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مركب تو�سيايل بوهران

ت�صدير � 22ألف طن من
حديد البناء نحو �أمريكا

�أنهت �رشكة «تو�سيايل» الكائن
مقرها ببطيوة (�رشق وهران)
واملخت�صة يف ال�صناعة الفوالذية
عملية ت�صدير � 22ألف طن
من حديد البناء نحو الواليات
املتحدة الأمريكية ح�سبما علم
�أم�س ال�سبت لدى خلية االت�صال
لهذه امل�ؤ�س�سة.
ويتعلق الأمر برابع عملية ت�صدير
لل�رشكة منذ �رشوعها يف هذا
الن�شاط حيث انطلقت هذه
العملية يف � 6أوت اجلاري لتنتهي

يوم �أم�س اجلمعة ,وفق ما �أ�شار
�إليه ذات امل�صدر.
وقد مت �شحن هذه الب�ضاعة
انطالقا من ميناء م�ستغامن �إذ
يتعلق الأمر بنحو � 22ألف طن
من حديد البناء الذي ي�ضم �أول
منتوج بطول  18مرت بقيمة مالية
�إجمالية تزيد عن  11مليون دوالر,
ي�ضيف نف�س امل�رص الذي �أو�ضح
�أن ال�شحنة تتوزع على � 13ألف طن
موجهة مليناء هيو�سنت و� 9أالف
طن موجهة مليناء ايفارقالد.

وكان مركب «تو�سيايل» قد �رشع
يف ن�شاط الت�صدير يف نوفمرب
 2018من خالل �أول �شحنة م�شكلة
من � 10أالف طن من حديد البناء
نحو ميناء هيو�سنت انطالقا من
ميناء وهران ثم عملية ثانية يف
�أبريل  2019من خالل �شحنة
حتتوي على � 15ألف طن من نف�س
املنتوج نحو ذات الوجهة.
ومت �أي�ضا ت�صدير � 15ألف طن
من حديد البناء يف ثالث عملية
�شهر جوان املا�ضي نحو مينائي

ايرفارقالد بالواليات املتحدة
الأمريكية و�سان خوان ببورتو
ريكو و توجد دول �أخرى كوجهة
م�ستقبلية ل�صادرات مركب
«تو�سيايل» �ضمن �آفاق تطوير
ديناميكية الت�صدير لل�رشكة على
غرار كندا ,ح�سبما �أ�شار �إليه ذات

خبر في
صورة

منع �ألرتا�س الكناري من ال�سفر

�إمام م�سجد القبة
يرف�ض ال�صالة على
�صوفيا املتوفاة يف
حفل �سولكينغ

امل�صدر.
يذكر �أن مركب «تو�سيايل» الذي
دخل حيز اال�ستغالل يف  2013يف
�إطار عملية ا�ستثمارية ملتعامل
تركي �أجنز وفق ثالث مراحل
ليبلغ �إنتاج �إجمايل قدر بنحو
6ر 2مليون طن يف  2018مع توقع

بلوغ  3ماليني طن خالل 2019
ويتوفر املركب على يد عاملة
قدرها  3.800عامل ويغطي
ح�صة معتربة من احلاجيات
الوطنية يف جمال منتوجات
احلديد وم�شتقاته على غرار
حديد البناء.

�سولكينغ يف حداد

عب املغني اجلزائري �سولكينغ عن حزنه عقب وقوع ال�ضحايا
رّ
من موتى وجرحى خالل احلفل املو�سيقي الذي �أحياه مبلعب
� 20أوت يف العا�صمة ،وذلك من خالل �إقدامه على حتويل �صورة
الربوفيل اخلا�صة بح�سابه على موقع التوا�صل االجتماعي
«ان�ستغرام» والتي جعلها باللون الأ�سود تعبريا منه على احلداد
يف �أعقاب �سقوط خم�س وفيات وعدد من اجلرحى.

جرى منع �أع�ضاء الرتا�س فريق �شبيبة القبائل من التنقل رفقة
الفريق �إىل ال�سودان ق�صد ت�شجيع النادي يف املباراة التي خا�ضها
�أم�س �أمام املريخ ال�سوداين �ضمن مناف�سة رابطة ابطال �إفريقيا،
حيث �أوقف �أعوان مطار هواري بومدين الدويل الألرتا�س
ومنعوهم من امتطاء الطائرة اخلا�صة التي قامت بنقل الفريق
�إىل ام درمان ب�سبب حملهم للراية الأمازيغية داخل احلقائب خالل
عملية التفتي�ش التي �شهدتها.

حمي الدين عميمور و تاريخ كاد
يهمله الت�أريخ

البليدة

 49مفت�شا لل�شرطة ي�ؤدون اليمني القانونية

�أدى �صباح �أم�س ال�سبت 49
مفت�شا لل�رشطة حا�صلني على
�صفة �ضابط ال�رشطة الق�ضائية
اليمني القانونية مبجل�س ق�ضاء
البليدة و ذلك بح�ضور �إطارات
�سامية من املديرية العامة
للأمن الوطني .
و كانت الدفعة اجلديدة
قد تلقت تكوينا متخ�ص�صا
باملدر�سة التطبيقية للأمن

الوطني عبد املجيد بوزبيد
بال�صومعة بالبليدة دام ثالثة
�أ�شهر� ,شمل عدة مواد قانونية
وتطبيقية منها والقانون العام
واخلا�ص و الإجراءات اجلزائية
التطبيقية والقانون الإداري و
الد�ستوري وتقنيات ال�رشطة
العلمية ومكافحة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية و�أ�سا�سيات
الطب ال�رشعي بالإ�ضافة �إىل

مبادئ حقوق االن�سان وفق
ما تن�ص عليه قوانني اجلمهورية
وعقب �أدائهم اليمني القانونية
�سيتم توجيه املتخرجني �إىل
العمل امليداين يف خمتلف
امل�صالح العملياتية للأمن
الوطني تعزيزا ملهام توفري
الأمن واحلفاظ على النظام
العام يف املجتمع وتدعيم
�صفوف ال�ضبط الق�ضائي

ومكافحة الإجرام.
للإ�شارة فان املادة  12من
قانون االجراءات اجلزائية
اجلزائري ين�ص على �أن
ال�ضبط الق�ضائي مكلف
بالبحث و التحري عن اجلرائم
املقررة يف قانون العقوبات
وجمع والبحث عن مرتكبيها
قبل �أن يفتح ب�ش�أنها حتقيق
ق�ضائي.

بني � 22إىل � 24أوت 2019

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح� 12شخ�صا

خالل الفرتة املمتدة
ما بني � 22إىل 24
 2019و �إىل
�أوت
غاية �صبيحة �أم�س
على ال�ساعة الثامنة
�صباحا (�أي خالل
� 48ساعة الأخرية)
وحدات
�سجلت
احلماية املدنية 5439

تدخل يف عــدة مناطق
خمتلفة من الوطن
وهذا على �إثر تلقي
مكاملات اال�ستغـاثة
من طرف املواطنني،
هذه التدخالت �شملت
جماالت
خمتلف
احلمايـة
�أن�شطة
املدنية �سواء املتعلقة

املرور،
بحوادث
املنزلية،
احلوادث
ال�صحي،
الإجالء
�إخمــاد احلرائق و
الأجهزة الأمنية .
كما تدخلت وحدات
احلماية املدنية خالل
نف�س الفرتة على اثر
عدة حوادث مرور

منها  14الأكرث دموية
ت�سببت يف وفاة 12
�أ�شخا�ص و �إ�صابة 55
�آخرين بجروح متفاوتة
اخلطورة مت �إ�سعافهم
يف عني املكان وحتويلهم
�إىل امل�ست�شفيات من
طرف �أعوان احلماية
املدنية � ،أثقل ح�صيلة

كانت علي م�ستوى
والية �سكيكدة بوفاة 02
�أ�شخا�ص و �إ�صابة 04
�آخرين بجروح على اثر
ا�صطدام بني �سيارتني
�سياحيتني ،بالطريق
الوطني رقم ( 1الطريق
ال�سيار �رشق -غرب )
ببلدية دائرة احلرو�ش .

يف م�ساهمته الأ�سبوعية يف موقع العرب اليوم كتب الدكتور حمي
الدين عميمور عن م�شاهداته الأخرية و التي تركزت على فيلم
فيلم ُعر�ض م�ؤخرا على القناة الفرن�سية الأوىل ،وهو بريطاين
من �إنتاج “بي بي �سي” ( )BBCويحمل ا�سم “اعرتافات خطرة”
(  )Confessions dangereusesوقام بالدور الأول فيه
“دانييل كريغ” ( )Daniel Craigالذي كان �آخر من قاموا
بدور “جيم�س بوند .”007
ويروي الفيلم ق�صة �أ�ستاذ بريطاين“ ،فلوك كيل�سو” ،وقف يحا�رض
يف مو�سكو عن الفظائع التي ارتكبها “جوزيف �ستالني” .و يوا�صل
املتحدث القول «والغريب هنا �أن �س ّفاحا قتل املاليني مثل
�ستالني ،وكان ال ينام يوميا ،طبقا ملحا�رضة الأ�ستاذ الربيطاين،
قبل �أن يت�أكد من ت�صفية الع�رشات ،يرتك فتاة حملت منه �سفاحا
لتعود �إىل �أ�رستها وتف�ضح الزعيم الذي يُقد�سه ال�سوفييت ،لكن
خمرج الفيلم مل يتوقف عند هذه النقطة لأنه كان ي�سعى لتحقيق
هدفه الرئي�سي وهو �شيطنة بقايا احلزب ال�شيوعي ال�سوفيتي.
فالذي حدث �أن اخلط الذي �سارت عليه اجلزائر امل�ستقلة يف
التعامل مع عدو الأم�س كان خط�أ من ال�صعب �أن �أحدد اليوم ما
�إذا كان ذلك عن عمد و�سابق �إ�رصار �أم عن ح�سن نية ،تنا�ست �أن
الطريق �إىل جهنم مر�صوف بالنوايا الطيبة.
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فعاليات املجتمع املدين تلتقي عددا من الأحزاب

اقرتاحات لإلزام النظام
بتطبيق خمرجات احلوار
ت�صوير ب�شري عالوة

 .توحيد فواعل ال�ساحة ال�سيا�سية و الن�شطاء الأحرار

نظمت فعاليات املجتمع املدين� ،أم�س ،اللقاء الت�شاوري مع الأحزاب
ال�سيا�سية وال�شخ�صيات الوطنية ،يف اخلطوة اجلديدة املوجهة من طرفها
نحو الطبقة ال�سيا�سية عدا �أحزاب املواالة ،يف حني ركز الفاعلون على
�ضرورة تثبيت �شرط �إلزامية ال�سلطة مبخرجات احلوار اجلدي لتفادي
تكرار �سيناريو .2011
�سارة بومعزة
و�أو�ضح القيادي بفعاليات
املجتمع املدين ال�صادق
دزيري �أن اخلطوة جاءت
للم �شمل خمتلف الفواعل
بال�ساحة من طلبة و�شباب من
قلب احلراك باملقابل الطبقة
ال�سيا�سية من �أر�ضية عني
البنيان والبديل الدميقراطي،
وحماولة تقريب وجهات
النظر يف ظل تهمي�ش ال�سلطة
للمبادرات التي طرحت من
خمتلف اجلهات ال�سابقة،
وهو ما ي�ستوجب بح�سبه
توحيد اجلهود وفقا للت�صورات
املتقاربة للدفاع عن مطالب
احلراك وطرح �أر�ضية �سيا�سية،
�أي اجلمع الذي يحدث دورا يف
موازين القوى.
�أما بخ�صو�ص جلنة احلوار
فقال �أن تركيبتها وطريقة
الإعالن عنها له ما يوجب
التحفظ ،وا�صفا جهود فعاليات
املجتمع املدين ب�أنها متار�س
حوارا �أفقيا وهو ما يعطي
فاعلية لن�شاطهم ،متداركا �أن
كل امل�ساعي ت�صب يف �إطار
امل�سعى الأ�سا�سي اخلا�ص
بخدمة احلراك.
م�سي اللقاء �إليا�س مرابط
�أما
رّ
فقال �أن خطوة جمعهم للم
�شمل خمتلف الأطياف بحد
ذاته خطوة ايجابية ،تاركا
باب بلورتها يف جلنة للمتابعة
والتن�سيق مفتوحة وفقا ملا
طرح على م�ستوى اللقاء

الأول.
و�أبرز �أن التحدي كان جمع
خمتلف الأطراف احلزبية
�سواء داخل نف�س البيت �أو
خارجه ،بالإ�ضافة ل�شخ�صيات
ميكنها متثيل فئات ح�سا�سة
كالطلبة وال�شباب و�شخ�صيات
وطنية لها مواقف معروفة
من النظام �سابقا قبل 22
فيفري ،مو�ضحا �أنه تو�صلوا
لالنطالقة احلالية ،معتربا �أن
جناح االجتماع واالنخراط
يف امل�سار يعترب اجنازا،
ملخ�صا الو�ضع يف م�سارين:
التوجه نحو رئا�سيات ب�رشوط
و�ضمانات �أو م�سار انتخابات
لكن ب�رشوط �أقوى ولإعادة
النظر يف �صالحيات الرئي�س
وحريات الإعالم وقانون
الأحزاب واجلمعيات ،مو�ضحا
�أن الهدف من كل ذلك هو
كيفية �إخراج البلد من الو�ضع
بحوار م�س�ؤول للو�صول
لأر�ضية م�شرتكة بعيدا عن �أي
حمالت �أو �أهداف �سيا�سية
جلهة معينة.
ووجهت الدعوات ال�سالم
بن عطية وعدد من الطلبة
بح�ضور خمتلف الفاعلني
كمجتمع مدين املن�ضوين
يف �إطار فعاليات املجتمع
املدين ،رفقة ال�شخ�صيات
الوطنية والأحزاب ال�سيا�سية
التي ت�ضمنت :االحتاد من �أجل
التغيري والرقي وحزب العمال
بح�ضور رم�ضان تعزيبت
وممثلني عن �أحزاب البناء

و�ضعتها بالإ�ضافة ل�رشط
هيئة انتخابات م�ستقلة فعليا
من �أجل تفعيل املرحلة.

بح�ضور �أحمد الدان وطالئع
احلريات وحزب احلرية
والعدالة والأر�سيدي وجبهة
العدالة والتنمية بح�ضور جاب
اهلل وحزب العمال اال�شرتاكي
بو�شا�شي
واحتاد القوى الدميقراطية
نخ�شى تكرار �سيناريو
والأفافا�س
االجتماعية
م�شاورات 2011
بح�ضور حاج جيالين وحركة
الوطنيني الأحرار وح�ضور بدروه النا�شط م�صطفى
�أي�ضا كرمي طابو وعن حم�س بو�شا�شي قال �أن اللقاء يعترب
رئي�سها عبد الرزاق مقري منا�سبة جيدة لتطوير �أر�ضية
وحركة النه�ضة وحزب عهد  15جوان ،مراهنا على حجم
 54بح�ضور �أمينها فوزي التو�سع و�ضمها ملختلف
رباعني وحزب جيل جديد التوجهات وهو ما ميكن �أن
بجياليل �سفيان و عمار طالبي يدعم مل ال�شمل ،قائال �أنهم
وعن احلزب املحل كمال يتمنون التو�صل حلل موحد
قمازي واالقت�صادي ا�سماعيل ميكن من عالج الأزمة،
الملا�س ويون�س قرار و�أ�ستاذ مو�ضحا �أن كل �أزمة حلها يف
علم االجتماع نا�رص جابي النهاية احلوار .باملقابل �أعرب
والدكتور م�صطفى خياطي عن رف�ضه لت�رصيحات ال�سلطة
وعبد العزيز رحابي وم�صطفى املتعلقة بعدم م�شاركتها يف
بو�شا�شي.
احلوار ،قائال ب�أنه ت�رصيح غري
من جهته الدكتور م�صطفى مقبول كونها طرفا �أ�سا�سيا
خياطي ،يف ت�رصيح له على بالإ�ضافة لغياب �رشوط
هام�ش الندوة اعترب �أن التهدئة؛ مركزا على غياب
الع�صيان املدين قد ميثل �ضمان مدى التزام النظام
اجلدار الأخري الذي ميكن مبخرجات احلوار ،م�شددا
التوجه �إليه يف حني يجب على �رضورة �إلزام النظام،
االجتاه نحو فتح �أبواب �أمل عائدا بال�صورة لإ�صالحات
ت�سبقه معتربا �أن خطوتهم يف  ،2011وما مدى االلتزام به يف
�إطار فعاليات املجتمع املدين ن�صو�ص حقيقية ،حيث مل يتم
ت�صب يف �إطار ذلك.
االلتزام باملخرجات ،قائال
�أما الوزير ال�سابق عبد العزيز �أنه ما يجب العمل على تداركه
رحابي ،فقال �أن الرهان البد اليوم بتقييد �رشط خا�ص ب�أخذ
�أن يكون من �أجل تو�سيع خمرجات احلوار بعني النظر،
�أر�ضية عني البنيان ،مركزا ي�ضاف لها �رشط تبني مطالب
على �رشوط التهدئة التي احلراك كنقطة �أخرية.

حمذرا من الت�صعيد يف حالة
عدم الأخذ بعني االعتبار
ذلك والذهاب الجتاه تنظيم
رئا�سيات مت�رسعة تفرز تذمرا
�شعبيا ،يف حني جعل ال�سيناريو
التفا�ؤيل متمثال يف حوار جدي
منفتح على املطالب ال�شعبية
و�إر�ساء دولة امل�ؤ�س�سات.
يف حني اعترب �أن الع�صيان
املدين مل يتم تو�ضيح ما هو
وما حمتواه وما نريد من ورائه،
قائال �أنه البد من تو�ضيح ذلك
حتى يتم اتخاذ املوقف منه،
�أما بخ�صو�ص جلنة احلوار
فقال �أنها متت ب�إخراج �سيء،
معتربا �أنها تعاين �أزمة هوية
وبوجوه تفتقد لل�رشعية وهو
ما يحتاج لإعادة النظر للتو�صل
حلوار جدي.
جياليل �سفيان
توحيد الطبقة ال�سيا�سية
رهان اللقاء

ت�صوير ب�شري عالوة

�أما جياليل �سفيان فقال �أن
الإجتماع مهم كونه موجه من
طرف املجتمع املدين باجتاه
الطبقة ال�سيا�سية ،قائال �أن
املجتمع ال�سيا�سي عليه ايجاد
نقاط موحدة يدافع عليها،
حمددا اطروحتي االنتخابات
الرئا�سية واملجل�س الت�أ�سي�سي
كنقطتي اختالف حاليا،
مو�ضحا موقف حزبهم حول
ذلك يتمثل بالتوجه للرئا�سيات
ثم م�سار ت�أ�سي�سي ي�رشف
عليه الرئي�س املنتخب يتوج
باال�ستفتاء.
كما �أ�ضاف �أن املجتمع
نا�صر جابي
جلنة احلوار تعاين �أزمة ال�سيا�سي يجدر به �أن يعرب
ملوقف موحد عن احلراك من
هوية
�أجل الو�صول خلارطة طريق
من جهته تفاءل �أ�ستاذ وفقا ملا �سيعر�ض خالل
علم االجتماع نا�رص جابي املرحلة املقبلة.
بتجدد احلراك مع الدخول
االجتماعي مرجعا قراءته
عبداهلل جاب اهلل
لكون املواطنني ي�شعرون لغاية نرف�ض لقاء كرمي يون�س
ال�ساعة �أن مطالبهم مل ت�ؤخذ
�أما رئي�س جبهة العدالة
على حممل اجلد ،حمددا
الو�ضع العام يف �سيناريوهني والتنمية عبد اهلل جاب اهلل،
الأول� :أحداث القطيعة مع فقال �أن امل�شاركة يف اللقاء
النظام ال�سيا�سي ف�إما ذهاب جاءت انطالقا من نقطة
النظام حلوار جاد وتغيري فعلي التزامهم باحلوار ،مع حماولة
بدل االكتفاء بتغيري الوجوه ،حماية احلراك من حماوالت

االلتفاف ،عائدا بال�صورة
�إىل لقاءات قوى التغيري،
قائال �أن اجتهادات فعاليات
التغيري كانت يف ذلك الإطار
و�صوال لأر�ضية عني البنيان
التي قال �أنها تبقى �أر�ضية
لالثراء من طرف من يلتحق
بها عرب خطوة احلوار التي
حدد �رشوطها يف �أن يكون
حوارا �سيدا و�شامال ويت�أ�س�س
عن قناعة خمتلف �أطيافه
ويجعل من ال�شعب �صاحب
احلق و�صاحب �رشعية
احلكم ،بالإ�ضافة لتعزيز
الوحدة الوطنية .كما �أكد
على نقطة الهيئة امل�ستقلة
لتنظيم االنتخابات عرب
توفري �رشوط ب�رشية ومادية
لتنظيم انتخابات تف�ضي
حلكم �رشعي فعليا .بالإ�ضافة
لدميقراطية امل�شاركة يف
احلكم التي ت�ؤ�س�س التعددية
لتمكني ال�شعب يف كل الق�ضايا
الكربى ،جاعال منها �رشوط
تفعيل حقوق ال�شعب.
و بخ�صو�ص جلنة كرمي يون�س
ف�أو�ضح �أنهم مل يردوا على
ر�سالته لكون عمل اللجنة ال
يوفر �رشوط احلوار الذي
يبحثون عنه ،معتربا �أن
نقطة ارتكاز اللجنة تخ�ص
حالة الفراغ الرئا�سي و�أنها ال
تتنا�سب وقناعتهم بالإ�ضافة
لغياب �رشط �إلزامية النظام
مبخرجات احلوار ،يف حني
يتعني بح�سب جاب اهلل �أن
تكون ال�شورى امللزمة.
باملقابل رد على لقاء حزب
طالئع احلريات بكرمي يون�س
ب�أنه يفرت�ض هناك التزام
�أدبي ب�أر�ضية عني البنيان
من خمتلف �أع�ضائها �إال �أنهم
يرف�ضون ممار�سة الو�صاية
على �أي حزب �أو طرف
م�شارك.
�أما حول الع�صيان املدين
فقال �أنهم ال ين�صحون به كونه
ميثل �شلال كامال ،وهو ما قد
ي�ؤدي لل�صدام مثلما وقع يف
الت�سعينات ،مو�ضحا �أن هناك
عدة �إجراءات دعم ميكن بها
تو�سيع نطاق ال�ضغط على
ر�أ�سها الإ�رضابات.
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مو�سى تواتي

نرف�ض اغت�صاب �إرادة ال�شارع
.

على كرمي يون�س حماورة ال�شعب بدل الأحزاب

�أكد رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية مو�سى تواتي ب�أن دعوة كرمي يون�س للحوار مرفو�ضة رف�ضا تاما مادامت
متثل الأحزاب و اجلمعيات ال ال�شعب ،م�شددا ب�أن احلراك راف�ض لهذه اجلنة  ،ويريد متثيل نف�سه عن طريق
انتخابات �شفافة نزيهة ،قائال « احلوار يكون مبني على �أ�س�س و منطق ولي�س �إنتخابات فقط «.
�إميان لوا�س

�إنتقد مو�سى تواتي الأم�س
يف ندوة �صحفية مبقر
حزبه احلوار الذي با�رشته
جلنة احلوار والو�ساطة،
م�ؤكدا ب�أن الأحزاب ترف�ض
احلوار دون ر�ضى ال�شعب،
م�ضيفا « ال �أحزاب متثل
ال�شارع دون ر�ضاه « ،داعيا
رئي�س اللجنة كرمي يون�س
�إىل فتح احلوار مع ال�شعب
بدل الأحزاب و اجلمعيات
.
وهاجم مو�سى كرمي يون�س
و �أع�ضاء جلنة احلوار،
قائال « كرمي يون�س لي�س
الرجل الأ�صلح لفتح احلوار
 ،كما يتفق اجلميع ب�أن
�أع�ضاءها �أغلبهم عا�شوا
يف فرن�سا وميثلون ما�ضي
اجلزائر ومرفو�ضة من
قبل ال�شعب ،وال �أظن
بانها �ستم�شي يف طريق
مطالب احلراك ال�شعبي».
و يف �سياق مت�صل ،
ت�ساءل املتحدث « ماهي
ميكانزمات هذه اللجنة ،و
رزنامتها ،من اختار هذه
اللجنة  ،وماهي الأهداف
التي ت�سعى �إليها اللجنة «

�أكد رئي�س اجلبهة الوطنية
اجلزائرية ب�أن حزبه
يرف�ض تنظيم انتخابات
رئا�سية يف الوقت احلايل،
معتربا ب�أن الو�ضع الي�سمح
بذلك  ،م�شددا على
عدم املغامرة ب�سيادة
ال�شعب الذي هو م�صدرا
لل�سلطة وجميع القرارات،
معتربا ب�أن الذهاب �إىل
انتخابات رئا�سية �سيعيد
ر�سكلة نف�س النظام ،كما
�أنه ال ميكن الذهاب �إىل
انتخابات و�سلطة ال�شعب

غري را�ضية ،ال�شعب
ا�ستقال من املمار�سة
ال�سيا�سية ومل يعد يثق
يف النظام ،م�شددا على
�رضورة �إعادة الثقة �إىل
ال�شعب خا�صة �أننا مقبلني
على دخول اجتماعي
�ساخن.
واقرتح تواتي الذهاب
�إىل ندوة جامعة تلتقي
فيها جميع التنظيمات و
املجتمع املدين وحتى
ممثلي احلراك للخروج
بتو�صيات ميكن تبنيها

ك�أفكار للخروج من الأزمة
ال�سيا�سية  ،وقال املتحدث
« الميكن مناق�شة الد�ستور
�إال بعد جميء رئي�س
للجمهورية ،مت�سائال «
لكن كيف ي�أتي رئي�س
للجمهورية و نحن يف
�ضبابية قانونية قد يكون
فيها املال هو ال�سيد «.
وثمن املتحدث دور
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
الأزمة الراهنة  ،قائال
« اجلي�ش رافق احلراك
ال�شعبي ووقف بجانبه

منذ بدايته و تخندق
مع مطالبه ال�رشعية،
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لعبت
دور �إيجابي يف التعاطي
مع هذه املتغريات ،وال
تزال يف �صالح ال�شعب
اجلزائري ،ونتمنى �أن
ي�ستمر هذا التناغم
بني اجلي�ش وال�شعب
يف املطالب ال�سيا�سية
الأ�سا�سية».
و�شدد مو�سى تواتي على
�رضورة اال�ستجابة ملطالب
احلراك ال�شعبي ،م�ؤكدا
ب�أن ال�شعب يريد ا�سرتجاع
�سيادته وهو راف�ض طب
�أ�شكال الو�صاية ،والبد
من جعله �صاحب الكلمة
من �أجل ت�ستقل اجلزائر
من الو�صاية الفرن�سية ،
مو�ضحا « ال�شعب متعط�ش
للدميقراطية و احلرية
البد من جعلها م�صدر
ال�سلطة «،وثمن املتحدث
خطوة العدالة يف حماربة
الف�ساد ،قائال « امل�ؤ�س�سة
الق�ضائية �رشعت دون
حتفظ و�إ�صابة �أو تعليمات
�أو توجيهات �أو خوف
يف حماربة الف�ساد و
الفا�سدين «.

ا�ستالم  102م�ؤ�س�سة تربوية

 12مليار دج للتكفل بالدخول املدر�سي يف العا�صمة
.
ك�شف وايل والية اجلزائر ,عبد
اخلالق �صيودة� ,أم�س ال�سبت,
�أن املو�سم الدرا�سي (/ 2019
� )2020سيعرف ا�ستالم 102
م�ؤ�س�سة تربوية يف خمتلف
الأطوار الدرا�سية (ابتدائي-
متو�سط -ثانوي ) وذلك يف �إطار
جهود الدولة لتوفري الظروف
والإمكانيات الالزمة خالل
الدخول املدر�سي.
و�أو�ضح �صيودة يف ندوة �صحفية
عقب جولة تفقدية للعديد من
م�شاريع قطاع الرتبية باجلزائر
العا�صمة بكل من املقاطعات
الإدارية الرويبة وبئر مراد
راي�س و ال�رشاقة� ,أنه حت�سبا
للدخول الدرا�سي 2020/2019
من املنتظر ا�ستالم  102م�ؤ�س�سة
تربوية ت�ضم جممعات مدر�سية
(ابتدائية) و متو�سطات وكذا
ثانويات بالإ�ضافة اىل  24ق�سم
تو�سعة و  9مطاعم مدر�سية.
كما �سيتم غ�ضون الأ�سبوع القادم
-ي�ضيف--ا�ستالم  65جممعمدر�سي خا�ص بالطور االبتدائي
من �أ�صل  78م�ؤ�س�سة قيد الإجناز
و � 13أخرى خالل الف�صل الأول

جمال بن عبدال�سالم

هيئة كرمي يون�س بحاجة
�إىل توازن يف التمثيل
دعا رئي�س جبهة اجلزائر اجلديدة
جمال بن عبد ال�سالم �أم�س ال�سبت
ب�سيدي بلعبا�س �إىل �رضورة
�إحداث «توازن» يف متثيل الهيئة
الوطنية للو�ساطة واحلوار من
خالل االنفتاح �أكرث على خمتلف
الأطياف الإيديولوجية ،و�أو�ضح
بن عبد ال�سالم لدى تن�شيطه
لتجمع �شعبي مع منا�ضليه بقاعة
�سينما «العمارنة» �أن حزبه «كان
من ال�سباقني للدعوة �إىل احلوار»
لكنه يعرت�ض على ت�شكيلة و�أداء
الهيئة الوطنية للو�ساطة و احلوار
ويدعوها �إىل «االنفتاح �أكرث على
خمتلف الأطياف الإيديولوجية».
وقال يف هذا ال�صدد « :نحن من
بني الذين اقرتحوا هيئة للو�ساطة
للإ�رشاف على احلوار لكن للأ�سف
بعد ت�شكيل جلنة الو�ساطة واحلوار

تبني �أنها تعاين من عدة نقائ�ص
وخلل من حيث التمثيل والرتكيب
والعدد امل�ضخم للم�شاركني»ويرى
بن عبد ال�سالم �أن الهيئة الوطنية
للو�ساطة واحلوار «تفتقد �إىل
التمثيل املتوازن» م�شريا �أن
حزبه «كان ينتظر �أن تكون فيها
�شخ�صيات وطنية مبوا�صفات
معروفة مثل امل�صداقية واحليادية
واحلزم والثقل لكن جاءت كثري
من الأ�سماء خميبة للآمال»ودعا
رئي�س جبهة اجلزائر اجلديدة �إىل
«�رضورة �أن تعيد الهيئة الوطنية
للو�ساطة واحلوار النظر يف
منهجها وطريقة عملها مبا �سمح
لها بان حتظى مب�صداقية حقيقية
لدى ال�شعب اجلزائري والأحزاب
ال�سيا�سية وخمتلف ال�رشائح».

م�.س

عبد القادر بن قرينة

من عجز عن تنظيم حفل لن
ي�ستطيع تنظيم انتخابات
طالبت حركة البناء على ل�سان
رئي�سها عبدالقادر بن قرينة الوزير
الأول نورالدين بدوي بالإ�رساع يف
تقدمي ا�ستقالته بناء على رغبة
احلراك ال�شعبي ،و وعرج املتحدث
على املجزرة التي حدثت يف ملعب
� 20أوت ب�سبب حفل �سولكينغ ليلة
اخلمي�س املن�رصم حيث لقي 5

�شباب حتفهم نتيجة �سوء التنظيم
�أين قال بن قرينة من �سطيف:
“احلكومة التى عجزت عن �إجناح
تنظيم حفل غنائي لتتت�سبب
يف قتل �أبناء اجلزائر ال ميكنها
م�سايرة �أزمات اجلزائر املختلفة
باختالف املجاالت”.

م�.س

رئي�س الدولة قبلها على الفور

ا�ستقالة وزيرة الثقافة
مرمي مردا�سي

ت�سليم  13متو�سطة و  5ثانويات و  9مطاعم الأ�سبوع القادم
من ال�سنة الدرا�سية �أي ما يعادل
 960ق�سم بطاقة �إ�ضافية تفوق
 38.400مقعد بيداغوجي,
م�شريا
�إىل ا�ستالم كذلك  13متو�سطة و 5
ثانويات �إىل جانب  9مطاعم و29
ق�سم تو�سعة.
و مت كذلك جتهيزهذه املرافق
-يقول الوايل --بكافة الو�سائللتكون جاهزة ال�ستقبال التالميذ
قريبا ,مربزا �أن دخول هذه
امل�شاريع حيز اخلدمة �سيخفف
ال�ضغط الذي كانت ت�شهده العديد
هذه امل�ؤ�س�سات بالعا�صمة خا�صة
يف مناطق الأقطاب ال�سكنية
اجلديدة املوزعة عرب خمتلف
املقاطعات الإدارية ال13
للعا�صمة على غرار م�شاريع تقع
بكل من حي الكرو�ش بالرغاية
و عني املاحلة وجنان �سفاري
ببلدية ج�رس ق�سنطينة و�أي�ضا
ب�أوالد فايت و املدينة اجلديدة
�سيدي عبد اهلل وباقي البلديات.
طور
م�شاريع
وبخ�صو�ص
املتو�سط ,فقد مت برجمة
ا�ستالم ما يناهز  265ق�سم تربوي
بطاقة ا�ستيعاب �إ�ضافية تقدر ب

 10.240مقعد �أما الطور الثانوي
فقد مت ا�ستالم  5ثانويات جديدة
من �أ�صل  8مربجمة ت�ضمن زهاء
 8000مقعد جديد �ستمكن من
الق�ضاء على االكتظاظ داخل
الأٌق�سام على م�ستوى باقي
امل�ؤ�س�سات ,م�شريا �أنه �سيتم
�إلغاء العمل بنظام الدوامني عرب
معظم امل�ؤ�س�سات الرتبوية.
من جهة �أخرى �أفاد �صيودة
�أن الأوعية العقارية لإجناز
 98م�ؤ�س�سة تربوية بالعا�صمة
امل�سجلة مبيزانية تقدر ب 12
مليار دج و  830مليون دج والتي
مل تنطلق بعد ,قد مت توفريها
و تتواجد العملية يف مرحلة
ال�صفقات العمومية لالنطالق يف
اجنازها.
و�أ�ضاف �أن العديد من املن�ش�آت
تعرف عمليات ترميم «وا�سعة
م�ست جل املرافق» كالإنارة و
دورات املياه و الطالء لتح�سني
ظروف التمدر�س ,حيث مت
تخ�صي�ص �أزيد من  100مليار
�سنتيم للقيام بعمليات الإ�صالح
و�إعادة ت�أهيلها منها  52مليار
�سنتيم لفائدة البلديات لرتميم

املدار�س االبتدائية و كذا
تخ�صي�ص لذات العملية  22مليار
لفائدة م�ؤ�س�سات الطور املتو�سط
و  25للطور الثانوي.
وذكر نف�س امل�س�ؤول �أن الوالية
خ�ص�صت يف املجال الت�ضامني
لفائدة العائالت املعوزة غالف
مايل يقدر ب  13مليار �سنتيم
مت توزيعها على البلديات للتكفل
باقتناء  25.000حقيبة مدر�سية
كمرحلة �أوىل ,فيما خ�ص�صت
ميزانية  30مليار �سنتيم كقيمة
للمنحة املدر�سية ( 3000دج)
لفائدة  100.000تلميذ.
�أما فيما يخ�ص املطاعم
املدر�سية التي يبلغ عددها
 331بالعا�صمة فقد �إ�ستفادت
-ح�سبه --من �إعانة من طرفال�صندوق امل�شرتك للجماعات
املحلية وتتمثل يف غالف مايل
فاق  76مليار �سنتيم لتح�سني
الوجبات الغذائية التي تقدم
على م�ستوى املدار�س االبتدائية
�إ�ضافة �إىل تخ�صي�ص  216حافلة
للنقل املدر�سي ل�صالح �أكرث من
 25.000تلميذ

م�.س

قدمت �أم�س ال�سبت وزيرة
الثقافة مرمي مردا�سي ا�ستقالتها
لرئي�س الدولة عبد القادر بن
�صالح من من�صبها كوزيرة
للثقافة و الذي قبلها ح�سب ما
جاء يف بيان لرئا�سة اجلمهورية
�أم�س ال�سبت وكانت مردا�سي قد
عينت وزيرة للثقافة يف الفاحت

�أفريل املا�ضي.
و ت�أتي اخلطوة بعد م�رصع 5
�شباب يف حفل املغني �سولكينغ
الذي جرى مبلعب � 20أوت
الأمر الذي فتحت فيه العدالة
حتقيقا و كان من تبعات الكارثة
�إقالة مدير ديوان حقوق الت�أليف
�سامي بن �شيخ

�إنهاء مهام بوهدبة عبدالقادر

بن �صالح �أوني�سي مديرا
جديدا للأمن الوطني
عني رئي�س الدولة ،عبد القادر
بن �صالح� ،أوني�سي خليفة مديرا
عاما جديدا للأمن الوطني
خلفا للعميد عبد القادر بوهدبة
الذي �أنهيت مهامه بهذه ال�صفة
و ح�سب املعلومات املتوفرة

ف�إن املدير اجلديد خدم
ك�ضابط �سام يف �رشطة احلدود
،و يعرف جيدا طبيعة عمل
اجلهاز الأمني و ميتلك �سمعة
طيبة مع كل من خدم معه.
م�.س
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ا�ستعملت ق�صرا لتنفيذ جرائمها اجلهنمية

ع�صابات ت�سحب �أطفاال من
الرباءة �إىل الإجرام
مل تعد تعتمد الع�صابات الإجرامية يف عملياتها على فئة اجلن�س اللطيف فقط لت�ضليل قوات الأمن وت�سهيل خمططاتها بل جل�أت اليوم لفئة �أخرى مبا
يتنا�سب و تطور القانون و الت�شريعات العقابية �أال وهي فئة الأطفال الق�صر �أي الأطفال ما دون ال�سن القانوين هذه الفئة التي خ�صها القانون بحماية
خا�صة و عناية دقيقة وهي امليزة التي جذبت الع�صابات نحوها وجعلتها تت�سابق لتجنيدها يف عامل الإجرام و ت�ستغلها يف �أخطر العمليات وت�سحبهم
بذلك من عامل الرباءة نحو عامل اجلرمية  ،لأطفال يف �سن الزهور وجدوا نف�سهم متورطني يف �أخطر العمليات الإجرامية كال�سرقة واملتاجرة يف
املخدرات وحتى تزوير العمالت و اجلرائم الإرهابية..
�إعداد :م.ثيزيري
ومن خالل هذا املقال �سنحاول
ت�سليط ال�ضوء على عدد من
الق�ضايا التي تورط فيها الأطفال
الق�رص على يد الع�صابات
الإجرامية ...
فنان ي�ستغل �أطفاال ق�صرا
لرتويج النقود املزورة
�أول حالة �سن�ستعر�ضها هي
لأطفال ق�رص مت توريطهم من قبل
ع�صابة من � 3أ�شخا�ص �أحدهم
فنان و �أخر عون نظافة باملركز
التجاري «�أردي�س» يف عملية تزوير
عملة طالت ما يقارب  33مليون
�سنتيم من فئات 1000 ، 2000
دج و  200دج �أين كانوا ي�ستغلون
ه�ؤالء الأطفال يف عملية ترويج
وتوزيع هاته العملة املقلدة يف
الأ�سواق وهم الأطفال الذين جرت
حماكمتهم �أمام ق�سم الأحداث و
�سلطت عليهم املحكمة عقوبة
� 6أ�شهر غري نافذة وهي الواقعة
التي توبعوا على �أ�سا�سها بجناية
تزوير و تقليد �أوراق نقدية ذات
�سعر قانوين يف االقليم الوطني و
بيع و توزيع �أوراق نقدية مزورة
يف االقليم الوطني  ،يف الق�ضية
التي تعود وقائعها ل�شهر ماي من
�سنة  2015حني ر�صدت م�صالح
الأمن و �أثناء قيامها بدورة روتينية
ب�أحد �شوارع احلرا�ش �شابا ب�صدد
تفح�ص ورقة نقدية وهو على
منت دراجة رفقة طفل قا�رص �أين
قامت بتوقيفهما و عرثت بحوزة
الطفل القا�رص على مبلغ � 70ألف
دج ات�ضح �أنه مزور ،و �رصح هذا
الأخري بعد حتويله على التحقيق
الأمني ب�أنه حت�صل عليها من عند
�شاب يعمل كفنان ت�شكيلي كلفه
ب�رشاء دراجة نارية بها من �سوق
احلرا�ش بعدما �أخطره ب�أنها
مزورة و هي نف�سها الدراجة
التي �أوقف بها يومها �أين كان
رفقة �صديقه الأخر الذي �أوقفته
م�صالح الأمن ب�صدد الإطالع
عليها م�ؤكدا ب�أن الفنان الت�شكيلي
وعده بت�سليمه مبلغا ماليا �صحيحا
بعد بيعه للدراجة النارية مع
مت�سكه ب�أن رفيقه مل يعلم ب�أن
الورقة النقدية مزورة ،ليتم بذلك
حتديد هوية الفنان الت�شكيلي
و التنقل ملنزله �أين عرثت على
نقود مزورة بلغت قيمتها  33مليون

�سنتيم كانت جاهزة لطرحها
�رصح املتهم ب�أنه ملك لوالده
التاجر و  42ورقة نقدية من فئة
 2000دج جاهزة باال�ضافة اىل 91
�صفحة جاهزة من فئة 2000دج
غري مقطعة و � 36صفحة من فئة
 1000دج و �صفحتني من فئة 500
دج جاهزة للتداول بالإ�ضافة �إىل
� 9أوراق نقدية من فئة  200دج و
�أوراق �أخرى بالعملة ال�صعبة من
فئتي  50و  20اورو غري �صاحلة
للرتويج يف ال�سوق باال�ضافة اىل
مبلغ مليار �سنتيم �صحيحة  ،مع
عدة معدات خا�صة بالتزوير منها
جهاز حا�سوب  ،الة ن�سخ  4رزم
من الورق املقوى مق�سم على
�شكل �أوراق نقدية � ،أقرا�ص فحم
اىل جانب حجزها ل�سالح �أبي�ض و
�شفرة حالقة ،وهي املحجوزات
التي �إعرتف بخ�صو�صها املتهم
ب�أنها ملك له و كان ي�صنعها رفقة
املتهم الثالث «م�.سامي» و كان
ي�ساعده يف طرحها املتهمون
القا�رصون .
طبيبة ت�ستعني بطفل قا�صر
لرتويج حبوب الإجها�ض
تورطت طبيبة يف العقد الرابع
من العمر ب�إ�ستغالل طفل قا�رص
يف عملياتها الإجرامية املتعلقة
ب�إ�سترياد حبوب الإجها�ض من
فرن�سا بعدما كانت تقدمها له
ليقوم ببيعها و ترويجها للغري
وهي الق�ضية التي تعود وقائعها
ل�شكوى تقدم بها قا�رص يبلغ
من العمر � 17سنة �أمام م�صالح
ال�ضبطية الق�ضائية �ضد املتهمة
احلالية  ،جاء يف فحواها �أن هاته
الأخرية قدمت له ب�شهر جانفي
 6علب من حبوب الإجها�ض و
طلبت منه بيعها للغري ،مقابل مبلغ
مايل تقدمه له يف املقابل  ،لتقوم
م�صالح ال�ضبطية الق�ضائية بفتح
حتريات �،أين �إكت�شفت من خاللها
�أن املتهمة طبيبة و دائمة ال�سفر
لفرن�سا بحكم �أن زوجها يقطن
هناك  ،و �أن تلك احلبوب التي
قدمتها للقا�رص مت �رشا�ؤها من
هناك  ،ليتم بذلك متابعة املتهمة
بالتهمة �سالفة الذكر و حتويلها
على املحاكمة وفقا لإجراءات
الإ�ستدعاء املبا�رش � ،أين �أنكرت
مبثولها ما ن�سب لها من جرم
م�رصحة ب�أن القا�رص و الذي هو
�صديق �إبنتها هو من قام ب�رسقة
هاته احلبوب من منزلها العائلي

مع بع�ض جموهراتها  ،حني تقدم
من منزلها العائلي �أين كانت غائبة
عنه  ،حيث هدد �إبنتها لت�سمح له
بدخول املنزل  ،ف�إ�ستجابت له
هاته الأخرية و �أدخلته لغرفة
نومها � ،أين �إ�ستغل �إن�رصافها
للمطبخ ق�صد حت�ضري ع�صري له ،
وفر بالأدوية و املجوهرات  ،حيث
مل يتم �إكت�شاف ال�رسقة  ،حلني
رجوعها من فرن�سا للإدالء بواجب
الإقرتاع يف الإنتخابات الرئا�سية
الفارطة  ،كما �أ�شارت �أن تلك
الأدوية قدمت لها من قبل طبيب
فرن�سي لعالج الإلتهابات املعوية،
ولي�ست بهدف ترويجها يف الرتاب
الوطني .
�أ�ستاذة �إبتدائي و ع�شيقها
يجندان فتاة قا�صرا
حالة �أخرى هي لفتاة قا�رص
تبلغ من العمر � 16سنة تورطت
يف الإعتداء على جدتها العجوز
البالغة من العمر � 75سنة بعدما
جندها « كلوند�ستان» و ع�شيقته
وهي �أ�ستاذة يف طور �إبتدائي و
قاموا مب�ساعدتها بالتهجم على
منزلها بهدف ال�رسقة �أين قاموا
هناك بالإعتداء عليها بطريقة
وح�شية عن طريق تقييدها
ب�رشيط ال�صق مع خنقها م�سببني
لها عدة كدمات وجروح جنت
منها ب�أعجوبة ،لتمثل القا�رص
�أمام ق�سم الأحداث و تدان بعقوبة
�سالبة للحرية و ميثل �رشيكاها
�أمام حمكمة اجلنايات لي�رسدوا
على م�سامعنا تفا�صيل الواقعة
الوح�شية التي تعود ل�شهر مار�س
من عام  2015حني تقدم عدد
من املواطنني �أمام م�صالح الدرك
الوطني للتبليغ عن واقعة �إعتداء
تعر�ضت لها �أحد جارتهم وهي
عجوز يف �أواخر العقد ال�سابع من
العمر داخل عقر دارها مبنطقة
عني النعجة بالعا�صمة على يد
حفيدتها القا�رص و �أخرين بعدما
�إ�ستنجدت بهم من �رشفة املنزل
وقاموا من جهتهم بالقب�ض على
حفيدتها لدى حماولتها الفرار
حيث �أكدت ال�ضحية يف حم�رض
�سماعها �أمام م�صالح ال�ضبطية
الق�ضائية �أنها تفاج�أت بيوم
الواقعة بحفيدتها القا�رص تزورها
دون �سابق موعد بحجة �إنتظار
والدها ولدى تواجدها هناك
قامت بفتح الباب ل�شاب و فتاة
ثم تفاج�أت بهم يتوجهون �صوبها

فرارها ملحطة البنزين  ،حيث مت
حتويلهما على حمكمة اجلنايات
فيما حولت الفتاة القا�رص على
حمكمة الأحداث �أين مت حماكمتها
و �سلطت عليها عقوبة � 7أ�شهر
ق�ضتها بالكامل ،يف وقت توفيت
جدتها من �شدة احلزن و الفزع الذي
تعر�ضت له من جراء هاته احلادثة
،هذا وقد نفى املتهم الأول مبثوله
�أمام حمكمة اجلنايات ما ن�سب
له من جرم و جاء برواية مغايرة
متاما حيث �أكد �أن الفتاة القا�رص
التي هي مبركز �شاهدة يف ق�ضية
احلال �إت�صلت به بيوم الوقائع و
طلبت منه �إي�صالها ملنزل جدتها
وطلبت منه �إنتظارها يف الأ�سفل
ملدة  20دقيقة وبعد حوايل ن�صف
�ساعة تقدمت من ال�سيارة و
بيدها حقيبة كبرية و ملا �س�ألها
�أجابته ب�أنها �أغرا�ض �سلمتها لها
جدتها لينتاب من �أمرها و ي�صعد
ل�شقة جدتها �أين تفاج�أ بها مقيدة
ب�رشيط ال�صق فقام ب�إنقاذها
و توجه مبا�رشة ملركز الأمن
ق�صد التبيلغ عن واقعة الإعتداء
�أين �أخطرته م�صالح الأمن ب�أنه
موقوف يف ق�ضية �رسقة ،يف وقت
�أكدت املتهم الثانية ب�أنها رافقت
املتهم الأول و �صديقته و مل
ت�شهد �أي واقعة و ال �إعتداء نافية
م�شاركتها يف ال�رسقة  ،من جهته
النائب العام وبعد �إ�شارته خلطورة
الوقائع طالب بت�سليط �أق�صى
عقوبة يف حق املتهمني و بالأخ�ص
الأ�ستاذة وهذا بت�سليط عقوبة 15
�سنة �شجنا نافذا لكليهما.

حيث قامت حفيدتها مبحاولة
�إ�سقاطها �أٍر�ضا و لدى رف�ضها
ذلك قامت بخنقها بكل ما �أوتيت
من قوة وبعد عجزها عن الأمر
نتيجة مقاومتها لها طلبت من
الفتاة الأخرى م�ساعدتها بعدما
قدمت لها قفازات �أين قامت هاته
الأخرية باحللول حملها وقامت
بخنقها و �رضبها بعدة لكمات
حلني �أن �أ�سقطتها �أر�ضا و قامت
بتقييدها ب�رشيط ال�صق على
م�ستوى الرجل و الأيدي مع غلق
فمها بقطعة قما�ش و بعد �أن ثبتوها
�أر�ضا توجهوا بقيادة حفيدتها �إىل
مكان تواجد جموهراتها و نقودها
التي كانت مو�ضوعة داخل �صندوق
حديدي و�إ�ستلوا عليه و فروا بعد
ذلك لوجهة جمهولة  ،لتتمكن
بعد فرتة وجيزة و على الرغم
من كرب �سنها من فك رباطها و
التوجه مبا�رشة �صوب النافذة
للإ�ستنجاد ب�أبناء احلي الذين
�أ�سعفوها و نقولها للم�ست�شفى �أين
تلقت الإ�سعافات الأولية من جراء
الإعتداء اخلطري الذي تعر�ضت له
كما قاموا �أبناء احلي بالقب�ض على
حفيدتها لدى حماولتها الفرار و
بيدها حقيبة امل�رسوقات التي
مت �إ�سرتجاعها بالكامل مع ك�رس
ال�سيارة التي �إ�ستعلمتها الع�صابة
يف واقعة ال�رسقة والتي كانت
ال�سبب املبا�رش وراء تقدم املتهم
الأول مل�صالح الدرك الوطني �أين
�ألقت عليه القب�ض مبا�رشة بعد �أن
عرثت داخل �سيارته على حقيبة
الفتاة القا�رص و ال�رشيكة الثانية
مع احلقيبة التي كانت بها معدات
ع�صابة ت�ستغل قا�صر يف
ال�رسقة من ال�رشيط الال�صق و
احلرا�سة
القفازات امل�ستعملة يف عملية
ال�سطو ،هذا وقد مت توقيف �إ�ستغلت ع�صابة خطرية تتكون من
�رشيكته الثانية بنف�س اليوم لدى ثالثة �أ�شخا�ص طفل قا�رص يف

تنفيذ عملياتهم الإجرامية التي
�إ�ستهدفت �سائقي الأجرة حيث
كانت ت�ستعمله كحار�س لت�ضليل
عنا�رص الأمن حيث تقوم ب�إر�ساله
ملراقبة املكان وقت تنفيذهم
لعمليات ال�رسقة التي كانت
نتيجتها �إزهاق روح �أحدهم  ،يف
الواقعة التي تعود جمرياتها لتاريخ
العثور على جثة «كلوند�ستان»
ملقية يف منطقة معزولة على
�ضفاف وادي ال�صغري مبنطقة
احلوا�صلة ،وتبني بعد معاينته
�أنه تعر�ض �إىل طعنة �سكني قاتلة
�أ�صابته على م�ستوى ال�صدر� ،أين
متكنت م�صالح الأمن من التو�صل
للفاعلني بعد �أن تلقيها لر�سالة
جمهولة للتبيلغ عن هوية الفاعلني
وهي ع�صابة مبا فيهم طفل
قا�رص كما تبني لها بعد التحقيق
�أن ال�ضحية احلايل هو واحد من
�ضمن �ضحايا �سل�سلة جرائمهم
التي نفذوها يف عدة مناطق
متفرقة من العا�صمة على غرار
منطقة عني النعجة ،با�ش جراح
واحلرا�ش حيث كانوا ي�ستهدفون
من خالل جرائمهم �سائقي
<>الكلوندي�ستان>>
�سيارات
حيث كانوا يقومون با�ستدراجهم
�إىل مناطق معزولة لال�ستيالء على
مركباتهم بعد التخل�ص منهم ،ليتم
بعد �إلقاء القب�ض عليهم بتحويلهم
على حمكمة اجلنايات بتهمة
القتل العمدي مع �سبق الإ�رصار
والرت�صد عن طريق تكوين جماعة
�أ�رشار حيث �أكد �أحد �أفراد هاته
الع�صابة �أن ابن خالته عر�ض عليه
فكرة �رسقة �سيارة ال�ضحية بعد
قتله ،م�ضيفا �أنه مت ا�ستدراجه
�إىل مكان معزول ،فيما اقت�رص دور
القا�رص الذي كان برفقتهم على
مراقبة املكان والطريق .
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ت�أخر ت�سليم امل�شاريع وعمليات الرتميم مل تتجاوز  50باملائة

قطاع الرتبية باجلنوب على
�صفيح �ساخن
.

االكتظاظ وتذبذب النقل املدر�سي يلقي بظالله على التالميذ

حذرت جمعيات �أولياء التالميذ بواليات جنوب البالد الكبري ،ال�سلطات املحلية من مغبة
ت�سجيل دخول مدر�سي �ساخن يوم الـ � 04سبتمرب الداخل ،ب�سبب الت�أخر غري املربر يف ت�سليم
امل�شاريع الرتبوية اجلديدة  ،ناهيك عن الفو�ضى التي تعرفها االبتدائيات املعنية بعمليات
الرتميم والتي مل تتجاوز ن�سبة الـ  50باملائة .
�أحمد باحلاج
دخل والة اجلمهورية بواليات
جنوب البالد الكبري على غرار
ورقلة  ،مترنا�ست  ،الوادي ،
ب�سكرة  ،غرداية  ،الأغواط ،
ايليزي و �أدرار  ،يف �سباق مع
الزمن من خالل توجيه تعليمات
�صارمة لل�سلطات املحلية
واملديريات التنفيذية مل�ضاعفة
العمل وال�سهر على تدارك الت�أخر
غري املربر يف ت�سليم امل�شاريع
الرتبوية اجلديدة  ،واالبتدائيات
املعنية بالرتميم  ،مع ال�سعي
لإيجاد حلول ولو ب�شكل م�ؤقت
لظاهرة االكتظاظ داخل حجرات
التدري�س وكذا مع�ضلة التذبذب
احلا�صل يف توفري و�سائل النقل
املدر�سي لفائدة تالميذ القرى
النائية واملناطق البعيدة املعزولة
عن العامل اخلارجي ل�ضمان

دخول اجتماعي ومدر�سي هادئ
 ،خا�صة �إذا علمنا �أن جمعيات
�أولياء التالميذ كانت قد حذرت
من مغبة ت�أخر تدارك النقائ�ص
امل�سجلة بالأطوار الدرا�سية
الثالثة كاالبتدائي  ،املتو�سط
 ،الثانوي والتي كانت �سببا يف
تراجع م�ستوى التح�صيل العلمي
للتالميذ وتذيل اجلنوب للرتتيب

الوطني يف نتائج االمتحانات
النهائية اخلا�صة ب�شهادة التعليم
االبتدائي ،املتو�سط و�شهادة
البكالوريا .
من جهتهم فقد ذهب املهتمون
بقطاع الرتبية بهاته الواليات �إىل
�أبعد من ذلك  ،عندما طالبوا
بتقدمي م�س�ؤويل البلديات ومدراء
الرتبية �أمام امل�ساءالت القانونية

لتقدمي تو�ضيحات بخ�صو�ص
الأ�سباب تقف خلف الفو�ضى
امل�سجل بهذا القطاع والنتائج
الكارثية يف خمتلف االمتحانات
الر�سمية وذلك مقارنة بالأموال
ال�ضخمة املر�صودة لقطاع يئن
حتت وط�أة �سوء الت�سيري واالهمال
والالمباالة  ،مع جتدد موجة
االحتجاجات مع دخول مدر�سي
واجتماعي جديد للمطالبة
بتج�سيد جملة من املطالب
ال�رشعية التي جتاوزها الزمن .
جدير بالذكر �أن الواليات ال�سالف
ذكرها �سجل بها  54م�ؤ�س�سات
تربوية جديدة موجودة يف طور
االجناز معظمها غري معنية
بالت�سليم ب�سبب تفاوت االدوات
الرقابية  ،ناهيك عن عدم احرتام
م�ؤ�س�سات االجناز للمعايري
املعمول بها واجال الت�سليم
املن�صو�ص عليها قانونيا .

يف انتظار تدعيمهم مبراكز ملكافحة ال�سرطان

 2100م�صاب بال�سرطان بالواليات
احلدودية يعانون

يئن زهاء  2100م�صاب بداء
ال�رسطان بالواليات احلدودية
جنوب البالد الكبري حتت وط�أة
افتقارهم ملراكز مكافحة هذا
الداء الفتاك  ،الأمر الذي الزمهم
حتمل عناء التنقل وم�شقة ال�سفر
ملناطق بعيدة �شمال الوطن
للبحث عن �سبل العالج .
حذر متابعون مللف ال�صحة
بالواليات احلدودية جنوب البالد
على غرار مترنا�ست � ،إيليزي ،
�أدرار  ،ب�شار وتيندوف من مغبة

جتاهل مطلب  2100م�صاب بداء
ال�رسطان واملتمثل يف توفري
تذاكر النقل اجلوي املجاين
حتى يت�سنى لهم ال�سفر للعالج
باملراكز العمومية ال�صحية
املخت�صة بواليات �شمال الوطن،
حيث �شدد املخت�صني على
�رضورة تدخل عاجل من طرف
وزارتي ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح
امل�ست�شفيات والت�ضامن الوطني
والأ�رسة وق�ضايا املر�أة للتكفل
بهذه ال�رشيحة من املجتمع ،كما

�أفادت الأطقم الطبية مبختلف
م�ست�شفيات الوالية املذكورة �أن
غالبية امل�صابني بداء �رسطان
الرحم والعقم من فئة ذوي
الدخل املحدود و ينحدرون من
مناطق ريفية حمرومة  ،مما �أرغم
غالبيتهم على ال�رصاع مع املر�ض
مب�ساكنهم �أو الرتدد على املرافق
ال�صحية العمومية بذات الوالية
للعالج ب�سبب عجزهم عن توفري
تكاليف النقل اجلوي املقدرة بـ 03
ماليني �سنتيم ذهابا و�إيابا باجتاه

واليات ال�شمال للعالج مبراكز
مكافحة ال�رسطان بالأ�شعة.
�إىل جانب ذلك فقد ت�ساءل
متتبعون لذات ال�ش�أن عن الأ�سباب
احلقيقية التي تقف حجرة عرث يف
دعم الواليات املذكورة مب�رشوع
ملركز مكافحة ال�رسطان
ودعمهم بالتجهيزات احلديثة
و الأخ�صائيني يف ذات املجال
للتخفيف من عناء التنقل لواليات
ال�شمال.
�أحمد باحلاج

مترنا�ست

ندرة حادة يف التزود بقارورات غاز البوتان

ت�شهد والية مترنا�ست تذبذب كبري
يف توفري غاز البوتان  ،وهو الأمر
الذي ا�ضطر بعديد العائالت
للتنقل بني نقاط البيع الع�شوائية
و العمومية للبحث عن هذه املادة
الطاقوية ل�سد حاجيتهم ال�رضورية
.
عرب الع�رشات من �سكان �أحياء
بلديات مترنا�ست يف ت�رصيح لهم

مع يومية «الو�سط» ،عن ا�ستيائهم
وتذمرهم ال�شديدين من ال�صمت
املطبق من اجلهات املعنية
بخ�صو�ص ا�ستمرار مع�ضلة الندرة
احلادة يف التزود بقارورات غاز
البوتان  ،حيث �أن هذه الو�ضعية
املزرية �ألزمت عديد املواطنني
لتحمل عناء التنقل وم�شقة ال�سفر
بني الأحياء املجاورة وبال�ضبط

بنقاط بيع قارورات غاز البوتان
للتزود بهذه الأخرية  ،ومما يحز
يف نفو�س حمدثينا �أن ال�سلطات
املعنية بهذا القطاع ف�ضلت لعب
دور املتفرج عو�ض البحث عن
حلول جذرية للم�شكل القائم .
�إىل جانب ذلك فقد طالب �أكرث من
متحدث يف املو�ضوع وايل الوالية
دومي اجلياليل ب�صفته امل�س�ؤول

الأول على الهيئة التنفيذية بالتدخل
العاجل وفتح حتقيق معمق حول
الت�أخر غري املربر يف ربط عدد
من الأحياء النائية والقرى املعزولة
عن العامل اخلارجي ب�شبكة غاز
املدينة النهاء معاناة املواطنني
مع الطوابري الب�رشية غري املنتهية
للظفر بقارورات غاز البوتان .
�أحمد باحلاج

مترنا�ست

حي تهقارت يغرق يف الظالم

يتخبط قاطنو حي تهقارت
ال�رشقية ببلدية مترنا�ست يف
براثن التخلف التنموي ب�سبب
غياب ارادة حقيقية من ال�سلطات
املحلية يف �إيجاد حل م�ستعجل
مل�شكل غياب الإنارة العمومية .
عرب الع�رشات من �سكان حي
تهقارت ال�رشقية ببلدية مترنا�ست
يف ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط»،
عن ا�ستيائهم وتذمرهم ال�شديدين
من ا�ستمرار مع�ضلة الظالم
الدام�س طيلة ع�رشين �سنة ،
وهي الو�ضعية التي عكرت �صفو
يومياتهم خا�صة يف ظل ال�صيف
�أن تكرث احل�رشات ال�سامة ،
ناهيك عن تف�شي مظاهر ال�رسقة
التي تطال امل�ساكن يف ظل نق�ص
الدوريات الأمنية خالل الفرتة
الليلية ب�شوارع احلي  ،وح�سبما �أفاد

به نف�س املتحدثني فان حرمانهم
من �شبكة الإنارة العمومية ناجت عن
انتهاج ال�سلطات املحلية ل�سيا�سة
املفا�ضلة يف توزيع امل�شاريع بني
�أحياء بلدية عا�صمة الأهقار .
ويف �سياق مت�صل فقد طالب
ه�ؤالء وايل الوالية دومي اجلياليل
 ،رئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي
ورئي�س البلدية ب�رضورة برجمة
لهم زيارة ميدانية للوقوف على
�أمهات امل�شاكل التي يعانون منها
مع الإ�رساع يف برجمة عملية
م�ستعجلة النت�شالهم من �شبح
الظالم الدام�س الذي حتول مع
مرور الوقت لقنبلة موقوتة قد
تدفع بال�ساكنة للخروج لل�شارع يف
حالة ما مل حترك اجلهات املعنية
�ساكنا للتكفل بان�شغالهم القائم .
�أحمد باحلاج

�ضبط بحوزتهما  25.12غ من الكيف

�أمن والية �أدرار يطيح
مبروجي املخدرات
يف �إطار حماربة اجلرمية ب�شتى
�أ�شكالها  ،متكنت م�صالح �أمن والية
�أدرا ر بحر الأ�سبوع املنق�ضي من
الإطاحة ب�شخ�صني يف عقدهما
الثالث من العمر ،متورطني
يف ق�ضية حيازة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية بطريقة غري
م�رشوعة لغر�ض البيع.
جاءت العملية على �إثر ورود
معلومات م�ؤكدة لفرقة مكافحة
املخدرات مفادها وجود �شخ�ص
يقوم برتويج امل�ؤثرات العقلية
مبدينة �أدرار ،لتبا�رش ذات
الفرقة حترياتها امليدانية التي
تكللت بتحديد هوية امل�شتبه فيه
وتوقيفه ب�أحد �شوارع املدينة
املدينة ،حيث �أ�سفرت عملية

التفتي�ش الأمني للمركبة التي كان
يقودها على حجز � 06أقرا�ص من
امل�ؤثرات العقلية من نوع لرييزان
 ،بعد تعميق التحقيقات مت حتديد
هوية املمون الرئي�سي وتفتي�ش
م�سكنه بعد اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية� ،أين مت حجز كمية من
املخدرات قدر وزنها الإجمايل
بـ 12،25غ من مادة الكيف املعالج
وعلبة كرتونية فارغة خا�صة
بامل�ؤثرات العقلية من ذات النوع
بالإ�ضافة �إىل مبلغ مايل من
عائدات بيع هاته ال�سموم ،ليتم
بعد ا�ستكمال جميع �إجراءات
التحقيق تقدمي امل�شتبه فيهم
�أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة.
�أحمد باحلاج

عقب حماولة تهريب 1900لرت من الوقود

توقيف �شخ�صني واكت�شاف
م�ستودع �سري بالوادي
متكنت م�صالح الأمن املتخ�ص�صة
يف مكافحة التهريب واجلرمية
املنظمة من �إحباط حماولة
تهريب  1900لرت من الوقود من
بلدية الطالب العربي بوالية
الوادي نحو دولة تون�س ،وقد
�أ�سفرت العملية عن توقيف
�شخ�صني واكت�شاف م�ستودع
�رسي مهي�أ لتخزين ذات املادة
ومن ثم تهريبها نحو البلدان
املجاورة ،ليتم تقدمي املتورطني
�أمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
الوادي الذي �أمر ب�إيداعهم رهن
احلب�س امل�ؤقت بتهمة التهريب
والإ�رضار باالقت�صاد الوطني يف
انتظار حماكمتهم الحقا.
�أوقفت م�صالح الأمن املخت�صة

بوالية الوادي�،شخ�صني اثنني
كانا ب�صدد حماولة تهريب
 1900لرت من الوقود من بلدية
الطالب العربي بوالية الوادي
نحو دولة تون�س،وذلك على
خلفية اكت�شاف ذات امل�صالح
مل�ستودع �رسي مهي�أ لتخزين
ذات املادة ومن ثم تهريبها نحو
بلدان املجاورة ،وبعد التحقيق
مع املتورطني مت تقدميهم �أمام
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
الوادي الذي �أمر ب�إيداعهم رهن
احلب�س امل�ؤقت بتهمة التهريب
والإ�رضار باالقت�صاد الوطني يف
انتظار حماكمتهم الحقا بالتهمة
املوجهة �إليهم.
�صالح ،ب
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فل�سطني املحتلة

هل تقود "العمليات الفردية" غزة �إىل مواجهة
�شاملة مع "�إ�سرائيل"؟
ت�صاعدت يف الأ�سابيع الأخرية ،العمليات امل�سلحة "الفردية" ،غري املنظمة التي ت�ستهدف القوات "الإ�سرائيلية" على حدود قطاع غزة ،وهو ما �أثار
الت�سا�ؤالت حول دوافعها ،و�إن كانت موجة عابرة� ،أم �ستتزايد ،لرتفع من�سوب التوتر القائم وتقود غزة نحو املواجهة ال�شاملة مع �إ�سرائيل.
ق.د
وت�أتي هذه العمليات بعد ما
يقارب العام ون�صف على
انطالق م�سريات "العودة"
الأ�سبوعية قرب حدود
القطاع ،وا�ستمرار احل�صار
الإ�رسائيلي على القطاع
،ومنذ بداية ال�شهر اجلاري،
نفّذ �شبان فل�سطينيون
م�سلحون� ،سل�سلة هجمات
�ضد القوات الإ�رسائيلية يف
مواقع خمتلفة على احلدود
ال�رشقية لقطاع غزة� ،إحداها
�أ�سفرت عن �إ�صابة  3جنود
"�إ�رسائيليني" بينهم �ضابط
ووقعت �آخر هذه العمليات،
م�ساء اخلمي�س (� 22أوت)،
و�أ�سفرت عن �إ�صابة �شاب،
ومتكنت طواقم الإ�سعاف
من انت�شاله ،و�سبقها ال�سبت
(� 17أوت) ،عملية �أ�سفرت
عن ا�ست�شهاد  3فل�سطينيني
قرب ال�سياج الفا�صل،
�شمايل قطاع غزة.
وردت "�إ�رسائيل" على هذه
الهجمات بتنفيذ غارات
مدفعية وجوية حمدودة
على مواقع ع�سكرية تتبع
للف�صائل الفل�سطينية يف
�أنحاء القطاع.
انغالق الأفق
ويرى خرباء �أن انغالق
الأفق ال�سيا�سي والأو�ضاع
والإن�سانية
االقت�صادية
املرتدية ،التي يعي�شها
قطاع غزة جراء احل�صار
الإ�رسائيلي �سبب رئي�س
لإقدام ال�شبان يف القطاع،
خا�صة الذين ينتمون
للأجنحة الع�سكرية للف�صائل
الفل�سطينية ،على تنفيذ
عمليات غري منظمة �ضد

القوات الإ�رسائيلية
بدون �أوامر من
قيادتهم.
كما يعتقد حمللون �سيا�سيون
�أن هذه العمليات تُو�صل
ر�سالة �إىل تل �أبيب ب�أن
ا�ستمرارها يف عدم تنفذ
تفاهمات التهدئة وت�شديدها
للح�صار على غزة قد يقود
حركة "حما�س" ،التي حتكم
القطاع ،لإحداث حالة
من الفراغ الأمني ما يعني
ت�صاعد وترية العمليات
الفردية غري املنظمة ب�شكل
يهدد �أمن �إ�رسائيل.
ويقول املحلل ال�سيا�سي
الفل�سطيني ح�سام الدجني،
� ،إن "العمليات الفردية
غري املنظمة على حدود
قطاع غزة انعكا�س طبيعي
لغياب الأفق االقت�صادي
وال�سيا�سي وحالة احل�صار
التي يعانيها �سكان غزة فمن
ينفذ مثل هذه العمليات
يعي�ش الواقع امل�أ�ساوي
ال�صعب بالقطاع".
وي�ضيف الدجني�" :إذا
مل يكن هناك موقف من
املجتمع الدويل ي�ضع حدا
لإ�رسائيل التي متاطل
بتنفيذ تفاهمات التهدئة
يف غزة ف�إن العمليات
الفردية �ستت�صاعد ب�شكل
�رسيع ورمبا تتطور لت�شمل
ا�ستخدام ال�صواريخ بدال
من الهجمات بالأ�سلحة
اخلفيفة على مواقع �أو
دوريات اجلي�ش الإ�رسائيلي
القريبة من احلدود" ،ويرى
الكاتب ال�سيا�سي �أنه يف حال
تطورت العمليات الفردية
وت�صاعدت وتريتها ف�إنها
�ستهدد �أمن �إ�رسائيل ب�شكل
كبري ،ويعتقد �أن �إيقاف مثل
هذه العمليات يكون بتح�سني
الأو�ضاع الإن�سانية ال�صعبة

يف غزة ورفع احل�صار عن
القطاع ب�شكل كامل ويقول:
ال�سيا�سات
"ا�ستمرار
الإ�رسائيلية جتاه غزة
�سيعني تطور العمليات غري
املنظمة لت�صل الأو�ضاع
�إىل املواجهة ال�شاملة
واحلرب".
ويو�ضح �أن اليمني الإ�رسائيلي
ي�ضغط على رئي�س الوزراء
بنيامني
"الإ�رسائيلي"
نتنياهو ال�ستعادة قوة الردع
يف غزة ،وا�ستمرار عمليات
�إطالق النار جتاه القوات
والهجمات
الإ�رسائيلية
ال�صاروخية "�سيقود بالت�أكيد
نحو املواجهة ال�شاملة".
وي�ستبعد الدجني �أن تكون
"حما�س" تقف خلف هذه
العمليات ،قائال" :لو كانت
حما�س اجلهة املنظمة
لهذه العمليات لأدارتها
ب�شكل خمتلف لتوقع خ�سائر
كبرية يف �صفوف القوات
الإ�رسائيلية وهذا ما مل
يحدث".
وي�ضيف" :من الوا�ضح �أن
هذه العمليات �سلوك فردي
نابع من الأو�ضاع املعي�شية
واالقت�صادية ال�صعبة التي

الفل�سطينيون

يعي�شها
بغزة".

الفراغ الأمني
ويتوقع الكاتب ال�سيا�سي �أن
ا�ستمرار احل�صار الإ�رسائيلي
رمبا يقود حركة "حما�س"
نحو تطبيق �سيناريو الفراغ
الأمني وبالتايل �ستزداد
العمليات الفردية وتنزلق
الأو�ضاع ب�شكل خطري ما مل
يكن هناك تدخل قوي من
قبل املجتمع الدويل لوقف
الإ�رسائيلية
ال�سيا�سات
جتاه غزة وحت�سني الظروف
املعي�شية فيها.
ويرى الدجني �أنه يف
املرحلة احلالية �ستكتفي
�إ�رسائيل بالرد على العمليات
الفردية ب�رضبات وقائية
خفيفة ال ت�ستفز املقاومة
الفل�سطينية ،يف حماولة
منها لتجنب الت�صعيد ،الذي
رمبا يكبدها خ�سائر كبرية
،من جانبه ،و�ضع الكاتب
ال�سيا�سي يف �صحيفة
"الأيام" املحلية ،طالل
عوكل ،احتمالني للعمليات
امل�سلحة الأخرية على
حدود غزة ،ويقول عوكل:

"هذه العمليات تنطوي على
غمو�ض كبري فمن جانب
رمبا بالفعل عمليات م�سلحة
فردية غري منظمة تعرب عن
حالة الغ�ضب والأو�ضاع
ال�صعبة يف غزة ب�سبب
احل�صار "الإ�رسائيلي".
وي�ضيف" :من جانب �آخر
ميكن �أن تكون حركة حما�س
قد �سمحت لعنا�رصها مبثل
هذه العمليات دون �أن
تتبناها ب�شكل ر�سمي يف
حماولة منها للتعبري عن
غ�ضبها جراء عدم التزام
االحتالل ببنود اتفاق
التهدئة".
العمليات مق�صودة
ويرجح عوكل �أن تكون
هذه العمليات امل�سلحة
مق�صودة وحتمل ر�سائل
للحكومة "الإ�رسائيلية" ب�أن
حركة "حما�س" ال ت�ستطيع
�أن توا�صل �ضبط الأو�ضاع
طاملا تل �أبيب غري ملتزمة
بتنفيذ تفاهمات التهدئة
ويو�ضح �أن العمليات
الأخرية حتذر من �أنه
ميكن �أن يت�سبب ا�ستمرار
تدهور الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالقت�صادية والإن�سانية

يف قطاع غزة بحالة �أو�سع
من الفلتان والفراغ الأمني
ت�شكل تهديدا حقيقيا
وي�ستبعد
لإ�رسائيل.
عوكل �أن يكون هناك ردود
فعل �إ�رسائيلية قوية ،يف
الوقت احلايل ،على مثل
هذه العمليات لأن رئي�س
"الإ�رسائيلية"
احلكومة
بنيامني نتنياهو ،ال يرغب
باندالع مواجهة �شاملة
مع الف�صائل الفل�سطينية
يف القطاع يف هذا الوقت
حتى ال ت�ؤثر على حظوظه
يف انتخابات الكني�ست التي
تعقد ال�شهر املقبل.
لكن الكاتب ال�سيا�سي
الفل�سطيني يتوقع �أن ت�صعد
"�إ�رسائي"ل من ردها على
�أي هجمات من القطاع بعد
االنتخابات املقبلة لت�صل
الأمور �إىل مواجهة �شاملة
،ويو�ضح �أنه بعد االنتخابات
ويف حال فوز نتنياهو ف�إنه
�سيتحرر من خماوفه من
نتائج االقرتاع و�سيتجه نحو
املواجهة ال�شاملة.
يف ال�سياق نف�سه ،يقول
املحلل ال�سيا�سي �إبراهيم
املدهون� ،إن "العمليات
التي �شهدتها تخوم قطاع
غزة ،م�ؤخرا ،تظهر غ�ضبا
وا�سعا يف �صدور ال�شبان
الفل�سطينيني ب�سبب ا�ستمرار
احل�صار على القطاع".
انفجار قريب
املدهون:
وي�ضيف
"العمليات االرجتالية غري
املنظمة الأخرية تنذر ب�أن
ا�ستمرار العدوان احل�صار
"الإ�رسائيلي" على غزة
وال�ضفة الغربية والقد�س
انفجار
�إىل
�سي�ؤدي
قريب للأو�ضاع يف وجه

االحتالل" .ويعتقد �أن
"املقاومة غري املخطط
لها" قد تكون خيارا �شعبيا
ال ي�ستطيع �أحد �إيقافه يف
حال توا�صلت ال�سيا�سات
"الإ�رسائيلية" جتاه ال�شعب
الفل�سطيني ،وال يتوقع
الكاتب ال�سيا�سي ،املقرب
من حركة "حما�س"� ،أن
تكون احلركة قد خططت
للعمليات امل�سلحة الأخرية.
ويرى �أن �إ�رسائيل �ستتعامل
مع العمليات الفردية برد
حمدود جتنبا للدخول يف
مواجهة �شاملة مع الف�صائل
الفل�سطينية قد تكبدها
خ�سائر كبرية.
ويف الإطار نف�سه ،قالت
�شبكة "كان" الإخبارية
العربية� ، ،أن تقديرات
الدوائر الأمنية الإ�رسائيلية
التي قدمت للم�ستوى
ال�سيا�سي يف تل �أبيب خالل
ال�ساعات الأخرية ت�شري �إىل
�أن عمليات الت�سلل الأخرية
لي�ست عمليات منظمة من
قبل حركة "حما�س" �أو
الف�صائل الفل�سطينية ،بل
نتيجة ملبادرات فردية.
وقد تبنت معظم و�سائل
واملحللون
الإعالم
الع�سكريون ب�إ�رسائيل هذا
املوقف ومنهم عامو�س
هارئيل الكاتب يف �صحيفة
"ه�آرت�س" ،والذي قال يف
مقال له ،الإثنني� ،إن "منفذي
عمليات الت�سلل الأخرية
على حدود قطاع غزة هم
نوعني :الأول غادر حركة
حما�س واجلهاد الإ�سالمي،
يف الفرتة الأخرية واقترب
من الف�صائل ال�سلفية
املتطرفة ،والنوع الثاين
ما زالوا ينتمون للتنظيمني،
ولكنهم عملوا ب�شكل
فردي".

تون�س

"النه�ضة" ت�ؤكد "حر�صها" على ا�ستقالل الق�ضاء عن ال�سيا�سة
�أكدت حركة "النه�ضة" التون�سية،
"حر�صها ال�شديد على ا�ستقالل
الق�ضاء والن�أي به عن املناكفات
ال�سيا�سية وعن كل �شبهة
مت�س من م�صداقيته
توظيف
ّ
وا�ستقالليته"،جاء ذلك يف
بيان �أ�صدرته احلركة يف �ساعة
مت�أخرة اجلمعة ،عقب توقيف
مر�شح الرئا�سة نبيل القروي،
و�أخيه غازي ،وما �أعقب ذلك
من جدل يف ال�ساحة ال�سيا�سية

والإعالمية.
ودعت "النه�ضة" يف البيان،
اجلهات املعنية �إىل "تقدمي
التو�ضيحات ال�رضورية لإنارة
الر�أي العام حول مربرات
الإجراء املتخذ (التوقيف)
وخلفياته"،كما عبرّ ت �أي�ضا عن
خ�شىيتها من "اختالط الزمن
الق�ضائي مع الزمن ال�سيا�سي
مما ي�شو�ش على العملية
االنتخابية".

و�أدانت احلركة ما �أ�سمتها
"املغالطات التي عمدت �إليها
بع�ض الأطراف لال�ستثمار
الرخي�ص ،ومغالطة الر�أي العام
عرب �إدراج ا�سم احلركة يف
هذه الق�ضية"،وم�ساء اجلمعة،
�أعلنت وزارة الداخلية التون�سية،
الرئا�سة
مر�شح
توقيف
"القروي" ،و�إيداعه ال�سجن
مبدينة املرناقية ،تنفيذا لأمر
ق�ضائي �صادر بحقه ،و�أوردت

�إذاعة "موزاييك" اخلا�صة،
�أن دائرة االتهام بالقطب
الق�ضائي املايل (جممع خمت�ص
مبكافحة الف�ساد) ،قررت �إ�صدار
�ضد الأخوين
مذكرتي توقيف
ّ
"القروي" ،على خلفية ق�ضية
رفعتها �ضدهما منظمة "�أنا
يقظ" (حمل ّية م�ستقلة خمت�صة
مبكافحة الف�ساد) ،بتهمة الته ّرب
ال�رضيبي وتبيي�ض الأموال.
وكانت النيابة العامة قد �أعلنت

يف  8جويلية ،جتميد �أموال
القروي و�شقيقه ومنعهما من
ال�سفر ،يف �إجراء احرتازي بعد
توجيه اتهامات لهما بـ"غ�سيل
�أموال"،ويف  12جويلية� ،أعلنت
هيئة الدفاع عن "القروي"
�أن حمكمة خمت�صة �أرج�أت
النظر يف الق�ضية املرفوعة
�ضد موكلها� ،إىل  23من ذات
ال�شهر ،ال�ستكمال تقدمي �أدلة،
وقبلت الهيئة العليا امل�ستقلة

لالنتخابات ،يف � 14أوت اجلاري،
ملفات  26مر�شحا ،من �أ�صل
 97ملفا ،للتناف�س يف انتخابات
رئا�سية ،تجُ رى جولتها الأوىل يف
� 15سبتمرب املقبل.
ويتناف�س ه�ؤالء يف انتخابات
كانت مقررة يف  17نوفمرب
املقبل ،لكن مت تبكريها �إثر
وفاة الرئي�س التون�سي الباجي
قايد ال�سب�سي ( 92عاما) ،يف 25
جويلية املا�ضي.
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فجوة القدرات:

�صعوبات بناء ا�سرتاتيجية �شاملة
يف الف�ضاء ال�سيرباين

على الرغم من تنامي قدرات الواليات املتحدة ال�سيربانية� ،إال �أنها ال تزال تكافح لتوظيف تلك القدرات حلماية م�صاحلها يف الف�ضاء ال�سيرباين.
ا�سرتاتيجية فعالة ملنع الهجمات ال�سيربانية .ومع ت�صاعد حدة تلك الهجمات ،تعددت اال�سرتاتيجيات الأمريكية
ويتنامى ذلك يف ظل االفتقار �إىل
ٍ
حتوالت
ب�شكل مطرد منذ عام  .2003ولكن ،تعك�س اال�سرتاتيجية اجلديدة لوزارة الدفاع (البنتاجون) ال�صادرة يف العام املا�ضي 2018
ال�سيربانية
ٍ
ٍ
بارزة على �صعيد قواعد �إدارة العمليات ال�سيربانية الهجومية.
وايت هوفمان
عر�ض :د .رغدة البهي / -
مركز امل�ستقبل للأبحاث و
الدرا�سات املتقدمة
ويف ذلك الإطار ،تربز �أهمية
«هل
املعنونة
الدرا�سة
ال�سيربانية
اال�سرتاتيجية
ممكنة؟» ،ال�صادرة عن جملة
The
(Washington
 ،)Quarterlyيف عددها الأول
لعام  ،2019لـ»وايت هوفمان»
(الباحث واملحلل مببادرة
ال�سيا�سة ال�سيربانية مب�ؤ�س�سة
كارنيجي لل�سالم الدويل) ،والذي
جادل فيها بوجود فجو ٍة متنامي ٍة
بني الدرا�سات الأكادميية من
جانب ،واملمار�سات الدولية
من جانبٍ �آخر .وهي الفجوة
التي تتجلى بو�ضو ٍح على �صعيد
اال�سرتاتيجية ال�سيربانية؛ فعلى
الرغم من التقدم امللحوظ يف
توظيف القدرات ال�سيربانية
لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية،
مل يرتجم ذلك �إىل ا�سرتاتيجي ٍة
وا�ضحة لإدارة ومواجهة الهجمات
ال�سيربانية املحتدمة.
جوهر املفهوم
وف ًقا لـ»هوفمان» ،تتنامى املخاوف
من احلروب ال�سيربانية .وعلى
الرغم من ذلك ،مل يتحقق بعد
الإجماع على املبادئ الأ�سا�سية
لإطار العمل اال�سرتاتيجي
ال�ستخدام القدرات ال�سيربانية
التي تقدم للدول �أدواتٍ ثورية
جديدة .فتكافح الدول لتفعيل
ذلك من خالل اال�سرتاتيجيات
ال�سيربانية .ونتيج ًة لذلك ،خل�ص
بع�ض العلماء �إىل �رضورة دمج
القدرات ال�سيربانية مع الأدوات
ال�سيا�سية الأخرى ،مثل :العقوبات
االقت�صادية ،والقوة الع�سكرية
التقليدية� ..إلخ .حيث تتالءم
تلك القدرات ب�شك ٍل فريد مع
ال�سيا�سات التناف�سية الدولية،
لأنها مُت ّكن اخل�صوم من حتقيق
مكا�سب ا�سرتاتيجية دون �أن تُ�سفر
عن ا�ستجاباتٍ قوية.
ومن هنا ،تتباين تعريفات الف�ضاء
ال�سيرباين بني :الأداة اجلديدة،
وامل�ساحة اجلديدة ،واملجال
اجلديد .وهو ما ي�ؤدي �إىل �صعوبة
التمييز بني املفاهيم املختلفة
لال�سرتاتيجية ال�سيربانية؛ �إذ تدور
تلك اال�سرتاتيجية يف نظر البع�ض
حول الأدوات ،مبعنى ا�ستخدام

العمليات ال�سيربانية الهجومية
ٍ
أهداف
والدفاعية لتحقيق �
�سيا�سية .وبالن�سبة للبع�ض الآخر،
تت�صل تلك اال�سرتاتيجية بحماية
الرخاء االقت�صادي ،واال�ستقرار
االجتماعي ،والأمن القومي
من التهديدات املحتملة داخل
الف�ضاء ال�سيرباين وعربه.
ولذا ،ي�صعب التو�صل �إىل ر�ؤي ٍة
م�شرتكة لال�سرتاتيجية ال�سيربانية
يف ظل احتدام اخلالف حول
�أهميتها و�أهدافها وو�سائلها
املتاحة ،بني من يركز على
ا�ستغالل �أنظمة احلا�سب الآيل
للتج�س�س وزرع برجمياتٍ �ضارة من
جانب ،ومن ي�ؤكد على احل�ص�ص
ال�سوقية لل�رشكات الوطنية يف
تكنولوجيات املعلومات والقدرات
التقنية الكامنة للمدنيني من
جانبٍ �آخر .كما يتباين تو�صيف
الف�ضاء ال�سيرباين بني من يراه
ريا جوهر ًّيا يف طبيعة املناف�سة
تغ ً
اال�سرتاتيجية ،ومن يجادل ب�أنه
ال يعدو كونه امتدادًا لأ�شكال
ٍ
و�سائط
املناف�سة احلالية عرب
تكنولوجي ٍة جديدة.
وتتباين الآراء كذلك على �صعيد
الأ�سلحة ال�سيربانية؛ بني من
يحذر من �إمكانية ا�ستخدامها
من قبل الدول املارقة والفاعلني
من غري الدول ،دون القدرة على
حتديد هوياتهم ب�سبب �صعوبات
الإ�سناد من ناحية ،ومن ي�شكك يف
قدرتها على ا�ستهداف اجليو�ش
النظامية والبنى التحتية للدول،
وبخا�ص ٍة مع ارتفاع تكلفتها من
ناحي ٍة �أخرى.
الدبلوما�سية الق�سرية
�إدرا ًكا للتحديات التي تكتنف
الهجمات ال�سيربانية كتلك التي
تت�صل ب�صعوبة �إ�سنادها �إىل
مرتكبيها ،وتراجع تكلفتها مقارنة

ب�أدوات القوة ال�صلبة ،وقدرتها
على ا�ستهداف اخل�صوم على نح ٍو
دقيق دون امل�سا�س باملدنيني،
و�إمكانية توظيفها وف ًقا ملتطلبات
املوقف ،عدّد العلماء عدة
ا�سرتاتيجياتٍ �سيربانية ميكن
توظيفها على �صعيد الإكراه
والدبلوما�سية الق�رسية.
فقد قدم كل من «براندون
فالرييانو» و»بنجامني جين�سن»
(الأ�ستاذين بجامعة م�شاة البحرية)
و»ريان ماني�س» (بكلية الدرا�سات
العليا البحرية) و»�أندر بكثري»،
ثالث ا�سرتاتيجيات ال�ستخدام
القدرات ال�سيربانية يف الإكراه.
يتمثل �أولها يف ا�سرتاتيجية تعطل
الإنرتنت التي يرتاجع ت�أثريها
على قدرات الدول .وي�شري ثانيها
�إىل التج�س�س ال�سيرباين لأغرا�ض
امل�ساومة الق�رسية .ويت�صل ثالثها
بالتدهور ال�سيرباين الذي تُ�صاحبه
�أ�رضار دامغة ذات تكاليف
مرتفعة.
ووف ًقا لهم ،ي�صعب الف�صل بني
القدرات ال�سيربانية والأدوات
ال�سيا�سية الأخرى ،وهو ما
يتطلب التغلب على عدة
معوقات من قبيل دمج القدرات
ال�سيربانية مع القوات التقليدية،
لربط م�شغلي الإنرتنت والقادة
ال�سيا�سيني من جانب ،وحتقيق
املرونة اال�سرتاتيجية ،مبعنى
تنويع اخليارات واال�سرتاتيجيات
املتاحة من جانبٍ �آخر.
ويتحكم الف�ضاء ال�سيرباين يف
�أ�شكال املناف�سة اال�سرتاتيجية
على اختالفها ،خا�صة يف
«املنطقة الرمادية» بني احلرب
وال�سالم ،ولكن ال يتفق العلماء
على تداعيات الأ�سلحة والهجمات
ال�سيربانية على الأمن القومي،
و�إن كانت املناف�سة ال�سيربانية
�سببًا يف تدفق ك ٍل من :املعلومات،
جلميع
الرقمية
والأ�صول

املجاالت الأخرى .ولذا ،تعد
القوة ال�سيربانية يف نظر البع�ض
غاي ًة يف حد ذاتها.
وقد ي�صبح ال�رصاع من �أجل
ال�سيطرة على الف�ضاء ال�سيرباين
ال�شكل املهيمن للمناف�سة
ع�رص
يف
اال�سرتاتيجية
املعلومات .حيث تعد املعلومات
موردًا ا�سرتاتيج ًّيا على �شاكلة
النفط .فتحتدم املناف�سة عليه
بني الدول لتعظيم اال�ستفادة من
مزاياه الع�سكرية واالقت�صادية.
ويف ذلك الإطار ،ال يتطلب الأمر
ا�سرتاتيجية خمتلفة ال�ستخدام
الف�ضاء ال�سيرباين ،ولكن منظا ًرا
�أو�سع لال�سرتاتيجية ال�سيربانية.
ولذا �ش ّدد «هوفمان» على �أهمية
و�رضورة توجيه االهتمام �إىل
التحوالت التكتونية يف الف�ضاء
ال�سيرباين ،مثل :التحكم يف
البنية التحتية للإنرتنت ،و�أ�سواق
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
الدولية ،والتدفقات العاملية
للبيانات والتكنولوجيا ،والذكاء
اال�صطناعي ،وغريها .فال ينبغي
�أن يهتم اال�سرتاتيجيون بقدرات
اخل�صوم على ا�ستهداف ال�شبكات
والبيانات فح�سب.
الردع ال�سيرباين
ملواجهة الهجمات ال�سيربانية،
بحث الأكادمييون وال�سيا�سيون
عن �سبل و�آليات الردع يف الف�ضاء
ال�سيرباين ،لردع الهجمات
ال�سيربانية وتوظيف العمليات
ال�سيربانية الهجومية لردع �أنوا ٍع
�أخرى من ال�رضر .ففي ظل
�سهولة اخرتاق ال�شبكة من قبل
املت�سللني ،قد ت�سفر الهجمات
ال�سيربانية عن عواقب ا�سرتاتيجية
وخيمة ،ت�ستنزف املوارد املتاحة،
وتتطلب خرباتٍ فريدة.
ويف ظل ارتباط م�صالح الدول على
نح ٍو متزايد بالأ�صول الرقمية،
وانعدام القدرة على وقف
الهجمات ال�سيربانية ،تتقل�ص
�أهمية كافة الآليات الدفاعية مبا
يف ذلك دفاعات اال�ستك�شاف
والبحث عن نقاط ال�ضعف .وهو
ما يت�صل بدعواتٍ تطالب بالتخلي
التام عن الردع .فيجادل «جوزيف
ناي» -على �سبيل املثال -ب�أن
امل�شكلة الرئي�سة يف الردع
ال�سيرباين تتمثل يف ت�شبث العلماء
بالأطر التقليدية للردع� ،سواء
الردع بالإنكار �أو العقاب ،داع ًيا
�إىل اتباع نه ٍج يت�ضمن قواعد

معيارية للردع ،تقنع اخل�صوم ب�أن
تكاليف الهجوم �أكرب من فوائده
املتوقعة.
وعلى �صعي ٍد �آخر ،يقرتح «يوري
تور» (الباحث يف املركز البيني
بهرت�سليا) ب�أن الرتكيز على «الردع
املطلق» امل�ستمد من خربة الردع
النووي الأمريكي يخلق توقعاتٍ
زائفة بقدرته على مواجهة
كافة الأن�شطة ال�ضارة ،غري �أنه
لن يحول دون كافة الهجمات
ال�سيربانية ،وعليه ،ي�ستند «تور»
على خربة «الردع الرتاكمي»
الإ�رسائيلي ،الذي جمع بني
التهديد واال�ستخدام الفعلي للقوة
لردع العدوان ،وهو ما يتطلب
مزيجا من الو�سائل ال�سيربانية
ً
وغري ال�سيربانية.
وال توجد ا�سرتاتيجية ميكنها منع
كافة الأن�شطة ال�ضارة يف الف�ضاء
ال�سيرباين ،ولكن على عك�س الردع
النووي ،ال يف�شل الردع ال�سيرباين
تلقائ ًّيا يف حالة الهجوم .لذا،
يجب الرتكيز على الآثار الرتاكمية
لل�سلوك العدائي� ،سواء كان نا ً
جتا
هجوم �إلكرتوين واحد وا�سع
عن
ٍ
النطاق �أو �أكرث.
ويدفع البع�ض بحتمية م�شاركة
الواليات املتحدة يف ا�سرتاتيجية
ملواجهة التهديدات ال�سيربانية،
بحيث ترتجم الح ًقا �إىل ميز ٍة
ا�سرتاتيجية .وقد برز منطق
«امل�شاركة امل�ستمرة» م�ؤخ ًرا يف
التفكري اال�سرتاتيجي للواليات
املتحدة .فقد �أ�شارت الوثائق
الر�سمية التي �أ�صدرتها القيادة
ال�سيربانية يف عام � 2018إىل رغبة
الأعداء امل�ستمرة يف �إ�ضعاف
امل�ؤ�س�سات الأمريكية الكت�ساب
مزايا ا�سرتاتيجية.
وعليه ،تعهدت القيادة الأمريكية
مزاياها
على
بـاحلفاظ
اال�سرتاتيجية عن طريق املرونة
والدفاع .وقد مت بالفعل �إ�ضفاء
الطابع الر�سمي على ذلك يف
اال�سرتاتيجية ال�سيربانية ال�صادرة
عن وزارة الدفاع يف عام ،2018
وهو ما �أثار اً
جدل حول خماطرها
املحتملة ،مبا يف ذلك احتماالت
الت�صعيد امل�ستقبلي.
متايز اال�سرتاتيجية
ال�سيربانية
بتعدد
«هوفمان»
يجادل
تقو�ض
التي
التحديات
اال�سرتاتيجية ال�سيربانية ،و�إن

�أتى يف مقدمتها م�صطلحاتها
غري الوا�ضحة .وبجانب ذلك ،مل
تُ�سفر �أهمية القدرات ال�سيربانية
يف ا�سرتاتيجيات الإكراه والقتال
عن ا�سرتاتيجي ٍة �سيرباني ٍة �شاملة
لأن احلرب البحرية ال ترتجم
على الفور �إىل ا�سرتاتيجي ٍة �شاملة
للأمن البحري.
وي�ساعد ال�رصاع ال�سيرباين يف
تو�ضيح العالقة بني القدرات
ال�سيربانية وا�سرتاتيجية الأمن
ال�سيرباين ،لأنه يحدد ب�شك ٍل
ا�ستباقي اخليارات الفردية
وتوقيت وكيفية ا�ستخدام
القدرات الهجومية والدفاعية.
وجدير بالذكر �أن اال�ستخدام
احلاد للأ�سلحة ال�سيربانية
الهجومية ي�ؤثر �سلبًا يف كيفية
ا�ستخدام الآخرين لها .ومن �ش�أنه
�أن يحدد االحتماالت امل�ستقبلية
الهجومية
لال�سرتاتيجيات
والدفاعية م�ستقبلاً .
وهكذا ،يجادل البع�ض ب�أن
اال�سرتاتيجية ال�سيربانية يجب �أال
تركز على الدفاع والردع فح�سب،
ولكن على الت�أثري على االجتاهات
ال�سلوكية والتكنولوجية للدفاع
ال�سيرباين � ً
أي�ضا ،مع التمييز بني
املفاهيم املختلفة لال�سرتاتيجية
ال�سيربانية .والأهم من ذلك
التوافق بني الو�سائل والأهداف،
والرتكيز على العمليات ال�سيربانية
الهجومية والدفاعية.
وهكذا ،مثل ا�سرتاتيجية الأمن
البحري ،تت�ضمن ا�سرتاتيجية
الأمن ال�سيرباين جمموع ًة
وا�سعة من االعتبارات اً
بدل من
العمليات الهجومية والدفاعية.
وتتمثل �أبرزها يف :كيفية �صياغة
املعايري الدولية ،وت�أمني املزايا
التكنولوجية ،وتق�سيم امل�سئوليات
عن الأمن ال�سيرباين بني احلكومات
والقطاع اخلا�ص.
وختا ًما ،ت�ساءل الكاتب عن جدوى
اال�سرتاتيجية ال�سيربانية ال�شاملة
يف ظل التطورات املتالحقة التي
تطر�أ على الف�ضاء ال�سيرباين،
م�شك ًكا يف قدرتها على خلق بيئ ٍة
م�ستقرة حتمي امل�صالح الأمريكية،
م�شب ًها �إياها با�سرتاتيجيات
املجال البحري ،التي حتدد
املمرات املائية الآمنة ،وحتظر
املالحة يف املناطق املحظورة.
موكدًا �صعوبة الو�صول �إىل
تلك اال�سرتاتيجية يف الف�ضاء
ال�سيرباين� ،إال �أن من �ش�أنها توجيه
بو�صلة خمتلف الفاعلني ،وحتديد
ا�ستجاباتهم للظروف املتغرية.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة
دائرة حد ال�صحاري
بلدية عني �أفقه

و�صل الت�صريح بت�أ�سي�س جمعية حملية
مبقت�ضى املادة  18 :من القانون رقم 12/ 06 :
امل�ؤرخ يف � 18 :صفر  1433املوافق ل  12 :جانفي
 2012املتعلق باجلمعيات ،مت هذا اليوم 25 :
جويلية  2019ت�سليم و�صل الت�صريح بت�أ�سي�س
اجلمعية املحلية امل�سماة  :اجلمعية الدينية
مل�سجد خالد بن الوليد بعني �أفقه .
ير�أ�سها ال�سيد  :املحفوظ قرنوط
الكائن مقرها  :م�سجد خالد بن الوليد بعني �أفقه
الو�سط2019/08/25:
وزارة العدل
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
مكتب الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة
حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
العنوان  :طريق فوكة الطابق الأر�ضي
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة
الهاتف 024.36.63.69 :
0673.83.51.03

Par décision N°440 du 08 Aout
2019 du ministre de l’Energie, un
agrément définitif portant autorisation d’exercice de l’activité de
stockage et de distribution de gros
lubrifiants (création d’un dépôt de
stockage et de distribution de gros
lubrifiants), a été accordé à Monsieur BEN OTMANE AHMED, sise
à la Commune de MOUDJEBARA
,wilaya de Djelfa conformément
aux dis positions du décret exécutif 13-176 du 30 avril 2013
الو�سط2019/08/25:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�ضر تبليغ حكم ح�ضوري عن طريق الن�شر
املواد  329و  336و  412/4من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ الثاين و الع�شرون من �شهر �أوت �سنة الفني و ت�سعة ع�شر 2019/ 08/ 22:
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ  /ح�سني العي�شي امل�ستخلف للأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة  ،دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان
املذكور �أعاله مبوجب ترخي�ص با�ستخالف مم�ضي من ال�سيد النائب العام لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة بتاريخ  2019/ 07/ 02حتت رقم / 6245ن ع 19/الغائب لأجل عطلة �سنوية .
لفائدة مدير البنك الوطني اجلزائري وكالة تيبازة رمز � 438شركة ذات �أ�سهم ممثلة يف مديرها
العنوان ب � 08شارع �أرن�ستو �شي غيفارا اجلزائر
بوا�سطة القائمة يف حقه الأ�ستاذة /ب�سبا�سي عواطف حمامية
بعد الإطالع على املواد  336.330.329.328.313.322و املواد  406اىل غاية املادة  416من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال ب�أحكامها
بناء على احلكم احل�ضوري من ثالث �صفحات ال�صادر عن حمكمة  :تيبازة  ،ق�سم  :التجاري  /البحري بتاريخ  19/ 06/ 03 :رقم الفهر�س  19/ 00821 :رقم اجلدول . 19/ 00609 :
بناءا على حما�ضر تبليغ حكم ح�ضوري بوا�سطة ر�سالة م�ضمنة حتت رقم  RR001 742 083 42مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 2019 /07/ 03
بناءا على حما�ضر تبليغ حكم ح�ضوري عن طريق التعليق و امل�ؤ�شر عليه من طرف رئي�س �أمناء ال�ضبط لدى حمكمة تيبازة بتاريخ 2019/ 07/ 07
بناءا على حما�ضر تبليغ حكم ح�ضوري عن طريق التعليق و امل�ؤ�شر عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية منا�صر بتاريخ 2019 /07/ 10
و مبوجب الأمر ال�صادر بتاريخ  ، 2019/ 08/ 08حتت رقم الرتتيب  19/ 00996 :عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة تيبازة و الذي يرخ�ص للمح�ضر الق�ضائي بن�شر م�ضمون عقد التبليغ
الر�سمي على �إحدى اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لن�ص املادة  412/4من ق�.إ.م�.إ
بلغنا املدعو(ة)  :جلوط حممد  ،ال�ساكن ب � :شارع داودي رم�ضان  ،منا�صر والية تيبازة  ،احلكم احل�ضوري  ،ال�صادر عن حمكمة تيبازة الق�سم  :التجاري  /البحري بتاريخ 06/ 03 :
 19/رقم الفهر�س  19/ 00821رقم اجلدول 19/ 00609 :
و �أعلمناه (ها) ب�أن �أجل الطعن باال�ستئناف حمدد ب�شهر واحد ( )01ابتداء من تاريخ التبليغ �إذا كان لل�شخ�ص ذاته و ميدد �أجل اال�ستئناف �إىل �شهرين (� )02إذا مت التبليغ يف موطنه
احلقيقي �أو املختار  ،طبقا لن�ص املادة  336من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
�إثباتا لذلك و لكي ال يجهل ما تقدم
بلغنا او تكلمنا كما ذكر �أعاله و تركنا ن�سخة من هذا املح�ضر للمخاطب مرفقة بن�سخة من احلكم و الكل طبقا للقانون

الو�سط2019/08/25:

الو�سط2019/08/25:

ANEP N°: 1916018594
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والدة الأ�سري م�صطفى معت�صم :

االحتالل حوله من طالب علم لأ�سري وعليل
احلكم على ابني رغم تدهور �صحته مبثابة �إعدام

رف�ضت املحكمة الع�سكرية يف �سامل  ،الإفراج عن الأ�سري املري�ض املري�ض م�صطفى معت�صم م�صطفى دراغمه  23 ،عام ًا  ،ورغم خطورة و�ضعه بعد ا�صابته بف�شل
كلوي حاد خالل اعتقاله  ،ق�ضت ب�سجنه � 14شهراً  ،اعتربتها والدته مبثابة " حكم باالعدام " ،على ابنها الذي يعاين من مر�ض ال�سكري من الدرجة االوىل  ،والذي
ار�سل ر�سالة وا�ستغاثة من عيادة �سجن الرملة  ،قال فيها " �إىل كل ال�ضمائر احلية و�إىل والدي� ..أريد �أن �أعود �إىل �أهلي وبلدي حي ًا "
تقرير :علي �سمودي
تقول والدته ثناء دراغمة "
االحتالل يتحكم كامل امل�س�ؤولية
عن حياة ابني  ،فعندما اقتحم
جنوده منزلنا ،ابلغناهم ان
م�صطفى يعاين من مر�ض
ال�سكري الدرجة االوىل وبحاجة
لدواء دائم ورعاية �صحية ،
لكنهم مل يهتموا واقتادوه القبية
التحقيق مما �أثر على �صحته
كثرياً ب�سبب اهمال عالجه
وعدم توفر االدوية " ،وت�ضيف
" الكارثة الكربى  ،انه رغم نقله
لعيادة �سجن الرملة ارتفعت ن�سبة
ال�سكر �إىل �أعلى م�ستوى وعلى
�أثرها �أ�صيب بف�شل كلوي تام يف
�أحدى الكليتني يف حني �أ�صيبت
الثانية وتعمل بن�سبة ،%20و �أ�صبح
ابني يغ�سل الكلى عدة مرات يف
الأ�سبوع وملدة ترتاوح من �ساعة
�إىل �أربع �ساعات  ،ورغم ذلك  ،ما
زالوا يعتقلونه  ،ف�أين م�ؤ�س�سات
حقوق االن�سان ؟".

من طالب علم لأ�سري

يعترب الأ�سري م�صطفى وحيد
والديه  ،ولد ون�ش�أ وتربى يف مدينة
طوبا�س  ،وتقول والدته " ربي
يحميه وينجيه وي�صرب قلبي على

فراقه  ،فابني �شاب بار وحنون
و�صاحب اخالق عالية  ،متميز
ومتفوق بدرا�سته وطوال حياته مل
يتدخل بال�سيا�سة �أو ينتمي حلزب
�أو تنظيم " ،وت�ضيف "م�صطفى
تعلم يف مدار�س طوبا�س حتى
انهى الثانوية العامة بنجاح ،
وفرحنا عندما انت�سب جلامعة
القد�س املفتوحة تخ�ص�ص ادارة
�صحية  ،لكن بعدما �أنهى ال�سنة
الدرا�سية االوىل قطع االحتالل
عليه الطريق وحوله من طالب
علم لأ�سري وعليل ".

اعتقال رغم املر�ض ..

تنهمر دموع الوالدة �أم م�صطفى
وهي تتذكر حلظات اعتقاله رغم
مر�ضه فجر تاريخ 2018/7/17
 ،وتقول " مل نتنبه القتحام
الع�رشات من اجلنود ملنزلنا
قبيل الفجر ب�ساعة  ،فج�أة
نهن�ضنا من نومنا لنجدهم حولوا
منزلنا لثكنه ع�سكرية  ،ودون
�س�ؤال �أو جواب توجهوا فوراً
لغرفة م�صطفى وك�أنهم يعرفون
كل �شيء ومكانه وغرفته "،
وت�ضيف " ايقظه اجلنود من
نومه وفت�شوه ثم احتجزونا يف
غرفة واحدة حتى انتهت حملة
التفتي�ش وتخريب وتدمري االثاث

وكل �شيء  ،لكن اللحظة ال�صادمة
كانت عندما ابلغونا باعتقال ابني
" ،وتكمل " �شعرنا ب�صدمة ورعب
 ،ومل ن�صدق ب�سبب معاناة ابني
من مر�ض ال�سكري من الدرجة
االوىل كما يعاين من عطل تام
يف البنكريا�س ويعي�ش على
االن�سولني ".
توجه والد الأ�سري لل�ضابط
اال�رسائيلي وقال له  " :ابني
مري�ض وبحاجة لدواء ورعاية
وال ميكنكم اعتقاله  ،فاجابه
 :نحن نعرف كل �شيء عن
حياته و�سنقوم باملحافظة على
�صحته قدر االمكان " ،وي�ضيف
" لكننا مل ن�صدقهم ملعرفتنا
مبا ميار�سه االحتالل من اهمال

وتدمري حلياة الأ�رسى املر�ضى
 ،وهذا ما حدث مع ابني الذي
دفع الثمن غالياً امام �صمت كافة
امل�ؤ�س�سات التي تركت االحتالل
يتفنن بعقابه حتى تعر�ض لكارثة
املر�ض االكرب ".

خلف الق�ضبان ..

مل يراع االحتالل حالة الأ�سري
م�صطفى  ،ومل يهتم بالتقارير
الطبية التي توثق حقيقة مر�ضه
 ،فاقتيد القبية التحقيق ،وتقول
والدته " توقعنا �أن يفرج عنه
با�رسع وقت ملعرفتنا بعدم
عالقته ب�أي حزب واهتمامه
فقط بدرا�سته وب�سبب حالته
ال�صحية واخلطر الكبري اذا بقي

كثرياً يف ال�سجون  ،لكن فوجئنا
بتقدميه ملحكمة �سامل ورف�ض
الق�ضاة االفراج عنه بذريعة
وجود اعرتافات �ضده " ،وت�ضيف
" رف�ض االحتالل تزويد ابني
بالعالج ومتابعة حالته ال�صحية
 ،وجرى عر�ضه على املحكمة
 15مرة  ،ويف كل جل�سة يقدم
املحامي تقارير حول و�ضعه
ال�صحي لكن املحكمة ترق�ض
اطالق �رساحه ومتدد توقيفه
�ضاربة عر�ض احلائط كافة
االعراف والقوانني التي متنع
اعتقال املر�ضى وحرمانهم من
العالج ".

مقربة الأحياء ..

احتجز م�صطفى لفرتة يف �سجن
جمدو ،ومل يت�سنى لعائلته ر�ؤيته
لأنهم منعوا من الزيارة ،يف حني
ا�ستطاع والده ر�ؤيته للحظه
واحده يف املحكمة  ،ولعدم
ال�سيطرة على و�ضعه ال�صحي يف
�سجن جمدو والرتاجع امل�ستمر
فيه قرر الطبيب ار�ساله �إىل
عيادة �سجن الرملة التي يعتربها
اال�رسى " ثالجة املوتى " و"
مقربة لالحياء " ،وتقول والدته
" ابني املري�ض يتناول يومياً 3
جرعات من " االن�سولني " ،وال

ميكنه العي�ش الطبيعي وتخفيف
امله دون االبر التي مل توفرها
ادارة ال�سجون له " ،وت�ضيف "
ب�سبب االهمال الطبي  ،ا�صبح
اليوم م�صاباً بالف�شل الكلوي
وتعاين احدى كليتيه من عطل
تام بينما الكلى االخرى يجري
لها غ�سيل يوما بعد يوم ،
فم�صطفى مل يكن يعاين من
الكلى اال بعد اعتقاله " ،وتكمل "
لدينا قلق وخوف كبري على حياته
خا�صة بعد احلكم التع�سفي الظلم
وننا�شد الرئي�س حممود عبا�س
واجلهات املعنية باال�رسى ،انقاذ
حياة ابني ووحيدي".

الر�سالة امل�ؤملة ..

تقبل �أم م�صطفى ر�سالة �أ�سريها
من �سجنه و�سط الدموع  ،وتقول "
ابكي كل يوم عندما �أطالع ر�سالته
وكلماته "اريد العودة اىل اهايل
ووطني وبلدي و ترابها وهوائها
 ،انقذوين العود حيا وب�صحة
جيدة "  ،فقد توجهنا جلميع
العناوين وامل�ؤ�س�سات لكن دون
جدوى و مل يحرك �أحد �ساكناً"
 ،وت�ضيف " اين ال�ضمائر احلية
 ،فال يوجد بايدينا حيلة النقاذه
واملي باهلل رب العاملني ان ينقذه
ويعيده لنا قبل فوات االوان ".

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات
�إدارة �سجن "النقب" مُتعن بانتهاك الأ�سرى
يطالب ب�إنقاذ حياة الأ�سرى امل�ضربني
ً
طبيا وتتعمد �إهمالهم

�أكد مدير مركز الأ�رسى
للدرا�سات الأ�سري املحرر الدكتور
ر�أفت حمدونة �أن �سلطات
االحتالل اال�رسائيلى زادت
من وترية االعتقال والتجديد
الإداري للمعتقلني الفل�سطينيني ،
وو�صل عدد املعتقلني االداريني
�إىل ما يقارب من ( )500معتقل
 ،دون التزام االحتالل باملعايري
واالتفاقيات واملواثيق الدولية
والقانون الدوىل االن�سانى .
و�أ�ضاف د .حمدونة �أن ثورة
املعتقلني االداريني يف ال�سجون
اال�رسائيلية بد�أت من جديد مع
ارتفاع عدد امل�رضبني عن الطعام

اىل  8معتقل  ،والتوقع بان�ضمام
�أ�رسى جدد للإ�رضاب املفتوح عن
الطعام يف الأيام املقبلة  ،م�شرياً
�إىل �أن هذه اخلطوات ت�أتى يف
�سياق مواجهةاالعتقال التع�سفي
 ،الذى واجهه الأ�رسى �سابقاً
مبقاطعة املحاكم الع�سكرية
 ،واال�رضابات ب�شكل جماعى
وفردى منذ العام  ، 2012والقيام
بع�رشات اخلطوات االحتجاجية
الأخرى  .جدير بالذكر �أن هناك
ثمانية من الأ�رسى امل�رضبني عن
الطعام وهم الأ�سري حذيفة حلبية
من بلدة �أبو دي�س ق�ضاء القد�س ،
والأ�سري �أحمد غنام من حمافظة

اخلليل  ،والأ�سري ُ�سلطان خلوف،
والأ�سري �إ�سماعيل علي ،والأ�سري
وجدي العواودة  ،والأ�سري طارق
قعدان ،والأ�سري نا�رص اجلدع ،
والأ�سري ثائر حمدان .وطالب د.
حمدونة امل�ؤ�س�سات احلقوقية
واالن�سانية املحلية والعربية
والدولية بال�ضغط على االحتالل
النقاذ حياة الأ�رسى امل�رضبني
 ،ووقف االعتقال االداري بدون
الئحة اتهام ومبلف �رسى  ،م�شرياً
�إىل �أن االعتقال االداري ي�ستند
لقانون الطوارىء املخالف لقيم
الدميقراطية ومبادىء حقوق
االن�سان .

�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين يف تقرير لها� ،أن �إدارة
معتقل "النقب" تتعمد ا�ستهداف
الأ�رسى املر�ضى ،وذلك بانتهاكهم
طبياً وعدم تقدمي العالج الالزم
لهم كل ح�سب مر�ضه وبالتايل
تركهم يكابدون الأوجاع.
ور�صدت الهيئة يف هذا ال�سياق
�أبرز احلاالت املر�ضية القابعة
حالياً يف املعتقل ،ومن بينها حالة
الأ�سري زياد حمودة ( 45عاماً) من
بلدة رنتي�س �شمال غرب مدينة
رام اهلل ،والذي ي�شتكي يف الآونة

الأخرية من �آالم حادة يف ال�صدر
ومن �سعال ويتقي�أ دم ،وفقد من
وزنه �أكرث من  20كغم ،وجرى
نقله م�ؤخراً �إىل م�شفى "�سوروكا"
الجراء الفحو�صات الطبية ،لكن
لغاية اللحظة مل يُبلغ بنتيجة
الفح�ص ومل يتم ت�شخي�ص مر�ضه
ومل يُقدم له �أي عالج حلالته
ال�صحية ال�صعبة ،بينما مير
الأ�سري كرمي العمور ( 23عاماً)
من بلدة تقوع ق�ضاء حمافظة
بيت حلم ،بو�ضع �صحي �سيء،
فهو يعاين من م�شاكل يف املعدة

تُ�سبب له ت�شجنات حادة ،لكن
�إدارة املعتقل تكتفي ب�إعطاءة
�إبر م�سكنة فقط بدون تقدمي
�أي عالج حقيقي حلالته ال�صحية،
�أما عن الأ�سري �شحادة حامد (35
عاماً) من بلدة �سلواد ق�ضاء رام
اهلل ،فهو يعاين من وجود ح�صوات
يف املرارة تُ�سبب له �أوجاع
ج�سيمة يف بطنه ،وهو بحاجة
ما�سة الجراء عملية جراحية
ب�أ�رسع وقت ممكن ،لكن عيادة
املعتقل متاطل بتحديد موعد
الجراء العملية.
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الأ�سري املري�ض �سامي �أبو دياك...

ا�ستحلفكم باهلل �أن �أق�ضي الأيام املتبقية من حياتي بني �أح�ضان ّ
والدي
لي�س بعد ،الزلت حي ًا �أ�صارع املوت ،الأمرا�ض اخلبيثة تنت�شر وتتوح�ش يف ج�سدي ،كل يوم ارتدي ثوب ال�شهيد� ،أ�سابق املوت وانتظر كل
�صباح ،لي�س بعد ،رمبا مير عيد الأ�ضحى دون �ضحية �أخرى يف ال�سجون ،رمبا ال �أزال على حافة احلياة لأقول لكم كل عام وانتم بخري.
بقلم :عي�سى قراقع
�أنا الأ�سري املري�ض �سامي �أبو
دياك� ،سكان حمافظة جنني،
حمكوم بال�سجن ثالثة م�ؤبدات
وثالثني عاماً ،ومعتقل منذ
عام � ،2002أقبع يف ما ي�سمى
م�ست�شفى الرملة "الإ�رسائيلي"
مع � 15أ�سريا مري�ضا� ،أعاين من
مر�ض ال�رسطان بالأمعاء منذ
ثالث �سنوات ،املر�ض يت�صاعد
ب�سبب عدم وجود عناية طبية
الزمة و�إهمال متعمد تعر�ضت
له يف امل�ست�شفيات الإ�رسائيلية
�أدى �إىل تلوث يف الدماء وو�صويل
�إىل حافة الهاوية ،وكل يوم �أ�شعر
�أن املوت قد جاء وقفز �إىل
ج�سدي واحت�ضني ،وكل �ساعة
�أح�س بدبيب املوت بداخلي واين
�س�أرحل دون وداع.
لقد وجهت الكثري من الر�سائل
واملنا�شدات ،وك�شفت عن احلرب
ال�صامتة اخلطرية التي جتري
على �أج�ساد املعتقلني ،ك�شفت
عن �أقنعة �أطباء يلب�سون ثياب
جالدين ،عن �سيا�سة ممنهجة
ومتعمدة حولت ال�سجون اىل
مقابر و�أمكنة لزراعة الأمرا�ض
القاتلة يف �أج�ساد املعتقلني،
�رصخت بكل �شهقات املوت
الراب�ضة يف �أعماقي من اجل

�أكد مركز �أ�رسى فل�سطني
للدرا�سات ،ب�أن عدد الأ�رسى
امل�رضبني عن الطعام �ضد
اعتقالهم الإداري امل�ستمر
والعزل االنفرادي ،ارتفع �إىل
� 10أ�رسى بعد ان�ضمام �أ�سريين
جدد خالل الأيام املا�ضية ،مع
ا�ستمرار التدهور على �صحة
امل�رضبني .و�أو�ضح الباحث
"ريا�ض الأ�شقر" الناطق
الإعالمي للمركز ،ب�أن �أ�سريين
التحقا م�ؤخراً بقافلة الأ�رسى
امل�رضبني وهم الأ�سري املعزول
"�أن�س �سعد عواد " ( 32عاما)
من �سكان نابل�س  ،ويخو�ض
الإ�رضاب منذ  14يوماً متتالية
احتجاجاً على ا�ستمرار اعتقاله
الإداري وعزله انفرادياً منذ
�أحداث �سجن النقب يف مار�س
املا�ضى.
والأ�سري "عواد" يعمل مدر�ساً،
وكان اعتقل بتاريخ 2018/3/28
و�صدر بحقه قرار اعتقال �أدارى
وجدد اعتقاله  3مرات متتالية،
وخالل �إحداث النقب قبل 5
�شهور  ،مت عزله بعد االعتداء
عليه ب�شكل وح�شى بحجه انه

التحرك والعمل لإنقاذ الأ�رسى
املر�ضى الذين يقتلوا رويداً
رويداّ يف هدوء و�صمت العاملني.
ل�ست وحدي ،املوت يرق�ص يف
هذا امل�شفى كل حني ،الأ�سري
ب�سام ال�سايح ي�صارع مر�ض
ال�رسطان ،ويعد ال�ساعات،
وعثمان �أبو خرج بد�أ يت�أمل
اللحظات القادمة من احلياة،
كل ما حويل �رصاخ وا�شتباك مع
الأوجاع ،امل�شلولون واملعاقون
واملنهكون
واملجروحون
واملدمرة �أج�سادهم بالر�صا�ص،
من�صور موقدة وخالد ال�شاوي�ش
ومراد �أبو معاليق وعالء الهم�ص
وفواز بعارة وا�رشف �أبو الهوى،
وحممد برا�ش ومعت�صم رداد
وي�رسى امل�رصي و�إ�رساء
اجلعابي�ص وناه�ض الأقرع،
حممد �أبو خ�رض وعز الدين
كراجة وم�صطفى دراغمة
وان�س مو�سى واحمد �أبو خ�رض،
والأ�سماء كثرية ككرثة الأمرا�ض
يف هذه ال�سجون ،الهواء موت،
واجلدران لها خمالب و�أفواه
جائعة ،الليل كثيف وال قمر يطل
من ال�سماء.
�أنا �سامي �أبو دياك ا�ستحلفكم
باهلل �أن تقوموا بالعمل ب�شكل
جدي على اطالق �رساحي،
ف�أنا على م�شارف املوت ،و�أريد

�أن اق�ضي الأيام املتبقية من
حياتي بني �أح�ضان والدي ،دعوين
توفى يف �أح�ضان والدي ،ال �أريد
الذهاب �إليهم داخل كي�س ا�سود،
�أمتنى �أن تلقى �رصختي �آذان
�صاغية لكل من له �ضمري حي.
يف كل عام ي�سقط �شهداء يف
�صفوفنا� ،إعدادنا تنق�ص ،رحل
ال�شهيدين فار�س بارود و�صابر
طقاطقة هذا العام ،وودعنا
الكثري من زمالئنا ،عيوننا
حتدق يف بع�ضها البع�ض ،كل
واحد فينا يعتقد �أنها النظرات
الأخرية ،نظرات الفراق ،نظرات
امليتني �إىل امليتني ،ال احد ك�رس
حجارة هذا القرب ،ال احد يطالب
بنا كموتى وال ك�أحياء ،حتى
امل�ؤ�س�سات الدولية وال�صحية
وبكل ما ملكت من تقارير ومواثق
فقد �شلت فعاليتها و �أهميتها
على �أبواب �سجون االحتالل.
املر�ض وعدم العناية باملر�ضى
هي حرب �أخطر من �صفقة
القرن وامل�ؤامرات ال�سيا�سية على
امل�رشوع الوطني الفل�سطيني� ،إن
ترك الأ�رسى املر�ضى تفرت�سهم
الأمرا�ض العديدة هي هجوم
على �إن�سان الثورة وعلى رموز
احلركة الوطنية ،هي الإعدامات
املتوارية خلف الق�ضبان ،فمن
يدق علينا الأبواب؟ من يحملنا

من املوت �إىل احلياة ولو م�ؤقتاً؟
من مي�سك بعكازاتنا ويقودنا على
عرباتنا املتحركة؟ من يعطينا
الدواء يف الأوردة؟ من ي�ساعدنا
على التبول وزرع الأكيا�س يف
بطوننا؟ من ينقذنا من الكوابي�س
والأ�شباح لننام قلي ً
ال؟ من ي�سند
ظهورنا يف الذهاب اىل احلمام
او االغت�سال؟ من يعيدنا �إىل
جمال قلوبنا و�أفكارنا وذكرياتنا
ال�سابقة؟ من ينقذنا من الرع�شات
والرجفات واحلبوب املخدرة؟
كل عام وانتم بخري يا �أبناء �شعبي
العظيم ،هي كلمات �أخرية،
رع�شات �أخرية ،هم�سات �أخرية،
كنت �أمتنى �أن �ألقاكم يف فرح
احلرية ولي�س يف وجوم اجلنازات،
كنت م�شتاقاً لأعانق كل طفل
وبنت و�شجرة ،كنت �أمتنى �أن
�أ�صلي يف القد�س ويف �ساحات
الأق�صى واغني واقذف حجراً
وارفع علماً� ،أكون ككل الب�رش
على ار�ض وطني واقفا واقفا
ولي�س ميتا ممددا يف كفن.
�أنا الأ�سري �سامي �أبو دياك
الناطق با�سم ال�شهداء القادمني
من �سجون االحتالل ،ادعوا �إىل
قيامة ،ادعوا �إىل غ�ضب� ،إال ي�سمع
النا�س ما يجري من اعتداءات
وح�شية يف عوفر والنقب؟ �إال
ي�سمع النا�س عن اعتقال الأطفال

اليومي وتدمري الطفولة يف �أقبية
التحقيق على �أيدي وحو�ش
"�إ�رسائيلية"؟ �إال ي�سمع النا�س
هذا اال�ستهتار العلني بكل القيم
والأخالق واملواثيق الدولية
بحقوق الأ�رسى والإن�سان؟ من
ي�أتي لي�سمع ويرى؟ ليكتب عنا
قبل الغياب ،لي�سجل ح�ضورنا
الإن�ساين ب�أ�سمائنا ومالحمنا قبل
التال�شي حتت الرتاب.
�أنا الأ�سري �سامي �أبو دياك الناطق
من زمن امل�ؤبدات والإمرا�ض
والزنازين والظلمات ،وحدنا
نواجه املوت ،وحدنا نحاول �أن
ن�سافر يف خياالت احلياة ،احلياة
�صارت خياالً ،احلياة �صارت
بعيدة ،احلياة �صارت ا�ستعارة
وت�أويل ،كيف هي احلياة؟ ال
يوجد حولنا �سوى قتلة� ،سجانون

وجالدون و�سكاكني وم�رشحة،
ل�سنا تقريراً طبياً ،ل�سنا عابرين
يف حوادث عابرة ،نحن �أ�رسى
ال�شعب الفل�سطيني ،نحن ب�رش،
جلودنا هي جلدة الأر�ض ،ملوحة
دمنا هي ملوحة الأر�ض ،فمن
ينقذنا لينقذ الأر�ض ،ار�ض
الإن�سان؟
�أنا الأ�سري ال�شهيد احلي �سامي
�أبو دياك ،الآن ا�ستطيع الكتابة
وال�رصاخ ،بعد قليل لن ا�ستطيع،
رمبا هو النداء الأخري لأقول
للجميع :الوطن هو ق�ضية
الإن�سان ،ومن يرتك الإن�سان
ميوت �أمام ناظريه فقد قتل
الوطن ،هذا الوطن يت�أمل فينا،
ال �إجازات عندنا ،ال قيلولة وال
رفاهية وال م�شاريع خا�صة ،كل
همنا �أن نتجاوز حاجز املوت

ارتفاع �إعداد امل�ضربني �إىل � 10أ�سرى ودخول فوج جديد

حاول تنفيذ عملية طعن �ضد
�سجان ،ويعانى من ظروف
قا�سية داخل العزل  ،ويتعر�ض
للإهانة والتنكيل واحلرمان من
كافة احلقوق الإن�سانية  ،بينما
التحق الأ�سري املقد�سي املعزول
" �إياد ح�سنى بزيع" 33عام  ،من
خميم قلنديا بالإ�رضاب منذ
 14يوماً  ،احتجاجاً على عزله
منذ � 5شهور ،وا�ستمرار اعتقاله
الإداري منذ � 22شهراً متوا�صلة
.
وكانت قوات خا�صة �أعادت
اعتقال الأ�سري املحرر "بزيع"
بتاريخ  ،2017/10/24و�أ�صدرت
بعد ايام حمكمة االحتالل بحقه
قرار اعتقال �إدارى ،وجددت له
 5مرات متتالية  ،وقامت بعزله
يف ني�سان املا�ضي بزنازين
�سجن اي�شل يف ظروف �صعبة
بحجه �إلقاء ماء �ساخن على
احد ال�سجانني ،وهو �أ�سري �سابق
كان �أم�ضى � 5سنوات يف �سجون
االحتالل .وبني "الأ�شقر" بان
�أ�سريان �آخران كانا التحقا
بالإ�رضاب م�ؤخراً وهما " نا�رص
زيدان جدع" ( 30عاماً) من

بلدة برقني مبحافظة جنني،
وهو �أ�سري حمرر �أعيد اعتقاله
يف  ،2019/7/4مع �شقيقه "
�أ�رشف" بعد اقتحام منازلهم،
وبعد �أيام �أ�صدرت بحقه قرار
اعتقال �إدارى ملدة � 6شهور دون
تهمه الأمر الذى دفعه للدخول
يف �إ�رضاب عن الطعام منذ
 16يوماً ،ويعانى من دي�سك يف
ظهره .و الأ�سري" ثائر يو�سف
حمدان" (21عاماً) من رام اهلل،
منذ  13يزم قرر الدخول يف
�إ�رضاب مفتوح احتجاجاً على
اعتقاله الإداري املتوا�صل منذ
� 13شهراً ،حيث انه �أ�سري حمرر
�أعيد اعتقاله يف ، 2018/7/16
وحول �إىل الإداري وجدد له 3
مرات متتالية ،مما دفعه للدخول
يف �إ�رضاب عم الطعام .و�أ�شار
"الأ�شقر" �إىل �أن � 6أ�رسى �آخرين
يوا�صلون �إ�رضابهم املفتوح عن
الطعام احتجاجاً على ا�ستمرار
اعتقالهم الإداري ،منذ ع�رشات
الأيام بينما طر�أ تراجع خطري
على �صحة بع�ضهم وخا�صة
الأ�سريين املري�ضني بال�رسطان
"حذيفة حلبية" ،و" �أحمد غنام"

والقيادي "قعدان"  .والأ�سري
"حذيفة بدر حلبية"  33عام
من القد�س املحتلة ،يخو�ض
�إ�رضاب منذ ( )53يوماً ،وهو
معتقل �إدارى منذ جوان العام
املا�ضي ،ويعانى من ظروف
�صحية �سيئة ،نتيجة �أ�صابه
�سابقة ب�رسطان الدم ،وهو
بحاجة ملتابعة �صح ّية  .يقبع
"حلبيه" يف م�ست�شفى الرملة بعد
تدهور و�ضعه ال�صحي ب�شكل
كبري ،حيث يعانى من ت�شنجات
يف كافة �أنحاء ج�سده ،و�ضيق
يف التنف�س ،وقد نق�ص وزنه 18
كيلو جرام ،وال ي�ستطيع الوقوف
على قدميه ،ويتنقل على كر�سي
متحرك ،وم�صاب بدوار دائم
و�شديد ،وال ي�ستطيع النوم .
بينما الأ�سري امل�صاب مبر�ض
ال�رسطان يف الدم" �أحمد عبد
الكرمي غنام" ( 42عاما) من
اخلليل يخو�ض �إ�رضاب عن
الطعام منذ  40يوماً متوا�صلة،
ويتعر�ض �إىل موت بطئ نتيجة
ا�ستمرار �إ�رضابه ،حيث �أنه
يعانى من �ضعف املناعة ،ومت
نقله �إىل امل�ست�شفى بعد تراجع

و�ضعه ال�صحي ب�شكل كبري ،وقد
هبطت ن�سبة ال�سكر يف الدم،
وم�صاب ب�آالم حادة وم�ستمرة يف
�أنحاء ج�سده ،ودوار يف ر�أ�سه،
ونق�ص وزنه  17كيلو جرام ،وال
ي�ستطيع الوقوف.
الأ�سري غنام" متزوج ولديه
طفالن وهو �أ�سري �سابق �أم�ضى
� 9سنوات يف ال�سجون ،وقد
�أعيد اعتقاله يف .2019/6/28
ومت حتويله �إىل االعتقال
الإداري  .و�أ�ضاف "الأ�شقر"
ب�أن الأ�سري القيادي يف حركة
اجلهاد الإ�سالمي "طارق
قعدان" (46عا ًما) من مدينة
جنني يوا�صل �إ�رضابه املفتوح
منذ  23يوماً متتالية ،رف�ضاً
لالعتقال الإداري بحقه ،و�أعلن
قبل يومني عن ت�صعيد �إ�رضابه
املفتوح بالتوقف عن �رشب
املاء ،مما �شكل خطورة حقيقية
على حياته.
وكان "قعدان" �أعيد اعتقاله يف
فرباير املا�ضي و�صدر بحقه
قرار اعتقال ادارى ملدة 6
�شهور ،هو �أ�سري �سابق �أم�ضى
ما يقارب  15عام يف �سجون

االحتالل  ،كذلك يخو�ض
الأ�سري "ا�سماعيل �أحمد علي"
( 30عاماً) من بلدة �أبو دي�س
بالقد�س �إ�رضاب عن الطعام
منذ  30يوماً متتالية احتجاجاً
على اعتقاله الإداري ،ومت
عزله يف زنازين النقب ،وهو
�أ�سري �سابق �أم�ضى � 6سنوات يف
�سجون االحتالل و�أعيد اعتقاله
يف جانفي من العام احلايل
ومت حتويله لالعتقال الإداري.
بينما يخو�ض الأ�سري "�سلطان
�أحمد خلف" ( 38عاماً) ،من
جنني� ،إ�رضابا مفتوحاً عن
الطعام منذ  36يوماً بعد �إ�صدار
�أمر �إدارى بحقه ،وكان �أعيد
اعتقاله يف  ،2019/7/8و�سبق
�أن ق�ضى � 4سنوات يف �سجون
االحتالل ،وهو يعاين من م�شاكل
يف التنف�س ،ويقبع يف �سجن
"جمدو".
كما يوا�صل الأ�سري" وجدي
عاطف العواوده" ( 20عاماً) من
اخلليل �إ�رضابه املفتوح لليوم
 25على التوايل �ضد اعتقاله
الإداري ،واحتجاجاً على
مماطلة �إدارة معتقالت االحتالل

هنا وهناك� ،أن نخرج من العزل
واالختناق واحل�رش املخيف،
�أن نرفع رايتنا احلرة فوق ار�ض
�أج�سامنا دون معازل و�أبراج
و�أ�سالك �شائكة� ،أن نكون كما
�أرادت احلياة �أن نكون� ،أن
نتحرر من امل�ؤبدات وال�سنوات
القا�سيات� ،أنها لفجيعة �أن
ترتكوا الوطن يف �أج�سادنا يذوب
ويختفي حتت جنازير الدبابات
وامل�ستوطنات وال�سجانني ودولة
قرا�صنة وع�صابات.
�أنا الأ�سري �سامي �أبو دياك كل
عام وانتم بخري� ،س�أزور معكم كل
العائالت ،الأ�صدقاء والأحباب
�صباح العيد� ،س�أقر�أ الفاحتة على
�رضيح ال�شهداء يف خميم جنني
وقباطية� ،س�أزرع معكم �شجرة
زيتون يف �أر�ض م�صادرة ،و�أبني
بيدي طوب البيوت املهدومة يف
�صور باهر� ،س�أكون معكم حيا يف
الأعرا�س ويف املواجهات ويف
االحتفاالت ويف املظاهرة.
الأ�سري املري�ض �سامي �أبو دياك
يردد يف الذكرى احلادية ع�رشة
لرحيل ال�شاعر حممود دروي�ش :
يا �أ�صدقاء الراحل املري�ض..
ال ت�س�ألوا متى يعود..
ال ت�س�ألوا كثريا..
بل ا�س�ألوا متى ي�ستيقظ الرجال.

بتقدمي العالج الالزم له حيث
يحتاج �إىل عملية �إزالة بالتني
من منطقة احلو�ض ،الن بقا�ؤه
لفرتة طويلة �سي�ؤثر على منوه،
�إ�ضافة لعملية يف �أنفه الذى ك�رس
خالل االعتقال ،وقام االحتالل
بعزله يف �سجن النقب  .و�أ�شار
"الأ�شقر" �إىل �أن دفعة جديدة
ت�ضم  44ا�سرياً موزعني على
عدة �سجون بد�أت اليوم اخلمي�س
بخو�ض �إ�رضاب ت�ضامني ملدة
ثالثة �أيام ،لريتفع بذلك عدد
الأ�رسى املت�ضامنني ت�ضامناً مع
امل�رضبني � ،إىل � 94أ�سري ،مركز
�أ�رسى فل�سطني جدد مطالبته
لكل �أحرار العامل بالتدخل
العاجل لإنقاذ حياة الأ�رسى
امل�رضبني قبل فوات الأوان،
حيث يقتل الإ�رضاب �أج�سادهم
دون رحمه لكى يح�صلوا على
حقوقهم امل�رشوعة بوقف
هذا االعتقال الظامل بحقهم ،
وطالب �أبناء �شعبنا �إىل �رضورة
تكثيف فعاليات الت�ضامن معهم ،
و�إ�سنادهم بكل الو�سائل لت�سليط
ال�ضوء على معاناتهم و�أو�ضاعهم
ال�صعبة .
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ريا�ضة
النادي البنزرتي � /شبيبة ال�ساورة اليوم
ابتداء من 19:00

ن�سور اجلنوب ملزمون بالفوز
ملوا�صلة املناف�سة العربية

احتاد العا�صمة � /سونيداب النيجريي اليوم ابتداء من 20:00

�أبناء �سو�سطارة �أمام مهمة يف
املتناول ملوا�صلة املغامرة القارية

يخو�ض فريق احتاد العا�صمة �سهرة اليوم مباراته �أمام �سونيداب النيجريي �ضمن �إياب الدور التمهيدي من
م�سابقة رابطة ابطال �إفريقيا ،والتي �ستكون هامة للنادي العا�صمي الذي يبحث عن ت�أ�شرية الت�أهل �إىل الدور
ال�ساد�س ع�شر وموا�صلة املغامرة القارية ،حيث يعول الفريق على الظهور بوجه يف امل�ستوى من �أجل �إقناع
الأن�صار املنتظر تنقلهم بقوة �إىل ملعب  5جويلية بالعا�صمة من �أجل الوقوف �إىل جانب الالعبني وت�شجيعهم
على حتقيق فوز وب�أداء مقنع

من �أجل الت�أكيد على الرغبة يف
اللعب بقوة من �أجل الذهاب بعيدا
يف املناف�سة القارية ،يف ظل بحث
اجلميع عن ت�سجيل م�شاركة قوية
هذا املو�سم يف املناف�سة القارية
والذهاب فيها بعيدا ،يف وجود
رغبة قوية من طرف عنا�رص
االحتاد على �إهداء الفريق النجمة
القارية التي يوا�صل التناف�س
عليها بقوة ،ولهذا الغر�ض ف�إن

مهمة رفقاء القائد حممد �أمني
زمامو�ش يف املتناول من �أجل
جتاوز عقبة املناف�س بنجاح وبلوغ
الدور املقبل من املناف�سة بعد
الفوز الذي عادوا به من العا�صمة
نيامي بهدفني لواحد ،الأمر الذي
ال يجعل مهمة الفريق �صعبة يف
حتقيق الفوز بالداء والنتيجة �أمام
مناف�س متوا�ضع ،والتجربة القارية
لالحتاد ت�ساعده على جتاوز هذا
الدور املتقدم من املناف�سة.
ويعمل الطاقم الفني بقيادة املدرب

بالل دزيري على جتهيز �أ�شباله من
كافة النواحي ا�ستعداد للمقابلة،
يف ظل املعنويات املرتفعة التي
يتواجدون عليها بعد التعادل الذي
عادوا به من تنقلهم ملواجهة �شباب
ق�سنطينة يف البطولة الوطنية
وت�صدرهم جدول الرتتيب� ،أين
ت�سعى ت�شكيلة �أبناء "�سو�سطارة"
يف املوا�صلة على نف�س الدرب،
وتقدمي مباراة كبرية يف ح�ضور
جماهريهم الكبرية ،و�سوف تعرف
الت�شكيلة توا�صل غياب الثالثي

بلقروي ،رجيحمي وبن خليفة
ب�سبب عدم ت�أهيله للعب قاريا يف
الدور الأول ،بينما لن ي�شارك �أوكال
ب�سبب الإ�صابة التي يعاين منها �إىل
جانب زكريا حدو�ش الذي تعافى
م�ؤخرا من الإ�صابة ويعود �إىل
املناف�سة ابتداء من مقابلة جمعية
عني مليلة بالبطولة الوطنية ،يف
املقابل �سوف ي�سجل الالعب بن
�شاعة عودته �إىل املناف�سة جمددا
بعد تعافيه من الإ�صابة التي كان
يعاين منها.

قال نبيل نغيز مدرب احتاد طنجة،
�إن ما يهمه �أكرث هو الفوز على
هور�سيد ال�صومايل يف املباراة التي
�ستجرى �ضمن مناف�سات املجموعة
الأوىل بالبطولة العربية للأندية،
كان احتاد طنجة ،خ�رس يف املباراة

الأوىل �أمام الرفاع بهدفني دون رد،
وفاز على الزوراء العراقي بثالثية
نظيفة ،و�أكد يف امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي عقده" :ال تهمني احل�سابات،
�سنخو�ض املباراة وهدفنا الفوز،
ن�ؤمن بكل احلظوظ مهما كانت

ن�سبتها ،لذلك البد من عدم
اال�ست�سالم مهما كانت الظروف"،
و�أ�ضاف �أنه �سيعمل على جتهيز
املجموعة املنا�سبة ،م�ؤكدًا �أنه ال
يتعرف يف اختياراته �إال بالالعبني
اجلاهزين ،وتابع "هور�سيد فريق

جيد� ،صحيح �أنه لي�س لديه ما
يخ�رسه يف املواجهة ،لكنه يريد �أن
يختتم امل�شاركة بنتيجة �إيجابية،
ال�شيء الذي يجعل مهمتنا �صعبة،
لكن ذلك ال ينال من عزميتنا من
�أجل ت�سجيل الفوز".
ق.ر.

عي�شة ق.

نغيز :الفوز �شعارنا �أمام هور�سيد
مقابل �سقوط البابية و�أرزيو داخل القواعد

الرابيد املدية والأربعاء ي�سجلون بداية موفقة

�أعطيت اول �أم�س �إ�شارة انطالق
مباريات الرابطة املحرتفة
الثانية ،حيث �شهدت برجمة خم�س
مقابالت يف الربنامج ،وت�ألقت ثالثة
فرق جنحت يف ت�سجيل بداية موفقة
يف املناف�سة وعانقت الفوز متهيدا
للفت الأنظار ب�ش�أن ا�ستهدافها
لعب الأدوار الأوىل هذا املو�سم
والتناف�س على �إحدى الت�أ�شريات
الثالث امل�ؤهلة �إىل ال�صعود نحو
دوري الكبار ،ويف هذا ال�ش�أن مت ّكنت
اندية �رسيع غليزان� ،أمل الأربعاء
و�أوملبي املدية من ا�ستغالل فر�صة
اللعب على قواعدها و�سجلت الأهم
عرب اقتنا�ص اول ثالث نقاط من

املو�سم الكروي اجلديد ،ويف هذا
ال�صدد �سجل ال�صاعد اجلديد �أمل
الأربعاء بداية قوية بعد االنت�صار
الثمني الذي �سجله على ح�ساب
�شبيبة �سكيكدة بثنائية دون ردن
يف ت�أكيد على رغبته يف تقدمي
مو�سم كبري والتالق ب�صورة الفتة
بعد ال�صعود املو�سم املنق�ضي
من بطولة الهواة �أمام مناف�س تعود
على التواجد بالرابطة الثانية خالل
املوا�سم الكروية الأخرية.
بينما �أظهر اوملبي املدية رغبة
كبرية يف العودة �رسيعا �إىل الرابطة
الأوىل عقب �سقوطه املو�سم
املا�ضي ،وذلك بعد ا�ستغالله

للو�ضع ال�صعب الذي يتواجد عليه
ال�ضيف احتاد احلرا�ش وفاز عليه
بهدفني دون رد �سجلتهما ت�شكيلة
�أبناء "التيطري" يف �أول  23دقيقة
من اللقاء ،بينما يتوا�صل الو�ضع
ال�صعب لت�شكيلة "ال�صفراء" يف ظل
ال�ضائقة املالية اخلانقة التي مير
بها الفريق وعجز امل�س�ؤولني على
�إيجاد خمرج لها ،خا�صة وان الفريق
جنا املو�سم املا�ضي ب�أعجوبة من
ال�سقوط �إىل البطولة الهاوية.
من جهته ،جنح �رسيع غليزان يف
قلب الطاولة على ال�ضيف مولودية
�سعيدة وخرج بفوز �صعب مكنه
من ح�سم داربي الغرب ل�صاحله

بهدفني لواحد ،بعدما جنح الالعب
املخ�رضم حممد �سوقار من منح
فريق �أول ثالث نقاط يف املو�سم
اجلديد بف�ضل الثنائية التي �سجلها
و�أنقذت ت�شكيلة "الرابيد" من
ال�سقوط يف عقر الديار بعدما كانت
مت�أخرة يف النتيجة.
يف املقابل ،افرتق كل من مولودية
العلمة وجمعية وهران� ،أوملبي
ارزيو و�أمل بو�سعادة على التعاقد
بعد اقت�سام الأندية للغلّة ،وف�شل
ال�صاعد الآخر �أوملبي ارزيو يف
حتقيق اول فوز مع بداية املو�سم
على ميدانه.

ع.ق.

يتجدد العهد مع فريق �شبيبة
ّ
ال�ساورة يف املناف�سة العربية
عندما يالقي مناف�سه النادي
البنزرتي التون�سي يف اللقاء الثالث
والأخري من الدورة الت�أهيلية �إىل
البطولة العربية للأندية والتي
حتت�ضنها مدينة الدار البي�ضاء
املغربية ،حيث ي�سعى ممثل
اجلزائر يف املناف�سة العربية
�إىل اللعب �سعيا منه �إىل اقتطاع
ت�أ�شرية الت�أهل للدور ال�ساد�س
ع�رش والذي لن يت�أتى �سوى عرب
حتقيق االنت�صار �أمام املناف�س
على امللعب البلدي لرب�شيد،
�أين ال ميلك العبو املدرب
م�صطفى جاليت من خيار للت�أهل
وموا�صلة امل�شاركة يف املناف�سة
العربية �سوى حتقيق االنت�صار
�أمام النادي التون�سي �سعيا
منهم على متثيل الألوان الوطنية
�أف�ضل متثيل وت�رشيف الفريق،
للعودة مبعنويات مرتفعة على
ار�ض الوطن والتح�ضري ملالقاة
ال�شباب ال�سعودي املناف�س يف
املناف�سة العربية.

ويدرك رفقاء الالعب طالح
امل�س�ؤولية الكبرية املو�ضوعة
على عاتقهم ،يف ظل قوة
املناف الذي �سوف يواجهون،
بعد االنت�صارات العري�ضة التي
�سجلها يف �أوىل مباراتيه من دور
التمهيدي عقب االنت�صار بثالثية
دون رد �أمام �أ�سا�س تيليكوم من
جيبوتي وال�رضب بقوة �أمام
فومبوين كلوب من جزر القمر
والذي �سحقه ب�سباعية نظيفة،
وهو الأمر الذي يجعل الطاقم
الفني �أمام م�س�ؤولية التح�ضري
ب�شكل جدي للموعد الكروي،
خا�صة و�أن الفريق يحتاج �إىل
الفوز ال غري من �أجل ال�صعود
�إىل الدور املقبل من البطولة
العربية رغم �أنه يتقا�سم �صدارة
املجموعة الثانية مع البنزرتي
بعد انت�صاره يف �أول لقاءيه
بالدورة التمهيدية� ،إىل �أن فارق
الأهداف الكبري بني الناديني
يجعل التعادل غري كاف لت�شكيلة
ن�سور اجلنوب من �أجل الت�أهل.

عي�شة ق.

�ضمن مناف�سة ال�سباحة بالألعاب
الإفريقية يف املغرب

اجلزائر ت�ضيف  4ميداليات
وحتطيم رقمني وطنيني
افتك املنتخب الوطني لل�سباحة
�أربع ميداليات جديدة منها
ف�ضية واحدة ،وحت�سني رقمني
قيا�سني وطنيني ليبلغ املجموع
 14ميدالية منها  3ذهبيات
�أم�سية �أول �أم�س عقب نهائيات
اليوم الثالث وقبل الأخري من
مناف�سات ال�سباحة للألعاب
الإفريقية مب�سبح املركب
الأوملبي "حممد اخلام�س"
بالدار البي�ضاء املغرب ،يوا�صل
ال�سباح الواعد عبد اهلل عرجون
تقدمي م�ستويات رائعة يف هذا
املوعد القاري ،حيث �أ�ضاف �إىل
�سجله ف�ضية تخ�ص�ص  50م على
الظهر بزمن  25د  61ج حم�سنا
الرقم القيا�سي اجلزائري الذي
كان بحوزته على مرتني يف يوم
واحد ،ففي الت�صفيات حقق
 25ثا  88ج ،مع العلم �أن رقمه
ال�سابق قدر  26ثا 10ج.
بدورها ،حت�صلت ماجدة �شيباراكة
على امليدالية الربونزية ل�سباق
 400م �سباحة بتوقيت  4د 24

ثا  60ج ،كما �أهدى فريق التتابع
الرجايل برونزية �سباق  4مرات
 200م �سباحة حرة بتوقيت  7د
 41ثا  49ج ،و�سار فريق التتابع
املختلط على نف�س املنوال
بربونزية تخ�ص�ص  4مرات 100
م �سباحة حرة  3د  39ثا  82ج.
من جانبه اكتفى �أني�س جاب اهلل
باملركز الرابع يف نهائي  400مرت
�سباحة حرة  3د  56ثا  02ج ،لكنه
ّ
حطم الرقم القيا�سي اجلزائري
القدمي الذي �صمد منذ � 14سنة
كاملة لفائدة حمرز مبارك 3د
 56ثا 03ج ،وبالتايل يرتفع ر�صيد
اجلزائر يف ريا�ضة ال�سباحة �إىل
جمموع  14ميدالية  3ذهب،
 5ف�ضة 6 ،برونز ،واختتمت
�أم�س مناف�سات ال�سباحة �ضمن
الن�سخة  12للألعاب الإفريقية
مب�سبح املركب الأوملبي
"حممد اخلام�س" مبدينة الدار
البي�ضاء.

ق.ر.
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وجه اال�ستدعاء �إىل بن
ّ

ريا�ضة
خما�سة رغم احلديث عن انتقاله �إىل ماالغا

ي ي�ستدعي  22العبا لرتب�ص املحليني ابتداء من الغد

بلما�ض

�أعلن الناخب الوطني جمال بلما�ضي عن قائمة الالعبني املعنيني بامل�شاركة يف
الرتب�ص التح�ضريي لفائدة الالعبني املحليني بعد طول انتظار وكرثة احلديث
حول �إمكانية �إلغائه ،حيث ك�شفت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم �أم�س عرب
موقعها االلكرتوين عن ت�أجيل تاريخ الرتب�ص التح�ضريي والذي مت ت�أخريه
بيومني بعدما برمج انطالقه ابتداء من الغد وهو الذي كان يفرت�ض �أن يتم
ال�شروع يف خو�ضه منذ �أم�س
عي�شة ق.
�أين ف�ضل بلما�ضي االنتظار
�إىل االثنني من �أجل ال�رشوع
يف الرتب�ص ق�صد الوقوف
على �إمكانية العبي الأندية
امل�شاركة يف املناف�سة القارية،
ب�سبب ارتباطها بخو�ض رابطة
�أبطال �إفريقيا وك�أ�س الكاف،
والتي خا�ضتها على مدار �أم�س
واليوم ،و�ض ّمت القائمة �أح�سن
الالعبني يف البطولة الوطنية
والأ�سماء البارزة املتعودة على
الت�ألق مع �أنديتها وترك الب�صمة
يف مقابالت البطولة الوطنية،
و�شهد الرتب�ص الذي �سوف يجري
مبركز حت�ضري املنتخبات الوطنية
باملوازاة مع ترب�ص املنتخب
الوطني للأوملبيني لفئة �أقل من

 23عاما ا�ستدعاء ثنائي حرا�سة
املرمى غايا مرباح من �شباب
بلوزداد و�أ�سامة بن بوط من �شبيبة
القبائل ،هذا الأخري يتلقى اول
ا�ستدعاء له رفقة اخل�رض وهو
الذي ا�ستغل �إ�صابة زميله عبد
القادر �صاحلي و�أ�صبح احلار�س
الأول للنادي القبائلي وت�ألق يف
مبارياته.
�إىل جانب ذلك ،فقد �شهدت
القائمة التي مت �إعالنها تواجد
ا�سم العب احتاد العا�صمة حممد
بن خما�سة للم�شاركة يف الرتب�ص،
رغم احلديث يف اليومني املا�ضيني
عن حتوله �إىل االحرتاف يف �أوروبا
وان�ضمامه �إىل نادي ماالغا
اال�سباين النا�شط يف الدرجة
الثانية ،الأمر الذي يطرح عالمة
اال�ستفهام حول �إمتام �صفقة

متو�سط ميدان حامل لقب
البطولة الوطنية املو�سم الفارط
وجدية انتقاله �إىل اللعب يف
الدوري اال�سباين من عدمه� ،أو
و�ضع قائمة الالعبني قبل الك�شف
عن حتول الالعب نحو االحرتاف
يف �أوروبا .واختار بلما�ضي
ا�ستدعاء الالعبني من جمموع
�ستة �أندية تن�شط يف الرابطة
املحرتفة الأوىل ويتعلق الأمر
بكل من احتاد العا�صمة ،مولودية
اجلزائر ،وفاق �سطيف� ،شبيبة
القبائل� ،شباب بلوزداد ونادي
بارادو الذين ي�ضمون خرية العبي
البطولة الوطنية ،وكان ن�صيب
العبي �أندية احتاد العا�صمة،
مولودية اجلزائر و�شباب بلوزداد
الأكرب با�ستدعاء خم�سة العبني
من كل فريق ،بينما ا�ستدعى

بلما�ضي ثالثة العبني من بارادو
التي قررت �إدارتها حتويل �أبرز
جنومها املو�سم املا�ضي نحو
االحرتاف يف �أوروبا على غرار
نعيجي وبن غيث ،بينما يقرتب كل
من بوداوي ولو�صيف بدورهما من
االنتقال بن�سبة كبرية �إىل �أوروبا.
للإ�شارة يح�رض اخل�رض للمواجهة
التي تنتظرهم �أمام املنتخب
املغربي �ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة
على البطولة الإفريقية للمحليني
املقررة العام املقبل.

يعول على ا�ستعادة لياقته البدنية للعودة �إىل املناف�سة
مدرب الرتجي ّ

باليلي يخ�ضع �إىل برنامج تدريبي خا�ص
ّ
�سطر الطاقم الفني لفريق الرتجي
التون�سي برناجما حت�ضرييا خا�صا
لفائدة الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف باليلي العائد م�ؤخرا �إىل
جو التدريبات مع ناديه ،حيث
ك�شف الإعالم التون�سي �أن مهاجم
املنتخب الوطني يعاين من ت�أخر
بدين كبري �إىل جانب الزيادة يف
الوزن والتي تتطلّب منه عمال
كبريا مع املح�رض البدين حتى
ي�سرتجع لياقته البدنية املعهودة
ويكون عند امل�ستوى من �أجل
التح�ضري بجدية للم�شاركة يف
املناف�سة مع الفريق يف خمتلف
املناف�سات التي تنتظره بداية
هذا املو�سم الكروي اجلديد
�سواء بالدوري التون�سي ،رابطة

�أبطال �إفريقيا التي �أعفي الرتجي
من دورها التمهيدي ولعب ك�أ�س
العامل للأندية املقررة نهاية العام
اجلاري يف قطر.
وح�سب نف�س امل�صادر ف�إن مدرب
ت�شكيلة �أبناء باب «�سويقة» معني
ال�شعباين ي�ضع كافة �آماله على
ابن مدينة وهران من اجل قيادة
الت�شكيلة يف ال�سباق على التتويج
مبختلف الألقاب هذا املو�سم،
يف ظل الوزن الكبري الذي ميلكه
الالعب يف الت�شكيلة ودوره الكبري
يف امل�ساهمة باالنت�صارات
التي ي�سجلونها والألقاب التي
يحرزونها ،ومل يت�أكد بعد بقاء
باليلي من عدمه رفقة الرتجي
بالنظر لرغبته الكبرية يف العودة

جمددا �إىل اللعب يف �إحدى
الدوريات الأوروبية بعدما كانت
له جتربة ق�صرية رفقة �أوجني
الفرن�سي ،حيث مل يتم احل�سم
بعد يف الأمر يف ظل تعنت �إدارة

الرتجي ورف�ضها كافة العرو�ض
التي و�صلتها ب�ش�أنه وعدم اتفاق
والده ايل يعترب مناجريه مع
الأندية فيما يتعلق بالأجرة.
عي�شة ق.

�أكد �أن رحيل �سليماين عن لي�سرت كان منطقيا

روجنرز يطالب غزال بالرحيل والبحث
عن فريق جديد

يتوجه الالعب الدويل اجلزائري
ّ
نحو الرحيل عن �صفوف ناديه
لي�سرت �سيتي الإجنليزي بعد
مو�سم واحد فا�شل ق�ضاه يف
�صفوفه عند التحاقه يف املركاتو
ال�صيفي املنق�ضي قادما من
�أوملبيك ليون الفرن�سي ،حيث
ك�شف موقع «لي�سرت ماريكوري»
الإجنليزي �أن مدرب لي�سرت برندر
روجرز �أعلم مهاجم اخل�رض
ب�ش�أن قراره يف اال�ستغناء عن
خدماته وتواجده خارج ح�ساباته

التكتيكية حت�سبا للمو�سم الكروي
املقبل ،وطالبه بالبحث عن فريق
جديد من �أجل االن�ضمام �إىل
�صفوفه واللعب معه ،حيث و�إىل
جانب غزال ف�إن روجرز �سوف
يتخلى عن خدمات العبني اثنني
�إىل جانب غزال ويتعلق الأمر
بكل من فو�سيني ديابات و�أدريان
�سيلفا ،و�شدد امل�س�ؤول الأول
على العار�ضة الفنية لنادي لي�سرت
�أن غزال ال ميكنه املناف�سة
على اللعب �أ�سا�سيا يف ظل ت�ألق

الثنائي برايتون وغراي الأمر
الطي يتطلب �رضورة رحيله نحو
وجهة جديدة من �أجل احل�صول
على فر�صة اللعب وذلك قبل
انتهاء فرتة املركاتو يف الدوريات
الأوروبية ،حيث غاب غزال عن
�أول مباراتني لت�شكيلة «الثعالب»
يف الدوري الإجنليزي املمتاز.
يف املقابل ،تطرق روجنرز يف
نف�س الت�رصيحات �إىل الدويل
اجلزائري الآخر �إ�سالم �سليماين
عندما �أو�ضح �أنه رحيله نحو

موناكو الفرن�سي كان منطقيا
بالنظر المتالك ت�شكيلته العبني
�آخرين قادرين على اللعب اف�ضل
منه يف مركزه ،و�أ�ضاف �أنه حتدث
�إىل ابن عني البنيان عقب عودته
من امل�شاركة مع املنتخب الوطني
يف ك�أ�س �إفريقيا للأمم مب�رص
ومل تكن م�شكلة بني الرجلني،
م�ستطرد �أن �سليماين طلب اللعب
يف الفريق الأمر الذي مل يكن
ممكنا ح�سب ر�ؤية امل�س�ؤول الأول
على الفريق.
عي�شة ق.

قائمة الالعبني:
حرا�س املرمى :غايا مرباح
(�شباب بلوزداد) �أ�سامة بن بوط
(�شبيبة القبائل)
الدفاع :ر�ضواين �سعدي (وفاق
�سطيف) ،وليد عالتي ،نبيل لعمارة،
فاروق �شافعي (مولودية اجلزائر)،
ر�ضوان �رشيفي ،م�صطفى
خرياوي (احتاد العا�صمة)� ،سفيان
بو�شار (�شباب بلوزداد) ،م�صطفى
بو�شينة (نادي بارادو).

و�سط امليدان :طيب حمودي
(نادي بارادو) ميلود ربيعي و�سفيان
بن دبكة (مولودية اجلزائر) ،طاهر
بن خليفة وحممد بن خما�سة
(احتاد العا�صمة)� ،أمري �سعيود
(�شباب بلوزداد).
الهجوم :ح�سام غ�شة و�أكرم
جحنيط (وفاق �سطيف) ،ح�سني
�ساملي وحمزة بلحول (�شباب
بلوزداد) ،ريا�ض بن عياد (نادي
بارادو) وزكريا بن �شاعة (احتاد
العا�صمة)

حت�سبا للم�شاركة اليوم يف اجلولة
االفتتاحية للكالت�شيو �أمام �أودينيزي

بن نا�صر يتلقى اول ا�ستدعاء
يف قائمة امليالن
تلقى الالعب الدويل اجلزائري �إ�سماعيل بن نا�رص �أول ا�ستدعاء له مع
فريقه اجلديد نادي ميالن من �أجل امل�شاركة يف املباراة التي جتمعه امام
�أودينيزي املقررة اليوم حت�سبا للجولة االفتتاحية من الدوري الإيطايل التي
�أعطيت �شارة انطالقه �أم�س ،حيث تواجد متو�سط ميدان الت�شكيلة الوطنية
�ضمن القائمة التي وجه لها املدرب ماركو جيامباولو الدعوة من �أجل لعب
مواجهة اودينيزي ،ووجد بنا�رص نف�سه لأول مرة �ضمن التعداد املعني
بخو�ض مواجهات ت�شكيلة «الرو�سونريي» ،وذلك منذ تعاقده مع الفريق
خالل املركاتو ال�صيفي احلايل.
وجاء ا�ستدعاء بنا�رص القادم من نادي �سيبال انالزل �إىل الدرجة الثانية
الإيطالية بعد الظهور الرائع الذي قدمه خالل م�شاركته يف تدريبات النادي
و�إقناعه للمدرب و�أع�ضاء الطاقم الفني �أين �أظهر �إمكانيات فنية كبرية ت�ؤكد
�إمكانية االعتماد عليه وهو الذي كان �أبرز الالعبني يف ك�أ�س �إفريقيا للأمم
التي �شارك فيها رفقة املنتخب الوطني ونال جائزة �أف�ضل العب يف دورة
م�رص.
ع.ق.

توخيل يرف�ض ف�ضح نيمار

رف�ض توما�س توخيل مدرب باري�س �سان جريمان ،الك�شف عن الأ�سباب التي
تدفع نيمار جونيور مهاجم الفريق ملحاولة الرحيل عن �صفوف النادي هذا
ال�صيف ،وب�س�ؤاله عن �أ�سباب رغبة نيمار يف الرحيل ،رد توخيل يف م�ؤمتر
�صحفي�« :سواء تفهمنا �أ�سبابه �أم ال ،فال داع لهذا ال�س�ؤال ،بل يجب �أن نت�أقلم
على الو�ضع احلايل ،فالعالقة بيني وبني العبي الفريق مبنية على الثقة»،
و�أكد املدرب الأملاين �أن الفريق مت�أثر بالأزمة الأخرية التي تبعد الالعب
الربازيلي عن امل�شاركة يف املباريات ،م�ضيفا« :بالت�أكيد الو�ضع احلايل ال
يخدمنا ،فالكل يعلم �أن تواجد نيمار من عدمه يرتك �أثرا كبريا» ،و�أ�شار
املدير الفني ل�سان جريمان« :الو�ضع احلايل �أ�شبه بغياب نيمار للإ�صابة،
وبالطبع هذا الأمر ال يعد الأف�ضل �سواء للنادي �أو للفريق».
و�شدد على �أن موقف نيمار غري وا�ضح قبل مواجهة تولوز اليوم �ضمن
مناف�سات اجلولة الثالثة من الدوري الفرن�سي ،وقال« :املوقف حال ًيا بني
نيمار و�إدارة النادي غري وا�ضح ،و�إذا مل يكن كذلك غدًا فلن يلعب» ،و�أ�ضاف:
«نيمار تدرب طوال الأ�سبوع مع املجموعة ،وظهر بحالة جيدة جدًا ،و�أبدى
ا�ستعداده على امل�ستوى البدين للم�شاركة» ،وعن �إمكانية ا�ستمرار نيمار مع
الفريق حال م�شاركته غدًا� ،أجاب« :ال �أعرف ،عليكم �أن ت�س�ألوا ليوناردو
املدير الريا�ضي �أو �إدارة النادي» ،و�أردف« :كما قلت لكم ،موقفه من
امل�شاركة يحتاج �إىل تو�ضيح من الإدارة».
وكاالت
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ريا�ضة دولية

بوري�سيا دورمتوند يحول الت�أخر �إىل فوز
قلب بورو�سيا دورمتوند
الطاولة على م�ضيفه كولن
العائد جمددا للعب بني
الكبار وحول تخلفه اىل
فوز  1-3يف افتتاح املرحلة
الثانية من الدوري الأملاين،
ويدين و�صيف بطل املو�سم
املا�ضي بالنقاط الثالث
اىل الإجنليزي جايدون
�سان�شو الذي �أدرك التعادل
يف �آخر  20دقيقة ،والبديل
املغربي �أ�رشف حكيمي
الذي منحه التقدم قبل
�أن ي�ؤكد الإ�سباين باكو
�ألكا�سري الفوز بهدف
ثالث ،ورفع فريق املدرب
ال�سوي�رسي لو�سيان فافر
ر�صيده اىل  6نقاط من
املرحلتني الأوليني ،بعد
�أن ا�ستهل املو�سم اجلديد
بفوز كبري على �أوغ�سبورغ
 1-5يف مباراة كان الأخري
�أي�ضا ال�سباق اىل الت�سجيل

قبل �أن يقلب دورمتوند
الأمور ل�صاحله ،ومل يقدم
الفريقان �شيئا يذكر حتى
الدقيقة  29عندما فاج�أ
كولن �ضيفه بافتتاحه
الت�سجيل بر�أ�سية لدومينيك
دراك�سلر الذي و�صلته الكرة
عند القائم الأمين بعدما
حولها التون�سي �إليا�س
ال�سخريي بر�أ�سه �إثر ركلة

ركنية من اجلهة اليمنى،
فانق�ض عليها و�أودعها
�شباك احلار�س ال�سوي�رسي
رومان بوركي ،وعانى رجال
فافر بعد تلقيهم الهدف
وتركوا خلفهم الكثري من
امل�ساحات ما منح العبو
كولن بع�ض الفر�ص لتوجيه
�رضبة �أخرى ل�ضيوفهم
لكنهم مل ي�ستغلوها ،لينتهي

ال�شوط الأول على هذه
النتيجة.
ويف ال�شوط الثاين ،فر�ض
دورمتوند �سيطرته بعدما
�أجرى فافر تبديلني بادخال
حكيمي وجويلان براندت،
لكنه انتظر حتى الدقيقة
 70ليدرك التعادل عندما
مرر البلجيكي تورغان
هازار الكرة اىل �سان�شو

يف املنطقة ،ف�سددها
الأخري بي�رساه �أر�ضية
بعيدا عن متناول احلار�س
تيمو هورن ،و�أ�صبح
الإجنليزي بعمر  19عاما
�أ�صغر العب يف تاريخ
الدوري الأملاين ي�صل
اىل  15هدفا متفوقا على
�إجناز هور�شت كوبل لعام
 1967وذلك بح�سب موقع
للإح�صاءات،
«�أوبتا»
وعندما بدا �أن الفريقني
يف طريقهما اىل التعادل
�رضب حكيمي ومنح
ال�ضيوف التقدم بكرة
ر�أ�سية �إثر عر�ضية من
البولندي لوكا�س بي�شيك
قبل �أن يوجه �ألكا�سري
ال�رضبة القا�ضية لكولن
بهدف يف الدقيقة الرابعة
من الوقت بدل ال�ضائع
بعد متريرة من بطل
املباراة �سان�شو.

حل تلك املع�ضلة.
و�أ�شار املوقع �أن النادي
الفرن�سي يعمل على
ال�صعيدين ،فمن ناحية
يحاول حل �أزمة حقوق
ال�صورة ومن جهة �أخرى
يحاول �إقناع جوفنتو�س

بالتخلي عن ديباال،
واختتم ب�أن ان�ضمام ديباال
ل�سان جريمان يعتمد على
الربازيلي نيمار دا �سيلفا
جنم فريق العا�صمة ،حال
غادر هذا ال�صيف وان�ضم
لرب�شلونة الإ�سباين.

البي �أ�س جي يحاول حل م�شكلة ديباال

ي�سعى باري�س �سان جريمان
للتعاقد مع باولو ديباال جنم
جوفنتو�س ،لتدعيم �صفوفه
خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية احلالية ،ووف ًقا
ملوقع «كالت�شيو مريكاتو»،
ف�إن باري�س �سان جريمان

يعمل بالفعل على حل
م�شكلة حقوق ال�صورة
التي ت�سببت يف ف�شل
انتقال ديباال �إىل مان�ش�سرت
يونايتد وتوتنهام هوت�سبري
هذا ال�صيف ،و�أ�ضاف �أن
ليوناردو املدير الريا�ضي

ب�سان جريمان توا�صل مع
وكيل ديباال ال�سابق ،يف
حماولة ملعرفة املزيد من
الأمور عن ق�ضية حقوق
ال�صورة اخلا�صة بالنجم
الأرجنتيني مو�ضحة �أن
النادي الفرن�سي يعمل على

مفارقة ليفاندوف�سكي تلهم كوتينيو وبريي�سيت�ش
ي�ستعد الثنائي فيليب
كوتينيو و�إيفان بريي�سيت�ش
لأول ظهور لهما بقمي�ص
بايرن ميونخ وذلك عند
مواجهة �شالكه التي جرت
ام�س على ملعب فيلتين�س
�أرينا� ،ضمن مناف�سات
اجلولة الثانية من الدوري
الأملاين ،النادي البافاري
تعاقد مع الالعبني
هذا ال�صيف ،حيث �ضم
بريي�سيت�ش من �إنرت ميالن
على �سبيل الإعارة كما هو
احلال مع كوتينيو املعار
من بر�شلونة ،ومل ي�ستطع
بريي�سيت�ش
الكرواتي
امل�شاركة يف املباراة
االفتتاحية للبوند�سليغا
�ضد هريتا برلني ،نظ ًرا
لإيقافه ب�سبب تراكم
البطاقات التي ح�صل عليها
املو�سم املا�ضي مع الإنرت
يف الكالت�شيو ليت�أجل ظهوره

حتى مواجهة �شالك� .،أما
كوتينيو فان�ضم الأ�سبوع
املا�ضي للفريق البافاري،
وخا�ض �أول تدريب له
الثالثاء املا�ضي لت�صبح
مواجهة �شالكه ظهوره
الأول املحتمل.
ويطمح الثنائي لل�سري على
ُخطى املهاجم البولندي
روبرت ليفاندوف�سكي الذي
افتتح �سجله التهديفي مع
الفريق البافاري خالل
مواجهة �ضد �شالكه قبل
� 5سنوات ،الدويل البولندي
ان�ضم للنادي البافاري
يف �صيف  ،014قاد ًما من
بورو�سيا دورمتوند ليبد�أ
رحلته مع البايرن يف
مو�سم  ،2015/2014بد�أ
ليفاندوف�سكي م�شواره مع
بايرن مبواجهة �ضد فريقه
ال�سابق يف ال�سوبر الأملاين،
لكنه ف�شل يف هز �شباك

دورمتوند الذي فاز بهدفني
دون رد وتُوج باللقب ،ويف
افتتاح البوند�سليغا التقى
بايرن نظريه فولف�سبورغ،
حيث �شارك ليفاندوف�سكي
يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
لكن ف�شله يف هز ال�شباك
توا�صل للمباراة الثانية
على التوايل ،ومع خروج
بايرن ملواجهة �شالكه يف
اجلولة الثانية ا�ستطاع
ق�ص
ليفاندوف�سكي
�رشيط �أهدافه مع الفريق
البافاري ،بعدما �سجل
هد ًفا بعد مرور  10دقائق
فقط على بداية اللقاء،
ومن هنا ،بد�أت رحلة
�أهداف املهاجم البولندي
بقمي�ص بطل �أملانيا،
لي�شارك معه يف  245مباراة
�سجل خاللها  194هد ًفا
و�صنع � 47أخرى ،ومن
املتوقع �أن يدفع املدرب

�أ�ستون فيال يحقق �أول فوز بالدوري
املمتاز منذ 2016

قاد الربازيلي وي�سلي موراي�س فريقه �أ�ستون فيال �إىل حتقيق �أول نقاط له هذا
املو�سم بفوزه على �ضيفه ايفرتون بثنائية نظيفة يف افتتاح املرحلة الثالثة
من الدوري الإجنليزي ،فبعد خ�سارة �أ�ستون فيال امام توتنهام وبورمنوث
حقق الفريق ال�صاعد بعد غياب ثالثة موا�سم عن الدوري املمتاز �أول فوز
له يف البطولة امام جماهريه ال�صاخبة يف فيال بارك ،ومل يكن الفوز �سه ً
ال
امام ايفرتون الذي لقي خ�سارته الأوىل هذا املو�سم ،فقد �سيطر ال�ضيف
على اللقاء و�أهدر كما كبرياً من الفر�ص حيث افتقد للم�سة الأخرية فدفع
الثمن بتلقيه هدفني من كرتني مرتدتني متقنتني.
وكان يف �سجل ايفرتون تعادل امام كري�ستال باال�س وفوز على واتفورد علماً
�أنه ميلك هدفاً واحدا يف البطولة ما يعك�س �ضعف فعاليته الهجومية رغم
�صناعة الفر�ص ،وذلك جتلّى كثرياً امام �أ�ستون فيال ،تقدم فيال بقيادة
مدربه دين �سميث بوا�سطة مهاجمه اجلديد الربازيلي وي�سلي الذي ان�ضم
للفريق من كلوب بروج ب�صفقة بلغت  27مليون دوالر يف الدقيقة  21وكان
م�صدر قلق لدفاع ايفرتون طوال املباراة بتحركاته املزعجة وبنيته القوية
علماً انه �سجل اول �أهدافه للفريق ،وعزز اجلناح البديل �أنور الغازي الذي
دخل يف الدقيقة  77النتيجة يف الوقت القاتل ،و�أنهى فيال بفوزه �سل�سلة
من  15مباراة يف الدوري املمتاز دون انت�صار يعود تاريخها �إىل عام 2016
يف فيفري �أمام نوريت�ش وهو تاريخ �آخر فوز علماً �أن الفريق هبط مو�سم
 2016-2015وبقي ثالث �سنوات يف «ال�شامبيون�شيب».

�إ�شبيلية يفك العقدة يف ملعب غرناطة
فك �إ�شبيلية العقدة التي الزمته يف الأعوام الأخرية على ملعب جاره
الأندل�سي غرناطة العائد هذا املو�سم للعب بني الكبار ،وذلك بالفوز عليه
 0-1يف افتتاح املرحلة الثانية من الدوري الإ�سباين ،و�إ�شبيلية خرج منت�رصا
من مباراته الأوىل للمو�سم اجلديد خارج ملعبه �أي�ضا �ضد �إ�سبانيول ،0-2
وذلك يف �أول اختبار ر�سمي له بقيادة مدرب �إ�سبانيا وريال مدريد ال�سابق
جولن لوبيتيغي الذي ا�ستلم اال�رشاف عليه يف جوان خلفا لبابلو ما�شني
املقال من من�صبه قبل انتهاء املو�سم ،نتيجة خروج الفريق من الدور ثمن
النهائي مل�سابقة «يوروبا ليغ» �أمام �سالفيا براغ الت�شيكي.
ومتكن �ساد�س املو�سم املا�ضي من ت�أكيد بدايته القوية بتحقيقه فوزه الأول
يف الدوري بني جماهري غرناطة منذ عام  2013حني تغلب عليه  ،1-2قبل �أن
يتعادل مرة ويخ�رس مرتني يف زياراته الثالث التالية اىل ملعب جاره ،ويدين
�إ�شبيلية بفوزه اىل الكاتالوين جوان جوردان الذي �سجل هدف املباراة
الوحيد يف الدقيقة  52بعدما �سقطت الكرة �أمامه �إثر حماولة اعرت�ضها
الدفاع لزميله الهولندي لوك دي يونغ ،ف�سددها يف ال�شباك ومنح فريقه
نقطته ال�ساد�سة يف م�ستهل املو�سم اجلديد ،فيما مني غرناطة بهزميته
الأوىل بعد �أن كان ا�ستهل عودته اىل دوري الأ�ضواء بتعادل مثري خارج ملعبه
مع فياريال .4-4

حرب نيمار و�سان جريمان ت�ضع �أوزارها

الكرواتي نيكو كوفات�ش
مبواطنه بريي�سيت�ش مع
بداية املباراة ،حيث �أملح
جلاهزيته البدنية مما
مينحه فر�صة الظهور
من البداية �أمام الأزرق
امللكي.
�أما كوتينيو فمن املمكن
ح�صوله على بع�ض الدقائق
يف املباراة ،نظ ًرا حلاجته
ال�ستعادة لياقته البدنية،
بح�سب ما �رصح به كوفات�ش
يف امل�ؤمتر ال�صحفي
التقدميي للمباراة ،ويف ظل

االحتمالية الكبرية مل�شاركة
الوافدين اجلديدين ،ف�إن
ليفاندوف�سكي
متيمة
والف�أل احل�سن ل�شالكه
نّ
الالعبي طامعني
يجعل
يف تكرار جتربة املهاجم
البولندي بعد � 5سنوات،
واملفارقة �أن �أول �أهداف
ليفاندوف�سكي جاء على
امللعب ذاته ،الذي �ستقام
عليه املباراة وكذلك ت�أتي
املباراة �ضمن مناف�سات
اجلولة الثانية كما كان
احلال عام .2014

ك�شف تقرير �صحفي فرن�سي
�أم�س عن تطور جديد يف
عالقة النجم الربازيلي نيمار
دا �سيلفا مع ناديه باري�س
�سان جريمان ،فقد ذكرت
�صحيفة «ليكيب» �أن هناك
توت ًرا لدى املحيطني بنيمار
ب�سبب �أن و�ضع الالعب يف
املريكاتو يزداد تعقيدًا ،قبل
� 10أيام فقط من غلق باب
االنتقاالت ب�شكل ر�سمي،
و�أبرزت �أن �سان جريمان
رف�ض حتى الآن كل العرو�ض
املقدمة لنيمار ،من بر�شلونة وريال مدريد وجوفنتو�س .و�سيكون الأ�سبوع
احلايل لالعب معقدا� ،سواء لعب �ضد تولوز �أم مل يلعب ،حيث �سيتم �إطالق
هتافات �ضده يف احلالتني ،لكن ال�صحيفة �أ�شارت �إىل �أنه يف حال م�شاركة
الالعب الربازيلي ف�إنه قد يقنع جماهري النادي الباري�سي ،و�أكدت «ليكيب»
�أن هناك حت�س ًنا يف عالقة نيمار مع �سان جريمان ،حيث ظهرت عالمات
�سالم م�ؤخ ًرا بني الطرفني لتتوقف حالة احلرب التي بد�أت مع نهاية املو�سم
املا�ضي ،و�شددت ال�صحيفة على �أن احلوار بني اجلانبني بات يجري ب�شكل
مهذب.
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اجلاحظ وابن عربي و�آخرون ..هكذا حتوّلوا لأبطال روايات حديثة
متثل �صناعة الرواية تطورا لأقدم ممار�سة ثقافية عرفها الإن�سان منذ بد�أ الكالم ،وهي احلكي الذي حتول من ال�شفاهة �إىل الكتابة ثم الطباعة ،و�أ�صبح ينتمي
يف عامل الأدب لقالب «الرواية» .وتعد الرواية التاريخية طريقة بديعة لرواية ال�سري الإن�سانية ،ويف هذه النماذج تتحرك الروايات يف الزمن بحرية ،فهي متزج
ثراء و�إبداعا ق�ص�صا �أدبية و�إن�سانية مفيدة وماتعة.
ع�صور ال�شخ�صية التاريخية بزمن راوي الق�صة ،وجتعل من �شخ�صيات تاريخية ملأت الرتاث العربي
ً
وكاالت
ويف هذا ال�سياق حتظى الرواية
التاريخية مبكانة خا�صة ،فهي
جتمع �أحداث التاريخ و�إبداع
الأدب الروائي والبناء الدرامي،
وتكت�سب عن�رصا �إن�سانيا ا�ستثنائيا
يتمثل يف التجربة الإن�سانية ورحلة
بطل الرواية التي توفر للروائي
�إطارا �رسديا جاهزا ميكن �أن
يط ّوعه لبناء ن�صه الأدبي.
ويف هذه الروايات اخلم�س ،بدا
ح�ضور املا�ضي يف احلا�رض
واحلا�رض يف املا�ضي وا�ضحا،
ف�أغلبها ميزج زمنني �أو �أكرث،
و�أحيانا لغتني �أو لهجتني �أو �أكرث،
لت�شكل املفارقة الزمنية واملكانية
م�ساحات �إبداعية وتخيالت
خ�صبة.
«احلدقي» لأحمد فال ولد
الدين
يف الرواية التي متزج بني زمن
الأديب العربي الكبري �أبي عثمان
عمرو بن بحر اجلاحظ وع�رص
الكاتب املعا�رص الذي يو�صف
يف الرواية بـ»القروي» ،يحكي
�أحمد فال ولد الدين عن �شخ�صية
اجلاحظ ويتناول كذلك اخلليل بن
�أحمد الفراهيدي و�إبراهيم ّ
النظام
وابن املديني وابن حنبل وغريهم
من املعا�رصين لبطل الرواية.
ويبدو من الرواية �أن الكتاب
يحاول ا�ستدعاء �شخ�صية تاريخية
ليخو�ض بها غمار معاركه احلديثة
يف �سبيل اللغة العربية ومكانتها
ال�سامقة ،وي�ضع القارئ يف زمن
ثراء وتنوع وانفتاح النقا�شات
العربية التي دارت بني الفرق
الإ�سالمية يف زمن رخاء الدولة
العبا�سية ون�شاط حركة الرتجمة
فيها ،ومع ذلك يفوته �أن ينتقد
فر�ض املعتزلة �آراءهم بالقوة.
ومع تداخل زمني الرواية
ميتزج اخليال بالواقع ،فالرواية
التي ت�ستند لق�صة واقعية هي
�سرية الف�صيح الالذع ال�ساخر
اجلاحظ ،تت�شابه فيها جوانب
من زمان القروي واحلدقي اللذين
يعانيان يف �سبيل احلب والو�صول
للمع�شوقة ،رغم �أنه يف�صل بينهما
�أكرث من  1200عام.
وتبد�أ ق�صة اجلاحظ يف الرواية
برحيل �أديب كبري �آخر هو ال�شاعر
ب�شار بن برد الذي قتل بتهمة
الزندقة ،وكان اجلاحظ حينها
طفال يف �سني عمره الأوىل،
وا�شتهر بعينيه اجلاحظتني
الوا�سعتني اللتني تدوران ب�رسعة
مت�أملتان كل التفا�صيل ،قبل �أن
تزدهر الرواية بحوارات تك�شف
عن �آراء اجلاحظ يف الأدب
وال�سيا�سة واملجتمع والأخالق
والن�ساء.
وي�ستمر ال�رسد يف الرواية بعد
ذلك ليتناول الب�رصة وم�ساجدها
وطالب العلم فيها ودرب الوراقني

والكتب املتناثرة على جوانبه،
وميزج الكاتب التفا�صيل والأحداث
التاريخية التي دارت يف زمن
اجلاحظ بطريقة م�شوقة ،متناوال
كذلك جمال اخللفاء وحياة بغداد
وبالط اخلليفة امل�أمون ،وحتى
جمال�س ال�رشب وال�سمر والغناء
وبيت احلكمة وخبايا ال�سيا�سة
وال�سجون.
ويف العا�صمة العبا�سية ي�صبح ا�سم
اجلاحظ معروفا بعد �أن ت�شتهر
كتاباته الأدبية و�أ�سلوبه الأدبي
املميز بانت�شار «احليوان» و»البيان
والتبيني» ور�سائله ال�شهرية
كالبخالء والرب�صان والعرجان
والبيان والتبيني واملحا�سن
والأ�ضداد ،وعرفت بغداد
مبختربها للرتجمة الذي ا�ستدعي
له مهرة الن�ساخ وعلماء اللغات.
وجمعت ر�سائل اجلاحظ الأدبية
بني مو�سوعيته ومنهجه يف البحث
العلمي والعقالين ،مبا فيه ال�شك
والنقد واال�ستقراء ،وبني ال�صيغة
الأدبية اجلمالية الطريفة،
وحفظت ر�سائله نوادر �شعرية مل
ترد يف م�صادر �أخرى.
«�سمرقند» لأمني معلوف
ومثل ق�صة اجلاحظ ،حتكي رواية
�سمرقند لأمني معلوف مزيجا من
الفن الروائي والبحث التاريخي،
وتدور كذلك يف حقبتني زمنيتني
خمتلفتني هما :زمن عمر اخليام
الني�سابوري (القرن الثالث ع�رش)،
وزمن جمال الدين الأفغاين (نهاية
القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن
الع�رشين) ،وق�سمت الرواية �إىل
�أربعة كتب ،هي� :شعراء وع�شاق،
وفردو�س احل�شا�شني ،ونهاية
الأعوام الألف ،و�شاعر تائه.
وتك�شف تفا�صيل الرواية الكثري
من التفا�صيل التي متزج كذلك
ال�شعر واحلب والفل�سفة وال�سيا�سة
والدين ،وتقدم لوحة تاريخية
زاهية الألوان ود�سمة بالأحداث
وال�شخ�صيات.
ويف اجلز�أين الأولني من الرواية
يتناول ال�رسد زمن التخبط
الفكري واال�ضطرابات ال�سيا�سية
التي �سادت العامل الإ�سالمي يف
زمن ال�سالجقة وح�سن ال�صباح
م�ؤ�س�س فرقة احل�شا�شني ،وتتناول
عنف ال�صباح وقلعة «املوت»
احل�صينة التي ا�ستع�صت على
االقتحام طويال قبل �أن يدمرها
املغول.
وينتقل الكاتب بالقارئ زمنيا
يف اجلزء التايل لنهايات القرن
التا�سع ع�رش الذي تربز فيه
�شخ�صيات جديدة ،ويتعرف
القارئ على بنيامني ع .لو�ساج
الأمريكي الذي �أحب عمر اخليام
ورباعياته ومقابلته مع جمال
الدين الأفغاين التي كانت نقطة
التحول يف حياته� ،إذ �سهل له
طريق الو�صول �إىل خمطوط
�سمرقند ،ليبد�أ رحلة مثرية بد�أها
من باري�س �إىل الق�سطنطينية حتى
فار�س ،وي�شهد هناك احلروب

والثورات وتتوج رحلته بعثوره على
املخطوط ولقائه ب�شريين حفيدة
ال�شاه.
وتنتهي الرواية برحيل بنيامني
و�شريين ورباعيات اخليام �إىل
�أمريكا على منت الباخرة تايتانيك
وغرق املخطوط للأبد يف �أعماق
املحيط.
موت �صغري ملحمد علوان
ويف روايته «موت �صغري» ،ال
يكتفي الروائي حممد ح�سن علوان
بحكايات و�آثار ال�صويف الأكرب ابن
عربي �صاحب «الفتوحات املكية»،
ولكنه يقتحم �إن�سانه مقدما �إياه يف
�أكرث حلظات �ضعفه الإن�ساين و�أرق
حلظات ع�شقه الأر�ضي.
وتغو�ص الرواية يف حياته العاطفية
باختطاف قلبه بعد �أن وقع يف
الع�شق ،وحريته الإميانية بحثا عن
ذلك اليقني املطلق .وابن عربي
هو حمي الدين حممد بن علي بن
حممد بن عربي احلامتي الطائي
الأندل�سي ( 1240-1164للميالد)
ولد يف الأندل�س وتويف يف دم�شق،
وا�شتهر بلقب «ال�شيخ الأكرب».
وقد اختطف علوان «ال�شيخ الأكرب»
�إىل عامله الروائي الرومان�سي
املفعم بامل�شاعر� ،إذ قدم من قبل
�أربع روايات تتعر�ض لعالقات حب
بني الرجل واملر�أة ،منها «�صوفيا»،
و»طوق الطهارة».
يقودنا الراوي يف «موت �صغري»
عرب م�سارين ،فيحكي تاريخ
انتقال خمطوطة تق�ص �سرية ابن
عربي منذ عام  610هجرية وحتى
اكت�شافها عام  1433هجرية ،ويف
امل�ستوي الثاين ت�أتي �سرية ابن
عربي منذ حلظة ميالده حتى
وفاته ،م�ستعر�ضا ال�صعاب التي
القاها منذ والدته يف الأندل�س
وحتى و�صوله �إىل مكة مرورا
بدم�شق.

وي�ستعر�ض الكاتب كيف ا�ستقر
ابن عربي يف مكة املكرمة و�أجنز
م�ؤلفه الأهم «الفتوحات املكية»،
وظن �أنه �سيهد�أ ويقر عينا مبا
�أجنز ،لكنه يلتقي «نظام» ابنة
�شيخه «زاهر الأ�صفهاين» فيغرم
بها ويكتب عنها ديوانه «ترجمان
الأ�شواق».
غري �أن العا�شق يُفاج�أ برف�ضها،
ليكت�شف �أنها كانت وتدا من
�أوتاد الأر�ض الأربعة ،طبقا للفهم
ال�صويف ،وبالتايل فدورها تثبيت
الإميان والدين يف قلوب من
يهديهم اهلل ،وفق املت�صوفة الذين
يعتقدون بوجود القطب الأكرب
�أو «الغوث» لإدارة �ش�ؤون الأر�ض
وحتته �أربعة �أوتاد ي�ساعدونه،
مما جعله على يقني با�ستحالة
ارتباطهما.
«العالمة» لبن�سامل حمي�ش
تتناول رواية العلاّ مة �سرية
قا�ضي الق�ضاة املالكي م�ؤ�س�س
علم االجتماع عبد الرحمن ابن
خلدون ،وين�سج فيها الروائي
بن�سامل حمي�ش على لغة ابن
خلدون يف كتابه املقدمة.
وتتناول الرواية الد�سائ�س
وامل�ؤامرات التي حتاك �ضد
الفقيه املغربي يف الديار
امل�رصية ،وتروي رحلته للحج
وعودته ليتزوج �أرملة كاتبه
املتوفى ،ويروي ق�صة احلب
الذي عا�شه ابن خلدون يف
كهولته؛ وقد تعر�ضت الرواية
النتقادات �شملت اتهامها بت�شويه
�صورة ابن خلدون الأخالقية.
ورغم افتقاد الرواية للحبكة
الدرامية وميلها لل�رسد التقريري
امل�شابه لل�سري الذاتية ،فقد جاءت
م�شابهة للروايات التاريخية التي
يلب�س فيها الروائي بطل رواياته
�أثوابا خيالية ،ويقدمه للقارئ كما
يراه يف خميلته اخلا�صة ،ورمبا
ا�ضطر ل�صناعة �شخ�صيات غري

تاريخية ليكمل بناء ال�رسد.
وال تتجنب الرواية زيارة ابن
خلدون لتيمور لنك� ،إذ يروي
الف�صل الثالث لقاء العامل
املغربي باحلاكم الدموي
ومفاو�ضته على ت�سليم دم�شق
مع الأمان لأهلها ،لكن تيمور لنك
مل يف بوعده و�أحرق املدينة،
ورحل ابن خلدون �إىل م�رص ثم
مر�ض مر�ضه الأخري الذي منعه
من حتقيق �أمنيته يف العودة �إىل
موطنه الأ�صلي.
الرئي�س ملحمد العدوي
ويتناول الروائي ال�شاب حممد
العدوي �شخ�صية ابن �سينا يف
روايته املفعمة ب�سحر ال�رشق
وبالد فار�س ،وبدا �أن الرواية
التي متزج �أدب الرحالت القدمي
ب�سرية ابن �سينا الذاتية وفل�سفته،
متزج كذلك بني ق�صة الفيل�سوف
وزمنه وبني ق�صة الراوي الباحث
واملتعلق برتاث ابن �سينا ،الذي
رحل وراءه من �أ�صفهان لطهران
وهمذان ،بعد �أن ارتبط به منذ
ر�آه يف حلم قائال «�إن الإن�سان
يجهل �أكرث مما يعرف ،وغاية
املعرفة �إفادة اليقني حتى ي�صل
منه �إىل مبد�أ الوجود وعلله».
ورغم �أن ابن �سينا د ّون جزءا من
�سريته بنف�سه ،لكن الراوي �آثر
التنقيب عنه كذلك عرب تلميذه �أبو
عبيد اجلوزجاين التي يظهر فيها
ابن �سينا وحيدا حزينا يحتال
ليبيح اخلمر لنف�سه ،فيجعلها
حراما للعوام جائزة للخوا�ص،
ثم يعاهد اهلل على التوبة ويرتك
معاقرتها.
وحملت الرواية الكثري من
الت�سا�ؤالت التي عرب بها الكاتب
من زمن ابن �سينا �إىل جيله
املعا�رص« ،فمن �شاهد احلق
لزمه لزوما �أو تركه عجزا ،وال

منزلة بني هاتني املنزلتني �إال
منزلة اخلمول».
وتروي الرواية التي تتحرك
عرب الزمن بحرية ق�صة تعلق
ابن �سينا بجاريته ورد وتعلق
الراوي باجلمال الفار�سي الذي
كاد �أن ين�سيه واقعه امل�ضطرب،
ويتجول مع القارئ يف التاريخ
املن�سي منوها بثقافات ال�شعوب
الفار�سية ومقتب�سا كلمات فار�سية
داخل الن�ص العربي ،لكنه يف
النهاية ينتهي �إىل املق�صود من
الرحلة كما و�صل ابن �سينا يف
رحلته القدمية.
لقد كانت حياة الدول التي
حكمت هذه املنطقة من العامل
م�ضطربة� ،أق�صد �سيا�سيا ،مل يهن�أ
العامل با�ستقرار لفرتة طويلة ،مل
يهن�أ �أبدا ،وحتى �أخالقيا ،فاخلمر
وبيوت الغناء واجلواري كانت
�شيئا ثابتا يف هذا املجتمع؛ كما
يقول راوي الرواية.
ف�ساق
عندهم
وي�ضيف «كان
ّ
ول�صو�ص وم�ستبدون ،ومع ذلك
قامت يف ح�رضتهم نه�ضة مدنية
عالية ،ا�ستوعبت �إرث العامل
و ّ
منته حتى �سلمته �إىل �أوروبا يف
ع�رص النه�ضة».
ونحن ال نختلف عن �أ�سالفنا اليوم
يف هذه الأو�ضاع امل�ضطربة ،وال
يف �أن حولنا �أخطارا حتدق بنا،
وال يف �أننا م�ستهدفون ،وال يف �أننا
اجتهنا للهو وتركنا �صحيح الدين؛
كل ذلك ي�شبهوننا به ،كما يقول
العدوي لكن هناك �شيئا �آخر،
فقد «انقطعت �صلتنا باالمتداد
احل�ضاري الطبيعي لأي جتمع
ب�رشي ،وانتهينا �إىل ما نحن فيه،
حتى تكاد �صفة االنت�ساب ملا هو
عربي �أن تكون �س ّبة �أو و�صمة
جتمع كل املعاين الناق�صة ،كل
ما �أريده �أن �أ�ضع يدي على هذا
ال�شيء املفقود ،فقط!».
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ثقافة

للكاتب جورج زيناتي

ترجمة كتاب «فل�سفة
ابن باجة و�أثرها»
�صدر عن �سل�سلة «ترجمان» يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب فل�سفة ابن باجة و�أثرها ،وهو
ترجمة جورج زيناتي مل�ؤلفه بالفرن�سية  ،La Morale d’Avempaceيحاول فيه مقاربة ابن باجة من الناحيتني
ال�شخ�صية واملعرفية ،والإ�ضاءة على �أبرز مكونات فكره الفل�سفي ور�ؤيته للإن�سان اً
ً
وج�سدا ،ودرا�سة ت�أثره
عقل
مبن �سبق من فال�سفة ،وت�أثريه فيمن حلق منهم ،يف ال�شرق كما يف الغرب.
وكاالت

حياة وميتافيزيقا
يقع هذا الكتاب (� 132صفحة
ومفهر�سا)
بالقطع الو�سط ،موث ًقا
ً
يف �سبعة ف�صول وخامتة .يف
الف�صل الأول« ،حياة ابن باجة
وم�ؤلفاته» ،يعر�ض زيناتي حياة ابن
باجة ب�أوجهها املتعددة وم�ؤلفاته
واملخطوطات املختلفة.
يتناول امل�ؤلّف يف الف�صل الثاين،
«يف امليتافيزيقا» ،مرتكزات
فل�سفة ابن باجة يف امليتافيزيقا
بالتف�صيل ،معر ًفا امليتافيزيقا،
ثم مع ّر ًفا الإن�سان ،لينتقل �إىل
عالقته بالروح والعقل الفعال
والعقل امل�ستفاد .يعالج زيناتي يف
هذا الف�صل مع�ضلتني فل�سفيتني
مرتابطتني ،هما خلود النف�س بعد
املوت ،ووحدة النفو�س� .أما م�س�ألة
ات�صال العقل الإن�ساين الفردي
بالعقل الفعال ،فيعاجلها من زوايا
ثالث :نف�سية ومنطقية ومعرفية،
ويخل�ص �إىل �أن الإن�سان يحتاج يف
حياته �إىل الآخر� ،ضمن ما ميكن �أن
ن�س ّميه الفل�سفة الأخالقية.
يف الف�صل الثالث« ،الإن�سان حتت

نظام التدبري اجل�سدي» ،يتطرق
زيناتي �إىل وقوع الإن�سان حتت
نظام التدبري اجل�سدي ،فيقول �إن
ابن باجة يرى �أن النا�س يخ�ضعون
لنظام اجل�سد ،مبن فيهم احلكيم،
لذا فعلى هذا الأخري �أن يتمتع
ي�ضحي ب�صورته
ب�شجاعة جتعله
ّ
اجل�سدية حني يقت�ضي الأمر ذلك،
ويتط ّهر متا ًما من �أهوائه.

تدبري روحي
يدر�س زيناتي يف الف�صل الرابع،
«الإن�سان حتت نظام التدبري
الروحي» ،الت�رصفات التي تهدف
�إىل �إثارة الآخرين وااللتذاذ؛ �إ ْن من
خالل احل�س امل�شرتك� ،أو من خالل
القوة املتخيلة� ،أو من خالل املعنى
املوجود يف الذاكرة .يرى ابن
باجة �أن الإن�سان الفا�ضل ميتاز من
الآخرين ب�أنه ال يق�صد هنا ال�شهرة
ولفت الأنظار ،و�أن الق�صدية هي
املعيار بني الفا�ضل والآخرين ،لأنه
يهدف �إىل كماله النف�سي .ثم يتطرق
زيناتي �إىل بع�ض الأخطاء التي
�أوردها ابن باجة عند املت�صوفة
ً
عار�ضا املعوقات التي
والغزايل،
ي�ضعها اجل�سد والنف�س النزوعية يف

طريق الإن�سان العاقل.
الإن�سان حتت نظام التدبري العقلي
يف الف�صل اخلام�س« ،الإن�سان
حتت نظام التدبري العقلي» ،يبحث
زيناتي يف نظام التدبري العقلي
الذي ي�صبح الإن�سان مه ّي�أ للعي�ش
يف ظله ،ما �إن يتخطى املعوقات
املذكورة يف الف�صل ال�سابق.
فيعر�ض احلالة النف�سية للعائ�ش
يف نظام التدبري العقلي ،ومن ثم
يعدد �سمات املتوحد ،وير�سم
�صورة ملدينته الفا�ضلة و�سكانها
النوابت .ويقرتب فعل املتوحد من
الفعل الإلهي عندما ي�صبح قابلاً ،
من خالل العلم النظري ،لتل ّقي
ما ينتمي �إىل املمكن الإلهي ،وهو
هنا ر�ضا اهلل ونعمته التي تكلّل كل
اجلهد الب�رشي ،وات�صاله بالعقل
الفعال ،وحيازته العقل امل�ستفاد.

الفل�سفة ال�سيا�سية
يف الف�صل ال�ساد�س« ،الفل�سفة
ال�سيا�سية» ،يطرق زيناتي باب
الفل�سفة ال�سيا�سية عند ابن باجة،
الذي يُع ّد ربيب العمل ال�سيا�سي
والدبلوما�سي و�صاحب اخلربة
الطويلة باحلكام والتقلبات

ال�سيا�سية .هنا ،يذكر ابن باجة
مدن الفارابي الأربع بطريقة
عابرة وال يتوقف عندها .وي�س ّمي
املدينة الفا�ضلة الإمامية ،غري �أنه
ال يذكر �شي ًئا من ال�صفات احلميدة
واملواهب التي على طالب ال�سلطة
�أن يحوزها� ،إذ �أدرك �صعوبة �أن
توجد هذه ال�صفات كلها يف �شخ�ص
واحد ،ف َقبِل �أن جتتمع يف �شخ�صني
�أو �أكرث ،و�أن يت�شارك اجلميع
احلكم .ويجعل النوابت �أ�سا�س كل
فل�سفة ،وهو ال يطلب منهم ،وهم
الأقلية� ،أن يكون لهم دور �إ�صالحي
يف املجتمع ،لأنه ال يريد �أن ينتظر
حتى �إقامة املدينة املثالية حيث
اجلميع فيها من احلكماء ،ي�سعون
�إىل ال�سعادة احلقيقية التي هي
تتويج ملمار�سة العلم النظري� ،أي
امليتافيزيقا؛ �أي الفل�سفة يف �أعظم
ما فيها من ت�أمل فردي يف الوجود.

�أثر فل�سفته
يف الف�صل ال�سابع والأخري�« ،أثر
فل�سفة ابن باجة» ،يتح ّرى امل�ؤلف
�أثر فل�سفة ابن باجة املبا�رش
يف الفال�سفة العرب ،ويحدّد من
بينهم ابن طفيل ،وابن ر�شد الذي

�سار على خطى ابن باجة متا ًما،
ومو�سى بن ميمون الذي �أعجب
ريا واتفق معه يف م�س�ألة
به كث ً
الف�ضائل الأخالقية .كذلك يتحرى
�أثر ابن باجة يف فال�سفة الغرب وال
�سيما �إكهارت الذي انتهج الت�صوف
العقالين ،و�سبينوزا الذي جند يف
كتابه علم الأخالق نقاط التقاء
كثرية مع ابن باجة.
يف خامتة الكتاب ،يقول زيناتي
�إنه على الرغم من �أن الفال�سفة
العرب مل ي�ستطيعوا �أن يخرجوا
عن �سيطرة �أر�سطو ،الأمر الذي
كان يحرمهم من نقده وتقدمي
اجلديد من بعده ،ف�إن ابن باجة
خالف �أر�سطو يف نظرية املعرفة
و�إن�سانه االجتماعي ،و�أخرج تال ًيا
الفكر العربي من �سجنه .ثم بطرحه
�إ�شكالية ما �إذا كانت الفل�سفة
العربية حماولة توفيق بني الدين
والفل�سفة ،يخل�ص �إىل �أن الفال�سفة
مبعظمهم مل يرغبوا يف �أي �رصاع

مع العقيدة ،بل جمرد االن�رصاف
�إىل بحوثهم بح ّرية ،وت�أمني حماية
احلاكم لهم.
جورج زيناتي باحث و�أكادميي من
مواليد حيفا ( ،)1935حت�صل على
دكتوراه دولة يف الآداب والعلوم
الإن�سانية من جامعة باري�س .عمل
�أ�ستا ًذا للفل�سفة احلديثة واملعا�رصة
والدرا�سات العليا يف كليتَي الرتبية
والآداب يف اجلامعة اللبنانية،
ورئي�سا لتحرير جملّة «الباحث» يف
ً
فرن�سا .له م�ؤلفات عدة بالعربية،
منها« :رحالت داخل الفل�سفة
الغربية»؛ «الظم�أ الأبدي»؛ «احلرية
والعنف» .ترجم عن الفرن�سية:
«انفعاالت النَّف�س» لرينيه ديكارت؛
و»تاريخ بيزنطة جلان  -كلود �شينيه؛
و»الفل�سفة الأخالقية» ملونيك كانتو
�سبريبر وروفني �أوجيان؛ و»الذات
عينها ك�آخر»؛ و»الذاكرة ،التاريخ،
الن�سيان» لبول ريكور.

املتنبي� ..شارع الثقافة العراقي ي�ستعيد �ألقه من جديد

يعد «�شارع املتنبي» �شارع الثقافة
العراقية بكل �أطيافها وم�سمياتها،
والذي مر مبرحل خمتلفة من الركود
والتدهور �إال �أنه ا�ستعاد دوره و�ألقه
مع حت�سن الأو�ضاع الأمنية يف البلد
الذي مزقته احلروب وال�رصاعات.
ويف هذا ال�شارع ف�سيف�ساء جميلة
تزخر بكل �صور احلياة ومعانيها
لتغني العقل والروح وتر�سم لوحة
ت�ضم يف جنباتها كل ما ير�ضي الذوق
والفكر من �أدب وفن و�سيا�سة وعلوم
متنوعة ،وحناجر ت�صدح ب�أنواع
ال�شعر والغناء و�أنامل فنانني تر�سم
�أبهى �صور احلياة .وعلى طول ال�شارع
الذي ميتد على م�سافة نحو كيلومرت
واحد متفرعاً من �شارع الر�شيد
و�سط بغداد باجتاه نهر دجلة،
تنت�رش ع�رشات املكتبات واملطابع
واملقاهي وحمالت بيع اللوزام
املدر�سية ،ف�ض ً
ال عن الب�سطيات
التي تغطي جانبي الطريق مبختلف
�أنواع الكتب حتى ال يكاد املار بهذا
ال�شارع �أن يجد مكاناً ي�سري فيه لكرثة
الكتب املعرو�ضة على الأر�صفة
و�شدة الزحام وخ�صو�صاً يف يوم

اجلمعة من كل �أ�سبوع وهو يوم مميز
بالفعاليات الثقافية التي يزخر بها
«املتنبي» .وينتهي �شارع املتنبي
عند متثال كبري لل�شاعر العربي �أبو
الطيب املتنبي ( ،)965-915الذي
�سمي ال�شارع با�سمه ،وهو يطل على
مر�سى للزوارق على �ضفاف نهر
دجلة الذي ي�شطر بغداد �إىل ق�سمني
وهما الكرخ والر�صافة ،فيما ينت�رش
حول التمثال الع�رشات من زوار ورواد
ال�شارع اللتقاط ال�صور التذكارية.
والإجراءات الأمنية التي تتخذها
القوات العراقية حلماية رواد ال�سوق
يف كل يوم جمعة ت�شمل منع مرور
ال�سيارات يف �شارع الر�شيد الذي
يتفرع منه �شارع املتنبي ،وتفتي�ش
الأ�شخا�ص الداخلني �إىل ال�شارع
وقطع ج�رس ال�شهداء الذي يربط
جانب الكرخ بالر�صافة حيث يقع
�شارع املتنبي �أمام حركة ال�سيارات
وال�سماح للأفراد فقط باملرور.

بائع الكتب
وعند مدخل �شارع املتنبي يقف

�أحمد ابراهيم وهو فتى يف الـ 13
من عمره يعر�ض ع�رشات الكتب
القدمية وامل�ستعملة على الر�صيف،
حماوالً بيع كل ما ي�ستطيع بيعه منها
لال�ستفادة من مردوداتها املالية
يف م�ساعدة عائلته .يقول �إبراهيم
«�أعمل يف هذا املكان يف �أيام اجلمعة
و�أيام العطل ،لأين طالب يف املدر�سة
املتو�سطة ،و�أنا هنا مل�ساعدة �أخي
الأكرب الذي يعمل يف جمال بيع
الكتب القدمية وامل�ستعملة».
وي�ضيف «�أحاول جاهداً بيع �أكرب
عدد ممكن من الكتب لأ�ساعد
عائلتي لأن والدي قتل بانفجار
�سيارة مفخخة قبل �أربع �سنوات،
و�أنا و�أخي نحاول م�ساعدة والدتنا
يف تدبري م�صاريف العائلة املكونة
من خم�سة �أ�شخا�ص».

مقهى ال�شابندر
ومقهى ال�شابندر� ،أحد �أبرز املعامل
يف �شارع املتنبي والذي يرتاده
كبار ال�شعراء واملثقفني والأدباء
وال�صحفيني ،ما زال يحافظ على

دوره الثقايف ويزدحم بالزبائن،
فيما تزين جدرانه �صور ولوحات
فنية متثل مراحل خمتلفة من
تاريخ العراق ،وي�رص �صاحبه على
�أن ي�ستمر بهذا الدور رغم امل�أ�ساة
التي تعر�ض لها وفقدانه لأربعة من
�أبنائه وحفيده.
ويقول احلاج حممد اخل�شايل،
�صاحب املقهى»املبنى كان يف
بداية �إن�شائه مطبعة وقد حتول يف
عام  1917اىل مقهى ،يجل�س فيه
�أهايل املناطق القريبة ومراجعو
الدوائر احلكومية التي كانت تتواجد
يف مبنى الق�شلة املجاور للمقهى».
و�أ�ضاف �أنه «يف عام  1963قرر
�أن يخ�ص�ص املقهى للن�شاطات
الثقافية والأدبية فقط» ،الفتا �إىل
�أن «الكثري من ال�شعراء واملثقفني
الذين يزورون �شارع املتنبي يق�ضون
بع�ض الوقت يف املقهى ي�ستمعون
�إىل كل ما هو جديد يف فنون ال�شعر
والرواية وغريها من الفنون».
وتابع اخل�شايل �أن �شارع املتنبي
ومقهى ال�شابندر الذي هو جزء
�أ�صيل منه قد تعر�ض �إىل فاجعة

كبرية يف عام  ، 2007حينما انفجرت
�سيارة ملغمة بالقرب من املقهى
و�أدت �إىل �إحلاق دمار كبري بالعديد
من مباين ومكتبات ال�شارع و�سقوط
الع�رشات من القتلى واجلرحى،
الفتا �إىل �أن �أربعة من �أبنائه و�أحد
�أحفاده كانوا من بني �ضحايا ذلك
االنفجار .و تعر�ض �شارع املتنبي
يف يوم  5مار�س � ،2007إىل هجوم
ب�سيارة ملغمة �أدى ملقتل ما ال يقل
عن � 30شخ�صا و�إ�صابة الع�رشات
بجروح وتدمري العديد من املكتبات
واملباين ،حيث مت تدمري املكتبة
الع�رصية ب�شكل كامل ،وهي من
�أقدم املكتبات يف ال�شارع ت�أ�س�ست
عام  ، 1908كما مت تدمري مقهى
ال�شابندر الذي يعد من معامل بغداد
العريقة.

متنف�س
واعترب �صبيح ال�سعدي وهو �أحد
رواد ال�شارع العريق �أن «�شارع
املتنبي مبثابة الرئة التي يتنف�س
من خاللها مثقفو وفنانو العراق

ومعلم مهم من معامل احل�ضارة
العراقية وحا�ضنة لكل املعارف
والعلوم والفنون والآداب» .و�أكد �أن
«�شارع املتنبي وما يحويه من معامل
ثقافية ومكتبات ومطابع ودور للن�رش
ومقاهي ميثل مناخاً جيداً ومتنف�ساً
لكل النا�س».
وو�صف ال�صحفي العراقي املغرتب،
حم�سن ح�سني والذي يعرف ب�شيخ
ال�صحفيني العراقيني ،حيث �أ�سهم يف
ت�أ�سي�س العديد من ال�صحف ووكاالت
الأنباء قبل وبعد تغيري النظام يف
العراق عام � 2003شارع املتنبي ب�أنه
«ملتقى االبداع والثقافة» .و�أ�ضاف
«و�صلت قادماً من لبنان وكان �أول
هاج�س يل هو �أن �أزور �شارع املتنبي
الذي كنت من رواده طيلة ال�سنوات
املا�ضية وما زلت �أزوره كلما وط�أت
قدمي �أر�ض العراق ،لأين من هواة
القراءة واملطالعة �أوالً ،ولأين �ألتقي
مبعظم �أ�صدقائي من املثقفني
وال�صحفيني يف هذا املكان الذي
يعج باحلياة».
وكاالت
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ثقافة

للكاتبة الكورية يو مريي ترجمه �إىل االجنليزية:مورغان

حديقة «�أوينو» ...ق�ص�ص خفية حول
م�سرية ازدهار اليابان

تراكم حديقة «�أوينو» يف طوكيو ،اليابان ،الذكريات من جيل �إىل �آخر ،وحتيلها �إىل التاريخ ،كانت �شاهداً على مفارقات
ع�صر ب�أكمله ،دُ فنت حتت �أزقتها اخلالبة املزدانة ب�أ�شجار الكرز بقايا ب�شرية خالل احلرب العاملية ،واحت�ضنت فوق
�أر�ضها الرحبة �سكان مذعورين يف �أوقات الزالزل ،ولي�س بعيداً عن بواباتها تقع خميمات امل�شردين الذين بنت املدينة
على �أكتافهم ازدهارها االقت�صادي ما بعد احلرب ،تلك املخيمات التي تتعمق الكاتبة الكورية يو مريي يف درا�سة
�أو�ضاعهم يف روايتها املرتجمة �إىل االجنليزية بعنوان «حمطة �أوينو طوكيو»� ،أخرياً ،مظهرة الفقر املخب�أ يف تلك
احلديقة املرتامية الأطراف و�سط �أ�شجار الكرز الوارفة ومتاحف اليابان املبعرثة.
وت�سونامي فوكو�شيما عام .2011

وكاالت
كان عدد كبري من �أولئك امل�رشدين
قد جاء املدينة من والية فوكو�شيما
خالل فرتات النمو االقت�صادي
للعمل وحتويل املال للأ�رسة ،من
بينهم بطل الرواية كازو املولود
يف فوكو�شيما عام  1933يف ال�سنة
نف�سها لوالدة امرباطور اليابان،
الذي ترك زوجته و�أطفاله للعمل يف
قطاع البناء خالل الألعاب الأوملبية
عام .1964
بقي متنق ً
ال طوال حياته بحثاً عن
عمل ،ثم فقد يف �سنوات الثمانينيات
زوجته وابنه ،ف�أ�صيب باالكتئاب
وق�صد خيم حديقة �أوينو ،حيث
التقى عماالً مثله �أنفقوا حياتهم
يف بناء الطرق وامل�ست�شفيات
واملدار�س يف البالد.
تخربنا �صحيفة «جابان تاميز»
ب�أن املحطة كانت تاريخياً بوابة
ال�شمال «ي�صل �إليها ال�شباب من
توهوكو اىل العا�صمة ،و�أن ق�ص�صهم
تظهر غالباً يف احلوار يف الرواية،
ك�سل�سلة مت�صلة من الت�رشيد على
مر الأجيال ،و�صوالً اىل زلزال

تت�أرجح الكاتبة ما بني املا�ضي
واحلا�رض عرب حوارات م�ستمرة
و�أو�صاف �شاعرية ،فيما يهيم �شبح
كازو املتوفى يف مكان �إقامته
الأخري يراقب احلياة يف املدينة من
حوله ،م�ستذكراً �شبابه يف �أق�صى
ال�شمال و�أ�سلوب حياته متجوالً
باحثاً عن عمل م�ؤقت �إىل اللحظة
التي يجد نف�سه يف حديقة «اوينو»،
التي ا�سمها الر�سمي «حديقة الهبة
الإمرباطورية �أوينو» ،وهي �صدفة
من عدة �صدف تربط حياة كازو
بالعائلة الإمرباطورية.
بالن�سبة �إىل الروائية يو مريي
املولودة يف اليابان لوالدين كوريني،
كان االنتماء مو�ضوعها املف�ضل
وقد حتدثت عنه يف ق�ص�صها
ب�إطاللة من اخلارج ،فازت بجائزة
«اكوتاغوا» املرموقة على روايتها
«�سينما عائلية» لكنها تلقت
تهديدات �أي�ضاً من بع�ض القوميني
اليابانيني الذين ينظرون �إليها ب�أنها
ت�شوه �سمعة بالدهم.
روايتها الأوىل «التهافت على

الذهب» عبارة عن ق�صة �سوريالية
عنيفة عن �أطفال �ضائعني و�سط
�أ�رس خمتلة ،رواية نف�سيه تنظر
يف �أو�ضاع ال�شباب يف ظل جمتمع
عنيف ،لكن «حمطة اوينو طوكيو»
خمتلفة متاماً و�أقل تعقيداً .تذهب
بنا عرب اليابان �إىل �أماكن عديدة
وتزور فرتات قا�سية .ي�ستذكر
بطلها الآالم التي �سببتها احلرب
يف عام  ،1933وعمله يف البناء
خالل الألعاب الأوملبية عام 1964
وانفجار الفقاعة االقت�صادية.
انعكا�س
كانت احلديقة نف�سها �شاهدة على
ق�صف طوكيو عام  1945حيث
دفنت � 8آالف جثة حتت �أر�ضها،
وزلزال كانتو العظيم عام ،1923
حيث توافد النا�س �إليها ،فاحلديقة
تخربنا الكاتبة« :مل حترتق ب�سبب
توفر املياه يف بركة �شنوبازو .لكن
متجر «مات�سوزاكايا» مقابلها ُدمر
بالكامل.
وقد تدفق ال�سكان املحليون �إىل
احلديقة و�صوالً من نوهوبا�شي

وكيوبا�شي بحثاً عن م�أوى من
احلرائق .بع�ضهم جلب معه كل ما
ميلك يف عربات جُتر باليد ب�أمل
العودة �إىل عائالتهم يف الريف.
وكانت �أعدادهم كبرية �إىل حد �أن
الطرقات حول املحطة وامل�سارات
انقطعت وتوقف القطار.
ً
حياة كازو ت�شكل انعكا�سا لتاريخ
اليابان ،كان قد حفر بيديه
�أ�سا�سات مالعب الأوملبياد،
م�صيداً ال�سمك ومتجوالً يف الأر�ض
بحثاً عن وظيفة ،لكنه ظل فقرياً
معظم حياته.
�سنوات �شبابه �أم�ضاها مرتدياً
�سرتات �صوفية م�صنوعة باليد
رخي�صة الثمن وكان يزرع اخل�ضار
لإطعام عائلته ،لكنه لي�س وحده
الذي وجد حديقة اوينو مكانه
املنا�سب ،فعدا التماثيل الرمزية
املبعرثة يف �أرا�ضيها ،حيث ينتهي
�أعداء وحلفاء االمرباطور خملدين
يف احلجر ،هناك اجلرح املفتوح يف
قلب املدينة.
�أ�سرار
تكتب امل�ؤلفة على ل�سانهم« :من

قبل كانت لدينا عائالت .كانت
لدينا بيوت ،ال �أحد يبد�أ حياته
يف كوخ م�صنوع من الورق املقوى
والأقم�شة ،وال �أحد ي�صبح بال م�أوى
لأنه يريد ذلك� .شيء واحد يحدث
ثم �آخر» .يدرك كازو انه فيما كان
ي�ساعد يف �صعود اليابان االقت�صادي
�ضاع منه تاريخ �أ�رسته اخلا�ص.
رواية «حمطة اوينو طوكيو» من
نوع الرثاء ،لكنها �أي�ضاً �إف�شاء
لأ�رسار خمب�أة عن معاملة ه�ؤالء
امل�رشدين ،وكيف حتولت «الهبة»
�إىل �أر�ض تكبلهم.
مع ذلك ،ال وجود لغ�ضب يف الرواية
بل تلك النغمة الهادئة امللجومة،
وتلك الأحاديث اليومية يف اخللفية
كتلك الن�ساء من الطبقة الو�سطى

اللواتي يعربن احلديقة بوجوههن
ال�سعيدة التي تخرب �أكرث من جانب
للق�صة.
يرى البع�ض الرواية كق�صة �سوء
طالع ،وقد �أخذ بطل الرواية ن�صيبه
منه فيما يتعلق ب�أحزان �أ�رسته ،فهل
كانت حياته �ست�أخذ درباً �آخر؟ يقول
كازو« :وقفت وحيداً يف الظالم.
علي ال ينري �شيئاً،
ال�ضوء امل�سلط ّ
يبحث عن �أ�شياء لينريها.
و�أنا مل يجدين ال�ضوء يوماً ،بل قدري
كان دائماً �أن �أكون يف الظالم».
هناك من يعتقد ب�أن الرواية وقفة
احتجاج �ضد الألعاب الأوملبية يف
طوكيو  2020عرب ت�صوير عميق
وح�سا�س حلياة الفئات الأ�ضعف يف
اليابان.

لل�شاعر قا�سم فرحات

الهم الوجداين والوطني ي�سكن ق�صائد جمموعة �شرفات احلنني
“�رشفات احلنني” جمموعة �شعرية
�صدرت م�ؤخراً لل�شاعر قا�سم فرحات
اقت�رص فيها على �شعر التفعيلة وايقاع
مت�شابه خالل ن�سج عباراته ال�شعرية.
الهم الوجداين واحلزن يغلب على
جمموعة فرحات ف�ض ً
ال عن لهفة الوداع
والإح�سا�س بالظلم جراء معاناة الالجئني

الفل�سطينيني الذين تركوا بالدهم بفعل
جرائم االحتالل ال�صهيوين كقوله يف
ق�صيدة (العائد)
“�أ�رسعت متكئا على عكازة الأ�شواق ..
ميلأ �أفق عينيك الوفاء�..أب�رصت �أر�ضك
فارمتيت ..ت�شتم رائحة البالد  ..وتلم�س
املجد الذي غطى عباءتها اجلميلة

والإباء”.
وت�شكل فل�سطني املحتلة وطن ال�شاعر
فرحات �أرقاً كبرياً يدفعه دائماً لتحمل
�أعباء البوح وال�شوق والذكرى يقول يف
ق�صيدة (�رشفات احلنني).
“ولدت على �رشفات احلنني  ..و�صارت
بالدي كالما على �شفة البوح..ين�ساب

كل حني  ..وجنمة �صبح متد عباءتها يف
الدروب ..لرت�شد قافلة التائهني”.
جمموعة �رشفات احلنني التي فازت
باملركز الثاين يف م�سابقة نزار قباين
ال�شعرية لعام � 2017صدرت عن الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب يف � 93صفحة من
القطع املتو�سط تعرب عن موقف وطني

�ضد االحتالل والظلم وعن حب �صادق
ب�شتى حاالته.
وال�شاعر قا�سم فرحات ع�ضو احتاد
الكتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني ومن
م�ؤلفاته “اختيار” وهي جمموعة
�شعرية.

الأوىل عربيا ..جائزة الدوحة للكتابة الدرامية تبد�أ امل�شوار

بعد �أ�شهر قليلة على �إعالنها يف
و�سائل الإعالم ،و�ضعت وزارة
الثقافة يف قطر اللبنة العملية الأوىل
يف تفعيل جائزة الدوحة للكتابة
الدرامية ،وهي الأوىل من نوعها
عربيا ويبلغ جمموع قيمتها 300
�ألف دوالر ،حيث بد�أت يف ا�ستقبال
الرت�شيحات للدورة الأوىل ،وذلك بعد
�أ�سابيع من �إعالن قانونها و�رشوط
الرت�شح لها.
و�سيكون �آخر موعد للرت�شح للجائزة
التي مت ا�ستحداثها تتويجا مللتقى
كتاب الدراما الذي احت�ضنته
العا�صمة القطرية الدوحة م�ؤخرا،
هو نهاية �شهر �سبتمرب املقبل،
و�سيتم �إعالن النتائج خالل �شهر
نوفمرب املقبل و�إعالن الدورة
اجلديدة يف حفل توزيع اجلوائز.
وتهدف اجلائزة التي ت�شمل ثالثة

جماالت هي الن�ص امل�رسحي
وال�سيناريو التلفزيوين وال�سيناريو
ال�سينمائي ،لت�شجيع كتاب الدراما
ذوي العطاء املتميز من القطريني
وغريهم على �إنتاج وت�أليف �أعمال
درامية من �ش�أنها ترقية الذوق العام،
و�إثراء ال�ساحة الدرامية مبا يعزز
قيمة الدراما يف املجتمع ،ويزيد
من التكاتف املجتمعي ،وي�ؤكد على
حوار الثقافات واحل�ضارات.
وتبلغ قيمة جائزة كل جمال � 100ألف
دوالر �أمريكي ،ويقول امل�رشفون
عليها �إنها ت�أتي كم�سعى لرتقية
الذوق العام عن طريق ت�أليف
ن�صو�ص مت�سقة فنيا وقيميا ،وفقا
لر�ؤية تعترب الكتابة الدرامية م�صدرا
هاما يف تزويد املجتمعات ب�أهدافها
وتطلعاتها ،وحت�سني نظرتها
الإيجابية جتاه �أفرادها والآخر

بزيادة التكاتف املجتمعي وت�أكيد
حوار الثقافات واحل�ضارات ،ومد
ج�سور التفاهم بني اجلميع.
وجاء يف تفا�صيل ال�رشوط العامة �أن
يكون املتقدم للجائزة من القطريني
�أو غريهم من الناطقني باللغة
العربية ،و�أن يكون الإنتاج املر�شح
يف جمال واحد فقط من املجاالت
الثالثة التالية :الن�ص امل�رسحي،
وال�سيناريو التلفزيوين ،وال�سيناريو
ال�سينمائي ،وتقبل م�شاركات
املبدعني باللغة العربية الف�صحى،
وميكن �أن تكون لغة احلوار باللهجات
املحلية ،على �أن تذيل املفردات
املوغلة يف املحلية بال�رشح ت�سهيال
على جلنة التحكيم.
كما ي�شرتط املنظمون �أن يكون
الن�ص املر�شح �أ�صليا ،ومل ينتج �أو
يفز يف م�سابقة �أخرى ،و�أال تكون

عليه حقوق لأي جهة من اجلهات،
و�أن ي�ستجيب الن�ص للقواعد
الأ�سا�سية للكتابة الدرامية ،ويتجنب
املبا�رشة والأ�سلوب الوعظي.
كما ي�شرتط يف الن�ص املر�شح �أن
يعبرّ عن ق�ضايا املجتمع ويبتعد عن
املو�ضوعات امل�ألوفة ،فيتط ّرق �إىل
املو�ضوعات العميقة التي لها �أثر
على البنية الذهن ّية والنف�سية لفئات
املجتمع املختلفة ،و�أن يلتزم بالقيم
الإن�سانية التي تدعو �إىل تقارب
ال�شعوب واحرتام ثقافاتها وتعزيز
هويتها.
وي�شار �إىل �أن الإعالن عن هذه
اجلائزة جاء بعد تنظيم «ملتقى
كتاب الدراما» بقطر خالل ندوة
عن «الدراما العربية و�آفاق التغيري
احل�ضاري» مب�شاركة نقاد وفنانني
وكتاب من قطر والكويت و�سلطنة

عمان والأردن وفل�سطني ولبنان
والعراق وال�سودان واملغرب
واجلزائر وتون�س وتركيا.
وي�أمل امل�رشفون على اجلائزة
�أن ي�صبح «ملتقى كتاب الدراما»
موعدا �سنويا ثابتا يعقد على

هام�ش الإعالن عن نتائج اجلائزة
ومنا�سبة للنقا�ش بني خمتلف
الأطراف املعنية بذلك القطاع من
خمتلف �أنحاء العامل العربي.

وكاالت
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عملية زراعة مطورة تنقذ �آالف املر�ضى
من �آالم البطن املزمنة!
طور باحثون تكنولوجيا جديدة
لزراعة غ�ضاريف �صغرية حول
الأع�صاب يف العمود الفقري،
ميكن �أن ت�ساعد الآالف من النا�س
على تخفيف حدة �آالم البطن
امل�ستع�صية املرافقة اللتهاب
البنكريا�س املزمن.
ويجري اختبار اجلهاز الذي ي�أتي
بحجم علبة الثقاب ،على 30
مري�ضا يف �إدارة ال�صحة الوطنية
الربيطانية ،حيث ميكن �أن يقلل
من ا�ستخدام الأدوية تخفيف
الآالم القوية ،مثل املورفني،
وقدم الباحثون للمر�ضى مهدئا
�إىل جانب خمدر مو�ضعي ،قبل
زراعة قطب كهربائي �صغري يف
الظهر من خالل �شق �صغري،
يقع بالقرب من العمود الفقري.
ثم قاموا بربط �سلك رفيع من
القطب مبولد ي�شبه جهاز تنظيم
�رضبات القلب ،مزروع يف الأرداف
�أو جدار ال�صدر �أو البطن.
ويوفر املولد موجات ق�صرية
من التحفيز الكهربائي ،متبوعة
بفرتات ق�صرية من الراحة،
بالطريقة نف�سها التي تنقل فيها
الأع�صاب الإ�شارات الكهربائية،
لوقف �إ�شارات الأمل التي تنتقل
من البطن �إىل الدماغ ويعتقد
الباحثون �أن التكنولوجيا التي
تعمل بالبطارية ويطلق عليها ا�سم

«حتفيز احلبل ال�شوكي» ،ميكن �أن
تفيد �أولئك الذين يتعافون من
اجلراحة ،وكذلك الأمهات اللواتي
خ�ضعن للوالدة القي�رصية.
وقال �أخ�صائيو الأع�صاب يف
جامعة و�سرتن ،كندا ،الذين
اختربوا الزراعة على املر�ضى
الذين يعانون من �آالم مزمنة
يف احلو�ض والبطن� ،إن التقنية
اجلديدة تقلل من كمية املورفني
املطلوب تناولها من قبل جميع
املر�ضى ،ووجد علماء جامعة
جيفر�سون الأمريكية ،بعد درا�سة

حالة �أكرث من � 5آالف من املر�ضى
الذين يعانون من �آالم مزمنة يف
الظهر وال�ساق� ،أن  %93منهم
خف�ضوا جرعة املورفني املطلوبة
عند زراعة غ�ضاريف العمود
الفقري.
غاني�سان
الدكتور
ويقول
بارانيدهاران ،ا�ست�شاري طب
الأمل يف م�ست�شفى ليدز التعليمي،
والذي يقود حملة التهاب
البنكريا�س�« :إنه مبثابة جهاز
تنظيم �رضبات القلب ،حيث ميكن
للجهاز معاجلة �أي �أمل مرتبط

بالأع�صاب من �أ�سفل الثديني �إىل
منطقة احلو�ض».
وتهدف هذه التجربة ،التي
�ست�ستمر حتى دي�سمرب ،2019
�إىل م�ساعدة املر�ضى على تقليل
ا�ستخدام املورفني بن�سبة ال تقل
عن .%50
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن البنكريا�س
هو غدة كبرية تقع خلف املعدة
يف اجلزء العلوي من البطن ،تنتج
الهرمونات املختلفة ،مبا يف ذلك
الإن�سولني ،الذي يتحكم يف كيفية
ا�ستخدام اجل�سم لل�سكر.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات
�أعطى االحتاد الأوروبي ال�ضوء الأخ�رض لدواء
جديد ي�ؤمن الوقاية من نوبات ال�صداع الن�صفي
(ال�شقيقة) وميكن الآن ت�سويق الدواء �إرنوماب
( erenumabاال�سم التجاري )® Aimovig
ك�أول دواء للوقاية من نوبات ال�صداع الن�صفي،
والذي طورته خمتربات نوفارتي�س Novartis
 .وبعد �أن �أجازت الواليات املتحدة ت�سويق هذا
الدواء يف البالد ال�شهر املا�ضي ،وتبعتها �سوي�رسا
قبل �أ�سبوعني ،وافقت بلدان االحتاد الأوروبي
على ت�سويق هذا العالج للمر�ضى الذين يعانون
من نوبات ال�صداع الن�صفي  4مرات يف ال�شهر
على الأقل.
يقدم الدواء �إرنوماب (erenumab -
� ® (Aimovigأ�سلوباً جديداً متاماً يف عالج
ال�صداع الن�صفي حيث �أنه ال ي�ستهدف نظام

ال�سريوتونني مثل �أدوية تربتان � ، triptansأو
موجه �ضد
�إرغوتامني ergotamineولكنه
ّ
م�ستقبالت البيبتيدات ذات ال�صلة بالكال�سيتونني
( .)CGRPولتب�سيط هذه العملية ف�إن الدواء
يحجب م�ستقبالت الأمل التي يفرت�ض �أنها
تنخرط يف تن�شيط �أمل ال�صداع الن�صفي.
خالل التجارب ال�رسيرية ،ف�إ َّن ن�صف عدد
املر�ضى البالغ  2600مري�ض ممن يعانون من
نوبات ال�صداع الن�صفي العر�ضي بفرتة تطول
من � 4إىل  14يوماً يف ال�شهر وممن �أخذوا عالج
�إرنوماب ،انخف�ض عدد �أيام ال�صداع الن�صفي
الذي يعانون منه �إىل الن�صف �أو �أكرث .وهذا العالج
الوقائي ميكن لل�شخ�ص �أن ي�أخذه بنف�سه يف البيت
مرة واحدة يف ال�شهر با�ستخدام قلم احلقنة.

�ضمادة «كهربائية» ت�سرع �شفاء اجلروح!
تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن �ضمادة مطورة تولد تيارا كهربائيا لطيفا،
ميكن �أن ت�ساعد على �شفاء اجلروح ب�صورة �أ�رسع بنحو  4مرات وقام باحثو
جامعة « »Wisconsin-Madisonبتجربة اجلهاز الإلكرتوين على �صدور
فئران عانت من جروح على ظهورها.
ومع كل نف�س للفئران ،يتم توليد نب�ضة كهربائية �ساهمت يف ت�رسيع عملية
ال�شفاء ،حيث تدفقت خاليا �شفاء اجللد ،املعروفة با�سم اخلاليا الليفية،
�إىل املنطقة امل�صابة ،والتي �شجعت �إنتاج الكوالجني وخاليا اجللد اجلديدة
ومت التعرف على التحفيز الكهربائي كمعزز اللتئام اجلروح لأول مرة يف
ال�ستينيات ،للحد من التورم وزيادة تدفق الدم وحتفيز منو الأن�سجة اجلديدة
وبعد �إن�شاء النطاق الإلكرتوين الذاتي ،اختربه الباحثون على جمموعات
من الفئران ،تعاين من جروح تبلغ � 1سم على ظهورها .وبعد يومني� ،شفيت
الفئران مع �إغالق «كامل» للجرح يف غ�ضون � 3أيام وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
انخفا�ض م�ستوى الكهرباء املولدة ،يعني �أن القوار�ض مل تظهر �أي عالمات
على الأمل �أو عدم الراحة.

طرق �سهلة لتخفيف
التوتر �أثناء احلمل
بينما يتنامى ارتباطك باجلنني خالل �أ�شهر احلمل و�أنت
تنتظرين اللحظة التي حتملينه فيها بني يديك ،احر�صي
�أال تتداخل مع هذه الرابطة م�شاعر التوتر .متاعب
احلمل عديدة ،وكلما كرب بطنك تزداد ال�ضغوط ،وميكن
�أن يت�سبب التوتر يف زيادة املخاطر ال�صحية .لذلك،
اتبعي الإجراءات التالية لتخفيف التوتر و�أنت حامل:
يخ ّفف التدليك (امل�ساج) توتر الع�ضالت ويخف�ض م�ستوى
هرمون الكورتيزول يف اجل�سم * تناويل اخل�رضوات
الورقية والفواكه زاهية الألوان واللنب (الزبادي) واحلليب،
واحر�صي على التوازن الغذائي واالبتعاد عن الأطعمة
غري ال�صحية.
* النوم �ساعات كافية �أف�ضل و�سيلة خلف�ض التوتر
وتخفيف ال�ضغوط.
* احلركة والتمارين والن�شاط البدين و�سيلة رائعة للتغلّب
على التوتر و�أنت حامل .كما ت�ساعد متارين اليوغا على
حت�سني احلالة املزاجية.
* الت�أمل و�سماع املو�سيقى الهادئة التي ت�ساعد على
اال�سرتخاء.
* يخ ّفف التدليك (امل�ساج) توتر الع�ضالت ويخف�ض
م�ستوى هرمون الكورتيزول يف اجل�سم.
* عندما ت�شعرين بزيادة ال�ضغوط والتوتر خذي حماماً
دافئاً.
* ابتعدي عن الأحاديث التي تثري �أي نوع من امل�شاعر
ال�سلبية خالل فرتة احلمل.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية
�أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص
االنتباه وفرط الن�شاط ؟
تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن املراهقني الذين ي�ستخدمون
�أجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا �أكرث عر�ضة للإ�صابة
با�ضطراب نق�ص االنتباه /فرط الن�شاط ( )ADHDخالل
العامني املقبلني.
ال تثبت النتائج �أن و�سائل الإعالم الرقمية هي امل�س�ؤولة
عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد ت�ؤثر
على احتمالية �إبالغ املراهقني عن �أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص
االنتباه /فرط الن�شاط ،مثل:
دخل الأ�رسة ما �إذا كان الأطفال يعانون من �أعرا�ض االكتئاب
التدخني
ا�ستخدام املخدرات �رشب الكحول
مل يكن من ال�سهل قيا�س مدى ت�أثري الوالدين على �أطفالهم ،قد
يكون بع�ض املراهقني الذين مل ي�ستخدموا هواتفهم با�ستمرار
لديهم قواعد �صارمة يف املنزل �أو �أن الأباء ي�شجعون �أطفالهم
على القيام بن�شاط �إيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز �أو �أي الو�سائل
الرقمية الأخرى ب�سبب �إمكانية التوا�صل امل�ستمر وامل�شاركة
امل�ستمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�شاكل يف ال�صرب �أو التعامل مع الت�أخري
ب�سبب اعتيادهم على التحفيز امل�ستمر .بالإ�ضافة �إىل ذلك �أنه
عادة عندما ت�ستخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة ،لذا قد يعاين
البع�ض عندما يحني الوقت للرتكيز على �شيء واحد فقط.
ا�شتملت الدرا�سة على ما يقرب من  2600طالب يف املدار�س
الثانوية مل يكونوا م�شخ�صني با�ضطراب نق�ص االنتباه /فرط
الن�شاط يف البداية ،و�أكمل الطالب ا�ستبيانات كل �ستة �أ�شهر
ملدة عامني ت�س�أل عن �أي �أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص االنتباه/
فرط الن�شاط.
وجدت الدرا�سة �أنه لكل ن�شاط رقمي �إ�ضايف ميار�سه الطفل
يف كل يوم� ،إن احتماالت الإ�صابة ب�أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص
االنتباه /فرط الن�شاط ترتفع بن�سبة .%10
مل يحاول الباحثون ت�شخي�ص ا�ضطراب فرط احلركة ونق�ص
االنتباه ب�شكل ر�سمي؛ بل قد �س�ألوا فقط عن الأعرا�ض .من
املحتمل �أن بع�ض م�شكالت الأطفال تعك�س م�شكالت �أخرى
غري ا�ضطراب نق�ص االنتباه /فرط الن�شاط ،مثل احلرمان من
النوم لوقت طويل جدًا ب�سبب االن�شغال باجلهاز.
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�شخ�صية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
من �صفات
ّ
العدل

العدل �صفة عظيمة وخلق كرمي،
تبعث الأمل واملحبة يف قلوب
املظلومني ،كما �أنّه يخيف
الظاملني ،فيعيد العدل الأمور
�إىل موا�ضعها ،وتعود احلقوق �إىل
�أ�صحابها ،وهو خلق العظماء من
الأنبياء وال�صاحلني ،و�أعظمهم
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،فكان
العدل �صفة جليلة مالزمة له،
اً
عدل مع ربه ونف�سه والنا�س،
فكان
فال يفرق بني قريب �أو بعيد� ،أو
�صديق� ،أو عدو� ،أو خمالف� ،أو
موافق ،وكان ال يرتك العدل و�إن
�أخط�أ النا�س يف حقه ،فيخطئ
النا�س يف حقه في�ستمر بعدله،
ويعفو وي�صفح وي�أمر بالعدل،
كما � ّأن عدله كان مالزماً له يف
حله وترحاله ،فيتحمل املتاعب
وامل�شاق ك�أ�صحابه ،ويف �أ�رسته
بني زوجاته ،كما كان ي�أمر
�أ�صحابه بالعدل واملوازنة]٢[،
وقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
بن عمروٍ! بلَغَني �أنَ َ
ّك
(يا عب َداهللِ َ

ت�صو ُم النها ِر وتقو ُم اللي َل .فال
ك ً
ك علَيْ َ
تفعلْ .ف�إِ َّن جِ َ
ل َ�س ِد َ
حظا.
عليك َّ
َ
و ِل َعي ِن َ
حظا .و ِ�إ َّن ِل َز ْو ِج َ
ك
ك
عليك ًّ
َ
حظا).

ال�صدق
كان الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
�صادقاً ال يتكلم كذباً جاداً �أو
حق و�صدق،
مازحاً ،وكل كالمه
ٌ
حرم الكذب ونهى عنه ،وهو
وقد ّ
مع�صوم عن الكذب� ،إذ حماه اهلل
من هذا اخللق الذميم ،ف�أ�صلح اهلل
نطقه و�سدد لفظه ،وهو الذي جاء
و�صدق به ،فكل
بال�صدق من اهلل
ّ
كالمه �صدق وحق ،و�سنته �صدق،
وغ�ضبه ور�ضاه �صدق ،وقد كان
�صاد ًقا مع ربه ونف�سه والنا�س،
فهو �صادق يف يف ح�رضه و�سفره،
وعهوده ومواثيقه ،و�صلحه وحربه،
وق�صهه زر�سائله ،وحلّه و�إقامته،
وروايته ودرايته ،فلم ينق�ص عليه
ال�صالة وال�سالم على ر�سالته التي
�أمر بتبليغها حرفاً ف�أداها كاملة،
وذلك م�صداقاً لقوله تعاىلِ ( :ليَ ْ�س َ�أ َل
ني َع ْن ِ
�ص ْد ِقه ِْم).
ال�صا ِد ِق َ
َّ

ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما
هل كان ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم
 م�ضطراً للتعر�ض لكل تلك املخاطر؟�أمل يكن ربه � -سبحانه  -قادراً على �أن
ينقله �إىل املدينة نق ً
ال مبا�رشاً كما حدث
يف رحلة الإ�رساء واملعراج؟ لمِ َ كانت
الهجرة �إذن ،وما الهدف والر�سالة التي
تبعثها �إىل �أمة امل�سلمني َ�سلَفِهم َ
وخلَفِهم؟
ندرك تلك الر�سالة وهذا الهدف من
املواقف املختلفة يف الهجرة :عندما
تتبعت قري�ش ر�سول اهلل و�صاحبه �أبا بكر
اب ال َغار َف َو َق ُفوا َعلَيهِ.
َحتّى انتَ َهوا �إلىَ بَ ِ
َف َقا َل �أَبُو بَك ٍر ,يَا َر ُ�سو َل اللهّ ِ لَو �أَنّ �أَ َح َد ُهم
نَ َظ َر �إلىَ َما حَتتَ َق َد َمي ِه لأَب�صرَ َنَاَ .ف َقا َل
ني اللهّ ُ ثَا ِلثُ ُه َما؟ ال حَت َزن �إنّ
َما َظنّك ِباثنَ ِ
اللهّ َ َم َعنَا.
معنى
لو ت�أملنا هذا املوقف لأدركنا
ً
�سامياً ينبع من �أ�صل عقيدة امل�سلم
و�إميانه باهلل ..الواحد ..القادر ..املالك..
الذي يقول لل�شئ كن فيكون ...ذلك
املعنى هو الثقة باهلل وح�سن الظن به
والتوكل عليه � -سبحانه  ...-مع العمل
والأخذ ب�أ�سباب النجاح .يقول � -سبحانه
وتعاىل -يف حديثٍ  ,قد�سي� :أنا عند ظن
عبدي بي ،و�أنا معه �إذا ذكرين ،ف�إن ذكرين
يف نف�سه ذكرته يف نف�سي ،و�إن ذكرين
ري ,منهم ،و�إن
ملئ ,ذكرته يف ٍ
يف ٍ
ملئ ,خ ٍ
تقرب �إ ّ
يل �شرباً تقربت �إليه ذراعاً ،و�إن
ً
ً
تقرب �إ ّ
يل ذراعا تقربت �إليه باعا ،و�إن
�أتاين مي�شي �أتيته هرولة .ماذا كانت نتيجة
هذا التوكل :لقد �أعمى اهلل عنه عيون
امل�رشكني عند خروجه من بينهم ،بل ونرث
على ر�ؤ�سهم الرتاب ..وحجب �أب�صارهم
عنه عند الغار ..واحلمامة والعنكبوت..
وق�صة �رساقة بن مالك ..و{ ....و من
يتوكل على اهلل فهو ح�سبه * �إن اهلل بالغ
�أمره}.

الرفق

كان الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
لينّ اجلانب ،لطيفاً يف قوله وفعله،
�آخذً ا بال�سهل واللطف ،وتاركاً
لل�شدة والتعنيف ،فيُدخل الرفق
يف التعامل مع النف�س و�أهل البيت،
والأقارب ،واجلريان ،وال�سائلني،
وكان رفيقًا �أي�ضاً يف تعليم
اجلاهلني ،ويف الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،ومع العا�صي
التائب ،ورفيقاً مع الكفار يف
تعامله معهم ،في�صرب على الأذى،
ورفيقًا بالنا�س يف العبادات ،ويرفق
مع نف�سه يف التطوع في�شمل كافة
الأحوال وال�ش�ؤون ،وقد كان عليه
ال�سالم كثري الرفق ي�ضع الأمور يف
موا�ضعها ويقوم ال�سلوك ،ويهدي
�إىل احلق ،وقد �أكرث عليه ال�صالة
وال�سالم من ذكر الرفق ومدحه،
وقد قال عليه ال�صالة وال�سالم:
(يا عائ�شةُ! �إ َّن اهلل َ
يحب
رفيق
ٌ
ُّ
الرفقِ ما ال
الرفقَ  .ويُعطي على ِّ
ِّ
العنف .وما ال يُ ِ
ِ
عطي
يُعطي على
على ما �سواه).

النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم مع�صوم يف �أقواله و �أفعاله و�إقراره

النبي عليه ال�صالة وال�سالم مع�صوم
مبفرده ،مع�صوم يف �أقواله ،ويف �أفعاله،
ويف �إقراره ،وقد �أمرنا اهلل عز وجل
من خالل القر�آن الكرمي �أن ن�أخذ منه
ما �آتانا ،و�أن ننتهي عما عنه نهانا،
فمتابعة النبي عليه ال�صالة وال�سالم

يف �أقواله ويف �أفعاله ويف �إقراره واجب
عيني على كل م�سلم ،لأنه القدوة ،ولأنه
املثل ،ولأنه ميثل الكمال الب�رشي ،ولأن
اهلل عز وجل بعثه هادياً لكل الأمم من
دون ا�ستثناء بل هو رحمة للعاملني.
بل �إن كل ما يعانيه العامل الإ�سالمي

اليوم من �ضعف وتفرق ب�سبب بعد
امل�سلمني عن تطبيق �سنة النبي
القولية ،وعن االقتداء ب�سنته العملية،
والدليل قوله تعاىلَ ( :و َما َكا َن هَّ
الل ُ
ِليُ َع ِّذبَ ُه ْم َو�أَنْ َت فِي ِه ْم) [�سورة الأنفال
الآية]33 :

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
�أيها الأخوة ،قد ال ينتبه الإن�سان �إىل بع�ض امل�صطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف �أ�صل خلقها تعرفها ،الق�ضاء الربيطاين ي�أخذون ع�رشة من
الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�شفون احلقيقة ،الإن�سان له فطرة �سليمة
لذلك احلياء �أن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتدا ًء من دون تعليل.
الرب ما اطم�أنت �إليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت �أن يطلع عليه النا�س ،لك فطرة هذه
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة ،يعني ما �أمرك اهلل ب�شيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له ،وما
نهاك عن �شيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي �أودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً ،و�سمي ال�شيء الذي ت�أباه
الفطر ال�سليمة منكراً ،من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً
الدليل:
ِلدينِ َحنِي ًفا ﴾ ( �سورة الروم )30 :لأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك:
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
ّا�س َعلَيْ َها اَل تَبْدِ ي َل لخِ َ لْقِ هَّ
ِط َر َة هَّ
ِلدينِ َحنِي ًفا ف ْ
الدي ُن ال ْ َق ِّي ُم ()30
اللِ َذل َِك ِّ
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
اللِ الَّتِي َف َط َر النَ َ
﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا :العدل ح�سن لكن يف الأمراء �أح�سن ،واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء �أح�سن ،وال�سخاء ح�سن
لكن يف الأغنياء �أح�سن ،وال�صرب ح�سن لكن يف الفقراء �أح�سن ،والتوبة ح�سن لكن يف ال�شباب �أح�سن.
يعني ال�شاب �ألزم ما يلزمه التوبة ،واملر�أة �ألزم ما يلزمها احلياء ،والغني �ألزم ما يلزمه ال�سخاء ،والفقري
�ألزم ما يلزمه ال�صرب ،والأمري �ألزم ما يلزمه العدل ،ورد:
�أحب ثالثاً ،وحبي لثالث �أ�شد� ،أحب الطائعني ،وحبي لل�شاب الطائع �أ�شد� ،أحب املتوا�ضعني ،وحبي
للغني املتوا�ضع �أ�شد� ،أحب الكرماء ،وحبي للفقري الكرمي �أ�شد ،و�أبغ�ض ثالثاً ،وبغ�ضي لثالث �أ�شد،
�أبغ�ض الع�صاة ،وبغ�ضي لل�شيخ العا�صي �أ�شد� ،أبغ�ض املتكربين ،وبغ�ضي للفقري املتكرب �أ�شد� ،أبغ�ض
البخالء ،وبغ�ضي للغني البخيل �أ�شد.
ت�ستح فال خري فيك ،و�إن مل
ت�ستح فا�صنع ما �شئت على معنيني� :إن مل
فاحلياء من الإميان ،و�إذا مل
ِ
ِ
ت�ستح من اهلل فافعل ما �شئت وال تعب�أ بكالم النا�س.
ِ
يف �آيات دقيقة جداً من هذه الآياتَ ﴿ :و�أَنْ ِف ُقوا فيِ َ�سبِيلِ هَّ
اللِ َو اَل تُل ْ ُقوا ِب�أَيْدِ ي ُك ْم �إِلىَ ال ّتَ ْهل ُ َك ِة (( ﴾ )195
�سورة البقرة ) �إن مل تنفقوا �أو :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة �إن �أنفقت كل �أموالكم ،لذلك الإ�سالم
و�سطي.
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عامل مارفل ال�سينمائي..

رغم �أزماته النف�س ّية :وائل
كفوري على �أهم امل�سارح

�أفالم املرحلة الرابعة ومواعيد عر�ضها
كان مهرجان «الكوميك كون» الأخري فر�صة عظيمة ملارفل حتى تعلن عن الكثري من الأخبار
املهمة ،منها تفوق فيلمها الأخري «�أفنجرز ..نهاية اللعبة» على فيلم «�أفاتار» واحتالله قائمة الأعلى
�إيرادا ،والأهم الإعالن عن خريطة �أفالمها املقبلة التي ينتظرها اجلميع منذ الإعالن عن �أن فيلم
«�سبايدرمان ..بعيدا عن املنزل» هو �آخر �أفالم املرحلة الثالثة يف عامل مارفل ال�سينمائي ،ونقدم هنا
قائمة بالأفالم املقبلة التي �سيبد�أ عر�ضها بداية من العام املقبل.
«الأرملة ال�سوداء»
()Black Widow
كان فيلم الأرملة ال�سوداء
من م�شاريع مارفل التي
ت�ؤجل با�ستمرار ل�سنوات،
ولكن بد�أ العمل بجدية
على الفيلم منذ تعيني جاك
�شيفر لكتابته يف جانفي
 ،2018وبعد ذلك بعام اختري
نيد بين�سون ليعيد كتابة
ال�سيناريو ،وقد اختريت كيت
�شورتالند لإخراج العمل.
و�ستقوم بدور البطولة
�سكارليت جوهان�سون لتعود
مرة �أخرى �إىل �شخ�صيتها
ال�شهرية ناتا�شا �أو الأرملة
ال�سوداء ،ومن املتوقع �أن
تدور �أحداث هذا الفيلم
يف املا�ضي قبل «�أفنجرز..
نهاية اللعبة».
وي�ضم طاقم هذا العمل
العديد من الوجوه املوهوبة،
مثل رايت�شل ويز ،وديفد
هاربور ،وبد�أ ت�صوير الفيلم
بالفعل ،ويتوقع عر�ضه بداية
ماي .2020
«الأبدية» (The
)Eternals
بعد فيلم الأرملة ال�سوداء
�ست�أخذ �سل�سلة �أفالم مارفل
منعطفا جديدا ،وذلك ببدء
�سل�سلة جديدة خمتلفة
ب�شكل كبري عن ال�سابق،
و�سيكون هذا الفيلم من

�إخراج كلوي زاهو ،ومن
ت�أليف جاك كريبي عام
.1976
وتدور �أحداث هذا الفيلم
قبل ماليني ال�سنني حول
�شخ�صية تدعى �سيلي�ستل�س
التي تقوم بتجارب على
الب�رش كانت نتيجتها حتولهم
�إىل �أبطال خارقني �أو �أ�رشار،
وقد كانت هذه التجارب
هي بداية وجود الأبطال
اخلارقني يف الكون.

بل الطاقم بالكامل ،ومت
الإعالن عن الفيلم خالل
دي�سمرب املا�ضي ،وقد كان
من �أولويات مارفل �إيجاد
خمرج �آ�سيوي �أو �أمريكي
�آ�سيوي للعمل على هذا
امل�رشوع.
كتب الفيلم ال�صيني الأمريكي
دايف كاالهام الذي �شارك
يف كتابة فيلم «واندر وومان»
 1984التابع لعامل «دي
�سي» ال�سينمائي املناف�س،
وال�شخ�صية الرئي�سية تتمتع
مبهارات قتالية متعددة،
ومن املتوقع عر�ضه يف
فيفري .2021

واختربت مارفل من قبل
فكرة الأكوان الأخرى بعيدا
عن الأر�ض يف �أفالم حرا�س
املجرة ،وكابنت مارفيل،
و�سيكون هذا الفيلم �سيكون
خطوة جديدة يف تو�سيع
عاملها ال�سينمائي.
يف خريف  2018عني ماثيو
ورايان فريبو لكتابة الفيلم،
و�سيكون الفيلم من بطولة
�أجنلينا جويل وكميل نياجني
وريت�شارد مادين ،و�سلمى
حايك ،و�سيبد�أ العمل على
الفيلم يف �أوت هذا العام،
ليعر�ض يف ال�صاالت خالل
نوفمرب .2020

«ثور ..احلب والرعد»
(Thor: Love and
)Thunder
�سيعود خمرج «ثور»
راجنورك مرة �أخرى ليقدم
هذا العمل كمخرج وم�ؤلف،
وهو الفيلم الرابع ل�شخ�صية

«�شاجن �شي» (Shang-
)Chi
�أول فيلم �آ�سيوي يف عامل
مارفل ال�سينمائي لي�س
بطل الفيلم وحده الآ�سيوي

«ثور» ،ومل يتم الإعالن بعد
عن تفا�صيل الق�صة التي
�سيدور حولها العمل.
ففي نهاية فيلم «�أفنجرز..
نهاية اللعبة» توجه ثور مع
حرا�س املجرة يف رحلة
كونية ،ليت�ساءل الكثريون:
هل �سيظهر ثور مع حرا�س
املجرة يف فيلمهم الثالث
املنتظر؟
�سيعود لهذا الفيلم كري�س
هميث�سورث يف دور ثور،
وتي�سا تومب�سون يف دور
فالكريي ،مع مفاج�أة وجود
ناتايل بورمتان التي �ستقدم
«ثور» الأنثوية يف هذا
الفيلم ،مما قد يغري الكثري
من الأمور ،ومن املتوقع �أن
يعر�ض يف ال�صاالت خالل
نوفمرب .2021
«دكتور �سرتينج»
()Doctor Strange
يعود لهذا الفيلم كل من

املخرج �سكوت ديرك�سون
والنجم بينديكت كمرببات�ش،
و�أعلن عن �أن اجلزء الثاين
من دكتور �سرتينج �سيكون
�أول فيلم رعب يف عامل
مارفل ال�سينمائي.
ويبدو �أن الإثارة يف الفيلم
�ستحتاج �ساحرا �إ�ضافيا
بجانب دكتور �سرتينج ،لذلك
�ستظهر �شخ�صية واندا
التي تقوم بدورها �إليزابيث
�أول�سن.
وبالإ�ضافة �إىل الأفالم
ال�سابقة� ،أكد فيج على
�أن طاقم عامل مارفل
ال�سينمائي املمتد يعمل
على م�شاريع �أخرى ،هي
«بالك بانرث  ،»2و»حرا�س
املجرة  ،»3و»كابنت مارفيل
 ،»2و»فانتا�ستيك فور»،
و»املتحولون» ،و»باليد»
الذي �سيكون من بطولة
احلائز على الأو�سكار
مهر�شاال علي.

طالل مداح «يظهر» يف مو�سم جدة

ن�رش املمثل ال�سعودي،
حممد الزهراين ،يف
ح�سابه على موقع
«تويرت» �صورا تق ّم�ص
فيها �شخ�صية املغني
ال�سعودي الراحل ،طالل
مداح .وعلق الزهراين
على ال�صور« :كنت قد
حتدثت عن حتقيق
حلمي ،واليوم �أقول
ج�سدت �شخ�صية
�أنني ّ
�صوت الأر�ض» .وتابع
�أن ذلك جاء �ضمن عمل
درامي يحكي عن الفنان
الراحل.
ال�سعودي
ويف �إطار و�سم «مو�سم
جدة» .ويف ال�صور ،يبدو
الزهراين وقد ارتدى

مالب�س م�شابهة ملا كان
يرتديه مداح ،وجت ّول
يف املنطقة التاريخية
مبدينة جدة ،حامال
ب�إحدى يديه �آلة العود،
مثل مداح �شخ�صيا.
وعرف طالل مداح
( )2000-1940ب�ألقاب
عديدة من بينها
الذهبية،
«احلنجرة
الأر�ض»،
و»�صوت
و»زرياب» (وهو اللقب
الذي �أطلقه عليه حممد
عبد الوهاب عندما حلن
له �أغنية «ماذا �أقول
له») ،وهو ذو ت�أثري كبري
على الثقافة املو�سيقية
العربية يف القرن

الع�رشين ،ورائد الأغنية
احلديثة يف ال�سعودية.
يذكر �أن مو�سم جدة
هو مهرجان فني ثقايف
�ضمن « 11مو�سما» �آخر
ت�ضمها مبادرة بعنوان
ال�سعودية
«موا�سم
 ،»2019والتي حتتفل
بها اململكة طوال
ال�سنة .وت�سلّط هذه
الفعاليات ال�ضوء على
مدينة جدة التاريخية
بهدف الرتويج ل�ضمها
�إىل املجتمع العاملي،
عا�صمة
وتتويجها
ال�سياحة والرتفيه يف
اململكة.
ويقام يف حي البلد،

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

�أكرث الأحياء التي تعك�س
روح املدينة القدمية
ونب�ضها ،و�أحد مواقع
الرتاث العاملي التابعة
لليون�سكو .وي�ضم املو�سم
�إىل جانب عرو�ض
املج�سمات والأعمال
واملنحوتات
الفنية
وال�صور الفوتوغرافية

عرو�ضا فريدة من
نوعها لأ�صحاب �أف�ضل
املواهب على م�ستوى
العامل ،من خالل
فعاليات و�أن�شطة كثرية
حتت مظلة املو�سم،
الذي يعد �أحد الأحداث
البارزة على الأجندة
االجتماعية للمدينة.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

ن�رشت و�سائل اعالم قبل �أيام
خربا يفيد ب�أن الفنان وائل
كفوري يعاين من حالة تخ ّبط
وا�ضحة فيما يتعلق بحياته
العائلية بعد الطالق من زوجته
وال�رصاع على ح�ضانة الطفلتني،
فيما مل ت�ؤكد معلومات الأخبار
التي تقول ان زوجة وائل
كفوري حامل بالفعل �أم هو
جمرد تك ّهن ب�ش�أن عالقتهما
التي تباعدت ،وي�ؤكد م�صدر مق ّرب من عائلة ب�شارة ب�أن زوجة كفوري
ال تزال حام ً
ال و�أنها تنتظر مولودهما الثالث قريباً.
وائل كفوري الذي يعاين من �أزمات نف�سية بعد قرار طالقه من زواج
دام �أكرث من �سبع �سنوات� ،سيقوم بجولة عربية قريباً ت�شمل جر�ش
وبع�ض الدول العربية االخرى ،فيما يت�ش ّوق البع�ض لر�ؤيته دوماً �سعيداً
كما كان بالن�سبة �إىل كثري من املعجبني الذين يق�صدون حفالت وائل
كفوري.
وعلمنا �أن عدداً كبرياً من فل�سطين ّيي الـ 48ت�ساءلوا عن م�صري احلفل،
�إذ ت�ؤكد املعلومات �أن لوائل كفوري يف قرى فل�سطني جمموعة ال ب�أ�س
بها من املعجبني الذين يتهافتون على �أعماله و�أغانيه.
�إىل ذلك ،علمنا �أن وائل كفوري �أنهى قبل �أيام اال�ستماع �إىل �أغا ٍن
جديدة ،من دون �أن يتط ّرق �إىل � ّأي من الأغاين التي �سيعتمدها،
خ�صو�صاً �أنه يحاول الوجود  singleعلى �ساحة الغناء.
يُذكر �أخرياً �أن وائل كفري يقف خالل �أيام يف مهرجان �أعياد بريوت
لل�سنة الثالثة و�سيكون حمط �أنظار الإعالم وال�صحافة بعد غياب عن
احلفالت ا�ستم ّر ل�سنوات ،فيما �سيك�شف عن جديده الغنائي قبيل
انطالقة �أو عودة ف�صل اخلريف.

«تعايل معي» حكاية ع�شق ماهر العتيلي
لفل�سطني بقالب غنائي رومان�سي
�أطلق الفنان ماهر العتيلي
احدث اعماله الغنائية
الرومان�سية بعنوان « تعايل
معي «  ،وهو العمل االول
يف ر�صيد العتيلي يف الغناء
باللون الرومان�سي  ،ليعك�س
من خالل هذا العمل ع�شقا
ال يزول لأر�ض وتراب
فل�سطني .
وتعاون يف هذا العمل
مع ال�شاعر الغنائي ب�سام
ق�صيبة وامللحنني ماهر
وثائر العلي  ،ويف التوزيع املو�سيقي تعاون مع املوزع املو�سيقي
عمار جورية  ،فيما قام بعمل املك�س فادي جيجي � ،أما املا�سرتنغ
ملحمد القي�سي  ،ليكون نتاج هذا التعاون اغنية « تعايل معي « وهي
من االلوان الغنائية الرومان�سية اجلبلية .
ومن املعروف ان الفنان ماهر العتيلي ا�شتهر بتقدمي االغنيات الوطنية
الفل�سطينية  ،التي �ساهمت يف ان يكون �صاحب احل�ضور اجلماهريي
الكبري يف كافة احلفالت واملهرجانات العربية يف الدول الغربية التي
حتظى بوجود اعداد كبرية من اجلاليات الفل�سطينية والعربية  ،ليقدم
لونا جديدا بهدف ار�ضاء الذائقة الفنية لدى جمهوره .
ي�شار ان الفنان ماهر العتيلي  ،انهى م�ؤخرا ت�سجيل اغنية جديدة
�سيتم االعالن عنها خالل االيام القليلة القادمة و�سريافق اطالقها
حملة اعالمية كبرية يف كافة االرا�ضي الفل�سطينية ويف الدول العربية
من خالل اثري اذاعاتها لكونها حتمل منا�سبة خا�صة .
ومن اجلدير بالذكر ان الفنان ماهر العتيلي حمل على عاتقه يف
م�شواره الفني باملحافظة على الرتاث الفل�سطيني وتقدمي االغنيات
الوطنية الفل�سطينية  ،من خالل م�رشوعة الغنائي الوطني الذي ي�سعى
اىل ابرازه يف كافة اعماله الغنائية وت�سليط ال�ضوء على كافة مفا�صل
الق�ضية الفل�سطينية والرتكيز اظهار الرتاث الفل�سطيني يف جممل
اعماله الغنائية .

�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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“ر�سمياً” فورد تورو�س 2020
املحدثة تك�شف نف�سها
ّ

�أعلنت فورد ر�سمياً عن
ن�سختها اجلديدة من �سيدان
تورو�س املخ�ص�صة لل�سوق
ال�صيني بعد ح�صولها على
حتديث منت�صف العمر،
وذلك على عك�س املوديل
املوجه لأمريكا ال�شمالية
الذي مت وقف �إنتاجه �سابقاً
هذا العام.
من املخطط �أن ت�صل
تورو�س  2020املحدثة
�إىل �أ�سواقنا عقب طرحها
بالأ�سواق ال�صينية كي يتم
ا�ستريادها من هناك،
حيث �ست�أتي م�ستندة على
ن�سخة ممتدة من من�صة
 CD4امل�ستخدمة لطراز
فيوجن ،وقد مت ر�صدها
للمرة الأوىل م�ؤخراً مع
ت�صميم �سل�س ي�ضفي على
ال�سيدان طابع �أكرث حداثة
وجاذبية بجانب م�ساهمة
الهيكل اجلديد يجعلها
تبدو �أطول و�أعر�ض قلي ً
ال

رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة
�ستناف�س فورد رينجر
ال توفر رام حالياً �سوى طراز
 2019 1500بفئة البيك اب التي
ت�أتي ب�سعر �أقل من  30,000بفارق
طفيف ،ولكن يبدو �أن هذا �سيتغري
يف امل�ستقبل القريب مع نية
العالمة الأمريكية طرح بيك اب
جديدة ب�أ�سعار تبد�أ عند م�ستوى
 20,000دوالر
�رصح مدير فيات كراي�سلر
التنفيذي م�ؤخراً ،مايك مانلي،
�أن �صانعة �سيارات البيك اب
الأمريكية تنوي �صنع بيك اب
متو�سطة جديدة تقع �أ�سفل جيب
غالديتور املخ�ص�صة للطرق
الوعرة من حيث ال�سعر �ضمن
طرازات املجموعة ،حيث تعمل
رام حالياً على تطوير من�صة

مع بقاء قاعدة العجالت ذات ت�أثري متدفق جذاب ،كما �ستتوفر فئة  Vignaleبع�ض كي نعرف �أهم ما
يف حني كانت التغيريات الأعلى مع عدة اختالفات ح�صلت عليه من حتديثات،
بنف�س �أبعادها.
باملقدمة ،ح�صلت تورو�س الأكرب باخللف مع جمموعة بالت�صميم تت�ضمن �شبك مع التكتم حول خيارات
على �شبك �سدا�سي مع جديدة من م�صابيح �أمامي خا�ص ومزيد من املحركات كذلك ،حيث
عنا�رص ُمط ّعمة بالكروم LED ،املت�صلة ببع�ضها الزخارف الكرومية و�سقف يتوقع �أن ت�أتي مع زوج من
بجانب وجود م�صابيح عرب �رشيط كروم مع �أ�سود مع عجالت � 19إن�ش حمركات تريبو ت�شارجر 2
لرت بقوة تبلغ  245ح�صان،
�أمامية جديد ذات �شارات وجود خيارات لت�صميمات مزدوجة الألوان.
املبيعات
�
أ
�ستبد
حيث
فورد
ت�ستعر�ض
انعطاف  LEDممدودة عجالت تتنا�سب مع هذا ومل
قال احتاد �صناعة ال�سيارات
ً
تعمل �أي�ضاً ك�أ�ضواء نهارية الت�صميم اجلديد للهيكل ،داخلية تورو�س اجلديدة الحقا هذا العام.
الأوروبي ،االثنني� ،إن قيام
الواليات املتحدة بفر�ض ر�سوم
�أو نظام للح�ص�ص على وارداتها
من ال�سيارات من جانب واحد
لي�س حال للنزاع التجاري احلايل
بني الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي ،كان الرئي�س الأمريكي
"دونالد ترامب" قد �أرج�أ يوم
�أن اجليل الأول طرح يف ال�سوق  ،" 2.0خالفا ل�سابقيه ،ب�أن
اجلمعة اتخاذ قرار ب�ش�أن فر�ض
عام  .2016وقد مت تزويد  350ي�ضع ال�سائق يديه على املقود.
ر�سوم على واردات الواليات
و�سيعمل النظام� ،ش�أنه �ش�أن
�ألف �سيارة به.
املتحدة من ال�سيارات ومكوناتها
و�أعلن رئي�س �إدارة �أنظمة القيادة نظام اجليل الأول ،يف طرق مت
من اليابان واالحتاد الأوروبي
الذاكية يف ال�رشكة ،تي�سوا ت�سجيلها يف منظومات املالحة
ملدة  180يوما .و�أعرب ترامب
�إيدزميا� ،أن اجليل الثاين من فقط .لكن ال�سائق �سي�ضطر
عن �أمله يف التو�صل �إىل اتفاق
ال�سيارات يحتوى على جمموعة على كل حال �إىل مراقبة عمل
يحد من �صادرات اليابان واالحتاد
من التكنولوجيات احلديثة ك�أول الأجهزة الإلكرتونية حيث تتابع
الأوروبي من ال�سيارات ومكوناتها
نظام يف العامل ي�سمى بـ" Handsكامريا خا�صة اجتاه نظرته
�إىل الواليات املتحدة.
التي يجب �أن تكون موجهة نحو
( "freeالأيدي احلرة).
يذكر ان فكرة ترامب تقوم على
ويت�ضمن النظام �إىل جانب الطريق ب�شكل دائم.
�أ�سا�س حتليل يرى �أن ال�سيارات
ي�شرتط جميع منتجي ال�سيارات �سبيال لراحته حتى من ذلك برجميات  " 2.0 ProPilotوقالت �صحيفة "Automative
 5رادارات و  12م�ست�شعرا �" Newsإن �رشكة "ني�سان"
من دون �سائق ب�أن ي�ضع ال�سائق املجهود.
يديه على املقود لي�ستمر يف و�أعلن اليابانيون عن ظهور جيل ومنظومة للمالحة ذات خرائط تعتزم �إدخال النظام اجلديد �إىل
 20موديال من �سياراته يف 20
ال�سيطرة على الطريق �إال �أن جديد لنظام "  " ProPilotثالثية الأبعاد.
مهند�سي �رشكة "ني�سان" وجدوا التابع ل�رشكة "ني�سان" ،مع العلم وال يلزم نظام " � ProPilotسوقا لل�سيارات.

على ال�سيارات امل�ستوردة

ال�شركات الأوروبية تعار�ض فر�ض
ر�سوم �أمريكية من جانب واحد

"ني�سان" تك�شف عن نظام قيادة �سيارة
مبعزل عن ال�سائق

تويوتا غرانفيا هي ميني فان فخمة ت�ستند على هاي�س
عقب الك�شف عن لكز�س  LMميني فان الفاخرة يف معر�ض �شانغهاي
لل�سيارات� ،أزاحت تويوتا ال�ستار عن ميني فان فاخرة �أخرى ،وهي تويوتا
جرانفيا ،واملرتكزة على من�صة هاي�س اجلديدة كلياً.
ال�سيارة اجلديدة التي ت�سع ثمانية �أفراد �ست�صل للأ�سواق يف الربع الرابع
من  2019لت�ستهدف الطبقة العليا من الراغبني يف �سيارات فاخرة لنقل
�أ�رسهم �أو موظفيهم ،وحتظى ال�سيارة مبجموعة متكاملة من �أنظمة
ال�سالمة الأحدث لتويوتا ،مع نظام تعليق خلفي رباعي الو�صالت ي�ضمن
“�أف�ضل قدر ممكن من الراحة والتوجيه الثابت”.
و�ستتوفر امليني فان الفاخرة مبحرك ديزل تريبو فقط مع عدم الك�شف
عن موا�صفاته بعد ،كما �ستتوفر جرانفيا اجلديدة بن�سختني خمتلفتني،
لت�شمل مزايا خمتلفة مثل جتليد جلدي و�أبواب انزالق كهربائية ومقاعد
ميكن تغيري و�ضعيتها كهربائياً مع  12منفذ  USBو 12مكرب �صوت.
كما ت�أتي ال�سيارة بـ  9و�سائد هوائية لل�سالمة ونظام حتذير مبكر من
اال�صطدام مع خا�صية ر�صد امل�شاة وراكبي العجالت بجانب �أنظمة
�أخرى مل�ساعدة ال�سائق.

جديدة تنا�سب بيك اب متو�سطة
خم�ص�صة للأعمال ،وهو ما
�سوف ي�ساعد العالمة على النمو
واملناف�سة ب�شكل �أقوى الحقاً ،مع
الرتكيز على حتقيق �أعلى كفاءة
ممكنة من حيث التكلفة.
هذا وي�شري ذلك �إىل �أن رام تعمل
على تطوير البيك اب املتو�سطة
اجلديدة يف �أقرب وقت ممكن
حلل م�شكل الفجوة يف طرازات
ال�رشكة باملناف�سة داخل �رشيحة
�سيارات البيك اب ،خا�صة �أنها
�ستكون خمتلف كلياً عن الطرازات
املتاحة حالياً ،دون الت�أثري على رام
 ،1500لتناف�س البيك اب اجلديدة
طرازات كولورادو وكانيون من
جرنال موتورز وفورد رينجر.

امل�ستوردة متثل تهديدا للأمن
القومي الأمريكي وهو التحليل
الذي يرف�ضه احتاد �صناعة
ال�سيارات الأوروبي واملفو�ضية
الأوروبية وهي الذراع التنفيذية
لالحتاد الأوروبي.
و�أعرب "�إريك جونارت" الرئي�س
التنفيذي الحتاد �صناعة ال�سيارات
الأوروبي عن دعمه للجهود البناءة
التي تهدف ملعاجلة احلواجز
اجلمركية وغري اجلمركية �أمام
جتارة ال�سيارة بني جانبي املحيط
الأطل�سي.
و�أ�ضاف "فر�ض ر�سوم �إ�ضافية
�أو نظام للح�ص�ص ،ميثل انتهاكا
وا�ضحا لقواعد منظمة التجارة
العاملية ،لذلك فمثل هذه
اخلطوات غري مقبولة كحل للنزاع
احلايل".

�سانغ يونغ تيفويل  2020حت�صل على
�شكل ّ
حمدث وحمرك تريبو  1.5لرت

ك�شفت �ساجن يونغ عن �أحدث
موديالتها ،تيفويل  2020في�س
ليفت ،والتي و�صفتها بـ “تيفويل
اجلديدة جداً” ،حيث ح�صلت
الكرو�س اوفر على �شبكة تهوية
معدلة مع م�صابيح �أمامية
جديدة وفتحة تهوية �أكرث بروزاً
واملزيد.
يف اخللف ح�صلت الكرو�س �أوفر
على ر�سومات جديدة للم�صابيح
اخللفية وم�صد خلفي معدل،
وباالنتقال للمق�صورة نرى لوحة

قيادة رقمية � 10.25إن�ش و�شا�شة
� 9إن�ش ع�رصية لنظام املعلومات
الرتفيهية ،مع فتحات تهوية
جديدة ومقود م�ألوف.
و�سيتوفر املوديل املحدث
مبحرك تريبو جديد �سعة 1.5
لرت بـ “�أداء �أقوى” و�إن مل حتدد
ال�رشكة موا�صفاته بعد ،ومن
املتوقع و�صول ال�سيارة �إىل
�أ�سواق اخلليج يف وقت الحق من
العام اجلاري ب�أ�سعار مل يك�شف
عنها حتى الآن.
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�آبل تطلق �إ�صدا ًرا حمد ًثا من MacBook Pro
وحتل م�شكلة لوحة املفاتيح

�أعلنت �رشكة �آبل عن �إطالق
�إ�صدار حمدث من حوا�سيبها
املحمولة من �سل�سلة “ماك
بوك برو” MacBook Pro
يت�ضمن اجليلني الثامن والتا�سع
من معاجلات “�إنتل كور” Intel
 ،Coreلتجلب معها املعاجلات
الثمانية النوى لأول مرة �إىل
حوا�سيب ماك بوك برو.
وقالت ال�رشكة يف بيان� :إن
حوا�سيب ماك بوك برو �أ�صبحت

الآن تقدم �أدا ًء �أ�رسع مبرتني
من املعاجلات الرباعية النوى
احلالية ،وبن�سبة � %40أف�ضل من
املعاجلات ال�سدا�سية النوى.
و�أعلنت �آبل � ً
أي�ضا عن حتديث
حوا�سيب ماك بوك برو بقيا�س
 13بو�صة؛ ب�إ�ضافة �رشيط التحكم
“تت�ش بار” ،Touch Bar
واجليل الثامن من معاجلات �إنتل
كور.
و�إىل جانب حتديث احلوا�سيب،

�أعلنت ال�رشكة عن خطوات حلل
م�شكلة لوحة املفاتيح التي تعاين
منها حوا�سيب ماك بوك برو،
وماك بوك �أير احلالية ،وهي
امل�شكلة التي ت�ؤدي �إىل عدم
ا�ستجابة املفاتيح للنقر� ،أو �أنها
تطبع احلروف مرتني بالنقرة
الواحدة.
وحلل امل�شكلة يف ال�سابق� ،أ�ضافت
رسا غ�شا ًء يهدف �إىل منع
ال�رشكة � ًّ
الغبار واجل�سيمات الدقيقة من

التجمع حتت املفاتيح ،ولكن هذا
الإجراء مل يحل امل�شكلة متا ًما.
والآن �أعلنت عن ثالثة �إجراءات
جديدة� ،أولها :تغيري املواد التي
تعتمد عليها �آلية عمل املفاتيح،
وقالت �إنها �سوف حتد من م�شكلة
“عدم النقر والنقر امل�ضاعف”.
ومع �أن �آبل تعتقد �أن هذا التغيري
�سوف ي�ؤدي �إىل تقليل امل�شكلة
�إىل حد كبري� ،إال �أنها �أعلنت عن
تو�سعة “برنامج خدمة لوحة
املفاتيح” – الذي يوفر خدمة
�إ�صالح لوحة املفاتيح جما ًنا؛
�سواء �ضمن الكفالة �أو خارجها –
جلميع احلوا�سيب التي ت�ستخدم
�آلية “الفرا�شة” ،Butterfly
وهذا ي�شمل جميع حوا�سيب
ماك بوك برو� ،إىل جانب
الإ�صدار الذي �أُعلن عنه اليوم.
�أما الإجراء الثالث فهو ت�رسيع
عملية �إ�صالح لوحة املفاتيح يف
متاجرها.
هذا؛ ويتوفر الإ�صدار اجلديد
من حوا�سيب ماك بوك برو
ب�سعر  1,799دوال ًرا ،و2,399
دوال ًرا �أمريك ًيا اعتبا ًرا من اليوم.

ك�شف باحثو الذكاء اال�صطناعي يف
في�سبوك عن تفا�صيل جهودهم يف
تدريب الروبوتات ،مبا يف ذلك مبادرة
لتعليم روبوت �سدا�سية الأرجل كيفية
امل�شي ،وقالت ال�رشكة� :إن �أجهزتها
�أ�صبحت �أكرث ذكا ًء ،و�أ�رسع بكثري.
وعلى الرغم من �أن في�سبوك ال
تبيع الروبوتات� ،إال �أن الباحثني
ي�ستخدمون الكثري منها ،وتعتمد
في�سبوك – ب�صفتها من�صة توا�صل
اجتماعي عاملية – ب�شكل مكثف
على الذكاء اال�صطناعي ،و�أنظمة
التعلم الآيل؛ لإبقاء املحتوى ال�ضار
بعيدًا عن من�صتها.
و�أعلنت �رشكة التوا�صل االجتماعي
عن ثالثة م�شاريع روبوتية ،ت�أمل
�أن ت�سهم يف حل التحدي امل�ستمر،
املتمثل يف بناء �أنظمة ذكاء
ا�صطناعي ،ال يتعني عليها االعتماد
على كميات كبرية من البيانات لتعلم

معلومات جديدة.
وتتبع هذه امل�شاريع �إىل ق�سم �أبحاث
الذكاء اال�صطناعي يف ال�رشكة ،وهو
ق�سم يعمل ب�شكل م�ستقل على
جمموعة التطبيقات واخلدمات
ال�شهرية لفي�سبوك.
وتقول ال�رشكة� :إن �أبحاثها يف جمال
الروبوتات والذكاء اال�صطناعي
تُ�ستخدم لتعزيز الذكاء اال�صطناعي
على امل�ستوى ال�صناعي والأكادميي،
و�إن علماء احلا�سب ال يقومون
ب�إجراء الأبحاث لغر�ض دمج
التكنولوجيا يف منتجاتها املوجهة
�إىل امل�ستخدمني.
ويف �سبيل الو�صول �إىل ذلك الهدف،
ف�إن في�سبوك جتري �أبحا ًثا تهدف
�إىل تعليم الروبوتات كيفية التعرف
على العامل ،على غرار الطريقة
الب�رشية ،بالتعاون مع علماء احلا�سب
من جامعة نيويورك.

غوغل تتفوق على �أطباء الأ�شعة يف
الك�شف عن �سرطان الرئة

�سام�سونغ امل�ستفيد الأكرب من
خ�سارة هواوي

حتطمت طموحات هواوي املتمثلة ب�إزاحة �رشكة �سام�سونغ من ال�صدارة،
وح�صولها على لقب �أكرب عالمة جتارية للهواتف يف العامل ،بحلول عام ،2020
يف �أعقاب التقارير التي تفيد ب�أن �رشكة غوغل �سحبت رخ�صة �أندرويد من
هواوي ،وقد يكون تهمي�ش مناف�س �سام�سونغ الأكرث حما�سة مبثابة مفاج�أة غري
متوقعة لل�رشكة الكورية اجلنوبية – على افرتا�ض �أن وجود هواوي يف القائمة
ال�سوداء ُم�ستمر.
و�أوقفت �رشكة غوغل – تلبي ًة لأمر تنفيذي وقعه الرئي�س دونالد ترامب الأ�سبوع
املا�ضي – عالقتها التجارية الطويلة الأمد مع هواوي ،والتي كانت تتيح للعالمة
التجارية ال�صينية الو�صول �إىل حتديثات نظام �أندرويد ،وقد ي�ؤدي هذا التقييد
�إىل تراجع الطلب على �أجهزة ال�رشكة ال�صينية يف اخلارج ،و�إعطاء �سام�سونغ
الرائدة يف ال�سوق قدرة �إ�ضافية على تعزيز ريادتها يف جمال �أجهزة �أندرويد.
وقد تكون خ�سارة هواوي مك�سبًا ل�رشكة �سام�سونغ �إذا تخلى م�ستخدمو �أندرويد
عن هواتف هواوي امل�ستقبلية؛ لعدم توفر الأدوات والتطبيقات التي يعتمد
عليها الأ�شخا�ص يوم ًيا ،و�ست�ستفيد �سام�سوجن من الرتاجع املتوقع يف الطلب
اخلارجي على هواتف هواوي ،وخا�صة يف �أوروبا ،حيث متتلك هواوي ما يقرب
من  25يف املائة من ال�سوق ،بح�سب بيانات الربع الأخري من عام .2018
ومتتلك �سام�سونغ جمموعة وا�سعة من املنتجات – من الأجهزة املنخف�ضة
التكلفة �إىل الأجهزة الرائدة – مماثلة ملجموعة هواوي احلالية ،و�ستكون
ال�رشكة الكورية اجلنوبية على الأرجح �أكرب امل�ستفيدين� ،إذا بحث امل�ستخدمون
عن هاتف بديل يعمل بنظام �أندرويد.

في�سبوك تريد تعليم الروبوتات
كيفية امل�شي

ابتكر باحثو الذكاء اال�صطناعي يف
�رشكة جوجل العاملون مع م�ست�شفى
Northwestern Medicine
منوذجا للذكاء اال�صطناعي ،قاد ًرا
ً
على اكت�شاف �رسطان الرئة من

خالل االختبارات ،ب�شكل �أف�ضل
من اخت�صا�صيي الأ�شعة الب�رشيني،
مبتو�سطثماين �سنوات من اخلربة.
واكت�شف النموذج – عند حتليل
�أ�شعة مقطعية واحدة – ال�رسطان
يف املتو�سط بن�سبة  5يف املئة �أكرث
من جمموعة مكونة من �ستة خرباء

ب�رشيني ،وكان من املرجح �أن يقلل
الإيجابيات اخلاطئة بن�سبة  11يف
املئة.
وحقق اخلرباء الب�رشيون والذكاء
اال�صطناعي نتائج مماثلة عندما
متكن علماء الأ�شعة من م�شاهدة
الأ�شعة املقطعية ال�سابقة.

ال تعلن �آبل عادة عن �صفقات اال�ستحواذ
التي جتريها ب�شكل م�ستمر خا�صة لو
كانت على �رشكات نا�شئة �صغرية ،لذا
�أية ت�رصيحات ر�سمية من ال�رشكة �ستكون
لها �أهمية كبرية ال�سيما لو علمنا �أن �آبل
تت�سوق وت�شرتي ال�رشكات كما تفعل �أنت
مع البقالة!.
بح�سب تيم كوك املدير التنفيذي لل�رشكة
ف�إن �آبل ت�شرتي �رشكة جديدة كل 3-2

�أ�سابيع ،وو�صل عدد ال�رشكات التي
ا�ستحوذت عليها خالل الأ�شهر ال�ستة
املا�ضية ما بني � 25-20رشكة ،هذا يعني
�أنها و�سطياً ت�ستحوذ �سنوياً على 50-40
�رشكة.
متلك �آبل �سيولة نقدية �ضخمة تقدر ب�أكرث
من  225مليار دوالر ح�سب �أحدث بياناتها
املالية ،وكانت قد تعهدت ال�رشكة
بامل�ساهمة بقيمة  350مليار دوالر

يف االقت�صاد الأمريكي خالل خم�سة
�أعوام من خالل �صفقات اال�ستحواذ �أو
ال�رضائب املدفوعة.
من �أبرز �صفقات �آبل الأخرية تطبيق �شازام
للتعرف على املو�سيقى وجمموعة من
ال�رشكات يف جماالت الذكاء اال�صطناعي
والواقع املعزز والواقع االفرتا�ضي
و�صناعة املعاجلات وال�رشائح.

�آبل ت�ستحوذ على �شركة جديدة كل � 3أ�سابيع

هواوي تعلن بدء العمل على حتديث
�أندرويد  Qلهواتفها الرئي�سية

بعد يومني فقط من �إعالن غوغل �إ�صدار
الن�سخة التجريبية الثالثة من حتديث
�أندرويد  Qلـ  21هاتف من � 13رشكة �أعلنت
هواوي �أنها قد بد�أت العمل بالفعل على
التحديث لعدد من هواتفها الرائدة.
القائمة الأولية التي �أ�صدرتها �رشكة هواوي
�ستكون جمرد بداية حيث من املتوقع ان
تبد�أ ال�رشكة برتقية املزيد من الهواتف
الحقاً ولكن �ستبد�أ بالهواتف الرئي�سية من
فئة  Pو  Mateوالتي �صدرت هذا العام
والعام املا�ضي.
�شملت القائمة ك ً
ال من :
20 Huawei Mate

Pro 20 Mate
X 20 Mate
Porsche Edition 20 Mate
Huawei P30
Pro P30
Honor V20
2 Honor Magic
هذا الإعالن يعني ان ال�رشكة جادة يف
�رسعة ترقية هواتفها بعد �صدور الن�سخة
الر�سمية من النظام يف �سبتمرب القادم ،
وبالطبع هذا يعني ان هاتف ميت  30برو
�سيكون من اواائل الهواتف التي تعمل بنظام
�أندرويد .10
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تيزي وزو

التهاب �أ�سعار
اخل�ضر والفواكه

العدد  /5025الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

www.elwassat.com

مترنا�ست

ك�شف خمب�أ للأ�سلحة والذخرية قرب
ال�شريط احلدودي اجلنوبي
ك�شفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي �إثر دورية تفتي�ش قرب ال�شريط احلدودي اجلنوبي
بتمرنا�ست خمب�أ للأ�سلحة والذخرية ,ح�سب ما اورده اليوم ال�سبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.
م�.س

�شهدت �أم�س بع�ض �أ�سواق اخل�رض
والفواكه بوالية تيزي وزو ارتفاع مدهال
يف �أ�سعار اخل�رض والفواكه مما يثري
ا�ستياء املواطنني ومن جانبهم يرجع
التجار �أ�سباب ارتفاع اخل�رض والفواكه
�إىل غالء اخل�رض والفواكه ب�أ�سواق
اجلملة مما ينعك�س �سلبا على �أ�سعارها
ب�أ�سواق التجزئة كما ان التقلبات اجلوية
التي �شهدتها خمتلف مناطق الوطن كان
لها ت�أثري �سلبي يف نق�ص متوين �أ�سواق
اجلملة للخ�رض والفواكه نظرا ل�صعوبة
�إي�صالها �إليهم ب�سبب قطع الطرقات ويبقى
املواطن الب�سيط هو ال�ضحية االوىل يف
ظل ارتفاع الأ�سعار وغياب املراقبة من
قبل مديرية التجارة لوالية تيزي وزو
ح -كرمي  

النعامة

جمع  6515عقربا
لإنتاج امل�صل امل�ضاد

مت بالنعامة منذ بداية ال�صيف اجلاري جمع
 6.515عقربا منها  5.708عقربا �سلمت
ملعهد «با�ستور» باجلزائر العا�صمة من
�أجل ا�ستخال�ص �سم العقارب و حت�ضريه
لإنتاج امل�صل امل�ضاد للت�سمم بهذه احل�رشة
ح�سبما علم لدى مديرية ال�صحة و ال�سكان.
وقد ر�صد لعملية جمع العقارب التي تتوا�صل
عرب 11بلدية بوالية النعامة غالف مايل
قيمته  17مليون دج يف �إطار برنامج ا�شغال
املنفعة العامة ذات اليد العاملة املكثفة
الذي ت�رشف عليه وكالة التنمية االجتماعية
التابعة ملديرية الن�شاط االجتماعي و
الت�ضامن كما �أو�ضح رئي�س م�صلحة الوقاية
�سعيد جلويل.

تكوين مهني بالوادي

توفري �أزيد 9.300
من�صب تكويني

خ�ص�ص ما ال يقل عن  9.360من�صبا
تكوينيا جديدا بقطاع التكوين املهني
والتمهني بوالية الوادي حت�سبا لدورة
�سبتمرب القادم ،ح�سبما علم من م�س�ؤويل
مديرية القطاع ومت �إدراج العرو�ض
التكوينية املفتوحة بناء على الإ�سرتاتيجية
التي ت�ضمن تلبية رغبات طالبي التكوين
املهني والتمهني من �شباب املنطقة يف
�إطار التكفل اجلاد بطموحاتهم وتكييف
التخ�ص�صات التكوينية مع عامل ال�شغل،
كما �أو�ضح مدير القطاع ,بلقا�سم غ�سكيلي
وتتوزع تلك املنا�صب على م�ستويني (
امل�ستوى الأول) وهو التكوين املتوج
ب�شهادة دولة ( 7.250من�صبا) وي�ضم
�أمناط التكوين الإقامي الأويل ( 3.055
من�صبا ) والتمهني ( ،)3.345والتكوين يف
الو�سط الريفي ( )205والتكوين عن طريق
املعابر ( )325والدرو�س امل�سائية ()290
واملدار�س املعتمدة ( 30من�صب) ,مثلما
�أو�ضح ال�سيد غ�سكيلي.

وجاء يف البيان انه «يف �إطار
مكافحة الإرهاب وحماية
احلدود وبف�ضل ا�ستغالل
مفرزة
املعلومات ،ك�شفت
للجي�ش الوطني ال�شعبي ،يوم
� 23أوت � ،2019إثر دورية
تفتي�ش قرب ال�رشيط احلدودي
اجلنوبي بتمرنا�ست /ن.ع،6.
خمب�أ للأ�سلحة والذخرية يحتوي
على ما يلي  )01( -قاعدة
�إطالق �صواريخ عيار  107ملم،
( )01ر�شا�ش ثقيل عيار 14.5
ملم )02( ،قذيفتي ،RPG7
( )01ما�سورة ر�شا�ش ثقيل عيار
 14.5ملم )01( ،م�سند لقاعدة
�إطالق �صواريخ عيار  107ملم،
( )01م�سند ر�شا�ش ثقيل عيار

 14.5ملم )01( ،م�سند ر�شا�ش
عيار  12.7ملم ،بالإ�ضافة �إىل
( )139طلقة من عيار  14.5ملم
«.
ويف �إطار مكافحة اجلرمية
املنظمة� ،أوقفت مفرزة للجي�ش

الوطني ال�شعبي بتمرنا�ست/
ن.ع� )24( ،6.شخ�صا من
جن�سيات خمتلفة وحجزت ()03
�سيارات رباعية الدفع ،خم�سة
( )05مطارق �ضغط ،ثالثة
( )03مولدات كهربائية ،ثالثة

الدرك الوطني بجديوية غليزان

العثور على الطفل القا�صر املختفي
متكن عنا�رص الفرقة الإقليمية للدرك
الوطني بجديوية ( غليزان ) من �إ�سرتجاع
طفل يبلغ من العمر خم�سة (� )05سنوات،
عرث عليه بالقرب من منبع مائي ،على بعد
حوايل  04كلم عن منزلهم.
وقائع الق�ضية تعود �إىل تاريخ
 2019/08/23على ال�ساعة التا�سعة ع�رش
( )19:00م�ساءا بعد تلقى مكاملة هاتفية
عن طريق الرقم الأخ�رض  1055من طرف
والد الطفل مفادها التبليغ عن �إختفاء
�إبنه القا�رص يف ظروف جمهولة بدوار
�أوالد �سيدي �أعمر بلدية جديوية ،على
الفور مت مبا�رشة عملية البحث وتكثيف
التحريات ،وو�ضع خمطط �شامل بتعزيز
املراقبة عرب احلواجز الأمنية والقيام
بدوريات عرب �إقليم املجموعة مع تكوين
دورية حتت قيادة كل من قائد املجموعة

الإقليمية/دو بغليزان وقائد جمموعة
التدخل رقم  11بوادي �أرهيو والتنقل �إىل
عني املكان رفقة قائد الكتيبة الإقليمية
للدرك الوطني بوادي �أرهيو و�أفراد الفرقة
الإقليمية للدرك الوطني بجديوية.
يف اليوم املوايل  2019/08/24على
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف ()06:30
�صباحا وبعد تكثيف عملية البحث
ومت�شيط جميع الأماكن و الوديان و
ال�شعاب املحيطة بالدوار مت العثور
عليه بقمة اجلبل املقابل للدوار بالقرب
من منبع مائي  ،على بعد حوايل  04كلم
عن منزلهم  ،يف حالة �صحية جيدة ،على
اثرها مت نقله اىل امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية
لل�صحة اجلوارية بجديوية الجراء له
الفحو�صات الطبية الالزمة .

بلدية ونوغة بامل�سيلة

عائالت تعاين يف �صمت

ال تزال عائالت ببلدية ونوغة بامل�سيلة
تعي�ش يف ظروف جد �صعبة و�أخرى ما تزال
تنتظر ن�صيبها من م�شاريع التنمية بالرغم
من وعود املنتخبني املحليني ،حيث ت�شكو
البلدية جملة من امل�شاكل التي �أثرت �سلبا
على ال�سري الطبيعي للحياة االجتماعية
لل�سكان الذين يفتقرون لفر�ص التنمية
ال�سيما �أن يومياتهم ال�صعبة �أكرث منها
العادية وتخلو من مظاهر التح�ضرّ  ،كما
تنعدم بالبلدية املرافق الرتفيهية التي من
�ش�أنها �أن متت�ص الكم الهائل من ال�شباب
العاطل عن العمل،ويف هذا ال�ش�أن نظموا،
م�ؤخرا ،حركة احتجاجية �أمام مقر بلدية
من �أجل التذكري بجملة املطالب التي
رفعوها ،واملتعلقة بامل�شاريع التنموية يف
ظل النقائ�ص امل�سجلة ،على غرار تزويدهم
باملاء ال�صالح لل�رشب ،و�إجناز قنوات
ال�رصف ال�صحي ،و�إ�صالح الطرق  ،التي

تتواجد يف و�ضعية كارثية،مطالبني امل�صالح
املعنية بالتدخل العاجل ل�سد هذه النقائ�ص
قدمها املنتخبون
ورغم الوعود التي كان ّ
املحليون يف وقت �سابق من �أجل جت�سيد
هذه امل�شاريع اال�ستعجالية� ،إال �أن الت�أخر
يف التكفل بها جعل املواطنني يعبرّ ون عن
ا�ستيائهم� ،إال �أن �سكان الأحياء ي�شتكون
من عدة نقائ�ص يف ما يتعلق بامل�شاريع
التنموية.
عبدالبا�سط بديار

(� )03أجهزة ك�شف عن املعادن،
( )590,9غ من املعدن الأ�صفر
بالإ�ضافة �إىل مواد تفجري ،فيما
مت توقيف تاجري ( )02خمدرات
بحوزتهم ( )7570قر�ص مهلو�س
وحجز �سيارة.
يف نف�س ال�سياق� ،أوقفت عنا�رص
الدرك الوطني بباتنة /ن.ع،5.
تاجر( )01خمدرات بحوزته
( )770قر�صا مهلو�سا فيما مت
توقيف �شخ�ص وحجز بندقية
�صيد وم�سد�س تقليدي ال�صنع
ويف �إطار مكافحة الهجرة غري
�رشعية� ،أوقفت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي وعنا�رص حر�س
احلدود بكل من عني �صالح/
ن.ع 6.وتلم�سان /ن.ع،2.
( )24مهاجرا غري �رشعي من
جن�سيات خمتلفة.

م�ستغامن

الذكرى ال461
ملعركة مزغران
مت بوالية م�ستغامن �إعداد برنامج ثقايف
وتاريخي ثري لإحياء الذكرى ال  461ملعركة
مزغران ال�شهرية يوم االثنني القادم ح�سبما علم
�أم�س ال�سبت من املنظمني .ويت�ضمن برنامج
�إحياء هذه الذكرى التاريخية تنظيم ندوة وطنية
حول «حملة اال�ستيالء على مدينة م�ستغامن
ومعركة مزغران» التي وقعت بني اجلزائريني
املتحالفني مع العثمانيني وجي�ش االحتالل
اال�سباين بني  22و � 26أوت  1558و�سيتم خالل
هذه الندوة التاريخية التي تقام مبقر بلدية
مزغران تقدمي العديد من املداخالت لأ�ساتذة
وباحثني جامعيني من عدة واليات على غرار
«ال�رصاع البحري اجلزائري اال�سباين من خالل
الدرا�سات باملجلة االفريقية» و»معركة مزغران
من خالل كتابات هايدو» و»الت�صوف يف عهد
املجاهد وال�شاعر خل�رض بن خلوف» .

�أمن العا�صمة

حجز ()1245
م�ؤ ّثرا عقليا وتوقيف
(� )04أ�شخا�ص

حجزت م�صالح �أمن والية اجلزائر خالل عملية
نوعية )1245( ،م�ؤ ّثرا عقليا ( )6.3غرامات من
القنب الهندي� ،سيارة �سياحية و ( )04هواتف
مقّالة ،مع توقيف �أربع (� )04أ�شخا�ص م�شتبه
فيهم .مت ّكنت م�صالح فرقة مكافحة جّ
االتار
غري ال�رشعي التابعة للمقاطعة ال�رشقية
لل�رشطة الق�ضائية ،بعد ا�ستغالل معلومة امنية
م�ؤ ّكدة ،من توقيف �شخ�صان م�شتبه فيهما كانا
يتاجران يف امل�ؤ ّثرات العقلية على م�ستوى �أحد
�أحياء برج البحري ،حيث �ضبط بحوزتها على
( )17م�ؤ ّثرا عقليا و ( )6.3غرامات من القنب
الهندي ،ا�ستمرار للتحريات ولغر�ض توقيف
امل�شتبه فيه الرئي�سي الذي مي ّون بقية امل�شتبه
فيهمّ ،
مت ا�ست�صدار �إذن نيابي بتفتي�ش منزل
امل�شتبه فيه الرئي�سي ،حيث �ضبط بداخله
على ( )1228م�ؤ ّثر عقلي ،بالإ�ضافة اىل توقيف
م�شتبه فيه �آخر.

ا�ستحوذ الربازيلي نيمار ،بحيز وا�سع
من االهتمام يف ال�صحف العاملية هذا
ال�صيف ،يف ظل ت�سليط ال�ضوء على
رحيله املرتقب عن باري�س �سان جريمان
�إىل �أحد عمالقي �إ�سبانيا ،بر�شلونة
وريال مدريد .ويف ظل الغمو�ض الذي
يكتنف م�صري الالعب البالغ  27عاما،
خرجت تقارير �إعالمية جديدة ،تتحدث
عن و�ضع نيمار �رشوطه ومطالبه من
�أجل االن�ضمام لرب�شلونة �أو الريال ،وذكر
برنامج « »Jugonesالإ�سباين� ،أن نيمار،
الذي يرغب يف مغادرة �سان جريمان
هذا ال�صيف ،ا�شرتط منحه عقدا ميتد
خلم�س �سنوات ،وراتبا �سنويا ي�صل �إىل
 35مليون يورو ،للتوقيع لفريق جديد،
ولو حقق �أحد العمالقني الإ�سبانيني
�رشوطه هذه ،ف�سي�صبح الربازيلي ثاين
�أعلى العبي كرة القدم �أجرا ،بعد جنم
بر�شلونة ،الدويل الأرجنتيني ليونيل
مي�سي ،الذي يتقا�ضى قرابة الـ 40مليون
يورو �سنويا .م�سل�سل نيمار يتوا�صل،
ولكن نهايته باتت قريبة ،و�ستكون على
�أبعد تقدير يف الثاين من �سبتمرب املقبل،
موعد �إغالق �سوق االنتقاالت ال�صيفية
يف �إ�سبانيا.

رامو�س يوجه �صفعة
ملورينيو

ك�شف قائد فريق ريال مدريد واملنتخب
الإ�سباين لكرة القدم ،املدافع �سريجيو
رامو�س ،عن �أبرز املدربني الذين لعبوا
دورا هاما يف م�سريته الكروية ونقل موقع
« ،»Esquireعن رامو�س قوله�« :إذا ما
حتدثنا عن املدرب الأكرث متيزا ،فهو
خواكني كابارو�س .هو �أول من منحني
الفر�صة للعب يف الدوري الإ�سباين
وحتقيق حلمي .ومن ثم �س�أ�سمي ،لوي�س
�أراغوني�س ،لإتاحته الفر�صة يل للم�شاركة،
لأول مرة ،مع املنتخب الوطني .ورمبا يف
ال�سنوات الأخرية ،لعب �أن�شيلوتي وزيدان
دورا مهما ..لقد ع�شت حلظات رائعة
يف دوري الأبطال»وامللفت �أن رامو�س
مل يذكر ا�سم املدرب الربتغايل خوزيه
مورينيو ،الذي �أ�رشف على تدريبه يف
ريال مدريد ملدة  3موا�سم ،كما مل يدعوه
حل�ضور حفل زفافه يف وقت �سابق من
ال�صيف اجلاري يذكر �أن �سريخيو رامو�س
( 33عاما) توج بـ  20لقبا خالل م�سريته يف
نادي ريال مدريد ،حتى الآن.

«وات�س �آب»

خدعة عبقرية ملرا�سلة
عدد من الأ�صدقاء يف
وقت واحد

تتيح خدعة عبقرية يف «وات�س �آب» �إمكانية
مرا�سلة جمموعة من الأ�صدقاء دفعة
واحدة دون �إن�شاء درد�شة جماعية جديدة
وت�شمل ميزة «البث»  ،Broadcastغري
املعروفة من قبل اجلميع� ،إر�سال الر�سالة
ذاتها �إىل عدة جهات ات�صال ،حيث ي�ستغرق
�إعدادها ب�ضع ثوان فقط وتعد البديل
الأف�ضل للمحادثات اجلماعية ،عندما
حتاول �إخبار الأ�صدقاء ببع�ض املعلومات
ب�رسعة ،وعلى �سبيل املثال ،رمبا يرغب
امل�ستخدمون بالإعالن عن بع�ض الأخبار،
مثل االرتباط �أو الوالدة ،لكثري من الأفراد
يف وقت واحد .وتعد قوائم البث طريقة
رائعة لتجنب �إن�شاء الكثري من جمموعات
الدرد�شة.
وبالن�سبة مل�ستخدمي هواتف «�أندرويد»،
انتقل �إىل �شا�شة الدرد�شات يف تطبيق
«وات�س �آب» ،وانقر فوق املزيد من
اخليارات ،ثم «بث جديد» وا�ضغط على
رمز  +الختيار امل�ستلمني من قائمة جهات
االت�صال .وانقر فوق �إن�شاء ليكون لديك
قائمة جديدة من م�ستلمي «البث».

