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وزارة الفالحة

التحقيق يف ملفات الف�ساد بقطاع الغابات
با�رشت وزارة الفالحة والتنمية
الريفية وب�أمر وزارة العدل
حتقيقات معمقة يف نهب القطاع
الغابي ونهب املالييري من
ميزانية الدولة يف قطاع الغابات يف
م�شاريع وهمية مل تنجز  ،يف حني
حت�صل �أ�صحابها على املاليريال
من الدينارات وهم مقربون من
�إطارات �سامية يف مديرية الغابات
�سابقا وحاليا والذين �سيتم
�إحالتهم على الق�ضاء
هذا �أ�شارت م�صادر مقربة

من امللف انه مت اكت�شاف
ق�ضايا ف�ساد الذي كربى عمت
قطاع الغابات ونهب امل�شاريع
التي �رصفت الوزارة من اجلها
املاليري يف الوقت الذي مل يحقق
منها اال  15باملائة خا�صة وان
الإح�صائيات ت�شري �أن م�صالح
الغابات قد ا�ستفادت من م�شاريع
الت�شجري ما يتجاوز م�ساحته
م�ساحة اجلزائر  03مرات دون
التمكن من �إجناح م�شاريع الغابات
� ،أكرث من هذا فقد تبني وجود

املئات من امل�شاريع التي �أ�سندت
لها مهمة �إعادتها لكن دون جدوى
بفعل تواط�ؤ بع�ض �إطارات م�صالح
الغابات مع املقاولني الذين
ي�ستفيدون من م�شاريع وال ينجزون
�سوى ن�سبة �ضئيلة منها ويتقا�ضون
مبالغهم كاملة  ،من جانب �أخر
تبني عدم حتكم م�صالح الغابات
يف ق�ضايا نهب العقار الغابي
خا�صة على املناطق ال�ساحلية
وال�سياحية على غرار تلم�سان
 ،وهران  ،بومردا�س وعنابة

و�سكيكدة وجيجل  ،حيث تبني
التواط�ؤ الفادح مل�صالح الغابات مع
بارونات العقار �أكرث من هذا فقد
بينت التحقيقات التي با�رشتها
وزارة الفالحة يف الق�ضية عن ف�شل
مديرية الغابات يف التبليغ عن نهب
غابات هامة وذلك لتورط بع�ض
�أعوانها مع مافيا العقار من جهة
وكذا مافيا احلطب والفحم  ،زد على
ذلك الف�شل الذي �أظهرته املديرية
العامة للغابات �ضمن برنامج الغابات
اال�ستوائية الذي مت عقده بتلم�سان

خبر في
صورة

ر�سالة م�شفرة جليل الثمانينيات
وجه الناخب الوطني جمال
بلما�ضي ر�سالة م�شفرة �إىل العبي
جيل الثمانينيات �أين �أكد �أن
العبي اجليل احلايل الأف�ضل يف
تاريخ املنتخب الوطنني مربرا
كالمه بتمكن �أ�شباله من التتويج
بلقب ك�أ�س �إفريقيا للأمم من
خارج �أر�ض الوطن بعدما �أحرزت
اجلزائر لقبها القاري الأول داخل الديار ،مو�ضحا �أن ما فعله الالعبون
احلاليون للخ�رض يبقى �سابقة تاريخية مل حتدث يف بالدنا.

املركز اجلامعي «بلحاج بو�شعيب» بعني
متو�شنت

فتح  78من�صبا للتكوين يف
�شهادة الدكتوراه

�إحتالل جزائري
مللعب نادي ليل

يوفر املركز اجلامعي «بلحاج بو�شعيب « بعني متو�شنت  78من�صبا
للتكوين يف �شهادة الدكتوراه بر�سم ال�سنة اجلامعية اجلارية 2019/2020
ح�سبما علم لدى م�س�ؤويل ذات امل�ؤ�س�سة للتعليم العايل.
وتتوزع هذه املنا�صب املفتوحة لفائدة الطلبة الراغبني يف ا�ستكمال
م�شوارهم الأكادميي يف درا�سات ما بعد التدرج على � 13شعبة و26
تخ�ص�صا على غرار تلك املتعلقة بالل�سانيات والآداب الفرن�سي والعلوم
االجتماعية واالقت�صادية واحلقوق وعلوم الطبيعة واحلياة ح�سبما �أبرزه
مدير املركز اجلامعي الدكتور عبد القادر زيادي.

�إياب اخل�ضر والديوك تقرتب
من التكرار

�أدرار

�إرهابي ي�سلم نف�سه لل�سلطات
الع�سكرية

تتوجه مباراة املنتخب الوطني ونظريه الفرن�سي نحو التكرار جمددا
بعد  18عاما على خو�ض �أول مقابلة بينهما يف فرن�سا وعاد الفوز
فيها لرفقاء جنم الديوك �آنذاك زين الدين زيدان برباعية �أين حدث
�أول اجتماع جمع رئي�سي االحتاديتني اجلزائرية والفرن�سية خري الدين
زط�شي ونويل لوغريه والتي �سوف يليها لقاءات �أخرى من �أجل احل�سم
يف تر�سيم برجمة ودية ثانية تاريخية بني املنتخبني.

حتت �شعار «هيا نغر�س �شجرة»

حمالت للت�شجري يف � 26أكتوبر اجلاري
تنظم يوم � 26أكتوبر اجلاري حمالت
الت�شجري يف خمتلف واليات الوطن

حتت �شعار «هيا نغر�س �شجرة»
و�شجرة لكل مواطن  40مليون

�شجرة وهذا مب�ساعدة مديرية
الغابات التي تقوم بتوفري الأ�شجار

مع م�شاركة اجلمعيات الفاعلة ذات
التي حتتمل الإطار القانوين.

غليزان

� 03أ�شهر حب�سا للمتهمني باالعتداء على مري �أوالد �سيدي امليهوب

يف جل�ستها ليوم االثنني املن�رصم
حمكمة وادي �أرهيو تق�ضي ب�إدانة
ال 05متهمني بعقوبة احلب�س ما بني
� 03أ�شهر موقوفة التنفيذ و� 03أ�شهر
نافذة وغرامة مالية قدرها � 50ألف
دينار جزائري غرامة مالية و200
�ألف دينار تعوي�ض ال�ضحية عن
الأ�رضار التي حلقت به و 100مليون
دج تعوي�ض للطرف املدين املتمثلة

يف والية غليزان التي ت�أ�س�ست طرفا
يف الق�ضية التي التم�ست فيها النيابة
عقوبة عامني حب�س نافذة وغرامة
مالية قدرها ال 05مليون �سنتيم
،املتهمون اخلم�سة الذين ترتاوح
�أعمارهم ما بني ال� 23سنة و71
�سنة الذين قاموا باالعتداء على
مري �أوالد �سيدي امليهوب وجهت
لهم تهمة �إهانة موظف اثناء ت�أدية

مهامه وحتطيم ملك الغري حيثيات
الق�ضية تعود �إىل مطلع �شهر �أكتوبر
من ال�سنة اجلارية  2019عندما
قامت جمموعة من باقتحام مكتب
املري واالعتداء عليه مبا�رشة
بوا�سطة الع�صي وحتطيم مكتب
و�أريكة وبع�ض امل�ستلزمات الأخرى
وهذا عقب عودته �إىل العمل بقرار
وايل الوالية برفع حالة االن�سداد

�أو التجميد الذي طال املجل�س
ال�شعبي البلدي لبلدية �أوالد �سيدي
امليهوب على خلفية احتجاج
ع�رشات ال�سكان الذين �أغلقوا مقر
البلدية ون�صبوا خيمة �أمام البوابة
الرئي�سية للبلدية ل�ستة �أ�شهر كاملة
املعتدون رف�ضوا عودة املري �إىل
العمل نهائيا �أطوار املحاكمة دامت
�أكرث من � 04ساعات كاملة.
قم

تي�سم�سيلت

حتديد هوية �إرهابي مق�ضي عليه

«تبعا للعملية التي نفذتها يوم
�أم�س مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ببلدية ثنية احلد ،والية
تي�سم�سيلت/ن.ع ،2.والتي مكنت
من الق�ضاء على �إرهابي وا�سرتجاع

�أ�سلحة نارية ،مت حتديد هوية
هذا املجرم ،حيث يتعلق الأمر
باملدعو (مالل �أعمر) املكنى
(والء) الذي التحق باجلماعات
الإجرامية �سنة »2014و من جهة

�سنة  2014زيادة على عدم قدرة
م�صالح الغابات ا�ستغالل املواقع
الغابية كمناطق �سياحية مثلما يحدث
بجبال عني دراهم بتون�س والتي هي
امتداد جلبال جزائرية متتد من
قاملة �إىل احلدود التون�سية والتي مل
يتم التحكم فيها لتكون موردا ماليا
مهم ي�ساهم يف اقت�صاد اجلزائر على

غرار جبال �سوق �أهرا�س وجبال
القبائل و�سكيكدة وجيجل والبليدة
وتلم�سان ،هذا و�أ�شارت امل�صادر
التي �أوردت اخلرب �إنه �سبق و�أن مت
ك�شف الف�ضيحة �سنة  2015لكن
�أطرافا فاعلة عجلت ب�إقالة مدير
الغابات حممد ال�صغري نوال
م.ب

�أخرى>< ،ك�شفت ودمرت مفرزة
للجي�ش الوطني ال�شعبي� ،إثر عملية
بحث وتفتي�ش باملدية/ن.ع،1.
قنبلة تقليدية ال�صنع و�ستة ()06
خمابئ للإرهابيني حتوي �أغرا�ض

خمتلفة ،فيما �أوقفت مفارز �أخرى
وعنا�رص الدرك الوطني ثالثة ()03
عنا�رص دعم للجماعات الإرهابية
بكل من خن�شلة وباتنة/ن.ع،>>5.
ي�ضيف امل�صدر ذاته.

�سلم �إرهابي نف�سه لل�سلطات الع�سكرية ب�أدرار� ،أم�س االثنني  ,كان
قد التحق باجلماعات الإرهابية �سنة  ,2013ح�سب ما �أفادت به وزارة
الدفاع الوطني ،اليوم الثالثاء ،يف بيان لها.
و جاء يف البيان �أنه و «يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل جهود قوات
اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ،سلم يوم � 14أكتوبر � ،2019إرهابي نف�سه
لل�سلطات الع�سكرية ب�أدرار/ن.ع .3.ويتعلق الأمر بامل�سمى (توجي
عثمان) املكنى (�أبو �سفيان) الذي التحق باجلماعات الإرهابية �سنة
.»2013

�صالح �أوقروت ي�شيد مبحبة
النا�س له
و�ضع املمثل الفكاهي القدير �صالح �أوقروت من�شورا على حائط
�صفحته الر�سمية مبوقع التوا�صل االجتماعي «الفاي�سبوك» جاء فيه
« من �أعظم النعم التي ت�ستحق ال�شكر هي حم ّبة النا�س لك �.أن تكون
حمبوبا يعني �أنك ال تتع ّمد �إيذاء �أحدهم بكلمة ،كغيمة متر  ..تروي،ثم
تويل على كل من جتال�سه ..فاللهم حمبة منك �أوال ثم هذه املنزلة يف
�أر�ضك وبني خلقك .

ات�صاالت اجلزائر مبع�سكر

ربط كافة مكاتب الربيد
بالألياف الب�صرية
توا�صل املديرية العملية لإت�صاالت اجلزائر مبع�سكر جت�سيد م�رشوع
ربط مكاتب بريد اجلزائر ب�شبكة الألياف الب�رصية على م�ستوى الوالية،
وجتهيزها بالتجهيزات التقنية ال�رضورية ،وهو امل�رشوع الذي انطلق يف
الثالثي الأول من �سنة  ،2018وي�شمل حلد الآن  62مكتبا بريديا مربجما
ومنت�رشا عرب خمتلف مناطق الوالية مبا فيها تلك املكاتب الربيدية
املتواجدة يف مناطق نائية وقرى �صغرية.
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قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد �صالح :

قطار اجلزائر و�ضع على
ال�سكة ال�صحيحة
 .قانوين املالية واملحروقات من �ش�أنها �إنعا�ش االقت�صاد الوطني
 .الإقبال على الت�سجيل يف قوائم االنتخابات مب�شر واعد

�شدد قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد �صالح ب�أن قطار
اجلزائر قد و�ضع على ال�سكة ال�صحيحة وامل�أمونة ،ومت توجيهه نحو الوجهة
ال�صائبة التي يرت�ضيها �أخيار الوطن ،بف�ضل ذلك الت�ضافر امل�شهود والثقة
العالية املتبادلة بني ال�شعب وجي�شه.
�إميان لوا�س

�أكد قائد الأركان نائب وزير
الدفاع الوطني القايد �صالح  ب�أن
الإقبال على مكاتب الت�سجيل يف
قوائم االنتخابات ،هو مب�رش واعد
على �أن الإقبال على ال�صناديق
يوم  12دي�سمرب املقبل� ،سيكون
�إقباال مكثفا ،قائال «كما حمل
الأ�سالف امليامني البندقية
بالأم�س من �أجل حمو �آثار
اال�ستعمار الفرن�سي البغي�ض،
فعلى �شباب اليوم �أن يتهافتوا
على �صناديق االقرتاع حاملني
ورقة االنتخاب من �أجل توجيه
�صفعة م�ؤملة للع�صابة وحمو
�آثارها يف كافة املجاالت».

�أكد نائب وزير الدفاع الوطني
قايد �صالح ب�أن قانوين املالية
واملحروقات� ،إ�ضافة حقيقية من
�ش�أنها �إنعا�ش االقت�صاد الوطني
و�إعطاء نف�س جديد لال�ستثمار
يف خمتلف القطاعات االقت�صادية
الإ�سرتاتيجية.
و�أ�شار قايد �صالح � إن جمل�س
الوزراء �صادق على م�شاريع
قوانني هامة ،حيث متت
م�رشوع
على
امل�صادقة
القانون املتمم للأمر رقم -06
 02امل�ؤرخ يف  28فرباير ،2006
املت�ضمن القانون الأ�سا�سي
العام للم�ستخدمني الع�سكريني،
حيث مت �سن �أحكام تقيد حق
الع�سكريني ،املقبولني للتوقف

نهائيا عن اخلدمة ،واملحالني
على االحتياط ،يف ممار�سة ن�شاط
�سيا�سي حزبي �أو يف الرت�شح
لوظيفة انتخابية عمومية ،ملدة
خم�س (� )05سنوات ،م�شريا ب�أن
هذا الإجراء مربر لعدة �أ�سباب،
منها �أن ممار�سة ن�شاط �سيا�سي
حزبي �أو الرت�شح لوظيفة انتخابية
عمومية ي�ستلزم بال�رضورة الإدالء
بت�رصيحات و�إجراء نقا�شات قد
يرتتب عنها خرق واجب االلتزام
والتحفظ كما هو من�صو�ص
عليه يف القانون ،وكذلك واجب
كتمان الأ�رسار التي اطلع عليها
املرت�شح يف �إطار �أو مبنا�سبة
ممار�سة ن�شاطاته داخل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية».

ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات

واعترب قائد الأركان ب�أن �إحداث
ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة
لالنتخابات التي متثل حجر
الزاوية لعوامل �إجناح هذا
اال�ستحقاق الرئا�سي املنتظر
واحلا�سم ،مو�ضحا ب�أن من �أجل
ذلك وجدت هذه ال�سلطة كل
العون والدعم وامل�ساعدة من
طرف م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة
التي وفرت لها كل الو�سائل
والإمكانيات و�شتى �أ�شكال
الت�سهيالت ،حتى تقوم مبهامها
اجلليلة وواجبها الوطني بكل
�سهولة وي�رس.
من جهة �أخرى ،نبه قائد الأركان
من �أطراف حتاول جاهدة ركوب
امل�سريات ال�سلمية وت�سخري

املال الفا�سد وا�ستعماله لت�ضخيم
�أعداد هذه امل�سريات ،من خالل
جلب مواطنني من واليات خارج
العا�صمة ،قائال « ال يعتقد
ه�ؤالء ب�أننا غافلون على طرقهم
اخلبيثة وت�رصفاتهم اخلطرية،
فمن ي�سعى �إىل حماولة خلق
البلبلة والت�أثري على جمرى ال�سري
العادي والطبيعي للحياة العامة
للمواطنني ،من خالل بع�ض
ال�سلوكيات والت�رصفات املقيتة،
فليعلم ه�ؤالء ب�أنه �سيتم الت�صدي
لهم بالطرق القانونية ،و�سيتم
�إجها�ض كافة خمططاتهم ،وذلك
بف�ضل وعي ال�شعب اجلزائري
وتفطنه ملثل هذه املمار�سات،
فح�صن اجلزائر �أعلى من �أن

ينال من حماه مثل ه�ؤالء ،ورباط
�شعبها متما�سك ومتجان�س ،وقوة
وعيه و�إدراكه �أمنت من �أن يحول،
�أي كان ،دون م�ضي اجلزائر الآمنة
نحو وجهتها بكل ثقة وثبات».
وذكر ذات امل�صدر ب�أن « اجلي�ش
الوطني ال�شعبي يوا�صل ،كما كان
دائما ،الوفاء بتعهداته املقطوعة
�أمام اهلل والوطن والتاريخ ،من
لدن قيادته العليا حيال املرافقة
الدائمة لل�شعب اجلزائري ولكافة
اجلهود التي تبذل ب�صدق يف
اجتاه �إخراج اجلزائر من �أزمتها،
والت�أمني الكامل والوايف جلميع
مراحل العملية االنتخابية عرب
كافة �أرجاء الوطن».

� 20شخ�صية وطنية تعلق على الأزمة احلالية و ت�شدد :

حتقيق يف �شكاوى ب�ش�أن خروقات اكتتاب التوقيعات البد من التعجيل باتخاذ �إجراءات التهدئة
�أ�سدى رئي�س ال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة لالنتخابات �أم�س
الثالثاء تعليمات �إىل من�سقي
املندوبيات الوالئية لل�سلطة
بعدد واليات الوطن بغر�ض
«التحقق من فحوى �شكاوى
تخ�ص خروقات يف عملية
اكتتاب التوقيعات الفردية ل�صالح
مرت�شحني لرئا�سة اجلمهورية»
وفق بيان لذات ال�سلطة .
و�أو�ضح البيان انه «تبعا لإخطار
ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة
لالنتخابات من قبل راغبني يف

الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية
ليوم  12دي�سمرب  2019ب�شان
خروقات تكون قد �شابت عملية
اكتتاب التوقيعات الفردية
ل�صالح املرت�شحني لالنتخابات
لرئا�سة اجلمهورية تتمثل يف
وقائع مزعومة ل�رشاء توقيعات
لفائدة راغبني يف الرت�شح على
م�ستوى بع�ض واليات الوطن,
�أ�سدى رئي�س ال�سلطة تعليماته
�إىل من�سقي املندوبيات الوالئية
لل�سلطة بالواليات املعنية
بغر�ض التحقق من فحوى هذه

ال�شكاوى»و�أ�ضاف امل�صدر ذاته
ان هذا امل�سعى «�سيمكن من
اتخاذ كل الإجراءات القانونية
املنا�سبة يف حالة ثبوتها وفقا
ملا تن�ص عليه �أحكام القانون
الع�ضوي رقم 07- 19
امل�ؤرخ يف � 14سبتمرب 2019
املتعلق بال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة لالنتخابات وكذا
القانون الع�ضوي رقم 10 - 16
امل�ؤرخ يف � 25أوت ,2016
املعدل واملتمم ,واملتعلق بنظام
االنتخابات».

مل ت�شهد ت�ضييقات �أمنية

الطلبة يتم�سكون مبطالب احلراك

الطلبة
م�سرية
انطلقت
اجلزائريني مبنا�سبة احلراك
ال�شعبي يف �أ�سبوعها  34كالعادة
من �ساحة ال�شهداء منذ �صبيحة
�أم�س الثالثاء ،حيث مل تالقيها
م�صالح الأمن الوطني باعتقاالت
�أو ت�ضييقات على امل�شاركني
فيها ،و�سط م�شاركة معتربة من
املواطنني مع الطلبة.
وعلى عك�س الأ�سبوع املا�ضي
الذي عرف اعتقال الع�رشات يف
م�سرية الطلبة بالعا�صمة� ،سار
مئات املتظاهرين يف �أريحية من
�ساحة ال�شهداء �إىل غاية اجلامعة
املركزية بو�سط �أودان ،و�سط
ح�ضور �شعبي معترب ،ومر ذات
املوكب يف هدوء عرب امل�سار
املعتاد من �شارع باب عزون �إىل
العربي بن مهيدي ،لت�صل امل�سرية
الطالبية بعدها �إىل �ساحة الأمري

عبد القادر ،مع ت�سجيل تزايد
عدد امل�شاركني فيها بعد ان�ضمام
مواطنني �إليها ،ومل يتم ت�سجيل
�أي عملية اعتقال يف �صفوف
الطلبة ،حيث اكتفت م�صالح
الأمن الوطني ب�سد كل الطرقات
امل�ؤدية �إىل مقر املجل�س ال�شعبي
وفتح الطريق �أمام املتظاهرين،
خوفا من جتدد احل�صار الذي
فر�ضه املواطنون منذ يومني
�أمام مقر الغرفة ال�سفلى
للربملان احتجاجا على قانون
م�سرية
املحروقات .وبلغت
الطلبة اجلامعة املركزية بو�سط
�أودان «بن يو�سف بن خدة» ،مع
ا�ستمرار توافد امل�شاركني بها
دون ت�سجيل �أي مناو�شات مع
م�صالح الأمن الوطني ،حيث
التزمت وحدات ال�رشطة بت�أمني
امل�سرية ،يف حني كان امل�شاركون

فيها حري�صني على �سلميتها.
وردد الطلبة املتظاهرون
�شعارات �ضد االنتخابات
الرئا�سية ل  12دي�سمرب ،2019
وكذا �ضد قانون املحروقات
امل�صادق عليه م�ؤخرا من طرف
جمل�س الوزراء ،كما نالت حكومة
بدوي ن�صيبها من االنتقادات
وو�صفها ب�أنها تركة من نظام
الرئي�س امل�ستقيل عبد العزيز
بوتفليقة� ،إ�ضافة للدعوة �إىل
�إطالق �رساح ال�شباب املعتقل
يف ال�سجون ب�سبب م�شاركته
يف م�سريات احلراك ال�شعبي،
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ردد الطلبة
هتافات «حتيا اجلزائر»« ،دولة
مدنية»« ،ماكا�ش انتخابات مع
الع�صابات»« ،بدوي وبن �صالح
الزم يرحلوا»« ،باعوها باعوها».
�سارة بومعزة

اعتربت � 20شخ�صية وطنية ب�أن
تنظيم انتخابات رئا�سية دون توافق
وطني م�سبق يجمع كل الأطراف
مغامرة وقفزة يف املجهول �ستزيد
من احتقان ال�شارع وتعميق �أزمة
�رشعية احلكم ،وقد تفتح الباب �أمام
التدخالت والإمالءات اخلارجية
املرفو�ضة يف كل احلاالت.
�أكدت �أم�س � 20شخ�صية على
ر�أ�سها �أحمد طالب الإبراهيمي،
علي يحيى عبد النور و�أحمد بيتور
من خالل بيان لها   ب�أنه ال ميكن
ت�صور �إجراء انتخابات حقيقية يف
ظل الأجواء التي تعي�شها البالد،
داعية ال�سلطة الفعلية � إىل التعجيل
ب�إتخاذ �إجراءات التهدئة لتوفري
ال�رشوط ال�رضورية النتخابات حرة
و �شفافة .
دعا املوقعون على البيان ال�سلطة
الفعلية «�إىل �إعادة قراءة الواقع
بحكمة وواقعية حتى ال تقع يف
تناق�ض مع املطالب امل�رشوعة
لل�شعب يف التغيري ال�سلمي لآليات
وممار�سات احلكم ،وحتى ال
حترم �أجيال اال�ستقالل املفعمة
بالوطنية من ممار�سة حقها يف بناء
دولة ع�رصية بالروح النوفمربية
اجلامعة التي ن�ستح�رضها اليوم،
ع�شية حلول ذكرى ثورة نوفمرب
العظيمة ،وما حتمله من معاين
الن�ضال والت�ضحية وجمع ال�شمل،
والوفاء لر�سالة ال�شهداء الأبرار».
و�شدد ذات امل�صدر ب�رضورة اتخاذ
�إجراءات التهدئة لتوفري ال�رشوط
ال�رضورية النتخابات حرة و�شفافة،
اال�ستجابة ملطالب احلراك
ال�شعبي برحيل رموز النظام
والق�ضاء على منظومة الف�ساد بكل
�أ�شكاله ،و�إطالق �رساح معتقلي
الر�أي فورا وبدون �رشوط من

ال�شباب والطلبة ون�شطاء احلراك،
بالإ�ضافة �إىل احرتام حق التظاهر
ال�سلمي املكفول د�ستوريا ،وعدم
تقييد حرية العمل ال�سيا�سي.
و�شدد ذات امل�صدر ب�أن البالد
بحاجة ما�سة اىل اجتماع كل
اخلريين للخروج بر�ؤية موحدة
جتعل من موعد الرئا�سيات
القادمة  ،لي�س هدفا ال�ستمرار
النظام القائم ولو بحلة جديدة
 ،بل منطلقا لبعث حياة �سيا�سية
جديدة يف �إطار وحدة وطنية
تتقوى بتنوعها الثقايف وال�سيا�سي،
وتبدد خماوف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
من �سلطة مدنية د�ستورية ،فال�شك
�أن اتفاقا بهذا امل�ستوى وتوافقا
بهذا احلجم �سيجنب البالد خطر
االن�سداد .
�أو�ضح ذات امل�صدر « الأغلبية ال
ترف�ض االنتخابات الرئا�سية رف�ضا
عدميا ،بل �إن موقفها مبني على
قناعات را�سخة مبا يف ذلك من
حتم�سوا لالنتخابات يف بداية
الأمر ،فقد وقف اجلميع على
حقيقة النظام الذي الزال يحتفظ
لنف�سه مببد�أ الرعاية احل�رصية
لل�ش�أن ال�سيا�سي ،والتي حتمل يف
جوهرها عقلية و�صائية تتنافى
مع الد�ستور يف حتديد مفهوم
ال�سيادة ال�شعبية �،إذ �أ�صبح الد�ستور
لعبة ال�سلطة املف�ضلة تارة بتف�سري
جامد للن�صو�ص للرد على كل طرح
ي�ؤ�س�س للتغيري احلقيقي ،وتارة
�أخرى مبرونة فائقة متا�شيا مع
مقت�ضيات وحاجيات ال�سلطة ،
بهذا املنطق،ال يكون الد�ستور
�أر�ضا م�شرتكة وال �سقفا يحتمي به
اجلميع  ،بل جمرد و�سيلة يف يد من
ميلك القوة و�أداة لكبح ديناميكية
التغيري ال�سلمي».

وفتح �أ�صحاب البيان النار على
ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات،
معتربين ب�أن « ال�سلطة مل من
�سبيل للخروج من �أزمتها املزمنة،
�إال حماولة املرور بالقوة نحو
االنتخابات ،عن طريق الت�ضليل
با�سم ال�رشعية الد�ستورية يف
فر�ض قب�ضتها احلديدية وت�أكيد
و�صايتها الأبدية على ال�شعب ،من
خالل ت�شكيل جلنة �صورية للحوار
لتمرير خارطة طريقها دون حوار
حقيقي ،والنتيجة هي ت�شكيل
ّ
�سلطة وطنية م�ستقلة لالنتخابات،
دون توافق م�سبق مع الفاعلني
ال�سيا�سيني ونخب املجتمع،
حيث �ضاعت اال�ستقاللية حتت
وط�أة التعيني العلني املف�ضوح
لأع�ضائها ،وكان من اال�صوب �أن
يُ�سند �أمر ا�ستدعاء الهيئة الناخبة
لهذه ال�سلطة لو كانت فعال توافقية
م�ستقلة
و �أ�ضاف ذات امل�صدر « ا�ستمرار
احلراك ال�شعبي و�إ�رصاره على
حتقيق مطالبه امل�رشوعة يف
ب�سط �سيادة ال�شعب على الدولة
وم�ؤ�س�ساتها ،يعطي �إجابة وا�ضحة
ومقنعة بان امل�سار الذي انطلق
يوم  22فيفري مل يكتف ب�إ�سقاط
العهدة اخلام�سة فقط ،بل كل
املمار�سات التي او�صلت البالد اىل
ماهي عليه اليوم والتطلع �إىل عهد
جديد قوامه دولة القانون مبعايري
بيان �أول نوفمرب  ،1954فاحلراك
بقي حمافظا على ا�رصاره طيلة
ثمانية ا�شهر ومل ينكفئ ومل
يرتاجع ،غري مكرتث مبن ي�شكك
فيه او يت�ساقط على طريقه او من
يحاول ا�ستغالله او ا�ستغفاله �أو
املراهنة على انقطاع نف�سه».
�إميان لوا�س
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اخلبري االقت�صادي �سليمان نا�صر

قانون املحروقات ال ي�ستحق
كل هذه ال�ضجة
.

قد ال جند ما ن�صدره يف غ�ضون 2030

ا�ستغرب اخلبري االقت�صادي �سليمان نا�صر من ال�ضجة التي �أثارها قانون املحروقات اجلديد ،معتربا ب�أن
القانون ال ي�ستحق كل هذه ال�ضجة من حيث امل�ضمون ،خا�صة يف ظل تراجع �إنتاجنا من املحروقات وزيادة
اال�ستهالك املحلي منها ،مو�ضحا ب�أن ال�شيء املتفق عليه يف الرف�ض هو التوقيت� ،أي �إقراره من طرف حكومة
ت�صريف �أعمال مرفو�ضة �شعبي ًا ،ثم امل�صادقة عليه من طرف برملان مطعون يف �شرعيته.
� إميان لوا�س
دعا �سليمان نا�رص �إىل ت�أجيل
مترير قانون املحروقات اجلديد
�إىل بعد االنتخابات ،قائال « على
للذين يقولون ب�أن هذا القانون قد
ت�أخر كثرياً نقول ب�أن �إكمال ذلك
الت�أخر ب�شهرين �أو ثالثة لغاية
انتخاب رئي�س وبرملان �رشعيني
لن ي�رض بهذا القانون ،حتى تتم
مناق�شته و�إقراره من طرف جهات
�رشعية ،مما يعطيه م�صداقية
و�رشعية �أكرب».
واعترب  املتحدث «ب�أن القانون
ال ي�ستحق كل هذه ال�ضجة من
حيث امل�ضمون ،خا�صة يف ظل
تراجع �إنتاجنا من املحروقات
وزيادة اال�ستهالك املحلي منها،
حيث ت�شري الأرقام �إىل تزايد
اال�ستهالك املحلي على ح�ساب
الت�صدير ،وت�شري التوقعات �إىل
�أننا قد ال جند ما ن�صدره يف
غ�ضون  2030ورمبا قبل ذلك
يف ظل م�ستوى الإنتاج احلايل.
وتلك الإعفاءات ال�رضيبية جاءت
كتحفيزات للم�ستثمرين الأجانب
يف قطاع املحروقات �إذ �أن الكثري
من املناق�صات التي �أطلقتها
�سوناطراك يف ال�سنوات الأخرية
�إنتهت بدون جدوى �أو بعدد قليل
جداً من امل�ستثمرين ،فكان البد
من معاجلة الأمر»..
و بخ�صو�ص �أهم ما جاء يف
القانون ،قال املتحدث « �أعطى
القانون �صالحيات وا�سعة ل�سلطة

�ضبط املحروقات  ARHمن
حيث الرقابة واحرتام �رشوط
العمل واحلفاظ على البيئة من
جميع الأطراف ،رخ�صة التنقيب
ال تعطي احلق احل�رصي للمتعامل
يف التنقيب (مبعنى قد تعطى
رخ�ص �أخرى ملتعاملني �آخرين يف
نف�س امل�ساحة ،العقود املتعلقة
باملحروقات تخ�ضع للقانون
اجلزائري وين�ص على ا�ستخدام
الطرق الودية يف ف�ض النزاعات،
وقد ي�سمح عند ال�رضورة باللجوء
�إىل التحكيم الدويل ،عقد
املحروقات يتم �إبرامه ملدة
� 30سنة تبد�أ من تاريخ دخول
العقد حيز التنفيذ ،وهذه املدة
ت�شمل (فرتة تنقيب ال تتجاوز 7
�سنوات  +فرتة ا�ستغالل) ،ويجوز
متديد العقد ملدة ال تزيد عن 10
�سنوات ،عقد ا�ستغالل حقل �أو
عدة حقول ميتد لـ � 25سنة ،ويجوز
متديده لـ � 10سنوات كحد �أق�صى.
ويف �سياق مت�صل� ،أ�ضاف املتحدث
« حدود الإنتاج بالن�سبة للمحروقات
يقررها الوزير ،وميكن تطبيق
قيود على الإنتاج لأ�سباب تتعلق
بال�سيا�سة الوطنية (يف �إ�شارة هنا
�إىل التزامات الدولة جتاه �أوبك،
تعطى الأولوية لتلبية احتياجات
ال�سوق الوطنية (مبعنى ال يجب �أن
تنق�ص ح�صة اال�ستهالك املحلي
لزيادة الت�صدير ،ميكن تخفي�ض
ال�رضائب والر�سوم على دخل
املحروقات بالن�سبة للم�ؤ�س�سة
الوطنية والأطراف املتعاقدة
معها لتمكينهم من حتقيق عائد

و �أ�رشفت وزيرة الت�ضامن
الوطني و الأ�رسة و ق�ضايا املر�أة
رفقة كل من وزيرة البيئة ،وزير
العمل والت�شغيل وزير التكوين
املهني وزير التعليم العايل
وزير العمل والت�شغيل وال�ضمان

نظم �صبيحة �أم�س املئات من
مواطني وطلبة جامعة البويرة
م�سرية �سلمية جابت ال�شوارع
الرئي�سية للمدينة انطالقا من
�ساحة ال�شهداء �إىل غاية جمل�س
الق�ضاء  ,حيث رفع املتظاهرون
�شعارات تطالب ال�سلطات الو�صية
ب�رضورة الإفراج عن معتقلي
الر�أي املتواجدين بال�سجون �إىل
جانب انتقادهم ال�شديد لقانوين
املحروقات الذي يرونه يف غري
�صالح البلد وال�شعب اجلزائري ,

هذا واعت�صمت احل�شود امل�شاركة
يف املظاهرة لدقائق �أمام
مقر املندوبية الوالئية لتنظيم
االنتخابات الرئا�سية املقررة
يف  12دي�سمرب القادم وجددوا
رف�ضهم املطلق لتنظيم مثل هذا
اال�ستحقاق الرئا�سي و�سط هذه
الظروف خا�صة بتواجد الع�رشات
من ال�شبان وراء الق�ضبان وعدم
اقتناعهم بالوجوه الراغبة يف
الرت�شح لرئا�سة البلد .
�أ.م

م�ؤ�س�سات تكوين وهمية معتمدة
من قبل الدولة

 .تقدم �شهادة ممر�ض وبائع �صيديل مقابل
املال فقط دون تكوين
اقت�صادي مقبول يف حالة :ارتفاع
تكاليف اال�ستغالل� ،إنخفا�ض كبري
يف �أ�سعار املحروقات  ،ب�رشط �أن
ال تقل هذه املعدالت عن 5باملئة
بالن�سبة للر�سم �أو الأتاوة على
املحروقات 20 ،باملئة بالن�سبة
للمعدل الأق�صى على دخل
التخفي�ض
املحروقات،هنا
ال�رضيبي جاء جلميع الأطراف
ولي�س للأجانب مث ً
ال) الإبقاء
على قاعدة  49/51للإ�ستثمار مع
الأجانب يف جمال املحروقات
والطاقة عموماً ،منح الأولوية
لل�رشكات الوطنية يف جمال املناولة
خا�صة يف امل�شاريع امل�شرتكة
بني �سوناطراك والأجانب ،منح
الأولوية يف التوظيف للكفاءات
اجلزائرية خا�صة فيما يتعلق
ب�أن�شطة املنبع�  ،إعفاء �أن�شطة
املنبع (البحث واال�ستك�شاف،
التنقيب ،الإنتاج) من ال�رضيبة على
القيمة امل�ضافة  ،TVAالر�سم
على الن�شاط املهني ،TAP

الر�سوم اجلمركية على واردات
ال�سلع الر�أ�سمالية امل�ستخدمة يف
الأن�شطة املذكورة �سابقاً� ،إلغاء
الر�سوم على التوطني البنكي عند
ا�سترياد ال�سلع املذكورة �أي�ضاً،
هنا الإعفاء جلميع الأطراف،
�سوناطراك و�أجانب ،ومل يقل
القانون بالن�سبة للأجانب فقط
كما يُر ّوج له».
و قال املتحدث « حق ال�شفعة
الذي يكفله القانون للطرف
الوطني يجب يطبق خالل  60يوما
من تاريخ �إعالم هذا الأخري بالبيع
�أو التنازل و�إال تعترب امل�ؤ�س�سة
الوطنية متنازلة عن حقها( .هذه
املدة تعترب ق�صرية ن�سبياً نظراً
للتعقيدات الإدارية التي ت�سود
مثل هذه الق�ضايا ،و�أو�ضح مثال
على ذلك بيع �أ�صول «�آناداركو»
�إىل «توتال» جتاوزت هذه املدة
بكثري ،وقد قال وزير الطاقة ب�أننا
را�سلنا «�آناداركو» وننتظر منها
تو�ضيحات».

 من�صة �إلكرتونية للراغبني يف اال�ستفادة من قرو�ض �أوجنام
�أطلقت الوكالة الوطنية لت�سيري
القر�ض امل�صغر «،»ANGEM
من�صة �إلكرتونية للت�سجيل
عرب الإنرتنت حلاملي م�شاريع
�إن�شاء �أن�شطة اقت�صادية وطالبي
القرو�ض امل�صغرة ،وذلك على
هام�ش ال�صالون الوطني للن�شاط
امل�صغر الذي انطلق �أم�س
حتت �شعار «املقاوالتية ،رهان
امل�ستقبل» ،وذلك من � 15إىل
� 17أكتوبر  ،2019بديوان ريا�ض
الفتح ،اجلزائر العا�صمة.

مواطنو وطلبة البويرة يتظاهرون
�ضد قانون املحروقات

وزارة ال�صحة توفد جلان حتقيق

�ستمكنهم من متابعة خطوات قبول ملفاتهم عرب «النت»
قرابة املليون م�ستفيد من قر�ض اوجنام

االجتماعي و وايل والية
العا�صمة ،على افتتاح ال�صالون
الوطني للن�شاط امل�صغر حتت
�شعار «املقاوالتية ،رهان
امل�ستقبل»
و قالت الدالية ان هدف ال�صالون
يكمن يف ت�سليط ال�ضوء على
املقاولني يف جمال خلق الأن�شطة
االقت�صادية و منا�صب ال�شغل و
التعريف بالفر�ص املتاحة يف
جمال املقاوالتية و كذا م�ساعدة
املقاولني على الرتويج ملنتجاتهم
و ت�سويقها �ستمكن هذه املن�صة
امل�ستفيدين من القر�ض امل�صغر
من القيام بكل �إجراءات طلب
القرو�ض من بيوتهم ،ومتابعة
خطوات قبول ملفاتهم عرب
النت ،وذلك يف �إطار �سيا�سة
وزارة الت�ضامن الوطني بتقريب

طالبوا بالإفراج عن املعتقلني

الإدارة من املواطن والتخفيف
من الإجراءات الإدارية.
ويف ذات ال�سياق ك�شفت ذات
املتحدثة ان الوكالة مولت
اىل غاية ال�سدا�سي الأول من
ال�سنة اجلارية �أكرث قرابة
املليون ن�شاط اقت�صادي منها
�أكرث من ٪ 67 ل�صالح ال�شباب
الذين تقل �أعمارهم عن �أربعني
�سنة و يهدف هذا ال�صالون،
الذي يندرج يف �إطاراخلدمات
غري املالية التي تقدمها الوكالة
لفائدة املقاولني امل�ستفيدين
من جهاز القر�ض امل�صغر،
�إىل ت�سليط ال�ضوء على جتارب
املقاولني ،يف جمال خلق
الأن�شطة االقت�صادية و منا�صب
ال�شغل و التعريف بالفر�ص
املتاحة لهم و كذا م�ساعدتهم

على الرتويج ملنتجاتهم و
ت�سويقها
و�شهد ال�صالون م�شاركة ما يزيد
عن  142م�ستفيدا و م�ستفيدة من
جهاز القر�ض امل�صغر ،قادمني
من كل واليات الرتاب الوطني و
الذين حققوا جناحا يف جمال
ن�شاطهم و خم�س جمعيات �إ�ضافة
�إىل ع�رشة منظمات و م�ؤ�س�سات
�رشيكة يف تنفيذ جهاز القر�ض و
ممثلني ملختف �صيغ التمويل التي
يقدمها جهاز القر�ض امل�صغر
و �ست�شارك �أي�ضا جمعيات
نا�شطة يف جمال ال�شباب و
التنمية االجتماعية و الإدماج
االقت�صادي و كذا  املنظمات و
الهيئات ال�رشيكة يف تنفيذ جهاز
القر�ض امل�صغر.
ف.ن�سرين

�أوفدت وزارة ال�صحة وال�سكان
و�إ�صالح امل�ست�شفيات جلان
حتقيق خا�صة �إىل الواليات
للوقوف على مدار�س خا�صة
معتمدة من قبل الدولة تبني �أنها
تن�صب على ال�شباب يف تكوين
ملدة � 72ساعة تخ�ص ممر�ضني
وبائعو ال�صيدليات  .هذا و�أ�شار
م�صدر ر�سمي من وزارة ال�صحة ان
م�صاحلها قد وقفت على املئات
من ال�شهادات الغري مطابقة والتي
تبني ان �أ�صحابها حت�صلوا عليها
من م�ؤ�س�سات معتمدة من قبل
الدولة موجودة على الورق فقط
 ،تقوم با�شهارات �سنوية للتكوين
يف جمال قطاعات ال�صحة ملدة
� 72ساعة فقط مقابل مبالغ
مالية ت�صل اىل � 10سنوات وترغم
ال�شباب على التكوين لدى ال�صيادلة

وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة بطريقة
جمهولة االمر الذي يك�شفه التحقيق
قريبا  ،كما �أن هذه ال�رشكات ال
حترتم امل�ستويات العلمية وال
التخ�ص�صات التي يتطلبها التكوين
ما خلق م�شاكل كربى لدى الوزارة
التي وقف مفت�شوها على ع�رشات
ال�شهادات لدى ال�صيادلة والأطباء
والعيادات اخلا�صة التي بدورها
ت�ستغل الو�ضع بتوظيف ه�ؤالء
ال�شباب مببالغ زهيدة يف �إطار
التكوين دون الأخذ بعني االعتبار
ال�صحة العمومية  ،هذا ومن
�ش�أن التحقيقات �أن تقف وراء
الأطراف التي تقف وراء هذه
امل�ؤ�س�سات وكيفية ح�صولها على
اعتمادات التكوين دون توفر مقر
ومدر�سة ؟
حممد بن ترار

بعد رف�ض الو�صاية االلتفات �إىل �إ�ضرابهم

عمال الغابات يح�ضرون مل�سرية احتجاجية
هددت نهار �أم�س الفيدرالية الوطنية
لعمال الغابات الطبيعة والنمو يف
بيان لها تلقت الو�سط ن�سخة منه
بال�سري �إىل العا�صمة والزحف
على املديرية العامة من خمتلف
الواليات من �أجل تنظيم احتجاج
وم�سرية للمطالبة بحقوقهم على
خلفية رف�ض الو�صاية اال�ستماع
�إىل مطالبهم و�إ�رضابهم ملدة ثالثة
�أيام الذي مت الأ�سبوع املا�ضي دون
االلتفات ملطالبهم .
هذا وقد حمل البيان الأمني العام
لالحتاد العام للعمال اجلزائريني
ومدير الغابات امل�س�ؤولية كاملة
واملمار�سات
يف ال�ضغوطات
املفرو�ضة على عمال الغابات
وخا�صة النقابيني من خالل
الإ�رضاب الذي �أقاموه الأ�سبوع
املا�ضي والذي طالبوا من خالله
الإفراج الفوري عن املر�سوم
التنفيذي اخلا�ص بال�سلك ال�شبيه
لإدارة الغابات مع تنفيذه ب�أثر رجعي
 ،واملوافقة الإلية جلميع الرتب
ذوي ع�رش �سنوات �أقدميه وما فوق
وتفعيل الرتقية اال�ستثنائية كباقي
القطاعات ال�شبيهة ،مع مراجعة

القانون الأ�سا�سي اخلا�ص رقم
 11/127لأ�سالك �إدارة الغابات
 ،وت�سوية و�ضعية اعوان الغابات
الذين تلقوا تكوينا ملدة � 18شهرا
وتقني الغابات الذين تكونوا36
�شهرا مع �إعادة الت�صنيف الرتتيب
 ،كما طالبت النقابة ب�رضورة دعم
القطاع بالو�سائل املادية والب�رشية
و�ضمان مركزية الت�سيري املهني
والإداري واملايل وتفعيل القرار
الوزاري رقم  138مع ت�سوية
و�ضعية عمال احلظائر واملحميات
ومراكز ال�صيد ودعم املدر�سة
الوطنية للغابات  ،و�أ�شار البيان انه
ونظرا لعدم االلتفات �إىل املطالب
فانه �أ�صبح �رضوريا تنظيم م�سرية
وطنية مرفقة بوقفة عامة �أمام
امل�صالح املركزية ال�ستعادة
احلقوق احلقوق  ،حيث با�رشت
�إطارات الفيدرالية الوطنية لعمال
الغابات الطبيعة والنمو يف التحرك
حل�شد ال�صفوف والعمل على
تنظيم العمال للتنقل �إىل العا�صمة
خالل الأ�سابيع املقبلة للزحف
واالحتجاج
حممد بن ترار
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يف ق�ضايا �سرقة ،تهديد وقتل

متهمون و �أبرياء يف يد العدالة ب�سبب
�شرائح هاتفية
ت�سببت �شرائح هاتف نقال يف �إيقاع عدة ع�صابات يف قف�ص االتهام ،وزجهم بال�سجون بعد �أن تركوا �أثرا لهم يف �ساحة اجلرمية وهذا بتتبع
مكاملاتهم الهاتفية من قبل قوات ال�ضبطية الق�ضائية ،ومن جهة �أخرى ت�سببت هذه ال�شرائح يف وقوف �ضحايا �أبرياء يف قف�ص االتهام ب�سبب
جهلهم للقانون بعد �أن راحوا يقتنون هواتف م�سروقة ومبجرد �إدخال �شرائحهم الهاتفية فيها حتى يتم توقيفهم و�إحالتهم على املحاكم،
وهناك من ظن ب�أن اجلزائر مل تتطور يف علم اجلرمية الإلكرتونية  ،فبينت لهم التحقيقات عك�س ذلك ،ومن خالل هذا املقال �سننقل لكم
قراءنا الكرام بع�ض هذه احلاالت التي �شهدتها عدة حماكم عرب الرتاب الوطني.
م.ثيزيري
�شريحة هاتف ّ
تورط
نقال ّ
�أفراد عائلة يف �سرقة رجل
�أعمال بوهران
كان وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
جنح وهران ،قد �أودع �شقيقني
رهن احلب�س االحتياطي ،فيما
ا�ستفاد �أفراد �آخرون من عائلتهما
من اال�ستدعاء املبا�رش ،عن فعل
ال�رسقة .التي طالت �صاحب م�صنع
ّ
مت ا�ستدراجه ث ّم �رسقة �صندوق
�أمواله منه.
وح�سب املعلومات املتوفرة،
ف�إنّ ال�ضح ّية تل ّقى مكاملة هاتفة
ليال ،قبل �أ�سبوعني ،مفادها �أنّ
م�ستودعه الذي يُ َ�صنع �سدادات
حلاويات املياه ،يتع ّر�ض  لل�رسقة
�أكرث من م ّرة ،حيث كلّما يت�أ ّكد من
الأمر عرب احلار�س يجد �أنّ الأمر
خدعة� .إذ وبعد كرثة االت�صاالت
التي ت�ؤ ّكد تع ّر�ض  م�ستودعه
لل�رسقة ،تن ّقل �شخ�صيا �إىل عني
املكان للت�أ ّكد بنف�سه ،لكنّه تفاج�أ
�أنّ العملية كانت ّ
خطة ال�ستدراجه
وفتح باب م�صنعه� ،أين تع ّر�ض 
للهجوم من طرف جمهولني،
�رسقوا منه ممتلكاته منها �صندوق
فوالذي به  60مليون �سنتيم وهاتفا
نقاال .وعليه ،بعد ّ
تدخل م�صالح
الأمن للبحث يف ظروف الواقعة،
ّ
مت ر�صد ن�شاط ل�رشيحة هاتف
ال�ضح ّية امل�رسوق ،الذي وجد
بحوزة �سيدة .وبتو�سيع رقعة
التحقيقات ،متّت متابعة ال�س ّيدة
وعدد من �أفراد عائلتها من بينهم
ال�شقيقان املوجودان رهن احلب�س
االحتياطي عن تهمة ال�رسقة.
حماكمة �سائق �سابق بوازرة
الدفاع الوطني
جرت �أمام هيئة حمكمة بئر مراد
راي�س بالعا�صمة  ،حماكمة �سائق
�سابق بوزارة الدفاع الوطني على
خلفية تورطه يف �رسقة خط
هاتفي من موظف بوزارة الدفاع،
هذا اخلط الذي مت ا�ستغالله
يف التن�صت على حمادثات �رسية
بوزارة الدفاع الوطني.
حيثيات ق�ضية احلال تعود للوقت
الذي تلقت م�صالح الأمن الع�سكري
معلومات حول �إختفاء خط هاتفي
لأحد موظفي وزارة الدفاع الوطني
يف �سنة  ،1998هذا اخلط الهاتفي

الذي مت ا�ستغالله ح�سب ما دار
يف جل�سة املحاكمة يف التن�صت
على املحادثات ال�رسية التي تتم
بوزارة الدفاع الوطني ،ومببا�رشة
التحريات الأمنية املكثفة يف
الق�ضية تبني �أن ال�سارق قام
با�ستن�ساخ ال�رشيحة امل�رسوقة
مب�ساعدة موظفة بربيد اجلزائر
وتكفلت هذه الأخرية بفوترة هذه
ال�رشيحة بطريقة غري قانونية،
كما بينت التحريات التي �أ�رشفت
عليها م�صالح الأمن الع�سكري �أن
ال�شخ�ص الذي يحوز هذه ال�رشيحة
هو �سائق �سابق بوزارة الدفاع
الوطني ،وبعد حماكمة جميع
�أفراد الع�صابة بوقت �سابق ،يف
ظل غياب املتهم الرئي�سي �أال وهو
ال�سائق الذي ظل يف حالة فرار من
العدالة اجلزائرية ملدة � 18سنة،
وبعد �إ�صدار مذكرة توقيف �ضده
على م�ستوى كافة القطر الوطني
مت توقيفه،
وب�إحالته على املحاكمة ،مت�سك
املتهم املتواجد رهن احلب�س
امل�ؤقت بامل�ؤ�س�سة العقابية
احلرا�ش  ب�إنكار التهم املوجهة
�إليه جملة وتف�صيال ،حيث جاء يف
جممل ت�رصيحاته� ،أنه فعال �إمتلك
هذه ال�رشيحة يف وقت �سابق بعد �أن
�سلمها له �أحد معارفه ،مو�ضحا �أنه
مل يكن يعلم ب�أنه قد مت �إ�ستغاللها
يف التن�صت على حمادثات �رسية
بوزارة الدفاع الوطني ،كما �أكد
ب�أنه مل ي�سبق له التعامل مع موظفة
بريد اجلزائر ،وال يعرفها �إطالقا،
ملتم�سا بذلك �إفادته بالرباءة من
التهم املن�سوبة �إليه ،كما مت�سكت
دفاعه بالدفع بالتقادم يف الق�ضية
بعد مرور �أكرث من �18سنة عن
حدوث اجلرمية ،وحتت �ضوء ما
دار يف اجلل�سة العلنية من �أقوال،
التم�س وكيل اجلمهورية ت�سليط
عقوبة عام حب�سا نافذا و� 20ألف
دج غرامة نافذة.
ب�سبب اقتنائه لهاتف نقال
حمل �سرقة
�إطار دولة يتورط يف ق�ضية
�إخفاء �أ�شياء م�سروقة
التم�س وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة �سيدي �أحممد توقيع
عقوبة �ستة �أ�شهر حب�سا نافذا
وغرامة مالية نافذة قيمتها 20
�ألف دينار جزائري �ضد �إطار دولة
لتورطه يف ق�ضية �إخفاء �أ�شياء
م�رسوقة.

وقائع ق�ضية احلال تعود لتاريخ 15
جوان �أين مت �إيداع �شكوى ب�ضياع
هاتف نقال من نوع «�سام�سونغ»،
وبعد فتح حتقيق يف الق�ضية مت
العثور على الهاتف لدى �إطار
الدولة املتابع يف ق�ضية احلال،
ويتعلق الأمر باملدعو «ه.ع» الذي
�أكد �أثناء مثوله �أمام ت�شكيلة
املحكمة �أنه بريء من اجلرم
املن�سوب �إليه .وفيما يخ�ص 
الهاتف النقال� ،أكد بخ�صو�صه �أنه
اقتناه من �شيخ طاعن يف ال�سن  
قبيل �شهر رم�ضان املعظم مقابل
مبلغ � 7آالف دينار جزائري دون
علمه �أن الهاتف م�رسوق.
�أفرادها من عائلة واحدة و
خمت�صون يف �سرقة ال�سيارات
ع�صابة من باتنة تقتل �سائقا
من الطارف و ترميه بقاملة
فتحت �سابقا العدالة ملف ق�ضية
القتل ال�شنعاء التي اهتزت على
وقعها بلدية قلعة بو�صبع بوالية
قاملة ،حيث �أمر قا�ضي التحقيق
بالغرفة الثانية على م�ستوى
حمكمة قاملة ،ب�إعادة متثيل وقائع
اجلرمية التي راح �ضحيتها �شاب
ينحدر من بلدية الذرعان التابعة
لوالية الطارف ،بعد �أن طلب منه  
امل�شتبه فيهم نقلهم من مدينة
الذرعان �إىل مدينة قاملة على منت
�سيارته من نوع رونو �سامبول التي
يعمل بها كفرودور ،مقابل منحه
مبلغ �ألف دينار جزائري ،ويف
الطريق طلب احد امل�شتبه فيهم
من ال�ضحية التوقف �إىل جانب
الطريق الوطني رقم  21وبالتحديد
عند مدخل بلدية قلعة بو�صبع ،من
�أجل ق�ضاء حاجته ،وحلظتها كان
�أحد امل�شتبه فيهم قد قرر تنفيذ
جرميته للإ�ستيالء على �سيارة
ال�ضحية ،فقام مبباغتته قبل �أن
يقوم �أحد �رشكائه ب�إمتام اجلرمية
وانهالوا عليه بال�رضب املربح
مبختلف الأ�سلحة البي�ضاء ،قبل
�أن يفقد الوعي ،ب�سبب اجلروح
اخلطرية التي تعر�ض  لها وفقد
على �إثرها حياته ،ثم �أنزلوه من
ال�سيارة وقاموا بتكبيل يديه �إىل
اخللف ورجله ثم تركوه و�سط
الغابة البعيدة ب�أمتار قليلة على
الطريق الوطني رقم  21وفروا
على منت �سيارة ال�ضحية ،باجتاه
والية باتنة ،قبل اكت�شاف اجلثة من
طرف �أحد الرعاة باملنطقة ،والذي
قام ب�إخبار رجال ال�رشطة الذين

تنقلوا �إىل مكان اجلرمية ملعاينة
جثة ال�ضحية ،ومبا�رشة التحريات
والتحقيقات املكثفة لفك �ألغاز
هذه اجلرمية النكراء ،وقد مكنت
جملة التحريات والتحقيقات
الدقيقة واملتابعة امل�ستمرة مللف
هذه الق�ضية رجال ال�رشطة من  
ك�شف مالب�سات اجلرمية انطالقا
من �رشيحة الهاتف النقال لل�ضحية
والتي ا�ستخدمها احد امل�شتبه
فيهم يف ات�صاالته بعد ارتكاب
اجلرمية ،وبا�ستمرار التحقيق مع
امل�شتبه فيه الذي مت توقيفه من
طرف عنا�رص ال�رشطة ك�شف عن
�رشكائه ومن بينهم �شقيقه وابن
عمه ليتم توقيفهم جميعا.
�شريحة هاتف نقال تطيح
بع�صابة جمرمني ب�سيدي
�سامل
تفا�صيل الواقعة تعود �إىل �شهر
�أفريل املن�رصم �أين تر�صد
اجلناة �شقة بحي �سيدي �سامل و
بعد خروج �أ�صحابها منها قاموا
بك�رس �أقفالها و اال�ستيالء على
الأ�شياء ال�سالفة الذكر ،وحيث
و�ضعت امل�صالح الأمنية �رشائح
الهواتف النقالة امل�رسوقة حتت
املراقبة امل�ستمرة الأمر الذي
�أدى باملجرمني �إىل الوقوع يف
قب�ضة الأمن ،حيث مت اقتيادهم
�إىل مركز الأمن و حترير حما�رض 
�سماع لهم �أودعوا على �إثرها  �أمام
قا�ضي التحقيق ملحكمة احلجار
و الذي �أمر بو�ضعهم رهن احلب�س
امل�ؤقت �إىل حني حماكمتهم
بالتهم املن�سوبة �إليهم .

�إدانة فرن�سي هدد �شرطة
بفرن�سا فوجد نف�سه يف
ال�سجن باجلزائر
�أدانت حمكمة بئر مراد راي�س
بالعا�صمة ،املدعو «ب�.سليمان»
بعام حب�س موقوفة التنفيذ و50
�ألف دج غرامة نافذة على خلفية
تورطه يف ق�ضية التهديد التي
راح �ضحيته فيها مركز �رشطة
ب�سانديزيي بفرن�سا ،هذا املتهم
وهو مواطن فرن�سي من مواليد
�سنة  ، 1986هذا الأخري الذي
ميلك اجلن�سيتني اجلزائرية
والفرن�سية والذي جرت حماكمته
الأ�سبوع املا�ضي ،لتتم �إدانته بعد
النطق باحلكم يف الق�ضية.
املدعو»ب�.سليمان»
املتهم
وهو �شاب يف العقد الثالث من
العمر �أبوه جزائري و�أمه فرن�سية
ومقيم بفرن�سا منذ نعومة �أظافره
حتى �أنه ال يتقن اللغة العربية وال
حتى اللهجة اجلزائرية ،عاطل
عن العمل كونه معوقا بن�سبة 80
باملائة ،ح�رض  للجزائر لزيارة
عائلته بغليزان منذ غياب دام 7
�سنوات ،حيث جاء يف �أيام عيد
الأ�ضحى لتم�ضية هذه املنا�سبة
الدينية رفقة عائلة والده
املتواجدة بوالية غليزان،
حيثيات الق�ضية احلالية تزامنت
و�أيام عيد الأ�ضحى املبارك ،وهذا
بعد �أن قرر هذا ال�شاب الفرن�سي
الذي كان متواجدا على م�ستوى
الرتاب اجلزائري وحتديدا بوالية
غليزان تهديد مركز ال�رشطة
ب�سانديزيي بتفجريه بقنبلة ،حيث
جاء يف ن�ص  املكاملة الهاتفية

ح�سب ما �أعلن عنه مركز ال�رشطة
الفرن�سي «�..س�أفجر مركز
�رشطتكم �..س�أفجر قنبلة»   ما
�أثار حالة طوارئ مبركز ال�رشطة،
وبعد �أن علموا �أن الإت�صال وارد
من اجلزائر ،ومبرا�سلة ال�سفارة
الفرن�سية باجلزائر  ،متت مبا�رشة
التحريات يف الق�ضية على يد فرقة
مكافحة الإرهاب والتحري�ض 
اجلزائرية� ،أين مت توقيف املتهم
وو�ضعه يف امل�ؤ�س�سة العقابية
احلرا�ش� ،أين مت �إخ�ضاعه
للتحقيقات امل�ستمرة ظنا منهم
ب�أنه ينتمي جلماعة �إرهابية،
حيث تبني لهم �أن ن�سبة �إعاقته
الذهنية مرتفعة ،لتتم �إحالته على
املحاكمة ،ومبثوله �أمام قا�ضية
اجلنح �إلتم�س منها ال�صفح عنه،
و�إطالق �رساحه خا�صة و�أن املتهم
املتواجد رهن احلب�س امل�ؤقت
بامل�ؤ�س�سة العقابية احلرا�ش.،
حيث جاء يف معر�ض  مرافعة
دفاعه �أن موكله معاق بن�سبة 80
باملائة ويعاين من مر�ض  الربو،
وهو �شاب مقيم بفرن�سا وكونه
ميلك رقم هاتف مركز ال�رشطة
ب�سانديزيي كونهم يتكفلون بالبحث
له عن �صيدلية كلما عانى من �أزمة
ربو حادة ليال.. ،قرر بعد دخوله
الرتاب الوطني اجلزائري الإت�صال
بهم عن طريق �رشيحة الهاتف
النقال اخلا�ص ب�إبن عمه� ،أين قام
بتهديدهم بتفجري قنبلة مبركز
ال�رشطة الفرن�سي على �سبيل
املزاح مو�ضحا ب�أن موكله مل يكن
يدرك ج�سامة الفعل الذي قام به،
مو�ضحا ب�أنه مل يطلب فدية �أو �أي
�شيء من هذا القبيل.
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نهاية عقود عملهم مع نهاية ال�سنة اجلارية

ب�سبب انت�شار البنايات اله�شة وتكد�س النفايات املنزلية

عمال �شركات املناولة املتعاقدة مع
�سوناطراك يواجهون م�صريا غام�ضا

 08حاالت �إ�صابة �أ�سبوعيا بداء
الل�شامنيا اجللدية بب�سكرة

يواجه املئات من عمال ال�شركات املناولة املتعاقدة مع �شركة �سوناطراك  ،مع نهاية ال�سنة اجلارية
م�صري غام�ض خا�صة اذا علمنا �أن هذا املوعد يتزامن مع نهاية عقود عملهم لتبقى خماوفهم قائمة
من جتديد عقود هاته ال�شركات مما ينذر با�ستمرار معاناتهم .
�أحمد باحلاج
�أبدى املئات من عمال ال�رشكات
املناولة بواليات اجلنوب الكبري
عموما وبوالية ورقلة على وجه
اخل�صو�ص  ،يف ت�رصيح لهم مع
يومية «الو�سط « ،عن قلقهم
الكبري على م�ستقبلهم  ،خا�صة
اذا علمنا �أن عقود عملهم تنتهي
مع نهاية ال�سنة اجلارية  ،ليبقى
الهاج�س الأكرب بالن�سبة لهم هو يف
حالة جتديد عقود تلك ال�رشكات
هو ا�ستمرار معاناتهم املهنية و
االجتماعية  ،كالتالعب باالجور
وغياب العمل بنظام العطل 4/4
مثلما هو معمول به يف ال�رشكات
الوطنية العاملة يف ال�صناعة
النفطية .
من جهة ثانية فقد �أ�رست
م�صادرنا اخلا�صة �أن وزارة العمل
والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي

قد حت�صلت يف وقت �سابق على
تقارير �سوداء تتهم ال�رشكات
املناولة بخرق قوانني العمل ،رغم
حتذيرات الو�صايا التي توعدت

بت�سليط �أق�صى العقوبات على
ال�رشكات املتعاقدة مع املجمع
النفطي �سوناطراك ت�صل اىل حد
التن�سيق مع وزارة التجارة ل�سحب

منها ال�سجالت التجارية .
ومعلوم �أن ال�رشكات املناولة
بالواليات اجلنوبية ،كانت قد
�سجلت خالل ال�سنة اجلارية
موجة احتجاجات عارمة تطالب
يف التكفل بان�شغاالتهم املهنية و
االجتماعية .
�إىل جانب ذلك فقد �أبدى عمال
ال�رشكات املناولة خالل وقفاتهم
االحتجاجية خالل �شهري ماي
وجوان املن�رصمني  ،عن مت�سكهم
مبطلب �إخراج وثائق العامل يف
مكان عمله ك�شهادة العامل وك�شف
الراتب ...الخ  ،مع اقرتاح و�ضع
الأيام الزائدة فوق الوقت املحدد
للعمل يف ك�شف العطل «روليكا «،
دون ن�سيان ال�سماح للعامل اخلروج
من كل الأبواب املوجودة بقاعدة
احلياة  ،وكذا حق العامل يف
احل�صول على منح املنا�سبات .

اكتظاظ  ،اهرتاء حجرات التدري�س وتذبذب النقل

قطاع الرتبية باجلنوب الكبري نحو املجهول
يتخبط قطاع الرتبية بواليات
جنوب البالد الكبري يف جملة من
امل�شاكل التقليدية التي جتاوزها
الزمن رغم اخت�صارها يف ثالثة
م�شاكل كاالكتظاظ  ،اهرتاء
حجرات التدري�س وتذبذب
النقل املدر�سي  ،حيث ان هذه
الو�ضعية املزرية �ساهمت ب�شكل
كبري يف التزيد املقلق ملعدالت
احلركات االحتجاجية .
نا�شد الع�رشات من اولياء التالميذ
باالطوار الدرا�سية الدرا�سية
الثالثة االبتدائي  ،املتو�سط و
الثانوي بواليات ورقلة  ،مترنا�ست
 ،ايليزي � ،أدرار  ،الوادي وب�سكرة

يف ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط
«  ،وزيري الداخلية واجلماعات
املحلية و الرتبية ب�رضورة
التدخل العاجل اليفاد جلنة
حتقيق وزارية م�شرتكة للوقوف
على حقيقة تداعيات ت�أجيج
االحتقان املحلي امل�سجل منذ
بداية الدخول املدر�سي يف الـ
� 04سبتمرب املن�رصم و اىل حد
كتابة هاته الأ�سطر بعدد من
االبتدائيات و املتو�سطات و
الثانويات  ،هذه الأخرية التي تئن
حتت وط�أة جملة من امل�شاكل
العوي�صة التي اثرت �سلبا على
�ضمان دخول مدر�سي هادئ

وت�أتي يف مقدمة االن�شغاالت
االكتظاظ باالق�سام  ،ا�ضافة
حلاالت االهرتاء التي م�ست
معظم حجرات التدري�س  ،ناهيك
عن التذبذب احلا�صل يف توفري
و�سائل النقل املدر�سي لتالميذ
القرى و املناطق النائية البعيدة
 ،حيث �أجمع نف�س املتحدثني
على �أن املطالب املذكورة لي�ست
وليدة اليوم بل تعود لع�رشين �سنة
كاملة م�ضت بدليل تذيل الواليات
ال�سالف ذكرها للرتتيب الوطني
يف نتائج االمتحانات النهائية على
غرار �شهادة التعليم االبتدائي ،
املتو�سط و�شهادة البكالوريا .

ويف مو�ضوع مت�صل فقد طالب
ذات املتحدثني ب�رضورة تقدمي
امل�س�ؤولني على قطاع الرتبية
بهاته الواليات �أمام امل�ساءالت
القانونية لتقدمي تو�ضيحات حول
التماطل يف الدفع بوترية اجناز
امل�شاريع الرتبوية التي �سبق لها
وان م�سها التجميد يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية  ،ومعلوم �أن
قطاع الرتبية كان قد �سجل
خالل املو�سم الدرا�سي اجلديد
 2020/2019ما يزيد عن 100
حركة احتجاجية التي مكنت من
ك�شف امل�ستور .

ت�سجل م�صالح ال�صحة بوالية ب�سكرة
�أ�سبوعيا قرابة  08حاالت �إ�صابة
بداء الل�شامنيا اجللدية  ،ب�سبب
االنت�شار الكبري للبناءات اله�شة
وكذا التلوث امل�ستمر للمحيط
البيئي  ،وذلك بفعل االنت�شار الفظيع
للقمامات و النفايات املنزلية ،
وغياب احلمالت التح�سي�سية و
عمليات الر�ش ملكافحة احل�رشات
الناقلة لهذا الداء .
دقت جمعيات حملية مهتمة
بال�ش�أن ال�صحي ببلديات ب�سكرة
وبلديات املقاطعة الإدارية �أوالد
جالل ناقو�س اخلطر  ،حمذرة يف
ذات ال�ش�أن من االرتفاع املخيف
لعدد احلاالت امل�صابة بداء
الل�شامنيا اجللدية � ،إذ �أ�صبحت
ت�سجل امل�صالح ال�صحية �أ�سبوعيا
 08حاالت �إ�صابة بهذا املر�ض
الفتاك  ،الذي �أحلق �أ�رضارا
ج�سيمة ب�صحة املواطنني وعرب
خمتلف الفئات العمرية  ،ويف نف�س
ال�سياق دعا م�س�ؤولو ذات اجلمعيات
ال�سلطات املحلية و امل�صالح
املعنية � ،إىل فتح جبهة تن�سيق مع
ممثليات املجتمع املدين  ،لتطويق
هذا املر�ض وذلك انطالقا من
التكثيف يف برجمة عمليات الر�ش
مببيد دلتامرتين جلميع البناءات
اله�شة  ،والنقاط التي ت�شهد تكد�س
للأطنان من القمامات والأو�ساخ

والأكيا�س البال�ستيكية والقاذورات
 ،لتطويق هذا الداء الفتاك الذي
بات ينخر ج�سد ال�صحة املحلية
بالوالية املذكورة .
موازاة مع ذلك فقد ك�شفت م�صادر
عليمة لـ «الو�سط « � ،أن م�صالح
ال�صحة ممثلة يف مديرية امل�ؤ�س�سة
العمومية لل�صحة اجلوارية ببلديات
والية ب�سكرة  ،قد �ضبطت يف
وقت �سابق خطة عمل حمكمة
للتكفل بجميع امل�صابني بداء
الل�شامنيا اجللدية  ،وذلك عن
طريق �إخ�ضاعهم للعالج بدواء
«غليكونتيم» امل�ضاد للداء لتفادي
تقدمي قافلة من ال�ضحايا  ،كما
ركزت ذات اجلهات املعنية على
�رضورة التكثيف من احلمالت
الوقاية و التوعوية و التح�سي�سية
 ،ملجابهة خماطر انت�شار الداء
وحما�رصته يف موطنه للتغلب عليه
وذلك بت�سخري كافة الإمكانيات
املادية والب�رشية  ،وبالتن�سيق مع
امل�صالح املعنية وامل�شرتكة مبا
يف ذلك م�صالح الوقاية والنظافة
بالبلدية  ،من �أجل �إجناح مثل
هذا النوع من العمليات الوقائية
 ،التي يعود �سبب ف�شلها الرئي�سي
يف املراحل ال�سابقة لغياب ثقافة
الإخ�ضاع للك�شف املبكر  ،والتبليغ
عن حاالت الإ�صابة باملر�ض .

�صالح ،ب

جت�سيدا لتعليمة جتفيف نقاط تخزين وتوزيع الكحوليات

�أمن والية �أدرار يحجز 1080
وحدة من امل�شروبات الكحولية

�أحمد باحلاج

يف �إطار تطويق ب�ؤر الإجرام

�أمن والية �أدرار تقوم بعدة مداهمات للنقاط ال�سوداء
يف� إطار حماربة اجلرمية بكل� أ�ش
كالها ،قامت م�صالح� أمن والية� أد
رار خالل ال�شهر اجلاري  09عمل
يات امنية م�ست مدينة� أدرار وعد
ة دوائرعلى غرار دائرة فونغيل� ،أ
ولف ،رقان وت�سابيت ،هذه العمليا
ت ال�رشطية �سخرت لها كافة الإم
كانيات املادية والب�رشية ،اين مت� أ
خد و�ضعيات� أمنية ومراقبة باحلو
اجز الأمنية مع تطويق ومداهمة
�أوكار اجلرمية التي يرتادها املج
رمون .حيث مكنت هده العمليات
من ا�ستيقاف � 134شخ�ص حمل �ش

بهة وفح�ص هوياتهم على م�ستوى
ق�سم املحفوظات املحلية� ،إ�ضاف
ة اىل مراقبة  80مركبة مع حتويل
 06دراجات نارية كانت حمل خما
لفات مرورية ويف ال�سياق ذاته مت ت
حرير  15خمالفة .وا�ستمرارا للع
ملية متكنت ذات امل�صالح من توق
يف �شخ�صني م�شتبه فيهما وبعد ا
لقيام بعملية التلم�س اجل�سدي �ض
بط بحوزتهم على � 10أقرا�ص من
امل�ؤثرات العقلية بالإ�ضافة اىل �س
كني من نوع كيثار ومبلغ مايل قد
ره  5100دج ،ليتم حتويلهم مبا�رش

ة� إىل مقر امل�صلحة على ذمة الت
حقيق .هذه العمليات ال�رشطية كا
ن لها بالغ الأثر يف نفو�س املواط
نني الذين� أعربوا عن ارتياحهم و

تقديرهم للجهود املبذولة الرامي
ة اىل حماية ممتلكاتهم و�سالمته
م ال�شخ�صية من كل �سوء.

�أحمد باحلاج

يف� إطار حماربة اجلرمية ب�شتى� أنوا
عها متكنت قوات ال�رشطة ب�أمن والي
ة� أدرار من توقيف �شخ�صني وحجز
 1080قارورة  BIEREمن نوع CA
� STELسعة� 50سل ودلك داخل� أح
د امل�ساكن بحي  800م�سكن ب�أدرار
 ،وقائع الق�ضية تعود اىل تاريخ /09
 2019/10وعلى� إثر ورود معلومات
�إىل قوات ال�رشطة الق�ضائية ب�أمن ول
اية� أدرار مفادها وجود� أ�شخا�ص ق
اموا بنقل كمية معتربة من امل�رشوب
ات الكحولية� إىل مدينة� أدرار بدون
رخ�صة ق�صد بيعها وبا�ستغالل تلك
املعلومات با�رشت دات امل�صالح خ
طة حمكمة للإيقاع باملتهمني ويف
ظرف وجيز مت حتديد مكان تخزي

ن امل�رشوبات الكحولية ،بعد طلب
ادن بالتفتي�ش من ال�سيد وكيل اجلم
هورية لدى حمكمة� أدرار مت مداهم
ة وتفتي�ش امل�سكن امل�شبوه� أين� أ�س
فرت هده العملية عن حجز 1080
قارورة  BIEREمن نوع CASTE
� Lسعة � 50سل مع توقيف �شخ�صني
كان متواجدين بنف�س املنزل الذي ي
حوي امل�رشوبات الكحولية� أين حاول
ا الفرار مبا�رشة عند ر�ؤية قوات ا
ل�رشطة� إىل� أن حماولتهم كانت فا�ش
لة نظرا للخطة الأمنية املحكمة� أي
ن مت توقيفهما وحتويلهما واملحجو
زات� إىل مقر� أمن الوالية ال�ستكمال
الإجراءات القانوين.
�أحمد باحلاج
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ذاكرة

66عاما على مذبحة "قبية"�" ..إ�سرائيل" توا�صل �إرهابها!
ٌ
�سجل �إ�سرائيلي حافل باملجازر واجلرائم على مدار �سني االحتالل املتوا�صل لفل�سطني ،ال متحوه طول ال�سنني ،حيث يوافق
اليوم االثنني الرابع ع�شر من �أكتوبر  ،الذكرى الـ 66ملذبحة قبية (19كم �شمال غرب رام اهلل) ،التي نفذتها الع�صابات
ال�صهيونية ،وا�ست�شهد فيها �سبعة و�ستون مواطنا وجرح الع�شرات ،وق�صفت ون�سفت ع�شرات املنازل.
ق.د
وبد�أت املذبحة التي و�صفت
�آنذاك ب�أنها "دير يا�سني
جديدة" م�ساء � 14أكتوبر
 ،1953وا�ستمرت �إىل نهار
اليوم التايل ،وجرى فيها تدمري
�ستة وخم�سني منزالً وم�سجد
القرية ومدر�ستها وخزان
املياه ،وكان �أول �شهداء القرية
م�صطفى حممد ح�سان ،يف
حني �أبيدت �أ�رس كاملة منها
�أ�رسة عبد املنعم قادو�س
البالغ عدد �أفرادها  12فرداً
وجاءت �أحداث هذه املذبحة
عندما �ص ّعد االحتالل من
عملياته الع�سكرية �ضد القرى
الفل�سطينية الأمامية بعد توقيع
اتفاقية الهدنة مع الدول العربية
يف حماولة لفر�ض ال�صلح على
هذه الدول وبناء جدار رعب
على طول خط الهدنة وتفريغ
القرى الأمامية الفل�سطينية
من ال�سكان وبح�سب �أر�شيف
االحتالل ،كانت التعليمات
بـ":تنفيذ هدم و�إحلاق �رضبات
ق�صوى بالأرواح بهدف ت�رشيد
�سكان القرية من بيوتهم".
ووفق ما �رسد �أهايل القرية
و�شهود عيان ،فقد تعر�ضت

قبية م�ساء يوم � 14أكتوبر
لعدوان "�إ�رسائيلي" وح�شي
نفذته وحدات من اجلي�ش
النظامي وفق خطة معدة
م�سبقا وا�ستخدمت فيها
خمتلف �أنواع الأ�سلحة وقد
حتركت يف حوايل ال�ساعة
 7.30من م�ساء ذلك اليوم
قوة ع�سكرية �إ�رسائيلية تقدر
بنحو  600جندي نحو القرية،
وطوقتها ،وعزلتها عن �سائر
القرى العربية وقد بد�أ الهجوم
بق�صف مدفعي مركز وكثيف
على م�ساكن القرية دون متييز
ا�ستمر حتى و�صول القوة
الرئي�سة �إىل تخوم القرية يف
حني توجهت قوات �أخرى
�إىل القرى العربية املجاورة
مثل �شقبا وبدر�س ونعلني
مل�شاغلتها ومنع حترك �أي
جندة نحو قبية.
الع�صابات
زرعت
كما
ال�صهيونية يف حينه الألغام على
خمتلف الطرق بحيث عزلت
القرية متاما وقد دخلتها قوات
امل�شاة وهي تطلق النار يف
خمتلف االجتاهات فت�صدى لها
ال�سكان ورجال احلر�س الوطني
بقيادة حممود عبد العزيز رغم
قلة عددهم و�أ�سلحتهم وردوا

على النريان باملثل ،وظلوا
يقاومون حتى نفدت ذخائرهم
وقتل معظمهم ،وقد متكن
قائد احلر�س الوطني من
الو�صول �إىل قرية دير قدي�س
حيث ات�صل ال�سلكيا بالقيادة
الع�سكرية الأردنية يف رام اهلل،
طالبا النجدة والذخرية ،ولكن

النجدة الع�سكرية الأردنية
التي حتركت من قرية بدر�س
ا�شتبكت مع العنا�رص املعادية
الكامنة يف الطرق ،ومل ت�ستطع
الو�صول �إىل قبية.
ويف الوقت الذي دخلت فيه
قوات االقتحام القرية و�أخذت
تطلق النار من خمتلف الأ�سلحة

ويف خمتلف االجتاهات كانت
وحدات املهند�سني الع�سكرية
الإ�رسائيلية تزرع املتفجرات
حول منازل القرية وتفجرها
على ر�ؤو�س �أهلها حتت حماية
امل�شاة الذين كانوا يطلقون
النار على كل من يحاول الفرار
من املنازل املعدة للتفجري.

يبلغ عدد �سكان قبية اليوم
 6.090ن�سمة ،بح�سب �إح�صائية
جهاز االح�صاء املركزي لعام
 ،2017يف حني تبلغ م�ساحتها
 5.131دومنا ،وت�شتهر بزراعة
الزيتون والقمح ،ويقتطع جدار
الف�صل العن�رصي �أجزاء من
�أرا�ضيها.

العامل الفل�سطيني عبد احلليم الأ�شقر

�شبح الرتحيل لـ"�إ�سرائيل" م�ستمر
�أكدت �أ�سماء مهنا ،زوجة العامل
الفل�سطيني عبد احلليم الأ�شقر،
عدم وجود �أي حلول لق�ضية
زوجها اخلا�ضع للإقامة اجلربية
يف منزله بالواليات املتحدة
الأمريكية ،حتى اللحظة ،وقالت
الأ�شقر يف حديث خا�ص لـ"املركز
الفل�سطيني لالعالم"" :ال جديد
حتى اللحظة فيما يتعلق بق�ضية
الدكتور الأ�شقر" ،م�شرية �إىل �أنه
ال تزال املحاوالت جارية لإيجاد
دولة تقبله.
وطالبت مهنا التي تقيم يف والية
فرجينيا الأمريكية ب�رضورة
تفعيل ق�ضية زوجها والرتكيز على
ق�ضيته ،م�ؤكدة �أن خطر االعتقال
والتحويل �إىل "�إ�رسائيل" ال يزال
قائما.
و�أ�ضافت ":الق�ضية مل حتل وما
زال بحاجة لدولة تقبله ،وال
يزال يعاين من االعتقال البيتي
والتهديد بالرتحيل واالعتقال
وامل�ضايقات"و�أ�شارت �إىل �أن
زوجها الأ�شقر يعاين من �أمرا�ض

عدة؛ منها ال�سكري والروماتيزم
ودي�سك يف الرقبة ،مبينة �أنه يوجد
يف البيت رهن االعتقال البيتي
البديل ،ويف قدمه جهاز املراقبة
الإلكرتوين ،وعليه �إثبات الوجود
مرة يف الأ�سبوع يف دائرة الهجرة.
وعربت مهنا عن �أ�سفها لعدم
وجود دور لل�سلطة الفل�سطينية

يف ق�ضية زوجها ،م�شرية �إىل
�أنه ال توا�صل مع ال�سلطة يف
ق�ضيته حتى اللحظة .واعتقلت
ال�سلطات الأمريكية الأ�شقر
خم�س مرات لرف�ضه ال�شهادة
�ضد بع�ض النا�شطني الفل�سطينيني
وامل�سلمني ،و�أ�رضب عن الطعام
مرتني الأوىل عام  ١٩٩٨ملدة �ستة

�أ�شهر والتي تعد الأطول يف تاريخ
الواليات املتحدة والثانيه مدة
�شهرين عام  ، ٢٠٠٣وبقي حتت
الإقامة اجلربية يف منزله بانتظار
املحاكمة لرف�ضه الإدالء بال�شهادة.
كذلك حكمت لرف�ضي ال�شهادة
ولي�س للعالقة بحركة حما�س
حيث ادنت بالع�صيان اجلنائي

وتعطيل العدالة و�سقطت عني يف
املحاكمة تهمة حما�س ،ويف عام
 2007حكمت ال�سلطات الأمريكية
عليه بال�سجن  11عاما لرف�ضه
ال�شهادة حيث �أدين بالع�صيان
اجلنائي وتعطيل العدالة و�سقطت
عني يف املحاكمة تهمة حما�س،
يذكر �أن عبد احلليم الأ�شقر ،من
مواليد عام  1958وتعود �أ�صوله �إىل
عائلة فل�سطينية تعي�ش يف قرية
�صيدا يف طولكرم  ،وهو متزوج
ولي�س لديه �أطفال ،ويحمل درجة
علمية رفيعة "بروفي�سور".
�أنهى درا�سته الثانوية من مدر�سة
عتيل ،وتخرج عام 1982م يف
جامعة بريزيت ،وح�صل على
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال
من جامعة الفرين يف اليونان
عام 1989م ،والدكتوراه يف �إدارة
الأعمال من جامعة امل�سي�سيبي.
عمل حما�رضا يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة ،ثم توىل م�س�ؤولية
والناطق
العامة
العالقات
الر�سمي با�سم اجلامعة ،ويف

عام  1989تقدم بطلب منحة
وقبل طلبه ،و�سافر �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية ،ومنذ ذلك
احلني وهو يتعر�ض مل�ضايقات
ومالحقات واعتقل ثالث مرات
من ال�سلطات الأمريكية عمل
الأ�شقر بروفي�سوراً يف العديد من
اجلامعات الأمريكية ،كان �آخرها
جامعة هاورد يف وا�شنطن ،قبل
اعتقاله عام  ،2003و�إخ�ضاعه
للإقامة اجلربية يف منزله ،بتهمة
الدعم واالنتماء حلركة حما�س،
ومن ثم �إحالته لالعتقال يف
ال�سجون الأمريكية يف نوفمرب
 2007ورغم اعتقاله ومكوثه فرتة
الإقامة اجلربية ،مل يتوان الأ�شقر
عن خدمة �شعبه ،حيث ر�شح
نف�سه للرئا�سة الفل�سطينية (عام
 )2005وكان يهدف يف برناجمه
االنتخابي� ،إىل تعميق وتر�سيخ
الوحدة الوطنية الفل�سطينية ،من
خالل تطوير ميثاق �رشف ينظم
العالقة بني الف�صائل الوطنية
والإ�سالمية.
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�سيكولوجيا اخلوف:

ال�سمات النف�سية للمتطرفني اليمينيني

�أثار تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية املتطرفة ،وت�صاعد اخلطاب اليميني يف الغرب ،ت�سا�ؤالت حول الدوافع النف�سية لهذا التنامي ،وعالقته ب�سمات
ال�شخ�صية و�أمناط التفكري واحلاالت الوجدانية املختلفة .وعلى الرغم من كثافة الطرح اخلا�ص ب�أ�سباب تنامي نفوذ اليمني املتطرف يف الغرب؛
�إال �أنه غال ًبا ما يتم جتاوز التف�سريات النف�سية املحركة له والتي ت�ضمنت العديد من النظريات والر�ؤى والدرا�سات التي تقدم تف�سريات م�ستمدة
من الواقع لهذا التنامي .وا�ستنادًا �إىل ما ت�شري له نتائج العديد من الدرا�سات من �أن االحتياجات النف�سية حتفز تبني الأيديولوجيات واملواقف
ال�سيا�سية؛ ميكن طرح العديد من الر�ؤى ذات اجلدوى يف هذا ال�صدد ،والتي قد ت�ساعد يف التنب�ؤ لي�س فقط بالأ�شخا�ص الأكرث تهي�ؤًا لالنغما�س
يف الفكر اليميني املتطرف ،و�إمنا ترجح � ً
أي�ضا ر�ؤى حول ال�سياق النف�سي الذي يعزز ت�صاعد الر�ؤى اليمينية املت�شددة ،ومتتد لطرح تف�سريات
ل�سيكولوجيا اتخاذ القرار لدى القيادات اليمينية والتنب�ؤ بردود �أفعالها.
د.عزة ها�شم/مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
خطابات «اخلوف»:
مل تكن النتائج الالفتة التي حققها
حزب «البديل لأملانيا» اليميني
املتطرف يف �رشق �أملانيا الأيام
املا�ضية �سوى واحدة من �سل�سلة
قفزات للتيار اليميني املتطرف
يف الغرب ب�شكل عام حدثت خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية يف
الواليات املتحدة والعديد من الدول
الأوروبية ،و�أثارت الت�سا�ؤل حول
دوافع هذا ال�صعود ،وجاء هجوم
كراي�ست�شري�ش ليدفع الق�ضية �أكرث
�إىل �صدارة االهتمام الدويل ،ولعل
املتتبع لهذا ال�صعود �سيجده متزام ًنا
مع العديد من التطورات الدولية التي
يتمحور معظمها يف املجمل حول
«تراجع ال�شعور بالأمن» .واحلقيقة
�أن حتليالت ال�سيا�سة الكلية تك�شف
�أن الظروف املجتمعية التي �سبقت
ظهور الأنظمة املتطرفة يف القرن
الع�رشين ات�سمت مبكا�سب �رسيعة
الزوال ،والتي متثلت يف فرتة ق�صرية
من الرخاء (مثل التو�سع الإقليمي
والرثوة االقت�صادية) تلتها خ�سائر
�ضخمة ،و�سهلت هذه الظروف
املجتمعية املحبطة الزخم لي�س
فقط للأنظمة الفا�شية (اليمني
املتطرف) ولكن � ً
أي�ضا للأنظمة
ال�شيوعية (الي�سار املتطرف).
وهو ما دفع نحو �إجراء العديد من
الدرا�سات النف�سية التي دعمت
بدورها وجود عالقة بني القلق
والأيديولوجيات ال�سيا�سية املتطرفة.
فعلى �سبيل املثال ،ومقارنة مع
املعتدلني؛ ف�إن املتطرفني �سيا�س ًّيا
يت�سمون مبعدالت قلق �أقوى ب�ش�أن
امل�ستقبل ،وم�شاعر عدم يقني
يتحايلون عليها بتبني قناعات
�أيديولوجية متطرفة .فاليمينيون
�أكرث ح�سا�سية حيال التهديدات،
وهذه املخاوف غري املنطقية
هي التي ت�ؤدي �إىل «نظرة م�شوهة»
للواقع ،وهو ما ي�سهل اجتذابهم
با�ستخدام خطاب «اخلوف».
ويف جتربة قام بها جمموعة من
الباحثني يف عام  2012ت�ضمنت
تعري�ض جمموعة من الليرباليني
واملحافظني ل�سل�سلة من ال�صور
الإيجابية وال�سلبية على �شا�شة
كمبيوتر مع ت�سجيل حركات �أعينهم؛
اتجّ ه الليرباليون لتتبع ال�صور
الإيجابية واملمتعة ،بينما اجته
املحافظون �إىل ت�أمل ال�صور املهددة
واملزعجة ،مثل حطام ال�سيارات
والإ�صابات وغريها ،وهو ما يطلق
عليه علماء النف�س ا�سم «التحيز
ال�سلبي» الذي يقوم على �أنه عندما

ينحاز االنتباه نحو اجلانب ال�سلبي،
ً
مفرطا للتهديد،
تكون النتيجة تقيي ًما
ومن هنا ينظر اليمينيون �إىل العامل
بو�صفه مكا ًنا خمي ًفا للغاية ،وهو
ما يف�رس اجتاه العديد من وجهات
النظر املحافظة الرئي�سية �إىل �أن
تكون متجذرة يف اخلوف؛ اخلوف
من املهاجرين ،والإرهاب ،والفقر،
وغري ذلك.
وت�شري العديد من الدرا�سات النف�سية
�إىل ت�صاعد وترية التحول نحو تبني
الأيديولوجيا اليمينية املتطرفة يف
ظل ظروف عدم اليقني يف الدول
الغربية (على �سبيل املثال ،الواليات
املتحدة ،والعديد من دول االحتاد
الأوروبي) .حُ
وتدث الأزمات ت�أثريات
مماثلة يف البلدان التي تن�شط فيها
التيارات ال�سيا�سية التي جتمع
بني القومية والتطرف الي�ساري
مثل فنزويال (�أي هوغو ت�شافيز،
ونيكوال�س مادورو)� ،أو الإكوادور (�أي
�إيفو مورالي�س)� ،أو نيكاراجوا (�أي
دانيال �أورتيغا) ،وهو ما بدا � ً
أي�ضا
م�ؤخ ًرا يف املك�سيك (وهي دولة
تعاين من انت�شار اجلرائم والف�ساد
وتدهور الأو�ضاع االقت�صادية)
عندما فاز الزعيم القومي الي�ساري
«�أندري�س مانويل لوبيز �أوبرادور»
يف االنتخابات الرئا�سية ب�أغلبية
�ساحقة.
وت�ستند الدالئل التي ت�شري �إىل وجود
عالقة بني القلق والتوجه اليميني
املتطرف �إىل �أن االحتياجات
والأو�ضاع الأمنية تتنب�أ باملواقف
اليمينية يف البلدان ذات امل�ستويات
العالية من التنمية الب�رشية واملواقف
الي�سارية يف البلدان ذات م�ستويات
التنمية الب�رشية املنخف�ضة؛ عالوة
على ذلك ،تتنب�أ االحتياجات الأمنية
مبواقف ميينية ثقاف ًّيا وي�سارية
اقت�صاد ًّيا.
ال�سمات النف�سية:
على الرغم من �صعوبة اجلزم مبجمل
ال�سمات النف�سية للتطرف ال�سيا�سي
اليميني؛ �إال �أن هناك عددًا من
ال�سمات الرئي�سية الدالة واملدعومة
بالأدلة التجريبية وميكن �إجمال
�أبرزها فيما يلي:
جتنب الغمو�ض والعمليات العقلية
املعقدة:
�أظهرت درا�سة يف جملة «ترنزلي�شن
�إي�شوز» �أن �سيكولوجيكال �ساين�س
(Translational Issues in
)Psychological
Science
ا�ستنتجت من برنامج حتليل الن�ص
لتف�سري لغة «ترامب» من اخلطب
واملناق�شات والوثائق املكتوبة �أنه
(�أي ترامب) يربز من بني ال�سيا�سيني
الآخرين ،مبن فيهم زمال�ؤه
اجلمهوريون والر�ؤ�ساء ال�سابقون ،ب�أنه

منخف�ض ب�شكل ا�ستثنائي يف «التفكري
التحليلي» ،ودفعت هذه النتيجة
الباحثني القائمني على الدرا�سة �إىل
ا�ستنتاج �أن �أ�سلوب التفكري التحليلي
املنخف�ض �ساهم يف زيادة �شعبية
الرئي�س «ترامب» ،وعلى الرغم من
�أن التفكري التحليلي قد يرى �آراء
و�إجابات «دونالد ترامب» �سطحية؛
ف�إن الكثري من اليمينيني ينظرون
�إليها على �أنها وا�ضحة وموثوقة،
وهذا الت�صور املب�سط للعامل هو ما
يدفع اليمينيني �إىل الثقة املطلقة يف
�أحكامهم ،ويربر الهيمنة االجتماعية
لقادتهم.
ويبدو اليميني مقارنة باالجتاهات
ال�سيا�سية الأخرى �أكرث ميلاً لإ�شباع
احتياجاته النف�سية بتجنب العمليات
املعرفية املعقدة �أو البيئات التي
تت�سم بالغمو�ض� ،أي �إنه ي�سعى �إىل
ما يطلق عليه علماء النف�س ا�سم
«االنغالق املعريف»� ،أي االجتاه نحو
�صياغة ر�أي وا�ضح و�رسيع ودائم
حول ق�ضية ما ،اً
بدل من الدخول
يف دائرة االرتباك والغمو�ض ،حيث
تتميز الأيديولوجيات املتطرفة
مب�سط ن�سب ًّيا للعامل يوفر
بت�صور
َّ
حماية معرفية من عدم اليقني وما
يرتتب عليه من �شعور بالتهديد
ال�شخ�صي واالجتماعي .وقد تو�صل
عامل النف�س «جو�ست» يف عام
� 2003إىل وجود عالقة وثيقة بني
احلاجة العالية لالنغالق املعريف
(واملتغريات املرتبطة بها مثل عدم
حتمل الغمو�ض ،وجتنب عدم اليقني،
وجتنب التعقيد املعريف) ودعم
املعتقدات ال�سيا�سية اليمينية.
� ً
أي�ضا دعمت نتائج العديد من
الدرا�سات هذا التف�سري ،حيث
حللت �إحدى الدرا�سات الهامة التي
�أجراها تيتلوك و�أرمور وبيرت�سون
يف عام  ،1994حمتوى اخلطب حول
العبودية التي قدمها ال�سيا�سيون قبل
فرتة وجيزة من احلرب الأهلية يف
ً
انخفا�ضا
الواليات املتحدة ،ووجدت
يف التعقيد املعريف بني ال�سيا�سيني
املتطرفني ن�سب ًّيا مقارنة باملعتدلني،
وت�شري الدالئل �إىل �أن اليمينيني
املتطرفني ينظرون �إىل الأحداث
االجتماعية وال�سيا�سية بطريقة
�أكرث ب�ساطة .على �سبيل املثال،
على الرغم من �أن الي�سار واليمني
اً
حلول خمتلفة لأزمة
قد طرحا
الالجئني يف االحتاد الأوروبي؛ فقد
اعتقد اليمينيون �أن حل هذه الأزمة
ً
ب�سيطا مقارنة باملعتدلني الذين
كان
�آمنوا ب�أن هناك حاجة �إىل حلول
�أكرث تعقيدًا ،وتنعك�س هذه الب�ساطة
املعرفية � ً
أي�ضا يف ميل املتطرفني
ال�سيا�سيني �إىل ت�صديق نظريات
امل�ؤامرة .وحتتوي نظرة اليميني
للعامل على وعد بنظام اجتماعي
ميكن التنب�ؤ به ب�أقل قدر من التعقيد،
وحد �أدنى من خطر التغيري.

�إن النظرة اليمينية للعامل تنطوي على
فهم متحيز للعالقات بني اجلماعات
التي من املحتمل �أن تكون داف ًعا
لتف�ضيل اتخاذ �إجراءات �صارمة
وعدائية �ضد اجلماعات اخلارجية
يف النزاعات.

يتعر�ض لها نظامهم االجتماعي،
فقد �أظهرت العديد من الدرا�سات
�أن ذوي منط ال�شخ�صية اال�ستبدادية
�أكرث ا�ستجابة للر�سائل املهددة� ،أو
�أن الأفراد (املتطرفني) من اليمني
يظهرون ا�ستجابات نف�سية -و� ً
أي�ضا
ف�سيولوجية� -أقوى للمنبهات ال�سلبية
�أو املهددة.

للحفاظ على ال�شعور بالأمن واليقني
يذهب اليمينيون ب�شكل عام �إىل
االن�صياع لل�صور النمطية ،حيث ت�شري
الدرا�سات -على �سبيل املثال� -إىل
�أن ذوي االجتاه ال�سيا�سي املحافظ
مييلون �إىل ا�ستخدام ال�صور النمطية
ال�شائعة �أكرث من الليرباليني ،وقد
تو�صلت درا�سة �أجرتها «�سترينا»
و�آخرون �إىل �أن اليمينيني املتطرفني
مييلون للتقييم ال�سلبي والتوزيع
الأقل للموارد على الأ�شخا�ص الذين
يختلفون �أو ينحرفون عن ال�صور
النمطية ملجموعتهم (الأ�شخا�ص
املختلفون عنهم) ب�رصف النظر
عما �إذا كانت ال�صور النمطية هذه
حقيقية �أو زائفة ،وبالتايل ف�إنّ
اليمينيني لي�سوا فقط �أكرث عر�ضة
ال�ستخدام ال�صور النمطية من
الليرباليني ،ولكنهم ي�ستخدمون هذه
ال�صور يف �إ�صدار تقييمات لتنظيم
املجتمع لي�صبح �أكرث يقي ًنا وتواف ًقا
مع توقعاتهم.
�إن ثقة الفرد املفرطة يف التفوق
الأخالقي ملعتقداته الأيديولوجية
اخلا�صة تعيق التفاعل والتعاون
اجلاد مع املجموعات الأيديولوجية
املختلفة .وتزيد القناعاتُ ال�سيا�سي ُة
املتطرفة ب�شكل عام الرغب َة يف
ا�ستخدام العنف للو�صول �إىل
الأهداف الأيديولوجية ،وتتفاقم
هذه العمليات ب�سبب ميل النا�س
�إىل تعري�ض �أنف�سهم انتقائ ًّيا
للأفراد والأفكار التي تثبت �صحة
قناعاتهم ،وبالتايل ف�إن �أبرز �سمات
ذوي االجتاه ال�سيا�سي اليميني
تتمثل يف قبولهم لل�سلطة والتقيد
باملعايري االجتماعية («اخل�ضوع»)،
واحل�سا�سية حيال التهديدات التي

التع�صب وال�سلطوية:

الإق�صاء والتنميط:

يت�سم املتطرفون ال�سيا�سيون
ت�ساحما مع
اليمينيون بكونهم �أقل
ً
اجلماعات والآراء املختلفة مقارنة
باملعتدلني ،فمن خالل اجلمع بني
الب�ساطة املعرفية والثقة املفرطة،
قد يواجه املتطرفون �أحكامهم
كمنطلقات �أخالقية تعك�س حقيقة
ب�سيطة وعاملية ،ويعني هذا
ال�شعور بالتفوق الأخالقي �أن القيم
واملعتقدات املختلفة -وجمموعات
الأ�شخا�ص الذين ي�ؤيدونها -تعترب
�أدنى من الناحية الأخالقية ،وغالبًا
ما تف�رس النظريات ال�سابقة عدم
الت�سامح على �أنه ظاهرة ميينية يف
الغالب .على �سبيل املثال ،اليمينيون
�أكرث حتي ًزا �ضد الأقليات العرقية من
الي�ساريني ،وت�ؤكد النتائج املرتاكمة
�أن الأ�شخا�ص املتطرفني من الي�سار
واليمني -على حد �سواء -متحاملون
حيال املجموعات املرتبطة
ب�أيديولوجيات خمتلفة .بالن�سبة لك ٍّل
من الي�سار واليمني ،ف�إن هذا التحيز
يُعزَى �إىل تعار�ض �أيديولوجي قائم
على افرتا�ض �أن الأ�شخا�ص الذين
لديهم هوية اجتماعية خمتلفة لديهم
� ً
أي�ضا معتقدات �أيديولوجية خمتلفة.
و�إن كانت طبيعة التوجه ال�سيا�سي قد
رشا على عدم الت�سامح ،ف�إن
تعد م�ؤ� ً
التطرف ال�سيا�سي يتنب�أ ب�شكل موثوق
بعدم الت�سامح .وقد حاول عامل
النف�س «كريلينجر» يف عام 1984
الإجابة على ما �إذا كانت الليربالية
واملحافظة تتعار�ضان ح ًّقا وذلك من
خالل درا�سة العديد من املفاهيم
واملقايي�س للمعتقدات الليربالية
واملحافظة لعدة عينات �أمريكية.

و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الليرباليني
يقدرون امل�ساواة بني النا�س ،يف
حني يعتقد املحافظون �أن عدم
امل�ساواة بني النا�س �أمر طبيعي .ويف
الوقت الذي يدعم فيه املحافظون
امل�ؤ�س�سات الدينية واملمار�سات
التقليدية التي تدعم الو�ضع الراهن،
وي�شكون يف العلم واجلهود املبذولة
نحو الهند�سة االجتماعية للم�شكالت
االجتماعية ،ومييلون للعن�رصية؛
جند �أن الليرباليني مييلون �إىل احلرية
املطلقة ،وهي � ً
أي�ضا النتيجة التي
تو�صل لها «جو�ست» يف عام ،2003
والذي �أجمل االختالفات بني
االجتاهني يف عن�رصين رئي�سيني،
الأول يتمثل يف املوقف من العادات
والتقاليد التي يقد�سها املحافظ،
بينما ي�سعى الليربايل �إىل التمرد
عليها ،والثاين يتمثل يف املوقف
من انعدام امل�ساواة التي يتقبلها
املحافظ ويرف�ضها الليربايل .وتقوم
التف�ضيالت الفردية اخلا�صة بهذين
البعدين على دوافع نف�سية ،ممثلة
يف اجتاه املحافظ نحو رف�ض عدم
اليقني واالن�صياع للم�سلمات والتوافق
مع اجلماعة ،وعك�سه يف حالة
الليربايل .وتتنا�سب هذه املالحظات
مع تاريخ طويل من النظريات يف
العلوم االجتماعية حول اجلذور
االجتماعية والنف�سية للأيديولوجيا
اليمينية ،وخا�صة �أيديولوجيا اليمني
املتطرف التي ترى �أن تنامي الفكر
اليميني املتطرف مرتبط ب�صورة
�أ�سا�سية بال�شعور بالتهديد وانعدام
اليقني ،وهو ما يتبعه اللجوء �إىل
تعزيز االنتماء للمجموعة ك�سياج
يحمي من التهديدات غري املتوقعة.
على �سبيل املثال� ،أكد علماء
النف�س على دور اخلوف والتهديد
يف حتفيز ودعم احلركة النازية يف
�أملانيا ،وبالتايل -وف ًقا لهذا الر�أي-
ينجح امل�ستبدون املحتملون يف
ك�سب الأ�صوات ا�ستنادًا �إىل «القلق
االجتماعي» ،بينما ال يزال اخلوف
من عقاب ال�سلطات اخلارجية اً
بدل
من املبادئ االختيارية هو املحدد
الرئي�سي ل�سلوكهم.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
رقم 025/19 :

و�صل �إيداع ملف جتديد
جمعية والئية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12 :امل�ؤرخ يف 18 :
�صفر  1433املوافق ل  12يناير  2012املتعلق
باجلمعيات  ،مت هذا اليوم 2019/06/26 :
�إيداع ملف جتديد جمعية ذات �صبغة والئية :
ت�سمية اجلمعية  :اللجنة الدينية مل�سجد
�أ�سامة بن زيد بلدية الأغواط
املقر االجتماعي  :م�سجد �أ�سامة بن زيد
بلدية الأغواط
املودع  :ال�شايب بن �سعيدان
الوظيفة يف اجلمعية  :رئي�س اللجنة
الوايل
الو�سط2019/10/16:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية :الأغواط
دائرة  :الأغواط
بلدية  :الأغواط
رقم 49/2019 :

و�صل �إيداع ملف جتديد
جمعية بلدية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12 :امل�ؤرخ يف � 18 :صفر 1433
املوافق ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات  ،مت هذا اليوم
� 2019/09/29 :إيداع ملف جتديد جمعية ذات �صبغة
بلدية
ت�سمية اجلمعية " :جمعية فن و مو�سيقى" بدية الأغواط
املقر االجتماعي " :حي بو خنفو�س عمارة  05رقم "11
بلدية الأغواط
املودع  :بن ال�سايح �أحمد
الوظيفة يف اجلمعية  :الرئي�س
مالحظة :
وبالتايل يجب القيام ب�إجراءات الإ�شهار و فقا لأحكام املادة
 18الفقرة  02من القانون ال�سالف الذكر

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

الو�سط2019/10/16:

الو�سط2019/10/16:

ANEP N°: 1916022186
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مع دخوله العام التا�سع ع�شر خلف الق�ضبان ..

الأ�سري �سمري الطوبا�سي حتدى االحتالل وحكم امل�ؤبد املفتوح بالتعليم

مع دخوله العام التا�سع ع�شر خلف الق�ضبان  ،التحق الأ�سري �سمري عبد الفتاح طوبا�سي  ،بربنامج الدكتور بعدما ح�صل على �شهادة البكالوريو�س ودرجة املاج�ستري  ،وتتمنى والدته
ً
قريبا بحريته وجناحه وزفافه " ،وت�ضيف " بارادة �صلبة ومعنويات عالية وحتدي لالحتالل و�سجونه واحكامه الظاملة  ،حتدى
ال�ستينية ال�صابرة حورية الطوبا�سي �أن " تفرح
ابني بالتعليم و�صمم على ا�ستثمار كل حلظة من اعتقاله ليح�صل على اعال ال�شهادات العلمية التي ت�ؤكد ف�شل اهداف و�سيا�سات االحتالل " ،وتكمل " منذ اعتقاله  ،عانى الكثري يف
التحقيق واملحاكم والعزل وتعر�ض لكل العقوبات  ،لكنه اكمل امل�شوار وكله اميان بان فجر احلرية قادم  ،وهذا االحتالل مع �سجونه لزوال ".
تقرير :علي �سمودي
من حياته ..
�أب�رص الأ�سري �سمري النور بتاريخ
،1982/9 /15لعائلة الجئة يف
خميم جنني  ،ويعترب الثامن يف
ا�رسته املكونة من  13نفر  ،وبفخر
واعتزاز تقول والدته " ابني �صاحب
نخوة و�شهامة ورجولة  ،منذ �صغره
ربيته على االخالق احلميدة
والتقوى والدين وحب الوطن
واالنتماء اليه  ،بار وملتزم دينياَ
وخمل�ص ومعطاء  ،كرمي و�شجاع
" ،وت�ضيف "ن�ش�أ وتربى يف خميم
جنني وتلقى تعليمه يف مدار�س
الوكالة حتى انهى الثانوية العامة
ومل يكمل ب�سبب ظروف العائلة
ال�صعبة فتوجه للعمل بعدة مهن
يف الداخل حتى اعتقاله الذي كان
مفاجئاً لنا " ،وتكمل " متيز بحب
وطنه و�شعبه والغرية عليهما كما
روحه  ،وعندما كان ي�سمع بخرب
هدم منزل او �سقوط �شهيد يت�أثر
ويحزن ويغ�ضب وك�أنه يعرفهم ".

االعتقال والتحقيق ...
رغم م�س�ؤولياته الأ�رسية وعمله

 ،انخرط �سمري ب�شكل �رسي يف
�صفوف �رسايا القد�س مع اندالع
انتفا�ضة االق�صى  ،و�شارك بكافة
الفعاليات وامل�سريات ومقاومة
االحتالل الذي اعتقله بتاريخ /15
 ، 2001/8وتقول والدته �أم جمال
" مل نكن نعلمه بدوره ون�شاطه يف
مقاومة االحتالل  ،ويف ذلك اليوم
 ،توجه لعمله ب�شكل طبيعي اىل
قرية باقة الغربية يف الداخل  ،وبعد
�ساعات علمنا عرب و�سائل االعالم
�أن الوحدات اال�رسائيلية اخلا�صة
اعتقلته يف كمني مع زميل اخر
معه " ،وت�ضيف " ع�شنا ال�صدمة
و اخلوف والقلق على م�صري ابني
الذي انقطعت اخباره عنا حتى
علمنا بعد ا�سبوعني باحتجازه يف
زنازين التحقيق يف �سجن اجللمة
التي ق�ضى فيها �أكرث من �شهر و�سط
العزل والتعذيب ومنع الزيارات ".

معاناة املحاكم ..
من التحقيق  ،نقل االحتالل �سمري
ل�سجن جمدو  ،لتبد�أ رحلة املعاناة
بني املحاكم  ،وتقول والدته "
ا�صعب اللحظات واملحطات يف
اعتقال ابني كانت بني املحاكم ،
فقد جترعنا مرارة العذاب واالمل

بني املحاكم ويف كل مرة ميدد
االحتالل توقيفه حتى ا�صبحنا
نت�رضع هلل ليخل�صنا من هذه
املعاناة املريرة يف ظل ممار�سات
االحتالل وال�سجانني التع�سفية
التي ا�ستمرت � 4سنوات متتالية
" ،وت�ضيف " يف اخر جل�سة ،
ق�ضت املحكمة بال�سجن امل�ؤبد
 ،لكن قدمنا ا�ستئناف �ضد القرار
التع�سفي وال�صادم انتهى بقرار
املحكمة بان حكمه م�ؤبد مفتوح
بتهمة مقاومة االحتالل وال�ضلوع
بعمليات واالنتماء للجناح الع�سكري
للجهاد اال�سالمي "  ،وتكمل " كان
احلكم �صدمة قا�سية لنا  ،وانهرت
يف قاعة املحكمة لكن ما �صربين
ورفع معنوياتي �صالبة و�صمود
�سمري الذي يب�رشين يف كل زيارة بان
احلرية قادمة وقريبة.

وجع الغياب ..
يف �سجن "هدارمي " ا�ستقبل الأ�سري
�سمري الطوبا�سي عامه اجلديد
 ،وتقول والدته " ما زال �صامداً
ومعطاءاً � ،شارك يف كافة معارك
احلركة الأ�سرية وقد تعر�ض للعزل
عدة مرات  ،كما انه يعاين من م�شاكل
با�سنانه وبحاجة لعر�ضه على طبيب

خمت�ص لعالجه لكن ادارة ال�سجون
ما زالت ترف�ض " ،وت�ضيف " يف
بداية اعتقاله  ،عانينا من املنع
االمني ورف�ض منحنا ت�رصيح  ،وكنا
نزوره مرة كل عام  ،وبعد جهود
م�ضنية ح�صلت على ت�رصيح لر�ؤيته
مرة كل �شهر " ،وتتابع " ق�ضيت 18
عاماً على بوابات ال�سجون  ،فيها كل
�صور وا�شكال االمل والوجع والدموع
التي التفارقني  ،ومع ذلك  ،ما زلت
�صابرة واحتمل كل حمطات العذاب
على كافة احلواجز اال�رسائيلية
واجراءات التفتي�ش "  ،وتكمل "
مهما مار�س االحتالل  ،لن ات�أخر
يوماً عنه  ،الن هديف الوحيد زيارة
ابني ابني الذي ينتظرين وانتظره
من خلف تلك الق�ضبان و الزجاج
الفا�صل الذي امتنى �أن يتك�رس
ال�ستطيع احت�ضانه و�ضمه ل�صدري
وحتريره

االمنية الكربى ..
تعرب الوالدة �أم جمال  ،عن
اعتزازها مبا حققه ابنها من
�شهادات وجناح رغم الأ�رس
 ،وتقول " هذا التحدي جزء
من معركة الأ�رسى على طريق
احلرية  ،ومن خالل النجاح

وال�شهادات العليا التي و�صل اليها
ابني اثبت �صموده وثباته وانه
يعي�ش ب�صورة طبيعية وم�ستمر
يف م�شوار االمل حتى ك�رس القيد
" ،وت�ضيف " هذا االمل مينحني
القوة وال�صرب ملواجهة حلظات
االمل ووجع الغياب  ،فاالحتالل
�رسق افراحنا وحياتنا منذ
اعتقاله  ،ومل ن�شعر ب�أي �سعادة

عندما تزوج اخوانه و�شقيقاته ،
وحالياً لدي  35حفيداً ال يعرفهم
عمهم �إال من خالل ال�صور النهم
ممنوعني امنياً " ،وتكمل "
ليل نهار ات�رضع لرب العاملني
ليمد بعمري حتى اعي�ش فرحة
اعيادي وكل منا�سباتي الأ�سرية
عندما يعود �سمري حراً ونفرح
بحريته وزفافه ".

فقط يف املعتقالت الإ�سرائيلية ُ ..يعترب التعذيب "�إجراء نظامي"
فتحت ق�ضية الأ�سري �سامر
العربيد من مدينة رام اهلل ملف
التعذيب الوح�شي داخل املعتقالت
الإ�رسائيلية ،الذي زادت وتريته
م�ؤخراً ،و�أودى بحياة �أكرث من
�سبعني �أ�سرياً منذ العام 1967حتى
يومنا هذا.
تزعم �سلطات االحتالل ب�أن الأ�سري
العربيد وثالثة �أ�رسى �آخرين قاموا
بتفجري عبوة نا�سفة بتاريخ 23
�أغ�سط�س�/آب  2019مبوقع عني
بوبني قرب قرية عني عريك غرب
رام اهلل .وعليه ا�ست�صدر جهاز
املخابرات الإ�رسائيلي (ال�شاباك)
ت�رصيح ق�ضائي خا�ص لإ�ستخدام
كل الو�سائل التي يراها املحققون
بحجة
منا�سبة للتحقيق مع العربيدّ ،
وجود معلومات لديه حول عبوة

نا�سفة �أخرى ،كانت ُمعدّة لتنفيذ
عملية تفجري ثانية.
يُذكر ب�أن الأ�سري العربيد تعر�ض
لتعذيب �شديد منذ حلظة اعتقاله
بتاريخ � 25سبتمرب  2019وخالل
التحقيق معه ،ما �أدى لإ�صابته
بنزيف رئوي وك�سور يف الأ�ضالع،
ور�ضو�ض يف جميع �أنحاء ج�سده،
�إ�ضافة �إىل �إ�صابته بف�شل كلوي،
مت على �أثره نقله �إىل امل�ست�شفى
وهو ما زال يعاين من حالة �صحية
حرجة.
�إن ق�ضية العربيد لي�ست الأوىل من
نوعها ،فدولة االحتالل مل تلتزم
منذ ن�شوئها بقواعد ومبادىء
حقوق الإن�سان العاملية ،حيث �أنها
�أخ�ضعت الفل�سطينيني لقوانينها
الداخلية التي تتعار�ض بالكامل

مع القوانني الدولية .وحتى بعد
اتفاق �أو�سلو عام  1993الذي كان
يفرت�ض على �أ�سا�سه التعامل مع
الأ�رسى الفل�سطينينيك�أ�رسى حرب
تنطبق عليهم القوانني الدولية،
ظلت ا�رسائيل تعتربهم "جمرمني"
خا�ضعني لقوانني حكومة �إ�رسائيل
الع�سكرية .كما �رشعت حكومة
االحتالل عام  1996ما ي�سمى
"قانون ال�شاباك" ،الذي ي�سمح
لرجال "ال�شاباك" با�ستخدام
التعذيب جتاه الأ�رسى .مبعنى �أن
�سلطات االحتالل حتاول �رشعنة
�إجراءاتها و�سيا�ساتها التع�سفية
والغري قانونية مبا يتنا�سب مع
ر�ؤيتها الأمنية و حالة الإ�ستثناء التي
تود خ�صخ�صتها للحالة الفل�سطينية.
يقول الفيل�سوف الإيطايل جورجيو

�أغامبني" :لي�س اال�ستثناء هو الذي
يُطرح من القاعدة ،بل القاعدة هي
التي تخلق اال�ستثناء بتعليق نف�سها،
وتلك هي الطريقة الوحيدة التي
ت�ؤ�س�س بها نف�سها باعتبارها قاعدة
ما ،من خالل الإبقاء على عالقة
بينهما ب�شكل ثابت . "..وهذا ما
يف�رس متاماً كيف يقوم االحتالل
اال�رسائيلي با�ستخدام القانون
خلرق القانون عرب اال�ستناد �إىل
�أحكام الطوارىء من زمن االنتداب
الربيطاين� ،أو اخرتاع قوانني
�إ�رسائيلية تخلق حالة اال�ستثناء
التي يبحث عنها ا ُ
ملحتل.
من �أبرز الأمثلة على ذلك �إمكانية
�إ�صدار املحكمة الإ�رسائيلية
�أحكاماً ت�شري �إىل �أن التعذيب
"�رضوري"� ،أو �أن يقوم الربملان

الإ�رسائيلي "الكني�ست" ب�إ�صدار
ت�رشيع يجعل التعذيب و�إ�ساءة
املعاملة قانوين .كما �أن املدعي
العام من املمكن �أن يقرر عدم
�إح�ضار املحقق الذي ميار�س
التعذيب �أمام املحكمة ،وبالتايل
�إبقاء الباب مفتوحاً لإمكانية �أن
يقوم حمقق جهاز املخابرات
(ال�شاباك) بتعذيب املعتقلني خالل
التحقيق دون �أن يعاقب بالتذرع
ب�رضورات "الدفاع" التي مت الإ�شارة
�إليها يف املادة  )11( 34من القانون
اجلزائي الإ�رسائيلي لعام .1977
فقط يف املعتقالت الإ�رسائيلية
يعترب التعذيب "�إجراء نظامي"،
تتباهى به �سلطات االحتالل ،وال
تخجل من �رشعنته ول ّفه بغطاء
قانوين  ..فقط "�إ�رسائيل" هي

التي تخرق القوانني واالتفاقيات
الإن�سانية والدولية دون ح�سيب �أو
رقيب ..فقط ال�شعب الفل�سطيني
هو الذي يخ�ضع للإحتالل الع�سكري
املبا�رش ..فقط "�إ�رسائيل" هي
التي ال يقوى �أحد يف العامل على
اتخاذ �إجراءات عقابية بحقها ..
�إنه ملن م�صلحة املجتمع الدويل
�أن يقوم بالرتكيز على اجلرائم التي
يقرتفها االحتالل الإ�رسائيلي بحق
ال�شعب الفل�سطيني ومعاجلتها ،كون
هذا االحتالل بات يُ�ش ّكل �شذوذاً
يُع ّكر �صفو وتناغم املنظومة
الإن�سانية والقانونية الدولية ،ويهدّد
القيم والأعراف التي بنيت عليها
هذه املنظومة برمتها.

فادي �أبوبكر
كاتب وباحث فل�سطيني
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الأ�سري املقد�سي علي عي�سى "ي�صارع ال�سجان والقهر"
حتاول ال�سيدة املقد�سية �أم علي �أن تكبت دموعها كلما حل �شهر �أكتوبر /ت�شرين الثاين ،فهو يحمل معه ذكريات ثقيلة ما زال �صداها يرتدد �إىل الآن بحرمانها من
فلذة كبدها الأ�سري علي �إبراهيم عي�سى وامللقب �صربة ( 22عاما) من بلدة �صور باهر جنوب �شرق القد�س املحتلة.
تقرير� :إعالم الأ�سرى
وتكاد �صورة علي ال تفارق
خميلة والدته وال �أي فرد من
عائلته؛ فهو ال�شاب املرح
اخللوق الذي كان ميلأ منزله
فرحاً وحبا ،وهو �أول فرحتها
و�أكرب �أبنائها ال�سبعة الذين ما
عاد حلياتهم طعم منذ �أربعة
�أعوام.
وتقول �أم علي لـ مكتب �إعالم
الأ�رسى �إن قوات االحتالل
اقتحمت منزلهم يف التا�سع
من �أكتوبر عام  2015بالكثري
من اجلنود والآليات الع�سكرية؛
وبعد تفتي�ش دقيق مت اعتقاله
ونقله �إىل جهة جمهولة ،وحني
�س�ألت والدته �أحد ال�ضباط عن
�سبب اعتقاله قال لها نريده
فقط ل�ساعتني و�سنعيده ِ
لك؛
ولكن مل تنته ال�ساعتان حتى
الآن!
�أيام طويلة مرت على اعتقال
علي دون �أن تتمكن العائلة من
معرفة �سبب اعتقاله ،وكلما
�س�ألت املحامي �أبلغها ب�أن
حكمه لن يتعدى العامني ،حتى
�أنها ظنت �أن اعتقاله جاء بتهمة
"التحري�ض" التي وجهت للعديد
من ال�شبان املقد�سيني �آنذاك.
وتو�ضح الوالدة ب�أن االحتالل
وافق على حتويل جنلها للحب�س
املنزيل وهو ما طم�أنها �أكرث

ب�أن جنلها بريء من �أي تهمة،
ولكن ظلم االحتالل كان �أن
و�ضع �رشطا �أن يكون احلب�س يف
قرية �أبو غو�ش ولي�س يف �صور
باهر ،فعا�شت العائلة معاناة ال
تو�صف.
وت�ضيف ":انق�سمت عائلتنا �إىل
ن�صفني ب�سبب هذا الو�ضع وكان
ممنوع على علي �أن يخرج من
مكان احلي�س بتاتا ،فكان والده
هو الذي يتكبد املعاناة ويعي�ش
معه يف حمب�سه ويعود لنا يف
�أيام حمددة ،وبعد انق�ضاء
ع�رشة �أ�شهر على احلب�س
تعب علي كثريا واحتاج نقال
لطبيب ف�أخرجته من مكان
احلب�س لأو�صله �إىل طبيبه يف
�صور باهر فتفاج�أت بع�رشات
الآليات و 250جنديا يحا�رصون
املنزل ويعتقلون علي ويعيدونه
�إىل ال�سجن".
وعادت معاناة الأ�رس للعائلة
التي مل جتد يف احلب�س املنزيل
�إال الكثري من القهر ،ولكن
ال�سجن �ش ّكل قهرا �أكرب لها
خا�صة يف ظل مماطلة االحتالل
وت�أجيل جل�سات املحاكمة مرة
تلو الأخرى.
وبعد عامني ون�صف من االعتقال
�أ�صدر االحتالل احلكم ال�صادم،
حكم كان مبثابة �صاعقة نزلت
على والدته ووالده و�أ�شقائه وكل
من عرفه ،حيث اتهمه االحتالل

بامل�شاركة والتخطيط يف عملية
ر�شق حجارة �صوب مركبة �أحد
امل�ستوطنني ومقتله ،والتي
اعتقل االحتالل على �إثرها
خم�سة من خرية �شبان القد�س.
وتبني الوالدة ب�أن احلكم كان
�صعبا وقا�سيا بال�سجن ملدة
ثالث �سنوات وغرامة مالية
بقيمة � 30ألف �شيكل ،فلم
ت�شعر بنف�سها �أال وهي تردد
ب�أعلى �صوتها "ح�سبنا اهلل ونعم
الوكيل" ،وخرجت من قاعة
املحكمة وهي يف �صدمة مل
تفارقها لعدة �أيام ومر�ضت
مر�ضا �شديدا.
�أما علي وبقية ال�شبان فكانت
معنوياتهم تعانق ال�سماء ،فلم
يظهروا �أي عجز �أو ي�أ�س �أو قهر
لل�سجان وحماكمه الظاملة ،بل
كانوا يف قمة ال�صرب والتحدي
وا�ستقبلوا احلكم بقلوب
مطمئنة �أن احلكم هلل فقط.
وت�شري الوالدة �إىل �أن احلكم
قا�س وكذلك الغرامة التي
مل تتمكن العائلة من دفعها
�إىل الآن ،وب�سبب ذلك يحرم
االحتالل الأ�سري من حقه يف
�رشاء "الكانتينا" والتي تعني
حرمانه من احل�صول على ما
يحب من �أطعمة وم�أكوالت وهو
حقه الطبيعي.

معاناة مع املر�ض

ومنذ �صغره يعاين الأ�سري علي
من مر�ض يف القلب يحتاج
لرعاية �صحية ومتابعة دائمة
لدى الطبيب ،ولكن بالطبع ف�إن
�سجون االحتالل تفتقر لأي
متابعة وتكلل بالإهمال الطبي.
وتو�ضح الوالدة ب�أن جنلها يعاين
من هذا املر�ض وال يتلقى
العالج الالزم ،ولكنه يحاول
طم�أنتها عن حاله ويخربها

�أنه ب�صحة جيدة ولكن القلق
ينه�شها وي�ؤرق لياليها.
وت�ضيف� ":أ�شعر دوما بالقلق
على حالته كلما نقلوه للفح�ص
لأنني �أعلم �أن الإهمال الطبي
هو العنوان لأي �أ�سري مري�ض،
علي هو ابني البكر و�أول فرحتي
وكان حني اعتقل يبلغ من العمر
 17عاما فقط ويدر�س يف
جامعة فل�سطني الأهلية يف بيت
حلم تخ�ص�ص املحا�سبة ،كنت

�أح�ضرّ ه كل يوم للجامعة وفرحة
جدا بان�ضمامه لها".
وت�صف �أم علي �أيامها بعد
اعتقال جنلها باحلزينة دائما؛
بينما الأعياد واملنا�سبات فتمر
م�أ�ساوية على العائلة و�أكرث
ق�سوة من الأيام العادية ..بينما
تعي�ش هذا القهر على �أمل
الإفراج القريب ،ولي�س ذلك
على اهلل ببعيد.

ب�سام املجدالوى

الأ�سري الآغا والأ�سرى القدامى م�أ�ساة ال تنتهى �إال بتحريرهم
�أكد وكيل م�ساعد رئي�س
الأ�رسى
�شئون
هيئة
واملحررين للإدارات العامة
امل�ساندة وم�س�ؤول الهيئة
يف املحافظات اجلنوبية
الأ�ستاذ ب�سام املجدالوى
�أطلقته
احتفال
خالل
مفو�ضية ال�شهداء والأ�رسى
يف حركة فتح بالتعاون مع
جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية
والإ�سالمية ,وبح�ضور لكافة
موظفى هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين يف املحافظات
اجلنوبية م�ساند للأ�رسى
بالتزامن مع دخول عميد
�أ�رسى قطاع غزة الأ�سري �ضياء

الفالوجي " الأغا " واملحكوم
بامل�ؤبد مدى احلياة � ،أن
ق�ضية الأ�رسى القدامى التى
�أبت دولة االحتالل االفراج
عنهم �أ�سوة بالدفعات الثالثة
ال�سابقة �ستبقى جرحاً لن
يندمل وم�أ�ساة لن تنتهى
�إال بتحريرهم  ،وحترير
كل الأ�رسى والأ�سريات
الفل�سطينيات يف ال�سجون
اال�رسائيلية .
وبي مدير عام برنامج
نَ
ت�أهيل الأ�رسى املحررين
الأ�ستاذ عاطف مرعى �أن
ق�ضية الأ�رسى القدامى
ما قبل اتفاقية �أو�سلو مل

حتل رغم �أن الواليات
املتحدة الأمريكية تو�صلت
بداية 2014م �إىل اتفاق بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني،
يق�ضي ب�أن تطلق �إ�رسائيل
�رساح املعتقلني الفل�سطينيني

ما قبل اتفاقيات �أو�سلو،
على  4دفعات ،مقابل �أن
متتنع ال�سلطة الفل�سطينية
عن التوجه لالن�ضمام �إىل
املنظمات الدولية بعد �أن
مت االعرتاف بفل�سطني دولة

غري كاملة الع�ضوية ،و�أطلقت
�سلطات �رساح � 78أ�سرياً
منهم على  3دفعات ،ورف�ضت
الإفراج عن الدفعة الرابعة
التي من املفرت�ض �أن يطلق
�رساحها بتاريخ  29مار�س
2014م ،والتي ت�ضم � 32أ�سرياً
بقى منهم حالياً � 26أ�سري
منهم من �أم�ضى يف االعتقال
 37عاماً كالأ�سريين كرمي
وماهر يون�س من فل�سطينيى
الداخل املحتل.
و�أثنى مدير عام وحدة
الرقابة الداخلية الأ�ستاذ
ح�سن قنيطة على املوقف
الفل�سطينى الذى �شدد على

ق�ضية الأ�رسى القدامى ،
مو�ضحاً �أن عميد �أ�رسى قطاع
غزة �ضياء الآغا من �سكان
مدينة خانيون�س  ،اعتقل
فى � 10أكتوبر من العام 1992
على خلفية قيامه بتنفيذ
عملية فدائية يف مغت�صبة
" جانيتال " مبجمع غو�ش
قطيف الإ�رسائيلي �آنذاك
ما �أ�سفر عن مقتل �ضابط
�إ�رسائيلي كان قد �شارك يف
�إغتيال �شهداء الفردان القادة
الثالث " كمال عدوان وكمال
نا�رص و�أبو يو�سف النجار " و
حمكوم مبدى احلياة.
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ريا�ضة
�صافوا منتظر ب�سطيف هذا الأ�سبوع لإنهاء
املفاو�ضات والتوقيع

وفاق �سطيف ينهزم وديا �أمام
جنم مقرة

طالب حترير النادي من بقايا الع�صابة و�إعادته �إىل �أبنائه

حمدود :ربوح خلف م�شاكل احتاد
العا�صمة وي�سعى �إىل �إ�سقاطه

ّ
واملعقد الذي مير به نادي احتاد العا�صمة يدمي القلب لأن�صاره وع�شاقه الذين
�أ�صبح الو�ضع ال�صعب
�أ�صبحوا ي�شتاقون ل�سماع الأخبار الإيجابية عن النادي وذلك منذ الفرتة التح�ضريية التي �سبقت
انطالقة املو�سم الكروي اجلاري� ،أين بد�أت االنطالقة ب�سجن مالك الفريق علي حديد وجتميد الر�صيد
البنكي وهو الأمر الذي جعل النادي يف�شل يف ت�سوية امل�ستحقات املالية لالعبيه والذين يطالبون يف كل
مرة ب�أموالهم التي يدينون بها قبل �أن يتخذوا قرارا خطريا يهدد الفريق بال�سقوط �إىل الأق�سام الدنيا

عي�شة ق.
من خالل جتميد ن�شاطهم
الكروي والتوقف عن �إجراء
التدريبات وخو�ض املقابالت
وهو ما يجعل الفريق مهددا
بالذهاب نحو الهاوية وال�سقوط
يف فخ يبدو خمططا له منذ
البداية يف ظل ت�سارع الأحداث
والتي ال تب�رش باخلري وت�رص على
الت�ضحية ب�أحد اعرق الأندية
اجلزائرية الذي مل مير مبثل
هذه الو�ضعية �سابقا يف ظل
�سكوت �أبناء الفريق والأطراف
الفاعلة التي تركته يتخبط
وحيدا و�سط �إدارة ال متلك
التجربة يف الت�سيري وال متلك
القوة من �أجل اخلروج بالنادي

من النفق املظلم.
الو�ضع ال�صعب الذي مير عليه
النادي جعل جنمها ال�سابق
حممد حمدود يخرج عن �صمته
ويخرج بت�رصيحات خطرية اتهم
من خاللها ربوح حداد بالوقوف
خلف ما يحدث لأبناء ت�شكيلة
«�سو�سطارة» وذلك با�ستغالل
الإدارة احلالية من �أجل مترير
ما يريده عرب �إنزاله �إىل الرابطة
الثانية ،والتي و�صفها حمدود
بالإدارة الفا�شلة والتي ت�أخذ
النادي نحو الهاوية وتهدده ب�آثار
�سلبية كارثية تهدد م�ستقبل
الفريق يف دوري الأ�ضواء� ،أين
�أو�ضح حمدود من خالل فيديو
ن�رشه �أول �أم�س �أن الأطراف
التي تعمل مل�صلحة ربوح تعمل
على ربح الوقت ق�صد ت�صفية

ح�ساباتها عن طريق النادي،
مو�ضحا �أن جتميد الر�صيد
البنكي لي�س �سوى غطاء يتم
ا�ستغالله من �أجل مترير الغاية
التي يرغبون فيها مطالبا ف�صل
م�شكل التجميد عن م�شاكل
النادي و�إعادة االحتاد �إىل
�أبنائه من �أجل �إعادته على
الطريق ال�صحيح ،م�ستطردا �أن
الالعبني القدامى يتحدثون حبا
يف الفريق ودفاعا عن م�صلحته
ولي�س هناك �أطراف خلفهم،
م�شددا انه يدرك قيمة اللعب
يف الق�سم الثاين والأمر لن تكون
�سهلة على الفريق.

�إدارة االحتاد تطعن يف
العقوبات

يف املقابل� ،أعلنت �إدارة احتاد
العا�صمة عن عزمها عدم
ال�سكوت عن حقوق النادي من
خالل رف�ضها العقوبة التي
�سلطتها جلنة االن�ضباط �ضد
النادي من خالل خ�سارته
على الب�ساط لديربي مولودية
اجلزائر بعد الغياب عن اللقاء
وخ�صم ثالث نقاط من الر�صيد،
و�أو�ضحت يف بيان ن�رشته على
موقعها الر�سمي �أنها �سوف
تقوم بالطعن حول العقوبة وعدم
ال�سكوت عن الأمر ،وذلك عرب
الهيئات الكروية املكفولة قانونا،
و�أو�ضحت �أنه لن تتوان يف الدفاع
عن حقوق االحتاد وتطالب
بتطبيق القوانني واللوائح مثلما
تن�ص عليه.

العقوبة حترمه من اجللو�س على كر�سي االحتياط يف مقابلتني

كازوين :العقوبة قا�سية ولن �أن�سى وقفة
جماهري املولودية
ت� ّأ�سف مدرب مولودية اجلزائر
برنارد كازوين حول العقوبة
التي تعر�ض لها من طرف جلنة
االن�ضباط والتي ق ّررت �إيقافه
ملجموع مباراتني بعد التقرير
الذي مت رفعه �ضده من طرف
حكم مقابلة مولودية اجلزائر
وجنم مقرة حل�ساب اجلولة
ال�سابعة من الرابطة املحرتفة
الأوىل� ،أين اعترب العقوبات التي
مت ت�سليطها �ضده بالقا�سية يف
ظل عدم �إقدامه على القيام
بت�رصف ي�ستحق مثل تلك
العقوبة ،مو�ضحا �أنه مل يقم
�سوى بالدفاع عن حقوق ناديه
يف �إطار الأخطاء التحكيمية
التي وقعت يف اللقاء ح�سبه،
ووجه املدرب الفرن�سي يف
ت�رصيحات �إعالمية ال�شكر �إىل

جميع من �سانده من الإدارة
والأن�صار الذين وقفوا بجانبه
خالل هذه املرحلة ال�صعبة التي
مير بها ،م�ضيفا �أنه مل يتمالك
نف�سه خالل الت�شجيعات التي

و�صلته من الأن�صار ولن ين�سى
�أبدا اخلرجة التي قاموا بها
من �أجله ،م�ضيفا انه لن ين�سى
جماهري املولودية يف حال
الرحيل عن الفريق م�ستقبال.

للإ�شارة �سوف يغيب كازوين
عن اللقاءين املقبلني للفريق
العا�صمي بعد ت�سليط جلنة
االن�ضباط عقوبة احلرمان
ملباراتني على مدرب العميد
عقب االحتجاجات املتكررة
على ح�سم مقابلة جنم مقرة،
وهو الأمر الذي يحرمه من
التواجد يف مقعد البدالء
ملقابلة ناديه �أمام ن�رص ح�سني
داي املقررة يف � 23أكتوبر
املقبل �ضمن اجلولة الثامنة
من البطولة الوطنية� ،إىل جانب
الغياب عن مواجهة ثانية وفق
برجمة الرابطة املحرتفة للعبة
باعتبار �أن عدم �إجراء ديربي
احتاد العا�صمة يجعل العقوبة
�سارية بلقاءين.

عي�شة ق.

�سقط فريق وفاق �سطيف يف فخ
الهزمية خالل املقابلة الودية
التي خا�ضها م�ساء �أول �أم�س �أمام
جنم مقرة على ملعبه الثامن ماي،
وذلك بعد انتهاء اللقاء بهدفني
لواحد لفائدة الزوار يف �إطار اللقاء
التح�ضريي حت�سبا ال�ستئناف
مناف�سة البطولة الوطنية املقررة
نهاية الأ�سبوع املقبل ،حيث
ف�ضلت �إدارة الوفاق ا�ستغالل فرتة
توقف املناف�سة ب�سبب ترب�ص
املنتخب الوطني للمحليني من
�أجل لعب مقابلة ودية ،وكانت
الفر�صة مواتية �أمام الطاقم الفني
الذي يقوده املدرب امل�ساعد
فار�س فالحي من �أجل الوقوف
على �إمكانيات الالعبني والتح�ضري
للمواجهات القادمة ويف مقدمتها
اللقاء املقبل �أمام جمعية ال�شلف
�ضمن اجلولة الثامنة من البطولة
الوطنية ،ومنح الطاقم الفني
الفر�صة �إىل جميع الالعبني من
�أجل اللعب و�أخذ فر�صتهم للإقناع
وك�سب ثقة الطاقم الفني حت�سبا
للمواعيد الكروية املقبلة ،ولهذا
الغر�ض فقد كان العبو مقرة
ال�سباقون �إىل افتتاح باب الت�سجيل
قبل �أن يتمكن املهاجم �أمني

�سويبع من التعديل يف منت�صف
ال�شوط الأول للمقابلة عرب ركلة
جزاء ،لكن ت�شكيلة «الن�رس الأ�سود»
ف�شلت يف الو�صول �إىل املرمى يف
ال�شوط الثاين ،عك�س الزوار الذين
جنحوا يف ت�سجيل الهدف الثاين،
و�سيكون رفقاء الالعب �سيدهم
�أمام خو�ض مقابلة ودية ثانية �أمام
احتاد ب�سكرة واملربجمة نهاية
هذا الأ�سبوع ملوا�صلة التح�ضري
للقاء جمعية ال�شلف.
يف �سياق �آخر ،تو�صلت �إدارة
الرئي�س فهد حلفاية �إىل اتفاق
مبدئي مع املدرب ال�سوي�رسي
را�ؤول �صافو من �أجل الإ�رشاف
على العار�ضة الفنية للفريق
ال�سطايفي خلفا للمدرب خري
الدين ما�ضوي امل�ستقيل وذلك
�إىل نهاية املو�سم احلايل� ،أين
ينتظر ان يلتحق املدرب ال�سابق
ملولودية وهران ومولودية العلمة
�إىل عا�صمة اله�ضاب العليا خالل
الأ�سبوع اجلاري وذلك بعدما
حت�صل على ت�أ�شرية الدخول
�إىل �أر�ض الوطن من �أجل �إمتام
املفاو�ضات والتوقيع على العقد.

عي�شة ق.

البطولة الإفريقية للألواح ال�شراعية
امل�ؤهلة لأوملبياد 2020

�إجماع على حت�سن امل�ستوى االفريقي
ونهاية هيمنة �شمال �إفريقيا
�أجمعت الأطراف املعنية بالبطولة
االفريقية لل�رشاع التي جرت
باملدر�سة الوطنية للريا�ضات
املائية وحتت مائية بربج البحري
�أن امل�ستوى االفريقي يف حت�سن
ملحوظ �سيما بربوز منتخبات
مل ي�سبق لها الت�ألق من قبل ،مما
جعل الهيمنة ال�شمال افريقية
ترتاجع يف هذه املنا�سبة� ،أكد
كل من امل�س�ؤولني والتقنيني
وحتى الريا�ضيني امل�شاركني
يف هذا املحفل القاري �أن
م�ستوى ريا�ضة ال�رشاع يف القارة
االفريقية يعرف طفرة نوعية يف
املردود من �سنة لأخرى ،كما �أن
ال�سيطرة مل تقت�رص على منتخبات
�شمال افريقية بل بات يتقا�سمها
بحارون من دول افريقية �أخرى
على غرار املوزمبيق وال�سي�شل،
و�أو�ضح املدير الفني الوطني
عمر بوزيد« :مل نكن ننتظر �أن
يرتقي مردود البطولة الإفريقية
�إىل هذا امل�ستوى ،هناك بع�ض
املنتخبات فاج�أتنا على غرار
املوزمبيق وهو ما ي�رشف ريا�ضة
ال�رشاع يف القارة ال�سمراء»،
و�أ�ضاف» «هناك فرق ت�شتغل
وتر�سل بحاريها للم�شاركة يف
دورات دولية ولإجراء ترب�صات
يف اخلارج ذات م�ستوى عايل،
مثلما قامت به الفتاة املوزمبيقية

دايزي نهاكيل راديال التي كانت
يف ترب�ص مغلق ملدة �سنتني على
كاهل االحتاد الدويل ،والنتيجة
�أمامنا بطلة قارية وتذكرة
�أوملبية» ،كما �أكد بوزيد �أن ت�ألق
هذه الفرق يعود اىل ا�ستعانتها
بتقنيني �أجانب الأمر الذي �سمح
لها بخطف الأ�ضواء على ال�صعيد
القاري .من جانبه ،اعترب ع�صام
علوي مدرب املنتخب امل�رصي
الخت�صا�ص الزير« :م�ستوى
ال�رشاع يف افريقيا عرف طفرة
نوعية والف�ضل يعود اىل االحتاد
الدويل الذي يريد تطوير هذه
الريا�ضة على م�ستوى القارة وهو
ما ح�صل ،والدليل على ذلك انه مل
تقت�رص ال�سيطرة على املنتخبات
التقليدية مثل اجلزائر وم�رص
وتون�س ،بل �شاهدنا ت�ألق كل
من ال�سي�شل وموزمبيق وبدرجة
اقل �أنغوال» ،و�أ�ضاف« :واجهنا
مناف�سني �أفارقة �أقوياء ،الأمر
الذي جعلنا نعي�ش �ضغط رهيبا
خا�صة يف ال�سباق االخري ففي
�ستاندار ذكور ،فاز بحار �سي�شيلي
وعند الراديال اناث� ،صحيح �أن
خلود من�سي قد انتزعت احدي
ت�أ�شريات الأوملبياد� ،إال �أنها
خ�رست يف اليوم الأخري �أمام
مناف�ستها املوزمبيقية».

ق.ر.
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ريا�ضة

اجتماع زط�شي ولوغريت اتفق على التعاون بني االحتاديتني خالل الأربعة �أعوام املقبلة

تر�سيم ودية اخل�ضر والديوك يت�أجل
�إىل مطلع العام 2020

التقى رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي ونظريه نويل لوغريت
ّ
ا�ستغل زط�شي تواجده يف فرن�سا رفقة املنتخب الوطني يف �إطار لعب
بالعا�صمة باري�س� ،أين
املقابلة الودية �أمام كولومبيا وتنقل �إىل مقر االحتادية الفرن�سية لكرة القدم من �أجل اجللو�س
مع نظريه الفرن�سي على طاولة اجتماع عمل جمعت الرجلني اللذان تباحثا �إمكانية التو�صل �إىل
االتفاق فيما يتعلق بربجمة مقابلة ودية جتمع املنتخبني الوطني ونظريه الفرن�سي
عي�شة ق.

يف ظل الرغبة املتبادلة بني
الطرفني من اجل جت�سيد
اللقاء على �أر�ض الواقع بعدما
�سبقته مواجهة يف العام 2001
بني املنتخبني ،حيث ك�شف
بيان م�شرتك بني االحتاديتني
اجلزائرية والفرن�سية انه مل يتم

تر�سيم خو�ض املواجهة بعدما
مت ت�أجيل الأمر �إىل حني زيارة
رئي�س الهيئة الفرن�سية لوغريت
�أر�ض الوطني خالل الثالثي الأول
من العام املقبل  2020من �أجل
التفاو�ض حول خمتلف التفا�صيل
ب�إمكانية برجمة املباراة الودية
ر�سميا يف اجلزائر ،خا�صة وان

الفاف اقرتحت تاريخ �شهر �أكتوبر
 2020من �أجل لعب املقابلة
وتكون افتتاحية للملعب اجلديد
ملدينة وهران� ،إىل جانب ف�إن
الأمر الرئي�سي الذي يركز عليه
امل�س�ؤول الأول على االحتادا
لفرن�سي للعبة مقابل املوافقة
على التنقل �إىل اجلزائر وخو�ض

�إ�سبانيول بر�شلونة يفتتح �أكادميية كروية
بتيزي وزو

�أعلن نادي �إ�سبانيول بر�شلونة
�أم�س عن افتتاح مركز ت�أهيل
جديديُعرف با�سم �أكادميية
« »RCDEيف مدينة تيزي وزو
و�سوف يبد�أ ن�شاطه يف �أول
نوفمرب املقبل ،و�سيكون الهدف
من هذا املركز هو اكت�شاف
املواهب وتعزيزها يف منطقة
القبائل ب�شمال البالد ،واملعروفة
وفقا للنادي -بجودة كرة القدمبها ،و�سكون حتت �إدارة خافيري

كودينا ،وبالإ�ضافة �إىل �أكادميية
« »RCDEاجلديدة يف تيزي وزو،
لدى �إ�سبانيول مراكز �أخرى يف
اليابان والواليات املتحدة والعراق
وال�صني وال�سويد وبر�شلونة� ،أين
�سوف تكون الفر�صة ملختلف
ال�شبان واملواهب الكروية عرب
الوالية والواليات املجاورة
الفر�صة من �أجل الربهنة على
قدراتهم يف اللعبة امل�ستديرة
وبناء م�ستقبل كروي مع �أحد

�أعرق الأندية يف �إحدى الدوريات
لأوروبية الكربى والنادي الثاين
ملدينة بر�شلونة� ،أين �أ�صبحت
اجلزائر معقل الأندية الأوروبية
الكبرية من �أجل فتح مدار�س
كروية �آخرها �أوملبيك مار�سيليا
الكت�شاف �أف�ضل املواهب الكروية
ومنحها الفر�صة من �أجل الت�ألق
والذهاب بعيدا يف امل�شوار
الكروي.

ع.ق.

�إقبال كبري على تذاكر مباراة املحلي
املغربي واجلزائر
ت�شهد عملية بيع تذاكر مباراة
املحلي املغربي �أمام اجلزائر
�إقباال كبريا حيث �ستجرى
املواجهة ال�سبت املقبل
بامللعب البلدي بربكان ،يف
الدور امل�ؤهل لت�صفيات ك�أ�س
�أمم �أفريقيا للمحليني ،وطرح
االحتاد املغربي لكرة القدم
�أم�س الإثنني املن�رصم التذاكر
للبيع ،حيث بد�أت العملية ب�إقبال
كبري من اجلمهور املغربي يف
خمتلف النقاط وعرب الإنرتنت،
علما ب�أن التذاكر تباع مبدينتي
بركان ووجدة ،وعلم �أن التذاكر
التي تباع عن طريق الإنرتنيت

البطولة الوطنية الع�سكرية للكاراتي دو

انطالق املناف�سة مب�شاركة 20
وفدا ريا�ضيا

انطلقت �أول ام�س البطولة
الوطنية الع�سكرية للكاراتي -
دو مب�شاركة  20وفدا ريا�ضيا
بتعداد  218ريا�ضيا منهم 25
ريا�ضية ،على م�ستوى املدر�سة
العليا للدرك الوطني ال�شهيد
مواز �أحممد بزرالدة (اجلزائر
العا�صمة).ومت �إجراء االجتماع
التقني للطاقم التحكيمي التابع
االحتادية اجلزائرية للكراتي
دو� ،أم�س الأحد ،من �أجل تق�سيم
الفرق ح�سب عملية القرعة ،القيام
بعملية الأوزان واملراقبة الطبية.
ويف كلمته االفتتاحية ،رحب قائد
املدر�سة العليا للدرك الوطني،
العقيد بجاوي حوا�س ،بال�ضيوف
وبالوفود الريا�ضة امل�شاركة يف
هذه التظاهرة الع�سكرية طالبا
منهم التحلي بالقيم ال�سامية
للتناف�س الريا�ضي ال�رشيف وبدل
�أق�صى اجلهود لتحقيق الأهداف
املنتظرة.
وقال العقيد بجاوي حوا�س:

<> حتى حتقق هذه املناف�سة
الريا�ضية الأهداف املرجوة
منها ،ف�إين �أحث جميع الريا�ضيني
الع�سكرين امل�شاركني يف هذه
البطولة ،التحلي بالقيم ال�سامية
للتناف�س الريا�ضي ال�رشيف
والتقيد بقواعد االن�ضباط
الع�سكري وبدل �أق�صى اجلهود
املمكنة لبلوغ امل�ستوى املنتظر
لهذه املناف�سة الريا�ضية .هي
كذلك فر�صة �سانحة لرت�سيخ
القيم ال�سامية للجانب االن�ساين
الذي يتج�سد يف تعزيز التوا�صل
بني
والتعارف
بالتقارب
الع�سكريني على اختالف فئاتهم
واخت�صا�صاتهم>>.
و�أ�ضاف كذلك�>< :إن تنظيم
واحت�ضان فعاليات هذه البطولة
باملدر�سة العليا للدرك الوطني
يتيح لهذا اجلهاز فر�صة اال�سهام
يف هذه امل�ساعي النبيلة الهادفة
�إىل تطوير وتنمية الريا�ضة ب�صفة
عامة .لأن هذا اجلانب يكت�سي

�أهمية بالغة يف م�سرية الأفراد
الع�سكريني مقارنة باملهام املوكلة
لهم وذلك ما يتطلب ت�شجيع كل
ما من �ش�أنه ال�سماح بتحفيز
الع�سكريني على ممار�سة الريا�ضة
بغية تنمية القدرات البدنية
الفردية والرفع من اجلاهزية من
جهة ثانية واكت�شاف املواهب
الريا�ضية الفردية منها واجلماعية
يف خمتلف التخ�ص�صات .وهذا
متا�شيا مع متطلبات تكوين جي�ش
ع�رصي يتمتع بكفاءات ومهارات
عالية كفيلة لال�ستجابة حلاجيات
الوطني>>.و�ستختم
الدفاع
هذه املناف�سة يوم اخلمي�س
ال 17من �أكتوبر اجلاري.و�شهد
حفل االفتتاح ،ح�ضور ممثل عن
املديرية املركزية للريا�ضات
الع�سكرية ،ممثل عن املديرية
اجلهوية للريا�ضات الع�سكرية
بالناحية الع�سكرية الأوىل
و�إطارات �سامية للمدر�سة العليا.

ق.ر.

عودته �إىل املناف�سة غري م�ستبعدة الأ�سبوع املقبل �أمام بن قردان
قد نفدت ،وت�شري كل التوقعات
�أن املباراة �ستجرى ب�شبابيك
مغلقة بامللعب البلدي بربكان
َ
مت اختياره الحت�ضان
الذي
هذه املواجهة ،ل�ضمان ح�ضور

جماهريي كبري ،وكانت مباراة
الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون
�أهداف بالبليدة يف اجلزائر.

ق.ر.

بر�شلونة يحدد موقفه من ت�أجيل الكال�سيكو
حدد بر�شلونة موقفه من ت�أجيل
مباراة الكال�سيكو مع ريال مدريد
واملقرر لها بتاريخ � 26أكتوبر
اجلاري� ،ضمن مناف�سات اجلولة
العا�رشة من الدوري اال�سباين،
وت�شهد مدينة بر�شلونة العديد
من املظاهرات يف الوقت احلايل،
ب�سبب احلكم بحب�س عدد من

مقابلة ودية �أمام �أ�شبال الناخب
الوطني جمال بلما�ضي يتمثل
يف �ضمان احلماية والأمن لوفد
املنتخب الفرن�سي منذ ان تط�أ
�أقدامهم �أر�ض الوطن �إىل غاية
العودة �إىل الديار ،وهو الأمر
الذي يتطلب مفاو�ضات مو�سعة
جتمع �أي�ضا امل�ؤ�س�سات الر�سمية

يف البالد ويف مقدمتها وزارتي
ال�شباب والريا�ضة والداخلية.
�إىل جانب ذلك كان االجتماع الذي
جمع زط�شي ولوغريت حا�سما
منت خالل االتفاق بينهما على
ت�أطري �أوا�رص التبادل التقني بني
االحتاديتني على مدار الأربعة
�أعوام املقبلة ،حيث مت االتفاق

ر�سميا على م�شاركة اجلزائر يف
البطولة الدولية التي حتت�ضنها
فرن�سا لفئة �أقل من  17عاما ،اين
�سوف ت�سمح للعنا�رص الوطنية
باالحتكاك مع منتخبات عاملية
واللعب يف امل�ستوى العايل ق�صد
ك�سب الثقة والتجربة حت�سبا
للم�ستقبل.

القادة يف كتالونيا ،ووف ًقا ل�صحيفة
«�سبورت» الإ�سبانية ،ف�إنه هناك
دعوات ملظاهرات حا�شدة يوم
� 26أكتوبر اجلاري بالتزامن
مع �إقامة الكال�سيكو ،و�أ�شارت
ال�صحيفة �إىل �أنه من حيث
املبد�أ ،ف�إن بر�شلونة ال يدر�س
على الإطالق طلب ت�أجيل مباراة

الكال�سيكو ،ويدرك بر�شلونة جيدًا
�أن املباراة يجب �أن تنظم وت�سري
ب�سال�سة بغ�ض النظر عن وجود
احتجاجات ومظاهرات .يذكر �أن
ريال مدريد يحتل �صدارة الدوري
الإ�سباين بر�صيد  18نقطة ،بينما
بر�شلونة يف املركز الثاين بر�صيد
 16نقطة.
وكاالت

بدران يتعافى من الإ�صابة وي�ست�أنف
التدريبات مع الرتجي

ا�ست�أنف الالعب عبدا لقادر
بدران التدريبات �أول �أم�س ب�صفة
طبيعية بعدما متاثل ب�صفة نهائية
من الإ�صابة التي كان يعاين منها
على م�ستوى الكاحل مع ناديه
الرتجي التون�سي ،حيث اندمج
ب�صورة عادية �أول �أم�س يف
احل�صة التدريبية اجلماعية و�أكد
تواجده يف �أف�ضل حالة �صحية
وذلك بعد غيابه عن التدريبات
ما يقارب �أ�سبوعني بعدما
تلقى �إ�صابة يف مباراة النجمة
اللبناين التي جرت �ضمن مناف�سة

البطولة العربية للأندية ا�ضطر
على �إثرها �إىل االبتعاد والبقاء
بعيدا عن املناف�سة واخللود �إىل
الراحة ق�صد التعايف ب�رسعة
والعودة �إىل امليدان ،ويتدرب
بدران مع املح�رض البدين من
�أجل ا�ستعادة اللياقة البدنية
ب�رسعة وال ي�ستبعد �أن ي�سجل
العودة جمددا �إىل املناف�سة
يف مباراة نادي الرتجي وبن
قردان املقررة يف تاريخ 24
�أكتوبر املقبل حل�ساب الدوري
التون�سي.

للإ�شارة ف ّوت الالعب ال�سابق
لنادي وفاق �سطيف فر�صة تلقي
الدعوة من الناخب الوطني جمال
بلما�ضي من �أجل امل�شاركة يف
الرتب�ص الذي يخو�ضه اخل�رض
و�أجرى على �إثره لقاءين وديني
�أمام الكونغو الدميوقراطية
وكولومبيا ،حيث كان املعني
مر�شحا من �أجل خالفة الالعب
رفيق حلي�ش الذي اعتزل اللعب
دوليا قبل �أن متنعه من الإ�صابة
من ا�ستغالل الفر�صة.

عي�شة ق.
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ريا�ضة دولية

ك�أ�س الأمم الأوروبية 2020

�أوكرانيا تت�أهل و�إجنلرتا ترد على العن�صرية

�سقط منتخب الربتغال يف
فخ اخل�سارة لأول مرة يف
الت�صفيات امل�ؤهلة لبطولة
يورو  2020على يد م�ضيفه
الأوكراين بهدفني مقابل
هدف �أول ام�س يف مباراة
جمعت بينهما على ملعب
�أوملبي�سكي الوطني� ،سجل
الثنائي رومان يارميت�شوك
و�أندري يارمولينكو هديف
�أوكرانيا يف الدقيقتني  6و27
بينما �أحرز كري�ستيانو رونالدو
هدف الربتغال الوحيد من
ركلة جزاء يف الدقيقة ،72
وان�ضم منتخب �أوكرانيا
لركب املت�أهلني لبطولة
اليورو ،بعدما رفع ر�صيده
�إىل  19نقطة ليوا�صل ت�صدر
املجموعة الثانية وي�أتي
خلفه الربتغال بر�صيد 11
نقطة ،جاءت البداية �رسيعة
من املنتخب الأوكراين الذي
باغت �ضيفه بهدف مبكر
بعد مرور  6دقائق فقط
على البداية ،بعدما ت�صدى
باتري�سيو ل�رضبة ر�أ�سية من
�سريهي كري�ستوف ،ليتابعها
يارميت�شوك بت�سديدة مبا�رشة
�إىل داخل ال�شباك ليتقدم
�أ�صحاب الأر�ض بهدف �أول
ومع حلول الدقيقة  27وا�صل
املنتخب الأوكراين مباغتة

�ضيفه بهدف ثا ٍن من هجمة
خاطفة عن طريق فيايل
ميكولينكو ،وبعد دقيقتني
فقط ،كاد جواو ماريو �أن
يقل�ص النتيجة بهدف �أول
للربتغال بعدما مرر له
رونالدو الكرة بكعب القدم
�سددها بي�رساه لكن بياتوف
ت�صدى لها برباعة.
ومع بداية ال�شوط الثاين
احت�سب احلكم ركلة حرة
ل�صالح رونالدو على حدود
منطقة اجلزاء ،نفذها
الالعب بنف�سه بت�سديدة قوية
لكن احلار�س بياتوف ت�صدى
لها برباعة ،حت�صل املنتخب
الربتغايل على ركلة جزاء يف
الدقيقة  72بعد مل�سة يد
على تارا�س �ستيبانينكو الذي
ح�صل على بطاقة �صفراء

ثانية ومت طرده ،لينربي
رونالدو وي�ضعها بنجاح داخل
مقل�صا النتيجة
ال�شباك
ً
لل�ضيوف.
و�ضع املنتخب الإجنليزي
قدما يف نهائيات ك�أ�س �أمم
�أوروبا  2020بفوزه على
م�ضيفه البلغاري  0- 6يف
�صوفيا �ضمن مناف�سات
املجموعة الأوىل ،و�سجل
�أهداف املنتخب الإجنليزي
كل من ماركو�س را�شفورد
ورو�س باركلي هدفني ورحيم
�سرتلينغ هدفني وهاري كني،
ورفع املنتخب الإجنليزي
ر�صيده �إىل  15نقطة بفارق
 3نقاط �أمام الت�شيك �صاحبة
املركز الثاين و� 4أمام كو�سوفو
�صاحبة املركز الثالث التي
تغلبت االثنني �أي�ضا على

مونتينيغرو .0-2
بينما تعادل منتخب فرن�سا
مع �ضيفه تركيا بهدف لكل
منهما على ملعب دو فران�س
يف مباراة مثرية �ضمن
مناف�سات املجموعة الثامنة،
لعب البدالء دور البطولة حيث
تقدم �أوليفيه جريو للديوك يف
الدقيقة  ،76وتعادل للأتراك
كان �آيهان بالدقيقة  82بعد
م�شاركة الالعبني يف ال�شوط
الثاين ،انتزع الأتراك نقطة
ثمينة �أبقتهم يف ال�صدارة
بر�صيد  19نقطة ،ليتفوقوا
بفارق املواجهات املبا�رشة
عن املنتخب الفرن�سي
�صاحب الر�صيد نف�سه الذي
فرط يف نقطتني ثمينتني
وفر�صة ح�سم ت�أهله ر�سميا
للنهائيات.

غريزمان يبعث ر�سالة حتذير للديوك
حت�س �أنطوان غريزمان مهاجم
رَّ
منتخب فرن�سا على التعادل مع تركيا
يف الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س الأمم
الأوروبية ،وقال غريزمان عرب �صحيفة
ليكيب�« :أ�شعر بخيبة �أمل لأننا قدمنا
مباراة كبرية ،ومل ن�ؤد بهذا امل�ستوى
املتميز منذ فرتة طويلة� ،إنها �أف�ضل
مباراة لنا يف الت�صفيات» ،و�أ�ضاف
العب بر�شلونة« :كنا نعلم خطورة
الفريق الرتكي يف الكرات الثابتة لذا
�أنا منزعج ،يجب العمل واالهتمام
بتفا�صيل �صغرية ميكن �أن تت�سبب يف
ف�شل املنتخب بالت�أهل لأمم �أوروبا �أو

ك�أ�س العامل» ،و�أردف« :مل نكن متميزين
يف �إنهاء الهجمات ،لقد �أهدرنا العديد
من الفر�ص ومل يحالفنا احلظ� ،إنه �أمر
وارد يف كرة القدم ،ففي ك�أ�س العامل
مل يحتاج الفريق لفر�ص عديدة ،والآن
علينا العمل وال�صرب و�أن يركز كل العب
مع ناديه على حت�سني �إنهاء الهجمات»،
وتابع« :لقد ر�أينا �إعادة هدف املنتخب
الرتكي بالفيديو ،يجب �أن نتوخى
احلذر والعمل وتنفيذ تعليمات اجلهاز
الفني» .و�أ�شاد �أنطوان بزميليه جريو
وبن يدر قائال�« :أوليفيه جريو مهاجم
رائع ،وكان دخوله �إىل امللعب رائعا،

لطاملا �أ�سعدنا ب�أهدافه وجنده كلما
احتاجه الفريق ،كذلك �أدى و�سام بن
يدر مباراة رائعة ونفذ املطلوب منه
رغم �أنه مل تتح له فر�ص عديدة ،ب�شكل
عام الثنائي كان متميزا يف مباراة
تركيا» ،ووا�صل «تنتظرنا معركتني
�أمام مولدوفا و�ألبانيا ،يجب الفوز
بهما بعدها ميكن االحتفال بالت�أهل
ليورو  ،»2020و�أمت �أنطوان غريزمان:
«توقعنا توتر الأحداث يف املدرجات،
�أحب اللعب و�سط الأجواء احلما�سية
حتى �إذا كانت �ضدنا ،و�شعرنا �أي�ضا
بردة الفعل القوية للجمهور الفرن�سي».

رونالدو ي�سجل الهدف  700يف م�شواره

�سجل النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو هدفه رقم  700يف م�سريته االحرتافية مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بالده وذلك
يف املباراة التي خ�رسها الدون ورفاقه �أمام �أوكرانيا  1-2يف ت�صفيات يورو  ،2020وجنح الالعب املتوج بجائزة الكرة الذهبية
يف خم�س منا�سبات يف م�سعاه من ركلة جزاء حت�صل عليها البديل بروما بعد �أن مل�س �ستيبانينكو الكرة بيده داخل املنطقة
ما �أدى �إىل طرده بعد نيله الإنذار الثاين يف املباراة ،ف�سجل رونالدو هدفه الرقم  700رافعاً ر�صيده �إىل �سبعة �أهداف يف
الت�صفيات ،و�صار ر�صيد رونالدو  95هدفاً دولياً ،ومل َّ
يتبق له الكثري لالقرتاب من رقم الإيراين علي دائي � 109أكرث العب �سجل
دولياً ملنتخب بالده ،و�سجل الدون  450هدفاً مع ريال مدريد و 118مع مان�ش�سرت يونايتد و 32مع جوفنتو�س �إ�ضافة �إىل خم�سة
�أهداف مع �سبورتينغ ل�شبونة.

�ساوثجيت :الو�ضع مل يعد مقبوال
و�صف غاريث �ساوثجيت املدير الفني لإجنلرتا املوقف الذي تعر�ض له العبوه خالل مباراتهم
�أمام بلغاريا �ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة لبطولة يورو  ،2020بغري املقبول ،وتوقفت مباراة
املنتخبني على ملعب «فا�سيل ليف�سكي» مرتني يف ال�شوط الأول بعد �أن �أبدى العبو �إجنلرتا
ا�ستيائهم من هتافات عن�رصية من جانب بع�ض اجلماهري البلغارية ،و�أو�ضح �ساوثجيت عقب
اللقاء الذي انتهى بفوز كا�سح للأ�سود الثالثة« :نحذر على الفور عندما ن�سمع �شيئا مثل هذا،
كنا على توا�صل دائم مع احلكم الرابع ،وحكم ال�ساحة ،توا�صلت مع الالعبني واجلميع �أجمع
على �أن الو�ضع �أ�صبح غري مقبول».
ومت �إخالء �أجزاء من مدرج املباراة التي �شهدت خف�ض �أعداد اجلماهري �إىل � 5آالف متفرج
ب�سبب �أحداث م�شابهة يف مباريات �سابقة ،و�أ�ضاف املدرب الإجنليزي« :لقد ا�ستطعنا تو�صيل
ر�سالتني اليوم ،الفوز بنتيجة كبرية باللقاء وت�سليط ال�ضوء على هذا املوقف للعامل ب�أ�رسه،
املباراة توقفت مرتني ،و�أعلم �أن هذا لن يكون كافيا للبع�ض» ،وكان االحتاد الإجنليزي لكرة
القدم قد �أعرب يف بيان عقب اللقاء عن �إدانته التامة للهتافات العن�رصية التي طالت العبيه
مطالبا االحتاد الأوروبي للعبة بالتحقيق يف هذه الأحداث ،ال�سيما �أنها لي�ست املرة الأوىل التي
يتعر�ض فيها العبوه ملثل هذه ال�سلوكيات املرفو�ضة يف كل املجتمعات.

هتافات عن�صرية يف مواجهة بلغاريا و�إجنلرتا
توقفت مباراة بلغاريا و�إجنلرتا �ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل يورو  2020حوايل ثالث دقائق
يف الدقيقة  27عندما بد�أت ت�سمع هتافات عن�رصية جتاه بع�ض العبي اجنلرتا ،و�شوهد
قائد املنتخب الإجنليزي هاري كاين يت�شاور مع احلكم قبل �أن يوجه املذيع يف امللعب نداء
�إىل جمهور بلغاريا بالتوقف عن �إطالق الهتافات العن�رصية ،وكان االحتاد الأوروبي �أ�صدر
بروتوكوال من ثالث خطوات جتاه الهتافات العن�رصية يف املالعب الأوروبية تبد�أ بطلب احلكم
من مذيع املباراة منا�شدة اجلماهري بوقف الهتافات العن�رصية ،و�إذا ا�ستمر الأمر يطلب احلكم
من الالعبني مغادرة امللعب �إىل غرف املالب�س لفرتة معينة على �أن يقوم املذيع مبنا�شدة
اجلمهور مرة جديدة و�إذا ا�ستمرت الأمور على حالها يعلن احلكم �إيقاف املباراة نهائياً.
وقبل نهاية ال�شوط الأول وحتديداً يف الدقيقة  43جتددت الهتافات العن�رصية من جانب
اجلماهري البلغارية مرة �أخرى ،ما �أدى �إىل �إيقاف املباراة ودخول مدرب املنتخب الإجنليزي
غاريث �ساوثغيت يف حوار طويل مع حكم املباراة الذي انتظر عدة دقائق قبل �أن يقرر
ا�ستكمالها ،و�شوهد قائد بلغاريا �إيفلني بوبوف ي�صعد �إىل املدرجات بعد نهاية ال�شوط الأول
للتحدث �إىل اجلماهري طالباً منهم التوقف عن �إطالق الهتافات باجتاه العبي اجنلرتا ذوي
الب�رشة ال�سمراء.

مودريت�ش يطمئن جماهري ريال مدريد
ك�شف لوكا مودريت�ش جنم و�سط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا تفا�صيل الإ�صابة التي تعر�ض
لها خالل م�شاركته رفقة منتخب بالده �أمام ويلز يف الت�صفيات الأوروبية امل�ؤهلة ليورو ،2020
و�أ�صيب مودريت�ش يف الدقائق الأخرية من مباراة كرواتيا وويلز التي انتهت بالتعادل  1-1وخرج
رفقة الفريق الطبي وهو غري قادر على ال�سري ب�شكل طبيعي على قدمه اليمنى ،وقال مودريت�ش
يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة موندو ديبورتيفو« :عانيت من نتوء يف الع�ضالت ،ي�ؤملني قليلاً
ريا� ،س�أكون بخري يف غ�ضون �أيام قليلة» ،وتابع «طبيب
ويتورم ،لكني �أعتقد �أن الأمر لي�س خط ً
املنتخب �أخربين ب�أنها �إ�صابة غري �سارة ،لكن يجب �أال تكون فرتة الغياب طويلة ،لقد �أبلغ على
الفور اجلهاز الطبي لريال مدريد» .ومل يتحدد بعد ما �إذا كان لوكا مودريت�ش �سيغيب عن
مباراة الكال�سيكو �أمام بر�شلونة واملقرر �إقامتها يف � 26أكتوبر اجلاري يف �إطار الليغا.

مالك مان�ش�سرت يونايتد على �أعتاب التفكك
ك�شف تقرير �صحفي �أم�س عن اقرتب نادي مان�ش�سرت يونايتد من تلقي �رضبة جديدة تهدد
ا�ستقراره خالل الفرتة املقبلة ،ووف ًقا ل�صحيفة «ذا �صن» الربيطانية ،ف�إن كيفني جليزر �أحد
مالك مان�ش�سرت يونايتد ينوي بيع ح�صته يف النادي مل�ستثمر جديد ،ويعد كيفني �أحد �أبناء
جليزر ال�ستة الذين ي�سيطرون على ملكية النادي الإجنليزي منذ  14عا ًما ،وتتزامن رغبة كيفني
يف البيع مع �أنباء معاناة ال�شياطني احلمر من انخفا�ض يف الإيرادات لأول مرة منذ �سنوات.
كما �أن النادي �سيكون يف حاجة �إىل البحث عن را ٍع جديد لقمي�صه لأن الراعي الرئي�سي ينوي
الرحيل يف املو�سم املقبل بعد انتهاء عقد تاريخي بقيمة  450مليون �إ�سرتليني ،و�أ�شارت
ال�صحيفة الربيطانية �إىل �أن �أ�سهم كيفني جليزر تبلغ قيمتها  270مليون �إ�سرتليني ،و�أو�ضحت
�أن بيع كيفني حل�صته �سيجعل من ال�صعب �أن يقلده باقي �إخوته اخلم�سة على املدى الق�صري،
لأن امل�ستثمر اجلديد �سي�شرتط �ضمانات لعدم بيع �أي مالك �آخر حل�صته لفرتة زمنية حمددة،
و�سي�ؤدي بيع �أكرث من فرد بعائلة جليزر حل�صته خالل فرتة ق�صرية �إىل انخفا�ض �سعر
الأ�سهم.
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ال�صادرة يف �سنة 1949

رواية  1984جلورج �أوريل ..عمل �أدبي حتول لتهمة �سيا�سية
تعود رواية  1984للكاتب الإجنليزي جورج �أوريل ،للواجهة كد�أبها،
حيث علق وزير اخلارجية الأمريكى مايك بومبيو ،بت�شبيهه معاملة
ال�صني لأكرث من مليون م�سلم من الويجور برواية « ، »1984قائ ً
ال �إن
احلزب ال�شيوعي يحتجزهم يف مع�سكرات اعتقال وي�سيء معاملتهم.
وكاالت
وهذه الرواية ن�رشت منذ  70عاماً
بالتمام والكمال ،فقد �أ�صدرها
جورج �أوريل يف �سنة .1949
وبعد �صدور الرواية كانت داللتها
املبا�رشة موجهة �إىل االحتاد
ال�سوفيتي ،ولعل منعها من قبل
الأنظمة هناك ،قد �أكد هذا
التوجه ،لكن بعد �سقوط االحتاد
ال�سوفيتي مل ت�سقط الرواية بل
حققت الرواية ،مع مر ال�سنني،
جناحاً كبرياً ،وت�ساءلت �صحيفة
التليجراف «ملاذا ال نزال مهوو�سني

برواية جورج �أورويل؟».
وقالت ال�صحيفة يف تقرير عن
الرواية «تعد رواية  1984واحدة من
�أكرث روايات القرن املا�ضي نفوذاً،
كما �أنها واحدة من الأكرث الكتب
رعباً يف العامل» ،حيث ي�ضيف
التقرير»�إذا كان هذا هو ما �سيكون
عليه العامل ،فرمبا ن�ضع ر�ؤو�سنا يف
�أفران الغاز الآن» ،هكذا كتب �أحد
القراء ردا على الرواية من مقالة
ن�رشت يف بي بي �سي عام ،1954
حتى �أن جورج �أورويل نف�سه ،يف
مقال ن�رش عام ( 1943قبل خم�س
�سنوات من ن�رش الكتاب)� ،س�أل عما

مهوو�سا
�إذا كان «رمبا �صبيانياً �أو
ً
لتخويف نف�سه بر�ؤى مل�ستقبل
�شمويل».
ويرى �آخرون �أن �أمريكا هي التي
تطبق ما يف الرواية على مواطنيها،
حيث �أ�شار الكاتب الهندي �سيتو ،يف
مناق�شة للكتاب يف معر�ض كريثي
الدويل للكتاب ،املقام بالهند ،هذا
العام� ،إىل �أن معظم خيال الكاتب
جورج �أورويل الذي قام بالتعبري
عنه يف كتاب « »1984قد حتقق،
لقد �أ�صبحت الأو�ضاع يف الرواية
واقعاً يف الوقت احلا�رض ،حيث
تنغم�س الدول القومية يف �أ�ساليب

املراقبة املختلفة با�ستخدام
الكامريات وغريها من الو�سائل
التكنولوجيا ملراقبة مواطنيها يف
خمتلف الدول مثل الهند والواليات
املتحدة.
كما �أنه يف بدايات عام  2017اتفقت

تقدر قيمة اجلائزة بـ� 50ألف جنيه ا�سرتليني

لل�شاعرة ال�سورية �إميان مو�صلي

ن�صو�ص �شعرية تغلب عليها احلداثة والعفوية يف جمموعة (كري�ستال)
“كري�ستال” جمموعة �شعرية
مل�ؤلفتها ال�شاعرة �إميان
مو�صللي �أخذت عدداً من
العناوين التي تتجه �إىل
حاالت نف�سية واجتماعية
ووطنية ب�أ�سلوب غلبت
عليه احلداثة ال�شعرية دون
التخلي عن العفوية لت�صل
بالن�صو�ص �إىل �صور فنية
مقروءة من غري اللجوء �إىل
ال�ضبابية والرموز.

وتعرب مو�صللي يف ن�صها
“موطني” عن حب كبري
لبالدها الذي ي�سكنها ب�شكل
كامل فتعي�شه بكل ما فيه
من تداعيات بكامل املحبة
والقناعة فتقول:
“مل تعد تكفي مناديل
احلياة ..لأجفف عرق
البارود ..نظفت البنادق
املح�شوة بالقهر ..وما
زالت الر�صا�صة مت�شي حتت

جلدي ..هذا املوت الذي
يقي�س امل�سافة ..بني اجلرح
واجلرح ..نهب الأوراق
اخل�رضاء” .وتعرب �أي�ضاً
عما يدور يف بلدها من وجع
ب�شكل داليل عرب عفويتها
العاطفية فتقول يف ن�ص
بعنوان “ر�صا�صة واحدة”:
“املوت يف بالدي ال تنق�صه
ال�شجاعة ..احلياة فقط
تريد �إرادة من نار ..والنار

يحتاج عود كربيت”.
وثمة ن�صو�ص �أخرى مثل
“بالدي و�أرق ودعوة للحياة”
تقدم بدورها معاين �سامية
�ضمن املجموعة التي تقع
يف � 127صفحة من القطع
املتو�سط وفازت بجائزة
الإبداع الأدبي عام 2019
وهي من �إ�صدارات دار �سني
للثقافة والن�رش والإعالم.
وكاالت

الربيطاين جون هوكينز يدعو لالنتقال �إىل جمتمع «توليد الأفكار»
�أظهر الباحث والكاتب
الربيطاين جون هاوكنز،
الذي ابتكر مفهوم االقت�صاد
الإبداعي� ،أهمية االنتقال �إىل
جمتمع معني بـ”توليد الأفكار”
وقدم الإبداع باعتباره “القوة
الدافعة” لالبتكار.
وقام هوكينز يف م�ؤمتر ‘القمة
العاملية حول االقت�صاد’
الذي بد�أ الثالثاء يف ميديني،
مبداخالت حول ال�صناعات

الإبداعية على اعتبار �أن
“الإبداع هو القوة الدافعة
الرئي�سية لالبتكار”.
و�أو�ضح اخلبري �أنه على الرغم
من �أن هذين املفهومني
“مرتابطان”� ،إال �أن االبتكار
“بطيء ،ويجب �أن يكون
وا�ضحا وت�شاركيا” ،يف حني
�أن الإبداع “�رسيع ومندفع،
ويحدث ب�رسعة �أخرى”.
و�أكد هوكينز ( 73عاماً)� ،أحد

املتحدثني الرئي�سيني يف
االجتماع الذي يختتم اليوم،
يف خطابه “لقد ولدنا مبدعني
والإبداع يحتاج �إىل �أ�سواق”.
و�أ�ضاف “الإبداع �أكرث �صعوبة
من الناحية الفكرية ،ويولد
مناف�سة �أكرب يف الزراعة
التحويلية
وال�صناعات
وال�صناعات التقليدية ،كما �أنه
�أكرث تخ�ص�صاً”.
واعترب هاوكينز �أن جميع

اللحظات يف العمل الإبداعي
“حا�سمة” وتتم ب�شكل
�شخ�صي يف “�أعلى درجات
اخل�صو�صية”.
وخالل القمة ،التي ت�ضم 55
خبريا من  17دولة ،نوق�شت
�أي�ضاً �أهمية امللكية الفكرية
يف االقت�صاد الإبداعي كحافز
و�أهمية اقت�صادية بني الفنانني
واملخرتعني وغريهم�”.إيف”
وكالة �أنباء ال�شعر

عن عمر ناهز 85

املوت يغيب الروائي ال�سوري �إبراهيم جديد

غيب املوت الروائي �إبراهيم
بركات جديد عن عمر ناهز
اخلام�سة والثمانني عاماً �إثر
معاناة من املر�ض.
الروائي �إبراهيم جديد
�صاحب رواية “حياة متدرج”
التي يروي فيها ق�ضايا
الكفاح والعمال والفقراء عرب
�سنني طويلة ب�أ�سلوب بنيوي
يحتوي كل �أ�س�س الرواية
التي متيزت بحبكة وحدث
�شائقني.

وللراحل �أي�ضاً رواية “�شجاعة
امر�أة” ي�سعى فيها لأن ت�أخذ
املر�أة دورها باحلياة ولتكون
�إىل جنب مع الرجل يف كل ما
يقوم به من واجبات �إن�سانية
�إ�ضافة �إىل ما متتع به من
�أ�سلوب ثقايف �شامل ال ي�ؤمن
�إال بوحدة الوطن وبالنظرة
ال�شاملة التي ال تفرق بني
بيئة و�أخرى.
الكاتبة مي�س كريدي ر�أت يف
ت�رصيح لـ �سانا �أن الروائي

الراحل مل تبدل �سنواته
الطويلة ذاكرته بل ظل م�ؤمناً
باملقاومة وعدالة ق�ضية
فل�سطني وحقوقنا الكاملة يف
الأر�ض املحتلة م�شيداً عرب
�أدبه بالت�ضحية الناجمة عن
القناعة الإن�سانية املجردة
من املكانة واحلظوة
واملنفعة ال�شخ�صية جم�سداً
يف الوقت نف�سه معاناة �أبناء
الريف البعيد والظالل التي
�أرختها احلرب على �أبنائه.

نحو  90دار �سينما يف الواليات
املتحدة وكندا على عر�ض فيلم
« »1984الذي يقتب�س رواية جورج
�أورويل ال�شهرية بطولة املمثل
الراحل جون هرت احتجاجاً على
�سيا�سات الرئي�س دونالد ترامب.

والرواية يف جمملها تنب�أ بامل�ستقبل
و�أي�ضاً حتدث عن الرقابة ،ووقعت
�أحداث الكتاب يف بريطانيا
العظمى ،يف عامل ال تهد�أ فيه
احلرب والرقابة احلكومية
والتالعب باجلماهري.

الكاتبة نبوغ �أ�سعد اعتربت
�أن الروائي جديد الذي
حاز ع�ضوية مبرتبة �رشف
يف احتاد الكتاب العرب من
�أهم كتاب الرواية يف الع�رص
احلديث لأن البناء التكنيكي
يف ن�سيجه الروائي جاء
عفوياً ما يدل على موهبة
�أخاذة قدم من خاللها واقعاً
منطقياً ونقداً اجتماعياً
بناء.
وكاالت

كاتبتان تنتزعان جائزة بوكر 2019

اقت�سمت الكاتبة الكندية
مارجريت �أتوود وامل�ؤلفة
برناردين
الربيطانية
�إيفاري�ستو جائزة بوكر
لعام  .2019و�أعلنت جائزة
البوكر الربيطانية ،فوز
الروائية مارجريت اتوود عن
روايتها” الو�صايا” وبرناردين
�إيفاري�ستو لروايتها “فتاة،
امر�أة ،و�آخرون” منا�صفة،
وذلك خالل احلفل الذي

�أقيم �أول �أم�س يف لندن،
وتقدر قيمة اجلائزة بـ50
�ألف جنيه ا�سرتليني.
يعد هذا هو الفوز الثاين
لأتوود بعد فوزها باجلائزة
عام  2000عن رواية “ال�سفاح
الأعمى” ،والرواية هي تكملة
لروايتها “حكاية خادمة”،
ريا عند
التي القت
ً
جناحا كب ً
�صدورها عام  ،1985وو�صلت
للقائمة الق�صرية للجائزة

ذاتها .وتعد الأوىل للروائية
الربيطانية من �أ�صل نيجريي
برناردين �إيفاري�ستو ،وتبلغ
من العمر � 60سنة ،وتتحدث
روايتها “فتاة ،وامر�أة
و�أخرى” ،عن بريطانيا
احلديثة والأنوثة” ،تتابع
الق�صة حياة � 12شخ�صية،
ال�سود
من
معظمهم
والربيطانيني والإناث.
وكالة �أنباء ال�شعر

مبنا�سبة �صدور كتابه الأخري «عزلة امللكات وعالج امل�سافة «

«العوي�س الثقافية» حتتفي بال�شاعر قا�سم
حداد يف � 30أكتوبر اجلاري

حتتفي م�ؤ�س�سة �سلطان بن
علي العوي�س الثقافية بال�شاعر
البحريني قا�سم حداد الفائز
بجائزة ال�شعر يف الدورة
ال�سابعة ( 2000ـ  ،)2001عرب
�أم�سية �شعرية ،وحفل توقيع
للكتاب وعر�ض فيلم «هزيع

الباب الأخري» للمخرج خالد
الرويعي ،وذلك م�ساء يوم
الأربعاء � 30أكتوبر يف مبنى
م�ؤ�س�سة �سلطان بن علي
العوي�س الثقافية ب�شارع الرقة
بدبي .وي�أتي ذلك مبنا�سبة
�صدور كتاب حداد الأخري «عزلة

امللكات وعالج امل�سافة».
وت�ؤكد هذه االحتفالية بال�شاعر
قا�سم حداد دور ال�شعر يف
احلياة كقيمة وجدانية حتر�ص
م�ؤ�س�سة العوي�س الثقافية على
منحها امل�ساحة الأميز.
وكاالت

يعد من �أهم املعار�ض ال�سنوية

انطالق معر�ض «قراءة بالحدود» بن�سخته
الثامنة يف خورفكان

�أطلقت اليوم فعاليات الدورة
الثامنة من معر�ض «قراءة
بالحدود» مبركز �إك�سبو
خورفكان ،وذلك حتت
رعاية غرفة جتارة و�صناعة
ال�شارقة وبالتن�سيق مع منطقة
ال�شارقة التعليمية «باملنطقة
ال�رشقية» ،و مب�شاركة عدد
كبري من دور الن�رش التي تقدم
�أحدث الإ�صدارات الأدبية
والثقافية والتعليمية �إىل جانب
عدد من الدوائر احلكومية.
ويعد معر�ض «قراءة بال

حدود» ،من �أهم املعار�ض
ال�سنوية على �أجندة �إك�سبو
خورفكان و الذي يحر�ص
على �إحداث نقلة نوعية يف
م�سرية التنمية باملنطقة
ال�رشقية لإمارة ال�شارقة،
من خالل تنظيم وا�ست�ضافة
�أهم املعار�ض وامل�ؤمترات
والفعاليات املتخ�ص�صة على
مدار العام.
ويجذب املعر�ض �أعدادا كبرية
من طلبة املدار�س واجلامعات
ب�شكل خا�ص و�أهايل مدينة

خورفكان واملنطقة ال�رشقية
�إ�ضافة �إىل الزوار من
الإمارات الأخرى ،ما ي�شجع
املزيد من العار�ضني على
امل�شاركة يف املعار�ض التي
ينظمها �إك�سبو خورفكان كونه
�أحد نتائج م�سرية التنمية التي
ت�شهدها املنطقة ال�رشقية
من خالل تنظيم وا�ست�ضافة
�أهم املعار�ض وامل�ؤمترات
والفعاليات املتخ�ص�صة على
مدار العام.
وكاالت
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الكاتبة ال�شابة ال�صاعدة و�سام بن عمار «للو�سط»

بعد الغروب املِ نريفوتي  ...ن�صو�ص
علمية منهكة بالفل�سفة

و�سام بن عمار �أ�صغر كاتبة من مدينة عني التوتة بوالية باتنة � 19 ،سنة طالبة جامعية تخ�ص�ص فل�سفة  ،عنوان مولودها الأدبي الأول «بعد الغروب
املِنريفوتي « والذي �سيكون حا�ضرا يف املعر�ض الدويل للكتاب «�سيال» .2019
بقلم � /أ .خل�ضر .بن يو�سف
حدثينا عن والدة فكرة
الكتابة عندك :زمنها،
�سياقها ،ظروفها…؟
�أعترب بداية م�شواري مع الكتابة
�صدفة نوعاً ما� ..صحيح كنت
�أحب الكتابة يف �صغري لكن مل
�أفكر يوماً يف �أن �أكتب �أو �أ�صبح
كاتبة  ،كنت �أكتب �أحيانا لكن
خرب�شات اي جمال �صغرية  ،يف
نف�س ال�سنة التي اجتزت فيها
�شهادة البكالوريا كنت �أقر�أ كتب
فل�سفة هنا تعلقت بها و �أحببتها
من ثم علمت �أن �أغلبية النا�س ال
يحبونها و ينتقدون كل من يدر�سها
�أو يحبها حتى من هنا بد�أت
كتاباتي عن الفل�سفة �أوالً و بعدها
طورت كتاباتي �شيئا ف�شيئا  ،زرت
يف �شهر مار�س معر�ض الكتاب يف
باتنة التقيت هناك م�ؤلفني و كتاب
و من بينهـم ال�صديق «حممد زاوي»
 ،بقيت مع الكتب للحظات و بنف�س
الليلة انطلقت ب�أول خرب�شاتي
التي نويت اخراجها على ار�ض
الواقع من ذلك الوقت و �أنا �أكتب
و قد كتبت كتابي « بعد الغروب
املنريفوتي « يف وقت ق�صري جداً
ال يتجاوز �شهر على الأرجح  ،و قد
�شجعني على هـذا حممد زاوي يف
بداية امل�شوار و على ذكره �أقدم
له �ألف حتية �شكر  ،و �أي�ضا كان
هناك م�ؤلفني معي ي�شجعوين
طيلة امل�شوار مثل �صديقي «�أمين
حويل» و �صديقتي «�أ�صالة طرفة»
« ،فراجي زكرياء»  ، ....منحوين
ثقة يف النف�س و �شجعوين على
الن�رش و بداية حياة جديدة.

فيما يتعلق بكتابتك
مل�ؤلفك هل ح�ضرتك فكرة
الكتابة �أوال ثم مو�ضوع
الكتابة ثانيا �أم �أن املو�ضوع
دفعك �إىل الكتابة
هو الذي
ِ
حوله؟
ب�ش�أن هذا الأمر �أنا مل �أفكر يوماً
يف الكتابة بالرغم من �أنني كنت
�أحاول يف �صغري لكن مل �أحلم
يوماً �أن �أ�صبح م�ؤلفة كتب ،وال�سبب
الذي جعلني �أكتب و�أخرج ما �أدونه
على �صفحاتي البي�ضاء هو حبي
للفل�سفة وثانياً حبي لطائر البوم
املظلوم من قبل العديد.
�أمام تعدد اهتمامات
و�سام بن عمار� ،أود ان �أف�شي
لك حريتي عن هوية التي
�س�أحاورها .هل هي و�سام
الطالبة؟ �أم و�سام الكاتبة؟
الفيل�سوفة؟ �أم و�سام �أ�صغر
كاتبة يف نادي االبداع الثقايف
بعني التوتة؟
بالرغم من �أن يل عدة اهتمامات
يف هذه احلياة منهم ان �صح التعبري
ممار�سة الفل�سفة ،الكتابة وطالبة
جامعية� ،أنا ال �أح�رص حياتي �أو
مواقفي يف �شخ�ص واحد� ،أتعامل
مع كل موقف ب�شخ�صه.
هل خطر على بالك يف يوم
من الأيام هذا ال�س�ؤال الذي
يتطلب ا�سرتاحة وخلوة
و�شجاعة يف الإجابة قبل كل
�إ�صرار على �إمتام امل�شوار :ما
جدوى الكتابة؟ ملاذا تكتب
و�سام وال تكتفي بعي�ش
حياتها كما تعي�شها العامة من
النا�س؟

ككل الفتيات كنت �أعي�ش حياة
ب�سيطة جداً لدرجة �أين كنت عندما
�أجل�س حلايل �أت�ساءل ،ما هديف من
احلياة؟ عندما ت�أتي املوت لأخذي
�صحيح �أين �س�آخذ معي �أفعايل لكن
ماذا �أي�ضاً؟ هل �س�أذهب ويبقى
مكاين ال �شيء! ،هل �س�أذهب دون
ترك �أي �شيء؟ ،من هنا قد قررت
ترك ب�صمة يف عامل الفكر ،هذا
العامل الت�أملي اجلميل.
« بعد الغروب املنريفوتي
« �أول ا�صدارتك ،وهو
م�ؤلف يعالج م�سائل فل�سفية
وفكرية ،هل ميكن ان
حتدثينا عن هذا املنجز،
و�سبب الت�سمية والهدف
منها؟
قوقعة بداخلها الكثري من امل�شاعر
بداخلها «�أنت» ،قد جتد فيه احلب
ان احتجته ،قد جتد فيه احلزن �إذا
احتجه ،وحتى �إن احتجت للكره
فهو موجود ..جمعت فيه الكثري
لأن معر�ض احلياة �أكرث جنى من
هذا بكثري ،املنريفوتي بب�ساطة
هو �أنت ،هو ال�شيء الأي�رس من
اجل�سم و الذي بج�سمك هو جزء
منه و الباقي �أنا «منريفا» ..
قد كان �أول ما كتب فيه « تبناين
بعقلك ف�أنا يتيمة الأفكار « ال يعني
يتيمة امليتم بل تعني تبنى �أفكاري
بعقلك لأنه لي�ست مفهومة ويفهمها
من يفهمها ،كتاب �شبه غام�ض..
و �آخر ما كتب فيه « ال تن�س �أن
تتذكرين و تذكر �أن ال تن�ساين «
ذلك �أين ال �أريدك �أن تن�سى ما
تعلمت منه ،فهو ال يحمل امل�شاعر
فقط بل فيه ن�صو�ص علمية منهكة
بالفل�سفة و التي تغزلت بها ،مل �أجد

من قبل �أنثى قد تغزلت بامل�ؤنث و
هي �أنثى ،فقمت بهذا ال�شيء من
ع�شقي للفل�سفة و البوم ،يف بع�ض
الن�صو�ص قد جتد نف�سك فيها
ك�أنك املختار لكتابة الن�ص �أو �أنت
من كتبته بنف�سك ..لكل من اقتنى
قوقعتي ،قراءة ماتعة« ..ال تن�س
�أن تتذكرين و تذكر �أن ال تن�ساين
« وكتبت كتابي هذا للرد على كل
من يكره الفل�سفة� ،سبب ع�شقي
لهـا منحني �إلهام الكتابة بكل ليلة
بعد منت�صف الليل  ، 00:00هذا ما
جعلني �أعنون الكتاب « بعد الغروب
« مل �أ�ستخدم قبل ال�رشوق لأين
اتبعت ال�صورة اجلمالية للعنوان.
ماهي الفكرة الرئي�سية
للكتاب والق�صية املركزية
التي اردت طرحها من
خالله؟
�أهم نقطة يف الكتاب ككل  :من
املعروف �أن البوم عند العرب �أنه
رمز ت�شا�ؤم و �سخط �أي�ضا  ،لكن انا
عك�س هذه الآراء حيث خرجت عن
هذه القوانني و عن عرفهم هذا و
اقتب�ست طرحي من االغريق الذين
يعتربون �أن البوم رمز للحكمة هنا
تكلمت يف كتابي بخاطرة معنونة
بالبوم عند الغرب و العرب حيث
بينت �أنه رمز للحكمة و �أنه ال دليل
على �أنه رمز لل�ش�ؤم و بهذا ا�ستعنت
بعد هذه اخلاطرة بق�ص�ص من
ال�رشق الأدنى و عن احلكمة �أي�ضا
كوين تكلمت على �أنها لي�ست نذير
�ش�ؤم  ،البومة من الطيور اجلميلة
التي تعترب مظلومة لأن نا�س
كثريين يثريون �شبهة عليها �أنها
ت�شا�ؤم و �سخط و يجمعها اخلراب
�أو اذا دخلت على بيت �أحدهم

ميوت  ،هذا حرام �أ�صال �أن نت�شاءم
و ندعي هـذا ال بد من التخل�ص من
هذه الأفكار امل�سبقة.
ما هي بنظرك �أزمة
املثقف العربي ،هل هي �أزمة
وعي وحرية� ..أم انخفا�ض
ال�سقف و�أزمة م�ؤ�س�سات،
كيف ت�ضيئني هذا النفق...؟
بنظري �أزمة املثقف يف اجلزائر
ب�صفة عامة هي �أزمة انخفا�ض
ال�سقف و�أزمة م�ؤ�س�سات فنحن
نرى البلدان الأخرى ال تعاين من
هذا بكرثة كحالنا نحن هذا اليوم
وللأ�سف حقيقة �س�أختم �إجابتي
ب�س�ؤال لعل الر�سالة ت�صل ،هل
ر�أيتم مكتبة اجلامعة ال وجود
للكتب فيها؟
ّ
يت�شكل  -الن�ص الإبداعي-
لديك ،انفعال ،عزلة،
انك�سار� ،أم حلظات �صفاء؟
يت�شكل الن�ص االبداعي بالن�سبة
يل �إىل عزلة� ،إىل هدوء و �سكينة

و �أهم �شيء طم�أنينة قلب و بال ،
فال �أجد معنى للكتابة و بحياتك
م�شكل قد ينهيها يوماً  ،دائماً ما
يخيل يل بوم بجانبي ي�ساعدين يف
الكتابة �أو بالأحرى ب�سكينة قلبي.
يف الأخري :مب تن�صحني
الكاتب ال�شاب؟
ن�صيحة لكل كاتب �شاب «اقر�أ
فلي�ست هناك كتابة جيدة ومتقنة
من دون قراءة» وك�أنها رق�ص على
ورق �شفاف.
كلمة �أخرية ...؟
ككلمة �أخرية« :ال تن�سى �أن تتذكرين
وتذكر �أن ال تن�ساين « و كلمة �شكر
و تقدير �أت�رشف برفعها تقديراً و
احرتاماً لك ..يف حياتنا ،لي�سوا
من �أهلنا لكن كانوا معي يف موقف
لن �أن�ساه بحياتي �ساعدوين بحب
وطاقة وبدون انتظار م�صلحة �أو
مقابل ..كل ال�سعادة لقلبكم.

حراك يف الثقايف

رمبا قد ال تليق مرادفة الثورة ،
لكنها تتقاطع والفعل الثوري يف
ا�ستيقاظه املفاجئ بعد �سبات
ثقايف نعي�شه  ،وقد جت�سدت منذ
ايام فيما كتبه الروائي الق�سنطيني
ال�شهري بال�رشق اجلزائري مراد
بوكرزاة بالفاي�سبوك عندما
�شن حملة �رش�سة على دور ن�رش
وطبع وتوزيع جزائرية تن�شط منذ
�سنوات .
و�إنها دور لطاملا �أثارت كثريا
من موجات اال�ستياء والتعليقات
املتع�ضة من الأدباء الدين كانوا
يظهرون فج�أة مدافعني على
االبداع والكتابة فيتهمون يف
�سياق تنديدي ثقايف ب�أ�ساليب

ثورة على �أ�ساليب ن�شر تثري اجلدل؟

دور ن�رش يقولون انها ال ت�سعى
اىل ن�رش الثقافة واالبداع  ،بل
ت�سعى وراء مكا�سب جتارية
خال�صة الهوى والأ�ساليب و�أنها
جعلت الإبداع رواية كان او
�شعر و درا�سة �أو حتى كتاب ثقايف
وتاريخي جمرد �سلعة ت�ستجلب
الربح ال �أكرث وال �أقل .
يف احلقيقة ان هذه احلمالت
حتريك لأنها ت�ستيقظ فج�أة ثم
تخف وط�أتها وتزول  ،ما تفعله
هي ان جعلت من ظاهرة هذه
الدور مو�ضوعا مثريا للجدل
الثقايف و�أحزان الكتاب ،و�إن كانت
الظاهرة �سائدة منذ وقت ما�ض
فان قرار الروائي با�ستهدافها من

الآن و�صاعدا دور تخادل لوقف
ا�ستنزاف �أموال ال�شباب الراغب
يف الكتابة من دون �أن تقدم لهم
�شيئا يذكر ال على م�ستوى التوزيع
وال على م�ستوى احل�ضور و ال حتى
على م�ستوى نوعية الورق ؟ ثم ان
ما تن�رشه لهم ب�أموالهم اخلا�صة
لي�ست �سوى نزوات هو�س من
املراهقني وتعابري مر�ضى
مكتئبني عالوة �إن الإ�صدارات
ال تخ�ضع للمقايي�س القانونية
مبا تعلق بلجان القراءة والتكلفة
املالية التي هي ا�صال على الدار
�ضمن عقود .
قد يكون الروائي مراد بوكرزازة
قد �أخذته احلمية الثقافية على

الأدباء ال�شباب  ،وقد تكون حقا
�أ�ساليب دور مثرية لال�ستيالء  ،لكن
الإ�شكال الذي وقع فيه االعالمي
ال�شهري بال�رشق اجلزائري �أنه
خ�ص�ص انتقاداته �ضد دارا
واحدة يف باتنة  ،فيما الظاهرة
ت�ستنزف ال�شباب الكتاب عرب دور
اخرى منت�رشة يف الواليات  ،بل
�إن �إن�شاء دار ن�رش غدت مو�ضة
و ع�رشات امل�ؤ�س�سات التي تعرف
نف�سها بنف�سها دارا للن�رش والطبع
والتوزيع ت�أكل الف�ضاء الثقايف كله
وبذات الأ�ساليب والر�ؤى التي
انتف�ض �ضدها الروائي و�إن كانت
تختلف قليال  ،مبعني ان يطبع
لك مبالك وال يهمهم ا�صال ما

تريد طبعه �أكان �إبداعا خال�صا
او كان م�رسوقا ،وهذه م�أ�ساة
ثقافية ميزت ما ي�صدر م�ؤخرا .
لكن �ألي�ست دور الن�رش الأخرى تلك
التي تقدم ب�أنها احرتافية ترتكب
ذات الأ�ساليب لكن بطرق �أخرى
؟ �أمل ت�أكل هذه الدور االحرتافية
بني قو�سني والتي تتعامل مع
الأ�سماء الطاغية يف ال�ساحة
الروائية لكي تعطى لنف�سها �شهرة
وح�ضورا  ،وهي تهم�ش وتق�صى
الكتابات اجلديدة الطالعة اىل
عوامل الكتابة  ،وان ن�رشت ف�ضمن
�شللية مقيتة رمبا مراد بوكرزازة
يعرفها جيدا � ،أعود لأقول �أمل
ت�أكل هذه الدور �صناديق الإبداع

املقدرة باملاليري من دون اثر
ملا طبعت وما ا�ستنزفته � ،ألي�ست
مطالبة للح�ساب لأنها متاما
يف م�ستوى الدور التي يهاجمها
الروائي الق�سنطيني ال�شهري  ،لأن
ال�ساحة الثقافية عندنا موبوء
باال�ستغالليني دون رقيب .
و�إن ما �سميتها ثورة لها من الوجاهة
ما لها  ،لكن الثورة احلقيقة هي
ان ن�ضع �شفافية يف �رصف املال
العمومي للدعم الثقايف لهذه الدور
جميع الدور بلجان قراءة منف�صلة
عنها  ،وان نلزم الدور �أن تدفع
للم�ؤلف وفق عقود م�شهرة حماية
للحقوق جميعا.
يكتبها ي�سني بوغازي
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الكاتبة ال�شابة و�صال حو يف حوار ح�صري مع «الو�سط»

اختطاف  ...قنبلة موقوتة على
و�شك االنفجار لرتميم املجتمع

ك�شفت الكاتبة ال�صاعدة «و�صال حو» يف هذا احلوار احل�صري مع يومية «الو�سط « �أنها �ست�شارك يف معر�ض اجلزائر الدويل للكتاب بـ  3م�ؤلفات قيمة وعلى
ر�أ�سها كتاب « اختطاف» الذي �صدر حديثا عن دار «وم�ضة» والكتاب اجلامع « مترد حرف» ال�صادر عن دار «املجدد»  ،كما �أنها تعمل على �إمتام جمع كتاب «
جمزرة يف �شرايني احلروف « والذي �سيكون حا�ضرا هو الآخر يف �سيال  24بق�صر املعر�ض باجلزائر العا�صمة ،وبالتايل فرغم �صغر �سن هذه امل�ؤلفة ال�شابة
�إال �أنها �أخذت على عاتقها م�س�ؤوليات كبرية �أكرث من �سنها و متكنت فعال من حتقيق جناحات �أدبية ويعود الف�ضل الأول والأخري للإرادة القوية التي
تتمتع بها «و�صال « مع �إميانها الكبري بر�سالة الكتابة التي جعلتها على حد قولها تفهم ر�سائل روحها امل�شفرة معتمدة يف ذلك على القلم ك�سالح لها .
حاورها :حكيم مالك
كيف تعرف الكاتبة
ال�صاعدة و�صال حو ،نف�سها
للقراء؟
�أنا و�صال حو ،عمري � 16سنة
تقريبا  ، 17من مواليد -20
 2002-12ببلدية بوحجار والية
الطارف � ،أدر�س ثالثة ثانوي تقني
ريا�ضي  ..متفوقة واحلمد هلل يف
درا�ستي� ..أمار�س ريا�ضة الكاراتيه
دو ومتح�صلة على احلزام الأ�سود
وم�شاركة يف العديد من البطوالت
الوالئية واجلهوية لل�صنفني « kata
� « – kumitéأين حت�صلت على
�أوىل املراتب� ،ألقاب وميداليات،
من هوايتي الر�سم ،حت�صلت على
�شهادة تكرمي للر�سم على اجلدران
من طرف جمعية �صناعة الغد
لوالية الطارف� .أما موهبتي هي
الكتابة فلقد �سعيت �إىل اقتحام
ال�ساحة الأدبية بقوة فوفقني اهلل
يف ذلك فلقد قمت بت�أليف كتاب
« اختطاف» و تنظيم كتاب جامع «
مترد حرف « ال�صادر يوم -09-11
 2019و كتاب «جمزرة يف �رشايني
احلروف» و�شاركت يف الكتاب
اجلامع «حكايا تنوين» املنظم من
طرف نادي « تنوين ق�سنطينة «
بخاطرة بعنوان «�شعاب ظلم» التي
كانت �أول خطواتي يف ال�ساحة
الأدبية و كلها �ستكون حا�رضة يف
�سيال  24ب�إذن اهلل تعاىل  ،و قد
قمت بامل�شاركة يف تنظيم �أول
ن�شاط ثقايف يف بوحجار « �أ�سبوع
ال�شباب و الثقافة ببوحجار «و
الذي توج بنجاح رائع  ،وبالتايل
ف�أنا �أ�ؤمن يف قرارات نف�سي �أن يل
�شخ�صية قوية وجريئة و هذا ما
ي�ؤكده يل الكثريين ممن هم حويل
 ..اتخذ احلياة كتحدي دوما ..كل
عائق هو حمفز ..ال �أ�ؤمن بالف�شل،
كل ما �أريده �أحققه بالإرادة
والعمل وبتوفيق من اهلل� ..أقهر
كل من يحاول الوقوف يف طريقي
ولن �أ�سمح الحد ب�إيقاف قلمي �أو
تثبيطي كي ال �أحقق �أحالمي.
متى وجلت عامل الكتابة؟
وجلت روحي عامل الكتابة دون
�سابق �إنذار �أو حتذير ..مل ت�أخذ
مني الإذن لالنتماء �إىل �شعاب
الكتابة ..ظلت جتول هائمة يف
هذا العامل �ساعية �إىل �إعالمي
ب�شغفها الكبري باحلروف وتخبطها
الدائم بني الكلمات ..بدا ذلك من

خالل متيزي يف التعابري الكتابية
يف احل�ص�ص الأدبية يف املدر�سة..
ثم حتولت �إىل خرب�شات ت�أتي تارة
وتذهب �أخرى� ..إىل �أن الأمر
�إىل عادة انتهجها يف حياتي..
كلما حركت رياح الإلهام غريزة
احلروف انطلقت نحو م�ضمار
الأوراق �أ�سابق الثواين لتقييدها
بحرب على البيا�ض ..ا�ستمر هذا
احلال �إىل غاية « �سبتمرب 2018
« �أين تهاطلت علي قنابل القدر..
�أجربتني على حتويل كياين من
طني �إىل حديد �صلب لتحمل ما
�أعي�شه ..هنا فهمت ر�سائل روحي
امل�شفرة� ..أن ال منفذ يل من
فو�ضى الأيام ومتاهات القدر �إال
الكتابة وعاملها ..بد�أت باالحتفاظ
بكل ما �أكتب ..ثم �أعلنت بالر�سمي
انتمائي �إىل احلرف وخ�ضوعي
الأبدي لعفاريت الكتابة ..كان
هذا �أكرث تاريخ مميز يف حياتي..
نقطة حتول ..التاريخ الذي �أ�صبح
فيه القلم �سالحي ،وتني �أناملي
وانطلقت خلو�ض كل احلروب
ومواجهة العامل ب�أ�رسه.
هل لك �أن تقدمي لنا
نبذة خمت�صرة عن كتابك
«اختطاف» ؟
«اختطاف» ..كلمة من �ستة
حروف ..معانيها تعد بالألوف..
�أطلقت العنان لدماء احلروف
لتنهمر ..وجت�سد ما لقلبي ولعقلي
قهر �أول ما يتبادر �إىل ذهننا عند
�سماع كلمة « اختطاف» هو القوة
والأخذ بالغ�صب يف حني �أن نطاق
معناها �أو�سع من ذلك بكثري ..فقد
ي�شمل االختطاف املعنويات..
منها اختطاف الروح وامل�شاعر ..
حيث خ�ص�صت لذلك الف�صل الثاين
« اختطاف الروح» هنا ر�سمت
لوحة مبزج �ألوان احلب ،املتعة
واحلزن� ..أ�ضفت عليها مل�سة
عواطف العامة لأ�ضع بني يديك
قارئي الكرمي لوحة متناغمة
وت�شعرك كلماتي �أنها ت�صفك
وتتخلل روحك� .أما الف�صل الأول
« اختطاف الأ�س�س االجتماعية»
فقد احت�ضن بني �ساعديه
براعم الق�ضايا االجتماعية..
لقد اختطفت منا �أ�س�س وركائز
جمتمعنا وبقوة ..ف�سعيت ل�سقي
تلك الرباعم من مياه حرويف علها
ت�صل ملن عليه �أن ي�أبه لها ..ع�سى
�أن يكون ل�صديق كتابي حال لهذه
املع�ضالت .نعم ،ل�ست �سيا�سة وال
نا�شطة حقوقية لكن ما تراه العني

و ما يئن له القلب جعل �رشايني
اخلواطر تنفجر ،الف�صل الأخري
كان مو�سوما بـ « اختطاف البالد
والعباد « �أدعوه �أنا بف�صل الغ�ضب
 »..قنبلة موقوتة تنتظر االنفجار»
..كتبتها بدم اخلاطر  ..بني
الظلم والف�ساد رق�صت احلروف
على �أ�سالك �شائكة مكهربة..
�ساعية �إىل �إبراز �أننا على دراية
مبا يحدث ول�سنا مغفلني ،مربزة
غ�ضبي الالمتناهي من الو�ضع
احلايل .يف الأخري �أقول اختالف
املوا�ضيع الختالف الفئات
املطالعة ..حتى يكون موجها
للجميع ،وبعد �أن ت�أخذ جولة يف
مي �أفكاري عن طريق قراءتك
ل�صفحات « اختطاف» �ستتذوق
طعما �آخرا لالختطاف غري
املعتاد تداوله و�أمتنى �أن ت�صلك
�أفكاري على نحو �صحيح.
كيف كان تعاملك مع دار
وم�ضة؟
كان تعاملي مع وم�ضة يف
امل�ستوى ..ر�أيت جودة كتبهم
و�أ�سعارهم هذا ما دفعني للتعامل
معهم وكانت تلك ن�صيحة �صديق
كاتب « �إ�سالم حمدي « الذي
تعامل معهم �أي�ضا ..فعلى الرغم
من طول املدة امل�ستغرقة يف
الطبع والذي يرجع �إىل كرثة
الطلبات املقدمة لهذه الدار �إال
�أنني �أنتظر �أن تكون جودة الكتاب
رائعة و�أن�صح بها كل كاتب مقدم
على طبع كتابه.
ماذا عن م�شاركتك يف �سيال
24؟
مل ت�سنح يل الفر�صة حل�ضور �سيال
قبل هذا العام حتى كقارئة..
لكن هذا العام �أعانني اهلل على
اقتحامها بـ  3كتب كـ «كاتبة»..
م�شاركتي يف �سيال  24ب�إذن
اهلل �ستكون بكتابي « اختطاف»
ال�صادر عن دار «وم�ضة» والكتاب
اجلامع « مترد حرف» ال�صادر عن
دار «املجدد» ..و�إن وفقني اهلل
يف �إمتام جمع كتاب « جمزرة يف
�رشايني احلروف « والذي �سيكون
حا�رضا يف �سيال �أي�ضا.
ما الذي تتمنني جت�سيده
على �أر�ض الواقع؟
االهتمام ودعم املواهب والأدمغة
العبقرية للنهو�ض باجلزائر

وتكوين لها مكانة راقية بني
الأمم ..للتخل�ص من عبارة «
احتقرتني بالدي و كانت يل مكانة
يف خارج الرتاب الوطني «  ..نحن
قادرون على حترير اجلزائر فكريا
و�شعبنا له قدرات رائعة للتطوير
فقط تنق�صنا الفر�ص ..وهذا ما
�أمتنى �أن �أراه يوما ما ..كل من
يحتاج وجدير ب�أن تكون له فر�صة
لتحقيق طموحاته يح�صل عليها يف
وطنه وال ي�ضطر للهروب خارجا.
هل ت�ستهويك
�أجاثا كري�ستي؟

كتابات

نعم  ..و كثريا ف�أنا �أحب الروايات
البولي�سية وروايات الرعب  ،ف�أنا
الآن ب�صدد كتابة رواية بولي�سية
و�أمتنى �أن �أحل حمل �أجاثا
كري�ستي يوما ما.
هل �ستخو�ضني جتربة
الكتابة يف الأنواع الأدبية
الأخرى؟
نعم� ،أكيد ب�إذن اهلل ..وخا�صة �أنني
با�رشت بكتابة الفنون الأخرى..
اح�رضها كعمل قادم م�ستقبال.
هل املبالغ الطائلة �ساهمت
يف عرقلة م�سار الن�شر لدى
الكتاب النا�شئني يف اجلزائر؟
ومن الذي حتملينه امل�س�ؤولية
الكاملة؟

نعم بالت�أكيد ،و�أنا �أحمل امل�س�ؤولية
لوزارة الثقافة بالطبع فعليها �أن
تهتم بهذه املواهب النا�شئة.
كيف متكنت من تنظيم «
مترد حرف « و « جمزرة يف
�شرايني احلروف « لوحدك؟
عادة يقوم مبثل هذه املبادرات
جمموعة من الأ�شخا�ص �أما �أنا
فقد قمت بذلك لوحدي ..قمت
بالرد على مئات الر�سائل و�آالف
الأ�سئلة ..تلقيت الكثري من الن�صو�ص
وا�صطفيتها ..فقط تلقيت الدعم
من �أ�ستاذ «�شطاف « والكاتب «
�سمري رفعي « يف مراجعة الن�صو�ص
مرة ثانية ..والرتويج للم�سابقة من
طرف ال�صديق و امل�شارك « �إ�سالم
حمدي « � .أما بالن�سبة لتنظيمه
وجمعه فقد تبنيت ذلك مبفردي
و �سهرت عليه الليايل.
فيم تتمثل طموحاتك؟
وماهي ر�سالتك كمبدعة
وكاتبة يف �آن واحد؟
�أنا �أ�سعى دائما �إىل تبيان احلقيقة
والدعوة �إىل العدل ..وكذا
اال�ستمتاع واملتعة عن طريق قراءة
حرويف� ..أما عن طموحاتي ف�أنا
�أرغب للو�صول �إىل العاملية ب�إذن
اهلل ..ليكون حلرويف �صدى �أكرث.
كما �أريد �أن �أفتح دار ن�رش داعمة
للمواهب النا�شئة يوما ما.

هل هناك م�شروع �أدبي يف
الأفق؟
نعم� ،أنا الآن ب�صدد جمع كتاب
جامع ثان بعنوان «جمزرة يف
�رشايني احلروف « � ،أما عن
م�ؤلفاتي ال�شخ�صية يوجد لكن
�أف�ضل بقائها �رسية �إىل �أن يكتمل
مل �شتاتها.
كلمة �أخرية نختم بها حوارنا
للقراء وجلريدة «الو�سط»؟
يف الأخري �أود �أن �أخرب كل من خ�صه
اهلل مبوهبة وكل من كان له طموح
يف حتقيق هدف ما ال تتخلى عن
�أهدافك فلتكن قويا ف�أنا �شخ�صيا
�أتخذ كل معيق حمفز لأتقدم �أكرث
فال تدع �أي �شيء يق�ضي على
الأحالم يف قلبك ،تعلق بها� ،آمن
بنف�سك وانطلق دون النظر خلفك
لتحقيقها .كما �أريد توجيه ال�شكر
�إىل كل عائلتي التي �ساندتني دائما،
و�أتقدم بال�شكر للكاتب « �سمري
رفعي « و ال�صديق « �إ�سالم حمدي «
 .و�أوجه �شكري �إىل جريدة «الو�سط
«على هذه الفر�صة للتعريف بنف�سي
وبكتبي ،فقلمي لن يتوقف ما دمت
�أتنف�س ولن يوقفه �أحد ..على
طريق احلروف �أم�شي �إىل �أن �أحقق
رغبتي ..ال تنتظروا مني الف�شل
ف�أنا �أ�ؤمن ب�أن حتى الذي ف�شل يف
كل �شيء هو ناجح يف الف�شل ..كل
�شخ�ص هو ناجح ..دمتم».
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الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف
الأ�شخا�ص الذين يف
منت�صف العمر وي�شعرون
بالدوار عند الوقوف
من و�ضعية اال�ستلقاء
قد يكونون �أكرث عر�ضة
للإ�صابة باخلرف �أو
ال�سكتة الدماغية يف
امل�ستقبل.
ال�شعور بالدوخة هو ب�سبب
حدوث انخفا�ض مفاجئ
يف �ضغط الدم ،والذي
يعرف با�سم انخفا�ض
�ضغط الدم االنت�صابي
( orthostatic
)hypotension- OH
كان امل�شاركني الذين
يعانون من انخفا�ض
�ضغط الدم االنت�صابي
�أكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة
باخلرف �أو الإ�صابة ب�سكتة
دماغية.
انخفا�ض �ضغط الدم
االنت�صابي ارتبط �سابقًا
ب�أمرا�ض القلب ،لذا قد
يكون قيا�س انخفا�ض
�ضغط الدم االنت�صابي
يف منت�صف العمر و�سيلة
جديدة لتحديد الأ�شخا�ص
الذين يحتاجون �إىل مراقبة
دقيقة لأعرا�ض اخلرف �أو
ال�سكتة الدماغية.
هناك حاجة للقيام

باملزيد من الدرا�سات
لتو�ضيح �أ�سباب هذا
االرتباط وكذلك لو�ضع
من ا�سرتاتيجيات الوقاية
املمكنة.
�أحد القيود على الدرا�سة
هو �أن امل�شاركني مت
النخفا�ض
اختبارهم
�ضغط الدم االنت�صابي
فقط �أثناء الفح�ص
الأويل ،لذلك قد ال يعك�س
�أي تغيري يف �ضغط الدم
مبرور الوقت.

خالل الدرا�سة
 %9.1من امل�شاركني
�أ�صيبوا باخلرف و%7.1
�أ�صيبوا ال�سكتة الدماغية
الإقفارية.
 %12.5من امل�شاركني
بانخفا�ض
امل�صابني
�ضغط الدم االنت�صابي
وقت �إجراء الفح�ص
الأويل �أ�صيبوا باخلرف
و� %15.2أ�صيبوا ب�سكتة
دماغية.

هذه الدرا�سة ت�شري �إىل
�أن انخفا�ض �ضغط الدم
هو �أحد عوامل اخلطر
لال�صابة
املحتملة
باخلرف لدى بع�ض
النا�س.
تو�صي جمعية ال�سكتة
الدماغية بفح�ص �ضغط
الدم بانتظام ،والت�أكد من
التحدث �إىل الطبيب �إذا
تغري �أي �شيء �أو واجه
املري�ض قلقاً من �أي
�شيء.

هل ي�ؤثر وقت تناولك الع�شاء على خطر �إ�صابتك بال�سرطان؟
وفقًا لدرا�سة جديدة قد
ي�ؤثر توقيت تناول �آخر وجبة
يف اليوم على خطر الإ�صابة
ببع�ض �أنواع ال�رسطان وجد
الباحثون �أن تناول الع�شاء
قبل التا�سعة م�ساء� ،أو ترك
�ساعتني على الأقل بني تناول
الع�شاء ووقت النوم ميكن
�أن يقلل من خطر الإ�صابة
ب�رسطان الثدي و�رسطان
الربو�ستات بن�سبة .%20
ت�سلط النتائج ال�ضوء على
مدى �أهمية القيام بدرا�سات
تقيم ت�أثري �إيقاع ال�ساعة
البيولوجية على النظام
الغذائي واحتمالية الإ�صابة
بال�رسطان.
مت التو�صل �إىل وجود ن�سبة
مماثلة النخفا�ض خطر
الإ�صابة بال�رسطان لدى
الأ�شخا�ص الذين ي�أكلون
قبل ال�ساعة  9م�ساء عند
مقارنتها بالأ�شخا�ص الذين
تناولوا الطعام بعد ال�ساعة

هو داء ي�صيب الإن�سان ،والأرق
عبارة عن عدم القدرة على النوم
ّ
تقطعه وعدم ا�ستمراره �إن
�أو
ُوجد ،مما ي�سبب تدهور ال�صحة
النف�سية واجل�سدية ،والأرق مرتبط

العا�رشة م�سا ًء.
يف حال ت�أكد نتائجهم،
�ستكون هناك تغريات
على تو�صيات الوقاية من
ال�رسطان والتي �ست�أخذ يف
االعتبار توقيت الوجبات.
زيادة الوزن عامل خطر
معروف للعديد من �أنواع
ال�رسطان ،مبا يف ذلك
�رسطان الثدي والأ�شكال
ل�رسطان
العدوانية
الربو�ستاتا.
عوامل الق�صور يف

الدرا�سة
هناك العديد من القيود
امللحوظة يف هذه الدرا�سة،
مبا يف ذلك:
حقيقة �أنها تظهر وجود
ارتباط ،ولي�س عالقة �سبب
وت�أثري.
�أن الدرا�سة متت عرب
ا�ستبيان ،وهو �أمر يفتح
املجال للخط�أ.
هناك عوامل �أخرى ميكن
�أن ت�ؤثر على خطر الإ�صابة
بال�رسطان ،ومدى ت�أثري

الأرق

ببيئة املري�ض وظروفه ،والعوامل
التي ت�سببهتختلف �أ�سباب الأرق
وعالجاته من �شخ�ص لآخر،
ومن هذه الأ�سباب �صعوبة النوم
و اال�ستيقاظ املتكرر �أثناء الليل

و اال�ستيقاظ مبكرا يف ال�صباح،
وللأرق �أنواع عدة منها الأرق العابر
وهو الأرق الذي ي�ستمر ليلة واحدة
�أو عدة �أ�سابيع والنوع الثاين هو الأرق
املزمن وهو �أكرث الأنواع تعقيدا من

توقيت الع�شاء على خطر
اال�صابة بال�رسطان �أمر
غام�ضة ن�سب ًيا ال ينبغي على
الأ�شخا�ص الذين لديهم
تاريخ عائلي من الإ�صابة
بال�رسطان �أو عوامل اخلطر
الأخرى �أن ي�أخذوا هذا
الأمر على حممل اجلد .كل
ما ميكن التو�صية به حال ًيا
وحتى يتم �إجراء درا�سات
م�ستقبلية هو تناول الطعام
يف وقت مبكر �أي قبل وقت
النوم بنحو �ساعتني.
يجب �أن يهتم النا�س �أكرث
اً
بدل من الوقت
مبا ي�أكلون
الذي ي�أكلون فيه اليوم ملنع
ال�رسطان.
ميكن للنا�س اتخاذ خيارات
وا�ضحة ب�ش�أن نظامهم
الغذائي مما يقلل من خطر
الإ�صابة بال�رسطان ،حيث
ارتبط زيادة تناول الفواكه
واخل�رضوات مع انخفا�ض
معدالت ال�رسطان.

الأنواع الأخرى وينتج الأرق املزمن
عن جمموعة من العوامل منها
الإ�ضطرابات اجل�سمية �أو النف�سية
،و�أكرث الأ�سباب ال�شائعة امل�سببة
للأرق املزمن هي الك�آبة

الزنباع»البومنلومو�س» يخف�ض
الوزن ويحارب ال�سرطان

هل تعلمني عزيزتي املر�أة �أن فاكهة اجلريب فروت ت�ساعد على
خ�سارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�سم؟
هل تعلمني � ً
أي�ضا �أن من فوائد اجلريب فروت الأكرث �أهمية هي �أنه
عالج قوي جدا وفعال ملر�ضى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد
ال�صحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من �أ�شهر فوائده هي
خف�ض الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�سب ما �أثبتته الدرا�سة
العلمية احلديثة.
فمن �أهم الدرا�سات التي �أجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت
هي درا�سة �أمريكية �أجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف
�أمريكا ،على جمموعة من فئران التجارب ،و�أثبتوا �أن اجلريب فروت
يعمل على انقا�ص الوزن والق�ضاء على ال�سمنة.
حيث مت تق�سيم جمموعة الفئران �إىل جمموعتني ،الأوىل خ�ضعت
لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�سمة وع�صري اجلريب
فروت ،بينما املجموعة الثانية فخ�ضعت �أي�ضا لنف�س النظام
الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الدهون امل�شبعة ولكن مع
تناول املياه فقط ،وظلت الدرا�سة ملدة  100يوم.
ثم خ�ضعت الفئران يف املجموعتني �إىل الفح�ص الطبي والتحاليل،
وظهرت النتائج و�أثبتت �أن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت
الطعام الد�سم مع ع�صري اجلريب فروت ،نق�ص وزنهم بن�سبة % 18
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط .هذا يدل على
�أن اجلريب فروت من �أهم الفواكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق
الدهون ومتنع من ت�أثري الكولي�سرتول على الدم ،وت�ساعد على تنظيم
م�ستويات ال�سكر يف الدم .ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على �إنزمي
حرق الدهون ،الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
حر�ص العلماء على �إجراء هذه الدرا�سة لكي يت�أكدوا �أنه بالفعل
ثمرة اجلريب فروت ت�ساعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�شار
حمية اجلريب فروت ال�شهرية جدا يف �أمريكا واملعروفة بحمية
هوليوود ،لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون
على هذه احلمية.
كما �أجريت درا�سة علمية حديثة �أخرى ،ولكن هذه املرة يف جامعة
�شيكاغو الأمريكية حتت �إ�رشاف جمموعة من العلماء والأطباء
الكبار و�أثبتوا �أن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ض ال�رسطان
بجميع �أنواعه� ،سواء كان �رسطان الكبد �أو �رسطان الثدي �أو �رسطان
الرئة.
ومت اكت�شاف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ض �رسطان
الكبد ،وقد تطور لديها املر�ض وانتقل من الكبد �إىل العمود
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها �أخربوها انها لن تعي�ش
لأكرث من خم�س �سنوات �إذا حالفها احلظ .ولكن بعد مرور اخلم�س
�سنوات اكت�شف الأطباء �أن الأورام اخلبيثة لدى املري�ضة تقل�صت
ب�شكل كبري ،وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�شفاء متا ًما من هذا
املر�ض.
وعندما �س�ألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك ،فقالت ال�سيدة �أنها كانت
تتعاطى الدواء مع ع�صري اجلريب فروت ،وهنا �أثبت الباحثون يف
�شيكاغو �أن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفعول العقار داخل
ج�سم االن�سان ب�شكل كبري جدا ،لذلك كان هناك �أطباء يحذرون
من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رسطان تثبت العك�س،
لأنه ي�ساعد على ت�أثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رسطان
واالورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�سحوق الكركم دو ًرا كبرياً جدًا يف عالج م�شكلة بحة ال�صوت
التي ت�صاب بها املر�أة ،نتيجة التعر�ض لل�رصاخ وال�صوت العايل،
�أو حتى الإ�صابة بالإنفلونزا ونزالت الربد ال�شديدة .الكركم غني
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�ضادة لاللتهاب الذي
ي�صيب احلنجرة ،وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�شكلة
بحة ال�صوت ب�شكل طبيعي ،وب�أ�رسع وقت .جربي طريقة م�رشوب
الكركم من خالل و�ضع ملعقة كبرية من م�سحوق الكركم ،مع كوب
من احلليب وملعقة من م�سحوق القرفة ،وملعقة من الزجنبيل
املطحون .اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رشبيه
مرتان يوم ًيا.
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ف�ضل ال�سعي يف ق�ضاء حوائج النا�س
م�ساعدة الآخرين من
�أعظم �أبواب اخلري ولها
مكانة عالية جداً يف
الإ�سالم الذي جاءت
عقائده و�رشائعه لإ�صالح
العالقة بني العبد وربه،
وبني العباد �أنف�سهم،
ولهذا حث الإ�سالم على
�إي�صال النفع للآخرين
بقدر امل�ستطاع ـ حتى
ولو كانت هذه امل�ساعدة
حليوان فلها �أجر عظيم
ـ كما �سي�أتي ،ولأن هذه
امل�ساعدة نوع من العبادة
التي يرجو بها امل�سلم
الثواب من ربه ،ف�إن من
�رشوط قبولها وح�صول
امل�سلم على الأجر �أن تكون
هذه امل�ساعدة خال�صة هلل
تعاىل يرجو بها امل�سلم
ر�ضا ربه ،و�أن يرزقه
الثواب املرتتب على هذه

امل�ساعدة ،وميكن �أن ينوي
امل�سلم بهذه امل�ساعدة
�أكرث من نية مما ال تتعار�ض
مع الإخال�ص املطلوب،
فيمكن �أن ينوي �إدخال
ال�رسور على امل�سلم وهذه
نية مطلوبة وممدوحة
ويثاب امل�سلم عليها  -كما
�سي�أتي يف الأدلة  -وميكن
�أن ينوي �شكر اهلل على
نعمه عليه و�أنه �أغناه عن
غريه فهو يخرج �صدقة
هذه النعمة ببذل املعونة
لغريه من املحتاجني
والنوايا يف هذا كثرية،
�أما بذل امل�ساعدة من
�أجل امل�صالح ال�شخ�صية،
ف�إن كنت تعني بامل�صالح
ال�شخ�صية �أن يريد الإن�سان
الثناء من النا�س ونحو
ذلك ،ف�إن ذلك يتنافى
مع الإخال�ص ،وبالتايل،

كبائر ّ
الذنوب

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

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

فثواب امل�سلم منها هو ما
يتحقق له من م�صلحة يف
الدنيا� ،أما يف الآخرة فال
�أجر له فيها ،لأنه قد ح�صل
يف الدنيا على ما عمل
لأجله ،و�أدلة ما ذكرناه
من �رضورة الإخال�ص
عند بذل امل�ساعدة �أو
غريها من �أفعال اخلري
كثرية ،ب�سطناها يف الفتوى
رقم ، 52210 :فرنجو
مراجعتها.
و�أما �إن كان املق�صود
ال�شخ�صية
بامل�صالح
الأمور امل�رشوعة التي ال
تتنافى مع الإخال�ص ك�أن
يق�صد من جماع زوجته
�أن يعفها ويعف نف�سه عن
احلرام مع ق�ضاء �شهوته،
ف�إن ذلك ال �رضر فيه وال
يتنافى مع حت�صيل الأجر
ففي احلديث ال�رشيف:

قالوا� :أي�أتي �أحدنا �شهوته
ويكون له فيها �أجر؟
قال� :أر�أيت لو و�ضعها يف
احلرام �أكان عليه وزر؟ ...
احلديث .رواه م�سلم.
و�أما عن ف�ضائل هذه
امل�ساعدة فمنها� :أن
م�ساعدة الآخرين نوع من
الإح�سان ،وقد قال تعاىل:
هَّ
ب
َو�أَ ْح ِ�سنُوا �إ َِّن
الل َ يُ ِح ّ ُ
ني {البقرة.}195:
ُح ِ�س ِن َ
المْ ْ
ت
م
ح
ر
ِن
�
إ
�سبحانه:
وقال
َّ َ ْ َ َ
هَّ
ني
ُح ِ�س ِن َ
اللِ قَرِ ٌ
يب ِم َن المْ ْ
وقال
{الأعراف.)56:
�سبحانه :ن ِ
يب ب َِر ْح َم ِتنَا
ُ�ص ُ
َ
ِ
ج َر
َم ْن نَ�شَ اءُ َوال نُ�ض ُ
يع �أ ْ
ني {يو�سف.}56:
ُح ِ�س ِن َ
المْ ْ
ومن هذه الف�ضائل :ما
رواه البخاري وم�سلم يف
�صحيحيهما� :أن عبد اهلل
بن عمر ـ ر�ضي اهلل عنهما
ـ قال :قال ر�سول اهلل �صلى

اهلل عليه و�سلم :امل�سلم
�أخو امل�سلم ال يظلمه وال
ي�سلمه ،ومن كان يف حاجة
�أخيه كان اهلل يف حاجته،
ومن فرج عن م�سلم كربة

كارثة التبول يف امل�سجد
و�إليك كارثة وقعت �أمام خري الورى
حممد بن عبد اهلل  ،بال الأعرابى يف
امل�سجد  ،نعم بال  ،كارثة  ،تخيلتها
علي تخيلها  ،ولكن
حقيقة و�صعب
ّ
تراه �صلى اهلل عليه و�سلم فاق حد
التخيل يف رد فعله  ،عن �أن�س بن مالك
ر�ضي اهلل عنه قال  :جاء �أعرابي فبال
يف طائفة امل�سجد  ،فزجره النا�س ،
فنهاهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،
فلما ق�ضى بوله �أ َم َر النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم بذنوب من ماء ف�أُ ْهرِيق

عليه .
لقد جتاوز النبى �صلى اهلل عليه و�سلم
�أزمة كادت �أن تراق فيه دماء  ،ولكنه
�صلى اهلل عليه و�سلم علم الرجل �أمر
دينه بكل رفق ولني ..
وهنا يكتب �أحد املبدعني  « :لقد
�أبعد عليه ال�صالة وال�ســالم احلاجز
ال�ضبابي عن عني املخطئ  :املخطئ
�أحياناً ال ي�شعر �أنه خمطئ  ،و�إذا كان
بهذه احلالة وتلك ال�صفة فمن ال�صعب
�أن توجه له لوماً مبا�رشاً وعتاباً قا�سياً

 ،وهو يرى �أنه م�صيب� .إذن البد �أن
ي�شعر �أنه خمطئ �أوالً حتى يبحث هو
عن ال�صواب؛ لذا البد �أن نزيل الغ�شاوة
عن عينه ليب�رص اخلط�أ،وعندما نعرف
كيف يفكر الآخرون  ،ومن �أي قاعدة
ينطلقون  ،فنحن بذلك قد عرثنا على
ن�صف احلل .حاول �أن ت�ضع نف�سك
مو�ضع املخطئ  ،وفـكـ ــر من وجهة
نظره هو  ،وفكر يف اخليارات املمكنة
التي ميكن �أن يتقبلها  ،فاخرت له ما
ينا�سبه « ..

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

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

فرج اهلل عنه كربة من
كربات يوم القيامة ،ومن
�سرت م�سلماً �سرته اهلل يوم
القيامة .فما �أعظم هذا
الثواب.
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املهرجان الـ  11للمو�سيقى ال�سمفونية باجلزائر العا�صمة:

عرو�ض من كوريا اجلنوبية
وايطاليا وتركيا والنم�سا
�أحيت فرق مو�سيقية من كوريا اجلنوبية وايطاليا وتركيا والنم�سا حفال مو�سيقيا يف الغناء
الأوبرايل ،وقدمت قطعا مو�سيقية ب�آالت العزف على الأوتار ،يف جو بهيج ح�ضره اجلمهور العا�صمي
بكرثة للتمتع ب�أعمال املو�سيقيني امل�شهورين ،وهذا يف �إطار برنامج املهرجان احلادي ع�شر للمو�سيقى
ال�سمفونية املنظم ب�أوبرا اجلزائر بوعالم ب�سايح.
وتوالت العرو�ض الثنائية والثالثية
والرباعية على مدار �ساعتني من
الزمن ب�أوبرا اجلزائر ،لتقدم
للجمهور احلا�رض برامج متنوعة
من خمتلف احلقب التي ميزت
املو�سيقى العاملية عالوة على
برامج �أخرى معا�رصة.
وللمرة الأوىل يف اجلزائر
العا�صمة� ،أبدع الثنائي الكوري
اجلنوبي املكون من عازف البيانو
اينجي هان ومغنية ال�سوبرانو
هيويونغ كيم ،من خالل جملة من
املنوعات املو�سيقية التي كتبها
�أكرب املو�سيقيني على غرار كلود
ديبي�سي و�سرتو�س و�أوبرادرو�س
ودونيزيتي و�شارل غونود ولينورد
برن�شتاين.
�أما الثالثي االيطايل املكون من
مغنية ال�سوبرانو باربارا فافايل
والتينور انريكو زاقني وعازف
البيانو كارلو �أرديت�سوين فقد
قدم �أداء �أبان فيه عن علو كعبه
بعزف حوايل ع�رشة مقطوعات
مو�سيقية ق�صرية للومباردو والهر
وجملة �أخرى من الغناء امل�ستمد

من التقاليد االيطالية.
من جهته ،قدم الرباعي الرتكي
«»CSO Cello Quartet
املمثل يف عازيف الكمان ابراهيم
�أيدوغدو ويغيت تان وياز ارماك
وعمر �سانغلر للجمهور احلا�رض
�أداء راقيا من خالل ع�رشة
مقطوعات معا�رصة يف �شكل
�أ�صناف مو�سيقية خمتلفة لأكرب

انتهت الأمريكية اليز لبيك من
ت�سجيل �أغاين �ألبوم جديد بعنوان
«�سقارة»� ،أنتجته بالكامل يف
م�رص بالتعاون مع عدد من �صناع
الأغنية امل�رصيني ،ويت�ضمن �أغان
باللهجة امل�رصية ،وهو من توزيع
املنتج ريت�شارد احلاج و�شبكة
مو�سيقى ،و�سيطرح بعد �أيام عرب
قناتها الر�سمية بيوتيوب وعدد من
املتاجر الرقمية.

وقالت اليز ،يف بيان� ،إن �ألبومها
خمتلف وميزج املو�سيقي الغربية
بالعربية ،و�سيحمل العديد من
املفاج�آت ،لأنه م�رصي يف
تفا�صيله ،م�ضيف ًة «�شاركت يف
تلحينه كام ً
ال ،وتعاونت فيه مع
فريق «ب�ساطة» الغنائي ،و�أعتربه
الألبوم الأقرب �إىل قلبي ،لأن
كلمات �أغانيه تعرب عني ،ولأنه
رومان�سي من الدرجة الأوىل».

قال عمرو يو�سف� ،إنه
مل يح�سم موقفه من
امل�شاركة يف �سباق دراما
رم�ضان  ،2020رغم
�أنه يعكف على قراءة
عدد من ال�سيناريوهات
التليفزيونية.
و�أ�ضاف يو�سف� ،أنه
ي�سعى لتقدمي �أعمال
جيدة ،على غرار م�سل�سله الأخري «طايع» ،الذي حقق جناحاً كبرياً
وقت عر�ضه ،ح�سب قوله ،م�شرياً �إىل �أنه لن يقدم �أعماالً ملجرد
احل�ضور يف ال�سينما والدراما.
و�شدد على حر�صه على تنويع �أدواره ،متابعاً «�سنجد اختالفاً
جذرياً بني �أدواري يف طايع ،وغراند �أوتيل ،وفيلم هيبتا ،وغريها من
الأعمال ،فكل �شخ�صية خمتلفة كلياً عن الأخرى ،وهو ما �أ�سعى �إليه
يف اختياراتي».
و�شارك يف بطولة «طايع» عمرو عبداجلليل ،و�صبا مبارك ،و�سهري
املر�شدي ،ومي الغيطي ،و�سلوي حممد علي ،و�أحمد عبداهلل حممود،
وهو من �إخراج عمرو �سالمة .

�صالح عبد اهلل تاجر عملة يف
«ميني بار»
املو�سيقيني �شهرة.
النم�ساوي
اخلما�سي
�أما
«Concilium Musicum
 »Wienفقد �أدى ع�رشة
قطع مو�سيقية لكل من هايدن
و�سرتاو�س وبول اجنريي.
و�شهدت هذه الأم�سية الغنائية
ح�ضور �سفراء وممثلني عن
البعثات الديبلوما�سية املعتمدة

باجلزائر.
هذا وي�شارك  16بلدا يف املهرجان
للمو�سيقى
ع�رش
احلادي
ال�سمفونية الذي يتوا�صل �إىل غاية
� 17أكتوبر اجلاري ب�أوبرا اجلزائر
بوعالم ب�سايح ،و�ست�شهد �أم�سية
الثالثاء عرو�ضا لكل من ال�سويد
واليابان ورو�سيا.

الأمريكية اليز لبيك تطرح �أول البوماتها امل�صرية «�سقارة»

يك�شف  ،ح�رصياً ،تفا�صيل دور �أحمد الفي�شاوي يف فيلم «يوم وليلة» للمخرج �أمين مكرم ،واملقرر
عر�ضه يف دور ال�سينما يف الفرتة املقبلة.
وي�ؤدي الفي�شاوي دور البلطجي حممود ،الذي ي�ضايق املمر�ضة مريفت ،التي ت�ؤدي دورها
التون�سية درة� ،إال �أنها تنهره علي مر�أي وم�سمع من اجلميع ،الجنذابها ملن�صور الذهبي ،الذي
ي�ؤديه خالد النبوي ،الذي يتجاهلها.
ويظهر الفي�شاوي قاطع طرق رفقة �أحد البلطجية ،يوقف ال�سيارات حتت تهديد ال�سالح على
الطرق ال�رسيعة ،وي�ستويل عليها لبيعها خردة واال�ستفادة منها مادياً ،وتتوايل الأحداث.

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

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

الفنان
ي�ست�أنف
�صالح عبد اهلل
ت�صوير دوره يف فيلم
«ميني بار» خالل
الأيام املقبلة.
وعلم �أن عبد اهلل
يج�سد دور تاجر
عملة �شهري يف
ال�سوق امل�رصيف،
ويربم �صفقة يف
جتارة العمالت مع تاجر �آخر يج�سد دوره الفنان يا�رس علي ماهر،
�إال �أن قوات ال�رشطة تداهم مكان الت�سليم قبل �إمتام العملية ،لتختفي
حقيبة النقود ب�شكل مفاجئ بعد ما هرب اجلميع ،الذين يبد�أون يف
البحث عنها على مدار �أحداث الفيلم.
وي�شارك يف بطولة «ميني بار» منة ف�ضايل ون�ضال ال�شافعي و�أمينة.

لبلبة ترف�ض «ورقة جمعية» مرتني

�أحمد الفي�شاوي قاطع طرق يف «يوم وليلة»

العنوان

عمرو يو�سف :مل �أح�سم موقفي
من دراما رم�ضان 2020

خرج فيلم «ورقة
للمخرج
جمعية»
�أحمد البابلي ،وبطولة
الفنانة لو�سي ،خايل
الوفا�ض من م�سابقة
نور ال�رشيف للأفالم
العربية الطويلة يف
اخلام�سة
الدورة
والثالثني ملهرجان
ا لإ �سكند ر ية
ال�سينمائي ،التي اختتمت �أول �أم�س ،علي م�رسح �سيد دروي�ش
بالإ�سكندرية ،وتر�أ�ست جلنة حتكيم هذه امل�سابقة الفنانة لبلبة.
وفجر م�صدر ،مفاج�أة ب�إعالنه عن �أن الفنانة لبلبة كانت ا ُ
ملر�شحة
الأويل لبطولة الفيلم ،ولكنها اعتذرت عنه لعدم �إعجابها ب�أحداث
الفيلم وطبيعة ال�شخ�صية ،وبعدها تعاقدت اجلهة املنتجة مع الفنانة
لو�سي علي دور البطولة ،الفتاً �إيل �أنها – ويق�صد لبلبة  -فوجئت
مب�شاركة الفيلم يف امل�سابقة التي ترت�أ�س جلنة حتكيمها ،ومل متنحه
�أي �صوت يف جوائز �أف�ضل فيلم و�أف�ضل ممثلة و�أف�ضل خمرج.
وي�شارك يف بطولة «ورقة جمعية» �سهر ال�صايغ ،ميدو عادل ،طارق
�صيام� ،سامي مغاوري ،حممود فار�س.

�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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منذ  60عام بالواليات املتحدة مبيعات
ال�سيارات تنخف�ض لأقل م�ستوى لها

يتوقع املحللون انهيار مبيعات
�سيارات ال�سيدان والكوبيه يف
الواليات املتحدة الأمريكية لأقل
م�سيتوى لها يف �ستني عاما ب�سبب
الرواج الكبري للكرو�س �أوفر والـ

.SUV
من املتوقع بيع  5.3مليون �سيارة
�سيدان وكوبيه فقط يف 2018
بالواليات املتحدة� ،أي �أقل كمية
منذ  ،1958مع االرتفاع غري

امل�سبوق ملبيعات الـ  SUVوالبيك
�أب يف الأعوام الأخرية ،لي�س فقط
يف الواليات املتحدة بل وحول
العامل.
ويُذكر �أن فورد �أعلنت م�ؤخرا عن

وقف جميع موديالت ال�سيدان ب�سبب
االنخفا�ض احلاد يف مبيعاتهم ،بينما
مثلت مبيعات ال�سيدان  %10فقط من
املبيعات الإجمالية لفيات كراي�سلر
يف  2017بالواليات املتحدة.

جيني�سي�س  G90موديل
ّ
املحدث
2019

ظهرت جيني�سي�س  G90موديل
املحدثة �أثناء اختبارها،
2019
ّ
والتي �ستكون �أول موديل لل�رشكة
يحظى بتفا�صيل ت�صميم ال�سيارة
االختبارية �إ�سين�شا.
�صحيح �أن النموذج االختباري
مموه� ،إال �أن ذلك مل مينع �إلقاء
نظرة على تغيريات الفي�س ليفت
و�إن�شاء ت�صميم افرتا�ضي ملا
�ستبدو عليه ال�سيارة ،حيث يظهر
ح�صولها على ال�شبك الأمامي
الذي على �شكل “ ُعرف الديك”،
امل�صابيح الأمامية املزدوجة،
الت�صميم اجلديد بامل�صابيح
اخللفية.
على ناحية الأبعاد ،ال يتوقع �إجراء
تغيري حيث �ستُبقي  G90على
طول  5.205مرت ،عر�ض 1.915

تعرف على �سكودا ..جناح من رحم الغ�ضب
كان ال�شتاء ي�ستعد للرحيل ،بينما
ن�سمات ف�صل الربيع تقرع �أبواب
املنازل يف مدينة "ماالدا بولي�سالف"
الت�شيكية ،حامل ًة معها روائح غابات
اللوز ،حني فتح ال�شاب اليافع
"فاكالف كليمنت" �صندوق الربيد
على باب بيته ،ليجد مظرو ًفا نُق�ش
عليه يف خانة املر�سل �شعار م�صنع
الدراجات الهوائية الأملاين "�سيدل
وناومان" ..عرف ال�شاب على الفور
�أنه �سيجد داخل املظروف ر ًدا على
ر�سالته التي كان قد كتبها �إليه بلغته
الت�شيكية الر�صينة طالبًا �إ�صالح
دراجته ،لكنه عندما فتح املظروف
وجد ورقة بي�ضاء خُ ط عليها �سطر
واحد متعجرف يقول�" :إذا كنت
ترغب يف الرد على ا�ستف�سارك،
فعليك مرا�سلتنا بلغة ميكننا �أن
نفهمها" ،وقع هذا الرد يف نف�سه
ريا ،وكم من
وقع ال�صدمة و�أغ�ضبه كث ً
جناحات يف هذا العامل خرجت من
رحم الغ�ضب ،وقرر �أن يبد�أ يف �إن�شاء
ور�شته اخلا�صة لإ�صالح الدرجات،
على الرغم من عدم امتالكه �أية
خربة يف هذا املجال ،وافتتحها
بالفعل عام  1895هو و"فاكالف

لورين" الذي كان �صان ًعا للدراجات
يف مدينة قريبة تُدعى "تورنوف،
ومنذ هذا التاريخ بد�أت �أوىل
خطوات امل�سرية الطويلة ل�صناعة
ال�سيارات الت�شيكية..
بداية حقيقية
ثالث �سنوات مرت بعد هذا
التاريخ ،لي�صال �إىل ربيع عام ،1898
حيث انتقال �إىل م�صنعهما املبني
حدي ًثا ،بعد �أن �أ�س�سا �رشكتهما
حتت ا�سم "لورين �آند كليمنت
 .."Laurin & Klementويف
اخلريف من نف�س العام قاما ب�رشاء
ت�صميم الدراجة النارية امل�سمى
"وارنر موتور�سايكليه Warner
 " motorcycletteوامل�صنعة
من قِبل امل�صنع الفرن�سي "وارنر
برازرز ،" Warner Brothers
غري �أن هذا الت�صميم ،والذي كان
يعمل بوا�سطة حمرك مت تثبيته
على مقدمة �أذرع التحكم يف العجلة
الأمامية� ،أثبت �أنه غري �آمن باملرة،
خا�ص ًة بعد وقوع حادث كلف "لورين"
نف�سه �سنّته الأمامية ..ولتجنب فقد
مزيد من الأ�سنان ،كتبا �إىل "روبرت

بو�ش" متخ�ص�ص ت�صميم املحركات
الأملاين ،طلبًا مل�شورته البتكار
منوذج جديد �أكرث �أما ًنا لدراجة
نارية جديدة تكون خا�صة بهما،
وبالفعل مت ابتكار الدراجة النارية
خا�صتهما عام  ،1899والتي �أطلقا
عليها ا�سم "�سالفيا".
قرن جديد
مع بداية القرن الع�رشين عام ،1900
وعندما كان  32عام ً
ال هم قوتها
الإنتاجية ،بد�أت ال�رشكة يف ت�صدير
 150ن�سخة من الدراجة النارية
"�سالفيا" �إىل �رشكة هيو�سنت يف
لندن ،وبعد خم�سة �أعوام -1905-
قامت ب�إنتاج �أوىل �سياراتها ،و�أطلقت
عليها ا�سم "لورين �آند كليمنت �آيه
 ،"Laurin & Klement Aوالتي
كانت تعمل مبحرك ذي �أ�سطوانتني
وبقوة �سبعة �أح�صنة ..ويف عام
 1907مت االندماج بينها وبني �رشكة
"�سكودا" التي كانت تعمل يف جمال
ال�صلب ،لتقدم لنا بعد هذا االندماج
يف عام  1910منوذجها اجلديد
امل�سمى " "ENSوالذي كان يعمل
مبحرك ت�صل قوته �إىل  50ح�صا ًنا،

ولت�ستمر يف �إنتاج وتطوير مناذجها
خالل احلرب العاملية الأوىل ،وتقوم
بتزويد دول مثل النم�سا واملجر مبا
حتتاجه من �سيارات خالل احلرب
حتت ا�سم "لورين �آند كليمنت"،
�إىل �أن مت و�ضع حد لتواجد هذا
اال�سم بعد احلرب ب�سنوات مع نهاية
عام  ،1926حيث كان �آخر �إنتاج
لها بهذا اال�سم هو النموذج "لورين
�آند كليمنت  ،"360وبعده بد�أ ع�رص
جديد هو ع�رص العالمة التجارية
"�سكودا".
ك�ساد وحرب و�أ�شياء �أخرى
بعد ت�سجيل عالمتها التجارية
امل�صممة على �شكل �سهم جمنح
داخل دائرة ،بد�أت الأو�ضاع
ال�سيا�سية واالقت�صادية يف �أوروبا
يف التدهور ،فبداي ًة من الك�ساد
العاملي الكبري ت�أثرت حالة ال�رشكة
ريا ،ومع هبوب رياح
االقت�صادية كث ً
احلرب العاملية الثانية ،واحتالل
الرايخ الثالث (�أملانيا النازية)
لت�شيكو�سلوفاكيا ،مت و�ضع ال�رشكة
حتت ت�رصف �رشكة "هريمان
جورينج" والتي كانت تعمل خلدمة

�أفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�صينية"..
ا�ستعر�ضت �رشكة  IAT Designال�صينية �سيارة " "Karlmann Kingالتي �صنفها اخلرباء ك�أفخم مركبات
الدفع الرباعي يف العامل وبح�سب موقع " "CarAndBikeاملتخ�ص�ص يف املحركات� ،أن �أكرث ما يلفت االنتباه
يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�صمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم اخليال ،وامل�صنوع من
مزيج من املعادن اخلفيفة و�ألياف الكربون القوية ،وال�صلب.
وي�ضمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من � 10أ�سطوانات� ،سعة  7.0لرت مرتبط بناقل حركة
�أوتوماتيك من  8نقالت ،بقوة  400ح�صان ،قادرة علي بلوغ �رسعة ق�صوي ت�صل �إيل  160كيلو مرت � /س .وتتميز
ال�سيارة من الداخل بالفخامة ،بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة ،و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة الأفالم،
ملحقة بـ  20مكرب �صوت ،بالإ�ضافة �إىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة ،وماكينة ل�صنع القهوة ،و�أماكن
خم�ص�صة حلفظ الك�ؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب .كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة
بو�سائل �أمان عالية ،وميكن التحكم يف الإ�ضاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية.
وقامت " "IAT Designب�صناعة  12ن�سخة من هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�صل �إىل  2مليون دوالر،
�أي ما يعادل ( 34مليون حنيه م�رصي تقريباً.

املجهود احلربي الأملاين� ،إال �أنه
بعد احلرب عام  1945مت بناء م�صنع
ال�رشكة يف "ماالدا بولي�سالف"
–والذي كان قد تهدم بن�سبة %70
من جراء الق�صف �أثناء احلرب-
ليبد�أ يف �إنتاج �أول طراز لها بعد
احلرب وامل�سمى"�سكودا .."1101
وعلى الرغم من انف�صال ال�رشكة
عن التقنيات الغربية يف التطور،
حيث كانت احلكومات احلاكمة يف
ت�شيكو�سلوفاكيا يف تلك الأيام من
املع�سكر ال�رشقي التابع لالحتاد
ال�سوفيتي� ،إال �أن �سياراتها ا�شتهرت
يف كل �أنحاء العامل باملتانة والقوة،
وا�ستطاعت �أن حتفر ا�سمها بني

مرت ،ارتفاع  1.495مرت ،قاعدة
عجالت  3.16مرت.
�أما مولدات الطاقة ،فقد يتم
حت�سينها ليتاح حمرك  3.8لرت 6
�سلندر بقوة  334ح�صان ،تريبو 6
�سلندر بقوة  370ح�صان ،كذلك
 5لرت � 8سلندر بقوة  425ح�صان،
على �أن تتوفر كل الن�سخ قيا�سياً
بجري �أوتوماتيكي من � 10رسعات،
دفع خلفي قيا�سي �أو رباعي
اختياري.
هذا وح�سب The Korean
 ،Car Blogجيني�سي�س G90
موديل � 2019سيتم تد�شينها
ر�سمياً يف كوريا اجلنوبية خالل
نوفمرب املقبل ،على �أن ت�صل
للأ�سواق العاملية نهاية مار�س من
العام القادم.

�صانعي ال�سيارات الكبار.
التحوالت الكبرية
على الرغم من انتماء ت�صميماتها
�إىل مرحلة ال�ستينيات ،مما كان
ي�ضعها يف مو�ضع ال�سخرية� ،إال �أنه
كان من امل�ألوف ر�ؤيتها ت�سري يف
�شوارع �أوروبا الغربية خالل فرتة
ال�سبعينيات والثمانينيات ،خا�ص ًة
�أنها كانت تبلي بال ًء ح�سنًا يف كل
مناف�سة ،فعلى �سبيل املثال فازت
مب�سابقات رايل "راك" خالل عقدي
ال�سبعينيات والثمانينيات  17عا ًما
على التوايل� ،سابقة هي الأوىل من
نوعها �أوروب ًيا..

مازدا تُعلن عن مازدا� 6أول �سيارة
تدعم كار بالي و�آندرويد �أوتو

ك�شفت �رشكة ت�صنيع ال�سيارات
اليابانية مازدا عن �سيارة مازدا6
والتي �ستكون �أول �سياراتها التي
تدعم من�صتي �آندرويد �أوتو
وكار بالي الذكيتني ،وجاء ذلك
يف معر�ض ال�سيارات الدويل يف
نيويورك الأمريكية.
�ستكون �أول ن�سخة من النظامني
الذكيني متاحة يف �صيف العام
احلايل  ،2018كما �سيكون
�أ�صحاب ال�سيارات من هذا

النوع قادرين على حتديث كار
بالي و�آندرويد �أوتو ب�شكل كامل
واختياري فور �إ�صدار التحديث
يف ال�صيف و�رصحت مازدا
ب�أن من�صتي �آندرويد �أوتو وكار
بالي �ستكونان �ضمن �إ�ضافات
نظام الت�شغيل الذكي املوجود
يف �سيارات ال�رشكة Mazda
 .Connectedيُذكر �أن
موقع ال�رشكة اليابانية يف كندا
ن�رش بيانا حول دعم املن�صتني

ل�سيارة  ،3-CXلكن املتحدث
با�سم ال�رشكة يف املعر�ض
الدويل لل�سيارات مل يتحدث عن
ذلك الأمر خالل كلمته ،مما
�أثار ا�ستغراب امل�ستخدمني
كانت �رشكة مازدا �أعلنت
عن رغبتها ب�إ�ضافة من�صتي
قوقل و�آبل يف العام املا�ضي،
بعد �أن بد�أت التخطيط لذلك
منذ �إطالق نظامها Mazda
 Connectedعام .2014
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بكم تباع بياناتك امل�سروقة غوغل حتدد  7مايو ً
موعدا مل�ؤمترها
يف الإنرتنت املظلم؟
 I/Oللمطورين

ك�شف تقرير جديد عن �أنه ميكن
ل�شخ�ص ما ت�سجيل الدخول �إىل
ح�سابك اخلا�ص على في�سبوك
مقابل  9دوالرات فقط� ،أو التغريد
بدال عنك عرب ح�سابك على تويرت
لقاء مقابل �أقل من ذلك بكثري ويتم
تداول تفا�صيل ت�سجيل الدخول
لبع�ض املواقع ب�أقل من  1.30دوالر،
مبا يف ذلك «»Ticketmaster
و»�سكايب»وكانت �أغلى الأ�سعار تتعلق
بالتفا�صيل امل�رصفية ال�شخ�صية
وت�سجيالت البطاقات البنكية ،حيث
تكلف ما قدره  460دوالرا.
وت�أتي هذه الأخبار من موقع

« ،»Top10vpn.comالذي ن�رش
�أحدث �أ�سعار التداول عرب �شبكة
الإنرتنت املظلمة ،لبيع ال�سندات
امل�رسوقة واملعلومات ال�شخ�صية
واحل�سابات التي مت اخرتاقها يف
كل من الواليات املتحدة واململكة
املتحدة ،كجزء من درا�سة �أمنية
جديدة عرب الإنرتنت و�أ�شار �ساميون
ميغليانو ،رئي�س ق�سم الأبحاث يف
«� ،»Top10vpn.comإىل �أن ال�سوق
الإلكرتونية للبيانات ال�شخ�صية «اجتار
مزدهر غري م�رشوع يف املعلومات
ال�شخ�صية امل�رسوقة»وبينما تكلف
«الهوية الكاملة عرب الإنرتنت»

�أ�سو�أ  25كلمة مرور للعام 2019
ك�شف خرباء الأمن ال�سيرباين عن كلمات املرور الأكرث
�شيوعا وا�ستخداما لهذا العام ،والتي يجب جتنبها ومت
التو�صل �إىل قائمة �أ�سو�أ كلمات املرور لعام  ،2018عن
طريق حتليل �أكرث من  5ماليني كلمة مرور مك�شوفة
�أثناء الت�رسيبات عرب الإنرتنت .كما ا�ستخدم حوايل
 %3من الأ�شخا�ص كلمة املرور الأ�سو�أ «� ،»123456إىل
جانب عبارة « ،»passwordوالتي ظلت جميعها دون
تغيري منذ �إدراجها يف العام ال�سابق .وجاءت يف املركز
الثالث من قائمة �أ�سو�أ كلمات املرور لعام  ،2018كلمة
مرور « .»123456789وت�شمل الكلمات اجلديدة املدرجة
�ضمن القائمة « ،»111111التي حتتل املركز ال�ساد�س يف
القائمة ،بالإ�ضافة �إىل « »sunshineالتي ت�أتي يف املركز
الثامن و» »princessالتي حتتل املركز الـ  .11وات�ضح
�أن الإعجاب بدونالد ترامب قد يجعلك �أحد املعر�ضني
لالخرتاق يف عام  ،2019ويرجع ذلك �إىل �أن كلمة املرور
«دونالد» �أ�ضيفت �إىل قائمة �أ�سو�أ كلمات املرور للعام
 ،2018والتي ت�سهل على قرا�صنة الإنرتنت اخرتاقك
ب�سهولة ،وحتتل املرتبة � 23ضمن القائمة .و�أ�شار مورغان
�سلني ،الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «� »SplashDataإىل
�أن ا�ستخدام ا�سمك �أو �أي ا�سم �شائع مبثابة كلمة مرور،
قد يكون قرارا خطريا ،حيث «يحقق املت�سللون جناحا
كبريا يف اخرتاق العديد من احل�سابات ،التي ت�ستخدم
�أ�سماء امل�شاهري وم�صطلحات من ثقافة البوب �أو الريا�ضة
و�أمناط لوحة املفاتيح الب�سيطة» .وين�صح اخلرباء باعتماد
كلمات مرور طويلة ومعقدة ،كما ين�صحون �أي�ضا باعتماد
كلمات مرور خمتلفة لكل ح�ساب على حدة.

ل�شخ�ص ما ،ما ي�صل �إىل 1050
دوالرا ،تكون معلومات احل�سابات
الفردية معرو�ضة للبيع ب�أ�سعار �أقل،
حيث ت�سجل ح�سابات «نيتفليك�س»
وبيانات «�أوبر» و»فورتنايت» معا،
 10.50دوالر.
وكانت ح�سابات «تويرت» هي
الأرخ�ص� ،إذ ال تكلف �سوى دوالرين
للح�ساب الواحد ،على الرغم من �أنها
�سجلت زيادة بن�سبة  %28عن �أ�سعار
العام املا�ضي و�شهد «في�سبوك» زيادة
بن�سبة  %86من قيمته لهذا العام� ،إال
�أنه ما يزال يكلف  9دوالرات فقط
للح�ساب الواحد.

ن�رشت غوغل على ح�سابها الر�سمي على
�شبكة التوا�صل االجتماعي ،تويرت ،تغريدة
حتمل لغ ًزا حول موعد م�ؤمتر املطورين
القادم اخلا�ص بها ،وهذا اللغز كان يحتاج
لبع�ض الوقت حتى يت�سنى للمتابعني حله،
�إال �أن النهاية حتدثت عن انطالقه يف 7
ماي القادم.
وي�أتي م�ؤمتر  I/Oللمطورين يف العادة
خالل �شهر ماي ،حيث تك�شف فيه ال�رشكة
عن نظام ت�شغيل �أندرويد جديد وبع�ض
التقنيات والأنظمة التي طورتها ،ليكون

مرج ًعا للمطورين املهتمني ب�أنظمة
ال�رشكة.
وهذا العام �سيعقد امل�ؤمتر من 9-7
ماي يف م�رسح �أو مدرج Shoreline
 Amphitheatreيف مدينة ماوتن فيو يف
والية كاليفورنيا الكثري من الأ�شياء �ستكون
بانتظارنا بكل ت�أكيد وخا�صة مع ك�شف
قوقل عن �أحدث ن�سخ �أندرويد للهواتف
الذكية ،لكن حتى ذلك الوقت رمبا نرى
ت�رسيبات جديدة حول املزيد مما �ستعلن
ال�رشكة عنه.

لعنة االحرتاق ت�صل «�آيفون»X -

تداول رواد بوابة « »Redditال�شهرية
على الإنرتنت خرب احرتاق �أحد
هواتف «�آيفون »X -بيد �صاحبته
و�إ�صابتها بحروق �شديدة.
وقال ال�شخ�ص الذي ن�رش اخلرب لأول
مرة على املوقع «�إن احلادثة وقعت
مع �أخته عندما كانت ت�ستلقي على
�رسيرها وبجانبها هاتف �آيفونX -
مو�صول بال�شاحن املخ�ص�ص له ،فما
كان من الهاتف �إال �أن احرتق فج�أة يف
املنطقة املوجودة بالقرب من منفذ
ال�شحن املوجود فيه ،وامتدت النريان

لت�صل �إىل كابل ال�شاحن»و�أ�شار نا�رش
اخلرب �إىل �أن الفتاة مل تتقدم ب�شكوى
ر�سمية �ضد �آبل بعد ،لكنها تنتظر
الرد من ال�رشكة التي وعدت بدورها
بالتحقيق يف �أ�سباب احلادث.
هذه احلادثة لي�ست الأوىل من نوعها
التي يحرتق فيها هاتف من �إ�صدار
�آبل ،فقبل مدة تفاج�أ �أحد موظفي
مراكز �صيانة الهواتف يف ال�س
فيغا�س بانفجار هاتف «�آيفون»8-
كان بجانبه ،واندالع �أل�سنة اللهب
منه.

رئي�س نينتندو اجلديد

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

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

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

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

طريقة جديدة ل�سرقة �أموال �أ�صحاب هواتف �أندرويد!
�أعلن خرباء �شركة « »McAfeeعرب موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف �أكرث من  10تطبيقات �ضارة
بالهواتف الذكية العاملة بنظام �أندرويد يف متجر «.»Google Play
وقال الأخ�صائيون �إن قرا�صنة من جمموعة « »AsiaHitGroupهم الذين متكنوا من الت�سلل
وزراعة برامج �ضارة يف املتجر ،و�أدخلوا فريو�سا حتت ا�سم « ،»Sonvpayيت�سلل عرب �إ�شعارات
�صامتة .فبعد �أن يثبت التطبيق ،ير�سل تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي حتت زره
ا�شرتاكا «مقنعا» بخدمات مدفوعة.
ولكي ال ي�شعر م�ستخدمو الهواتف الذكية بهذه امل�صيدة ،ي�ستخدم الهاكرز تقنيات ال تتطلب
ت�أكيد التحديث �أو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل «.»SMS
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز ب�سحب النقود مبا�شرة من ح�ساب الهاتف ،ويف الوقت نف�سه،
لن يجد امل�ستخدمون �أي �أثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ الر�سائل املر�سلة.
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مب�ست�شفى �سيدي
بلعبا�س

وفاة ال�شرطي قاتل
زوجته و�أ�صهاره
العدد  /5070 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1
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م�شروع ال�سكة احلديدية
غليزان تيارت

�أعوان احلرا�سة بدون
�أجور منذ خم�سة �شهور

�أقدم �صبيحة �أم�س عمال �رشكة
احلرا�سة وحماية الأمن العام التابعة
ملجمع علي حداد بتيارت على تنظيم
وقفة احتجاجية مبنطقة امل�رشف
ب�سيدي وا�ضح �أمام م�رشوع اجناز
ال�سكة احلديدية للمطالبة ب�أجورهم
التي مل يتلقوها منذ ما يزيد عن 05
�أ�شهر .
هذا و�أقدم املحتجون على غلق بوابة
م�رشوع ال�سكة احلديدية ورف�ض
ال�سماح للعمال والإداريني بالدخول
م�ؤكدين يف بيان لهم ان جلوئهم �إىل
االحتجاج جاء بعد ف�شل كل ال�سبل
لتحقيق �أجورهم املعلقة منذ 05
�أ�شهر خلت  ،هذا و�أ�شار العمال �أنهم
يعملون كاعون حرا�سة مل�رشوع ال�سكة
احلديدية الرابط غليزان بتيارت
و�صوال �إىل تي�سم�سيلت والتي ت�رشف
على �إجنازها م�ؤ�س�سة جممع علي
حداد الذي يقبع �صاحبه يف �سجن
احلرا�ش منذ �شهور.
حممد بن ترار

مدر�سة "دمو�ش حممد"
بالبويرة

الأولياء ي�ستغيثون
ال�سلطات لإنقاذ
الرباءة

وجه �أولياء التالميذ املتمدر�سني
باملدر�سة الإبتدائية « دمو�ش حمد «
الكائنة بحي  338م�سكن بقلب مدينة
البويرة نداء ا�ستغاثة جلميع امل�س�ؤولني
واجلهات املعنية التدخل العاجل
واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة من
�أجل �إنقاذ فلذات �أكبادهم من اخلطر
املحدق بهم طيلة �أيام ال�سنة  ,وذلك
ب�إنعدام الظروف املالئمة التي ت�سمح
للأ�ساتذة مبزاولة مهامهم على �أكمل
وجه والذين �رصحوا لنا بحدوث �أمور
غري معقولة بهذه امل�ؤ�س�سة على غرار
عملية ال�رسقة التي مت�س كراري�س
وكتب التالميذ ومتزيقها من طرف
جمهولني يف الفرتات الليلية يف ظل
عدم وجود حار�س وعدم علو ال�سور
من اجلهة اخللفية والذي ال يتعدى
املرت الواحد  ,وي�ضاف �إىل هذه
املع�ضلة احلالة املرتدية للمراحي�ض
التي تهدد �صحة التالميذ ب�أمرا�ض
خطرية �إذا بقيت الأمور على حالها ,
ويف ال�سياق نا�شد حمدثونا ال�سلطات
املعنية من اجل ال�رشوع يف عمليات
الرتميم و�إعاد االعتبار لهذه املدر�سة
وال�سماح لأبنائهم بالتمدر�س يف
ظروف ح�سنة كغريهم من التالميذ
يف امل�ؤ�س�سات الأخرى  ,واجلدير
بالذكر �شن �أ�ساتذة هذه االبتدائية
�إ�رضابا ليوم واحد لإ�سماع �إن�شغالهم
لدى امل�س�ؤولني لكن ال حياة ملن
تنادي حلد الآن .
�أح�سن مرزوق

www.elwassat.com

متم�سكني بالعمل يف ال�شركات النفطية

بطالو بلدية اينغر بتمرنا�ست يهددون
بت�صعيد احتجاجاتهم
هدد بطالو مدينة اينغر باملقاطعة الإدارية عني �صالح بوالية مترنا�ست  ،املحتجون
منت�صف الأ�سبوع اجلاري �أمام مقر البلدية مبوا�صلة الت�صعيد من لهجة احتجاجاتهم
،للمطالبة باحلق يف العمل يف ال�شركات النفطية مع التم�سك بتج�سيد مطلبهم املتمثل يف
دعمهم بوكالة ت�شغيل حملية .
�أحمد باحلاج

حمل بطالو دائرة اينغر
بوالية مترنا�ست احلدودية
 ،ال�سلطات املحلية وعلى
جميع امل�ستويات م�س�ؤولية
تبعات العواقب الوخيمة التي
قد تنجر عن تبعات جتاهل
مطالبهم امل�رشوعة و التي
ت�أتي يف مقدمتها الأحقية يف
التوظيف بال�رشكات النفطية
العاملة برتاب البلدية التي
حتتوى على  13ور�شة تابعة
ل�رشكات اال�شغال يف الأبار
 ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب
وهاليربتون ب�شكل يتما�شى

مع تو�صيات وتوجيهات
احلكومة القا�ضية مبنح �أولوية
التوظيف لفائدة �أبناء املنطقة
بتطبيق مبد�أ ح�سب الأولويات

والإمكانات املتاحة  ،وذلك
بهدف حماربة تف�شي حاالت
التوظيف املبا�رش لعمال
بال�رشكات املذكورة دون

مناورات فريدة من نوعها مبطار ال�شيخ العربي التب�سي بتب�سة

خطف طائرة وحترير الرهائن
يف عملية فريدة من نوعها قامت بها �أمن
الطريان املدين نهار �أم�س مبطار ال�شيخ
العربي التب�سي بالتن�سيق مع م�صالح امن
والية تب�سة حتت �إ�رشاف رئي�س �أمن
الوالية وكذا بح�ضور �إطارات ممثلني عن
ال�سيد  /املفت�ش اجلهوي ل�رشطة ال�رشق
ق�سنطينة وكذا فوج اجلمهرة العملياتي
لقوات ال�رشطة  GOSPوكذا بح�ضور
كل ال�رشكاء الفاعلني وممثل عن واىل
الوالية وكذا مندوب اخلطوط اجلوية و
مدير �أمن الطريان بامل�ؤ�س�سة الوطنية
للمالحة اجلوية و الأ�رسة الإعالمية
التمرين التطبيقي حتـت عنوان «
اال�ستيالء على طائرة و احتجاز رهائن
« من طرف جمموعة �إجرامية حتاول
تغيري م�سار الطائرة �إىل جهات �أخرى

ولكن قائدة الطائرة يقنعهم ب�رضورة
التزود مبادة الوقود مبطار ال�شيخ العربي
التب�سي بتب�سة ليتم مداهمة الطائرة بعد
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية املتعامل
بها يف مثل هذه احلاالت با�ستخدام كامل
القوة الب�رشية واملادية و التكفل ال�صحي
والنف�سي لكل الراكبني و كل اطوار العملية
التي متت بكل جناح

غرفة التجارة وال�صناعة بالبويرة

دورة تكوينية حول
"كيف ت�ؤ�س�س م�شروعك" ؟
�أ�رشفت نهاية الأ�سبوع الفارط غرفة
التجارة وال�صناعة «تيكحدة « بالبويرة
على تنظيم دورة تكوينية على مدار � 3أيام
كاملة على م�ستوى دار ال�شباب «حممد
ا�سياخم « حول مو�ضوع « كيف ت�ؤ�س�س
م�رشوعك ؟ « و�شهدت م�شاركة �أزيد من
� 50شابا �أغلبهم من فئة طلبة اجلامعة
و�أ�صحاب امل�شاريع يف خمتلف املجاالت
�أطرهم �أ�ساتذة ومدربني خمت�صني
 ,وتهدف تنظيم مثل هذه الدورات
التدريبية والتكوينية ح�سب ت�رصيح
املنظمني ليومية « الو�سط « خلق احل�س

املقاوالتي لدى فئة ال�شباب وت�شجيعهم
على اقتحام عامل الأعمال وكذا حت�سني
املهارات لديهم من خالل التكوين يف
�إن�شاء م�ؤ�س�ساتهم وت�سيريها �إىل جانب
حتقيق االندماج االجتماعي واالقت�صادي
لل�شباب من خالل م�شاريعهم وغر�س روح
املبادرة لديهم لولوج جمال اال�ستثمار
وخلق منا�صب ال�شغل لغريهم وم�ساهمتهم
يف تنمية الوطن  ,هذا وا�ستح�سن ال�شباب
امل�شاركني يف الدورة هذه املبادرة
وطالبوا بتعميمها لال�ستفادة �أكرث يف هذا
�أح�سن مرزوق
املجال .

املرور على الوكالة الوالئية
للت�شغيل .
ويف �سياق مت�صل فقد حذر
مهتمون مبلف اليد العاملة
املحلية باقليم الوالية املنتدبة
عني �صالح عموما و دائرة
اينغر على وجه اخل�صو�ص يف
ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط
« ،من عواقب التزايد املقلق
حلاالت االحتقان املحلي يف
�صفوف طالبي العمل مبا فيهم
خريجي اجلامعات  ،املعاهد
الكربى  ،املدار�س العليا
و مرتب�صي مراكز التكوين
املهني والتمهني .

تي�سم�سيلت

وفاة املجاهد
�سعدات قدور
انتقل �إىل رحمة اهلل املجاهد �سعدات قدور
�أحد جماهدي املنطقة الثالثة بالوالية
الرابعة التاريخية عن عمر ناهز � 75سنة
�أم�س الثالثاء مبقر �سكناه مبدينة برج
بونعامة (والية تي�سم�سيلت) ح�سبما علم
لدى مدير املتحف الوالئي للمجاهد.
ويعد الراحل الذي ولد �سنة  1944مبدينة
برج بونعامة من جماهدي منطقة
الون�رشي�س حيث التحق ب�صفوف جي�ش
التحرير الوطني باملنطقة الثالثة للوالية
الرابعة التاريخية وكان �سنه ال يتجاوز
� 16سنة ,ح�سبما �أو�ضحه حممد عاجد
و�سيوارى الفقيد الرثى بعد ظهر �أم�س
الثالثاء مبقربة «�سيدي علي مو�سى» ببلدية
برج بونعامة.

البليدة

تذبذب يف توزيع املياه
ببلدية الأربعاء

ت�شهد عدد من الأحياء ببلدية الأربعاء �رشق
البليدة اليوم الثالثاء تذبذبا يف توزيع املياه
ال�صاحلة لل�رشب ب�سبب توقف حمطة ال�ضخ
«باعوين» ،ح�سب ما جاء يف بيان مل�ؤ�س�سة
اجلزائرية للمياه.
و �أو�ضح نف�س امل�صدر �أنه «نظرا لعطب
على م�ستوى امل�ضخة املذكورة تعرف اليوم
�أحياء و�سط مدينة الأربعاء و  11دي�سمرب
و  8مايو  1945و  1270و �رشيف يو�سف
تذبذبا يف توزيع املياه ال�صاحلة لل�رشب»و
�أ�ضاف امل�صدر �أن الأ�شغال جارية لت�صليح
العطب م�شريا �إىل �أن عملية ا�ستئناف توزيع
املياه �ستتم ب�صفة تدريجية بعد نهاية هذه
الأخرية.

تويف �صبيحة �أم�س ال�رشطي قاتل زوجته
و 04من �أقاربها ب�سيدي حل�سن  07كلم
غرب والية �سيدي بلعبا�س مت�أثرا بجروحه
مب�صلحة اال�ستعجاالت مب�ست�شفى عبد
القادر ح�ساين اجلامعي التي نقل عليها
على جناح ال�رسعة بعدما �أطلق على
نف�سه النار كما فجر عدة قارورات
لغاز البوتان يف حماولة لالنتحار راف�ضا
ت�سليم نف�سه لفرقة جمهرة العمليات
اخلا�صة بال�رشطة التي حا�رصت منزله
مبنطقة الطابية جنوب �سيدي بلعبا�س
لأكرث من � 72ساعة  .ال�رشطي الذي
رف�ض كل حماوالت اال�ست�سالم وقتام
ب�إطالق عدة عيارات نارية تهديدية
طيلة حما�رصته من قبل م�صالح الأمن
التي ا�ستعملت كل الطرق يف �إقناعه قبل
اقتحام امل�سكن �صبيحة �أم�س بطريقة
احرتافية وذلك بعدما حتول ال�رشطي �إىل
م�صدر خطر على اجلريان بفعل اعتماده
على التفجريات و�إطالق العيارات النارية
 ،خا�صة بعدما �أقدم �أول �أم�س على
مهاجمة عائلة �أ�صهاره �أين قتل زوجته
التي كانت يف بيت �أهلها بفعل �شجارات
معه ووالديها و�شقيقتها �إ�صابة �شقيقها
الذي تويف يف امل�ست�شفى مت�أثرا بجروحه
البالغة .
حممد بن ترار

«نيويورك تاميز»

وا�شنطن تفكر يف �سحب
�أ�سلحتها النووية من تركيا
ذكرت �صحيفة «نيويورك تاميز»� ،أن
وا�شنطن تنظر يف �إمكانية �سحب �أ�سلحتها
النووية املخزونة يف تركيا ،على خلفية
التوتر املت�صاعد بني البلدين ب�سبب
العملية الرتكية يف �سوريا.
وقالت ال�صحيفة نقال عن م�س�ؤولني
�أمريكيني �إن م�صادر يف وزارتي اخلارجية
والطاقة عكفوا على مراجعة خطط �سحب
نحو � 50سالحا نوويا تكتيكيا خمزونة حتت
الإ�رشاف الأمريكي يف قاعدة «�إجنرليك»
اجلوية قرب �أ�ضنة الرتكية على حوايل 250
كم عن احلدود ال�سورية.
وح�سب �أحد امل�س�ؤولني ،ف�إن تلك الأ�سلحة
�أ�صبحت رهينة للرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان ،و�أن �إخراجها من «�إجنرليك»
�سيعني عمليا نهاية للتحالف الأمريكي
الرتكي ،و�إبقا�ؤها هناك �سيدمي حالة من
قابلية التعر�ض للخطر النووي وكان يجب
التخل�ص منها منذ فرتة طويلة.

لعنة الإ�صابات تالحق نيمار
وتبعده لفرتة طويلة
�أعلن نادي باري�س �سان جرمان الفرن�سي
لكرة القدم� ،أن جنمه الربازيلي نيمار،
�سيغيب عن املالعب لأربعة �أ�سابيع
ب�سبب �إ�صابة تلقاها خالل مباراة
ودية بني منتخب بالده ونيجرييا وخرج
نيمار مبكرا ،يف الدقيقة  ،12بعد �أن
�شعر بالأمل يف الع�ضلة اخللفية ،مل
ي�ستطع على �إثرها �إكمال املباراة ،التي
جرت يوم الأحد يف �سنغافورة ،وانتهت
بالتعادل بهدف لكل منهما و�أو�ضح
نادي العا�صمة الفرن�سية �أن الفحو�ص
التي �أجراها الالعب بعد املباراة
�أظهرت معاناته من �إ�صابة يف �أعلى
الع�ضلة اخللفية للفخذ .ومت ت�شخي�ص
الإ�صابة بالرنني املغناطي�سي خ�ضع له
الالعب االثنني ،على �أن يجرى له تقييم
طبي جديد «خالل ثمانية �أيام ،لكن
مهلة العودة �إىل املناف�سة تقدر ب�أربعة
�أ�سابيع ،بح�سب تطور حالته».

