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ورقلة

 1626ل�سعة عقرب من
بينها  4وفيات

مت ت�سجيل ما ال يقل عن 1.626
ل�سعة عقرب ،من بينها �أربعة ()4
وفيات منذ مطلع ال�سنة اجلارية
�إىل غاية  31جويلية بورقلة،
ح�سبما علم �أم�س الثالثاء من
منظمي مبادرة حت�سي�سية حول
الوقاية من الت�سمم العقربي.
و�سجلت �أغلب حاالت الوفيات

مبنطقتي ورقلة وتقرت ،كما �أفاد
نف�س امل�صدر على هام�ش حملة
حت�سي�سية حول الوقاية من الت�سمم
العقربي التي انطلقت فعالياتها
بعا�صمة الوالية مببادرة من
املكتب الوالئي للنخبة الوطنية
للعلوم الطبية.
وتهدف هذه التظاهرة التي

احتاد العا�صمة يرد على
ت�صرف جماهري املولودية

ي�رشف على ت�أطريها �أع�ضاء
املكتب الوالئي للنخبة الوطنية
للعلوم الطبية من طلبة الطب
وال�صيدلة وجراحة الأ�سنان� ،إىل
تقدمي جميع ال�رشوحات للجمهور
حول الأخطار التي ي�سببها الت�سمم
العقربي ف�ضال عن التدابري الواجب
اتخاذها للوقاية من هذا النوع من

الت�سممات اخلطرية التي ت�شكل
تهديدا حقيقيا لل�صحةالعمومية،
مثلما جرى تو�ضيحه.
ويت�ضمن برنامج هذه احلملة التي

خبر في
صورة

قرى دراع امليزان بتيزي وزو

ال�سكان يحتجون و يغلقون
الطريق الوطني رقم 25

�شن ام�س �سكان قرى هليل و تيفاو التابعة �إداريا لبلدية ذراع
امليزان والواقعة على بعد  30كم جنوب غرب مدينة تيزي وزو حركة
احتجاجية من خالل غلق الطريق الوطني رقم  25تنديدا بتماطل
ال�سلطات الوالئية يف تعبيد الطرقات و �إطالق م�شاريع تنموية و
�إعترب املحتجون �أن حركتهم االحتجاجية جاءت ردا على ال�صمت
ال�صادر عن ال�سلطات الوالئية و املحلية التي رف�ضت ح�سبهم التنقل
�إىل قراهم لال�ستماع الن�شغاالتهم والوقوف عن قرب على املعاناة
احلقيقية التي يتخبط فيها ال�سكان و�أ�شار ال�سكان �إىل �أن معاناتهم
تفاقمت �أكرث مع ظهور م�شكل �آخر واملتمثل يف اجنراف الرتبة،،
دون �أن تويل ال�سلطات املعنية على حد تعبريهم� -أي اهتمام لذلك
ال�سلطات مل تبذل �أي جهد لتكري�س ما وعدت به على �أر�ض الواقع
ح -كرمي

قام فريق احتاد العا�صمة بالرد بطريقته اخلا�صة على الت�رصف الذي
قامت به جمموعة من جماهري النادي اجلار مولودية اجلزائر عندما
اقتحمت ملعب عمر حمادي ببولوغني وقامت بطالء املدرجات باللونني
الأخ�رض والأحمر بعدما كان �أن�صار االحتاد قاموا بطالئه بلوين الفريق
الأ�سود والأحمر ،حيث قام م�س�ؤولو امللعب بالكتابة على اللوح االلكرتوين
للملعب «مرحبا بكم يف ملعبنا» مرفوقة ب�شعار فريق احتاد العا�صمة ،يف
ت�رصف هو الأول من نوعه.

من بينهم عائلة حتوي � 03أطفال ر�ضع

�إحباط هجرة غري �شرعية ل29
حراقا بعني متو�شنت

من � 31أوت �إىل � 3سبتمرب بب�شار
ت�شارك �أكرث من ع�رش فرق يف
مو�سيقى الديوان يف الطبعة ال12
للمهرجان الوطني ملو�سيقى
الديوان مبدينة ب�شار والتي
�ستعقد فعالياتها من � 31أوت �إىل
� 3سبتمرب املقبل وفقا للمنظمني
،و�سيحت�ضن هذا املهرجان

الطبعة  12من مهرجان الديوان
وهو التظاهرة الفنية الوحيدةملو�سيقى الديوان -املركب
الأوملبي «البورقة»( مبدينة ب�شار)
حيث �ستتناف�س  12فرقة بينها
ثالث جديدة قادمة من �أدرار
وتندوف والنعامة .ومن بني الفرق
املتناف�سة «بانغا نا�س الواحة»

من ورقلة و»اوالد جمدوب»
من م�ستغامن و»�سيدي بالل»
من غرداية بالإ�ضافة �إىل «�أهل
الديوان» من ب�شار وبالإ�ضافة
�إىل الفرق املتناف�سة �سيكون
اجلمهور الب�شاري على موعد مع
عرو�ض لفرق «راينا راي» و»نورا

غناوا» و»تافركا» بالإ�ضافة �إىل
«ال�رشاعا» .وبرمج املنظمون
تكرميا للمعلم حممد بحاز (77
�سنة)� ,أحد �أعمدة الديوان الذي
كان قد �شارك يف العديد من
الدورات ال�سابقة لهذه التظاهرة
مع فرقة مت�شكلة من �أبنائه.

الرقم التعريفي الإح�صائي

 180.000م�ؤ�س�سة ذات ال�شخ�صية املعنوية حا�صلة م�سجلة

بلغ عدد امل�ؤ�س�سات ذات ال�شخ�صية
املعنوية احلا�صلة على الرقم
التعريفي الإح�صائي 180.405
وحدة �إىل غاية  31دي�سمرب 2018
ح�سبما علمت و�أج لدى الديوان
الوطني للإح�صائيات.
وت�شري �أرقام الديوان �إىل �أن

ّ
ا�ستغل الالعب الدويل اجلزائري
بغداد بوجناح غيابه عن مباراة
الك�أ�س املمتازة يف قطر والتي

عدد امل�ؤ�س�سات ذات ال�شخ�صية
املعنوية احلا�صلة على الرقم
التعريفي الإح�صائي �شهد ارتفاعا
طفيفا ب 5.500م�ؤ�س�سة مقارنة
مع  31دي�سمرب � 2017أي بارتفاع
ن�سبته 21ر%3وبخ�صو�ص ال�رشكات
اجلديدة املن�ش�أة ذكر الديوان �أنه

مت �إح�صاء  9.376م�ؤ�س�سة جديدة
خالل  2018بانخفا�ض طفيف
ب 415م�ؤ�س�سة مقارنة مع
فيما
و
24-( 2017ر)%4
يتعلق بالت�سجيلات اجلديدة
يف القائمة الوطنية للم�ؤ�س�سات
خالل ال�سدا�سي الأول من 2018

بوجناح يق�ضي عطلته ال�صيفية

جمعت ناديه ال�سد والدحيل ب�سبب
العقوبة امل�سلطة عليه من طرف
وتوجه
االحتاد القطري لكرة القدم
ّ

تتوا�صل على مدار ثالثة (� )3أيام
عديد الأن�شطة املتنوعة ،من
بينها لقاءات علمية و ور�شات
تكوينية ومعار�ض مبا يف ذلك

تقدمي ن�صائح وتوزيع مطويات
للمواطنني ،كما �رصح املن�سق
الوالئي للنخبة الوطنية للعلوم
الطبية ،حممد �صهيب تلي.

نحو لبنان من �أجل ق�ضاء عطلته
ال�صيفية رفقة �أحد �أ�صدقائه
حيث قام مهاجم اخل�رض بن�رش

فقد بلغت  5.361م�ؤ�س�سة يف
حني ح�صلت  4.015م�ؤ�س�سة
�أخرى لأول مرة على التعريف
الإح�صائي خالل ال�سدا�سي الثاين
من � 2018أي برتاجع  %25مقارنة
مع ال�سدا�سي الأول من نف�س
ال�سنة.

�صور تواجده يف عدد من الأماكن
عرب ح�سابه على موقع التوا�صل
االجتماعي «�أن�ستغرام».

جنح عنا�رص خفر ال�سواحل لوالية �صبيحة �أم�س عني متو�شنت من
احباط حماو هجرة غري �رشعية ل� 26شخ�ص منهم عائلة متكونة
من زوجني و� 03أطفال ر�ضع على ر�أ�سهم ر�ضيع دون ال�سنة من العمر
وذلك قبالة �شاطئ بوزجار �رشق عني متو�شنت .
املوقوفون ينحدرون من واليات �:شلف � ،سعيدة ووهران �أقلعوا على
منت زورق مطاطي من �شاطئ بوزجار قبل توقيفهم من قبل دورية
حلر�س ال�سواحل  ،اين تبني وجود � 03أطفال ترتاوح �أعمارهم بني
�09أ�شهر و� 03سنوات و�أمر�أة وزوجها و� 21شابا الذين مت حتويلهم اىل
م�صالح الدرك الوطني للتحقيق .
حممد بن ترار

حل�ضور احلفل جمانا

�سولكينغ ُيطلق تطبيقا على “�أوريدو”

كثف املغني العاملي
�سولكينغ ،ا�ستعدادته حلفلته
الأوىل يف اجلزائر املقررة
�سهرة اخلمي�سحيث �سيكون
�أول لقاء بني �سولكينغ
وجمهوره يف اجلزائر� ،سهرة
اخلمي�س بداية من ال�ساعة
الثامنة ليال مبلعب � 20أوت
بالعا�صمة حتدث �سولكينغ
يف فيديو بثه على ح�سابه
اخلا�ص بالإن�ستغرام مبا�رشة بعد و�صوله �إىل اجلزائر حتدث فيه
على التطبيق اجلديد واخلا�ص به مع �رشكة “�أوريدو”.
وقال �أن على حمبيه حتميل تطبيق “hashta soolking
 ooredooليتمكنوا من احل�صول على تذكرة جمانية وح�ضور احلفل
بالإ�ضافة �إىل مفاج�آت �أخرى قال �أنه �سيعلن عليها يف وقتها كما
و�ضع “�سولكينغ” �ستوري على ان�ستغرام يف ال�سيارة مع فرقته وقال
�إنه �سعيد جدا .
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مواطنون يلتحقون بهم

الطلبة يحذرون من
تخوين م�سرياتهم
ت�صوير ب�شري عالوة

نظم الطلبة� ،أم�س ،امل�سرية  26لدعم احلراك ال�شعبي ،مركزين على
رف�ض جلنة احلوار ونفي ارتباطهم ب�أي جهة حمذرين من خطواتهم
«تخوينهم» ،بح�سب تعبريهم ،مع الدعوة لاللتزام بال�شرعية
ال�شعبية واملطالبة بق�ضاء م�ستقل وحترير ال�صحافة ،يف حني عرفت
امل�سرية التحاقا �شعبيا وا�سعا من غري الطلبة.
�سارة بومعزة
انطلقت م�سرية الطلبة  26الداعمة
للحراك ال�شعبي بالعا�صمة ،بعيد
 ،10.30مرددين الن�شيد الوطني مع
تنظيم دقيقة �صمت وقراءة الفاحتة
على روح املر�أة والطفل اللذان
راحا �ضحية حادث ،باملقابل تبعها
هتافات الرف�ض للجنة احلوار
والو�ساطة القائمة بخا�صة عقب
اللقاءات الأخرية والتي عرفت
ا�ستقبال تنظيمات طالبية وكذلك
بع�ض الطلبة ب�صفة فردية غري
متثيلية ،يف حني رد الطلبة بالتوجه
ملقر اللجنة و�إعالن رف�ضهم لها

ال�سبت الفارط ،كما ردوا على
التقارير الإعالمية التي ن�سبت
خطوة ال�سبت جلمعية راج ،متهمني
�إياها بالتواط�ؤ مع ال�سلطة بعيدا عن
نقل احلقيقة ،يف حني هتف �آخرون
ب�صيغة مطلبية «�صحافة حرة عدالة
م�ستقلة ،باملقابل حازت املغاربية
على الر�ضا ،معتربين �أنها موفقة
حاليا بعدما تراجع غريها من
القنوات رغم �أن بع�ضها نال الدعم
خالل الأ�سابيع الأوىل للحراك قبيل
خطوة ا�ستقالة الرئي�س بوتفليقة.
وحذر الطلبة من خطوة تخوينهم،
معتربين �أن هناك حماوالت يف
ذلك االجتاه وال هدف لها �إال �رضب

احلراك رافعني �شعار « �سيا�ستهم
اجلديدة تخوين الطلبة الن�شطاء
�إنها الثورة امل�ضادة» و�شعار «طلبة
�أحرار انتما�ؤنا الوحيد �إىل الوطن».
وعرفت م�سرية الطلبة التحاقا
�شعبيا وا�سعا طبعها وحتى انعك�س
على طبيعة �شعاراتها ،وذلك بداية
من التجمع على م�ستوى �ساحة
ال�شهداء ،يف حني كانوا يف وقت
�سابق يلتحقون بهم فرادى على
طول خط امل�سرية ،لت�ضم امل�سرية
ح�شدا وا�سعا يقارب الآالف ،ليملئ
�أوله جنبات �ساحة الأمري عبد
القادر و�آخره على بعد ما يتجاوز
ع�رشات الأمتار وهو ما �أ�ضفى

زخما على م�سرية الثالثاء خا�صة
�أنه يتزامن وعز العطلة ال�صيفية
وغياب الطلبة؛ حيث هتفوا هنالك
«ال�شعب يريد اال�ستقالل» كما
دعوا احلا�رضين لاللتحاق بهم « يا
الواقفون �أنتم �أي�ضا معنيون».
وعب املتظاهرون ما بني ال�سكوار
رّ
و�صوال لعلي بومنجل ب�صمت
احرتاما جلنازة باحلي ،داعني كل
احلا�رضين الحرتام عائلة املتوفى
وو�ضعيتهم عرب التزام الهدوء.
�أما بخ�صو�ص املطالب احلراكية
ف�أكدوا هتاف « جزائر حرة
دميقراطية» و»دولة مدنية ما�شي
ع�سكرية» �أو الت�أكيد فقط ب�شعار

غرداية

منظمة املجاهدين �آخر املطالبني بذلك

جتدد مطالب �إحالة الأفالن على املتحف

طالبت املنظمة الوطنية
للمجاهدين على ل�سان
�أمينها العام حممد واعمر بن
احلاج وزارة الداخلية بتنحية
حزب جبهة التحرير الوطني
عن امل�شهد ال�سيا�سي و
ذلك بتطبيق قانون الأحزاب
ال�صادر يف  ،2012واعتربت
�أن منظمة املجاهدين قد
جتاوزت الآفالن كحزب
�سيا�سي م�شرية � إىل جفاف
ال�ساحة ال�سيا�سية من الأحزاب
احلاملة مل�رشوع �سيا�سي بناء،
غري �أن الت�شكيالت ال�سيا�سية
املوجودة ال تعدو كونها
�أحزاب م�ساندة مبتغاها
التداول على ال�سلطة وحتقيق
�أغرا�ضها ال�شخ�صية ويعتقد
رئي�س املنظمة الوطنية
للمجاهدين �أن اجلزائر
بحاجة لأحزاب حقيقة يف
خ�ضم احلراك ال�شعبي الذي
ت�شهده البالد ،داع ًيا “ال�شباب
�إىل �إن�شاء �أحزاب جديدة لها
برامج طموحة للبناء الدولة
اجلزائرية اجلديدة و�أن ال
تكون مثل �أحزاب املواالة التي
كانت تتحدث دائما عن برنامج
الرئي�س وهذا الربنامج غري
موجود يف الواقع �أو �أحزاب
املعار�ضة التي تبحث بدورها
عن التداول على ال�سلطة فقط
وهمها هو التداول على ال�سلطة
ولكن بدون برامج و غري ذلك
جند جلنة احلوار والو�ساطة
التي �أكدت �أن احلوار لن ي�شمل
�أحزاب املواالة �أو التحالف
الرئا�سي �سابقا
�سفيان جيال يل:
جبهة التحرير عليها �أن
تعود لل�شعب
اعتربرئي�س حزب جيل جديد
�سفيان جياليل �أن جبهة

التحرير الوطني عليها �أن
تعود لل�شعب لأنها ملك له،
والأ�شخا�ص الذين ارتكبوا
جرائم يف حق اجلزائريني
عليهم �أن يرحلوا� ،أما الذين
يقولون �أنهم منا�ضلون
حقيقيون يف الأفالن عليهم
�إثبات ما معنى الن�ضال يف
امليدان با�سمهم و�إن�شاء
�أحزاب.
عامر رخيلة :
�إق�صاء الأحزاب مطلب
غري دميقراطي

قال رجل القانون و ال�سيا�سي
عامر رخيلة �أن مطلب �إق�صاء
كل الأحزاب ال�سيا�سية �أو
بع�ضها من العملية ال�سيا�سية
هو مطلب غري دميقراطي وغري
قانوين وال د�ستوري ويتنافى
مع �أ�صول الدميقراطية احلقة
التي ت�ضمن احلق يف التناف�س
بني املواطنني يف �إطار ماين�ص
عليه القانون و �أ�ضاف ذات
املتحدث �أن �إق�صاء هذا
احلزب وذاك غايته زيادة
االحتقان بني املواطنني
والتمديد يف عمر الأزمة
فاملنع من امل�شاركة يف العملية
االنتخابية خارج ماين�ص عليه
القانون والد�ستور هو اعتداء
على حق من حقوق الإن�سان
و قال املحلل ال�سيا�سي �أنه
�أمام هذا الطرح �أالنحرايف
على امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أن
تتحمل م�س�ؤولياتها يف ت�أكيد
مت�سكها باحلل الذي ال جمال
فيه لإق�صاء �أي مواطن يتمتع
بحقوقه الد�ستورية .
النائب عمار عابد
الآفالن يتعر�ض حلمالت

ت�شكيك و ت�شويه
يرى نائب جبهة التحرير
الوطني عمار عابد �أن
ت�رصيح الأمني العام ملنظمة
املجاهدين بالنيابة حممد
واعمر بن احلاج يخ�صه هو و ال
يعرب عن املجاهدين و ا�ست�شهد
ذات املتحدث بالتكرمي الأخري
الذي �أقامه احلزب بقيادة
جميعي للمجاهدين والذي
�شهد ح�ضورا وا�سعا و �أ�ضاف
عابد احلزب لديه تاريخ و
حا�رض و الزلنا موجودين لأننا
نراهن على ال�شعب و ن�صغي
�إليه و عن ت�رصيحات �إق�صائهم
من احلوار الوطني قال ذات
املتحدث �أن احلوار الذي
يق�صي �أي تيار �سيا�سي لن
يحقق �إجماعا و �سيف�شل و �شدد
ذات املتحدث على �أن احلوار
يجب �أن يكون �شامال لبلوغ
هدفه كما �أكد النائب الأفالن
�أن حزب الأفالن م�ستهدف
و هنالك حمالت ت�شكيك و
ت�شويه بحقه .
النائبة �سمرية كركو�ش
ت�صريحات حمند ال حدث
يف تعقيبها على ت�رصيح حمند
واعمر بن احلاج قالت النائبة
الأفالنية �سمرية كركو�ش �أنه
متمرد عن املنظمة ومعروف
بت�رصيحاته دون الرجوع �إىل
املجل�س الوطني للمنظمة و
توجهه ال�سيا�سي و حقده على
جبهة التحرير معروفان فهو
من دعاة املجل�س الت�أ�سي�سي
و ت�رصيحه بالن�سبة للأفالن
نعتربه ال حدث و كان عليه
ب�صفته جماهدا الدعوة لإعادة
هيبة الآفالن ،و عن جلنة

«دولة مدنية دولة مدنية» الذي حتول
لهتاف ا�سا�سي �سواء عرب حراك
اجلمعة او امل�سريات الداعمة له ،مع
االلتزام ب�سلطة ال�شعب ورفه �شعار
«املادة  7و ،»8باملقابل مت �إحياء
الذكرى املزدوجة مل�ؤمتر ال�صومام
وهجومات ال�شمال الق�سنطيني،
حيث مت حمل الفتات حولها من
بينها «م�ؤمتر �أنهى اجلدل �أولوية
ال�سيا�سي على الع�سكري» .
�أمام مقر جلنة احلوار قرابة
 11.25توقف املتظاهرين
هاتفني �ضد اللجنة ب»يا للعار
يا للعار ع�صابة تقود احلوار»
و»كليتوا البالد يا ال�رساقني»،

بالإ�ضافة لرتديد �أغاين حما�سية
اكت�سحت احلراك م�ؤخرا تخ�ص
رف�ض امل�سار املتبع ،لتختتم
بالهتاف �ضد رئي�س اللجنة كرمي
يون�س ،كما وا�صلت امل�سرية خط
�سريها باجتاه الربيد املركزي
و�صوال ل�شارع عمريو�ش وعبورا
ل�ساحة موريتانيا باجتاه �ساحة
�أودان ليكون اختتام امل�سرية بها
واالن�سحاب تدريجيا.
وبالعودة للمعتقلني فنالوا جانبا
من الدعم ككل مرة على وجه
اخل�صو�ص الرائد بورقعة،
هاتفني لإطالق �رساحه «ليبريي
بورقعة» .

احلوار قالت نائبة الآفالن
�إذا كان هنالك �إرادة �سيا�سية
حقيقية للم ال�شمل فعملية
الإق�صاء ال تخدمهم و احلوار
احلقيقي يجب ان يكون �شامال
و يلم بجميع الأطراف كما
�أ�شارت �إىل الرتكيبة احلالية
للجنة احلوار وقالت �أنها غيبت
تيارين مهمني جدا و هما التيار
الإ�سالمي و الوطني اللذان
ميثالن الأغلبية يف املجتمع
اجلزائري .
�أحمد بومهدي
املطالبة بحل الأفالن تعد
�صارخ لتاريخ احلزب

اعترب منا�ضل حزب جهة
التحرير الوطني �أحمد
بومهدي مطالبة رئي�س
املنظمة الوطنية للمجاهدين
بحل حزب جبهة التحرير
�ضمن
لي�س
الوطني
�صالحياته و يعترب تعديا
�صارخا لتاريخ احلزب،وكيانه
وقال �أنها ال متلك اي �سلطة
للمطالبة بحل حزب �سيا�سي
ال�سيما االفالن الذي ين�شط
منذ زمن بعيد ك�أقدم ت�شكيل
�سيا�سي يف اجلزائر امل�ستقلة
و �أ�شار ذات املتحدث
�إىل �أن � أن اغلب املنتمني
للمنظمة الوطنية للمجاهدين
هم منا�ضلون يف حزب جبهة
التحرير الوطني وعن �إق�صاء
�أحزاب املواالة مبا فيها
الأفالن عن احلوار الذي
تقوم به جلنة الو�ساطة بقيادة
كرمي يون�س قال بومهدي �أن
كل هذه املمار�سات تعترب
ممنهجة �ضد حزب جبهة
التحرير الوطني .
ف.ن�سرين

�أعيان ع�شـائر وادي ميـزاب
تدعم هيئة احلوار
�أعلنت الهيئـة العليا لأعيان
ع�شـائر واد ميـزاب ،واليـة
غرداية ،دعمها للهيئة الوطنية
للو�ساطة و احلوار بعد لقائها
بعرعار عبد الرحمان ب�صفته
موفدا عن كرمي يون�س. 
و جاء يف بيان الهيئة ان اللقاء
متحور حول املجهودات التي
تبذلها الهيئة يف �إطار املهام
الوطنية النبيلة كما �أكدت دعمها
للحوار اجلاد و ال�شامل كاطار

ح�ضاري يجمع اجلزائريني لبحث
�سبل اخلروج من الأزمة كما نوه
املجل�س بالتزام امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية على مرافقة احلراك
من جهتها ثمنت الهيئـة الوطنية
للو�ساطة واحلوار موقف جملـ�س
ال�شيخ ،باعبد الرحمن الكرثي،
الهيئـة العليا لأعيان ع�شـائر واد
ميـزاب ،واليـة غرداية ،الداعم
مل�سار احلوار ك�إطار ح�ضاري
للخروج من الأزمـة ال�سيا�سية

التي متر بها البالد و�أكدت
الهيئة يف بيان لها  ،ب�أن موقف
جملـ�س ال�شيخ ،باعبد الرحمن
الكرثي يبني درب جت�سيد
التطلعات امل�رشوعة للحراك
الوطني ال�شعبي ،والذي يعلق
�أهمية كبرية على اتخاذ تدابري
تهدئة لتهيئة الظروف املالئمة
لالنخراط الوا�سع للمجتمع
املدين والأحزاب ال�سيا�سية
لنجاح احلوار”.

كرمي يون�س يرد

�سنوا�صل العمل رغم لظروف

رد رئي�س جلنة احلوار
والو�ساطة كرمي يون�س على
االنتقادات التي وجهت لندوة
احلوار و الو�ساطة ،منددا مبا
و�صفه بالهجومات ال�رش�سة»
التي تتعر�ض لها جلنة احلوار
والو�ساطة من قبل بع�ض
الأطراف واجلهات ،قائال
« جلنة احلوار والو�ساطة
تعر�ضت للهجومات العديدة،
ولكنها �ستوا�صل عملها رغم
كل الظروف ،لتكون على
قدر امل�س�ؤولية امللقاة على
عاتقها حتى تخرج البالد
من الأزمة ال�سيا�سية التي
ت�شهدها».
�إلتقى الأم�س رئي�س حزب
جبهة امل�ستقبل عبد عبد
العزيز بلعيد�،أع�ضاء من
هيئة احلواروالو�ساطة مبقر
احلزب ،بعد تلقيه دعوة من
قبل جلنة احلوار التي يرت�أ�سها
كرمي يون�س .
علق كرمي يون�س الأم�س
خالل لقاء ت�شاوري جمعهم
برئي�س حزب جبهة امل�ستقبل

عبد العزيز على رف�ض بع�ض
الأحزاب امل�شاركة يف احلوار
 ،معتربا ب�أن من يرف�ض
امل�شاركة هو حر ،هدفنا
خدمة اجلزائر و�سنوا�صل
مهما كانت الظروف ومهما
كانت االنتقادات لتج�سيد
ما يريده ال�شعب اجلزائري،
قائال يف ذات ال�صدد « الهيئة
ال ميكن �أن تفر�ض امل�شاركة
على اي حزب �سيا�سي ،على
اعتبار �إن الدعوة للحوار
تندرج يف اطار اال�ستجابة
للواجب الوطنني ومن يرف�ض
ذلك فهو حر ويتحمل
م�س�ؤولية قراره.
وبخ�صو�ص الإنتقادات التي
طالت بع�ض �أع�ضاء جلنة
احلوار التي �أيدت ووعدت
بتمويل العهدة اخلام�سة
لعبد العزيز بوتفليقة للهيئة ،
قال املتحدث « ال ميكن �أن
ندر�س ال�سري الذاتية ،املهم
�أن يكونوا معنا من �أجل خدمة
البلد وموا�صلة احلوار».
و�شدد كرمي يون�س على

�رضورة الإ�رساع يف حتديد
تاريخ االنتخابات الرئا�سية
ت�سبقها ت�شكيل هيئة وطنية
م�ستقلة ت�رشف على كل
مراحل اال�ستحقاق الرئا�سي
بدءا بالتح�ضريات �إىل غاية
�إعالن النتائج النهائية،ل�ضمان
ال�شفافية والنزاهة ،يف
حني حذر من من الوقع يف
فخ الفراغ امل�ؤ�س�ساتي �أو
الد�ستوري الذي قد يجر
البالد �إىل ما ال يحمد عقباه
على حد قوله ،و�أكد من�سق
هيئة احلوار والو�ساطة كرمي
يون�س على �رضورة اال�ستجابة
لدعوات احلوار على اعتبار
انه واجب وطني ي�ستدعي
م�شاركة كل الطبقة ال�سيا�سية
والقوى الفاعلة من منظمات
وجمعيات ونقابات وفعاليات
املجتمع املدين للو�صول
اىل حلول توافقية  ،ت�سمح
بو�ضع �أر�ضية �صلبة ميكنها
�إيجاد احللول الالزمة للخروج
بالبالد اىل بر الأمان.
�إميان لوا�س
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الديوان الوطني ملكافحة الف�ساد

التحقيق يف م�شاريع 07
قطاعات ح�سا�سة ب 13والية
.

من�ش�آت غري مكتملة ب�أ�سعار م�ضاعفة يف مناطق خطرة

�أوفد الديوان الوطني ملكافحة الف�ساد جلان حتقيق �إىل الواليات للوقوف على اجناز من�ش�آت �ضخمة
بطرق غري �سليمة مع ت�ضخيم فواتري الإجناز من قبل والة وم�س�ؤولني مقربني من وزراء موجودين ب�سجن
احلرا�ش  ،هذا و�أ�شارت م�صادر مقربة من اللجان �أن التحقيقات �ست�شمل م�شاريع كربى وردت تقارير
دقيقة عنها من قبل جمل�س املحا�سبة ت�شمل  07قطاعات ح�سا�سة �أجنزت خالل الع�شرية املا�ضية الأمر
الذي �سيجر  13واليا و ما يزيد عن  50مديرا تنفيذيا ووزراء وم�س�ؤولني من  13والية �إىل التحقيق .
حممد بن ترار
قطاع
و�سيكون
هذا
اجلماعات املحلية �أكرب
القطاعات املعني يف
التحقيق بعدما تبني اجناز
مقرات للبلديات و�أخرى
للدوائر �ضمن برنامج مببالغ
م�ضاعفة بتواط�ؤ م�ؤ�س�سات
ومكاتب درا�سات لها عالقة
مبا�رشة مع م�س�ؤولون �سامون
 ،نهبت املال العام بطرق
احتيالية  ،كما مت اجناز
دواوين على �شكل ق�صور
ببع�ض الواليات مببالغ
�ضخمة على غرار ديوان وايل
والية تلم�سان الذي ي�شبه
ق�رص احلمراء والذي �أجنز
مببلغ مايل �ضخم وكذا مبنى
واليات الطارف  ،ق�سنطينة
وعني الدفلى ووهران التي
مت م�ضاعفة قيمتها املالية ،
�ضف �إىل ذلك �سيتم التحقيق
يف م�شاريع التهيئة احل�رضية
التي ا�ستهلكت املاليري يف
بع�ض الواليات على غرار
ق�سنطينة  ،العا�صمة ،
وهران � ،سطيف وتلم�سان
دون ظهور نتائج ميدانية ،
من جانب �آخر �سيكون قطاع
ال�صحة ثاين �أكرب القطاعات
ف�سادا معني بالتحقيق �أين
تبني اجناز م�ست�شفيات
وم�ؤ�س�سات مببالغ م�ضخمة
وتعطيل م�ست�شفيات كربى
وعدم دعمها بالعتاد الالزم

بالرغم ان لها �أهمية بالغة
على غرار مراكز ال�رسطان و
م�ست�شفى تلم�سان حيث من
املنتظر �أن ي�شمل التحقيق
 05م�ست�شفيات كربى والعديد
من املراكز ال�صحية اجلوارية
التي �أجنزت ب 07واليات
وجميع مراكز مكافحة
ال�رسطان ومراكز الأم
والطفل التي �أجنزت لتخفيف
ال�ضغط على امل�ست�شفيات ،
كما �ست�شمل التحقيقات مدى
مطابقة التجهيزات التي مت
تدعيم بها امل�ؤ�س�سات منها
�صنابري الأك�سجني و�أنابيب
نقله  ،بعد و�صول معلومات
معلومات حوال
و�صول
ا�ستعمال �أنابيب و�صنابري
البناء ما ي�شكل خطرا على
ال�صحة العمومية ،
من جانب �آخر ت�شمل
التحقيقات قطاع التعليم
العايل والبحث العلمي  ،حيث
من املنتظر �أن تنزل اللجان
�ضيفة على  08جامعات و13
�إقامة جامعية للتحقيق يف
طريقة �إجنازها واملواقع
التي �أقيمت منها جامعة
تلم�سان التي مت �إقامتها يف
وادي و�أر�ض منزلقة تهدد
حياة الطلبة فيها وهو
ما اعرت�ضت عليه الهيئات
الرقابية على غرار احلماية
املدنية وهيئة الرقابة ،
وجامعة ح�سيبة بن بوعلي
ببلدية �أوالد فار�س ب�شلف

التي �أجنزت فوق �أر�ض
فالحيه خ�صبة رغم معار�ضة
ال�سلطات الفالحية � ،أكرث
من هذا ف�أن القطاع الثالث
الرابع الذي مي�سه التحقيق
هو قطاع الري املوزع على
 13والية �سواء خ�ص الأمر
م�شاريع حمطات حتلية مياه
البحر �،أو م�شاريع التطهري
وت�صفية املياه وم�شاريع
جر مياه الأنقاب على غرار
م�رشوع املاو  ،وم�رشوع ال�شط
الغربي وم�شاريع حماية
الواليات من الفي�ضانات
وغلق الأودية ب 09واليات
على ر�أ�سها تيبازة ،غرداية
� ،شلف  ،مترنا�ست ،ب�شار
،وهران ،عني الدفلى  ،ورقلة
و�سيدي بلعبا�س والتي تبني
�أنها �أجنزت بطرق غري
�صحيحة ومببالغ م�ضخمة
وبع�ضها ا�سند مل�ؤ�س�سات
غري خمت�صة و�أخرى مل
تكتمل وتعترب م�ؤ�س�سة جممع

حداد والإخوة كوليناف هم
اكرب امل�ؤ�س�سات املتعامل
معها بطرق م�شبوهة  ،من
جهة �أخرى �سيكون قطاع
الأ�شغال العمومية والنقل
�أحد �أهم الأجندة التي
�سيم�سها التحقيق بحكم �أن
ما يزيد عن  55من امل�شاريع
امل�سجلة يف قطاع الأ�شغال
العمومية غري مكتملة يف 13
والية كربى يح�سب والتها من
املوالني حلكومة بوتفليقة
منها �رصف ما قيمته 125
مليار �سنتيم على الإنفاق
ب 03واليات فقط على ر�أ�سها
تلم�سان  ،والتي تبني �أنها غري
مطابقة ومهددة مل�ستعمليها
بحكم �أنها �أجنزت يف مواقع
حتوي املياه وت�ساهم يف
حركية الأر�ض ما ي�ؤكد �أن
الهدف من �إجنازها كان
بغية ت�شغيل امل�ؤ�س�سات ال
غري  ،واغلب هذه امل�شاريع
�سيطرت عليه م�ؤ�س�سة حداد

وعرفت �أهم امل�شاريع ت�أخر
و�صل �أكرث من � 05سنوات يف
بع�ضها � ،ضف �إىل ذلك تعرف
م�شاريع ال�سكك احلديدية
خا�صة بالغرب ،على غرار
غليزان  ،ت�سم�سيلت  ،تيارت
 ،وهران  ،بلعبا�س وتلم�سان
ت�أخرا وعدم الإجناز بحكم
وجود خروق كربى يف
الأ�شغال وقفت عليها اللجان
املتعاقبة � ،ضف �إىل ذلك
تهيئة الطرق التي بع�ضها غري
منجز و�أخرى غري مكتملة يف
مقدمتها الطريق ال�ساحلي
للغرب وطريق اله�ضاب العليا
 ،هذه املن�ش�آت ت�ضاف �إىل
املئات من من�ش�أت قطاع
ال�سكن التي �أجنزت بطرق غري
مطابقة على غرار ال�رسقة
يف امل�ساحة والن�صب على
ال�سكان ب�أق�ساط امل�صاعد
وكذا عدم ترك امل�ساحات
وامل�ضاعفة
اخل�رضاء
يف ال�سعر والن�صب على
املواطنني وهي امللفات
التي كانت حمل �شكاوي
املواطنني ما قد يجر العديد
من الإطارات �إىل العدالة
خا�صة بعدما تبني �أن بع�ض
امل�شاريع منحت ملرقني
ال عالقة لهم بالبناء حيث
فرو مبجرد ح�صولهم على
املبالغ املالية  ،هذا ومن
�ش�أن اللجان تقدمي تقارير
مف�صلة قبل �إحالة امللفات
على الق�ضاء .

عبد القادر بن م�سعود من ال�شلف

�أقطاب امتياز لقطاع ال�سياحة
ك�شف وزير ال�سياحة وال�صناعات
التقليدية ,عبد القادر بن م�سعود,
�أم�س الثالثاء من ال�شلف عن
التح�ضري خللق �أقطاب امتياز لقطاع
ال�سياحة باجلزائر يف �إطار م�سعى
دائرته الوزارية واحلكومة لإعطاء
دفع جديد لل�سياحة الداخلية.

و�أو�ضح الوزير خالل ندوة �صحفية
عقدها على هام�ش زيارة العمل
والتفقد التي قادته �أم�س �إىل
ال�شلف� ,أن «وزارة ال�سياحة
وال�صناعات التقليدية قد �أم�ضت
اتفاقية بالتن�سيق مع وزارة التكوين
والتعليم املهنيني بغية خلق �أقطاب

امتياز لقطاع ال�سياحة عرب خمتلف
ربوع الوطن يف م�سعى �إعطاء دفع
ونف�س جديد لل�سياحة الداخلية
وترقيتها»و�أ�ضاف بن م�سعود �أن
الأمر يتعلق «بوالية بومردا�س التي
�ستكون قطبا لل�سياحة ال�شاطئية ,و
والية الطارف كقطب امتياز لل�سياحة

الريفية ,و والية �أدرار كقطب
لل�سياحة ال�صحراوية وكذا والية
مترنا�ست كقطب امتياز متخ�ص�ص
يف ال�سياحة اخلا�صة بالأحجار
الكرمية» ,مربزا �أن «ا�سرتاتيجية
الوزارة تقوم على ت�شجيع ال�سياحة
العائلية وااليكولوجية وال�شاطئية».

500م�ستثمرة مت بيع عتادها و 1500هكتار حولت للبناء

جلان حلماية الأرا�ضي الفالحية من النهب

ك�شفت م�صادر مقربة من وزارة
الفالحة �أن الديوان الوطني حلماية
الأرا�ضي الفالحية قد با�رش �إح�صاء
الأرا�ضي الفالحية التي حت�صل
�أ�صحابها على  امتيازات  وقرو�ض
من �أجل غر�سها  واالهتمام بها دون
جدوى ،  رغم �أنها حولت �إليهم بعقد
امتياز �صالح ملدة �99سنة  ،حيث
تبني �أن الع�رشات من الهكتارات مت
بيعها  و�أخرى مت حتويل طابعها

الفالحي�  إىل جتزئات�  سكنية  رغم
�أن القانون مينع ذلك ،هذا وقد مت
ت�شكيل جلان رقابة للوقوف عن
كثي على الأرا�ضي الفالحية .  هذا
و�أ�شارت �إح�صائيات الديوان الوطني
حلماية الأرا�ضي الفالحية �أن ما
يزيد عن  1500هكتار مت التخلي
عليها وبيعها من قبل �أ�صحابها وان
 70منها مت تغيري طابعها الفالحي ،
من جهة �أخرى�  أ�شارت ذات امل�صالح

�أن ما يزيد عن  500م�ستثمرة جماعية
وفردية ناجتة عن تق�سيم الأرا�ضي
ل�سنة  1984قد مت الت�رصف يف عتادها
وبيعه من جرارات  ،م�ضخات�،  أنابيب
ال�سقي ،معدات احلرث والنقل،
حيوانات ،ناهيك عن ترك املئات
من  هكتارات الأ�شجار املثمرة عر�ضة
للإتالف يف خمالفة وا�ضحة ل�رشوط
عقد االمتياز الفالحي املمنوح لهم
 ،الأمر الذي جعل  الديوان الوطني

حلماية الأرا�ضي الفالحية ي�شكل
جلان�  إح�صاء التي با�رشت  يف
النزول اىل  امليدان من اجل الوقوف
على  مدى ا�ستغالل الأرا�ضي
من الفالحني الذين حت�صلوا على
عقود االمتياز والقرو�ض  والت�أكد
من الأرا�ضي املهملة التي من
املنتظر  ت�أميمها مع �إحالة �أ�صحابها
على العدالة .
حممد بن ترار

للمطالبة ب�إعادة االعتبار حلمام احلدب
وفتحه من جديد

�سكان الروي�سات بورقلة
يحتجون �أمام مقر البلدية

جتمهر الع�رشات من �سكان
الروي�سات بوالية ورقلة �أمام مقر
البلدية للمطالبة ب�إعادة االعتبار
حلمام احلدب ومن ثم فتحه من
جديد  ،موازاة مع ذلك فقد �أكدت
ال�سلطات املحلية �أنها با�رشت يف
اتخاذ الإجراءات الالزمة للتكفل
بهذا املطلب .
قال جمموعة من �سكان بلدية
الروي�سات بورقلة � ،أن خروجهم
لل�شارع للمطالبة ب�إعادة االعتبار
حلمام احلدب  ،هذا الأخري
الذي كان بالأم�س القريب مبثابة
قطب �سياحي بامتياز،جاء بعد
ا�ستنفاذهم جلميع احللول الودية
املمكنة  ،حمذرين يف ذات

ال�سياق من مغبة العواقب الوخيمة
التي قد تنجر عن االلتفاف على
مطلبهم امل�رشوع .
من جهة ثانية فقد �أكد نائب
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
ببلدية الروي�سات � ،أن املجل�س
احلايل منذ انتخابه قام بن�رش
 03ا�ست�شارات يف انتظار تقرب
املقاولني وامل�ستثمرين الذين
تتوفر فيهم ال�رشوط املعمول بها
لتمكينهم من الظرف با�ستغالل
حمام احلدب الذي يعترب من بني
املقاومات ال�سياحية الهامة التي
تعاين التهمي�ش والإهمال على
مدار �سنوات طويلة .
�أحمد باحلاج

تن�صيب بخو�ش مالك رئي�سا
ملجل�س ق�ضاء تب�سة
مت يوم �أم�س الثالثاء  ،تن�صيب
رئي�س جمل�س ق�ضاء تب�سة
اجلديد ،بخو�ش مالك ،حيث
�أ�رشف على تن�صيبه املفت�ش العام
لوزارة العدل ،حمدان عبد القادر
الذي �أكد �أن مكافحة الف�ساد
وا�سرتجاع الأموال املنهوبة تعد
من �أولويات احلركة التي �أجريت
يف قطاع العدالة وقد ح�رض عملية

التن�صيب ممثلون عن ال�سلطات
املحلية املدنية منها والع�سكرية
وذلك خلفا لل�سيد عزيون الذي
حول اىل املحكمة العليا وقد
ا�شتغل رئي�س جمل�س ق�ضاء تب�سة
العديد من املنا�صب النوعية يف
�سلك الق�ضاء �أخرها رئي�س غرفة
مبجل�س ق�ضاء ال�شلف .
تب�سة :عزيزي ر�شيد

رئي�س حزب جبهة امل�ستقبل عبد العزيز بلعيد

·
·

من يرف�ض احلوار يريد �إطالة
عمر الأزمة
الأفالن والأرندي خ�صومي ،لكن �أنا �ضد �إق�صاءهم
املعار�ضة موجودة فقط يف و�سائل الإعالم

فتح رئي�س حزب جبهة امل�ستقبل
عبد العزيز بلعيد النارالأطراف
ال�سيا�سية الراف�ضة للحوار
الوطني ،معتربا ب�أن الأحزاب
التي ترف�ض احلوار تريد الإطالة
يف عمر الأزمة �أكرث.
رد بلعيد الأم�س خالل لقاء
ت�شاوري جمعه برئي�س جلنة
احلوار على الأطراف التي رف�ضت
احلوار ،م�ؤكدا ب�أن من يرف�ض
اجللو�س على طاولة حوار وطني
جاد وجامع فكرهم متطرف،
ويرف�ضون �إيجاد حلول �رسيعة
للأزمة التي ت�شهدها البالد،
م�شددا على �رضورة اال�ستجابة
لدعوات احلوار على اعتبار �أنه
ال�سبيل الوحيد لإخراج البالد من
امل�أزق ال�سيا�سي ،م�شرتطا �أن
يكون احلوار �شامل غري �إق�صائي.
ورد املتحدث على دعوات �إق�صاء
�أحزاب املواالة من احلوار الوطني
 ،معتربا ب�أنها �أحزاب �سيا�سية لها
وزنها ويجب ا�رشاكها يف احلوار
الوطني ،بغ�ض النظر عن مواقفها
ال�سابقة الداعمة للرئي�س ال�سابق
عبد العزيز بوتفليقة  ،قائال
« الأفالن والأرندي خ�صومي،
لكن �أن �ضد �إق�صائهم من احلوار
لأنه يوجد فيهم منا�ضلني �رشفاء،

ورجال ي�ستحقون ان ي�شاركوا يف
احلوار» .
وهاجم املتحدث املعر�ضة
 ،قائال « �أحزاب املعار�ضة
موجودة فقط يف و�سائل الإعالم
ولي�س يف الواليات على اختالف
�أحزاب املواالة املوجودة يف
كل الواليات ،لذلك ف�أنا �شخ�صيا
�أرف�ض �إق�صايهم».
و�أكد بلعيد �أن حل االزمة ال يخرج
عن تنظيم انتخابات رئا�سية يف
اقرب وقت ممكن ت�سبقها ت�شكيل
هيئة م�ستقلة ملراقبة االنتخابات،
مبا ي�سمح بانتخاب رئي�س جديد
.
وثم بلعيد الدور الكبري الذي
لعبته امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،يف
احلفاظ على امن وا�ستقرار
البالد ،وتخندقها مع مطالب
ال�شعب املرفوعة ،يف حني
رف�ض بلعيد ا�رشاك امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف ال�سيا�سية ،قائال
« اجلهات واالطراف ال�سيا�سية
التي تريد ا�رشاك اجلي�ش يف
ذلك هي احزاب فا�شلة �سيا�سية
تريد اخراج اجلي�ش عن مهامه
الد�ستورية املنوطة اليه.
�إميان لوا�س
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جرائم على الطريقة الهوليوودية

�أمناط غري تقليدية يف ارتكاب اجلرائم
جرائم غريبة تقبع يف زوايا التحقيق وحتى قاعات املحاكمة باجلزائر ،خا�صة و�أنها ت�صلح لإنتاج �أفالم هوليوودية نظرا لرباعة تخطيطاتها التي �أقل
ما يقال عنها �أنها جهنمية ،هي ق�ضايا غريبة جعلت ال�صحافة ورجال القانون يف حرية من �أمرهم خالل مثول �أبطال الإجرام �أو حمنكون يف الإجرام
مثلما يحلوا للبع�ض ت�سميتهم �أمام العدالة ،وبعر�ض القا�ضي للطريقة التي متت من خاللها �إرتكاب اجلرمية� ،إال �أن خيوطا رفيعة جعلت �أ�سقطت
ب�أبطال هذه اجلرائم يف �أيدي العدالة.
�إعداد :م.ثيزيري
ومن خالل تغطية جريدتنا
ملحاكمات على م�ستوى حماكم
العا�صمة �إ�ستح�رضنا لكم قراءنا
الكرام بع�ض احلاالت التي ارتكبت
فيها جرائم على يد جمرمني
حمنكني.
ع�صابة ا�ستولت على  16مليارا
من �شركة «�سوفاك»
جرى التحقيق مع ع�صابة متكونة
من �4أفراد من بينهم عون �أمن
ب�رشكة «�سوفاك» املخت�صة يف
ت�سويق ال�سيارات ،هذه الع�صابة
التي قامت بال�سطو على مبلغ
16مليار �سنتيم من داخل �سيارة
تعد ملكا ل�رشكة «�سوفاك» وكالة
ال�رشاقة والتي كانت ب�صدد نقل
الأموال للبنك� ،أين تر�صدت لها
هذه الع�صابة التي يرت�أ�سها عون
�أمن بال�رشكة ،ليتمكنوا بذلك من
�رسقة املبالغ املالية �سالفة الذكر
مب�ساعدته،
وح�سب املعلومات املتوفرة لدى
جريدتنا ف�إن قا�ضي التحقيق
مبحكمة بئر مراد راي�س ال يزال
ب�صدد التحقيق مع املتهمني
املتواجدين رهن احلب�س امل�ؤقت
بامل�ؤ�س�سة العقابية احلرا�ش ،وهذا
قبل �إحالة امللف على غرفة الإتهام
مبجل�س ق�ضاء العا�صمة..
�أما عن جمريات تاريخ الوقائع،
ف�رصحت م�صادر على �صلة
بامللف ب�أن جنل �صاحب �رشكة
«�سوفاك» وكالة ال�رشاقة و�أثناء
نقله للأموال للبنك رفقة �أحد
�أ�صدقائه على منت �سيارته تفاج�أ
بع�صابة تعرت�ض طريقه وتتوجه
نحوه وبيدها �أ�سلحة متنوعة على
م�ستوى منطقة دايل براهيم ،وكان
من �ضمن �أفراد الع�صابة عون �أمن
يعمل ب�رشكة»�سوفاك» �أين قاموا
بتجريدهما من الأموال التي كانت
متواجدة داخل ال�سيارة واملقدرة
ب18مليار �سنتيم ،حتت طائلة
التهديد وخوفا من تعر�ضهما للقتل
على يد هذه الع�صابة قاما بالفرار
من الأماكن خوفا من ت�صفيتهما
ج�سديا خا�صة و�أنهما تعرفا على
عون الأمن الذي يعمل بال�رشكة،
�أين قامت الع�صابة بتحميل الأموال
ومن ثم الذوا بالفرار بدورهم �إىل
وجهة جمهولة.
ليقوم بذلك �إبن �صاحب �رشكة
«�سوفاك» ب�إيداع �شكواه لدى
قوات ال�رشطة ،حيث تكفلت فرقة
البحث والتحري لأمن والية اجلزائر
«البياري» ،مببا�رشة التحريات
املكثفة واملعمقة والتي �أ�سفرت
عن هوية �أفراد الع�صابة ،كما تبني
من خالل التحريات املعمقة يف
الق�ضية عقب �إ�ستخراج �سجل

املكاملات الهاتفية التي كان
يجريها رئي�س الع�صابة �أال وهو
عون الأمن �أنه كان على �إت�صال دائم
ب�سكرترية تعمل على م�ستوى �رشكة
«�سوفاك» وكالة ال�رشاقة خا�صة
بتاريخ �إرتكابهم جلرمية ال�رسقة،
وثبت �أنها �سكرترية مدير ال�رشكة،
خا�صة و�أن ال�شكوك حتوم حولها
يف خ�صو�ص ت�رسيبها ملعلومات
تخ�ص تاريخ وكيفية نقل الأموال
من ال�رشكة �إىل البنك ،الع�صابة
ح�سب حتريات البياري دبرت لعملية
ال�رسقة تدبريا حمكما ،وبتواطئ
موظفني من داخل �رشكة»�سوفاك»
من بينهم عون الأمن وال�سكرترية
 ،حيث يجري التحقيق معهم يف
جناية تكوين جمعية �أ�رشار بغر�ض
الإعداد جلناية ال�رسقة بالتهديد يف
الطريق العمومي ،التهديد بالقتل،
حمل �أ�سلحة حم�ضورة من دون
مربر �رشعي �إ�ستح�ضار مركبة،
كما �أمر قا�ضي التحقيق بت�أييد �أمر
�إيداعهم احلب�س امل�ؤقت �إىل حني
النظر يف ق�ضية احلال ،يف �إنتظار
ما �سيخل�ص التحقيق مع �أفراد
الع�صابة التي دبرت ح�سب م�صادرنا
لعملية ال�رسقة بطريقة حمكمة
وعلى طريقة الأفالم الهوليوودية.
دراجة م�ستعملة يف اختطاف
عر�ضت للبيع فيالأنرتنيت
الطفل «�أمني ياري�شان» .. ،يف
� 21أكتوبر � 2015صباحا ذهب
الطفل �أمني للمدر�سة القريبة
من مقر �سكناه ملزاولة درا�سته
ب�صفة عادية� ،أين مت العثور على
حمفظته بال�شارع ..وخالل التحقيق
الإبتدائي مت الإ�ستعانة بغوا�صني يف
بحرية حديقة دنيا  ،كما مت �سماع
�أقوال حميط عائلته..
وبعدها مت ت�أكيد فر�ضية الإختطاف
 ،وخالل التحريات تبني �أنه متت
م�شاهدة الطفل على منت دراجة
نارية �سوداء اللون ،وا�ستعملت
تقنيات حديثة لغاية الو�صول �إىل
الدراجة النارية التي ا�ستعملت
يف �إختطاف الطفل «�أمني» لغاية
الو�صول �إىل عر�ضها عرب مواقع
الأنرتنيت ،ليتم بذلك التو�صل ملكان
تواجد الطفل مبنطقة «الفيجري»
باحلرا�ش� ،أين طوق الدرك الوطني
املكان وهو عبارة عن فيال وهي
حمل �أمر ق�ضائي بالت�شميع ب�سبب
ق�ضية خمدرات ،الذي �إحتجز فيه
الطفل ملدة  13يوما حتديدا ،ويف
2نوفمرب مت القب�ض على املغرتب،
الذي كان ي�ستعمل هوية مزيفة
ورخ�صة �سياقة مزورة ،هذا الأخري
الذي كان حمل بحث من طرف
الأنرتبول والعدالة اجلزائرية،
..وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�شتبهان
اثنان ال يزاالن يف حالة فرار من
العدال اجلزائرية ويتواجدان خارج
الرتاب الوطني � ،أما عن ال�سبب
الرئي�سي وراء �إرتكاب هذه اجلرمية

�ضد الطفل «�أمني» فهو طلب فدية
مقدرة ب4مليون �أورو ومت تخفي�ضها
�إىل مليون ون�صف �أورو وعن مكان
�إ�ستالم الفدية فطلب املختطفون
من ال�سيد «�أمني ياري�شان» ت�سليمها
لهم بفرن�سا ،كما �أن الطفل �أمني
مت عر�ضه على الطبيب ال�رشعي
وتبني من خالل اخلربة الطبية �أنه
مل يتعر�ض لأي �إعتداء ج�سدي من
�أي نوع كان» ،و�أ�ضاف حمدثنا ب�أنه
بتاريخ 6نوفمرب  2015مت تقدمي
الأطراف ما عدا املوجودين يف
حالة فرار من العدالة اجلزائرية
�أمام وكيل اجلمهورية مبحكمة بئر
مراد راي�س� ،أين مت فتح حتقيق
حول الق�ضية لإرتكابهم تكوين
جمعية �أ�رشار بغر�ض الإعداد
جلناية االختطاف من �أجل طلب
فدية وامل�شاركة بالإ�ضافة �إىل
جنحة التزوير وا�ستعمال املزور
بالن�سبة للمتهم الرئي�سي يف الق�ضية،
و قام قا�ضي التحقيق مبحكمة بئر
مراد راي�س  ،ب�إ�صدار �أمر ب�إيداع
املتهمني احلب�س امل�ؤقت  ،والق�ضية
ال تزال حاليا رهن التحقيق الق�ضائي
 ،فيما ال يزال التحقيق متوا�صال يف
هذه الق�ضية..
امر�أة ت�ستويل على جموهرات
مر�صعة بالأملا�س
ناق�شت هيئة حمكمة باجلزائر
بالعا�صمة  ،وعلى مدار �ساعة كاملة
ملف ق�ضية �رسقة طالت �3سيدات
من �أعمار خمتلفة ،ووجهت �أ�صابع
الإتهام يف هذه الق�ضية ل�سيدة يف
العقد الرابع من العمر تعمل موظفة
يف املديرية العامة لإدارة ال�سجون،
�إىل جانب ع�سكري �سابق وتاجر
ذهب حاليا يف ال�سوق ال�سوداء بباب
الوادي ،هذان الأخريان املتواجدان
رهن احلب�س امل�ؤقت بامل�ؤ�س�سة
العقابية احلرا�ش..
تفجري الق�ضية احلالية جاء
عقب �إيداع �3سيدات ل�شكوى
ق�ضائية يتهمون فيها منظفة
منازلهم بالإ�ستيالء على �أموالهم
وجموهراتهم يف �شهر �أفريل
من ال�سنة اجلارية ،حيث جاء يف
جممل ت�رصيحاتهم خالل �سماع
ت�رصيحاتهم يف جل�سة املحاكمة
�أنهم �إ�إمتنوا هذه املنظفة على
منازلهم بعد �أن عملت لديهم لعدة
�أ�شهر ،وبعد �أن و�ضعوا فيها ثقة
عمياء باتوا ال يخفون عنها مكان
�إخفائهم ملجوهراتهم ومدخرات
حياتهم ،حيث �رصحت ال�ضحية
الأوىل وهي �سيدة طاعنة يف ال�سن
�أنها تعرفت على هذه اخلادمة،وكانت
تدفع لها مقابل تنظيف املنزل،
لتكت�شف �إختفاء مبالغ مالية خا�صة
بزوجها وجموهراتها التي كانت
�ضمنها جموهرات �إبنتها املقدرة
قيمتها املالية بحوايل 100مليون
�سنتيم ،حيث �أكدت يف جل�سة
املحاكمة �أن هذه اخلادمة �رسقت

منها م�صوغة مر�صعة بالأملا�س
�إ�شرتتها من �إحدى الدول الإفريقية
وحتديدا بالكونغو مببلغ �2500ألف
دوالر �أمريكي قبل �20سنة..و�أكدت
للقا�ضية ب�أنها تو�سلت املتهمة
�أن تعيد لها م�صوغاتها قبل �إيداع
هذه ال�شكوى الق�ضائية �ضدها
ولكنها �أ�رصت على الإنكار حيث
قالت لها باحلرف الواحد»خريك
مغرقني كيفا�ش ن�رسقك ونوكل
حلرام لوالدي لتنتهي باحللف
على امل�صحف بعدم �رسقتها
للمجوهرات» حيث �أكدت ال�ضحية
ب�أنها �ساعدت املتهمة يف جتهيز
�إبنتها التي كانت �ستتزوج يف تللك
الفرتة و�إ�شرتت لها قفطانا باهظ
الثمن بغ�ض النظر عن الأموال التي
كانت تقدمها لها بني احلني والآخر
ل�رشاء م�ستلزمات �صنع احللوى وما
�إىل ذلك من م�صاريف،
�أما ال�ضحية الثانية ف�أكدت ب�أنها
كانت تدفع لها كلما جاءت لتنظيف
املنزل ،لتكت�شف يف �آخر مرة
�إختفاء جموهراتها الباه�ضة الثمن
واملقدرة ب 50مليون �سنتيم �إىل
جانب مبلغ مايل مقدر ب20مليون
�سنتيم والذي كان خم�ص�صا لدفع
تكاليف تدري�س �أطفالها يف مدر�سة
خا�صة،يف حني وكلت ال�ضحية الثالثة
حماميا قدم طلباته لهيئة املحكمة
واملتمثلة يف �إ�سرتداد قيمة
امل�رسوقات املقدرة ب250مليون
�سنتيم وتعوي�ضات مالية �إجمالية
مقدرة ب 58مليون �سنتيم جربا
بالأ�رضار الالحقة مبوكلته.
ومن جهتها �إعرتفت املتهمة
املوقوفة ب�رسقة الأموال ولكنها
�أحجمت عن ذكر قيمة امل�رسوقات
ومكان �إخفائها ،و�أكدت للقا�ضية
ب�أنها �رصفت هذه املبالغ املالية
الطائلة ،و�أ�رصت على الإحجام عن
ذكر مكان �إخفائها لهذه امل�رسوقات
التي فاقت قيمتها املالية مليار
�سنتيم بغ�ض النظر عن امل�صوغة
املر�صعة بالأملا�س،
يف حني �أكد املتهم الثاين ب�أنه مل
يكن على علم ب�أن هذه املجوهرات
م�رسوقة ،و�أو�ضح للقا�ضية ب�أنها
�أخربته ب�أنها تنوي بيع جموهراتها
لإمتام دفع تكاليف البناء وت�شييد

منزل لها ،و�أظهرت له البطاقة
التي يظهر فيها ب�أنها تعمل موظفة
باملديرية العامة لإدارة ال�سجون،
وهو ما جعله يثق بها ،ح�سب
ت�رصيحاته..
�سلب �شقة بالعا�شورمن مالكها
تابعت حمكمة بئر مراد راي�س
بالعا�صمة�4 ،أ�شخا�ص على ر�أ�سهم
تاجر مبجال العقارات على خلفية
تورطهم يف ق�ضية معنونة بالن�صب
واالحتيال ،التبليغ عن جرمية
وهمية مع حيازة املخدرات لغر�ض
اال�ستهالك ال�شخ�صي لها ،حيث
وجهت �أ�صابع الإتهام يف هذه
الق�ضية لع�صابة متكونة من �4أفراد
يرت�أ�سها تاجر مبجال العقارات
و�رشطيان ،قاموا بالإيقاع ب�صاحب
وكالة لبيع ال�سيارات ،هذا الأخري
الذي وقع �ضحية ن�صب واحتيال
على يد الع�صابة �سالفة الذكر بد
�أن �أوهموه ب�رشاء �شقته املتواجدة
مبنطقة العا�شور ،والتي تقدر
قيمتها ب 5ماليري و250ملني �سنتيم،
ليقوموا عقب ذلك بتوريطه يف
ق�ضية متاجرة بالكوكايني مب�ساعدة
�رشطيان للتهرب من ت�سديد باقي
املبلغ املقدر ب3ماليري �سنتيم
بهدف جتريده من �شقته املتواجدة
بالعا�شور.
وح�سب ما دار يف جل�سة حماكمة
الأطراف ف�إن وقائع ق�ضية احلال
تعود ل�شهر ماي من ال�سنة املا�ضية،
وهذا عقب �إيداع ال�ضحية ل�شكوى
ق�ضائية يتهم فيها �صديقا له رفقة
ثالثة �أ�شخا�ص �أحدهما تاجر يف
جمال العقارات والآخران �رشطيان،
بتجريده من �شقته التي ترتبع على
م�ساحة  80مرت مربع ،ب�أن التاجر
�سيدفع ثمنها كامال� ،أين قدموا
له ت�سبيقا بقيمة 30مليون �سنتيم،
وعر�ضوا عليه �صورة �سيارته من
نوع «ايبيزا» كجزء من الت�سبيق
م�ؤكدين له ب�أن هذا التاجر �أعارها
وفور �إ�ستعادتها �سي�ضمها ملبلغ
الت�سبيق ،ليبقى يف ذمته عقب ذلك
مبلغ 3ماليري �سنتيم ون�صف ،فور
ال�رشوع يف معامالت حتويل امللكية
لهذا التاجر مبجال العقارات،

وتبني من خالل جمريات جل�سة
املحاكمة �أنه وللتهرب من ت�سديد
باقي املبلغ و املقدر ب  3.5مليار
�سنتيم ،قاموا بد�س الكوكايني
داخل �سيارته لتوريطه يف ق�ضية
متاجرة باملخدرات وهذا بتواطئ
مع �رشطيان ،م�ستغلني بذلك �أمية
ال�ضحية الذي ال يعرف القراءة
والكتابة� ،أين ا�صطحبوه ملكتب
موثقة باملحمدية من �أجل مبا�رشة
عملية بيع العقار� ،أين �أوهموه �أنه
ب�صدد توقيع وثيقة ا�ستالم مبلغ
 150مليون �سنتيم و هو الت�سبيق
الذي دفعوه لهم ب�صورة �سيارة
«�إيبيزا» و مبلغ  30مليون �سنتيم ،
حيث �أخطروا املوثقة ب�أنه مطلع
على جميع بنود العقد حتى ال
تقوم بتالوتها عليه ،ليتفاج�أ بعد
�أيام من �صدور قرار بطرده من
�شقته بعد �أن عادت ملكيتها لتاجر
مبجال العقارات ،ومببا�رشة �إيداعه
�شكوى ق�ضائية �ضد املتهمني،
تفاج�أ ب�إقحامه يف ق�ضية خمدرات
بعد �أن قام املتهمني بد�س كمية
من الكوكايني يف �سيارته بتواطئ
�رشطيان ،ليتم التبليغ عنه يف نف�س
يوم الوقائع الذي حدد ه له التاجر
لت�سليمه باقي املبلغ و الذي كان
مب�ست�شفى بن عكنون ،ومبثول
املتهمني للمحاكمة ،جاء يف معر�ض
ت�رصيحاتهم وعلى ر�أ�سهم املتهم
الرئي�سي �أال وهو تاجر مبجال
العقارات �أنهذه الق�ضية مفربكة
وحماكة �ضده للنيل منه ،وهذا
بتواط�ؤ مع �رشطة «�شاطوناف» ،
م�ؤكدا ب�أن �رشطة �شاطوناف كانت
ت�سلبه وثائق جد مهمة والتي كانت
خري دليل على براءته ،م�ضيفا ب�أنه
من �أهم الوثائق التي تدل على براءته
من ق�ضية احلال احلكم ال�صادر من
قا�ض حتقيق حمكمة احلرا�ش ب�أال
وجه للمتابعة يف الق�ضية احلالية
التي حركها ال�ضحية يف وقت �سابق
�أمام حمكمة احلرا�ش و الذي �أيدته
غرفة االتهام ،منكرا بذلك ارتكابه
جلرمية الن�صب واالحتيال يف حق
ال�ضحية ،كما ت�ضمنت ت�رصيحاته
ب�أن عقد ملكية ال�شقة �صحيح
وقانوين.
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رغم مت�سك ال�شارع بامللمو�س

توقف مفاجئ لأ�شغال �إجناز  150م�سكنا اجتماعيا

�إنزال وزاري بواليات اجلنوب
لتطويق االحتقان

تعرف واليات جنوب البالد الكبري التي تعي�ش حالة من االحتقان املحلي  ،انزاال
وزاريا للقطاعات التي لها �صلة بيوميات املواطن املحلي حاملني يف حقائبهم عديد امل�شاريع  ،رغم
مت�سك ال�شارع املحلي بامللمو�س ملعاجلة الرتاكمات امل�سجلة بقطاعات ال�سكن  ،ال�صحة  ،ال�شغل ،
الرتبية والتنمية املحلية .
�أحمد باحلاج
تزامنا مع بدء العد التنازيل
للدخول االجتماعي واملدر�سي
اجلديد تر�أ�س وزير الداخلية
واجلماعات املحلية وتهيئة الإقليم
وفد وزاري ي�ضم قطاعات التعليم
العايل والبحث العلمي  ،ال�صحة
وال�سكان  ،الرتبية الوطنية ووزير
ال�سكن والعمران واملدينة �إ�ضافة
�إىل املدير العام للأمن الوطني ،
الذي يقوم بزيارة عمل وتفقد بداية
من منت�صف الأ�سبوع اجلاري لوالية
ايليزي احلدودية مع دولة ليبيا
 ،وقد �سبقهم لوالية ورقلة وزير
ال�سكن والعمران واملدينة كمال
بلجود  ،كما يعتزم عدد من الوزراء
برجمة زيارات تفقدية للواليات
املذكورة ا�ضافة لواليات مترنا�ست
� ،أدرار  ،ب�شار  ،تيندوف  ،الأغواط
 ،ب�سكرة والوادي خالل الفرتة
القادمة للوقوف على وترية �سريورة
التنمية وتقدمي امل�شاريع املعنية
باالنطالق خالل ال�سنة املقبلة ،
مع اال�ستماع الن�شغاالت اجلبهة
االجتماعية املحلية بتلك الواليات

والتي تعي�ش على وقع �صفيح �ساخن
 ،نتيجة عجز الوالة وهيئاتهم
التنفيذية يف �إيجاد احللول الفعلية
للملفات ال�شائكة التي لطاملا كانت
وراء خروج �ساكنة هاته الواليات
لل�شارع للمطالبة بحق طالبي العمل
يف التوظيف بال�رشكات الوطنية
والأجنبية العاملة يف ال�صناعة
النفطية .
من جهة ثانية فقد انتقلت عدوى
االحتقان املحلي �إىل قطاع ال�سكن
رغم تطمينات وزير القطاع على
برجمة ح�ص�ص �إ�ضافية لورقلة و
�أخرى مماثلة للواليات املجاورة

لها �سواء الداخلية �أو احلدودية
خا�صة ما تعلق ب�أمناط ال�سكن
االجتماعي االيجاري العمومي ،
الرتقوي املدعم �إ�ضافة لإعانات
البناء الريفي وكذا رفع التجميد عن
الإعانات املالية املوجهة لفائدة
امل�ستفيدين من التجزئات العقارية
.
�إىل جانب ذلك فال يزال ال�شارع
املحلي بالواليات املذكورة متم�سك
مبطلبه امل�رشوع بعيدا عن لغة
الوعود الع�سلية املتمثل يف �إخراج
قطاع ال�صحة بجنوب البالد الكبري
من خالل ك�شف الغمو�ض الذي

ب�سبب عجز ال�سلطات

يكتنف م�صري امل�ست�شفى اجلامعي
بورقلة و  04م�ؤ�س�سات ا�ست�شفائية
بتمرنا�ست  ،ناهيك عن الإ�رساع
يف �ضبط مبالغ مالية هامة لتجهيز
امل�ست�شفيات املنجزة ببلديات
ب�سكرة � ،أدرار  ،ب�شار  ،تيندوف ،
االغواط وغرداية وذلك بهدف انهاء
معاناة املر�ضى مع التنقل مل�سافات
بعيدة بواليات �شمال و�رشق الوطن
ويف �أ�سوء الظروف لدولة تون�س
للبحث عن �سبل العالج .
وعلى �صعيد اخر فقد حذر
�أولياء التالميذ وطلبة اجلامعات
بهاته الواليات من مغبة العواقب
الوخيمة الوخيمة التي قد تنجر عن
عودة هاج�س االكتظاظ بالأطوار
الدرا�سية الثالثة والنقائ�ص
امل�سجلة باالبتدائيات  ،نف�س
امل�شاكل ال تزال قائمة باجلامعات
 ،دون ن�سيان حالة التدهور امل�ستمر
لعدد من الأحياء اجلامعية  ،حيث
تبقى بوادر انفجار الو�ضع بهاتني
القطاعيني قائمة ب�سبب انتهاج
�صناع القرار بالواليات اجلنوبية
للحلول الرتقيعية للرتاكمات عو�ض
البحث عن حلول جذرية .

مطالب بالتحقيق يف وجهة �أموال امل�شاريع بتمرنا�ست
ت�ساءل الع�رشات من �سكان والية
مترنا�ست عن م�صري الأموال
ال�ضخمة املر�صودة على مدار
اخلم�س �سنوات الأخرية بهدف
انت�شال ال�ساكنة من براثن التخلف
التنموي دون حتقيق النتائج
املرجوة خا�صة ما تعلق بتلك
التي لها �صلة بيوميات املواطن
املحلي.
طالب املهتمون بال�ش�أن املحلي
بوالية مترنا�ست يف ت�رصيح لهم
مع يومية «الو�سط» ،ب�رضورة
التدخل العاجل لوايل الوالية
دومي اجلياليل لو�ضع حد
حلجم املعاناة التي يتخبط فيها

ال�سكان خا�صة باملناطق النائية
واحلدودية التي وجدت نف�سها
مق�صية من امل�شاريع الإمنائية
الهامة على غرار الربط ب�شبكة
غاز املدينة ،حيث وجد ه�ؤالء
املواطنني �أنف�سهم م�ضطرين �إىل
التنقل م�سافات طويلة للأحياء
املجاورة جللب قارورة غاز
البوتان واللجوء �إىل الطهي على
احلطب يف حال عدم حت�صلهم
على ذات القارورة التي غالبا
ما تكون مفقودة ،بالإ�ضافة �إىل
انعدام قنوات ال�رصف ال�صحي
بتجمعاتهم ال�سكنية ،ما دفعهم
�إىل اال�ستعانة بالطرق التقليدية

لت�رصيف املياه امل�ستعملة ،مما
ت�سبب يف انت�شار الروائح الكريهة
التي �أدت �إىل تكاثر احل�رشات
ال�سامة على غرار العقارب التي
باتت تهدد حياتهم خ�صو�صا
فلذات �أكبادهم ،وما زاد الطني
بلة انعدام �شبكة الإنارة العمومية
ب�شوارع ذات الأحياء ،وهو ما
�أدخل ه�ؤالء ال�سكان يف دائرة
احلرمان واملعاناة وفر�ض عليهم
العي�ش يف كنف التهمي�ش .
من جهة ثانية فقد هددت
عديد اجلمعيات املحلية الفاعلة
ب�أحياء بلديات مترنا�ست ،
�أدل�س  ،تاظروك  ،عني قزام ،

عني امقل � ،أبل�سة وتني زواتني
باخلروج لل�شارع والت�صعيد من
لهجة خطابها للمطالبة بتدخل
جاد لدوائر االخت�صا�ص املعنية
لفتح حتقيق يف م�صري الأموال
ال�ضخمة املر�صودة يف �إطار
الربامج التكميلية الوالئية بهدف
جت�سيد م�شاريع التهيئة احل�رضية
وربط التجمعات ال�سكنية ب�شبكات
الكهرباء  ،الغاز  ،ال�رصف ال�صحي
و الإنارة العمومية لإنت�شال ال�ساكنة
من براثن التخلف التنموي .
�أحمد باحلاج

�أمن والية مترنا�ست  

�إحياء ذكرى يوم املجاهد املوافق لـ� 20أوت

االحتفاالت
�إطار
يف
املخلدة لذكرى يوم املجاهد
املوافق لـ � 20أوت 1955و /20
�أوت � ،1956سطرت م�صالح امن
والية مترنا�ست برناجما ثريا
باملنا�سبة لإبراز م�آثر الذكرى
وح�سبما �أفاد به بيان خللية االعالم
واالت�صال والعالقات اخلارجية

مبديرية امن والية مترنا�ست
كانت قد حت�صلت يومية «الو�سط
« على ن�سخة منه ف�إن االحتفاالت
الر�سمية �ستعرف م�شاركة الهيئات
الر�سمية ،ممثلي املجتمع املدين
وجماهدي املنطقة يف الربنامج
اخلا�ص ب�إحياء الذكرى املجيدة،
مع   تنظيم حما�رضة تاريخية

لفائدة قوات ال�رشطة من تن�شيط
جماهد من املنطقة و �أ�ستاذ يف
مادة التاريخ و هذا على م�ستوى
قاعة املحا�رضات بامن الوالية
بتاريخ يوم الثالثاء � 20أوت 2019
ابتداءا من ال�ساعة ()14:30م�ساءا،
بالإ�ضافة اىل تكرمي املجاهد
نظري الت�ضحيات التي قام بها ،

�إ�ضافة لتنظيم زيارة اىل متحف
املجاهد بتمرنا�ست لفائدة قوات
ال�رشطة للإطالع على بطوالت
ومناقب املجاهدين .وت�سعى
املديرية العامة للأمن الوطني
من خالل �إحياء هذه املنا�سبات
التاريخية �إىل التذكري بت�ضحيات
جماهدينا الأبطال .
�أحمد باحلاج

�سكان بلدية فقارة الزواى
بتمرنا�ست متذمرون
يعي�ش �سكان بلدية فقارة
الزواى باملقاطعة الإدارية عني
�صالح التابعة للوالية التقليدية
مترنا�ست  ،على وقع �صفيح
�ساخن ب�سبب الت�أخر غري املربر
يف وترية �أ�شغال اجناز 150
م�سكن اجتماعي �إيجاري عمومي
الذي توقفت وترية اجنازه ب�شكل
مفاجئ .
نا�شد الع�رشات من قاطني
بلدية فقارة الزواى بتمرنا�ست
 ،يف ت�رصيح لهم مع يومية
«الو�سط» ،وايل الوالية دومي
اجلياليل ب�صفته امل�س�ؤول الأول
على الهيئة التنفيذية ب�رضورة
التدخل العاجل لدى دوائر

االخت�صا�ص املعنية  ،من �أجل
تقدمي تو�ضيحات حول التوقف
املفاجئ لوترية �أ�شغال اجناز 150
م�سكن اجتماعي ايجاري عمومي
بنف�س البلدية  ،حيث ت�شهد هذه
احل�صة امل�سجلة ت�أخر غري مربر
يف وترية االجناز رغم حاجة
املواطنني مل�ساكن .
وقد �أرجع املواطنني الغا�ضبني
من املع�ضلة امل�ستمرة امل�شكل
القائم لتفاوت الأدوات الرقابية
على الربامج ال�سكنية خا�صة ما
تعلق بنمط ال�سكن االجتماعي
االيجاري العمومي املوجهة
بالدرجة الأوىل لفئة ذوي الدخل
املحدود.
�أحمد باحلاج

يف �إطار مكافحة ظاهرة �سرقة الهواتف النقالة

�أمن ورقلة يلقي القب�ض
على �شخ�صني

يف �إطار مكافحة ظاهرة �رسقة
الهواتف النقالة ،متكن عنا�رص
الأمن احل�رضي الرابع يوم �أم�س
من �إلقاء القب�ض على �شاب يف
الع�رشينيات من العمر متورط يف
جرم ال�رسقة .
وقائع احلادثة متت عقب تلقي
م�صالح الأمن �شكوى من طرف
بع�ض املواطنني ،مفادها تعر�ضهم
لل�رسقة من طرف �شاب يجهلون
هويته لتبا�رش فور ذلك عنا�رص
ال�رشطة عمليات البحث والتحري
التي توجت بتوقيف امل�شتبه
فيه وحتويل �إىل مقر الأمن،
وعقب �إ�ستكمال كافة الإجراءات
القانونية للتحقيق مت �إجناز ملف

ق�ضائي �ضد املتورط و تقدميه
�أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة،
التي �أ�صدرت يف حقه حكم بثالثة
�سنوات حب�س نافدة .
ويف نف�س ال�سياق ،جنح عنا�رص
الأمن احل�رضي اخلارجي
بالروي�سات من �إلقاء القب�ض على
�سارق هاتف نقال باخلطف ومبلغ
مايل معترب راح �ضحيته �شاب يف
الع�رشينيات من العمر ،ليتم حتويل
املوقوف �إىل مقر الأمن و مبا�رشة
�إجراءات التحقيق وتقدميه �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة التي
�أ�صدرت يف حقه حكم عام حب�س
نافذة .
�أحمد باحلاج

�أمن �أدرار خالل جويلية املن�صرم

 389خمالفة مرورية
وتوقيف  223مركبة

�سجلت امل�صلحة الوالئية للأمن
العمومي ب�أمن والية �أدرار خالل
�شهر جويلية الفارط17 ،حادث
مرور ج�سماين �أ�سفر عن
�إ�صابة � 22شخ�ص بجروح متفاوتة
اخلطورة لأ�سباب تعود يف املقام
الأول �إىل العن�رص الب�رشي.
يف نف�س ال�سياق متكنت ذات
امل�صلحة من خالل حواجز
املراقبة املرورية والدوريات
الراكبة والراجلة على م�ستوى �إقليم
االخت�صا�ص ،من ت�سجيل  67جنحة
مرورية و 63جنحة تن�سيقية
مع ت�سجيل  389خمالفة و
�إح�صاء  223حالة توقيف للمركبات

والدراجات النارية ا�ستوجبت
و�ضع 20حالة يف احلظرية ،ليتم
يف نف�س ال�سياق ت�سجيل 75حالة
�سحب لرخ�ص ال�سياقة لغر�ض
التعليق .
عالوة على ذلك �سجلت فرقة
�رشطة العمران وحماية البيئة
عددا من املخالفات وذلك يف ظل
املجهودات امليدانية املبذولة
ملحاربة خمتلف املخالفات
املا�سة بالبيئة والعمران متثلت
يف ت�سجيل 19خمالفة يف جمال
العمران و خمالفة واحدة( )01يف
جمال املياه.
�أحمد باحلاج
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ال�سعودية والإمارات باليمن

مواجهات عدن تربز
"تناق�ض"احلليفني
ي�شكل العا�شر من �أوت عالمة فارقة يف تاريخ احلرب اليمنية ،وم�ستقبلها وتداعياتها على وحدة
الرتاب اليمني ،وعلى م�ستقبل وحدة التحالف العربي لدعم ال�شرعية الذي تقوده ال�سعودية
مب�ساهمة من دولة الإمارات ال�شريك الأول والأكرث م�ساهمة وت�أثريا يف قرارات التحالف.
ق.د
ا�ستولت قوات "احلزام
الأمني" التابعة للمجل�س
اجلنوبي
االنتقايل
املو�صوف بـ "االنف�صايل"
املتحالف مع الإمارات يف
� 10أوت على الق�رص الرئا�سي
بالعا�صمة "امل�ؤقتة" عدن،
ما خلق �أجوا ًء من التوتر
الأمني وعدم اال�ستقرار
وا�شتباكات بني القوات
احلليفة للإمارات وقوة
احلماية الرئا�سية التابعة
للحكومة اليمنية ،راح
�ضحيتها الع�رشات.
�أثارت عملية اال�ستيالء على
الق�رص الرئا�سي وم�ؤ�س�سات
حكومية ومواقع ع�سكرية،
خالفات وا�ضحة بني
ال�سعودية ودولة الإمارات.
زيارة بن زايد �إىل
الريا�ض
وت�شري بع�ض التقارير
�أن زيارة ويل عهد �أبو
ظبي ،حممد بن زايد� ،إىل
ال�سعودية ولقاءاته مع امللك
وويل العهد وزير الدفاع،
حممد بن �سلمان ،ركزت
على الأحداث يف عدن
وحماولة جتنب تداعياتها
امل�ستقبلية والو�صول �إىل
ر�ؤية م�شرتكة ت�ضمن وحدة
�صف التحالف الذي يقود
حربا �ضد قوات "احلوثي"
احلليفة لإيران منذ عام
 2015دون ح�سم ع�سكري،
ووعدت قيادة التحالف يف
بداية ت�شكيله �أنه �سيكون
�رسيعا ال يتعدى �أ�سابيع �أو
�أ�شهرا.
على ال�صعيد الر�سمي،
جنحت زيارة "بن زايد"
يف االتفاق مع اجلانب
ال�سعودي على ان�سحاب
قوات "احلزام الأمني"
من املواقع التي �سيطرت
عليها ،ومنها الق�رص
الرئا�سي وميناء عدن
ومطارها الدويل ومواقع
�أخرى.
كان من نتائج زيارة ويل عهد
�أبو ظبي �إىل ال�سعودية� ،إبراز
قوة العالقات والتحالف
بني البلدين يف مواجهة

التهديدات امل�شرتكة.
�إال �أن ذلك ال ينفي حقيقة
اخلالفات بني البلدين
وتباين ر�ؤيتهما يف امللف
اليمني بعد االن�سحاب
اجلزئي للقوات الإماراتية،
ويف امللف الإيراين بعد
زيارة وفد خفر ال�سواحل
الإماراتي �إىل طهران يف 30
جويلية املا�ضي الذي بحث
ما يتعلق ب�أمن احلدود
البحرية بني البلدين دون
التطرق �إىل ملفات خالفية
تتعلق باحلرب يف اليمن
الأمريكية
والعقوبات
على �إيران ،والتي ت�ؤيدها
دولة الإمارات للحد من
الإيرانية
التهديدات
واعتبارها �سيا�سة بديلة
عن احلرب على �إيران،
وهي احلرب التي حتاول
ال�سعودية �أي�ضا جتنب
حدوثها �إىل حد ما.
يف خطابها الر�سمي املعلن،
حتاول دولة الإمارات
�أن تن�أى بنف�سها بعيدا
عن املجل�س االنتقايل
اجلنوبي متبنية خطاب
التهدئة و�رضورة احلوار
بني الأطراف املتنازعة وال
تبدو ال�سيا�سات ال�سعودية
والإماراتية متفقة يف
ا�سرتاتيجياتها بعيدة املدى
مل�ستقبل اليمن واحلرب
على جماعة "احلوثي".
تباين
كما �أن ثمة م�صالح متباينة
وراء م�شاركة ال�سعودية
والإمارات يف احلرب
على جماعة "احلوثي"

مع حماولتهما الظهور
كقوتني متحالفتني رغم �أن
ال�سعودية تدعم احلكومة
ال�رشعية التي هي على
النقي�ض من املجل�س
االنتقايل اجلنوبي املدعوم
�إماراتيا يف املوقف من
وحدة اليمن.
يف واقع التحالفات
تتحالف
امليدانية،
ال�سعودية مع احلكومة
ال�رشعية والقوات التابعة
لها ،يف حني تتحالف
الإمارات مع "احلزام
الأمني" وقوات �أخرى
تتبنى �سيا�سات مغايرة
ل�سيا�سات احلكومة التي
ترف�ض  -كما هي ال�سعودية
�أي�ضا � -سيا�سات املجل�س
االنتقايل الداعية للعودة �إىل
ما قبل عام  1990و�إعالن
ا�ستقالل "اجلنوب".
االبتعاد التدريجي
حتاول الإمارات االبتعاد
تدريجيا عن ال�سيا�سات
ال�سعودية فيما يتعلق
باحلرب يف اليمن �أو
التهديدات الإيرانية بعد
هجمات على ناقالت
نفط قرب ميناء الفجرية
الإماراتي يف ماي ،والتي
اتهم م�س�ؤولون �أمريكيون
احلر�س الثوري الإيراين
بامل�س�ؤولية عنها وهو ذات
املوقف ال�سعودي الر�سمي،
خال ًفا للموقف الإماراتي
الذي رف�ض الإ�شارة �إىل
م�س�ؤولية �إيران.
�أ�صدرت الأطراف املتقاتلة

يف عدن ت�رصيحات متباينة
يف موقفها من حتالف عودة
ال�رشعية ،و�أبعد من ذلك
يف املوقف من الإمارات
وال�سعودية ب�شكل يحوي
الكثري من التناق�ضات رغم
ت�أييد اجلميع للتحالف
الذي تقوده ال�سعودية هاين
بن بريك (نائب رئي�س
املجل�س االنتقايل ،قائد
قوات احلزام الأمني)� ،أكد
يف �أكرث من منا�سبة التزام
املجل�س مبواقف قيادة
التحالف يف ذات الوقت
الذي وجه انتقادات حادة
للحكومة اليمنية التي متثل
حكومة ال�رشعية احلليفة
لل�سعودية التي تقود
التحالف.
وجه وزير
يف مقابل ذلكّ ،
الداخلية يف احلكومة
�أحمد املي�رسي ،اتهامات
"بال�صمت
لل�سعودية
والتخاذل ملدة �أربعة �أيام
�أمام �رشيكهم يف التحالف
(الإمارات) التي تذبحهم
من الوريد �إىل الوريد".
تعتقد الإمارات �أن
ال�سعودية تعتمد �إىل
حد بعيد على احلكومة
التي ترى الإمارات �أنها
ت�ضم قيادات من جماعة
"الإ�صالح" املح�سوبة على
"الإخوان امل�سلمني"كما �أن
الإمارات البد �أنها تنظر
بريبة �إىل نائب الرئي�س
اليمني علي حم�سن
الأحمر ،املرتبط ب�شكل
ما بجماعة "الإ�صالح"،
و�شخ�صيات �أخرى مثل وزير
الداخلية �أحمد املي�رسي
املح�سوب �أي�ضا على ذات

اجلماعة حتى الآن لي�س
هناك �أي م�ؤ�رشات على
�إمكانية �إجراء مباحثات
بني احلكومة ال�رشعية
االنتقايل
واملجل�س
اجلنوبي ت�ست�ضيفها جدة
تلبية لدعوة م�شرتكة من �أبو
ظبي والريا�ض يف � 11أوت
ت�ضمنت �أي�ضا وقفا فوريا
لإطالق النار.
كما ال توجد معطيات
ميكن اال�ستناد �إليها بعدم
جتدد اال�شتباكات �أو �أن
كال من املجل�س االنتقايل
واحلكومة
اجلنوبي
ال�رشعية �سينجحان يف حل
خالفاتهما �سلميا يف املدى
املنظور.

مر�شح رئا�سي �أمريكي يدعو
لوقف دعم "�إ�سرائيل"
الرئا�سة
مر�شح
قال
الأمريكية ال�سيناتور بريين
�ساندارز� ،إنه ال ميكن
ال�سكوت على ا�ستمرار
معاناة ال�شعب الفل�سطيني
والظلم الذي يتعر�ض له دون
حترك ،جاء ذلك خالل لقائه
رئي�س امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية
الأمريكية لل�سالم جوين
�ضبيط ،وناق�ش �ضبيط
و�ساندارز على هام�ش لقاء
للحزب الدميقراطي يف
والية �أيوا الأمريكية ،منع
�سلطات االحتالل للع�ضوتني
يف الكونغر�س ر�شيدة طليب
و�إلهان عمر من دخول
فل�سطني ،وا�ستجابة حكومة
االحتالل لطلب الرئي�س
الأمريكي دونالد ترمب بعدم
ال�سماح لهما بالدخول.
وقال �ساندارز� ،إن �أع�ضاء
الكونغر�س لهم احلق يف
زيارة املناطق املحتلة
لالطالع على الأو�ضاع
هناك ،مبينا �أن رف�ض رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني

نتنياهو دخول �أع�ضاء
كونغر�س على خلفية مذهبية
�أو عرقية ،ي�ضع الكونغر�س
�أمام م�س�ؤولياته لإيقاف
كل الدعم املايل الأمريكي
لـ"�إ�رسائيل"و�أكد �ضبيط يف
حديث لـ "وفا"� ،أن املطلوب
من ال�سناتور �ساندارز و�أي
مر�شح للرئا�سة الأمريكية،
�أن ال يقف �إىل جانب دولة
االحتالل على ح�ساب
ال�شعب الفل�سطيني.
ونبه �إىل �أنه "من خالل
هذه اللقاءات ي�أتي دورنا
لإي�صال ر�سالة �شعبنا التي
نحملها ب�أمانة للمر�شحني،
حول معاناته حتت االحتالل
وحقه يف دولة م�ستقلة"و�شدد
على �رضورة الرتكيز خالل
اللقاءات على �إبقاء الق�ضية
الفل�سطينية على جدول
�أعمال املر�شحني لتكون
�ضمن �أجندة �أعمالهم �إذا
ما حتقق لهم الفوز ،لتحقيق
�سالم عادل و�شامل يف
املنطقة.

ا�سرتد امتيازات منحها لوزراء

حممود عبا�س ينهي خدمات
جميع م�ست�شاريه

احتماالت الفراغ
الأمني
من �ش�أن ا�ستمرار حالة
عدم اال�ستقرار يف جنوب
اليمن واحتماالت اندالع
مواجهات مفتوحة بني
املجل�س االنتقايل اجلنوبي
واحلكومة ودخول املنطقة
يف فراغ �أمني� ،أن يعطي
زخما لتنظيم "القاعدة"
يف ا�ستعادة بع�ض نفوذه يف
املراكز احل�رضية جنوب
البالد.
كما �أن مواجهات كتلك،
�ست�ؤدي حتما �إىل ت�شتيت
جهود حتالف دعم ال�رشعية
والقوات املدعومة منه
يف قتال احلوثيني الذين
ميكن لهم تو�سيع نفوذهم
ومناطق �سيطرتهم و�سط
اليمن يف كل الأحوال،
ميكن للإمارات �أي�ضا،
�ضمان م�صاحلها يف عدن
عرب قوات "احلزام الأمني"
احلليفة لها ،بينما تعيد
ن�رش قوات �أخرى حليفة لها
ممثلة بقوات "العمالقة"
و"املقاومة الوطنية" على
ال�سواحل اليمنية من البحر
الأحمر �إىل خليج عدن
ويقود قوات "املقاومة
الوطنية" طارق �صالح ،ابن
�شقيق الرئي�س ال�سابق علي
عبد اهلل �صالح ،واملع ّول
عليه �إماراتيا لرئا�سة اليمن
م�ستقبال.

يف قرار مفاجئ� ،أنهى رئي�س
ال�سلطة حممود عبا�س، ،
خدمات جميع م�ست�شاريه،
وطالب وزراء حكومة رامي
احلمد اهلل ال�سابقة برد �أموال
تقا�ضوها بقرار ا�ستثنائي يف
حينه.
الأنباء
وكالة
وقالت
الفل�سطينية "وفا"� :إن عبا�س
�أ�صدر قراراً ب�إنهاء خدمات
جميع م�ست�شاريه (ب�صفتهم
ب�رصف
اال�ست�شارية)
النظر عن م�سمياتهم �أو
درجاتهم"ون�ص القرار على
"�إلغاء العمل بالقرارات
والعقود املتعلقة بهم،
و�إيقاف احلقوق واالمتيازات
املرتتبة على �صفتهم
كم�ست�شارين"،ويدور احلديث
عن ع�رشات ال�شخ�صيات
التي قربها عبا�س ومنحها
�صفة امل�ست�شار لتلقي
امتيازات خا�صة.
ومل يعرف �سبب �إقدام
عبا�س على هذه اخلطوة
املفاجئة،ويف حني حاولت
بع�ض �أو�ساط حركة فتح
ربط القرار بالأزمة املالية
التي متر بها ال�سلطة ،ذهبت
م�صادر �أخرى �إىل �أن عبا�س

يعاين من �أزمة انعدام ثقة
باملحيطني به ،لذلك يتخلى
عنهم الواحد تلو الآخر ،ومل
ت�ستبعد تعيني بدالء لهم.
ويف قرا ٍر ثانٍ� ،أ�صدر عبا�س
قرارا يلزم رئي�س و�أع�ضاء
احلكومة ال�سابقة (رمي
احلمد اهلل) ب�إعادة �أموال
كانوا قد تقا�ضوها عقب رفع
رواتبهم ويف بداية ت�شكيل
حكومة حممد ا�شتية ك�شف
النقاب عن قرار ا�ستثنائي
اتخذته حكومة احلمد
اهلل ووافق عليه عبا�س يف
حينه ،بزيادة رواتب الوزراء
من ثالثة �آالف دوالر �إىل
خم�سة �آالف� ،إىل جانب
�رصف مبالغ �إ�ضافية كبرية
بدل �إيجار للوزراء بخالف
القانون و�أثار الك�شف عن
قرار زيادة رواتب الوزراء
وامتيازاتهم املالية ف�ضيحة
يف حينه؛ لكون حكومة
احلمد اهلل ا�شتكت كثريا مما
�أ�سمته الأزمة املالية وحتت
ذريعتها قل�صت رواتب �آالف
املوظفني و�أحالت �آال ًفا
�آخرين للتقاعد �أو ف�صلتهم
نهائيا ،خا�صة يف قطاع
غزة.
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التوجه للداخل:

ملاذا تتم�سك الهند وباك�ستان بالت�صعيد حول ك�شمري؟

زخما ا�ستثنائ ًّيا هذا العام مقارنة بالأعوام ال�سابقة ،وهو ما
اكت�سبت احتفاالت «يوم اال�ستقالل» يف باك�ستان والهند التي مت تنظيمها يومي  14و� 15أوت
ً
جتلى يف ا�صطفاف ح�شود جماهريية �ضخمة يف �ساحات العرو�ض الع�سكرية ،ون�شر �آالف التعليقات ومقاطع الفيديو على و�سائل التوا�صل االجتماعي
للتعبري عن اال�صطفاف الوطني و�صعود النزعات القومية ب�سبب الت�صعيد املتبادل بني الدولتني عقب قرار احلكومة الهندية �إلغاء املادة  370من
خا�صا لإقليم ك�شمري املتنازع عليه يكفل له عدة �صالحيات تقارب احلكم الذاتي .وبدا الت�صعيد املتبادل بني الدولتني عقب
الد�ستور التي متنح و�ض ًعا
ًّ
القرار موجهًا نحو الداخل ،وي�ستهدف تعزيز ال�شرعية ال�سيا�سية على الرغم من تدويل الق�ضية وعر�ضها على جمل�س الأمن الدويل ،وهو ما يت�صل
بت�صاعد القومية وت�صدر التيارات والقوى ال�شعبوية وحماوالت حتجيم املعار�ضة ال�سيا�سية وا�سرت�ضاء �شركاء ال�سلطة.
منى م�صطفى/مركز امل�ستقبل
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة
�إجراءات الت�صعيد املتبادل:
جاء قرار احلكومة الهندي ب�إلغاء
املادة  370من الد�ستور التي �أ�س�ست
للو�ضع اخلا�ص لإقليم ك�شمري يف
� 5أوت  2019لتك�شف عن االحتقان
املتزايد واال�ستقطاب يف العالقات
الهندية-الباك�ستانية ،حيث جاء
الرد الباك�ستاين �رسي ًعا ب�إعالن طرد
ال�سفري الهندي لدى �إ�سالم �أباد،
وتعليق التبادل التجاري مع نيودلهي.
ومتثلت �أهم �إجراءات الت�صعيد
املتبادل فيما يلي:
 -1ت�شديد القيود الأمنية :حت�سبت
الهند الحتماالت تفجر اال�ضطرابات
يف ك�شمري فقامت فور �إ�صدارها
قرار �إلغاء احلكم الذاتي للإقليم
بتكثيف االنت�شار الع�سكري ،وو�ضع
الزعماء ال�سيا�سيني بالإقليم قيد
الإقامة اجلربية ،وتعليق خدمات
الهاتف والإنرتنت ،ون�رش احلواجز
الأمنية يف الطرق الرئي�سية ،وقامت
ال�سلطات الأمنية باعتقال �أكرث من
� 100شخ�ص من ال�سيا�سيني املحليني
يف ك�شمري وف ًقا لوكالة �أنباء «ترا�ست
�أوف �إنديا» ،وهو ما اعتربته بع�ض
التحليالت مبثابة �إغالق تام للإقليم
بهدف احتواء تداعيات القرار،
واعتربت نيودلهي �أن قرارها �ش�أن
داخلي ال يحق لدول اجلوار التعقيب
عليه.
 -2جتميد العالقات املتبادلة:
�أعلنت حكومة �إ�سالم �أباد ،يف 7
�أوت  ،2019قطع العالقات التجارية
مع نيودلهي ر ًّدا على �إلغاء حكومة
حزب بهاراتيا جاناتا للحكم الذاتي
لإقليم ك�شمري �ضمن �سل�سلة قرارات
�شملت طرد ال�سفري الهندي ب�إ�سالم
�أباد ،وت�صعيد ق�ضية ك�شمري يف الأمم
املتحدة وجمل�س الأمن.
ويف هذا الإطار ،ي�أتي قرار باك�ستان
عقب �سل�سلة من القرارات الهندية
لتحجيم العالقات االقت�صادية مع
�إ�سالم �أباد يتمثل �أهمها يف رفع
الر�سوم اجلمركية على ال�صادرات
الباك�ستانية يف فرباير  2019عقب
التوترات التي �أعقبت الهجوم على
ناقلة اجلنود الهندية يف ك�شمري،
وقرار رئي�س الوزراء الهندي «ناريندرا
مودي» وقف التبادل التجاري ب�صورة
كاملة عرب خط ال�سيطرة الفا�صل
بني ال�شطرين الهندي والباك�ستاين
يف ك�شمري يف �أبريل  2019خالل
احلمالت االنتخابية بدعوى احلد من
جتارة املخدرات وتهريب الأ�سلحة.
 -3تكثيف التحركات الدبلوما�سية:
ف�ضلت �إ�سالم �أباد يف ردها على
الت�صعيد الهندي االعتماد على
التحركات الدبلوما�سية ،وهو ما
مت الرتكيز عليه يف اجتماع جلنة
الأمن القومي الباك�ستانية يف 7
�أغ�سط�س  2019بقيادة رئي�س
الوزراء الباك�ستاين «عمران خان».

وبالإ�ضافة لتجميد العالقات
الدبلوما�سية ،وطرد ال�سفري الهندي
يف �إ�سالم �أباد ،جنحت ال�ضغوط
الباك�ستانية يف عر�ض ق�ضية ك�شمري
على جمل�س الأمن يف جل�سة مغلقة
عقدت يف � 15أغ�سط�س  ،2019وهي
اجلل�سة الأوىل حول هذه الق�ضية منذ
عام  1965وف ًقا لبيان �صادر عن الأمم
املتحدة.
ومتكنت �إ�سالم �أباد من تعزيز الت�أييد
ال�صيني ملوقفها من ق�ضية ك�شمري،
وهو ما جتلى يف ت�رصيحات «ت�شاجن
جون» ،املندوب ال�صيني الدائم
لدى الأمم املتحدة ،عقب جل�سة
م�شاورات مغلقة يف جمل�س الأمن
ب�ش�أن جامو وك�شمري ،حيث ت�ضمنت
�إ�شارات لرف�ض بكني للإجراءات
الهندية ،وهو ما دفع ممثل الهند لدى
الأمم املتحدة «�سيد �أكرب الدين»
العتبار جل�سة جمل�س الأمن تدخلاً
يف ال�شئون الداخلية الهندية قائلاً :
«ال نحتاج �إىل هيئات دولية تتدخل يف
�شئون غريها ملحاولة �إطالعنا على
كيفية �إدارة حياتنا .نحن �أمة تتجاوز
املليار ن�سمة».
 -4تبادل االتهامات باالنتهاكات
احلقوقية :كرر رئي�س الوزراء
الباك�ستاين «عمران خان» اتهاماته
للهند مبمار�سة انتهاكات �إن�سانية
بحق �سكان الإقليم ،و�أ�شار يف �أكرث
من منا�سبة �إىل وجود خماوف من
قيام الهند بعمليات تطهري عرقي
�ضد اجلماعات امل�سلمة والأقليات
يف �إقليم ك�شمري بعد �إنهاء احلكم
الذاتي للإقليم ،متوعدًا بالت�صعيد
الدبلوما�سي يف مواجهة الإجراءات
الهندية التي و�صفها بالعن�رصية،
حمذ ًرا من وقوع جمزرة �أخرى بحق
م�سلمي ك�شمري مثل التي وقعت يف
«�رسبرينيت�سا» يف البو�سنة.
وجاء الرد الهندي خالل خطاب رئي�س
الوزراء «ناريندرا مودي» ،يف � 15أوت
 ،2019ب�أن الو�ضع اخلا�ص لإقليم
ك�شمري كان م�ؤق ًتا ،م�ؤكدًا حترك
احلكومة الهندية لتحقيق تطلعات
�شعب جامو وك�شمري والداخ .م�ضي ًفا
�أن الو�ضع اخلا�ص للإقليم ترتب عليه
حظر �رشاء الأجانب للأرا�ضي و�شغل
وظائف القطاع العام يف املنطقة
ذات الأغلبية امل�سلمة ،وت�سبب يف
�صعود حركة انف�صالية بالإقليم،
بالإ�ضافة �إىل كونه و�ض ًعا غري
عادل ل�سيدات ك�شمري ،لأن القانون
ين�ص على فقدانهن حقهن يف
كان ّ
أ�شخا�صا من
املرياث �إذا تَز َّوجن �
ً
خارج الإقليم ،كما �أ�سهم يف انت�شار
الف�ساد واملح�سوبية وانتهاك حقوق
ال�سيدات والأطفال واملجتمعات
القبلية ،وف ًقا له.
 -5التحفز الع�سكري احلدودي :على
الرغم من ت�شديد باك�ستان على عدم
جلوئها للت�صعيد الع�سكري ،وتركيزها
على الإجراءات الدبلوما�سية؛ �إال �أن
اخلط الفا�صل بني الدولتني قد �شهد
اً
وتبادل
ا�شتباكات ع�سكرية متقطعة
لإطالق النار على فرتات متباعدة،

وهو ما يرتبط بت�شديد رئي�س الوزراء
الباك�ستاين يف � 7أوت على �رضورة
حتلي اجلي�ش الباك�ستاين بـ»اليقظة»،
ووجود ت�رصيحات �سابقة لقيادات
ع�سكرية باك�ستانية ب�أن «جميع
اخليارات ممكنة» يف الرد على
�إجراءات الهند يف ك�شمري.
وال ينف�صل ذلك عن ت�رصيح قائد
اجلي�ش الباك�ستاين وثيق ال�صلة
بدوائر �صنع القرار اجلرنال «قمر
باجوا» ب�أن اجلي�ش «�سيذهب �إىل
�أي مدى مل�ساندة �شعب ك�شمري
الذي انتُهكت حقوقه» وذلك خالل
اجتماعه مع قادة �أركان القوات
امل�سلحة ،م�ؤكدًا �أن اجلي�ش «على
�أهبة اال�ستعداد ،و�سيذهب �إىل
�أي مدى لتنفيذ التزاماته يف هذا
اخل�صو�ص».
�صعود املحفزات الداخلية:
على الرغم من تدويل ق�ضية
ك�شمري بعر�ضها على جمل�س الأمن
الدويل ،و�إعراب القوى الدولية
وخا�صة الواليات املتحدة وال�صني
ورو�سيا عن قلقهم ب�سبب الت�صعيد
املتبادل بني الهند وباك�ستان وحالة
االحتقان التي ي�شهدها الإقليم؛
�إال �أن املحفزات الداخلية كانت
الأكرث حمورية يف التوترات الأخرية
بني الهند وباك�ستان .ومتثلت �أهم
حمفزات الت�صعيد فيما يلي:
 -1تعزيز القومية الهندو�سية :يعد
قرار �إلغاء احلكم الذاتي لك�شمري
التزا ًما من جانب حزب «بهاراتيا
جاناتا» ذي التوجهات القومية
ال�شعبوية بالتعهدات التي طرحتها
قياداته خالل ال�سباق االنتخابي
خا�صة يف �إطار التوافقات مع منظمة
«را�شرتيا �سوايام�سيفيك �ساجن»
Rashtriya Swayamsevak
 Sanghاليمينية الهندو�سية التي
ح�شدت �أ�صوات الهندو�س ل�صالح
احلزب يف االنتخابات الت�رشيعية
مقابل حماية م�صالح القومية
الهندو�سية يف مواجهة الأقليات
الأخرى ،وهو ما دفع قيادات
«بهاراتيا جاناتا» للمبادرة باتخاذ
القرار الأخري لتعزيز الت�أييد الداخلي
للحزب.
ويبدو �أن اخلطاب ال�سيا�سي لرئي�س
الوزراء الهندي «ناريندرا مودي»
ي�ستهدف ت�أكيد التزامه باخلط
العام للحركة ومبادئ «الهندوتفا»
التي تقوم على �إنهاء عهد تهمي�ش
وا�ستبعاد القومية الهندو�سية من
دوائر �صنع القرار وت�أكيد االلتزام
باملبادئ الدينية و�سيطرة الأغلبية
على مقاليد ال�سلطة ،بالإ�ضافة
للدفاع عن العقيدة الهندو�سية.
 -2هيمنة «�أميت �شاه» :يرتبط قرار
�إلغاء احلكم الذاتي لإقليم ك�شمري
بالدور املركزي لوزير الداخلية
الهندي «�أميت �شاه» (وهو رئي�س
حزب بهاراتيا جاناتا القومي
احلاكم) يف ا�ست�صدار القرار الأخري،
�إذ يتبنى الرجل القوي داخل احلزب

احلاكم توجهات معادية لباك�ستان،
وقد مار�س خالل الآونة الأخرية
ً
�ضغوطا على دوائر �صنع القرار يف
الهند لإنهاء الو�ضع اخلا�ص لإقليم
ك�شمري ،خا�ص ًة بعد اكت�سابه مزيدًا
من النفوذ بعد دوره املركزي يف
ح�سم االنتخابات الت�رشيعية الهندية
ل�صالح احلزب احلاكم التي �أُعلنت
نتائجها يف مايو  ،2019وحتوله
�إىل الرجل الأقرب لرئي�س الوزراء
الهندي «ناريندرا مودي».
� -3صعود ال�شعبوية ال�سيا�سية:
باتت التوترات املتبادلة بني الهند
وباك�ستان �أحد �أهم م�صادر تعزيز
ال�رشعية ال�سيا�سية عرب ا�ستعرا�ض
قدرة القيادات على اتخاذ مواقف
اال�شتباكات
خالل
مت�شددة
املتبادلة .فعلى �سبيل املثال ،ا�ستغل
حزب بهاراتيا جاناتا هجوم جماعة
جي�ش حممد على حافلة تابعة
للجي�ش الهندي يف ك�شمري يف فرباير
 ،2019يف ح�شد الت�أييد ال�شعبي
ل�صاحله خالل االنتخابات الهندية،
ً
م�ستعر�ضا الرد الع�سكري الهندي
الفوري على الهجوم ب�شن غارات
جوية على مع�سكرات اجلماعة
الإرهابية يف بلدة باالكوت يف �إقليم
خيرب بختون خوا يف باك�ستان ،ومتكن
نيودلهي من ا�ستعادة الطيار الهندي
الذي ّ
مت �إ�سقاط طائرته يف باك�ستان،
وهو ما زاد من �شعبية رئي�س الوزراء
الهندي «ناريندرا مودي» ب�صورة
غري م�سبوقة ،وجعل االنتخابات
الت�رشيعية حم�سومة ل�صالح حزب
بهاراتيا جاناتا.
ويف املقابل ،متكن رئي�س الوزراء
الباك�ستاين «عمران خان» من ح�صد
بع�ض النقاط ال�سيا�سية خالل الأزمة
�سالفة الذكر عرب ا�ستعرا�ض قدرته
على حتجيم اجتاهات الت�صعيد
الهندية ،وجتنب االنزالق �إىل
مواجهة ع�سكرية غري حم�سوبة مع
ت�أكيد قدرات الردع اخلا�صة باجلي�ش
الباك�ستاين الذي متكن من �إ�سقاط
مقاتلتني هنديتني من طراز «مرياج
 »2000قبيل نهاية فرباير .2019 -4حتجيم التدخالت الع�سكرية:
ي�سعى رئي�س الوزراء الباك�ستاين �إىل
ت�أكيد قدرته على الت�صعيد ال�سيا�سي
والدبلوما�سي واتخاذ مواقف حازمة
جتاه الإجراءات الهندية الأخرية
بهدف حتجيم حتركات اجلي�ش

الباك�ستاين واملخاوف لدى النخب
ال�سيا�سية يف باك�ستان من قيام
الع�سكريني بانتزاع زمام املبادرة
وخروجهم عن ال�سيطرة املدنية
اً
ا�ستغالل لأحداث ك�شمري ،وهو
ما دفعه للمبادرة باتخاذ املوقف
الت�صعيدي ،وطرد ال�سفري الباك�ستاين
لإثبات قيادته للدولة ،وقدرته على
الرد بقوة على الإجراءات الهندية.
ويرتبط ذلك بالتاريخ املمتد
للهيمنة ال�سيا�سية للع�سكريني يف
باك�ستان ،وحداثة عهد انتقال
ال�سلطة للمدنيني يف �إ�سالم �أباد،
وهو ما يرتبط با�ستغالل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية الباك�ستانية خالل فرتات
طويلة من تاريخ �إ�سالم �أباد لعدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي و�رصاعات
النخب والتيارات ال�سيا�سية يف تعزيز
�سيطرتهم على مقاليد ال�سلطة.
احتماالت «فقدان ال�سيطرة»:
على الرغم من �أجواء الت�صعيد
املتبادل� ،إال �أن الإجراءات املتبادلة
بني الهند ال تزال حمكومة بقيود
�صناع القرار وال تتجاوز امل�ساحات
املحظورة واخلطوط احلمراء.
ويف املقابل ،تتمثل ال�سيناريوهات
الأ�سو�أ يف فقد الدولتني ال�سيطرة
على م�سارات الت�صعيد نتيجة حدوث
ارتدادات عنيفة غري مق�صودة
للإجراءات املتبادلة ،وتتمثل �أهم
هذه ال�سيناريوهات فيما يلي:
 -1اندالع اال�شتباكات احلدودية:
ويق�صد بذلك اندالع ا�شتباكات
م�سلحة بني القوات الهندية
والباك�ستانية املنت�رشة على طول
خط ال�سيطرة مما يت�سبب يف وقوع
�ضحايا من الطرفني ،ويدفع رئي�س
الوزراء الهندي «ناريندرا مودي»
ونظريه الباك�ستاين «عمران خان»
التخاذ قرار اللجوء للرد الع�سكري
املبا�رش ،مما ينذر بتفجر حرب
جديدة بني الدولتني .ويرتبط
ذلك بالتحفز الع�سكري املتبادل
واالنت�شار الكثيف للقوات و�أوامر
اال�ستعداد والتعبئة التي مت اتخاذها
خالل الأيام املا�ضية.
 -2تفجر الإرهاب يف ك�شمري :ينطوي
هذا ال�سيناريو على حدوث عدة
تفجريات �إرهابية يف ال�شطر الهندي
من ك�شمري ت�ستهدف مناطق متركز

القوات الهندية ،وت�سبب وقوع عدد
كبري من القتلى مما يت�سبب يف اتخاذ
رئي�س الوزراء الهندي «ناريندرا
مودي» قرا ًرا بالرد ع�سكر ًّيا على
باك�ستان ،وتنفيذ عمليات ع�سكرية
�ضد موقع متركز التنظيمات
الإرهابية ،وهو ما �سترتتب عليه
العودة لال�شتباكات الع�سكرية التي
تفجرت قبيل نهاية فرباير  2019بعد
العملية الإرهابية التي ا�ستهدفت
حافلة للجي�ش الهندي يف ك�شمري.
� -3إ�سقاط املقاتالت احلربية:
قد تلج�أ �أي من الدولتني وخا�ص ًة
باك�ستان للرد على �إجراءات الت�صعيد
ب�إ�سقاط بع�ض املقاتالت احلربية
وادعاء �أنها قامت باخرتاق املجال
اجلوي ،وتخطي خط ال�سيطرة
الفا�صل بني ال�شطرين الهندي
والباك�ستاين يف ك�شمري مما يت�سبب
يف اندالع املواجهات الع�سكرية بني
الدولتني .حيث ردت باك�ستان على
الغارات اجلوية الهندية على منطقة
«باالكوت» يف فرباير  2019ب�إ�سقاط
مقاتلتني من طراز «مرياج،»2000-
وهو ما دفع نيودلهي للرد ب�إ�سقاط
مقاتالت باك�ستانية ،بحيث �أ�صبح
تبادل �إ�سقاط املقاتالت هو منط
الت�صعيد املتبادل بالتوازي مع
اال�شتباكات امل�سلحة على طول خط
ال�سيطرة.
 -4تفجر اال�ضطرابات الطائفية
يف الهند :يق�صد بذلك حدوث
ا�شتباكات على �أ�س�س طائفية يف
الهند و�إقليم ك�شمري ب�سبب حالة
ال�شحن الطائفي ،وخا�ص ًة من جانب
القيادات القومية ال�شعبوية بحزب
بهاراتيا جاناتا .ويرتبط ذلك بتاريخ
ال�صدامات الطائفية الدامية يف
الهند ،وخا�ص ًة يف بع�ض الواليات
مثل جوجارات التي يتم توجيه
اتهامات لرئي�س الوزراء الهندي
«ناريندرا مودي» بارتكاب انتهاكات
بحق الأقليات خالل فرتة رئا�سته
لوزراء حكومة الوالية ،وتبنيه مواقف
قومية مت�شددة داعمة للتكوينات
الهندو�سية خالل هذه الفرتة .وينذر
ذلك بتفجر اال�ضطرابات الأهلية يف
الهند وال�شطر الهندي من ك�شمري،
وهو ما �سيزيد من حدة االحتقان يف
العالقات بني الهند وباك�ستان.
ختا ًما ،على الرغم من مت�سك الهند
وباك�ستان بو�ضع قيود على الت�صعيد
املتبادل ،وعدم جتاوز اخلطوط
احلمراء يف ك�شمري؛ �إال �أن احتماالت
حدوث ت�صعيد غري حم�سوب وانزالق
ملواجهة ع�سكرية قد ال يكون
م�ستبعدًا يف ظل حالة االحتقان
التي ي�شهدها �إقليم ك�شمري ب�سبب
�إجراءات الإغالق الأمني واحل�شد
ال�شعبي والتحفز الع�سكري املتبادل
بني الدولتني ،ووجود احتماالت
حدوث عمليات �إرهابية ت�ستهدف
القوات الهندية املنت�رشة يف الإقليم.
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Ecole de formation aux métiers-agréée par l’Etat sous numero1650

Le plan comptable en général
Les pièces comptables
justificatives
Les imputations comptables
Enregistrer les opérations comptables
Les factures d’achats et venteT
Les rabais remises et ristournes
les avoirs
Les moyens de réglement
La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
La trésorerie
Les emprunts et les prÐts
Les immmobilisations
et les frais généraux
Les Ïcritures comptableT

C;CC»

E;±ÏC^Eb6´ =±
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Comptabilité générale
Formation

12, 14
avril
20,21
et et15
22 mai
20192018
CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion

APPELEZ AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Inscrivezvous
au pluTtarE le 1 KVJMMFU

Date et heure s le 1 , 1 et  KVJMMFU Coùt de la formation
10 000DA
de 10h ,30 au 15h,30

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El0ouradia Alger

ANEP N°: 1916018382

2019/08/21:الو�سط

Par décision n° 234 du 27 avril
2019 du ministre de l’Energie,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

Le Chiffre d’Affaires

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

021 69 64 83
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والدة الأ�سري فادي احلروب :

االحتالل حوله للإداري بعد �إنهاء حمكوميته ..

رغم جتاربه ال�سابقة يف االعتقال واملعاناة يف �سجون االحتالل  ،فان االعتقال الأخري للأ�سري املري�ض فادي يو�سف احلروب  28 ،عام َا  ،يعترب الأ�صعب بالن�سبة له ولعائلته
والطفاله  ،بعدما �أقدمت �سلطات االحتالل على حتويله لالعتقال االداري بعد انهاء حمكوميته مما ا�ضطره خلو�ض ا�ضراب عن الطعام رغم معاناته من عدة �أمرا�ض  ،لكنه
علقه بعدما ح�صل على عهد من ادارة ال�سجون باالفراج عنه بعد انهاءه � ،إال �أن عائلته تعي�ش اجواء من التوتر والقلق ملخاوفها من عدم التزام االحتالل باطالق �سراحه ،
وتقول الوالدة اخلم�سينية ي�سرى احلروب " لن نطم�أن ويهدا لنا بال حتى نراه بيننا حراً وطليق ًا  ،فقد بدانا ن�ستعد ال�ستقباله عندما انهى حكمه الظامل  ،لكن االحتالل �أعاد
اعتقاله وحوله لالعتقال االداري " ،وت�ضيف " نتمنى �أن ال تتكرر التجربة املريرة خا�صة ب�سبب معاناته من عدة �أمرا�ض مزمنة واهمال عالجه  ،فال يوجد �أي مربر ال�ستمرار
اعتقال ابني وحرمانه من حياته واطفاله الذين ينتظرونه على �أحر من اجلمر ".
تقرير :علي �سمودي
ال�سرية الذاتية ..
ينحدر الأ�سري فادي  ،من قرية دير
�سامت ق�ضاء دورا مبحافظة اخلليل
 ،ويعترب اخلام�س يف عائلته املكونة
من � 9أنفار ،وتقول والدته �أم يون�س
" ن�ش�أ وتربى وعا�ش يف قريتنا ،
ابن بار وخمل�ص ومعطاء وحنون ،
ملتزم وحمب لعائلته واهله وبلده
 ،عا�ش حياته يتنافى لتوفري حياة
كرمية وم�ستقبل اف�ضل ال�رسته
خا�صة بعدما تزوج " ،وت�ضيف "
تلقى تعليمه حتى انهى املرحلة
االبتدائية  ،وحتمل امل�س�ؤولية
رغم �صغر �سنه ومر�ضه  ،فعمل
بعدة مهن اخرها الدهان والبناء
،وقد تزوج ورزق بثالثة �أطفال
�أكربهم ميار � 9سنوات و�أ�صغرهم
حممد الذي كان بعمر � 6شهور لدى
اعتقاله االخري ".
االعتقاالت ..
تروي �أم يون�س � ،أن االحتالل
ا�ستهدف فادي باالعتقال ثالثة
مرات  ،فام�ضي يف االوىل مدة عام
 ،والثاين رهن االعتقال االداري

الذي جدد  3مرات وق�ضى � 18شهراً
 ،بينما االعتقال الثالث يف �شهر
ني�سان عام  ، 2018وتقول " اقتحم
االحتالل منزلنا وقام بتفتي�شه
بحثاً عن فادي  ،وعندما مل يجدوه
� ،سلموا والده بالغ لرياجع ابني
املخابرات اال�رسائيلية رغم انه ال
يتدخل بال�سيا�سة ولي�س له انتماء
حزبي " ،وت�ضيف " عندما ذهب
ملقابلتهم  ،احتجزته املخابرات
ونقلته يف البداية ملركز التحقيق يف
�سجن عت�صيون ملدة  15يوماً دون
معرفة اال�سباب ثم نقلوه ل�سجن
"عوفر " الع�سكري ".
احلكم واملر�ض ..
منذ اعتقاله  ،تتنقل عائلة فادي
بني م�ؤ�س�سات حقوق االن�سان
ملتابعة ق�ضيته  ،وتقول والدته "
كنا نتوقع االفراج عنه لعدم ادانته
ب�أي تهمة  ،لكن املخابرات ماطلت
وا�ستمرت املحكمة بتمديد اعتقاله
 ،وبعد  10جل�سات حوكم بال�سجن
ملدة � 10شهور  ،وف�شلت كافة
حماوالت املحامي لال�ستناف
والغاء القرار ب�سبب معاناته من
عدة �أمرا�ض " ،وت�ضيف " ابني

يعي�ش على االدوية ،ب�سبب ا�صابته
بامرا�ض ال�ضغط والدهنيات
واالع�صاب و�ضغط يف الدم وك�سور
يف الرا�س ب�سبب التحقيق واالخطر
امرا�ض نف�سية ويتناول عدة ادوية
" ،وتكمل " يحتاج فادي لرعاية
ومتابعة �صحية  ،لكن ادارة ال�سجون
اهملت ورف�ضت عالجه مما عر�ضه
وت�شجنات
مل�ضاغات خطرية
م�ستمرة ".
الإداري والإ�ضراب ...
عندما كانت العائلة تنتظر على
�أحر من اجلمر االفراج عن ابنها

بينهم �أ�سريان يعانيان من "�سرطان الدم"

االحتالل يحتجز الأ�سرى امل�ضربني بظروف قا�سية
وخطرية لك�سر �إرادتهم

قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين� ،إن �إدارة �سجون
االحتالل الإ�رسائيلية ،توا�صل
اعتقال � 8أ�رسى م�رضبني عن
الطعام �ضد اعتقالهم الإداري،
بظروف �صحية واعتقالية خطرية
و�صعبة للغاية ،وجتري بحقهم
يوميا جملة من االجراءات
التنكيلية التع�سفية بهدف ك�رس
ارادتهم وا�رضابهم.
و�أكدت� ،أن �إدارة املعتقالت
حتتجز امل�رضبني يف زنازين
انفرادية ال ت�صلح للعي�ش الآدمي
يف عدة معتقالت ،وتعمد اىل جملة
من الإجراءات التنكلية بحقهم
كالتفتي�ش املتكرر ونقلهم من عزل
اىل �آخر ،وحرمانهم من النوم �أو
الراحة كنوع من العقاب والإرهاق

اجل�سدي والنف�سي للأ�سري.
وبينت الهيئة� ،أن �أقدم الأ�رسى
امل�رضبني عن الطعام �ضد االعتقال
االداري ،هو الأ�سري حذيفة حلبية
امل�رضب منذ  50يوما ،ويواجه
ظروفاً �صحية خطرية ،مع ا�ستمرار
رف�ض االحتالل اال�ستجابة ملطلبه
واحتجازه يف ظروف �صعبة وقا�سية
يف معتقل "نيت�سان الرملة" .
و�أ�ضافت� ،أن �سبعة �أ�رسى �آخرين
يوا�صلون �إ�رضابهم �ضد هذه
ال�سيا�سة التع�سفية وهم كل من
الأ�سري �أحمد غنام وهو م�رضب
منذ ( )43يوماً ،و�سلطان خلوف
منذ ( )39يوماً ،و�إ�سماعيل علي
منذ ( )33يوماً ،ووجدي العواودة
منذ ( )28يوماً ،وطارق قعدان منذ
( )23يوماً ،عالوة على الأ�سريين

نا�رص اجلدع امل�رضب منذ ()16
يوماً ،وثائر حمدان منذ � 11أيام.
وبينت ان الأ�سري حذيفة حلبية (28
عاماً) من بلدة �أبو دي�س ق�ضاء
القد�س ،يعاين من عدة م�شاكل
�صحية �سابقة حيث تعر�ض وهو
طفل حلروق بليغة ،كما و�أُ�صيب
يف مرحلة من عمرة مبر�ض
�رسطان الدم وهو بحاجة �إىل
متابعة �صحية حثيثة ،كما �أن
الأ�سري �أحمد غنام ( 42عاماً)
من مدينة دورا ق�ضاء حمافظة
اخلليل ،وهو �أ�سري �سابق ق�ضى
ما جمموعه ت�سع �سنوات ،وعانى
�سابقاً من �إ�صابته بال�رسطان
الدم ،وهو بحاجة �إىل متابعة
�صحية ب�سبب �ضعف املناعة
لديه.

يف املوعد املحدد ، 2019-5-25
فوجئت بتحويله لالعتقال االداري
 ،وتقول " �شعرنا ب�صدمة كبرية
عندما تبددت فرحتنا بحريته ،
وحوله االحتالل لالعتقال االداري
ملدة � 3شهور  ،وا�ستناف املحامي
م�ستعيناً بالتقارير الطبية التي
ت�ؤكد خطورة اعتقاله على �صحته
وتثبت االمرا�ض املزمنة التي
يعاين منها  ،لكن االحتالل رف�ض
االفراج عنه " ،وت�ضيف " �صربنا
مرة اخرى  ،وفرحنا كثرياً
عندما ابلغته ادارة ال�سجون بانتهاء

مدة �سجنه وطلبت منه اال�ستعداد
لالفراج عنه  ،لكن االحتالل جدد
اعتقاله بتاريخ  2018/9/5للمرة
الثانية ملدة � 3شهور دون مراعاة
حلالته ال�صحية " ،وتكمل " امام
غطر�سة وظلم االحتالل  ،اعلن
فادي اال�رضاب عن الطعام رغم
مر�ضه  ،فعاقبته االدارة بالعزل يف
الزنازين االنفرادية  ،وبعد � 6أيام
من اال�رضاب و�ضغوط كبرية وافقت
على �أن حتول احلكم جلوهري
واالفراج عنه فور انهاء االداري
الثاين فعلق ابني اال�رضاب ".
قلق وخوف ..
وعرب والد الأ�سري �أبو فادي الذي
يعامني من ت�ضحك يف القلب
وال�ضغط وال�سكري والدهينات
 ،عن قلقه ال�شديد من ا�ستمرار
اعتقال ابنه  ،وقال " و�ضعه ال�صحي
ومر�ضه النف�سي ي�ؤثر كثرياً عليه ،
وعقابه بالعزل هو جرمية كبرية
ت�ضاعف من خوفنا وقلقنا على
حياته " ،وي�ضيف " خالل ا�رضابه
 ،امتنع فادي عن تناول املاء
احتجاجا على مماطلة االحتالل
يف اال�ستجابة ملطالبه بانهاء

اعتقاله االداري وب�سبب املعاملة
ال�سيئة التي يتعر�ض لها وممار�سات
االحتالل �ضده بهدف ثنيه عن
اال�رضاب  ،وحالياً ننتظر ون�صلي
لرب العاملني ليفرج كربه وانقاذ
حياته من قب�ضة ال�سجان وظلمات
�سجنه الرهيبة ".
دعوات من القلب ..
الوالدة �أم يون�س التي تعاين عدة
�أمرا�ض مزمنة  ،تقول " وجع اجل�سد
وامرا�ضه ال ت�ؤملني مثل فراق ابني
وقلقنا ال�شديد على حياته  ،ننتظر
وزوجته واطفاله زيارته على �أحر
من اجلمر لنطمئن عليه  ،لكن
وجعنا م�ستمر يف كل حلظة لغيابه
" ،وت�ضيف " ليل نهار نت�رضع لرب
العاملني ليحمي لنا فادي ويعيده
لزوجته واطفاله �ساملاً  ،فقد انهكه
االعتقال وال منلك �سوى ال�صرب
حتى تزول هذه الغمة وجنتمع من
جديد ويعو�ض اطفاله عن ايام
احلزن والدموع ".

مهجة القد�س تنظم وقفة ت�ضامنية مع
الأ�سري مراد �أبو معيلق

نظمت م�ؤ�س�سة مهجة القد�س
لل�شهداء والأ�رسى واجلرحى م�ساء
اليوم؛ وقفة ت�ضامنية مع الأ�رسى
املر�ضى �ضد �سيا�سة الإهمال
الطبي التي تنتهجها �إدارة م�صلحة
ال�سجون ال�صهيونية بحق الأ�رسى
وخا�صة الأ�سري مراد �أبو معيلق
والأ�سري ي�رسي امل�رصي والأ�سري
معت�صم رداد وذلك �أمام منزل
الأ�سري مراد �أبو معيلق باملحافظة
الو�سطى.
وقال الأ�سري املحرر طارق �أبو
�شلوف املتحدث با�سم مهجة
القد�س �إن الأ�رسى املر�ضى يعي�شون
�أو�ضاع �صحية �صعبة نتيجة الإهمال
الطبي املتعمد بحقهم ،و�أن �إدارة
م�صلحة ال�سجون تعمل جاهدة على
�إعدام الأ�رسى بالبطيء من خالل
الت�ضييق على الأ�رسى واملماطلة

بتقدمي العالج الالزم لهم.
و�أ�ضاف "�أن العدو ال�صهيوين مل
يلتزم بكل االتفاقيات الدولية التي
تن�ص على �رضورة تقدمي الرعاية
الطبية للأ�رسى املر�ضى ،و�أن
العدو يتعمد هذه ال�سيا�سة لإ�ضعاف
عزمية الأ�رسى وك�رس �صمودهم".
و�أ�ضاف �أي�ضاً "�أن �سيا�سة الإهمال
الطبي هي نهج متعمد حيث تعمل
�إدارة ال�سجون على ت�أخري العمليات
اجلراحية للأ�رسى املر�ضى
بالإ�ضافة �إىل عدم وجود �أطباء
خمت�صني لكثري من الأمرا�ض
املزمنة ،مو�ضحاً �أن الأ�سري مراد
�أبو معيلق يعاين من �آالم �شديدة يف
الأمعاء بعد ا�ستئ�صال ما يقارب من
� ١٠٠سم منها نتيجة الإهمال الطبي
بحقه.
وطالب �أبو �شلوف جميع امل�ؤ�س�سات

الدولية واحلقوقية املعنية بق�ضية
الأ�رسى الوقوف عند م�س�ؤولياتها
لف�ضح جرائم الإحتالل وتعريته
�أمام املجتمع الدويل ملا
يرتكبه من جرائم م�ستمرة بحق
الأ�رسى املر�ضى داخل ال�سجون
ال�صهيونية.
من جهة �أخرى قال خمتار قبيلة
الرتابني �إن االحتالل ال�صهيوين
يرتكب اجلرائم الوا�ضحة بحق
الأ�رسى املر�ضى الذين يعي�شون
ظروفاً �صحية �صعبة وخا�صة
الأ�سري مراد �أبو معيلق ،و�أن قبيلة
الرتابني وعائلة �أبو معيلق تنظر
ببالغ اخلطورة للو�ضع ال�صحي
ال�سيئ للأ�سري مراد والذي يزاد
يوماً بعد يوم �إن مل تتوقف �إدارة
م�صلحة ال�سجون عن الإهمال
الطبي املتعمد بحقه.
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احتجاز جثامني ال�شهداء الأ�سرى ..
جرمية �صهيونية و�صمت دويل!
ما زالت عائلة ال�شهيد الأ�سري ن�صار ماجد طقاطقة تزور قربا فارغا له يف م�سقط ر�أ�سه بلدة بيت فجار جنوب
مدينة بيت حلم جنوب ال�ضفة املحتلة ،فجثمانه ما زال حتى الآن حبي�س عن�صرية االحتالل وحماوالته
امل�ستمرة لإحداث الأمل لدى عائلته.
تقرير � :إعالم الأ�سرى
ففي تاريخ ال�ساد�س ع�رش
من جويلية املا�ضي قلب
االحتالل حياة العائلة بعد
�إبالغها با�ست�شهاد ابنها،
وبعد التدقيق يف الأمر تبني
�أنه تعر�ض ل�رضب مربح
قبل �أيام من ا�ست�شهاده
وهو ما �أدى �إىل تدهور
حالته ال�صحية يف ظل حالة
�إهمال طبي متعمدة.
ومنذ ذلك احلني وحتى
الآن يتعنت االحتالل يف
ق�ضية ت�سليم اجلثمان
ويرف�ض ذلك حتت حجج
خمتلفة ،بينما يزيد الأمل
لدى ذويه الذين ينتظرون
تقبيله للمرة الأخرية.
ويقول ابن عمه �رشيف
طقاطقة لـ مكتب �إعالم
الأ�رسى �إن العائلة ما زالت
تعي�ش يف حالة �صعبة ب�سبب
رف�ض االحتالل ت�سليم

اجلثمان ،بينما حتاول
احل�صول على �أي خرب حول
ذلك.
ويو�ضح ب�أنه وبعد �إ�رصار
من املحامني قررت
حمكمة االحتالل عقد
جل�سة بهذا اخل�صو�ص يف
�شهر �أيلول�/سبتمرب القادم
للنظر يف ق�ضية ت�سليم
اجلثمان ،ولكن العائلة ال
تعول كثريا على حماكم
االحتالل التي �أثبتت
التجارب �أنها تنفذ تعليمات
املخابرات ال�صهيونية يف
كل كبرية و�صغرية.
وي�ضيف ":ما يف باليد
حيلة! نحن ال ندري ما
العمل وال ن�ستطيع التحرك
بعيدا عن احلراك القانوين
لأن االحتالل متعنت يف
ق�ضية اجلثمان وت�سليمه،
ورغم �أنه �أقدم على قتله
�إال �أنه ي�ساومنا يف جثمانه
وهذه قمة الإجرام".

وحول الأمل الكبري الذي
يرتكه احتجاز اجلثمان يبني
طقاطقة ب�أن العائلة حفرت
قربا له ولكنه ما زال فارغا
وتقوم بزيارته دون �أن
يحتوي على جثمانه ،ورغم
�أن الروح تفي�ض �إىل خالقها
�إال �أن دفنه بالطريقة التي
تليق به هو ال�سبيل الأمثل
لوداعه على الطريقة
الإ�سالمية لأن �إكرام امليت
دفنه.
ومل ي�سمح االحتالل حتى
الآن لأي فرد من عائلة
ال�شهيد بر�ؤية جثمانه ،كما
�أنها تتخوف من �إمكانية
�رسقة بع�ض �أع�ضائه خالل
فرتة االحتجاز خا�صة و�أن
االحتالل قام بذلك �سابقا.
الوجع الأق�سى
�أما عائلة ال�شهيد عزيز

عوي�سات من القد�س
املحتلة فلم ي�شفع له عمره
امل�سن ( ٥٣عاما) ب�أن
ي�ستجيب االحتالل ملطلب
عائلته بت�سليم جثمانه رغم
مرور �أكرث من عام على
ا�ست�شهاده لي�صبح �أقدم
�شهيد �أ�سري يتم احتجاز
جثمانه.
ويقول جنله مفيد لـ مكتب
�إعالم الأ�رسى �إن االحتالل
يتذرع كل مرة بحجة معينة
لعدم ت�سليم اجلثمان ،فتارة
يقول �إنه ينتظر جلنة
دولية للوقوف على �أ�سباب
ا�ست�شهاده وما زالت هذه
اللجنة حتى بعد عام من
ا�ست�شهاده مل تت�شكل بعد!
وتارة يقول �إنه بانتظار
قرار من املحكمة.
وي�ؤكد ب�أن االحتالل وب�سبب
هذا التعنت �أحدث الكثري
من الأمل لدى العائلة؛ خا�صة
و�أنه ا�ست�شهد بعد التعذيب

واالعتداء عليه يف �شهر
مايو� /أيار املا�ضي ،مبينا
ب�أن كل تلك الذرائع واهية
و�أن ال�سبب الرئي�سي الذي
يريد االحتالل تطبيقه هو
معاقبة العائلة.
وي�شري �إىل �أنه كان الحظ
وجود كدمة على رقبة
ال�شهيد قبيل ا�ست�شهاده
تظهر حجم ما تعر�ض له
من اعتداء وح�شي و�إهمال
طبي.
بدوره يعترب النا�شط
احلقوقي ومدير مركز
حريات للحقوق املدنية
ب�أن
الأعرج
حلمي
احتجاز جثامني ال�شهداء
الأ�رسى جرمية ح�سب
القانون الدويل الإن�ساين
لأن دفن كل �إن�سان مبا
يليق بالكرامة الإن�سانية
الأ�سا�سية
واحلقوق
من�صو�ص عليه بال�رشائع
والقانونية
ال�سماوية

وخا�صة اتفاقية جنيڤ
الرابعة.
وي�ؤكد لـ مكتب �إعالم
الأ�رسى ب�أن االحتالل
ميار�س العقوبات اجلماعية
بحق الأ�رسى وعائالتهم
وال�شهداء الأ�رسى الذين
يحتجز جثامينهم بعد �أن
�أقدم على قتلهم بدم بارد
كالأ�سري ال�شهيد عزيز
عوي�سات من جبل املكرب
�رشق القد�س املحتلة
الذي قام بقتله ب�شكل
متعمد بعد االعتداء
عليه بال�رضب ،وبدال من
�أن يقوم بت�سليم جثمانه
يحتجزه يف الثالجات
ويرف�ض �إطالع عائلته
على �أي �أمر متعلق به.
وي�شري الأعرج �إىل �أن
االحتالل فعل ال�شيء
ذاته مع الأ�سري ال�شهيد
فار�س بارود من قطاع
غزة والذي �أم�ضى ٢٨

عاما يف �سجون االحتالل
ومت رف�ض �إطالق �رساحه
يف الدفعة الرابعة من
قدامى الأ�رسى ،ثم ارتقى
�شهيدا ب�سبب �سيا�سة
الإهمال الطبي ويرف�ض
االحتالل حتى الآن ت�سليم
جثمانه لعائلته بزعم �أنه
نفذ عملية فدائية فيقوم
بعقابه حتى بعد املوت
وعقاب عائلته.
وي�ضيف ":هذا يعني �أن
االحتالل ميار�س العقوبات
اجلماعية بحق الأ�رسى
وعائالتهم وينتهك القانون
الدويل الإن�ساين وكل
ذلك لأن املجتمع الدويل
�صامت جتاه �سيا�سات
االحتالل العن�رصية وعدم
ان�صياعه التفاقية جنيف
الرابعة بعدم ت�سليم
جثامني ال�شهداء الأ�رسى
لدفنهم مبا يليق بالكرامة
الإن�سانية".

 18عام ًا على اعتقال الأ�سري القائد با�سل عماد �صبحي عريف
بقلم� :سامي �إبراهيم فودة
كما عودناكم دوما �سيبقى ملف
الأ�رسى على �سلم اولوياتنا
واهتماماتنا ملا لهذا امللف
من خ�صو�صية لدى ابناء �شعبنا
الفل�سطينى فى كل �أماكن
تواجده  ،و اليوم ن�سلط ال�ضوء
على �سرية عطرة وذكرى طيبة
للأ�سري املنا�ضل القائد البطل/
با�سل عماد �صبحي عريف ابن
كتائب �شهداء الأق�صى الذراع
الع�سكري حلركة التحرير الوطني
الفل�سطيني" فتح ",
وت�صادف ذكرى اعتقاله �أول �أم�س
االثنني ويكون بذلك قد �أنهى
عامه  17ودخل عامه 18على
التوايل ب�شكل متوا�صل يف �سجون
االحتالل ويقبع الآن يف �سجن
نفحة ال�صحراوي واملعتقل منذ
تاريخ  2002 / 8 / 19وكان عمره
عند اعتقاله ال يتجاوز  19عاما,

الأ�سري  -:با�سل عماد �صبحي
عريف
تاريخ ميالد1982/4/4 -:
مكان االقامة -:مدينة غزه حي
الرمال
االنتماء -:فتح
احلالة االجتماعية � -:أعزب
املهنة :موظف يف جهاز
ال�رشطة" رام اهلل"
عائلته الكرمية  -:تتكون عائلة
الأ�سري البطل من الوالدين وله
من الإخوة ثالثة وثمانية �أخوات
وي�أتي الأ�سري يف الرتتيب الأول
�سناً من بني �إخوته و�أخوته
امل�ؤهل العلمي -:تلقى تعليمه
االبتدائي يف مدر�سة �سلمان
�سلطان واالعدادي يف مدر�سة
الكرمل وا�ستطاع خالل وجوده
بداخل املعتقل امتام �شهادة
الثانوية العامة حيث وا�صل
تعليمه اجلامعي وح�صل على
�شهادة البكالوريو�س يف العلوم

ال�سيا�سية,
التهمة املوجه �إليه -:االنتماء
حلركة فتح وامل�شاركة يف قتل
ثالثة م�ستوطنني �إ�رسائيليني
مب�ستوطنة عوفر انتقاماً
ال�ست�شهاد �صديقه "مهند حالوه
" يف رام اهلل
مكان االعتقال -:نفحة
تاريخ االعتقال، 2002/8/19 -:
بقي موقوف بدون حماكمة -:
�٣سنوات
�أ�صدرت بحقه حماكم االحتالل-:
حكماً بال�سجن امل�ؤبد مرتني
�إ�ضافة �إىل  52عام
�إجراء تع�سفي وظامل� -:أمعن
االحتالل ال�صهيوين يف موا�صلة
�إجرامه بحق الأ�سري با�سل
بحرمانه من ر�ؤية �أهلة وال
يزال الأ�سري حمروماً من ر�ؤية
وزيارة والده منذ مطاردة قوات
االحتالل الإ�رسائيلي له قبل
اعتقاله بعامني ,و�أمه ال ي�سمح

لها �إال كل �سنتني �أو ثالثة �سنوات
مرة بزيارته,
حمطات م�ضيئة يف حياة
الأ�سري -:با�سل عريف
تعاي�ش الأ�سري البطل با�سل عن
قرب مع مطاردين �صقور الفتح
وكان دامياً قريب من ال�شهيد
البطل /عاهد الهابط وعمه
احمد..
حني بلغ الثامن ع�رش من عمره
توجه �إىل مدينة رام اهلل ليكون
�إىل جانب والده الذي يعمل
�رشطياً يف ال�سلطة الفل�سطينية
وقد تفرغ للعمل بجهاز ال�رشطة
يف عام 1998م وتلقى العديد من
الدورات التدريبية ...
التحق الأ�سري با�سل يف انتفا�ضه
الأق�صى مع الأ�سري نا�رص ابو
حميد ومروان الربغوثي وكل
�شباب الأمعري يف رام اهلل..
يقول والد الأ�سري با�سل املحطة
الوحيدة التي مل ين�ساها اطالقاً

هي عندما كان يعمل �ضابطاَ يف
�رشطة رام اهلل ويف �أخر رحلة له
يف با�صات االرتباط من رام اهلل
اىل غزة,التفت ابنه با�سل فج�أة
عليه وهجم م�رسعاًعليه بجنون
وجل�س يبكى يف ح�ضنه ويعترب
والد الأ�سري هذه �أول مرة ي�شوف
فيها �أبنة با�سل يبكي ,كما يبدو
انه با�سل قد �أدرك م�سالة اعتقاله
باتت قريبة وانه مل يتمكن بعد
ذلك من ر�ؤية والده...
كيفية عملية اعتقال الأ�سري -:
با�سل عريف
تعر�ض الأ�سري البطل با�سل عريف
لعملية اختطاف على يد قوات
االحتالل الإ�رسائيلي "الوحدات
اخلا�صة" بعد مطاردته ملدة
عامني �أثناء تواجده يف خميم
الأمعري بال�ضفة املحتلّة يف 19
�آب�/أغ�سط�س 2002م حيث جرى
ا�ستدراجه من قبل احد العمالء
ومت اقتياده اىل معتقل امل�سكوبية

يف القد�س املحتلة,وقد خ�ضع
يومها الأ�سري با�سل عند اعتقاله
جلوالت حتقيق قا�سية و�صعبة
وهو جريح يف يده اليمني ,وبقي
يعاين منها حتى يومنا هذا وقبل
ا�سبوع وبعد ان دخل عامة 18
قررت �إدارة م�صلحة ال�سجون
�إجراء عملية جراحية له,
وقد تنقل يف عدة �سجون
�صهيونيه هي ع�سقالن وبئر
ال�سبع وهدارمي واي�شكل والآن
هو معتقل يف معتقل نفحه
ال�صحراوي وخ�ضع للعزل
الإنفرادي وخا�ض العديد من
معارك الأمعاء اخلاوية مع
الأ�رسى البوا�سل يف ال�سجون
خالل فرتة اعتقاله الطويل
احلرية للأ�سري البطل /با�سل
عريف
واحلرية كل احلرية لأ�رسانا
البوا�سل و�أ�سرياتنا املاجدات
من �سجون
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ريا�ضة
حديث عن �إمكانية عودة التون�سي
بوعكاز �إىل الفريق

�إفتي�سان ي�ستقيل من تدريب
احتاد بلعبا�س

حمرة وخرياوي يت�ألقان يف حمور الدفاع

حدى العراقيل
احتاد العا�صمة يت ّ
ويتعادل بق�سنطينة
ّ
متكن فريق احتاد العا�صمة من العودة بتعادل ثمني من التنقل الذي قاده خارج الديار ملواجهة
�شباب ق�سنطينة� ،أين كانت الفر�صة مواتية للفريق من اجل ت�أكيد االنت�صار الذي حققه يف
اجلولة االفتتاحية من البطولة الوطنية �أمام وفاق �سطيف ،ووا�صلت الت�شكيلة بدايتها القوية
من خالل اقتنا�ص نقطة يف �صراعها على �أر�ضية امليدان �أمام �أ�صحاب الأر�ض والتي �سوف تكون
جيدة من الناحية املعنوية لالعبني قبل موعد مقابلة العودة التي تنتظرهم نهاية هذا الأ�سبوع
�أمام فريق �سونيداب النيجريي �ضمن م�سابقة دوري �أبطال �إفريقيا
عي�شة ق.
�أبناء
ت�شكيلة
وقدمت
ّ
"�سو�سطارة" مباراة يف امل�ستوى
�أين كان الالعبون عند ح�سن الظن
و�أقنعوا �أن�صارهم من خالل الأداء
الذي ظهروا به طيلة الت�سعني
دقيقة من اللقاء ،يف ظل الرتكيز
الذي كان على �أ�شبال املدرب
بالل دزيري والذين جنحوا يف
تطبيق التعليمات التكتيكية التي
منحها �إياهم ،واظهروا طريقة
لعب دفاعية رائعة افتقدتها
الت�شكيلة خالل الفرتة الأخرية

خا�صة يف املو�سمني الأخريين،
حيث ظهر ثنائي حمور الدفاع
حمرة وخرياوي الأف�ضل على
الإطالق خا�صة الأخري الذي كان
رجل املباراة و�أظهرا تنا�سقا
يف امل�ستوى رغم �أنهما يلعبان
لأول مرة معا يف املحور �إال ان
التنا�سق كان الأف�ضل بينهما وال
ي�ستبعد �أن يوا�صال اللعب معا
خالل الفرتة املقبلة ،و�إىل جانب
ذلك مل يخيب �أمين حميو�س
وكان يف امل�ستوى خا�صة و�أنه
حترك كثريا يف اخلط الأمامي
و�أقلق دفاع ال�سيا�سي ومل يكن

ينق�صه �سوى ت�سجيل الهدف من
�أجل التحرر يف ظل معاناته من
نق�ص الفعالية.
و�سيجد احتاد العا�صمة نف�سه
�أمام �أف�ضل و�ضعية من اجل
حتقيق بداية قوية يف البطولة
الوطنية خا�صة وانه �سوف يلعب
�أربع جوالت املقبلة يف العا�صمة،
عندما ي�ستقبل يف اجلولة املقبلة
جمعية عني مليلة ،قبل �أن يالقوا
يف الداربي العا�صمي الواعد
اجلار مولودية اجلزائر باجلولة
الرابعة ،بينما ي�ستقبلون يف
اجلولة اخلام�سة �شبيبة ال�ساورة

قبل لعب داربي عا�صمي �أمام
بارادو يف اجلولة ال�ساد�سة.
من جهة �أخرى ،يدخل رفقاء
الالعب حمزة كودري �أجواء
املناف�سة القارية ،حيث ينتظر
�أن ي�رشعوا اليوم يف التح�ضري
ملقابلة �سونيداب والتي ال
ي�ستبعد ان ت�شهد عودة املهاجم
زكريا بن �شاعة ،بعد ال�شفاء
من الإ�صابة التي كان يعاين
منها ،الأمر الذي مينح خيارات
للمدرب دزيري على م�ستوى
ت�شكيل اخلط الأمامي.

بعد حتقيق الت�شكيلة اول انت�صاراتها يف املو�سم اجلديد

الكناري يرفع املعنويات قبل �سفرية اخلرطوم

حققت ت�شكيلة �شبيبة القبائل
فوزا �صعبا خالل املواجهة
التي جمعتها بال�صاعد اجلديد
احتاد ب�سكرة يف مباراة �شهدت
ندية وتناف�س كبري على �أر�ضية
امليدان وعرفت ت�سجيل خم�سة
�أهداف كاملة ،وجنح �أ�شبال
املدرب الفرن�سي هيربت فيلود
من معانقة �أول فوز هذا املو�سم
بعد التعادل الذي عادت به من
العا�صمة �أمام ن�رص ح�سني داي،
حيث يعترب هذا االنت�صار هام
من �أجل موا�صلة بقية جوالت
املو�سم احلايل على نف�س
الريتم والت�أكيد على رغبة
النادي يف لعب الأدوار الأوىل
هذا املو�سم ،يف ظل الرغبة
الكبرية من الإدارة وجماهري
الفريق العودة جمددا �إىل

معانقة الألقاب التي تغيب عن
خزائن النادي خالل ال�سنوات
الأخرية.
ومل يكن االنت�صار الذي حققته
ت�شكيلة "الكناري" �سهال بالنظر
للمناف�سة القوية التي وجدتها
من عنا�رص ب�سكرة الذين كانوا
مناف�سا قويا رغم �أن الت�شكيلة
كانت متقدمة على منا�سبتني
يف النتيجة عرب الثنائي عدادي
وحمرون وعادلت ت�شكيلة
ب�سكرة النتيجة قبل �أن ينجح
الالعب �سويعد يف منح النقاط
الثالث لزمالئه عرب توقيع
الهدف الثالث قبل  10دقائق
على نهاية املقابلة.
ويعترب انت�صار الفريق القبائلي
عامال �إيجابيا ويرفع املعنويات
قبل املقابلة الهامة التي

يخ�ضوها الفريق �أمام املريخ
ال�سوداين حت�سبا للقاء العودة
من الدور التمهيدي ملناف�سة
رابطة ابطال �إفريقيا �أين
تنتظره �سفرية �صعبة �إىل
اخلرطوم ملالقاة �أحد الأندية
املتعودة على لعب املناف�سة

القارية بانتظام يف الأعوام
الأخرية ،وي�سعى الالعبون
�إىل العودة بت�أ�شرية الت�أهل من
اخلرطوم رغم املهمة ال�صعبة
التي تنتظرهم بعد فوزهم يف
�أر�ض الوطن بهدف دون رد.
عي�شة ق.

مل يع ّمر املدرب يون�س �إفتي�سان
طويال على العار�ضة الفنية لفريق
احتاد �سيدي بلعبا�س وهو الذي
قرر رمي املن�شفة واال�ستقالة
من �صفوف الفريق بعدما بد�أ قبل
�أ�سابيع قليلة مهامه على ر�أ�س
العار�ضة الفنية ،ولكنه مل يتم ّكن
من موا�صلة املهمة التي تعاقد
عليها مع �إدارة الفريق ،خا�صة يف
ظل امل�شاكل التي تالحق النادي
ب�سبب الديون املرتتبة على الإدارة
والتي متنعها من احل�صول على
�إجازات العبيها اجلدد وت�أهيلهم
يف الفريق حت�سبا للمو�سم الكروي
اجلديد ،ويف هذا ال�صدد فقد
ك�شفت م�صادر لها �صلة بالفريق
ان عدد من الالعبني رف�ضوا العمل

مع �إفتي�سان ومل تعجبهم طريقة
العمل التي يج�سدها مع النادي
الأمر الذي دفعه �إىل الرحيل عن
النادي.
وتنطلق �إدارة نادي "املكرة"
يف البحث عن مدرب جديد من
�أجل خالفة �إفتي�سان على ر�أ�س
العار�ضة الفنية ،ولهذا الغر�ض
انت�رش حديث عن �إمكانية عودة
املدرب التون�سي معز بوعكاز
جمددا �إىل الفريق بعدما ا�ستقال
من تدريب �شبيبة ال�ساورة قبل
انطالق املو�سم الكروي اجلديد،
خا�صة و�أن املعني يعرف بيت
الفريق جيدا ولن يجد �صعوبات
من �أجل قيادة الت�شكيلة جمددا.

عي�شة ق.

ملتقى باري�س للرابطة املا�سية

خملويف ي�شارك يف �سباق
 1500مرت

ي�شارك اجلزائري توفيق خملويف،
�صاحب ف�ضيتي �سباقي 800
1500م للألعاب الأوملبية ريو-
 ،2016يف �سباق  1500مرت
لتجمع باري�س املقرر يوم ال�سبت
املقبل ويجري مبلعب �شارتلي
بر�سم املرحلة  12من الرابطة
املا�سية ح�سبما �أعلنه املنظمون.
و�سيخو�ض خملويف �أول �سباق له يف
 1500مرت لهذا املو�سم الريا�ضي،
حيث عاد البطل الأوملبي لهذا
التخ�ص�ص يف لندن� 2012-إىل
امليادين يف  16جويلية الفارط
بعد غياب طويل مبنا�سبة التجمع
الدويل بروان فرن�سا� ،أين اكتفى
بال�صف الثاين ل�سباق  800مرت 1
د  46ثا  33ج ،كما نال �إبن مدينة
�سوق �أهرا�س ،نف�س املرتبة بعد
�أربعة �أيام �ضمن التجمع الدويل
زولدر يف بلجيكا بزمن  1د  45ثا

 33ج ،حمققا بذلك احلد الأدنى
امل�ؤهل لبطولة العامل لألعاب
القوى 2019-بقطر.
وتعود اخلرجة الأخرية لتوفيق
خملويف يوم الأحد املن�رصم
بتجمع لوك�سمبورغ ،حينما ّ
حل
ثانيا دوما يف  800مرت  1د 45
ثا  82ج ،خلف مواطنه يا�سني
حتحات الذي اقتطع بدوره ت�أ�شرية
مونديال 2019-بزمن 1د  45ثا 58
ج ،وبالإ�ضافة �إىل توفيق خملويف
 800مرت ،ت�أهلت خم�سة عنا�رص
وطنية �إىل بطولة العامل2019-
بالدوحة خالل الفرتة من 28
�سبتمرب �إىل � 6أكتوبر وهم يا�سني
حتحات  800م ،حممد بلب�شري 800
م ،يا�رس حممد الطاهر تريكي
قفز ثالثي ،بالل ثابتي  3000م
موانع وعبد املليك لهولو  400م
حواجز.
ق.ر.

كلوب ُيثمن انتقال كوتينيو
�إىل بايرن ميونيخ
رحب الأملاين يورجن كلوب بانتقال
كوتينيو من بر�شلونة �إىل بايرن
ممتدحا
ميونخ على �سبيل الإعارة،
ً
العبه ال�سابق الذي مل يتمكن من
االحتفاظ به عام  2018ب�سبب مال
بر�شلونة ،و�رصح كلوب ،بعد حفل
منحه جائزة مدرب العام املقدمة
من �صحيفة "بيلد"" :حني �سمعت
�أول مرة باخلرب ،قلت هذا �أمر
معقول ،هو العب رائع� ،شاب رائع،
رحيله من ليفربول كان من دون رغبة
منا" ،و�أ�ضاف كلوب �أن بيع خدماته
يف عام  2018جاء "بعد �ضغط من
بر�شلونة عن طريق املال ،ليفربول
مل يكن ب�إمكانه االحتفاظ بالالعب
لأ�سباب مالية ،فقد كان ثمنه غال ًيا".
يذكر �أن الربازيلي كوتينيو انتقل من
ليفربول يف مو�سم عام � 2018إىل
بر�شلونة لقاء  145مليون يورو ،غري
�أنه مل يوفق يف احتالل مركز ثابت

ومل يظهر مب�ستواه املعهود مع
فريق كلوب ،كلوب كعادته وبعقالنية
�أملانية �رصح �أن �سعادته النتقال
كوتينيو �إىل بايرن ،تعني �أن فر�ص
ناديه ال�سابق بورو�سيا دورمتوند يف
مناف�سة بايرن على لقب بوند�سليجا
قد �أ�ضحت �صعبة ،م�ؤكدًا �أن "هذا
انتقال رائع لبايرن وللبوند�سليغا"،
وح�صل بايرن على خدمات الربازيلي
على �سبيل الإعارة ملدة عام مقابل
 8.5مليون يورو ،مع احتمالية �رشاء
خدماته كاملة بعد عام مقابل 120
مليون يورو .و�سريتدي الربازيلي
قمي�ص رقم  10الذي كان يرتديه
الهولندي �أرين روبن الذي غادر
النادي البافاري بعد  10موا�سم،
وكان كوتينيو قد لعب لنادي ليفربول
من مو�سم  2013وحتى  ،2018وكان
حتت قيادة كلوب يف مو�سم .2015

ق.ر.
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ريا�ضة
لفريق با�ستهداف تك�سري العمل الذي يقوم به

اتهم �أطرافا يف ا

راين يكهرب الأجواء يف البيت البلوزدادي ويل ّوح بالرحيل

عم

فجر مدرب فريق �شباب بلوزداد عبد القادر عمراين مفاج�أة من العيار
ّ
الثقيل بعدما هدّ د باال�ستقالة والرحيل عن العار�ضة الفنية للنادي
العا�صمي ،وجاءت الت�صريحات النارية التي �أدىل بها عمراين مبا�شرة بعد
نهاية مقابلة الفريق �أمام جنم مقرة �أين حقق فوزا �صعبا �أمام ال�صاعد
اجلديد جنم مقرة بهدفني لواحد ،حيث قال يف ت�صريحاته الإعالمية
ان حميط الفريق ا�ضحى متعفن وال ي�شجعه على البقاء والعمل يف تلك
الظروف التي ال تخدمه ح�سبه
عي�شة ق.
ورف�ض عمراين التطرق على
امل�شاكل التي تعرت�ضه يف النادي
البلوزدادي� ،إال �أنه �شدد �أن �أمورا
كثرية حتدث يف بيت �شباب بلوزداد
تعمل على عرقلة العمل الذي يقوم
به وتدفعه �إىل التفكري يف رمي
املن�شفة ،و�شدد عمراين انه ال
ميلك م�شكال مع م�س�ؤويل الفريق
ويحرتم الأن�صار لكن رف�ض الأخري

يف رحيله لن يقفف يف وجهه وهو
الذي �سبق له ان فعلها عندما كان
يعمل مع �شباب ق�سنطينة وغادر
عندما حان الوقت رغم رف�ض
ان�صار ناديه ال�سابق قراره.
و�أ�ضاف عمراين �أنه من غري
املعقول �أن ال يجد ملتقطي
الكرات على حافة امللعب،
وي�ضطر �إىل اال�ستنجاد ب�أن�صار
النادي من املدرجات للقيام
بالعمل وهو الأمر الذي ي�ؤكد رغبة

اطراف معينة بتك�سري العمل الذي
يقوم به ح�سبه ،ورف�ض املعني
اجلزم مبرافقة التعداد �إىل الت�شاد
من �أجل مالقاة مناف�سه كوتون
الت�شادي �ضمن مناف�سة ك�أ�س
الكاف وقال �أنه �سوف يفكر يف
رسع يف القرار.
الأمر ولن يت� ّ
عليق :تفاج�أت لقرار عمراين
و�س�أجتمع هذا الأ�سبوع
برئي�س مادار

عب �سعيد عليق
يف املقابل ،رّ
املدير العام للنادي البلوزدادي
عن تفاجئه من قرار عمراين
باال�ستقالة وقال �أن الأخري مل
يعلمه بالأمر وعلم به من طرف
رجال الإعالم ،مو�ضحا �أنه
�سوف يجتمع باملدرب من اجل

�سوف ي�شرف على الرتب�ص التح�ضريي للمحليني

الفاف تنهي اجلدل بخ�صو�ص بلما�ضي

قطعت االحتادية اجلزائرية لكرة
القدم ال�شك باليقني فيما يتعلق
مب�ستقبل الناخب الوطني جمال
بلما�ضي على ر�أ�س العار�ضة الفنية
الوطنية� ،أين �أو�ضحت بقائه مدربا
للت�شكيلة الوطنية وموا�صلة مهامه
ب�صورة عادية بعد الأخبار التي مت
ترويجها عقب نهاية مناف�سة ك�أ�س
�إفريقيا للأمم التي جرت يف م�رص
وتتويج املنتخب الوطني باللقب

القاري ،حيث ذكرت الفاف يف
بيانها عرب املوقع الر�سمي للهيئة
الكروية �أن بلما�ضي �سوف ي�رشف
على الرتب�ص التح�ضريي الذي
يجريه املنتخب الوطني للمحليني
ا�ستعدادا للت�صفيات امل�ؤهلة �إىل
البطولة الإفريقية للمحليني والذي
يجري مبركز ترب�ص املنتخبات
الوطنية يف �سيدي مو�سى خالل
الفرتة املمتدة من � 24إىل � 28أوت

املقبل حت�ضريا ملباراة الت�صفيات
�أمام املنتخب املغربي.
وجاء بيان الفاف لإنهاء اجلدل
حول م�ستقبل بلما�ضي بعد الأخبار
التي مت ترويجها بخ�صو�ص رحيله
عن اخل�رض احتجاجا منه على
الو�ضع ال�سائد يف حميط اخل�رض
وربط رحيله بخالفاته مع
املناجري حكيم مدان ومناو�شات
وقعت معه يف مقر �إقامة اخل�رض

يف م�رص ،هذا الأمر الذي جعل
الإ�شاعات تراود اخل�رض يف ظل
ال�صمت الذي �أخذه كل من رئي�س
الفاف خري الدين زط�شي واملدرب
جمال بلما�ضي هذا الأخري رف�ض
جميع عرو�ض �إجراء احلوارات
العربية والأجنبية وف�ضل االبتعاد
عن املحيط الكروي عرب البقاء
مع ا�رسته يف فرن�سا.
عي�شة ق.

مرتقب ان يعو�ض رحيل الكولومبي فالكاو

�إدارة موناكو تفاو�ض �سليماين للتعاقد معه هذا املركاتو

تتواجد و�ضعية الالعب الدويل
اجلزائري �إ�سالم �سليماين نحو
اتلح�سن واالت�ضاح فيما يتعلق
مب�ستقبله الكروي بعد قرار مدرب
ناديه لي�سرت �سيتي اال�ستغناء عن
خدماته ومطالبته بالبحث عن
فريق ين�ضم �إىل �صفوفه خالل
املركاتو ال�صيفي احلايل بعدما
و�ضعه خارج ح�ساباته التكتيكية،
وك�شفت �صحيفة «لو � 10سبور»

الفرن�سية ام�س �أن �إدارة نادي
موناكو الفرن�سي تتواجد يف
مفاو�ضات متقدمة مع مهاجم
املنتخب الوطني من �أجل �إقناعه
باالن�ضمام �إىل �صفوف الفريق
حت�سبا للمو�سم الكروي املقبل،
حيث تتوجه الأمور نحو خو�ض
�سليماين جتربة يف الدوري
الفرن�سي وهو الذي �سبق له اللعب
يف الدوريات الربتغالية ،الإجنليزية

والرتكية املو�سم املن�رصم.
وي�أتي ا�ستقرار �إدارة نادي الإمارة
الفرن�سية على التعاقد مع �سليماين
�إىل الرحيل املرتقب ملهاجمها
الكولومبي فالكاو والذي تتحدث
م�صادر �إعالمية عن اقرتاب
مغادرته الفريق خالل الأيامن
املقبلة� ،إىل جانب �أن مدرب
موناكو ليوناردو جاردمي يعرف
جيدا �إمكانيات �سليماين بعدما

�سبق له تدريبه رفقة �سبورتينغ
ل�شبونة ،وكان �سليماين ا�سمه
مرتبطا بالعودة �إىل ناديه ال�سابق
�سبورتينغ ل�شبونة ومفاو�ضاته مع
م�س�ؤويل فريق الغرافة القطري
الطي �ضم على �صفوفه مواطنيه
وزميليه يف املنتخب الوطني
�سفيان هني وم�ؤخرا عدالن
قديورة.
عي�شة ق.

خالل تقدميه لو�سائل الإعالم �أم�س

بن نا�صر يو�ضح �سبب ان�ضمامه مليالن
ك�شف الالعب ادلويل اجلزائري
�إ�سماعيل بن نا�رص ،املن�ضم
حدي ًثا خالل االنتقاالت ال�صيفية
احلالية ل�صفوف ميالن� ،سبب
تف�ضيله االن�ضمام للرو�سونريي،
وقال بن نا�رص خالل امل�ؤمتر
ال�صحفي لتقدميه «�سعيد بو�صويل
�إىل ميالن� ،أ�شعر بهذا القمي�ص
وم�ستعد لبذل ق�صارى جهدي»،
و�أ�ضاف «�أنا �سعيد لأن ميالن يبني
فري ًقا قو ًيا ،بالن�سبة يل ميالن هو
النادي املثايل للعمل ب�شكل جيد.
لقد لعب العديد من الأبطال هنا،
يجب �أن �أقدم كل ما لدي من �أجل

االقرتاب منهم»..
وتابع الدويل اجلزائري «�أنا يف
مرحلة النمو والتطور ،وبف�ضل
املدرب جيامباولو �س�أكون قاد ًرا
على القيام بالعمل ب�شكل �أف�ضل،
جيامباولو طلب مني االن�ضمام
�إليه ،وكان هذا عاملاً مه ًما»ووا�صل
«�أعتقد �أن جيامباولو طلب ذلك
لأنني مالئم ومنا�سب لطريقة
لعبه ،اجلميع يعرف �صفاتي،
�س�أعمل بقوة و�أبذل ق�صارى
جهدي» ،وختم بن نا�رص حديثه
بقوله «مركزي املف�ضل؟ �أنا �صانع
�ألعاب� ،أف�ضل اللعب �أمام الدفاع،

�س�أذهب �إىل امللعب و�أ�شارك يف
املكان الذي يريد املدرب و�ضعي

فيه .عندما توا�صل معي ميالن مل
�أفكر كث ً
ريا يف الأمر» .ق.ر.

�إقناعه للعدول عن قرار اال�ستقالة
ومعرفة الأ�سباب التي دفعته �إىل
الإعالن عن رغبته يف الرحيل،
مو�ضحا �أنه لن يدع �أي طرف
يتدخل يف ال�صالحيات والعمل
على تك�سري الفريق وتراجعه �إىل
اخللف.

وا�ستطرد عليق �أنه �سوف يجتمع
رفقة رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
مادار من �أجل منحه �صالحيات
�أو�سع للعمل يف الفريق يف ظل
العراقيل التي تعرت�ضه يف وجود
�أطراف ال يعجبها ما يقوم به من
�أجل النادي.

باري�س �سان جريمان ميهد �إىل
انتقال نيمار لرب�شلونة
ك�شف تقرير �صحفي فرن�سي،
اليوم الثالثاء ،عن خرب �سار ب�ش�أن
احتمالية عودة الربازيلي نيمار دا
�سيلفا ،جنم باري�س �سان جريمان،
�إىل �صفوف بر�شلونة هذا ال�صيف،
ووف ًقا ل�صحيفة «ليكيب» الفرن�سية،
ريا يف �سان جريمان
ف�إن م�سئولاً كب ً
�أكد �أن النادي منفتح ب�ش�أن رحيل
نيمار يف املريكاتو ال�صيفي على
�سبيل الإعارة مع و�ضع بند لل�رشاء
النهائي يف املو�سم املقبل ،و�أ�شار م�سئول �سان جريمان �إىل �أن الأزمة
حال ًيا يف رحيل نيمار ال تتعلق ب�صيغة االتفاق ،ولكن تعود �إىل تلبية الأندية
لل�رشوط املالية التي يريدها النادي الفرن�سي.
و�شددت ال�صحيفة على �أن هذه هي املرة الأوىل التي ي�ؤكد خاللها �أحد
م�سئويل �سان جريمان� ،أن النادي موافق على رحيل نيمار معا ًرا ،مع
و�ضع بند لل�رشاء يف ال�صيف املقبل ،وكان بر�شلونة قد اقرتح على �سان
جريمان خالل اجتماع الأم�س� ،ضم نيمار ملدة مو�سم على �سبيل الإعارة
مبقابل �أكرث من  8.5مليون يورو ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع بند �رشاء بقيمة
 150مليون يورو.
وكاالت

عر�ض جديد من نابويل
لإقناع �إيكاردي
يحاول نادي نابويل ب�شتى الطرق
�إقناع الالعب الأرجنتيني ماورو
�إيكاردي مهاجم �إنرت ميالن،
باالن�ضمام �إىل �صفوفه خالل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية اجلارية ،ووف ًقا
ل�صحيفة «كوريري ديللو �سبورت»،
ف�إن �أوريليو دي لورينتي�س رئي�س
نابويل يوا�صل حماوالته مع بيبي
ماروتا املدير التنفيذي للإنرت
ميالن ،وواندا نارا زوجة ووكيلة
ً
عر�ضا جديدًا
�أعمال �إيكاردي للو�صول �إىل اتفاق.و�أ�ضافت �أن نابويل قدم
بقيمة  65مليون يورو يح�صل عليها �إنرت ميالن ،فيما يح�صل �إيكاردي على
راتب �سنوي يرتاوح ما بني � 6.5إىل  7ماليني يورو ،ولفتت ال�صحيفة �إىل
�أن العر�ض مل يت�ضمن رحيل البولندي �أركاديوز ميليك مهاجم نابويل �إىل
النرياتزوري ،كجزء من ال�صفقة .ي�شار �إىل �أن بع�ض التقارير ال�صحفية
قالت �إن نابويل منح �إيكاردي مهلة جديدة حتى ال�سبت املقبل ،حل�سم
م�صريه يف ظل رغبة الالعب يف االن�ضمام �إىل جوفنتو�س ،وتعار�ضها مع
رغبة الإنرت.
وكاالت
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ريا�ضة دولية

�صالح� :أريد �أن �أ�صبح ً
رمزا وهذ حقيقة اعتزايل دول ًيا
ك�شف الدويل امل�رصي
حممد �صالح جنم ليفربول
الإجنليزي عن �سبب ف�شل
الفراعنة يف نهائيات
ك�أ�س الأمم الإفريقية
التي ا�ست�ضافتها م�رص
هذا ال�صيف ،وودعت
ُمبك ًرا بهزمية �ضد جنوب
�إفريقيا ،وقال �صالح،
خالل حواره ل�شبكة
« »CNNالعاملية�« :أنا
�سعيد يف ليفربول ،يف
املدينة و�أحب اجلماهري
ويحبونني ،و�سعيد يف
النادي» ،وعن التقارير
التي حتدثت عن اعتزاله
اللعب الدويل� ،أ�ضاف:
«�أحب م�رص من قلبي،
ودائ ًما �أفكر فيها ،و�شيء
ما دفعني �إىل الأمام لأكون
مثاال للأطفال ليكونوا
مثلي ،ف�أنا �أريد �أن �أكون
ذلك ال�شخ�ص ،لذلك
االعتزال على امل�ستوى
الدويل �أمر كبري بالن�سبة
يل» ،وانتقد �صالح عدم
وجود ت�أمني جيد لالعبني

يف فندق الإقامة ببطولة
ك�أ�س �إفريقيا ،قائال:
«�أعتقد مع احتاد الكرة
امل�رصي كان الأمر �أ�شبه
باملناف�سة ،من الفائز
بالن�سبة يل لن �أكون
الفائز �أبدًا لأنني العب»،
وتابع« :حني �أخربك
ب�شيء يجب �أن تعلم �أنني
�أخربك ملجرد �أنني �أريد
�أن �أكون �سعيدًا ،لتحقيق
�شيئ للمنتخب الوطني،

لي�س لكي �أبني �أنني قويً ،
ف�أنا ل�ست قو ًيا هناك ،و�إذا
كنت �أقوى لكان ب�إمكاين
تغيري الكثري من الأ�شياء».
و�أو�ضح« :حني ق�ضينا يوم
العطلة يف املنتخب ،مل
�أ�ستطع النزول من غرفتي
حتى ال�ساعة  9والن�صف
م�سا ًء ،وحني حاولت
النزول كان حويل 200
�شخ�ص ،وقال يل م�س�ؤولو
االحتاد :ملاذا ت�شكو»،

و�أردف�« :أنا �أ�شكو لأنني
�إن�سان� ،أريد �أن �أكون مع
الالعبني و�أ�ستمتع بحياتي،
فنحن فريق ونحب
بع�ضنا البع�ض ،لذا حني
�أحاول قول �شيء ما ف�أنا
�أقوله بالنيابة عني وعن
الالعبني ،لأن الالعبني
يطالبوين باحلديث ،لكن
الأمر بالن�سبة الحتاد الكرة
مناف�سة».
وعن ف�شل الفراعنة يف

ك�أ�س �إفريقيا ،ك�شف جنم
الريدز« :لقد كان ال�ضغط
ريا� 70 ،أو
اجلماهريي كب ً
� 80ألف م�شجع يف كل
مباراة ،و�شعر الالعبون
بال�ضغط ،ومل ن�ؤد ب�أف�ضل
م�ستوياتنا ،وب�رصاحة �أنا
ال �أحتدث ب�شكل فردي
و�أخبئ نف�سي ،ولكن
كفريق مل نظهر ب�شكل ج»،
«.واختتم« :ال�شخ�ص الذي
�سي�أتي يف رئا�سة احتاد
الكرة امل�رصي يحتاج �إىل
�أن يكون �أمي ًنا مع نف�سه
وحماولة �إ�صالح الأمور،
لأن الالعبني يف املنتخب
لي�سوا �سعداء بالكثري من
الأ�شياء ،ون�أمل �أن ي�أتي
�شخ�ص جديد ويقوم
بالأمور بطريقة خمتلفة»،
يُذكر �أن احتاد الكرة
امل�رصي برئا�سة هاين �أبو
ريدة قد �أعلن ا�ستقالته
وجميع الأع�ضاء ،عقب
الإق�صاء من ك�أ�س الأمم
الإفريقية مبا�رشة.

مورينو� :س�أقنع اجلماهري با�ستحقاقي تدريب الروخا

�أكد روبرتو مورينو املدير الفني
ملنتخب �إ�سبانيا قدرته على �إقناع
اجلماهري ب�أحقيته يف تدريب
«الروخا» عقب رحيل لوي�س
�إنريكي لأ�سباب �شخ�صية ،و�أقر
مورينو الذي توىل املهمة ر�سميا
يف  19جوان املا�ضي ب�أن �شكوك
اجلماهري �أمر طبيعي ،وقال يف
ت�رصيحات لإذاعة «كادينا كوبي»
الإ�سبانية�« :أتفهم �أ�سئلة النا�س

حول من هو روبرتو مورينو ،لكني
�س�أبذل ق�صارى جهدي لإثبات
�أحقيتي بهذا املن�صبـ ،لن �أحاول،
لكني مت�أكد �أنني �س�أحقق هذا
الأمر» ،و�أ�ضاف �أن «املاتادور»
�سيلعب حتت �إمرته ب�رشا�سة
وبطريقة هجومية وا�ستعادة الكرة
�رسيعا ،لكن مع الو�ضع يف االعتبار
قدرات اخل�صم.
كما �أو�ضح �صاحب  41عاما �أنه

لن يحاول �إقناع مدافع بر�شلونة
جريارد بيكيه بالعودة يف قرار
اعتزاله اللعب الدويل ،م�ؤكدا �أن
الأخري �إذا �أراد العودة فعليه اتخاذ
اخلطوة الأوىل ،و�أ�ضاف املدرب
الكتالوين« :الالعبني يجب �أن يدركوا
�أنهم �إذا مل يظهروا مب�ستويات قوية
مع �أنديتهم ،فلن ين�ضموا للمنتخب،
لن تكون هناك مراكز م�سجلة
با�سم �أي العب ،الأف�ضل هو �أن

ن�شجع الالعبني على �إخراج �أف�ضل
ما لديهم» ،وتطرق مورينو للحديث
عن النجم الربازيلي نيمار دا �سيلفا،
الذي تربطه التقارير بالعودة لناديه
ال�سابق بر�شلونة ،حيث ذ َكر ب�أنه
على مدار ال�سنوات الثالث التي
لعبها بقمي�ص البلوغرانا كان العبا
مذهال ،لكنه «ال ميلك �أي �سلطات
لتوجيه فالفريدي �أو زيدان حول
مدى �إفادة الالعب للفريقني».

�سول�سكاير :بوغبا ورا�شفورد ينفذان �ضربات اجلزاء
�أعرب �أويل جونار
�سول�سكاير املدير الفني
ملان�ش�سرت يونايتد عن
ر�ضاه على �أداء فريقه �ضد
وولفرهامبتون يف اللقاء
الذي انتهى بالتعادل�ضمن
مناف�سات اجلولة الثانية
من الربميريليغ ،وقال
خالل
�سول�سكاير،
ت�رصيحاته ل�شبكة �سكاي
�سبورت�س« :ا�ستحوذنا على
املباراة و�سجلنا الهدف
الأول ،ويف ال�شوط الثاين
كنا نعلم �أنهم �سيلعبون
بكل قوة» ،و�أ�ضاف:

«رمبا �سجلوا الهدف
الذي ي�ستحقونه ،و�أعتقد
�أننا �سيطرنا مرة �أخرى
وكان ب�إمكاننا االنت�صار،
والأداء يف ال�شوط الأول
نا�ضجا ،بينما يف
كان
ً
الثاين كان متقلبًا بع�ض
ال�شيء ،نحن يف حت�سن
ولدينا فريق �شاب و�سوف
نتعلم» ،وتابع املدرب
الرنويجي« :ح�صلنا على
ركلة جزاء ،كانت كفيلة
ب�أن تزيد ر�صيدنا نقطتني
�إ�ضافيتني ،لكن �أحيا ًنا
حار�س املرمى يقوم

بت�صديات جيدة».
و�أو�ضح« :بوغبا ورا�شفورد
مت حتديدهما لتنفيذ
ركالت اجلزاء ،والأمر
مرتوك لهما على �أر�ض
امللعب ،ويف بع�ض
الأحيان ي�شعر الالعبون
من
واثقون
ب�أنهم
الت�سجيل ،وبوغبا �سجل
الكثري لنا ،واليوم كان
الت�صدي جيدًا وميكن
ر�ؤية �أرقام الثنائي يف
الت�سديد» ،و�أردف بوغبا:
«االثنان كان لديهما الثقة،
و�سجل ماركو�س الأ�سبوع

وولفرهامبتون يجرب املان يونايتد
على التعادل
ركلة جزاء �ضائعة �أبقت النتيجة على التعادل بني وولفرهامبتون و�ضيفه
العمالق مان�ش�سرت يونايتد  1-1يف ختام املرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي
ليلة الإثنني� ،سجل يونايتد �أوالً بهدف �أحرزه الفرن�سي انطوين مار�سيال وعادل
لأ�صحاب الأر�ض الربتغايل روبني نيفيز بطريقة رائعة ،وحت�صل الفرن�سي بول
بوغبا على ركلة جزاء نفذها بنف�سه لكن حار�س وولفرهامبتون الربتغايل روي
باتري�سيو ت�صدى لها بب�سالة  ،68و�سجل مار�سيال هدفه  50بقمي�ص «ال�شياطني
احلمر» يف جميع امل�سابقات منذ ان�ضمامه اليه عام  2015من موناكو.
يونايتد �صار يف جعبته  4نقاط من فوز وتعادل ،بينما �أ�ضاف فريق املدرب نونو
�سانتو النقطة الثانية له يف املو�سم ،بعد �أن تعادل �أي�ضاً يف املرحلة االفتتاحية
�ضد لي�سرت �سيتي ،وكان فريق املدرب الرنويجي �أويل غونار �سول�سكاير ا�ستهل
املو�سم بفوز �ساحق على غرميه ت�شيل�سي برباعية نظيفة ال تعك�س فع ً
ال
جمريات املباراة ال�سيما يف ال�شوط الأول.

بر�شلونة يعلن غياب دميبيلي � 5أ�سابيع
�أعلن نادي بر�شلونة الإ�سباين عن غياب العبه الفرن�سي �أو�سمان دميبيلي
خلم�سة �أ�سابيع بعد ت�شخي�ص �إ�صابته ب�شد يف �أوتار الركبة الي�رسى ،وان�ضم
دميبيلي لزميله الأوروغوياين لوي�س �سواريز الذي تعر�ض لإ�صابة مبكرة يف
مباراة بر�شلونة وبيلباو يف املرحلة الأوىل ومن املتوقع �أن ميتد غيابه لنحو
�أ�سبوعني ،وكان النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي قد غاب هو الآخر عن املباراة
الأوىل ب�سبب �إ�صابة حلقت به بالتدريبات
و�أ�صيب دميبيلي خالل مباراة اجلمعة املن�رصم يف البا�سك ولن يعود �إىل
فريقه قبل نهاية �سبتمرب املقبل ،ما �سيحرمه �أي�ضاً من امل�شاركة مع املنتخب
الفرن�سي يف مباراتيه املقررتني ال�شهر املقبل �ضد �ألبانيا و�أندورا يف الت�صفيات
امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س �أوروبا  ،2020و�سبق للفرن�سي �أن عانى من الإ�صابة ذاتها يف
ماي املا�ضي.

�سواريز يدخل الئحة اهتمام جوفنتو�س
ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل عن اهتمام نادي
جوفنتو�س بالتعاقد مع الأوروغواياين لوي�س
�سواريز مهاجم بر�شلونة قبل نهاية �سوق
االنتقاالت ال�صيفية احلالية ،وبح�سب �صحيفة
«توتو �سبورت» الإيطالية ،ف�إن جوفنتو�س
يُخطط حلركة ثالثية االجتاه يف املريكاتو،
حيث �سيُغادر العبه باولو ديباال �إىل باري�س
�سان جريمان مقابل �ضم الربازيلي نيمار،
وبعدها �سيتم النظر �إىل التعاقد مع لوي�س
�سواريز من بر�شلونة ،و�أ�ضافت ال�صحيفة
»:فابيو باراتيت�شي املدير الريا�ضي جلوفنتو�س الذي كان يف مدينة بر�شلونة
الإثنني ،ناق�ش مع �إدارة البار�صا عدة ملفات ،ومن �ضمنها قام ب�س�ؤالهم عن
ا�ستعدادهم لبيع �سواريز».
و�أ�شار التقرير �أن �سواريز مل يظهر من قبل �ضمن قائمة املطلوبني يف �صفوف
ال�سيدة العجوز ،لكن البيانكونريي �أظهر يف منا�سبات �سابقة �أن الأمور املالية لن
تكون عائ ًقا فيما يتعلق بتلبية احتياجات الفريق ،كما حدث �ساب ًقا مع الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو و�ضمه من ريال مدريد.

�شرط جديد ُيقرب نيمار من بر�شلونة

املا�ضي لكن بوغبا
كان واث ًقا � ً
أي�ضا ،و�أحب
الالعبني حني ميلكون
الثقة» ،واختتم باحلديث
عن اقرتاب �أليك�سي�س

�سان�شيز من �إنرت ميالن،
قائال« :دعونا نرى ما
�سيحدث يف الأ�سابيع
املقبلة ،هو حال ًيا العب
يف فريقنا».

ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س عن تفكري بر�شلونة يف عر�ض �رشط جديد،
على �إدارة باري�س �سان جريمان من �أجل التعاقد مع الربازيلي نيمار دا �سيلفا
هذا ال�صيف ،ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن �صيغة تعاقد
بر�شلونة مع نيمار تتجه �صوب حل الإعارة مع خيار ال�رشاء النهائي يف ال�صيف
املقبل ،و�أقيم اجتماع �أول �أم�س داخل مكاتب النادي الفرن�سي ب�ش�أن �صفقة
نيمار ،و�شهد ح�ضور بع�ض ال�شخ�صيات �أبرزها رئي�س بر�شلونة جو�سيب ماريا
بارتوميو ومدير عام النادي �أو�سكار جارو واملدير الريا�ضي �إيريك �أبيدال.
و�أ�شارت ال�صحيفة �أن بر�شلونة م�ستعد لدفع �أكرث من  8.5مليون يورو ل�سان
جريمان خالل املو�سم احلايل ،ما يفوق قيمة �إعارة فيليب كوتينيو �إىل بايرن
ميونخ هذا املو�سم ،و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن بند ال�رشاء الذي يجهزه بر�شلونة
ل�ضم نيمار نهائ ًيا يف املو�سم املقبل �سيكون بقيمة  150مليون يورو ،ويف�ضل
جو�سيب ماريا بارتوميو رئي�س بر�شلونة �أن يكون بند �رشاء عقد نيمار لي�س
�إلزام ًيا على النادي الكتالوين.
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ثقافة

جلان ماري غو�ستاف لوكليزيو

«موندو وحكايات �أخرى»:
حماولة لفهم جوهر احلياة
يقتحم جان ماري غو�ستاف لوكليزيو يف «موندو وحكايات �أخرى» العامل الهام�شي
للمجتمع املعا�صر لتكون مثا ً
ال عن الروح التي تفر نحو الفطرة وتبحث عن الهوية يف
ظل ال�ضياع الذي �أحدثته احلداثة التي �سحقت الروابط االجتماعية والإن�سانية
يف مقابل الأنانية وامل�صلحة الذاتية نقل الكتاب �إىل العربية املرتجم «عماد موعد»،
ون�شرته الهيئة العامة ال�سورية للكتاب عام .2016

وكاالت
يقدم الكاتب رحالت ومغامرات
تتمحور حول حماولة فهم جوهر
احلياة وحقيقة العامل الذي
نعي�شه ،وحقوقنا وواجباتنا
احلقيقية يف هذا الكون ،وعدم
قدرتنا على حتقيق الذات وفهم
ماهية احلرية احلقيقية ،وكيفية
الو�صول �إىل ال�سعادة.
ورمبا وجد الكاتب لوكليزيو
مالذه يف براءة الطفولة ونقائها
لي�صور م�ستعيناً بها هواج�س
النف�س الب�رشية العارفة بحقيقة
الظلم الذي ن�رشته احلداثة
واحل�ضارة لينقل لنا نداءات
الأ�صوات التي ال ي�سمعها �أحد
ويك�رس ال�صمت الذي يحيط
بها ،والتي غالباً ما يكون
م�صدرها بالد �أو �أ�شخا�ص مل
مت�سها لعنة احل�ضارة وبقيت
على فطرتها تقاوم ق�ساوة
العي�ش بالنقاء واملحبة.
ّ
وظف لوكليزيو يف كتابه
الطبيعة لتكون املعادل الوحيد
لل�صدق والنقاء بعيداً عن املدن
والتمدن واحل�ضارة ،واختار
�أطفاالً يعانون الوحدة وغياب
الآباء ووزع عليهم بطوالت
مغامراته اخليالية ،لأنه يرى
�أن «الطفل كائن �سحري يحدق
وحده �إىل جوهر الأ�شياء»،
وي�شري من خالل �شخ�صياته
�إىل النف�س الب�رشية احلرة التي
حتاول العي�ش خارج القواعد
املفرو�ضة وتدير ظهرها للعامل
املتح�رض.
يبد�أ لوكليزيو حكاياته مع
«موندو» الطفل ذي ال�شعر

الرمادي� ،إبن ال�سنوات الع�رش
الذي جاء من حيث ال يعرف
�أحد وعا�ش يف مدينة ني�س.
موندو طفل يعاين تخبطاً يبدو
وا�ضحاً يف ق�صته وهو اخلوف
من عامل الرا�شدين الكبار
و�شعوره بالوحدة الذي يدفعه
بني احلني والآخر �إىل توقيف
املارة يف �شوارع املدينة
و�س�ؤالهم من دون معرفة �سابقة
بينه وبينهم« :هل تريد �أن
تتبناين» .كما �أنه دوما يقرتب
من النا�س ويراقبهم من بعيد
ويتحدث معهم يف مو�ضوعات
عدة من دون �أن يرتك موعد
للقاء ثانٍ ،ويختفي ليختبئ على
�شاطئ البحر بني ال�صخور كي ال
يجده �أحد ويقتحم عليه عامله
اخلا�ص الذي اختاره وجعل من
الطبيعة �رشيكته الوحيدة فيه،
حيث �أن �أقرب �أ�صدقاء موندو
هم ال�شم�س والبحر وال�سماء.
حكاية «موندو» تك�شف الدمار
الذي ّ
حل بالروابط الإن�سانية،
وهالة العنف التي �أحاطت بها
والق�سوة التي باتت من �أهم
�سماتها والي�أ�س امل�سيطر على
النف�س الب�رشية .كما تك�شف
يف خامتتها حجم ال�ضعف
الذي ي�ستملك الب�رش الذي
�أ�شار �إليهم الكاتب ب�سكان
املدينة الذين �أحبوا «موندو»
ولطاملا �أرادوا ر�ؤيته و�ضحكوا
من م�شيته و�أفرحهم وجوده.
�إال �أن �أحداً مل يتجر�أ على
احت�ضانه وتقدمي الرعاية له
�أو حمايته من ال�رشطة التي
�ألقت القب�ض عليه يف نهاية
املطاف و�ساقته ككلب �ضال

�إىل ما ي�سمى بالرعاية العامة،
ليهرب من ذلك املكان من دون
العودة �إىل املدينة التي بقيت
تنتظره ب�صمت مع �سكانها انتهى الأمر بعودة «ليالبي» ونظروا �إىل �رسيره ومل يجدوه احلياة وظلمها ،فحتى الأكواخ
القذرة التي ارت�ضاها الفقراء
الذين ا�ستمروا بالبحث عنه �إىل املدر�سة ب�إرادتها بعد فيه.
يف الطرقات بخجل من دون �أن �أم�ضت �أياماً مع البحر ،ينقلنا الكاتب �إىل ق�صة «عجلة للعي�ش فيها باتت ممنوعة
جر�أة عن الإف�صاح عن حبهم ومتكنت من �إجبار املديرة املاء» ليعرفنا على «جوبا» ،وقررت احلكومة �إزالتها وطرد
للطفل امل�رشد الذي عجزوا على عدم الكتابة لوالدها عما الطفل راعي البقر الذي �أخربه النا�س من تلك املنطقة
حدث ،فقد �أ�صبحت حرة وقوية �أبوه �أن ا�سمه هو ذات ا�سم ليذهبوا �إىل املجهول.
عن م�ساعدته يوماً ما.
امللك ال�شاب الذي كان يحكم معظم حكايات الكاتب تتمحور
يركز لكليزيو يف كتابه على وتخل�صت من كل القيود.
امل�شاكل التي يعانيها املراهقني ويف ق�صة «جبل الإله احلي» مدينة «يول» التي يراها جوبا حول البحث عن النور املتمثل
جراء غياب العائلة والهواج�س طفل �آخر يبحث عن احلرية خلف احلقول والتي حتولت �إىل باحلرية ،جند الطفلة «بيتيت
التي يعي�شونها .فحكاية في�صعد �إىل قمة اجلبل الربكاين مدينة ت�سكنها الأرواح بدالً من كروا» فقدت الأمان وال�سكينة
عندما �صدمتها حقيقة العامل
«ليالبي» تتحدث عن مراهقة ال�شاهق بعد �أن جذبه �ضوء الب�رش.
ا�ستفاقت من النوم وقررت غريب �أعجبه دون �أدنى خوف جوبا الذي يح ّر�ض الثريان حولها بعدما كانت تتخيل كل
عدم الذهاب �إىل املدر�سة من هول املغامرة م�ستك�شفا للدوران لتحريك عجلة املاء �شيء كما حتب ،وبنت العامل
ثانية ،فكتبت ر�سالة لأبيها ماهيته وباحثاً عن احلرية ودفع املاء يف ال�ساقية الذاهبة حولها على قيا�س طموحاتها
الغائب طالبة منه القدوم لأخذ �أي�ضاً ،كما فعل «دانييل» تلميذ �إىل احلقول كي ت�رشب ،حتول و�أمانيها.
املنبه الذي �أهداه لها لأنها الثانوية يف «ذلك الذي مل ي َر يف خياله �إىل امللك جوبا الذي وينتقل الكاتب من ق�صة «بيتيت
مل تعد بحاجة �إليه ،وحزمت البحر ..قط» ،والذي كان يحب يحكم مدينة «يول» والذي كروا» يف حكاية «�شعب ال�سماء»
ما ا�ستطاعت من �أغرا�ض لو ان ا�سمه كان «�سندباد» تهتف له اجلموع ويحبه �شعبه� ،إىل ق�صة الفتى «غا�سبار» يف
وخرجت من املنزل قبل �أن وع�شق البحر الذي قر�أ عنه وراح �أي�ضاً يف خياله �إىل �إحياء حكاية «الرعاة» ،ليحكي كيف
ت�ستيقظ والدتها واجتهت �إىل يف الكتاب ذي اجللد الأحمر املدينة الفا�ضلة التي ال بد �أنه �ساق القدر «غا�سبار» الفتى
مل ي�سمع عنها بل عرفها يف ابن املدينة ،الذي تاه يف الربية
القدمي.
البحر خارج املدينة.
يظهر الأثر الكبري لغياب والدها دانييل �سافر يبحث عن حلمه خياله .وكل ذلك خالل دوران والتقى �أربعة �أطفال �صغار
يف حياتها وكرهها للتعامل بالعي�ش يف البحر حيث املياه عجلة املاء وري احلقول التي يعي�شون مع احليوانات الربية
مع املديرة واملدر�سني يف احلرة التي ال نهاية لها ،هرب ت�رشب �آخر قطرة ماء مع رحيل ال يعرفون لغة «غا�سبار»
املدر�سة �إىل درجة �أنها باتت من مدر�سته وهجر املدينة النهار وغياب �أطالل مدينة وال يعرف لغتهم ،و�أم�ضى
ت�شعر �أن اجلدران تطبق على ليذهب �إىل حيث ال �شيء �سوى «يول» خلف احلقول ،وانتهاء معهم �أياماً كثرية مل يتمكن
حلم جوبا الطفل الذي يحلم من �إح�صائها ،تعلم خاللها
�صدرها و�ستخنقها فراحت البحر.
تتنزه يف الطبيعة بحثاً عن يعيدنا الكاتب يف حكاية يف اليقظة وي�ستفيق ليكون هو �أ�رسار الطبيعة واحليوانات
احلرية والراحة ،فـ»ليالبي» «دانييل» �إىل ذات النقطة التي جوبا راعي البقر يف واقعه ،وكل �شيء فطري ال ميكنه
تخيلت الوجه القا�سي للآن�سة بد�أها يف «موندو» الق�سوة لكنه يف خياله هو جوبا ملك �أن يتعلمه يف املدر�سة ،ومل
ت�ستطع املدينة تعريفه عليه.
لورتي فوق �صخرة كبرية ب�شكل الالمربرة وغري املقبولة يول خلف احلقول.
�شبه منحرف وظهرها ملتف يف احلياة العملية ،حيث �أن يعود الكاتب يف حكاية هنا كانت لغة الالو�ضوح
نحو البحر ،كما تخليت معلم حم�رض اختفاء «دانييل» قفل «هازاران» �إىل الرتكيز على �أو�ضح و�أنقى من كل �شيء
الفيزياء يثني عليها لرباعتها يف لدى ال�رشطة واملحققني ق�سوة احلياة والب�رش من خالل لدى كل من «بيتيت كروا»
واملدر�سني ب�أن «هناك ع�رشات «مارتان» بطل الق�صة الذي جاء الطفلة العمياء و»غا�سبار»
اختيار الطريق بني ال�صخور.
كانت «ليالبي» تكتب الر�سائل �آالف من الأ�شخا�ص يختفون �إىل حميط «�سد الفرن�سيني» الذي كالأبكم مع من ال يفهم
�إىل والدها طوال فرتة غيابه كل �سنة بالطريقة نف�سها ،من وعا�ش قرب امل�ستنقعات يف لغتهم وال ي�ستطيع تعلّمها.
وتخربه ب�أدق تفا�صيل حتركاتها ،دون �أن يرتكوا �أي �أثر ،ومن مكان قذر ال يعي�ش فيه �إال ولكن ك ً
ال منهما ا�ستطاع
�إال �أن جميع الر�سائل كانت تبقى دون �أن يعرث عليهم البتة .كان الفقراء الذين ال ميلكون مكاناً اكت�ساب معرفة خمتلفة
معها من دون �أن تر�سلها �إىل �أي املدر�سون واملراقبون يرددون ي�ؤويهم .وي�ستعر�ض الكاتب عن كل املعارف التي
مكان .حتى �أثناء و�صولها �إىل هذه العبارة ال�صغرية ،بهز عالقة مارتان مع جريانه كيف ميكن �أن يتعلّمها �أن �إن�سان
البحر جل�ست بني ال�صخور �أكتافهم كما لو �أنه كان ال�شيء �أنه منعزل عنهم ال يكلّم �سوى طبيعي يعي�ش حتت �سلطة
وكتبت له عن مغامرتها ،لكنها الأكرث تفاهة يف العامل» .وقد الأطفال ،ويرف�ض مل�س النقود الواقع الذي فر�ضته احلياة
�أحرقت جميع ر�سائلها يف ن�سوا دانييل بعد فرتة من مقابل عمله �إمنا يتقا�ضى احل�ضارية يف �شوارع املدن.
الزمن ومل يعد �أحد يذكره �سوى طعاماً بدالً عنها .ويحاول يبحث الكاتب يف حكاياته عن
حلظة مرح.
ا�ستمرت املراهقة بتكرار �أ�صدقائه الذين مل يعرفوا عنه مارتان م�ساعدة الأطفال ومنع النور احلقيقي الذي يتمثل
مغامرتها لأيام عدة بدل �شيئاً �سوى ع�شقه للبحر الذي ال الي�أ�س من الدخول �إىل قلوبهم بال�صدق والنقاء ،لذا كانت
الذهاب �إىل املدر�سة من دون بد �أنه ذهب يبحث عنه ،لكنهم �إال �أنه يف�شل وي�صاب هو �شخ�صياته �أطفاالً منهم من
يعي�ش يف الرباري ،ومنهم من
�أن ت�شعر والدتها التي تكاد كتموا ال�رس عن اجلميع ،كما لو بالي�أ�س.
ال ت�ستفيق من ت�أثري احلبوب �أنهم عاهدوه على ذلك يف ذلك هنا يحاول الكاتب �أن ي�ؤكد �أكرث يهجر املدن ليلتجئ �إليها،
املهدئة التي تتناولها ،حتى ال�صباح الذي ا�ستيقظوا فيه على �صعوبة مقاومة ق�ساوة �إىل البحر والطبيعة والنقاء.
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ثقافة

ترجمها الكاتب عبد اهلل الزماي

«حياة الكتابة»روائيون عامليون
ي�سردون ق�ص�ص بداياتهم

جمموعة حكايات و�شهادات عن �أ�سرار الكتابة ودوافعها ،يرتجمها الكاتب عبد اهلل الزماي
ملبدعني خطفتهم م�شاهد احلياة ،فتخ َّلق عندهم هذا ال�سرد ال�ساحر .وهم� :إدواردو غاليانو،
�إليف �شافاق� ،أورهان باموق� ،إيزابيل الليندي ،روبرتو بوالنيو ،كازو �إي�شيغورو ،ماريو
بارغا�س يو�سا ،هاروكي موراكامي ،يان مارتل.
وكاالت
ويقول �إدواردو غاليانو :حني
كتبت «كرة القدم يف ال�شم�س
ُ
ّ
ْ
أردت �أن يفقد حم ّبُو
والظل» � ُ
القراءة خوفهم من كرة القدم
و�أن يفقد حم ّبُو كرة القدم
خوفهم من الكتب .مل يخطر
ببايل البتَّة �شي ٌء غري هذا ،لك َّن
ع�ضواً �سابقاً يف «الكونغر�س»
املك�سيكي (فيكتور كوينتانا)
قال يل �إ َّن الكتاب �أنق َذ حياته.
وق�صة ذلك �أ ّنَه يف منت�صف
َّ
 ،1997اختطف من قبل َقتَلة
م�أجورين ،ملعاقبت ِه على ك�شف ِه
بع�ض �أعمالهم القذرة فكان �أن
�أوثقوا رباطه ،وراحوا يركلونه
حتَّى �شارف على املوت ،وقبل
�أن يُ ْج ِهزُوا عليه بر�صا�صة،
بَ َد�ؤُوا النقا�ش حول كرة القدم.

ورغم �أ َّن فيكتور كان �أقرب �إىل
املوت منه �إىل احلياة� ،أدىل
بدلوه يف النقا�ش ،وانربى يروي
لهم ق�ص�صاً من كتابي ،ومع
كل حكاية ،كانت ث َّمة دقائق
تُ�ضاف �إىل حياته .ويف الأخري
تركه القتلة ،وقالوا له�« :أنت يف
َم�أ َم ْن»
وت�رسد الروائية الرتكية �إليف
�شافاك بدايتها بالقول« :عندما
اكت�شفت
التحقت باملدر�سة،
ُ
ُ
ت�شارلز ديكنز ،وال�صدفة
وحدها جعلت الكتاب يجد
طريقه �إ َّ
يل ،وقد فتنتني رواية
«ق�صة مدينتني» ،فقد كانت
َّ
خمتلفة عن � ِّأي �شيء عرفته من
فظللت �أقر�أ م�ؤلَّفات ديكنز
قبل،
ُ
ف�صار هذا امل�ؤلّف الإجنليزي
قريناً لطفلة من �أنقرة تعي�ش يف
اكت�شفت
�أواخر ال�سبعينات ،ث َّم
ُ

غابرييل غار�سيا ماركيز،
والذي علّمني كيف ميكن �أن
رس بني ق�ص�ص ج َّدتي
يمَ تّد ج� ٌ
وتف�سري الأحالم.
�أما �أورهان باموق ،فيقول:
قمت بكتابة رواية «متحف
لقد
ُ
الرباءة» و�أنا �أف ِّكر يف املتحف
الذي �أن�ش�أته و�أنا �أف ِّكر يف
الرواية .مل يكن املتحف جم َّرد
جمموعة �أفكار خطرت يل بعد
جناح الرواية ،ومل يكن جناح
املتحف هو ما �أفرز الرواية،
كما هو احلال عند حتويل بع�ض
الأفالم الرائجة �إىل كتب.
يف احلقيقة لقد ابتكرت ك ً
ال
من الرواية واملتحف معاً يف �آن
واحد ،يف حني تتحدث الروائية
الت�شيلية �إيزابيل الليندي عن
كيف �أ�صبحت كاتبة ،فتقول �أنه
تغي قدري� .إذ
يف  8يناير  1981رَّ

للدكتورة علياء الداية

عني على �إبداعات
«عبد ال�سالم العجيلي»

تقدم الدكتورة علياء الداية ،تعريفاً متكام ً
ال
ب�سرية عبد ال�سالم العجيلي (� ،)2006 - 1918أحد
رواد فن الق�صة ،يف كتابها اجلديد الذي يحمل
عنوان «عبد ال�سالم العجيلي»،حيث تعرف بقيمة
�إبداع هذا الأديب ومتيز ما قدمه .وتبني الكاتبة
�أنه ُو ِل َد على ال�ضفة ال�رشقية لنهر الفرات ،يف
مدينة ال ّرقة ،و�شغل من�صب وزير ّ
لكل من وزارة
الثقافة والإعالم واخلارجية.
وحتلل امل�ؤلفة طبيعة �إبداع العجيلي مو�ضحة
�أنه �صاحب قلم جذاب ،لذلك نراه �أبدع يف
الق�صة والرواية واملقال و�أدب الرحالت وال�سرية
واملذكرات� ،إىل جانب م�شاركته يف العديد من
املنا�سبات الأدبية ،فكان يلقي املحا�رضات،
ويدعى �إىل الندوات وامل�ؤمترات يف ال ّرقة وحلب
ودم�شق والبالد العربية والأجنبية ،وقد �صدر له
نحو  40كتاباً يف �شتى املجاالت ،وترجمت بع�ض
�أعماله �إىل اللغات احل ّية.
وكاالت

حممود دروي�ش
كلما خيل لنا �أن �صورة
فل�سطني انتقلت من
مكانتها املقد�سة � ..إىل
�سياق العادي ,فاج�أتنا
بقدرتها الفذة على
�إيقاظ معناها اخلالد ,
ببعديه الروحي والزمني
من نعا�س تاريخي عابر
...من دمها ي�رشق ا�سمها
من جديد  ,مرجعية
وبو�صلة .
فال ما�ضي للقلب �إال على
�أ�سوار القد�س .
وال طريق �إىل الغد �إال عرب
�أزقتها ال�ضيقة .
وال �أفق لل�سالم  ,على
ار�ض الفداء وال�سالم � ,إال
ب�إجناز م�رشوع احلرية .
�سي�سهل علينا القول �إن
الروح قد عادت للمرة
الألف � ,إىل ج�سد ال يدل
علية �سوى دمه امل�سفوك
 ,ال الن التاريخ ال يتقن
العمل ب�أدوات طاهرة
فقط  ,بل الن احلرية
ذئبة جائعة �أي�ضا .
وهكذا حني يُ�ضرَ ّ ج
ا ُ
قد�س بالدم  ,تبدو
مل ّ
عودة الروح طق�سية
واحتفالية  ,على الرغم
من �أنها مل تذهب متاماً ,
لكن جتليها كان يف حاجة

تلقينا فيه مكامل ًة هاتفية ونحن
جدي
يف كاراكا�س �أخربتنا ب�أ َّن ِّ
يحت�رض.
مل �أمت َّكن من العودة �إىل ت�شيلي
لتوديعه ،لذا عمدت يف امل�ساء
نف�سه �إىل كتابة ما ي�شبه
الر�سالة الروح ّيَة لذلك العجوز
افرت�ضت �أ ّنه لن
املحبوب،
ُ
وكتبت اجلملة
أها،
�
ليقر
يعي�ش
ُ
الأوىل يف ن�شوة ،لأكرر كل ليلة
الأمر متنا�سية حقيقة موت
جدي.
ِّ
َ
رب ،ومع
ك
و
الن�ص
هذا
منا
َ
ُّ
كتبت 500
كنت قد
ُ
نهاية العام ُ
�صفحة� ،شكلت روايتي الأوىل
«بيت الأرواح» .بينما يرى
ال�شاعر الت�شيلي روبرتو بوالنيو
�أ َّن الكاتب يعمل �أينما كان ،حتى
حينما يكون نائماً وهو ما ال
ينطبق على املهن الأخرى.

عالج الروائي وال�سيا�سي
البريويف ماريو بارغا�س
يو�سا ،تغلَّب على خوفه من
ركوب الطائرة بالقراءة ،فهي
العالج الذي مل يُخ ّيبْه ّ
قط،
�أما الروائي وا ُ
ملترَ ْجِ م الياباين
هاروكي موراكامي فيقول عن
بداياته� :صباح يوم �أحدٍ ،من
�أ ّيَام ف�صل الربيع ا ُ
مل�شم�سة
ّيت مكاملة هاتف ّية من
تلق ُ

در�س البديهيات

�إىل تطابق الوعي مع
الإرادة .
انتفا�ضة جديدة لتعليمنا
در�س البديهيات الع�سري ,
فلي�ست فل�سطني جغرافيا
فح�سب بقدر ما هي �أي�ضا
تراجيديا وبطوله .
وال هي فل�سطينية فقط
 ,بقدر ما هي �إخ�صاب
لفكرة العربي عن نف�سه
 ,ومعنى �إ�ضايف ملعنى
وجوده  ,يف �رصاعه مع
خارجه ومع داخله  ,ليكون
جزءاً من تاريخه اخلا�ص
ومن التاريخ العام .
مل تبتعد فل�سطني عن
حقيقتها  ,قبل هذا
االنفجار  ,فقد كانت
دائماً ما هي  ,هناك .
لكن ال�ضباب الذي غطى
الب�رص مل يحجب الر�ؤية
عن الب�صرية .
�إذ مل ت�سفر االنعطافات
التجريبية يف ال�سيا�سة,
بعد  ,عما يُبرَ ّ ر انكفاء
�أحد �إىل خيمته الإقليمية
.
فلن ي�صل العرب �إىل
غدهم فُرادى  ,ولن ي�صل
الفل�سطينيون �آيل القد�س
وحدهم وان كان لدمهم
دور ال�رشارة والقربان .
انتفا�ضة جديدة لتعليمنا
در�س البديهيات الع�سري .

ّ
يكف الإ�رسائيليون
فلم
عن �رشح مفهومهم ل�سالم
يريدونه مفرو�ضاًَ بالقوة
 ,خاليا ً من الأر�ض ومن
العدالة  ,وهو �سالم ال�سادة
والعبيد  ,الذي ال يع ُدنا
ب�أكرث من حق الإقامة يف
�ضواحي امل�ستوطنات
وعلى �أطراف اخلرافة .
لقد ا�ستنفد الفل�سطينيون
كل ر�صيدهم يف املرونة
حول نف�سها .
ودفعوا ثمناً �أعلى و�أغلى
مما ت�ستحقه ت�سوية ال
تتجاوز االعرتاف بحقنا
يف �إقامة دولة م�ستقلة
على ع�رشين باملائة من
ار�ض وطننا التاريخي
 ,دون �أن يبدي اجلانب
الإ�رسائيلي �أي ا�ستعداد
لالن�سحاب من مرت واحد
من م�ساحة �أ�سطورته عن
ذاته وعن التاريخ  ,التي
تعترب وجودنا التاريخي
يف بالدنا وجوداً احتاللياً
غريباً على « ار�ض اليهود
الأزلية – الأبدية « ,
اخلالية منا ومن التاريخ
معا  ...ال ل�شيء �إال
البتكار عالج ما لعقدة
�رشعية التاريخية .
هذا هو املفهوم ال�صهيوين
للتطبيع  ,الذي « انطلى «
حتى على بع�ض حكومات

حم ِّرر مبجلّة»غونزو«الأدب ّيَة،
�أخربين فيها �أ َّن رواية»�أ�سمع
الريح تُغنّي«وقع �إدراجها
َّ
املر�شحني جلائزة
�ضمن قوائم
الكتَّاب املبتدئني.
لقد كان ت�أليف تلك الرواية
التحدي ،لذا كتبتها
�رضباً من
ِّ
ً
ِّ
بكل �سهولة وي�رس ،متاما كما
علي ،ومل يخطر يل �أ ّنَها
تداعت َّ
قد ت َّ
ُر�شح ل ِّأي جائزة.

الأطراف العربية البعيدة
التي مل تكن لها ناقة يف
ال�رصاع ,لكنها َح ّملت
جملها ر�سائل حب �إىل
�إ�رسائيل  ,باب وا�شنطن
العايل  ,منذ اتخذ ال�رصاع
الإ�رسائيلي – الفل�سطيني
�أ�شكاال جديدة  ,فهبت �إىل
�إقامة عالقات « متوازنة
« بني �إ�رسائيل وفل�سطني
 ,ليكون لها دور الو�سيط
املحايد يف ال�رصاع على
القد�س بني احلقيقة
الفل�سطينية وبني اخلرافة
الإ�رسائيلية  ,بني ال�ضحية
واجلالد .
�أمل تكن فل�سطني �أكرث من
ذريعة ...و�أكرث من ج�رس
للعبور �إىل �ضدها ؟
لكن ال�شارع العربي
املطرود من ال�سيا�سة ,
يعود اليوم �إىل ال�سيا�سة
املقد�س
باب
من
املخ�ضب بالدم  ,ليعبرّ
عن تراكم املكبوت  ,وعن
مدى القطيعة من النظام
 ,الذي متادى يف احلياد
ويف التطبيع مع دولة
 ,مل تفهم من الت�سوية
غري ما يوفر لها القدرة
على �أن تنجز  ,يف مناخ
ال�سالم الكاذب  ,ما مل
تنجزه يف مناخ احلرب ,
من هيمنة �إقليمية  ,ومن

راحة ا�ستفراد بال�شعب
الفل�سطيني املحا�رص .
ال �سالم مع االحتالل ,
وال جدول �أعمال للت�سوية
�إال بعد جالء االحتالل
– هذا ما يقوله ال�شارع
والعربي
الفل�سطيني
الغا�ضب  ,بعفوية بليغة
وبوعي عميق  ,وب�إرادة
فوالذية  ,وبوحدة �شعورية
وفكرية كاملة ال ي�ستطيع
النظام العربي جتاهلها
ملتابعة دوره يف الو�ساطة
.
فان خيار ال�سالم مل يكن
يعني �أبدا �إخماد روح
املقاومة والتخلي عن
ثقافة املقاومة  ,وال�رشوع
ال�رسيع يف تطبيع العالقة
غري الطبيعية مع االحتالل
.
و�إال  ,فكيف نقر�أ اجلنون
احلربي الإ�رسائيلي العام
؟ وكيف نقر�أ هتافهم :
املوت للعرب ؟
�أما نحن  ,فال منلك غري
جنون الدفاع عن القد�س
 ,وعن ال�سالم � ,إذا كان
ال�سالم هو االبن ال�رشعي
للحرية  ,وال منلك �إال
جنون الدفاع عن اخوة
الطفل حممد  ,اجلال�س
يف ح�ضن �أبيه  ,مثل ي�سوع
يف قلب �أيقونة .
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ثقافة

عتمة ال�سجون «منارات �أدبية»

«�أدب املعتقالت» من عتمة الزنازين �أنبتوا
ق�ص�صا وروايات ون�سجوا �أ�شعا ًرا
ً
من خلف عتمة الق�ضبان والزنازين ،وعلى �صوت ال�سال�سل ،رجال ال يرون ال�شم�س ،لكنهم ي�ضاهون نورها و�أكرث ،يعلنون ثورة القلم،
يحولون �أمل ال�سجن ووح�شية ال�سجان� ،إىل منارات �أدبية ،عميقة الفكر والتجربة ،يعانقون ب�صمودهم اجلبال ،يكتبون الروايات،
ر�صا�صا ،بل ب�سني العمر ،املدفوعة ثم ًنا على مذبح احلرية ،يقدمونها قربا ًنا
ربا وال
بلغة احلب والثورة ،ومداد تلك الن�صو�ص لي�س ح ً
ً
للأوطان ،ينرثون احلرف ،لتبقى الرواية حا�ضرة ،جت�سد ق�ضية ال ت�سقط بالتقادم� ،إنهم الأ�سرى ،يحولون عذاباتهم بني ال�ضلوع �إىل
�أدب خا�ص ،له �أبعاد �إن�سانية وفكرية ون�ضالية.
غزة_ :مرفت عبد القادر
�أدب املعتقالت ،هو طراز �أدبي،
خا�ص له �صبغة فريدة� ،سجل
حلظات �إن�سانية ،ل�سجني ،خلف
البوابات ال�سوداء ،يكتب ق�صته
من رحم املعاناة والقهر اليومي،
واملعاناة النف�سية التي تعر�ض
لها ،من قبل ال�سجان ،من تعذيب
وتنكيل ،وعزل انفرادي ،ب�صورة
حية وواقعية.
�أدب املعتقالت م�شاركة ن�ضالية
قال الباحث املخت�ص يف ق�ضايا
الأ�رسى وال�ش�أن «الإ�رسائيلي»،
د .ر�أفت حمدونة لـ «الكوفية»،
�إن �أدب املعتقالت مل يكتب فى
ال�صالونات املكيفة ،والب�ساتني
التى ت�صدح فى �سمائها الطيور
املغردة ،بل كتب فى �أجواء
من الأمل والأمل ،وفى ظل
املعاناة وال�صرب والت�أمل داخل
حمرقة العدو بني اجلدران ،ومن
خلف الق�ضبان ،في�ضئ �أدبهم
ب�إ�رشاقات جمالية ،ت�ضفي حياة
روحية متو ِّقدة ،حيث �أن املعاناة
والأمل ،م�صدراً لتتفجر الطاقات
الإبداعية من خالل ممار�سات
القمع اليومية لل�سجان يف �أقبية
ال�سجون ،التي �شكلت ترب ًة خ�صبة
لتفتُّح هذا الإبداع.
و�أو�ضح حمدونة� ،أن �أدب
املعتقالت يف فل�سطني ،ت�ش ّكل
يف نهاية العام  ،1972والذي
م ّثل الع�رص الذهبي للأ�رسى
على ال�صعيد الثقايف ب�شكل
عام ،والطفرة الأدبية االعتقالية
ب�شكل خا�ص ،ومن ثم تطورت
يف الثمانينيات ،وتلى ذلك اندالع
االنتفا�ضة ،لتبد�أ مرحلة جديدة
وبتطور نوعي ،حيث حتول
الأدب من ممار�سة هواية وثقافة
جمالية� ،إىل م�شاركة ن�ضالية
يف �أحداث االنتفا�ضة وزخمها
الثوري.
«قبل �أن ميوت اجلالد»
من فوق �رسيره ،داخل �أحد
م�ست�شفيات جمهورية م�رص
العربية ،يقول الروائي الفل�سطيني

حممد �أبو �شاوي�ش ،لـ» الكوفية»،
�إن فكرة رواية «قبل �أن ميوت
اجلالد» راودتني واعتربت نف�سي
�أن عدم كتابتها بحد ذاته «خيانة
للفكرة» ،جتربة التحقيق �صعبة،
كان علي �أن �أظهر للقارئ ،كيف
عا�ش ذلك الكاتب ،من الوالدة يف
املخيم ،وكيف ترعرع �شا ًب�أ مع � ٍأم
�أك�سبته ،قوة وعزمية الرجال ،ومن
ريا ،ينتقل بقيوده من
ثم �أم�سى �أ�س ً
معتقل لآخر طيلة  13عا ًما «ال�سبع
واملجدل والرملة وغزة ونفحة»،
وي�رسد جتربته عرب عتمة ال�سجن،
والتحقيق ،والعزل ،وكل ماتعر�ض
له طيلة فرتة اعتقاله.
يتابع �أبو �شاوي�ش ،ب�صوت مفعم
باحلما�سة واالنفعال ،رغم
�أمله« ،كتبت روايتي و�أنا ل�ست
حمرت ًفا بالكتابة ،والتجربة التي
خ�ضتها مل اعتربها ملكي ،بل
خطوة �أ�ؤرخها و�أورثها للأجيال
القادمة ،وكان لزا ًما �أن �أخطها
بقلمي ،و�أوثق ماحدث معي،
ليعرف القارئ ،كيف هزم ذلك
الأ�سري نخبة الكيان ال�صهيوين،
من خمابرات وحمققني ،ب�صموده
و�صربه و�إميانه بق�ضيته العادلة».
ال يوجد مبدع مل يع�ش م�أ�ساة
وي�ستطرد �أبو�شاوي�ش قائلاً ،
«يخيل للبع�ض �أن الإبداع ي�أتي
باحلياة املرفهة ،ال يوجد مبدع
مل يع�ش م�أ�ساة ،وما يعي�شه
الأ�رسى يف املعتقالت من هجمة
�صهيونية ،ووح�شية ،لل�سجان،
ريا
ت�صنع منهم مبدعني» ،م�ش ً
�إىل �صربهم ،الذي هو بحد ذاته
علم ،يعلم �أ�شياء جديدة ،وهذه
هي مدر�سة ال�صرب ،الذي �صنعها
الأ�رسى.
و�أو�ضح �أبو�شاوي�ش� ،أن الرواية
حاولت �أن ت�ضع القارئ يف �صورة
يومية ملا يعي�شه الأ�رسى ،كيف
ي�صوغون ق�ص�صهم يف املعتقالت،
وكيف ي�صوغون عالقتهم،
وي�ضعون لوائحهم ،وي�ضبطون
طبيعة العالقات بني التنظيمات
والرفاق يف املعتقل ،وكيف
ي�ستثمرون �أوقاتهم ويق�ضونها،
حيث ي�ضعون براجمهم اليومية،

من مذاكرة ،وقراءة للكتب ،وتعلم
فن الكتابة وفن املقال ،وكيف
يكلفون بع�ضهم البع�ض باختيار
املوا�ضيع يف كل املجاالت،
تربوية وتعليمية وثقافية ون�ضالية
و�سيا�سية.
ويثني �أبو �شاوي�ش ،على احلركة
الأدبية يف املعتقالت ،قائلاً ً
«ي�ضاف للثورة الفل�سطينية،
خريجو ال�سجون ،ويزيدون
الثورة زخ ًما وعطا ًء ،كذلك
�أدب املعتقالت ،ي�ضيف �شيئا
جميال للمنتج الأدبي ب�شكل عام،
والفل�سطيني ب�شكل خا�ص.
ودعا �أبو �شاوي�ش ،الأ�رسى،
للكتابة عما يعاي�شونه يف �أقبية
ربا ذلك،
التعذيب والتحقيق ،معت ً
واجبًا وطن ًيا ،لتكون �شاهدة
على دميومة روح العمل الوطني
ون�ضاالت الأ�رسى يف وجه
ال�سجان الظامل.
�إبداع و�أدب املعتقالت
ومن جانبه يطلق رئي�س جمعية
النقاد الفل�سطينية ،الدكتور
حممد البوجي ،على هذه النوعية
من الكتابات�« ،أدب املعتقالت»،
قائلاً لـ»الكوفـية» « ،هو لي�س
�أدب �سجون ،امل�صطلح ال�صحيح،
(�أدب املعتقالت) ،ال�سجن يكون
لغري املنا�ضلني� ،أما املعتقل فهو
للمنا�ضلني فقط».
ويرى البوجي� ،أن �أدب املعتقالت،
هو نتاج الإح�سا�س بالقهر �إزاء
�سلوكيات �ضابط االحتالل يف
التحقيق وداخل الزنازين ،وكذلك
الفخر� ،أنه ي�ضحي من �أجل �إحياء
الوطن وال�صمود لأجله.
و�أ�شار البوجي� ،إىل �أن هذا الأدب،
ي�صف احلالة التي يعي�شها الأ�سري،
وي�شخ�صها بتفا�صيلها امل�ؤملة،
لي�س فيه خيال بقدر ما هو ر�صد
ملا حدث ب�أ�سلوب �أدبي.
عرب البوجي ،لـ»الكوفـية» عن
حريته يف التعامل مع �أدب
املعتقالت ،الفتاً «�أنا �شخ�صيا
يف حرية من التعامل مع �أدب
املعتقالت ،بني املجاملة
اخلارجة عن نطاق النقد ،بو�صفه

طموحا يعاين من حالة
�أديبًا
ً
خا�صة ،وهنا ال ت�ستطيع و�صفه
بال�ضعف لأنك حمرج �أمام فدائي
ي�ضحي بعمره».
حلظات ال�صدق
من جهته ،اعترب الكاتب والباحث
ومدير «مركز عبد اهلل احلوراين
للدرا�سات والتوثيق» ،ناه�ض
زقوت� ،أن �أدب التجربة االعتقالية،
من �أ�صدق �أنواع الكتابة �سواء كان
ذلك على م�ستوى النرث �أو على
م�ستوى ال�شعر ،لأنه وليد جتربة
حية �صادقة ،فالإبداع يولد من
رحم املعاناة ،ويهدف �إىل ت�صوير
احلياة التي يعي�شها املعتقل خلف
الق�ضبان ،من �سحق لكرامته
�إىل الإهانات وحاالت التعذيب
التي يتلقاها� ،إىل احلالة النف�سية
وال�شعورية التي يعي�شها بعيدا
عن الأهل والأ�صدقاء ،لينتج
�أد ًبا وطن ًيا مقاو ًما ميجد الن�ضال
ويرف�ض واقع القيد واالحتالل.
وتابع زقوت ،يف حديثه لـ»الكوفية»،
«لقد مار�س االحتالل الإ�رسائيلي
العديد من الأ�ساليب على
املعتقلني الفل�سطينيني لتنفيذ
خمططاته ،هي �سيا�سة الإفراغ
الفكري والثقايف ،يف حماولة لزرع
ثقافة م�شوهة بديلة ،تعمل على
�صياغة نف�سية املعتقل من جديد
وتطويعه وفق �إرادتها.
لهذا قامت �سلطات االحتالل
ب�إعالن احلظر التام على الثقافة
الوطنية والإن�سانية ،بل على
كل و�سيلة ثقافية ،حتى الورقة
والقلم كان املعتقل حمروم
منهما ،ناهيك عن الكتاب ،لكن
املعتقلون مل ي�ست�سلموا لهذا
الواقع ،فكان البد لهم من �إيجاد
و�سيلة للتغلب على م�شكلة الورقة
والقلم ،فعملوا على تهريب �أدوات
الكتابة من خالل زيارات الأهل
�أوعن طريق املحامني.
�أبرز الق�ضايا
يتناول املبدعون املعتقلون يف
كتاباتهم الأدبية ،ق�ضايا مرتبطة
بظروف اعتقالهم ،وبتفاعلهم مع
الأحداث اخلارجية ،ومن الق�ضايا
التي عربوا عنها :ت�سجيل واقع
املعتقل ،ور�سم �صورة لل�سجان
وممار�ساته �ضد املعتقلني،
من تعذيب و�رضب على �أماكن
ح�سا�سة وخنق بالكي�س يف
الر�أ�س ،وكتم الأنفا�س ،وتع�صيب
العينني ،وال�شبح ،والهز العنيف
بعد تقييد اليدين للخلف ،وخلع
الأظافر ،وحتطيم الأ�سنان.
كما �أنهم يكتبون عن م�ساحة
ال�سجن ال�ضيقة ،والزنازين
االنفرادية ،وغرف ال�سجن وما
حتتويه من رطوبة وعفن ،و�سكون

ووحدة وقلق ،وظالم وقتامة،
وو�صف لأ�سوار ال�سجن ،بالإ�ضافة
�إىل تناول �أقبية التحقيق وما
يدور فيها من ممار�سات �سادية
وعن�رصية �ضد املعتقلني ،وكذلك
و�صف �أدوات التحقيق والتعذيب.
كما يتناول �أدب املعتقل ،ق�ضايا
متعلقة باحلياة العامة خلف
الق�ضبان مثل« :املواجهة،
والتحدي ،احلرمان ،ال�صمود،
االنتماء ،احلنني للأهل والأبناء
والن�ضاالت
والأ�صحاب،
والإ�رضابات داخل املعتقل،
ورف�ض القيود والتمرد عليها وك�رس
طوق العزلة التي ي�سعى االحتالل
لفر�ضها على املعتقلني».
االحتالل ي�شو�ش على �أفكار
الأ�سرى
و�ضعت �سلطات ال�سجون ،قيودًا
للت�شوي�ش على �أفكار الأ�رسى
والنيل من �إبداعاتهم ،ومتثل ذلك
يف خ�ضوعها للرقابة والتدقيق
والفح�ص الأمني ،وحتديد
نوعية الكتب امل�سموح ب�إدخالها،
وكذلك كمية الأقالم والورق،
ريا فر�ضت على كل معتقل �أن
و�أخ ً
ال يقتني �أكرث من كتاب واحد ،ويف
حاالت كثرية كانت تقوم �سلطات
ال�سجون باقتحام غرف املعتقلني
وم�صادرة الكتب والدفاتر
والأقالم كعقاب لهم.
لقد واجه الأ�رسى الفل�سطينيون
�إرادة املحتل ،لـ»النيل من
عزميتهم وحماولة �إفقادهم
وعيهم ،وتفكيك قدراتهم الثورية
والكفاحية لأجل �إحباطهم
وحتطيم �صمودهم ،فكانوا
الأقوى ومن رحم الوجع اليومي
ق�ص�صا وروايات ون�سجوا
�أنبتوا
ً
من عتمة الزنازين �أ�شعا ًرا».
ّ
خطوا ذلك جميعه على و�سائل
غري تقليدية ،كون املحتل مل يكن
لي�سمح لهم ب�إدخال �أدوات الكتابة
والتدوين ،فمن الكتابة على
املغلفات الورقية للأغذية التي
يُ�سمح لهم ب�رشائها من الكانتينا،
�إىل �إخفاء موا�سري الأقالم التي
كانت تُوزع عليهم مرة يف ال�شهر

لكتابة ر�سائل لأهلهم ،حت ّملوا
العقاب اجلماعي من �أجل �أن
يدونوا تفا�صيل حياتهم ،حلظات
الوجع واالنك�سارات ،وحماوالت
التغلب على ظلم ال�سجان.
جتارب �إبداعية داخل
الزنازين
كتب الأ�رسى الفل�سطينيون،
العديد من الق�ص�ص والروايات
واخلواطرُ ،
وطبعت عدة �إ�صدارات
لهم ،منها ما �سرُ ب كتاباته خل�س ًة،
بعيدًا عن �أعني ال�سجانني يف
كب�سوالت ورقية ،كل واحدة منها
ال تزيد على حجم ن�صف كف
اليد ،كما حدث يف رواية «ظل
الغيمة ال�سوداء» ،لكاتبها �شعبان
حمودة ،ومنهم من كتبها خارج
�أ�سوار ال�سجن بعد الإفراج عنه،
كـرواية «حماكمة �شهيد» للأ�سري
وليد خالد.
ن�سج الأ�سري فا�ضل يون�س ،رواية
«عودة الأ�شبال» ي�رسد فيها عملية
دالل املغربي البطولية ،ويلخ�ص
ال�سيا�سي البارز مروان الربغوثي،
جتربته اليومية وامل�ستمرة يف
كتاب �أطلق عليه ا�سم «�ألف يوم
يف زنزانة العزل االنفرادي» �أما
الأ�سري عبد اهلل الربغوتي ،يحاكي
يف روايته ،ابنته الكربى تاال ،يف
روايته «�أمري الظل» التي عا�شت
حلظة اعتقاله.
«حكاية �صابر» و «خريف
االنتظار»
كما ن�سج الأ�سري املحرر
ر�أفت حمدونة يف �سجن نفحة
«رباعية الع�شق» وهي عبارة
عن �أربع روايات ،يتحدث فيها
بعناية ،وت�سلل وا�ضح للأحداث
والأجيال ،ملحطات ن�ضاالت
�شعب ،وعذابات �أ�رساه داخل
�أقبية ال�سجون ،ف�إن الأ�سري
املقد�سي ،حممود عي�سى ،اختار
ا�سم �صابر ليكون بطل روايته
«حكاية �صابر».
تنوعت الكتابات ،واملو�ضوعات،
ليكتب الأ�سري الروائي ح�سن
الفطافطة «خريف االنتظار»،

وعادل �سامل «عناق الأ�صابع»،
ورواية «امل�سكوبية» للأ�سري
�أ�سامة العي�سة ،و»مذكرات �أخر�س
يف زنازين االحتالل» خلالد
الزبدة ،و»�ستائر العتمة» و�شباك
الع�صافري» ،للأ�سري للأديب وليد
الهوديل ،و»يف عني العا�صفة»
ل�شفيق التالوي ،و»احلا�سة �صفر»
لأحمد �أبو �سليم.
منوذج من احلركة الأ�سرية
يف فل�سطني
الأ�رسى
و�أ�صدرعميد
الفل�سطينني� ،أحمد جبارة �أبو
ال�سكر ،كتاب منوذج من احلركة
الأ�سرية يف فل�سطني ،ليزيد
ر�صيد �إبدعات الأ�رسى ،والزخم
يف الروايات ،التي من بينها � ً
أي�ضا
رواية «هواج�س �أ�سرية» ،للأ�سري
كفاح طاف�ش ،و»حكاية الدم»
لزاهر جبارين ،و»فتح النوافذ
املو�صدة» ل�سامي الكيالين،
ورواية «حينما ت�صبح ال�ضحية
متهمة» ،جلابر الطميزي ،ورواية
«خم�س جنوم حتت ال�صفر» حلامت
�إ�سماعيل ال�شنار.
وهو الأمر الذي يثبت واقعية
ما تطرحه التجربة الإبداعية
يف املعتقالت ،تعك�س حقيقة
الواقع الذي عا�ش فيه املعتقل
الفل�سطيني ،وتك�شف ب�شكل فعال
عن املثل العليا الوطنية ال�سيا�سية
واالجتماعية وعن امل�ضمون
الن�ضايل والإن�ساين للمعتقلني.
وت�ضعنا يف �رصاع الوجود ،الذي
يقاتل من �أجله الأ�رسى  ،داخل
�سجون االحتالل ،وت�ؤكد �صمودهم
الأ�سطوري ،و�إرادتهم الفوالذية،
الخرتاق فكرة العجز والقيود،
لرتى �إبداعاتهم وكتاباتهم النور،
تف�ضح جرم االحتالل ،وتطفي
اً
جمال�أدبيا ،يت�سم بعمق التجربة،
والقيم الإن�سانية ،وتر�سل ر�سائل
الفخر ،كيف ي�ستطيع الأ�سري
الفل�سطيني بكل الو�سائل وب�شتى
الطرق بقلمه وحرفه �أن يقهر
ال�سجان ،لي�سقط مقولة اجلي�ش
الذي ال يهزم ،ب�إرادة من حديد.
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�إجهاد العمل يزيد احتماالت الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
قال علماء يف بريطانيا اجلمعة
�إن الإجهاد يف العمل وال�ضغوط
امل�صاحبة له تزيد احتماالت
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكري.
وك�شف باحثون يف كلية لندن �أن
�ضغوط العمل ت�ؤثر �سلبا على
الأي�ض (التغيريات الكيميائية يف
اخلاليا احلية التي ت�ؤمن الطاقة)،
ما ي�ؤدي �إىل �أعرا�ض ت�شمل ارتفاع
�ضغط الدم وم�ستويات الكول�ستريول
وال�سكر يف الدم �إ�ضافة �إىل الوزن
الزائد.
وقال الباحث بالكلية تاراين ت�شاندوال
�إن درا�سة �أجريت على �أكرث من 10
�آالف موظف مدين بريطاين �أظهرت
�أنه كلما زاد الإجهاد يف العمل كلما
زادت احتماالت الإ�صابة بالأعرا�ض
امل�ؤدية �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب وال�سكري ودر�س العلماء
معدالت الإجهاد لدى املوظفني
املدنيني على مدى ال�سنوات
الع�رشين املا�ضية ،و�سجلوا �أي�ضا

عوامل خا�صة ب�أ�سلوب احلياة مثل
�رشب اخلمر والتدخني وعادات
الأكل وممار�سة الريا�ضة وك�شفت
الدرا�سة �أن الرجال الذين يالزمهم
الإجهاد يف العمل تت�ضاعف لديهم

احتماالت الإ�صابة بالأعرا�ض
امل�ؤدية �إىل الأمرا�ض اخلطرية،
مقارنة مع �أولئك الذين قالوا �إنهم
ال ي�شعرون ب�إجهاد.
وللوقاية من هذه الأمرا�ض

�أو�صت الدرا�سة املن�شورة على
املوقع الإلكرتوين للدورية الطبية
الربيطانية بزيادة التدريبات
الريا�ضية وخف�ض الوزن والإقالع
عن التدخني.

م�سكنات �أمل �شائعة حتمل �سر «النجاة» من ال�سرطان!
ك�شفت درا�سة حديثة �أن اال�ستخدام
املنتظم مل�سكنات �أمل �شائعة ي�ضاعف
فر�ص البقاء مبعدل يرتاوح بني  25و،%78
لدى املر�ضى الذين يعانون من نوع
حمدد من ال�رسطان يحتوي على جني
معدل ا�سمه «»PIK3CAويحمل نحو
ثلث �أنواع �رسطانات الر�أ�س والرقبة هذه
الطفرة ،املوجودة �أي�ضا يف �أنواع �أخرى من
ال�رسطان ودر�س باحثو جامعة كاليفورنيا،
�سان فران�سي�سكو ،معدالت البقاء على قيد
احلياة ملدة � 5سنوات ،لدى النا�س الذين
ُ�شخ�صوا باملر�ض ،ووجدوا �أن اال�ستخدام
املنتظم للأدوية امل�ضادة لاللتهاب غري
ال�ستريويدية ( ،)NSAIDsمثل الأ�سربين
ح�سن ب�شكل كبري من
والأيبوبروفني،
ّ
معدل البقاء لدى ثلث �أو �أكرث من مر�ضى
ال�رسطان.

وكان لدى جميع املر�ضى اجلني املعدل،
غري �أن « »NSAIDsمل يكن لها �أي ت�أثري
على الأورام ،التي مل ت�ستقطب طفرة
«.»PIK3CA
و�شملت الدرا�سة  266مري�ضا من مركز
جامعة « »Pittsburghالطبي ،ممن
خ�ضعوا جلراحة ا�ستئ�صال الأورام.
و�إجماال %82 ،من الأورام متيزت بوجود
تغري وا�ضح يف جني «.»PIK3CA
وقال الباحثون �إن اال�ستخدام املنتظم لـ
« »NSAIDsمدة � 6أ�شهر على الأقل،
يوفر حت�سنا ملحوظا يف معدل البقاء
على قيد احلياة ،مقارنة باملر�ضى الذين
مل ي�ستخدموا هذه الأدوية و�أو�ضحوا �أن
م�ضادات االلتهاب غري ال�ستريويدية رمبا
متنع منو الورم ،عن طريق احلد من �إنتاج
جزيء «.»prostaglandin E2

اال�ستيقاظ املنتظم من النوم ليال يعر�ض حياتك للخطر!
�أظهرت درا�سة حديثة �أن الذين يعانون
من قلة النوم معر�ضون ب�شكل كبري خلطر
ا�ضطراب �رضبات القلب الذي ميكن �أن
يزيد من احتمال الإ�صابة بنوبة قلبية �أو
�سكتة دماغية ،ووجد باحثون �أمريكيون �أن
النوم املتقطع ب�شكل م�ستمر ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل الإ�صابة بالرجفان الأذيني ،وهو عدم
انتظام �رضبات القلب ،عن طريق ال�ضغط
على اجل�سم ،ما ي�سبب تغيريات كهربائية يف
القلب.
ويبدو �أن امل�شكلة تنبع من ا�ضطراب نوم
الرمي العميق� ،أو ما يعرف با�ضطراب
حركة العني ال�رسيعة ،حيث �أظهر حتليل 4
درا�سات �شملت �أكرث من  14مليون مري�ض
�أن الأ�شخا�ص الذين ال ينامون طوال الليل
زادت فر�ص �إ�صابتهم ب�رضبات القلب غري

املنتظمة مبقدار الثلث.
ويرتبط الرجفان الأذيني عادة بتوقف
التنف�س �أثناء النوم ،حيث يغلق احللق
ويتوقف الأ�شخا�ص عن التنف�س ب�شكل
طبيعي �أثناء النوم ،لكن الدرا�سة احلديثة
التي ن�رشت يف دورية «،»Heart Rhythm
�أثبتت �أن الأرق العادي قد يزيد من خماطر
تغري نظم �رضبات القلب.
وقال الدكتور جريجوري ماركو�س ،من
جامعة كاليفورنيا يف �سان فران�سي�سكو« :من
املمكن حت�سني منط النوم من خالل القيام
بتمارين ريا�ضية والو�صول �إىل ال�رسير يف
�ساعة معقولة ب�شكل منتظم ،وجتنب النظر
�إىل ال�شا�شات وتناول الكافيني قبل النوم»،
وهذا ما قد ي�ساعد على جتنب الإ�صابة
بالرجفان الأذيني.

عالج ال�صوت �أمل للم�صابني ب�سرطان احلنجرة
ك�شفت درا�سة طبية �أن اخل�ضوع لعالج ال�صوت على مدار عدة �أ�شهر قد يح�سن قدرة ال�شخ�ص على الكالم عقب خ�ضوعه للعالج من الإ�صابة
ب�رسطان احلنجرة يف مراحله املبكرة والذي ي�ؤثر على احلبال ال�صوتية .وكانت �أبحاث �سابقة قد خل�صت �إىل نتائج متباينة حول ت�أثري عالج
ال�صوت عقب عالج الأورام التي ت�صيب احلنجرة .واختار فريق بحثي من املركز الطبي جلامعة فريي ب�أم�سرتدام املر�ضى ب�شكل ع�شوائي ومت
تق�سيمهم �إىل جمموعة تعالج لتح�سني ال�صوت وجمموعة �أخرى مل تتلق العالج وبالن�سبة للمجموعة التي تخ�ضع لعالج ال�صوت ف�إن املر�ضى
فيها خ�ضعوا لأربع وع�رشين جل�سة على الأكرث مع الأخ�صائي يف علم التخاطب حيث مت الرتكيز على تدريبات ال�صوت والتنف�س لتح�سني جودة
ال�صوت وب�شكل عام ف�إن املر�ضى الذين خ�ضعوا للعالج �سجلوا املزيد من التح�سن يف �أ�صواتهم مقارنة باملر�ضى يف املجموعة الأخرى .كما
مت ت�سجيل حت�سن يف بع�ض املقايي�س الدالة على جودة ال�صوت مثل «الت�شنجات» ال�صوتية .ومن بني  177مري�ضا اقرتبوا من امل�شاركة يف تلك
الدرا�سة الحظ الباحثون �أن غالبيتهم رف�ضوا القيام بذلك.

التغذية ال�سليمة

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

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

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

�إذًا �أنا �أمتنى عليكم ال �أن تكون
هذه الأحداثُ ق�ص�صاً ممتعة تُروى،
�أو ق�ص�صاً نتبارك بها ،ب�أنها ق�صة
نب ِّينا عليه ال�صالة و ال�سالم ،ال،
الأمر �أخطر بكثري ،هذا الذي جاء
تطبيق للقر�آن
در�س
يف ال�سرية
ٌ
ٌ
الكرمي� -أي ال�سرية � -أمل تقل
ال�سيدة عائ�شة َع ْن َ�س ْع ِد بْنِ ِه�شَ ا ٍم
قَالَ�َ :س َ�أل ُْت َعائِ�شَ َة َف ُقل ُْت�َ :أخْ رِبِي ِني
�سولِ هَّ
�صلَّى هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه
َع ْن خُ ل ُقِ َر ُ
اللِ َ
َو َ�سلَّم؟ فقالتَ (( :كا َن خُ ل ُ ُق ُه
الْق ُْر�آ َن )) [ البخاري َع ْن َ�س ْع ِد بْنِ
ِه�شَ ا ٍم]
�إذًا القر�آ ُن متل ّ ٌو و م�شاهد ،م�شاهد

اجتماع
الأ�سماء
احل�سنى
يف لفظ
اجلاللة :

بع�ضهم
النبي ،لذلك قال
يف �سرية
ُ
ِّ
النبي عليه ال�صالة و ال�سالم
جتاوزاً:
ُّ
ّ
ُ
قر�آن مي�شي ،فكل �آيات القر�آن ،و
كل قوانني القر�آن ،و كل �سنن القر�آن
النبي عليه ال�صالة
متم ِثّلة يف �سرية
ِّ
و ال�سالم� ،إذًا نحن �أول ا�ستنباط
من هذا املوقف كفار قري�ش و
زعماء قري�ش ،الرجال الأقوياء
الذين �أمرهم ناف ٌذ يف بلدهم ،بل
و يف اجلزيرة العربية اجتمعوا و
ق َّرروا و �أخذوا احتياطات ود ّبَروا و
ائتمروا ،قال تعاىل� :إِ ّنَ ُه ْم يَ ِكي ُدو َن
َكيْداً * َو�أَ ِكي ُد َكيْداً [ �سورة الطارق:
16-15

�أيها الأخوة « ،اهلل» َمن
؟ قال بع�ض العلماء :
َعل ٌَم على الذات  ،وقال
بع�ضهم  :عل َم على
واجب الوجود  ،كلمة
علم �أي ا�سم  ،و عندنا
يف اللغة ا�سم العلم  ،عل َم
على واجب الوجود � ،أن
يف الكون واجب وجود و

النوم وفاة م�ؤقتة
و املوت نوم �أبدي :
�أيها الأخوة  ،تعلَّمنا من درو�س الدين �أن
الإن�سان �إذا �أوى �إىل فرا�شه يُ َّ
ف�ضل �أن يقر�أ �آية
الكر�سي  ،وقد ذكر النبي عليه ال�صالة و ال�سالم
يف بع�ض �أحاديثه ال�رشيفة �أنها �أعظم �آية يف
القر�آن الكرمي  ،و نظراً �إىل �أن الإن�سان كان
�إذا نام تو ّفى اهلل نف�سه  ،قال تعاىل :اهلل يَتَ َو َّفى
ْ أَ
ُ�س حِ َ
ني َم ْو ِت َها َوالَّتِي لمَ ْ تمَ ُْت فيِ َمنَامِ َها
النْف َ
[�سورة الزمر ]42 :فالنوم وفاة م�ؤقتة  ،و
ُ�س
املوت نوم �أبدي  ،قال تعاىل :اهلل يَتَ َو َّفى ْ أ
الَنْف َ
حِ َ
ني َم ْو ِت َها َوالَّتِي لمَ ْ تمَ ُْت فيِ َمنَامِ َها [�سورة
الزمر ]42 :فالإن�سان حينما ينام يفقد
الوعي  ،و يفقد ات�صاله بالعامل اخلارجي  ،يا
ترى هناك عدو  ،هناك ح�رشة  ،هناك �أفعى
 ،هناك م�شكلة  ،هناك حريق  ،هناك �سارق ،
فالإن�سان حينما ي�أوي �إىل فرا�شه يتلو قوله تعاىل
 :هَّ
الل ُ لاَ �إِلَ َه �إ اَِّل ُه َو حْ َ
ال ّ ُي ال ْ َق ّيُو ُم [�سورة البقرة
� ]255 :أردت �أن تكون هذه ال�سورة حمور
هذا الدر�س ال على �أنه در�س تف�سري  ،بل على
�أنه توجيه نبوي كرمي  ،من فقه الرجل �أنه �إذا
�أوى �إىل فرا�شه يقر�أ هذه ال�سورة �أو يقر�أ هذه
الآية التي �سميت ب�آية الكر�سي  ،وهي من �أعظم
القر�آن الكرمي .

العبادات معللة
مب�صالح اخللق :
�أيها الأخوة الأكارم ،ال زلنا يف مو�ضو ٍع يت�صل �أ�شد
االت�صال بـ�« :سبل الو�صول وعالمات القبول» �أال وهو
اخل�شوع.
العبادات كالزكاة معللة مب�صالح اخللق وقد بينت يف
اللقاء ال�سابق �أن هناك عبادات كما قال عنها الإمام
ال�شافعي :معلل ٌة مب�صالح اخللق ،و�أن هناك طقو�ساً
من �سمات الديانات الو�ضعية الأر�ضية ،الطقو�س
ومتتمات ال معنى
إمياءات،
و�سكنات ،و�
حركات،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
لها ،بينما العبادات معللة مب�صالح اخللق ﴿ خُ ْذ مِ ْن
�ص َد َق ًة ت َُط ِّه ُر ُه ْم َوتُ َز ِّكي ِه ْم ﴾ [ �سورة التوبة
�أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ
الآية  ﴿ ]103 :يا �أَ ّيُ َها الَّذِ ي َن �آَ َمنُوا ُكت َِب َعلَيْك ُمُ
ال�صيَا ُم َك َما ُكت َِب َعلَى الَّذِ ي َن مِ ْن َقبْ ِل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ّتَقُو َن ﴾
ِّ
[ �سورة البقرة ]

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
جمعت
احل�سنى كلها ُ ،
الأ�سماء احل�سنى كلها

يف « اهلل « ف�إذا قلت
يا اهلل � ،أي يا رحيم يا
قوي يا غني يا جبار
يا منتقم يا
علي � ،إذا
ُّ
قلت  :يا اهلل الأ�سماء
احل�سنى جمتمعة يف
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

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

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

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

العبادات معللة مب�صالح اخللق :
�أيها الأخوة الأكارم ،ال زلنا يف
مو�ضوع يت�صل �أ�شد االت�صال بـ:
ٍ
"�سبل الو�صول وعالمات القبول"
�أال وهو اخل�شوع.
العبادات كالزكاة معللة مب�صالح
اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�سابق
�أن هناك عبادات كما قال عنها
ٌ
معللة مب�صالح
الإمام ال�شافعي:
اخللق ،و�أن هناك طقو�س ًا من
�سمات الديانات الو�ضعية

ٌ
حركات،
الأر�ضية ،الطقو�س
ٌ
ٌ
ٌ
ومتتمات ال
إمياءات،
و�سكنات ،و�
معنى لها ،بينما العبادات معللة
مب�صالح اخللق ُخ ْذ ِم ْن �أَ ْم َو ِال ِه ْم
يه ْم [ �سورة
�صدَ َق ًة ُت َط ِ ّه ُرهُ ْم َو ُت َز ِ ّك ِ
َ
َ
ّ
َ
التوبة الآية  103 :يا �أ ُّي َها ال ِذ َ
ين
ب
ال�ص َي ُ
ام َك َما ُك ِت َ
�آَ َم ُنوا ُك ِت َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِ ّ
َع َلى ا َّل ِذ َ
ين ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ
[ �سورة البقرة ]

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

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

و الإحلاد �سطحي  ،هم يف
�أعماق �أنف�سهم ي�شهدون
�أن اهلل موجود  ﴿ :لمَ ْ تَ ُك ْن
ِفتْنَتُ ُه ْم �إ اَِّل �أَ ْن َقالُوا َو هَّ
اللِ َر ِّبنَا
َما ُكنَّا ُم�شرْ ِ ِك َ
ني ﴾ [�سورة
الأنعام ]23 :قال تعاىل:
ف َكذَبُوا
﴿ انْظُ ْر كَيْ َ
َ
ِم﴾ [�سورة
َعل َى �أنْ ُف ِ�سه ْ
الأنعام]24 :
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�شاروخان وابنه يتعاونان يف الن�سخة
الهندية من «الأ�سد امللك»

مليون م�شاهدة لأغنية �أ�صالة
«كبري ال�شوق»

منذ بداية عام  2019واملتابعون اجليدون لل�سينما ينتظرون ب�شغف الن�سخة اجلديدة من فيلم
ديزين الكال�سيكي املعروف «الأ�سد امللك» املقرر عر�ضه يف ال�سينما نهاية جويلية القادم
هذه الن�سخة تعد من الأعمال
القليلة التي يراهن على جناحها
اجلمهور والنقاد على حد �سواء،
كون العمل موجه ل�رشيحة
عري�ضة من امل�شاهدين تت�ضمن
كل من :حمبي ن�سخة الر�سوم
املتحركة القدمية ،وع�شاق
فئة الاليف �أك�شن ،بالإ�ضافة
للعائالت وحمبي م�شاهدة
احليوانات وعامل الأدغال
بالتقنيات التكنولوجية احلديثة،
وهو ما يب�رش �صناعه ب�إيرادات
مرتفعة منذ اليوم الأول
للعر�ض.
يف خ�ضم ذلك ،وقبل �شهر تقريبا
من موعد �صدور الفيلم ،فوجئ
اجلمهور بنجم بوليوود ال�شهري
�شاروخان ين�رش �صورة له على
ح�سابه يف �إن�ستغرام رفقة ابنه
وهما يرتديان مالب�س كتب
على ظهرها ب�شكل وا�ضح ا�سما
ال�شخ�صيتني الرئي�سيتني بالفيلم
وهما موفا�سا الأب و�سيمبا
االبن.
و�سط ت�سا�ؤالت اجلمهور وانت�شار
االحتماالت� ،رصح بيكرام دوجال
رئي�س �إ�ستوديوهات الرتفيه
يف ديزين الهندية ل�صحيفة
«ذا هندو» ب�إن فيلم «الأ�سد
امللك» �سيعر�ض بلغات عدة
ولي�س الإجنليزية فقط ،من بني
تلك اللغات الهندية والتاميلية
والتيلغو ،والهدف من ذلك زيادة
جماهريية العمل وا�ستهداف
قطاع �أكرب من اجلمهور.
وملا كانت الهيئة ال تتخيل
�أف�ضل من �صوت �شاروخان وابنه

�آريان لإحياء �شخ�صيتي موفا�سا
و�سيمبا� ،أ�سندت �إليهما الأداء
ال�صوتي لتلك الأدوار يف الن�سخة
الهندية ،وهو ما �أ�سعد �شاروخان
نف�سه للغاية ،الذي �رسعان ما
عقب على اخلرب م�رصحا وفقا
ملا جاء يف �صحيفة «هندو�ستان
تاميز» ب�أن الفيلم عمل عائلي
بامتياز حتبه �أفراد الأ�رسة
ب�أكملها ،ويحتل مكانا مميزا
يف قلوب الكثريين مما يجعله
�أقرب �إىل الرتاث �أو الأيقونة.
وبالتايل �أن ي�صبح جزءا من هذا
امل�رشوع هو �أمر مميز للغاية
بث داخله مزيجا من ال�شعور
باحلما�س والفخر مع الكثري من
امل�س�ؤولية.
يف الوقت نف�سه ،كونه �أبا و�أن
ابنه هو من �سي�شاركه البطولة،

احتفلت النجمة اللبنانية
�ستيفاين �صليبا بعيد ميالدها
يف �أحد مطاعم بريوت ،بح�ضور

نخبة من �أملع جنوم لبنان،
�ضمن �سهرة �صاخبة� .ستيفاين
التي اكملت عامها الـ 32كانت

هيثم �شاكر يطرح
برومو «ياما ياما»

كل ذلك من �ش�أنه �أن يلهمه
وي�ساعده يف التعامل كموفا�سا
وجت�سيد العالقة احلميمة
والدافئة التي جمعت بني الأ�سد
امللك وابنه.
يذكر �أن الن�سخة التي �ستعر�ض
هذا العام �سوف يغلب عليها
الطابع امللحمي واملو�سيقى،
و�أخرجها جون فافرو ،يف حني
�أ�سند الأداء ال�صوتي �إىل جمموعة
من م�شاهري النجوم من بينهم
دونالد غلوفر وبيون�سيه وجيم�س
�إيرل جونز و�سيث روغن.
�أما ن�سخة العمل الأوىل فكانت من
فئة الر�سوم املتحركة و�صدرت
عام  1994حاملة العنوان نف�سه،
لتفوز حينها بجائزتي «�أو�سكار»
وثالث جوائز «غولدن غلوب»
وجائزة «البافتا الربيطانية»،

بينما �شغلت املرتبة � 45ضمن
قائمة �أف�ضل  250فيلما بتاريخ
ال�سينما وفقا ملوقع «�آي �أم دي
بي» وقاربت �إيراداتها من مليار
دوالر.
لي�صبح العمل ذاك العام الأعلى
ربحا �ضمن �أفالم  1994والأول
على الإطالق يف تاريخ الر�سوم
املتحركة عموما وديزين
خ�صو�صا ،بل الثاين يف تاريخ
�إيرادات ال�سينما بكل فئاتها،
وهو ما ا�ستمر ل�سنوات طويلة
قبل �أن تتفوق عليه �أفالم �أخرى
خالل الأعوام الأخرية.
فهل ميكن لن�سخة  2019التي
تعقد عليها ديزين �آماال عري�ضة
التفوق على العمل الأ�صلي �أم
�أن هذا ال�سباق �سيكون �أكرب من
قدرات العمل القادم؟

حري�صة على م�شاركة الفانز
�أجواء احلفل ب�صور من �سهرة
عيد امليالد ،والذي ت�ألقت
فيه بف�ستان ف�ضي براق ق�صري،
وكان الفتاً قالب الكيك الذهبي
ال�ضخم ،والذي حمل �أول حرف
من ا�سم الفنانة ال�شابة « ،»Sوقد
ا�شعلت الفنانة احلفل بالرق�ص
مع زميالتها من جنمات لبنان.
ومن �أبرز ح�ضور احلفل،
�سريين عبدالنور ،داليدا خليل،
ورد اخلال وزوجها با�سم رزق،
ماجي بوغ�صن ،جي�سي عبدو،
�سابني ،حممد قي�س ،خبري

التجميل ب�سام فتوح ،طوين
بارود ،خالد القي�ش ،بالإ�ضافة
لأقارب �ستيفاين وعدد من
�صديقاتها من خارج الو�سط
الفني.
من ناحية �أخرى� ،شاركت
�ستيفاين �صليبا يف مارثون
دراما رم�ضان املنتهي حديثاً
يف بطولة م�سل�سل «دقيقة
�صمت» �أمام عابد فهد،
كاري�س ب�شار ،خالد القي�ش،
وغريهم ،وامل�سل�سل من ت�أليف
�سامر ر�ضوان ،و�إخراج �شوقي
املاجري.

«�ستيفاين �صليبا» حتتفل بعيد ميالدها و�سط جنوم لبنان

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

العنوان

طرحت املطربة ال�سورية
�أ�صالة ن�رصي �أحدث
�أغنياتها «كبري ال�شوق»
باللهجة اخلليجية ،عرب
قناتها الر�سمية مبوقع
يوتيوب.
�أغنية «كبري ال�شوق» من
كلمات اجلابر ،و�أحلان
�أ�سامة العطار ،وتوزيع
حممد �صالح.
وتخطت �أغنية «كبري ال�شوق» مليون م�شاهدة ،بعد طرحها ،عرب موقع
يوتيوب.
وكانت �آخر �أغاين �أ�صالة كليب «بنت �أكابر» التي طرحته م�ؤخراً،
وتخطى  20مليون م�شاهدة ،من كلمات �أبو نعمة� ،أحلان حممود
اخليامي ،وتوزيع على فتح اهلل ،والكليب من �إخراج �أدهم ال�رشيف.
وت�ستعد «�أ�صالة» لإحياء حف ً
ال غنائياً ،يف ال�سعودية اليوم اخلمي�س،
�ضمن �سل�سلة حفالت �صيف الباحة ،على م�رسح القرية الرتاثية
مبراوة.

� 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

طرح املطرب امل�رصي هيثم
�شاكر برومو �أحدث �أغنياته «ياما
ياما» ،عرب قناته الر�سمية مبوقع
يوتيوب.
�أغنية «ياما ياما» من كلمات �أمري
طعيمة� ،أحلان حممد النادي،
توزيع �أحمد �إبراهيم.
وتخطى برومو �أغنية «ياما ياما»
� 10آالف م�شاهدة ،خالل �ساعات
من طرحه ،عرب موقع يوتيوب.
«ياما ياما» هي �إحدى �أغنيات �ألبوم عيثم �شاكر اجلديد ،والذي ي�ضم
� 13أغنية ،ويعترب عودة لهيثم �شاكر بعد غياب � 5سنوات عن ال�ساحة
الغنائية.

�سلمان خان ي�شيد مبواقع
الت�صوير يف �أبوظبي

بعد النجاح اجلماهريي ل�سلمان
خان يف فيلمه الأخري «بهارات»،
الذي ت�صدرت �إيراداته �شباك
تذاكر �سينما بوليوود ،لي�صبح ثاين
�أكرث �أفالم �سلمان خان حتقيقاً
للأرباح ،احتفل �صناع الفيلم
و�أبطاله بالنجاح ب�إطالق مقطع
فيديو يت�ضمن لقطات ح�رصية من
كوالي�س الت�صوير يف �أبوظبي.
وت�ضمن الفيديو لقطات مل تُعر�ض على ال�شا�شة ،وذلك �أثناء �إ�شادة املخرج
علي عبا�س واملمثل �سلمان خان بتنوع خيارات مواقع ت�صوير الأفالم يف
الإمارات وحديثهما عن الطبيعة الدافئة وال�ضيافة العربية التي تتميز بها
الإمارات.
وحتدث املخرج علي عبا�س عن �إعجابه بالت�شابه بني ثقافة ال�رشق الأو�سط
والهند يف الطعام وقيم العائلة.
تعاون �صناع فيلم «بهارات» ب�شكل وثيق مع �رشكة « ،»Twofour54يف
�أبوظبي للح�صول على خدمات الإنتاج.
تدور �أحداث «بهارات» حول طفل ولد يف مدينة الهور قبل تق�سيم الهند
وباك�ستان ،واندالع حرب �أهلية و�سلوكيات عدائية ووح�شية ذهب �ضحيتها
كثريون ،وهو مقتب�س عن فيلم كوري يف  2014بعنوان «ق�صيدة �إىل والدي.

�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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"الدا نيفا"من اجليل اجلديد
قد تثري اهتمام الأوروبيني

قد تثري رباعية الدفع "الدا –
نيفا" من اجليل اجلديد التي
تعمل حال ًيا �رشكة "�أوتوفاز"
الرو�سية على ت�صنيعها،
اهتمام امل�شرتين الأوروبيني
وقال رئي�س عمالق �صناعة
ال�سيارات الرو�سية� ،إيف
كاركاتزاني�س� ،إن �رشكته ب�صدد
درا�سة الطلب املحتمل على
ال�سيارة يف البلدان الأوروبية
و�أو�ضح كاركاتزاني�س �أن

�رشكته تعتزم �إطالق رباعية
الدفع "الدا – نيفا" من اجليل
اجلديد بحلول عام  .2022ويف
حال لقيت ال�سيارة اهتماما يف
البلدان الأوروبية ف�إن �رشكة
"�أوتوفاز" م�ستعدة لبحث
م�س�ألة توريد ال�سيارات �إىل
تلك البلدان.
وقال كاركاتزاني�س �إن مبيعات
�سيارات "الدا" يف �أوروبا مل
أبدا ،حتى لو كانت
تتوقف � ً

ب�أعداد حمدودة ،م�شريا �إىل
�سيارة "نيفا" الكال�سيكية
التي تباع يف كل من �أملانيا
والنم�سا� .أما بريطانيا،
فا�ضطرت ال�رشكة الرو�سية
�إىل االن�سحاب من �سوقها
ب�سبب عدم تنا�سب �سياراتها
مع املقايي�س البيئية.
يذكر �أن �سيارة " " Vision
االختبارية الرو�سية ،ب�صفتها
جيال جديدا من "الدا –

نيفا" ،مت الك�شف عنها يف
معر�ض مو�سكو لل�سيارات
يف �أغ�سط�س املا�ضي ،حيث
اهتماما على م�ستوى
�أثارت
ً
اخلرباء الأوروبيني واجلمهور.
�إال �أن اخلرباء يف �رشكة
"�أوتوفاز" الرو�سية �أعلنوا
�آنذاك �أن املظهر اخلارجي
لرباعية الدفع التي �ستنتج
على دفعات �سيختلف عما
ك�شف عنه يف املعر�ض.

ال�سيارات ذاتية القيادة تغزو �شوارع ال�صني!

تفاج�أ �سكان مدينة "ووزين"
ال�صينية اخلمي�س  6نوفمرب
احلايل بقيام ال�سلطات املحلية
با�ستبدال جميع �سيارات الأجرة
العاملة يف املدينة ب�أخرى ذاتية
القيادة.
وجاء ن�رش هذا العدد الكبري من
ال�سيارات يف "ووزين" تزامنا
مع افتتاح املعر�ض العاملي
اخلام�س لتقنيات الإنرتنت،
والذي ح�رضه عدد كبري من
الزوار وامل�ستثمرين و�أ�صحاب
�رشكات التكنولوجيا من خمتلف

بلدان العامل.
وقالت �سلطات املدينة �إن
التنقل يف هذه ال�سيارات �سيكون
جمانيا جلميع املوجودين يف
املدينة خالل فرتة املعر�ض،
والذي �سيعمل ما بني  7و9
نوفمرب.
وبالإ�ضافة �إىل تقنيات ال�سيارات
ذاتية القيادة� ،ست�ستعر�ض
ال�رشكات ال�صينية �أحدث ما
لديها يف جمال التكنولوجيا،
وخ�صو�صا تقنيات اجليل
اخلام�س من الإنرتنت "."5G

قد تظهر يف �شوارع مو�سكو
الربيع املقبل �سيارات ذاتية
القيادة ..جاء ذلك يف م�رشوع
قرار حلكومة

�شيفروليه �سبارك هي ال�سيارة
الأ�صغر يف �أ�سطول �سيارات
�رشكة �شيفروليه  ،وتندرج
ال�سيارة حتت فئة �سيارات املدن
ال�صغرية  ،وكانت ال�سيارة تعرف
�سابقاً با�سم ( دايو ماتيز ) قبل
�أن ت�ستحوذ �رشكة جرنال موتورز
على �رشكة دايو وت�سوق ال�سيارة
حتت عالمة �شيفروليه  ،وفيما
ظهر اجليل الرابع من ال�سيارة
عام � 2016إال �أن �سبارك ح�صلت
على عملية حتديث من حيث
ال�شكل اخلارجي واملوا�صفات يف
موديل .2019
تتمتع �سبارك اجلديدة مبظهر
�أكرث �أناقة من اجليل ال�سابق
(�سبارك  ) 2015 – 2009وخا�صة
مع قاعدة عجالت �أطول بقليل

"هناك اقرتاح ب�إجراء جتربة
على ا�ستخدام ال�سيارات
الذاتية القيادة يف الطرق
العامة مبو�سكو وجمهورية
تتار�ستان الرو�سية بد ًءا من
 1مار�س  2019وانتها ًء بـ
 1مار�س "2022كما اقرتح
م�رشوع القرار �أن يقدم
م�ستخدمو هذه ال�سيارات،
والإدارات وخرباء الوزارات
امل�شاركون يف التجربة
تقريرين حلكومة مو�سكو
عن �سري التجربة ونتائجها.
هذا وي�شارك يف جتربة
حتقيق م�رشوع ال�سيارات
الذاتية القيادة كل من،

وزارة الداخلية الرو�سية،
ووزارة ال�صناعة والتجارة
الرو�سية ،وجمعية م�صممي
وم�ستخدمي
ومنتجي
منظومة "غلونا�س" الرو�سية
للمالحة الف�ضائية ،ومركز
"نامي" العلمي احلكومي،
وفريق العمل اخلا�ص
بتحقيق خارطة العمل "�أوتو
نت" للمبادرة التكنولوجية
الوطنية.
جدير بالذكر �أن �سلطات
مو�سكو �ستفر�ض �رشوطا
ومتطلبات خا�صة على
�أ�صحاب ال�سيارات الذاتية
القيادة.

وارتفاع �أقل من ال�سابق وهو ما
ح�سن من الدياميكية الهوائية
وخفف من مقاومة ال�سيارة للهواء
كما منح �شيفروليه �سبارك �شك ً
ال
اف�ضل  ،ومع التحديثات اجلديدة
ح�صلت ال�سيارة على املزيد
من مل�سات الكروم التي حتيط
بال�شبك الأمامي ال�ضخم والذي
�أعيد ت�صميمه �أي�ضاً .
وطالت عملية التحديث الأ�ضواء
الأمامية واخللفية  ،كما مت تغيري
موقع �أ�ضواء  LEDالنهارية
املتوفرة كموا�صفة �إ�ضافية
لتتمتع ال�سيارة مبظهر �أقوى
ولت�صبح �شبيه �أكرث ب�سيارات
�شيفروليه  ،بينما احتفظت
�سبارك بنف�س الت�شكيلة ال�سابقة
من الألوان ال�شبابية.

ت�أتي يف املُ ِ ّ
قدمة فولك�س فاغن جولف كابورليه

�أ�شهر ال�سيارات الن�سائية ذات
احلجم ال�صغري واملتو�سط

ت ّ
ُف�ضل الن�ساء قيادة ال�سيارات
�صغرية احلجم عن ال�سيارات
ال�ضخمة والكبرية ،ومع �أن لكل
قاعدة خمالف �إال �أن الغالبية
من الن�ساء تف�ضل ال�سيارات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم،
وهو ما فطنت له �رشكات �صناعة
ال�سيارات حول العامل.فولك�س
فاغن جولف كابورليه:
�سيارة فولك�س فاغن جولف
كابورليه� ،سيارة �صغرية احلجم
ت�شتهر ب�سقفها القما�شي القابل
للطبي ،وهي واحدة من �أكرث
ال�سيارات التي تف�ضلها الن�ساء
حول العامل ،جمموعة فولك�س
فاغن عملت على تطوير ال�سيارة،
ب�شكل متوا�صل.

هوندا فيت

�سيارات ذاتية القيادة يف �شوارع مو�سكو

مو�سكو املحلية ،ن�رشته
بوابة الوثائق القانونية
التابعة لبلدية مو�سكو وذكرت
ا لبو ا بة :

�سيارات
�شفروليه �سبارك 2019

تتميز بحجمها ال�صغري ،فهي
تنا�سب الطرق يف املدن �إىل
�أق�صى درجة ،وهى مزودة
بخيارين من املحركات ،الأول
حمرك � 1500سي �سي i-VTEC
رباعي اال�سطوانات والثاين بقوة
 130ح�صانا يت�صل بناقل مانيوال
حركة يدوى من � 6رسعات �أو
�أوتوماتك  ،CVTال�سيارة فيها
نظم م�ساعدة لل�سائقة مثل مثبت
�رسعة قابل للمكيف ،ومكابح ملنع
الت�صادم ،وحتذير من الت�صادم
الأمامي ،وم�ساعد احلفاظ على
امل�سار ،كما ت�أتي ال�سيارة جمهزة
بكامريا خلفية وبلوتووث وم�صابيح
�أمامية �أوتوماتيكية وخلفية ليد.

ني�سان ميكرا
ني�سان ميكرا من �أكرث ال�سيارات
من فئة الأحجام ال�صغرية حبا
عند ال�سيارات ،ورغم حجمها

ال�صغري ف�إن حمركها �سعة 2000
�سي �سي ،وفيها العديد من
املميزات وعنا�رص الأمان التي
تبحث عنها ال�سيدات ،ففيها نظام
الفرامل املانعة لالنغالق ،و�أكيا�س
هوائية� ،إنذار ملنع ال�رسقة،
م�ساعد الفرامل ،مانع احلركة،
مقاعد خلفية قابلة للطي ،مقود
كهربائي ،مدخل  ،auxم�شغل
�أقرا�ص  ،CDمكيف يدوي،

�إم بي .3ميني  5دورز
ال�سيارة ميني كوبر ت�صنف على
�أنها �سيارة ن�سائية من الدرجة
الأوىل ،فهي ذات ت�صميم رقيق،
تتميز بفر�ش جلد ،عجلة قيادة
ميكن التحكم بها ،م�ساند ر�أ�س
�أمامية ،التحكم يف ارتفاع كر�سي
ال�سائق ،زجاج كهربائي ،قفل
مركزي للأبواب ،نظام زر ت�شغيل
� /إيقاف املحرك ،نظام فرامل
 ،ABSنظام �إميوبليزر �ضد
ال�رسقة ،برنامج التوازن الإلكرتوين
� ،ESPإنذار �ضد ال�رسقة ،النظام
الذكي لركن ال�سيارة.

كيا بيكانتو
من بني �أكرث �سيارات الهات�ش
باك مبيعا يف العامل ،وفقا لتقارير
و�إح�صائية متخ�ص�صة ،تف�ضلها
الن�ساء ب�سبب ب�ساطتها و�صغر
حجمها ،وهي من �أنواع ال�سيارات
القادرة على توفري الوقود ب�شكل
كبري ،يالحظ ب�أن ا�ستهالك
ال�سيارة للوقود لقطع ما م�سافته
�أربعمائة كيلومرت يكون عبارة
عن ع�رشين لرت من الوقود فقطـ
ومييز لوحة القيادة ب�أنها قادرة
على عزل ال�ضو�ضاء والأ�صوات
املزعجة والأ�صوات املرتفعة.
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لإ�صدار القادم من iPhone XR
انخفا�ض �أرباح  LGيف الأن�ستغرام يعلن عن مميزات
ت�سريبات جديدة ت�شري الربع الأول من عام  2019جديدة لدعم املبدعني
�إىل كامرية ثالثية يف
و�أ�صحاب العالمات التجارية

تغيري جديد يف موا�صفات الإ�صدار القادم من هاتف
 ،iPhone XRفعلى عك�س الت�رسيبات ال�سابقة
التي �أكدت على �أن الهاتف ي�أتي ب�إعدادات مزدوجة
يف الكامرية اخللفية� ،أكدت �أحدث الت�رسيبات على
�أن الهاتف ي�أتي �أي�ضاً ب�إعدادات ثالثية على غرار
الإ�صدارات الأعلى التي تنطلق هذا العام.
�أ�شارت �أحدث الت�رسيبات حول الإ�صدار القادم من
هاتف � iPhone XRإىل �أن ابل تقدم الإ�صدار
اجلديد بعنوان � 2 iPhone XRأو iPhone XI
 Rهذا العام ،كما �أكدت ت�رسيبات Mac Otakara
من اليابان ،على �أن ابل تهدف هذا العام �إىل خف�ض
تكاليف �إنتاج الإ�صدارات اجلديدة من هواتف
الأيفون.
ولتحقيق هذا الهدف �أكد تقرير Mac Otakara
على �أن ابل �ستقدم الإ�صدارات الثالثة من هواتف
الأيفون هذا العام بنف�س املوا�صفات يف الت�صميم
تقريباً �إىل جانب نف�س املكونات الداخلية ،لذا
�ستكون �إ�صدارات ابل الثالثة هذا العام بنف�س لغة
الت�صميم على �أن يختلف حجم الهاتف والت�سعري مع
بع�ض املوا�صفات بالت�أكيد.
ومن املتوقع �أن ي�ضم هاتف iPhone XI R
العد�سات املميزة بزوايا وا�سعة و�أي�ضاً عد�سات
 telephotoالتي �ستقدم �أي�ضاً يف هاتفي iPhone
 XIsهذا العام ،كما تدعم الكامريات هذا العام ميزة
التكبري الب�رصي حتى مرتني.
�أي�ضاً من املقرر �أن تقدم ابل الإ�صدارات الثالثة من
هواتف الأيفون بالإعدادات الثالثية للكامرية اخللفية
التي تتخذ ت�صميم مثلث ال�شكل ،وهو الت�صميم الذي
ر�صد يف الت�رسيبات امل�صورة لهاتف ،iPhone XI
كما ي�أتي فال�ش  LEDيف زاوية �إعدادات الكامرية
اخللفية.

�أعلنت �رشكة  LGعن �أرباحها للربع الأول
من عام  ،2019فقد بلغت �إيراداتها 14.92
ترليون وون ،ويعترب هذا انخفا�ض بن�سبة
 1.3%مقارنة ب�إيراداتها العام املا�ضي يف
أرباحا بقيمة
نف�س الربع .كما قد �سجلت � ً
 900.6مليار وون ،بانخفا�ض  18.7%على
الأ�سا�س ال�سنوي ،يف حني انخف�ض �صايف
الربح بن�سبة  20.8%على الأ�سا�س ال�سنوي
�إىل  578مليار وون .ويرجع انخفا�ض
الأرباح يف املقام الأول �إىل �ضعف املبيعات
يف ق�سم الهواتف املحمولة .وقالت ال�رشكة
انه بالرغم من انخفا�ض �إيرادات الت�شغيل

و�إجمايل الإيرادات يف الربع الأول من عام
 2019مقارن ًة بعام  ،2018فقد �سجل ق�سم
الأجهزة املنزلية مبيعات و�أرباح قيا�سية
يف الربع الأول ،وكان الدخل الت�شغيلي
�أعلى بن�سبة  1.090%عن الربع الرابع من
عام  .2018وحقق ق�سم االت�صاالت �إيرادات
بلغت  1.51تريليون وون يف الربع الأول،
بانخفا�ض  9.8%عن الربع املا�ضي ،و
 29.2%على الأ�سا�س ال�سنوي ،وهذا ب�سبب
تباط�ؤ الطلب يف �سوق الهواتف الذكية
وا�سرتاتيجية التو�سع العاملية لل�رشكات
ال�صينية.

غوغل

ت�سريبات جديدة عن �أحدث
هواتف �إل جي

�إنخفا�ض مبيعات �سل�سلة 3 Pixel
ت�ستعد عمالق البحث لإطالق الإ�صدارات الأوىل من
هواتفها املتو�سطة  Pixel 3aو  3a XLالحق ًا هذا العام،
�إال �أن الإ�صدارات املميزة لل�شركة تواجه �إنخفا�ض
ملحوظ يف املبيعات ،وهو ما �أكدت عليه غوغل يف
الإعالن عن تقريرها املايل للربع الأول من .2019
وت�شري التوقعات �إىل �أن الإ�صدارات القادمة من هواتف
غوغل املتو�سطة �ستدفع مبيعات ال�شركة خالل الفرتة
القادمة ،كما �ستدعم غوغل لت�ستمر يف املناف�سة يف �سوق
الهاتف مع �إختيارات �أكرث للم�ستخدمني .ولقد �أ�شارت
 Ruth Poratيف الإعالن عن التقرير املايل ل�شركة
غوغل �أن ال�شركة تواجه مناف�سة قوية يف �سوق الهواتف
املميزة يف الفرتة الأخرية ب�شكل خا�ص ،حيث �أكدت
على �أن هذه املناف�سة هي ال�سبب الرئي�سي لإنخفا�ض
مبيعات هواتف  Pixelب�شكل عام و�سل�سلة Pixel 3
ب�شكل خا�ص .من جانب �أخر �أكدت  Ruth Poratعلى �أن
م�ستوى الت�سعري لهاتفي  Pixel 3و  XL 3الذي يرتاوح
بني � 800إىل  1000دوالر يعد م�ستوى ت�سعري جيد
للمناف�سة مع �إ�صدارات �سام�سونغ وابل على �سبيل املثال.
يذكر �أن �إيرادات غوغل يف الربع الأول من العام املا�ضي
كانت  4.35مليار دوالر ،بينما و�صلت �إيرادات ال�شركة
خالل الربع الأول من � 2019إىل  5.45مليار دوالر� ،إال �أن
ق�سم هواتف  Pixelمل ي�ساهم بن�سبة كبرية يف تعزيز
�إيرادات غوغل ،حيث �شكلت خدمات غوغل الأخرى
العامل الرئي�سي يف �إرتفاع ن�سبة �إيرادات ال�شركة� ،إال �أن
غوغل تتوقع �إرتفاع يف ن�سبة �إيرادات ق�سم الهاتف مع
�إنطالق هاتفي  Pixel 3aو .3a XL

ك�شف مطوري الإن�ستغرام عن
اجلديد من املميزات التي تقدم
مل�ستخدمي املن�صة الإجتماعية
خالل الفرتة القادمة ،والتي حتقق
الإ�ستفادة من �أكرب من�صة �إجتماعية
تفاعلية جتمع �أكرب قاعدة من
امل�ستخدمني.
وت�أتي امليزة الأوىل لدعم
امل�ستخدمني من املبدعني مع
ت�صميم جديد للكامرية يقدم
من خالل منط جديد يعرف ب
 ،Create Modeحيث يتيح هذا
النمط للم�ستخدمني �إبتكار من�شور
جديد داخل التطبيق ب�شكل مبا�رش،
حيث لن يحتاج امل�ستخدم �إىل
حتميل ال�صور �أو مقاطع الفيديو
�إىل التطبيق يف البداية ،كما تتوفر
الأدوات التي حتاكي Snapchat
بتجربة
امل�ستخدم
لدعم
متكاملة للإبداع وم�شاركة ال�صور
والفيديوهات عرب التطبيق مبا�رشة.
كما جتلب من�صة الأن�ستغرام
الإجتماعية ميزة جديدة لأ�صحاب
الأعمال والعالمات التجارية ،حيث
من املقرر �أن تدفع امليزة اجلديدة
جتربة تفاعلية مميزة يف الت�سوق
من خالل عالمات  tagخم�ص�صة
يف التطبيق ميكن �أن ت�ستخدم من
قبل الأ�شخا�ص وامل�ستخدمني

امل�ؤثرين يف التطبيق من الفنانني
والريا�ضيني وغريهم من �أ�شهر
م�ستخدمي الأن�ستغرام ،حيث
ميكن لهذه العالمة املخ�ص�صة
�أن تكون م�ؤ�رش للمتابعني لعالمة
املالب�س التجارية املف�ضلة للفنان
على �سبيل املثال ،وذلك لتوجيه
املتابعني للعالمة التجارية ب�شكل
مبا�رش .وقد �أكد مطوري التطبيق
�إىل �أن م�ؤ�رش  tagاخلا�ص بالأعمال
والعالمات التجارية داخل التطبيق
�سي�أتي مبفهوم �أو�سع الحقاً ليتيح
للم�ستخدمني الو�صول ال�رسيع
للعالمات التجارية للمالب�س
اخلا�صة بالفنانني ،الريا�ضيني،
املبدعني وغريهم من ال�شخ�صيات
امل�ؤثرة يف متابعي الأن�ستغرام
حيث ميكن لأي م�ستخدم من
خالل عالمات  tagاملخ�ص�صة
�أن ي�صل ب�شكل �رسيع للعالمة
التجارية والت�سوق ب�شكل مبا�رش
داخل التطبيق .يذكر �أن من�صة
الأن�ستغرام توفر املميزات اجلديدة
الآن يف �إ�صدار جتريبي للتطبيق،
حيث �سيتم جتربة امليزة اجلديدة
مع جمموعة حمددة من املبدعني،
كما �سيتم جتربة كفاءة عالمات
الت�سوق املخ�ص�صة اجلديدة بدءاً
من الأ�سبوع املقبل.

رسبت بع�ض املواقع املهتمة ب�ش�ؤون
� ّ
التقنية معلومات جديدة عن هاتف
« »V40املنتظر من �إل جي.
وذكر موقع «� »Android Policeأن
الهاتف املذكور �سي�أتي مبوا�صفات
جتعل منه واحدا من �أف�ضل الأجهزة
الذكية يف الأ�سواق ،و�سيزود مبعالج

،»845«SNAPDRAGON
وذاكرة و�صول ع�شوائي � 6أو 8
غيغابايت.
كما من املفرت�ض �أن ي�أتي «»V40
بكامريا �أ�سا�سية ثنائية العد�سة بدقة
 13+16ميغابيك�سل ،ومبيزات تقريب
عالية ت�ضمن جودة ممتازة لل�صورة

حتى عند تكبريها عدة مرات ،وكامريا
�أمامية مزدوجة �أي�ضا بدقة 24
ميغابيك�سل� .أما بطارية اجلهاز فمن
املتوقع �أن تكون ب�سعة  3700ميللي
�أمبري �أو �أكرث بقليل ،ومزودة بخا�صية
ال�شحن ال�رسيع ،و�شا�شته �ست�أتي بحجم
 6.2بو�صة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�شف” يف تطبيقها
على �آيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

ك�شفت �سوزان وج�سيكي الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة يوتيوب عن �أن ال�رشكة �ستقوم بتطوير
بع�ض املزايا من �أجل �صناع املحتوى
وامل�ستخدمني ،حيث يتم حتديث ميزة جديدة
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ستك�شف”
 Explore tabالتي تهدف �إىل تزويد
امل�شاهدين مبجموعة �أكرث تنوعً ا من تو�صيات
الفيديو.
مت الإعالن عن اخلرب عرب قناة Creator
 – Insiderوهي القناة نف�سها التي �أبرزتها
وج�سيكي يف �آخر حتديث لها باعتبارها

امل�صدر “غري الر�سمي” الذي يتم ت�شغيله
بوا�سطة موظفي يوتيوب.
ووف ًقا للخرب ف�إن ميزة تبويب اال�ستك�شاف
اجلديد قيد االختبار حال ًيا على ن�سبة  1باملائة
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام
الت�شغيل �آي �أو �إ�س  ،iOSلذا فهناك احتمال
كبري ب�أنك لن ترى هذا التحديث يف تطبيق
يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
�أما �إذا كنت �ضمن املجموعة التجريبية
ف�ستالحظ �أن �رشيط التنقل ال�سفلي يف التطبيق
يبدو خمتل ًفا ،فبدالً من عالمات التبويب

الرئي�سية ،و Trendingواال�شرتاكات� ،سرتى
بدالً من ذلك ال�صفحة الرئي�سية واال�ستك�شاف
واال�شرتاكات.
تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�شف Explore
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة
متنوعة من اقرتاحات العر�ض للم�شاهدة �أكرب
مما لديهم اليوم .ففي الوقت احلايل تت�أثر
تو�صيات الفيديو املخ�ص�صة �إىل حد كبري
بن�شاط العر�ض ال�سابق و�سلوكيات �أخرى ،والتي
ميكن �أن ت�ؤدي بعد ذلك �إىل �إن�شاء نوع من
االختيار املتجان�س للمحتوى املو�صى به.

رئي�س نينتندو اجلديد

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

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

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

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

عمل جراحي لبناء
عظم الفك ذاتي ًا
بتقنية «زوري�ش»
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بوالية تلم�سان

حمتجون يغلقون مقرات
 03دوائر وبلدية

تعي�ش والية تلم�سان منذ �أول �أم�س على وقع
العديد من  االحتجاجات التي م�ست دوائر
وبلديات الوالية  بالرغم من العطلة ال�سنوية
لالميار ور�ؤ�ساء الدوائر من قبل الغا�ضبني
على قوائم ال�سكن التي  احتوت على �أ�سماء
حم�سوبني على ال�سلطات املحلية  من
مقربي املجال�س البلدية واملنتخبني .
ففي �سبدو �أقدم املحتجون على غلق
مقر الدائرة ون�صب خيم  للمطالبة بتطهري
القائمة من الدخالء و�أ�صحاب النفوذ
واملقربون من جلنة التوزيع التي مل حترتم
ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف القانون ،
وب�أوالد ميمون قام املق�صيون من ال�سكن
بغلق مقر الدائرة للمطالبة ب�إعادة النظر
يف قائمة ال�سكنات االجتماعية  والتعجيل
بتوزيعها �،أما مبدينة الرم�شي فقد احتج
املق�صيون من قائمة � 550سكن
اجتماعي ب�إقامة خيمة وغلق مقر لدائرة
للمطالبة  ب�إن�صافهم  و�إرجاع حقوقهم ،
من جانب �أخرجت التنمية الغائبة �سكان
بلدية عني نحالة بعني تالوت �إىل ال�شارع
للمطالبة بتح�سني �أو�ضاعهم  والنهو�ض
بالتنمية  ببلديتهم التي تبقى يف حاجة ما�سة
�إىل التفاتة من قبل ال�سلطات العليا ب�صفتها
�أول قرية فالحية  منوذجية �أ�س�سها الرئي�س
الراحل  هواري بومدين �سنة . 1974
حممد بن ترار

معجزة ريا�ضية

طفل هندي يت�سلق
�أعلى جبل يف �أوروبا

متكن طفل هندي من ت�سلق قمة جبل
«�إلربو�س» يف رو�سيا ،الأعلى ارتفاعا بني
جمموعة اجلبال الأوروبية ،يف حني ي�ستعد
حاليا لت�سلق �أعلى جبال القارة الأ�سرتالية.
وينتمي الطفل� ،ساي �سودير كوادي (10
�سنوات)� ،إىل جمموعة ريا�ضية هدفها
ت�سلق �أعلى القمم اجلبلية يف قارات العامل
اخلم�س ،حيث تابعت رحلتها بت�سلق جبل
�إلربو�س ،املتمو�ضع بني رو�سيا وجورجيا،
ويفوق ارتفاع قمته  5640مرتا ،ويتفوق
«�إلربو�س» باالرتفاع على ثاين �أعلى جبل
يف �أوروبا ،بنحو  832مرتا ،وهو اجلبل
الأ�سود ،يف حني تعد مهمة ت�سلقه �أمرا
�صعبا للغاية ،نظرا النعدام الأك�سجني
و�صعوبة الر�ؤية بالقرب من قمته ،وكذلك
لربد مناخه القار�ص.
كانت املجموعة الريا�ضية قد بد�أت
جولتها العاملية بت�سلق جبال الهيمااليا
عام  ،2018ومن ثم قمة جبل «كيلمنجارو»
يف �شهر جانفي املا�ضي� ،أعلى القمم يف
القارة الإفريقية.

تعزية
على �إثر وفاة احلاج اخليف خال
حممد بن مرك�سي تتقدم مديرة
ن�رش جريدة الو�سط ال�سيدة �شفيقة
العرباوي ب�أحر التعازي لعائلة الفقيد
راجني من اهلل تعاىل �أن يتغمد الفقيد
برحمته الوا�سعة
بهذه املنا�سبة الأليمة نت�رضع هلل تعاىل
�أن يلهم ذوي املتويف جميل ال�صرب و
�أن يجعل ذلك �آخر الأحزان لديهم،
خال�ص التعازي لكل عائلة فريح وبن
مرك�سي وحوفة وكل عر�ش �أوالد
اعمارة ببلدية بئر الف�ضة ببو�سعادة.

www.elwassat.com

الدرك الوطني بالطارف

حجز مبالغ مالية هامة من العملة ال�صعبة املهربة
يف نهاية الأ�سبوع الفارط ،و�أثناء قيام �أفراد �سرية �أمن الطرقات للدرك الوطني بالطارف بخدمة
مراقبة على م�ستوى الطريق الوطني رقم  44الرابط بني بلديتي �أم الطبول و القالة وبال�ضبط مب�شتة
طونقة ،قاموا بتوقيف �سيارة من نوع �أودي  RS3حتمل رقم ت�سجيل �أجنبي على متنها �شابان يبلغان
من العمر   26و � 29سنة ينحدران من بلدية تاجنانت والية ميلة ،تاجران و�أحدهما يحمل جن�سية
مزدوجة ،كانا ب�صدد مغادرة الرتاب الوطني باجتاه الدولة املجاورة تون�س.
م�.س
بعد قيام عنا�رص الدرك الوطني
مبراقبة الوثائق الإدارية والأجهزة
بال�سيارة
اخلا�صة
التقنية
وتفتي�شها تفتي�شا �أمنيا دقيقا مت
العثور على مبالغ مالية هامة من
العملة ال�صعبة بال�صندوق الداخلي
للمركبة كانت موجهة للتهريب.
العملة الأجنبية املحجوزة متثلت
يف:
  188ورقة نقدية فئة � 100أورومببلغ �إجمايل يقدر بـ 18800 :
�أورو.
  113ورقة نقدية فئة � 50أورومببلغ �إجمايل يقدر بـ � 5650 :أورو
وورقة نقدية فئة � 10أورو.
  49ورقة نقدية فئة  100دوالرمببلغ �إجمايل يقدر بـ 4900 :
دوالرا �أمريكيا.
  63دينار تون�سي.على الفور مت توقيف ال�سائق
ومرافقه و اقتيادهما �إىل مقر

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني
بالقالة للتحقيق معهما ،حيث
�أكد �سائق ال�سيارة البالغ من
العمر � 26سنة �أن املبالغ املالية
املحجوزة ملك له وهو ب�صدد
�رشاء منزل بتون�س ،وبعد تفتي�شه
من طرف الدركيني املحققني
تفتي�شا ج�سديا دقيقا عرثوا
بداخل �ألب�سته الداخلية على رزمة
بال�ستيكية بداخلها �صفيحة من

الكيف املعالج بوزن قدره ()87.5
غرام� ،أربعة (� )04أم�شاط من
الأقرا�ص املهلو�سة حتتوي كل
واحدة على(� )10أقرا�ص مبجموع
( )40قر�ص من نوع ريفوتريل.
م�شط واحد به (� )08أقرا�ص
نوع �أموك�سي�سيلني وقد �رصح
�أنها لال�ستهالك ال�شخ�صي خالل
الأيام التي �سيق�ضيها بالدولة
املجاورة تون�س.

جيجل

بني � 11إىل � 17أوت 2019

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح
� 4أ�شخا�ص

خالل الفرتة املمتدة ما بني � 11إىل � 17أوت
� ، 2019سجلت وحدات احلماية املدنية
 23907تدخال وهذا على �إثر تلقي مكاملات
اال�ستغـاثة من طرف املواطنني ،هذه
التدخالت �شملت خمتلف جماالت �أن�شطة
احلماية املدنية �سواء املتعلقة بحوادث
املرور ،احلوادث املنزلية ،الإجالء ال�صحي
�إخمــاد احلرائق و تغطية الأجهزة الأمنية
ملختلف التظاهرات ،من بينها  12024تدخــل
خا�ص بعمليات الإجالء ال�صحي� ,أيـن مت
فــيهــا �إ�ســعاف و �إجالء  1468جريح و حتويل

 10246مري�ضا �إىل امل�ست�شفيات من طرف
�أعوان احلــماية املدنيـة.
�أما فيما يخ�ص حوادث املرور قامت وحدات
احلماية املدنية بـ  2678تـدخـال من �أجل
 1476مرورا �أدت �إىل وفاة � 37شخ�صا و جرح
� 1919آخرين مت �إ�سعافهم و نقلهم �إىل املراكز
الإ�ست�شفائية.
للعلم �أن �أثقل ح�صــيلة �سجلت يف واليــة
�سيدي بلعبا�س بوفاة � 04أ�شخا�ص و جرح 32
�آخريــن مت �إ�سعافهم و حتويلهــم �إىل املراكز
الإ�ست�شفـائية على �إثـر  27حادث مرور.

لنهب  40مليارا من بنك  بوهران  

مقاول وزوجته يزوران وثائق
م�شروع وهمي

متكنت عنا�رص الأمن لوالية م�ستغامن من
الإطاحة بع�صابة �أ�رشار يقودها مقاول
وزوجته والذي متكن من نهب مبلغ مايل
هام قدر ب 40مليارا على �شكل قرو�ض
من �إحدى الوكاالت البنكية بوالية وهران .
هذا وح�سب بيان خلية االعالم واالت�صال
لأمن والية م�ستغامن ف�أن م�صالح مكافحة
التهريب و�رسقة ال�سيارات ب�أمن والية
م�ستغامن جنحت يف الإطاحة ب�شبكة لتزوير
الوثائق الإدارية اخلا�صة مب�شاريع و�شاحنات
ال�ستعمالها يف اختال�س الأموال العمومية من
�إحدى الوكاالت البنكية بوهران التي وقعت
�ضحية ن�صب واحتيال  ،هذا و�أ�شار البيان �أن
امل�صالح الأمنية حتركت بناءا على معلومات
تفيد بت�سجيل جتاوزات كربى حول ا�ستفادات
م�شبوهة من �إحدى الوكاالت البنكية بوهران
خالل �شهر جوان املا�ضي  ،حيث بينت
التحريات �أن املقاول وزوجته متكنا برفقة

�أما بخ�صو�ص مرافقه البالغ من
العمر � 29سنة فقد �رصح ب�أنه قدم
برفقة �صديقه من مدينة تاجنانت
حوايل ال�ساعة الرابعة �صباحا من
نف�س اليوم ق�صد التوجه �إىل دولة
تون�س من �أجل النزهة و م�ساعدة
�صديقه يف البحث عن �سكن للبيع
يف تون�س ق�صد �رشائه ،هذا
الأخري كان بحوزته (� )150أورو
و ( )60دينارا تون�سيا نافيا علمه
باملحجوزات امل�ضبوطة عند
�صديقه.
امل�شتبه فيهما مت تقدميهما
�أمام ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة القالة بتهمة خمالفة
الت�رشيع والتنظيم اخلا�صني
بال�رصف وحركة ر�ؤو�س الأموال
من و�إىل اخلارج .وحيازة
املخدرات و امل�ؤثرات العقلية
«كيف معالج � +أقرا�ص مهلو�سة»

�رشيك لهما  ،حيث بينت التحقيقات �أن
املقاول وزوجته زورا حمررات ر�سمية تخ�ص
�شاحنة �أ�صلية وتقارير �أ�شغال وتقدم م�رشوع
وهمي بتواط�ؤ من بتواط�ؤ من رئي�س ملحقة
�إدارية مب�ستغامن ومدير وكالة بنكية بوهران
وا�ستعملها للح�صول على قر�ض ب 40مليار
قبل الفرار اىل اخلارج  .هذا وقد مت توقيف
رئي�س امللحقة الإدارية ومدير الوكالة البنكية
رفقة حملة من املوظفني على ر�أ�سهم امرة
بتهمة تكوين جمعة ا�رشار  ،التزوير وا�ستعمال
املزور يف حمررات ر�سمية ،واختال�س �أموال
عمومية و�سوء ا�ستغالل الوظيفة وعدم التبليغ
عن جرمية وتقدميه اىل الق�ضاء اين مت �إيداع
رئي�س امللحقة الإدارية احلب�س امل�ؤقت وو�ضع
مدير امللحقة البنكية رهن الرقابة الق�ضائية
يف ما مت ا�صدار امر بتوقيف املقاول وزوجته
و�رشكا لهم.

حممد بن ترار

هالك �شخ�ص يف حادث
مرور بالعوانة

لقي �شخ�ص يف الثالثينات من العمر حتفه
�صبيحة �أم�س الثالثاء وذلك اثر انقالب �سيارته
مبدخل منطقة عمالة بالعوانة غرب جيجل
ح�سبما علم من م�صالح احلماية املدنية وقد
وقع احلادث يف حدود الواحدة و�أربعني دقيقة
من �صباح �أم�س على م�ستوى الطريق الوطني
رقم  43ح�سبما �أو�ضحه ذات امل�صدر ,م�شريا
�إىل �أن هذا احلادث خلف وفاة �شخ�ص يف
عني املكان مت نقله �إىل م�صلحة حفظ اجلثث
مب�ست�شفى «حممد ال�صديق بن يحيى» بجيجل
يف حني مت تقدمي اال�سغافات الأولية لثالث
�أ�شخا�ص �آخرين.

بني � 20إىل � 29أوت

جلنة احلوار تبا�شر
جل�سات والئية
�أعلنت الهيئة الوطنية للو�ساطة واحلوار ،عن
نداء لعقد اجلل�سات الوالئية للحوار مببادرة
املواطنني �أنف�سهم يف الفرتة املمتدة بني
� 20إىل � 29أوت ،وهذا ل�ضمان م�شاركة كل
اجلزائريني يف حلحلة الأزمة احلالية .ويجدر
الإ�شارة ب�أن الهدف من هذا النداء يتمثل يف
ال�سماح مب�شاركة كل ال�رشائح والأطياف من
�شباب احلراك ،الطلبة ،النا�شطني احلقوقيني،
الأ�ساتذة اجلامعيني ،اخلرباء والإ�ست�شاريني،
م�شريا بان ب�أن اجلل�سات الوالئية ت�ستهدف
ايجاد اقرتاحات وو�ضع حلول للخروج من
الأزمة الراهنة ،حيث �سيتم من خالل اجلل�سات
على و�ضع منهجية مرفقة بالآليات القانونية
للتطبيق والتنفيذ يف �إطار الد�ستور والو�ضع
العام” و اجلل�سات الوالئية �سيتم خاللها اختيار
مندوبني للم�شاركة يف الندوات اجلهوية متهيدا
للندوة الوطنية اجلامعة.
 �إميان لوا�س

جنح فريق طبي يف م�ست�شفى ال�رشطة
بدم�ش ب�إجراء عمل جراحي دقيق
ل�شاب يف الرابعة ع�رشة من عمره
م�صاب بنق�ص منو يف الن�صف الأعلى
من الوجه با�ستخدام تقنية مو�سعات
«زوري�ش»وتعد هذه العملية اجلراحية
يف الفك �أول عملية من نوعها جترى يف
�سوريا با�ستخدام تقنية «زوري�ش» البانية
للعظم ذاتيا وو�ضح رئي�س �شعبة جراحة
الفكني يف امل�ست�شفى  ،خالد العوف،
�أن املري�ض يعاين من حالة نق�ص منو
يف منت�صف الوجه ناجتة عن ت�شوه
خلقي يزداد مع تقدم العمر وي�سبب
م�شاكل نف�سية وكذلك خلل ع�ضوي متثل
ب�صعوبة التنف�س والكالم وم�ضغ الطعام
و�أكد العوف� ،أن العملية �أجريت بتقنية
خا�صة ت�ستخدم لأول مرة يف �سوريا وهي
غري متوفرة حمليا وتكفل امل�ست�شفى
بت�أمينها.
و�أجريت العملية مب�شاركة �أربعة �أطباء
مقيمني بتخ�ص�ص اجلراحة الفكية
بامل�ست�شفى وا�ستمرت � 5ساعات
وت�ساعد هذه املو�سعات ،وفقا للأطباء،
يف بناء الفك وتو�سيعه نحو الأمام وهي
م�صنوعة من مادة التيتانيوم .ووفقا
للدكتور العوف ،ف�إن هذه التقنية ت�سهم
بتو�سيع عظم الفك ب�شكل يومي  1مم
وحتدد حاجة التو�سيع ح�سب حالة كل
مري�ض.

طريقة رو�سية
�سريعة لتحديد
درجة نقاء املاء

�أعلن املكتب االعالمي للجامعة الوطنية
للبحوث التكنولوجية� ،أن علماء اجلامعة
بالتعاون مع علماء جامعة مو�سكو،
ابتكروا طريقة فعالة و�رسيعة لتحليل
املاء ،ت�ساعد على حل م�شكلة تلوث
البيئة.
و�إن تطور الإنتاج وخا�صة بالقرب من
املدن الكبرية واملناطق ال�صناعية ،يغري
الو�سط املحيط والرتكيب الطبيعي
للماء .بالطبع هذه م�شكلة كبرية تواجه
العلم املعا�رص �أي�ضا ،الزدياد احلاجة
�إىل طرق جديدة لتحديد تركيز العنا�رص
واملركبات الكيميائية ال�سامة .هذه
القيا�سات يجب �أن تكون عامة و�شاملة
و�رسيعة و�آمنة وكما للب�رش فهي كذلك
للو�سط املحيط.

�صفقة طائرات
جت�س�س بني الإمارات
و»�إ�سرائيل «
ك�شف تقرير ملكتب املحاماة «»Appleby
ون�رشته �صحيفة «ه�آرت�س» �أن الإمارات
وقعت عقدا مع �إ�رسائيل للح�صول على
طائرات جت�س�س متطورة وك�شف التقرير
الذي ن�رش �أم�س الثالثاء� ،أن هذه ال�صفقة
ال�رسية بد�أ العمل على ن�سجها منذ 10
�سنوات ،وو�صلت قيمتها �إىل نحو  3مليارات
دوالر ،وكانت �إ�رسائيل اجلانب ال�رسي فيها
عن طريق رجل الأعمال الإ�رسائيلي ،ماتي
كوخايف .و�أن الإمارات ت�سلمت بالفعل
واحدة من تلك الطائرات.
وذكرت «ه�آرت�س» ،وفق وثائق م�رسبة
ح�صلت عليها� ،أن جزءا من ثمن هذه
ال�صفقة مت دفعه نقدا .و�أ�شارت �إىل
ارتباط �أ�سماء م�س�ؤولني كبار يف الإمارات
بهذه ال�صفقة و�أ�شار التقرير �إىل �أن
ال�صفقة ت�شتمل على طائرتي جت�س�س ،مت
تزويد الإمارات ب�إحداهما قبل نحو عام.
وبعد تركيب املنظومات فيها ،بد�أت يف
الأ�سابيع الأخرية القيام برحالت جوية
متهيدا لت�سليمها النهائي جلي�ش الإمارات
يف ال�سنة املقبلة.

