ال�رشف مقابلته يف
حفل فني عام  2013بعا�صمة
اله�ضاب العليا و�أمتنى �أن
�أ�شارك يف الطبعات القادمة
لهذا املهرجان الناجح
بامتياز بجمهوره الفريد من
نوعه والكرمي و الذي ظل يردد

خمتلف الأغاين التي �أديتها الرم�ضاين
على ركح كويكول ،ولهذا احلالل»؟
�أقولها دائما �أن اجلمهور هو
الذي ي�صنع الفنان  ،وعلى م�سل�سل» �أوالد احلالل» هو
هذا الأ�سا�س �أردت من خالل �أول جتربة يل كممثل وال�شيء
العمل
م�شاركتي الأوىل يف هذا اجلميل يف هذا
املهرجان �أن �أكرم عمالقة الرم�ضاين هو �أنه مكنني من
فن الراي باجلزائر وهما كل التعرف على ممثلني كبار
من املرحوم ال�شاب ح�سني كنت �أ�شاهدهم يف �صغري
ب�أغنية «طال غيابك يا غزايل على �شا�شة التلفزيون ولقد
« والفنان الراحل ال�شاب عقيل ت�رشفت كثريا بامل�شاركة
ب�أغنية» مازال مازال» فهاذان معهم يف هذا العمل مع
الفنانان قدما الكثري للفن �أنني كنت �أجهل متاما
اجلزائري  ،لذا فمن واجبنا عامل التمثيل  ،واحلمد هلل
يف بع�ض الأحيان تذكر هذين كانت يل ال�شجاعة خلو�ض
املبدعني  ،و�أقول لهم �أننا غماره وهذا كان له ف�ضل يف
مل نن�ساكم فبف�ضلكم نحن اكت�ساب بع�ض اخلربات عن
موجودون يف ال�ساحة الفنية  ،طريق االحتكاك والتقرب
كما �أنني �أديت �أغنية «عاي�شة من املمثلني اجلزائريني
« للكينغ ال�شاب خالد الذي املحرتفني الذين �ساعدوين
يعترب قدوتي يف الفن .
كثريا عن طريق �إ�سداء
الن�صائح يل  ،وبالتايل فال اقرتح علي الدور الذي لعبته
ما ال�سر وراء ت�سمية ميكنني �أن �أقيم نف�سي �إن يف» �أوالد احلالل ولقد �ألح
كنت وفقت يف هذا امل�سل�سل عليا كثريا وكان له الف�ضل يف
«بابيلون» ؟
�أم ال ولكن ،فال�شيء املهم يف �إقناعي بامل�شاركة فيه بعدما
ال يوجد �أي �رس يف ت�سمية هذه التجربة هو �أنني كنت كنت مرتددا يف الأول ولكنني
«بابيلون « فلقد كنا نبحث �أرغب يف اقتحام هذا العامل �رسعان ما وافقت يف �آخر
عن �أ�سماء عندما كنا فرقة اجلديد بالن�سبة يل عن املطاف .
واحدة �إال �أن اقرتحت �أم طريق اكت�شافه  ،وبالتايل
رمزي هذه الت�سمية لفرقتنا ففي البداية كنت راف�ضا �إىل �أي مدى �أثرت فيك
املو�سيقية اجلزائرية التي فكرة امل�شاركة يف هذا العمل �أغنية «ملي رحتي ياما» ؟
كانت جتمع  3فنانني .
الدرامي لأنني كنت �أجهل
كيف تقيم مرورك هذا امليدان  ،ولكن املمثل نعم بكل ت�أكيد فلقد �أثرت
يف امل�سل�سل الدرامي عبد القادر جريو هو الذي فيا كثريا �أغنية م�سل�سل
«�أوالد احلالل» املو�سومة
«ملي رحتي ياما» وهي من
كلمات �سيد �أحمد طاهري
ومو�سيقى مهدي املولهي
و�أداء الفنان عبد اهلل الكرد
وهيفاء رحيم فعندما �أ�سمعها
�أتذكر اللحظات اجلميلة
�أثناء ت�صوير هذا امل�سل�سل
الدرامي ولهذا �أحب دائما
ت�أديتها جلمهوري .
«�أوالد

كيف �ساهم كليبك
الأخري يف الرتويج
لل�سياحة ببالدنا ؟
�أنا مل �أروج لل�سياحة عن ق�صد
ولكن عندما �أجنزت هذا
الكليب نال �إعجاب الكثريين

املنزلة والنجاح الذي و�صلت
�إليه اليوم  ،و�أمتنى �أن ينال
حفلك الفني يف � 22أوت
بالعا�صمة جناحا باهرا.

من خارج الوطن لكونه �أعطى
�صورة جميلة عن اجلزائر وما
تزخر به من مناطق جميلة
 ،فهذا الذي �ساهم فعال يف
الرتويج لل�سياحة بطريقة غري
مبا�رشة ولهذا اخرتت ت�صوير ما هي الن�صيحة التي
كليب «  « MI AMORيف تقدمها لل�شباب اجلزائري
منطقة بو�سعادة والتي زرتها ؟
لأول مرة واكت�شفت جمالها
�أوجه ن�صيحة لل�شباب
الأخاذ.
اجلزائري املبدع و�أن�صحهم
كلمة توجهها لـ «�سولكينغ �أن ال يف�شلوا  ،و�أقول لهم
«وحفله القادم باجلزائر عليكم دائما العمل بجد
واجتهاد والتحلي بروح
العا�صمة؟
امل�س�ؤولية لتحقيق �أهدافهم
�أغتنم هذه الفر�صة عرب املن�شودة و�أحالمهم التي
ال�صفحة الثقافية ليومية تطمحون لتج�سيدها على
«الو�سط» لتقدمي كل عبارات �أر�ض الواقع .
ال�شكر واالمتنان لأخي
«�سولكينغ « على ما يقدمه ماذا عن م�شاريعك
من م�شوار فني متميز و �أقول امل�ستقبلية ؟
له من منربكم برافوا على ما
�أنا دائما مع املو�سيقى
حققته من جناح فني ب�أغانيك
الرائعة التي جتاوزت احلدود املحرتمة ،و حاليا �أنا ب�صدد
اجلغرافية والتي �رشفت بها التح�ضري لألبوم جديد �إىل
الأغنية اجلزائري يف العامل حد الآن �إىل حد الآن هناك
ب�أ�رسه  ،و�أنا �شخ�صيا � ،أغنيتني جاهزتني حاليا وهما
�أمتنى لك التوفيق يف جمال «قولولها «و» ،»MI AMOR
الفن ،ف�أنت مثال يقتدى به �إ�ضافة لأغاين �أخرى رمبا
من طرف الفنانني اجلزائريني �ستكون جاهزة يف ال�شهر
ال�شباب  ،و�إن �شاء ن�صل �إىل القادم .
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ال�سيلينيوم و�سيلة طبيعية متنع ت�ضخم الربو�ستاتا
ت�شري تقارير طبية �إىل �أن معدن
ال�سيلينيوم يلعب دوراً هاماً
يف الوقاية من ت�ضخم غدة
الربو�ستاتا ،كما �أنه ي�ساعد على
عالج الت�ضخم عند حدوثه.
وي�سبب منو الربو�ستاتا الزائد
تغريات يف م�ستوى هرموين
اال�سرتوجني والتو�ستي�سرتون،
وهذا الت�ضخم احلميد م�شكلة
�شائعة بني الرجال بعد الـ ،50
وقد حتدث قبل ذلك.
من �أهم عوامل اخلطر التي
ت�سبب ت�ضخم الربو�ستاتا:
التقدم يف العمر ،واال�ستعداد
الوراثي ،وا�ستهالك منتجات
التبغ وقد �أظهرت درا�سات
�أن نق�ص معدن ال�سيلينوم يف
اجل�سم �سمة م�شرتكة لدى من
يعانون من ت�ضخم الربو�ستاتا،
كما بينت درا�سات �أن هذا
املعدن يعمل على احلد من
الأك�سدة التي ت�سبب التهاب

الربو�ستاتا ويحتاج اجل�سم
كميات �ضئيلة من ال�سيلينيوم.
وميكن زيادة مدخالت اجل�سم
من املعدن عن طريق امل�صادر
الغذائية التالية :املك�رسات،

والأ�سماك الدهنية كال�سلمون
والتونة واملكاريل ،والبي�ض،
ومنتجات الألبان.
وتعترب ممار�سة الريا�ضة،
التدخني،
عن
والإقالع

وفقدان الوزن الزائد من
العوامل امل�ساعدة يف عالج
ت�ضخم الربو�ستاتا �إىل جانب
زيادة م�ستويات ال�سلينيوم يف
اجل�سم.

ال�صداع  ..متى يكون مزمنا؟

للإجابة على هذه الأ�سئلة قالت اجلمعية
الأملانية للف�سيولوجيا الع�صبية ال�رسيرية
والت�صوير الوظيفي� ،إن ال�صداع يعترب
مزمناً عند الإ�صابة به ملا ال يقل عن 15
يوماً يف ال�شهر على مدار � 3أ�شهر على
الأقل.
ويف هذه احلالة يجب ا�ست�شارة الطبيب
للعالج ،والذي يت�ألف من �أدوية �صداع
بجرعات حمددة بدقة واملواظبة على
ممار�سة ريا�ضات قوة التحمل مثل
ال�سباحة ،وركوب الدراجات الهوائية،
وامل�شي ،والرك�ض� ،إ�ضا ًفة �إىل ممار�سة
تقنيات اال�سرتخاء مثل اليوغا والت�أمل.
وب�شكل عام ال يجوز تعاطي امل�سكنات
ال�شائعة مثل حم�ض الأ�سيتيل
�سالي�سيليك ،الأ�سربين� ،أو الإيبوبروفني
�أكرث من  15يوماً يف ال�شهر ،لأنها ترفع
خطر حتول ال�صداع �إىل م�شكلة مزمنة.

ابتكر علماء من رو�سيا دواء
لعالج الربو ميكنه حجب
�إحدى الآليات الرئي�سة للمر�ض
الذي يعاين منه املاليني وتفيد
�صحيفة «�إيزفي�ستيا» ب�أن علماء
معهد املناعة التابع للوكالة
الفدرالية الطبية البيولوجية،
ابتكروا م�ستح�رضا ي�سمح
للمر�ضى بالتخل�ص من نوبات
االختناق .وي�شري العلماء �إىل �أن
هذا الدواء ي�ؤثر يف �سبب ظهور
املر�ض وال يكافح �أعرا�ضه.

تتعدد �أ�سباب ت�سارع الأفكار يف الذهن وا�ضطراب تيار
الوعي والتي ت�ؤدي �إىل اتخاذ الإن�سان قرارات �سيئة،
وعدم �ضبط انفعاالته .وي�أتي التوتر على ر�أ�س قائمة
هذه الأ�سباب والعوامل ،خا�صة �أنه من �أكرث امل�شاكل
التي ينتجها منط احلياة الع�رصي املليء بال�ضغوط
وااللتزامات� .إليك ما حتتاج معرفته عن فو�ضى الأفكار
املت�سارعة وكيفية وقفها:
تناول �أطعمة ال تت�سبب يف ارتفاع ن�سبة ال�سكر ،وقلل
الكربوهيدرات ،مع زيادة الألياف والربوتني
الأ�سباب ال�صحية لفو�ضى الأفكار :االكتئاب ،والتوتر،
والقلق ،وا�ضطراب فرط الن�شاط ونق�ض االنتباه،
وا�ضطراب ثنائي القطب ،وا�ضطراب ما بعد ال�صدمات،
وفرط ن�شاط الغدة الدرقية.

لوقف ت�سارع الأفكار يف موقف معني قم بـ:
 الرتكيز على اللحظة ،وعدم التفكري يف املا�ضي �أوامل�ستقبل.
 التنف�س بعمق ،وترديد العبارات التي ت�ساعد على تهدئةاالنفعال.
 التمارين الريا�ضية ،وامل�شي.* التفكري يف الآراء ووجهات النظر الأخرى.

علماء رو�س يبتكرون عالجا للربو ال مثيل له يف العامل
واجتاز الدواء بنجاح جميع
االختبارات ما قبل ال�رسيرية،
وقد �أثبت العلماء من اختباره
على الفئران املخربية� ،أن
ا�ستن�شاق امل�ستح�رض ي�ؤدي
�إىل انخفا�ض كبري يف حجم
التهاب ن�سيج الق�صبات وقال
مدير املعهد ،مو�سى خايتوف،
�إن ابتكار هذه املادة على
امل�ستوى اجلزيئي يحجب
�إنتاج الربوتني «املذنب» يف
التهاب «الإنرتلوكني ،»4-الذي

كيف توقف «فو�ضى
الأفكار» يف ذهنك؟

ي�سبب تطور �أمرا�ض احل�سا�سية
من جانبه ،قال الربوفي�سور،
�سيبا�ستيان جون�سون ،من
كلية لندن امللكية يف ت�رصيح
لل�صحيفة� ،إن الواليات املتحدة
وبريطانيا جتريان بحوثا
ودرا�سات يف هذا املجال �أي�ضا،
بيد �أن علماء رو�سيا متكنوا
من �إثبات �أن «الإنرتلوكني»4-
يلعب دورا رئي�سا يف تطور
التهاب املمرات التنف�سية� ،أما
الربوفي�سورة� ،أولغا فيودوروفا،

�أخ�صائية �أمرا�ض احل�سا�سية
واملناعة ،فقالت �إن «الدواء ال
مثيل له يف العامل».

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة �أثناء النوم
جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ
بوا�سطة �أقطاب كهربائية ب�سيطة �أثناء النوم ،و�أظهرت نتائج التجربة حت�سن
�أداء الذاكرة يف اليوم التايل .وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�سعة باجتاه
التو�صل �إىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�صاحب
الرعا�ش (باركن�سون) .ويعترب حتفيز
بع�ض الأمرا�ض الع�صبية مثل ال�شلل ّ
الدماغ من املو�ضوعات ال�ساخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�صاب
خالل ال�سنوات الأخرية .ومتتاز الطريقة اجلديدة ب�أنها تعتمد على النوم الذي
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�سها .وبح�سب دورية
نيورو�ساين�س� ،أم�ضى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم ،وخ�ضعوا
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�س ّمى التحفيز بالتناوب
عرب دائرة مغلقة.

لعالج م�شكلة فو�ضى الأفكار على املدى
الطويل:
 تناول �أطعمة ال تت�سبب يف ارتفاع ن�سبة ال�سكر ،واحلدمن تناول الكربوهيدرات ،مع زيادة الربوتني والدهون
ال�صحة والألياف.
 زيادة الأطعمة الغنية مب�ضادات الأك�سدة ،مثل الفواكهامللونة كالتفاح والفراولة (الفريز) والتوت والرمان ،وتناول
املك�رسات والفول والبقوليات.
 قم بزيادة ح�صة املغني�سيوم يف الطعام بتناول اللوزوال�سبانخ والتوفو والكينوا والبقول� ،أو تناول جرعة يومية
من مكمالت املغني�سيوم.
 ا�ست�شارة الطبيب بخ�صو�ص العالجات النف�سية ال�سلوكيةاملالئمة ل�سبب احلالة.
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�إ�سالميات

التبكري �إىل ال�صالة:

التكبري يف الأذان تكرر �ست مرات،
�أربع مرات ابتدئ به ،ومرتان يف
�آخره ،وهذا  -كما هو وا�ضح -
تنبيه عظيم على �أن اهلل جل جالله
�أكرب و�أعظم من �أي �شيء يف حياتنا
على الإطالق؛ �أكرب من �أعمالنا
و�أزواجنا و�أوالدنا و�أ�صدقائنا
و�أحبابنا و�أمالكنا ،بل �إنه ما كبري
يف الدنيا �إال واهلل تعاىل �أكرب منه،
وال مقارنة ،فاهلل تعاىل �أكرب و�أعظم
و�أجل على الإطالق.
لذلك ف�إ ْن كان الأذان �إعال ًما بدخول
وقت ال�صالة ،ف�إنه حري بامل�ؤمن
ال�صادق يف �إميانه املتبع هدي نبيه
�صلى اهلل عليه و�سلم� ،أنه عند �سماع
الأذان� ،أن يكون لديه حالة ا�ستنفار
ق�صوى ،فيرتك كل �أمر يف حياته
ب،
مهما َع ُظ َم هذا الأمر ،ومهما َك رُ َ
ومهما كان يف �أي زمان ،ويف �أي
مكان؛ لأنه ال يعلو �شيء يف وقت
ال�صالة والتبكري لها.
و�إذا ت�أملنا �سرية الر�سول الأعظم
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وجدنا
عنايته �صلى اهلل عليه و�سلم التامة،
وحر�صه ال�شديد على ال�صالة �إذا
حان وقتها ،جند �أنه كان يترَ َ
َك ما

�سواها �أ ًّيا كان ،ويت�أكد ذلك يف قوله
�صلى اهلل عليه و�سلم عندما ُ�سئل
ال ْع َمـالِ
�صلى اهلل عليه و�سلم� :أَ ّ ُي َْ أ
«ال�صلاَ ةُ فيِ �أَ َّولِ
ْ�ض ُل؟ قال:
�أَف َ
َّ
َو ْق ِت َها» ،وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
ف
ال�ص ِّ
«ل َ ْو يَ ْعل َ ُم النَ ُ
ّا�س َما فيِ ال ِّن َدا ِء َو َّ
ْ أَ
ال َّولِ  ،ثُ َّم مَ ْ
ل يَ ِج ُدوا �إ اَِّل �أَ ْن يَ ْ�ستَ ِه ُموا
اَ
َعلَيْهِ ،ل ْ�ستَ َه ُمواَ ،ول َ ْو يَ ْعل َ ُمو َن َما فيِ
ري اَل ْ�ستَبَقُوا �إِلَيْهَِ ،ول َ ْو يَ ْعل َ ُمو َن
ال ّتَ ْه ِج ِ
�صُ بْ ِح َ أَ
ْ
ِ
لتَ ْو ُه َما َول َ ْو
ال
و
ة
م
ت
ع
ل
َ
َما فيِ ا َ َ َ ّ
َحبْ ًوا «.
وعـن الأ�سود بن يزيد رحمه اهلل
ألت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها:
قال �س� ُ
�صلَّى َ
اللهُّ َعلَيْ ِه َو َ�سلّـ َمَ
َما َكا َن ال ّنَب ّ ُِي َ
�صنَ ُع فيِ بَيْ ِتهِ؟ َقـال َ ْتَ :كا َن يَ ُكو ُن
يَ ْ
فيِ مِ ْهنَ ِة �أَ ْه ِل ِه  -تَ ْعنِي خِ ْد َم َة �أَ ْه ِل ِه
ال�صلاَ ةُ خَ َر َج ِ�إلىَ
�ض ْت َّ
 َف ِ�إذَا َح رَ َال�صلاَ ِة
َّ
وال�صالة يف حياة نبينا �صلى اهلل
عليه و�سلم كان لها قدرها العظيم،
كيف ال وهـو القائل عليه ال�صالة
وال�سالمَ « :و ُج ِعل َ ْت ُق َّرةُ َعيْنِي فيِ
ال�صلاَ ةِ» ،وقـال �صلى اهلل عليه
َّ
ِال�صلاَ ةِ»؛
ِحنَا ب َّ
و�سلم« :يَا ِبلاَ ُل �أَر ْ
لأنها لقاء مع اهلل الكبري �سبحانه
وتعاىل.

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».

ت�أكيد توحيد اهلل تعاىل:

ي�أتي بعد التكبري مبا�رشة  -والذي يحمل يف طياته معنى التوحيد العملي  -الت�أكيد بال�شهادة على توحيد اهلل تعاىل،
ب�أن اهلل تعاىل واحد ،ال �إله غريه ،ثم ُختم الأذان بها ،فالتوحيد �أ�صل هذا الدين و�شعريته العظمى ،ومن �أجله
�أر�سلت الر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم ،و�أنزلت الكتب؛ قال اهلل تعاىلَ :ولَ َق ْد بَ َعثْنَا فيِ ُك ِّل �أُ َّم ٍة َر ُ�س اً
الل َ
اعبُ ُدوا هَّ
ول �أَنِ ْ
اجتَ ِنبُوا َّ
الطا ُغوتَ [النحل 36 :لقد حر�صت ال�رشيعة الإ�سالمية على تر�سيخ كلمة التوحيد يف الإن�سان منذ والدته،
َو ْ
َ
َ
َ
�صلَّى َ
َ
َ
هّ
هّ
َ
َ
َ
اللهُّ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّـ َم �أَ َّذ َن فيِ �أُ ُذنِ الحْ َ َ�سنِ بْنِ َعل ٍِّي حِ َ
ِ
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الل
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َ ٍ َ ْ
َ ْ ُ َ ُ
َ
ْ
َف َع ْ ُ َ ْ
لاَ
ُ
ِال�ص ةِ[.]8
َولَ َدتْ ُه َفاطِ َمة ب َّ
وبعد بلوغ الطفل ال�سابعة من عمره ي�أتي دور ال�صالة ،في�ؤمر بها ويرتاد امل�سجد ،في�سمع كلمة التوحيد ترتدد على
�سمعه يف اليوم والليلة خم�س مرات ،وبعد عمر يقدره اهلل تعاىل حني يح�رض �أجله ،حر�صت ال�رشيعة �أ ّالَ يخرج من
الدنيا �إال وقد َط َر َق �سمعه كلمة التوحيد؛ لريددها وتكون �آخر كالمه ،عن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه قال:
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :لَ ِّقنُوا َم ْوتَا ُك ْم اَل �إِلَ َه �إ اَِّل َ
اللهُّ» [.]9
فكلمة التوحيد ت�سري مع امل�سلم مدة حياته كلها ،عند والدته ومرو ًرا بعمره الذي يقدره اهلل تعاىل له ،ثم عند وداعه
الدنيا تكون كلمة التوحيد مرافقة له ،و�آخر ما ي�سمعه؛ ذلك لأن قدرها رفيع ،و�أجرها كبري ،قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن َكا َن �آخِ ُر كَلاَ مِ ِه اَل �إِلَ َه �إ اَِّل َ
اللهُّ َد َخ َل جْ َ
ال ّنَ َة»[.]10
ويف هذا ال�سياق ن�ؤكد �أن الأذان يحمل يف طياته ر�سالة عظيمة ،وتنبي ًها جليلاً ؛ ب�أن الإ�سالم جاء ليحرر النا�س
يف م�شارق الأر�ض ومغاربها ،من �أي معبود �سوى اهلل تعاىل ،و�أن اهلل �سبحانه وحده هو املت�رصف ،وهو اخلالق،
والرازق ،واملدبر ،والقادر ،له كل الأ�سماء احل�سنى وال�صفات العال.
ممار�سا يف ليله
و�إذا ا�ستقرت كلمة التوحيد كما �أرادها اهلل تعاىل يف عقل امل�سلم ،ويف وجدانه ،و�أ�ضحت �سلو ًكا
ً
ونهاره ،يف جده وهزله ،يف نومه ويقظته ،يف بيعه و�رشائه ،يف �سفره وح�رضه ،يف قوله وفعله ،يف �سلمه وحربه ،يف
فرحه وترحه ،ويف كل �ش�ؤون حياته كانت اجلنة عاقبته ونهايته ،فقد عا�ش حياة طيبة بربكة ممار�ستها ،في�سعد بها
يف دنياه و�آخرته.
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�إطالق املرحلة الرابعة من
«التجربة الفنية الإماراتية»

�أعلنت مدينة ال�شارقة للإعالم «�شم�س» ،عن انطالق املرحلة الرابعة من م�شروع
«التجربة الفنية الإماراتية» ،امل�شروع الأول من نوعه لإنتاج �أول فيلم �إماراتي عربي من
�صنع اجلمهور على م�ستوى الوطن العربي ،وذلك بعد �أن حققت كل من املراحل الأوىل
والثانية والثالثة جناح ًا باهراً ،مب�شاركة وا�سعة من املواهب.
وانطلقت املرحلة الرابعة
مب�شاركة  30فريقاً ،لإنهاء
ت�صوير اجلزء الرابع من
نّ
يتعي على
الفيلم� ،إذ
جميع الفرق �إكمال 40
دقيقة من الفيلم مع
نهاية هذه املرحلة ،التي
تت�ضمن عدداً من الور�ش
ال�سينمائية املتخ�ص�صة،
�أبرزها ور�شة املونتاج
ال�سينمائي ،التي قدمها
املدير التقني مل�رشوع
«التجربة الفنية الإماراتية»
�أمين عبد البا�سط.
و�أكد رئي�س مدينة ال�شارقة
للإعالم (�شم�س) ،الدكتور
خالد عمر املدفع� ،أهمية
النجاح الباهر الذي
حتقق خالل املراحل

الأوىل والثانية والثالثة،
م�شرياً �إىل �أن املرحلة
الرابعة

تُ َّعد

الفرق برامج التدريب يف
جماالت

واخت�صا�صات

مرحلة

ال�سينما املختلفة ،ومن

نوعية� ،إذ �أنهت جميع

خالل الور�شات التدريبية

املتخ�ص�صة مثل ور�شة
ال�سينمائية،
الكتابة
والتمثيل،
والإخراج،
ال�سينمائي،
والت�صوير

�أ�سهمت يف م�ساعدة الفرق
على �إنهاء املرحلة الثانية
والثالثة بنجاح.
املخرجة
و�أو�ضحت
نهلة الفهد� ،أن فريق
�إدارة «التجربة الفنية
الإماراتية» َع َق َد عدداً من
االجتماعات الفردية مع
الفرق مل�شاهدة �أفالمها
وتقييمها ،ومن ثم توجيه
الفرق ،عرب ت�سليط
ال�ضوء على مكامن القوة
يف �أعمالهم لتعزيزها من
جهة ،ونقاط ال�ضعف
لتجاوزها يف املراحل
القادمة من جهة �أخرى.

جنيفر �أني�ستون :اكت�سبت ثقتي ب�سبب
م�سل�سل «فريندز»

حتدثت النجمة الأمريكية ،جينفر
�أني�ستون ،عن �شعورها باحلنني
للفرتة التي �صورت خاللها
م�سل�سل �سيت كوم الكوميدي
«فريندز» ،م�ؤكدة �أنه ال�سبب يف
منحها ال�شعور بالثقة.
وقالت �أني�ستون «�أفتقد كثرياً ذلك
الوقت حيث بقائي مع �أ�شخا�ص

�أبادلهم م�شاعر احلب واالحرتام»،
و�أ�ضافت «كانت تلك الفرتة تتميز
بالب�ساطة والأمان مع العالقات
االن�سانية ،وذلك خالل حديثها
ملجلة « ،»Instyleوقالت:
«عندما بد�أ عر�ض فريندز عام
 1994كنا مرتقبني ملا �سيحدث،
ومل نتوقع النجاح الذي حققه ،ومل

تكن لدينا فكرة عما �سيحدث يف
امل�ستقبل».
ال يزال م�سل�سل «فريندز»
امل�سل�سل الأكرث م�شاهدة يف
بريطانيا للعام الثاين ،بالرغم من
مرور  15عاماً على عر�ضه الأول،
ما يعك�س حالة الإعجاب ال�شديد
بامل�سل�سل.

على غرار حفل الأو�سكار...جوائز �إميي
بدون مقدم هذا العام

قرر القائمون على حفل جوائز
�إميي التلفزيونية� ،إقامة ن�سخة
هذا العام بدون مقدم ،على
غرار الن�سخة الأخرية من حفل
توزيع جوائز الأو�سكار.
�أعلنت قناة (فوك�س) التي �ستبث
الن�سخة الـ 71من حفل اجلوائز
التلفزيونية الأبرز يف 22
�سبتمرب(�أيلول) املقبل� ،أن هذا
احلدث لن يحظى مبذيع هذا
العام ،وذلك يف فعالية جلمعية
نقاد التلفزيون الأمريكية
الأربعاء.
وكان كولن جو�ست ومايكل
ت�شاي ،اللذان يعمالن يف

برنامج «Saturday Night
 »Liveهما من قدما حفل
جوائز �إميي .2018
وقال الرئي�س التنفيذي ب�رشكة
«فوك�س �إنرتتينمينت» ،ت�شاريل

كوليري «�إذا كان لديك مقدم
وفقرة افتتاحية فهذا يعادل
 15دقيقة من الوقت لن تتمكن
من ا�ستخدامها لتكرمي الربامج
وامل�سل�سالت» ،وفقاً ملا نقلته

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:

و�سائل �إعالم �شاركت يف
فعالية جمعية نقاد التلفزيون
الأمريكية.
و�أ�ضاف «�سرناهن على حفل
بدون مذيع هذا العام و�أعتقد �أن
هذا �سيمنحنا مزيداً من الوقت
لتكرمي هذه امل�سل�سالت».
ي�شار �إىل �أن الن�سخة الـ 91من
حفل الأو�سكار الذي �أقيم يف
فيفري املا�ضي ،مل يحظ
�أي�ضاً مبقدم رئي�سي ،كما جرت
العادة ،وتابعه نحو  29.7مليون
�شخ�ص يف الواليات املتحدة
بزيادة  %12عن حفل العام
ال�سابق.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

خالد ال�صاوي� :أغني على ال�سو�شيال
ميديا للتنفي�س عن النا�س
�أرجع الفنان خالد ال�صاوي �سبب
اهتمامه بالرق�ص والغناء يف مقاطع
م�صورة ين�رشها عرب ح�ساباته مبواقع
التوا�صل االجتماعي �إيل رغبته يف
التنفي�س عن النا�س ،بح�سب قوله.
وقال ال�صاوي � ،إنه يُقدم هذه
الفيديوهات يف منا�سبات معينة،
�آخرها كان عيد ميالد �شقيقته التي
غنى لها �أغنية «انزل يا جميل يف ال�ساحة» للمطرب اللبناين وليد
توفيق ،م�ضيفاً �أنه �سعيد بلقب «ملك الفرف�شة» الذي بات مقرتناً
با�سمه خالل الآونة الأخرية.
يذكر �أن خالد ال�صاوي يناف�س يف مو�سم عيد الأ�ضحي بـ � 3أفالم هي
«والد رزق  »2و»خيال م�آتة» و»كل �سنة و�أنت طيب».

�أ�صالة تطرح «نكتة بايخة»
طرحت النجمة ال�سورية �أ�صالة
ن�رصي �أحدث �أغنياتها «نكتة بايخة»،
من �ألبومها اجلديد «يف قربك» ،عرب
قناتها الر�سمية مبوقع يوتيوب.
�أغنية «نكتة بايخة» من كلمات
عبداحلميد احلباك ،و�أحلان �إيهاب
عبدالواحد ،وتوزيع فهد.
وتخطت �أغنية «نكتة بايخة» ن�صف
مليون م�شاهدة ،خالل �ساعات من طرحها ،عرب القناة الر�سمية
لأ�صالة مبوقع يوتيوب.
و�أثارت �أغنية «نكتة بايخة» جدالً كبرياً على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،ب�سبب ت�شابه ا�سمها مع �أغنية للمطرب جمد القا�سم التي
كان قد طرحها يف وقت �سابق.

حممود الع�سيلي يطرح
«�إنتي و�أنا»
طرح املطرب امل�رصي حممود الع�سيلي �أحدث كليباته «�إنتي و�أنا»،
عرب قناته الر�سمية مبوقع يوتيوب.
«�إنتي و�أنا» من كلمات �أمري طعيمة ،و�أحلان حممود الع�سيلي ،وتوزيع
علي فتح اهلل ،و�إخراج �إبراهيم حدرج.
وتخطى كليب «�إنتي و�أنا» � 180ألف م�شاهدة ،خالل �ساعات من
طرحه ،عرب موقع يوتيوب.
وتعر�ض الع�سيلي ملوجة من االنتقادات ،م�ؤخراً ،بعد رف�ضه الت�صوير
مع معجب �أثناء حفل غنائي له ،حيث قال للأخري�« :أنت معاك وا�سطة
�أو حد جامد جداً يعني؟».

وفاة والدة فتحي عبد الوهاب
بعد �صراع مع املر�ض
توفيت والدة الفنان فتحي
عبدالوهاب بعد �رصاع مع
املر�ض� ،صباح �أول �أم�س
 ،ح�سبما �أعلن الفنان عرب
�صفحته الر�سمية مبوقع في�س
بوك.
وتُ�شيع جنازة والدة عبدالوهاب،
ظهر اليوم اخلمي�س ،من �أحد
م�ساجد القاهرة ،على �أن
يوارى جثمانها الرثى داخل
مقابر العائلة ،فيما مل يتحدد بعد موعد �أو مكان �إقامة العزاء.
يذكر �أن �آخر �أعمال فتحي عبدالوهاب كان م�سل�سلي «لآخر نف�س»
و»مل�س �أكتاف» ،اللذين ُعر�ضا يف رم�ضان املا�ضي.

�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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�أمازون ت�ستثمر  700مليون دوالر يف �شركة
�صناعة ال�سيارات الكهربائية “ريفيان”

كنا قد نوهنا يف خرب �سابق
بداية الأ�سبوع املا�ضي عن
مفاو�ضات ل�رشكة �أمازون
وجرنال موتورز لال�ستثمار
يف �رشكة ريفيان النا�شئة
واملخت�صة يف �صناعة
الكهربائية
ال�سيارات
وننوه هنا الخت�صا�صها يف
ال�شاحنات ال�صغرية �أو البيك
�أب ،لتقوم �أمازون بالفعل
باال�ستثمار بـ  700مليون

دوالر يف ال�رشكة.
فيما مل يتم الك�شف عن �أي
من بنود �صفقة اال�ستثمار
بالرجوع
لكن
هذه؛
للمعلومات امل�شاعة م�سبقاً
لعل �أمازون �ستملك �أ�سهماً
يف ال�رشكة مقابل ا�ستثمارها
هذا �ستخولها م�ستقب ً
ال لعب
دوراً �أكرب يف �سوق �صناعة
الكهربائية.
ال�سيارات
وال�سيما �أن �إ�صداري ريفيان

 R1Tو RISالتي ك�شفتهما
منذ قرابة الثالثة �أ�شهر
قد القيا ا�ستح�ساناً كبرياً
لأدائهما العايل وقدرتهما
على امل�سري مل�سافة كبرية
على ال�شحنة الواحدة
مما ي�شري طبعاً �إىل ب�صمة
م�ستقبلية واعدة لل�رشكة يف
م�ضمار املناف�سة يف هذا
ال�سوق .وقد عرب املدير
التنفيذي ل�رشكة ريفيان عن

كم احلما�سة التي يتحلون
بها لإن�ضمام �أمازون لهم
يف رحلة �صناعة منتجاتهم
التقنية على عد تعبريه.
فيما يعد هذا اال�ستثمار
�إ�ضافة كبرية لكال ال�رشكتني
يف جميع الأحوال ليحققا
جناحاً �أكرب ،يف الوقت الذي
يتوقع �أن تطلق ريفيان لـ
 R1Tو RISبداية العام
القادم .2020

ت�سال تك�شف عن �سيارتها الكهربائية Model Y

ك�شفت �رشكة ت�سال عن
�سيارتها الكهربائية اجلديدة
 Model Yيف لو�س �أجنلو�س
والتي تعترب ال�سيارة الكهربائية
اخلام�سة يف تاريخ ال�رشكة
وتتبع الطراز الريا�ضي متعدد
كرو�س�-أوفر
املوا�صفات
حيث �ست�صل ال�سوق خالل
العام القادم .2020
وو�ضح املدير

التنفيذي لت�سال �إليون ما�سك
�أن معدل ال�سري يف Model
� Yسي�صل مل�سافة  300ميل
على �شحنة البطارية كما
�ستوفر ال�رشكة  4ن�سخ من
ال�سيارة تتباين يف موا�صفاتها،
منها املدعومة مبحرك ثنائي
�ستكون مببلغ  51000دوالر
ون�سخة الأداء العايل بـ 60000
و�سيتم
دوالر

توفريهما يف خريف ،2020
�أما الن�سخة رخي�صة الثمن
والأخرى ذات املوا�صفات
املعيارية �ستكونان مبعدل
قطع م�سافة  230ميل و�سيبلغ
ثمنهما  39000دوالر لكن لن
يتم توفريهما يف ال�سوق قبل
عام .2021
�أما بالن�سبة للطلب امل�سبق
على

ال�سيارة فقد فتحت ال�رشكة
الباب للراغبني عرب موقعها
االلكرتوين  ،وح�سب ما �أعلنت
ال�رشكة �سي�شمل الطلب
امل�سبق جميع ن�سخ ال�سيارة
ما عدا الن�سخة الأ�سا�سية
الأقل �سعراً مقابل �إيداع
 2500دوالر ،حيث �ستكون
جميع الكماليات متوفرة
للطلب مع ن�سخ Model Y
الثالثة عرب املوقع.

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

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

لرنى حت�سينات يف جودة اخلامات
وم�ستوى الراحة .مع تطور ت�صميم
اخلارجية� ،ستتجه فولك�س فاغن
غولف  2020للح�صول على ن�سخة
�أخف من من�صتها با�سم MQB
 Evoعرب ا�ستخدام مزيد من
املواد اخلفيفة يف هيكلها ،مما
يقلل الوزن بقدر  45كغم كما
هو متوقع ،وذلك لزيادة ر�شاقة
التحكم والتوجيه وكفاءة ا�ستهالك
الوقود� .سي�أتي اجليل اجلديد
من جولف مع عدة خيارات
للمحركات ،ما يت�ضمن ن�سخة
 GTEهجينة قابلة لل�شحن ومدى
�أكرب من ال�سابق ،بجانب جمموعة
من حمركات التريبو ون�سخ GTR
و Rعالية الأداء.
هذا ومن غري الوا�ضح �إن كانت
فولك�س واجن �ست�ستمر ب�صنع
ن�سخة غولف هات�شباك بثالثة
�أبواب نظراً لقلة الإقبال على
هذه الن�سخة بالأعوام الأخرية،
ولكن من امل�ؤكد �أننا �سنعرف
مزيد من املعلومات عند تد�شني
اجليل اجلديد كلياً باجليل الثالث
من العام اجلاري ،ما �سيتم على
الأغلب خالل معر�ض فرانكفورت
لل�سيارات ب�شهر �سبتمرب ،حيث
�أعلنت ال�صانعة الأملانية بالفعل
�أنها �ستبد�أ الإنتاج يف يونيو
القادم.

نالحظ يف كثري من الأحيان وجود
تفا�صيل �صغرية مميزة مر�سومة
على �أحد الأجزاء 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 الأمريكية
املميزة 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 ال�سيارات الأ�صلية
حتمل هذا النوع من هذه ال�شعارات
املميزة والأ�صلية ،يف حالة ت�رضر
الزجاج الأمامي احلامل لل�شعار
امل�سجل اخلا�ص بجاكوار �أو حتى
جيب� ،سيفكر مالك هذه ال�سيارات
مل ّياً قبل �أن 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.

ملاذا ت�ضع ال�شركات ر�سائل
خفية يف �سياراتها؟
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ّ
ُ
ُ
موزيال تطلق تطبيقها  Firefox Sendلنقل امللفات امل�شفرة على �أندرويد

فنلندا حتقق يف �إمكانية ا�ستخدام هواتف
نوكيا بالتج�س�س ل�صالح ال�صني
فتحت جلنة املراقبة وحماية
البيانات الفنلندية حتقيقًا
مع �رشكة  HMDامل�صنعة
واملالكة لهواتف نوكيا بعد
ادعاءات ظهرت م�ؤخ ًرا حول
ا�ستخدام هواتف ال�رشكة لنقل
بيانات ح�سا�سة �إىل ال�صني ،ما
يعني �أن الهواتف تعمل ك�أدوات
جت�س�س ل�صالح احلكومة
ال�صينية بح�سب االدعاءات.
وجاء التحقيق بعد ن�رش �إحدى
الإذاعات يف البلد املجاور،
الرنويج ،لتقرير تقول فيه �أنها
متتلك دليل ملمو�س على �أن
هواتف نوكيا تقوم بنقل البيانات
احل�سا�سة للم�ستخدمني �إىل

�رشكة موزيال واحدة من �أكرب
ال�رشكات التي تُنادي بحرية
وحماية
الإنرتنت
ت�صفّح
اخل�صو�صية ،ونرى ذلك على
�أر�ض الواقع من خالل خدماتها
اجلديدة وا ُ
مل�ستحدثة ،ولعل هذا
الأمر من �أهم الأ�سباب التي جتعل
من امل�ستخدم �أن يتعلق بها،
يف غ�ضون ذلك �أتاحت ال�رشكة
اليوم تطبيق جديد يحمل ا�سم

 ،Firefox Sendوهو عبارة
عن خدمة نقل ملفات جمانية
و ُم�شفّرة.
بدوره هذه اخلدمة لي�ست جديدة
على امل�ستخدمني ،فقد �أتاحتها
ال�رشكة ولأ ّول مرة قبل نحو عامني
من الآن على الويب ،وهاهي الآن
تُطلقها كتطبيق م�ستقل يف
�أندرويد ،ومع هذا الإطالق �أ�شارت
ح�سنت �رسعات
موزيال ب�أنها
ّ

وو�سعت نطاق
حتميل امللفات،
ّ
التحكم للملفات التي يتم �إر�سالها،
وذلك من خالل �إمالء وقت النتهاء
�صالحية الرابط ،كذلك التحكم
مبن ميكن م�شاهدته وعدد مرات
تنزيله ،وحتى �إمكانية و�ضع كلمة
مرور للملف.
ويف حالة كنت الطرف امل�ستقبل،
ف�ستكون العملية ب�سيطة ،ويتم ّثل
ذلك يف احل�صول على رابط

لتنزيل امللف دون احلاجة �إىل
ح�ساب “فايرفوك�س” ،وهنا
للم�ستخدمني الذين ال ميلكون
ح�ساب فايرفوك�س ،ب�إمكانهم
�إر�سال ما ي�صل  1جيغابايت من
امللفات ،بينما �سيح�صل من لديه
ح�ساب فايرفوك�س على حجم
ريا تطبيق
 2.3جيغابايت �أخ ً
 Firefox Sendمتاح الآن على
متجر قوقل بالي.

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

ال�صني بنا ًء على �إر�شادات
ال�رشكة املالكة.
ويبدو �أن �سبب حديث الإذاعة
الرنويجية  NRKعن الأمر،
يعود العرتاف رئي�س HMD
بخلل يف حتديث لنوكيا  7عمل
على ار�سال بيانات �إىل ال�صني
لكن ال�رشكة قامت ب�إ�صالحه
يف يناير مع حتديث �أخر .لكن
الغريب يف الأمر �أن هاتف
نوكيا  7يباع ح�رص ًيا يف ال�سوق
ال�صيني ،ما يعني �أن الدول
الأخرى ال عالقة لها بالعملية،
خا�صة و�أن ال�رشكة �أ�صدرت
هاتف �آخر با�سم  7.1لل�سوق
العاملي.

مايكرو�سوفت جتلب مكافح الفريو�سات
� Windows Defenderإىل ماك
طرحت مايكرو�سوفت نظامها اخلا�ص
مبكافحة الفريو�سات يف ويندوز،
 ،Windows Defenderعلى نظام
ت�شغيل ماك الذي تطوره نظريتها �آبل
يف �سابقة جديدة ،حيث يعترب نظام �أو
تطبيق مكافحة الفايرو�سات اخلا�ص
مبايكرو�سوفت حكرًا على نظام ت�شغيلها
ويندوز  10وي�أتي مثبت �ضمن النظام وقامت
ال�رشكة بتغيري اال�سم الكامل للنظام من
Windows Defender Advanced

 ،)Threat Protection (ATPليكون
Microsoft Defender Advanced
 )Threat Protection (ATPوهذا
طبيعي ج ًدا كوّن النظام �سيعمل على نظام
�أخر غري ويندوز .وتتيح مايكرو�سوفت نظام
حمايتها لأ�صحاب الأعمال على نظام ماك،
لكن ال يوجد �أي معلومات حول �إمكانية �أو
موعد و�صول (� )ATPإىل امل�ستخدمني
العاديني ليت�سنى للجميع اال�ستفادة من
احلماية التي يوفرها.

ظهور �أغرب هاتف لهذا العام
ببطارية تعمل  50يوما!
ا�ستعر�ضت �رشكة « »Energizerخالل
معر�ض « »MWCالأخري هاتفا مزودا
ببطارية ب�سعة  18000ميللي �أمبري،
هي الأكرب �سعة بني بطاريات الهواتف
يف العامل وتفيد ال�رشكة امل�صنعة ب�أن
بطارية الهاتف الكبرية تكفيه ليعمل
 50يوما يف و�ضع االنتظار ،كما تكفي

مل�شاهدة الأفالم والفيديوهات ملدة
يومني ،وميكن �شحنها من � 0إىل %100
يف ظرف � 9ساعات ،وميكن ا�ستخدامها
ك�شاحن حممول للهواتف والأجهزة الذكية
كما متيز جهاز «Power Max P18K
 »Popبكامريا �أمامية مدجمة داخل
الهيكل ،تخرج عند احلاجة ال�ستخدامها،

و�شا�شة مبقا�س  6.2بو�صة ،بدقة عر�ض
( )1080/2160بيك�سل ،وذاكرة و�صول
ع�شوائي  6جيغابايت ،وذاكرة داخلية 128
جيغابايت ،ومعالج «.»Helio P70
ومن املفرت�ض �أن يطرح الهاتف يف
الأ�سواق ،يف جوان املقبل ،ب�سعر 600
دوالر تقريبا.

رئي�س نينتندو اجلديد

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

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

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

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة «بيتا» املعدلة عن
نظام « »10 macOSاملخ�ص�ص للحوا�سب
�أ�صبحت متاحة جلميع امل�ستخدمني
و�أو�ضحت ال�رشكة �أن جميع م�ستخدمي
حوا�سب «� »Macأ�صبح ب�إمكانهم حتميل
نظام الت�شغيل اجلديد املعدل الذي يحمل
ا�سم « »10.14 macOSمقابل  99دوالرا.
ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ستخدم
�أوال التوجه �إىل موقع «»10.14 MacOS

الر�سمي على الإنرتنت ،ومن ثم ت�سجيل
دخوله عرب ح�ساب « ،»Apple IDواتباع
الإر�شادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج
على حا�سبه ال�شخ�صي.
وي�شري اخلرباء يف �آبل �إىل �أن الن�سخة
اجلديدة من « »macOSتفادت العديد
من الثغرات الربجمية املوجودة يف �أنظمة
الت�شغيل ال�سابقة ،وزادت من حماية بيانات
امل�ستخدم.

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من
نظام «»macOS

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

تتويج بلدية �سيدي
بومدين ك�أنظف بلدية
توجت بلدية �سيدي بومدين بعني متو�شنت
باملرتبة الأوىل مل�سابقة �أنظف بلدية
بالوالية لطبعة  ,2019ح�سبما علم لدى
م�س�ؤويل الوالية و جاء اختيار بلدية �سيدي
بومدين ك�أنظف جماعة حملية بالوالية
تتويجا للمجهودات املبذولة من طرف
القائمني على ت�سيري ذات البلدية و م�ساهمة
املجتمع املدين يف ال�سهر على نظافة
املحيط و الإعتناء بامل�ساحات اخل�رضاء,
كما �أبرزه ذات امل�صدر و قد �أ�سندت عملية
تقييم هذه امل�سابقة للجنة والئية م�شكلة
من ممثلني عن عدة قطاعات ذات ال�صلة
على غرار مديريتي البيئة والإدارة املحلية
والتي �سطرت خرجات ميدانية ملجموع
البلديات ال  28للوالية ,مثلما �أو�ضحته
م�صالح الوالية للتذكري فقد توجت بلدية
�شنتوف بنف�س اجلائزة خالل الطبعة الأوىل
لل�سنة املن�رصمة بقيمة مالية تقدر ب5
ماليني دج.

ت�ضم طفلني دون العا�شرة
من العمر

هالك عائلة ب�أكملها يف
حادث مرور يف تيارت
لقيت عائلة ب�أكملها تنحدر من دائرة فرندة
بوالية تيارت حتفها نهاية الأ�سبوع يف
حادث مرور م�أ�ساوي �شهده الطريق الوطني
رقم  14على م�ستوى قرية امللعب القريبة
من بلدية تخمارت ح�سبما علم من مديرية
احلماية لوالية تيارت ،احلادث الذي وقع اثر
ا�صطدام بني �سيارة من نوع كومبي�س التي
كانت تقل العائلة التي منها طفلني احدها
ذو� 10سنوات و�شقيقته ذات ال� 03سنوات
ب�شاحنة �صغرية من نوع طيوطا هيلك�س
ما �أدى �إىل وفاة �أفراد العائلة اخلم�سة يف
عني املكان ح�سب ما �أكده مدير احلماية
املدنية لوالية تيارت التيتدخلت من اجل
جثث ال�ضحايا �إىل م�صلحة حفظ اجلثث
 ،يف حني تدخلت م�صالح الدرك الوطني
على جناح ال�رسعة من اجل فتح حتقيق يف
املو�ضوع .

حممد بن ترار
�أمن والية اجلزائر

خمطط �أمني لت�أمني
�أيام عيد الأ�ضحى
و�ضعت م�صالح �أمن والية اجلزائر خمططا
�أمنيا خا�صا قبل و�أثناء وبعد عيد الأ�ضحى
املبارك لت�أمني املواطنني يف �أنف�سهم
وممتلكاتهم من خالل ت�سخري تعدادا ب�رشيا
بالزي الر�سمي واملدين ي�سهرون على مدار
� 24ساعة على �ضمان �سريورة االحتفال
بهذه ال�شعرية الدينية ,ح�سبما �أفادت به ذات
امل�صالح يف بيان لها �أم�س اجلمعة.
و �أو�ضح البيان �أن هذا املخطط الأمني
اخلا�ص يهدف �إىل «تعزيز القوات ال�رشطية
العملياتية املوجودة م�سبقا على �أر�ض
امليدان» حيث �ستتعزز ال�ساحات العمومية
و مناطق الرتفيه و �أماكن العبادة وكذا
حمطات نقل امل�سافرين و امليرتو و
ترامواي وحمطات القطارات و الأ�سواق و
املقابر بقوات �رشطة راكبة وراجلة تعمل
بالزي الر�سمي واملدين ملراقبة كل ما من
�ش�أنه امل�سا�س ب�أمن و�سالمة املواطنني.

www.elwassat.com

�سببها انتهاء حياة �أحد املذنبات وانت�شار مركباته

�إمكانية م�شاهدة ال�شهب تزامنا
وعيد الأ�ضحى املبارك
�سيعي�ش الفلكيون وهواة ال�سهر ليال على �ضوء النجوم  ،خا�صة يف هذه الليايل التي تتزامن وعيد الأ�ضحى
املبارك من �شهر �أوت اجلاري للتمتع مب�شاهدة همرات الرب�سييد �أو الرب�شاويات وهي �شهب تتهاوى علينا من
ال�سماء بالع�شرات ك�سهام خاطفة وملاعة .
حياة �أحد املذنبات و�إنت�شار
م�.س
بدون احلاجة �إىل منظار �أو
تل�سكوب  ،يكفينا ملتابعة هذا
امل�شهد ال�سماوي الرائـع التحلي
بدقـة الإنتباه واملالحظة بالعني
املجـردة وبكثري من ال�صـرب
مع �إختيار موقع ر�صد منا�سب
ي�ستح�سن �أن يكون بعـيدا عن
الأ�ضـواء الكا�شفة مع الإ�ستلقاء
على الظهـر �أو �أريكة بحرطويلة
مع التوجه نحو ال�شمال ال�رشقي
.
يحدث �أن ينهمر عدد كبري من
ال�شهب يف اجلو  ،وقد ي�ستمر ذلك
فرتة تطول �أو تق�رص  ،ويقدر عدد
ما يتهاوى منها ب�أكرث من � 4أالف
�شهاب يف ال�ساعة الواحدة  ،وقبل
�أن يعرف النا�س �رس حدوث تلك

الهمرات  ،ف�إن رعبا �شديدا كان
ي�سيطر عليهم �إذ كانوا يظنون
ب�أن جنوم ال�سماء تنق�ض ب�إجتاه
الأر�ض  ،وبعد درا�سة العلماء لهذه
الظاهرة  ،تبني �أنها ناجتة عن
بلوغ الأر�ض على مدارها حول
ال�شم�س منطقة تخلى فيها �أحد

املذنبات عن جزء من مركبات
ذيله التي تت�ألف من �أجرام �صغرية
ه�شة  ،و�أن دخول تلك الأجرام
على التوايل جو الأر�ض هو الذي
ي�سبب حدوث تلك الهمرات
هناك همـرات تتكرر �أكرث من مرة
يف العام الواحد  ،و�سببها �إنتهاء

بني  30جويلية و� 5أوت 2019

منذ بداية ف�صل ال�صيف

احلرائق تتلف  9.000هكتار

�أتلفت النريان �أزيد من  9.000هكتار من
الغابات وم�ساحات �أخرى جراء  1.312حريقا
�سجل منذ بداية ف�صل �صيف  ,2019ح�سبما
�أفادت به ح�صيلة للحماية املدنية عر�ضت
على م�ستوى املركز الوطني للتن�سيق باجلزائر
العا�صمة.
وح�سب هذه احل�صيلة املوقوفة يف � 7أوت
واملقدمة بح�ضور وزير الفالحة والتنمية
الريفية وال�صيد البحري �رشيف عوماري ,يتبني
�أن هذه احلرائق ت�سببت يف اتالف  2363هكتارا
من امل�ساحات الغابية ,و 2.530من م�ساحات

اجلبال و 4.111هكتارا �آخر من الأحرا�ش.
وا�ستنادا لنف�س احل�صيلة� ,أتت �أل�سنة اللهب
على  3.738هكتارا من املحا�صيل و3.889
نخلة و� 103.352شجرة مثمرة و 320.760
كومة تنب ,حيث تت�صدر تيزي وزو الواليات
التي م�ستها هذه الظاهرة امل�سجلة خالل كل
ف�صل �صيف .وقد �أح�صت ذات الوالية اتالف
 1.377هكتارا من امل�ساحات الغابية واجلبال
والأحرا�ش الأخرى وتليها والية ت�سم�سيلت
( 1.160هكتارا) ثم عني الدفلى (1.012
هكتارا).

موازاة مع �إحباط رحلة  10حراقة

الإطاحة ب�شبكة لتنظيم رحالت
املوت بعني متو�شنت

متكنت عنا�رص خفر ال�سواحل لوالية عني
متو�شنت بالتعاون مع عنا�رص املجموعة
الإقليمية للدرك الوطني بذات الوالية من
االطاحة ب�شبكة لتنظيم رحالت الهجرة
الغري �رشعية بوالية عني متو�شنت وتوقيف
 03عنا�رص من هذه ال�شبكة مع حجز معدات
الهجرة العملية جاء تزامنا مع توقيف ما
يزيد عن  50حراقا الذي اختار موعد عيد
الأ�ضحى املبارك من اجل الإقالع من
ال�سواحل الغربية .
العملية جاءت على خلفية تدخل م�صالح
خفر ال�سواحل لإحباط حماولة �إقالع زورق
على متنه � 10شباب مر�شحني للهجرة الغري
�رشعية نحو ا�سبانيا ب�أحد ال�شواطئ الغري
حمرو�سة  ،و�إحالتهم على الفرقة الإقليمية
للدرك الوطني للتحقيق معهم �أين ك�شفوا

مركباته من الأجـرام ال�صغرية
على عـدة مواقع من مدار الأر�ض
 ،مما ي�ؤدي �إىل حدوث همرة من
ال�شهب كلما بلغت الأر�ض على
مدارها موقعا من تلك املواقع .
وقد �إ�ستطاع العلماء بعد عناء
كبري من البحث واملراقبة � ،أن
يحددوا الفرتات التي تلتقي فيها
الأر�ض مع خملفات املذنبات
يف ف�صلي الربيع وال�صيف ثم يف
ف�صلي اخلريف وال�شتاء  ،و�أعطوا
لكل موعد حدوث همرة من تلك
الهمـرات �إ�سـم املذنب الذي تكون
خملفاته �سببا يف حدوثها �أو �إ�سم
الكوكبة النجمية التي تبدو قادمة
منها .

عن منظموا رحالت الهجرة الغري �رشعية
حيث مت توقيف  03منهم و�إحالتهم على
الق�ضاء �أين مت �إدانة  02منهم ب� 18شهرا
حب�سا نافذا و 05ماليني غرامة نافذة
لكل منهم  ،يف حني مت ادانة كل واحد من
احلراقة ال 10بعقوبة عامني حب�س موقوفة
النفاذ وغرامة مالية ب� 20ألف دج  ،من
جانب �آخر متكنت عنا�رص حفر ال�سواحل
للغرب من توقيف ما يزيد عن  50حراقا
خالل � 72ساعة املا�ضية منهم  26حراقا
ب�شلف و� 13آخرين بوهران و 10بتلم�سان
و 10بعني متو�شنت و� 12آخرين مب�ستغامن ،
ما ا�ستوجب على م�صالح حرا�س ال�سواحل
ب�إقامة خمطط من اجل حما�رصة ال�سواحل
الغربية ومنع انطالق الرحالت منه

حممد بن ترار

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح � 8أ�شخا�ص

لقي � 8أ�شخا�ص حتفهم وا�صيب � 347آخرين
يف  281حادث مرور ج�سماين �سجلته م�صالح
الأمن الوطني على م�ستوى املناطق احل�رضية
خالل الفرتة املمتدة ما بني  30جويلية و� 5أوت
 2019ح�سب ما افاد به بيان للمديرية العامة
للأمن و�أكد ذات امل�صدر �أن ح�صيلة حوادث
املرور «عرفت �إنخفاظا حم�سو�سا قدر ب�أقل
من  37حادث كما انخف�ض عدد اجلرحى
ب�أقل من  43حالة وعدد الوفيات ب�أقل من 3
حاالت وذلك مقارنة بالإح�صائيات امل�سجلة
خالل الأ�سبوع الفارط»وت�شري املعطيات ذات
ال�صلة �أن «�أ�سباب هذه احلوادث تعود بالدرجة
الأوىل �إىل العن�رص الب�رشي بالن�سبة تفوق 95
باملائة نتيجة الإفراط يف ال�رسعة واملناورات
اخلطرية والإرهاق وعدم الرتكيز عند ال�سياقة»
.
ويف هذا الإطار جتدد املديرية العامة للأمن
الوطني دعوتها مل�ستعملي الطريق العام اىل
«توخي احليطة واحلذر �أثناء ال�سياقة مع
�رضورة احرتام قانون املرور خ�صو�صا مع
مو�سم اال�صطياف حيث تعرف الطرقات
حركية كبرية» كما ت�ضع هذه الأخرية حتت
ت�رصف املواطنني الرقم الأخ�رض  1548وحط
النجدة  17لتقي البالغات �24سا�24 /سا.

اجللفة

يوم حت�سي�سي حول
�إنتاج وزراعة الزعفران

نظمت مديرية امل�صالح الفالحية لوالية اجللفة
يوم نظري و تطبيقي حول �إنتاج وزراعة نبات
الزعفران يف �إطار ترقية ال�شعب الفالحية ذات
املردود االقت�صادي.
ومت تقدمي خالل هذه التظاهرة التي عرفت
م�شاركة فالحني و�إطارات من مديرية الفالحة
و بتن�سيق م�شرتك مع امل�ساهمني املمثلني
يف م�ؤ�س�سة «�أية زعفران» من والية �سطيف
�رشوحات مب�سطة يف جانب نظري حول نبات
الزعفران وكيفية ا�ستزراعه ,م�شريين يف الوقت
ذاته �إىل كون هذه النبتة ذات �أهمية و تتالئم
غرا�ستها وطبيعة املنطقة حيث املناخ ونوعية
الرتبة التي ت�ساعد على جناحها.
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تلم�سان حممد ب

موقع « « businessinsiderالأمريكي

ترامب امل�س�ؤول عن
عودة «داع�ش»
قال موقع « »businessinsiderالأمريكي
�أم�س اجلمعة� ،إن تقريرا للبنتاغون �ألقى
باللوم على الرئي�س الأمريكي ،ب�سبب عودة
ن�شاط تنظيم «داع�ش» الإرهابي يف �سوريا
والعراق .وك�شف تقرير البنتاغون �أن «قرار
ترامب �سحب القوات الأمريكية ب�رسعة من
�سوريا و�رصف االنتباه عن الدبلوما�سية يف
العراق �ساعد عن غري ق�صد يف �إعادة تنظيم
الدولة الإ�سالمية (داع�ش) يف البلدين»وقال
التقرير ربع ال�سنوي لوزارة الدفاع املقدم
�أمام الكونغر�س �إن «تنظيم داع�ش انتقل من
قوة متتلك الأرا�ضي �إىل جمموعة متمردة يف
�سوريا ،وكثف مترده يف العراق» ،على الرغم
من �أن ترامب �أعلن �أن داع�ش قد هزم و�أن
اخلالفة قد انهارت.

«�أبل» �أم «غوغل»؟

من يقود ثورة الهواتف
الذكية يف العامل
�أطلق رجل «�أبل» الأول� ،ستيف جوبز ،يف عام
 2010قبل وفاته ت�رصيحات رنانة ،قال فيها
�إنه «�سوف يدمر �أندرويد» العائد لـ»غوغل»،
لكن بعد مرور �سنوات تظهر البيانات �أن
�أمنيته مل تتحقق على الرغم من �أن عمالق
الإلكرتونيات العاملي «�أبل» قد �أ�شعل
ثورة الهواتف الذكية احلديثة يف العامل،
�إال �أن نظام «�أندرويد» غوغل كان العن�رص
الأ�سا�سي ،الذي �ساهم يف انت�شار الهواتف
الذكية يف العامل يف � 2010شكلت مبيعات
«�أبل» من هواتف «�آيفون» حوايل  %15من 175
مليون هاتف ذكي مت بيعها يف جميع �أنحاء
العامل يف ذاك العام وبعد مرور ال�سنوات ال
تزال ح�صة «�أبل» عند  ،%15لكن واقع �سوق
الهواتف الذكية قد تغري� ،إذ �أن مبيعات
الهواتف الذكية ارتفعت �إىل  1.4مليار جهاز،
عالوة على ذلك يتم تن�صيب نظام «�أندرويد»
يف كل � 8أجهزة جديدة من �أ�صل .10
وفيما يلي ر�سم بياين ن�رشته وكالة «بلومربغ»
يظهر مدى تفوق نظام «�أندرويد» من «غوغل»
على نظام « »IOSمن «�أبل»:

